
                                                                                             التعليموزارة 

 : اخلميس ــومـــاليـــــ                              للتعليم مبنطقة الرياض                                                                                        اإلدارة العامة

  هـ23/5/1437:  ـاريخـالـت                                                                                                                                                                    إدارة اإلعالم

  م3/3/2016 :ــــق وافـامل                                                                                                           امللف الصحفي 

 

 

 1 

jf@moe.gov.sa                                   :453656501فـــاكس: 01 4536161تــلـفــون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  أخبار اإلدارة  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االقتصادية
 قال لـ "االقتصادية" : إن مقاولين سعوديين تسببوا في التعثر ويعملون على تعديل العقود

 مشروع مدرسة متعثر وعالقتنا بالشركة الصينية انتهت 700«: مالتعلي»
 عبد السالم الثميري من الرياض

مشروع تعليمي متعثر من مقاولين سعوديين في جميع مناطق المملكة،  700أفصح الدكتور أحمد محمد العيسى وزير التعليم، عن وجود أكثر من 

ع المتعثرة، وأنهم يعكفون على تعديل بعض العقود، أو سحبها من المتعثرين، وأن عالقتهم مؤكدا وجود ملف خاص في الوزارة لمعالجة المشاري

 .بالشركة الصينية انتهت

وذلك وقال العيسى لـ"االقتصادية" إن الوزارة أسندت تنفيذ واستكمال مشاريع المدارس المتعثرة من الشركة الصينية إلى شركة تطوير المباني، 

مشروع متعثر على مستوى المملكة من مقاولين سعوديين، غير الشركة  700واستكمال المباني، حيث يوجد أكثر من وفق خطة واضحة بإعادة 

 .الصينية

ومة وبين أن هناك ملفا كامال لدى الوزارة لمعالجة الوضع، ومحاولة تعديل العقود أو سحبها من المقاولين المتعثرين، للوصول إلى إيجاد منظ

التعليمية بشكل جيد، وتساعد المعلمين وكل ما له عالقة بالعملية التعليمية بأداء واجباتهم، على أحسن وجه، وتساعد الطالب  مدارس تخدم العملية

 .على التفاعل مع العملية التعليمية والتواجد في المدرسة لالستفادة من كل اإلمكانات الموجودة

لتعليم في مدرسة نافع بن جبير، التي نفذتها شركة تطوير للمباني في الرياض أمس، وأوضح وزير التعليم عقب تدشين حزمة من مشاريع جديدة ل

ع، أن المشاريع الجديدة أعدت وفق موصفات عالية جداً، ووفق منظومة احترافية، مشيرا إلى أن ذلك سيقلل كثيرا نت التأخر في تنفيذ المشاري

 .وسيقلل من التكلفة

 .تي تشرف عليها شركة تطوير للمباني ستكون على أعلى الموصفات، ولن تكون فيها مشاكل معمارية فنيةوأكد ثقتة بأن المشاريع الجديدة ال

مشروعاً تم إنجازها في الرياض، يدل على حرص  50من جانبه، أكد المهندس فهد الحماد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني، أن تدشين 

وفق أعلى المواصفات والمقاييس التي تراعيها الشركة، وكذلك االلتزام بتسليم مجموعة من المشاريع  وزارة التعليم على تنفيذ المباني المدرسية

شهراً، مع ضمان تحقيق مستويات جودة عالية في إنشاء المباني وصيانتها، والمساهمة في تحسين وتطوير البيئة  12في فترة قياسية تصل إلى 

 .لتعليمالتعليمية مما يؤثر إيجاباً في مخرجات ا

تطوير وقال إن الشراكة مع وزارة التعليم من خالل اعتماد وزير التعليم، قراراً بإسناد جميع مشاريع المباني التعليمية واإلدارية إلى شركة 

ناء المدارس المنفذة للمباني، ابتداًء من المباني اإلدارية الجديدة والمؤجلة، إلى المشاريع المتعثرة المفسوخ عقودها، كذلك تسليم جميع مشاريع ب

 .من قبل الشركة الصينية المتعثرة والمفسوخ عقودها، لطرحها وترسيتها وإدارة عقودها

وأوضح أن شركة تطوير للمباني تنتهج التخطيط العام لمتطلبات المدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم، وبرمجة المشروعات حسب التوزيع 

وتصميم نماذج جديدة للمدارس، وتطبيقها على المواقع، من خالل إعداد وثائق تنفيذها، ومنافسات التنفيذ الجغرافي للمواقع والنماذج المناسبة، 

ة وطرحها على المقاولين، وإدارة عقودها، وإدارة مشروعات التنفيذ، واإلشراف على اإلنشاء والتجهيز، وصيانة المباني القائمة والمستقبلي

 .وترميمها

مدرسة متوافقة مع المتطلبات الجديدة للبيئة التعليمية، من فصول دراسية ومعامل علمية وغرف لمصادر  50تشمل  مشروعا 35ودشنت الوزارة 

توفير التعلم وللكوادر التعليمية، إضافة إلى مراعاة تطبيق المواصفات واألنظمة في المنشآت التعليمية لتوفير مبنى ذكي وصديق للبيئة، كذلك 

ن مالعب عشبية وساحات مظللة، وأفنية داخلية بمسارح مجهزة بتقنيات حديثة، وكذلك الصاالت المغلقة متعددة مرافق رياضية ترفيهية، م

 .االستخدامات

https://www.aleqt.com/2016/03/03/article_1035283.html 
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 الرياض
 أكد أن المشروعات الجديدة ستكون على أعلى المواصفات

 مشروع مدرسي متعثر 700وزير التعليم: وضعنا خطة لمعالجة 
 صالح الحميدي -الرياض 

 .سيةكشف د. أحمد العيسى وزير التعليم عن إسناد مشروعات الشركة الصينية المتعثرة إلى شركة تطوير المباني لالستكمال تنفيذ المباني المدر    

ان لدى الوزارة ملفا كامال لمعالجة الوضع ومحاولة تعديل العقود مشروع متعثر على مستوى المملكة، مبيناً  700وقال: "إن لدى الوزارة حاليا اكثر من 

 ."أو سحبها من المقاولين وتنفيذها من خالل شركات تطوير المباني

ة أو وأكد الوزير أن مشروعات المدارس الجديدة التي تشرف عليها شركة تطوير للمباني ستكون على أعلى المواصفات ولن يكون فيها أي مشاكل فني

 .ئية بإذن هللاإنشا

وقال ل" الرياض "عقب تدشينه ظهر أمس مشروعات جديدة للتعليم نفذتها شركة تطوير للمباني، إن المشروعات المدرسية الجديدة أعدت وفق 

يدة التي وصفها مواصفات عالية جدا ومنظومة احترافية ستقلل كثيرا من التأخر والكلفة في تنفيذها، معبرا عن سعادته بتدشين تلك المشروعات الجد

 .إلى إيجاد منظومة من المدارس التي تخدم العملية التعليمية بشكل المطلوب -بحسب حديثه-بالنقلة الكبيرة في مشروعات التعليم والتي تسعى الوزارة 

منظومة الخدمات التي تقدم لذوي ونوه الوزير إلى أن الوزارة وفرت لذوي االحتياجات الخاصة برنامجا كامالً، مؤكداً على حرص الوزارة على تطوير 

 .االحتياجات الخاصة ودمجهم في التعليم بشكل عام

وكان التدشين قد شهد حضور عدد من مسؤولي الوزارة والقيادات في شركة تطوير المباني والشركات الشقيقة تحت مظلة مشروع خادم الحرمين 

 .التي جاءت باكورة المشروعات التي تنفذها الشركة حاليالتطوير التعليم، وذلك في مبنى مدرسة نافع بن جبير بالرياض 

فات والمقاييس من جانبه نوه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني م. فهد الحماد، بحرص وزارة التعليم على تنفيذ المباني المدرسية وفق أعلى المواص

( شهرا، مع ضمان تحقيق مستويات جودة عالية في االنشاء و صيانتها، والمساهمة 12التي تراعيها الشركة، وااللتزام بتسليم في فترة قياسية تصل إلى )

 .في تحسين وتطوير البيئة التعليمية

وتجهيزها وأضاف: "ان الشركة تعمل حالياً على تنفيذ األولويات من خالل تسريع إجراءات تسليم مجموعات من المباني المدرسية التي ينتهي تنفيذها 

ه، واالنتهاء من تنفيذ المشروعات المتخصصة المسندة إلى الشركة، وتسليم مشروع مكتب الوزارة في مدينة 1437-1436للعام الدراسي  الستقبال الطلبة

 ."جدة، وتوفير أكبر عدد من النماذج المدرسية لتصاميم المدارس الجديدة

http://www.alriyadh.com/1134123 

 الرياض
 ية من أجل طالبهتكريم ُمعلِّم قطع إجازته المرض

 منصور الحسين -الرياض 

م مدير مكتب التعليم بروضة الرياض؛ عماد بن محمد الهذيل، الُمعلِّم فهيد بن حمود القحطاني، أحد منسوبي مدرسة سهيل بن عمرو اال     بتدائية كرَّ

 .مستقبل أبنائه الطالب بعد أن غيّبه عنهم المرضبالرياض، الذي تحامل على نفسه، وعاد إلى مدرسته في أثناء إجازته المرضية، حرصاً على 

 .علمينواختار "الهذيل"؛ فترة الطابور الصباحي لتكريم الُمعلِّم أمام زمالئه وطالبه، وهو ما القى فرحة المحتفى به، وشعوراً طيباً لدى الم

ضه لوعكة  20ياً ب وكان الُمعلِّم فهيد القحطاني؛ قد فضل صخب الميدان التعليمي على فراش المرض، ُمضح يوماً هي حقه النظامي من جّراء تعرُّ

الشريحة  صحية أجبرته على مالزمة المنزل، غير أن هّم التحصيل العلمي لطالبه قاده إلى التحامل على المرض، مسجالً سطراً جديداً في قائمة وفاء

 .الكبيرة من المعلمين لمهنتهم، في ظل حاالت فردية أساءت للتربية والتعليم

http://www.alriyadh.com/1134015 

 الرياض
 المرشد يتوج متوسطة الوادي ببطولة مجد

برعاية مدير التعليم بمنطقة  1-3توجت متوسطة الوادي بكأس بطولة مجد الرياضية للمدارس بعد فوزها في المباراة النهائية على متوسطة نجد بنتيجة    

يم بشمال الرياض صالح التويجري وعدد من القيادات التعليمية، وحصل الطالب فيصل القحطاني من الرياض محمد المرشد وحضور مدير مكتب التعل

رهم متوسطة حي الوادي على جائزة الهداف وعبدهللا الغشم من متوسطة حي الوادي على جائزة أفضل العب. وتميز الفريق بتواجد العبين عدة ينتظ

 .يمد واداريي الفريق رائد النشاط أحمد الصفراني وفهد الحميدي وبدعم من قائد المدرسة عبدالرحمن العمرمستقبل بارز بقيادة المدرب عبدالعزيز أبوح
http://www.alriyadh.com/1134157 
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 الرياض
 تعليم الرياض يعرض تجربته في تشغيل المقاصف بالتعاون مع األسر المنتجة

 منصور الحسين –الرياض 

للبنات لالطالع على تجربتها المتميزة في تشغيل المقصف المدرسي  156ومن الجمعيات الخيرية بالرياض الثانوية  زار وفد من وزارة التعليم    

 بمساندة االسر المنتجة وتطبيق تجربة البيع الذاتي

فية لألسر المنتجة ويرفع ويهدف هذا المشروع إلى تقديم أغذية طازجة للطالب والطالبة وفق االشتراطات الصحية، كما يساهم في إعطاء فرص وظي

خدمات  المستوى المعيشي لها اقتصادياً وتعليمياً وصحياً ويساعد على تطوير أداء الشركات المتعهده لألغذية. وفي هذا الصدد ذكرت مديرة إدارة

سر التي ألبمخبوزات وشطائر تنتجها االطالب بتعليم الرياض البندري القريني أن هذا المشروع له جانبان، األول تمويل المقاصف من قبل المتعهدين 

الرياض. تتبع الضمان االجتماعي والجمعيات الخيرية المسجلة رسمياً في وزارة الشؤون االجتماعية وبإشراف مباشر من إدارة خدمات الطالب بتعليم 

ختيار األسرة الي أن اإلدارة وضعت معايير أما الجانب اآلخر فهو تمكين أسرة واحدة فقط بعقد كامل إلدارة وتشغيل مقصف مدرسي، وأكدت القرين

جوب المنتجة التي ستشغل المقصف واشترطت أن تكون تحت مظلة أي قطاع تابع لوزارة الشؤون االجتماعية، كما ألزمت اإلدارة األسرة المشغلة بو

ها خبرة في هذا المجال. وقالت القريني ان تعليم وجود شهادات صحية من اإلدارة العامة لصحة البيئة تخولها للعمل في قطاع التغذية وأن يكون لدي

أنه  الرياض خصص بريدا الكترونيا لكل شركة في حال أرادت المدارس التبليغ عن أي مخالفة على الشركات، ونتلقى االستفسارات ونرد عليها، كما

 .اشترط على الشركة توظيف مندوب يتلقى الشكاوى والبالغات

http://www.alriyadh.com/1134133 

 اجلزيرة
 بحضور نائب المحافظ

  بالمزاحمية« شكرا حماة الوطن»اختتام فعاليات 
 :الثاقب محمد - الجزيرة

بمدرسة حضار االبتدائية، حيث ألقى قائد المدرسة مشعل العتيبي « شكرا حماة الوطن» بحضور نائب محافظ المزاحمية صالح آل رافع اختتمت صباح أمس فعاليات 

جهود بالحضور وشكر فيها نائب المحافظ لرعايته هذا الحفل، وأشاد بدور رجال األمن في الذود عن أرض الحرمين ودحر أعداء الوطن، ومثنيا على  كلمة رحب فيها

ء وزرع حب الوطن وغرسه في زمالئه في العمل. بعد ذلك ألقى نائب المحافظ كلمة أكد فيها على أهمية دور ورسالة التعليم السامية في تعزيز الروح الوطنية لدى النش

 .نفوس الطالب، مشيدا بدور رجال األمن البواسل في حفظ األمن واالستقرار

يحاكون فيه انتصارات بعد ذلك استمع الجميع إلى كلمة مسجلة لخادم الحرمين الشريفين عن دور المواطن في حماية وطنه، ثم شاهد الجميع مشهدا تمثيليا للطالب 

، وفي نهاية الحفل قام آل رافع بتسليم الدروع التذكارية للجهات المشاركة والداعمة والمعلمين. ثم قدم «شكرا حماة الوطن» ثم قصيدة بعنوان  وشجاعة رجال األمن،

 .العتيبي هدية لنائب المحافظ على رعايته للحفل الختامي

 .األمور والطالب وحضر الحفل الختامي عدد من رؤساء الدوائر الحكومية ومديري المدارس وأولياء

http://www.al-jazirah.com/2016/20160303/ln77.htm 

 اجلزيرة
 مدرسة جديدة 50وزير التعليم يدشن 

 :الطيار غدير - السهلي ناصر - الجزيرة

بحضور عدد من مسؤولي  دشَّن معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى أمس حزمة من مشاريع جديدة للتعليم نفذتها شركة تطوير للمباني،

 .ياضالوزارة والقيادات في الشركة والشركات الشقيقة تحت مظلة مشروع خادم الحرمين لتطوير التعليم، وذلك في مبنى مدرسة نافع بن جبير بالر

ح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد، أن رعاية معالي الوزير وتدشينه  نجز في مدينة الرياض تؤكد حرص مشروعاً أُ  50وصرَّ

المشاريع في فترة وزارة التعليم على تنفيذ المباني المدرسية وفق أعلى المواصفات والمقاييس التي تراعيها الشركة، وكذلك االلتزام بالتسليم مجموعة من 

ا، والمساهمة في تحسين وتطوير البيئة التعليمية مما ( شهراً، مع ضمان تحقيق مستويات جودة عالية في إنشاء المباني وصيانته12قياسية تصل إلى )

 .يؤثر إيجاباً على مخرجات التعليم

باني التعليمية وأكد على الشراكة مع وزارة التعليم من خالل اعتماد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى قراراً بإسناد جميع مشاريع الم

ابتداًء من المباني اإلدارية الجديدة والمؤجلة، إلى المشاريع المتعثرة المفسوخ عقودها، كذلك تسليم جميع مشاريع  واإلدارية إلى شركة تطوير للمباني،

 .بناء المدارس المنفذة من قبل الشركة الصينية المتعثرة والمفسوخ عقودها، لطرحها وترسيتها وإدارة عقودها
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م، في سرعة تنفيذ المشروعات 2013كة تطوير للمباني من انطالق أعمالها في الربع األول من وجاء القرار الوزاري بعد اإلنجازات التي حققتها شر

اندة للتعليم، وتحقيق التعليمية واإلدارية، كذلك مساندة الوزارة في التركيز على األنشطة الرئيسة المتعلقة بالعملية التعليمية دون إشغالها بالخدمات المس

 .المالية التي تنفقها الدولة على المباني التعليميةقيمة مضافة مقابل المخصصات 

مدن رئيسة )الرياض، ومكة  3منشأة تعليمية وإدارية لصالح وزارة التعليم في  416هـ، بتنيفذ 1433باشرت شركة تطوير للمباني منذ إنشائها عام 

لب وطالبة. كذلك قامت الشركة مؤخراً باالنتهاء من تصاميم نماذج طا 196000المكرمة، وجدة(، فيما وصلت الطاقة االستيعابية للمباني المدرسية إلى 

، بعد عقد العديد مدرسية جديدة، ويعد هذا أول تغيير لجميع النماذج التصميمية للمباني المدرسية على مستوى وزارة التعليم )لكافة مراحل التعليم العام(

ة والطالبات والمعلمين لتحديد متطلباتهم وتطلعاتهم في المدارس. إضافةً إلى االستفادة من ورش العمل وبمشاركة بعض المختصين واستطالع رأي الطلب

، من نماذج وتجارب ناجحة في دول الخليج وبريطانيا وإيرلندا والسويد، واستقطاب خبرات وطنية وعالمية للتصميم من خالل )منافسات معمارية

تحسين البيئة التعليمية، من أنظمة التهوية مباني تخدم حركة ذوي االحتياجات الخاصة، مع الحرص ومسابقة معمارية(، لتطوير تصاميم حديثة ومبتكرة ل

 .على ضمان سالمة المنشآت المدرسية التي تقوم باإلشراف على تنفيذها

التوزيع الجغرافي للمواقع والنماذج  كما تنتهج تطوير للمباني التخطيط العام لمتطلبات المدارس بالتنسيق مع وزارة التعليم، وبرمجة المشروعات بحسب

، وإدارة المناسبة، وتصميم نماذج جديدة للمدارس وتطبيقها على المواقع، من خالل إعداد وثائق تنفيذها، ومنافسات التنفيذ وطرحها على المقاولين

 .المستقبلية وترميمهاعقودها، وإدارة مشروعات التنفيذ، واإلشراف على اإلنشاء والتجهيز، وصيانة المباني القائمة و

مدرسة متوافقة مع المتطلبات الجديدة للبيئة التعليمية، من فصول دراسية ومعامل علمية وغرف  50مشروعاً تحتوي  35ودشن معالي وزير التعليم 

بنى ذكي وصديق للبيئة، كذلك توفير لمصادر التعلم وللكوادر التعليمية، إضافة إلى مراعاة تطبيق المواصفات واألنظمة في المنشآت التعليمية لتوفير م

 .ستخداماتمرافق رياضية ترفيهية، من مالعب عشبية وساحات مظللة، وأفنية داخلية بمسارح مجهزة بتقنيات حديثة، وكذلك الصاالت المغلقة متعددة اال

من المباني المدرسية التي ينتهي تنفيذها وتجهيزها وتعمل شركة تطوير للمباني حالياً على تنفيذ األولويات من خالل تسريع إجراءات تسليم مجموعات 

هـ، واالنتهاء من تنفيذ المشروعات المتخصصة المسندة إلى الشركة، وتسليم مشروع مكتب الوزارة في 1437-1436الستقبال الطلبة للعام الدراسي 

على دراسة بدائل التمويل الممكنة واعتمادها لتوفير السيولة النقدية  مدينة جدة، وتوفير أكبر عدد من النماذج المدرسية لتصاميم المدارس الجديدة، والعمل

القطاع الالزمة للصرف على المشروعات وضمان عدم تعثرها، ودراسة الفرص االستثمارية الممكنة لدعم وزارة التعليم لالستفادة منها بالشراكة مع 

 .الخاص

http://www.al-jazirah.com/2016/20160303/ln66.htm 

 

 كاظع

 وزير التعليم يّدشن عدة مشاريع نفذتها شركة "تطوير" للمباني
مسؤولي ّدشن وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى اليوم ، حزمة من مشاريع جديدة للتعليم نفذتها شركة "تطوير" للمباني، بحضور عدد من 

 .التعليم، وذلك في مبنى مدرسة نافع بن جبير بالرياض الوزارة والقيادات في الشركة تحت مظلة مشروع خادم الحرمين لتطوير
مدرسة متوافقة مع المتطلبات الجديدة للبيئة التعليمية، من فصول دراسية ومعامل علمية وغرف  50مشروعاً تحتوي على  35وشملت المشاريع 

لمنشآت التعليمية لتوفير مبنى ذكي وصديق للبيئة، كذلك توفير لمصادر التعلم وللكوادر التعليمية، إضافة إلى مراعاة تطبيق المواصفات واألنظمة في ا
مرافق رياضية ترفيهية، من مالعب عشبية وساحات مظللة، وأفنية داخلية بمسارح مجهزة بتقنيات حديثة، وكذلك الصاالت المغلقة متعددة 

 .االستخدامات
مشروعاً أُنجز في مدينة الرياض تؤكد  50بأن رعاية معالي الوزير وتّدشينه ونوه الرئيس التنفيذي لشركة "تطوير" للمباني المهندس فهد الحماد، 

ن المشاريع حرص وزارة التعليم على تنفيذ المباني المدرسية وفق أعلى المواصفات والمقاييس التي تراعيها الشركة، وكذلك االلتزام بتسليم مجموعه م
ستويات جودة عالية في إنشاء المباني وصيانتها، والمساهمة في تحسين وتطوير البيئة ( شهراً، مع ضمان تحقيق م12في فترة قياسية تصل إلى )

 .التعليمية مما يؤثر إيجاباً على مخرجات التعليم
مشاريع جميع  وأكد المهندس الحماد على الشراكة مع وزارة التعليم من خالل اعتماد معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، قراراً بإسناد

فسوخ عقودها، كذلك المباني التعليمية واإلدارية إلى شركة "تطوير" للمباني، ابتداًء من المباني اإلدارية الجديدة والمؤجلة، إلى المشاريع المتعثرة الم
 .ارة عقودهاتسليم جميع مشاريع بناء المدارس المنفذة من قبل الشركة الصينية المتعثرة والمفسوخ عقودها، لطرحها وترسيتها وإد

م، في سرعة 2013وأشار إلى أن القرار الوزاري جاء بعد االنجازات التي حققتها شركة "تطوير" للمباني من انطالق أعمالها في الربع األول من 
ة دون إشغالها بالخدمات المساندة تنفيذ المشروعات التعليمية واإلدارية، كذلك مساندة الوزارة في التركيز على األنشطة الرئيسة المتعلقة بالعملية التعليمي

 .للتعليم، وتحقيق قيمة مضافة مقابل المخصصات المالية التي تنفقها الدولة على المباني التعليمية
44673.htmlhttp://www.okaz.com.sa/24x7/articles/20160302/article 
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