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)1/8( حوكمة االستثمار في الجامعة

انطالقــا مــن منهجيــة الجامعــة يف حوكمــة أنشــطتها، عملــت عــى بنــاء منظومــة مؤسســية لتنميــة مواردهــا الذاتيــة متثلــت يف بنــاء 

خطــة اســراتيجية واضحــة املعــامل، ومرجعيــة قانونيــة، تقــوم عــى التنســيق بــن جهاتهــا املختلفــة املعنيــة باالســتثامر، وذلــك مــن خــالل 

اطــالق مبــادرة صنــدوق االســتثامر، ليكــون الجهــة املؤسســية التــي تتــوىل إدارة اســتثامرات الجامعــة. 

 )1/1/8( إطالق مبادرة صندوق االستثامر

ــة  ــم اعتــامد العمــل بالالئحــة التنظيمي ــام 1434هـــ، وت ــر الجامعــة، يف الع أنــيء صنــدوق االســتثامر بالجامعــة بقــرار مــن معــايل مدي

ــة.  ــك انطــالق أعــامل ونشــاطات صنــدوق االســتثامرات يف الجامع ــم بعــد ذل ــام 1435هـــ، حيــث ت للصنــدوق يف الع

)1/1/1/8( أهداف صندوق االستثامر

تتمثل أهداف صندوق االستثامر يف الجامعة يف: 

إدارة ملف االستثامر يف الجامعة. 

إيجاد موارد مالية إضافية للجامعة متكنها من أداء رسالتها التعليمية والبحثية واملجتمعية.

تنمية أمالك الجامعة مبا يخدم وظائفها وينمي استثامراتها. 

)2/1/1/8( مهام وصالحيات مجلس صندوق االستثامر

)1/2/1/1/8(املهام

• رسم السياسات والقواعد التي تحكم أعامل صندوق االستثامر

• متابعة تنفيذ وأداء برامجه.

• رفع تقرير سنوي لرئيس مجلس صندوق االستثامر عن حالة االستثامر. 

)2/2/1/1/8( الصالحيات

• إعطاء املوافقات عى البدء باملشاريع االستثامرية يف الجامعة

• اإلرشاف عى التنفيذ بالتنسيق مع صاحب الصالحية حسب األنظمة املعمول بها يف الدولة. 
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)3/1/1/8( الرشكاء

• معهد الدراسات والخدمات االستشارية

• عامدة خدمة املجتمع والتعليم املستمر

• صندوق الطالب 

)2/8( مقومات االستثامر

تتعدد املجاالت االستثامرية للجامعة وفق عدد من االعتبارات، وذلك عى النحو التايل:

• ممتلكات وموارد الجامعة املنقولة وغري املنقولة.

• الهبات والتربعات التي تتلقاها الجامعة. 

• األصول املنتجة لعوائد مالية دورية. 

)3/8( مجاالت االستثامر

عملــت الجامعــة عــى تنويــع اســتثامراتها وفــق عــدد مــن املجــاالت، وذلــك بهــدف العمــل عــى خلــق الفــرص التــي تســهم يف تحقيــق 

توجهــات رؤيــة اململكــة 2030، مــن خــالل تعظيــم أثــر ممتلــكات وقــدرات الجامعــة، حيــث ميكــن يف هــذا االتجــاه تحديــد املجــاالت 

االســتثامرية للجامعــة فيــام يــي:

• تكوين الرشاكات االستثامرية أو الدخول فيها. 

• املشاريع البحثية والتدريبية والفنية. 

• مشاريع التعليم العام والفني واألجنبي والعايل. 

• االستثامر يف الصناديق االستثامرية قليلة أو متوسطة املخاطر. 

• املشاريع العقارية

• املشاريع الصحية

• املشاريع الصناعية  والتجارية 

• رشاء وبيع أسهم الرشكات والسندات الصادرة عن الحكومة أو املكفولة منها داخل اململكة العربية السعودية. 
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)4/8( المنتجات االستثمارية 

 )1/4/8( استثامرات منعقدة:

 )1/1/4/8( مدارس رواد الجامعة 

مــرشوع تعليمــي متكامــل بقســميه )بنــن ــــ بنــات(، يضــم مســاراً للتعليــم األهــي ومســاراً بريطانيــاً ومســاراً مرصيــاً، وريــاض أطفــال، 

تخــدم مختلــف املراحــل الدراســية، ومجهــز بأحــدث التجهيــزات والتقنيــات التعليميــة، باإلضافــة إىل صالــة رياضيــة وفــق املواصفــات الفنيــة، 

وفيــام يــي نشــري إىل توضــح هــذا املــرشوع: 

جدول )1/1/1/4/8( بيانات مرشوع مدارس رواد الجامعة

مرشوع مدارس رواد الجامعةاسم املرشوع 

خدمات تعليميةنشاط املرشوع

2016تاريخ التأسيس:

2017م تاريخ بدء العمل:

12 شهراًمدة التنفيذ

3 مدارس لكل مرحلة مدرسة عدد املدارس للبنن 

مدارس لكل مرحلة مدرسة عدد مدارس البنات 

مبنى واحد عدد مباين الروضة 

3 مسارات ) سعودي – بريطاين – مرصي ( عدد املسارات 

43546825تكلفة املرشوع:

داخل املدينة الجامعية باملجمعةاملوقع:

كافة التجهيزات التعليمية تجهيزات املدارس:

1920طالبا وطالبة الطاقة االستيعابية:

81721.08مساحة املدارس:
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نطاق الخدمات:
خدمات تعليمية وتدريبية متميزة ومتنوعة ملختلف املراحل واملسارات للطلبة 

من الجنسن 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.

)2/1/4/8( مطابع جامعة املجمعة 

ــًدا أساســًيا لالســتثامر وتلبيــة الحتياجــات الجامعــة واملجتمــع املحــي ولتغطيــة جميــع خدمــات  تــم تأســيس هــذا املــرشوع ليكــون راف

الطباعــة املتكاملــة، حيــث تــم تزويــد املطابــع بأحــدث املاكينــات مــن أعــى مســتوى يف الــرشق األوســط واســتقطاب فنيــن متخصصــن يف 

هــذا املجــال، وفيــام يــي نبــذة عــن هــذا املــرشوع: 

جدول )1/2/1/4/8( بيانات مرشوع مطابع جامعة املجمعة

مرشوع مطابع جامعة املجمعة اسم املرشوع 

الطباعة التخصصية املتكاملةنشاط املرشوع:

1437هـتاريخ التأسيس:

1439هـتاريخ بدء العمل: 

20 شهراًفرة التنفيذ:

جامعة املجمعة – مبحافظة املجمعة موقع املرشوع:

تتمثل تجهيزات هذه املطابع يف كل التجهيزات الخاصة مبشاريع املطابع املتكاملةتجهيزات املطابع:

3000 م2مساحة املرشوع:

خدمات الطباعة التخصصية املتكاملة.نطاق الخدمات:

أبرز مخرجات املرشوع:
 توفري خدمة متميزة يف مجال الطباعة للجامعة واملجتمع. 

 اإلسهام يف خلق وظائف للمواطنن يف نطاق الجامعة. 
اإلسهام يف جهود الجامعة لتنويع مصادر الدخل.
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)3/1/4/8( مخترب الفحص واملعايرة  

يعــد هــذا املــرشوع مــن املرشوعــات النوعيــة لجامعــة املجمعــة، حيــث تهــدف الجامعــة مــن خــالل هــذا املــرشوع إىل تعزيــز إســهاماها 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 أيضــاً عــى تنويــع مصــادر إيــرادات 

الجامعــة، وفيــام يــي توضيــح لهــذا املــرشوع: 

جدول )1/3/1/4/8( بيانات مرشوع مخترب الفحص واملعايرة بجامعة املجمعة

مرشوع مخترب الفحص واملعايرة بجامعة املجمعة اسمر املرشوع: 

مخترب ملعايرة أجهزة وأدوات املصانعنشاط املرشوع: 

2017م تاريخ التأسيس: 

2018م تاريخ بدء العمل: 

12 شهر مدة تنفيذ املرشوع: 

6 مليون تكلفة املرشوع: 

موقع املرشوع يف مدينة سدير للصناعة واألعامل.املوقع: 

1499 م2مساحة أرض املرشوع : 

خدمات معايرة متميزة وسهلة التتبع نطاق الخدمات:

أبرز مخرجات املرشوع:

 اإلسهام يف تأكيد ضامن جودة أجهزة وأدوات املصانع.

 دعم جهود الجامعة يف تنويع مصادر الدخل. 

خلق وظائف للمواطنن يف نطاق الجامعة.

توفري مجال لتدريب طالب الكليات العلمية ذات العالقة.

)4/1/4/8( مركز جامعة املجمعة لتقنيات التأهيل واألطراف االصطناعية

ــا الجامعــة والتــي أثبتــت الحاجــة امللحــة لخدمــات الهندســة التأهيليــة،  تــم إنشــاء املركــز بنــاء عــى دراســات الجــدوى التــي قامــت به

مــع غيــاب مراكــز خدميــة بحثيــة تعليميــة متميــزة يف مجــاالت األطــراف الصناعيــة واألجهــزة التعويضيــة والتقنيــات التأهيليــة باململكــة 



259

العربيــة الســعودية، ويعــد هــذا املــرشوع هــو أول مــرشوع اســتثامري، يتــم إنشــاؤه بالرشاكــة بــن القطاعــات الثالثــة، العــام، والقطــاع الخــاص، 

والقطــاع الثالــث، وفيــام يــي نبــذة عــن هــذا املــرشوع: 

جدول )1/3/1/4/8( بيانات مركز جامعة املجمعة لتقنيات التأهيل واألطراف الصناعية

مركز جامعة املجمعة لتقنيات التأهيل واألطراف الصناعية اسم املرشوع

مجال التأهيل الطبي مبختلف أنواعه وإنتاج األطراف االصطناعية.نشاط املرشوع: 

1439هـتأريخ التأسيس: 

1440هـتاريخ التدشن: 

12 شهراًمدة تنفيذ املرشوع:

16 مليون ريالتكلفة املرشوع: 

جامعة املجمعة مبحافظة املجمعةاملوقع: 

3200 م2مساحة املرشوع : 

تتمثل يف خدمات التأهيل، وإنتاج األطراف االصطناعية.نطاق الخدمات: 

أبرز مخرجات املرشوع:

 اإلسهام يف توفري خدمة طبية متقدمة يف مجال التأهيل.

دعم جهود الجامعة يف تنويع مصادر الدخل.

اإلسهام يف خلق وظائف للمواطنن يف نطاق الجامعة.

)5/1/4/8( 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، وفيــام يــي نبــذة عــن هــذا املــرشوع:
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جدول )1/5/1/4/8(  بيانات مرشوع الربامج التطويرية واالستشارات  

الربامج التطويرية واالستشارات  اسم املرشوع

مجال التدريب واالستشارات نشاط املرشوع: 

1435هـتاريخ بداية النشاط: 

مستمرتاريخ نهاية النشاط : 

مستمر مدة التنفيذ:

متزايدةالتكلفة: 

665عدد الربامج التي قدمت :

51عدد االستشار ات التي قدمت: 

254عدد الجهات املستفيدة:

17671عدد املتدربن 

الداخل والخارج نطاق الخدمات: 

أبرز مخرجات املرشوع

دعم جهود الجامعة يف تنويع مصادر الدخل. 

اإلسهام يف جهود التطوير للمؤسسات واألفراد.

اإلسهام يف توطن برامج التدريب واالستشارات.

)6/1/4/8( استثامر املواقع املتميزة يف الجامعة.

ــات ملنســويب  ــن إســهام يف توفــري الخدم ــه م ــا ميثل ــك مل ــة، وذل ــة يف الجامع ــن أهــم املشــاريع االســتثامرية النوعي ــذا املــرشوع م ــد ه يع

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 توفــري خدمــات، وهــي يف نفــس الوقــت متميــزة يف الجانــب االســتثامري، 

ثــم قامــت بالعمــل عــى تســويقه عــى الجهــات املشــغلة يف الخدمــات املختلفــة، وفيــام يــي نبــذة عــن هــذا املــرشوع: 
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جدول )1/6/1/4/8( بيانات مرشوع استثامر املواقع املتميزة يف الجامعة  

مرشوع استثامر املواقع املتميزة يف الجامعة  اسم املرشوع

توفري الخدمات املختلفة. نشاط املرشوع: 

1432هـتاريخ بداية النشاط: 

مستمرتاريخ نهاية النشاط : 

مستمر مدة التنفيذ:

النشاط تأجريالتكلفة: 

2مواقع رشكات االتصاالت يف عام التقرير :

3مواقع البنوك يف عام التقرير : 

13مواقع القرطاسية يف عام التقرير :

161مواقع رشكات التغذيةيف عام التقرير :

الداخل والخارج نطاق الخدمات: 

أبرز مخرجات املرشوع:

اإلسهام يف توفري الخدمات ملنسويب الجامعة واملجتمع.
دعم جهود النهوض بقطاع األعامل. 

اإلسهام يف جهود الجامعة لتنويع مصادر الدخل.

)2/4/8( استثامرات قيد اإلنشاء

)1/2/4/8( مرشوع فندق الجامعة 

يعــد هــذا املــرشوع أحــد نشــاطات الجامعــة التــي تــأت يف إطــار التطــور الكبــري والنوعــي الــذي يشــهده قطــاع االســتثامر الســياحي يف 

كافــة مناطــق اململكــة العربيــة الســعودية، متاشــياً مــع مــا توليــه حكومــة خــادم الحرمــن الرشيفــن مــن توفــري 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 مــن خــالل إنشــاء مــرشوع فنــدق الجامعــة وفــق أفضــل املواصفــات العامليــة، وتشــغيله مــن ِقبــل إحــدى رشكات اإلدارة العامليــة 
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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 محركــة وفاعلــة 

تخــدم زوار املنطقــة وزوار جامعــة املجمعــة ومنســوبيها ومصــدر دخــل للجامعــة، وفيــام يــي توضيــح لهــذا املــرشوع. 

 جدول )1/1/2/4/8( بيانات مرشوع فندق الجامعة  

مرشوع فندق الجامعة اسم املرشوع

فندق سياحي بدرجة 4 نجومنشاط املرشوع: 

18 شهراًالفرة الزمنية لتنفيذ املرشوع:

30 / 06 / 2019تاريخ التأسيس:

28 / 07 / 2019تاريخ بدء العمل:

26,498,037تكلفة املرشوع:

املدينة الجامعية بجامعة املجمعة مبحافظة املجمعةاملوقع:

 مسبح ، مطعم ، 126 مواقف سيارة ، قاعات متعددة األغراضتجهيزات الفندق:

164 غرفة وجناح موزعة عى 5 أدوار )أريض + أربعة أدوار متكررة(القدرة االستيعابية للفندق:

17521 م2مساحة أرض املرشوع :

توفري خدمات فندقية متميزة  ملنسويب الجامعة واملجتمع.نطاق الخدمات:

أبرز مخرجات املرشوع:
  اإلسهام يف دعم جهود تشجيع السياحة الداخلية.

  توفري خدمات ترفيهية متقدمة.
 اإلسهام يف جهود تنويع مصادر الدخل.
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)2/2/4/8( مرشوع مركز الخدمات الطبية

 جدول )1/2/2/4/8( بيانات مرشوع مركز الخدمات الطبية

مرشوع مركز الخدمات الطبية اسم املرشوع

صحينشاط املرشوع: 

9.000.000ريالتكلفة املرشوع:

املدينة الجامعية بجامعة املجمعة مبحافظة املجمعةاملوقع:

 أربع طوابق مقسمة كاميي )قبو - أريض - طابقن - ملحق(، بواقع 12 غرفة لكل طابقتجهيزات املركز:

12.948م2مساحة أرض املرشوع :

3078م2مساحة املباين:

800م2 تقريباًمساحة كل دور :

توفري خدمات صحية متميزة ملنسويب الجامعة واملجتمع.نطاق الخدمات:

أبرز مخرجات املرشوع:
تقديم الخدمات الطبية اإلسعافية والعالجية.

تقديم عمليات اليوم الواحد.
توفري خدمات التوعية والتثقيف الصحي.
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إضاءة

ــة  ــق مبنظوم ــا يتعل ــل م ــذا الفص ــن ه تضم

ــث اإلشــارة  ــن حي ــة،   م اســتثامرات الجامع

هــذا  حوكمــة  يف  الجامعــة  جهــود  إىل 

مبــادرة  إطــالق  خــالل   مــن  النشــاط 

صنــدوق االســتثامر والتــي تضمنــت العديــد 

مجــاالت مختلفــة. االســتثامرات يف  مــن 


