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الهوية

الرؤية

شــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة	هــي	شــركة	مملوكــة	بالكامــل	لصنــدوق	االســتثمارات	العامــة،	تأسســت	بالمرســوم	الملكــي	رقــم	م/75	بتاريــخ	6	ذي	القعــدة	

1429هـــ،	الموافــق	4	نوفمبــر	2008	م،	وأنيــط	بهــا	تنفيــذ	مشــروع	خــادم	الحرميــن	الشــريفين	لتطويــر	التعليــم	العــام	)تطويــر(،	وتبــع	ذلــك	التوجيــه	الســامي	رقــم	

ــذ	 ــم	القابضــة	فــي	تنفي ــر	التعلي ــر	لشــركة	تطوي ــدور	االســتراتيجي	الكبي ــذي	أكــد	ال ــر	2009	م،	ال ــخ	22	ذي	القعــدة	1430هـــ،	الموافــق	10	نوفمب م/9645	بتاري

المشــروع	الريــادي،	ومســاندة	وزارة	التعليــم	بفاعليــة	فــي	رفــع	مســتوى	التعليــم	العــام	فــي	المملكــة.	وتتمتــع	الشــركة	بالشــخصية	المعنويــة	والذمــة	الماليــة	

المســتقلة،	واألهليــة	الكاملــة	لتحقيــق	أغراضهــا	وممارســة	أنشــطتها	علــى	أســس	اقتصاديــة،	وفًقــا	لمــا	تقــوم	بــه	الشــركات	الخاصــة،	وطبًقــا	لمــا	تقضــي	بــه	

األنظمــة	النافــذة	فــي	المملكــة	العربيــة	الســعودية.

أن	نكون	أكثر	شركة	مؤثرة
في	المجتمع	التعليمي	السعودي



		شركة	تطوير	التعليم	القابضة	 |  2015 7التقرير	السنوي	

تنفيذ الخطط 
ا2ستراتيجية الوطنية 

للتعليم

01

02

0304

05

06

أن نكون خياراً مفضًال 
في مجال تقديم 
الحلول التعليمية

التحّول من مستهلك 
إلى منتج ومن 

مستورد إلى مصدر 

دعم رّواد اUعمال 
والمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة 

تحقيق االستدامة 
المالية

بيئة عمل جاذبة 
للمحترفين

اUهداف
ا2ستراتيجية

الرؤية
أن نكون أكثر شركة 
مؤثرة في المجتمع 
التعليمي السعودي

ر                                 التميز                         النزاهة                      القيم
تكا

االب
     

     
     

     
م  

ترا
الح
ستثمار  ا

             اال
                

   االمتياز   

 
 الشراكات   

 

 

  
    

   
اء
ش
2ن
ا

 
      

اد   
سن
    ا2

إستراتيجية اUعمال         

                                            الممّكنات
         دعم وزارة التعليم     

 
ت أخرى 

م جها
دع

 
              معلومات قطاع التعليم 

التنظيم الداخلي  
 

 
لية 

ما
ة ال
در
الق

 
ل 
مث
Uا

م 
حج

ال
 

 
بة 
اس
من

ت ال
فاءا

الك

نموذج شركة تطوير القابضة

نموذج	شركة	تطوير	التعليم	القابضة
تنطلــق	جميــع		مبــادرات	الشــركة	وأعمالهــا	مــن	رؤيــة	الشــركة	وقيمهــا	وأهدافهــا	االســتراتيجية.	ويتــم	تنفيــذ	أعمالهــا	بنــاًء	علــى	خمــس	اســتراتيجيات	لألعمــال	

مراعيــن	فيهــا	تأثيــر	الممّكنــات	الداخليــة	والخارجيــة	للشــركة.	وهــذا	يجعــل	نمــوذج	عمــل	الشــركة	متكامــاًل	ويراعــي	ارتبــاط	الرؤيــة	بالتنفيــذ.		حيــث	ينطلــق		عمــل	

ــات	 ــة	التعامــل	مــع	الممكن ــا	مــدى	عالقــة	وأهمي ــذ	ومراعًي ــم	لألهــداف		االســتراتيجية،	معتمــًدا		علــى	اســتراتيجيات	األعمــال	للتنفي ــة	للقي الشــركة	مــن	الرؤي

الخارجيــة	والداخليــة	للشــركة.

وهذا	النموذج	يدعم	عمل	اإلدارة	التنفيذية	في	تخطيط	األعمال	وتنفيذها.
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تنطلــق	الرؤيــة	االســتراتيجية	لشــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة	من	توّجهــات	الدولة	في	التنميــة	وتطوير	التعليــم	بالمملكة	

ــا،	المبنيــة	علــى	اعتبــار	أن	التعليــم	هــو	الثــروة	األساســية	لدفــع	 علــى	أســس	تمّكــن	التنميــة	الوطنيــة	اجتماعًيــا	واقتصادًيّ

عجلــة	بنــاء	رأس	المــال	البشــري	األساســّي	لتطويــر	جميــع	مناحــي	الحيــاة،	والتحــّول	إلــى	مجتمــع	المعرفــة،	وتعزيــز	النمــّو	

المســتدام،	واالقتصــاد	الوطني.

ويتطّلــب	ذلــك	أيًضــا	تحســين	بيئــة	االســتثمار	فــي	التعليــم،	وتعزيــز	مشــاركة	القطــاع	الخــاص،	وتطويــر	الخدمــات	المقّدمــة	

للمســتثمرين	وتحفيزهــم،	وإزالــة	العوائــق	البيروقراطيــة،	ولتحقيــق	هــذا	التوّجــه	بــدأت	الشــركة	باستكشــاف	الفــرص	

زة	لالســتثمار	وتطويــر	القطاعــات	التعليميــة	والمســاندة	للعمليــة	التعليميــة	فــي	مجــاالت	متعــددة.	 االســتراتيجية	المعــزِّ

ــاركة	 ــة	ومش ــي	الخصخص ــع	ف ــي	التوّس ــة	ف ــات	الدول ــم	توجه ــي	دع ــا	ف ــؤدي	دوًرا	إيجابّيً ــى	أن	ت وتحــرص	الشــركة	عل

القطــاع	الخــاص	فــي	التعليــم،	كمحّفزيــن	أساســيين	للمشــاركة	فــي	برنامــج	التحــّول	الوطنــي،	الــذي	يرمــي	إلــى	مســاندة	وزارة	التعليــم	فــي	صياغــة	سياســات	

ــة	الجــودة،	 ــب	االســتراتيجيات	والسياســات	واألنظمــة	ومراقب ــى	جوان ــوزارة	عل ــز	ال ــم،	لترّك التعلي

وتســعى	شــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة	وشــركاتها	التابعــة	إلــى	المشــاركة	بــدور	رئيــس	فــي	تنفيــذ	اســتراتيجية	برامــج	التحــول	والخصخصــة	لتعزيــز	مشــاركة	

ا	للمســاهمة	مســاهمًة	نوعيــًة	فــي	عمليــة	إســناد	مشــروعات	 ا	جــاّدً القطــاع	الخــاص،	مــن	خــالل	توفيرهــا	خدمــاٍت	تعليميــًة	بالشــراكة	معــه،	فهــي	تســعى	ســعّيً

ــة	المدرســية،	 ــل	إدارة	برنامــج	التغذي ــر	مشــروعاتها	ومبادراتهــا	المتنّوعــة،	مث ــم،	ودعــم	مشــروعات	الخصخصــة	واالســتثمار	مــع	القطــاع	الخــاص،	عب وزارة	التعلي

والخدمــات	التعليميــة،	إضافــة	إلــى	النقــل	المدرســي،	وتقنيــات	التعليــم؛	إدراًكا	بأنهــا	األكثــر	قــدرة	علــى	تنظيــم	ســوق	الخدمــات	التعليميــة	األساســي	والمســاند،	

وإدارة	المشــروعات	التعليميــة	بطريقــة	أفضــل،	مــن	حيــث	المســتوى	والجــودة	والخدمــات،	وتســهيل	مســاهمة	القطــاع	الخــاص	فــي	جانــب	التعاقــد	والتنفيــذ	

للمشــروعات.

ويعــرض	هــذا	التقريــر	أعمــال	شــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة	وشــركاتها	التابعــة	للعــام	2015م،	وتســعى	الشــركة	أن	تكــون	هــذه	األعمــال	متماشــيًة	مــع	الرؤيــة	

ــًة،	والتحــّول	إلــى	مجتمــع	المعرفــة	خاّصــًة،	ومســاندًة	لمســيرة	تطويــر	القطــاع	التعليمــي.	ويؤمــل	أن	يــؤدي	ذلــك	إلــى	نتائــَج	 الشــاملة	للتحــّول	الوطنــي	عاّم

ملموســٍة	ومخَرجــاٍت	كبيــرٍة	خــالل	العــام	2016،	وخــالل	خطــة	التنميــة	الوطنيــة	العاشــرة	)2019-2015م(،	التــي	يعــّد	التعليــم	والتدريــب	أبــرز	عناصرهــا.

د.	أحمد	بن	محمد	العيسى

رئيس	مجلس	اإلدارة

رسالة	رئيس	مجلس	اإلدارة
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حرصــت	اإلدارة	التنفيذيــة	بالشــركة	والشــركات	التابعــة	علــى	اســتمرار	جهودهــا	فــي	خدمــة	عمالئهــا	فــي	قطــاع	التعليــم،	

والتعامــل	مــع	مقّدمــي	الخدمــات	لــوزارة	التعليــم،	فيمــا	يتوافــق	وتوّجهــات	الشــركة	االســتراتيجية.	وترّكــز	الشــركة	علــى	

العمــل	بمــا	يتوافــق	أيًضــا	وتوّجــه	الدولــة	لمشــاركة	القطــاع	الخــاص،	الــذي	يتالئــم	مــع	توّجهــات	الشــركة	االســتراتيجية	

وأهدافهــا	القائمــة	علــى	المســاهمة	فــي	خدمــة	قطــاع	التعليــم.		وقــد	مــّرت	الشــركة	خــالل	العــام	2015م	بعــّدة	تغّيــرات،	

ــي	باســم	"وزارة	 ــم	العال ــم	والتعلي ــة	والتعلي ــي	التربي ــج	وزارت ــا	دم ــا،	أهمه ــي	أعماله ــرت	ف ــة	مســتقبلية	أّث ــت	نقل مّثل

التعليــم"؛	ممــا	أضــاف	بعــًدا	جديــًدا	ألعمــال	الشــركة.

ــوزارة،	ووفــق	اســتراتيجية	 ــًة	التوجهــات	العامــة	لل ــاء	خّطتهــا	مراعي ــزت	الشــركة	القابضــة	خــالل	العــام	2015	علــى	بن ورّك

ــر	فــي	مجالــس	 ــرات	التــي	صاحبــت	أعمــال	الشــركة	خــالل	هــذا	العــام،	مــن	تغيي الشــركة	المرســومة،	مــع	مراعــاة	المتغي

اإلدارة،	وتوّجــه	الدولــة	االســتراتيجي	ضمــن	برنامــج	التحــّول.	وعملــت	الشــركة	علــى	استكشــاف	الفــرص	االســتثمارية،	

ممثلــة	بمبــادرات	مثــل	إدارة	المنشــآت	التعليميــة	وســالمتها،	وإدارة	الرياضــة	المدرســية،	وإيجــاد	الحلــول	الغذائيــة	للطــالب،	وإدارة	القســائم	فــي	القطــاع	الخــاص.	

ــل	إدارة	 ــة،	مث ــه	للشــراكة	مــع	القطــاع	الخــاّص.	وقــد	اســتمّرت	الشــركة	فــي	إنجــاز	أعمالهــا	الجاري ــر،	بحســب	التوّج وغيرهــا	مــن	األعمــال	التــي	يتضّمنهــا	التقري

وتشــغيل	مركــز	األميــر	ســلطان	بــن	عبدالعزيــز	للخدمــات	المســاندة	للتربيــة	الخاصــة،	ومشــروع	تشــغيل	مركــز	االتصــال	لــوزارة	التعليــم	)تواصــل(،	وبعــض	المبــادرات	

مــع	جهــات	أخــرى	فــي	القطاعيــن	العــام	والخــاص.

وكذلــك	واصلــت	الشــركات	التابعــة	تنفيــذ	برامجهــا	االســتراتيجية	التــي	تخــدم	قطــاع	التعليــم؛	فأنجــزت	شــركة	تطويــر	للخدمــات	التعليميــة	برامــج	متعــددة	فــي	

مجــال	تدريــب	المعلميــن.	وقّدمــت	آالف	الــدروس	اإللكترونيــة،	وأطلقــت	التعليــم	الشــبكي	االفتراضــي،	وقّدمــت	خدمــات	تعليميــة	للطلبــة	فــي	الحــّد	الجنوبــي.	

أمــا	شــركة	تطويــر	للنقــل	التعليمــي		فقــد	اســتقطبت	الكفــاءات	الوطنيــة،	وزادت	عــدد	المشــمولين	بالخدمــة	إلــى	أكثــر	مــن	مليــون	مســتفيدة،	وشــرعت	بالمراحــل	

األوليــة	لنقــل	المعلمــات.	و	أمــا	شــركة	تطويــر	للمبانــي		فقــد	طــّورت	نظــام	تأهيــل	المقاوليــن،	وطــرق	البنــاء	المتنوعــة،	ودراســة	بدائــل	التمويــل	العقــاري،	ونظــام	

ــاز	 ــي	الشــركة،	إلنج ــة	ف ــرات	المتراكم ــة	والخب ــتثمار	المعرف ــى	اس ــة	عل ــت	اإلدارة	التنفيذي ــدارس.			وحرص ــدة	للم ــاذج	جدي ــّدت	نم ــدات	للمشــروعات،	وأع التعاق

الدراســات	االستشــارية	والمبــادرات	االســتثمارية،	والبــدء	فــي	تفعيــل	وحــدة	استشــارات	األعمــال،	للمســاهمة	فــي	دراســات	جــدوى	استشــارية	خــارج	نطــاق	وزارة	

التعليــم،	لتحقيــق	أهدافهــا	فــي	االســتدامة	الماليــة.

ــت	درء	 ــات	أمــام	أعمــال	الشــركة	إال	أنهــا	حاول ــرات،	والظــروف	التــي	مــّرت	بهــا	الشــركة	خــالل	العــام	2015		عقب ــن	ذوي	االختصــاص	والخب ــل	نقــص	الموظفي ومّث

المخاطــر	والتحديــات	والحــّد	منهــا،	وعملــت	علــى	إدارة	هــذه	المرحلــة	بالمحافظــة	علــى	ســير	األعمــال	واســتمرارها	فــي	برامجهــا	ومشــروعاتها	الجاريــة،	والبحــث	

عــن	فــرص	اســتثمارية	جديــدة،	كمــا	تســعى	اإلدارة	التنفيذيــة	وفــرق	العمــل	بالشــركة	إلــى	المســاهمة	فــي	تنظيــم	توّجهــات	الشــركة	بــكّل	كفــاءة	خــالل	العــام	

	.2016

سعود	بن	عبداهلل	بن	خضير

الرئيس	التنفيذي

رسالة	الرئيس	التنفيذي
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متغّيرات		مجلس	إدارة	تطوير	التعليم	القابضة	

حفــل	عــام	2015م	بتغييــرات	أساســية	فــي	رئاســة	مجلــس	إدارة	تطويــر	التعليــم	القابضــة،	فقــد	صــدر	أمــر	ملكــي	بــأن	يتولــى	رئاســة	المجلــس	صاحــب	الســمو	

ــس	إدارة	الشــركة.	وبعــد	أن	صــدر	األمــر	 ــرأس	مجل ــر	ي ــرة	واحــدة	،	وكان	أول	وزي ــم،	فــي	1	مــارس	2015م	لفت ــة	والتعلي ــر	التربي ــد	الفيصــل،	وزي ــر	خال الملكــي	األمي

الملكــي	الســامي	بدمــج	وزارة	التربيــة	والتعليــم	ووزارة	التعليــم	العالــي	لتصبــح	وزارة	واحــدة	تحــت	مســمى	«وزارة	التعليــم»	)قــرار	رقــم	)أ-67(	بتاريــخ	9	ربيــع	اآلخــر	

1436هـــ،	الموافــق	29	ينايــر	2015م(،	تولــى	الــوزارة	معالــي	الدكتــور	عــزام	بــن	محمــد	الدخّيــل.	وفــي	12	ديســمبر	2015م	عّيــن	معالــي	الدكتــور	أحمــد	بــن	محمــد	

العيســى	وزيــًرا	للتعليــم.	

ومــع	هــذه	التغييــرات	الجوهريــة	خــالل	عــامٍ	واحــد	لــم	يعقــد	المجلــس	جلســات	منتظمــة،	ولــم	ُتشــّكل	لجــان	لــه،	عــدا	لجنــة	المراجعــة	التــي	عقــدت	جلســاتها	

ــر	التعليــم	القابضــة	والشــركات	التابعــة.	 ــر	الماليــة	لتطوي بشــكل	مؤقــت	لمتابعــة	التقاري
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استراتيجية	المملكة	العربية	السعودية	نحو	بناء	اقتصاد	معرفي

تماشــًيا	مــع	االســتراتيجية	الوطنيــة	للتحــّول	إلــى	مجتمــع	معرفــي	حســب	رؤيــة	المملكــة،	التــي	نــّص	عليهــا	تقريــر	وزارة	االقتصــاد	والتخطيــط	)1435ه(:	بــأن	تصبــح	

المملكــة	بحلــول	عــام	2030	مجتمًعــا	معرفًيــا	يعتمــد	اقتصادهــا	علــى	المعرفــة،	وتتنــّوع	فيــه	المصــادر	واإلمكانــات،	تقــوده	القــدرات	البشــرية	المنتجــة	والقطــاع	

الخــاص،	ويوفــر	مســتًوى	معيشــًيا	مرتفًعــا،	ونوعيــة	حيــاٍة	كريمــة،	ولتكــون	المملكــة	دولــًة	رائــدًة	إقليمًيــا	ودولًيــا؛	فــإّن	شــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة	وضعــت	

ــة	المملكــة	المرتكــزة	علــى	أربعــة	مجــاالت	رئيســة،	وهــي:	إيجــاد	 فــي	اعتبارهــا	أن	تحــّدد	توجهاتهــا	المســتقبلية	وأهدافهــا	االســتراتيجية،	لتتناغــم	مــع	رؤي

محــرك	نمــّو	اقتصــادّي	قــوّي	وراســخ،	ودرجــة	عاليــة	مــن	الرفاهيــة	والترابــط	االجتماعــي،	وتحفيــز	القــدرات	البشــرية	المتطــورة،	والنجــاح	فــي	الوصــول	إلــى	الريــادة	

اإلقليميــة	والعالميــة.

إضافــة	إلــى	ذلــك	فــإن	الشــركة،	وضمــن	اســتراتيجيتها	القائمــة	علــى	مســاندة	وزارة	التعليــم	فــي	دورهــا	الجوهــري،	تعمــل	علــى	تنفيــذ	برامــج	تطويــر	التعليــم	

وتنميــة	االقتصــاد	المعرفــي،	بالتوافــق	مــع	أهــداف	الــوزارة.	

وبناًء	على	ذلك	جاءت	مرتكزات	الشركة	في	نظامها	األساسّي	لتؤّكد	هذه	التوّجهات:

القيام بدور قيادي في تطوير قطاع الخدمات التعليمية في المملكة 
ومشاركة القطاع الخاص في تنفيذ جهودها؛ مما يسهم في دعم 

االقتصاد الوطني المعرفي وزيادة قدرته التنافسية في السوق 
العالمية. 

مساندة وزارة التعليم بفاعلية في سعيها 
لتطوير نظام التعليم العام وتسريع وتيرة 

تحسين جودته. 

استكشاف فرص ا]عمال المتاحة في قطاع 
الخدمات التعليمية، وتطوير بعضها إلى أعمال 

تجارية مستدامة مربحة، ذات تأثير إيجابي.

النهوض بمهام الوزارة من خالل إنشاء 
شركات تابعة متخصصة تعمل في قطاعات 

محددة من نطاق ا]عمال اlستراتيجية 
للشركة. 

 مساندة
الوزارة

فرص
ا]عمال

الخصخصة

دعم
االقتصاد
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أهداف	االستراتيجية	الوطنية	لتطوير	التعليم

تمكين	المدارس	وإدارات	
التربية	والتعليم	من	إدارة	

عملية	التطوير	
وتوجيهها

تحسين	المناهج	
الدراسية	وطرق	التدريس	
وعمليات	التقويم	بما	
ينعكس	إيجابًا	على	

تعلم	الطالب.

تهيئة	بيئة	تعليمية	
تتالءم	مع	متطلبات	
التعلم	في	القرن	21.

توفير	تعليم	رياض	
األطفال	للجميع

تعزيز	صحة	الطالب	
وبناء	شخصياتهم	

وانضباطهم	ورعايتهم

إتاحة	فرص	التعلم	
المتكافئة	ونظم	

الدعم	لجميع	الطالب

زيادة	فعالية	التقنية	
في	رفع	مستويات	

األداء	وتحسينه

تعزيز	مجاالت	التعاون	
مع	األسر	والمجتمعات	
المحلية	في	دعم	

ثقافة	التعلم

تهدف	إستراتيجيات	التعليم	
العام	في	المملكة	إلى	

تحقيق	معدالت	نمو	محددة	
على	النحو	التالي

تطوير	نظام	
لتمهين	وظيفة	

التعليم

تحسين	الحوكمة،	
والقيادة،	والحوافز،	
والسياسة	التعليمية	
إلدامة	نموذج	تطوير	

المدارس.
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برنامج	التحول	الوطني

إنشاء	مجلس	الشؤون	االقتصادية	والتنمية:
ــا	بمجلــس	الــوزراء،	ويرأســها	صاحــب	الســمو	الملكــي	األمير	محمــد	بــن	ســلمان	آل	ســعود،		 هــــيئة	ترتبــط	تنظيمّيً

ويعتبــر	األول	مــن	نوعــه	علــى	مســتوى	المملكــة،	مؤكــًدا	ارتبــاط	االقتصــاد	بالتنميــة،	يرســم	مالمــح	المســتقبل،	

وينتــج	روافــد	ماليــة	جديــدة	تعتمــد	عليهــا	الدولــة	خــالل	الســنوات	المقبلــة،	بخــالف	صادراتهــا	مــن	النفــط.	

وســوف	يزيــد	ذلــك	مــن	ارتبــاط	الــوزارات	المعنيــة	بالشــؤون	االقتصاديــة	والماليــة	واالجتماعيــة	والتعليميــة،	

وتناغــم	أدائهــا.	تنتقــل	المملكــة	وفــق	هــذه	الرؤيــة	إلــى	مرحلــة	اقتصــاد	المعرفــة،	وتنويــع	مصــادر	الدخــل	مــن	

ــا.	 خــالل	اإلبــداع	واالبتــكار،	واســتغالل	المــوارد	المتاحــة	عبــر	اســتثمارها	اســتثماًرا	آمًن

	إلغاء	األجهزة	التالية:	
1	ـ	اللجنة	العليا	لسياسة	التعليم.  

2	ـ	مجلس	التعليم	العالي	والجامعات.  

3	ـ	المجلس	األعلى	للتعليم.	  

تأكيــًدا	علــى	اســتمرار	مســيرة	التنميــة	والبنــاء	التــي	انتهجتهــا	المملكــة	العربيــة	الســعودية،	وســعًيا	مــن	حكومتنــا	الرشــيدة	إلــى	إيجــاد	نقلــة	نوعيــة	فــي	كل	

المســتويات،	بمــا	يحقــق	جــودة	شــاملة	فيهــا،	صــدر	أمــر	ملكــي	رقمــه	)أ-	69(	وتاريــخ	9	ربيــع	اآلخــر	1436هـــ،	الموافــق	29	ينايــر	2015م،	وقــد	جــاء	مــن	جملــة	

قراراتــه	مــا	يلــي:
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إنشاء	برنامج	التحّول	الوطني:
تعتمــد	رؤيــة	المملكــة	علــى	)3(	محــاور،	فتبــدأ	مــن	المحــور	األول:	المجتمــع	

ــة	 ــا	لتحقيــق	هــذه	الرؤي ــل	هــذا	المحــور	أساًس ــه	تنتهــي،	ويمّث الحيــوي،	وإلي

وتأســيس	قاعــدة	صلبــة	لالزدهــار	االقتصادي.	ويرّكــز	المحــور	الثانــي	علــى	

االقتصــاد	المزدهــر	وعلــى	توفيــر	الفــرص	للجميــع،	عبــر	بنــاء	منظومــة	تعليمية	

مرتبطــة	باحتياجــات	ســوق	العمــل،	وتنميــة	الفــرص	للجميــع	مــن	رّواد	األعمــال	

والمنشــآت	الصغيــرة	إلــى	الشــركات	الكبــرى.	ويركــز	المحــور	الثالــث	علــى	

القطــاع	العــام،	حيــث	يرســم	مالمــح	الحكومة	الفاعلــة	من	خالل	تعزيــز	الكفاءة	

ــات	 ــوارد	والطاق ــن	الم ــة	األداء	لتمكي والشــفافية	والمســاءلة	وتشــجيع	ثقاف

ــر	 ــة	الالزمــة	للمواطنيــن	وقطــاع	األعمــال	والقطــاع	غي ــة	البيئ البشــرية،	وتهيئ

الربحــي	لتحمــل	مســؤولياتهم	وأخــذ	زمــام	المبــادرة	فــي	مواجهــة	التحدّيــات	

واقتنــاص	الفــرص.

التعليم	في	برنامج	التحّول	الوطني:
أهمهــا:	 اســتراتيجية،	 أهــداف	 عــدة	 التعليــم	 مجــال	 فــي	 التحــول	 برنامــج	 وضــع	

المعلميــن،	 اســتقطاب	 وتحســين	 الطــالب	 شــرائح	 لكافــة	 التعليــم	 خدمــات	 إتاحــة	

لإلبــداع	 المحّفــزة	 التعليميــة	 البيئــة	 وإعدادهم	وتأهيلهــم	وتطويرهــم	وتحســين	

واالبتــكار	وتطويــر	المناهــج	وأســاليب	التعليــم	والتقويــم،	وتنويــع	مصــادر	تمويــل	

مبتكــرة	ورفــع	مشــاركة	القطــاع	األهلــي	والخــاص	فــي	التعليــم.
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إطار	التكامل	والشراكات	واالستدامة	المالية

ــى	اســتثمار	 ــة	نظــرة	الشــركة	فــي	اســتراتيجياتها	وتوافقهــا	مــع	اســتراتيجيات	أصحــاب	المصلحــة,		وتركــز	اســتراتيجيات	الشــركة	عل ــن	المنظومــة	التكاملي تبي

المــوارد	المتاحــة	فــي	الــوزارة	لخدمــة	القطاعــات	المتعــددة	إلحــداث	األثــر	التنمــوي	فــي	قطــاع	التعليــم	والقطاعــات	المســاندة	تحقيًقــا	لرؤيــة	شــركة	تطويــر	

ــم	القابضــة	واســتراتيجياتها. التعلي

-		تعمــل	الشــركة	باســتمرار	علــى	استكشــاف	الفــرص	االســتثمارية	التــي	تخــدم	قطــاع	التعليــم	والقطاعــات	المســاندة	لــه	بنــاًء	علــى	منظومــٍة	تحقــق	التكامــل	

مــع	جهــات	متعــددة.

-		بناء	شراكات	أعمال	استراتيجية	مع	أصحاب	المصلحة.

-		االستثمار	في	امتالك	أسهم	في	شركات	قائمة	محلية	أو	دولية.

-		بناء	برامج	وحاضنات	األعمال	في	مجاالت	متعددة.

ــق	اســتراتيجية	 ــم	لتخفيــف	العــبء	عنهــا،	وتحقي -		تأســيس	شــركات	متخصصــة	تخــدم	القطــاع	التعليمــي	واالســتفادة	مــن	المــوارد	المتاحــة	مــن	وزارة	التعلي

ــذ	أعمالهــا	وخدماتهــا. مســاهمة	القطــاع	الخــاص	فــي	تنفي
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أعمال	شركة	تطوير	التعليم	القابضة

فرص	االستثمار	في	مجال	التربية	الخاصة:
-		دراسة	فرصة	شركة	الخدمات	المساندة	للتربية	الخاصة.

-		دراسة	توحيد	منهجية	التشخيص	والكشف	المبكر.
-		وضع	دليل	التشغيل	للمراكز	المتخصصة	للتربية	الخاصة.

فرص	االستثمار	في	مجال	التغذية	المدرسية:
-		مصنع	الوجبات	الغذائية	المدرسية

-		مصنع	ماكينات	البيع	الذاتي	الذكية
-		مشروع	المطابخ	المركزية.

دراسة	جدوى	بناء	نظام	متكامل	الندماج	الشركات	التعليمية
دراسة	فرصة	تأسيس	نادي	الجامعات

دراسة	إنشاء	شركة	رياضية.
دراسات	ومبادرات:

-	استكشاف	إنشاء	شركة	خدمات	صحية.
-	استكشاف	إنشاء	شركة	متخصصة	بأمن	وسالمة	المنشآت	

التعليمية.
استشارات	خارجية:

-	دراسة	جدوى	إلنشاء	شركة	للتطوير	التقني	والمهني.
-	دراسة	فرصة	تشغيل	واحات	العلوم	في	أحياء	مدينة	

الرياض.
-	تطوير	أنظمة	اإلدارة	في	مؤسسات	التعليم	العالي.

1

2

4
3

6

7

5

أواًل:	فرص	األعمال	االستثمارية

ثانًيا:	مشروعات	تأسيس	وتشغيل

تأسيس	شركة	تطوير	لتقنيات	التعليم.

إنشاء	مركز	االتصاالت	)تواصل(	لصالح	وزارة	التعليم.

وحدة	تطوير	لالستشارات	الدولية.

مركز	األمير	سلطان	للخدمات	المساندة	للتربية	

الخاصة

برنامج	التغذية	المدرسية

مشروع	مراكز	الخدمات	المساندة	للتربية	الخاصة	

مشروع	القسائم	التعليمية

مشروع	برنامج	المدارس	المتخصصة

مشروع	وقف	تطوير	التعليم

نظام	تخطيط	الموارد	المؤسسية

إنشاء	مكتب	إدارة	المشروعات		 4
3

1
2

3

1
2

1

2

1
2

ثالًثا:	برامج	األعمال	تحت	التنفيذ

رابًعا:	مشروعات	البرنامج	التنفيذي

خامًسا:	مشروعات	األعمال	التنظيمية
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آواًل:	فرص	األعمال	االستثمارية.

1.	فرص	االستثمار	في	مجال	التربية	الخاصة																																																									

دراسة	فرصة	شركة	الخدمات	المساندة	
للتربية	الخاصة

التعليــم	 تطويــر	 شــركة	 إلــى	 والتعليــم	 التربيــة	 وزارة	 أســندت	
القابضة	خالل	العام	2014	م	مهمة	إنشاء	15	مركًزا	للخدمات	المساندة	
للتربيــة	الخاصــة	وتجهيزهــا	وتشــغيلها	لمــدة	خمســة	أعــوام	فــي	
عــدد	مــن	مناطــق	المملكــة	ومحافظاتهــا	بميزانيــة	تقــّدر	)1,5(	مليار	
ريــال،	للقيــام	بأعمــال	القيــاس	والتشــخيص	والتأهيــل	والمتابعــة	
التربيــة	 لطــالب	 المســاندة	 الخدمــات	 وتقديــم	 المبكــر	 والتدخــل	

الخاصة	وطالب	التعليم	العام.

ــد	 ــة	بتوحي ــرات	األولي قامــت	الشــركة	بإعــداد	التحضي
منهجيــة	الكشــف	بدراســة	اآلليــات	المطّبقــة	فــي	
األنشــطة	 ذات	 العالميــة	 والمنظمــات	 الهيئــات	
منهجيــات	 فــي	 النظــر	 إلــى	 إضافــًة	 المشــابهة،	

الجامعات	المحلية	واالستفادة	من	خبراتها.

تــم	بنــاء	دليــل	تشــغيلي	ارشــادي	للمراكــز.	علًمــا	أن	
ــة	 ــات	المســاندة	للتربي ــز	الخدم ــل	تشــغيل	مراك دلي
منظومــة	 لتوضيــح	 إعــداده	 تــم	 قــد	 الخاصــة	
ذوي	 لألطفــال	 المقدمــة	 المختلفــة	 الخدمــات	
مســاعدة	 الــى	 ويهــدف	 التربويــة	 االحتياجــات	
يضطلعــون	 الذيــن	 المختصــة	 المهنيــة	 الكــوادر	
باألعمــال	اليوميــة	فــي	مراكــز	الخدمــات	المســاندة	
للتربيــة	الخاصــة	واعتمــاد	الدليــل	ليكــون	المرجــع	

لجميع	مراكز	الخدمات	المساندة	للتربية	الخاصة.

دراسة	توحيد	منهجية	
التشخيص	والكشف	المبكر

وضع	دليل	التشغيل	للمراكز	
المتخصصة	للتربية	الخاصة
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2.	فرص	االستثمار	في	مجال	التغذية	المدرسية																																																	

مصنع	الوجبات	الغذائية	المدرسية
بــدأت	الشــركة	بدراســات	لفــرص	إنشــاء	مصنــع	متخصــص	فــي	إنتــاج	الوجبــات	المدرســية	فــي	
المنطقــة	الجنوبيــة	كهــدف	أولــي،	بحيــث	تتوافــق	الوجبــات	مــع	المعاييــر	الصحيــة،	بالتعــاون	مــع	

عدد	من	الجهات	المستثمرة.
ا،	 يســتهدف	المشــروع	خدمة	60,000	طالب	من	خالل	برنامج	"تكافل"،	بقيمة	200	مليون	ريال	ســنوًيّ
ويتوقــع	أن	يغطــي	المصنــع	بالتدريــج	الطلــب	اليومــي	علــى	الوجبــات	المدرســية،	التــي	تقــدر	
بحوالــي	711,3	قطعــة	فــي	العام	2015م.	كذلك	يتوقع	أن	يبدأ	المصنع	بتغطية	المنطقة	الجنوبية	
)عسير،	نجران،	جازان،	الباحة(،	والتي	قّدر	حجم	الطلب	فيها	بحوالي	133,3	مليون	قطعة	في	السنة	
تمثل	18,7٪	من	حجم	الطلب	السنوي	في	المملكة.	ومن	المتوقع	أن	يغطي	المصنع	30٪	من	الطالب	

في	السنوات	الثالث	األولى،	و30٪	في	السنتين	الرابعة	والخامسة،	و	10٪	في	السنة	السادسة.

بــادرت	الشــركة	فــي	تفعيــل	دراســة	إنشــاء	مصنــع	إلنتــاج	ماكينــات	البيــع	
ــا	وآمًنــا	مقارنــًة	بالمقاصــف	المدرســية	 الذاتــي	الذكيــة	التــي	تعــد	بديــاًل	صحًي
ــة	الســعودية،	 ــام	فــي	المملكــة	العربي ــم	الع ــدارس	التعلي ــة	فــي	م التقليدي
للشــركة،	 االســتثمارية	 التوجهــات	 مــع	 يتماشــى	 المشــروع	 هــذا	 إن	 حيــث	
ويســاهم	فــي	ترجمــة	األهــداف	االســتراتيجية	لهــا	بتحويــل	الســوق	المحلــي	

إلى	سوق	منتج	ومصدر.

ــدّرج	فــي	 ــاج	ويت ــى	مــن	اإلنت ــة	األول ــاج	فــي	المرحل ــع	بخّطــي	إنت ــدأ	المصن يب
التوسع	بخطط	مرحلية	حتى	يبلغ	8	خطوط	إنتاج،	لتلبية	احتياجات	25,000	مدرسة	

بمتوسط	4	ماكينات	لكل	مدرسة،	بواقع	80	طالًبا	لكل	ماكينة.

مــن	المتوقــع	أن	يبــدأ	المصنع	بإنتاج	288	ماكينة	مأكوالت	ومشــروبات	باردة،	و
576	ماكينــة	مشــروبات	ســاخنة	فــي	الســنة	فــي	المرحلــة	األولــى،	ولتصــل	
إلى	7,200	ماكينة	مأكوالت،	و1440	ماكينة	مشروبات	ساخنة،	لتغطية	احتياجات	

المدارس	والجامعات	والسوق	المحلي.

ــات	 ــداد	الوجب ــة	تقــوم	بإع ــخ	مركزي ــة	إنشــاء	مطاب ــت	الشــركة	بدراســة	إمكاني قام
ــة	المدرســية	لخدمــة	 ــات	التغذي ــر	متوافقــة	مــع	متطلب ــى	معايي ــاًء	عل الجاهــزة	بن
ــات	 ــم	خدم ــام	بهــدف	تقدي ــرى	بشــكل	ع ــام،	واألســواق	األخ ــم	الع ــدارس	التعلي م
خدمــات	 فيهــا	 تتوافــر	 ال	 التــي	 الصغيــرة	 للمناطــق	 المــدارس	 فــي	 التغذيــة	
ــى	 ــن	هــذه	الدراســة	إل ــي.	وتســعى	الشــركة	م ــع	الذات ــات	البي ــن	وماكين المتعهدي
اإلســهام	فــي	تحقيــق	الشــمول	فــي	تغطيــة	جميــع	مناطــق	المملكــة	حتــى	النائيــة	
منهــا،	كمــا	ورد	فــي	أهــداف	الخطــة	اإلســتراتيجية	لبرنامــج	التغذيــة	المدرســية.	
عــن	 فيهــا	 الطــالب	 عــدد	 يزيــد	 ال	 التــي	 المــدارس	 المطابــخ	 تســتهدف	
ا،	وتبلغ	نســبتها	11,4٪	من	االحتياج	 250	طالًبا،	وتحتاج	إلى	أكثر	من	81,4	وجبة	ســنوًيّ
الكلي	للمدارس،	البالغ	عددها	2405	مدرسة	في	العام	2015م،	فيها	468,029	طالًبا	
وطالبــًة.	تســتهدف	المطابــخ	تغطيــة	10٪	مــن	إجمالــي	الطــالب	واعتمــدت	الدراســة	
نوعية	من	المطابخ	ينتج	أحدها	25,000	وجبة	في	اليوم،	ونوعية	أخرى	ينتج	أحدها	

50,000	وجبة	في	اليوم.

مشروع	المطابخ	المركزيةمصنع	ماكينات	البيع	الذاتي	الذكية
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3.	دراسة	بناء	نظام	متكامل	الندماج	الشركات	التعليمية:
درســت	الشــركة	ملــف	بنــاء	نظــام	متكامــل	الندمــاج	الشــركات	التعليميــة،	والوثائــق	المتداولــة	بيــن	الجهــات	ذات	العالقــة،	وتوصيــات	اللجــان	المختصــة؛	واتضــح	أن	

هنــاك	مشــروعين	لمســاهمة	القطــاع	الخــاص	فــي	تطويــر	مشــروعات	وزارة	التعليــم،	مــن	خــالل	التوصيــة	الرئيســة	لمجلــس	الــوزراء	علــى		تشــجيع	مشــاركة	القطــاع	

الخــاص	فــي	التعليــم	العــام	،	المتضمنــة	اقتــراح	تولــي	شــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة	بنــاء	نظــام	اندمــاج	هــذه	المؤسســات،	وإعــداد	الدراســات	الالزمــة	لتنفيــذ	

هــذه	المشــروعات	مــن	خــالل	تأســيس	شــركات	فــي	مجــال	التعليــم	العــام	مــن	خــالل	اندمــاج	المؤسســات	والشــركات	القائمــة	فــي	مجــال	التعليــم،	وتكويــن	شــركات	

جديــدة.	ويتوافــق	هــذا	التوجــه	مــع	األهــداف	االســتراتيجية	لشــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة،	وأهمهــا:

-تطوير	السوق	التعليمي	في	المملكة	وجعله	أكثر	إنتاجية	وفاعلية	من	خالل	دعم	المؤسسات	التعليمية	الصغيرة	والمتوسطة.

-اإلسهام	في	تحقيق	خطط	الوزارة.

وقد	عقدت	الشركة	ورشة	عمل	مع	الشركاء	اآلخرين،	وخرجت	بعدة	توصيات،	أهمها:

)االســتعانة	بخبــرة	شــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة	والمكاتــب	االستشــارية	لبنــاء	نظــام	متكامــل	الندمــاج	الشــركات	التعليميــة(؛	لتحقيــق	الهــدف	االســتراتيجي،	

وهــو	الموافقــة	والتوجيــه	بتكليــف	شــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة	بمــا	يلــي:

-	بناء	نظام	متكامل	الندماج	الشركات	التعليمية.

-	إسناد	االستثمار	في	األنشطة	المرتبطة	بالوزارة،	كرعاية	االحتفاالت	والمشروعات	التربوية	إلى	الشركة.

)The U-Club(	الجامعات	نادي		تأسيس	فرص	4.
مشــروع	األنديــة	الجامعيــة	U-Club	وهــو	أحــد	المشــروعات	التطويريــة	الوطنيــة	الطموحــة	والتــي	تهــدف	إلــى	بنــاء	نــواٍد	ترفيهيــة	وتعليميــة	ذات	جــودة	وربحيــة	

عاليــة	للمجتمــع	وخاصــة	طــالب	الجامعــة	بالتضامــن	مــع	الجامعــات	الســعودية،		حيــث	يمكــن	للنــوادي	أن	تقــوم	بتوقيــع	اتفاقيــة	مــع	الــوزارة	أو	مــع	كل	جامعــة	

علــى	حــدة،	اعتمــاًدا	علــى	اإلمكانيــة	القانونيــة	والتنظيميــة.	ويضــع	كل	مركــز	اعتبــاًرا	للحاجــة	المحليــة	والخدمــات	الخاصــة	بحيــث	تتــواءم	مــع	البيئــة	المحيطــة.	

والطــالب	والمجتمــع	هــم	محــور	هــذه	العمليــة	والتركيــز	األساســي	لجميــع	جهــود	التحســين.	وأيًضــا	الســتثمار	جهــود	الطلبــة	وتمكينهــم	بالمعرفــة	والمهــارات.	

توفــر	هــذه	األنديــة	جميــع	األنشــطة	والخدمــات	فــي	مجــاالت	مختلفــة	مــن	ترفيــه	ورياضــة	وعلــوم	وتجــارة	وثقافــة	وفنــون	وخدمــات	مجتمعيــة	وتســاهم	فــي	

تطويــر	الخدمــات	وتجويدهــا	واســتمراريتها	وتنوعهــا.

الغرض	الرئيس	هو	جمع	النشاطات	تحت	منظومة	واحدة	بحيث	تكون:

1	 	تعليمية	وتشجيعية	لإلبداع	واالبتكار	لخلق	بيئة	تنافسية..

2	 إدارية	لخلق	بيئة	مشابهة	لما	هو	على	أرض	الواقع..

3	 مجتمعية	لخلق	روح	التعاون..

4	 تجارية	تطويرية	لريادة	األعمال	خارج	منظومة	الجامعة..
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5.	دراسة	جدوى	إنشاء	شركة	رياضية
ــي	 ــر	الرياضــة	المدرســية	الت ــة	لتطوي ــة	االســتراتيجية	الوطني ــق	رؤي ــق	االســتثمار	الرياضــي	فــي	الســوق	الســعودي،	وتحقي ــى	تحقي ويهــدف	هــذا	المشــروع	إل

ــف	األلعــاب. ــم،	لرســم	مســتقبل	الرياضــة	المدرســية	فــي	مختل ــر"	ووزارة	التعلي ــن	مشــروع	"تطوي ُوضعــت	بالشــراكة	بي

ا.	ويبلــغ	عــدد	المــدارس	أكثــر	مــن	25	ألــف	مدرســة	بهــا	أكثــر	مــن	5	مالييــن،	و	25	جامعــة،	و18	كليــة	 تقــدر	اســتثمارات	القطــاع	بحوالــي	بليــون	ريــال	ســنوّيً

إعــداد	المعلميــن،	و	80	كليــة	إعــداد	معلمــات،	و	37	جامعــة	وكليــة	أهليــة،	و12	كليــة	تقنيــة،	والكليــات	والمعاهــد	العســكرية،	واألنديــة	الرياضيــة.	وتملــك	هــذه	

المؤسســات	الحكوميــة	وغيــر	الحكوميــة	منشــآت	رياضيــة	لمتابعــة	احتياجــات	منســوبيها،	باإلضافــة	إلــى	أكثــر	مــن	ألــف	مــن	المراكــز	الرياضيــة	التــي	تتــراوح	رســوم	

ا. العضويــة	فيهــا	مــا	بيــن	4 -9	مالييــن	ريــال	ســنوّيً

ا،	 تقــدر	التكاليــف	الثابتــة	للشــركة	الرياضيــة	بحوالــي	12,6	مليــون	ريــال.		ويقــدر	صافــي	الدخــل	فــي	المرحلــة	األولــى	بحوالــي	1,3	بليــون	ريــال،	بهامــش	ربــح	5٪	ســنوّيً

حتــى	تصــل	إلــى	29,1	مليــون	فــي	المرحلــة	الخامســة	بهامــش	ربــح	٪14.

6-	مشروعات	ومبادرات	أخرى:
-	دراسة	جدوى		إنشاء	شركة	متخصصة	بأمن	وسالمة	المنشآت	التعليمية.

-	دراسة	جدوى	لشركة	خدمات	صحية

7-	استشارات	خارجية:
اســتفادت	الشــركة	مــن	القــدرات	الفكريــة	المتوافــرة	لــدى	مواردهــا	البشــرية	الكفــؤة	فــي	التوســع	نحــو	تقديــم	خدمــات	استشــارية	لمؤسســات	وطنيــة،	غيــر	وزارة	

التعليــم	ونافســت	فــي	إجــراء	عــدة	دراســات	جــدوى،	أثمــرت	عــن	فوزهــا	بالمشــروعات	التاليــة:

دراسة	جدوى	إنشاء	شركة	للتطوير	التقني	والمهني	في	السوق	السعودي

دراســة	جــدوى	إنشــاء	شــركة	متخصصــة	)ســواعد(	إلدارة	وتشــغيل	ورش	الوحــدات	التدريبيــة	التابعــة	للمؤسســة	العامــة	للتدريــب	التقنــي	والمهنــي	علــى	أســس	

تجاريــة	وتحقيــق	االســتدامة.

أهداف	المشروع:

 1.	تأهيل	وتدريب	الموارد	البشرية	بما	يتماشى	مع	متطلبات	سوق	العمل	في	القطاعين	الخدمي	والصناعي.

 2.	إنشاء	شراكات	تدعم	المنشآت	الصغيرة	والمتوسطة	للمساهمة	في	تدريب	وتطوير	الشباب	السعودي.

 3.		استحداث	وتطوير	برامج	تدريبية	مبنّية	على	نماذج	التدريب	اإلنتاجي،	الستغالل	الفرص	المتاحة	والمطلوبة	في	سوق	العمل.

ا	لتلبية	احتياجات	السوق	التقني	والمهني	ونشر	ثقافة	العمل. ا	وتقنًيّ  4.	دعم	توجهات	الدولة	في	سّد	العجز	في	القدرات	المؤهلة	فنًيّ
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فرصة	تشغيل	واحات	العلوم	في	أحياء	مدينة	الرياض

تهــدف	شــركة	تطويــر	إلــى	تشــغيل	الواحــات	العلميــة	التابعــة	ألمانــة	مدينــة	الريــاض	والمنشــأة	لتكــون	مراكــز	للترفيــه	والتعلــم	فــي	عــدد	مــن	أحيائهــا،	ولتقــّدم	

ــدرات	ذوي	 ــي	تراعــي	ق ــر	األنشــطة	الت ــراد	األســرة،	مــع	توفي ــع	أف ــرح	لجمي ــي	م ــة،	تقــدم	بأســلوب	تفاعل ــج	واألنشــطة	العلمي ــات	والبرام ــن	الفعالي ــة	م حزم

االحتياجــات	الخاصــة.	وتســعى	الشــركة	إلــى	االســتعانة	بمجموعــة	مــن	المختصيــن	لتشــغيل	الواحــات	العلميــة	وفــق	المنهجيــة	والمعاييــر	المعــّدة	مســبًقا.	

تظهر	المؤشرات	اإلحصائية	هنا	الخيارات	االستثمارية	التالية:

مشروع	تطوير	أنظمة	اإلدارة	في	مؤسسات	التعليم	العالي

ــى	 ــذي	يهــدف	إل ــة	الســعودية"،	ال ــم	الجامعــي	بالمملكــة	العربي ــر	التعلي ــة	وتطوي ــم	الخدمــات	االستشــارية	لمشــروع	"تنمي ــل	هــذا	المشــروع	فــي	تقدي يتمث

ــم	العالــي	وكفاءتهــا. ــوزارة	والجامعــات	وتعزيزهــا	مــن	أجــل	تحســين	جــودة	مخرجــات	التعلي ــن	ال ــر	العالقــة	بي تطوي

أهداف	المشروع:

1.	تقديم	الهيكل	التنظيمي	ونموذج	الحوكمة	لقطاع	التعليم	العالي	في	وزارة	التعليم.

2.	مراجعة	وتقييم	وإعادة	اإلطار	الذي	يحكم	العالقة	بين	وزارة	التعليم	والجامعات	الحكومية	والخاصة	في	المملكة.

3.	تطوير	منهجية	شاملة	ومحددة	لكيفية	تنفيذ	مشروع	)تنمية	وتطوير	التعليم	الجامعي(

4.	تجهيز	خطة	تنفيذية	للمشروع.

5.	تطوير	الهيكل	التنظيمي	ونموذج	حوكمة	لكل	جامعة.

التجهيز	والتشغيل	المباشر،	ويبلغ	
رأس	المال	المستثمر	في	هذا	
الخيار	حوالي	65	مليون	ريال،	

ومتوسط	صافي	الربح	السنوي	
حوالي	16	مليون	ريال،	وعائد	

استثمار	يقّدر	بحوالي	٪10.

123

تجّهز	الشركة	وتسند	التشغيل	
لمستثمرين	آخرين،	ويبلغ	رأس	المال	
المستثمر	حوالي	59	مليون	ريال،	
وصافي	الربح	السنوي	حوالي	4 
ماليين	ريال،	ومتوسط	العائد	على	

االستثمار	٪5.

إسناد	التجهيز	والتشغيل	
لمستثمرين	آخرين،	وتتقاضى	
الشركة	نسبة	5٪ من	رأس	المال	
المستثمر،	أي	حوالي	1,6	مليون	

ريال،	وبمتوسط	عائد	على	االستثمار	
 .٪163
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ثانيًا:	مشروعات		تأسيس	وتشغيل

1-	تأسيس	شركة	تطوير	لتقنيات	التعليم

قامــت	الشــركة	بالتعــاون	مــع	وزارة	التعليــم	بدراســة	جــدوى	تأســيس	شــركة	للتقنيــة	تســاند	الــوزارة،	لتتولــى	القيــام	بوظائــف	تقنيــة	المعلومــات	التابعــة	للــوزارة،	

وتوفــر	حلــواًل	وخدمــات	ذات	جــودة	عاليــة	لــكال	القطاعيــن	العــام	والخــاص،	مــع	تطويــر	خدمــات	التقنيــة	واالتصــاالت	فــي	مجــال	التعليــم	العــام	فــي	المملكــة.	

وتنظــر	شــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة	الــى	أهميــة	هــذه	الشــركة	فــي	االســتفادة	مــن	التقنيــات	فــي	تطويــر	العمليــة	التعليميــة،	وتقديــم	مختلــف		منتجــات	

وخدمــات	التقنيــة	،	واالســتثمار	فــي	هــذا	القطــاع	الحيــوي؛	بمــا	يعــود	بالنفــع	علــى	الطــالب	والطالبــات،	ويســاند	وزارة	التعليــم	فــي	تســهيل	العمليــة	التعليميــة.

قــد	أعــّدت	الدراســة	الكاملــة	لتأســيس	
الشــركة،	ووافــق	مجلــس	اإلدارة	علــى	

تأسيســها	باســم	
(شــركة	تطويــر		لتقنيـات	التعليـم(،

و	ُشـَرِع	فـي	مرحلـةتسـجيلها	
فـي	عـام	2016م.

2-	خدمة	قطاع	التعليم	عموًما	
عن	طريق	تطوير	خدمات	وحلول	
التقنية	المعدة	ألغراض	تعليمية

1-	رفع	مستوى	قطاع	التقنية	
في	المملكة،	والنمو	المستقبلي	
على	الصعيدين	المحلي	والدولي
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2-		مشروع	إنشاء	مركز	االتصاالت	)تواصل(:

تشــغيل	مركــز	اتصــال	لــوزارة	التعليــم	لتعزيــز	التواصــل	بيــن	المســتفيدين	والــوزارة	بشــكل	احترافــي،	بحيــث	يكــون	إحــدى	قنــوات	التواصــل	لتلقــي	الطلبــات	

ــا	حتــى	العاشــرة	مســاًء.	 واالستفســارات	مــن	المســتفيدين	مــن	خدمــات	وزارة	التعليــم	كافــة	بطاقــة	تشــغيلية	ســبعة	أيــام	فــي	األســبوع،	مــن	السادســة	صباًح

أهداف	المشروع

المساهمة	الفّعالة	في	تغيير	الصورة	
الذهنية،	ورفع	مكانة	وزارة	التعليم	
كجهة	متميزة	في	خدمات	التواصل	

والتجاوب	مع	المستفيدين.

تحفيز	منسوبي	الوزارة	لتقديم	خدمات	
متميزة	وسريعة	وشفافة	للمستفيدين

توفير	جسور	تواصل	إيجابية	ومنتجة	بين	
منسوبي	وزارة	التعليم	وشرائح	

المستفيدين	كافًة	من	خدماتها	على	
مدار	الساعة

بناء	وتنمية	قنوات	اتصال	مباشرة	
ا	 ا	ورأسًيّ ومستمرة	بين	إدارات	الوزارة	أفقًيّ

بهدف	موحد	هو	خدمة	المستفيد

1

3

4

2

عدد
المناطق

الجامعات	المشمولة	
بالخدمات

فئات	
المستفيدين

-	الطالب.
-	أولياء	األمور.

-	اإلداريون	في	وزارة	التعليم.
-	المعلمون.

	)29)
جامعة	حكومية

عدد	إدارات	االختصاص	
المشمولة	بالخدمات

)29)
إدارة	اختصاص

)45)
منطقة	في	المملكة.	
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3-	إنشاء		وحدة	تطوير	لالستشارات	الدولية

ــر	التعليــم	القابضــة،	تعنــى	بتقديــم	الخدمــات	االستشــارية	الخاصــة	لدعــم	نمــو	المؤسســات	وتحقيقهــا	أهدافها.تقــدم	خدماتهــا	 وحــدة	تابعــة	لشــركة	تطوي

للجهــات	الحكوميــة	والمؤسســات	الخاصــة	والمنظمــات	غيــر	الربحيــة	مــن	خــالل	توفيــر	حلــول	علــى	مســتوى	رفيــع	مــن	الدقــة	والفاعليــة	لمواجهــة	جميــع	أشــكال	

التحديــات	التــي	قــد	تواجههــا	هــذه	المنشــآت.

								 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 الخدمات:																																					
1-	دراسات	الجدوى

2-	إعادة	هيكلة		الشركات	وإدارة	التغيير

3-	التخطيط	اإلستراتيجي

منهجية	العمل:

عالقاتنا	مع	الجهات	الحكومية	الشركاء	الدوليين	والخبراء	
المختصين

نطّبق	أسلوب	الشراكة	التي	تكفل	مشاركة	أفضل	الخبراء	
في	كل	مشروع

قدرتنا	على	استحداث	فرص	مالئمة	عبر	خبرتنا	ومعرفتنا	
بالسوق

نجمع	ما	بين	التحليالت	العلمية	واإلستراتيجيات	المبتكرة	
التي	تضيف	قيمة	حقيقية	جوهرية	لعمالئنا

منهجيتنا	وإطار	األعمال	الذي	نّتبعه

نطّبق	أفضل	المعايير،	ونوّثق	منهجيتنا	ونحدد	مصادرنا،	
ونقّدم	تقارير	مستفيضة	وافية

خبرتنا	الواسعة	في	ابتكار	األعمال	وتطبيقها

نشّكل	فريًقا	منسجًما	يجمع	االستشاري	والعميل	
لنحافظ	على	قنوات	التواصل	مفتوحة	خالل	العملية	

االستشارية	ولضمان	استيفاء	حلولنا	باحتياجاته	وتوقعاته

Tatweer International Consulting
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ــا	فــي	مجــال	الخدمــات	 ــاض	متقّدًم ــة	الخاصــة	فــي	الري ــة	للتربي تهــدف	الشــركة	بالتعــاون	مــع	وزارة	التعليــم	إلــى	أن	يكــون	مركــز	مســاندة	الخدمــات	التعليمي

التعليميــة	المقدمــة	للطلبــة	مــن	ذوي	االحتياجــات	الخاصــة،	كمــا	تهــدف	إلــى	أن	يكــون	مثــااًل	يحتــذى	بــه	ونموذًجــا	للمراكــز	األخــرى.	وتتمثــل	األهــداف	الرئيســة	

ــر	برامــج	تأهيليــة	وتفعيلهــا	بالتعــاون	)حســب	 للمركــز	فــي	تحديــد	األطفــال	ذوي	االحتياجــات	الخاصــة	وتشــخيص	حاالتهــم	ومســاعدتهم	ومراقبتهــم،	وتطوي

الحاجــة(	مــع	موفــري	الخدمــات	ذات	العالقــة.	يســعى	المركــز	إلــى	أن	يكــون	مصــدًرا	لتقديــم	المشــورة	والتوجيــه	والدعــم	لجميــع	األفــراد	أو	المنظمــات	

	نحــو	ســعيهم	لتحقيــق	طموحاتهــم	فــي	جميــع	المجــاالت.	 المهتميــن	فــي	مجــال	رعايــة	األطفــال	ذوي	االحتياجــات	الخاصــة،	ممــا	ســيكون	لــه	أثــٌر	إيجابــٌيّ

1-	مركز		األمير	سلطان	بن	عبدالعزيز	للخدمات	المساندة	للتربية	الخاصة

الفئات	المستفيدة	من	خدمات	المركز

األطفال	في	سن	ما	قبل	
المدرسة	)من	الوالدة	

لسن	المدرسة(

طالب	التعليم	العام	ذوي	
االحتياجات	الخاصة.

أولياء	أمور	الطالب	ذوي	
االحتياجات	الخاصة.

منسوبو	الوزارة	وإدارات	
التعليم	ومن	في	

حكمهم.

ثالثًا:	مشروعات	البرنامج	التنفيذي
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الرؤية
أن	يكون	مركزًا	نموذجيًا	
رائدًا	متميزًا	في	تقديم	
الخدمات	المساندة	للتربية	

الخاصة

أهداف	
المركز

الخدمات	
التأهيلية

تقديم	خدمات	
مساندة	متميزة	
للتربية	الخاصة	،	
والتي	يتعذر	
تقديمها	من	
خالل	المراكز	

األخرى

تقديم	خدمات	
التدخل	المبكر	

)تشخيص	وتأهيل	
األطفال	من	سن	6 

أسابيع	-	6 
سنوات(.

تحديد	أهلية	
الطالب	لخدمات	
التربية	الخاصة.

تنمية	الكوادر	البشرية	
المتخصصة	في	مجاالت	
التأهيل	والتربية	الخاصة

تقديم	خدمات	
الدعم	األسري	

القياس	
السمعي

القياس	
البصري

التربية	
الخاصة

العالج	
النفسي

عالج	
التخاطب

العالج	
الوظيفي

العالج	
الطبيعي

التدخل	
المبكر

االرشاد	
االسري

العالج	
بالفن

2014 20152013

 305
حالة	مخدومة.	

 4,226
حالة	مخدومة.

9,462
حالة	مخدومة

 50 موظف	 74موظف 91 موظًف
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إنجازات	مركز		األمير	سلطان	للخدمات	المساندة	للتربية	الخاصة
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جهود	االدارات	المساندة	في	شركة	تطوير	خالل	المرحلة	االنتقالية	للمركز	
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الرؤية:
أن	يصبح	البرنامج	الخيار	األفضل	واألول	في	توفير	التغذية	المدرسية	المناسبة	للطالب	في	المملكة	ودول	الخليج.

األهداف:	
•	توفير	وجبات	مدرسية	صحية	ذات	جودة	في	كل	أنحاء	المملكة	وبأسعار	مناسبة.

•	توفير	وجبات	غذائية	تناسب	ذوي	الحاالت	الخاصة	بمختلف	احتياجاتهم.

•	تثقيف	وتوعية	أفراد	المجتمع	التعليمي	بأهمية	وفوائد	إتباع	عادات	غذائية	سليمة.

•	مراقبة	جودة	الوجبات	والخدمات	الغذائية	المقدمة	في	المدارس	وفقًا	لمواصفات	البرنامج.

•	متابعة	مقترحات	ومالحظات	اصحاب	المصلحة.	

•	المساهمة	في	تحقيق	األهداف	االستراتيجية	لشركة	تطوير	القابضة	وذلك	من	خالل	اآلتي:

−	مساندة	وزارة	التعليم.

−	إحداث	األثر	اإليجابي	في	المجتمع	التعليمي.

−	مساندة	تطوير	القطاع	الخاص	في	سوق	التغذية	المدرسية.

•	توفير	االحصاءات	الالزمة	لخدمة	قطاع	التغذية	المدرسية.

•	إعداد	البحوث	والدراسات	لتطوير	وتنمية	صناعة	التغذية	المدرسية.	

2-	برنامج	تطوير	للتغذية	المدرسية
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استراتيجيات	البرنامج:

أهمية	البرنامج:	
1	 رفع	القيمة	الغذائية	للوجبات	المقدمة	لطالب	المدارس	في	المملكة..

2	 تطوير	طرق	عرض	وتقديم	الوجبات	.

3	 نشر	الوعي	الصحي	في	المدرسة	والمنزل	ولدى	المجتمع.

4	 تأكيد	ومراقبة	الجودة	.

مهام	البرنامج:	
1	 إدارة	عقود	تشغيل	منافذ	البيع	المدرسية..

2	 خدمة	العمالء..

3	 مراقبة	الجودة	والنوعية.	.

4	 نشر	الوعي	والثقافة	الغذائية.	.

5	 اإلشراف	والمتابعة.	.
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رابعًا:		مشروعات	البرنامج	التنفيذي	

1.	مشروع	مراكز	الخدمات	المساندة	للتربية	الخاصة
أســندت	وزارة	التربيــة	والتعليــم	إلــى	شــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة	خــالل	العــام	2014	م	مهمــة	إنشــاء	15	مركــًزا	للخدمــات	المســاندة	للتربيــة	الخاصــة	وتجهيزهــا	

وتشــغيلها	لمــدة	خمســة	أعــوام	فــي	عــدد	مــن	مناطــق	المملكــة	ومحافظاتهــا	بميزانيــة	تقــّدر	)1,5(	مليــار	ريــال،	للقيــام	بأعمــال	القيــاس	والتشــخيص	والتأهيــل	

والمتابعــة	والتدخــل	المبكــر	وتقديــم	الخدمــات	المســاندة	لطــالب	التربيــة	الخاصــة	وطــالب	التعليــم	العــام.	

2.	مشروع	القسائم	التعليمية
تقــوم	الشــركة	بالعمــل	مــع	وزارة	التعليــم	بــإدارة	هــذا	المشــروع	عــام2014	م	بعــد	أن	أســندته	إليهــا	بشــكل	كامــل	لمــدة	5	ســنوات	بميزانيــة	قدرهــا	2,5	مليــار	ريــال،	

ينفــق	80٪	منهــا	علــى	القســائم	التعليميــة	لطــالب	التربيــة	الخاصــة،	و	20٪	لطــالب	ريــاض	األطفــال.	

ــا	لتطويــر	التعليــم	وتحســين	 وقــد	وجــد	أن	دعــم	القطــاع	الخــاص	مــن	خــالل	دفــع	الرســوم	الدراســية	للطــالب	المســتحقين	عــن	طريــق	القســائم	يعتبــر	عامــاًل	مهّمً

ــم	 ــد	تقيي ــة	الخاصــة.	وقــد	أعي ــز	القطــاع	الخــاص	لالســتثمار	فــي	مجــال	مــدارس	التربي ــى	تحفي ــم،	إضافــة	إل ــى	التعلي ــه	وترشــيد	اإلنفــاق	الحكومــي	عل جودت

المشــروع	لينطلــق	بعــد	ذلــك	بقــوة	وأمــان.
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3.	مشروع	برنامج	المدارس	المتخصصة
يهدف	هذا	البرنامج	إلى	تطوير	هذه	النوعية	من	المدارس	للوصول	إلى	التمّيز	في	العملية	التعليمية	والتخصص	العلمي.

ويقتــرح	هــذا	المشــروع	وضــع	مناهــج	متخصصــة	تســعى	إلــى	تزويــد	الطــالب	بوســائل	التعلــم	الذاتــي،	وكذلــك	توفير	مناخ	دراســي	ســليم،	يشــّجع	على	المنافســة	

ا. والمشــاركة	والتمّيــز،	ويحقــق	طموح	الطــالب	فردّيً

وكخطوة	تجريبية	أولى	اختيرت	ثالث	مدارس	تاريخية،	هي:

1-	معهد	العاصمة	النموذجي	بالرياض.

2-	مدارس	الثغر	النموذجية	بجّدة.

3-	مدارس	دار	القلم	بالمدينة	المنّورة.

وبعد	تكليف	شركة	تطوير	للمباني	بتأهيل	أبنية	هذه	المدارس	ستأتي	الخطوة	التالية	بتطبيق	هذا	المشروع	فيها.	

 

4.	مشروع	وقف	تطوير	التعليم
أعــّدت	الشــركة	مســّودة	إلقامــة	مشــروع	هدفــه	هــو	تنظيــم	وقــف	للتعليــم	العــام،	مســتنيرة	باألمر	الســامي	الكريــم	رقــم	28185	وتاريــخ	1435/7/18	هـــ،	القاضي	

بالموافقــة	علــى	إنشــاء	وقــف	للتعليــم	العــام.	وتقــوم	رؤيــة	المشــروع	علــى	إعــداد	وثيقــة	تنظيميــة	تبــرز	بوضــوح	األحــكام	والشــروط	والوضــع	الهيكلــي	لوقــف	

ــا	هــي	المصــدَر	الرئيــَس	لهــذا	الوقــف.	وقــد	درس	فريــق	العمــل	 للتعليــم	العــام	بصيغــة	جامعــة،	بحيــث	تكــون	األمــالُك	التابعــُة	لــوزارة	التعليــم	وغيــر	المســتغلة	حالّيً

ــا	فــي	شــهر	أغســطس	2014م،	واســتعرض	النمــاذج	الوقفيــة	لالســتفادة	منهــا	فــي	وقــف	التعليــم	العــام،	والتعــرف	إلــى	 ــا	ومحلّيً التجــارب	الوقفيــة	الناجحــة	دولّيً

أفضــل	الممارســات	الناجحــة	لهــا	والعقبــات	التــي	تواجههــا.	كمــا	عمــل	الفريــق	علــى	تحديــد	معاييــر	التنظيــم	وضوابطــه	وأحكامــه	العامــة،	وتحديــد	أهــم	المعاييــر	

والضوابــط	التــي	يجــب	مراعاتهــا	عنــد	إعــداد	وثيقــة	نظــام	وقــف	التعليــم	العــام،	وتــم	اعــداد	صيغــة	مقترحــة	للتنظيــم،	ورفعــت	إلــى	وزارة	التربيــة	والتعليــم	فــي	

ديســمبر	2014	م،	لرفعــه	إلــى	الجهــات	المختصــة	وفــق	اإلجــراءات	النظاميــة.

وهذا	المشروع	من	المشروعات	المهمة	التي	ستساعد	في	حال	تنفيذها	على	تحقيق	االستدامة	للشركة	،	وتحقيق	عوائد	استثمارية	لوزارة	التعليم.
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خامًسا:	مشروعات		األعمال	التنظيمية

)ERP(	المؤسسية	الموارد	تخطيط	نظام	1-

ــا،	واختيــار	المقــاول	وتعميــده،	حيــث	تــم	إعــادة	تخطيــط	ســير	األعمــال	 تــم	جمــع	متطلبــات	األعمــال	وكتابــة	نطــاق	العمــل	وطــرح	المنافســة	وتقييــم	العــروض	فنّيً

فــي	إدارات	الشــركة	)اإلدارة	الماليــة	،	إدارة	المــوارد	البشــرية،	إدارة	العقــود	والمشــتريات(		بمــا	يتوافــق	مــع	أفضــل	التطبيقــات	العالميــة	و	أتمتــة	العمليــات	فــي	

عــن	طريــق	نظــام	تخطيــط	المــوارد	المؤسســية	ERP	.	ويســتهدف	المشــروع		اإلدارة	العليــا	للشــركة	،	وإدارات	الشــركة	،و	الموظفين.أمــا	أصحــاب	المصلحــة	فهــم	

موظفــو	الشــركة	و	اإلدارة	العليــا.

)PMO(	المشروعات	إدارة	مكتب	إنشاء	2-

رغبــًة	مــن	الشــركة	فــي	تنظيــم	مشــروعاتها	وبرامحهــا	وعملياتهــا،	تعاقــدت	مــع	أحــد	بيــوت	الخبــرة	العالميــة	التــي	درســت	وضــع	الشــركة	وطبيعــة	أعمالهــا،	

ــا	إلدارة	المشــروعات	فيهــا. ــا	متخصًص وأنشــأت	مكتًب
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إنشاء	إدارة	المرافق 	

-	أنشأتها	الشركة	في	مستهل	عام	2015م	

ــر	الشــركة	وفــي	 ــدأت	بوضــع	خطــط	إســتراتيجية	للمرافــق	فــي	مق -	ب

مركــز	األميــر	ســلطان	لتطويــر	العمليــات	التشــغيلية	وأعمــال	الصيانــة،	

وتقديــم	حلــول	صديقــة	للبيئــة	لخفــض	معــدالت	االســتهالك،	وتحســين	

ــن	والســالمة. ــراءات	األم إج

						منافسات	المشروعات 	

جمــع	متطلبــات	األعمــال	وكتابــة	نطــاق	العمــل	والتجهيــز	لطــرح	

المنافســة	للمشــروعات	التاليــة:

	.MPS	المدارة	الطباعة	خدمات	نظام	-

المكتبيــة	والخــوادم	مــن	شــركة	 البرامــج	 تراخيــص	 -	تجديــد	

.Microsoft

.MS Lync	االتصاالت	خادم	ترقية	-

								تقنية	المعلومات

-	االنتهــاء	مــن	دراســة	الوضــع	الحالــي	فــي	مشــروع	تخطيــط	المــوارد	

.ERP المؤسســية	

-	وضع	إجراءات	العمل	المستقبلية	لإلدارات.

ا.	 -	إطالق	مشروع	نظام	)Health Information System  HIS(رسمًيّ

-	تنفيذ	مشروع	نظام	االجتماعات	لمجلس	اإلدارة.

ا	لبنية	عمل	النظام. -	أجرت	تغييًرا	كاماًل	وجذرّيً

.CMMS	األصول	إدارة	نظام	تطبيق	-

-	تطوير	وإطالق	موقع	الشركة	على	اإلنترنت	«المرحلة	االولى».

-	تم	تحديث	نظام	«SharePoint»	ألحدث	إصدار.
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أواًل:	الكوادر	البشرية

ــاًء	علــى	 تــم	تغييــر	مــزود	خدمــة	التأمينــات	الطبيــة،	وبلغــت	نســبة	توفيــر	مصاريــف	التأميــن	الطبــي	لموظفــي	الشــركة	وأســرهم	بن

العقــد	الجديــد	26٪	مقارنــة	بالعــام	الماضــي.	كمــا	بلــغ	عــدد	المنافــع	الجديــدة	بعقــد	التأميــن	الطبــي	أكثــر	مــن	17	ميــزة	جديــدة	مقارنــة	

بالعــام	الماضــي.

اعُتِمــدت	الئحــة	تنظيــم	العمــل	لشــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة	مــن	وزارة	العمــل.	وانتهــى	إعــداد	السياســات	واإلجــراءات	التفصيليــة	

لالئحــة	تنظيــم	العمــل	لشــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة	والشــركات	التابعــة	لهــا.

ــة	العــام	2015	بمــا	يعــادل	19,87٪	مــن	 ــذ	بداي ــة	من ــا	خــالل	ســنة	كامل ــي	عــدد	حــاالت	إنهــاء	التعاقــد	بالشــركة	)15(	موظًف ــغ	إجمال بل

ــة	الشــركة. ــى	رغب ــاًء	عل ــت	بن ــن،	3,97٪	منهــم	كان ــي	عــدد	الموظفي إجمال

82٪ سعوديين
82إجمالي	الموظفين

67

18٪ غير	سعوديين15
نسبة	التوطين
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هدفــت	الشــركة	خــالل	عــام	2015م	إلــى	رفــع	كفــاءة	الموظفيــن	بمختلــف	مســتوياتهم	العلميــة	والعمليــة	ومختلــف	مجــاالت	أعمالهــم	بالشــركة،	مــن	خــالل	

إلحاقهــم	بــدورات	تســاعد	علــى	تطويــر	المهــارات	التاليــة:

كمــا	وضعــت	الشــركة	خطًطــا	تدريبيــة	قصيــرة	وبعيــدة	األمــد	عــن	طريــق	اســتبانة	لتعريــف	المهــارات	والكفــاءات	المطلوبــة	وتحديدهــا،	وربطــت	هــذه	الكفــاءات	

ــا،	بغــرض	رفــع	 ــم	الســنوي	ألداء	الموظــف	)Rubrics Evaluation(،	بحســب	أهــداف	الشــركة	وتوجهاته ــاس	والتقيي ــر	القي ــزًءا	مــن	معايي ــارات	لتكــون	ج والمه

مســتوى	فاعليــة	إنتاجيــة	الفــرد،	وقيــاس	مــدى	فاعليــة	المنجــزات	فــي	إضافــة	قيمــة	ألهــداف	الشــركة.

ــا	لــكل	مجــال	عملــي	داخــل	الشــركة،	ممــا	ســيضمن	لهــا	 تضّمنــت	خطــة	التدريــب	ورفــع	كفــاءات	العامليــن	إضافــة	شــهادات	مهنيــة	)احترافيــة(	معتمــدة	عالمّيً

ــا	لــكل	مجــال	علــى	 ــا،	وأيًضــا	االســتفادة	مــن	التجربــة	والخبــرة	ألفضــل	الممارســات	المهنيــة	عالمّيً النهــوض	بشــكل	صحيــح،	وعلــى	أســس	احترافيــة	معتمــدة	عالمّيً

حــدة.

ثانًيا:	تطوير	المهارات	والكفاءات

مهارات	وكفاءات	تستهدف	
جميع	العاملين	بالشركة.

مهارات	وكفاءات	
تستهدف	اإلدارات،	حسب	
مجال	عمل	كل	إدارة	على	

حدة.

مهارات	وكفاءات	
تستهدف	كل	وظيفة.
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الدورات	التدريبية	المعتمدة	خالل	العام	2015م

تدريب	قيادي

تدريب	إداري

تدريب	تخصصي

1	 الحوكمة،	مخاطرها	وتطبيقاتها.

2	 التخطيط	اإلستراتيجي	ومقاييس	األداء.

3	 برنامج	كبير	مديري	المشروعات	الدولية.

4	 المهارات	المتقدمة	في	القيادة.

5	 تكوين	فريق	عالي	األداء.

6	 شهادة	)ILM(	في	القيادة	واإلدارة.

7	 إدارة	التغيير.

1	 إدارة	أصحاب	المصلحة.

2	 إدارة	المشروعات	االحترافية.

3	 مبادئ	إدارة	المشروعات.

4	 إجراء	دراسات	الجدوى	وأبحاث	السوق.

5	 إدارة	الموارد	البشرية	االحترافية.

6	 الشراء	اإلستراتيجي	وإدارة	الموردين.

7	 مكتبة	البنية	التحتية	لتكنولوجيا	المعلومات.

8	 مبادئ	اإلدارة	المالية.

9	 المعايير	الدولية	إلعداد	التقارير	المالية.

1	 مهارات	التفاوض	والعروض	التقديمية.

2	 .)Visio(	األعمال	إجراءات	إدارة

3	 مهارات	التقارير	والعروض	التقديمية.

4	 التخطيط	والجدولة.
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عدد	الحضور

متوسط	تكلفة	
الفرد

تكلفة	التدريب

تكلفة	التدريب	اإلجمالية	
لعام	2015م	

 1,532,727	ريال

نسبة	تدريب	وتأهيل	الموظفين	
السعوديين	للعام	2015م

 ٪52 

التدريب	الداخلي
التدريب	الخارجي

2024

عدد	الحضور
28424

متوسط	تكلفة	
الفرد

28655	ريال2,975	ريال

تكلفة	التدريب
 845000ريال 845000ريال
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ــا	 تأسســت	شــركة	تطويــر	للخدمــات	التعليميــة	فــي	18	مايــو	2012م،	وُتعنـــى	بالخدمــات	التعليميــة	والتربويــة	األساســية	لتطويــر	التعليــم	العــام،	وتقــوم	حالًي

ــم	العــام	فــي	المملكــة	 ــر	التعلي ــة	لتطوي ــراتيجية	الوطني ــم	العــام	ومشــاريع	وبرامــج	الخطــة	اإلستـ ــر	التعلي ــن	الشــريفين	لتطوي ــذ	مشــروع	خــادم	الحرميـ بتنفي

العربـــية	الســعودية.

رؤية	الشركة:

شــركة	رائــدة	فــي	مجــال	تطويــر	التعليــم	فــي	المملكــة	العربيــة	الســعودية	وخارجهــا،	توّفــر	الحلــول	المبتكــرة	التــي	تمّكــن	االطفــال	والشــباب	مــن	الحصــول	علــى	

التعليــم	األمثــل	فــي	القــرن	الحــادي	والعشــرين

هوية	الشركة
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مجاالت	عمل	الشركة:
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1-	برنامج	تعزيز	مهارات	القرن	الحادي	والعشرين	ومهارات	الحياة	وسوق	العمل:	

ــاة	المهنيــة،	مــن	خــالل	توفيــر	خدمــات	تعليميــة	وتدريبيــة	فــي	إطــار	 	يهــدف	إلــى	تحســين	اســتعدادات	الطلبــة	وانتقالهــم	مــن	التعليــم	المدرســي	الــي	الحي

ــا،	بمــا	يتوافــق	مــع	متطلبــات	 ــا	ومهنّيً تفاعلــي	نشــط	يدعــم	نمــو	شــخصيتهم	ويعــزز	مفهــوم	المواطنــة	الصالحــة	والمســؤولية	االجتماعيــة،	ويؤهلهــم	أكاديمّيً

ســوق	العمــل	فــي	القــرن	الحــادي	والعشــرين.	وتقــدم	الخدمــات	داخــل	المدرســة	كأنشــطة	مصاحبــة	للمناهــج	الدراســية	علــى	مــدار	الســنة.

أهم	إنجازات	البرنامج	لعام	2015م:

-	بناء	حقيبة	صناع	األعمال	بالتعاون	مع	الجمعية	السعودية	لريادة	األعمال.

-	إنتاج	أفالم	تعليمية	تمثيلية	خاصة	بريادة	األعمال،	وتستهدف	جميع	المراحل	التعليمية	وأفالم	كرتونية	تستهدف	المرحلة	االبتدائية.	

-	بناء	حقائب	تدريب	لـ	)9(	مهارات	حياتية	تستهدف	جميع	المراحل	التعليمية	ضمن	مشروع	مهاراتي.

-	إنتاج	فلم	تقرير	قياس	األثر	والجودة	لما	أنجز	في	مشروع	الحوار	ومشروعات	التطوع.

-	تطوير	موقع	"الرواد"،	الذي	يساعد	الطالب	على	تصميم	خطط	عمل	بطريقة	علمية	سهلة.

-	بناء	قدرات	وكفاءات	)100(	مدرب	مركزي	في	ريادة	األعمال	من	خالل	)4(	دورات.

أواًل:	الطالب

100

2015

0

19

2

عدد	
االتفاقيات	
والشراكات	
المجتمعية

عدد	الطالب	
والطالبات	
المتدربين

عدد	
الحقائب	

والمطبوعات

عدد	المدربين	
والمتدربات	
المركزيين

431

201420،701

5
2

عدد	
االتفاقيات	
والشراكات	
المجتمعية

عدد	الطالب	
والطالبات	
المتدربين

عدد	
الحقائب	

والمطبوعات

عدد	المدربين	
والمتدربات	
المركزيين

1563

2013

0
5

2

عدد	
االتفاقيات	
والشراكات	
المجتمعية

عدد	الطالب	
والطالبات	
المتدربين

عدد	
الحقائب	

والمطبوعات

عدد	المدربين	
والمتدربات	
المركزيين
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2-	برنامج	تعزيز	الصحة	والنمط	الحياتي	الصحي:	

ــاة	وأنمــاط	الســلوك	الحــي	للطــالب	بالمراحــل	الدراســية	المختلفــة،	مــن	خــالل	تزويدهــم	بالمعــارف	والمفاهيــم	والمهــارات	 يســعى	إلــى	تحســين	أســاليب	الحي

ــة. ــة	الصحي ــز	الصحــة	مــن	خــالل	ممارســة	النشــاط	البدنــي	والتغذي ــة	الســلمية،	ودعــم	خياراتهــم	لتعزي الحياتي

أهم	إنجازات	البرنامج	لعام	2015م:

-	أقام	البرنامج	)35(	دورة	تدريبية،	و	)25(	حلقة	تدريب،	و)80(	محاضرة.

-	شارك	في	)5(	معارض،	و	)25(	مسابقة،	و)30(	مهرجاًنا.

-	أصدر	)3(	حقائب	تدريبية،	و	)5(	أدلة،	و)5(	ملصقات.	

-	استفاد	منه	)30(	سفير	تعزيز	صحة،	و	)60(	مدرًبا،	و)50000(	طالب	وطالبة.

200	فعالية

110	فعالية

50	فعالية

2015

60

30

0

تدريب	مدربي	برنامج	

تعزيز	الصحة

تدريب	مدربي	برنامج	

تعزيز	الصحة

تدريب	مدربي	برنامج	

تعزيز	الصحة

تنفيذ	فعاليات	برنامج	

تعزيز	الصحة

تنفيذ	فعاليات	برنامج	

تعزيز	الصحة

تنفيذ	فعاليات	برنامج	

تعزيز	الصحة

20142013
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3-	برنامج	بوابة	التعليم	الوطنية:

تطويــر	بوابــة	تعليــم	وطنيــة	تشــتمل	علــى	نظــام	كامــل	إلدارة	التعلــم	تَمّكــن	الطــالب	والمعلميــن	ومديــري	المــدارس	والمشــرفين	وغيرهــم	مــن	المهنييــن	فــي	

منظومــة	التعليــم	مــن	الوصــول	إلــى	المصــادر	والتعلــم	عبــر	اإلنترنــت.

أهم	إنجازات	البرنامج	لعام	2015م:
بوابة	التعليم	الوطنية	-	عين. 	.1  

حقيبة	عين	لألجهزة	الذكية. 	.2  

عين	للتدريب	اإللكتروني. 	.3  

إنماء	للملتقيات	اإللكترونية	)عين	إنماء(. 	.4  
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4	-	برنامج	مصادر	المحتوى	الرقمي	التعليمي:
تطوير	استراتيجيات	للحصول	على	نوعية	محتوي	تربوي	جّيد	لمستخدمي	البوابة.	يعتمد	اكتساب	المحتوى	الرقمي	على	استراتيجيتين	رئيستين:	

1.تشجيع	مساهمات	المستخدمين	من	المعلمين	والمشرفين	وغيرهم	من	المهنيين	لعرض	إنتاجهم	التربوي	وتبادله	مع	زمالئهم.

2.الحصول	على	محتوى	جاهز	بجودة	عالية	متاح	للمهنيين	والطالب.

أهم	إنجازات	البرنامج	لعام	2015م:
1.إنتاج	825	درًسا	في	مواد	العلوم	والرياضيات	محاكاًة	لفكرة	خان	أكاديمي	)التعلم	الفردي(.

2.بناء	بوابة	إسهامات	العلماء	المسلمين،	وتطوير	محتوى	لخمسين	إسهاًما.	

3.إعادة	إصدار	1400	محتوي	رقمي.

4.إعداد	12000	بطاقة	تعريفية	)meta data(	للمحتوى	الرقمي.

5.مونتاج	216	فيديو	تعليمي.	

ا	للطالب	لمادتي	العلوم	والرياضيات	للمرحلة	المتوسطة. ا	تعليمـّيً 6.إنتاج	338	محتًوى	رقمّيً

7.إعداد	7000	قصاصة	درس	إلكتروني	وتجهيز	ورفع	أكثر	من	700	كتاب.
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 1.	التطوير	المهني	للمعلم:
يهــدف	إلــى	اســتكمال	بنــاء	منظومــة	للتطويــر	المهنــي	المرتبــط	بالمســار	الوظيفــي	إلعــداد	)110,000(	معلــم	ومعلمــة،	وتزويدهــم	بالخبــرات	العمليــة	وأفضــل	

الممارســات	التعليميــة	العالميــة	لالرتقــاء	بمســتوى	أدائهــم	وفــق	المعاييــر	المهنيــة	المعتمــدة،	لــردم	الفجــوة	بيــن	مــا	تعلمــوه	فــي	أثنــاء	دراســتهم	األكاديميــة	

مــن	معلومــات	نظريــة	وبيــن	مــا	يحتاجونــه	مــن	مهــارات	عمليــة	لممارســة	مهنــة	التعليــم،	وقــد	تــم	إنجــاز	9	حقائــب	إلكترونيــة	خــالل	عــام	2015.

ثانًيا	:	المعلم:

2.	المركز	الوطني	للتطوير	المهني	وتحسين	مراكز	التدريب:
يهــدف	إلــى	وضــع	تصــور	للهيــكل	التنظيمــي	والتشــغيلي	للمركــز	الوطنــي	للتطويــر	المهنــي	الــذي	اعتمدتــه	وزارة	الخدمــة	المدنيــة	ليكــون	مركــًزا	العتمــاد	

البرامــج	التدريبيــة	فــي	الــوزارة.	مــع	تحديــد	االحتيــاج	التدريبــي	للــوزارة	وخطــة	تنفيذيــة	للســنوات	)3-4(	القادمــة،	وبنــاء	خطــة	احتيــاج	المركــز	مــن	المــوارد	البشــرية	

وتوفيرهــا.	
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3.	بناء	الرتب	والمعايير	المهنية	للمعلمين	والــقـــيادات	المــدرســـية:
نظــام	مهنــي	متكامــل	لشــاغلي	الوظائــف	التعليميــة	فــي	التعليــم	العــام	يدعــم	تمهيــن	التعليــم	ويرفــع	مــن	أداءات	المعلميــن	ويديــم	التغييــر	ضمــن	انظمــة	

مكونــة	لــه.	ويقســم	المشــروع	إلــى	مشــروعين	فرعييــن:

)1(	مشروع	تنفيذ	دراسة	تحليلية	لمتطلبات	نظام	المسار	المهني	الجديد	من	الموارد	البشرية	والمالية.

)2(	مشروع	تمهين	مهنة	التدريس.

ومن	أهم	إنجازات	البرنامج	لعام	2015م:

-	عمل	زيارات	ميدانية	للمدارس	ولقاء	المعلمين	والمديرين	والتعرف	إلى	واقع	المعلمين	وهمومهم	وتطلعاتهم.

-	عقد	مجموعة	تركيز	لمديري	مدارس	تطوير	في	مقر	الشركة	في	الرياض	يوم	الخميس	12	فبراير	2015م.

-	االنتهاء	من	بناء	إطار	أولي	لتصميم	أنظمة	تمهين	مهنة	التدريس.	

-	االنتهــاء	مــن	إعــداد	وثائــق	إرشــادية	أوليــة	ألنظمــة	تمهيــن	مهنــة	التدريــس،	وتشــمل:	المعاييــر	المهنيــة	للمعلــم،	ونظــام	تقييــم	المعلــم،		ونظــام	الحوافــز،	

وسياســات	التطويــر	المهنــي.

-	عمل	لقاءات	مع	خبراء	تربويين	وإداريين	في	وزارة	التعليم	وإدارات	التعليم	ومراكز	التدريب	التربوي	وشركة	تطوير	للخدمات	التعليمية.

ا	يوم	األربعاء	22	أبريل	2015م. -	عقد	اللقاء	التشاوري	لشاغلي	الوظائف	التعليمية	بمشاركة	72	معلًما	ومديًرا	ومشرًفا	تربوّيً

-	االنتهاء	من	بناء	استراتيجيات	وآليات	التواصل	مع	الجهات	ذات	العالقة	بأنظمة	التمهين.	

-	االنتهاء	من	بناء	معايير	وأدوات	اختيار	رّواد	التغيير	في	الميدان.

4-	مشروع	اختبارات	وأدوات	تقويم	المعلمين:
أهم	إنجازات	البرنامج	لعام	2015م:

-	االنتهاء	من	إعداد	المعايير	المهنية	للمعلمين.	

-	إنشاء	الموقع	اإللكتروني	لالختبارات.

-	إنشاء	النظام	اإللكتروني	للتعريف	بالمتقدمات	لالختبارات.
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5-	مشروع	تطوير	مهارات	تدريس	اللغة	اإلنجليزية:
تطوير	مهني	مستدام	يستهدف	تطوير	مهارات	تدريس	اللغة	اإلنجليزية	واستراتيجيات	التعليم	والتعلم.

أهم	إنجازات	البرنامج	لعام	2015م:

-	األكاديمية	اإللكترونية	للتطوير	المهني	التربوي.

-	تدريب	500	معلم	على	تقنيات	التعلم	اإللكتروني.

-	تطوير	بوابة	التطوير	المهني	التربوي.

6-	مشروع	تطوير	المهارات	اللغوية	لمعلمي	اللغة	اإلنجليزية:
تطوير	المهارات	اللغوية	لـِ	34000	معلمة	ومعلمة	لغة	إنجليزية.

1.	تنفيذ	دورات	تدريبية	لرفع	المهارات	اللغوية	لـ	2525	معلًما	ومعلمة	لغة	إنجليزية.	

2.	نقل	الخبرة	والمعرفة	إلى	منسوبي	وزارة	التعليم	عبر	عقد	ورش	عمل	مع	االستشاري	في	مشروع	تطوير	المهارات	اللغوية.

3.	توفير	مناهج	تعليم	اللغة	اإلنجليزية	للعام	الدراسي	2016/2015.

4.	المشاركة	في	مؤتمر	TESOL Arabia	واستضافة	100	مشرف	ومعلم	لغة	إنجليزية.

2000

1

تنفيذ	دورات		تدريبية	لمعلمي	ومعلمات	اللغة	
االنجليزية	تهدف	الى	رفع	مهاراتهم	اللغوية

نقل	الخبرة	والمعرفة	الى	منسوبي	الوزارة	عبر	ورش	العمل	مع	
االستشاري	في	مشروع	تطوير	المهارات	اللغوية	)شركة	بيرسون(

2525

2

20152015 20142014
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1-	التطوير	المهني	القيادات	المدرسية:
ــة،	مســتهدًفا	 ــادات	التربوي ــة	المعتمــدة	للقي ــر	المهني ــة	وفــق	المعايي ــام	بأدوارهــم	بكفــاءة	وفاعلي ــادات	المدرســية	وتأهيلهــم	للقي ــر	القي يهــدف	إلــى	تطوي

ــل	)30000(	مشــارك،	و	أهــم	إنجــازات	البرنامــج: تأهي

-	إعداد	خطة	التدريب	على	ممارس	القيادة	المدرسية	لجميع	وحدات	تطوير	في	إدارات	التعليم.

-	إعداد	طلبات	الشراء	لـ	85	مجموعة	تدريبية	)بنين	وبنات(.

-	توزيع	2125	جهاز	تابلت،	متضمًنا	حقيبة	ممارس	القيادة	المدرسية.

-	التنسيق	مع	وحدات	تطوير	في	إدارات	التعليم	لتحديد	مواعيد	تنفيذ	التدريب.

-	التنسيق	مع	العالقات	العامة	لطلب	موافقات	اإلمارات	للتدريب	الخاص	بمديرات	المدارس.

-	تدريب	)85(	مجموعة	من	المديرين	والمديرات	على	ممارس	القيادة	المدرسية،	بإجمالي	2125	مديًرا	ومديرًة.

2-	ملتقى	القيادة	المدرسية	األول:
ــن	 ــى	تمهي ــر	2015.	وســعى	الملتقــى	إل ــام	فــي	فبراي ــة	أي ــه	ثالث ــادة	المدرســية،	واســتمرت	فعاليات ــة	ملتقــى	القي ــر	للخدمــات	التعليمي نظمــت	شــركة	تطوي

ــرات	المحليــة	 ــرات	والمهــارات	الالزمــة	لتمكينهــم	مــن	التعامــل	مــع	المتغي ــة،	واالرتقــاء	بأدائهــم،	وإكســابهم	الخب ــادات	المدرســية	باحترافيــة	وجــودة	عالي القي

ــادة	المدرســية،	وتحقيــق	مبــدأ	التنميــة	 ــرات	والتجــارب	العالميــة	فــي	مجــال	القي والعالميــة،	ومواكبــة	التطــّور	المتســارع	فــي	الفكــر	التربــوي،	واســتثمار	الخب

ــادات	المدرســية. ــل	القي ــة	المســتدامة	فــي	مجــال	تأهي المهني

3-	برنامج	تطوير	المدارس:
ــا،	ومعرفــة	نقــاط	ضعفهــا	وقّوتهــا	وفرصهــا،	وترتيــب	أولوياتهــا،	 نمــوذج	يعمــل	علــى	تمكيــن	المــدارس	مــن	قيــادة	عمليــة	التطويــر	وإدارتهــا،	بمراجعــة	أدائهــا	ذاتًيّ

وبنــاء	خطتهــا	التطويريــة	لتحســين	تعلــم	الطالــب	لتصبــح	مؤسســة	تعلــم	منتجــة	للمعرفــة،	ذات	بيئــة	تعلــم	آمنــة	وداعمــة	وجاذبــة	وملّبيــة	الحتياجــات	المتعلميــن	

واهتماماتهم.

-	تدريب	إلكتروني	على	مكونات	البرنامج	)بناء	الخطة،	المتابعة	والتقويم،	الشراكة	المجتمعية(،	عدد	المستفيدين	1296	مشرًفا.

	-	لقاء	إلكتروني	مباشر	مع	مدير	عام	التطوير	المدرسي	ومديري	ومديرات	الوحدات،	لمناقشة	واقع	التطبيق	وأبرز	التحديات	والحلول		المقترحة.	

	-	تنفيذ	329	ورشة	في	الميدان	لمكونات	النموذج	األساسية،	لـ		)7460(	معلًما		ومدير	مدرسة.	

	-	تنفيذ	4	ملتقيات	لتبادل	التجارب	والخبرات	في	صبيا	)بنين(،	والمدينة	)بنات(،	والشرقية	)مشترك(،	حضرها	210	مشرٍف	ومشرفٍة.

-	اإلعداد	وتحديد	المتطلبات	للملتقى	السنوي	الثاني،	وكتابة	نطاق	العمل	وطرحه	للمنافسة.	

	-	التطبيق	التجريبي	لتقويم	البرنامج	والوحدات	في	أربع	وحدات.	

ثالًثا	-	القيادة	المدرسية:
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4-	برنامج	المراكز	العلمية:
المركــز	العلمــي	هــو	منشــأة	تربويــة	تعليميــة	متطــورة	منتجــة	وجاذبــة	تصمــم	وتمــارس	فيهــا	برامــج	وفعاليــات	وأنشــطة	التعليــم	والتعلــم	وفــق	أحــدث	المعايير؛	

للمســاهمة	فــي	إعــداد	جيــل	علمــي	قــادر	علــى	مواكبــة	تغيــرات	عصــره،	مســهًما	فــي	التنميــة	المســتدامة	لوطنــه		أهــم	إنجــازات	البرنامج:

5-	برنامج	المدرسة	اإللكترونية:
تأســيس	مدرســة	إلكترونيــة	فــي	المملكــة	العربيــة	الســعودية	لتوفيــر	المزيــد	مــن	فــرص	تعليــم	عــال	الجــودة	تتســم	بالمرونــة	لجميــع	الطــالب،	كمــا	أنهــا	ســتوفر	

حلــواًل	مبتكــرًة	للتحديــات	التــي	تواجــه	المنتســبين	والمــدارس	الصغيــرة	فــي	المملكــة	العربيــة	الســعودية	مــن	خــالل	إتاحتهــا	لبرامــج	تعلــم	عاليــة	الجــودة	علــى	

ــن.	وســُيعنى	التصميــم	 ــع	المناهــج	الدراســية	التــي	تفتقــر	إلــى	معلميــن	متخصصي ــن	فــي	جمي شــبكة	اإلنترنــت	باإلضافــة	إلــى	مشــرفين	ومعلميــن	متخصصي

باألبعــاد	المتعــددة	إلنشــاء	المــدارس	اإللكترونيــة،	بمــا	فــي	ذلــك	التقنيــة	والسياســات	واإلدارة	والتوظيــف	والمناهــج	الدراســية	وتصميــم	البرنامــج	وتقويمــه	و	

أهــم	إنجــازات	البرنامــج:

	-	تقديم	خدمة	الفصول	اإللكترونية.

	-	تقديم	4000	درس	افتراضي.

	-	تصميم	مدرسة	إلكترونية	تشمل	وضع	إطار	عام	ونموذج	تفصيلي	للمدرسة	اإللكترونية	يحتوي	على	)نموذج	العمل،	والهيكل	التنظيمي(.

6-	التربية	الخاصة:
تجهيــز	وتشــغيل	عــدد	مــن	المــدارس	بــكل	االحتياجــات	والمســتلزمات	الالزمــة؛	لتقديــم	الخدمــات	لألطفــال	ذوي	االحتياجــات	الخاصــة	بمختلــف	تصنيفاتهــم،	

وللتنميــة	المهنيــة	لجميــع	أطــراف	العمليــة	التعليميــة	مــن	خــالل	التعاقــد	مــع	بيــوت	خبــرة	محليــة	وعالميــة	لتقديــم	ورش	عمــل	ودورات	تدريبــة	وبنــاء	كفــاءات	

داخليــة	متميــزة،	وتعريــف	المجتمــع	باإلعاقــات	وحقوقهــا	وواجباتهــم	تجاههــا	مــن	خــالل	تنفيــذ	حمــالت	إعالميــة	وأهــم	إنجــازات	البرنامــج:

.CEC	برنامج	على	مدرًبا	170	وتأهيل	تدريب	- 	 	 -	بناء	نموذج	متكامل	لتطبيق	التعليم	الشامل.		

-	بناء	الدليل	التنظيمي	للتربية	الخاصة.	 	 -	التهيئة	والتجهيز	لـ	5	مدارس	لتطبيق	التعليم	الشامل.		

-	بناء	3	أدلة	إجرائية. 	 	 	 	 	 -	بناء	3	أدلة	مرجعية.	

-	بناء	الدليل	اإلجرائي	للتربية	الخاصة.	 	 	 	 -	تعيين	14	شخًصا	من	مساعدي	المعلم.	

 1.	تأهيل	وتجهيز	وتشغيل	
ثالثة	مراكز	علمية	)جدة،	

الطائف،	عسير(.

 2.	تدريب	وتأهيل	54	من	
الطاقم	التشغيلي	للمراكز	

العلمية.	

 3.	تأليف	152	حقيبة	
تعليمية	للمراكز	العلمية.	

 4.	تجهيز	6	عربات	للمراكز	
العلمية	المتنقلة	وتشغيلها،	

حيث	استهدفت	42700 
طالب	وطالبة	في	عدد	من	

المناطق.	

 5.	تجهيز	مركز	القصيم	
العلمي	واإلشراف	على	

الشراكة	المجتمعية	إلنشاء	
وتجهيز	واحة	الزامل	للعلوم	
بـ	)50(	مليون	ريال	تقريًبا.
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7-	مشروع	المعايير	النمائية	لرياض	األطفال:
-	بناء	وثيقة	معايير	تعلم	نمائية	لمرحلة	رياض	األطفال	من	سن	)3 - 6(	سنوات	باللغتين	العربية	واإلنجليزية.

-	بناء	القدرات	المهنية	لقيادات	رياض	األطفال.	

-	رفع	مستوى	جودة	التعليم	في	مرحلة	الطفولة	المبكرة	وفق	المعايير	للتعلم.

8-		مشروع	)حضن(	إعداد	الحاضنات	لرعاية	األطفال	وتعلمهم	من	الميالد	حتى	سن	الثالثة:
-	إعداد	الحقائب	التدريبية	لتدريب	الحاضنات	بواقع	5	حقائب	تدريبية.

-	عقد	البرنامج	التدريبي	األول	لمدة	10	أيام،	بواقع	50	ساعة	تدريبية.

-	تهيئة	18	مدربة	مركزية	إلعداد	الحاضنات	في	رعاية	األطفال	وتعليمهم	من	سن	1-3	سنوات.

9-	المدارس	المتخصصة:
يهــدف	إلــى	تهيئــة	بيئــة	تربويــة	لتنفيــذ	برامــج	تربويــة	مميــزة	تتيــح	الفرصــة	لتنميــة	قــدرات	الطــالب	ورعايتهــا،	وســينفذ	المشــروع	فــي	أربــع	مــدارس	متخصصــة	

علــى	مســتوى	المملكــة		أهــم	إنجــازات	البرنامــج:

-	إعداد	الخطة	الدراسية	للمدارس	المتخصصة	في	العلوم	والرياضيات	والتقنية	بالمملكة	العربية	السعودية.

-	إعداد	تصور	لمنهج	العلوم	والرياضيات	والتقنية	بالمدارس	المتخصصة.

-	تطوير	الدليل	التنظيمي	لمدارس	التعليم	العام	اإلصدار	الثالث.

-	بناء	الدليل	التنظيمي	لرياض	األطفال	والحضانة	اإلصدار	األول.

-	بناء	الدليل	التنظيمي	للتربية	الخاصة	اإلصدار	األول.

-	تطوير	الدليل	التنظيمي	لإلشراف	التربوي	اإلصدار	األول.

-	تحليل	التجارب	العالمية	في	مناهج	في	العلوم	والرياضيات	والتقنية	بالمدارس	المتخصصة.

-	وثيقة	إطار	عمل	المدارس	المتخصصة.

-	تطوير	الدليل	اإلجرائي	لمدارس	التعليم	العام	اإلصدار	الثالث.

-	بناء	الدليل	اإلجرائي	لرياض	األطفال	والحضانة	اإلصدار	األول.

-	بناء	الدليل	اإلجرائي	للتربية	الخاصة	اإلصدار	األول.

-	تطوير	الدليل	اإلجرائي	لإلشراف	التربوي	اإلصدار	األول.
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:)STEM(	والرياضيات	والهندسة	والتقنية	العلوم	تعليم	تطوير	1. 
1.	تصميم	وبناء	33	من	برامج	التطوير	المهني	المتمازج	لمواد	العلوم	والرياضيات	)المستويات	التأسيسي	والمتوسط	والمتقدم(.

2.	إعداد	المادة	التدريبية	للمدرب	المركزي	لبرامج	التطوير	المهني	المتمازج	لمواد	العلوم	والرياضيات	للمستويين	المتوسط	والمتقدم.

3.	تنفيذ	75دورة	تدريبية	إلعداد	المدربين	المركزيين	على	استخدام	لبرامج	التطوير	المهني	المتمازج	لمواد	العلوم	والرياضيات	

4.	تأمين	وتوفير	حقيبة	المحسوسات	اليدوية	في	الرياضيات	لمدارس	المرحلة	االبتدائية	وتدريب	200	مشرف	ومشرفة.	

2-	برنامج	تطوير	مناهج	رياض	األطفال:
يهــدف	إلــى	تبنــي	مناهــج	بنيــت	علــى	معاييــر	عالميــة،	وبنــاء	القــدرات	فــي	المــدارس	وإدارات	التعليــم.	انتهــت	المرحلــة	األولــى	منــه.	وتركــز	المرحلــة	الثانيــة	

علــى	اســتكمال	تطبيــق	ثــالث	مناهــج	مختلفــة	لـــ	)200(	روضــة،	تنفذهــا	ثــالث	بيــوت	خبــرة	فــي	المجــال	نفســه.	ويصاحــب	تطبيــق	المناهــج	تنفيــذ	ورش	العمــل	

للمعلمــات	والمديــرات	وســوف	يقــّوم	العمــل	مــن	خــالل	فريــق	علمــي	مــن	الخبيــرات	األكاديميــات.		وفــي	نهايــة	العــام	ســوف	ُيختــار	أنســب	المناهــج	للتوســع	

فــي	التطبيــق	لألعــوام	التــي	تليــه.

أهم	إنجازات	البرنامج	لعام	2015م:
	-	تطبيق	ثالث	مناهج	مختلفة	في	خمس	مناطق	تعليمية	بواقع	)50(	روضة.

	-	تدريب	400	متدربة	من	المعلمات	وقيادات	الروضات	والمشرفات	على	تطبيق	المناهج	بواقع	32	دورة	تدريبية.

	-	تكليف	فريق	علمي	لقياس	أثر	المناهج	على	مكونات	بيئة	تعلم	الطفل	واستخالص	النتائج

	-	إعداد	الدليل	التنظيمي	واإلجرائي	لمرحلة	رياض	األطفال.

	-	إنتاج	5	أفالم	تعليمية	توضيحية	متخصصة	بالمعايير	النمائية.

	-	إعداد	7	مصنفات	أسس	تربوية	تستهدف	األسر	والمعلمات	برياض	األطفال.

	-	تدشين	الموقع	اإللكتروني	لرياض	األطفال.

3-	برنامج	تطوير	مناهج	الحاسب	اآللي	وتقنية	المعلومات:
يتنــاول	البرنامــج	تصميــم	وتأليــف	مناهــج	الحاســب	وتقنيــة	المعلومــات	وبنــاء	معاييــر	مناهــج	وطنيــة	وتطويــر	كفايــات	المعلميــن	وتشــمل	كتب	للطالب	واألنشــطة	

ودليــل	للمعلــم	مــع	برامــج	إثرائيــة.	كمــا	يعمــل	علــى	التنميــة	المهنيــة	لجميع	مشــرفي	ومشــرفات	الحاســب	اآللــي	وتقنيــة	المعلومات	فــي	المدارس	الســعودية.	

وق	تــم	تدريــب	مــا	يقــارب	6500	معلــم	ومعلمــة	حاســب	آلــي	علــى	اســتخدام	المناهــج	الجديدة.

رابًعا	:	المناهج	التعليمية:
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1.	برنامج	أندية	الحي	لألنشطة	الطالبية	والترويحية:
ــة	 ــة	والترويحي ــاء	لممارســة	األنشــطة	التعليمي ــز	مــدارس	داخــل	األحي تجّه

تســتهدف	الطلبــة	)	بشــكل	خــاص	(	إضافــة	إلــى	أفــراد	المجتمــع،	لتصبــح	

بيئــة	جاذبــة	وآمنــة	بمســمى	أنديــة	مــدارس	الحــي.

وتقــدم	هــذه	األنديــة	خدماتهــا	فــي	الفتــرة	المســائية،	حيــث	يلتقــي	

رواد	المدرســة	بمجموعــات	لهــا	االهتمامــات	والميــول	نفســها؛	لتنميــة	

صداقــات	 وتكويــن	 الوقــت،	 واســتثمار	 الهوايــات،	 وممارســة	 المهــارات	

واعيــة	تضيــف	لهــم	خبــرات	مفيــدة،	وتســهم	فــي	تكامــل	شــخصياتهم.	

أهم	إنجازات	البرنامج	لعام	2015م:

-	تشغيل	)400(	نادي	مدرسة	الحي	في	)45(	إدارة	تعليم.

-إفتتاح	وتشغيل	)280(	نادي	موسمي.

-	تنفيذ		ورشتي	دراسة	الواقع	والمأمول	للتردد	ل	45	إدارة	تعليمية

-	تنفيــذ		ورشــتين	لشــرح	مجــاالت	وأدوات	الدراســة	التقويميــة	لـــ	)45(	إدارة	

. تعليمية

-	تنفيذ		ورشتين	لتحديد	عناصر	مجاالت	الدراسة	التقويمية.

-	تنفيذ		ورشتين	لتقييم	دليل	المشروعات	والبرامج.	

2-	برنامج	تطوير	الرياضة	المدرسية:
إعــداد	الطــالب	فــي	األلعــاب	الرياضيــة	إعــداًدا	شــاماًل	ومتزًنــا،	وفًقــا	لمنهــج	

ــب	المناســب	لمراحــل	النمــو	والتطــور	البدنــي	والمهــاري	 ــم	والتدري التعلي

ــة	 ــا.	باإلضاف ــة	واحتياجاته ــا	يناســب	كل	مرحل ــي،	بم واإلدراكــي	واالنفعال

إلــى	زيــادة	الوعــي	بالجوانــب	الصحيــة	والثقافيــة	واالجتماعيــة،	لتمكنهــم	

مــن	إظهــار	اســتعداداتهم	البدنيــة	والمهاريــة،	وتغذية	المنتخبــات	الوطنية	

بالمواهــب	القــادرة	علــى	تشــريف	الوطــن	فــي	المحافــل	الدوليــة.

خامًسا	-	األنشطة	غير	الصفية:
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المشروع
عدد	المعلمين	الذين	تم	

تدريبهم

عدد	الطالب	

المستفيدين
عدد	المدارس

68204080مشروع	كرة	السلة
أصدرت	منه	)3(	أدلة	وحقائب	تدريبية،	

وتأمين	أجهزة	وأدوات

8411010110مشروع	الكاراتيه
أصدرت	منه	)2(	أدلة	وحقائب	تدريبية،	

وتأمين	أجهزة	وأدوات

65137055مشروع	الجودو
أصدرت	منه	)2(	أدلة	وحقائب	تدريبية،	

وتأمين	أجهزة	وأدوات

أصدرت	منه	دلياًل	واحًدا	وحقيبة	تدريبية.	27790مشروع	السياحة

52168055مشروع	كرة	اليد
أصدرت	منه	)3(	أدلة	وحقائب	تدريبية،	

وتأمين	أجهزة	وأدوات

3754430مشروع	التايكوندو
أصدرت	منه	حقيبة	تدريبية	واحدة،	وتأمين	

أجهزة	وأدوات	

23057000250مشروع	ألعاب	القوى
أصدرت	منه	)3(	ادلة	وحقائب	تدريبية،	

وتأمين	أجهزة	وأدوات

3050015مشروع	الجمباز
أصدرت	منه	حقيبة	تدريبية	واحدة،	وتأمين	

أجهزة	وأدوات

مشروع	التطوير	المهني

2100	معلم	في	مجال	

علوم	الرياضة	والنشاط	

البدني

أصدرت	منه	)5(	أدلة	وحقائب	تدريبية.	

تأمين	أجهزة	وأدوات	تطبيق	المشروع	751800065اليوم	األولمبي

أهم	إنجازات	البرنامج	لعام	2015م:
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 1.	تطوير	البنية	التنظيمية	في	وزارة	التعليم:
يقصــد	بــه	اختيــار	وتأهيــل	القيــادات	التربويــة	فــي	التعليــم	وتطويرهــا،	ويهــدف	إلــى	التطويــر	المهنــي	لـــ	)600(	مــن	القيــادات	المســتقبلية،	ونحــو	)13000(	مــن	

القيــادات	الحاليــة	فــي	جهــاز	الــوزارة	وإدارات	التربيــة	والتعليــم،	مــن	خــالل	االســتعانة	ببيــوت	الخبــرة	العالميــة،	وســيتم	تنفيــذه	خــالل	المــدة	مــن	عــام	)2017-2013(.

أهم	إنجازات	البرنامج	لعام	2015م:
-	إعداد	وثيقة	"نموذج	الجدارات"	لقيادات	الوزارة.

-	إعداد	نموذج	المسارات	الوظيفية	لوظائف	الوزارة	القيادية.

-	تقييم	نحو	400	من	قيادي	الوزارة	في	المستويات	المختلفة	بناء	على	"نموذج	الجدارات".

-	تقديم	تقرير	شامل	باحتياجات	التطوير	لقيادات	الوزارة.

2-	مشروعات	مناطق	الحد	الجنوبي:	
)1(	إعداد	40	حقيبة	تدريبية.

)2(	تقديم	7000	درس	افتراضي.

)3(	خدمة	التقويم	الذاتي	للطالب	والطالبات.

)4(	تقديم	50	دورة	تدريبية	إلكترونية.

)5(	بوابة	المدارس	االفتراضية	للطالب	والطالبات.

)6(	إنتاج	600	درس	مخصص	لقنوات	عين	التلفزيونية.

3-	تطوير	التطبيقات	والمنصات	اإللكترونية:
.	"وطني"	لالحتفال	باليوم	الوطني. 	 	 	 	 .	"فذ"	للمفاضالت	الوظيفية	بوزارة	التعليم.	

.	"	رياض	األطفال"	إلدارة	مدارس	رياض	األطفال	بالمملكة. 	 	 	 	 	 	 	 	.	TPLAPنماء	.

.	موقع	برنامج	تطوير	المدارس. 	 .	"دروس"	للمعاهد	العلمية	بجامعة	اإلمام	محمد	بن	سعود	اإلسالمية.	

.	نماء	األمل	لمركز	الملك	سلمان. 	 	 	 	 	 	 .	بوابة	المراكز	العلمية.	

.	موقع	"مدارس	أندية	الحي". 	 	 	 	 	 .	"التطوير	اإلداري"	لوزارة	التعليم.	

.		أسرتي:		حلقات	النقاش	االلكترونية	لوزارة	الشؤون	االجتماعية. 	 	 	 	 	 .		معين:	لوزارة	الشؤون	االجتماعية.	

.	عون. 	 	 	 	 	 	.ELT	اإلنجليزية	اللغة	موقع	.

.	نشرح. 	 	 	 	 	 	 	 	 .	نزاهة.	

.		محاضر	االجتماعات. 	 	 	 	 	 	 .	مبادرة	تعليم	وهوية.	

.	أرشفة	الوثائق

سادًسا	-	البيئة	التنظيمية:	استدامة	التطوير:
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المعلومــات	 تقنيــة	 وعمليــات	 التحتيــة	 البنيــة	 1.تحســين	
للشــركة:

مــع	 لتتــواءم	 للشــركة	 المعلومــات	 لتقنيــة	 التحتيــة	 البنيــة	 تحســين	

احتياجــات	الشــركة	الحاليــة	والمســتقبلية	مســتعينة	بالخطــة	التشــغيلية	

للشــركة.

أهم	اإلنجازات	لعام	2015م:

1.توثيق	دليل	واجراءات	العمل	إلدارة	وتشغيل	مركز	االتصال.

2.تشغيل	وصيانة	مركز	البيانات	لمدة	عام.

3.تقديــم	خدمــات	الدعــم	الفنــي	للمســتفيدين	مــن	خدمــات	التعلــم	

اإللكترونــي	لمــدة	عــام

4.تحديث	الشبكة	بمركز	البيانات.	

البيانــات	 حمايــة	 لزيــادة	 البيانــات	 مركــز	 محتويــات	 وتنظيــم	 5.تهيئــة	

والشــبكة.

6.مراقبــة	جميــع	األنظمــة	والخــوادم	وأجهــزة	الشــبكة	والحمايــة	مــن	

خــالل	نظــام	مخصــص	لهــذا	الغــرض

7.التوّســع	فــي	الخــوادم	لمواكبــة	الزيــادة	واســتضافة	جميــع	البوابــات،	

والخدمــات،	والمحتويــات	الرقميــة	المقدمــة	مــن	الشــركة.

8.توثيق	عمليات	تقنية	المعلومات.

.IP Phone	الشبكي	الهاتف	وتشغيل	9.تركيب

2.تحسين	وتعزيز	قدرات	نظام	إدارة	الجودة:	
تحســين	نظــام	إدارة	الجــودة	)QMS(	بشــركة	تطويــر	للخدمــات	التعليميــة	

وتعزيــز	القــدرات	الداخليــة	فيمــا	يتعلــق	بمتابعــة	وتطبيــق	وتدقيــق	نظــام	

إدارة	الجــودة	واألدوار	المنوطــة	بفــرق	العمــل	وقطاعــات	الشــركة،	ابتــداء	

ــى	تســليم	المخرجــات	والمنتجــات	طبقــا	 مــن	رصــد	احتياجــات	العمــالء	ال

 ISO9001:2008		األيــزو	لمعاييــر

أهم	إنجازات	البرنامج	لعام	2015م:

-دراسة	سياسات	وإجراءات		العمل	واإلطار	التنظيمي.

-الدليل	المعتمد	إلدارة		نظام	الجودة		بالشركة.

-تدريب	فريق	محللي	العمليات	وممثلي	الجودة.

-إعداد	سجالت	الجودة.

3.تطوير	الكفاءات	البشرية:
أعــّدت	خطــة	تدريبيــة	متكاملــة	تلبــي	احتياجــات	جميــع	الكــوادر	البشــرية	

ــل	 ــد	مســح	وتحلي ــع	استشــاري	متخصــص،	بع ــاون	م ــي	الشــركة	بالتع ف

احتياجــات	الشــركة	وموظفيهــا،	وكان	مــن	المزمــع	تنفيــذ	هــذه	الخطــة	

خــالل	العــام	2015	إال	أن	ضعــف	التدفقــات	النقديــة	الــواردة	للشــركة	

ــذ	هــذه	 ــود	كافــة	حــال	دون	تنفي ــض	البن ــص	الصــرف	وتخفي نتيجــة	تقلي

ــة	فــي	الشــركة. ــى	عقــد	البرامــج	الداخلي ــز	عل ــم	التركي الخطــة	وت

أهم	اإلنجازات	لعام	2015:

-عقــد	)16(	دورة	تدريبــة	لتطويــر	مهــارات	الموظفيــن	فــي	مختلــف	

العمــل. مجــاالت	

-تدريب	)173(	موظًفا	خالل	سنة	2015	في	عدة	مجاالت.

سابًعا	:	تطوير	الكفاءة	الداخلية:
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تأسســت	شــركة	تطويــر	لخدمــات	النقــل	التعليمــي	وفًقــا	لألوامــر	الســامية	وقــرارات	مجلــس	الــوزراء	واألنظمــة،	لتنفيــذ	النقــل	المدرســي	والجامعــي	وتطويــر	قطاع	

ــر	النقــل	العــام.	وهــي	شــركة	ســعودية	 النقــل	التعليمــي	ومســتوى	الخدمــة،	وتمكيــن	القطــاع	الخــاص	مــن	التشــغيل	والتكامــل	مــع	التوجــه	الوطنــي	لتطوي

ــا	لشــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة	)شــركة	مملوكــة	بالكامــل	للدولــة(،	وتتمتــع	بالشــخصية	االعتباريــة	والذمــة	الماليــة	 ذات	مســؤولية	محــدودة،	مملوكــة	كلّيً

المســتقلة	واألهليــة	الكاملــة	لتحقيــق	أغراضهــا	وتنفيــذ	المهمــات	الموكلــة	إليهــا،	وفًقــا	لنظــام	شــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة	الصــادر	بالمرســوم	الملكــي	

الكريــم	رقــم	75/م	وتاريــخ6/ 11/ 1429هـــ.

ــر	ودعــم	صناعــة	النقــل	المدرســي	 ــا	األساســية	ولتطوي ــم	لمهمته ــغ	وزارة	التعلي ــدأ	تفري ــا	لمب ــر	لخدمــات	النقــل	التعليمــي	تحقيًق ــي	إنشــاء	شــركة	تطوي يأت

والتكامــل	مــع	التوجــه	الوطنــي	لتطويــر	قطــاع	النقــل	العــام،	وقــد	ســبق	تأســيس	الشــركة	فــي	شــهر	مايــو	2012م	إجراء	دراســات:	جــدوى	اقتصاديــة،	واســتراتيجية،	

وتنفيذيــة،	ثــم	فــي	شــهر	أغســطس	2012م	وقعــت	وزارة	التعليــم	مــع	الشــركة	عقــد	إســناد	خدمــات	النقــل	المدرســي	يتضمــن	نقــل	المهــام	وتحســين	مســتوى	

الخدمــة.	وقــد	تضمــن	العقــد	المبــرم	مــع	وزارة	التعليــم	إســناد	تشــغيل	خدمــات	النقــل	المدرســي	إلــى	شــركة	تطويــر	لخدمــات	النقــل	التعليمــي،	وتــم	االتفــاق	

بيــن	الطرفيــن	علــى	تحديــد	األدوار	والمســؤوليات،	بمــا	فيهــا	فتــرة	المرحلــة	االنتقاليــة.

رؤية	الشركة:	مجتمع	يتمتع	فيه	منسوبو	التعليم	بنقل	آمن	ومريح.
الرسالة:	ضمان	توفير	خدمات	نقل	تعليمي	مستدامة	ومريحة	وذات	موثوقية	عالية.

هوية	الشركة
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ــة	 ــع	الحافــالت	وباشــتراطات	فني ــة	موحــدة	لجمي ــزام	متعهــدي	النقــل	التعليمــي	بهوي ــى	إل ــت	الشــركة	عل عمل
ومســتوى	أمــن	وســالمة	جديــدة	والتــي	تمثــل	خطــوة	فــي	رفــع	مســتوى	خدمــات	النقــل	التعليمــي	وأبــرز	معالــم	

تلــك	الهويــة	تتمثــل	فــي	التالــي:

WO‡‡�—b� W‡K�U�
9200 XX XXXBUS # 12345

لون	مرئي	وواضح	للحافلة
	) , , , (
	) (	

تظليل	نوافذ	
الحافلة.

عالمة	)	مخرج	طوارئ	(	
داخل	الحافلة	تكون	

باللون	العاكس.

اشارة	ضوئية	في	
الجزء	الخلفي	العلوي	

من	الحافلة

رقم	الحافلة	الخاص	
بالمتعهد	على	الجانب	

األمامي	والخلفي	للحافلة،	
والرقم	الموحد	للمتعهد

عالمة	)قف(	على	
جانب	االيسر	للحافلة	
)ذراع	الكتروني(

عالمة	السرعة	القصوى	المحددة	
تكون	في	الجانب	الخلفي	للحافلة،	
عالمة	حافلة	مدرسية	تكون	باللون	

العاكس،	على	جانبي	وخلف	
الحافلة.

عبارة	)	حافلة	مدرسية	-	
S	(	باللون	األسود	 	

على	جانبي	الحافلة،	
والجهة	الخلفية	لها.

التعريف	بهوية	الحافالت	المدرسية:
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تعمــل	شــركة	تطويــر	لخدمــات	النقــل	التعليمــي	علــى	تقديــم	خدماتهــا	ضمــن	سلســلة	مــن	القيــم	تمثــل	حــرص	الشــركة	علــى	االرتقــاء	بمســتوى	الخدمــة	وضمــان	

اســتمرارية	الخدمــة	ميدانيــا	وكذلــك	مــن	خــالل	عــدد	مــن	المحــاور	االســتراتيجية	لتعزيــر	مفاهيــم	وســبل	التشــغيل	الفعــال	ميدانيًا.

المحاور	االستراتيجية:

المحاور	االستراتيجية:

تنقل	
سهل		
وآمن

الكوادر	
المؤسسية

التفوق	
والسمعة	
المؤسسية

األنظمة	
أنظمة	متكاملة	وعمليات	مؤتمتة	والعمليات

تتسم	بالوضوح	والبساطة	وترتكز	على	

الممارسات	والمعايير	العالمية

موارد	بشرية	مؤهلة	ومحفزة	

عميقة	الوالء		وتتسم	بروح	المبادرة	

واإلبداع

ثقافة	ايجابية	تحقق	أفضل	النتائج	

لمستفيدي	الخدمة	وتعزز	السمعة	

المؤسسية	لدى	المتعاملين	كافة

توفير	خدمات	النقل	التعليمي	على	

امتداد	التوسع	العمراني	والحضري	

للمملكة	وإتاحة	الحصول	على	خدمات	

تنقل	آمن	وسهل	ومريح
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حرصــت	شــركة	تطويــر	لخدمــات	النقــل	التعليمــي	منــذ	وضــع	اللبنــة	األولــى	مــن	تأسيســها	أن	نأخــذ	علــى	عاتقهــا	مســؤولية	تطويــر	قطــاع	النقــل	التعليمــي	

فــي	المملكــة	العربيــة	الســعودية	حيــث	بــدأت	مســيرتها	العــام	1433	هـــ	لترســم	تصــور	اســتراتيجي	لمراحــل	التوســع	فــي	خدمــات	النقــل	التعليمــي	ليصــل	عــدد	

المســتفيدين	اإلجمالــي	الــى		1764094	طالــب	وطالبــة	خــالل	العــام	1438	هـــ.

بداية	المسيرة

1434/8/231434/5/201433/10/11

1436/14351437/14361438/1437

1434/10/24

1432/5/131433/1/231433/6/27 مجلس	إدارة	شركة	تطوير	
القابضة	يوافق	على	دراسة	
الجدوى	االقتصادية	إلنشاء	
شركة	تطوير	لخدمات	النقل	

التعليمي

قامت	شركة	تطوير	القابضة	
بالتعاقد	مع	أكبر	البيوت	
االستشارية	إلعداد	البرنامج	
التنفيذي	وخطوات	األعمال

صدور	قرار	مجلس	إدارة	
القابضة	بتأسيس	شركة	
تطوير	لخدمات	النقل	

التعليمي

تأسست	شركة	تطوير	
لخدمات	النقل	التعليمي	

لتنفيذ	وتطوير	خدمات	النقل	
لجميع	فئات	القطاع	

التعليمي

وقعت	وزارة	التربية	والتعليم	
مع	الشركة	عقد	إسناد	خدمات	
النقل	المدرسي،	ونقل	المهام	

وتحسين	مستوى	الخدمة

الشركة	تعيد	طرح	
وتوقع	عقودا	لخمس	
مناطق	)عسير،	الباحة،	
جازان،	نجران،	وتبوك(

الشركة	تجدد	العقود	
في	8	مناطق	رئيسية	
في	المملكة	العربية	

السعودية

تم	تحقيق	التوسع	بنجاح	و	
ارتفع	عدد	المستفيدين	
اإلجمالي	الى		1224950 

طالب	وطالبة

جاري	التحضير	والتهيئة	ليصل	
عدد	المستفيدين	اإلجمالي	الى		

1764094 طالب	وطالبة	
ارتفع	عدد	المستفيدين	

اإلجمالي	الى		
1045041	طالب	وطالبة

الشركة	تنفذ	
خدمات	النقل	لـ	
619	ألف	طالبة

1431/12/23
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ضمــن	عمــل	الشــركة	خــالل	العــام	2015م	فــي	المرحلــة	الثانيــة:	التطويــر	والتوســع،	وذلــك	حســب		اســتراتيجية	العمــل	للنقــل	التعليمــي،	واكتملــت	أعمــال	التحضيــر	

والتخطيــط	لجميــع	برامــج	الشــركة	المعتمــدة	ومشــروعاتها،	وعددهــا	أكثــر	مــن	)40(	برنامًجــا	ومشــروًعا،	مقســمة	علــى	عــدة	حقائــب	أعمــال	حســب	طبيعــة	

واحتيــاج	البرنامــج	أو	المشــروع.

1-	التوسع	في	النقل	التعليمي	لطالب	وطالبات	التعليم	العام:

-	الطالبــات:	حققــت	الشــركة	زيــادة	قدرهــا	)17٪(	عــن	العــام	الســابق	فــي	أعــداد	الطالبــات	المســتفيدات	مــن	خدمــات	النقــل	التعليمــي،	مــن	خــالل	شــمول	الخدمــة	

)127	ألــف	طالبــة(	جديــدة	ليصبــح	العــدد	اإلجمالــي	للطالبــات	)861,762	طالبــة(.	

-	الطالب:	حققت	الشركة	زيادة	قدرها	)18٪(،	من	خالل	توفير	الخدمة	لطالب	التعليم	العام	وبواقع	)365,762	طالًبا(.

2-دراسة	فرص	الدخول	كمشغل	نقل	تعليمي:

-	موافقة	مجلس	مديري	الشركة	على	نموذج	التشغيل	لدخول	شركة	تطوير	لخدمات	النقل	التعليمي	بالتشغيل	االستراتيجي	)المرحلة	األولى(.

ــر	لخدمــات	النقــل	التعليمــي	بالتشــغيل	االســتراتيجي	وبنســبة	ال	تتجــاوز	)٪15(،	 ــة	لدخــول	شــركة	تطوي ــط	والتهيئ ــة	التــي	تتضمــن	التخطي ــة	الثاني ــدء	المرحل -	ب

ــا. ــة	الخدمــة	ميدانّيً ــر	كفــاءة	وفاعلي ــم	خدمــات	النقــل	التعليمــي	وتطوي لضمــان	اســتمرارية	تقدي

3-دراسة	االمن	والسالمة	للنقل	التعليمي:

	-	موافقة	مجلس	مديري	الشركة	على	برنامج	األمن	والسالمة،	الذي	يتضمن	أربعة	وأربعين	مشروًعا.

	-	البــدء	فــي	تفعيــل	مخرجــات	دراســة	األمــن	والســالمة	للنقــل	المدرســي	والتــي	تهــدف	إلــى	زيــادة	مســتوى	األمــن	والســالمة،	بنــاًء	علــى	أفضــل	الممارســات	

والمعاييــر	العالميــة	المتبعــة	فــي	مجــال	النقــل	المدرســي.

البرامج	والمشروعات	للعام	2015م:	
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4-	تطوير	النمط	التشغيلي	لمتابعة	المتعهدين	واإللزام	)المرحلة	األولى(:

-تطوير	ودراسة	عدة	خيارات	ألنماط	األعمال	والتشغيل	الختيار	النموذج	األنسب	فيما	يتعلق	بمتابعة	المتعهدين	واإللزام.

-عمل	دراسة	مقارنة	وتحليل	إجراءات	األعمال	ومؤشرات	األداء	الخاصة	بمتابعة	المتعهدين	واإللزام	حسب	أفضل	الممارسات	واألساليب	العالمية.

-عرض	مخرجات	وتوصيات	النموذج	األنسب	لتطوير	النمط	التشغيلي	لمتابعة	المتعهدين	واإللزام.

5-	دراسة	التكلفة	الشاملة	لخدمات	النقل	التعليمي:

اســتكمال	جميــع	مخرجــات	دراســة	التكاليــف	الشــاملة	مــن	خــالل	إجــراءات	تحليليــة	ومنهجيــة	لهيكلــة	جميــع	أنــواع	التكاليــف	وقيــاس	الهوامــش	الربحيــة،	تنفيــذًا	

لقــرار	مجلــس	الــوزراء	رقــم	)299(	لتحديــد	تكاليــف	خدمــات	النقــل	التعليمــي.

:Edulog	شركة	مع	االستراتيجية	الشراكة	أعمال	من	األولى	المرحلة	6-

	-	اكتمال	التخطيط	ألعمال	االستشارات	ودراسة	الوضع	الراهن	وتحديد	المتطلبات	الفنية	للنظام	اإللكتروني	إلدارة	النقل.

	-	اكتمال	التهيئة	للتخطيط	لتصميم	وتطوير	وإدارة	حلول	تقنية	المعلومات	فيما	يتعلق	بتخطيط	الخدمة	ورسم	المسارات.

	-	اكتمال	التهيئة	للتخطيط	لتطوير	معايير	تصميم	مسارات	الخدمة،	ورسم	المسارات	حسب	المتطلبات	المحددة.

7-	تطوير	مركز	االتصال	وخدمة	العمالء:

	-	اكتمال	تجهيز	وتشغيل	مركز	اتصال	فعال	يخلق	ثقافة	مبنية	على	تلبية	أولويات	خدمة	العمالء	ومتابعة	الشكاوى	وحلها	بأسرع	وقت	ممكن.

	-تفعيل	رقم	مركز	االتصال	الموحد	لخدمات	المستفيدين	في	قطاع	النقل	التعليمي	)8001231000(.

8-	أفالم	الرسوم	المتحركة	للتوعية	باألمن	والسالمة	للنقل	التعليمي:

-	رفــع	6	حلقــات	عبــر	حســاب	الشــركة	علــى	موقــع	يوتيــوب	YouTube	موجهــة	للطــالب	والطالبــات	تتحــدث	عــن	نصائــح	وإرشــادات	للتعامــل	مــع	االنتظــار	والصعــود	

والنــزول	مــن	الحافلــة	المدرســية.

9-	دراسة	أبحاث	القطاع	واستراتيجية	االستثمار:

	-	تحديد	نهج	شركة	تطوير	لخدمات	النقل	التعليمي	واستراتيجيتها	في	االستثمار.

	-	تطوير	منهجية	تقييم	االستثمارات	للشركة.

	-	تحديد	فرص	االستثمار	األولية	لشركة	تطوير	لخدمات	النقل	التعليمي.

10-	تطوير	سياسات	وإجراءات	وعمليات	الشركة:

	-	إعداد	أدلة	سياسات	وإجراءات	وعمليات	الشركة	واعتماد	النسخ	النهائية	بالمشاركة	مع	جميع	إدارات	الشركة	المعنية.

	-	عقد	ورش	عمل	توعوية	لجميع	موظفي	الشركة	بخصوص	أدلة	سياسات	وإجراءات	وعمليات	الشركة.
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)1(	التوسع	في	أعداد	الطالب	والطالبات	لخدمات	النقل	التعليمي:	

ضمــن	الخطــة	التشــغيلية	للتوســع	فــي	أعــداد	الطــالب	والطالبــات	المشــموالت	بالنقــل	التعليمــي	تســتهدف	المرحلــة	الثانيــة	للتوســع	فــي	النقــل	المدرســي	

زيــادة	نســبة	)17٪(		تــم	تحقيقهــا	بنجــاح	ليتــم	بعــد	ذلــك	التحضيــر	والتهيئــة	لتحقيــق	نســبة	زيــادة	قدرهــا	)٪44(.

اإلنجازات	التشغيلية	الميدانية:

تم	تحقيق	
التوسع	بنجاح

عدد	الطالب	والطالبات	المشموالت	بالنقل	التعليمي	حسب	خطة	التوسع	السنوية

تم	تحقيق	
التوسع	بنجاح

جاري	التحضير	
والتهيئة

نسبة	التوسع

٪70

نسبة	التوسع

٪17

نسبة	التوسع

٪44

1,045,0411,227,5241,764,094

المرحلة	
األولى

 1436/1435

المرحلة	
الثانية

 1437/1436

المرحلة	
الثالثة

 1438/1437
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)2(	تفصيل	خدمة	النقل	المدرسي	بعد	ترسية	المرحلة	الثانية	من	خطة	ومراحل	التوسع:

الرياض
144،320

المنطقة	
الشرقية

221،180

نجران
43،928

عسير
163،635

جازان
118،747

الباحة
42،014

مكة	المكرمة
99،995

المدينة	المنورة
84،587

القصيم
110،389

حائل
51،311

الحدود	
الشمالية

29،650

الجوف
42،408

تبوك

المنطقة	الرياض
الشرقية

نجران جازانعسير الباحة مكة	
المكرمة

المدينة	
المنورة

حائلالقصيم الحدود	
الشمالية

تبوكالجوف

٪16

٪37٪40 ٪44٪46

٪62

٪10

٪25

٪50
٪44

٪47 ٪44
٪49

75،400

إجمالي	عدد	طالب	وطالبات	التعليم	العام	المشموالت	بخدمة	النقل	التعليمي	للعام	1436/ 1437هـ:
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)3(	تطوير	أسطول	النقل	التعليمي	خالل	العام	2015م:

الرياض
12،174

المنطقة	
الشرقية

60،252

نجران
14،295

عسير
65،590

جازان
49،047

الباحة
17،427

مكة	المكرمة
28،814

المدينة	المنورة
14،890

القصيم
36،203

حائل
18،483

الحدود	
الشمالية

10،787

الجوف
13،321

تبوك

المنطقة	الرياض
الشرقية

نجران جازانعسير الباحة مكة	
المكرمة

المدينة	
المنورة

حائلالقصيم الحدود	
الشمالية

تبوكالجوف

٪3

٪21
٪27

٪36٪37

٪52

٪6
٪9

٪33٪32
٪34

٪30
٪33

24،479

أعداد	ونسب	طالب	التعليم	العام	المشمولين	بخدمة	النقل	التعليمي	للعام	1437/1436هـ:
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أعداد	ونسب	طالبات	التعليم	العام	المشموالت	بخدمة	النقل	التعليمي	للعام	1437/1436هـ:

الرياض
132،146

المنطقة	
الشرقية

160،928

نجران
29،633

عسير
98،045

جازان
69،700

الباحة
24،587

مكة	المكرمة
71،141

المدينة	المنورة
69،697

القصيم
74،186

حائل
32،828

الحدود	
الشمالية

18،863

الجوف
29،087

تبوك

المنطقة	الرياض
الشرقية

نجران جازانعسير الباحة مكة	
المكرمة

المدينة	
المنورة

حائلالقصيم الحدود	
الشمالية

تبوكالجوف

٪28

٪51

٪53
٪52

٪55

٪71

٪14

٪41

٪66
٪56 ٪58

٪57٪64

50،921

إجمالي	عدد	طالبات	وطالب	التعليم	العام	المشمولين	بخدمة	النقل	التعليمي	للعام	1436/ 1437هـ:
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)4(	عوامل	تطوير	أسطول	النقل	التعليمي	خالل	العام	2015م:
أجــرت	شــركة	تطويــر	لخدمــات	النقــل	التعليمــي	خــالل	العــام	2015م	عــدة	فحوصــات	ميدانيــة	ألســطول	النقــل	التعليمــي	مــن	حافــالت	ومركبــات،	لضمــان	جاهزيــة	

تلــك	الوســائل	لتقديــم	خدمــات	نقــل	تعليمــي	آمنــة	ومريحــة	للطــالب	والطالبــات،	وشــمل	ذلــك	إجــراء	تحديــث	لألســطول	حســب	التالــي:

ز	أســطول	النقــل	التعليمــي	مــن	الحافــالت	والمركبــات	بضــّخ	أكثــر	مــن	)2,000(	حافلــة	مدرســية	جديــدة	تحمــل	هويــة	مميــزة.	 1.	برنامــج	تعزيــز	أســطول	النقــل:		ُعــزِّ

وصــل	العــدد	الكلــي	ألســطول	النقــل	المدرســي	مــن	حافــالت	ومركبــات	مؤهلــة	لتقــدم	الخدمــة	للطالب	والطالبــة	المشــمولين	بخدمة	النقــل	المدرســي	الحكومية	

المجانيــة	فــي	جميــع	مناطــق	المملكــة	ومحافظاتهــا	للعــام	الدراســي	1436/1437هــــ،	إلــى	أكثــر	مــن	)25,000(	حافلــة	ومركبــة.

ــة،	لتحســين	مســتوى	 ــة	والهوي ــم	الخدمــة	والمواصفــات	الفني ــات	تقدي ــة	لتتوافــق	مــع	متطلب ــر	مــن	)1,500(	حافل ــم	إحــالل	أكث 2.	برنامــج	إحــالل	الحافــالت:	ت

ــرِع	بتشــغيل	 ــدوري	للحافــالت	ومــا	يتبــع	ذلــك	مــن	رصــد	للمالحظــات	علــى	الحافــالت.	كمــا	ُش ــاًء	علــى	نتائــج	الفحــص	الميدانــي	ال خدمــات	النقــل	التعليمــي	بن

ــي. ــر	مــن	)50٪(	لألســطول	الحال ــى	أكث ــى	إل ــالت	2013م	فأعل ــدان	لتصــل	نســبة	الحافــالت	للمودي ــدة	فــي	المي حافــالت	جدي
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3-	وسائل	تطوير	خدمات	النقل	التعليمي	خالل	العام	2015م:
-	حرصت	الشركة	خالل	العام	2015م	على	تفعيل	الوسائل	الممكنة	للرفع	من	مستوى	خدمات	النقل	التعليمي	وتسهيل	وسائل	التواصل	مع	المستفيدين.

ا	على	تفعيل	استخدام	التقنية	كخدمات	إلكترونية	تساهم	في	رفع	وتحسين	مستوى	وجودة	خدمات	النقل	التعليمي.	 -عملت	ميدانّيً

رت	البوابة	اإللكترونية	للشركة. -طوِّ

-أطلقت	كذلك	نسخة	مطورة	لتطبيقات	األجهزة	الذكية	)حافلتي(	لتوعية	المستفيدين	واستقبال	بالغات	وشكاوى	العمالء.

	-	أطلقــت	ووفــرت	خدمــات	تطبيــق	)المراقــب(	الميدانــي	علــى	األجهــزة	اللوحيــة،	الــذي	يهــدف	إلــى	زيــادة	الكفــاءة	التشــغيلية	فــي	الشــركة	وتحســين	جــودة	

خدمــات	النقــل	التعليمــي	مــن	خــالل	دعــم	العمــل	الميدانــي	للمراقبيــن	الميدانييــن.

ــع	مــن	العــام	2015م،	لتحســين	 ــع	الراب ــدء	بتشــغيل	مركــز	االتصــال	الموحــد	لخدمــات	المســتفيدين	فــي	قطــاع	النقــل	التعليمــي	)8001231000(	خــالل	الرب 	-	الب

ــن	الشــركة	والمســتفيدين	مــن	خدمــات	النقــل	التعليمــي. ــة	التواصــل	بي ــادة	كفــاءة	وفاعلي مســتوى	خدمــة	العمــالء	وزي

	-	وّفرت	الشركة	عدة	قنوات	للتواصل	وبكّل	اآلليات	والوسائل	الممكنة	للرفع	من	مستوى	الخدمة	المقدمة	في	الميدان:	

-البريد	اإللكتروني. 	 	 	 -	الرقم	المجاني.		 	

-	الفاكس. 	 	 -	رسائل	وتطبيق	الجوال.	 	

-	الشبكات	االجتماعية. 	 	 -	أجهزة	التحكم	اللوحية.	 	
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مستويات	التكامل	بين	النقل	العام	والنقل	التعليمي:	
اهتمــت	الشــركة	علــى	خلــق	وتعريــف	التكامــل	بيــن	النقــل	العــام	والنقــل	التعليمــي	والهيئــة	العليــا	لتطويــر	مدينــة	الريــاض،	لتتكامــل	خدمــات	النقــل	التعليمــي	

مــع	النقــل	العــام	عبــر	عــدة	مســتويات،	تتــدرج	مــن	التكامــل	فــي	وضــع	تعرفــات	خاصــة	للطــالب	والطالبــات،	وتصــل	إلــى	مســتوى	التكامــل	فــي	التنســيق	لتقديــم	

	مــن	النقــل	العــام	والنقــل	التعليمــي. الخدمــة	عبــر	االســطول	العامــل	فــي	كلٍّ

-	المستوى	األدنى:	

وضع	تعرفة	مخفضة	للطالب	لتشجيعهم	الستخدام	وسائل	النقل	العام،	وخاصة	طالب	المراحل	التعليمية	النهائية.

-	المستوى	المتوسط:	

التنســيق	لتشــغيل	األســطول	الفائــض	فــي	النقــل	العــام	لخدمــة	المســتفيدين	مــن	النقــل	المدرســي،	وبالعكــس،	والتنســيق	لدمــج	مســارات	النقــل	التعليمــي	مــع	

النقــل	العــام.

-	المستوى	األقصى:

	التكامل	بالمشاركة	بين	مقدمي	الخدمة	للنقل	العام	والنقل	التعليمي	في	وضع	األسس	للتشغيل،	وتقديم	الخدمة	عبر	وسائط	الطرفين.

الشراكات	االستراتيجية	لخدمات	النقل	التعليمي:
	تعمــل	شــركة	تطويــر	لخدمــات	النقــل	التعليمــي	علــى	تطويــر	قطــاع	النقــل	التعليمــي	مــن	خــالل	تفعيــل	ســبل	التكامــل	مــع	عــدة	جهــات	حكوميــة	وذلــك	لخلــق	

شــراكة	اســتراتيجية	مســتدامة	لتطويــر	جميــع	األنظمــة	والتشــريعات	والسياســيات	والطــرق	الممكنــة	مــن	رفــع	مســتوى	خدمــات	النقــل	التعليمــي	فــي	المملكــة	

العربيــة	الســعودية.

التكامل	والتعاون	والشراكات	االستراتيجية:
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التعاون	المشترك	مع	إدارات	التعليم	وبعض	الجهات	الحكومية:	
تفعيــل	التعــاون	مــع	الجهــات	الحكوميــة	ذات	العالقــة	لرفــع	مســتوى	الحافــالت	المنفــذة	للعقــود	المدرســية،	ضمــن	برامــج	تحقيــق	ضمــان	أعلــى	لمعاييــر	األمــن	

والســالمة	وتوفيــر	تغطيــة	شــاملة	لخدمــات	مريحــة	وذات	موثوقيــة	للمســتفيدين،	وكذلــك	تشــجيع	االســتدامة	فــي	عمليــات	التشــغيل	وتطويــر	التكامــل	مــع	

النقــل	العــام.	بلــغ	عــدد	الجهــات	الحكوميــة	التــي	تــم	تفعيــل	التعــاون	معهــا	خــالل	العــام	2015م	ســت	جهــات،	هــي:
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بــدأت	وزارة	التعليــم	بالعمــل	علــى	تخصيــص	خدماتهــا	المســاندة	للعمليــة	التعليميــة	منــذ	صــدور	قــرار	مجلــس	الــوزراء	عــام	1423هـــ،	للبــدء	باســتراتيجية	التخصيــص،	

تبعــه	صــدور	أمريــن	ملكييــن	ســاميين	عــام	1428هـــ	بتشــكيل	لجنــة	وزاريــة	لدراســة	تخصيــص	قطــاع	التعليــم	العــام،	أثمــرت	جهودهــا	بصــدور	مرســوم	ملكــي	عــام	

1429هـــ	يؤســس	لنظــام	شــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة.

وقــد	ُأنشــئت	شــركة	تطويــر	للمبانــي	بعــد	صــدور	األمــر	الســامي	بإســناد	مشــروعات	المبانــي	التعليميــة	مــن	الــوزارة	إلــى	الشــركة.	حيــث	تأسســت	برأســمال	قــدره	

)100(	مليــون	ريــال،	بوصفهــا	شــركة	حكوميــة	ذات	مســؤولية	محــدودة،	مملوكــة	بالكامــل	للدولــة،	وتعمــل	علــى	أســس	تجاريــة	وفقــًا	لنظامهــا	األساســي.

الرؤية:		أن	نكون	شركة	رائدة	في	إدارة	المشروعات،	نحقق	قيمة	مضافة	لجميع	شركائنا	وعمالئنا.
الرسالة:		تصميم	وبناء	وإدارة	المنشآت	بمعايير	وجودة	عالية	من	خالل	شراكات	مع	القطاع	الخاص.

هوية	الشركة:	



		شركة	تطوير	للمباني	 |  2015 85التقرير	السنوي	

ُأصــدر	الســجل	التجــاري	لشــركة	تطويــر	للمبانــي	فــي	28/ 11/ 1433هـــ	الموافــق	14/ 10/ 2012م	بنــاًء	علــى	عقــد	تأسيســها	المتضمــن	إدارة	وتشــغيل	وصيانــة	

وتأجيــر	المبانــي	التعليميــة	الحكوميــة	وغيرهــا.	وتقــدم	الشــركة	مجــاالت	عملهــا	مــن	خــالل	مقاوليــن	مؤهليــن	ومكاتــب	استشــارية	متخصصــة.	وتتعلــق	

ــة: مســؤوليات	الشــركة	باألنشــطة	التالي

-	التخطيط	العام	لمتطلبات	المباني. 	

-	برمجة	المشروعات	حسب	التوزيع	الجغرافي	للمواقع	والنماذج	المناسبة. 	

-	تصميم	نماذج	المباني،	وتطبيقها	على	المواقع،	وإعداد	وثائق	تنفيذها. 	

-	إعداد	منافسات	التنفيذ	وطرحها	على	المقاولين	المؤهلين،	وإدارة	عقودها. 	

-	إدارة	مشروعات	التنفيذ،	واإلشراف	على	اإلنشاء	والتجهيز. 	

-	صيانة	المباني	القائمة	والمستحدثة	وترميمها. 	

-	التمويل	وإدارة	األصول	واستثمارها. 	

عالقة	الشركة	بأصحاب	المصلحة:
ــي	 ــى	التعاقــد	وإدارة	الجهــات	المقدمــة	للخدمــات	مــن	القطــاع	الخــاص.	ويوضــح	الشــكل	التال ــث	تتول تعمــل	الشــركة	بوصفهــا	شــركة	إدارة	مشــروعات،	بحي

:)Stakeholders Relationship(	المصلحــة	بــذوي	الشــركة	عالقــة

مجاالت	عمل	الشركة:
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 لكثــرة	أعــداد	المنشــآت	التابعــة	لــوزارة	التعليــم	وانتشــارها	الواســع	فــي	معظــم	مــدن	المملكــة	وقراهــا؛	فــإن	شــركة	تطويــر	للمبانــي	بحاجــة	لتغطيــة	أكبــر	نطــاق	
جغرافــي	علــى	مســتوى	المملكــة.	واســتجابًة	لحجــم	األعمــال	التــي	تقــوم	بهــا	الشــركة	فــي	الوقــت	الراهــن،	فهــي	ُتديــر	أنشــطتها	مــن	مقرهــا	الرئيــس	بالريــاض	

ومكتــب	فــي	مدينــة	جــدة،	علــى	أن	يتــم	افتتــاح	بقيــة	مكاتــب	الشــركة	مســتقباًل	ومجموعهــا	)13(	مكتًبــا	علــى	مســتوى	المملكــة،	باإلضافــة	إلــى	مكتبيــن	

صغيريــن	فــي	الريــاض	والمنطقــة	الشــرقية.

التوزيع	الجغرافي	ألنشطة	الشركة:
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الشركاء	االستراتيجيون	للشركة:

أسســت	الشــركة	عالقــات	متينــة	مــع	عــدد	مــن	بيــوت	الخبــرة	العالميــة	والمحليــة	فــي	مختلــف	التخصصــات	منــذ	بــدء	مرحلــة	التأســيس،	وعملــت	بحرفيــة	لبنــاء	

قدراتهــا	بالتزامــن	مــع	إدارة	تنفيــذ	المشــروعات	بمعاييــر	فعالــة.	وبموافقــة	مجلــس	المديريــن،	وقعــت	الشــركة	عقــًدا	مدتــه	ثــالث	ســنوات	مــع	االستشــاري	الفنــي	

ــا	لتقديــم	خدمــات	مهنيــة،	وبنــاء	كفــاءات	الشــركة	وقدراتهــا. ا	فنّيً بتاريــخ	25	يونيــو	2013م	للعمــل	بوصفــه	استشــارّيً

وتركزت	مهام	االستشاري	الفني	في	إدارة	الجهود	والعمل	بشكل	تعاوني	لتحقيق	النشاطات	التالية،	التي	قّسمت	إلى	أربعة	مسارات:

1.	تصميم	العوامل	التشغيلية	لشركة	تطوير	للمباني.  

2.		بناء	قدرات	إدارة	الموارد	البشرية.  

3.	خدمات	إدارة	البرنامج	على	مستوى	الشركة.  

4.	خدمات	إدارة	المشروعات	واإلنشاءات	واإلشراف	على	إدارة	المرافق.  
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ُترجمــت	رؤيــة	شــركة	تطويــر	للمبانــي	ورســالتها	إلــى	ســتة	أهــداف	اســتراتيجية	عــّززت	وضــع	مبادراتهــا	االســتراتيجية	وخطتهــا	التشــغيلية	فــي	ثالثــة	قطاعــات	

رئيســة	شــملت	مــا	يلــي:

ُطــّورت	المبــادرات	االســتراتيجية	للشــركة	لتعزيــز	بنــاء	القــدرات،	وتقديــم	خدمــات	الشــركة	بالمهنيــة	والحرفيــة	المســتهدفة.	وقــد	تــم	العمــل	بنظــام	متسلســل،	

بــدءًا	بترجمــة	رؤيــة	الشــركة	ورســالتها	إلــى	أهــداف	اســتراتيجية،	وتعزيــز	المبــادرات	االســتراتيجية	مــن	برامــج	ومشــروعات	تســند	إلــى	الشــركة.

األهداف	والمبادرات	االستراتيجية	للشركة:	
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في	إطار	التأسيس	وبناء	القدرات	التشغيلية	بلورت	الشركة	الخطط	التشغيلية	)المبادرات(	التالية	لتعزيز	أنشطتها	وتحسينها:

التأسيس	وبناء	القدرات	التشغيلية
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تركــزت	المبــادرات	واألنشــطة	فــي	هــذا	القطــاع	علــى	القيــام	بمهــام	برمجــة	المشــروعات	وبنــاء	المــدارس	الجديــدة	وغيرهــا	مــن	المشــروعات	التــي	ُتســند	إلــى	

الشــركة.	وللبــدء	بالتشــغيل	وبنــاء	القــدرات	معــًا،	أنشــأت	الشــركة	عالقــات	وتحالفــات	متميــزة	مــع	بيــوت	الخبــرة	المحليــة	والعالميــة	المتخصصــة	فــي	المجــاالت	

الخاصــة	بــإدارة	المشــروعات.	وبنيــت	قــدرات	الشــركة	واألطــر	التشــغيلية	بالتزامــن	مــع	تقديــرات	حجــم	العمــل	مــن	خــالل	الخطــط	التشــغيلية	التاليــة:

مباشرة	التنفيذ	في	مجاالت	العمل:
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ســعت	الشــركة	لتحقيــق	أكبــر	قــدر	مــن	القيمــة	المضافــة	واالســتدامة.	وفــي	هــذا	المجــال	بلــورت	مبادرتيــن	رئيســتين	لبنــاء	منظومــة	ماليــة	قويــة،	تقلــل	مــن	

المخاطــر	وتزيــد	مــن	فــرص	النجــاح	علــى	طــول	سلســلة	القيمــة	التجاريــة:

وصلت	الشركة	بفضل	من	اهلل	إلى	الميدان	بالتوازي	مع	بناء	قدراتها	وتطويرها	في	إدارة	المشروعات	في	وقت	قياسي

القيمة	المضافة	واالستدامة:
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أبرز	إنجازات	الشركة	في	المبادرات	االستراتيجية

الوصفالمبادرةم
المرحلة	

الحالية
أهم	اإلنجازات

1

تطوير	سياسات	

العمليات	وأدلتها	

وإجراءاتها

بناء	السياسات	واألنظمة	واإلجراءات	اإلدارية	

والتنظيمية	للعمليات	المساندة	بالشركة،	

وللعمليات	التشغيلية	الرئيسة	وتطبيقها،	وتحديثها	

والمصادقة	على	مطابقتها	لطريقة	عمل	الشركة.

٪100

انتهت	مهام	المبادرة	ويجري	التطبيق	والتدريب	

على	استخدام	األجزاء	الموائمة	ألنشطة	الشركة	

الفعالة	)األساسية	والمساندة(.

2
تطوير	نظام	الجودة	

الشامل

تطوير	نظام	جودة	فعال	لضبط	معايير	الجودة	في	

العمليات	التشغيلية،	وفي	المشروعات	التنفيذية	

ومخرجاتها،	وفي	أعمال	المقاولين	ومقدمي	

الخدمات.

٪70

طور	النظام	وبدأ	العمل	به	في	الربع	الثالث	من	العام	

2015م.	ويجري	وضع	آلية	تقييم	فعالية	النظام	

للتحديث	مستقباًل.

3
تصميم	نماذج	جديدة	

للمدارس

تصميم	نماذج	متعددة	للمدارس،	بسعات	مختلفة	

لمراحل	التعليم	المختلفة،	ونماذج	سريعة	التنفيذ،	

وأخرى	اقتصادية،	بمعايير	وأسس	وبرامج	فراغية	

تلبي	متطلبات	المستخدمين	على	مستوى	مناطق	

المملكة	مناخيًا	وجغرافيًا.

٪95

انتهت	الشركة	من	تصميم	)16(	نموذجًا	جديدًا	

لمدارس	مختلفة	السعات	والمواصفات.	ويجري	

تحديث	تصاميم	بعضها	للتنفيذ	بطرق	البناء	

المختلفة.

4
تطوير	نظام	إدارة	

المخاطر

تطوير	سجالت	مخاطر	خاصة	بمشروعات	الشركة	

وآليات	تفاديها،	سواء	كانت	داخلية	أو	خارجية،	

استراتيجية	أو	تشغيلية،	أو	مالية.

٪60

طور	النظام	وُخّصصت	سجالت	مخاطر	للمشروعات	

الحالية	قيد	التنفيذ،	وللمشروعات	المستقبلية،	

ووضعت	آلية	تحديث	مرحلته	الثانية.

5

تطوير	وتطبيق	خطط	

التوسع	وتشغيل	

الفروع

التخطيط	ووضع	معايير	التنفيذ	للتوسع	الجغرافي	

للشركة	بناًء	على	تقديرات	حجم	المشروعات	

المستقبلية،	وتحديد	متطلبات	تأسيس	المكاتب	

اإلقليمية.

٪100

انتهت	الشركة	من	خطتها	المرنة	للتوسع.	وأجرت	

مسوحات	ميدانية	في	عدد	من	المدن	بمناطق	

المملكة	ومحافظاتها.
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الوصفالمبادرةم
المرحلة	

الحالية
أهم	اإلنجازات

تطوير	نظام	تأهيل	المقاولين6

تطوير	نظام	تأهيل	للمقاولين	يراعي	خصوصية	

مشروعات	الشركة،	والدرجات	المتفاوتة	للمقاولين.	

وبناء	نظام	آلي	لتطبيق	نظام	التأهيل	على	ُأسس	

ومعايير	عادلة	وشفافة.

٪100

انتهت	الشركة	من	تطوير	النظام	وتطبيقه	

بنجاح	لتأهيل	مقاولي	التنفيذ	والمكاتب	

االستشارية.	ووضعت	معايير	تحديثه	

مستقباًل	ليشمل	تأهيل	الموردين	ومقاولي	

الصيانة.

7
وضع	استراتيجية	إدارة	الصيانة	

والتشغيل

وضع	خطة	الستالم	أعمال	مشروعات	الصيانة	

والتشغيل	للمباني	القائمة	من	الوزارة،	بما	في	

ذلك	التوسع	الجغرافي	لخدمات	الشركة	في	هذا	

المجال.

٪100

انتهت	الشركة	من	وضع	االستراتيجية	

للمناقشة	مع	وزارة	التعليم	العتماد	

تطويرها	ووضع	الخطط	التشغيلية	لهذه	

اإلدارة	خالل	العام	2016م.

8
تطوير	نظام	التعاقدات	

للمشروعات

تحديد	منهجيات	إدارة	التعاقدات،	لتطوير	النظام	

األمثل	لتنفيذ	المشروعات	وصيانتها.	باإلضافة	إلى	

توفير	أكثر	من	نظام	تعاقدي	ليتناسب	مع	االحتياج	

الفعلي	في	كل	منطقة	جغرافية،	وتنفيذ	أكبر	

عدد	من	المشروعات	سنويًا.

٪100

انتهت	الشركة	من	تطوير	نظام	التعاقدات	

لمشروعات	التنفيذ	والتصميم،	وأعّدت	

نماذج	عقود	مختلفة،	أبرزها	العقود	

اإلطارية،	وبدأت	بتطبيقها.

9
تطوير	استراتيجية	تأهيل	

المباني	المدرسية

وضع	خطة	لتأهيل	المباني	التعليمية	القائمة	

تحت	مظلة	إدارة	المرافق	بالشركة،	بما	في	ذلك	

إعداد	دراسات	التقييم	وتحديد	متطلبات	التأهيل	

والميزانيات	المطلوبة	لتنفيذ	األعمال.

٪100

انتهت	الشركة	من	وضع	االستراتيجية	

ويجري	التنسيق	مع	وزارة	التعليم،	للبدء	

بتطويرها	ووضع	الخطط	التشغيلية	خالل	

العام	2016م.

10
تطوير	نظام	إدارة	قواعد	

البيانات

تطوير	قاعدة	معلوماتية	وإحصائية،	وتطبيق	

نتائجها	في	نظام	معرفة	بمركز	معلومات	

متكامل،	بحيث	يسهل	توزيع	البيانات	وتبادلها	

بفاعلية	بين	جميع	أصحاب	المصلحة	والشركاء.

٪100

انتهت	الشركة	من	تحديد	المعلومات	الالزمة	

لبرمجة	وإسناد	المشروعات	بالتنسيق	مع	

وزارة	التعليم	وإداراتها.	وأجرت	المسوحات	

الميدانية	وتدقيق	البيانات،	وأسهمت	في	

التجهيز	والبرمجة	لمئات	المشروعات.
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الوصفالمبادرةم
المرحلة	

الحالية
أهم	اإلنجازات

11
تحسين	نموذج	التشغيل	

والهيكل	والحوكمة

تحديث	الهيكل	التنظيمي،	ووضع	خطة	متكاملة	

للموارد	البشرية	والتوظيف،	وآلية	التأهيل،	وتطوير	

السلم	الوظيفي،	والحوافز	والمكافآت.

٪100

انتهت	الشركة	من	نموذج	التشغيل	للعامين	

2015م	و2016م،	واعتمد	في	الربع	األول	من	

العام	2015م.

تطوير	طرق	البناء	المتنوعة12

تحديد	وتطوير	أساليب	وأنظمة	إنشاء	المباني	

التعليمية	المناسبة	لطبيعة	مناطق	المملكة	

وحجم	الطلب	وسرعة	التنفيذ.

٪100

ُأعدت	دراسات	بالتنسيق	مع	مختلف	

المقاولين	والمصنعين،	لتحديد	الطرق	

األنسب	للبناء،	وتم	اختيار	طريقتين	وبدأ	

تنفيذ	متطلباتها	التعاقدية.

13
تطوير	ثقافة	بيئة	العمل	

للشركة

تطوير	برنامج	ثقافة	الشركة	لغرس	القيم	

المؤسسية	في	موظفيها،	وتوفير	بيئة	عمل	

إيجابية،	تشجع	على	االنتماء	إلى	الشركة	وترسيخ	

هويتها.

٪95

انتهت	الشركة	من	تحديد	البرامج	العملية	

لزرع	قيمها	في	أسلوب	تعامل	موظفيها	

مع	العمالء	والزمالء	على	حد	سواء.	ويجري	

تطبيق	العديد	من	الفعاليات	داخل	وخارج	

بيئة	العمل،	وتطويرها.	

14
تطوير	الخطة	الشاملة	

للمدارس

بناء	استراتيجية	المخطط	العام	لتطوير	المدارس	

)لخمس	سنوات(،	استنادًا	إلى	مستوى	العرض	

والطلب	المحدد	إحصائًيا،	وذلك	لتقدير	حجم	

المشروعات	المستقبلية،	والتخطيط	المسبق	

لتوفير	الموارد	الالزمة،	وسرعة	التنفيذ.

٪100

انتهت	الشركة	من	دراسة	متطلبات	الخطة	

ونوقشت	مع	الوزارة	مع	نطاق	العمل	

المقترح.	ويمكن	البدء	بالتنفيذ	فور	التعميد	

المتأخر	نسبيًا.

15
تطوير	استراتيجية	التواصل	

وتطبيقها

بناء	استراتيجية	الشركة	للتواصل	الداخلي	

والخارجي	مع	أصحاب	العالقة،	وتحديد	التشريعات	

والمسؤوليات	وسبل	التعامل	وتبادل	المعلومات	

مع	وزارة	التعليم	وأصحاب	العالقة	من	القطاعين	

الحكومي	والخاص.

٪95

ُأطلقت	النسخة	التجريبية	لموقع	الشركة،	

ويجري	تطويرها،	وُوّقعت	اتفاقية	إطارية	

بين	الشركات	الشقيقة.	كما	بنت	الشركة	

عالقات	مشتركة	مع	شركة	الكهرباء	والمياه	

وبلديات	المناطق	وغيرها.
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الوصفالمبادرةم
المرحلة	

الحالية
أهم	اإلنجازات

16
تطوير	استراتيجية	األداء	

النقدي

وضع	خطط	استثمار	لالستفادة	المثلى	من	السيولة	

النقدية	المتاحة،	وزيادة	دخل	الشركة،	لالستغالل	

في	تمويل	المشروعات	المستقبلية	والشراكات	

والتوسعات	وعمليات	الدمج	والتملك.

٪100

ُأعّدت	دراسة	توضح	إدارة	النقد	وأهدافها	

واالستراتيجية	المتبعة	لتحقيقها.	وُوضعت	

خطة	عمل	إلدارة	النقد	المتوافر	في	

الشركة	واتخاذ	القرارات	المناسبة	عند	

الحاجة.

تحديد	بدائل	التمويل17

إعداد	الميزانيات	التفصيلية	وحصر	بدائل	التمويل	

للمشروعات	ومصروفات	التشغيل،	لتحسين	

التدفقات	النقدية	وضمان	النمو	المستدام	للشركة.

٪80

تم	دراسة	الحلول	المتوافرة	لتمويل	

المشروعات.	وتستعين	الشركة	بمكاتب	

متخصصة	لوضع	أفضل	الحلول	المتبعة	

للتطبيق	ابتداًء	بالعام	2016م.

18
تطوير	بدائل	الشراكات	

المستقبلية

دراسة	وتقييم	بدائل	التحالفات	أو	الشراكات	

الممكنة	للشركة	مع	الجهات	ذات	العالقة،	لتعزيز	

القيمة	المضافة	للشركة	وخدماتها.

تأجل	العمل	بهذه	المبادرة	بتوجيه	من	

مجلس	المديرين،	على	أن	ُتفّعل	في	العام	

2016م.

19
تطوير	نظام	إدارة	أداء	الشركة	

وتطبيقه

وضع	نظام	إلدارة	األداء	بالشركة	يتضمن	مقاييس	

ومؤشرات	تعطي	تقييمًا	دقيقًا	ومتوازنًا	في	

تقارير	دورية.

٪60

ُوضعت	منهجية	العمل	لمتابعة	األداء	

ومؤشرات	القياس	)KPI(	وبطاقات	

التقييم	المتوازنة.	وبدأت	الشركة	بتطبيق	

النظام	على	مستوى	اإلجراءات،	لإلدارات	

والموظفين	في	الربع	األخير	من	العام	

2015م.

20
تطوير	استراتيجية	تقنية	

المعلومات

تطوير	االستراتيجية	العامة	لتقنية	المعلومات	

لجميع	مجاالت	عمل	الشركة،	وتنظيم	التواصل	مع	

جميع	أصحاب	العالقة،	وإدارة	المستندات	والوثائق،	

ومتابعة	األعمال	في	الشركة	وفروعها،	وكذلك	

في	مواقع	التنفيذ.

٪90

طورت	البنية	التحتية	في	المقر	الرئيس	

ومكتب	جدة،	وتم	توفير	باقات	متخصصة	

من	التطبيقات	واألنظمة	ألتمتة	إجراءات	

الشركة	ومعامالتها	مع	ذوي	المصلحة.	

وُأنجزت	المرحلة	األولى	من	تطبيق	نظام	

.)Proliance(
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ُفِتــح	"ســجل	مخاطــر"	عــام	لمشــروعات	التنفيــذ	فــي	مرحلــة	أولــى،	يتبعــه	تأســيس	نظــام	إدارة	مخاطــر	شــامل	للشــركة	فــي	مرحلــة	ثانيــة.	وخصصــت	الشــركة	

ســجالت	مخاطــر	خاصــة	بمشــروعات	الريــاض	وجــدة	ومكــة	المكرمــة	الحاليــة،	وأخــرى	للمشــروعات	المســتقبلية.	

وقــد	واجهــت	الشــركة	تحديــات	فــي	التحكــم	بتطبيــق	ســجالت	المخاطــر	ومعالجتهــا	الرتبــاط	العديــد	منهــا	بمحــددات	خارجيــة	تتعلــق	بالمقاوليــن	واالستشــاريين	

والجهــات	الحكوميــة	المختلفــة	وبدرجــات	متفاوتــة.

تطوير	نظام	إدارة	المخاطر
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ركــزت	خطــة	التوســع	الجغرافــي	للشــركة	علــى	المــدن	الرئيســة	وأماكــن	الكثافــة	الطالبيــة،	وزيــادة	نطاقهــا	الجغرافــي	بمــرور	الوقــت	انطالقــًا	مــن	العــام	2014م.	

وتجــدر	اإلشــارة	إلــى	أن	تأخــر	إســناد	المشــروعات	إلــى	الشــركة	قــد	ُيعيــق	تطبيــق	خطــة	توســع	الشــركة	وتشــغيل	فروعهــا.

المراحل

النسب	التراكمية	لتغطية	الطلبة

المرحلة
األولى

المرحلة
الثانية

المرحلة
الثالثة

خدمات	التخطيط	و	اإلنشاء

خدمات	الصيانة	و	الترميم

خدمات	التخطيط	و	اإلنشاء

خدمات	التخطيط	و	اإلنشاء

خدمات	التخطيط	و	اإلنشاء

خدمات	الصيانة	و	الترميم

الصيانة	و	الترميم

الصيانة	و	الترميم

مراحل	التوسع	الجغرافي	لخدمات	الشركة	و	نسب	تغطيتها	لخدمات	الطلبة	:

التوزيع	الجغرافي	حسب	المرحلة
الرقم	بين	قوسين	يرمز		لعدد	إدارات	التعليم	

	45	 لكل	منطقة	واإلجمالي

المرحلة
الرابعة

الحدود	الشمالية
(1)

الجوف
(2)

تبوك
(1)

المدينة
	المنورة
(4)

جدة
مكة	المكرمة

(5)

الرياض
(12)

القصيم
(5)

حائل
(1)

عسير
(6)

جازان
(2)

نجران
(1)

األحساء

المنطقة
	الشرقية

(3)

الطائف

المدينة

الباحة
(2)

2018 2017 2016 2015 2014

100% 100% 100% 64% 44% 29%

تطوير	خطط	التوسع	وتطبيقها	وتشغيل	الفروع



98

طــورت	الشــركة	نظــام	تأهيــل	دقيــق	وشــفاف	وآلــي	علــى	موقــع	الشــركة؛	تتســاوى	فيــه	الفــرص	لمقاولــي	اإلنشــاء،	ومــوردي	المــواد	واألجهــزة	والمعــدات،	

والمكاتــب	االستشــارية	للتصميــم	واإلشــراف	علــى	التنفيــذ.	ويقــوم	النظــام	بتقييــم	مدخــالت	المتأهليــن	المكتملــة	أوتوماتيكيــًا	بنســبة	82	نقطــة،	أمــا	البيانــات	

الماليــة	والمعطيــات	الفنيــة	لمشــروعات	المتأهــل	فيتــم	تقييمهــا	يدويــًا	بمــا	يســاوي	18	نقطــة.

اســُتخدمت	نتائــج	نظــام	التأهيــل	لتحديــد	مقاولــي	التنفيــذ	ودعوتهــم	لمنافســات	تنفيــذ	المشــروعات	المســندة	إلــى	الشــركة	فــي	مــدن	الريــاض	ومكــة	المكرمــة	

وجــدة.	وتحــرص	الشــركة	علــى	تحديــث	النظــام	وتطويــر	آلياتــه	دوريــًا	لتحقيــق	النتائــج	المســتهدفة	وضمــان	الشــفافية.

تطوير	نظام	تأهيل	المقاولين
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تطوير	نظام	التعاقدات	للمشروعات

تطوير	طرق	البناء	المتنوعة

بهــدف	تســريع	برامــج	التنفيــذ	الزمنيــة	وتقليــل	التكاليــف؛	ُأعــّدت	الدراســات	والبحــوث	الالزمــة	عــن	طــرق	البنــاء	المتاحــة	فــي	مجــال	اإلنشــاء	مــن	حيــث	األســعار	

ــم	 ــب	االستشــارية	للتصمي ــج	الدراســات	مــع	المكات ــذ	ومالءمتهــا	لطبيعــة	المناطــق	فــي	المملكــة،	كمــا	قامــت	الشــركة	بمشــاركة	نتائ ــد	والتنفي ومــدد	التوري

ــن	فــي	ورش	عمــل	عــدة	الســتنباط	جــدوى	هــذه	الطــرق	وتحديدهــا،	ومنهــا: ــي	اإلنشــاء	والمصنعي ومقاول

.)Cast-in-Situe(	الموقع	في	الصب	-

.)Pre-Cast(	الصنع	مسبقة	الخرسانة	-

.)Steel(	الحديدية	اإلنشاءات	-

.)Modular(	التركيب	سريعة	صغيرة	منشآت	-

وتبنــت	الشــركة	اســتراتيجية	تنويــع	طــرق	البنــاء؛	فباإلضافــة	إلــى	طريقــة	البنــاء	المتبعــة؛	بــدأت	الشــركة	بتطبيــق	طريقــة	الخرســانة	مســبقة	الصنــع	بنجــاح	ملمــوس	

فــي	بعــض	مشــروعاتنا	بالريــاض	ومكــة	المكرمة.

ــد	أســاليب	الطــرح	المتعــددة	 ــر	نظــام	تعاقــدات	المشــروعات	مــن	خــالل	تحدي ــل	التكاليــف؛	قامــت	الشــركة	بتطوي ــة	وتقلي ــذ	الزمني بهــدف	تســريع	برامــج	التنفي

والمناســبة	وتطويــر	نمــاذج	العقــود	المختلفــة.	وتوّســعت	الشــركة	فــي	تطويــر	نظــام	التعاقــدات	والطــرح،	ووافــق	مجلــس	المديريــن	على	تأســيس	قطاع	مســتقل	

بــإدارة	العقــود	حيــث	بــدأ	مهامــه	خــالل	العــام	2015م.

اشــتركت	أطــراف	عــدة	فــي	تطويــر	هــذا	النظــام،	شــملت	إدارات	المشــروعات	والعقــود	والماليــة	واالستشــاري	الفنــي.	وحيــث	إن	عــدم	إلمــام	المقاوليــن	بالطــرق	

وآليــات	التعاقــد	المختلفــة	يعــد	مــن	أكبــر	التحديــات	التــي	واجهتهــا	الشــركة	فــي	تطبيــق	هــذا	النظــام؛	فقــد	ُأعــّدت	الدراســات	والبحــوث	الالزمــة	عــن	طــرق	البنــاء	

المتاحــة،	وقامــت	الشــركة	بمشــاركة	نتائــج	الدراســات	شــاملًة	أنظمــة	الطــرح	المتاحــة	مــع	المقاوليــن	والمورديــن	ومناقشــتها	فــي	ورش	عمــل	عــدة.

وتــم	تحديــد	طــرق	الطــرح	التــي	تالئــم	عــدد	المشــروعات	والتوزيــع	الجغرافــي	للمواقــع	علــى	المــدن	والمناطــق،	وإعــداد	آليــات	التعاقــد	المرنــة	لتالئــم	نمــاذج	

المــدارس	وطــرق	البنــاء	المختلفــة،	ومنهــا:

عقود	بمبالغ	مقطوعة	
ثابتة	

.(Lump Sum)

عقود	إطارية	بأسعار	موحدة	
.(Frame Contracts)

عقود	تكلفة	مع	نسبة	أتعاب
.(Cost Plus) 

عقود	إنشاء	وصيانة	
.(Constr. & Maintenance)

عقود	أخرى
.(.BOT, PPP, DB etc) 
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أعــّدت	الشــركة	دراســات	منهجيــة	إدارة	هــذه	المبــادرة،	والتكاليــف	المتوقعــة	إلنجــاز	أعمــال	الدراســات	والمســوحات	الالزمــة	لتطويــر	الخطــة	الشــاملة.	وأظهــرت	

النتائــج	أن	ُشــح	المعلومــات	وكبــر	المســاحة	الجغرافيــة	لعمــل	الدراســات	الالزمــة	قــد	ُيشــكل	تحديــًا	يعيــق	تنفيــذ	هــذه	المبــادرة	بالســرعة	المطلوبــة.	وقــد	وجــه	

مجلــس	المديريــن	بالشــركة	بتغييــر	اســتراتيجية	التعامــل	مــع	هــذه	المبــادرة،	واالســتفادة	والبنــاء	علــى	مــا	ســبق	إنجــازه	مــن	قبــل	الــوزارة.

قّدمــت	الشــركة	عرضــًا	للــوزارة	فــي	ورشــة	عمــل	أقيمــت	لمناقشــة	نطــاق	العمــل	الخــاص	بإعــداد	الخطــة	الشــاملة	للمبانــي	المدرســية.	ويجــري	متابعــة	المبــادرة	

والطلــب	إلــى	الــوزارة	بإســناد	العمــل	إلــى	الشــركة.

الخطة	الشاملة	للمدارس

استحداث	مدارس	وإنشاء	
مباني	جديدة

تحديد	أفضل	مواقع	التنفيذ
حسب	معايير	الوزارة.

تأمين	مواقع	بديلة	إذا	لم
تتوفر	المطلوبة.

تحسين	مستوى
	المباني	التعليمية

تحسين	مستوى	المباني	
التعليمية

االستغناء	عن	المباني	
المستأجرة.

خطط	تأهيل	وترميم	
وتوسع.

برنامج	مخصص	
لالستثمار

تقسيم	العمل	على	مجموعات.

تــــعداد	الجـــــهاز	التعلـــيمــــي	
واإلداري.

التوقع	المستقبلي	لمواقع
	المدارس	وأجهزة	التعليم

المطلوبة	
عدد	المدارس	حسب	الحي

والمدينة.

تعداد	الجهاز	التعليمي	
واإلداري.

	تطوير	الخطة	الشاملة	للمدارس
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أسســت	الشــركة	لهــذه	المبــادرة	إدارة	للتواصــل	المؤسســي	تعنــى	بإبــراز	دور	الشــركة	وأعمالهــا	مــع	الجهــات	الخارجيــة	كــوزارة	التعليــم	وأصحــاب	العالقــة	مــن	

القطاعيــن	الحكومــي	والخــاص،	وداخليــًا	مــن	خــالل	تفعيــل	التواصــل	بيــن	إدارات	الشــركة	وكوادرهــا.	وانتهــت	الشــركة	مــن	إعــداد	خطتهــا	التنفيذيــة	الســتراتيجية	

التواصــل	الداخلــي	والخارجــي	مــع	أصحــاب	العالقــة	واعتمــدت	للتطبيــق	مــن	مجلــس	المديريــن.	كمــا	أعــدت	دليــاًل	لسياســات	الشــركة	واإلجــراءات	الخاصــة	بالتواصــل	

المؤسســي	عنــد	التطبيــق.

اإلعالم	
الرقمي

	القنوات	الفضائية
	المعروفة		

وسائل	
أخرى

الصحف	
الرسمية

موقع	الشركة	الرسمي
صحيفة	إلكترونية	

اليوتيوب
فيس	بوك

تويتر
سناب	شات
إنستغرام

غيرها

العربية
القناة	السعودية

ام	بي	سي
غيرها

عكا
الرياض
الجزيرة
مكة
غيرها

التبادل	البريدي
الفعاليات	الداخلية
التغطيات	الداخلية

	تطوير	استراتيجية	التواصل	وتطبيقها:
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إن	مــا	أنجــز	منــذ	نشــأة	الشــركة	يصــّب	فــي	بنــاء	قدراتهــا	وفــي	التأكيــد	علــى	جهوزيتهــا	لتنفيــذ	أي	حجــم	مــن	المشــروعات	المســندة	إليهــا.	فقــد	طّبقــت	الشــركة	

خــالل	العــام	2015م	خطتهــا	التشــغيلية	وحّدثتهــا	حســب	المتغيــرات	والتحديــات	المحتملــة،	مســتفيدًة	مــن	تجاربهــا	األولــى	فــي	إدارة	تنفيــذ	مشــروعات	المبانــي	

ــا	وترســيتها	فــي	وقــت	قياســّي.		واســتقطبت	شــركاٍت	متخصصــًة	فــي	إدارة	 ــا	وطرحه ــز	المشــروعات	المســندة	إليه ــاز	مهــام	تجهي ــاض،	وإنج ــة	بالري التعليمي

المشــروعات	للدعــم	والمســاندة،	واالســتعداد	للتوســع	الجغرافــي	حســب	االحتياجــات	اآلنيــة	والمســتقبلية،	بالتزامــن	مــع	تعزيــز	كادر	الشــركة	الفنــي.	ولما	شــهدته	

وزارة	التعليــم	مــن	تباطــؤ	فــي	تعزيــز	ارتباطاتهــا	الماليــة	لتنفيــذ	مشــروعات	المبانــي	التعليميــة	خــالل	العــام	2015م،	وعــدم	وجــود	أي	مؤشــرات	مغايــرة	للعــام	

2016م،	أصبــح	لزاًمــا	علــى	شــركة	تطويــر	للمبانــي	تحديــث	خطتهــا	التشــغيلية	للعــام	القــادم	اســتعداًدا	لتحديــات	الوضــع	الراهــن	وتوفيــر	االســتدامة.

األنشطة	والمشروعات:
أعمال	التصميم

شــرعت	شــركة	تطويــر	للمبانــي	منــذ	تأسيســها	فــي	توفيــر	تصاميــم	نمــاذج	مدرســية	جديــدة،	وقــد	انتهــت	الشــركة	مــن	تصاميــم	المرحلــة	األولــى	مــن	النمــاذج	

المدرســية،	كمــا	وضعــت	خطــة	المرحلــة	الثانيــة	لتصميــم	نمــاذج	مدرســية	إضافيــة	تلبــي	متطلبــات	الــوزارة	والتعليــم	األهلــي	فــي	القطــاع	الخــاص،	التــي	

ــة. ــة	مــن	خــالل	منافســات	ومســابقات	معماري ــة	وعالمي ــرات	وطني ستســتقطب	لهــا	خب

الخطة	التشغيلية	للشركة	
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 1.	المعايير	التصميمية	ومقومات	األمن	والسالمة:

		طــورت	الشــركة	المعاييــر	التصميميــة	والبرامــج	الفراغيــة	للمبانــي	المدرســية،	باإلضافــة	إلــى	اســتحداث	فراغــات	داخليــة	وخارجيــة	وزيــادة	المســطحات	لتوفيــر	

مزيــد	مــن	الراحــة	للمســتخدمين.	وقــد	وضعــت	الشــركة	هــذه	األســس	والمعاييــر	التصميميــة	فــي	كتيــب	مفصــل	وعممتــه	علــى	المكاتــب	االستشــارية	المؤهلــة	

لديهــا.

كمــا	حّســنت	الشــركة	مقومــات	األمــن	والســالمة	فــي	المــدارس،	والتأكيــد	علــى	تطبيــق	إجراءاتهــا	خــالل	مراحــل	التصميــم	واإلنشــاء	والصيانــة،	إضافــة	إلــى	تطويــر	

كتيــب	دليــل	الســالمة	والتنســيق	مــع	وزارة	التعليــم	علــى	آليــات	تعميمــه	للتطبيــق	مــن	مســتخدمي	المبانــي	التعليميــة	كافــة.

 2.	تصاميم	نماذج	المدارس	الحديثة:	

اعُتمدت	معايير	التصميم	والبرامج	الفراغية	لنماذج	المدارس	الحديثة	في	ورش	عمل	باشتراك	لجان	فنية	متخصصة.

اعتمــدت	نمــاذج	التصاميــم	المعماريــة	الثالثــة	)التــي	تــم	إعــداد	وثائــق	تنفيذهــا(،	وُطبقــت	عليهــا	مبــادئ	وآليــات	الهندســة	القيميــة	للتوفيــق	بيــن	متطلبــات	

تطويــر	التصاميــم	والتكلفــة	التقديريــة	للتنفيــذ.	وُطــورت	األفــكار	التصميميــة	المتبقيــة	عــن	طريــق	مكاتــب	استشــارية	وطنيــة،	ومنهــا	نمــوذج	للمناطــق	الجبليــة،	

ونمــوذج	لألراضــي	الصغيــرة،	ونمــوذج	للمجمعــات	التعليميــة.

3.	تصاميم	نماذج	المدارس	المطّورة:

اختيــرت	ثالثــة	نمــاذج	مدرســية	ذات	مســطحات	مختلفــة	مــن	وزارة	التعليــم	لتطويرهــا	وفــق	األســس	والمعاييــر	التصميميــة	التــي	اتبعــت	فــي	تصميــم	المــدارس	

الحديثــة.	وقدمــت	نتائــج	هــذه	التصاميــم	نمــاذج	متعــددة	للبنيــن	والبنــات	وبأحجــام	مختلفــة،	كمــا	وفــرت	واجهــات	مختلفــة	للمــدارس	تالئــم	الطابَعيــن	النجــدي	

والحجــازي.	وتشــمل	هــذه	التصاميــم	المطــورة	النمــاذج	التاليــة:

	-	النموذج	5	بسعة	30	فصاًل	للمرحلة	االبتدائية،	أو	28	فصاًل	لغيرها.

	-	النموذج	5	بسعة	20	فصاًل	للمرحلة	االبتدائية،	أو	18	فصاًل	لغيرها.

	-	النموذج	24	بسعة	23	فصاًل	للمرحلة	االبتدائية،	أو	21	فصاًل	لغيرها.

	-	النموذج	24	بسعة	15	فصاًل	للمرحلة	االبتدائية،	أو	13	فصاًل	لغيرها.

	-	النموذج	6	المطور	لمدرسة	رياض	أطفال	بسعة	6	فصول.
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4-	تصاميم	نماذج	مدارس	متعددة	األحجام	والمواصفات:

فــي	إطــار	خطــة	الشــركة	لتصميــم	عــدد	مــن	النمــاذج	المدرســية	تلبيــًة	الحتياجــات	وزارة	التعليــم	ومتطلباتهــا؛	تــم	اســتقطاب	الخبــرات	الوطنيــة	والعالميــة	لتصميــم	

نمــاذج	مدرســية	متنوعــة	ســهلة	االختيــار	عنــد	برمجــة	التنفيــذ،	وتوفــر	االســتغالل	األمثــل	لألراضــي.

5-	تصميم	مدرسة	دار	القلم	)مجمع	طيبة	بالمدينة	المنورة(:	

يعتبــر	مشــروع	تصميــم	مجمــع	طيبــة	لتحفيــظ	القــرآن	والخــط	العربــي	"دار	القلــم"	فــي	المدينــة	المنــورة	أحــد	المشــروعات	المتميــزة	والخاصــة	لــوزارة	التعليــم؛	

ــة	 ــورة.	ولطابعــه	الخــاص	قامــت	الشــركة	ببرمجــة	فراغــات	مشــروع	مجمــع	طيب ــة	المن ــم	فــي	المدين ــاء	القدي ــع	البن ــى	جــزء	تاريخــي	يختــص	بطاب ــه	عل الحتوائ

ــر(،	وطــرح	فــي	منافســة	تصميــم	فــاز	بهــا	 وأنشــطته	الخمســة	)مدرســة	لتحفيــظ	القــرآن،	وأكاديميــة	للخــط	العربــي،	وروضــة	أطفــال،	ومســرح،	ومتحــف	صغي

مكتــب	استشــاري	إســباني.

وعرضــت	التصاميــم	علــى	قيــادات	الــوزارة	ومنســوبيها	وكذلــك	علــى	معالــي	أميــن	المدينــة	المنــورة،	إلدراج	المشــروع	ضمــن	المخطــط	التوســعي	الجديــد	للحــرم	

النبــوي	الشــريف،	وجعــل	المشــروع	أيقونــة	مــن	معالــم	المدينــة	المنــورة.	وتــم	اعتمــاد	مخرجــات	التصميــم	للمشــروع	وُأعــدت	مخططاتــه	لمرحلــة	الهــدم	واإلزالــة،	

وانتهــى	استشــاري	التصميــم	مــن	التصاميــم	النهائيــة	والمقايســات	ووثائــق	التنفيــذ	للطــرح.

وقــد	أّهلــت	الشــركة	مجموعــة	مــن	مقاولــي	الهــدم	واإلزالــة	المتخصصيــن	فــي	األعمــال	األثريــة	بالتنســيق	مــع	هيئــة	الســياحة	واآلثــار،	باإلضافــة	إلــى	مقاولــي	

اإلنشــاء	ذوي	خبــرة	ســابقة	فــي	تنفيــذ	هــذا	النــوع	مــن	المشــروعات،	وقــد	ُعّلــق	المشــروع	لعــدم	وضــوح	معالــم	المخطــط	االســتراتيجي	النهائــي	لتوســعة	الحــرم	

النبــوي	الشــريف	والمنطقــة	المحيطــة	بــه.

ــر	للخدمــات	التعليميــة	ووزارة	التعليــم	بدراســة	تطويــر	مشــروع	مدينــة	متكاملــة	متخصصــة،	تشــمل	عناصــر	تربويــة	ومعرفيــة	 وتــم	التنســيق	مــع	شــركة	تطوي

متنوعــة	وملحــق	بهــا	عــدد	مــن	المشــروعات	والمرافــق	الخدميــة	واالســتثمارية	التــي	تدعــم	اســتمرارية	المشــروع	وتحقيــق	رســالته	الســامية.
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6-	تصميم	روضة	أطفال	بمقر	الوزارة:

انتهــت	الشــركة	مــن	التصميــم	وإعــداد	المخططــات	التنفيذيــة	ومســتندات	الطــرح	لمشــروع	روضــة	أطفــال	بســعة	)10(	فصــول	للتنفيــذ	بموقــع	الــوزارة	الجديــد	

بالريــاض.

7-	تصميم	مشروع	المراكز	العلمية

المراكــز	العلميــة	هــي	منشــآت	تربويــة	تعليميــة	ترفيهيــة	تســتهدف	الطلبــة	والطالبــات	والمعلميــن	والمشــرفين،	ومختلــف	شــرائح	المجتمــع	المهتمــة	بالعلــوم	

والتقنيــة.	وقــد	بــدأ	المشــروع	فــي	وزارة	التعليــم	ثــم	تبنتــه	شــركة	تطويــر	للخدمــات	التعليميــة،	وقــد	أنهــت	الشــركة	أعمــال	التصميــم	وأعــدت	وثائــق	التنفيــذ	

لمشــروع	المركــز	العلمــي	بحائــل	بالتعــاون	مــع	استشــاري	تصميــم	بريطانــي،	كمــا	أعــدت	أفــكارًا	تصميميــة	لنموذجيــن	فــي	المدينــة	المنــورة	وجيــزان.



106

تقوم	الشركة	بتنفيذ	مشروعات	المباني	التعليمية	لصالح	وزارة	التعليم	باإلضافة	إلى	مشروعات	غير	تعليمية.

416	منشأة	تعليمية.  -  

196,000	طالب	وطالبة.  -  

3	مدن	رئيسة	)الرياض	ومكة	المكرمة	وجدة(.  -  

	البرامج	والمشروعات	المسندة	إلى	الشركة:

التكلفة	التقديرية	)مليون	رس(اسم	البرامج	/	المشروعم

1012,74برنامج	تنفيذ	المباني	التعليمية	بالرياض	)المرحلة	األولى(1

2180,80برنامج	تنفيذ	المباني	التعليمية	بالرياض	)المرحلة	الثانية(2

396,40برنامج	تنفيذ	المباني	التعليمية	بمكة	المكرمة3

649,20برنامج	تنفيذ	المباني	التعليمية	بمدينة	جدة4

50,49مشروع	تصميم	وتنفيذ	وتأثيث	مكتب	مقر	وزارة	التعليم	بجدة5

8,97توريد	وتركيب	محوالت	كهرباء	مقر	وزارة	التعليم	بالرياض6

87,00دعم	وزارة	التعليم	بجهاز	إشراف	فني7

10,99دراسة	السالمة	اإلنشائية	لمشروعات	وزارة	التعليم	قيد	التنفيذ8

16,24توريد	وتركيب	أجهزة	أرشيف	وزارة	التعليم	ونقل	الوثائق9

4412,83

أعمال	مشروعات	تنفيذ	المدارس
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تتبع	الشركة	منهجية	عمل	محترفة	إلدارة	البرامج	والمشروعات	من	خالل	ما	يلي:

-	تجهيــز	وطــرح	مشــروعات	برامــج	المبانــي	التعليميــة	فــي	مجموعــات	صغيــرة	لتوزيــع	األعمــال	علــى	المــوارد	المتوافــرة،	وتقليــص	مــدة	التنفيــذ،	وتقليــل	نســب	

المخاطــر	مــن	تعثــر	المقاوليــن.

-	إدارة	دورة	تنفيــذ	المشــروع	علــى	)4(	مراحــل	رئيســة	وفــق	معاييــر	عالميــة	واســتخدام	أحــدث	األنظمــة	والمواصفــات	التــي	ُتحقــق	مســتويات	الجــودة	العاليــة،	

والتحكــم	فــي	التكاليــف،	واالســتدامة،	وســهولة	الصيانــة.

 )Proliance(	نظــام	أهمهــا	ومــن	وإدارتهــا،	ومتابعتهــا	المشــروعات	لتقييــم	متكاملــة	أنظمــة	خــالل	مــن	وقياســية	قصيــرة	زمنيــة	برامــج	فــي	المشــروعات	إنجــاز	-

المتكامــل	مــع	كاميــرات	المراقبــة	وبرنامــج	بريمافيــرا.

-	التواصــل	مــع	الجهــات	الحكوميــة	لدعــم	تنفيــذ	المشــروعات	مثــل:	وزارة	العمــل،	وشــركة	الكهربــاء	والميــاه	الوطنية،	ووزارة	الشــؤون	البلديــة	والقرويــة،	والبلديات،	

والدفــاع	المدنــي	وغيرهــا	مــن	الجهــات	الحكوميــة	ذات	الصلة.

التخطيط
والبرمجة

الدراسات
والتصميم

18	شهر6		أشهر

التأهيل
والطرح

12

تحديد	متــطلبـــــات	
الوزارة	للمشروع

مسح	موقع	المشروع

تحضــــــير	وثـــائق	األرض

تصميم	نموذج	المبنى	
المدرسي	

تـــــصميـــــم	وتجــــهيز	
وثائق	التنفيذ

استخراج	فسح	البناء

تأهيل	المقاولين

طرح	المنافسة	وتقييم	
العطاءات

تــــرسيــــــــة	العقـــــــود
وتوقيعها

تسليم	الموقع

االشراف	على	التنفيذ	
وضبط	الجودة

استالم	المشروع

إدارة
اإلنشاء

4 3

بهــدف	توضيــح	موقــف	ونســب	إنجــازات	الشــركة	فــي	إدارة	تنفيــذ	البرامــج	والمشــروعات،	وســيتم	تقســيم	دورة	إنشــاء	المبنــى	فــي	هــذا	التقريــر	إلــى	ثمانــي	

مراحــل	عمــل،	بــدءًا	بأعمــال	تجهيــز	الموقــع	وانتهــاًء	بتســليم	المشــروع.

	إدارة	تنفيذ	المشروعات	ومراحله:
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 1-		برنامج	تنفيذ	المباني	التعليمية	بالرياض	)المرحلة	األولى(:

حققــت	شــركة	تطويــر	للمبانــي	نجاًحــا	فــي	البــدء	بتنفيــذ	)41(	مشــروًعا	بالتــوازي	مــع	بنــاء	قدراتهــا،	حيــث	أســندت	وزارة	التعليــم	إليهــا	بعــض	هــذه	المشــروعات	

مطلــع	العــام	2014م،	وهــي	ُتمثــل	المرحلــة	األولــى	مــن	برامــج	تنفيــذ	المبانــي	التعليميــة	بمدينــة	الريــاض.	واســتلمتها	مــن	الــوزارة	علــى	)4(	دفعــات،	ورســيت	

ــذ	)5(  ــال	لمشــروعات	البرنامــج	كافــة.		وقــد	انتهــى	تنفي ــن،	بإجمالــي	قيمــة	878,990,902	ري ــل	العــروض	المقدمــة	علــى	)5(	مقاولي عقــود	اإلنشــاء	بعــد	تحلي

مشــروعات	فــي	غضــون	12	شــهًرا	وُســلمت	للــوزارة.	وقــد	بلــغ	متوســط	نســبة	اإلنجــاز	الكلــي	لمشــروعات	هــذا	البرنامــج	83,1٪	فــي	نهايــة	شــهر	ديســمبر	للعــام	

2015م.	ويجــري	العمــل	علــى	إنهــاء	المشــروعات	كافــة	وتســليمها	للــوزارة	خــالل	الربــع	األول	مــن	العــام	2016م،	بحــول	اهلل.	

49,000	طالب	وطالبة61	مبنى	مدرسي

	34	صالة	متعددة	األغراض	مكيفة.

22		ملعب	عشبي.
مرافق	أخرى	لكل	مدرسة	تشمل

	ساحات	مظللة. 	مقصف	 سكن	حارس	

ابتدائي			
29

ثانوي
13

متوسط
19

٪60
40٪بنين

بنات

أعمال
 تجهيز الموقع

6 مشاريعمجموعة 1

9 مشاريع مجموعة 2

مجموعة 4

مجموعة 5

أعمال
 الخرسانة والقواعد 

أعمال
 الهياكل اإلنشائية

أعمال
 البناء

األعمال
 الكهروميكانيكية 

أعمال
 التشطيب

األعمال
 الخارجية والتشجير

تسليم
 المشروع

17

8
10

6

9 مشاريعمجموعة 3

8 مشاريع

9 مشاريع

%83.1

متوسط اإلنجاز
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2-		برنامج	تنفيذ	المباني	التعليمية	بالرياض	)المرحلة	الثانية(:

وّقعــت	وزارة	التعليــم	محضــر	إســناد	مــع	الشــركة	منتصــف	العــام	2014م	لتنفيــذ	)111(	مشــروًعا،	فــي	مرحلــة	ثانيــة	مــن	برامــج	تنفيــذ	المبانــي	التعليميــة	بمدينــة	

الرياض.	

ــل	العــروض	المقدمــة	علــى	)3(  ــوزارة	علــى	)5(	دفعــات،	ورســيت	عقــود	المشــروعات	المطروحــة	بعــد	تحلي واســتلمت	الشــركة	مواقــع	)94(	مشــروًعا	مــن	ال

مقاوليــن	بإجمالــي	قيمــة	1,805,158,088	ريــااًل.		وتجــري	أعمــال	اإلنشــاء	بمراحــل	مختلفــة	لـــ	)94(	مشــروًعا،	وقــد	بلــغ	متوســط	نســبة	اإلنجــاز	الكلــي	لمشــروعات	

هــذا	البرنامــج	24,1٪	فــي	نهايــة	شــهر	ديســمبر	للعــام	2015م.

90,000	طالب	وطالبة116	مبنى	مدرسي

	78	صالة	متعددة	األغراض	مكيفة.

24		ملعب	عشبي.

مرافق	أخرى	لكل	مدرسة	تشمل
	ساحات	مظللة. 	مقصف	 سكن	حارس	 روضة

1

ثانوي
17

متوسط
37٪56

44٪بنين
بنات

ابتدائي
61
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 3-	برنامج	تنفيذ	المباني	التعليمية	بمكة	المكرمة:
ُوّقــع	محضــر	إســناد	برنامــج	تنفيــذ	)26(	مشــروًعا	مــن	المبانــي	التعليميــة	بمكــة	المكرمــة	مــع	الــوزارة	فــي	شــهر	ســبتمبر	2014م.	اســتلمت	الشــركة	مواقــع	

ــى	 ــة	عل ــروض	المقدم ــل	الع ــد	تحلي ــة	بع ــات،	ورســيت	عقــود	إنشــاء	المشــروعات	المطروح ــى	)4(	دفع ــة	المقدســة	عل ــم	العاصم ــن	إدارة	تعلي المشــروعات	م

مقاوليــن	اثنيــن،	بإجمالــي	قيمــة	329,282,110	ريــاالت.		وقــد	بلــغ	متوســط	نســبة	اإلنجــاز	الكلــي	لمشــروعات	هــذا	البرنامــج	32,2٪	فــي	نهايــة	شــهر	ديســمبر	للعــام	

2015م.

21,000	طالب	وطالبة33	مبنى	مدرسي

	18	صالة	متعددة	األغراض	مكيفة.

10	مالعب	عشبية.
مرافق	أخرى	لكل	مدرسة	تشمل

	ساحات	مظللة. 	مقصف	 سكن	حارس	
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أعمال
 تجهيز الموقع

أعمال
 الخرسانة والقواعد 

أعمال
 الهياكل اإلنشائية

أعمال
 البناء

األعمال
 الكهروميكانيكية 

أعمال
 التشطيب

األعمال
 الخارجية والتشجير

تسليم
 المشروع

4

9

2
33

5

14 مشاريعمجموعة 1

12 مشروعمجموعة 2

متوسط اإلنجاز

%32.3
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4-		برنامج	تنفيذ	المباني	التعليمية	بجدة:
ُوّقــع	محضــر	إســناد	تنفيــذ	)41(	مشــروًعا	المشــروعات	التعليميــة	بمدينــة	جــدة	مــع	الــوزارة	فــي	شــهر	ســبتمبر	2014م.		واســتلمت	الشــركة	مواقع	)40(	مشــروًعا	

مــن	الــوزارة	علــى	)4(	دفعــات،	ورســيت	عقــود	إنشــاء	المشــروعات	المطروحــة	بعــد	تحليــل	العــروض	المقدمــة	علــى	)3(	مقاوليــن،	بإجمالــي	قيمــة	573,270,427 

ريــااًل.		وقــد	بلــغ	متوســط	نســبة	اإلنجــاز	الكلــي	لمشــروعات	هــذا	البرنامــج	33,3٪	فــي	نهايــة	شــهر	ديســمبر	للعــام	2015م.

36,000	طالب	وطالبة46	منشأة	تعليمية

30	صالة	متعددة	األغراض	مكيفة.

مرافق	أخرى	لكل	مدرسة	تشمل
	ساحات	مظللة. 	مقصف	 سكن	حارس	

ابتدائي
18	٪	57

بنين

صالة
4

متوسط
14	

ثانوي
10

٪	43
8	مالعب	عشبية.بنات
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أعمال
 تجهيز الموقع

أعمال
 الخرسانة والقواعد 

أعمال
 الهياكل اإلنشائية

أعمال
 البناء

األعمال
 الكهروميكانيكية 

أعمال
 التشطيب

األعمال
 الخارجية والتشجير

تسليم
 المشروع

12 مشروعمجموعة 1

13 مشروعمجموعة 2

159 مشروعمجموعة 3

13

4

6

4 4

متوسط اإلنجاز

%33.3
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بحضور	معالي	وزير	التعليم	دّشنت	الشركة	أول	مشروعاتها	في	2015/5/3م.

وقــد	تخلــل	برنامــج	االفتتــاح	زيــارة	تفقديــة	ألحــد	مشــروعات	الشــركة	القائمــة	تحــت	اإلنشــاء،	للتعــّرف	إلــى	دور	الشــركة	وبرامجهــا	وكفاءتهــا	فــي	إدارة	تنفيــذ	

المشــروعات	الحاليــة.		كمــا	تبعهــا	جولــة	راجلــة	للتعــرف	إلــى	عناصــر	المبنــى	القائــم	والــذي	احتــوى	علــى	مرافــق	متوافقــة	مــع	المتطلبــات	الجديــدة	للبيئــة	

التعليميــة،	مــن	فصــول	دراســية	ومعامــل	علميــة	وغــرف	لمصــادر	التعلــم،	وللكــوادر	التعليميــة،	إضافــة	إلــى	مراعــاة	تطبيــق	المواصفــات	واألنظمــة	فــي	المنشــآت	

التعليميــة	لتوفيــر	مبنــى	ذكــي	وصديــق	للبيئــة،	ومرافــق	رياضيــة	ترفيهيــة،	مــن	مالعــب	عشــبية	وســاحات	مظللــة،	وأفنيــة	داخليــة	بمســارح	مجهــزة	بتقنيــات	

حديثــة،	وكذلــك	الصــاالت	المغلقــة	متعــددة	االســتخدامات.	واختتمــت	الجولــة	بزيــارة	معــرض	الشــركة	لالطــالع	علــى	رؤيــة	الشــركة	المســتقبلية	والتعــرف	إلــى	

تصاميــم	النمــاذج	المدرســية	الحديثــة.

	تدشين	أولى	مشروعات	الشركة:
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 )1(	مشروع	تصميم	وتنفيذ	وتأثيث	مقر	وزارة	التعليم	بجدة:	
أســندت	وزارة	التعليــم	إلــى	شــركة	تطويــر	للمبانــي	تصميــم	وتنفيــذ	مقــر	الــوزارة	بمدينــة	جــدة	أواخــر	العــام	2014م.		وقــد	ُنفــذ	المشــروع	فــي	وقــت	قياســي	

خــالل	العــام	2015م،	وبجــودة	عاليــة	تلبــي	احتياجــات	القيــادة	والمســتخدمين	فــي	وزارة	التعليــم	وتطلعاتهــم.	وقــد	ُزّود	المقــر	بــكل	مقومــات	المبنــى	الذكــي	

الصديــق	للبيئــة،	وتــم	تأثيثــه	وفــق	متطلبــات	الــوزارة.	ويجــري	تشــكيل	لجنــة	االســتالم	االبتدائــي	مــع	إدارة	التعليــم	بجــدة	ووكالــة	المبانــي.

 
)2(	توريد	وتركيب	محوالت	كهرباء	مقر	وزارة	التعليم	بالرياض:	

أســندت	وزارة	التعليــم	إلــى	الشــركة	مشــروع	توريــد	وتركيــب	واختبــار	المحــوالت	والمعــدات	الكهربائيــة	بمقرهــا	الجديــد	بالريــاض،	وُوّقــع	محضــر	اإلســناد	منتصــف	

العــام	2014م،	بتكلفــة	تقديريــة	قيمتهــا	8,972,000	ريــال.	وانتهــت	الشــركة	مــن	أعمــال	المشــروع	فــي	المــدة	التعاقديــة،	وقامــت	بالتنســيق	مــع	المقــاول	العــام	

ــا	فــي	شــهر	ينايــر	مــن	العــام	2015م. لمشــروع	المقــر	الرئيــس	للــوزارة،	وُأنجــزت	بحمــد	اهلل	اختبــارات	التشــغيل	واألحمــال	كافــة.	كمــا	تــم	تســليم	المشــروع	ابتدائّيً

أعمال	المشروعات	األخرى:
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)3(	دعم	وزارة	التعليم	بجهاز	إشراف	فني:
وقعــت	وزارة	التعليــم	والشــركة	فــي	منتصــف	العــام	2014م	محضــًرا	إلســناد	مشــروع	تأميــن	كادر	إشــراف	استشــاري	فنــي	علــى	مشــروعات	الــوزارة	مــن	المبانــي	

التعليميــة	قيــد	التنفيــذ،	مكــون	مــن	430	مهندًســا.	وتعاقــدت	الشــركة	مــع	)6(	مكاتــب	استشــارية	وطنيــة	تعمــل	مــع	الــوزارة،	بإجمالــي	قيمــة	77,336,188	ريــااًل.	

ويجــري	صــرف	مســتخلصات	المكاتــب	حســب	كشــوفات	العمــل	الفعليــة	للمهندســين	والفنييــن.	ويبلــغ	متوســط	نســب	اإلنجــاز	للجهــاز	الفنــي	كافــة	76,1٪بنهايــة	

العــام	2015م.

)4(	توريد	وتركيب	أجهزة	أرشيف	وزارة	التعليم	ونقل	وثائقها:
حــددت	احتياجــات	المشــروع	واالتفــاق	علــى	تجزئــة	نطــاق	األعمــال	وطرحهــا	مــن	خــالل	ثــالث	منافســات.	ورســت	المنافســات	علــى	)4(	مؤسســات	وطنيــة	متخصصــة.	

وتــم	إيقــاف	العمــل	بالمشــروع	بطلــب	مــن	الــوزارة،	لتغيــر	احتياجاتهــا	وتأجيــل	االنتقــال	إلــى	مقــر	الــوزارة	الجديــد.

 )5(	دراسة	السالمة	اإلنشائية	لمشروعات	وزارة	التعليم	قيد	التنفيذ:	
ا	ُتنفذهــا	وزارة	التعليــم	بمختلــف	أنحــاء	مناطــق	المملكــة	 اتفقــت	الــوزارة	والشــركة	علــى	أن	تقــوم	األخيــرة	بدراســة	الســالمة	اإلنشــائية	لـــ	)41(	مشــروًعا	مدرســّيً

ــذ	)12(	شــهًرا	 ــى	أن	تكــون	مــدة	التنفي ــع	العــام	2015م،	عل ــع	محضــر	اإلســناد	مطل ــم	توقي ــول	الالزمــة	لهــا.	وقــد	ت ــذ	الحل ــى	تنفي ومحافظاتهــا،	واإلشــراف	عل

ــًا	متخصصــًا	إلعــداد	الدراســات	والتحاليــل	 ــًا	استشــاريًا	وطني ــر	الــوزارة	كل	بيانــات	المشــروعات	إلــى	الشــركة.	وباشــرت	الشــركة	مهامهــا،	واعتمــدت	مكتب مــن	توفي

والتوصيــات	وإجــراء	االختبــارات	الالزمــة،	واإلشــراف	علــى	تنفيــذ	الحلــول،	ووقعــت	معــه	عقــد	التنفيــذ	بإجمالــي	قيمــة	9,816,000	ريــال.	كمــا	كلفــت	الــوزارة	لجنــة	

فنيــة	مــن	إدارة	المشــروعات	بالتعليــم	العالــي	إلدارة	عقــد	المشــروع،	باإلضافــة	إلــى	زيــادة	نطــاق	العمــل	وهــو	مــا	ترتــب	عليــه	إعــادة	الدراســات.	وقــد	بلــغ	متوســط	

نســبة	اإلنجــاز	للمشــروع	58,2٪	فــي	نهايــة	شــهر	ديســمبر	للعــام	2015م.

)6(	مبادرة	المباني	المدرسية	في	البرنامج	التنفيذي	لمشروع	تطوير:
وضعــت	الشــركة	بالتنســيق	مــع	وزارة	التعليــم	برنامــج	العمــل	التنفيــذي	لبرنامــج	دعــم	تحقيــق	أهــداف	مشــروع	الملــك	عبــداهلل	بــن	عبــد	العزيــز	لتطويــر	التعليــم	

العــام؛	للخــروج	بالتطلعــات	المرجــوة	مــن	مبــادرة	المبانــي	المدرســية	والتــي	بلغــت	حصتهــا	)48(	مليــار	ريــال	علــى	مــدى	)5(	ســنوات.	وعكفــت	الشــركة	علــى	

دراســة	وتفصيــل	خطتهــا	التنفيذيــة	الســنوية	لمشــروعات	المبــادرة	للعــام	2015م،	وُأســندت	إلــى	الشــركة	أول	مجموعــة	منهــا	بإجمالــي	)668(	مشــروًعا	بخطــاب	

مــؤرخ	فــي	2014/12/17م،	ولــم	توقــع	الشــركة	محضــر	إســناد	لهــذه	المبــادرة	مــع	الــوزارة.	وقامــت	الشــركة	بتخطيــط	المشــروعات	المتاحــة	فــي	خطــاب	اإلســناد،	

ا	فــي	المنطقــة	الشــرقية،	بقيمــة	9,249,348	ريــااًل.	 وعمــل	زيــارات	ميدانيــة	ورفوعــات	مســاحية	أوليــة	للمواقــع	المتوفــرة.	كمــا	بــادرت	بتنفيــذ	)24(	ملعًبــا	عشــبّيً

ــا	فــي	2015/10/5م	إلدارتــي	تعليــم	األحســاء	والشــرقية. وســلمت	هــذه	المالعــب	العشــبية	ابتدائّيً
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األعمال	المساندة:

إدارة	الخدمات	اإلدارية	والمشتريات	العامة
طــورت	الشــركة	إدارة	الخدمــات	اإلداريـــة	والمشــتريات	العامــة	بوصفهــا	قطاعــًا	خدميــًا	إلدارات	الشــركة	المختلفــة،	وتوفيــر	الخدمــات	اللوجســتية	كافــة	لمصلحــة	

مشــروعات	المبانــي	التعليميــة	وتشــغيلها	وصيانتهــا.	ووضعــت	محــددات	ومعاييــر	تأســيس	هــذه	اإلدارة.	

خدمات	المشتريات	العامة	اإلدارية:
نجحــت	الشــركة	فــي	تقليــص	دورة	العمــل	بيــن	المورديــن	والخدمــات	اإلداريــة	لتوريــد	المســتلزمات	المكتبيــة،	وإعــادة	تنظيــم	أرشــيف	المشــتريات،	وتنظيــم	عمليــة	

أوامــر	الشــراء	والتوريــد.	وجــاء	هــذا	اإلنجــاز	بالتعــاون	مــع	إدارة	تقنيــة	المعلومــات	فــي	الشــركة،	حيــث	انتهــت	أعمــال	أتمتــة	دورة	المشــتريات	بالكامــل،	وإعــداد	

ــدأ	التشــغيل	التجريبــي	لنظــام	 ــًا.	كمــا	ب ــدءًا	بتســجيل	المورديــن	ومــن	ثــم	طــرح	المنافســات،	وانتهــاًء	بإعــداد	أوامــر	الشــراء	إلكتروني نظــام	للمشــتريات	العامــة،	ب

تخطيــط	المــوارد	المؤسســي	)ERP(	فــي	الربــع	الثالــث	مــن	العــام	2015م.

خدمات	االتصاالت	اإلدارية	واألرشفة:
تم	توفير	نظام	لالتصاالت	اإلدارية	وأرشفة	المعامالت	وتطبيقه	على	مستوى	المقر	الرئيس	للشركة	وفروعها.	

الخدمات	العامة	)مرافق،	سيارات،	سكن،	سفر،	ترجمة(:
ــر	الســيارات	وخدماتهــا،	وتذاكــر	الســفر،	 أعــّدت	الشــركة	أنظمــة	إلكترونيــة	تفاعليــة	بيــن	إدارة	الخدمــات	العامــة	وموظفــي	الشــركة	تســهل	مــن	إجــراءات	توفي

واإلســكان	المؤقــت	حســب	حاجــة	العمــل	الميدانــي	أو	رحــالت	العمــل	خــارج	المدينــة	للكــوادر	اإلداريــة	والفنيــة.	وتــم	توفيــر	أحــد	البرامــج	المتخصصــة	فــي	إدارة	

.)MemoQ(	وأرشــفتها	وحفظهــا	الترجمــة	أعمــال
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إدارة	الموارد	البشرية
استقطاب	الموظفين	وتعيينهم:

وصــل	عــدد	موظفــي	الشــركة	حتــى	نهايــة	العــام	2015م	إلــى	)105(	موظــف	ومستشــار.	باإلضافــة	إلــى	دعــم	االستشــاري	الفنــي	للشــركة	بتوفيــر	)44(	مــن	

كــوادره	للعمــل	فــي	مكاتــب	الشــركة	لتنفيــذ	نطــاق	العمــل،	وتطويــر	إجــراءات	إدارة	المشــروعات.

إداريون
مهندسون 45 ٪

٪ 55 

الموظفون

اإلجمالي

سعودي
غير	سعودي
مستشار

توظيف	جديد

38

35
0
3

إنهاء	خدمات

17

14
3
0

على	رأس	العمل

105

84
16
5

	خطة	تدريب	الموظفين	وتطوير	أدائهم:
وضعــت	الشــركة	خطــًة	اســتراتيجية	احتــوت	علــى	أربعــة	برامــج	للتدريــب	والتطويــر،	تهــدف	إلــى	جعــل	الموظــف	أكثــر	فعاليــة	وكفــاءة	فــي	مختلــف	المجــاالت.	

وتهــدف	أيًضــا	إلــى	صقــل	مهــارات	اإلنجــاز	وقدراتــه	لــدى	كــوادر	الشــركة،	وتطويــر	أســاليب	األداء؛	لضمــان	رفــع	الكفــاءة	اإلنتاجيــة	للفــرد.		وبلــغ	عــدد	المتدربيــن	مــن	

موظفــي	الشــركة	)87(	متدربــًا	فــي	دورات	داخليــة	وخارجيــة	مــن	إجمالــي	)122(	دورة	تدريــب	موزعــة	علــى	األقســام	واإلدارات	بالشــركة.
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برنامج	التنمية	المهنية:
ــة	 ــات	الوظيفي ــى	أســاس	المتطلب ــة	عل ــذي	يشــمل	عشــر	دورات	تدريبي ــق	هــذا	البرنامــج	ال ــم	وتطبي ــم	تصمي ــة؛	ت بهــدف	صقــل	مهــارات	كــوادر	الشــركة	الوطني

ــرج: ــي	التخ للمهندســين	حديث

2.	مهارات	العرض. 	 	 1.	مهارات	التواصل.	  

4.	إدارة	العقود. 	 	 3.	إدارة	الوقت	والذات.	  

6.	اإلسعافات	األولية. 	 	 	 5.	إعداد	التقارير.	  

.)P6(	المشروعات	إدارة	برنامج	8. 	 7.	أساسيات	إدارة	المشروعات.	  

10.	بطاقة	األداء	المتوازن. 	 9.	حل	المشكالت	واتخاذ	القرارات.	  

برنامج	التدريب	على	رأس	العمل:
طّبقــت	الشــركة	هــذا	البرنامــج	عــن	طريــق	توفيــر	مــدرب	خارجــي	متخصــص	لتدريــب	الموظفيــن	داخــل	مقــر	الشــركة،	حيــث	يكتســب	الموظــف	المتــدرب	كفــاءات	

فنيــة	مــن	كل	دورة	تدريبيــة	مــن	هــذا	البرنامــج.

برنامج	التدريب	الخارجي:
طبقت	الشركة	هذا	البرنامج	عن	طريق	مشاركة	موظفي	الشركة	في	دورات	تدريبية	تخصصية	سواء	كانت	داخل	المملكة	أو	خارجها.

 

برنامج	بناء	القدرات	ونقل	المعرفة:
تــم	تطبيــق	هــذا	البرامــج	لنقــل	المعرفــة	والخبــرة	مــن	االستشــاريين	إلــى	موظفــي	الشــركة	فــي	مختلــف	اإلدارات،	وذلــك	بتكليــف	الموظفيــن	بمهــام	محــددة	

تســاعدهم	علــى	بنــاء	مهاراتهــم.	

قياس األداء
 السنوي  

تحليل الفجوة
 وتحديد التدريب
 المناسب لها

تقييم الموظف
 بعد التدريب

اختيار نوع
 التدريب 

%11
أقسام أخرى

%14
المالية

 والموظفين

%12
الخدمات
 المساندة

%63
إدارة المشاريع
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تأسيس	البنى	التحتية	لتقنية	المعلومات

انتهــت	الشــركة	مــن	تطويــر	وتحديــث	بنيتهــا	التحتيــة	فــي	المقــر	الحالــي	بمدينــة	الريــاض،	حيــث	وّفــرت	بنيــة	تحتيــة	قويــة	ومتينــة،	مــن	خــالل	اعتمــاد	وتوظيــف	

	مــن	المقــر	الرئيــس	فــي	الريــاض	وأي	مكتــب	فرعــي	للشــركة	ُيفتتــح	مســتقباًل.		وقــد	أنجــزت	كل	متطلبــات	تأســيس	نظــام	تقنيــة	 الربــط	اآلمــن	والموثــوق	بيــن	كلٍّ

المعلومــات	فــي	مكتــب	الشــركة	بجــدة،	وتــم	ربطــه	بشــبكة	المقــر	الرئيــس	فــي	الريــاض	لضمــان	تبــادل	خدمــات	التقنيــة	كافــة	فيمــا	بينهمــا.	ويوضــح	الشــكل	

التالــي	الهيكلــة	االســتراتيجية	التــي	طبقتهــا	الشــركة	فــي	تأســيس	البنيــة	التحتيــة	لتقنيــة	المعلومــات	فــي	المقــر	الرئيــس	للشــركة	وفروعهــا:

توفير	األنظمة	والتقنيات:

ــع،	ووفــرت	األدوات	واألنظمــة	والبرامــج	الحاســوبية	المناســبة،	 ــه	األرب ــة	المعلومــات	واالتصــاالت	فــي	الشــركة	مــع	دورة	المشــروع	بمراحل ــت	إدارة	تقني تعامل

وتقــوم	بتحديثهــا	اســتنادًا	إلــى	نتائــج	االســتخدام	وســعيًا	لمواكبــة	التطــور	المتســارع	فــي	تقنيــة	المعلومــات.	ويجــري	العمــل	علــى	تطويــر	قاعــدة	بيانــات	آمنــة	

ــن	المقــر	 ــة	تبادلهــا	بي لنظــام	المعلومــات	الجغرافــي	)GIS(	تحتــوي	علــى	المعلومــات	كافــة	التــي	ســُتدمج	مــع	نظــام	إدارة	الوثائــق	واألرشــفة	لتأميــن	عملي

الرئيــس	ومكاتــب	المناطــق.

:)ERP(	المنشأة	موارد	تخطيط	نظام

توظيــف	مشــروع	نظــام	تخطيــط	المــوارد	بوصفــه	حــاًل	متكامــاًل	ودقيقــًا	لوحــدات	خاصــة	بعمليــة	تســليم	المشــروعات	كتلــك	المتعلقــة	بــإدارة	المشــتريات	وإدارة	

الجــودة،	وإدارة	المــواد.	وبذلــك	تكــون	الشــركة	قــد	غطــت	كل	جوانــب	أعمالهــا	فــي	المــوارد	البشــرية،	وفــي	عمليــات	إدارة	المشــتريات	والماليــة.	وتعمــل	الشــركة	

علــى	دمــج	نظــام	تخطيــط	المــوارد	)الخــاص	بــإدارة	الماليــة(	ونظــام	)بروليانــس(	عبــر	ُمعــرف	دخــول	خــاص	لــكال	النظاميــن	لمتابعــة	المدفوعــات،	وللمزامنــة	بيــن	

النظاميــن	فــي	حالــة	تحديــث	التغييــرات.

:)PMIS(	المشروعات	إدارة	معلومات	نظام

ــة،	وبرنامــج	 ــرات	المراقب ــل:	كامي ــة	التكامــل	مــع	أنظمــة	أخــرى	وأجهــزة	وبرامــج	للمتابعــة	الدقيقــة	لســير	العمــل	بالمشــروعات،	مث يتمتــع	هــذا	النظــام	بخاصي

بريمافيــرا	)P6(،	وواجهــات	التطبيــق	التحليليــة	)Tableau(.	وقــد	قامــت	الشــركة	بدمــج	تطبيــق	الدائــرة	التلفزيونيــة	المغلقــة	)CCTV(	فــي	نظــام	بروليانــس،	لكــي	

يتمكــن	المســتخدم	مــن	مشــاهدة	البــث	المباشــر	فــي	موقــع	كل	مشــروع	ومتابعــة	مراحــل	تطــوره.

:)SMO(	للشركة	االستراتيجية	اإلدارة	نظام

تعمــل	الشــركة	علــى	تطويــر	نظــام	اإلدارة	االســتراتيجية	وربطــه	بنظــام	معلومــات	إدارة	المشــروعات	وأنظمتهــا	وتطبيقاتهــا	األخــرى	المســتخدمة	فــي	المتابعــة	

والمراقبــة،	بحيــث	تتمكــن	مــن	قيــاس	مســتوى	األداء	مؤسســاتيًا	وميدانيــًا.

إدارة	تقنية	المعلومات	واالتصاالت:
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األنشطة	الرئيسة	لإلدارة	االستراتيجية

اقتراح
	المشروع

نظرة	عامة	على	األنشطة	االستراتيجية	والتخطيطية
1

2

3

4

5

6

7

8

مراجعة	واعتماد	المشرعات	الجديدة	المقترحة	التي	تساعد	في	تحقيق	أهداف	الشركة.

إعداد	خطة	المشروعات:
-	أنشطة	المشروع	والجدول	الزمني	التفصيلي. 		

-	خطة	تكلفة	المشروع. 		
-	مخرجات	المشروع. 		

-	مؤشرات	قياس	أداء	المشروع. 	

تحديد	القرارات	الضرورية	وإدارة	اإلطار	الزمني	إلنجاز	المهام	لدى	الجهات	المعنية،	تمهيدًا	
لتنفيذ	خطة	المشروع	االستراتيجية	والتخطيطية.

وضع	وتطبيق	إجراء	خاص	باستالم	واعتماد	التغييرات	على	الجدول	الزمني	وخطة	التكاليف.

وضع	وتطبيق	إجراء	خاص	بتحديد	المخاطر	وتفاديها	قبل	وقوعها	وتأثيرها	السلبي	على	مسار	تنفيذ	المشروع.

وضع	وتطبيق	إجراء	لتحديد	المعوقات	وتفاديها	قبل	تأثيرها	على	مسار	تنفيذ	المشروع.

متابعة	كل	مشروع	مع	فرق	العمل	المكلفة	بالتنفيذ:
-متابعة	تقدم	المشروع	انطالقًا	من	أربعة	محاور	وهي	الوقت،	والتكلفة،	والمخرجات،	ومؤشرات	قياس	األداء. 	

-	إعداد	تقارير	موحدة؛	نصف	شهرية،	وشهرية،	وربع	سنوية،	وسنوية،	بحيث	تعكس	نسب	اإلنجاز	الفعلية	 	
مقارنة	بالمخطط	لها.

	
التواصل	مع	كافة	األطراف	من	ذوي	المصلحة	وإبالغهم	بالمعلومات	ذات	الصلة.
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المشاركات	اإلعالمية

تضمنــت	أنشــطة	الشــركة	والشــركات	التابعــة	وتفاعلهــا	مــع	المجتمــع	المحلــي	والدولــي	مشــاركات	وزيــارات،	بهــدف	تعميــق	تجربتهــا	واكتســاب	خبــرات	حديثــة	

فــي	قطــاع	التعليــم.

								.«Business Year»	مجلة	في	التنفيذي	الرئيس	سعادة	لقاء	
                                                

أجــرت	المجلــة	لقــاء	موســًعا	مــع	الرئيــس	التنفيــذي	لشــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة،	تحــّدث	فيــه	
عــن	آفــاق	المســتقبل	الواســعة	أمــام	الشــركة،	وأّكــد	دورهــا	األساســي	فــي	دعــم	وزارة	التعليــم،	
ــاء	مجتمــع	معرفــي	ناضــج.	كمــا	اســتعرض	فــي	اللقــاء	البرامــج	وفــرص	األعمــال	االســتثمارية	التــي	 وبن

استكشــفتها	الشــركة،	وتعمــل	علــى	تطويرهــا	واســتغاللها.

	ورشة	عمل	لمشروع	القسائم	التعليمية.						
                                                                                

ــة،	وقــد	ناقشــت	الورشــة	الســبل	 نّظمــت	الشــركة	ورشــة	عمــل	متخصصــة	لمشــروع	القســائم	التعليمي
الكفيلــة	لالســتفادة	مــن	هــذا	المشــروع	فــي	مســاعدة	طــالب	التربيــة	الخاصــة،	وطــالب	ريــاض	األطفــال،	
وســاعدت	فــي	بيــان	هــدف	المشــروع	فــي	الوصــول	إلــى	هاتيــن	الفئتيــن.	كمــا	بحــث	المشــاركون	فــي	
الورشــة	كيفيــة	اســتثمار	القطــاع	الخــاص	فــي	هــذا	المجــال،	بمــا	يضمــن	وصــول	الخدمــة	إلــى	مســتحقيها،	

ومنفعــة	المســتثمر.	

	منتدى	التنافسية	الدولي	الثامن	)2015(.
                                                                                                    

منتــدى	التنافســية	الدولــي	حــدث	ســنوي	يحضــره	ويشــارك	فيــه	نخبــة	مــن	أصحــاب	األعمــال	و	القــادة	
ــاد	 ــا	اقتص ــات	ومنه ــة	بتنافســية	االقتصادي ــا	ذات	العالق ــم	لمناقشــة	القضاي ــن	دول	العال ــن	م والمفكري

ــة	الســعودية.	 المملكــة	العربي
وقــد	شــاركت	الشــركة	فــي	هــذا	المنتــدى	الــذي	عقــد	فــي	الريــاض،	لالســتفادة	مــن	أوراق	العمــل	

واستكشــاف	فــرص	األعمــال	واالســتثمار	فــي	مجــال	التعليــم	فــي	المملكــة	ومنطقــة	الخليــج.
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	مؤتمر	«يوروموني»
                                                                                               

بمشــاركة	خبــراء	فــي	قطــاع	األعمــال	مــن	كافــة	دول	العالــم،	شــاركت	شــركة	تطويــر	القابضــة	فــي	مؤتمــر	
ــن	 ــم	ألخذهــا	بعي ــة	المتبعــة	فــي	دول	العال ــي	الســعودية«	بهــدف	معرفــة	السياســات	المالي »يورومون

االعتبــار	فــي	دراساتـــها	وتقاريرهــا.

معرض	التعليم	األهلي	والتجهيزات	المدرسية.
                                                    

ــق	 ــى	تحقي ــذي	يســعى	إل ــزات	المدرســية	ال ــي	والتجهي ــم	األهل ــرض	التعلي ــاركت	الشــركة	فــي	مع ش
الريــادة	فــي	دعــم	القطــاع	الخــاص	فــي	هذيــن	المجاليــن،	وكذلــك	المســتلزمات	التعليميــة.	وترجــع	
أهميــة	مشــاركة	الشــركة	فيــه	إلــى	أنــه	يمّثــل	منبــًرا	لتبــادل	الــرؤى	والخبــرات	بيــن	المســتثمرين	والقيــادات	

ــم. ــن	المســتثمرين	ووزارة	التعلي ــز	التواصــل	بي المدرســية،	وتعزي

		.Gulf Food – Dubai 
                                                                                                

ــه،	ولالســتفادة	مــن	التجــارب	 ــذي	تتولــى	الشــركة	اإلشــراف	علي ــة	المدرســية	ال ــاًل	لبرنامــج	التغذي تفعي
الدوليــة	فــي	هــذا	المجــال؛	شــاركت	الشــركة	فــي	معــرض	)Gulf Food - Dubai(  2015،	بدورتــه	العشــرين،	
وشــاركت	فيــه	4800	شــركة	أغذيــة	عالميــة.	كمــا	طرحــت	فــي	المؤتمــر	آالف	المنتجــات	والخدمــات	فــي	
مجــاالت	األغذيــة	والمشــروبات،	التــي	تســعى	الشــركة	إلــى	االســتفادة	منهــا	فــي	برنامــج	التغذيــة	

المدرســية.
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	شــركة	تطويــر	للمبانــي	تتجــاوز	10	مليــون	ســاعة	عمــل	مــن	دون	إصابة	
مهــدرة	للوقت																																																									

أكملــت	شــركة	"تطويــر	للمبانــي"	وشــركات	مقاوليهــا	بتاريــخ	)25	نوفمبــر	2015( 10	مليــون	ســاعة	عمــل	
دون	إصابــات	مهــدرة	للوقــت،	ويعكــس	هــذا	اإلنجــاز	نجــاح	شــركة	تطويــر	للمبانــي	فــي	بنــاء	بيئــة	ســليمة	
منشــأنها	بــإذن	اهلل	الحيلولــة	دون	وقــوع	حــوادث	قــد	ينتــج	عنهــا	خســائر	فــي	األرواح	أو	إصاباتجســدية	
أو	أضــرار	صحيــة	وبيئيــة	أو	تلــف	فــي	الممتلــكات	أو	توقــف	فــي	العمليــة	التشــغيلية.	وتعمــل	الشــركة	
وباســتمرار	علــى	تطبيــق	أعلــى	المعاييــر	فــي	حمايــة	البيئــة	والصحــة	والســالمة	فيجميع	مراحــل	أعمالها	

مــن	تصميــم	وبنــاء	وتشــغيل	وصيانــة	وحتــى	أثنــاء	مراحــل	وقــف	التشــغيل	واإلنتــاج.

	عدد	من	ورش	العمل	بمشاركة	القطاع	الخاص																																																									

ــاوال	 ــة	للشــركات	ومؤسســات	المق ــل	تعريفي ــا	ورش	عم ــذ	إنطالقته ــي	من ــر	للمبان ــم	شــركة	تطوي تقي
المحلســية	والعالميــة	لشــرح	وتوضيــح	آليــة	نظــام	تأهيــل	المقاوليــن	المعمــول	بــه	داخــل	الشــركة	
باإلضافــة	إلــى	شــرح	تفاصيــل	مراحــل	المناقصــة	الخاصــة	بمشــاريع	المنطقــة	الشــرقية	ومتطلبــات	الشــركة	
خــالل	هــذه	الفتــرة.	وعــّززت	هــذه	الــورش	مــن	أطــر	التواصــل	اإلحترافــي	مابيــن	الشــركة	وشــركائها	فــي	
القطــاع	الخــاص	مــن	خــالل	اإلجابــة	علــى	كافــة	التســاؤالت	المطروحــة	والعمــل	علــى	تجــاوز	التحديــات.	
كمــا	أّكــد	قياديــي	الشــركة	مــن	خــالل	هــذه	الــورش	علــى	وحــدة	الهــدف	اّلــذي	ترجــو	الشــركة	أن	توّطــد	
علــى	إثــره	عالقتهــا	بالقطــاع	الخــاص	وهــو	تأميــن	مبانــي	مدرســية	آمنــة	ومتطــّورة	وذات	جــودة	عاليــة	

تتماشــى	مــع	متطلبــات	العصــر.

	ملتقى	التعليم	األهلي	«نحو	شراكة	فاعلة».									
                                                

نّظمــت	وكالــة	وزارة	التعليــم	للتعليــم	األهلــي	هــذا	الملتقــى	تحــت	شــعار	"نحــو	شــراكة	فاعلــة"،	
مســتهدًفا	تعزيــز	اســتثمار	القطــاع	الخــاص	فــي	التعليــم	العــام،	ووضــع	آليــات	مناســبة	لضمــان	الجــودة	

والتطويــر	المســتمّر،	واالنفتــاح	علــى	التجــارب	العالميــة	والشــراكات	التعليميــة	المتمّيــزة.	

وجــاءت	مشــاركة	الشــركة	فــي	هــذا	الملتقــى	فــي	إطــار	ســعيها	للبحــث	عــن	شــراكات	اســتثمارية	مــع	
القطــاع	الخــاص	فــي	مجــال	التعليــم	األهلــي.



		شركة	تطوير	التعليم	القابضة	 |  2015 127التقرير	السنوي	

ــليف	يوقــع	مذكــرة	تفاهــم	مــع	شــركة	تطويــر	لخدمــات	 بنــك	التســ
النــــقل	 متعهــدي	 ومتــــوسطي	 صغــار	 لدعــم	 التعليمــي	 النقــل	

المدرســي

وقــع	المذكــرة	مــن	جهــة	البنــك	مديــر	عــام	البنــك	الدكتــور	إبراهيــم	بــن	عبدالعزيــز	الحنيشــل،	ومــن	جهــة	
الشــركة	الدكتــور	ســامي	بــن	عبــداهلل	الدبيخــي	الرئيــس	التنفيــذي	لشــركة	تطويــر	لخدمــات	النقــل	
التعليمــي.	وتهــدف	مذكــرة	التفاهــم	الــى	تأســيس	عالقــة	شــراكة	إســتراتيجية	دائمــة	تعــود	بالمنفعــة	
المتبادلــة،	وتحقــق	أهدافــًا	مشــتركة	تتمثــل	فــي	المســاهمة	بالتنميــة	االجتماعيــة	واالقتصاديــة	لكافــة	

مناطــق	المملكــة	وخصوصــًا	المناطــق	النائيــة.	

	تطوير	النقل	التعليمي"	تضيف	159	ألف	طالب	لـ	"المجاني"																																																									

ــق	15/ 4/  ــاء	26/ 6/ 1436هـــ	المواف ــوم	األربع ــي،	الي ــل	التعليم ــات	النق ــر"	لخدم ــت	شــركة	"تطوي أنه
2015م،	إجراءاتهــا	لترســية	عقــود	تنفيــذ	وتشــغيل	خدمــات	النقــل	المدرســي	الحكومــي	المجانــي	
ــام	 ــم	الع ــة	بالتعلي ــًا	وطالب ــف	طالب ــى	خمــس	شــركات	ســعودية	لنقــل	)159(	أل ــات،	عل للطــالب	والطالب
الحكومــي	فــي	)16(	مدينــة	ومحافظــة	بمختلــف	مناطــق	المملكــة	علــى	مــدى	أربــع	ســنوات	دراســية.

 
ــل	1436/ 1437هـــ،	 ــذ	خطــة	التوســع	للعــام	الدراســي	المقب ــك	فــي	إطــار	ســعي	الشــركة	لتنفي جــاء	ذل

ــى	المســتويات. ــى	أعل ــم	والنهــوض	بهــا	إل ــة	التعلي ــر	بيئ ــادة	الرشــيدة	لتطوي ــة	القي ــق	رؤي ولتحقي

	إنتــاج	سلســلة	مــن	أفــالم	الرســوم	المتحركــة	)سلســلة	حافلتــي	
الصفــراء(.									

                                                
قامــت	شــركة	تطويــر	لخدمــات	النقــل	التعليمــي	بإنتــاج	سلســلة	مــن	أفــالم	الرســوم	المتحركــة	)سلســلة	
ــوب	 ــة	بالممارســات	الصحيحــة	المطل ــة	الطلب حافلتــي	الصفــراء(	وعددهــا	)6(	حلقــات	موجهــة	لتوعوي

التقيــد	بهــا	وذلــك	فــي	جانــب	التوعيــة	بمتطلبــات	األمــن	والســالمة	فــي	النقــل	التعليمــي.

تــم	رفــع	هــذه	السلســلة	عبــر	صفحــة	الشــركة	علــى	موقــع	يوتيــوب.	كمــا	تــم	نشــر	روابــط	األفــالم	عبــر	
رســائل	نصيــة	لمعظــم	المســتهدفين	مــن	معلمــات	وطــالب	وطالبــات	وأوليــاء	أمــور	ليتــم	المســاهمة	مــن	

قبــل	الجميــع	فــي	نشــر	األفــالم	التوعويــة	علــى	مواقــع	التواصــل	االجتماعــي.
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تتجــه	شــركة	تطويــر	التعليــم	القابضــة	فــي	مســيرتها	خــالل	هــذه	المرحلــة	إلــى	االعتمــاد	علــى	االســتدامة		والتوســع	فــي	دراســة	الفــرص	االســتثمارية	والشــراكة	

مــع	القطــاع	الخــاص	فــي	المملكــة،	لتحقيــق	متطلبــات	القطــاع	التعليمــي	واستكشــاف	البرامــج	التعليميــة	والتطويريــة	ذات	المــردود	المالــي	المســتدام.	وفــي	

ــل	دور	شــركاتها	المتخصصــة	فــي	االســتثمار	فــي	 ــات	توجهــات	الشــركة	المســتقبلية	هــو	تفعي إطــار	ســعيها	المســتمر	نحــو	هــذه	االســتدامة	فــإن	مــن	أولوي

القطــاع	التعليمــي	مــن	خــالل	مســاندة	وزارة	التعليــم،	والتواصــل	المســتمر	مــع	الشــركات	والمؤسســات	فــي	قطــاع	الخدمــات	التعليميــة.

وتســعى	الشــركة	ســعًيا	حثيًثــا	نحــو	البحــث	عــن	فــرص	اســتثمارية	فــي	القطاعــات	المســاندة	للتعليــم،	تتمّثــل	فــي	استكشــاف	فرص	فــي	مجــال	الرياضة	المدرســية،	

والتغذيــة	المدرســية،	والصحــة	المدرســية،	والتعليــم	بالترفيــه	مــن	خــالل	الواحــات،	والتربيــة	الخاصة،	واألمن	والســالمة،	ومشــروعات	التشــغيل	المختلفــة	للوزارة.

وتجــد	الشــركة	أن	هنــاك	فرصــًا	مميــزة	لالســتدامة	تتنــج	مــن		أعمــال	الشــركات	التابعــة	;	لتخصصهــا	فــي	مجــاالت	تعليميــة	ومســاندة	وإرتبــاط	التنفيــذ	للقطــاع	

الخــاص.	ومــن	تلــك	التخصصــات	التــي	يمكــن	أن	تــدرس	بعمــق	وتكــون	مــن	ضمــن	توجهــات	أعمــال	الشــركة	لالســتدامة	مــا	تقــوم	بــه		الشــركات	التابعــة	مــن	برامــج	

ــر	خدمــات	النقــل	 ــة.	وتطوي ــن،	واســتخدام	المناهــج	اإللكتروني ــل	المعلمي ــة،	وتأهي ــة	والتدريبي ــر	المناهــج	التعليمي ــال	:	تطوي ــى	ســبيل	المث وخدمــات	أخــرى،	عل

المدرســي	والتوســع	فيهــا،	وتحديــث	أســطولها	مــن	الحافــالت،	وتصنيعهــا،	وتشــغيلها،	وإنشــاء	ورش	صيانــة	للحافــالت.	وتطويــر	نمــاذج	المــدارس	والمجّمعــات	

المدرســية	لــدى	شــركة	تطويــر	للمبانــي،	واألثــاث	المدرســي،	وكذلــك	برامــج	تأهيــل	المقاوليــن.

وتأمــل	الشــركة	أن	تســهم	هــذه	المشــروعات	المســتقبلية	فــي	دعــم	الموقــف	المالــي	للشــركة	واســتدامته،	وفــي	إرســاء	مكانتهــا	كشــريك	أساســي	ورائــد	مــع	

وزارة	التعليــم	والقطــاع	الخــاص	فــي	دعــم	توّجهــات	الدولــة	المســتقبلية،	مــن	خــالل	دورهــا	األساســي	فــي	تحقيــق	رؤيــة	المملكــة	الطموحــة	2030،	وتوجههــا	

نحــو	االعتمــاد	علــى	الشــراكة	مــع	القطــاع	الخــاص	فــي	تحقيــق	التنميــة	الشــاملة	للمملكــة.

االستدامة	والفرص	االستثمارية
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