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بإعداِد تقريٍر م ٢٠١٩م عاسة الراجحي اإلنسانيةمؤسانطالًقا من إيماننا بأهمية البيانات والمعلومات في تحديد التوجهات واألولويات وتصميم البرامج والمبادرات في العمل التنموي؛ قامت 

المشـاركة -مـل والـدخل الع-الهويـة والقـيم -الثقافة والمعرفـة (أولويات المنح في قضايا الشباب التنموية، مع التركيز على المجاالت التي تتوافق مع اهتمام المؤسسة وهي معرفيٍّ حول

).المجتمعية

:إلى المساهمة في تعريف وتحديد المكونات التاليةالعمل والدخلبمجالالخاصوقد سعى هذا التقرير 

:ويتضمن القسم األول من الوثيقة المدخل النظري لمفهومي العمل والدخل من خالل أربعة محاور رئيسة، وهي

المقدمة

ة المدخل النظريُّ لقضي
العمل والدخل

تحديد اإلطار 
المفاهيمي لقضية 

العمل والدخل

تحديد أولويات العمل 
والدخل

تحديد األدوات 
والتدخالت التنموية في

قضية العمل والدخل

اقتراح المبادرات 
والجهات ذات العالقة 
بأولويات العمل والدخل

۱۲۳٤٥

تعريفات ومصطلحات 
العمل والدخل

العمل مجالمالمح
والدخل في المملكة 

العربية السعودية

التوجهات 
والمستهدفات الوطنية 

ذات العالقة بالعمل 
والدخل

الجهات نماذج من
مجالالمؤثرة في

محلًيا العمل والدخل 
اوعالميً 

۱۲۳٤

5 | اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح   –العمل والدخل 



منواسعةعينةشاركتدوق.أولويةكلومؤشراتأهدافتوضيحمعاألساسيينالمصلحةأصحابتقييمعنالناتجةوالدخلالعملألولوياتتوضيًحاالوثيقةمنالثانيالقسميتضمنبينما
عددهاوالبالغالصلةذاتوالجهاتالخبراءمنأو،)وشابةشاًبا٣٧٨(عددهمالبالغوالشاباتالشبابشريحةمنسواءً والدخلالعملأولوياتإلىالوصولفياألساسيينالمصلحةأصحاب

.التركيزومجموعاتالعملورش–اإللكترونيةاالستطالعات–والمركزةالمباشرةالمقابالت:أهمهامنبحثيةأدواتعدةاستخدامتموقد.)وخبيًراجهةً ٢٠(

العالقة؛ابأصحاقتراحاتلجمععملورشةإقامةخاللمنتحديدهاتموالتيوالدخل،العملقضيةفيالتنمويةوالتدخالتاألدواتتحديدعلىالوثيقةمنالثالثالقسميعملفيما
رصدإلىفةً إضا.بذلكخاصةمصفوفةباستخدامالعملورشةخاللالمقترحةاألدواتتقييمثمومنالورشة،هدفطبيعةمعيتناسبتفاعليبشكلالعملورشةتصميمتمحيث

.والدخلالعملجالمفيتنفيذهاسيتمالتيالتنمويةالتدخالتإنجاحفيمنهااالستفادةالمقترحلألدواتنهائيةبقائمةالخروجثمومنالمقترحة،لألدواتالشبابفئةتفضيالت

تحديدإلىإضافةً ،المبادراتهذهلتنفيذمعهاالتعاونُيمكنالتيالجهاتوتحديدوالدخل،العملأولوياتفيالمقترحةالمبادراتبتوضيحالوثيقةمنالرابعالقسميختصالختاموفي
.مباشربشكٍل المستهدفةوالشريحةللمبادرةالجغرافيالنطاق

الجهاتومختلفيةاإلنسانالراجحيبمؤسسةوالدخلالعملقضيةفيالمنحوإدارةتوجيهعمليةفيوالتميزالنجاحتدعمالتيالعامةالتوصياتمنبمجموعةبالخروجالوثيقةوُتختتم
.الشبابمعالعاملة

ملخصاً تقدمالتيقةالوثيهذهوأفرادمؤسساتمنوالدخلالعملمجالفيالشباببتنميةالمهتمينيديبيننضعفإنناالمعرفي؛بالمنحوعنايتهااإلنسانيةالراجحيمؤسسةمنوحرصاً 
:فيبمساعدتهمتسهمأنراجينالتقرير،نتائجألبرز
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۱۲۳٤٥

معرفة أبرز اهتمامات 
وتصميم المؤسسة

ها المشاريع المراد تمويل
من المؤسسة وفًقا 

لهذه االهتمامات

االسترشاد بالمبادرات 
القائمة والجهات 

الموجودة لبحث فرص 
ة التعاون معها واالستفاد

من خبراتها 

وتدخالتأدواتتوفير حزمة
د تحديمساعدة فيتنموية

جوالبرامالمبادرات وتصميم
المتصلة بالعمل والدخل

معرفة المجاالت
اًجا والفرص األكثر احتي

ورغبة لدى الشباب
في مجال العمل 

والدخل

معرفة أهم مالمح
في العمل والدخلمجال

ى المملكة مما ينعكس عل
األكثر معرفة المساحات 

للتدخلاحتياًجا 



الملخص التنفيذي



مثـل إحـدى مخرجـات ة علـى خـدمتها، كمـا تانيتعمل هذه الوثيقة على تحديد أولويات المنح في قضية العمل والدخل، والتي تمثل إحدى القضايا األساسية التي تعمل مؤسسة الراجحي اإلنس

.مشروع دراسة أولويات المنح في قضايا الشباب التنموية الذي تنفذه مؤسسة الراجحي اإلنسانية

:تم تقسيم العمل في هذه القضية على خمس مراحل رئيسة، وهي

األساس النظريُّ لمفهومي العمل والدخل

لمبـذول فـي الجهـد ا"نظـام العمـل السـعودي خلصت هذه الوثيقة من خالل المسح المكتبيِّ ومراجعة األدبيات التي ناقشت مفهومي العمل والدخل، إلى اعتمـاد تعريـف العمـل فـي 

ا لعقد عمٍل  نظـام " (ليًة كانـت أو ذهنيـةبصرف النظر عن طبيعتها أو نوعها؛ صناعيًة كانت أو تجاريـة، أو زراعيـًة أو فنيـة، أو غيرهـا، عضـ" مكتوٍب أو غير مكتوب"النشاطات اإلنسانية كافة، تنفيذـً

لـى شـكل فوائـد، أو المرتبات واألجور واألتعاب التي يحصل عليه الفرد بطريقٍة ما نتيجًة لعمله، أو العوائد المالية التي تعود عليـه ع"كما أقرْت بأن الدخل هو ). هـ١٤٣٦: ١٢العمل السعودي، ص

مسـتوى التعلـيم، وطبيعـة : ثـلكما أوضحِت الوثيقة أن العمل في حدِّ ذاته ال يعني بالضرورة زيادة الدخل، وذلـك ألن زيـادة الـدخل مرتبطـٌة بأسـباٍب أخـرى، م". أرباٌح مترتبٌة على مزاولة نشاٍط ما

.الخبرات المهنية، والمستوى الوظيفي، والمستوى االقتصادي للدولة

الملخص التنفيذي

تحديد األساس النظريِّ 
لمفهومي العمل 

.والدخل

تحديد اإلطار 
المفاهيميِّ لقضية 

.العمل والدخل

تحديد أولويات العمل 
.والدخل

تحديد األدوات 
والتدخالت التنموية في

.قضية العمل والدخل

اقتراح المبادرات 
والجهات ذات العالقة 

بأولويات العمل 
.والدخل

۱۲۳٤٥
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اإلطار المفاهيميُّ لقضية العمل والدخل

َم اإلطـ". أداٌة تحليليٌة فعالٌة لتحديد العناصر األساسية في قضيٍة معينة، وتحليل أجزاءها، وتوضيح العالقة فيما بينها"اإلطار المفاهيميُّ هو  ار المفـاهيميُّ لقضـية العمـل والـدخل مـن وقد ُصمِّ

:اتجه القضية على ثالثة مستويتواخالل التعرف على واقع القضية عن قرب؛ عن طريق إجراء المقابالت مع أصحاب العالقة، ثم تحليل البيانات، والخروج بأبرز التحديات التي 

:ويوضح الشكل المستويات السابق ذكرها على نحو مجمل

الملخص التنفيذي

غير القضايا الفرعية المرتبطة بشكٍل مباشٍر أو
.عاممباشٍر بالقضايا الرئيسية لتحقيق الهدف ال

القضايا الرئيسية التي تحقق في مجملها الهدف
.العام

.الهدف العام المراد تحقيقه

۱۲۳
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شباب مواكبون 
ومؤهلون الحتياجات 

سوق العمل 
ومستثمرون لفرصه



أولويات العمل والدخل

افًة إلى ورشة كترونية لفئة الشباب، إضإلتم تحديد أولويات العمل والدخل وتقييمها من خالل العناصر الموضحة في اإلطار المفاهيمي لقضية العمل والدخل، وذلك من خالل استطالعات

:عمل للخبراء المحليين؛ حيث تم تحديد وزن لكل طرف ليمثل جزًءا في نتيجة التقييم الكلي لألولويات، وكانت األولويات المختارة كاآلتي

الملخص التنفيذي

التقييماألولويةم

%١٢٫٤٨العملسوقلدخولالشبابوتمكينوتأهيلربطفيمتخصصةٌ كياناٌت ١

%١٢٫١٢العملسوقاحتياجاتلتلبيةالشبابلدىوالسلوكيةالفنيةالتهيئة٢

%١١٫٣٣العملوسوقالشباببينوالتأهيلالربطعملياتفيداعمةٌ ممكناٌت ٣

%١١٫٢٠المستهدفةالفئةمعالعاملةالمتخصصةوالكفاءاتالقياداتتطوير٤

%١٠٫٩٩الدخلوتوليدالعمليالنجاحبمتطلباتالشبابلدىالوعيمستوىرفع٥

%١٠٫٧١الوطنيةاالستراتيجياتلتحقيقالتشريعيةالممارساتتفعيل٦

%١٠٫٧٠السوقاحتياجاتإلبرازالقطاعاتبيناستراتيجيٍّ تنسيٍق عمليات٧

%١٠٫٥٧القطاعاتمختلفلخدمةاالستراتيجياتعلىالعملتنسيق٨

%٩٫٩١السوقمتطلباتإلبرازالمختلفةالجهاتلدىالوطنيةالبياناتوتفعيلبناء٩
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األدوات والتدخالت التنموية في قضية العمل والدخل

). ة التنفيـذمـد-الفئـة العمريـة -األولويـة (تم العمل في هذه المرحلة على اقتراح أدوات تسهم في تقديم حلول لقضية العمل والدخل عبر استخدام أسلوب العصـف الـذهني وفـق محـددات 

ومـن ثـم عرضـها علـى . أداة مقترحـة السـتخدامها فـي تحديـد األدوات التنمويـة المناسـبة٤٠ومن ثم تقييم األدوات المقترحة مـن قبـل المشـاركين بنـاًء علـى مجموعـة مـن المعـايير، والخـروج بــ

: أداة مفضلة من وجهة نظرهم، متضمنة في الجدول التالي١٢الشباب الذين قاموا باختيار 

الملخص التنفيذي

مناسبةبأسعارٍ والمهنيالشخصيالميولاختباراتمراكز١

الشبابعلىتأثيرٍ منلهالماالعمل،لسوقالمؤهلةالصيفيةالمراكزمحتوىتطوير٢
المستهدفةللفئاتوتوجيههاالمطلوبةوالمهاراتالوظائفحولالمعلوماتتوفيرفيمتخصصةٌ كياناٌت ٣
المهنبأصحابالشبابتربطآلياٍت توفير٤
خبراتهممنلالستفادةالتخصصات،حسبالتجاربوأصحابالقدواتمعللشبابلقاءاٍت تنظيم٥
للذاتالتسويقمهارةمنالشبابتمكين٦
وبرامجهاالرؤيةتخلقهاالتيللوظائفالمستقبليةوالفرصالوطنيةللمستهدفاتالكليةبالنظرةوتعريفهمالشبابتمكين٧
مبكروقٍت فيومهاراتهميولهاكتشافلهيتيحممامجاالت،عدةوخوضلتجربةوالثانويةالمتوسطةلطالبالفرصةإتاحة٨
وتنميتهاالمهاراتواكتشافالمهني،وميولهتخصصهالختيارللشابالفرصةإتاحةحوللألهلتوعويةٌ برامج٩

المراهقةألعمارترفيهيٍة بجوانبالمهنيةالبرامجتدعيمعلىالكوادرقدرةتعزيز١٠
عليهاللبناءالبرامجمصمميوتساعداالحتياجتبرزالتيالهامةواألرقامالبياناتتوفير١١
ُل الذيالمحدثةالذاتيةالسيرةتطبيق١٢ ابهمواستقطيناسبهممافيوتوظيفهممهاراتهمعلىوالتعرفالوظائف،ومقدميالشباببينالتواصلُيَسهِّ

المبادرات والجهات ذات الصلة بأولويات العمل والدخل

الفئة / ادرة الجهة المنفذة للمب/ الجهة المالكة –اسم المبادرة : خالل هذه المرحلة تم استعراض مجموعة من الجهات التي تعمل في كل قضية من هذه القضايا من خالل مصفوفة تتضمن
.المستفيدة وتوصيف المبادرة
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منهجية العمل



ْت هذه الوثيقة وفًقا للمراحل الموضحة في الجدول التالي :ُأِعدَّ

منهجية العمل

المدخل النظريُّ لقضية العمل والدخل: منهجية عمل المرحلة األولى

:التاليةللخطواتوفًقاوالدخلالعملقضيةمفهوملتحريرمستندإعدادتم

إعـــــــــداد واعتمـــــــــاد 
.هيكل الوثيقة

المرحلة األولى
ـــــــــــذ المســـــــــــح  تنفي

.المكتبي

المرحلة الثانية
.إعداد الوثيقة

المرحلة الثالثة
ة مراجعة مسودة الوثيقـ

".األطراف ذات العالقة"

المرحلة الرابعة
ت تنفيــــــذ التعــــــديال

.واعتماد الوثيقة

المرحلة الخامسة

لهيكـــــل ُأِعـــــدَّ مقتـــــرٌح 
الوثيقـــــــة مـــــــن قبـــــــل 
وحـــــــــــــدة األبحـــــــــــــاث 
ونــــوقش مــــع فريــــق 
المشــــــــــــروع، وتــــــــــــم 
مراجعتـــــــه وتطـــــــويره 

.واعتماد بدء العمل

ــَذ المســح المكتبــيُّ ُنفِّ
مــن خــالل المصــفوفة
ـــــم مراجعتهـــــا  ـــــي ت الت
واعتمادهـــــــــا، ومـــــــــن 

يِّ خالل المسح المكتب
حصـــــلنا علـــــى بيانـــــاٍت 
متعــددٍة عــن مفهــوم
ــــــــــــدخل  العمــــــــــــل وال
والمفــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهيم 

ة واالتجاهات المرتبط
.به

ج المسـح ُروِجَعـْت نتـائ
الل المكتبــــيِّ مــــن خـــــ

ــــــــــق المشــــــــــروع،  فري
واعتمــــــاد المناســــــب 
منهـــــا إلدراجـــــه فـــــي 
ــــــر أو االســــــتناد التقري

ْت كتابــةعليــه، ثــم ُبــِدئَ 
ي التقريـــر الـــذي يحتـــو
ــــائ ج علــــى ملخــــٍص لنت

المســــــــــح المكتبــــــــــيِّ 
ــــــــَذ حــــــــ ــــــــذي ُنفِّ ول ال

مفهــــــــــــوم العمــــــــــــل 
.والدخل

ــــــــــلت مســــــــــودة  ُأرِس
ة إلــى مؤسســالتقريــر

الراجحــــــي اإلنســــــانية، 
وتـــــم الحصـــــول علـــــى 

أن التغذية الراجعة بش
بعــض محــاور وعناصــر 

.الوثيقة

إجـــــــــــــراء اْســـــــــــــُتْكِمَل 
التعـــــــــــديالت علـــــــــــى 
مســودة الوثيقــة مــن
ـــل وحـــدة األبحـــاث  قب

ق ومناقشتها مع فريـ
ا  ـً ـــــــــ المشـــــــــروع وصول
العتمـــــــــاد مســـــــــودة 

.الوثيقة
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ْت هذه الوثيقة وفًقا للمراحل الموضحة في الجدول التالي :ُأِعدَّ

منهجية العمل

بناء اإلطار المفاهيميِّ لقضية العمل والدخل: منهجية عمل المرحلة الثانية

:التاليةللخطواتوفًقاوالدخلالعمللقضيةالمفاهيميِّ اإلطارإعدادتم

تحديــــد أبــــرز أصــــحاب 
.العالقة بالقضية

المرحلة األولى
صــــــــــــــياغة محــــــــــــــاور 

.وأسئلة المقابالت

المرحلة الثانية
إجـــــــــراء المقـــــــــابالت 

.وجمع المعلومات

المرحلة الثالثة
تحليـــــل المعلومــــــات 

.التي تم جمعها

المرحلة الرابعة
تصــــــــــــميم اإلطــــــــــــار 

.المفاهيمي

المرحلة الخامسة
تطـــــــــــوير واعتمـــــــــــاد 

.اإلطار المفاهيمي

المرحلة السادسة

َد أبـــــــــرز أصـــــــــحاب ُحـــــــــدِّ
العالقــــــــــــة بالقضــــــــــــية، 
بهــــــدف التعــــــرف علــــــى 

ة واقـــع وطبيعـــة القضـــي
ـــــي  فـــــي الســـــياق المحل
وتكـــــــوين صـــــــورٍة أكثـــــــر

.شمولية

فــــي هــــذه المرحلــــة تــــم 
ت صياغة محاور المقابال

لمختلـــــــــــــف أصـــــــــــــحاب 
المصــــــــــلحة المخطــــــــــط 

ور مقابلتهم وفـق المحـا
ـــــــة المســـــــؤوليات: التالي

واألدوار، الجهـــــــــــــــــــــــــود 
والتطلعـــــات، التحـــــديات
والعوائـــــــــــق، الحلـــــــــــول 
ــــــــات، الفــــــــرص  والممكن
الســـــــانحة، االحتياجـــــــات 

.الراهنة

ــــِت المقــــا بالت مــــع ُأْجِرَي
أصــحاب العالقــة؛ ســواءً 

ة عبــر االجتماعــات المرئيــ
عن بعـد، أو عبـر االتصـال

.الهاتفي

ـــــــــــــــل مـــــــــــــــدخالت  تحلي
المقـــابالت  التـــي تمــــت
ــــــأبرز  كافــــــة، والخــــــروج ب
التحــــديات التــــي تواجـــــه

.القضية

َم اإلطار الم فاهيميُّ ُصمِّ
ًة للقضـــــــية باعتبـــــــاره أدا

ي تنفيذ تحليليًة فعالًة ف
عناصــــــر قضــــــيٍة معينــــــٍة 

يح وتحليل أجزائهـا وتوضـ
.العالقة فيما بينها

اهيميُّ ُعِرَض اإلطار المف
م على خبـراء القضـية، وتـ

األخــــــــــــــــــذ بــــــــــــــــــرؤاهم 
نية ومقترحــاتهم التحســي

. على اإلطار المفاهيمي
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ْت هذه الوثيقة وفًقا للمراحل الموضحة في الجدول التالي :ُأِعدَّ

منهجية العمل

أولويات العمل والدخل: منهجية عمل المرحلة الثالثة

:التاليةللخطواتوفًقاوالدخلالعملأولوياتتحديدتم

تقييم 
األولويات من 

الفئة 
المستهدفة 

للشباب

تقييم 
األولويات من 

أصحاب 
العالقة 
بالقضية

تقييم 
األولويات من 

الخبراء 
المحليين

تقييم 
األولويات من 

مؤسسة 
الراجحي 
اإلنسانية

تحليل 
مدخالت 

التقييم من 
كافة 

الخطوات 
السابقة

تحديد 
أولويات 
القضية

صياغة 
المؤشرات 

لمستهدفات 
أولويات 
القضية

تحديد 
المستهدفات

الكمية 
ألولويات 

القضية

:الخطوة األولى
مـــــــن خـــــــالل إشـــــــراك 
الشــــــباب مــــــن كافــــــة 
منــاطق المملكــة فــي
ـــــــــــــات  ـــــــــــــيم أولوي تقي
ـــــر المـــــرور  القضـــــية عب
علـــــى عناصـــــر اإلطــــــار 

ـــــي م المفـــــاهيمي وتقي
أولويــة العناصــر ، وقــد

ام ُأجــري ذلــك باســتخد
اســتطالع رأي منشــور

..إلكترونًيا

:الخطوة الثانية
ــرز  مــن خــالل إشــراك أب
أصـــــــــــحاب العالقـــــــــــة 

ية المــؤثرين فــي القضــ
لتقيــــــــــــيم أولويــــــــــــات 
ـــــر المـــــرور  القضـــــية عب
علـــــى عناصـــــر اإلطــــــار 

ـــــي م المفـــــاهيمي وتقي
أولويــة العناصــر ، وقــد

ام ُأجــري ذلــك باســتخد
اســتطالع رأي منشــور

.إلكترونًيا

:الخطوة الثالثة
من خالل إشراك خبراء 
ـــــــــــــيم  القضـــــــــــــية لتقي

ـــ ر أولويـــات القضـــية عب
المـــــرور علـــــى عناصـــــر 
اإلطـــــــار المفـــــــاهيمي 

ناصر وتقييم أولوية الع
، وقــــــد ُأجــــــري ذلــــــك 
باســــتخدام اســــتطالع

.ارأي منشور إلكترونيً 

:الخطوة الرابعة
مـــــــن خـــــــالل إشـــــــراك 
مؤسســــــــة الراجحــــــــي 

يم اإلنســـانية فـــي تقيـــ
ـــ ر أولويـــات القضـــية عب

المـــــرور علـــــى عناصـــــر 
اإلطـــــــار المفـــــــاهيمي 

ناصر وتقييم أولوية الع
ر بنــاء علــى ســتة محــاو

رئيســــــة؛ لكــــــل منهــــــا 
رجــة نســبة تــأثير علــى د
قــد التقيــيم النهــائي، و

ام ُأجــري ذلــك باســتخد
ـــــــــــــــيم  نمـــــــــــــــوذج تقي

.إلكتروني

:الخطوة الخامسة
مــــــــن خــــــــالل تحليــــــــل 
المــــــدخالت الســــــابقة 
كافــــــــــــــة، وإعطــــــــــــــاء 
ــــــة  مــــــدخالت كــــــل فئ

م مشـــاركة فـــي التقيـــي
.وزًنا متساوًيا

:الخطوة السادسة
ر من خالل الخروج بـأكث
ة عناصــر القضــية أولويــ

حليــل بنــاًء علــى نتــائج ت
مــــــــدخالت التقيـــــــــيم، 
ــــــــــار مؤسســــــــــة  واختي
الراجحـــــــي اإلنســـــــانية 
لعناصـــــر اإلطـــــار التـــــي 

.هاستركز التأثير في

:الخطوة السابعة
من خـالل العمـل علـى 
صــــــــــياغة مؤشــــــــــرات 
قياديــــــــــة ألولويــــــــــات 
القضــــية، بمــــا يســــاعد

ع على متابعة المشـاري
المختلفـــــــة المتوقـــــــع
ر تنفيــذها إلحــداث األثــ
ـــــوب . والتقـــــدم المطل

وقــــــد تمــــــت صــــــياغة 
وتوصـــيف المؤشـــرات
عبـــــر االســـــتفادة مـــــن 
عــــــــــــــدة مــــــــــــــدخالت 

د باإلضـــافة إلـــى تحديـــ
الجهـــــــــــــة المعنيـــــــــــــة 

ــــــاس والمتابعــــــ ة بالقي
.لكل مؤشر

:الخطوة الثامنة
مـــــــن خـــــــالل تحديـــــــد 
أهـــداف كميـــة بشـــكل 

ما سنوي لكل أولوية ب
يتوافــــــــــــــــــق مــــــــــــــــــع 
المؤشـــــرات القياديـــــة 
بنــــــــــاًء علــــــــــى عــــــــــدة 
: مــدخالت، مــن أهمهــا

األهـــداف والتوجهـــات 
االســــــــتراتيجية لــــــــدى
المؤسسات، ومناطق
ــــــز ،  االهتمــــــام والتركي

نـة باإلضافة إلى المواز
.وغيرها.. السنوية 
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األدوات والتدخالت التنموية في القضية: منهجية عمل المرحلة الرابعة
:التاليةللخطواتوفًقاوالدخلالعملفيالتنمويةوالتدخالتاألدواتتحديدتم

ْت هذه الوثيقة وفًقا للمراحل الموضحة في الجدول التالي :ُأِعدَّ

منهجية العمل

تصميم منهجية العصف 
الذهني لألدوات والتدخالت

راح إقامة ورشة عمٍل القت
األدوات بمشاركة أصحاب

العالقة

رحة تقييم األدوات المقت
خالل ورشة العمل

تحليل نتائج التقييم
والمفاضلة بين األدوات

ب رصد تفضيالت فئة الشبا
لألدوات المقترحة

إعداد قائمة األدوات 
والتدخالت المقترحة

َمت منهجيــــــــــــــ ة ُصــــــــــــــمِّ
للعصــــــــــــــف الــــــــــــــذهنيِّ 
ألدوات وتــــــــــــــــــــــدخالت 
القضـــــــية، بمـــــــا يحقـــــــق 
شــــــــمولية المقترحــــــــات 

باب، للفئات العمرية للش
باإلضــــافة إلـــــى المـــــدى 
الزمنــــــــــــــــــي لتنفيــــــــــــــــــذ 

.التدخالت

مـٍل عــن ُأِقيَمـْت ورشــة ع
بعـــــــــــــــــد، بمشـــــــــــــــــاركة 
المختصــــــــين وأصــــــــحاب 
العالقـــة والشــــباب مــــن 
ذوي االطــــالع والخبـــــرة 
ـــــــة فـــــــي مجـــــــال  العملي
القضــــــــــــــية، القتــــــــــــــراح 
مجموعــــٍة مــــن األدوات 
والتـــــــــــــدخالت وفـــــــــــــق 

.أولويات القضية

ـــــــــــــــــــــــــــــِت األدو َم ات ُقيِّ
المقترحــــة خــــالل ورشــــة 
العمــــــــــل مــــــــــن قبــــــــــل 

ة، المشاركين فـي الورشـ
ــــــق  ــــــى فري باإلضــــــافة إل
ــــــى  ــــــاًء عل المشــــــروع، بن

ٍة خمســـة معـــايير رئيســــي
ــــــين للمفاضــــــلة فيمــــــا ب

.األدوات

قيــيم تــم تحليــل نتــائج الت
لتحديـــــــد أكثـــــــر األدوات 
ــــــــــــــق  مالءمــــــــــــــًة لتحقي
مؤشــرات ومســتهدفات 

يار أولويات القضية، واخت
ـــــى األدوات تقييمــــًــ  ا أعل

بعـــــــــــد دمـــــــــــج األدوات 
.المتشابهة

ـــْت قائمـــة ا ألدوات ُعِرَض
الناتجــــــة مــــــن المرحلــــــة 
الســابقة علــى مجموعــٍة 
ــــر  ــــة الشــــباب عب مــــن فئ
ـــــــــيِّ أو االجتمـــــــــاع المرئ

دف التواصل المباشر، به
ف علــــــى آرائهــــــم التعــــــرُّ
حــول مــدى مالءمــة كــل 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــَحْت  أداة، وُوضِّ
تفضـــــــــيالتهم بعالمـــــــــٍة 

.مميزة

ــــــــــــــــــــــــــَحِت األدو ات ُوضِّ
ــــٍة  المقترحــــة لكــــل أولوي

 مـــــن بشـــــكٍل تسلســـــليٍّ 
ا لأل ـً قــــل، األعلـــى تقييمـــ

ـــــي م وفـــــق معـــــايير التقي
الخمســــــة التــــــي ســــــبق 
اإلشـــــارة إليهـــــا، إضـــــافةً 

ت إلــــى توضــــيح تفضــــيال
ـــألدوات ، فئـــة الشـــباب ل

ــــــَحِت ا لفئــــــات كمــــــا ُوضِّ
مـن العمرية المستفيدة

ق تطبيــق األداة، والنطــا
يداني الزمني للتنفيذ الم

لكــــــــــــلٍّ مــــــــــــن األدوات 
. المقترحة
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ْت هذه الوثيقة وفًقا للمراحل الموضحة في الجدول التالي :ُأِعدَّ

منهجية العمل

المبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات العمل والدخل: منهجية عمل المرحلة الخامسة
:التاليةللخطواتوفًقاوالدخلالعملبأولوياتالعالقةذاتوالجهاتالمبادراتتحديدتم

حصر الجهات المتخصصة وفق
.أولويات القضية

:الخطوة األولى
ع حصر المبادرات المتوافقة م

.أولويات القضية

:الخطوة الثانية

ل تم حصر الجهـات المتخصصـة فـي مجـا
ذٍة القضية؛ مع توضيح اسـم الجهـة، ونبـ

افـي، تعريفيٍة عنها، ونطاق عملها الجغر
شباب، وأبرز البرامج التي تقدمها لفئة ال

ع باإلضـــافة إلـــى توضـــيح التقاطعـــات مـــ
.أولويات القضية

تــــم حصــــر المبــــادرات المتخصصــــة فــــي 
عريفيـٍة مجال القضية؛ مع توضيح نبـذٍة ت

ـــــــــذها  ـــــــــادرة، ونطـــــــــاق تنفي عـــــــــن المب
دفة الجغرافي، والفئة العمريـة المسـته

ات منها، وتوضيح التقاطعـات مـع أولويـ
ــــى اســــم الجهــــة  القضــــية، باإلضــــافة إل

. المالكة للمبادرة
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:  القسم األول
المدخل النظري للعمل والدخل



:مدخٌل تعريفيٌّ بالقسم األول
:يعمل على تحرير المفاهيم التي ترتكز عليها قضية العمل والدخل، من خالل اإلجابة على أربعة أسئلة، وهيهذا القسم 

مفهوم العمل والدخل

).٢٠٠٨: ٢٢٨المعجم الوسيط، ص" (مجهوٌد يبذله اإلنسان لتحصيل منفعة: "وفي االقتصاد هو. المهنة والفعل: الَعَمُل بفتح العين والميم وَضمِّ الالم هو

حتياجاتــه النفســية يســاهم فــي زيــادة احتــرام المــرء لذاتــه، ويشــبع امــا وُيعــد العمــل غايــًة مــن الغايــات التــي يســعى إليهــا اإلنســان، إذ يعمــل علــى تلبيــة احتياجاتــه المختلفــة، ويعــزز الشــعور بــاألمن واالســتقرار، ك
م، وعليه تعتمد نهضة األمم وحضارتها .واالجتماعية، وُيعدُّ العمل كذلك َعَصُب التقدُّ

ن له دخًال مالًيا، يساعده على تأ . له، وتحقيـق أحالمـه وأهدافـهحاجاته األساسية، وبناء مسـتقبمينلذا فإن الحصول على فرصة عمٍل من أهم قضايا جيل الشباب؛ إذ يطمح كل شاب في الحصول على عمٍل يؤمِّ
ما ُيعدُّ من أهم ساحات النزاع بين ك. ياسيِّ أو االجتماعيِّ أو الثقافيالسويعتبر مفهوم العمل أحد أهم المفاهيم االقتصادية وأكثرها تأثيًرا على مختلف الجوانب والمجاالت األخرى في حياتنا، سواًء في المجال 

معاصــر، ولــذلك نالحــظ ارتبــاط تصــادية واالجتماعيــة فــي عالمنــا الالقالتيــارات الفكريــة المختلفــة، الســيما فــي نظريــات وتطبيقــات الفكــر الليبرالــيِّ والفكــر االشــتراكي التــي ال تــزال تــؤثر علــى معظــم السياســات ا
 labor(ومصـطلح الحركـات العماليـة ) labor market(ومصـطلح سـوق العمـل ) labor force(ومصـطلح القـوى العاملـة ) proletariat(مصـطلح الطبقـة العاملـة : مصطلحاٍت كثيـرٍة مـع مفهـوم العمـل، مثـل

movements(وغيرها ،.

المدخل النظري للعمل والدخل: القسم األول

ما تعريف المفاهيم 
األساسية لقضية العمل 

والدخل؟

ما الواقع الحالي لقضية
العمل والدخل في 
المجتمع السعودي؟

ما التوجهات 
والمستهدفات الوطنية 

في قضية العمل 
والدخل؟

ما أبرز الجهات المؤثرة 
اعالمي في قضية ـً

العمل والدخل؟

۱۲۳٤

19 | اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح  –العمل والدخل 



ف مصطلح العمل في اللغة اإلنجليزية  مدٌة مـن وهـي مسـت) النشـاط البـدني(كما ُيعرف  بأنه .  ، السيما إذا كان من أجل تحقيق مكاسب اقتصادية)النشاط اإلنتاجي(بأنه  labour/ laborوُيعرَّ

).٢٠٢٠قاموس أكسفورد، النسخة االلكترونية، " (المشقة والكدح"والتي تعني  toil, troubleالعبارة الالتينية

ف الدكتور  ر عن نشاٍط بدنيٍّ وعقليٍّ يتجسد في الطاقة وبذل الجهد واإلنتاج"العمل بأنه " عبدالعزيز البريثن"ويعرِّ ل العمل أحـد األركـان األساسـية لعمليـات اإلنتـاج، ويمث. مصطلٌح اقتصاديٌّ ُيعبِّ

).٢٠١٤: ١١٥ص" (األرض، ورأس المال، والعمل: المتمثلة في

ْخُل بتشديد الدال وتسكين الخاء وَضمِّ الالم هو ).٢٠٠٨، ٢٧٥المعجم الوسيط، " (المال الذي يدخل على اإلنسان من زراعٍة أو صناعٍة أو تجارة: "والدَّ

ران عن مفهوم الدخل في اللغـة اإلنجليزيـة، وهمـا ) income(، ومصـطلح "األمـوال التـي يـتم الحصـول عليهـا مقابـل العمـل أو الخـدمات"وتعنـي ) earnings: (وقد أورد الباحثون مصطلحين يعبِّ

يها على أساٍس منتظٍم مقابل العمل أو االستثمار"وهو األكثر شهرًة واستخداًما، ويعني  ). 2020قاموس أكسفورد، النسخة االلكترونية، " (األموال التي يتم َتَلقِّ

ف الدكتور  العائـد "أو " لمـا يحصـل عليـه الفـرد مـن مـاٍل عـن طريـق العمـل دون االسـتعانة بـرأس مـا"بأنـه ) معجـم المصـطلحات االجتماعيـة(مصـطلح الـدخل فـي كتـاب " أحمد زكـي بـدوي"وُيعرِّ

:الدوريُّ الذي يحصل عليه الفرد نهاية كل فترٍة زمنيٍة محددة، ويحصل الفرد على الدخل من مصدرين

المدخل النظري للعمل والدخل: القسم األول

رأس المــال، ويكــون الــدخل فــي هــذه الحالــة عبــارًة 
اٍط عــــن فوائــــد أو أربــــاٍح مترتبــــٍة علــــى مزاولــــة نشــــ

.صناعيٍّ أو تجاريٍّ أو زراعيٍّ أو ريع

االعمـــل؛ ســـواًء كـــان ذهنيـــ اأو يدويــــً مثـــل ، وهنـــا يتـً
ـــات واألجـــور واألتعـــاب، وتنـــدرج  الـــدخل فـــي المرتب

ٍق المعاشــات تحــت هــذا البنــد، ألنهــا عــن عمــٍل ســاب
ــــه مــــن يتقاضــــى المعــــاش : ٢١١و١٢١ص" (قــــام ب

١٩٩٣.(

۱۲
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ا معتمًدا في وثيقٍة  ا، إضافًة لكونه تعريفـً ا شامًال ومناسبـً الجهد المبذول في النشاطات : العمل(وميٍة أساسية حكوقد لوحظ أن تعريف العمل الذي أقره نظام العمل السعودي ُيعّد تعريفـً

نظــام العمــل (انــت أو ذهنيــة بصــرف النظــر عــن طبيعتهــا أو نوعهــا، صــناعيًة كانــت أو تجاريــة، أو زراعيــًة أو فنيــة، أو غيرهــا، عضــليًة ك" مكتــوٍب أو غيــر مكتــوب"اإلنسـانية كافــًة، تنفيــًذا لعقــد عمــٍل 

).هـ ١٤٣٦: ١٢السعودي، ص

–األساسـي األجـر: (مسـتويات وهـيدة وفي المقابل لوحظ أن نظام العمل السعودي لم يوضح مفهوم الدخل، ولكنه استعاض عنه بتعريف عدة مفاهيم متصلٍة بمصطلح األجر ومن خالل ع

).المميزات–المنح والمكافآت–الزيادات –البدالت –العموالت –األجر اإلضافي 

ا إليـه كـلُّ مـا يعطـى للعامـل مقابـل عملـه، بموجـب عقـد عمـٍل مكتـوٍب أو غيـر مكتـوب، مهمـا كـان نـوع األجـر أو طريقـ"وُيعرف األجر األساسيُّ في نظام العمل السـعوديِّ بأنـه  ـً ة أدائـه، مضافـ

).هـ١٤٣٦: ١٣نظام العمل السعودي، ص" (العالوات الدورية

:ومن خالل تحليل هذه التعريفات، يمكن تحديد أهم المشتركات بينها مما يساعد على تعريف العمل والدخل، ومن أهم هذه المشتركات

المدخل النظري للعمل والدخل: القسم األول

العمل هو الجهد 
.الذهنّيّ◌ُ◌ أو البدني

ْخل يأتي كنتي جٍة الدَّ
ر للعمل،  ولكنه ال يقتص

عليه، فقد يأتي الدخل 
من ُطرٍق أخرى؛ 

.كاالستثمار

مجاالت وطرق العمل 
متعددٌة ومتغيرٌة من 

.مكاٍن ومن زمٍن آلخر

الدخل يأتي على شكٍل 
منتظم، وبذلك ال تعدُّ 

ما الَهَدايا والِهَبات م
اصطلح على تسميته 

.بالدخل

۱۲۳٤
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:طبيعة العالقة بين العمل والدخل

ا إلزالة أي َلْبٍس قد يحدث أثناء تحديد اإلطار المفاهيميِّ والنتائج و سسة الراجحي اإلنسانية على تحديدها دخالت التي ستعمل مؤالتُيعتبر تحديد طبيعة العالقة بين العمل والدخل أمًرا ضروريـً

:ونظًرا لعدم وجود اختالفاٍت معقدٍة لفهم هذين المصطلحين مثلما ظهر في بعض القضايا األخرى، يجب التأكيد على ما يلي. فيما يخصُّ قضية العمل والدخل

المدخل النظري للعمل والدخل: القسم األول

ن القول بأن الدخل نتيجٌة طبيعيٌة للعمل، وبذلك يمك
زدادت ففـي حـال ا؛عالقٌة طرديٌة بالعملعلى الدخل 

أن تزيــد نسـبة العــاملين بــين الشــباب، فمــن الطبيعــي
.نسبة من لديهم مداخيل مالية

لـك ألن وذ؛العمل في َحدِّ ذاته زيـادة الـدخلال يعني 
وى مســت: زيــادة الــدخل مرتبطــٌة بأســباب أخــرى؛ مثــل

التعلـــــيم، وطبيعـــــة الخبـــــرات المهنيـــــة، والمســـــتوى
.الخ...الوظيفي، والمستوى االقتصادي للدولة 

ــُز بــين الــدخل أحــد الفــوارق األساســية التــي ُتَم يمثــل  يِّ
العمـل دونعلى اعتبـار أن؛العمل والعمل التطوعي

ية توقـــع عوائــــد ماليــــٍة يعتبـــر أحــــد األركــــان األساســــ
.لتعريف العمل التطوعي

۱۲۳
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العمـــل والـــدخل فـــي مجـــال مالمـــح 
المملكة العربية السعودية



الواقع الحالي لموضوع العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

اإلضافة إلى ابتكار ض نسبة البطالة، بخفتعمل المملكة على تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها لمالءمة احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي، مما يسهم في

:مالمح أساسية، وهيويمكن حصر هذه المبادرات في سبعة.  البرامج الداعمة للباحثين عن عمل، وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتيسير الفرص االستثمارية، لفتح آفاق فرص عمٍل جديدة

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

مبادرات دعم التوظيف 
في القطاع الحكومي

مبادرات دعم التوظيف 
في القطاع الخاص

دعم ريادة األعمال 
والمشروعات الصغيرة 

والمتوسطة

التدريب

۱۲۳٤

تمكين المرأة لدخول الدعم
سوق العمل

٥٦

حماية األجور

۷
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مبادرات دعم التوظيف في القطاع الحكومي

ـالوتستثمر المملكة في مواطنيها لتطوير كوادر قادرة على قيادة الوطن إلى مستقبل أكثر رخاًء، وتعمل القطاعات الحكوميـة علـى تـوفير الفـرص  اٍت إلكترونيـٍة تضـمن العدالـة ظيفيـة عبـر منصَّ

.بين جميع المتقدمين

ل، ولمواكبــة رؤيــة تياجــات سـوق العمــاحوقـد أطلــق القطــاع الحكـوميُّ حزمــًة مــن المبـادرات المتخصصــة والمتميــزة الهادفـة لــدعم تأهيــل وتـدريب وتوظيــف الســعوديين والسـعوديات، وتلبيــة

:ت الوطنية الرائدةويمكن تقسيمها إلى سبع مجاالٍت رئيسة، تندمج تحت كلٍّ منها مجموعٌة من المبادرا. المعتمدة بشكٍل مباشٍر على العنصر البشري٢٠٣٠المملكة العربية السعودية 

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

المجال األول
مبادرات دعم التوظيف 
في القطاع الحكومي 

المجال الثاني
دعم التوظيف في 

القطاع الخاص 

المجال الثالث
دعم ريادة األعمال 

والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

المجال الرابع
بناء القدرات 

۱۲۳٤

المجال الخامس
الدعم الفنيُّ والمالي

المجال السادس
تمكين المرأة 

٥٦

المجال السابع
مبادرات حماية األجور 

۷
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مبادرات دعم التوظيف في القطاع الحكومي

ـالتستثمر المملكة في مواطنيها لتطوير كوادر قادرًة على قيادة الوطن إلى مستقبل أكثر رخاًء، وتعمل القطاعات الحكوميـة علـى تـوفير الفـرص اٍت إلكترونيـٍة تضـمن العدالـة وظيفيـة عبـر منصَّ

.بين جميع المتقدمين

ل، ومواكبــة رؤيــة تياجــات ســوق العمــاحوقــد أطلــق القطــاع الحكــوميُّ حزمــًة مــن المبــادرات المتخصصــة والمتميــزة الهادفــة لــدعم تأهيــل وتــدريب وتوظيــف الســعوديين والســعوديات، وتلبيــة

:ت الوطنية الرائدةويمكن تقسيمها إلى سبعة مجاالٍت رئيسة، تندرج تحت كلٍّ منها مجموعٌة من المبادرا. المعتمدة بشكٍل مباشٍر على العنصر البشري٢٠٣٠المملكة العربية السعودية 

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

المجال األول
مبادرات دعم التوظيف 
في القطاع الحكومي 

المجال الثاني
دعم التوظيف في 

القطاع الخاص 

المجال الثالث
دعم ريادة األعمال 

والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

المجال الرابع
.بناء القدرات 

۱۲۳٤

المجال الخامس
الدعم الفنيُّ والمالي

المجال السادس
تمكين المرأة 

٥٦

المجال السابع
مبادرات حماية األجور 

۷

هم العملية؛ بهدف هذه المنظومة لتمكين طالبي العمل من تسجيل بياناتهم الشخصية، وخبراتوزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةأطلقت": جدارة"منظومة التوظيف الحكومي .١

ا .عرض الوظائف المناسبة لهم مع إمكانية التقديم عليها إلكترونيـً

لمـوارد البشـرية ارة اوزيستهدف نظام ساعد طالبي العمـل للوظـائف المسـاندة، بغـرض تمكـين طـالبي العمـل مـن تسـجيل البيانـات الشخصـية، وإتاحـة معلومـاتهم للمختصـين فـي: ساعد.٢

.والتنمية االجتماعية؛ لبناء قاعدة بياناٍت خاصٍة بالوظائف المساندة
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مبادرات دعم التوظيف في القطاع الحكومي

ـالتستثمر المملكة في مواطنيها لتطوير كوادر قادرًة على قيادة الوطن إلى مستقبل أكثر رخاًء، وتعمل القطاعات الحكوميـة علـى تـوفير الفـرص اٍت إلكترونيـٍة تضـمن العدالـة وظيفيـة عبـر منصَّ

.بين جميع المتقدمين

ل، ولمواكبــة رؤيــة تياجــات سـوق العمــاحوقـد أطلــق القطــاع الحكـوميُّ حزمــًة مــن المبـادرات المتخصصــة والمتميــزة الهادفـة لــدعم تأهيــل وتـدريب وتوظيــف الســعوديين والسـعوديات، وتلبيــة

:ت الوطنية الرائدةويمكن تقسيمها إلى سبعة مجاالٍت رئيسة، تندرج تحت كلٍّ منها مجموعٌة من المبادرا. المعتمدة بشكٍل مباشٍر على العنصر البشري٢٠٣٠المملكة العربية السعودية 

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

المجال األول
مبادرات دعم التوظيف 
في القطاع الحكومي 

المجال الثاني
دعم التوظيف في 

القطاع الخاص 

المجال الثالث
دعم ريادة األعمال 

والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

المجال الرابع
.بناء القدرات 

۱۲۳٤

المجال الخامس
الدعم الفنيُّ والمالي

المجال السادس
تمكين المرأة 

٥٦

المجال السابع
مبادرات حماية األجور 

۷

ـْعَودة فـي القطـاع الخـاص، وتعمـل مـن خـالل تصـنيف : نطاقات.١ سـب النشـاط، ثـم طـاع الخـاص حالقإحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنميـة االجتماعيـة الهادفـة إلـى رفـع نسـبة السَّ

.تقسيمها إلى نطاقاٍت عدٍة تمثل نسبة السعودة

.برنامٌج أطلقه صندوق تنمية الموارد البشرية لتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، ويهدف إلى دعمهم وتمكينهم في القطاع الخاص: توافق.٢

ت م وتبــادل خــدماأحــد مبــادرات صــندوق تنميــة المــوارد البشــرية، وهــو منصــٌة إلكترونيــٌة تجمــع بــين البــاحثين عــن العمــل وأصــحاب األعمــال، وتتــيح تقــدي): طاقــات(للعمــلالوطنيــةالبوابــة.٣

.التوظيف والتدريب؛ لزيادة استقرار وتطوير القوى العاملة في سوق العمل السعودي، والمساهمة بعرض الفرص الوظيفية بشكٍل عادٍل للجميع
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مبادرات دعم التوظيف في القطاع الحكومي

ـالتستثمر المملكة في مواطنيها لتطوير كوادر قادرًة على قيادة الوطن إلى مستقبل أكثر رخاًء، وتعمل القطاعات الحكوميـة علـى تـوفير الفـرص اٍت إلكترونيـٍة تضـمن العدالـة وظيفيـة عبـر منصَّ

.بين جميع المتقدمين

ل، ولمواكبــة رؤيــة تياجــات سـوق العمــاحوقـد أطلــق القطــاع الحكـوميُّ حزمــًة مــن المبـادرات المتخصصــة والمتميــزة الهادفـة لــدعم تأهيــل وتـدريب وتوظيــف الســعوديين والسـعوديات، وتلبيــة

:ت الوطنية الرائدةويمكن تقسيمها إلى سبعة مجاالٍت رئيسة، تندرج تحت كلٍّ منها مجموعٌة من المبادرا. المعتمدة بشكٍل مباشٍر على العنصر البشري٢٠٣٠المملكة العربية السعودية 

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

المجال األول
مبادرات دعم التوظيف 
في القطاع الحكومي 

المجال الثاني
دعم التوظيف في 

القطاع الخاص 

المجال الثالث
دعم ريادة األعمال 

والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

المجال الرابع
.بناء القدرات 

۱۲۳٤

المجال الخامس
الدعم الفنيُّ والمالي

المجال السادس
تمكين المرأة 

٥٦

المجال السابع
مبادرات حماية األجور 

۷

َغر.� :دعم تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصِّ
ارسـات العالميـة، في عملها على دعم وتنمية ورعاية قطاع المنشآت الصـغيرة والمتوسـطة وفًقـا ألفضـل المم" منشآت"تركز : تأسيس الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.�

.للمنشآتلي عن طريق تنفيذ ودعم برامج ومشاريع؛ لنشر ثقافة وفكر العمل الحر، وروح ريادة األعمال والمبادرة واالبتكار، وتنويع مصادر الدعم الما
ـــة العمـــل وحفـــظ حـــق صـــاحب العمـــل والمـــواطن أطلقـــت: دعـــم األســـر المنتجـــة.� ـــب آلي ا، وفـــي ســـبيل ترتي ـً ـــ ـــَغر أمـــًرا استراتيجي ـــاهي الصِّ ـــل متن وزارة التجـــارة يعـــدُّ تطـــوير قطـــاع التموي

ئحة التنظيمية لألسر الال"الل ن خالتي تهدف إلى زيادة فرص نجاح المتاجر اإللكترونية وتسهيل التواصل بين المشترين والمتاجر، إضافًة إلى زيادة موثوقية هذه المتاجر م"معروف"خدمة
".المنتجة

عات أعمال.� :دعم حاضنات ومسرِّ
.مبادرٌة لدفع عجلة ُنُموِّ األعمال، من خالل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتأخذ زمام المبادرة في تعزيز نمو االقتصاد الوطني: تسعة أعشار.�
عات األعمال إطالق.� عات األعمال ومنصات دعم ريـادة األعمـال، وتقـديم خـدمات إدارة المشـاري،(BIAC(شركة حاضنات ومسرِّ ع لتعمل على إنشاء وتشغيل وصيانة وإدارة حاضنات ومسرِّ

.واالستشارات المتخصصة وخدمات التدريب
.لتقنيي المجال امدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية؛ التي تم إطالقها لدعم مشاريع األعمال المبنية على التقنية، وتطوير ريادة األعمال فوهي إحدى برامج":بادر"حاضنة إطالق.�
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مبادرات دعم التوظيف في القطاع الحكومي

ـالتستثمر المملكة في مواطنيها لتطوير كوادر قادرًة على قيادة الوطن إلى مستقبل أكثر رخاًء، وتعمل القطاعات الحكوميـة علـى تـوفير الفـرص اٍت إلكترونيـٍة تضـمن العدالـة وظيفيـة عبـر منصَّ

.بين جميع المتقدمين

ل، ولمواكبــة رؤيــة تياجــات سـوق العمــاحوقـد أطلــق القطــاع الحكـوميُّ حزمــًة مــن المبـادرات المتخصصــة والمتميــزة الهادفـة لــدعم تأهيــل وتـدريب وتوظيــف الســعوديين والسـعوديات، وتلبيــة

:ت الوطنية الرائدةويمكن تقسيمها إلى سبعة مجاالٍت رئيسة، تندرج تحت كلٍّ منها مجموعٌة من المبادرا. المعتمدة بشكٍل مباشٍر على العنصر البشري٢٠٣٠المملكة العربية السعودية 

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

المجال األول
مبادرات دعم التوظيف 
في القطاع الحكومي 

المجال الثاني
دعم التوظيف في 

القطاع الخاص 

المجال الثالث
دعم ريادة األعمال 

والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

المجال الرابع
بناء القدرات 

۱۲۳٤

المجال الخامس
الدعم الفنيُّ والمالي

المجال السادس
تمكين المرأة 

٥٦

المجال السابع
مبادرات حماية األجور 

۷

ا؛ بهـدف إكسـابهم المهـارات األساسـية المؤهلـة إلـى سـوق العمـل، وتمكيـنهم مـن اسـتثمار أوقـات فـراغهم خـالل اإلجـازة بمـا ١٧برنامٌج موجٌه للطالب والطالبات فوق سن : صيفي.١ عامـً

.يعود عليهم بالنفع والفائدة

ٌه للخريجين والخريجـات السـعوديين مـن الجامعـات المحليـة والخارجيـة، ليتمكنـوا مـن اكتسـاب الخبـرات وا: تمهير.٢ عـدادهم وتهيئـتهم ارات الالزمـة إللمهـبرنامج تدريٍب على رأس العمل موجَّ

.للمشاركة في سوق العمل

.المنصة الوطنية للتدريب اإللكتروني: دروب.٣

.برنامج دعم الشهادات المهنية االحترافية.٤
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مبادرات دعم التوظيف في القطاع الحكومي

ـالتستثمر المملكة في مواطنيها لتطوير كوادر قادرًة على قيادة الوطن إلى مستقبل أكثر رخاًء، وتعمل القطاعات الحكوميـة علـى تـوفير الفـرص اٍت إلكترونيـٍة تضـمن العدالـة وظيفيـة عبـر منصَّ

.بين جميع المتقدمين

ل، ولمواكبــة رؤيــة تياجــات سـوق العمــاحوقـد أطلــق القطــاع الحكـوميُّ حزمــًة مــن المبـادرات المتخصصــة والمتميــزة الهادفـة لــدعم تأهيــل وتـدريب وتوظيــف الســعوديين والسـعوديات، وتلبيــة

:ت الوطنية الرائدةويمكن تقسيمها إلى سبعة مجاالٍت رئيسة، تندرج تحت كلٍّ منها مجموعٌة من المبادرا. المعتمدة بشكٍل مباشٍر على العنصر البشري٢٠٣٠المملكة العربية السعودية 

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

المجال األول
مبادرات دعم التوظيف 
في القطاع الحكومي 

المجال الثاني
دعم التوظيف في 

القطاع الخاص 

المجال الثالث
دعم ريادة األعمال 

والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

المجال الرابع
بناء القدرات

۱۲۳٤

المجال الخامس
الدعم الفنيُّ والمالي

المجال السادس
تمكين المرأة 

٥٦

المجال السابع
مبادرات حماية األجور 

۷

مـات المسـجل كعامـٍل ُحـرٍّ ، والتي تهدف لدعم وتعزيز العمـل الُحـرِّ بالمملكـة؛ لضـمان تسـجيل معلو"وثيقة العمل الُحر"وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيةأصدرت: دعم العمل الُحر.١
.مع دفع كامل تكاليف التسجيل في التأمينات االجتماعية لألفراد المؤهلين لسنتين كاملتينفي مجاٍل محدد،

ــُبل.٢ ــة فــي ســوق العمــل والمهــن: ُس ــة، واستكشــاف المهــارات المطلوب ــوظيفيِّ بمــا يحقــق اإلنتاجي ــى المســاهمة فــي رفــع مســتوى االســتقرار ال ــامٌج يهــدف إل ــة مســالبرن تقبلية، وتوعي
.المستفيدين بمهارات التخطيط لمساراتهم المهنية والتي تتفق مع طموحاتهم الشخصية العلمية

ة َبْحر.٣ ٌة حكوميٌة ضمن مبادرة : منصَّ ا لزيادة الدخل مـن خـالل العمـل ك"تسعة أعشار"منصَّ ين مع أصحاب العمل، وُتوِجُد ُفَرَصـً منصـة "مسـتقلٍّ علـى المشـاريع المنشـورة فـي تجمع المستقلِّ
".بحر

ِهْم إلـى تزويـدهم بالمهـارات والمـوارد الالزمـةإلعانة الباحثين عن عمل؛ عن طريق تقديم الدعم الماديِّ لهم أثناء رحلة البحث عـن عمـل، إضـافًة :برنامج حافز.٤  إلـى سـوق العمـل، كمـا لَضـمِّ
ل في النظام بمراكز التوظيف وعرض الُفَرِص المت ِه الشخصيِّ المسجَّ ل فيه من البحث عن عمٍل عن طريق ربط ملفِّ .هلاحةيتيح البرنامج للمسجِّ
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مبادرات دعم التوظيف في القطاع الحكومي

ـالتستثمر المملكة في مواطنيها لتطوير كوادر قادرًة على قيادة الوطن إلى مستقبل أكثر رخاًء، وتعمل القطاعات الحكوميـة علـى تـوفير الفـرص اٍت إلكترونيـٍة تضـمن العدالـة وظيفيـة عبـر منصَّ

.بين جميع المتقدمين

ل، ولمواكبــة رؤيــة تياجــات سـوق العمــاحوقـد أطلــق القطــاع الحكـوميُّ حزمــًة مــن المبـادرات المتخصصــة والمتميــزة الهادفـة لــدعم تأهيــل وتـدريب وتوظيــف الســعوديين والسـعوديات، وتلبيــة

:ت الوطنية الرائدةويمكن تقسيمها إلى سبعة مجاالٍت رئيسة، تندرج تحت كلٍّ منها مجموعٌة من المبادرا. المعتمدة بشكٍل مباشٍر على العنصر البشري٢٠٣٠المملكة العربية السعودية 

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

المجال األول
مبادرات دعم التوظيف 
في القطاع الحكومي 

المجال الثاني
دعم التوظيف في 

القطاع الخاص 

المجال الثالث
دعم ريادة األعمال 

والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

المجال الرابع
.بناء القدرات 

۱۲۳٤

المجال الخامس
الدعم الفنيُّ والمالي

المجال السادس
تمكين المرأة 

٥٦

المجال السابع
مبادرات حماية األجور 

۷

.برنامج دعم نقل المرأة العاملة: وصول.١
ة.٢ :وقد صدرت عدة قراراٍت ولوائح منظمة لعمل المرأة، ومنها. برنامج دعم خدمة ضيافة األطفال للمرأة العاملة: ُقرَّ

.دليل عمل المرأة في القطاع الخاص.١
د لبيئة عمل المرأة.٢ .التنظيم الموحَّ
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مبادرات دعم التوظيف في القطاع الحكومي

ـالتستثمر المملكة في مواطنيها لتطوير كوادر قادرًة على قيادة الوطن إلى مستقبل أكثر رخاًء، وتعمل القطاعات الحكوميـة علـى تـوفير الفـرص اٍت إلكترونيـٍة تضـمن العدالـة وظيفيـة عبـر منصَّ

.بين جميع المتقدمين

ل، ولمواكبــة رؤيــة تياجــات سـوق العمــاحوقـد أطلــق القطــاع الحكـوميُّ حزمــًة مــن المبـادرات المتخصصــة والمتميــزة الهادفـة لــدعم تأهيــل وتـدريب وتوظيــف الســعوديين والسـعوديات، وتلبيــة

:ت الوطنية الرائدةويمكن تقسيمها إلى سبعة مجاالٍت رئيسة، تندرج تحت كلٍّ منها مجموعٌة من المبادرا. المعتمدة بشكٍل مباشٍر على العنصر البشري٢٠٣٠المملكة العربية السعودية 

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

المجال األول
مبادرات دعم التوظيف 
في القطاع الحكومي 

المجال الثاني
دعم التوظيف في 

القطاع الخاص 

المجال الثالث
دعم ريادة األعمال 

والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة

المجال الرابع
بناء القدرات 

۱۲۳٤

المجال الخامس
الدعم الفنيُّ والمالي

المجال السادس
تمكين المرأة 

٥٦

المجال السابع
مبادرات حماية األجور 

۷

ــة األجــور.١ ــامج حماي ــع العــاملين والعــامالت فــي منشــآت ال: برن ــات صــرف األجــور لجمي ــة الهادفــة إلــى رصــد عملي ــادرات وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعي ع الخــاصقطــاإحــدى مب
.؛ لتحديد مدى التزام المنشآت بدفع األجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما)السعوديين والوافدين(

الف هـ، والقاضي بتحديد الحـدِّ األدنـى ألجـور العـاملين فـي القطـاع الحكـوميِّ بــثالثة آ١٤٣٢تحديد الحدِّ األدنى لرواتب المواطنين في القطاع الحكوميِّ بناًء على األمر الملكيِّ الصادر في .٢
 مـن ثالثـة هـ تحديد أربعة آالف رياٍل كَحدٍّ أدنى لألجور الشهرية للعاملين السعوديين فـي القطـاع الخـاص بـدًال ١٤٤١كما أقرت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في . رياٍل سعودي

.بهم عن ألفي ريال، شريطة أال تقل روات»نطاقات«آالف ريال، أما من تقل رواتبهم عن أربعة آالف رياٍل فيتم حسابهم بنصف عامٍل سعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج 

فـي القطـاع الخـاص، مبينـًة أنـه تقـرر أن يكـون الحـدُّ األدنـى % ٢٠حيث أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعيـة عـن قـرار تـوطين المهـن الهندسـية بنسـبة : حماية أجور المهندسين.٣
.لرواتب المهندسين السعوديين سبعة آالف رياٍل الحتسابه في نسب التوطين
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مؤشرات العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

:السعوديةبيةفيما يلي عرض لمجموعة مؤشرات وإحصاءات متعلقة بالعمل والدخل، تساهم في إعطاء صورٍة تقريبيٍة عن واقع العمل والدخل في المملكة العر

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

المصدرالمعدلالمؤشرات
%١١٫٨معدل البطالة بين السعوديين

م٢٠٢٠نشرة سوق العمل في الربع األول لعام 

%٦٢٫٩)٢٩-٢٠(معدل البطالة بين السعوديين من الفئة العمرية 
%٥٫٦)الذكور(معدل البطالة بين السعوديين 
%٢٨٫٢)اإلناث(معدل البطالة بين السعوديين 

%٥٨٫١الحاصلون على درجة البكالوريوس من العاطلين
%٦٥٫٨)الذكور(معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين 
%٢٥٫٩)اإلناث(معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين 
١٨٦٬٩٦٩السعوديون الباحثون عن عمٍل من الذكور
٨٢٨٬٨٥١السعوديون الباحثون عن عمٍل من اإلناث

السعوديون الباحثون عن عمٍل بحسب المستوى التعليمي
اإلجماليإناثذكورالمستوى التعليمي

١٣٦٤١٧٬٩١٧١٩٬٢٨١أمي
١٥٤٢٨٨٠٣١٠٬٣٤٥يقرأ ويكتب
٩٦٥٥٣٤٬٢١٣٤٣٬٨٦٨االبتدائية

١٤٬٢٤٠٣٦٬٥٧٧٥٠٬٨١٧المتوسطة
٨٤٬٧٨٤١٨٧٬٩٧٩٢٧٢٬٧٦٣الثانوية أو ما يعادلها

تعليم فني بعد الثانوي أو ما 
يعادله

٢٨٥٢٥٢٨٤٨١٣٦

٧١٬١٣٠٥٣٣٬١٦٠٦٠٤٬٢٩٠بكالوريوس
١٠٢٣٤٣٤٦٥٣٦٩ماجستير
٢٩٣٤٢٤٧١٧الزمالة
٨٦١٤٨٢٣٤دكتوراه
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مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

المصدرالمعدلالمؤشرات

%٦٥٫٨)الذكور(معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين 

٢٠١٨مسح منشآت القطاع غير الربحي لعام 
%٢٥٫٩)اإلناث(معدل المشاركة في القوى العاملة للسعوديين 
١٨٦٬٩٦٩السعوديون الباحثون عن عمٍل من الذكور
٨٢٨٬٨٥١السعوديون الباحثون عن عمٍل من اإلناث

عدد السعوديين المشتغلين في القطاع الخاص بحسب حجم المنشأة
اإلجماليإناثذكورحجم المنشأة

٢٠١٨مسح المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعام 

42,60135,14777,748متناهية الصغر
219,832183,823403,655صغيرة

221,645138,894360,539متوسطة
677,218184,406861,624كبيرة

1,161,296542,2701,703,566اإلجمالي

متوسط األجر للمشتغلين السعوديين في القطاع الخاص بحسب حجم المنشأة

٢٠١٧مسح التوظيف واألجور لعام 

متوسط األجورحجم المنشأة
ريال سعودي 5,359متناهية الصغر١
ريال سعودي 6,861صغيرة٢
ريال سعودي 7,623متوسطة٣
ريال سعودي 9,897كبيرة٤

ريال سعودي 7,372إجمالي متوسط األجور
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تحديات العمل والدخل لدى الشباب السعودي

ة.١ اليَّ واحدًة من أكثـر المجـاالت التـي يـتم نقاشـها فـي الموضـوعات المتعلقـة -) EPL(أو تشريعات حماية العمل -تعتبر اللوائح المتعلقة بتعيين الموظفين وفصلهم :تحديات الحماية الُعمَّ

ياسـات علـى المنظمـات ، وتـدفع هـذه السيهـابسوق العمل، وُتركز سياسات الحماية العمالية على إحداث التغيير اإليجـابيِّ فـي صـميم عالقـة العمـل التعاقديـة بـين المنظمـة والعـاملين ف

وتعـد . ج توقـف مصـادر الـدخلمن حيث تكاليف إعانات البطالة والتبعات النفسية واالجتماعية ونتـائ–ولو بشكٍل جزئي –الستيعاب التكاليف واآلثار االجتماعية لقرارات التوظيف والفصل 

ا الستقرار وظائفهم وحمايـة حقـوقهم فـي سـوق العمـل نظمـة التعـاون وتتفـاوت درجـة تغطيـة سياسـات الحمايـة العماليـة مـن دولـٍة ألخـرى، حيـث نجـد أن م. هذه السياسات ُعنصًرا مهمـً

ا بعنـوان ECDاالقتصاديِّ والتنمية  ـً لقيـاس درجـة الحمايـة الوظيفيـة فـي قـوانين أسـواق العمـل العالميـة بنـاًء علـى )OECD Indicators of Employment Protection(تصدر تقريـرًا دوريـ

ا للتخفيف من سياسات حماية العما ا عالميـً ريعات لمصـلحة أصـحاب وزيادة مرونة التشـل، تحليل التشريعات العمالية المتعلقة بحماية الوظائف في كل دولة، وقد الحظت المنظمة توجهـً

، وقد ارتفعت درجة المملكة العربية السعودية فـي المؤشـر مـن )٢٫٣(يقف متوسط الدول األعضاء عند درجة ) ٦-٠(وفي المؤشر الذي يتراوح بين درجتي . العمل خالل العقدين الماضيين

القطـاع الخـاص،  في م بعد صدور تعديالٍت على نظام العمل تشمل صدور قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بفرض قيود إضافيٍة للفصل الجماعيِّ ٢٠١٣في عام ) ٢٫٠(إلى ) ١٫٤(

، وبـذلك يقتـرب مسـتوى القيـود التشـريعية المفروضـة لصـالح حمايـة الوظـائف فـي المملكـة مـن متوسـط)٧٥(فـي المـادة ) يـوم٦٠(إلـى ) يـوم٣٠(ومضاعفة فترة إشعار إنهاء التعاقد من 

).٢٠١٧، ٥سياسات الحماية العمالية، ص(م ٢٠١٩، وقد غابت المملكة عن المشاركة في التقرير األخير لعام )٢٫٣(الدول األعضاء في المنظمة عند درجة 

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية
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تحديات العمل والدخل لدى الشباب السعودي

العـبء األكبـر منهـا ، والتـي يقـع وذلك كنتيجٍة طبيعيٍة للتضخم النقدي، وعدم ارتفاع مستوى الدخل، وزيادة االتجاه نحـو َسـنِّ الضـرائب المختلفـة علـى االسـتهالك: ارتفاع تكلفة المعيشة.٢

، فإن الدول عادًة ما تقوم وبسبب ما تفرضه الضرائب من آثار سلبيٍة وتحدياٍت على فئات الدخل المنخفض. على فئات الدخل المنخفض، بحكم أن إنفاقهم يستهلك الجزء األكبر من دخلهم

م من دعٍم وإعاناٍت سيخفف ويوازن مـن  ث مـرت بعـض الـدول مثـل إيرلنـدا  ات الضـرائب، حيـتبعـبالنظر إلى النظام الضريبيِّ بشكٍل لصيٍق مع نظام اإلعانات االجتماعية، للتأكد من أن ما يقدَّ

افًة ضـإم؛ إال أنها استطاعت تخفيض نسبة عدم المساواة في مجتمعها، وذلك من خالل زيادة إنفاقهـا االجتمـاعيِّ علـى اإلعانـات خـالل فتـرة الركـود،٢٠٠٧بمرحلة ركوٍد اقتصاديٍّ في عام 

فـي عمليـة توجيـه الـدعم ، وليس الضرائب غير المباشرة والتي تتضـرر منهـا الفئـات الضـعيفة أكثـر مـن غيرهـا، باإلضـافة إلـى التـدقيق"ضريبة الدخل"إلى التركيز على الضرائب المباشرة؛ مثل 

اق األسـر؛ مـن خـالل التنميـة أن الدول التي تنجح في تخفيف الفجوة في دخـل وإنفـ: وقد توصلت دراسٌة لفريق أبحاث صندوق النقد الدولي إلى حقيقٍة مفادها. للمستحقين بشكٍل فعلي

اديٍّ أعلـى ولسـنواٍت تتمتـع بنمـوٍّ اقتصـهـا،االجتماعية، وتحسين جودة مخرجات التعليم والصحة، وشمولية سـوق العمـل، وارتفـاع اإلنتاجيـة، وشـبكات الحمايـة االجتماعيـة الممكنـة ألفراد

" تهالكسياسات اإلنفاق االجتماعيِّ وضرائب االس"ولمواجهة هذا التحدي؛ فقد دعت مؤسسة الملك خالد الخيرية في بحثها حول ). م٢٠١٧: ١٣سياسات اإلنفاق االجتماعي، ص(متعددة 

):٢٠١٧، ١٨ص(إلى تبني سياسة إنفاٍق اجتماعيٍّ جديدٍة تتلخص في اآلتي 

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

الضـــــمان "رفـــــع قيمـــــة اإلعانـــــات االجتماعيـــــة : أوًال 
ـــــات البـــــاحثين والمتعطلـــــين عـــــن  االجتمـــــاعي، وإعان

ـــــى ١٥( بنســـــبة " العمـــــل ـــــى )٪٢٠٪ إل ، باإلضـــــافة إل
ــــات مــــن االرتفــــاع ــــي اإلعان المتوقــــع تعــــويض ُمَتَلقِّ

م(لتكاليف المعيشة  ل برنـامج من خـال) معدل التضخُّ
.حساب المواطن، كأحد تدابير التخفيف

اثاني ) ٪٦(إلـى رفع نسبة اإلنفاق على الصحة لتصـل: ـً
لقطـاع من الناتج المحلـيِّ اإلجمـالي، بمسـاهمٍة مـن ا

احيِّ ثانيـ، والقطاعين الخاص وغير الربالحكوميِّ أوًال  ، ـً
.لكةمع ضمان عدالة توزيع اإلنفاق بين مناطق المم

اثالث مـا يضـمن مراجعة كفاءة اإلنفاق على التعليم ب: ـً
مـوي، تجويد وتقويم مخرجاته، ويرفـع مـن عائـده التن

مــا حيـث أن التعلــيم ال يعــاني مــن ضــعف اإلنفــاق، وإن
.من كفاءته

۱۲۳
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تحديات العمل والدخل لدى الشباب السعودي

:تواجه المرأة السعودية تحدياٍت عديدة في مجال العمل والدخل، ومنها:تحدياٌت خاصٌة بالمرأة.٣

ن التزامـات ماليـة أساسـية تجـاه مـا لـديهن مـوذلك كنتيجٍة لطبيعة األدوار الوظيفية التي َيْشَغْرَنَها والتي تقع في أول السلم الوظيفيِّ فـي كثيـٍر مـن األحيـان، بـالرغم م: األجور المالية المنخفضة. أ

ث"ُأَسِرِهن، حيث أظهرت دراسة  ).٢٠١٤: ٢٨٠ص(من المشاِرَكاِت في الدراسة ملتزماٌت باإلنفاق على أسرهنَّ أو أحد أفراد أسرهن %) ٥١٫٢(التي أجرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية أن " الفقر المؤنَّ

فـي "اٍت طويلٍة وعلى فترتين ل لساعمعظم الفرص الوظيفية التي ُفِتَحْت للمرأة واستطاعت استيعاب أعداٍد كبيرٍة منهنَّ تأتي في قطاع التجزئة، وهي أعماٌل تتطلب العم: االلتزامات األسرية. ب

اتهنَّ األسـرية وواجبـاتهنَّ الوظيفيـة، ممـا التزامـبـين، وفي ظلِّ محدودية المبادرات المتاحة لتقديم الدعم لهنَّ والعناية بأبنائهن، فإنهنَّ سرعان ما يجْدَن أنفسهنَّ في دوامٍة وصـراٍع "النهار والمساء

.يؤثر على استقرارهنَّ النفسيِّ واالجتماعيِّ والوظيفي

مـن فقـدوا وظـائفهم أو العـاملين فـي السـوق م–الجامعـات والكليـات –بداية ونهاية المرحلة الثانوية : مثل:ضعف خدمات اإلرشاد المهنيِّ والتعليميِّ المقدمة للشباب في المراحل المختلفة.٤

ون تغيير مهنهم، إضافًة إلى ضعف ومحدودية برامج التدريب على رأس العمل  التعليميِّ بعـد االنتهـاء مـن المرحلـة والتي يتم تقديمها لمن لم يلتحق بالنظام) المنتهية أو غير المنتهية بالتوظيف(َيَودُّ

.الثانوية، أو حتى لمن لم يكمل رحلته التعليمية في التعليم العام

.بسبب عدم تركيز المناهج التعليمية على المعارف والمهارات المطلوبة في سوق العمل: )سوق العمل(اتساع الفجوة بين التعليم والتوظف .٥

للوظـائف متوسـط الـدخل المتوقـع–تحديـد معـدل الطلـب علـى الوظـائف خـالل العشـر سـنوات القادمـة : مثـل:غياب المعلومات المهنية والتي تساعد فـي توجيـه البـرامج التعليميـة والطـالب.٦

هـة للمتقاعـدين أو وضـعف البـرامج الموج. العمـل المـِرن–العمـل الحـر –العمـل عـن بعـد : وضعف الوعي حول البدائل المتاحة للعمل المنتظم، مثـل. المتطلبات التعليمية للمهن المختلفة–المختلفة 

.القريبين من التقاعد، مما يسبب ضعف قدرتهم على الحصول على العمل بعد التقاعد رغم حاجتهم له وقدرتهم على ذلك

).لوحظ أن عدًدا من الشباب ممن ترك العمل كان بسبب بيئة العمل وليس ألي سبٍب آخر(:ضعف البرامج الموجهة نحو االهتمام ببيئة العمل وتحسينه.٧

.ى هذه الجوانبوترك هذه المهمة للقطاع الخاص الذي قد يميل إلى تقليل اإلنفاق عل:ضعف البرامج الحكومية التي تدعم التدريب والتطوير المهنيَّ للشباب السعودي وهم على رأس العمل.٨

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية
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المؤسسات المؤثرة على العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

ة وزارة الموارد البشرية والتنميوزارة التعليمطوزارة االقتصاد والتخطي
االجتماعية

وزارة التجارة

۱۲۳٤

الهيئة العامة للمنشآتصندوق الموارد البشرية
الصغيرة والمتوسطة

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

عدالمؤسسة العامة للتقا

٥٦۷۸
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هات والمستهدفات الوطنية في العمل والدخل التوجُّ

ا واسسم ُتعدُّ قضية العمل والدخل من أهم الموضوعات التي تشغل حيًزا بارًزا في السياسات الحكومية، لذلك جاءت التوجهات الوطنية الجديدة لتر ا وتفتح فرصـً عًة من خـالل إعـادة هيكلـة سـوق أفقـً

.م وبرامج تحقيق الرؤية٢٠٣٠العمل، وتحفيز الشباب السعودي على االنخراط في جميع مجاالت سوق العمل، كما ورد في األهداف االستراتيجية لرؤية 

ْت رؤية المملكة  بنـاء منظومـٍة : ، وذلك من خالل العمـل علـى عـدة محـاور، ومنهـا%٧على التزامها بالعمل على تخفيض معدل البطالة إلى ) االقتصاد المزدهر(في المحور الثاني ٢٠٣٠وقد نصَّ

ي احتياجات سوق العمل، وتنمية الفرص للجميع مـن خـالل دعـم ريـادة األعمـال والمؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة، إضـافًة إلـى إي لتوليـد الوظـائف عبـر زيـادة مسـاحاٍت جديـدٍة جـادتعليميٍة ُتلبِّ

ْعِديِن والسياحة والثقافة والترفيه على سبيل المثال الشـراكة مـع القطـاع الخـاصِّ لتـوفير كـذلك أشـارت وثيقـة الرؤيـة إلـى توجههـا للتعـاون مـع القطـاع غيـر الربحـيِّ ب. االستثمار في قطاعات التَّ

.فرص التدريب والتأهيل الالزمين للشباب لدعم التحاقهم بسوق العمل

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

ُتواصل الدولة بذل الجهود إليجاد فرص عمٍل للمواطنين والمواطنات وخفض معدل البطالة،" 

اوإناثاوقد قطعنا خطواٍت كبيرة في تطوير القدرات البشرية وتهيئة شباب الوطن ذكورً  ".لسوق العملـً
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله
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رادهـا بالتفصـيل فـي الجـدول مسـتويات، سـوف يـتم إيدة ومن خالل استعراض النشرة التفصيلية لبرامج تحقيق الرؤية، لوحظ أن التوظيف َحِظَي باهتماٍم خاصٍّ من خالل مجموعٍة من األهداف علـى عـ

:التالي

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولالمحور

زيادة معدالت التوظيفاقتصاٌد مزدهر

ع تطوير رأس المال البشري ليتواءم م
احتياجات سوق العمل

تعددموالتوافقوشاملة،واضحةمسارات:مثل(متكاملةتعليميٍة رحلٍة بناء.١
.)المستويات

.األساسيةالتعليممخرجاتتحسين.٢
.)القرويةالمناطقفيخاصةً (التعليمعلىالحصولفرصتكافؤتحسين.٣
.)الجامعاتمثل(التعليميةالمؤسساتترتيبتحسين.٤
.األولويةذاتالمجاالتفيللمتميزيننوعيٍة معارفتوفير.٥
.العملسوقواحتياجاتالتعليممخرجاتبينالمواءمةضمان.٦
.العملسوقاحتياجاتلتوفيرالمهنيِّ التدريبفيالتوسع.٧

إتاحة فرص

العمل للجميع

.تحسين جاهزية الشباب لدخول سوق العمل.١
.زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.٢
.تمكين اندماج ذوي اإلعاقة في سوق العمل.٣

تمكين خلق فرص العمل من خالل 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة 

والمشاريع متناهية الصغر

.تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال.١
.زيادة مساهمة األسر المنتجة في االقتصاد.٢
.زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد.٣
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:توجد كذلك مجموعة من األهداف المتعلقة بالعمل في الخطة التنفيذية لبرنامج التحول الوطني، يستعرضها الجدول التالي بصورة مفّصلة

التـي يمكـن أن تكـون أحـد وثيـق الصـلة بموضـوع العمـل فـي المملكـة العربيـة السـعودية، لكـن لـم يعلـن بشـكٍل رسـميٍّ عـن تفاصـيله و) تنميـة القـدرات البشـرية(كذلك من المهم اإلشارة إلى أن برنامج 

.المدخالت الهامة لمعرفة التوجهات الحكومية

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

أهداف المستوى الثالثأهداف المستوى الثانيأهداف المستوى األول

تعزيز التنمية المجتمعية

وتطوير القطاع غير الربحي

ٍر تمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أث
أعمق

القوىبتأهيلمتعلقٍة ومستدامٍة مؤثرٍة خدماٍت تقديممنالربحيِّ غيرالقطاعتمكين
الربحيغيرالقطاعفيالعملفرصوتوفيرالعاملة،

الخدماتيديلمستفبالتوظيفالمنتهيةالبرامجبتطويرللشرائحالتمكينبرامجتنويعةتمكين المواطنين من خالل الخدمات االجتماعي
االجتماعية

الضمانيةسرلألإنتاجيٍة مشاريعبتطويرالعملفرصتوفيرفيالمنتجةاألسرمساهمةرفعزيادة مساهمة األسر المنتجة في االقتصاداإلسهام في تمكين القطاع الخاص
الحرالعملممارسةفيوالراغبين

العملفرصوزيادةالسياحةقطاعفيوالبشريةالمؤسسيةالقدراتبناءتعزيزتطوير قطاع السياحةيتطوير القطاع السياحي والتراث الوطن

تمكين فئات المجتمع من دخول سوق 
العمل ورفع جاذبيته

عنوالعملالمرنالعملوتشجيعوالتوعية،بالتدريبالعملسوقفيالمرأةحصةزيادةزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل
التوظيفآلياتوتحسينبعد،

تمكين اندماج ذوي اإلعاقة في سوق العمل
ياجاتاحتمعلتتواءماإلعاقةذويلألشخاصالتوظيفوبرامجالتأهيليةالبرامجتطوير
يذولألشخاصالوطنيةاالستراتيجيةفيالعملبرامجتنفيذخاللمنالعمل،سوق

اإلعاقة
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انماذج من ا وعالميـً رة في العمل والدخل محليـً الجهات المؤثِّ
:تم اختيار هذه الجهات على سبيل المثال وليس الحصر، مع مراعاة ثالثة معايير أساسية الختيارها، وهي

مالمح العمل والدخل في المملكة العربية السعودية

أن تكون الجهة قياديةً 
.أو رائدًة في المجال

تنوع المنتجات 
والخدمات التي 

.تقدمها

اتساع النطاق الجغرافيِّ الذي 
تقدم فيه المنتجات والخدمات؛ 
سواًء على الصعيد الدولي أو 

.الوطني

۱۲۳

)ILO(سويسرا : منظمة العمل الدولية

اإلنسانوحقوقيةاالجتماعالعدالةتعزيزعلىالمتحدة،لألممتابعةً متخصصةً وكالةً بصفتهاالدولية،العملمنظمةتعمل
ابهاالمعترفالعملوحقوق بينتجمعفهية،ثالثيمكوناٍت تضمُّ التيالمتحدةاألممفيالوحيدةالوكالةوكونها.دوليـً

.عملالوسياساتمعاييرصياغةوكذلكالعالم،أنحاءجميعفيالالئقالعمللتعزيزوالعمال،العملوأصحابالحكومات

:العملمجاالت

.العملفرصاستحداث.١
.االجتماعيةالحمايةنطاقتوسيع.٢
.ةالمصلحأصحاببيناالجتماعيالحوارتعزيز.٣
.العملفيالحقوقاحترامضمان.٤

)BetterWork(سويسرا : عمٌل أفضل

عضٌو وهي؛)IFC(ةالدوليالتمويلومؤسسةالمتحدة،لألممالتابعةالدوليةالعملمنظمةبينكشراكٍة نشأدوليٌّ برنامٌج 
ماتوالعالكالحكوماتاألساسيين؛المصلحةأصحابمنمجموعٍة بينالبرنامجهذايجمع.الدوليالبنكمجموعةفي

السياساتعلىوالتأثيرالقطاعات،بعضفيالعملظروفلتحسينوالعمال،والنقاباتالمصانعوأصحابالعالميةالتجارية
اع .األفضلالتجاريةواألعمالالالئقالعمللتعزيزالقرار،وُصنَّ

:العملمجاالت

.المصانعتطويرخدمات.١
.المصانعمعالعالقاتتعزيز.٢
.التجزئةوبائعيالتجاريةالعالمةمشاركة.٣
.التدريب.٤
.األبحاث.٥
ة.٦ .الشفافيةمنصَّ

)brjmf(السعودية : باب رزق جميل

م استطاع.قليديةتمصادرمنتمويٍل علىالحصولعلىالقادرينغيرالمشاريعألصحابالتمويلفرصة"جميلرزقباب"يقدِّ
وتوفيرصة،المتخصالمهاراتعلىوالتدريبوالنقل،العامةاألجرةسياراتتمليكبرامج:خاللمنعمٍل فرصتوفيرالبرنامج

وفيرتفيالبرنامجنجحوقدالصغيرة،المشاريعودعمالهاتف،عبروالخدماتالمبيعاتمجالفيالمنزلمنالعملفرص
.م٢٠٠٣عاممنذالعالممستوىعلىعمٍل فرصةألف)٩٦٩(منأكثر

:العملمجاالت

.التمويل.١
.التدريب.٢
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:القسم الثاني
العمل والدخلمجالأولويات



:مدخٌل تعريفيٌّ بالقسم الثاني

المصـلحة األساسـيون وأصـحاب. أولويةبكليتضمن هذا القسم توضيًحا ألولويات العمل والدخل الناتجة عن تقييم أصحاب المصلحة األساسيين، مع توضيح المستهدفات والمؤشرات الخاصة 

:هم

:مراحل عمل المشروع

أولويات العمل والدخل: القسم الثاني

المتخصصون في مجال الشباب
الشباب

الجهات ذات العالقة 
بالبرامج والخدمات 

الشبابية

۱۲۳

تحرير مفهوم العمل 
وتوفير الدخل للشباب

بناء اإلطار المفاهيميِّ 
لقضية العمل والدخل

تحديد األولويات 
والمستهدفات

اقتراح األدوات 
والتدخالت

وضع خارطة الجهات 
والمبادرات
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خطوات تحديد األولويات والمستهدفات

أولويات العمل والدخل للشباب
.المعنيةة مختلف األطرافاركفي هذه المرحلة؛ تم تقييم مدى أولوية عناصر اإلطار المفاهيميِّ لقضية العمل والدخل بالنسبة للشباب، عبر استطالعاٍت إلكترونيٍة بمش

أولويات العمل والدخل: القسم الثاني

تقيــــــيم األولويــــــات مــــــن 
ــــة المســــتهدفة مــــن الفئ

الشباب

تقيــــــيم األولويــــــات مــــــن 
يةأصحاب العالقة بالقض

تقيــــــيم األولويــــــات مــــــن 
الخبراء المحليين

تقيــــــيم األولويــــــات مــــــن 
مؤسســـــــــــــة الراجحـــــــــــــي 

اإلنسانية

يم تحليـــل مـــدخالت التقيـــ
مـــــــن كافـــــــة الخطـــــــوات 

السابقة

تحديـــــد أولويـــــات قضـــــية
العمل والدخل للشباب

۱۲۳٤٥٦

مؤسسة الراجحيالخبراء المحليينأصحاب العالقةالفئة المستهدفة
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تقييم األولويات من الفئة المستهدفة من الشباب

نـاطق المملكـة، والتـي ملالدراسـة مـن كـنـة تم العمل على إشراك الفئة المستهدفة من الشباب في تقييم أولويات قضية العمل والدخل، من خالل نشر استطالعاٍت إلكترونيٍة استهدفت عي

:على النحو التالي، )ـة/ شاب٧٬٦٢٣٬٣٣٦(م، حيث بلغ إجمالي عدد الشباب في المملكة ٢٠١٧؛ بناًء على نتائج بيانات دائرة اإلحصاء لعام )ـة/ شاب٣٤٠( بلغت 

أولويات العمل والدخل: القسم الثاني
۱

فئات العمر
سعودي

إناث ذكور اإلجمالي

١٩-١٥ ٨٩٤٬٨٤٦ ٩٢٦٬١٥٦ ١٬٨٢١٬٠٠٢

٧٬٦٢٣٬٣٣٦
٢٤-٢٠ ٩٨٠٬١٨٥ ١٬٠٧٢٬١٢٩ ٢٬٠٥٢٬٣١٤

٢٩-٢٥ ٩٧٥٬٢٥٢ ٩٩٦٬٠١٧ ١٬٩٧١٬٢٦٩

٣٤-٣٠ ٨٨١٬٩٦١ ٨٩٦٬٧٩٠ ١٬٧٧٨٬٧٥١

ـة/ شاب ٣٤٠

حجم العينة اإلحصائية

ـة/ شاب ٢٣٨

عدد المشاركين باالستطالع

https://www.stats.gov.sa/ar/854-0

46 | اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح  –العمل والدخل 

https://www.stats.gov.sa/ar/854-0


تقييم األولويات من الفئة المستهدفة من الشباب

:تم العمل على تحليل نتائج استطالعات الشباب، وكانت نتائج تقييم عناصر القضية كاآلتي

أولويات العمل والدخل: القسم الثاني
۱

درجة التقييماألولوية#

١١%السوقاحتياجاتلفهمالقطاعاتبيناستراتيجيٍّ تنسيٍق عمليات١

١١%السوقمتطلباتلخدمةالمختلفةالجهاتلدىالوطنيةالبياناتوتفعيلخلق٢

١١%القطاعاتمختلفلخدمةاالستراتيجياتعملتنظيم٣

١١%التشريعيةلالستراتيجياتالممارساتتفعيل٤

١٢%الدخلوتوليدالعمليِّ النجاحبمتطلباتالشبابلدىالوعيمستوىرفع٥

١١%السوقاحتياجاتلتلبيةالشبابلدىوالسلوكيةالفنيةالتهيئة٦

١١%العملوسوقالشباببينوالتأهيلالربطعملياتفيداعمةٌ ممكناٌت ٧

١١%العملسوقلدخولوالتمكينوالتأهيلالربطعملياتفيمتخصصةٌ كياناٌت ٨

صةوالكفاءاتالقياداتتطوير٩ ١١%المستهدفةالفئةمعالعاملةالمتخصِّ
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تقييم األولويات من أصحاب العالقة بالقضية

ا من المؤسسة على جمع المدخالت من كافة أصحاب العالقة المؤثرين في قضية العمل والدخل بالنسبة للشباب، تم نشر استطالٍع إلكترو ناصـر اإلطـار المفـاهيميِّ لتقيـيم أولويـات عنـي حرصـً

:للقضية، واستهدف عدة جهاٍت تمثل التصنيف التالي ألصحاب العالقة

:تم العمل على تحليل نتائج استطالعات أصحاب العالقة، وكانت نتائج تقييم عناصر القضية كاآلتي

أولويات العمل والدخل: القسم الثاني
۲

الجهات التي توفر فرص العمل والدخل

العرض

ها الجهات التي يوجد فيها الشباب ولدي
دفةسهولٌة في الوصول للفئة المسته

الطلب

الجهات التي تعمل على صياغة 
مة للعمل والدخ لالتشريعات المنظِّ

التشريعات

ه العمل والدخل  الجهات التي توجِّ
صهاللشباب، لشمولية تأثيرها وتخصُّ 

صناعة الوعي والتوجهات

درجة التقييماألولوية#

١٣%السوقاحتياجاتلفهمالقطاعاتبيناستراتيجيٍّ تنسيٍق عمليات١

١٣%السوقمتطلباتلخدمةالمختلفةالجهاتلدىالوطنيةالبياناتوتفعيلخلق٢

١٣%القطاعاتمختلفلخدمةاالستراتيجياتعملتنظيم٣

١١%التشريعيةلالستراتيجياتالممارساتتفعيل٤

٧%الدخلوتوليدالعمليِّ النجاحبمتطلباتالشبابلدىالوعيمستوىرفع٥

٧%السوقاحتياجاتلتلبيةالشبابلدىوالسلوكيةالفنيةالتهيئة٦

١٣%العملوسوقالشباببينوالتأهيلالربطعملياتفيداعمةٌ ممكناٌت ٧

١١%العملسوقلدخولوالتمكينوالتأهيلالربطعملياتفيمتخصصةٌ كياناٌت ٨

صةوالكفاءاتالقياداتتطوير٩ ١١%المستهدفةالفئةمعالعاملةالمتخصِّ
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تقييم األولويات من الخبراء المحليين

:تم العمل على تحليل نتائج استطالعات الخبراء المحليين بالقضية، وكانت نتائج تقييم عناصر القضية كاآلتي

أولويات العمل والدخل: القسم الثاني

درجة التقييماألولوية#

٩%السوقاحتياجاتلفهمالقطاعاتبيناستراتيجيٍّ تنسيٍق عمليات١

١٢%السوقمتطلباتلخدمةالمختلفةالجهاتلدىالوطنيةالبياناتوتفعيلخلق٢

٩%القطاعاتمختلفلخدمةاالستراتيجياتعملتنظيم٣

١٢%التشريعيةلالستراتيجياتالممارساتتفعيل٤

١٢%الدخلوتوليدالعمليِّ النجاحبمتطلباتالشبابلدىالوعيمستوىرفع٥

١٢%السوقاحتياجاتلتلبيةالشبابلدىوالسلوكيةالفنيةالتهيئة٦

١٢%العملوسوقالشباببينوالتأهيلالربطعملياتفيداعمةٌ ممكناٌت ٧

١٢%العملسوقلدخولوالتمكينوالتأهيلالربطعملياتفيمتخصصةٌ كياناٌت ٨

صةوالكفاءاتالقياداتتطوير٩ ١٢%المستهدفةالفئةمعالعاملةالمتخصِّ

۳
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تقييم األولويات من مؤسسة الراجحي اإلنسانية

ن المحـاور علـى النتيجـة النهائيـة تـأثيٍر لكـلٍّ مـسـبةتم العمل على صياغة ستة محاور رئيسة لتقييم أوليات عناصر اإلطار المفاهيميِّ للقضية من منظور مؤسسة الراجحي اإلنسانية، مع تحديـد ن

:على النحو التاليلتقييم األولويات،

أولويات العمل والدخل: القسم الثاني
٤

ــــــــــــاط باألهــــــــــــداف  االرتب
سةاالستراتيجية للمؤس

ــــرة قــــتــــوفر ال دارات والخب
ـــــــــــــــــــــــــــــــة إلدارة  المعرفي

التدخالت

تـــــــــــــــوفر اإلمكانيـــــــــــــــات 
والمــــوارد الماديــــة إلدارة 

وتنفيذ التدخالت

وجــــود خبــــراٍت ومنجــــزاٍت 
سابقٍة في التدخالت

و وجود شـراكاٍت فاعلـة، أ
القـــــــــــدرة علـــــــــــى بنـــــــــــاء 
الشـــــراكات مـــــع أصـــــحاب 

المصلحة

مـــدى االهتمـــام وقابليـــة
ي من قبـل م نسـوبي التبنِّ

المؤسســــــــــة بمختلــــــــــف 
مستوياتهم اإلدارية

۱۲۳٤٥٦

المحور

٢٥%١٠%١٠%٢٠%١٠%٢٥% المحور
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تقييم األولويات من مؤسسة الراجحي اإلنسانية
:تم العمل على تحليل نتائج المؤسسة، وكانت نتائج تقييم عناصر القضية كاآلتي

أولويات العمل والدخل: القسم الثاني

درجة التقييماألولوية#

٩%السوقاحتياجاتلفهمالقطاعاتبيناستراتيجيٍّ تنسيٍق عمليات١

١٠%السوقمتطلباتلخدمةالمختلفةالجهاتلدىالوطنيةالبياناتوتفعيلخلق٢

٩%القطاعاتمختلفلخدمةاالستراتيجياتعملتنظيم٣

١٠%التشريعيةلالستراتيجياتالممارساتتفعيل٤

١٠%الدخلوتوليدالعمليِّ النجاحبمتطلباتالشبابلدىالوعيمستوىرفع٥

١٣%السوقاحتياجاتلتلبيةالشبابلدىوالسلوكيةالفنيةالتهيئة٦

٩%العملوسوقالشباببينوالتأهيلالربطعملياتفيداعمةٌ ممكناٌت ٧

١٤%العملسوقلدخولوالتمكينوالتأهيلالربطعملياتفيمتخصصةٌ كياناٌت ٨

صةوالكفاءاتالقياداتتطوير٩ ١٣%المستهدفةالفئةمعالعاملةالمتخصِّ

٤
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كافةتحليل مدخالت التقييم من الخطوات السابقة
يِّ لألولويات، وكانت النتائج النهائية كاآلتي% ٢٥للتعرف على أولويات القضية من منظور مختلف األطراف، تم تحديد وزن مدخالت كل طرٍف لتمثل  :من نتيجة التقييم الُكلِّ

أولويات العمل والدخل: القسم الثاني

اصحاب الخبراءاألولوية#
العالقة

مؤسسة 
التقييمالشبابالراجحي

ةٌ كياناٌت ١ %١٢٫٤٨%٣٫٨٠%٤٫٨٠%٢٫٧٥%٣٫٨٧العملسوقلدخولالشبابوتمكينوتأهيلربطفيمتخصصِّ

%١٢٫١٢%٣٫٩٣%٤٫٣١%١٫٧٥%٣٫٨٧العملسوقاحتياجاتلتلبيةالشبابلدىوالسلوكيةالفنيةالتهيئة٢

%١١٫٣٣%٣٫٦٣%٣٫٨٢%٣٫٢٥%٣٫٨٧العملوسوقالشباببينوالتأهيلالربطعملياتفيداعمةٌ ممكناٌت ٣

صةوالكفاءاتالقياداتتطوير٤ %١١٫٢٠%٣٫٦٤%٤٫٤٥%٢٫٧٥%٣٫١٠المستهدفةالفئةمعالعاملةالمتخصِّ

%١٠٫٩٩%٣٫٧٦%٣٫٣٥%١٫٧٥%٣٫٨٧الدخلوتوليدالعمليِّ النجاحبمتطلباتالشبابلدىالوعيمستوىرفع٥

%١٠٫٧١%٣٫٨٢%٣٫٠٠%٢٫٧٥%٣٫٨٧الوطنيةاالستراتيجياتلتحقيقالتشريعيةالممارساتتفعيل٦

%١٠٫٧٠%٣٫٥٧%٣٫٢٤%٣٫٢٥%٣٫٨٧السوقاحتياجاتإلبرازالقطاعاتبيناستراتيجيٍّ تنسيٍق عمليات٧

%١٠٫٥٧%٣٫٦١%٣٫٠٨%٣٫٢٥%٣٫٨٧القطاعاتمختلفلخدمةاالستراتيجياتعلىالعملتنسيق٨

%٩٫٩١%٣٫٥٤%٣٫٢٦%٣٫٢٥%٣٫١٠السوقمتطلباتإلبرازالمختلفةالجهاتلدىالوطنيةالبياناتوتفعيلبناء٩

٥
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تحديد أولويات قضية العمل والدخل للشباب
:بناًء على النتائج السابقة، قررت المؤسسة التركيز على األولويات التالية في قضية العمل والدخل للشباب

أولويات العمل والدخل: القسم الثاني
٦

بط كياناٌت متخصصٌة في ر
وتأهيل وتمكين الشباب 

.لدخول سوق العمل

ية التهيئة الفنية والسلوك
لدى الشباب لتلبية 

.احتياجات سوق العمل

ممكناٌت داعمٌة في عمليات 
الربط والتأهيل بين الشباب 

.وسوق العمل

تطوير القيادات والكفاءات 
المتخصصة العاملة مع 

.الفئة المستهدفة

۱۲۳٤

وصف األولوية

صصــٍة تطــوير وإنشــاء كيانــاٍت متخ
ط بـين في عمليات التنسيق والرب

الشباب وسوق العمل، من خالل
ـــــــــنهم لرفـــــــــع  ـــــــــأهيلهم وتمكي ت
جـــــــاهزيتهم لمتطلبـــــــات ســـــــوق 

.العمل

وصف األولوية

تمكـــــين الشـــــباب مـــــن اكتســـــاب
المهارات والقدرات على مختلـف

ية، أو المســتويات؛ ســواًء الســلوك
ى المهاريـــة الفنيـــة، لرفـــع مســـتو

ــــــــدخول الســــــــوق،  جــــــــاهزيتهم ل
واســـــــــــتغالل فـــــــــــرص العمـــــــــــل 

.المختلفة

وصف األولوية

تطـــــــــــوير وتعزيـــــــــــز المحفـــــــــــزات 
اجها واألدوات المختلفة التي تحت

عمليـــــات الـــــربط والتأهيـــــل مثـــــل 
ة األدوات اللوجســــــــتية والتقنيــــــــ

إضــــــــافة إلــــــــى البنيــــــــة التحتيــــــــة 
.ةلعمليات التنسيق المختلف

وصف األولوية

ــــــــــادات  تطــــــــــوير وتمكــــــــــين القي
والكفــاءات العاملــة مــع الشــباب

علــــى مواكبــــة تغيــــرات الســــوق، 
وعكســــــــها علــــــــى االحتياجــــــــات 

ي الوظيفيــــة أو األكاديميــــة؛ التــــ
مــن شــأنها رفــع مســتوى إشــراك 
ـــــــــة الشـــــــــباب وتفعـــــــــيلهم لتلبي

االحتياجــــــــات الســــــــوقية، ممــــــــا 
يســـاعدهم علـــى العمـــل وتوليـــد 

.الدخل
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رات أولويات قضية العمل والدخل مؤشِّ

أولويات العمل والدخل: القسم الثاني

جهة القياس والمتابعة تعريف المؤشر المؤشر االولوية

.للمشاريعالمنفذةالجهة
.المانحةالجهةمنالتقاريرمتابعة

يدة التي مؤشٌر عدديٌّ يهتم بحصر الكيانات الجد
تم إنشاءها 

منمجاٍل أيوتخدم،بناؤهاتمالتيالجديدةالكيانات#
.والدخلالعملمجاالت ط كياناٌت متخصصٌة في رب

ول وتأهيل وتمكين الشباب لدخ
.للمشاريعالمنفذةالجهةسوق العمل

.المانحةالجهةمنالتقاريرمتابعة
تم العمل مؤشٌر عدديٌّ يهتم بحصر الكيانات التي

ةمعها سواًء من ناحيٍة تطويرية، أو تنظيمي
جاٍل مأيوتخدموتحسينها،تطويرهاتمالتيالكيانات#

.والدخلالعملمجاالتمن

.للمشاريعالمنفذةالجهة
.المانحةالجهةمنالتقاريرمتابعة

ين في مؤشٌر عدديٌّ يهتم بحصر جميع المشارك
ع أي نشاٍط من أنشطة العمل والدخل المنفذة م

الفئة المستهدفة

بمختلفالتأهيليةالبرامجفيالمشاركونالشباب#
.والدخلالعملبمجاالتوتهتمأنواعها، ة لدى التهيئة الفنية والسلوكي

وق الشباب لتلبية احتياجات س
.للمشاريعالمنفذةالجهةالعمل

.المانحةالجهةمنالتقاريرمتابعة
هلين من مؤشٌر نسبيٌّ يهدف لمعرفة نسبة المؤ

مجموع المشاركين في األنشطة المختلفة .متخصصةتدريبيٍة برامجضمنتأهيلهمتمالذينالشباب%

المانحةالجهة
محايدةجهةٌ 

نات مؤشٌر نسبيٌّ يهتم بتقييم فاعلية الممكِّ
الداعمة على قضية العمل والدخل، ويتم من 
خالل قياس أثر المبادرات المقدمة على المدى

المتوسط

مختلفمنالمقدمةالداعمةالممكناتفاعلية%
.والدخلالعملمجالفيوالمشاريعالمبادرات

ممكناٌت داعمٌة في عمليات
الربط والتأهيل بين الشباب

وسوق العمل

.للمشاريعالمنفذةالجهة
.المانحةالجهةمنالتقاريرمتابعة

ين في مؤشٌر عدديٌّ يهتم بحصر جميع المشارك
ع أي نشاٍط من أنشطة العمل والدخل المنفذة م

الفئة المستهدفة

المملكةداخلاإلداريةالمناطقجميعفيالمختصون#
طةالمرتبوالتطويرالتأهيلمبادراتمنوالمستفيدون

.والدخلبالعمل
تطوير القيادات والكفاءات 

صة العاملة مع الف ئة المتخصِّ
.للمشاريعالمنفذةالجهةالمستهدفة

.المانحةالجهةمنالتقاريرمتابعة
هلين من مؤشٌر نسبيٌّ يهدف لمعرفة نسبة المؤ

مجموع المشاركين في األنشطة المختلفة
ٍة تدريبيبرامجضمنتأهيلهمتمالذينالمختصون%

.متخصصة
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:  القسم الثالث
مل مجال العاألدوات والتدخالت التنموية في 

والدخل



:مدخٌل تعريفيٌّ بالقسم الثالث

ناسـبة لهـذا القـة واسـتخدام األدوات المالعيختص هذا القسم بتحديد األدوات والتدخالت التنموية في قضية العمل والدخل، من خالل إقامة ورشـة عمـٍل القتـراح األدوات بمشـاركة أصـحاب 

وات المقتـرح االسـتفادة إضافًة إلى رصد تفضيالت فئة الشباب لـألدوات المقترحـة، ومـن ثـم الخـروج بقائمـٍة نهائيـٍة لـألد. النوع من ورش العمل، ثم تقييم األدوات المقترحة خالل ورشة العمل

.منها في إنجاح التدخالت التنموية التي سيتم تنفيذها في مجال العمل والدخل

:مراحل عمل المشروع

مجال العمل والدخلاألدوات والتدخالت التنموية في : القسم الثالث

تحرير مفهوم العمل 
وتوفير الدخل للشباب

بناء اإلطار المفاهيميِّ 
لقضية العمل والدخل

تحديد األولويات 
والمستهدفات

اقتراح األدوات 
والتدخالت

وضع خارطة الجهات 
والمبادرات
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خطوات اقتراح األدوات والتدخالت

تصميم منهجية العصف الذهنيِّ لألدوات والتدخالت

مـدى الزمنـيِّ لتنفيـذ باإلضـافة إلـى الب، في هذه المرحلة تم العمل على تصميم منهجية عصف ذهنيِّ لـألدوات والتـدخالت فـي القضـية، بمـا يحقـق شـمول المقترحـات للفئـات العمريـة للشـبا

:التدخالت، وذلك وفق المصفوفة التالية

مجال العمل والدخلاألدوات والتدخالت التنموية في : القسم الثالث

ف تصــميم منهجيــة العصــ
الــــــــــــــذهنيِّ لــــــــــــــألدوات 

الت والتدخُّ

إقامــــــــة ورشـــــــــة عمـــــــــٍل 
ــــــــــــــــــــــــــــــراح األدوات  القت

ةبمشاركة أصحاب العالق

رحــة تقيــيم األدوات المقت
مــت مــن خــالل اســتبياٍن ت

مشـــــاركته مـــــع أصـــــحاب 
العالقة

م تحليـــــــل نتـــــــائج التقيـــــــي
والمفاضلة بين األدوات

رصـــــــد تفضـــــــيالت فئـــــــة 
الشــــــــــــــباب لــــــــــــــألدوات 

المقترحة

قائمــــــــــــــــــــــــــــــــــة األدوات 
والتدخالت المقترحة

۱۲۳٤٥٦

إحدى أولويات قضية العمل والدخل
تدخالٌت بعيدة المدى

شهر) ٣٦–١٩(

تدخالٌت متوسطة المدى
شهر) ١٨–٦(

تدخالٌت قصيرة المدى
اشهٍر فأقل٦

سنة٣٤-٢٦سنة٢٥-١٩سنة١٨-١٥

ي للتنفيذ
ى الزمن

المد

الفئة العمرية للشباب
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إقامة ورشة عمٍل القتراح األدوات بمشاركة أصحاب العالقة

تقييم األدوات المقترحة خالل ورشة العمل

:معايير كالتاليعة تم في هذه المرحلة تقييم األدوات المقترحة خالل ورشة العمل من قبل المشاركين في الورشة، باإلضافة إلى فريق المشروع؛ بناًء على أرب

مجال العمل والدخلاألدوات والتدخالت التنموية في : القسم الثالث

ويات المنح ابتكار أدواٍت تساهم في تقديم حلوٍل لقضية العمل والدخل لفئة الشباب؛ عبر أسلوب العصف الذهني، بما يتوافق مع أولهدف الورشة
.بمؤسسة الراجحي اإلنسانية

المشاركون في 
.مجموعٌة من المختصين وأصحاب العالقة والشباب، من ذوي االطالع والخبرة العملية في مجال العمل والدخلالورشة ١١

مشارك

وعٍة من العمل على اقتراح أدواٍت تساهم في تقديم حلوٍل لقضية العمل والدخل لفئة الشباب؛ عبر أسلوب العصف الذهني، وفق مجمآلية إدارة الورشة
).مدة التنفيذ-الفئة العمرية -األولوية (المحددات 

٣مدة الورشة
ساعات

اة قابلة التطبيق المباشر لألد
مع المستفيدين دون الحاجة 

.ألصحاب عالقٍة مباشرين

قابلية األداة للتطبيق 
واالستنساخ في مختلف 

.المناطق الجغرافية

قابلية األداة للتطبيق في 
عدة اتجاهات، وتحقيق األثر 

.المجتمعي

۱۲۳

وجود جهاٍت أو أفراد قادرين 
.على تبني األداة

٤

المعيار
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تحليل نتائج التقييم والمفاضلة بين األدوات

وذلـك عبـر اختيـار خل، تم العمل في هذه المرحلة على تحليل نتائج التقييم؛ لتحديد أكثر األدوات مالءمًة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات أولويات قضية العمـل والـد

.أداًة لألولويات األربعة) ٤٠(لألولوية الواحدة، بمجموع ) أدواٍت ١٠(أعلى 

رصد تفضيالت فئة الشباب لألدوات المقترحة

ف علـى ) ٤٠(تم في هذه المرحلة التواصل مع الفئة المستهدفة من الشباب من خالل مجموعـات واتـس أب، واسـتعراض الــ  أداة ذات التقيـيم األعلـى؛ بهـدف التعـرُّ

.أمام األداة(       ) آرائهم حول مدى مالءمة كل أداة، وتم تمييز تفضيالتهم بوضع عالمة 

مجال العمل والدخلاألدوات والتدخالت التنموية في : القسم الثالث

إجمالي األدوات المقترحة خالل ورشة 
العمل

أداة٧٩

ل إجمالي األدوات المقترحة بعد تحلي
نتائج التقييم

أداة٤٠

عدد المشاركين

مشارك١٥

عدد التفضيالت

أداة١٢
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قائمة األدوات والتدخالت المقترحة

ا جميع بناًء على  ـً ا وفـق معـايير التقيـيم إلـى االخطوات والمراحل السابقة، تم توضيح األدوات المقترحة لكـلِّ أولويـٍة بشـكٍل تسلسـليٍّ مـن األعلـى تقييمـ ـً ألقـل تقييمـ

نـيِّ بيق األداة، والنطاق الزماإلشارة إليها، إضافًة إلى توضيح تفضيالت فئة الشباب لألدوات، كما تم توضيح الفئات العمرية المستفيدة من تطتاألربعة التي سبق

.للتنفيذ الميدانيِّ لكلٍّ من األدوات المقترحة

مجال العمل والدخلاألدوات والتدخالت التنموية في : القسم الثالث

كياناٌت متخصصٌة في الربط 
والتأهيل وتمكين الشباب 

لدخول سوق العمل

التهيئة الفنية المهارية 
والسلوكية لدى الشباب 
للتلبية احتياجات سوق العم

ممكناٌت داعمٌة في عمليات
الربط والتأهيل بين الشباب

وسوق العمل

تطوير القيادات والكفاءات 
المتخصصة العاملة مع الفئة 

)الشباب(المستهدفة 

۱۲۳٤
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كياناٌت متخصصٌة في الربط والتأهيل وتمكين الشباب لدخول سوق العمل

مجال العمل والدخلاألدوات والتدخالت التنموية في : القسم الثالث

تفضيل األداة#

الشباب

مدة التنفيذالفئة المستهدفة

١٨-١٣
سنة

٢٤-١٩
سنة

٣٥-٢٥
سنة

أشهر ٦
فأقل

١٨-٦
شهر

٣٦-١٩
شهر

√√برامج متخصصٌة تقدم دورات سلوكيات وأخالقيات العمل للخريجين الجدد١

تحـاق برامج متخصصٌة فـي توعيـة األهـل بأهميـة التأهيـل المهنـي للشـاب فـي مراحـل متقدمـة واالل٢
√√√بالبرامج التأهيلية

راجـه ضـمن الجامعـات يكـون لهـا نظـاٌم معـيٌن قـد يـتم إدفـيفي التأهيل المهني متخصصٌة  إداراٌت ٣
√√نطاق درجات الطالب

√√√مراكز اختبارات الميول الشخصيِّ والمهنِي بأسعاٍر مناسبة٤

√√تطوير محتوى المراكز الصيفية المؤهلة لسوق العمل لما لها من تأثيٍر على الشباب٥

√√√مراكز إرشاٍد مهني٦

ٌة مرجعيٌة تعريفيٌة محدثٌة عن الجهات المقدمة للخدمات٧ √√√منصَّ

√√√جهاٌت متخصصٌة لتقديم برامج التأهيل المهني الحرفي للشباب٨

√√برامج تأهيل الخريجين في اللغة اإلنجليزية٩

لفئــات كيانــاٌت متخصصــٌة فــي تــوفير المعلومــات حــول الوظــائف والمهــارات المطلوبــة، وتوجيههــا ل١٠
√√المستهدفة

۱
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التهيئة الفنية المهارية والسلوكية لدى الشباب لتلبية احتياجات سوق العمل

مجال العمل والدخلاألدوات والتدخالت التنموية في : القسم الثالث

تفضيل األداة#

الشباب

مدة التنفيذالفئة المستهدفة

١٨-١٣
سنة

٢٤-١٩
سنة

٣٥-٢٥
سنة

أشهر ٦
فأقل

١٨-٦
شهر

٣٦-١٩
شهر

ف علي١ هـا وتنميتهـا تهيئة الشباب في المناطق النائية، ومساعدتهم على اكتشـاف مهـاراتهم والتعـرُّ
√√واستغاللها

√√توفير آلياٍت تربط الشباب بأصحاب المهن٢

بـراتهم تنظيم لقاءاٍت للشباب مع القدوات وأصـحاب التجـارب؛ حسـب التخصصـات، لالسـتفادة مـن خ٣
√√والبدء من حيث انتهوا

√√√تنمية مهارات الطالب الفكرية عن مفاهيم االدخار والدخل، عبر مناهج وأنشطٍة إضافية٤

... اضي، وغيره تأهيل الشباب في المجاالت الحديثة؛ كالتسويق الرقمي، والتكنولوجيا، والعالم االفتر٥
√√√وتكون مصدر دخٍل له

مــا إلــى االســتفادة مــن بــرامج التأهيــل، ومـن ثــم االلتــزام بتقــديمها بطريقــٍة : بـرامج العطــاء المتبــادل٦
√√√مستفيدين آخرين

√√√تمكين الشباب من مهارة التسويق للذات٧

ة وفـرص التوعية بسبل الحصول على الدخل، واالستفادة من مهارات الشـاب فـي ظـلِّ دخـول التقنيـ٨
√√√الكسب السريع؛ من خالل وسائل التواصل االجتماعي

√√دليٌل يوضح آلية االلتحاق بسوق العمل والتوظيف٩

√√تهيئٌة مهنيٌة في الجامعات تساعد الشاب على تطوير مهاراته١٠

۲
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ممكناٌت داعمٌة في عمليات الربط والتأهيل بين الشباب وسوق العمل

مجال العمل والدخلاألدوات والتدخالت التنموية في : القسم الثالث

تفضيل األداة#

الشباب

مدة التنفيذالفئة المستهدفة
١٨-١٣

سنة
٢٤-١٩

سنة
٣٥-٢٥

سنة
أشهر ٦

فأقل
١٨-٦

شهر
٣٦-١٩

شهر

√√مساعدة الشركات على استيعاب الشباب قبل التحاقهم بالعمل١

√√√تعزيز المناهج ببرامج اإلرشاد المهنيِّ والتطبيق العملي٢

ي القطاع غير الربحيِّ تقـديم األوسـمة للطـالب فـي مهـاراٍت معينـٍة يـتم إضـاف٣ تها للسـيرة الذاتيـة تبنِّ
√√√اضحةوللشباب، وبناء آلية الحصول على هذه األوسمة بحوكمٍة 

√√√√الع عليهاتوفير بيانات االحتياجات الوظيفية والمهارية المستقبلية، وتمكين الشباب من االط٤

صة في المجاالت ذات االحتياج في السوق٥ √√تعزيز دور القدوات المتخصِّ

ثة الذي يسهل التواصل بين الشباب ومقدمي الوظائف٦ ف علـى تطبيق السيرة الذاتية المحدَّ والتعـرُّ
√√√مهاراتهم، وتوظيفهم في ما يناسبهم واستقطابهم

ا في العمل، أو المس٧ اهمة في تقديم الحل، مسابقاٌت لطرح أفكاٍر كحلوٍل لقضايا منتهيٍة بشراكٍة مثلـً
√√√مما يساعد على االستفادة من المهارات وطرح أفكار جديدٍة متنوعة

َشة من الحصول على فرصتها في التأهيل والتمكين٨ √√√تمكين الفئات المَهمَّ

ة للمستهدفات الوطنية، والف٩ يَّ ْظرة الُكلِّ رص المستقبلية للوظائف التي تمكين الشباب وتعريفهم بالنَّ
√√√تخلقها الرؤية وبرامجها

ف ميولـه إتاحة الفرصة لطالب المتوسطة والثانوية لتجربة وخوض عدة مجاالت، مما يتيح له اكتشا١٠
√√ومهاراته في وقٍت مبكر

۳
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)الشباب(تطوير القيادات والكفاءات المتخصصة العاملة مع الفئة المستهدفة 

مجال العمل والدخلاألدوات والتدخالت التنموية في : القسم الثالث

تفضيل األداة#

الشباب

مدة التنفيذالفئة المستهدفة

١٨-١٣
سنة

٢٤-١٩
سنة

٣٥-٢٥
سنة

أشهر ٦
فأقل

١٨-٦
شهر

٣٦-١٩
شهر

صـه وميولـه المهنـي، وأخـرى١ الكتشـاف برامج توعويٌة لألهل حول إتاحة الفرصة للشـاب الختيـار تخصُّ
√√المهارات وتنميتها

ــة، لتنميــة وتطــوير واســتغالل المهــارات المكت٢ ــرامج تمكــيٍن لمهــارات طــالب الكليــات المهني ســبة، ب
√√واالستفادة منها في خلق فرصته في سوق العمل

صة وفق ا٣ صاتبرامج تأهيل الُمرِشدين الِمَهِنيين في المهارات المتنوعة والمتخصِّ √√√لتخصُّ

صات، وعمل ملت٤ √√قياتتفعيل دور مجالس الجمعيات ومراكز األحياء، إلبراز دور القيادات، والتخصُّ

دة المناِسبة في التعامل مع الطالب، وتنمية٥ ُرِق الجيَّ √√مهاراتهمتوعية المعلمين بالطُّ

√√تعزيز قدرة الكوادر على تدعيم البرامج المهنية بجوانب ترفيهيٍة ألعمار المراهقة٦

ل إطالقهـا تمكين القيادات من تصميم برامج متمركزٍة حول اإلنسـان واحتياجاتـه، وتجربـة البـرامج قبـ٧
√√√لتطويرها، ومن ثم توسيع نطاق التنفيذ والتطوير المستمر

صات٨ ز المدروس للتخصُّ √√تعزيز دور القيادات في التسويق المركَّ

مي البرامج للبناء ع٩ √√√ليهاتوفير البيانات واألرقام الهامة التي تبرز االحتياج، وتساعد مصمِّ

√√√تأهيل القيادات لتقديم الورش التأهيلية المهارية الحرفية١٠

٤
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:  القسم الرابع
المبادرات والجهات ذات العالقة 

العمل والدخلمجالبأولويات



:مدخٌل تعريفيٌّ بالقسم الرابع

الجغرافـي للمبـادرة، افًة إلـى تحديـد النطـاقإضـيختص هذا القسم بتوضيح المبادرات المقترحة في أولويات العمل والدخل، وتحديد الجهـات التـي ُيمكـن التعـاون معهـا لتنفيـذ هـذه المبـادرات،

.والشريحة المستهدفة بشكٍل مباشر

المبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات العمل والدخل: القسم الرابع

كيانات متخصصة في الربط 
والتأهيل وتمكين الشباب 

لدخول سوق العمل

التهيئة الفنية المهارية 
والسلوكية لدى الشباب 
للتلبية احتياجات سوق العم

ممكنات داعمة في عمليات 
الربط والتأهيل بين الشباب

وسوق العمل

تطوير القيادات والكفاءات 
المتخصصة العاملة مع الفئة 

)الشباب(المستهدفة 

۱۲۳٤
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المبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات العمل والدخل: القسم الرابع
كيانات متخصصة في الربط والتأهيل وتمكين الشباب لدخول سوق العمل األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

-------- الجامعات اإلرشـاد إعداد وإصدار دليل يوضح الخطوات واآلليات المتبعة في تقديم الحلول المتكاملة لمراكز ووحـدات
والتوجيه األكاديمي والمهني للجامعات الحكومية والخاصة

مؤسســــة ســـــالم 
بـــــــــــن محفـــــــــــوظ 

األهلية

التوجيــــــــــــــــــــــــــه 
المهنـــــــــــــــــــــــــي 
واألكـــــــــــاديمي 

للطالب

مختلـــــــــــــــــــــــــف 
منــــــــــــــــــــــــــاطق 

المملكة

الشـــــــــــــــــــــــــــــــباب 
السعودي

وزارة ھأطلقت��مبـادرة نظـام ســاعد بالسـعودية وخــدمات أبشـر، للتوظيـف فــي القطـاع الحكــومي بالسـعودية،
س�وق العم�ل، وتخف�یض لتوفیر فرص وظیفیة للمواطنین السعودیین، وتلبیةً الحتیاجاتوالتنمیة االجتماعیةالموارد البشریة

یك��ون بطریق��ة بالمملك��ة العربی��ة الس��عودیة، حی��ث تع��د ھ��ذه المب��ادرات ابتك��اًرا جدی��ًدا للب��احثین ع��ن العم��ل، ولنس��بة البطال��ة
العامبالتوظیف في القطاع تھتممتكاملةإلكترونیة

وزارة المــــــــــــــــوارد 
ميــة البشــرية والتن

المجتمعية

مبـــــادرة نظـــــام 
ساعد

مختلـــــــــــــــــــــــــف 
منــــــــــــــــــــــــــاطق 

المملكة

الشـــــــــــــــــــــــــــــــباب 
السعودي

ــه للخــريجين والخريجــات الســعوديين مــن الجامعــات المحليــة و الخارجيــة، برنــامج تــدريب علــى رأس العمــل موجَّ
لمؤسسات وخريجي المعاهد والكليات حملة الدبلومات الفنية والصحية واإلدارية، يهدف إلى تدريبهم في ا

مـــة الحكوميـــة والشـــركات المتميـــزة فـــي القطـــاع الخـــاص، ليتمكنـــوا مـــن اكتســـاب الخبـــرات والمهـــارات الالز
.إلعدادهم وتهيئتهم للمشاركة في سوق العمل

وزارة المــــــــــــــــوارد 
ميــة البشــرية والتن

المجتمعية
برنامج تمهير

الخبر،الرياض،
الملــــكمدينــــة 

ـــــــــــــــــــــــــه  عبدالل
االقتصادية

الشـــــــــــــــــــــــــــــــباب 
السعودي

ولـة أعمالهـا تقديم برامج دعم مختلفة وإيجاد بيئة استثمار جاذبـة ومسـتدامة تمكـن تلـك المنشـآت مـن مزا
الحتضـان من خالل العديد من المبادرات مثل التدريب واإلرشاد وحلول التمويل واالسـتثمار، وتقـديم بـرامج ا

انونيــة ومســرعات األعمــال وتــوفير مســاحات مكتبيــة وخــدمات لوجســتية واستشــارات إداريــة وتســويقية وق
ب إلــى جانــ. كمــا تعمــل علــى خلــق مجتمــع حيــوي بــين رواد األعمــال لمشــاركة تجــاربهم وتحــدياتهم. وماليــة

لقاءات دورية ومستمرة مع أصحاب العالقة من كبرى الشركات، والجامعات، والمستثمرين

منشآت مجمعات ريادة 
األعمال

۱
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المبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات العمل والدخل: القسم الرابع
كيانات متخصصة في الربط والتأهيل وتمكين الشباب لدخول سوق العمل األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

الريـاض 
ومكــــــــــــــــــــــــــــــة 
المكرمــــــــــــــــــــــة 
وحائـــــــــــــــــــــــــــــل 
والمنطقــــــــــــــــة 
الشــــــــــــــــــــــرقية 

وجـازان

الجمعيـــــــــــــــــــــــات 
الخيريــــة واللجـــان
ومراكـــز التدريـــب
والشـــــــــــــــــــــركات 

الناشـئة

ــــاريع ت ــــذ مشـ ــــة لتنفيـ ــــر الربحيـ ــــات غيـ ــــة للمنظمـ ا ماليـ ـً ـــ ــــرص، منحـ ــــؤ الفـ ــــح تكافـ ــــج منـ ــــدم برنامـ ــــة يقـ نمويـ
ـــتهدف الفئــــات الهشــــة فــــي المجتمــــع، مثــــل األســــر محــــدودة الدخـــل، وذوي االحتياجـــات الخاصـــة،: تسـ

إيجاد والعاطليـن عـن العمـل، واألرامـل والمطلقـات، بهـدف تأهيلهـم ورفـع مسـتوى مهاراتهـم الوظيفيـة، و
مؤسســة ومــن خـالل هــذا البرنامــج قـدمت ال. سـبل معيشـية تحقق لهـم دخــًال ومســتوى معيشــًيا أفضــل

لــت م، خمس عشـرة منحة لمشـاريع تنــدرج فــي مجــال تكافــؤ الفــرص وبقيمــة إجماليــة وص٢٠١٩عـام خلـال 
مليـــون ريـــال، وفـــي نطـــاق جغرافـــي واســـع مـــن الريـــاض إلــى مكـــة المكرمـــة وحائـــل والمنطقــــة ٨٫٣إلــى 

الشــــرقية وجــــازان، وبتنــــوع مهنــــي شــــمل جمعيــــات خيريــــة ولجـــان ومراكــــز للتدريــــب وشــــركات ناشــــئة؛ إذ
تمرار أسـهمت المنـح المقدمـة فـي تأهيل العشـرات لســوق العمــل، وتزويدهـــم بالمهـــارات الضروريـــة الســـ

ع ورفــــع مســــتوى دخلهــــم بحثــــا عــــن فــــرص أفضــــل للعمــــل، أو االســــتثمار بمشــــاريوتحســــين مهاراتهــــم
خـــل وســـتة وخمســـين شـــخًصا، الحصـــول عـــلى فرصـــة عمـــل، أو مصـــدر دلمئتيـــنكمـــا أتاحـــت المنـــح .خاصـــة

ــى فئــ ـــة عـــن العمـــل إل ـــات عاطل ـــرة بعـــد تأهيلهـــم وتدريبهـــم وتحويلهـــم مـــن فئ ـات كإنشـــاء مشـــاريع صغي
.منتجـة

مؤسســـــة الملـــــك 
خالد

منح 
تكافؤ

الفرص

الرياض

الطــــــــــــــــــــــــــــــالب 
٥٢(الجـــــــــامعيين 

ـــــــب لمـــــــدة ) طال
شهر

ة، انطالًقـا مـن المملكـة العربية السـعوديمشـروع يسـعى إلى نشـر ثقافـة االبتـكار والريـادة االجتماعية في
ــــد نفأهميــــة االبتكـــار والريـــادة فــــي حــــل القضايــــا االجتماعيــــة، وخلــــق فــــرص وظيفيــــة للشــــباب، ــــذت وقـ ـ

ان، البتـــكار وريـــادة األعمــال االجتماعيــة، بالتعــاون مــع جامعــة األميــر ســلط) ســـاهم(المؤسســة مشـــروع 
لـــول مبتكـــرة وكان الهـدف الرئيـس منـه خلـق وتعزيـز ثقافـة االبتـكار بيـن الشـباب، وتمكينهــم مــن اقتـــراح ح

ـــالب  ـــداد الطـ ـــة، وإمـ ـــكار القائمـ ـــارات وأدوات االبتـ ـــة وتفعيــل مهـ ـــا االجتماعيـ ـــاتللقضايـ ـــوايلوالطالبـ كونـ
للمملكــــة العربيــــة الســــعودية، ورفــــع روح المســــؤولية ٢٠٣٠فـــاعلين فـــــي مجتمعاتهـــــم، ولتحقيـــــق رؤيـــــة 

جههـــم فـــي وتعزيــز ثقــة الطالب فــي مواجهــة الصعوبــات والتحديــات التــي قــد توا،المجتمعية بأنفســهم
وخمســين ثنيــناوأقيـم المشـروع بمشـاركة . الفــرًص حياتهــم العمليــة والمهنيــة المســتقبلية، وزيــادة خلــق 

ا لمـدة شــهر عــلى ثـالث مراحـل، شــملت حملــة توعويــة حــول المشــروع لمــدة أســبوعين، ومعســ ـكر ًا طالبـً
ـــن ـــدة يوميـ ـــكار لمـ ـــدي االبتـ ـــام، وتحـ ـــة أيـ ـــدة خمسـ ـــا لمـ ـــم موضو. تدريبيـ ـــروع عـلـــى تقديـ ـــز المشـ ـــات وركـ عـ

ـــــة، مثـــــل ـــــم: متخصصـ ـــــر التصميـ ي، نمـــــوذج العمـــــل االجتماعـــــي واالبتـــــكار االجتماعـــــي، ومنهجيـــــة التفكيـ
ة عــرض والنمــوذج المالـــي للمشـــروع االجتماعـــي، وبيئــة ريــادة االعمــال وقيــاس االثــر االجتماعــي، وكيفيــ

.أفــكار المشــاريع االجتماعيــة والتخطيــط للمشــروع

مؤسســـــة الملـــــك 
خالد

« ساهم»
االبتكار 

وريادة االعمال 
االجتماعية
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المبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات العمل والدخل: القسم الرابع
كيانات متخصصة في الربط والتأهيل وتمكين الشباب لدخول سوق العمل األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

منــــــــــــــــــــــــــاطق 
المملكة

الشباب اب مليون ريال، تستحوذ بموجبه على حصة أولية فـي شـركة األلعـ٨١٣استثمار استراتيجي بقيمة ُتقدر بنحو 
تنميـة ، حيث يأتي ذلك في إطار اهتمام المؤسسة بفئة الشباب من الجنسين و%٣٣٫٣بنسبة SNKاليابانية 

.قدراتهم وتطوير مهاراتهم
اليابانيـــة التزامهـــا SNKفـــي شـــركة ” مســـك الخيريـــة“ويعــزز اســـتثمار مؤسســـة محمـــد بـــن ســـلمان الخيريـــة 

ادية، ضـمن المستمر تجاه أهدافها بتمكين الشباب والشـابات السـعوديين مـن خـالل بنـاء الشـراكات االقتصـ
ار مــن قــدرات اســتراتيجية المؤسســة المحدثــة لتعظــيم األثــر فــي تمكــين الشــباب، كمــا ســيعزز قــرار االســتثم

حقيقيـة الشركة القوية والتي تمتلك العديد من براءات االختراع المبتكـرة فـي قطـاع األلعـاب مـع إمكانـات
النمــو للتطــور والنمــو فــي المســتقبل، حيــث ُيعــد قطــاع األلعــاب اإللكترونيــة مــن القطاعــات الواعــدة ذات

.المرتفع

مؤسســـــة مســـــك 
الخيرية

اســــــــــــــــــــــــتثمار 
اســـــــــــــــتراتيجي 
ـــــــغ بقيمـــــــة تبل

٨١٣حــــــــــــــوالي 
ـــــــال  ـــــــون ري ملي
فــــــــي شــــــــركة 
األلعــــــــــــــــــــــــاب 
اإللكترونيــــــــــــــة 

SNKاليابانية 

المدينـــــــــــــــــــــــــة 
المنورة

الشـــــــــباب مـــــــــن 
١٨الجنســين مــن 

.سنة٢٩–

ية لمساعدتهم حاضنة تقنية متكاملة الخدمات للشباب من الجنسين يتم من خاللها احتضان مبادرتهم التقن
ا ابتكار واحتضان نماذج أعما،في تحويلها إلى مشاريع أو منتجات تجارية ويتم ،ل حديثةويتم من خاللها أيضـً

دتهم من خريجي جامعـة طيبـة مـن الجنسـين لمسـاع) ترجم أفكارك(من خاللها كذلك احتضان أعضاء برنامج 
.في تحويل أفكارهم اإلبداعية إلى مبادرات وبرامج ومشاريع حقيقية

جمعيــــــة المدينــــــة 
المنــــــورة األهليــــــة 

علتنمية المجتم

برنـــــــــــــــــــــــــــــامج 
مبتكرون

المدينـــــــــــــــــــــــــة 
المنورة

الشـــــــــباب مـــــــــن 
١٨الجنســين مــن 

.سنة٢٩–

بشــرية برنــامج لصــناعة فــرص عمــل للشــباب مــن الجنســين مــن خــالل البيــع المتجــول فــي بعــض التجمعــات ال
.المنتقاة؛ بهدف صناعة فرص عمل للشباب من الجنسين ذات دخل مجزِ 

جمعيــــــة المدينــــــة 
المنــــــورة األهليــــــة 

علتنمية المجتم
برنامج سيار

المدينـــــــــــــــــــــــــة 
المنورة

الشـــــــــباب مـــــــــن 
١٨الجنســين مــن 

.سنة٢٩–

مركبـات برنامج لصناعة فرص عمل للشباب من الجنسين مـن خـالل قيـادة المركبـات ضـمن شـركات توجيـه ال
.الهدف صناعة فرص عمل للشباب من الجنسين ذات دخل مجزٍ . المرخص لها من وزارة النقل

جمعيــــــة المدينــــــة 
المنــــــورة األهليــــــة 

علتنمية المجتم
برنامج بكور
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كيانات متخصصة في الربط والتأهيل وتمكين الشباب لدخول سوق العمل األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

منــــــــــــــــــــــــــاطق 
المملكة

الشـــــــــــــــــــــــــــــــباب 
والشابات

ـــادة متخصـــصكيـــان ـــز مفـــاهيم وأدوات الري ـــى تعزي فـــي تقـــديم مجموعـــة مـــن األنشـــطة التـــي تهـــدف إل
تحويل المبـادرات المجتمعية واحتضان األفكار المختصة بخدمة المجتمع وتطويرها وتوفير البيئة المناسبة ل

اهمة المجتمعية إلى مؤسسات ريادة اجتماعية ذات نموذج عمل مستدام، قادر على تحقيق أهداف المس
.في تنمية المجتمع

حتضــان أهميــة هــذا المشــروع مــن تزايــد االحتيــاج لمراكــز الريــادة االجتماعيــة التــي مــن خاللهــا يــتم االوتنبثــق
ؤسســات لألفكــار المتميــزة وتقــديم الــدعم الــالزم ألصــحابها حتــى يتمكنــوا مــن تطــوير أفكــارهم وتكــوين م

ير مســتدامة ناجحــة علــى أرض الواقــع تخــدم المجتمــع عبــر وضــع الــنظم األساســية واآلليــات المنهجيــة لســ
.العمل

أروقة مركــــــز الريــــــادة 
االجتماعية

المدينـــــــــــــــــــــــــة 
المنورة

األحساء
القصيم

الشــــــــــــــــــــــــــركات 
الناشـــــــــــــــــــــــــــــــئة 
المتخصصـــة فـــي

مجال التمور 

ر مــن تخــدم المســرعة أعمــال الشــركات الناشــئة المتخصصــة فــي قطــاع التمــور، والتــي تغطــي واحــدة أو أكثــ
).الزراعة، الحصاد، التعبئة والتخزين، التهيئة، المعالجة، التسويق، والمبيعات(سلسلة القيمة 

.وتوفر فرًصا استثمارية للمنشآت المتخرجة من المسرعة، وإمكانية عرض منتجاتهم أو خدماتهم
االطـالع حيث يمكن االستفادة من مسـرعة أعمـال التمـور سـواًء كمسـتثمر أو شـريك اسـتراتيجي مـن خـالل

.على التفاصيل في صفحة مسرعة أعمال التمور

منشآت مسرعة أعمـال 
التمور

منــــــــــــــــــــــــــاطق 
المملكة السيدات

م كأحــد البــرامج النوعيــة لمؤسســة ســليمان بــن عبــد العزيــز الراجحــي ٢٠١٠فــي العــام » جنــى«تأســس مركــز 
اء للتمويــل التنمــوي، وهــو مشــروع اقتصــادي اجتمــاعي يقــدم خــدمات القــروض الحســنة للســيدات إلنشــ

وتكمـن . مشاريع تجاريـة تضـمن لهـن تحسـين مـداخيلهن الماديـة، واحـتالل موقـع أكثـر فاعليـة فـي المجتمـع
ا بأبعاٍد اجتماعية يستهدف النساء أهمية المركز في ئـة العـاطالت عـن وخاصة ف–اعتباره مشروًعا اقتصاديـً

ة ومبـدأ وكل من ترغب بالعمل واإلنتاج، من خالل تقديم خدمات اإلقراض وترسـيخ ثقافـة اإلنتاجيـ–العمل 
الـة الفقـر والبط: االعتماد على الذات بما يضمن فرص عمـل ذاتيـة لهـن، ممـا يسـهم فـي الحـد مـن ظـاهرتي

.لدخلبالمجتمع، وتمكين النساء اجتماعًيا واقتصادًيا من خالل مشاريع فّعالة وُمجدية مدرة ل

مؤسســة ســليمان
بــــــــــن عبــــــــــدالعزيز 
الراجحـــي للتمويـــل

التنموي

ـــــــى -مركـــــــز جن
ر مركز بناء األس

المنتجة

۱
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معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

-١٨الشــباب مــن 
عام٣٠

ا لتوظيـف األكفـاء مـ٨٥لتأهيل ” تمكين الشباب“مبادرة  ـً ا في مجال الضيافة والسياحة تمهيدـ نهم فـي شابـً
ي دخـولهم القطاعات السياحية المختلفـة، بهـدف دعـم مسـتهدفات مجـاالت التـوطين وتحفيـًزا للـراغبين فـ

ا مع رؤية الممل وذلـك ٢٠٣٠كة سوق العمل تعزيًزا لمنظومة التنمية المستدامة وترسيخ مفهومها تماشيـً
.من خالل تهيئتهم عبر التدريب النظري والعملي للمهن المطلوب توطينها

مؤسســـــة الملـــــك 
خالـــــــــد وجمعيـــــــــة 
األميــــــــــــر ماجــــــــــــد 

اوبدعم من أهالين

ابتمكين الشب

منطقــــة مكــــة 
المكرمة

منطقـــــــــــــــــــــــــة 
المدينـــــــــــــــــــــــــة 

المنورة
منطقة جازان

ــــة  طــــالب المرحل
الثانوية

ألـف طالـب وطالبـة مـن المرحلـة ١٢لإلسهام في إخراج جيل مـن الطلبـة مـزود بالمهـارات مـن خـالل تمكـين 
.الثانوية على مهارات القرن الواحد والعشرين وتعزيز ممارستهم لها في المناطق المستهدفة

ن مؤسسة سالم ب
محفــــوظ وشــــركة 

وارف المعرفة
برنامج إسهام

الطائف

ا وفتاة بقرى الطائف لسـوق العمـل بعـد انخـراطهم فـي عـدد مـن الـدورات التدري٩٦تأهيل وتدريب  بيـة شابـً
.ساعة تدريبية٢٣٥أشهر بإجمالي ٣استمرت لمدة 

ل مـن وتمحورت الدورات التدريبية حول عدد من المهارات التي تؤهل المشاركين والمشاركات لسـوق العمـ
اع أبرزها مهارات التسويق وكسب العمالء والتعامل مـع العمـالء ومهـارات االتصـال الفعـال والحـوار واإلقنـ

.ومهارات الحاسب اآللي وإعداد السيرة الذاتية والمقابلة الشخصية واللغة اإلنجليزية

ن مؤسسة سالم ب
محفـــوظ بالتعـــاون
مــع جمعيــة مراكــز 

األحياء بالطائف

تهيئـــــة شـــــباب
قــــرى الطــــائف 

لسوق العمل

-١٨الشــباب مــن 
سنة٤٥

ة كمـا تـم عمـل في مجالي التأهيـل لسـوق العمـل والبيـع بالتجزئـ) المواطنة الفاعلة(تنمية وتمكين الشباب 
بمشاركة العديد من جهات التوظيف لتوفير فرص وظيفية) ملتقى توظيف(

ن مؤسسة سالم ب
محفـــوظ وجمعيـــة 
ماجـــد ومركـــز حـــي 

المنتزهات

كوادر
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معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

العمل،وقلسوتأهيلهموالشاباتللشبابالمتخصصالتدريبتوفيرفيالخاصالقطاعمعالتنسيق
توظيفسيتمحيثتخصصاتهموفقلهم،المناسبةالوظائفإليجادالكبرىالشركاتمعوالتنسيق

.الشركاتمنعددفيالشبابمنالمزيد

أعمالجمعية
ةاألسريللتنمية

بالشباتأهيل
العمللسوق

األفالج نمأكبرالشباب
عام١٨

منازلهم،فيالبقاءخاللالوقتواستثمارالعمللسوقلتأهيلهمالمحافظةوفتياتلشبابمسابقة
نمممكنعددأكبرعلىالحصولعلىالمسابقةوتعتمد.معتمدةتدريبيةساعاتعلىبالحصول
الحصولقةالمسابشروطوتضمنت،العمللسوقوتؤهلهالشابتطورالتيالمعتمدةالتدريبيةالساعات

تقنيالللتدريبالعامةوالمؤسسةالعامةاإلدارةلمعهدتابعةمواقعمنمعتمدةتدريبيةشهادةعلى
.ريالآالف٩قيمتهاتجاوزتنقديةجوائزتقديمتمكما،.والمهني

تنميةلجنة
األفالج بواكستدّرب

مناطق
المملكة

عنالباحثين
عمل

اعملعنوالباحثاتالباحثينتدريبيستهدف مدةوفقب،المتدرواحتياجاتالمهنيةالميولمنانطالقـً
.محددةزمنية

وأنالسوق،بهايتطلوالتيعمل،عنوالباحثاتالباحثينلدىوالمعرفيةالسلوكيةالمهاراتلتنميةيهدف
تلكمنالشابةوالشابالحتياجوفًقامعتمدة،تدريبيةجهاتخاللمنسيتمالجديدالبرنامجفيالتدريب
.والمكثفةوالموجهةالمركزةالبرامج

ط،والضغوالوقتوإدارةالذاتي،والتوجيهاالنضباط":مثلمهمةنقاطعدةعلى"جدير"برنامجويركز
."القرارواتخاذالمشكالتوحلالعمل،وإدارةاآلخرين،معوالتعاونوالمشاركةالفعال،والتواصل

صندوق تنمية 
الموارد البشرية 

هدف
جدير

۲
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معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

منطقــــة مكــــة 
المكرمة

الســــيدات فــــوق 
سنة١٨عمر 

اعيـة راعـي برنامج التأهيل المهني والحرفـي المجـاني للسـيدات والمـدعوم بالكامـل مـن بنـك التنميـة االجتم
ويهـدف. يستهدف البرنامج منطقة مكة المكرمة بجميـع محافظاتهـا. ٢٠٢٠التأهيل الوحيد والحصري لعام 

يتم فيه التدريب على المهن والحرف . عام١٨هذا البرنامج لخدمة كافة شرائح المجتمع من السيدات فوق 
، وتمكــين المختلفــة والصــناعات اليدويــة التــي يتطلبهــا ســوق العمــل للوصــول بالمتدربــة إلــى حــد اإلتقــان

ـــامج تكـــاليف التـــدريب والمواصـــ. المتدربـــة مـــن تأســـيس مشـــروع اســـتثماري حرفـــي الت يشـــمل دعـــم البرن
مشـروع كما تحصل المتدربة على شهادة في نهايـة البرنـامج تؤهلهـا لـدخول سـوق العمـل الحـر ب. والوجبات

.خاص أو االنخراط في المجال المهني الوظيفي

بنـــــــــــك التنميــــــــــــة 
فيــذ االجتماعيــة بتن

جمعيـــــــة األيـــــــدي 
الحرفية

حرفة سعودية
انلتنمية اإلنس

حول العالم الشباب

الناشـئة مسابقة كأس العالم لريادة األعمال واحدة من أهم المسابقات حول العالم، التي تهـتم بالمشـاريع
رصــة لكافــة المبتكــرة، والتــي تقــدم حلــوًال للعديــد مــن المشــاكل التــي تواجههــا الــدول اليــوم، كمــا تتــيح الف

.المشاريع من أنحاء العالم للمشاركة والتنافس على اللقب
لنمـو، وتهدف مبادرة مسك إلى تشجيع رواد األعمال واألخـذ بأيـديهم بـدًءا مـن مرحلـة الفكـرة إلـى مرحلـة ا

ي هـذا كما توفر فرصة مميزة للحصول على التدريب، وااللتقاء بـرواد األعمـال والوصـول لمنصـات داعمـة فـ
ي المجــال؛ لتطــوير قــدرات رواد ورائــدات األعمــال وصــقل مهــاراتهم والتقــدم بأفكــارهم لمشــاريع فّعالــة فــ

.السوق العالمي

مؤسســـــة مســـــك 
الخيرية

مســابقة كــأس
ــــادة  العــــالم لري

األعمال

الســــــــــــــــعودية 
ـــــــــــــــــات  والوالي
المتحــــــــــــــــــــــدة 
والمملكـــــــــــــــــة 

المتحدة

الطلبــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الجـــــــــــــــــــــامعيون 
والخريجـــــــــــــــــــــون 

)٣٥-٢٢: (العمر(

ب دور فعال يقدم اإلشراف على برنامج اإلعداد الجامعي الفرصة الفريدة للطلبة الجامعيين والخريجين للع
تـرة في برنامج مسك لإلعداد الجامعي مـن خـالل تقـديم الـدعم واإلرشـاد لطـالب المرحلـة الثانويـة خـالل ف

. اإلجازة الصيفية التي يقضوها في اكتساب المعارف والخبرات على الصعيدين المحلي والدولي

مؤسســـــة مســـــك 
الخيرية

الزمالـــــــــــــــــــــــــــة 
والتدريب

اإلشــراف علــى 
برنامج اإلعـداد

الجامعي

۲
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منطقة
المدينة
.المنورة

منالشباب
١٨منالجنسين

.سنة٢٩–
شاب٢٠٠٠

وشابة

،قنيالتأوالجامعيتخصصهماختيارفيالشبابيساعدتوجيهجلسةمععالمياختباريقدمبرنامج
.وقدراتهمميولهمتناسبالتيالوظيفةأوالمهنةاختيارعلىكذلكويساعدهم

التنميةجمعية
لتنميةاألهلية

المجتمع

اختياربرنامج
التخصص
والتوجيه
المهني

مناطق
المملكة

وطالباتطالب
الجامعات
والكليات

ربيةالعالمملكةجامعاتمستوىعلىالمجتمعيةالمبادراتأفضلوتطويراختيارإلىيهدفبرنامج
باتوطالطالبمنأصحابهامعوالعملالمبادراتأفكارأفضلواختيارتقييميتمبحيثالسعودية،
أعمالريادةكمؤسساتذلكبعدلتنطلقالنواحيكافةمنوإنضاجهاتطويرهاعلىوالكلياتالجامعات
.اجتماعية

أروقة

غرسبرنامج
لمبادرات

الريادة
االجتماعية
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ممكنات داعمة في عمليات الربط والتأهيل بين الشباب وسوق العمل األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

مختلـــــــــــــــــــــــــف 
منــــــــــــــــــــــــــاطق 

المملكة

العـــــــاملين فـــــــي 
القطــــاع الخــــاص 

كل المقيمين بش
أساسي

ع جاذبيته بما لزيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل، ورف" تحسين العالقة التعاقدية"تسعى مبادرة 
ــادرة لتفعيــل المرجعيــة التعاقديــة فــي ال ــأتي هــذه المب عالقــة يتــواءم مــع أفضــل الممارســات العالميــة، وت

العقـود، العمالية بين صاحب العمل والعامل بناء علـى عقـد العمـل الموثـق بينهمـا مـن خـالل برنـامج توثيـق
د األمر الذي مما يسهم في تقليص التباين في اإلجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الواف

.سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين في سوق العمل واستقطاب الكفاءات

وزارة المـــــــــــــــــــوارد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة  والتنمي

المجتمعية

تحســـــــــــــــــــــــــين 
العالقــــــــــــــــــــــــة 

التعاقدية

مختلـــــــــــــــــــــــــف 
منــــــــــــــــــــــــــاطق 

المملكة

األفـــــــــــــــــــــــــــــــــراد 
الســــــــــــــــــعوديين 

ذكوًرا وإناًث 

ين الـراغبين بزيـادة حيُث يسعى التنظيم إلى إيجاد ُفرص وظيفية للبـاحثين عـن عمـل، وتـوفير وظـائف للعـامل
تنظـيم دخلهم، وذلك من خالل تنظيم تعاقدي مرن يكون فيه األجر على أساس العمل بالساعة، ويحفـظ ال

ا عبـر البوابـة التـي تحـددها الـوزارة ـً لبرنـامج علـى كمـا يحـرص ا. حقوق الطـرفين بتوثيـق عقـود العمـل إلكترونيـ
.دعم القطاع الخاص في تلبية احتياجاته الطارئة والمؤقتة والموسمية من الكوادر الوطنية

وزارة المـــــــــــــــــــوارد 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــة  والتنمي

المجتمعية

تنظـــيم العمـــل
المرن

مختلـــــــــــــــــــــــــف 
منــــــــــــــــــــــــــاطق 

المملكة

الشباب
القطاعــــــــــــــــــــــات 

المختلفة

ث المجلـــة الســــعودية للتــــدريب التقنـــي والمهنــــي مجلــــة علميــــة محّكمـــة، تصــــدرها اإلدارة العامــــة للبحــــو
ثـراء المكتبـة والدراسات وتختص بنشر البحوث والدراسات التطويرية في مجال التدريب التقني والمهنـي، إل

ة ملتقـى علمًيـا البحثية ببحوث ودراسات ينعكس أثرها على تطوير التدريب التقني والمهني، وتشكل المجلـ
ــ ــه إث ــاختالف أفكــارهم وتوجهــاتهم وأقطــارهم، ممــا يترتــب علي ــاحثين ب ــا يجمــع الب راء فكــري محكًمــا وموثًق

.ينعكس على الباحث والمجتمع

المؤسســة العامــة
ي للتــــــدريب التقنــــــ

والمهني

المجلـــــــــــــــــــــــــــة 
الســــــــــــــــعودية 
للتـــــــــــــــــــــــدريب 
التقنـــــــــــــــــــــــــــي 

والمهني

۳
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المبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات العمل والدخل: القسم الرابع
ممكنات داعمة في عمليات الربط والتأهيل بين الشباب وسوق العمل األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

منــــــــــــــــــــــــــاطق 
المملكة

األفراد 
الشركات

وق العمل، إلى تأهيل الشباب السعودي للدخول إلى س) دروب ( منصة وطنية للتدريب اإلليكتروني يهدف 
الخبـرة من خالل تقديم مجموعة متكاملة مـن محتويـات الـدعم والحـوافز التـي تتضـمن المعرفـة العلميـة، و

.العملية، والشهادات المعتمدة والمعترف بها من كبرى الشركات السعودية
ن جهـة، وهو بمثابة جسر يربط الشباب السعودي بسوق العمل، ويسـاعد الطـالب، والبـاحثين عـن العمـل مـ

معتمـدة يبدأ بتقديم التـدريب االلكترونـي، ثـم الشـهادات ال، حيثوالشركات وأصحاب العمل من جهة أخرى
التـدريب والمعترف بها، والتي تعطي األولوية في التوظيف المباشـر لمـن يحملهـا، إضـافة إلـى إتاحـة فـرص

من سـلوب احترافـي مـتقن ضـأعلى رأس العمل لخوض تجربـة عمليـة علـى أرض الواقـع فـي الوظيفـة، وفـق
.بيئات عمل متخصصة ومتنوعة

صــــــــندوق تنميــــــــة 
المـــــوارد البشـــــرية 

هدف

منصة دروب

منــــــــــــــــــــــــــاطق 
المملكة

منظمـــــــــــــــــــــــــات 
القطــــــــــاع غيــــــــــر 
الربحــــــي، االســــــر 

المنتجة

منتجة فـي أن تكون بوابة األسرة ال، وتهدف إلىمنصة وطنية لدعم وتنظيم أعمال األسر المنتجةُتعد أول
يليــة الحصــول علــى التمويــل الــالزم لممارســة وتطــوير أعمالهــا، باإلضــافة إلــى الحصــول علــى الخــدمات التأه

يــل المنصــة خــدماتها لألســر المنتجــة مــن حيــث التأهوتقــدم.والخاصــة التــي تــدعمها فــي النمــو والتقــدم
اري، كمـا والتدريب والتمويـل وعـرض المنتجـات فـي منافـذ البيـع المجانيـة واالسـتفادة مـن منـتج زود االدخـ

دعم تقــدم خــدماتها لمنظمــات القطــاع باالســتفادة مــن شــركاء التمويــل أو الحصــول علــى اعتمــاد شــركاء الــ
لتقديم خدمات لألسر المنتجة

بنـــــــــــك التنميــــــــــــة 
االجتماعية

المنصـــــــــــــــــــــــــة 
ر الوطنية لألسـ

المنتجة

۳
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المبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات العمل والدخل: القسم الرابع
)الشباب(تطوير القيادات والكفاءات المتخصصة العاملة مع الفئة المستهدفة  األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

المكرمةمكة الفتيات

.لمكرمةامكةمنطقةفيالفتياتوتأهيلبتنميةمختصةجمعيةأولهيالنسائيةنوردنياناجمعية
تنميةبهدف)١٠٥٩(رقمترخيصهـ١٤٣٩لعامشوالشهرمن١١يومفيرسمًياالجمعيةتأسست
لفتياتامهاراتوتمكينورعايتهنالموهوباتواكـتشافالفتياتلدىواالجتماعيةالشخصيةالمهارات

.يةاالجتماعالمحاضنوتوفيروالفعالياتالبرامجإقامةخاللمنالمناسبالعملسوقمتطلباتمن

نوردنياناجمعية
ةتنميبرنامج
وتأهيل
الفتيات

مختلف
مناطق

المملكة

المعلمين
والمدربين

هيئةوأعضاء
 ّالتدريس

لتدريبواالمبكرالتعليممنمراحلهاجميعفيوالتدريبالتعليممنظومةمخرجاتتحسينإلىيهدف
تواكبوتدريبوتأهيلتعليمبرامجخللمنالعالمية،المستوياتإلــىللوصــولالحياةمدىالمستمر

والتدريبمالتعليمنظومةمكوناتجميــعتطويرفــيالبرنامــجيســهمكمــاومتطلباته،العصرمستجدات
 ّالتدريسهيئةوأعضاءوالمدربينالمعلمينفيهابما

التعليموزارة ةتنميبرنامج
القدرات
البشرية

مختلف
مناطق

المملكة

الشباب الخبراتنشروالتحاورهدفهاالمملكةمناطقبمختلفالتجاريةالغرففيالشبابيةاللجانتنظمهاجلسات
براءالخأحدواستضافةومناقشتهموضوعطرحجلسةكلخاللمنويتماألعمالقطاعفيالمختلفة

النقاشإلثراء

ةالشبابياللجان
التجارةغرففي

بشباديوانية
األعمال

٤
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المبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات العمل والدخل: القسم الرابع

)الشباب(تطوير القيادات والكفاءات المتخصصة العاملة مع الفئة المستهدفة  األولوية

معلومـــــــــــــــــــــات 
إضافية

المكـــــــــــــــــــــــان 
الجغرافي

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المستهدفة توصيف المبادرة مالك المبادرة المبادرة

الخبر معالعاملين
الشباب

تسليطيتمبحيثأيام،٣مدىعلىمكثفةعملوورشلقاءاتفيالشبابمعالعاملينيضمبرنامجهو
منضالشباب،معالعملفيوالعميقةالحديثةوالتجاربالممارساتوأنجحالدراساتأحدثعلىالضوء

ويحتوي.للتنفيذهاوقابليتاألفكارفاعليةعلىالمشاركينيساعدبحيثبينهم،والتفاعليةالتشاركيةإطار
جموعاتمالشباب،معللعامليناستشاراتحوارية،جلساتعلمية،أنشطةمعرفية،جلساتعلىالمخيم

عمل

مجتمعيشباب ةالتنميمخيم
الشبابية

المدينة
المنورة

معالعاملين
الشباب

وفقب،والشباالمراهقةمرحلةواحتياجاتلخصائصالشبابمعالعاملينتفهمزيادةإلىيهدفبرنامج
ريعوالمشاالبرامجفيالشبابمشاركةوتفعيللتبنيالعاملينوتحفيز.محدثةعلميةمعرفة

ةوأهميوحقوقهم،للشبابوالمحفزةالداعمةالبيئةومعاييرمفاهيمعلىوالتعرف.والمؤسسات
والضروريةةاألساسيوالمهاراتالمعارفمنالشبابمعالعاملينوتمكين.الشبابيةالبرامجفيتوفيرها

.مريةالعواحتياجاتهمسماتهممعيتالءمبمامعهمالتواصلوكيفيةواليافعينالشبابعالمحول
التمكينمدخلحولإيجابيةواتجاهاتمتكاملفهموبلورةالشبابيللعملالمختلفةالمناهجواستعراض

.اإليجابيةالمجتمعيةالشبابيةوالتنمية

مجتمعيشباب رفعبرنامج
كفاءة

معالعاملين
الشباب

٤
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قائمة الجهات

المبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات العمل والدخل: القسم الرابع

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
المستهدفة

المكـــــــــــــان 
الجغرافي أهم المبادرات وصف الجهة  الجهات #

األفـــــــــــــــــــــــــــــــــــراد، 
والمنظمــــــــــــــــــــــات 
ــــــــــة، وغيــــــــــر  الربحي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  الربحي
والمبـــــادرات التـــــي 

تشاركها  رؤيتها

الرياض

:االستثمار االجتماعي●
عيبرنامج أهالينا لالستثمار االجتما○
منح ريادة األعمال االجتماعية○

:بناء القدرات●
الزمالة○
ــــــادة ○ ــــــامج ســــــاهم لالبتكــــــار والري برن

المجتمعية
ورش تدريبية○
االحتضان الكامل والجزئي○

:تصميم السياسات وكسب التأييد●
تأثيرنا○

ــد آل ســعود رؤيتهــا ــة بــدعم مــن أســرة الملــك خال مملكــة عربيــة : مؤسســة أهليــة وطني
. ســعودية مزدهــرة، معــززة بمبــادرات مــن التنميــة المســتدامة، ويــدعمها مجتمــٌع نشــط

ها رؤيتها مهمتها إيجاد األفراد، والمنظمات الربحية، وغير الربحية، والمبادرات التي تشارك
يدهم بما حول أهمية مبدأ تكافؤ الفرص المجتمعي، وتمكينهم بالمعرفة والخبرات، وتزو

من كمــا يتضــ. يحتاجونــه لحــل المعوقــات االجتماعيــة بأفضــل طريقــة وعلــى أوســع نطــاق
معـات عملها دعم السياسات التي تعالج جذور وأسباب المعوقات، لتمكين ودعـم المجت
ا، وذلك من خـالل التعـاون واالسـتثمار فـي القطـاع غيـر الربحـي، والتركيـ ز علـى األقل حظـً

.توازنبناء نظام قوي مؤثر قادر على إطالق شرارة التغيير البّناء بشكل متكامل وم

مؤسسة الملـك خالـد
الخيرية ١

العــــــــــاطلين عــــــــــن 
محـــدودي ، العمـــل
، المرضـــــى، الـــــدخل

الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 
، والمســــــــــــــــــــــاكين

األرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
، والمطلقـــــــــــــــــــــات

ـــام ن المقبلـــو، األيت
ــــــــــــزواج ــــــــــــى ال ، عل
، المتزوجـــــــــــــــــــــــــون

أصـــــــــحاب الجـــــــــنح 
ــــار، والمســــاجين كب

)المسنين(السن 

منطقـــــــــــــة 
مكـــــــــــــــــــــــة 

المكرمة

، ]عويــةوتشــمل الحمــالت التو[التوعيـة والتثقيــف 
، التأهيـــــــل والتـــــــدريب، اإلرشـــــــاد واالستشـــــــارات

ـــــــات  -اليـــــــوم الـــــــوطني -المهرجانـــــــات [الفعالي
الدراسات واألبحاث، ]الخ-المؤتمرات 

ي المنتهـي أول جمعية حرفية أهلية تأسست بالسعودّية هدفها الرئيسي التـدريب الحرفـ
تـدريب الـذكي ال(تحـت شـعار ) تنميـُة اإلنسـان لحيـاٍة كريمـٍة (رسـالتها . بمشروع أو توظيـف

ل اإلنســان مــن مســتحٍق للزكــاِة، إلــى دافــٍع للزكــاة ب الحرفــي حــد التــدري(بمنهجيــة ). يحــوِّ
وقــــدرات ، بأســــاليٍب مواكبــــة للتطــــور المعرفــــي والتقنــــي التــــي ُتشــــبع رغبــــات)اإلتقــــان

ــرامج التدريبيــة والتأه يليــة للحــرف المتــدربين، وفــق خطــط اســتراتيجية لتقــديم أفضــل الب
ــر مــن  ــات بمنطقــة مكــة المكرمــة ، ألكث حرفــة ٢٨والصــناعات اليدويــة للحــرفيين والحرفي

فـذ برنامًجا تتفـق مـع قـدرات األشـخاص ذوي اإلعاقـة، وُتن١٩وصناعة يدوية، ُصمم منها 
وظيفـة أو مجاًنا مع تأمين المواصالت للسيدات من وإلى المنزل، تنتهي برامجها بتـأمين

سـويق تأسيس المشاريع الصـغيرة ومتناهيـة الصـغر مـن المنـازل، ونسـتمر بـدعمهم فـي ت
اصـــة وبيـــع منتجـــاتهم المطابقـــة لمواصـــفات الحرفـــة الســـعودية األصـــيلة تحـــت ماركـــة خ

.من خالل منافذ بيع متعددة) سندان(بالجمعية 

ــــــــــــدي  ــــــــــــة األي جمعي
الحرفية ٢

79 | اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح  –العمل والدخل 

https://www.kkf.org.sa/
http://www.herafia.org/
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الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
المستهدفة

المكـــــــــــــان 
الجغرافي أهم المبادرات وصف الجهة  الجهات #

الشباب المملكة

صناع المستقبل
مسك جدة التاريخية

مسك االبتكار
ناي

مسك القيم

حمـد مؤسسة مسك الخيرية هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي األمير م
شباب من أجل بن سلمان بن عبدالعزيز للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى ال

.مستقبل أفضل في المملكة العربية السعودية
، وهــي تمكــين الشــباب الســعودي فــي أربــع ركــائز أساســية للمعرفــة" مســك الخيريــة"تــدعم 

تقـدم فـي الثقافة واإلعالم والتعليم والتقنية، حيث ستساهم هذه الركائز فـي دفـع عجلـة ال
ال التجاريـة بالدنا مـن خـالل تمكـين الشـباب مـن الـتعلم كوسـيلة للتطـوير والتقـدم فـي األعمـ

.والجوانب التقنية واألدبية والثقافية واالجتماعية ألمتنا

مؤسســــــــــة مســــــــــك 
الخيرية ٣

الشباب ومحـدودي
ي الــدخل ومســتفيد

الضمان االجتماعي
جدة

المقصف
تمكين الشباب

تطوع

بــادل جمعيــة أهليــة رؤيتهــا أن تكــون رائــدة فــي بنــاء منظومــة التنميــة المســتدامة مــن خــالل ت
الخبرات وتطبيق آليات تمكين األفراد داخل مجتمعاتهم بالسعودية جمعية األمير ماجد ٤

العــــــــــــاطلين عــــــــــــن 
محـــــدودي ، العمـــــل

الفقــــــــــراء ، الــــــــــدخل
، والمســــــــــــــــــــــــــاكين

األرامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
والمطلقات

الرياض

التدريب والتأهيل
عمــــل ورش عمــــل لتــــدريب المســــتفيدين مــــن أجــــل 

إتقان ممارسة العمل إلدارة مشاريعهم
التوظيف

ع توظيــف األســـر المنتجــة وأبنـــاءهم داخــل المشـــاري
. التي يديرونها

التسويق
واصــل تســويق المنتجــات والمشــاريع عبــر وســائل الت

.االجتماعي وعقد الشراكات مع الممولين والرعاة

نميــة جمعيــة أعمــال للتنميــة االســرية ، جمعيــة غيــر ربحيــة ومرخصــة مــن قبــل وزارة العمــل والت
.هـ ٢٨/١١/١٤٣٧في تاريخ ) ٨٠٥(االجتماعية برقم 

نتـاج المحلـي، تهدف إلى تمكين األسر المنتجة لتحقيق التنميـة المسـتدامة، وتعزيـز ثقافـة اإل
مـن عبر اسـتثمار طاقـاتهم ودعـم مشـاريعهم متناهيـة الصـغر والصـغيرة والمتوسـطة، وذلـك

.خالل تأهيلهم وتدريبهم ومساعدتهم لالنطالق إلى سوق العمل الحر

يل جمعية تنمية وتمو
األســـــــــــــر المنتجـــــــــــــة 

"أعمال"
٥

الشباب والشابات

منطقــــــــــــــــة 
حائـــــــــــــــــــــــــل 
والمحافظـــا
ت التابعــــــــة

لها

يتــــيح فــــرص إنشــــاء :األولمركــــز نــــون االجتمــــاعي 
منشــــــآت صــــــغيرة ويهيــــــئ الفتيــــــات للعمــــــل الحــــــر 

.والكسب من المشاريع
ة معتمـد مـن المؤسسـة العامـ:مركز وكن للتـدريب

.للتدريب التقني والمهني
مشروع لباس

محبرة

ــرامج رعايــة الشــبا ــة تعنــى بالشــباب العاطــل مــن كــال الجنســين تهــتم بب ــة خيري ب حتــى جمعي
راســة يلتحقــوا بســوق العمــل الحــر أو الــوظيفي مــن خــالل تقــديمها بــرامج تأهيــل وتــدريب ود

:ومن برامجها… سوق وتسويق وتذليل التحديات 
دراسات وأبحاث ومؤتمرات تدعم الشباب وتوظيفهم 

نشر ثقافة العمل التطوعي
دعم الشباب حديثي العمل الحر والتدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل مناسبة

مساعدة ذوي االحتياجات الخاصة للحصول على فرص عمل

ل جمعيـــة دليـــل لتأهيـــ
الشــــــــباب والفتيــــــــات

للعمل الحر
٦
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المكـــــــــــــان 
الجغرافي أهم المبادرات وصف الجهة  الجهات #

مناطق
المملكة

المنتجةاألسرلتمويلجنىمركز
الماليةاالستدامةصندوق
تمكينصندوق
مسلكصندوق

بةنسمعدالتورفعالمالي،الشمولتحقيقفيتساهممستدامة،تمويليةمؤسسة
ةوالمؤسسالمحلياإلجماليالناتجفيالربحيغيرالقطاعمساهمةوزيادةالتوظيف،

دالمواروزارةفيومسجلةالراجحيعبدالعزيزبنسليمانالشيخوقفمؤسساتإحدى
الخيريةالمؤسساتسجلتحتاالجتماعيةوالتنميةالبشرية

نبسليمانمؤسسة
الراجحيعبدالعزيز
التنمويللتمويل

٧

الشــــــــــــــباب مـــــــــــــــن 
الجنســــــــــــين فــــــــــــي 
ـــــــة  ـــــــة العمري المرحل

ا) ٣٠–١٨(من  .عامـً

ـــــــــــــــة  المدين
المنورة

ــة -١ باب التــي تســاعد الشــ) منتجــون(الحاضــنة التنموي
.في نجاح أعمالهم التجارية والمهنية

فكـــــار التـــــي تتبنـــــي أ) مبتكـــــرون(الحاضـــــنة التقنيـــــة -٢
ــداعاتهم وتحو يلهــا الشــباب والشــابات ومبــادراتهم وإب

.إلى منتجات أو شركات تجارية

الشــباب للمســاهمة فــي تحقيــق تنميــة، جمعيــة أهليــة غيــر هادفــة للــربح تقــدم حلــوًال متكاملــة
نمـوذج بمنطقة المدينة المنورة أولويتها مساعدة الشـباب فـي صـناعة فـرص عمـل مبتكـرة وفـق

اب عمل متكامل تعمل على المساهمة في تجاوز تحـدي قلـة الوظـائف عـن طريـق مسـاعدة الشـب
غيرة فــي نجــاح أعمــالهم الرياديــة والتجاريــة والمهنيــة والمســاهمة فــي نجــاح إنشــاء منشــآتهم الصــ

.والمتوسطة واستدامتها وتطورها الستيعاب أكبر قدر ممكن من الشباب والشابات 

جمعيـــــــــــة المدينـــــــــــة 
ــــــــــة  ــــــــــورة األهلي المن

لتنمية المجتمع
٨

األفراد
رواد األعمال

المنشآت
المنظمـــــــــات فـــــــــي 

القطاع الثالث

منــــــــــــــــاطق 
المملكة

بناء قدرات األفراد
برامج التوعية المالية واالدخار

برامج لرواد األعمال
برنامج تنمية وإثمار 

برامج تمويل األفراد والمنظمات
منتجات متخصصة للقطاع الثالث

منتجات متخصصة بلغة االشارة

وسع في هـ وترّكز نشاطه في بداية تأسيسه على التمويل االجتماعي ثم ت١٣٩١تأسس البنك عام 
، ورغبـة مـن أنشطته ليشمل برامج التمويل المهنية لتكون جنبا إلـى جنـب مـع التمويـل االجتمـاعي

د بموجــب القيــادة الرشــيدة فــي تنويــع نشــاط البنــك وتطــوير أعمالــه فقــد صــدر نظــام البنــك الجديــ
هــ الغًيـا بـذلك نظـام البنـك السـابق الصـادر ١٤٢٧/٦/١وتـاريخ ٣٤/المرسوم الملكـي الكـريم رقـم م

ليكــون البنــك أحــد الركــائز الحكوميــة . هـــ ١٣٩١/٩/١٢وتــاريخ ٤٤/بالمرســوم الملكــي الكــريم رقــم م
تمكيـنهم الهامة في مجال تقديم برامج التمويل التنموية الميسرة لمواطني هذا البلـد المعطـاء ل

ئة لمـا من المساهمة بدور فاعل و مؤثر في مسيرة البناء إضـافة لـدعم المشـاريع الصـغيرة والناشـ
ط لتطـوير هـذا لها من أهمية عالية في بناء اقتصاد المملكة، وقد تبّنـى البنـك اسـتراتيجيات وخطـ

.القطاع وتسهيل وتسريع عملية التمويل من خالل برنامج تمويل المشاريع

بنـــــــــــــــــك التنميـــــــــــــــــة 
االجتماعية ٩

العـــــــــــــاملين مـــــــــــــع 
الشــــباب والشــــابات
ـــــــــــــراوح  ـــــــــــــذين تت ال

~ ١٥أعمـــارهم بـــين 
سنة٢٩

منــــــــــــــــاطق 
المملكة

:مسارات٣نستهدف العامل مع الشباب من خالل 
ة؛ مــواد مرجـُع العـاملين مـع الشـباب بالعربّيـ: المحتـوى

ابي مقـــروءة ومســـموعة ومرئيـــة ُتغـــّذي العمـــل الشـــب
االحترافي

ــــاء القــــدرات بــــرامُج تــــدريٍب متخصصــــٍة بمســــ تويات بن
متعددة لصناعة وتأهيل العاملين مع الشباب

عــاملين مــع مجتمــع الممارســين بيئــٌة تفاعليــٌة تجمــع ال
قـديم الشباب في لقـاءاٍت ونقاشـات للمسـاهمة فـي ت

حلوٍل للعمل الشبابي

خصًصــا منظومــة تنمويــة تســتهدف العــاملين مــع الشــباب بشــكل شــامل وتقــدم لهــم محتــوى مت
وتدريًبا احترافًيا ومجتمًعا تفاعلًيا للممارسين

ا للعمل الشبابي االحترافي: رؤيتنا ا رياديـً أن نكون مرجعـً
–شـباب تأسيس مجتمع حيوي مهنـي للعـاملين مـع ال–مهنة العمل الشبابي االحترافي : أهدافنا

تطوير العمل البحثي والمعرفي للعاملين مع الشباب

شباب مجتمعي ١٠
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قائمة الجهات

المبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات العمل والدخل: القسم الرابع

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
المستهدفة

المكـــــــــــــان 
الجغرافي أهم المبادرات وصف الجهة  الجهات #

الشــــباب والشــــابات
من طلبة الجامعات
وأصــــــحاب األفكــــــار 

ة لمشاريع اجتماعي
ورواد المشـــــــــــــــاريع 

االجتماعية

جدة
وتســـتهدف
منــــــــــــــــاطق 

المملكة

وحدات الريادة االجتماعية
تحدي الريادة االجتماعية

معسكر األفكار الريادية
معمل االبتكار االجتماعي
عيادات الريادة االجتماعية

أبحاث ودراسات الريادة االجتماعية
حاضنة الريادة االجتماعية

صندوق دعم الرواد االجتماعيين
تأهيل الرواد االجتماعيين

التوعية باالبتكار االجتماعي
تأهيل المؤسسات واألفراد
معامل االبتكار االجتماعي

مراكز االبتكار االجتماعي

جتماعيـة شركة غير ربحية متخصصة في الريادة االجتماعيـة تسـعى لبنـاء قطـاع ريـادة أعمـال ا
ة إلى بناء قوي ومساهم في التنمية من خالل بناء وتعزيز قدرات الرواد االجتماعيين باإلضاف

اتنا لعـدد ونعمل على تقديم خدم. وتعزيز القدرات المؤسسية لمؤسسات الريادة االجتماعية
القطـاع كبير من المستفيدين بـدعم مـن المؤسسـات المانحـة والمؤسسـات غيـر الربحيـة فـي

.الثالث

أروقة ١١

اتالفتيات والسيد جدة

برامج التصميم والحاسب اآللي
برامج التصوير

برامج تصميم األزياء
برامج التجميل

البرامج الفنية الحرفية
البرامج اإلدارية المعتمدة

ال شــكل عــام تقــدم نفيســة شــمس خــدمات تدريبيــة واستشــارية لألفــراد وقطاعــات األعمــ
عمـل والمنشآت الراغبة في بدء مشاريع ريادية في مجـال الخدمـة المجتمعيـة وفـتح أسـواق

دريبيــة وُيعــد نشــاط التــدريب أحــد أهــم نشــاطات نفيســة شــمس حيــث يقــّدم بــرامج ت، جديــدة 
اطة وتصـميم وبرامج الخيوتأهيلية متنوعة تشمل البرامج اإلدارية، والبرامج الفنية والحرفية،

اسـب مـع وقـد ُصـممت هــذه البـرامج لتتن. األزياء باإلضافة إلى بـرامج تصـميم الحاسـب اآللـي
زيد من احتياجات سوق العمل وفق خطط تدريب متميزة تساهم في تطوير مهارات المرأة لت

.فرص نجاحها في العمل 

أكاديميــــــــة نفيســــــــة
شمس ١٢

الشــــباب والشــــابات
مـــــــــن ذوي العـــــــــوز 
ومســــــــــــــــــــــــــتفيدي 
الضــمان االجتمــاعي
واالحتياجــــــــــــــــــــــــــات 

الخاصة

منــــــــــــــــاطق 
المملكة

تمكين النساء
الشركات المصغرة

دعم ريادة األعمال لدى الشباب
تمكين المشاريع الصغرى

دعم المركبات الموجه
استعادة رسوم الجدية

قياس أثر البرامج

دي للتحـديات مؤسسة وطنية تنموية تـؤدي دوًرا ريادًيـا فـي تعزيـز القطـاع غيـر الربحـي والتصـ
.التي تواجه العمل التنموي، من خالل التمكين واالبتكار وقياس األثر

.ت النوعيةنسهم في تحسين معيشة الفئة المستهدفة من خالل تقديم الحلول واالبتكارا

الصـــــــندوق الخيـــــــري 
االجتماعي ١٣
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قائمة الجهات

المبادرات والجهات ذات العالقة بأولويات العمل والدخل: القسم الرابع

الفئــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 
المستهدفة

المكـــــــــــــان 
الجغرافي أهم المبادرات وصف الجهة  الجهات #

الشــــــــــــــــــــــــــــــــباب 
والشابات

ــــــــــاطق  من
المملكة

إرادة
نشر ثقافة العمل الحر

العربات المتنقلة
)حل(التوطين 

نشر الثقافة المالية
الرعاية واالرشاد

حـر مركز وطني غير ربحي متخصص فـي مسـاعدة الـراغبين فـي ممارسـة العمـل ال
أهيــل وأصـحاب المشــاريع الصــغيرة والناشــئة مــن الجنســين مــن خــالل التــدريب والت

ــى الحصــو ل وتقــديم االستشــارات واإلرشــاد واحتضــان المشــاريع والمســـاعدة عل
ين علـــى التمويـــل وتســـهيل اإلجـــراءات الحكوميـــة بواســـطة نخبـــة مـــن المتخصصـــ

.الوطنيين في مجال ريــادة األعمال وباعتماد أحدث األساليب والتقنيات

ريادة ١٤

تسهيل االعمال
التمكين والتطوير

فرص االعمال
ريادة االعمال

االبتكار 
التمويل

ـــة العامـــة للمنشـــآت الصـــغيرة والمتوســـطة  ، ٢٠١٦عـــام " منشـــآت"أنشـــئت الهيئ
لمملكة تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في اوتتلخص أهدافها في

جيــة هــذه ودعمــه وتنميتــه ورعايتــه وفًقــا ألفضــل الممارســات العالميــة، لرفــع إنتا
% ٣٥إلــى % ٢٠المنشــآت وزيــادة مســاهمتها فــي النــاتج المحلــي اإلجمــالي مــن 

.م٢٠٣٠بحلول عام 

منشآت ١٥

ة رة الحقيقيـوهي صوت ومجتمـع الشـباب الطـامح إلظهـار الـصاألعمال_شباب#
المشرفة عن شبابنا وإثراء تجاربهم وتطوير مهاراتهم للجنة شباب األعما ١٦

االعمالرواد المدينة
المنورة

:علىتعمل
الكفاءاتبناء●
المخاطرتقليل●
اإلنتاجوزيادةللسوقالوصول●
والتمويلالتمكين●
المجتمعترابطوبناءالثقافةتعزيز●

االجتماعياألثرذاتاالقتصاديةالتنميةتستهدفتمكينيةتنمويةربحيةغيروقفيةشركة
وتوليدالاألعمروادلتمكينالخاصوالقطاعالحكوميةللبرامجوبوابةتنفيذيكذراعتعمل

المنورةالمدينةمنطقةفيمستدامةووظائفمشاريع
المنورةنماء ١٧
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نتائج وتوصيات



:يات التاليةصتومن خالل العمل على المشروع وتسليط الضوء على قضية العمل والدخل والمبادرات والجهات ذات العالقة بالقضية، يمكن استخالص النتائج وال

النتائج والتوصيات

ــر الربحــي فــي مجــالمســاهمة القطــاع غي
يٌر يحقق العمل والدخل لها أثٌر مجتمعيٌّ كب

ع التكامــل مــع الــدور الــذي يقــوم بــه القطــا
فجـــوة، وقـــد الحكـــوميُّ والخـــاصُّ ويســـدُّ ال

لمســــنا حضــــوًرا مــــن القطــــاع فــــي تقــــديم
العمــــل والــــدخل، مجــــالمبــــادراٍت تخــــدم 

بيعـة ونعتقد بأهمية تحقق النوعية فـي ط
ربحـيالالتدخالت التي يقيمها القطـاع غيـر 

.في مجال العمل والدخل

مراعـــاة الفجـــوات الحاصـــلة بـــين األجيـــال
ــــادرات ذات العالقــــة  ــــد تصــــميم المب عن

فـــي بالشـــباب، لمـــا لـــذلك مـــن دوٍر كبيـــرٍ 
.والنتائج المرغوبةتحقيق األهداف 

متصــميالحاجـة إلــى المرونــة فــي طريقــة 
تناسـب وتنفيذ التدخالت، وتنويعها بما ي

مــــع المســـــتجدات والظـــــروف الطارئـــــة؛ 
.جائحة كورونا: مثل

زيـــادة التوجـــه نحـــو دعـــم قضـــية العمـــل 
ــــدخل بمــــا يتناســــب مــــع اهتمامــــات  وال

: ومجــال عمــل القطــاع غيــر الربحــي؛ مثــل
.مؤسسات ريادة األعمال االجتماعية

۱۲۳٤

، أهميـــة قيـــاس أثـــر المشـــاريع الممنوحـــة
درات لما لـذلك مـن أثـٍر علـى توجيـه المبـا

الجديـــــــدة، وإعـــــــادة توجيـــــــه البوصـــــــلة 
ون قضية وتفعيلها بشكٍل أمثل، نظًرا لك

العمل والدخل قضـية واسـعة ومتعـددة
.األطراف

ارً إجراء البحوث والدراسـات، لكونهـا عنصـ
ـــــة فـــــي قضـــــية العمـــــل  شـــــديد األهمي

.والدخل لجميع األطراف

زيادة مساهمة المؤسسات المانحة في
ي، تطــوير بيئــات عمــل القطــاع غيــر الربحــ

لتصـــــــبح جاذبـــــــًة للخـــــــريجين الجـــــــدد أو 
افس الكفـــاءات المميـــزة، لتســـتطيع التنـــ

.مع القطاع الخاص والقطاع الحكومي

، التركيـــــز علـــــى التحالفـــــات والشـــــراكات
والتكامـــل مـــع القطـــاع الخـــاص، لتقـــديم

ية المساهمات المتنوعة التي تخدم قض
المملكــــة العربيــــة فــــي العمــــل والــــدخل 

.السعودية

٥٦۷۸

85 | اإلطار المفاهيمي وأولويات المنح  –العمل والدخل 

عات المستفيدين ومختلف أصحاب المصلحة، وصوًال لتعظيم األثر في تحديد أولويات المنح في ي هذه الوثيقة تطلُّ ا، نأمل أن ُتَلبِّ .عمل والدخل واإلسهام فيهاية القضختامـً



مراجع مختارة



م٢٠١٦:والتنميةاالقتصاديةالشؤونمجلس،السعوديةالعربيةالمملكةرؤيةوثيقة•

م٢٠١٧:والتنميةاالقتصاديةالشؤونمجلسالوطني،التحوللبرنامجالتنفيذيةالخطة•

م٢٠١٧الخيرية،خالدالملكمؤسسة،]حوارورقة[العماليةالحمايةسياسات:العملسوقفياالجتماعيةالحماية•

م٢٠١٧الخيرية،خالدالملكمؤسسة،]سياساتورقة[االستهالكوضرائباالجتماعيِّ اإلنفاقسياسات•

م٢٠٠٨الدولية،الشروقمكتبةالرابعة،الطبعةبالقاهرة،العربيةاللغةمجمعالوسيط،المعجمقاموس•

م١٩٩٣لبنان،مكتبةبدوي،أحمداالجتماعية،العلوممصطلحاتمعجم•

ْث الَفْقرُ • م٢٠١٤الخيرية،خالدملكالمؤسسةإصداراتمنواالستشارات،للدراساتإيفادمركزالسعودي،المجتمعفيوخصائُصهُ ِسَماُتهُ :الُمَؤنَّ

هـ١٤٣٦السعودي،الوزراءمجلسالسعودي،العملنظام•

قائمة المراجع
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ةتصريح وزارة الموارد البشري

١٨٥والتنمية االجتماعية رقم 

+٣٨٨٢٥١١١١٩٦٦: رقم الهاتف 

+٧٣٨٨٥١١١١٩٦٦: الفاكـــــــــــــس 

info@alrajhi-humanitarian.org

www.alrajhihum.orgalrajhihum
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