
مــــــــؤتــــــــمـــــر
تقنية القطاع غير الربحي



مقدمة



من منطلق تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي تسعى 
لتعزيز التعاون بين القطاع غير الربحي والقطاع 
الحكومي والخاص باإلضافة الى تهيئة البيئة التقنية 
المساندة سعت شركة التحول التقني بدراسة الوضع 
الراهن للقطاع غير الربحي وتحديد احتياجاته التي تحقق 

الطموح السعودي.



يعد مؤتمر تقنية القطاع غير الربحي (حلول) الحدث الحقيقي 
الوحيد الذي يستهدف التقنية في القطاع غير الربحي، مع 
تقديم مفهوم جديد لتأثير هذه التقنية على األعمال والحياة 
اليومية في القطاع. ويصاحب المؤتمر فعاليات تقام على 
هامشه تجمع صناع القرار وأصحاب الرؤى لتبادل أحدث 

األفكار.



في مؤتمر تقنية القطاع غير الربحي (حلول)، ستتعرف 
على األفكار األساسية والدراسات والجلسات 
المنفصلة التي تركز على الحلول واألدوات والتقنيات 
والموارد الذكية لدعم برامج التحول الرقمي في القطاع 
غير الربحي. وستتاح الفرص الستكشاف أحدث 
األبحاث والتقنيات المتطورة التي تضع تعريًفا جديًدا 
لتقنية القطاع في الوقت الراهن، ومدى تأثيرها في 
إحداث التحول العميق في األعمال والبرامج 

والمشاريع غير الربحية.



مشـــارك1500+
مشاركــة

ورقــــــــــــــة19
علمــــــــية

ممارسات10
تــــقـــنـــــيـــــة

ورش20+
عمل

ركن مشارك50+
في معرض حلول

مؤتــمــر 
حـــلــــول 

2020

مستهدفات
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عــن مؤتــمــر حـــلـــول ٢٠٢٠

يقام مؤتمر تقنية القطاع غير الربحي (حلول) في 
نسخته الرابعة والذي يهدف إلى تسليط الضوء على 

الرقمنة وأهمية البيانات في القطاع غير الربحي.



مــــــــوضـــــوع المؤتــمــــر:

البـــــيــــــانات
فـــي القطــــــــاع غيــر الربـــحــــــي



المكان:
فندق كراون بالزا - مدينــة الــــريـــــاض

التاريخ:
3 - 4 أبريل 2020م



أهداف المؤتمر:

استكشاف إمكانات وفوائد البيانات في القطاع غير •
الربحي.

تعزيز إمكانيات الربط الرقمي بين القطاع غير الربحي •
والمؤسسات الوقفية والحكومية.

إثبات دور التقنيات والبيانات في خلق الفرص لتسريع •
نمو القطاع مع االرتقاء بجودة العمل.

تمكين القطاع غير الربحي من مواكبة التطورات التقنية •
وتعزيز التحويل الرقمي.



أهداف المؤتمر:

ضمان عدم وجود العوائق أمام المنظمات غير الربحية •
للتكيف مع الطلبات المتزايدة للتحول الرقمي.

حشد التقنيات المتاحة لتعظيم إمكانات األنظمة البيئية •
للتحول الرقمي.

االستفادة من الفرص التي تتيحها أحدث اتجاهات •
التقنيات الناشئة.
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القطاع الحكومي:•
الجهات الداعمة للنمو القطاع وتـــطــــوره.•
الجهات ذات العالقة بالقطاع غير الربحي.•
الجامعات والكليات التــقنية.•
إدارات تقنـــيــــة المعلومــــات في الجهات ذات العالقة.•

القطاع الوقفي وغير الربحي:•
القـــــيــــادات وأصحــــاب القرار.•
العـــــــاملــــون في تقنــــية المـــعـــــلومـــات.•
العاملون في الشؤون اإلدارية والماليـة.•
المجموعـــــات التـــــقنــــــية والتطــــوعــــــية.•
العاملون في العالقات العامة واإلعالم.•
منـســــــوبو القطــــاع بشــــــكـــل عــــــــــــــــام.•

القطاع الخاص:•
الشـــــــركــات والمؤسســــات التقـــنــــــية (محلـــيًا/عالميًا).•
المسؤولية المجتمعية في الشركات والمؤســـــســــات.•
الشركات والمؤسسات الداعمة للنمو القطاع وتطوره.•



مـحـــــــاور
المؤتمر:
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التقـنــــيات 
المـــالـيـــــــة

 FinTech
وتطبيقات سلسلة الكتل

التقنيات المالية هي مجال جديد في اإلدارة المالية •
لتحسين اإلجراءات المالية، فهي تقنيات إبداعية 
مبتكرة تسعى لمنافسة األساليب المالية التقليدية 
عند تقديم الخدمات المالية وجعلها في متناول 
الجمهور العام. فما هو مستقبل هذه التقنيات؟ 

وكيف تستفيد منها منظمات القطاع غير الربحي؟ 

المحور األول



خصوصـــــية 
البــــيــــانــــات
وحماية المعلومات

الخصوصية ُتعد واحدة من أكبر المشاكل في هذا •
العصر اإللكتروني الجديد، فمع تطور التقنيات 

 ووسائل تخزين المعلومات وتبادلها بطرق مختلفة 
أصبح أمر أمن تلك البيانات والمعلومات مهًما 

للغاية. فما هي المعايير واألدوات والوسائل الالزم 
توفيرها لحماية المعلومات من المخاطر الداخلية 

والخارجية؟ 

المحور الثانيالمحور الثاني:



 إدارة المعرفة 
للبيانات 

المساهمة بتطوير تقنيات 
صــنع القرار بفــعالية

مجموعة من العمليات التي تتم داخل المنظمة، •
حيث ُتساعد على إيجاد المعرفة، وتوليدها، 
واستخدامها، وتنظيمها، ثم المقدرة على نشرها، 
واستخدامها في األنشطة اإلدارية المختلفة، واتخاذ 
القرارات، وحل المشكالت. فما هي عناصر وعمليات 
إدارة المعرفة؟ وكيف إلدارة المعرفة أن تساهم في 

تعظيم أثر منظمات القطاع غير الربحي؟

المحور الثالثالمحور الثالث:



استخدام األنظمة
الســحــابية

في عمليات تخزين ومعالجة البيانات

هي األنظمة التي يمكن التعامل معها من خالل •
االتصال باإلنترنت حيث تستطيع توفير عدد من 
الخدمات الحاسوبية المتكاملة دون التقيد بالموارد 
المحلية. 

فبد
ًا من شراء مراكز البيانات الفعلية وامتالكها واالحتفاظ بها، يمكنك االستفادة من الخدمات السحابية في عمليات التخزين، وقواعد البيانات، بأسلوب يعتمد على احتياجك. فما هي أنواعها ومزاياها وكيف نستخدمها في منظمات القطاع غير الربحي؟ل

المحور الرابع



الــــــذكــــــــــــــاء
االصطناعي

وتقـــــنيات تعــــلم اآللة

يعتبر الذكاء الصناعي أحد الركائز األساسية التي تقوم عليها •
صناعة التقنيات الحديثة، حيث تهدف إلى الوصول إلى أنظمة 
تتمتع بالذكاء تشابه وتحاكي الذكاء البشري من حيث التعلم 
والفهم واتخاذ القرار استنادًا إلى البيانات التي تم جمعها. تعمل 
هذه التقنيات على تحسين أداء المنظمات وإنتاجها عن طريق 
أتمتة العمليات والمهام باإلضافة إلى فهم البيانات على نطاق 
واسع ال يمكن ألي إنسان تحقيقه. فكيف يمكن لمنظمات 
القطاع غير الربحي اإلستفادة من هذه الخدمات وما هي أبرز 

الممارسات المتبعة محليًا وعالميًا.

المحور الخامس



الفعاليات 
المصاحبة 
للمــؤتــمـــر
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ورش العمل: 
توفير ورش عمل وتطبيقات عملية متخصصة تهدف الى 
خدمة وتوعية القطاع غير الربحي لالستفادة من هذه التجارب 
العملية أو توليد االفكار لما يمكن تطبيقه باستخدام 
التقنيات الحديثة لخدمة األعمال، عن طريق المشاهدة 
واالستفسارات من المشاركين والتي تعكس هذه التقنيات 

األعمال لخلق فرص وحلول مناسبة.



الدورات التدريبية: 
يوفر المؤتمر أماكن مخصصة لعقد الدورات التدريبية 
المتخصصة والمختصرة التي تساهم في االنطالق في 
المجال العلمي والعملي للمواضيع التدريبية المختارة، التي 
ستفتح األبواب والمداخل المعرفية والعملية أمام 
المتدربين لالنطالق واالستزادة واالستمرار فيما بعد، كما 
سيتم تنويع الدورات لتتناسب مع فئات المشتركين 

المختلفة واهتماماتهم.



المعرض:
يوفر المؤتمر معرضًا خاصًا بالحلول التقنية 
والمنتجات واالستشارات والتدريب المقدمة من خالل 
الشركات والمؤسسات المشاركة بالمؤتمر، مع 
التركيز على أهمية بناء شراكات بين هذه الشركات 
والمؤسسات وبين القطاع غير الربحي، باإلضافة إلى 

تشجيع الخدمات المجتمعية واألعمال التطوعية. 



الجلسات االستشارية: 
يوفر المؤتمر مكان مخصص لمقابلة الخبراء 
واالستشاريين في مجاالت التقنية المتنوعة من الناحية 
العلمية والعملية لإلجابة على أسئلة واستفسارات 
المشاركين، باإلضافة إلى تقديم التوصيات والنصائح بما 
يخص الخطط االستراتيجية والتحول الرقمي، وتقييم مدى 
موائمة الحلول التقنية الحالية أو المقترحة للقطاع الغير 
ربحي، باإلضافة إلى نقل المعرفة والخبرة الالزمة 

لالستفادة من التجارب وأفضل الممارسات.



مقارنات حلول:•
مساحة مخصصة للمقارنة بين حال المنظمات التي تعمل •

بشكل تقليدي وبين المنظمات االحترافية التي ضمنت 
االبداع والتقنية في عملها. مع أبرز النتائج لكال الطريقتين، 

يقوم بها مختصين في مجاالت التحول الرقمي.



المنصات الطالبية:•
منصة مخصصة لعرض مشاريع الطالب التقنية والتي يمكن •

أن تواَءم للقطاع غير الربحي ونتطلع أن يتم تشريع اضافة 
التحديات التي تواجه القطاع ضمن مشاريع تخرج التخصصات 

التقني في الجامعات والكليات التقنية.



تجارب وممارسات:•
يوفر المؤتمر منصات تمنح للمنظمات التي تملك تجربة تقنية •

مميزة، نهدف من خالل نبراس دعم وتعزيز المنظمات 
المتميزة تقنيًا ونشر هذه التجربة للمنظمات األخرى.



شركات التقنية:•
مشاركة أبرز الشركات التقنية العالمية مثل Google و •

Microsoft وغيرها من الشركات الداعمة للقطاع غير الربحي 
عالميًا.

لتقوم بتقديم المنح والحلول البرمجية والتقنية لمنسوبي 
المنظمات غير الربحية من الحضور.



التقنيات الناشئة:•
استضافة بعض الشركات المتخصصة لعرض أبرز •

التقنيات الناشئة وتقديم شروحات ونبذة عنها بما يناسب 
احتياج القطاع باإلضافة إلى آلية توظيف التقنيات الناشئة 

في القطاع غير الربحي.



استضافة متحدثين من خارج المملكة:
نتطلع الستضافة متحدثين من منظمات لها تجارب عالمية 

يشار لها بالبنان من أبرزها:



تقييم المشاريع التقنية•
سيتاح لحضور المؤتمر الجلوس مع خبراء لتقييم المشاريع 
التقنية؛ وتوفير المعارف الهامة للجهات حول مشاريعها 

التقنية المختلفة، وذلك في مكان مخصص لذلك.



التقييم الرقمي للمنظمات•
استنادًا على المعيار الرقمي للقطاع غير الربحي "جدير" وعبر •

أجهزة متخصصة في الخدمات الذاتية يمكن للمنظمات  تقييم 
وضعها الراهن عبر نظامًا إلكترونيًا يقّدم تقريرًا بالواقع الحالي 

للمنظمة وفي أقل من دقيقة واحدة.



conf@altqniah.sa@altqniah
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