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مقدمة :
رؤيــة اململكــة  2030هــي عمليــة تطويــر تعمــل عــى أن
تكــون الســعودية :العمــق العــريب واإلســامي ،قــوة اســتثامرية
رائــدة ،ومحــور ربــط القــارات الثــاث.
وتعــد رؤيــة اململكــة  2030مبثابــة تحــول القــرن يف واقــع
حيــاة املجتمــع الســعودي ومؤسســاته املختلفــة ،ويف هــذا العــرض
ســوف نقــدم تعريف ـاً للرؤيــة وبرنامــج التحــول الوطنــي ،كذلــك
ذكــر الفــرص املرتبطــة بالرؤيــة.
وتعتمــد الرؤيــة عــى ثالثــة محــاور رئيســة ،هــي املجتمــع
الحيــوي ،واالقتصــاد املزدهــر ،والوطــن الطمــوح ،وكل محــور منهــا
ينــدرج تحتــه محــاور فرعيــة ،وجميــع هــذه املحــاور تتكامــل مــع
بعضهــا لالســتفادة مــن مرتكــزات هــذه الرؤيــة ،والوصــول إىل
تحقيــق األهــداف التــي تتبناهــا الرؤيــة .
وفيــا يــي نبــن الجهــود التــي قامــت بهــا الجامعــة يف
مجــال تحقيــق رؤيــة اململكــة  ،2030منــذ أن انطلقــت الرؤيــة حتى
الوقــت الحــايل ،حيــث ميكــن متييــز تفاعــل الجامعــة مــع هــذه
الرؤيــة املباركــة وفــق املحــاور التاليــة:
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تمهيد
6

ً
أوال:
في المجال التنظيمي
المؤسسي
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الجامعــة إحــدى الجهــات املعنيــة باملســاهمة يف تحقيــق رؤيــة
اململكــة  2030نظــراً الختصاصهــا مبجــال عمــل الرؤيــة والــذي يتعلــق
بالجانــب التنمــوي ،وتفاعــاً مــع هــذا الــدور قامــت الجامعــة يف
الجانــب املؤســي ،مبــا يــي:
 -1تأســيس مكتــب لتحقيــق رؤيــة المملكــة  2030فــي
الجامعــة .

تــم إنشــاء مكتــب تحقيــق الرؤيــة بالجامعــة وذلــك مبوجــب
القــرار رقــم  ،1481وتاريــخ 1438 / 1 / 29هـــ وذلــك لــي يتــوىل عمليــة
تنظيــم جهــود الجامعــة يف مجــال اإلســهام يف تحقيــق رؤيــة اململكــة
. 2030
 -2تعييــن ضابــط اتصــال بيــن الجامعــة ومكتــب تحقيق
الرؤيــة بــوزارة التعليم.

حيــث قامــت الجامعــة بتعيــن ضابــط االتصــال بهــدف الربــط
املتصــل بــن الجامعــة والــوزارة فيــا يتعلــق مبتابعــة وتنســيق وإنجــاز
املهــام املطلوبــة مــن الجامعــة فيــا يتعلــق مبســتهدفات الرؤيــة.

 -3تكوين فريق الرؤية بالجامعة.
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عملــت الجامعــة عــى تكويــن فريــق معنــي مبتابعــة دور
الجامعــة يف اإلســهام يف تحقيــق رؤيــة اململكــة  ،2030يتكــون فريــق
املكتــب مــن ســعادة وكيــل الجامعــة مرشفـاً ,وضابــط االتصــال ،وفريــق
بنــاء املبــادرات ،ومــاك املبــادرات .
 -4مواءمــة الخطــة االســتراتيجية الثانيــة للجامعــة مــع
رؤيــة المملكــة 2030

مــع أن الجامعــة أطلقــت خطتهــا االســراتيجية الثانيــة قبــل
تدشــن رؤيــة اململكــة  2030إال أنهــا أحتــوت عــى الكثــر مــن التوافــق
والتناغــم مــع توجهــات الرؤيــة .وانطالقــاً مــن تأكيــد اهتــام إدارة
الجامعــة بتعزيــز املالءمــة والتوافــق والتناغــم بــن توجهــات الجامعــة
االســراتيجية والتطلعــات مــع توجهــات وطننــا الغــايل فقــد ســعت
إىل التأكــد مــن مســتوى هــذا التوافــق ومــدى تضمينــه يف الخطــة
االســراتيجية وذلــك مبواءمــة الخطــة مــع متطلبــات الرؤيــة .
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ً
ثانيا:
في مجال المبادرات
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أ) مبادرات ممولة من قبل برامج الرؤية
حرصــت الجامعــة يف تفاعلهــا مــع رؤيــة اململكــة  2030عــى
إطــاق املبــادرات التــي تســهم يف تحقيــق هــذه الرؤيــة.
وتنوعت مبادرات الجامعة يف مجال الرؤية عىل النحو التايل:
 -1مبادرات تم تمويلها:

وهــي مبــادرات تــم متويلهــا مــن قبــل ميزانيــة برنامــج
التحــول الوطنــي يف رؤيــة اململكــة  2030حيــث اعتمــد للجامعــة يف
هــذا الربنامــج مبادرتــن هــا:
 -مبادرة التنمية الرقمية:
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 -مبادرة المقررات المفتوحة :

 -2مبادرات تحت الدراسة في برامج الرؤية :

قامــت الجامعــة باإلضافــة إىل املبــادرات الســابقة املعتمــدة يف
برنامــج التحــول إىل رفــع مبــادرات يف برامــج الرؤيــة ذات العالقــة،
وتتمثــل أهــم املبــادرات يف هــذا الجانــب فيــا يــي:
 -مبادرة التصنيع المتقدم

إنشــاء مركــز التصنيــع املتقــدم والــذي يهــدف اىل تحقيــق اقتصاد
مزدهــر ومصــدراً هامــاً لتنويــع مصــادر الدخــل مــن خــال تقديــم
اإلنتــاج عــال الجــودة والتدريــب املتخصــص والبحــث العلمــي املتقــدم
للمجتمــع املحــي والوطنــي يف مجــاالت التصنيــع املتقــدم.
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 مبــادرة منصــات لتأهيــل وربــط طــاب الجامعــاتالســعودية باألســواق العالميــة

وهــي مبــادرة تهــدف لتدريــب طــاب الجامعــات عــى مهــارات
االبتــكار وريــادة األعــال ومســاعدتهم عــى التطبيــق العمــي
باملؤسســات الصغــرة واملتوســطة يف الــدول العرشيــن ورعايــة جــزء
منهــم لتأســيس مشــاريعهم الخاصــة.

ب) مبــادرات ممولــة مــن قبــل الجامعــة وتدعــم
توجهــات الرؤيــة:
حيــث أطلقــت الجامعــة يف هــذا الجانــب عــدد مــن املبــادرات
املتميــزة والتــي تخــدم منــو الجامعــة وتنعكــس عــى ممكنــات الرؤيــة،
وقــد متثــل أبــز هــذه املبــادرات فيــا يــي:
 -1إطالق أنظمة تحقيق رؤية المملكة2030

ســعت الجامعــة للقيــام بدورهــا يف اإلســهام يف تحقيــق رؤيــة
اململكــة  2030يف إطــاره التعليمــي والبحثــي واملجتمعــي ،وذلــك مــن
خــال بنــاء عــدد مــن األنظمــة مــن أهمهــا مــا يــي:
 -منصة التعريف برؤية المملكة

مبــادرة صــدرت بهــا توجيهــات معــايل رئيــس الجامعــة الدكتــور
خالــد بــن ســعد املقــرن ،وتتمثــل يف نظــام تقنــي تفاعــي لنــر ثقافــة
الرؤيــة ،تــم توزيــع منصاتــه التفاعليــة يف كافــة مرافــق الجامعــة،
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ويعمــل عــى توفــر معلومــات وأخبــار ووســائط عــن برامج ومبــادرات
رؤيــة اململكــة  ، 2030ســوا ًء التــي تقــوم بهــا الجامعة أو الجهــات األخرى
يف اململكــة ،ويتيــح للجميــع االطــاع عــى ذلــك مــن خــال تصفــح
املنصــات اإللكرتونيــة املوزعــة عــى جهــات الجامعــة ،مبــا يســهم يف
نــر ثقافــة رؤيــة اململكــة2030
 -منصة احتياج اإللكترونية.

منصــة احتيــاج خدمــة إلكرتونيــة طورتهــا الجامعــة بهــدف
التــايش مــع متطلبــات رؤيــة اململكــة  2030يف رفــع كفــاءة اإلنفــاق
حيــث تســهم يف مســاعدة الجامعــة عــى ضبــط ومتابعــة احتياجاتهــا
مــن اختيــار وتنفيــذ املشــاريع ،واملشــريات والتوريــد مــن خــال
املتعهديــن ،وتأمــن املــواد مــن خــال املســتودعات .حيــث تهــدف هــذه
املنصــة إىل تأصيــل العمــل املؤســي ،وضبــط طلبــات االحتيــاج ،وربــط
الطلبــات بالخطــة االســراتيجية ،مبــا ينعكــس عــى رفــع كفــاءة
اإلنفــاق ،باعتبــاره أحــد املســتهدفات الرئيســة للرؤيــة
 -إطالق منصة قياس مؤشرات الرؤية الخاصة بالجامعة

اســتكامالً ملــا أسســه قيــاس مــؤرشات الرؤيــة الخاصــة بالجامعــة،
وحرصــا عــى تحقيــق معيــار الرسعــة والدقــة ،عمــل مكتــب تحقيــق
ً
الرؤيــة بالجامعــة عــى بنــاء منصــة تقنيــة لقيــاس مــؤرشات الرؤيــة
الخاصــة بالجامعــة ،حيــث توفــر هــذه املنصــة قيــاس للمــؤرشات
املعتمــدة يف مجــال الرؤيــة مــن خــال نظــام تقنــي يتســم بالســهولة
واملرونــة والفاعليــة.
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ً
ثالثا:
في مجال االستثمار
واإليرادات الذاتية في الجامعة
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محور االستثمار واإليرادات الذاتية في الجامعة
ميثــل االســتثامر يف جامعــة املجمعــة ركيــزة أساســية لإلســهام
بفاعليــة يف تنميــة مــوارد الجامعــة متاشــياً مــع توجهــات رؤيــة اململكة
 ،2030حيــث تعمــل الجامعــة عــى هــذا املجــال وفــق خطــة اســراتيجية
واضحــة املعــامل ،ومرجعيــة قانونيــة ،مــن خــال بنــاء آليــة للتنســيق
بــن جهاتهــا املختلفــة املعنيــة باالســتثامر ،وذلــك لتحقيــق أكــر قــدر
ممكــن مــن تفعيــل خطتهــا االســتثامرية ،حيــث أطلقــت الجامعــة يف
هــذا الجانــب املبــادرات االســتثامرية التاليــة:
م
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املبادرة

1

تأسيس صندوق االستثامر

2

تحديد املجاالت االستثامرية

3

تحديد جهات الجامعة الرشيكة يف مجال االستثامر

4

االستثامرات يف األدوات املالية

5

االستثامر يف التعليم والتدريب

6

االستثامر يف املجال الصحي

7

االستثامر يف مجال الخدمات املساندة

8

االستثامر يف مجال السياحة والفندقة

9

بناء آلية مؤسسية يف مجال األوقاف والتواصل مع رجال األعامل

استمثارات منعقدة:
مدارس رواد الجامعة .
مــروع تعليمــي متكامــل بقســميه (بنني ــــ بنات) ،يضــم مســاراً للتعليم
األهــي ومســاراً بريطانيـاً ومســاراً مرصيـاً ،وريــاض أطفــال ،تخــدم مختلــف
املراحــل الدراســية ،ومجهــز بأحــدث التجهيــزات والتقنيــات التعليميــة،
باإلضافــة إىل صالــة رياضيــة وفــق املواصفــات الفنيــة  ،وفيــا يــي نشــر
إىل توضــح هــذا املــروع:
مرشوع مدارس رواد الجامعة

اسم املرشوع
نشاط املرشوع

خدمات تعليمية

تاريخ التأسيس:

2016

تاريخ بدء العمل:

2017م

مدة التنفيذ

 12شهراً

عدد املدارس للبنني

 3مدارس لكل مرحلة مدرسة

عدد مدارس البنات

مدارس لكل مرحلة مدرسة

عدد مباين الروضة

مبنى واحد

عدد املسارات

 3مسارات ( سعودي – بريطاين – مرصي )

تكلفة املرشوع:

43546825

املوقع:
تجهيزات املدارس:

داخل املدينة الجامعية باملجمعة
كافة التجهيزات التعليمية

17

الطاقة االستيعابية:

1920طالبا وطالبة

مساحة املدارس:

81721.08

نطاق الخدمات:

خدمات تعليمية وتدريبية متميزة ومتنوعة ملختلف
املراحل واملسارات للطلبة
من الجنسني يف النطاق الجغرايف للجامعة.

أبرز مخرجات املرشوع:

توفري خدمة تعليمية متقدمة ألبناء منسويب الجامعة
واملجتمع
االسهام يف خلق وظائف ألبناء املجتمع
دعم جهود الجامعة يف تنويع مصادر الدخل

مطابع جامعة املجمعة .
تــم تأســيس هــذا املــروع ليكــون رافــدً ا أساســ ًيا لالســتثامر وتلبيــة
الحتياجــات الجامعــة واملجتمــع املحــي ولتغطيــة جميــع خدمــات الطباعــة
املتكاملــة ،حيــث تــم تزويــد املطابــع بأحــدث املاكينــات مــن أعــى مســتوى
يف الــرق األوســط واســتقطاب فنيــن متخصصــن يف هــذا املجــال ،وفيــا
يــي نبــذة عــن هــذا املــروع :
اسم املرشوع
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مرشوع مطابع جامعة املجمعة

نشاط املرشوع:

الطباعة التخصصية املتكاملة

تاريخ التأسيس:

1437هـ

تاريخ بدء العمل:

1439هـ

فرتة التنفيذ:

 20شهراً

موقع املرشوع:

جامعة املجمعة – مبحافظة املجمعة

تجهيزات املطابع:

تتمثل تجهيزات هذه املطابع يف كل التجهيزات
الخاصة مبشاريع املطابع املتكاملة

مساحة املرشوع:

 ٣٠٠٠م

نطاق الخدمات:

خدمات الطباعة التخصصية املتكاملة.

أبرز مخرجات املرشوع:

توفري خدمة متميزة يف مجال الطباعة للجامعة
واملجتمع.
اإلسهام يف خلق وظائف للمواطنني يف نطاق
الجامعة.
اإلسهام يف جهود الجامعة لتنويع مصادر الدخل

مخترب الفحص واملعايرة .
يعــد هــذا املــروع مــن املرشوعــات النوعيــة لجامعــة املجمعــة ،حيــث
تهــدف الجامعــة مــن خــال هــذا املــروع إىل تعزيــز إســهامها يف تأكيــد
جــودة قطــاع الصناعــة واالســترياد يف اململكــة العربيــة الســعودية،
وتعزيــز إســهاماها يف الجانــب البحثــي يف مجــال معايــرة وفحــص األجهــزة
الكهربائيــة ،وتوطــن تقنيــة املعايــرة والفحــص لألجهــزة الكهربائيــة،
األمــر الــذي ســوف ينعكــس أيض ـاً عــى تنويــع مصــادر إيــرادات الجامعــة،
وفيــا يــي توضيــح لهــذا املــروع:
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مرشوع مخترب الفحص
واملعايرة بجامعة املجمعة

اسمر املرشوع:
نشاط املرشوع:

مخترب ملعايرة أجهزة وأدوات املصانع

تاريخ التأسيس:

2017م

تاريخ بدء العمل:

2018م

مدة تنفيذ املرشوع:

 12شهر

تكلفة املرشوع:

 6مليون

املوقع:
مساحة أرض املرشوع :
نطاق الخدمات:

أبرز مخرجات املرشوع:
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موقع املرشوع يف مدينة سدير للصناعة واألعامل.
 1499م2
خدمات معايرة متميزة وسهلة التتبع
اإلسهام يف تأكيد ضامن جودة أجهزة وأدوات املصانع.
دعم جهود الجامعة يف تنويع مصادر الدخل.
خلق وظائف للمواطنني يف نطاق الجامعة.
توفري مجال لتدريب طالب الكليات العلمية ذات العالقة.

مركز جامعة املجمعة لتقنيات التأهيل واألطراف االصطناعية.
تــم إنشــاء املركــز بنــاء عــى دراســات الجــدوى التــي قامــت بهــا الجامعــة
والتــي أثبتــت الحاجــة امللحــة لخدمــات الهندســة التأهيليــة ،مــع غيــاب
مراكــز خدميــة بحثيــة تعليميــة متميــزة يف مجــاالت األطــراف الصناعيــة
واألجهــزة التعويضيــة والتقنيــات التأهيليــة باململكــة العربيــة الســعودية،
ويعــد هــذا املــروع هــو أول مــروع اســتثامري ،يتــم إنشــاؤه بالرشاكــة
بــن القطاعــات الثالثــة ،العــام ،والقطــاع الخــاص ،والقطــاع الثالــث ،وفيــا
يــي نبــذة عــن هــذا املــروع:
اسم املرشوع

مركز جامعة املجمعة لتقنيات التأهيل واألطراف الصناعية

نشاط املرشوع:

مجال التأهيل الطبي مبختلف أنواعه وإنتاج األطراف
االصطناعية.

تأريخ التأسيس:

1439هـ

تاريخ التدشني:

1440هـ

مدة تنفيذ املرشوع:

 12شهراً

تكلفة املرشوع:
املوقع:

 ١٦مليون ريال
جامعة املجمعة مبحافظة املجمعة

مساحة املرشوع :

 3200م

نطاق الخدمات:

تتمثل يف خدمات التأهيل ،وإنتاج األطراف
االصطناعية.

21

اإلسهام يف توفري خدمة طبية متقدمة يف مجال
أبرز مخرجات املرشوع:

التأهيل
دعم جهود الجامعة يف تنويع مصادر الدخل.
اإلسهام يف خلق وظائف للمواطنني يف نطاق
الجامعة.

الربامج التطويرية ،واالستشارات.
يعــد هــذا النشــاط مــن أهــم أنشــطة الجامعــة االســتثامرية ،حيــث
بــرزت الجامعــة مــن خاللــه بشــكل متميــز ،وذلــك مبــا قدمتــه مــن برامــج
تطويــر للعديــد مــن الجهــات العامــة والخاصــة متثــل يف برامــج التدريــب
واالستشــارات ،األمــر الــذي أســهم يف تطويــر العديــد مــن املؤسســات ،وفيــا
يــي نبــذة عــن هــذا املــروع:
اسم املرشوع
نشاط املرشوع:
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الربامج التطويرية واالستشارات
مجال التدريب واالستشارات .

تاريخ بداية النشاط:

1435هـ

تاريخ نهاية النشاط :

مستمر

مدة التنفيذ:

مستمر

التكلفة:

متزايدة

عدد الربامج التي قدمت :

665

عدد االستشارات التي قدمت:

51

عدد الجهات املستفيدة:

254

عدد املتدربني
نطاق الخدمات:

أبرز مخرجات املرشوع

17671
الداخل والخارج
دعم جهود الجامعة يف تنويع مصادر
الدخل.
اإلسهام يف جهود التطوير للمؤسسات
واألفراد.
اإلسهام يف توطني برامج التدريب
واالستشارات

استمثار املواقع املمتزية يف الجامعة.
يعــد هــذا املــروع من أهــم املشــاريع االســتثامرية النوعيــة يف الجامعة،
وذلــك ملــا ميثلــه مــن إســهام يف توفــر الخدمــات ملنســويب الجامعــة مــن
الطلبــة ،وأعضــاء هيئــة التدريــس واملوظفــن ،واملســتفيدين مــن الجنســن،
مــن جهــة وملــا يقدمــه مــن إيــراد للجامعــة مــن جهــة أخــرى  ،حيــث عمــل
الصنــدوق عــى تحديــد املواقــع التــي تحتــاج إىل توفــر خدمــات ،وهــي يف
نفــس الوقــت متميــزة يف الجانــب االســتثامري ،ثــم قامــت بالعمــل عــى
تســويقه عــى الجهــات املشــغلة يف الخدمــات املختلفــة ،وفيــا يــي نبــذة
عــن هــذا املــروع:
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اسم املرشوع
نشاط املرشوع:

مرشوع استثامر املواقع املتميزة يف الجامعة
توفري الخدمات املختلفة .

تاريخ بداية النشاط:

1432هـ

تاريخ نهاية النشاط :

مستمر

مدة التنفيذ:

مستمر

التكلفة:

النشاط تأجري

مواقع رشكات االتصاالت يف عام
التقرير :

2

مواقع البنوك يف عام التقرير :

3

مواقع القرطاسية يف عام التقرير :

١٣

مواقع رشكات التغذيةيف عام التقرير ١٦١ :
نطاق الخدمات:

أبرز مخرجات املرشوع:
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الداخل والخارج
اإلسهام يف توفري الخدمات ملنسويب
الجامعة واملجتمع
دعم جهود النهوض بقطاع األعامل.
اإلسهام يف جهود الجامعة لتنويع مصادر
الدخل

استمثارات قيد اإلنشاء:
مرشوع فندق الجامعة .
يعــد هــذا املــروع أحــد نشــاطات الجامعــة التــي تــأيت يف إطــار التطــور
الكبــر والنوعــي الــذي يشــهده قطــاع االســتثامر الســياحي يف كافــة مناطق
اململكــة العربيــة الســعودية ،متاشــياً مــع مــا توليــه حكومــة خــادم الحرمــن
الرشيفــن مــن توفــر كافــة التســهيالت التــي تلبــي احتياجــات ومتطلبــات
املواطنــن بهــذا القطــاع الهــام والحيــوي ،حيــث تتطلــع الجامعــة أن تكــون
إحــدى الجهــات التــي تقــدم خدمــات مميــزة يف هــذا املجــال من خالل إنشــاء
مــروع فنــدق الجامعــة وفــق أفضــل املواصفــات العامليــة ،وتشــغيله مــن ِقبــل
إحــدى رشكات اإلدارة العامليــة املتخصصــة بــإدارة وتشــغيل الفنــادق ،وتــم
اختيــار املوقــع يف املدينــة الجامعيــة كونهــا عــى الطريــق الــدويل الرئيــس
الرابــط بــن الريــاض والقصيــم ،واملدينــة املنــورة ،وهــو موقــع اســراتيجي
حيــوي جــاذب للجمهــور الداخــي والخارجــي ليكــون بنيــة ســياحية محركة
وفاعلــة تخــدم زوار املنطقــة وزوار جامعــة املجمعــة ومنســوبيها ومصــدر
دخــل للجامعــة ،وفيــا يــي توضيــح لهــذا املــروع.
اسم املرشوع
نشاط املرشوع:
الفرتة الزمنية لتنفيذ
املرشوع:
تاريخ التأسيس:

مرشوع فندق الجامعة
فندق سياحي بدرجة  4نجوم
 18شهراً
٢٠١٩ / ٠٦ / ٣٠
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تاريخ بدء العمل:
تكلفة املرشوع:
املوقع:

٢٠١٩ / ٠٧ / ٢٨
26,498,037
املدينة الجامعية بجامعة املجمعة مبحافظة املجمعة

مسبح  ،مطعم  ١٢٦ ،مواقف سيارة  ،قاعات متعددة
تجهيزات الفندق:
األغراض
 ١٦٤غرفة وجناح موزعة عىل  5أدوار (أريض  +أربعة
القدرة االستيعابية للفندق:
أدوار متكررة)
مساحة أرض املرشوع :
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 17521م

2

نطاق الخدمات:

توفري خدمات فندقية متميزة ملنسويب الجامعة
واملجتمع.

أبرز مخرجات املرشوع:

اإلسهام يف دعم جهود تشجيع السياحة الداخلية
توفري خدمات ترفيهية متقدمة
اإلسهام يف جهود تنويع مصادر الدخل

ً
رابعا:
في مجال رفع كفاءة
اإلنفاق في الجامعة
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تمهيد
تســعى الجامعــة منــذ نشــأتها لتفعيــل مامرســات الوصــول
بكفــاءة اإلنفــاق يف كافــة جهاتهــا للحــد املأمــول وفــق أهــداف خططهــا
االســراتيجية املتتابعــة ،دون التأثــر ســلب ًيا عــى خدمــات الجامعــة
التعليميــة والبحثيــة واملجتمعيــة ،واإلســهام بشــكل فاعــل يف تحقيــق
رؤيــة اململكــة  . 2030وقــد انتهجــت الجامعــة يف جهودهــا لتحقيــق
كفــاءة اإلنفــاق اإلجــراءات التاليــة:
 -1تكويــن فريــق برئاســة معــايل رئيــس الجامعــة ملتابعــة فــرص تحقيق
كفــاءة االنفاق.
 -2تحديــد منســق الجامعــة مــع هيئــة كفــاءة االنفــاق واملرشوعــات
الحكوميــة .
 -3إنجــاز االســتبيان الــدوري هيئــة كفــاءة االنفــاق واملرشوعــات
الحكوميــة .
 -4املتابعــة الدوريــة إلرســال تقاريــر الجامعــة الشــهرية لتحقيــق
كفــاءة االنفــاق.
 -5تطويــر التنظيــات الداخليــة للجامعــة مبــا ينعكــس عــى تحقيــق
كفــاءة اإلنفــاق ،وذلــك يف الجوانــب التاليــة:

األمتتة:
يعــد التحــول التقنــي يف املنظــات واملتمثــل يف أمتتــة إجــراءات
املنظمــة مــن أهــم الخطــوات التــي تســاعد يف رفــع كفــاءة اإلنفــاق ،وقد
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عملــت الجامعــة عــى تنفيــذ هــذا املفهــوم مــن خــال أمتتــة الخدمــات
التــي تقدمهــا الجامعــة ملنســوبيها كافــة .

الحوكمة:
• بنــاء نظــام هيــكيل وثيــق ومــرن يقلــل مــن حالــة الرتهــل ،وهــذا
انعكس إيجابياً عىل رفع كفاءة اإلنفاق.
• تأســيس مبــدأ املســؤولية املاليــة يف جميــع جهــات الجامعــة،
بتخصيــص ميزانيــة تتســق مــع أولويــات هــذه الجهــات مبــا يتفــق
مــع خططهــا التشــغيلية.
• توجيه السياسة املالية نحو تحقيق االستدامة املالية.
• تعظيــم إيــرادات الجامعــة مــن خــال بنــاء تنظيــم يســاعد عــى
تحقيــق الوصــول إىل الجامعــة املنتجــة.
• تحســن فعاليــة املرصوفــات يف الجامعــة لتحقيــق مســتهدفات
املوازنــة املاليــة املرغوبــة مــن خــال االســتفادة املثــى مــن
املخصصــات ،التــي تذهــب للجهــات بحيــث تحقــق أكــر عائــد عــى
اإلنجــاز.

التوطني:
• تحفيــز الطــاب عــى االلتحــاق بالكليــات العلميــة ذات االرتبــاط
باحتياجــات الســوق ومتطلبــات رؤية اململكــة .2030
• عقــد اتفاقــات مــع مؤسســات القطــاع الخــاص لتدريــب الطــاب
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يف اإلجــازة الصيفيــة لرفــع مســتوى التحصيــل.
• وضــع خطــط االبتعــاث وفــق احتياجــات الســوق ومتطلبــات
رؤيــة اململكــة .2030
• متابعــة أبنــاء الجامعــة املبتعثــن يف الخــارج خــال فــرة ابتعاثهم
لتعظيــم اســتفادتهم مــن فــرة االبتعاث.
• وضــع آليــات الســتقطاب املبتعثــن املتميزيــن العائديــن بعــد
امتــام ابتعاثهــم.

كفاءة التعلمي:
• ربــط املخصصــات املاليــة للربامــج الجامعيــة مبــدى اتباعهــا
ملعايــر الجــودة التــي وضعتهــا الهيئــة الوطنيــة للتقويــم واالعتــاد
األكادميــي ،األمــر الــذي أســهم يف تعظيــم األثــر العائــد مــن
املخصصــات لهــذه الربامــج.
• زيــادة إســهام التعليــم اإللكــروين والتعلــم عــن بعــد يف العمليــة
التعليميــة بهــدف رفــع الكفــاءة ،وذلــك مــن خــال :
• زيــادة تطبيــق التعليــم اإللكــروين واملدمــج ملــا لــه مــن أثــر إيجايب
يف تقليــل التكلفة التشــغيلية .
• إنشــاء مركــز إنتــاج املقــررات املدمجــة ،بهــدف تقليــل كلفــة بنــاء
املقــررات االلكرتونيــة.
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كفاءة املشاريع:
رفــع كفــاءة وجــودة تنفيــذ املرشوعــات مــن خــال تطبيــق
أفضــل املامرســات العامليــة ،حيــث تــم يف هــذا الجانــب مــا يــي:
• إنشــاء مكتــب إدارة املشــاريع عــى مســتوى الجامعــة وإطــاق نظــام
 ،2PMOوقــد أســهم ذلــك يف ضبــط ومتابعــة وتقييــم املشــاريع األمــر
الــذي انعكــس عــى رفــع كفــاءة تنفيــذ مشــاريع الجامعــة.
• إنشــاء منصــة طلــب احتيــاج بهــدف تنظيــم االســتخدام األمثــل
ملواردهــا ،مبــا ينعكــس عــى كفــاءة اإلنفــاق ،واملنصــة خدمــة
إلكرتونيــة ،تتيــح للجهــات طلــب احتياجاتهــا مــن املشــاريع
والتوريــدات طبقــاً ألوليــات الخطــة االســراتيجية للجامعــة.

املوارد الذاتية:
• أســهمت املــوارد الذاتيــة للجامعــة يف تخفيــض الضغــط عــى بنــود
امليزانيــة األمــر الــذي أتــاح فرصــة أن توجــه البنــود إىل الرتكيــز
عــى أولويــات الجامعــة .
• أســهمت املــوارد الذاتيــة للجامعــة يف تطويــر األداء ،وذلــك مــن
خــال تقديــم الربامــج التطويريــة املختلفــة.
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ً
خامسا:
في مجال
الفعاليات والمناسبات
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عمــل مكتــب الرؤيــة باإلضافــة إىل عملــه يف مجــال البنــاء
املؤســي للمكتــب وللمبــادرات املســتدمية عــى تفعيــل نشــاط املكتــب
يف جانــب الربامــج التطويريــة والتوعويــة والتثقيفيــة مــن خــال
الربامــج التدريبيــة وورش العمــل والفعاليــات التــي قدمهــا املركــز أو
شــارك بهــا ،حيــث تــم يف هــذا الجانــب تنفيــذ مــا يــي:
م

النوع

املستفيد

املنفذ

1

دورات تدريبية

منسوبو املكتب

جهات أخرى

2

دورات تدريبية

منسوبو الجامعة

املكتب

منسوبو املكتب والجامعة

املكتب وجهات أخرى

4

الفعاليات واملناسبات

منسوبو املكتب والجامعة

املكتب وجهات أخرى

5

الربامج املجتمعية

املجتمع

املكتب

 3ورش عمل واجتامعات
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