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الملخص التنفيذي
مقدم هذت تاتقرمر ملخصًل ادور صندوق تنيية تايحترد تابشرمة في تعزمز ومسلندة سيلسلا سحق تاعيل وزملدة نسبة تاتحطين وزملدة عدد 
تايلتوقين تاجدد من تايحتطنين وتايحتطنلا في سحق تاعيل بلاييلكة، حيث مستعرض تاخدملا وتابرتمج تاتي مقدمهل وذاك بلاشرتكة 

مع وزترة تاعيل وتاتنيية تااجتيلعية وتاجهلا ذتا تاعلاقة. اتتحتءم مع برنلمج تاتوحل تاحطني 2020م ورؤمة تاييلكة 2030م، وكذاك مع 
تايتغيرتا تاتي طرأا على سحق تاعيل.

كيل أنه مستعرض إنجلزتته تاتي حققهل خلال تاربع تاأول من علم 2019م. حيث أنه مرصد تاحضع تارتهن الصندوق ونظرة علمة عن تاقحى 
تاعلملة في تاييلكة تاعربية تاسعحدمة خلال هذت تاربع، وعن أبرز أنشطته وفعلايلته تاتي توققت خلال هذه تافترة. 

 إطلاق برنامح دعم 
التوظيف لرفع المهارات

 575
عدد تايستفيدمن من برنلمج تحظيف 

”تحتفق“ تاأشخلص ذوي تاأعلقة

 9,958
 عدد تايستفيدمن من برنلمج
”وصحل“  نقل تايرأة تاعلملة 

 %94
 نسبة حل تاشكلوى عن طرمق مرتكز 
تتصلل صندوق تنيية تايحترد تابشرمة 

1,067,376
عدد تايستفيدمن من برنلمج تاتدرمب 

”دروب“ تاإاكتروني

5,114
عدد تايستفيدتا من برنلمج دعم عيل 

تايرأة )تأنيث تايولاا وتايصلنع(

14,941
 عدد تايستفيدمن من
”تسعة أعشلر“ برنلمج 

446,712
عدد زوتر تايحقع تاإاكتروني اصندوق 

تنيية تايحترد تابشرمة

342,512
”حلفز“ إجيلاي تايستفيدمن من برنلمج

4,488
”تيهير“ عدد تايستفيدمن من برنلمج

 %83
مؤشر رضل تاعيلاء

أبرز إنجازات صندوق تنمية الموارد البشرية خلال الربع الأول للعام 2019م
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صندوق تنمية الموارد البشرية

جلء إنشلء صندوق تنيية تايحترد تابشرمة بيحجب قرتر مجلس تاحزرتءرقم )107( 
وتلرمخ1421/04/29 هـ بهدف دعم جهحد تأهيل تاقحى تاعلملة تاحطنية 

وتحظيفهل في تاقطلع تاخلص. 

 صندوق تنيية تايحترد تابشرمة, هح تايورك تاحطني ارأس ملل تابشري 
في تاييلكة.

من أجل توقيق أهدتفه، مركز تاصندوق على مل ملي:

تقدمم تاإعلنلا من أجل تأهيل تاقحى تاعلملة تاحطنية وتدرمبهل وتحظيفهل في تاقطلع تاخلص.  .1

تايسلهية في تكلايف تأهيل تاقحى تاعلملة تاحطنية وتدرمبهل على وظلئف تاقطلع تاخلص ومودد مجلس إدترة تاصندوق نسبة هذه   .2
تايسلهية وتدفع تانسبة تايتبقية من ِقبل صلحب تاعيل تايستفيد من عيلية تاتدرمب.

تويل نسبة من رتتب من متم تحظيفهم في منشآا تاقطلع تاخلص بعد تأهيلهم وتدرمبهم، وكذاك من متم تحظيفهم في هذه   .3
تاينشآا بلاتنسيق مع تاصندوق ومدفع صلحب تاعيل تانسبة تايتبقية من تارتتب، ومكحن تويل تاصندوق اهذه تانسبة افترة اا تزمد 

عن سنتين ومقحم مجلس تاإدترة بحضع تاشروط تالازمة اصرف هذت تايبلغ من تايلل.

4.  تاتيحمل ابرتمج ميدتنية ومشلرمع وخطط ودرتسلا تهدف اتحظيف تاسعحدمين وإحلااهم مول تاعيلاة تاحتفدة.

تقدمم قروض اشركلا تاقطلع تاخلص تايؤسسة في تاييلكة، اتأهيل وتدرمب تاقحى تاعلملة تاحطنية تاخلصة تاتي تؤسس في   .5
تاييلكة وتاينشآا تاقلئية بغرض تحسعة نشلطهل أو اإدخلل تاأسلايب تاودمثة عليهل.

تاقيلم بلابوحث وتادرتسلا تايتعلقة بأنشطته في مجلل تأهيل وتدرمب وتحظيف تاقحى تاعلملة تاحطنية وكذاك تقدمم تاارشلدتا   .6
تافنية وتاإدترمة اينشآا تأهيل تاقحى تاعلملة تاحطنية وتدرمبهل. 

قحى علملة وطنية منتجة ومستقرة.الرؤية

تنيية تاقحى تاعلملة تاحطنية ورفع قدرتهل تاتنلفسية عبر دعم برتمج تدرمب وتأهيل وتحظيف متخصصة ومتييزة تلبي الرسالة
تحتيلجلا تايستفيدمن من خلال كحتدر بشرمة مؤهلة ونظم معلحملا متطحرة ومنهجية معرفية وبوثية متكلملة.

• تاتعلم         القيم  • تاعدل       • تاتييز           • تاتركيز على تاعييل    
• مصدر تاإاهلم • تاحااء     • روح تافرمق تاحتحد     
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القوى العاملة في المملكة العربية السعودية

*مبلغ إجيلاي تاقحى تاعلملة في تاقطلع تاخلص

8.4 مليون 
الربع الأول من عام 2019م

مصدر تابيلنلا:
تايؤسسة تاعلمة التأمينلا تاإجتيلعية )تاقطلع تاخلص( تاربع تاأول 2019م  *

تاهيئة تاعلمة الإحصلء -تاربع تاأول 2019م  **

%68.01 %31.99 

%17.75%82.25

183,691 
*عدد تاحتفدمن 

تايغلدرمن من تاقطلع 
تاخلص

56,992 
*عدد تاسعحدمين تاجدد تاينضيين 
إاى سحق تاعيل في تاقطلع تاخلص

%20.21
*نسبة تاتحطين

%6.60%31.70

 منها 1.70 مليون من السعوديين والسعوديات

**بلغ إجمالي معدل البطالة للسعوديين %12.5

**في حين كان عدد الباحثين عن عمل 945,323
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قنوات دعم توظيف وتأهيل 
القوى العاملة الوطنية في 

القطاع الخاص
يقدم الصندوق باقة من القنوات تستهدف أصحاب العمل 

والباحثين عن عمل لدعم خدمة التوظيف والتدريب لزيادة 
الاستقرار وتطوير القوى العاملة.
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البوابة الوطنية للعمل )طاقات( 

205183 منصة متكلملة تعيل على ترجية سيلسلا ورؤى تنيية تايحترد تابشرمة في تاييلكة إاى برتمج 
فلعلة تكحن رتفدًت الاقتصلد تاحطني بقحى علملة مؤهلة. وتهدف إاى خلق سحق عيل رقيي 

علاي تاجحدة اتطحمر تاقدرة تاتنلفسية اقحة تاعيل تاسعحدمة وتيكين تابلحثين عن عيل وتعزمز 
نسبة تاتحطين بين تاقحى تاعلملة. وقد بلغ عدد تايسجلين في تابحتبة عدد 42,479 مسجل وتم 

تحظيف من خلااهل 388 مستفيد. وتكين أهم تاينلفع تايتوققة من تابحتبة:

تحفير منصة مححدة ومتكلملة اجييع أطرتف سحق تاعيل.	 

تعزمز شفلفية سحق تاعيل وتحفير بيلنلته ادعم صنلعة تاقرتر.	 

تحفير أدوتا اإدترة سحق تاعيل وتفعيل برتمجه وسيلسلته.	 

تاود من تااعتيلد على تاعيلاة تاحتفدة.	 

تعزمز تنلفسية تاقحى تاعلملة تاسعحدمة.	 

دعم تحجيه تنيية تايحترد تابشرمة بوسب تحتيلجلا سحق تاعيل تافعلية.	 

تقدمم خدملا تاتحظيف.	 

تقدمم خدملا تاتدرمب.	 

وسائل تقديم خدماتنا

الفروع الثابتة
شبكة من تافروع تاتي مشّغلهل تاصندوق في مختلف منلطق تاييلكة، وتقدم مختلف خدملا 

دعم تاتدرمب وتاتحظيف العيلاء، مثل تحقيع تتفلقيلا تادعم، وربط تابلحثين عن عيل 
بأصولب تاأعيلل، وتنظيم تايقلبلاا تاحظيفية وورش تاعيل، وتقدمم خدملا تاإرشلد تايهني 

وتستشلرتا تايحترد تابشرمة، حيث بلغ عدد من تم تحظيفهم من خلال تافروع:

10,573 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م

7,7322,841

مراكز التأهيل والتوظيف
تهدف هذه تايرتكز إاى تعزمز تاتحظيف تاينتج وتايستير من خلال تطحمر تسترتتيجيلا تأهيل 

وتحظيف شلملة الجنسين واذوي تاإعلقة وتيكن صلحب تاعيل من محتكبة متغيرتا سحق 
تاعيل وتطبيق تاسيلسلا ميل اه أثر على تانيح تااقتصلدي وتااستثيلري. وقد بلغ عدد مرتكز 

تاتحظيف طلقلا )39( مركز ت منهل )18( الذكحر و )21( الإنلث، حيث بلغ عدد من تم تحظيفهم  
من خلال مرتكز تاتأهيل وتاتحظيف:

11,364 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م

5,6245,740



قنحتا دعم تحظيف وتأهيل تاقحى تاعلملة تاحطنية في تاقطلع تاخلص

صندوق تنمية الموارد البشرية - التقرير الربعي الأول 2019م

8

مراكز التوظيف عن ُبعد
215 تهدف مرتكز تاتحظيف عن ُبعد إاى تقدمم خدملا تاتأهيل ودعم تاتحظيف وإرشلد وتدرمب 

تابلحثين عن عيل وفق أحدث تايعلمير تايتبعة كيل تقدم هذه تايرتكز خدملا مل بعد 
تاتحظيف وتاتي تسلعد تابلحث في تااستقرتر تاحظيفي وتاتطحمر. وقد بلغ عدد مرتكز تاتحظيف 

عن ُبعد عدد )7( مركزًت محزعين على منلطق تاييلكة، حيث بلغ عدد من تم تحظيفهم من خلال 
مرتكز تاتحظيف عن بعد: 

215 مستفيدة في الربع الأول من عام 2019م
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برامج دعم التوظيف
تهدف إلى زيادة الفرص الوظيفية للأفراد حسب احتياج سوق 

العمل، وزيادة نسب التوطين في المنشآت بالقوى العاملة 
المؤهلة، ودعم استمرارهم على رأس العمل.  
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برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات

7630 مقدم تاصندوق دعيًل التحظيف تانحعي تايحجه مبدأ بنسبة دعم ارتتب تايحظف تاذي متم 
تحظيفه وفق تاضحتبط تايوددة أعلاه مقدترهل )30%( من تارتتب السنة تاأواى، وتنخفض تانسبة 

إاى )20%( السنة تاثلنية، ثم إاى )10%( السنة تاثلاثة. ومكحن تاود تاأدنى من تاأجر تايستوق 
 الدعم )4,000( رملل، وتاود تاأعلى من تاأجر )10,000( رملل. ومكحن تادعم 70% التحظيف 

و 30% التدرمب وتستوق تاينشأة دعيًل إضلفيًل وفق تاولااا تاتلاية )تحظيف تاإنلث، وتحظيف 
تاأشخلص ذوي تااعلقة، وتاتحظيف في تاقرى وتايدن تاصغيرة، وتاتحظيف في تاينشآا 

تاصغيرة وتايتحسطة، وتاتحظيف في تايهن تاورجة(.

106 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م

البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن عمل )حافز(

مدعم تابرنلمج تايحتطنين تابلحثين عن عيل من أجل تاوصحل على وظلئف مستدتمة ومنلسبة، وتزومدهم بلايهلرتا وتايحترد 
تالازمة الانضيلم إاى سحق تاعيل. ومتكحن من برنلمج حلفز تابوث عن عيل وحلفز صعحبة تاوصحل على عيل، حيث أن كل برنلمج 

مستهدف فئة معينة من تابلحثين عن تاعيل ضين ضحتبط تستوقلق موددة. ومنقسم تابرنلمج تاحطني اإعلنة تابلحثين عن عيل 
)حلفز( إاى قسيين:

برنامج حافز البحث عن عمل
37,872 143,382 مقدم تابرنلمج مخصصًل ملايًل قدره 2,000 رملل كل شهر ايدة 12 شهرًت ومستهدف فئة تاشبلب 

من طلابي تاعيل تاذمن تترتوح أعيلرهم من 20 - 35 علمًل وتنطبق عليهم ضحتبط تستوقلق 
تابرنلمج. وقد بلغ عدد تايستفيدمن:

181,254 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م

برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل
14,171147,087 مقدم برنلمج حلفز صعحبة تاوصحل على عيل مخصصًل ملايًل مبدأ بيبلغ 1,500 رملل شهرمل الأشهر 

تاأربعة تاأواى، ثم 1,250 رملل الأشهر تاأربعة تاثلنية، ثم 1,000 رملل الأشهر تاأربعة تاأخيرة 
ومستهدف تابرنلمج طلابي تاعيل تاذمن تتجلوز أعيلرهم تل 35 علمًل أو من أكيل برنلمج حلفز 

تابوث عن عيل دون أن مجد عيلًا منلسبًل. وقد بلغ عدد تايستفيدمن:

161,258 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م
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من تم توظيفهم من خلال برنامج حافز

32,321 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م 
14,36417,957

برنامج دعم نمو التوطين بالمنشآت

8,23511,664 مهدف هذت تابرنلمج إاى دعم نيح تاتحطين في منشآا تاقطلع تاخلص من خلال دفع نسبة %20 
من تاأجر تاشهري اليحظفلا تاجدد تايوتسبلا ضين أعدتد نيح تاتحطين ونسبة 51% من تاأجر 
تاشهري اليحظفين تاجدد تايوتسبين ضين أعدتد نيح تاتحطين، وقد بلغ إجيلاي تايستفيدمن 

من تابرنلمج: 

19,899 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م

برنامج دعم العمل الجزئي

464161 مهدف هذت تابرنلمج إاى دعم نيح تاتحطين في منشآا تاقطلع تاخلص وتفعيل آاية تاعيل 
تاجزئي حيث مسلهم تاصندوق بدعم منشآا تاقطلع تاخلص بدفع مبلغ 300 رملل، وميثل نسبة 

من حصة تشترتك تاتأمينلا تااجتيلعية اشرموة 1,500 اليحظفين تايستجدمن، تدفع مبلشرة 
اوسلب تايؤسسة تاعلمة التأمينلا تااجتيلعية بشكل شهري، حيث بلغ إجيلاي تايستفيدمن من 

تابرنلمج: 

625 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م

برنامج دعم العمل الحر

132 179 مهدف برنلمج دعم تاعيل تاور تايقدم من قبل صندوق تنيية تايحترد تابشرمة تاى تحفير تاويلمة 
تااجتيلعية اييلرسي تاعيل تاور وفي تشجيع تمِتهلن تاعيل تاور كأحد أسلايب تاعيل تاغير 

تقليدمة تادتعية التحطين وقد بلغ عدد تايستفيدمن: 

311 مستفيداً في الربع الأول من عام 2019م
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برنامج العمل عن ُبعد

 مهدف هذت تابرنلمج إاى تحفير فرص عيل البلحثين عن عيل وبلاأخص تاإنلث وتاأشخلص 
ذوي تاإعلقة دون تاولجة إاى تاتحتجد في مكلن تاعيل. ومحفر ثلاثة خيلرتا العيل إمل من 

تاينزل أو مرتكز تاعيل عن ُبعد أو مرتكز تأهيل تاأعيلل. وجييعهم من تاإنلث. وقد تم إمقلف 
تستقبلل طلبلا تادعم في تابرنلمج تعتبلرًت من شهر أكتحبر 2017 م. حيث بلغ عدد تايستفيدتا 

من تابرنلمج: 

91 مستفيدة في الربع الأول من عام 2019م

91

برنامج دعم التوظيف المباشر

3,7502,906 مهدف هذت تابرنلمج إاى تحظيف تابلحثين عن عيل في منشآا تاقطلع تاخلص تارتغبة في 
تحظيف تابلحثين عن تاعيل من تاجنسين من خلال دعم رتتب تاتحظيف بنسبة )50%( وبيل 

اا متجلوز )2,000( رملل شهرمًل - مدة تادعم )24( شهرًت. وتم إمقلف تستقبلل طلبلا تادعم في 
تابرنلمج تعتبلرًت من شهر سبتيبر 2017م. حيث بلغ عدد تايستفيدمن من تابرنلمج: 

6,656 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م

 

الدعم الإضافي للأجور

6,9842,722 مهدف هذت تابرنلمج إاى توفيز تاينشآا على تحطين تاحظلئف اتيكين طلابي تاعيل 
تاسعحدمين من تاااتولق بفرص تاعيل تايتلحة في تاقطلع تاخلص، إذ مقدم تابرنلمج مزتمل ملاية 
وزمنية إضلفية اتحظيف تاسعحدمين في تاينشآا تايصنفة في تانطلقين تابلاتيني وتاأخضر في 

برنلمج نطلقلا، مستطيع تاكيلن ربط )20%( في حلل تانطلق تابلاتيني و )15%( في حلل تانطلق 
تاأخضر من إجيلاي أعدتد محظفيه تاسعحدمين كود أقصى على برنلمج تادعم تاإضلفي على أن 
مكحن تايستفيدون مؤهلين بوسب شروط تاأهلية اليرشح. وتم إمقلف تستقبلل طلبلا تادعم 

في تابرنلمج تعتبلرًت من شهر أكتحبر 2017م. وقد بلغ عدد تايستفيدمن من تابرنلمج: 

9,706 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م
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برنامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة )توافق(

263312
مهدف إاى دعم وتيكين تاقحى تاعلملة الأشخلص ذوي تاإعلقة العيل في تاقطلع تاخلص، 

من خلال تطبيق مبلدئ تحتفق )تاوقحق– تاشيل- تايهلرتا- تابيئة تايحتئية- تاخدملا(. 
وهذه تايبلدئ مطبقة عن طرمق تعتيلد معلمير اتوقيق تاشيحاية )متحتفق مع تحتفق( 

ووضع تاسيلسلا وتاإجرتءتا وتطحمر تاأدوتا تاتطبيقية التنفيذ على أرض تاحتقع وتدرمب 
تاقلئيين على تاعيل عليهل ورصد وتحثيق تايعلحملا تاخلصة بعيل تاأشخلص حيث بلغ عدد 

تايستفيدمن من تابرنلمح:

575 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م

برنامج دعم اجر أيام غسيل الكلى

321
مهدف تابرنلمج إاى توفيز منشآا تاقطلع تاخلص على تحظيف مرضى تافشل تاكلحي 

وتستيرترهم في تاأعيلل تاتي تاتوقحت بهل بيل موقق تااستقرتر تاحظيفي اهم على أن معّحض 
تاصندوق منشآا تاقطلع تاخلص عن أجر أّملم تاإجلزة تاتي مأخذهل تايحظفين القيلم بلاغسيل 

تاكلحي التنقية تادمحمة، حيث بلغ عدد تايستفيدمن من تابرنلمج:

33 مستفيداً في الربع الأول من عام 2019م

برنامج دعم المعلمين والمعلمات في 
المدارس الأهلية

4,77216,408 مهدف هذت تابرنلمج إاى زملدة تااستقرتر تاحظيفي اليعليين وتايعليلا تاعلملين في تايدترس 
تاأهلية و تاأجنبية من خلال دعم روتتبهم و وضع حد أدنى الرتتب بويث مبدأ من )5,000( رملل 

مع بدل نقل )600( رملل. و إنفلذًت ايل قضى به تاأمر تاسلمي رقم )47632( وتلرمخ 04/10/1437 
هـ تايتضين تااكتفلء بلايدة تانظلمية ابرنلمج تادعم تايقرر بخيس سنحتا، وعليه تم إمقلف 
تستقبلل طلبلا تادعم في تابرنلمج تعتبلرًت من شهر سبتيبر 2017 م و ملزتل هنلك مستفيدمن 

خلال هذت تاربع. و قد بلغ عدد تايستفيدمن من تابرنلمج: 

21,180 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م
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برنامج دعم عمل المرأة )تأنيث المحلات والمصانع( 

5,114 مهدف تابرنلمج إاى زملدة فرص تحظيف تايرأة بلاعيل في منشآا تاقطلع تاخلص بيل متيلشى 
مع مؤهلاتهن حسب تحتيلج سحق تاعيل وفق تاقرترتا تاينظية اعيل تايرأة وتاصلدرة من 

وزترة تاعيل خلال آاية دعم تحظيف وتدرمب مححدة تصل إاى 3 سنحتا وفق تاضحتبط 
تايوددة ومشيل تابرتمج تاتلاية: )مولاا بيع تايستلزملا تانسلئية، عيل تايرأة في تايصلنع( 

بويث تعيل تايحظفة اصلاح منشأة موددة، وبأسلحب تادوتم تاكلي، وتعد تايحظفة أحد 
منسحبي تاينشأة تايستفيدة. ومستهدف تابرنلمج جييع تابلحثلا عن تاعيل تارتغبلا بلاعيل 

في منشآا تاقطلع تاخلص وكذاك جييع منشآا تاقطلع تاخلص، وقد بلغ عدد تايستفيدتا 
من برنلمج تأنيث تايولاا تانسلئية عدد )3,219( مستفيدة، كيل أنه بلغ عدد تايستفيدتا 

من برنلمج تأنيث تايصلنع عدد )1,895( مستفيدة، وقد تم إمقلف تستقبلل طلبلا تادعم في 
تابرنلمج تعتبلرًت من شهر أكتحبر 2017م. 

3,219 مستفيدة من برنامج تأنيث المحلات النسائية في الربع الأول من عام 2019م
1,895 مستفيدة من برنامج عمل المرأة في المصانع في الربع الأول من عام 2019م

برنامج دعم ملآك المنشآت الصغيرة

1,445723 مهدف تابرنلمج إاى دعم وتشجيع تايحتطنين وتايحتطنلا على تشغيل منشآتهم تاصغيرة 
وتسترتتيجيلتهم في إدترة هذه تاينشآا من خلال تحفير دعم ملدي اتلبية تحتيلجلتهم 

تاضرورمة وتاأسرمة خلال مرحلة تشغيل تاينشأة، وقد تم إمقلف تستقبلل طلبلا تادعم في 
تابرنلمج بنهلمة علم 2018م. وقد بلغ عدد تايستفيدمن من تابرنلمج:   

2,168 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م 
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برامج دعم التدريب
يسعى صندوق تنمية الموارد البشرية إلى تدريب وتطوير القوى 
العاملة الوطنية التي تساهم في حصولهم على الفرص الوظيفية 

ودعم استقرارهم في منشآت القطاع الخاص.
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برنامج التدريب المرتبط بالتوظيف – خارج المنشأة 

مهدف تابرنلمج إاى توفيز منشآا تاقطلع تاخلص اتحظيف طلابي تاعيل غير تايؤهلين، 
وتدرمبهم من خلال برنلمج تدرمبي مرتبط بلاتحظيف منفذ في جهلا تدريبية مرخصة خلرج 

تاينشأة ايدة تصل إاى )24( شهرًت وقد تم إمقلف تستقبلل طلبلا تادعم تاجدمدة بنهلمة علم 
2016م، وقد بلغ عدد تايستفيدمن من تابرنلمج:

3,177 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م

9492,228

برنامج التدريب في المعاهد غير الربحية

مهدف تابرنلمج إاى تدرمب وتحظيف تابلحثين عن عيل على تخصصلا نلدرة ومتلحة ادى منشآا 
تاقطلع تاخلص، في أحد تاجهلا تاتدريبية تايرخصة من إدترة تاشرتكلا تااسترتتيجية بلايؤسسة 

تاعلمة التدرمب تاتقني وتايهني كجهلا تدرمب غير ربوية، من خلال آايلا دعم تاتدرمب تايرتبط 
بلاتحظيف في عدد من تاتخصصلا تايطلحبة في سحق تاعيل وذاك اتغطية تاطلب تاعلاي 

التحظيف في تاقطلعلا تايستهدفة مثل: تانفط، تاإنشلءتا، تاوفر، خدملا تاكهربلء، تاصنلعة، 
تاأابلن وتاأغذمة، تاإاكترونيلا وغيرهل. وقد بلغ عدد تايستفيدمن من تابرنلمج:

4,324 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م

4,324

مشروع سابك الوطني لسعودة وظائف المقاولين

100 مهدف تابرنلمج إاى تأهيل وتدرمب تاكحتدر تاحطنية في تاحظلئف تافنية تايتلحة ادى تايقلواين 
تاعلملين ادى شركة سلبك من خلال برتمج تدريبية مرتبطة بلاتحظيف وتنفذ برتمج تاتدرمب في 

معلهد تاهيئة تايلكية بلاجبيل وينبع. وقد تم إمقلف تابرنلمج بنهلمة علم 2016م، واا زتل هنلك أعدتد 
مستفيدمن على رأس تاتدرمب خلال علم 2019م وعددهم )100( مستفيد في تاينطقة تاشرقية.

100 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م

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

1,0893,399 هح برنلمج تدرمب اخرمجي تاجلمعلا تاسعحدمة وتايبتعثين على رأس تاعيل بلايؤسسلا تاوكحمية 
وتاينظيلا وتاشركلا تادواية تايتييزة دتخل تاييلكة وخلرجهل، وقد بلغ عدد تايستفيدمن من 

تابرنلمج:

4,488 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م



صندوق تنمية الموارد البشرية - التقرير الربعي الأول 2019م

17برتمج دعم تاتدرمب

برنامج إعادة تأهيل حملة الدبلومات الصحية –
وزارة الصحة

2,8211,702 مهدف تابرنلمج إاى إعلدة تأهيل حيلة تادبلحم تاصوي ايدة علم كلمل من خلال تااتفلقية 
تاتشلركية بين وزترة تاعيل وتاتنيية تااجتيلعية ووزترة تاصوة ومتضين تابرنلمج تدرمب 

نظري تنفذه كليلا تاتييز ايدة ستة أشهر تدريبية، ويتبعه تدرمب عيلي بنفس تايدة دتخل 
تايستشفيلا وتايرتكز تاتلبعة احزترة تاصوة. ويتبع ذاك تحظيف مجتلزي فترة تاتدرمب في أحد 

تايستشفيلا وتايرتكز تاتلبعة احزترة تاصوة. وقد بلغ عدد تايستفيدمن من تابرنلمج:

4,523 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م

برنامج إعادة تأهيل خريجات كليات العلوم للعمل 
في القطاع الصحي

340 برنلمج مهدف إاى إعلدة تأهيل خرمجلا كليلا تاعلحم في بعض تايجلااا تاصوية أو تاصوية 
تايسلعدة، ومهدف في مرحلته تاأواى إاى طرح برتمج تأهيلية في تخصص )تاتعقيم، وسوب 

تادم، ومكلفوة تاعدوى( اخرمجلا كليلا تاعلحم في تخصصلا )تاأحيلء، وتاأحيلء تادقيقة، 
وتاكيييلء، وتاكيييلء تاويحمة(، وقد بلغ عدد تايستفيدمن من تابرنلمج:

340 مستفيدة في الربع الأول من عام 2019م

برنامج التدريب الإلكتروني )دروب(

184,411882,965 منصة تدرمب تاكترونية تهدف تاى مسلعدة تاطلاب وتابلحثين عن تاعيل وتاسلعين إاى تطحمر 
مسلرهم تايهني بلاإضلفة تاى تاشركلا وأصولب تاأعيلل تارتغبين بتطحمر محظفيهم بهدف 
تلبية تحتيلجلا سحق تاعيل تاسعحدي، وتقدم تاينصة تاتدرمب تاإاكتروني وتاتعلم تايدمج، 
وتاتدرمب على رأس تاعيل بلاإضلفة إاى منح تاشهلدتا تايعتيدة، ورفع قلبلية تحظيفهم 

بلاقطلع تاخلص. وقد بلغ عدد تايستفيدمن من تابرنلمج:

1,067,376 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م
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برنامج الشهادات المهنية الاحترافية

13114 برنلمج دعم تاشهلدتا تايهنية تااحترتفية هح مبلدرة وطنية تهدف إاى توفيز تاقحى تاعلملة 
تاحطنية وفتح مجلااا وتسعة الترقي وتطحمر تايسلر تاحظيفي بيل موقق تاقيية تايضلفة 
في تاعيل من خلال تاتدرمب تايتخصص تايحثق بشهلدتا مهنية معتيدة دوايًل ومسلهم 

تاصندوق بجزء من تكلايف تاوصحل على تاشهلدة بعد حصحل تايستفيد عليهل. وقد بلغ عدد 
تايستفيدمن من تابرنلمج:

145 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م

برنامج ماهر لتأهيل الكوادر المتخصصة

120245 برنلمج تدرمبي البلحثين عن عيل مهدف إاى تاتدرمب وتاتأهيل في تاعدمد من تايهن تاتي 
متطلبهل سحق تاعيل وزملدة تايعروض من تايتخصصين تايؤهلين. تم إمقلف تابرنلمج في علم 

2012، واا مزتل هنلك عدد من تايتدربين محتصلحن درتسلتهم وبلغ عددهم:

365 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م

برنامج تشغيل وتقديم خدمات
 التدريب في كليات التميز

131 مهدف تايشروع إاى زملدة مقدرة وجحدة تاتعليم وتاتدرمب تايهني وتاتقني في تاييلكة 
تاعربية تاسعحدمة اتلبية متطلبلا تاسح ق تايولية بلاتعلون مع أفضل منظيلا تاتدرمب 

تاتطبيقي دوايًل وبلااعتيلد على كحتدرهل تاعلايية وتقدم كليلا تاتييز شهلدتا ودبلحملا في 
مجلااا تطبيقية متخصصة اخرمجي تاثلنحمة تاعلمة. وقد بلغ عدد تايستفيدمن:

131 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م
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برنامج توطين منافذ البيع في 12 نشاط تجاري 

131

تيلشيًل مع تاجهحد تاتي تبذاهل وزترة تاعيل وتاتنيية تااجتيلعية اتحطين منلفذ تابيع في )12( 
نشلط تجلري خلال علم 1440 هـ تم تعتيلد تابرنلمج بيحجب قرتر تاصندوق رقم )D/17/40( بتلرمخ 

1440/01/17هـ كأحد مشلرمع رفع مهلرتا تابلحثين عن عيل وتاتحطين تايحجه؛ وذاك اإتلحة 
تافرصة ايشلركة تاغرف تاتجلرمة وتاجهلا تاتدريبية تايعتيدة اتوقيق تاهدف من تاقرتر تايشلر 

إايه في تحطين تانشلطلا تايستهدفة وذاك وفق معلمير موددة تضين توقيق تاهدف 
بكفلءة وجحدة علاية:

آلية الدعم:
ُتدفع تكلايف تاتدرمب وتاتحظيف على دفعتين.

الدفعة الأولى: وتيثل )20%( من تجيلاي تكلفة تاتدرمب، ومشترط اصرف تادفعة تاأواى تجتيلز 	 
تايتدرب الدورة تاتدريبية وحصحاه على تاشهلدة.

الدفعة الثانية: وتيثل )80%( من تجيلاي تكلفة تاتدرمب زتئدًت تكلفة تاتحظيف وقدرهل 	 
)1,000( رملل، ومشترط اصرف تادفعة تاثلنية تحظيف بلحث تاعيل ادى منشآا تاقطلع تاخلص 

ضين تانشلطلا تايستهدفة وتستيرتره على رأس تاعيل ايدة )3( أشهر.

131 مستفيداً في الربع الأول من عام 2019م



برامج دعم التمكين والإبداع
يسعى صندوق تنمية الموارد البشرية إلى تقديم خدمات وبرامج 

لفئات مختلفة في المجتمع لتمكينهم للدخول في سوق العمل 
بالقطاع الخاص.



صندوق تنمية الموارد البشرية - التقرير الربعي الأول 2019م

21برتمج دعم تاتيكين وتاإبدتع

برنامج ضيافات الأطفال )قّرة(

توسين نظلم ضيلفة تاأطفلل اتلبية تاولجة ايرتكز ذتا جحدة علاية بتكلفة معقحاة وذاك 
اتوسين بيئة عيل مرتكز ضيلفلا تاأطفلل وتوسين فرص تاعيل اليحظفلا وتابلحثلا عن 

تاحظلئف في سحق تاعيل تاسعحدي كنتيجة اذاك. مدعم هذت تابرنلمج زملدة نسبة تانسلء 
تاسعحدملا تاعلملاا في تاقطلع تاخلص وتاتشجيع على تستقرترهم تاحظيفي من خلال دعيهم 
بجزء من تكلفة رسحم مرتكز ضيلفلا تاأطفلل عن تايرأة تاعلملة. حيث بلغ عدد تايستفيدتا 
خلال هذت تاربع عدد )363( مستفيدة، وتلبية الاستفلدة من هذت تابرنلمج بأكبر شرموة ميكنة 

 من تانسلء تاسعحدملا تاعلملاا في تاقطلع تاخلص، تم تعدمل على آاية تادعم وهي على 
تانوح تاآتي:

ومستير تادعم ايدة أربع سنحتا حتى مصل عير تاطفل إاى 6 سنحتا.

في تاسنة تاأواى مكحن مقدتر تادعم 800 رملل	 

في تاسنة تاثلنية مكحن مقدتر تادعم 600 رملل	 

في تاسنة تاثلاثة مكحن مقدتر تادعم 500 رملل	 

في تاسنة تارتبعة مكحن مقدتر تادعم 400 رملل	 

363 مستفيدة في الربع الأول من عام 2019م

363

برنامج نقل المرأة العاملة )وصول(

تيكين تايرأة من تاعيل ودعم تستدتمة عيلهل، وذاك من خلال تأمين وسلئل نقل من وإاى 
مقر تاعيل ذتا تكلفة منلسبة وذتا مستحى سلامة علاية متحفرة ومتلحة في معظم تايدن 
وتاأحيلء وذتا جحدة وتعتيلدمة علاية. ومدعم هذت تابرنلمج زملدة مشلركة تايرأة تاعلملة في 
تاقطلع تاخلص، وذاك بتوسين وتطحمر بيئة نقل تايرأة تاعلملة وتويل نسبة 80% من تكلفة 

نقل تايرأة. وتلبية الاستفلدة من هذت تابرنلمج بأكبر شرموة ميكنة من تانسلء تاسعحدملا 
تاعلملاا في تاقطلع تاخلص، تم تعدمل على آاية تادعم وهي على تانوح تاآتي:

تغطية ثلبتة ب 80% من تكلفة تانقل  .1
بود تقصى 800 رملل شهرمًل  .2

مدة تادعم: 12 شهرًت  .3

9,958 مستفيدة في الربع الأول من عام 2019م

9,958
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برنامج تسعة أعشار 

هي مبلدرة وطنية رتئدة، أطلقهل صندوق تنيية تايحترد تابشرمة )هدف(، وتعيل توت مظلة وزترة تاعيل وتاتنيية تااجتيلعية 
تهدف هذه تايبلدرة ادفع عجلة نيح تاأعيلل من خلال دعم تاينشآا تاصغيرة وتايتحسطة اتأخذ زملم تايبلدرة في تعزمز نيح 

تااقتصلد تاحطني سحتًء كنت رتئد أعيلل، أو صلحب منشأة صغيرة ومتحسطة.

14,941 مستفيد في الربع الأول من عام 2019م

الوصول للمنافسات )فرصة(
خدمة إاكترونية تحّفر اينشآا تاأعيلل إمكلنية تاينلفسة على أوتمر تاشرتء تايبلشر وتاتي تطرحهل تاشركلا تاوكحمية وتاجهلا 

تاكبرى في تاقطلع تاخلص )عدد تايسجلين 740 منشأة(. 

مسّرعة الأعمال الناشئة )كنف(
هي حلضنة اروتد تاأعيلل خلال تايرتحل تاأواى من بدء مشلرمعهم حتى تاانطلاق بيشروعك إاى تاسحق، اتسلعدهم في إمتلاك 

منَتج أو خدمة جلهزة اتقدميهل اليستثيرمن وعرضهل في تاسحق.

الوصول إلى السوق )ُتجار(
منصة تجلرة إاكترونية تيّكن روتد تاأعيلل من تنسيق عيليلا تابيع وتادفع وتاتحصيل وغيرهل، دون قلق حيلل تابنية تاتقنية 
تالازمة اتوقيق ذاك. كيل تسيح الأسر تاينتجة ببيع منتجلتهل في أكشلك عصرمة ادى كبرى شركلا تاييلكة، حيث تم إنشلء 

تكشلك تاتي تيكن تاأسر من تااستثيلر فيهل بعدد )8( ُكشك خلال تاربع تاأول من علم 2019م.
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العمل الُحر )بحر(
منصة العيل تاوّر هي منصة تقنية متكلملة تعيل على تاربط بين أصولب تاأعيلل وتايستقلين تايوترفين اخلق تأثير تقتصلدي 

وتجتيلعي بشكل سهل وسرمع وآمن. )عدد تايسجلين 5,540 بين مستقل وعييل(.

تطبيقاتي )أبواب(
 مجيحعة من تاخدملا وتاتطبيقلا تايفيدة الشركلا في جييع مرتحلهل، مختلرة بعنلمة ومرتبة بنلًء على شخصية تازتئر 

حسب تحتيلجلته.

رحلة رواد الأعمال )أطوار(
منصة تحفر خطحتا مبسطة ومصلدر محثحقة اكل مرحلة من مرتحل تايشروع من تافكرة إاى تاإطلاق.

الوصول إلى المعلومات )زاد(
إمدتد تاشركلا تاصغيرة وتايتحسطة وروتد تاأعيلل ببيلنلا ومعلحملا تسلعدهم في تتخلذ تاقرترتا تايهية اأعيلاه.

برنامج التثقيف والإرشاد المهني )ُسبل(

منصة إاكترونية التثقيف وتاإرشلد تايهني على شبكة تاإنترنت ترتكز عليهل أنشطة تاتثقيف وتاإرشلد تايهني اجييع تاشرتئح 
تايستهدفة، بلاإضلفة إاى أنهل تحفر معلحملا وموتحى تفلعلي وموتحى مرئي عن سحق تاعيل مدعية بلختبلرتا قيلس تاييحل 

تاحظيفي. حيث تهدف إاى تحفير بيئة إاكترونية تفلعلية تهتم بلاتثقيف وتاإرشلد تايهني مع تاشرتئح تايستهدفة وتيكين 
تافئلا تايستهدفة من تااختيلر تافعلل ايسلرتا تاتعليم وتاعيل، وتطحمر أدوتا تسلعد على تودمد تاييحل ومطلبقتهل مع 

تايسلرتا تاحظيفية، حيث بلغ عدد زوتر تاينصة:

13,697 زائر في الربع الأول من عام 2019م



التميز المؤسسي للصندوق
يهدف إلى تطوير النظم والعمليات الداخلية في الصندوق التي 

تؤدي إلى تحسين تقديم عروضه وخدماته إلى جميع المستفيدين 
وأصحاب المصلحة،والسعي إلى تحقيق رضا جميع الأطراف ذات 

العلاقة بالصندوق وبسوق العمل،كونه الجهة الرائدة للتنمية 
والأستثمار في العنصر البشري في المملكة.
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التميز في خدمة العملاء

محاي صندوق تنيية تايحترد تابشرمة أهيية علاية ارضل تاعيلاء. حيث ملتزم بقيلس مدى رضلهم عن تاخدملا وتابرتمج تايقدمة من 
خلال معلمير تم وضعهل اقيلس مدى تاأثر على عيلائه بلاإضلفة إاى تارد على تااستفسلرتا وتاشكلوى تايقدمة.

قياس مستوى رضا العملاء
هح عبلرة عن قيلس مستحى تارضل عن طرمق تااستبيلنلا تاشهرمة وتاربعية ودرتستهل وتصعيد تايقترحلا وتاشكلوى ااتخلذ 

خطط وإجرتءتا تصويوية اتوسين مستحى تاخدمة ورفع مستحى تارضل تاعلم.

76% رضا العملاء في الربع الأول من عام 2018م
83% رضا العملاء في الربع الأول من عام 2019م
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مركز اتصال صندوق تنمية الموارد البشرية
محفر تاصندوق مركز تتصلل مححد )920020301( وذاك الرد على تستفسلرتا ومتطلبلا تاعيلاء تايتعلقة بكلفة برتمج تاصندوق 

وتتخلذ تاإجرتءتا تالازمة بشكل فحري ومبلشر على طلبلتهم سعيًل الرقي بيستحى تاخدمة. حيث تستقبل خلال تاربع تاأول من علم 
2019م عدد )420,022( تتصلاًا وعدد )186,343( رسلاة نصية.

Q1 2019Q1 2018

889,790 420,022عدد تاأتصلااا

186,343381,288عدد تارسلئل تانصية

88 %94 %نسبة تاشكلوى تاتي تم حلهل

11 محم 14 يوممعدل وقت تايعلاجة 

الموقع الإلكتروني لصندوق تنمية الموارد البشرية
تايحقع تاإاكتروني اصندوق تنيية تايحترد تابشرمة )www.hrdf.org.sa( هح أحد تاحسلئل تارئيسية التحتصل مع عيلائه وعرض 
خدملته وبرتمجه. كيل معرض تايحقع مختصر عن “هدف”  وعن أبرز تاخدملا تايقدمة وتاأنشطة وتافعلايلا وقنحتا تاتحتصل 

تايبلشرة مع تاعييل. 

Q1 2019Q1 2018

446,712451,332عدد تازوتر

1,572,865381,288عدد تايشلهدة 
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المرصد الوطني للعمل

مهدف تايرصد تاحطني العيل إاى تايسلهية في دعم تتخلذ تاقرترتا وتطحمر تابرتمج من خلال تابيلنلا تادقيقة، وتايؤشرتا، 
وتاتقلرمر، وتادرتسلا، وتتخلذ قرترتا مبنية على تابرتهين تعكس وتقع سحق تاعيل.

مؤشرات سوق العمل السعودي 
قلم تايرصد تاحطني العيل ببنلء عدة مؤشرتا تعكس حلل سحق تاعيل تاسعحدي بعد درتستهل وصيلغة معلدااتهل وتاتأكد من 

جحدة بيلنلتهل. وتم وضع هحمة اكل مؤشر مشيل تاتعرمف ومصدر تابيلنلا وتاصيغ تارملضية ودورمة تاإصدتر. وبلاتعلون مع 
تاهيئة تاعلمة الإحصلء تم تااتفلق على تعتيلد نشر عدد من تايؤشرتا اسحق تاعيل تاسعحدي وتاتي سيتم مشلركتهل مع متخذي 

تاقرتر في منظحمة تاعيل ونشرهل على بحتبة تايرصد، وتنقسم تايؤشرتا إاى أربع مجيحعلا رئيسية:    

مؤشرتا تايشتركين في تاتأمينلا تااجتيلعية في تاقطلع تاخلص	 

مؤشرتا تاورتك وتااستقرتر تاحظيفي في تاتأمينلا تااجتيلعية	 

مؤشرتا تحظيف تاخرمجين	 

مؤشرتا تاينشآا تاخلضعة ابرنلمج نطلقلا	 

لوحات البيانات 
 بنلء اححلا معلحملا تتضين معلحملا عن سحق تاعيل وعرض تايؤشرتا تاتي تم بنلؤهل على اححلا معلحملا تودث بشكل 

آاي، ومن هذه تالححلا تاتلاي:   

اححة مؤشرتا برتمج دعم تاتدرمب.	 

اححة مؤشرتا برتمج دعم تاتحظيف.	 

اححة مؤشرتا تابحتبة تاحطنية العيل.	 

اححة مؤشرتا برنلمج حلفز.	 

اححة مؤشرتا شلملة اأنظية تاصندوق.	 

اححة مؤشرتا علمة اسحق تاعيل	 

اححة مؤشرتا نطلقلا 	 
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دراسات قطاعية لسوق العمل  
إمجلد تاولحل تافعلاة تاقلبلة التطبيق اتحطين تاحظلئف عبر إجرتء تادرتسلا وتايسححلا تايحجهة القطلعلا تااقتصلدمة تاحتعدة 

تاقلدرة على خلق فرص وظيفية منلسبة اليحتطنين، وتقترتح تابرتمج وتايبلدرتا تاتي تسلهم في تحطينهل من خلال منهجية 
مححدة تعتيد بشكل أسلسي على تاشرتكة بين شركلء تاعيل من تاقطلعلا تاوكحمية وتاخلصة وقطلع تاتعليم وتاتدرمب.

التعاون والشراكة البحثية 
تاعيل على برنلمج بوثي مع كلية كينيدي الإدترة تاوكحمية في جلمعة هلرفلرد، ومهدف هذت تاتعلون إاى تعزمز تاعيل تابوثي 

تاتطبيقي في بنلء برتمج وسيلسلا سحق تاعيل تاقلئية على تابرتهين وتودمد آايلا تاتدخل تاينلسبة اتطحمر هذه تابرتمج 
وتاسيلسلا.

التقارير والدراسات التحليلية 
تقلرمر دورمة تعكس متغيرتا سحق تاعيل وتفصيلية على مستحى تاقطلعلا وتاينلطق، بلاإضلفة إاى تقلرمر إحصلئية حسب 

تاطلب ايتخذي تاقرتر في منظحمة تاعيل.

      NLO.SA :بوابة المرصد الوطني للعمل
تطحمر بحتبة تايرصد تاحطني العيل بويث تعكس دور تايرصد وتيكن تايستخدمين من تاحصحل إاى أبرز تاخدملا وتاينتجلا تاتي 

مقدمهل تايرصد تاحطني من اححلا ومؤشرتا تفلعلية خلصة بسحق تاعيل، بلقة متنحعة من تادرتسلا تايتخصصة ذتا تاابعلد 
تايختلفة بلاإضلفة إاى تقلرمر توليلية في محتضيع ذتا ترتبلط مبلشر بسحق تاعيل.

المبادرات المعرفية: ساعة المعرفة
مبلدرة تهدف إاى نقل تايعرفة تاضينية وتاصرموة بين تايحظفين في تاصندوق تهدف إاى رفع مستحى مشلركة تايعرفة وتبلدل 

تاخبرتا اتعزمز قيية تاتعلم. حيث بلغ عدد تاسلعلا تاينعقدة خلال تاربع تاأول من علم 2019م عدد )97( سلعة معرفة. 



صندوق تنمية الموارد البشرية - التقرير الربعي الأول 2019م

29تاتييز تايؤسسي الصندوق

أبرز الفعاليات والمشاركات

مقحم تاصندوق بتنظيم وتايشلركة في تاعدمد من تافعلايلا تاينفذة سحتًء دتخل تاييلكة أو خلرجهل، من أبرز مشلركلته خلال تاربع 
تاأول من علم 2019م وهي على تانوح تاتلاي:

القيام بتنظيم فعالية ملتقى لقاءات الرياض 2019
نظم تاصندوق فعلاية ملتقى اقلءتا تارملض 2019 في مقر مركز تارملض تادواي اليؤتيرتا وتايعلرض ايدة ثلاثة أملم، حيث سجل 

تايلتقى إقبلاًا من تازوتر، بلغ عددهم 23 أاف زتئرًت من روتد ورتئدتا تاأعيلل وأصولب تاعيل، وتايحظفين وتايحظفلا، وتابلحثين 
وتابلحثلا عن عيل، وتاطلاب وتاطلابلا.

وتستفلد زوتر ملتقى اقلءتا تارملض من تايسلرتا تاتي تحتضنتهل أروقة تايعرض تايصلحب اليلتقى، كيسلر روتد تاأعيلل، تاذي 
مهدف إاى تحعية وتقدمم تادعم تالازم اأصولب تاعيل ايسلعدتهم على رفع نسب تاسعحدة وتهيئة بيئة تاعيل اهم، ومسلر 

تابلحثين عن تاعيل، تاذي مهدف إاى تحجيه وترشلد تابلحثين عن تاعيل ومسلعدتهم في تمجلد تافرص تايلائية، ومسلر تايحظفين، 
تاذي مدعم تايحظفين على رأس تاعيل من خلال تاتحعية وتاتطحمر وتاتدرمب التقدم في تايسلر تاحظيفي. 

في حين قدم مسلر تاطلاب، تاإرشلد تايهني الطلاب في مرتحل درتسية مختلفة فييل مخص تحجيههم وتهيئتهم اسحق تاعيل، 
بينيل مهدف مسلر أصولب تاعيل، إاى تحعية وتقدمم تادعم تالازم اأصولب تاعيل ايسلعدتهم على رفع نسب تاسعحدة وتهيئة 
بيئة تاعيل اهم. ومأتي تنظيم هذه تافعلاية بلكحرة تايلتقيلا تاتي معتزم تاصندوق إقلمتهل في 13 منطقة في تاييلكة، وذاك 

التعرمف بلابرتمج وتاييكنلا وتاخدملا تاتي مقدمهل تاصندوق بلاتعلون مع شركلئه، وعرض تافرص تاحظيفية وتاتدريبية البلحثين 
وتابلحثلا عن عيل وتاطلاب، وأصولب وروتد تاأعيلل، سعيًل إاى رفع تايهلرتا وتحطين تافرص تاحظيفية، وتيكين تاقحى تاعلملة 

في سحق تاعيل.

وتستضلفت أواى تاجلسلا تاوحترمة توت عنحتن: “تستشرتف 
تتجلهلا تاتحظيف في ظل رؤمة تاييلكة 2030”، وتسليط 

تاضحء على ميكنلا دعم تاتحظيف وتافرص تاحتعدة في سحق 
تاعيل، ومن فعلايلا هذت تايلتقى تم عقد 63 ورشة عيل 

متخصصة ومحجهة الطلاب وتاطلابلا وروتد ورتئدتا تاأعيلل 
وتابلحثين وتابلحثلا عن عيل، وأصولب تاأعيلل وتايحظفين، 

وتاأشخلص ذوي تاإعلقة، بلاإضلفة إاى تاتجلرب تايلهة 
الكفلءتا تاحطنية تابشرمة في سحق تاعيل.

توقيع اتفاقية بين الصندوق وهيئة الهلال الأحمر السعودي لدعم تدريب 400 فني
أبرم تاصندوق مذكرة تفلهم مع هيئة تاهلال تاأحير تاسعحدي ادعم تنفيذ برنلمج إعلدة تأهيل حيلة دبلحم طب تاطحترئ اـعدد 
400 فني سعحدي، بهدف تيكينهم وإاولقهم في سحق تاعيل بلاقطلع تاصوي على مهنة “فني خدملا طبية طلرئة”، وبيحجب 
هذه تااتفلقية سيتم تنفيذ برنلمج تدرمبي نظري مدته أربعة أشهر دتخل مركز تاأمير سلطلن الدرتسلا تاصوية، وكذاك تنفيذ 
برنلمج تدرمبي عيلي مدته أربعة أشهر دتخل تايرتكز تاتلبعة اهيئة تاهلال تاأحير، وتاقيلم بلاتحظيف اليجتلزمن من تابرنلمج ادى 

هيئة تاهلال تاأحير في أحد تايرتكز تاتلبعة الهيئة على هذه تايهنة.

التعاون مع الغرف التجارية لتأهيل وتوظيف السعوديين والسعوديات
أبرم تاصندوق ست تتفلقيلا تعلون مع كلًا تاغرفة تاتجلرمة تاصنلعية بتبحك، وتاغرفة تاتجلرمة تاصنلعية بلاجحف، وتاغرفة تاتجلرمة 

تاصنلعية بلاقرملا، وتاغرفة تاتجلرمة تاصنلعية بنجرتن، وتاغرفة تاتجلرمة تاصنلعية بجدة، وتاغرفة تاتجلرمة تاصنلعية في جلزتن، 
وذاك ادعم تدرمب وتحظيف تايحتطنين وتايحتطنلا في منلفذ تابيع اأكثر من أثنى عشر نشلطًل تجلرمًل مستهدفًل بلاتحطين.

وبيحجب هذه تااتفلقيلا، سيتحاى تاصندوق بلاتنسيق مع هذه تاغرف تاتجلرمة تاصنلعية بتقدمم برتمج دعم تدريبية وملاية، 
 وستقحم تاغرف تاتجلرمة بتنفيذ برتمج تدريبية اتأهيل تاقحى تاعلملة، وتاإشرتف على عيلية تاتنفيذ في تاححدتا تاتدريبية 

تاتلبعة اهل.
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توقيع مذكرة تفاهم لتوطين 20 ألف وظيفة في قطاع المحاسبة
وقع كلًا من وزترة تاعيل وتاتنيية تااجتيلعية وتاصندوق وتاهيئة تاسعحدمة اليولسبين تاقلنحنيين مذكرة تعلون تهدف إاى 

تحطين 20 أاف مهنة مولسبة في تاقطلع تاخلص بنهلمة علم 2022، ارفع معدل تاتحطين وتوفيز قطلع تايولسبة النيح، تيلشيًل مع 
مستهدفلا برنلمج تاتوحل تاحطني ورؤمة تاييلكة 2030. 

ومن أبرز مل تضينته تايذكرة قيلم وزترة تاعيل وتاتنيية 
برصد مؤشرتا تاانكشلف تايهني اهذه تاحظلئف، وإصدتر 

تاتشرمعلا وتاأنظية تاتي تسهم في توقيق تايستهدفلا 
وزملدة معدااا تاتحظيف بلستخدتم تاآايلا تاينلسبة ومرتقبة 

تنفيذهل، فييل تقحم هيئة تايولسبين بلاتنسيق مع تاجهلا 
ذتا تاعلاقة احضع تاقحتنين وتاأنظية تايتعلقة بإصدتر 

تاترتخيص اليولسبين وتستودتث تاينلهج تاتعلييية وتاتدريبية 
في تاجهلا تاتعلييية بلايوتحى تايعتيد من تاهيئة، وتاعيل 

على توقيق مستهدفلا تاتحطين تايتفق عليهل بلايذكرة من 
خلال إعدتد برتمج ومبلدرتا اتأهيل تابلحثين على تاعيل في 
ذتا تاقطلع، وتتحاى تاحزترة وتاهيئة درتسة وتوليل تاحضع 

تارتهن ايهن تايولسبة وتايرتجعة في سحق تاعيل.

وسيتحاى تاصندوق تقدمم برتمج تاتدرمب على رأس تاعيل )تاتيهير(، ودعم تاتحظيف اليهن تايستهدفة، إضلفة إاى دعم برتمج 
تاتدرمب وتاتأهيل تايقدمة من هيئة تايولسبين، اتيكين تاقطلع تايولسبي من توقيق مستهدفلا تاتحطين، وذاك ووفقًل ابنحد 

مذكرة تاتفلهم.

المشاركة في مهرجان الجنادرية
شلرك تاصندوق بجنلح في فعلايلا تايهرجلن تاحطني الترتث وتاثقلفة “تاجنلدرمة 33” ‘وذاك اتقدمم تاخدملا وتابرتمج وتايبلدرتا 
ادعم تاتأهيل وتاتدرمب وتاتحظيف تاتي مقدمهل اطلابي تاعيل وأصولب تاعيل ، كيل شلرك بفروعه تايتنقلة وتاتي تقدم خدملا 

دعم تاتحظيف في منشآا تاقطلع تاخلص من خلال حزمة من قنحتا تاتحظيف تايتعددة، من خلال حلفلاا مجهزة بيكلتب 
اخدمة تاعيلاء ومقلعد الانتظلر، إضلفة إاى صلاة الاجتيلعلا اتقدمم خدملا تاإرشلد تايهني.

وتضين تاجنلح عرضًل ابرنلمج تاتدرمب على رأس تاعيل “تيهير”، وتابحتبة تاحطنية العيل “طلقلا”، ومبلدرة توحمل فروع تاصندوق 
في منلطق تاييلكة كلفة إاى مرتكز تأهيل وتحظيف، اتقدمم تادعم البلحثين وتابلحثلا عن عيل، إاى جلنب برنلمج تحظيف 

تاأشخلص ذوي تاإعلقة “تحتفق”، ومنصة تاتدرمب تاإاكتروني “دروب”، وبرنلمج تسعة أعشلر، وبرنلمج إعلنة تابلحثين عن عيل 
.”حلفز“

إطلاق بوابة المرصد الوطني للعمل
قلم تاصندوق بإطلاق بحتبة إاكترونية اتكحن قنلة تحتصل مع عيلائه، وذاك انشر منتجلته من تقلرمر ودرتسلا مسوية واححلا 

مؤشرتا تعكس وضع سحق تاعيل تاسعحدي، ومهدف إاى أن مكحن تايصدر تايحثحق البيلنلا وتاتوليلاا اسحق تاعيل، 
وتايسلهية في دعم تاتوحل تااسترتتيجي من خلال تحفير تابيلنلا وتايرئيلا ححل تايحتضيع تارئيسية تاولاية وتايستقبلية اسحق 

تاعيل في تاييلكة، وتم تطحمر وتجهيز تابنية تاتوتية اليرصد بلاأجهزة وتابرمجيلا تالازمة وكذاك تفعيل تتفلقيلا تبلدل 
تابيلنلا مع تاجهلا تاوكحمية ذتا تاعلاقة.

وحدد تايرصد أربعة أهدتف تسترتتيجية، تتيثل في تحفير 
بيلنلا دقيقة ومحثحقة اجييع تاعيلاء، وتقدمم تاتوليلاا 

وتايرئيلا اشركلء تاعيل، وبنلء شبكة من تاخبرتء وتايختصين 
ايحتجهة تودملا سحق تاعيل، وإدترة ونشر تايعرفة.
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قنوات دعم توظيف وتأهيل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص
مرتكز تاتحظيف عن بعدمرتكز تاتأهيل وتاتحظيفعدد من تحظف من خلال تافروعتابحتبة تاحطنية العيل طلقلاتاينطقة

إنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحر

––1,5585359651,496––تارملض 

––1,5207611,3092,317––مكة تايكرمة

––684286403330––تايدمنة تاينحرة

1–1,4794611,1421,300––تاينطقة تاشرقية

14––265129252––تاقصيم

1––22471161––حلئل

3–28113112235––تبحك

45––1446782––تاجحف

26––7129329––تاودود تاشيلاية

–29052286262––عسير

92––579126240––جلزتن

4––406140130––نجرتن

29––23153203––تابلحة

2051837,7322,8415,6245,7400215المجموع

برامج دعم التمكين والإبداع
برنلمج وصحلبرنلمج قرةتاينطقة

إنلثذكحرإنلثذكحر

4,187–126–تارملض

3,160–106–مكة تايكرمة

571–18–تايدمنة تاينحرة

1,310–96–تاينطقة تاشرقية

93–13–تاقصيم 

99–––حلئل

195–1–تبحك

––––تاجحف

––––تاودود تاشيلاية

112–––عسير

75–––جلزتن

2–––نجرتن

1–3–تابلحة

153–––تخرى

9,958–363–المجموع

ملخص لبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية
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برامج دعم التوظيف
برنلمج دعم تاينطقة

تاتحظيف ارفع 
تايهلرتا

برنلمج حلفز صعحبة  تاوصحل برنلمج حلفز تابوث عن عيل
على عيل 

من تم تحظيفهم من خلال 
برنلمج حلفز

برنلمج دعم نيح تاتحطين 
بلاينشأا-دوتم كلمل

برنلمج دعم تاعيل 
تاجزئي

برنلمج دعم تاعيل 
تاور

برنلمج دعم تاتحظيف برنلمج تاعيل عن بعد
تايبلشر

برنلمج تحظيف تادعم تاأضلفي الأجحر
تاأشخلص ذوي 
تاإعلقة )تحتفق(

برنلمج دعم تجر أملم 
غسيل تاكلى

برنلمج دعم تايعليين 
وتايعليلا في تايدترس 

تاأهلية

 برنلمج دعم عيل تايرأة 
)تأنيث تايولاا 

وتايصلنع(

 برنلمج دعم ملاك 
تاينشأا تاصغيرة

إنلثذكحرتايولااايصلنعإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحر

1,5766,6027441,15010379–561,0031,2202,974995531237–––3,0373,84113044 6,243  2,718  36,903  1,772  32,625  5,046 356تارملض

106505541,40757928721811,1973,921815936142135–––2,3702,54713842 4,283  3,563  29,618  2,786  28,065  7,938 115مكة تايكرمة

2451,145118412753–116922591665112––––35550734 1,059  1,346  11,272  1,876  11,365  4,549 33تايدمنة تاينحرة

6102,38513740110164–149267261,39778687692–––1,2743,0348133 3,075  2,148  22,559  1,397  20,369  3,168 138تاينطقة تاشرقية

13048412416315520–2565515725441––––18345058 591  661  7,520  580  8,510  1,965 –4تاقصيم 

87171359206121––111331314023204–––1–6876 251  361  3,754  521  4,208  1,428 ––حلئل

18339539413827––42359428106–––––981084 532  513  5,746  823  6,123  2,050 22تبحك

19419512512778–384348121021––––364223 181  346  2,681  702  3,099  1,484 ––تاجحف

499812810035–––632557165–––––9134 128  227  1,946  325  2,216  762 ––تاودود تاشيلاية

257571181388930–973023760691––––390421784 754  1,167  11,912  1,528  13,531  4,464 24عسير

13130628211034––2215015022133––––16720496 509  851  7,371  1,485  7,953  3,879 41جلزتن

757018–6789––16258288139––––199326916 210  229  3,384  214  2,953  577 –1نجرتن

377729–4646–––4353629––––499510 131  215  2,404  160  2,307  545 ––تابلحة

–––––––––––––––––––––– 10  19  17  2  58  17 11تخرى

913,7502,9066,9842,7222633123214,77216,4081,8953,2191,445723–8,23511,664464161179132 17,957  14,364  147,087  14,171  143,382  37,872 7630المجموع

برامج دعم التدريب
برنلمج تاتدرمب تايرتبط تاينطقة

بلاتحظيف-خلرج تاينشأة
برنلمج تاتدرمب في تايعلهد 

تاغير ربوية
مشروع سلبك تاحطني اسعحدة 

وظلئف تايقلواين
برنلمج تدرمب خرجي تاجلمعلا 
تاسعحدمة وتايبتعثين على رأس 

تاعيل )تيهير(

برنلمج إعلدة تأهيل جيلة 
تادبلحملا تاصوية-وزترة تاصوة

برنلمج إعلدة تأهيل خرمجلا 
كليلا تاعلحم العيل في 

تاقطلع تاصوي

برنلمج تاتدرمب 
تاأاكتروني )دروب(

برنلمج تاشهلدتا تايهنية 
تاأحترتفية

برنلمج ملهر اتأهيل تاكحتدر 
تايتخصصة

برنلمج تشغيل وتقدمم خدملا 
تاتدرمب في كليلا تاتييز

برنلمج تحطين منلفذ تابيع

إنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحر

––––14812,48180,64968957177–5791,547215111–––7472,125385تارملض

––––13114,26052,3903032346–1139662145–––76102691مكة تايكرمة

––––1––6,88921,6337––48126142293––––––تايدمنة تاينحرة

––––5––616,66747,50112–93498293639–100–12612,840تاينطقة تاشرقية

––––2,91617,920614010––1413542324–––97––تاقصيم 

–––––––2,2078,6771––2655417––––––حلئل

––––6–2,96412,62321––24157854––––––تبحك

––––––––1,8005,281––3814923023––––––تاجحف

––––––––1,1513,824––231460––––––تاودود تاشيلاية

–131–131–––5,97925,9164––1812215332––––––عسير

–––––––5,64215,5861––27303329304–––228––جلزتن

––––––––9815,744–––12228––––––نجرتن

––––––––1,0225,672––––212–––83––تابلحة

––––––––119,452579,549––––206443––––––تخرى

–131–340184,411882,96513114120245131–1,0893,3992,8211,702–100–9492,2284,324المجموع
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برامج دعم التوظيف
برنلمج دعم تاينطقة

تاتحظيف ارفع 
تايهلرتا

برنلمج حلفز صعحبة  تاوصحل برنلمج حلفز تابوث عن عيل
على عيل 

من تم تحظيفهم من خلال 
برنلمج حلفز

برنلمج دعم نيح تاتحطين 
بلاينشأا-دوتم كلمل

برنلمج دعم تاعيل 
تاجزئي

برنلمج دعم تاعيل 
تاور

برنلمج دعم تاتحظيف برنلمج تاعيل عن بعد
تايبلشر

برنلمج تحظيف تادعم تاأضلفي الأجحر
تاأشخلص ذوي 
تاإعلقة )تحتفق(

برنلمج دعم تجر أملم 
غسيل تاكلى

برنلمج دعم تايعليين 
وتايعليلا في تايدترس 

تاأهلية

 برنلمج دعم عيل تايرأة 
)تأنيث تايولاا 

وتايصلنع(

 برنلمج دعم ملاك 
تاينشأا تاصغيرة

إنلثذكحرتايولااايصلنعإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحر

1,5766,6027441,15010379–561,0031,2202,974995531237–––3,0373,84113044 6,243  2,718  36,903  1,772  32,625  5,046 356تارملض

106505541,40757928721811,1973,921815936142135–––2,3702,54713842 4,283  3,563  29,618  2,786  28,065  7,938 115مكة تايكرمة

2451,145118412753–116922591665112––––35550734 1,059  1,346  11,272  1,876  11,365  4,549 33تايدمنة تاينحرة

6102,38513740110164–149267261,39778687692–––1,2743,0348133 3,075  2,148  22,559  1,397  20,369  3,168 138تاينطقة تاشرقية

13048412416315520–2565515725441––––18345058 591  661  7,520  580  8,510  1,965 –4تاقصيم 

87171359206121––111331314023204–––1–6876 251  361  3,754  521  4,208  1,428 ––حلئل

18339539413827––42359428106–––––981084 532  513  5,746  823  6,123  2,050 22تبحك

19419512512778–384348121021––––364223 181  346  2,681  702  3,099  1,484 ––تاجحف

499812810035–––632557165–––––9134 128  227  1,946  325  2,216  762 ––تاودود تاشيلاية

257571181388930–973023760691––––390421784 754  1,167  11,912  1,528  13,531  4,464 24عسير

13130628211034––2215015022133––––16720496 509  851  7,371  1,485  7,953  3,879 41جلزتن

757018–6789––16258288139––––199326916 210  229  3,384  214  2,953  577 –1نجرتن

377729–4646–––4353629––––499510 131  215  2,404  160  2,307  545 ––تابلحة

–––––––––––––––––––––– 10  19  17  2  58  17 11تخرى

913,7502,9066,9842,7222633123214,77216,4081,8953,2191,445723–8,23511,664464161179132 17,957  14,364  147,087  14,171  143,382  37,872 7630المجموع

برامج دعم التدريب
برنلمج تاتدرمب تايرتبط تاينطقة

بلاتحظيف-خلرج تاينشأة
برنلمج تاتدرمب في تايعلهد 

تاغير ربوية
مشروع سلبك تاحطني اسعحدة 

وظلئف تايقلواين
برنلمج تدرمب خرجي تاجلمعلا 
تاسعحدمة وتايبتعثين على رأس 

تاعيل )تيهير(

برنلمج إعلدة تأهيل جيلة 
تادبلحملا تاصوية-وزترة تاصوة

برنلمج إعلدة تأهيل خرمجلا 
كليلا تاعلحم العيل في 

تاقطلع تاصوي

برنلمج تاتدرمب 
تاأاكتروني )دروب(

برنلمج تاشهلدتا تايهنية 
تاأحترتفية

برنلمج ملهر اتأهيل تاكحتدر 
تايتخصصة

برنلمج تشغيل وتقدمم خدملا 
تاتدرمب في كليلا تاتييز

برنلمج تحطين منلفذ تابيع

إنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحرإنلثذكحر

––––14812,48180,64968957177–5791,547215111–––7472,125385تارملض

––––13114,26052,3903032346–1139662145–––76102691مكة تايكرمة

––––1––6,88921,6337––48126142293––––––تايدمنة تاينحرة

––––5––616,66747,50112–93498293639–100–12612,840تاينطقة تاشرقية

––––2,91617,920614010––1413542324–––97––تاقصيم 

–––––––2,2078,6771––2655417––––––حلئل

––––6–2,96412,62321––24157854––––––تبحك

––––––––1,8005,281––3814923023––––––تاجحف

––––––––1,1513,824––231460––––––تاودود تاشيلاية

–131–131–––5,97925,9164––1812215332––––––عسير

–––––––5,64215,5861––27303329304–––228––جلزتن

––––––––9815,744–––12228––––––نجرتن

––––––––1,0225,672––––212–––83––تابلحة

––––––––119,452579,549––––206443––––––تخرى

–131–340184,411882,96513114120245131–1,0893,3992,8211,702–100–9492,2284,324المجموع
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