






٢

المملكة تضم عقوًال نيرة ومتميزة، والموهوبون هم  بذور الحضارة 
والتقدم، والتردد والتأخير في رعايتهم يقضيان على الطاقات المبدعة

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه اهللا-

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
األمير محمد بن سلمان  آل سعود -حفظه اهللا-

سنجمع المبدعين والموهوبين من كل العالم، لنصنع شيئًا مختلفًا



٣

كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود -يرحمه اهللا-
 في حفل إطالق المؤسسة

١٤١٩/٠٣/٠٨هـ

دون  الصغيرة  بالنبتة  تكون  ما  أشبه  أهلها  من  اهتمام  دون  الموهبة  إن 
رعاية أو سقيا، وال يقبل الدين وال يرضى العقل أن نهملها أو نتجاهلها..



٤

المؤسسة  تأسيس  ربط  من  بدءًا  الوطن،  قيادات  ودعم  باهتمام  نشأتها  منذ  "موهبة"  حظيت 
عبدالعزيز  الملك  العظيم  الوطن  هذا  مؤسس  قبل  من  الرياض  لدخول  المئوية  الذكرى  بتخليد 
ورجاله المخلصين، عندما أصدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود 
خالل فترة االحتفال بالذكرى المئوية بتاريخ ١٤١٩/١٠/٠٥هـ، بإنشاء مؤسسة الملك عبدالعزيز 
الملك عبداهللا بن عبدالعزيز منذ  الشريفين  الحرمين  ورجاله للموهبة واإلبداع، وترأسها خادم 

تأسيسها حتى وفاته -رحمه اهللا-.

هذه المبادرة الذكية في رعاية الموهوبين تعد إضافة عالمية مهمة تضاف إلى رصيد المملكة 
الوطن،  حدود  تجاوزت  التي  النوعية  اإلنسانية  المبادرات  إطار  في  التاريخي  السعودية  العربية 
فهي مؤسسة وطنية المنشأ، لكنها عالمية اإلطاللة؛ إذ ترعى الموهبة.. حيث تنتمي؛ كونها 

الرافد األساس الزدهار البشرية.

ُبنيت على دراسات رصينة أدت إلى  لم تكن فكرة تأسيس "موهبة" فكرة لحظية أو طارئة، بل 
رسم سياسة المؤسسة في اكتشاف ورعاية الموهوبين واالستثمار فيهم، حيث تم تطوير خطة 
استراتيجية بعناوين تتناسب ومعطيات المرحلة، بداية بالتأسيس، ثم االنتشار النوعي، ثم التمكين 
المستويات  على  طالبها  وإنجازات  وإنجازاتها  المؤسسة  مخرجات  في  ذلك  وظهر  والتميز، 
المحلية والعالمية، وأشادت العديد من المنظمات الدولية بتجربة "موهبة"، وذكرت أنها تملك 

نموذجًا فريدًا ُيعد األفضل على مستوى العالم في شموليته لرعاية الموهوبين.

استمر إيمان قيادة الوطن بموهبة ودعمها في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز - حفظه اهللا - حيث تم ترشيح "موهبة" لتقدم تجربتها في رعاية الموهوبين أمام 
منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، وأدت المشاركة لسعي اليونسكو 
المنظمة في  األعضاء في  الدول  من  العديد  لدعم  "موهبة" ومخرجاتها  خبرة  من  لالستفادة 



رعاية الموهوبين لديهم، وتّوج دعم القيادة لموهبة بموافقة المقام السامي على أن تقوم 
مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع بتنظيم المؤتمر العالمي للموهبة واإلبداع، 
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، وحضور أمير منطقة الرياض بالنيابة 
عنه؛ بحيث ُيعقد كل عامين، وسُتعقد النسخة األولى من المؤتمر ضمن رئاسة المملكة العربية 
السعودية لمجموعة العشرين لعام ٢٠٢٠م، لتجسيد الدور الذي تحتله الموهبة في المملكة 

على خارطة السياسات الدولية.

وكون المملكة تمتلك هذا التميز العالمي في رعاية الموهوبين، وأصبحت مكان ثقة واعتزاز 
لكل من ينتمي إلى "موهبة"، سواٌء أفرادًا أو مؤسساٍت، ولرغبة "موهبة" الجادة في مد جسور 
التشارك المجتمعي وبناء عالقات مميزة، تحقق البيئة المحفزة للموهبة واإلبداع، وتعزز الشغف 
بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل، جاءت فكرة مبادرة عضوية "موهبة" التي تستهدف 
إلى  واالنضمام  واإلبداع  الموهبة  لمجتمع  باالنتماء  المهتمين  وأفراده  المجتمع  مؤسسات 
احتياجاتهم  تلبي  خاصة،  وخدمات  امتيازات  المشتركين  يمنح  الذي  موهبة  عضوية  برنامج 
المختلفة التي تليق بالموهبة كقيمة مكتسبة، وتليق بموهبة كمؤسسة تمتلك أفضل برنامج 

رعاية شاملة للموهوبين في العالم.

٥

د. سعود بن سعيد المتحمي



٦

تهتم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة" بتطوير برامجها وخدماتها 
للموهوبين والمبدعين؛ إيمانًا منها بالدور المهم الذي تقدمه لرعاية هذه الفئة، وتوجيهها 
للمشاركة الفاعلة في بناء االقتصاد الوطني بكل تمكن وثقة، ورغبة من "موهبة" في توسيع 
خدماتها وبرامجها، أتاحت فرصة االستفادة من بعض البرامج والخدمات لجميع فئات المجتمع 
الفردية والمؤسسية، من خالل مشروع "عضوية موهبة"، وهو برنامج ذو منافع متنوعة، ينضم 
للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز  الملك  مؤسسة  وتسعى  العضوية،  شروط  عليه  تنطبق  من  إليه 
واإلبداع "موهبة" إلى تقديم أرقى الخدمات الممكنة لألعضاء، كما أن مشروع العضوية يبني 
عالقة مميزة مع فئات المجتمع كافة، وقد حظيت المؤسسة باالهتمام والدعم من مقام خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه اهللا- لتسهم في بناء منظومة وطنية 
للموهبة واإلبداع في المملكة العربية السعودية، من خالل عالقاتها وشراكاتها االستراتيجية 

المحلية والعالمية، لتحقيق التكامل والريادة في مجالي الموهبة واإلبداع.

إن ثقة المجتمع في المخرجات النوعية التي قدمتها "موهبة" وساهمت في ريادة المملكة 
اإلنسانية  والعلوم  والكيمياء،  والفيزياء،  والرياضيات،  العلوم،  مجاالت  في  السعودية  العربية 
تعزز  فالعضوية  واإلبداع،  الموهبة  لرعاية  وشريكًا  مصدرًا  المجتمع  من  يجعل  والحياتية، 
تحقيق  في  للمساهمة  ورعايتهم،  والمبدعين  الموهوبين  صناعة  في  االجتماعية  المسؤولية 

مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠. 

٦



٧

من التكوين إلى التمكين..

عامًا، غرسنا "موهبة" بذرة لإلبداع في تراب الوطن، وقد رويناها على مر السنين بماء  قبل ٢٢
المثابرة واإلخالص، وبذلنا غاية جهدنا وعنايتنا لتترعرع تحت شمس المستقبل الطموح. وها هي 

البذرة المباركة تنمو ويصلب عودها، لتصبح شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء.

مواسمه  ويواكب  واالهتمام،  بالعناية  غرسه  يتعهد  أن  الغرس  على  للقائم  بد  ال  كان  ولما 
خططنا  لتحليل  خبراتنا  أفضل  وظفنا  فقد  ومتطلباته،  نموه  مراحل  بتغير  المتغيرة  واحتياجاته 
االستراتيجية السابقة ومدى مالءمتها لموقعنا الراهن على خارطة المؤسسات العالمية المعنية 

بمجاالت االبتكار ورعاية المواهب المبدعة.

ألفضل  االستقصائية  والدراسات  المرجعية  المقارنات  من  العديد  الصدد  هذا  في  أجرينا  وقد 
الممارسات العالمية، كما استطلعنا آراء قيادات "موهبة"، وتطلعات شركائنا من الجهات الرائدة 
والخبراء  الوطن  أبناء  من  الخبرة  ذوي  بتوصيات  ذلك  كل  ودعمنا  وخارجها،  المملكة  داخل 
العالميين في هذا المجال، لننسج من خيوط هذه الخبرات المتضافرة والتوصيات القيمة، أهم 
واإلبداع  للموهبة  ورجاله  عبدالعزيز  الملك  لمؤسسة  الثالثة  لالستراتيجية  التوجيهية  المبادئ 
التي اعتمدنا عليها إلعداد نموذجي األعمال والتشغيل للمرحلة المقبلة من عملنا في مؤسسة 

"موهبة".

االتجاهات االستراتيجية

التحول من سياسة االنتشار إلى دور التمكين

استحداث آليات جديدة ومبتكرة الكتشاف الموهوبين

تصميم مسار مرن ومتكامل لتنمية الطالب الموهوب

تكثيف النشاط المحلي وتعزيز الحضور العالمي

زيادة الوصول والحضور دولًيا



٨

األهداف االستراتيجية

:  

الركائز االستراتيجية

مؤسسة مسؤولةمؤسسة تطلعيةالموهوبون قادة المستقبل

إظهار إمكانات الموهوبين. الهدف األول

تطوير  نظام رعاية شامل ومتكامل للموهوبين. الهدف الثاني

تحفيز التطور في مجال رعاية الموهوبين. الهدف الثالث

تعزيز الشراكة والتكامل مع الشركاء االستراتيجيين. الهدف الرابع

تحسين وتعزيز فرص التبادل والتعاون الدولي. الهدف الخامس

تحسين كفاءة وفعالية المؤسسة. الهدف السادس

تعزيز االستدامة المالية للمؤسسة. الهدف السابع

تعزيز ثقافة العائد االجتماعي في المؤسسة. الهدف الثامن



٩

خطة الموهبة واإلبداع لتنمية االبتكار

الرسالة
إيجاد بيئة محفزة للموهبة واإلبداع، وتعزيز الشغف بالعلوم والمعرفة لبناء قادة المستقبل.

الرؤية
تمكين الموهبة واإلبداع كونهما الرافد األساس الزدهار اإلنسانية.

التأسيس
١٩٩٩م

٢٠١٩ - ٢٠٢٣م

الخطة الخمسية الثالثة

٢٠١٤ - ٢٠١٨م

الخطة الخمسية الثانية

٢٠٠٩ - ٢٠١٣م

الخطة الخمسية األولى



٨١٠

شغوفون بتحقيق رؤيتناالشغف

من الخيال إلى االبتكار إلى غٍد أفضل اإلبداع

نبني مستقبًال أفضل التميز

المصداقية وتحمل المسؤوليةالثقة

اإليثار من أجل النجاحالتعـاون



١١

دعم الجهود الهادفة إلى تطوير ودعم منظومة الموهبة واإلبداع وفق أفضل التجارب الدولية 
والممارسات المــيدانية. 

الرعاية

االكتشاف

االستثمار

مهارات معرفية

مهارات اجتماعية

مهارات شخصية

مهارات قيادية

مهارات تعزيز أثر الموهبة واإلبداع
العالم ومساعدة لمعالجة تحديات 

البشرية

تمكين األجيال المستقبلية من
والمبتكرين العلماء 

دعم التنمية المستدامة
STEM في مجاالت





١٣

يعد برنامج العضوية أحد برامج "موهبة" المجتمعية المميزة، والذي يتم من خالله منح عضوية 
األساسي  النظام  من  (العضوية)  الخامسة  المادة  بموجب  الشروط  عليه  تنطبق  لمن  "موهبة" 
لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع "موهبة"، وفق األمر الملكي الكريم، رقم 

(أ/٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/٠٣/١٠هـ.

وتمنح عضوية "موهبة" لجميع فئات المجتمع أفرادًا ومؤسسات، مقابل اشتراك مالي يختلف 
حسب نوع العضوية وفئة المستفيد، ويحصل العضو المشترك على عدد من الخدمات والمزايا 

التي تتناسب ونوع العضوية. 

حول  الوعي  وتوسيع  واإلبداع،  الموهبة  ثقافة  نشر  إلى  موهبة"  "عضوية  برنامج  ويهدف 
مفهوم رعاية الموهبة، من خالل تقديم مجموعة من البرامج والخدمات، تقدم بطرق متنوعة 
جاذبة، تسهم في اكتشاف الموهوبين والمبدعين، وتساعدهم ليصبحوا قادرين على المشاركة 
تحقيق  في  الريادي  ودورهم  الموهوبين  رعاية  أهمية  أفراده  يدرك  مبدع،  مجتمع  بناء  في 

اإلنجازات العالمية التي من شأنها بناء االقتصاد الوطني المزدهر.

وقد تم تصميم برنامج العضوية ليمنح األعضاء االستفادة من مجموعة من الخدمات والمزايا 
الموقع  في  التسجيل  طريق  عن  "موهبة"  عضوية  في  اشتراكهم  بعد  المستوى،  عالية 

اإللكتروني للعضوية أو عبر تطبيق الجوال.

إن االنضمام لعضوية "موهبة" يوفر للعضو كل ما يتطلبه أسلوب حياته ومن حوله 
لالستمتاع بعالم الموهبة واإلبداع واالبتكار، علميًا، أكاديميًا، وعمليًا، ويوسع مداركه 

وآفاقه لالستثمار في صناعة موهوب ومبدع في أسرته ومجتمعه.



١٤

دعم وتعزيز رعاية الموهبة واإلبداع واالبتكار.  الهدف األول

توسيع انتشار التعريف والتثقيف بـ"موهبة" محليًا
وإقليميًا وعالميًا.

الهدف الثاني

تعزيز التواصل بين "موهبة" وأفراد وفئات وجهات
المجتمع كافة.

الهدف الثالث

زيادة الوعي المجتمعي بأهمية رعاية الموهوبين
والمبدعين والمبتكرين.

الهدف الرابع

دعم وتطوير مجتمعات الموهوبين والمبدعين
والمبتكرين من فئات المجتمع كافة، سواء على مستوى
األفراد أو الجهات الحكومية والخاصة بمختلف تخصصاتها.

الهدف الخامس

توسع وتطوير تنموي لـ"موهبة" وبرامجها ومبادراتها. الهدف السادس



١٥

أوًال: العضوية الرمزية 

ثانيًا: العضوية المدفوعة 

العضوية الفخرية

وهي عضوية دائمة تمنح بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة لمن يرى منحه إياها وبدون 
رسم اشتراك.

العضوية الشرفية

تمنح بقرار من رئيس مجلس اإلدارة لمن يرى منحه إياها من الشخصيات والجهات الداعمة 
لنشاطات المؤسسة وبرامجها معنويًا أو ماديًا، (مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد).

عضوية التـمـــّيز

تمنح لألفراد والمؤسسات التي قدمت دعمًا ماديًا أو عينيًا متميزًا  للمؤسسة بقيمة عشرة آالف 
ريال مقابل التمتع بمجموعة من الخدمات والمزايا باستثناء متطلبات التخصص في بعض الخدمات.

عضوية االنتساب

تمنح لكل من له عالقة مباشرة بمجال رعاية الموهبة واإلبداع أو له عالقة بأعمال المؤسسة 
لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، مقابل رسم اشتراك بقيمة (١٢٠) مائة وعشرين رياًال. 

العضوية العامة

تمنح للراغبين من األشخاص الطبيعيين واالعتباريين، االشتراك في العضوية لمدة سنة واحدة 
قابلة للتجديد، مقابل رسم اشتراك بقيمة (١٢٠) مائة وعشرين رياًال.



الطالب في جميع المراحل الدراسية بما فيهم الذين التحقوا ببرامج موهبة أو تم التعرف   
عليهم ولم ينضموا إلى برامج الرعاية.  

أولياء األمور والمهتمين بمجاالت الموهبة واإلبداع.  
المعلمون والمعلمات وقادة المدارس.  

المتخصصون في مجال الموهبة واإلبداع سواء كانوا أفرادا أو شركات  
شركاء موهبة االستراتيجيون والداعمون  لبرامجها محليا وعالميا.  

المؤسسات التعليمية الحكومية واألهلية ومراكز الموهبة، والجامعات  
أعضاء رابطة موهبة.  

آلية التسجيل 

يتم التسجيل عن طريق الدخول للموقع اإللكتروني الخاص بالتسجيل في العضوية، ثم تسديد 
الرسوم ودفع قيمة االشتراك عبر قنوات الدفع المتاحة.

وبعد االنتهاء يتم الحصول على بطاقة العضوية اإللكترونية.
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اآلن إلى برنامجمجبادر باالنضمام اآلن إلى برنامج بادر باالنضالنضمام

تطبيق األجهزة الذكية

موقع موهبة اإللكتروني
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إمكانية دعوة عضو التميز كضيف شرف في مناسبات "موهبة" الخاصة. -
- تقديم جائزة باسم عضو الشرف وعضو التميز.

إمكانية نشر اإلعالنات والدعايات التسويقية والترويجية لشركاء ورعاة "موهبة" في موقع   -
العضوية اإللكتروني.

- دعوة للمشاركة كضيف في ملتقى متحدث الشهر عن ُبعد.
- إمكانية االنضمام لملتقى الفكر الشهري الذي يضم المتخصصين والباحثين في مجال الموهبة 

واإلبداع.
- إمكانية المشاركة في برنامج (باحث) لدعم العضو في أبحاثه العلمية، من خالل تمكينه من 

التواصل مع الجهات العلمية ذات العالقة.
.(Mawhiba’s friend E-Newsletter) الحصول على نشرة صديق "موهبة" اإللكترونية -

- الحصول على إصدارات "موهبة" العلمية مجانًا.
مع  يتناسب  بما  المؤسسة،  تنظمها  التي  والمؤتمرات  الفعاليات  لحضور  على دعوة  الحصول   -

العدد المستهدف.
- مشاركة العضو في تقديم ونشر مشاركاته وأبحاثه المنشورة والموثقة، بعد الموافقة عليها 

من قبل إدارة العضوية في منتدى األعضاء.
- إثراء العضو بمعلومات متخصصة ومقتطفات من األبحاث العلمية في مجال صناعة الموهبة 

واإلبداع.
- إمكانية حضور برنامج خدمات مساري المهني (محاضرات، تدريب، استشارات) عن ُبعد.

- فرصة الحصول على دورات وبرامج تدريبية في مجاالت التطوير اإلنساني والوظيفي من خالل 
منصة "موهبة" للتعليم اإللكتروني.

- حضور برنامج تنمية المهارات الشخصية عن ُبعد.
- حضور محاضرة أساليب اكتشاف ورعاية الموهوبين داخل الصف الدراسي عن ُبعد.

- حضور محاضرة اختيار التخصص الجامعي عن ُبعد.
- حضور دورة طرق اكتشاف الموهوبين ورعايتهم عن ُبعد.

- حضور دورة تدريس الطالب باألساليب اإلبداعية الحديثة (الذكاء المتعدد).
- فرصة الحصول على منحة مجانية في برنامج موهبة لاللتحاق بالجامعات المرموقة «التميز». 

- الحصول على مميزات أو خصومات من شركاء برنامج عضوية "موهبة". 
- المشاركة في نادي عضوية "موهبة" اإللكتروني.

- إنشاء بروفايل "هويتي" لكل عضو يتضمن أعماله ومنجزاته.
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(عضوية التميز) خدمات لألعضاء من سن ٧ حتى ١٨

- فرصة االنضمام إلى برنامج (سيبويه اإلبداعي) لتعزيز مهارات القراءة والكتابة اللغوية. 
والفنية  اإلبداعية  األعضاء  إلى تطوير قدرات  الذي يهدف  (المبدعون)  برنامج  المشاركة في   -

(الرسم، اإللقاء، الحوار وكذلك القصصية).
- فالشات بارع أللعاب ومسائل الذكاء واألفكار اإلبداعية واالبتكارية التفاعلية.

للمزيد من التفاصيل حول برنامج العضوية
يرجى زيارة موقع البرنامج:
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Mawhiba Skills Enrichment Program

بــرنـامــج مــوهــبــة
اإلثــرائــي المــهــاري

Ibdaa Science  and Engineering Fair

مـعــــرض إبــــداع
للعلوم والهندسة
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مؤسسة محلية بإطاللة عالمية
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توقيع مذكرات والتعاون مع عدد من جهات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

٢٣

مجلس التعاون لد ججهات دودولل التعاون مع عدد منمن
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«ETSN» انضمام "موهبة" إلى المجلس األوروبي لذوي القدرات الفائقة

توقيع مذكرة تفاهم بين "موهبة" ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «يونسكو»
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توقيع مذكرة تفاهم بين
"موهبة" ومنظمة األمم المتحدة للطفولة «يونيسف»

توقيع مذكرة تفاهم بين
"موهبة" والرابطة الوطنية لألطفال الموهوبين بالواليات المتحدة األمريكية
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