
لرفع كفاءة اإلنفاق في 
مؤسسات التعليم العالي

الدليل االسترشادي 

EXP-L00-MN-000001 Rev.000 رقم الوثيقة واإلصدار



Document No.: EXP-L00-MN-000001Rev 000 | Level - 3-E - External
بمجــرد طباعــة النســخة اإللكترونيــة مــن هــذا المســتند فإنهــا تصبــح غيــر خاضعــة للرقابــة وقــد تصبــح نســخة قديمــة، يرجــى الرجــوع إلــى نظــام إدارة المحتــوى 
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هذه “الوثيقة” هي ملكية حصرية لهيئة كفاءة اإلنفاق والمشروعات الحكومية.
يعــد هــذا اإلشــعار والشــروط الــواردة بــه جــزءًا ال يتجــزأ مــن هــذا المســتند. ويجــوز للجهــات العامــة 
اإلفصــاح عــن محتــوى هــذا المســتند أو جــزٍء منــه لمستشــاريها و/أو المتعاقديــن معهــا، شــريطة 

أن يتضمــن هــذا اإلشــعار.

ــل أي طــرف، بمــا فــي  ــه، مــن قب ــزٍء من ــن هــذا المســتند أو ج ــق ع ــراءات تنبث أي اســتخدام أو إج
ذلــك الجهــات العامــة و/أو مستشــاريها و/أو المتعاقديــن معهــا، يكــون علــى المســؤولية التامــة 
لذلــك الطــرف ويتحمــل المخاطــر المرتبطــة بــه. وتخلــي الهيئــة مســؤوليتها للحــد المســموح بــه 
نظامــًا عــن أي تبعيــات )بمــا فــي ذلــك الخســائر واألضــرار مهمــا كانــت طبيعتهــا والتــي ُيرفــع بهــا 
مطالبــات بصــرف النظــر عــن األســس التــي ُبنيــت عليهــا بمــا فــي ذلــك اإلهمــال أو خالفــه( تجــاه 
أي طــرف ثالــث تكــون ناتجــة عــن أو ذات عالقــة باســتخدام هــذا المســتند بمــا فــي ذلــك اإلهمــال 

أو التقصيــر.

تســري صالحيــة هــذا المســتند ومــا تضمنــه مــن محتويــات اســتنادًا علــى الشــروط الــواردة بــه 
واعتبــارًا مــن تاريــخ إصــداره.

 

إشعار هام وإخالء مسؤولية
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ــط  ــع ضواب ــاق بوض ــاءة اإلنف ــز كف ــى تعزي ــنعمل عل “س
صارمــة علــى آليــات االعتمــاد، بمــا يزيــد األثــر المتحقــق 
ــن  ــق بي ــز التواف ــك بتعزي ــيكون ذل ــرف. وس ــل الص مقاب

ــات” ــ�ع الميزاني ــتراتيجية وتوزي ــات االس األولوي

خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود 

رئيس مجلس الوزراء 



“نلتــزم أمامكــم أن نكــون مــن أفضــل دول العالــم فــي 
ــنلتزم  ــن، س ــة المواطني ــال لخدم ــي الفّع األداء الحكوم
برفــع كفــاءة اإلنفــاق العــام وتحقيــق الكفــاءة فــي 

ــدر” ــن اله ــد م ــوارد والح ــتخدام الم اس

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء 

رئيس مجلس الشؤون اإلقتصادية والتنمية و وزير الدفاع
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ــر منــذ تأســيس المملكــة العربيــة الســعودية،  لقــد تنامــى دور الحكومــة ومتطلباتهــا بشــكل كبي
ــى  ــادرة عل ــا ق ــة للتطــّور المســتمر كــي تبقــى حكومتن ــا فــي القطــاع الحكومــي بحاج ــك فإنن لذل
ــدة، ومــن أجــل ذلــك انطلقــت  ــات الجدي ــرة ومواجهــة التحّدي الوفــاء بالتطلعــات واآلمــال المتغي
رؤيــة المملكــة 2030 والتــي ارتكــزت علــى ثالثــة محــاور رئيســية، مجتمــع حيــوي واقتصــاد مزدهــر 
ووطــن طمــوح، حكومتــه فاعلــة مــن خــالل تعزيــز فاعليــة التخطيــط المالــي وكفــاءة اإلنفــاق 
الحكومــي، وحظيــت الرؤيــة بدعــم ورعايــة خــادم الحرميــن الشــريفين _حفظــه اللــه_، وإشــراٍف 
ــه_، لمســتقبل هــذا  ــن ســلمان _حفظــه الل ــر محمــد ب مباشــر مــن صاحــب الســمو الملكــي األمي

ــم.  ــي العهــد لمســتقبل هــذا الوطــن العظي ــة ســمو ول ــي هــي رؤي الوطــن المعطــاء.، والت

وُترجــم التوجــه الحكومــي نحــو كفــاءة اإلنفــاق بتعظيــم األثــر مقابــل الصــرف مــن خــالل االســتغالل 
األمثــل للمــوارد ومعالجــة أنــواع الهــدر المختلفــة بمــا ال يؤثــر علــى جــودة الخدمــة المقّدمــة، 
ــا مــن توجيــه خــادم الحرميــن الشــريفين، مــروًرا بتشــريعات تفصيليــة، ووصــواًل  يأتــي ذلــك انطالًق
ــم  ــث صــدر األمــر الســامي الكري ــة، حي ــدى الجهــات الحكومي ــى إطــالق فــرق كفــاءة اإلنفــاق ل إل
رقــم 16380 وتاريــخ 1440/03/25هـــ المتضمــن تكويــن فــرق عمــل كفــاءة اإلنفــاق فــي الجهــات 
الحكوميــة للمشــاركة فــي ورش إعــداد الميزانيــة وبحــث فــرص تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق والعمــل 

علــى تفعيلهــا لتحقيــق مســتهدفات التــوازن المالــي. 

وتشــهد فــرق كفــاءة اإلنفــاق فــي مؤسســات التعليــم العالــي تفاعــل ملمــوس فــي بحــث فــرص 
تحقيــق كفــاءة اإلنفــاق والعمــل علــى تفعيلهــا، ويأتــي تطويــر هــذا الدليــل بهــدف مشــاركة أفضــل 
الممارســات وفــرص رفــع كفــاءة اإلنفــاق ليتــم االســتفادة منهــا وتعميــم تفعيلهــا فــي مؤسســات 
التعليــم العالــي، مــع مراعــاة عــدم وضــع أو تفعيــل توصيــات تؤثــر ســلًبا علــى الخدمــات األساســية 

المقدمــة للمواطنيــن والمســتفيدين.

مقدمة

وطن طموحاقتصاد مزدهرمجتمع حيوي
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يســتعرض الدليــل أفضــل الممارســات المتبعــة لتحقيــق كفــاءة اإلنفــاق فــي مؤسســات التعليــم 
العالــي، ويهــدف لنشــر أفضــل الممارســات ليتــم االســتفادة منهــا مــن قبــل فــرق كفــاءة اإلنفــاق 
فــي مؤسســات التعليــم العالــي وبحــث مناســبة تفعيــل هــذه الفــرص والممارســات لتحقيــق 
أوجــه  معظــم  لتغطــي  اإلنفــاق  كفــاءة  لرفــع  فرصــة   25 الدليــل  ويتضمــن  اإلنفــاق؛  كفــاءة 
اإلنفــاق فــي التعليــم العالــي موزعــًة علــى ســتة أبــواب، وهــي التخطيــط األمثــل للقــوى العاملــة، 
وإشــغال المنشــآت والمرافــق، والخدمــات التعليميــة والتدريبيــة، والعقــود التشــغيلية، والوقــود 

ــات، باإلضافــة إلــى فــرص أخــرى تغطــي جوانــب مختلفــة مــن اإلنفــاق. والمركب

تــم تطويــر الدليــل ليوضــح وصــف الفرصــة المــراد تحقيقهــا، ومصــادر الهــدر المحتملة وآليــة مقترحة 
لمعالجــة هــذا الهــدر، كمــا يقــدم خطــة عمــل مقترحــة تتضمــن الخطــوات المرحليــة لضمــان نجــاح 
ــاءة  ــاس الكف ــة لقي ــل مؤشــرات أداء مقترح ــر المأمــول. كمــا يتضمــن الدلي ــق األث ــذ وتحقي التنفي
التعليميــة والتشــغيلية تســاعد فــرق كفــاءة اإلنفــاق وقيــادات مؤسســات التعليــم العالــي علــى 

متابعــة وقيــاس مســتوى التقــدم فــي تحقيــق األهــداف والتطلعــات. 

الملخص التنفيذي



فرص رفع كفاءة 
اإلنفاق في مؤسسات 

التعليم العالي

الفصل األول



الدليل االسترشادي لفرص رفع كفاءة اإلنفاق في مؤسسات التعليم العالي 10

تمهيد
النصيب  العاملين  تعويضات  على  اإلنفاق  يستحوذ 
العالي في  التعليم  اإلنفاق على  إجمالي  األكبر من 
كفاءة  فرق  تقوم  أن  المهم  من  لذلك  المملكة، 
تقييم  بإجراء  التعليمية  المؤسسات  في  اإلنفاق 
دوري لمستوى كفاءة اإلنفاق في هذا الجانب، من 
خالل إجراء مراجعات لمعدل طالب لكل عضو هيئة 
تدريس ومستوى كفاءة الجدول الدراسي ومستوى 
اإلشغال للشعب الدراسية، وتطوير خطط التوظيف 
القوى  من  المثلى  االستفادة  لتحقيق  واالبتعاث 

العاملة وفق اللوائح المعتمدة.

الباب األول
التخطيط األمثل 

للقوى العاملة
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وصف الفرصة
رفع مستوى االستثمار األمثل ألعضاء هيئة التدريس مما يضمن للمؤسسة التعليمية االستفادة 
المثلى من الكوادر البشرية، وذلك وفق خطط القوى العاملة المبنية التي تراعي االحتياج الفعلي 

والسعة المتاحة وفق اللوائح المعتمدة.

مصادر الهدر
وجود أعضاء هيئة تدريس بما اليتفق مع خطط القوى العاملة وفق اللوائح المعتمدة. 	

100  X

أستاذ:  10 وحدات تدريسية 	
أستاذ مشارك: 12 وحداة تدريسية 	
أستاذ مساعد: 14 وحدة تدريسية 	
محاضر: 16 وحدة تدريسية  	
معيد: 16 وحدة تدريسية  	
مدرس لغة: 18 وحدة تدريسية 	

فرصة رفع مستوى االستثمار األمثل ألعضاء هيئة التدريس

آلية تقييم مستوى إشغال أعضاء هيئة التدريس

أواًل: حصر العبء التدريسي الفعلي ألعضاء هيئة التدريس.
الفعلي  التدريسي  العبء  مقارنة  خالل  من  التدريس  هيئة  أعضاء  إشغال  مستوى  تحديد  ثانيًا: 
لكل عضو حسب المرتبة العلمية باللوائح المعتمدة، وذلك من خالل المعادلة التالية: )العبء 

التدريسي الفعلي )ساعة( ÷ عدد ساعات النصاب التدريسي وفقًا لالئحة المعتمدة(    

حــدد نظــام مجلــس التعليــم العالــي - المــادة األربعــون- الحــد األقصــى للعــبء التدريســي، 
وفــق اآلتــي:
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ــس، مــن  ــة التدري ــال اتضــح وجــود فرصــة للتحســين فــي مســتوى اإلشــغال ألعضــاء هيئ وفــي ح
ــي: ــا اآلت ــة ومنه المناســب بحــث ســبل المعالج

آلية المعالجة المقترحة

خطة العمل والخطوات المرحلية المقترحة

إعــداد خطــة للقــوى العاملــة وفــق الدليــل االسترشــادي للتخطيــط االســتراتيجي للقــوى العاملــة  1
فــي القطــاع الحكومــي الصــادر مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

رفع كفاءة التعاقد مع المتعاقدين غير السعوديين. 2

رفع كفاءة التعاقد مع المتعاونين.  3

التريــث فــي قبــول المعيديــن وابتعاثهــم فــي األقســام التــي يوجــد بهــا تكــدس يتجــاوز االحتيــاج  4
الفعلــي، وإعــادة جدولــة ذلــك ليتناســب مــع االحتيــاج الفعلــي للقســم بمــا يتــواءم مــع أفضــل 

الممارســات المحليــة والعالميــة.

مشاركة األكاديميين في التخصصات المشتركة بين البنين والبنات. 5

تعظيــم االســتفادة مــن المكلفييــن إدارًيــا، بحيــث يكــون التكليــف اإلداري وفــق االحتيــاج الفعلي  6
وبمــا يتفــق مــع اللوائح.

تحضير وجمع البيانات التشغيلية )بيانات الطالب وأعضاء هيئة التدريس لكل األقسام( 1

تقييم مستوى إشغال أعضاء هيئة التدريس  )وفًقا لآللية المقترحة أعاله( 2

مقارنــة الوضــع الحالــي بالوضــع األمثــل وفًقــا للوائــح المعتمــدة، وتحديــد العــدد الفائــض – إن  3
وجــد - مــن أعضــاء هيئــة التدريــس لــكل قســم.

استخدام آليات المعالجة المناسبة )وفًقا آللية المعالجة المقترحة أعاله(. 4
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وصف الفرصة
التخطيــط األمثــل للقــوى العاملــة )أعضــاء هيئــة التدريــس( فــي المؤسســة التعليميــة مــن خــالل 
إعــداد الخطــة االســتراتيجية للقــوى العاملــة، والقيــام بدراســة الســعة والطلــب للقــوى العاملــة 
التــي ُتمكــن الجهــة مــن تخطيــط فّعــال وفهــم احتياجــات التوظيــف ممــا يســاهم فــي رفــع كفــاءة 
اإلنفــاق، ورفــع معــدل طالــب لــكل عضــو هيئــة تدريــس ليتوافــق مــع أفضــل الممارســات المحليــة 
والعالميــة وفًقــا لــكل تخصــص دراســي، حيــث أن انخفــاض المعــدل مؤشــر علــى وجــود زيــادة فــي 
ــى  ــؤدي إل ــن يمكــن قبولهــم، ممــا ي ــة التدريــس، أو انخفــاض فــي عــدد الطــالب الذي أعضــاء هيئ

ارتفــاع تكلفــة الطالــب فــي المؤسســة التعليميــة.

مصادر الهدر
انخفاض معدل طالب لكل عضو هيئة تدريس. 	

فرصة رفع معدل طالب لكل عضو هيئة تدريس

آلية حساب معدل طالب لكل عضو هيئة تدريس

أواًل: حساب المعدل من خالل المعادلة التالية: )إجمالي عدد الطالب بدوام كامل ÷ إجمالي 
عدد أعضاء هيئة التدريس ماعدا المفرغين للبحث أو اإلدارة.(

ثانًيا: مقارنة النتائج بالقيم المعيارية وفًقا ألفضل الممارسات العالمية والمحلية: 

الطب أو التخصصات الصحية ) 10 طالب لكل 1 عضو هيئة تدريس( 	
العلوم والهندسة ) 17 طالب لكل 1 عضو هيئة تدريس( 	
بقية التخصصات ) 22 طالب لكل 1 عضو هيئة تدريس( 	

المصدر: الخطة المستقبلية للتعليم الجامعي )آفاق(
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آلية المعالجة المقترحة

 خطة العمل والخطوات المرحلية المقترحة

وفــي حــال اتضــح أن معــدل طالــب لــكل عضــو هيئــة تدريــس منخفــض، يتــم بحــث ســبل المعالجــة 
ومنهــا اآلتــي: 

رفع كفاءة التعاقد مع المتعاقدين غير السعوديين. 1

رفع كفاءة التعاقد مع المتعاونين.  2

التريــث فــي قبــول المعيديــن وابتعاثهــم وذلــك فــي األقســام التــي يوجــد بهــا تكــدس يتجــاوز  3
االحتيــاج الفعلــي، وإعــادة جدولــة ذلــك ليتناســب مــع االحتيــاج الفعلــي للقســم بمــا يتــواءم مــع 

أفضــل الممارســات المحليــة والعالميــة.

تعظيــم االســتفادة مــن المكلفييــن إدارًيــا، بحيــث يكــون التكليــف اإلداري وفــق االحتيــاج الفعلي  4
وبمــا يتفــق مــع اللوائح.

جمع البيانات التشغيلية )بيانات الطالب وأعضاء هيئة التدريس لكل األقسام(. 1

حساب معدل طالب لكل عضو هيئة تدريس )وفًقا لآللية المقترحة أعاله(. 2

مقارنــة الوضــع الحالــي بالوضــع األمثــل وفقــًا ألفضــل الممارســات العالميــة والمحليــة، وتحديــد  3
العــدد الفائــض – إن وجــد - مــن أعضــاء هيئــة التدريــس لــكل قســم.

استخدام آليات المعالجة المناسبة )وفًقا آللية المعالجة المقترحة أعاله(. 4
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وصف الفرصة
تطويــر الجدولــة المثلــى للجــدول الدراســي يســاهم فــي رفــع كفــاءة اإلنفــاق فــي المؤسســة 
التعليميــة واالســتغالل األمثــل للشــعب الدراســية وأعضــاء هيئــة التدريــس، ممــا يســاهم فــي 
تفــادي توســع الجــدول الدراســي دون الحاجــة الفعليــة لذلــك، حيــث أن انخفــاض متوســط مســتوى 
اإلشــغال للجــدول الدراســي، مؤشــر علــى التوســع فــي فتــح الشــعب الدراســية دون االلتــزام بالحــد 
ــذات  المــادة  ــى لعــدد الطــالب المســجلين، أو وجــود شــعب دراســية منخفضــة اإلشــغال ل األدن
الدراســية، ممــا يتطلــب زيــادًة فــي أعــداد أعضــاء هيئــة التدريــس لتغطيــة الشــعب الدراســية 

المفتوحــة.  

مصادر الهدر

فرصة رفع كفاءة الجدول الدراسي

آلية قياس متوسط مستوى اإلشغال للشعب الدراسية
حساب مستوى اإلشغال للشعب الدراسية على مستوى المؤسسة التعليمية من خالل مقارنة 

سعة الشعبة الدراسية بالعدد الفعلي للطالب المسجلين، وذلك من خالل المعادلة اآلتية: 

لجميع  القصوى  السعة  إجمالي   ÷ الدراسية  الشعب  المسجلين في جميع  الطالب  إجمالي عدد 
الشعب الدراسية من حيث عدد المقاعد الدراسية. 

وجود شعب دراسية متعددة ذات إشغال منخفض لنفس المادة الدراسية.  	
زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس لتغطية التوسع لذات المادة الدراسية دون الحاجة الفعلية لذلك. 	
مشاركة أكثر من عضو هيئة تدريس في تغطية شعبة واحدة. 	
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 خطة العمل والخطوات المرحلية المقترحة

ــم بحــث ســبل  ــدول الدراســي منخفــض، يت ــال اتضــح أن متوســط مســتوى اإلشــغال للج وفــي ح
ــا اآلتــي:  ــة ومنه المعالج

ضم الشعب الدراسية ذات اإلشغال المنخفض لذات المادة الدراسية.  1

تطوير ضوابط فتح الشعب الدراسية بحيث تراعي مستوى اإلشغال.  2

إعادة تقدير االحتياج الفعلي ألعضاء هيئة التدريس بعد عملية الضم.  3

تقســيم الشــعب المشــتركة بيــن أعضــاء هيئــة التدريــس بحيــث تكــون شــعبة لــكل عضــو هيئــة  4
تدريــس.

معالجــة الزيــادة فــي أعضــاء هيئــة التدريــس – إن وجــدت – وفًقــا لمــا ورد فــي الفرصــة األولــى  5
والثانيــة مــن البــاب األول لهــذا الدليــل.

جمع بيانات الجدول الدراسي. 1

حساب متوسط مستوى اإلشغال للجدول الدراسي )وفًقا لآللية المقترحة أعاله( 2

استخدام آليات المعالجة المناسبة )وفًقا آللية المعالجة المقترحة أعاله(. 3
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وصف الفرصة
قــد يتطلــب الجانــب اإلداري فــي المؤسســات التعليميــة إلــى تكليــف أعضــاء هيئــة التدريــس 
بالقيــام بأعمــال إداريــة كــوكالء الجامعــة والعمــداء ووكالئهــم ومديــري المراكــز العلميــة ورؤســاء 
األقســام العلميــة، ويتــم تخفيــف العــبء التدريســي عــن الملكفيــن ليكــون الحــد األدنــى 3 وحــدات 

تدريســية وذلــك وفــق المــادة الثانيــة واألربعــون مــن نظــام مجلــس التعليــم العالــي. 

يبــرز التحــدي فــي زيــادة أعــداد الملكفيــن مــن أعضــاء هيئــة التدريــس وعــدم وجــود عــبء تدريســي 
يتناســب مــع التكليــف المنــاط بهــم، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة أعضــاء هيئــة التدريــس فــي األقســام 
األكاديميــة لتغطيــة العــبء التدريســي، وهــذا يســاهم فــي ارتفــاع تكلفــة الطالــب وانخفــاض 

كفــاءة اإلنفــاق فــي المؤسســة التعليميــة.

مصادر الهدر

فرصة رفع مستوى االستثمار األمثل ألعضاء 
هيئة التدريس المكلفين بأعمال إدارية

زيادة عدد المكلفين بأعمال إدارية من أعضاء هيئة التدريس. 	
العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس )الملكفين( ال يتناسب مع التكليف المناط بهم. 	
وجود أعضاء هيئة تدريس مكلفين بال عبء تدريسي.  	
تكليـف أعضـاء هيئـة تدريـس بمهـام إداريـة يمكن القيام بها من خالل الكادر اإلداري للمؤسسـة  	

التعليمية.



Document No.: EXP-L00-MN-000001Rev 000 | Level - 3-E - External
بمجــرد طباعــة النســخة اإللكترونيــة مــن هــذا المســتند فإنهــا تصبــح غيــر خاضعــة للرقابــة وقــد تصبــح نســخة قديمــة، يرجــى الرجــوع إلــى نظــام إدارة المحتــوى 
المؤسســي للحصــول علــى آخــر إصــدار لهــذا المســتند.إن هــذا المســتند ملكيــة خاصــة لهيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة، ويخضــع للقيــود الموضحــة 

باإلشــعار الهــام مــن هــذا المســتند.

18

آلية المعالجة المقترحة

 خطة العمل والخطوات المرحلية المقترحة

أواًل: إعادة تقييم الحاجة للتكليف اإلداري من عدمه لكل مكلف.

ثانًيــا: إعــداد قاعــدة تنفيذيــة وإجرائيــة للمــادة الثانيــة واألربعــون مــن الالئحــة المنظمــة لشــؤون 
أعضــاء هيئــة التدريــس الســعوديين فــي الجامعــات، وذلــك لتحديــد العــبء التدريســي لــكل صنــف 
مــن المكلفيــن، وذلــك بهــدف رفــع االســتثمار األمثــل للقــوى العاملــة فــي المؤسســة التعليميــة. 
مــع مراعــاة حجــم القســم العلمــي عنــد وضــع العــبء التدريســي للمكلفيــن برئاســة األقســام أو 

اإلشــراف عليهــا. 

أدناه قاعدة تنفيذية مقترحة من إحدى الجامعات السعودية:

حصـــر  أعضـــاء هيئـــة التدريـــس المكلفيـــن بأعمـــال إداريـــة وتوضيـــح العـــبء التدريســـي الحالـــي لـــكل  1
منهـــم.

إعادة تقييم الحاجة للتكليف اإلدراري من عدمه لكل مكلف. 2

إعـــداد قاعـــدة تنفيذيـــة وإجرائيـــة توضـــح العـــبء التدريســـي لـــكل صنـــف مـــن المكلفيـــن )وفًقـــا  3
لآلليـــة المقترحـــة أعـــاله(.

تنفيذ القاعدة التنفيذية المطورة.  4

العبء التدريسيالتكليف اإلداري

ال يقل عن )3( وحدات دراسيةوكالء الجامعة 

ال يقل عن )3( وحدات دراسيةعمداء الكليات والعمادات المساندة

ال يقل عن )3( وحدات دراسيةوكالء العمادات المساندة

ال يقل عن )3( وحدات دراسيةمساعدو وكالء الجامعة

ال يقل عن )6( وحدات دراسيةمستشارو إدارة الجامعة )معالي مدير الجامعة - وكالء الجامعة(

ال يقل عن )6( وحدات دراسيةمشرف على )إدارة - وحدة - مكتب( على مستوى الجامعة.

ال يقل عن )4( وحدات دراسيةوكالء الكليات/وكيلة الكلية أكثر من )500( طالبـ/ ـة 

ال يقل عن )5( وحدات دراسيةوكالء الكليات/وكيلة الكلية أقل من )500( طالبـ/ ـة 

ال يقل عن )6( وحدات دراسيةرؤساء األقسام

ال يقل عن )6( وحدات دراسيةمشرفات األقسام

ال يقل عن )7( وحدات دراسيةرؤساء األقسام التي تم إيقاف القبول بها

ال يقل عن )8( وحدات دراسيةرؤساء األقسام المساندة
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التخطيــط األمثــل للقــوى العاملــة مــن الموظفيــن اإلدارييــن فــي مؤسســة التعليــم العالــي مــن 
خــالل إعــداد الخطــة االســتراتيجية للقــوى العاملــة، والقيــام بدراســة الســعة والطلــب للقــوى 
العاملــة التــي تمكــن الجهــة مــن تخطيــط فّعــال وفهــم احتياجــات التوظيــف ممــا يســاهم فــي رفــع 
كفــاءة اإلنفــاق، لذلــك مــن المهــم حفــظ بيانــات القــوى العاملــة )البيانــات التنظيميــة وبيانــات 
ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــة موحــدة. كمــا يجــب األخ ــي فــي منّص ــن( بشــكل إلكترون ــف والموظفي الوظائ
ــة التدريــس  ــى عضــو هيئ ــاس معــدل موظــف إداري إل ــة متابعــة وقي ــط القــوى العامل ــد تخطي عن

ــة.  ــة والعالمي ــه بأفضــل الممارســات المحلي ومقارنت

مصادر الهدر

فرصة رفع مستوى االستثمار األمثل لألداريين

القيام بتوظيف إداريين بدون خطة للتوظيف. 	

وجــود موظفيــن إدارييــن ال يمتلكــون المهــارات المطلوبــة للقيــام باألعمــال، وعــدم وجــود  	
خطــط إلعــادة تأهيلهــم وتزويدهــم بالمهــارات الالزمــة.

ارتفاع معدل إداري لكل عضو هيئة تدريس مقارنة بأفضل الممارسات المحلية والعالمية.  	
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حفــظ جميــع بيانــات القــوى العاملــة بشــكل مركــزي )إلكترونــي( وتطويــر آليــة تضمــن تحديثهــا  1
بشــكل دوري.

إعــداد الخطــة االســتراتيجية للقــوى العاملــة وفًقــا للدليــل االسترشــادي للتخطيــط االســتراتيجي  2
للقــوى العاملــة فــي القطــاع الحكومــي الصــادر مــن وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

إعادة تأهيل الموظفين بالمهارات الالزمة للقيام باألعمال وتغطية االحتياج إن وجد. 3

إجــراء إحصائيــة شــاملة لجميــع بيانــات القــوى العاملــة لــدى الجهــة ومنســوبيها والمتعاقديــن  1
معهــا وجمــع بياناتهــم.

حفظ جميع بيانات القوى العاملة بشكل مركزي )إلكتروني( لدى الجهة وتحديثها دورًيا. 2

ــات الموجــودة فــي  3 ــع البيان ــل شــامل لجمي ــى تحلي ــاًء عل إعــداد خطــة التوظيــف فــي الجهــة بن
ــاج الجهــة. ــل بمــا يتناســب مــع احتي ــى النحــو األمث المنّصــة إلشــغال الشــواغر المتاحــة عل

استخدام خطة التوظيف كمنطلق أساسي في أي حالة توظيف للجهة. 4

تحديــد نســبة الموظفيــن مقارنــة بأعضــاء هيئــة التدريــس وإجــراء التعديــالت المناســبة لتكــون  5
مالئمــة ألفضــل الممارســات المحليــة والعالميــة. 
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وصف الفرصة
دراســة متكاملــة للهيكلــة اإلداريــة فــي المؤسســة التعليميــة، ومراجعــة الخدمــات المقدمــة 
ــة  ــوكاالت والعمــادات واإلدارات واللجــان، والمناصــب اإلداري ــة بهــا ال واألدوار والمهــام الموكل
التــي يكلــف بهــا األكاديمييــن، وبحــث فــرص الدمــج فــي حــال ظهــرت تقاطعــات تســتدعي ذلــك، 
حيــث أن ذلــك يســاهم فــي رفــع جــودة الخدمــات المقدمــة ويقلــص الوقــت المســتغرق للتنفيــذ، 

ويرفــع كفــاءة توزيــع المــوارد. 

مصادر الهدر

فرصة إعادة هيكلة القطاعات الداخلية والمناصب اإلدارية لألكاديميين

خطة العمل والخطوات المرحلية المقترحة

دراسة الهيكلة اإلدارية الحالية والمناصب اإلدارية المرتبطة بها. 1
تحديد التقاطعات وفرص الدمج.  2
تفعيل الفرص الناتجة من الدراسة. 3

ــة، عمــادة،  	 ــة )وكال ــات المختلف ــا القطاع ــة به ــات فــي األدوار والمهــام الموكل ــود تقاطع وج
إدارة، لجنــة( فــي المؤسســة التعيميــة.

زيادة في المناصب اإلدارية المكلف بها أكاديميين. 	
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وصف الفرصة
تبــرز أهميــة االبتعــاث فــي المســاهمة بتطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس وضمــان اســتدامة الكــوادر 
الوطنيــة فــي التخصصــات العلميــة المختلفــة، ويعــد اإلنفــاق علــى االبتعــاث مــن أبــرز بنــود الصــرف 
فــي الجامعــات، وتتجــاوز الكثيــر مــن الجامعــات مخصصــات االبتعــاث المحــددة لهــا فــي الميزانيــة، 
لذلــك مــن المهــم بحــث فــرص رفــع كفــاءة اإلنفــاق فــي االبتعــاث مــن خــالل رفــع كفــاءة اإلنفــاق 
فــي الصــرف علــى المبتعثيــن حاليــًا، وذلــك مــن خــالل الحــد مــن التوســع في قبــول طلبــات التمديد، 
حيــث أن المبالغــة فــي التمديــد للمبتعثيــن الحالييــن يســهم فــي هــدر فــرص ابتعــاث آخريــن. أيًضــا 
مــن المهــم بحــث فــرص رفــع كفــاءة اإلنفــاق فــي االبتعــاث الجديــد وذلــك مــن خــالل دراســة 
االحتيــاج الفعلــي لالبتعــاث )كمــي ونوعــي( قبــل الموافقــة ومراعــاة مؤشــرات األداء التشــغيلية 
ذات العالقــة مثــل: مســتوى اإلشــغال ألعضــاء هيئــة التدريــس، ومعــدل طالــب لــكل عضــو هيئــة 
تدريــس لــكل قســم، ومســتوى إشــغال الجــدول الدراســي، وأن يتــم إنهــاء متطلبــات القبــول الغيــر 

 .SAT واختبــار ،GMAT مشــروط مثــل تجــاوز اختبــارات القبــول مثــل اختبــار اللغــة، واختبــار
 

مصادر الهدر

فرصة رفع كفاءة اإلنفاق في االبتعاث

ابتعــاث جديــد فــي أقســام وتخصصــات علميــة تعانــي مــن تكــدس فــي أعضــاء هيئــة التدريــس،  	
وانخفــاض مؤشــرات األداء التشــغيلية.

تمديد مدة البعثة أكثر من لوائح مدة ابتعاث البرامج. 	

دراسة اللغة خارج المملكة في حال يمكن دراستها محليًا. 	

دراسة الماجستير في الخارج في ظل وجود ذات البرامج تقدم في جامعات محلية. 	
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الحلول المقترحة

الخطوات المرحلية المقترحة لتطبيق الفرصة

دراسة اللغة محليًا. 	

إنهــاء متطلبــات القبــول الغيــر مشــروط مثــل تجــاوز اختبــارات القبــول مثــل اختبــار اللغــة،  	
.SAT واختبــار GMAT واختبــار

حصر االبتعاث للجامعات التي حققت تصنيف مرتفع كأفضل 50 جامعة في التخصص. 	

ــة مــن خــالل  	 ــة للجامع ــات البحثي ــز المخرج ــه يســهم بتعزي ــا أن ــًا، كم دراســة الماجســتير محلي
ــا. ــر طــالب دراســات علي توفي

ضبط مدد االبتعاث والحد من تمديد البعثة. 	

متابعة أداء المبتعث أكاديميًا من األقسام العلمية. 	

جمع تفاصيل بيانات المبتعثين. 1

تحليل بيانات المبتعثين من حيث مدة البعثة والصرف ومقارنتها بالمدد المعتمدة. 2

حصر المنصرف على المبتعثين للمتجاوزين المدة المحددة. 3

إعداد لوائح محدثة للمؤسسة التعليمية فيما يخص تمديد البعثة. 4

العمل على اللوائح الجديدة والحد من تمديد البعثة. 5

تنفيذ دراسة اللغة محليًا وإيقاف دراسة اللغة خارجيًا للمبتعثين الجدد. 6

حصر التخصصات التي من الممكن دراستها للماجستير محليًا. 7

ابتعاث الماجستير للتخصصات الموجودة محليًا. 8

حصر األثر المالي المتحقق. 9



الدليل االسترشادي لفرص رفع كفاءة اإلنفاق في مؤسسات التعليم العالي 24

تمهيد
المؤسسة  ومرافق  لمنشآت  األمثل  االستغالل 
التعليمية يساهم في رفع كفاءة اإلنفاق، ويحد من 
في  التوسع  أو  الرأسمالية،  المشاريع  في  التوسع 
تقوم  أن  المهم  والمنشآت، ومن  المباني  استئجار 
تقييم  بإجراء  الجامعات  في  اإلنفاق  كفاءة  فرق 
الجانب،  هذا  في  اإلنفاق  كفاءة  لمستوى  دوري 
إشغال  لمستوى  دورية  مراجعات  إجراء  خالل  من 
المباني والقاعات الدراسية، وتقييم السعة الشاغرة 
واالحتياج الفعلي للتوسع في االستئجار أو اإلنشاء. 

الباب الثاني
إشغال المنشآت والمرافق
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وصف الفرصة
ــم مســتوى اإلشــغال  ــي والقاعــات بشــكل أفضــل مــن خــالل تقيي رفــع مســتوى اإلشــغال للمبان
الحالــي ودراســة االحتيــاج الفعلــي مقارنــًة بالطاقــة االســتيعابية )الســعة( مكانيــًا وزمانيــًا، وبحــث 
فــرص رفــع مســتوى اإلشــغال ممــا يســاهم فــي االســتغناء عــن مبانــي مســتأجرة أو تأجيــل مشــاريع 
رأســمالية جديــدة، أيًضــا يســاهم فــي رفــع كفــاءة اإلنفــاق فــي العقــود التشــغيلية مــن خــالل 

خفــض المســاحات التــي يتــم تغطيتهــا بتلــك العقــود. 

مصادر الهدر

فرصة رفع استغالل المباني والفصول والقاعات لتلبية االحتياج الفعلي

آلية قياس مستوى إشغال القاعات الدراسية

يتم قياس مستوى إشغال القاعات الدراسية مع مراعاة مستوى اإلشغال مكانيًا وزمانيًا، 
وذلك من خالل المعادلة التالية:

مستوى إشغال القاعات الدراسية = إجمالي عدد الطالب المستمرين ÷ السعة القصوى للقاعات الدراسية

الســعة القصــوى للقاعــات الدراســية = ))إجمالــي ســعة القاعــات الدراســية مــن حيــث المقاعــد )بــدون تكــرار(  	
× )عــدد الســاعات المتاحــة اســبوعيًا(( ÷ )متوســط عــدد الســاعات المســجلة للطالــب(. 

عدد الساعات المتاحة اسبوعيًا = 5 أيام اسبوعيًا × 9 ساعات يوميًا.  	
متوسط عدد الساعات المسجلة للطالب = 15~  20  ساعة. 	

وجود مباني مستأجرة ليس لها احتياج فعلي. 	
انخفاض مستوى استغالل القاعات بشكل كامل. 	
عدم استغالل كامل اليوم الدراسي. 	
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رفع الطاقة االستيعابية لكل قاعة لالستغالل األمثل للمباني والقاعات. 	
إمكانية االســتغناء عن بعض المباني المســتأجرة من قبل المؤسســة التعليمية واالســتغناء  	

عــن بعض العقــود الحالية.
رفــع كفــاءة اليــوم الدراســي مــن خــالل تفعيــل كامــل اليــوم الدراســي 9 ســاعات، وتمديــد  	

اليــوم الدراســي أكثــر مــن ذلــك إن تطلبــت الحاجــة لذلــك بهــدف توفيــر قاعــات للشــعب 
الدراســية دون اللجــوء إلــى المبانــي المســتأجرة.

جمع بيانات جميع القاعات لجميع مباني المؤسسة التعليمية. 1

تحليل بيانات الطاقة االستيعابية لكل فصل وقاعة بجميع المباني. 2

مقارنة أعداد الطالب بالطاقة االستيعابية للقاعات. 3

حصر القاعات الغير مستغلة بشكل كامل. 4

نقل الطالب بين القاعات لرفع استيعابها. 5

حصر القاعات التي ليست مستغلة بعد إعادة توزيع الطالب. 6

حصر المباني الغير مستغلة التي يمكن االستغناء عنها. 7

االستغناء عن المباني المستأجرة الغير مستغلة. 8

بحث إمكانية استثمار المباني المملوكة الغير مستغلة. 9
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تمهيد
تعتبر الكوادر البشرية المؤهلة أحد أبرز دوافع التنمية 
االقتصادية، وتساهم مؤسسات التعليم العالي من 
الكوادر  تأهيل  التعليمية في  الخدمات  خالل تقديم 
الالزمة  والمعارف  بالمهارات  وتزويدهم  الوطنية 
وبهدف  العمل،  سوق  في  االنخراط  من  لتمكنهم 
تحقيق أعلى عائد من االستثمار واإلنفاق الحكومي 
على هذه الخدمات، من المهم العمل على تحسين 
التخصصات  مواءمة  خالل  من  فاعليتها  مستوى 
الدراسية مع احتياج سوق العمل، أيضًا رفع كفاءة 
الحلول  استخدام  تعزيز  خالل  من  الخدمات  تقديم 

التقنية وتفعيل التعليم اإللكتروني.

الباب الثالث
الخدمات التعليمية والتدريبية



Document No.: EXP-L00-MN-000001Rev 000 | Level - 3-E - External
بمجــرد طباعــة النســخة اإللكترونيــة مــن هــذا المســتند فإنهــا تصبــح غيــر خاضعــة للرقابــة وقــد تصبــح نســخة قديمــة، يرجــى الرجــوع إلــى نظــام إدارة المحتــوى 
المؤسســي للحصــول علــى آخــر إصــدار لهــذا المســتند.إن هــذا المســتند ملكيــة خاصــة لهيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة، ويخضــع للقيــود الموضحــة 

باإلشــعار الهــام مــن هــذا المســتند.

28

وصف الفرصة
للوصــول إلــى أعلــى عائــد مــن االســتثمار واإلنفــاق الحكومــي علــى الخدمــات التعليميــة والتدريبيــة، 
مــن المهــم العمــل علــى تحســين مســتوى فاعليــة هــذه الخدمــات، وذلك ببحــث مســتوى فاعليتها 
فــي تلبيــة احتيــاج ســوق العمــل بالكــوادر المؤهلــة بالمعــارف والمهــارات المطلوبــة فــي ســوق 
العمــل، ممــا يضمــن التحــاق الخريجيــن فــي ســوق العمــل والمســاهمة فــي خفــض معــدالت 
البطالــة،  والعمــل علــى ذلــك يتطلــب إجــراء تقييــم دوري لمــدى مواءمــة التخصصــات والبرامــج 
فــي المؤسســة التعليميــة مــع احتيــاج ســوق العمــل فــي المملكــة بشــكل عــام والمنطقــة 
ــك، وهــذا  ــًا لذل ــة التخصصــات الدراســية وفق ــادة هيكل ــى إع ــة بشــكل خــاص، والعمــل عل اإلداري
يشــمل التوســع فــي التخصصــات المطلوبــة وتقليــص أو إيقــاف التخصصــات التــي ال تتــواءم مــع 

احتيــاج الســوق. 

مصادر الهدر

فرصة مواءمة التخصصات الدراسية مع حاجة سوق العمل

تدريــس تخصصــات علميــة ال تتناســب مــع احتيــاج ســوق العمــل كميــًا ونوعيــًا، ممــا يــؤدي إلــى  	
بطالــة الخريجيــن. 

الحلول المقترحة

الخطوات المرحلية المقترحة لتطبيق الفرصة

ــاج فــي ســوق العمــل  	 ــي ليســت ذات احتي ــات وإيقــاف التخصصــات الت ــة الكلي ــادة هيكل إع
ــات. ــك الكلي ــة التدريــس فــي تل ومعالجــة وضــع أعضــاء هيئ

جمع بيانات خريجي المؤسسة التعليمية. 1

تحليل وضع خريجي المؤسســة التعليمية حســب التخصص وحســاب نســبة التوظيف ومتوســط  2
الراتــب ومتوســط االنتظــار للحصول علــى وظيفة.

إعداد الحلول التي تسهم في رفع معدل التوظيف حسب الكلية. 3

إيقاف التخصصات في الكليات لعدم االحتياج. 4

معالجة وضع أعضاء هيئة التدريس. 5
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وصف الفرصة
التدريــس مــن خــالل التعليــم اإللكترونــي )التدريــس عــن بعــد/أو التعليــم المدمــج( لمجموعــة مــن 
المــواد ســيعمل علــى رفــع كفــاءة اإلنفــاق علــى عــدة أوجــه، حيــث يتمكــن عضــو هيئــة التدريــس 
مــن تدريــس مجموعــة مــن الطــالب بزيــادة عدديــة أكبــر مــن التدريــس التقليــدي، فضــاًل عــن تخفيــف 
الضغــط علــى القاعــات الدراســية ومرافــق المؤسســة التعليميــة، وســينعكس أثــر ذلــك علــى 
ــة الســعودية نجاحــًا  ــاء؛ ولقــد حققــت المؤسســات التعليمي ــة والتشــغيل والكهرب تكاليــف الصيان
ــا إلــى التعليــم عــن بعــد لــذا مــن المهــم أن يتــم العمــل علــى  ــزًا بالتحــول خــالل أزمــة كورون متمي
اســتدامة الحلــول التقنيــة حتــى بعــد زوال هــذه الجائحــة. ومــن المناســب إعــداد واعتمــاد قائمــة 
مــن المــواد العامــة والمــواد النظريــة ليتــم تدريســها عــن بعــد بشــكل حصــري )مثــل اللغــة العربيــة 

أو الثقافــة اإلســالمية(.

مصادر الهدر

فرصة تعزيز التعليم اإللكتروني )عن بعد(

عدم استغالل المنصات التعليمية اإللكترونية. 	
االستمرار في تدريس المواد العامة والنظرية بشكل تقليدي.  	

الحلول المقترحة

خطة العمل والخطوات المرحلية المقترحة

حصـر تدريـس المـواد النظريـة والمـواد العامـة بشـكل إلكتروني وعن بعد أو عـن طريق التعليم  	
المدمج.

حصر قائمة بالمواد العامة والمواد النظرية المناسبة لتقديمها بالتعليم اإللكتروني.  1
اعتماد التعليم اإللكتروني لقائمة المواد المقترحة. 2
تطبيق التعليم اإللكتروني لقائمة من المواد. 3
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تمهيد
التشغيلية  العقود  التعليمية  المؤسسات  تستخدم 
واألمن  والنظافة،  والصيانة  التشغيل  عقود  مثل 
والسالمة واإلعاشة، لتلبية احتياجات أساسية لضمان 
التعليمية،  العملية  لتقديم  المناسبة  البيئة  توفير 
الخدمات  تلك  تقديم  يتم  أن  المهم  من  لذلك 
بالشكل األمثل ووفق أفضل المعايير والممارسات 
العالمية والمحلية، والعمل على رفع كفاءة اإلنفاق 
في العقود القائمة والعقود الجديدة، مثل مراجعة 
بالقيم  )cost drivers(  ومقارنتها  التكلفة  عوامل 
العالمية  الممارسات  أفضل  على  بناء  المعيارية 
وبين  الراهن  الوضع  بين  الفجوات  لتحديد  والمحلية 

الوضع األمثل.

الباب الرابع
العقود التشغيلية
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وصف الفرصة
رفــع كفــاءة اإلنفــاق فــي عقــد إدارة المرافــق مــن خــالل مراجعــة العقــد الحالــي وتحليــل عوامــل 
التكلفــة ومقارنتهــا بأفضــل الممارســات المحليــة والعالميــة، وتحديــد الفــرص المحتملــة لرفــع 
كفــاءة اإلنفــاق، وبحــث إمكانيــة دمــج عقــود التشــغيل والصيانــة والنظافــة، وبحث دمــج الخدمات 

ذات النطــاق الفنــي الواحــد فــي عقــد واحــد.

مصادر الهدر

فرصة رفع كفاءة اإلنفاق في عقود إدارة المرافق

زيادة في أعداد العمالة وتكرار المسميات الوظيفية. 	

تضخم أعداد الوظائف اإلشرافية مقارنة بأعداد القوى العاملة. 	

تضميــن أعمــال فنيــة خــارج نطــاق أعمــال عقــود التشــغيل والصيانــة، علــى ســبيل المثــال ال  	
للحصــر: أعمــال تقنيــة المعلومــات، أعمــال اإلنشــاء والبنــاء فــي توســعات جديــدة، وغيرهــا.

المبالغــة فــي تقديــر كميــات قطــع الغيــار والمــواد االســتهالكية، وذلــك لعــدم وجــود آليــة  	
للتقديــر بنــاء علــى معــدالت االســتهالك الفعليــة.  

صياغة العقود ونماذج تقديم الخدمة لتعتمد على العمالة بداًل من عقود األداء. 	

عدم تطبيق الجزاءات عند وجود مخالفات أو تقصير من المقاول.  	

ازدواجية وتكرار مهام الوظائف بين المقاول الرئيس والمقاول بالباطن. 	

ازدواجيــة تقديــم الخدمــات ذات النطــاق الفنــي الواحــد فــي عقــود مختلفــة، علــى ســبيل المثــال  	
وجــود فنــي تكييــف مختــص للخــوادم فــي عقــد تقنيــة المعلومــات، ووجــود فنــي تكييــف مختص 
فــي المبانــي فــي عقــد الصيانــة والتشــغيل. أيضــًا فنــي تيــار خفيــف اتصــاالت وفنــي تيــار خفيــف 

كاميــرات مراقبــة.
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الحلول المقترحة

الخطوات المرحلية المقترحة لتطبيق الفرصة

بحــث إمكانيــة دمــج عقــود إدارة المرافــق )التشــغيل والصيانــة والنظافــة والعقــود األخــرى(  1
وبحــث إمكانيــة دمــج الخدمــات ذات النطــاق الفنــي الواحــد فــي عقــد واحــد.

ــى  2 ــاء عل ــة بن ــم المعياري ــة ومقارنتهــا بالقي مراجعــة عوامــل التكلفــة )cost drivers( الحالي
أفضــل الممارســات العالميــة والمحليــة، وتحديــد الفجــوة بيــن الوضــع الحالــي وبيــن الوضــع 

المســتقبلي. 

تطويــر أســاليب إدارة المخــزون ورفــع مســتوى إجــراءات اســتالم وصرف المــواد وبناء قواعد  3
بيانــات تســاعد علــى مراجعــة االســتهالك الفعلــي لقطــع الغيــار والمــواد االســتهالكية، 

لتحديــد االحتيــاج الفعلــي. 

تفعيل نماذج تقييم المتعاقدين وربطه بالمستخلص الشهري.  4

تفعيل الجزاءات على المقاول في حال التقصير أو اإلخالل.  5

تطبيــق نظــام البصمــة لضبــط حضــور وانصــراف العمالــة والمشــرفين، وذلــك لرفــع مســتوى  6
الجــودة، ومنــع ســحب القــوى العاملــة للعقــود المبرمــة مــع الجهــة للعمــل فــي عقــود 

أخــرى، وفــي حــال تــم ذلــك يتــم ايقــاع الجــزاءات علــى المقــاول.

االســتغناء عــن مقدمــي الخدمــات الخارجيــة فــي الموقــع لمهــام الخدمــات الثقيلــة أو  7
الخفيفــة بشــكل مســتمر، وذلــك مــن خــالل التحــول إلــى جدولــة الزيــارات المنتظمــة عوًضــا 

عــن ذلــك.

مراجعــة نمــاذج تقديــم الخدمــة الحاليــة لتحديــد النمــوذج األنســب فــي العقــود البديلــة،  8
ــة. ــى فــرق عمــل متنقل ــة فــي مواقــع محــددة إل ــة ثابت ــال التحــول مــن عمال ــى ســبيل المث عل

حصر كل عقود التشغيل والصيانة وبحث إمكانية الدمج.  1

حصــر مســاحات المبانــي الداخليــة )مســاحة المســطح×عدد األدوار(، باإلضافــة إلــى المســاحات  2
الخارجيــة ومســاحات المســطحات الخضــراء إن وجــدت، وذلــك بهــدف تحليــل تكلفة المتــر المربع 

ألعمــال التشــغيل والصيانــة وإجــراء المقارنــات المعياريــة.

تحليــل عقــد التشــغيل والصيانــة الحالــي، وتحليــل عوامــل التكلفــة ومقارنتهــا مــع المعاييــر  3
العماليــة والمحليــة والخبــرات الســابقة لتحديــد الفجــوات والفــرص.

مراجعة االستهالك الفعلي لقطع الغيار والمواد االستهالكية، لتحديد االحتياج الفعلي.  4

طرح المنافسة الجديدة بناًء على الدروس المستفادة.  5



Document No.: EXP-L00-MN-000001Rev 000 | Level - 3-E - External
بمجــرد طباعــة النســخة اإللكترونيــة مــن هــذا المســتند فإنهــا تصبــح غيــر خاضعــة للرقابــة وقــد تصبــح نســخة قديمــة، يرجــى الرجــوع إلــى نظــام إدارة المحتــوى 
المؤسســي للحصــول علــى آخــر إصــدار لهــذا المســتند.إن هــذا المســتند ملكيــة خاصــة لهيئــة كفــاءة اإلنفــاق والمشــروعات الحكوميــة، ويخضــع للقيــود الموضحــة 

باإلشــعار الهــام مــن هــذا المســتند.

33

وصف الفرصة
تتطلــب بعــض أنظمــة التكييــف وأنظمــة المضخــات اســتبدال قطــع غيــار مختلفــة مــن جــراء 
اســتهالكها أو انتهــاء عمرهــا االفتراضــي، بعــض القطــع المســتبدلة مــن الممكــن القيــام بإعــادة 
تأهيلهــا )تجديدهــا( مــن قبــل المصنــع بتكلفــة أقــل مــن اســتبدالها بقطــع غيــار جديدة، مثــل “موانع 
التســرب” فــي أنظمــة المضخــات، حيــث تتكــون مــن أجــزاء معدنيــة يصــل عمرهــا االفتراضــي الــى 
أكثــر مــن 30 ســنة، وأجــزاء غيــر معدنيــة )ســيراميكية( يتــراوح عمرهــا اإلفتراضــي مــن )6( شــهور 
ــزاء الســيراميكية عوضــًا عــن اســتبدالها  ــل هــذه األج ــادة تأهي ــى )24( شــهر، ومــن الممكــن إع إل

بقطــع غيــار جديــدة ممــا يحقــق كفــاءة فــي اإلنفــاق.  
 

مصادر الهدر

فرصة إعادة تأهيل قطع غيار أنظمة التكييف وأنظمة المضخات

توفير قطع غيار جديدة عوضًا عن القيام بإعادة التأهيل للقطع القابلة لذلك.  	
عدم االستفادة المثلى من كامل العمر االفتراضي لقطع الغيار.  	

الحلول المقترحة

خطة العمل والخطوات المرحلية المقترحة

إعادة تأهيل )تجديد( قطع الغيار القابلة لذلك عوًضا عن توفير قطع غيار جديدة.  	

حصر قطع الغيار القابلة إلعادة التأهيل )التجديد(.  1
التنسيق مع مزودي الخدمة من المصنعين المحليين أو الشركات المؤهلة. 2
تضمين إعادة تأهيل قطع الغيار في العقود التشغيلية الجديدة.  3
تحديث اإلجراءات الداخلية لضمان تفعيل إعادة التأهيل للقطع القابلة لذلك. 4
5 .)Refurbished( و )تخزين القطع المجددة في المستودع مع وضع شعار )مجددة
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34

وصف الفرصة
يمكــن إعــادة النظــر فــي عــدد الموظفيــن فــي عقــود األمــن والســالمة عبــر توحيــد الحراســة علــى 
المقــرات وتفعيــل التقنيــة فــي المراقبــة األمنيــة للتقليــل مــن الحاجــة إلــى الموظفيــن وتعزيــز 
الخدمــات األمنيــة فــي مرافــق المؤسســة التعليميــة مــن خــالل تقنيــات االتمتــة )تركييــب كاميــرات 
مراقبــة - حساســات لقــراءة لوحــات الســيارات للدخــول فــي جميــع المداخــل الرئيســية ومواقــف 
المبانــي اإلداريــة واألكاديميــة - حصــول الــزوار علــى التصاريــح إلكترونيــًا - إمكانيــة ربــط نظــام 

ــة( ــة مــع وزارة الداخلي المراقب

مصادر الهدر

فرصة رفع الكفاءة التشغيلية لعقد األمن 
والسالمة وتفعيل التقنية في المراقبة

وجود عدد إضافي من الموظفين زيادة عن االحتياج الفعلي للحراسة واألمن. 	

عــدم االســتفادة مــن تقنيــة المراقبــة عــن بعــد والغــرف المركزيــة واالعتمــاد علــى حراســات ثابتــة  	
ودوريــات جوالة.

تضميــن مركبــات ذات مواصفــات عاليــة فــي العقــود للحراســات األمنيــة تفــوق االحتيــاج الفعلي  	
فيمــا يتعلــق بالمواصفــات الفنيــة أو الكميــات، مثــال: اشــتراط توريــد عــدد أكبــر مــن االحتيــاج 
مــن المركبــات وبمواصفــات فنيــة ال تتماشــى مــع االحتيــاج )مركبــة موديــل ســنة الطــرح وأن 

تكــون دفــع رفاعــي(.

آلية المعالجة المقترحة

الخطوات المرحلية المقترحة لتطبيق الفرصة

توحيد الحراسة على المقرات. 	

تفعيل التقنية في المراقبة األمنية للتقليل من الحاجة إلى الموظفين. 	

وضــع معيــار تخطيــط االحتيــاج للحراســات األمنيــة وضوابــط األنظمــة األمنية وغــرف المراقبة  	
فــي المبانــي والمنشــآت للحــد مــن وضــع حــراس وحارســات أمــن أكثــر مــن االحتيــاج الفعلي.

جمع بيانات عقود األمن والسالمة.  1

بحث إمكانية توحيد عقود الحراسة على جميع المقرات. 2

بحث ودراسة جدوى الحلول التقنية لتقليص عدد موظفي عقد األمن والسالمة. 3

تحديث العقد الجديد وكراسة الشروط والمواصفات. 4

طرح المنافسة. 5
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35

وصف الفرصة
رفــع كفــاءة خدمــة النقــل الجامعــي للطلبــة والطالبــات ومنســوبي المؤسســة التعليميــة بأفضــل 
طريقــة واســتغالل الطاقــة االســتيعابية بشــكل كامــل عبــر العمــل علــى دراســة وتحليــل االحتيــاج 

الفعلــي وعــدد الرحــالت.

مصادر الهدر

فرصة رفع كفاءة اإلنفاق في النقل الجامعي

عدد رحالت زائد عن االحتياج. 	
عدم استغالل كامل الطاقة االستيعابية للحافالت. 	
وجود بنود في العقد تزيد من قيمته دون تأثير على الخدمة. 	

الحلول المقترحة

الخطوات المرحلية المقترحة لتطبيق الفرصة

دراسة االحتياج الفعلي لخدمة النقل، وتحديد عدد وحجم الحافالت وعدد الرحالت الالزمة. 	

استغالل كامل الطاقة االستيعابية للحافالت في جميع الرحالت. 	

عنـد تطويـر المنافسـات الجديـدة مراعـاة عـدم المبالغـة فـي وضـع متطلبات فنيـة ال تؤثر على  	
جـودة الخدمـة األساسـية المطلوبـة، بقـدر ما تسـاهم فـي ارتفاع تكلفـة العقد. 

مراجعة مسارات الحافالت والتأكد من استخدام مسارات أساسية مركزة على المستفيدين. 	

جمع بيانات عقود النقل بالمؤسسة التعليمية. 1

جمع البيانات الفعلية للمستفيدين.  2

مقارنة الطاقة االستيعابية للعقد مع عدد المستفيدين الفعلي.  3

تحديد عدد الرحالت والحافالت التي ليس لها احتياج. 4

مراجعــة كراســة الشــروط والمواصفــات وبحــث مــدى إمكانيــة إزالــة بعــض البنــود التــي ليــس  5
لهــا أثــر علــى الخدمــة وترفــع التكلفــة.

تحديث الكراسة وطرح المنافسة. 6
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36

وصف الفرصة
رفــع كفــاءة اإلنفــاق فــي اإلعاشــة والتغذيــة، وذلــك مــن خــالل دراســة االحتيــاج الفعلــي وتقديــر 
عــدد الوجبــات بنــاء علــى معــدالت اإلشــغال الفعليــة، وتقييــم حجــم الوجبــات )الســعرات الحراريــة( 
بنــاًء علــى أفضــل الممارســات، والعمــل علــى إبــرام العقــود علــى أســاس الوجبــة كبديــل لعقــود 

التوريــد والطهــي.  

مصادر الهدر

فرصة رفع كفاءة اإلنفاق في عقود التغذية واإلعاشة

زيادة عدد الوجبات وعدم مراعاة االحتياج الفعلي واإلشغال الفعلي للمرفق.  	
زيادة عدد العمالة عن االحتياج الفعلي. 	
التعاقــد مــع مقدمــي الخدمــة عــن طريــق عقــود طهــي والتوريــد دون النظــر لإلحتيــاج الفعلــي  	

ممــا ينتــج عنــه هــدر فــي الوجبــات المقدمــة.
ــاًء علــى مــا  	 زيــادة حجــم الوجبــات وعــدم مراعــاة الســعرات الحراريــة المناســبة للمســتفيدين بن

تصــدره الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء.

آلية المعالجة المقترحة

الخطوات المرحلية المقترحة لتطبيق الفرصة

إعـادة النظـر فـي العقـود وإمكانيـة اسـتبداله بعقـود علـى أسـاس الوجبـة والسـعرات الحراريـة  	
حسـب أفضـل الممارسـات المتبعـة عالمًيـا، والنظـر فـي توفيـر وجبـات مسـبقة التجهيـز عوًضـا 

عـن عقـود الطهي.

توفير خدمة اإلعاشة بناًء على االحتياج الفعلي لعدد وحجم الوجبات. 	

... “ فـي جـداول الكميـات عنـد طـرح المنافسـات  	  ، وضـع هيكلـة للتسـعير “ عمالـة ، مـواد 
الجديـدة.

دراسة مستوى اإلشغال الحالي للمرفق واالحتياج الفعلي لخدمة اإلعاشة. 1

مراجعة العقد السابقة وبحث فرص التحسين. 2

طــرح منافســة خدمــات اإلعاشــة علــى أســاس وجبــات مســبقة التجهيــز كبديــل لعقــود التوريــد  3
والطهي.  
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تمهيد
تتطلب بعض المهام في مؤسسات التعليم العالي 
مما  المختلفة،  النقل  ووسائط  المركبات  استخدام 
المركبات،  لشراء  رأسمالي  إنفاق  ذلك  على  يترتب 
وإنفاق على التشغيل )استهالك الوقود( والصيانة 
رفع  فرص  بحث  المهم  ومن  المختلفة،  الدورية 

كفاءة اإلنفاق في هذا الجانب.  

الباب الخامس
الوقود والمركبات 
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وصف الفرصة
الطــرق التقليديــة لتوفيــر وقــود المركبــات ال تمكــن الجهــة مــن متابعــة ومراقبــة االســتهالك مثــل 
توفيــر بطاقــات الوقــود للموظفيــن أو صــرف نثريــات أو تعويــض الموظف مقابل فواتير اســتهالك 
 ،RFID  الوقــود، بينمــا اســتخدام التقنيــات الحديثــة مثــل أنظمــة تحديــد الهويــة بموجــات الراديــو
تعمــل علــى تمكيــن الجهــة مــن تحديــد الكميــات المتاحــة لــكل مركبــة وتوثيــق ومتابعــة اســتهالك 
كل مركبــة. لذلــك مــن المناســب أن يتــم بحــث تأميــن مخصصــات الوقــود لمســتخدمي المركبــات 

مــن خــالل التعاقــد مــع شــركات أو محطــات التــزود بالوقــود التــي توفــر التقنيــات الحديثــة.

مصادر الهدر

فرصة رفع كفاءة استهالك الوقود

صرف كميات وقود للموظفين أكثر من االحتياج وال تتناسب مع االحتياج الفعلي.  	

آلية المعالجة المقترحة

الخطوات المرحلية المقترحة لتطبيق الفرصة

توفيـر الوقـود مـن خـالل التعاقـد مـع مزودي الوقود الذيـن يوفرون تقنيـة RFID، والتي تمكن  	
الجهـة مـن مراقبـة اسـتهالك الوقود لـكل مركبة وكل موظف.

في حالة عدم توفر تقنية RFID يتم احتسـاب اسـتهالك الفرد )أو المركبة( للوقود ومقارنتها  	
باسـتهالك المركبات األخرى وبحث سـبل لتقليل االسـتهالك للمركبات األعلى استهالك. 

مراعـاة مؤشـر كفـاءة اسـتهالك الوقـود عن شـراء المركبـات الجديدة، واختيـار المركبات عالية  	
الكفاءة.

حصر قائمة المركبات المستخدمة، وكمية االحتياج المتوقع للوقود. 1

2 RFID البحث عن مزود خدمة يوفر التقنيات الحديثة مثل

التعاقد مع مزود الخدمة  3

مراجعــة اســتهالك المركبــات ومقارنــة ذلــك باالســتهالك المتوقــع وفقــًا لمهــام العمــل  4
المناطــة بمســتخدم المركبــة، وتطويــر االجــراءات بنــاء علــى ذلــك.
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وصف الفرصة
ــم  ــات ووســائط النقــل، مــن المناســب أن يت ــاق فــي اســتخدام المركب ــاءة اإلنف بهــدف رفــع كف
تحديــث اللوائــح واألنظمــة المتعلقــة فــي اســتخدام المركبــات مــن قبــل الموظفيــن، وذلــك 
لضمــان توفيــر المركبــات للموظفيــن الذيــن تتطلــب مهــام عملهــم ذلــك، واســتخدام المركبــات 
فــي مهــام العمــل الرســمية وخــالل أوقــات العمــل، ومــن المناســب أيًضــا بحــث إمكانيــة اســتخدام 
ــاج الفعلــي للمركبــات، حيــث مــن  برامــج تتبــع وإدارة المركبــات. إضافــًة إلــى إعــادة تقييــم االحتي
الممكــن أن يتشــارك مجموعــة مــن الموظفيــن فــي مركبــة واحــدة بحيــث يتــم جدولــة الرحــالت 

وفقــًا الحتيــاج العمــل، وبالتالــي يتــم تقليــص عــدد المركبــات المطلوبــة.

مصادر الهدر

فرصة رفع كفاءة اإلنفاق في إدارة المركبات

استخدام المركبات الحكومية في غير مهام العمل الرسمية. 	
تسريع معدل إهالك المركبات.  	
زيادة عدد المركبات المملوكة والمستأجرة. 	

آلية المعالجة المقترحة

الخطوات المرحلية المقترحة لتطبيق الفرصة

تحديث اللوائح واألنظمة لضمان توفير المركبة للمهام التي تتطلب ذلك وللوقت المحدد. 	

إعادة تقييم االحتياج الفعلي للمركبات. 	

اإلستغناء عن المركبات المستأجرة والتي اتضح عدم الحاجة لها.  	

استخدام برامج تتبع وإدارة المركبات.   	

فـي حـال عـدم احتيـاج المركبـات بشـكل عالـي، مـن المناسـب بحـث جـدوى اسـتئجار المركبـات  	
عوضـًا عـن الشـراء.

تحديــث اللوائــح المتعلقــة بتوفيــر المركبــات واســتخدامها مــن قبــل الموظفيــن وذلــك بهــدف  1
رفــع كفــاءة اإلنفــاق .

حصر المركبات التابعة للجهة وربط أسماء المستخدمين بالمركبات. 2

حصــر المهــام والوظائــف التــي تتطلــب اســتخدام مركبــة، ليتــم حصــر الموظفيــن أصحــاب  3
الســتخدامها. الصالحيــة 

جدولة المركبات بين الموظفين أصحاب الصالحية. 4

بحث إمكانية تركيب نظام إدارة وتتبع المركبات.  5
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الباب السادس
فرص أخرى لرفع كفاءة اإلنفاق 

في مؤسسات التعليم العالي

تمهيد
جوانب  جميع  في  اإلنفاق  كفاءة  رفع  بهدف 
ما  في  العالي،  التعليم  مؤسسات  في  اإلنفاق 
اإلنفاق في  كفاءة  لرفع  الفرص  من  يلي مجموعة 
تدريب المنسوبين، والمصاريف السفرية، والخدمات 
التعليمية  والمستلزمات  التقنية،  والتجهيزات 
الكهرباء  استهالك  كفاءة  رفع  أيًضا  والمكتبية، 

والماء. 
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وصف الفرصة
ــات وأهــداف الجهــات  ــق تطلع ــة قدراتهــم عنصــر أساســي لتحقي ــب الكــوادر البشــرية وتنمي تدري
االســترتيجية، ولرفــع كفــاءة اإلنفــاق فــي هــذا المجــال مــن المهــم أن تعمــل الجهــة علــى تطويــر 
مصفوفــة المهــارات وتحديــد الفجــوات التــي ســيتم معالجتهــا بالتدريــب، وتطويــر الخطــة التدريبية. 
وذلــك بهــدف أن يتــم ضمــان تدريــب الموظــف فــي البرنامــج المناســب، وتحديــد بدائــل المختلفــة 
للتدريــب )تدريــب خارجــي، تدريــب داخلــي، تدريــب عــن بعــد(، وتتمكــن الجهــة مــن التفــاوض بشــأن 

األســعار مــع مقدمــي البرامــج التدريبيــة علــى كامــل االحتيــاج وليــس بشــكل فــردي أو جزئــي. 

مصادر الهدر

فرصة رفع كفاءة اإلنفاق في التدريب

تدريب الموظفين في مجاالت ال تتناسب مع احتياجهم الوظيفي.  	
التدريــب الخارجــي لبرامــج تدريبيــة متوفــرة فــي الداخــل أو متوفــرة عــن طريق المنصــات التدريبية  	

اإللكترونيــة، ممــا يكلــف الجهــة مبالــغ انتداب وتذاكر ســفر.
انخفاض جودة مخرجات التدريب )المدرب، المادة التدريبية، المتدرب(. 	
ــاج  	 ــى كامــل االحتي ــة وعــدم التفــاوض عل التعاقــد بشــكل فــردي مــع مــزودي البرامــج التدريبي

ــي للجهــة.  التدريب

الحلول المقترحة

الخطوات المرحلية المقترحة لتطبيق الفرصة

تطوير مصفوفة المهارات والخطة التدريبية للكوادر البشرية. 	
الحد من التوسع في التدريب الخارجي للبرامج المتوفرة داخليًا. 	
تفعيل التدريب اإللكتروني. 	
التفاوض مع مقدمي البرامج التدريبية على كامل االحتياج وليس بشكل فردي أو جزئي.  	

تطوير مصفوفة المهارات والفجوات.  1
تطوير الخطة التدريبية الكاملة لمنسوبي الجهة.  2
بحث بدائل التدريب مثل التدريب اإللكتروني. 3
التفاوض مع مقدمي البرامج التدريبية.  4
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وصف الفرصة
يعتبــر البحــث العلمــي دور أساســي للجامعــات والمؤسســات العلميــة، ولرفــع كفــاءة اإلنفــاق فــي 
تمويــل األبحــاث والعمــل علــى زيــادة األبحــاث المنشــورة فــي المجــالت العلميــة. مــن المهــم أن 
يتــم تحديــد ميزانيــة األبحــاث مــن خــالل منهجيــة تحقــق كفــاءة اإلنفــاق، لــذا مــن المهــم تمويــل 
األبحــاث التــي تتــواءم مــع التوجــه العلمــي للمؤسســة التعليميــة ومــع احتيــاج المنطقــة بمــا يتفــق 
مــع مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030، والعمــل علــى استكشــاف متطلبــات واتجاهــات الســوق 
ــر، ليتــم تســويق هــذه الخدمــات، وبحــث مصــادر تمويــل  فيمــا يتعلــق بأنشــطة البحــوث والتطوي

بديلــة وزيــادة ايــرادات االبحــاث والمعاهــد البحثيــة. 

مصادر الهدر

فرصة رفع كفاءة اإلنفاق في البحث العلمي

تمويل أبحاث ال تساهم في تحقيق األهداف وال يتم نشرها في المجالت العلمية المحكمة. 	
عدم تسويق خدمات البحث والتطوير للعمالء الخارجيين.  	
انخفاض نسبة اشغال المعمل واالجهزة البحثية. 	

الحلول المقترحة

الخطوات المرحلية المقترحة لتطبيق الفرصة

تطوير منهجية لتمويل األبحاث تحقق كفاءة اإلنفاق. 	

تمويل األبحاث ذات العائد االقتصادي.  	

بحـث مصـادر تمويـل بديلـة مـن خـالل التعـاون مـع القطـاع الخـاص، وتسـويق خدمـات البحـث  	
والتطويـر للعمـالء الخارجييـن.

تطوير منهجية لتمويل األبحاث تحقق كفاءة اإلنفاق. 1

وضع معايير لتقييم الباحثين وتضمين معايير كفاءة اإلنفاق وحجم االيرادات. 2

استكشاف متطلبات واتجاهات السوق، والعمل على تسويق الخدمات في هذا المجال.  3
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وصف الفرصة
تعتبــر التجهيــزات التقنيــة وخدمــات اإلتصــاالت ممكنــات أساســية للمؤسســات التعليميــة لتقديــم 
خدماتهــا المختلفــة، ونظــرًا لتغيــر مســتوى االســتهالك الفعلــي للتجهيــزات والخدمــات التقنيــة 
ــاًء علــى عــدة عوامــل مــن أهمهــا ظهــور تقنيــات جديــدة، أو اختــالف نمــط  مــن عــام إلــى آخــر، بن
االســتهالك الســنوي، لــذا مــن المهــم إجــراء تقييــم دوري للتجهيــزات والخدمــات التقنيــة بهــدف 
رفــع كفــاءة اإلنفــاق، مثــل خطــوط الهاتــف الثابــت، وخدمة اإلنترنــت والدوائر الرقميــة والتجهيزات 

التقنيــة مثــل البنيــة التحتيــة وســعات التخزيــن والعقــود التشــغيلية فــي هــذا الجانــب.  

مصادر الهدر

)IT( فرصة رفع كفاءة اإلنفاق في التجهيزات والخدمات التقنية

االشتراك في باقات اتصال وأنترنت تفوق االحتياج الفعلي. 	
	 .)Dial-up( وجود دوائر اتصاالت بتقنيات قديمة غير مستخدمة
مستويات إشغال منخفضة لدوائر االتصاالت. 	
المبالغة في أحجام البنى التحتية التقنية وسعات التخزين بالمقارنة باالستهالك الفعلي. 	
وجود تقاطعات بين عقود إدارة المرافق المختلفة وعقود قطاع تقنية المعلومات.  	
وجــود عقــود تشــغيلية وموظفيــن علــى مــالك المؤسســة التعليميــة للقيــام بالمهــام المتعلقة  	

بتقنيــة المعلومات.

الحلول المقترحة

الخطوات المرحلية المقترحة لتطبيق الفرصة

دراسـة االحتيـاج الفعلـي لجميـع الخدمـات والتجهيـزات التقنيـة المختلفـة، والعمـل علـى إعـادة  	
االشـتراك فـي الخدمـات وفقـًا لالحتيـاج الفعلـي.

خــوادم  1 اتصــال،  إنترنــت، دوائــر  )هاتــف،  المســتخدمة  للخدمــات  الفعلــي  االحتيــاج  دراســة 
بيانــات(. وقواعــد 

دراســة عقــود التشــغيل والصيانــة الحاليــة، وتحليــل عوامــل التكلفــة وبحــث الفــرص للدمــج أو  2
إلغــاء بعــض التقاطعــات.

تطوير وتنفيذ فرص لرفع كفاءة اإلنفاق بناًء على نتائج دراسة االحتياج الفعلي والعقود. 3
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وصف الفرصة
رفــع كفــاءة اإلنفــاق فــي األدويــة مــن خالل مراقبة المخــزون الدوائي بشــكل دوري ومعالجة الهدر 
المالــي المترتــب علــى تخزيــن األصنــاف الفائضــة عــن االحتيــاج وانتهــاء صالحيتهــا قبــل االســتفادة 
ــن أو مشــاركتها مــع  ــل الموردي ــاف مــن قب ــل اســتبدال هــذه األصن ــك مــن خــالل تفعي منهــا وذل
جهــات حكوميــة أخــرى لديهــا احتيــاج، وذلــك تماشــيًا مــع مــا ورد فــي المــادة رقــم )80 ، 81، 82، 

83، 84، 85( مــن البــاب الخامــس فــي نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة.

مصادر الهدر

فرصة كفاءة اإلنفاق في األدوية

الهدر الناتج من انتهاء صالحية األصناف الدوائية قبل استهالكها. 	
ــد  	 ــدل االســتهالك عن ــى مع ــدم االعتمــاد عل ــي، وع ــاج الفعل ــن االحتي ــات فائضــة ع ــد كمي توري

تطويــر منافســات التوريــد. 
توريــد االحتياجــات اإلضافيــة عــن طريــق الشــراء الجديــد بالرغــم مــن توفــر فائــض مــن تلــك  	

األصنــاف لــدى جهــات حكوميــة أخــرى.
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آلية المعالجة المقترحة

الخطوات المرحلية المقترحة لتطبيق الفرصة

حصــر األصنــاف الفائضــة عــن االحتيــاج والمتوقــع انتهــاء صالحيتهــا قبــل اســتهالكها مــن خــالل  	
ــه بمعــدل االســتهالك الشــهري )مــع  ــع ســنوي ومقارنت ــة بشــكل رب ــة مخــزون األدوي مراقب
ــة اســتهالك هــذه  ــد مــدى إمكاني ــاف(، لتحدي مراعــاة االســتهالك الموســمي لبعــض األصن

االصنــاف قبــل انتهــاء صالحيتهــا. 

معالجــة األصنــاف الفائضــة عــن االحتيــاج والمتوقــع انتهــاء صالحيتهــا قبــل اســتهالكها،  	
وفــق اآلتــي: 

1.  األصنــاف التــي تــم توريدهــا بخطــاب ضمــان اســتبدال، وذلــك مــن خــالل تفعيــل ضمــان 
ــة االســتبدال. ــراءات عملي ــدء بإج ــن وإشــعارهم بالب الموردي

2. األصنــاف التــي تــم توريدهــا بــدون خطــاب ضمــان اســتبدال، يتــم معالجتهــا مــن خــالل عــدة 
خيــارات للمعالجــة، وذلــك وفــق اآلتــي: 

تعزيــز صــرف واســتهالك هــذه األصنــاف عوضــًا عــن اســتهالك التراكيــز والبدائــل العالجيــة   أ. 
األخــرى ذات الصالحيــة الجيــدة، وذلــك مــن خــالل توجيــه إدارة الصيدليــة بذلــك.

 ب. مشــاركة األصنــاف مــع جهــات حكوميــة أخــرى لديهــا احتيــاج، وذلــك إمــا مــن خــالل 
التواصــل المباشــر مــع هــذه الجهــات )إدارة التمويــن الطبــي أو إدارة الخدمــات الصيدالنيــة( 
وفقــًا للوائــح واألنظمــة ذات العالقــة، أو مشــاركتها مــن خــالل منصــة الســوق اإللكترونــي 

“برنامــج شــارك” لــدى شــركة نوبكــو. 
 ج. مخاطبة الشركة المصنعة للدواء لدراسة تمديد صالحية األدوية غالية الثمن. 

)البــاب  الحكوميــة  والمشــتريات  المنافســات  لنظــام  وفقــًا  الفائضــة  األصنــاف   د. بيــع 
الخامــس(.

 هـ. التفاوض مع الموردين إلصدار خطاب ضمان استبدال.
بحــث فرصــة تأميــن االحتيــاج اإلضافــي لألصنــاف الدوائيــة مــن خــالل االســتفادة مــن الفائــض  	

لــدى جهــات حكوميــة أخــرى، والمعروضــة فــي منصــة الســوق اإللكترونــي “برنامــج شــارك” 
وذلــك قبــل اللجــوء لتأميــن االحتيــاج عــن طريــق الشــراء الجديــد. 

فــي مــا يتعلــق بالمنافســات الجديدة، تضمين معدالت االســتهالك الفعلية في المنافســات  	
المســتقبلة لضمــان طلــب الكميات التي تناســب االحتياج الفعلي.

ــا  1 ــاف الفائضــة والمتوقــع انتهــاء صالحيته ــرز األصن ــة بشــكل دوري وف ــزون األدوي ــة مخ مراقب
ــل اســتهالكها. قب

معالجة الفائض وفقًا آللية المعالجة المقترحة أعاله. 2
فــي حــال وجــد احتيــاج فــي بعــض األصنــاف الدوائيــة يتــم بحــث فرصــة تأمينهــا مــن خــالل منصــة  3

الســوق اإللكترونــي “برنامــج شــارك” وذلــك قبــل اللجــوء لتأميــن االحتيــاج عــن طريــق الشــراء 
الجديــد.
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وصف الفرصة
ــاج لكامــل  ــة مــن خــالل حصــر االحتي ــة والمكتبي ــاق فــي المســتلزمات التعليمي ــاءة اإلنف رفــع كف
قطاعــات المؤسســة التعليميــة ومراجعتــه والتحقــق منــه كميــًا ونوعيــًا قبــل العمــل علــى توفيــر 
هــذه المســتلزمات مــن خــالل نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة، والعمــل علــى إعــادة 
توزيــع المســتلزمات بيــن القطاعــات والكليــات وتوفيــر قاعــدة بيانــات توضــح الكميــات وتوزيعهــا 
وتمكــن القطاعــات المختلفــة مــن االســتفادة مــن المخــزون الغيــر مســتغل عوضــَا عــن توفيــر 

ــدة. مســتلزمات جدي

مصادر الهدر

فرصة رفع كفاءة اإلنفاق في المستلزمات التعليمية والمكتبية

المبالغة في تقدير احتياجات المستلزمات التعليمية أو المكتبية. 	

عدم إعادة توزيع المستلزمات التعليمية الغير مستخدمة حتى ينتهي تاريخ صالحيتها.  	

ــر مســتغلة بشــكل  	 ــرى غي ــزات فــي معامــل أخ ــود تجهي ــزات لمعامــل فــي ظــل وج شــراء تجهي
كامــل.

الحلول المقترحة

الخطوات المرحلية المقترحة لتطبيق الفرصة

ومراجعتـه  	 التعليميـة  المؤسسـة  كامـل قطاعـات  مـن  للمسـتلزمات  الفعلـي  االحتيـاج  حصـر 
والتحقـق منـه كميـًا ونوعيـًا. 

توفيـر قاعـدة بيانـات توضـح المـوارد المتاحـة مـن المسـتلزمات حتـى يسـهل إعـادة توزيعهـا  	
تفاديـًا لشـراء مسـتلزمات جديـدة.

حصر االحتياج الفعلي لكل صنف من أصناف المستلزمات.  1

جرد الكميات المتاحة حاليًا، وتطوير آلية لتحديث الكميات بشكل دوري.  2

تفعيل إعادة توزيع الموارد بين القطاعات المختلفة لسد االحتياج.  3
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وصف الفرصة
تفعيــل اســتخدام التقنيــة والتطبيقــات اإللكترونيــة إلنجــاز المهــام المختلفــة عوضــًا عــن انتــداب 
بهــدف حصــر  واللوائــح  األنظمــة  تحديــث  المناســب  أخــرى، ومــن  إلــى  مــن مدينــة  الموظــف 
ــد  ــن بع ــث يمكــن الحضــور والمشــاركة ع ــد، حي ــن بع ــا ع ــي ال يمكــن انجازه ــام الت ــداب للمه االنت
فــي االجتماعــات وورش العمــل والبرامــج التدريبيــة، وتوقيــع المحاضــر والوثائــق مــن خــالل تفعيــل 

التوقيــع اإللكترونــي.

مصادر الهدر

فرصة رفع كفاءة اإلنفاق في المصاريف السفرية

التوســع فــي انتــداب الموظفيــن لمتابعــة المعامــالت أو إلنهــاء األعمــال، أو لحضــور اجتماعــات  	
أو المشــاركة فــي ورش عمــل، مــن الممكــن أن يتــم حضورهــا عــن بعــد مــن خــالل تفعيــل التقنيــة. 

الحلول المقترحة

خطة العمل والخطوات المرحلية المقترحة

تحديث أنظمة واللوائح بهدف حصر االنتداب للمهام التي ال يمكن إنجازها عن بعد 	

تفعيـل التقنيـة والتطبيقـات اإللكترونيـة لحضـور االجتماعـات والمشـاركة فـي ورش العمـل  	
التدريبيـة. والبرامـج 

تفعيل التوقيع اإللكتروني. 	

حصر جميع المهام التي تستدعي انتداب الموظفين.  1

ــل  2 ــداب مــن خــالل تفعي ــم تنفيذهــا دون الحاجــة لالنت ــي مــن الممكــن أن يت حصــر المهــام الت
ــة. التقني

تطوير قاعدة تنفيذية لحصر االنتداب للمهام التي ال يمكن انجازها عن بعد 3
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وصف الفرصة
ــذ  ــة مــن خــالل تنفي ــاء فــي منشــآت ومرافــق المؤسســة التعليمي رفــع كفــاءة اســتهالك الكهرب
آليــة ترشــيد اســتهالك الكهربــاء فــي القطــاع الحكومــي الــواردة فــي األمــر الســامي رقــم )5604( 
وتاريــخ 5/2/1439هـــ.، والعمــل علــى تفعيــل نظــام إدارة الطاقــة وفقــًا للدليــل اإلرشــادي الصــادر 
مــن المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة، وكذلــك بحــث فــرص إعــادة تأهيــل المرافــق والمنشــآت 

بواســطة الشــركة الوطنيــة لخدمــات كفــاءة الطاقــة )ترشــيد(. 

مصادر الهدر

رفع كفاءة استهالك الكهرباء

استمرار عمل أجهزة التكييف واإلنارة وأجهزة الحاسب اآللي خارج أوقات العمل.  	
ضبط درجة حرارة التكييف على درجات منخفضة ال تتوافق مع اإلرشادات.  	
األبواب والنوافذ المفتوحة تساهم في هدٍر للطاقة لتكييفها باستمرار. 	
استخدام أجهزة تكييف أو إنارة ذات كفاءة منخفضة. 	

الحلول المقترحة

خطة العمل والخطوات المرحلية المقترحة

إنشـاء فريـق عمـل معنـي برفـع كفـاءة اسـتهالك الطاقة وذلـك عماًل بمقتضى األمر السـامي  	
رقـم )61773( وتاريـخ 1441/11/18هــ, ويعمـل علـى تفعيـل نظـام إدارة الطاقـة وفقـًا للدليـل 
اإلرشـادي الصـادر مـن المركـز السـعودي لكفـاءة الطاقة، وآلية ترشـيد اسـتهالك الكهرباء في 
القطاع الحكومي الواردة في األمر السـامي رقم )5604( وتاريخ 1439/2/5هـ, مثل )التحقق 
مـن إطفـاء )اإلنـارة – التكييـف( خـارج أوقـات العمل، تثبيت درجات حرارة أجهزة التكييف حسـب 

المعايير(. 

	  .)Building Management System BMS( تفعيل أنظمة إدارة المباني

بحـث فـرص إعـادة تأهيـل المرافـق والمنشـآت بواسـطة الشـركة الوطنيـة لخدمـات كفـاءة  	
)ترشـيد(.  الطاقـة 

إنشاء فريق عمل معني برفع كفاءة استهالك الطاقة. 1

جمــع البيانــات التشــغيلية الســتهالك الكهربــاء وتطويــر مؤشــرات أداء للوضــع الراهــن )كيلــو  2
واط ســاعة لــكل طالــب أو لــكل متــر مربــع(.

تفعيل نظام إدارة الطاقة وآلية ترشيد استهالك الكهرباء.  3
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وصف الفرصة
ــب  ــة، مــن خــالل تركي ــاه فــي منشــآت ومرافــق المؤسســة التعليمي رفــع كفــاءة اســتهالك المي
مرشــدات االســتهالك، ورصــد ومعالجــة التســربات، وبحــث مصــادر بديلــه للــري الزراعــي فــي مرافــق 

المؤسســة التعليميــة.

مصادر الهدر

رفع كفاءة استهالك المياه

تسربات المياه. 	
عدم استخدام مرشدات االستهالك. 	
المبالغة في الري الزراعي، واستخدام المياه الصالحة للشرب. 	

آلية المعالجة المقترحة

خطة العمل والخطوات المرحلية المقترحة

تركيـب مرشـدات االسـتهالك علـى جميـع مرافق المؤسسـة التعليمية، والتنسـيق مـع مديرية  	
الميـاه فـي المنطقة. 

بحث مصادر بديله للري.  	

ــر مؤشــرات أداء للوضــع الراهــن )مثــال:  1 جمــع البيانــات التشــغيلية الســتهالك الميــاه وتطوي
متــر مكعــب لــكل طالــب(.

تركيب مرشدات صب المياه في الصنابير في جميع المرافق. 2

استخدام مصادر بديلة للمياة لري الزراعة. 3

نشر الوعي باهمية ترشيد استهالك المياه. 4
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مؤشرات األداء 
للكفاءة التعليمية 

والتشغيلية

تمهيد
من  مجموعة  هي   )KPI( األداء  قياس  مؤشرات 
نتمكن  التي  والرقمية  النوعية  والقيم  المؤشرات 
المؤسسة  في  الراهن  الوضع  تقييم  خاللها  من 
للبرامج  تفصيلي  بشكل  أو  عام  بشكل  التعليمية 
األهداف،  تحقيق  في  فاعليتها  ومدى  والخطط 
وتعتبر من أهم األدوات في اإلدارة والتخطيط من 
خالل مقارنة الوضع الراهن لمؤشرات قياس األداء 
ركيزة  أنها  كما  )المستهدف(،  المأمول  الوضع  مع 
والتخطيطية  اإلدارية  العمليات  ركائز  من  أساسية 
التعليمية  المؤسسات  قيادات  وتساعد  والتنفيذية 
على التركيز على األهداف، لذلك من المهم تطوير 
مؤشرات قياس األداء للكفاءة التعليمية والتشغيلية 

وتحديثها واستعراض نتائجها بشكل دوري. 

الفصل الثاني
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أهمية مؤشرات األداء 

الوعي
رفع الوعي باألداء الفعلي للمؤسسة التعليمية مقارنة باألداء المأمول واألمثل. 

الشفافية
 زيادة الشفافية من خالل القياس والنشر الدوري داخل المؤسسة وخارجها. 

التشخيص
تحديد الفجوات في أداء المؤسسة التعليمية من خالل مقارنة الوضع الراهن بالوضع األمثل.

  
إدارة األداء

تحفيز وتمكين الوكاالت والقطاعات داخل المؤسسة لتحقيق األهداف االستراتيجية. 

قياس تحقيق األهداف والمستهدفات
قياس مدى التقدم نحو تحقيق األهداف والمستهدفات المعتمدة.

توحيد المؤشرات
وجــود مؤشــرات موحــدة لقيــاس أداء المؤسســات التعليميــة يعــزز مــن االســتفادة مــن أفضــل الممارســات 

المحليــة للمؤسســات التعليميــة األخــرى.  
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مؤشرات أداء مقترحة لقياس الكفاءة التعليمية والتدريبية

آلية االحتسابمؤشر قياس األداء

البرامج المعتمدة 
وطنيًا أو دوليًا

عدد البرامج المعتمدة محليًا أو دوليًا ÷ إجمالي عدد البرامج المقدمة من المؤسسة التعليمية 

نتائج االختبارات 
المستقلة الموحدة 

متوســط نتائــج الطــالب فــي االختبــارات المســتقلة الموحــدة )تقييــم مخرجــات التعلــم فــي التعليــم العالــي 
عــن طريــق مركــز قيــاس(

استبقاء الطالب
عــدد الطــالب الذيــن انتقلــوا للســنة التاليــة مــن المقبوليــن فــي العــام الســابق ÷ إجمالــي المقبوليــن فــي 

العــام الســابق. 

التخرج في الوقت المحدد
عــدد طــالب البكالوريــوس الذيــن تخرجــوا مــن البرنامــج خــالل الحــد األدنــى مــن المــدة النظاميــة للتخــرج ÷ 

ــة البكالوريــوس فــي ذات العــام.  إجمالــي عــدد خريجيــن مرحل

التوظيف )6 أشهر(
ــرج   ــة خــالل )6( أشــهر مــن التخ ــى وظيف ــوا عل ــن حصل ــام الســابق الذي ــوس فــي الع ــدد خريجــي البكالوري )ع
+  عــدد خريجــي البكالوريــوس فــي العــام الســابق الذيــن ُقبلــوا فــي برامــج الدراســات العليــا داخــل أو خــارج 
المملكــة ولــم يحصلــوا علــى وظيفــة خــالل )6( أشــهر مــن التخــرج( ÷ إجمالــي خريجــي البكالوريــوس فــي العــام 

نشاط األعمال الريادية
عــدد الخريجيــن الذيــن أسســوا اعمــال رياديــة بــدوام كامــل خــالل 24 شــهر الماضيــة ÷ إجمالــي عــدد الخريجيــن 

خــالل 24 شــهر الماضيــة. 

معدل الموظفين إلى 
أعضاء هيئة التدريس

إجمالــي عــدد موظفــي الجامعــة )مــا عــدا أعضــاء هيئــة التدريــس( ÷ إجمالــي عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ومــن 
فــي حكمهم

نسبة المكلفين 
بأعمال إدارية

عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس المكلفيــن إداريــًا داخــل المؤسســة التعليميــة ÷ إجمالــي عــدد أعضــاء هيئــة 
التدريــس الذيــن هــم علــى رأس العمــل، ماعــدا المفرغيــن للبحــث أو اإلدارة.

معدل طالب لكل 
عضو هيئة تدريس

إجمالــي عــدد الطــالب بــدوام كامــل ÷ إجمالــي عــدد أعضــاء هيئــة التدريــس ماعــدا المفرغيــن للبحــث أو 
اإلدارة.

مستوى إشغال أعضاء 
هيئة التدريس

لــكل أعضــاء هيئــة التدريــس ÷ إجمالــي الســعة  إجمالــي العــبء التدريســي الفعلــي )ســاعة أكاديميــة( 
ــى رأس العمــل وفقــًا لالئحــة المعتمــدة للنصــاب  ــن هــم عل ــة التدريــس الذي ــع أعضــاء هيئ التدريســية لجمي

التدريســي.
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مستوى اإلشغال 
للجدول الدراسي

إجمالــي عــدد الطــالب المســجلين فــي جميــع الشــعب الدراســية ÷ إجمالــي الســعة القصــوى لجميــع الشــعب 
الدراســية مــن حيــث عــدد المقاعــد الدراســية.

مستوى إشغال 
القاعات الدراسية

إجمالي عدد الطالب المستمرين ÷ السعة القصوى للقاعات الدراسية.
• الســعة القصــوى للقاعــات الدراســية = ))إجمالــي ســعة القاعــات الدراســية مــن حيــث المقاعــد )بــدون تكرار( 

× )عــدد الســاعات المتاحــة اســبوعيًا(( ÷ )متوســط عــدد الســاعات المســجلة للطالــب(. 

التعليم عن بعد
عــدد الســاعات المســجلة للتعليــم عــن بعــد ÷ إجمالــي عــدد الســاعات المســجلة علــى مســتوى المؤسســة 

التعليميــة.

حذف المقررات الدراسية
عــدد الطــالب الذيــن قامــوا بحــذف مقــرر دراســي خــالل الفصــل الدراســي ÷ إجمالــي عــدد الطــالب المســجلين 

خــالل الفصــل الدراســي.

الطالب الخريجين في 
التخصصات التي لها 

حاجة في سوق العمل

عــدد  خريجــي برنامــج البكالوريــوس للتخصصــات التــي لهــا حاجــة فــي ســوق العمــل ÷ إجمالــي خريجــي برنامــج 
البكالوريــوس.

المبتعثين ضمن أفضل 
)50( مؤسسة تعليمية

 QS-shanghai-Times عــدد المبتعثيــن ضمــن أفضــل )50( مؤسســة تعليميــة )وفقــًا للتصنيفــات العالميــة
خــالل الســنوات الخمــس الماضيــة( ÷  عــدد الطــالب المبتعثيــن خــالل الخمــس ســنوات الماضيــة.

تخرج المبتعثين في 
الوقت المحدد

عــدد الطــالب المبتعثيــن علــى رأس البعثــة ممــن تجــاوزوا الحــد األدنــى للمــدة النظاميــة لالبتعــاث ÷ إجمالــي 
عــدد الطــالب المبتعثيــن علــى رأس البعثــة.

تخرج المبتعثين في 
الوقت المحدد

عــدد الطــالب المبتعثيــن علــى رأس البعثــة ممــن تجــاوزوا الحــد األدنــى للمــدة النظاميــة لالبتعــاث ÷ إجمالــي 
عــدد الطــالب المبتعثيــن علــى رأس البعثــة. 

البحوث المنشورة في 
المجالت العلمية المصنفة

عدد البحوث المنشورة في المجالت العلمية المحكمة ÷ إجمالي عدد البحوث الممولة.

اإليرادات الذاتية
ــال  ــة بالري ــة الســنوية للمؤسســة التعليمي ــال الســعودي ÷ إجمالــي الميزاني ــة بالري ــرادات الذاتي إجمالــي  اإلي

الســعودي. 

معدل تكلفة الطالب 
إجمالــي إنفــاق المؤسســة التعليميــة )مــا عــدا اإلنفــاق علــى المشــاريع الرأســمالية( ÷ إجمالــي عــدد الطــالب 

بالمؤسســة التعليميــة.

معدل تكلفة التشغيل 
والصيانة

ــة  ــال( ÷ مســاحة المؤسســة التعليمي ــة للعــام الماضــي )ري ــى عقــود التشــغيل والصيان ــي اإلنفــاق عل إجمال

ــع(.  ــر مرب ــة )مت المغطــاة بخدمــات عقــود التشــغيل والصيان

معدل تكلفة النظافة
مســاحة المؤسســة التعليميــة المغطــاة بخدمــات النظافــة )متــر مربــع( ÷ إجمالــي عــدد العمالــة فــي عقــود 

النظافــة.
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معدل استهالك المياه
إجمالــي اســتهالك المؤسســة التعليميــة للميــاه بالمتــر المكعــب خــالل العــام  ÷ إجمالــي عــدد المســتفيدين 

)طــالب وموظفيــن( المؤسســة التعليميــة لــذات العــام. 

معدل استهالك الكهرباء
عــدد  إجمالــي   ÷ العــام  خــالل  ســاعة  وات  بالكيلــو  للكهربــاء  التعليميــة  المؤسســة  اســتهالك  إجمالــي 

العــام. لــذات  التعليميــة  المؤسســة  وموظفيــن(  )طــالب  المســتفيدين 

إجمالي حجم استهالك الوقود )لتر( ÷ إجمالي عدد المركبات الفاعلة في الخدمة. استهالك الوقود للمركبات

معدل مركبة لكل موظف
ــر  ــن تتطلــب أعمالهــم توفي ــن الذي ــة ÷ عــدد الموظفي ــات التابعــة للمؤسســة التعليمي ــي عــدد المركب إجمال

مركبــة بشــكل كامــل أو جزئــي. 




