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هدف التقرير السنوي للعام المايل 1442 / 1443 هـ 

نِجــز فــي أثنــاء العــام مــن املنجــزات واألعمــال وفًقــا لإلمكانــات البشــرية 
ُ
ًحــا مــا أ ــل الســنة املاليــة 1443/1442 هـــ )2021م( ُموّضِ

ّ
هــذا التقريــر يمث

 إلــى املــادة التاســعة والعشــرين مــن نظــام مجلــس الــوزراء الصــادر باألمــر الســامي الكريــم 
ً
واملاليــة للمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي واملنهي،اســتنادا

ا لألمــر الســامي الكريــم رقــم )7/ب/9720( وتاريــخ 1415/6/28هـــ : "علــى جميــع الــوزارات، 
ً
رقــم )أ /13( وتاريــخ 1414/3/3هـــ الــذي يأتــي إنفــاذ

عّمــا حققتــه مــن إنجــازات 
ً
واألجهــزة الحكوميــة األخــرى أن ترفــع إلــى رئيــس مجلــس الــوزراء -خــالل تســعين يوًمــا مــن بدايــة كل ســنة ماليــة- تقريرا

مقارنــة بمــا ورد فــي الخطــة العامــة للتنميــة خــالل الســنة املاليــة املنقضيــة، ومــا واجههــا مــن صعوبــات، ومــا تــراه مــن مقترحــات؛ لتحســين ســير العمــل 

 إلــى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )233( بتاريــخ 1443/4/18 هـــ الصــادر باملوافقــة علــى دليــل إعــداد التقاريــر الســنوية لألجهــزة العامــة.
ً
فيهــا". واســتنادا
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المصطلحات والتعريفات 

 �� واملهنـي  التقنـي  للتدر�ب  العامة  املؤسسة 
ة بالتدر�ب التقنـي واملهنـي  ا��هة ا���ومية املعنـيَّ
فـي اململكة العر�ية السعودية، وقد صدر قرار 
وتار�ـخ   (268) رقم  املوقر  الوزراء  مجلس 
1428/8/14هـ بإعادة تنظيمها، وتحديد مهامها 

وأهدافها.

   ُيقصد  ��ا ال�ليات التقنية 
واملعاهد ومراكز التدر�ب 

ا���ومية واألهلية.

 ،
ً
، وطـو�ال

ً
، ومتوسطا

ً
 تضمنـت مدًى قصيـرا

ٌ
خطـة

أعد��ا املـؤسسة، ووافق عل��ا مجـلس الوزراء بقراره 
صدور  و�عد  1429/6/12هـ.،  وتار�ـخ   (158) رقــم 
(رؤ�ة اململكة 2030) تمت مراجعة وتطو�ر ا��طة 

لتتوافق مع توجهات الرؤ�ة ومس��دفا��ا.

المؤسسة
الخطة العامة للتدريب بالمؤسسة العامة

للتدريب التقني والمهني

الكليات التقنيةالمنشآت التدريبية

�ليات تؤهل حملة الشهادة الثانو�ة أو ما �عادلها من ا���سيـن ل��صول ع�� 
الشهادة ا��امعية املتوسطة (املستوى ا��امس من اإلطار الوط�� للمؤهالت)؛ 
قدم بـرامج الب�الور�ـــوس التطبيقيـ ــــــــــ (املستوى السادس من اإلطار الوط�� 

ُ
كما ت

للمؤهالت) ــــــــــ فـي مجموعة من ال�ليات لتـــأهيلهم مهندس�ن تقنـ�يـن فـي سوق 
العمل، لتلبية احتياج سوق العمل ا���� من املوارد ال�شر�ة الفنـية، أو مدر�يـن 
س�تان  ال�ليات  تلك   �� التدر�ب  ومدة  واملهنـي،  التقنـي  التدر�ب  م�شآت  فـي 

ونصف للدبلوم، و�� برامج الب�الور�وس س�تان ونصف اضافيتان. 

�ليات تقنية ح�ومية تقدم التدر�ب ل���س�ن 
ا��ودة،  عا��  بمستوى  التقنية  املهارات  ع�� 
بالتعاون مع مزودي خدمات التدر�ب الدولي�ن.

معاهد ثانو�ة تدر��ية يتم االلتحاق ��ا من خر��� 
العام  التعليم  من  وا��ول�ن  املتوسطة؛  املرحلة 
بالصف�ن األول والثا�ي ثانوي، وتؤهل ل��صول ع�� 
دبلوم املعاهد الثانو�ة الصناعية ومعاهدالعمارة 
وال�ش�يد الثانوي، كما تقدم بـرامج تدر�ب متنوعة 
مختلفة املستو�ات؛ وفق احتياجات قطاع األعمال.

المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد الكليات التقنية العالمية

المعاهد المهنية في السجونالمنشآت التدريبية

�� معاهد أ�شأ��ا املؤسسة بالتعاون مع املديـر�ة 
العامة للسـجون؛ لتدر�ب وتأهيل النـزالء والنـز�الت 
صة تتفق مع  فـي بـرامج ودورات مهنـية متخِصّ

فتـرة ا���ومية. 

معاهد الشراكات االستراتيجية

معاهد تدر��ية تقنـية غيـر ر�حية ت�ب�� املؤسسة 
إ�شاءها وال��خيص لها، واإلشراف عل��ا، و�شغيلها 
تقنية  تدر��ية  برامج  ا��اص؛ وتقدم  القطاع  مع 
ملدة س�ت�ن ��ام�� الثانو�ة أو ما �عادلها، توظيف 

مبتدئ بالتدر�ب. 
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شركة ح�ومية رائدة �� تقديم 
للمهارات  التطبيقي  التدر�ب 
اململكة   �� واملهنية  التقنية 
منظمات  أفضل  مع  بالشراكة 
التدر�ب الدولية لتلبية متطلبات 

السوق ا��لية.

ُقصد ��ا ال�ليات التقنية     ي
واملعاهد ومراكز التدر�ب 

ا���ومية واألهلية.

   بناء ع�� قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٠٠ / ب ) وتار�خ ١٤٣٠/٠١/١٧
با�شاء  ا��اصة  التنظيمية  القواعد   باملوافقة ع��  القا���  هـ 

وحدات التدر�ب غ�� الر�حية �� مجال التدر�ب التق�� وامل��.
���� مركز يـنظم الشرا�ات االس��اتيجية بيـن القطاعيـن العام 

ُ
   أ

وا��اص �� مجال التدر�ب التقنـي واملهنـي بوصفها عالقة ت�املية 
لسد احتياجات سوق العمل باململكة من املوارد ال�شر�ة املؤهلة 
�� ا��االت التقنـية واملهنـية من خالل جلب مشغليـن دولييـن ذوي 
خبـرات عالية، ل�شغيل م�شآت املؤسسة، وامل�شآت املشتـركة 

مع قطاع األعمال.

المركز الوطني للشراكات اإلستراتيجيةشركة كليات التميز

بـرامج تدر��ية ع�� رأس العمل تنفذها املؤسسة؛ 
فـي  العامليـن  مهارات  وتطو�ـر  تنمية  ��دف 
القطاعيـن العام وا��اص من ممارسـي األعمال 

التقنـية واملهنـية.

معاهد ومراكز تدر�ب (ر�حية) غيـر ح�ومية، يـ�ش��ا 
تدر��ية  بـرامج  تقديــــم  �غرض  ا��ـــاص؛  القطـــاع 
ع��  و�شرف  املؤسسة  تـرخصها  ومهنـية،  تقنـية 

أدا��ا، وتطبق عل��ا معاي�� ا��ودة.

منشآت التدريب األهليةبرامج التدريب على رأس العمل

معهد غيـر ر��� متخصص فـي دعم وتمك�ن الراغبيـن فـي 
الصغيـرة  املشار�ع  وأ��ـــــاب  ا��ـــــر،  العمل  ممارسة 
واملتـوسطة من ا���سيـن من خالل التدر�ب والتأهيل، 
املشار�ع،  واحتضان  واإلرشاد،  االس�شارات،  وتقديم 
واملساعـدة �� ا��صـول ع�� التمو�ل من ا��هات املمولة، 
و�سهيل اإلجراءات ا���ومية بواسطة نخبة من املتخصصيـن 

الوطنـ�يـن فـي مجال ر�ادة األعمال. 

 الحتياجات ا��تمع من 
ً
برامج وأ�شطة وفعاليات تتم وفقا

أفراد  إكساب  إ��  تؤدي  ال��  واملهنـية،  التدر��ية  ال��امج 
ا��تمـــع املهــارات التقنـية واملهنـية الالزمـــة لتطو�ـــر أدا��م 
الوظيفي من خالل برامج متنوعة، أو رفع مهارات �� �عض 
املهن ال�� يحتاجو��ا �ش�ل �����، وتقدم تلك ا��دمة 
�� ش�ل دورات تدر��ية مهار�ة تطبيقية من خالل م�شآت 
الشر�ات  من  يرغب  ملن  املستفيد  موقع   �� أو  املؤسسة 

واملؤسسات.

برامج خدمة المجتمع والتدريب المستمر (مركز األعمال)معهد ريادة األعمال الوطني "ريادة"

المنشآت التدريبية

البرامج التطوعية

بـرامج تقدمها املؤسسة من 
التدر��ية،  م�شآ��ا  خالل 
و�شراف املدر�يـن واملدر�ات 
األعمال  فـي  للمساهمة 
التطوعية وغرس مفاهيمها 
لدى املتدر�يـن واملتدر�ات.

المدرب (عضو هيئة التدريب)

�ل ��ص �عمل باملؤسسة 
 �� مقرة  وظيفة  و�شغل 
�شكيلها الوظيفي ومعتمدة 
�� م��اني��ا من وظائف أعضاء 
هيئة التدر�ب و�شمل املدر��ن 

واملدر�ات .

المتدرب

امللتحق أو امللتحقة بالتدر�ب 
�� أي من التخصصات أو 
ال��امج ال�� تنفذها امل�شآت 

التدر��ية.
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شركة ح�ومية رائدة �� تقديم 
للمهارات  التطبيقي  التدر�ب 
اململكة   �� واملهنية  التقنية 
منظمات  أفضل  مع  بالشراكة 
التدر�ب الدولية لتلبية متطلبات 

السوق ا��لية.

ُقصد ��ا ال�ليات التقنية     ي
واملعاهد ومراكز التدر�ب 

ا���ومية واألهلية.

   بناء ع�� قرار مجلس الوزراء رقم (٢٤٠٠ / ب ) وتار�خ ١٤٣٠/٠١/١٧
با�شاء  ا��اصة  التنظيمية  القواعد   باملوافقة ع��  القا���  هـ 

وحدات التدر�ب غ�� الر�حية �� مجال التدر�ب التق�� وامل��.
���� مركز يـنظم الشرا�ات االس��اتيجية بيـن القطاعيـن العام 

ُ
   أ

وا��اص �� مجال التدر�ب التقنـي واملهنـي بوصفها عالقة ت�املية 
لسد احتياجات سوق العمل باململكة من املوارد ال�شر�ة املؤهلة 
�� ا��االت التقنـية واملهنـية من خالل جلب مشغليـن دولييـن ذوي 
خبـرات عالية، ل�شغيل م�شآت املؤسسة، وامل�شآت املشتـركة 

مع قطاع األعمال.

المركز الوطني للشراكات اإلستراتيجيةشركة كليات التميز

بـرامج تدر��ية ع�� رأس العمل تنفذها املؤسسة؛ 
فـي  العامليـن  مهارات  وتطو�ـر  تنمية  ��دف 
القطاعيـن العام وا��اص من ممارسـي األعمال 

التقنـية واملهنـية.

معاهد ومراكز تدر�ب (ر�حية) غيـر ح�ومية، يـ�ش��ا 
تدر��ية  بـرامج  تقديــــم  �غرض  ا��ـــاص؛  القطـــاع 
ع��  و�شرف  املؤسسة  تـرخصها  ومهنـية،  تقنـية 

أدا��ا، وتطبق عل��ا معاي�� ا��ودة.

منشآت التدريب األهليةبرامج التدريب على رأس العمل

معهد غيـر ر��� متخصص فـي دعم وتمك�ن الراغبيـن فـي 
الصغيـرة  املشار�ع  وأ��ـــــاب  ا��ـــــر،  العمل  ممارسة 
واملتـوسطة من ا���سيـن من خالل التدر�ب والتأهيل، 
املشار�ع،  واحتضان  واإلرشاد،  االس�شارات،  وتقديم 
واملساعـدة �� ا��صـول ع�� التمو�ل من ا��هات املمولة، 
و�سهيل اإلجراءات ا���ومية بواسطة نخبة من املتخصصيـن 

الوطنـ�يـن فـي مجال ر�ادة األعمال. 

 الحتياجات ا��تمع من 
ً
برامج وأ�شطة وفعاليات تتم وفقا

أفراد  إكساب  إ��  تؤدي  ال��  واملهنـية،  التدر��ية  ال��امج 
ا��تمـــع املهــارات التقنـية واملهنـية الالزمـــة لتطو�ـــر أدا��م 
الوظيفي من خالل برامج متنوعة، أو رفع مهارات �� �عض 
املهن ال�� يحتاجو��ا �ش�ل �����، وتقدم تلك ا��دمة 
�� ش�ل دورات تدر��ية مهار�ة تطبيقية من خالل م�شآت 
الشر�ات  من  يرغب  ملن  املستفيد  موقع   �� أو  املؤسسة 

واملؤسسات.

برامج خدمة المجتمع والتدريب المستمر (مركز األعمال)معهد ريادة األعمال الوطني "ريادة"

المنشآت التدريبية

البرامج التطوعية

بـرامج تقدمها املؤسسة من 
التدر��ية،  م�شآ��ا  خالل 
و�شراف املدر�يـن واملدر�ات 
األعمال  فـي  للمساهمة 
التطوعية وغرس مفاهيمها 
لدى املتدر�يـن واملتدر�ات.

المدرب (عضو هيئة التدريب)

�ل ��ص �عمل باملؤسسة 
 �� مقرة  وظيفة  و�شغل 
�شكيلها الوظيفي ومعتمدة 
�� م��اني��ا من وظائف أعضاء 
هيئة التدر�ب و�شمل املدر��ن 

واملدر�ات .

المتدرب

امللتحق أو امللتحقة بالتدر�ب 
�� أي من التخصصات أو 
ال��امج ال�� تنفذها امل�شآت 

التدر��ية.
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كلمة معايل رئيس مجلس إدارة المؤسسة

بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه

يعتبـــر االهتمــام بالتدريــب التقنــي واملنهــي مــن الركائــز األساســية املؤديــة إلــى تعزيــز التنميــة االجتماعيــة والتطــور االقتصــادي الدائــم. وقــد 

شــهد العالــم فــي الســنوات األخيــرة حاجــة ملحــة لتزويــد الداخليـــن الجــدد لســوق العمــل باملعــارف واملهــارات املتوائمــة مــع املتغيــرات التقنيــة 

التــي باتــت ســمة أساســية لبيئــات العمــل.

 مــن الدعــم املبــارك مــن حكومــة مــوالي خــادم الحرميــن الشــريفين امللــك ســلمان 
ً
 مــن تلــك األهميــة فقــد شــهد العــام 2021م مزيــدا

ً
وانطالقــا

بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وســمو ولــي عهــده األميـــن األميـــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز يحفظهمــا هللا، لقطــاع التعليــم والتدريــب التقنــي 

 لتطويــر قــدرات جميــع مواطنــي اململكــة، 
ً
بإطــالق برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية كأحــد البرامــج املســتحدثة لرؤيــة اململكــة 2030، ســعيا

ولتحضيرهــم للمســتقبل واغتنــام الفــرص التــي توفرهــا االحتياجــات املتجــددة واملتســارعة علــى املســتويين املحلــي والعالمــي. 

 منهــا ألداء األدوار املنوطــة بهــا فقــد اســتمرت املؤسســة فــي تحقيــق مســتهدفاتها ضمــن مؤشــرات األداء الخاصــة بهــا، ومــن ذلــك 
ً
وســعيا

ارتفــاع معــدل االلتحــاق بالتدريــب التقنــي واملنهــي إلــى )%28.88( وتحقيــق نســبة مئويــة قدرهــا )%10( وهــي القيمــة املســتهدفة فــي املؤشــر 

الخــاص بنســبة املنشــآت التدريبيــة املعتمــدة مــن هيئــة تقويــم التعليــم والتدريــب، باإلضافــة إلــى رفــع عــدد معاهــد الشــراكات اإلســتراتيجية 

الناجحــة واملفّعلــة فــي التدريــب مــع القطــاع الخــاص إلــى )38( شــراكة بزيــادة شــراكة واحــدة عــن القيمــة املســتهدفة.

وفــي الختــام يســرني أن أقــدم التقريــر الســنوي للمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي واملنهــي للعــام املالــي )1443/1442هـــ( املوافــق 2021م 

 شــكري ألصحــاب املعالــي 
ً
 ألبــرز اإلنجــازات التــي حققتهــا املؤسســة فــي ســياق أعمالهــا وأدوارهــا املنوطــة بهــا، مقدمــا

ً
والــذي يتضمــن رصــدا

 
ً
والســعادة أعضــاء مجلــس اإلدارة ولــكل منســوبي املؤسســة وعلــى رأســهم معالــي املحافــظ علــى مــا بذلــوه ويبذلونــه مــن جهــود موفقــة. ســائال

املولــى عــز وجــل أن يحفــظ وطننــا، وأن يديــم علينــا نعمــة األمــن واالزدهــار فــي ظــل قيادتنــا الرشــيدة.

معايل الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ

وزير التعليم 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة
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كلمة معايل محافظ المؤسسة        

بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه

يأتــي الدعــم واالهتمــام املتواصــل الــذي يحظــى بــه قطــاع التدريــب التقنـــي واملهنـــي مــن حكومــة مــوالي خــادم الحرميـــن الشــريفين امللــك ســلمان 

 منهــا بــأنَّ دور هــذا القطــاع يعتبـــر 
ً
بــن عبدالعزيــز وســمو ولــي عهــده األميـــن صاحــب الســمو امللكــي األميـــر محمــد بــن ســلمان – يحفظهمــا هللا – إيمانــا

 للتنميــة الشــاملة التــي شــهدت إطــالق ســمو ســيدي صاحــب الســمو امللكــي األميـــر محمــد بــن ســلمان بــن عبدالعزيــز ولــي العهــد لبرنامــج 
ً
أساســيا

 فــي خارطــة التنميــة البشــرية فــي اململكــة عبـــر تنفيــذ )89( مبــادرة، كان للمؤسســة منهــا 
ً
 مهمــا

ً
ل البرنامــج منعطفــا ِ

ّ
)تنميــة القــدرات البشــرية(. إذ ُيشــك

ســبع مبــادرات هــي )تنميــة قــدرات ريــادة األعمــال فــي مؤسســات التعليــم التقنــي واملنهــي، التلمــذة الصناعيــة، توســيع الطاقــة االســتيعابية للمؤسســة 

العامة للتدريب التقنـي واملهنـي وتطوير آلية التمويل املستدام، تطوير حوكمة لتراخيص مؤسسات التدريب األهلي والحكومي، حمالت التحفيـز 

لاللتحــاق بالتدريــب التقنـــي واملهنـــي، التبــادل العالمــي لطــالب التعليــم والتدريــب التقنـــي واملهنـــي، تقييــم معــدالت التوظيــف لبرامــج التدريــب التقنـــي 

واملهنـــي ومراجعــة التخصصــات الدراســية(. 

 علــى أداء منظومــة التدريــب التقنـــي واملهنـــي؛ ليأتــي 
ً
كمــا خطــت املؤسســة فــي العــام املالــي )1443/1442هـــ( خطــوات نوعيــة انعكســت إيجابــا

 للعــام 2021، بحســب نتائــج مؤشــر املعرفــة العالمــي الصــادر عــن برنامــج 
ً
حصــول قطــاع التعليــم التقنـــي والتدريــب املنهــي علــى املركــز الـــ )9( عامليــا

 وتتويــٌج للجهــود املبذولــة مــن قبــل القائميـــن علــى هــذا القطــاع.
ٌ
األمــم املتحــدة اإلنمائــي، ومؤسســة محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، وهــو داللــة

2021 بتزويــد ســوق العمــل بعــدد )69,049( خريًجــا وخريجــة وتوفيـــر عــدد        واســتمرت املؤسســة عبـــر منشــآتها التدريبيــة للعــام املالــي 

 ومتدربــة، كمــا ســاهمت منشــآت 
ً
فــي برامجهــا التدريبيــة نحــو )122836( متدربــا 54,276( فرصــة عمــل عبــر برامــج التنســيق الوظيفــي وقبلــت   (

 وخريجــة. وعلــى مســتوى االتفاقيــات والشــراكات تمكنــت املؤسســة مــن عقــد )87( شــراكة واتفاقيــة 
ً
التدريــب األهلــي بتخريــج )1693139( خريجــا

فــي مجــاالت التدريــب والتوظيــف والبحــوث والدراســات كمــا اســتفاد )11222( مــن منســوبي املؤسســة مــن )735( دورة تدريبيــة هدفــت إلــى تطويــر 

القــدرات وتحســين األداء، باإلضافــة إلــى إيفــاد وابتعــاث )536( مــن منســوبيها بهــدف رفــع جــودة العمليــة التدريبيــة املقدمــة.

: أتقــدُم بالشــكر والتقديــر ملعالــي وزيــر التعليــم رئيــس مجلــس إدارة املؤسســة، وأصحــاب املعالــي والســعادة أعضــاء املجلــس؛ لدعمهــم 
ً
ختامــا

املتواصــل، كمــا أشــكر إخوانــي وأخواتــي منســوبي املؤسســة علــى مــا بذلــوه ويبذلونــه مــن جهــود متميـــزة ترقــى باملؤسســة نحــو تحقيــق أهدافهــا بعــون 

هللا وتوفيقــه. 

معايل الدكتور  أحمد بن فهد الفهيد
محافظ المؤسسة 

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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مجلس اإلدارة *

معالي الدكتور/ حمد بن محمد آل الشيخ
وزير التعليم

رئيس مجلس إدارة المؤسسة

معالي الدكتور / سامي بن محمد الحمود
ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية

سعادة األستاذة/ خلود بنت عبدالعزيز الدخيل
ممثل القطاع الخاص

سعادة الدكتور
صالح بن علي الحميدان ( رحمه هللا ) 

ممثل القطاع الخاص

سعادة األستاذ/ إبراهيم بن موسى الزويد
ممثل القطاع الخاص

معالي الدكتور / أحمد بن فهد الفهيد
محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

نائب رئيس مجلس اإلدارة
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سعادة الدكتور/ محمد بن إبراهيم العضيب
ممثل وزارة التعليم

سعادة المهندس/ عبدهللا بن عبدالرحمن العبيكان
ممثل القطاع الخاص

سعادة الدكتور / عبدهللا بن عبدالرحمن النملة
ممثل وزارة المالية

سعادة األستاذ/ عبدالمجيد بن محمد الرشودي
ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية

سعادة المهندس/ محمد بن أحمد المديهيم
ممثل وزارة الطاقة

سعادة الدكتور/ محمد بن عايض المرزوقي
ممثل القطاع الخاص

سعادة الدكتور/ محمد بن علي الخيري
ممثل هيئة تقويم التعليم والتدريب

سعادة المهندس/ خالد بن محمد السالم
ممثل الهيئة السعودية للمدن الصناعية

ومناطق التقنية "مدن"

  * تم اعتماد الترتيب األبجدي ألصحاب السعادة األعضاء.
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الهيكل التنظيمي

مجلس اإلدارة

المحافظ

اإلدارة العامة لإلتصال املؤس���

برنامج التحول املؤس���

اإلدارة العامة للتعاون الدو��

اإلدارة العامة لتقنية املعلومات

اإلدارة العامة للشؤون القانونية

مكتب إدارة البيانات

إدارة األمن السي��ا�ي

مكتب ا��افظ

اللجنة التنفيذية

شركة كليات التميز المركز الوطني للشراكات
اإلستراتيجية

معهد ريادة األعمال الوطني

لجنة المراجعة

مكتب اإلدارة اإلس��اتيجية

إدارة التغي��

PMO مكتب إدارة املشار�ع

مكتب التحول الرق��

اإلدارة العامة للموارد ال�شر�ة

اإلدارة العامة للشؤون املالية

مركز األعمال وخدمة ا��تمع

إدارة اإلس�ثمار

افق والصيانة اإلدارة العامة للمر

اإلدارة العامة لل��ة والسالمة املهنية

مركز الوثائق وا��فوظات

اإلدارة العامة للتخطيط وامل��انية

اإلدارة العامة للبحوث والدراسات

اإلدارة العامة لل�شاركية

اإلدارة العامة للت�سيق الوظيفي

اإلدارة العامة لألداء وتطو�ر األعمال

اإلدارة العامة ��ودة التدر�ب

اإلدارة العامة للمنا��

اإلدارة العامة للتدر�ب األه��

اإلدارات العامة للتدر�ب التق�� وامل�� باملناطق

نائب المحافظ لسياسات التدريب والجودة

مركز التدرب اإللك��و�ي

اإلدارة العامة لشؤون املدر��ن

اإلدارة العامة لشؤون املتدر��ن

اإلدارة العامة أل�شطة املتدر��ن

نائب المحافظ للتدريب

املعاهدالثانو�ة الصناعية  

ال�ليات التقنية للبن�ن

ال�ليات التقنية للبنات

اإلدارة العامة للمراجعة الداخلية

نائب المحافظ للخدمات المساندةنائب المحافظ للتخطيط وتطوير األعمال
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مسرية التدريب التقين والمهين

التعليم الف�� الثانوي �ان عبارة عن 
�عليم (صنا��، زرا��، تجاري) ي�بع 

وزارة املعارف.

مركز التدر�ب امل�� �ان ي�بع وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية.

معاهد املساعدين الفني�ن �انت 
ت�بع وزارة الشؤون البلدية القرو�ة.

استمرار التوسع �� ال��امج 

التدر��ية.

فتح ال�ليات التقنية للبنات .

1426هـ1409هـ1403هـ1400هـقبل 1400هـ

1439هـ 1441هـ 1438هـ1442هـ

العامة  املؤسسة  إ�شاء 
وامل��  التقـــ��  للتــــدر�ب 
معـــاهــد  جميــــع  و�لـــحاق 
ومراكز التدر�ب األهلية 

تحت مظل��ا.

فتح مسارات جديدة 
للتعليم العا��. 

فتح ال�ليات التقنية.

التوسع �� ال��امج التدر��ية.

فتح برنامج الب�الور�وس .

تحو�ل (11) فرع �لية 
للبن�ن ا�� �ليات مستقلة.

اعتماد فتح �ليت�ن رقميت�ن 
للبنات �� مدين�� الر�اض 

وجدة.

استمرار التطو�ر �� 
ال��امج التدر��ية.

فتح املز�د من فروع 
ال�ليات التقنية.

اكتمال �شغيل (22) �لية عاملية.

افتتاح عدد من ال�ليات التقنية ( �ليت�ن تطبيقية 
للبن�ن والبنات بالر�اض ) - (  3�ليات سياحة للبن�ن 

باملزاحمية والرس - ال�لية الرقمية باألحساء) .

حصول املؤسسة ع�� املركز التاسع �� مؤشر 
املعرفة العال��.

اطالق سمو و�� العهد برنامج تنمية القدرات 
ال�شر�ة ومشاركة املؤسسة ( 7 ) مبادرات.  

املواءمة ب�ن التعليم 
والتدر�ب.

س وز�ر التعليم 
ّ

ترؤ
��لس إدارة املؤسسة.
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الرؤية والرسالة واألهداف اإلسرتاتيجية 

صدر قرار مجلس الوزراء املوقر رقم (158) وتار�خ 1429/6/12ه باملوافقة ع�� ا��طة العامة للتدر�ب باملؤسسة العامة للتدر�ب التق�� وامل�� 
للف��ة (1429-1452ه) ال�� تضَمنت:

اإلسهام الفاعل �� التنمية االقتصادية واالجتماعية والبي�ية بتوف�� التدر�ب التق�� وامل�� ألبناء و�نات الوطن با��ودة،
والكفاية ال�� يتطل��ا سوق العمل، وتحقيق ر�ادة عاملية بما يكفل االستقاللية واالكتفاء الذا�ي.

الرؤيـــــة :

الرسالـــة :
�س�� املؤسسة العامة للتدر�ب التق�� وامل�� إ�� :

وسن  واإلناث  للذ�ور  العمل  لسوق  والنو��  الك��  الطلب  حسب  واملهنية  التقنية  التدر��ية  ال��امج  وترخيص  وتطو�ر  تقديم 
التنظيمات ا��تصة بجود��ا وكفاي��ا واإلشراف عل��ا.

أو  امل��  الوضع  عن  النظر  �غض  العمر�ة  الفئات  ��ميع  التدرب  فرصة  و�تاحة  وامل��  التق��  التدر�ب  بأهمية  ا��تمع  توعية 
الوظيفي وال���يع ع�� العمل ا��ر.

القيام باألبحاث واملشار�ع الضرور�ة ملتا�عة التطورات التقنية والتوجهات العاملية �� مجال التدر�ب التق�� وامل��.

املشاركة �� ال��امج الوطنية ال�� ت�ب�� نقل وتوط�ن التقنية وتوف�� الدعم لها ودعم و���يع القطاع ا��اص لالس�ثمار �� مجال 
التدر�ب التق�� وامل��.

  * جاري العمل على اإلستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب واملؤسسة تشارك بها.
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األهداف اإلستراتيجية :
اس�يعاب أك�� عدد ممكن من الراغب�ن �� التدر�ب التق�� وامل�� لإلسهام �� تحقيق التنمية املستدامة.

 لطلب سوق العمل الك�� والنو��.
ً
تأهيل وتطو�ر ال�وادر ال�شر�ة الوطنية �� ا��االت التقنية واملهنية وفقا

 
ً
تقديم ال��امج التدر��ية با��ودة والكفاية ال�� تؤهل املتدرب ل��صول ع�� الوظيفة املناسبة �� سوق العمل أو ال�� تجعلھ قادرا

ع�� ممارسة العمل ا��ر.
القدرة ع�� التكيف والتعامل بنجاح مع التحديات والتغ��ات اس�نادا ع�� األبحاث والدراسات التطبيقية.

بناء شرا�ات إس��اتيجية مع قطاعات العمل؛ لتنفيذ برامج تدر�ب تقنية ومهنية.
�شر الو�� بأهمية العمل �� ا��االت التقنية واملهنية �� أوساط ا��تمع وتوف�� الب�ئة املناسبة للتدّرب مدى ا��ياة.

إيجاد ب�ئة آمنة ومحفزة للعمل والتدرب �� املؤسسة العامة للتدر�ب التق�� وامل��.
���يع االس�ثمار �� التدر�ب التق�� وامل�� األه��.

توثيق العالقة والت�امل مع ا��هات التعليمية والتدر��ية الوطنية.
التوسع �� ا��االت التدر��ية املتقّدمة الداعمة ل��طط الوطنية واملشاركة �� برامج نقل وتطو�ر التقنية.
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الفصل األول : الملخص التنفيذي
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يلخــص التقريــر الســنوي للمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي واملنهــي )1442/ 1443 هـــ( )2021م( أهــم األعمــال التــي قامــت بهــا املؤسســة، والتطــورات التــي 
شــهدتها، حيــث واصلــت أعمالهــا فــي مجــاالت التدريــب لرفــع مســتوى القطــاع التدريبــي والتقنــي واملنهــي فــي اململكــة، كمــا تابعــت املؤسســة رصــد مــدى التقــدم 

املتســارع فــي تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية عبــر مجموعــة مــن مؤشــرات قيــاس األداء االســتراتيجية.

ريادة األعمالمركز األعمالالتدريب األهليالكليات التقنية
الكليات التقنية

العالمية

المعاهد الثانوية

 الصناعية ومعاهد 

العمارة  والتشييد

معاهد السجون
معاهد الشراكات

االستراتيجية

مستوى الدخول
الثانوي/دبلوم 

المعاهد الصناعية 
الثانوية

الثانوي/دبلوم 
المعاهد الصناعية 

الثانوية
جميع المؤهالتمختلفجميع المؤهالتالثانويالمتوسطةالمتوسطة

المشغل
مشغل دولي وشركة 

كليات التميز
منشآت التدريب 

األهلي
القطاع الخاص المؤسسةالمؤسسةالمؤسسة

ومشغل دولي
مركز األعمال 

المؤسسة وشركاءوخدمة المجتمع

نوع المؤهل
المعتمد

دبلوم تدريبي

بكالوريوس تطبيقي

دبلوم تدريبي

دبلوم مشارك

برنامج تأهيلي

شهادة إتمام برنامج 
تدريبي لمدة فصل 

تدريبي واحد
ثانوي صناعي

دبلوم تدريبي

دبلوم مشارك

دبلوم تدريبي

برنامج تأهيلي

دورات تأهيلية

دورات تطويرية

دورات تطويريةمختلف

عدد المنشآت
التدريبية

138 38 37 65 81,203  181 40

عدد
المؤهالت/البرامج

159 دبلوم تدريبي
66 دبلوم مشارك
43 برنامج تأهيلي

15برنامجًا  
تدريبيًا

27 تخصص دبلوم 
ثانوي

102 برنامجًا تأهيليًا  
+ 19برامج سجون 

للبنات

43 دبلوم تدريبي
6 برامج تأهيلية

626 دورة تأهيلية
 7,634 الدورات 

التطويرية

-18
48 مؤهل دبلوم

16 مؤهل 
بكالوريوس

25 دبلوم تدريبي
13 دبلوم مشارك

نماذج التدريب ) دبلوم - بكالوريوس – دورات تدريبية ( 
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المعاهد الصناعية المهنية بالسجون

معاهد الشراكات االستراتيجية

الكليات التقنية العالمية

برنامج اللغة اإلنجليزية

16,915 7,889
منتظم صباحي

تطبيقي مسائي 31

الخريجونالمقيدونالمقبولونطريقة التدريبعدد التخصصاتنوع البرنامج

4,143

منتظم صباحي

منتظم صباحي

انتظام – عن بعد

انتظام – عن بعد

انتظام – عن بعد

15

27

217

38

-

5,791

13,483

2,809

2,615

8,893

5,265

24,295

6,155

16,435

7,134

3,674

7,382

4,469

2,178

5,909

اإلجمـــــــــالي

English

69,049 122,836279,989

الكليات التقنية ( برنامج البكالوريوس )

203,790 81,356
منتظم صباحي

تطبيقي مسائي 8441,294 الكليات التقنية ( برنامج الدبلوم )

المعاهد الثانوية الصناعية
ومعاهد العمارة والتشييد

أواًل: الربامج التدريبية

التدريب في أرقام
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ثانيًا: التدريب األهيل

ثالثًا: ريادة األعمال

1,271,861

عدد المتدرباتعدد المتدربين

912,627

2,184,488 متدربًا ومتدربةالمجموع

1,012,722

عدد الخريجاتعدد الخريجين

680,417

1,693,139 خريجًا وخريجةالمجموع

المشاريع
المعتمد تمويلها

المشاريع
تحت التأسيس المشاريع المفتتحةمجتازو الدورة عدد الدورات المنفذة

43

38
81اإلجمالي

624

493
1,117

1,153

820
1,973

322

207
529

372

294
666

برنامج
رواد األعمال
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عدد البرامج

1,247
عدد المتدربين

37,432

لقاءات مديري
الموارد البشرية

194

برامج تهيئة الخريج
لسوق العمل

227

لقاءات
التوظيف

209

عدد الفرص
الوظيفية

54,276

خامسًا: التنسيق الوظيفي للمتدربني والمتدربات
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سادسًا: االتفاقيات والربامج التشاركية

87 إتفاقيةإجمالي االتفاقيات 

إجمالي
البرامج التدريبية

إجمالي الموظفين735 
11,222الملتحقين بالبرامج

االبتعاث الخارجي

عدد المبتعثيـن والمبتعثات
اإليفاد الداخلي154

عدد الموفديـن والموفدات
382

536 اإلجمالي

أ-التدريب

ب- االبتعاث واإليفاد

سابعًا: تطوير الموارد البرشية



21

ثامنًا: المشاريع اإلنشائية والصيانة

عدد المشاريع

18

عدد المشاريع المستلمة 

تكاليف اإلنشاء

644,037,046 رياًال 

عدد المنشآت المستفيدة

74

الصيانة المنفذة للمنشآت التدريبية

إجمالي التكاليف

15,648,583 رياًال 
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20 اإلجمالي
أبحاث ودراسات منجزة

19

األبحاث والدراسات المدعومة

عدد المجالت والدوريات

1

7,279 اإلجمالي
الحضور والمشاركة في مؤتمرات محلية

7,085

حضور ومشاركة منسوبي المؤسسة للمؤتمرات

الحضور والمشاركة في مؤتمرات دولية

194

 البحوث والدراسات

 13,514

عدد الحضور االفتراضي للمؤتمر
التقني السعودي

9,398

عدد الحضور االفتراضي لورش العمل 
المصاحبة للمؤتمر التقني السعودي
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الجوائز واالستحقاقات

التدريب التقين  والمهين يحتل المركز التاسع حسب مؤرش المعرفة العالمي
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الدولة المستضيفة 

السعودية 

جوائز المتدربين

 عدد المشاركين في المسابقة  

58 جهة حكومية 
المركز األول

بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي
بمسار المشاريع التطوعية لعام 2021 

الجهة المنظمة

السعودية 

  عدد المتدربين الحاصلين على الجائزة 

8 متدربين 
الكلية التقنية الثانية بأبها 

تحقق المركز الثالث للفرق التطوعية
بالجائزة الوطنية للعمل التطوعي لعام 2021 

المؤسسة من الخمس األوائل في قياس التحول الرقمي " التدريب التقين" يحقق جائزة التمزي في إدارة المشاريع
الحكومي
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اسم الجائزة :

أهم الجوائز المحلية والعالمية لمعاهد الشراكات اإلستراتيجية :

مسمى الجائزة

جائزة هواوي
لإلتصاالت وتقنية المعلومات

في الشرق األوسط 2021

أفضل جهة
تدريبية على

مستوى المملكة 

تقدير للمؤسسة كأكبر مشغل
لنظام التعليم والتدريب اإللكتروني

على مستوى الشرق األوسط
وشمال افريقيا 

أفضل وأكبر مشغل على
مستوى الشرق األوسط

وشمال افريقيا

.
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  قصة نجاح الجهات الحكومية في رفع كفاءة استهالك الكهرباء عرب وسائل التواصل االجتماعي  
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الفصل الثاني : التحول المؤسسي



30

برنامج التحول المؤسيس

 ملنهجيــة محوكمــة ينتــج عنهــا تأثيــر إيجابــي علــى البيئــة الداخليــة والخارجيــة 
ً
يهــدف برنامــج التحــول املؤس�ســي إلــى إحــداث تغييـــر داخــل املؤسســة وفقــا

مــن خــالل ربــط األهــداف اإلســتراتيجية بمــا يتوافــق مــع رؤيــة اململكــة 2030 وإطــالق وإدارة املبــادرات الداعمــة للتغييـــر وتطويــر البنيــة األساســية والرقميــة 
بإشــراك أصحــاب املصلحــة داخــل وخــارج املؤسســة.

تقوم الركائز األساسية للتحول املؤس�سي بالعمل على املبادرات اإلستراتيجية للمؤسسة والتي تنبع من األولويات االستراتيجية التالية :

األولويات اإلسرتاتيجية

األولويات األساسية

األولويات التمكينية

تدريب تقني ومهني مرن 
وعالي الجودة ومتاح للجميع.

شراكة متينة مع 
سوق العمل.

تمويل مستدام 
وكفاءة إنفاق.

مهارات مدربين وقدرات 
قياديين.

التحول الرقمي والتميز 
المؤسسي.

منظومة عمل فاعلة للتدريب 
التقني والمهني.

خدمات المتدربين 
بجودة عالية.
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ركائز برنامج التحول المؤسيس

اإلنجازات

قياس مؤشر مستوى نضج 
أداء  مركز  لدى  المؤسسة 
الوطني لقياس أداء األجهزة 

الحكومية.

تأسيس مشروع التقييم 
مستوى  لمؤشر  الذاتي 
علـى  المؤسســة  نضـج 

. Power BI  منصة

التخصصات  ربط  تحكم  لوحة 
العامة  بالمؤسسة  التدريبية 
للتدريب التقني والمهني مع 

وزارة الموارد البشرية.

لوحة تحكم لخريجين 
المؤسسة وحالتهم 

الوظيفية.

المشاركة في مشروع األمان 
المهني (االنكشاف المهني) 
البشرية  الموارد  وزارة  مع 

والتنمية االجتماعية.



32

أواًل: مكتب اإلدارة اإلسرتاتيجية 

يهــدف املكتــب إلــى تطويــر اإلســتراتيجية ومواءمتهــا مــع رؤيــة اململكــة 2030م، ويشــرف املكتــب علــى تنفيــذ اإلســتراتيجية مــن خــالل قيــاس األداء وتوجيــه 
القطاعــات نحــو تحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية.  

 إنجازات

إعداد وصف لألهداف 
اإلستراتيجية وتحديد 54 أثر 

متوقع لإلستراتيجية.

تجويد وتطوير مؤشرات 
المؤسسة االستراتيجية.

قياس مؤشر الكفاءة 
التشغيلية للمنشآت التدريبية.

تأسيس وحدة إدارة المخاطر وبناء 
ودراسة سجالت الخطر.

مواءمة األهداف 
اإلستراتيجية الفرعية 

للمؤسسة مع 18من أهداف 
رؤية 2030م.

ربط 44 إدارة باألهداف 
اإلستراتيجية الفرعية بما في 

ذلك المنشآت التدريبية 
وتعميمها لكافة قطاعات 

المؤسسة.
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مؤرشات المؤسسة اإلسرتاتيجية 

مؤشرات األداء الرئيسة للجهاز للعام المالي 2021م 

القيمة المستهدفة القيمة الفعلية حالة المؤشر مؤشرات األداء الرئيسة لقياس الهدف 

عدد من اجتاز التدريب في البرامج التدريبية
والتأهيلية في قطاع التدريب التقني والمهني 

وصف الهدف 

تحديد نوع الهدف 

229,638 1,023,885 النصف األول

230,786 1,240,934النصف الثاني

توفير مسارات مرنة ومتنوعة ضمن أنظمة التدريب
تتماشى مع قطاع األعمال 

معدل االلتحاق بالتدريب التقني والمهني 

وصف الهدف 

إستراتيجية الجهاز األساسية تحديد نوع الهدف  

% 28.88% 24

التوّسع في التدريب التقني والمهني خصوصًا في قطاع البنات 

عدد معاهد الشراكات االستراتيجية
الناجحة والمفّعلة في التدريب مع القطاع الخاص 

وصف الهدف 

إستراتيجية الجهاز األساسية تحديد نوع الهدف  

3837

توفير برامج وشراكات يقودها أصحاب العمل 

نسبة التسرب من التدريب ما بعد الثانوي 

وصف الهدف 

تحديد نوع الهدف  

النصف األول

إستراتيجية الجهاز األساسية 

% 10.43% 16.17

% 12.83% 14.48

التوّسع في التدريب التقني والمهني خصوصًا في قطاع البنات 

النصف الثاني

إستراتيجية الجهاز األساسية 

نسبة المنشآت التدريبية المعتمدة بالكامل
من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب

وصف الهدف 

إستراتيجية الجهاز األساسية تحديد نوع الهدف  

% 10% 10

تعزيز جودة التدريب والجودة المؤسسية
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ثانيًا: إدارة المشاريع

اإلشراف والدعم الالزم لتنفيذ املبادرات واملشاريع لتحقيق نتائج واقعية ورفع مستوى التواصل والتوعية الذي تتطلبه مراحل التحول االستراتيجي 
تشمل املنهجية املتبعة إجراءات وسياسات مرنة إلدارة املشاريع والبرامج، تم تصميمها إلحداث تغيير في أساليب وممارسات تنفيذ املشاريع.

نسبة اإلنجازنبذة عن المشروعالمشروع

195%
التعاون المشترك مع الجانب 

اإلماراتي-المرحلة األولى-

مشاركة أفضل الممارسات والخبرات في التدريب التقني 
والمهني والنظر في إمكانية تطبيقها لدى البلدين.

تطوير خطة البيانات المفتوحة في المؤسسة، وتحديد مجموعة البيانات 
المفتوحة من بيانات المؤسسة ونشرها لتكون متاحة للعموم مجانًا ودون 

قيود على موقع المؤسسة والمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة.
2100% البيانات المفتوحة

تقديم خطة شاملة للعودة اآلمنة للتدريب الحضوري ومتابعة تنفيذها. 3100%
العودة اآلمنة 

للتدريب الحضوري

تقديم خطة لبناء القدرات المهنية والمؤسسية في المملكة العربية 
السعودية للوصول بها إلى العالمية من خالل تحليل السياسات المؤسسية 

والبرامج التدريبية لتحديد التحديات التي تواجهها.
4100%

التعاون مع البنك 
الدولي "بناء القدرات 

المهنية والمؤسسية" 
- المرحلة األولى

 تنفيذ األنشطة واألعمال الالزمة لتعريف وتوثيق بيانات األعمال الرئيسية 
في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بما يدعم ويسهل 

مبادرات ومشاريع إدارتها مستقبًال، والتعامل معها كأصول وطنية ذات 
قيمة وتأثير في صنع القرارات.

5100%
تأصيل البيانات 
(المرحلة الثانية)

م
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نسبة اإلنجازنبذة عن المشروعالمشروع

6100%

تقديم دورات تدريبية تقنية ومهنية قصيرة عن بعد للمواطنين 
والمواطنات لمن أعمارهم 15سنة فأكثر، إلكسابهم المعرفة 

والمهارات في التخصصات التي يرغبون بها والتي تأهلهم للقيام 
بالمهام المهنية في الحياة اليومية وسوق العمل.

تحديث أنظمة السالمة المهنية  في المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة. 7100% تحديث أنظمة 
السالمة

العمل على تنفيذ أعمال ترميمات وصيانة عاجلة وعزل األسطح والمباني 
الخرسانية في 21 منشأة تدريبية. 

8100%
تنفيذ أعمال 

وترميمات وصيانة 
عاجلة ( أعمال العزل )

التدريب المجتمعي 
ُأتقن_6

هي أداة إحصائية مساعدة تساهم في استخراج وتحليل بيانات التسجيل 
للمدربين والمتدربين وتفاعلهم مع بيئة التدرب اإللكتروني وعرضها على 

شكل تقارير تدعم اتخاذ القرارات التي تساهم في عملية التطوير 
والتحسين المستمرة بالمنشآت التدريبية. 

9100%
لبيب

( أداة التقارير )

م

التدريب المجتمعي

تقديم تدريب الكتروني يحتوي على نماذج مختلفة من التدريب وتطوير 
السياسات والتشريعات واللوائح المنظمة لذلك، والرفع من مستوى 

خدمات االنترنت والبنية التحتية.
10100% التدريب االلكتروني

المواءمة في مجاالت التوطين والسعودة بين المؤسسة العامة للتدريب 
التقني والمهني ووزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية. 11100%

التعاون المشترك بين 
المؤسسة ووزارة 
الموارد البشرية 

والتنمية االجتماعية



36

نسبة اإلنجازنبذة عن المشروعالمشروع

12100% تحضير ومتابعة وضبط ألعمال المؤتمر والمعرض التقني التاسع وإدارة 
التواصل بين فرق العمل واللجان.

تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارة الثقافة والمؤسسة العامة للتدريب التقني 
والمهني للعمل على إدراج القطاعات الثقافية الستة عشر من ضمن مجاالت 

التدريب األهلي والترخيص لمنشآتها التدريبية واعتماد برامجها.
13100% التعاون مع وزارة 

الثقافة

إعداد آلية لتحقيق التوازن في التخصصات على مستوى مناطق 
المملكة وتوفير كافة المسارات التدريبية للمتدربين والمتدربات 

في جميع مناطق المملكة.
14100%

المسارات التدريبية 
للتخصصات بالمناطق

المؤتمر والمعرض 
التقني التاسع

تقديم اختبار شامل لقياس المعارف والمهارات والقدرات وتقويمها، 
بمنهجية علمية؛ إسهاًما في تحقيق العدالة والجودة، وتلبيًة 

لالحتياجات التنموية.
15100%

قياس جودة مخرجات 
الكليات التقنية

تصميم وتأليف الحقائب التدريبية لمشروع نظام  المقررات للمعاهد 
الصناعية الثانوية والعمارة والتشييد بصورة متطورة وحديثه 

تواكب المستقبل.
16100%

بناء الحقائب 
التدريبية للمعاهد

م

تطوير حوكمة كاملة للمخطط اإلجرائي للتجهيزات واالستثمار األمثل لها، 
ويشمل ذلك دراسة اآللية الحالية لتوفير التجهيزات التدريبية وصيانتها  

في المنشآت التدريبية، تمهيدًا إلعادة حوكمتها وتطويرها.
17100%

حوكمة التجهيزات 
واالستثمار األمثل لها

STCEX
2  0  2  1 1  4  4  3
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مبادرات المؤسسة في برنامج تنمية القدرات البرشية : 

3.1.7 تطوير حوكمة لتراخيص 4
مؤسسات التدريب األهلي 

والحكومي

تهدف هذه المبادرة إلى مراجعة األنظمة واللوائح الخاصة بتراخيص مؤسسات 
و  وغيرها.  التدريب  ومعسكرات  األكاديميات  مثل  والحكومي  األهلي  التدريب 
تحديد معايير الجودة و الخدمة و معالجة نطاق التراخيص ليشمل منشآت التدريب 
التدريب  مؤسسات  لتراخيص  مفعله  جديدة  حوكمة  وتطوير  والحكومي  األهلي 

األهلي والحكومي .

2.2.2 برنامج التلمذة الصناعية 2
(Apprenticeship)

تهدف الدراسة الى تقييم جدوى إطالق التلمذة الصناعية في المملكة باعتبار 
الوضع الراهن محليا، مع مقارنة أفضل الممارسات العالمية (5-10 دول)، وتحديد 
تشغيلي  نموذج  القتراح  تمهيدا  واالستدامة،  لإلطالق  الممكنة  السياسات 

يتناسب مع مخرج الدراسة مع تطوير خطة التنفيذ قبل االطالق .

وصف المبادرة اسم المبادرة رقم المبادرة م

 2.2.5 تنمية قدرات ريادة األعمال 1
في مؤسسات التعليم 

التقني والمهني

األعمال  ريادة  قدرات  لتنمية  متنوعة  مقررات  تطوير  إلى  المبادرة  هذه  تهدف 
بحسب المجاالت بحيث يشمل المقرر الواحد محتوى عام لريادة األعمال ومحتوى 
شراكات  تعزيز  في  يسهم  مما  الواعدة  المجاالت  في  األعمال  لريادة  تخصصي 
العملي  التدريب  يوفر  مما  المحلية،  الناشئة  الشركات  مع  واألقسام  الكليات 

والتجريبي لريادة األعمال. 

2.1.12 توسيع الطاقة االستيعابية 3
للمؤسسة العامة للتدريب 
التقني والمهني وتطوير 

آلية التمويل المستدام

والتدريب  التعليم  في  المسجلين  الطالب  عدد  زيادة  على  النظام  قدرة  توسع 
مع  ومستدامة  فاعلة  استراتيجية  شراكات  تطوير  خالل  من  والمهني  التقني 
القطاع الخاص، ووضع السياسات الممكنة لذلك لتشمل آليات التحويل والحوافز، 
وذلك لضمان استدامة الشراكات العالمية والعمل على خلق شراكات جديدة بما 

يضمن مواءمة مخرجات البرامج التدريبية مع احتياجات سوق العمل.  

يســعى برنامــج تنميــة القــدرات البشــرية وهــو أحــد البرامــج املســتحدثة لرؤيــة اململكــة 2030م، لتطويــر قــدرات جميــع مواطنــي اململكــة العربيــة الســعودية 
ويركــز علــى تعزيــز القيــم والتطويــر املهــارات األساســية ومهــارات املســتقبل وتنميــة املعــارف فــي مختلــف املجــاالت.
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2.1.2 تقييم معدالت التوظيف 7
لبرامج التدريب التقني 

والمهني ومراجعة 
التخصصات الدراسية 

تهدف هذه المبادرة الى تطوير وإعادة هيكلة برامج التدريب التقني والمهني 
لتتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل من خالل إعداد وتطبيق منهجية 
على  بناء  لها  المناسبة  الحلول  بوضع  التدريبية  البرامج  هيكلة  وإعادة  لتطوير 
اإلحصائية  البيانات  في  الموثقة  األخيرة  للسنوات  التوظيف  معدالت  تقييم 
يتم  أن  على  البرامج  مخرجات  جودة  وتحليل  السعودي،  العمل  لسوق  الرسمية 

التنسيق في ذلك مع وحدة استشراف العرض والطلب في سوق العمل.

وصف المبادرة اسم المبادرة رقم المبادرة م

2.2.6 التبادل العالمي لطالب 6
التعليم والتدريب التقني 

والمهني

التبادل  برنامج  عمل  ونموذج  عمل  خطة  وتفعيل  تقديم  إلى  المبادرة  تهدف 
العالمي لطالب التعليم والتدريب التقني والمهني عن طريق تعزيز التوسع في 
والدولية من  المحلية  والمعاهد  الكليات  لتمكين طالب   ، الطالبي  التبادل  برامج 
دراسة فصل أو فصلين دراسيين في مؤسسة دولية شريكة مع التركيز على بناء 

ممكنات لذلك.

2.1.6 حمالت لتحفيز االلتحاق 5
بالتدريب التقني والمهني

الصورة  وتغيير  والمهني  التقني  التدريب  جاذبية  لرفع  توعوية  حمالت  إطالق   
نشر  خالل:  من  وذلك  الطالب  التحاق  زيادة  بهدف  المهنية،  البرامج  عن  السلبية 
التوظيف،  ومعارض  المدارس،  داخل  الفعاليات  في  والمشاركة  االحصائيات، 

والوصول للطالب عبر قنوات متعددة
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ثالثًا: إدارة التغيري

تعمــل اإلدارة علــى تهيئــة املــوارد البشــرية للتكيــف مــع التغييـــر وتلبيــة رغبــات التجديــد التــي يفرضهــا واقــع بيئــة العمــل وذلــك بمــا يكفــل تحقيــق 
املؤسســة ملســتهدفاتها ، وباالعتمــاد علــى منهجيــات وعمليــات مناســبة تضمــن جــودة قيــاس األداء واملخرجــات .

مشاريع
إدارة التغيير

التوعية 
ببرامج التدريب 
المسائية في 

المعاهد الثانوية 
الصناعية

التعريف
بأنماط التدرب 

اإللكتروني

منصة أفكار

منهجية إدارة التغيير 
ونماذجها بناًء على 

المنهجية العالمية للتغيير 
المعتمدة باإلدارة

التوعية بمشاريع 
المؤسسة 

إعداد وثيقة 
حوكمة األعمال 

وتعريفاتها
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رابعًا: مكتب التحول الرقمي

توجهــت املؤسســة ضمــن ســياق رؤيــة اململكــة 2030 إلــى تعزيــز جاذبيــة التعليــم ونشــر ثقافــة التدريــب التقنــي واملنهــي، ويفــرض هــذا الســياق االســتراتيجي 
علــى املؤسســة وضــع اســتراتيجية للتحــول الرقمــي وبنــاء املبــادرات الالزمــة لتحقيقهــا. 

أبرز إنجازات
اإلدارة

مشروع الخطة اإلستراتيجية 
للتحول الرقمي 

ربط مبادرات تنمية القدرات البشرية 
بسياسة االقتصاد الرقمي 

حصر المنصات الرقمية القائمة 
والتابعة للمؤسسة لدى هيئة 

الحكومة الرقمية

حصر الدوائر الرقمية لدى 
المؤسسة

قياس التحول الرقمي 
الحكومي في دورته (التاسعة) 

مشروع قطاع التعليم ( قياس 
تجربة المستفيد مع المؤسسة ) 

مشروع التحول الرقمي
في قطاع التدريب 

التوعية بالتحول الرقمي 
ورفع القدرات 

اعتماد حوكمة التحول الرقمي (اعتماد 
الميثاق وتشكيل اللجان وتعيين ممثلي 
التحول الرقمي في المنشآت التدريبية)
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الفصل الثالث : برامج التدريب في المؤسسة
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أوال: الربامج التدريبية

وانتهــاًء  التأهيليــة  بالــدورات   
ً
ومــرورا القصيـــرة  التدريبــة  الــدورات  مــن  بدايــة  األعمــال،  قطــاع  احتياجــات  حســب  املقدمــة  التدريبيــة  البرامــج  تتنــوع 

: التالــي  النحــو  علــى  الحكوميــة  التدريبيــة  املنشــآت  تتنــوع  ذلــك  علــى  وبنــاًء  التطبيقيــة  الهندســة  ببكالوريــوس 

أوال: الربامج التدريبية

وانتهــاًء  التأهيليــة  بالــدورات   
ً
ومــرورا القصيـــرة  التدريبــة  الــدورات  مــن  بدايــة  األعمــال،  قطــاع  احتياجــات  حســب  املقدمــة  التدريبيــة  البرامــج  تتنــوع 

: التالــي  النحــو  علــى  الحكوميــة  التدريبيــة  املنشــآت  تتنــوع  ذلــك  علــى  وبنــاًء  التطبيقيــة  الهندســة  ببكالوريــوس 

أ- الكليات التقنية
ب- المعاهد الثانوية الصناعية

ومعاهد العمارة والتشييد
ت- معاهد التدريب المهني
في السجون، ورعاية الفتيات

ج- معاهد الشراكات
اإلستراتيجية

ح-الكليات التقنية
العالمية
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ثانيًا: المنشآت التدريبية ) الحكومية والرشاكات اإلسرتاتيجية والكليات التقنية العالمية( 

أ -عدد المنشآت التدريبية ) الحكومية والرشاكات اإلسرتاتيجية والكليات التقنية العالمية في جميع مناطق المملكة(  :

240

الكليات التقنية – المعاهد الثانوية
الصناعية  - معاهد السجون

المجموع

286

38

معاهد الشراكات
اإلستراتيجية 

8

الكليات التقنية 
العالمية

شرقية
طقة ال

من
ال

حائل

الجوف

المدينة
المنورة

الرياض

نجران

تبوك

القصيم

عسير

مكة المكرمة

منطقة الحدود الشمالية

الباحة 

جازان

8109

7007

211022

1713333

4913264

8008142016360036

91010

274233

201122

131014

111012
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ب - المتدربون والخريجون في المنشآت التدريبية الحكومية :

الكليات التقنية  ( برنامج البكالوريوس )

الكليات التقنية ( برنامج الدبلوم )

المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد العمارة والتشييد

المعاهد الصناعية المهنية بالسجون

معاهد الشراكات االستراتيجية

الكليات التقنية العالمية

الخريجونالمقيدوننوع البرنامج

برنامج اللغة اإلنجليزية

اإلجمـــــــــــالي

English

16,915

203,790

24,295

5,265

6,155

 16,435

7,134

279,989

المقبولون

7,889

81,356

13,483

5,791

2,809

2,615

8,893

122,836

4,143

41,294

7,382

3,674

4,469

 2,178

5,909

69,049
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ج - معاهد الرشاكات اإلسرتاتيجية : 

الخريجون المستمرون المقبولون

معاهد الشراكات
اإلستراتيجية

الخدمات التشغيلية
لمعاهد الشراكات

طريقة التدريب عدد التخصصات نوع البرنامج

انتظام –217
2,8096,1554,469عن بعد

تشغيل وإدارة المركز الوطني للشراكات االستراتيجية وتشمل المهام إصدار وتجديد تراخيص 
المعاهد، إعداد تقارير تشغيلية ومالية للمركز، مراقبة ومتابعة تنفيذ توصيات مجالس إدارة 

المعاهد، التصديق على الشهادات (الجديدة / بدل فاقد).

يعتمــد هــذا النــوع مــن التدريــب علــى مشــاركة قطــاع األعمــال فــي العمليــة التدريبيــة مــن خــالل تحديــد املهــارات املطلوبــة وتطويــر املناهــج التدريبيــة 
وأســاليب الجــودة واملشــاركة فــي اختيــار مــزود الخدمــات التدريبيــة.

ــرـ البنيــة التحتيــة للتدريــب ويســاهم صنــدوق تنميــة املــوارد البشــرية "هــدف" بتغطيــة  بينمــا تتولــى املؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي واملنهــي توفيـ
تكاليــف العمليــة التدريبيــة، حيــث أن جميــع املتدربيـــن باملعاهــد يتــم تســجيلهم باملؤسســة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة مــن اليــوم األول للتدريــب، 

وإلحاقهــم بالعمــل مباشــرة بعــد التخــرج مــن املعهــد.
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أبرز قطاعات الرشاكات اإلسرتاتيجية :

الصناعات
الغذائية

السياحة
المالالترفيهوالفندقة

واالستثمار

النقل
والدعم

اللوجستي

الطاقة
والكهرباء

والمياه

الخدمات
اإلنشاءاتالصناعية

البترول
والغاز

المشاريع
الكبرى

االتصاالت 
وتقنية

المعلومات
التعدين
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د - الكليات التقنية العالمية :

تقــدم شــركة كليــات التمّيـــز مــن خــالل الكليــات التقنيــة العامليــة برامــج تدريبيــة متعــددة فــي مجــاالت تخصصيــة ونوعيــة لخريجــي الثانويــة العامــة، 
بنيــت وفــق أفضــل املمارســات واملعاييـــر الدوليــة والتــي تلبــي حاجــة الســوق الســعودي مــن الكــوادر الوطنيــة املاهــرة.

الخريجون المستمرون المقبولون

الكليات التقنية
العالمية

الخدمات التشغيلية
للكليات التقنية

العالمية

طريقة التدريب عدد التخصصات

 بعض التخصصات مشتركة بين البنين والبنات.

نوع البرنامج

انتظام –49
2,61516,4352,178عن بعد

تقوم الكليات التقنية العالمية بالتدريب على أفضل الممارسات 
العالمية باستخدام أحدث الوسائل التدريبية من خالل كفاءات 

وطنية ودولية متخصصة.
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ثالثًا : خدمات المتدربني

سبب الفرق بين النسب بين عامي 2020 و2021 م :

* بسبب أعداد القبول في الربع األخيـر. 

** بسبب استمرار القبول في كليتين فقط )الكلية التقنية العاملية لعلوم الطيران والكلية التقنية العاملية بالجعيمة(،

     وإيقاف القبول بباقي الكليات 6 كليات.

*  الكليات التقنية ) بكالوريوس ( تشمل ) بنين/ بنات ( .

أ - القبول والتسجيل :

نسبة التغير ٪البرنامج
القبول في العام

المالي 1442/1441هـ
القبول في العام

المالي 1443/1442هـ

الكليات التقنـية (بكالوريوس) صباحي/ مسائي

الكليات التقنـية (دبلوم) صباحي/ مسائي

المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهدالعمارة والتشييد 

معاهد التدريب المهنية بالسجون (رجال ونساء)

معاهد الشراكات االستراتيجية*

الكليات التقنية العالمية**

77,128

9,748

5,589

3,630

5,325

6,302

81,356

13,483

5,791

2,809

2,615

7,889

% 5

% 38

% 4

% -23

% -51

% 25

جدول مقارنة بين عامي 2020 و2021
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ب - اإلرشاد والتوجيه المهين :

هو أحد البرامج التي تركز على تعزيز مفهوم العمل التقني والمهني بالتعاون مع مدارس التعليم العام وتهدف إلى 
ترسيخ القيم السلوكية ورفع مستوى الثقافة التقنية والمهنية وتنمية االتجاهات اإليجابية نحو العمل التقني والمهني.

برنامج الثقافة التقنية والمهنية

برنامج الثقافة
التقنية والمهنية

نوع البرنامج

المستفيدون

المنشآت التدريبية
عدد المتدربين الحاصلين على

مكافأة التفوق العلمي

المدارس المشاركةالمشاركونالتخصصات

52,4071058,508

2,588

160

268

مكافأة التفوق
العلمي

الكليات التقنية

المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد 
العمارة والتشييد

2,748 اإلجمــــــــــــــــــــــــــــــالي
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برنامج تهيئة المتدربيـن الجدد

المستهدفونالمنشآت المنفذةالبرامجعدد مرات التنفيذ عدد المستفيدين

73,954 336

برنامج التنمية السلوكية الشاملة

138,538 282 282

برنامج حماية (النـزاهة)
بالتعاون مع هيئة الرقابة

ومكافحة الفساد

المنشآت
المستفيدونالمشاركة

برنامج حماية (النـزاهة)
بالتعاون مع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

برنامج الوقاية
من التدخين والمؤثرات العقلية

المنشآت المنِفذةالمستهدفونالبرامج

138,538 343 1,032

311 178,125 466

المستفيدونالمنفذون

المستفيدون دراسات الحالة
الرسائل

والمنشورات
الخدمات
اإلرشادية

البرامج

برنامج اإلرشاد التقنيبرنامج الحماية الفكرية

153,279 41,814 18,5058,652
75,931 133 266
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البرامج التدريبية المساندة للمتدربين والمتدربات برنامج تحفيز المتدربين

المنشآت المنفذةالبرامج
المتدربون

المستفيدون

92,556

13 15,398163

299 598

إجمالي
المسِجلين

عدد البرامج
التدريبية

المنشآت
المنِفذة

برنامج سجل المهارات الشخصية

40,283 12,722 4,577

عدد الدورات
المنفذة

عدد السجالت
المصدرة

المتدربون
المستفيدون

برنامج التوعية الرقمية

عدد اللقاءات 
المنفذة من إدارات 

المناطق

عدد المستفيدين 
من البرنامج

عدد اللقاءات 
المنفذة بالمنشآت 

التدريبية

عدد
المستفيدين

 370 لقاء 50 لقاء
53,042 
متدرب / ة

103,014
متدرب / ة
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مراكز التدرب اإللكتروني 

72

453

24,822

35

567

4,383

20

69

2,014

63

531

61,848

33

43

1,711

8

15

801

المراكز الفرعية
176

مراكز االختبارات
90

األكاديمية

أعداد األكاديميات

عدد المدربين والمدربات
المستفيدين من برامج األكاديميات

عدد المتدربين والمتدربات
المستفيدين من برامج األكاديميات

عدد الشهادات االحترافية

171 شهادة معتمدة حسب التخصصات التالية :
تقنية

المعلومات
اللوجستيات

والنقل
السياحة

والفندقة

مهارات إدارية الطاقة الهندسة

رابعًا : التدرب اإللكرتوني

يعنــى التــدرب اإللكترونــي بنشـــر الخدمــات اإللكترونيــة عبـــر خارطــة الوطــن فــي جميــع مــدن ومحافظــات اململكــة عبـــر شــبكة مــن املراكــز الفرعيــة 
للتــدرب اإللكترونــي فــي املنشــآت التدريبيــة .

املالكــة  الجهــة  تصدرهــا  وثيقــة 
عامـــــــة،  خاصــــــة،  جهــة   - للوثيـقــــة 
دوليــة-  منظمــات  هيئــة،  أكاديميــة، 
تثبــت قــدرة الفــرد علــى إتقــان مهــارات 
مهنيــة  أو  تقنيــة  تطبيقيــة  ومعــارف 

اختباراتهــا. اجتيــاز  بعــد  معينــة 

 الشهادات االحرتافية :
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إجمالي مستخدمي
بوابة التدرب
اإللكتروني

إجمالي التقييمات
على منصة

التدرب اإللكتروني

إجمالي ساعات
البث على منصة

التدرب اإللكتروني

إجمالي عدد
المستفيدين من

األكاديميات

عدد التخصصات
المرتبطة

باألكاديميات

عدد المقررات
المرتبطة

باألكاديميات

عدد المدربين والمدربات
المؤهلين على

األكاديميات

 179,7391,194,684858,976451,678 11 أكثر من  95,579

إجمالي الندوات
اإللكترونية

المنفذة

21

إجمالي عدد
الحقائب اإللكترونية

المنفذة 

40

عدد المقاطع
المرئية التدريبية

المنفذة

431

عدد الكائنات
التدريبية

المصممة

415

عدد
الدروس

المصممة

978

عدد الرسوم
البيانية المنفذة

لتقارير المؤسسة

عدد المشاريع
المنفذة إلدارات

المؤسسة

عدد
الدروس

المشاهدة

عدد المستفيدين
من الحقائب
اإللكترونية

87763,000 765,000
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إحصائيات الدعم الفين

رسائل التوعية

1,734

اإلتصال المباشر

11,961

محادثات
البريد اإللكتروني

10,718

بطاقات الدعم
الفني للمدربين

489

بطاقات الدعم
الفني للمتدربين

4,306

المحادثات الفورية

10,532
المجموع

39740
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خامسًا : برنامج التقنية الخاصة

 علــى الكليــات التقنيــة التــي تقــدم 
ً
يعنــى البرنامــج بتقديــم الدعــم واملســاندة للبرامــج التدريبيــة لــذوي اإلعاقــة والتوســع فــي البرامــج الخاصــة، فضــال

برامــج تدريبيــة لفئــة اإلعاقــة الســمعية فــي )5( كليــات تقنيــة هــي )كليــة االتصــاالت واملعلومــات بالريــاض، الكليــة التقنيــة باملدينــة املنــورة، الكليــة التقنيــة 
.)

ً
ببريــدة، الكليــة التقنيــة بالدمــام، الكليــة التقنيــة الرقميــة للبنــات بالريــاض( بتخصــص )التطبيقــات املكتبيــة وصيانــة الحاســب اآللي للمعاقين ســمعيا

إحصائيات التقنية الخاصة خالل العام التدرييب 1442-1443 هـ

الفترة األولى
( الفصل الثاني 1442 )

الخريجونالمتدربون المقيدونعدد المنشآتالفترة المقبولونعدد التخصصات

اإلجمــــــالي

35113626240134

الفترة الثانية
421306662800( الفصل األول 1443/1442 )

520134اإلجمالي غير تراكمي77243



58



59

الفصل الرابع : التدريب األهلي
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التدريب األهيل

فــي التدريــب،  بــاإلدارة العامــة للتدريــب األهلــي تشــجيع القطــاع الخــاص علــى االســتثمار  تولــت املؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي واملنهــي ممثلــة 
ــا األنظمـــة الخاصـــة  ــا وعـــدم مخالفتهـ ومســؤولية منــح التراخيــص ملنشــآت التدريــب األهلــي واإلشــراف عليهــا ومتابعتهــا؛ للتأكـــد مـــن جـــودة التدريـــب فيهـ
بالتدريـــب. وسعًيا لضبـــط جـــودة التدريـــب وضمـــان جـــودة املخرجـــات تقـــوم املؤسســـة بمتابعـــة األداء فـــي منشـــآت التدريـــب األهلي  مـــن خـــالل الزيـــارات 
اإلشـــرافية واتخــاذ مجموعـــة مـــن اإلجـــراءات الالزمــة لتصحيــح وضــع املنشــأة املخالفــة تبــدأ مـــن اإلشـــعار وتنتهـــي باإللغـــاء لرخصـــة التدريـــب، وإجـــراء 

االختبـــارات النهائيـــة ملتدربـــي منشـــآت التدريـــب األهلــي لضمـــان جـــودة مخرجاتهـــا وإعطـــاء مصداقيـــة وثقـــة فـــي شـــهاداتها.

إنجازات  

أواًل : خدمات وإحصائيات الرتاخيص وضبط الجودة

الرخص الجديدة/ 
المجددة

عدد جلسات 
االختبارات المحوسبة 

عدد المختبرين في 
اإليقاف المؤقت اإلنذار االختبار التأهيلي 

إلغاء الرخصة لــ 18 منشأة 
بناًء على طلب مّالك المنشآت

عدد المختبرين في 
االختبار الشامل 

اإلشعار الزيارات اإلشرافية 

5,207 233/29312,15847,104221135156170
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ثانيًا : إحصائيات منشآت التدريب األهيل 

شرقية
طقة ال

من
ال

حائل

الجوف

المدينة
المنورة

الرياض

نجران

تبوك

القصيم

عسير

مكة المكرمة

منطقة الحدود الشمالية

الباحة 

جازان

1,203 منشأة تدريبية أهلية المجمـــوع

15

21

57

228

422

13

3162

10

232

56

37

19
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نوع المؤهل المعتمد

مستوى الدخول

المشغل

درجة المؤهل العلمي المطلوبة للقبول بالبرنامج التدريبي.

الجهة المسؤولة عن تقويم تلك البرامج التدريبية وهي منشآت التدريب األهلي .

هي البرامج التدريبية المعتمدة لمنشآت التدريب األهلي ( الدبلوم التدريبي - البرنامج التدريبي 
- الدورة التأهيلية - الدورة التطويرية ).

* دبلوم تدريبي : برنامج تدريبي مدته من سنتين إلى ثالث سنوات .
** برنامج تأهيلي : برنامج تأهيلي مدته من سنة إلى اقل من سنتين .

*** دورة تأهيلية : برنامج تدريبي مدته أكثر من شهر إلى اقل من سنة، وعدد ساعاته أكثر من 60 ساعة تدريبية .
**** دورة تطويرية : برنامج تدريبي ال تزيد مدته عن شهر واحد،  وعدد ساعاته ال تزيد عن 60 ساعة تدريبية .

عدد البرامجنوع المؤهل المعتمد

43 دبلوم تدريبي

6 برامج تأهيلية

626 دورة تأهيلية

7,634 دورة تطويرية

المشغل مستوى الدخول

منشآت التدريب األهلي 

منشآت التدريب األهلي 

منشآت التدريب األهلي 

منشآت التدريب األهلي 

مستوى الدخول

متوسط و ثانوي  ( علمي/أدبي )

وفق الخطة المعتمدة

وفق الخطة المعتمدة

* دبلوم تدريبي

**برنامج تأهيلي

***دورة تأهيلية

****دورة تطويرية

إحصائيات الربامج التدريبية المعتمدة
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1,218,358

29,103

21,813

2587

1,271,861

871,626

18,089

17,872

5,040

912,627

999,319

9,919

3,101

383

1,012,722

672,019

5,765

1,733

900

680,417

1,671,338

15,684

4,834

1,283

1,693,139

المجموعنوع البرنامج
عدد

المتدربين
عدد

المتدربات
عدد

 الخريجين
عدد

المجموعالخريجات

اإلجمــــــالي

الدورات التطويرية

الدورات التأهيلية

البرنامج التأهيلي

الدبلوم

2,089,984

47192

39685

7627

2,184,488

إحصائيات المتدربني والمتدربات / والخريجني والخريجات حسب نوع الربنامج



64

المجمــــــــوع

عدد
التخصصات نوع البرنامج

34

35

69

طريقة
التدريب

عدد المنشآت
التدريبية

63

102

165

المقبولون

11,583

9,043

20,626

المستمرون

22,436

19,684

42,120

الخريجون

3,455

2,631

6,086

المعاهد العليا األهلية (رجال)

المعاهد العليا األهلية (نساء)

صباحي/مسائي

صباحي/مسائي

عدد أعضاء الهيئة التدريبية واإلدارية السعوديين وغير السعوديين

3,81111,133 نساء اإلجمالي7,322 رجال

إحصائيات المعاهد العليا األهلية
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الفصل الخامس : برامج التدريب 
المساندة  وخدمة المجتمع
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الربامج المساندة وخدمة المجتمع - مقدمة

تتعــدى الخدمــات التدريبيــة املقدمــة للمتدربيــن املنتظميــن فــي الكليــات واملعاهــد التقنيــة لتمتــد لدعــم أفــراد املجتمــع بكافــة أطيافــه مــن خــالل 
النمــاذج التاليــة :

بمشاركة  الوط��  األعمال  ر�ادة  معهد   ����
ُ
أ

أرام�و  وشركة  االجتماعية  التنمية  بنك 
ثقافة  �شر  مجال   �� تدر��ية  برامج  لتقديم 
العمل ا��ر و�رنامج رواد األعمال، وتم توف�� 
الكفاءات ال�شر�ة ال�� تقوم ع�� فروع املعهد 

املن�شرة �� م�شآت التدر�ب باملؤسسة.

ريادة األعمال

والبنــــات  للبنـيـن  التقنـية  ال�ليات  ��ر�جـي  اإلنجل��يــــــة  اللغـــــة  برنـــــامج  املؤسسة  تنفـذ 
لتأهيلهم لسوق العمل فـي عــــدد مـن الفــروع، مع مؤسسة �عليمية متخصصة فـي تدر�ب 
اللغة   �� األم  لغ��م  مدر�يـن  طر�ق  عن  التدر�ب  تنفـيذ  بموجبھ  يتم  اإلنجل��ية،  اللغة 
باللغة  االتصال  مـــهارات  عـــ��  �امل  تدر���  فصل  خالل  البـرنامج  و�ركـز  اإلنجل��ية. 

اإلنجل��ية التـي يحتاجها املتــدرب للعمل بــــالقطـــاع الــــخـــاص.

التهيئة لسوق العمل
( تطوير مهارات الخريجيـن في اللغة اإلنجليزية )

ت�نوع برامج خدمة ا��تمع حسب االحتياج؛ 
�عض  طلب  حسب  خاصة  برامج  فم��ا 
ا��هات ا���ومية وا��اصة، أو برامج عامة 
طرح ��ميع فئات ا��تمع، و�تم تقديم تلك 

ُ
ت

ال��امج �� جميع م�شآت املؤسسة التدر��ية 
املن�شرة �� مناطق اململكة.

برامج خدمة المجتمع

English

74,577

الدورات اإللكترونية

اإلجمالي

1,6621,288 34,34640,231

المحاضرات التعريفية

2,950
اإلجمالي

4338

عدد الدورات المنفذة

624493

مجتازو الدورة

1,153820

المشاريع المعتمد تمويلها

322207

المشاريع تحت التأسيس

372294

المشاريع المفتتحة

81
اإلجمالي

666
اإلجمالي

529
اإلجمالي

1,973
اإلجمالي

1,117
اإلجمالي

برنامج رواد األعمال
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أواًل: ريادة األعمال

معهــد ريــادة األعمــال الوطنــي "ريــادة" تنظيــم وطنــي غيـــر ربحــي يقــدم املســاعدة للراغبيــن فــي ممارســة العمــل الحــر وأصحــاب املشــاريع الصغيـــرة 
والناشــئة مــن الجنســين مــن خــالل التدريــب والتأهيــل وتقديــم االستشــارات واإلرشــاد واحتضــان املشــاريع واملســـاعدة علــى الحصــول علــى التمويــل 

وتســهيل اإلجــراءات الحكوميــة بواســطة نخبــة مــن املتخصصيــن الوطنييـــن فــي مجــال ريــــادة األعمــال وباعتمــاد أحــدث األســاليب والتقنيــات.

74,577

الدورات اإللكترونية

اإلجمالي

1,6621,288 34,34640,231

المحاضرات التعريفية

2,950
اإلجمالي

4338

عدد الدورات المنفذة

624493

مجتازو الدورة

1,153820

المشاريع المعتمد تمويلها

322207

المشاريع تحت التأسيس

372294

المشاريع المفتتحة

81
اإلجمالي

666
اإلجمالي

529
اإلجمالي

1,973
اإلجمالي

1,117
اإلجمالي

برنامج رواد األعمال
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قيد التخرج

مجتازو الدورات

213

القروض المعتمدة

313

المشاريع المفتتحة

71

الخريجون

مجتازو الدورات

8815

القروض المعتمدة

16425

المشاريع المفتتحة

3910

إجمايل المستفيدين من برامج ريادة من المقيدين والخريجني من منسوبي المؤسسة العامة للتدريب التقين والمهين
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ثانيًا: مركز األعمال وخدمة المجتمع

يقــوم مركــز األعمــال وخدمــة املجتمــع بربــط املؤسســة بقطاعــات املجتمــع ومؤسســاته لتحقيــق عــدد مــن األهــداف ومنهــا االســتثمار األمثــل للمــوارد 
البشــرية بمــا يخــدم املجتمــع وتنميــة العالقــة بيــن املجتمــع ومرافــق املؤسســة التدريبيــة وتقديــم الخدمــات التدريبيــة واالستشــارية واملشــاريع فــي نشــر 

الوعــي التقنــي لجميــع أفــراد املجتمــع.

إنجازات  

تنفيذ البرامج التطويرية لمنسوبي 
المؤسسة 475 برنامجًا تدريبيًا 

لعدد 22,002 متدرب.

عدد المنشآت التدريبية 
181 مركز.

تنفيذ المرحلة السادسة لمبادرة التدريب 
المجتمعي ( ُأتقن ) وتدريب عدد 11,565 

ملتحق بالبرامج التدريبية.

االستمرار في تنفيذ االتفاقية مع المركز 
السعودي لكفاءة الطاقة لتنفيذ البرنامج 

التدريبي "حفظ الطاقة في المباني" 
لمنسوبي الجهات الحكومية.

تنفيذ مشاريع وبرامج تدريبية لعدد 
من الجهات الحكومية في القطاعات 

المدنية واألمنية والعسكرية.
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إحصائيات البرامج التأهيلية

عدد المتدربينعدد البرامج التدريبيةتصنيف البرامج التدريبية

البرامج العامة

البرامج الخاصة ( للجهات العامة والخاصة )

البرامج المجانية (لألفراد والجهات)

البرامج التطويرية لمنسوبي المؤسسة

278

388

106

475

5,845

6,948

2,637

22,002
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ثالثًا: برنامج اللغة اإلنجلزيية

  هو برنامج يتم تنفيذه )عن ٌبعد( لخريجي املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي عن طريق مدربيـــن لغتهم األم هي اإلنجليزية باستخدام أفضل 
املنهجيــات عــن طريــق شــركة متخصصــة فــي مجــال تدريــب اللغــات. يتــم اســتخدام أفضــل املناهــج واألدوات التــي تمكــن املتــدرب مــن التفاعــل معهــا 
عــن بعــد، كمــا يتــم اســتخدام اإلطــار املرجعــي األوروبــي املشتـــرك للغــات )CEFR( كمقيــاس معيــاري لتقييــم أداء املتدربيـــن وقيــاس تحســن مســتويات 

كفاءتهــم اللغويــة قبــل التدريــب وفــي أثنائــه وبعــد نهايتــه.

الفترة األولى
( الفصل الثاني 1442 )

الفترة الثانية
( الفصل األول 1443/1442 )

الخريجونالفترة المقبولونعدد الشعب ( الفروع )

اإلجمــــــالي

95

95

4,222

4,671

2,711

3,198

1908,8935,909
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الفصل السادس : جـودة الـتـدريب
                                      وتطوير األعمال
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أواًل: ضبط جودة التدريب

تعنى املؤسســة بشــكل مســتمر في تحســين ورفع مســتوى جودة خدماتها التدريبية والتشــغيلية لتحقيق أعلى مســتويات معاييـــر االعتماد؛ لالرتقاء 
بنوعية الخدمات التي تقدمها املؤسســة للمســتفيدين؛ لتوفيـــر بيئة عمل تدريبية محفزة وجاذبة.    

األعمال المنجزة

13منشـأة  عدد  تحسين  خطط  مراجعة 
على  بالحصول  تكللت  والتـي  تـدريبيــة 

االعتماد  المؤسسي الكامل .

2
ومسؤولي  تـدريبيـة  13منشـأة  لعدد  ورش  إقامة 
الجودة في اإلدارات العامة بالمناطق بهدف توضيح 

آليات إعداد خطط التحسين .

1

تنفيذ ورش عمل مختلفة في نشر ثقافة الجودة واالعتماد 
وفق أفضل الممارسات داخل المنشآت التدريبية، حيث تم 
الورش  هذه  لتقديم  تدريبية  14منشأة  عدد  مشاركة 

ودعمها بالخبرات المختلفة داخليًا وخارجيًا .

تدريبية  منشأة   56 عدد  تهيئة  و  اختيار 
وفـق  المـؤسسـي  االعتماد  في  للدخول 

المـعـايـيـر المحدثة من جهة االعتماد .

3

4
للمدربين  التطويرية  للبرامج  التدريب  جودة  ضبط 
برنامج   420 خالل فترة األسابيع المساندة لعدد 
تطويري وزيارات تمهيدية للبرامج بلغ عددها 460 

زيارة  و261 زيارة تقييمه نهائية . 

5 6
تنفيذ استطالعات رأي لقياس رضا المتدربين 
التعاوني  التدريب  برنامج  عن  والمتدربات 
عدد  بإجمالي  الصباحي   الصيفي  للفصل 

استجابات حوالي 2,000 استجابة .



77

ثانيًا: تصميم وتطوير المناهج

التــي تتفــق مــع سياســات املؤسســة  إلــى إعــداد اآلليــات املناســبة لتصميــم وتطويــر املناهــج وتنفيذهــا بالطريقــة  تهــدف اإلدارة العامــة للمناهــج 
 علــى املعاييــر املهنيــة وحاجــة الكفايــات 

ً
وأهدافهــا املســتقبلية، حيــث تقــوم بإعــداد الخطــط والحقائــب والبرامــج التدريبيــة للقطاعــات املختلفــة اعتمــادا

التدريبيــة، كمــا تقــوم بتقويــم ومراجعــة واعتمــاد البرامــج التدريبيــة فــي القطــاع الخــاص، باإلضافــة إلــى معادلــة البرامــج والشــهادات االحترافيــة.

جهود إدارة تصميم وتطوير المناهج

تطوير التخصصات المعتمدة

البيان/النوع
الكليات التقنية

(بكالوريوس)
الكليات التقنية

 (دبلوم)
المعاهد الثانوية الصناعية 
ومعاهد العمارة والتشييد 

184827

130تصميم التخصصات الجديدة

070تحديث الخطط التدريبية

1,0113,12530معادلة المقررات
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الربامج والدورات والدبلومات المعتمدة للتدريب األهيل والقطاعات العسكرية

اعتماد دبلومات وبرامج ودورات
 ( التدريب األهلي )

دبلوم تدريبي/ بكالوريوس 
تطبيقي

 48 مؤهل دبلوم 
 18 مؤهل بكالوريوس

تحويل خطط التدريب األهلي

معادلة برامج للقطاعات 
العسكرية 524450

نوع
المؤهل المعتمد

عدد المؤهالت
/البرامج

 48 تخصص دبلوم ثانويثانوي صناعي
27 تخصص دبلوم ثانوي
102برنامجًا تأهيليًا   + 
19برنامج لسجون للبنات

نوع
المؤهل المعتمد

عدد المؤهالت
/البرامج

المعاهد الصناعية والعمارة 
والتشييد الثانوية الكليات التقنية ) بنني وبنات (
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ثالثًا: التنسيق الوظيفي للمتدربني والمتدربات

البحــث وتوفيـــر فــرص العمــل املناســبة واملالئمــة لتخصصــات املتدربيـــن واملتدربــات وذلــك مــن خــالل التنســيق مــع املؤسســات الحكوميــة والخاصــة 
لدراســة وتحديــد حاجــة ســوق العمــل، وبنــاء علــى ذلــك توجيــه الخريــج للمهنــة املناســبة لــه وتنفــذ كل هــذه العمليــات مــن خــالل التواصــل مــع الجهــات 

وعقــد مذكــرات التفاهــم لتوفيـــر الفــرص الوظيفيــة.

شرقية
طقة ال

من
ال

حائل

الجوف

المدينة
المنورة

الرياض

نجران

تبوك

القصيم

عسير

مكة المكرمة

منطقة الحدود الشمالية

الباحة 

جازان

332113
278152110

812271430

1,69414187

11,977534056

109131411

1,393143912

عدد الفرص 
الوظيفية

اإلجمالي

لقاءات التوظيف
برامج تهيئة

 الخريج لسوق العمل
لقاءات مديري

الموارد البشرية

54,276209227194

536362

492822

15,252413747

9,789000

11,381121411

188692

342121
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رابعًا: أنشطة البحوث والدراسات المهنية

تنفيــذ ودعــم البحــوث والدراســات املتعلقــة بالتدريــب التقنــي واملنهــي باعتبارهــا األداة والوســيلة لحــل املعوقــات ومواجهــة التحديــات وتطويــر العمل، 
ودعم منســوبي املؤسســة للمشــاركة في املؤتمرات والفعاليات العلمية لالســتفادة من الخبرات وإبراز القدرات.

حضور ومشاركة منسوبي المؤسسة للمؤتمراتاألبحاث والدراسات المدعومة

أبحاث ودراسات منجزة

اإلجمالي19

7,279

الحضور والمشاركة
في مؤتمرات محلية

الحضور والمشاركة
في مؤتمرات دولية

7,085

194
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إحصائية الحضور والمشاهدات للفعاليات اإللكرتونية

الجهات المشاركة عدد المشاهدات عنوان الفعالية م

اإلدارة العامة للمناهج - إدارة التجهيزات 
- الكلية التقنية باملدينة املنورة

2,567 ورشة العمل االفتراضية: مبادرة تجهيز األقسام التدريبية قسم التقنية الكهربائية – الطاقة املتجددة 1

اإلدارات العامة للتدريب التقني واملنهي 
باملناطق

258 ورشة العمل االفتراضية: برنامج تحديد األولويات البحثية للعام 2021م 2

اإلدارة العامة للتدريب التقني واملنهي 
بمنطقة الرياض

31,665 الندوة االفتراضية: احتياجات اململكة املستقبلية من املوارد البشرية التقنية 3

الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس 
والجودة

2,396 ورشة العمل االفتراضية: املساهمة بتفعيل دور اململكة في اللجان الدولية إلعداد املواصفات القياسية 4

اإلدارة العامة لالتصال املؤس�سي 5387 املرأة الخليجية: 2021 قيادة وتمكين 5

اإلدارة العامة للتدريب التقني واملنهي 
بمنطقة الجوف

12912 تنظيمات مشاريع الطاقة املتجددة والفرص الواعدة 6

مكتب إدارة البيانات 9673 البيانات أصٌل وقيمة 7

اإلدارة العامة للتدريب التقني واملنهي 
بمنطقة تبوك

9301 امللتقى العلمي للتوجيه واإلرشاد املنهي تحت شعار ) تخص�سي سر تميزي( 8

الكلية التقنية بمكة املكرمة 10542 اللقاء العلمي: املفردات التقنية اإلنجليزية في املنشآت التدريبية بين النظرية والتطبيق 9

مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني 
واملنهي

32000 امللتقى السعودي اإلماراتي للتدريب التقني واملنهي 10

الكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة 14600 ملتقى الرقمنة السعودية 11
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الجهات المشاركة عدد المشاهدات عنوان الفعالية م

اإلدارة العامة للتعاون الدولي باملؤسسة 
العامة للتدريب التقني واملنهي- وزارة 
الخارجية الفناندية وعدة مؤسسات 

تعليمية حكومية من دولة فنلندا

82
 ورشة عمل افتراضية مشتركة بعنوان "وجهات النظر السعودية والفنلندية عن التغير في التدريب التقني

"واملنهي
12

اإلدارة العامة لجودة التدريب 6526 الجودة و التميز ... استراتيجيات وتجارب 13

اإلدارة العامة ألنشطة املتدربين 4274 نحو مجتمع حيوي وعالم تقني TVTC منتدى 14

إدارة األمن السيبراني باملؤسسة والهيئة 
الوطنية لألمن السيبراني

7997 اإلدارة العامة لجودة التدريب 15

اإلدارة العامة للتدريب التقني واملنهي 
بمنطقة الرياض والكلية التقنية 

بالقويعية
3224 اإلدارة العامة ألنشطة املتدربين 16
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الدولةالمؤتمر عدد المشاركين

,1st HCT International Conference on Emotional Intelligence
Happiness & Well-Being in Higher Education

TESOL International Convention & English Language Expo

المؤتمر االفتراضي الدولي الرابع للبحوث السياحية

مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي - جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية

المؤتمر والمعرض التقني السعودي ( التاسع )

المؤتمر السعودي الدولي للسالمة والصحة المهنية

استخدام تقنيات الكتابة مع المتعلمين وكتابة التقرير باستخدام لينكس

منتدى العاملين مع الشباب (النسخة الثانية)
بعنوان: نحو قطاع شبابي فاعل في رؤية السعودية 2030م

Project Execution Technology Conference and Exhibit (PETC)

المؤتمر الدولي االفتراضي: التحول في التعليم والتدريب التقني والمهني  (اليونسكو)

STCEX
2  0  2  1 1  4  4  3

36

55

4

1

1

6,921

69

4

90

110

80

عصامي: الملتقى االفتراضي لتوظيف األيتام
السعودية

اإلمارات

أمريكا

البرتغال

السعودية

السعودية

السعودية

السعوديه

السعودية

فرنسا

السعودية

المشاركات المحلية والخارجية في المؤتمرات
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إصــدار العــدد الثالــث مــن "املجلــة الســعودية للتدريــب التقنــي واملنهــي" وهــي مجلــة دوريــة علميــة محكمــة تصدرهــا اإلدارة وتختــص بنشــر اإلنتــاج 
العلمــي للباحثيـــن فــي مجــال تطويــر التعليــم والتدريــب التقنــي واملنهــي.

اإلصدارات
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خامسًا: االتفاقيات والربامج التشاركية

بنــاء وإدارة التشــاركيات بيـــن املؤسســة وبيـــن وقطــاع األعمــال مــن الجهــات الحكوميــة واألهليــة، مــن خــالل التنســيق واملتابعــة واإلشــراف علــى تنفيــذ 
مجــاالت التعــاون وحصرهــا وتقييمهــا لضمــان التنفيــذ األمثــل لتحقيــق مســتهدفاتها.

االتفاقيات اليت تمت خالل العام 2021 م

وصف االتفاقية االتفاقية النشاط م

تأسيس إطار تعاون بين الطرفين في املجاالت ذات االختصاص املشترك الهيئة العامة للترفيه التدريب والتأهيل والتطوير 1

التنسيق والتعاون بين الجهتين بشكل دوري ومنتظم حيال تقديم التدريب التطوعي 
خارج اململكة بتنسيق وتوحيد للجهود بين الطرفين

 مركز امللك سلمان لإلغاثة
واألعمال اإلنسانية

التدريب والتأهيل والتطوير 2

التكامل من خالل تطوير آلية التحويل والتجسير للطالب واملتدربين في التخصصات 
املتوافقة والتعاون في مجاالت التدريب واالستشارات والبحوث والتنسيق حيال 

التخصصات التي يطلبها سوق العمل
جامعة تبوك الخدمات العامة والبحوث والدراسات 3

تطوير واستحداث وعقد دورات تدريبية تغطي كافة جوانب كود البناء.
 اللجنة الوطنية لكود البناء

السعودي
التدريب والتأهيل والتطوير 4

التعاون املشترك لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود في مجال التطوير والتدريب 
والتوظيف وتبادل األبحاث وتحقيق املنافع املشتركة.

أمانة منطقة الجوف التدريب والتأهيل والتطوير 5

التكامل فيما بين الطرفين؛ من خالل تطوير آلية تنفيذ برامج الدبلوم والتحويل 
والتجسير للطالب واملتدربين، وتنسيق آليات القبول على مستوى محافظة جدة، إضافة 

إلى تبادل الخبرات من القوى البشرية بين املؤسسة والجامعة
جامعة جدة الخدمات العامة والبحوث والدراسات 6
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وصف االتفاقية االتفاقية النشاط م

التعاون في تحقيق رؤية اململكة 2030 في تنمية الكادر البشري من خالل توفير فرص 
تدريب وتوظيف بما ينسجم مع حاجة املشروع

شركة البحر األحمر للتطوير التوظيف 7

إتاحة الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية املؤهلة لالنخراط في سوق العمل من خالل 
التوظيف املباشر

مجموعة املجال العربي القابضة التوظيف 8

صيانة املساجد ومنازل األسر املحتاجة
 إدارة أوقاف صالح عبدالعزيز

الراجحي
الخدمات العامة والبحوث والدراسات 9

التعاون بين الطرفين في قطاع املقاوالت والبناء ، والتعاون في مجال االستشارات وتبادل 
الخبرات وتبادل املنافع املشتركة .

الهيئة السعودية للمقاولين التدريب والتأهيل والتطوير 10

التعاون بين الطرفين لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود من أجل رفع جودة التعليم 
والتدريب وكفايته وتحسين مخرجاته

مركز القصيم العلمي التدريب والتأهيل والتطوير 11

إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية املؤهلة للعمل في القطاع الخاص وإقامة برامج تدريبية 
مشتركة لتأهيل وتخريج فنيين سعوديين

 مجموعة شركات عصام خيري

قباني وشركاه
التوظيف 12

تدريب منتهي بالتوظيف شركة العوجان للمرطبات التوظيف 13

إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية املؤهلة للعمل في القطاع الخاص وإقامة برامج تدريبية 
مشتركة لتأهيل وتخريج فنيين سعوديين

مجموعة محمد العجيمي التوظيف 14

التعاون املشترك بين الطرفين لخدمة ذوي اإلعاقة من خالل التدريب وبحث فرص 
التوظيف في املجاالت التي تناسبهم

مؤسسة سعي الوقفية التوظيف 15
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سادسًا: التعاون الدويل

التنســيق وفتــح قنــوات اإلتصــال والتعــاون مــع الجهــات واملنظمــات الدوليــة بهــدف توفيـــر الدعــم الفنــي الــالزم للبرامــج واملشــاريع، والبحــث عــن 
فــي مجــال التدريــب واإلستشــارات وإعــداد واإلتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم الدوليــة.   أفضــل املمارســات 

المشاركة في اجتماعات الرؤية السعودية الكورية 2030

اللجان المشتركة

االجتماعات الدولية الثنائية

اإلجمالي

322

9

8

االجتماع السابع والعشرون للجنة مسؤولي
1التعليم والتدريب المهني بدول مجلس التعاون

اجتماعات المجلس التنسيقي اإلماراتي

232

2

44

تبادل الخبرات الدولية في
مجال التدريب التقني والمهني.

الحصول على مقاعد تدريبية دولية  مجانية

تقديم خدمات التأشيرات

المساهمة في تطوير القدرات المؤسسية إلدارات المؤسسة
في تنفيذ المشاريع الدولية حسب التجارب الدولية الناجحة.

312

1
عدد االجتماعات

3
عدد المبادرات

أنشطة اإلدارة
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سابعًا: قياس األداء وتطوير األعمال

رفع الكفاءة التشــغيلية وتطويرها من خالل قياس ومتابعة األداء التشــغيلي إلدارات ديوان املؤسســة وتطوير التنظيم اإلداري لتكــــــون املؤسســة 
 على املستوى املحــــــــلي والدولي من خالل األعمال التالية :

ً
 متــــــميزا

ً
نمــــــوذجا

اإلنجازات  

عدد اإلدارات التي
تم قياسها

عدد المؤشرات
التي تم قياسها

نسبه المؤشرات
التي تم تحقيق

مستهدفها كليًا

نسبه المؤشرات
التي تم تحقيق

مستهدفها جزئيًا

نسبه المؤشرات
التي لم يتم تحقيق

مستهدفها كليًا

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

30

40

30

42

104

137

112

194

81.73%

78.10%

85.70%

85.10%

12.50%

17.50%

5%

7.20%

5.77%

4.40%

9.80%

7.70%

قياس األداء
التشغيلي
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الفصل السابع : التمكين ودعم بيئة العمل
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أخرىمدرب أول بمدرب أول أالفئة الوظيفية المجموعمدرب ج

1,72615192,364عدد المستحقين للترقية
478 ( كبير مدربين أ " 1 " 

مدرب أول أ  " 20 "

مدرب أول ب " 457 " )

215454329عدد المستبعدين
65 ( مدرب أول أ  " 1 "
مدرب أول ب " 64 " )

أواًل: تطوير الموارد البرشية

عنى إدارة اســتقطاب وترقيات أعضاء هيئة التدريب بســد احتياج القطاعات التدريبية في املؤسســة باملدربيـــن املؤهليـــن والعمل على تحفيـــز هم 
ُ
ت

مــن خــالل الترقيــات والتحســين الوظيفــي.

أ- استقطاب وترقيات أعضاء هيئة التدريب :

ترقية أعضاء هيئة التدريب من مستوى إىل مستوى أعىل بنفس الفئة الوظيفية
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 للمســتهدفات واإلشــراف علــى تنفيذهــا لجميــع الفئــات )قيــادات - أعضــاء هيئــة 
ً
قــدم إدارة التدريــب دورات التدريبيــة ملنســوبي املؤسســة؛ تحقيقــا

ُ
ت

التدريــب - اإلدارييـــن والفنييـــن( وفــق االحتياجــات التدريبيــة والجــدارات الوظيفيــة املرصــودة لهــم بنظــام تدريــب املوظفيـــن اإللكترونــي وفــق مســارات 
.
ً
تدريبية )تخصصية، أساســية، مهارية عامة، قيادات إشــرافية، إدارات ديوان املؤسســة( بما يتناســب مع مخصصات بند التدريب املعتمدة ســنويا

ب - الدورات التدريبية :

عدد
الدورات التدريبية

735

عدد
المقاعد التدريبية

53,664

عدد الموظفين
الملتحقين بالبرامج

11,222

برامج تدريبية ألعضاء هيئة التدريب

عدد المقاعد التدريبيةعدد البرامج التدريبيةالتصنيف

46720,854التدريب داخل المنشآت التدريبية

1930,905تدريب منسوبي اإلدارات والقيادات

2491,905تدريب منسوبي اإلدارات والقيادات
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توزيع أعداد الربامج بحسب الكادر الوظيفي

مجموع البرامج 
التدريبية

عدد برامج أعضاء 
هيئة التدريب

عدد برامج الوظائف 
اإلدارية والفنية

عدد الملتحقين 
من المدربين 

والمدربات

عدد الملتحقين 
من اإلداريين 

والفنيين

7358,2922,930

545190

عدد الملتحقني بالربامج التدريبية

إجمالي الملتحقين

3,142

14,175

إجمالي المستفيدين

11,222

3,969

الدورات اإلدارية ( ُتصنف لدى 
إدارة التدريب بالبرامج العامة 

المهارية )

المستهدفالمستهدف المتحقق

1,832 2,314

الدورات المهنية ( ُتصنف لدى 
إدارة التدريب بالبرامج األساسية 

للمدربين )

المتحقق

6,248 7,892

الدورات الفنية ( ُتصنف لدى 
إدارة التدريب بالبرامج 

التخصصية )

المتحققالمستهدف
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       تلبية احتياجات املؤسسة من برامج االبتعاث واإليفاد للدراسة خارج اململكة وداخلها بشكل يتالءم مع التطور املستمر في تخصصاتها .

ج - االبتعاث واإليفاد :

عدد المبتعثني والموفدين والمتخرجني

الدبلوم

بكالوريوس

ماجستير

دكتوراه

عدد الخريجين خالل السنةالمتحققالمستهدف

االبتعاث الخارجياإليفاد الداخلي

مجموع اإليفاد

382
مجموع االبتعاث

153

الدكتوراه
عدد الموفديـن

 والموفدات

27

عدد الموفديـن
 والموفدات

94

الماجستير

عدد الموفديـن
 والموفدات

2

دبلوم بعد
البكالوريوس

عدد الموفديـن
 والموفدات

192

البكالوريوس

عدد الموفديـن
 والموفدات

67

الدبلوم

المجموع

50

150

200

50

450

67

194

216

66

543

1

27

88

3

119

عدد المبتعثيـن
 والمبتعثات

122

الدكتوراهالماجستير
عدد المبتعثيـن

 والمبتعثات

39

عدد المبتعثيـن
 والمبتعثات

2

البكالوريوس
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إحصائيات األنشطة والربامج في المنشآت التدريبية

ثانيًا: األنشطة ورعاية الموهوبني

وضــع خطــط البرامــج فــي مجــاالت األنشــطة التقنيــة والرياضيــة والكشــفية والثقافيــة واملســرحية ورعايــة املوهوبيـــن واملبتكريــن وبرامــج املســؤولية 
االجتماعيــة والصيانــة التطوعيــة وتطبيقهــا واإلشــراف عليهــا وتقييمهــا وتطويرهــا.

مجال النشاط

عدد األنشطة
287والبرامج

النشاط الرياضي

274

أنشطة الموهوبين

409

النشاط الكشفي

624

النشاط الثقافي

505

النشاط التقني

597

برامج المسؤولية
 المجتمعية

عدد المشاركين

38,903

عدد المستفيدين

89,137

عدد المدربين
المشاركين

2,436

عدد المنشآت
التدريبية المَسجلة

131
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احتفالية اليوم الوطني 91أسبوع البيئة

عدد المتدربين
والمتدربات المشاركين

عدد المدربين والمدربات
المشاركين

30,767
1,329

387
16,916

1

2

3

4

عدد الفعاليات

عدد الشتالت

عدد اإلدارات
العامة المشاركة

عدد المتطوعين من 
المتدربين والمتدربات

عدد المنشآت
التدريبية المشاركة

عدد المشاركين من الكشافة
والجوالة والمرشدات

5,705

1561,490

13
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ثالثًا: خدمة العمالء

يســعى مكتــب عالقــات العمــالء عبـــر قنواتــه املختلفــة  والتـــي تتيــح للعمــالء ســهولة التواصــل مــع املؤسســة العامــة للتدريــب التقنـــي واملهنـــي؛ بهــدف 
تحقيــق أعلــى مســتوى مــن رضــا العمــالء .

إحصائيات وأرقام مكتب خدمة العمالء

إجمالي الحاالت التي تم 
استقبالها في مكتب 

خدمة العمالء بلغ
 44,249 

حالة

إجمالي حاالت 
الرقم الموحد 
 15,134

اتصال

إجمالي حاالت 
البريد اإللكتروني   

7,653 بريد

إجمالي حاالت 
خدمة تواصل معنا  

8,429 تذكرة

تواصل
م��ع���نا

المشاركة في مشروع 
استخدام الحلول الرقمية 

عبر التقنيات الناشئة 
ألتمته العمليات من خالل 
( Chatbot ) الشات بوت

منصة مسار   
141بريد

إجمالي حاالت 
خدمة المستفيد 

في تويتر 
13,033 رد
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رابعًا : االتصال المؤسيس

تغذيــة الجمهــور الداخلــي والخارجــي باملعلومــات واألخبــار عــن املؤسســة بهــدف إبــراز الهويــة املؤسســية وتعزيــز صورتهــا اإليجابيــة وتســليط الضــوء 
علــى دورهــا التدريبــي فــي وســائل اإلعــالم و وســائل التواصــل االجتماعــي.

الزيارات
اإلعالمية

إحصائيات
العام 2021 م

6965,52313

379 762 2,445 1,940 2,223 1,681 815 187 11,001

الفعاليات
النشرات
التصاميمالداخلية

المقاطع
االستقباالتاألخبارالمرئية

الترتيبات اإلذاعية
و التلفزيونية التغريدات

المبادرات اإلعالمية

التغريدات والتصاميم 
والمقاطع المرئية 

التعريفية

األخبار والتقارير 
الصحفية واللقاءات 
التلفزيونية واإلذاعية

البيانات
واالحصائيات
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خامسًا: الصحة والسالمة المهنية

تقديم الرعاية الصحية األولية وتوفير بيئة آمنة ومحفزة لجميع منسوبي املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي .

اإلنجازات

 ارتفاع مستوى الصحة 
والسالمة المهنية حيث 

بلغت 93.69 % .

ارتفاع عدد المنشآت المشمولة 
بالتغطية الى  205 منشأة 

بزيادة وقدرها 27 منشأة.

ارتفاع عدد المنشآت التي تقع في 
النطاق ( A )إلى 175 منشأة 

بزيادة وقدرها 69 منشأة.

تنفيذ 277 برنامج 
توعوي وإرشادي.

تنفيذ 646 برنامج 
تدريبي في مجال الصحة 

والسالمة المهنية.

عدم وجود أي 
منشآت تقع في 

 .( F ) نطاق الفئة

 تنفيذ 146فرضية إخالء وهمي 
في المنشأت التدريبية بالتعاون 

مع الجهات ذات العالقة.

طباعة أكثر من 
40,000 مادة 
توعوية وإرشادية.

تدريب أكثر من8,715 متدرب 
وموظف في مجال الصحة 

والسالمة المهنية.

 تقديم الخدمة الطبية 
لعدد 18,163 مريضًا 

ومصابًا.
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تطوير وتحديث النظام اإللكتروني 
لتقييم الصحة والسالمة المهنية 

في جميع منشآت المؤسسة.

تطبيق خطط 
األزمات والطوارئ 

بجميع مناطق 
المملكة.

 إرسال أكثر من 
1,50,0000
رسالة توعوية 

إلكترونية.

تنفيذ 94 حملة 
تطعيم ضد اإلنفلونزا 

الموسمية.

التعاون مع الجهات المعنية 
فيما يتعلق بحالة الطقس 

واألزمات والطوارئ.

التعاون مع وزارة الصحة 
بتنفيذ حمالت توعوية 

ومكافحة األمراض المعدية.

مراجعة واعتماد 34,000 
تقييم اسبوعي لمتطلبات 
الصحة والسالمة المهنية.

تنفيذ أكثر من 600 جولة 
إشرافية للمنشآت التدريبية 

واإلدارية.

دراسة وتحكيم مؤهالت 
45 مدرب سالمة 
للمعايير األصلية.

دراسة 345 تقريرًا طبيًا 
لموظفين يعانون من 

أمراض مزمنة.

إعداد وتحديث 
البروتوكوالت الصحية 

لمواجهة كورونا.

تجهيز عدد 28 وحدة صحية 
في منشآت المؤسسة لتكون 

مراكز لقاحات لمنسوبي 
المؤسسة.

دراسة استحقاق 
بدل الخطر لعدد 90 

حقيبة تدريبية.

تنفيذ 72 حملة 
تبرع بالدم.
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سادسًا: تقنية المعلومات

  في مناطق اململكة ومنشآتها 
ً
شرف على كافة منشآت املؤسسة تقنيا

ُ
توفيـــر الحلول التقنية والذكية ملنسوبي املؤسسة ومتدربيها وعمالئها . كما ت

التدريبية لتقديم الدعم الفني لكافة املتطلبات التشغيلية التقنية للعملية التدريبية. 

اضافــة لتفعيــل التكامــل مــع الجهــات األخــرى خــارج املؤسســة )الحكوميــة والخاصــة( لتحقيــق دور املؤسســة ضمــن الحوكمــة اإللكترونيــة، وتوفيـــر 
.
ً
مِكــن املتدربيـــن واملتدربــات مــن الحصــول علــى الخدمــات التدريبيــة إلكترونيــا

ُ
البنيــة التقنيــة التحتيــة وأتمتــة الخدمــات التــي ت

مؤرش مستوى نضح تحول الخدمات الحكومية الرئيسية إلكرتونيا للجهة

اإلنجازات

تحقيق مرحلة التكامل في قياس 
هيئة الحكومة الرقمية التاسع 

بنسبة 72,24%

استضافة أنظمة وبيانات 10 
كليات تقنية عالمية في مركز 

بيانات المؤسسة

تسجيل 58 خدمة رقمية رئيسية 
أعلى منصة مرصد لهيئة الحكومة 

الرقمية ونسبة نضج 80.6%، 
وتحقيق اعلى نضج لعدد 45 خدمة 

استضافة 5 أنظمة و 100 
خدمة للتدريب األهلي في 

مركز بيانات المؤسسة

تطوير موقع وتطبيقات المؤتمر 
الدولي STCEX 2021 بلغ عدد 

المسجلين 10,110 

الربط مع برنامج التعامالت 
اإللكترونية يسر والجهات الحكومية 

لعدد 48 خدمة

STCEX
2  0  2  1 1  4  4  3

عدد الخدمات الرئيسية
عدد الخدمات الرئيسية

التي وصلت ألعلى مستوى نضج

5845
86.6
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رقمنة عدد 17 خدمة للمتدربني والمتدربات عىل أنظمة المؤسسة التدريبية وتشمل الخدمات التالية :

الربط الذاتي 
لمكافآت المتدربين 

بواسطة اآليبان ألكثر 
من 200,000 
متدرب ومتدربة

123456
التكامل اللحظي بين 
نظامي SIS والبالك 

بورد لعدد 61,529 
شعبة تدريبية وعدد 
8,727 مدرب/ـة 
وعدد 174,007 

متدرب/ـة 

ربط البيانات التاريخية 
لغياب للمتدربين 
بنظام SIS لعدد 

30,000 متدرب 
ومتدربة 

إطالق خدمة الرزم 
لتسجيل الشعب 
التدريبية لعدد 4 

كليات تقنية كمرحلة 
اولى

خدمة طلب 
تغيير برنامج 
مرن للمتدرب 

خدمة طلب 
تحديد مسار 

مرن 

789101112

خدمة تخريج 
المرن

خدمة التقديم 
على البرامج 

المساندة 

خدمة الزيارة 
للمتدرب 

خدمة طباعة 
وثائق المتدربين

خدمة حذف سجالت 
المستمرين غير 

مسجلين 

خدمة بدل الخطر 
على األنظمة 

التدريبية

1314151617

خدمة اإلنذارات 
لغياب المتدرب

خدمة احتساب 
الساعات التدريبية 
للمنشآت التدريبية 

خدمة إشعار 
المتدرب فور 

توقف المكافآت

خدمة طباعة وثائق 
المدربين النظام 

االحصائي 

خدمة تعديل بيانات 
المتدربين على 
بوابة الموظفين
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رقمنة 29 خدمة لقطاع الخدمات المساندة وتشمل الخدمات التالية :

خدمة منصة 
الرجيع 

خدمة نظام صرف 
مكافأة التميز 

خدمة ادارة 
القرارات

خدمة إصدار قرار 
االنتداب وخارج الدوام 

للموظفين ذاتيا  

التكامل وربط بيانات 
المؤسسة مع 
منصة شامل 

12345

خدمة تسجيل شهادة 
اإلنجاز وغياب القوى 

العاملة 

خدمة تسجيل عهد 
التحصيل للمقاولين 

خدمة المحتوى 
المحلي للمشاريع 

تطويرنموذج شامل 
ألرشفة أوامر الصرف 

خدمة أرشفة محاضر 
الفحص الفني وإجراءات 

الصرف 

678910

خدمة إرسال إشعار 
تنبيه ألمر الدفع 

خدمة تسجيل فواتير 
البريد والكهرباء 

خدمة نسب اإلنجاز 
المالي والفعلي 

للمشاريع اإلنشائية 

خدمة اإلجازات 
االضطرارية للموظفين 

المتعاقدين 

خدمة تقارير الديوان 
العام للمحاسبة 

1112131415
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خدمة إنهاء المهام 
المقبولة ولم يصدر 

لها مسير 

تطوير التقرير 
الشامل للموظفين 

خدمة تعديل بيانات 
المتقدمين 

للمسابقات الوظيفية 

خدمة نظام الترقيات 
الوظيفية ذاتيًا  

خدمة تنبيهات نظام 
التكليف بالعمل 

الفعلي

1617181920

خدمة تحسين 
المستويات الوظيفية 

خدمة تقرير الموظفين 
المستبعدين من مسير 

الرواتب النظامية

خدمة حسميات 
الغياب

خدمة التقرير 
الشامل

خدمة الربط لسلم 
الوظائف التدريبية مع 

منصة صرف 

2122232425

خدمة صرف مكافأة 
رمضان للمحولين على 

الكادر اإلداري 

خدمة تصنيف 
الوظائف حسب 

السالسل الوظيفية

خدمة تصنيف 
مباشرة األموال 

لمسميات الوظائف 

خدمة مسار إنهاء مهام 
العمل اإلضافي 

26272829
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تحقيق ) 3 ( إنجازات لخدمات البنية التقنية التحتية 

تحسين وتحديث البنية 
التحتية لمركز البيانات 

أمنيًا. 

توفير حلول الحوسبة والمعامل 
االفتراضية بعدد 6 معامل بطاقة 

استيعابية 306 متدربة.

 تطوير وتشغيل بنية المؤسسة التحتية لتقديم خدمات 
ذكية ونوعية لتشمل تقنيات دعم الخدمات السحابية 

بعدد 56 موزع حديث، و 9 خوادم حديثة بقدرة 
تشغيلية وصلت لعدد 1,875جهاز طرفي.
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سابعًا : إدارة البيانات

 مــن املؤسســة للمســاهمة فــي تحقيــق االســتراتيجية الوطنيــة للبيانــات والــذكاء االصطناعــي، تتــم  حوكمــة البيانــات وإدارتهــا وحمايــة البيانــات 
ً
ســعيا

الشــخصية، وذلــك مــن خــالل تطويــر اســتراتيجية البيانــات والسياســات والضوابــط املتوائمــة مــع األنظمــة والسياســات والضوابــط الصــادرة مــن 
 لألمــر الســامي الكريــم 59/766 وتاريــخ 1439/11/20هـــ

ً
مكتــب إدارة البيانــات الوطنيــة، انفــاذا

أبرز إنجازات املكتب خالل العام األول من تـأسيسه : 

تعزيز ممارسات إدارة البيانات وحوكمتها في المؤسسة

إعداد واعتماد سياسة 
تصنيف البيانات

إطالق وتنفيذ مشاريع 
حوكمة وإدارة البيانات 

وحماية البيانات 
الشخصية: مشروع 
البيانات المفتوحة.  جرد وتصنيف كافة 

بيانات المؤسسة
إدارة عمليات إتاحة 

ومشاركة البيانات مع 
المستفيدين الخارجيين 

من جهات وأفراد
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رفع مستوى حماية البيانات الشخصية والخصوصية في المؤسسة

رفع مستوى الوعي وتنمية قدرات ومهارات منسوبي المؤسسة في مجال البيانات وحماية البيانات الشخصية

إعداد واعتماد سياسة حماية 
البيانات الشخصية في 

المؤسسة

إعداد إشعار الخصوصية 
لصاحب البيانات

إعداد إجراءات إدارة ومعالجة 
انتهاكات الخصوصية

تنسيق وتنفيذ ندوة 
"البيانات أصل وقيمة"

تأهيل عدد من منسوبي المؤسسة من 
خالل االلتحاق بحزمة برامج تدريبية في 

برنامج تنمية القدرات الوطنية في مجال 
إدارة وحوكمة البيانات وحماية البيانات 

الشخصية والمنفذة من خالل مكتب إدارة 
البيانات الوطنية: 

تنفيذ عدة ورش عمل 
لمختصي البيانات لتعزيز  
أدوارهم ومسؤولياتهم 

في إدارة وحوكمة البيانات 
وحماية البيانات الشخصية.

نشر عدد من الرسائل التثقيفية على 
مستوى المؤسسة بما يتعلق 

بجوانب مختلفة في مجال البيانات.
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اإلرشاف عىل عمليات البيانات المفتوحة الخاصة بالمؤسسة

المساهمة في تحقيق األهداف الوطنية لتعزيز وتنمية البيانات كأصول وطنية

إعداد واعتماد خطة البيانات 
المفتوحة.

متابعة عمليات نشر البيانات المفتوحة 
الخاصة بالمؤسسة على البوابة 

الوطنية للبيانات المفتوحة وعلى 
موقع المؤسسة.

إعداد وتوثيق واعتماد عمليات دورة 
حياة البيانات المفتوحة.

التوعية بالبيانات المفتوحة من خالل عدة منشورات داخلية.

العمــل مــع الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي ممثلــة ببنــك البيانــات الوطنــي فــي مبــادرات رفــع جــودة 
البيانــات الوطنيــة فــي ثــالث مســارات: 

IP ملف األفراد الموحد ،NDC فهرس البيانات الوطين ،RDM معايري البيانات المرجعية
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ثامنًا : األمن السيرباني

  لألمر السامي الكريم رقم 57231 وتاريخ 
ً
عنى باألمن السيبراني تحت مسمى " إدارة األمن السيبراني " بتاريخ 1442/5/18 هـ إنفاذا

ُ
نشئت إدارة ت

ُ
أ

1439/11/10 هـــ  بــأن "علــى جميــع الجهــات الحكوميــة رفــع مســتوى أمنهــا الســيبراني لحمايــة شــبكاتها و أنظمتهــا وبياناتهــا اإللكترونيــة, و االلتـــزام بمــا 
تصــدره الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني مــن سياســات ومعاييـــر وضوابــط وإرشــادات" .

أعمال األمن السيرباني

متابعة التنبيهات و التحذيرات 
األمنية لإلدارات  و المنشآت 

التدريبية . 

التعاون مع الهيئة الوطنية 
لألمن السيبراني ووزارة التعليم 
لعقد ندوة إلكترونية في تعزيز 

األمن السيبراني .

تنفيذ خطة برنامج 
التوعية باألمن 

السيبراني لعام 2021 .

 CYBER X اتفاقية
إلعداد منصتي التوعية 

و التصيد اإللكتروني .
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تاسعًا: صيانة المرافق والمباني التدريبية

اســتمرت املؤسســة فــي تنفيــذ خطــة التوســع فــي مشــاريعها اإلنشــائية الســتيعاب أكبــر عــدد مــن املتدربيـــن واملتدربــات، مــن خــالل إضافــة منشــآت 
تدريبيــة ، وتحديــث املبانــي القائمــة، ورفــع كفاءتهــا، وتطويرهــا، ويمكــن ايجــاز أهــم تلــك األعمــال فــي التالــي : 

المشاريع اإلنشائية والصيانة :

مشاريع مستلمة خالل العام المايل 2021 م  تبعًا للبيان التايل :

مشاريع تحت التنفيذ خالل العام المايل 2021 م 
يجري العمل حاليًا عىل استكمال تنفيذ العديد من المرشوعات تبعًا للبيان التايل :

18

644,037,046 رياًال

اإلجمالي مشاريع شراكات
إستراتيجية

مشاريع الكليات
 التقنية بنات

مشاريع معاهد
مشاريع  مباني

إضافية وخدمية
مشاريع ترميمات

212 76 

تكاليف االنشاء
167,149,130 رياالً

تكاليف االنشاء
88,190,009 رياالً

تكاليف االنشاء
57,933,615 رياالً

تكاليف االنشاء
324,487,494 رياالً

تكاليف االنشاء
6,276,798 رياالً

مشاريع الكليات
السياحة والفندقة

مشاريع الكليات
التقنية بنين

مشاريع الكليات
التقنية بنات

مشاريع شراكات
إستراتيجية

مشاريع معاهد
ثانوية صناعية

16414522

مشاريع  مباني
إضافية وخدمية

32
مشاريع ترميمات

8

17,621,481 رياال1,720,064,722ً رياال996,377,220ً رياال578,661,552ً رياال1,080,009,788ً رياال391,568,935ً رياال1,159,252,649ً رياالً

5,943,556,348 رياًالإجمالي التكاليفاإلجمالي  101
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شرقية
طقة ال

من
ال

حائل

الجوف

المدينة
المنورة

الرياض

نجران

تبوك

القصيم

عسير

مكة المكرمة

منطقة الحدود الشمالية

الباحة 

جازان

1,159,873,438 رياًال18

87,232,561 رياًال1

554,078,708 رياًال396,168,824 رياًال8

5,943,556,348 رياالً 101

63,833,755 رياًال

1,833,078,574 رياًال

158,904,757 رياًال

119,667,809 رياًال

110,994,016 رياًال

2
تكلفة المشاريع 

133,996,685 رياًال

78,539,540 رياًال 2

4

المشاريع

211,929,533 رياًال

1,035,258,148 رياًال17

3

10

3

1

6

26

مشروعًا اإلجمالي 

المشاريعتكلفة المشاريع 

توزيع المشاريع تحت التنفيذ تبعًا للمنطقة
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تســعى املؤسســة إلــى املحافظــة علــى األصــول اململوكــة وتوفيـــر بيئــة تدريبيــة آمنــة ومحِفــزة للتدريــب وضمــان الجاهزيــة الدائمــة للمبانــي التدريبيــة 
القائمــة لضمــان االســتخدام الفاعــل للمرافــق.

صيانة المرافق والمباني التدريبية :

286,926 رياًال

5

أعمال الصيانة الميكانيكية

عدد المنشآت التدريبية المستفيدة 

26

أعمال الصيانة للمصاعد

عدد المنشآت التدريبية المستفيدة 

10

74 اإلجمالي

أعمال العزل للمباني

عدد المنشآت التدريبية المستفيدة 

534,140 رياًال

4,063,657 رياًال

15,648,584 رياًال

1,904,492 رياًال
24

أعمال الصيانة الكهربائية

عدد المنشآت التدريبية المستفيدة 

9

أعمال الصيانة للتكييف

عدد المنشآت التدريبية المستفيدة 
8,859,369 رياًال
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الوضع الراهن لمباني المؤسسة المملوكة والمستأجرة للعام المايل 2021م

شرقية
طقة ال

من
ال

حائل

الجوف

المدينة
المنورة

الرياض

نجران

تبوك

القصيم

عسير

مكة المكرمة

منطقة الحدود الشمالية

الباحة 

جازان 1

8

7ملك المؤسسة

8ملك المؤسسة

22ملك المؤسسة

28ملك المؤسسة

63ملك المؤسسة

8ملك المؤسسة

17ملك المؤسسة

مشروعًا اإلجمالي 

عدد المباني حالة الملكية
للمؤسسة 

10

عدد المباني

ملك المؤسسة

ملك المؤسسة13

ملك المؤسسة17

ملك المؤسسة31

ملك المؤسسة8

ملك المؤسسة27

مستأجر1

حالة الملكية
للمؤسسة 

260
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عقود المرشوعات الموقعة ،وسري العمل فيها للعام المايل 2021 م

التكلفةنوع العقد)1(اسم/رقم العقد
حالة المرشوعالتنفيذ )%( )ريال سعودي(

عقود متعددة إلنشاء )عدد 16( 
عقود إنشائيةمشروع كليات تقنية بنين

ً
عدد )15( تحت التنفيذنسب إنجاز تتراوح بين ) %10 , %90(1,159,252,649 رياال

عقود متعددة إلنشاء  )عدد 14( 
عقود إنشائيةمشروع كليات تقنية بنات

ً
نسب إنجاز تتراوح بين )%15 , %95(1,080,009,788 رياال

عدد )1( تم فسخ العقد
عدد )11( تحت التنفيذ

عدد )3( مسحوب

عقود متعددة إلنشاء  )عدد 22( 
عقود إنشائيةمشروع معاهد ثانوية

ً
نسب إنجاز تتراوح بين ) %1 , %98(996,377,220 رياال

عدد )17( تحت التنفيذ
عدد )1( مسحوب
عدد )1( متوقف

عدد )3( تم فسخ العقد

عقود متعددة إلنشاء  )عدد 5( 
عقود إنشائيةمشاريع شراكات استراتيجية

ً
عدد )5( تحت التنفيذنسب إنجاز تتراوح بين) %20 , %77(578,661,552 رياال

عقود متعددة إلنشاء  )عدد 4( 
عقود إنشائيةمشاريع كليات سياحة وفندقة

ً
عدد )4( تحت التنفيذنسب إنجا ز تتراوح بين ) %34 , %98(391,568,935 رياال

عقود متعددة إلنشاء  )عدد 32( 
عقود إنشائيةمشروع  مباني إضافية وخدمية

ً
نسب إنجاز تتراوح بين ) %11 , %98(1,720,064,722 رياال

عدد )28( تحت التنفيذ
عدد )3( مسحوب

عدد )1( تم فسخ العقد

عقود متعددة لتنفيذ )عدد 8( 
عقود ترميماتمشاريع ترميمات

ً
عدد )6( تحت التنفيذنسب إنجاز تتراوح بين  )%38  , %99(17,621,481 رياال

عدد )2( مسحوب

* اسم املقاول / املنفذ : مقاولين متعددين

- الجنسية ) الشركة املنفذة ( : سعودي

- تاريخ الترسية وتاريخ التوقيع وتاريخ التسليم : تواريخ متعددة

- املدة ) شهر ( : مدة متعددة

-  املوقع :  مواقع متعددة
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عارشًا : التجهزيات التدريبية والمكتبية

تحديــد احتياجــات املنشــآت التدريبيــة مــن األجهــزة واملعــدات واألثــات وإعــداد املواصفــات القياســية مــن خــالل ورش العمــل، وتأميـــن األجهــزة 
واملعــدات واألثــاث ضمــن اللوائــح املعتمــدة، وإعــادة توجيــه الفائــض مــن التجهيـــزات للمنشــآت التدريبيــة .

 األعمال المنجزة

تجهيز تخصص الطاقة 
المتجددة بالكليات التقنية 

عدد 5 منشآت.

توزيع أجهزة تعليمية 
للمنشآت التدريبية الجديدة 
والقائمة عدد 20 منشأة.

تجهيز ورش الحاسب اآللي 
في المنشآت التدريبية 

عدد 6 منشآت.

تغطية احتياج عدد من المنشآت 
التدريبية واإلدارات والموظفين 

بواقع 108( أجهزة وأثاث ).

تأثيث معامل الحاسب اآللي 
لعدد 26 من المنشآت 

التدريبية الجديدة والقائمة.

تجهيز المنشآت التدريبية 
الجديدة بسبورات بورسالن 

عدد 6 منشآت.

تأمين احتياجات ديوان المؤسسة 
من األحبار والمستلزمات 

المكتبية.



117

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

منافسة تأمين طاوالت وكراسي لمعامل
980,829.25 رياًال19 منشآة تدريبيةالحاسب لعدد من المنشآت التدريبية

976,884.75 رياًال6  منشآة تدريبيةمنافسة تأمين احتياج ورش قسم الحاسب

منافسة تأمين أجهزة تعليمية
2,935,175.00 رياًال20 منشآة تدريبيةللمنشآت التدريبية

85,905.00 رياًال6 منشآة تدريبيةمنافسة تأمين سبورات للمنشآت التدريبية

صرف سلف مستلزمات تعليمية لالدارات
العامة للتدريب بمناطق المملكة

5,021,206.00 رياًال209 منشآة تدريبية

منافسة تأمين أثاث مكتبي لمبنى
472,226.80 رياًالديوان المؤسسةديوان المؤسسة

منافسة تأمين أحبار لمبنى
ديوان المؤسسة

297,247.40 رياًالديوان المؤسسة

منافسة تأمين مطبوعات لمبنى
43,125.00 رياًالديوان المؤسسةديوان المؤسسة

50,600.00 رياًالديوان المؤسسةتأمين ورق لمبنى ديوان المؤسسة

تأمين مستلزمات مكتبية لمبنى
61,256.48 رياًالديوان المؤسسةديوان المؤسسة

46,291.00 رياًالديوان المؤسسةإعالنات وسلف لبعض اإلدارات

529,249.80 رياًالديوان المؤسسةمستحقات سابقة

إجمالي المبالغ عدد الجهات المستفيدة نوع التجهيز
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أحد عرش : المزيانية

 
ً
 لقواعــد إعــداد امليزانيــة ونماذجهــا التــي تصدرهــا وزارة املاليــة ويتــم تقديــر امليزانيــة وفقــا

ً
عدهــا طبقــا

ُ
عنــى بــكل مــا يتعلــق بشــؤون ميزانيــة املؤسســة وت

ُ
ت

 لخطة التحول الوطني املنبثقة من رؤية )2030م(
ً
لالحتياجات الفعلية للمؤسســة، وبما يحقق أهدافها االســتراتيجية، وفقا

المزيانية :

االعتماداسم البند
االعتماد

بعد
التعديل

المنصرف
الفعلي

نسبة
الصرف

تعويضات العاملين

المنافع االجتماعية

مصروفات أخرى

األصول غير المالية

اإلجمــــــــالي

3,213,192,000

431,945,000

360,000

1,668,044,000

0

5,313,541,000

3,323,860,869,41

418,054,830

360,000

2,068,044,000

367,777,568

6,178,097,267,41

3,300,931,786,59

273,713,793,41

160,000

2,022,265,618,27

340,478,212,95

5,937,549,411,22

% 99.31

% 65.47

% 44.44

% 97.79

% 92.58

 % 96.11

السلع والخدمات
( تشمل البرامج )
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نموذج لموجز اعتمادات المزيانية والمنرصف الفعيل حسب أبواب المزيانية

اعتمادات المزيانية والمنرصف الفعيل حسب األبواب الثمانية للعام المايل 2021 م

المعتمد
في الميزانية

(االعتماد بعد التعديل )

األبواب
المنصرف 

الفعلي من المعتمد
الوفر( المتبقي )

نسبة المنصرف
الفعلي إلى المعتمد

في الميزانية (%)

نوع البابرقم الباب

21

22

27

28

31

3,323,860,869,41

418,054,830

360,000

2,068,044,000

367,777,568

6,178,097,267,41

3,300,931,786,59

273,713,793,41

160,000

2,022,265,618,27

340,478,212,95

5,937,549,411,22

22,929,082,82

144,341,036,59

200,000

45,778,381,73

27,299,355,05

240,547,856,19

% 99.31

% 65.47

% 44.44

% 97.79

% 92.58

% 96.11

تعويضات العاملين

السلع والخدمات

المنافع االجتماعية

مصروفات أخرى

األصول غير المالية

المجمـــــــــوع

 أ . سبب الوفر هو عدم توافق خطة الصرف مع الضوابط واإلجراءات املتغيرة في منصة اعتماد . 
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اإليرادات التقديرية والفعلية للمؤسسة للعام المايل 2021 م

إيراد ( إيجار واقساط مساكن )

المجمـــــــــوع

تأجير مرافق

إيراد ( نظم وأوراق أخرى - بيع الوثائق واألنظمة )

إيراد ( المبيعات الحكومية )

إيراد ( جزاءات وغرامات )

اإليرادات المتنوعة غير المصنفة في مكان اخر

المبالغ المستردة من مصروفات السنوات السابقة

اإليراد الفعلياإليراد التقديريالحسابات الرئيسية

6,384,000

0

1,608,000

888,000

4,668,000

0

26,508,000

40,056,000

3,785,103,92

4,122,795

897,500

119,700

-446,973,64

-2,536,310,88

21,758,647,61

27,700,462,01
مبررات تدني اإليراد الفعلي عن املقدر :

 أ . إيقاف وخفض البنود للمشاريع ذات القيمة العالية، نظرا للظروف االقتصادية وظروف كورونا . 
 ب . انخفاض في تأجير املساكن . 

ج . انخفاض املبيعات الحكومية )رجيع ( . 
 د . عدم وفاء بعض الشركات واملؤسسات بالتزاماتها التعاقدية . 

ه . انخفاض إيداع مكافأة متدربين غير مستحقة ألعوام سابقة ومتنوعة وتوسيط حساب املطلوبات . 
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اثنا عرش : التخطيط

تعمــل علــى إعــداد وبنــاء خطــط املؤسســة التشــغيلية باملشــاركة مــع قطاعاتهــا املختلفــة، وتقديــم االستشــارات ذات الصلــة بالتخطيــط علــى املــدى 
القصيـــر .

األعمال المنجزة

إعداد خطة تشغيلية موحدة 
للمنشآت التدريبية لعام 2022 
لعدد 16 منشأة تدريبية خالل 

(عقد ورش عمل للمنشآت  
التدريبية, إعداد الدليل 

االسترشادي للخطط 
التشغيلية الموحدة ). 

 إعداد الخطـط 
التشغيليـة لقطاعات 
المؤسسة لعـام 2022

م  لعــدد 33 إدارة 
عـمـوم .

 إعداد 16دراسـة 
احتـيـاج القتـراح وحدات 

تدريبية بمختلف مناطق 
المملكة وفق معايير 
الدراسة المعتمدة . 

تطوير ومـواءمـة 
الخـطــط التشغيلية 

الموحدة لعام 2022 م 
إلدارات المناطق 

والمنشآت التدريبية. 

بناء 3 لوحات تحكم   
لدعم مبادرات ومشاريع 

التخطيط (مقتـرح 
القبـول، مقتـرح مواءمة 
خريجي المؤسسة لسوق 

العمـل، تخصصـات 
الموارد البشرية)
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ثالثة عرش :  اإلحصاء

توفير إحصائيات ودراستها من خالل تحليل البيانات واملعلومات والتحليل الكمي للبيانات والتنبؤ االستداللي واستخالص النتائج واستنتاجها. 

مشروع جودة
البيانات

مشروع كفاءة 
اإلنفاق

رفع جودة
البيانات  المستخرجة

مشروع البيانات 
اإلحصائية الدورية 
لمعالي المحافظ

الجانب التشغيلي 
للبيانات المفتوحة

مشروع قياس تكلفةالمتدرب 

مشروع التقرير
السنوي 2021 م

100% 100% 

تحت االعداد 100% 

100% 

95% 72%

األعمال المنجزة
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أربعة عرش  : االستثمار 

إدارة األصــول ودراســة جــدوى اســتثمارها أو تخصيصهــا وطرحهــا لالســتثمار، والعمــل علــى متابعــة االســتثمارات وتقييمهــا لصناعــة اســتثمار أمثــل 
يواكــب أهــداف املؤسســة .

األعمال المنجزة

70دراسة جدوى 
للفرص االستثمارية

تجديد عدد 32 عقدًا 
للمستثمرين

إعداد 36 كراسة 
استثمارية

عمل ورش تدريبية 
للمنشأت التدريبية

تقدير الحد االدنى 
لالستثمار لعدد 65 

فرصة استثمارية.

طرح 26 فرصة 
استثمارية 

إقامة 87 لقاء مباشر وعن 
بعد مع المستثمرين لبحث 

المعوقات التي تواجه 
المستثمر وطرق حلها 
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خمسة عرش : الشؤون المالية

توفير وتوظيف املوارد املالية بما يتوافق مع التعليمات واألنظمة ويسهم في تحقيق رسالة املؤسسة وأهدافها.

منافسات عامه تمت الترسية عليها

منافسات عامه جاري الترسية عليها

منافسات عامه تم فتح العروض

منافسات عامه تم الغاءها

عمليات الشراء المباشر

عدد أوامر الصرف والدفع المنجزة 

143

76

45

50

40

11,133

إحصائيات الشؤون المالية
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ستة عرش : األرشفة الرقمية والمراسالت

 وإدخــال بياناتهــا فــي قاعــدة البيانــات 
ً
حفــظ الوثائــق الــواردة مــن إدارات املؤسســة ومنشــآتها التدريبيــة والجهــات الحكوميــة ومســحها إلكترونيــا

 واإلشــراف علــى املراســالت اإللكترونيــة وتطويــر أعمالهــا.
ً
 وإلكترونيــا

ً
وتصنيفهــا ورقيــا

األرقام المتحققة خدمات الوثائق والمراسالت م

153,776 عدد الصادر

املعامالت املؤرشفة بنظام املراسالت اإللكترونية 1
25,866 عدد الوارد

16,984 عدد املذكرات الداخلية

75,981 عدد اإلحاالت

43,272 عدد املعامالت اإللكترونية الصادرة بدون أساس ورقي 2

10,187 تجميع و تصنيف أساسات معامالت إدارات ديوان املؤسسة املستلمة للعام 2021 م 3

31,970  بنظام الوثائق
ً
املعامالت املصنفة موضوعيا 4
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األرقام المتحققة خدمات الوثائق والمراسالت م

151 إعداد بنود تقويم موضوعات وثائق املؤسسة التخصصية للمنشآت التدريبية 5

55 إنشاء وتعديل األكواد الرئيسة في الهيكل التنظيمي في النظام 6

30 ترميز املنشآت واإلدارات بالرموز الخاصة باألرشفة 7
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الفصل الثامن : األحكام والدعاوي 
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الشؤون القانونية 

 بعــدد 
ً
إنفــاذا لتعميــم الديــوان امللكــي رقــم )6701( وتاريــخ 1442/02/06هـــ واملتضمــن قيــام الجهــات الحكوميــة بتضميــن تقاريرهــا الســنوية بيانــا

الدعــوى املرفوعــة ضدهــا مصنفــة بحســب موضوعهــا وحســب األنظمــة ذات الصلــة، وعــدد األحــكام القضائيــة النهائيــة الصــادرة ضدهــا وعــدد األحــكام 
القضائيــة الصــادرة لصالحهــا.

قرار مجلس الوزراء 
الخاص بالموازي

23
الئحة موظفي 

ومستخدمي المؤسسة 
العامة للتأمينات 

االجتماعية
21

عقد إداري

46

نظام المرافعات أمام 
ديوان المظالم

20

إقامة الدعوى على 
غير ذي صفة

11

تصحيح اإلجراء من 
قبل المؤسسة

1

عدم توافر أركان 
المسؤولية

10

أخرى

10

الالئحة األساسية 
للتدريب والتقويم

13

نظام إيرادات الدولة

30

السلطة التقديرية 
لجهة اإلدارة

5

الالئحة المنظمة 
لشؤون أعضاء هيئة 

التدريب

22

إحصائيات قانونية
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أ - تصنيف القضايا حسب موضوعها

التوظيف والترقيات 
وتحسين المستوى

التظلم من العقوبات 
النقلاعتماد المؤهلالتأديبية

الفصل وانهاء 
الخدمات

8 291943

المشاريعتعويض إجازاتتدريب موازينزاعات عقاريةشؤون المتدربين

0 1328643

بدالتتعويض ماليغرامات
تظلمات حول 

التراخيص
قضايا مقامة من 

المؤسسة

2 414930
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ب - توزيع القضايا بحسب مناطق المملكة

شرقية
طقة ال

من
ال

حائل

الجوف

المدينة
المنورة

الرياض

نجران

تبوك

القصيم

عسير

مكة المكرمة

منطقة الحدود الشمالية

الباحة 

جازان

1

4

المجموع الكلي للقضايا في 
كافة مناطق المملكة 

عرعر

حفر الباطن

4

3

2

8

10

15

8

33

11

18

88

4

3

ابها

جدة

212مشروعًا
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ج - أوضاع القضايا

1,773

90

10616

حكم فيها
لصالح المؤسسة

حكم فيها برفض
الدعوى بعد صدور

األمر السامي بعدم الشمول 
من تاريخ 1443/10/29هـ

العدد الكلي لقضايا مطالبات
بدل السكن والتأمين الطبي

حكم فيها
بإلزام المؤسسة

منظورة

حكم فيها
ضد

المؤسسة منظورة

321

159

1,293

أوضاع القضايا اليت تتوىل اإلدارة العامة 
للشؤون القانونية الرتافع فيها

أوضاع القضايا الخاصة بالمطالبة برصف بدل 
السكن والتأمني الطيب
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د - تفصيل األحكام الصادرة ضد المؤسسة

التسبيب منطوق الحكم موضوعها القضية م

1- استالم املشروع الرتفاع نسبة االنجاز )%98( ومباشرة املؤسسة للعملية 
التدريبية باملشروع.

2- رفض طلبات املدعي االفراج عن الضمانات الستكمال املالحظات على 
املشروع

إلزام املؤسسة باستالم 
املشروع ورفض ما عدا ذلك 

من طلبات

العقد + نظام املنافسات 
واملشتريات الحكومية

قضية مقامة من مقاول 
ضد املؤسسة

1

لوجود خبرات سابقة عندما كان املدعي يخضع لالئحة الوظائف التعليمية 
قبل تثبيته على الالئحة املنظمة لشؤون أعضاء هيئة التدريب

إلزام املؤسسة بالتحسين مع 
ما يترتب على ذلك من آثار

ترقيات +تحسين مستوى
قضية مقامة من عضو 

هيئة تدريب ضد املؤسسة
2

حكم فيها ضد املؤسسة بتعويض املدرب بمبلغ وقدره )17.500( وقد تم 
تسبيب الحكم بالتعويض لكون املؤسسة ألجأت املدعي إلى القضاء

صرف العالوة السنوية 
للمدعي

تعويض عن مصروفات 
تقا�سي بناء على حكم 

سابق

قضية مقامة من عضو 
هيئة تدريب ضد املؤسسة

3

استندت الدائرة إلى ان املؤسسة لم توفي بالتزاماتها التعاقدية بصرف 
املستخلصات املالية؛ والتي لم تتمكن املؤسسة من صرفها لقيام وزارة املالية 

بسحب اعتماداتها
فسخ العقد

العقد+ نظام املنافسات 
واملشتريات الحكومية

عدد)4( قضايا مقامة من 
مقاولين ضد املؤسسة

4

حكم فيها ضد املؤسسة بسبب تأخر املؤسسة بإعادة الضمان النهائي رغم 
عدم ترسية املشروع بسبب سحب البنود املالية من وزارة املالية

اعادة الضمان البنكي
العقد+ نظام املنافسات 

واملشتريات الحكومية

قضية مقامة من مقاول 
ضد املؤسسة

5

برقية املقام السامي رقم )5344/م ب( وتاريخ 1430/6/15هـ، املتضمنة 
 بما هو مطبق على الجامعات من 

ً
املوافقة على مجانية التدريب املوازي أسوة

حيث مجانية التعليم

استرجاع ما دفعه من 
مستحقات

قرار مجلس الوزراء 
الخاص بالتدريب املوازي

عدد )2( قضايا مقامة 
 
ً
من متدرب ملتحق سابقا
ببرنامج التدريب املوازي 

ضد املؤسسة

6
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التسبيب منطوق الحكم موضوعها القضية م

استندت الدائرة أنه ما دام املوظف يمارس بها املهام التي خصص من أجله 
البدل فإنه يستحقه

إلزام املؤسسة بدفع البدل 
طاملا تمت ممارسة املهام من 

املوظف

الئحة موظفي ومستخدمي 
املؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية

عدد )3( قضايا مقامة من 
املوظفين ضد املؤسسة

7

عدم تناسب العقوبة مع املخالفة املرتكبة. إلغاء قرار العقوبة نظام تأديب املوظفين
قضية مقامة من عضو 

هيئة تدريب ضد املؤسسة
8

قيام لجنة التدريب واالبتعاث باملؤسسة بمعاقبة حالتين بعقوبات مختلفة 
رغم ارتكابهما نفس املخالفة.

إلغاء قرار العقوبة
نظام تأديب املوظفين 

+الئحة االيفاد واالبتعاث
قضية مقامة من عضو 

هيئة تدريب ضد املؤسسة
9

 لكون املؤسسة لم تمنح املدعي العالوة املستحقة عندما قامت باعتماد 
ً
نظرا

مؤهله.
إلزام املؤسسة بمنحه عالوة

الالئحة املنظمة لشؤون 
أعضاء هيئة التدريب

قضية مقامة من عضو 
هيئة تدريب ضد املؤسسة

10
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هـ - الممارسات واإلجراءات اإلدارية بشأن بعض األحكام الصادرة

       سبق أن صدرت أحكام قضائية نهائية ضد المؤسسة ووزارة المالية تضمنت الزامهما بصرف بدل 
السكن والتأمين الطبي استنادا لالئحة موظفي ومستخدمي المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
وقامت المؤسسة بالتنسيق مع وزارة المالية لصرف البدل لجميع موظفي المؤسسة اإلداريين ووفقًا 
لتوجيه المقام السامي بالتقيد بما استقر عليه ديوان المظالم في أحكامه في الموضوعات المتماثلة، 
بأن يكون الصرف لمن لديهم أحكام  تراجعت وطالبت  انها  إال  الوزارة موافقتها وفق ذلك  أبدت  وقد 
قضائية نهائية االمر الذي ترتب عليه ارتفاع في عدد القضايا بشكل كبير جدًا وصدور أحكام ضد الجهتين 
تباعًا لذلك حتى صدور أمر سامي بتاريخ 1442/10/29هـ بشأن ذلك وحاليا يوجد عدد 1293حكمًا قضائيا 

نهائيا لم يتم تنفيذها لتوقف اإلجراء لدى المراقب المالي لوزارة المالية.

أوال ً: االحكام الصادرة بقضايا المطالبات ببدل السكن والتأمين الطبي :

وهي قضايا متعلقة بفترة زمنية سابقة وال تعتبر ممارسة خاطئة من المؤسسة وإنما هو تطبيق لما 
ورد ببرقية المقام السامي رقم (5344/م ب) وتاريخ 1430/6/15هـ، المتضمنة الموافقة على مجانية 
التدريب الموازي أسوًة بما هو مطبق على الجامعات من حيث مجانية التعليم الموازي في تلك الفترات.

ثانيًا : األحكام الصادرة ضد المؤسسة بشأن رسوم التعليم الموازي :

مدة  بتمديد  المؤسسة  قيام  مع  المشاريع  لبعض  المالية  المخصصات  بسحب  المالية  وزارة  قيام 
المشروع عمًال بالنظام وتوجيهات الوزارة ترتب عليه أحكام قضائية ضد المؤسسة حيث يرى القضاء 
أن الضرر متحقق لكون الجهة وإن كان السبب غير راجع لها مخلة بالتزاماتها التعاقدية وعليه يتم 

الحكم بفسخ التعاقد.

ثالثًا : اإلحكام الصادرة بفسخ العقود اإلدارية :
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الفصل التاسع : الجهود المبذولة لمواجهة
)COVID 19( جائحة فيروس كورونا                                  
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إعداد أدلة تتضمن سياسات 
وإجراءات العمل عن بعد.

العمل على نموذج وزارة الموارد البشرية 
لنسبة ممارسي العمل عن بعد.

تحديث منصة العمل عن بعد بالتعاون مع اإلدارة العامة لتقنية المعلومات 
من  لتمكينهم  المؤسسة،  لمنسوبي  هة  موج� تفاعلية  منصة  وهي 
المقدمة  اإللكترونية  والتطبيقات  والخدمات  السياسات  على  الحصول 
من اإلدارات ذات العالقة لدعم وتمكين العمل عن بعد في المؤسسة .

إعداد تعليمات وإجراءات اإلفصاح 
عن اإلصابة أو مخالطة المصابين 

بفيروس كورونا.

1

2

3

4

تطوير برنامج اللغة اإلنجليزية بشكل كامل
ليكون البرنامج عن بعد .

)COVID 19( جهـود مواجهة جائحة فريوس كورونا
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باألنظمة  االتصال  نظام  تفعيل 
عبر Citrix لـ 59 بوابة ونظام.

تقديم الدعم والترقية ألنظمة معامل 
الـ VDI بالمنشآت التدريبية.

الوصول  صالحية  منح 
لألنظمة عبر Citrix لعدد 
676 موظف وموظفة.

اآلمنة  البوابة  تفعيل 
S-Portal وربط الخدمات 
أنظمة المؤسسية من خاللها. خدمات  تفعيل 

 Cisco االجتماع عن بعد 
 WebEx & Microsoft

  Teams

دعم 425 برنامج تدريبيي 
 Microsoft عبر  بعد  عن 
Teams والدعم التقني لـ 

580 طلب.

التحتية  البنية  تجهيز 
لجميع  التقنية  والحلول 
أنماط التدريب (تدريب عن 
فصول   - مدمج   - بعد 
افتراضية) لجميع المنشآت 

التدريبية

تقنيات العمل عن بعد



142

بث أكثر من 615,752 رسالة 
تثقيفية وتوعوية للمتدربين 

والمتدربات للتقيد باإلجراءات االحترازية 
لتفشي فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ).

متابعة تنفيذ جميع 
البرامج اإلرشادية 
عن ُبعد بالمنشآت 

التدريبية.

حصر مخالفات المتدربين 
والمتدربات بعدم التقيد 

باإلجراءات االحترازية واتخاذ 
اإلجراءات التي تحد من ذلك.

دراسة حاالت المتدربين 
والمتدربات التي لديها 
صعوبات في التدريب 

عن ُبعد.

إعداد الدليل اإلجرائي 
للتعامل مع المتدربين 

الذين يعانون من 
أمراض مزمنة.

استبدال الكشف 
الطبي بالتعهد 

اإللكتروني. 

تنفيذ عدد من البرامج 
التوعوية التي تهدف لرفع 
الوعي لدى المتدربين عن 

فيروس كورونا. 

تقديم دعم مالي 
الحتياجات التدريب عن 
بعد خالل جائحة كورونا 

( Covid-19)

دعم وتوقيع اتفاقية 
مع البريد السعودي؛ 

إليصال وثائق الخريجين 
(وثيقتك في بيتك) 

توجيه وإرشاد المتدربني

تحديث مبادرات األنشطة 
التخصصية والتطويرية 

للتدريب عن بعد على المنصة 
الوطنية للعمل التطوعي، 
بالتنسيق مع وزارة الموارد 

البشرية والتنمية االجتماعية.

استحداث 2,655 
فرصة تدريبية لعدد 
108 جهة تدريبية.

بلغ إجمالي المتطوعين 
من الجنسين 5,512 

متطوعا، بما مجموعه  
164،921.5 ساعة 

تطوعية.

عقد عدد من اللقاءات 
وورش العمل االفتراضية، 
وإرسال االستبانات الخاصة 
بمتابعة مجاالت األنشطة 

في المنشآت التدريبية.
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