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مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

غير ربحية (” مجموعة األغر للفكر اإلستراتيجي ”تضمُّ 
يس  ت التأس ف     ) تح سعوديين بمختل رين ال ن المفك ة م نخب

ى اإلسهام في                والء عل ديني وال وازع ال فئاتهم ، حملهم ال
ف    ة مختل تراتيجية لتنمي دائل إس وير ب ي   تط ات ف القطاع

. المملكة ، اقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا
شريفين   رمين ال ادم الح ام خ ة لمق دمت المجموع د ق وق
ة     تراتيجية الخاص ز االس د العزي ن عب د اهللا ب ك عب المل
ي  ع معرف ى مجتم ة إل ول المملك . بتح

  المقدمــــــة 

استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   

١



مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

ه اهللا –ووجه  ى – حفظ وم المجموعة بعرضها عل أن تق  ب
شتها          شارية ومناق ه االست المجلس االقتصادي األعلى وهيئت
ى                 ساعد عل ا ، ي اهم مشترك حوله ى تف في سبيل التوصل إل

.النظر في امكانية تطبيقها  
آما تشرفت المجموعة بعرض االستراتيجية على سمو ولي              

،إضافة الى عرضها على الهيئة             العهد حفظه اهللا    
.   االستشارية للشؤون االقتصادية حسب التوجيه السامي              

استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   

٢



مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

ت  د اتَّبع ر”   وق ة األغ ذه  “ مجموع دادها له ي إع ف
ة  ة التالي تراتيجية المنهجي : االس

ل         ـدة و الجبي ن جــ ل م ي آ ل ف الث ورش عم د ث عق
المجتمع          ين ب ـع المعني والرياض ضمت ممثلين لجمـــــــــــي

ة         دون  -المعرفي وجميع الفئــــــــــات في آل مناطق المملك
تثناء  ن    -اس يهم م ا ف ة شخص بم ددهم ثالثمائ ارب ع  ، ق

.نساء ورجال ،شباب وشابات المجتمع السعودي

استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   
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مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

ي    دول الت ة بعض ال اذج تجرب ة نم تخدمت المجموع  واس
رؤية التحول إلى دولة    (سبقتنا في هذا المجال مثل ماليزيا       

ام   ول ع ة بحل ا ) م٢٠٢٠متقدم ا وغيره ، وآوري
 

ة   ديم آاف شكوًرا بتق ة م المي للتنمي ك اإلس ام البن  وق
ة            التسهيالت لالستعانة بخبراء من البنك الدولي و من دول
ي ورش      رت ف ي ج شات الت شقيقة إلدارة المناق ا ال ماليزي
ثالث ل ال  العم

استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   

٤



مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

ارة          قامت المجموعة باالشتراك مع الخبراء الماليزيين بزي
ة  سات التعليمي ة والمؤس ات الحكومي ف الهيئ مختل
ة     رى ذات العالق سعودية الكب شرآات ال ة وال والتدريبي
ة في                ة قائم لَّ تجرب بغرض نشر الفكرة ، واالستفادة من آ
ات            ى إمكان مجال التطوير المعرفي ، إضافة إلى التعرف عل

ين  اون ب ر “ التع ة األغ وير   “ مجموع ات لتط ذه الجه وه
ـة     ي المملك ي ف ع المعرف .المجتم

استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   

٥



مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

الرؤية 

أن نكون مجتمًعا معرفيًّا منتًجا و مناِفًسا                  

) هـ   ١٤٤٤(   عالميًّا  بحلول عام          

استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   
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مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

الرسالة    
بنـاء مجـتمع معرفي متكامل عالمــيًّا يحقق    

تنمية مستدامة من خالل بناء ثروة بشرية   

مبدعة وبيئة تقنية  وبنية تحتية حديثة   

ُمَحفَِّزه لتحسين مســتوى المعيشة والرقي   

. بالمجتمع السعودي 

استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   
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مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

ه وتطوير  ى توجي ا المعرفي عل ز مجتمعن يرتك
ه اإلسالمية،   ى قيم ستنًدا عل ة م روة الفكري الث
ة    ق تنمي ري لتحقي داع الفك سخًرا اإلب وم
ن   وير م وًرا للتط رد مح ون الف ستدامة ، ويك م

ة   رية واالجتماعي ه األس الل روابط  . خ
 

مرتكزات مجتمعنا المعرفي  

استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   

٨



ترسيخ العوامل  الميزة التنافسية   الرقي المادي
 و الفكري 

)١الشكل  (

اإلنتاجية 
الصناعية بناء  

الثروة    

 االنتاجية الكلية

انتاجية العمالة

العـوامل     
 المساعدة    

البنية التحتية      

الحوافز    

التفاعل     

 المؤسسات  

القاعدة       
األساسية  

آات     
محر
ال

سية  
ألسا
ا

 

االسالم  

القدرة  
 اإلبداعية

رأس المال
الفكري

مبادئ و قيم  اإلنتاجية 
الخدمية

٩



إن اهللا يحب إذا
عمل أحدآم عمالً   

أن يتقنه

خالفة اإلنسان 
في األرض  

االزدهار    
فكريا  (

) وماديا

إتقان األعمال  
الصناعية
و الخدمية 
و الفكرية

دولة المؤسسات    
و تطبيق النظام

التعليم 

البنية التحتية      

الثروة البشرية       

االستثمار في األجيال 
القادمة  

الشريعة
و مكارم األخالق

)الدين(

)العقل (إقرأ

 األرضإعمار
)المال(

الثروة الفكرية
)النفس(

المستقبل 
)النسل(

)٢الشكل  (

مقاصد الشريعة  
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مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

وال ينبغي للمملكة أن تخطو ببطء في تطوير مجتمعها         
واقتصادها معرفًيا ، بل عليها أن تسعى للقفز لتحقيق          

ك  ساع -ذل خة؛نظًرا لالت دتنا الراس ن عقي ا م  انطالق
دول التي سبقتها              ة ال ين بقي ا وب المتزايد للفجوة بينه

ال  ذا المج ي ه ذه . ف ق ه ى تحقي ساعدها عل ا ي وم
رامج      ة و الب ادة الواعي ة القي زة المطلوب القف
والمؤسسات والبنى التحتية التي يتطلب بعضها إعادة        
شكل        ي، ال ع المعرف اء المجتم ي بن ساهم ف ه لت تفعيل

استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   

١١

  :التالي 



معظم دول العالم االسالمى

وثبه انتقالية    
 (  تختصر مرحلة او اآثر لالنتقال من منطقة المستخدمين لمنطقة التفاعل  (

المملكه العربية السعوديه   

بعض دول الخليج 

آوريا

الدول المتقدمة    

عدة    
سا
الم

ل 
وام
الع

التواصل  
 مع العالم

)٤الشكل  (

منطقة االستخدام والتابعية  منطقة اإلبداع منطقة التفاعل 

 ماليزيا و تشيلى
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مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

 التحديات والتهديدات المحلية  التي تواجه المملكة في الوقت الحاضر                         

تزايد أعداد الداخلين لسوق 
العمل وتزايد معدالت البطالة 

في المملكة  

التفسيرات الدينية 
واالجتماعية ضيقة  

األفق  

قصور في األنظمة والقوانين    
وتفاقم البيروقراطية  

نقص المهارات بين   
السعوديين  

عدم االستغالل الكامل    
للموارد البشرية   

الثروات معدنية -المرأة(والطبيعية 
 )وغيرها

استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   
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مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

التحديات والتهديدات المحلية التي تواجه المملكة في الوقت الحاضر                       

بقاء المملكه تحت   
المجهر والرقابة     

الدوليه 

استمرار االعتماد   
المطلق على دخل    
صادرات النفط

التضخم والقدرة  
المالية الُمتقلبة 

استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   

١٤



مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

االضطرابات      
 والمنافسة االقليميه     

تسارع التغيرات      
التقنية العالمية          

ظهور قوى عظمى     
الصين (اقتصاديًًّا 
...) والهند 

تسارع التغيرات      
العالمية في انظمة          

 التعليم       

مصادر الطاقة        
البديلة      

  التحديات والتهديدات العالمية التي تواجه المملكة في الوقت الحاضر                           

استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   

١٥



مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

تنامي دور المؤسسات   
 العالمية للمجتمع المدني  

الفكر التطرفي واتساع  
دائرة اإلرهاب

االحتباس الحراري     
وتخفيض استهالك      

الطاقة
تنامي الحوآمة   

 والعولمة االقتصادية   

 التحديات والتهديدات العالمية التي تواجه المملكة في الوقت الحاضر         

تقلبات أسعار النفط    
والرآود االقتصادي    

العالمي 

استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   استراتيجية المجتمع المعرفي في المملكة   
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مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

 األهداف االستراتيجية  

ي     :أوال  دة ف ا رائ تراتيجي وجعله ة االس ع المملك ز موق تعزي
ار   شبكة االبتك ة،ومرآزًا ل المية للتنمي ة االس ق الرؤي تحقي
ا في            العالمية،وهنالك العديد من المبادرات التي يمكن طرحه

.هذا الخصوص 
ا  ة   :ثاني ة المعرف وده ثقاف سعوديين تق ن ال د م ل جدي شئة جي     تن

.والتعلم
.تنويع اقتصاد المملكة  :ثالثا  
. تعزيز البنية التحتية للمعرفة  :رابعا 

١٧



مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

نة       :أوًال دة س شباب لم ة لل ة المدني رامج الخدم ق ب تطبي
ضباط    يم واالن يل الق داع وتأص ارات اإلب ساب مه الآت

ل ات العم اث  . وأخالقي ي االبتع ر ف شكل آبي ع ب والتوس
.الخارجي للتدريب 

١٨

مبادرات استراتيجية سريعة المردود  



مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

من ضمن ما يقوم   “صندوق التنمية المعرفية      ” إنشاء  :ثانيًا  
به شراء الملكية الفكرية واستثمارها عالميًّا،واالستفادة من            
المدن االقتصادية الجديدة آمدن معرفية لتصبح نواة لجذب           

الصناعات المعرفية ومراآز     
االبتكار   

١٩



مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

ًا  سة  : ثالث اءات مناِف اد آف ي إليج يم األهل ز التعل م وتحفي دع
ل    ا قب يم م وير تعل ى تط ز عل رامج ترآ ع ب ا ، وض عالميَّ
ال               ة رياض أطف شاء وهيكل ك إن المرحلة االبتدائية بما في ذل

حديثة ومحفزة

٢٠



مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

ًا  ة : رابع ـفاءات  العالمي ـطاب الكــــ ـام استق وير نظــــ تط
زة  اص   -المتمي شكل خ ا ب المية منه ـال  - اإلس ي مجــ  ف

ة      ة الدائم ك واإلقام ـام التملي ك نظــــ ي ذل ا ف ـرفة ، بم المع
ا   اءات  ومنحه ـذه الكف ـين هـ شمل توطــــ يس لي والتجن
الجنسية السعـوديــة، لتسريع اآتساب رأس المال الفكري

٢١



مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

 بمـــــــا في ذلك–توفير خدمــــات إنترنت سريعة : خامسًا 
ريض    اق الع ة النط ـوم   -خدم واطن برســــــ ل م  لك

مخفضة،لتمكين المجتمع من التواصل و تبادل المعلومات

٢٢



مجموعــة األغـــر    مجموعــة األغـــر    

تأسيس آيان للمجتمع المعرفي            

رتبط ان ي اد آي رةً إيج شريفين  مباش رمين ال ـادم الح  بـخ
وم    ا، يق سعودي معرفيًّ ع ال ة المجتم ة وتوعي سيق لتنمي بتن

ة ا ل ومتابع اللخطط ووتفعي ذا المج ي ه ة ف ود القائم . الجه
ارزة        و ادات ب ضم قي شارية ت ة است ان هيئ ذا الكي ون له يك

. ًاميوعال محليًّا

٢٣


