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احلرمني   خادم  لدن  من  البالغ  واالهتمام  الكرمية  الرعاية  ظل  يف 
املوؤ�س�سة  توا�سل   - اهلل  حفظهما   - االأمــني  عهده  ويل  و�سمو  ال�سريفني 
ملختلف  املياه  احتياجات  لتلبية  جهودها  املاحلة  املياه  لتحلية  العامة 
مناطق اململكة، مكر�سة قدراتها الفنية وكوادرها الب�سرية لتنفيذ خططها 
التنموية والتو�سعية يف قطاع �سناعة املياه املحالة وتوليد الكهرباء، وذلك 
من خالل اإن�ساء العديد من امل�ساريع اجلديدة التي ت�سكل رافًدا اإ�سافًيا 
يف  ي�سعها  الذي  االأمر  العاملية،  التقنيات  اأحدث  وفق  العاملة  ملحطاتها 

م�ساف املوؤ�س�سات الرائدة يف هذا القطاع احليوي الهام.
وحتر�س املوؤ�س�سة من خالل خططها وبراجمها التنموية على االإ�سهام 
يواكب متطلبات  ب�سكل  اململكة  بع�س مناطق  املحالة يف  املياه  توفري  يف 
ولعل  اململكة،  وحمافظات  مدن  يف  ال�سكاين  والنمو  العمراين  التو�سع 
كمية  بلغت  حيث  ذلك  على  �ساهد  خري  املوؤ�س�سة  تنفذها  التي  امل�ساريع 
املياه املحالة امل�سدرة خالل عام 1432 - 1433هـ حوايل )886( مليون 
مرت مكعب، وهو رقم كبري يف �سياق ما حتقق وما �سيتحقق بف�سل من 
انتهاء �سل�سلة امل�ساريع املتطورة املنت�سرة يف  اهلل وتوفيقه، ال �سيما بعد 
معظم مدن وحمافظات اململكة، والتي جاء ت�سميمها وفق نظام يراعي 

متطلبات البيئة واال�ستفادة من الطاقات املتجددة واحليوية.
طاقتها  بكامل  تعمل  وهي  املاحلة  املياه  لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة  اإن 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

معالي المهندس/ عبداهلل بن عبدالرحمن الحصين
وزير املياه والكهرباء

رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة
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ال�ساحلة  املــيــاه  مــن  املكعبة  ــار  ــت االأم مــن  املــاليــني  تنتج  اليومية 
لال�ستخدام، تاأمل من اجلميع التجاوب مع تعليمات تر�سيد ا�ستهالك 
يف  املتزايد  االرتفاع  مع  خا�سة  توفرها  ا�ستمرار  ي�سمن  مبا  املياه 
التكلفة االإجمالية الإنتاج املياه املحالة من البحر وارتفاع الطلب على 
مع  لال�ستخدام  ال�ساحلة  املياه  كميات  فيه  تتناق�س  وقت  يف  املياه 
تراجع املوارد الطبيعية على م�ستوى العامل ولي�س على امل�ستوى املحلي 
هذه  على  احلفاظ  يف  كبرية  م�سوؤوليتنا  يجعل  الــذي  االأمــر  فقط، 

النعمة الثمينة وا�ستخدامها بال�سكل املنا�سب دون هدر اأو اإ�سراف.
من  الكثري  املاحلة  املياه  لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة  حققت  لقد 
م�ستوى  على  ال�سناعة  تطوير هذه  واأ�سهمت يف  املو�سوعة  اأهدافها 
حتققت  متعددة  ــازات  واإجن نوعية  ابتكارات  من  قدمته  مبا  العامل 
املزيد من  ما�سية يف حتقيق  وهي  الر�سيدة،  قيادتنا  ودعم  برعاية 
االإجنازات والنتائج االإيجابية التي تنعك�س ب�سكل وا�سح يف ازدهار 

وطننا ومنائه وتقدمه ورخاء اأبنائه.
ملن�سوبي  اجلزيل  بال�سكر  اأتوجه  اأن  يل  يطيب  املنا�سبة  وبهذه 
جميًعا  يرزقنا  اأن  اهلل  ــاأل  واأ�ــس املوفقة،  جهودهم  على  املوؤ�س�سة 

االإخال�س يف القول والعمل.
واهلل املوفق،،
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املياه  م�سادر  تع�سيد  يف  م�ستمرة  وهي  املاحلة  املياه  لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة  فجر  بزوغ  منذ 
املحالة  املياه  من  مكعب  مرت  مليون   )2.8( على  يزيد  ما  اإنتاج  خالل  من  اململكة  يف  الطبيعية 
يومًيا م�ستخدمة اأكرث التقنيات تطوًرا لتحلية مياه البحر باأقل التكاليف واأكرثها �سداقة للبيئة، 
واإجراء البحوث والدرا�سات  العلمي  الرائدة يف ت�سخري البحث  العاملية  واملوؤ�س�سة من القطاعات 
الفنية لتطوير هذه التقنية احلديثة للم�ساهمة يف زيادة اإنتاج املياه املحالة وتقليل التكاليف، حيث 
يقوم معهد االأبحاث وتقنيات التحلية التابع للموؤ�س�سة باإجراء الدرا�سات واالأبحاث لتطوير العديد 
بالتعاون مع عدد من  اأو  الذاتية  اأبحاثه  املاحلة من خالل  املياه  التقنيات يف جماالت حتلية  من 

اجلهات العلمية واملتخ�س�سة داخل اململكة وخارجها.
للمياه املحالة يف العامل  ال�سعودية حتافظ على مكانتها كاأكرب منتج  العربية  وال تزال اململكة 
ال�سرقي  ال�ساحلني  العاملي من خالل )27( حمطة حتلية عاملة على  االإنتاج  بن�سبة )18%( من 
يف  كما  اخلا�س،  القطاع  مب�ساركة  اإن�ساوؤها  متَّ  التي  املحطات  اإلى  اإ�سافة  اململكة،  من  والغربي 

ال�سعيبة - 3 وال�سقيق - 2، و�سركة مرافق يف اجلبيل ال�سناعية.
يات  يف هذا العام ا�ستطاعت املوؤ�س�سة - بتوفيق اهلل - ثم بهمة اأبنائها العاملني من زيادة كمَّ
ية امليـاه املحـالة امل�سـدرة خـالل  املياه امل�سدرة بن�سبة )6.3%( عن العام املا�سي، فقد بلغت كمَّ
عـام 1433/1432هـ )885.9( مليـون متـر مكعب، ومتَّ ت�سدير )487.6( مليون مرت مكعب من 
حمطات ال�ساحل ال�سرقي وبن�سبة )55%( من اإجمايل ت�سدير املوؤ�س�سة، و)398.3( مليون مرت 
ية الطاقة الكهربائية امل�سدرة  مكعب من حمطات ال�ساحل الغربي وبن�سبة )45%(، كما بلغت كمَّ
من حمطات التحلية )15.6( مليون ميجاوات �ساعة، ويتم �سخ املياه املنتجة اإلى املناطق امل�ستفيدة 

من خالل �سبكة من خطوط �الأنابيب �لتي يبلغ �إجمايل طولها �أكرث من �أربعة �آالف كيلو مرت.
وانطالًقا من اهتمام املوؤ�س�سة بالعن�سر الب�سري قامت املوؤ�س�سة خالل هذا العام 1433/1432هـ 
الندوات  وامل�ساركة يف  لتلك اخلطط،  التدريبية  الربامج  وتنفيذ  الوظيفي  للتدرج  باإعداد خطط 
واملوؤمترات املتخ�س�سة داخلًيا وخارجًيا، اإ�سافة اإلى ما يقدمه مركز التدريب من برامج تاأهيلية 
وتطويرية، حيث بلغ عدد الربامج املنفذة )584( برناجًما ا�ستفاد منها )10342( متدرًبا، كما 

كلمة المحافظ

معالي الدكتور / عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم
نائب رئي�س جمل�س االإدارة 

حمافظ املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة
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اأُتيحت الفر�سة لعدد من من�سوبي املوؤ�س�سة لالبتعاث للح�سول على موؤهالت علمية عليا.
ويف جمال الطاقة املتجددة قامت املوؤ�س�سة بتوقيع ِعدة اتفاقيات مع �سركات وجامعات يف جمال 

تطوير ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية يف جمال التحلية احلرارية.
كما اأنَّ املوؤ�س�سة ما�سية يف ا�ستكمال م�ساريعها امل�ستقبلية التي يجري تنفيذها كم�سروع حمطة 
راأ�س اخلري لتحلية املياه بطاقة )1.025( مليون مرت مكعب ماء يومًيا وتوليد الطاقة الكهربائية 
بطاقة )2400( ميجاوات، وم�سروع حمطة التحليـة بالتنا�سح العك�سي بجدة املرحلة الثالثة بطاقة 
)240( األف مرت مكعب مـاء يوميـًا، وم�سـروع نظام نقل مياه ال�سقيق، وم�سروع نظام نقل مياه راأ�س 
اخلري - الريا�س، وم�سروع نظام نقل مياه راأ�س اخلري - حفر الباطن، وم�سروع نظام نقل مياه 
ينبع ـاملدينة )املرحلة الثالثة(، وم�سروع نظام نقل مياه الطائف - الباحة، وم�سروع نظام نقل مياه 
الليث، وم�سروع نظام نقل الغاز الطبيعي اإلى حمطات التحلية باخلرب من �سركة اأرامكو ال�سعودية، 
باالإ�سافة اإلى م�ساريع املن�ساآت اخلدمية واملجمعات ال�سكنية وغريها من امل�ساريع االأخرى اجلاري 

تنفيذها حالًيا.
رعاية  ظل  يف  املتعددة  م�ساريعها  تنفيذ  يف  ما�سية  املاحلة  املياه  لتحلية  العامة  املوؤ�س�سة  اإن 
واهتمام حكومتنا الر�سيدة بقيادة خادم احلرمني ال�سريفني و�سمو ويل عهد االأمني - حفظهما 
اهلل - ومتابعة معايل وزير املياه والكهرباء رئي�س جمل�س االإدارة واأ�سحاب املعايل وال�سعادة اأع�ساء 
اأن تكون املوؤ�س�سة  اأعينهم  جمل�س االإدارة، وجهود كل العاملني يف املوؤ�س�سة الذين ي�سعون ُن�سب 
رائدة متميزة يف �سناعة حتلية مياه البحر واإنتاج الكهرباء بكفاءة وموثوقية باأقل تكلفة ممكنة 
ال يف التنمية االقت�سادية واالجتماعية للمملكة  واأعلى مردود اقت�سادي مبا يوؤدي لالإ�سهام الفعَّ

العربية ال�سعودية.
واأدام  كل مكروه،  بالدنا من  وحفظ اهلل  وعطائهم،  املوؤ�س�سة على جهودهم  اأبناء  لكل  �سكًرا 

عليها اال�ستقرار والتقدم واالزدهار.

واهلل املوفق،،،
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مشاريع التحلية في المملكة

مدن م�ستفيدة

حمطات التحلية

خطوط �الأنابيب

م�ساريع االإنتاج امل�ستقل والقطاع اخلا�س

حمطات حتت التنفيذ

خطوط �الأنابيب حتت �لتنفيذ

City

SWCC Plants

SWCC Pipelines

IWPP

Under construction Plants

Under construction Pipelines

معة 
املج

�سقراء 

بريدة

Riyadh الريا�س

الهفوف

حفر الباطن

احل�سي

�لغاط
الزلفي

النعريية

الدمام

Khobar

 تبوك

Al Madinaاملدينة املنورة

Tabuk

مكة املكرمة

Makkah

 الباحة

 الطائف

Al Baha

خمي�س م�سيط

احد امل�سارحة
Khamis Mushiyt

 جيزان
Jisan

Abha
اأبها

احد رفيدة

Khafji

Jubail

Jubail Marafiq

Khobar

م�ساريع 
القطاع اخلا�س 

 19,682م3

 1,025,000م3
2,400 ميجاوات

 800,000م3
2,745 ميجاوات

811 ميجاوات
 432,580 م3

 حمطات
حتت التنفيذ

ينبع

Yan
bu

حقل 3,784 م3

Haql

�سبا 3,784 م3

Duba

16,740 م3الوجه
Alwajh

 11,524 م3
Umlujاأملج

 321,625 م3
Yanbuينبع

 15,480 م3
Rabighرابغ

 364,238 م3
700 ميجاوات

Jeddahجدة

582,689 م3
497 ميجاوات

ال�سعيبة
Shuaiba

 1,952 م3

 83,432 م3
62 ميجاوات

ال�سقيق

الربك

Albirk

Shuqaiq

يبة 3
ل�سع

ا

1,030,000 م3
900 ميجاوات

Sh
ua

ib
a 3

IW
PP

 212,000م3
850 ميجاوات

ال�سقيق2

 م�ساريع
االإنتاج امل�ستقل

 م�ساريع
االإنتاج امل�ستقل

Shu
qai

q 2
   I

WPP

 7,740 م3

سان
فر�

Farasan

اخلرب

خلفجي
ا

اجلبيل -  مرافق

راأ�س اخلري

 حمطات
حتت التنفيذ

 1,011,814 م3
اجلبيل1,000 ميجاوات

Ras Al-Khair

راأ�س اخلري

1,700 ميجاوات
 550,000 م3
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الخريطة التنظيمية

مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

محافظ المؤسسة

 نائب المحافظ للتشغيل
والصيانة

نائب المحافظ للشؤون الفنية 
والمشروعات

نائب المحافظ للتخطيط 
والتطوير

مدير عام الشؤون اإلدارية 
والمالية

مكتب المحافظ

اإلدارة العامة القانونية

المراقب العام

 اإلدارة العامة للتخصيص
والشؤون التجارية

إدارة التأهيل

شعبة الحسابات التجارية

 اإلدارة العامة للعالقات العامة
والصناعية

وحدة المستشارين

 اإلدارة العامة لألمن الصناعي
والبيئة

 اإلدارة العامة لمعهد األبحاث
وتقنيات التحلية

وحدة المراجعة الداخلية

برنامج التحول الرقمي

مكتب نائب المحافظ

إدارة الشؤون اإلدارية

إدارة المواد

اإلدارة العامة للتخطيط 
االستراتيجي والميزانية

اإلدارة العامة للموارد 
البشرية

اإلدارة العامة للحاسب إدارة المشتريات
اآللي والمعلومات

اإلدارة العامة للدراسات 
والتصاميم

مكتب مدير عام الشؤون 
اإلدارية والمالية

مكتب نائب المحافظ

إدارة المستودعات
اإلدارة العامة  لالتصال 
الداخلي وإدارة المعرفة

اإلدارة العامة لتنفيذ 
المشروعات

اإلدارة العامة للشؤون 
المالية

إدارة الجودةالوثائق والمحفوظات اإلدارة العامة للشؤون 
اإلدارية

فرع المؤسسة بالساحل 
الشرقي

إدارة التشغيل والصيانة 
بالساحل الشرقي

إدارة التشغيل والصيانة 
بالساحل الغربي

 اإلدارة العامة لإلسكان 
والمكاتب

فرع المؤسسة بالساحل 
الغربي

الشؤون الفنية واإلنتاجمكتب نائب المحافظ
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لمحات تاريخية

1348هـ

تكثيف  وحدتي  باإن�ساء  عبدالعزيز  امللك  اأمر 
لتقطري مياه البحر يف جدة.

1395هـ

مت ت�سغيل حمطة اأملج )املرحلة االأولى(.

1385هـ

واملياه  الــزراعــة  بـــوزارة  اإحـــداث مكتب  مت 
واخلطوات  االقت�سادية  اجلــدوى  لدرا�سة 

التمهيدية الإن�ساء حمطات التحلية.

1393هـ

ــة  مت تــ�ــســغــيــل حمــطــة اخلــــرب )املــرحــل
اإلــى مدن  املــيــاه  ونــظــام نقل  االأولــــى(، 

املنطقة ال�سرقية )املرحلة االأولى(.
1401هـ

مت ت�سغيل حمطات ينبع )املرحلة االأولى(، 
)وحدات  واأملج  الرابعة(  )املرحلة  وجدة 
املدينة  ينبع-  مياه  نقل  ونظام  �سريعة(، 

املنورة )املرحلة االأولى(.

1402هـ

مت تــ�ــســغــيــل حمــطــتــي اجلــبــيــل )املــرحــلــة 
االأولى( ورابغ )املرحلة االأولى( ونظام نقل 
البحرية  والقاعدة  امللكية  الهيئة  اإلى  املياه 
ومــديــنــة اجلــبــيــل، كــمــا مت افــتــتــاح مركز 

التدريب باجلبيل، وبداأ اأولى دوراته.

1399هـ

مت ت�سغيل حمطات الوجه و�سباء )املرحلة 
جدة  االأولــى(،  )املرحلة  فر�سان  الثانية(، 
)املرحلة الثالثة(، وحقل )املرحلة االأولى(.

1403هـ

مت ت�سغيل حمطة الربك )املرحلة االأولى(، 
و)املرحلة الثانية( ملحطتي اجلبيل واخلرب، 
نقل  �سريعة(ونظام  وحــدات   ( واخلفجي 
تغذية  وخطوط  )�أ،ب(،  �إلى�لريا�ض  �ملياه 
اإلى مدن  املياه  نقل  ونظام  الريا�س  مدينة 

املنطقة ال�سرقية ) املرحلة الثانية(.

1398هـ

مت تــ�ــســغــيــل حمـــطـــات  جـــدة )املــرحــلــة 
العك�سي  بــالــتــنــا�ــســح  الــثــانــيــة(وجــدة 
�سريعة( )وحــــدات  اخلــفــجــي  وحمــطــة 
ت�سغيل و�سيانة  املوؤ�س�سة م�سوؤولية  وتولت 

م�ساريعها ذاتًيا.

1394هـ

ــكــي الـــكـــرمي رقــم   �ــســدر املـــر�ـــســـوم املــل
باإن�ساء  ـــ  1394ه �سعبان   20 يف    49 م/ 
املاحلة(  املياه  لتحلية  العامة  )املوؤ�س�سة 
ت�سغيل  ومت  م�ستقلة،  عــامــة  كموؤ�س�سة 

حمطة اخلفجي )املرحلة االأولى(.

1389هـ

الوجه  ملحطتي  ــى(  االأول )املرحلة  ت�سغيل  مت 
و�سباء.

1390هـ

مت ت�سغيل حمطة جدة )املرحلة االأولى(.

1392هـ

املياه  حتلية  ل�سوؤون  ــوزارة  ال وكالة  اأن�سئت 
املاحلة بوزارة الزراعة واملياه.

يف  الياب�سة  على  حتلية  وحــدة  اأول  اأن�سئت 
جدة عرفت با�سم الكندا�سة.

1325هـ
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1414هـ

مت ت�سغيل حمطة جدة بالتنا�سح العك�سي 
)التو�سعة  رابــــغ  الــثــانــيــة(،  ــة  )املــرحــل

االأولى(.

1410هـ

ملحطة  الــثــانــيــة(،  )املــرحــلــة  ت�سغيل  مت 
االأولــى(  )التو�سعة  ت�سغيل  مت  كما  حقل، 

ملحطة فر�سان.

1407هـ

مت ت�سغيل )املرحلة االأولى( ملحطة العزيزية. 
االأبحاث  مركز  افتتاح  العام  هذا  �سهد  كما 

والتطوير يف اجلبيل.
1420هـ

الثانية(  )املرحلة  ينبع  حمطتي  ت�سغيل  مت 
عك�سي،  تنا�سح  الــومــيــ�ــســي+  بالتبخري 
املــنــورة  املدينة   - ينبع  مــيــاه  نقل  ونــظــام 

)املرحلة الثانية(.

1425هـ

اإلــى  اخلــرب  مــن حمطة  املــيــاه  نقل  نظام  ت�سغيل  مت 
حمافظ  معايل  قــرار  �سدر  كما  وبقيق.  االأحــ�ــســاء 
املوؤ�س�سة رقم )33528( وتاريخ 1425/7/5هـ لتكوين 
االإجــراءات  لدرا�سة  اال�سرتاتيجي  التخطيط  فريق 

املطلوبة لتخ�سي�س املوؤ�س�سة واإعادة هيكلتها.

1430هـ

ملحطات  الــثــالــثــة(  ــة  )املــرحــل ت�سغيل  مت 
ال�سعيبة، الوجه، واأملج، و)املرحلة الثانية( 
االأولــى(  و)املرحلة  وفر�سان  رابغ  ملحطتي 
نقل  اأنظمة  ت�سغيل  مت  كما  الليث  ملحطة  

املياه ملحطات رابغ والليث وفر�سان.

1422هـ

الثالثة(،  )املرحلة  اخلرب  حمطة  ت�سغيل  مت 
وحمطة  العك�سي  بالتنا�سح  اجلبيل  وحمطة 

ال�سعيبة )املرحلة الثانية(.

1406هـ

مت ت�سغيل )التو�سعة االأولى( ملحطة الوجه، 
و)املرحلة الثانية( ملحطتي اخلفجي واأملج، 

ونظام نقل املياه اإلى مدينة اخلفجي.

1413هـ

مت ت�سغيل حمطة الوجه )التو�سعة الثالثة(.

1409هـ

مت ت�سغيل حمطات �سباء )املرحلة الثالثة(، 
بالتنا�سح  جدة  الثانية(،  )التو�سعة  الوجه 
ال�سعيبة  االأولــــــى(،  ــة  )املــرحــل العك�سي 
)املرحلة  وال�سقيق  االأولـــــى(،  )املــرحــلــة 
نقل  لنظام  االأولـــى(  و)املرحلة  ـــى(،  االأول
ونظام  والطائف،  املكرمة  مكة  اإلــى  املياه 

نقل املياه اإلى ع�سري.

1423هـ

املكرمة  مكة  اإلــى  املــيــاه  نقل  نظام  ت�سغيل  مت 
�سدر  كما  الثانية(.  املرحلة   ( والطائف  وجدة 
قرار املجل�س االقت�سادي االأعلى رقم )23/5( 
االأ�س�س  يحدد  ــذي  ال 1423/3/23هــــــ  وتــاريــخ 
اإن�ساء  يف  اخلــا�ــس  القطاع  مل�ساركة  واملعايري 

م�ساريع لتحلية املياه املاحلة.

1429هـ

�سدر قرار املجل�س االقت�سادي االأعلى رقم 29/2 
الربنامج  على  باملوافقة  1429/6/29هــــ  وتاريخ 
التنفيذي لتخ�سي�س املوؤ�س�سة العامة لتحلية املياه 
ونظام  االأولــى(  )املرحلة  ت�سغيل  مت  كما  املاحلة، 

نقل املياه ملحطة القنفذة.

1432هـ

1431هـ

مــدن  ـــى  اإل املــيــاه   نــقــل  نــظــام  ت�سغيل  مت 
املنطقة ال�سرقية )املرحلة الثالثة(.

مت تــ�ــســغــيــل حمــطــة الــ�ــســقــيــق )املــرحــلــة 
الثانية(.
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الرؤية
الريادة والتميز يف صناعة تحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء.

الرسالة
تلبية احتياجات عمالئنا من مياه البحر املحالة والكهرباء بكفاءة 

وموثوقية وبأقل تكلفة ممكنة وأىلع مردود اقتصادي، واالستثمار 
الفعال يف مواردنا البشرية وتحفيزها، وتطوير صناعة التحلية 

واملساهمة يف التنمية االقتصادية واالجتماعية وااللتزام بمعايير 
السالمة والبيئة.

الرؤية و الرسالة
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مجلس اإلدارة
يف  املالحة  املياه  لتحلية  العامة  املؤسسة  إدارة  مجلس  ناقش 
اجتماعه)105( الخامس بعد املائة املنعقد يف يوم األربعاء 1432/2/1هـ 

سير العمل يف املؤسسة ومن القرارات والتوصيات مايلي:

  امل�سادقة على قائمة مركز املوؤ�س�سة املايل التجاري، وتقرير مراجع احل�سابات للعام املايل 1428/1427هـ )2007م( وامل�سادقة على ما ورد فيها.
  املوافقة على قائمة مركز املوؤ�س�سة املايل التجاري، وتقرير مراجع احل�سابات للعام املايل 1429/1428هـ )2008م( وامل�سادقة على ما ورد فيها.

  امل�سادقة على احل�ساب اخلتامي )احلكومي( للموؤ�س�سة وتقرير مراجع احل�سابات للعام املايل 1431/1430هـ )2009م(.
 املوافقة على قيام مركز التدريب باجلبيل بتقدمي اخلدمات التدريبية للقطاعني العام واخلا�س مقابل تكاليف نقدية و/اأو عينية ل�سالح املركز وفق الالئحة املرفقة 

وقائمة التكاليف امللحقة بها.
 املوافقة على قيام املوؤ�س�سة ب�سرف املكافاأة الت�سجيعية املن�سو�س عليها يف املادة )2/18/ب( من الئحة اجلزاءات واملكافاآت وفق الفئات وال�سوابط التي اأقرها 

املجل�س.
 كما ناق�س املجل�س ميزانية املوؤ�س�سة للعام املايل املنتهي 1432/1431هـ، وميزانية العام املايل احلايل 1433/1432هـ.
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الفصل األول
الماء - الكهرباء - نقل المياه - مشروعات 

تحت التنفيذ - المشاريع المستقبلية

الفصل األول
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الماء
املياه  توفير  سبيل  يف  جهودها  املالحة  املياه  لتحلية  العامة  املؤسسة  تواصل 
املحالة من البحر من محطاتها العاملة والبالغة )27( محطة يف اململكة واملنتشرة 
ىلع الساحلين الشرقي والغربي، منها )6( محطات ىلع ساحل  الخليج العربي و)21( 

محطة ىلع طول ساحل البحر األحمر.

ت�سدير  مت  حيث  مكعب،  مرت  مليون   )885.9( 1433/1432هــــ  عام  خالل  امل�سدرة  املحالة  املياه  كمية  بلغت  وقد 
)487.6( مليون مرت مكعب من حمطات ال�ساحل ال�سرقي وبن�سبة )55%( من اإجمايل ت�سدير املوؤ�س�سة و)398.3( 

مليون مرت مكعب من حمطات ال�ساحل الغربي وبن�سبة)%45(.
وقد زاد ت�سدير املوؤ�س�سة من املاء لهذا العام بن�سبة )6.3%( مقارنة بالعام املا�سي. 
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نسبة تصدير املياه املحالة  لكل ساحل لعام 1433/32هـ )٪(

التصدير الفعلي والتصميمي للمياه املحالة لعام 1433/32هـ )مليون متر مكعب(

امل�ؤ�ش�شةال�شاحل الغربيال�شاحل ال�شرقي

الت�صدير الت�صميميالت�صدير الفعلي

عب
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ن م
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التصدير الفعلي من املياه املحالة للجهات املستفيدة لعام 1433/32هـ

الساحل الغربي:
املكرمة  مكة  من  كل  لتغذية  م3  مليون   )126.9( حوايل  ال�سعيبة  حمطات  من  امل�سدرة  املياه  كمية  بلغت 
)امل�ساعر املقد�سة( وجدة والطائف، وبلغت كمية املياه امل�سدرة من حمطات جدة )133( مليون م3 لتغذية 
مدينة جدة، كما بلغت كمية املياه امل�سدرة من حمطة ينبع )115( مليون م3 لتغذية املدينة املنورة وينبع 
واملحافظات الواقعة على م�سار خط االأنابيب، وبلغت كمية املياه امل�سدرة من حمطة ال�سقيق )1.1(مليون م3 
الغربي حوايل  ال�ساحل  الكمية امل�سدرة من املحطات ال�سغرية على  بلغت  وهي تغذي منطقة ع�سري، فيما 

)22.3( مليون م3 لتغذية املحافظات التي تقع فيها هذه املحطات.

الساحل الشرقي:
الريا�س  تغذي منطقة  امل�سدرة منها )355( مليون م3،  املياه  بلغت كمية  اأما حمطات حتلية اجلبيل فقد 
ال�سرقية  املنطقة  تغذي  م3،  مليون   )125.3( اخلرب  حمطات  من  امل�سدرة  الكمية  بلغت  كما  واجلبيل، 

واالأح�ساء، وبلغت الكمية امل�سدرة من حمطة اخلفجي )7.4( مليون م3 تغذي مدينة اخلفجي.
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التصدير التصميمي للمياه املحالة من محطات املؤسسة
جالون اأمريكيمرت مكعباملرحلةاملحطة

3.784999.627الثانيةحقل
3.784999.627الثالثة�سبا

7.74020.044.961الثالثةالوجه

3.784999.627الثانيةاأملج
7.7402.044.961الثالثة

15.4804.089.383الثانيةرابغ
3.8701.022.346االأولىالعزيزية

1.952515.664االأولىالربك
7.7402.044.961الثانيةفر�سان

7.7402.044.961االأولىالقنفذة
7.7402.044.961االأولىالليث

جدة

75.98720.073.638الثالثة
190.55550.339.295الرابعة

48.84812.904.274تنا�سح)1(
48.84812.904.274تنا�سح)2(

ينبع
94.62524.997.276االأولى
120.09631.726.001الثانية
106.90428.241.043تنا�سح

191.78050.662.906االأولىال�سعيبة
390.909103.267.212الثانية

83.43222.040.398االأولىال�سقيق
1.423.338376.006.046اإجمايل ال�ساحل الغربي

19.6825.199.433الثانيةاخلفجي

191.78050.662.906الثانيةاخلرب
240.80063.612.618الثالثة

اجلبيل
118.44731.290.381االأولى
815.185215.349.052الثانية
78.18220.653.495تنا�سح

1.464.076386.767.885اإجمايل ال�ساحل ال�سرقي
2.887.414762.773.931اإجمايل املوؤ�س�سة
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املستفيدة من محطات الساحل الغربي 
لعام 1433/1432هـ ) مليون متر مكعب(
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 التصدير الفعلي من املياه املحالة للجهات املستفيدة من محطات الساحل الشرقي لعام 1433/32هـ ) مليون متر مكعب(
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تطور تصدير املياه من محطات املؤسسة خالل السنوات الخمس املاضية )مليون متر مكعب(
)إجمالي(
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امل�ؤ�س�سةال�ساحل ال�سرقيال�ساحل الغربي
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تطور تصدير املياه املحالة من محطات املؤسسة خالل السنوات الخمس املاضية )متر مكعب(
ال�سنة

املحطة
20072008200920102011

145.619.496147.714.779132.272.815129.391.213132.971.437جدة  

222.633.322218.538.994140.033.16690.057.171126.915.243ال�سعيبة  

115.677.262119.680.335119.230.024119.923.059114.962.423ينبع

39.529.04037.349.34836.986.42213.907.8451.133.747ال�سقيق 

املحطات 
8.966.3768.980.71516.659.86421.613.21022.303.512ال�سغرية

532.427.503532.264.171445.182.291374.892.498398.286.362ال�ساحل الغربي

374.468.693376.991.307378.849.174309.557.336354.967.264اجلبيل

152.683.378139.262.735139.613.600141.229.711125.264.863اخلرب

7.248.4107.163.5306.733.8477.450.1067.362.130اخلفجي

534.400.481523.417.572525.196.621458.237.153487.594.257ال�ساحل ال�سرقي

1.066.827.9841.055.681.743970.378.912833.129.651885.880.619املوؤ�س�سة
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تطور تصدير املياه املحالة من محطات املؤسسة خالل السنوات الخمس املاضية )مليون متر مكعب(
)تفصيلي( 2007-2011م
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الطاقة الكهربائية  
باملوازاة مع جهود املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة إلنتاج املياه املحالة، 
فإن املؤسسة تواصل توليد الطاقة الكهربائية من خالل محطاتها )ثنائية الغرض( 
بطريقة  املحطات  وتعمل هذه  املياه،  إنتاج  بجانب  الكهربائية  الطاقة  تولد  التي 
التبخير الوميضي متعدد املراحل، حيث يستخدم جزء من الطاقة الكهربائية لتشغيل 
مرافق املحطة وما تبقى من التوليد يتم تصديره إلى الشركة السعودية للكهرباء.

القدرة التصميمية التصديرية للمؤسسة )ميجاوات(
كهرباءاملحطة

700جدة
285ينبع

497ال�سعيبة
62ال�سقيق

1.544اإجمايل ال�ساحل الغربي
811اخلرب
1.000اجلبيل

1.811اإجمايل ال�ساحل ال�سرقي

3.355اإجمايل املوؤ�س�سة
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الطاقة الكهربائية املصدرة من محطات املؤسسة خالل السنوات الخمس املاضية )ميجاوات ساعة(

انخف�س ت�سدير املوؤ�س�سة من الطاقة الكهربائية هذا العام )1433/32هـ( بن�سبة 4.9% مقارنة بالعام املا�سي وذلك نتيجة اخلروج الق�سري لبع�س 
وحدات الطاقة يف بع�س املحطات من جهة واإلى م�ساريع ال�سيانة وبرامج االإعمار من جهة اأخرى.

ال�سنة                                  

املحطة
20072008200920102011

2.386.7772.117.4541.498.6691.605.0532.043.656جدة

3.603.6503.412.5222.052.6261.213.170963.690ال�سعيبة

1.341.805872.293724.9091.246.4981.927.644ينبع

455.573401.211366.055149.38619.251ال�سقيق

7.787.8056.803.4804.642.2594.214.1074.954.241اإجمايل ال�ساحل الغربي

5.399.6936.124.7086.090.3565.035.6564.624.180اخلرب

7.836.1967.254.5527.582.9627.175.3896.046.289اجلبيل

13.235.88913.379.26013.673.31812.211.04510.670.469اإجمايل ال�ساحل ال�سرقي

21.023.69420.182.74018.315.57716.425.15215.624.710اإجمايل املوؤ�س�سة
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التصدير الفعلي للطاقة الكهربائية من محطات املؤسسة
بلغت كمية الطاقة الكهربائية امل�سدرة للعام 1433/32هـ )15.6( مليون ميجاوات �ساعة، حيث مت ت�سدير )10.7( مليون ميجاوات �ساعة من 
حمطات ال�ساحل ال�سرقي  بن�سبة )68.3%( من اإجمايل ت�سدير املوؤ�س�سة، ومت ت�سدير )4.9( مليون ميجاوات �ساعة من حمطات ال�ساحل الغربي، 

بن�سبة )  31.7 %( من اإجمايل ت�سدير املوؤ�س�سة.

تطور تصدير الطاقة الكهربائية من محطات املؤسسة خالل السنوات الخمس املاضية )مليون ميجاوات ساعة(

امل�ؤ�س�سةال�ساحل ال�سرقيال�ساحل الغربي

التقرير السنوي 1432 /1433هـ 26



نسبة تصدير الطاقة الكهربائية لكل ساحل لعام 1433/32هـ 

ال�ساحل الغربي ال�ساحل ال�سرقي
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األحمال القصوى
يف عام 1433/1432هـ ارتفع احلمل الأق�سى امل�سدر من حمطات ينبع بن�سبة %16.9، 
حمطات  يف  انخف�ض  فيما  ال�سابق،  بالعام  مقارنة   %13.6 بن�سبة  ال�سقيق  حمطة  ومن 

اجلبيل بن�سبة %17.6.

احلمل الأق�سى )ميجاوات(املحطة

886اجلبيل
735.9اخلرب
357جدة

268ال�سعيبة
339ينبع

69.4ال�سقيق
2655.3الإجمايل

الحمل األقصى املصدر لعام 1433/32هـ  )ميجا وات(

اجلبيل
اخلرب

جدة ال�شعيبة
ينبع

ال�شقيق
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نسبة الطاقة الكهربائية املصدرة لكل محطة لعام 1433/32هـ

٪١٣٫١

٪٦٫٢

٪١٢٫٤ ٪٣٨٫٧

٪٢٩٫٨
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ينبع
ال�شقيق اجلبيل

اخلرب

ال�شعيبة

جدة
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تطور تصدير الطاقة الكهربائية من محطات املؤسسة خالل السنوات الخمس املاضية )مليون ميجاوات ساعة( 
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نقل المياه
من  العديد  إلى  محطاتها  من  املياه  إيصال  إلى  املؤسسة  من  سعًيا 
للحاجة  ونظًرا  األطراف,  املترامية  الشاسعة  اململكة  ومدن  محافظات 
املؤسسة  من  وحرًصا  السكان،  أعداد  وتزايد  للمياه  واملستمرة  امللحة 
احتياجات هذه املدن من املياه بشكل دائم ومستمر، قامت  تلبية  ىلع 
نظاًما   )18( بلغت  املياه  نقل  أنظمة  بتنفيذ عدد من مشاريع  املؤسسة 
يبلغ مجموع  األنابيب  عبر شبكة كبيرة من خطوط  املياه املحالة  لنقل 
أطوالها حوالي 4359 كيلو متًرا بأقطار تتراوح ما بين 200 - 2000 ملم، ولضمان 
استمرارية تدفق املياه عبر األنابيب بمعدالت ثابتة ومستمرة ىلع الرغم 
من املسافات الطويلة لهذه الخطوط واختالف التضاريس ووعورتها يف 
بعض األحيان، أقامت املؤسسة ىلع شبكة خطوط أنابيبها 29 محطة لضخ 
املياه إلى خزانات املؤسسة والبالغ عددها 181 خزاًنا سعتها االستيعابية 
من املياه أكثر من )9.473.850( متًرا مكعًبا، باإلضافة إلى 17 محطة لخلط 

املياه املحالة باملياه الجوفية و)5( محطات طرفية.
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خطوط األنابيب العاملة
طول خط ا�سم امل�سروع

عدد اجلهات امل�ستفيدةعدد حمطات ال�سخاالأنابيب )كم(
اخلزانات

ال�سعة االإجمالية 
للخزانات )م3(

133.982.500الريا�س6 �سخ932خط مياه اجلبيل - الريا�س
3257.500الريا�س-132.5خطوط تغذية مدينة الريا�س

8358.950الهيئة امللكية - القاعدة البحرية - اجلبيل1 �سح + 2 خلط81.8خطوط مياه اجلبيل - الهيئة امللكية
11720.000مكة املكرمة والطائف4 �سخ233.8خط نقل مياه ال�سعيبة )مكة املكرمة  - الطائف(

240.000املدينة املنورة وينبع2 �سخ226خطوط نقل مياه ينبع املدينة املنورة )املرحلة االأولى(
221.256.000املدينة املنورة وينبع والقرى على م�سار اخلط2 �سخ371.6خطوط نقل مياه ينبع املدينة املنورة )املرحلة الثانية(

17520.000�سدير - الو�سم - �لغاط - الزلفي - الق�سيم2 �سخ + 5 طرفية884.8خط اأنابيب الريا�س - �سدير - الو�سم - الق�سيم

4 �سخ216.5خط نقل مياه ال�سقيق )ع�سري(
اأبها - خمي�س م�سيط - اأحد رفيدة - 

املدينة الع�سكرية
8256.000

1 �سخ + 8 خلط258خطوط اأنابيب املنطقة ال�سرقية
اخلرب - الدمام - الظهران - �سفوى - 

القطيف - رحيمة
64604.250

2113.650اخلفجي1 �سخ10خط مياه اخلفجي
8400.000الريا�س4 �سخ375خط اأنابيب اجلبيل الريا�س )اخلط الثالث(

7 خلط129.8نظام نقل املياه اإلى مدن املنطقة ال�سرقية )املرحلة الثالثة(
اخلرب - الدمام - الظهران - �سفوى - القطيف                                          

راأ�س تنورة - �سيهات
245.000

6840.000جدة - مكة املكرمة - الطائف1 �سخ164نظام نقل مياه ال�سعيبة - جدة
240.000بقيق - الهفوف1 �سخ141نظام نقل مياه اخلرب - الهفوف

44.000القنفذة - حلي - القوز-64نظام نقل املياه القنفذة
618.000رابغ - م�ستورة - ثول-130نظام نقل مياه رابغ

29.000الليث-6نظام نقل مياه الليث
19.000فر�سان-2نظام نقل مياه فر�سان

29 �سخ + 17 خلط 4358.8االإجمايل
1819.473.850+ 5 طرفية
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مشروعات تحت التنفيذ
تقوم اإلدارة العامة لتنفيذ املشروعات بفحص وتوقيع عقود مشاريع املؤسسة، إضافة إلى مهام 
تنسيق أعمال اإلشراف واملتابعة ىلع أعمال التنفيذ باملوقع، بما فيها األعمال األولية من تسليم 
عام  اإلدارة خالل  إنجازات  يلي  وفيما  النهائي.  االستالم  وحتى  املشروع  بدء  واجتماعات  املواقع 

1433/1432هـ.

 محطات تحلية:
  تنفذ املوؤ�س�سة م�سروع اإن�ساء حمطة حتلية تنا�سح عك�سي مبدينة جدة املرحلة الثالثة، وتبلغ الطاقة االإجمالية لهذا امل�سروع )240.000( 

مرت مكعب من املياه يف اليوم.
  م�سروع اإن�ساء حمطة راأ�س اخلري لتحلية املياه تبلغ طاقتها )1.025.000( مرت مكعب يومًيا واإنتاج الطاقة الكهربائية )2400( ميجاوات.

)مشاريع محطات تحلية تنفذها املؤسسة(

التقنية امل�ستخدمةاملدن واملراكز امل�ستفيدةا�سم املحطة
الطاقة الت�سميمية

   كهرباءمياه

-240.000 م3/اليومROجدةجدة تنا�سح عك�سي - املرحلة الثالثة

�سركة معادن - الريا�س - �سدير - الو�سم حمطة راأ�س اخلري
2400 1.025.000 م3/اليومMSF+ROحفر الباطن - النعريية - قرية العليا

ميجاوات

33التقرير السنوي 1432 /1433هـ



1- مشروع نظام نقل الشقيق ) املرحلة الثانية(

أنظمة نقل املياه:

طول اخلط ا�سم النظام
عدد حمطات قطر االأنابيب )بو�سة()كلم(

ال�سخ
التوزيع املقرتح الإنتاج حمطة ال�سقيق )2(

 على املدن امل�ستفيدة )م3/يوم(

ال�سقيق 
اأبها، ال�سودة، ال�سغف، حجال115444127.521 اأبها

اأبها 
15520.24.32.36.48 ظهران اجلنوب

6.10.12.14.18
الرافدين، �سراة عبيدة، احلرجة، اجلوا، الفي�س 163.000

، ظهران اجلنوب، خمي�س م�سيط، اأحد رفيدة

اأبها 
21022.24.26.28.30 �سبت العاليا

6.12.16
بللحمر، بلل�سمر، تنومة، النما�س، املدرج، بني 140.000

عمرو، ال�سالمة، �سبت العاليا، ب�سوت

مرية، احلبيل، ح�سوة، ال�سعبني608.12.14.16212.000رجال اأملع

18536.44.48.56.64عكاد - �سامطة
6.12.20.28.32

الدرب، م�سلية، بي�س، العالية، �سبيا، �سمد، 175.000
جازان، اأبو عري�س، اأحد امل�سارحة، �سامطة

ال�سقيق، احلري�سة، القحمة، ذهبان، الربك946.10.12.14.16120.000ال�سقيق - الربك
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2- مشروع نظام نقل مياه رأس الخير - الرياض
املدن واملحافظات امل�ستفيدةال�سعة الت�سغيلية )م3/اليوم(عدد حمطات ال�سخاأقطار االأنابيب )بو�سة(طول اخلط )كلم(ا�سم خط االأنابيب

خط مزدوج من حمطة ال�سخ 
االأولى براأ�س اخلري اإلى حمطة 
الربط )TOS( بالنقطة العليا

2*374.772

3

2*450.000

حمافظة الريا�س، حمافظة 
�ملجمعة،  �شقر�ء، �لغاط، 

ثادق، الزلفي

خط مفرد من حمطة الربط 
)TOS( بالنقطة العليا اإلى 

)TGNW( املحطة الطرفية
66.464400.000

خط مفرد من حمطة الربط 
)TOS( بالنقطة العليا اإلى 
)TGSW( املحطة الطرفية

87.168.64.48400.000

خط مزدوج من حمطة الربط 
)TOS( بالنقطة العليا اإلى 

اخلزانات اال�سرتاتيجية

2 * 5.6642* 450.000

914.1اإجمايل طول االأنابيب
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3- مشروع نظام نقل مياه رأس الخير - حفر الباطن

طول اخلط )كلم(ا�سم خط االأنابيب
KM/353=TOT

اأقطار االأنابيب 
)بو�سة(

عدد حمطات ال�سخ 
وخزانات املياه

املدن واملحافظات 
امل�ستفيدة )م 3/اليوم(

78.244من حمطة ال�سخ PSRH براأ�س اخلري اإلى خزان وحمطة تعبئة  النعريية

حمطة �سخ وخزانات 
بطاقة اإجمالية 

121.600م3

النعريية )10.000(

ابن حثلني )300(11.244من خزان وحمطة تعبئة النعريية اإلى خزان وحمطة تعبئة ابن حثلني

قرية العليا )2.800(66.144من خزان وحمطة تعبئة ابن حثلني اإلى خزان وحمطة التعبئة بقرية العليا

ال�سعرية )1.170(31.444من خزان وحمطة التعبئة بقرية العليا اإلى خزان وحمطة تعبئة ال�سعرية

ال�سداوي )280(85.344من خزان وحمطة تعبئة ال�سعرية اإلى خزان وحمطة تعبئة ال�سداوي

القي�سومة )6.450(65.744من خزان وحمطة تعبئة ال�سداوي اإلى خزان وحمطة تعبئة القي�سومة

حفر الباطن )89.00(7.244من خزان وحمطة تعبئة القي�سومة اإلى النقطة الطرفية وخزان حفر الباطن

744من املنطقة الطرفية وخزان حفر الباطن اإلى خزان حفر الباطن القائم التابع ملديرية املياه
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4- مشروع نظام نقل مياه ينبع - املدينة املنورة )املرحلة الثالثة(
الطاقة الت�سغيلية )م3/يوم(خزانات املياهعدد حمطات ال�سخ اأقطار االأنابيب )بو�سة(طول اخلط )كلم(ا�سم خط االأنابيب

نظام نقل مياه ينبع - املدينة املنورة

184.776من حمطة ينبع اإلى خزانات املوؤ�س�سة العليا  

ال�سعة االإجمالية 2
للخزانات  1144000 م3

604000

خزاناإت املوؤ�س�سة بالنقطة العليا اإلى خزانات وزارة 
16.848190000املياه والكهرباء ب�سرق املدينة املنورة

تفريعة اخلط الرئي�سي عند الكيلو)174( اإلى 
2.760604000خزانات وزارة املياه والكهرباء بجنوب املدينة املنورة

16.82447000من تفريعة اخلط الرئي�سي اإلى خزانات املوؤ�س�سة يف احلمراء

نظام نقل مياه ينبع

56.9361106000حمطات التحلية بينبع اإلى ينبع البحر 

نظام نقل مياه املدينة املنورة  - املهد

12158000 - 24 - 23332من اخلط الرئي�س عند الكيلو)165(  اإلى حمافظة املهد

نظام نقل مياه املدينة املنورة  - احلناكية

من حمطة �سخ احلناكية والواقعة بجوار خزانات 
4824مياه الوزارة ال�سرقية اإلى ال�سويدرة

145000

45.828من ال�سويدرة اإلى احلناكية
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5- مشروع نظام نقل مياه الطائف الباحة
      توزيع املياه على املدن امل�ستفيدة )م3/يوم(عدد حمطات ال�سخ وخزانات املياهاأقطار االأنابيب )بو�سة(طول اخلط )كم(ا�سم خط االأنابيب

24.20من خزانات ال�سهداء بالطائف اإلى �سديرة

40

ال�سديرة13.500 حمطة �سخ

25.35من ال�سديرة اإلى �سق�سان

7 خزانات ب�سعة اإجمالية )201.500( م 3

القاعدة الع�سكرية1.500

�سق�سان2.000

غزايل30.053.000من �سق�سان اإلى غزايل

تربة - رنيم - اخلرمة11.9530.000من غزايل اإلى تفريعة اأبو راكة

املندق85.058.000من تفريعة اأبو راكة اإلى املندق

الباحة33.832.000من املندق اإلى الباحة

6- تصنيع وتوريد وتنفيذ نقل مياه محطة التحلية بالليث إلى القرى املستفيدة
توزيع املياه )م3/يوم(عدد اخلزانات و�سعتها قطر االأانبيب )مم(طول خط االأنابيب )كم(القرى امل�ستفيدة

21260*1000م27.262003الغالة

22340*1500م28.592803الو�سقة

22520*1500م41.862803الغميقة

6120       املجموع                                  97.71
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مشاريع املنشآت الخدمية

 مشاريع أخرى يجري تنفيذها:
  ت�شميم وتوريد وتنفيذ خطوط نقل �لطاقة �لكهربائية �لهو�ئية و�الأر�شية الإي�شال �لطاقة �لكهربائية �إلى حمطات 

�سخ نظام نقل مياه ال�سقيق - املرحلة الثانية.
  ت�سميم وتوريد وتنفيذ حمطات التحويل الكهربائية وتو�سعة حمطات التحويل القائمة الإي�سال الطاقة الكهربائية اإلى 

حمطات �سخ نظام نقل مياه ال�سقيق - املرحلة الثانية.
  اإ�سالح اخلر�سانة املتدهورة يف حمطة التحلية بال�سعيبة املرحلة االأولى.

  اإ�سالح اخلر�سانة املتدهورة يف حمطة التحلية باخلرب املرحلة الثانية.
  اإ�سالح اخلر�سانة املتدهورة يف حمطة التحلية باجلبيل املرحلة االأولى والثانية العقد الثالث )اأ( والعقد الثالث )ب(.
  اإ�سالح اخلر�سانة ومنع ت�سرب املياه من احلجرتني )R2-C2 & R2-C3( بخزانات مياه الطوارئ مبدينة الريا�س.

1- مشروع نظام نقل الغاز الطبيعي إلى محطات التحلية بالخبر
املدن واملحافظات امل�ستفيدةال�سعة الت�سغيلية اأقطار االأنابيب )بو�سة(طول اخلط )كلم(ا�سم خط االأنابيب

حمطة التحلية باخلرب16.152 مليون قدم مكعب4324كممن �سركة اأرامكو ال�سعودية اإلى حمطات التحلية باخلرب

2-املجمعات السكنية
امل�ساحة االإجمالية )م2(ا�سم امل�سروع

تنفيذ )22( بناية باملجمع ال�سكني بال�سقيق و)4( بنايات باملجمع ال�سكني بفر�سان و)3( 
50.000بنايات باملجمع ال�سكني باأملج و)4( بنايات باملجمع بالوجه
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المشاريع المستقبلية
أ- املحطات
الطاقة الت�سميميةالتقنية امل�ستخدمةاملناطق امل�ستفيدةا�سم امل�سروع

كهرباء )ميجاوات(مياه )م3/يوم(

1
حمطة ينبع

املرحلة الثالثة

املدينة املنورة 
 وادي الفرع 

 املهد 
 بدر 

احلناكية  
ال�سويدرة 

 احلمراء 
 الراي�س 

 ينبع

MSF or MED550.0002.500

2
حمطة رابغ

املرحلة الثالثة
-M.E.D9.000حمافظة خلي�س

3
حمطة حقل

املرحلة الثالثة
-M.E.D9.000حقل

4
حمطة �سباء

املرحلة الرابعة
-M.E.D9.000�سباء
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ب- خطوط األنابيب

الطولاملناطق امل�ستفيدةا�سم امل�سروع
)كيلو مرت(

القطر
)بو�سة(

حمطة
)عدد(

اخلزانات
�سعةعدد

5124.500-85.58الو�سقة - الغالة - غميقةنظام نقل مياه الليث اإلى القرى امل�ستفيدة1

1916125.000حمافظة خلي�سنظام نقل مياه  رابغ - خلي�س2
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ج- املنشآت الخدمية واملجمعات السكنية:

امل�ساحة ا�سم امل�سروع
الطاقة اال�ستيعابيةاالإجمالية )م 2(

1
اإن�ساء املجمعات ال�سكنية باملحطات ال�سغرية )حقل، �سباء، الوجه( 

املرحلة الثانية
12128

48 - 336
اأ�سرة - فرد

1190اإن�ساء م�سجد احلي الثالث باملجمع ال�سكني باجلبيل2
1200
فرد

2996اإن�ساء مبنى االإطفاء وال�سالمة باخلرب3
250

موظًفا

5790مبنى معهد االأبحاث وتقنية التحلية + امل�ستودعات باجلبيل4
130

موظًفا

-اإن�ساء �سكن املتدربني باجلبيل5
280

متدرًبا

-اإن�ساء املجمع ال�سكني بجدة، اخلرب، قباء6
-

2400اإن�ساء مدر�سة حتفيظ القراآن الكرمي باملجمع ال�سكني باجلبيل7
250
طالًبا

1400�إن�شاء مكاتب لق�شم �شيانة �خلطوط و�لور�ض ملحطة �ملجمعة8
25

ا �سخ�سً

--اإن�ساء امل�سجد اجلامع باملجمع ال�سكني بينبع9

--مركز التدريب على االإطفاء باجلبيل10
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د- إصالح املنشآت الخرسانية:
ا�سم امل�سروع

اإ�سالح املن�ساآت اخلر�سانية مبحطات اجلبيل )1، 2(1

2
اإ�سالح املن�ساآت اخلر�سانية املتدهورة يف كل من حمطة 

ال�سعيبة )1( - االأعمال االإ�سافية مبحطة اخلرب )2(

3
عقد اخلدمات الهند�سية اال�ست�سارية لـ )10( حجرات 

خلزاين مياه الطوارئ مبدينة الريا�س
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الفصل الثاني
المواد - معهد األبحاث وتقنيات التحلية

وحدة المستشارين - األمن الصناعي والبيئة 

الفصل الثاني
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المواد
الرئي�سي  واملركز  ال�ساحلني  يف  امل�ؤ�س�سة  واإدارات  املحطات  احتياجات  تاأمني  يتم 
وجميع  معدات  اأدوات،  �سيارات،  كيماوية،  م�اد  الغيار،  قطع  امل�اد من  من جميع 
ما حتتاجه املحطات. وت�سنيف امل�اد ومراقبة املخزون واإكمال اإجراءات ال�سراء، 
واخلدمات  امل�اد  على  احل�س�ل  متنع  ع�ائق  اأية  لإزالة  والتدخل  التنفيذ  ومتابعة 
املطلوبة يف وقتها املحدد، وفًقا لل�شروط واملوا�شفات للحفاظ على ا�شتمرار الت�شغيل 

والإنتاج القت�سادي والأمن للمحطات.

شعبة العقود املحلية واملشتريات:
 تاأمني جميع اأنواع املعدات واخلدمات واملواد )فيما عدا قطع الغيار( التي حتتاجها 

املحطات فيما تزيد عن 400 األف ريال.
 التعاقد على تنفيذ م�ساريع ال�سيانة والإعمار وامل�اد والآلت واملعدات واخلدمات 
ب�س�رة منظمة و�سريعة وباأقل التكاليف ل�سمان ا�ستمرار ت�سغيل و�سيانة املحطات 

حيث مت:
 )66.580.828( وقدره  اإجمايل  مببلغ  ال�شيانة  لأعمال  عقًدا   )47( اإب��رام   -1

رياًل.
2- اإبرام )125( عقًدا لأعمال وترميم واإعادة اإعمار املحطات مببلغ اإجمايل وقدره 

788.696.990 رياًل.
جمالت  يف  �شابقة(  �شنوات  ت�شمل  الأج��ل  طويلة  )عقود  عقًدا   )27( اإب��رام   -3
 - الكيماويات   - املحروقات   - ال�شناعي  الأم��ن   - الإداري��ة  )امل�شاريف  خمتلفة 

اخلدمات - النقل ال�شخ�شي( بقيمة اإجمالية قدرها )647.003.390( رياًل.

شعبة إدارة املخازن
  وتعنى باإدارة م�شتودعات املحطات واإن�شاء طلبات ال�شراء.

  قيمة امل�اد املدخلة اإلى املخزون 482 ملي�ن ريال.
  قيمة امل�اد امل�ستخدمة من املخزون 480 ملي�ن ريال.

  القيمة الإجمالية لعموم خمزون املوؤ�ش�شة 1.944.000.000 ريال.

شعبة املشتريات الخارجية
  تاأمني قطع الغيار للمحطات ل�شمان ا�شتمرار ت�شغيلها من خارج اململكة وما يزيد عن 400 األف من 

داخل اململكة.
  قامت �شعبة امل�شرتيات اخلارجبية ب�:

1- اإ�شدار )3110( طلبات �شراء داخلي وخارجي.
2- اإ�شدار )2798( اأمر توريد خارجي.

3- قيمة ال�شراء اخلارجي ل�شنة 2011م هو )231.939.715( رياًل.
  متكنت �شعبة امل�شرتيات اخلارجية من تر�شية طلب ال�شراء مبعدل 71 يوًما من تاريخ اإن�شاء الطلب.
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شعبة إدارة املوردين وخدمات املحطات
  القيام بتاأهيل وت�شجيل وتقييم ال�شركات )موردين، م�شنعني، مقاولني( اخلا�شة بقطاع الت�شغيل وال�شيانة وتوفري قاعدة 

بيانات لهم.
ق�سم املتابعة

  متابعة طلبات ال�شراء اخلارجي منذ ن�شوئها حتى ا�شتالمها واإقفال ملفاتها وحفظ واأر�شفة ملفات جميع طلبات قطع الغيار 
اخلارجية.

  قام ق�شم املتابعة باإغالق )3452( اأمر �شراء لعام 2011 بقيمة )380.093.780( رياًل ت�شمل طلبات ال�شنوات ال�شابقة.

شعبة التصنيع
القيام بكل ما من �شاأنه توفري قطع الغيار اأو الأدوات من م�شنعني حمليني.

:)PR( طلبات ال�شراء املبا�شر
   خالل عام 2011م مت تر�شية )80( طلًبا ت�شمل ت�شنيع )302( قطعة على امل�شنعني بقيمة اإجمالية مقدارها )8.312.055( 

رياًل وكان الوفر الكلي من هذه العمليات )55.096.787( رياًل.

شعبة التخطيط واملساندة
ومراقبة  واإدارة  اخلارجي  الغيار  قطع  على  والتاأمني  اخلارجيني  للموردين  احل��والت  واإج��راء  العتماد  خطابات  بفتح  القيام 

احل�شابات البنكية وال�شلفة امل�شتدمية وعمل الت�شويات النهائية لأوامر ال�شراء اخلارجي.
مت �شرف )473.906.884( رياًل على �شراء قطاع الغيار اخلارجي واملحلي، وقد مت حت�شيل مبلغ )170.008.28( رياًل من 

�شركة التاأمني قيمة مواد تالفة اأو مفقودة.
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معهد األبحاث وتقنيات التحلية 
يسعى معهد أبحاث تحلية املياه املالحة لتقديم دور بارز يف تطويرعمليات التحلية ورفع كفاءتها وخفض تكلفة اإلنتاج، وذلك من 
خالل دعم األبحاث التطبيقية وإبرام االتفاقيات البحثية التعاونية مع الجهات املتخصصة محلًيا وعاملًيا. كما يسعى املعهد ىلع 
املحافظة ىلع تقديم خدماته للمحطات العاملة باملؤسسة العامة لتحلية املياه يف تحديد املشاكل التي تواجهها وإيجاد الحلول 
املناسبة وكذلك املساهمة يف توفير املعلومات واالستشارات الالزمة ملتخذي القرار، كما يسعى املعهد لدعم أبحاثه من خالل 

تقديم االستشارات الفنية والعلمية والتحاليل الالزمة التجارية للجهات الخارجية. 
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التعاون مع الجهات الخارجية
1- ت�قيع مذكرة تفاهم بني امل�ؤ�س�سة العامة لتحلية املياه املاحلة وجامعة 

امللك عبداهلل للعل�م والتقنية بتاريخ 1431/10/28هـ للأهداف التالية:
  اإجراء م�ساريع بحثية تعاونية.

املختربات  مثل  طــرف  كل  لــدى  املــ�جــ�دة  الإمكانيات  با�ستخدام  ال�سماح    
والأجهزة واملحطات التجريبية.

 تبادل املعرفة وال�ستفادة من الربامج التعليمة والتدريبية والدرا�سات العليا.
زو�سن  هيتا�سي  و�سركة  امل�ؤ�س�سة  بني  تعاونية  بحثية  اتفاقية  ت�قيع   -2
اليابانية لتط�ير ا�ستخدام الطاقة ال�سم�سية يف جمال التحلية احلرارية بتاريخ 

2011/11/30م للأهداف الرئي�سية التالية: 
التحلية احلرارية بجامع الطاقة  لت�سغيل وحدات  الت�ساميم  اأف�سل    حتديد 

ال�سم�سي.
   ت�س�يق املنتج عاملًيا يف حالة جناحه.

   تبادل اخلربات.
وقد مت البدء بامل�سروع فعلًيا يف بداية عام 2012م وه� باإذن اهلل ي�سري بناء على 

خطة وا�سحة.
مع   2012 العام  خلل  م�سرتك  بحثي  تعاون  اتفاقية  لت�قيع  الإعــداد   -3
ال�حدات  البحثي يف جمال تط�ير  للتعاون  التي تهدف  الك�رية  �سركة دو�سان 
املياه  اإنتاج  تكلفة  رفع كفاءتها وخف�ض  بغر�ض  ال�احد  احلرارية ذات الجتاه 
املحلة وهي يف مراحلها الأخرية ويت�قع اأن يتم الت�قيع عليها يف عام 2012م.

�سع�د  امللك  جامعة  مع  م�سرتك  بحثي  تعاون  اتفاقية  لت�قيع  الإعــداد   -4
امل�سروع  وهذا  التحلية احلرارية.  لت�سغيل وحدات  ال�سم�سية  الطاقة  يف جمال 
يختلف عن م�سروع �سركة هيتا�سي زو�سن با�ستخدامه جممعات �سم�سية تختلف 
يف  ي�ساهم  مما  داخلًيا  وم�سن�عة  امل�سروع  ذلك  يف  ت�ستخدم  التي  تلك  عن 

عمل درا�سة مقارنة بهدف الت��سل لأقل تكلفة يف اإنتاج املياه املحلة بالطاقة 
ال�سم�سية، وقد مت مراجعة التفاقية قان�نًيا ويت�قع اأن يتم الت�قيع عليها قريًبا 

باإذن اهلل.
البحثية مع اجلانب  للنتائج  التجاري  التطبيق  اتفاقية  لت�قيع  الإعداد   -5
الياباين )�سركه �سا�سك�را( يف النظام الهجني الثلثي الذي يجمع بني وحدة 
تبخري متعدد التاأثري ووحدة تنا�سح عك�سي ووحدة اأغ�سية دقيقة متناهية الدقة 

)نان�( وهي يف املراحل الأخرية من املراجعة النهائية.
ال�سع�دية  الزيت  �سركة  مع  التعاوين  البحثي  امل�سروع  من  النتهاء   -6

)اأرامك�( ومت اإعداد التقرير النهائي الذي احت�ى على الت��سيات التالية:
حماية  اأو  لتنظيف  كل�رايد(  )�س�دي�م  املركز  امللحي  املحل�ل  ا�ستخدام    
ل  الت�قف  اأو  الت�سغيل  خلل  احلي�ية  اأو  امللحية  الرت�سبات  من  الأغ�سية 
اإعادة كفاءة الأغ�سية املل�ثة وبالتايل يجب ا�ستخدام الطرق  ت�ساعد على 

التقليدية يف عملية التنظيف.
م�اد  ا�ستخدام  بدون  تعمل  جتريبية  عك�سي  تنا�سح  حمطة  ت�سغيل  اختبار    
اإذاما  التجربة على حمطة جتارية  نتائج هذه  تطبيق  وبالإمكان  كيميائية 
تكاليف  وخف�ض  البيئة  على  احلفاظ  اإلــى  �سي�ؤدي  وهــذا  جناحها،  ثبت 

الت�سغيل.
العاملية  ال�سنغاف�رية  مرافق  �سركة  مع  امل�سرتك  البحثي  امل�سروع  �سمن   -7
اأن�اع املل�ثات اجلرث�مية لأغ�سية  املحدودة الذي يتعلق بت�سنيف وحتديد 
التنا�سح العك�سي واملر�سحات وكذلك حتليل ج�دة املياه با�ستخدام تقنيات 
لنظام  العينات  وتنقية  النتهاء من جمع  ال�راثية )DNA( مت  ال�سبغات 
التنا�سح العك�سي )من البحر الأحمر واخلليج العربي( وعددها 314 عينة. 
)الأولى  2011م  ال�سنغاف�ري  اجلانب  مع  بال�سراكة  عمل  ورقتي  ن�سر  ومت 
ن�سرت يف اأ�سب�ع املياه ال�سنغاف�ري، والثانية ن�سرت يف م�ؤمتر املياه العاملي يف 

كندا(.
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املشاريع الداخلية
مت النتهاء من ثلثة وع�سرين )23( م�سروًعا بحثًيا، اأربعة منها م�ساريع 

بحثية تطبيقية وواحد تقييمي والباقي م�ساريع حتري اخللل واإ�سلحه.

املشاريع التجارية
فيما يخ�ض الأعمال التجارية فقد مت النتهاء من ت�قيع عدد من عق�د 
امل�ساريع بقيمة اإجمالية 6.645.000 ريال، كما مت تنفيذ عدد من التحاليل 

الكيميائية وت�سريح اأغ�سية مببلغ يناهز 354.000 ريال.

براءات االختراع
  مت ح�س�ل املعهد على براءة الخرتاع رقم 537069-2010 من اليابان 

بتاريخ 2011/4/4م.
  مت التقدمي للح�س�ل على براءة الخرتاع لعدة مكاتب ح�ل العامل يف 

دول جمل�ض التعاون اخلليجي واأمريكا واأوربا واململكة.
  بالإ�سافة اإلى ما مت ت�سجيله �سابًقا من براءتي اخرتاع فقد مت اإدراج 
براءة اخرتاع ثالثة عن نظام مط�ر للتحكم بتك�ن الق�س�ر امللحية عند ت�سغيل 
اململكة  كل من  عالية يف  درجات حرارة  التاأثري على  املتعدد  التبخري  وحدة 
التعاون  جمل�ض  ودول  اجلن�بية  وك�ريا  وال�سني  واليابان  ال�سع�دية  العربية 

اخلليجي. 

املؤتمرات والنشر العلمي
 �سارك معهد اأبحاث حتلية املياه املاحلة بالعديد من الأوراق وامللخ�سات البحثية يف 
امل�ؤمترات املحلية والإقليمية والدولية، �سملت هذه الأوراق ا�ستعرا�ض نتائج ودرا�سات املعهد 
اإلى ذلك الن�سر  اإ�سافة  اإبراز دور امل�ؤ�س�سة واهتمامها يف جمال الدرا�سات البحثية  لأجل 
يف املجلت العلمية املعروفة، ويف هذا ال�سدد �سارك املعهد بخم�ض ع�سرة ورقة بحثية يف 

م�ؤمترات حملية ودولية، ون�سر اأربع اأوراق بحثية يف جملت علمية عاملية.

أخرى
  مت ترقية نظام اجل�دة اإلى الن�سخة املحدثة 9001/2008. كما يجري العمل حالًيا على 

ح�س�ل خمتربات املعهد على م�ا�سفة الأيزو العاملية للمختربات 17025:2005
   مت انتهاء ال�ست�ساري العاملي اإ�ض اأر اإي من اإعداد م�سروع خطة ا�سرتاتيجية لتط�ير معهد 
اأبحاث حتلية املياه املاحلة ومت ت�سليم التقريرالنهائي لل�سرتاتيجية وجار العمل حالًيا 

على تطبيق اخلطة.
  ح�سل اأحد اأع�ساء املعهد من ق�سم الكيمياء على درجة الدكت�راه من اأ�سرتاليا وح�سل 

ثلثة اآخرين على درجة املاج�ستري. 
  مت اعتماد خمتربات معهد اأبحاث حتلية املياه املاحلة كمرجع ر�سمي لتحليل عينات املياه 
ب�سفة  باململكة  املياه  ومديريات  املياه  م�سانع  جلميع  الربوميت  مادة  لتقدير  املعباأة 

م�ستمرة، وعلى �س�ء ذلك قام املعهد بعمل التحاليل اللزمة لأكرث من 47276 عينة.
التجريبية  املحطات  داخل  متنقلة  عك�سي  تنا�سح  وحدة  وتركيب  وجتهيز  ت�سميم  مت    
ب�سعة  ال�سنع  اليابانية  تي�ب�  �سركة  من  املج�فة  ال�سعرية  الأغ�سية  با�ستخدام  للمعهد 

5م3/ الي�م. 
  مت اإكمال امل�س�دة النهائية للعدد )21( من كتيب املعهد للأن�سطة البحثية والدرا�سات.
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وحدة المستشارين
بمعالي  وترتبط  1432/7/17هـــ,  وتاريخ   29821 رقم  القرار  بموجب  املستشارين  وحدة  أنشئت 
محافظ املؤسسة مباشرة, وتهدف إلى إبداء املرئيات والرأي حول ما يرد للوحدة من موضوعات, 
وكذلك حيال اتفاقيات التعاون الدولي بين اململكة والدول األخرى, وتقييم املؤتمرات العلمية 
وتحديد مدى أهمية املشاركة بها ومراجعة وإقرار األوراق العلمية باإلضافة إلى اإلشراف ىلع 
وحدة العلوم والتقنية وما يتعلق بها من إجراءات وموضوعات وميزانيات, والتنسيق مع اللجنة 

اإلشرافية ىلع مشاريع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية باململكة.
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قامت ال�حدة خلل عام 1433/1432هـ )2011م( بالعديد من املهام امل�كلة اإليها والتي ميكن تلخي�ض اأهمها على النح� 
التايل:

  اإبداء املرئيات حيال العديد من التقارير الفنية الداخلية واخلارجية.
   اإبداء املرئيات وتقييم الأوراق الفنية املقدمة من من�س�بي امل�ؤ�س�سة للم�ساركة بها يف امل�ؤمترات والندوات العاملية واملحلية.

  اإعداد العرو�ض الفنية ملعايل املحافظ وتقدمي عدد من العرو�ض اإلى عدد من امل�ؤمترات املحلية والدولية.
  امل�ساركة يف الجتماعات اخلا�سة با�ستخدام الطاقة املتجددة والطاقة الذرية داخلًيا وخارجًيا.

  امل�ساركة يف عدد من اللجان وخرباء التحلية بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية.
  امل�ساركة يف جمال�ض اإدارات مراكز التميز البحثي باجلامعات ال�سع�دية.

  امل�ساركة يف اجتماعات الفريق ال�طني لل�ستجابة للط�ارئ الإ�سعاعية والن�وية.
  امل�ساركة يف اجتماعات ت�حيد اجله�د البحثية يف جمال حتلية املياه املاحلة.

الك�رية  ال�سع�دية  واللجنة  امل�سرتكة  اليابانية  ال�سع�دية  اللجنة  امل�سرتكة مثل  الدولية  ال�سع�دية  اللجان  امل�ساركة يف عدد من    
امل�سرتكة واللجنة ال�سع�دية املاليزية امل�سرتكة.

  امل�ساركة يف اللجان العلمية لعدد من امل�ؤمترات املحلية والدولية مثل م�ؤمتر حتلية املياه يف البلدان العربية )اروادك�ض( واملنتدى 
.)IDA( ال�سع�دي للمياه والطاقة وم�ؤمترات منظمة التحلية العاملية

وحدة العلوم والتقنية:
لإدارة وتنفيذ اخلطة ال�طنية للعل�م والتقنية فقد تقرر اإن�ساء وحدة للعل�م والتقنية يف كل جهة من اجلهات احلك�مية امل�ساركة 
يف تنفيذ اخلطة ال�طنية. ووفًقا لذلك فقد وافق معايل حمافظ امل�ؤ�س�سة يف 1429/3/17هـ على اإ�سناد مهام وحدة العل�م 
للأبحاث  العامة  الإدارة  عام  مدير  مديرها  يك�ن  بحيث  التحلية،  وتقنيات  للأبحاث  العامة  الإدارة  اإلى  بامل�ؤ�س�سة  والتقنية 
وتقنيات التحلية. وبعد �سدور القرار رقم 29821 وتاريخ 1432/7/17هـ اخلا�ض باإعادة هيكلة امل�ؤ�س�سة و�سعت وحدة العل�م 

والتقنية حتت اإ�سراف وحدة امل�ست�سارين.
وتط�يرها  بامل�ؤ�س�سة  والتقنية  العلمية  بالأن�سطة  العلقة  ذات  وامل�سروعات  الربامج  وتنفيذ  واإدارة  بتخطيط  ال�حدة  وتق�م 
اأول�يات وت�جيهات اخلطة ال�طنية للعل�م والتقنية والبتكار مبدينة امللك عبدالعزيز للعل�م والتقنية.  و�سمان تن�سيقها مع 
وقد قامت ال�حدة خلل العام املايل 1433/1432هـ )2011م( بتنفيذ )9( م�سروعات تتعلق بتط�ير مركز التدريب التقني 

بامل�ؤ�س�سة، كما قامت بتقدمي ثلثة م�سروعات بحثية للجنة الإ�سرافية لإقرارها يف جمال اأبحاث وتقنيات املياه املاحلة.
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األمن الصناعي والبيئة
تعتبر إدارة األمن الصناعي والبيئة واحدة من أهم اإلدارات التى يقع ىلع عاتقها 
والحوادث واألزمات  الكوارث  لكثير من  إعداد وتطبيق خطط املواجهة واإلنقاذ 
الوقاية  شروط  ونشر  توفير  اإلدارة  لهذه  الرئيسية  املهمة  وتعتبر  املتوقعة، 
أعمال  ىلع  فيها  العاملين  تدريب  إلى  باإلضافة  املحطات  جميع  يف  والسالمة 
التعليمات  وتوضيح  والوقائي  الثقايف  الوعي  مستوى  ورفع  والسالمة،  األمن 
واإلرشادات الفنية والهندسية ملتطلبات األمن والسالمة البيئية الواجب تطبيقها 

يف مختلف األعمال واإلجراءات.
ويتركز هذا االهتمام بالدرجة األولى ىلع منع وقوع هذه املخاطر والعمل ىلع 

تطويقها ومواجهتها والتعامل معها بمهنية والحد من آثارها عند حدوثها.
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وف��ي��م��ا ي��ل��ي ع��ر���ض لبع�ض الإجن�����ازات ل��ه��ذا ال��ق��ط��اع خ���ال ال��ع��ام 
1433/1432ه�.

أواًل: األمن:
1- و�شع املوا�شفات الفنية والت�شاميم مل�شاريع النظام الأمني ال�شامل.
مراكز  مع  تخ�ش�شي  تدريب  برنامج   )50( من  اأك��ر  عقد  مت   -2
تدريب متخ�ش�شة يف برامج الأمن وال�شامة والإطفاء ملن�شوبي الأمن 

وال�سالمة والإطفاء مبحطات التحلية وخطوط الأنابيب.
واملرافق  املحطات  لبع�ض  الأمني  ال�شياج  وحتديث  تاأهيل  اإع��ادة   -3

التابعة لها.
التابعة  ال�شكنية  واملجمعات  للمدار�ض  الدخول  بطاقات  اإ�شدار   -4

للمحطات.
5- ال�شتمرار يف امل�شاركة يف حملة التوعية باأ�شرار املخدرات وتوزيع 

ن�شرات توعية لذلك الغر�ض.
6- امل�شاركة يف فعاليات اليوم العاملي للدفاع املدين.

7- امل�شاركة يف فعاليات اأ�شبوع املرور.
متت  وهمية(  اأمنية  )ح��الت  الفر�شية  التجارب  من  عدد  تنفيذ   -8

مب�ساركة عدد من اجلهات الأمنية ذات العالقة.
9- مبا�شرة احلوادث باأنواعها واإنهاء اإجراءاتها يف زمن قيا�شي.

وال�شامة  الأمن  اإج��راءات  على  والتفتي�ض  التدقيق  فريق  تاأهيل   -10
والبيئة وتطوير اآليات العمل.
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ثانًيا: السالمة واإلطفاء:
1- ح�شول بع�ض اأق�شام ال�شامة والإطفاء على �شهادة نظام اجلودة 

.)2008-9100-iso(
2- الإ�شدار الدوري لن�شرات ال�شامة ال�شهرية والربع �شنوية.

3- عقد دورات توعوية تدريبية يف خطورة املواد الكيميائية والإ�شعافات 
الأولية.

4- حتقيق م�شتوى انخفا�ض قيا�شي ح�شب موؤ�شر الأداء لأعمال ال�شامة 
يف عدد من حمطات ومرافق املوؤ�ش�شة خال العام 1432ه� وذلك باملقارنة 

بالنتائج ال�شابقة التي مت ح�شرها خال العام 1431ه� وهي كما يلي:
امل�شجلة )recordable injuries( مبعدل  الإ�شابات  ن�شبة  انخف�شت  اأ( 

.٪30
مبعدل   )disabling injuries( املعقدة  الإ�شابات  ن�شبة  انخف�شت  ب( 

.٪10.1
ج( انخف�شت ن�شبة الأيام املفقودة )lost workdays( مبعدل ٪48.

5- اإ�شدار واإعادة اإ�شدار اأكر من )20.000( ت�شريح عمل يف خمتلف 
حمطات ومرافق املوؤ�ش�شة.

والإطفاء  الإخ��اء  عمليات  يف  الفر�شية  التجارب  من  ع��دد  تنفيذ   -6
والإنقاذ.

7- ا�شتبدال غاز الهالون ال�شار بالبيئة وا�شتخدام غاز بديل )نوفك( يف 
بع�ض حمطات التحلية.

التقرير السنوي 1432 /1433هـ 54



8- مت عقد اأكر من )50( برنامج تدريب تخ�ش�شي من خال مراكز تدريب 
وخطوط  التحلية  مبحطات  والإطفاء  وال�سالمة  الأم��ن  ملن�شوبي  متخ�ش�شة 

الأنابيب.
9- تنفيذ العديد من برامج التاأهيل جلميع املوظفني اجلدد للعمل وفق قواعد 

وتعليمات اأنظمة ولوائح ال�شامة.
بالإ�شافة  املدار�ض  التوعوية لطاب وطالبات  العديد من الربامج  10- عقد 
اإلى الطرق ال�سحيحة للتعامل مع احلرائق التي حتدث يف املنازل والإجراءات 

الازم اتخاذها حيال ذلك.
11- توزيع جوائز ال�شامة لاأق�شام والأفراد احلا�شلني على املجموع الأعلى 

يف نقاط التقييم املتبع يف اأق�سام ال�سالمة والإطفاء باملحطات.
مكافحة  باأعمال  القيام  كيفية  يف  املخت�سة  ال��دورات  من  عدد  تنفيذ   -12

احلريق وذلك ملوظفي الت�سغيل وال�سيانة يف املحطات.
مياه  وحماب�ض  احلريق  مكافحة  واأجهزة  اأنظمة  جميع  و�سيانة  فح�ض   -13  
املحطات  اأرج��اء  جميع  يف  ومعدات  املياه  خراطيم  من  حتتويه  وما  احلريق 

واملجمعات ال�شكنية.
ال�شامة  وردي���ات  لأف���راد  وريا�شية  ونظرية  عملية  تدريبات  اإج���راء   -14

والإطفاء.
15- تاأهيل املقاولني املتعاقدين مع املوؤ�ش�شة للعمل وفق قواعد وتعليمات اأنظمة 
يف  ال�سالمة  و�سروط  اأنظمة  عن  �ساملة  حما�سرات  بتقدمي  وذلك  ال�شامة 

مكان العمل والإجراءات املتبعة يف احلالت الطارئة.
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الفصل الثالث
الشؤون القانونية - المراقب العام - 

الوضع المالي - الحسابات التجارية

الفصل الثالث
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الشؤون القانونية

وي�شتمل الهيكل التنظيمي للإدارة العامة لل�شوؤون القانونية على:
ثلث اإدارات قيادية هي:

1- اإدارة الت�شريع والعقود واالتفاقيات.
2- اإدارة الراأي.

3- اإدارة الق�شايا والتحقيقات.
وق�شمني م�شاندين:

1- ق�شم امللكية الفكرية.
2- ق�شم مقرتح لل�شكاوى.

تضطلع اإلدارة العامة للشؤون القانونية بتقديم الخدمات االستشارية القانونية لجميع الوحدات اإلدارية التابعة 
منهج  تطبيق  كيفية  القانونيين  املستشارين  وإكساب  بها،  املعمول  واللوائح  لألنظمة  وفًقا  وذلك  للمؤسسة 
استراتيجي يف إدارة الشؤون القانونية، وتنمية مهارات املستشارين القانونيين يف: )أصول صياغة املذكرات القانونية 
ونتائجها، فن املرافعة وأهم املسائل العلمية يف املرافعات، ونظرية الدفوع، طرق صياغة العقود، إجراءات رفع 
الدعاوى والطعون أمام الجهات القضائية ويف التحكيم(. باإلضافة إلى تفعيل الدور الرقابي لإلدارة العامة للشؤون 

القانونية، واملساهمة بفعالية يف ترقية العمل القانوني والعمل بصفة عامة باملؤسسة.
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قطاع ال�شوؤون الفنية 
وامل�شروعات
%12.07

قطاع الت�شغيل
 وال�شيانة
%56.30

االإدارات املرتبطة
 مبحافظ املوؤ�ش�شة

%30.25

قطاع التخطيط 
والتطوير
%1.38

إنجازات إدارة التشريع والعقود واالتفاقيات:
 مت خلل هذا العام 1433/32هـ اإجناز ما يلي:-

1- اإعداد ومراجعة م�شروعات القرارات كقرارات تكوين اللجان املختلفة كلجان التثمني والبيع وفتح املظاريف وفح�ض العرو�ض وغريها، واخلطابات املرفوعة 
للمقام ال�سامي اأو امل�جهة لل�زارات وامل�سالح احلك�مية اأو اجلهات الرقابية اأو ال�سركات املتعاقدة مع امل�ؤ�س�سة، وذلك فيما يتعلق بن�ساط امل�ؤ�س�سة، وبلغ حجم 

املعاملت املحالة للإدارة يف هذا املجال )3226( معاملة م�زعة ويف اجلدول اأدناه:

املجموعقطاع التخطيط والتطويرقطاع الت�شغيل وال�شيانةقطاع ال�شوؤون الفنية وامل�شروعاتاالإدارات املرتبطة باملحافظ مبا�شرةجمال الن�ساط

اإعداد ومراجعة 
م�شروعات 
القرارات 
واخلطابات

8553411591392826
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قطاع ال�شوؤون الفنية 
وامل�شروعات

%4.20

قطاع الت�شغيل
 وال�شيانة
%93.26

االإدارات املرتبطة 
مبحافظ املوؤ�ش�شة

%1.50

قطاع التخطيط 
والتطوير 
%1.12

وتعديلتها )1657(  واالتفاقيات  بالعق�د  يتعلق  فيما  القان�نية  لل�س�ؤون  العامة  واالإدارة  امل�ؤ�س�سة  املعاملت بني قطاعات  تداول  بلغ حجم   -2
معاملة م�ستملة على مراحل مراجعة واإعداد تعليمات املتناف�سني وال�سروط وامل�ا�سفات، واالإجابة على طلبات اإبداء الراأي ح�ل ما يثار خلل 
مراحل املناف�شة وتقدمي العرو�ض وفتح املظاريف وتاأهيل ال�شركات، ومرحلة فح�ض العرو�ض واإعداد التعاميد والعقود واالتفاقيات مبا يحفظ 
حق�ق امل�ؤ�س�سة واملتعاقد معها، وخماطبة وزارة املالية، ومعاجلة جميع ما يطراأ من خلفات اأو اإخلل يف تنفيذ االلتزامات التعاقدية، وقد مت 

خلل فرتة التقرير هذه توقيع )266( عقًدا/اتفاقية، وي��سح اجلدول اأدناه ذلك:-

املجموعقطاع التخطيط والتطويرقطاع الت�شغيل وال�شيانةقطاع ال�شوؤون الفنية وامل�شروعاتاالإدارات املرتبطة باملحافظ مبا�شرةجمال الن�ساط

4112493267العقود واالتفاقيات
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3- من العق�د الكبرية التي اأجنزتها االإدارة العامة لل�س�ؤون القان�نية يف 
فرتة هذا التقرير ما يلي:

اأ- عقد ت�شنيع وتوريد االأنابيب لنظام نقل مياه راأ�ض اخلري - حفر 
الباطن بقيمة اإجمالية قدرها )298.608.998( ريااًل.

اأنابيب  خط  ومتديد  ال�شخ  حمطة  اإن�شاء  م�شروع  تنفيذ  عقد  ب- 
اإجمالية قدرها  الباطن بقيمة  نظام نقل مياه راأ�ض اخلري - حفر 

)189.000.000( ريال.
اأنابيب نظام  ال�شخ ومتديد خط  اإن�شاء حمطات  ج- عقد م�شروع 
قدرها  اإجمالية  بقيمة  الثالثة  املنورة/املرحلة  املدينة   - ينبع  نقل 

)1.606.418.088( ريااًل.
 4- اأجنزت االإدارة خلل فرتة التقرير االتفاقيات التالية:

اأ- اتفاقية مطة ال�شخ/1 لنظام نقل مياه املنطقة ال�شرقية.
ب- اتفاقية اإي�شال التيار الكهربائي اإلى حمطة ال�شخ/1 مل�شروع 

نقل مياه ال�شرقية.
واالإنــتــاج  الكهرباء  تنظيم  هيئة  مــع  الطاقة  حتويل  اتفاقية  ج- 

املزدوج.
د- اتفاقية تنازل بني الهيئة امللكية للجبيل وينبع واملوؤ�ش�شة اخلا�شة 
اخلري  راأ���س  مبدينة  لها  املخ�س�سة  االأر����س  من  اجل��زء  بت�سليم 

لل�شناعات التعدينية.
واجلامعات  االأبحاث  ومراكز  امل�ؤ�س�سة  بني  البحثية  االتفاقية  ه�- 

ال�شعودية، وكذا بني املوؤ�ش�شة ومراكز التطوير العاملية.
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قطاع ال�شوؤون الفنية 
وامل�شروعات
%31.36

قطاع الت�شغيل
 وال�شيانة
%36.36

االإدارات املرتبطة
 مبحافظ املوؤ�ش�شة

%30.43

قطاع التخطيط 
والتطوير 
%1.84

إنجازات إدارة الرأي:
مت خلل فرتة هذا التقرير اإجناز ما يلي:

1- ت�سطلع االإدارة العامة لل�س�ؤون القان�نية مبهمة اإبداء الراأي يف امل�سائل التي حتال اإليها من جميع قطاعات امل�ؤ�س�سة.
2- تختلف املعاملت باختلف م��س�عها، وذلك يف جميع ج�انب العمل القان�ين، يف املخالفات اأثناء تنفيذ العق�د واالتفاقيات، اأو يف خمالفات 

العاملني للأنظمة املرعية، اأو يف الق�سايا، اأو يف ملحظات اجلهات الرقابية.. اإلخ.
3- ي��سح اجلدول والر�سم اأدناه اأعداد املعاملت املحالة للإدارة خلل فرتة هذا التقرير:

املجموعقطاع التخطيط والتطويرقطاع الت�شغيل وال�شيانةقطاع ال�شوؤون الفنية وامل�شروعاتاالإدارات املرتبطة باملحافظ مبا�شرةجمال الن�ساط

23123827614759اإبداء الراأي
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إنجازات إدارة القضايا والتحقيقات:
مت خلل فرتة هذا التقرير اإجناز ما يلي :

باإعداد  القانونية  لل�شوؤون  العامة  االإدارة  قامت   -1
من  رفعت  التي  واملنازعات  الــدعــاوى  لوائح  ودرا�ــشــة 
اأو على امل�ؤ�س�سة، مبا يف ذلك جمع امل�ستندات ووثائق 
الــدوائــر  اأمـــام  املوؤ�ش�شة  موقف  تدعم  التي  االإثــبــات 
الدعاوى،  ولوائح  املــذكــرات  ــداد  اإع ومــن  الق�شائية، 
العمالية  اللجان  اأو  املظامل  ديوان  اأمام  فيها  والرتافع 
التحكيمي،  اأو  الق�سائي  اأو اجلهات ذات االخت�سا�س 

ومتابعتها حتى �شدور االأحكام النهائية.
القان�نية  لل�س�ؤون  العامة  االإدارة  قامت  كذلك   -2
اأو  الطعون  وقــدمــت  �ــشــدرت  التي  االأحــكــام  بدرا�شة 
اال�ستئناف للأحكام، بعد التن�سيق مع اإدارات امل�ؤ�س�سة 

املعنية.
املوؤ�ش�شة  �شد  مــن/اأو  املرفوعة  الق�شايا  عدد  بلغ   -3
)45( ق�سية، منها )27( ق�سية ال زالت منظ�رة اأمام 
اللجان  اأم��ام  و)9(  متابعتها،  ويجري  املظامل  ديــوان 
اأحكام ق�سائية نهائية يف )9( ت�سع  العمالية، �سدرت 
املوؤ�ش�شة،  ل�شالح  فيها  االأحكام  جميع  وكان  ق�شايا، 
من  ومتابعة  واجــتــهــاد  مبثابرة  ثــم  اهلل،  مــن  بف�شل 

امل�شت�شارين القائمني على هذه الق�شايا.

الق�شايا املرفوعة 
45

ال زالت منظورة
36

ل�شالح املوؤ�ش�شة
9
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إنجازات قسم امللكية الفكرية:
اأجنز ق�شم امللكية الفكرية منذ اإن�شائه ما يلي:

ـــــرام اتــفــاقــيــة مــهــنــيــة مـــع مــكــتــب اأحـــمـــد جنــدت  1- مت اإب
وكلء   - قان�ين  وم�ست�سار  حمامي   - بازاربا�سي  عبدالقادر 
بتاريخ  وذل��ك  اخ���رتاع،  وب���راءات  ع��لم��ات جت��اري��ة  ت�سجيل 
�شعار  لت�شجيل  2001/1/14م،  امل���اف��ق  1427/12/23ه������ 
االتفاقية  لهذه  تعديل  ملحق  ووقع  جتارية،  كعلمة  امل�ؤ�س�سة 

بتاريخ 1428/6/5ه� امل�افق 2007/6/20م.
يف   )11( بالفئة  جتارية  كعلمة  امل�ؤ�س�سة  �سعار  ن�سر  مت   -2
امل�افق  2006/1/28م  بتاريخ  ال�شعودية  العربية  اململكة 

1427/10/5هـ.
اإبرام  2004/6/30م، مت  امل�افق  بتاريخ 1425/5/12ه���   -3
لت�شجيل  اأعــله  اإليه  امل�شار  املكتب  نف�ض  مع  مهنية  اتفاقية 
حمطات  اإنتاجية  بزيادة  تتعلقان  جديدتني  اخــرتاع  براءتي 
اأغ�شية  مــن  مرحلتني  با�شتخدام  الطاقة  وتقليل  التحلية 
ت�ربيني،  �ساحن  بينهما  )النان�(  الدقة  املتناهية  الرت�سيح 
قرب�س   - )اأ�سبانيا  االأوروب��ي��ة  ال��رباءات  مكاتب  لدى  وذل��ك 
املتحدة  وال���الي��ات  واليابان  ومالطا  فرن�سا(،   - اإيطاليا   -
اأي من  اأو  العربية،  التعاون لدول اخلليج  االأمريكية، وجمل�س 

مكاتب ت�شجيل الرباءات املذكورة ح�شب طلب املوؤ�ش�شة.
4- مبوجب خطاب مكتب اأحمد جندت عبدالقادر بازاربا�شي 

الت�شجيل  طلبات  اإيــــداع  مت  1427/10/27هــــــــ،  يف  امل�����ؤرخ 
للرباءتني يف كل من ال�سع�دية والك�يت و�سلطنة عمان.

املوؤ�ش�شة كعلمة  �شعار  ت�شجيل  بتاريخ 2007/3/13م مت   -5
جتارية بالفئة 37 + 42 يف اململكة العربية ال�سع�دية.

6- بخطابه امل�ؤرخ يف 1428/1/30ه� امل�افق 2007/2/18م، 
مت اإيداع طلبات ت�سجيل �سعار امل�ؤ�س�سة كعلمة جتارية وعلمة 

خدمات يف االإمارات العربية املتحدة وقطر والبحرين.
امل�ؤ�س�سة يف  ن�سر ت�سجيل �سعار  بتاريخ 2007/3/13م مت   -7
االحتاد االأوروبي بالفئة 37 + 42، ون�سر يف اجلريدة الر�سمية 

رقم 2007/042 وتاريخ 2007/8/13م.
8- بتاريخ 2007/2/10م مت ت�سجيل �سعار امل�ؤ�س�سة يف مملكة 

البحرين بالفئة )37(.
2008/6/4م،  1429/5/30ه� امل�افق  امل�ؤرخ يف  9- بخطابه 
اأفاد مكتب بازاربا�شي باأنه مت ت�شجيل �شعار املوؤ�ش�شة كعلمة 

جتارية بالفئة )37( بدولة الك�يت.
10- بخطابه امل�ؤرخ يف 1429/9/10ه� امل�افق 2008/9/10م، 
اأفاد مكتب بازار با�شي باأنه مت ت�شجيل �شعار املوؤ�ش�شة كعلمة 

جتارية بالفئة )37( بدولة قطر.
11- بخطابه امل�ؤرخ يف 1430/1/17ه� امل�افق 2009/1/14م، 
اأفاد مكتب بازاربا�شي باأنه مت ت�شجيل �شعار املوؤ�ش�شة كعلمة 
جتارية ب�سهادتني بالفئة )37( والفئة )43( يف �سلطنة عمان.
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12-  بخطابه امل�ؤرخ يف 1430/12/14ه� امل�افق 2009/12/1م، اأفاد مكتب بازاربا�شي باأنه مت ت�شجيل �شعار 
امل�ؤ�س�سة كعلمة جتارية بالفئتني)37، 42( يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

13-  بخطابه امل�ؤرخ يف �سهر �سفر من عام1431ه� امل�افق مار�س 2010م، اأفاد مكتب بازاربا�شي باأنه مت ت�شجيل 
�سعار امل�ؤ�س�سة كعلمة جتارية بالفئتني)37، 42( يف دولة البحرين .

�سعار  ت�سجيل  اكتمل  قد  يك�ن  البحرين  دولة  يف  جتارية  كعلمة  امل�ؤ�س�سة  �سعار  ت�سجيل  �سهادة  ب�سدور   -14
ودول  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  دول جمل�س  وجميع  ال�سع�دية  العربية  اململكة  كعلمة جتارية يف  امل�ؤ�س�سة 

االحتاد االأوربي.

االشتراك يف الفرق واللجان داخل وخارج املؤسسة:
1-ت�سرتك االإدارة العامة لل�س�ؤون القان�نية يف جلان فح�س العرو�س وفتح املظاريف  وحتليل العرو�س، وجلان 
واالدخار  الت�فري  �سندوق  اإن�ساء  م�سروع  وجلان  العامة،  املراقبة  دي�ان  ملحظات  مناق�سة  وجلان  التحقيق، 

وخمالفات ال�ساكنني، وجلنة درا�سة الهيكل التنظيمي ل�حدة املراجعة الداخلية.

2- كذلك �ساركت االإدارة يف فريق اتفاقيات البيع مل�ساريع االإنتاج املزدوج، ومن هذه االتفاقيات:
اأ- اتفاقية البيع مل�سروع مرافق باجلبيل.

ب- اتفاقية البيع مل�شروع ال�شعيبة/3.
ج- اتفاقية الربط املائي بال�شعيبة/3.
د- اتفاقية الربط املائي لل�سقيق/2.  

3- تت�لى االإدارة العامة لل�س�ؤون القان�نية متثيل امل�ؤ�س�سة يف اجل�انب القان�نية التي تتم مناق�ستها مع اجلهات 
اخلارجية، ومن اأبرز ذلك املناق�سة التي تتم حالًيا مع وزارة العمل حيال تعديل الئحتي تنظيم العمل واجلزاءات 
واملكافاآت،   ومناق�شة م�شروع حتديث نظام الكهرباء مع كل من وزارة املياه والكهرباء وهيئة تنظيم الكهرباء 

وال�شركة ال�شعودية للكهرباء.
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المراقب العام
تتمثل أعمال إدارة املراقب العام يف مراقبة سير العمل يف املؤسسة واملحطات التابعة لها للتأكد من كونه مطابقا لألنظمة 
واللوائح واإلجراءات املعتمدة واقتراح التعديالت التي يراها ىلع اللوائح املالية والوظيفية للمؤسسة، ووفًقا لالئحة املالية 
يقوم املراقب العام أو من ينتدبه للتفتيش ىلع السجالت أو املستندات بصفة دورية للحيلولة دون ارتكاب أخطاء أو مخالفات 
إضافة للزيارات املفاجئة ملواقع العمل ومتابعة دوام املوظفين ووسائل األمن يف كافة محطات املؤسسة واملباني اإلدارية 
وااللتقاء باملسئولين ومناقشة جميع إجراءات العمل وتنمية الرقابة الذاتية وتلقي االستفسارات التي تساعد يف أعمال الرقابة 

بمعنى شمول الرقابة يف جميع صورها.

وقد حققت اإدارة املراقب العام يف العام املايل 1433/1432ه� بالتعاون مع اإدارات امل�ؤ�س�سة العديد من االإجنازات وفًقا ملا يلي:
حققت اإدارة املتابعة االإجنازات التالية:

1- مت اإجناز ) 260 ( ج�لة على املركز الرئي�سي وال�ساحلني وحمطات واأنابيب ال�ساحلني حيث ت�سمنت اللقاءات مع م�سئ�يل اجلهات واملحطات 
للتحقق من �سري العمل ودوام امل�ظفني و�سلمة املن�ساآت وو�سائل االأمن اللزمة.

2- مت تدقيق )4776( كرت عمل مل�ظفي اخلدمة املدنية ومعاجلة ما يتم عليها بالت��سيات من اإجازات بكافة اأن�اعها اأو ح�س�مات اأو جزاءات.
وحقق ق�سم مرا�سلت الدي�ان االإجنازات التالية: 

1-مت اإجناز الرد على )42( خطاب من ملحظات دي�ان املراقبة العامة. 
2- مت اإر�شال عدد )855( عقدا للجهات احلك�مية خارج امل�ؤ�س�سة.

3- مت اإر�شال عدد )20( اأمر تغيري على العق�د التي اأبرمتها امل�ؤ�س�سة.
 وحققت الرقابة املالية االأعمال التالية:

1- مت اإجناز )34( زيارة جرد مفاجئة مل�ست�دعات امل�ؤ�س�سة.
2- مت اإجناز )50( عملية جرد ل�سلف امل�ؤ�س�سة وحمطاتها.

3- مت اإجناز )5430( اأمر دفع ل�سرف م�ستحقات عملء امل�ؤ�س�سة.
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الوضع المالي للمؤسسة
املنتهية  املالية  السنة  عن  للمؤسسة  السنوي  التقرير  بإعداد  وامليزانية  االستراتيجي  للتخطيط  العامة  اإلدارة  قامت 
)2011م( والذي اشتمل ىلع اإلنجازات والصعوبات والحلول املقترحة يف مجاالت تنفيذ املشروعات وإنشاء  1433/1432هـ 
املحطات، وتشغيل وصيانة محطات التحلية ومرافقها، وتنمية القوى العاملة والسعودة، ومشاركة القطاع الخاص، كما تم 
إعداد نماذج متابعة السنة األولى )2011م( من خطة التنمية التاسعة للدولة، إضافة إلى إعداد احتياج املؤسسة من الوظائف 
للعام املالي 1433/1432هـ، كما تم االنتهاء من إعداد الخطة االستراتيجية الخمسية بما تحتويه من رؤية ورسالة وغايات 

وسياسات ومبادرات إضافة إلى خطة األعمال لعام 2012م.

الوضع املالي مليزانية العام املالي 1433/1432هـ :

1433/1432هــــ  امل��ايل  العام  نهاية  حتى  املاحلة  املياه  لتحلية  العامة  امل�ؤ�س�سة  م�ساريع  على  اإنفاقه  مت  ما  جمم�ع  بلغ   
)88.710.105.058( ريال ، حيث اأنفق على ت�سغيل و�سيانة حمطات التحلية ومرافقها )37.502.974.919( ريال.

وقد بلغت ميزانية املوؤ�ش�شة للعام املايل 1433/1432هـ عند �شدورها )14.919.300.000( ريال.

    
ن�سبة املن�سرف املن�سرف املعتمد بعد التعديل الباب

%92 72.638.669 79.128.278 االأول
%93 32.084.366 34.447.149 الثاين
%93 4.581.905.993 4.917.790.312 الثالث
%88 9.258.972.381 10.550.516.993 الرابع
%90 13.945.601.409 15.581.882.732 املجموع
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الحسابات التجارية
تقوم شعبة الحسابات التجارية بدور املنسق واملتابع لتطبيق نظام محاسبة املركز 
والفروع باملؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة، بما يف ذلك إصدار القوائم املالية 
املجمعة للمؤسسة، وذلك انطالًقا من أهمية البيانات املالية التجارية ووفًقا للمفاهيم 
واملبادئ واملعايير املحاسبية املتعارف عليها للمنشآت الهادفة للربح )النظام التجاري( 

والداعمة الستراتيجية املؤسسة يف تخصيص منشآتها اإلنتاجية.

تطبيق محاسبة املركز والفروع:
يف 1431/2/24ه� �سدر قرار معايل املحافظ بتطبيق نظام حما�سبة املركز والفروع بامل�ؤ�س�سة ابتداء من العام املايل 1431/1430هـ 2010م.

وبناء على ذلك، مت فتح جمم�عة دفرتية حما�سبية متكاملة بكل �ساحل تكفل له متابعة ومعاجلة جميع املعاملت املالية اخلا�سة به با�ستقللية 
اأن تق�م �سعبة احل�سابات  اإ�سدار الق�ائم املالية كل فيما يخ�سه، على  كاملة مرتابطة مع املركز بالعمليات املالية املتبادلة بينهما مبا يف ذلك 

التجارية بدور املن�سق واملتابع لتطبيق هذا النظام مبا يف ذلك اإ�سدار الق�ائم املالية املجمعة للم�ؤ�س�سة.
وحيث اإن هذا التقرير )ال�سن�ي(، �سدر قبل االنتهاء من اإعداد احل�سابات اخلتامية وقبل انتهاء الفرتة املتممة الإقفال ال�سنة املالية للعام املايل 
2011م، فقد تعذر ت�سمينه اأي بيانات مالية م��س�عية عنها، يف حني �سدرت بناء على ذلك الق�ائم املالية للعام املايل 2008م مع تقرير املراجع 

القان�ين ح�ل هذه الق�ائم مقارنة بق�ائم العام املايل 2007م.

قسم النظم واإلجراءات:
مت اإن�ساء ق�سم النظم واالإجراءات والذي يتمثل دوره يف اإعداد و�سيانة ال�سيا�سات واالإجراءات املحا�سبية وفًقا للمعايري ال�سع�دية SOCPA واملعايري 

الدولية IFRS بالتعاون مع مكتب اال�شت�شاري KPMG، وكذلك االإ�سراف على تطبيق االأنظمة االآلية.
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الفصل الرابع
التدريب وتنمية الموارد البشرية- االتصال الداخلي 

وإدارة المعرفة - اإلسكان

الفصل الرابع
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التدريب وتنمية الموارد البشرية
حرصت املؤسسة ىلع تطوير وتنمية الكوادر البشرية لتأدية مهامهم الوظيفية بكفاءة ومقدرة فنية عالية 

وواصلت جهودها واهتمامها بسعودة وظائفها، حيث بلغت نسبة السعوديين حوالي ٪86.
أي  والصيانة،  التشغيل  قطاع  يعملون يف   )9692( منهم  فرًدا،   )10129( املؤسسة  منسوبي  عدد  بلغ  وقد 

بنسبة )95.69٪(. والبقية وعددهم )437( موظًفا يخضعون لنظام الخدمة املدنية، أي بنسبة )٪4.31(.

ن�صبة ال�صعودةغري �صعودي�صعوديالت�صنيف

100٪ـ ـ437اخلا�صعون لنظام اخلدمة املدنية

8217147584.8القوى العاملة على نظام العمل والعمال*

8654147585.44الإجمايل

10129املجموع الكلي

                                                                               * العاملون على نظام الت�صغيل والصيانة    
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خالل هذا العام قامت املوؤ�ص�صة باإعداد خطط للتدرج الوظيفي وتنفيذ الربامج التدريبية لتلك اخلطط وامل�صاركة 
تاأهيلية  برامج  من  التدريب  مركز  يقدمه  ما  اإلى  اإ�صافة  وخارجًيا،  داخلًيا  املتخ�ص�صة  واملوؤمترات  الندوات  يف 
وتطويرية، كما اأتاحت الفر�صة لعدد من املوظفني لالبتعاث لهدف احل�صول على موؤهالت علمية عليا حمققة بذلك 
جناًحا ملمو�ًصا متثل يف زيادة عدد امل�صاركني فيها وعدد الربامج التدريبية التي مت اختيارها لتتالءم مع الحتياجات 
الفعلية، واختيار املراكز التدريبية املوؤهلة وذلك لتحويل املوارد املالية اإلى اإمكانيات ب�صرية قادرة على حتقيق ر�صالة 

املوؤ�ص�صة بكفاءة عالية.ومن خالل هذا التقرير ن�صلط ال�صوء على اأبرز الربامج التاأهيلية والتطويرية:

أواًل: الدورات والندوات واملؤتمرات الداخلية والخارجية:

1- املؤتمرات وامللتقيات واملنتديات والندوات الداخلية:
عدد امل�صاركنيعدد الربامجنوع الربنامجم

2405181اإداري1

25577علمي2

42513مايل3

52712حا�صب اآيل4

781560اأمن و�صالمة5

1321683هند�صي6

15116قانوين7

58410342الـمجمـــوع
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٦٠٠٠

٥٠٠٠

٤٠٠٠

٣٠٠٠

٢٠٠٠

١٠٠٠

٠

اأ- �شهادة كامربدج يف مهارات تقنية املعلومات:
�صهادة دبلوم كامربدج الدويل ملهارات تقنية املعلومات CID-IT هي �صهادة تعتمد على برامج مايكرو�صوفت اأوفي�س ونظام الت�صغيل Windows، حيث تقّيم هذه ال�صهادة جمموعة من اأكرث مهارات 
تقنية املعلومات املطلوبة اأهمية وهي متوفرة على م�صتويني: امل�صتوى التمهيدي وامل�صتوى املتقدم. ويعترب هذا الربنامج طريقة �صريعة وفعالة لكت�صاب مهارات معتمدة يف جمال تقنية املعلومات، وقد 

بلغت الفر�س التدريبية الإجمالية هذا العام 1432هـ املوافق 2011م )330( فر�صة.
ب- برنامج تطوير ريادة: 

يهدف الربنامج اإلى تهيئة املوظفني والعاملني باملوؤ�ص�صة ملرحلة  التطبيق الفعلي لإعادة الهيكلة ومرحلة التحول اإلى �صركة حكومية قاب�صة تعمل باأ�ص�س جتارية، وقد بلغ عدد الفر�س التدريبية لهذا 
العام 1432هـ املوافق 2011م )2785( فر�صة.

ج- برنامج تطوير موظفي املالية واملحا�شبة: 
تهدف هذه اخلطة لتدريب العاملني على امل�صتجدات احلديثة يف علوم احلا�صب الآيل واملعلومات وتنفيذ الربامج املتعلقة بنظام الرقابة الداخلية وحما�صبة التكليف واملراجعة الداخلية ومفاهيم 

املحا�صبة املالية، وقد بلغ عدد الفر�س التدريبية لهذا العام 1432هـ املوافق 2011م )478( فر�صة.
وخالل عام 1431هـ 2010م مت تنفيذ )86( دورة تدريبية حيث مت حتقيق  1653 فر�صة تدريبية.

اإداري
علمي مايل حا�سب اآيل

قانوين هند�سي اأمن و�سالمة

عدد الربامج

عدد امل�صاريع
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١٠٠
٩٠
٨٠
٧٠
٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٠
٠
٠ اإداري علمي قانوين هند�سي مايل فني حا�سب اآيل

عدد الربامج

عدد امل�ساركني

2- املؤتمرات وامللتقيات واملنتديات والندوات الخارجية:
عدد امل�صاركنيعدد الربامجنوع الربنامج

1578اإداري1

420حا�صب اآيل2

3291علمي3

723قانوين4

1355هند�صي5

28فني6

24مايل7 

75279الـمجمـــوع
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ثالًثا: اإليفاد:
لقد اأولت املوؤ�ص�صة العامة لتحلية املياة املاحلة اهتماًما كبرًيا بتطوير القوى العاملة؛ 
الفر�صة  اإتاحة  على  املوؤ�ص�صة  وتعمل  للتطوير،  احلقيقية  الركيزة  هي  اإنها  حيث 
واجلهات  اجلامعات  من  عليا  ومــوؤهــالت  علمية  درجــات  على  للح�صول  ملن�صوبيها 

الأكادميية والتدريبية املعتمدة داخل اململكة.
حيث بلغ عدد الذين مت اإيفادهم خالل العام التدريبي ) 1432هـ/2011م ( )11( 

موفًدا:
  )5( موفدين لدرجة البكالوريو�س.

  )5( موفدين لدرجة املاج�صتري.
  موفد واحد لدرجة الدبلوم.

ثانًيا: االبتعاث:
ت�صعى املوؤ�ص�صة دائًما اإلى ابتعاث الكفاءات املوؤهلة للدرا�صة يف اأف�صل اجلامعات 
يف خمتلف دول العامل ولتبادل اخلربات العلمية وبناء كوادر موؤهلة وحمرتفة 
متكني  خالل  من  وتطويرها  املهنية  الحرتافية  م�صتوى  رفع  و  العمل  بيئة  يف 

العاملني لديها من احل�صول على موؤهالت عليا. 
حيث بلغ عدد املبتعثني خالل العام التدريبي )1432هـ/2011م( )20( مبتعًثا:

1433/1432هـ )2011(1432/1431هـ )2010(الدرجة العلمية

64البكالوريو�س - دبلوم

1710ماج�صتري

66دكتوراه

2920املجموع
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٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

٧٠

٦٠

٥٠

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

امليكانيكا الكهرباء الأجهزة ت�سغيل اأخرى العدد الإجمايل

دورة مهند�سني 
)21(

رابًعا: برامج مركز التدريب بالجبيل :
1- الدورات التأهيلية: 

اأ - الدورة التاأهيلية للمهند�شني:
تهدف الدورات التاأهيلية اإلى تاأهيل املهند�صني حديثي التخرج للعمل يف جمال ت�صغيل و�صيانة حمطات التحلية واإنتاج الطاقة الكهربائية.

  وقد بلغ اإجمايل عدد املتدربني للدورة التاأهيلية )21( للمهند�صني )61( متدرًبا ومت تخريجهم بتاريخ 7/13 /1432هـ.
 جار تنفيذ الدورة التاأهيلية )22( للمهند�صني وعددهم )56( متدرًبا ملدة )33( اأ�صبوًعا اعتباًرا من 1432/10/19هـ.

اجلدول التايل والر�صم البياين يو�صحان ن�صب الفر�س التدريبية للدورتني )21 و22( بح�صب الأق�صام:
العدد الإجمايلاأخرىت�صغيلالأجهزةالكهرباءامليكانيكاالدورة

2112117121961

221587151156
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امليكانيكا الكهرباء الأجهزة ت�سغيل اأخرى العدد الإجمايل

دورة امل�سغلني 
والفنيني )40(

دورة امل�سغلني 
والفنيني )41(

١٨٠

١٦٠

١٤٠

١٢٠

١٠٠

٨٠

٦٠

٤٠

٢٠

٠

ب - الدورة التاأهيلية للم�شغلني وم�شاعدي الفنيني:
تهدف الدورة اإلى تاأهيل الكوادر ال�صعودية حديثة التخرج من حملة الكليات التقنية وال�صناعية للعمل يف 

جمال ت�صغيل و �صيانة حمطات التحلية واإنتاج الطاقة الكهربائية.
ومت  متدرًبا   )170( والفنيني  للم�صغلني   )40( التاأهيلية  للدورة  املتدربني  عدد  اإجمايل  بلغ  وقد   

تخريجهم بتاريخ 1432/8/26هـ.
  جار تنفيذ الدورة التاأهيلية )41( للم�صغلني والفنيني وعددهم )177( متدرًبا ملدة )37( اأ�صبوًعا 

اعتباًرا من 1432/10/19هـ.
ويو�صح اجلدول التايل والر�صم البياين عدد املتدربني يف الدورتني التاأهيليتني )40(، )41( ح�صب الأق�صام:

العدد الإجمايلاأخرىت�صغيلالأجهزةالكهرباءامليكانيكاالدورة

402118229316170

412320279710177
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2-  البرامج التطويرية:
ينفذ املركز برامج تهدف اإلى رفع كفاءة العاملني باملحطات من خالل اإك�صابهم معلومات نظرية ومهارات عملية يف جمال تخ�ص�صاتهم. ويتم تنفيذ 
هذه الربامج بناًء على حاجة العمل باملحطات واإمكانية مركز التدريب على تنفيذها، وي�صارك العديد من موظفي املوؤ�ص�صة العامة لتحلية املياه املاحلة 

يف هذه الربامج التي ت�صتمل على:
1( برامج ت�صغيل حمطات التحلية والقوى الكهربائية.
2( برامج �صيانة حمطات التحلية والقوى الكهربائية.

3( برامج احلا�صب الآيل.
4( برامج اللغة الإجنليزية.

5( برامج ال�صالمة والإطفاء.
6( برامج اإدارية و�صلوكية.

7( برامج امل�صتودعات.
ومت تنفيذ  )335( دورة تطويرية وبلغ عدد امل�صاركني فيها )3191( من كافة التخ�ص�صات ح�صب البيان التايل:

عدد امل�صاركنيعدد الربامجالق�صم/العام

6103احلا�صب الآيل

1271195الت�صغيل

1711408ال�صيانة

8127اللغة الإجنليزية

13222ال�صالمة والإطفاء

8136الإدارة

3353191العدد الإجمايل
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املعارض واملهرجانات:
  الإ�صراف على جناح املوؤ�ص�صة امل�صارك يف املنتدى ال�صعودي للطاقة واملياه 1433/1/9هـ مبدينة جدة  ومت طباعة 

وتوزيع عدد من الهدايا لزوار اجلناح.

الفعاليات واملناسبات:
 تنظيم حفل كبري لتكرمي اجلهات احلا�صلة على �صهادات الآيزو والتميز يف املوؤ�ص�صة بتاريخ 1432/11/6هـ بالريا�س.

 تنظيم اللقاء ال�صنوي ملوظفي املركز الرئي�صي باأحد املنتزهات الربية مبدينة الريا�س.

حلقات النقاش:
بتاريخ   Marshall Goldsmith الدكتور  قدمها  الأف�صل«  نحو  ناجحة  »قــيــادات  بعنوان  نقا�س  حلقة  تنفيذ   

1433/1/4هـ.
 تنفيذ )4( حلقات نقا�س بعنوان »التعامل مع النا�س يف �صريعة الإ�صالم« للدكتور حممد العريفي.

 تنفيذ حلقة نقا�س بعنوان: )Implementing Innovation in SWCC( للخبري العاملي يف جمال الإبداع 
.Rawan Gibson والبتكار الدكتور

نشاطات أخرى:
 تاأمني عدد من الكتب وتوزيعها على كافة مكتبات املوؤ�ص�صة والإعالن عنها.

 توفري عدد من ال�صرتاكات الإلكرتونية والورقية يف كثري من املواقع الإلكرتونية والكتب والدوريات والتقارير ذات 
العالقة - العربية منها والدولية.

 تزويد اجلهات اخلارجية باملعلومات املطلوبة عن املوؤ�ص�صة ب�صتى اأنواعها.

االتصال الداخلي وإدارة المعرفة
العام  هذا  خالل  املعرفة  وإدارة  الداخلي  لالتصال  العامة  اإلدارة  أنجزت 

1433/1432هـ األعمال التالية :
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اإلسكان
ىلع  املالحة  املياه  لتحلية  العامة  املؤسسة  حرص  إطار  يف 
املؤسسة  الجوانب،أنشأت  واستقرار موظفيها من جميع  راحة 
العديد من املجمعات السكنية ملنسوبيها ليكونوا بالقرب من 
محطات ومشاريع املؤسسة املختلفة لسهولة وصولهم عندما 
تستدعي الظروف ويف أي وقت، خاصة أن أغلب هذه املشاريع 

خارج النطاق العمراني.
روعي يف تصميم هذه املجمعات وتنفيذها أحدث املواصفات، 
كما زودت بكافة املرافق التعليمية والصحية واألمنية واملساجد 
الصيانة  وحدات  إلى  إضافة  التجارية،  واملجمعات  واملنتزهات 

العامة ىلع مدار الساعة.
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املجمعات السكنية وعدد الوحدات املوجودة بها واملرافق التابعة لها يف جميع محطات املؤسسة
عدد املرافقعدد الوحدات ال�صكنيةعدد املجمعات ال�صكنيةالق�صم / الإدارة

1249344حمطات اجلبيل

10148932حمطات ال�صعيبة

481628حمطات ينبع

357220حمطات اخلرب

1072319حمطة ال�صقيق

439644حمطات جدة

822750املحطات ال�صغرية

21504الإدارة العامة بالريا�س

122044نظام نقل مياه )اجلبيل – الريا�س – الق�صيم(

1358حمطة اخلفجي

557105253املجموع الكلي
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عدد الوحدات املخ�ص�صة للعزاب )423( نوعها )�صقق+ غرف(، عدد الوحدات املخ�ص�صة للعوائل )2070( نوع )�صقق( ونوع) فلل(

اإلسكان بمحطات الجبيل

اإلسكان باملحطات الصغيرة

ا�صم املجمع ال�صكني
عددالوحدات ال�صكنيةعدد املرافق

اأخرىغرفبرك�صات�صققفللاأخرى حمالت جتارية�صيافةاأنديةعيادات طبيةمدار�سم�صاجد

--240--510134217711482املجمع ال�صكني مبحطات اجلبيل

--240--510134217711482  املجموع اجلزئي

442493)1( جممعاملجموع الكلي

ا�صم املجمع ال�صكني
عددالوحدات ال�صكنيةعدد املرافق

اأخرىغرفبرك�صات�صققفللاأخرى حمالت جتارية�صيافةاأنديةعيادات طبيةمدار�سم�صاجد

----20187ملعب+ م�صبح121----1املجمع ال�صكني مبحطة حقل

----201811ملعب+ م�صبح121----1املجمع ال�صكني مبحطة �صباء

------24------1--------املجمع ال�صكني مبحطة الوجه

----15362ملعب + م�صبح--12----1املجمع ال�صكني مبحطة اأملج

------8----------------املجمع ال�صكني مبحطة رابغ

------20----------------املجمع ال�صكني مبحطة العزيزية

------413----12------املجمع ال�صكني مبحطة الربك

----11--------12----1املجمع ال�صكني مبحطة فر�صان

----511265913731----4املجموع اجلزئي

28227)8( جممعاتاملجموع الكلي

التقرير السنوي 1432 /1433هـ 80



اإلسكان بمحطات ينبع

وحدات العوائل )352( وهي )فيال( و)�صقق( و)برك�صات(. وحدات ال�صقق )464( وهي غرف وبرك�صات.

ا�صم املجمع ال�صكني
عددالوحدات ال�صكنيةعدد املرافق

اأخرىغرفبرك�صات�صققفللاأخرى حمالت جتارية�صيافةاأنديةعيادات طبيةمدار�سم�صاجد

2732--243عدد )1( رو�صة251271املجمع ال�صكني مبحطات ينبع )املرحلة الأولى(

392--102-----6------1املجمع ال�صكني مبحطات ينبع )املرحلة الثانية(

10--------------------املجمع ال�صكني بامل�صيجيد

10----------2--------املجمع ال�صكني باملدينة املنورة

3512151124310227444املجموع اجلزئي

28816)4( جممعاتاملجموع الكلي
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اإلسكان بمحطات الشعيبة 

ا�صم املجمع ال�صكني
عددالوحدات ال�صكنيةعدد املرافق

اأخرىغرفبرك�صات�صققفللاأخرىحمالت جتارية�صيافةاأنديةعيادات طبيةمدار�سم�صاجد

------366--حمطة بنزين------341جممع العوائل

--560------ملعب كرة قدم----------1�صكن العزاب اجلديد

--352--ملعب كرة قدم قدمي--1�صكن العزاب القدمي

--------70ناد اجتماعي ريا�صي--12----1�صكن فلل املهند�صني

--------61م�صبح وناد قدمي----1----1�صكن فلل املرحلة الأولى )فت�صرن(

----28--0------------1�صكن برك�صات العوائل العزاب )فت�صرن(

--8----11م�صبح وملعب--1------1�صكن حمطة ال�صخ )عرفه(

--4----6م�صبح وملعب--1------1�صكن حمطة ال�صخ )�صداد(

--8----0------------1�صكن حمطة ال�صخ )الكر(

---------15م�صبح وملعب--3------1�صكن حمطة ال�صخ )الطائف(

--716336628932--114127املجموع اجلزئي

321489)10(جممعاتاملجموع الكلي
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إسكان اإلدارة العامة بالرياض

اإلسكان بمحطات الخبر

ا�صم املجمع ال�صكني
عددالوحدات ال�صكنيةعدد املرافق

اأخرىغرفبرك�صات�صققفللاأخرى حمالت جتارية�صيافةاأنديةعيادات طبيةمدار�سم�صاجد

17121294148----28املجمع ال�صكني مبحطات اخلرب)املرحلة الأولى(

----96------------1املجمع ال�صكني مبحطات اخلرب)املرحلة الثا نية(

----12--------1----املجمع ال�صكني مبحطات اخلرب)املرحلة الثالثة(

17121402148--381املجموع اجلزئي

20572)3( جممعاتاملجموع الكلي

ا�صم املجمع ال�صكني
عددالوحدات ال�صكنيةعدد املرافق

اأخرىغرفبرك�صات�صققفللاأخرى حمالت جتارية�صيافةاأنديةعيادات طبيةمدار�سم�صاجد

------104--1--------1املجمع ال�صكني بالعليا

--------46عدد )1( �صالة اجتماعات----------1املجمع ال�صكني بالتخ�ص�صي

------1146104--------2املجموع اجلزئي

4150عدد)2( جممعاملجموع الكلي
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اإلسكان بمحطات جدة

ا�صم املجمع ال�صكني
عددالوحدات ال�صكنيةعدد املرافق

اأخرىغرفبرك�صات�صققفللاأخرى حمالت جتارية�صيافةاأنديةعيادات طبيةمدار�سم�صاجد

--------33عدد )1( مركز ثقايف--------1--املجمع ال�صكني مبحطات جدة)1(

--------21عدد )1( م�صبح3------3--املجمع ال�صكني مبحطات جدة)2(

------95142عدد)1( مركز اجتماعي1112125املجمع ال�صكني مبحطات جدة)3(

------105--حديقة + م�صبح5--1--13املجمع ال�صكني مبحطات جدة )4(

------281312135149247املجموع اجلزئي

44396)4( جممعاتاملجموع الكلي
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اإلسكان بمحطات الشقيق 

     ا�صم املجمع ال�صكني
عدد الوحدات ال�صكنيةعدد املرافق

املجموع
غرفبرك�صات�صققفللاأخرى ) تذكر (حمالت جتاريةمبنى �صيافةاأنديةعيادات طبيةمدار�سم�صاجد

)1
م )

 رق
مع

جم

BLC 108--108-دار ن�صائي ) مبنى خا�س( 111)16(غرفة1312�صكن العوائل الدائم

BLA 132--132---------�صكن العوائل الدائم

 BLB 216216---م�صبح1-----1�صكن العزاب الدائم

BHD 168168---اإدارة الإ�صكان+�صيانة+م�صتودع3------برك�صات العزاب

)2
م )

 رق
مع

جم

FCA 50-50--ال�صاطئ1-2--11برك�صات العوائل

FCB 15-15--حمطة البنزين1------برك�صات العوائل

18---18---2----فلل املهند�صني بالبحر 

)3
م )

 رق
مع

جم

AB 8--8-ملعب كرة القدم وملحقاته 1-1---1�صكن اأبها العوائل

OV 2---2حمطة املعاجلة1------�صكن اأبها العوائل

BAR 66---ملعب كرة قدم وطائرة و�صلة1------ �صكن اأبها العزاب

2024865390723�صالة اجتماعات املحافظ 4412611املجمــــــوع

29جمموع املرافق
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اإلسكان بمحطة الخفجي

ا�صم املجمع ال�صكني
عددالوحدات ال�صكنيةعدد املرافق

اأخرىغرفبرك�صات�صققفللاأخرى حمالت جتارية�صيافةاأنديةعيادات طبيةمدار�سم�صاجد

14--516حمام �صباحة--12----1جممع اإ�صكان حمطة اخلفجي

�صالة اجتماعات

�صالة للعوائل

خيمة للمنا�صبات

14--4516--12----1املجموع اجلزئي

1835املجموع الكلي
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اإلسكان بإدارة خطوط األنابيب

ا�صم املجمع ال�صكني
عددالوحدات ال�صكنيةعدد املرافق

اأخرىغرفبرك�صات�صققفللاأخرىحمالت جتارية�صيافةاأنديةعيادات طبيةمدار�سم�صاجد

عدد)1( كبينة منف�صلة11----3--------------املجمع ال�صكني مبحطة �صخ الظهران )2اأب(

عدد)1( كبينة منف�صلة14----3--------------املجمع ال�صكني بحطة �صخ �صدقم)3اأب(

عدد)1( كبينة منف�صلة12----4--------------املجمع ال�صكني مبحطة �صخ الهفوف )4اأب(

عدد)1( كبينة منف�صلة16----3--------------املجمع ال�صكني مبحطة �صخ خري�س)5اأب(

عدد)1( كبينة منف�صلة16----2--------------املجمع ال�صكني مبحطة �صخ الو�صيع)6اأب(

--9--8--------------املجمع ال�صكني مبحطة �صخ الليدام )2ج(

--9--8--------------املجمع ال�صكني مبحطة �صخ ال�صعب)3ج(

--9--8--------------املجمع ال�صكني مبحطة �صخ الو�صيع)4ج(

عدد)4( كبينة منف�صلة20---616------2----1املجمع ال�صكني بالنقطة العليا )اأب(

--6------------------1املجمع ال�صكني مبحطة �صخ احل�صى - الق�صيم

--6--------------------املجمع ال�صكني مبحطة طرفية غنيمان- الق�صيم

--6--------------------املجمع ال�صكني مبحطة �صقراء- الق�صيم

1349--2140------2----2املجموع اجلزئي

124204 جممًعااملجموع الكلي
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الفصل الخامس
الحاسب اآللي والمعلومات - التحول الرقمي

الفصل الخامس
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الحاسب اآللي والمعلومات
يف العصر الحديث تعتبر التقنية من أهم املالمح التي تدل ىلع مدى التقدم 
أو خاصة، ففي جميع مظاهر  القطاعات املختلفة سواء حكومية  الذي تحققه 
الحياة أصبحت التقنية تعيش معنا ككائن حي فاعل مستمر يف تقديم خدمات 
ال يمكن االستغناء عنها، ومستمر يف تمكيننا من التغلب ىلع عوائق وعقبات 

لكي نحقق آمالنا وطموحاتنا.
ملياه  منتجة  العالم  يف  دولة  أكبر  اليوم  السعودية  العربية  اململكة  وتعتبر 
انتشار  بسبب  الهائل  أعمالها  لحجم  ونظًرا  باملؤسسة،  ممثلة  املحالة  البحر 
مما  املراحل يف كل محطة  وتعدد  اململكة  أرجاء  جميع  التحلية يف  محطات 
وتخفيض  األعمال  وتسريع  تنظيم  يف  املعلومات  تقنية  دور  تفعيل  يتطلب 
تكلفة معالجتها وتوفير املعلومات الدقيقة الالزمة ملتخذي القرار يف الوقت 
املناسب، وحيث إن املؤسسة من الجهات التي تعمل ىلع االستثمار يف تقنية 
إلى  الوصول  يف  الدولة  وأهداف  أهدافها  وخدمة  أعمالها  إلنجاز  املعلومات 
التكامل يف العمل اإللكتروني، فقد تمكنت اإلدارة من تحقيق اإلنجازات التالية 
خالل العام 1433/32هـ املوافق للعام 2011م وتبرز أهم إنجازات إدارة الحاسب 

اآللي واملعلومات باملؤسسة بما يلي:
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 جتديد �شهادة اجلودة للإدارة يف نظام اإدارة اأمن املعلومات )ISO27001:2005( على نطاق اإدارة 
الت�شغيل والذي يهدف اإلى تطوير نظام اأمن معلومات موثق بطريقة فعالة وم�شتمرة وفق اأعلى 

املعايري العاملية يف جمال اأمن املعلومات.
.)ISO9001:2008( جتديد �شهادة الإدارة يف نظام اإدارة اجلودة اأيزو 

 ISO20000:2011 البدء باإعداد كرا�شة املوا�شفات مل�شروع تطبيق نظام اإدارة خدمات احلا�شب الآيل 
والذي ي�شتمل على تو�شيع نطاق نظام اإدارة اأمن املعلومات ISO27001:2005 لي�شمل جميع اإدارات 
الإدارة العامة وكذلك توحيد جميع الأنظمة ISO20000 وISO9001 وISO27001 يف نظام واحد 

.PAS99:2012 حتت م�شمى
 النتهاء من م�شروع تو�شعة وتطوير ال�شبكة املحلية يف حمطات رابغ، الوجه واأملج.

 البدء مب�شروع ا�شتبدال موزعات ال�شبكة الرئي�شية يف املحطات الرئي�شية مبوزعات جديدة حتقق 
زيادة فعالية وا�شتقرار ال�شبكات املحلية يف كافة املواقع وذلك من خلل توفري موزعني يف كل 
موقع يعملن مبدى Active/Active ل�شمان ا�شتمرار اخلدمة يف حال تعطل اأحدهما واحل�شول 

على كامل طاقتهم الت�شغيلية يف الظروف الطبيعية.
افرتا�شية  �شبكات  باإيجاد  الرئي�شي  املركز  الرئي�شية يف  ال�شبكة  موزعات  اإعدادات  تنظيم  اإعادة   
بهدف  وذلك  �شن  وخ��وادم  لأنظمة  افرتا�شية  و�شبكات  ويندوز  الت�شغيل  بنية  وخ��وادم  لأنظمة 

ا�شتيعاب امل�شاريع امل�شتقبلية.
  ربط واختبار ات�شال واأنظمة جدار احلماية الداخلي والتاأكد من مرور كافة الت�شالت من واإلى 
احلماية خلوادم  درجات  اأعلى  لتوفري  الداخلي  احلماية  و�شن من خلل جدار  ويندوز  خوادم 

وتطبيقات املوؤ�ش�شة.
الوا�شعة من خلل  ال�شبكة  دوائر  ACL على  الو�شول  التحكم يف  قوائم  وتطبيق خا�شية  اإع��داد    
املوجهات والتي ت�شمن ال�شتغلل الأمثل ل�شعات الدوائر وتوفر امل�شاحة الأكرب لتبادل البيانات 

بني خوادم واأنظمة املوؤ�ش�شة وكذلك احلد من انت�شار الفريو�شات بني �شبكات املوؤ�ش�شة.
  ربط وت�شغيل دوائر ات�شال IP VPN خلطوط اأنابيب ال�شاحل ال�شرقي تعمل كخطوط احتياطية 
اأجهزة  اإبقاء  لت�شاعد يف  م�شاكل حمتملة  لأي  الرئي�شي  تعر�ض اخلط  التحكم يف حال  لأجهزة 

التحكم حتت ال�شيطرة والإدارة من قبل العاملني.
 ترقية نظام مراقبة اأجهزة ال�شبكة Enterprise PRTG اإلى الن�شخة الأحدث ورفع عدد تراخي�ص 
التي   SMS اإلى تفعيل خا�شية الإنذار من خلل ر�شائل  اإلى 1000 ترخي�ض بالإ�شافة  املراقبة 

ت�شمن مراقبة ات�شال اأجهزة واأنظمة ال�شبكة ب�شكل م�شتمر خلل ال� 24 �شاعة ونهاية الأ�شبوع 
والتي ت�شمن �شرعة اكت�شاف امل�شاكل والتعامل معها.

 القيام بدرا�شات وت�شاميم لل�شبكات للم�شاريع احلديثة واإعداد كرا�شة املوا�شفات الفنية مل�شاريع 
ال�شبكة للمحطات.

كرا�شة  اإع��داد  يف  وامل�شاركة   ،eTP الرقمي  التحول  لربنامج  الفنية  املوا�شفات  من  عدد  رعاية   
املوا�شفات لعدد من مبادرات الربنامج الفنية.

وتركيب  تهيئة  اإع��ادة  على  م�شتملة  التطبيقات  خلادمات  التحتية  البنية  تطوير  يف  ال�شتمرار   
التطبيقات.

.SCOM 2007 تركيب نظام مراقبة اخلادمات الت�شغيلي 
.SSL عرب نظام nefith.swcc.gov.sa ت�شفري الدخول ملوقع املوؤ�ش�شة 

.SSL عرب نظام ext.swcc.gov.sa ت�شفري الدخول ملوقع املوؤ�ش�شة 
 ترقية خوادم قواعد البيانات لآخر اإ�شدار من نظام الت�شغيل Solaris ملواكبة متطلبات تطبيقات 

برنامج التحول الرقمي.
 ترقية برنامج الن�شخ الحتياطي لآخر اإ�شدار، ودعم خدمات جديدة ل�شمان وجود ن�شخ احتياطية 

يف حال فقدان البيانات.
 ربط املوؤ�ش�شة بال�شبكة احلكومية الآمنة GSN بالتعاون مع وزارة الت�شالت وتقنية املعلومات عرب 

برنامج ي�شر والنتهاء من جميع الإعدادات اللزمة لذلك وما تطلبته من تركيبات خا�شة بها.
 جتهيز بيئة اختبار جديدة للخدمات املقدمة من الإدارة.

 تقدمي ال�شت�شارة الفنية والدعم اللزم لإدارة املعرفة والت�شال الداخلي من خلل امل�شاركة يف 
.Video Conferencing م�شروع الت�شال املرئي

 توفري متطلبات البيئة الآمنة وذلك ببناء وتركيب جدران حماية مركزية من الخرتاقات الداخلية 
حلماية اأنظمة وخادمات بيانات املوؤ�ش�شة باملركز الرئي�شي.

رئي�شية،  حمطات  اأربع  يف  الإنرتنت  خدمات  ا�شتمرارية  اعتمادية  لزيادة  اأحمال  موزعات  توفري   
بالإ�شافة اإلى املركز الرئي�شي.

املركز  طريق  عن  الر�شمي  املوؤ�ش�شة  للموقع   - واإجنليزية  عربية   - دولية  نطاقات  عدة  ت�شجيل   
ال�شعودي ملعلومات ال�شبكة.

FTP، التدريب   ن�شر عدة مواقع جديدة للموؤ�ش�شة - التوظيف، املوردين، تدريب املوردين، نافذ، 
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الإلكرتوين - على �شبكة الإنرتنت.
 تطوير نظام اخلدمة الذاتية ملوظفي اخلدمة املدنية والذي 

ي�شتمل على عدة خدمات منها:
املدنية  اخلدمة  لكادر  التدريبية  ال��دورات  ا�شتعرا�ض   -
نظام  بيانات  ق��اع��دة  واق��ع  م��ن  ال��ذات��ي��ة  اخل��دم��ة  على 

التدريب.
- اإ�شافة مناذج الإجازات ال�شطرارية.

- اإ�شافة مناذج الإجازات العادية ومتديدها.
- اإ�شافة مناذج الإجازات ال�شتثنائية ومتديدها.

�شنوات(  )لأرب��ع  املر�شية  الإج��ازات  عن  ال�شتف�شار   -
وال�شتثنائية )خلم�ض �شنوات(.

  تطوير نظام امل�شاندة الفنية لإدارة الإ�شكان: يف ظل حر�ض 
تعميم  على  واملعلومات  الآيل  للحا�شب  العامة  الإدارة 
الفنية  امل�شاندة  نظام  حققه  الذي  والنجاح  ال�شتفادة 
ب���الإدارة  خا�ض  فنية  م�شاندة  نظام  اإن�شاء  مت  لديها، 
الإدارة  موظفي  على  ي�شهل  واملكاتب  للإ�شكان  العامة 
ا�شتلم ومتابعة طلبات وم�شاكل ال�شاكنني يف املجمعات 
م�شاعدة  اإل��ى  اإ�شافة  املوؤ�ش�شة  مكاتب  يف  اأو  ال�شكنية 

الإدارة يف ح�شر وت�شنيف م�شاكل ال�شيانة.
مت  التخ�ش�ص:  لربنامج  الفنية  امل�شاندة  نظام  تطوير   
اإن�شاء نظام م�شاندة فنية لأع�شاء برنامج التخ�شي�ص 
ب�شيغة �شوؤال وجواب للتوا�شل مع موظفي املوؤ�ش�شة حيث 
ميكن ملن لديه اأي ا�شتف�شار اأو اقرتاح بخ�شو�ص برنامج 
اإر�شاله للفريق عن  تخ�شي�ص املوؤ�ش�شة واإعادة هيكلتها 
املخت�شني  اأحد  و�شيقوم  الفنية  امل�شاندة  برنامج  طريق 

يف فريق برنامج التخ�شي�ص بالرد عليه.
 تطوير نظام تبادل اخلربات املكت�شبة: نظًرا لوجود العديد 

من حمطات التحلية للموؤ�ش�شة يف كل ال�شاحلني ال�شرقي 
املهند�شني  من  العديد  بها  يعمل  اململكة  من  والغربي 
للتوا�شل  اآلية  اإل��ى  احلاجة  ولوجود  املجالت  �شتى  يف 
وتبادل اخلربات بينهم بطريقة �شهلة ومي�شرة رغم بعد 
امل�شافات بينهم، مت اإعداد وتطوير نظام تبادل اخلربات 
املوؤ�ش�شة  يف  املحطات  ومهند�شي  فنيي  ليجمع  املكت�شبة 
للتوا�شل وتبادل اخلربات بينهم اإ�شافة اإلى اعتباره اأداة 
مدى  على  العملية  اخل��ربات  من  اكت�شابه  مت  ما  حلفظ 

ال�شنوات.
الأخرى على  الإدارات  املواقع يف  تدريب عدد من م�شريف   

طريقة اإدارة مواقعهم الداخلية وحتديثها.
�شيانة  طلب   430 ي��ق��ارب  م��ا  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل  ال�شتقبال   
عليها  ت�شرف  والتي  القائمة  اخلدمات  على  واإ�شافات 

اإدارة التطبيقات بالإدارة.
ال�شنوية ملن�شوبي تقنية املعلومات  اإعداد اخلطة التدريبية   

مبا يتواكب وحاجة العمل.
املوؤ�ش�شة عن خدمات  لقيا�ض ر�شا من�شوبي  ا�شتبيان  ن�شر   

تقنية املعلومات والعمل وفق نتائج التقارير.
التحول  قيا�ض  من��وذج  يف  املطلوبة  البيانات  وحتليل  جمع   
احلكومة  لربنامج  التابع  الإلكرتونية  التعاملت  اإل��ى 

الإلكرتونية.
املوؤ�ش�شة عن خدمات  لقيا�ض ر�شا من�شوبي  ا�شتبيان  ن�شر   

تقنية املعلومات والعمل وفق نتائج التقارير.
امل�شاركة يف برنامج  ال�شعودية عرب  التعاون مع اجلامعات   
احلا�شب  كليات  لطلب  ال�شنوي  ال�شيفي  ال��ت��دري��ب 
واملعلومات من خمتلف اجلامعات والتخ�ش�شات واإعداد 

خطط وبرامج متكاملة لتدريبهم على راأ�ض العمل.
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التحول الرقمي
املياه  ىلع  للطلب  والعالي  املطرد  النمو  منها  التحديات  من  عدًدا  املالحة  املياه  لتحلية  العامة  املؤسسة  تواجه 
املحالة نتيجة للنمو السكاني العالي يف اململكة واتساع النطاق العمراني، والتحدي اآلخر يتمثل يف البعد الجغرايف 
ملدن وسط وشمال اململكة، وما تتطلبة عملية النقل من مشاريع عمالقة، باإلضافة إلى التحدي الذي يتطلب من 
تقنية  أهمية  مدى  ننسى  وال  املحطات،  وصيانة  تشغيل  تقنيات  يف  املستمر  والتحديث  التغير  مواكبة  املؤسسة 
املعلومات والتطور السريع جًدا يف هذا املجال. ورغم كل هذه التحديات فقد تمكنت املؤسسة من تحقيق نجاحات 

كبيرة ومتميزة ال يمكن االستهانة بها، ويكفي أن املؤسسة هي أكبر منتج للمياه املحالة ىلع مستوى العالم.
وللمؤسسة خطة طموحة للخمس سنوات القادمة لزيادة إنتاجها من املياه والكهرباء بما يلبي الحاجة املطردة لهما، 
حالًيا،  اإلنشاء  قيد  الذي هو  الخير  رأس  أهمها مشروع محطة  العمالقة  املشاريع  عدد من  تنفيذ  وذلك من خالل 

وسيكون بعد االنتهاء منه أكبر محطة من نوعها يف العالم.
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فيما يتعلق بتقنية املعلومات فقد حققت املوؤ�ش�شة ممثلة بربنامج التحول الرقمي جناحات مميزة تتمثل يف تطبيق 
نظام تخطيط موارد املن�شاآت )ERP(، وموؤخرا مت يف �شهر �شفر عام 1432ه� تد�شني املرحلة الثالثة من برنامج التحول 
الرقمي والتي ت�شتمل على تطبيق جمموعة جديدة من املبادرات الإدارية والتقنية خلدمة بقية قطاعات املوؤ�ش�شة بعد 
تطبيق اأنظمة تخطيط موارد املن�شاأة، والتي يقوم بتنفيذها واإدارتها جمموعة من كربيات ال�شركات العاملية واملحلية 

مب�شاركة فرق من العاملني يف املوؤ�ش�شة، مع وجود خطة طموحة لإنهاء امل�شروع وفق املدة الزمنية املحددة له.
والعقبات  التحدي  حجم  يدرك  املاحلة  املياه  لتحلية  العامة  املوؤ�ش�شة  مثل  �شناعية  من�شاأة  طبيعة  يعرف  ومن 
النظامية باعتبارها جهة حكومية، والتحدي اجلغرايف لكونها ت�شمل اأكرث من 16 موقًعا على امتداد ال�شاحلني ال�شرقي 
والغربي للمملكة، بالإ�شافة اإلى العدد الكبري من املوظفني الذي يتجاوز الع�شرة اآلف موظف. هذا بالإ�شافة اإلى اإدارة 

�شبكة نقل للمياه تزيد على 5000 كم تغطي جميع املناطق احل�شرية يف اململكة.
يكون  حيث  اململكة،  يف  املحلة  للمياه  ال�شرتاتيجي  امل�شدر  هي  املوؤ�ش�شة  اأن  اأهمية  �شعوبة  املهمة  يزيد  ومما 
�شغط العمل واهتمام الإدارة التنفيذية با�شتمرارية الإنتاج مما يجعل الوقت اللزم لتطوير الأنظمة والتقبل ال�شريع 
ل�شتخدامها ي�شكالن عبًئا اإ�شافيا على العاملني يف الربنامج، ورغم كون املوؤ�ش�شة من�شاأة �شناعية جمال عملها الأول 
التقنية  و�شائل  اأف�شل  وتوظيف  التحتية  البنية  لتحديث  املبادرات  اأن  اإل  الكهرباء  توليد  ثم  املحلة ومن  املياه  اإنتاج 
احلديثة هي هاج�ض اإدارتها وعلى راأ�شها معايل حمافظ املوؤ�ش�شة، ففي حني اأخذت اأنظمة املراقبة والتحكم الرقمي 
)DCS( موقعها يف اإدارة وحدات الت�شغيل، اأطلقت املوؤ�ش�شة عدة مبادرات لتحديث البنية التحتية وبناء ا�شرتاتيجية 
تطوير  خلل  من  نوعية  نقلة  اإح��داث  يف  عليه  يعول  الذي  الرقمي  التحول  برنامج  مبادرة  واأي�شا  املعلومات،  لتقنية 
العمليات وتطوير قدرات العاملني باملوؤ�ش�شة وتطوير التقنيات امل�شتخدمة بتطبيق املمار�شات العاملية املثلى بهذا الجتاه.

وبت�شافر اجلهود ودعم الإدارة العليا وتفاين فرق العمل من املوؤ�ش�شة واحرتافية ال�شركاء العاملني يف الربنامج 
احتفلت املوؤ�ش�شة بالأم�ض القريب ممثلة بربنامج التحول الرقمي بح�شولها يف 1432/12/28ه� املوافق 2011/11/24م 
على اجلائزة العاملية للقيادة الرائدة لتطبيق اأف�شل املمار�شات يف اإدارة امل�شاريع )PMO( لعام 2011م، وقد تقدمت 
املوؤ�ش�شة مب�شروعها للتحول الرقمي يف امل�شابقة على هذه اجلائزة متناف�شة مع عدد كبري من �شركات املرافق العاملية 
يف العديد من دول العامل، وح�شل م�شروع املوؤ�ش�شة على التقييم الأعلى كم�شروع منوذجي يعك�ض مبادرة ناجحة طويلة 
من  الربنامج  لقيه  ما  املميز  النجاح  هذا  ثمرات  ومن  املاحلة،  املياه  لتحلية  العامة  كاملوؤ�ش�شة  �شخمة  ملن�شاأة  املدى 
دعم وتقدير من قبل جمل�ض اإدارة املوؤ�ش�شة والذي اأبدى ر�شاه عن �شري العمل يف الربنامج والإجنازات التي حتققت 
واجلوائز املحلية والدولية التي ح�شل عليها واأو�شى جمل�ض اإدارة املوؤ�ش�شة با�شتمرار دعم الربنامج باعتباره م�شروًعا 

ا�شرتاتيجًيا للموؤ�ش�شة.
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أواًل- الهدف من البرنامج
اإحداث حتول نوعي يف  الرقمي هو  التحول  الرئي�شي لربنامج  الهدف 
وتطوير  باملوؤ�ش�شة  العاملني  قدرات  وتطوير  والعمليات  الإج��راءات  تطوير 
التقنيات امل�شتخدمة من خالل تطبيق اأف�شل املمار�شات العاملية املثلى يف 
جمال تقنية املعلومات، وذلك من خلل التم�شي مع التوجه العاملي احلديث 
 IT as a Service( خدمي  جهاز  من  املعلومات  تقنية  قطاع  حتويل  يف 
 IT as Strategic( اإلى �شريك ا�شرتاتيجي وممكن للأعمال )Provider

.)Business Enabler
واجلهد  العمل  م��ن  الكثري  يتطلب  ال��ه��دف  ه��ذا  حتقيق  اأن  �شك  ل 
يتم  اأن  البداية  ومنذ  الربنامج  تبنى  فقد  ولهذا  والتن�شيق،  والتخطيط 
تطبيق  اإلى  اإ�شافة  متطورة،  وا�شرتاتيجية  تقنية  خطط  خلل  من  العمل 
هذه  وم��ن  ال��ربن��ام��ج،  يف  الأع��م��ال  جميع  تنفيذ  يف  العاملية  املنهجيات 
 )PMI( املنهجيات على �شبيل املثال منهجية اإدارة م�شاريع تقنية املعلومات
اأوراكل لتطوير التطبيقات املعروفة بامل�شمى )ABF(. كما اتبع  ومنهجية 
 Best Practice( املثلى العاملية  املمار�شات  اأف�شل  تبني  �شيا�شة  الربنامج 
Approach( كاأ�شلوب مثايل لتحقيق اأف�شل النتائج املبنية على التجارب 
الناجحة كاأق�شر طريق لتحقيق نتائج عملية مبا�شرة دون احلاجة للدخول 
جناحات  الربنامج  حقق  فقد  ولهذا  النتائج.  حم�شوبة  غري  م�شاريع  يف 
متتالية اأثمرت عن ح�شوله على جوائز اإقليمية وعاملية �شيتم الإ�شارة اإليها 

يف الأجزاء اللحقة من هذا التقرير.
وجتدر الإ�شارة اإلى اأن الربنامج قد اعتمد منهجية معهد اإدارة امل�شاريع 
العاملية )PMI( خلل اإن�شاء مكتب اإدارة امل�شروع )PMO(، والذي يقوم 
باإدارة امل�شاريع وفًقا ملنهجية علمية معتمدة وجمربة عاملًيا، كما مت ت�شميم 
التغيري )Change Management( وفق منهجية  وتنفيذ برنامج لإدارة 
علمية لتهيئة العاملني باملوؤ�ش�شة للتعامل مع الأنظمة والتطبيقات احلديثة، 
�شينعك�ض  التي  امل�شاريع  ه��ذه  مثل  جن��اح  عنا�شر  اأه��م  من  يعترب  وال��ذي 

تطبيقها على م�شتوى واأ�شلوب اأداء الأعمال والعاملني باملوؤ�ش�شة. 

ثانًيا- حجم برنامج التحول الرقمي
يتكون الربنامج حالًيا من 11 م�شروًعا رئي�شًيا، حيث مت النتهاء من 
تطوير  وم�شروع  الأ�شا�شية  البنية  حتديث  م�شروع  منها  امل�شاريع،  بع�ض 
العمل على  التغيري ويجري حالًيا  اإدارة  والتموين وم�شروع  املالية  الأنظمة 
اإدخال التح�شينات على بع�ض الوظائف التي  ا  واأي�شً ن�شرها يف املحطات، 

ثبت للم�شتخدمني مدى اأهميتها، وهذه امل�شاريع هي كما يلي:
1- م�شروع تاأ�شي�ض وت�شغيل مكتب اإدارة امل�شاريع.

2- م�شروع اإدارة التغيري.
3- م�شروع البنية التحتية )حتديث اأجهزة احلا�شب الآيل(.

4- م�شروع تطوير النظام املايل.
5- م�شروع تطوير نظام التموين.

6- م�شروع تطوير نظام املوارد الب�شرية.
7- م�شروع ترقية ون�شر نظام ال�شيانة يف املحطات ال�شغرية.

امل��وارد  ونظام  التموين  ونظام  امل��ايل  للنظام  اجل��ودة  �شبط  م�شروع   -8
الب�شرية.

9- م�شروع قناة الربط التكاملية وخارطة الطريق لتقنية املعلومات.
10- م�شروع تنفيذ وتطوير مبادرات الأعمال. 
11- م�شروع تنفيذ وتطوير املبادرات التقنية.

ثالًثا- إنجازات البرنامج
لي�ض فقط يف جمال  للموؤ�ش�شة جناحات غري م�شبوقة  الربنامج  حقق 
ا يف تطبيق مفهوم اإدارة امل�شاريع واإدارة التغيري،  تطبيق الأنظمة، بل اأي�شً
ال�شياق  الربنامج يف هذا  اإجن��ازات  اأهم  يلي ملخ�ص خمت�شر عن  وفيما 

والتي ت�شمل ما يلي:
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1- تأسيس وتشغيل مكتب إدارة املشاريع 
مت خلل املرحلة الأولى من الربنامج تاأ�شي�ض مكتب اإدارة امل�شاريع بالتعاون مع �شركة ا�شت�شارية عاملية، و�شمل ذلك و�شع 
ميثاق امل�شروع وم�شتند ال�شيا�شات والإجراءات وخطة الت�شال ومناذج العمل املختلفة، ومن ثم مت خالل املرحلة الثانية من 
الربنامج تطبيق ون�شر نظام اإدارة امل�شاريع )EPM Tool( مبا يف ذلك اإدخال وحتديث ومتابعة بيانات امل�شاريع املختلفة، 
بتبني مبداأ اجليل  التو�شع يف م�شاريع الربنامج املختلفة  يتما�شى مع  العمل مبا  اآلية  العمل على تطوير  اإلى  بالإ�شافة  هذا 

.)New Generation PMO( اجلديد ملكتب اإدارة الربامج

2- تنفيذ برنامج إدارة التغيير
ا�شت�شارية عاملية،  �شركة  بالتعاون مع  التغيري  لإدارة  برنامج  تنفيذ  امل�شاريع  اإدارة  تاأ�شي�ض مكتب  مع  متواٍز  وب�شكل  مت 
والذي ت�شمن نطاق العمل فيه القيام بعمل م�شح يغطي كل قطاعات املوؤ�ش�شة بغر�ض تقييم م�شتوى معرفة العاملني باملوؤ�ش�شة 
باإعداد  التقييم  عملية  انتهت  وقد  التغيري.  لتقبل  وجاهزيتهم  قابليتهم  ومدى   )ERP( املن�شاآت  موارد  تخطيط  باأنظمة 

جمموعة من اخلطط لإدارة التغيري �شملت و�شع اخلطط اخلا�شة بالت�شال والإعلم والتدريب وخطط مقاومة التغيري.

3- تحديث البنية التحتية
 قام الربنامج بتنفيذ م�شروع للقيام بعمل درا�شة لتقييم موجودات اإدارة احلا�شب من اأجهزة حا�شب اآيل وملحقاتها 
بالتعاون مع �شركة ا�شت�شارية وذلك بغر�ص حتديد متطلبات تطبيق نظام تخطيط موارد املن�شاآت ونظام ال�شيانة بالإ�شافة 
اإلى حتديد متطلبات تطوير الأنظمة امل�شاندة ومبا ي�شمن توفري احتياجات الربنامج من الأجهزة ونظم الت�شغيل وم�شاحات 
تخزين البيانات خلم�ص �شنوات قادمة، وعلى اأ�شا�ص ذلك قام الربنامج بالتعاقد مع �شركة حملية لتوريد وتركيب احتياجات 

الربنامج من اأجهزة اخلادمات وملحقاتها ونظم حفظ وتخزين ون�شخ البيانات.

4- تطوير النظام املالي
مت تطبيق نظام اأوراكل املايل خلل مدة قيا�شية مل تتجاوز 10 اأ�شهر، حيث مت ت�شغيل النظام على بيئة العمل الفعلية 
بتاريخ 2008/12/20، وقد جنح الربنامج يف تطوير النظام املايل والذي اأدى تطويره وتطبيقه اإلى توحيد الإجراءات املالية 
جلميع الإدارات املالية يف املوؤ�ش�شة )املركز وال�شواحل( لأول مرة يف تاريخ املوؤ�ش�شة، والنظام يعمل بكفاءة عالية يف املواقع 

التالية:
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1- الإدارة املالية باملركز الرئي�شي.
2- اإدارة التخطيط وامليزانية باملركز الرئي�شي.

3- الإدارة املالية بال�شاحل ال�شرقي.
4- الإدارة املالية بال�شاحل الغربي.

التخطيط وامل�شاندة  املواد باملركز - �شعبة  اإدارة   -5
)امل�شرتيات اخلارجية(.

6- املحطات )ال�شلف النرثية(.
م�شتوى  ع��ل��ى  ال��ت��ال��ي��ة  الأن��ظ��م��ة  تطبيق  مت  مت  ك��م��ا 
النقدية  )اإدارة  املالية  املوؤ�ش�شة  واأق�شام  اإدارات  جميع 
وامل��دف��وع��ات وامل��ق��ب��و���ش��ات( الأ���ش��ت��اذ ال��ع��ام واأن��ظ��م��ة 
النظام  هو  اأوراك��ل  نظام  واأ�شبح  امل�شتندية.  العتمادات 
بع�ض  اإجن��از  مت  وقد  املوؤ�ش�شة،  يف  املعتمد  الوحيد  املايل 
املايل  العام  خلل  للنظام  الإ�شافية  والأعمال  الوظائف 

2011م مبا يف ذلك ما يلي:
1- اإن�شاء �شجرة ح�شابات ذات مقاطع متعددة لتلبية 
وكذلك  احل��ايل،  الوقت  يف  املايل  النظام  احتياجات 

لل�شركة القاب�شة فيما بعد عند التخ�شي�ص.
2- ا�شتخراج القوائم املالية للموؤ�ش�شة ب�شورة اآلية.

واإر�شالها  ال�شهرية احلكومية  ا�شتخراج اجلداول   -3
لوزارة املالية.

احلكومية  ال�شنوية  الإق��ف��الت  ج��داول  ا�شتخراج   .4
ب�شورة اآلية )مت اإر�شالها لوزارة املالية للعام ال�شابق(.
البوابة  على  ال�شامل  ال�شتعلم  �شا�شة  تد�شني   -5
ال�شراء  عمل  دورات  جلميع  للموردين  الإلكرتونية 

والتعاقد مما �شهل عملية التوا�شل مع املوردين.
وزارة  )البنك-  اخلارجية  اجلهات  مع  الربط   -6

املالية(.

5- تطوير نظام التموين
مت تطبيق نظام اأوراكل للتموين خلل مدة قيا�شية مل 
تتجاوز 10 اأ�شهر، حيث مت ت�شغيل النظام على بيئة العمل 
بكفاءة  يعمل  والنظام   2008/12/20 تاريخ  منذ  الفعلية 

عالية يف كل من: 
)امل�����ش��رتي��ات  ال��رئ��ي�����ش��ي  ب��امل��رك��ز  امل����واد  اإدارة   -1
اخلارجية، امل�شرتيات املحلية، �شعبة ت�شنيف املواد(. 

2- ال�شاحل ال�شرقي )�شعبة امل�شرتيات بال�شاحل(
 - ال�شاحل الغربي )�شعبة امل�شرتيات بال�شاحل(.

جميع  اخل��رب،  حمطات  )م�شتودعات  املحطات   -3
حمطات  م�شتودعات  املحطة  ب��اإدارات  امل��واد  طلبات 
امل�شاندة  ب��الإدارات  والت�شغيل  ال�شيانة  اإدارة  جدة، 

باملحطة(.
خلل  من  والإج���راءات  العمليات  من  عدد  تنفيذ  مت 

النظام ت�شمنت ما يلي:
قطع  بيانات  ونقل  وتنظيف  بتدقيق  القيام  مت   -1
داخلي  بجهد  الإلكرتوين(  الكتالوج  )م�شروع  الغيار 

من موارد املوؤ�ش�شة. 
2- مت نقل البيانات الأ�شا�شية لنظام التموين يف فرتة 
زمنية قيا�شية والتي جتاوز حجمها ال� 5 مليني �شجل. 
3- مت تنفيذ م�شرتيات قطع غيار �شنوية بقيمة تتجاوز 

ملياري ريال من خلل النظام.
اإلى  اأدى  مما  املوردين  �شجل  وتنقيح  درا�شة  مت   -4
تقلي�ض عدد املوردين من 14.000 مورد اإلى2.500 
مورد، كما مت توحيد قاعدة البيانات للموردين، فبعد 
اأن كان يف املوؤ�ش�شة 25 قاعدة بيانات خمتلفة اأ�شبح 
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كل املوردين يف قاعدة بيانات مركزية واحدة.
املحليني  امل��وردي��ن  م��ن  جمموعة  م��ع  بالربط  الآيل  التوريد  نظام  تفعيل  مت   -5

واخلارجيني.
وقد مت اإجناز بع�ض الوظائف والأعمال الإ�شافية للنظام خلل العام املايل 2011 

م مبا يف ذلك ما يلي:
1- اإنهاء تطبيق نظام اأوراكل للتموين بجميع حمطات املوؤ�ش�شة.

2- انهاء تطبيق نظام التموين جلميع الإدارت التي تقوم بعمليات ال�شراء والتعاقد 
على امل�شاريع.

.)iSupplier Portal( 3- اإطلق البوابة الإلكرتونية للموردين
4- اجلرد امل�شتودعي على نظام اأوراكل للعاملني 2009م و2010م.

5- ت�شغيل م�شتودع الريا�ض املركزي.
6- ربط م�شتودعات العيادات الطبية بنظام اأوراكل للتموين.

7- الربط مع خادم الربيد الإلكرتوين للموؤ�ش�شة.
8- تطوير وت�شغيل نظام متابعة اأوامر ال�شراء.

9- ت�شغيل تطبيق نظام اأوراكل للتقارير الذكية.

6- تطوير نظام املوارد البشرية
مت تطوير وتطبيق نظام املوارد الب�شرية ح�شب نف�ض املنهجية التي اتبعت يف تطوير 
نظام  من  الأ�شا�شية  املراحل  تطوير  من  النتهاء  وبعد  التموين،  ونظام  املايل  النظام 
املوارد الب�شرية، مت البدء بالعمل الفعلي بنظام املوارد الب�شرية والذي �شمل اخلدمات 

التالية:
 / /الوظائف  التنظيمية  )الهياكل  ي�شمل  الذي  الأ�شا�شي  الب�شرية  املوارد  نظام   
بيانات العاملني / اإدارة عمليات التوظيف / الإجازات / وكل ما يخ�ص �شئون العاملني(.
 / العاملني  بيانات  )الإج���ازات/  خدمات  تقدمي  وي�شمل  الذاتية  اخلدمة  نظام   

خطاب التعريف واخلدمات اخلا�شة بالعاملني(.
وقد مت اإجناز معظم اأعمال املرحلة الثانية من تطوير نظام املوارد الب�شرية خلل 

العام املايل 2011 م، وو�شعت يف اخلدمة الفعلية والتي �شملت ما يلي: 

1- تطوير وتطبيق نظام التوظيف الإلكرتوين.
2- تطوير وتطبيق نظام العلوات والرتقيات.

3- تطوير وتطبيق نظام تقييم الأداء.
4- تنفيذ اخلدمات الذاتية عن طريق الربيد الإلكرتوين.

كما مت جتهيز النظم التالية متهيدا لو�شعها يف اخلدمة الفعلية:
1- ربط نظام املدفوعات بالنظام املايل.

2- نظام التدريب.
3- نظام اإدارة الوقت )احل�شور والن�شراف(.

4- نظام اأوامر الإركاب.

7- ترقية ونشر نظام الصيانة يف املحطات 
الصغيرة

قبل  من  النظام  وت�شغيل  بتطبيق  الرقمي  التحول  بربنامج  ممثلة  املوؤ�ش�شة  قامت 
اإجراءات ال�شيانة بجميع  فريق عمل من العاملني باملوؤ�ش�شة بالكامل، حيث مت توحيد 
املحطات، كما مت موؤخًرا وبالتعاون مع ال�شركة املالكة حلقوق النظام )Infor( بتحديث 
نظام ال�شيانة وذلك باإجراء عملية ترقية من الن�شخة القدمية )D7i 7.6( اإلى الن�شخة 
احلديثة منه )Infor EAM 8.3( ويعمل النظام حالًيا بكفاءة عالية يف كل من املحطات 

التالية:
 حمطات جدة حمطات اخلرب
 حمطات ال�شعيبة حمطة ال�شقيق

 حمطات اجلبيل حمطات ينبع املدينة املنورة

املحطات  من  ع��دد  يف  بنجاح  النظام  وت�شغيل  تطبيق   2011 ع��ام  خ��لل  مت  كما 
ال�شغرية يف كل من املحطات التالية:

 حمطة �شبا حمطة العزيزية
 حمطة القنفذة حمطة الليث
 حمطة رابغ حمطة حقل 

 حمطة فر�شان
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8- مشروع ضبط الجودة للنظام املالي ونظام التموين 
ونظام املوارد البشرية

كان الهدف من هذا امل�شروع هو التاأكد من قيام ال�شركة املطبقة لأنظمة اأوراكل بتنفيذ عملية التطبيق 
وفق املعايري العاملية املعمول بها يف مثل هذه امل�شاريع، حيث ت�شمن نطاق العمل يف امل�شروع القيام بدرا�شة 
اأوراكل  اإلى تطبيق املمار�شات املثلى لربامج  التو�شيات اللزمة للو�شول  اأوراكل وتقدمي  و�شع تطبيقات 

باملوؤ�ش�شة.

9- قناة الربط التكاملية وخريطة الطريق لتقنية املعلومات
قام الربنامج بتنفيذ م�شروع و�شع املوا�شفات الفنية لقناة الربط التكاملية، وكذلك لو�شع خريطة 
الكاملة  الفنية  املوا�شفات  و�شع  امل�شروع  يف  العمل  نطاق  ت�شمن  وقد  املعلومات،  تقنية  مل�شاريع  طريق 
مل�شروع قناة الربط التكاملية، وكذلك مت و�شع خريطة طريق مل�شاريع تقنية املعلومات �شملت 26 مبادرة 

بالإ�شافة اإلى و�شع املو�شفات الفنية للمبادرات التي لها اأولوية يف التنفيذ.
10- مشروع تنفيذ وتطوير مبادرات األعمال 

قام الربنامج بالتعاقد مع ال�شركة ال�شت�شارية )Booz & Co( للعمل على و�شع املوا�شفات الفنية 
بعرو�شها  املتقدمة  ال�شركات  تقييم  عملية  يف  امل�شاعدة  ثم  ومن  الإداري��ة  للتطبيقات  اخلدمات  ونطاق 
لتنفيذ تلك املبادرات اأدناه، ومن ثم �شوف تقوم بالإ�شراف على التنفيذ وتطبيق اإجراءات مراقبة اجلودة 

النوعية للتطبيق، و�شمل ذلك ما يلي: 
1- تطوير نظام لإدارة امل�شاريع

2- تطوير نظام للأمن ال�شناعي
3- تطوير نظام لإدارة التكاليف

4- تطوير نظام للتخطيط وامليزانية
5- تطوير نظام لإدارة الأداء املوؤ�ش�شي

6- تطوير نظام لإدارة الحتياجات
7- تطوير نظام لإدارة العقود
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11- مشروع تنفيذ وتطوير املبادرات التقنية
على  للعمل   )Deloitte( ال�شت�شارية  �شركة  مع  بالتعاقد  الربنامج  قام 
و�شع املوا�شفات الفنية ونطاق اخلدمات للتطبيقات الفنية، ومن ثم امل�شاعدة 
يف عملية تقييم ال�شركات املتقدمة بعرو�شها لتنفيذ تلك املبادرات اأدناه، ومن 
اجلودة  مراقبة  اإج��راءات  وتطبيق  التنفيذ  على  بالإ�شراف  تقوم  �شوف  ثم 

النوعية للتطبيق، و�شمل ذلك ما يلي:

1- تطوير خدمات الت�شال
2- تطوير نظام اإدارة ومراقبة البنية التحتية

3- تطوير نظام الدعم الفني
4- ا�شتمرارية الأعمال وا�شتعادتها بعد الكوارث

5- تطوير نظام تكامل اخلدمية
6- حوكمة نظام تكامل اخلدمية

7- نظام البوابة الإلكرتونية
8- تطوير نظام اإدارة الأعمال

9- تطوير نظام املرا�شلت والتوثيق الإلكرتوين
10- تطوير نظام التقارير الذكية
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الفصل السادس
التأهيل - الجودة - التخصيص -المشاريع 

المشتركة للقطاع الخاص 

الفصل السادس
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التأهيل
يتم تأهيل املقاولين واالستشاريين واملصنعين ومقاولي الباطن وباطن 
الباطن للمشاريع التي تقوم املؤسسة بتنفيذها، إضافة إلى إصدار شهادات 

حسن األداء للشركات عن األعمال التي قامت بتنفيذها للمؤسسة.

وخالل �لع�م �مل�يل 1433/32هـ )2011م(، ��ستقبلت �إد�رة �لت�أهيل �أكرث من 905 طلب�ت ت�أهيل يف 111 
من�ف�سة، ومتت �ملو�فقة على 508 طلب�ت منه�، كم� مت ت�سجيل �أكرث من 3495 �سركة يف برن�مج �لت�أهيل 

حتى �لآن وتقوم �لإد�رة ح�لًي� بت�أهيل عدد من مق�ويل �لب�طن لـ14 م�سروًع� رئي�سًي� ق�ئًم�.

برنامج التأهيل:
هذ� �لربن�مج عب�رة عن ق�عدة بي�ن�ت حتتوي على بي�ن�ت �ل�سرك�ت و�مل�س�ريع �ملطروحة و�مل�س�ريع �لتي 
�لنظر فيه� و�تخ�ذ م� يلزم عن طريق  �إلكرتونًي� ويتم  �لت�أهيل  يتم تنفيذه�،  بحيث يتم ��ستالم طلب�ت 
�لربن�مج من خالل �ملعلوم�ت �ملتوفرة، كم� ميكن ل�س�حب �لطلب مت�بعة طلبه عن طريق موقع �ملوؤ�س�سة 
�لإلكرتوين و��ستكم�ل جميع �لنو�ق�ص و�لطلب�ت من خالله دون �حل�جة �إلى �حل�سور �إلى �ملوؤ�س�سة، كم� 

يتيح للم�سوؤولني وذوي �لخت�س��ص �لطالع على بي�ن�ت �ل�سركة و�مل�س�ريع.
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الجودة
إن تطبيق الجودة يف املؤسسة من األمور املهمة يف ظل عدد من املتغيرات منها 
دخول القطاع الخاص يف نفس املجال, وبذلك أصبحت تلك الشركات منافًسا قوًيا 
بعد أن كانت املؤسسة هي املناط بها فقط تحلية املياه املالحة باململكة، وتبرز 

أهم إنجازات إدارة الجودة باملؤسسة بما يلي:

و�لتدقيق  �لإجــر�ء�ت  وكت�بة  �لتوعية  بدور�ت  �إحل�قهم  �لع�ملني من خالل  ورفع م�ستوى  ثق�فة �جلودة  ن�سر  ��ستمر�ر   
�لد�خلي.

  ��ستمر�ر �مل�س�ركة يف عملية �لتدقيق �لد�خلي لأنظمة �جلودة �لآيزو 9001 و27001 ب�ملركز �لرئي�سي.
   تب�دل �ملعرفة مع �جله�ت �حلكومية يف تطبيق �أنظمة �جلودة وتقدمي جتربة �ملوؤ�س�سة لكل من هيئة �لتحقيق و�لدع�ء 

�لع�م وهيئة �لغذ�ء و�لدو�ء.
  �لتح�سري مل�سروع تطبيق منوذج �لتميز �لأوروبي مع مركز �لتدريب.

   دعم �لإد�رة �لع�مة للح��سب �لآيل يف �لتح�سري مل�سروع تطبيق نظ�م �لآيزو 20000.
.BPM م�س�ركة برن�مج �لتحول �لرقمي يف �ختي�ر �جلهة �ملنفذة لنظ�م �إد�رة �لعملي�ت �لإد�رية  

   �لبدء يف م�سروع �لتمكني من �حل�سول على �سه�دة �لآيزو 9001 ومت�بعة �لتطبيق وتقدمي �لدعم �لفني لكل من:

1- حمط�ت �ل�سقيق.
2- حمط�ت جدة.

3- �إد�رة �ملحط�ت �ل�سغرية.
4- �إد�رة �لتدقيق و�ملت�بعة �لفنية ب�ل�س�حل �لغربي.

5- حمطة �لعزيزية.
6- حمطة ر�بغ.
7- حمطة �أملج.

8- حمطة �لوجه.
9- حمطة �سب�.

10- حمطة حقل.
11- حمطة �لليث.

12- حمطة �لقنفذة.
13- حمطة فر�س�ن.
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التخصيص
يتكون برنامج تخصيص املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة وإعادة 

هيكلتها من أربع مراحل رئيسية وذلك ىلع النحو التالي:

مراحل تخصيص املؤسسة وإعادة هيكلتها

مت �إجن�زه� 
من 2004/8م �إلى 2006/8م

24 �سهر

مت �إجن�زه� 
من 2007/1م �إلى 2008/7م

18 �سهر

قيد �لتنفيذ
بد�أت يف 2009/1م

�ملرحلة �لث�لثة�ملرحلة �لث�نية�ملرحلة �لأولى

�ملرحلة �حل�لية

�ملرحلة �لر�بعة

اخلطوات التمهيدية 
والدرا�صات التف�صيلية

احل�صول على 
املوافقات

تنفيذ برنامج التخ�صي�ص 
واإعادة الهيكلة

تخ�صي�ص ال�صركة 
القاب�صة
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�أجنزت �ملوؤ�س�سة عمل �ملرحلة �لأولى و�لث�نية بجهود مكثفة ومتو��سلة من قبل فريق 
خمت�ص من �مل�سئولني و�لع�ملني ب�ملوؤ�س�سة و�ل�ست�س�ريني، وقد �أمتت �ملوؤ�س�سة من خالل 
على  و�حل�سول  �لتخ�سي�ص  و��سرت�تيجية  �لهيكلة  �إعــ�دة  خطة  �إعــد�د  �ملرحلتني  ه�تني 
�ملو�فق�ت �لالزمة، ثم �لبدء ب�أعم�ل �ملرحلة �لث�لثة، وهي مرحلة �لتنفيذ، يف �سهر حمرم 

1430 هـ، وم�ز�لت م�ستمرة حتى ت�ريخه.
ق�سمني  �إلــى  �لث�لثة(  )�ملرحلة  �لهيكلة  و�إعــ�دة  �لتخ�سي�ص  تنفيذ  مرحلة  تنق�سم 
�أ�س��سيني هم� تف�سيل متطلب�ت �لتنفيذ و�لتطبيق �لفعلي لإع�دة �لهيكلة و�لتحول �لتج�ري، 
�أجنزت  حيث  �لتنفيذ،  متطلب�ت  تف�سيل  وهو  �لأول  �لق�سم  على  �لعمل  من  �لنته�ء  ومت 
جميع �ملخرج�ت �ملحددة. �أم� �لق�سم �لث�ين من هذه �ملرحلة، ف�سيكون �لرتكيز فيه على 

�لأعم�ل �لتطبيقية لإع�دة �لهيكلة وعلى �أعم�ل �لتحول �لتج�ري.
�أم� �ملرحلة �لر�بعة �مل�ستقبلية، فتتمثل ب�إدخ�ل �لقط�ع �خل��ص يف �ل�سركة �لق�ب�سة 

على �ملدى �لبعيد، �إم� عرب عقد �أو عقود �إد�رة �أو طرحه� يف �كتت�ب ع�م.

تفاصيل أعمال ومنجزات مرحلة تنفيذ التخصيص وإعادة الهيكلة 
)املرحلة الثالثة(

مت �إطالق هذه �ملرحلة يف �سهر حمرم 1430هـ، و�سوف متتد حلني تنفيذ �إع�دة �لهيكلة 
يف ك�فة قط�ع�ت و�إد�ر�ت �ملوؤ�س�سة وحتويل �ملوؤ�س�سة �إلى �سركة ق�ب�سة وم�س�ركة �لقط�ع 

�خل��ص يف وحد�ت �لإنت�ج. وتنطوي �أعم�ل هذه �ملرحلة على ق�سمني �أ�س��سيني:
�أوًل: تف�سيل متطلب�ت �لتنفيذ )�أجنزت(.

ث�نًي�: �لتطبيق �لفعلي لإع�دة �لهيكلة و�لتحول �لتج�ري.

أواًل: تفصيل متطلبات التنفيذ )أنجزت(
هيكلته�  و�إعــ�دة  �ملوؤ�س�سة  تخ�سي�ص  تنفيذ  متطلب�ت  تف�سيل  �أعم�ل  ��ستكم�ل  مت 
و�ل�سرك�ت  �ملوؤ�س�سة  من  �أع�س�ًء  ي�سم  فريق  م�س�ر  بكل  يعمل  م�س�ر�ت  ثم�نية  من خالل 
�لنحو  على  �لربن�مج  خطة  ح�سب  �ملر�سومة  �لأعم�ل  تنفيذ  مت  وقد  �ملعنية،  �ل�ست�س�رية 

�لت�يل:

امل�سار الأول: اإدارة وقيادة الربنامج
�ل�سرت�تيجية  تنفيذ  ي�سمن  مب�  �لأعم�ل  وتن�سيق  �لربن�مج  قي�دة  �أهد�فه  �أهم  من 

ح�سب �خلطة �ملو�سوعة.
ومن �أبرز �مله�م �لتي مت �إجن�زه� يف هذ� �مل�س�ر:

  �عتم�د دليل �إد�رة وقي�دة �لربن�مج.
  �عتم�د �خلطة �لزمنية و�لأدو�ت �مل�س�عدة لإد�رة وقي�دة �لربن�مج.

  تدريب فريق �لعمل.
  عقد �لجتم�ع�ت �لدورية للج�ن �ملتعلقة ملت�بعة �سري �لعمل و�عتم�د �ملخرج�ت. 

امل�سار الثاين: اإدارة التغيري والتوا�سل
من �أهم �أهد�فه �لت�س�ل و�لتو��سل مع �لع�ملني وتوعيتهم وقي��ص مدى ��ستعد�دهم 

للتغيري وحتديد �ملب�در�ت �لالزم تنفيذه�، ك�لتدريب وتغيري ثق�فة �لعمل.
ومن �أبرز �مله�م �لتي مت �إجن�زه� يف هذ� �مل�س�ر:

  تنفيذ خطة �لت�س�ل من خالل �لقي�م بعدد من ور�ص �لتوعية �ملكثفة.
  �إ�سد�ر ن�سرة »�أخب�رن�« �ل�سهرية.
  �إ�سد�ر »كتيب �لأ�سئلة �ملتكررة«.

  عمل خم�سة ��ستبي�ن�ت وحتليل نت�ئجه�.
  تدريب فريق �إد�رة �لتغيري.

امل�سار الثالث: اإعادة الهيكلة الإدارية والتنظيمية 
�إعــ�دة  خطة  وو�سع  �حلوكمة،  ومنــوذج  �لتنظيمي  �لهيكل  تف�سيل  �أهد�فه  �أهــم  من 

ت�سكني �لع�ملني.
ومن �أبرز �مله�م �لتي مت �إجن�زه� يف هذ� �مل�س�ر:

  تف�سيل �لهيكل �لتنظيمي.

  و�سع خطة �لقوى �لع�ملة.
  و�سع �إجر�ء�ت �لعمل �لإد�رية �لرئي�سية.

  ت�سميم موؤ�سر�ت �لأد�ء �لرئي�سية.

  و�سع خطة �إع�دة ت�سكني �لع�ملني.
  �إعد�د خطة �لتظلم وت�سوية �أو�س�ع �لع�ملني.
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امل�سار الرابع: تنظيم املوارد الب�سرية
�لرتب  و�سلم  �لوظ�ئف  �ملهنية جلميع  �مل�س�ر�ت  وو�سع  �لوظ�ئف  تقييم  �أهد�فه  �أهم  من 

و�لرو�تب ودليل �ملو�رد �لب�سرية.
ومن �أبرز �مله�م �لتي مت �إجن�زه� يف هذ� �مل�س�ر:

  و�سع ��سرت�تيجية �ملو�رد �لب�سرية.
  و�سع �لو�سف �لوظيفي.

  و�سع ق�مو�ص للكف�ء�ت و�مله�ر�ت.
  تطوير �سل�سلة �لرو�تب و�لبدلت و�حلو�فز.

  تقييم مه�ر�ت �لع�ملني.
  �إعد�د �خلطة �لتدريبية �لالزمة لتطوير �مله�ر�ت.

  و�سع دليل �ملو�رد �لب�سرية.
امل�سار اخلام�س: اإعادة هند�سة الإجراءات وجاهزية الأنظمة

من �أهم �أهد�فه و�سع وت�سميم �إجر�ء�ت عمل جديدة ومت�بعة تنفيذ هذه �لإجر�ء�ت.
ومن �أبرز �مله�م �لتي مت �إجن�زه� يف هذ� �مل�س�ر:

  �لنته�ء من �أعم�ل �إع�دة هند�سة �إجر�ء�ت �لعمل و�لأنظمة لكل من )�ملو�رد �لب�سرية، 
�مل�لية، �أنظمة �لتوريد وت�أهيل �ملوردين، �إد�رة �جلودة(.

  تقييم �لو�سع �حل�يل لالأنظمة �مل�ستعملة يف �ملوؤ�س�سة على �سعيد تقنية �ملعلوم�ت.
  و�سع �خلطة �ل�سرت�تيجية لتقنية �ملعلوم�ت.
  حتديد �سي��س�ت و�إجر�ء�ت تقنية �ملعلوم�ت.

  و�سع خطة عمل مب�در�ت تقنية �ملعلوم�ت.
امل�سار ال�ساد�س: الآثار ال�سرتاتيجية على املتطلبات التنظيمية

من �أهم �أهد�فه  حتديد �ملتطلب�ت �لتنظيمية لتحويل �ملوؤ�س�سة �إلى �سركة ق�ب�سة وو�سع خطة 
�لتو��سل مع جميع �جله�ت �خل�رجية ذ�ت �لعالقة بربن�مج �لتخ�سي�ص.

ومن �أبرز �مله�م �لتي مت �إجن�زه� يف هذ� �مل�س�ر:
قي�م فريق �لربن�مج ب�لتن�سيق مع ك�فة �جله�ت ذ�ت �لعالقة بتخ�سي�ص �ملوؤ�س�سة وحتويله� 
و�ملدينة وحتويل  �لد�ئنة  �لذمم  ملن�ق�سة  �أ�س�ص جت�رية، وعقد عدة �جتم�ع�ت معه�  للعمل على 
�أ�سول و�أر��سي وحمط�ت �ملوؤ�س�سة لل�سركة �خللف و�ملتطلب�ت �مل�لية لل�سركة �خللف و�ملتطلب�ت 

�لتعريف�ت  وم�ستوي�ت  �لتج�رية  لالتف�قي�ت  �ملتوقع  و�لهيكل  �لتف�قي�ت  لتحويل  �ل�سرورية 
و�لت�أثري�ت �لبيئية و�ل�ستثن�ء�ت �لتي يجب �أن تر�عيه� �ل�سركة �خللف.

امل�سار ال�سابع: التحول للعمل على اأ�س�س جتارية
من �أهم �أهد�ف هذ� �مل�س�ر �سي�غة �ملر�سوم �مللكي لإن�س�ء �ل�سركة �لق�ب�سة و�إع�دة �لهيكلة 

�لق�نونية و�مل�لية و�لفنية ونقل �لأ�سول و�لتف�قي�ت.
ومن �أبرز �مله�م �لتي مت �إجن�زه� يف هذ� �مل�س�ر:

جمل�ص  وقر�ر  �مللكي  �ملر�سوم  م�سودة  تت�سمن  و�لتي  �خللف  �ل�سركة  ت�أ�سي�ص  وث�ئق    
�لوزر�ء و�لنظ�م �لأ�س��ص لل�سركة �لق�ب�سة.

  و�سع منوذج عقد �لعمل للع�ملني يف �ل�سركة �خللف.
  تقرير �لقيمة �لع�دلة )Fair Value Report( لالأ�سول �لث�بتة يف �ملوؤ�س�سة.

  تقرير ت�سوية �لذمم �لد�ئنة و�ملدينة للموؤ�س�سة.
  تقرير عن �أ�سول �ملوؤ�س�سة من �لأر��سي

  تقرير �لأر�سدة �لفتت�حية
  تقرير �ل�سي��س�ت و�لإجر�ء�ت �ملح��سبية.

امل�سار الثامن: التخ�سي�س 
�لطرح  م�ستند�ت  و�إ�سد�ر  وحت�سري  و�إد�رة  �لت�سميمي  �لتقرير  و�سع  �مل�س�ر  هذ�  �أهــد�ف  من 

لتخ�سي�ص حمطة ينبع. 
 )RFP( ومن �أبرز �مله�م �لتي مت �إجن�زه� يف هذ� �مل�س�ر و�سع منوذج وثيقة طلب تقدمي �لعرو�ص
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�أ�س�ص  للعمل على  �ملوؤ�س�سة  بعد حتول  �مل�ستقبلية  لطرح �ملحط�ت 
جت�رية و�عتم�د تخ�سي�ص �ملحط�ت.

ثانًيا: التطبيق الفعلي إلعادة الهيكلة 
والتحول

لربن�مج  �لفعلي  �لتطبيق  �أعم�ل  من  �لأولى  �ملرحلة  �نطلقت 
�إع�دة �لهيكلة و�لتحول �لتج�ري يف �سهر �سو�ل 1431هـ، و��ستمرت 
�إلى  �إلى جم�دى �لأولى 1432هـ )�سبتمرب 2010 م  �أ�سهر  ملدة 8 
م�يو 2011 م(. تهدف هذه �ملرحلة �إلى �ل�ستف�دة من �لعمل �لذي 

مت �إجن�زه يف �ملر�حل �ل�س�بقة، من خالل �مل�س�ر�ت �لت�لية:
امل�سار الأول: اإدارة وقيادة الربنامج

ي�سرف على هذ� �مل�س�ر مدير برن�مج �لتخ�سي�ص و�إع�دة �لهيكلة، 
ومن �أبرز �مله�م �لتي �أجنزه� هذ� �مل�س�ر:

�لتن�سيق  �آلي�ت  �لربن�مج وحتديد  �إد�رة  دليل    حتديث 
بني �مل�س�ر�ت و�آلي�ت �ملو�فقة على �ملخرج�ت و�عتم�ده�.

  تن�سيق �جلد�ول �لزمنية وخطط عمل �مل�س�ر�ت.
  مت�بعة ومر�قبة و�إ�سد�ر �لتق�رير عن تقّدم �لعمل.

  مر�جعة خمرج�ت �لربن�مج و�ل�ستج�بة لأي متطلب�ت 
خ��سة ب�لربن�مج.

يتعلق  مــ�  كــل  يف  �خلــ�رجــيــة  �جلــهــ�ت  مــع  �لتن�سيق    
�أ�س�ص  للعمل على  و�لتحول  �لتخ�سي�ص  مبتطلب�ت م�س�ر 

جت�رية.
امل�سار الثاين: اإعادة الهيكلة

للتخطيط  �ملح�فظ  ن�ئب  �سع�دة  �مل�س�ر  هــذ�  على  ي�سرف 
و�لتطوير، ويت�سمن فريقني:

1- فريق اإعادة الهيكلة وتنظيم املوارد الب�صرية
ويت�سمن نط�ق عمل �لفريق تطبيق �إع�دة �لهيكلة على �أر�ص 

ي�سكل  حيث  ج�هزية،  �لأكــرث  و�لإد�ر�ت  �لقط�ع�ت  يف  �لــو�قــع 
��ستكم�ل �لتطبيق فيه� منوذًج� ي�ستخدم يف �ملر�حل �لالحقة يف 

ب�قي �لوحد�ت. ومن �أبرز �مله�م �لتي �أجنزه� هذ� �مل�س�ر:
 و�سع خطة تنفيذ للتطبيق �لفعلي.

 تقييم ح�ج�ت �لتدريب.
 و�سع �خلطو�ت �لنتق�لية و�خلطة �لزمنية لبدء تطبيق 

�لإجر�ء�ت و�لنظم �جلديدة.
  تطبيق �إع�دة �لهيكلة يف 6 قط�ع�ت ب�ملوؤ�س�سة وت�سكني 

�لع�ملني به�.
  تطوير منوذج تقييم �لع�ملني ب�ملوؤ�س�سة.

2- فريق اإعادة هند�صة اإجراءات العمل
ومن �أبرز �مله�م �لتي �أجنزه� هذ� �مل�س�ر:

 و�سع �خلطو�ت �لنتق�لية و�خلطة �لزمنية لبدء تطبيق 
�لإجر�ء�ت �جلديدة.

مع  يتو�فق  ب�سكل  �لعمل  �إجــــر�ء�ت  وت�سميم  و�ــســع   
�لهي�كل �لتنظيمية �جلديدة.

يتم  لإد�ر�ت حمــددة مل  �إجــر�ء�ت عمل جديدة  و�سع   
�لعمل عليه� يف �ملرحلة �ل�س�بقة.

امل�سار الثالث: التحول للعمل على اأ�س�س جتارية
ي�سرف على هذ� �مل�س�ر �سع�دة ن�ئب �ملح�فظ لل�سوؤون �لفنية 

و�مل�سروع�ت، ويت�سمن ثالثة فرق:
1- فريق االتفاقيات التجارية واملحا�صبة املالية

�لتي �ستحدد  �إعد�د �لتف�قي�ت  �لفريق  ويت�سمن نط�ق عمل 
�لق�ب�سة �خللف وجميع �جله�ت �خل�رجية  �ل�سركة  �لعالقة بني 
�سركة  �إلى  للتحول  �مل�لية  �ملتطلب�ت  من  و�لنته�ء  �لعالقة،  ذ�ت 

ق�ب�سة. 
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ومن �أبرز �مله�م �لتي �أجنزه� هذ� �مل�س�ر:
�جله�ت  مع  و�لتج�رية(  و�لق�نونية  �لفنية  �لنو�حي  )من  �لتج�رية  �لتف�قي�ت  بتح�سري  �ملتعلقة  �لأن�سطة   

�خل�رجية. 
 �لتو��سل مع �جله�ت �خل�رجية ذ�ت �لعالقة.

 �لنته�ء من �ملتطلب�ت �مل�لية للتحول �إلى �سركة ق�ب�سة.
 حتديد قو�ئم �لأر�سدة �لفتت�حية لغ�ية 2009/12/30م.

 مر�جعة »منوذج حتديد �لتك�ليف« و��ستخد�مه يف حت�سري �لتف�قي�ت �لتج�رية.
2- فريق اإدارة االأ�صول الثابتة

نقل  وخطوط  حمطات  من  وجردها  وح�صرها  الثابتة  الأ�صول  لإدارة  نظام  و�صع  الفريق  عمل  نطاق  ويت�صمن 
وعق�ر�ت وممتلك�ت.

ومن �أبرز �مله�م �لتي �أجنزه� هذ� �مل�س�ر:
  ت�سنيف �لأ�سول �لث�بتة ملجموع�ت رئي�سية وفرعية.

  حتديد ن�سب �إهالك كل جمموعة وقيمة �حلد �لأدنى لالأ�سل.
  تهيئة �سجل �لأ�سول �لث�بتة و�لتحقق من وجود وقيم �لأ�سول �لث�بتة.

  تغذية �سجل �لأ�سول �لث�بتة بنت�ئج �جلرد وعملية �لتقييم.

  حتميل نت�ئج جرد �لأ�سول �لث�بتة مع �لقيم لنظ�م �أور�كل.
  حتديث �لهيكل �لتنظيمي �جلديد لإد�رة �لأ�سول �لث�بتة.

  تطوير م�سفوفة �ل�سالحي�ت ومر�جعة دليل �ل�سي��س�ت و�لإجر�ء�ت.
3- فريق نظام املياه وهياكل التعريفة

ومن �أبرز �مله�م �لتي �أجنزه� هذ� �مل�س�ر �لتع�ون مع هيئة تنظيم �لكهرب�ء و�لإنت�ج �ملزدوج )ECRA( بخ�سو�ص 
و�سع نظ�م )كود( �ملي�ه �ملحالة )Desalinated Water Code( و�إعد�د هي�كل تعريفة �لإنت�ج و�لنقل للمي�ه وتعريفة 

.)Tariff Structure( لإنت�ج و�لنقل للكهرب�ء�
�إلى �سركة  ويف ظل �نتظ�ر �ملوؤ�س�سة �سدور �ملر�سوم �مللكي �خل��ص بتحويل �ملوؤ�س�سة �لع�مة لتحلية �ملي�ه �مل�حلة 
�أ�س�ص  على  للعمل  �ملوؤ�س�سة  حتويل  ومتطلب�ت  �لتنفيذي  �لربن�مج  ل�ستكم�ل  �أعم�له�  تو��سل  �ملوؤ�س�سة  ف�إن  ق�ب�سة، 
جت�رية على �سوء قر�ر �ملجل�ص �لقت�س�دي �لأعلى رقم 29/2 وت�ريخ 1429/6/29هـ وفق روؤية ومنهجية وخطة زمنية 

و��سحة، ومب�س�ركة فع�لة من �لفرق �ملتخ�س�سة ب�ملوؤ�س�سة.
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المشاريع المشتركة للقطاع الخاص 
قامت املؤسسة بإجراءات جادة يف سبيل التوجه إلى تخصيص مرافقها وإتاحة املزيد من الفرص ملشاركة القطاع 
الخاص يف أنشطتها وتشجيعه ىلع املشاركة يف االستثمار يف مجال تحلية املياه املالحة، ومن هذه املشاريع 
التي يتم تشغيلها من قبل القطاع الخاص، مشروع محطة تحلية الشعيبة املرحلة الثالثة، وتوسعة محطة تحلية 
الشعيبة بالتناضح العكسي التابعان لشركة الشعيبة للماء والكهرباء، ومشروع محطة تحلية الشقيق املرحلة 
الكهرباء  مرافق  لشركة  التابع  الجبيل  تحلية  محطة  ومشروع  والكهرباء،  للماء  الشقيق  لشركة  التابع  الثانية 

واملياه بالجبيل وينبع، واملحطتان العائمتان التابعتان لشركة بوارج الدولية لتحلية املياه املحدودة.

)IWPPs ( املشاريع املشتركة للقطاع الخاص واإلنتاج املستقل للماء والطاقة
�ملدن �مل�ستفيدة�لط�قة �لإنت�جية للكهرب�ء)ميج�و�ت/�س�عة(�لط�قة �لإنت�جية للمي�ه )م3/يوم (��سم �مل�سروع

مكة �ملكرمة و�مل�س�عر �ملقد�سة وجدة و�لط�ئف و�لب�حة880.000900�ل�سعيبة  )�ملرحلة �لث�لثة(

جدة-150.000تو�سعة �ل�سعيبة  )تن��سح عك�سي(

�جلبيل و�لدم�م و�سفوى و�سيه�ت ور�أ�ص تنورة و�لقطيف2700  800.000�جلبيل- مر�فق*

منطقت� ع�سري وج�ز�ن212.000850�ل�سقيق  )�ملرحلة �لث�نية(

ح�لًي� �ملدينة �ملنورة وينبع-50.000�ملحطت�ن �لع�ئمت�ن

*يخ�ص �ملوؤ�س�سة 500.000 مرت مكعب م�ء يوميً�.
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