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مقدمة
مســيرة  “مســك”  ســلمان  بــن  محمــد  لمؤسســة   2021 الســنوي  التقريــر  يتنــاول 
ــرية،  ــات البش ــة الطاق ــباب وتنمي ــة الش ــي خدم ــي ف ــل والتفان ــن العم ــل م ــام كام ع
وقــد تميــز هــذا العــام بتحقيــق إنجــازات الفتــة، تواكبــت مــع العــودة تدريجًيــا للحيــاة 
الطبيعيــة، وإطــالق المؤسســة لمجموعــة مــن البرامــج الكتشــاف مواهــب الشــباب 
الكامنــة وتجســيد مثلهــم العليــا. فاســتفاد مــن برامــج مؤسســة محمــد بــن ســلمان 
“مســك” لهــذا العــام أكثــر مــن 490 ألف شــاٍب وشــابة مــن مختلــف مناطــق المملكة. 
وأســهمت برامــج المؤسســة فــي دعــم وإنشــاء شــركات ريادية ناشــئة بلغــت قيمتها 

917 مليــون ريــال ســعودي.

ــن  ــالن ع ــا اإلع ــي طليعته ــي ف ــة، يأت ــاريع مهم ــالق مش ــام 2021 بإط ــرد الع ــا انف كم
مدينــة األميــر محمــد بــن ســلمان غيــر الربحيــة، كأول مدينــة غيــر ربحيــة فــي العالــم، 
وأهــم وجهــة حيويــة تحتضــن االبتــكار وتركــز علــى االســتثمار فــي المواهــب الشــابة. 
كمــا عملــت المؤسســة علــى تحقيــق مســتهدفات االســتراتيجية المحدثــة لرســم 
ــك؛  ــع ذل ــن م ــتقبلية، وبالتزام ــك” المس ــلمان “مس ــن س ــد ب ــة محم ــة مؤسس خارط
أطلقــت المؤسســة هويتهــا المحّدثــة، والتــي تقــدم قيًمــا ومفاهيــم تعــزز مكانتهــا 

ــول. ــم للعق ــان مله ككي

وفــي خطــوة اســتثمارية؛ اســتحوذت مؤسســة محمــد بــن ســلمان “مســك” علــى ثلــث 
أســهم شــركة SNK اليابانيــة، حيث اســتثمرت المؤسســة في ســوق األلعــاب اإللكترونية 
الــذي قــدر حجمــه بمــا يزيــد عــن 180 مليــار دوالر فــي العــام 2021م، إليجــاد فــرص حقيقيــة 
ــم  ــد أه ــادة 2030 أح ــج ق ــاق برنام ــم إط ــا ت ــكار. كم ــز االبت ــل وتعزي ــادر الدخ ــع مص لتنوي
برامــج المؤسســة االســتراتيجية الــذي دشــن مــن قلــب الدرعيــة التــي تجســد أســمى 
معانــي القيــادة الســعودية، بهــدف تنميــة مهــارات القــادة الشــباب بمــا يحقــق تطلعــات 

قيادتنــا الرشــيدة.

وكأحــد أهــم إنجــازات الجهــات التابعــة أطلقــت شــركة مانجــا لإلنتــاج فيلــم الرحلــة وهــو 
أول فيلــم أنمــي ســعودي يابانــي يصــدر ثقافتنــا للعالــم. كمــا نجحــت المؤسســة فــي دعم 
وإطــاق 8 منظمــات شــابة غيــر ربحيــة عبــر برنامــج بنــاء المنظمــات الشــبابية غيــر الربحيــة، 

ليعــزز بذلــك دور المؤسســة فــي تنميــة القطــاع بمــا يحقــق تطلعــات رؤيــة 2030. 

وفــي اتجــاه مــواٍز؛ كرَّســت مؤسســة محمــد بــن ســلمان “مســك” اهتماًمــا كبيــًرا بطاقــات 
ــأن النجــاح ال يمكــن أن يتحقــق إال بوجــود بيئــة عمــل  ــا منهــا ب

ً
المؤسســة البشــرية إيمان

محفــزة وفريــق عمــل مميــز. ولهــذا، تركــزت الجهــود خــال العــام الماضــي علــى مبــادرات 
تحســين بيئــة العمــل، مــن ذلــك إطاق مشــروع قيم مســك بمشــاركة الموظفيــن الختيار 
ا 

ً
 إلــى تدشــين )منصــة مســك لألفــكار( لتكــون مركــز

ً
القيــم التــي تمثــل المؤسســة. إضافــة

ــا بــأي فكــرة إبداعيــة، ومبــادرة )نبــض مســك( لرصــد تطلعــات الموظفيــن  افتراضًيــا مرحبًّ
وماحظتهــم..

وبينمــا يســتعرض هــذا التقريــر مــا تحقــق بفضــل اللــه خــال العــام 2021، تمضي مؤسســة 
ــادم  ــاٍم ق ــو ع ــه نح ــإذن الل ــة ب ــات طموح ــي تطلع ــا ف ُدًم

ُ
ــك” ق ــلمان “مس ــن س ــد ب محم

واعــد، وآفــاٍق مســتقبلية أبعــد، فــي ســبيل تمكيــن الشــباب واالســتثمار فــي اإلنســان بمــا 

يســهم فــي وضــع المملكــة فــي مكانــة متقدمــة إقليمًيــا وعالمًيــا.
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نظــــرة 
عـــــــــن 
مســك

نبذة عامة
منــذ تأسيســها فــي عــام 2011م؛ انطلقــت مؤسســة 
ــا  ــا تنمويًّ

ً
محمــد بــن ســلمان »مســك« بوصفهــا كيان

غيــر ربحــّي، بتطلعــات تهــدف إلــى الريــادة فــي تنميــة 
الشــباب، وإطــاق قدراتهــم، مــن خــال تهيئــة برامــج 
ومبــادرات تســعى إلــى استكشــاف طاقــات الشــباب، 
وتزودهــم بالخبــرات والمهــارات الازمــة؛ لتطويرهــم 
فــي عــدد مــن المجــاالت. وتســهم فــي صناعــة بيئــة 
والتفكيــر  االبتــكار  علــى  تقــوم  ــزة، 

ّ
ومحف ملهمــة 

اإلبداعــّي، وتركــز علــى تلمــس اهتمامــات الشــباب 
ــة  ــتويات متفوق ــم مس ــق له ــا يحق ــم، بم ومواهبه
واإلبداعّيــة،  والعلمّيــة،  المهنّيــة،  الكفــاءة  مــن 
المكتســبات  وتحقيــق  األثــر  تعظيــم  أجــل  مــن 
علــى  المؤسســة  وضعتهــا  التــي  المســتهدفة، 
علــى  قــادر  جيــل  وبنــاء  والبعيــد،  القريــب  المــدى 

قيــادة المملكــة فــي المســتقبل.

تركــز مؤسســة محمــد بــن ســلمان »مســك« علــى 
وريــادة  التعليــم  فــي:  تتمثــل  محــّددة،  مجــاالت 
والتقنيــة  اإلبداعيــة،  والفنــون  والثقافــة  األعمــال، 
والعلــوم، وتمضــي لتحقيــــق أهدافها عبـــر مســــارات 
المـــــؤّسسة  استـــراتيجّية  وضعتهـــــا  ممنهجـــــة، 
تمكيــن  نحــو  طريــق  خارطــة  تمثــل  التــي   2030
تركــز  التــي  البرامــج  مــن  عــدًدا  وتتضّمــن  الشــباب، 
وأهــداف  محــددة،  أدائّيــة  مؤشــرات  تحقيــق  علــى 
للتحســين  ومهيــأة  للقيــاس،  قابلــة  اســتراتيجّية 

 . لمســتمر ا

ــز المؤسســة علــى خدمــة الشــباب عبــر مســارات 
ّ
وترك

األعمــال،  ريــادة  فــي:  تتمثــل  محــددة،  برامجّيــة 
المهــارات.  وتنميــة  القــادة،  وصناعــة  والمجتمــع، 
وبالتــوازي مــع عمــل المؤسســة ومســارات برامجهــا؛ 
تعمــل عــدة جهــات تابعــة فــي مجــاالت متخّصصــة، 
فــي  لتشــكل  والتقنيــة،  والفنــون  كالتعليــم 

المؤسســة. منظومــة  مجموعهــا 

15

الرؤية

منظومة مؤسسة 
محمد بن سلمان »مسك«

الرسالة
الســعودّية  المواهــب  ــن 

ِّ
تمك حيوّيــة  منظومــة  إيجــاد 

والعالــم. المملكــة  مســتقبل  رســم  مــن  الشــاّبة 

مؤسسة محمد بن 
سلمان “مسك”

تحقيــق الريــادة فــي البرامــج المبتكــرة الموجهــة للشــباب، 
اد  ــادة وروَّ ــن الق ــعودّية، لتمكي ــباب الس ــات الش ومؤّسس

األعمــال والعلمــاء مــن جيــل المســتقبل.

متحف مسك 
للعلوم 
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منظومة
مسك



MISK2021 | التقـــرير السنــــوي

1617

بيئة العمل
عملــت مؤسســة محمــد بن ســلمان “مســك” علــى تهيئة 
ــتقطاب  ــى اس ــت عل ــة، وحرص ــة ومرن ــل ديناميكّي ــة عم بيئ
ســم بالموهبــة والجــودة مــن جهــة، والتكامــل 

ّ
كفــاءات تت

ل نســيج 
ّ
فــي األدوار والقــدرات مــن جهــة أخــرى، ليتشــك

يحقــق  بمــا  المؤسســة  داخــل  الوظيفــّي  المجتمــع 
ــة. وعــززت المؤسســة مــن تكافــؤ الفــرص  التنــّوع والحيوّي
ــة،  ــاءة والمهني ــر الكف ــق معايي ــا وف ــا لموظفيه وإتاحته
فــي إطــار تنافســّي إيجابــّي، كمــا عملــت علــى تمكيــن المرأة 
فــي منظومــة العمــل، لتشــكل نســبة اإلنــاث %44 مــن 
ــا، وبلــغ 

ً
مجمــوع الموظفيــن، البالــغ عددهــم 293 موظف

المتوســط العمــري لموظفــي المؤسســة 34 عاًمــا، يمــزج 
ــة. ــرة المهنّي ــرى ذات الخب ــاّبة، واألخ ــاءات الش ــن الكف بي

الطاقات البشرية

293
56%

44% ا
ً

موظف

موظف

موظفة

مبادرات لتطوير بيئة العمل

عنــى مؤسســة محمــد بــن ســلمان “مســك” بإشــراك 
ُ
ت

واســتطاع  والتطويــر،  التقييــم  فــي  الموظفيــن 
ــاء معهــم، وتعــّرف تطلعاتهــم 

ّ
آرائهــم، والتواصــل البن

خــال  مــن  واالنتمــاء،  الثقــة  قيــم  وتعزيــز  وتجاربهــم، 
لقــاءات مســك الشــهرّية، التــي يجتمــع فيهــا منســوبو 
علــى  العمــل  مســتجدات  علــى  لاطــاع  المؤسســة 
مســتوى المنظومــة كلهــا، وســماع االقتراحــات والفــرص 
، وهــو 

ّ
التحســينّية، باإلضافــة إلــى يــوم مســك الســنوي

ــق  ــى مناط ــد أرق ــي أح ــم ف ــّي أقي ــي ترفيه ــال تكريم احتف
، وحفــل تكريــم 

ً
ــا متكامــا الريــاض، وتضّمــن برنامًجــا ترفيهيًّ

للموظفيــن وجهودهــم، واالحتفــاء بمنجــزات المؤسســة 
ونجاحاتهــا.

كمــا أطلقــت المؤسســة مبــادرة نبــض مســك، المتمثلــة 
فــي اســتطاع رأي موّســع لتعــّرف نقــاط القــوة ومكامــن 
ــان،  ــراه العاملــون فــي الكي ــر المحتملــة وفــق مــا ي التطوي
مــع  والتعامــل  اإليجابــّي،  تعزيــز  علــى  التركيــز  أجــل  مــن 
إلــى فــرص ومناطــق محفــزة  مــا هــو ســلبّي وتحويلــه 
وواعــدة، كمــا دشــنت المؤسســة منصــة مســك األفــكار، 
بوصفهــا مبــادرة جديــدة تتمثــل فــي تطبيــق إلكترونــّي 
التطويرّيــة  ومقترحاتهــم  الموظفيــن  أفــكار  يســتقبل 
ــز  ــة وتعزي ــر المنظوم ــي تطوي ــاهمة ف ــة، للمس واإلبداعّي

أســاليب العمــل الداخلّيــة والخارجّيــة للمؤسســة. 
واإلنجــاز،  للعمــل  حافــزة  بيئــة  تفعيــل  إلــى  وباإلضافــة 
بالمهــارات  موظفيهــا  تزويــد  علــى  المؤسســة  حرصــت 
ــبة  ــب المناس ــرص التدري ــر ف ــر توفي ــاءة، عب ــارف البن والمع
لــكل موظــف، كمــا عملــت علــى تطويــر شــخصّية تكاملّيــة، 
تهــدف إلــى مشــاركة المجتمــع والتفاعــل معــه، فوفــرت 
ــادرة  ــى: مب ــتملت عل ــة اش ــادرات اجتماعّي ــا مب لموظفيه
وعنيــت  الرمضانّيــة،  الســال  ومبــادرة  بالــدم،  التبــرع 
المؤسســة كذلــك بصحــة الموظفيــن وأســرهم وذويهــم 
ــر فتــح خــّط اتصــال ســاخن لإلبــاغ عــن  خــال الجائحــة، عب
وخــارج  داخــل  الموظفيــن  ومســاعدة  اإلصابــة،  حــاالت 
اليــوم الوظيفــّي لالتــزام باإلجــراءات االحترازّيــة، باإلضافــة 
ــن  ــة الموظفي ــتمر لكاف ــكل مس ــات بش ــر اللقاح ــى توفي إل

وعائاتهــم.

أبرز مبادرات 
المؤسسة الداخلّية

لقاء مسك الشهري

يوم مسك السنوي

منصة مسك لألفكار 

التبرع بالدم

مبادرة نبض مسك

السال الرمضانّية

الخط الساخن 

للباغات الصحّية
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قيم مسك.. 
وبناء الشخصّية 

ــع  ا يدف
ً
ــز ــكل حاف ــة،  وتش ــل الخاّص ــة العم ــل ثقاف ــا تمث ــَد وقيًم ــك” قواع ــلمان “مس ــن س ــد ب ــة محم ــت مؤسس أرس

كــوادر المنظومــة نحــو تحقيــق أهدافهــا فــي خدمــة الشــباب، وقــد عملــت المؤسســة علــى التواصــل البنــاء مــع كافــة 
ــم  ــذه القي ــاء ه ــة بن ــهدت رحل ــلوكياته، وش ــل وس ــادئ العم ــتخاص مب ق الس

ّ
ــا ــّي خ ــد جماع ــن جه ــوبيها ضم منس

ــة،  ــات التواصلّي ــتبانات والفعالي ــددة، واالس ــل المتع ــال ورش العم ــن خ ــان، م ــي الكي ــل موظف ــن قب ــًرا م  كبي
ً

ــا تفاع

نأخذ بيد الشباب لتطويــر مهاراتهـم وتعزيــز قدراتهم.	 
نستشرف المستقبـــل لفهـــــم احتياجــــــات الشباب وتحدياتهم.	 
نؤمــــن بالتغييــــر، ونتبنى أساليـــــَب متجددة لتحقيق رسالتنا.	 
ندعم استدامة منظومة القطاع غير الربحي.	 

نبذل كل ما بوسعنـا لتحقيق األثـر المنشــود.	 
تطلعاتنا ال حدود لها.	 
نبتكر الحلول لتسهيل العمل وتحقيق النجاح.	 
ندير مبادراتنا بفاعليـّة عالية ونوظـّف مواردنـا بالشكل األمثل.	 

ال نتوانى عـــن اتخـــــاذ القرارات المطلوبـــــة.	 
نستكشـف الفرص بسرعــة، ونتبنى مبادرات لاستفادة منها. 	 
نخاطر بوعي، وال تثنينا العقبات، ونتعلم من التجربة لنصنع النجاح.	 
نعالج التحديات بحكمة، ونتأقلم بسرعة مع التغيرات.	 

نستمع إلـى آراء اآلخريــن باهتمــام، ونتواصـــــل معهم بطريقة بناءة وهادفة.	 
نعّبـــــر عن أفكارنـــــا بصراحــــــة تاّمــــة لتوضيــح اإلشكالّيات وتحقيق األهداف.	 
ــا أوســع الستكشــاف 	 

ً
نؤمــن أن التواصــل بشــفافّية، ومناقشــة األخطــاء، يفتحــان آفاق

الحلــول.
نتواصل بأسلوب لبق وراٍق مع اآلخرين.	 

نتبنى النزاهة في جميع تعاماتنا.	 
نحترم وعودنا ونفي بالتزاماتنا.	 
نتشارك ونساند بعضنا في مواجهة التحديات. 	 
نسترشد بقيمنا في تحقيق أهدافنا.	 

1. ندعم الشباب

2. المثابرة واإلصرار

3. المبادرة بالتنفيذ

4. التواصل بشفافية

5. نفعـل الصواب ونتحدى الصعاب

19
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استراتيجية 
مــــؤسسة 

محمد بـن سلمان
»مسك«

خارطة الطريق.. 
لمستقبل رائد

21
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عــن 
استراتيجية مسك

ســعًيا لتحقيــق رؤيــة مؤسســة محمــد بــن ســلمان “مســك” 
فــي تمكيــن الشــباب وبنــاء قدراتهــم؛ شــهد عــام 2020 
اســتراتيجّية  خطــة  وهــي  مســك،  اســتراتيجّية  إطــاق 
ــل رحلــة وصــول إلــى 2030، وتتضمــن عــدة 

ّ
ممنهجــة تمث

ــالتها،  ــة ورس ــة المؤسس ــن رؤي ــق م ــددة، تنطل ــداف مح أه
وقــد  الســنوية،  والبرامــج  الخطــط  ضوئهــا  علــى  بنــى 

ُ
وت

انطلقــت المؤسســة نحــو تحقيــق أهــداف االســتراتيجّية، كما 
ــا للمتابعــة، ومجموعــات عمــل، تســعى لمراقبــة 

ً
ــكلت فرق

ّ
ش

وتحقيــق  المســتهدفات  لتمكيــن  العمــل  آليــة  وتطويــر 
الموضوعــة.   النتائــج 

المؤسســة،  رؤيــة  تحقيــق  علــى  مســك  اســتراتيجّية  تركــز 
وتعمــل فــي اتجــاه تحقيــق أهــداف تتعلــق بصناعــة القــادة، 
واإلســهام  الناشــئة،  والشــركات  األعمــال  ريــادة  ودعــم 
فــي خلــق منظمــات شــبابّية مســتدامة، وتعزيــز االقتصــاد 

الوطنــي مــن خــال اســتحداث الفــرص والوظائــف.

23
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منهجّية تحقيق 
األهداف االستراتيجّية

 منهــا بتحقيــق 
ٌّ

ــة، يختــّص كل عملــت مؤسســة محمــد بــن ســلمان “مســك” علــى تصميــم ودراســة مســاراٍت برامجّي
التقــدم فــي مجــاالت محــددة، وتتكامــل لتحقيــق مســتهدفات االســتراتيجّية. وتعمــل مســارات البرامــج في المؤسســة 
وفــق رؤيــة محــددة، للوصــول إلــى أهــداف 2030 فــي كل مجــال مــن مجــاالت التركيــز. ومــن هنــا تتحــدد مســارات برامــج 

المؤسســة الرئيســة فــي االتجاهــات التاليــة:

مسك 
القادة

مسك 
الريادة

مسك 
للمجتمع

مسارات مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”

مسك 
المهارات

يساهم هذا المسار بشكل غير مباشر في 
تحقيق األهداف االستراتيجية للمؤسسة، 

من خالل التهيئة الوظيفّية للشباب، 
واستكشاف مواهبهم وميولهم 

التخّصصّية، وتنمية قدراتهم لمواكبة 
احتياجات وتطلعات سوق العمل، ورفع 

كفاءتهم المهنية.

يهدف المسار إلى بناء وتمكين
 القادة الشباب، وتزويدهم بالخبرات 
والمهارات الالزمة لقيادة القطاعين 

العام والخاص في المستقبل. 

تنتظم في هذا المسار عدة برامج 
تستهدف رواد األعمال والشركات 

الناشئة، من أجل خلق مجتمع 
، وتعزيز ثقافة ريادة األعمال، 

ّ
ريادي

والسعي لبناء شركات ناشئة يؤسسها 
مستفيدو برامج المؤسسة.

يخدم هذا المسار: بناء المنظمات 
الشبابية، وتهيئة بيئة مجتمعّية محفزة 
لها، وترسيخ مفهوم المواطنة العالمّية 

، وإحداث تأثير 
ّ

لدى الشباب السعودي
محلّي وعالمّي قائم على التثاقف 
والفهم الراسخ للتنّوع واالختالف.

25

التعريف بأهداف 
استراتيجية مسك

المنجزات في اتجاه تحقيق أهداف استراتيجية مسك بحلول عام 2030

ــددت أهــداف اســتراتيجّية مســك التــي تمثــل مخرجــات المؤسســة بحلــول عــام 
ُ
ح

ــي:  ــا يل ــق م ــي تحقي 2030 ف

123
4

وظيفــة  آالف   10 اســتحداث 
جديــدة بواســطة مســتفيدي 
ــا،  ــة وخريجيه ــج المؤسس برام
فــي  إيجاًبــا  يســهم  بمــا 
المحلــي. االقتصــاد  مؤشــرات 

تخريــج %5 مــن قــادة القطاع 
ــاص  ــاع الخ ــي والقط الحكوم
المؤسســة. برامــج  مــن 

منظمــة   15 ودعــم  إطــالق 
برامــج  خــالل  مــن  شــبابّية 
والجهــات  المؤسســة 

لهــا.    التابعــة 

ســعودّية  شــركات  تأســيس 
مليــار   3 قيمتهــا  ناشــئة 
مســتفيدون  ينشــئها  ريــال، 
المؤسســة.  برامــج  مــن 

قائد

عدد قادة القطاع الحكومي 
والخاص المتخرجين من 

برامج مسك 

المتحقق بنهاية 2021أهداف استراتيجية مسك بحلول 2030

عدد المنظمات الشبابية 
التي يتم إطالقها ودعمها 
من خالل برامج المؤسسة 

والجهات التابعة لها

عدد الوظائف المستحدثة 
من قبل مستفيدي برامج 

المؤسسة

قيمة الشركات الناشئة التي 
يؤسسها مستفيدو برامج 

المؤسسة

منظمات شبابية

وظيفة

ريال سعودي

300068

8

412

917M

15

10,000

3B
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نظرة شاملة 
للعام 2021

 شبابية.. 
ٌ

طاقات
تتجاوز التوقعات

27
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السيرة الزمنية لعام 2021

29



3031

المؤسسة 
في أرقام 2021 

490K 
مستفيد

79
برنامًجا

697
ا تم دعمهم 

ً
فنان

170
شركة ناشئة
تم دعمها 

140
فعالية 

412
وظيفة جديدة 

تم خلقها  

15 
عّدوا لتمثيل 

ٌ
شابًّا أ

المملكة بالخارج 

68
 قائًدا أتموا 

40 ساعة تدريب
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الهــــــــوية 
البصــــــرية 
المحــــّدثة 

33

ــة  ــا البصرّي ــك” هويته ــلمان “مس ــن س ــد ب ــة محم ــنت مؤسس
ّ

دش
للتوجــه  امتــداًدا  الجديــدة  الهويــة  إطــاق  ويمثــل  المحّدثــة، 
والتجــدد  الهــادف،  التغييــر  دعــم  فــي  المؤسســة  تتبنــاه  الــذي 
المســتمر. حيــث أطلقــت المؤسســة اســتراتيجية مســك 2030 فــي 
العــام الماضــي، والتــي اشــتملت علــى خطــة ممنهجــة لتحقيــق 
التأثيــر  وإحــداث  الشــباب  لتمكيــن  تصبــو   ،2030 مســتهدفات 
المحدثــة  الهوّيــة  إطــاق  ذلــك  تــا  المســتقبل،  فــي  المأمــول 
االســتراتيجّية  مــن  ورؤيتهــا  مكوناتهــا  تســتلهم  التــي  الجديــدة 

ومســتهدفاتها.  برامجهــا  ومســارات  للمؤسســة  المحدثــة 
تقــدم الهوّيــة البصريــة المحّدثــة لمؤسســة محمــد بــن ســلمان 
دور  تعزيــز  فــي  تصــب  التــي  المفاهيــم  مــن  جملــة  “مســك” 
نــة لقدراتهــم. 

ّ
 للشــباب، وممك

ً
 داعمــة

ً
المؤسســة بوصفهــا جهــة

بــرز الهوّيــة بمكوناتهــا البصرّيــة ونبرتهــا وأســلوبها قيًمــا تتصــل 
ُ
إذ ت

باإللهــام والتحفيــز والتجــدد، وتســتمد عناصرهــا الفنّيــة مــن رســالة 
ــر،  ــتدامة األث ــات واس ــاف الطاق ــى استكش ــة عل ــة القائم المؤسس
 فــي تقديــم شــخصّية 

ً
بمــا يجعلهــا قريبــة لــإلدراك المباشــر، وفريــدة

ــي  ــا ف ــة وبرامجه ــة المؤسس ــى موضع ــعى إل ــة، تس ــة خاّص اتصالّي
ا يحقــق الريــادة فــي برامــج 

ً
أذهــان المســتفيدين، بوصفهــا مركــز

الشــباب.
تالمــس  عناصــر،  عــدة  المحّدثــة  الهوّيــة  منظومــة  وتتضمــن 
بصرّيــة،  مكونــات  خــالل  مــن  النظــر  الثــالث:  اإلنســان  حــواس 
والســمع مــن خــالل هويــة صوتّيــة موســيقّية، والشــّم مــن 
 عنصــر مــن عناصــر 

ّ
خــالل هوّيــة عطرّيــة، وقــد تــّم تكويــن كل

 فــي مجالــه.
ّ

الهوّيــة مــن قبــل مختّصيــن، كل

جــرى تحديــث مكونــات الهوّيــة البصرّيــة الســابقة للمؤسســة، مــن 
وإضفــاء  التعبيرّيــة،  واأللــوان  المؤسســة،  شــعار  معالجــة  خــال 
دليــل  وإصــدار  المحّدثــة،  الهوّيــة  رســائل  تمثــل  بصرّيــة،  دالالت 
بمختلــف  للمؤسســة  البصرّيــة  الهوّيــة  الســتخدام  متكامــل 

مكوناتهــا.

وّية البصرّية:
ُ

اله

مقطوعــة  بتأليــف  والفنانيــن  الموســيقّيين  مــن  فريــق  قــام 
ليتــّم  ورســالتها،  المؤسســة  هوّيــة  مــن  مســتوحاة  موســيقّية 

ومنتجاتهــا. المؤسســة  مخرجــات  مختلــف  فــي  توظيفهــا 

وّية الصوتّية:
ُ

اله
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تحديث مكونات
الشعار: 

الشعار القديم:

تحديث مكونات الشعار: 

ألوان محدثة

وّية الجذع 
ُ

تبسيط ه

تعديل المسمى وتوحيد الترجمة
تعبئة فراغات الجذع

أبعاد متماثلة

35

 امسح هنا

 امسح هنا

وّية الصوتّية: 
ُ

اله

وّية: 
ُ

إطالق اله



MISK2021 | التقـــرير السنــــوي

36

أثـــر 
مؤسسة محمد 

بـن سلمان
»مسك«

برامج اليوم.. 
تمكيٌن في الغد

37
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مسك 
الريادة

عن 
مسك الريادة

يســتهدف مســار مســك الريــادة رواد األعمــال 
تمكينهــم  علــى  ويركــز  الناشــئة،  والشــركات 
فــي  تســاعدهم  التــي  بالمعــارف  وتزويدهــم 
تحويــل األفــكار إلــى مشــاريع، وإطــاق المشــاريع 
ــادة  ــك الري ــم مس ــا تدع ــئة، كم ــركات الناش والش
الشــركات الناشــئة فــي رحلــة النمــو والتطويــر. 

وتســهم برامــج مســك الريــادة بشــكل مباشــر 
فــي تحقيــق هدفيــن مــن أهــداف اســتراتيجية 
شــركات  تأســيس  فــي:  يتمثــان  المؤسســة، 
ســعودّية ناشــئة بقيمــة 3 مليــار ريــال ســعودي، 
بواســطة  وظيفــة  آالف   10 واســتحداث 
برامــج  حققــت  وقــد  المؤسســة،  مســتفيدي 
ــا، تمثــل في إنشــاء شــركات 

ً
ا الفت

ً
هــذا العــام إنجــاز

ســعودي،  ريــال  مليــون   917 بقيمــة  ناشــئة 
ــن  ــر م ــق أكث ــي تحقي ــك ف ــة بذل ــح المؤسس لتنج
%30 مــن الهــدف االســتراتيجي المــراد تحقيقــه 
فــي 2030 خــال ســنة واحــدة، باإلضافــة إلــى 
اســتحداث 412 وظيفــة تمثــل %4.1 مــن مجمــوع 
الوظائــف المســتهدف فــي اســتراتيجّية مســك 

  .2030

شبــــــاب 
سعـــــــــودّيون

رياديـــّّون 
عالميـــــــــــّــّون

39

األثر في 2021

أبرز البرامج
مسّرعة مسك

مسك االنطاق

كأس العالم لريادة األعمال

أكاديمية المشاريع الناشئة

مساحة الريادة

برنامج نمو المشاريع الناشئة

ريال قيمة الشركات الناشئة

مستفيد 

وظيفة مستحدثة  

خريج من مسك الريادة

917M

105k

412

8K



MISK2021 | التقـــرير السنــــوي

40

مسّرعة مسك 
بمواصفــات  أعمــال  حاضنــة  مســك  مســّرعة  تعتبــر 
ــم  ــئة، وتقدي ــاريع الناش ــي المش ــى تبن ــعى إل ــة، تس عالمّي
نهــا مــن المضــي قدًمــا 

ّ
منظومــة خدمــات متكاملــة، تمك

وتعمــل  األولــى،  والخطــى  التأســيس  مراحــل  وتجــاوز 
ــاه  ــي اتج ــا ف ــق به ــو، لتنطل ــع والنم ــا للتوس ــى تهيئته عل
ــدم  ــاءات تق ــد لق ــدة، وعق ــواق جدي ــول أس ــة لدخ الجاهزّي

واإلقليمــي.  المحلــي  للمســتثمر  الشــركات  هــذه 
أكثــر مــن 500 شــركة  ســّجلت مســرعة مســك تقديــم 
ــات  ــن خدم ــتفادة م ــركة لاس ــا 20 ش ــر منه ــئة، اختي ناش
ــدة،  ــة جدي ــد 276 وظيف ــي تولي ــهم ف ــا أس ــرعة، مم المس
ونمــو الشــركات إلــى 896 مليــون ريــال ســعودي - باعتبــار 
هــذا  الســابقة-،  ســنوات  الثــاث  خــال  المســتفيدين 
الفئــة  مــن  اســتثمارية  جولــة  المســرعة  أنهــت  وقــد 
شــركات  دمــت 

ُ
ق كمــا   ،)Hello World Kids(لشــركة )أ( 

مســرعة مســك فــي فعاليــة )يــوم عــرض شــركات مســرعة 
أقيمــت  التــي  الريــادة  مســك  احتفالّيــة  ضمــن  مســك( 

 .2021 ديســمبر  منتصــف 
 10 أفضــل  مــن  كواحــدة  مســك  مســّرعة  فــت 

ّ
صن وقــد 

مســرعات أعمــال علــى مســتوى الشــرق األوســط وشــمال 
ــط.  ــرق األوس ــس الش ــة فورب ــل مجل ــن قب ــا، م أفريقي

مســــرعة مسك من أفضل 
10 مســـرعات فـــي الشــرق 
األوســط وشمـــال أفريقيا

	بحسب مجلة فوربس الشرق األوسط

ارتفاع القيم السوقية 
للشركات المشاركة 

896M(SAR)
وظيفة مستحدثة  

276

متقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم

505

55%
سعودي

41

مسك االنطالق
مــن  المبتكريــن  االنطــاق  مســك  برنامــج  يســتهدف 
الشــباب الذيــن يتطلعــون لترجمــة أفكارهــم اإلبداعّيــة إلــى 
ــى تحويــل تلــك  ــل البرنامــج عل ــات، ويعم مشــاريع ومنتج
األفــكار إلــى منتجــات قابلــة للتطبيــق، وبالتالــي لدخــول 
أعمالهــم  اســتهال  مــن  الشــباب  وتمكيــن  الســوق، 
 

ّ
لــكل المناســبة  الدعــم  أوجــه  خــال  مــن  وشــركاتهم 
منتجاتهــم،  علــى  المســتثمرين  كبــار  وتعريــف  منتــج، 

لهــم.  اســتثمارية  فــرص  وإيجــاد 
تقــدم لمســك االنطــاق 370 رائــد أعمــال، ومــّول البرنامــج 
ــركات  ــج 108 ش ــن البرنام ــرج م ــا تخ ــئة، كم ــركة ناش 50 ش
كذلــك  االنطــاق  مســك  وأســهمت  واعــدة،  ناشــئة 
فــي اســتحداث 77 وظيفــة مــن قبــل الشــركات الناشــئة 

شــركات ناشئة واعدةالمســتفيدة.

50
شركة مولها البرنامج 

108

73% 27%

94%

متقدًما

370

أنثىذكر

وظيفة

77

سعودي
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كأس العالم لريادة 
األعمال

منــذ إطاقهــا فــي عــام 2019؛ تموضعــت مســابقة كأس 
رياديــة  مســابقة  أكبــر  لتصبــح  األعمــال،  لريــادة  العالــم 
ــا، حيــث تســتهدف المســابقة  متعــددة المراحــل عالميًّ
175 ألــف رائــد أعمــال مــن 200 دولــة يتنافســون للفــوز 
تصفيــات  ضمــن  دوالر،  مليــون  قيمتهــا  تتجــاوز  بجوائــز 
ــازات وخدمــات الدعــم  ممنهجــة تقــدم حزمــة مــن االمتي

للمشــاركين. 
وانطلقــت منافســات كأس العالــم لريــادة األعمــال للعــام 
2021 بمشــاركة 100 ألــف شــركة متقدمــة للمنافســة، 
منهــا 15 ألف شــركة ســعودّية، وأقيمت مراحــل التصفيات 
المرحليــة مــن المســابقة فــي 87 دولــة، وفــازت 8 شــركات 
فــي المنافســات الســعودّية للمســابقة، تأهلــت منهــا 
شــركتان ســعوديتان للنهائّيــات العالمّيــة مــن المســابقة، 
وقــد أســهمت المســابقة فــي اســتحداث 59 وظيفــة، 

ــال. ورفــع قيمــة الشــركات إلــى 21 مليــون ري

مشارك من حول العالم

دولة مشاركة

100K

15K

87

قيمة الشركات

وظيفة مستحدثة  

21.5M لللل

59

مشارك سعودي

43

مساحة الريادة
انطلــق برنامــج مســاحة الريــادة فــي أكتوبــر مــن العــام 
وتكويــن  األعمــال،  ريــادة  ثقافــة  تعزيــز  بهــدف   2021
مجتمــع ريــادي يتبــادل أفــرداه الخبــرات والخدمــات ويحقــق 
وتكامــل  النمــو  تســريع  فــي  والفاعــل  البنــاء  التواصــل 
الخبــرات، عبــر منصــة رقميــة ولقــاءات حّيــة لــرواد األعمــال 
تتيــح لهــم التعــرف علــى المســتجدات والفعاليــات فــي 
المجــاالت ذات الصلــة، باإلضافــة إلــى مقابلــة المســتثمرين 

والــرواد وبنــاء العاقــات واالســتفادة منهــا. 
وبلــغ  متقــدم،  ألــف   29.5 الريــادة  مســاحة  فــي  ســجل 
ــل  ــارك، وتعم ــف مش ــج 12 أل ــي البرنام ــاركين ف ــدد المش ع
المؤسســة علــى تعزيــز البرنامــج فــي عــام 2022 مــن خــال 
إضافــة عــدد مــن المبــادرات والفعاليــات التــي تســهم فــي 
زيــادة األثــر وتعظيــم قيمــة البرنامــج لــدى المســتفيدين.

متقدم

29.5k
مشارك 

12k

برامج قادمة
“مســك”  ســلمان  بــن  محمــد  مؤسســة  تســتعد 
إلطــاق برنامجيــن جديديــن فــي مســتهل عــام 2022، 

همـــــا أكاديميــــة الشركـــــات الناشئـــــــــة، 
 .)Venture Builder( و

قدمــت األكاديميــة فــي نســختها التجريبّيــة عــدًدا مــن 
الــدورات والمــواد المعرفيــة للمتقدميــن الذيــن تجــاوز 
طالًبــا،   360 منهــم  انضــم  متقــدم،   2000 عددهــم 
مثلــوا الدفعــة األولــى مــن األكاديميــة، وتخــرج منهــم 
ــتة  ــد لس ــي امت ــج أكاديم ــر برنام ــوا عب ــًدا، وتعرف 273 رائ
لتأســيس  ومهنّيــة  علمّيــة  معــارف  علــى  أســابيع، 

وتنميــة أفكارهــم ومشــروعاتهم. 
برنامــج  وإعــداد  تصميــم  المؤسســة  أتمــت  بينمــا 
متعمقــة  بأبحــاث  الخــروج  بعــد   )Venture Builder(
مــن  واالســتفادة  ــا،  وعالميًّ ــا  محليًّ الســوق  لدراســة 
وتحليلهــا،  المقارنــات  وعقــد  العالمّيــة  الممارســات 
لتأســيس مدخــات البرنامــج ومكّوناتــه، بالتعــاون مــع 
أكبــر 5 شــركات ناشــئة أســهمت تجاربهــا فــي تصميــم 

البرنامــج.  وتخطيــط 
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مسك 
للمجتمع

عن 
مسك للمجتمع

يدعــم مســار مســك للمجتمــع تمكيــن الشــباب 
وتهيئتهــم  الثقافــات  اختــاف  فهــم  مــن 
ــا، وتكويــن  ــا وعالميًّ ليكونــوا أفــراًدا مؤثريــن محليًّ
الشــباب،  علــى  تركــز  ربحّيــة،  غيــر  منظمــات 
ســم باالســتدامة، وتعلــي مــن قيــم التطــوع 

ّ
وتت

العالمّيــة.  والمواطنــة 

تســهم برامــج مســك للمجتمــع فــي إطــاق 
الربحّيــة،  غيــر  الشــبابّية  المنظمــات  ودعــم 
كهــدف مــن أهــداف اســتراتيجّية مســك 2030، 
منظمــة   15 إلــى  للوصــول  يتطلــع  والــذي 
أتّمــت  فقــط؛  العــام  هــذا  وفــي  شــبابية، 
مؤسســة محمــد بــن ســلمان “مســك” إطــاق 
ــا مــن  ودعــم 8 منظمــات، بمــا يمثــل %53 تقريًب

االســتراتيجي.  الهــدف 

مســك  فــي  شــارك  ذلــك؛  إلــى  باإلضافــة 
كمــا  مشــارك،  ألــف   30 مــن  أكثــر  للمجتمــع 
ألــف   50 مــن  أكثــر  للمجتمــع  مســك  نفــذت 

برامجهــا.   بمختلــف  تدريــب  ســاعة 

مجتمع شبابي.. 
ة عالمّية

َ
مواَطن

45

أبرز البرامج
صوت الشباب 

ديوان االبتكار

مسّرعة المنظمات غير الربحية 

حاضنة المنظمات االشبابّية غير 

الربحّية

مشارك  منظمات ومبادرات شبابية

ساعة تدريب 

830K

50K

األثر في 2021
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صوت الشباب
مــن  عــدد  تقديــم  علــى  الشــباب  صــوت  برنامــج  يقــوم 
ــة للشــباب، بهــدف تزويدهــم:  النــدوات والــدورات التدريبّي
طرائــق  وتنميــة   ،

ّ
النقــدي والتفكيــر  التواصــل،  بمهــارات 

مــن  نهــم 
ّ
يمك بمــا  لديهــم،  واالبتــكار  للتحليــل  ذهنّيــة 

تحليــل المشــكات، وإيجــاد الحلــول للتحديــات التــي تواجــه 
 . مجتمعهــم

عقــد برنامــج صــوت الشــباب فــي ثــاث مــدن، وهــي: جــازان، 
والجــوف، واألحســاء، وتضمــن البرنامــج 50 ألــف ســاعة 
ــاءات  ــبابّية ولق ــوارات ش ــدوات وح ــن: ن ــت بي ــب، تنوع تدري
 

ً
إثرائّيــة، ونتــج عــن البرنامــج ابتــكار 85 مشــروًعا تقــدم حلوال
لتحديــات المجتمــع وقضايــاه، كمــا تخــرج مــن الــدورات 

ــا. ــج 12 خريًج ــا البرنام ــي قدمه الت

مدن استفادت من البرنامج: 

األحساء  جازان

الجوف

ساعة تدريب خريّجا

مشروًعا

1250K

85

30k
مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارك

63% 37%

ذكر أنثى

47

ديوان االبتكار
يطــرح  المراحــل،  متعــدد  برنامًجــا  االبتــكار  ديــوان  يمثــل 
فرصــة  للشــباب  ويقــدم  محــددة،  مجتمعّيــة  تحديــات 
ــى  ــل عل ــم يعم ــات، ث ــك التحدي ــة تل ــكار ومعالج ــكار األف ابت
األفــكار  يهيــئ  تدريبــّي  معســكر  خــال  مــن  تطويرهــا 
ــاريع  ــادرات ومش ــكل مب ــى ش ــق عل ــة للتطبي ــون قابل لتك

الشــباب.    يقودهــا  رياديــة 
أربعــة تحديــات ليطلقــوا  طــرح ديــوان االبتــكار للشــباب 
الحلــول  إيجــاد  نحــو  ومواهبهــم،  ألفكارهــم  العنــان 
ومعالجــة هــذه التحديــات التــي تناولــت قضايــا: الصحــة، 
والمســؤولية  الشــباب،  وقــدرات  الحيــاة،  وجــودة 
االجتماعيــة. تقــدم المشــاركون بأكثــر مــن 1400 فكــرة، 
ا، 

ً
ــة بمشــاركة 173 مشــارك وتبنــى البرنامــج 15 فكــرة ابتكارّي

ــا، 
ً

ــع 54 فريق ــل بواق ــات عم ــى مجموع ــيمهم إل ــّم تقس ت
النهائيــة  األفــكار  مثلــت  أفــكار   5 البرنامــج  دعــم  كمــا 

الفائــزة.

فكـــــــــــــــــرة مقــــــــــــــــدمة

1.4K

39% 61%

ا
ً

فريق
54

ا
ً
مشارك

173

ذكر أنثى
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حاضنة المنظمات 
الشبابية غير الربحّية

الربحّيــة  ســعًيا لدعــم المبــادرات والمنظمــات غيــر 
علــى  الحاضنــة  تعمــل  الشــباب،  يقودهــا  التــي 
ــاعات  ــم س ــال تقدي ــن خ ــباب، م ــدرات الش ــاق ق إط
تدريبّيــة وتهيئــة الفــرص التطويرّيــة الراميــة لتعزيــز 
مهاراتهــم األساســّية فــي إدارة األعمــال والمهــارات 
وتنميــة الطاقــات والقــدرات ذات الصلــة، بمــا يدعــم 
نمــو المبــادرات غيــر الربحّيــة وإطــاق كيانــات شــبابّية 

مســتدامة وفاعلــة.
ــبابّية  ــات الش ــة المنظم ــج حاضن ــتقبل برنام ــد اس وق
خدماتهــا،  مــن  لاســتفادة  طلًبــا   16 الربحيــة  غيــر 
وانضــم للبرنامــج 6 مشــاركين قدمــت لهــم الحاضنــة 
أكثــر مــن 700 ســاعة تدريبيــة، وأســهم ذلــك فــي 

تخريــج 6 منظمــات شــبابّية غيــر ربحّيــة.

مسّرعة المنظمات 
غير الربحية

تدعــم مســرعة المنظمــات غيــر الربحّيــة فــي مؤسســة 
ــراء الكيانــات  محمــد بــن ســلمان “مســك” تأســيس وإث
الشــبابّية، وتقــدم خدمــات لوجســتّية وإدارّيــة وفنّيــة 
تخــدم نمــو تلــك المنظمــات، وتســاعد قادتهــا مــن 
تأثيرهــا،  وتمكيــن  وتفعيلهــا  إدارتهــا  علــى  الشــباب 
وتركــز المســرعة علــى بنــاء قــدرات الشــباب القيادّيــة 

واإلدارّيــة وتعزيــز فرصهــا التجارّيــة والتنموّيــة.
قدمــت المســرعة 300 ســاعة تدريــب فــي عــدة مجاالت 
إدارّيــة ومهنّيــة وتخصصّيــة ذات صلــة بإنشــاء وتشــغيل 
منظمــة   13 للبرنامــج  وتقــدم  وإدارتهــا،  المنظمــات 
تخــرج  المســرعة،  خدمــات  مــن  لاســتفادة  ومبــادرة 
ــر  ــر مباش ــج أث ــبابّيتان، وكان للبرنام ــان ش ــا منظمت منه

ــبة 24%. ــا بنس ــي نموهم ف

ساعة 
تدريبية

ساعة 
تدريبية

300700

79% 21%

منظمة 
تقدمت للبرنامج 

متقدًما
1316

عدد 
المنظمات المتخرجة

عدد 
المنظمات المتخرجة

26

ذكر أنثى

49
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مسك 
المهارات   

عن 
مسك المهارات

ــاف  ــى استكش ــارات عل ــك المه ــار مس ــز مس يرك
المهنيــة  وميولهــم  الشــباب  طاقــات 
المســار  ويفتــح  الشــخصّية،  وخصائصهــم 
ــة  ــرص تدريبّي ــم ف ــر تقدي ــتفيدين عب ــاق المس آف
الســوق  تراعــي متطلبــات  الوظيفــّي،  للتطويــر 
الحديثــة واتجاهاتــه، ليتمكنــوا مــن اســتهال 

وتمكــن.    باقتــدار  الوظيفّيــة  رحلتهــم 

تســهم مســك المهــارات بشــكل غيــر مباشــر 
ــداف  ــة أه ــات لكاف ــودة المخرج ــين ج ــي تحس ف
اســتراتيجية مســك 2030، وذلــك عبــر تقديــم 
الــدورات والخبــرات فــي مجــاالت: القيــادة، وريادة 
األعمــال، والعمــل التطوعــي والمجتمعــي، وقــد 
ــادرة،  ــا ومب ــارات 22 برنامًج ــك المه ــت مس قدم
شــارك فيهــا أكثــر مــن 302 ألــف مشــارك، وبلــغ 
عــدد المســتفيدين أكثــر مــن 205 ألــف مســتفيد، 
كمــا تخــّرج مــن برامــج مســك المهــارات أكثــر مــن 

75 ألــف شــاب وشــابة.

إطـــــالق 
المـــــــــــــــواهب

لــــــريادة 
المستقبــــــــــــل

51

أبرز البرامج
اكتشف مسارك 

اليوم األول 

مسك المستقبل

دورات تنمية المهارات

اع المستقبل
ّ
صن

بلومبيرغ

تجربة العمل االفتراضي

مشارك   

 برنامًجا وفعالية

مستفيد   

خريج    

302K

22

205K

75K

األثر في 2021
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اليوم األول اكتشف مسارك   
نحــو  الثانوّيــة  المراحــل  فــي  الشــباب  البرنامــج  يوّجــه 
تتناســب مــع قدراتهــم  مجــاالت مهنّيــة وتخصصّيــة 
ومواهبهــم، وتضــع بيــن أيديهم خيــارات متعــددة تفتح 
آفاقهــم الختيــار المســار الوظيفــّي فــي المســتقبل بمــا 
يوافــق ميولهــم وشــغفهم، وللبرنامــج دور كذلــك فــي 
أوليــاء األمــور والمعلميــن فــي تهيئــة هــذه  إشــراك 

الخيــارات وتقديمهــا للشــباب. 
ــف  ــن 50 أل ــر م ــارك أكث ــف مس ــج اكتش ــي برنام ــارك ف ش
دمــت لهــم دورات تعريفّيــة وتثقيفّيــة بمــا 

ُ
طالــب، ق

 
ً

ــاال ــج إقب ــهد البرنام ــب، وش ــاعة تدري ــف س ــاوز 83 أل يتج
عالًيــا مــن المســتفيدين، تجــاوز مســتهدفات البرنامــج 
بعشــرة أضعــاف، كمــا نجــح البرنامــج فــي عقــد شــراكتين 
ووزارة  صافــوال  شــركة  مــن  كل  مــع  اســتراتيجيتين 

التعليــم، لتعزيــز مخرجــات البرنامــج وتمكيــن أثــره.

حقيقّيــة  وظيفّيــة  تجربــة  األول  اليــوم  برنامــج  يقــدم 
الثانويــة،  المرحلــة  مــن  والموهوبيــن  النخبــة  لطــاب 
فيهــا  يجربــون  واقعيــة،  وظيفّيــة  تجربــة  ويمنحهــم 
اليــوم األول فــي مســيرتهم الوظيفّيــة القادمــة. يمــّر 
بالــدورات اإلرشــادّية  البرنامــج بمراحــل متعــددة، تبــدأ 
ــة اليــوم األول مــع  والنــدوات، ثــم يخــوض الطالــب تجرب
ــة،  ــل حقيقّي ــة عم ــي بيئ ــين ف ــدين متمرس ــراء ومرش خب
وتقييــم  وتوجيــه  إرشــاد  بجلســات  البرنامــج  وينتهــي 

لتجاربهــم. 
طلــب،   1700 تجــاوزت  التحــاق  طلبــات  البرنامــج  تلقــى 
بــل منهــم 491 طالًبــا، وتخــّرج مــن البرنامــج 423 طالًبــا، 

ُ
ق

ــراكة  ــج بالش ــد البرنام ــب، وُعق ــاعة تدري ــزوا 4600 س أنج
ــة. ــركات المرموق ــن الش ــركة م ــة وش ــع 30 جه م

مشارك  

جهة مشاركة

ساعة تدريب 

عدد الشراكات االستراتيجية

50K

30

83K

2

ساعة تدريب 

4.6K
متقدم

1.7K

خريًجا

423
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طريق المستقبل 
ألساسيات التطوير 

المهني

دورات تنمية 
المهارات 

ــل،  ــوق العم ــول س ــباب لدخ ــداد الش ــج بإع ــم البرنام يهت
وتزويدهــم بالمهــارات واألدوات الازمــة فــي أساســّيات 
لســوق  االســتعداد  مســتوى  ورفــع  المهنــي،  البحــث 
العمــل. كمــا يتعــرف المشــاركون فــي البرنامــج علــى 
ــة  ــاالت المقابل ــي مج ــاليب ف ــات واألس ــل الممارس أفض
القــدرات  وإبــراز  الذاتّيــة،  الســيرة  وصناعــة  الشــخصّية 
دورات  عبــر  التقديــم  مراحــل  فــي  التنافســّية  والمزايــا 

متخّصصــة.  افتراضّيــة 
يفــوق  بمــا  مشــارك،  ألــف   140 للبرنامــج  انضــم 
مســتهدفات العــام 2021 بنســبة %40، وحقــق البرنامــج 
أكثــر مــن 267 ألــف ســاعة تدريــب قدمــت للمســتفيدين، 
المعرفّيــة  بالقيمــة  المشــاركين  مــن   91% وأشــاد 

صممــت مؤسســة محمــد بــن ســلمان “مســك” حزمــة 
مختلــف  فــي  المتخّصصــة  المهارّيــة  الــدورات  مــن 
مجــاالت التركيــز الفنّيــة والعلمّيــة والتقنيــة، وتقــدم 
دورات التنميــة المهارّيــة بالتعــاون مــع جهــات عالمّيــة 
لضمــان جــودة المــادة التدريبّيــة، وتمكيــن مخرجــات 
كورســيرا  و  سامســونج  شــركة  مثــل  أكبــر،  أثــر  ذات 

ويوداســيتي. 
كتابــة  مجــاالت:  المهــارات  تنميــة  دورات  تناولــت 
وتصميــم  المســتخدم،  تجربــة  وتصميــم  الســيناريو، 
ألعــاب الفيديــو، وشــارك فــي هــذه الــدورات مــا يزيــد عــن 

6 آالف مشــارك، بمعــدل تخــرج يقــدر بـــ 73%.

ساعة تدريب

257

73%

متقدم

نسبة من 
أتموا الدورات

52K

مستفيد   

140K

مشارك
6K
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اع المستقبل
ّ
صن

يســهم برنامــج صنــاع المســتقبل فــي تســريع التحــّول 
المهــارات  تطويــر  علــى  ويعمــل  الوطنــي،  الرقمــي 
األساســّية لــدى الشــباب وفــق مــا تتطلبــه الوظائــف فــي 
المســتقبل، ويمــّر البرنامــج بمرحلــة أولــى تبــدأ بتهيئــة 
المشــاركين، وتزويدهــم بالخبــرات واألدوات المســاعدة، 
وصقــل مهاراتهــم. ثــم المرحلــة الثانيــة القائمــة علــى 
تحديــد وظائــف متخصصــة، وتكريــس الجهــد لبنــاء قــدرات 

فيهــا.  المشــاركين 
شــارك فــي المرحلــة األولــى مــن البرنامــج 118 ألــف مشــارك 
مــن مختلــف مناطــق المملكــة، وانتقــل للمرحلــة الثانيــة 
 ،63% البرنامــج  إتمــام  نســبة  وكانــت  مشــارك،   3400

وظيفة مستقبلية
974

118K

3.4K

نسبة من 
أتموا البرنامج

المرحلة األولى المرحلة الثانية 

مشارك

مشارك
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تجربة العمل
 االفتراضي

برنامج بلومبيرغ

حديثــي  للشــباب  ُيتــاح  االفتراضــي،  العمــل  تجربــة  فــي 
لهــم  تقــدم  افتراضّيــة  عمــل  لبيئــة  االنضمــام  التخــرج 
ــم  ــل تزويده ــن أج ــتقبل، م ــة المس ــاكاة لوظيف ــة مح تجرب
بخبــرات العمــل الضرورّيــة، وتعــّرف المجتمعــات الوظيفّيــة 
لــدى شــركات محلّيــة وعالمّيــة رائــدة، وخــال هــذه التجربة، 
محــددة  افتراضّيــة  وواجبــات  مهــام  للمشــارك  ُيســند 
المــدة لتعظيــم أثــر التجربــة، وتحفيــز قدراتــه ومهاراتــه 

فــي المعالجــة واإلنجــاز. 
أبرمــت مؤسســة محمــد بــن ســلمان “مســك” اتفاقيــات 
وشــركة  مايكروســوفت،  شــركة  مــع  البرنامــج  لتنفيــذ 
االتصــاالت الســعودّية وشــركة بــي ســي جــي، باإلضافــة 
إلــى شــركتي بلومبيــرغ ومجموعــة بوســطن االستشــارية 
وغيرهــا، وتقــدم للبرنامــا يقــارب 11 ألــف متقــدم، انضــم 

منهــم 8 آالف مشــارك، وأتــم البرنامــج 586 متدرًبــا.

منصــة  “مســك”  ســلمان  بــن  محمــد  مؤسســة  أعــدت 
تدريبّيــة تســتهدف طــاب الجامعــات، وتتيــح لهــم تطويــر 
ــن  ــم م ــر تمكينه ــة، عب ــات المالّي ــي القطاع ــم ف مهاراته
التعــرف علــى منهجّيــات وأدوات العمــل المعتمــدة لــدى 
كبريــات البنــوك العالمّيــة، وينعقــد البرنامــج بالتعــاون مــع 
الجامعــات الســعودّية لاســتفادة مــن البرنامــج وخدماته. 
ــة، وعقــد عــدًدا مــن  ــة مالّي عقــد البرنامــج 13 دورة افتراضّي
الشــراكات مــع 13 جامعــة لتعظيــم أثــر البرنامــج، وقــد نتــج 
ــي  ــتمرارها ف ــج واس ــات للبرنام ــاد 3 جامع ــك اعتم ــن ذل ع
ــيق  ــري التنس ــا يج ــتقل، كم ــكل مس ــا بش ــه لطابه تقديم
بعــد  المنصــة  مــن  لاســتفادة  أخــرى  جامعــات   4 مــع 

ــة. ــل المؤسس ــن قب ــج م ــم البرنام ــرة تقدي ــاء فت انته

جامعة مشاركة

13

3
جامعات اعتمدت البرنامج ضمن 
برامجها الداخلية 

متقدم

شركات رائدة 
محلية وعالمية 

ا
ً
مشارك

أتموا  البرنامج

10.9K

5586

مشارك

8K
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مسك 
القادة  

عن 
مسك القادة

مواهــب  القــادة  مســك  مســار  يستكشــف 
الشــباب وقدراتهــم القياديــة، ويشــمل مختلــف 
الشــباب،  لــدى  والعمرّيــة  المهنّيــة  المراحــل 
بــدًءا مــن طــاب مرحلتــي الثانوّيــة والجامعــة، 
ــل  ــي مقتب ــباب ف ــتهدف الش ــج تس ــروًرا ببرام م
 إلــى برامــج صناعــة 

ً
مســيراتهم المهنّيــة، وصــوال

القياديــة  المســتويات  فــي  الخبــراء  القــادة 
المتقدمــة.   

ــدف  ــق ه ــادة لتحقي ــك الق ــج مس ــعى برام وتس
اســتراتيجية مســك 2030، المتمثــل فــي تخريــج 
والقطــاع  الحكومــي  القطــاع  قــادة  مــن   5%
ــي  ــد، وف ــل 3000 قائ ــبة تمث ــي نس ــاص، وه الخ
هــذا الســياق؛ أتــم 68 قائــًدا الســاعات التدريبّيــة 

ــادة. ــك الق ــج مس ــي برام ــررة ف المق

ــادة  ــك الق ــج مس ــدم لبرام ــرى؛ تق ــة أخ ــن جه م
ــر  ــج أكث ــم للبرام ــدم، وانض ــن 2600 متق ــر م أكث
مــن ألــف مشــارك، كمــا خّرجــت برامــج مســك 

القــادة 421 خريًجــا.

بنــــــــاء القـــــادة
استثمـــــارٌ 

في المستقبــــل

57

أبرز البرامج
زمالة مسك   

قادة الغد

اإلعداد لنخبة الجامعات

قادة 2030

قائًدا ممن أتموا 40 ساعة 
تدريبية

68

ساعة تدريب
166

متقدم

2.6K

مشارك

1.1K
خريج    

421

مدرب لكل مشارك

األثر في 2021
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زمالة مسك  

قادة الغد

طــاب  مــن  لمســتفيديها  مســك  زمالــة  تقــدم 
ــدة  ــات الواع ــاب التطلع ــن وأصح ــات الموهوبي الجامع
برنامًجــا إعداديًّــا يمتــد لســتة أشــهر، يبــدأ بمعســكر 
ينضــم  ثــّم  ترشــيحّية،  بمســابقة  متبــوع   

ّ
إعــدادي

المشــاركون لبرنامــج إرشــاٍد شــخصيٍّ ومهنــيٍّ يتضمــن 
 إلــى 

ً
فعاليــات تواصلّيــة وجلســات تعليمّيــة، وصــوال

الجولــة الختاميــة لعــرض المشــاريع البحثّيــة ومخرجــات 
البرنامــج. 

تقــّدم لزمالــة مســك 1850 طالًبــا، ترشــح منهــم 75 
ــزوا  ــاًبا، أنج ــًدا ش ــج 73 قائ ــي البرنام ــّرج ف ا، وتخ

ً
ــارك مش

خــال البرنامــج أكثــر مــن 15 ألــف ســاعة تدريبّيــة، وتــم 
ــخص. ــور 3000 ش ــرج بحض ــل التخ ــي حف ــم ف الثانويــة تكريمه المرحلــة  لطــاب  الغــد  قــادة  برنامــج  يتيــح 

وتجســيد  طاقاتهــم  إلطــاق  فرصــة  والجامعّيــة 
مهاراتهــم الشــخصّية والقيادّيــة، فــي معســكر تدريبــيٍّ 
لــدى  الجديــدة  والتجــارب  االبتــكار  أفــق  يفتــح  ميدانــيٍّ 
ــتة  ــد لس ــّي يمت ــّي ديناميك ــط تفاعل ــي وس ــاركين، ف المش

أيــام. 
شــارك فــي قــادة الغــد 730 متقدًمــا، تخــرج منهــم 156 
اكتشــافهم  فــي  الفــت  أثــر  للبرنامــج  وكان  ا، 

ً
مشــارك

لقدراتهــم ومهاراتهــم، حيــث عّبــر %92 منهــم عــن قيمــة 
البرنامــج وفرادتــه فــي تقديــم تجربــة غنيــة وأثــر كبيــر علــى 

حياتهــم المهنّيــة والدراســّية.  

متقدًمامشارك

18.5K730 ً
متأها

خريّجا

خريًجا

75

73

156

62% 38%

ساعة تتدريب

15.6K

المرحلة
 الثانوية 

المرحلة 
الجامعية

ذكر أنثى

59

اإلعداد لنخبة
الجامعات

ــف،  ــنتين ونص ــات لس ــة الجامع ــداد لنخب ــج اإلع ــد برنام يمت
يبــدأ باختيــار نخبــة الطــاب المتفوقيــن دراســًيا فــي الصــف 
األول الثانــوي، لينضمــوا لبرنامــج شــامل ومتعــدد يعمــل 
علــى تهيئتهــم للحيــاة الجامعّيــة، ويثــري شــخصياتهم 
أرقــى  فــي  قبولهــم  فــرص  مــن  ويزيــد  ومداركهــم، 
الجامعــات العالمّيــة بعــد إعدادهــم اإلعــداد المتكامــل 

وفــق معاييــر أكاديمّيــة عالمّيــة. 
ــم  ــيح 789 منه ــم ترش ــب، وت ــج 12300 طال ــدم للبرنام تق
للمراحــل المتقدمــة مــن البرنامــج، وقــد أتــّم المشــاركون 
ألــف ســاعة تدريــب، كمــا تخــرج مــن  أكثــر مــن 81  فيــه 
البرنامــج  إنجــازات  أهــّم  مــن  وكان  طالًبــا،   192 البرنامــج 
قبــول %65 منهــم فــي 20 جامعــة عالمّيــة مرموقــة.

متقدم
12.3K

مقبولون في جامعات 
عالمية 

65%
ساعة تدريب 

81.6K

192
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريًجا

ا
ً
مشارك

789

40% 60%

ذكر أنثى
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قادة 2030
يمثــل برنامــج قــادة 2030 أحــد البرامــج المحوريــة فــي 
علــى  ويركــز  “مســك”،  ســلمان  بــن  محمــد  مؤسســة 
قيادييــن  بنــاء  فــي  يتمثــل  مباشــر  اســتراتيجي  هــدف 
قياديــة  مناصــب  لتولــي  عالمّيــة،  بمعاييــر  ســعودّيين 
التحــّول  فــي  واإلســهام  والعــام،  الخــاص  القطــاع  فــي 
الوطنــي للمملكــة، ويقــوم البرنامــج علــى صقــل مهــارات 
القيادّييــن وتنميــة قدراتهــم، وتمكيــن تأثيرهــم الحالــي 
ــة  ــات عالمّي ــع أكاديمّي ــراكة م ــك بالش ــتقبلي، وذل والمس

  . متخّصصــة

قيــادي،  ألــف   12 مــن  أكثــر   2030 قــادة  لبرنامــج  تقــدم 
 منهــم 40 ســاعة 

ّ
وانضــم للبرنامــج 68 قائــًدا أكمــل كل

شــخصيات  مــع  وحــوارات  لقــاءات  تضمنــت  تدريبّيــة، 
الملكــي  الســمو  صاحبــة  تتقدمهــم  قائــدة،  ســعودّية 
غســان  الدكتــور  ومعالــي  ســعود،  آل  هيفــاء  األميــرة 
الشــبل نائــب رئيــس مجلــس إدارة المؤسســة، ومعالــي 
الدكتــور عبداللــه شــرف الغامــدي، والمهنــدس ســليمان 
شــّرفه  عشــاء  بحفــل  البرنامــج  اختتــم  وقــد  المــزروع، 
ســلمان  بــن  عبدالعزيــز  األميــر  الملكــي  الســمو  صاحــب 
الســياحة  وزيــر  معالــي  إلــى  باإلضافــة  الطاقــة،  وزيــر 
األســتاذ أحمــد الخطيــب، ومعالــي وزيــر االتصــاالت وتقنيــة 
المعلومــات المهنــدس عبداللــه الســواحه، ومعالــي وزيــر 
المــوارد البشــرّية األســتاذ أحمــد الراجحــي، ومعالــي رئيــس 
الهيئــة الســعودّية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي الدكتــور 
عبداللــه شــرف الغامــدي، ومعالــي المستشــار بالديــوان 
ــان  ــور غس ــي الدكت ــي، ومعال ــد تونس ــور فه ــي الدكت الملك

الشــبل.

متقدم

أعمار المشاركين
ذكرأنثى

12K
قائًدا تم تدريبه    

68

66% 34%
35-45

61

برامج أخرى 
ــن  ــن جديدي ــر برنامجي ــة وتطوي ــة دراس ــت المؤسس أتّم
ــي  ــا ف ــتعد إلطاقهم ــادة، وتس ــك الق ــار مس ــي مس ف
2022، وهمــا برنامــج مجتمــع القــادة، وبرنامــج الخبــراء. 

إلــى إحــداث نقــات معرفّيــة  يهــدف برنامــج الخبــراء 
ــة ســريعة لــدى نخبــة مــن الخبــراء الســعودّيين،  ومهنّي
وعاليــة  محــددة  كيانــات  قيــادة  مــن  لتمكينهــم 
وتطويــر   ،2030 المملكــة  برؤيــة  ترتبــط  األهمّيــة، 
ملــكات القيــادة واتخــاذ القــرار لديهــم بمــا يؤهلهــم 
للعمــل القيــادي فــي قطاعــات مســتهدفة، وقــد وضــع 
ــا يتمثــل فــي تخريــج 100 خبيــر فــي 2022. 

ً
البرنامــج هدف

مــن جهــة أخــرى؛ يأتــي برنامــج مجتمــع القــادة ليحقــق 
ــل  ــادة، ويمث ــك الق ــج مس ــة برام ــع بقي ــا م دوًرا تكامليًّ
الصلــة،  ذات  المؤسســة  لبرامــج  لمخرجــات  امتــداًدا 
بهــدف خلــق مجتمــع معــزز لثقافــة القيــادة، وبيئــة 
معرفّيــة تبادلّيــة تتيــح للمســتفيدين تبــادل الخبــرات 
وعــرض التجــارب المختلفــة لتحقيــق أثــر أعظــم، وتــّم 
قائــًدا،   316 منــه  ليســتفيد  ــا  تجريبيًّ البرنامــج  إطــاق 
ــج  ــادة 2030 وبرنام ــج ق ــي برنام ــن خريج ــم م معظمه

زمالــة مســك.  
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أثــــر 
معــــــــــهد 
مســـــــــــك 
للفنــــــــون 

اإللهام بالفن، 
وتنمية اإلبداع

63

 في برامج المعهد
ً

مسجا
3769

معارض مقيمة

عروض أعمال

3
3

ا تم دعمه
ً
فنان

697

زائر

 زائر فعلي

زائر افتراضي

444K 

15.5K 

428.5K 
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تتكامــل البرامــج والمبــادرات فــي معهــد مســك للفنــون 
فــي  تســهم  متكاملــة،  منظومــة  جميعهــا  ل 

ّ
لتشــك

ودعــم  الفــن،  قيمــة  وإعــاء  الفنــّي  الحــراك  تنميــة 
والتوجيــه،  التدريــب  خــال  مــن  الصاعديــن  الفنانيــن 
وإتاحــة الفــرص واإلمكانــات الازمــة إلظهــار مواهبهــم، 

الفنيــة. وتنويــع خبراتهــم ورؤاهــم 

إقامة مسك للفنون:
تســعى إقامــة مســك للفنــون لدعــم تطويــر الفنــون 
بيــن  الثقافــي  التبــادل  فــرص  وتعزيــز  وممارســتها، 
الثقافــي  والمشــهد  المحلــي  والمجتمــع  الفنانيــن 
العالمــي، كمــا توفــر إقامــة مســك للفنــون اســتديوهات 
إنتــاج  ودعــم  العامــة،  البرامــج  وأنشــطة  مخصصــة، 

الجديــدة. األعمــال  وعــرض 

إقامة مساحة:
إقامــة مســاحة هــو برنامــج اإلقامــة المحلــي فــي الرياض 
بالمملكــة العربّيــة الســعودّية، وقــد أعد البرنامــج لتنمية 
قطــاع الفــن مــن خــال توفيــر الفــرص والمســاحات التــي 
تســاعد فــي تســهيل الخطــاب والبحــوث والتجــارب حــول 

المواضيــع التــي تهــم المجتمــع المحلــي.

اإلقامات الدولّية:
ــات  ــع مؤسس ــراكة م ــون، بالش ــك للفن ــد مس ــد معه أع
فرصــة  ليكــون  الدولّيــة  اإلقامــة  برنامــج  دولّيــة، 
لتحقيــق  للمبدعيــن،  الســبل  لتيســير  صممــت  فريــدة 

مشــاريعهم مــن خــال تبــادل خبــرات حقيقّية يعيشــونها.
وقــد شــهد العــام 2021 إقامــة 6 معــارض فنّيــة ألقــت 
محــددة،  وثقافّيــة  فنّيــة  موضوعــات  علــى  الضــوء 
ومعــارض فنّيــة كبــرى، مثــل معــرض )هنــا اآلن(، ومعــرض 
سبيســتونز، وغيرهــا، كمــا نفــذ المعهــد 9 برامــج تطويرّيــة 
اســتهدفت الفنانيــن مــن أصحــاب المواهــب فــي مجــاالت 
إلــى أســبوع مســك للفنــون  فنّيــة متعــّددة، باإلضافــة 
الفــّن  تجّســد  مثريــة  رحلــة  يمثــل  والــذي  )تكويــن(، 
سلســلة  خــال  مــن  الناقــد،  التفكيــر  وتحيــي  المعاصــر، 
برامــج أقيمــت فــي صالــة األميــر فيصــل بــن فهــد للفنــون، 
ــن:  ــبوع تكوي ــن أس ــة. وتضم ــج افتراضّي ــى برام ــة إل باإلضاف
ــة، باإلضافــة  ــا حّي

ً
ــا، ومعــارض فنّيــة، وعروض منتــدى إبداعيًّ

ــة، و40 ورشــة  إلــى 7 دورات متخصصــة، و7 جلســات حوارّي
عمــل. وامتــداًدا للدعــم واألثــر الــذي حققــه برنامــج منحــة 
المعهــد  ضاعــف  الماضــي،  العــام  فــي  للفنــون  مســك 
قيمــة المنحــة لهــذا العــام لتصــل إلــى مليــون ريــال، وقــد 
ــا، وُمنــح الدعــم لعشــر فنانيــن مــن 

ً
تقــدم للمنحــة 287 فنان

المملكــة ودول عربّيــة أخــرى.

ــّي  ــهد الفن ــز المش ــق وتعزي ــي خل ــهام ف ــاه اإلس ــي اتج وف
ــم  ــهرّية ليختت ــة ش ــة حوارّي ــد جلس ــد المعه ــّي؛ عق المحل
العــام بإقامــة 12 جلســة حوارّيــة، و30 ورشــة عمــل مــا بيــن 

ــة. ــل للعام ــة وورش عم دورات متخّصص

برامج إقامة برامج تطويرية
 وتدريبية

ا مقيًما
ً
فنان

4 926

4
1035

2k1M 

اإلنتاج الفني:

كتب أصدرها
 المعهد

نسخة من 
الكتب الصادرة 
من المعهد تم 
توزيعها محلًيا 

ودولًيا

منح فنية 
ألسماء فنية 

    سعودية 
وعربية

 فنًيا
ً

عمال ريال القيمة 
المالية لمنح 
مسك للفنون
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أثــــر 
شـركـــــــــــة 
مـــــــانجــــــا 
لإلنتــــــــــاج 

إلهام أبطال 
المستقبـــــــــل

67

+200

+1430

+120M

عرض في دور السينما 
وصاالت العرض

 تغطية إعامية

مشاهدة

مستفيًدا
47

نقطة تجزئة لبيع فيلم الرحلة

11

برامج تطويرية وتدريبية
3



MISK2021 | التقـــرير السنــــوي

6869

التابعــة  الشــركات  إحــدى  لإلنتــاج  مانجــا  تمثــل 
وتعمــل  “مســك”  ســلمان  بــن  محمــد  لمؤسســة 
ــو  ــاب الفيدي ــة، ألع ــوم المتحرك ــاج الرس ــال إنت ــي مج ف
لإلنتــاج  مانجــا  تمكنــت  وقــد  المصــورة.  والقصــص 
ســعودية  جهــة  بوصفهــا  مكانتهــا،  تعزيــز  مــن 
ــوى  ــة المحت ــال صناع ــي مج ــا ف ــا وعالميًّ ــدة إقليميًّ رائ
اإلبداعــي، مــــن خـــال نجاحهــــا فــــي عقــــد عــــدد مـــن 
ــن  ــدد مـ ــم عـ ــة، وتقدي ــة والعالميـّ ــراكات المحلّيـ الشـ
المشــاريع الجديــــدة التــــي شــــهدت أصــــداء الفتــة 
ــة.   ــداء عالمّي ــاهدات وأص ــدد المشـ ــتوى عـ ــى مسـ علــ
المواهــب  دعــم  علـــى  لإلنتــاج  مانجـــا  عملـــت  كمـــا 
ــة  ــرص تدريبيــّ ــم فــ ــتقطابها وتقديــ ــعودّية واســ الس
وتطويريـّــة لهـم بمـا يطلـــق طاقاتهـم اإلبداعّية ويعزز 

مواهبهــــم.

 
ــا  ــت مانج ــام 2021، أطلق ــن الع ــو م ــف يوني ــي منتص ف
 يابانــّي، حمل اســم فيلم 

ّ
لإلنتــاج فيلــم أنمــي ســعودي

الرحلــة، وُعــرض فــي دور الســينما المحلّيــة والعالمّيــة، 
ــا 

ً
وقــد حقــق الفيلــم تقييًمــا عالًيــا بلــغ %98 متفوق

ــس  ــي نف ــا ف ــرى أنتجته ــة أخ ــام عالمّي ــى أف ــك عل بذل
العــام شــركات عماقــة مثــل والــت ديزنــي بيكســار، 
 كبيــًرا 

ً
واســتديوهات مارفــل، كمــا تلقــى الفيلــم تفاعــا

ــر مــن  ــه، فحظــي بأكث ــو الترويجــي ل منــذ إطــاق الفيدي
ــون  ــل، و88 ملي ــون تفاع ــاع، و21 ملي ــون انطب 364 ملي
مشــاهدة، كمــا حصــد الفيلــم استحســان المشــاهد 
اإليجابــّي  بلغــت %98 مــن االنطبــاع  اليابانــي بنســبة 

ــة.  ــخة اليابانّي للنس
وعملــت مانجــا لإلنتــاج علــى وضــع خطــة متكاملــة 
الفيديــو  عــن  اإلعــان  مــن  بــدًءا  للفيلــم،  للتســويق 
ــان  ــع مهرج ــن م ــه بالتزام ــم إطاق ــذي ت ــّي وال الترويج
الفيلــم  عــرض  ذلــك  تــا  الدولــّي،  الســينمائّي  برليــن 
األوســط  بالشــرق  عربّيــة  دول   9 فــي  األولــى  للمــرة 
ــا مــع شــركة 

ً
وشــمال أفريقيــا، وعقــدت مانجــا اتفاق

“كــوخ ميديــا” األلمانّيــة لتوزيــع الفيلــم فــي 6 دول 

 عــن إقامــة عــدد مــن الفعاليــات الترويجّيــة 
ً

أوروبّيــة، فضــا
للفيلــم فــي الريــاض ودبــي وطوكيــو، كمــا عــرض الفيلــم 
فــي عــدد مــن المنصــات الرقميــة، وحقــق المركــز األول 
علــى منصــة “شــاهد” فــي األســبوع األول مــن عرضــه علــى 
المنصــة، كمــا حضــر الفيلــم ضمــن باقــة األفــام التــي 
تعرضهــا شــركة الخطــوط الســعودّية علــى متــن رحاتهــا، 
باإلضافــة إلــى عــرض النســخة اليابانيــة علــى 33 منصــة 

رقمّيــة يابانّيــة. 
 

باليــوم  يحتفــي  قصيــر  انميشــن  فيلــم  مانجــا  وأنتجــت 
نفديــه”،  “وطننــا  بعنــوان  والتســعين  الواحــد  الوطنــي 
عــدد  فــي  تمثلــت  التفاعــل  مــن  بموجــة  وحظــي 
مختلــف  علــى  مشــاهدة  مليــون   25 تجــاوز  مشــاهدات 
منصــات التواصــل االجتماعــي، باإلضافــة إلــى أكثــر مــن 49 

تفاعــل.  مليــون  و47  انطبــاع،  مليــون 

سينما ومنصة ُعرض
 فيها الفيلم 

+200
انطباع

364M
مشاهدة

88M

أطلقت أول فيلم أنمي 

 يابانّي  )فيلم الرحلة(
ّ

سعودي

ــل  ــة عمــ ــة بيئــ ــاج بتهيئ ــا لإلنتــ ــام مانجــ ــار اهتمــ ــي إطــ وف
ملهمــــة لابتــــكار، صنفــــت الشــــركة كأفضــــل بيئــــة عمــــل 
فــي المملكـة مـن قبـل شـركة “بيسـت بليسـيز تـوورك” التـي 
تعتبــــر معيــــاًرا عالميــًــا لجــــودة أماكــــن العمــــل، كما حصدت 
مانجــا لإلنتــاج جائــزة االبتــكار المقدمــة مــن ِقبــل شــبكة يوتــا 
ــد  ــك بع ــا”، وذل ــرات الع ــة “مغام ــن تجرب ــي ع ــه الرقم للترفي
ــة  ــي مدين ــم ف ِقي

ُ
ــل أ ــي حف ــة ف ــة دولّي ــع 16 جه ــس م التناف

ــة. ــا األمريكي ــة يوت ــي والي ــك ف ــولت لي س

فيلم الرحلة: 

فيديو اليوم الوطني )#وطننا_نفديه( 

تقييم الفيلم في قوقل 

 IMDB تقييم الفيلم في

اإلعالن التشويقي للفيلم:

نسبة اإلعجاب بالنسخة اليابانّية 

انطباع
وتفاعل

نسبة اإلعجاب

49M96%
مشاهدة

25M

 98%

 98%

80%

7.4

نسبة اإلعجاب بالنسخة العربّية 



MISK2021 | التقـــرير السنــــوي

70

أثــــر 
مــــــــدارس 
الـــريــــــاض 

حاضنة لألجيال.. 
مصنع للقادة

71

الطــاب:  بإعــداد  ــا 
ً

فائق اهتماًمــا  الريــاض  مــدارس  تولــي 
ــا، لتحقيــق تطلعاتهم والمســاهمة  ــا، وروحيًّ ــا، وأخاقيًّ فكريًّ
فــي خدمــة المجتمــع، وتعمــل علــى تعزيــز القيم اإلســامّية 
ــذه  ــل ه ــم، لتمث ــتوى العال ــى مس ــعودّية عل ــة الس والثقاف
القيمــة الطمــوح األقصــى الــذي تلتــزم المــدارس بتحقيقــه.
المدرســّية  البيئــة  بتهيئــة  الريــاض  مــدارس  عنيــت  وقــد 
الخطــط  مــن  عــدًدا  ووضعــت  الجائحــة،  مراحــل  خــال 
االحترازّيــة،  اإلجــراءات  مــع  تتوافــق  التــي  والبروتوكــوالت 
ــة  ــرة تعليمّي ــى وتي ــظ عل ــاب، وتحاف ــامة الط ــن س وتضم
ــا متخصًصــا 

ً
مســتمرة ومثمــرة، كمــا كونــت المــدارس فريق

إلدارة األزمــات، وفــي هــذا الســياق؛ حققــت مــدارس الريــاض 
فــي  الصحــة  وزارة  قبــل  مــن   )40/40( الكامــل  التقييــم 

االحترازّيــة. اإلجــراءات  تطبيــق 
ــات؛ نجــح طــاب مــدارس الريــاض  وبالرغــم مــن هــذه التحدي
الذهبّيــة  والميدالّيــات  الجوائــز  مــن  عــدد  تحقيــق  فــي 
والفضّيــة والبرونزّيــة، ضمــن عــدد مــن المســابقات المحلّيــة 
واالبتــكار  والعلــوم  الرياضّيــات  مجــاالت  فــي  والدولّيــة 
ــا 

ً
ــا الفت ــة تنوًع ــات الاصفي ــهدت الفعالي ــا ش ــة. كم والرياض

فــي اختصاصاتهــا ومجاالتهــا لتطويــر الطــاب واستكشــاف 
ــة  ــام، وبرمج ــة األف ــدورات صناع ــم، ك ــم ومواهبه قدراته
ألعــاب الفيديــو، ومســابقة القــرآن الكريــم، ومســابقة الفنان 
المبــدع، باإلضافــة إلــى احتفالّيــة اليــوم الوطنــي التــي شــارك 

ــا آخــر. فيهــا 3481 طالًبــا وطالبــة، و14 برنامًجــا افتراضيًّ
52% 48%

 3780 
طالًبا وطالبة

برنامًجا

فعالية

ميدالّية ذهبّية

ميدالّية فضّية 

ميدالّية برونزّية

مبادرة

35

78

28
28
73

18

اختبارات قياس:
3 طــالب مــن مــدارس الريــاض 
علــى  األوائــل  الثالثيــن  ضمــن 

المملكــة مســتوى 
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أثــــر 
مـــــــدارس 
مســــــــــك 

اكتشاف المواهب.. 
تعزيز اإلبداع

73

تعمــل مــدارس مســك بشــكل دؤوب علــى تنشــئة الطــاب؛ 
ليكونــوا مبتكريــن ومبدعيــن، وتهتــم بتمكينهــم مــن رســم 
ــه،  ــع وخدمت ــادة المجتم ــم لقي ــة به ــدة خاص ــارات فري مس
وذلــك مــن خــال إعــداد نمــوذج تربــوي فريــد مــن نوعــه، 
يســتعين بأعضــاء هيئــة تدريــس محلّييــن ودولّييــن مــن ذوي 
ــروعات  ــى المش ــة عل ــة قائم ــة تعليمّي ــم تجرب ــرة، لتقدي الخب
بالمهــارات:  الشــابة  العقــول  لتزويــد  التجريبــي،  والتعلــم 
ــة، الازمــة للنجــاح فــي  ــة، واالجتماعّي ــة، واألكاديمّي اإلدراكّي

ــة. ــم اليومي حياته
وقــد واصلــت مدارس مســك جهودهــا لتعزيز بيئــة تعليمّية 
ملهمــة لطابهــا، وتهيئــة الفــرص الكفيلــة بتطويرهــم 
وتمكيــن مواهبهــم، وبالرغــم مــن ظــروف الجائحــة التــي 
قّيــدت برامــج المــدارس ومبادراتهــا؛ إال أنهــا نجحــت فــي 
تحقيــق نســبة حضــور للطــاب بلغــت %95، وتقديــم أكثــر 
مــن 3200 ســاعة تعليمّيــة فــي مــواد: الرياضّيــات، واللغــات، 

والعلــوم، والتقنيــة، والموســيقى.
ــن  ــدد م ــذ ع ــك بتنفي ــدارس مس ــادرت م ــرى؛ ب ــة أخ ــن جه م
الفعاليــات والبرامــج المرافقــة للمناهــج فــي مجــاالت: البيئة 
إلــى دورات  باإلضافــة  والرياضيــات،  والهندســة، والتقنيــة، 
تطويرّيــة فــي مجــاالت الفنــون والموســيقى، والرياضــات 
أدى  مــا  وهــو  الطاولــة،  وتنــس  القــدم  ككــرة  المختلفــة 
إلــى تأهــل عــدد مــن طــاب مــدارس مســك للمشــاركة فــي 
ــي  ــول ف ــة، والقب ــتوى المملك ــى مس ــة عل ــابقات رياضّي مس

األكاديمّيــات واألنديــة الرياضّيــة المحلّيــة.
النفســّية  طابهــا:  بســامة  مســك  مــدارس  وعنيــت 
ــة، لتكــون أول مدرســة فــي المملكــة تطبــق نظــام  والبدنّي
مــن  عــدًدا  المــدارس  عقــدت  كمــا  اإليــذاء.  مــن  الحمايــة 
لتعزيــز  الطــاب  أمــور  أوليــاء  مــع  االفتراضّيــة  اللقــاءات 
طابهــا  مســتقبل  يخــدم  بمــا  والبنــاء،  المؤثــر  التواصــل 

عليهــم. باألثــر  ويعــود 

70% 30%

273
طالًبا وطالبة

برنامًجا

فعالية

مبادرة

17

24

2
1
1

25

ميداليتان ذهبّيتان

ميدالية فضّية 

ميدالية برونزّية
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مدينة األميـــــــــــر 
محمـد بن سلمان 
غيــــــــــر الربحيــــــة

أول مدينة 
غير ربحية في العالم

75

44%
مساحات خضراء

مساحة المدينة 

كم 2 3.4

مدينة صديقة
للبيئة

حاضرة رقمية

تصميم مدني يتناغم
مع وادي حنيفة
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مؤسســة  بــه  تقــوم  الــذي  الحثيــث  للســعي  امتــداًدا 
المواهــب  نحــو تمكيــن  بــن ســلمان »مســك«  محمــد 
المملكــة  مســتقبل  وصناعــة  الشــابة،  الســعودّية 
والعالــم، أعلــن صاحــب الســمو الملكــّي األميــر محمــد بــن 
ســلمان حفظــه اللــه عــن إطــاق مشــروع مدينــة األميــر 
ــر  ــة غي ــون أول مدين ــة، لتك ــر الربحّي ــلمان غي ــن س ــد ب محم

ربحّيــة فــي العالــم.

صممــت المدينــة لتتمحــور حــول اإلنســان وجــودة حياتــه، 
الصديقــة  مكوناتهــا  عبــر  االســتدامة  غايــات  وتحقــق 
لإلنســان والبيئــة، ســواء مــن حيــث تصاميــم المدينــة 
الملهمــة للمشــي وممارســة الرياضــات المختلفــة، أو من 
ا 

ً
ــز ــا مرك ــي كونه ــة ف ــا المدين ــي تمثله ــة الت ــث القيم حي

ــا  ــز فيه ــول، تتمرك ــام العق ــكار وإله ــا لابت ــا عالميًّ إقليميًّ
األكاديميــات، ومراكــز اإلبــداع والتقنيــة، ومعاهــد الفنــون 
ــة  ــات المتخصص ــا للكيان ــن احتضانه  ع

ً
ــا ــارح، فض والمس

فــي األنظمــة التكنولوجيــة الحديثــة، كإنترنــت األشــياء، 
أخــرى؛  جهــة  ومــن  والروبــوت.  االصطناعــي  والــذكاء 
ــى  ــه عل ــي وتطبق ــوأم الرقم ــوم الت ــة مفه ــى المدين تتبن
وتعمــل  المؤسســاتّية،  ومكوناتهــا  كياناتهــا  مختلــف 
ــتثمرين  ــة، والمس ــوال الجريئ ــتضافة رؤوس األم ــى اس عل

المهتميــن بالمســاهمة المجتمعيــة حــول العالــم.
 

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن سلمان “ مسك “ 

ــم2،  ــاحة 3.4 ك ــى مس ــة عل ــي وادي عرق ــة ف ــع المدين تق
وتمثــل المســاحات الخضراء منهــا %44، وتطبــق المدينة 
أعلــى معاييــر الحوكمــة وفــق منهــج اســتراتيجي متــوازن، 
يجعــل مــن المدينــة حاضــرة رقمّيــة متطــورة، ووجهــة 
ا 

ً
محفــز عالمًيــا  ا 

ً
ومركــز واالســتثمار،  لألعمــال  رئيســة 

ــتراتيجّية  ــتهدفات االس ــد المس ــّي كأح ــر الربح ــاع غي للقط
ــك«. ــلمان »مس ــن س ــد ب ــة محم ــدى مؤسس ل

»ستســاهم المدينــة غيــر الربحيــة 
تحقيــق  فــي  نوعهــا  مــن  األولــى 
ــن  ــد ب ــة محم ــتهدفات مؤسس مس
ســلمان »مســك« في دعــم االبتكار 
وريــادة األعمــال، وتأهيــل قيــادات 
ســتوفره  بمــا  وذلــك  المســتقبل، 
مــن فــرص وبرامــج تدريــب للشــباب 
والشــابات، كمــا ســتضم جملــة مــن 
الخدمــات التــي ستســاهم فــي خلــق 
مــن  للمســتفيدين  جاذبــة  بيئــة 

أنشــطة المدينــة«

في المدينة:

- مؤسسات محلّية وعالمّية. 
- مسارح ومعاهد للفنون. 

- أكاديمّيات متطورة. 
- مراكز ابتكارّية وإبداعّية. 

- مجمع سكنّي متكامل.
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مدينة األمير محمد بن سلمان غير الربحية
أول مدينة غير ربحية في العالم
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مؤشـر الشبــاب 
العالــــمي 

إعداد الشباب لمستقبـــل 
ما بعد الجــــائحة

 دولة

30

عينة الدراسة

 31500 
شاب وشابة

الفئة العمرية 
30-18 سنة

عن مؤشر الشباب العالمي
ــاق  ــك” بإط ــلمان “مس ــن س ــد ب ــة محم ــت مؤسس ــتقبل؛ قام ــراف المس ــباب واستش ــا الش ــتطاع قضاي ــعًيا الس س
مشــروع بحثــّي عالمــّي لرصــد وقيــاس جاهزيــة الشــباب للتحديــات المعاصــرة، وقــراءة أوجــه االقتصــاد المعرفــّي وأثــره 
ــات ذات العاقــة بتمكيــن الشــباب مــن مواجهــة  فــي مســتقبلهم فــي نســخته الثانيــة، وإثــراء السياســات والمنهجّي

ــتقبلّية. ــات المس التحدي

النطاق الجغرافي

81

ــة  ــي بداي ــة ف ــملت 25 دول ــة ش ــتقصائّية ميدانّي ــة اس ــي دراس ــام 2018، ف ــي ع ــباب العالم ــر الش ــروع مؤش ــق مش انطل
المشــروع، واســتهدفت مؤشــرات كمّيــة ونوعّيــة واســتقصائّية، باإلضافــة إلــى اســتطاعات الــرأي واســتباناٍت لتوثيــق 
آراء الشــباب، فيمــا اتســع نطــاق الدراســة فــي نســخته للعــام 2021 ليشــمل 30 دولــة تمثــل %68 مــن شــباب العالــم، 
ــا، منهــا 59  ا، أســهموا فــي بنــاء 126 مؤشــًرا فرعيًّ ــا شــبابيًّ

ً
وقــد شــارك فــي بنــاء المؤشــر 31500 شــاٍب وشــابة، و17 كيان

مؤشــًرا تــم جمعهــا وتحليلهــا مــن جهــات عالمّيــة متخصصــة.

 مجاالت تركيز المؤشر:
•  تحديد التحديات العالمّية التي يواجهها الشباب.

•  تمكين الشباب للمشاركة واإلسهام في االقتصاد القائم على المعرفة.
•  خلق الحوار وإثرائه حول تنمية الشباب، وصياغة السياسات الداعمة. 

•  دراسة أفضل الممارسات العالمّية في مجال تنمية الشباب.
 

محاور المؤشر:

1. موضوعات مستقبل الشباب

الديناميكّية االقتصادية التعليم والمهارات 

البنية التحتية التوظيف وريادة األعمال 

األمن والحوكمة المواطنة العالمّية 

القدرة على االبتكارالصحة

2. النظام البيئي لتنمية الشباب
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مـؤسسة محمد 
بن سلمــان 

»مسك« 
فـي اإلعـالم

تواصل مستمر.. 
أثر دائم

83

+40

8.25K

+1.7K

عدد المشاريع اإلعامّية 

عدد الصور التي تم التقاطها  

عدد ساعات التصوير  

عدد التقارير التلفزيونّية  

+30
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المبادرات االتصالّية
ــة  ــك” عناي ــلمان “مس ــن س ــد ب ــة محم ــت مؤسس أول
االتصــال  وســائل  فــي  اإلعامــّي  بحضورهــا  خاصــة 
مــن  عــدد  بتقديــم  وبــادرت  والتقليدّيــة،  الحديثــة 
الصــوت  تعزيــز  إلــى  الهادفــة  االتصالّيــة  المنتجــات 
كجهــة  تموضعهــا  وتعزيــز  للمؤسســة،  اإلعامــّي 
رائــدة فــي خدمــة الشــباب وتمكيــن قدراتهــم لرســم 
مــن  االهتمــام  هــذا  وتجســد  المملكــة،  مســتقبل 
التــي  والبرامــج  للمبــادرات  الممنهــج  النشــر  خــال 
ــا، والتغطيــة  ــا وعالميًّ قامــت بهــا المؤسســة محليًّ

واألحــداث. للفعالّيــات  والمتنوعــة  المتكاملــة 
ــا،  تلفزيونيًّ تقريــًرا   30 مــن  أكثــر  المؤسســة  قدمــت 
منصــات  فــي  ــا  صحفيًّ خبــًرا   40 مــن  أكثــر  ونشــرت 
ــاج  ــذ وإنت ــادرت بتنفي ــا ب ــة، كم ــة ودولّي ــة محلّي صحفّي
ــا، وتغطيــة 35 برنامًجــا  أكثــر مــن 40 مشــروًعا اتصاليًّ
ــة  ــة مرئّي ــك مكتب ــون بذل ــة، لتتك ــج المؤسس ــن برام م
و86  صــورة،   8250 مــن  أكثــر  قوامهــا  توثيقّيــة 
العمــل  ألــف مقطــع فيديــو، حققتــه ســاعات مــن 

ســاعة.  1700 تجــاوزت  التصويــري 
ــك”  ــلمان “مس ــن س ــد ب ــة محم ــت مؤسس ــا عمل كم
علــى إنتــاج عــدد مــن أعمــال الفيديــو، لتمثــل مشــاركة 
باأليــام  االحتفــال  فــي  المؤسســة  مــن  تفاعليــة 
فــي  فقدمــت  والعالمّيــة،  الوطنّيــة  والمناســبات 
 حمــل وســم )#فينــا_

ً
اليــوم الوطنــي للمملكــة عمــا

منهــم(، باإلضافــة إلــى فيديــو )ألنــك األســاس( الــذي 

ــى  ــان عل ــالة عرف ــه رس ــت ل ــم، ووجه ــه بالمعل ــت في احتف
ــم.  ــّي للمعل ــوم العالم ــبة الي ــد، بمناس ــل الغ ــه لجي إلهام
للشــباب  العالمــي  اليــوم  فــي  المؤسســة  وشــاركت 
بفيديــو )نمكــن الشــباب لغــٍد واعــد( الــذي اســتعرض عــدًدا 
المبتكــر وإســهامه فــي مجــاالت علمّيــة  الشــباب  مــن 
وريادّيــة مختلفــة، باإلضافــة إلــى فيديــو )إبداعهــا مســك( 

بمناســبة اليــوم العالمــي لإلبــداع واالبتــكار.
 

ــن   م
ً

ــلة ــة سلس ــت المؤسس ــل؛ أطلق ــد متص ــى صعي وعل
مســك(،  قلــب  )مــن  بعنــوان  الملهمــة  الفيديوهــات 
وهــي لقــاءات قصيــرة مــع عــدد مــن موظفــي المؤسســة، 
تحدثــوا مــن خالهــا عــن طموحاتهــم ورؤاهــم للكيــان، 
وفيديــو  القادمــة،  والمهنّيــة  الشــخصّية  وتطلعاتهــم 
الــذي ركــز علــى تعزيــز هوّيــة الكيــان ودور  )أثــر مســك( 
ــي  ــتثمار ف ــباب واالس ــم الش ــي دع ــادي ف ــة الري المؤسس

االنســان.

85
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فينا منهم  #اليوم_الوطني_السعودي 91

ألنك األساس #اليوم_العالمي_للمعلم

ن الشباب لغٍد واعد..  #اليوم_العالمي_للشباب
ّ
مك

ُ
ن

 ) إضغط هنا  (

 ) إضغط هنا (

 ) إضغط هنا (

إبداعها مسك.. #اليوم_العالمي_لإلبداع_واالبتكار

سلسلة #من_قلب_مسك

#أثر_مسك

 ) إضغط هنا (

 ) إضغط هنا (

 ) إضغط هنا (

https://www.youtube.com/watch?v=rPHFgOtTz1s
https://www.youtube.com/watch?v=GK6tkWAwMhI
https://www.youtube.com/watch?v=mlmMMbzFyFI
https://www.youtube.com/watch?v=AFl6JrfncSY
https://www.youtube.com/watch?v=6azmF0cUJdM
https://www.youtube.com/watch?v=VUXhC2HdFzo


تواصل معنا

MiskKSA

أرقام التواصل

2021

https://twitter.com/MiskKSA?s=20&t=R-0zOAauTF9MgAjLlgUT1g
https://www.facebook.com/miskksa
https://www.instagram.com/miskksa/
https://www.snapchat.com/miskksa
https://www.youtube.com/channel/UCtjBay22pmN37xp3MH1ZtBQ/featured
https://misk.org.sa


امتداٌد لألثر.. تمكيٌن للشباب


	التعــــريف 
	بمؤسسة 
	محمد بـن سلمان
	«مسك»
	استراتيجية 
	مــــؤسسة 
	محمد بـن سلمان
	«مسك»
	نظرة شاملة 
	للعام 2021
	أثـــر 
	مؤسسة محمد 
	بـن سلمان
	«مسك»
	أثــــر 
	معــــــــــهد 
	مســـــــــــك 
	للفنــــــــون 
	أثــــر 
	شـركـــــــــــة مـــــــانجــــــا للإنتــــــــــاج 
	أثــــر 
	مــــــــدارس الـــريــــــاض 
	أثــــر 
	مـــــــدارس مســــــــــك 
	مدينة الأميـــــــــــر 
	محمـد بن سلمان 
	غيــــــــــر الربحيــــــة
	مـؤسسة محمد 
	بن سلمــان 
	«مسك» 
	فـي الإعـلام



