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التحول الرقمي

 ورؤية 2030

أهم  إحدى  المعلومات  تقنية  تعتبر 

اإلنتاجية  للقطاعات  الممكنة  الركائز 

األخرى والداعمة لتحقيق رؤية التحول 

االتصاالت  وزارة  دفع  مما  بالمملكة، 

على  العمل  إلى  المعلومات  وتقنية 

لتحقيق  المناسبة  البيئة  بناء 

هذا التحّول وتقديم الدعم 

أشكاله  بمختلف  المطلوب 

االستثمار  إلى  باإلضافة 

ف في المهارات الوطنية 
ّ
المكث

والذي عملت الوزارة لتحقيقه من خالل 

التركيز على تطوير  عدة طرق أهمها 

القدرات والمعرفة التقنية ورفع الوعي 

الرقمي لرأس المال البشري من خالل 

البرامج و للوصول إلى المجتمع الحيوي 

الذي تطمح إليه الرؤية.
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عن المشروع

تسعى رؤية وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بأن تكون المملكة العربية 
العالم من  المعلومات في  وتقنية  االتصاالت  رائدة في مجال  السعودية 
وأداء  فاعلية  ورفع  المختلفة،  التنموية  األنشطة  وتطوير  تحسين  خالل 

القطاعين العام والخاص عن طريق تمكين التحول الرقمي.

تعد الكوادر الوطنية األداة والمحرك األساسي في دفع عجلة التحول الرقمي الوطني٫ من هذا 

المنطلق عملت الوزارة على السعي إلى تطوير القدرات التقنية لهذه الكوادر ورفع وعيها الرقمي 

 
ً
من خالل عدد من البرامج والمبادرات للوصول إلى المجتمع الحيوي الذي تطمح إليه الرؤية، ونظرا

إلى  للوصول  وأساليبها  أدواتها  لتطوير  الوزارة  سعت  التقني  المجال  في  المعرفي  للتسارع 

استراتيجيتها  تحديث  طريق  عن  الرقمي  والمحتوى  المعرفة  نشر  مجال  في  المستهدفة  الفئة 

ومستهدفاتها الرئيسية لذلك للرفع من الكفاءة التشغيلية لإلدارة العامة للمعرفة والمحتوى 

إلى  باإلضافة  الفائدة  لتعظيم  األثر  لقياس  ومنهجيات  وسائل  واستحداث  ومنسوبيها  الرقمي 

توفير القدرة لمواجهة التحديات والمتغيرات التي قد تطرأ على عمل اإلدارة العامة من توفير دعم 

في التنفيذ وتوفير دراسات استشارية، وبناًء على ذلك طرحت الوزارة مشروع مركز التميز لنشر 

المعرفة الرقمية ليقوم بهذا الدور.

الرقمية  المعرفة  نشر  استراتيجية  تحديث  على  الرقمية  المعرفة  لنشر  التميز  مركز  عمل  وعليه 

وخطة التنفيذ بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية الوزارة والقطاع من رفع الوعي والمحتوى 

الرقمي٫ كما قامت الوزارة عن طريق مشروع مركز التميز لنشر المعرفة الرقمية بتطوير النموذج 

التشغيلي لإلدارة العامة للمعرفة والمحتوى الرقمي والذي ساهم في زيادة إنتاجية منسوبي 

المحتوى  تطوير  مجال  واألدلة في  الدراسات  إعداد  على  كذلك  المشروع  وعمل  التابعة  اإلدارات 

ونشر المعرفة وبناء الخطط التنفيذية والنماذج التشغيلية واالستعانة بأفضل الممارسات العالمية 

التي تدعم تحقيق أهداف المشروع بشكل مباشر وفعال٫ كما عملت على تطوير وبناء المنهجيات 

توفير  إلى  باإلضافة  الرقمي،  والمحتوى  للمعرفة  العامة  لإلدارة  األداء  ومؤشرات  األثر  لقياس 

الكفاءات البشرية الالزمة لتنفيذ الدراسات االستشارية وقياس األثر االجتماعي على المؤشرات 

وإعداد  المتحقق  لألثر  االجتماعي  التواصل  قنوات  مختلف  على  االجتماعية  والقيمة  المستخرجة 

التقارير الدورية للوصول ألفضل النتائج.

الجانب التشغيلي

جدول الكميات

تهيئة العمل والفريق

تم تقسيم فريق العمل إلى قسمين:

الكمية المخرجات
1  استراتيجية برنامج نشر المعرفة الرقمية

والخطة التنفيذية
1 دليل إجراءات العمل
1 دليل آليات الحوكمة
1 دراسات األثر المرتبط

1 دراسات المقارنة مع الدول المشابهة
2 خطة التواصل مع الشراكات
2 تطوير المؤشرات بشكل سنوي
1 تقرير عالمي لقياس الكفاءات

الكمية المخرجات
40

ً
 وخارجيا

ً
مهام العمل داخليا

1 أدوات المساعدة لجلب التقارير في
أي وقت

4 مستشار
5 مدير مشروع
5 منسق مشاريع

24 تقارير األداء الشهرية

6أشهر األولى أشهر الثانية 6
فريق اإلشراف والمتابعة الفريق االستشاري - الفريق التنفيذي
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المخرجات
األساسية



المخرجاألول

الهدف من المخرج دراسة وتحليل 
أفضل الممارسات لوضع أهم المعايير 

الوعي  نشر  لقياس  والمؤشرات 

وتحديد  الرقمية  واألمية  الرقمي 

المؤشرات التي تتناسب مع الوزارة.

وقد تم العمل على

لمنظمة  التنفيذي  الـمديـر  إجراء مقابلة مع 
المملكة  إضافة  على  واالتفاق   DQ الـ 
العربية السعودية في تقرير حماية األطفال 
في اإلنترنت, التخطيط لتوقيع عقد وتزويد 
العامة عن كيفية مساهمة مؤشر  اإلدارة 
الرقمي  الوعي  نشر  قياس  في  األداء 

واألمية الرقمية

تبنيه  ليتم    DQ الـ  مؤشر  واقتراح  تحديد 

للمعرفة والمحتوى  العامة  اإلدارة  من قبل 

الرقمي

دراسة وتحليل المقترح المقدم من منظمة 
الـ DQ  والحصول على تكاليف تبني مؤشر 

األداء

تقرير عالمي لقياس الكفاءات

فقد تم اختيار إطار عمل          لكي يتم تجربته في المملكة العربية السعودية، وذلك  عن 

طريق مجموعة أبعاد ومنهجيات خاصة باإلطار وهو ماتطرق له المخرج عن طريق شرح مفصل 

DQلألبعاد والمنهجيات المتبعة من قبل إطار           وطريقة تبنيه في منظومة الوزارة.

DQ

“
أهم  من   DQ منظمة  تعد 
بتعليم  المهتمة  العالمية  المنظمات 
الذكاء الرقمي والتوعية. تستخدم 
لقياس   DQ مؤشر  دولة   100

الذكاء الرقمي.
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 المخرج الثاني 

الهدف من المخــــرج  نشــــــر الوعــــــــي 
وتعزيز  التقني  المجال  في  الوظيفي 

والتقنية  االتصاالت  تنمية مجتمعـــات 

باإلضافة إلى تعزيز شمولية االتصاالت 

وتقنيــة المعلومــــــــات ومحو األميـــــة 

الرقمية.

الشراكات لتفعيل  نموذج  تطوير   تم 

االستراتيجية في التدريب ونشر الوعي

/1

/2

/3

/4

/5

ورش العمل

المؤتمرات

جلسات الحوار

تطوير المحتوى

التدريب اإللكتروني

خطة التواصل مع الشراكات
/6

/7

/8

/9

المسابقات الرقمية

المجموعات التقنية

المعمل االفتراضي

قوافل المستقبل

مسابقات رقمية تقام بهدف رفع الوعي ونشر 

المعرفة بالمجاالت التقنية.

مشـروع تعليمي يتبنى إنشاء وتدشين معمل 

افتراضي )فاب الب( على شبكة اإلنترنت يحتوي 

المهتمين  تمكن  متنوعة  تصنيع  أجهزة  على 

لقياس  أولية  نماذج  إلى  أفكارهم  تحويل  من 

تطبيقها.

تجمع غير ربحي لمجموعات تتمحور على التقنيات 

الرقمية ونشر الوعي وإثراء المحتوى العربي.

لألفراد،  احترافي   STEAM معمل  عن  عبارة 

الثورة  بتقنيات  وأجهزة  آالت  على  ويحتوي 

الفرد  خاللها  من  يستطيع  الرابعة،  الصناعية 

تحويل أفكاره النظرية إلى نماذج أولية وإضافتها 

إلى األجهزة اإللكترونية الحديثة وبناء االبتكارات 

الجديدة. تعمل قوافل المستقبل على منهجية 

STEAM الموجودة على مستوى العالم.
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دليل آليات الحوكمة

بناء دليل حوكمة للوكالة المساعدة لتنمية 

على  يشتمل  والمحتوى  الرقمية  القدرات 

لرفع  الدورية  والتقارير  االجتماعات  آلية 

الوكالة  فريق  لدى  اإلنتاجية  مستوى 

مع  ومواءمته  الدليل  بناء  تم  المساعدة. 

وكالة  مثل  الوزارة  في  المعنية  اإلدارات 

على  الدليل  يحتوي  والتطوير.  التخطيط 

الرئيسية  لإلجراءات  الصالحيات  مصفوفة 

التي يتم العمل بها بشكل مستمر وآلية 

للتصعيد وإدارة المخاطر.

 المخرج الثالث 

1/ األحكام التمهيدية
2/ أسس الحوكمة 
3/ أصحاب المصلحة

4/ مصفوفة الصالحيات
5/ االجتماعات والتقارير

6/ آلية التصعيد والمخاطر
7/ أحكام ختامية

محتويات دليل الحوكمة

خبراء التقنية

دعم لوجيستي

الدعم المالي

المحتوى

تشغيل القوافل

تقديم  للفعاليات،  مقرات  توفير 

وتقديم  جوائز،  تقديم  ضيافة، 

خدمات تقنية

مشروع  وتشغيــــل  رعــــــاية 

قوافل المستقبل

المساهمة في توفير محتوى 

إلكتروني للنشر في اإلنترنت

البشرية  الكوادر  توفير 

ومحاضرين  مدربين  من 

جميع  وتقديم  وخبراء 

الترتيبات الالزمة لهم

عن  المالي  الدعم  تقديم 

طريق باقات الرعاية الخاصة 

بالفعاليات واألنشطة

محاور
الشراكة
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المخرجالرابع

دراسة األثر المرتبط

اإلدارة  مبادرات  عن  الناتج  األثر  لحساب  أداء  مؤشر  إيجاد  المخرج  من  الهدف 

العامة والخروج بآلية حساب مؤشرات ذات دقة عالية وشبه مؤتمتة.

لقياس  المستخدمة  األدوات  العامة وتحديد  اإلدارة  أداء ألنشطة  50 مؤشر  أكثر من  تحديد  تم 

األداء واألثر، كما تم تطوير االستبانات وتفعيل الخطة التجريبية لقياس األداء واألثر.

باإلضافة إلى ذلك تم العمل على:

1/ تطوير آلية جمع بيانات قياس األداء واألثر )ملف الـ Excel المرحلة األولى(.

2/ تطوير آلية قياس األداء واألثر والـ OKRs )ملف الـ Excel المرحلة الثانية(.

)عدد  العامة  لإلدارة  االستراتيجية  المؤشرات  كأحد   NRI الـ  لمؤشر  بديل  إيجاد  على  العمل   /3
المشاركين في أنشطة نشر الوعي(.

4/ تطوير مؤشر أداء داخلي يعكس نتائج جميع مؤشرات قياس األداء واألثر )المؤشر الطموح: 
نسبة تأثير نشر الوعي للتقنيات الرقمية(.

البيانات  الثالثة( يتم من خالله جمع  المرحلة   Excel الـ  )ملف  األداء واألثر  أداة قياس  5/ تطوير 
من فريق العمل من خالل تطوير نسخ مخصصة لكل مبادرة وشخص مسؤول يقوم بحساب جميع 

 Attaa KPIs, Thinktech KPIs, total KPIs,( مؤشرات قياس األداء واألثر على مستوى المبادرات

.)OKRs, Strategic KPIs

6/ العمل على تطوير وتحسين أداة قياس األداء واألثر حتى وصل إلى النسخة التاسعة. 

Results Chain منهجية الـ
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المخرجالخامس

استراتيجية نشر المعرفة الرقمية وخطة التنفيذ

القدرات  لتنمية  المساعدة  للوكالة  االستراتيجية  تحديث  المخرج  من  الهدف 

الرقمي وأهمية مواكبة عصر  التغيرات المستمرة في القطاع  الرقمية نتيجة 

تحقيق  في  المساعدة  الوكالة  توجه  وضوح  ألهمية  ا 
ً
ونظر الحديث،  التقنية 

األهداف االستراتيجية من أهم الخطوات االستراتيجية للوزارة والقطاع.

من أهم أسباب مراجعة االستراتيجيةتم فهم الوضع الحالي عن طريق

استراتيجيــة  مراجعـــة 

الوكــــالة المســــاعدة 

للقدرات الرقمية 

من  العديــــــد  وجـــــــود 

التقنيـــات المستحدثـــة 

خالل العامين المنصرمين 

قد يؤثـــر على تحقيـــق 

األهداف المرجوة

المتغيــرات  من  العديد 

للحـــاجة  أدت  الخــارجية 

التحديــات  تحديث  إلى 

على مستوى القطاع

أداة  لتغيـــــر  الحـــــاجة 

قياس األثر

العـــام  التوجـــه  فهم 

للوزارة والوكالة 

خطط  على  االطـــالع 

األهــــداف  وأبرز  العمل 

الرئيسيـــــة  والنتــــــائج 

وطريقة قياس األثر

في  الداخلية  التغيرات 

وزارة االتصاالت وتقنية 

المعلومات

تغير أولويات المشاريع 

والحاجة لتحديد أولويات 

جديدة للمساهمة في 

تحقيق األهداف 

لتحديث  منهجية  على  العمل 
االستراتيجية تتكون من ثالث نقاط: 

1/ مراجعة المستهدفات وتحليل البيانات.
2/ تصميم االستراتيجية.

3/ تطوير خطة التنفيذ ومتابعة األثر.

وللعمل على تجــاوز التحديــات الحاليـة 
مع  التحديات  بربط  قمنا  للوكالة، 

أهداف الوكالة المساعدة:

1/ التحديات.
2/ األهداف االستراتيجية.

3/ األهداف الفرعية.

االستراتيجي  التوجه  بناء  تم  وقد 
والمحتوى  للمعرفة  العامة  لإلدارة 

الرقمي عن طريق:

1/ حصر التحديات العامة للوكالة المساعدة 
للقدرات الرقمية والمحتوى.

2/ إبراز أهم تحديات وأهداف اإلدارة العامة 
للمعرفة والمحتوى الرقمي.
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خدماتها:

اسأل خبير

القطاع غير الربحي

مكتبة المحتوى

دورات مباشرة

دورات إلكترونية

مبادرة تخصصية غير ربحية برعاية وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

تهدف إلى نشر الوعي الرقمي بين جميع أفراد المجتمع

عدد المستفيدين

12,692,195

عدد المستفيدين
من الدورات

2,489,853

عدد المستفيدين من
مبادرة كلنا عطاء

110,692

عدد الدورات

1,221

عدد المواد المنشورة

1,002
* البيانات المذكورة كما في يوم 8 أكتوبر 2020*
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المسؤوليات

الرؤية والرسالة

األهداف االستراتيجية

التحديات

الوعي  الوطنية ورفع  للكوادر  المستقبل  الرقمية ومهارات  المهارات  تنمية 

بالمحتوى الرقمي بما يساهم في تحقيق االقتصاد الرقمي.

توفير أحدث سبل التعليم والتدريب والتوعية التي تعزز من تنمية المهارات 

الرقمية في المجتمع لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

أدوار ومسؤوليات الجهة ضمن 

منظومة القطاع 

على  االستراتيجي  التوجه 

مستويات القطاع

لكل  االستراتيجية  األهداف 

الجهات ضمن منظومة القطاع 

التحديات ومواطن األلم على 

مستوى المنظومة 

1

3

2

4

الرؤية

الرسالة

وبناًء على األهداف االستراتيجية؛ قمنا بصياغة الرؤية والرسالة  للوكالة 
المساعدة للقدرات الرقمية والمحتوى بالمواءمة مع منظومة االتصاالت 

ولتطوير استراتيجيــة مناسبة؛ قمنا بتحليـــل منظومـــــة االتصـــــاالت على 
المستويات التالية:

 المخرج السادس 

الهدف إيجاد مؤشر يتوافق مع رؤية 
المعلومات،  وتقنية  االتصاالت  وزارة 

أداء  حول  النتائج  مقارنة  خالل  من 

القوة  نقاط  وتحديد  المؤشرات 

عندما  خاصة  مؤشر  لكل  والضعف 

الرقمية  األمية  بمحو  األمر  يتعلق 

والوعي الرقمي وتقديم توصية للوزارة 

بدال  الستخدامها  المؤشرات  ألنسب 

استخدام  خالل  من   )NRI( مؤشر  من 

منهجية تقييم المؤشرات للتأكد من 

توافقها مع أهداف الوزارة.

1/ تحديد الفرق بين محو األمية الرقمية 
الدراسات  على  بناء  الرقمية  والمعرفة 

العالمية.

تحليالت  وإجراء  أداء  مؤشر   13 تحديد   /2
مفصلة على كل من الـ13 مؤشر.

3/ اختيار 6 مؤشرات أداء من أصل 13 التي 
لها صلة في قياس األمية الرقمية أو المعرفة 

الرقمية أو كالهما وإجراء تحليالت عميقة على 

كل من الـ6 مؤشرات.

األنسب  المؤشرات  وتحديد  تصنيف   /4
وتحديد  الرقمية  والمعرفة  األمية  لقياس 

مؤشرين أداء مناسبين لوزارة االتصاالت وتقنية 

المعلومات.

تطوير المؤشرات بشكل سنوي

 آلية منهجية التقييم

ً
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 المخرج السابع 

المنجزات  أهم  وعرض  اإلدارة  أو  المشروع  حالة  توضيح  المخــــرج  من  الهدف 
والمستجدات والمهام القائمة. 

تقارير األداء الشهرية

 المخرج الثامن 

يهدف مخرج دليل إجراءات العمل إلى تصميم وتحسين نموذج تشغيلي يوضح 
متطلبات النشاطات ويحدد المسؤولين عن إقامة النشاط وآلية عمل كل نشاط 

إليه من  الرجوع   يمكن 
ً
الدليل مرجعا بحيث يكون  المستهدفة  المبادرات  ضمن 

قبل اإلدارة العامة للمعرفة والمحتوى الرقمي.

عقدت ورش عمل مع مديري اإلدارات في اإلدارة العامة والموظفين المختصين لفهم آلية عمل 

النموذج التشغيلي وأخذ التغذية  النموذج التشغيلي الحالي ومواءمته للتأكد من صحة ووضوح 

الراجعة منهم، وبناًء عليه تم بناء نموذج تشغيلي مقترح يحتوي على الهيكل التنظيمي المقترح 

لإلدارة العامة، الوصوف الوظيفية المقترحة، خريطة اإلجراءات المقترحة، اتفاقية المهام المقترحة 

ومصفوفة المهام المقترحة.

دليل إجراءات العمل

المدير العام لإلدارة العامة
للمعرفة والمحتوى الرقمي

دعم المهام الطارئةإدارة المحتوى الرقمي إدارة المعرفة الرقمية إدارة الفعاليات

التنفيذ 
والتوثيق

فريق إدارة العالقات 
مع الخبراء والشركاء

مبادرة 
مستقبلية

عطاء

الخدمات 
اللوجستية

فريق إدارة عملية تطوير 
ومراجعة المحتوى

ThinkTech

مبادرة 
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لمهام
المهام
اإلضافية



مبادرات الدعم والتطوير أ

الدراسات واألدلة ب

1.  تطوير نموذج الموهوبين والمبدعين
2.  تطوير مهارات المستقبل

3.  دعم الوزارة في اعتماد االستثناء من اإليقاف لمبادرة التحول  الوطني )المبادرات الحتمية(
4.  الدعم في تشكيل اللجنة الفرعية للقدرات الرقمية في لجنة التحول الرقمي

5.  الدعم في عرض الرياض العاصمة الرقمية
6.  عرض مجلس الشؤون السياسية واألمنية وعرض مبادرات مجلس الوزراء العرب

7.  دعم الوزارة بالخروج بمكاسب سريعة لإلدارة في ظل أزمة كورونا
8.  الدعم في عرض جائزة التميز األوروبي

9.  الدعم في تنفيذ ورشة عمل سبل الوقاية من مخاطر األلعاب اإللكترونية والحلول الممكنة
10.  تقنين المحتوى األخالقي والحد من األضرار الجانبية لأللعاب اإللكترونية

WSIS 11.  جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات
12.  العمل على التقرير الدوري للوكالة لمعالي الوزير ومعالي النائب

13.  تجهيز محتوى ونقاط النقاش في اللقاءات التلفزيونية والمؤتمرات وورش العمل
14.  تمكين المرأة

15.  جمعية العطاء الرقمي
16.  مواقع التواصل االجتماعي الفرص والتحديات

14.  الشراكة مع منظمة االيسيسكو لمحو األمية الرقمية
15.  مرئيات وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بخصوص لجنة الحماية السيبرانية

16.  خطة إطالق دعم المجموعات التقنية المرحلة الثانية
17.  دراسة مهارات القرن الواحد والعشرين
18.  دراسة تنمية القدرات البشرية الرقمية

أقسام المهام اإلضافية

مهام التشغيل والتنفيذ ج
19.  إطالق تقرير ربع السنوي لألداء وقياس األثر

 DQ  20.  منظمة
21.  التعاون مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

22.  إطالق الوحدة اإلشرافية
- مدخل للقطاع غير الربحي

- مقدمة عن الوحدة اإلشرافية

- المخرج األول: تقرير الوضع الحالي للجمعيات

- المخرج الثاني: زيارات الجمعيات  

- المخرج الثالث: عقد ورشة عمل مع الجمعيات  

- المخرج الرابع: دليل التأسيس

- المخرج الخامس: دليل إقامة الفعاليات  

- المخرج السادس: دليل األسئلة واالستفسارات الشائعة  

- المخرج السابع: دليل األنشطة والخدمات  

- المخرج الثامن: دليل الحوكمة

- المخرج الثامن: دليل التواصل

- المخرج التاسع: معيار قبول الجمعيات

- المخرج العاشر: معيار إسناد الخدمات

- المخرج الحادي عشر: دراسة أفضل الممارسات  

- المخرج الثاني عشر: تجهيز نماذج مساعدة لألعمال

- المخرج الثالث عشر: لوحة البيانات

- المخرج الرابع عشر: إطالق الوحدة اإلشرافية
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أمبادرات الدعم والتطوير
ب الدراسات واألدلة

ج مهام التشغيل والتنفيذ

المهمة األولى

آلية  التقنية وذلك عن طريـــق  المجـــاالت  والمــــبدعين في  الموهوبين  لترشيح  نموذج  تم تطوير 

موضحة كالتالي:

 جمع البيانات	 

 المعايير والتقييم	 

سبل التعـاون والشراكــة االستراتيجية بين وزارة االتصـاالت وتقنية المعلومات 

ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع “موهبة”

1/ تضمين مسار للموهوبين في المجاالت التقنية الناشئة ضمن البرنامج الوطني للكشف 
عن الموهوبين، وذلك من خالل تطوير رحلة تعليمية متكاملة للموهوبين في المجاالت التقنية 

2/ التعاون في تطوير برامج إثرائية مشتركة في تنمية الموهوبين في المجاالت التقنية 
مثل: تطوير برامج إثرائية صيفية وما بعد المدرسة في مجاالت التقنية الناشئة، والمشاركة في 

المسابقات العالمية.

3/ إضافة برامج وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات في تنمية القدرات الرقمية ضمن مميزات 
البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين كجزء من الترشيحات. 

4/ مشاركة قائمة الموهوبين في المجاالت التقنية بين الجهتين لالستفادة منها. 

5/ التعاون في ترجمة مراجع علمية في التقنية باللغة العربية. 

تطوير نموذج الموهوبين والمبدعين

 الرحلة التعليمية	 

 المتابعة وحساب األثر	 
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ا من توجه الوزارة في تحقيق االستدامة ورفع جودة المخرجات في تنمية 
ً

انطالق

القدرات الرقمية تم بناء نموذج مهارات المستقبل، وفق منهجية العمل التالية:

1/ تحليل الوضع الحالي
التعليم  الحالية في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات من خالل تحليل مخرجات  التحديات  فهم 

والمواءمة بين العرض والطلب.

2/ دراسة بعض التجارب العالمية
دراسة أفضل الممارسات العالمية لتحديد دور القطاع العام في تنمية القدرات الرقمية.

3/ تطوير نموذح مهارات المستقبل
تطوير نموذج عمل الوزارة في تنمية القدرات الرقمية بناًء على أفضل الممارسات العالمية ووضع 

منهجية عمل لتفعيل الشراكات االستراتيجية. 

المهمة الثانية
 تطوير مهارات المستقبل

نموذج مهارات المستقبل هو نموذج مستدام لتنمية المهارات الرقمية يرتكز 
على ثالث محاور رئيسية:

الباحثين عن العمل والطالب والموظفين  يستهدف نموذج مهارات المستقبل 

من خالل نماذج شراكات مختلفة

محتوى تدريبي وطني

العمل  العالمية ويتواءم مع سوق  التطورات  تدريبي يواكب  وبناء مناهج ومحتوى  تبني   

المحلي والعالمي لتأهيل كوادر ذات كفاءة عالية في جميع المراحل المستهدفة.

تنفيذ برامج تطويرية تؤهل مدربين معتمدين وتمكنهم من تقديم دورات ذات جودة عالية 

في المهارات الرقمية األساسية والناشئة.

مدربين محترفين

شراكات استراتيجية مستدامة

اعتماد األكاديميات والجهات التدريبية وتفعيل الشراكات االستراتيجية مع القطاع الخاص 

وغير الربحي من خالل نماذج مستدامة.

1

2

3

تدريب الباحثين عن عمل

تمهين

تمهير
الرقميــة للموظفيــن ورواد  تطوير المهــارات 

األعمال

تطويـر المهارات الرقمية لطالب الجامعات
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أو  التنفيذ  تحت  والمبادرات  الفرص  تحليل 

المخطط تنفيذها وتحديد األولويات وتقديم 

طلب استثناء لبرنامج التحول الوطني الستكمال 

المبادرات.

تنمية  وكالة  عن  عرض  تجهيز  في  المساهمة 

التحول  لجنة  على  لعرضه  الرقمية  القدرات 

الرقمي ويشمل حوكمة أعمال لجنة فرعية 

تقودها الوكالة وشرح للمهام الرئيسية لتلك 

اللجنة والدعم المطلوب.

للخروج  ومستهدفات  خطط  بوضع  القيام 

طريق  عن  كورونا  أزمة  خالل  سريعة  بمكاسب 

عمل  فرص  وبحث  ذهني  بعصف  القيام 

سريعة وتحديد أولويات تلك المكاسب وعرضها 

على إدارة الوزارة.

أنشطة  أهم  يبرز  عرض  تجهيز  في  الدعم 

التقنية  القدرات  تنمية  وكالة  وفعاليات 

وذلك لعرضها لمبادرة الرياض العاصمة الرقمية.

الربحي  غير  للقطاع  الوزارة  إنجازات  تقديم 

التقنية  التي تم تقديمها للجمعيات  واألعمال 

بجائزة  الفوز  بهدف  وذلك  التقنية  والمجموعات 

التميز األوروبي.

إنجازات  أهم  يبرز  عرض  تجهيز  في  الدعم 

مثل  المبادرات  بعض  في  المملكة  وتجارب 

.ThinkTech العطاء الرقمي و

المهمة الرابعة المهمة الثالثة

المهمة السابعة

المهمة الخامسة

المهمة الثامنة

المهمة السادسة

الفرعية اللجنة  تشكيل  في   الدعم 

التحول لجنة  في  الرقمية   للقدرات 

الرقمي

االستثناء اعتماد  الوزارة في   دعم 

من اإليقاف لمبادرة التحول الوطني

(المبادرات الحتمية( 

بمكاسب بالخروج  الوزارة   دعم 

سريعة في ظل أزمة كورونا

العاصمة الرياض  عرض  في   الدعم 

الرقمية

 الدعم في عــــــــرض جـــــــــائزة التميز

األوروبي

 عرض مجلس الشؤون السياسية واألمنية

وعرض مبادرات مجلس الوزراء العرب

 	 

والخبراء  والتقنية  االستثمار  مجال  في  القرار  صناع  من  مجموعة  دعوة  خاللها  من  تم  والتي 

االجتماعيين والمهتمين بالتوعية من مخاطر األلعاب في القطاع الخاص والحكومي وغير الربحي، 

تم  كما  التنفيذ  حيز  دخلت  التي  االستراتيجية  والمبادرات  السريعة  المكاسب  من  بعدد  والخروج 

تجهيز حقائق وأرقام عن مخاطر وأضرار األلعاب اإللكتورنية. 

المهمة التاسعة
 الدعم في تنفيذ ورشة عمل سبل الوقاية من مخاطر األلعاب اإللكترونية

والحلول الممكنة

انتهاك “ الإللكتروني،  التنمر  يُعد 
كاميرات  اختراق  الخصوصية، 
الفيروسات  وإنتقال  الأجهزة 
قد  التي  المخاطر  أبرز  من 
الألعاب  يق  طر عن  تنتشر 

الإللكترونية.     
kaspersky 
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بناء تصور الوزارة تجاه تقنين المحتوى األخالقي التقني عن طريق بناء وتطوير عرض 

للمحتويات  الراهن  الوضع  لدراسة  استبانة  ونشر  وإعداد  األخالقي  المحتوى  تقنين 

األخالقية والحلول المقترحة للحد من ظاهرة التعرض للمحتوى األخالقي في مواقع 

التواصل االجتماعي واأللعاب اإللكترونية، باإلضافة إلى إجراء عدة مقابالت مع عدد 

من الخبراء والمشاركة في عدة جلسات نقاش لتحليل الوضع الراهن وأبرز التحديات 

للمحتويات األخالقية والتوصيات المقترحة.

المهمة العاشرة
تقنين المحتوى األخالقي والحد من األضرار الجانبية لأللعاب اإللكترونية
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بناء وتطوير نموذج يستعرض أبرز إنجازات الوكالة واإلدارات التابعة بشكل شهري 
يقارن سير العمل في الفترة الماضية ويتم استعراض الخطوات القادمة والدعم المطلوب، كما 

تم جمع البيانات الدورية من أصحاب المصلحة وأخذ المالحظات الواردة من سعادة الوكيل وسعادة 

الوكيل المساعد بعين االعتبار وعكسها على النموذج.

المهمة الثانية عشر
 العمل على التقرير الدوري للوكالة لمعالي الوزير ومعالي النائب

دعم الوزارة في تعبئة نموذج ترشح مبادرة العطاء الرقمي للجائزة عن طريق التعريف بالمبادرة وشرح 

أبرز إنجازاتها واألثر المحقق منها والتي حققت فيها مبادرة العطاء الرقمي المركز 

.
ً
األول عالميا

المهمة اإلحدى عشر
WSIS جائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات

 Global cybersecurity forum /1
2/ لقاء سعادة الوكيل مع القناة اإلخبارية بخصوص القطاع غير الربحي.

3/ ورشة عمل سبل الوقاية من مخاطر األلعاب اإللكترونية والحلول الممكنة. 

المهمة الثالثة عشر
تجهيز محتوى ونقاط النقاش في اللقاءات التلفزيونة والمؤتمرات وورش العمل
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ThinkTech مبادرة

المـملكة  مستوى  على  استراتيجية  توعوية  لمشاريع  مظلة  المـملكة هي  مستوى  على  استراتيجية  توعوية  لمشاريع  مظلة  هي 

المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزارة  طلقها 
ُ
ت السعودية  المعلومات العربية  وتقنية  االتصاالت  وزارة  طلقها 
ُ
ت السعودية  العربية 

وبناء  المستدامة  التنمية  لتحقيق  التقنية  مستـجدات  وبناء الستشراف  المستدامة  التنمية  لتحقيق  التقنية  مستـجدات  الستشراف 

للتعامل مع  التي تؤهله  المهارات  للتعامل مع نشء واعي مبدع متكامل يملك  التي تؤهله  المهارات  نشء واعي مبدع متكامل يملك 

معطيات العصر وتغطية االحتياج المعرفي التقني لجميع المتحدثين معطيات العصر وتغطية االحتياج المعرفي التقني لجميع المتحدثين 

باللغة العربية حيث تعتمد هذه المبادرة على آليات جديدة تصب أهدافها باللغة العربية حيث تعتمد هذه المبادرة على آليات جديدة تصب أهدافها 

في استشراف المستقبل ونشر الوعي حول التقنيات الناشئة إليجاد في استشراف المستقبل ونشر الوعي حول التقنيات الناشئة إليجاد 

مجتمع رقمي.مجتمع رقمي.

 مبادرة الستشراف المستقبل
 وخلق مجتمع حيوي رقمي قادر
على مواكبة مستجدات العصر

مجاالت مبادرة

الواقع االفتراضيالبلوكشين

تقنية الروبوتالذكاء االصطناعي

إنترنت األشياءالحوسبة السحابية
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والمبادرات  المشاريع  وبناء  المرأة  لتمكين  االستراتيجي  التوجه  ملفات  في  والدعم  المساهمة 

الخاصة في تحسين مشاركة المرأة بقطاع االتصاالت وتقنية المعلومات

وبناًء على جهود القطاع الحالية، تم تطوير استراتيجة تهدف إلى تقديم مبادرات مكاسب سريعة 

و ربطها بمستهدفات القطاع في مجاالت تمكين المرأة.

تكامل

وربط

تواصل

وإرشاد

تميز وريادة

تكامل وربط
وبرامج  الربحي  والخاص وغير  العام  القطاع  التعاون مع 

مجال  في  القائمة  والمبادرات  الفرص  لتوظيف  الرؤية 

تمكين المرأة وربطهم بالجهات الرائدة في القطاع.

تميز وريادة
تصميم محفزات وبرامج متنوعة إلبراز الجهود من الجهات 

تمكين  نوعية في  نقلة  وحداث  وعالميا  واألفراد محليا 

المرأة في القطاع.

تواصل وإرشاد
تفعيل التواصل مع أصحاب الخبرات التقنية من المهتمين 

بمجال تمكين المرأة وتعزيز نقل التجارب واالستفادة من 

القياديات في القطاع.

المهمة الرابعة عشر
تمكين المرأة
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الدعم في بناء استراتيجية جمعية العطاء الرقمي والسياسات واللوائح واألنظمة، باإلضافة 

إلى العمل على إعداد الخطة السنوية للجمعية للمهام الرئيسية في للسنة األولى.

المهمة الخامسة عشر
جمعية العطاء الرقمي

تمكين المجال التقني والثقافة الرقمية لمختلف 

والمؤسسات  عام  بشكل  المجتمع  شرائح 

والجمعيات األهلية والتعاونية التقنية بشكل خاص 

حسب المستحدات والتطورات التقنية الحديثة.

يحقق  بما  المستهدفة  الفئات  قدرات  تطوير 

رؤية المملكة 2030 في المجال التقني والتحول 

الحديث  العصر  متطلبات  ومواكبة  الرقمي 

لمستقبل واعد في االبتكار واالقتصاد الرقمي.

الرسالةالرؤية

1/ السياسات المالية 

2/ سياسات الموارد البشرية 

3/ سياسات التطوع 

4/ آلية تعيين المدير التنفيذي

وحماية  المخالفات  عن  اإلبالغ  سياسة   /5

مقدمي البالغ

6/ سياسة االحتفاظ بالوثائق واتالفها

األمول  غسل  بعمليات  االشتباه  سياسة   /7

وجرائم تمويل اإلرهاب

8/ سياسة الوقاية من عمليات غسيل األموال 

وجرائم تمويل اإلرهاب

على  واإلشراف  الرقابة  آليات  سياسة   /9

المنظمة

10/ سياسة تنظيم العالقة مع المستفيدين 

وتقديم الخدمات

11/ سياسة جمع التبرع

مجلس  بين  صالحيات  مصفوفة  سياسة   /12

اإلدارة واإلدارة التنفيذية

13/ سياسة خصوصية البيانات

14/ تعارض المصالح

15/ الئحة صالحيات مجلس اإلدراة

السياسات:

المهام الرئيسية:
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التأسيس
والبناء

التشغيلاإلطالق 010203
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المساهمة في تجهيز عرض لسمو أمير منطقة القصيم عن واقع مواقع التواصل االجتماعي.

المهمة السادسة عشر
مواقع التواصل االجتماعي الفرص والتحديات

التقنية والحلول الرقمية:

 لمواقع التواصل االجتماعية
ً
عد المملكة من أكثر الدول استخداما

ُ
ت

49

04
التواصل

01
التعليم

02
الخدمات 

الحكومية

المال

واألعمال

الصحة

05 03

التواصل  لشبكات  المستخدمين  نسبة 
االجتماعي 98.43%

نسبة الشباب الذين أثرت شبكات التواصل 
االجتماعي على حياتهم االجتماعية 36.81%

وسائل  استخدام  ساعات  متوسط 
للشباب  اليومية  االجتماعي  التواصل 

السعودي االجتماعي
7 ساعات
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بالدراسات واألدلة
أمبادرات الدعم والتطوير

ج مهام التشغيل والتنفيذ

المهمة الرابعة عشر

لبحث  وذلك  الرقمي  العطاء  مبادرة  إنجازات  أهم  يوضح  عرض  على  العمل 

سبل تعميم المبادرة في عدد من دول منظمة التعاون اإلسالمي الناطقة 

باللغة العربية.

 الشراكة مع منظمة اإليسيسكو لمحو األمية الرقمية

منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة )اإليسيسكو(

هي منظمة متخصصة تعمل في إطار منظمة التعاون اإلسالمي، تعنى بميادين التربية والعلوم 

والثقافة واالتصال في البلدان اإلسالمية، لتدعم وتقوي الروابط بين الدول األعضاء ومقرها الرباط.

مجاالت العمل
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الثقافةالعلومالتعليم
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تم التركيز على 3 محاور رئيسية في العرض

المهمة الخامسة عشر
 مرئيات وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات بخصوص لجنة الحماية السيبرانية

تمكين المرأة وزيادةاألمن السيبراني
الوعي في األمن السيبراني

حماية الطفل من
مخاطر اإلنترنت

هو حماية الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات 

من  ومكوناتها  التشغيلية  التقنيات  وأنظمة 

وما  خدمات،  من  تقدمه  وما  وبرمجيات،  أجهزة 

تعطيل  أو  اختراق  أي  من  بيانات،  من  تحتويه 

استغالل  أو  استخدام  أو  دخول  أو  تعديل  أو 

أوال
تمكين المرأة في مجال األمن السيبراني ومنها:

 1/التمكين في الوظائف التقنية.

2/التمكين في الوظائف القيادية.

3/تعزيز اتخاذ القرارات التقنية لحماية المعلومات.

ا
ً
ثاني

رفع الوعي والمعرفة في مجال األمن السيبراني 

من أجل حماية المعلومات.

أمن  المفهوم  هذا  يشمل  كما  مشروع.  غير 

الرقمي  واألمن  اإللكتروني  واألمن  المعلومات 

المصرح  وغير  المقصود  الوصول  ضد  ونحوها 

التغيير أو اإلتالف للمعلومات الحساسة  به أو 

وسرقة األموال وتعطيل األعمال.

 تمكين المرأة وزيادة الوعي في األمن السيبراني

 األمن السيبراني

52

ً

مع حدوث التغييرات في االتصاالت وتقنية المعلومات، هناك مخاطر سيبرانية قد يواجهها األطفال، 

لذلك يجب التركيز على اتخاذ اإلجراءات وزيادة الوعي للتخفيف من المخاطر مثل:

حماية الطفل من مخاطر اإلنترنت

1
المخاطر الجنسية

الجهود العالمية في مجال األمن السيبراني التي تستهدف المرأة واألطفال

4 

 إساءة استخدام

المحتوى

3
االحتيال عبر اإلنترنت

2
التنمر اإللكتروني
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 مقترح أوجه التعاون بين الهيئة الوطنية لألمن السيبراني والجهات الحكومية
المحلية والمنظمات والجهات العالمية مع لجنة الحماية السيبرانية

لألطفال في المجال السيبراني

هناك ثالث خطوات رئيسية قد تساهم في 

أجل  من  السيبرانية  اللجنة  أهداف  تحقيق 

تعزيز حماية الطفل من مخاطر اإلنترنت:

1/ تحديد المخاطر ونقاط الضعف التي يتعرض 
لها األطفال في المجال اإللكتروني.

وسائل  خالل  من  والخبرة  المعرفة  تبادل   /2
التواصل االجتماعي.

3/ تطوير أدوات إلكترونية عملية بالتعاون مع 
المخاطر  تقليل  في  للمساعدة  األعمال  رواد 

على اإلنترنت.

 تم اقتراح بعض الطرق المفيدة التي يمكن أن تساهم في نجاح لجنة الحماية
 السيبرانية من تحقيق أهدافها في تمكين المرأة ورفع وعيها في مجال األمن

السيبراني وحماية الطفل من المخاطر السيبرانية

األكثر

المرأة في المجال السيبراني

يمكن أن تساهم اللجنة السيبرانية في تمكين المرأة عن طريق:

1/ التعاون مع الشركات لتطوير برامج وأنظمة لتحسين توفير الوظائف المخصصة للمرأة.

2/ توضيح ورفع الوعي بالوظائف في مجال األمن السيبراني وتوفير برامج تدريبية مكثفة للمرأة.

خالل  من  السيبراني  المجال  في  وعيها  ورفع  المرأة  تمكين  في  اللجنة  تساهم  أن  يمكن 

تشكيل مجموعات نسائية توعوية مثل:

1/ تشكيل مجموعات للنساء المهتمات في المجال السيبراني في مواقع مختلفة من العالم.

2/ إنشاء مجموعات عمل متخصصة في مجال األمن السيبراني من منظمات متعددة إلنجاز مهام 
مخصصة في المجال لتعزيز وجود المراة في القطاع.
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المهمة السادسة عشر
 خطة إطالق دعم المجموعات التقنية المرحلة الثانية

بعد اختتام المرحلة األولى من برنامج تمكين المجموعات التقنية, عقدت الوكالة عدة ورش عمل 

التقنية  المجموعات  بعض  أعضاء  مع  خارجية  عمل  وورش  العالقة  ذو  العموم  مدراء  مع  داخلية 

لفهم سبل تطوير المرحلة الثانية من الخطة. وعليه تم إطالق برنامج تمكين المجموعات التقنية 

للمرحلة الثانية والذي يركز على تعظيم الفائدة المقدمة من أعضاء المجموعات التقنية ودعمهم 

سمت على النحو التالي: تنمية رأس المال البشري ونشر الوعي، 
ُ

من قبل الوزارة عن طريق ممكنات ق

االبتكار، الخدمات التقنية للقطاعين الحكومي والخاص.

منهجية دراسة واقع المجموعات التقنية

إقامة ورشة عمل داخلية مع مدراء العموم في الوكالة

إقامة ورش عمل مع المجموعات التقنية

إرسال استبانة ألعضاء المجموعات التقنية

تم استالم رد من أكثر من 70 شخص

 نيجمربملا ةعومجم

)ةيعمج تحبصأ(  

 ةيباحسلا ةبسوحلا ةعومجم

)ةيعمج تحبصأ(  

 ةيدوعسلا ةردابملا

نيروطملل  

جايس ةعومجم ةيامح ةعومجم 

)ةيعمج تحبصأ(  

يمقرلا لوحتلا ةعومجم ةيدوعسلا لابورد ةعومجم   

تم تقسيم ممكنات المنظومة إلى ثالث مسارات رئيسية 
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تصنف المهارات الرقمية إلى المهارات األساسية والمتوسطة والمتقدمة

المهمة السابعة عشر
دراسة مهارات القرن الواحد والعشرين

تم تطوير دراسة تلخص األثر من أهمية  بناء على طلب معالي الوزير 
وتحديد  لذلك  الرئيسية  واألبعاد  المستقبل  في  البشرية  القدرات  تنمية 

القدرات  بناء  مراحل  على  بناء  البشرية  القدرات  لتنمية  المتطلبات  اختالف 

الرقمية في  البشرية  التنمية  المختلفة ورسم تصور عام ألهم مهارات 

المستقبل للقرن الـ21.
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 تم تعريف مهارات القرن الـ21 من وجهة نظر وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
 لتقديمها لبرنامج تنمية القدرات البشرية بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية
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المهمة الثامنة عشر
 دراسة تنمية القدرات البشرية الرقمية

القدرات  لتنمية  المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزارة  مفهوم  شرح  هو  الهدف 

البشرية الرقمية وقدرات القرن الـ21. 

وقد تم العمل على

1/ أهم التحديات في بناء القدرات الرقمية.
2/ استراتيجية وخطط الوزارة في بناء القدرات الرقمية.

3/ أهم إنجازات الوزارة في بناء القدرات الرقمية.

60

تم تحديد األبعاد الرئيسية لتنمية القدرات البشرية لبناء خطة متكاملة تهدف 
إلى بناء المهارات المطلوبة لسوق العمل والمواطنة العالمية 

مراحل بناء القدراتالمجاالت والوظائف

آليات بناء القدراتالقدرات

القدرات  تنمية  في  المجاالت  أهم  البعد  يمثل 

والوظائف الحالية والمستقبلية على سبيل المثال 

بلوكتشين، مجال  الناشئة – مبرمج  التقنية  مجال 

الطاقة – مهندس طاقة شمسية.

يمثل البعد مراحل تنمية القدرات خالل حياة االنسان 

 من التعليم المبكر مروًرا بجميع مراحل التعليم 
ً
بدءآ

األكاديمية وانتقاال إلى التعليم في سوق العمل 

ولجميع  التقاعد  بعد  حتى  المستمر  والتعليم 

فئات المجتمع.

الفنية  والمعارف  المهارات  جميع  البعد  يمثل 

إلتقان  المطلوبة  الشخصية  والسمات  والقيم 

الوظائف بناء على الطلب المحلي والعالمي. 

الرسمية  األكاديمية  التعليم  آليات  البعد  يمثل 

واإللكتروني  الذاتي  والتعليم  التدريب  وبرامج 

العامة  المكتبات  مثل  التقليدي  غير  والتعليم 

والندوات. 
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جمهام التشغيل والتنفيذ
أمبادرات الدعم والتطوير

ب الدراسات واألدلة
المستخدمة  األداة  مخرجات  على  بناء 

ربع  تقرير  تطوير  تم  واألثر،  األداء  لقياس 

قبل  من  عليه  العمل  ماتم  يعكس  سنوي 

الرقمي, والمحتوى  للمعرفة  العامة  اإلدارة 

وذلك على مستوى مبادرتي العطاء 

الرقمي و Think Tech  والمؤتمرات 

األخرى التابعة لإلدارة العامة.

العمل على إيجاد نموذج عالمي متكامل لقياس 

األثر في التقنية والمعرفة والمواطنة الرقمية، 

حيث تم البحث في عدة نماذج رائدة عالمية وتم 

اختيار نموذج DQ وهو معتمد من عدة منظمات 

عالمية منها WEF & OECD وتم التواصل مع 

مبدئي  التفاق  والتوصل  النموذج  مؤسسي 

يساعد  والذي  المملكة  في  بالنموذج  للعمل 

مع  المملكة  ومقارنة  األثر  تقييم  في  بدوره 

دول مختلفة حول العالم.

المهمة التاسعة عشر

المهمة العشرون

لألداء سنوي  الربع  تقرير   إطالق 

وقياس األثر

  DQ  منظمة

 Digital Intelligence )DQ( is a comprehensive set of technical,

 cognitive, meta-cognitive, and socio-emotional competencies that

 are grounded in universal moral values and that enable individuals

to face the challenges and harness the opportunities of digital life
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الهدف من المخرج، بحث سبل التعاون في مجال التدريب وتحديد مبادرات مشتركة. 

المهمة اإلحدى والعشرون
التعاون مع جامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن

1/ فهم الوضع الحالي وتحديد األهداف، فهم الوضع الحالي والنقاط التي يمكن التعاون بها 
بين وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وجامعة األميرة نورة، تحديد األهداف المرجو الوصول إليها 

من خالل إمكانيات الوزارة والجامعة.

بين  المحتملة  التعاون  مالمح  أبرز  الستخراج  ذهني  عصف  المبادرات،  وتحديد  ذهني  عصف   /2
فريقي الوزارة والجامعة ومن ثم تحديد المبادرات التي سوف يتم العمل عليها.

3/ تصميم طريقة العمل، تطوير طريقة عمل تتواءم مع طريقة عمل الوزارة والجامعة وتهدف 
إلى وضع آلية واضحة للبدء في المسارات وتنفيذها ومتابعتها إلى نهاية المسار.

4/ اإلطالق المبدئي للمسارات، إطالق جزئي لبعض المسارات للتأكد من فعالية طريقة العمل 
واألهداف الموضوعة وتحسين األخطاء قبل اإلطالق الكامل للمسارات.

5/ اإلطالق والمراقبة والتكرار، اإلطالق الكامل للمسارات ومتابعه أدائها والتأكد من تطبيق 
فريق العمل للخطط الموضوعة وطريقة العمل المعتمدة.

تفصيل منهجية العمل
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المهمة الثانية والعشرون
إطالق الوحدة اإلشرافية

نبذة عن القطاع غير الربحي

إحصائيات القطاع غير الربحي حول العالم

هو الفضاء العام بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، ويهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية 

من خالل األنشطة المجتمعية كمبادرات التطوع والعطاء وبرامج المسؤولية االجتماعية واألندية 

االجتماعية والكيانات غير الهادفة للربح )مثل الجمعيات والمؤسسات األهلية ولجان التنمية( والتي 

تتميز بكونها:

1/ تنبع من مبادرات ذاتية للمواطنين بإرادة تطوعية ومستقلة عن الجهات الحكومية.

 في المجتمع.
ً
 أو الفئات األكثر احتياجا

ً
 عاما

ً
2/ تخدم هدف مجتمعي أو نفعا

3/ ال تهدف بشكل رئيس لتعظيم أرباحها المادية وتوزيعها كعوائد استثمارية.

في  الربحي  غير  القطاع  مساهمة  نسبة 
الناتج المحلي اإلجمالي

في   
ً
سنويا للمتطوعين  التقريبي  العدد 

القطاع غير الربحي

غير  القطاع  في  العاملة  القوى  نسبة 
الربحي

عدد المنظمات غير الربحية
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 رؤية السعودية 2030
السعودية العربية  المملكة   تعد 

التي العربية  البلدان  مقدمة   في 

القطاع تبني  في  توجهها   أظهرت 

ظهر حيث  دوره،  وتعزيز  الربحي   غير 

 القطاع غير الربحي ضمن رؤية المملكة

وبرامجها  2030 السعودية   العربية 

بأهداف مدعوًما   االستراتيجية 

بأهميته  
ً
إيمانا طموحة   ومؤشرات 

مستقبل في   
ً
رئيسيا  

ً
محورا  وكونه 

 المملكة الواعد على الصعيد التنموي،

والثقافي االجتماعي،  االقتصادي، 

إال أن القطاع غير الربحي يتطلب وجود منظومة 

االزدهار  من  تمكنه  مساندة  وبيئة  متكاملة 

في  انعكس  والذي  وتأثيره،  فعاليته  إلثبات 

أبعاد  الرابع ضمن  البعد  المملكة من خالل  رؤية 

الهدف االستراتيجي رقم 6.3.1

تنمية القطاع غير الربحي وزيادة تنوعه وتأثيره، 

االقتصادية  البنية  ركائز  من  القطاع  هذا  ليصبح 

 لمنظومة 
ً
واالجتماعية في المملكة، ومساندا

 للوظائف.
ً
الدعم الحكومي، ومصدرا

الهدف االستراتيجي رقم 6.3.2

أثر  تحقيق  من  الربحية  غير  المنظمات  تمكين 

االجتماعي  واألثر  االستدامة  وتحقيق  أعمق، 

دورها  وتعزيز  الربحية،  غير  للمنظمات  العميق 

بتقديم  المنظمات  هذه  وقيام  االبتكار،  في 

بناء  خالل  من  وذلك  عالية،  بجودة  الخدمات 

منظومٍة متقدمٍة لدعم تطورها.

برنامج التحول الوطني )تعزيز التنمية المجتمعية 

وتنمية القطاع غير الربحي( والذي يسعى إلى 

التشريعات  وسن  الربحي،  غير  القطاع  تمكين 

نطاق خدمات  القطاع، وتوسيع  لهذا  الممكنة 

دعم  إلى  يهدف  كما  الربحية،  غير  المنظمات 

الربحي وزيادة مساهمته في  القطاع غير  نمو 

 0.6% إلى   0.29% اإلجمالي من  المحلي  الناتج 

نسبة  زيادة  إلى  باإلضافة   ،2020 عام  بحلول 

إجمالي  من  الربحي  غير  القطاع  في  العاملين 

القوى العاملة من %0.13 إلى %0.32، وتمكين 

أعمق  أثر  تحقيق  من  الربحية  غير  المنظمات 

إجمالي  من  التنموي  اإلنفاق  نسبة  وتعظيم 

إنفاق القطاع غير الربحي من %21 إلى %51 عبر 

تنظيم  تستهدف  التي  المبادرات  من  العديد 

القطاع غير الربحي وتعزيز دورة التنموي لتحقيق 

األهداف االستراتيجية.

68

5%
من الناتج المحلي

1,000,000
متطوع

بها  نؤمن  التي  قيمنا  واقع  من  وذلك  الربحي  غير  القطاع   2030 المملكة  رؤية  استهدفت  كما 

كالعطاء والتآخي والتعاون. حيث ركزت الرؤية على تطوير العمل المؤسسي لمنظمات 

القطاع وتعظيم نتائجه ومضاعفة أثره الفعال في المجتمع. كما ركزت الرؤية على 
تمكين القطاع من خالل الدعم الحكومي للبرامج ذات األثر االجتماعي، وتشجيع العمل التطوعي 

الربحية وتمكينها. كما ستعمل على تفعيل دور القطاع  فيه وتسهيل تأسيس المنظمات غير 

بشكل أكبر في مجاالت عدة كاالتصاالت وتقنية المعلومات والصحة والتعليم واإلسكان.
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الوحدة اإلشرافية

الرسالة

األهداف

تعنى الوحدة اإلشرافية للقطاع غير الربحي باإلشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات األهلية 

في قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات التي تدخل ضمن نطاقها الفني وتقديم الدعم والتوجيه 

اإلداري والفني وتعزيز مشاركتها االجتماعية والعمل على متابعة األداء لتلك المنظمات وتقديم  

كافة أشكال الدعم للنهوض بمنظمات القطاع. وقد تم تحديد مصادر التشريع للوحدة اإلشرافية 

عن طريق:

1/ األمر السامي الكريم رقم )55190( بتاريخ 1438/11/28هـ والقاضي بتوجيه الجهات التي يدخل 
وحدة  بتأسيس  الربحي  غير  القطاع  ومؤسسات  جمعيات  على  الفني  اإلشراف  اختصاصها  ضمن 

الجمعيات والمؤسسات غير  بالجمعيات والمؤسسات األهلية لتسهيل وتسريع تأسيس  خاصة 

الربحية الواقعة ضمن اختصاص نطاق إشرافها.

للوحدة  اإلداري  بالتنظيم  المتعلق  1439/08/22هـ  وتاريخ   )457( رقم  الوزراء  مجلس  قرار   /2
المعنية بالقيام بمهمات تأسيس الجمعيات والمؤسسات األهلية واإلشراف عليها ومتابعتها.

 
ً
3/ الالئحة المنظمة للعالقة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية والجهات المشرفة فنيا

على الجمعيات والمؤسسات األهلية والصادرة برقم )119319( وتاريخ 1440/06/26هـ

المجتمعية  رسالتها  إيصال  على  وقادرة  متطورة  أهلية  ومؤسسات  جمعيات  منظومة  إيجاد 

وتفعيلها باالستثمار األفضل للموارد.

1/ دعم البرامج والفعاليات التي تسهم في تطوير أنشطة المنظمات غير الربحية.

2/ اإلسهام في نشر ثقافة العمل غير الربحي وتشجيع العمل التطوعي التقني.

3/ تأهيل وتطوير الموارد البشرية العاملة في الجمعيات والمؤسسات األهلية.

4/ تطوير المعايير الفنية وإشراك منظمات القطاع في الخدمات المقدمة من قبل الوزارة.

5/ تفعيل الشراكات مع شركات القطاع الخاص في ما يخص مسؤولياتها االجتماعية.

6/ اإلسهام في تبسيط عملية التأسيس واالحتضان لمنظمات القطاع والتي تقع تحت إشرافها.

 مهام الوحدة اإلشرافية

دعم

 التأسيس

 دعم التأسيس  

إصدار تصريح جمعية أهلية تقنية وذلك بغرض رفع نسبة مشاركة القطاع غير الربحي ونشر ثقافة 

العمل التطوعي، باإلضافة إليجاد جمعيات ومؤسسات أهلية تعمل على تقديم خدمات ومنتجات 

في المجال التقني، كما تهدف إيجاد رؤية وآلية عمل واضحة لدى الجمعيات والمؤسسات األهلية 

وأهداف صحيحة تخدم أفراد المجتمع.

التمكين
بما يشمل  المجتمع  خدمة  وفاعليتها في  وتعزيز كفاءتها  الربحي  غير  القطاع  منظمات  تمكين 

التطوير المهني الفني، بناء عالقات وعقد الشراكات مع جهات أخرى تخدم منظمات القطاع غير 

الربحي، وإسناد الخدمات للجمعيات والمؤسسات األهلية.

اإلشراف والمتابعة 
اإلشراف الفني على الجمعيات والمؤسسات األهلية ومتابعتها بهدف رفع كفاءة أداءها باإلضافة 

إلى تحديد وتقويم مواطن القصور والتحديات التي تواجه الجمعيات واتخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها، 

مما يؤدي إلى تعظيم المساهمة االجتماعية للجمعيات.

 اإلشراف

والمتابعة

التمكين
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 خدمات الوحدة اإلشرافية

الخدمات االستشارية

تصريح إقامة الفعاليات

الخدمات اللوجستية

الدورات التدريبية

األدوات المساعدة

الفئات المستهدفة

1/ الجمعيات والمؤسسات األهلية:
تقديم الدعم والتوجيه اإلداري والفني والعمل على متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات األهلية 

وتقديم كافة أشكال الخدمات لتمكين وتفعيل دور القطاع غير الربحي.

2/ أفراد المجتمع:
االستفادة من خدمات الجمعيات والمؤسسات األهلية بشكل غير مباشر التي تم تمكينها من 

قبل الوحدة اإلشرافية عن طريق الدورات التدريبية وورش العمل المقدمة من تلك المنظمات.

الجمعيات والمؤسسات األهلية

أفراد المجتمع
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الجمعيات التقنية

جمعيات أهلية

 16 جمعية أهلية تقنية وجمعية تعاونية تقنية واحدة تعمل في نشاطات 
ً
يوجد حاليا

االتصاالت وتقنية المعلومات وفق بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. 

الجمعيــــة الخيريـــة 
لتأهيــل الحاسبــات 

اآللية "ارتقاء"

جمعيـــــة حمـــــــــاية
ألمن المعلومات

حمـايـة
HemayaHemaya

جمعيـــــــــة عــــــــــون 
التقنية

جمعيــــة االبتكــــــار 
والتقنية

جمعيــــة الحـــــاسب

جمعيـــــــة بـــــــــــرمج

الجمعية السعودية 
لهواة الالسلكي

جمعيـــة برمجيـات 
حاسوبية

جمعيـــــــة تواصــــــل
لتقنيات االعاقة

جمعيـــــــة األمـــــــــن 
السيبراني لألطفال

جمعيــــة الحوسبـــة
السحابية

 جمعيــة التدريب اإللكتروني بمنطقــة
 الرياض

 تطبيقـــــات األردوينو إنترنت األشيــــاء

جمعيـــــــة الذكــــــاء 
االصطناعي 

 جمعيـــــة التوعيــــة النفسية باالمن
السيبراني

الجمعيـــــة األهليـــــة 
للخدمات اإللكترونية

٣ جمعيات تحت التأسيس

ما تم عمله من المخرجات اإلضافية للوحدة اإلشرافية

1. تقرير الوضع الحالي للجمعيات

2. زيارات الجمعيات

3. ورشة عمل الجمعيات

4. دليل الحوكمة

5. دليل التأسيس

6. دليل إقامة الفعاليات 

7. دليل األسئلة واالستفسارات 

8. دليل األنشطة والخدمات

9. دليل التواصل

10. معيار قبول الجمعيات 

11. معيار إسناد الخدمات

12. دراسة أفضل الممارسات

13. تجهيز نماذج مساعدة لألعمال

“
مجموعة  كل  الأهلية:  الجمعيات 
معينة  لمدة  مستمر  تنظيم  ذات 
أو غير معينة، مؤلفة من أشخاص 
أو  الطبيعية  الصفة  ذوي  من 
ً ية، غير هادفة للربح أساسا الاعتبار

“
جمعية  كل  التعاونية:  الجمعيات 
تحسين  بهدف  أفراد  يكونها 
والاجتماعية  الاقتصادية  الحالة 
المبادئ  لأعضائها متبعة في ذلك 

التعاونية

جمعيات تعاونية

جمعيات تحت التأسيس

 جمعيـــة التحــــول
الرقمي
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المعالم الرئيسية

زيارة الجمعياتإنشاء الوحدة اإلشرافية

28 مايو

2020
31 مارس

2020

10-23 فبراير

2020

7 يوليو

2020

16 أكتوبر

2020

15 ديسمبر

2019

11 يونيو

2020

اإلطالق

تسليم مؤشرات الربع األول تسليم مؤشرات الربع الثاني

إعداد حملة إطالق
الوحدة اإلشرافية

التعريف بالوحدة اإلشرافية 
في مقابلة مع قناة اإلخبارية 

تقرير الوضع الحاليورشة عمل الجمعيات

6 مارس

2020

7 أكتوبر

2020

26 فبراير

2020

15 أغسطس

2020

8 أكتوبر

2020

31 مارس

2020
15 مارس

2020

اعتماد معيار قبول الجمعيات

تسليم مؤشرات الربع الثالث

التقرير الدوري

اعتماد األدلة

إطالق لوحة البيانات
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 يهدف التقرير إلى عرض نتائج تقييم الوضع الراهن لممارسات دعم القطاع غير الربحي في وزارة

 االتصاالت وتقنية المعلومات٫ ورصد واقع الجمعيات األهلية التقنية بغرض تمكين فريق العمل من

 تكوين تصور عام عن واقع القطاع غير الربحي والعالقة مع وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات وتحديد

 أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه منظمات القطاع غير الربحي باإلضافة إلى فرص التحسين وذلك

 لتمكين منظمات القطاع غير الربحي من أداء أعمالها على أكمل وجه وتذليل العقبات والصعوبات

 للمساهمة في تحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ضمن أهداف رؤية المملكة 2030

المخرج األول
تقرير الوضع الحالي للجمعيات

التواجد الجغرافي

يالحظ تركز أغلب الجمعيات في القطاع في منطقة الرياض ووجود جمعية واحدة في كل من 

المنطقة الشرقية، والحدود الشمالية ومكة المكرمة.

0 0

1

0

0

0

0

1

0
1

0

0

ةيقرشلا ةقطنملا

ضايرلا ةقطنم

نارجن ةقطنم

ريسع ةقطنمنازاج ةقطنم

ةحابلا ةقطنم

ةمركملا ةكم ةقطنم

ةرونملا ةنيدملا ةقطنم

كوبت ةقطنم

فوجلا ةقطنم
ةيلامشلا دودحلا ةقطنم

لئاح ةقطنم

ميصقلا ةقطنم

10
2

 دراسة وتحليــــل الوثـــائق واألنظمــــة

ذات العالقة

االستنتاج التوصيات

غير للقطــــــاع  الحـــــالي  الواقع   تقييم 

الربحي في مجاالت التقنية واالتصاالت

آليات التواصل

االجتماعات بمقر الوزارة: تعتبر المقابالت مع الجمعيات في مقر الوزارة هي الوسيلة األساسية 

 لحداثة إنشاء الجمعيات التقنية وبالتالي عدم امتالك غالبيتها 
ً
التي تبناها فريق العمل وذلك نظرا

لمقر ثابت حتى اآلن.

 إلى أنها تسمح 
ً
الزيارات الميدانية: تعد الزيارات من أفضل وسائل تقييم الواقع الحالي وذلك نظرا

بالدخول إلى الجمعية واالختالط مع منسوبيها ومالحظة بعض التفاصيل القيمة والوقوف على 

المقر كما يعتبر أقل رسمية مما يساعد على فتح نقاشات متعددة توضح جوانب جديدة للجمعية 

لم تكن بعين االعتبار.

مع  المقابالت  في  المستخدمة  الوسائل  الهاتفية هي  المكالمات  كانت  الهاتفية:  المكالمات 

زيارات  تنفيذ  القدرة على  بدوره من  حد  الذي  الوقت  لضيق  وذلك  الرياض،  خارج  التقنية  الجمعيات 

فعلية للجمعيات في مقراتها خارج منطقة الرياض.

منهجية
التقييم

منهجية التقييم

 كافة المهام والمراحل لضمان جودة المخرج
ً
فيما يلي اإلطار العام للمنهجية المتبعة موضحا
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الوزارة، لالستماع  الجمعيات لمقر  الجمعيات ودعوة بعض  بزيارة لمقرات  الوحدة اإلشرافية  قامت 

لمالحظاتهم وأبرز المعوقات التي تواجههم.

وشملت القائمة

المخرج الثاني
زيارات الجمعيات

الجمعية السعودية 

لهواة الالسلكي

الجمعيـــــة الخيريــــة 

لتأهيل الحاسبـــــات 

اآللية "ارتقاء"

جمعيـــــة الحـــــاسب

جمعية عون التقنية

جمعيـــــة برمجيــــات 

حاسوبية

جمعيــــــة حمـــــــــاية

ألمن المعلومات

جمعيــــــــة األمـــــــــن 

السيبراني لألطفال

جمعيــــــــــــة بـــــــرمج

جمعيـــــــة تواصــــــل

لتقنيات االعاقة

جمعيـــــة االبتكــــــار 

والتقنية

حمـايـة
HemayaHemaya
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هدفت الورشة لتعريف الجمعيات بدور الوحدة اإلشرافية والخدمات التي تقدمها٫ 
كما تطرق اللقاء لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه الجمعيات٫ كما كانت الورشة 

وسيلة للتعارف بين منسوبي الجمعيات.

المخرج الثالث
عقد ورشة عمل مع الجمعيات

التقنية  األهلية  الجمعيات  تأسيس  إجراءات  وتوضيح  تسهيل  إلى  التأسيس  دليل  يهدف 
للمهتمين وذلك من خالل حصر وتوضيح كامل المتطلبات واإلجراءات الالزمة من وزارة الموارد البشرية 

التأسيس وضمان صحة  المعلومات إلتمام عملية  وتقنية  االتصاالت  ووزارة  االجتماعية  والتنمية 

المعلومات المدخلة وسرعة استخراج التصريح من قبل الجهة المشرفة.

المخرج الرابع
دليل التأسيس
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يهدف دليل إقامة الفعاليات إلى التعريف بالضوابط واإلجراءات التي تطبق عند طلب إقامة 
الفعاليات  وتنسيق  تنظيم  آلية  يوضح  كما  التقنية،  األهلية  والمؤسسات  للجمعيات  الفعاليات 

وتوجيه الجمعيات لتحقيق الهدف من إقامة الفعاليات بكفاءة وفعالية دون الوقوع بالمخالفات 

والعقوبات، باإلضافة إلى وضوح آلية اعتماد الفعاليات واإلجراءات التي تقوم بها الوحدة اإلشرافية 

لقبول الفعالية كونها الجهة المشرفة على الجمعيات في الجانب الفني.

الربحي في غير  القطاع  لمنظمات  الفعاليات  إقامة  لطلب  الخاصة  الشروط   من 
وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات

1/ يجب إرسال طلب إقامة فعالية قبل 15 يوم عمل من تاريخ الفعالية )للفعاليات خارج مقر الوزارة(.

2/ يجب إرسال طلب إقامة فعالية قبل 20 يوم عمل من تاريخ الفعالية )للفعاليات داخل مقر الوزارة(

3/ قد يستغرق رد الوحدة اإلشرافية 5 أيام عمل لقبول أو رفض الفعالية.

4/ اليجوز تنظيم فعالية مالم توافق الوحدة اإلشرافية على الفعالية.

آلية اعتماد الفعاليات

1/ تقوم الوحدة اإلشرافية بمراجعة طلبات الفعاليات والتأكد من تطبيقها لالشتراطات واألنظمة 
المتعلقة في تنظيم الفعاليات والمذكورة في دليل إقامة الفعاليات.

لطلب  الحاجة  عند  األخرى  الحكومية  بالجهات  باالستعانة  اإلشرافية  الوحدة  تقوم  سوف   /2
معلومات إضافية عن الفعاليات، المتحدثين أو غيرها من النقاط.

3/ عند رفض أي طلب إلقامة فعالية يتم إرسال سبب الرفض للجمعية.

4/ عند الموافقة يتم إعداد وتجهيز إقامة الفعاليات حسب االشتراطات واإلجراءات.

المخرج الخامس
دليل إقامة الفعاليات

يهدف دليل األسئلة واالستفسارات إلى تعزيز التواصل مع المستفيدين من الجمعيات 
األسئلة  وحصر  اإلجراءات،  وتسهيل  المعلومات  توفير  خالل  من  التقنية  األهلية  والمؤسسات 

ليتم  التقني  المجال  في  األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  من  المستفيدين  ِقبل  من  المحتملة 

تقديمها من خالل قنوات التواصل المختلفة مما يؤدي إلى تعزيز مبدأ الشفافية واإلفصاح فيما 

يتعلق باالشتراطات والمتطلبات إلصدار التصاريح وغيرها من اإلجراءات.

 يتضمن دليل األسئلة واالستفسارات الشائعة نطاقين وهي

المخرج السادس
دليل األسئلة واالستفسارات الشائعة

البشرية  الموارد  وزارة  نطاق  في  الشائعة  االستفسارات 

والتنمية االجتماعية.

اإلشرافية  الوحدة  عمل  نطاق  في  الشائعة  االستفسارات 

وتقنية  االتصاالت  وزارة  في  الربحي  غير  القطاع  لمنظمات 

النطاق استفسارات مبادرة العطاء  المعلومات ويتضمن هذا 

الرقمي. 

1

2
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بناء وتحليل أنشطة الخدمات التي تقدمها الوحدة  يهدف دليل األنشطة والخدمات إلى 
اإلشرافية للجمعيات والمؤسسات األهلية في المجال التقني والتي توضح القيمة من كل نشاط 

أو خدمة بحيث تتضمن السلسلة المهام والمسؤوليات التي تشملها الوحدة اإلشرافية والتي 

تهدف  إلى دعم نمو القطاع غير الربحي وتمكين منظمات القطاع غير الربحي من توسيع نطاق 

الخدمات المقدمة وتحقيق أثر أعمق.

مهام ومسؤوليات التأسيس

 مهام ومسؤوليات التمكين

مهام ومسؤوليات التمكين

المخرج السابع
دليل األنشطة والخدمات

 تحديد متطلبات
التأسيس

 مراجعة متطلبات
التأسيس

 الموافقة على طلب
التأسيس

 الشراكات مع جهات
متعددة

 التأهيل الفني لفريق
عمل الجمعيات

 إسناد الخدمات الحكومية
 للجمعيات األهلية التقنية

 نشر ثقافة العمل غير
الربحي

تنظيم الفعاليات

 تقديم األبحاث
واالستشارات الفنية

 وضع التعليمات الالزمة

 رفع التوصيات لوزارة الموارد
 البشرية والتنمية االجتماعية

 الموافقة على إقامة
الفعاليات

 إعداد التقارير الدورية عن
 الجمعيات

ً
 زيارة الجمعيات ميدانيا

وتقييم أدائها

 إعداد تقارير سنوية
باالحتياج التنموي

 الرتباط الوحدة اإلشرافية بمنظمات القطاع غير الربحي وارتباطها بوزارة الموارد البشرية والتنمية 
ً
نظرا

االجتماعية، تم وضع وبناء حوكمة اإلجراءات لضبط العالقة بين األطراف ذات العالقة. يوضح الدليل 

العمل وآلية  إجراءات  للوحدة اإلشرافية وآلية االجتماعات كما يتضمن ضوابط  التنظيمي  الهكيل 

للتصعيد وإدارة المخاطر بما يضمن سالسة العمل.

المخرج الثامن
 دليل الحوكمة
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المخرج التاسع
دليل التواصل

المعلومات  وتقنية  االتصاالت  وزارة  ُممثلي  بين  التواصل  تعزيز  إلى  التواصل  دليل  يهدف 
والجمعيات والمؤسسات األهلية، ويعد الدليل المرجع األساسي لفهم آلية التعامل الصحيح مع 

االستفسارات، وتحديد األدوار والمسؤوليات لمسؤولي التواصل في الوحدة اإلشرافية وطريقة 

القيام بأعمالهم والمهام اليومية في التواصل الداخلي والخارجي.

أنواع وسائل التواصل

 - جميع زوار موقع الوزارة
 - القطاع غير الربحي

- الشركاء 

 - جميع زوار صفحة الوزارة
 - القطاع غير الربحي
- الشركاء

 - المؤسسات
 - الجمعيات

 - المؤسسات
 - الجمعيات
- الشركاء

رسمي
رسمي

غير رسمي رسمي

المخرج العاشر
معيار قبول الجمعيات

األهلية  الجمعيات  تأسيس  مرحلة  تيسير  إلى  الجمعيات  قبول  أفضلية  معيار  يهدف 
التنموي والمتطلبات   لالحتياج 

ً
بجودة ودقة عالية وفقا الجمعيات  التقنية وتسهيل عملية قبول 

الفنية, كما يساهم في التحقق من توفر كافة االشتراطات المطلوبة من المؤسسين وحصولهم 

على درجة القبول لتأسيس جمعية أهلية تقنية في وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات.
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المخرج الحادي عشر
معيار إسناد الخدمات

غير  للقطاع  الحكومية  األعمال  إسناد  عملية  ضبط  إلى  الخدمات  إسناد  معيار  يهدف 
الربحي، باإلضافة إلى تحسين أداء القطاع غير الربحي ورفع الجودة ومستوى المخرجات المقدمة 

والفاعلية  الكفاءة  رفع  على  وتحفيزها  الجمعيات  قدرات  تطوير  على  يساعد  كما  للمستفدين، 

للوصول إلى درجة القبول إلسناد الخدمات. 

تم اعتماد أربع معايير رئيسية، حيث يحتوي كل معيار على المجاالت والموضوعات الموضحة:

النسبة وصف المعيار اسم المعيار المعيار

30%

الجمعيات التزام  مدى  المعيار  هذا   يتناول 
الحكومية والمشتريات  المنافسات   بنظام 
جرائم مكافحة  ونظام  التنظيمية،   والئحته 
 المعلوماتية، إضافة إلى ما يتعلق بأساليب
المخرجات جودة  لضمان  المشاريع   إدارة 

النهائية

 معيار العالقة مع

الجهات المختلفة 1

20%

اإلدارية المنظومة  المعيار  هذا   يتناول 
 للجمعية من حيث توفر الكفاءات المتخصصة
 في مجال تقنية المعلومات، كما يتناول جانب
 الخبرة وجودة األداء للجمعيات في المشاريع،

وأيضا عقد الشراكات

 معيار هيكل

الجمعية 2

40%

على الجمعية  قدرة  المعيار  هذا   يقيس 
من الوزارة  واحتياجات  متطلبات  مع   التجاوب 
 حيث قابلية الجمعية إلسناد الخدمات التقنية

المتنوعة لها

 معيار القدرة على

توفير الخدمات 3

10%
 يقيس مدى شفافية الجمعية في التعامل
واألنشطة البرامج  ونشر  المستفيدين   مع 

المتخصصة في المجال التقني

 معيار

المستفيدين 4
100% اإلجمالي

المخرج الثاني عشر
دراسة أفضل الممارسات

تهدف أفضل الممارسات العالمية إلى دراسة الممارسات العالمية في المجاالت الرئيسية 
األهلية  والمؤسسات  الجمعيات  وتمكين  تأسيس  وهي  اإلشرافية  الوحدة  عمل  لنطاق  الثالثة 

التقنية واإلشراف والمتابعة عليها، وذلك بهدف رئيسي وهو تعزيز وتفعيل دور القطاع غير الربحي 

الجمعيات  واجهت  التي  للتحديات  حلول  تحديد  إلى  باإلضافة  التنموية،  المجاالت  في  وتوسيعه 

واإلجراءات المتخذة لتعزيز العالقة بين القطاعين والتي بدورها تسهم في بناء الوحدة اإلشرافية 

للقطاع غير الربحي.

ً
 أبرز المعالم التاريخية في تمكين القطاع غير الربحي عالميا

لتنمية تهدف  مبادرات   ظهور 

المتحدة الواليات  في   المجتمع 

األمريكية وأجزاء من أوروبا

القطاع حول  التفكير   إعادة 

الجهات  الثالث وأهميته وتركيز 

تعزيز على  عالمًيا   الحكومية 

وتفعيل دوره

بقربه الربحي  غير  القطاع   تميز 

في وخبرته  المستفيدين   من 

ا
ً

وفق الخدمات  وتقديم   تطوير 

الحتياجاتهم

وطرق تقنيات   استكشاف 

 جديدة أو بديلة لتقديم الخدمات

من التعاونية  العالقات   وتطوير 

خالل الدعم المالي الحكومي

1970

2019
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 اإلشراف

والمتابعة
التمكين التأسيس

 عدم وجود

 أي خدمات

 استشارية أو

توجيهية

 عدم وجود

قنوات اتصال

 استخدام

 العالقات

 والمعارف

الشخصية

 قلة الموارد

 المالية وضع

االستدامة

 عدم وضوح

 المتطلبات

واإلجراءات
التحديات

 تخصيص فريق

 استشاري

 لإلرشاد

 تعزيز التواصل

 بين الجهات

 والقطاع غير

الربحي

 عقد

 الشراكات

والتعاقدات

 توفير الدعم

المالي والمنح

 إعداد دليل

تأسيس
الحلول

     بناًء على االطالع على ممارسات القطاع غير الربحي في عدة دول

غير القطاع  منظمات  تواجه  التي  والحلول  التحديات  أبرز  وتحليل  استنتاج   تم 

الربحي في مجاالت التأسيس والتمكين واإلشراف والمتابعة

المخرج الثالث عشر
تجهيز نماذج مساعدة لألعمال

تهدف النماذج المساعدة لألعمال على توثيق وتسجيل المعلومات والبيانات ذات العالقة 
وترتيب وتنسيق أعمال ومشاريع الجمعيات والمؤسسات األهلية التقنية في ملفات ومستندات 

واضحة ومحددة.
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المخرج الرابع عشر
لوحة البيانات

الربحية في قطاع االتصاالت وتقنية  بالوحدة اإلشرافية للمنظمات غير  بيانات خاصة  بناء لوحة  تم 

المعلومات والتي تهدف إلى تقديم تقرير ومؤشر لمتابعة أداء الجمعيات والمؤسسات األهلية 

والتعاونية التقنية. 

المخرج الخامس عشر
 إطالق الوحدة اإلشرافية

تم العمل على بناء وإعداد حملة إطالق الوحدة اإلشرافية والتي تهدف إلى تفعيل دور الوحدة 

الوحدة اإلشرافية  المعلومات والتعريف بخدمات ومهام  اإلشرافية في قطاع االتصاالت وتقنية 

ألفراد المجتمع بشكل عام ومنظمات القطاع غير الربحي في المجال التقني بشكل خاص.
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هـذا العمل مقدم من
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