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ــى  ــة« إل ــك الخيري ــة »مس ــال مؤسس ــن خ ــعى م نس
األخــذ بيــد المبــادرات والتشــجيع علــى اإلبــداع، بمــا 
يضمــن اســتدامتها ونموهــا للمســاهمة فــي بنــاء 

العقــل البشــري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة 

محمد بن سلمان الخيرية »مسك الخيرية« 
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نبذة 
عن مسك الخيرية 

الرؤية 
والرسالة 

تمّثــل مؤسســة محمــد بــن ســلمان الخيريــة 

»مســك الخيريــة« كياًنــا تنموًيــا غيــر ربحــي، 

يســعى لإلســهام فــي المســؤولية المجتمعية، 

ويهــدف إلــى تنميــة الشــباب، وتســخير برامجــه 

طاقاتهــم  استكشــاف  أجــل  مــن  ومخرجاتــه 

ــارات،  ــرات والمه ــم بالخب ــم، وتزويده وإبداعاته

فــي  إســهاماتهم  تقديــم  مــن  وتمكينهــم 

مجــاالت العلــوم والثقافــة والفنــون واإلبــداع، 

ــا. ــا وعالمًي محلًي

وهــي  2011م؛  عــام  مســك  تأسســت  ومنــذ 

ــتراتيجية  ــة اس ــق رؤي ــى تحقي ــدأب عل ــل ب تعم

واستكشــاف  الشــباب  تمكيــن  تســتهدف 

الصاعــد،  الجيــل  طاقــات  وتحفيــز  قدراتهــم، 

وإطــاق مواهبهــم، واالســتثمار فــي بنــاء جيــٍل 

قــادٍر علــى قيــادة المملكــة والعالــم باعتبارهــم 

وقــود المســتقبل. 

وفــي ســبيل تكويــن بيئــة ملهمــٍة ودافعــة فــي 

اتجــاه االبتــكار والتقــدم، وبنــاء مجتمــٍع خــاٍق 

ــاالت  ــة ومج ــاطات المؤسس ــور نش ــٍل، تتمح وفاع

تركيزهــا علــى عــدد مــن القطاعــات الحيويــة، التــي 

ــل نطــاق اهتمــام الشــباب ومناطــق االتصــال  تمث

بهــم، بمــا يحقــق التأثيــر المتعاظــم، واإلغنــاء 

خــال  لديهــم  والعلمــي  والمهنــي  الفنــي 

مســيرتهم التعليميــة والمهنيــة علــى حــد ســواء. 

الرؤية: 
ــن المواهب الســعودية الشــابة  إيجــاد منظومــة حيويــة تمكِّ

مــن رســم مســتقبل المملكــة والعالم.

الرسالة: 
تحقيــق الريــادة فــي البرامــج المبتكــرة الموجهــة للشــباب 

اد  وروَّ القــادة  لتمكيــن  الســعودية  الشــباب  ومؤسســات 

ــتقبل.  ــل المس ــن جي ــاء م ــال والعلم األعم
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مانجا لإلنتاج

مدينة مسك

مدارس الرياض

مدارس مسك

معهد مسك 
للفنون

منظومة مؤسسة محمد بن سلمان 
»مسك الخيرية«

متحف مسك 
للعلوم ) علمي ( 
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المجتمع الوظيفي 
وبيئة العمل داخل المؤسسة 

ــا  ــاج فيم ــن االندم ــم م ــي يمكنه ــٍز وظيف ــز حّي ــن وتعزي ــام الموظفي ــي إله ــال ف ــر فّع ــل أث ــة العم لبيئ

بينهــم؛ وذلــك بمــا يســهم فــي إتقــان العمــل وجــودة اإلنجــاز. وقــد عملــت »مســك« علــى توفيــر بيئــة 

عمــل ديناميكيــة ومرنــة توفــر كافــة االحتياجــات وســبل الراحــة لموظفيهــا؛ كمــا عــززت مناًخــا وظيفًيــا 

ــة  ــس رؤي ــا يعك ــو م ــه، وه ــن مكونات ــون م ــم مك ــون أه ــن يمثل ــباب الذي ــات الش ــا بطاق ــا ومفعًم حيوًي

ــم.  ــى العطــاء الدائ ــن عل ــكار، والمحفــز للموظفي ــداع واالبت المؤسســة وتوجههــا الداعــم لإلب

كمــا عملــت مؤسســة محمــد بــن ســلمان الخيريــة علــى اســتقطاب الكفــاءات الســعودية الشــابة ممــن 

يتســمون باالحترافيــة المهنيــة والتعليــم المتقــدم،  كمــا يقــدر متوســط الفئــة العمريــة للموظفيــن بـــ 

35 عاًمــا.

وإليمانهــا بالــدور التنمــوي الــذي تلعبــه المــرأة؛ أولــت مســك الخيريــة عنايــة فائقــة  بتمكينهــا، وتهيئــة  

ــوع  ــن مجم ــة 40% م ــي المؤسس ــات ف ــاث الموظف ــبة اإلن ــل نس ــا، وتمث ــم له ــي الداع ــاخ الوظيف المن

الموظفيــن، ويشــغلن وظائــف تنفيذيــة فــي مختلــف أقســام المؤسســة باإلضافــة إلــى توليهــن مراكــز 

قياديــة، كمــا لــم تتــواَن مســك الخيريــة فــي دعــم عمــل المــرأة العاملــة فــي المؤسســة، حيــث أقامــت 

مركــز ضيافــة لأطفــال داخــل مقــر العمــل، لتوفيــر الراحــة واالطمئنــان لــأم العاملــة، إضافــًة إلــى مرونــة 

العمــل فــي حــال أرادت الموظفــة البقــاء مــع أطفالهــا إذا مــا دعــت الحاجــة لذلــك. 

موظفو مسك الخيرية:

%40
نساء %60 

رجال

الفئات العمرية
20-29 30-39 40-49 50-59 60-69

1.84%
5.50%

15.60%

48.62%

28.44%
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نظـــــــــــــــرة 
شاملــــة على 

2020عــــــام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عاٌم استثنائي.. وفرص جديدة

واقٌع جديد .. أثٌر يستمر
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أرقام 
مسك الخيرية في 2020

190
فعالية محلية وعالمية

 77 
برنامًجا

100
شركة ناشئة

تم دعمها

54
مبادرة

11.4M
زائر لفعاليات المؤسسة

200M SR
مبالغ استثمارية لدعم 

الشركات الناشئة

585K
مستفيد

24
ورقة بحثية
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برامج مسك 2020: سيرٌة زمنية 

مانجا لإلنتاجمعهد مسك للفنونمؤسسة مسك

إطالق فيديو أغنية العيد

إطـالق مسلسل »أساطير في 
قادم الزمان« في اليابان على 

)J:COM(  منصة جاي كوم

التأسيســي  البرنامــج  إطــالق 
افتراضيــة(  )نســخة  للمبدعيــن 

الثالثــة دورتــه  فــي 

إطــالق النســخة الخامســة مــن 
منتــدى مســك العالمــي )نســخة 

افتراضيــة(

إطالق لعبة »ظافر البطل«

إقامة معرض »مكوث«

إطالق برنامج »اإلعداد الجامعي«

إطالق برنامج »التدريب التعاوني«
)نسخة افتراضية(

إطالق مجتمع »شباب العشرين«

أكتوبر

أبريل

انعقاد قمة مجموعة »تواصل 
)V20( »القيم

إقامة »حديث مسك«

إطالق فيلم وثائقي وحملة 
»على قيد النجاح« 

نشر تقرير »قيم الشباب 
السعودي«

انعقاد قمة »شباب 
)Y20( »العشرين

فــي  »أســاطير  مسلســل  إطــالق 
قــادم الزمــان« فــي الصيــن علــى 
منصــة أي تشــي )iQiyi( وتينســيت 

  )Tencent (

التأسيســي  البرنامــج  إطــالق 
ــي  ــة( ف ــخة افتراضي ــن )نس للمبدعي

الثانيــة دورتــه 

نشــر تقريــر »تأثيــر الجائحــة علــى 
الســعودي« الشــباب 

التأسيســي  البرنامــج  إطــالق 
ــي  ــة( ف ــخة افتراضي ــن )نس للمبدعي

األولــى دورتــه 

تدشين فيديو اليوم الوطني
السعودي» العوجا«

اإلعالن عن عرض »أساطير في 
قادم الزمان« على نيتفليكس 

في األول من يناير 2021

إطالق برنامج »سرد«

إقامة معرض »سرد«

إقامة معرض »حكاية 
مكان«

إطالق حملة
»#ال_تقطع«

إقامة معرض »حكاية مكان«

إطالق لعبة »كهف الغول«

إطالق حملة عيد الفطر

إطالق برنامج »منحة مسك 
الفنية«

إطالق منحة »برنامج اليونسكو«

اختيار الوفد المشارك في 
قمـة  »شبـاب العشـرين«

إطالق برنامج 
»#من_االستديو«

إطالق برنامج 
»مسك للتدريب الصيفي«

إطالق برنامج »مسك 
طريق المستقبل« - 

أساسيات المستقبل لبناء 
المسار المهني

مشاركة مؤسسة مسك 
الخيرية في المنتدى 

االقتصادي العالمي
 »دافوس«

إطالق أعمال مجموعة 
»شباب العشرين« رسمًيا 

إطالق حملة »شاركنا 
يومياتك«

إقامة برنامج »أساسيات 
المهنة« - الجولة األولى 

للجامعات السعودية )نسخة 
افتراضية(

إقامة برنامج »أساسيات 
المهنة« )نسخة افتراضية(

إقامة برنامج »االستعداد 
المهني« )نسخة افتراضية(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مأسسة العمل.. وحوكمة المنظومة

استراتيجية 
مسك المحّدثة
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مسك الخيرية والتحول المؤسسي

األهداف االستراتيجية 2030  تعــد االســتراتيجية حجــر األســاس للمنظمــات، ونقطــة االنطــالق لتحقيــق المســتهدفات طويلــة األمــد. 

إذ تعبــر عــن رؤيــة المنظمــة وخارطــة يتــم بموجبهــا حوكمــة األعمــال وتوجيههــا، مــع اتخاذهــا مظلــة 

تغطــي مختلــف األدوار، وتضــم كافــة مجــاالت االهتمــام.

وفــي خطــوة لأمــام؛ اعتمــدت مســك الخيريــة في هــذا العــام اســتراتيجية محّدثــة، اســتمدت حيثياتها 

مــن عمــل المؤسســة وتراكــم خبراتهــا خــالل الســنوات الماضيــة، مــن أجــل الدفــع فــي اتجــاه تحســين 

ــى  ــك عل ــة لمس ــتراتيجية المحدث ــتملت االس ــتقبلية، واش ــا المس ــة أهدافه ــة لخدم أداء المنظوم

سياســات جديــدة وخطــط متصلــة بتحديــد البرامــج، باإلضافــة إلــى إرســاء معاييــر أداء وأدواٍت لقيــاس 

ــى مكامــن القــوة  ــة راجعــة، تعكــس جــودة العمــل وترصــد نتائجــه، وتشــير إل ــل تغذي ــج وتفعي النتائ

ومواضــع الحاجــة للتعزيــز فــي عمــل المؤسســة، كمــا ترســم فــي الوقــت ذاتــه أهداًفــا اســتراتيجية 

محــددة، ومتناغمــة مــن رســالة مســك الخيريــة ورؤيتهــا.

وتضمنــت االســتراتيجية المحدثــة تطويــر هيكلــة المؤسســة مــن خــالل دمــج مراكــز فــي المؤسســة 

ــدة،  ــة واح ــت مظل ــا تح ــم مًع ــك، لتنض ــة مس ــي، وأكاديمي ــك اإلعالم ــز مس ــادرات، ومرك ــز المب كمرك

ــا علــى كفــاءة المنظومــة ككل، وسالســة تدفــق العمــل وتكامــل المهــام  وهــو مــا ينعكــس إيجاًب

واألدوار.

تعتمــد مســك الخيريــة علــى مفهومهــا الخــاص فــي القيــادة، فالمعيــار 

الــذي يتــم بــه قيــاس البرامــج والمشــاريع هــو النجــاح بتحقيــق األهــداف 

طويلــة المــدى. وذلــك بعــد أن يتــم تقســيمها إلــى وحــدات أصغــر والعمــل 

عليهــا بصــورة أهــداف متعــددة ومرتبطــة بمرحلــة ســنوية. لتكــون بعــد 

ذلــك قابلــة للتنفيــذ، وذات طابــع يتســم بالوضــوح مــن خــالل آليــة معروفة. 

تاركــًة بذلــك أثــًرا ملموًســا وإثــراًء ملحوًظــا علــى العامليــن والمســتفيدين 

فــي ســبيل الوصــول إلــى األهــداف طويلــة المــدى.

  

 ترتكــز األهــداف طويلــة المــدى علــى محوريــن أساســيين، همــا 

تمكيــن القــادة الشــباب وتحفيــز القطــاع. حيــث يتــم تحقيــق األهداف 

المرجــوة عبــر خمــس نتائــج:

تخريــج %5 مــن أبــرز القــادة العامليــن فــي القطاعيــن الحكومــي 	 

والخــاص مــن برامــج مؤسســة مســك الخيريــة.

اســتحداث أكثــر مــن 10 آالف وظيفــة بواســطة مســتفيدي برامــج 	 

مؤسســة مســك الخيريــة وخريجيهــا للمســاهمة فــي االقتصــاد.

ــال 	  ــارات ري ــااًل بـــ 3 ملي ــدر إجم ــئة تق ــعودية ناش ــركات س ــيس ش تأس

ســعودي بواســطة مســتفيدي مؤسســة مســك الخيريــة.

ــة 	  ــى الشــباب بواســطة مؤسس ــز عل ــم 15 منظمــة ترك إطــالق أو دع

ــة وجهــات أخــرى.  مســك الخيري

خريج من أبرز القادة

10 آالف وظيفة

دعم 15 منظمة شبابية

دعم شركات ناشئة 

تقدر قيمتها إجمااًل 

بـ 3 مليارات ريال
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تطوير القيادات 

ــرة،  ــن مبك ــي س ــتقبل ف ــادة المس ــة ق تنمي

وتطويــر القــادة الشــباب وتنميــة مهاراتهــم. 

التواصل المجتمعي والشؤون العالمية 

تشــجيع إنشــاء المؤسســات المعنية بالشــباب، 

ومســاهمة الشــباب فــي البرامــج والمبــادرات 

ــا وعالمًيا. محلًي

التطوير الوظيفي

للشــباب  المهنيــة  الميــول  اكتشــاف 

ــيرة  ــة المس ــي، ومرحل ــداد الوظيف واإلع

المهنيــة. 

ريادة األعمال 

وإطــالق  األعمــال  رواد  قــدرات  بنــاء 

ــاريع  ــة المش ــئة، وتنمي ــاريع الناش المش

الواعــدة.  الناشــئة 

تتنــوع البرامــج والمشــاريع التــي تقــوم بهــا مؤسســة مســك الخيريــة فــي عــدد مــن المجــاالت مــع 

اســتهدافها لشــرائح عمريــة مختلفــة، باإلضافــة إلــى أنهــا ترتبــط مباشــرًة بالنتائــج طويلــة المــدى. 

حيــث تتشــكل هــذه البرامــج والمشــاريع عبــر 4 مــن المســارات األساســية ذات وظائــف محــددة، وعالقة 

باألهــداف االســتراتيجية كمــا يلــي: 

مسارات برامج مسك الخيرية
لتحقيق األهداف االستراتيجية  2030 ــة،  ــز المؤسس ــاالت تركي ــل مج ــددة تمث ــاالت مح ــة مج ــا لخدم ــة جهوده ــة كاف ــك الخيري ــه مس تّوج

ــون  ــة والفن ــال الثقاف ــال، ومج ــادة األعم ــم وري ــال التعلي ــا: مج ــين هم ــن رئيس ــي مجالي ــل ف وتتمث

ــوم. ــة والعل ــال التقني ــو مج ــة وه ــز الرئيس ــاالت التركي ــاند لمج ــاٍل مس ــى مج ــة إل ــة، باإلضاف اإلبداعي

وتتكامــل أهــداف االســتراتيجية المحّدثــة ومســارات البرامــج فيهــا بمــا يخــدم مجــاالت التركيــز ويحقق 

األثــر المســتدام، ســواء فــي مجــاالت التركيز الرئيســة أم المســاندة. 

ويبرز االرتباط بين األهداف االستراتيجية للمؤسسة ومجاالت التركيز كما يأتي: 

ــا  التعليــم وريــادة األعمــال: يمثــل هــذا المجــال أساًســا مشــترًكا وضرورًي

لتحقيــق المســتهدفات االســتراتيجية لــدى مســك الخيريــة، فعبــر منظومــة 

تعليميــة متطــورة، وفــرص تدريــب متقدمــة، تجــري تهيئــة الشــباب ليكونــوا 

فــي مراكــز القيــادة فــي المســتقبل القريــب فــي القطاعيــن العــام والخاص، 

وتــزداد فرصــة صناعــة مجتمــع شــبابي مهتــم باألعمــال، وقــادر علــى بنــاء 

كيانــات ســعودية شــابة ورائــدة. 

ــة  الثقافــة والفنــون اإلبداعيــة: يحظــى مجــال الثقافــة والفــن بأهمي

بالغــة لتحقيــق أهــداف المؤسســة، حيــث أن دعــم الحــراك الفنــي، وإثــراء 

المشــهد الثقافــي الســعودي، وتحفيــز مبدعيــه، واستكشــاف مواهبهم 

وطاقاتهــم، مــن شــأنه إيصــال التجــارب الفنيــة الســعودية إلــى منصــات 

ــام  ــباب ذات االهتم ــات الش ــار مؤسس ــة، وازده ــن جه ــي م ــن العالم الف

بالثقافــة والفــن محلًيــا مــن جهــة أخــرى. 

التقنيــة والعلــوم: ينعكــس الحــراك فــي المجــل التقنــي والعلمــي 

-بوصفــه مجــااًل مســانًدا- بشــكل مباشــر وبــارز علــى ســوق العمــل 

ــا لتحقيــق أهــداف مســك فــي  ومتغيراتــه، ويصبــح هــذا االرتبــاط جوهرًي

ــر  ــن األث ــاًل ع ــادي، فض ــو االقتص ــز النم ــدة، وتعزي ــف جدي ــتحداث وظائ اس

ــادرات  ــه مب ــذي تقدم ــي ال ــي والعلم ــادل المعرف ــن التب ــج ع ــذي ينت ال

المؤسســة فــي فتــح آفــاق جديــدة لــرواد األعمــال من الشــباب والشــركات 

ــئة.    ــة الناش المحلي

مجاالت التركيز في مسك الخيرية

12

34
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مسك وتحدي الجائحة 
استجابة مبكـــــــــــــــــــــــــــرة،

MISK2020 | التقـــرير السنــــوي

 ومكتسبات جديدة 

واقٌع جديد .. أثٌر يستمر
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مسك الخيرية 
وتحـدي الجائحــة 

شــهد العالــم فــي 2020 تفشــي جائحــة كورونــا، 

المملكــة  أن  إال  ومربــًكا،  ســريًعا  وقوعهــا  وكان 

العربيــة الســعودية تمكنــت باقتــدار أن تضــرب مثــاًل 

عالمًيــا فريــًدا فــي التعاطــي مــع هــذه الجائحــة 

حــراًكا  المملكــة  شــهدت  إذ  وكفــاءة،  بفاعليــة 

ســريًعا لتفعيــل اإلجــراءات االحترازيــة فــي وقــت 

مبكــر، والدعــوة لاللتــزام - أفــراًدا وكيانــات - بتطبيق 

العامــة  المرافــق  كافــة  فــي  الوقائيــة  التدابيــر 

والخاصــة.  الحكوميــة  والمؤسســات 

وقــد ســارعت مؤسســة محمــد بــن ســلمان الخيريــة 

مبكــًرا إلــى دراســة اآلثــار المترتبــة علــى وقــوع 

وبرامجهــا  خططهــا  تهيئــة  وإعــادة  الجائحــة، 

ــذا  ــة ه ــي مواجه ــم ف ــف المالئ ــق التكّي ــا يحق بم

ــي  ــل ف ــى العم ــك إل ــق ذل ــادرت لتحقي ــدي، وب التح

ــل فــي تحديــث  اتجاهيــن رئيســين: االتجــاه األول تمّث

االحتمــاالت  ودراســة  والبرامــج،  األعمــال  خطــط 

المســتقبلية، ووضــع الســيناريوهات المتوقعــة فــي 

ظــل الجائحــة، وتحديــث خطــط الميزانيــات ومؤشــرات 

ــل  ــكان تفعي ــر ف ــاه اآلخ ــا االتج ــك، أم ــا لذل األداء تبًع

حوكمــة االســتجابة الســريعة، مــن خــالل تشــكيل 

ُيعنــى  التنفيــذي  الرئيــس  بقيــادة  عمــٍل  فريــق 

بالمســتفيدين ويركــز علــى إعــداد البرامــج وتنفيذهــا 

ــة بســالمة  ــٍق  آخــر للعناي والتواصــل الخارجــي، وفري

ــل  ــق بالتواص ــا يتعل ــم وكل م ــن وتوعيته الموظفي

الداخلــي. 

وقــد نتــج عــن هــذه االســتجابة باتجاهيهــا عــدد مــن 

الممارســات االحترازيــة الفاعلــة، إذ جــرى تطبيــق 

كافــة التدابيــر االحترازيــة فــي مقــر العمــل مــع 

ــم  ــر أدوات التعقي فــرض للتباعــد االجتماعــي، وتوفي

تقليــص  مــع  ومســتمر،  دوري  بشــكل  وتوزيعهــا 

ــدود.  ــق الح ــى أضي ــخصي إل ــل الش التواص

ــل  ــة العم ــل آلي ــي تفعي ــك ف ــدأت مس ــك؛ ب ــد ذل بع

عــن بعــد، وكان للبنيــة التحتيــة التقنيــة للمؤسســة 

دوٌر جوهــري وفاعــل فــي ســرعة تطبيــق اآلليــة 

ــام  ــة المه ــل أداء كاف ــاءة، وانتق ــتها بكف وممارس

ــة  ــان بيئ ــازل لضم ــى المن ــات إل ــة واالجتماع اليومي

ــا للموظفيــن وعائالتهــم. وقــد  أكثــر اســتقراًرا وأماًن

ــل  ــار العم ــر خي ــى توفي ــة عل ــك الخيري ــت مس تمرس

عــن بعــد، عبــر نظــام عملهــا وثقافتهــا المؤسســية،  

ليكــون هــذا الخيــار أحــد الدعائــم األساســية فــي 

ــي  ــرة الت ــي الفت ــال ف ــة لأعم ــاءة عالي ــق كف تحقي

كانــت المؤسســة تعمــل بكاملهــا مــن خــالل هــذه 

ــة.  اآللي
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رقمنة البرامج.. 
والتفاعل االفتراضي

بهــا  ألقــت  التــي  الثقيلــة  الظــالل  مــن  بالرغــم 

الجائحــة علــى العالــم أجمــع، إال أن جانًبــا مشــرًقا 

تجلــى خاللهــا، واتســم بــه عــام 2020، حيــث كان عاًما 

حافــاًل بمكتســبات اســتثنائية ومنقطعــة النظيــر، 

عبــر حــدث ملــيء بالخبــرات الجديــدة، وزاخــر بالتجــارب 

غيــر المســبوقة. وقــد واجهــت مســك الخيريــة هــذه 

الحلــول  ابتــكار  يتطلــب  تحدًيــا  الجائحــة بوصفهــا 

وتلّمــس الفــرص الجديــدة الممكنــة، وكان مــن نتائــج 

ذلــك أّن المؤسســة نجحــت فــي التحــرك بمرونــة في 

ــة اســتباقيتين. فجائحــة  ــراز ووقاي أعمالهــا، مــع احت

ــط  ــام بالتخطي ــد االهتم ــي تأكي ــاهمت ف ــا س كورون

تطبيــق  خــالل  مــن  االســتباقي  والتنبــؤ  المبكــر 

اإلجــراءات  أهميــة  بــرزت  كمــا  البديلــة،  الخطــط 

الوقائيــة والمبكــرة التــي تــم تنفيذهــا فــي تحقيــق 

العمــل  وأثــر  والعامليــن.  الموظفيــن  ســالمة 

األعمــال  اســتمرارية  فــي  المتقــن  المؤسســي 

واســتدامة المنجــزات مــن خــالل تحول رقمي شــامل 

تميــزت بــه برامــج مســك، وفتحــت آفــاق جديــدة مــن 

التفاعــل والعمــل اإليجابــي والمنتجــات القيمــة بيــن 

الشــباب، ممــا تــرك أثــًرا الفًتــا بفضــل ســواعد الفريــق 

المؤهــل والمســتعد. 

برامج مسك: 

تحرك مبّكر ومبتكر
ــا  ــا وبرامجه ــم مبادراته ــة بتقدي ــتمرت المؤسس اس

للمســتفيدين، لتكــون بذلــك ممّكًنــا حقيقًيــا فــي 

ــا  ــي حملته ــا ف ــرز مبادراته ــت أب ــروف. فأت ــة الظ كاف

ــي  ــا ف ــت دوره ــي عكس ــع« الت ــة »ال تقط اإللكتروني

دعــم عمليــة التطويــر والتعليــم، إذ مثلــت الحملــة 

ــار  ــن انتش ــد م ــي الح ــة ف ــراءات الحكومي ــًدا لإلج راف

ــا مّكــن الشــباب مــن الوصــول  الوبــاء، ومنبًعــا معرفًي

والتثقيفيــة  التعليميــة  والفــرص  الخدمــات  إلــى 

ــر  ــي يوف ــع افتراض ــالل مجتم ــن خ ــك م ــة. وذل المتاح

ــة  ــاالت التعليمي ــي المج ــة ف ــج ودورات إلكتروني برام

والتقنيــة والفنيــة والتوعويــة والتطويريــة. حّولــت 

جائحــة  تقطــع«  »ال  حملــة  خــالل  مــن  المؤسســة 

الطاقــات  فيهــا  اســتثمرت  فرصــة  إلــى  كورونــا 

بالفــرص التدريبيــة والتطوعيــة المتنوعــة، لتصــل بهــا 

ــل. ــون متفاع ــن ملي ــر م ألكث

الخيريــة  ســلمان  بــن  محمــد  مؤسســة  وتّوجــت 

الفيلــم  إطــالق  عبــر  العــام  خــالل  مجهوداتهــا 

ــم وثائقــي  ــد النجــاح«، وهــو فيل الوثائقــي »علــى قي

ــة  نوعــي، يتوافــق مــع حجــم الجائحــة، ويوثــق لمرحل

ــًرا  ــا كبي ــه تحدًي ــم ليواج ــا العال ــض فيه ــة انتف مهم

المســتويات. كافــة  علــى  ومختلًفــا 
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حملة ال تقطع

معرض الوظائف

القصة المصورة للتوعية بفيروس كورونا

مسابقة الدبلجة

الفن في المنزل 

التطوع اإللكتروني

ــرح  ــى الط ــة إل ــج المؤسس ــه برام ــادة توجي ــدف إلع ــاملة، ته ــادرة ش ــع« مب ــة »ال تقط ــل حمل تمث

الرقمــي، وتهيئــة بيئــة افتراضيــة تتيــح تقديــم برامــج المؤسســة بمرونــة وفاعليــة، وتوفــر فرصــة 

التفاعــل بيــن تلــك البرامــج والمســتفيدين، عبــر عــدد مــن الوســائط والحلــول التقنيــة.

خريًجا مستفيًدا

في بنك األفكارمتطوع مشتركتطوعية رقمية

طلب عمل وظيفة متاحة جهة توظيف

8.1M
مشاهدة

787
مشارًكا

اإلعالن عن 
خمسة تحديات 

 3
تحديات 

أكثر من

 899 

445K
مشاركة

40.5K
مشاركة

 أكثر من

50.4K 
مشاركة

 527
مشاركة 

40K
أكثر من

  100 

19.5M
انطباع

5M
انطباع

أكثر من
 365K 

انطباع

8.2K.. سحابة خوف و تعدي ، رعاك هللا # ال ـ تقطع اضغط هنا

10534
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على قيد النجاح

يأتــي الفيلــم الوثائقــي »علــى قيــد النجاح« ليســّلط 

الضــوء علــى جهــود المؤسســة فــي التعامــل مــع 

الجائحــة واســتثمارها بشــكل فريــد ومتقــن، حيــث 

يســتمد مادتــه األساســية مــن بحــث علمــي قامــت 

وأثرهــا  الجائحــة  تداعيــات  حــول  المؤسســة  بــه 

علــى الشــباب الســعودي، وذلــك عبــر اســتطالع 

ميدانــي كشــف عــن مبــادرات شــباب المملكــة 

ــة،  ــة الجائح ــي مواجه ــم ف ــم وابتكاراته وجهوده

ــارزة. ــة الب ــة والتطوعي ــهاماتهم المجتمعي وإس

حفل التدشين: 

األول  عرضــه  فــي  الوثائقــي  الفيلــم  ُدّشــن 

والحصــري لمنســوبي مؤسســة مســك الخيريــة 

فــي بهــو ســاحة الكنــدي، وســبق انطــالق العــرض 

ــدف  ــة به ــويقية المتنوع ــواد التش ــن الم ــدٌد م ع

ــا  ــزة وتفاعله ــة المتمي ــودات المؤسس ــراز مجه إب

الحيــوي مــع الجائحــة. كمــا تبــع العــرض األول عرٌض 

خارجــي تــم فيــه دعــوة مــن شــارك فــي إنجــاح 

المؤثريــن واإلعالمييــن.  العمــل مــع نخبــة مــن 

اشــتمل الحفــل علــى عــرٍض للفيلــم، وجلســة

البرنامــج،  ومديــري  العمــل  منتــج  مــع  حوارّيــة 

التنفيــذي  للرئيــس  افتتاحّيــة  كلمــة  تقدمتهــا 

 . سســة للمؤ

أصداء العمل والتغطيات اإلعالمية: 

ــعة  ــداء واس ــاح« أص ــد النج ــى قي ــم »عل ــق فيل حق

تركــه  الــذي  األثــر  فــكان  التوقعــات،  تخطــت 

اســتقبلت  حيــث  ومحسوًســا،  ملموًســا  الفيلــم 

اإليجابيــة،  التفاعــالت  مــن  كثيــًرا  المؤسســة 

تشــيد  والتــي  المختلفــة،  االنطباعــات  ورصــدت 

المخــرج  وجــودة  المعروضــة  المــادة  بنوعيــة 

عبــر  العامــة  الفعــل  ردود  فتصاحبــت  النهائــي. 

مواقــع التواصــل االجتماعــي مــع تغطيــات إعالميــة 

مــن المحطــات التلفزيونيــة والصحــف اإللكترونيــة 

وقنــوات النشــر المختلفــة، باإلضافــة لتزايــد مطــرد 

فــي أعــداد المشــاهدات عبــر منصــة يوتيــوب. 

7.6M10530146
منشورات في مختلف مشاهدة

منصات التواصل حول الفيلم
تغطيات تلفزيونية خبًرا صحفًيا عن الفيلممؤثًرا أشاد بالعمل

تناولت العمل

اضغط هنا

 »سمو المؤسس -حفظه هللا- لديه اهتمام كبير بالمؤسسة، ورغم مشاغله كان مهتمًا ومتابعًا ألدق 
التفاصيل خالل فترة الجائحة«. - المهندس بدر الكحيل )األمين العام لمؤسسة مسك(

https://twitter.com/MiskKSA/status/1250113972122071043?s=20
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بحث 
»أثر جائحة كورونا على الشباب السعودي«

يأتــي البحــث ليعالــج ويــدرس مرحلــة اســتثنائية عصفــت بالعالــم أجمــع، فيركــز علــى استكشــاف اآلثــار 

التــي تركتهــا الجائحــة علــى الشــباب الســعودي بوجــه الخصــوص، وذلــك مــن خــالل عــدد مــن المحــاور 

ــة  ــع محاول ــة، م ــة والصحي ــة، واالجتماعي ــة واالقتصادي ــاالت التعليمي ــى المج ــتملت عل ــة، اش الرئيس

لتقديــم تصــور عــن كــم وكيفيــة المســاهمة التــي تــم تقديمهــا فــي فتــرة الجائحــة.

 

اســتعانًة بالمؤشــرات الوصفيــة والتحليليــة، وعبــر االســتطالع اإللكترونــي بواســطة االســتبانات 

المتوجهــة لشــريحة الشــباب الســعودي فــي الفئــة العمريــة مــا بيــن 18-34 ســنة. تــم اختيــار عينــة 

شــملت 1105 مــن الذكــور واإلنــاث بنســبة متســاوية، وفــي كافــة المناطــق اإلداريــة حــول المملكــة، 

ــاء  ــة عــن معنــى أن تكــون شــاًبا ســعودًيا فــي أثن ــة، ويقــدم إجاب ــه النهائي ــج البحــث  فــي صورت لينت

هــذه الجائحــة.
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يعيد 50% من الشباب التفكير 
في خططهم الدراسية

 50% من الشباب تقريًبا يفكرون اآلن 
بإنشاء عملهم التجاري الخاص

أشار نصف الشباب بأن الجائحة 
جعلتهم أقل ممارسة للنشاط 

الجسدي

70% من الشباب مسرور ألن الجائحة 
سمحت بوقت أطول مع العائلة

ما يقارب 30% من الشباب يخشون 
العزلة االجتماعية

أصبح 93% من الشباب أكثر انتباًها 
لصحتهم البدنية بسبب الجائحة

ما يقارب 14% من الشباب 
فقدوا وظائفهم

80% من الشباب قلقون 
بشأن مستقبلهم الوظيفي

يؤكد 1 من كل 3 من 
الشباب بأن إنتاجيتهم 

ارتفعت أثناء الجائحة

يعتقد 1 من بين كل 3 من 
الشباب أن حماسهم للتعلم 

قد انخفض

يؤكد 1 من بين كل 4 شبان بأن 
تجهيزات العمل في منازلهم 

متواضعة 

%50 

%50 

%50 

%70

%30

%93

%14 

%80
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمل مستمر.. ألثر أعمق 

اإلنجازاتــــــــــــــــــ 
فــي مجـاالت 
التـــركيـــــــز  
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التعليم وريادة األعمال

تطوير القيادات

برامج مسك الخيرية

التطوير الوظيفي

طالًبا مقبواًل في أفضل 
الجامعات العالمية

طالًبا في برنامج 
اليونيسكو للتدريب

متدرب

خريًجا جامعًيا مستفيًدا 
من برنامج الزمالة

متقدم لبرنامج 
»مهارات االستعداد

 الوظيفي«

 ساعة تعّلم

27 متدرًبا، و 9 موظفين التحقوا في 
»برنامج الموظفين الفنيين المبتدئين 

لأمم المتحدة«

مدارس الرياض

مدارس مسك

معهد مسك للفنون

نسبة حضور 
الطالب في 

الفصول 
االفتراضية

برنامًجا ما بين 
أندية افتراضية 

ومسابقات طالبية

ميدالية حققها طالب مدارس 
مسك منها 5 ميداليات ذهبية في 

12 مسابقة دولية

6 ميداليات 
ذهبية  و 4 فضية 

في مسابقات 
»موهبة«

مبادرات 
تعليمية 
وتدريبية

مستفيًدا من البرامج 
التعليمية الفنية

طالًبا حققوا درجات 
تفوق %90  في 
اختبارات »قياس«

فعالية في 
األيام الوطنية 

والعالمية

نسبة حضور الطالب في 
الفصول االفتراضية

برامج تعليمية

17

12

8

141

361.2K18166K

360K154

564

96%

751092%17110

267.9K
ريادة األعمال

شركة ناشئة مشاركة 
تم دعمها باستثمار 200 

مليون ريال

مسجل يمثلون رواد أعمال من الشباب 
السعودي في التصفيات المؤهلة 

لكأس العالم لريادة األعمال

رائد أعمال مشارك
15K100175K
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ــا، لتحقيــق تطلعاتهــم،  ــا وأخالقيًّ تضطلــع مــدارس الريــاض بمهمــة إعــداد الطــالب فكريًّ

والمســاهمة فــي خدمــة المجتمــع، لتخريــج جيــل متعلــم وموهــوب، وقــادة يملؤهــم 

الشــغف، يســهمون فــي خدمــة مجتمعنــا علــى الوجــه األمثــل. وقــد حققــت إنجــازات 

متعــددة تمثلــت بتطويــر أربــع أولويــات، تتمثــل فــي: معرفــة مــدى التقــدم مــن ناحيــة 

القيــادة المدرســّية، وتطويــر المواهــب، وتطويــر الثقافــة التنظيميــة داخــل المدرســة، 

واتبــاع مــا يطــرأ مــن تغيــرات اســتراتيجية وضمــان تطبيقهــا علــى الوجــه األمثــل. 

ــه  ــه ومواءمت ــن فعاليت ــد م ــي للتأك ــا االفتراض ــة نموذجه ــة بمراجع ــت المدرس وقام

لمجتمــع الطــالب والمعلميــن علــى حــد ســواء، إضافــًة إلــى توقيــع عقــد شــراكة مــع 

توّجــه مســك برامجهــا التدريبيــة والتعليميــة للشــباب بــدًءا مــن مقاعــد الدراســة المبكــرة مــن خــالل 

ــك،  ــد ذل ــا بع ــة وم ــة الوظيفي ــي والتهيئ ــداد الجامع ــرورًا باإلع ــك، م ــدارس مس ــاض وم ــدارس الري م

ــادة األعمــال واســتهالل مشــاريعهم وأنشــطتهم، ليكونــوا مــن نخبــة قــادة الســوق  وصــواًل إلــى ري

وصّناعــه، مــن خــالل برامــج مســك المتعــددة فــي مجــال التعليــم وريــادة األعمــال. 

مدارس الرياض

تعمــل مــدارس مســك علــى تنشــئة الطــاب ليكونــوا مبتكريــن ومبدعيــن، وتمكينهــم 

ــك مــن خــال  ــه، وذل ــادة المجتمــع وخدمت ــدة خاصــة بهــم لقي مــن رســم مســارات فري

إعــداد نمــوذج تربــوي فريــد مــن نوعــه، حيــث يســتخدم أعضــاء هيئــة التدريــس المحليــون 

والدوليــون ذوو الخبــرة فيهــا التعلــم القائــم علــى المشــروعات، والتعلــم التجريبــّي، 

لتزويــد العقــول الشــابة بالمهــارات اإلدراكيــة واألكاديميــة واالجتماعيــة الازمــة للنجــاح 

فــي حياتهــم اليوميــة. وتوّجــت ذلــك بإنجازهــا فــي التفــوق األكاديمــي لطــاب مســك 

ــى عقــد شــراكة مــع  ــات الناشــئة عــن مؤسســة NWEA، إضافــًة إل بحســب أحــدث البيان

ــارات  ــل االختب ــال عم ــي مج ــدة ف ــبيرا الرائ ــركة إنس ــة، وش ــيمانور« الرقمي ــركة »س ش

اآلمنــة عــن بعــد.  كمــا حصــل 9 مــن طــاب مــدارس مســك علــى 12 ميداليــة فــي عــدد 

مــن المســابقات الدوليــة وهــي: 

مســابقة كانجــارو موهبــة للرياضيــات، ومســابقة موهبــة التابعــة لمؤسســة 

الملــك عبدالعزيــز ورجالــه للموهبــة واإلبــداع، ومســابقة آيديــا.  

Misk School | مدارس مسك

9

12

طالب
حصلوا على 

ميداليات 

ميدالية تم 
الحصول عليها 
من مسابقات 

دولية

التعليم وريادة األعمال

جامعــة فرانكليــن األمريكيــة؛ لتطويــر التعلــم اإللكترونــي بمــدارس الريــاض. كمــا قامت 

ــالب  ــدم الط ــدى تق ــة م ــن معرف ــد م ــامل، للتأك ــج ش ــيس برنام ــاض بتأس ــدارس الري م

فــي جميــع المراحــل التعليميــة، باإلضافــة إلــى التأكــد مــن ســالمة جميــع الموظفيــن 

والطــالب أثنــاء جائحــة كورونــا.  
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برامج مسك

ــي  ــًا ف ــول 141 طالب ــع قب ــة، م ــج الصيفي ــي البرام ــب ف ــجيل 900 طال ــم تس ــث ت حي

أفضــل الجامعــات )85 منهــم فــي المراكــز العشــرة األولــى(، كمــا اســتفاد 154 خريــج 

جامعــي مــن برنامــج الزمالــة الــذي تقدمــه المؤسســة، حيــث تلقــى 21 خريجــًا عــروض 

عمــل أو تدريــب. وعــالوًة علــى ذلــك؛ حقــق برنامــج مهــارات االســتعداد الوظيفــي أيًضــا 

ــن  ــرب م ــا يق ــّجل م ــدم، وس ــن 166000 متق ــرب م ــا يق ــذب م ــث اجت ــرًا ، حي ــًا باه نجاح

79 متطوعــًا مــن المســتفيدين، لتقديــم أكثــر مــن 630 ألفســاعة »تعلــم«، مــع 7000 

خريــج حصلــوا علــى وظائــف بــدوام كامــل فــي عــام 2020.  

نظــرًا لمــا تمثلــه ريــادة األعمــال مــن أهميــة كبــرى للمؤسســة؛ فقــد قامــت بتحقيــق 

عــدد مــن اإلنجــازات فــي ثالثــة مــن المســارات التــي تدعمهــا، وهــي:  

تطوير القيادات

متقدم

متقدم

طالًبا مقبواًل

ساعة تعليمية

وظيفة 

وظيفة 

900

166K

141

630

21

7K

البرامج الصيفية

االستعداد الوظيفي

قامــت مســك الخيريــة بخدمــة مــا يقــارب 1200 متدربــًا 

عــن بعــد، مــع أكثــر مــن 377 شــركة -فــي مختلــف أنحــاء 

ــر  ــل أكث ــد حص ــًا، وق ــااًل مختلف ــن 17 مج ــر م ــم- وأكث العال

ــن  ــتفادوا م ــن اس ــات -مم ــي الجامع ــن خريج ــن %26 م م

ــة  ــون ثالث ــي غض ــل ف ــدوام كام ــف ب ــى وظائ ــدورات- عل ال

ــك 62  ــت مس ــا عين ــج. كم ــال البرام ــخ إكم ــن تاري ــهر م أش

متدربــًا فــي البرامــج التــي اســتضافها شــركاء المؤسســة 

والقديــة،  الســعودي،  الصناعيــة  التنميــة  )صنــدوق 

جونســون آنــد جونســون، وأمــاال( وتــم عــرض وظائــف بــدوام 

ــا  ــق م ــك؛ التح ــى ذل ــالوة عل ــتفيدًا. ع ــى 11 مس ــل عل كام

مجموعــه 27 متدربــًا فــي برنامــج الموظفيــن الفنييــن 

المبتدئيــن لأمــم المتحــدة )9 موظفيــن فنييــن مبتدئيــن( 

وبرنامــج اليونســكو للتدريــب )18 متدربــًا(. كمــا أقامــت 

مســك ملتقــى توظيــف »افتراضــي«، أســهم فــي تحقيــق 

التواصــل بيــن مواهبنــا وبيــن شــركاء التوظيــف الذيــن بلــغ 

عددهــم أكثــر مــن 147 شــريكًا. هــذا باإلضافــة إلــى إطــالق 

ــك.   ــج مس ــي برام ــة لخريج ــة Tec/Rec المخصص منص

ــم  ــادرة كأس العال ــن مب ــة م ــخة الثاني ــت النس ــث انطلق حي

ــرواد  ــادرة ل ــر مب ــي أكب ــًا - وه ــال  - افتراضي ــادة األعم لري

ــاركة،  ــم والمش ــث التنظي ــن حي ــة م ــي المملك ــال ف األعم

بهــدف تحفيــز رواد ورائــدات األعمــال فــي المملكــة وحــول 

ــز االقتصــاد  ــة، وتعزي ــم، ودعــم مجــال األعمــال التجاري العال

المحلــي. وذلــك بمشــاركة 175 ألــف رائــد أعمــال، وقــد 

نجحــت 100 شــركة ناشــئة فــي تحقيــق اســتثمار بلــغ 200 

ــة  ــي المملك ــت ف ــرى؛ أقيم ــة أخ ــن جه ــال، وم ــون ري ملي

األعمــال  لريــادة  العالــم  لــكأس  المؤهلــة  التصفيــات 

بمشــاركة 15 ألــف رائــد أعمــال مــن شــباب المملكــة، وقــد 

بلــغ إجمالــي قيمــة الخدمــات المقدمــة لجميع المشــاركين 

ــال.   ــار ري 3.75 ملي

التطوير الوظيفي

ريادة األعمال

متدرب

شركة

استضافة

مجااًل مختلًفا

وظيفة

1.2K

377

63

17

11

شركة

رائد أعمال

رائد أعمال محلي

مبلغ االستثمار

مجموعة قيمة الخدمات 
المقدمة لجميع 

المشاركين

100

175

15K

200M SR

3.75B SR
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الثقافة والفنون اإلبداعية 

مانجا لإلنتاج

جلسة حوارية برامج تعليمية في 
المجال الفني

مشاهدة لمسلسل 
الرسوم المتحركة أساطير 

في قادم الزمان

منصة بثت 
المسلسل

ظهور على منصات 
التواصل االجتماعي

أعمال فنية لفنانين 
سعوديين يملكها المعهد 

بقيمة مليون ريال

عدد الحضور في 
الفعاليات والمعارض

من أفضل 10 ألعاب جديدة 
في النمسا وبلجيكا 

والدنمارك والهند وهولندا 
والنرويج

مشاهدة لفيديو اليوم 
العالمي للغة العربية

استديو 
فنًيا جديًدا

معارض فنية واقعية 
وافتراضية

عملية تحميل 
للعبتي ظافر البطل، 

وكهف الغول

مشاهدة لفيديو 
اليوم الوطني

مشاهدة لفيديو 
العيد

8

100M

66.5M15.2M 11.2M11.1M

32440KTop 10

30

3295K

1210

مستفيًدا برنامجًا ثقافيًا
وفنيًا
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تحــرص مؤسســة مســك علــى إظهــار الثــراء الثقافــي -بشــقيه المــادي وغيــر المــادي- 

والفنــي للمملكــة، وإبــراز هويــة المجتمــع الثقافيــة، وإغنــاء الفنــون وصقــل المواهــب 

ــام  ــالل الع ــة خ ــعت المؤسس ــك؛ س ــق ذل ــة. ولتحقي ــا الكامن ــالق طاقاته ــابة وإط الش

الماضــي لتحقيــق هــذا المســتهدف مــن خــالل تنفيــذ 11 برنامجــًا ثقافيــًا وفنيــًا، 

بإجمالــي عــدد مســتفيدين بلــغ 2,357 مســتفيدًا. بينمــا بلــغ عــدد مشــاريع دعــم 

ــن  ــن، وتمكي ــز 12 اســتديو لدعــم الفناني ــاج الفنــي 10 مشــاريع، وتجهي ــن واإلنت الفناني

ــن  ــال الف ــي مج ــة ف ــج التعليمي ــدد البرام ــغ ع ــد بل ــك؛ فق ــًة لذل ــوب. إضاف 222 موه

ــغ  ــا بل ــين، كم ــن الجنس ــًا م ــم 641 فنان ــوق عدده ــتفيدين يف ــج، بمس ــي 8 برام اإلبداع

عــدد الجلســات الحواريــة التــي ُعقــدت 30 جلســًة حواريــة و 38 ورشــة عمــل، بإجمالــي 

حضــور للفعاليــات والمعــارض يفــوق 295 ألــف. ويمكــن إجمــال إنجــازات المؤسســة فــي 

هــذا المجــال بمــا يلــي:  

الثقافة والفنون اإلبداعية 

برنامًجا ثقافًيا 
وفنًيا

مستفيًدا

مشاريع

استديو

موهوًبا

11

2,357

 10

 12

222
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شــهد عــام 2020 تطويــر صالــة األميــر فيصــل بــن فهــد للفنــون لدعــم المجتمــع 

الفنــي واإلبداعــي: حيــث قامــت المؤسســة - وبعــد تجديــد الــدور األول والثانــي 

ليكــون مســاحة مناســبة إلقامــة المعــارض الفنيــة- بإعــادة بنــاء الــدور األرضــي 

للمعهــد؛ ليكــون مســاحة فنيــة تجمــع الفنانيــن والمهتميــن بالقطــاع الفنــي، 

حيــث تضمنــت 12 اســتديو، ومكتبــة فنيــة، ومســاحات مخصصــة الســتضافة 

ــة وورش عمــل.  جلســات حواري

كمــا أقــام المعهــد أســبوع مســك للفنــون فــي نســخته الرابعــة، تحــت عنــوان 

»صياغــة الثقافــة«، حيــث اســتضاف مــا يزيــد عــن 65 مــن الخبــراء البارزيــن فــي 

ــج  ــن برنام ــال، ضم ــادة األعم ــة وري ــة المعماري ــة، والهندس ــن والثقاف ــاع الف قط

متنــوع مــن حلقــات حواريــة ودورات متخصصــة، وورش عمــل، فضــاًل عــن عــروض 

ــت  ــي تح ــوح النعمان ــرض لصف ــا مع ــة، منه ــة متنوع ــارض فني ــالم، و 3 مع األف

عنــوان الحفــاظ علــى زمــن مضــى، وذلــك بالتعــاون مــع مهرجــان البحــر األحمــر 

الســينمائي الدولــي. كمــا أتــاح عــرض أعمــال فنيــة لفنانيــن شــباب، ومّكــن أكثــر 

مــن 50 فناًنــا مــن تقديــم نتاجهــم اإلبداعــي والتفاعــل مــع الجمهــور مــن خــالل 

ــاء.   النقاشــات، أو حتــى عمليــة عــرض أعمالهــم لالقتن

وأطلقــت المؤسســة للمــرة األولــى برنامــج منحــة مســك الفنيــة، للعمــل علــى 

تقديــم الدعــم المالــي والفنــي للمبدعيــن مــن الفنانيــن الســعوديين، عبــر العمــل 

مــع مجموعــة مختــارة مــن المرشــدين والـــَقّيمين الفنييــن لرفع مســتوى اإلنتاج، 

وقــد صاحبهــا عــرض نتــاج المنحــة مــن أعمــال فنيــة فــي معــرض مكــوث.  

وأقــام المعهــد أول معــرض افتراضــي وواقعــي مًعــا  فــي المملكــة، حيــث جذب 

مــا يزيــد عــن 5 آالف حضــور شــخصي، و 13 ألــف زيــارة افتراضيــة.  

ــن  ــن المبدعي ــي للفناني ــج التأسيس ــالق البرنام ــرى إط ــل؛ ج ــد متص ــى صعي وعل

ــابيع، يهدف  ــة أس ــد ألربع ــد امت ــن بع ــي ع ــج تعليم ــو برنام ــه الثالث-، ه -بدورات

ــن.   ــخصية للمبدعي ــة  والش ــارات العملي ــر المه ــى تطوي إل
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مانجا لإلنتاج

يضطلــع الــدور الــذي تقــوم بــه »مانجــا« بتعزيــز رؤيتهــا فــي أن تكــون قائــدة 

إقليميــًا ورائــدة عالميــًا فــي إنتــاج المحتــوى اإلبداعــي الهــادف، وذلــك 

بتقديــم منتجــات مبتكــرة لبنــاء أجيــال مبدعــة وطموحــة، كدعــم الموهوبيــن 

عبــر البرامــج التدريبيــة المشــتركة مــع شــركائها حــول العالــم، وذلــك بهــدف 

نقــل وتوطيــن مجــاالت صناعــة اإلبــداع وتعزيزهــا فــي المنطقــة. وقــد حققــت 

خــالل العــام الماضــي العديــد مــن اإلنجــازات. 

ففــي العــام 2020؛ بلغــت مشــاهدات الرســوم المتحركــة »أســاطير فــي 

ــى 32  ــا عل ــم بثه ــا ت ــاهدة، كم ــون مش ــن 100 ملي ــر م ــان« أكث ــادم الزم ق

ــترك.  ــون مش ــن 443 ملي ــر م ــم أكث ــة، تض منص

وعلــى مســار األلعــاب؛ حققــت لعبتــا »ظافــر البطــل« و »كهــف الغــول« أكثــر 

مــن 440 ألــف عمليــة تحميــل، باإلضافــة لتحقيــق المركــز الثانــي ضمــن 

أفضــل 10 ألعــاب جديــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ومــن أفضــل 10 

ألعــاب جديــدة فــي النمســا وبلجيــكا والدنمــارك والهنــد وهولنــدا وســلوفاكيا 

والنرويــج. 

وكان لمانجــا لإلنتــاج حضورهــا الرقمــي، مــن خــالل تحقيــق أكثــر مــن 66 

مليــون ظهــور علــى منصــات التواصــل االجتماعــي و 15.2 مالييــن مشــاهدة  

فــي فيديــو اليــوم الوطنــي، باإلضافــة إلــى الظهــور أكثــر مــن 100 مــرة علــى 

المدونــات والمنافــذ اإلخباريــة، وتحقيــق أكثــر مــن 11.1 مالييــن مشــاهدة و 

ــة  ــي للغ ــوم العالم ــو الي ــي فيدي ــاركة ف ــف مش ــور و 143 أل ــون ظه 11 ملي

العربيــة، فضــاًل عــن إطــالق الرســوم المتحركــة »كنــز الحطــاب« بســت لغــات 

مختلفــة علــى اليوتيــوب، وتحقيــق أكثــر مــن 4 مالييــن مشــاهدة، وقــد كان 

ــة  ــاج مــن مــواد فيلمي ــا لمــا تقدمــه مانجــا لإلنت االهتمــام اإلعالمــي مواكًب

ــة. ــة إعالمي ــاوز 430 تغطي ــا يتج ــك بم ــة، وذل ــوم متحرك ــاب ورس وألع

كمــا أبرمــت مانجــا عــدًدا مــن الشــراكات الجديــدة مــع كيانــات مختلفــة، مثــل 

ــتور  ــن ميجاس ــس وفيرج ــات، وفوك ــة المعلوم ــاالت وتقني ــوم ووزارة االتص ني

 .4dx ــم أنمــي بتقنيــة وغيرهــا، وعقــدت صفقــة إلطــالق أول فيل

مشاهدة

عملية تنزيل 
للعبتين

منصة قامت 
بعرض المسلسل

مشترك في 
المنصات التي 

عرضت المسلسل

ظهور للفيديو

مشاهدة 
للفيديو

مشاركة تفاعلية 
مع الفيديو

100M

440K

 32

443M

11M

11.1M

143K

مسلسل الرسوم 
المتحركة »أساطير 

في قادم الزمان«

لعبتا »ظافر البطل« 
و »كهف الغول«

فيديو اليوم العالمي 
للغة العربية
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التقنية والعلوم 

المجاالت المساندة: التقنية والعلوم

تتطلــع مســك إلــى مواكبــة المجــال التقنــي والعلمــي المتســارع، وتطمــح إلــى المســاهمة فــي 

جعــل المملكــة العربيــة الســعودية مركــًزا دولًيــا لرعايــة االبتــكار وقيادتــه. وقــد ســعت مســك فــي 

مواكبــة هــذه التطــورات، ومواءمتهــا بالشــكل الــذي يخــدم طموحــات المملكــة ويحقق اســتدامة 

ــركاء  ــع 4 ش ــا م ــالل برامجه ــن خ ــك م ــت مس ــي؛ تعاون ــام الماض ــالل الع ــه. وخ ــا ومتانت اقتصاده

اســتراتيجيين، لتقديــم 73 دورة تدريبيــة تقنيــة لـــ10543 مســتفيدًا. كمــا بــدأت فــي جــذب وتطويــر 

ــاع المســتقبل مــن شــهر نوفمبــر، حيــث  100 ألــف مــن الشــباب الســعودي مــن خــالل برنامــج صّن

تــم تســجيل 50 ألفــًا فــي أقــل مــن ثالثــة أشــهر. واســتطاعت المؤسســة مــن خــالل هــذا التطــور 

التقنــي إلــى التّكيــف مــع جائحــة كورونــا، مــن خــالل تحويــل البرامــج التدريبيــة مــن داخــل الفصــول 

الواقعيــة إلــى فصــول افتراضيــة، حيــث تمّكــن الطــالب مــن الوصــول إلــى أيٍّ مــن البرامــج، فــي أي 

وقــت، وأي مــكان، مــع توفيــر الدعــم الــالزم لهــم. كمــا بلــغ معــدل التخــرج 75% ، وهــو أكثــر مــن 

ضعــف المعــدل العالمــي للــدورات التدريبيــة عبــر اإلنترنــت. إضافــًة إلطــالق منصــة »قيــم« لتقييــم 

األلعــاب، والتــي تعــد األولــى مــن نوعهــا فــي تقييــم األلعــاب بحســب القيــم اإلســالمية والتربويــة. 

ــة  ــًا تدريبي ــاج فرص ــا لإلنت ــع مانج ــاون م ــس آر بالتع ــبارك إك ــركة س ــت ش ــد قدم ــك؛ فق ــًة لذل إضاف

للمبتدئيــن، الذيــن لديهــم المهــارات الفنيــة واإلبداعيــة األساســية فــي مجالــي الفنــون والبرمجــة، 

والراغبيــن فــي صقــل مهاراتهــم، مــن خــالل اكتســاب الخبــرة المباشــرة فــي العمــل علــى مشــروع 

واقــع افتراضــي متقــدم.  

وإجمــااًل؛ وفــي العــام 2020؛ بلــغ عــدد المســتفيدين فــي المجــال التقني 11,867 شــابًا وشــابة، في 

أكثــر مــن 73 دورة تعليميــة. كمــا بلــغ العــدد المســتهدف لبرنامــج صنــاع المســتقبل أكثــر مــن 100 

ألــف شــابة وشــابة،  وأكثــر مــن 1389 متــدرب ومتدربــة عــن بعــد فــي أكثــر مــن 377 شــركة كبيــرة 

حــول العالــم. إضافــة لذلــك، ومــن خــالل شــركة مانجــا إلنتــاج المحتــوى اإلبداعــي؛ فقــد بلــغ عــدد 

تحميــل األلعــاب أكثــر مــن 400 ألــف تحميــل، وتقييــم أكثــر مــن 42 لعبــة. 

مستفيد في
المجال التقني

11.8K
دورة تدريبية 

تقنية

73
مستفيد مستهدف 

من برنامج صّناع 
المستقبل

100K
شراكات استراتيجية في 

مجال العلوم والتقنية

4
متدرًبا عن بعد في 
377 شركة كبيرة 

حول العالم

1,389
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تحمــل مســك علــى عاتقهــا مهمــة ترســيخ هويتهــا وتعميــق عالمتهــا فــي أذهــان المجتمــع 

المحلــي الدولــي، وتكريــس مفهــوم المواطنــة العالميــة، وتعمــل الجهــود المتضافــرة فــي مســك 

الخيريــة علــى وضــع االســتراتيجيات، وإدارة الشــراكات ذات األمــد الطويــل، وتنظيــم الحمــالت واألنشــطة 

التســويقية، وحمــالت الترويــج والمعــارض. وقــد ســعت المؤسســة خــالل العــام الماضــي لتحقيــق ذلــك 

مــن خــالل المشــاركة فــي أكثر مــن 191 محفــاًل محليــًا وعالميــًا، وإقامــة 101 ورشــة عمل، واســتحداث 

ــون. ــغ 11.3 ملي ــور بل ــي حض ــا، بإجمال ــا معرفًي ــق 12 منتًج ــادرة، وخل 16 مب

وقــد كان مــن بيــن أهــم المشــاركات التــي قامــت بهــا مســك: منتــدى مســك العالمــي، ومجموعــة 

شــباب العشــرين، ومجموعــة تواصــل قيــم العشــرين.

التواصل المجتمعي 
والشؤون العالمية 

 Y20 مجموعة شباب العشرين

)V20( مجموعة تواصل قيم العشرين

تعــد مجموعــة شــباب العشــرين )Y20( إحــدى مجموعــات التواصــل الثمانــي 

الرســمية تحــت مظلــة مجموعــة العشــرين، وتعمــل المجموعــة علــى مناقشــة 

السياســات وتطويرهــا لصالــح الشــباب فــي جميــع أنحــاء العالــم. ويلعــب أعضــاء 

ــعودية،  ــة الس ــة العربي ــن للمملك ــفراء ممثلي ــم س ــًا كونه ــد دورًا جوهري الوف

وبهــذه الصفــة فهــم يطــورون مجموعــة مــن السياســات المنصّبــة علــى محــاور 

التركيــز المذكــورة أعــاله، بالتعــاون مــع الوفــود األخــرى مــن جميــع أنحــاء العالــم. 

وقــد حققــت قمــة شــباب العشــرين نجاحــًا باهــًرا، واختتمــت بصياغــة بيــان تضّمــن 

ــاح.   ــل النج ــد عوام ــاة، وتحدي ــل والحي ــن العم ــوازن بي ــول الت ــة ح ــات رائع موضوع

وقــد تمكنــت القمــة مــن تأميــن أكثــر مــن 5300 تســجيل عبــر اإلنترنــت، مــن أكثــر 

مــن 85 دولــة، وجذبــت مــا يقــرب مــن 5.5 مليــون مشــاهدة حيــة. 

تــم إطــالق مجموعــة تواصــل القيــم رســمًيا فــي أغســطس 2020، لتســهم فــي 

تحســين السياســة المرتكــزة علــى المبــادئ والُمُثــل اإلنســانية، والمســتندة إلــى 

األدلــة؛ وذلــك مــن خــالل إظهــار »قيمــة القيــم«، وتعــد مجموعــة القيــم المنصــة 

ــن  ــوا م ــلوكية، ليصنع ــوم الس ــم والعل ــي القي ــراء ف ــع الخب ــتقبلية لمجتم المس

ــرًا عميقــًا وملحوظــًا. كمــا تــم إصــدار وثيقــة التأســيس  خــالل تعاونهــم فيهــا أث

الرســمية بتوقيــع مــن جميــع األعضــاء المؤسســين، ليمثلــوا أكثــر مــن 15 دولــة 

مــن دول العشــرين و20 دولــة بشــكل عــام فــي غضــون أســابيع مــن إعــالن بــدء 

أعمــال المجموعــة.

 3 بينمــا نفــذت المجموعــة  90 عضــوًا،  بلــغ عــدد أعضــاء المجموعــة  وقــد 

مبــادرات، وأعلنــت إطــالق 5 مخرجــات معرفيــة، وإشــراك أكثــر مــن 16 منظمــة 

ــغ  ــا بل ــة، كم ــيس والصياغ ــات للتأس ــل واجتماع ــة عم ــة 66 ورش ــبابية، وإقام ش

عــدد المشــاهدات مــا يقــارب 5.5 مليــون مشــاهدة، كمــا تــم تحقيــق حوالــي 4 

مليــون تفاعــاًل، بعــدد متابعيــن بلــغ 12.6 ألــف متابــع، وبلــغ عــدد االنطباعــات أكثــر 

ــر مــن 445 ألــف مــرة. ــارات الموقــع أكث ــاع، كمــا تمــت زي مــن 151 مليــون انطب

مسجل

مشاهدة حية

مشاهدة للبث والمواد 
اإلعالمية

دولة

عضوًا

منظمة شبابية

ورشة عمل

مشاهدة

انطباع

مناسبة محلية ورشة عمل
وعالمية

عدد الحضورمبادرة 
1011911611.3M

5.5M

5.3K

85

409K

90

66

16

5.452M

151.17M
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  MGF منتدى مسك العالمي

انطلــق المنتــدى فــي نســخته الخامســة مــن العاصمــة الريــاض بشــكل افتراضي 

تحــت عنــوان »التأثيــر المضاعــف« وســط حضــور عالمــي كبيــر، وذلــك بمشــاركة 

عــدد واســع مــن المتحدثيــن، وممثلــي المؤسســات الشــبابّية الدولّيــة، والقيــادات 

الشــابة، ورواد األعمــال، ومســؤولي القطاعيــن الحكومــّي والخــاص حــول العالــم. 

التغييــر، وأهميــة  المنتــدى لمناقشــة  بتنظيــم  المؤسســة  برامــج  وقامــت 

األعمــال واألفعــال الفرديــة فــي إحــداث تأثيــر عالمــي، يحفــز الشــباب ويلهمهــم، 

ــة،  ــة حواري ــن 12 جلس ــر م ــي أكث ــا ف ــن 70 متحدًث ــد ع ــا يزي ــاركة م ــك بمش وذل

وحضــور أكثــر مــن 50 ألــف منــدوب. وتتمثــل مهمــة المنتدى فــي مســاعدة أكبر 

ــاد  ــي االقتص ــم ف ــى إدراك إمكاناته ــم عل ــول العال ــباب ح ــن الش ــن م ــدد ممك ع

المســتقبلي، وتمكيــن الشــباب العالمــي بالمهــارات والمــوارد للنجــاح، وتشــجيع 

المواطنــة العالميــة النشــطة. كمــا تتمثــل رؤيــة المنتــدى فــي أن يصبــح رابطــًا 

ومنشــطًا للشــباب العالمــي لبنــاء مســتقبل أكثــر إشــراقًا.   

متحدًثا

جلسة حوارية

مندوب

70

12

50K
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نتواصل لنصل.

مسك فيـــــــــــــــــ
اإلعـــــالم
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مسك في اإلعالم

يعتبــر اإلعــالم األداة األولــى واألقــوى للتغييــر والتأثير علــى األفــراد والمجتمعات، 

كمــا أنــه يعــد واحــدًا مــن أهــم قنــوات نقــل الثقافــات والخبــرات واألفــكار، لــكل 

ذلــك؛ شــّكل اإلعــالم أهميــًة قصــوى لمســك الخيرّيــة، وجعلتــه واحــدًا مــن 

أولوياتهــا، وقــد ُتــّوج اهتمــام المؤسســة بالمجــال اإلعالمــي عندمــا تولــى 

ــة  ــاج فــي إدارة التســويق والتواصــل بالمؤسســة مســؤولية التغطي ــق اإلنت فري

اإلعالميــة لقمــة مجموعــة العشــرين، وتوثيــق هــذا الحــدث العالمــي بتســجيل 

كافــة المــواد المرئيــة لرؤســاء وقــادة الــدول العشــرين أعضــاء المجموعــة. 

ــل  ــويق والتواص ــي إدارة التس ــاج ف ــق اإلنت ــرف فري ــة؛ أش ــاد القم ــالل انعق وخ

فــي المؤسســة علــى البــث المباشــر لهــا، ونقــل وقائــع جلســاتها علــى مختلــف 

القنــوات التلفزيونيــة ومنصــات التواصــل االجتماعــي، باإلضافــة إلــى إمــداد 

الموقــع الرســمي للقمــة بمختلــف المــواد التصويريــة والخبريــة ومقاطــع 

الفيديــو، كمــا قــام الفريــق بتغطيــات متكاملــة لكافــة المناســبات التابعــة 

ــة. ــا المختلف ــاركة، وبرامجه ــات المش ــات المنظم ــة، واجتماع للقم

ومــن جهــة أخــرى؛ عمــل الفريــق على رصــد وتوثيــق مختلــف المبــادرات والبرامج 

أنجــزت المؤسســة بكادرهــا  العــام، حيــث  التــي قدمتهــا المؤسســة خــالل 

ــو  ــواد الفيدي ــر م ــم وتحري ــى تصمي ــل عل ــاعة عم ــن 3422 س ــر م ــي أكث اإلعالم

ــا  ــة، كم ــف لقط ــا 11 أل ــاوز عدده ــور تج ــاج ص ــة، وإنت ــا المؤسس ــي أطلقته الت

ــالت  ــع الحم ــاركين م ــالت المش ــتفيدين وتفاع ــداء المس ــة أص ــدت المؤسس رص

والمبــادرات المقدمــة، إذ ســجلت حملــة علــى قيــد النجــاح مجمــوع مشــاهدات 

ــت  ــا حقق ــة، بينم ــة إعالمي ــت بـــ 20 تغطي ــاهدة، وحظي ــون مش ــوق 59 ملي يف

مقاطــع الفيديــو الخاصــة بحملــة اليــوم الوطنــي مشــاهدات تجــاوزت 3 مالييــن 

ــد  ــم رص ــة، وت ــواد الحمل ــاهدة لم ــون مش ــوق 12.4 ملي ــاٍل يف ــاهدة، بإجم مش

نشــاط تفاعلــي لحملــة »ال تقطــع« يقــدر بنحــو 1.1 مليــون تفاعــاًل علــى مواقــع 

التواصــل االجتماعــي، وتمــت مشــاهدة مقاطــع الفيديــو فــي الحملــة 12.3 

مليــون مــرة، أمــا حملــة حديــث مســك؛ فقــد شــهدت 16 تغطيــة إعالميــة وعــدد 

ــة. ــاهدات للحمل ــل مش ــاهدة كمجم ــن مش ــو 3 ماليي ــاهدات بنح مش

وباإلضافــة إلــى ذلــك؛ ّقدمــت تغطيــات وتقاريــر إعالميــة عــن المؤسســة عبــر 26 

وســيلة إعالميــة، وبلــغ عــدد األخبــار الصحفيــة التــي ُنشــرت فــي وســائل اإلعــالم 

41 خبــرًا صحفيــًا، كمــا عقــد 53 لقــاًء تلفزيونيــًا، ونشــر 36 تقريــرًا تلفزيونيــًا.

لقاًء تلفزيونًيا

خبًرا صحفًيا

تقريًرا تلفزيونًيا

ساعة تم تسجيلها 
لتحرير وتصميم 

فيديوهات

صورة تم إنتاجها

تغطية إعالمية

41

53

26

36

3422

11K

مجمل مشاهدات 
الحملة  

مجمل مشاهدات 
الحملة  

مجمل مشاهدات 
الحملة  

مجمل مشاهدات 
الحملة  

 تغطية إخبارية 

 تغطية إخبارية 

 تغطية إخبارية 

تفاعل

تفاعل

تفاعل

تفاعل

مشاهدة 
لمقاطع الفيديو 

مشاهدة 
لمقاطع الفيديو 

مشاهدة 
لمقاطع الفيديو 

مشاهدة 
لمقاطع الفيديو 

12.4M

59M

39M

3M

19

20

16

 283K

71K

1.1M

64K

3M

7.6M

12.3M

1.5M

حملة اليوم الوطني

حملة على قيد النجاح 

حملة ال تقطع

حملة حديث مسك
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اضغط هنااضغط هنا

https://twitter.com/MiskKSA/status/1308107500517052416?s=20
https://twitter.com/MiskKSA/status/1288559975514677249?s=20
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