التقرير السنوي لإلدارة العامة للمشروعات
والشؤون الفنية جبامعة اجملمعة
لعام 1438هـ 1439 -هـ
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الفصل األول :نبذة عن اإلدارة
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 .1نبذة عن اإلدارة:
 :1/1املقدمة:
استحدثت اإلدارة العامة للمشروعات و الشؤون الفنية جبامعة اجملمعة مبوجب قرار معايل مدير اجلامعة رقم ( )10بتاريخ
1431/7/1هـ ،و تعترب إدارة املشروعات والشؤون الفنية من اإلدارات ذو الدور الفعال ابجلامعة ،حيث تقوم على إشراف و جتهيز

و تسيلم املباين ابجلامعة وفق ضوابط حملية ودولية مبا يتناسب مع اخلطط اإلسرتاتيجية للجامعة.

 :2/1الرؤية:
مدينة جامعية حديثة يف اجملمعة وفروع اجلامعة األخرى وفق أحدث ما توصلت إليها اهلندسة يف فن التصاميم والتقنية االنشائية.

 :3/1الرسالة:
تسعى اإلدارة العامة للمشروعات والشؤون الفنية إىل بناء جامعة تضاهي يف تصميمها وبيئتها التعليمية كربى اجلامعات املتميزة عاملياً
دون اخلروج عن القيم األصـ ـ ــيلة ال ايزت انا بغدل المالية مسـ ـ ــتفيدين من راقاتنا البشـ ـ ــرية واملادية ال أنعم هللا علينا انا لإلرتقاء
ابلعملية التعليمية حتت القيادة الرشيدة.

 :4/1األهداف:
 -1ضبط جودة وكفاءة املشاريع يف جمال اإلدارة واإلنشاء و التأكد من تطبيق املواصفات اهلندسية و الفنية املطلوبة.
 -2بناء الكيان القادر ذاتياً على خدمة اجلامعة و اجملتمع يف إدارة و إنشاء املشاريع و اإلشراف عليها.
 -3استقطاب اخلرباء املتميزين يف جمال إدارة املشاريع و االستفادة من جهودهم يف تورني املعرفة التخصصية.
 -4رفع كفاءة استثمار املوارد البشرية واملادية املتاحة ،لصاحل املشروعات احلالية و املستقبلية.
 -5املسامهة الفاعلة يف تذليل الصعوابت ال تعرتض إجناز املشروعات أو تساهم يف تقليص جودهتا.
 -6تعزيز مبدأ النزاهة و الشفافية يف مجيع األعمال ال تقوم انا اإلدارة و العمل على سرعة إجنازها.
 -7تطبيق األنظمة و اللوائح املنظمة لألعمال الفنية و اهلندسية واإلدارية.
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 :5/1اهليكل التنظيمي:
و يوضح املخطط التايل اهليكل اإلداري إلدراة املشروعات و الشؤون الفنية:

شكل رقم ( :)1خمطط اهليكل اإلداري إلدارة املشروعات و الشؤون الفنية
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 :6/1اجلهاز اإلداري:
جدول رقم ( :)1منسويب االدارة
االسم

رقم التحويلة

عثمان بن حمد العيسى

016404-2220

م.ماجد بن عبد الرحمن العلي

016404-2151

مهند بن عبد هللا الجديعي

016404-2172

م.فوزان بن محمد الفهد

016404-2173

م .عبد العزيز بن فهد الشنيفي

016404-2156

م .محمد دخيل هللا المطيري

016404-5760

محمد بن سليمان الفنيطل

016404-5707

راكان بن سعد العتيبي

016404-2175

محمد بن شريف الحربي

016404-2154

بندر بن حمد العيسى

016404-2205

عبداإلله بن راشد العسعوس

016404-2237

عبد المجيد بن عبد هللا العبد الجبار

016404-5709

سعد ادريس الزامل

016404-5716

معجب بن دغيم العازمي

0164044-2164

سيف مبطي المطيري

016404-5711

محمد بن إبراهيم العثمان

016404-2163

عبد الرحمن بن صالح السرهيد

016404-2249

عبد السالم بن ابراهيم العيدان

016404-2245

عادل زايد المطيري

016404-5710

ناصر بن عثمان الزامل

016404-5710

محمد غزاي العتيبي

016404-5710
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جدول رقم ( :)2توزيع موظفي اإلدارة
إداري وفين

اجملموعة الوظيفية

املؤهل

ذكر

أنثى

جمموع

دكتوراة

0

0

0

ماجستري

0

0

0

دبلوم عايل

0

0

0

بكالوريس

6

0

6

دبلوم دون اجلامعي

9

0

9

الثانوية فما دون
و مؤهغت أخرى

6

0

6

21

0

21

اجملموع
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الفصل الثاين :إجنازات اإلدارة خغل عام التقرير
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 :1/2مشاريع اجلامعة حتت التنفيذ:
جدول رقم ( :)3مشاريع اجلامعة حتت التنفيذ
اسم املشروع

موقع املشروع

اسم املقاول

اتريخ ستغم املوقع

مدة املشروع
بعد التمديد

نسبة االجناز

ابليوم
إنشاء مبنى اإلدارة و
العمادات املساندة

اجملمعة

مؤسسة املهنا
للمقاوالت

1433/07/30هـ

2109

إنشاء املباني العاجلة
للطالبات

اجملمعة

جمموعة املرشد
القابضة

1436/11/19هـ

1210

%62

إنشاء املباني املساندة
للمدينة اجلامعية باجملمعة

اجملمعة

1436/05/05هـ

1329

%62

إنشاء املوقع العام جلامعة
اجملمعة ( املرحلة الثانية )

اجملمعة

مؤسسة الفالح
للمقاوالت

1433/10/11هـ

2041

%100

إنشاء كلية العلوم الطبية
التطبيقية – املرحلة الثانية

اجملمعة

شركة دار
املعدات الطبية و
العلمية

1437/05/02هـ

الزلفي

شركة محد
الصغري لالستثمار
التجاري

1434/11/06هـ

مؤسسة الؤلؤة
الزرقاء للتجارة
واملقاوالت

1438/11/10هـ

مشروع انشاء مدرجات
ومعامل وقاعات تعليمية
لكلية العلوم للطالبات

الزلفي

مشروع انشاء مدرجات
ومعامل وقاعات تعليمية
لكلية طب االسنان
للطالبات

الزلفي

مؤسسة املهنة
للمقاوالت

االستغم
االبتدائي

جمموعة أنوار
موج اخلليج
للمقاوالت

الكليات

املشروع
قيد

%100

إنشاء كلية الرتبية مبجمع

حالة

حتت التنفيذ
حتت التنفيذ
قيد

االستغم

االبتدائي
قيد

720

%100

االستغم

االبتدائي

1438/11/03هـ

1859

365

540

%81

%40

%37

حتت التنفيذ

حتت التنفيذ

حتت التنفيذ
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جدول رقم ( :)4إمجايل عدد املشاريع ال حتت التنفيذ
القطاع /املنطقة
عدد املشاريع بكل
قطاع  /منطقة

اجملمعه

الزلفي

حورة سدير

رماح

الماط

اإلمجايل

5

3

0

0

0

8

6
5
4
3
2
1
0
المجمعه

الزلفي

حوطة سدير

رماح

الغاط

شكل رقم ( )2عدد املشاريع بكل قطاع
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 :2/2صور من املشاريع :

مشروع كلية العلوم الطبية التطبيقية ابجملمعة  -املرحلة الثانية

مشروع كلية العلوم الطبية التطبيقية ابجملمعة  -املرحلة الثانية
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مبىن اإلدارة و العمادات املساندة ابجملمعة

مبىن اإلدارة و العمادات املساندة ابجملمعة من الداخل
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األعمال اجلارية حتت التنفيذ مبشروع املباين العاجلة يف اجملمعة

األعمال اجلارية حتت التنفيذ مبشروع املباين املساندة يف اجملمعة
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بعض من أعمال املوقع العام – البوابة الرئيسية -

 :4/2املسؤولية االجتماعية:
يف إطار التعاون بني اجلامعة واجلهات احلكومية حنو خدمة اجملتمع ونقل املعرفة  ،وبتوجيه من معالي مدير اجلامعة
ومتابعة سعادة وكيل اجلامعة شاركت اجلامعة ممثلة باإلدارة العامة للمشروعات والشؤون الفنية يف اجتماع ترأسه
مسو حمافظ اجملمعة األمري عبدالرمحن بن عبداهلل بن فيصل لبحث لتطوير األداء يف تنفيذ الطرق وامليادين يف مدينة
اجملمعة ،حيث ناقش اجملتمعون املواضيع املدرجة على جدول األعمال ومن أهمها :
 -1تطوير األداء يف أعمال تنفيذ وتعديل الطرق وامليادين العامة.
 -2مدى االلتزام بتطبيق أكواد املشاريع اخلدمية حسب املواصفات املعتمدة  ،حبيث تُراعى سالمة مستخدميها
ومجالية املظهر.
 -3معاجلة الشكل اخلارجي للمباني يف طريق امللك فيصل قرب املنطقة الرتاثية .
ويف نهاية االجتماع وجه مسو احملافظ بتشكيل جلنة تشارك فيها اجلامعة القرتاح حلول للعقبات اهلندسية وتطوير
املنطقة الرتاثية .
وتسعى االدارة العامة للمشروعات والشؤون الفنية إىل تنمية مفهوم املسؤولية االجتماعية و تدرك أن هذا املفهوم
يساعد يف التنمية املستدامة ويعد واحداً من دعائم احلياة اجملتمعية الضرورية ،وتتبلور أنشطة االدارة يف تقديم بعض
االستشارات اهلندسية ورعاية بعض الربامج االجتماعية.
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 :5/2إجنازات إدارة املشروعات والشؤون الفنية لعام 1439/1438هـ:
 حصلت االدارة على جائزة معالي مدير اجلامعة للجودة والتميز (املستوى الربونزي) يف فئة االدارات.
 إعتماد األدلة االجرائية يف تصميم واشراف وتنفيذ املشاريع االنشائية من معالي مدير اجلامعة.
 تدريب عدد من طالب كلية اهلندسة يف بعض املشاريع.
 تأهيل عدد من املكاتب االستشارية واملصانع واملوردين.
 العمل على مشروع تظليل بعض املواقف يف كل من اجملمعة والزلفي والغاط وحوطة سدير ورماح.
 املساهمة يف ختطيط التعديالت املطلوبة على القواطع اجلبسية يف بعض املشاريع حتت اشراف وتنفيذ
اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة.
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الفصل الثالث:

الصعوابت والرؤى املستقبلية
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 1/3الصعوابت ال تواجه اإلدارة:
جدول رقم ( :)5الصعوابت واملعوقات ال تواجه اإلدارة
م

مقرتح التحسني

الصعوابت واملعوقات

• رلب زايدة ابلوظائف اهلندسية والفنية.
1

عدم الكفاية أبعداد املهندسني الورنيني.

2

إفتقار اإلدارة للدورات التدريبية.

• التعاقد مع بعض املهندسـ ـ ـ ــني لسـ ـ ـ ــد حاجة النقص لبعض
التخصصات املطلوبة.

• التعاقد مع مكتب اس ـ ــتش ـ ــاري كدعم فين لعدم توفر الكوادر
الورنية.

3

4

• رلب دورات هندسية متخصصة ملنسويب اإلدارة.
• ض ـ ـ ـ ـ ــرورة العمــل على نظــام خــاق بتحــديــد كفــاءة املقــاولني

أتخر املق ــاولني املتكرر يف تق ــدد اإلعتم ــادات اخل ــاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ابملواد

العاملني على مش ـ ـ ــاريع اجلامعة تعتمد بش ـ ـ ــكل رئيس ـ ـ ــي على

والزايدات ممــا يعيق املــالــك من إ ــاذ قرارات مهمــة يف املش ـ ـ ـ ـ ــروع

تنفيذ املش ـ ــاريع املش ـ ــاانة و مؤهغت كادره الفين والتأكد من

القدرة على حتقيق األهداف املرجوة منه.

مع إمكانية عدم اإلحاله عليه يف حال ثبوت تعثرة يف مشاريع

واملقــاولني من البــارن واملخططــات التنفيــذيــة وحص ـ ـ ـ ـ ــر الوفورات

وابلتايل أتخر إجناز األعمال يف املوقع والنتيجة تعثر املش ـ ــروع وعدم

أتخر صرف املستحقات املالية للمقاولني.

 :2/3منو اإلدارة و

دراس ـ ـ ــة القدرة الفنية و املاليه للمقاول و خرباته الس ـ ـ ــابقة يف

حس ـ ـ ـ ـ ــن تنفيذة ملا س ـ ـ ـ ـ ــبق من مش ـ ـ ـ ـ ــاريع قبل اإلحاله عليه،
سابقة.

• التنسـ ــيق مع االدارة العامة للشـ ــؤون املالية واالدارية بتس ـ ـريع
اجراءات الصرف

مراحل التطور:

و ابلنظر إىل منو أقسـ ــام و ص ـ ـصـ ــات اإلدارة فقد ئ الرتكيز بشـ ــكل رئيسـ ــي على إنشـ ــاء نظام اإلجراءات اإلدارية و الفنية إلدارة
املش ــاريع و ذلك حيث ئ اس ــتحداث مكتب إدارة املش ــاريع و قد تطور منو اإلدارة من خغل مراحل تطور إنش ــاء نظام اإلجراءات
املذكور و ال سيتم ذكرها أدله.
 مراحل التطور لإلدارة:
 املرحلة األوىل  :أتسيس مكتب إدارة املشاريع:
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و يتم يف هذه املرحلة وضع القواعد و األسس و اإلجراءات اإلدارية و الفنية ال سيتم العمل انا لضبط آلية العمل ابملشاريع يف
مراحلها كما تشـ ــمل تلك اإلجراءات كافة التعليمات و خطوات العمل و اإلجراءات اإلدرية و الفنية املتعلقة بتسـ ــلسـ ــل سـ ــري
العمل اهلندسي بداية من ررح املشروع للدراسة والتصميم و إنتهاءاً ابلتسليم اإلبتدائي لألعمال من املقاول.

 املرحلة الثانية  :تطوير النماذج و اإلجراءات:
و تشمل هذه املرحلة على األعمال التالية:

 .1حتديث مناذج العقود للمشاريع االنشائية اخلاصة ابلتصميم و اإلشراف و التنفيذ ملشاريع األبنية اجلامعية.
 .2استحداث كراسات للشروط املرجعية اخلاصة ابلدراسات و التصاميم اهلندسية و االشراف اهلندسي.

 .3العمل على أتهيل املكاتب االستشارية العاملة مع اجلامعة اندف رفع نوعية العمل اهلندسي و زايدة جودة املنتج النهائي.

 .4اس ـ ـ ــتحداث مناذج خاص ـ ـ ــة بتأهيل املكاتب اهلندس ـ ـ ــية و املوردين اندف بناء قاعدة بيالت أبمساء املكاتب اهلندس ـ ـ ــية
و املوردين املعتمدين لدي اجلامعة.

 .5حتديث مناذج اجلامعة املتعلقة ابلعقود.

 .6عمل دليل اسرتشادي خاق إبدارة املشاريع يف اجلامعة يشمل على إجراءات و خطوات العمل ملراحل املشروع املختلفة.
 .7العمل علي بناء النماذج اإلدارية و الفنية املتعلقة مبراحل املشــروع املختلفة  ،و تشــمل مناذج التصــميم و مناذج اإلشـراف
اهلندسي ابإلضافة اىل مناذج إدارة املشاريع بشكل عام.

 املرحلة الثالثة  :تعميم تطبيق نظام إدارة املشاريع على كافة املشاريع:
ويتم يف هذه املرحلة تعميم نظام إدارة املشاريع اندف ضبط العمل ابملشاريع و زايدة فعاليتها و إجنازها ابإلضافة إىل متابعة تنفيذ
االستشاريني و املقاولني لتعليمات النظام اجلديد يف مشاريع اجلامعة.

 : 3/3رؤية اإلدارة بوضع خطط تطويرية مستقبلية إلدارة املشاريع :
 .1تطوير نظــام متكــامــل لتنفيــذ مجيع املش ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع و رفع مس ـ ـ ـ ـ ــتوى اإلجنــاز و كــذلــك على مس ـ ـ ـ ـ ــتوى مش ـ ـ ـ ـ ـ ــاريع التحــديــث
و التنمية إبعداد املؤهلني للتوظيف و تدريب القوى العاملة املاهرة للقيام بتنفيذ املشاريع.
 .2أتمني املواد و قطع الميــار الغزمــة ألفضـ ـ ـ ـ ـ ــل جودة عــاليــة واملشـ ـ ـ ـ ـ ــاريع بتكــاليف منخفضـ ـ ـ ـ ـ ــة ،و بنــاء خمزون من قطع الميــار
و املواد الغزمة للمشاريع و تنظيم عمليات الشراء و التخزين.
 .3دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة و حتــديــث التصـ ـ ـ ـ ـ ــاميم و الواثئق الغزمــة للمش ـ ـ ـ ـ ــروع ح يصـ ـ ـ ـ ـ ــل إىل درجــة عــاليــة من عــا اهلنــدسـ ـ ـ ـ ـ ــة املعمــاريــة
و اهلندسة ومواكبة التقنيات احلديثة يف جمال املشاريع.
 .4العمل على رفع كفاءة املهندسني و الفنيني و املشرفني على إدارة املشروع من خغل املشاركة يف خمتلف الدورات التدريبية.
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 .5املش ـ ـ ـ ـ ـ ــاركــة يف اخلطــة االسـ ـ ـ ـ ـ ـرتاتيجيــة إلدارة املش ـ ـ ـ ـ ــروع من أجــل التوص ـ ـ ـ ـ ـ ــل إىل درجــة عــاليــة من التق ـدم من خغل البنــاء
و اإلشراف على اجلودة و املستمر من البداية و ح هناية العمل يف املشروع للحصول على بناء معماري مميز و فريد من نوعه
عاملياً ،و ملا فيه مصلحة الطغب و ال سيما من مستوايت اجملتمع بصفة عامة.
 .6وضع توصيات ملراحل تنفيذ اخلطة العامة و اعتماد و متابعة تنفيذها مبا يتماشى مع السياسة العامة للجامعة.
 .7وضع اخلطة العامة للمدينة اجلامعية مبين على سياسات اجلامعة.
 .8العمل على التصاميم و واثئق البناء ،وبناء على اخلطط ال ئ اعتمادها ملراحل اخلطة العامة للجامعة و فروعها.
 .9عمل الدراسات الفنية للتحليل و العروض والتوصيات.
 .10مشاريع اإلشراف املباشر على التنفيذ و متابعة مكاتب اإلشراف على التنفيذ.
 .11متابعة استغم املشاريع النهائي ابلتنسيق مع إدارة التشميل و الصيانة.
 .12متابعة اسـ ــتغم املشـ ــاريع النهائي و عمل كافة اإلجراءات القانونية الغزمة عند احلاجة و وضـ ــع حد لكافة اإلجراءات القانونية
للمشاريع.
 .13التنسيق بني املقاول وإدارة التشميل والصيانة خغل فرتة الضمان.
 .14تنفيذ الرتميم والتعديل وإعادة أتهيل مباين اجلامعة

 4/3مؤشر األداء
إن مؤشرات األداء تساعد يف حتديد وقياس مدى التقدم جتاه األهداف املوضوعة ،ومؤشر قياس األداء "كفاية البنية التحتية" يندرج

حتت اهلدف االسـ ـرتاتيجي الرابع للجامعة "تطوير البنية التحتية والتقنية ورفع كفاءهتا التش ــميلية" و كن تقس ــيم تقييم هذا املؤش ــر إىل

قسمني :

 .1الوضع القائم :ويتم تقسيمه إىل ستة أقسام :

 البنية التحتية يف املدينة اجلامعية ابجملمعة.
 البنية التحتية يف جممع الكليات ابلزلفي.
 البنية التحتية يف جممع الكليات ابلماط.
 البنية التحتية يف جممع الكليات برماح.

 البنية التحتية يف جممع الكليات حبورة سدير.
 نسبة املباين اململوكة للجامعة.

حيث أن القيمة ( مؤشر قياس األداء ) =

جمموع املؤشرات
عدد املؤشرات

 .2االحتياجات املستقبلية:

اخلطط موضوعة لتطوير البنية التحتية لتواكب متطلبات املشاريع القادمة يف املدن اجلامعية ،وعلى املدى القصري يتوقع أن يستكمل

انشـ ــاء أربع مشـ ــاريع هي مبىن اإلدارة والعمادات ،مبىن كلية العلوم الطبية ،املباين العاجلة للطالبات واملباين املسـ ــاندة (كلية الطب،
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كلية اهلندســة ،كلية اجملتمع ،كلية الرتبية) والبنية التحتية القائمة تلا احتياجات هذه املشــاريع وابلتايل تقليل املباين املســتأجرة لصــاحل

اجلامعة.

 حتليل املؤشر :
جدول رقم ( )6البنية التحتية يف املدينة اجلامعية ابجملمعة
العنصر

الطرق

مواقف السيارات

املياه

الكهرابء

الصرف الصحي

تصريف مياه االمطار

إمجايل النسبة

نسبة الكفاية

%90

%90

%90

%100

%60

%10

%73.3

جدول رقم ( )7البنية التحتية يف جممع الكليات ابلزلفي
العنصر

الطرق

مواقف السيارات

املياه

الكهرابء

الصرف الصحي

تصريف مياه االمطار

إمجايل النسبة

نسبة الكفاية

%90

%90

%90

%100

%60

%10

%73.3

العنصر

الطرق

مواقف السيارات

نسبة الكفاية

%100

%90

العنصر

الطرق

مواقف السيارات

نسبة الكفاية

%100

%90

العنصر

الطرق

مواقف السيارات

نسبة الكفاية

%100

%90

جدول رقم ( )8البنية التحتية يف جممع الكليات ابلماط
املياه

الكهرابء

%100 %90

الصرف الصحي

تصريف مياه االمطار

إمجايل النسبة

%60

%70

%85

جدول رقم ( )9البنية التحتية يف جممع الكليات برماح
املياه

الكهرابء

%100 %90

الصرف الصحي

تصريف مياه االمطار

إمجايل النسبة

%60

%70

%85

جدول رقم ( )10البنية التحتية يف جممع الكليات حبورة سدير
املياه

الكهرابء

%100 %90

الصرف الصحي

تصريف مياه االمطار

إمجايل النسبة

%60

%70

%85
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جدول رقم ( )11نسبة املباين اململوكة للجامعة
عدد اجملمعات

املدينة

ملك

مستأجر

اجملمعة

10

6

الزلفي

5

5

الغاط

2

0

رماح

2

0

حوطة سدير

2
)%64( 21

1
)%36( 12

اجملموع

36%

ملك
مستأجر

64%

شكل رقم ( )11نسبة املباين اململوكة للجامعة

 مؤشر قياس االداء :

𝟔𝟒% + 𝟒𝟎𝟏. 𝟔%
= 𝟕𝟕. 𝟔 %
𝟔
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وسيلة االتصال
هاتف 0164042172 :
فاكس 0164042183 :
بريد إلكرتوين :
gap@mu.edu.sa
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