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رسالة رئيس مجلس اإلدارة
ــاالت  ــم بمج ــاع التعلي ــات لقط ــم الخدم ــى تقدي ــام 2016م عل ــالل ع ــة خ ــم القابض ــر التعلي ــركة تطوي ــعت ش س

ــة  ــركات التابع ــة والش ــركة القابض ــي الش ــذي تبن ــتراتيجي ال ــركة االس ــه الش ــع توج ــيا م ــك تماش ــددة، وذل متع

اإلستشــارية  الخدمــات  توفيــر  علــى  بالشــركة  التنفيذيــة  اإلدارة  وحرصــت  عليــه.  بنــاًء  ومشــاريعها  أعمالهــا 

إلــى  باألضافــة  للمســتفيدين.  تطويــر خدماتهــا  فــي  لمســاندتها  وذلــك  التعليــم،  وزارة  لصالــح  والتنفيذيــة 

استكشــاف فــرص اإلســتثمار التــي تتوافــق مــع اســتراتيجيات تطويــر التعليــم وتوجهــات الشــركة لدعــم مشــاريع 

ــاص. ــاع الخ ــن القط ــن م ــع المنفذي ــاون م ــم بالتع التعلي

ومــن أبــرز مشــاركات الشــركة لهــذا العــام هــي العمــل مــع فــرق الــوزارة للتخطيــط للمبــادرات التــي تدعــم تنفيــذ 

أهــداف برنامــج التحــول الوطنــي وتحقيــق رؤيــة 2030. حيــث قامــت الشــركة بتحليــل عــدد مــن المبــادرات والفــرص 

التــي تســاهم فــي تعزيــز أداء قطــاع التعليــم وأيضــا تســهم فــي تخفيــف العــبء علــى الــوزارة. وقامــت الشــركة 

خــالل العــام 2016م بدراســة فــرص تطويــر اســتراتيجية مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مجــاالت التعليــم المتنوعــة، 

مثــل القطاعــات األساســية والقطاعــات المســاندة ألعمــال الــوزارة والشــركات التابعــة، باألضافــة إلــى اإلســتمرار 

فــي تقديــم البرامــج والمبــادرات المؤثــرة فــي الميــدان.

وشــرعت الشــركة فــي هــذا العــام إلــى تفعيــل شــركة تطويــر لخدمــات تقنيــات التعليــم، حيــث بــدأ فريــق 

التأســيس بوضــع اســتراتيجية الشــركة واإلعــداد لخدمــة قطــاع التقنيــة التعليميــة والتركيــز علــى متطلبــات 

الــوزارة. ويتوقــع أن تبــدأ أعمالهــا بشــكل تنفيــذي خــالل العــام 2017.

وبذلــت الشــركة القابضــة والشــركات التابعــة )النقــل التعليمــي والخدمــات التعليميــة والمبانــي( علــى تنفيــذ 

برامجهــا المرتبطــة بالميــدان التعليمــي. وتطمــح اإلدارة التنفيذيــة أن تكــون أعمالهــا ذات أثــر عالــي فــي تطويــر 

خدمــات التعليــم وتخفيــف العــبء علــى الــوزارة والمســاهمة المســتمرة فــي التنميــة الوطنيــة المســتدامة.

ويســتعرض هــذا التقريــر اإلنجــازات للشــركة القابضــة وشــركاتها وبرامجهــا المتخصصــة القائمــة التــي تــم إنجازهــا 

خــالل العــام. وتأمــل اإلدارة التنفيذيــة وفــرق العمــل أن يكــون إلنجــاز الشــركة األثــر الفعــال فــي التنميــة الوطنيــة، 

وأن تســتمر األعمــال التــي تســاهم فــي تحقيــق اإلســتدامة والنمــو لتحقيــق التطلعــات االســتراتيجية للوطــن.

د. سعود بن عبداهلل بن خضير

رسالة الرئيس التنفيذي
ــة 2030 وبرنامــج  ــال فــي انطــالق رؤي شــهد العــام 2016م توجهــا اســتراتيجيا طمــوح فــي مســيرة الوطن،متمث

ــرًا للجهــات الحكوميــة والخاصــة لتحقيقــه والمســاهمة فــي  ــًا كبي التحــول الوطنــي 2020، والــذي يمثــل تحدي

ــادرات  ــدور اســتراتيجي جوهــري فــي هــذه المســيرة عــن طريــق دعــم مب ــة. وتقــوم الشــركة ب ــة الوطني التنمي

ــة. ــة واإلقتصادي ــة والمعرفي ــة المجتمعي ــزة األساســية للتنمي ــر الركي ــذي يعتب ــم ال ــر قطــاع التعلي تطوي

وســعت شــركة تطويــر خــالل هــذا العــام إلــى العمــل علــى مشــاركة وزارة التعليــم فــي تنفيــذ مبادراتهــا 

وبرامجهــا فــي تخصصــات مهمــة فــي مجــاالت الشــركة، وبحــث فــرص التنفيــذ بمشــاركة القطــاع الخــاص ودراســة 

ــوزارة وخططهــا. ــادرات أعمــال تخــدم توجهــات ال مب

وأيضــا قيــام الشــركة القابضــة فــي المســاهمات اإلســتراتيجية مــن خــالل تقديــم خدمــات الدراســات اإلستشــارية 

للــوزارة فــي مجــاالت متعــددة، مثــل مبــادرات دعم مشــاركة القطــاع الخاص فــي ادارة المــوارد البشــرية، ومبادرات 

ــاركة  ــي مش ــوزارة ف ــتراتيجي لل ــه االس ــب التوج ــك حس ــوزارة. وذل ــق ال ــة لمراف ــتثمارات العقاري ــرص إدارة االس ف

القطــاع الخــاص فــي العمليــة التعليميــة والخدمــات المســاندة لــه، باإلضافــة إلــى اســتمرار شــركات تطويــر التابعــة 

فــي تنفيــذ األعمــال المخطــط لهــا لخدمــة وزارة التعليــم فــي مجــاالت النقــل والخدمــات التعليميــة والمبانــي 

والتقنيــة والبرامــج المتخصصــة.

وتســعى الشــركة ممثلــة بمجلــس اإلدارة  واإلدارة التنفيذيــة الــى الموائمــة االســتراتيجية بيــن متطلبــات تطويــر 

قطــاع التعليــم ممثــال بالتوجهــات االســتراتيجية للتعليــم والخطــط التنفيديــة لــوزارة التعليــم والتخطيــط ألعمــال 

الشــركة ومبادراتهــا كشــريك اســتراتيجي لــوزارة التعليــم فــي تنميــة القطــاع. وحرصــت الشــركة علــى تقديــم 

الدعــم االســتراتيجي لجهــود الــوزارة فــي برامــج الخصخصــة وإعــداد المبــادرات المتعلقــة فــي برنامــج التحــول 

ــه خــالل العــام 2016م ليتــم  ــدأ اإلعــداد ل ــة فــي رؤيــة 2030. والــذي ب الوطنــي المتوافقــة مــع توجهــات الدول

التنفيــذ خــالل األعــوام القادمــة.

وتركــز الشــركة علــى اســتمرار مشــاركتها االســتراتيجية للقطــاع الخــاص فــي التخطيــط والتنفيــذ للمشــاريع 

والمبــادرات وذلــك تحقيقــا لتوجــه الدولــة فــي تنميــة مشــاركة القطــاع الخاص،عــن طريــق دراســة وتحليــل الفــرص 

المناســبة حســب احتياجــات قطاعــات الــوزارة لدخــول مؤسســات القطــاع الخــاص والقطــاع الثالــث للمســاهمة فــي 

ــح  ــر وشــركاتها التابعــة لصال ــى أســس ونمــاذج تعاقــدات تديرهــا وتشــرف عليهــا شــركة تطوي ــاء عل ــذ بن التنفي

ــي  ــاهمت ف ــد س ــون ق ــح أن تك ــي تطم ــام 2016، والت ــا لع ــر أعماله ــذا التقري ــي ه ــركة ف ــدم الش ــوزارة. وتق ال

تطويــر قطــاع التعليــم مــن جانــب األداء االســتراتيجي والمؤسســي والميدانــي الــذي يحــدث أثــرا إيجابيــا لقطــاع 

التعليــم فــي هــذا البلــد الغالــي.

د. أحمد بن محمد العيسى
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عضو مجلس اإلدارة، من وزارة المالية سعادة األستاذ/  صالح بن عبداهلل الدباسي    

عضو مجلس اإلدارة، من وزارة التعليم. سعادة الدكتور/ أسامة بن فهد الحيزان    
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إن التعامــل مــع المتغيــرات والتحديــات الحاليــة التــي تعيشــها المملكــة علــى مســتوى الفــرد والمجتمــع، والنظــرة االستشــرافية المســتقبلية؛ يتطلــب 

أن تخطــو وزارة التعليــم خطــوات واضحــة ومدروســة وفــق رؤيــة ومنهجيــة علميــة، وهــذا يتطلــب بنــاء اســتراتيجية وطنيــة لتطويــر التعليــم العــام تحقــق 

توجهــات القيــادة وتلبــي آمــال المواطنيــن وطموحــات المجتمــع، وتحقــق للمملكــة العربيــة الســعودية التحــّول إلــى مجتمــع المعرفــة.

واســتجابة لذلــك، جــاءت هــذه االســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر التعليــم العــام التــي قــام مشــروع الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز لتطويــر التعليــم العــام " 

ــر التعليــم، واالســتفادة مــن الــدروس والتجــارب الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة،  ــر" ببنائهــا وفــق أفضــل الممارســات الدوليــة فــي التخطيــط لتطوي تطوي

وهــو مــا مهــد إلــى الخلــوص إلــى رســم رؤيــة جديــدة لمــا يجــب أن يكــون عليــه الطالــب/ الطالبــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والمدرســة التــي يمكــن 

أن تحقــق ذلــك، وإعــادة رســم المهــام المســتقبلية لــوزارة التعليــم، وإدارات التعليــم فــي المناطــق.

ــي  ــره اإليجاب ــي أث ــه، ويع ــى قدرات ــتخدم أقص ــخصية يس ــل الش ــدع متكام ــشء واٍع مب ــاء ن ــى ببن ــة األول ــة بالدرج ــة معنّي ــتراتيجية الطموح ــذه االس إن ه

المســتقبلي علــى المســتويات كافــة، وتخلــق منــه المواطــن واإلنســان الصالــح الــذي يتحّلــى بالقيــم اإلســالمية، ويمتلــك المهــارات التــي تؤهلــه للتعامــل 

مــع معطيــات العصــر ومســتجداته، ويمتلــك القــدرة علــى الوصــول إلــى مصــادر المعرفــة وجلبهــا وتحليلهــا وإعــادة إنتاجهــا وتوظيفهــا ونشــرها، والقــدرة 

علــى تحقيــق مســتويات معياريــة عاليــة فــي التعلــم تمكنــه مــن الثبــات والكســب فــي مضمــار التنافــس الدولــي.

أســند )مشــروع الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز لتطويــر التعليــم العــام( فــي عــام  2009م  لشــركة )تطويــر التعليــم القابضــة( التنفيــذ الحصــري والتعامــل 

مــع القطــاع الخــاص .

مشروع الملك عبداهلل بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام

تأسيس المشروع

صــدرت موافقــة المقــام الســامي الكريــم علــى البــدء بتنفيــذ مشــروع تطويــر فــي 1/26/ 1428هـــ لينطلــق بذلــك أضخــم مشــروع يشــهده تطويــر التعليم 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والــذي يمثــل إرادة القيــادة، والرغبــة المهنيــة لخطــط تطويــر التعليــم العــام فــي المملكــة العربيــة الســعودية؛ بمــا 

حــواه مــن برامــج راعــت التكامــل واالحتيــاج فــي تطويــر العمليــة التعليميــة.

يهدف مشروع تطوير بما حواه من برامج إلى :

تطوير المناهج التعليمية بمفهومها 
الشامل لتستجيب للتطورات العلمية 

والتقنية الحديثة، وتلبي الحاجات 
القيمية والمعرفية والمهنية 
والنفسية والبدنية والعقلية 

والمعيشية لدى الطالب والطالبة

إعادة تأهيل المعلمين 
والمعلمات، وتهيئتهم ألداء 

مهامهم التربوية والتعليمية بما 
يحقق أهداف المناهج التعليمية 

المطورة
تحسين البيئة التعليمية وتأهيلها 

وتهيئتها إلدماج التقنية والنموذج 
الرقمي للمنهج؛ لتكون بيئة 
الفصل والمدرسة بيئة محفزة 

للتعلم من أجل تحقيق مستوى 
أعلى من التحصيل والتدريب

تعزيز القدرات الذاتية والمهارية 
واإلبداعية، وتنمية المواهب 

والهوايات، وإشباع الرغبات النفسية 
لدى الطالب والطالبات، وتعميق 

المفاهيم والروابط الوطنية 
واالجتماعية من خالل األنشطة غير 

الصفية بمختلف أنواعها

بناء معايير تقيس كفاءة 
العملية التعليمية، يمكن 

االستفادة منها في عمليات 
التطوير المستهدف
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ــق األهــداف االســتراتيجية لبرنامــج التحــول الوطنــي مــن خــالل إعــداد رأس المــال  ــم فــي تحقي ــم علــى دعــم وزارة التعلي ــر التعلي تعمــل شــركة تطوي

البشــري، وتعزيــز عناصــر النجــاح، واالســتفادة مــن التجــارب الناجحــة العالميــة، وإصــالح منظومــة التعليــم؛ للوصــول إلــى الطالــب المثالــي المشــارِك فــي 

تنميــة المجتمــع، بتعزيــز التوجهــات التاليــة:

رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020

تطوير خبرات المعلمين من خالل التدريب 
واكتساب المهارات األساسية في طرق 

التدريس وتنويع مصادر التعلم

تطوير البيئة التعليمية وتوفير 
التجهيزات المناسبة لها وتطوير 

مستوى الخدمات المقدمة للطالب

استمرار دعم االستثمار في التعليم األهلي العام  
والجامعي وزيادة مساهمته إلى 25%، من خالل  

تحسين بيئة االستثمار، وتطوير الخدمات المقدمة  
للمستثمرين، وتسريع الخدمات التي سيقدمها  مركز 

خدمات المستثمرين عام 2017م

الدخول في شراكات مع القطاع الخاص، بتمويل 
وتشغيل المدارس الحكومية من خالل إنشاء 

شركة لالستثمار في منظومة شركات تطوير 
التعليم القابضة

رفع جودة التعليم لتعزيز قدرة االقتصاد 
الوطني على النمو المستدام

إعادة االعتبار لمهنة التعليم وتخصيص 
نسبة كبيرة من الجهود لتطوير المعلم، 

إعداًدا واختياًرا وتدريًبا؛ لزيادة الوالء واالنتماء 
للمهنة

إسهام الشركة في تطوير 
عناصر العملية التعليمية 

ومكوناتها

اعتبار التعليم وكل محتوياته ثروة الوطن 
األولى واألداة الرئيسة لتطوير جميع مناحي 

الحياة
1

2

4
5

6

7

8

3

تعمل وزارة التعليم على المساهمة في تحقيق األهداف االستراتيجية على المدى المتوسط والطويل لرؤية 2030:

أهداف االستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم

تزويد المواطنين بالمعارف والمهارات الالزمة 
لمواءمة احتياجات سوق العمل المستقبلية من 

خالل تطوير المناهج

المساهمة في تحسين البيئة المدرسية من 
خالل إيجاد مباٍن مدرسية، وتوفير المرافق 
مثل الساحات والصاالت الرياضية وأماكن 

الترفيه والمعامل المجهزة بأحدث الوسائل 
التعليمية ومصادر التعلم التي تناسب 

احتياجات الطلبة العلمية في بيئة آمنة 
وسليمة من خالل شركة تطوير المباني 

التعليمية

تحسين استقطاب المعلمين وإعدادهم 
وتأهيلهم وتطويرهم من خالل شركة الموارد 

البشرية التابعة لشركة تطوير

تطوير المناهج وأساليب التعليم والتقويم، من 
خالل شركة تطوير للخدمات التعليمية

تعزيز القيم والمهارات األساسية للطلبة من 
خالل األنشطة الالصفية والبرامج التربوية 

الهادفة، وتدريب الكوادر البشرية المؤهلة 
لمتابعتها وتفعيلها من خالل األندية الصيفية 

والبرنامج الرياضي والمعسكرات

المساهمة في تعزيز قدرة النظام التعليمي 
لتلبية متطلبات التنمية واحتياجات سوق العمل

رفع مشاركة القطاع األهلي والخاص في 
التعليم من خالل إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين 

المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز 
ثقتهم باالقتصاد السعودي

توظيف التقنية من خالل إدخال التعلم 
اإللكتروني ودمج التقنية بالتعليم من خالل 

شركة تطوير لتقنيات التعليم

االهتمام بالنواحي الصحية للطالب ورعايتها 
وتكثيفها من خالل المستشفيات الجامعية، 
وإدارات الصحة المدرسية، وتحسين كفايتها 

واالهتمام بالصحة النفسية وتوفير بيئة 
مدرسية مناسبة بالمفهوم الشامل

مبادرة نقل المعلمات في مناطق المملكة 
النائية من خالل وسائل نقل آمنة

المساهمة في نقل الطالب والطالبات في 
جميع أنحاء المملكة من خالل شركة تطوير 

النقل التعليمي

المساهمة في استثمار األراضي المخصصة 
للمرافق التعليمية لدى الوزارة أو في 

المخططات الحضارية الحديثة، لتنمية وتنويع 
مصادر المدخالت والتعليمية في القطاعين 

العام والخاص
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إيجاد محرك نمّو 
اقتصادّي قوّي 

وراسخ

درجة عالية من 
الرفاهية والترابط 

االجتماعي

تحفيز القدرات 
البشرية المتطورة

النجاح في الوصول 
إلى الريادة اإلقليمية 

والعالمية.

ضمن استراتيجيتها القائمة على مساندة وزارة التعليم في دورها 

الجوهري، تعمل شركة تطوير التعليم القابضة على تنفيذ برامج تطوير 

التعليم وتنمية االقتصاد المعرفي، بالتوافق مع أهداف الوزارة 

تماشــًيا مــع االســتراتيجية الوطنيــة للتحــّول إلــى مجتمــع معرفــي حســب رؤيــة المملكــة، التــي نــّص عليهــا تقريــر وزارة االقتصــاد والتخطيــط )1435هـــ \ 2014م(: 

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

ــا؛ فــإّن شــركة تطويــر التعليــم القابضــة  ــا ودولًي والقطــاع الخــاص، ويوفــر مســتًوى معيشــًيا مرتفًعــا، ونوعيــة حيــاٍة كريمــة، ولتكــون المملكــة دولــًة رائــدًة إقليمًي

وضعــت فــي اعتبارهــا أن تحــّدد توجهاتهــا المســتقبلية وأهدافهــا االســتراتيجية، لتتناغــم مــع رؤيــة المملكــة المرتكــزة علــى أربعــة مجــاالت رئيســة، وهــي:

استراتيجية المملكة العربية السعودية نحو بناء اقتصاد معرفي

ــة والمالعــب والمســاحات  ــي المدرســية والجامعي ــل المبان ــم مث ــى إســتثمار المــوارد المتاحــة فــي قطــاع التعلي ترتكــز الشــركة فــي توجهاتهــا االســتراتيجية  عل

الرياضيــة، وأراضــي وزارة التعليــم ، وأعضــاء هيئــة التدريــس والطــالب؛ لمســاندة الــوزارة واســتغالل مواردهــا لزيــادة مدخوالتهــا وإســتدامتها, الحــداث األثــر التنمــوي 

ــوزارة  ــة ل ــق االســتراتيجية الوطني ــم القابضــة وإســتراتيجياتها المرتبطــة بتحقي ــر التعلي ــم والقطاعــات المســاندة تحقيقــا ألهــداف شــركة تطوي فــي قطــاع التعلي

التعليــم فــي برنامــج التحــول الوطنــي، المرتبــط بأهــداف رؤيــة المملكــة 2030.

مرتكزات شركة تطوير التعليم القابضة

الخــاص  القطــاع  مــع  اســتراتيجية  أعمــال  شــراكات  بنــاء 
االقتصــاد  دعــم  فــي  يســهم  ممــا  المصلحــة؛   وأصحــاب 
ــه التنافســية فــي الســوق  ــادة  قدرت الوطنــي المعرفــي وزي

العالمية. 

مســاندة وزارة التعليــم بفاعليــة فــي ســعيها لتطويــر نظــام  
التعليم العام وتسريع وتيرة تحسين جودته. 

الخدمــات   قطــاع  فــي  المتاحــة  األعمــال  فــرص  استكشــاف 
التعليميــة، وتطويــر هــا إلــى أعمــال تجاريــة لتحقيــق االســتدامة 

المالية للشركة.

تابعــة   شــركات  إنشــاء  خــالل  مــن  الــوزارة  بمهــام  النهــوض 
متخصصــة تخــدم القطــاع التعليمــي ، لتأســيس اقتصــاد مزدهــر 
فــرص مثمــرة، وتنافســية جاذبــة مثــل شــركة التغذيــة المدرســية 

، واالستثمار العقاري ، والطاقات البشرية. 

مساندة وزارة التعليم

تعزيز فرص األعمال

إنشاء شركات متخصصة

بناء شراكات أعمال استراتيجية

مرتكزات الشركة في 
نظامها األساسّي 

تؤّكد هذه التوّجهات



17 التقرير السنوي |  شركة تطوير التعليم القابضة  |  16٢٠١٦

ــتثمارات  ــدوق اإلس ــركات صن ــدى ش ــة 100 ٪ وإح ــركة حكومي ــة ش ــم القابض ــر التعلي تطوي

العامــة وقــد تأسســت بالمرســوم الملكــي رقــم م/75 بتاريــخ 6ذي القعــدة 1429هـــ  

الموافــق 4 نوفمبــر 2008م.

أســند إليهــا مشــروع الملــك عبــداهلل بــن عبدالعزيــز لتطويــر التعليــم العــام فــي عــام  

2009م للتنفيــذ الحصــري والتعامــل مــع القطــاع الخــاص.

أّكــد التوجيــه الســامي رقــم م/9645 بتاريــخ 22 ذي القعــدة 1430هـــ/ 10نوفمبــر 2009م 

الــدور االســتراتيجي الكبيــر لشــركة تطويــر التعليــم القابضــة فــي مســاندة وزارة التعليــم 

فــي رفــع مســتوى التعليــم العــام فــي المملكــة.

تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، واألهلية الكاملة.

هوية ورؤية شركة تطوير التعليم القابضة

رؤيتنا
أن نكون أكثر شركة 
مؤثرة في المجتمع 
التعليمي السعودي
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تعمــل شــركة تطويــر التعليــم القابضــة علــى تحقيــق رؤيتهــا وأهدافهــا اإلســتراتيجية مــن خــالل تنفيــذ أعمالهــا عــن طريــق خمــس اســتراتيجيات،وتتعامل 

فــي ذلــك مــع الممكنــات الداخليــة المرتبطــة ببنيتهــا التحتيــة وتنظيمهــا اإلداري،وكذلــك تتعامــل مــع الممكنــات الخارجيــة المرتبطــة بالجهــات ذات 

العالقــة مــن أصحــاب المصلحــة وفقــا للتشــريعات اإلقتصاديــة و النظاميــة األخــرى.

يحــدد نمــوذج عمــل الشــركة عنــد تخطيــط وتنفيــذ األعمــال التكامــل بيــن عناصــره واإلعتمــاد علــى رؤيــة الشــركة وقيمهــا بمــا يحقــق األهــداف 

اإلســتراتيجية ، وتعتمــد اإلدارة التنفيذيــة عــن تنفيــذ الخطــط اإلســتراتيجية واألعمــال والمشــروعات والمبــادرات علــى أســس وعناصــر نمــوذج عملهــا بمــا 

يحقــق أهدافهــا اإلســتراتيجية والبرامــج المندرجــة تحتهــا ويكفــل رضــا عمالئهــا فــي قطــاع التعليــم وغيــره.

نموذج شركة تطوير التعليم القابضة
                     دعم وزارة التعليم                                   الممّكنات

ى  
ت أخر

دعم جها
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إطار التكامل والشراكات واالستدامة المالية

يقــوم مفهــوم إطــار التكامــل وتوســيع الشــراكة المســتدامة فــي المجــال التعليمــي علــى أن تطويــر صناعــة تعليميــة متميــزة قــادرة علــى المنافســة 

فــي األســواق العالميــة والتــي ال يمكــن تحقيقهــا إال مــن خــالل بنــاء شــراكة حقيقيــة وعالقــة أكثــر تكامليــة بيــن كافــة الجهــات المعنيــة تتجــاوز مجــرد 

تحقيــق النتائــج المباشــرة لبرامجهــا إلــى اســتدامة األثــر التنمــوي للتعليــم بكافــة أبعــاده الوطنيــة والمعرفيــة واإلقتصاديــة. 

وحيــث أن شــركة تطويــر القابضــة تــؤدي دور حلقــة الوصــل بيــن الــوزارة وبيــن القطــاع الخــاص فــي دعــم وتعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص فــي االســتثمار 

فــي مجــاالت التعليــم الرئيســة والمســاندة، فقــد قامــت بتطويــر إطــار تكاملــي يهــدف إلــى توســيع الشــراكة التنمويــة فــي مجــاالت التعليــم بالتعــاون 

والتنســيق مــع وزارة التعليــم، وبمراعــاة أن التعليــم يتعامــل مــع الشــق األكبــر مــن المواطنيــن وكذلــك يعتبــر التعليــم هــو القاطــرة االساســية الحــداث 

وقيــادة التغييــر فــي الوطــن.   إن هــذا اإلطــار المقتــرح يعمــل وبشــكل مباشــر مــع جميــع الجهــات ابتــداًء مــن شــقيقات تطويــر القابضــة مــن شــركات 

صنــدوق االســتثمارات العامــة وصــواًل إلــى كافــة الشــركات والمؤسســات الخاصــة المعنيــة بأنشــطة التعليــم ودعمــه.

تم إرسال عرض موجز 
بالفكرة لوزارة التعليم

يوجد عرض مفّصل
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يسهم نموذج "إطار التكامل وتوسيع الشراكة المستدامة" في إعادة تمركز كافة الجهات المعنية نحو استدامة 
األثر التنموي لقطاع التعليم وتعزيز بنية االقتصاد المعرفي. 
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من التخصيص إلى توسيع الشراكة: منظومة صناعة التعليم 

تبيــن المنظومــة التكامليــة نظــرة الشــركة فــي اســتراتيجياتها وتوافقهــا مــع اســتراتيجيات أصحــاب المصلحــة,  وتركــز اســتراتيجيات الشــركة 

علــى اســتثمار المــوارد المتاحــة فــي الــوزارة لخدمــة القطاعــات المتعــددة إلحــداث األثــر التنمــوي فــي قطــاع التعليــم والقطاعــات المســاندة 

تحقيًقــا لرؤيــة شــركة تطويــر التعليــم القابضــة واســتراتيجياتها.

ــة. وبهــذه النظــرة، فإنهــا  ــر الصناعــة التعليمي ــدأ توســيع الشــراكة وفــق منظــور تكاملــي يهــدف إلــى تطوي تقــوم االســتراتيجية علــى مب

تســعى فــي إحــداث نقلــة نوعيــة ترتقــي بتجربــة مجموعــة شــركات تطويــر القابضــة مــن مجــرد القيــام بــدور مســاندة وزارة التعليــم فــي 

ســعيها لتطويــر نظــام التعليــم العــام وتحســين جودتــه، إلــى القيــام بــدور قيــادي يدعــم االقتصــاد الوطنــي المعرفــي وزيــادة قدرتــه 

ــة.   ــوق العالمي ــي الس ــية ف التنافس

ولهــذا، فــإن مجمــل الشــراكات الــواردة فــي االســتراتيجية يســهم فــي إيجــاد منظومــة متكاملــة مــن الشــركات التــي تعمــل فــي المجــاالت 

)Industrial Clusters( التعليميــة الرئيســة والمســاندة، وتحاكــي العديــد مــن التجــارب الدوليــة والمحليــة فــي مجــال التجمعــات الصناعيــة

ســتعمل هــذه المنظومــة علــى أن تكــون أداة مــن أدوات تطويــر النظــام التعليمــي مــن جهــة، ومحــركًا تنمويــًا فــي دعــم االقتصــاد المعرفــي 

ال يقــل دوره عــن بقيــة أدوار بقيــة التجمعــات الصناعيــة المحليــة.

شركة تطوير للخدمات 
الرياضية واألنشطة الطالبية

شركة تطوير 
االستثمار العقاري
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شركة تطوير للخدمات 
التعليمية

 شركة األمن
والسالمة

 شركة تطوير لتشغيل
المدارس الحكومية

 شركة تطوير الدولية
لالستشارات

 شركة تطوير للخدمات
الصحية

شركة التغذية 
المدرسية

شركة تطوير 
للتربية الخاصة

شركة تطوير 
لتقنيات التعليم

شركة تطوير 
النقل التعليمي

شركة تطوير 
للمباني

 شركة  تطوير
  شركة التجهيزاتللتشغيل والصيانة

المدرسية
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التقريـــر
السنوي
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أغسطس
تدشين مشروع 

القسائم التعليمية

مارس
بدء العمل بمركز 
االتصال المتطور

مايو
مشروع إنشاء
مركزخدمات 

االستثمار التعليمي

شراء حصة في 
شركة المخابز 

العربية

مارس
الخّطة االستراتيجية 

لتوسيع مشاركة 
القطاع الخاص في 

مشاريع التعليم

2009 20082010201120122013201420162017 2015

نوفمبر
قرار مجلس الوزارة رقم 327 بتاريخ 

1429/11/5هـ (الموافق 2008/11/3م) 
بالموافقة على تأسيس شركة تطوير 

التعليم القابضة 

يونيو
بداية دراسة بناء 

إستراتيجية الشركة

ديسمبر
قرار تأسيس 

شركة تطوير  للخدمات 
التعليمية 

وشركة تطوير  النقل 
التعليمي

نوفمبر
موافقة مجلس إدارة 

الشركة القابضة على إدارة  
برنامج النقل التعليمي

أبريل - مايو
بداية تأسيس البنية 
التنظيمية للشركة

أكتوبر
منظومة األدوار 

في  الشركة 
ومشروع تطوير

مارس
االنتهاء من بناء 

أكتوبر استراتيجية الشركة
تسجيل شركة 
تطوير للمباني

اكتوبر
تسجيل شركة 

تطوير التعليم القابضة

مايو
تسجيل شركة 

تطوير للخدمات 
التعليمية

مايو
تسجيل شركة 
تطوير النقل 

التعليمية

فبراير 
إقرار نموذج 

التشغيل القابضة

فبراير
اعتماد البدء بدراسة 
جدوى إنشاء شركة 

تطوير لتقنيات التعليم

مايو
تكليف الشركة

بإدارة 3مشروعات
من 

البرنامج التنفيذي

مارس
اعتماد تأسيس 
شركة تطوير 

لتقنيات التعليم

نوفمبر
صدور أمر ملكي بتمديد

إسناد برنامج التغذية 
المدرسية للشركة

نوفمبر
البدء بتسجيل 
شركة تطوير 

لتقنيات التعليم

- دراسات وزارة التعليم عن 
سبل تطوير التعليم العام.

- إنشاء مشروع تطوير 
للتعليم العام.

- بداية فكرة إنشاء الشركة.

2007 -2005

صدور أمر ملكي بإسناد 
برنامج التغذية المدرسية 
للشركة لمدة ٣ سنوات

EDUCATIONAL INVESTMENT SERVICE CENTER 

شركة تطوير التعليم القابضة.. أبرز محطاتها



التقريـــر
السنوي

أعمال شركة تطوير التعليم القابضة

مشروعات تأسيس 
وتشغيل

مشروعات األعمال 
التنظيمية

مشروعات لصالح 
وزارة التعليم

فرص األعمال 
االستثمارية

- مشروع توسيع الشراكة مع القطاع الخاص
- مبادرة إدارة األنشطة الرياضية  

 )HCC( مبادرة الطاقات البشرية -
- مبادرة إدارة وتشغيل المنشآت التعليمية 

- مبادرة الخدمات االستشارية  
- فرصة االستثمار العقاري

- مشروع المدارس النموذجية ) العاصمة و الثغر( 
- مبادرة أندية  الجامعات     

-شراء حصة  في شركة المخابز السعودية  

مشروعات و استشارات خارجية:
- مشروع البيئة الرقمية الذكية

- دراسة جدوى: إنشاء  أكاديمية للقطاع الخاص 
- دراسة جدوى: إنشاء شركة للتعليم التقني والمهني

- مركز خدمة االستثمار التعليمي.
- مركز خدمات المعلمين 

- مركز األمير  سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة 
- برنامج القسائم التعليمية 

- مركز اتصاالت وزارة التعليم )تواصل(   
 

- إدارة  تقنية المعلومات 
- إدارة  الموارد البشرية  
- إدارة  العقود والمشتريات
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تحقيًقــا لبرنامــج التحــول الوطنــي ورؤيــة 2030 شــاركت شــركة تطويــر التعليــم القابضــة  مــع وزارة التعليــم فــي دراســة تطويــر اســتراتيجية مشــاركة 

ــم،  ــطة التعلي ــى أنش ــز عل ــي التركي ــاعدتها ف ــوزارة ومس ــن ال ــبء اإلداري ع ــف الع ــا، لتخفي ــم وقطاعاته ــطة وزارة التعلي ــي أنش ــاص ف ــاع الخ القط

والمســاهمة فــي تحســين جــودة مخرجــات التعليــم، وترشــيد اإلنفــاق علــى برامــج التعليــم، كمــا أن تأســيس صنــدوق الصناديــق يســتلزم بنــاء شــراكات 

واســعة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لتعزيــز الجهــود، واالســتفادة مــن القــدرات الخاصــة بــكل قطــاع.  وقــد نتــج عــن هــذه الدراســة  مبــادرات يمكــن 

طرحهــا لتســهم فــي توســيع مجــاالت الشــراكة مــع القطــاع الخــاص كشــريك اســتراتيجي فــي التنميــة التعليميــة التــي تشــهدها المملكــة. وهنــاك 

عــدد مــن صيــغ مشــاركة القطــاع الخــاص يمكــن أن تتبعهــا وزارة التعليــم حســب نوعيــة وإحتيــاج القطــاع المســتهدف لمشــاركة القطــاع الخــاص.

 	

هــذه االســتراتيجية تعتبــر امتــدادًا لالســتراتيجية المشــار إليهــا أعــاله، واســتجابًة لرؤيــة المملكــة )2020(، حيــث يلبــي مشــروع االســتراتيجية تطلعــات 

الــوزارة مــن برامــج تعزيــز المشــاركة مــن خــالل تحقيــق األهــداف اآلتيــة:

أواًل: فرص األعمال االستثمارية

مشروع "استراتيجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص"

المساهمة في 
تحسين جودة 

مخرجات التعليم

تحسين جودة 
الخدمات المساندة 

والبيئة المدرسية

تخفيف العبء اإلداري 
عن الوزارة ومساعدتها  

على التركيز على 
نشاطات التعليم

ترشيد اإلنفاق 
على برامج 

التعليم

وتزخــر الصناعــة التعليميــة المحليــة بمقومــات وامكانــات كبيــرة تشــكل بمجملهــا قــوة اقتصاديــة يمكــن لهــا أن تســهم فعليــًا فــي أن تكــون رافــدًا مــن الروافــد 

التنمويــة والتحــول نحــو تصديــر تلــك الخدمــات، وجــذب األســواق اإلقليميــة لهــا. ويوضــح الشــكل التالــي أبــرز اإلمكانــات والمقومــات األساســية المتوفــرة فــي الصناعة 

التعليميــة المحليــة والتــي مــن أبرزهــا حجــم المــدارس الــذي يربــو تعدادهــا عــن )28( ألــف مدرســة بطاقــة تســتوعب مــا يربــو عــن )7( مالييــن طالــب وطالبــة يقــوم 

بتدريســهم حوالــي )  550 الــف( معلــم ومعلمــة. باإلضافــة إلــى الجامعــات المحليــة، والمرافــق التابعــة مــن مستشــفيات تبلــغ )21( مستشــفى جامعــي، ومرافــق 

وأوديــة تقنيــة، وغيرهــا مــن المرافــق المســاندة الداعمــة لتطويــر الصناعــة التعليميــة. كمــا أن وجــود أصــول اســتثمارية بحجــم )30( مليــار لــدى الــوزارة، باإلضافــة 

إلــى توفــر صنــدوق اســتثماري وأوقــاف للجامعــات، فضــاًل عــن وجــود شــركات اســتثمارية )مجموعــة شــركات تطويــر القابضــة( متخصصــة فــي المجــاالت التعليميــة 

الرئيســة والمســاندة تعتبــر أذرعــًا اســتثمارية تســهم فــي دعــم برنامــج التحــول الوطنــي فــي الصناعــة التعليميــة. 

خدمات التعليم 
الرئيسية

التعليم 
األهلي

التعليم قبل 
االبتدائي

التغذية 
المدرسية

النقل
المدرسي

البنية 
التحتية 

المدرسية 
(المباني)

خدمات التعليم 
المساندة
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المبــادرات المقترحــة وفق األهداف االســتراتيجية لمشــروع "توســيع الشــراكة 
مــع القطــاع الخاص"

 طرح وتنفيذ برامج
 الشراكات مع القطاع

الخاص

 تشجيع التكامل بين
 كافة الجهات المعنية

 في القطاعين
الحكومي والخاص

 توفير الحلول
 التمويلية
المناسبة

 رفع مستوى الجاهزية
 لدى الوزارة بما

 يتواكب مع توسيع
 الشراكة مع القطاع

الخاص

 إعادة الهيكلة بما يتواكب مع تخصيص
األنشطة

 توحيد و تسهيل اإلجراءات مع
الجهات المعنية

 تعزيز شراكة المنشآت الصغيرة
والمتوسطة

 تسويق شراكات التكامل مع
الجهات المعنية

 توسيع نطاق عمل مركز خدمات
المستثمرين بالقابضة

 تحديث األنظمة
والتشريعات ذات العالقة

شركة تطوير لتشغيل
المدارس الحكومية

 شركة تطوير لتشغيل المنشأت
التعليمية والمهنية

 شركة تطوير األنشطة
الطالبية والرياضية

 شركة تطوير
التربية الخاصة

شركة تطوير لخدمات
التعليم المبكر 

 تأسيس صندوق استثماري مع
صندوق الصناديق

شركة تطوير للتجهيزات  المدرسية

شركة تطوير  األمن والسالمة

 شركة تطوير  لالستثمار
والتنمية العقارية

شركة تطوير التشغيل والصيانة

 شركة تطوير للتغذية المدرسية

شركة تطوير الخدمات الصحية

شركة تطوير لإلستثمار البشري

األنشطة الرئيسية

األنشطة المساندة

طرح منتجات تمويلية

 تطوير حزمة
حوافز  للمستثمرين

 طرح
منتجات وقفية

 تطوير حزمة من نماذج االمتياز
 لتشغيل المدارس

 تأسيس وحدة إلدارة استراتيجية
توسيع الشراكة

تحديث األنظمة والتشريعات الخاصة 
باالستثمار

ارتباط أهداف برنامج التحول الوطني بمبادرات الخطة االستراتيجية

تخفيف العبء اإلداري عن الوزارة 
ومساعدتها  على التركيز على 

نشاطات التعليم

المساهمة في تحسين جودة 
مخرجات التعليم

تحسين جودة الخدمات المساندة 
والبيئة المدرسية

ترشيد اإلنفاق على برامج 
التعليم

9

11

12

10

إتاحة خدمات التعليم لكافة 
شرائح الطالب

شركة تطوير لخدمات 
التربية الخاصة   

شركة تطوير لالستثمار البشري

شركة تطوير للخدمات الرياضية واألنشطة الطالبية

شركة تطوير للخدمات الرياضية واألنشطة الطالبية

مبادرات استراتيجية توسيع الشراكة 

تأسيس صندوق 
استثماري

شركة تطوير لخدمات 
التغذية المدرسية

شركة تطوير لالستثمار 
والتنمية العقارية

شركة تطوير لخدمات 
التشغيل والصيانة

شركة تطوير لخدمات 
األمن والسالمة

شركة تطوير لخدمات 
التربية الخاصة

شركة تطوير 
للتجهيزات المدرسية

شركة تطوير 
لالستثمار البشري

شركة تطوير  
للخدمات الصحية

شركة تطوير لخدمات 
التربية الخاصة

جميع الشراكات المقترح تأسيسها في مجاالت األنشطة الرئيسة والمساندة

جميع الشراكات المقترح تأسيسها في مجاالت األنشطة الرئيسة والمساندة

جميع الشراكات المقترح تأسيسها في مجاالت األنشطة الرئيسة والمساندة

طرح منتجات 
تمويلية

طرح منتجات 
رقمية

شركة تطوير لتشغيل المدارس الحكومية

شركة تطوير لتشغيل 
المدارس الحكومية

تحسين استقطاب المعلمين 
وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم

تحسين البنية التعليمية المحفزة 
لالبداع واالبتكار

تطوير المناهج وأساليب 
التعليم والتقويم

تعزيز القيم والمهارات 
األساسية للطلبة

تعزيز قدرة نظام التعليم لتلبية 
متطلبات التنمية واحتياجات سوق 

العمل

تنويع مصادر تمويل مبتكرة وتحسين 
الكفاءة المالية لقطاع التعليم

رفع مشاركة القطاع العام 
والخاص في التعليم

2

3

4

5

6

7

8

1

وبعــد اســتعراض مبــادرات الخطــة االســتراتيجية كافــة نــود أن نوضــح الربــط بينهــا وبيــن أهــداف برنامــج التحــول الوطنــي الخاصــة بــوزارة التعليــم، حيــث يوضــح الجــدول 

أن كل هــدف مــن هــذه األهــداف يقابلــه مبــادرة علــى األقــل مــن مبــادرات الخطــة االســتراتيجية للمســاهمة فــي تغطيــة ذلــك الهــدف.  
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تســهم هــذه المبــادرة فــي تقديــم الخدمــات الرياضيــة وتعزيــز التنميــة المجتمعيــة، ومعالجــة كثيــر مــن المشــكالت 

االجتماعيــة بيــن فئــات الشــباب وترتبــط هــذه المبــادرة فــي توجــه الدولــة لتشــجيع الرياضــة المدرســية ضمــن برنامــج التحــول 

الوطنــي 2020، وتــدور فكــرة هــذه المبــادرة الــى اســتغالل االمكانيــات اإلنشــائية والمرافــق الرياضيــة فــي قطــاع التعليــم  

العــام والجامعــي.  ويمكــن التعمــق فــي دراســة إمكانيــة التشــغيل وادارة البرامــج الرياضيــة التعليميــة. 

مبادرة إدارة األنشطة الرياضية

٢٨ الف 
مدرسة حكومية 

 ٤٠٠٠
مدرسة اهلية 

٢٥  جامعة 
حكومية 

١٠ جامعات 
اهلية 

١٥ كلية

االمكانيــات اإلنشــائية 

شــرعت الشــركة بدراســة جــدوى مبــادرة إنشــاء شــركة الطاقــات البشــرية )HCC( لخدمــة وزارة التعليــم؛ لتخفيــف العــبء 

اإلداري والمالــي عــن الــوزارة والمواءمــة بيــن المتطلبــات الوظيفيــة )الجــدارات والمهــارات فــي التوصيــف الوظيفــي( 

ــدى وزارة  ــب ل ــون طل ــن ملي ــر م ــذه الدراســة وجــود أكث ــا دعــا له ــة. ومم ــال المهني ــي األعم ــي لممارس ــار المهن والمس

الخدمة المدنية لالنضمام إلى التعليم،  إذ يبلــــغ عــــدد العامليــــن نحــــو  880,000  موظــــف فــــي القطــــاع التعليمــــي 

والمهنــــي. يمثلــون أكثــر مــن نصــف العامليــن بالدولــة  منهــم حوالــي 550 الــف معلمــًا ومعلمــة يمثلــون حوالــي ٪62. 

وللحاجــة الماســة إلــى اتبــاع معاييــر مهنيــة احترافيــة لتوظيــف المعلميــن و بــدء االعــــداد للدراســــة فــــي الربــع الثالــث 

مــن 2016 م وتســتكمل فــي بدايــة العــام 2017م.

)HCC( مبادرة الطاقات البشرية

1،000،000 طلب متعثر 
لدى الخدمة المدنية 
لالنضمام الى التعليم

حوالي 550 الف معلمًا 
ومعلمة

يبلــغ عــدد العامليــن نحــو  
880,000  موظــف فــي 

القطــاع التعليمــي والمهنــي. 
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تســتهدف تنظيــم االســتخدام األمثــل للمنشــآت التعليميــة لرفــع اإلنتاجية )تقليــل اإلنفاق ورفــع الكفاءة( ، والمســاهمة 

ــم بكافــة  ــز القطــاع الخــاص لالســتثمار فــي التعلي ــم ، وتحفي ــق خطــط المملكــة االســتراتيجية فــي التعلي فــي تحقي

مجاالتــه، ورفــع نســبة المشــاركة فــي تشــييد المبانــي وتشــغيلها ، وأهميــة تشــجيع المنافســة علــى تقديــم خدمــات 

تعليميــة متميزةبمــا يحقــق أقصــى قــدر مــن الفائــدة علــى الفــرد والمجتمــع

مبادرة إدارة وتشغيل المنشآت التعليمية

عدد مباني المدارس الحكومية 
اكثر من 25 الف مبنى 

مدرسة
 اهلية واجنبية 

عدد المباني المستأجرة 
للمدارس الحكومية اكثر من 8 

االف مدرسة 

4 االف 
مدرسة

اكثر من 25 
الف مبنى 

اكثر من 8 االف 
مبنى مستأجر

ينمــو ســوق االستشــارات فــي المملكــة بســرعة ويتوســع فــي مجــاالت متعــددة فــي القطــاع العــام والخــاص خصوصــًا 

فــي قطــاع التعليــم والقطاعــات المســاندة حيــث بلــغ حجــم االستشــارات فــي عــام 2012 أكثــر مــن 2,9 مليــار ريــال 

ــال ســعودي  ــار ري ــر مــن 5,2 ملي ــغ  الــى أكث ــول عــام 2016 أن يصــل المبل ســعودي  ويتوقــع بحل

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تكويــن مركــز استشــارات دولــّي كأحــد قطاعــات شــركة تطويــر التعليــم القابضــة، تقــّدم مــن 

خاللــه الخدمــات االستشــارية المتخصصــة فــي مجــال االســتراتيجيات والتنفيــذ االســتراتيجي ويكــون موجهــًا الــى قطــاع 

التعليــم بالدرجــة األولــى والقطاعــات الحكوميــة األخــرى، ونظــرا إلفتقــار الســوق الســعودي للخبــرات المحليــة المميــزة 

حيــث تســيطر المكاتــب األجنبيــة علــى حوالــي 85٪ مــن إجمالــي حجــم الســوق و ومــن محفــزات هــذه الدراســة ازديــاد 

الطلــب علــى االستشــارات فــي المملكــة ودول مجلــس التعــاون الخليجــي والعالــم العربــي حيــث  يبلــغ حجــم الســوق 

فــي دول مجلــس دول التعــاون الخليجــي حوالــي 10245 مليــون ريــال ســعودي تمثــل المملكــة حوالــي 45٪ مــن حجــم 

ــي  ــي فــي مجالهــا و التوســع عل ــة جــزء مــن الســوق المحل ــر مــن هــذه الدراســة تغطي الســوق، وتطمــح شــركة تطوي

المســتوى االقليمــي والدولــي.

مبادرة الخدمات االستشارية

القطاعات االخرى من القطاع العام االستشارات في قطاع التعليم

٪11٪21٪68

حجم االستشارات 



39 التقرير السنوي |  شركة تطوير التعليم القابضة  |  38٢٠١٦

تســتهدف استكشــاف فــرص بنــاء نــوادي ترفيهيــة وتعليميــة ذات جــودة  و ربحيــة عاليــة  للمجتمــع  وطــالب الجامعــة 

بالتضامــن مــع الجامعــات الســعودية،  وتعكــس هــذه الدراســة توجــه الدولــة إلــى مشــاركة القطــاع الخــاص بنــاء علــى 

ــز   الشــراكة مــع القطــاع  رؤيــة 2030. وكذلــك تتناغــم مــع تأســيس صنــدوق الصناديــق الــذي يمثــل فرصــة كبيــرة لتعزي

الخــاص.  

ويهــدف المشــروع الــى جعــل الجامعــات بيئــة محببــة وجاذبــة للطــالب واســتثمار أوقاتهــم بشــكل مثالــي بحيــث يتــم 

توفيــر خيــارات متعــددة تناســب رغباتهــم. وأيضــا صقــل المواهــب وتنميتهــا وتوجيههــا بالشــكل الصحيــح لتشــكل قصــة 

نجــاح طويلــة المــدى للطالــب. وتطويــر مهــارات الطــالب الشــخصية بالممارســة  الواقعيــة  للتخطيــط واإلدارة وجعلهم جزء 

رئيســي فــي إدارة النــادي ومشــروعه الخــاص. ويهــدف أيضــا الــى توفيــر بيئــة محفــزة للبحــث والدراســة لرفــع مســتوى 

التحصيــل العلمــي والتفــوق لــدى الطــالب.  وســيتم توفيــر خدمــات متكاملــة تخــدم المجتمــع والــزوار واألنشــطة التــي 

تتناســب مــع افــراد العائلــة واألصدقــاء واالفــراد.

وقامــت الشــركة بطــرح فكــرة مشــروع النــادي الجامعــي "U-Club" علــى الجامعــات  والجهــات الخاصــة  مــن مســتثمرين 

ومطوريــن وجــاري العمــل علــى دراســة إمكانيــة تطبيــق هــذه المنظومــة.

مبادرة أندية  الجامعات
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 دراســــة جــــدوى إلنشــــاء شــــركة متخصصــــة فــــي اســــتثمار أراضــــي وزارة التعليــــم ومنشــــآتها غيــــر المســــتخدمة،  

ــر مربــع فــي جميــع مناطــق المملكــة وتقــدر  ــاص، تقــدر األراضــي بحوالــي 24 كيلــو مت ــاع الخــ ــع القطــ ــاون مــ بالتعــ

قيمتهــا الســوقية بحوالــي 22 مليــار ريــال ســعودي ، حيــث دعــــت حاجــــة وزارة التعليــــم الســــتثمار أراضيهــــا ومنشــــآتها 

غيــــر المســــتخدمة. واالســــتفادة مــــن العوائــــد الماليــــة لتمويــــل احتياجــــات الــــوزارة مــــن البرامــج واألنشــــطة وإعــادة 

االســــتثمار وتــــم االنتهــــاء  مــــن  الدراســــة فــــي  الربــع األخيــر مــن 2016 م.

فرصة االستثمار العقاري

تســتهدف الدراسة إعــداد نمــوذج تعليمــي وبيئــة تعليميــة وفــرص اســتثمارية لالســتدامة الماليــة لمعهــد العاصمــة 

بالريــــاض، ومــــدارس الثغــــر النموذجيــة بجــدة؛ إليجــاد نمــاذج تعليميــة حديثــة تســتهدف تخريــج قيــادات مســتقبلية، 

مــع توفيــر تمويــل مســتدام للمــدارس .

كان المشــــروع ضمــــن عــــدد مــــن المشــــاريع المزمــــع تنفيذهــــا فــــي العــــام 2015\2016، ومــــن ثــــم التوجيــــه لبــــدء 

الدراســة في نهاية 2016  وجــاري اإلعــداد لبــدء الدراســة فــي بدايــة 2017  لتنطلــق مــن الحاجــة إلــى الحفــاظ علــى 

المــــدارس النموذجيــــة التاريخيــة كنمــاذج متميــــزة فــي التعليم.كمــا تعكــس اهتمــام الدولــة بخلــق بيئــة تعليميــة 

منتجــة تخــرج قيــادات مســتقبلية فــي مجــاالت متعــددة، مبنيــة علــى أســس تربويــة وتعليميــة حديثــة، وتحقــق 

االســــتدامة الماليــــة مــن خــالل قنــوات تمويــل جديــدة مثــل انشــاء صناديــق للوقــف و التبرعــات والهبــات وذلــك لتقديــــم 

خدمــــات تعليميــة متميــزة.  

مشروع المدارس النموذجية )العاصمة والثغر(

ســعًيا مــن شــركة تطويــر التعليــم القابضــة إلــى تحقيــق االســتدامة الماليــة، فقــد اشــترت حصــة بلغــت 15٪ مــن شــركة 

المخابــز العربيــة، التــي نشــأت حديًثــا، وتعمــل فــي مجــال تصنيــع المــواد الغذائيــة.  وســتعمل هــذه الشــركة علــى 

المســاهمة فــي تزويــد برنامــج التغذيــة المدرســية بمــا يحتــاج إليــه مــن أغذيــة تناســب الطــالب باالضافــة الــى المورديــن 

األخريــن فــي التغذيــة المدرســية.

شراء حصة  في شركة المخابز السعودية
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ــر التعليــم القابضــة وتــم توقيــع عقــد مشــروع البيئــة االلكترونيــة الذكيــة بكليــة القيــادة واالركان  فــازت شــركة تطوي

ــارية  ــات االستش ــروع الخدم ــالق مش ــم إط ــال، وت ــون  ري ــرون ملي ــة وعش ــال ثالث ــة23,000,000 ري ــي بقيم ــرس الوطن بالح

ــة بشــكل أساســي،  ــات التحــول اإللكترونــي لألكاديمي ــذي يتمحــور حــول متطلب ــة، ال ــة الرقمي ــة االكاديمي ــر البيئ لتطوي

لتنصــب فــي تحســين مســتوى التعليــم والتعلــم مــن حيــث األداء والفعاليــة، ولتحســين جــودة الخدمــة للمســتفيد مــن 

حيــث تبســيط آليــة التعليــم وتحقيــق الضبــط والدقــة واالعتمــاد األكاديمــي للكليــة.

 مشروع البيئة األكاديمية الذكية الرقمية 

مشروعات و استشارات خارجية:

وضع استراتيجية لتأطير العمل 
المؤسساتي وحوكمته لتعزيز 
البنية التحتية بما يخدم أعلى 

معايير األداء األكاديمي 
العالمي.

تطوير وإعادة هندسة اإلجراءات 
وأتمتتها لخدمة الطالب والكادر 

األكاديمي على أكمل وجه 
وضع معايير بيئة حوسبة وبأسرع وقت وأقل تكلفة.

سحابية قابلة للتوسع 
واالستمرار بناًء على 

متطلبات العمل.

دعم استخدام المنصات 
اإللكترونية اإلدارية 

واألكاديمية بالطريقة 
األمثل.

وضع مواصفات خاصة لربط 
وتكامل جميع أنظمة 

العمل. أهداف المشروع

دراســة تأســيس شــركة تعليميــة تطّبــق نظــام )STEM(. ركــزت علــى األهــداف الرئيســة التــي تعكــس المجــاالت المتاحــة 

  STEM لنمــاذج االســتثمار فــي المــدارس المقترحــة، والتــي يمكــن  للعميــل تحقيقهــا. ودعــت إلــى تبنــي برنامــج

الــذي أعدتــه شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة T4EDU STEM، كبرنامــج إثرائــي متكامــل مــع منهــج وزارة التعليــم 

ــزة  ــة، األجه ــة والتدريبي ــواد التعليمي ــب، الم ــاالت التدري ــي مج ــاون ف ــاد التع ــة اعتم ــع إمكاني ــي. م ــام العالم أو النظ

والمعــدات وتقنيــة المعلومــات، وتوعيــة المجتمــع بنوعيــة المنهــج الــذي ســيتم اختيــاره. وأســهمت هــذه الدراســة 

ــي  ــة ف ــم القابض ــر التعلي ــركة تطوي ــداف ش ــق أه ــال ، وتحقي ــر األعم ــارات وتطوي ــدة االستش ــدرات وح ــز ق ــي تعزي ف

ــة. االســتدامة المالي

دراســة جــدوى إنشــاء شــركة متخصصــة إلدارة وتشــغيل ورش الوحــدات التدريبيــة التابعــة للمؤسســة العامــة للتدريــب 

التقنــي والمهنــي علــى أســس تجاريــة.

دراسة جدوى: إنشاء أكاديمية للقطاع الخاص

دراسة جدوى: إنشاء شركة للتعليم التقني والمهني
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ثانًيا: مشروعات تأسيس وتشغيل

ــع  ــي فــي جمي ــم األهل ــب التعلي نقــل مهــام وحــدة خدمــات المســتفيدين الخاصــة بخدمــات المســتثمرين فــي مكات

ــص  ــز متخص ــاء مرك ــالل إنش ــن خ ــة؛ م ــم القابض ــر التعلي ــركة تطوي ــى ش ــات إل ــق والمحافظ ــة بالمناط اإلدارات التعليمي

ــام 2017. ــالل الع ــل خ ــدأ العم ــة، ليب ــات اإلضافي ــص والخدم ــاص للرخ ــاع الخ ــل القط ــوذج عم ــتثمرين بنم ــات المس لخدم

مركز خدمات االستثمار التعليمي

المستثمرون في 
المجاالت التالية

المدارس 
األهلية

المدارس 
معاهد األجنبية

اللغات

مراكز 
التدريب

المراكز 
الثقافية

ــة  ــه، وســتكون خطــة التوســع فــي المرحل ــد انطالقت ــة عن ــع المناطــق التعليمي ــاض جمي يغطــي مركــز خدمــات المســتثمرين بالري

ــاه.  الثانيــة حســب التوزيــع أدن

النطاق الجغرافي لتغطية المركز في مناطق المملكة:

الخطوة األولى
تدشين مركز خدمات 
المستثمرين بالرياض

الخطوة الثانية
العمل على إنشاء 

مركز جدة 

الخطوة الثالثة
العمل على إنشاء 

مركز الدمام 

الزلفي الرس  القويعية  الحوطة 
الخرج األفالج  البكيرية  حائل 
عنيزة  عفيف  شقراء  الرياض 

المجمعة الدوادمي  القصيم  الغاط 
وادي الدواسر

األحساء
حفر الباطن

الحدود الشمالية
المنطقة الشرقية

الجوف جازان صبيا  الليث 
الطائف الباحة  بيشة  تبوك 
القريات جدة  مكة المكرمة 

العال عسير  الطائف  القنفذة 
محايل عسير ينبع  نجران 

المدينة المنورة المخواة 
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ــم كجهــة  ــة وزارة التعلي ــوزارة؛ لرفــع مكان ــن المســتفيدين وال ــز التواصــل بي ــم؛ لتعزي ــوزارة التعلي تشــغيل مركــز اتصــاالت ل

متمّيــزة فــي خدمــات التواصــل وتوفيــر جســور تواصــل إيجابيــة ومنتجــه بيــن منســوبيها وشــرائح المســتفيدين كافــًة مــن 

ــالل  ــن خ ــم م ــات وزارة التعلي ــن خدم ــة م ــتفيدين كاف ــرائح المس ــع ش ــل م ــق التواص ــاعة، لتعمي ــدار الس ــى م ــا عل خدماته

ــر جميــع وســائل التواصــل المتاحــة علــى مــدار 24 ســاعة. توفي

مركز اتصاالت وزارة التعليم )تواصل(

اإلفادة حول 
االستفسارات العامة

اإلفادة حول 
المعامالت اإلدارية 

الدائرة بالوزارة.

تقديم الدعم لعدد من أنظمة 
وبرامج الوزارة (فارس، نور، القسائم 

التعليمية، دروس، خبرات، بوابة 
عين الوطنية، تكامل).

رفع الطلبات للمستفيدين 
للجهات ذات العالقة بالوزارة 
ومتابعتها لحين ورود اإلفادة 

حولها.

الخدمات المقدمة

طالب التعليم العام 
والجامعي

اإلداريون  أولياء األمور
والمستفيدين 

من وزارة التعليم

المعلمون 
والمعلمات

بلغ متوسط 
المكالمات  ٢٠,٠٠٠ 

ا. مكالمة شهرًيّ

قسمت فرق عمل 
على فترات صباحية 

ومسائية.

يعمل المركز من 
األحد - الخميس 

من ٦ صباًحا 
إلى ٩ مساء.

بدأ العمل واستالم 
المكالمات من تاريخ 

 .٢٠/ ٣/ ٢٠١٦

المخرجات واإلنجاز

المستفيدون من الخدمة
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تعمــل شــركة تطويــر مــع وزارة التعليــم علــى انشــاء مركــز خدمــات المعلميــن والــذي يقــدم خدمــات متعــددة ومنوعــة 

)للمعلميــن( تعــود عليهــم بالنفــع والفائــدة تقديــًرا لرســالتهم العظيمــة، وحصولهــم علــى مميــزات مــن الخدمــات التجارية 

والخدميــة فــي المجــاالت كافــة، وتســويق البطاقــة التــي يحصــل عليهــا كل معلــم لتكــون الوســيلة للحصــول علــى ســلة 

مــن العــروض والتخفيضــات الخاصــة.

مركز خدمات المعلمين

خدمات متعددة 
ومنوعة

الخدمات التجارية 
والخدمية في 
المجاالت كافة

بطاقة المعلم  
للحصول على سلة 

من العروض 

مركز خدمات 
المعلمين

ثالًثا: مشروعات لصالح وزارة التعليم

مركــز متكامــل تجتمــع فيــه التخصصــات التربويــة والتأهيليــة فــي منظومــة متناســقة، يقــدم المركــز خدمة المســح في 

المــدارس والروضــات الحكوميــة وخدمــة التشــخيص والتقييــم مــن قبــل فريــق متعــدد التخصصــات داخــل المركــز، باإلضافــة 

ــه  ــى بيئت ــه إل ــدف إعادت ــه به ــق احتياجات ــل وف ــة للطف ــة المالئم ــم الخدم ــة وتقدي ــل الفردي ــط التأهي ــر خط ــى توفي إل

ــر الدعــم المناســب لــه فــي البيئــات الجديــدة  الطبيعيــة فــي المدرســة أو المنــزل كفــرد متفاعــل ومســتقل، مــع توفي

والتــي تتصــف بأنهــا بيئــات مناســبة لقدراتــه وأقــل تقييــًدا.

مركز األمير  سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية الخاصة

المدارس 
األجنبية

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 ٦ 

أسابيع - ٦ 
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
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إنجازات مركز األمير  سلطان بن عبدالعزيز للخدمات المساندة للتربية 
الخاصة

عدد طالب االمتياز
في السمعيات والبصريات 

وعالج اضطراب النطق 
والعالج النفسي والعالج 

الوظيفي

9

٥

عدد زيارات المدارس
٧ روضات
٣ مدارس

٢ معهد التربية الفكرية

عدد متابعين 
حساب تويتر

12

٥٨٢٩

المساهمات المجتمعية
شملت انشطة داخلية وخارجية تم 

تنظيمها بالتعاون مع مختلف الكليات 
والمدارس الحكومية والجامعات

مستفيد
تمت خدمته

جلسه عالجية

٢٥٣٢

٤٨١٥١

٤٥

٤

عدد المتطوعين 
المشاركة في الفعاليات واالنشطة 
والتدريب الصيفي للطالب والتطوع 

في أقسام المركز

مشاريع نوعية
مشروع اللعبة التعليمية
تطبيق الهواتف الذكية
دعم المواصالت (204 

مستفيد)
تعاون بحثي في االعاقة 

السمعية

مركز ا�مير سلطان بن عبدالعزيز
للخدمات المساندة

للتربية الخاصة

 PRINCE SULTAN CENTER
 FOR SPICIAL EDUCATION

SUPPORT SERVICES

مبلغ تدفعه وزارة التعليم كرسوم دراسية للمدارس األهلية لتعليم فئات معينة وضمن شروط استحقاق محددة.

برنامج القسائم التعليمية

التربية الخاصةرياض األطفال 

اإلعاقة الذهنية 
(القابلين 
للتعلم)

التوحد 
(البسيط 

والمتوسط)

فكري سمعي، 
فكري بصري، 
فكري حركي 
(تعدد عوق)

الصم 
المكفوفين

مستوى ثالث 
من مستفيدي 

الضمان 
االجتماعي

المستهدفون في المرحلة األولى
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268   مكتمل
420   مقبول وفي إنتظار تقارير التشخيص

90      مقبول وال تتوفر مدارس أهلية في المنطقة
376    حصول المدارس علي التصاريح

230    في إنتظار اعتماد الدخل الجديد

رياض 
األطفال

التحديات التي تواجه رياض األطفال

قلة أعداد الروضات في بعض المحافظات والمدن.

تخوف المستفيدين من إيقاف المخصصات 
الضمانية عنهم.

إنتقال بعض المستفيدين من مناطقهم.

إنسحاب بسبب طلب تحديث البيانات من وزارة 
العمل والتنمية االجتماعية.

التحديات التي تواجه التربية الخاصة

عدد المقاعد المتوفرة عند بداية العام 730 مقعد.

تقارير التشخيص.

قلة عدد المدارس.

إبتعاد المدارس عن مقر سكن الطالب.

قلة عدد المتقدمين.

قلة عدد الروضات األهلية (14 روضة فقط).

تربية خاصة
مراحل التعليم

تربية خاصة
رياض أطفال

إحصائيات وتحديات

5165

10001375

4193

1007

مستهدفون

مستهدفون

الفصل األول

800

مستهدفون

متقدمين
عن طريق

البوابة

الفصل الثاني

طالب 
فعلي

طالب 
منسحب

3291

ينطلق مع 
بداية الفصل 

الثاني

طالب
مستهدفون

طالب
مستفيدون

رابًعا: مبادرات في مجال التربية الخاصة

تعمــل شــركة تطويــر علــى انشــاء وتشــغيل واحــة المعرفــة للتربيــة الخاصــة لتكــون  الواحــة رافــٌد مهــمٌّ لتنويــع مجــاالت 
الخدمــة المقدمــة، ولتطويرهــا مــن خــالل نقــل المعرفــة وتوطينهــا بالشــراكة مــع المنظمــات العالميــة المتخصصــة فــي 
ــل: التوحــد، وفــرط  ــر المخدومــة بشــكل مباشــر، مث ــات غي هــذا المجــال لدعــم إنشــاء واســتحداث مراكــز متخصصــة للفئ
الحركــة، وتشــتت االنتبــاه وغيرهــا، والبرامــج النوعيــة للتربيــة الخاصــة )مــن خــالل تطبيــق أفضــل الممارســات لــكل فئــة(، 
وتأهيــل الكــوادر البشــرية وتطويرهــا، مــن خــالل مركــز التميز.ويعتمــد مشــروع الواحــة علــى اســتثمار األراضــي الواقعــة 

فــي محيطــة لتكــون المــورد الرئيــس للمشــروع تماشــًيا مــع خطــة التحــول الوطنــي 2020 ورؤيــة المملكــة 2030.

منهجيــة متكاملــة تهــدف إلــى تجميــع كل العمليــات المتعلقــة بالقيــاس والتقييــم والخاصــة بجميــع األدوات واألجهــزة 
ــل الكــوادر البشــرية  ــى مســتوى المملكــة، وتأهي ــة، وحوكمتهــا وأتمتتهــا عل ــس النفســية والقــدرات العقلي والمقايي

علــى تطبيقهــا.

واحة المعرفة للتربية الخاصة

التشخيص الموحد

إنشاء واستحداث مراكز متخصصة 
للفئات غير المخدومة بشكل مباشر، 
مثل: التوحد، وفرط الحركة، وتشتت 

االنتباه وغيرها

البرامج النوعية للتربية 
الخاصة (من خالل تطبيق 

أفضل الممارسات لكل فئة)

تأهيل الكوادر البشرية 
وتطويرها، من خالل 

مركز التميز.
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عملــت شــركة تطويــر التعليــم القابضــة علــى عــدد مــن المبــادرات لدعــم خدمــات ذوي االحتياجــات الخاصــة وذلــك عــن 

ــل القطــاع الخــاص والقطاعــات  ــم إنشــائها أو ستنشــأ مــن قب ــق استكشــاف فــرص التشــغيل لبعــض المراكــز التــي ت طري

ــر الربحيــة( ذلــك ضمــن رســالة الشــركة لدعــم وزارة التعليــم لخدمــة هــذه الفئــة مــن المجتمــع. األخــرى )الخيريــة وغي

ومــن ضمــن المبــادرات التــي قامــت بهــا الشــركة العمــل مــع شــركة أرامكــو الســعودية للحصــول علــى حــق تشــغيل "مركــز 

أجيــال" وهــو  مركــز متكامــل تجتمــع فيــه التخصصــات الطبيــة والتأهيليــة والتربيــة الخاصــة فــي منظومــة متناســقة، 

ويقــدم المركــز خدمــة المســح فــي المــدارس والروضــات فــي المنطقــة الشــرقية وخدمــة التشــخيص والتقييــم مــن قبــل 

فريــق متعــدد التخصصــات داخــل المركــز، باإلضافــة إلــى توفيــر خطــط العــالج الفرديــة وتقديــم الخدمــة المالئمــة للطفــل 

وفــق احتياجاتــه بهــدف إعــادة الطفــل إلــى بيئتــه الطبيعيــة فــي المدرســة أو المنــزل كفــرد متفاعــل ومســتقل.

ــم بالمنطقــة الشــرقية و "مجموعــة الفــوزان" لتشــغيل مركــز متكامــل  كمــا تعمــل الشــركة مــع اإلدارة العامــة للتعلي

تجتمــع فيــه التخصصــات الطبيــة والتأهيليــة والتربيــة الخاصــة، لتقديــم خدمــات للمســتفيدين مــن ذوي اضطــراب التوحــد 

بمدينــة الخبــر.

و تــم العمــل مــع اإلدارة العامــة للتعليــم بالمنطقــة الشــرقية و "مجموعــة المهيــدب" لتشــغيل مركــز متكامــل  لتقديــم 

خدمــات للمســتفيدين مــن ذوي متالزمــة داون بمدينــة الخبــر. باالضافــة الــى " الهيئــة الملكيــة بالجبيــل" النشــاء وتشــغيل 

ــة ومتنوعــة لألشــخاص ذوي  ــة الخاصــة متكامل ــة الخاصــة  يقــدم خدمــات مســاندة للتربي مركــز خدمــات مســاندة للتربي

االحتياجــات التربويــة الخاصــة، وتقديــم خدمــات ريــاض األطفــال للتربيــة الخاصــة بمــدارس الهيئــة الملكيــة بالجبيــل.

وتطمح الشركة الى أن تصل الىحلول تشغيلية لهذه المراكز  خالل العام 2017

فرص تشغيل مراكز متخصصة للخدمات المساندة للتربية الخاصة

خامًسا: مشروعات األعمال التنظيمية

إدارة  تقنية المعلومات :

أبرز 
اإلنجازات

اإلطالق الرسمي لنظام 
المعلومات الصحية HIS في 

مركز األمير سلطان

ترقية نظام المعلومات 
الصحية HIS  وإضافة عدد من 
الخصائص والخدمات الجديدة 

للمركز

تطوير وإطالق بوابة القسائم 
التعليمية والبنية التحتية 

السحابية للبوابة

تم التعامل مع 1625 طلب 
خدمة للموظفين في مقر 

الشركة والمركز

تخفيض تكاليف البنية التحتية 
السحابية بما يقارب 40%

ا بنسبة  إدارة البنية التحتية ذاتًيّ
توقف 0.50%

تطوير البوابة الداخلية (سهل) 
لمركز األمير سلطان، وتشمل 

عدًدا من الخدمات اإللكترونية 
الذاتية للموظفين

إكمال 18 مشروًعا لخدمة إدارة 
تقنية المعلومات وأعمال 

الشركة

تطوير نظام الصادر والوارد 
للشركة
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إدارة  الموارد البشرية:

اإلنجازات

تطبيق خدمات 
التأمين الطبي بعقد 

التأمين الطبي نفسه، 
دون أي زيادة في 

األسعار.

تعريف الخدمات 
المركزية والالمركزية 

 Centralized)
 &Decentralized

.(Services

اتفاقية تقديم 
الخدمات للموارد 

.(SLA) البشرية

 توحيد وحدات 
العمل بإدارة الموارد 

البشرية من خالل:

تفعيل نموذج تقديم 
الخدمات المشتركة لخدمة 
مشروع مركز األمير سلطان 

بن عبدالعزيز للخدمات 
المساندة للتربية الخاصة

توحيد أسعار تعويض التذاكر بناء على 
دراسة األسعار مع أكثر من ٥٥ مزوًدا

إنشاء آلية التسكين على الوظائف 
حسب المؤهالت وسنوات الخبرة 

(مشروع مركز  األمير سلطان)

انشاء سياسات وإجراءات تفصيلية 
لجميع أعمال الموارد البشرية

إنشاء دليل عمل 
الموارد البشرية

إنشاء تصنيف وظائف الفئات 
والمسميات الوظيفية

مراجعة جميع األوصاف الوظيفية 
وتحديثها وتعديلها

توحيد نماذج 
الطلبات

عمل التصنيف الوظيفي 
المتوافق مع مسميات 
الوظائف بوزارة العمل 
والتنمية االجتماعية. 

تحديث وإعادة اعتماد 
الئحة تنظيم العمل 

لشركة تطوير التعليم 
القابضة.

بناء نموذج للخدمات 
المشتركة مع مركز األمير 

سلطان بن عبدالعزيز للخدمات 
المساندة للتربية الخاصة

المشروعات

شركة 
تطوير التعليم القابضة

9 عقود دائمة
14 عقود مؤقتة

 231325815189

تدريب 
تعاوني

التأمين الطبي
76 موظف 

182 أفراد العائلة

15 طلب 
إستقالة

(عقود دائمة)

إجمالي
 الترقيات

مبادرة تطوير
9 سياسات 

وإجراءات تفصيلية
14 نموذج

١٦ عقود دائمة
زيارات 1 عقود مؤقتة

ميدانيه

تأمين طبي
٧٢ موظف 

٧٢ أفراد العائلة

نهاية خدمات
(عقود دائمة)

 إجمالي ساعات 
العمل االضافي

مبادرات تطوير
٢٦ سياسات 

وإجراءات تفصيلية
٢٢ نموذج

مشروع مركز األمير سلطان بن عبد العزيز 
للخدمات المساندة للتربية الخاصة

1712144964812
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دورات تخصصية

دورة 
تدريبية

١٥

٢٤

٩

دورات إدارية

التدريب والتطوير:
تهــدف   الشــركة      إلــى   رفــع   كفــاءة   الموظفيــن   بمختلــف   مســتوياتهم   العلميــة   والعمليــة   ومختلــف   مجــاالت   أعمالهــم   بالشــركة،  

 مــن   خــالل   إلحاقهــم   بــدورات   تســاعد   علــى   تطويــر   المهــارات    بغــرض   رفــع   مســتوى   فاعليــة   إنتاجيــة   الفــرد،   وقيــاس   مــدى   فاعليــة  

 المنجــزات   فــي   إضافــة   قيمــة   ألهــداف   الشــركة . 

 	Risk- Based Auditor
 	for Developers 2013 Sharepoint
 	Board Dynamics and Effectiveness Masterclass
 	Budgeting , Planning & Management Reporting
 	Professional Accouting certificate
 	CFO Programme
 	Financial Skills Development for the Non-Financial
 	Compensation & Benefits
 	Strategic HR Management
 	CHRM
 	Certified Training and Development Professional
دورة المحاسبة	 
مؤتمر الموارد البشرية الدولي 2016	 
صناعة األفالم	 
دبلوم الموارد البشرية	 

 	CFM
 	Certified Administration & Office Management Professional
 	Dynamic Business Reports and Dashboards Using Excel
 	PBA تحليل االعمال االحتالافية
 	Facility Planning & Management
شهادة كامبريدج للحاسب االلي	 
إعداد درسات الجدوى االقتصادية	 
إدارة شؤون العالقات الحكومية ومهارات التفاوض	 
 	Certified Six Sigma Green Belt

تكلفة 
التدريب

برامج 
تدريبية

التدريب  الخارجي

504247 ١٨
متوسط 

تكلفة الفرد

28014

تكلفة 
التدريب

عدد 
الحضور

65650 ٧

عدد 
الحضور

١٨

برامج 
تدريبية

٦
متوسط 

تكلفة الفرد

10942

التدريب الداخلي
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نسب التوطين 

٧٩٪ سعوديين ٦٠

٢١٪ غير سعوديين١٦

نسب التوطين 
في الشركة 

٩٨.٧٪ سعوديين ٧٥

١.٣٪ غير سعوديين١

نسب التوطين 
في مشروع 

ساند

اإلدارة

اإلدارة التنفيذية

اإلدارة القانونية

قطاع االستراتيجيات وتطوير األعمال

قطاع المشاريع

اإلدارة المالية

إدارة المراجعة الداخلية

قطاع الخدمات المساندة

إدارة الموارد البشرية

إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت

إدارة العقود والمشتريات

خدمات المرافق

سعودي

٢

١

١٢

١٠

٩

٤

١

٦

٥

٤

٥

غير سعودي

٠

١

٤

١

١

٠

١

٠

١

١

٥

نسبة التوطين

٪١٠٠

٪٥٠

٪٧٥

٪٩١

٪٩٠

٪١٠٠

٪٥٠

٪١٠٠

٪٨٠

٪٨٠

٪٥٠

نسب التوطين موزعة على إدارات الشركة

إدارة  العقود والمشتريات:

بناء إدارة عقود ومشتريات وفق 
أفضل الممارسات والتطبيقات 

العالمية بما يتوافق مع متطبات 
واحتياجات العمل والشركاء

زيادة فعالية وكفاءة العمل بما يحقق 
رؤية الشركة اإلستراتيجية والمساهمة 

في تحقيق رؤى وتطلعات الجهات 
التعاقدية

بناء بيئة منافسات ذات شفافية 
وعدالة عالية من خالل بناء وإحترام 

السياسات واإلجراءات الداخلية 
والممارسات النزيهة في أنشطة 

التعاقد

دعم أعمال ومشاركة إدارات العقود 
والمشتريات في الشركات التابعة 

أوالتي في طور اإلنشاء



التقريـــر
السنوي
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رؤية ورسالة الشركة

الرؤية 
الشريك األول في الحلول التعليمية المبتكرة والمتكاملة

الرسالة
تمكيــن الشــركاء والمســتفيدين مــن تطويــر منظومــة تعليميــة متميــزة عبــر االســتثمار األمثــل للخبــرات والمــوارد 

والشــراكات

استراتيجية الشركة 2020

طــورت شــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة اســتراتيجيتها لتحقيــق أهدافهــا وتطلعاتهــا والمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة 

2030، مــن خــالل حشــد إمكانياتهــا وخبراتهــا فــي تنفيــذ مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي 2020، وهــو األمــر الــذي ســينعكس إيجابــًا 

علــى مخرجــات العمليــة التعليميــة فــي المســتقبل القريــب - بــإذن اهلل - ويحقــق للشــركة النمــو والربحيــة.

ــة  ــر للخدمــات التعليمي ــل المحفــز الرئيــس ألن تتبنــى شــركة تطوي ــه يمث ــة الخاصــة ب ــم والعناي ــر لقطــاع التعلي كمــا أن الحجــم الكبي

رؤيتهــا الجديــدة وأن تطلــق اســتراتيجية فعالــة تحقــق األهــداف المنشــودة التــي يتطلــع لهــا العمــالء والمســتفيدون وذوو العالقــة، 

مســتهدفة أســواقًا جديــدة وعمــالء جــددًا علــى المســتوى المحلــي واإلقليمــي.

التوجهات االستراتيجية للشركة
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مجاالت عمل الشركة

الحلول الرقمية 
االفتراضية

تطوير المدارس 
ودعمها

المعايير والمحتوى 
والكتب الدراسية

البحوث التربوية 
للخدمات 
االستشارية

االتصاالت واالعالم 
التربوي

الطفولة 
المبكرة

التنمية المهنية 
والقيادية

المحتوى 
التدريبي 

والتنظيمي

خدمات دعم 
الطالب والمهارات

األنشطة غير 
الصفية

أعداد الموظفين

الملخص التنفيذي
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نمو أعداد  المشاريع

مشروعًا

مشروعًا

مشروعًا

مشروعًا

التطوير المدرسي والمهني

١٠٢٠
مسار إشرافي

تطبيق

٥٤
وحدة تطوير مدرسي

تأهيل

٣٠٠
مدرسة بوصفها منظمة 

ذاتية التطوير

5239 مستفيد

٣٦٢٥
قائد مدرسة من برامج 

قيادية

إستفادة

٣٧
مبادرة نوعية تدعم عملية 

التعليم والتعلم

إعتماد

١٤٥
برنامج للقيادة المدرسية

تنفيذ
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برنامج تطوير المدارس للعام 2016

789
ورشة عمل

11،129 مستفيد

967
دورة تدريبية

20،797 مستفيد

65
معرض

5239 مستفيد

38
شراكة مجتمعية

128
حلقة نقاش

1878 مستفيد

207
ملتقى

6947 مستفيد

649
زيارة إشرافية

3888 مستفيد

الفعاليات

برنامج الطفولة المبكرة

برنامــج يعنــى بتطويــر مرحلــة التعليــم فــي الطفولــة المبكــرة، ووضــع المعاييــر التــي تضمــن مســتوى عاليــًا مــن الجــودة 

ــاء الشــخصية الشــمولية  لمــا يقــدم للطفــل مــن ســن )1-8( ســنوات، ويهــدف إلــى تقديــم حلــول متكاملــة تؤســس لبن

للطفــل فــي ضــوء أفضــل الممارســات النمائيــة.

تطوير مناهج
رياض األطفال

معايير التعلم 
المبكر النمائية

الدليل التنظيمي 
واإلجرائي لمرحلة 

رياض األطفال 
والحضانات

(حضن)
لتأهيل الحضانات لرعاية 
األطفال وتعليمهم من 

الميالد وحتى سن 3 سنوات

(أسس)
أسس تربوية لألسر 

لتثقيفها في مجاالت 
تربية األطفال ورعايتهم
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برنامج الطفولة المبكرة

أدلة 
عمل

٥

مناطق طبق
فيها برنامج 

(حضن)

٣

متدربة

١٠٤٤

ويبنار

٣

مدربة 
مركزية

١٣

حقائب 
تدريبية

٥

برنامجًا 
تدريبيًا

٤٥
أفالم 
مرئية

٥

إصدارات  
لتثقيف 

األسرة

٧

برنامج التربية الخاصة

برنامــج يســعى لتطويــر التربيــة الخاصــة مــن خــالل إعــادة بنــاء المدرســة لتحتضــن كل الطــالب  وتقبلهــم بدرجــة متســاوية. وتقــوم فكــرة البرنامــج علــى 

تنفيــذ التعليــم الشــامل بالشــراكة مــع أحــد بيــوت الخبــرة العالميــة المتخصصــة.

٢٠٠
معلم ومعلمة

تأهيل

٢٠
مساعد معلم

تعيين

٦
مدارس للتعليم 

الشامل

تطبيق

10
حقائب تدريبية

إعداد

250
متدرب

تدريب

٨
أدلة عمل

إعداد
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برنامج التطوير المهني

برنامــج يحــوي مجموعــة مــن العمليــات الشــاملة والمنظمــة والمســتمرة، والتــي تســتهدف االرتقــاء بمســتوى األداء التربــوي مــن خــالل دمــج الفئــات 

المســتهدفة فــي مجموعــة مــن األنشــطة الموجهــة نحــو نموهــم المهنــي، بحيــث تزودهــم بالمعــارف، وتكســبهم المهــارات، وتنمــي اتجاهاتهــم 

اإليجابيــة نحــو مهنتهــم التعليميــة، وتنفــذ عمليــات التطويــر المهنــي فــي هــذا البرنامــج باســتخدام منتجــات وطــرق متنوعــة؛ تتوافــق مــع أحــدث 

وســائل وتقنيــات العصــر، وبمــا يضمــن معالجــة احتياجــات التطويــر والتحســين المهنــي للعامليــن فــي قطــاع التعليــم.

برنامج التطوير 
المهني 154

ويبنار

21
حقيبة تدريبية 

إلكترونية

38
مدربًا

13
ورشة عمل

13
حقيبة 
ودليًال

تطوير المحتوى والمعايير 

بنــاء معاييــر المحتــوى التعليمــي وتحكيمهــا ، وبنــاء المحتــوى التعليمــي وتطويــره ، وإعــداد برامــج التطويــر المهنــي التخصصــي وتنفيذهــا 

للمعلميــن

تطوير المحتوى
والمعايير اللغة 

اإلنجليزية

الحاسب اآللي 
وتقنية 

العلوم والتقنية المعلومات
والهندسة 
والرياضيات

 التطوير 
المهني 
(تمكين)

المراكز 
العلمية



77التقرير السنوي |  شركة تطوير الخدمات التعليمية  |  ٢٠١٦ 76

المراكز العلمية

ــطة  ــات واألنش ــج والفعالي ــا البرام ــارس فيه ــم وتم ــات، وتصم ــوم والرياضي ــم العل ــر تعلي ــم تطوي ــة تدع ــة وجاذب ــورة ماتع ــة متط ــة تعليمي ــز تربوي مراك

ــة ــة والتعليمي ــداف التربوي ــق األه ــة ولتحقي ــة العلمي ــر الثقاف ــي نش ــاهمة ف ــر للمس ــدث المعايي ــق أح ــة وف التعليمي

 STEM حقيبة
التدريبية

٤٨

مستفيد
طالب \ طالبة

٩٦٠٠٠

مدرسة

١٣٩٩

 STEM مراكز
مدرسية تم إنشاءها

٧

مراكز علمية تم 
تشغيلها

٣

عربات علمية 
متنقلة تم تشغيلها

٦

مكان عام

٤٣

المراكز العلمية
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تحسين تعليم وتعلم اللغة اإلنجليزية

برنامج تدريبي في التطوير المهني لتأهيل المعلم على تدريس مناهج اللغة اإلنجليزية في مراحل التعليم العام

دور نشر تم 
التعاون معها

٣

 تطوير مهارات معلمين 
\ معلمات لتدريس 
المناهج الحديثة

 تطوير المهارات اللغوية
 للمعلمين والمعلمات 

81005300

طرائق تعليم 
اللغة اإلنجليزية

2400

معلم\ معلمة
اختبار شامل 

لتحديد المستوى

6500

تطوير تعليم الحاسب اآللي وتقنية المعلومات

ــات  ــر الكفاي ــن وتطوي ــات المعلمي ــر كفاي ــة وتطوي ــر مناهــج وطني ــاء معايي ــة المعلومــات وبن ــم وتأليــف مناهــج الحاســب وتقني برنامــج يعنــى بتصمي

ــة المعلومــات فــي المــدارس الســعودية ــي وتقني ــع مشــرفي ومشــرفات الحاســب اآلل ــة لجمي المهني

إعداد وتصميم 4 حقائب تدريبية 
لتدريب المدربين والمعلمين على 
تدريس مناهج مادة الحاسب اآللي 
وتقنية المعلومات للصف الثاني 

والثالث المتوسط للفصلين 
الدراسيين األول والثاني.

عقد 14 دورة تدريبية تستهدف 
كل منها تأهيل 20 من المدربين 

المركزيين من المشرفين 
والمشرفات على مقرر الثاني 
والثالث المتوسط  بمجموع  

280 مدرب مركزي

التعاون مع الوزارة في 
تدريب 7500 معلم ومعلمة 
حاسب ّالي على مقرر الثاني 

والثالث المتوسط

استفادة أكثر من 
3000000 طالب وطالبة من 

منهج الحاسب الجديد
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 STEM برنامج العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات

برنامــج يهــدف إلــى رفــع جــودة تعليــم وتعلــم العلــوم والرياضيــات مــن خــالل حــل المشــكالت التــي تواجــه تعلمهمــا كالخلفيــة العلميــة للمعلميــن 

والتركيــز علــى الجانــب النظــري علــى حســاب التطبيقــي ومحدوديــة فــرص تعلمهمــا خــارج المدرســة  

431
مدرب ومدربة

تأهيل وإعداد

2640
ساعة تدريبية

٣٣
حقيبة تدريبية

إعدادتأهيل وإعداد

تأهيل وإعداد

٢٩٠
مدرب محوري 

ومركزي

برنامج التطوير المهني المتمازج لمعلمي العلوم والرياضيات )تمكين(:

ــر المهنــي للمعلميــن وبمشــاركة  ــر برامــج التطوي ــات، وقــد تــم إعــداده وفــق أعلــى متطلبــات ومعايي برنامــج موجــه لمعلمــي العلــوم والرياضي

أكثــر مــن 100 خبيــر تعليمــي وطنــي ودولي،ويهــدف إلــى دعــم المعلــم فــي بنــاء بيئــة تعليميــة محفــزة تتمحــور حــول الطالــب، وتمكينــه مــن 

احتياجاتــه فــي مجــال التخصــص وطــرق واســتراتيجيات التدريــس.

١١
حقيبة تدريبية

تجهيز وتنصيب

٣٧٥
وحدة تعلم 

إلكترونية

٤٤
دورة

تنفيذتدريب

١١٠٠
مستفيد معلم 

ومعلمة

١٤٥
مدرب

تدريب
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الخدمات والحلول اإللكترونية

برنامــج يعنــى بتوفيــر خدمــات تعليميــة بصيغــة رقميــة ميســرة لجميــع أطــراف العمليــة التعليميــة، وذلــك مــن خــالل منصــات ومواقــع إلكترونيــة يتــم 

تطويرهــا باحترافيــة ومهنيــة بصــورة متواصلــة

مستفيد

2.870.440

٣٠

بوابة إلكترونية 
وتطبيق تم 

تطويرها

١٥٠

برنامج تدريب 
الكتروني

2،000،000

عملية 
تحميل

مقررات

12.000 3.000

إثراء رقمي و 
تفاعلي

أكثر من أكثر من

أكثر منأكثر من

أكثر من

3000

دليل 
معلم

21،702

درس
الكتروني

أكثر منأكثر من

بوابة عين

منصة إلكترونية تعنى بتقديم خدمات وحلول التعليم اإللكتروني، وتستهدف جميع طالب وطالبات المملكة ومعلميها وأولياء أمورهم،

3000
مقرر

869548

3288
دليل معلم

363521

14481
درس الكتروني

379084

زائر 
داخل المملكة

زائر 
خارج المملكة

2797318

٥

تسجيل 
معلم

137376

تسجيل 
طالب

تسجيل 
ولي أمر

108473

123624

10632
إثراء تفاعلي

108515
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نظام عين للتعلم الذكي

مدرســة إلكترونيــة تقــدم حلــواًل تعليميــة افتراضيــة وبديلــة لضمــان نشــر التعلــم واســتدامته، وإتاحــة فــرص التعلــم لمــن ال يســتطيع الوصــول إلــى 

المدرســة، كمــا أنهــا تعنــى بالفئــات الطالبيــة كافــة علــى مختلــف أنواعهــم، وتقــدم خدمــات تعليميــة افتراضيــة متنوعــة.

514
مدرسة

دعم

1867
فصل

٤٥٩٣
درس

تقديمإنشاء

توفير

٤٠٠٠
درس في القنوات

  عين - بوابة التعليم الوطنية -خطط درسك

خدمة إلكترونية تمكن المعلمين من إعداد خطط الدرس اليومية بشكل إلكتروني، وتقدم إرشادات التخطيط األمثل لهم 

خطة
تطبيقية

٢٠٠

وسيلة إستراتيجية
تعليمية

٢٦١١٠

٦٠٠٠

تلميحة 
دروس
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التدريب اإللكتروني

 منصــة إلكترونيــة لتقديــم ورش العمــل والــدورات التدريبيــة التــي تركــز علــى أســس ومهــارات التعليــم اإللكترونــي، والتصميــم التعليمــي ومكونــات 

الــدروس التفاعليــة ومعاييــر إعدادهــا مــن الجانــب النظــري التثقيفــي والجانــب العملــي التطبيقــي

دورة تدريبية
للمعلمين

60

دورة تدريبية
لإلداريين

36

إداري مستفيد من 
الدورات التدريبية

11700

منصات 
تدريبية

4

حاضر للدورات

5950

مشاهدة للبرامج 
المسجلة

7125

مسجل بالدورات 
التدريبية

15810

اجتماع في 
منصة االجتماعات 

االفتراضية

134

الحد الجنوبي - مدرسة صبيا الصيفية االفتراضية

ــة بهــا  ــع الخدمــات التعليمي ــر جمي ــم توفي ــرة الصيــف وت ــا خــالل فت ــم العــام فــي محافظــة صبي ــة التعلي مــت لطلب ــة ُقدِّ ــة افتراضي مدرســة إلكتروني

للطلبــة المشــاركين مــن دروس تفاعليــة ومتابعــات تربويــة واختبــارات تحصيليــة ومكتبــة رقميــة تتوفــر فيهــا جميــع الــدروس للعــودة لهــا فــي أي 

وقــت

دروس الفصول 
االفتراضية
(بث مباشر)

2000

أسئلة
بنك األسئلة

60،000

أهداف
بنك األسئلة

19،000

3762

االختبارات
االلكترونية
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ة إعــدادًا علميــًا وعمليــًا محترفــًا ، ضمــن شــراكات دوليــة وأســاليب تدريبيــة تتصــف  ــي حاجــات وزارة التعليــم مــن الخبــرات التعليميــة المعــدَّ برنامــج يلبِّ

بالتنــوع واإلعــداد المتقــن.

ويســتهدف البرنامــج فئــات مختلفــة يجمعهــا أنهــا فئــات ذات تأثيــر مباشــر علــى المدرســة. حيــث اســتهدف البرنامــج الفئــات الفاعلــة )المعلمــون - 

القيــادة المدرســية - اإلشــراف التربــوي - اإلرشــاد الطالبــي(.

بوابة خبرات للمعلمين

بوابــة إلكترونيــة تســتعرض 50 إســهامًا فــي أكثــر مــن 12 مجــااًل، كالطــب والفلــك والرياضيــات والكيميــاء والميكانيــكا وغيرهــا، ضمــن حقبــة زمنيــة 

تبــدأ مــن عــام 180 هجريــة إلــى عصرنــا الحالــي. وتهــدف إلــى تعزيــز اإلبــداع وتشــجيع االبتــكار لــدى الطــالب وتتنــاول شــرح اإلســهامات بأســلوب 

علمــي ســلس ومشــوق، كمــا توفــر مقاطــع مرئيــة لــكل إســهام، واختبــارًا ولعبــة مشــوقة ومراجــع علميــة لالســتزادة وأنشــطة مقســمة حســب 

المرحلــة العلميــة لتعزيــز التعلــم بالتطبيــق

بوابة إسهامات العلماء المسلمين
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األنشطة الطالبية والمجتمع

أندية الحي

ــالب  ــتهدف الط ــة، وتس ــة والترويحي ــطة التعليمي ــة األنش ــا لممارس ــكنية وتجهيزه ــاء الس ــل األحي ــدارس داخ ــيس م ــي تأس ــل ف ــص يتمث ــج متخص برنام

ــدوام الرســمي وخارجــه ــة  الحــي خدماتهــا خــالل وقــت ال ــى أفــراد المجتمــع بشــكل عــام. وتقــدم أندي ــات -بشــكل خــاص - إضافــة إل والطالب

٤١٩٢

برنامج تعريفي 
برؤية المملكة 

٢٠٣٠

٥٣١٢

برنامج لدعم 
التحصيل 
الدراسي

٩٢٨٨

برنامج في مجال 
البطوالت 

واالستضافات وااللعاب

٦٨٣١

عمل في مجال 
التطوع

٩١٩٨

برنامج 
فني

٥٨٨٣

برنامج زيارات 
ورحالت

٢١٧٨٩

برنامج رياضي 
صحي

١١٩٢٢

برنامج 
اجتماعي

٧٧٦٩

برنامج 
علمي

٧٤٣١

برنامج 
مهني

٦٣٦٣٣

برنامج وفعالية 
نفذت داخل 

األندية

٤٠٠

نادي حي تم 
تشغيله

٧٣٤١

برنامج وفعالية 
خارج األندية

(مدارس - حدائق - مراكز)

٤٣٨٢٥

برنامج 
ثقافي

٥١٢٦

برنامج 
لألسرة

مهارات الحياة وسوق العمل

برنامــج متخصــص يعمــل علــى تعزيــز المهــارات الحياتيــة وســوق العمــل لتنميــة مهــارات الطــالب ليؤهلهــم لتحمــل المســؤولية, واإلنتــاج بفاعليــة 

عاليــة, والنجــاح فــي حياتهــم األكاديميــة والمهنيــة

مصفوفة
المهارات
الحياتية

صناعة 
حمايةأتألقانتلالتطوعالحوارمهاراتياألعمال

١٨

حقيبة 
تدريبية

٢٣٢٩٢

تدريب
طالب

٥٠٠

تدريب مدربين 
ومدربات

٨

مشاريع متخصصة
في

تنمية المهارات
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 برنامج الرياضة المدرسية

برنامــج متخصــص يوفــر بيئــة تعليميــة وتدريبيــة جاذبــة للمعلــم وللطــالب فــي جميــع األعمــار  مــن أجــل تعزيــز وإتقــان مهــارات األنشــطة واأللعــاب 

الرياضيــة والعمــل الجماعــي لديهــم ومســاعدتهم علــى تحمــل المســؤولية والقيــادة ، ويهــدف البرنامــج إلــى تحقيــق الريــادة فــي مجــال تطويــر 

الرياضــة ورفــع مســتوى ممارســة األلعــاب الرياضيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ومــن ثــم اســتقطاب أعــداد أكبــر لممارســتها لتحقيــق جوانــب 

الصحــة والترفيــه والتنافــس

٨٠,٠٠٠

طالب
مستفيدين

٢٢٠

قيادة تربوية
مستفيدين

١٠٠٠

معلم 
مستفيد

٣٠

برامج تدريبية 
منفذة

٣

حقائب
تدريبية

٢٥

إقامة مهرجانات 
محلية في لعبة 

الجودو

٣٠

تجهيز مدارس 
بأدوات السلة 

لألطفال

تجهيز مدارس 
بأدوات السلة 

للكبار

٣٠

٨

إقامة بطوالت 
كرة سلة

داخل المدارس

إقامة لعبة 
كرة اليد

إقامة لعبة 
الكاراتيه

٢٤٧٠٠

طباعة إصدارات 
المشروع

٦

٣٠

إقامة بطوالت 
كرة سلة

أكثر منأكثر من

تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي

برنامــج متخصــص يعمــل علــى إعــداد جيــل يتمتــع بصحــة جيــدة و أنمــاط حيــاة صحيــة ســليمة، والغايــة منــه تحســين مســتوى الحيــاة الصحيــة ألفــراد 

المجتمــع المدرســي وأســرهم مــن خــالل تزويدهــم بالمفاهيــم والمهــارات وتكويــن االتجاهــات اإليجابيــة لممارســة النشــاط البدنــي والتغذيــة الســليمة 

والســلوك الحياتــي الصحــي، ويعمــل البرنامــج علــى تجهيــز المــدارس وتدريــب المعلميــن علــى المفاهيــم والمهــارات الالزمــة لتطبيــق المنهج الدراســي 

واألنشــطة غيــر الصفيــة مــع التركيــز علــى المهــارات الحياتيــة المرتبطــة بنمــط الحيــاة الصحــي.

معارض لمنتجات برنامج تعزيز الصحة في ثالث إدارات تعليمية مختلفة.

مدربًا
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الكفاءة الداخلية

منهجية الشركة وقدراتها في إدارة المشروعات وتنفيذها

لتحقيق أكبر قدر من 
القيمة المضافة 
لمشروعات الوزارة

أحدث األنظمة 
التقنية في 

التخطيط 
والمتابعة وإدارة 

الموارد

أحدث المنهجيات 
واالجراءات والسياسات 
المتطورة والمعتمدة

كوادر بشرية مؤهلة 
وشبكة واسعة من 
الخبراء والمسشارين

سجل تاريخي متميز 
في تنفيذ مشاريع 

وبرامج متنوعة

شراكة محلية 
ودولية متعددة

تنمية الموارد البشرية
حرصــت الشــركة علــى تطويــر أداء الموظفيــن ورفــع كفاءتهــم المهنيــة مــن خــالل تنفيــذ خطــة تطويريــة وتدريبيــة متكاملــة تلبــي احتياجــات الشــركة 

وكوادرهــا البشــرية وتســهم فــي تطويــر مهاراتهــم وقدراتهم

18
برنامجًا 
تدريبيًا

3
برامج تدريبية

تعاونية \ 
صيفية

6
برامج ساعات 

تطوير
برامج تثقيفية

14
ورش عمل

662
مستفيد
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ســعت الشــركة ألتمتــة أنظمــة وإجــراءات العمــل وتحويلهــا إلــى بيئــة إلكترونيــة تســهم فــي تجويــد إجــراءات العمــل وتقلــل التكلفــة وتختصــر الوقــت 

وتســهم فــي ضبــط الجــودة، وذلــك مــن خــالل توفيــر عــدد مــن األنظمــة اإللكترونيــة الداعمــة وهــي:

نظام )ERP( إدارة األنظمة المالية واإلدارية في قطاع الخدمات المساندة )الشؤون اإلدارية والموارد البشرية، المالية، العقود والمشتريات(.	 

نظام )EPM( لمكتب إدارة المشاريع.	 

نظام إدارة وأرشفة الوثائق إلكترونيًا.	 

األنظمة التقنية إلدارة الشؤون اإلدارية والموارد البشرية

:)ERP-HR( نظام الخدمات الذاتية لموظفي الشركة

ــدء تطبيــق نظــام الخدمــات الذاتيــة اإللكترونيــة للمــوارد البشــرية فــي الشــركة فــي شــهر أغســطس مــن العــام 2016م وذلــك بعــد اكتمــال البنيــة  ب

ــي.   ــة فــي النظــام يســتفيد منهــا الموظفــون فــي إنجــاز متطلباتهــم وبشــكل إلكترون ــم إطــالق عــدد )9( خدمــات ذاتي ــث ت ــة للمشــروع، حي التحتي

وتظهــر اإلحصائيــات الحاليــة للطلبــات المقدمــة مــن خــالل النظــام منــذ إطالقــه وحتــى تاريخــه؛ تنفيــذ وإنجــاز 923 طلــب خدمــة مــن خــالل النظــام، إضافــة 

إلــى خدمــات االســتعالمات عــن )رصيــد اإلجــازة، قســيمة الراتــب، االطــالع علــى البيانــات الوظيفيــة والشــخصية(.

نظام تقييم األداء لموظفي الشركة:

نظــام تقنــي لتقييــم أداء الموظفيــن دوريــًا وبشــكل نصــف ســنوي وســنوي وفقــًا لألهــداف المعتمــدة إلدارات الشــركة وبرامجهــا ومؤشــرات 

تحققهــا، وصــواًل لمســاهمة موظفــي الشــركة فــي تحقيقهــا، حيــث يســاعد النظــام فــي ربــط األهــداف بمعــدالت اإلنجــاز وتوثيــق األداء وهــو مــا 

ــة.  ــر فــي المراحــل التالي ــات التحســين والتطوي يدعــم عملي

نظام التطوير والتدريب: 

نظــام تقنــي إلدارة كل عمليــات التدريــب والتطويــر لموظفــي الشــركة، وتوثيــق عمليــات التدريــب وســجالت الموظفيــن فــي التدريــب وربطهــا 

بمســاراتهم المهنيــة وتوفيــر محتــوى التدريــب. 

تحسين بيئة العمل وظروفهاألنظمة:

قامــت إدارة الشــؤون اإلداريــة والمــوارد البشــرية بالعمــل علــى تحســين بيئــة وظــروف العمــل فــي الشــركة مــن خــالل تنفيــذ عــدد مــن البرامــج واألنشــطة 

التــي ســاهمت فــي تعزيــز روح االنتمــاء ورفــع مســتوى اإلنتاجيــة وتجويدهــا, ومنهــا:
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التميز المؤسسي:

تقويم البرامج والمشروعات.	 

توثيق السياسات واإلجراءات والعمليات.	 

تنظيم وتوثيق المنتجات الفكرية.	 

إدارة
المعرفة

إدارة
الجودة

تقويم
البرامج

جوائز 
التميز

إدارة
الفعاليات

إدارة
العمليات

تنفيذ معايير الجودة والتميز المؤسسي 

وتطوير السياسات واإلجراءات والعمليات 

للحفاظ على كفاءة وفاعلية  األداء والتميز المؤسسي 

إدارة المشاريع:

تطوير نظام إدارة المشاريع:  

يهــدف تطويــر نظــام إدارة المشــاريع إلــى توفيــر بيئــة إلكترونيــة إلدارة مشــاريع الشــركة ومتابعــة أدائهــا وتســيير العمــل فــي مراحــل المشــروع 

ــًا، وإطــالع ذوي العالقــة بالمشــروع علــى حالــة تنفيــذ المشــاريع ودرجــة تحقيــق أهدافهــا. المختلفــة آلي

النظام المستخدم:

)2013 EMP( Microsoft Enterprise Project Portfolio Management 
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التقريـــر
السنوي
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ــذ  ــة، لتنفي ــوزراء واألنظم ــس ال ــرارات مجل ــامية وق ــر الس ــًا لألوام ــا وفق ــات له ــت الترتيب ــي ووضع ــل التعليم ــات النق ــر لخدم ــركة تطوي ــت ش تأسس
ــر قطــاع النقــل التعليمــي ومســتوى الخدمــة، وتمكيــن القطــاع الخــاص مــن التشــغيل والتكامــل مــع التوجــه  خدمــات النقــل التعليمــي وتطوي

ــر النقــل العــام. الوطنــي لتطوي
شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي هــي شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة، وهــي شــركة مملوكــة كليــًا لشــركة تطويــر التعليــم 
القابضــة )إحــدى شــركات صنــدوق االســتثمارات العامــة(، وتتمتــع بالشــخصية االعتباريــة والذمــة الماليــة المســتقلة واألهليــة الكاملــة لتحقيــق 
أغراضهــا وتنفيــذ المهمــات الموكلــة إليهــا، وفقــًا لنظــام شــركة تطويــر التعليــم القابضــة الصــادر بالمرســوم الملكــي الكريــم رقــم 75/م وتاريــخ 

1429/11/06هـ.

جــاء تأســيس شــركة تطويــر التعليــم القابضــة بمرســوم ملكــي عــام 1429هـــ مبنــي علــى قــرار مجلــس الــوزراء بغــرض تنفيــذ مشــروع الملــك عبداهلل 
بــن عبدالعزيــز لتطويــر التعليــم العــام، وتقديــم جميــع الخدمــات التربويــة المســاندة، بمــا فيهــا خدمــات النقــل المدرســي للطلبــة والقائميــن علــى 

العمليــة التعليميــة، إمــا بنفســها أو إنشــاء شــركة متخصصــة تابعــة لهــا لتحقيــق هــذا الغــرض.

 ويأتــي إنشــاء شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي تحقيقــًا لمبــدأ تفريــغ وزارة التعليــم لمهمتهــا األساســية ولتطويــر ودعــم قطــاع النقــل 
المدرســي والتكامــل مــع التوجــه الوطنــي لتطويــر قطــاع النقــل العــام، وقــد ســبق تأســيس الشــركة فــي شــهر جمــادى اآلخــرة 1433 هـــ  إجــراء 
دراســات جــدوى اقتصاديــة، وإســتراتيجية، وتنفيذيــة، ثــم فــي شــهر شــوال 1433هـــ وقعــت وزارة التعليــم مــع الشــركة عقــد إســناد خدمــات النقــل 
المدرســي يتضمــن نقــل المهــام وتحســين مســتوى الخدمــة. وقــد تضمــن العقــد المبــرم مــع وزارة التعليم إســناد تشــغيل خدمــات النقل المدرســي 

إلــى شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي، وتــم االتفــاق بيــن الطرفيــن علــى تحديــد األدوار والمســؤوليات.

مجلس إدارة شركة تطوير التعليم 
القابضة يوافق على دراسة الجدوى 

االقتصادية إلنشاء شركة تطوير 
لخدمات النقل التعليمي

تأسست شركة تطوير لخدمات النقل 
التعليمي لتنفيذ وتطوير خدمات 

النقل لجميع فئات القطاع التعليمي

صدور قرار مجلس إدارة الشركة 
القابضة بتأسيس شركة تطوير لخدمات 

النقل التعليمي

وقعت وزارة التعليم مع الشركة عقد 
إسناد خدمات النقل المدرسي، ونقل 

المهام وتحسين مستوى الخدمة

الشركة تعيد طرح مشروعات وتوقع 
عقودا لخمس مناطق )عسير، الباحة، 

جازان، نجران، وتبوك(

الشركة تجدد العقود في 
ثماني مناطق رئيسة في 
المملكة العربية السعودية

1433/6/27 هـ1431/12/23 هـ 1433/1/23 هـ

1433/10/11 هـ 1434/5/20 هـ 1434/8/23 هـ
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مسيرة الشركةلمحة تاريخية

الشركة تنفذ خدمات النقل لـ 
619,000 طالبة

ارتفع عدد المستفيدين اإلجمالي إلى  
1,045,041 طالبا وطالبة

العام الدراسي 1437/1436 هـالعام الدراسي 1436/1435هـ1434/10/24هـ

تم تحقيق التوسع بنجاح وارتفع 
عدد المستفيدين اإلجمالي الى  

1,227,524 طالبا وطالبة 

ويستمر
  العطاء ...
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الرؤية والرسالة واألهداف
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التوجه العام

رســمت الشــركة توجهــات اســتراتيجية مرحليــة تمثــل خريطــة الطريــق الرئيســة لهــا مــن عــام 2014 وحتــى عــام 2017، واضعــًة نصــب عينهــا 
ضمــان أمــن وســالمة األفــراد والممتلــكات فــي عمليــة النقــل التعليمــي، واالرتقــاء بمســتوى الخدمــات المقدمــة.

وقــد  تــم تقســيم تلــك الخريطــة إلــى ثــالث مراحــل رئيســة، لتحتــوي كل مرحلــة علــى خصائــص تطويريــة وضامنــة الســتمرارية الخدمــة 
خــالل عــام 2017، وهــي كمــا يلــي:

تطويــر قــدرات الشــركة والحوكمــة 
مــن خــالل اســتمرارية عمليــة بنــاء 

القــدرات والكفــاءات.

تحقيــق االســتدامة فــي عمليــات 
التركيــز  خــالل  مــن  التشــغيل 
وتحســين  رفــع  علــى  المكثــف 

بالميــدان. الخدمــة  مســتوى 

تطويــر قطــاع النقــل المدرســي مــن 
خــالل االســتمرار فــي تنميــة وتطوير 
صغــار ومتوســطي المشــغلين مــن 
المناطــق  فــي  خصوصــًا  الباطــن، 

ــة. الوعــرة والنائي

المحاور االستراتيجية 

تتألف استراتيجية الشركة من عدة محاور أساسية، وهي كما يلي:

استراتيجية الشركة
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األدوار األساسية في قطاع النقل التعليمي
تساهم الشركة من خالل خمسة أدوار مهمة في قطاع النقل التعليمي، تتمحور حول ما يلي

المســاهمة فــي تزويــد عــدد مــن الجهــات الفاعلــة فــي النقــل التعليمــي بالمقترحــات الخاصــة 
ــى العمــل  ــك، إضافــة إل ــام بالدراســات المرتبطــة بذل ــات العمــل والقي بالتشــريعات والسياســات ومنهجي
علــى تطويــر متطلبــات عمــل المنظومــة فــي قطــاع النقــل التعليمــي )التعاقديــة والتشــغيلية .. 

وغيرهــا(، واالســتثمار فــي المشــاريع اإلســتراتيجية التــي تطــور األبعــاد المختلفــة فــي القطــاع.
والســعي لتوفيــر تغطيــة شــاملة لخدمــات النقــل التعليمــي بمــا يحقق خدمــات مريحــة وذات موثوقية 
للمســتفيدين، وتوظيــف التقنيــات الحديثــة فــي النقــل التعليمــي لرفــع مســتويات تقديــم الخدمــة في 
كافــة أجزائهــا، والمســاهمة مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة فــي توفيــر البنيــة التحتيــة التــي تحقــق 

تقديــم خدمــات النقــل التعليمــي بمســتوى عــال مــن الجــودة. 

ــر المقدمــة  ويتضمــن هــذا المحــور العمــل علــى توفيــر خدمــات نقــل تعليمــي تضمــن أعلــى المعايي
ــى اســتدامة الخدمــات المقدمــة  ــي األمــن والســالمة. والســعي إل ــا فــي جانب فــي القطــاع، وخصوًص
فــي النقــل التعليمــي، وإيجــاد وتوفيــر ومراقبــة المواصفــات والمقاييــس وآليــات العمــل ذات الكفــاءة 
والفاعليــة لتحقيــق مســتويات الجــودة العاليــة فــي تقديــم الخدمــة .تنمية وتعزيــز الكفاءة المؤسســية 
فــي الشــركة والقطــاع مــن خــالل تطويــر وتنميــة الجــدارات والقــدرات فــي مختلــف أجــزاء المنظومــة، 
وإيجــاد التــوازن بيــن الجــودة والتكلفــة فــي تقديــم الخدمــة عبــر الدراســات ذات العالقــة. وتطويــر بيئــة 

تنافســية ذات جــودة عاليــة لمقدمــي الخدمــة.

استراتيجية الشركة

01

02

تطوير قطاع النقل التعليمي

إدارة ومراقبة القطاع

وذلــك بتحقيــق التــوازن فــي تطويــر خدمــات النقــل التعليمــي المقدمــة فــي جميــع مناطــق المملكــة، 
ومــن ثــم تشــكيل العــرض والطلــب علــى خدمــات النقــل التعليمــي وفًقــا الحتياجــات المســتفيدين وقــدرات 
ــات االجتماعيــة المختلفــة فــي النقــل التعليمــي. وتشــجيع  وطاقــات المشــغلين، وتلبيــة احتياجــات الفئ
التكامــل والربــط مــع النقــل العــام وتطويــر بيئــة تنافســية ذات جــودة عاليــة لمقدمــي الخدمــة والتشــجيع 

والترويــج لالســتثمار فــي النقــل التعليمــي مــن قبــل المشــغلين والخارجييــن.

ويتــم ذلــك مــن خــالل زيــادة مشــاركة ومســاهمة القطــاع الخــاص فــي النقــل التعليمــي، ونقــل المعرفــة 
والخبــرة للمشــغلين فــي القطــاع، وتحفيــز المشــغلين فــي القطــاع مــن أجــل التميــز فــي الخدمــة 
المقدمــة، إضافــة إلــى رفــع مســتوى كفــاءة القطــاع الخــاص، وتوفيــر أطــر الشــراكة اإلســتراتيجية معــه 

بمــا يخــدم اســتدامة تقديــم الخدمــات فــي القطــاع.

دخــول الشــركة فــي التشــغيل الميدانــي، وتزويــد خدمــات النقــل التعليمــي بشــكل مباشــر، والمســاهمة 
فــي إنشــاء شــركة متخصصــة للتشــغيل بمســاهمة شــركاء إســتراتيجيين أو الطــرح العــام، واالســتثمار 
المباشــر فــي تأســيس وتشــغيل بعــض البنــى التحتيــة التــي ال يتــم الدخــول فيهــا مــن قبــل القطــاع الخــاص 

باالســتثمار المباشــر.

03

04

05

تشكيل قطاع النقل التعليمي

ممكن للقطاع الخاص

المساهمة االستراتيجية في التشغيل الميداني 
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أهمية النقل التعليمي
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نستشــعر فــي جميــع المهــام التــي نقــوم بهــا والخدمــات التــي نقدمهــا كــون األجيــال الذيــن نقــوم بإيصالهــم يومًيــا إلــى مدراســهم هــم 
ســواعد البنــاء وأمــل المســتقبل ومــن ســيحمل لــواء التغييــر لتحقيــق التطلعــات الطموحــة التــي تحتضنهــا رؤيــة المملكــة 2030.  

رؤية المملكة 2030 والتعليم

تســعى رؤيــة المملكــة 2030 إلــى ســد الفجــوة بيــن مخرجــات التعليــم ومتطلبــات ســوق العمــل، وتطويــر التعليــم العــام وتوجيــه الطــالب 
نحــو الخيــارات الوظيفيــة والمهنيــة المناســبة، وإتاحــة الفرصــة إلعــادة تأهيلهــم والمرونــة فــي التنقــل بيــن مختلــف المســارات التعليميــة، 
وتهــدف إلــى أن تصبــح 5 جامعــات ســعودية علــى األقــل مــن أفضــل 200 جامعــة دوليــة بحلــول عــام 1452هـــ – 2030م، وســيتمكن الطــالب 
مــن إحــراز نتائــج متقّدمــة مقارنــة بمتوســط النتائــج الدوليــة والحصــول علــى تصنيــف متقــّدم فــي المؤشــرات العالميــة للتحصيــل التعليمي.

ويتحقــق ذلــك مــن خــالل إعــداد مناهــج تعليميــة متطــورة تركــز علــى المهــارات األساســية، إضافــة إلــى تطويــر المواهــب وبنــاء الشــخصية، 
وتعزيــز دور المعّلــم، ومتابعــة مســتوى التقــدم فــي هــذا الجانــب، ونشــر نتائــج المؤشــرات التــي تقيــس مســتوى مخرجــات التعليــم بشــكل 

ســنوي، والعمــل مــع المتخصصيــن لضمــان مواءمــة مخرجــات التعليــم العالــي مــع متطلبــات ســوق العمــل.

وتعــزم الرؤيــة إلــى التوجــه نحــو عقــد شــراكات مــع الجهــات التــي توفــر فــرص التدريــب للخريجيــن محلًيــا ودولًيــا، وإنشــاء المنصــات التــي 
تعنــى بالمــوارد البشــرية فــي القطاعــات المختلفــة مــن أجــل تعزيــز فــرص التدريــب والتأهيــل، وتطويــر المعاييــر الوظيفيــة الخاصــة بــكل مســار 

تعليمــي مــن أجــل متابعــة مخرجــات التعليــم وتقويمهــا وتحســينها.

النقل التعليمي : ورؤية المملكة 2030

إن قيــادة المملكــة قبــل إعــالن الرؤيــة كانــت ومــا تــزال تضــع التعليــم ضمــن أهــم أولوياتهــا وبميزانيــات ضخمــة ســتضع المملكــة فــي 
مصــاف الــدول المتطــورة تعليمًيــا، وتحقيــق أهــداف الرؤيــة يعتمــد فــي المقــام األول علــى الشــباب ومــن ثــم التعليــم الــذي يجعــل منهــم 

قــادة للمســتقبل الســتكمال النهضــة. 

وتأتــي أهــداف شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي منســجمة مــع تلــك الــرؤى والتطلعــات، كــون الخدمــات التــي تقدمهــا تعــد 
ــة فــي المملكــة. ــة التعليمي داعمــة ومســاعدة ومســاندة للعملي
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أبرز نقاط االلتقاء بين رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية الشركة
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أبرز نقاط االلتقاء بين رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية الشركة
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أبرز نقاط االلتقاء بين رؤية المملكة 2030 وإستراتيجية الشركة
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تحول التحديات الحالية إلى منجزات على أرض الواقع

كان عــام 2016 عاًمــا اســتثنائًيا فــي مناطــق ومحافظــات الحــد الجنوبــي نظــًرا لحالــة عــدم االســتقرار التــي تعيشــها المناطــق الحدوديــة 
بيــن المملكــة واليمــن وذلــك منــذ انطــالق عاصفــة الحــزم، ممــا اضطــر وزارة التعليــم إلــى إخــالء العديــد مــن المــدراس الواقعــة ضمــن 

النطــاق األحمــر، ونقــل الطلبــة التــي يدرســون فيهــا إلــى مــدارس تقــع فــي مناطــق آمنــة وذلــك فيمــا يعــرف بمشــروع »التوأمــة«.

وقــد فرضــت تلــك األوضــاع تحديــات كبيــرة أمــام ســير العمليــة التعليميــة، مــن ضمنهــا االعتــداءات التــي غالًبــا مــا تســتهدف المــدارس 
وأماكــن التجمعــات، وكذلــك تحــول المنطقــة مــن منطقــة مدنيــة إلــى منطقــة عمليــات عســكرية، إضافــة إلــى الوضــع االقتصــادي 
لبعــض األســر والضغــط االجتماعــي مــن قبــل بعــض أوليــاء األمــور، وطبيعــة التضاريــس الجغرافيــة الصعبــة، وكثــرة المتســللين، وارتفــاع 

نســبة تســرب الطــالب والطالبــات مــن التعليــم.

الحد الجنوبي

وباإلضافــة إلــى الجهــود الكبيــرة التــي بذلتهــا وزارة التعليــم بكافــة قطاعاتهــا لمواصلــة العمليــة التعليميــة بكافــة الســبل والوســائل 
الممكنــة، فقــد اســتطاعت شــركة تطويــر لـــخدمات النقــل التعليمــي أن تحــول تلــك التحديــات الناتجــة عــن االعتــداءات المســتمرة إلــى 
منجــزات علــى أرض الواقــع وذلــك بتوفيــر النقــل التعليمــي المجانــي ألكثــر مــن 188 ألــف طالــب وطالبــة فــي مناطــق ومحافظــات الحــد 

الجنوبــي، بأســطول تجــاوز 3600 حافلــة ومركبــة

ــم  ــاع، رغ ــال انقط ــة ب ــة التعليمي ــتمرار العملي ــي اس ــركة ف ــاهمت الش ــم، س ــى أحالمه ــي إل ــد الجنوب ــال الح ــل أطف ــل توصي ــن أج وم
المعوقــات والتحديــات والمخاطــر ووعــورة الطــرق وطــول الرحلــة المدرســية التــي تتجــاوز الـــ40 كيلــو متــرًا فــي بعــض الحــاالت. ولقــد 
نجحــت الشــركة فــي تعميــم نظــام الرقابــة اإللكترونيــة علــى الحافــالت المدرســية، خصوصــًا تلــك التــي تمــر فــي المناطــق الســاخنة، 

ــة مباشــرًة عنــد حــدوث أيــة أعطــال. ــر حافــالت بديل وتوفي
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البوابة اإللكترونية

ــة  ــالق خدم ــك إط ــن ذل ــة، وم ــات المقدم ــات والخدم ــة المعلوم ــح كاف ــي تتي ــة الت ــة اإللكتروني ــركة البواب ــورت الش ط
المحادثــة المباشــرة للتواصــل مــع المســتفيدين واإلجابــة عــن استفســاراتهم ورصــد مالحظاتهــم، إضافــة إلــى إثــراء 
المحتــوى بمنهجيــة النقــل المدرســي والتــي تهــدف إلــى تحســين جــودة الخدمــة وتطويــر آليــات العمــل لضمــان جــودة 
ودقــة اإلجــراءات المتبعــة، والتــي يســتفيد منهــا أوليــاء األمــور، والمــدارس، وإدارات التعليــم، وكذلــك نظــام إدراة البيانــات 
التشــغيلية والــذي يســهل التواصــل مــع العامليــن علــى الخدمــة ســواء متعهدي النقــل المدرســي أو حتــى إدارات التعليم 
التــي تقــوم بإدخــال مخصصــات المــدارس، ونتيجــة لذلــك ارتفــع اإلقبــال علــى موقــع الشــركة علــى شــبكة اإلنترنــت خــالل 

عــام 2016.

عملت الشركة على تطوير تطبيق »حافلتي« الذي يهدف إلى توفير قنوات التواصل المتنوعة 

التقنية في خدمة النقل التعليمي

للمســتفيدين مــن الخدمــة )الطلبــة وأوليائهــم والجمهــور عموًما( لرفع مســتوى 
الخدمــة المقدمــة وتلبيــة احتياجاتهــم، حيــث يمثــل التطبيــق قنــاة تواصــل مفتوحة 
وفّعالــة، تجعــل مــن الجمهــور شــريًكا أصيــاًل فــي تحســين مســتوى خدمــات النقــل 
التعليمي.ويمّكــن التطبيــق المســتخدم مــن الحصــول علــى معلومــات عــن الخدمة، 
ــدان، وإرفــاق الصــور  ــي يشــاهدها فــي المي ــم البالغــات عــن المخالفــات الت وتقدي
والمعلومــات عبــر نظــام تحديــد الموقــع مــع البــالغ المقــدم، وتقديــم المالحظــات 

واالقتراحــات حــول مســتوى الخدمــة المقدمــة.

تطبيق حافلتي
Hafelty Application
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تطبيق نظام المراقب

فــي إطــار ســعي الشــركة لالســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة، وللحــد مــن االعتمــاد علــى العنصــر البشــري وضمــان جــودة العمــل، 
قامــت الشــركة يإعــداد تطبيــق لألجهــزة اللوحيــة باســم »نظــام المراقــب« مــن أجــل توفيــر األدوات الالزمــة للموظفيــن الميدانييــن، 

والعمــل المتواصــل علــى تطويــره ليكــون قــادًرا علــى تلبيــة كافــة االحتياجــات التشــغيلية الميدانيــة.

ويســاعد التطبيــق فــي عمليــات مراقبــة األســطول والفحــص اليومــي الميدانــي للحافالت/المركبات، وفحــص العودة بعــد اإلجازات، 
ومــن أوجــه التطويــر التــي يجــري العمــل عليهــا إصــدار جديــد متطــور مــن هــذا التطبيــق ســيحوي عــدًدا مــن المزايــا المتقدمــة، مــن 
ــر المشــروع، وغيرهــا مــن األمــور التشــغيلية  أهمهــا: فحــص المســارات، وفحــص الكراجــات، وتقييــم غــرف العمليــات، وتقييــم مدي

المهمــة. 

يواصــل مركــز خدمــة العمــالء فــي الشــركة تطويــر أدواتــه الفنيــة والمهنيــة لتلبيــة كافــة االحتياجــات والــذي يعــد 
هاتــف االتصــال الموحــد )8001231000( أهــم تلــك األدوات لتحســين خدمــة العمــالء وزيــادة كفــاءة وفاعليــة التواصــل بيــن 
الشــركة والمســتفيدين، حيــث تــم إلــزام جميــع المتعهديــن خــالل عــام 2016 بوضــع رقــم مركــز خدمــة العمــالء علــى جميــع 
الحافــالت المدرســية ليتمكــن كافــة أفــراد المجتمــع مــن التواصــل مــع الشــركة عنــد وجــود مالحظــة أو شــكوى أو مقتــرح. 

ويهــدف مركــز االتصــال الموحــد إلــى تحقيــق مــا يلــي:

مركز خدمة العمالء

تزويد المستفيدين وموظفي الشركة 
بمعايير وتوقعات واضحة.

توفير فرص عادلة من حيث الوقت 
والمكان للوصول إلى الخدمات لجميع 
المعنيين بعملية النقل التعليمي  عن 

طريق قنوات التواصل المتاحة

إنشاء آلية للرد على جميع 
االستفسارات بشكل يتسم بالسرعة 

واللباقة وسعة االطالع

االستفادة من مالحظات ومرئيات 
المستفيدين بغرض تحسين الخدمة

تقديم خدمات متميزة 
لجميع المستفيدين

وقد قفزت نسبة التفاعل مع مركز خدمة العمالء خالل عام 2016 إلى مستويات قياسية مقارنة بالعام الماضي. 

1

2

3

4

5
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ملخص للبرامج والمشروعات لعام 2016

'' اســتكملت الشــركة خــالل عــام 2016م تنفيــذ عــدد مــن البرامــج والمشــروعات التــي تتوافــق مــع أهدافهــا اإلســتراتيجية وتســهم فــي 
التوســع واالســتدامة ''

اإلنجازات التطويرية
ــي  ــروعات الت ــج والمش ــن البرام ــدد م ــتكمال ع ــذ واس ــي تنفي ــام 2016م عل ــالل ع ــركة خ ــت الش عمل
تتوافــق مــع أهدافهــا اإلســتراتيجية وتســاهم في التوســع واالســتدامة في قطــاع النقــل التعليمي، 
وكذلــك تلــك التــي تســاهم فــي تطويــر البنــاء الداخلــي بمــا يعــزز رفــع كفــاءة وجــودة الخدمــة. ومــن 

أهــم هــذه المشــروعات مــا يلــي:

المشاريع حسب االدارات

تطوير االعمال

دراسة تطوير الخدمات اللوجستية )خدمات الترحيل والمستودعات( لوزارة التعليم 	 

دراسة الجدوى نقل المعلمات والية التطبيق	 

تكامل النقل التعليمي مع النقل العام	 

دراسة الجدوى النهائية للدخول المباشر للشركة في التشغيل الميداني	 

تنفيذ مبادرات تحسين خدمات النقل التعليمي في المناطق النائية والوعرة	 

دراسة استكشافية لدور الشركة في التدريب والتطوير المهني للنقل التعليمي	 

دراسة تحسين خدمات النقل التعليمي في المناطق النائية والوعرة 	 

التهيئة التجريبية لخدمات النقل المدرسي للمناطق النائية والوعرة	 

تطوير ادارة تطوير األعمال ووضع استراتيجية مستقبلية وخارطة طريق	 

دراسة الجدوى لنقل طالبات التعليم العالي وطالبات معاهد التدريب المختلفة	 

دراسة جدوى نقل طالب وطالبات المدارس األهلية وطالب وطالبات رياض األطفال	 

دراسة تنفيذ مشروع الكراجات ومراكز الصيانة لحافالت النقل التعليمي	 
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التسويق واإلتصال

تقنية المعلومات

اإلنتاج االعالمي والتوثيق	 

الرصد والتحليل واألبحاث	 

أنشطة العالقات العامة	 

خدمات اإلعالم الرقمي	 

الحمالت التوعوية والتعريفية	 

أتمتة إجراءات العمل في تقنية المعلومات وتفعيل السياسات الداخلية	 

نظام إدارة األعمال الذكية 	 

نظام النقل المدرسي في نظام نور الوزاري -المرحلة الثالثة	 

ادارة حوادث امن المعلومات	 

اختبار اختراق موقع الشركة على االنترنت والشبكة الداخلية	 

نظام ادارة امن المعلومات	 

تحسين اداء الشبكة الالسلكية	 

تطبيق المراقب/ حافلتي – مرحلة التكامل	 

ملخص للبرامج والمشروعات لعام 2016

ضمان الجودة

الخدمات المساندة

تطوير إدارة مخاطر الشركة	 

إعادة هندسة مؤشرات قياس األداء الرئيسية	 

إنشاء وحدة اإلحصاء	 

تطوير خدمات واستراتيجية إدارة ضمان الجودة	 

إنشاء وحدة االختبارات	 

دراسة هيكلة السلم واالداء الوظيفي	 

تأسيس المكاتب اإلقليمية	 

بناء دليل السياسات واإلجراءات والعمليات لإلدارة المالية	 
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ملخص للبرامج والمشروعات لعام 2016

تخطيط الخدمة

العقود والمشتريات

دراسة التكلفة الشاملة لخدمات النقل التعليمي	 

مشروع تفعيل التقنية في جمع البيانات وتخطيط المسارات	 

التخطيط والتهيئة للبدء بنقل طالب وطالبات ذوي االحتياجات الخاصة	 

مشروع الدعم التشغيلي وتطوير إجراءات تخطيط الخدمة والمسارات المرحلة )1،2(	 

مشروع بناء القدرات البشرية لصناعة تخطيط المسارات	 

إعادة هيكلة العقود وإجراءات المناقصات الخاصة بالنقل المدرسي	 

عقد اللقاءات واالجتماعات الدورية مع موردي ومقاولي الشركة	 

خدمة العمالء

متابعة المتعهدين

تنفيذ مبادرات دراسة األمن والسالمة 	 

إنشاء نظام إلدارة عالقات العمالء	 

تأسيس وتشغيل مركز االتصال وخدمة العمالء	 

C- sat survey المسوحات الميدانية 	 

تأسيس الخدمة الذاتية عن طريق الموقع االلكتروني	 

 	GPS بنظام الـ CRMخدمة عمالء استباقية مبادرة-ربط برنامج

مراجعة وتطوير آلية التشغيل في ادارتي متابعة المتعهدين وااللزام	 

مبادرة تطوير نظام التعاقد مع متعهدي االفراد	 

مبادرة اعداد دليل شامل للقيادة اآلمنة	 

مبــادرة دراســة الطبيعــة الجغرافيــة للمناطــق والعوامــل المرتبطــة بتحديــد المســتهدفات 	 
للفحــص الميدانــي.

أتمته إجراءات ادارة متابعة المتعهدين	 

مبادرة اعداد دليل فني لرفع الكفاءة الوظيفية لموظفي الميدان	 



139التقرير السنوي |  شركة تطوير النقل التعليمي  |  ٢٠١٦ 138

أبرز المشروعات التطويرية

نظام البيانات التشغيلية ) المرحلة األولى(

وصف المشروع

هدف المشروع

المشروع

تنفيذ المشروع

بنــاء نظــام إلدارة البيانــات التشــغيلية، يتــم مــن خاللــه اســتالم كافــة البيانــات التشــغيلية مــن متعهــدي 
النقــل التعليمــي واألطــراف ذات العالقــة.

ــم  ــث يت ــي، حي ــل التعليم ــات النق ــغيلية ومخصص ــات التش ــل إلدارة البيان ــام متكام ــذ نظ ــم وتنفي تصمي
مــن خاللــه اســتالم بيانــات األســطول والســائقين والخطــط التشــغيلية، والتأكــد مــن اكتمالهــا إلكترونًيــا، 
كمــا يتيــح النظــام لجميــع األطــراف ذات العالقــة االطــالع علــى التقاريــر المتعلقــة بالمــدارس المشــمولة 

بالنقــل والحافــالت.

دراسة الوضع الحالي آللية إدارة البيانات التشغيلية وتحديد الخطوات المطلوبة للتنفيذ. . 1
تصميم النظام.. 2
اختبار النظام وتعميمه للبدء باستخدامه.. 3
تصميم دليل للمستخدمين.. 4
إطالق النظام والبدء بتفعيلة واستالم كافة البيانات التشغيلية عن طريقه.. 5

بناء بوابة خرائط النقل التعليمي

إنشــاء مســتعرض خرائــط للنقــل التعليمــي يتيــح لجميــع المســتفيدين مــن اســتعراض البيانــات الجغرافيــة 
وبياناتهــا الوصفية ومشــاركتها.

إنشــاء بوابــة خرائــط يحتــوي علــى الطبقــات الجغرافيــة للمــدارس ومكاتــب التعليــم وإدارات التعليــم 
التشــغيلية  بالخطــط  الخاصــة  الوصفيــة  البيانــات  عــرض  يشــمل  كمــا  التعليميــة،  اإلدارات  وحــدود 
والمعلومــات التفصيليــة للمــدارس وجميــع المعلومــات المتعلقــة بخدمــة النقــل التعليمــي، وتمكيــن 
المســتفيدين مــن اســتعراض البيانــات ومشــاركتها والربــط مــع أنظمــة تتبــع الحافــالت واســتعراض 
مســارات النقــل التعليمــي، وتدقيــق البيانــات الجغرافيــة وتحديثهــا مــن خــالل مشــاركة المعلومــات مــع 

ــن. المراقبي

ــع . 1 ــح لجمي ــا يتي ــتعرض، مم ــاء المس ــتخدمة لبن ــات المس ــل التقني ــار أفض ــن واختي ــع الراه ــة الوض دراس
المســتخدمين وحســب صالحياتهــم مــن اســتخدام المســتعرض مــن خــالل األجهــزة اللوحيــة أو المكتبيــة 

أو األجهــزة الكفيــة مــن خــالل شــبكة اإلنترنــت أو مــن خــالل الشــبكة الداخليــة.
بناء النظام الرئيسي والوظائف األساسية وتجهيز بيئة العمـل من برمجيــات والخـادم الرئيس بحيث . 2

)maps.tatweertransit.com( يتم نشره على شبكة اإلنترنت والشبكة الداخلية من خالل الرابط
إضافــة وظائــف جديــدة، وجمــع آراء المســتخدمين إلصــالح أو تحســين الخدمــات المقدمــة، والربــط مــع . 3

األنظمــة األخــرى بهــدف تكامــل البيانــات واألنظمــة والتــي تتضمــن التالــي: 
نظام صالحيات يسمح للمستخدمين باستعراض البيانات الجغرافية بناًء على صالحياتهم	 
خدمــة إيجــاد أقصــر طريــق مــن خــالل تحديــد نقطــة انطــالق ونقطــة وصــول وحســاب المســافة والزمــن 	 

بينهما
تمكين المستخدمين من استعراض بيانات الخطط التشغيلية 	 
تمكين المستخدم من اقتراح تحديث بيانات النظام وذلك لرفع دقة البيانات المتوفرة 	 
تطوير قوالب لطباعة الخرائط 	 
توفيــر محــرك بحــث ذكــي بحيــث يتــم البحــث بعــدة طــرق مختلفــة للحصــول علــى معلومــات 	 

وصفيــة  أو  جغرافيــة 
تمكين المستخدم من تصدير البيانات بعدة صيغ مختلفة 	 
بناء أدوات تحليل جغرافية تمكن المستخدم من الحصول على المناطق المجاورة	 

وصف المشروع

هدف المشروع

المشروع

تنفيذ المشروع
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بناء لوحة معلومات البيانات التشغيلية

وصف المشروع

هدف المشروع

المشروع

تنفيذ المشروع

أبرز المشروعات التطويرية

بنــاء لوحــة معلومــات للبيانــات التشــغيلية تتيــح للمســتخدم اســتعراض البيانــات علــى شــكل رســومات 
بيانيــة وجــداول واضحــة لمعلومــات خدمــة النقــل التعليمــي المقدمــة.

ــع  ــة لجمي ــي المقدم ــل التعليم ــة النق ــة بخدم ــات المتعلق ــة البيان ــمل كاف ــات تش ــة معلوم ــاء لوح بن
األعــوام الدراســية، بحيــث تتيــح للمســتخدم إمكانيــة اســتعراض وتحليــل ومقارنــة البيانــات بشــكل ســهل 

ــي. وديناميك

• المرحلة األولى:
ــاء لوحــة معلومــات خاصــة بهــا بأفضــل دقــة  ــم بن ــات التشــغيلية وتنقيحهــا لكــي يت معالجــة البيان
ــددة. ــات مح ــاء افتراض ــى بن ــل عل ــيتم العم ــة س ــر مكتمل ــات غي ــال وجــود معلوم ــة، وفــي ح ممكن

• المرحلة الثانية:
بنــاء وتصميــم نمــوذج لوحــة المعلومــات وتحديــد آليــة عمــل النمــوذج والتقاريــر والرســومات البيانيــة 

المطلــوب اســتعراضها.

• المرحلة الثالثة:
إضافة البيانات التشغيلية في النموذج واختبارها، واعتماد النسخة النهائية.

دليل السياسات واإلجراءات 
إلدارات الشركة

تم التنفيذ تشجيع االستدامة في 
عمليات التشغيل وتطوير 
التكامل مع النقل العام

 )Ernest & Young( قامــت الشــركة بالتعاقــد مــع االستشــاري
وذلــك لتطويــر وانشــاء دليــل واضــح لسياســات وإجــراءات إدارات 
شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي من شــأنها تنظيم عالقة 
العامليــن بالمنظمــة وعالقتهــم مــع بعــض علــى ان تتســم هــذي 
السياســات واإلجــراءات بالكفــاءة والفاعليــة المســتدامة وتحقــق 
التكامــل بيــن اإلدارات لتســاعدها علــى تنفيذ اســتراتيجية الشــركة 

باحترافيــة لخدمــة قطــاع النقــل التعليمــي فــي المملكــة.

تــم االنتهــاء مــن مخرجــات المشــروع النهائيــة ومشــاركة كتيبــات 
دليــل السياســات واإلجــراءات مــع اإلدارات ذات العالقــة.

• اإلدارات الداخلية والموظفين
• شركاء العمل

• طالب وطالبات التعليم العام

حالة الهدف االستراتيجي
المشروع

المشروع

وصف المشروع

اإلنجازات المحققة

الشرائح 
المستهدفة

أبرز المشروعات المكتملة خالل عام 2016
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توفير تغطية شاملة لخدمة مريحة 
وذات موثوقية للمستفيدين

تم التنفيذ تحديد مناطق البدء بتفعيل 
أنظمة تخطيط المسارات

االحتيــاج  وتحديــد  اختيــار  المشــروع  هــذا  خــالل  مــن  يتــم 
ــة  ــدء األولي ــق الب ــارات لمناط ــط المس ــة تخطي ــي ألنظم التقن
عــن طريــق تحليــل البيانــات التشــغيلية لكافــة متعهــدي النقل 
ــة  ــي كاف ــغيلية ف ــات التش ــل البيئ ــة وتحلي ــي ودراس التعليم
ــبق  ــة تس ــة أولي ــل كمرحل ــة النق ــمولة بخدم ــع المش المواق
التنفيــذ الفعلــي لكامــل مناطــق المملكــة ألنظمــة تخطيــط 
المســارات فــي المملكــة باســتخدام مجموعــة مــن األنظمــة 
واألدوات والتقنيــات المســتخدمة فــي مجــال النقــل وتحديــد 

ــات التشــغيلية فــي المملكــة. مــا يتناســب منهــا مــع البيئ

ــر التحليلــي لمناطــق البــدء المقترحــة  تــم االنتهــاء مــن التقري
لتنفيــذ المشــاريع التنفيذيــة بمــا فــي ذلــك متطلبــات األنظمــة 
والتقنيــات الموصــي بهــا باإلضافــة الــى اعــداد الخطــط الالزمــة 
 )Deployments( التمهيديــة  المشــاريع  تنفيــذ  فــي  للبــدء 

ــذ. ــرح والمــوارد الالزمــة للتنفي والجــدول الزمنــي المقت

• مشغلين الخدمة في الميدان 
• شركاء العمل

• الطالب والطالبات، أولياء األمور

حالة الهدف االستراتيجي
المشروع

المشروع

وصف المشروع

اإلنجازات المحققة

الشرائح 
المستهدفة

تم التنفيذالمستفيدين التهيئة التجريبية لخدمات 
النقل المدرسي للمناطق 

النائية والوعرة

التعــرف علــى مناطــق العمــل التــي يمكــن تطويرهــا )بنــود 
العالقــة والمخاطــر والجهــد (وذلــك لتخطيــط  النفقــات ذات 
عمليــات التوســع فــي التغطيــة لتشــمل المناطــق النائيــة التــي 

ــا . ــم تحديده ت

تحسين جودة الخدمة المقدمة في المناصق الوعرة	 
 رفــع كفــاءة المركبــات. عــن طريــق دراســة تحســين خدمــات 	 

ســيتم  تــم  التــي  النائيــة  المناطــق  فــي  التعليمــي  النقــل 
االنتهــاء منهــا خــالل شــهر ديســمبر

• مشغلين الخدمة في الميدان 
• شركاء العمل

• الطالب والطالبات، أولياء األمور

حالة الهدف االستراتيجي
المشروع

المشروع

وصف المشروع

اإلنجازات المحققة

الشرائح 
المستهدفة
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تشجيع االستدامة في عمليات 
التشغيل وتطوير التكامل مع النقل 

العام

تم التنفيذ تطبيق نظام ادارة النقل
)المرحلة االولى(

سيتم من خالل المشروع تحليل اليات تطبيق نظام ادارة 
النقل، والخروج بالتوصيات وطرق العمل المناسبة.

• تحليل خيارات التطبيق.
• تقييم  المصادر التي سيتم استخدامها

• تحليل اختالف الموقع
• تحديد عملية التطبيق التي تم اختيارها

• التوصيات للتطبيق التي سوف تتم من خالل المشاريع.

• شركاء العمل
• الطالب والطالبات، أولياء األمور
• مشغلين الخدمة في الميدان

حالة الهدف االستراتيجي
المشروع

المشروع

وصف المشروع

اإلنجازات المحققة

الشرائح 
المستهدفة

•تشجيع االستدامة في عمليات 

التشغيل وتطوير التكامل مع النقل 
العام 

•ضمان أعلى معايير األمن والسالمة 

•توفير تغطية شاملة لخدمات مريحة 

وذات موثوقية للمستفيدين

تم التنفيذ دراسة تحسين خدمات النقل 
التعليمي في المنطق النائية 

والوعرة

هــي إطــالق تجريبــي لتنفيذ وتحســين قطــاع النقل المدرســي 
فيمــا يتعلــق بنمــوذج التشــغيل واألصــول والخدمــات باالضافــة 
ــة والوعــرة  ــة والريفي ــة التحتيةفــي المناطــق النائي ــى البني ال

فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

•تحســين جــودة الخدمــة المقدمــة مــن حيــث بيئــة العمــل و 

التضاريــس الوعــرة المؤديــة إلــى النتائــج التاليــة:
•تحسين البنية التحتية والمركبات.

•تحسين كلفة توصيل الخدمة وأيضا النماذج التعاقدية 

جــدوى  دراســة  عــن  الناتجــة  للتوصيــات  التجريبــي  •االختبــار 
المناطــق النائيــة التــي أجريــت تطبيــق التعديــالت الالزمــة علــى 
المبــادرة  بنــاء علــى  المطلــوب  النفقــات والمخاطــر والجهــد 
ــق  ــع المناط ــمل جمي ــة لتش ــي التغطي ــع ف ــل التوس ــدة قب الرائ
ــعودية ــة الس ــة العربي ــي المملك ــا ف ــم تحديده ــي ت ــة الت النائي

•شركاء العمل

•الطالب والطالبات، أولياء األمور

حالة الهدف االستراتيجي
المشروع

المشروع

وصف المشروع

اإلنجازات المحققة

الشرائح 
المستهدفة
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ثانيًا – اإلنجازات التشغيلّية
تركــزت أهــداف الشــركة التشــغيلية األساســية للعــام 2016 م علــى مــا يمــس المســتفيد مــن الخدمة 
بشــكل مباشــر مــن اســتمرار خدماتهــا لنقــل طلبــة التعليــم العــام وكذلــك البــدء بتقديمهــا فــي 
مجــاالت متعــددة فــي  قطــاع النقــل التعليمــي مــن المعلمــات، الطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصــة، 

التعليــم األهلــي وســيارات الخدمــات بالــوزارة.

قدمــت الشــركة خــالل عــام 2016 خدمــة النقــل التعليمــي لـــ 1,227,524 طالــب وطالبــة فــي مختلــف 
مناطــق المملكــة ومحافظاتهــا وقراهــا وهجرهــا، حيــث مّثــل هــذا العــام اســتقرار الخدمــة وتجويدهــا 
ــذ تأسيســها، ففــي عــام 2013  ــت الشــركة مــن تنفيذهــا من ــك بعــد مراحــل التوســع التــي تمكن وذل
نفــذت الشــركة خدمــة النقــل لـــ 619,000 طالبــة، أمــا فــي عــام 2014 فبلــغ المســتفيدين مــن الخدمــة 
1,045,041 طالــب وطالبــة، ثــم تمكنــت الشــركة فــي عــام 2015 مــن تحقيــق توســع نســبته %17 حيــث 

وصــل عــدد الطلبــة المشــمولين بالخدمــة 1,227,524 طالــب وطالبــة.

ــة التــي توضــح النطــاق الجغرافــي للمناطــق المخدومــة وأعــداد  وفيمــا يلــي بعــض الرســوم البياني
ــة. ــي كل منطق ــتفيدين ف المس

إجمالي عدد طالبات وطالب التعليم العام المشمولين بخدمة النقل التعليمي للعام 1436 - 
1437 هـ
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أعداد ونسب طالبات التعليم العام المشموالت بخدمة النقل التعليمي للعام 1436 - 1437 هـ
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تفصيل خدمة النقل المدرسي

 أعداد ونسب طالب التعليم العام المشمولين بخدمة النقل التعليمي للعام 1436 - 1437 هـ
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قامــت شــركة تطويــر لخدمــات النقــل التعليمــي خــالل عــام 2016 بإجــراء العديــد مــن الفحوصــات 
الفنيــة الميدانيــة ألســطول النقــل التعليمــي شــاماًل الحافــالت والمركبــات وذلــك بغيــة الوقــوف علــى 
جاهزيــة تلــك الوســائل لتقديــم خدمــات نقــل تعليمــي آمنــة ومريحــة، ومــن أهــم المعطيــات والمنجــزات 

المرصــودة مــا يلــي:.

وذلــك  األســطول،  إلــى  إضافيــة  1912 حافلــة ومركبــة  إضافــة 
ــى  ــك إل ــود ذل ــي، ويع ــام الماض ــة بالع ــادة %7,5 مقارن ــبة زي بنس

زيــادة العقــود الجديــدة، وبرنامــج إحــالل الحافــالت.

تصــل نســبة الحافــالت ذات الموديــالت 
األســطول،  مــن   42% فأعلــى   2014
وذلــك بنســبة زيــادة %7 مقارنــة بالعــام 

ــي.  الماض

الميدانــي  الفحــص  عمليــات  بلغــت 
للحافــالت والمركبــات 26,169 عمليــة 

ــص فح
حافلــة   13,263 حصــر  تــم 
أكثــر  مفحوصــة  ومركبــة 

مــرة. مــن 

وتــم معالجــة 11,759  حافلة 
ومركبة.

تطوير أسطول النقل التعليمي

الرياض

مكة و الباحة

الشمالية و الغربية

الشرقية

القصيم

الحدود الشمالية

المنطقة الجنوبية

12

7

5

3

5

4

9

عدد مكاتب الشركة 
على مستوى مناطق 

المملكة
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التقريـــر
السنوي
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تأسيس الشركة

بدأت وزارة التعليم بالعمل على تخصيص خدماتها المساندة للعملية التعليمية منذ صدور قرار مجلس الوزراء عام 1423هـ، 
للبدء باستراتيجية التخصيص، تبعه صدور أمرين ملكيين ساميين عام 1428هـ بتشكيل لجنة وزارية لدراسة تخصيص قطاع 

التعليم العام، أثمرت جهودها بصدور مرسوم ملكي عام 1429هـ يؤسس لنظام شركة تطوير التعليم القابضة.

وقد ُأنشئت شركة تطوير للمباني بعد صدور األمر السامي بإسناد مشروعات المباني التعليمية من الوزارة إلى الشركة. 
حيث تأسست برأسمال قدره )100( مليون ريال، بوصفها شركة حكومية ذات مسؤولية محدودة، مملوكة بالكامل للدولة، 

وتعمل على أسس تجارية وفقًا لنظامها األساسي.

 ١٤٣٢ هـ   ١٤٣١ هـ   ١٤٣٠ هـ   ١٤٢٩ هـ   ١٤٢٨ هـ   ١٤٢٣ هـ  

الموافقة على 
استراتيجية التخصيص 

وقائمة المرافق 
المستهدفة وأنواع 

النشاطات.
قرار مجلس الوزراء رقم 

 ٢١٩
بتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٢٣هـ

تشكيل لجنة دراسة 
تخصيص قطاع التعليم 

العام.
األمرين الساميين 

رقم ٦٤٧٨/م ب بتاريخ 
٢٢/ ٧/ ١٤٢٨هـ، 
ورقم ٧٣١٠/م ب 

وتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٢٨هـ

وضع النظام األساسي 
لشركة تطوير التعليم 
القابضة، ومن أغراضها 
تملك وإقامة وصيانة 

المباني التعليمية.

المرسوم الملكي رقم 
م/٧٥ بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٢٩

هـ

الموافقة على توصيات 
اللجنة الوزارية لمساندة 
الوزارة بفاعلية، وتمكين 

شركة تطوير ودعمها.

األمر السامي رقم 
٩٦٤٥/م ب 

بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٣٠هـ

تكليف مكتب 
استشاري بدراسة 

استراتيجية تعزيز شراكة 
القطاع الخاص في 

التعليم العام إلسناد 
بعض أنشطة الوزارة 

الرئيسة والمساندة إلى 
القطاع الخاص.

إيجاد آلية لنقل خدمات 
وكالة المباني بوزارة 
التعليم إلى شركة 

تطوير القابضة.
خطاب سمو الوزير، 

بتاريخ ٣٠/ ٣/ ١٤٣٢هـ 
وخطاب الشركة رقم 

٢٢١٨/ش بتاريخ 
٢٤/ ١١/ ١٤٣٢هـ

١٤٣٣ هـ
صدور القرار السامي 
الكريم بنقل خدمات 

وكالة الوزارة للمباني 
إلى شركة تطوير 

للمباني

القرار السامي رقم 
 ٤٥٠٢٨

بتاريخ ٤/ ١٠/ ١٤٣٣هـ

تعيين مجلس المديرين 
في شركة تطوير 

للمباني
بقرار مالك رأس المال

قرار رقم ٩/ ٧/ ١٤٣٣ 
بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٣٣هـ

توقيع الشركة أول 
محضر إسناد مع وزارة 

التعليم لتنفيذ المباني 
المدرسية 

بتاريخ
٢٠/ ٠٩/ ١٤٣٤ هـ 

تدشين أول مبنى 
مدرسي بمدينة الرياض 
من تنفيذ الشركة في 
وقت قياسي (١٢ شهر)

بتاريخ
٢/ ٠٨/ ١٤٣٦ هـ

افتتاح مقر وزارة 
التعليم الجديد بجدة من 
تصميم وتنفيذ وتجهيز 

وتأثيث الشركة 

بتاريخ
٣/ ٠٣/ ١٤٣٧ هـ

تعيين مجلس مديرين 
جديد للشركة بقرار 

مالك رأس المال

قرار رقم ٦/ أ١/ د٣
بتاريخ

٤/ ٠٣/ ١٤٣٨هـ 

١٤٣٨ هـ١٤٣٧ هـ١٤٣٦ هـ١٤٣٤ هـ

وجاء تأسيس الشركة لتحقيق مكتسبات لوزارة التعليم شملت:

دعم الوزارة في التركيز على أنشطتها الرئيسة المتعلقة بالعملية التعليمية.	 

إزالة األعباء اإلضافية الناتجة عن أعمال تصميم المباني وإنشائها وصيانتها.	 

وضع حلول عملية لتجاوز العقبات والتحديات التي تواجه المباني التعليمية.	 

مساعدة الوزارة على تحقيق مستويات جودة أعلى في إنشاء المباني وصيانتها.	 

تحقيق قيمة مضافة مقابل المخصصات المالية التي تنفقها الدولة في هذا المجال.	 

المساهمة في تحسين نتائج التعليم ومخرجاته.	 

كما جاء لتحقيق قيمة مضافة لقطاع المباني من خالل:

اختصار مدة إنشاء المباني بتسريع إجراءات الطرح والترسية والتنفيذ.	 

االرتقاء بمستوى الجودة للمباني المنفذة وتقليل الحاجة إلى ترميم المباني قبل أعمارها التشغيلية االفتراضية.	 

التواصل مع الميدان واالستجابة لمتطلبات المستخدمين وأصحاب العالقة بالسرعة المطلوبة.	 

تعزيز مشاركة القطاع الخاص وبناء الثقة مع مقاولي التنفيذ والصيانة والموردين والمكاتب االستشارية.	 

 ١٤٣٢ هـ   ١٤٣١ هـ   ١٤٣٠ هـ   ١٤٢٩ هـ   ١٤٢٨ هـ   ١٤٢٣ هـ  

الموافقة على 
استراتيجية التخصيص 

وقائمة المرافق 
المستهدفة وأنواع 

النشاطات.
قرار مجلس الوزراء رقم 

 ٢١٩
بتاريخ ٦/ ٩/ ١٤٢٣هـ

تشكيل لجنة دراسة 
تخصيص قطاع التعليم 

العام.
األمرين الساميين 

رقم ٦٤٧٨/م ب بتاريخ 
٢٢/ ٧/ ١٤٢٨هـ، 
ورقم ٧٣١٠/م ب 

وتاريخ ٢٢/ ٨/ ١٤٢٨هـ

وضع النظام األساسي 
لشركة تطوير التعليم 
القابضة، ومن أغراضها 
تملك وإقامة وصيانة 

المباني التعليمية.

المرسوم الملكي رقم 
م/٧٥ بتاريخ ٦/ ١١/ ١٤٢٩

هـ

الموافقة على توصيات 
اللجنة الوزارية لمساندة 
الوزارة بفاعلية، وتمكين 

شركة تطوير ودعمها.

األمر السامي رقم 
٩٦٤٥/م ب 

بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٣٠هـ

تكليف مكتب 
استشاري بدراسة 

استراتيجية تعزيز شراكة 
القطاع الخاص في 

التعليم العام إلسناد 
بعض أنشطة الوزارة 

الرئيسة والمساندة إلى 
القطاع الخاص.

إيجاد آلية لنقل خدمات 
وكالة المباني بوزارة 
التعليم إلى شركة 

تطوير القابضة.
خطاب سمو الوزير، 

بتاريخ ٣٠/ ٣/ ١٤٣٢هـ 
وخطاب الشركة رقم 

٢٢١٨/ش بتاريخ 
٢٤/ ١١/ ١٤٣٢هـ

١٤٣٣ هـ
صدور القرار السامي 
الكريم بنقل خدمات 

وكالة الوزارة للمباني 
إلى شركة تطوير 

للمباني

القرار السامي رقم 
 ٤٥٠٢٨

بتاريخ ٤/ ١٠/ ١٤٣٣هـ

تعيين مجلس المديرين 
في شركة تطوير 

للمباني
بقرار مالك رأس المال

قرار رقم ٩/ ٧/ ١٤٣٣ 
بتاريخ ١٠/ ١١/ ١٤٣٣هـ

توقيع الشركة أول 
محضر إسناد مع وزارة 

التعليم لتنفيذ المباني 
المدرسية 

بتاريخ
٢٠/ ٠٩/ ١٤٣٤ هـ 

تدشين أول مبنى 
مدرسي بمدينة الرياض 
من تنفيذ الشركة في 
وقت قياسي (١٢ شهر)

بتاريخ
٢/ ٠٨/ ١٤٣٦ هـ

افتتاح مقر وزارة 
التعليم الجديد بجدة من 
تصميم وتنفيذ وتجهيز 

وتأثيث الشركة 

بتاريخ
٣/ ٠٣/ ١٤٣٧ هـ

تعيين مجلس مديرين 
جديد للشركة بقرار 

مالك رأس المال

قرار رقم ٦/ أ١/ د٣
بتاريخ

٤/ ٠٣/ ١٤٣٨هـ 

١٤٣٨ هـ١٤٣٧ هـ١٤٣٦ هـ١٤٣٤ هـ
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ُتركز الشركة في إدارة أنشطتها على األسس التالية:

االستفادة من تجارب اآلخرين محليًا وعالميًا في المجاالت كافة.	 

تنفيذ ما ُيسند إلى الشركة من خالل عقد إطاري موقع مع الوزارة.	 

تأسيس منظومة متكاملة تعمل بمنهجية القطاع الخاص.	 

التأكيد على السرعة والجودة والكفاءة في األداء.	 

أن ُتكّمل الشركة األهداف األساسية لوزارة التعليم فيما يخص البيئة التعليمية.	 

ومن هذا المنطلق ُوضعت رؤية طموحة لشركة تطوير للمباني، ورسمت رسالتها الواضحة، وُحّددت قيمها لتضع أسسًا 
قوية لثقافتها وأسلوب تعامل موظفيها مع العمالء والزمالء على حد سواء.

رؤية الشركة ورسالتها وقيمها

إدارة  في  رائدة  شركة  نكون  أن 
مضافة  قيمة  نحقق  المشروعات، 

لجميع شركائنا وعمالئنا.

بمعايير  المنشآت  وإدارة  وبناء  تصميم 
مع  شراكات  خالل  من  عالية  وجودة 

القطاع الخاص.

الرؤية

الرسالة

القيم

الشفـــافية

نهدف إلى الصدق 
والوضوح في تعامالتنا 

المالية وعملياتنا 
التشغيلية إرساًء لمبدأ 

المحاسبة.

النزاهــــة

نتمسك بمعايير 
أخالقية ومهنية 

تجسد األمانة في 
العمل للوفاء 

بالتزاماتنا.

االستدامة 
االقتصادية

ننشد تحقيق استدامة 
اقتصادية بالعمل 

بكفاءة ومسؤولية 
مالية وقيمة مضافة 

لشركائنا.

الصحة 
والسالمة

نولي أهمية عالية 
لتوفير األمن 

والسالمة في 
أعمالنا كافة.

التميــــز

نسعى للعمل وفقًا 
لمعايير عالية 

الجودة ونضيف 
قيمة عبر خدماتنا 

كافة.

السرعــــة

نسعى للعمل 
بكفاءة وفاعلية 

وجودة لضمان سرعة 
اإلنجاز.

تنمية 
المجتمع

نهدف إلى تحقيق 
الشراكة المجتمعية 

وتشجيع القطاع الخاص 
ونموه في ظل 

السياسات العامة 
للدولة.

إدارة  في  رائدة  شركة  نكون  أن 
مضافة  قيمة  نحقق  المشروعات، 

لجميع شركائنا وعمالئنا.

بمعايير  المنشآت  وإدارة  وبناء  تصميم 
مع  شراكات  خالل  من  عالية  وجودة 

القطاع الخاص.

الرؤية

الرسالة

القيم

الشفـــافية

نهدف إلى الصدق 
والوضوح في تعامالتنا 

المالية وعملياتنا 
التشغيلية إرساًء لمبدأ 

المحاسبة.

النزاهــــة

نتمسك بمعايير 
أخالقية ومهنية 

تجسد األمانة في 
العمل للوفاء 

بالتزاماتنا.

االستدامة 
االقتصادية

ننشد تحقيق استدامة 
اقتصادية بالعمل 

بكفاءة ومسؤولية 
مالية وقيمة مضافة 

لشركائنا.

الصحة 
والسالمة

نولي أهمية عالية 
لتوفير األمن 

والسالمة في 
أعمالنا كافة.

التميــــز

نسعى للعمل وفقًا 
لمعايير عالية 

الجودة ونضيف 
قيمة عبر خدماتنا 

كافة.

السرعــــة

نسعى للعمل 
بكفاءة وفاعلية 

وجودة لضمان سرعة 
اإلنجاز.

تنمية 
المجتمع

نهدف إلى تحقيق 
الشراكة المجتمعية 

وتشجيع القطاع الخاص 
ونموه في ظل 

السياسات العامة 
للدولة.
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ُأصدر السجل التجاري لشركة تطوير للمباني في 28/ 11/ 1433هـ الموافق 14/ 10/ 2012م بناًء على 
عقد تأسيسها المتضمن إدارة وتشغيل وصيانة وتأجير المباني التعليمية الحكومية وغيرها. وتقدم 
الشركة مجاالت عملها من خالل مقاولين مؤهلين ومكاتب استشارية متخصصة. وتتعلق مسؤوليات 

الشركة باألنشطة التالية:

•  التخطيط العام لمتطلبات المباني.

•  برمجة المشروعات حسب التوزع 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.

•  لتمويل وإدارة األصول واستثمارها.

مجاالت عمل الشركة






إدارة التمويلالتصميمالتخطيط
اإلنشاءالعقود

التجهيز
والتأثيث

الصيانة 
والترميم

إدارة
 األصول






























































































خدمات ما بعد التنفيذخدمات التنفيذخدمات ما قبل التنفيذ













78 123456
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من  المشروعات  تعاقدات  نظام  الشركة  طورت  التكاليف؛  وتقليل  الزمنية  التنفيذ  برامج  تسريع  بهدف 

طرق  حددت  كما  المختلفة.  العقود  نماذج  وتطوير  والمناسبة  المتعددة  الطرح  أساليب  تحديد  خالل 

آليات  وإعداد  والمناطق،  المدن  في  لمواقعها  الجغرافي  والتوزيع  المشروعات  عدد  تالئم  التي  الطرح 

الشركة. تبنتها  التي  البناء  طرق  تنويع  واستراتيجية  المختلفة،  المدارس  نماذج  لتالئم  المرنة   التعاقد 

٢٠٦

١٥ ٢٤ ٢١ ٢٠

إنشاء إشراف مالعب تصميم خدمات

عقود بمبالغ مقطوعة
(Lump Sum) ثابتة 

عقود تكلفة مع
(Cost Plus) نسبة أتعاب

الصب في الموقع
(Cast-in-Situe)

اإلنشاءات
(Steel) الحديدية

الخرسانة
المسبقة

(Pre-Cast) الصنع

عقود إنشاء وصيانة
(Constr. & Maintenance)

عقود أخرى
(BOT, PPP, DB etc)

منشآت صغيرة
سريعة التركيب 

.(Modular)

عقد يجري العمل بها ٢٨٦
عقد إطاري لتوريد األجهزة والمواد واألثاث ٣٣

القدرات والمبادرات

آليات طرح وتعاقدات مرنة

استندت الشركة على منهج مرحلي متدّرج في التوسع الجغرافي، ووضعت خطة ُتمكن الشركة من تقديم خدماتها 

من خالل )13( مكتب على مستوى المملكة، باإلضافة إلى فرعين صغيرين في الرياض والمنطقة الشرقية، بحيث تغطي 

جميع مناطق المملكة، وتراعي التوزيع المتوازن لعدد المدارس والطلبة. وركزت خطة التوسع الجغرافي للشركة على 

المدن الرئيسة وأماكن الكثافة الطالبية، واالنطالق من عام 2014م، وزيادة نطاقها الجغرافي بمرور الوقت.

توسع جغرافي مرن

٢٠١٤ المراحل

النسب التراكمية لتغطية الطلبة

٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٩

 ٢٩ ٤٤ ٦٤ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠

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 :

المرحلة
الرابعة

التوزيع الجغرافي حسب المرحلة

الرقم بين قوسين يرمز 
لعدد إدارات التعليم لكل
 منطقة واإلجمالي= ٤٥ 

الحدود الشمالية
(١)

الجوف
(٢)

تبوك
(١)

المدينة
 المنورة

(٤)

جدة
مكة

مكة المكرمة
(٥)

الرياض
(١٢)

القصيم
(٥)

حائل
(١)

عسير
(٦)

جازان
(٢)

نجران
(١)

الرياض

األحساء

المنطقة
 الشرقية

(٣)

الطائف

المدينة

الباحة
(٢)
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مبادراتها  وضع  عّززت  استراتيجية  أهداف  ستة  إلى  ورسالتها  للمباني  تطوير  شركة  رؤية  ُترجمت 
االستراتيجية وخطتها التشغيلية في ثالث قطاعات رئيسة. وُطّورت المبادرات االستراتيجية للشركة 
لتعزيز بناء القدرات، وتقديم خدمات الشركة بالمهنية والحرفية المستهدفة. وقد تم العمل بنظام 
متسلسل، بدءًا بترجمة رؤية الشركة ورسالتها إلى أهداف استراتيجية، وتعزيز المبادرات االستراتيجية 

من برامج ومشروعات تسند إلى الشركة.

استراتيجية الشركة وخطتها التشغيلية

األهداف االستراتيجية

 التأسيس وبناء القدرات
 التشغيلية ويشمل

 مباشرة تنفيذ األعمال
 المسندة ويشمل

القيمة المضافة
 واالستدامة ويشمل




 








 





مبادرات استراتيجية ومشاريع تنفيذ

1

2

3

4

5

6

انطالق المشروعات

طوير المشاريع و االستدامة
ت

تنويع الخدمات

التوسع الجغرافي

بناء القدرات
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تركزت المبادرات واألنشطة في خطة الشركة التشغيلية المعمول بها على القيام بمهام برمجة المشروعات المسندة 

التعليمية وتنفيذها. ونظرًا لما شهدته وزارة  المشروعات غير  القائمة وغيرها من  التعليمية  المباني  الشركة من  إلى 

للتحديات  ونظرًا  المنصرمين،  العامين  خالل  المدارس  مشروعات  لتنفيذ  المالية  ارتباطاتها  تعزيز  في  تباطؤ  من  التعليم 

االقتصادية الراهنة وترشيد اإلنفاق العام، أصبح لزامًا على شركة تطوير للمباني تحديث خطتها التشغيلية للعام القادم 

لمعالجة التحديات وتحقيق االستدامة.

وفي هذا اإلطار حّدثت الشركة خطتها التشغيلية للعام 2016م لزيادة مرونتها في تنويع مصادر الدخل واستيعاب أي 

مشروعات إضافية، دون التأثير السلبي على جودة التنفيذ أو البرامج الزمنية، وذلك لحين بلورة الخطة التشغيلية لألعوام 

القادمة بصيغتها النهائية في الربع األول من عام 2017م بإذن اهلل. وتتضمن مسودة هذه الخطة المحدثة )30( مشروعًا، 

شملت مبادرات خاصة ببدء صيانة المرافق التعليمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وبناء قدراتها على تطبيق برامج 

وآليات مبتكرة لتمويل المشروعات وإدارة األصول. 

وتقوم الشركة بتفصيل وتطوير مبادرات ومشروعات للتنفيذ خالل المراحل القادمة من عمر الشركة.

الخطة التشغيلية

نبذة عامة المبادرة/ المشروع م

بناء قدرات شركة تطوير للمباني واألدوات الضرورية إلطالق 
برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تأسيس اإلطار التنظيمي للشراكة بين القطاعين 
العام والخاص 1

إدارة كافة عمليات البرنامج لتحقيق اإلغالق المالي حسب 
الجدول الزمني المحدد

تنفيذ البرنامج التجريبي للشراكة بين القطاعين 
العام والخاص 2

بناء قدرات شركة تطوير للمباني واألدوات الضرورية إلدارة 
عمليات إدارة األصول تأسيس اإلطار التنظيمي إلدارة األصول والتطوير 3

تحديد استراتيجية الشركة في إدارة األصول والتطوير تقييم األصول وتطوير االستراتيجية 4

تفصيل نماذج عمل تحدد آلية عمل الشركة للولوج إلى 
السوق وتقديم خدمات إدارة المرافق والتطوير

تطوير نموذج العمل لخدمات إدارة األصول 
والتطوير 5

تحديد وتطبيق استراتيجية الشركة في تطوير رياض األطفال استراتيجية وخطة تطوير رياض األطفال 6

بناء قدرات شركة تطوير للمباني واألدوات الضرورية إلدارة 
أعمال إدارة المرافق تأسيس اإلطار التنظيمي إلدارة المرافق 7

تحديد استراتيجية الشركة وآلية تنفيذ خدمات إدارة المرافق استراتيجية إدارة المرافق وخطة التطوير 8

إبرام الصفقة األولى لتقديم خدمات إدارة المرافق لصالح 
جامعة رائدة في المملكة

إبرام العقد األول لخدمات إدارة المرافق لصالح 
الجامعات 9

تأسيس مركز تحكم يقوم بإدارة كافة عمليات إدارة المرافق تأسيس وتطوير مركز تحكم بعمليات إدارة 
المرافق 10

تطوير مخطط شامل للمدارس يغطي جميع مناطق المملكة تطوير المخطط الشامل للمدارس 11
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نبذة عامة المبادرة/ المشروع م

تطوير المسار الوظيفي لمنسوبي الشركة بهدف تحديد 
فرص التطوير المهني لجميع الموظفين تطوير المسار الوظيفي 12

تحديد استراتيجية وبرنامج التدريب لبناء قدرات موظفي 
الشركة استراتيجية التدريب وخطة التطوير المهني 13

تحديد استراتيجية وخطة التوظيف وتطبيق أفضل 
الممارسات الستقطاب المواهب للشواغر الوظيفية بالشركة استراتيجية وخطة التوظيف 14

مراجعة آلية تقييم األداء لضمان دقة وتوقيت تقييم أداء 
موظفي الشركة آلية تقييم األداء 15

تحديد قدرات الشركة المالية واألدوات ذات الصلة تطوير القدرات المالية للشركة 16

مراجعة وتحديث السياسات التشغيلية واإلجراءات واألدلة 
والنماذج

مراجعة وتحسين األدوات المؤسسية واإلدارية 
)كالسياسات واإلجراءات واألدلة والنماذج( 17

بناء قدرات شركة تطوير للمباني واألدوات الضرورية إلدارة 
أعمال إدارة المرافق

مراجعة وتحسين أدوات التشغيل والعمليات 
)كالسياسات واإلجراءات واألدلة والنماذج( 18

مراجعة التصاميم ووضع معايير موحدة للتعاقد والمشتريات 
بهدف تحقيق وفورات

وضع معايير تصميمية موحدة لتحقيق 
وفورات 19

وضع استراتيجية الشركة للولوج إلى السوق وتقديم خدمات 
استشارية هندسية

التأسيس لتقديم خدمات استشارية لتنفيذ 
األعمال اإلنشائية 20

تطوير استراتيجية تعاقد تضمن فعالية التكاليف وتحقيق 
وفورات من خالل تطبيق أفضل المنهجيات

تطوير استراتيجية المشتريات وسلسلة التوريد 
شاملًة إدارة المرافق واألثاث والمنتجات 

الجديدة
21

نبذة عامة المبادرة/ المشروع م

تطوير نظام جودة شامل يضمن االلتزام بمعايير الجودة في 
جميع أنشطة الشركة تطوير نظام الجودة الشامل 22

تطوير استراتيجية إدارة المخاطر بالشركة مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر وتفعيلها 23

وضع آليات صرف بديلة لضمان توظيف المبالغ المصروفة 
للمقاولين لصالح مشروعات الشركة وضع آليات صرف للمقاولين 24

تطوير استراتيجية االتصال المؤسسي والتسويق لضمان 
فعالية االتصاالت الداخلية والخارجية

تطوير استراتيجية االتصال المؤسسي 
والتسويق 25

وضع استراتيجية المسؤولية االجتماعية للشركة وخطة 
التطبيق

تطوير خطة واستراتيجية المسولية االجتماعية 
للشركة 26

وضع برنامج ثقافي للشركة يعزز روح التعاون لتوفير بيئة 
عمل جاذبة ومحفزة برنامج األنشطة الثقافية 27

تحديد اتفاقيات شراكة تمكن الشركة من االستفادة من 
التقنيات واآلليات لتحقيق الكفاءة خالل العمر االفتراضي 

للمبنى التعليمي

تأسيس شراكات استراتيجية لتطوير آليات 
مبتكرة للبناء 28

االستفادة من أصول الشركة لتوليد إيرادات إضافية مصادر دخل إضافية للشركة 29

مراجعة البينة التحتية لألنظمة التقنية للتأكد من مالئمتها 
لمتطلبات العمل وتحسين الكفاءة التشغيلية البنية التحتية لتقنية المعلومات 30
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تفعياًل لخطة الشركة وتوجهاتها الرامية لالنطالق من رؤية 2030 وتوجهات وزارة التعليم المستقبلية، بدأ التنسيق مع 
التحول الوطني 2020 بما يتناسب مع قدرات الشركة وسلسلة الخدمات  الوزارة والتحضير لتنفيذ بعض مبادرات برنامج 
التي تقدمها. وعكفت الشركة على دراسة المبادرات وآليات التعاون مع وزارة التعليم والشركات الشقيقة والتنسيق مع 

مكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم، وخلصت االجتماعات وورش العمل المنعقدة إلى ما يلي:

• اعتبار شركة تطوير للمباني مالكًا لمبادرة "جذب االستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليمية من أجل تنويع 
نماذج تمويل النظم التعليمية".

• مشاركة شركات تطوير الشقيقة في تنفيذ بعض المشروعات ذات العالقة ضمن مبادرة "تطوير برامج حضانات ورياض 
األطفال والتوسع في خدماتها لتشمل جميع مناطق المملكة".

• تنفيذ مشروعات لصالح وزارة التعليم تخص مبادرة "تحسين وسائل األمن والسالمة في المباني المدرسية".

• تنفيذ مشروعات لصالح وزارة التعليم تخص مبادرة "السالمة المرورية لطلبة المدارس".

ويجري العمل على تحديد نطاق أعمال ومخرجات المبادرات المطلوبة لتوقيع عقودها مع وزارة التعليم تحت إشراف 
مكتب تحقيق الرؤية خالل الربع األول من العام القادم 2017م بإذن اهلل، تمهيدًا للبدء في تنفيذها.

مبادرة جذب االستثمارات الخاصة لتمويل إنشاء المباني التعليميةمبادرات برنامج التحول الوطني 2020

وضعت الشركة الخطوط العريضة لخطة تنفيذ هذه المبادرة، حيث ستقوم بمهمتين رئيستين:

إعداد المخطط الشامل لتوفير المدارس للوزارة من خالل نظام تطبيقات مترابطة في مجملها )GIS, Data Base, Costing, Planning( لتقدير 	 

وتحديد حجم ومواقع الطلب الحالي والمستقبلي.

بناء برنامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص )Public Private Partnership - PPP( لتوفير المدارس، يبدأ بدراسة السوق لتقييم حجم 	 

آليات تمويل وتوفير  التمويل وجدواها االقتصادية وانتهاًء بتسويق حقائب استثمارية لتنفيذ  الخاص مرورًا بتحديد نماذج  القطاع  مشاركة 

المباني التعليمية.

مبادرة تطوير برامج حضانات ورياض األطفال والتوسع في خدماتها

تهدف هذه المبادرة إلى افتتاح وتشغيل 1500 روضة وحضانة أطفال جديدة بنهاية عام 2020م في مختلف مناطق 
المملكة. وستقوم الشركة بتنفيذ مشروعين من نطاق العمل المخصص لهذه المبادرة:

تطوير تصاميم نماذج جديدة لمباني رياض األطفال والحضانات ُتوفر بيئة تعليمية وتربوية عالية الجودة بمعايير عالمية مع مراعاة خصوصية 	 

المجتمع السعودي.

افتتاح وتشغيل حضانات ورياض أطفال حكومية على مراحل، باإلضافة إلى بناء نماذج استثمارية ُتشجع القطاع الخاص على افتتاح وتشغيل 	 

رياض وحضانات أطفال أهلية.

مبادرة تحسين وسائل األمن والسالمة في المباني المدرسية

ستقوم الشركة بتنفيذ مشروعين لهذه المبادرة:

توفير الحراسات األمنية للمباني المدرسية في المناطق المختلفة بالمملكة.	 

توفير تجهيزات السالمة في المدارس شاملًة أنظمة اإلنذار ومكافحة الحريق وأنظمة حماية التيار الكهربائي، وإعادة تأهيل أجهزة السالمة 	 

واألنظمة القائمة حسب الحاجة.

مبادرة السالمة المرورية لطلبة المدارس

باإلضافة إلى تحسين مستوى  التعليمية  البيئة  المرورية في  السالمة  برنامج تدريبي وتعزيز ثقافة  بناء  وتهدف إلى 
السالمة المرورية حول المدارس.
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وضعت وزارة التعليم برنامجًا طموحًا لتوفير بنية تحتية عالية الجودة لنماذج مدرسية جديدة. وُتقدر النفقات المطلوبة 
لمشروعات الوزارة من المباني التعليمية قيد التنفيذ بحوالي 13 مليار ريال يتوفر منها فقط مبلغ 4 مليارات ريال مخصصة 

للصرف.

وبالمقابل ُتقدر النفقات المطلوبة لمشروعات المباني التعليمية الجديدة مستقباًل بمبلغ 45 مليار ريال.

تمويل إنشاء المباني التعليمية

١٨
١٥

٤٥ مليار ريال مطلوبة لمشروعات جديدة

١٢

الستبدال ٣٠٠٠ 
مبنى مستأجر

الستبدال ٢٠٠٠ 
مبنى قديم

مدارس
 جديدة ُمحدثة

١٤٠٠
١١٠٠مدرسة

مدرسة
٨٠٠
مدرسة

هذه  لتمويل  متنوعة  خيارات  دراسة  إلى  التعليم  وزارة  مع  بالتعاون  الشركة  عمدت  سبق،  ما  ضوء  وعلى 
المشروعات، ومن أبرزها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية.

البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية

تكليف شركة  تم  المدرسية، فقد  المباني  وتنفيذ  لتمويل  مبتكرة  آليات  إيجاد  التعليم في  وزارة  من  رغبًة 
التعليمية،  المباني  لتوفير  الخاص  القطاع  مع  الشراكة  تعزيز  لمبادرة  تنفيذي  برنامج  بوضع  للمباني  تطوير 
بحيث تحاكي أفضل التجارب العالمية وُتسهم في تحقيق برنامج التحول الوطني 2020 وتطلعات المستثمرين، 

وبما تسمح به األنظمة القائمة بالمملكة العربية السعودية. 

وعليه أعّدت الشركة البرنامج التنفيذي بدعم من أحد بيوت الخبرة العالمية، شاماًل اآلليات التالية:

١

٣٤

٢

١لتأجير وإعادة االستئجار
(Lease and Lease Back – LLB) 

بناء تشغيل تملك نقل
(Build Operate Own Transfer – BOOT) 

إدارة األصول التعليمية
(Education Assets Management) 

بناء صيانة نقل
(Build Maintain Transfer – BMT) 
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وقد ُعرض هذا البرنامج التنفيذي على مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية، وتمت الموافقة على تطبيقه بعد التنسيق 
مع اللجان المختصة.

التنفيذ،  في  وسرعة  عالية  بجودة  المدرسية  المباني  من  التعليم  وزارة  حاجة  تغطية  سيتم  البرنامج  هذا  وبتنفيذ 
وصيانتها. وتوفير تمويل سريع وكبير دون الحاجة إلى ضمانات مباشرة من الدولة وبآليات منوعة تغطي أكبر شريحة من 

المستثمرين بمختلف توجهاتهم.

كما أن البرنامج سيفرض تحواًل من النموذج التقليدي في تمويل وتنفيذ المباني المدرسية، من االلتزام بإنفاق رأسمالي 
كبير لمرة واحدة إلى نفقات تشغيلية مدعومة من اإليرادات. وسيسهم البرنامج في رفع كفاءة مشروعات المباني 
التعليمية بحدود )15٪( وتوفير إيرادات نقدية كافية لتغطية ما يقارب )50٪( من تكلفة التمويل، باإلضافة إلى المساهمة 

في زيادة عدد المدارس األهلية بما يتوافق مع أهداف واستراتيجية وزارة التعليم.

التزام لمرة واحدة 
باإلنفاق الرأسمالي 

الكبير.

التحول من نفقات رأسمالية 
إلى نفقات تشغيلية مدعومة 

من اإليرادات.

الوضع المستقبليالوضع الحالي

مؤتمر االستثمار والتمويل لتوفير المباني التعليمية

وفي خطوة استراتيجية للتعريف بالبرنامج والتفاعل مع القطاع الخاص، قامت الشركة بتنظيم مؤتمر االستثمار والتمويل 
للمباني التعليمية، بهدف االستفادة من موارد وزارة التعليم، وتقديم نماذج استثمارية ُتشكل نقلة نوعية في تمويل 

وتنفيذ المباني المدرسية.

التعليم،  وإدارات  الوزارة  في  وقياداته  التعليم  قطاعات  ويستهدف   ،2017 عام  مطلع  المؤتمر  عقد  موعد  حدد  وقد 
التعليم  الخبرة، والمستثمرين والمطورين والموردين واالستشاريين في قطاع  والبنوك والمؤسسات وبيوت  والشركات 

والعقار واإلنشاءات والتجهيزات محليًا وإقليميًا، ومالك المدارس األهلية، والباحثين والمهتمين.

وسيتم من خالل هذا المؤتمر تسويق الفرص االستثمارية في المباني المدرسية المتاحة للمستثمرين والممولين من 
القطاع الخاص والتي من المتوقع أن تلبي تطلعاتهم، سواًء في مجال توفير حوافز تشجيعية سياسية وتنظيمية، أو 

مادية مثل االستفادة من أصول وزارة التعليم، أو غيرها حسب الحقائب التي سيتم تصميمها.
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شرعت شركة تطوير للمباني منذ تأسيسها في توفير تصاميم نماذج مدرسية جديدة نظرًا ألهمية دور المبنى المدرسي 

بوصفه رابطًا بين العناصر الرئيسة للتعليم )الطالب، والمعلم، والمنهج(. وذلك لتحقيق األهداف التالية:

توفير نماذج حديثة للمباني المدرسية للبنين والبنات، ولمراحل التعليم كافة )الحضانة والروضة واالبتدائي والمتوسط والثانوي(، وبأحجام 	 

مختلفة، لمختلف مناطق المملكة.

تحقيق المقومات التربوية والبيئية والثقافية في تصميم المدارس.	 

تحقيق متطلبات المستخدمين وصناع القرار وأفراد المجتمع وتطلعاتهم.	 

ضمان جودة مشروعات المدارس ومطابقتها للمعايير والمواصفات العالمية.	 

انتهت الشركة من تصاميم العديد من النماذج المدرسية التي تلبي متطلبات وزارة التعليم ومتطلبات التعليم األهلي 

في القطاع الخاص، وطبقت الهندسة القيمية على النماذج المدرسية لتخفيض تكاليف إنشائها وتحسين جودتها. كما 

بدأت الشركة بتقديم خدمات الدعم الفني والهندسي العتماد تصاميم المدارس األهلية.

األنشطة والمشروعات

أعمال التصميم

عدد الفصول

المستخدمين بناتبنين

ثانويابتدائي

٤٥  منطقة و محافظة  

متطلبات المباني الدراسية

عدد الفصول

المستخدمين روضةحضانه

بناتبنين

٤٥  منطقة و محافظة  

متطلبات الحضانات ورياض األطفال

13
15

18
20

21
22

23
30

26

283
4

5
6

10

متوسط

تصميم  عند  واالستشاريين  الشركة  كوادر  قبل  من  الحسبان  في  أخذها  يجب  التي  التصميمية  المعايير  الشركة  طورت 

المبنى  في  الفراغات  مواصفات  تحسين  بهدف  المدرسية  للمباني  الفراغية  البرامج  طورت  كما  التعليمية.  المباني 

المدرسي وتصميمها بشكل مرن يقبل طرق التدريس المتعددة، باإلضافة إلى استحداث فراغات داخلية وخارجية وزيادة 

كتيب  في  التصميمية  والمعايير  األسس  هذه  الشركة  وضعت  وقد  للمستخدمين.  الراحة  من  مزيد  لتوفير  المسطحات 

مفصل وعممته على المكاتب االستشارية المؤهلة لديها، وشملت هذه المعايير على سبيل المثال ال الحصر:

راحة المستخدمين في معالجة الضوضاء والحرارة والرؤية.	   

جودة اإلضاءة الطبيعية والتهوية، وترشيد استهالك المياه والطاقة. 	   

سهولة الحركة ومراعاة متطلبات ذوي االحتياجات الخاصة. 	   

أهمية مرونة التصميم وتحسين عناصر تنسيق الموقع العام.	   

مراعاة االستدامة باختيار مواد مناسبة ومتوفرة محليًا.	   

توفير بنية تحتية جيدة من التقنيات لمواكبة تطورها المتسارع.	   

كما قامت الشركة بتحسين مقومات األمن والسالمة في المدارس، والتأكيد على تطبيق إجراءاتها خالل مراحل التصميم 

واإلنشاء والصيانة، إضافة إلى تطوير كتيب دليل السالمة والتنسيق مع وزارة التعليم على آليات تعميمه للتطبيق من 

قبل مستخدمي المباني التعليمية كافة.

المعايير التصميمية ومقومات األمن والسالمة
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رغبًة من شركة تطوير للمباني في تطوير النماذج المدرسية األكثر تنفيذًا في المشروعات المسندة إليها في مناطق 

الرياض ومكة المكرمة وجدة، قامت بجهود كوادرها المتمرسة وبدعم من المكاتب االستشارية الوطنية بما يلي:

تطبيق دراسات الهندسة القيمية لعدد أربعة نماذج من المباني المدرسية.	   

مراجعة وتطوير المواصفات الفنية للنماذج المدرسية كافة.	   

تحديث مخططات نماذج المباني المدرسية والصاالت الرياضية قيد التنفيذ لتطبيق الدروس المستفادة والتحسينات المعتمدة.	   

كما أعدت الشركة خطة لتصميم نماذج جديدة متعددة للحضانات ورياض األطفال خالل العام القادم بإذن اهلل، بحيث تلبي 

متطلبات الوزارة على مستوى مناطق المملكة.

تطوير تصاميم النماذج المدرسية
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تقوم الشركة بإدارة تنفيذ مشروعات المباني التعليمية لصالح وزارة التعليم منذ عام 2014م شاملًة المنشآت التعليمية 

يتبعها من مرافق متعددة تشمل سكن حراس ومقاصف طعام  من مباني مدرسية وصاالت متعددة االستخدام، وما 

وغرف كهرباء، باإلضافة إلى ساحات مظللة ومالعب عشبية حسب المساحات الخارجية المتوفرة في مواقع المشروعات 

وطبيعتها.

553 منشأة تعليمية	 

255,000 طالب وطالبة	 

3 مدن رئيسة بالمملكة	 

برامج مشروعات تنفيذ المدارس المسندة إلى الشركةأعمال تنفيذ المباني المدرسية

اسم البرامج / المشروع
التكلفة التقديرية )مليون 

رس(
اإلنجاز

98,8٪1012,74برنامج تنفيذ المباني التعليمية بالرياض )المرحلة األولى(

44,5٪2180,80برنامج تنفيذ المباني التعليمية بالرياض )المرحلة الثانية( 

68,0٪396,40برنامج تنفيذ المباني التعليمية بمكة المكرمة

74,1٪649,20برنامج تنفيذ المباني التعليمية بمدينة جدة

برنامج استكمال مشروعات المباني المدرسية المفسوخ 
عقودها مع الشركة الصينية

قيد التوقيع422,38

برنامج استكمال مشروعات المجمعات التعليمية 
المفسوخ عقودها مع الشركة الصينية

قيد التوقيع584,91

5246,43٪64,8
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بهدف توضيح موقف ونسب إنجازات الشركة في إدارة تنفيذ برامج مشروعات المباني التعليمية، سيتم تقسيم دورة 

إنشاء المبنى في هذا التقرير إلى ثمانية مراحل عمل، بدءًا بأعمال تجهيز الموقع وانتهاًء بتسليم المشروع.

دورة مشروع إنشاء المبنى التعليمي

أعمال
 تجهيز الموقع

أعمال
 الخرسانة والقواعد 

أعمال
 الهياكل اإلنشائية

أعمال البناء

األعمال
 الكهروميكانيكية 

أعمال
 التشطيب

األعمال
 الخارجية والتشجير

تسليم
 المشروع
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أسندت الوزارة إلى شركة تطوير للمباني، مبكرًا وفي مرحلة تتزامن مع بناء قدراتها، برنامج المرحلة األولى من مشروعات 
تنفيذ المباني التعليمية في أحياء مختلفة من مدينة الرياض. وقد نجحت الشركة في االنتهاء من تنفيذ 92٪ من منشآت 

هذا البرنامج والتي تمثل )50 مبنى مدرسي و31 صالة رياضية( وسلمتها إلى الوزارة.

لعام  األول  الربع  من  ابتداًء  دفعات   )4( على  الوزارة  من  البرنامج  لمشروعات  )41( موقعًا  استلمت  قد  الشركة  وكانت 
2014م، وتم تغيير مشروعين بعد البدء بتنفيذهما. وقد ُنفذت المشروعات بتصاميم )3( نماذج مدرسية تلبي متطلبات 
البرنامج، وإنشاؤها على مجموعات من قبل )5( مقاولين مؤهلين. وتم إدارة هذا البرنامج من خالل مسارين؛ أحدهما: 
يتعامل مع أحد مشروعات المجموعة المتعاقد على تنفيذها مع كل مقاول بصفة مستعجلة، حيث انتهى تنفيذ )5( 
مشروعات في غضون 12 شهرًا وُسلمت للوزارة عام 2015م. وقد بلغ متوسط نسبة اإلنجاز الكلي لمشروعات هذا البرنامج 
98,8٪ في نهاية شهر ديسمبر للعام 2016م. ويجري العمل على إنهاء المشروعات كافة وتسليمها للوزارة خالل العام 

2017م بحول اهلل.

برنامج تنفيذ المباني التعليمية بالرياض )المرحلة األولى(

٤٩,٠٠٠ طالب وطالبة٩٥ منشأة تعليمية

صالة    : ص  روضة      : ر  ثانوي        : ث  متوسط      : م  بتدائي    ا   : أ 

ص : ٣٤
م : ٢٠

ث : ١٢

أ : ٢٩

٪ ٥٧
٤٣ ٪بنين

بنات

٢١ ملعب عشبي
٥٩ سكن حارس

ومرافق أخرى لكل مدرسة تشمل  
غرف كهرباء ومقصف وساحات مظللة

م ١ :(٠٦) مشروعات

م ٢ :(٠٩) مشروعات

م ٣ :(٠٩) مشروعات

م ٤ :(٠٨) مشروعات

م ٥ :(٠٩) مشروعات

٣٨

٣
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أسندت الوزارة إلى شركة تطوير للمباني برنامج المرحلة الثانية لتنفيذ )111( مشروع من مشروعات المباني التعليمية 
في أحياء مختلفة من مدينة الرياض. وقد نجحت الشركة في تدشين أولى مشروعات البرنامج الُمشيد بالخرسانة مسبقة 

الصنع في شهر نوفمبر 2016م وسلمته للوزارة.

وكانت الشركة قد استلمت )94( موقعًا فقط لمشروعات البرنامج من الوزارة على )6( دفعات ابتداًء من الربع األخير لعام 
2014م، وتم تغيير العديد من مشروعات البرنامج بعد برمجتها وتصميمها. وبعد التنسيق مع إدارة تعليم الرياض وتحديد 

مواقع المشروعات المتبقية، فقد تم استالمها على مجموعات آخرها في الربع الثالث من عام 2016م.

ويجري تنفيذ المشروعات بتصاميم )9( نماذج مدرسية تلبي متطلبات البرنامج، وإنشاؤها على مجموعات من قبل )9( 
مقاولين مؤهلين، بعقود إجمالية تساوي 1798,9 مليون ريال. وُكلفت مكاتب استشارية لإلشراف على التنفيذ من خالل 
عقودها اإلطارية الموقعة مع الشركة.وتكمن المعوقات الرئيسة التي تسبب تأخر تنفيذ كامل مشروعات البرنامج في 
عدم جهوزية مواقع المشروعات من الوزارة، وتأخر صرف مستحقات الشركة المالية لدى الوزارة. وقد بلغ متوسط نسبة 

اإلنجاز الكلي لمشروعات هذا البرنامج 44,5٪ في نهاية شهر ديسمبر للعام 2016م.

برنامج تنفيذ المباني التعليمية بالرياض )المرحلة الثانية(

٩٠,٠٠٠ طالب وطالبة١٨١ منشأة تعليمية

صالة    : ص  روضة      : ر  ثانوي        : ث  متوسط      : م  بتدائي    ا   : أ 

ص : ٦٥
م : ٣٧

ث : ١٦
ر : ١

أ : ٦٢

٪ ٦١
٣٩ ٪بنين

بنات

٢١ ملعب عشبي
١١٦ سكن حارس

ومرافق أخرى لكل مدرسة تشمل  
غرف كهرباء ومقصف وساحات مظللة

األداء العام لمشروعات الرياض )المرحلة الثانية( حتى نهاية العام 2016م

م ١ :(١٠) مشروعات
م ٢ :(١١) مشروعات
م ٣ :(١٥) مشروعات

م ٤ :(١١) مشروعات
م ٥ :(٠٤) مشروعات
م ٦ :(١٥) مشروعات
م ٧ :(٠٨) مشروعات

م ٩ :(١١) مشروعات
م ١٠:(٠٤) مشروعات

م ٨:(٠٦) مشروعات

٢٠
١٥

٤٩

١٤

٧
٢١٣

٪٤٤.٥

األداء العام لمشروعات الرياض )المرحلة الثانية( حتى نهاية العام 2016م
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أسندت الوزارة إلى شركة تطوير للمباني برنامج المرحلة األولى لتنفيذ )26( مشروعًا من مشروعات المباني التعليمية 
في أحياء مختلفة من مدينة مكة المكرمة. وقد نجحت الشركة في االنتهاء من تنفيذ )3( مشروعات ُتمثل )4( مباني 

مدرسية وصالة رياضية مغلقة، وسلمتها للوزارة.

وكانت الشركة قد استلمت مواقع المشروعات من إدارة تعليم العاصمة المقدسة على )4( دفعات آخرها في منتصف 
عام2015م. ويجري تنفيذ المشروعات بتصاميم )11( نموذج مدرسي تلبي متطلبات البرنامج، وإنشاؤها على مجموعتين 
من قبل مقاولين اثنين )2( مؤهلين، بعقود إجمالية تساوي 339,8 مليون ريال. وُكلف مكتب استشاري وطني لإلشراف 

على التنفيذ من خالل عقده اإلطاري الموقع مع الشركة.

وقد تبنت الشركة نظام الخرسانة مسبقة الصنع في تنفيذ )14( مشروعًا. وتكمن المعوقات الرئيسة التي قد تسبب تأخر 
تنفيذ البرنامج في عدم جهوزية مواقع المشروعات من الوزارة لتضارب إحداثيات بعضها وتداخل الملكيات في بعضها 
اآلخر، وتأخر إصدار رخص البناء، وتأخر صرف مستحقات الشركة المالية لدى الوزارة. وقد بلغ متوسط نسبة اإلنجاز الكلي 

لمشروعات هذا البرنامج 68,0٪ في نهاية شهر ديسمبر للعام 2016م.

برنامج تنفيذ المباني التعليمية بمكة المكرمة

٢١,٠٠٠ طالب وطالبة٥١ منشأة تعليمية

صالة    : ص  روضة      : ر  ثانوي        : ث  متوسط      : م  بتدائي    ا   : أ 

ص : ١٨

م : ٦

ث : ٦
ر :٨

أ : ١٣

٪ ٥٢
٤٨ ٪بنين

بنات

١٠ ملعب عشبي
٣٢ سكن حارس

ومرافق أخرى لكل مدرسة تشمل  
غرف كهرباء ومقصف وساحات مظللة

م ١ :(١٤) مشروعات

٧

٪٦٨٦

٣

٤

٥

١

م ٢ :(١٢) مشروعات

األداء العام للمشروع
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أسندت الوزارة إلى شركة تطوير للمباني برنامج المرحلة األولى لتنفيذ )41( مشروعًا من مشروعات المباني التعليمية 
في أحياء مختلفة من مدينة جدة. وقد نجحت الشركة في االنتهاء من تنفيذ )4( مشروعات ُتمثل )4( مباني مدرسية 

وصالتين )2( رياضية مغلقة، وسلمتها للوزارة.

وكانت الشركة قد استلمت مواقع المشروعات من إدارة التعليم بمحافظة جدة على )4( دفعات آخرها في منتصف 
عام2015م، وألغي مشروع تنفيذ مبنيين إداريين. ويجري تنفيذ المشروعات بتصاميم )5( نماذج مدرسية تلبي متطلبات 
البرنامج، وإنشاؤها على مجموعات من قبل )3( مقاولين مؤهلين، بعقود إجمالية تساوي 593,4 مليون ريال. وُكلف 

مكتب استشاري وطني لإلشراف على التنفيذ من خالل عقده اإلطاري الموقع مع الشركة.

تجري أعمال اإلنشاء بمراحل مختلفة لمشروعات البرنامج كافة. وتكمن المعوقات الرئيسة التي قد تسبب تأخر تنفيذ 
البرنامج في توقف العمل في موقع مشروعين لوجود كابل ضغط عاٍل وبطء إجراءات ترحيله، وتأخر إصدار رخص البناء، 
وطول إجراءات توصيل التيار الكهربائي، وتأخر صرف مستحقات الشركة المالية لدى الوزارة. وقد بلغ متوسط نسبة اإلنجاز 

الكلي لمشروعات هذا البرنامج 74,1٪ في نهاية شهر ديسمبر للعام 2016م.

برنامج تنفيذ المباني التعليمية بجدة

٣٥,٠٠٠ طالب وطالبة٧١ منشأة تعليمية

٢٩
صالة

١٣
متوسط

١١ 
ثانوي

١٨
ابتدائي

٪ ٥٧
٤٣ ٪بنين

بنات

٨ ملعب عشبي
٣٩ سكن حارس

ومرافق أخرى لكل مدرسة تشمل  
غرف كهرباء ومقصف وساحات مظللة

م ١ :(١٢) مشروعات

م ٢ :(١٣) مشروعات

م ٣ :(١٥) مشروعات

٤

٢

7

3

9

15

74.1%

األداء العام للمشروع
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أسندت الوزارة إلى شركة تطوير للمباني برنامج استكمال تنفيذ )32( مشروعًا من مشروعات المباني المدرسية المتعثرة 
في أحياء مختلفة من مدينة الرياض.

لمواقع  ميدانية  زيارات  خالل  من  الفعلية  اإلنجاز  نسب  من  والتحقق  والبيانات  المعطيات  بتدقيق  الشركة  قامت  وقد 
وزارة  موافقة  وبانتظار  ريال.  مليون   422,38 تساوي  للتكاليف  تقديرية  بقيمة  اإلسناد  محضر  أعدت  كما  المشروعات. 

المالية عليه لالعتماد والتوقيع مع وزارة التعليم.

برنامج استكمال مشروعات المباني المدرسية المفسوخ عقودها مع 
الشركة الصينية

التعليمية  المجمعات  مشروعات  من  مشروعًا   )21( تنفيذ  استكمال  برنامج  للمباني  تطوير  شركة  إلى  الوزارة  أسندت 
المتعثرة في أحياء مختلفة من مدينة الرياض.

لمواقع  ميدانية  زيارات  خالل  من  الفعلية  اإلنجاز  نسب  من  والتحقق  والبيانات  المعطيات  بتدقيق  الشركة  قامت  وقد 
وزارة  موافقة  وبانتظار  ريال.  مليون   584,91 تساوي  للتكاليف  تقديرية  بقيمة  اإلسناد  محضر  أعدت  كما  المشروعات. 

المالية عليه لالعتماد والتوقيع مع وزارة التعليم. 

تتلخص  منافسات  عدة  وطرح  إعداد  إلى  باإلضافة  أعاله  البرنامجين  إلدارة  تنفيذية  لجنة  بتشكيل  الشركة  قامت  كما 
نتائجها في اآلتي:

المواقع وُأعدت مستندات 	  المنشآت في بعض  التنفيذ وُقيمت عروضها. وقد ُحصرت  أعمال  لإلشراف على  االستشارية  الخدمات  منافسة 

طرحها من قبل االستشاري المتعاقد مع الوزارة سابقًا.

منافسة تنفيذ المجموعة األولى من البرنامجين بعدد )8( مشروعات، وقد ُرسيت على الفائز بالمنافسة المطروحة. وبانتظار محاضر اإلسناد 	 

المعتمدة قبل توقيع عقود التنفيذ وتسليم المواقع.

منافسة بناء األسوار لمواقع المشروعات، وقد ُأعدت مستنداتها للطرح بعد اعتماد محاضر اإلسناد.	 

 منافسة توفير حراسات أمنية لمواقع المشروعات، وقد ُوّقعت عقودها اإلطارية.	 

برنامج استكمال مشروعات المجمعات التعليمية المفسوخ عقودها مع 
الشركة الصينية
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إضافة إلى إدارة مشروعات تنفيذ المباني التعليمية قامت الشركة بإدارة تنفيذ مشروعات غير تعليمية منذ العام 2015م، بهدف 
دعم متطلبات واحتياجات وزارة التعليم، وبما يتناسب مع قدرات الشركة والتوافق مع سلسلة خدماتها.

قائمة المشروعات غير التعليمية المسندة إلى الشركة

اإلنجاز التكلفة التقديرية )مليون رس( اسم المشروع

انتهى 50,49 تصميم وتنفيذ وتأثيث مكتب مقر وزارة التعليم بجدة

انتهى 8,97 توريد وتركيب محوالت كهرباء مقر وزارة التعليم بالرياض

انتهى 10,99 دراسة السالمة اإلنشائية لمشروعات وزارة التعليم قيد التنفيذ

٪90,4 95,70 دعم وزارة التعليم بجهاز إشراف فني

٪60,0 16,24 توريد وتركيب أجهزة أرشيف وزارة التعليم

٪80,0 1,13 صيانة وحراسة مقر وزارة التعليم بجدة

٪84,4 183,52

أعمال تنفيذ مشروعات غير تعليمية

اإلسناد  محاضر  ولكن  التعليم،  لوزارة  وُسلمت  أعاله  القائمة  في  األولى  الثالثة  المشروعات  من  الشركة  انتهت  وقد 
المرتبطة بها لم تغلق بعد، ويجري تسوية االستحقاقات المالية لها مع الوزارة.

مشروع دعم وزارة التعليم بجهاز إشراف فني

لإلشراف  430 مهندس  كادر متخصص مكون من  إلى  لحاجتها  نظرًا  الشركة  إلى  المشروع  التعليم هذا  وزارة  أسندت 
على مشروعات الوزارة من المباني التعليمية قيد التنفيذ في مختلف المناطق والمحافظات. ووقع المحضر منتصف 
عام 2014م. وتعاقدت الشركة مع )6( مكاتب استشارية وطنية تعمل مع الوزارة، ويجري صرف مستخلصات المكاتب 
حسب كشوفات العمل الفعلية للمهندسين والفنيين. كما عّمدت الوزارة الشركة بزيادة نطاق العمل بمقدار )10٪( لتلبية 
احتياجاتها، فأصبح إجمالي قيمة محضر اإلسناد 95,7 مليون رس. ويبلغ متوسط نسب اإلنجاز للجهاز الفني كافة ٪90,4 

بنهاية العام 2016م.
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مشروع توريد وتركيب أجهزة أرشيف وزارة التعليم

قامت الشركة عام 2015م بتأهيل ودعوة شركات متخصصة، وُحللت عطاءاتهم الفنية والمالية من قبل لجنة مشتركة 
أجهزة  وتوريد  األرشيف،  أجهزة  نقل  الثالثة؛  اإلسناد  محضر  مهام  تنفيذ  عقود  وُرّسيت  والشركة.  المباني  وكالة  من 
العمل  إيقاف  ريال، ولكن تم  الملفات، على 4 متنافسين بقيمة إجمالية تساوي 13،544،570  أرشيف جديدة، ونقل 

بالمشروع بطلب من الوزارة.

وأصدرت الوزارة تكليفًا بتفعيل المشروع في الربع الثالث من العام 2016م، الستكمال عقد توريد أجهزة أرشيف جديدة 
للمقر الجديد وتركيبها. وتم تنفيذ المتطلبات وتوريد األجهزة، ولكن الوزارة لم تنتهي من تجهيز التمديدات الكهربائية 
الرئيسة، ليتسنى للشركة تركيب األجهزة وتشغيلها. وقد بلغت نسبة اإلنجاز الكلي لمشروعات هذا  لغرفة األرشيف 

البرنامج 60,0٪ في نهاية شهر ديسمبر للعام 2016م.

مشروع صيانة وحراسة مقر وزارة التعليم بجدة

بناًء على خطاب وزارة التعليم بطلب توفير خدمات النظافة والصيانة والحراسات األمنية لمبنى وزارة التعليم بمحافظة 
جدة لمدة )12( شهر، وإفادتها عن توفر االرتباط المالي للمشروع، أعدت الشركة محضر اإلسناد بقيمة تقديرية 1,13 

مليون ريال، وعّمدت الشركة مقاول التنفيذ للبدء بتنفيذ نطاق العمل قبل توقيع المحضر.

تم توقيع محضر اإلسناد مؤخرًا بعد موافقة وزارة المالية. وقد شارف العقد على االنتهاء، ويتم دراسة تمديده مع 
مقاول التنفيذ في الحدود المسموح بها تعاقديًا.
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الدعم الفني والهندسي للخدمات الخاصة بالمدارس األهلية

ُدشنت خدمات اعتماد تصاميم المدارس األهلية من قبل معالي وزير التعليم، وتأسست وحدة فنية ُتعنى بهذه الخدمات 
في اإلدارة الهندسية بشركة تطوير للمباني، وقد باشرت أعمالها في هذا المجال حيث أنجزت في الربع األخير من عام 

2016م ما يلي:

إطالق بوابة المدارس األهلية اإللكترونية على موقع شركة تطوير للمباني.	 

إصدار دليل الحد األدنى لمعايير تصميم المدارس األهلية وإجراءات االعتماد.	 

مدارس 	  تصاميم   )4( واعتماد  إلكترونيًا،  أهلية  مدارس  تصاميم  اعتماد  طلبات  استالم 

أهلية بالمنطقة الشرقية.

التعامل مع العديد من الطلبات عبر البوابة اإللكترونية ألكثر من 80 زائر للموقع.	 

إجراءات تصميم 	  الهندسية على  المكاتب االستشارية  لتأهيل وتدريب  بإعداد خطة  البدء 

المباني التعليمية )الحكومية / األهلية( من قبل الشركة.

خدمات أخرى

 تصاميم مدارس أهلية اعتمدتها الشركة

زائر للبوابة اإللكترونية على موقع الشركة

٤
٨٠

٪٥٣,٣

٪١٤,٥ ٪١٣,٨ ٪١٠,٥ ٪٨

خاص
لالستثمار

للتنفيذ
مستقبًال

للتنفيذ
حاليًا

حكومي
لالستثمار

قيد
الدراسة

٨٢٨ مرفق تعليمي في الرياض

1 

2 
3 
4 

لجنة 
االستثمار

إعالن جمع المعلومات
 وتصنيف األراضي

 إلى مجموعات
الطرح

الترسية والتعاقداستقبال العروض

تجهيز وتأثيث مدارس وزارة التعليم

وكالة  طلب  على  بالموافقة  التعليم  وزير  معالي  من  بتوجيه 
المباني إلسناد تجهيز وتأثيث المدارس إلى شركة تطوير للمباني، 
تم التنسيق مع أصحاب المصلحة، وقد انتهت الشركة من المرحلة 
الوزارة،  مع  عليها  المتفق  والتجهيز  التأثيث  خطة  من  األولى 
ومحافظة،  منطقة   16 في  مدرسة   )207( فصول  تأثيث  وأنهت 
باإلضافة إلى توقيع عقود إطارية مع موردين ومصنعين لتجهيز 
وتأثيث المتبقي )معامل، غرف إدارة ومعلمين، مكتبات، عيادات(. 
محليين  وموردين  مصانع  مع  التعاقد  بدراسة  الشركة  وتقوم 
ودوليين لفتح خطوط إنتاج تجهيز متطلبات مدارس وزارة التعليم 
لتحديد  الوزارة  التنسيق مع  يجري  المملكة. كما  على مستوى 
في  بها  المسموح  التغيير  أوامر  خالل  من  المشروع  تمويل  آلية 

محاضر اإلسناد القائمة لبرامج تنفيذ المدارس.

إدارة استثمار األصول التي تملكها وزارة التعليم

التعليم  وزارة  كلفت  الخاص  القطاع  مع  الشراكة  تفعيل  بهدف 
شركة تطوير للمباني بإطالق برنامج لالستفادة من بعض أراضي 
الحالي  الوقت  في  الحاجة  لها  التوجد  التي  الوزارة  وأمالك 
وإتاحتها  لالستثمار من قبل القطاع الخاص. وعليه قامت الشركة 
بمدن  )األراضي(  التعليمية  المرافق  لحصر  إسناد  محضر  بإعداد 
رئيسة بالمملكة، ومن المتوقع توقيعه في الربع األول من العام 

2017م بمشيئة اهلل.

وكالة  مع  عمل  وورش  اجتماعات  عدة  الشركة  عقدت  كما 
ومع  المستغلة  غير  التعليمية  المرافق  بيانات  لجمع  المباني 
استشاري الوزارة لالطالع على بيانات األراضي المحصورة بالرياض 
المتطلبات  لمعرفة  األهلي  التعليم  وكالة  ومع  2012م،  عام 
للقطاع  المخصصة  التعليمية  بالمرافق  الخاصة  واالشتراطات 
األهلي، وكذلك مع إدارة تعليم الرياض لمعرفة األحياء المكتفية 

بالمباني المدرسية.

 2200 وعددها  الرياض  مدينة  بيانات  تحليل  في  الشركة  وشرعت 
وضع  ويجري  السكنية.  األحياء  داخل   828 منها  تعليمي  مرفق 
قطاع  قبل  من  لالستثمار  التعليمية  المرافق  لطرح  تنفيذية  آلية 

التعليم األهلي بدءًا من العام القادم بمشيئة اهلل.
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عززت الشركة هيكلها التنظيمي بأفضل الكوادر الوطنية لتحقيق أهداف المنظومة المؤسسية. وشاركت الشركة في 
العديد من الفعاليات كأيام المهنة في الجامعات السعودية وفعاليات المعارض المهنية. ولم تغفل الشركة عن دور 
التخصصات الفنية  التنمية، حيث قامت باستقطاب كادر أنثوي فاعل في مختلف  المرأة السعودية في دفع عجلة 
جهاز  إلى  باإلضافة  وموظفة.  موظف   )112( إلى  2016م  العام  نهاية  حتى  الشركة  موظفي  عدد  ووصل  واإلدارية. 

استشاري من المكاتب االستشارية المتعاقد معها للعمل في مكاتب الشركة حسب متطلبات العمل.

وتقوم الشركة بتطبيق خطة التوظيف حسب المستجدات في خطة طرح المشروعات على مستوى المملكة، وُيقدر 
أن يبلغ حجم الكوادر البشرية لدى الشركة )170( موظف بنهاية العام القادم 2017م بإذن اهلل.

األعمال المساندة

استقطاب الموظفين وتعيينهم

٨٦

٤
١٦ ١٧

٤١

٢٥

٩

٩ ١٧

سعودي سعودية

دكتوراه ماجستير بكالوريوس

مهندسين

مهندسين
مهندسين

غير مهندسين

غير مهندسين

غير مهندسين

أخرى

مقيم

تسهدف الشركة المواطنين الشباب وذوي الخبرة

 ١١٢ موظف وموظفة في ٢٠١٦م

مؤهالت منسوبي الشركة

٪٦٩
٪٣١

٪٣٤
٪٦٦

٢٤ - ٣٥ سنة

خبرة أقل من
 ١٠ سنوات

خبرة أكثر من
 ١٠ سنوات

٣٦ - ٦٠ سنة

٨٦

٤
١٦ ١٧

٤١

٢٥

٩

٩ ١٧

سعودي سعودية

دكتوراه ماجستير بكالوريوس

مهندسين

مهندسين
مهندسين

غير مهندسين

غير مهندسين

غير مهندسين

أخرى

مقيم

تسهدف الشركة المواطنين الشباب وذوي الخبرة

 ١١٢ موظف وموظفة في ٢٠١٦م

مؤهالت منسوبي الشركة

٪٦٩
٪٣١

٪٣٤
٪٦٦

٢٤ - ٣٥ سنة

خبرة أقل من
 ١٠ سنوات

خبرة أكثر من
 ١٠ سنوات

٣٦ - ٦٠ سنة
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وضعت الشركة خطًة استراتيجية لالستثمار في رأس المال البشري احتوت على أربعة برامج للتدريب والتطوير، تهدف 
إلى جعل الموظف أكثر فعالية وكفاءة في مختلف المجاالت. وتهدف أيضًا إلى صقل مهارات اإلنجاز والقدرات لدى 

كوادر الشركة، وتطوير أساليب األداء؛ لضمان رفع الكفاءة اإلنتاجية للفرد.

وضعت الشركة خطًة استراتيجية لالستثمار في رأس المال البشري احتوت على أربعة برامج للتدريب والتطوير، تهدف 
إلى جعل الموظف أكثر فعالية وكفاءة في مختلف المجاالت. وتهدف أيضًا إلى صقل مهارات اإلنجاز والقدرات لدى 

كوادر الشركة، وتطوير أساليب األداء؛ لضمان رفع الكفاءة اإلنتاجية للفرد.

تدريب الموظفين وتطوير أدائهم

قياس األداء
 السنوي  

تحليل الفجوة
 وتحديد التدريب

 المناسب لها
تقييم الموظف

 بعد التدريب

اختيار نوع
 التدريب 

٪١١
أقسام أخرى

٪١٤
المالية

 والموظفين

٪١٢
الخدمات

 المساندة

٪٦٣
إدارة المشاريع

بعد ذلك 

٢٠١٦

٢٠١٥ تحسين مستمر

التدريب بناًء 
على متطلبات

 الوظيفة

التدريب بناًء على
 الكفاءات الوظيفية 

وتقييم األداء

بهدف صقل مهارات كوادر الشركة الوطنية؛ تم تطوير وتطبيق هذا البرنامج الذي يشمل 9 دورات تدريبية على أساس 
المتطلبات الوظيفية لحديثي التخرج.

برنامج التنمية المهنية

الهدف والمخرجاتالدورة التدريبيةم

والتخاطب التواصل الداخلي الفعال1 االستماع  مهارات  وتطبيق  العمل،  ببيئة  التواصل  أساليب  تطوير 
والتواصل الفعال وسلوكيات وأخالقيات العمل.

2
توفير المشروعات 

بالشراكة بين القطاعين 
العام والخاص

مدخل إلى الخصخصة وآليات تفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، 
واستعراض الفوائد والمنافع المشتركة.

اإلدارة المالية لمشروعات 3
التشييد

أهمية اإلدارة المالية للمشروعات، التخطيط المالي وإدارة النقد، وعرض أهمية 
التدفقات النقدية الستمرارية التنفيذ، وإدارة القيمة المكتسبة. 

نظام التحكيم الجديد 4
وتطبيقاته

المنازعات  وتسوية  التحكيم  نظام  في  المستحدثة  الجوانب  أهم  استعراض 
والتحكيم الهندسي.

اإلنشاء، السالمة والصحة المهنية5 آمنة في مواقع  بيئة عمل  العمل، توفير  المخاطر في مواقع  تقليل 
التحكم وإدارة المخاطر. 

إدارة المشروعات 6
االحترافية

طرق إدارة المشروعات وتطوير مهاراتها، عرض دورة حياة المشروع والتعامل مع 
التحديات وإدارة الجودة.

طرق قيادة فرق العمل أو المجموعات، عرض أنواع القادة، صفات القائد الناجح، القيادة المتقدمة7
إنشاء مجموعة عمل فعالة وتعزيز روح الفريق واالنتماء. 

برنامج لغة مكثف من أربعة مستويات بواقع 8 أسابيع لكل مستوى ويركز على اللغة اإلنجليزية8
استخدامات اللغة اإلنجليزية في بيئة العمل الحديثة.

إدارة العقود ومطابقة التنفيذ وتجنب المخاطر التعاقدية.إدارة العقود9
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طّبقت الشركة هذا البرنامج عن طريق توفير مدرب خارجي متخصص لتدريب الموظفين داخل مقر الشركة، حيث يكتسب 
الموظف المتدرب كفاءات فنية من كل دورة تدريبية من هذا البرنامج المكون من 9 دورات مكثفة.

الهدف والمخرجاتالدورة التدريبيةم

شرح وتفسير العقود وإدارتها وفق أفضل الممارسات المتبعة من قبل شركات إدارة العقود1
إدارة المشروعات العالمية، وذلك للمحافظة على مصالح الشركة.

وإصدار تخطيط المشروعات2 التخطيط  عملية  في  الزمنية  والبرامج  الجداول  استخدام  على  القدرة 
التقارير الدورية المتعلقة بمشروعات التنفيذ.

القدرة على تبادل المعلومات التقنية داخليًا وخارجيًا بوسائل خطية وشفوية. االتصاالت3

الخسائر إدارة المخاطر4 وتجنب  األضرار  من  للحد  ممنهج  بشكل  المخاطر  إدارة  على  القدرة 
المحتملة.

شاملًة مراقبة المشروعات5 صحيح  بشكل  المشروعات  مراقبة  وإجراءات  أدوات  تطبيق  على  القدرة 
التكاليف والبرنامج الزمني ونطاق العمل.

ومواقع إدارة السالمة6 الشركة  في  السالمة  معايير  وتطبيق  وتحديد  فهم  على  القدرة 
المشروعات وتجنب وقوع حوادث سالمة مهنية تعطل العمل.

القدرة على توزيع موارد الشركاء االستراتيجيين بكفاءة وفعالية.إدارة الموارد7

المواصفات الفنية 8
المعمارية والهندسية

مدخل إلى المواصفات الفنية الخاصة بمشروعات شركة تطوير للمباني والتعرف 
على المعدات واألنظمة الميكانيكية والكهربائية وطرق تشغيلها.

تدريب عملي على 9
مدخل إلى تشغيل وصيانة األنظمة.أنظمة المباني

برنامج التدريب على رأس العمل
طبقــت الشــركة هــذا البرنامــج عــن طريــق مشــاركة موظفــي الشــركة فــي دورات تدريبيــة تخصصيــة ســواًء أكانــت داخــل المملكــة أم خارجهــا، وتضمــن 

البرنامــج دورات متخصصــة فــي مجــاالت مختلفــة.

تــم تطبيــق هــذا البرامــج لنقــل المعرفــة والخبــرة مــن االستشــاريين إلــى موظفــي الشــركة فــي مختلــف اإلدارات، وذلــك بتكليــف الموظفيــن بمهــام 

محــددة تســاعدهم علــى بنــاء مهاراتهــم.

برنامج التدريب الخارجي

برنامج بناء القدرات ونقل المعرفة

الموارد البشريةتقنية المعلومات المحاسبة والمالية العالقاتاإلدارية والمشتريات
 العامة واالتصاالت

إدارة  المشروعات
 وبرامجها التخصصية

البرامج
 القانونية

التخطيط 
واالستراتيجية

الهندسة 

القيمية 

إجراءات السداد وآليات
 مراجعة تطبيقها

إجراءات إدارة التغيير
 وآليات تطبيقها

إدارة 

األعمال اإلنشائية

إدارة 

القيمة والمخاطر

مسؤوليات استشاري
  اإلشراف على التنفيذ

مهارات إعداد 

التقارير الدورية
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المختلفة،  الشركة  إلدارات  مساندًا  خدميًا  قطاعًا  بوصفها  العامة  والمشتريات  اإلداريـة  الخدمات  إدارة  الشركة  طورت 
وتوفير الخدمات اللوجستية وخدمات المساندة لمشروعات المباني التعليمية وتشغيلها وصيانتها. ووضعت محددات 
ومعايير تأسيس هذه اإلدارة بهدف سرعة اإلنجاز، وتقليل المصاريف، وتقديم الحلول المناسبة. وبناًء على خطة الشركة 
بالمحددات والمعايير  الرئيس للشركة وتوفيرها  المقر  الجغرافي؛ فإن خدمات هذه اإلدارة ستمتد إلى خارج  للتوسع 
بالمرونة  تتسم  استراتيجية  خطة  اإلدارة  لهذه  الشركة  ورسمت  المملكة.  مدن  في  المنتشرة  مكاتبها  في  نفسها 

وقابلية التطبيق في مواجهة أي متغيرات سريعة في المتطلبات والخدمات المتنوعة.

الخدمات اإلدارية والمشتريات العامة

خدمات الضيافة
خدمات الصيانة
خدمات التأمين

اللوازم المكتبية

إدارات 
أخرى

مشتريات
خدمات استئجار المركبات

خدمات حجز الفنادق
خدمات الضيافة
إدارة الفعاليات

اإلشراف والمتابعة

خدمات عامة
استقبال وإرسال مستندات

ترميز مستندات
تسليم المستندات وأرشفتها

تكامل مع شركات نقل
سريع

األرشفة

إدارة
 المشاريع

متطلبات  توافقها مع  الحرص على  الممارسات، مع  أفضل  اإلدارية وفق  العامة  المشتريات  الشركة سياسات  وضعت 
المستلزمات  الموردين والخدمات اإلدارية لتوريد  العمل بين  الرقابية، ونجحت - بحمد اهلل - في تقليص دورة  الجهات 

المكتبية، وإعادة تنظيم أرشيف المشتريات، وتنظيم عملية أوامر الشراء والتوريد.

وجاء هذا اإلنجاز بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات في الشركة، حيث انتهت أعمال أتمتة دورة المشتريات بالكامل، 
وإعداد نظام للمشتريات العامة، بدءًا بتسجيل الموردين ومن ثم طرح المنافسات، وانتهاًء بإعداد أوامر الشراء إلكترونيًا. 

كما بدأ التشغيل الفعلي لنظام تخطيط الموارد المؤسسي )ERP( في الربع األول من العام 2016م.

خدمات المشتريات العامة اإلدارية

SAR

الطلب طلب عروض أسعار عرض أسعار أمر شراء

اشعارات دائن ومدينالسدادفاتورة المورداستالم المواد
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انطالقًا من إدراك الشركة بمسؤوليتها االجتماعية، وضعت خطة تنفيذية لبرنامج المبادرات المجتمعية التي ستقدمها 
الشركة بصفة دورية. وتفعياًل للخطة، قامت الشركة بالعديد من المبادرات المجتمعية تمثلت في التعاون مع الجمعيات 
الخيرية واإلنسانية، وتنظيم أنشطة لذوي االحتياجات الخاصة إلبراز قدراتهم في االنخراط في المجتمع والتعريف بهذه 

الفئة الغالية على قلوبنا.

حرصًا من الشركة على توفير بيئة عمل محفزة وملهمة للموظفين، وانطالقًا من إيمانها بأهمية األنشطة االجتماعية 
والترفيهية في تحفيز أداء الموظفين وتعريف الجمهور بأنشطة الشركة وإنجازاتها، جرى تنظيم العديد من الفعاليات 

االجتماعية لتعزيز الترابط بين منسوبي الشركة وتثقيف الجمهور، ومنها على سبيل المثال:

المبادرات المجتمعية

األنشطة والفعاليات

اللقاء السنوي 
خارج الشركة

٣ فعاليات الساعة 
الترفيهية بالشركة

٤ فعاليات 
لليوم المفتوح 

خارج الشركة

الخيمة الرمضانية 
خارج الشركة

لقاء الحوار 
المفتوح مع 

الرئيس 
التنفيذي

تنظيم مؤتمر 
االستثمار والتمويل 
للمباني التعليمية

المشاركة في 
منتدى التعليم
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تعد إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت بالشركة محورًا وظيفيًا مهمًا يقوم بمساندة الشركة ودعمها من خالل توفير 
وسرعة.  بكفاءة  وتسليمها  وتنفيذها  المشروعات  تجهيز  في  متطلباتها  لتلبية  الالزمة  والحديثة  العصرية  التقنيات 
تقنية  المتبعة في مجال  المعايير  وأجود  الممارسات  أفضل  بالعمل من خالل  اإلدارة  تأسيس هذه  ووضعت محددات 
المعلومات، بحيث ُتوّفر حلواًل ناجعة إلدارة المشروعات للتعامل مع مشروعات الشركة، ونظامًا موحدًا إلدارة ومراقبة 

جميع وثائق الشركة ومستنداتها، ومستوى عاٍل من الجهوزية والموثوقية للخدمات التي تقدمها إدارة التقنية.

وقد طبقت إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت استراتيجية الشركة المتكاملة لتقنية المعلومات، والتي شملت:

توفير تطبيقات إلدارة عمليات إدارة تنفيذ المشروعات، وطرحها وترسيتها. 	 

إدارة الوثائق والمستندات.	 

إدارة المرافق. 	 

تخطيط موارد الشركة.	 

تأسيس البنى التحتية لتقنية المعلومات	 

انتهت الشركة من تطوير وتحديث بنيتها التحتية في المقر الحالي بمدينة الرياض، حيث وّفرت بنية تحتية قوية ومتينة، 
من خالل اعتماد وتوظيف الربط اآلمن والموثوق بين كلٍّ من المقر الرئيس في الرياض وأي مكتب فرعي للشركة ُيفتتح 

مستقباًل. 

وقد أنجزت جميع متطلبات تأسيس نظام تقنية المعلومات في مكتب الشركة بجدة، وتم ربطه بشبكة المقر الرئيس 
في الرياض لضمان تبادل خدمات التقنية كافة فيما بينهما. ويوضح الشكل التالي الهيكلة االستراتيجية التي طبقتها 

الشركة في تأسيس البنية التحتية لتقنية المعلومات في المقر الرئيس للشركة وفروعها:

األمنتقنية المعلومات واالتصاالت

البنية التحتية












التطبيقات













التكامل
الدخول إلى النظام

 والعرض























GPS


RFID

العمليات














البيانات
















الخوادمالشبكة العالميةمراكز البيانات التخزين

أجهزة الحواسب 
والملحقات

البنية التحتية 
للمباني الذكية

البنية التحتية 
لمركز االتصال

الموقع
 االحتياطي

 في حاالت الكوارث
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بنية تحتية
مرنة

مقاولين واستشاريين

موظفي الشركة

جهات حكومية

إن حجم مشروعات الشركة وتوزيعها الجغرافي وتعدد أصحاب العالقة بها؛ وّلد حاجة إلى توفير حلول ُتمكن الشركة 
من اتخاذ قرارات صائبة وتجنبها الهدر في المصاريف والتكاليف والوقت والموارد البشرية، باإلضافة إلى تعزيز قدراتها. 
وعلى ضوء ذلك؛ تعاملت إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت في الشركة مع دورة المشروع بمراحله األربعة، ووفرت 
األدوات واألنظمة والبرامج الحاسوبية المناسبة، وتقوم بتحديثها استنادًا إلى نتائج االستخدام وسعيًا لمواكبة التطور 

المتسارع في تقنية المعلومات.

كما يجري العمل على تطوير قاعدة بيانات آمنة لنظام المعلومات الجغرافي )GIS( تحتوي على كافة المعلومات 
التي سُتدمج مع نظام إدارة الوثائق واألرشفة لتأمين عملية تبادلها بين المقر الرئيس ومكاتب المناطق.

توفير األنظمة والتقنيات

ودقيقًا  متكاماًل  حاًل  لكونه  الموارد  تخطيط  نظام  بتطبيق  الشركة  قامت 
بإدارة المشتريات وإدارة  المتعلقة  لوحدات خاصة بعملية تسليم المشروعات 
كافة  تغطية  من  الشركة  انتهت  وقد  المواد.  وإدارة  المواد،  وإدارة  الجودة، 
جوانب أعمالها في الموارد البشرية، وفي عمليات إدارة المشتريات والمالية. 
وتعمل الشركة على ربط نظام تخطيط الموارد )الخاص بإدارة المالية( ونظام 
المدفوعات،  لمتابعة  النظامين  لكال  خاص  دخول  ُمعرف  عبر  )بروليانس( 

وللمزامنة بين النظامين في حالة تحديث التغييرات.

)Prequalification System( نظام تأهيل المقاولين

العربية  المملكة  التعليمية في  البيئة  للمشاركة في تطوير  الخاص  القطاع  إلى  األعمال  العديد من فرص  بهدف توفير 
السعودية، طورت الشركة نظام تأهيل المقاولين الخاص بتسجيل وتأهيل الراغبين في العمل معها بتخصصاتهم المختلفة 

)استشارية، مقاوالت، توريد، استثمار وتطوير(.

)Correspondence System( برنامج االتصاالت اإلدارية

طورت الشركة نظامًا إلكترونيًا يختص باالتصاالت اإلدارية حيث يتم من خالله إحالة المعامالت الواردة وتسجيل المعامالت 
الصادرة من الشركة لتسهيل عملية المتابعة والبحث وإدارة جميع البيانات الخاصة بها.

)ERP( نظام تخطيط موارد المنشأة
 البشريةالموارد

المالية

نظام
 تخطيط

 موارد المنشآت

ت 
ما

خد
ال

دة
سان

لم
ا

ت
شتريا

الم

االتصاالت 
واألرشفة
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إدا
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الطرح

 والتعاقد

صميم
ERPالت
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طورت الشركة على مرحلتين منصة تقنية إلدارة معلومات المشروعات )Proliance( ُتعنى بجميع جوانب المشروعات 
وتحديثها. وتم تدريب كافة المقاولين واستشاريي اإلشراف بالمواقع على استخدامها ورفع الملفات بها، وهي متاحة 
لجميع األطراف المعنية بالمشروع من خالل االتصال بشبكة اإلنترنت. وقد تم تفعيل جميع العمليات وتسلسها وفقًا 

ألدلة وسياسات الشركة األمر الذي من شأنه رفع مستوى الرقابة وااللتزام.

ويسهم هذا النظام في متابعة إدارة المشروعات اإلنشائية لبرامج مشروعات الرياض ومكة المكرمة وجدة قيد التنفيذ. 
ويتمتع بخاصية التكامل مع أنظمة أخرى وأجهزة وبرامج للمتابعة الدقيقة لسير العمل بالمشروعات، مثل: كاميرات 
الدائرة  تطبيق  بدمج  الشركة  قامت  وقد   .)Tableau( التحليلية  التطبيق  وواجهات   ،)P6( بريمافيرا  وبرنامج  المراقبة، 
التلفزيونية المغلقة )CCTV( في نظام بروليانس، لكي يتمكن المستخدم من مشاهدة البث المباشر في موقع كل 

مشروع ومتابعة مراحل تطوره.

4G
Internet

exacqVision Server exacqVision Clients

VPN

VPN LAN

)Proliance System( نظام إدارة معلومات المشروعات

)Private School Portal( بوابة المدارس األهلية
التعليم  قطاع  في  للمستثمرين  شاملة  خدمات  ُمقدم  تكون  بأن  خاللها  من  تطمح 
بتقنيات  اإللكتروني  تلبي تطلعاتهم وُتوفر خدمات متكاملة عبر موقعها  األهلي 

عصرية وحلول متميزة ذات جودة عالية.

من  العمالء  احتياجات  تلبية  على  البوابة  هذه  خالل  من  المطروحة  الخدمات  وتتركز 
المتطلبات  ورفع  األهلية،  المدارس  تصاميم  اعتماد  في  األهلي  التعليم  قطاع 
وإجراءات  وآليات  التصميمية  بالمعايير  الخاصة  الشركة  كتيبات  وتحميل  إلكترونيًا، 

االعتماد، وتوضيح كامل الخدمات لهذا القطاع. 

كما تسعى الشركة إلى تحقيق التكامل وترسيخ مكانتها الرائدة في ربط الخدمات 
بين المستثمرين في قطاع التعليم األهلي وجميع األطراف ذات الصلة، باإلضافة إلى 

بناء ثقافة عمل جذابة، والحصول على نتائج ناجحة بوقت مختصر.

خدمات  وفي  التعليم  وزارة  أصول  إدارة  في  المتوقع  الشركة  لتوسع  واستجابة 
واالتصاالت  المعلومات  تقنية  إدارة  وضعت  التعليمية،  للمباني  والتمويل  االستثمار 
الذين  بالمستثمرين  خاصة  إلكترونية  بوابة  تطوير  2017م  القادم  للعام  خطتها  في 

يرغبون باالستثمار في المباني التعليمية واألراضي المخصصة لبناء المدارس.

)Internal portal( البوابة الداخلية
العديد  على  تحتوي  الشركة  لموظفي  خاصة  داخلية  بوابة  بتطوير  الشركة  قامت 
من خدمات التواصل والتفاعل وتتيح لموظفي الشركة سهولة الوصول إلى األنظمة 

والبرامج المتوفرة.



التقريـــر
السنوي
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تأسيس شركة تطوير لتقنيات التعليم

التعليم  وزارة  مع  بالتعاون  القابضة  التعليم  تطوير  شركة  درست  أن  بعد  التعليم  لتقنيات  تطوير  شركة  تأسيس  جاء 
جدوى تأسيسها؛ لتساند الوزارة في القيام بوظائف تقنية المعلومات التابعة للوزارة، وتوفر حلواًل وخدمات ذات جودة 
عالية لكال القطاعين العام والخاص، مع تطوير خدمات التقنية واالتصاالت في مجال التعليم العام في المملكة، لرفع 

مستوى هذا القطاع، حتى يواكب النمو المستقبلي على الصعيدين المحلي والدولي.

باســم:  تأسيســها  علــى  القابضة  التعليم  إدارة شركة تطوير  وافــق مجلــس  الشــركة،  تأســيس  دراسة  اكتمال  وبعد 
شــركة تطويــر  لتقنيـات التعليـم، في نهاية عام 2015م.

ا في وزارة التجارة واالستثمار. وفـي عـام 2016م ُشرع في تسجيلها رسمّيً

ا للشركة. وهي اآلن في طور  وشهد العام 2016 أيًضا تعيين سعادة الدكتور/ يوسف بن أحمد العوهلي رئيًسا تنفيذّيً
بناء الخطة االستراتيجية للشركة.



التقريـــر
السنوي

المشاركات 
اإلعالمية
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فريق مركز المستثمرين يجتمع وإدارة التعليم األهلي والدفاع المدني:

اســتضاف فريــق العمــل فــي شــركة تطويــر التعليــم القابضــة لمشــروع مركــز خدمــات المســتثمرين، فــي مبنــى الشــركة 
ــي؛  ــاع المدن ــة للدف ــة العام ــن المديري ــا م ــوزارة وفريًق ــي بال ــم األهل ــة التعلي ــن وكال ــا م ــمبر 2016، فريًق ــي 15 ديس ف
لمناقشــة ســبل تســهيل اإلجــراءات لــدى الدفــاع المدنــي فــي إصــدار شــهادة األمن والســالمة للمــدارس األهليــة. والتعاون 

مــع المركــز لتذليــل الصعوبــات أمــام المركــز والمســتثمرين فــي القطــاع التعليمــي.

ــا عــن المركــز وأهدافــه ودوره فــي خدمــة قطــاع التعليــم وتطويــره.  فــي بدايــة اللقــاء قــّدم فريــق العمــل عرًضــا مرئّيً
ــي؛ لتطويرهــا بمــا يخــدم  ــة العامــة للدفــاع المدن ــم والمديري ــن وزارة التعلي ــة المبرمــة بي ــم النقــاش حــول االتفاقي وت
أهــداف المركــز وخدماتــه. والبحــث عــن طــرق إليجــاد حلــول للربــط التقنــي بيــن المركــز والدفــاع المدنــي؛ الختصــار 

ــد. ــت والجه ــر الوق ــا وتوفي ــراءات إلكترونًي اإلج

الشراكة بين المدرسة واألسرة والمجتمع:

ا فــي اللقــاء الســنوي الــذي تعقــده وزارة التعليــم، بعنــوان: الشــراكة بيــن المدرســة  كانــت الشــركة شــريًكا اســتراتيجّيً
واألســرة والمجتمــع "مًعــا"، الــذي عقــد يومــي األحــد واإلثنيــن 3 - 4 أبريــل 2016م، فــي مركــز المؤتمــرات والمعــارض 

بالريــاض.

ــز ألســر الطــالب  ــر الشــراكة مــن المفاهيــم إلــى التطبيــق، والدعــم المتماي ــن اللقــاء عــدة محــاور، أهمهــا: تطوي وتضّم
وتعزيــز دورهــم، وإشــراك األســرة فــي التعليــم مــن منظــور عالمــي: واســتعرض فيــه تحديــات وممّكنــات، ونمــاذج 

وممارســات. 
وكان الرئيــس التنفيــذي لشــركة تطويــر التعليــم القابضــة والرئيــس التنفيــذي لشــركة تطويــر للخدمــات التعليميــة قــد 

شــاركا فــي اللقــاء بكلمتيــن تنــاوال فيهــا بعــض محــاور اللقــاء.
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معالي وزير التعليم يكّرم شركة تطوير للخدمات 

التعليمية لكونها أحد أبرز الجهات الداعمة 

والمشاركة في برنامج االحتفاء باليوم العالمي 

للغة العربية والذي أقامته وزارة التعليم

معالي وزير التعليم يكّرم شركة تطوير للخدمات 

التعليميةلجهودها في دعم التعليم في الحد 

الجنوبي

كّرمت وزارة التعليم شركة تطوير للخدمات 

التعليمية نظير رعايتها لمسابقة

معالم سعودية

كّرم أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي

األمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز شركة تطوير 

للخدمات التعليمية لمشاركتها الفاعلة في اللقاء 

السنوي األول للشراكة بين المدرسة واألسرة 

والمجتمع




