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المحتويات
ثالثًا / برامج دعم التدريب

1. برنامج التدريب في معاهد الشراكات االستراتيجية

ــل  ــى رأس العم ــن عل ــعودية والمبتعثي ــات الس ــي الجامع ــب خريج ــج تدري ٢. برنام

ــر( )تمهي

3. برنامج التدريب اإللكتروني )دروب(

4. برنامج الشهادات المهنية االحترافية

5. برنامج تشغيل وتقديم خدمات التدريب في كليات التميز

6. برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف – خارج المنشأة 

7. برنامج ماهر لتأهيل الكوادر المتخصصة

8. برنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية لهيئة الهالل األحمر السعودي

9. برنامج التثقيف واإلرشاد المهني )ُسبل(

1٠. مقياس الميول المهنية

11. برنامج أكاديمية هدف للقيادة

رابعًا / خدمة العمالء

• التميز في خدمة العمالء

• قياس مستوى رضا العمالء

• مركز اتصال صندوق تنمية الموارد البشرية    

• الموقع اإللكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية    

الملخص التنفيذي

ــام  ــي مــن ع ــع الثان ــة المــوارد البشــرية خــالل الرب ــدوق تنمي ــرز إنجــازات صن • أب

٢٠٢٠م

• نشأة الصندوق وأهدافه 

• نظرة عامة عن القوى العاملة في المملكة 

أوال/ قنوات دعم التوظيف

1 - البوابة الوطنية للعمل " طاقات"

٢- مراكز التأهيل والتوظيف:

3- مراكز التأهيل والتوظيف عن ُبعد 

4 - فروع الصندوق الثابتة

ثانيا/ برامج دعم التوظيف

1. برنامج دعم التوظيف

٢. البرنامج الوطني إلعانة الباحثين عن عمل )حافز(

3. برنامج دعم العمل الحر )لتوصيل الطلبات( 

4. برنامج الدعم اإلضافي لألجور

5. برنامج توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة )توافق(

6. برنامج دعم اجر أيام غسيل الكلى

7. برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس األهلية

8. برنامج دعم عمل المرأة )تأنيث المحالت والمصانع( 

9. برنامج دعم مآلك المنشآت الصغيرة

1٠. برنامج نقل المرأة العاملة )وصول(
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الملخص التنفيذي

ــز ومســاندة سياســات  ــة المــوارد البشــرية فــي تعزي ــدوق تنمي ــدور صن ــر ملخصــًا ل يقــدم هــذا التقري
ســوق العمــل وزيــادة نســبة التوطيــن وزيــادة عــدد الملتحقيــن الجــدد مــن المواطنيــن والمواطنــات 
فــي ســوق العمــل بالمملكــة، حيــث يســتعرض الخدمــات والبرامــج التــي يقدمهــا وذلــك بالشــراكة 
مــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ذات العالقــة. لتتــواءم مــع برنامــج التحــول الوطنــي 

٢٠٢٠م ورؤيــة المملكــة ٢٠3٠م، وكذلــك مــع المتغيــرات التــي طــرأت علــى ســوق العمــل.

ــه يرصــد  ــع الثانــي مــن عــام ٢٠٢٠م. حيــث أن ــه التــي حققهــا خــالل الرب ــه يســتعرض إنجازات كمــا أن
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــوى العامل ــن الق ــة ع ــرة عام ــدوق ونظ ــن للصن ــع الراه الوض

ــرة. ــي تحققــت خــالل هــذه الفت ــه الت ــرز أنشــطته وفعاليات ــع، وعــن أب خــالل هــذا الرب
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17 ٢8

511 61٢

39 410

خالل الربع الثاني  من عام ٢0٢0مأبرز إنجازات صندوق تنمية الموارد البشرية 

 5,5743,976

710,396

95٢

1,٢46,510

157,48٢ %81

5,40٢

3,309

31٢,00٢

9,06٢ 836

عدد من تم توظيفهم 
من خالل البوابة الوطنية 
للعمل طاقات

إجمالي عدد المستفيدين من 
برنامج التدريب في معاهد 
الشراكات االستراتيجية

عدد من تم توظيفهم من 
خالل الفروع الثابتة

عدد المكملين لدورات 
برنامج التدريب 
اإللكتروني )دروب(

إجمالي عدد المستمرين من 
برنامج دعم المعلمين والمعلمات 
في المدارس األهلية

عدد المكالمات الهاتفية التي 
تم الرد عليها من قبل مركز اتصال 
الصندوق تنمية الموارد البشرية

عدد من تم توظيفهم 
من خالل مراكز التأهيل 
والتوظيف

إجمالي عدد المستفيدين من برنامج 
تدريب خريجي الجامعات السعودية 
والمبتعثين على رأس العمل )تمهير(

إجمالي عدد المستفيدين 
من البرنامج الوطني إلعانة 
الباحثين عن عمل ) حافز (

عدد زوار الموقع 
اإللكتروني للصندوق

إجمالي عدد المستفيدين 
من برنامج نقل المرأة 
العاملة )وصول(

نسبة حل طلبات 
العمالء
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صندوق تنمية الموارد البشرية

أنشــئ صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 1٠7 وتاريــخ ٢9 / ٠4 / 

14٢1 هـــ بهــدف دعــم جهــود تأهيــل القــوى العاملــة الوطنيــة وتوظيفهــا فــي القطــاع الخــاص.  

وله في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بما يلي:

1. تقديــم اإلعانــات مــن أجــل تأهيــل القــوى العاملــة الوطنيــة وتدريبهــا وتوظيفهــا فــي القطــاع 

الخــاص.

٢. المشــاركة فــي تكاليــف تأهيــل القــوى العاملــة الوطنيــة وتدريبهــا علــى وظائــف القطــاع الخاص 

ويحــدد مجلــس إدارة الصنــدوق نســبة هــذه المشــاركة وتدفــع النســبة المتبقيــة مــن ِقبــل صاحــب 

العمــل المســتفيد مــن تأهيــل المتــدرب.

ــه  ــه وتدريب ــم توظيفــه فــي منشــآت القطــاع الخــاص بعــد تأهيل ــب مــن يت 3. تحمــل نســبة مــن رات

وكذلــك مــن يتــم توظيفــه فــي هــذه المنشــآت بالتنســيق مــع الصنــدوق ويدفــع صاحــب العمــل 

النســبة المتبقيــة مــن الراتــب، ويكــون تحمــل الصنــدوق لهــذه النســبة لفتــرة ال تزيــد عــن ســنتين 

ويقــوم مجلــس اإلدارة بوضــع الشــروط الالزمــة لصرفهــا.

لتوظيــف  تهــدف  ودراســات  وخطــط  ومشــاريع  ميدانيــة  برامــج  تمويــل  دعــم   .4

الوافــدة. العمالــة  محــل  وإحاللهــم  الســعوديين 

5. تقديــم قــروض لمنشــآت تأهيــل وتدريــب القــوى العاملــة الوطنيــة الخاصــة التــي 

ــال  ــاطها أو إلدخ ــعة نش ــرض توس ــة بغ ــآت القائم ــة والمنش ــي المملك ــس ف تؤس

األســاليب الحديثــة عليهــا.

ــب  ــل وتدري ــال تأهي ــي مج ــطته ف ــة بأنش ــات المتعلق ــوث والدراس ــام بالبح 6. القي

ــة  ــة واإلداري ــورة الفني ــم المش ــك تقدي ــة وكذل ــة الوطني ــوى العامل ــف الق وتوظي

ــا. ــة وتدريبه ــة الوطني ــوى العامل ــل الق ــآت تأهي لمنش
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القوى العاملة في المملكة العربية السعودية

* المصدر: بيانات القطاع الخاص – المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية –الربع الثاني من عام ٢0٢0م
** المصدر: بيانات الهيئة العامة لإلحصاء – الربع الثاني من عام ٢0٢0م  

الرؤية

الرسالة

القيم

موارد بشرية وطنية مبادرة ومنتجة

تنمية وتطوير الموارد البشرية الوطنية من خالل مبادرات 
فعالة عالية التأثير تقدم بالشراكة مع األطراف المعنية 

الرئيسية بمنظومة سوق العمل

* إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص

8,3٢4,075

1,678,1٢8

%15045

السعوديين والسعوديات

1,130,850

%8009

547,٢78

%31044

** معدل البطالة للسعوديين 
* نسبة التوطين 

* عدد السعوديين المنظمين للقطاع الخاص

%٢0016

٢0,813

مواطن ومواطنة

روح الفريق الشفافيةالتميزالتركيز على النتائج

سرعة االنجازالتركيز على العميل 



قنوات وبرامج دعم التوظيف
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أواًل / قنوات دعم التوظيف:
ــم  ــن عــن عمــل لدع ــي تســتهدف أصحــاب العمــل والباحثي ــوات الت ــدوق باقــة مــن القن يقــدم الصن

ــة. ــوى العامل ــر الق ــتقرار وتطوي ــادة االس ــب لزي ــف والتدري ــة التوظي خدم

1 - البوابة الوطنية للعمل " طاقات"
منصــة الكترونيــة متكاملــة شــاملة لســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية بشــقيه العــام 
والخــاص ومــزودي خدمــات التوظيــف، تعمــل علــى ترجمــة سياســات ورؤى تنميــة المــوارد البشــرية 
فــي المملكــة إلــى برامــج فاعلــة تكــون رافــدًا لالقتصــاد الوطنــي بقــوى عاملــة مؤهلــة. وتهــدف 
إلــى خلــق ســوق عمــل رقمــي عالــي الجــودة لتطويــر القــدرة التنافســية لقــوة العمــل الســعودية 
ــة. وتكمــن أهــم المنافــع  ــن القــوى العامل ــن بي ــز نســبة التوطي ــن عــن عمــل وتعزي ــن الباحثي وتمكي

المتحققــة مــن البوابــة:

قنوات وبرامج دعم التوظيف لتأهيل القوى العاملة 
الوطنية في القطاع الخاص

نتائج وإحصائيات البوابة الوطنية للعمل" طاقات" خالل 
الربع الثاني من عام ٢0٢0 م 

توفير منصة موحدة ومتكاملة 
لجميع أطراف سوق العمل

تعزيز شفافية سوق العمل وتوفير 
بياناته لدعم صناعة القرار

توفير أدوات إلدارة سوق العمل 
وتفعيل برامجه وسياساته

الحد من االعتماد على العمالة 
الوافدة

تعزيز تنافسية القوى العاملة 
السعودية

دعم توجيه تنمية الموارد البشرية 
بحسب احتياجات سوق العمل 

الفعلية

تقديم خدمات التدريبتقديم خدمات التوظيف

5,574

30,165

12,952

8 ,131

73,480

مستفيد

وظيفة شاغرة

منشأة

وظيفة معلنة

فرد مسجل

عدد من تم توظيفهم من خالل البوابة 

عدد الشواغر الوظيفية في البوابة

عدد المنشآت المسجلة في البوابة

عدد اإلعالنات الوظيفية في البوابة

األفراد المسجلون في البوابة
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أعداد من تم توظيفهم بالقطاع الخاص عن طريق مراكز التأهيل والتوظيف

عدد من تمت خدمتهم في مراكز التأهيل والتوظيف

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

835 3٢٢ 513 الرياض

785 39٢ 393 مكة المكرمة

115 17 98 المدينة المنورة

818 477 341 المنطقة الشرقية

46 - 46 القصيم

27 - ٢7 حائل

23 - ٢3 تبوك

136 - 136 الجوف

65 - 65 الحدود الشمالية

275 ٢٠5 7٠ عسير

81 - 81 جازان

47 - 47 نجران

56 - 56 الباحة

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

3,860 ٢,831 1,٠٢9 الرياض

3,373 ٢,49٠ 883 مكة المكرمة

404 ٢88 116 المدينة المنورة

3,145 ٢,8٠6 339 المنطقة الشرقية

46 - 46 القصيم

39 - 39 حائل

61 - 61 تبوك

415 - 415 جازان

2- مراكز التأهيل والتوظيف
تهــدف هــذه المراكــز إلــى تعزيــز التوظيــف المنتــج والمســتمر مــن خــالل تطويــر اســتراتيجيات تأهيــل 
وتوظيــف شــاملة للجنســين ولــذوي اإلعاقــة وتمكــن صاحــب العمــل مــن مواكبــة متغيــرات ســوق 
ــغ خــالل  ــى النمــو االقتصــادي واالســتثماري. وقــد بل ــر عل ــه أث ــق السياســات ممــا ل العمــل وتطبي

الربــع الثانــي  مــن عــام ٢٠٢٠م عــدد مراكــز التوظيــف طاقــات )47( مركــز ا منهــا  :

7

16

٢4
ور

ذك

ث
إنا

عد
ن ُب

 ع
كز

مرا

3,309

11,343

1,896

٢,9٢8

1,413

8,415
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3- مراكز التأهيل والتوظيف عن ُبعد 

 تهــدف مراكــز التوظيــف عــن ُبعــد إلــى تقديــم خدمــات التأهيــل ودعــم التوظيــف وإرشــاد وتدريــب 
الباحثيــن عــن عمــل وفــق أحــدث المعاييــر المتبعــة كمــا تقدم هــذه المراكز خدمــات ما بعــد التوظيف 
والتــي تســاعد الباحــث فــي االســتقرار الوظيفــي والتطويــر. وقــد بلــغ عــدد مراكــز التوظيــف عــن 
ُبعــد خــالل الربــع الثانــي مــن عــام ٢٠٢٠م عــدد )7( مراكــز موزعيــن علــى مناطــق المملكــة، . وقــد 
بلــغ مــن تــم توظيفهــم مــن خــال مراكــز التأهيــل والتوظيــف عــن ُبعــد عــدد ) 247 ( مســتفيد ، 

والــذي تــم خدمتهــم عــدد ) 837 ( مســتفيد .  

4- فروع الصندوق الثابتة

شــبكة مــن الفــروع التــي يشــّغلها الصنــدوق فــي مختلــف مناطــق المملكــة بلــغ عددهــا )٢٢( خــالل 
الربــع الثانــي مــن عــام ٢٠٢٠م، وتقــدم مختلــف خدمــات دعــم التدريــب والتوظيــف للعمــالء، مثــل 
ــم  ــر تنظي ــا عب ــى تلبيته ــل احتياجاتهــم ومتطلباتهــم والعمــل عل اســتقطاب أصحــاب األعمــال وتحلي
القــاءات الوظيفيــة وورش العمــل، وتجهيــز طــالب العمــل المتوافقيــن مــع المتطلبــات بعــد تقديــم 
خدمــات اإلرشــاد المهنــي واستشــارات المــوارد البشــرية،  وقــد بلــغ مــن تــم توظيفهــم مــن خــال 

الفــروع الثابتــة فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020م عــدد )5,402( مســتفيد.
أعداد من تم توظيفهم بالقطاع الخاص عن طريق مراكز التأهيل والتوظيف عن ُبعد

أعداد من تمت خدمتهم في مراكز التأهيل والتوظيف عن ُبعد

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

1 1 - الرياض

- - - مكة المكرمة

1 1 - المدينة المنورة

4 4 - المنطقة الشرقية

26 ٢6 - القصيم

1 1 - تبوك

19 19 - الجوف

18 18 - الحدود الشمالية

119 119 - جازان

36 36 - نجران

22 ٢٢ - ٢47الباحة

837

٢47

837

توزيع أعداد المستفيدين من الفروع الثابتة حسب الجنس والمنطقة

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

533 155 378 الرياض

1,461 5٢3 938 مكة المكرمة

590 ٢٠7 383 المدينة المنورة

847 ٢٠٢ 645 المنطقة الشرقية

262 78 184 القصيم

64 15 49 حائل

128 65 63 تبوك

149 73 76 الجوف

115 ٢7 88 الحدود الشمالية

212 113 99 عسير

469 161 3٠8 جازان

484 ٢13 ٢71 نجران

88 ٢8 6٠ 5,40٢الباحة

3,54٢1,860

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

28 ٢8 - الرياض

13 13 - المنطقة الشرقية

307 3٠7 - القصيم

3 3 - حائل

23 ٢3 - تبوك

98 98 - الجوف

36 36 - الحدود الشمالية

270 ٢7٠ - جازان

37 37 - نجران

22 ٢٢ - الباحة
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ثانيًا / برامج دعم التوظيف
تهــدف إلــى زيــادة الفــرص الوظيفيــة لألفــراد حســب احتيــاج ســوق العمــل، وزيــادة نســب التوطيــن 

فــي المنشــآت بالقــوى العاملــة المؤهلــة، ودعــم اســتمرارهم علــى رأس العمــل.  

1- برنامج دعم التوظيف

أطلــق صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية فــي ابريــل ٢٠٢٠م برنامــج دعــم التوظيــف لدعــم الباحثيــن 
ــر الموظــف، ويشــمل  ــدوق نســبة مــن أج ــات عــن عمــل فــي القطــاع الخــاص بتحمــل الصن والباحث
ــف  ــا يضي ــد، كم ــن بع ــل وع ــدوام الكام ــاص لل ــاع الخ ــي القط ــف ف ــع الوظائ ــم جمي ــج دع البرنام
ــف  ــى توظي ــة وعل ــف فــي المناطــق والمــدن األقــل فــرص وظيفي البرنامــج دعــم اضافــي للتوظي
اإلنــاث واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والمنشــآت الصغيــرة والمتوســطة والمتناهيــة الصغــر.  ومبــادرة 
الدعــم بأثــر رجعــي للمنشــآت الموظفــة ابتــداء مــن يوليــو ٢٠19م وحتــى ٢7 ابريــل ٢٠٢٠م، وبــدا 
اســتقبال طلبــات التســجيل فــي بدايــة شــهر ابريــل ٢٠٢٠م واغلــق التســجيل فــي 1٠ مايــو ٢٠٢٠م. 
وقــد تــم اول صــرف للبرنامــج فــي نهايــة شــهر ابريــل للمنشــآت المســتكملة ضوابــط البرنامــج عــن 
ــر الرجعــي ويســتمر البرنامــج فــي آليــة الصــرف  شــهر ابريــل كشــهر مســتحق وشــهر مــارس عــن األث
للمنشــآت عــن شــهر حالــي مســتحق وشــهر ســابق لألثــر الرجعــي ولمــدة ٢4 شــهر دعــم ، وقــد بلــغ 
عــدد المســتفيدين مــن البرنامــج خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2020م عــدد )62,630( مســتفيد.

توزيع أعداد المستفيدين من البرنامج حسب الجنس والمنطقة

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

27,285 13,٠54 14,٢31 الرياض

13,034 5,638 7,396 مكة المكرمة

2,125 848 1,٢77 المدينة المنورة

13,746 4,5٢1 9,٢٢5 المنطقة الشرقية

1,188 471 717 القصيم

705 ٢9٠ 415 حائل

644 ٢7٢ 37٢ تبوك

291 114 177 الجوف

275 1٢٢ 153 الحدود الشمالية

1,427 599 8٢8 عسير

944 3٠8 636 جازان

618 31٠ 3٠8 نجران

348 1٢8 ٢٢٠ 6٢,630الباحة

35,955٢6,675

٢ - البرنامج الوطني إلعانة الباحثين عن عمل )حافز(

يدعــم البرنامــج المواطنيــن الباحثيــن عــن عمــل مــن أجــل الحصــول علــى وظائــف مســتدامة ومناســبة، 
وتزويدهــم بالمهــارات والمــوارد الالزمــة لالنضمــام إلــى ســوق العمــل. ويتكــون مــن برنامــج حافــز 
البحــث عــن عمــل وحافــز صعوبــة الحصــول علــى عمــل، حيــث أن كل برنامــج يســتهدف فئــة معينــة 
ــة  ــي إلعان ــج الوطن ــم البرنام ــددة. وينقس ــتحقاق مح ــط اس ــن ضواب ــل ضم ــن العم ــن ع ــن الباحثي م

الباحثيــن عــن عمــل )حافــز( إلــى قســمين:

أواًل / برنامج حافز البحث عن عمل 

يقــدم البرنامــج مخصصــًا ماليــًا قــدره ٢٠٠٠ ريــال كل شــهر لمــدة 1٢ شــهرًا ويســتهدف فئــة الشــباب 
مــن طالبــي العمــل الذيــن تتــراوح أعمارهــم مــن ٢٠ - 35 عامــًا وتنطبــق عليهــم ضوابــط اســتحقاق 
ــدد  ــام ٢٠٢٠م ع ــن ع ــي م ــع الثان ــالل الرب ــج خ ــن البرنام ــتفيدين م ــدد المس ــغ ع ــد بل ــج. وق البرنام

)168,514( مســتفيد.

توزيع أعداد المستفيدين من برنامج حافز البحث عن عمل حسب الجنس والمنطقة

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

33,554 ٢7,631 5,9٢3 الرياض

31,229 ٢3,131 8,٠98 مكة المكرمة

14,488 9,9٢٢ 4,566 المدينة المنورة

22,374 18,646 3,7٢8 المنطقة الشرقية

10,171 7,8٠1 ٢,37٠ القصيم

5,299 3,818 1,481 حائل

7,599 5,453 ٢,146 تبوك

4,578 3,٠٢8 1,55٠ الجوف

2,881 ٢,٠81 8٠٠ الحدود الشمالية

17,103 11,875 5,٢٢8 عسير

13,041 8,٠٢٢ 5,٠19 جازان

3,485 ٢,734 751 نجران

2,712 ٢,٠٢5 687 168,514الباحة

4٢,3471٢6,167
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ثانيًا / برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل

يقــدم برنامــج حافــز صعوبــة الحصــول علــى عمــل مخصصــًا ماليــًا يبدأ بمبلــغ 1,5٠٠ريال شــهريا لألشــهر 
ــرة  ــال لألشــهر األربعــة األخي ــم 1,٠٠٠ري ــة، ث ــال لألشــهر األربعــة الثاني ــم 1,٢5٠ري ــى، ث األربعــة األول
ويســتهدف البرنامــج طالبــي العمــل الذيــن تتجــاوز أعمارهــم ال 35 عامــًا أو مــن أكمــل برنامــج حافــز 
البحــث عــن عمــل دون أن يجــد عمــاًل مناســبًا لغايــة عمــر 6٠ عــام، وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن 

البرنامــج خــالل الربــع الثانــي مــن عــام ٢٠٢٠م عــدد )143,488( مســتفيد.

توزيع أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل حسب الجنس والمنطقة

توزيع أعداد المستفيدين من البرنامج حسب الجنس و المنطقة

توزيع أعداد المستفيدين من البرنامج حسب الجنس و المنطقة

عدد من تم توظيفهم من خالل برنامج حافز في الربع الثاني من عام ٢0٢0م

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

28,483 ٢6,649 1,834 الرياض

29,156 ٢5,945 3,٢11 مكة المكرمة

11,978 9,977 ٢,٠٠1 المدينة المنورة

20,613 18,983 1,63٠ المنطقة الشرقية

8,055 7,٢94 761 القصيم

4,100 3,541 559 حائل

6,354 5,4٢4 93٠ تبوك

3,351 ٢,578 773 الجوف

2,256 1,933 3٢3 الحدود الشمالية

14,198 1٢,٠٢4 ٢,174 عسير

9,235 7,1٢9 ٢,1٠6 جازان

3,293 3,٠٢٢ ٢71 نجران

2,416 ٢,178 ٢38 الباحة

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

1,974 1,٢79 695 الرياض
1,426 717 7٠9 مكة المكرمة
463 186 ٢77 المدينة المنورة

1,144 673 471 المنطقة الشرقية
370 159 ٢11 القصيم
142 67 75 حائل
270 1٠4 166 تبوك
147 67 8٠ الجوف
153 6٢ 91 الحدود الشمالية
450 ٢٠9 ٢41 عسير
385 155 ٢3٠ جازان
119 69 5٠ نجران
58 ٢7 31 الباحة

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

2,133 ٢5 ٢,1٠8 الرياض
1,474 13 1,461 مكة المكرمة
505 4 5٠1 المدينة المنورة
874 1٢ 86٢ المنطقة الشرقية
562 ٢ 56٠ القصيم
158 - 158 حائل
160 - 16٠ تبوك
198 - 198 الجوف
85 - 85 الحدود الشمالية

417 1 416 عسير
287 1 ٢86 جازان
97 - 97 نجران
89 - 89 الباحة

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

65 18 47 الرياض
98 8 9٠ مكة المكرمة
12 ٢ 1٠ المدينة المنورة
41 7 34 المنطقة الشرقية
7 - 7 حائل
1 - 1 تبوك
1 1 - عسير
1 - 1 جازان

143,488

7,101

16,811

3,3٢7

1٢6,677

3,774

3- برنامج دعم العمل الحر )لتوصيل الطلبات( 
هــو برنامــج دعــم للعمــل الحــر يســتهدف العامليــن مــن خــالل تطبيقــات توصيــل الطلبــات مــن 
العاطليــن عــن العمــل، مقــدم مــن قبــل صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية بالتعــاون مــع وزارة المــوارد 
البشــرية والتنميــة االجتماعيــة، ويأتــي ضمــن مبــادرات الصنــدوق الهادفــة لرفــع مســتويات التوطيــن 
فــي هــذا النشــاط، وإيجــاد فــرص عمــل جديــدة وفــق أنمــاط العمــل المختلفــة، واســتجابة لإلجــراءات 
الصحيــة االحترازيــة التــي اعتمدتهــا الدولــة مــن خــالل عــدد مــن المؤسســات الحكوميــة والمحفــزات 
الماليــة للحــد مــن التبعــات االقتصاديــة والصحيــة لجائحــة "كورونــا". مــدة الدعــم شــهرين فقــط مــن 
تاريــخ إطــالق البرنامــج فــي 6 أبريــل ٢٠٢٠م لجميــع المتقدميــن للدعم، . حيــث بلغ عدد المســتفيدين 

مــن البرنامــج خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2020م عــدد )7,039( مســتفيد.

4- الدعم اإلضافي لألجور 

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى تحفيــز المنشــآت علــى توطيــن الوظائــف لتمكيــن طالبــي العمــل 
ــا  ــج مزاي ــدم البرنام ــاص، إذ يق ــاع الخ ــي القط ــة ف ــل المتاح ــرص العم ــاق بف ــن االلتح ــعوديين م الس
ــي  ــن البالتين ــي النطاقي ــة ف ــآت المصنف ــي المنش ــعوديين ف ــف الس ــة لتوظي ــة إضافي ــة وزمني مالي
واألخضــر فــي برنامــج نطاقــات، يســتطيع الكيــان ربــط )٢٠%( فــي حــال النطــاق البالتينــي و )%15( 
ــه الســعوديين كحــد أقصــى علــى برنامــج  فــي حــال النطــاق األخضــر مــن إجمالــي أعــداد موظفي
ــم  ــح ، وت ــة للمرش ــروط األهلي ــب ش ــن بحس ــتفيدون مؤهلي ــون المس ــى أن يك ــي عل ــم اإلضاف الدع
ــغ عــدد  ــث بل ــر ٢٠17م ، حي ــارًا مــن شــهر أكتوب ــات الدعــم فــي البرنامــج اعتب إيقــاف اســتقبال طلب
المســتفيدين المســتمرين فــي البرنامــج خــالل الربــع الثانــي مــن عــام ٢٠٢٠م عــدد )٢٢6( مســتفيد.

7,039

٢٢6

6,981

190

58

36
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5- برنامج توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة )توافق(
يهــدف إلــى دعــم وتمكيــن القــوى العاملــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة للعمــل فــي القطــاع الخــاص، 
مــن خــالل تطبيــق مبــادئ توافــق )الحقــوق– الشــمل- المهــارات- البيئــة الموائمــة- الخدمــات(. 
ــق(  ــع تواف ــق م ــمولية )متواف ــق الش ــر لتحقي ــاد معايي ــق اعتم ــن طري ــة ع ــادئ مطبق ــذه المب وه
ــب  ــع وتدري ــى أرض الواق ــذ عل ــة للتنفي ــر األدوات التطبيقي ــراءات وتطوي ــات واإلج ــع السياس ووض
القائميــن علــى العمــل عليهــا ورصــد وتوثيــق المعلومــات الخاصــة بعمــل األشــخاص. وقــد بلــغ عــدد 

ــدد )875( مســتفيد. ــام 2020م ع ــي مــن ع ــع الثان المســتفيدين مــن البرنامــج خــال الرب

توزيع أعداد المستفيدين من البرنامج حسب الجنس والمنطقة

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

483 ٢39 ٢44 الرياض
69 3٠ 39 مكة المكرمة
3 ٢ 1 المدينة المنورة

104 31 73 المنطقة الشرقية
4 ٢ ٢ القصيم
3 ٢ 1 حائل
9 4 5 تبوك
3 1 ٢ الجوف
3 - 3 الحدود الشمالية
9 5 4 عسير

13 7 6 جازان
4 3 1 نجران
- - - الباحة

168 168 - غير محدد

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

3,602 ٢,916 686 الرياض

2,130 1,55٢ 578 مكة المكرمة

534 415 119 المدينة المنورة

1,309 1,٠٢7 ٢8٢ المنطقة الشرقية

270 ٢1٢ 58 القصيم

105 71 34 حائل

295 178 117 تبوك

168 98 7٠ الجوف

57 ٢9 ٢8 الحدود الشمالية

276 ٢٠1 75 عسير

222 168 54 جازان

81 57 ٢4 نجران

13 8 5 الباحة

875

9,06٢

381

٢,130

494

6,93٢

6- برنامج دعم اجر أيام غسيل الكلى
يهــدف البرنامــج إلــى تحفيــز منشــآت القطــاع الخــاص علــى توظيــف مرضــى الفشــل الكلــوي 
واســتمرارهم فــي األعمــال التــي التحقــوا بهــا بمــا يحقــق االســتقرار الوظيفــي لهــم علــى أن يعــّوض 
الصنــدوق منشــآت القطــاع الخــاص عــن أجــر أّيــام اإلجــازة التــي يأخذهــا الموظفيــن للقيــام بالغســيل 
الكلــوي للتنقيــة الدمويــة، وقــد بلــغ عــدد المســتفيدين مــن البرنامــج خــال الربــع الثانــي مــن عــام 

2020م عــدد )3( مســتفيدين. )المســتمرين بدعمهــم خــال الفتــرة المســتهدفة(.

توزيع أعداد المستفيدين من البرنامج حسب الجنس والمنطقة 

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

1 - 1 مكة المكرمة

1 - 1 المنطقة الشرقية

1 - 1 3عسير

3

7- برنامج دعم المعلمين والمعلمات في المدارس األهلية

يهــدف هــذا البرنامــج إلــى زيــادة االســتقرار الوظيفــي للمعلميــن والمعلمــات العامليــن فــي 
ــدأ مــن  ــة مــن خــالل دعــم رواتبهــم ووضــع حــد أدنــى للراتــب بحيــث يب ــة واألجنبي المــدارس األهلي
ــم )4763٢(  ــامي رق ــر الس ــه األم ــى ب ــا قض ــاذًا لم ــال. وإنف ــل )6٠٠( ري ــدل نق ــع ب ــال م )5,٠٠٠( ري
وتاريــخ 1437/1٠/4هـــ المتضمــن االكتفــاء بالمــدة النظاميــة لبرنامــج الدعــم المقــرر بخمس ســنوات، 
وعليــه تــم إيقــاف اســتقبال طلبــات الدعــم فــي البرنامــج اعتبــارًا مــن شــهر ســبتمبر ٢٠17م ،  ومــازال 
هنــاك أعــداد مســتفيدين مســتمرين فــي البرنامــج خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2020م وعددهم 

ــتفيد . )9,062( مس

توزيع أعداد المستفيدين من البرنامج حسب الجنس و المنطقة
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3435 برامج دعم التوظيفبرامج دعم التوظيف

8- برنامج دعم عمل المرأة )تأنيث المحالت والمصانع( 

يهــدف البرنامــج إلــى زيــادة فــرص توظيــف المــرأة بالعمــل في منشــآت القطــاع الخاص بما يتماشــى 
مــع مؤهالتهــن حســب احتيــاج ســوق العمــل وفــق القــرارات المنظمــة لعمــل المــرأة والصــادرة مــن 
وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة خــالل آليــة دعــم توظيــف وتدريــب موحــدة تصــل إلــى 
3 ســنوات وفــق الضوابــط المحــددة ويشــمل البرامــج التاليــة: )محــالت بيــع المســتلزمات النســائية، 
ــدوام  ــلوب ال ــددة، وبأس ــأة مح ــح منش ــة لصال ــل الموظف ــث تعم ــع( بحي ــي المصان ــرأة ف ــل الم عم
الكلــي، وتعــد الموظفــة أحــد منســوبي المنشــأة المســتفيدة. ويســتهدف البرنامــج جميــع الباحثــات 
عــن العمــل الراغبــات بالعمــل فــي منشــآت القطــاع الخــاص وكذلــك جميــع منشــآت القطــاع الخــاص 
، وقــد بلــغ إجمالــي المســتفيدات المســتمرين فــي البرنامــج خــال الربــع الثانــي مــن عــام 
2020م عــدد )22( مســتفيدة. حيــث بلــغ عددهــم فــي برنامــج تأنيــث المحــات النســائية عــدد 
)2( مســتفيدة، وفــي برنامــج تأنيــث المصانــع عــدد )20( مســتفيدة، وقــد تــم إيقــاف اســتقبال 

طلبــات الدعــم فــي البرنامــج اعتبــارًا مــن شــهر أكتوبــر 2017م. 

9- برنامج دعم مآلك المنشآت الصغيرة

ــرة  ــآتهم الصغي ــغيل منش ــى تش ــات عل ــن والمواطن ــجيع المواطني ــم وتش ــى دع ــج إل ــدف البرنام يه
واســتراتيجياتهم فــي إدارة هــذه المنشــآت مــن خــالل توفيــر دعم مــادي لتلبيــة احتياجاتهــم الضرورية 
ــات الدعــم فــي البرنامــج  واألســرية خــالل مرحلــة تشــغيل المنشــأة، وقــد تــم إيقــاف اســتقبال طلب
بشــهر يوليــو مــن عــام ٢٠18م ، ووقــد بلــغ إجمالــي المســتفيدين المســتمرين فــي البرنامــج خــال 

الربــع الثانــي مــن عــام 2020م عــدد )171( مســتفيد .

توزيع أعداد المستفيدات من البرنامج حسب المنطقة

توزيع أعداد المستفيدين من البرنامج حسب الجنس و المنطقة 

المجموع

المستفيدات 

المنطقة

المصانع
تأنيث 

المحات

4 3 1 الرياض

2 ٢ مكة المكرمة -

2 ٢ القصيم -

13 13 تبوك -

1 - 1 نجران

المجموع

المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

35 15 ٢٠ الرياض

34 ٢٢ 1٢ مكة المكرمة

22 8 14 المدينة المنورة

4 3 1 المنطقة الشرقية

11 1 1٠ القصيم

30 1٠ ٢٠ حائل

6 4 ٢ تبوك

11 ٢ 9 الجوف

4 - 4 الحدود الشمالية

- - - عسير

6 3 3 جازان

4 1 3 نجران

4 1 3 الباحة ٢٢171

٢

101

٢0

70
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10- برنامج نقل المرأة العاملة )وصول(

تمكيــن المــرأة مــن العمــل ودعــم اســتدامة عملهــا، وذلــك مــن خــالل تأميــن وســائل نقــل مــن وإلــى 
مقــر العمــل ذات تكلفــة مناســبة وذات مســتوى ســالمة عاليــة متوفــرة ومتاحــة فــي معظــم المدن 
واألحيــاء وذات جــودة واعتماديــة عاليــة. ويدعــم هــذا البرنامــج زيــادة مشــاركة المــرأة العاملــة فــي 
القطــاع الخــاص، وذلــك بتحســين وتطويــر بيئــة نقــل المــرأة العاملــة وتحمــل نســبة 8٠% مــن تكلفــة 
نقــل المــرأة. وتلبيــة لالســتفادة مــن هــذا البرنامــج بأكبــر شــريحة ممكنــة مــن النســاء الســعوديات 

العامــالت فــي القطــاع الخــاص، تــم تعديــل علــى آليــة الدعــم وهــي علــى النحــو اآلتــي:

وقــد بلــغ عــدد المســتفيدات مــن البرنامــج خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2020 م عــدد ) 836 ( 
مســتفيدة .

المجموع المنطقة

337 الرياض

207 مكة المكرمة

163 المدينة المنورة

34 المنطقة الشرقية

29 القصيم

7 حائل

16 تبوك

0 الجوف

0 الحدود الشمالية

27 عسير

15 جازان

0 نجران

1 836الباحة

شهرًاريال

٨٠٨٠٠١٢ تغطية ثابتة من 
تكلفة النقل

مدة الدعمبحد اقصى شهريًا

٪

توزيع أعداد المستفيدات من البرنامج حسب المنطقة
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4041 برامج دعم التدريببرامج دعم التدريب

برامج دعم التدريب 

ــا  ــعودية وتنميته ــة الس ــة الوطني ــوى العامل ــب الق ــرية أن تدري ــوارد البش ــة الم ــدوق تنمي ــدرك صن ُي
م الصنــدوق العديــد مــن  يمثــل محــورًا أساســيًا فــي جهــود دعــم عمليــة التوظيــف، وبنــاًء عليــه، ُيقــدِّ
البرامــج التدريبيــة لتأهيــل القــوى العاملــة الوطنيــة وتطويرهــا بهــدف تعزيــز فــرص توظيفهــم ودعــم 

اســتقرارهم فــي القطــاع الخــاص.

ونستعرض فيما يلي برامج وإحصائيات برامج دعم التدريب، وهي على النحو التالي:
1-برنامج التدريب في معاهد الشراكات االستراتيجية

ــدى  ــادرة ومتاحــة ل ــى تخصصــات ن ــن عــن عمــل عل ــف الباحثي ــب وتوظي ــى تدري يهــدف البرنامــج إل
منشــآت القطــاع الخــاص، فــي أحــد الجهــات التدريبيــة المرخصــة مــن إدارة الشــراكات االســتراتيجية 
بالمؤسســة العامــة للتدريــب التقنــي والمهنــي كجهــات تدريــب غيــر ربحيــة، مــن خــالل آليــات دعــم 
التدريــب المرتبــط بالتوظيــف فــي عــدد مــن التخصصــات المطلوبــة فــي ســوق العمــل وذلــك لتغطية 
الطلــب العالــي للتوظيــف فــي القطاعــات المســتهدفة مثــل: النفــط، اإلنشــاءات، الحفــر، خدمــات 
ــدد المســتفيدين مــن  ــغ ع ــث بل ــات وغيرهــا.  حي ــة، اإللكتروني ــان واألغذي ــة، األلب ــاء، الصناع الكهرب

البرنامــج خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2020م عــدد )3,976( مســتفيد .

2- برنامج تدريب خريجي الجامعات السعودية والمبتعثين على رأس العمل )تمهير(

ــه للخريجيــن والخريجــات الســعوديين مــن الجامعــات المحليــة  برنامــج تدريــب علــى رأس العمــل موجَّ
والخارجيــة، ويهــدف إلــى تدريبهــم فــي المؤسســات الحكوميــة والشــركات المتميــزة فــي القطــاع 
الخــاص، ليتمكنــوا مــن اكتســاب الخبــرات والمهــارات الالزمــة إلعدادهــم وتهيئتهــم للمشــاركة فــي 
ســوق العمــل. حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين مــن البرنامــج خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2020م 

عــدد )976( مســتفيد.

توزيع أعداد المستفيدين من البرنامج حسب الجنس والمنطقة

3,976

3,93541

توزيع أعداد المستفيدين من البرنامج حسب الجنس والمنطقة

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

107 8٠ ٢7 الرياض

33 ٢4 9 مكة المكرمة

8 5 3 المدينة المنورة

15 1٢ 3 المنطقة الشرقية

65 6٢ 3 القصيم

22 ٢1 1 حائل

18 18 - تبوك

4 3 1 الجوف

30 19 11 الحدود الشمالية

9 8 1 عسير

25 14 11 جازان

32 ٢9 3 نجران

1 1 - الباحة

607 44٠ 167 غير محدد

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

529 31 498 الرياض

532 1 531 مكة المكرمة

2,498 9 ٢,489 المنطقة الشرقية

167 - 167 القصيم

81 - 81 الحدود الشمالية

77 - 77 جازان

92 - 9٢ 976الباحة

٢40736
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3- برنامج التدريب اإللكتروني )دروب(

هــي منصــة وطنيــة للتدريــب اإللكترونــي، وتعتبــر إحــدى مبــادرات صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية 
"هــدف" التــي تســعى إلــى تطويــر قــدرات ومهــارات القــوى الوطنيــة )باحثيــن عــن عمل-مــن هــم 
علــى رأس العمل-الطــالب(، وإكســابهم المهــارات الوظيفيــة التــي تدعــم حصولهــم علــى الوظيفــة 

المناســبة واالســتقرار فيهــا وفــق متطلبــات ســوق العمــل الســعودي.
تحتــوي منصــة "دروب" علــى العديــد مــن البرامج التدريبيــة اإللكترونية والمســارات التدريبيــة المجانية 
ــة، ويمكــن الوصــول لهــا فــي أي وقــت  ــي االحتياجــات الوظيفي ــة متنوعــة تلب لموضوعــات تدريبي

ومــن أي مــكان.

وقد بلغ عدد المسجلين في البرنامج خال الربع الثاني من عام 2020م 

)365,335( متدرب
فيما شكل عدد من أكملوا الدورات التدريبية من البرنامج عدد 

)710,396( متدرب
عدد المسجلين في منصة دروب خالل الربع الثاني  من عام ٢0٢0م

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

93,574 44,133 49,441 الرياض

86,714 38,967 47,747 مكة المكرمة

24,171 11,4٢8 1٢,743 المدينة المنورة

58,484 ٢6,1٠4 3٢,38٠ المنطقة الشرقية

11,163 5,385 5,778 القصيم

5,201 ٢,536 ٢,665 حائل

9,347 4,618 4,7٢9 تبوك

4,069 1,8٠5 ٢,٢64 الجوف

2,985 1,31٢ 1,673 الحدود الشمالية

17,839 8,٠47 9,79٢ عسير

12,325 5,3٢4 7,٠٠1 جازان

5,349 1,683 3,666 نجران

4,136 1,9٢1 ٢,٢15 الباحة

29,978 17,7٢5 1٢,٢53 365,335اخرى

194,347170,988

عدد المكملين لدورات دروب خالل الربع الثاني  من عام ٢0٢0م

المجموع

المستفيدين

المنطقة

اناث ذكور

119,252 77,9٢3 41,3٢9 الرياض

105,722 64,٠39 41,683 مكة المكرمة

33,685 ٢٠,٢76 13,4٠9 المدينة المنورة

70,498 45,5٢5 ٢4,973 المنطقة الشرقية

18,945 13,٢44 5,7٠1 القصيم

8,532 5,673 ٢,859 حائل

14,711 9,7٢6 4,985 تبوك

6,869 4,11٠ ٢,759 الجوف

5,005 3,٠97 1,9٠8 الحدود الشمالية

28,053 17,797 1٠,٢56 عسير

20,471 11,346 9,1٢5 جازان

7,225 3,931 3,٢94 نجران

6,153 4,٠18 ٢,135 الباحة

265,275 ٢٠6,6٢7 58,648 710,396اخرى

٢٢3,064487,33٢
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4- برنامج الشهادات المهنية االحترافية

برنامــج "دعــم الشــهادات المهنيــة االحترافيــة" يهــدف إلــى تشــجيع وتحفيــز القــوى العاملــة الوطنية 
فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص، إضافــًة إلــى الباحثيــن عــن عمــل للحصول علــى شــهادات مهنية 
ــف  ــن تكالي ــا ع ــض مادًي ــة فــي ســوق العمــل، بالتعوي ــة معتمــدة فــي المجــاالت المطلوب احترافي
الحصــول علــى الشــهادة المهنيــة بعــد التحقــق مــن صحــة الشــهادة ، ححيــث بلــغ عــدد المســتفيدين 

مــن البرنامــج خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2020م عــدد )115( مســتفيد.

5- برنامج تشغيل وتقديم خدمات التدريب في كليات التميز

يهــدف المشــروع إلــى زيــادة مقــدرة وجــودة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي فــي المملكــة 
العربيــة الســعودية لتلبيــة متطلبــات الســوق المحليــة بالتعــاون مــع أفضــل منظمــات التدريــب 
التطبيقــي دوليــًا وباالعتمــاد علــى كوادرهــا العالميــة وتقــدم كليــات التميــز شــهادات ودبلومــات 
ــدد المســتفيدين مــن  ــغ ع ــث بل ــة العامــة ، حي ــة متخصصــة لخريجــي الثانوي فــي مجــاالت تطبيقي

ــدد )24,106( مســتفيد. ــام 2020م ع ــي مــن ع ــع الثان البرنامــج خــال الرب

توزيع أعداد المستفيدين من البرنامج حسب الجنس والمنطقة 

115

4966

توزيع أعداد المستفيدين من البرنامج حسب الجنس والمنطقة 

٢4,106

10,39113,715

المجموع

المستفيدين

المنطقة

اناث ذكور

46 ٢٠ ٢6 الرياض

30 19 11 مكة المكرمة

21 13 8 المنطقة الشرقية

16 13 3 القصيم

1 1 - عسير

1 - 1 جازان

المجموع

المستفيدين

المنطقة

اناث ذكور

10,023 1,7٢4 8,٢99 الرياض

3,614 ٢,787 8٢7 مكة المكرمة

2,347 ٢,347 - المدينة المنورة

6,859 5,594 1,٢65 المنطقة الشرقية

680 68٠ - القصيم

207 ٢٠7 - تبوك

223 ٢٢3 - الجوف

153 153 - عسير

6- برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف – خارج المنشأة  

ــن،  ــر المؤهلي ــل غي ــي العم ــف طالب ــاص لتوظي ــاع الخ ــآت القط ــز منش ــى تحفي ــج إل ــدف البرنام يه
ــة مرخصــة خــارج  ــف ينفــذ فــي جهــات تدريبي ــط بالتوظي ــي مرتب وتدريبهــم مــن خــالل برنامــج تدريب
ــة  ــدة بنهاي ــات الدعــم الجدي ــم إيقــاف اســتقبال طلب ــى )٢4( شــهرًا وقــد ت المنشــأة لمــدة تصــل إل
عــام ٢٠16م، وقــد اســتفاد مــن خــال البرنامــج فــي الربــع الثانــي مــن عــام 2020م عــدد )258( 

ــاث. ــن اإلن ــور و )216( م ــن الذك ــدد )42( م ــاض بع ــة الري ــتفيد بمنطق مس



تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية للربع الثاني من عام 2020متقرير صندوق تنمية الموارد البشرية للربع الثاني من عام 2020م

4647 برامج دعم التدريببرامج دعم التدريب

7- برنامج ماهر لتأهيل الكوادر المتخصصة

برنامــج تدريبــي للباحثيــن عــن عمــل يهــدف إلــى التدريــب والتأهيــل فــي العديــد مــن المهــن التــي 
يطلبهــا ســوق العمــل وزيــادة المعــروض مــن المتخصصيــن المؤهليــن. . وقــد تــم إيقــاف البرنامــج 
فــي عــام 2012م، وال يــزال هنــاك أعــداد مــن متدربيــن مســتمرين علــى مقاعــد الدراســة ولــم 

تنتهــي فتــرة تدريبهــم خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2020م وعددهــم )100( مســتفيد.

100

4654

توزيع أعداد المستفيدين من البرنامج حسب الجنس والمنطقة

المجموع

المستفيدين

المنطقة

اناث ذكور

60 41 19 الرياض

33 6 ٢7 القصيم

7 7 - مكة المكرمة

8- برنامج تأهيل خريجي الدبلومات الصحية لهيئة الهال األحمر السعودي

ــي طــب طــوارئ  ــوم طــب طــوارئ لعــدد )4٠٠( فن ــة الدبل ــل حمل ــد برنامــج إعــادة تأهي دعــم تنفي
ــر ســلطان للدراســات  ــم داخــل مركــز األمي ــه أربعــة أشــهر يت ــي نظــري مدت مــن خــالل برنامــج تدريب
ــه أربعــة أشــهر  ــر ســلطان الطبيــة العســكرية وتدريــب عملــي مدت الصحيــة وذلــك فــي مدينــة األمي
داخــل المراكــز التابعــة لهيئــة الهــالل األحمــر، وتوظيــف مجتــازي فتــرة التدريــب فــي أحــد المراكــز 
التابعــة لهيئــة الهــالل األحمــر علــى وظيفــة )فنــي خدمــات طبيــة طارئــة(، ويســتهدف الباحثيــن عــن 
ــة الهــالل  ــة بهيئ ــة للتخصصــات المطلوب عمــل مــن خريجــي الدبلومــات الصحيــة الحكوميــة واألهلي
األحمــر ، حيــث بلــغ عــدد المســتفيدين مــن البرنامــج خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2020م عــدد 

ــاض . ــة الري ــتفيد بمنطق )124(  مس

9- برنامج التثقيف واإلرشاد المهني )ُسبل(

بوابــة إلكترونيــة للتثقيــف واإلرشــاد المهنــي علــى شــبكة اإلنترنــت ترتكــز عليهــا أنشــطة التثقيــف 
ــوى  ــر معلومــات ومحت ــا توف ــى أنه ــع الشــرائح المســتهدفة، باإلضافــة إل ــي لجمي واإلرشــاد المهن
ــث  ــول الوظيفــي. حي ــاس المي ــارات قي ــي عــن ســوق العمــل مدعمــة باختب ــوى مرئ ــي ومحت تفاعل
تهــدف إلــى توفيــر بيئــة إلكترونيــة تفاعليــة تهتــم بالتثقيــف واإلرشــاد المهنــي مــع الشــرائح 
المســتهدفة وتمكيــن الفئــات المســتهدفة مــن االختيــار الفعــال لمســارات التعليــم والعمــل، وتطويــر 
ــدد زوار  ــغ ع ــث بل ــة، حي ــارات الوظيفي ــع المس ــا م ــول ومطابقته ــد المي ــى تحدي ــاعد عل أدوات تس
المنصــة خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2020م عــدد )98,111( زائــر لمنصــة التثقيــف واإلرشــاد 

ــي )ســبل(. المهن

10- مقياس الميول المهنية

مقيــاس تحديــد الميــول المهنيــة والســمات الشــخصية يســاعدك علــى فهــم ومعرفة ميولــك وقدرتك 
المهنيــة مــن خــالل عــدة أســئلة يســتغرق مــدة زمنيــة مــا بيــن 3٠ إلــى 45 دقيقــة،  حيــث بلــغ عــدد 

المســتفيدين مــن المقيــاس خــال الربــع الثانــي مــن عــام 2020م عــدد )185,143( مســتفيد .

المجموع
المستفيدين

المنطقة
اناث ذكور

47,079 3٠,975 16,1٠4 الرياض

44,369 ٢6,٢5٠ 18,119 مكة المكرمة

13,677 7,857 5,8٢٠ المدينة المنورة

29,227 18,345 1٠,88٢ المنطقة الشرقية

8,696 5,٢63 3,433 القصيم

3,674 ٢,13٠ 1,544 حائل

6,281 3,849 ٢,43٢ تبوك

3,254 1,794 1,46٠ الجوف

2,336 1,4٠٠ 936 الحدود الشمالية

12,273 7,٢45 5,٠٢8 عسير

9,209 4,883 4,3٢6 جازان

2,793 1,645 1,148 نجران

2,275 1,341 934 185,143الباحة

7٢,16611٢,977
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11- برنامج أكاديمية هدف للقيادة

يهــدف صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية )هــدف( مــن إنشــاء األكاديميــة إلــى تطويــر قيــادات 
المســتقبل مــن منســوبي منشــآت القطــاع الخــاص بالمملكــة دعمــًا وتأكيــدًا لتحقيــق رؤيــة المملكــة 

ــكار.  ــداع واالبت ــط اإلب ــى التخطي ــادات لهــا القــدرة عل ــز لقي ــن النوعــي المتمي ٢٠3٠ والتوطي
كمــا تهــدف األكاديميــة إلــى إكســاب المشــاركين بالعديــد مــن المعلومــات والتقنيــات والكفايــات 
ــات  ــل للمؤسس ــري األمث ــتثمار البش ــق االس ــرين وتحقي ــادي والعش ــرن الح ــات الق ــة لمتطلب الالزم
الوطنيــة، كمــا تعتمــد األكاديميــة علــى نقــل الخبــرات العالميــة وتفعيــل مبــادئ القيــادة الفاعلــة 
والمؤثــرة مــن خــالل العديــد مــن الحــاالت والمشــروعات العمليــة ونقــل الممارســات المثلــى عالميــًا 
والتوجيــه والمتابعــة والمحــاكاة المباشــرة أو عبــر القاعــات االفتراضيــة مــع خبــراء متميزيــن عالميــًا. 

 الهدف االستراتيجي إلنشاء االكاديمية:

• مســاعدة منشــآت القطــاع الخــاص علــى بنــاء الكفــاءات القياديــة واختيــار األنســب للمناصــب 
القياديــة.

• إكساب المتدربين قدرات قيادة فريق العمل وقيادة األعمال.
• االستفادة من النماذج العالمية في تطوير القيادات.

• اكساب المتدربين مهارات قراءة ودراسة المستقبل ومهارات التعلم الذاتي.
• دعــم منشــآت القطــاع الخــاص نحــو االســتمرارية مــن خــالل تطويــر المهــارات القياديــة لقياداتهــا 

المســتقبلية.

الضوابط العامة للبرنامج:

أن يكون سعودي الجنسية

أن يكون على رأس العمل في احدى منشآت القطاع الخاص

حاصل على درجة البكالوريوس على األقل

ان يكون لدية 5 سنوات خبرة عملية على األقل

خبرة في االشراف او االدارة ال تقل عن سنتين

اتقان اللغة اإلنجليزية

نتائج أداء أكاديمية هدف للقيادة خالل الربع الثاني من عام ٢0٢0

47

389
المجموع

المستفيدين
المنطقة

اناث ذكور

15 1 14 الرياض

15 6 9 مكة المكرمة

2 - ٢ المدينة المنورة

9 1 8 المنطقة الشرقية

1 - 1 القصيم

- - - حائل

4 1 3 تبوك

- - - الجوف

1 - 1 الحدود الشمالية

- - - عسير

- - - جازان

- - - نجران

- - - الباحة
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خدمة العماء
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التميز في خدمة العمالء

يولــي صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية أهميــة عاليــة لرضــا العمــالء حيــث يلتــزم بقياس مــدى رضاهم 
عــن الخدمــات والبرامــج المقدمــة مــن خــالل معاييــر تــم وضعهــا لقيــاس مــدى األثــر علــى عمالئــه 

باإلضافــة إلــى الــرد علــى االستفســارات والشــكاوى المقدمــة.

قياس مستوى رضا العمالء

هــو عبــارة عــن قيــاس مســتوى الرضــا عــن طريــق االســتبيانات الشــهرية والربعيــة ودراســتها وتصعيــد 
المقترحــات والشــكاوى التخــاذ خطــط وإجــراءات تصحيحيــة لتحســين مســتوى الخدمــة ورفــع 

مســتوى الرضــا العــام.

%59

%86

%8٢

%6٢

%83

%59

%64

%84

%83

الباحثون عن عمل

وصول

دروب

أصحاب العمل

قرة

حافز

من تم توظيفهم

تمهير

الشاهادات المهنية 
اإلحترافية

مركز اتصال صندوق تنمية الموارد البشرية    

يوفــر الصنــدوق مركــز اتصــال موحــد )9٢٠٠٢٠3٠1( وذلــك للــرد علــى استفســارات ومتطلبــات 
العمــالء المتعلقــة بكافــة برامــج الصنــدوق واتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة بشــكل فــوري ومباشــر علــى 

متطلباتهــم ســعيًا للرقــي بمســتوى الخدمــة.

مركز اتصال صندوق تنمية الموارد البشرية

نسبة حل طلب العمل من أول اتصال عدد المحادثات االلكترونية
عدد المكالمات الهاتفية التم تم الرد 

عليها

%7106 156,724 157,482

الموقع اإللكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية    

الموقــع اإللكترونــي لصنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية )www.hrdf.org.sa( هــو أحــد الوســائل 
الرئيســية للتواصــل مــع عمالئــه وعــرض خدماتــه وبرامجــه. كمــا يعــرض الموقــع مختصــر عــن »هدف« 

وعــن أبــرز الخدمــات المقدمــة واألنشــطة والفعاليــات وقنــوات التواصــل المباشــرة مــع العميــل.

موقع الصندوق متوسط وقت 

معالجة طلبات 

العماء

نسبة حل طلبات 

العماء
مؤشر رضا العماء

عدد المشاهدات عدد الزوار

4,324,307 1,246,510 11يوم %81 %61

قياس مدى الرضا بحسب تصنيف العمالء

قياس مدى رضا برامج الصندوق

%76

%67

%69

%67

%69

الفروع

مراكز طاقات

مركز االتصال

البوابة الوطنية للعمل

قنوات التواصل 
اإلجتماعي

قياس مدى رضا برامج الصندوق
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إنجازات قنوات دعم التوظيف                                                                                                                                                  خالل الربع الثاني من عام ٢0٢0 م

من تم توظيفهم من خال فروع الصندوق الثابتة  مراكز التوظيف عن ُبعد مراكز التأهيل والتوظيف
من تم توظيفهم من خال 

البوابة الوطنية للعمل
المنطقة

اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

155 378 1 - 3٢٢ 513 81٠ 1,٢16 الرياض

5٢3 938 - - 39٢ 393 379 833 مكة المكرمة

٢٠7 383 1 - 17 98 47 165 المدينة المنورة

٢٠٢ 645 4 - 477 341 ٢75 597 المنطقة الشرقية

78 184 ٢6 - - 46 36 148 القصيم

15 49 - - - ٢7 ٢5 5٢ حائل

65 63 1 - - ٢3 34 57 تبوك

73 76 19 - - 136 7 41 الجوف

٢7 88 18 - - 65 6 4٠ الحدود الشمالية

113 99 - - ٢٠5 7٠ 54 153 عسير

161 3٠8 119 - - 81 5٢ 134 جازان

٢13 ٢71 36 - - 47 8 51 نجران

٢8 6٠ ٢٢ - - 56 5 ٢7 الباحة

- - - - - - 87 ٢35 أخرى

1,860 3,54٢ ٢47 - 1,413 1,896 1,8٢5 3,749 المجموع
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برنامج دعم المعلمين 
والمعلمات في المدارس 

األهلية
برنامج توظيف األشخاص ذوي 

اإلعاقة )توافق( الدعم األضافي لألجور     برنامج العمل الحر

اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

٢,916 686 ٢39 ٢44 18 47 ٢5 ٢,1٠8

1,55٢ 578 3٠ 39 8 9٠ 13 1,461

415 119 ٢ 1 ٢ 1٠ 4 5٠1

1,٠٢7 ٢8٢ 31 73 7 34 1٢ 86٢

٢1٢ 58 ٢ ٢ - - ٢ 56٠

71 34 ٢ 1 - 7 - 158

178 117 4 5 - 1 - 16٠

98 7٠ 1 ٢ - - - 198

٢9 ٢8 - 3 - - - 85

٢٠1 75 5 4 1 ٠ 1 416

168 54 7 6 - 1 1 ٢86

57 ٢4 3 1 - - - 97

8 5 - - - - - 89

- - 168 - - - - -

6,93٢ ٢,130 494 381 36 190 58 6,981

إنجازات برامج دعم التوظيف                                                                                                                                                  خالل الربع الثاني من عام ٢0٢0 م

برنامج دعم الباحثين عن عمل-حافز
برنامج دعم التوظيف

المنطقة

اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

1,٢79 695 ٢6,649 1,834 ٢7,631 5,9٢3 13,٠54 14,٢31 الرياض

717 7٠9 ٢5,945 3,٢11 ٢3,131 8,٠98 5,638 7,396 مكة المكرمة

186 ٢77 9,977 ٢,٠٠1 9,9٢٢ 4,566 848 1,٢77 المدينة المنورة

673 471 18,983 1,63٠ 18,646 3,7٢8 4,5٢1 9,٢٢5
المنطقة 

الشرقية

159 ٢11 7,٢94 761 7,8٠1 ٢,37٠ 471 717 القصيم

67 75 3,541 559 3,818 1,481 ٢9٠ 415 حائل

1٠4 166 5,4٢4 93٠ 5,453 ٢,146 ٢7٢ 37٢ تبوك

67 8٠ ٢,578 773 3,٠٢8 1,55٠ 114 177 الجوف

6٢ 91 1,933 3٢3 ٢,٠81 8٠٠ 1٢٢ 153 الحدود الشمالية

٢٠9 ٢41 1٢,٠٢4 ٢,174 11,875 5,٢٢8 599 8٢8 عسير

155 ٢3٠ 7,1٢9 ٢,1٠6 8,٠٢٢ 5,٠19 3٠8 636 جازان

69 5٠ 3,٠٢٢ ٢71 ٢,734 751 31٠ 3٠8 نجران

٢7 31 ٢,178 ٢38 ٢,٠٢5 687 1٢8 ٢٢٠ الباحة

- - - - - - - - اخرى

3,774 3,3٢7 1٢6,677 16,811 1٢6,167 4٢,347 ٢6,675 35,955 المجموع

 الملتحقين بسوق العمل منصعوبة الحصول على عملالبحث عن عمل
 مستفيدي حافز
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تابع إنجازات برامج دعم التوظيف خالل الربع الثاني من عام ٢0٢0 م

برنامج وصول برنامج دعم ماك المنشأت 
الصغيرة

برنامج دعم عمل المرأة 
)تأنيث المحات والمصانع( دعم أجر أيام غسل الكلى

المنطقة

اناث ذكور اناث ذكور المحات المصانع اناث ذكور

337 - 15 ٢٠ 1 3 - - الرياض

٢٠7 - ٢٢ 1٢ - ٢ - 1 مكة المكرمة

163 - 8 14 - - - - المدينة المنورة

34 - 3 1 - - - 1
المنطقة 

الشرقية

٢9 - 1 1٠ - ٢ - - القصيم

7 - 1٠ ٢٠ - - - - حائل

16 - 4 ٢ - 13 - - تبوك

- - ٢ 9 - - - - الجوف

- - - 4 - - - - الحدود الشمالية

٢7 - - - - - - 1 عسير

15 - 3 3 - - - - جازان

- - 1 3 1 - - - نجران

1 - 1 3 - - - - الباحة

- - - - - - - - اخرى

836 - 70 101 ٢ ٢0 - 3 المجموع

-
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إنجازات برامج دعم التدريب                                                                                                                                                  خالل الربع الثاني من عام ٢0٢0 م

برنامج الشهادات المهنية 
األحترافية برنامج التدريب األلكتروني )دروب(

برنامج تأهيل 
خريجي 

الدبلومات 
الصحية لهيئة 
الهال األحمر 

السعودي

برنامج تدريب خرجي 
الجامعات السعودية 

والمبتعثين على 
رأس العمل )تمهير(

 برنامج التدريب في 
معاهد الشراكات 

االستراتيجية
المنطقة

اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

٢٠ ٢6 44,133 49,441 77,9٢3 41,3٢9 - 1٢4 8٠ ٢7 31 498 الرياض

19 11 38,967 47,747 64,٠39 41,683 - - ٢4 9 1 531
مكة 

المكرمة

- - 11,4٢8 1٢,743 ٢٠,٢76 13,4٠9 - - 5 3 - -
المدينة 

المنورة

13 8 ٢6,1٠4 3٢,38٠ 45,5٢5 ٢4,973 - - 1٢ 3 9 ٢,489
المنطقة 

الشرقية

13 3 5,385 5,778 13,٢44 5,7٠1 - - 6٢ 3 - 167 القصيم

- - ٢,536 ٢,665 5,673 ٢,859 - - ٢1 1 - - حائل

- - 4,618 4,7٢9 9,7٢6 4,985 - - 18 - - - تبوك

- - 1,8٠5 ٢,٢64 4,11٠ ٢,759 - - 3 1 - - الجوف

- - 1,31٢ 1,673 3,٠97 1,9٠8 - - 19 11 - 81
الحدود 

الشمالية

1 - 8,٠47 9,79٢ 17,797 1٠,٢56 - - 8 1 - - عسير

- 1 5,3٢4 7,٠٠1 11,346 9,1٢5 - - 14 11 - 77 جازان

- - 1,683 3,666 3,931 3,٢94 - - ٢9 3 - - نجران

- - 1,9٢1 ٢,٢15 4,٠18 ٢,135 - - 1 - - 9٢ الباحة

- - 17,7٢5 1٢,٢53 ٢٠6,6٢7 58,648 - - 44٠ 167 - - اخرى

66 49 170,988 194,347 487,33٢ ٢٢3,064 - 1٢4 736 ٢40 41 3,935 المجموع

اكاديمية القيادة الميول المهنية  برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف 
– خارج المنشأة 

برنامج تشغيل وتقديم خدمات 
التدريب في كليات التميز

برنامج ماهر لتأهيل الكوادر 
المتخصصة

اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

1 14 3٠,975 16,1٠4 ٢16 4٢ 1,7٢4 8,٢99 41 19

6 9 ٢6,٢5٠ 18,119 - - ٢,787 8٢7 7 -

- ٢ 7,857 5,8٢٠ - - ٢,347 - - -

1 8 18,345 1٠,88٢ - - 5,594 1,٢65 - -

- 1 5,٢63 3,433 - - 68٠ - 6 ٢7

- - ٢,13٠ 1,544 - - - - - -

1 3 3,849 ٢,43٢ - - ٢٠7 - - -

- - 1,794 1,46٠ - - ٢٢3 - - -

- 1 1,4٠٠ 936 - - - - - -

- - 7,٢45 5,٠٢8 - - 153 - - -

- - 4,883 4,3٢6 - - - - - -

- - 1,645 1,148 - - - - - -

- - 1,341 934 - - - - - -

- - - - - - - - - -

9 38 11٢,977 7٢,166 ٢16 4٢ 13,715 10,391 54 46

المسجلين في دروب مكملي الدورات في دروب
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