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ــي  ــة ه ــم القابض ــر التعلي ــركة تطوي ش

شــركة مملوكــة بالكامــل للدولــة، تأسســت 

ــخ 6 ذي  ــم م/75 بتاري باملرســوم امللكــي رق

القعــدة 1429هـــ، املوافــق لـــ 4 نوفمبــر 

2008م، وأُنيــط بهــا تنفيــذ مشــروع امللــك 

ــر  ــز لتطوي ــد العزي ــن عب ــه ب ــد الل عب

التعليــم العــام )تطويــر(، وتبــع ذلــك 

التوجيــه الســامي رقــم 9645/م بتاريخ 22 

ذي القعــدة 1430هـــ، املوافق لـــ 10نوفمبر 

ــتراتيجي  ــدور اإلس ــد ال ــذي أك 2009م ال

هويتنا
ــة  ــم القابض ــر التعلي ــركة تطوي ــر لش الكبي

ــادي، ومســاندة وزارة  ــذ املشــروع الري ــي تنفي ف

التربيــة والتعليــم بفاعليــة فــي رفــع مســتوى 

التعليــم العــام فــي اململكــة. وتتمتع الشــركة  

بالشــخصية املعنويــة والذمــة املالية املســتقلة 

واألهليــة الكاملــة لتحقيــق أغراضهــا وممارســة 

أنشــطتها علــى أســس اقتصاديــة، وفقــاً ملــا 

ــا  ــاً مل ــة، وطبق ــركات اخلاص ــه الش ــوم ب تق

ــي اململكــة  ــذة ف ــة الناف ــه األنظم تقضــي ب

ــة الســعودية. العربي
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ملتطلبات  تستجيب  كفاءة،  ذات  تعليمية  خدمات  شركة  تكون  أن 
مشروع »تطوير«، قادرة على توفير خدمات تعليمية ومساندة متميزة 
في السوق السعودية وخارجها، محفزة لبناء قطاع خدماٍت تعليميٍة 

سعودي منافٍس داخلياً وخارجياً.

أنيطت بها كما وردت في  التي  إلى تنفيذ األغراض  تسعى الشركة 
واملساندة،  األساسية  التربوية  اخلدمات  تقدمي  من  األساسي  نظامها 
والقيام بدور رئيس في جهود تطوير قطاع التعليم العام في اململكة، 
واملساهمة في دعم االقتصاد املعرفي الوطني، وتعزيز قدرته التنافسية 
مشروعات  في  اخلاص  القطاع  وإشراك  والعاملي،  احمللي  السوق  في 
اخلاص«.  القطاع  مع  »الشراكة  برنامج  حتت  والتعليم  التربية  وزارة 
ومن هذا املنطلق حرصت إستراتيجية الشركة على تنفيذ مشروعات 
تطويرية ذات جدوى في مجال اخلدمات التعليمية األساسية واملساندة، 
باإلضافة إلى تطوير وإنشاء وامتالك وتشغيل الشركات التابعة لها، 
وتنفيذ األعمال واألنشطة ذات العالقة، واالستثمار في مجال اخلدمات 
في مجال خدمات  وعاملية  محلية  في شراكات  والدخول  التعليمية، 

التعليم.

رؤيـتـنــا

أغراض شركة تطوير التعليم القابضة
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من  القابضة  التعليم  تطوير  لشركة  اإلستراتيجي  التوجه  يعتمد 
نظامها األساسي على أربعة مرتكزات رئيسة، هي:

مساندة وزارة التربية والتعليم بفاعلية. 	 
النهوض مبهام الشركة من خالل إنشاء شركات تابعة متخصصة.	 
السعي للقيام بدور قيادي في تطوير قطاع اخلدمات التعليمية 	 

في اململكة.
قدرته 	  وزيادة  جهودها،  تنفيذ  في  اخلاص  القطاع  مشاركة 

العاملية، واستكشاف فرص األعمال في  السوق  التنافسية في 
قطاع اخلدمات التعليمية. 

وقد حددت الشركة ثمانية أهداف أستراتيجية تسترشد بها لتحديد 
مشروعاتها ومبادراتها لتتوافق مع رؤيتها الساعية  إلى تطوير قطاع 

التعليم العام، وهذه األهداف هي :

التوجه اإلستراتيجي 
وقد حددت الشركة ثمانية أهداف أستراتيجية تسترشد بها لتحديد 
مشروعاتها ومبادراتها لتتوافق مع رؤيتها الساعية  إلى تطوير قطاع 

التعليم العام، وهذه األهداف هي :
املساندة في تنفيذ اخلطط اإلستراتيجية الوطنية للتعليم.. 1
أن نكون خياراً مفضالً في مجال تقدمي احللول التعليمية.. 2
إحداث أثر إيجابي في اجملتمع التعليمي.. 3
املساهمة الفعالة في حتوّل السوق التعليمي احمللي من مستهلك . 4

إلى منتج، ومن مستورد إلى مصّدر.
حتقيق حضور اقليمّي ودولّي في مجال اخلدمات التعليمية.. 5
دعم روّاد األعمال واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة.. 6
حتقيق االستدامة املالية.. 7
إيجاد بيئة عمل جاذبة للمحترفني.. 8
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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

امتداداً ألعمال شركة تطوير التعليم القابضة في 
على  تعتمد  التي  إستراتيجياتها  لتنفيذ  جهودها 
التخطيط  في  والتعليم  التربية  وزارة  مساندة 
العام  التعليم  تطوير  ومشروعات  لبرامج  والتنفيذ 
باململكة عملت الشركة على رسم خطة ألعمال 
واملؤثرة  األولوية  ذات  املبادرات  العام 2013م، حتقق 
إستراتيجيًا في منو خدمات التعليم باململكة لتحقيق 

رؤية احلكومة الرشيدة ووزارة التربية والتعليم.
واستمرارًا لنشاطها في دعم تطوير خدمات التعليم 
والتخطيط   التابعة  الشركات  الشركة  فّعلت 
املبرمج، إلضافة ما يثبت جدواه من برامج ومشروعات 
إستراتيجيًا  شريًكا  الشركة  دور  تعزز  شركات  أو 
اخلدمات  قطاع  تنمية  في  والتعليم  التربية  لوزارة 

التعليمية.
التخصصات  متعددة  أعمال  بإجناز  الشركة  وتفخر 
أطلقتها  التي  املتخصصة  الشركات  طريق  عن 
خالل العام 2012م، ومنها شركة تطوير للخدمات 
وشركة  النقل،  خلدمات  تطوير  وشركة  التعليمية، 

رئيـس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضـة         

د. خالد بن عبدالله السبتي

بعًدا  الشركات  تلك  أضافت  للمباني، حيث  تطوير 
جديًدا في إدارة األعمال املتنوعة لصالح وزارة التربية 
تطوير  في  باستمرار  الشركة  وتعمل  والتعليم. 
التابعة  الشركات  مساهمات  متثل  حيث  األعمال، 
واملشروعات التي تساند جهود الوزارة، ومن ضمنها 
متخصصة  شركة  لتأسيس  جدوى  دراسات  إجراء 
تقنية  أعمال  رفع كفاءة  للمساهمة في  بالتقنية 
املعلومات والبنية التحتية للتقنية في وزارة التربية 
التعليم  في  التقنية  استخدام  وتسريع  والتعليم 
دعًما مستمراً للوزارة، بحسب تخصص كل شركة، 
مما سيكون له أثر إيجابي في تنفيذ سياسات تطوير 
أعمال  مناذج  على  مبنيًّا  إيجابيًا  تطويرًا  التعليم 
وتستمر  اإلجناز.  في  والسرعة  الكفاءة  الى  تسعى 
الشركة في إسهامها اإلستراتيجي لقطاع التعليم 
عن طريق مبادرات مستقبلية متوافقة مع اخلطط 
مسيرة  في  املؤثر  احليوي  القطاع  لهذا  التطويرية 
املعرفي  والبناء  واالقتصادية  االجتماعية  التنمية 

كعنصر فعال في التنمية املعرفية الوطنية. 
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رسالـة الرئيـس التنفيذي   

أعمال  تقرير  بتقدمي  التنفيذية  اإلدارة  تسعد 
وشركاتها  القابضة  التعليم  تطوير  شركة 
التابعة عن السنة املالية 2013م، وقد ركزت 
الشركة خالل العام 2013م على تعزيز دورها 
طريق  عن  العام  التعليم  قطاع  تنمية  في 
برامجها وشركاتها املتخصصة، ومنها مركز 
وبرنامج  اخلاصة،  للتربية  املساندة  اخلدمات 
ودراسة  العامة،  للمدارس  املدرسية  التغذية 
بعض فرص األعمال في مجاالت متعددة، مثل 
والتربية  املبكر،  والتعليم  املعلومات،  تقنية 
اخلاصة، والتغذية املدرسية، واملدارس األهلية.

وتسعى الشركة في مبادرتها إلى إيجاد فرص 
أعمال عن طريق برامج أو مشروعات أو شركات 
تعزيز  في  وتسهم  القطاع  تخدم  فرعية 
التعليمية،  العملية  في  اخلاص  القطاع  دور 
باالعتماد على التوجه اإلستراتيجي للشركة 
مساندة  تضع  التي  اإلستراتيجية  وأهدافها 
عند  مقدمتها  في  والتعليم  التربية  وزارة 

الرئيـس التنفيذي لشركة تطوير التعليم القابضـة

د.سعود بن عبدالله بن خضير

حتديد مبادراتها. باإلضافة إلى تشجيع القطاع 
في  الشركة  مع  بفاعلية  ليسهم  اخلاص 
ومن ضمن جهود  التعليمية،  اخلدمات  تقدمي 
في  تابعة  شركات  من  فّعلته  ما  الشركة 
التعليمية  واخلدمات  التعليمي  النقل  مجال 
العمل  منوذج  تعزيز  في  لتسهم  واملباني، 
املتخصص، وربط عمليات التنفيذ بالشراكات 

اإلستراتيجية مع مؤسسات القطاع اخلاص.
ويعبتر عام 2013م بداية االستقرار للشركة 
القابضة  الشركة  تأسيس  مرحلة  بعد 
وشركاتها التابعة، وهذا يضع على عاتق اإلدارة 
التنفيذية حتديًّا كبيرًا لالستمرار في التطوير 
وتقدمي أفضل املمارسات اإلدارية، وإدارة أعمال 

الشركة حسب توجيهات مجلس اإلدارة.
وفي اخلتام تسعى الشركة إلى أن تكون رائدة 
في مجاالتها املتعددة، وأن تقدم منوًّا وإسهاًما 
تعدد  بحسب  العام،  التعليم  لقطاع  سنويًّا 

مجاالته.
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مـجـلـس اإلدارة

وفقاً للمادة الرابعة والعشرين من نظام شركة تطوير التعليم القابضة؛ فإن مجلس إدارة الشركة يتكون من سبعة أعضاء ميثلون كالً من: وزارة 
التربية والتعليم، ووزارة املالية، وصندوق االستثمارات العامة، والقطاع اخلاص. وفيما يلي بيان بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان املنبثقة منه.

اللجنة التنفيذية مجلس اإلدارة 

السبتي عبدالله  بن  خالـد  الدكتور/  معالي 
البازعي سليمـان  بن  حمـد  الدكتور/  معالي 
الشيخ آل  محمد  بن  حمـد  الدكتور/  معالي 
الـتركـي عـلي  بن  خالـد  األستاذ/  سعادة 
اخلريجي    عبدالله  بن  أسامة  األستاذ/  سعادة 
سعادة املهندس/ محمــد صـالــح اخلليــل
سعادة األستاذ/ إبراهيـم بن عبدالله الدعيلـج

أمني سر اجمللس )املكلف( 
الزميع عبدالرحمن  بن  فهد  األستاذ/  سعادة 

معالي الدكتور/ حمـد بـن سليمـان الـبازعـي
معالي الدكتور/ حمـد بـن محمـد آل الـشيخ
الـتركــي بـن عـلـي  األستاذ/ خـالد  سعادة 
الدكتور/ عبداللطيف بن محمد بن غيث سعادة 
الشــــدوخي عبداللـطيـف  الدكتور/  سعادة 
سعادة األستاذ/ فهـد بـن عبدالرحمـن الزميـع
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جلنة الترشيحات واملكافآت    جلنة املراجعة 

سعادة األستاذ/ أســامة بن عبدالله اخلريجي
سعادة األستاذ/ إبراهيـم بن عبدالله الدعيلـج
سعادة الدكتور/ يـوسـف بن عبدالله باسودان
سعادة األستاذ/ عبدالله بن محمد بن جليغم
سعادة الدكتور/ نبيــــــــل عبــــاس
سعادة الدكتور/ عبداللطيـــف الشدوخــي
سعادة األستاذ/ فهـد بن عبدالرحمـن الزميـع

السبتـي عبدالله  بـن  خالــد  الدكتور/  معالي 
معالي الدكتور/ حمــد بـن سليمـان البازعـي
الـتركــي بـن علـي  األستاذ/ خالــد  سعادة 
اخلريجـي   عبدالله  بـن  أسامـة  األستاذ/  سعادة 
الشدوخـــي عبداللطيـــف  الدكتور/  سعادة 
)أمــني سـر اللجنة( حتى تاريخ 7/3/2013م. 
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وحــدات األعمال 
بالشركة القابضة
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وحدات األعمال
قطاع  خالل  من  وأعمالها  خططها  تنفيذ  على  الشركة  تعمل 

اإلستراتيجيات واألعمال وخدمات املشروعات واإلدارات املساندة.
تصورات  توفير  على  األعمال  وتطوير  اإلستراتيجيات  وحدة  وتعمل 
ومبادرات حول سير عملية تطوير األعمال، باإلضافة إلى تقدمي التقارير 
التابعة،  والشركات  الشركة  إستراتيجية  تنفيذ  حول  التحليلية 
التابعة.  والشركات  القابضة  الشركة  أداء  وحتليل  األعمال،  وتخطيط 
وتقوم بإيجاد ودراسة مبادرات األعمال للفرص اإلستراتيجية التي ميكن 
أن تستثمر فيها الشركة، ومن ثم استكمال دراسات اجلدوى اخلاصة 

بها لتأسيس شركات تابعة أو مشروعات جديدة للشركة.
للعملية  مساندة  خلدمات  إستراتيجية  عقود  برامج  الشركة  وتدير 
بن  امللك عبدالله  والتعليم ومشروع  التربية  وزارة  التعليمية لصالح 
األمير  )تطوير(، كإدارة عقدي مركز  العام  التعليم  لتطوير  عبدالعزيز 
وبرنامج  اخلاصة،  للتربية  املساندة  للخدمات  عبدالعزيز  بن  سلطان 
الربحية  املراكز  البرامج بنظام  التغذية املدرسية. وتتولى تنفيذ هذه 

في التخطيط واستقطاب املشروعات وإدارتها. 

احملاسبة  وحدة  تضم  التي  املالية،  اإلدارة  املساندة:  اإلدارات  وتشمل 
والتقارير النظامية واملوازنة، وإدارة اخلزينة، كما تشمل وحدة الشؤون 
القانونية، وإدارة اخلدمات املساندة، التي تقدم اخلدمات الداعمة للشركة.
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أعمـال شركة تطوير 
التعليم القابضة

مبادرات األعمال
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مبادرات بناء األعمال وتأسيس الشركات 
املبادرات  من  عدد  بحصر  القابضة  التعليم  تطوير  شركة  قامت 
قطاع  تخدم  مشروعات  في  الدخول  جدوى  لدراسة  اإلستراتيجية 
خدمات التعليم باململكة والقطاعات املساندة، مت خالل العام 2013م 
استكمال دراسة اجلدوى األولية لفرصة تأسيس شركة للتقنية تساند 
وزارة التربية والتعليم لتتولى القيام بوظائف تقنية املعلومات التابعة 
للوزارة، وتوفير حلول وخدمات ذات جودة عالية لكال القطاعني العام 
واخلاص وتطوير خدمات التقنية واالتصاالت في مجال التعليم العام 
في اململكة. ويهدف هذا املشروع إلى رفع مستوى قطاع التقنية في 
اململكة، والنمو املستقبلي على مستوى دول مجلس التعاون اخلليجي 
عن  عموماً  التعليم  قطاع  خدمة  إلى  يهدف  كما  العربي،  والعالم 
طريق رفع مستوى التقنية املعدة ألغراض تعليمية. وقد مت العمل على 
الدراسة الكاملة إلمكانية تأسيس الشركة، ومتت املوافقة من حيث 
مرحلة  في  البدء  ومت  للشركة،  املالي  التشغيلي  النموذج  على  املبدأ 

تنفيذ املشروع؛ ليستكمل العمل بها خالل العام 2014م. 
الدراسات  من  عدد  على  العمل  متابعة  على  أيًضا  الشركة  وعملت 
للتربية  املساندة  اخلدمات  كإدارة  2012م،  العام  خالل  بدأتها  التي 

اخلاصة، لتحديد إمكانية دخول الشركة في هذه اجملاالت وحتديد خيارات 
االستثمار املتوافرة فيها.

إسهام  لفرصة  األولية  الدراسة  استكملت  فقد  املبكر  التعليم  أما 
تشجيع  في  الوزارة  توجه  مع  متاشيًا  اجملال  هذا  دعم  في  الشركة 
وتقدمي  املبكر،  التعليم  وتشغيل  إدارة  في  اخلاص  القطاع  مشاركة 
خدمات تعليمية متميزة في مراحل التعليم املبكر، وهو ما يوّفر مجاالت 
استثمارية للراغبات في االستثمار في هذا اجملال، ويوّفر وظائف نسائية 
الدراسة الستكمالها  العمل على  ويتم  التعليم اخلاص،  القطاع  في 

خالل العام 2014م وحتديد توجه الشركة في هذا االستثمار.
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برامج ومشروعات 
حتت التنفيذ
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برنامج التغذية املدرسية
اعتمادًا على توجيه املقام السامي رقم 15508 بتاريخ 9 / 3 / 1433هـ 

توّلت  شركة تطوير التعليم القابضة إدارة عقود تشغيل املقاصف املدرسية 

احلكومية من خالل تعاقدها مع ثالث شركات متوين وطنية متخصصة في 

هذا اجملال. 

اململكة، ثم أطلقت  املقاصف في  أوضاع  دراسة عن  الشركة  أجرت   وقد 

جتربة مكائن البيع الذكية، التي حققت نسب جناح عالية، ويجري العمل 

على بحث إمكانية تطبيقها في املدارس بشكل أكبر مع الوزارة.

الشركات  بني  وتوزيعها  بالتغطية  املشمولة  املناطق  اململكة  خارطة  تبني 

املشغلة  للمرحلة احلالية خالل العام الدراسي 2014/2013م.

تبوك

البكيرية

حفر الباطن

 ينبع

جدة
الطائف

الليث

رجال أملع
عسير

جنران

الرياض

األحساء
اخلبر

الدمامبقيق
صفوة

القطيف

مجموعة فهد عبدالرحمن الرشيد التجارية
مجموعة الهناء التجارية

شركة اخلليج

Nutrition
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يبني اجلدول عدد املدارس والطلبة حسب مناطق التغطية.

كما تعمل الشركة على نشر الوعي الغذائي، حيث نسّقت خالل العام مع شركة »نستله« لتطبيق مبادرتها العاملية »أجيال سليمة«. 
ل فريق »خدمة العمالء« في برنامج تطوير للتغذية، وقد بدأ بتنفيذ أعماله في أكتوبر 2013م. وملتابعة آراء العمالء من الطلبة واآلباء فقد شكِّ

 شركة اخلليج للتموين
مجموعة فهد بن عبدالرحمن 

الرشيد للتجارة واملقاوالت

 مجموعة الهناء 

التجارية
اجملموع الكلي

 2.83515806405.055عدد املدارس

1.211.977318.303146.1831.676.463عدد الطلبة

شركة
اسم ال

العدد
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مركز األمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات املساندة للتربية اخلاصة
بن  سلطان  األمير  مركز  تأسيس  القابضة  الشركة  استكملت 
عبدالعزيز للخدمات املساندة للتربية اخلاصة الذي بدأت بتأسيسه 
في العام 2012م، فقد انتهت أعمال تهيئة املبنى بالتجهيزات 
املطلوبة واألجهزة واألدوات واملعدات الطبية الالزمة لتقدمي اخلدمات، 
املركز  داخل  املتوافرة  املوارد  واالستفادة من  احلاالت  وبدأ استقبال 
بدًءا من 18/ 5/ 2013م، حيث بلغ عدد األطفال اخملدومني )304( 
حالة، وبلغ عدد املوظفني )50( موظفاً خالل العام 2013م. ويشمل 

نطاق عمل الشركة في املركز اإلدارة والتنفيذ والتطوير  للمركز.
ويقدم املركز خدمات التأهيل لذوي االحتياجات اخلاصة من األطفال، 
كما سيكون املركز منوذًجا للمراكز املماثلة كافة في أنحاء اململكة 
من ناحية جودة اخلدمة املقدمة أو آليات العمل. وتتمثل األهداف 
ومراقبة  والتدخل  احلاالت  وتشخيص  حتديد  فى  للمركز  الرئيسة 

األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة، وكذلك تطوير البرامج العالجية 
الطبية  التخصصات  فيه  جتتمع  متكامل  مركز  وهو  وتنفيذها، 
والتأهيلية والتربية اخلاصة في منظومة متناسقة. يستقبل املركز 
إحاالت من املدراس والروضات احلكومية ويقدم خدمة التشخيص 
والتقييم من قبل فريق متعدد التخصصات، ومن ثم حتدد خطة 
العالج الفردية وتقدم اخلدمة املالئمة للطفل وفق احتياجاته بهدف 
كفرد  املنزل  أو  املدرسة  في  الطبيعية  بيئته  إلى  الطفل  إعادة 
متفاعل ومستقل. كما ميثل املركز مرجًعا وموردًا للمهنيني وكذلك 
العامة من خالل فتح باب البحث والدراسة، باإلضافة إلى تقدمي 
التعليم والتدريب للمهتمني واملتخصصني في هذا احلقل. ويحرص 
املركز على ترجمة نتائج البحث في أروقة العالج لتحقيق أعلى 

مستويات اجلودة.
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وقد انتهي من تعاقد املرحلة األولى مع مشروع امللك عبدالله لتطوير 
لعقد  املشروع  مع  التنسيق  وسيتم  ريال(.   38,250,000( التعليم 
املرحلة الثانية )الكوادر البشرية(، وعقد املرحلة الثالثة )األعمال اإلضافية 
املساندة(. وقد طرح نطاق العمل للعقود املساندة اإلضافية للمرحلة 
األولى )الصيانة، والزراعة، والنظافة، واحلراسة( للمنافسة، ومتت املوافقة 
على اخلطة التشغيلية للمركز من اللجنة التأسيسية للمركز. كما 
مت توثيق اخلطة مع املشغل احلالي للمركز. وعّدلت الوظائف املقترحة 
في العقد وفق اخلطة التشغيلية واملوافقة عليها من اجلهات املعنية.

وقد تكوّن مجلس إدارة املركز برئاسة معالي األستاذة  نائبة وزير التربية 
والتعليم،

واكتملت أعمال التخطيط للمشروع، وحتديد اإلجنازات املرجوة وفق إطار 
زمني محدد. 
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أعمال 
الشركات 

التابعة



شركة تطوير للخدمات التعليمية



مقدمة 

الرؤية 

مجاالت العمل

املسارات الرئيسة للعمل:

تنفيذ برامج ومشروعات خطة إستراتيجية تطوير التعليم العام	 

بناء وتطوير قدرات الشركة وكفاءتها في تنفيذ البرامج واملشروعات التعليمية والتربوية	 

إجنازات البرامج واملشروعات

26

26

27

28

33
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2012م،  مايو   18 في  التعليمية  للخدمات  تطوير  شركة  أسست 
التعليم  خدمات  قطاع  لتطوير  مضافة  قيمة  تقدمي  على  لتعمل 
لتطوير  األساسية  والتربوية  التعليمية  باخلدمات  ولتُعنى  باململكة، 
التعليم العام، وتقوم حاليًا بتنفيذ مشروع امللك عبد الله بن عبدالعزيز 
لتطوير التعليم العام ومشروعات وبرامج اخلطة اإلستراتيجية الوطنية 
لتطوير التعليم العام في اململكة العربية السعودية. وتسعى بتكامل 
اجلهود مع مشروع امللك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام 
ووزارة التربية والتعليم واجلهات املعنّية األخرى؛ إلى تقدمي حلول مبتكرة 
مع  الشركة  وتسعى  التعليم.  بتطوير  عالقة  ذات  متكاملة  وخدمات 
السعودية  العربية  اململكة  في  التعليمي  النظام  تطوير  إلى  الوزارة 
درجات  أقصى  ليبلغ  واملهارة،  باملعرفة  الطالب  وتزويد  شامل،  بشكل 

النجاح في نطاق اقتصاد معرفي عاملي.

أن تكون الشركة رائدة في مجال تطوير جودة التعليم في اململكة العربية السعودية وخارجها، وتوفر احللول املبتكرة التي متكن املتعلمني من احلصول 
على التعليم األمثل والنجاح املطلوب في القرن احلادي والعشرين.

الرؤية:

املرحلة القادمة وتطلعات الشركة
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مجاالت العمل

1
2

345
6
7

8 9 10

احملتوى 
والنشر

البحوث التربوية 
واخلدمات 
االستشارية

املعايير 
والتقييم 
والقياس

احللول 
الرقمية 
واالفتراضية

خدمات دعم 
الطالب واملهارات 

وفرص العمل

األنشطة 
الالصفية

تعليم ما 
قبل املرحلة 

الدراسية
التواصل 
واإلعالم 
التربوي

التنمية 
املهنية 
والقيادة

خدمات 
تطوير املدارس 

ودعمها

تطوير معايير التعليم 
واملنهج وتدريب املعلمني 
واخملتصني ملرحلة رياض 

األطفال
اإلعالم والتواصل التربوي 
لشرائح اجملتمع املتعددة

تقدمي فرص التطوير 
املهني للمعلمني وجلميع 
اخملتصني وقادة التعليم تقدمي خدمات التطوير 

الشامل للمدارس وتطبيقها 
على مستويات النظام 

التعليمي )املدرسة وإدارة 
التربية والتعليم واجملتمعات 

التعلمية(

تصميم وتطوير ونشر 
احملتوى التعليمي على 
هيئة مواد مطبوعة 

وصيغ رقمية

دراسات اجلدوى, وبناء 
اخلطط االستراتيجية 
واخلدمات االستشارية

تطوير معايير التعلم 
واملعايير املهنية وتقييم 

املدارس

توفير فرص تعليمية 
واسعة ومتنوعة للطالب 
من خالل احللول الرقمية

خدمات دعم وتوجيه  
الطالب ومهارات احلياة 
والعمل ومابعد الدراسة 

تصميم وتنفيذ وإدارة 
األنشطة الالصفية 
والبرامج اجملتمعية

مجاالت 
العمل
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عملت شركة تطوير للخدمات التعليمية منذ تأسيسها في مسارين 
اثنني:

املسارات الرئيسة للعمل:

املسار األول: 
تنفيذ برامج ومشروعات خطة إستراتيجية تطوير 

التعليم العام
يعتمد هذا املسار على التنفيذ الفعال للخطة اإلستراتيجية لتطوير 
بن  عبدالله  امللك  مشروع  من  الشركة  ،التي حصلت  العام  التعليم 
عبدالعزيز لتطوير التعليم العام )تطوير( على االمتياز واحلصرية لتنفيذ 
وبدأت  املبادرات  من  األولى  الدفعة  الشركة  اعتمدت  حيث  مبادراتها، 
للشركة  الرئيس  العميل  مع  العقود  من  عدد  توقيع  بعد  بتنفيذها، 

)مشروع امللك عبدالله لتطوير التعليم العام(.
كما اعتمدت )25( مبادرة في )8( قطاعات ومجاالت عمل رئيسة ضمن 
لتبدأ  العام  التعليم  لتطوير  اإلستراتيجية  للخطة  الرئيسة  املبادرات 
الشركة بتنفيذها، لتمثل بداية مرحلة التنفيذ الفعلي إلستراتيجية 

تطوير التعليم العام.

 25

برنامج برنامج/مشروع للعام 2013م

9

مستمر

16

جديد
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التطوير املهني

أواًل: مجاالت العمل/القطاعات الرئيسة للشركة:

تطوير املدارس

برنامج تطوير اللغة اإلجنليزية

)STEM( العلوم  والرياضيات والهندسة والتقنية

قطاع تطوير احملتوى واملعايير والتقومي

اخلدمات واحللول اإللكترونية

خدمات األنشطة غير الصفية ودعم الطالب

برامج ومشروعات أخرى



ت التعليمية
خدما

طوير لل
شركة ت

30

برنامج تطوير تعليم الرياضيات والعلوم	 
التطوير املهني ملعلمي العلوم والرياضيات .
مشروع املراكز العلمية	 

ثانيًا: البرامج واملشروعات املعتمدة للعام 2013م:

البرنامج الوطني لتطوير املدارس وإدارات التربية والتعليم 

برنامج تطوير تعليم احلاسب اآللي	 
برنامج تطوير التعليم في مرحلة رياض األطفال	 
مشروع مناهج رياض األطفال .
مشروع اختبارات وأدوات تقومي املشرفني التربويني والقيادات 	 

املدرسية )قياس( – )املرحلة الثانية(
مشروع اختبارات وأدوات تقومي املعلمني والقيادات املدرسية	 
)قياس( - )املرحلة األولى( 	 

العلوم  والرياضيات والهندسة 
)STEM( والتقنية

برنامج املدرسة اإللكترونية	 
برنامج بوابة التعليم الوطنية	 
برنامج األكادميية اإللكترونية للتطوير املهني التربوي	 
برنامج مصادر احملتوى اإللكتروني التعليمي	 

تطوير املدارس

قطاع تطوير احملتوى واملعايير والتقومي

اخلدمات واحللول اإللكترونية

برنامج تطوير تعليم اللغة اإلجنليزية
التطوير املهني ملعلمي اللغة اإلجنليزية	 

برنامج تطوير اللغة اإلجنليزية

1

2

3

4

5
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مشروع بناء الرتب واملعايير املهنية للمعلمني والقيادات 	 
املدرسية

 تدريب املعلمني: البرامج اإلثرائية	 
 مشروع تدريب القيادات املدرسية	 
 برنامج تطوير تعليم اللغة العربية	 

التطوير املهني ملعلمي اللغة العربية .
مشروع املركز الوطني للتطوير املهني وحتسني مراكز 	 

التدريب
مشروع اختيار وتأهيل القيادات التربوية في التعليم 	 

وتطويرها
مشروع التطوير املهني للمعلم	 

برنامج  التميز في التعليم	 
 برنامج احلوكمة واألنظمة والسياسات	 
 برنامج التواصل اجملتمعي	 

مشروع تعزيز مهارات القرن احلادي والعشرين ومهارات احلياة 	 
وسوق العمل

برنامج أندية مدارس احلي لألنشطة التعليمية والترويحية	 
برنامج التربية البدنية والرياضة املدرسية	 

    )ألعاب متنوعة أخرى(

ثالثًا: البرامج واملشروعات املعتمدة للعام 2013م:

التطوير املهني

برامج ومشروعات أخرى

خدمات األنشطة غير الصفية ودعم الطالب
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املسار الثاني: 
بناء وتطوير قدرات الشركة وكفاءتها في تنفيذ 

البرامج واملشروعات التعليمية والتربوية
اعتمد مجلس مديري الشركة عددًا من املبادرات لبناء قدرات الشركة 
وتطوير كفاءتها؛ وقد عملت الشركة على تنفيذ عدة مبادرات لتطوير 

قدراتها  والرفع منها، من خالل محورين رئيسني:

أوالً: تطوير عالقة الشركة مع املستفيدين والعمالء 
والشركاء اإلستراتيجيني، وتضمن ما يلي:

تطوير عالقة الشركة بالعميل: من خالل حتديد األدوار واملسؤوليات . 1
جلميع األطراف؛ لضمان تنفيذ البرامج واملشروعات بكفاءة وجودة.

تنفيذ شراكات إستراتيجية مع منظمات  وشركات متخصصة . 2
)محلية وعاملية(، واالستفادة من خبراتها.

الوصول إلى املستفيدين  وتعزيز العالقة معهم.. 3

ثانياً: بناء القدرات الداخلية للشركة، وتضمن ما يلي:
1 . Business( تطوير منوذج العمل للشركة: ُطوّر منوذج العمل

اخلطة  تطوير  مشروع  ضمن  الشركة  لقطاعات   )Model
التشغيلية 2014م.

تنفيذ . 2 ومنهجيات  الشركة  في  الرئيسة  العمل  آليات  تطوير 
املشروعات: حيث ُطوّرت خارطة طريق تشمل : التصوّر، واخلطة 

، ومعايير اآلليات، وحوكمة العمل.
مراجعة الهيكل التنظيمي من قبل شركة متخصصة .. 3
تطوير البنية التحتية: ويتضمن تطوير البنية التحتية لتقنية . 4

املعلومات في الشركة، وتشغيل مركز بيانات تطوير للخدمات 
التعليمية بوزارة التربية والتعليم، والربط ببرنامج )نور(.



ية
يم

عل
لت

ت ا
ما

خد
لل

ير 
طو

ة ت
رك

ش
33

التوقيع مع املتعهد الفائز  ملشروع تطوير 	 
املهارات اللغوية ملعلمي اللغة اإلجنليزية 

)التعليم اإللكتروني(
)Education First(     

توقيع )3( عقود مع ناشرين  عامليني ملشروع 	 
)توفير مناهج لتعليم اللغة اإلجنليزية(.

عمل اختبارات لتحديد مستويات أكثر من 	 
)2.000( معلم والبدء في .تدريب )1.854( 

معلًما
توقيع عقد مع كلية املعلمني بجامعة كوملبيا 	 

)لتدريب وإعداد مدربني في مجال تطوير مهارات 
تدريس الكتابة والقراءة وتنفيذ املرحلة األولى.

)Teacher Collage(     

تدريب )125( معلًما ومعلمة على مهارات 	 
تدريس القراءة والكتابة

إجنازات البرامج واملشروعات

االستمرار في تطبيق منوذج »تطوير املدارس« 	 
والذي يشمل عدة أدلة إجرائية وتنظيمية 

وحقائب تدريبية.
 التوسع في تطبيق البرنامج )املرحلة الثانية( 	 

ليكون عدد املدارس )900( مدرسة في )21( 
إدارة تربية وتعليم.

 إعداد الدليل التنظيمي والدليل اإلجرائي ونشره 	 
وتطبيقه على جميع املدارس باململكة.

 عقد برامج تدريبية مبشاركة ما يقارب 	 
)20.000( من مشرفي ومشرفات وحدات تطوير 

املدارس ومديري مدارس وجلان التميز واجلودة 
باملدارس.

 تأسيس وجتهيز ) 42( وحدة تطوير مدارس بنني 	 
وبنات وتقدمي الدعم املادي جلميع وحدات ومدارس 

تطوير. 

البرنامج الوطني لتطوير املدارس 
وإدارات التربية والتعليم 

برنامج تطوير
اللغة اإلجنليزية

عقد مجموعة تركيز لتحديد االحتياجات للنمو 	 
املهني مبشاركة )70( مشرًفا ومشرفة من إدارات 

التربية والتعليم.
 عقد ورش عمل مبشاركة ما يقارب )100( 	 

معلم ومعلمة من منطقة الرياض.
 التعاقد مع شركة متخصصة  لتنفيذ املشروع.	 

)Pearson Education(      

 تدريب )50( مشرًفا ومشرفة )املرحلة األولى( 	 
على االستقصاء في العلوم.

)La Main La Bata(     

برنامج تطوير تعليم 
الرياضيات والعلوم  123



ت التعليمية
خدما

طوير لل
شركة ت

34

تطبيق املناهج التجريبية الثالث في )50( روضة.	 
 تدريب )580( من املديرات واملشرفات على 	 

أساسيات رياض األطفال في كل من )الرياض، 
وحائل، والشرقية، وجدة(.

 تدريب فريق التقومي لـ )40( من مشرفات 	 
املناطق اخلمس على مقياس أيكرز لبيئة التعلم.

إجناز الوثائق الهندسية والعلمية اخلاصة مبشروع 	 
تأهيل وجتهيز مباني املراكز العلمية في كل من 

)جدة، الطائف، أبها(.
 توقيع عقد مشروع جتهيز األنشطة العلمية 	 

املتنقلة واستالم الدفعة األولى من العربات 
اخملصصة للمشروع.

 ترسية مشروع املعروضات التفاعلية للمراكز 	 
العلمية القائمة في كل من )جدة، والطائف، 

وأبها(.
 ترسية مشروع تأهيل املراكز العلمية بجدة، 	 

والطائف.

برنامج تطوير التعليم في مشروع املراكز العلمية 
مرحلة رياض األطفال

إطالق مشروع »الدعم التربوي للطالب« حتت 	 
مسمى خدمة »دروس«. 

تنفيذ )1.908( درس إلكتروني بحضور 	 
)11.000( طالب.

االنتهاء من جتهيزات البنية التحتية ملشروع 	 
»الفصول اإللكترونية« لـ)20( فصاًل إلكترونياً.

إطالق خدمة )دروس( في جتويد القرآن الكرمي 	 
بالتعاون مع إدارة التربية والتعليم باملدينة 

املنورة.
االنتهاء من جتهيز البنية التحتية  لـ)4( 	 

استديوهات في مبنى شركة تطوير للخدمات 
التعليمية.

برنامج املدرسة اإللكترونية 456
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وصل عدد األندية التي مت افتتاحها )175( ناديًا 	 
على مستوى اململكة.

 وصل عدد األندية املعتمدة إلى )400( نادي حي 	 
على مستوى اململكة.

اكتمال تنفيذ )610( ناٍد موسمي للعام 	 
1434هـ.

وصل إجمالي عدد األفراد املسجلني في مدارس 	 
احلي  إلى أكثر من  )89.250( من الطالب و 

وأفراد اجملتمع على مستوى اململكة.
تنفيذ )4.980( برنامًجا وفعالية على مستوى 	 

مدارس احلي باململكة.

تدريب ) 2.702( طالب وطالبة من خالل 	 
خمسة مشروعات من خالل أندية مدارس احلي  

)بيئتنا, إيجابيون, إفطار صائم, تسوق معنا, 
شخصية احلي(.

 تدريب ) 102( طالب وطالبة على ريادة االعمال 	 
)بدار( من خالل برنامج انطالقة في منطقة 

الرياض.
 تدريب )10.585( طالبًاوطالبة في كل من 	 

املدينة ومكة والقصيم والدمام والطائف من 
خالل  برنامج )أتألق املدارس( باالتفاق مع شركة 

أرامكو السعودية.
 توقيع مذكرة تعاون مع مؤسسة األميرة العنود 	 

اخليرية.

مشروع تعزيز مهارات القرن احلادي 
والعشرين ومهارات احلياة وسوق العمل

برنامج أندية مدارس احلي 
لألنشطة التعليمية والترويحية

تدريب )80( معلًما ومشرف تربية بدنية في 	 
مجال تعليم وتدريب ألعاب القوى.

 تنفيذ مشروع  تطوير لعبة الكاراتيه في )6( 	 
إدارات تربية وتعليم وتنفيذ مهرجات رياضية 

مبسطة.
 توقيع مذكرة تفاهم مع االحتاد العربي السعودي 	 

لكرة القدم. 
إصدار اإلطار التنفيذي للدراسات التجريبية 	 

والتطبيقية ملشروعات تطوير كرة الطاولة، 
والسباحة، وكرة اليد.

برنامج التربية البدنية 
والرياضة املدرسية 789
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وصل عدد املتدربني إلى )13.917( معلًما 	 
ومعلمة و)1.661( مشرف ومشرفة تربوية.

 وصل عدد احلقائب التدريبية التي مت توزيعها 	 
على املعلمني في جميع املناطق التعليمية إلى 

)23.650( حقيبة.
 االنتهاء من تصوير كامل العروض املرئية عن 	 

أفضل املمارسات التعليمية في املدارس والتي 
تشمل )80( من املقاطع املرئية.

 إكمال محتوى التدريب اإللكتروني ورفعه على 	 
نظام التعلم اإللكتروني.

 تدريب ) 250( من املدربني املركزيني.	 

وثيقة نظام التعليم العام:	 
االنتهاء من النسخة النهائية للنظام ورفعه 

إلى املقام السامي.
 إعادة هيكلة القطاع التعليمي: 	 

االنتهاء من النسخة األولية للهيكل التنظيمي 
لوزارة التربية والتعليم.

برنامج احلوكمة واألنظمة 
والسياسات

مشروع التطوير
املهني للمعلم

تطوير احلقيبة التدريبية )ممارس القيادة املدرسية( 	 
وحتكيم وتقييم وتطبيق البرنامج من قبل املعهد 

 National Institute of( الوطني للتعليم
Education(  في سنغافورة 

 تدريب )850( من املديرين ومديرات املدارس في 	 
)18( منطقة تعليمية.

 تدريب )101(  من القيادات املدرسية  في 	 
 National Institute( املعهد الوطني للتعليم

of Education(  في سنغافورة.

مشروع تدريب القيادات 
املدرسية 101112





الرؤية 
مراحل العمل
أبرز اإلجنازات 

البرامج التنفيذي

39
 40
43
49



ي
يم

عل
لت

ل ا
نق

 ال
ير

طو
ة ت

رك
ش

39

الترتيبات  تأسست شركة »تطوير خلدمات النقل التعليمي« ووضعت 
الوزراء واألنظمة السارية،  لألوامر السامية وقرارات مجلس  لها، وفقاً 
التعليمي  النقل  قطاع  وتطوير  واجلامعي  املدرسي  النقل  لتنفيذ 
مع  والتكامل  التشغيل  من  اخلاص  القطاع  ومتكني  اخلدمة،  ومستوى 

التوجه الوطني لتطوير النقل العام.
ذات مسؤولية  التعليمي« هي شركة  النقل  »تطوير خلدمات  وشركة 
)شركة  القابضة«  التعليم  »تطوير  لشركة  كلياً  مملوكة  محدودة، 
مملوكة بالكامل للدولة(، وتتمتع بالشخصية االعتبارية والذمة املالية 
املستقلة واألهلية الكاملة لتحقيق أغراضها وتنفيذ املهمات املوكلة 
إليها، وفًقا لنظام شركة »تطوير التعليم القابضة«، الصادر باملرسوم 

امللكي الكرمي رقم 75/م وتاريخ 1429/11/6هـ.
على  بناء   – التعليمي«  النقل  تطوير خلدمات  »شركة  إنشاء  ويأتي   
قرار مجلس الوزراء- بغرض تنفيذ مشروع امللك عبدالله بن عبدالعزيز 
لتطوير التعليم العام،  وتقدمي جميع اخلدمات التربوية املساندة، مبا فيها 
التعليمية،  العملية  على  والقائمني  للطلبة  املدرسي  النقل  خدمات 
هذا  لتحقيق  لها  تابعة  متخصصة  شركة  بإنشاء  أو  بنفسها  إما 
الغرض، حتقيقاً ملبدأ تفريغ وزارة التربية والتعليم ملهمتها األساسية، 

ولتطوير صناعة النقل املدرسي ودعمها، والتكامل مع التوجه الوطني 
لتطوير قطاع النقل العام، وفي أغسطس 2012م وقعت وزارة التربية 
متضمنًا  املدرسي،  النقل  إسناد خدمات  عقد  الشركة  مع  والتعليم 
إسناد  أيًضا  العقد  تضمن  وقد  اخلدمة.  املهام وحتسني مستوى  نقل 
تشغيل خدمات النقل املدرسي إلى الشركة، ومت االتفاق بني الطرفني 

على حتديد األدوار واملسؤوليات، مبا فيها فترة املرحلة االنتقالية.

الرؤية:
مجتمع يتمتع فيه منسوبو التعليم بنقل آمن ومريح.
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مراحل العمل:
تأدية خدماتها ضمن منظومة متكاملة خلدمة  الشركة على  حترص 

الطلبة ورفع مستوى أداء النقل املدرسي للوزارة .
وقد باشرت شركة تطوير النقل التعليمي خالل مراحل التأسيس في 
عام 2011 بإعداد اخلطتني االستراتيجية والتنفيذية. وقد استندت في 
خططها على فهم عميق لقطاع النقل التعليمي والتجارب العاملية، 
وحتديد الدور اإلستراتيجي للشركة والبناء املؤسسي والوظيفي، إضافة 
خدمات  حتسني  أولويات  ووضع  املتعهدين،  مع  التفاوض  تنسيق  إلى 
وزارة  وّقعت  2012م،  أغسطس  وفي  العمل،  برنامج  وحتديد  النقل، 
التربية والتعليم عقًدا مع الشركة يتماشى مع التوجهات املستقبلية 
للوزارة ويفرّغها ملهامها الرئيسة، ويعزز تطوير قطاع النقل التعليمي 

ويدعمه. 

املرحلة األولى : 
من إستراتيجيتها من خالل تأسيس الهيكل التنظيمي وتعيني الفريق 
الفني، وتنفيذ اإلجراءات وأنظمة العمل وعمليات التوظيف، فاستلمت 
النقل مع  ووقعت عقود  ألف طالبة،   )477( نقل  إدارة  مهامها عبر 

متعهدين في ثماني مناطق في اململكة، وفي عام 2013م،  وقعت 
جديدة،  حافلة   2500 وأضيف   إضافية،  مناطق  خمس  في  العقود 

فاستطاعت الشركة تنفيذ خدمات النقل لـ)619( ألف طالبة.
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املرحلة الثانية: 
تهدف هذه املرحلة من إستراتيجية العمل إلى التطوير والتوّسع في كل 
اجملاالت، عبر االستمرار في عملية بناء القدرات والكفاءات خالل العام 
2014م، والتركيز كأولوية قصوى على رفع قدرات التشغيل وتطوير 
أداء املتعهدين، إضافة الى تخطيط اخلدمة واملسارات والتعاقد وطرح 
العطاءات، فتسعى إلى زيادة تغطية اخلدمة للطالبات احلالية البالغة 
٪23.9، لتصل في العام 1435-1436 هـ  إلى ٪35.8 بإجمالي 
تسعى  كما  مليار،   1.5 قدرها  سنوية  وبتكلفة  طالبة   963,419
لزيادة تغطية النقل للبنني من ٪10.2 حالياً لتصل في العام 1435-

1436 هــ الى ٪19.2 بإجمالي 438،175 طالبًا مشمواًل باخلدمة 
املشروعات  ستطلق  كما  ريال.  مليون   618 قدرها  سنوية  وبتكلفة 
إستراتيجية  وتعدل  وتقيم  وتراقب  اإللكترونية  للمسارات  التجريبية 
التنفيذ. وحترص الشركة في هذه املرحلة على حتديد هيكلة تكاليف 
النقل مبا يضمن أعلى مستوى من اخلدمة وجذب املستثمرين، إضافة 

الى استكشاف فرص االستثمار ودخول أسواق جديدة.

املرحلة الثالثة:
تسعى الشركة الى االستقرار ثم التوّسع بدًءا باتخاذها خلطوات رئيسة 
في عام 2015م، من إنهاء االنتقال إلى نظام املشتريات اجلديد، وإجناز 
التنفيذ  وضع خطة  إلى  وجمعها،  املسارات  وحتديد  اخلدمة  تخطيط 
وطرح العطاءات التنافسية، وإجناز تنفيذ إستراتيجيات تطوير العرض 
اخلاصة  االحتياجات  وذوي  والطالب  للطالبات  اخلدمة  تغطية  وزيادة 
كنقل  جديدة،  فئات  نحو  التوّسع  في  االستمرار  إلى  إضافة  منهم، 

طالبات املرحلة اجلامعية، والتكامل مع النقل العام.
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أعداد الطالب والطالبات حسب خطة ومراحل التوسع

عدد املشمولني باخلدمة السنة الدراسية
مقدار الزيادة 

عن العام الدراسي السابق
نسبة العدد املشمول 
باخلدمة للعدد الكلي

%1435/1434619.3190.0023.9هـ

%1436/1435963.419344.10035.8هـ

%1437/14361.213.919250.50043.3هـ

%1435/1434223.1750.0010.20هـ

%1436/1435438.175215.00019.20هـ

%1437/143655.175112.00023هـ
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أبرز اإلجنازات:
ضمن  2013م،  عام  في  تطوير  وإجنازاتها  الشركة  أعمال  تعددت 
املرحلة الثانية من حتقيق إستراتيجية الشركة للنقل املدرسي، وهي 
مهامها  تنفيذ  على  الشركة  عملت  فقد  والتوّسع.  التطوير  مرحلة 
ومسؤولياتها، إضافة الى استكمال ورفع قدرات جميع إداراتها، وحتسني 
األداء وتطوير املعايير واملتطلبات؛ سعيًا لبلوغ مرحلة االستقرار خالل 
األعمال  أبرز  التوّسع.  فكانت  املزيد من  ولتحقيق  القادمة،  السنوات 

واإلجنازات على النحو التالي:

تفعيل األسس والنظم اإلدارية:
سعياً لضبط العالقة التكاملية بني مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، 
فقد أعدت مسودّة الئحة احلوكمة، كما أعدت املسودّة اخلاصة بالئحة 
اخلاصة  التشغيلية  اجلوانب  لكل  الشاملة  واإلجراءات  السياسات 

بالشركة.
املهام  بخصوص  االستشاري،  الوزارة  لفريق  عرًضا  اإلدارة  وقّدمت 
واملسؤوليات اخملطط النتقالها إلى الشركة، يوضح األدوار واملسؤوليات 
أنهت مراجعة  املتبعة لتحقيقها، كما  واملنهجية  بالشركة  املنوطة 

إستراتيجية النقل الوطني وإفادة وزارة النقل بخصوص دور الشركة، 
تنفيذ  في  والتعليم  التربية  لوزارة  وممثلًة  التعليمي،  للقطاع  مطوّرةً 

عقود النقل املدرسي.
وكذلك االنتهاء من جتهيز خطة عمل تأسيس املكاتب اإلقليمية، بناًء 
على التكامل بني شركات تطوير القابضة اخملتلفة من خالل مكاتبها 

اإلقليمية في أنحاء اململكة.
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رفع قدرات التشغيل ومستوى أداء املتعهدين:
انطالًقا من أهمية العمل امليداني، عّينت الشركة 56 موظًفا جديًدا 
في امليدان، وزودتهم بكّل الوسائل واألدوات الداعمة لتحقيق أهدافها، 
ومنها الترسية ملناقصة استئجار السيارات ملتابعة أداء متعهدي نقل 

الطالبات ومراقبتهم، مما يضمن رفع مستوى اخلدمة.
وقد انتهت الشركة من أمتتة خدمة النقل املطورة، املتمثلة في تكامل 
مما يسهم في حتسني عملية جمع  الوزاري،  »نور«  نظام  النماذج مع 
البيانات لتخطيط اخلدمة، ورصد مخالفات املتعهدين بكفاءة، وتطبيق 
اجلزاءات بحقهم. ومن خالل إحصاء هذه اخملالفات وحتليل تقارير األداء، 

ميكن للشركة حتديد احلسميات الواجب تطبيقها على املتعهدين.
عن  الواردة  للبالغات  التقارير  منوذج  حتضير  أيًضا  الشركة  وأنهت 
طريق تطبيق األجهزة اللوحية، مما يسهل عملية التسجيل والتحقق 
احلالة  تقرير  اعدادّ  املتعهدين، كما مت  إدارة متابعة  البالغات، مع  من 
آخر  متضمنًا  احلالي،  الدراسي  العام  بداية  من  للشركة  التشغيلية 
والطالب،  الطالبات  نقل  خدمات  حيث  من  التوسع،  خطة  تطورات 

وملخًصا عن حالة متعهدي التشغيل في جميع مناطق اململكة.

اتباع منهجية علمية في تطبيق قواعد تخطيط 
اخلدمة:

سعيًا لتطبيق أعلى معايير اجلودة وفق منهجية واضحة، أعدت خطة 
بناًء  املتعهدين،  أداء  وتقييم  املطلوبة  البيانات  جلمع  بالكامل  العمل 
أعّدت الشركة دراسة حتليلية عن  األداء اخلارجية، كما  على مؤشرات 
االحتياجات الواردة من إدارات التربية والتعليم، وأعيد توزيع الفائض في 
مخصصات النقل املدرسي على تسع من هذه اإلدارات تلبية الحتياجاتها. 
وأنهت الشركة إعداد التقرير التحليلي عن بيانات الوضع الراهن لعقود 
البنني  نقل  انتقال خدمات  تطبيق خطة  لبدء  متهيًدا  البنني،  الطالب 
إلى الشركة، بناًء على احملضر املوقع مع وزارة التربية والتعليم ووزارة 
املالية، واملنهجية املعّدة عن جميع املوارد الالزمة وحتليل اخملاطر، وخطة 
الشركة  تتولى  بحيث  جديدة،  عقود  لطرح  التجهيز  وكيفية  النمو، 
تدريجيًا كامل املهام واملسؤوليات للنقل املدرسي وأما النقل املدرسي 
في املناطق الوعرة والشريط احلدودي، فقد استعرضت الدراسات األولية 
العوائق التي تواجه عملية النقل في تلك املناطق،  واقترح منوذج عملي 
التشغيلية  اخليارات  تقرير  الشركة  وأعّدت  الراهن،  الوضع  لتحسني 
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للتعاقد  التشغيل  الرياض، مبا فيه منوذج  للتوّسع في مدينة  املتاحة 
مع متعهدي نقل إضافيني، وإمكانية تطبيق هذا النموذج في جميع 
مناطق اململكة، ومن خالل احلصول على بيانات مدارس التعليم العام 
لعام 2013/ 2014م من نظام »نور«، وقد أعّد تقرير حتليلي لالستفادة 
من هذه البيانات في حتديث خطة التوسع ودراسات العرض والطلب. 

حفظ وإدارة املعلومات األساسية لعمل الشركة:
الطالبات  بيانات  جمع  في  جذرية  تطويرية  خطوات  الشركة  اتبعت 
املشموالت بخدمة النقل من خالل نظام »نور« الوزاري، وعممت دليل 
استخدام هذا النظام الذي صّمم ليمّكن الوالدين ومشرفي املدارس 

من إدخال جميع البيانات املطلوبة بشكٍل مباشر.
مسودة  الشركة  أعّدت  واألمن،  السالمة  معايير  رفع  على  وحرصاً 
توصيات إلى هيئة املواصفات واملقاييس اخلاصة باألمن والسالمة في 
مركبات النقل املدرسي، كما درست متطلبات تطبيق األجهزة الكفية 
اخلاصة باملراقبني، وسيُطرح للمنافسة في يناير 2014م؛ مما سيسهل 
والتصميم  التحليل  امليدان وقد عملت على مرحلة  إجراءات متابعة 
لتطبيق األجهزة الذكية الذي سيسهم في رصد البالغات، ومن ثّم 
رفع جودة اخلدمات املقدمة. وعلى صعيد أنظمة الشركة ُفّعل مركز 

البيانات اخلاص بالشركة جزئياً خالل العام 2013م على أن يُفّعل كلياً 
عام 2014م، وُطوّرت البوابة اإللكترونية لتعزيز التواصل بني املوظفني 

ولتكون مركز معلومات يستعني به منسوبو الشركة.



ي
طوير النقل التعليم

شركة ت
46

ترسية العقود وحتديد تكلفة النقل ورفع مستوى 
األمن والسالمة وتطوير قنوات التواصل:

وقعت الشركة عقوداً منافسة لتنفيذ خدمات النقل املدرسي لطالبات 
التعليم العام وتشغيله في عسير، وجازان، وجنران، والباحة، وتبوك، والذي  
حقق وفرًا في ميزانية العام املاضي بنسبة %7.5، ميكن االستفادة منه 
في تعميد املتعهدين لتنفيذ خدمات النقل املدرسي ألعداد الطالبات 
املعاد توزيعها في كل من مكة املكرمة، واملدينة املنورة، وجازان، وتبوك، 
بالكامل،  جديدة  حافلة   2500 وأضيف  سنوات،  أربع  مدتها  بعقود 
وبهوية جديدة. كما أنهت الشركة ترسية منافسة دخولها بتشغيل 
خدمة النقل املدرسي بشكل مباشر في امليدان، بهدف توسيع قاعدة 
اخلدمة وتغطية املناطق التي ال تصلها خدمات املتعهدين. وقد طرحت 
وثيقة طلب العروض لدراسة تكاليف النقل املدرسي بإجراء حتليل واٍف 
لهيكلة هذا النوع من التكاليف، تنفيًذا لقرار مجلس الوزراء رقم 299 

بغرض ضمان إقبال املتعهدين وتقدمي أفضل مستويات اخلدمة.
والسالمة  األمن  لدراسة  العروض  طلب  وثيقة  أيًضا  الشركة  أعدت 
االحتياطية  اإلجراءات  فّعلت  كما  العاملية،  املمارسات  أفضل  لتطبيق 
العام  حوادث  أسباب  واستقصاء  املدرسي،  النقل  في  احلوادث  لتقليل 

املاضي لتفادي تكرارها.

من  والشكاوى  احلوادث  رصد  آلية  إعداد  من  الشركة كذلك  وانتهت 
مختلف قنوات االتصال في خدمة النقل املدرسي، إضافة الى اكتمال 
على  لطرحه  متهيًدا  بالشركة،  اخلاص  االتصال  ملركز  العمل  صياغة 

شركات متخصصة.
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تطوير خدمة العمالء:
بسرعة  العمالء  استفسارات  على جميع  للرد  آلية  إنشاء  من خالل 
ولباقة وأسلوب مهني واحترافي، استطاعت الشركة أن تباشر بتقدمي 
سجلت  ولقد  2013م.  العام  في  العمالء  خلدمة  متطور  مستوى 
أولياء أمور الطالبات أعلى  نسبة،  الواردة من  الشكاوى  واخلطابات 
حيث بلغت ٪70، بينما كانت أقل نسبة للشكاوى واخلطابات الواردة 
من املدارس  املشمولة بخدمة النقل املدرسي، حيث بلغت ٪9. كما 
سّجلت الشكاوى لعدم توفير حافالت ومركبات  للنقل املدرسي في 
بعض املدارس أعلى نسبة، حيث بلغت ٢٩٪، بينما سجلت الشكاوى 

واملطالبات املتعلقة بعطل احلافالت واملركبات أقل نسبة، وهي 1٪. 
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البرنامج التنفيذي:

يوضح اجلدول أدناه أداء الشركة، من حيث أعداد الطالبات املشموالت في 
اخلدمة في كل منطقة من مناطق اململكة، وكذلك أسماء املتعهدين 

املشغلني للنقل املدرسي فيها:

املشروعات واألداء:
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توضح بيانات املتعهدين مستوى األداء واألثر في امليدان من خالل عدد 
ُحّدث  الذي  اجلغرافي، وحجم األسطول  واالنتشار  املنقوالت،  الطالبات 

%30 منه خالل العام 2013م.
في عام 2013م أنهت الشركة 31 مشروًعا ضمن برنامجها التنفيذي، 
واملفّعل منها 21 مشروًعا لدعم أهداف الشركة في املرحلة الثانية، 
خصوصاً من حيث بناء الكفاءات والقدرات وتطوير املبادرات ذات األثر 

السريع في امليدان. 

تقدمي مختلف اخلدمات املساندة لقطاع النقل 
التعليمي:
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نسبة
 اإلجناز
 الكلي

نسبة إجناز املشروعات املفعلة للشركة من البرنامج التنفيذي

61%

PM1تأسيس إدارة املشروعاتSS275%بناء وتطويرالكفاءات إلدارة تخطيط اخلدمة SS1337% تطوير سياسات قطاع النقل التعليمي ومعاييره48%

OD1تطوير إدارة املوارد البشريةSS394%بناء وتطويرالكفاءات إلدارة العقود واملشترياتSS1471%منوذج التشغيل إلدارة متابعة املتعهدين0%

OD2تطوير العملياتSS497%بناء وتطويرالكفاءات إلدارة متابعة املتعهدينSR166%تطوير قطاع النقل التعليمي16%

OD3تطوير االنظمة اإللكترونيةSS547%بناء وتطويرالكفاءات إلدارة  خدمة العمالء SR274%مبادرة األمن والسالمة57%

OD4تطوير إدارة العالقات واالتصاالت الداخليةSS641%البدء بتجربة )2( تخطيط اخلدمة SM162%الدراسات اإلضافية لوزارة التربية والتعليم26%

OD5التطوير والتدريب للسنة األولىSS938%جتهيز املكاتب اإلقليمية للشركةNB647%البدء بالنقل التعليمي للبنني84%

OD6تطوير اإلدارة القانونية ومتابعة تنفيذ العقودSS1230%إعادة هيكلة العقود احلالية وإجراءات التعاقدNB80%دخول الشركة في التشغيل44%
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مشروع األمن والسالمة:
وفق  ومريح  آمن  نقل مدرسي  تأمني خدمة  الشركة في  رؤية  تتمثل 
أفضل املعايير، ولذلك تعّد مبادرة األمن والسالمة من أهم أولوياتها، 
التعليمية  املناطق  إلى عدد من  بزيارات ميدانية  فقد قامت الشركة 
ومواقع التشغيل، اتضح من خاللها احلاجة املاسة لتحسني عنصري 

األمن والسالمة في النقل املدرسي.
قيام  على  اإلدارة  مجلس  موافقة  صدرت  2013م،  العام  وخالل 
إجراءات طرح  فبدأت  والسالمة بشكل شامل،  األمن  مببادرة  الشركة 
استشارية متخصصة في  دعوة شركات  املشروع من خالل  منافسة 
األمن والسالمة للنقل املدرسي لتصميم نظام يطّبق أفضل املعايير 

واملمارسات العاملية.
ويتمثل نطاق عمل الدراسة الشاملة فيما يلي:

استقصاء معايير وممارسات األمن والسالمة كافة.. 1
حتديد الثغرات والتحسينات التي يجب األخذ بها.. 2
إطالق مبادرات لبرامج حتسني األمن والسالمة.. 3

التوعية  إجراءات  املبادرة  هذه  تفعيل  خالل  من  الشركة  وتستهدف 
في  والسالمة  األمن  وسائل  على  والطالبات  الطلبة  وتدريب  العامة، 
بالتنسيق  والتوصيات  والتشريعات  السياسات  ووضع  املدرسي،  النقل 
مع اجلهات املعنية، إضافة إلى استخدام  أحدث التقنيات، مثل أجهزة 

حتديد السرعة، وأجهزة حتديد املواقع، ... وغيرها.
وقد أعّدت الشركة دراسة وافية عن املعايير العاملية لألمن والسالمة 
اخلاصة باحلافالت املدرسية، فبدأت بتطبيق املعايير املذكورة في خمس 
مناطق تعليمية كمرحلة أولية، وسوف تطبقها الحًقا بشكل تدريجي 

على بقية حافالت املتعهدين.





الرؤية 
مجاالت العمل

املسارات الرئيسة للعمل:
تنفيذ برامج ومشروعات تصميم وبناء املنشآت واملباني التعليمية	 

بناء وتطوير قدرات الشركة وكفاءتها في تنفيذ برامج ومشروعات املباني التعليمية	 

إجنازات البرامج واملشروعات
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أسست شركة تطوير التعليم القابضة شركة تطوير للمباني في 14 
أكتوبر 2012م لتطوير املباني التعليمية وإنشائها وتصميمها وصيانتها 
وإدارتها وجتهيزها، نيابًة عن وزارة التربية والتعليم، لتتفرغ الوزارة للعملية 
التعليمية وإزاحة اخلدمات املساندة التي العالقة لها بالعملية التربوية 
األساسية عن كاهلها؛ كالصيانة واإلشراف وغيرهما. وتشمل توجهات 
لوزارة  والتعليمية  املدرسية  املباني  الشركة دعم ومساندة مشروعات 
التربية والتعليم، وأهمية االنتقال والتوسع التدريجي وفق جدول زمني 
تقدمي  على  والتركيز  معاً،  والشركة  الوزارة  قدرات  مع  يتوافق  مدروس 
أفضل اخلدمات في مجال املباني، ورفع مستوى رضا املستخدم النهائي 
فاعلة  خدمات  الشركة  تقدم  كما  األمور(.  وأولياء  واملعلم  )الطالب 
إلدارة املشروعات مبرونة وسرعة. وتقدم أيضاً خدمات التصميم والتنفيذ 
والترميم والصيانة للمباني التعليمية، ودعم إدارة العمليات الداخلية 
التعليمي  باملبنى  واالرتقاء  املتعثرة،  وإيجاد حلول ملشكالت املشروعات 
والتعليمية،  املدرسية  املباني  تنفيذ  وضمان سرعة  وتطويره،  وبجودته 
وهو األمر الذي يسهم في تقليل الهدر املالي وتعزيز االستثمار األمثل 
وتقليص  التنفيذ،  وجودة  األداء  للمشروعات مع سرعة  املالية  للموارد 

العبء اإلداري عن وزارة التربية والتعليم.

أن نكون شركة رائدة في إدارة املشروعات، نحقق قيمة مضافة جلميع 
شركائنا وعمالئنا.

الرؤية

نّص عقد تأسيس الشركة على إدارة مشروعات البناء، وتولي مسؤولية 
املباني التعليمية نيابًة عن وزارة التربية والتعليم، من خالل مقاولني 
مؤهلني وشركة متخصصة بإدارة املشروعات تسهم في بناء القدرات. 
وتعمل الشركة بوصفها شركة إدارة، وواجهة رئيسة لالتصال بني الوزارة 
االستشارية،  املكاتب  اخلاص:  القطاع  من  للخدمات  املقدمة  واجلهات 
األثاث،  وشركات  الصيانة،  وشركات  واملقاولني،  التصميم،  وشركات 

وشركات إدارة املشروعات.

مجاالت العمل
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مجاالت العمل
مرحلة ما بعد التنفيذمرحلة التنفيذمرحلة ما قبل التنفيذ

التخطيط
123456AB

اإلنشاءالتمويلالتصميم
التجهيز 
والتأثيث

الصيانة 
والترميم

إدارة 
املمتلكات

اختبار وتخطيط 
املوقع

السوحات 
اجملتمعية

فحص الترية

تقدير االحتياج

برمجة املشاريع

منوذج التصميم

املقايسة وتقدير 
امليزانية

وضع املعايير
التقنية واجلودة

مواصفات تطوير
التصاميم

تصميم األنظمة
الكهربائية

تصميم املوقع العامتصميم املوقع العام

التصميم 
اإلنشائي واملدني

التصميم املعماريتصميم املوقع العام

تصميم األنظمة 
امليكانيكية

تطبيق تصميم 
النماذج

اخلطط املالية 
والتمويل

شراء األراضيتصميم املوقع العام

الترتيبات املالية 
والقروض

إدارة طرح 
املنافسات

إدارة العقودتصميم املوقع العام

إدارة اخملاطرتصميم املوقع العام

إدارة األداءتصميم املوقع العام

إدارة املشاريع

التخطيط وضبط 
التكاليف

تصاريح البناءتصميم املوقع العام

إدارة التشييدتصميم املوقع العام

إنشاء املبانيتصميم املوقع العام

الصحة والسالمة 
وحماية البيئة

اإلشراف وضبط 
اجلودة            

جتهيز املواقعتصميم املوقع العام

شراء أجهزة 
ومعدات املدارس

التركيبتصميم املوقع العام

اختبارات التشغيلتصميم املوقع العام

إدارة األصولتصميم املوقع العام

صيانة املرافقتصميم املوقع العام

صيانة األجهزة 
واملعدات

صيانة املالعب 
واملوقع العام

خدمات مكافحة 
احلشرات

خدمات النظافةتصميم املوقع العام

إدارة اخلدمات العامةتصميم املوقع العام

التأهيل والترميمتصميم املوقع العام

إدارة اخمللفاتتصميم املوقع العام

خدمات األمنتصميم املوقع العام

إيرادات من 
أنشطة اخرى

تأجير األصول

إدارة العقود

املرحلة األولى

املرحلة الثانية

املرحلة األولى

املرحلة الثانية
املرحلة الثالثةاملرحلة الثانية

خدمات تؤديها الشركة والوزارة بالتوازي
خدمات تبقى لدى جهات حكومية أخرى
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املسارات الرئيسة للعمل
عملت شركة تطوير للمباني منذ تأسيسها في 14 أكتوبر 2012م 
التعليمية  املباني  برامج  تنفيذ  الستكمال  رئيسني،  مسارين  على 
قدراتها  وبناء  الشركة  استدامة  على  العمل  وكذلك  ومشروعاتها، 

وتوطني كفاءاتها، وهما:
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املسار الثاني  املسار األول 

بناء وتطوير قدرات الشركة وكفاءتها في تنفيذ برامج ومشروعات املباني التعليمية. تنفيذ برامج ومشروعات تصميم وبناء املنشآت واملباني التعليمية.

بناء اخلطة اإلستراتيجية.

تطوير اخملطط العام للمدارس.

 العقد اإلطاري وصياغة التشريعات.

امليزانية وبدائل التمويل.

اختيار االستشاري الفني ومباشرته.

تطوير الهيكل التنظيمي واحلوكمة.

استقطاب املوظفني وتعيينهم.

تطوير أدلة العمليات األساسية والعمليات املساندة وإجراءاتها.

تطوير أنظمة احلاسب اآللي.

جتهيز املقر احلالي للشركة.

برنامج العالقات العامة واالتصاالت.

برنامج نقل املعلومات من الوزارة.

التعاقد مع املكاتب االستشارية.

تطوير نظام تأهيل املقاولني.

تطوير إستراتيجية إدارة اخملاطر.

تصاميم مناذج املدارس احلديثة.

ُطوِّرت 17 مبادرة تشغيلية للشركة، واعتُمدت من مجلس املديرين للعمل بها في عام 

٢013م، وحلاجة العمل؛ فقد أضيفت خمس مبادرات إلى اجملموعة مبوافقة اجمللس. وقد 

تركزت هذه املبادرات في ثالثة قطاعات تأسيسية: 

وضع اإلستراتيجيات واخملطط العام للتطوير.

بناء القدرات التشغيلية للشركة.

مباشرة التنفيذ في مجاالت عمل الشركة.
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إجنازات البرامج واملشروعات
01- تصاميم مناذج املدارس احلديثة:

تلبي  التي  الفراغية  والبرامج  التصميمية  واملعايير  األسس  تطوير 
متطلبات املستخدمني، وتعميد مكتب استشاري عاملي لتصميم مناذج 
متعددة للمدارس احلديثة بسعات مختلفة للمراحل الثالث من التعليم 

العام.
وُطوِّرت أفكار تصميمية جديدة لـ )3( مناذج متخصصة:

منوذج مدرسة للمناطق اجلبلية.. 1
منوذج مدرسة للمناطق ذات األراضي الصغيرة، مثل مكة املكرمة.. 2
منوذج للمجمعات التعليمية )3 مدارس(.. 3
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تصاميم مناذج املدارس احلديثة:
أ- املدرسة االبتدائية
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ب- املدرسة املتوسطة:



ج- املدرسة الثانوية:
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د- مدرسة املناطق اجلبلية:
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هـ - مدرسة األراضي الصغيرة:
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و- اجملمع التعليمي:
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02- مشروعات تنفيذ مدارس مدينة الرياض:
اإلعداد ملشروعات أولية في منطقة الرياض بدًءا بالعاصمة، ومتابعة 
توفير وزارة التربية والتعليم لألراضي الالزمة لتنفيذ املشروعات املبرمجة.
ففي هذا اجملال التنفيذي ملبادرات الشركة، أسند )41( مشروًعا في 

مدينة الرياض إلى الشركة، كما في الشكل التالي:

03- تصميم مدرسة دار القلم:
إعادة تأهيل املبنى التاريخي ملدرسة طيبة وجعله أيقونة من معالم 
املشروع,  لتصميم  عاملي  استشاري  مكتب  وتعميد  املنورة،  املدينة 

وإدراجه ضمن اخملطط التوسعي اجلديد للحرم النبوي الشريف.
واملشروع في مرحلة التنفيذ؛ فقد مت برمجة فراغات املشروع وأنشطته 
اخلمسة )مدرسة لتحفيظ القرآن + أكادميية للخط العربي + روضة 
+ مسرح + متحف صغير(، كما انتهى استشاري التصميم )مكتب 

CMD  األسباني( من الفكرة التصميمية للمشروع.
وجتدر اإلشارة إلى أن عدم وضوح معالم اخملطط االستراتيجي لتوسعة 
منطقة احلرم النبوي الشريف تضع عقبًة أمام تقدم املشروع، وتأخيرًا 

في إصدار تصاريح البناء من أمانة املدينة املنورة.
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مناظر توضح بعض العناصر من تصميم مجمع 
طيبة للخط العربي وحتفيظ القرآن )دار القلم(
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04- مشروعات تنفيذ مدارس مكة املكرمة ومدينة 
جدة:

اإلعداد ملشروعات أولية في منطقة مكة املكرمة بدًءا مبدينتي مكة 
وجدة أسوة مببادرة تنفيذ مشروعات الرياض.

فقد وجهت الوزارة بإسناد تنفيذ )27( مشروًعا في مكة املكرمة العام 
2014م. كما وجهت مؤخراً بإسناد تنفيذ )39( مشروعاً مبدينة جدة 

للعام القادم. 
وقد وافق مجلس املديرين على البدء بدراسات هذه املشروعات، وهي اآلن 

في مرحلة التخطيط.
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مسؤوليـاتنـا 
في شركة تطوير 

القابضة
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مسؤولياتنا
مببادرات  التابعة  وشركاتها  القابضة  التعليم  تطوير  شركة  تقوم 
بني  اخلبرات  لتبادل  العمل  فرق  ضمن  املوجودة  املواهب  استكشاف 
أعضاء الفرق، وقد طورت الشركة القابضة بنهاية عام 2013م برنامج 
التعليم والتعلم على رأس العمل لنشر املعرفة بني املوظفني وكسر 
احلواجز بني إدارات الشركة القابضة، وإضافة متعة للعمل وإنشاء بيئة 

عمل متميزة ليتم اقتراحه الحًقا على الشركات التابعة.
   ويهدف البرنامج إلى غرس ثقافة التعلم من اآلخرين بني أعضاء 
عبر  واجتاهها  تطوير  لرؤية شركة  املشترك  املتقدم  والفهم  الشركة، 
تبادل املعارف واخلبرات، ودعم مشروعات الشركة من خالل توسيع أفق 
أعضائها في مختلف اجملاالت، لتنمو كشركة رائدة في التعليم والتعلم 
في أثناء العمل. وقد انتهي من إعداد املشروع على أن يبدأ به في العام 
2014م. كما اعتمدت الشركة الكتّيب اخلاص باملوظف، الذي يتضمن 

سياسات الشركة وإجراءاتها التطبيقية خالل 2014م.
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الكوادر البشرية:

الشركة
املوظفون 
السعوديون

املوظفون الغير 
سعوديون

مجموع املوظفني في 
الشركة 

نسبة السعودة % 

%5286087شركـة تطوير التعليم القابضة

%951811384شركة تطوير اخلدمات التعليمية 

%97310097شركـة تطويـر النقل املدرسي

%1682467شركـــة تطويـــر املبانـي

26037297اجملمـــــــــــــــوع 
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نسبة السعودة في شركة تطوير القابضة 
والشركات التابعة

شركة تطوير القابضة
شركة تطوير النقل التعليمي
شركة تطوير املباني
شركة تطوير اخلدمات التعليمية 

نسبة أعداد موظفني شركة تطوير القابضة 
والشركات التابعة من اجملموع الكلي

شركة تطوير القابضة
شركة تطوير النقل التعليمي
شركة تطوير املباني
شركة تطوير اخلدمات التعليمية 

20%

37%

37%

6%

20%

34%

38%

8%
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جتاه مشاركة القطاع اخلاص

مببادرات  التابعة  وشركاتها  القابضة  التعليم  تطوير  شركة  تقوم 
بني  اخلبرات  لتبادل  العمل  فرق  ضمن  املوجودة  املواهب  استكشاف 
أعضاء الفرق، وقد طورت الشركة القابضة بنهاية عام 2013م برنامج 
التعليم والتعلم على رأس العمل لنشر املعرفة بني املوظفني وكسر 
احلواجز بني إدارات الشركة القابضة، وإضافة متعة للعمل وإنشاء بيئة 

عمل متميزة ليتم اقتراحه الحًقا على الشركات التابعة.
   ويهدف البرنامج إلى غرس ثقافة التعلم من اآلخرين بني أعضاء 
عبر  واجتاهها  تطوير  لرؤية شركة  املشترك  املتقدم  والفهم  الشركة، 
تبادل املعارف واخلبرات، ودعم مشروعات الشركة من خالل توسيع أفق 
أعضائها في مختلف اجملاالت، لتنمو كشركة رائدة في التعليم والتعلم 
في أثناء العمل. وقد انتهي من إعداد املشروع على أن يبدأ به في العام 
2014م. كما اعتمدت الشركة الكتّيب اخلاص باملوظف، الذي يتضمن 

سياسات الشركة وإجراءاتها التطبيقية خالل 2014م.

 )IEFE( املعرض واملنتدى الدولي للتعليم  2013م
الشرق  منطقة  في  التعليمي  النقل  خدمات  شركة  حلضور  تعزيزًا 
املدرسي  النقل  مؤمتر  في  الشركة  أفريقيا، شاركت  وشمال  األوسط 
النقل  هيئة  نظمته  الذي  2013م  أبريل   23  21- من  دبي  في 
واملواصالت. وضم املؤمتر 28 ورشة عمل تناولت التخطيط والعمليات 
التعليمي، وتطورات تقنيات األمن والسالمة، وكيفية  بالنقل  اخملتصة 
إدارة الطلبة والتحديات لذوي االحتياجات اخلاصة، إضافة إلى التوعية 
والتسويق والتعريف بأفضل املمارسات، وقد متكنت الشركة من عرض 
جتربتها واكتساب املعلومات وحضور ورشات العمل التي تدعم أهدافها، 

واملشاركة في املعرض املصاحب الستقطاب متعهدين جدد

مؤمتر النقل املدرسي في دبي:
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مببادرات  التابعة  وشركاتها  القابضة  التعليم  تطوير  شركة  تقوم 
بني  اخلبرات  لتبادل  العمل  فرق  ضمن  املوجودة  املواهب  استكشاف 
أعضاء الفرق، وقد طورت الشركة القابضة بنهاية عام 2013م برنامج 
التعليم والتعلم على رأس العمل لنشر املعرفة بني املوظفني وكسر 
احلواجز بني إدارات الشركة القابضة، وإضافة متعة للعمل وإنشاء بيئة 

عمل متميزة ليتم اقتراحه الحًقا على الشركات التابعة.
   ويهدف البرنامج إلى غرس ثقافة التعلم من اآلخرين بني أعضاء 
عبر  واجتاهها  تطوير  لرؤية شركة  املشترك  املتقدم  والفهم  الشركة، 
تبادل املعارف واخلبرات، ودعم مشروعات الشركة من خالل توسيع أفق 
أعضائها في مختلف اجملاالت، لتنمو كشركة رائدة في التعليم والتعلم 
في أثناء العمل. وقد انتهي من إعداد املشروع على أن يبدأ به في العام 
2014م. كما اعتمدت الشركة الكتّيب اخلاص باملوظف، الذي يتضمن 

سياسات الشركة وإجراءاتها التطبيقية خالل 2014م.

الندوة العلمية لالحتاد الدولي للمواصالت إلقليم 
الشرق األوسط في أبو ظبي:

كان لشركة تطوير للنقل مشاركة فعالة في مؤمتر االحتاد الدولي للنقل 
العام في جنيف، الذي أقيم من -26 30 مايو 2013م،  والذي ضّم 
مشاركني من 78 دولة حول العالم وأهم خبراء قطاع النقل التعليمي، 
باململكة  املدرسي  النقل  جتربة  وعرضت  عمل  ورقة  الشركة  وقّدمت 
وخطط وبرامج التكامل مع النقل العام، كما تقدمت للحصول على 

جائزة عاملية، وشاركت أيًضا في املعرض املصاحب للمؤمتر. 

مؤمتر االحتاد الدولي للنقل العام  في جنيف:
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الثامن  إيدولوج  للنقل في مؤمتر  أفراد شركة تطوير  شارك فريق من 
الذي أقيم في الس فيغاس- نيفادا في الواليات املتحدة األمريكية من 
أبريل 2013م، والذي ضّم أهم الشركات املتخصصة في   18 14-
واحملاضرات  التدريبية  العمل  ورش  الفريق  حضر  وقد  املدرسي.  النقل 
ا وأساسيًّا للمعلومات عن البرامج واألنظمة  التي شكلت مصدرًا مهمًّ
والتكنولوجيا اجلديدة اخلاصة بالنقل املدرسي، مبا يدعم رفع مستوى 
تبادل املعلومات  الى  اخلدمة وفاعلية سير العمليات وكفاءته، إضافة 
واملعايير  املدرسي،  بالنقل  املتعلقة  التحديات  عن  النقاشات  وخوض 
التكنولوجية  األنظمة  واستخدام  البيانات،  توافر  وأهمية  املتبعة، 

الشاملة، وكيفية إدارة املشروعات على نطاق جغرافي أوسع.

مؤمتر إيدولوج لروّاد النقل املدرسي في نيفادا:

لتنفيذ  وطنية  مؤسسات  ثالث  على  الترسية  بعد  الشركات  زيارة 
وتشغيل خدمات النقل املدرسي وتشغيلها للشركة تعهدت املؤسسات 
بتقدمي أسطول نقٍل جديد، فنّظمت الشركة إثر ذلك زيارة إلى الصني 
من -1 5 يوليو 2013م بهدف التقّصي الالزم، وتقدمي تقرير اعتمادية 
عن خلفية الشركات الصينية املصنعة لهذه احلافالت، والتحقق من 
اجلدول الزمني للتصنيع والتسليم. وخالل الزيارة اجتمع وفد الشركة 
ومسؤولو الشركات املصّنعة ملناقشة سبل التعاون، إضافة إلى زيارة 
احلافالت  تصنيع  أبعاد  ملعرفة  اإلنتاج  خطوط  على  واالّطالع  املصانع 
وممارسات التشغيل، كما اجتمع الوفد واجلهات املنظمة للنقل املدرسي 
أن  الزيارة  نتائج  أبرز  من  وكان  الصني،  في  القطاع  واقع  إلى  للتعرّف 
شركة »تطوير خلدمات النقل التعليمي« تسير وفق منهجية مطبقة 
تتماشى مع  وأهدافها  الشركة ورسالتها  رؤية  أن  والتأكد من  عامليًّا، 

مشروعات عاملية مماثلة.

زيارة الشركات املصّنعة للحافالت في الصني:
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االسـتـدامة
التوجه املستقبلي للشركة القابضة:

تعمل الشركة القابضة وشركاتها على استمرارية التواصل مع الوزارة 
كشريك إستراتيجي في مبادرات الشركة والستكشاف ما يستجد من 
متطلبات وبرامج تقوم الشركة بدراستها على األمد القصير والبعيد 
خلدمة قطاع التعليم، وحترص الشركة على أن يتماشى هذا مع تطوير 
إمكانيتها ملواجهة حتديدات األعمال املستقبلية واستمرارية منو الشركة 

و شركاتها التابعة.
في  لتستمر  املستقبلية  الشركة  توجهات  أولويات  من  يعتبر  وهذا 
دعم قطاع التعليم بجوانب متعددة وتفعيل دور شركاتها املتخصصة 

حسب مجاالت اخلدمات التي تقدمها كل شركة.
وفي هذا السياق ومبا يتعلق بشركة اخلدمات التعليمية وضعت الشركة 
أهداًفا وتطلعات طموحة  لالستمرار في مسيرة تطوير التعليم العام 
للعام 2014م، حيث اعتمد مجلس مديري الشركة )35( مبادرة من 
مبادرات استراتيجية تطوير التعليم العام في خطة الشركة  التشغيلية 
للعام 2014م، وركزت الشركة فيها على االستمرار بتنفيذ البرامج 

واملشروعات املعتمدة سابًقا، واعتماد )5( مبادرات جديدة.
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الشركة بكل طاقاتها خالل  املباني تعمل  يتعلق بشركة تطوير  ومبا 
وتطبيق  الداخلية،  قدراتها  بناء  في  االستمرار  على  القادمة  املرحلة 
السياسات واإلجراءات املطورة من قبل االستشاري الفني، وعلى تنفيذ 
األولويات التالية، استكمال جميع اآلليات واإلجراءات القانونية واإلدارية 
والتعليم  التربية  وزارة  بني  املبرم  اإلطاري  بالعقد  املتعلقة  والفنية 
وترسية  وطرح  تنفيذ  وثائق  إلعداد  التنفيذية  اخلطة  ووضع  والشركة 
وتطوير  وجدة  املكرمة  ومكة  الرياض  في  مشروًعا   )160( من  أكثر 
املشروعات  طبيعة  تالئم  التي  املدرسية  النماذج  من  عدد  تصاميم 
املسندة إلى الشركة واستكمال تصاميم املدارس احلديثة، وبرمجتها 
والتنفيذ  التصميم  أعمال  وإدارة  للتنفيذ  مستقبلية  مشروعات  في 
اخلطة  وتطوير  الشركة  إلى  تسند  التي  املتخصصة  للمشروعات 
التنفيذية إلستراتيجية تقنية املعلومات والبدء بتطبيقها وتطوير نظام 
تأهيل املقاولني واملوردين واالستشاريني، والبدء بتطبيقه إلكترونيًّا وتطوير 
خطة التوسع اجلغرافي للشركة، وجتهيز فرع الشركة بجدة وافتتاحه، 
وتعيني مدير إلدارة تنفيذ املشروعات باملنطقة وتعريف اجلمهور باملدارس 
احلديثة من خالل املشاركة باملعرض السنوي للتعليم، املزمع إقامته في 

فبراير 2014م.
وتعمل الشركة على حمل العبء عن وزارة التربية والتعليم في إدارة 

لتجاوز  احللول  ووضع  وصيانتها،  وإنشائها  التعليمية  املباني  تصميم 
العقبات واإلشكاليات التي تواجه املباني التعليمية، استناداً إلى منهج 
مرحلي متدرّج وفًقا للخطة اإلستراتيجية وستقدم الشركة خدماتها 
فرعني  إلى  باإلضافة  اململكة،  مستوى  على  مكتبًا   )13( خالل  من 
صغيرين في الرياض واملنطقة الشرقية. ويهدف توزيع هذه املكاتب إلى 
املدارس  لعدد  املتوازن  التوزيع  ومراعاة  اململكة  مناطق  جميع  تغطية 

والطلبة.
وأماكن  الرئيسة  املدن  على  للشركة  اجلغرافي  التوسع  خطة  وتركز 
الكثافة الطالبية، واالنطالق من عام 2014م وزيادة نطاقها اجلغرافي 

مبرور الوقت.
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