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جذور

راسخة
ً
طموحا وفاعلية ،تغطي معظم
في إطار التنمية الشاملة التي ارتقت إلى آفاق أكثر
مناحي الحياة في المملكة العربية السعودية في ظل إطالق خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ،وولي عهده األمين صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان آل سعود ،يحفظهما الله ،لرؤية المملكة ٢٠٣٠؛ برزت عدة
تحديات حقيقية تؤثر على جودة األداء وتحقيق اإلنجاز في مسار بعض القطاعات
الحيوية التي تمس البنية األساسية للمجتمع ،والذي يعتبر قطاع التعليم أحد أهم
مكوناتها ،إن لم يكن األهم على اإلطالق.

اتخذ مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة ،المملوكة
ً
قرارا
من صندوق االستثمارات العامة ،بتاريخ ١٤٣٣/١/٢٣هـ،
ً
استراتيجيا بضرورة استثمار هذه التحديات لتكون فرصة حقيقية
ناجحة النطالقة واعدة بإنجازات حقيقية طموحة ،تكلل بصدور
القرار السامي بتاريخ ١٤٣٣/١٠/٤هـ بإنشاء شركة «تطوير
للمباني» ،التي بادرت لتنفيذ العديد من المشاريع ،لتكون
الجهة الحصرية المسؤولة والمشرفة على جميع مشاريع
المرافق التعليمية واإلدارية التابعة لوزارة التعليم ،من حيث
طرحها وترسيتها في مناطق المملكة المختلفة ،بإدارة وتشغيل
نخبة من الخبراء والكفاءات الوطنية المؤهلة في هذا المجال.
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انطالقة ناجحة

بكفاءة عالية
بفضل الدعم الكبير والثقة المتنامية بكفاءاتنا
الوطنية ،حققت شركة «تطوير للمباني” انطالقة
ناجحة ،اكتسبت من خاللها ثقة الحكومة فور بدئها
بالتنفيذ ،حيث باشرت الشركة في تقديم خدماتها
ً
وفقا للميزانيات
وحلولها النوعية لوزارة التعليم؛
والجداول الزمنية المحددة إلنجاز المشاريع.
حتى باتت ،ولله الحمد ،تحتل مكانة ريادية ووجهة
ً
طلبا للمشورة والخبرة
لعدد من القطاعات الحكومية
ً
القيمة في التخطيط الشامل
تأكيدا على تجربتها
ّ
والتنفيذ المتكامل لمشاريعها المتنوعة.
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قيم

جوهرية

تحرص إدارة الشركة ،منذ تأسيسها ،على
تطبيق قيمها الراسخة التالية ،ملهمة جميع
منسوبيها باعتمادها في جميع مراحل
العمل ،من أداء وإنجاز.

تنمية المجتمع

الشفافية

التميز في األداء

االستدامة
االقتصادية

الصحة
والسالمة

السرعة

النزاهة
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رؤية

واعدة

ً
دائما ألن نكون شركاء فاعلين في
نعمل
صناعة مستقبل أفضل ألبناء الوطن.
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مهمة

طموحة
نسعى إلى تحقيق قيمة مضافة حقيقية لمسار التنمية المجتمعية
عبر االستثمار والتطوير وإدارة المرافق ،وفق أعلى معايير الجودة
العالمية المعمول بها في هذا المجال.
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أهداف

استراتيجية

على الصعيد الخارجي
•تنفيذ منشآت مبتكرة وذات جودة عالية ،وفق
الميزانية المرصودة والوقت المبرمج.
•صيانة المباني بفعالية واعتماد التقنيات
الرقمية إلدارة المرافق.
•تنويع مصادر اإليرادات لقطاع التعليم.
•تعظيم قيمة األصول بتعزيز الشراكة مع
القطاع الخاص.

على الصعيد الداخلي
•االرتقاء واالبتكار في تنفيذ األصول المشيدة ألعمال التوريد.
•تحقيق االستدامة المالية على المدى البعيد.
•االستثمار في رأس المال البشري الوطني وترسيخ الثقافة
المؤسسية القائمة على األداء المتميز.
•بناء قدرات مؤسسية تدعم التوجهات االستراتيجية.
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بيئة عمل احترافية

بموارد بشرية فاعلة
تعتمد إدارة الشركة استراتيجية شاملة لتطوير
ً
سعيا لتوفير كافة
بيئة العمل بشكل دائم،
عوامل االستقرار واألمان والقدرة على
العطاء واإلبداع ،مما يرفع من قيمة الوالء
للعمل واإلنجاز لدى منسوبي الشركة على
كافة األصعدة والمستويات .فنحن نؤمن
بأن االستثمار الصحيح لرأس المال البشري
الوطني هو أهم معايير النجاح في العمل.
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ً
فرصا حقيقية لصقل
كما توفر إدارة الشركة
مواهب الشباب السعودي وتعزيز قدرات
أصحاب الخبرة والكفاءة في جميع قنوات
العمل في الشركة ،عبر برامجها التدريبية
و التأهيلية المستمرة لتكون “بيت الخبرة
الوطني” بكل جدارة.

17

منظومة

عمل متكاملة
ً
انسجاما مع خطة عمل الشركة الطموحة ،تعتمد
إدارات الشركة المتنوعة تطبيق قيمة الجودة في
األداء والتنفيذ على نطاق واسع عبر قنوات عملها
االحترافية التالية:
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إدارة
العمليات والتشغيل

إدارة
المرافق

إدارة التشغيل
وتطوير األصول

التخصيص ودعم برامج
الرؤية
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ضمان جودة وكفاءة تنفيذ المشاريع
تولي إدارة الشركة أهمية قصوى لجودة التنفيذ خالل جميع مراحل المشروع،
من خالل التحكم في الجودة والتكاليف وسرعة التنفيذ وتطبيق معايير السالمة
الصارمة في كافة مشاريعها ،بتطبيق اإلجراءات التالية:

إدارة العمليات
والتشغيل

•التحكم بتكلفة المشاريع.
•متابعة وتقييم فريق العمل.
•مراجعة السياسات واألنظمة واإلجراءات الداخلية.
•التأكد من تطبيق انظمة السالمة ( )HSEوإجراءاتها.

ً
ً
متميزا في
نموذجا
تعد إدارة العمليات والتشغيل
ّ
اإلدارة االحترافية المتقنة لبرامج ومشاريع الشركة،
عبر كافة مراحلها الرئيسية ،التخطيط والبرمجة،
التصميم وإعداد مستندات الطرح ،الطرح والترسية
والتعاقد ،التنفيذ واإلشراف  ،إقفال المشاريع
والتغذية الراجعة.

مراجعة السياسات واألنظمة واإلجراءات الداخلية

مهام إدارة العمليات والتشغيل

إنجازات إدارة العمليات والتشغيل

تطبق الشركة استراتيجية إدارة مشاريع متطورة،
باستخدام أنظمة وتطبيقات متقدمة إلدارة
ومراقبة المشاريع ومتابعتها وفق أعلى المعايير
العالمية المطبقة في هذا المجال ،بحيث أصبحت
جاهزة إلدارة المشاريع في جميع مناطق المملكة،
من خالل محاور العمل التالية:

٢٣٣ ٣٩٥ ٦٢٨ ٣١٧
عدد المشاريع

تصميم المشاريع
تُ قدم الشركة أفضل التصاميم المناسبة
للبيئة التعليمية ،حيث يتم تحديد معايير
ومواصفات تصميم النماذج ،التي يتم
تطبيقها على المواقع ،بما يتناسب مع
طبيعتها ومع متطلبات الشركاء .كما
نعمل على تطوير التصميم النموذجي
للمباني التعليمية باعتماد أعلى معايير
الجودة ،بما يتوافق مع الخصائص
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الجغرافية والبيئية واالجتماعية للمملكة.
باإلضافة إلى تصميم حلول تهدف إلى
تحسين بيئة العمل الخاصة بشركائنا،
من خالل تحسين التهوية في األماكن
المغلقة ،وتحسين كفاءة استهالك
الطاقة ،وتحقيق الوصول الشامل
والسلس لذوي االحتياجات الخاصة لكافة
مرافق المبنى.

عدد المنشآت

٢٨٩,٦٧٠
اإلستيعاب

عدد المباني
المدرسية

عدد الصاالت
الرياضية

٪٦٦,٨
نسبة اإلنجاز بنهاية ٢٠١٨
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إدارة
التخطيط والتحكم
تساعد إدارة التخطيط والتحكم على رسم صورة
واضحة لجميع مراحل إنجاز المشاريع المتنوعة
في الشركة ،معتمدة على قاعدة بيانات شاملة
وموثوقة مستثمرة نخبة من الكفاءات الوطنية
الخبيرة في التخطيط والمسح وإعداد الدراسات
التي تدعم مسارات العمل األخرى في الشركة.

مهام إدارة التخطيط والتحكم

إنجازات إدارة التخطيط والتحكم

تعتمد الشركة أعلى معايير الجودة في أدائها
لتوفير الخدمات والحلول االحترافية المتكاملة
التالية:

تطور إدارة التخطيط والتحكم سياسات عملها بشكل
ّ
دائم ،بما يتناسب مع متطلبات العمل ،إلنجاز باقة
من اإلنجازات النوعية وفق أعلى درجات الكفاءة
واإلتقان.

اإلشراف على جميع وظائف التخطيط االستراتيجية
اعتماد أحدث التطبيقات واألجهزة التكنولوجية المتطورة
وضع خطط المشاريع األولية عالية المستوى
متابعة «إدارة مراقبة المشروع»
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تفعيل نظام
حصر الصكوك

تفعيل نظام
حصر األراضي

تفعيل نظام
التخطيط العام لمشاريع الوزارة

تم حصر أكثر من

تم حصر االراضي
المخصصة للخدمات
التعليمية (بنين  -بنات)
في

بعد حصرها وأرشفتها،
تم ربط الصكوك
واألراضي بنظام
احترافي موحد ،يدعم
جهود التخطيط الشامل
لمشاريع البنية التحتية
لوزارة التعليم ،في جميع
أنحاء المملكة

١٧,٠٠٠

وثيقة ملكية خاصة بوزارة
التعليم بجميع مناطق
المملكة ،وحفظها وأرشفتها
في نظام احترافي متطور،
ً
خصيصا
تم إنشاه وتطويره
لهذا الغرض

المخططات التنظيمية
المعتمدة في المدن
الرئيسية بمختلف مناطق
المملكة
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قطاع
الشؤون التجارية
“الشراكة مع مقدم الخدمة األفضل في الوقت
وبالتكلفة المناسبة»

مهام قطاع الشؤون التجارية
يهدف هذا القطاع إلى تسريع برامج التنفيذ
الزمنية وتقليل التكاليف ،حيث تم تطوير نظام آلي
لضبط التعاقدات وطرح المنافسات .كما تطبق
الشركة من خالل هذا القطاع سياسة مشتريات
متطورة ،تحقق من خاللها المرونة الالزمة لسرعة
التكليف وتخفيض النفقات بواسطة اتفاقيات
إطارية ثابتة ومنتظمة .من خالل تعاقدات نموذجية
ً
سعيا لتحفيز
تواكب تطورات األنظمة  ،تقيم األداء
الكفاءة في التنفيذ ،وتطوير العالقة مع الشركاء،
مع تطبيق حازم للسياسات واإلجراءات ذات الصلة.

إنجازات قطاع الشؤون التجارية
طرح وترسية
أكثر من

إدارة
أكثر من

١,٠٠٠

٦٠٠

في زمن قياسي

بقيمة تتجاوز

منافسة

مستند تعاقدي

٦

مليار ريال
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تجهيز وتأثيث

توقيع

إصدار

مبان تعليمية بقيمة
تفوق

أكثر من

أكثر من

٣٠٠
مليون ريال

في العام الواحد

٦٤٧

ً
عقدا حتى تاريخه
بمبلغ يتجاوز

٣,٠٠٠
أمر عمل وشراء
فورية

٦,١٥٠,٥٢٤,٢٤٧
ً
سعوديا
رياال
ً
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إدارة المرافق
تقوم إدارة المرافق بدو ٍر هام ً
جدا في مسار خطة
عمل الشركة بشكل عام ،من خالل رفع فعالية
المنشآت واالستفادة من الموارد المالية وفق
الميزانيات المعتمدة ،سواء في مجال الصيانة
والتشغيل أو مجال التأهيل والترميم ،كما تتميز
إدارة المرافق في الشركة بكفاءتها العالية في
الفهم الواضح لكيفية االستفادة من التقنيات
لتحسين العمليات وجودة الخدمة والتكاليف.

مهام إدارة المرافق
ً
سعيا لرفع مستوى جودة وكفاءة المنشآت ،تقدم
اإلدارة باقة متكاملة من الخدمات االحترافية
التي تؤدي إلى الحفاظ على عمر مشاريعها
االفتراضي ،ويساهم في الحفاظ على أصولها
وتوفير بيئة صحية وآمنة للمستخدمين ،والتي
يمكن إيجازها بما يلي:

خدمات التشغيل والصيانة وأعمال النظافة.
إدارة عمليات التأهيل والترميم المباني.
ادارة عمليات التوريد للمعدات وقطع الغيار ،والتجهيز والتأثيث.
إدارة األصول.
تقديم خدمات إدارة عمليات الطرح لعقود خدمات المرافق.
متابعة وتقييم فريق العمل.
26

إنجازات إدارة المرافق
تطبق إدارة المرافق أحدث استراتيجيات العمل
وأكثر التقنيات والتجهيزات المتطورة مدعومة
بكوادر إدارية وتشغيلية على درجة عالية من
الكفاءة والخبرة ،لتوفير باقة واسعة من اإلنجازات
المتميزة في هذا المجال.

ضمان الجودة

صيانة ونظافة

ترميم وتأهيل

تأثيث وتجهيز

٤,٢٠٠ ١٦٧ ٣,٩٦٠ CAFM

تطبيق متابعة الطلبات

لمتابعة طلبات الصيانة
في المدارس
ويغطي

٢,٣٥٨
مدرسة

مدرسة في إدارة
تعليم يستفيد منها

١,٥٠٠,٠٠٠
ً
طالبا وطالبة

ً
تعليميا
مبنى
ً
في

١٢

إدارة تعليم ،تخدم

التكييف

٢,٥٧٣
ً
مدرسيا
مبنى
ً

ً
تعليميا يخدم
مبنى
ً
أكثر من

يخدم أكثر من

٢,٤٠٠,٠٠٠

١,٠٠٠,٠٠٠

ً
طالبا وطالبة

ً
طالبا وطالبة

٥٥,٠٠٠
ً
طالبا وطالبة
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مركز
خدمات االستثمار
ً
سعيا لدعم االستثمار في القطاع الخاص في
مجال المنشآت التعليمية في المملكة تم
استحداث مركز يقدم كافة الخدمات والبرامج
الداعمة لهذا المجال ،من خالل منصة إلكترونية
ً
اعتمادا على ركائز العمل الرئيسة التالية:
موحدة

جذب االستثمار
تسريع اإلجراءات

إنجازات برامج مركز خدمات االستثمار

ربط المستثمرين بالجهات ذات العالقة

١٧٧ ١١١ ١٣١٠
عدد المدارس
المسجلة

٢,٤٠٠,٠٠٠م٢
مساحة األراضي

٤١٧,٢١٣
طالب وطالبة

٪٤٧

عدد الطلبات

٨٦١,٦٥٢.٧٨٤م٢

مساحة األراضي

عدد االعتمادات

١٣٨,٢٢٦,٤٠١م٢

مساحة األراضي

١٦٦,٥٧٣
طالب وطالبة

المدارس

١٠

رخصة
أصدرت

٩٣٥
رخصة
ُجددت

المعاهد

١٣

رخصة
أصدرت

١٥٢
رخصة
ُجددت

رفع كفاءة
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إدارة االستثمار
وتطوير األصول
تتميز هذه اإلدارة بتوفير استراتيجيات متقنة
وأراض
ٍ
لتشغيل وتطوير األصول من مبان
ورفع كفاءتها بالتعاون مع باقي إدارات الشركة
الستثمارها في القطاع التعليمي على النحو
األمثل.

مهام إدارة
االستثمار وتطوير األصول
تقوم اإلدارة بتقديم الخدمات والحلول االحترافية
في مجال التشغيل وتطوير األصول بالكامل
ً
تماشيا مع مسارات عمل باقي إدارات شركة
«تطوير للمباني» ،التي يمكن اختصارها بالمهام
االستراتيجية التالية:

تأجير وإدارة األصول التابعة لوزارة التعليم في جميع مناطق
المملكة العربية السعودية عن طريق ضخها في القطاع الخاص.
تقديم خدمات متكاملة في قطاعات التعليم التجاري والعديد من
المنشآت على األراضي العامة.

إنجازات إدارة االستثمار وتطوير األصول
دراسة

إبرام

إعداد

طرح

تجهيز

٥٠٠

٨

٦٣

١٠

١٢

قطعة أرض
لالستثمار في

١٠

مدن في المملكة

مباني رياض أطفال

٦

مرافق رياض أطفال

٦٥

ً
موقعا في مكة
المكرمة لدراستها،
بهدف إعادة بناء
المدارس عليها

مشاريع لالستثمار
من قبل القطاع
الخاص

ً
مجم ً
رياضيا
عا
ّ
في

١٠

مدن في المملكة

مرافق تعليمية
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برامج الشراكة بين
القطاعين العام
والخاص
ً
تعزيزا لدورها في تعزيز مسيرة التنمية المجتمعية
الشاملة ،أسست الشركة إدارة متخصصة لتواكب
التوجهات االستراتيجية في تعزيز الشراكة مع
القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية ،من
خالل تحديد نماذج التمويل ودراستها االقتصادية
وتسويق فرص استثمارية متنوعة لتنفيذ آليات
التمويل.

مهام برامج الشراكة بين القطاعين
العام والخاص
انطلقت أعمال الشراكة مع القطاع الخاص التي
تمت الموافقة عليه بأمر سامي كريم في تصميم
برنامج تنفيذي لتوفير مباني تعليمية من خالل
نماذج عديدة من أهمها مسار البناء والصيانة
والتحويل.

32

إنجازات برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

إيجاد فرص استثمارية ضخمة

تم الحصول على موافقة مجلس
الوزراء لبناء

٢٠

مدرسة من مسار البناء والصيانة
والتحويل بميزانية سنوية تصل

للقطاع الخاص تصل إلى

مليار ريال سعودي

١٢٠

تأسيس عالقات ناجحة مع بيوت
الخبرة العالمية المتخصصة في
مجال الشراكة مع القطاع الخاص

إلى

 ٤٠٠مليون

ريال سعودي بعد إثبات القيمة
مقابل المال

بناء قدرات ومهارات

الحصول على الدعم من

بناء قاعدة تواصل مع

متخصصة في مجال الشراكة

الجهات الحكومية ذات العالقة

المستثمرين المحليين

مع القطاع الخاص (كاستقطاب

لتطبيق نماذج تمويلية غير

والدوليين من خالل التعاون

الكفاءات والخبرات وبناء

مسبوقة في قطاع التعليم

اإلعالمي مع وكاالت اإلعالم

السياسات واألنظمة)

في المملكة

المحلية والعالمية
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إنجازات إدارة التحول الرقمي
تم تأسيس إدارة خاصة بالتحول الرقمي ،بهدف
دعم وتوفير التقنيات العصرية الالزمة عبر ١٥
ً
ً
إلكترونيا.
نظاما

إدارة التحول الرقمي
مواكبة للتطور التكنولوجي الكبير وثورة التواصل
الرقمي في عالم األعمال ،استثمرت الشركة أحدث
التقنيات والبرمجيات والتجهيزات المتطورة مدعومة
بنخبة من الكفاءات اإلدارية والعلمية الوطنية
الخبيرة ،البتكار العديد من الحلول والبرامج والنظم
التي تدعم آلية عمل جميع إدارات وقنوات العمل
في الشركة على نطاق واسع.

األنظمة والبرامج
الخاصة بالمشاريع

األنظمة والبرامج الخاصة
بإدارة المرافق

األنظمة والبرامج
الخاصة بالمدارس األهلية

نظام إدارة المشاريع

نظام إدارة المرافق

نظام تخطيط المنشآت

نظام مركز االتصال

نظام حساب التكاليف

نظام التواصل االجتماعي

نظام كاميرات المراقبة

األنظمة الخاصة بالشركة

نظام تأهيل المقاولين

نظام االستثمار

نظام قياس مؤشرات األداء

نظام صكوك

برنامج استفادة المدارس األهلية
من المرافق التعليمية التي
يملكها القطاع الخاص

نظام مزاد

برنامج ترخيص لتقديم العديد
من الخدمات الداعمة والجاذبة
لمستثمري التعليم األهلي
وتسهيل إجراءات التراخيص

مهام إدارة التحول الرقمي
تمنح إدارة التحول الرقمي ،مرونة إجرائية واسعة
تمكن جميع اإلدارات واألقسام في الشركة من
تطوير آليات عملها من خالل التفاعل البيني بينها
البتكار أفضل الحلول والخدمات والبرامج التي تدعم
سياسة عمل الشركة بالتكامل مع جميع شركائها
في هذا المجال.
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األنظمة والبرامج الخاصة
برياض األطفال

برنامج تدرج لرفع كفاءة مباني
التعليم األهلي غير التعليمية
برنامج اعتماد تصاميم المدارس
األهلية للمستثمرين الراغبين
بإنشاء مباني تعليمية

األنظمة والبرامج
الخاصة بالشؤون التجارية

برنامج ّ
تعلم

نظام إدارة المشتريات والمنافسات

برنامج تأجير األراضي للمشغلين

نظام تأهيل المقاولين والموردين

المطور
برنامج نموذج
ّ

نظام إدارة تغيرات أسعار السوق والتكاليف

برنامج بناء رياض أطفال جديدة

نظام إدارة المستندات التعاقدية والتوقيع االلكتروني

برنامج بناء رياض أطفال ملحقة

نظام قياس مؤشرات األداء

35

مبادرات

رؤية المملكة
في ظل ما يحققه وطننا الغالي من نجاحات وتقدم سريع في شتى
ً
تحقيقا لرؤية المملكة “ ،”٢٠٣٠بدعم من خادم الحرمين
المسارات

الشريفين وولي عهده األمين ،بادرت الشركة بالتعاون مع أهم شركائها

"وزارة التعليم" بالعمل على تنفيذ عدد من مبادرات برامج هذه الرؤية في
ً
اعتبارا من منتصف العام2017م ،بإنجاز عدد من مشاريع هذه
مجال التعليم؛

المبادرات ،وفق الجدول الزمني المستهدف وضمن الميزانية المرصودة
لها ،والتي تصل ألكثر من  ٣,٦مليار ريال سعودي.

مبادرة
جذب االستثمارات الخاصة

36

مبادرة
التربية الخاصة

مبادرة

مبادرة
تطوير رياض األطفال

مبادرة
السالمة المرورية

•رفع مشاركة القطاع
األهلي في التعليم.

•التشجيع على التحاق
الطالب برياض األطفال.

•توعية الطالب بتدابير
السالمة بمحيط المدرسة.

•ضمان التعليم الجيد المنصف
والشامل.

•بناء المخطط االستراتيجي
الشامل للمدارس بالمملكة.

•مشاركة القطاع الخاص
لتطوير التعليم برياض
األطفال.

•إيجاد كادر تعليمي مؤهل
إلدارة السالمة المرورية.

•تقديم خدمات الدخول المبكر
في رياض األطفال للحد من
مشاكل صعوبة التعليم.

•الوصول إلى البيئة التعليمية
والمحفزة على اإلبداع
ّ
اآلمنة
واالبتكار.

تحسين وسائل السالمة في المدارس

مبادرة
أندية الحي الترفيهية
•تعزيز القيم والمهارات
األساسية للطالب.
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شراكات وعالقات

عمل ناجحة

ً
سعيا لتحقيق أعلى معايير الجودة في األداء واإلنجاز،
ً
وإيمانا من إدارة الشركة بضرورة تكامل األدوار في
مسيرة منظومة العمل الناجحة ،تعمل على بناء
وتطوير شراكات عمل استراتيجية ناجحة ،تضيف إلى
جميع األطراف قيمة إيجابية حقيقية ،وفق استراتيجية
وزارة التعليم

وزارة المالية

عمل طموحة ،من خالل توسيع موارد ومصادر العمل
واستثمار الخبرات والمعارف المتبادلة بين جميع
ً
سعيا لرفع األداء وتعظيم اإلنجاز بما يتناسب
الشركاء،
وسياسات العمل المتكاملة لكل من هذه األطراف.
وتفخر بشراكاتها االستراتيجية مع كل من:

مركز التخصيص الوطني

شركة إيكوم العالمية
شريك العمل االستراتيجي

ﺗﻢ اﻟﺮﻓﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﻤﺼﺼﻢ  /ﺳﻠﻤﺎن اﻟﺘﻠﻴﺪي
s-t.sa - 0504387784
ﻣﻼﺣﻈﺔ  :اﻟﺸﻌﺎر ﻟﻴﺲ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ وﻟﻜﻦ ﺗﻢ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺼﻤﻴﻦ
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المسؤولية

االجتماعية

في ظل تكامل مسارات التحول الوطني نحو رؤية المملكة ،٢٠٣٠
تحرص الشركة على ابتكار البرامج والمبادرات التي ترفد جميع
القطاعات ،في دعم مسيرة التنمية المجتمعية الشاملة ،والعمل
على استدامتها وتطويرها بشكل فاعل بما يحقق األثر اإليجابي
الحقيقي لهذه المبادرات والفعاليات.
40
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عالمة فارقة في

األداء واإلنجاز
ً
تأسيسا على اإلنجازات التي حققتها الشركة
خالل مسيرة عملها ،بنت لها مكانة ريادية ،من
خالل األرقام والحقائق .التي حققتها بفضل
الدعم الكبير الذي تحظى به من جميع شركائها،
بالشكل الذي يعزز دورها الفاعل في تعزيز عجلة
التنمية المجتمعية الشاملة في المملكة ،األمر
الذي يتجلى بحصولها على العديد من الجوائز
وشهادات التكريم التي تعزز مسيرتها الطموحة
نحو تحقيق مزيد من اإلنجازات والنجاحات الكبرى.
42
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حضور فاعل على

امتداد الوطن

تهدف الشركة إلى توسيع قاعدة مشاريعها بما يتناسب مع احتياجات

ومتطلبات قطاع التعليم المتنامية بشكل كبير بكافة مستوياته في

المملكة ،تطور الشركة خطة نشاطها وتواجدها بما يتناسب مع خطة

عملها بتوسع فعال لقاعدة المشاريع التي تقوم بتنفيذها في جميع أنحاء

المملكة ،من خالل اعتمادها الستراتيجية الحضور الفاعل والمباشر في
جميع المناطق إلقامة مشاريع البنية التحتية التعليمية وتأهيليها وفق

خططها الشاملة ،كي يتم التواصل مباشرة مع فرق العمل فيها ،والتمكن
من االستجابة لمتطلبات المستخدمين والشركاء والمستثمرين ،بالوقت
المناسب وبالسرعة المطلوبة.
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ً
شكرا
لكم
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