
يقـــدم التقريـــر الســـنوي للمؤسســـة العامة لتحليـــة المياه المالحـــة، للعام المالـــي 2018 أهم 
المشـــاريع والبرامج التطويرية التي أطلقت أو أنجزت والتي تســـتهدف تحقيق عهد جديد من 
التميز، يمتاز برفع الكفاءة وترشـــيد اإلنفاق والتميز التشـــغيلي تماشـــيًا مع مســـيرة المؤسسة 

التي اتخذتها لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .

١٤٤٠/١٤٣٩ هـالتقريـر السنـوي للعـام المالـي

صناعة التحلية ...

َمورد حيوي اسرتاتيجي

يف قلب التنمية املُستدامة





سورة األنبياء, آية ٣٠



مـــن  الكثيـــر  تفـــرض  مرحلـــة  فـــي  نعيـــش  إننـــا 

موضوعيـــة  نظـــرة  يتطلـــب  ممـــا   ، التحديـــات 

شـــاملة لتطويـــر آليـــات االقتصـــاد ، وهـــو تطويـــر 

ــة واألســـس  ــى الدراسـ ــًا علـ ــون مبنيـ ــب أن يكـ يجـ

الصحيحـــة العلميـــة 

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الســـنتين  فـــي  رائًعـــا  جهـــًدا  بذلـــت  المؤسســـة 

الماضيـــة، فقـــد ارتفـــع اإلنتـــاج مـــن )3.5( مليـــون 

م٣ إلـــى )5( مليـــون م٣ بـــدون أي تكاليـــف ، حبيـــت 

الجميـــع  باســـم  ألشـــكر  المحطـــات  إحـــدى  أزور 

ــوه ــذي بذلـ ــع الـ ــد الرائـ ــى الجهـ علـ

صاحب السمو الملكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع

* خالل زيارة سموه محطات جدة بتاريخ 25 يناير 2018 م

*
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تمهيد
صناعة  في  والتميز  بالِريادة  المالحة  المياه  لتحلية  العامة  المؤسسة  تضطِلع 
جعل  ما  المحالة،  المياه  من  يوميًا  مكعب  متر  مليون   5.6 تنتج  حيث  التحلية، 
المملكة تتبوأ الريادة على مستوى العالم في هذه الصناعة بما يتجاوز %22 من 
اإلنتاج العالمي، لُتصبح المنتج األول للمياه المحالة عالميًا من خالل أكبر قاعدة 
تطوير  عينيها  نصب  المؤسسة  وضعت  وقد  المالحة،  المياه  لتحلية  صناعية 
مواردها البشرية بوضع لبنات التقنية التي ُتشكل بناًء معرفيًا يتم من خالله تبني 
المفاهيم االحترافية واستحداث طرق التفكير المنظم، وإتقان المهارات الفردية 
ثَم العمل بطرق علمية ممنهجة تضمن  والجماعية والتعلم كفريق واحد، ومن 
الله- من  -بإذن  ما سُيعزز  عالية، وهو  مرتفعة وجودة  بنسب  اإلنتاج  استمرارية 
مكانة المؤسسة على مستوى العالم والمحافظة على ريادتها، إلى جانب تعزيز 

الصدارة العالمية للمملكة في مجاالت صناعة التحلية.
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رؤية المؤسسة :
الريادة و التميز في صناعة تحلية مياه البحر 

رسالة المؤسسة :
تلبيــة احتياجــات عمائنــا مــن ميــاه البحــر المحــاة بكفــاءة وموثوقيــة وبأقــل تكلفــة ممكنــة وأعلــى مــردود 
اقتصــادي، واالســتثمار الفعــال فــي مواردنــا البشــرية وتحفيزهــا، وتطويــر صناعــة التحليــة والمســاهمة فــي 

التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وااللتــزام بمعاييــر الســامة والبيئــة.

المسؤولية
المالية

رضا العمالء

النزاهةالتميزالتشغيلي

السالمة والبيئة

قيمنا
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سعادة المهندس
محمد بن أحمد موكلي

وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه
الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية

عضو مجلس إدارة المؤسسة

سعادة الدكتور
خالد بن محمد الجماز

وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للشؤون الفنية
عضو مجلس إدارة المؤسسة

سعادة الدكتور
خليل بن ابراهيم الوطبان

وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية
عضو مجلس إدارة المؤسسة

سعادة الدكتور
فهد بن صالح الحميدة
مستشار معالي وزير المالية

عضو مجلس إدارة المؤسسة

سعادة المهندس
عمر بن نبيل الخضيري

عضو مجلس إدارة المؤسسة

سعادة المهندس
أحمد حامد الغامدي

مستشار وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية
قائد مكتب تحقيق الرؤية لمنظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية

عضو مجلس إدارة المؤسسة

سعادة األستاذ
جمال بن علي الكشي

الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا - دويتشه بنك
عضو مجلس إدارة المؤسسة

معالي وزير البيئة والمياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
رئيس مجلس إدارة المؤسسة

معالي محافظ المؤسسة

م. علي بن عبدالرحمن الحازمي
نائب رئيس مجلس اإلدارة

مجلس إدارة المؤسسة
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• جاللة الملك عبدالعزيز آل ســـعود يأمر باستيراد آلتين 
لتقطير مياه البحر لتأمين احتياجات الحجاج والمعتمرين 

ومدينة جده من المياه المحالة .
• إنشاء عين العزيزية بمحافظة جدة عام 1948م .

• تـــم تحويـــل المديرية العامـــة للزراعة إلـــى وزارة الزراعة 
والمياه عام 1954م .

 

• صدر المرســـوم الملكي الكريـــم رقم (م/49) في 20 
شـــعبان (1394هـ) بإنشـــاء (المؤسســـة العامـــة لتحلية 

المياه المالحة) كمؤسسة عامة مستقلة .
• تشـــغيل محطة الخبـــر ( المرحلة األولى ) ونظام نقل 
ميـــاه إلـــى مدن المنطقة الشـــرقية ( المرحلـــة األولى ) 

عام 1973م .

• تشـــغيل محطـــات ينبـــع (المرحلـــة األولـــى ) وجـــدة 
(المرحلـــة الرابعـــة) وأملـــج ،ونظـــام نقـــل ميـــاه ينبـــع – 

المدينة المنورة (المرحلة األولى) عام 1981م.
• تشـــغيل محطتـــي الجبيـــل ( المرحلـــة األولـــى ) ورابغ 

(المرحلة األولى ) عام 1982م .
• افتتاح مركز التدريب بالجبيل عام 1982م .

• افتتاح مركز األبحاث والتطوير بالجبيل عام 1987م.
• تشـــغيل وحـــدة التناضـــح العكســـي(RO) بمحطة جـــدة (المرحلة األولى) 

عام 1989م .
• تشغيل محطة الشعيبة (المرحلة األولى) عام 1989م .
• تشغيل محطة الشقيق (المرحلة األولى) عام 1989م .

• تشغيل محطة الشقيق ( المرحلة الثانية ) عام 2010م.
• تشغيل وحدة التحلية متعددة التأثير(MED) بمحطات ينبع عام 2012م .
• تشـــغيل وحدة التناضح العكســـي (RO) بمحطة جـــدة (المرحلة الثانية) عام

2013م. 
• تشغيل محطة رأس الخير ( المرحلة األولى ) عام 2014م .

• تشغيل محطة ينبع (الوحدات المتنقلة) عام 2017م.
• تشغيل وحدة التناضح العكسي (RO) بمحطة الخفجي عام 2017م .

• تشغيل محطة ينبع (المرحلة الثالثة) عام 2017م.
• تشغيل وحدة التحلية متعددة التأثير(MED) بمحطة الشعيبة عام 2018م.

المؤسســـة العامـــة لتحليـــة المياه المالحة هي مؤسســـة حكومية ســـعودية تعنـــى بتحلية مياه البحر وإنتاج الطاقـــة الكهربائية وإيصال المياه المحالة المنتجة لمختلـــف مناطق المملكة العربية 
السعودية، تم انشاؤها بأمر ملكي كريم في1394/8/20هـ الموافق1974/9/7م كمؤسسة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية.

جاللة الملك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

جاللة الملك
سعود بن عبدالعزيز آل سعود

جاللة الملك
فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

جاللة الملك
خالد بن عبدالعزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين الملك
فهد بن عبدالعزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين الملك
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

خادم الحرمين الشريفين الملك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

لمحة تاريخية

نائب المحافظ
للتخطيط والتطوير

مكتب نائب المحافظ
للتخطيط والتطوير

اإلدارة العامة للتخطيط
االستراتيجي واألداء المؤسسي

اإلدارة العامة 
للتخصيص والتطوير التجاري

اإلدارة العامة للجودة
وتميز األعمال

نائب المحافظ
للتشغيل والصيانة

مكتب نائب المحافظ
للشغيل والصيانة

اإلدارة العامة
ألنظمة نقل المياه

اإلدارة العامة 
لشؤون اإلنتاج

اإلدارة العامة 
لإلسكان والمكاتب

محطات تنقية
مياه السدود

إدارات المحطات

نائب المحافظ للشؤون
الفنية و المشروعات

مساعد المحافظ لدعم
األعمال والخدمات المساندة

مكتب نائب المحافظ للشؤون
الفنية و المشروعات

اإلدارة العامة 
للدراسات والتصاميم

اإلدارة العامة 
لتنفيذ المشروعات

إدارة المشاريع
بالساحلين

مكتب المحافظ

محافظ المؤسسة

مكتب مساعد المحافظ لدعم
األعمال والخدمات المساندة

اإلدارة التنفيذية
لتقنية المعلومات

اإلدارة العامة
للمحتوى المحلي

مركز التدريب

اإلدارة العامة
لإلمداد

اإلدارة العامة 
للتعاون الدولي

اإلدارة العامة 
للشؤون القانونية

اإلدارة التنفيذية
للشؤون المالية

اإلدارة العامة 
للموارد البشرية

معهد األبحاث
وتقنيات التحلية

اإلدارة العامة 
لالتصال المؤسسي

اإلدارة العامة 
للتدقيق الداخلي

اإلدارة العامة 
لمركز الوثائق والمحفوظات

اإلدارة العامة 
المراقب العاملألمن الصناعي والبيئة

مكتب تنفيذ االستراتيجية
والمشاريع

الهيكل التنظيمي
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الموارد البشرية

الشؤون المالية

تقنية المعلومات

الجودة

األمن الصناعي
 والبيئة

التدقيق الداخلي

االتصاالت اإلدارية

التعاون الدولي

شؤون التموين

المحتوى المحلي

التأمين

الشؤون التجارية

المراقب العام

اإلتصال المؤسسي

الشؤون القانونية

األعمال
المساندة

المشاريع األبحاث اإلنتاج والنقلالتخطيط

1234

إطار العمل

تعمــل مختلــف الوحــدات التنظيميــة للمؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة ضمــن إطــار 
عمــل تكاملــي ، ذو مرونــة عاليــة لتلبيــة مختلــف االحتياجــات الداخليــة والخارجيــة، كمــا انــه يوفــر 

أساســا مرنــا لعمليــات التغييــر والتطويــر التــي تمــر بهــا المؤسســة.

األعمال األساسية
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حقائق وأرقام

نسبة إنتاج المملكة من مياه التحلية عالمًيا

مليون م%2218033
إنتاج المياه المحالة

% 57
الساحل

الشرقي

% 43
الساحل
الغربي

% 82,9
الساحل
الشرقي

% 17,1
الساحل
الغربي

كم طول خطوط أنابيب نقل المياه7700

مليون ميجاواط ساعة40,7
إنتاج الكهرباء

أقطار تتراوح بين 200 ملم - 2000 ملم

خزان يستوعب286
16.8 مليون م3

محطة منتشرة على الساحلين33
الشرقي والغربي

محطات63
ضخ 

أنظمة رئيسية لنقل
المياه المحالة 6

زيادة في اإلنتاج بنسبة 11% عن العام السابق



اإلنجازات

25
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شهادة
أنظمة إدارة الجودة

شهادة
أنظمة السالمة والصحة المهنية

شهادة
أنظمة اإلدارة البيئية

شهادة
أنظمة الجودة للمختبرات

شهادة
إدارة أنظمة تقنية المعلومات

شهادة
أنظمة إدارة أمن المعلومات 

عضو معتمد في اللجنة الدولية
إلعداد مواصفة صناعة تحلية مياه البحر

17025

اإلنجازات

الحصول على المستوى الفضي
لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة 2018

حصول مركز التدريب على
شهادة االعتراف بالتميز

من المنظمة األوروبية إلدارة الجودة

حصول مركز التدريب في المؤسسة
على جائزة الشيخ خليفة لالمتياز 2017

شراكات عالمية ومحلية
مع كبرى بيوت المعرفة والصناعة

أكبر منظومة
إلنتاج المياه المحالة في العالم

أكبر محطة لتحلية المياه في العالم 
«محطة رأس الخير»

تحقيق شهادة ادكسل العالمية
الخاصة بجودة مخرجات التدريب



األمن الصناعي والبيئة
تواصل المؤسسة القيام بأداء أعمالها ومهامها لتوفير خدمات البيئة والسالمة 
والصحة المهنية واألمن واإلطفاء، حيث تحرص على االهتمام بالعنصر البشري 
إلى  باإلضافة  المؤسسة  وإنجازات  مهام  لجميع  األساسي  المحور  يعتبر  الذي 
األعمال  ومتابعة  والدراسات  الخطط  ووضع  والممتلكات  المعدات  حماية 
لمواجهة ما قد يصاحب العمل من مخاطر إضافة لتبني سياسات وخطط تحافظ 

على البيئة .

29
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األمن الصناعي و البيئة

إجمالي ساعات العمل بدون إصابات للوقت المفقود (LTI) خالل آخر عامين

17 مليون ساعة عمل

إدارة أنظمة
نقل مياه الشرقية
1 مليون ساعة عمل

محطات الجبيل
1 مليون ساعة عمل

محطات ينبع
1 مليون ساعة عمل

المحطات الصغيرة
3 مليون ساعة عمل

محطات الشقيق
2 مليون ساعة عمل

محطات رأس الخير
4 مليون ساعة عمل

محطات الخبر
4 مليون ساعة عمل

إدارة أنظمة
نقل الجبيل - الرياض

1 مليون ساعة عمل

األمن والسالمة : 
تواصــل المؤسســة القيــام بــأداء أعمالهــا ومهامهــا لتوفيــر األمــن والســامة وفــي مقدمتهــا 
العنصــر البشــري الــذي يعتبــر المحــور األساســي لجميــع اإلجــراءات الوقائيــة باإلضافــة إلــى حمايــة 
المعــدات والممتلــكات ووضــع الخطــط والدراســات ومتابعــة األعمــال لمواجهــة مــا قــد يصاحــب 

العمــل مــن مخاطــر، وفيمــا يلــي اهــم إنجــازات المؤسســة فــي هــذا المجــال:

 األمن:
تدريب رجال األمن بنسبة )50%( على استخدام األسلحة النارية وتأهيلهم الستامها.	 
معالجــة حــاالت التعديــات علــى خطــوط النقــل وعددهــا )125( وتــم التعامــل معهــا نظامــًا 	 
.
عدد التصاريح األمنية التي تم إصدارها )9381( تصريًحا .	 
تنفيذ تجربة فرضية )اقتحام محطة الشقيق( بمشاركة كافة الجهات المعنية.	 
مــن 	  الواقيــة  الســتر   ، الكهربائيــة  )المسدســات  األمــن  لرجــال  الشــخصية  الحمايــة  زيــادة 

الرصــاص(
تــم االنتهــاء مــن عمــل دراســة جميــع المخاطــر األمنيــة لجميــع المحطــات وجــاري العمــل 	 

لطــرح مشــروع تركيــب نظــام األمــن الشــامل لمحطــات التحليــة علــى التوالــي.

السالمة:
انخفاض األيام المفقودة الناتجة عن اإلصابات الصناعية بنسبة )%80(.	 
تخفيض اإلصابات في آخر عامين بنسبة )%73(.	 

اإلطفاء:
تم طرح مشروع تأمين عدد )6( سيارات إطفاء )تدخل سريع( في منافسة عامة. 	 
تم طرح مشروع تأمين عدد )7( سيارات إطفاء )التموين بالماء( في منافسة عامة.	 
تــم طــرح مشــروع تأميــن عــدد )650( بدلــة مكافحــة حريــق لجميــع المحطــات فــي منافســة 	 

عامة.
تنفيــذ عــدد مــن التجــارب الفرضيــة الوهميــة لجميــع المحطــات علــى جميــع المســتويات 	 

ــة للعــام القــادم. وإعــداد خطــط فرضي
تحديث عدد من أنظمة مكافحة الحريق بالمحطات.	 
توفير مابس الحماية من المواد الكيميائية.	 
تم تركيب مشروع تحديث نظام انذار الحريق بالمركز الرئيس والمجمع السكني.	 
تــم طــرح مشــروع صيانــة وإصــاح وتوريــد وتركيــب أجهــزة انــذار والكشــف عــن الحريــق 	 

المبكــر فــي المجمــع الســكني بمحطــات جــدة.
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إعادة تدوير الزيوت التالفة على أسس تجارية.	 
 	.)scrap( إعادة تدوير المخلفات الصلبة على أسس تجارية
 	.)FLY ASH( إعادة تدوير الرماد الكربوني

البيئة:
كرســت المؤسســة جهودهــا فــي كافــة محطاتهــا لتعزيــز مســتوى الســامة البيئيــة وذلــك مــن 
خــال التقيــد وعــدم تجــاوز نســب االنبعاثــات والمخلفــات المطروحــة عــن العمليــات الصناعيــة 
ألنشــطة المؤسســة المختلفــة عــن النســب المســموح بهــا وفقــًا للمعاييــر والمقاييــس العالمية 
بيــن منســوبي  البيئــي  الوعــي  العمــل علــى نشــر  واإلقليميــة والوطنيــة، وذلــك مــن خــال 
البيئــة  علــى  المحافظــة  مجــال  فــي  والدوليــة  المحليــة  المســتجدات  ومتابعــة  المؤسســة, 
المشــاركات  إلــى  باإلضافــة  البيئيــة  والنــدوات  والمحاضــرات  التدريبيــة  بالبرامــج  والمشــاركة 
الخارجيــة, وتبــذل المؤسســة جهــودا مســتمرة لخفــض كافــة اآلثــار الســلبية علــى البيئــة مــن 

خــال:
 انتقاء معدات تعتمد تكنولوجيا صديقة للبيئة مثل التناضح العكسي .	 
الحصــول علــى )8( رخــص بيئيــة لمحطــات ) راس الخيــر ، العزيزيــة ، الليــث ، الوجــه ، أملــج، 	 

القنفــذة ، فرســان ، حقــل ( .
القيــام بالقياســات والفحوصــات الدوريــة لجميــع محطــات المؤسســة وفــق متطلبــات 	 

الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة والهيئــة الملكيــة للجبيــل وينبــع.
القيــام بتقييــم األثــر البيئــي والمســح البحــري لجميــع محطــات المؤسســة وفــق متطلبــات 	 

الهيئــات الرقابيــة.
 	 .)SOX , NOX( طرح مشروع التخفيض من انبعاثات المداخن
إعادة تدوير غاز )co2( الصادر من المداخن.	 
تركيب أجهزة )CEMS( لجميع مداخن المؤسسة.	 
تغيير نوع الوقود للحد من الملوثات البيئية.	 
معالجة مياه الصرف الصناعي.	 
تجهيز المحطات بمعدات مكافحة التلوث البحري.	 
معالجة مياه الصرف الصحي معالجة ثاثية.	 

األمن الصناعي و البيئة

حصلت المؤسسة على 8 رخص بيئية
للمحطات ( راس الخير ، العزيزية ، الليث ، الوجه ، أملج ، القنفذة ، فرسان ، حقل ) 

رخص بيئية لثمانية محطات
8 ( رأس الخير ، العزيزية ، الليث ، الوجه ، أملج ، القنفذة ، فرسان ، حقل ) 

محطة أملج

محطة حقل

محطة الوجه

محطة الليث

محطة العزيزية

محطة القنفذة

محطة فرسان

محطات

رأس الخري
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معادلة المؤشراسم المؤشرالهدف
وقت 

قياس  
المؤشر

المصدرالمرجعيةالغاية
القياس 
السجالتالسنوي 

2018

جودة و نوعية 

الهواء المحيط

االلتزام بالمعايير 

البيئية لجودة 

الهواء المحيط  

للمؤسسة

"نسبة إلتزام المؤسسة بجودة 

 الهواء

 ) عدد المحطات الملتزمة / عدد 

االجمالي للمحطات *100("

100%سنوي 

قائمة الملوثات البيئية و القيم 

المعتمدة من هيئة األرصاد و حماية 

البيئة / الهية الملكية بالجبيل و ينبع

 • متطلبات هيئة األرصاد و حماية البيئة

 • متطلبات الهيئة الملكية

• متطلبات برنامج األمم المتحدة للبيئة

%99.5

 Ambient Air

monitoring reports

تقارير رصد الهواء المحيط

انبعاثات 

المداخن

االلتزام بالمعايير 

البيئية البعاثات 

المداخن في 

المؤسسة

 "نسبة إلتزام المؤسسة 

 ) عدد المحطات الملتزمة / عدد 

االجمالي للمحطات *100("

100%سنوي

قائمة الملوثات البيئية و القيم 

المعتمدة من هيئة األرصاد و حماية 

البيئة / الهية الملكية بالجبيل و ينبع

 • متطلبات هيئة األرصاد و حماية البيئة

 • متطلبات الهيئة الملكية

• متطلبات برنامج األمم المتحدة للبيئة

%92.1
             Stack testing reports

تقارير فحص المداخن 

الضوضاء

االلتزام بالمعايير 

البيئية للضوضاء 

في المؤسسة

 "نسبة إلتزام المؤسسة 

 ) عدد المحطات الملتزمة / عدد 

االجمالي للمحطات *100("

100%سنوي

• قائمة الملوثات البيئية و القيم 

المعتمدة من هيئة األرصاد و حماية 

البيئة / الهية الملكية بالجبيل و ينبع 

• قسم السامة لمحطات المؤسسة 

العامة لتحلية المياه المالحة

 • متطلبات هيئة األرصاد و حماية البيئة

 • متطلبات الهيئة الملكية

• متطلبات برنامج األمم المتحدة للبيئة

%98.0

 Noise Monitoring

reports as per PME

تقارير مراقبة الضوضاء وفقا 

لمتطلبات هيئة األرصاد

مياه الرجيع

االلتزام بالمعايير 

البيئية لمياه الرجيع 

في المؤسسة

 "نسبة إلتزام المؤسسة 

 ) عدد المحطات الملتزمة / عدد 

االجمالي للمحطات *100("

100%سنوي

قائمة الملوثات البيئية و القيم 

المعتمدة من هيئة األرصاد و حماية 

البيئة / الهيئة الملكية بالجبيل و ينبع

 • متطلبات هيئة األرصاد و حماية البيئة

 • متطلبات الهيئة الملكية

• متطلبات برنامج األمم المتحدة للبيئة

%98.3

 Monthly Water

Analysis reports

 تقارير تحليل المياه الشهرية

متابعة المؤشرات البيئية

حصول محطات الجبيل على درع البيئة للعام 2018 م



المشروعات
المشروعات  وتنفيذ  المحطات  إنشاء  سبيل  في  كبيرة  جهودًا  المؤسسة  تبذل 
المتعلقة بصناعة تحلية مياه البحر المالحة وتذليل جميع الصعوبات التي تعترضها 
وهي ماضية في استكمال مشاريعها المتعددة التي يجري تنفيذها حاليًا إضافة 
إلى دراسة وإعداد مواصفات المشاريع الجديدة باتباع أفضل التصاميم والتقنيات 
التي تساهم في خفض تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المحالة، وتبرز أهم 

إنجازات المؤسسة في مجال إنشاء المحطات وتنفيذ المشروعات . 

37
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المشاريع تحت التنفيذ

المشاريع

- مشروع إنشاء نظام نقل مياه ينبع المدينة المرحلة الثالثة
السعة التصميمية : 604,000 م3/يوم

المدينة المنورة ، ينبع

- إنشاء محطة ينبع لتحلية المياه و توليد الطاقة الكهربائية
(D) المرحلة الثالثة محطة التحلية

السعة التصميمية : 550,000 م3/يوم

- إنشاء محطة ينبع لتحلية المياه و توليد الطاقة الكهربائية
(P)  المرحلة الثالثة محطة الطاقة

MW 2500 : السعة التصميمية

- إصالح بعض المرافق الخرسانية 

الشقيق

- مشروع تنفيذ أنظمة نقل مياه الشقيق المرحلة الثالثة
السعة التصميمية : 550,000 م3/يوم

RO-4 مشروع إنشاء محطة تحلية الشعيبة بالتناضح العكسي المرحلة الرابعة -
السعة التصميمية : 400,000 م3/يوم

- تنفيذ نظام نقل مياه الشعيبة - منى (ب)
السعة التصميمية : 577,342 م3/يوم

- إنشاء خزانات مكة المكرمة المرحلة الثانية والطائف المرحلة األولى
السعة التصميمية : 2,890,000 م3/يوم

- مشروع تنفيذ  نظام  نقل مياه عرفات - الطائف
السعة التصميمية : 176,400 م3/يوم

مكة المكرمة ، جدة

- مشروع تنفيذ خطوط أنابيب نظام نقل مياه رابغ - جدة / مكة المكرمة
السعة التصميمية : 1,200,000 م3/يوم

- تتنفيذ خطوط أنابيب نظام نقل مياه الطائف - تربة / رنية / الخرمة 
السعة التصميمية : 108,668 م3/يوم

تربة ، رنية ، الخرمة ، الطائف

- مشروع تنفيذ خطوط التغذية الجديدة لمدينة الرياض
السعة التصميمية : 1,450,000,000 م3/يوم

الرياض

- مشروع إنشاء محطة تحلية الخبر بالتناضح العكسي
السعة التصميمية : 210,000 م3/يوم

الخبر

- مشروع تنفيذ خط التغذية الجديد لمحافظة الخفجي
السعة التصميمية : 100,000 م3/يوم

الخفجي
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المشاريع التي تمت ترسيتها

المنطقة السعة التصميميةاسم المشروع
المستفيدة

مشروع إنشاء محطة الخبر بالتناضح 
العكسي المرحلة الثانية

600,000 م3/يوم
الهفوف، المنطقة 

الشرقية

مشروع إنشاء محطة الجبيل بالتناضح 
العكسي المرحلة الثانية

الرياض400,000 م3/يوم

مشروع تنفيذ نظام نقل مياه الجبيل 
الرياض 

الرياض1,200,000 م3/يوم

مشروع تنفيذ نظام نقل مياه ينبع - 
المدينة المنورة المرحلة الرابعة

المدينة المنورة550,000 م3/يوم

مشروع إنشاء خزانات الشعيبة المرحلة 
الرابعة 

5 خزانات بسعة اجمالية 
700,000 م3/يوم 

مكة المكرمة

المشاريع

المشاريع المخطط لها
بســعة 	  خــزان   )16( المكرمــة(  )مكــة  بالمغمــس  االســتراتيجي  الخــزن  إنشــاء  مشــروع 

تصميميــة )2,720,000( متــر مكعــب حيــث تقــدر ســعة الخــزان الواحــد بـــ )170,000( متــر 
مكعــب.

مشروع إنشاء خطوط االمداد والتوزيع للخزانات االستراتيجية بمكة المكرمة.	 
متــر 	   )510,000( تصميميــة  بســعة  القصيــم  الريــاض  ميــاه  نقــل  نظــام  إنشــاء  مشــروع 

اليــوم مكعــب فــي 
مشــروع إنشــاء خــط التغذيــة الجديــد لمدينــة الملــك خالــد العســكرية - حفــر الباطــن بســعة 	 

تصميميــة )300.000( متــر مكعــب فــي اليــوم
مشروع إنشاء واحة التحلية	 
ــع 	  ــاء التاب مشــروع نيــوم يهــدف إلــى إنشــاء محطــة تحليــة فــي موقــع محطــة تحليــة ضب

للمؤسســة بطاقــة تصميميــة 125,000 م3/يــوم
إنشــاء خــط نقــل ومحطــات ضــخ بســعة تصميميــة 125,000 م3 باإلضافــة إلــى 5 خزانــات 	 

بســعة إجماليــة 850,000 م3 لتخــدم منطقــة نيــوم«
مشــروع إنشــاء نظــام نقــل ميــاه الجبيــل - مــدن المنطقــة الشــرقية المرحلــة الثالثــة بســعة 	 

تصميميــة )900.000( متــر مكعــب فــي اليــوم.
- االحســاء بســعة تصميميــة )500,000( متــر 	  الخبــر  نقــل ميــاه  نظــام  إنشــاء  مشــروع 

اليــوم. مكعــب فــي 
مشروع تحسين خزاني المليون بمنى وجعرانة لزيادة العمر التشغيلي لهما.	 
تصميميــة 	  بســعة  العكســي  بالتناضــح  االولــى  المرحلــة  ينبــع  محطــة  إنشــاء  مشــروع 

المنــورة. المدينــة  لمنطقــة  اإلنتــاج  كميــات  لتعزيــز  اليــوم  فــي  مكعــب  متــر   )250.000(

مشروع إنشاء محطة التحويل بالشعيبة بطاقة تصميمية )2500( ميغا واط.	 
مشــروع إنشــاء نظــام نقــل ميــاه جــازان بســعة تصميميــة )300.000( متــر مكعــب فــي 	 

ــوم. الي
مشروع إنشاء محطة تحلية جازان بسعة تصميمية )300.000( متر مكعب في اليوم.	 
مشــروع إنشــاء محطــة تحليــة راس محيســن بســعة تصميميــة )300,000( متــر مكعــب 	 

فــي اليــوم لخدمــة كٍل مــن الباحــة ، الليــث ، القنفــذة.
مشــروع إنشــاء نظــام نقــل راس محيســن بســعة تصميميــة )300,000( متــر مكعــب فــي 	 

اليــوم لخدمــة كٍل مــن الباحــة ، الليــث ، القنفــذة.

المشاريع المنفذة
وحــدة التحليــة بمحطــة الشــعيبة المرحلــة الثانيــة بطاقــة تصميميــة )91.000( متــر مكعــب 	 

فــي اليــوم لتعزيــز كميــات اإلنتــاج لمنطقــة مكــة المكرمــة.
تمديــد وربــط ميــاه ســد وادي حلــي بخزانــات محطــة تحليــة الشــعيبة المرحلــة األولــى 	 

بطاقــة تصميميــة )100,000( متــر مكعــب فــي اليــوم لتعزيــز كميــات اإلنتــاج لمنطقــة 
مكــة المكرمــة.



اإلنتاج
تقوم المؤسسة بأعمال ونشاطات التشغيل والصيانة بخبرات وطنية في جميع 
المحطات مما جعلها رائدة في صناعة تحلية المياه المالحة وبالرغم من تقادم 
والوفاء  اإلنتاج  على  المحافظة  في  استمرت  المؤسسة  أن  إال  المحطات 
بالتزاماتها للجهات المستفيدة من خالل تفعيل خطة تشغيلية سنوية ومتابعة 
أعمال  متطلبات  لجميع  األولويات  وترتيب  قياسها  مؤشرات  وتحديد  تنفيذها 
المؤسسة  قامت  حيث  فالمهم  لألهم  األولوية  وإعطاء  والصيانة،  التشغيل 
بتوقيع العديد من العقود لخدمة عمليات التشغيل والصيانة مع شركات وطنية 

وأجنبية .

43
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جدول رقم ) 2 ( اإلنتاج الفعلي من الماء مقارنة بالطاقة المركبة لمحطات المؤسسة

مالحظاتمعامل سعة اإلنتاجالطاقة المركبة م3اإلنتاج م3المحطة

93.82%181,502,583193,450,000الخبر

الفارق بين اإلنتاج الفعلي والطاقة المركبة نسبة طبيعية تحتاجها 
المحطات للقيام بأعمال الصيانة واإلعمار وكذلك التوقفات 

المفاجئة والمخطط لها.

93.94%440,885,029469,346,200الجبيل

99.15%21,713,23421,900,000الخفجي

94.77%383,961,826405,150,000رأس الخير

96.02%201,577,838209,938,875جدة

93.55%257,346,729275,092,470ينبع

91.25%250,188,635274,188,000الشعيبة

91.96%35,579,48338,690,000الشقيق

99.66%30,344,64330,448,300المحطات الصغيرة

94.00%1,803,100,0001,918,203,845اإلجمالي

 

تقــوم المؤسســة بجهــد كبيــر فــي ســبيل توفيــر الميــاه المحــاة مــن محطاتهــا البالغــة )33( محطــة فــي المملكــة والمنتشــرة علــى الســاحلين الشــرقي والغربــي منهــا )9( محطــات تحليــة علــى ســاحل 
الخليــج العربــي و)24( محطــة تحليــة علــى طــول ســاحل البحــر األحمــر، وقــد بلغــت كميــة الميــاه المحــاة المنتجــة فعليــًا خــال العــام 1440/1439هـــ )2018م( حوالــي )1803.1( مليــون متــر مكعــب 
وبزيــادة نســبتها )11%( مقارنــة بالعــام الســابق،  حيــث تــم إنتــاج )775( مليــون متــر مكعــب مــن محطــات الســاحل الغربــي وبنســبة )43%( مــن إجمالــي إنتــاج المؤسســة )1028.1( مليــون متــر مكعــب 
مــن محطــات الســاحل الشــرقي  وبنســبة )57%( أنظــر الشــكل رقــم )1(، فيمــا بلغــت كميــات الطاقــة الكهربائيــة المولــدة مــن محطــات المؤسســة )2018م( حوالــي )40.75( مليــون ميجــاواط ســاعة 
، حيــث تــم توليــد )6.95( مليــون ميجــاواط ســاعة مــن محطــات الســاحل الغربــي بنســبة )17.1%( مــن إجمالــي التوليــد للمؤسســة وتوليــد )33.80( مليــون ميجــاواط ســاعة مــن محطــات الســاحل 

الشــرقي بنســبة )82.9%( أنظــر الشــكل رقــم )2(.  
ويوضح الجدول رقم )2( بشكل إجمالي كميات اإلنتاج الفعلي من الماء مقارنة بالطاقة المركبة للمحطات.

% 17.1

% 82.9

% 43

الساحل الغربي
الساحل الشرقي

الشكل 2الشكل 1

% 57 زيادة في اإلنتاج بمقدار %11
مقارنة بالسنة السابقة

2018
1803,1 مليون م3

توليد الكهرباءإنتاج المياه

اإلنتاج
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محطات جدة
االنتهــاء مــن تحديــث أنظمــة التحكــم الشــامل واضافــة بعــض التقاريــر الهامــة فــي نظــام 	 

ــر أي توقــف فــي الوحــدات اإلنتاجيــة بالمحطــة. التحكــم بمحطــات التناضــح العكســي مــن غي
االنتهــاء مــن تركيــب أجهــزة قيــاس وتحليــل الغــازات المتصاعــدة فــي المدخنــة الجنوبيــة 	 

للمرحلــة الرابعــة وتركيــب شاشــة مراقبــة للنظــام واخــذ التقاريــر الازمــة لحمايــة البيئــة.
حســب 	  وذلــك  العكســي  التناضــح  محطــات  فــي  األجهــزة  ورشــة  بنــاء  مــن  االنتهــاء 

المطلوبــة  المواصفــات 
االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع العمــرة الشــاملة لعــدد )10( مــن محــركات الجهــد المتوســط 	 

الرابعــة  المرحلــة  تحليــة  لوحــدات  التابعــة  اإلنتــاج  علــى  المباشــر  التأثيــر  ذات  الرئيســية 
المرحلتيــن األولــى والثانيــة. التناضــح العكســي  ومحطــات 

تأهيــل عــدد )3( وحــدات إنتــاج الصوديــوم هيبوكلورايــد فــي محطــات التناضــح العكســي 	 
المرحلــة الثالثــة المرحلــة الرابعــة.

عمــل االختبــارات لتقييــم الحالــة التشــغيلية لمحــوالت الطاقــة الرئيســية الخاصــة بمحطــة 	 
التناضــح العكســي المرحلــة الثالثــة والــذي يســاهم بتعزيــز موثوقيــة واعتماديــة التغذيــة 

ــاه. ــاج المي ــه إنت الكهربائيــة وبالتالــي رفــع تواجدي
االنتهــاء مــن اســتبدال لوحــات القواطــع الرئيســية ذات الجهــد ) 13.8 ( كيلــو فولت الخاصة 	 

بمحطــة التناضــح العكســي المرحلــة الثالثــة والــذي يســاهم بتعزيــز موثوقيــة واعتماديــة 
التغذيــة الكهربائيــة وبالتالــي رفــع تواجديــه إنتــاج الميــاه.

 	.)Safe supply Inverter( مقومات التيار العكسية )إصاح وصيانة عدد )2
االنتهــاء مــن تأهيــل نظــام التيــار المســتمر و ذلــك باســتبدال عــدد )12( مجموعــة مــن 	 

بطاريــات نظــام )110 فولــت ( بالمرحلــة الرابعــة .
االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع العمــرة الشــاملة لوحــدات التحليــة لعــدد )4( وحــدات إنتــاج 	 

)تحليــات( بالمرحلــة الرابعــة.
تأهيل وإعمار خنادق الحامض بالتحليات الزوجية بالمرحلة الرابعة.	 
تنظيف مداخل مياه البحر بمحطات التناصح العكسي االولى والثانية والثالثة.	 
التناضــح 	  بمحطــة  البحــر  ميــاه  فــي مدخــل  هايبوكلوريــت  الصوديــوم  اســتبدال خطــوط 

الثالثــة. العكســي 
تغييــر عــدد )888( غشــاء  فــي محطــة التناضــح العكســي الثانيــة ، وعــدد )540( غشــاء 	 

بمحطــة التناضــح العكســي الثالثــة . 
توضيب عدد )5( مضخات ضغط عالي بمحطة التناضح العكسي االولى والثانية .	 
االنتهــاء مــن تنفيــذ أعمــال مشــروع مولــد الديــزل االحتياطــي بالمحطــة بســعة )2.5( ميجــا 	 

فولــت امبيــر.

الساحل الغربي

محطات ينبع
انشاء وتفعيل نظام إدارة السامة المتكامل.	 
تحديث خطط الطوارئ بالمحطات وتوعية العاملين بها وعقد عدد )10( ورش عمل.	 
تطويــر وتحســين نظــام أذونــات العمــل )PTW( بالمحطــات وإجــراء العديــد مــن عمليــات 	 

التدقيــق الداخلــي لتحســين ورفــع مســتوى تطبيــق الدليــل.
إرجــاع المبــادل االيونــي )DeminMixed Bed –B( إلــى الخدمــة فــي المرحلــة الثانيــة فــي 	 

وقــت قياســي.
تطبيق مبادرة خفض استهاك الوقود في المرحلة األولى.	 
االنتهــاء مــن تنفيــذ أعمــال العمــرة الشــاملة لمعظــم المعــدات فــي المحطــة ومــن قبــل 	 

ــة. ــق إدارة الصيان فري
تطبيــق نمــوذج إدارة فــرق العمــل )Business Team Model( والــذي ســاعد علــى إدارة 	 

التوقفــات وأعمــال الصيانــة بشــكل أفضــل ممــا أدى إلــى تقليــص وقــت التوقفــات 
نجــاح الخطــة التشــغيلية لموســم الحــج للعــام 1439 هـــ وتحقيــق أرقــام إنتــاج غيــر مســبوقة 	 

)38 مليــون م3( .
زيــادة اإلنتــاج فــي وحــدة التحليــة متعــددة التأثيــر بمقــدار )262,000( م3 مــن خــال تغييــر 	 

تركيــز مــادة مانــع الرغــوة.
االنتهاء من أعمال الصيانة الوقائية والتصحيحية لعام 2018 م بنسبة )%95(.	 
االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع اســتبدال عــدد )1440( غشــاء 3 قاطــرات لمحطــة التناضــح 	 

العكســي.
االنتهاء من تنفيذ مشروع استبدال عناصر مسخنات الهواء بالغاية رقم )6(.	 
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تابع - محطات ينبع
االنتهاء من تنفيذ مشروع استبدال خطوط رجيع زيت الوقود الثقيل بالمرحلة الثانية.	 
االنتهــاء مــن اســتبدال اللوحــات الكهربائيــة منخفضــة الجهــد بمنطقــة تحليــات المرحلــة 	 

الثانيــة.
االنتهاء من إصاح المحول )1250( كيلوفولت أمبير بمنطقة تحليات المرحلة الثانية.	 
بالمرحلــة 	  الكيميائيــة  المعالجــة  المغــذي لمحطــة  )13.8( كيلوفولــت  الكيبــل  اســتبدال 

األولــى.
االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع توريــد وتركيــب وتشــغيل محــول كهربائــي مــع وحــدة توزيــع 	 

ــل. ــة بالمجمــع الســكني بالمحطــة مــع توصيــل مصــدر بدي كامل
االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع تحديــث أنظمــة الحمايــة لخــط التغذيــة مــن لوحــة المحطــة إلــى 	 

لوحــة الوحــدة الكهربائيــة رقــم )7( و )6( بالمرحلــة الثانيــة.
بمبنــي 	   )A2/B2( والمتضــررة  التالفــة  القضبــان  اســتبدال  مشــروع  تنفيــذ  مــن  االنتهــاء 

االولــى. بالمرحلــة  العموميــة  االســتخدامات 
االختبــار 	  أجهــزة  ومعايــرة  وإصــاح  لفحــص  اإلصــاح  أعمــال طلــب  تنفيــذ  مــن  االنتهــاء 

والمعايــرة. والقيــاس 
االنتهــاء مــن دراســة أســباب تكــون الرواســب فــي محــول البخــار لوحــدة تحليــة متعــددة 	 

التأثيــر و وضــع التوصيــات الازمــة لتفــادي تكــرار المشــكلة وحدوثهــا مســتقبا.
االنتهــاء مــن الدراســة الهندســية إلمكانيــة اســتخدام زيــت الوقــود الخــام بديــا عــن زيــت 	 

الوقــود الثقيــل بالمحطــات.
حل مشكلة عطل كروت التشغيل لثاث قاطرات بمحطة التناضح العكسي المتنقلة.	 

محطة الشقيق
استبدال مسخن الهواء الرئيسي للغاية رقم )2 ( وملحقاتها 	 
تنظيف وحدة التخلص من الرماد الكربوني رقم)2(	 
استبدال صمامات التحكم للمرحلة رقم )17( لوحدات التحلية رقم)3,2,1 (	 
عمل العمرة السنوية لوحدات التحلية )1,2(	 
عمل العمرة السنوية للغاية رقم ) 2 (	 
عمل غسيل كيميائي لوحدات التحلية )4,2,1(	 
االنتهاء من إصاح الخرسانة والبنية التحتية للمحطة بنسبه )%96(	 
اســتبدال الشــبك االمنــي للمحطــة بطــول )5.5 كــم( حســب المواصفــات الجديــدة للهيئــة 	 

العليــا لألمــن الصناعــي
 	)dump condenser( استبدال انابيب مفرغ مكثف البخار المخفض الضغط
االنتهاء من استبدال نظام مكافحة الحريق بالمحطة بنسبه )%95(	 
االنتهاء من استبدال نظام الحماية المهبطية.	 

محطات الشعيبة
تــم تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع بالمرحلــة األولــى والثانيــة والتــي بدورهــا ســاهمت فــي رفــع 	 

مســتوى ســامة مواقــع العمــل
أضافــت محطــات الشــعيبة مؤشــرات جديــدة لقيــاس الجــودة، وذلــك علــى طــول خطــوط 	 

حســب  العمليــات  ســير  لضمــان  دوريــا،  المؤشــرات  هــذه  وقيــاس  تتبــع  ويتــم  إنتاجهــا، 
المواصفــات المعتمــدة، وكذلــك إجــراء معالجــة ســريعة ألي مشــكلة تؤثــر علــى جــودة 

المنتــج، أو المعــدات.
إتمــام بعــض أنظمــة العمــل مثــل نظــام تقاريــر الحــوادث والتحقيــق فيهــا، ممــا ســاعد فــي 	 

الساحل الغربي

تســريع هــذه اإلجــراءات، وتســهيل عمليــة متابعتهــا بدقــة أكبــر، والتأكــد مــن إصــدار التقاريــر 
فــي موعدهــا، كمــا ســاهم فــي عمليــة  دراســة المشــاكل الفنيــة.

االســتفادة مــن فائــض البخــار المنتــج مــن غايــات المرحلــة الثانيــة وذلــك بتشــغيل وحــدة 	 
إنتاجيــة جديــدة، تعمــل بتقنيــة MED ، بســعة إنتاجيــة مقدارهــا )91,000 م3/يــوم( وتعــد 

هــذه الوحــدة أكبــر وحــدة إنتاجيــة فــي العالــم تعمــل بهــذه التقنيــة.
إعــداد الوحــدات اإلنتاجيــة للعمــل بكامــل ســعتها التصميميــة، وذلــك للمســاهمة فــي 	 

 ، اليــوم  3 فــي  المســتهدف وهــو 5,6 مليــون م  اإلنتاجــي  للرقــم  المؤسســة  تســجيل 
ــا غيــر مســبوق وأعلــى مــن ســعتها التصميميــة بلــغ  ــا إنتاجًي حيــث ســجلت المحطــات رقًم
)818,000(م3/يــوم، وشــملت هــذه األعمــال صيانــة الوحــدات ومعالجــة المعوقــات التــي 

تحــول دون ذلــك إضافــة إلــى تســريع وتيــرة تنفيــذ مشــاريع اإلعمــار الرئيســية.
ــة التوقفــات، حيــث تــم تخفيــض الوقــت الــازم 	  تقليــل الوقــت الــازم لتنفيــذ أعمــال صيان

ــازم  ــم تخفيــض الوقــت ال ــدال مــن )8( أســابيع، كمــا ت ــى )4(  أســابيع ب ــة إل ــة الغاي لصيان
لصيانــة التحليــة إلــى )12(  يومــا بــدال مــن )35( يومــا، وقــد أدى ذلــك إلــى زيــادة معامــل 
الســعة باإلضافــة إلــى رفــع تواجديــة الوحــدات، كمــا عــاد ذلــك بانخفــاض تكلفــة إنتــاج 
المتــر المكعــب مــن الميــاه وكذلــك الميغــاواط مــن الكهربــاء، هــذا إلــى جانــب تنفيــذ برامــج 

ــر. ــة للوحــدات فــي موعدهــا دون تأخي الصيان
ــة التوقفــات للوحــدات المبرمــج تنفيذهــا فــي الوقــت المحــدد، حيــث 	  تنفيــذ أعمــال صيان

تــم صيانــة عــدد )3( غايــات و )1( تربينــه و)7( تحليــات، وشــمل ذلــك الغســيل الكيميائــي 
لوحــدات التحليــة )7،8،14،16،17،19،20(، ممــا زاد مــن كفاءتهــا التشــغيلية.

اكمــال مشــروع اعــادة اعمــار الغايــات للمرحلــة األولــى ممــا ســاهم فــي زيــادة موثوقيــة 	 
اإلنتــاج ورفــع كفــاءة المحطــة.

اكمال مشروع إصاح المداخن للمرحلة األولى مما ساهم في رفع كفاءة الغايات.	 
اكمــال مشــروع نظــام التخلــص مــن الرمــاد الكربونــي )ESP( ممــا ســاهم فــي رفــع كفــاءة 	 

الغايــات للمرحلــة األولــى.
استبدال أنظمة الحماية لقواطع 380 ك.ف بالمرحلة الثانية.	 
تم الربط كهربائيا مع القطاع الخاص بنجاح.	 
تم االنتهاء من العمرة الشاملة للتوربينه رقم )8(.	 
االنتهاء من جزء كبير من استبدال محطات تخفيض الضغط في المرحلة الثانية.	 
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المحطات الصغيرة
محطة ضباء:

االنتهــاء مــن مشــروع نقــل وتركيــب وتشــغيل المحطــة المنقولــة مــن محطــة الخفجــي إلــى 	 
محطــة تحليــة ضبــاء بســعة تصميميــة )5,000( متــر مكعــب فــي اليــوم .

االنتهاء من فحص واختبار مولدات الديزل . 	 
الشــبكة 	  مــن  واالنترنــت  البيانــات  نقــل  خطــوط  اســتبدال  مشــروع  تنفيــذ  مــن  االنتهــاء 

. الضوئيــة  األليــاف  إلــى  الهاتفيــة 
االنتهــاء مــن تحديــد احتياجــات نظــام التحكــم مــن نــوع ســيمنز للمحطــة لربطــه بمركــز 	 

للربــط  األنظمــة  جاهزيــة  اكمــال  إلــى  باإلضافــة  المصنعــة،  الشــركة  قبــل  مــن  اإلســناد 
الصغيــرة. للمحطــات  بالنســبة 

محطة أملج:
 االنتهــاء مــن أعمــال الصيانــة الوقائيــة الدوريــة لصفايــات مدخــل ميــاه البحــر وملحقاتهــا 	 

فــي المحطــة . 
االنتهــاء مــن مشــاريع تأهيــل وتحســين بيئــة العمــل فــي جميــع مبانــي اإلدارة ومرافــق 	 

المحطــة .
االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع تأهيــل وحــدات التناضــح العكســي واســتبدال أوعيــة الضغــط 	 

الهيــاكل  واســتبدال  بوصــه   )6( مقــاس  جديــده  بأوعيــة  بالكامــل  األغشــية(  )حاويــات 
بالمحطــة. الفوالذيــة  األنابيــب  الحديديــة وبعــض 

االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع اســتبدال ضواغــط الهــواء للمرحلــة الثالثــة بمحطــة تحليــة 	 
. المحطــة 

االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع العمــرة الشــاملة لمضخــة الضغــط العالــي للمرحلــة الثانيــة 	 

وعــدد )4( محــركات )KW 850( لمضخــات الضغــط العالــي .
جــاري العمــل علــى تنفيــذ مشــروع اســتبدال أنابيــب غايــة رقــم )2( وعمــل غســيل كيميائــي 	 

للغايــة حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز )%22(.
تــم إجــراء إصــاح وعمــرة شــاملة لعــدد 2 محــول )13.8 / 4.16 ك.ف( وتــم إنجــاز 40% مــن 	 

أعمــال الصيانــة الروتينيــة لجميــع المحــوالت الكهربائية .

محطة فرسان:
ــرة حــارق الوقــود وإجــراء 	  ــات وضبــط ومعاي االنتهــاء مــن مشــروع تنظيــف وفحــص الغاي

. )BONO( اختبــارات الحمايــة واالداء للغايــات بواســطة الشــركة المصنعــة
االنتهاء من تنفيذ مشروع العمرة الشاملة إلحدى مضخات مياه البحر الرئيسية .	 
االنتهــاء مــن صيانــة خطــوط ميــاه البحــر الرئيســية وتنظيفهــا جزئيــا ممــا ادى إلــى رفــع 	 

كفــاءة وحــدات اإلنتــاج .
االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع صيانــة الشــواحن لنظــام عــدم انقطــاع التيــار )UPS( وتغييــر 	 

البطاريــات .
االنتهاء من أعمال الصيانة الوقائية الدورية لصفايات مدخل مياه البحر وملحقاتها .	 

الساحل الغربي

محطة رابغ:
االنتهــاء مــن أعمــال الصيانــة الوقائيــة الدوريــة لصفايــات مدخــل ميــاه البحــر وملحقاتهــا 	 

فــي المحطــة . 
االنتهاء من مشروع تأهيل وتحسين البوابات االمنية للمحطة.	 
االنتهــاء مــن مشــاريع تأهيــل وتحســين بيئــة العمــل فــي جميــع مبانــي اإلدارة ومرافــق 	 

المحطــة .
تــم إنجــاز أعمــال الصيانــة الســنوية المجدولــة التــي تــم عملهــا خــال شــهر نوفمبــر لوحــدة 	 

المــدة  وتقليــص   )MED-2( التحليــة  لوحــدة  ديســمبر  شــهر  وخــال   )MED-1( التحليــة 
الزمنيــة إلــى اقــل مــن نصــف المــدة المخطــط لهــا.

االنتهاء من صيانة وإصاح صمامات حماية الغاية رقم safety valve( 2( للمحطة.	 
االنتهــاء مــن أعمــال صيانــة وإصــاح للمغــذي الكهربائــي ذي الجهــد الكهربائــي )33ك.ف.( 	 
.
 	MED-( االنتهــاء مــن أعمــال صيانــة وإصــاح مضخــة المحلــول الملحــي لوحــدة التحليــة رقــم

. )1
االنتهــاء مــن أعمــال تأهيــل وإصــاح ســالم خزانــات المحطــة وكشــافات اإلنــارة لمأخــذ 	 

ميــاه البحــر للمحطــة.
االنتهــاء مــن مشــروع تأهيــل وتحديــث وبرمجــة نظــام انــذار الحريــق لمبانــي اإلدارة والورشــة 	 

الميكانيكية والمســتودعات.
 

محطة الليث:
االنتهــاء مــن أعمــال الصيانــة الوقائيــة الدوريــة لصفايــات مدخــل ميــاه البحــر وملحقاتهــا 	 

فــي المحطــة .
االنتهاء من فحص واختبار مولدات الديزل.	 
ضــخ 	  وغرفــة  البحــر  ميــاه  مأخــذ  مبنــى  تأهيــل  إعــادة  مشــروع  تنفيــذ  مــن  االنتهــاء 

يــد. ا يبوكلور لها ا
جــاري العمــل علــى مشــروع صيانــة المحــوالت الكهربائيــة للمحطــة حيــث بلغــت نســبة 	 

.)%90( اإلنجــاز 
االنتهاء من أعمال تأهيل عزل سقف مبنى القواطع الكهربائية الرئيسية.	 
االنتهاء من مشروع إضاءة السور األمني بالمجمع السكني للعاملين في المحطة.	 
االنتهــاء مــن أعمــال صيانــة القواطــع الكهربائيــة )400( فولــت الخــاص بنظــام معالجــة 	 

الميــاه المنتجــة.
االنتهــاء مــن أعمــال فحــص وتنظيــف وإصــاح الكســور بخطــي مأخــذ ميــاه البحــر الجنوبــي 	 

والشــمالي للمحطــة.
االنتهاء من تنفيذ مشروع إصاح وإعادة تأهيل قواعد مضخة مياه البحر رقم 1.	 
االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع صيانــة الشــواحن لنظــام عــدم انقطــاع التيــار )UPS( وتغييــر 	 

البطاريــات للمحطــة.
االنتهــاء مــن تنفيــذ وإنجــاز مشــروع إعــادة تأهيــل نظــام وحــدة معالجــة الصــرف الصحــي 	 

للمحطــة.
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تابع - محطة الليث:
االنتهــاء مــن تنفيــذ وإنجــاز مشــروع إعــادة تأهيــل وإصــاح األرضيــات الخرســانية بمنطقــة 	 

ــاه المنتجــة ومنطقــة ضــخ  ــات وضواغــط الهــواء ومنطقــة معالجــة المي التحليــات والغاي
الميــاه لنظــام النقــل للمحطــة.

االنتهــاء مــن مشــاريع تأهيــل وتحســين بيئــة العمــل فــي جميــع مبانــي اإلدارة ومرافــق 	 
المحطــة .

محطة حقل:
االنتهــاء مــن مشــروع نقــل وتركيــب وتشــغيل المحطــة المنقولــة مــن محطــات الخفجــي 	 

إلــى محطــة تحليــة حقــل بســعة تصميميــة )5000( متــر مكعــب فــي اليــوم .
االنتهــاء مــن مشــروع اســتبدال جميــع آليــات تغذيــة اغشــية وحــدات التناضــح العكســي ممــا 	 

ســاهم فــي رفــع مؤشــر التواجديــة والســعة وضمــان اســتمرارية اإلنتــاج لgمحطــة.
االنتهــاء مــن مشــروع تغطيــة حوامــل الكابــات الكهربائيــة بمنطقــة التناضــح العكســي 	 

بالمحطــة.
جــاري العمــل علــى تنفيــذ مشــروع تأهيــل الترنشــات الرئيســية لمنطقــة اغشــية التناضــح 	 

العكســي بالمحطــة حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز )%80(.
ــة محــوالت بالمحطــة حيــث بلغــت نســبة 	  جــاري العمــل علــى تنفيــذ مشــروع تأهيــل صيان

اإلنجــاز )%80(.
جــاري العمــل علــى تنفيــذ مشــروع كبائــن جمــع العينــات لعينــات الميــاه من وحــدات التناضح 	 

العكســي حرصا على ســامة العاملين بالمحطة حيث بلغت نســبة اإلنجاز )%20(.
الشــبكة 	  مــن  واالنترنــت  البيانــات  نقــل  خطــوط  اســتبدال  مشــروع  تنفيــذ  مــن  االنتهــاء 

. الضوئيــة  األليــاف  إلــى  الهاتفيــة 
االنتهاء من مشروع تأهيل وتحسين البوابات االمنية بالمحطة.	 
االنتهــاء مــن مشــاريع تأهيــل وتحســين بيئــة العمــل فــي جميــع مبانــي اإلدارة ومرافــق 	 

المحطــة . 
االنتهــاء مــن تحديــد احتياجــات نظــام التحكــم مــن نــوع ســيمنز للمحطــة لربطــه بمركــز 	 

للربــط  األنظمــة  جاهزيــة  اكمــال  إلــى  باإلضافــة  المصنعــة،  الشــركة  قبــل  مــن  اإلســناد 
الصغيــرة. للمحطــات  بالنســبة 

االنتهاء من فحص واختبار مولدات الديزل بالمحطة .	 

الساحل الغربي

محطة القنفذة:
ــرة حــارق الوقــود وإجــراء 	  ــات وضبــط ومعاي االنتهــاء مــن مشــروع تنظيــف وفحــص الغاي

اختبــارات الحمايــة واالداء للغايــات بواســطة الشــركة المصنعــة )BONO( فــي المحطــة.
االنتهاء من تنفيذ مشروع إصاح مدخل هواء الغايات.	 
االنتهاء من تنفيذ مشروع إصاح ضاغط هواء مأخذ مياه البحر.	 
االنتهاء من فحص واختبار مولدات الديزل.	 
االنتهــاء مــن تنفيــذ وإنجــاز مشــروع إعــادة تأهيــل نظــام وحــدة معالجــة الصــرف الصحــي 	 

بالمحطــة.
االنتهــاء مــن أعمــال الصيانــة الوقائيــة الدوريــة لصفايــات مدخــل ميــاه البحــر وملحقاتهــا 	 

فــي المحطــة.

محطة الوجه:
االنتهــاء مــن مشــروع نقــل وتركيــب وتشــغيل المحطــة المنقولــة مــن محطــات الخفجــي 	 

إلــى محطــة تحليــة الوجــه بســعة تصميميــة )5,000( متــر مكعــب فــي اليــوم.
االنتهاء من فحص واختبار مولدات الديزل بالمحطة .	 
الجهــة 	  إلــى  المنتجــة  الميــاه  تصديــر  خــط  تأهيــل  إعــادة  مشــروع  تنفيــذ  مــن  االنتهــاء 

لمســتفيدة. ا
االنتهــاء مــن تحديــد احتياجــات نظــام التحكــم مــن نــوع ســيمنز للمحطــة لربطــه بمركــز 	 

للربــط  األنظمــة  جاهزيــة  اكمــال  إلــى  باإلضافــة  المصنعــة،  الشــركة  قبــل  مــن  اإلســناد 
الصغيــرة. للمحطــات  بالنســبة 

االنتهاء من مشروع تأهيل وتحسين البوابات االمنية للمحطة.	 

ــرة حــارق الوقــود وإجــراء 	  ــات وضبــط ومعاي االنتهــاء مــن مشــروع تنظيــف وفحــص الغاي
اختبــارات الحمايــة واالداء للغايــات بواســطة الشــركة المصنعــة )BONO( فــي المحطــة.

االنتهــاء مــن أعمــال الصيانــة الوقائيــة الدوريــة لصفايــات مدخــل ميــاه البحــر وملحقاتهــا 	 
فــي المحطــة .
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محطة العزيزية: 
االنتهــاء مــن أعمــال الصيانــة الوقائيــة الدوريــة لصفايــات مدخــل ميــاه البحــر وملحقاتهــا 	 

فــي المحطــة .
االنتهــاء مــن مشــاريع تأهيــل وتحســين بيئــة العمــل فــي جميــع مبانــي اإلدارة ومرافــق 	 

المحطــة .
االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع تغييــر صفايــات ســحب المضخــات و )U-TUBE PIPE(لوحــدات 	 

التحليــة )B&C( بالمحطــة .
االنتهاء من تنفيذ مشروع استبدال أنابيب الغاية )C( بالمحطة.	 
االنتهاء من تنفيذ مشروع فحص وتقييم خزانات تغذية الغايات )A&B( بالمحطة.	 
االنتهاء من تنفيذ وإنجاز مشروع توريد وتركيب لوحات السامة واإلطفاء بالمحطة.	 
االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع فحــص وإصــاح شــبكة المقاومــة الكهربائيــة األرضيــة بلوحــات 	 

التحكــم للغايــات بالمحطــة.
االنتهاء من مشروع العمرة الشاملة لمولد الديزل )B( بالمحطة.	 
االنتهــاء مــن مشــروع تأهيــل وتحديــث وبرمجــة نظــام انــذار الحريــق لمبانــي اإلدارة والورشــة 	 

الميكانيكيــة والمســتودعات بالمحطة.
االنتهــاء مــن تنفيــذ وإنجــاز مشــروع إعــادة تأهيــل وإصــاح األرضيــات الخرســانية بمنطقــة 	 

ــاه المنتجــة ومنطقــة ضــخ  ــات وضواغــط الهــواء ومنطقــة معالجــة المي التحليــات والغاي
الميــاه لنظــام النقــل بالمحطــة.

الساحل الغربي

المحطات الخيرية
تــم االنتهــاء مــن مشــروع تغييــر أغشــية اإلنتــاج لعــدد ) 1 ( وحــدة إنتــاج بمحطــة تحليــة 	 

الخريبــة الخيريــة.
تــم االنتهــاء مــن مشــروع تأهيــل مبانــي محطــة تحليــة الخريبــة الخيريــة ودهــان الســور 	 

االمنــي لهــا.
تــم االنتهــاء مــن تأهيــل عــدد ) 4 ( فاتــر رمليــة ) اســتبدال الرمــل واالنتراســايت ( لمحطــة 	 

تحليــة الخريبــة الخيريــة مــع اســتبدال المحابــس للفاتــر.  
تم االنتهاء من تأهيل الفلتر الرملي بمحطة تحلية نابع داما الخيرية. 	 
تــم اســتبدال مضخــة الضغــط العالــي مــع المحــرك الكهربائــي فــي محطــة تحليــة الحــرة 	 

الخيريــة.
تــم تركيــب مضخــة ضغــط عالــي مــع المحــرك الكهربائــي والقاعــدة فــي محطــة تحليــة 	 

الشــبعان - 2 الخيريــة.
 استبدال مضخة الضغط العالي مع المحرك الكهربائي في محطة تحلية النباه الخيرية.	 
تم اإلنتهاء من استبدال األغشية في محطات النباه والحره والحسي الخيرية.	 
جميــع 	  فــي  الكيميائيــة  المــواد  حقــن  مضخــات  مــن   %50 اســتبدال  مــن  اإلنتهــاء  تــم 

. الخيريــة  المحطــات 
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محطات رأس الخير
تنشــيط نظــام المراقبــة لاهتــزازات )VMS( ونظــام المراقبــة الديناميكيــة )DMS( لتحليــل  	 

التربينــات .
االنتهــاء مــن عمــل الصيانــة الدوريــة لخــوادم )ســيرفرات( نظــام مراقبــة وتحكــم المحطــة 	 

ــادة موثوقيــة النظــام . لزي
االنتهاء من استبدال اجزاء مسار الخط الساخن للتوربينات الغازية للوحده )42-41-32(.	 
دمــج صيانــة اســتبدال اجــزاء مســار الخــط الســاخن للتوربينــات الغازيــة مــع فحــص الريــش 	 

المتحركــة وعمــود التوربينــة الــدوار  للتوربينــات )52-31-22-21(.
فحص المولد الكهربائي للوحدات )31-42-52( بالتزامن مع التوربينات الغازية.	 
تغييــر كيابــل التوصيــل الداخليــة للمحــركات الكهربائيــة للمعالجــة النهائيــة للميــاه المنتجــة 	 

بكيابــل ذات جــودة أعلــى لزيــادة الموثوقيــة .
االنتهــاء مــن أعمــال التشــغيل التجريبــي لمولــدات الديــزل للطــوارئ  فــي حــال انقطــاع 	 

)12( مولــد. الكهربــاء وعددهــا 
 	 )16( وعددهــا  الملحــي  المحلــول  تدويــر  مضخــات  لجميــع  التهريــب  مانعــات  اســتبدال 

مضخــة.
التناضــح العكســي للمحافظــة علــى 	  )1184( غشــاء مــن االغشــية لمحطــات  اســتبدال 

جــودة الميــاه المنتجــة .
فحــص ريــش التوجيــه المتحركــة للضواغــط الهوائيــة لجميــع الوحــدات الغازيــة وعددهــا 	 

)12( وحــدة.
القيــام بغســيل وحــدة التبخيــر الوميضــي رقــم )72( ممــا ادى إلــى ارتفــاع فــي كفــاءة واداء 	 

الوحــدة مــن )8.6(  إلــى )9.54(.

القيام بتنظيف الخط الرئيسي للمياه المنتجة رقم )ب(.	 
االنتهــاء مــن جميــع االختبــارات للتزامــن اآللــي مــع الشــبكة الوطنيــة لجميــع الوحــدات 	 

)12( وحــدة غازيــة. الغازيــة وعددهــا 
تدشين نظام الفواتير اآللي لكميات الكهرباء المصدرة والمستهلكة والغاز المستهلك.	 
العكســي 	  التناضــح  األوليــة لمحطــات  المعالجــة  جــودة  لزيــادة  الرمليــة  الفاتــر  تنظيــف 

)40( فلتــر. وعددهــا  
البــدء فــي اســتبدال الشــاحن التوربينــي لجميــع مضخــات الضغــط العالــي لوحــدات التناضــح 	 

العكســي بنــوع وكفــاءه أعلــى وعددهــا )17(.

الساحل الشرقي

االنتهاء من مشروع التخلص من المخلفات الصناعية الصلبة وفق طرق بيئية متقدمة.	 
تركيب أجهزة مراقبة التلوث لجميع الغايات وعددها )10( غايات.	 
القيام بصيانة شاملة لمضخات مأخذ مياه البحر وعددها )24( مضخة.	 
االنتهــاء مــن تأهيــل وصيانــة نظــام اســتقبال اإلشــارات ألربــع وحــدات مــن وحــدات التبخيــر 	 

الوميضــي )71 - 72 - 73 - 74(.
االنتهاء من اختبارات األداء لمشروع استبدال االغشية لمحطات التناضح العكسي 	 
االنتهاء من االختبارات السنوية لنظام مكافحة الحرائق للوحدات الغازية وعددها)12(.	 

محطات الجبيل:
 االنتهاء من مشروع تحديث نظام التحكم في التوربينة الغازية رقم )7( .	 
تركيب عدادات حديثة لقياس الكميات في خزانات الوقود الخفيف .	 
فــي 	  أمبيــر  )20( ميقــا فولــت  اســتبدال خمــس محــوالت ســعة  مــن مشــروع  االنتهــاء 

األولــى. المرحلــة 
االنتهــاء مــن توريــد واســتبدال محــول )9ST-1( المغــذي للنظــام المشــترك فــي المرحلــة 	 

األولــى ســعة )30( ميقــا فولــت أمبيــر.
االنتهــاء مــن توريــد واســتبدال الكيبــل الزيتــي )230ك.ف( بكيبــل مــن نــوع )XLPE( الرابــط 	 

بيــن محطــة الضغــط العالــي )230ك.ف( ومحــول )7MT( فــي المرحلــة األولــى.
اعــادة لــف محــركات الجهــد المنخفــض ) عــدد 132 محــرك (  داخليــا بالمحطــة للحــد مــن 	 

تكاليــف اعــادة لفهــا خــارج المؤسســة و زيــادة كفاءتهــا وتقليــل الفتــرة الزمنيــة. 
صيانــة و اعــادة اعمــار ) عــدد 622 محــرك ( منهــا )597( محــرك جهــد منخفــض و )25( 	 

محــرك جهــد متوســط بالمحطــة .
البــدء باســتبدال وترقيــم أنظمــة الحمايــة والتحكــم للقواطــع فــي المرحلــة االولــى لنظــام 	 

)4.16 كيلوفولــت( حيــث بلغــت نســبة اإلنجــاز %40 .
إنجــاز أعمــال مشــروع اســتبدال القواطــع الكهربائيــة )4.16 كيلوفولــت( - مشــروع  رقــم 	 

لزيــادة  جــودة و مواصفــات عاليــة  بقواطــع ذو  اســتبدالها  األولــى و  بالمرحلــة    )616(
موثوقيــة عملهــا.

 	 )MCC( إنجاز أعمال مشروع استبدال لوحات التحكم والتوزيع الكهربائي
اســتبدالها  و  األولــى  بالمرحلــة  الفنــار  مــع شــركة    )186( رقــم   )480فولــت( مشــروع 

عاليــة. بمواصفــات  بقواطــع 
تنفيــذ مشــروع اســتبدال قواطــع الجهــد )7200فولــت( ممــا ســاهم فــي حــل مشــكلة 	 

قطــع التيــار الكهربائــي اثنــاء التحويــل بيــن نظــام الوحــدة والنظــام المشــترك نتيجــة لعــدم 
ــة - أ. ــة الثاني اإلقفــال فــي بيــت الطاقــة بالمرحل

صيانــة وإعــادة تأهيــل قنــاة الكابــات )230( ألــف فولــت واســتبدال االنــارة فيهــا  وتعديــل 	 
قواعــد الكيابــل بالقنــاة الواصلــة  بيــن المرحلــة الثانيــة - أ والمرحلــة الثانيــة - ب .

االنتهــاء مــن اســتبدال البطاريــات فــي غرفــة المفاتيــح الكهربائيــة رقــم )8( فــي بيــت الطاقــه 	 
فــي المرحلــة الثانيــة - ب  باإلضافــة إلــى اســتبدال البطاريــات مــع الشــاحن فــي غــرف 

المفاتيــح الكهربائيــة رقــم )11و 32 و34(  فــي منطقــة التحليــة بالمرحلــة الثانيــة - أ.
اســتبدال عــدد )167( محــرك فتــح الصمامــات )480( فولــت فــي جميــع وحــدات الطاقــة 	 

للمرحلــة الثانيــة – ب.
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إعــادة تأهيــل وإصــاح  مــراوح الســقف عــدد )50(  ومصفيــات الهــواء للمرحلــة الثانيــة 	 

عــدد )10( باإلضافــة إلــى عمــل تعديــل فــي التصميــم حيــث تــم ســحب مجــرى هــواء 
اضافــي إلــى منطقــة بيــت الطاقــة ممــا ســاهم فــي انخفــاض درجــة الحــرارة داخــل بيــت 

الطاقــة .
استبدال )4( مضخات كلورين في مأخذ المياه في محطة التناضح العكسي .	 
إصاح قواطع كهربائية )13.8 ك/ف( عدد ثاثة  في محطة التناضح العكسي	 
االســتفادة مــن أعمــال الصيانــة الطارئــة فــي خــط الريــاض لجدولــة أعمــال الصيانــة الهامــة 	 

لــكل مــن وحــدات القــوى ) 63 و 82 (.
توقــف 	  ( دون   85 و   82  ( للوحــدات   )HPH#1 tube leak( الحــراري  المبــادل  إصــاح 

الوحــدة.
ــاه البحــر فــي منطقــة الـــ )common area strainer-B( )C-5( وعمــل 	  ــة مي عــزل صفاي

تنظيــف للصفايــة ووضعــه فــي الخدمــة بعــد توقــف )6( اشــهر دون توقــف وحــدات 
التحليــة للعقــد الخامــس.

ضــخ كميــة )2500 م3/س( إلــى شــركة مرافــق بعــد تهيئــة الخــط الواصــل إلــى الهيئــة 	 
الملكيــة خــال فتــره قصيــره.

ــًا( 	  ــر مكعــب يومي تــم رفــع كميــات الضــخ لمحافظــة الجبيــل إلــى مايقــارب )100 ألــف مت
لتغطيــة احتيــاج المحافظــة مــن الميــاه المحــاة بنســبة %100 .

إصــاح المضخــة  )P-306-B( وخــزان الجيــر الخــاص بالطــوارئ وعــدد )4( فاتــر رمليــه 	 
)DMF( وســرعة إدخالهــا فــي الخدمــة لتشــغيل عــدد وحــدات أكثــر.

عمــل غســيل حامضــي لوحــدات التحليــة فــي جميــع المراحــل لعــدد  )20( وحــدة لرفــع 	 

اإلنتاجيــة و تحســين الكفــاءة.
تركيب وتشغيل جهاز قياس القيمة الحرارية للغاز بالمرحلة الثانية.	 
 	 )TBT( زيــادة إنتــاج المرحلــة األولــى عــن طريــق رفــع درجــة حــرارة المحلــول الملحــي العليــا

ممــا ادى إلــى الوصــول إلــى اعلــى إنتــاج منــذ انشــاء المرحلــة بلــغ )154,254م3/يــوم( 
بزيــادة قدرهــا 12% مقارنــة بالســعة التصميميــة .

تقليــل اســتهاك الغــاز بنســبة 28% عــن العــام الماضــي  نتيجــة تطبيــق مبــادرات مشــروع 	 
التميــز التشــغيلي .

تقليــل اســتهاك البخــار المغــذي لنظــام التفريــغ فــي وحــدات التحليــة بانخفــاض مقــداره 	 
)1,6( طن/ســاعه وذلــك بعــد إصــاح جميــع التســريبات فــي المرحلــة الثانيــة أ 

تقليــل اســتهاك )resin( المســتخدم فــي نــزع األيونــات فــي معالجــة الميــاه فــي منطقــة 	 
.)anion resin( براميــل إلــى صفــر برميــل بعــد إصــاح فاتــر )( مــن )5 C7( الـــ

الوحــدات 	  إنتــاج  ارتفــاع  فــي  ممــا ســاهم  )1و3(  التحليــة  لوحــدات   )demister( تغييــر 
وحــدة. لــكل  م3/ســاعة(   100( بمعــدل 

بمــا 	  اإلنتــاج  وزيــادة   )28( للوحــدة  المنتجــة  والميــاه  للمبخــرة   )gates settin( تعديــل 
. )100م3/ســاعة(  يقــارب 

ضبــط التوصيليــة للوحــدة )22( إلــى )2( ميكرون/ســنتيمتر وربطهــا مــع وحــدات المعالجــة 	 
الكيميائيــة فــي منطقــة الـــ )C7( ممــا قلــل مــن عمليــات إعــادة التنشــيط وســاهم فــي 

خفــض التكاليــف للمــواد الكيمائيــة.
و82( 	   81( للوحــدات   )Seal oil vacuum pump( للمولــد   الزيــت  مضخــات  إصــاح 

زيــادة الموثوقيــة. ورجوعهــا فــي الخدمــة ممــا ســاهم فــي 
إصــاح مضخــات خــزان تصريــف التوربيــن )TDT pumps( للوحــدات )81 إلــى 85( ووضعهــا 	 

الساحل الشرقي

فــي الخدمــة ممــا ســاهم فــي رفــع اإلنتــاج.
ازالــة 	  تــم  حــل مشــكلة االنخفــاض المفاجــئ إلنتــاج الوحــدة )39( بعــد اإليقــاف حيــث 

)900م3/ســاعة(  مــن  اإلنتــاج  ورفــع  والتنظيــف  الكــور  لنظــام  واالنســداد  الترســبات 
. إلى)1200م3/ســاعة( 

تــم اختبــار وحــدات الغايــات باســتخدام زيــت الوقــود الثقيــل )HFO( عــن طريــق نظــام 	 
التحكــم التوزيعــي الجديــد

فحــص وتهيئــة نظــام زيــت الوقــود الثقيــل )HFO( لاســتعداد للتغذيــة والتعبئــة للخزانــات 	 
مــن ارامكــو

تحويــل كامــل المرحلــة الثانيــة – ب إلــى نظــام زيــت الوقــود الثقيــل ) HFO( ممــا ســاهم 	 
فــي عــزل نظــام الغــاز وإصــاح صمــام التحكــم الرئيســي 

إصــاح مضخــات تغذيــة الغايــة )BFP-T( للوحــدات )84 و 85( وبذلــك تكــون جميــع 	 
الوحــدات )81 إلــى BFP-T( ) 85(  فــي الخدمــة و )BFP-M(  احتياطــي

ــد شــركة مرافــق 	  ــة بالجبيــل للضــخ لتزوي ــة الملكي ــة والهيئ ــز الخــط الرابــط بيــن التحلي تجهي
بالميــاه عنــد حــدوث عجــز إلمــدادات الميــاه لخطــوط المنطقــة الشــرقية .

تــم عمــل اختبــار علــى وحــدة التحليــة )5( بكــور التنظيــف )GEA – BGR( لمــدة شــهر 	 
التحليــة. األبحــاث وتقنيــات  بالتنســيق مــع معهــد 

 	  )SWGR-72( الضواغــط  لمبنــى   )480V( و   )KV  7.2( الكهربائيــة  اللوحــات  اســتبدال 
ومبنــى الوقــود )SWGR-73( ومبنــى اإلدارة )SWGR-95(  ومبنــى الصيانــة )74( ومبنــى 

)C-6( القــوى العاملــة
 	 SWGR#8 DC rectifier( تنفيــذ مشــروع تغييــر البطاريــات االحتياطيــة للتيــار المســتمر

)battery replacement
االنتهــاء مــن مشــروع اســتبدال مــادة نظــام مكافحــة الحريــق )HALLON(  إلــى مــادة 	 

.  )NOVEC(
ــة )إعــادة إعمــار الوحــدات ( بالمحطــة النســخة رقــم )10( 	  ــة الدوري تحديــث جــدول الصيان

وتقليــص مــدة إعــادة اعمــار الوحــدات . 
إعادة اعمار الوحدات )2 و 5 و 81 و 83 ( خال العام )2018( حسب المخطط له .  	 
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ــل للمحــول )MT-7( وكذلــك االنتهــاء مــن مشــروع 	  االنتهــاء مــن مشــروع اســتبدال الكاب

تغييــر محــول )ST-1-9(  فــي المرحلــة األولــى. 
نجــاح قســم الفحــص و االختبــار فــي اســتخدام )Pro scope Camera(  إلزالــة قطــع 	 

معدنيــة مــن داخــل التوربيــن )83( دون الحاجــة لفتــح التوربيــن . 
القيــام بموازنــة عمــود المولــد الكهربائــي فــي موقعــه )Field Balancing( فــي الوحــدة 	 

رقــم )6( بالمرحلــة األولــى. 
 	 )Field Balancing( موقعــه  فــي  الملحــي  المحلــول  ميــاه  مضخــة  بموازنــة  القيــام 

.  )38 و   2 و   21( التحليــة  لوحــدات 
القيــام بموازنــة عمــود مضخــة الميــاه المنتجــة فــي موقعــه )Field Balancing( لوحدات 	 

التحلية )1 و 20 و 12( .
تقليــل طلــب المــواد الكيميائيــة المخبريــة مــن خــال اختبــار وفحــص المــواد التــي ال تواريــخ 	 

انتهــاء عليهــا واالســتفادة منهــا فــي إجــراء التحاليــل بعــد ثبــوت صاحيتهــا كيميائيــا .
اســتكمال مشــروع اســتبدال صمامــات التحكــم بضغــط البخــار للخــط المجانــب للتوربيــن 	 

بالمرحلــة الثانيــة - ب - ممــا ســاعد علــى زيــادة موثوقيــة وتواجــد النظــام.
فــي 	  البحــر  ميــاه  مداخــل  لجميــع  الــدوارة  للصفايــة  التحميــل  كراســي  جميــع  اســتبدال 

الثانيــة. المرحلــة 
الصيانــة الدوريــة والعمــرة الشــاملة لعــدد )130( مضخــة وعــدد )450( صمــام فــي الورشــة 	 

المركزية. 
تنظيف انابيب المكثف باستخدام )Mechanical Cleaning( للوحدة)5( .	 

محطة الخفجي
االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع إعــادة تصميــم الحمايــة المهبطيــة الداخليــة للخــزان رقــم )1( 	 

وجــاري عمــل مشــروع مماثــل للخــزان رقــم )2(.
االنتهــاء مــن عمــل ربــط خــط التغذيــة المؤقــت مــن محطــة التناضــح العكســي إلــى خــزان 	 

المؤسســة رقــم )1( بطريقــة سلســة وفــي وقــت قياســي بالتزامــن مــع صيانــة الخــزان.
ــة علــى رأس العمــل الســتام 	  ــن بقســمي التشــغيل والصيان االنتهــاء مــن تدريــب العاملي

محطــة التناضــح العكســي

الساحل الشرقي

االنتهاء من إصاح الخرسانة المتدهورة في المحطة.	 
االنتهاء من إعادة تأهيل كاملة لمستودع الكيماويات بالمرحلة الثالثة.	 

محطات الخبر
ــاج فــي )31-	  ــر )2( منــذ نشــأتها حيــث وصــل اإلنت ــة الخب ــاج لمرحل تــم الوصــول ألعلــى إنت

12-2018( إلــى )255,344( متــر مكعــب وبمقــدار )114%( مــن المعــدل التصميمــي .
االنتهاء من عمل غسيل كيميائي وإصاح نظام نزع الغازات في المرحلة )3(.	 
إنخفاض استهاك الوقود بنسبة )24%( مقارنة بالعام )2017م( .	 
االنتهاء من تركيب عداد قراءة القيمة الحرارية للغاز الطبيعي وتوصيله بغرفة التحكم.	 
االنتهــاء مــن إصــاح العطــل فــي نظــام التحكــم الهيدروكهربائــي فــي التوربينــات رقــم 	 

.)2( للمرحلــة   )3٫2٫1(
عمــل تعديــل فنــي علــى نظــام حقــن مانــع الترســب ممــا يــؤدي إلــى إجــراء الصيانــة دون 	 

الحاجــة إليقــاف الوحــدة.
االنتهــاء مــن عمــل تعديــل فنــي علــى نظــام التنظيــف بالكــور ممــا يــؤدي إلــى التقليــل 	 

مــن فقــد كــور التنظيــف وبالتالــي خفــض اســتهاك مــادة مانــع الترســب وتقليــل أعمــال 
ــة. الصيان

اســتحداث طــرق جديــدة للتحاليــل باســتخدام األجهــزة الحديثــة ممــا يــؤدي إلــى ســرعة 	 
التحاليــل واســتخراج النتائــج.

االنتهــاء مــن تركيــب نظــام قيــاس التلــوث فــي مداخــن الوحدتيــن )3( و)7( وذلــك لمعرفــة 	 
الملوثــات الغازيــة المنبعثــة مــن المداخــن للغايــات لتحقيــق متطلبــات حمايــة البيئــة.

االنتهــاء مــن تحديــث أجهــزة قيــاس الغــاز )BTU analyzer/Calorimeter( فــي محطــة 	 
تخفيــض الضغــط لمعرفــة التكلفــة الماليــة لوقــود الغــاز والقيمــة الحراريــة الحتــراق الغــاز 

فــي الغايــات .
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محطة تنقية بيش

محطة تنقية حلي

محطة تنقية مربة 

رفع انتاجية المحطة
إلى ( 80,000 ) م3 باليوم

رفع اإلنتاجية إلى السعة التصميمية
( 100,000 ) م3 باليوم

رفع اإلنتاجية إلى السعة التصميمية
( 75,000 ) م3 باليوم

االنتهاء من تأهيل عدد 2 مروقات المرحلة االولى
االنتهاء من تركيب وحدات تحكم الغسيل العكسي للمرحلة الثانية

االنتهاء من تأهيل عدد 9 مرشحات رملية
االنتهاء من تأهيل نظام حقن ( الصودا الكاوية ) واعادة تشغيله

االنتهاء من تأهيل عدد 5 مروقات المرحلة االولى
االنتهاء من تأهيل محطة الضخ للخط الناقل من سد وادي بيش

محطات التنقية



الجهات  إلى  المحالة  المياه  بنقل  متكاملة  أنظمة  خالل  من  المؤسسة  تقوم 
(7700) كم، حيث  اإلجمالي حوالي  يبلغ طولها  أنابيب  المستفيدة عبر خطوط 
تتراوح أقطارها (من 200 إلى 2000) ملم ، وتشمل هذه األنظمة (63) محطة 
إلى  باإلضافة   ، الجوفية  بالمياه  التحلية  مياه  لخلط  (22) محطة  و  المياه  لضخ 
)286) خزاًنا تبلغ سعتها االستيعابية من المياه حوالي (16,8) مليون متر مكعب.

النقل

65
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أنظمة نقل مياه ينبع - المدينة 
رفــع معــدالت الضــخ بنســبة )50%( وذلــك بتشــغيل المضخــة الثالثــة للخــط الرئيســي 	 

للمدينــة المنــورة للمرحلــة الثالثــة وزيــادة القــدرة التصديريــة مــن )240,000( متــر مكعــب 
إلــى )360.000( متــر مكعــب فــي اليــوم.

رفــع وتعزيــز التواجديــة لنظــام نقــل ميــاه ينبــع المدينــة المنــورة المرحلــة الثالثــة بتوفيــر 	 
مجموعــة احتياطيــة مــن المضخــات ) تعزيزيــة / رئيســية ( للحــاالت الطارئــة.

البــدء فــي التشــغيل التجريبــي لخــط أنابيــب محافظة ينبع بطاقــة تصديرية تبلغ )105.000( 	 
متــر مكعــب فــي اليوم.

تبلــغ 	  الحناكيــة بطاقــة تصديريــة  أنابيــب محافظــة  التجريبــي لخــط  التشــغيل  البــدء فــي 
اليــوم. فــي  متــر مكعــب   )45.619(

تقــدر 	  وبزيــادة  )2.410.000 م3(  إلــى  التصميمــي  االســتراتيجي  الميــاه  مخــزون  ارتفــاع 
بــــ)280.000 م3( وبنســبة تقــدر بأكثــر مــن )13%(، بعــد إدخــال عــدد )2( خــزان بالمفرحــات 

)HPR-C( مــن مشــروع نظــام نقــل ميــاه ينبــع المدينــة المنــورة المرحلــة الثالثــة.
بلغــت كميــات الميــاه المصــدرة للمدينــة المنــورة بشــهر رمضــان لعــام )1439هـــ( بمقــدار 	 

)16.140.346م3( وبنســبة زيــادة قدرهــا )12.02%( عــن الحصــة المقــررة .
1439هـــ 	  لعــام  الحــج   بموســم  المنــورة  للمدينــة  المصــدرة  الميــاه  كميــات  بلغــت 

المقــررة. الحصــة  عــن   )%22.58( قدرهــا  زيــادة  وبنســبة  )32.201.449م3( 
االنتهــاء مــن تنفيــذ مشــروع تأهيــل وتحديــث المتحكمــات لنظــام تبريــد المــاء لمضخــات 	 

ــة الثانيــة. ــاه المرحل خــط نقــل مي
جــاري العمــل علــى تنفيــذ مشــروع تحديــث نظــام التحكــم اســكادا ألنظمة النقــل للمرحلتين 	 

االولــى والثانيــة حيــث بلغــت نســبة اإلنجاز )%95(.

استكمال أعمال استبدال الطبقة الخارجية والتغليف لخطوط نقل المرحلة االولى.	 

أنظمة نقل مياه الشعيبة
بلغت كميات المياه المصدرة لمكة المكرمة بشــهر رمضان لعام 1439هـ )20,397,335 	 

م3( بزيــاده تقــدر بـــ )2%( عــن الحصــه المقــررة وزيــادة بـــ )19%( عــن الحصــه االعتياديــة لمكة 
المكرمة .

1439هـــ  	  لعــام  الحــج  بموســم  المكرمــة  لمكــة  المصــدرة  الميــاه  كميــات  بلغــت 
)25,262,148م3( بزيــاده تقــدر بـــ )3,4%( عــن الحصــه المقــررة وزيــادة بـــ )26%( عــن الحصــه 

. المكرمــة  لمكــة  االعتياديــة 

أنظمة نقل مياه الشقيق
تــم االنتهــاء مــن مشــروع العمــرة الشــاملة و التأهيــل لعــدد )20( مضخــة رئيســية لنظــام 	 

نقــل المرحلــة االولــى. 
االنتهاء من مشروع اعادة تأهيل أنظمة انذار الحريق بالمرحلة األولى 	 
االنتهاء من مشروع القيام بتركيب نظام مكافحة الحريق لنظام المرحلة االولى	 
القيــام بأعمــال إصــاح محــركات الجهــد المتوســط لنظــام الشــقيق ابهــا المرحلــة الثانيــة 	 

لعــدد )15( محــرك.
القيــام بتصنيــع و توريــد عــدد )2( محــرك رئيســي لنظــام نقــل ميــاه الشــقيق ابهــا المرحلــة 	 

الثانيــة.
القيام بأعمال اعادة التأهيل لنظام مكافحة الحريق لنظام المرحلة الثانية  	 
تأهيــل وتحديــث نظــام االتصــاالت و التحكــم عــن بعــد لنظــام نقــل ميــاه الشــقيق المرحلــة 	 

االولــى.
االنتهاء من تدشين برنامج الصيانة )INFOR( ألنظمة نقل مياه الشقيق.	 

أنظمة النقل

االنتهــاء مــن ربــط نظــام التحكــم اإلشــرافي بأنظمــة نقــل ميــاه الشــقيق المرحلــة األولــى 	 
والثانيــة بمركــز اإلســناد بالريــاض.

االنتهــاء مــن أعمــال تأهيــل صمامــات خــزان ابــن نعمــان و أعمــال التحديــث لوحــدة التحكــم 	 
الهيدروليكيــة لصمــام التحكــم بالمســتوى فــي خــزان بــن نعمــان و احــد رفيــدة.  

االنتهاء من أعمال الفحص و االختبار لجميع صمامات االمان لنظام المرحلة الثانية.	 
االنتهــاء مــن مشــروع القيــام بأعمــال الفحــص و االختبــار لحبــال التحميــل ومعــدات الرفــع 	 

الخاصــة بمحطــات الضــخ الرئيســية للمرحلــة األولــى و الثانيــة. 
تمــت الترســية لمشــروع القيــام بإعــادة تأهيــل صمامــات عــدم الرجــوع مــع وصــات التمــدد 	 

الخاصــة بهــا.
تمــت الترســية لمشــروع تأهيــل محــركات الجهــد المتوســط لخــط ميــاه الشــقيق المرحلــة 	 

االولــى.
تمــت الترســية لمشــروع القيــام بأعمــال ربــط نظــام التحكــم والمراقبــة واالتصــاالت الخــاص 	 

بمحطــات التحويــل مــع مركــز التحكــم.
تنفيذ مشروع ابها للخزن االستراتيجي, حيث بلغت نسبة اإلنجاز )%94.5(.	 
القيــام بالعمــرة الشــاملة لضاغــط الهــواء عــدد )1( فــي كل مــن محطــة ضــخ ) رجــال المــع 	 

1و2 و ظهــران الجنــوب و ســبت العايــا(. 
االنتهــاء مــن مشــروع تجميــع و تجهيــز عمــود الــدوران الخــاص بالمضخــات الرئيســية لنظــام 	 

المرحلــة الثانيــة.    
االنتهــاء مــن مشــروع تجميــع و تجهيــز عمــود الــدوران الخــاص بالمضخــات الرئيســية لخــط 	 

نقــل الميــاه رجــال المــع.
االنتهــاء مــن إصــاح واســتبدال انكســار األنبــوب الخرســاني الرئيســي )صمــام التصريــف رقــم 	 

5( مقــاس )800 ملــم( نظــام نقــل الميــاه أبهــا الحضريــة.
االنتهــاء مــن إصــاح عــدد )3( انكســارات لألنبــوب الخرســاني لخــط ميــاه احــد رفيــدة مقــاس 	 

)600 ملم(.
االنتهــاء مــن اســتبدال خــط ميــاه عــكاد مــن نــوع )GRPإلــى نــوع HDPE( لمســافة )300( 	 

متــر طولــي.
االنتهــاء مــن انشــاء خــط ميــاه البــرك )أنبــوب رديــف( ممتــد مــن خزانــات تحليــة البــرك إلــى 	 

خزانــات مديريــة الميــاه بطــول )2.4( كلــم.
االنتهاء من إصاح واستبدال عدد )8( صمامات .	 
االنتهــاء مــن اســتبدال صمــام فراشــة مقــاس )56( بوصــة علــى خــط الشــقيق صامطــة 	 

المرحلــة الثانيــة.
ــة نظــام 	  االنتهــاء مــن اســتبدال صمــام عــزل مقــاس )32( بوصــة فــي محطــة الضــخ الثاني

ــة. ــة الثاني الشــقيق ابهــا المرحل
االنتهــاء مــن ترقيــة نظــام التحكــم الهيدروليكــي لصمامــات التحكــم الرئيســية بمحطــة 	 

الضــخ الثانيــة لنظــام الشــقيق ابهــا المرحلــة الثانيــة.
 	 14P4( صمــام عــزل الخــاص بمخــارج المضخــات الرئيســة )االنتهــاء مــن اســتبدال عــدد )2

. )and 13P2
االنتهــاء مــن أعمــال إصــاح الهبــوط فــي الخــزان الرئيســي رقــم )1( لنظــام نقــل ميــاه 	 

الثانيــة . المرحلــة  ابهــا  الشــقيق 
االنتهــاء مــن أعمــال التمديــد لـــ )940( متــر طولــي لتحويــل مســار الخــط الناقــل لنظــام نقــل 	 

ميــاه الشــقيق ابهــا المرحلــة الثانيــة تجنبــا النجرافــات الســيول خــال مواســم االمطــار . 
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تابع - أنظمة نقل مياه الشقيق
االنتهــاء مــن أعمــال التمديــد لخطــوط الربــط الكهربائيــة )13.8KV( بيــن محطــة الضــخ 	 

االولــى لنظــام نقــل الميــاه الشــقيق أبهــا المرحلــة االولــى و محطــة الضــخ االولــى لنظــام 
ابهــا المرحلــة الثانيــة و ذلــك لرفــع موثوقيــة األنظمــة.

االنتهــاء مــن أعمــال التنظيــف لخــط صامطــة )مســار الخــط – الخزانــات – غــرف الصمامــات( 	 
بطــول )230(كــم.

االنتهــاء مــن أعمــال اســتبدال ارضيــات غــرف مفاتيــح الكهربــاء لنظــام نقــل ميــاه الشــقيق 	 
ابهــا المرحلــة االولــى.

االنتهــاء مــن الدراســة لترقيــة نظــام نقــل ميــاه الشــقيق صامطــة )منطقــة جــازان( اســتعدادا 	 
لضــخ الكميــات االضافيــة )70( الــف متــر مكعــب يوميــا.

أنظمة نقل مياه رأس الخير
تــم ضــخ )94.4%( مــن الطاقــة التشــغيلية المقــررة مــن محطــات رأس الخيــر  وبزيــادة 	 

)2017م(    العــام  عــن   )%6( مقدارهــا 
االســتمرار فــي تغذيــة الخزانــات االســتراتيجية فــي مدينــة الريــاض التابعــة ألنظمــة نقــل 	 

ميــاه الجبيــل لرفــع الموثوقيــة فــي الخــزن المائــي .
فــي 	  والواقعــة  الوطنيــة  الميــاه  لشــركة  التابعــة  االســتراتيجية  للخزانــات  بالضــخ  البــدء 

المحطــة الطرفيــة الجنوبيــة الغربيــة )TGSW( فــي مدينــة الريــاض بمعــدل )100,000(متــر 
مكعــب فــي اليــوم.

ربــط االشــارات فــي جميــع المحطــات الطرفيــة بيــن المؤسســة وشــركة الميــاه الوطنيــة 	 
)TGSW, TGNW, TGW(

االنتهــاء مــن اســتبدال صمامــات التحكــم للخــط )E( فــي محطــات الضــخ االولــى والثانيــة 	 
والثالثــة .

الحفاظ على تواجدية المعدات بنسبة ال تقل عن )%95(.	 
ــر – حفــر الباطــن 	  ــاه راس الخي ــات مفعــدات نظــام نقــل مي االنتهــاء مــن اعــداد وجمــع بيان

)INFOR( تمهيــدًا لرفعهــا علــى نظــام إدارة أصــول المؤسســة
اعــداد مشــروع اتفاقيــة تقديــم الدعــم الفنــي و الصيانــة الدوريــة لنظــام التحكــم التوزيعــي 	 

)DCS( فــي أنظمــة نقــل ميــاه رأس الخيــر – الريــاض و أنظمــة نقــل ميــاه رأس الخيــر – حفــر 
الباطــن

الضــخ 	  التعزيزيــة بمحطــة  للمضخــات  الكهربائيــة  المحــركات  إصــاح جميــع  مــن  االنتهــاء 
االولــى .

االنتهــاء مــن تغييــر جميــع محــوالت بــدء التشــغيل بمحطــة الضــخ االولــى والثانيــة والثالثــة 	 
.االنتهــاء مــن ربــط أنظمــة نقــل ميــاه راس الخيــر – حفــر الباطــن بمركــز االســناد فــي المركــز 

الرئيســي بالريــاض .

أنظمة نقل مياه الجبيل - الرياض
المحافظــة علــى مســتوى الميــاه فــي الخزانــات التابعــة لــإدارة ضمــن المســتويات األمنــة 	 

بمتوســط ال يقــل عــن )88%(  بالرغــم مــن التوقفــات المجدولــة و غيــر المجدولــة لخطــوط 
األنابيــب للعــام)2018م( .

الميــاه 	  التابــع لشــركة  الخــرج  الربــط لمشــروع خــط ميــاه محافظــة  االنتهــاء مــن أعمــال 
)ج(. العليــا  النقطــة  خزانــات  مــن  الوطنيــة 

الريــاض داخــل 	  الجديــدة لمدينــة  التغذيــة  الربــط لمشــروع خطــوط  االنتهــاء مــن أعمــال 
زيــادة كميــة الضــخ.  محطــة النقطــة العليــا وذلــك لهــدف 

تعبئــة خــط التغذيــة الجديــد )CF2-A( بحوالــي )312( ألــف متــر مكعــب ، والبــدء بالتشــغيل 	 
التجريبــي وذلــك لهــدف زيــادة كميــة الضــخ.

أنظمة النقل

االنتهاء من  تحديث أنظمة اإلنذار ومكافحة الحريق لمحطات الضخ للخط الثالث )ج(.	 
االنتهــاء مــن إعــادة لــف الجــزء الثابــت والمتحــرك للمحــرك 9.5م.وات  للوحــدة)B3( فــي 	 

ــة )أ،ب(  المحطــة الثالث
 	)R2-C6( )2( اإلشراف على إصاح الغرفة السادسة  في خزان الطوارئ رقم
استبدال لوحات التحكم بالسرعة للوحدة رقم )3/2( في المحطة االولى )ج(.	 

أنظمة نقل مياه أنابيب الشرقية
ــًا 	  االنتهــاء مــن تنفيــذ أعمــال الربــط لحــي أجيــال الســكني )أرامكــو( وبــدء ضــخ الميــاه فعلي

بنظــام الشــرقية )1(.
االنتهاء من تنفيذ أعمال ربط تغذية المياه لحي أرامكو-الظهران بنظام الشرقية )1(.	 
بعــض 	  تشــغيل  فــي  الكهربائيــة  الطاقــة  اســتهاك  تخفيــض  مبــادرة  علــى  العمــل  بــدء 

محطــات الضــخ المحليــة فــي المــدن، حيــث بــدأ العمــل فعليــًا فــي محطــة ضــخ راس تنــورة 
بنســبة تخفيــض تزيــد عــن )75%(، كمــا يجــري العمــل حاليــًا علــى عمــل تصميــم أعمــال ربــط 
داخليــة لاســتغناء عــن تشــغيل المضخــات وتخفيــض اســتهاك الكهربــاء بنســبة تزيــد عــن 

.)%90(
اســتكمال الدراســة التصميميــة لربــط خــط ميــاه الريــاض مــع نظام الشــرقية )2( الســتخدامه 	 

فــي حالــة الطوارئ.
توضيب المحركات الكهربائية للمجموعة الرابعة بمحطات ضخ العزيزية.	 
عمــل توضيــب للمضخــات الرئيســية بمحطــة الضــخ بالجبيــل )PS-1( بنســبة )75%( والعمــل 	 

جــاري الســتكمال البقية.
إصــاح واســتبدال اإلنــارة بنوعيــة )LED( لمحطــات الضــخ والخلــط فــي العزيزيــة والخبــر 	 

والدمــام وصفــوى وســيهات والقطيــف وراس تنــورة والجبيــل.

رفع السور األمني لمحطة ضخ الدمام والقطيف بالتنسيق مع االمن الصناعي.	 
االنتهــاء مــن تأهيــل مبنــى محطــة الضــخ بالعزيزيــة وإعــادة طــاء مبنى المضخــات بالهفوف 	 

والعزيزية.
االنتهــاء مــن تركيــب الكاميــرات األمنيــة لمحطــات الضــخ والخلــط بالخبــر –الدمام –القطيف 	 

– ســيهات – صفوى – راس تنورة بالتنســيق مع االمن الصناعي.



معهد األبحاث
وتقنيات التحلية

تكلفة  لخفض  التحلية  وتقنيات  األبحاث  به معهد  يقوم  الذي  الريادي  الدور  ان 
اهداف  مباشر  بشكل  يحقق  التقنيات  وتوطين  وامتالك  وتطوير  المياه  انتاج 
مع  الشـــراكة  تعزيز  خالل  من  وذلك  للمملكة   2020 الوطني  التحول  برنامج 
المطورين  الى  باإلضافة  والعالمية  المحلية  البحوث  ومعاهد  الجامعات 
والمصنعين من القطـــاع الخاص في مجال األبحاث والتطوير مما له األثر الفعال 
في تحقيق هدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للمساهمة في تعظيم 

المحتوى العلمي والتقني المحلي.
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ارتكــز العمــل فــي معهــد األبحــاث علــى االبتــكار والتطويــر المســتمر، فقــد دأب المعهــد بجهــد ذاتــي أو مــن خــال شــراكات بحثيــة مــع الشــركاء علــى العمــل لتطويــر التقنيــات الحاليــة أو ابتــكار تقنيــات 
جديــدة أو العمــل علــى دمــج التقنيــات لزيــادة الكفــاءة وتقليــل التكلفــة.

أثر المشروع على المؤسسةالهدف من المشروعالمشروع

اختبــار وتقييــم نظــام شــركة أوميــا فــي معالجــة الميــاه 
بالمؤسســة العكســي  التناضــح  المنتجــة مــن محطــات 

التحقــق مــن مائمــة نظــام أوميــا للمعالجــة النهائيــة 
للميــاه المنتجــة مــن محطــات التحليــة.

تأكيــد تأثيــر نظــام أوميــا فــي إنتــاج مجــال واســع مــن 
الميــاه ذات الجــودة العاليــة مــن ناحيــة العســر والقلويــة 

الكليــة.
ــاه  ــة وانخفــاض العــكارة فــي المي ــد الجــودة العالي تأكي

ــا. ــد معالجتهــا بنظــام أومي المنتجــة عن
والحــدود  األهــداف  ثابتــة ضمــن  عاليــة  ميــاه  جــودة 

المؤسســة. مــن  المعتمــدة 

لميــاه 	  العالميــة  للمواصفــات  جــودة عاليــة ومطابقــة  إنتــاج ميــاه ذات 
الشــرب.

ســريعة 	  ميكرونيــه  مــواد  اســتخدام  بســبب  الصيانــة  تكاليــف  انخفــاض 
آلــي. الذوبــان ونظــام حقــن 

الحفاظ على البيئة من الترسبات ومخلفات استخدام الجير.	 

نمذجــة ومحــاكاة عمليــات التحليــة التــي تعمــل بالتبخيــر 
الوميضــي المتعــدد المراحــل.

لتحديــد  ومكثفــة  واســعة  محــاكاة  دراســة  عمــل 
الظــروف التشــغيلية والتصميميــة المثلــى لمحطــات 
المتعــدد  الوميضــي  بالتبخيــر  تعمــل  التــي  التحليــة 

المراحــل.

تأسيس برنامج محاكاة لتحديد الظروف التصميمة والتشغيلية 	 
واالقتصادية المثلى لعمليات التحلية الحرارية

تطوير وامتالك وتوطين تقنيات التحلية

أثر المشروع على المؤسسةالهدف من المشروعالمشروع

مشــروع التحليــة بالطاقــة الشمســية بالتعــاون مــع شــركة 
هيتاشي

المثلــى  واالقتصاديــة  التشــغيلية  الظــروف  تأســيس 
الطاقــة  التقــاط  أنظمــة  اســتخدام  يتــم  عندمــا 
الشمســية المركــزة كمصــدر لعمليــات التحليــة الحراريــة.

وقــد بينــت نتائــج المشــروع البحثــي ان اســتخدام هــذه األنظمــة المركــزة • 
فــي المنطقــة الغربيــة ذات االشــعاع الشمســي العالــي مجــدي اقتصاديــا 
مقارنــة مــع تكاليــف الوقــود االحفــوري عندمــا يزيــد ســعر برميــل البتــرول 
عــن)50 دوالر( ، بينمــا اســتخدام هــذه األنظمــة المركــزة فــي المنطقــة 
الشــرقية ذات االشــعاع الشمســي المنخفــض نســبيا مجــدي اقتصاديــا 

عندمــا يزيــد ســعر برميــل البتــرول عــن)85 دوالر( .

فهــد  الملــك  جامعــة  مــع  تعاونــي  تطبيقــي  مشــروع   
للبيئــة  تــآكل صديــق  مثبــط  لتطويــر  والمعــادن  للبتــرول 
بالتبخيــر  التحليــة  لوحــدات  الحمضــي  الغســيل  لعمليــات 

الوميضــي

لوحــدات  الصيانــة  تكلفــة  تقليــل  فــي  المســاهمة 
البيئــة  بالتبخيــر الوميضــي والمحافظــة علــى  التحليــة 

البحريــة

المساهمة في توطين التقنيات المتعلقة بصناعة التحلية بالمملكة	 
الملكيــة 	  تســويق  خــال  مــن  االبحــاث  لمعهــد  اســتثمارية  فــرص  خلــق 

المطــور للمنتــج  الفكريــة 
دعم وتطوير الكفاءات السعودية في مجال تطوير مثبطات التآكل	 

مشــروع تطبيقــي تعاونــي مــع شــركة دوســان الكوريــة 
لتطويــر وتحســين المعالجــة االوليــة لمحطــات التناضــح 

العكســي.

المعالجــة  كفــاءة  رفــع  لتجربــة  تطبيقــي  مشــروع 
األوليــة مــع خفــض التكلفــة اإلنشــائية فــي المحطــات 

التجريبيــة.

زيــادة ســرعة ترشــيح الفاتــر متعــددة الطبقــات إلــى )28متر/ســاعة( أي 	 
مــا يعــادل أكثــر مــن ثاثــة أضعــاف الطــرق التقليديــة.

خــال 	  للمؤسســة  التجاريــة  المحطــات  فــي  المشــروع  تطبيــق  ســيتم 
. العــام)2019( 
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أثر المشروع على المؤسسةالهدف من المشروعالمشروع

عبــد  الملــك  مدينــة  مــن  مدعــوم  تطبيقــي  مشــروع 
العزيــز للعلــوم والتقنيــة لتحســين اداء محطــات التناضــح 

بالمؤسســة. العكســي 
)الخطة الوطنية للعلوم واالبتكار( 

خفض التكلفة وزيادة الكفاءة

ســاهم هــذا المشــروع ألول مــرة علــى دراســة التقنيــات العالميــة الحديثــة 	 
لألغشــية الحلزونيــة فــي المحطــات التجريبيــة للمؤسســة وأمكــن التوصــل 
إلــى تصميــم وحــدة تناضــح عكســي عاليــة االســتخاص )45-46%(وذلــك 
المؤسســة  التقنيــات وتطبيقهــا فــي محطــات  لتوطيــن هــذه  تمهيــدًا 

التجاريــة.
عاليــة 	  عكســي  تناضــح  وحــدة  تطبيــق  دراســة  علــى  العمــل  جــاري 

االســتخاص بمحطــات الجبيــل وســوف ترفــع درجــة االســتخاص مــن 
مرتفعــة. ميــاه  جــودة  مــع   )%46-45( إلــى   )%33(

جــاري التطبيــق الفعلــي لنتائــج هــذا المشــروع بمحطــات أملــج التجاريــة، 	 
لتحســين درجــة اســتخاص النظــام الهجيــن )نانو/تناضــح عكســي( مــن 

)32.5% إلــى %45( .
مــن خــال هــذا المشــروع تــم تدعيــم البنيــة التحتيــة لمعهــد األبحــاث 	 

بوحــدات تجريبيــة متطــورة ألول مــرة، تمكــن من تطبيــق التقنيات الحديثة 
ــة الناشــئة ــة البحثي ــاء الكفــاءات الوطني وتدريــب المهندســين والفنييــن وبن

مشــروع متابعــة تطــور الطبقــة الحيويــة وتأثيرهــا علــى 
التحليــة  محطــات  فــي  المســتخدمة  الســبائك  تــآكل 

الشــرقي الســاحل  فــي  الغشــائية 

تصميــم وحــدة متابعــة الطبقــة الحيويــة وتأثيراتهــا علــى 
تــآكل الســبائك المعدنيــة فــي ميــاه التغذيــة لمحطــات 

التناضــح العكســي.
ايجــاد العاقــة بيــن مؤشــرات تكــون الطبقــة الحيويــة 

ونشــاط تــآكل الســبائك

تطويــر طريقــة آنيــة لمتابعــة الطبقــة الحيويــة والتــآكل الميكروبــي فــي • 
التأثيــرات الســلبية قبــل حــدوث  التناضــح العكســي الســتباق  محطــات 

االخفاقــات.
اســتخدام التقنيــة فــي ترشــيد وضبــط المعالجــة االوليــة لميــاه التغذيــة • 

لمحطــات التناضــح العكســي.

تطوير وامتالك وتوطين تقنيات التحلية

زيادة إنتاج المحطات
حقــق معهــد األبحــاث بالتعــاون مــع إدارة اإلنتــاج والتشــغيل والصيانــة زيــادة فــي إنتاجيــة محطــات تحليــة المؤسســة القائمــة بحوالــي )356,967 الــف متــر مكعــب فــي اليــوم( ممــا ســاهم فــي زيــادة 

إنتاجيــة المؤسســة لتصــل )5,6 مليــون متــر مكعــب فــي اليــوم( ، وذلــك مــن خــال االســتغال األمثــل للظــروف التشــغيلية والتصميميــة المتاحــة حيــث كانــت الزيــادة كالتالــي:

أثر المشروع على المؤسسةالهدف من المشروعالمشروع

مشروع زيادة إنتاج محطة ضباء
ــادة نســبة االســتخاص بمقــدار 50% وذلــك بإضافــة مرحلــة  زي

ثانيــة.

زيــادة اإلنتــاج اليومــي للميــاه بمــا يقــارب 40% وذلــك مــن 	 
إلــى    ( اضافــة  اليــوم  )2000 - 2500 متــر مكعــب فــي 

الســعة الحاليــة )5760 متــر مكعــب فــي اليــوم(

مشروع الهجين الثنائي لزيادة إنتاج محطة أملج 

العكســي  للتناضــح  أملــج  محطــة  إنتاجيــة  وتحســين  تطويــر 
وذلــك عــن طريــق تطبيــق أحــد بــراءات االختــراع المســجلة باســم 
المؤسســة وذلــك باســتخدام تقنيــة النانــو فــي عمليــات التحليــة 
ــة  ممــا ترتــب عــن ذلــك اضافــة عمليــة معالجــة باســتخدام تقني
ــد نســبة اســتخاص مرتفعــة. ــن عن ــة ذو مرحلتي الترشــيح النانوي

خفض تكلفة إنتاج المياه المحاة .	 
زيادة اإلنتاج في محطة أملج بنسبة تصل إلى %100	 

باألغشــية  الدقيقــة  الشــعيرات  اغشــية  اســتبدال  مشــروع 
الخيــر. رأس  لمحطــة  الحلزونيــة 

زيادة اإلنتاج وخفض التكلفة التشغيلية.

زيــادة إنتــاج محطــة راس الخيــر للتناضــح العكســي بمقــدار 	 
( وذلــك عــن طريــق  اليــوم  )10,800 متــر مكعــب فــي 
الشــعيرات  ذات  العكســي  التناضــح  اغشــية  اســتبدال 
الدقيقــة باألغشــية الحلزونيــة ممــا أدى إلــى خفــض كلفــة 

االغشــية بمــا يقــارب %66.

مشــروع تصميــم محطــة تناضــح عكســي متعــددة المراحــل ذات 
اغشــية منخفضــة الضغــط. )ميقاطــن(

زيادة معدل االستخاص لمحطات التناضح العكسي.
معــدل •  برفــع  العكســي  التناضــح  وحــدة  تشــغيل 

 %55 إلــى  بــار   60 عنــد ضغــط   %40 مــن  االســتخاص 
بــار.  83 وضغــط 
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تحسين وزيادة كفاءة المحطات
1. تحسين استخدام الطاقة

أثر المشروع على المؤسسةالهدف من المشروعالمشروع

مشروع تطبيقي بالتعاون مع شركة دوسان الكورية لتطوير 
عمليات تحلية بالتبخير المتعدد التأثير.

عمليــات •  لتشــغيل  اقتصاديــه  تقنيــة  دراســة  إجــراء 
حــرارة  التأثيــر علــى  درجــات  المتعــدد  التبخيــر  تحليــة 
عاليــة غيــر مســبوقة باســتخدام مــواد مانــع الترســب 
إنتــاج  تكلفــه  وخفــض  الطاقــة  اســتهاك  لتخفيــض 

المحــاة. الميــاه 

تحديــد الظــروف التشــغيلية المثلــى واآلمنــة لتشــغيل وحــدة • 
تحليــة التبخيــر المتعــدد التأثيــر علــى درجــة حــرارة عاليــة غيــر 
مســبوقة تصــل إلــى )85 درجــة مئويــة( ممــا أدى إلــى خفــض 

اســتهاك الطاقــة بحوالــي %40.

2. االستخدام األمثل للمواد الكيميائية ورفع جودة المياه المنتجة

أثر المشروع على المؤسسةالهدف من المشروعالمشروع

مشروع تطبيقي لمحطة تناضح عكسي بدون استخدام مواد 
كيميائية )صديقة للبيئة(

ايقــاف المــواد الكيميائيــة المســتخدمة فــي محطــة 	 
أملــج للتناضــح العكســي.

إيقــاف اســتخدام المــواد الكيميائيــة في محطة أملج بشــكل 	 
الكيميائيــة  المــواد  تكلفــة  فــي  توفيــًرا  حقــق  ممــا  نهائــي 

المســتخدمة بمقــدار )700,000 ريــال ســنوًيا( .
خفــض االثــار المترتبــة مــن اســتخدام المــواد الكيميائيــة علــى 	 

البيئــة.

اختبار وتقييم اداء الكيماويات المستخدمة في صناعة التحلية
الكيماويــة •  للمــواد  المنافســة  دائــرة  توســيع 

التحليــة. صناعــة  فــي  المســتخدمة 

تقييــم أربــع مــواد لموانــع الترســب علــى المســتوى التجريبــي • 
الترســب  موانــع  عــدد  زيــادة  فــي  ســاهم  ممــا  والصناعــي 
وذلــك  المؤسســة  محطــات  فــي  لاســتخدام  الصالحــة 
ســاعد علــى كســر االحتــكار وخفــض تكلفــة اســتهاك المــواد 

.%10 بحوالــي  الكيماويــة 

خفض التكلفة وزيادة كفاءة وإنتاج المحطات القائمة

الدراسات والمشاريع التطبيقية

أثر المشروع على المؤسسةالهدف من المشروعالمشروع

اعــادة  طــاءات  كفــاءة  دراســة  مشــروع 
الميــاه نقــل  خطــوط  اعمــار 

مــع 	  المســرعة  المخبريــة  االعتمــاد  اختبــارات  نتائــج  مقارنــة 
كفــاءة الطــاءات فــي التجــارب الحقليــة لتحديــد نقــاط القــوة 

االعمــار اعــادة  لعمليــة  المطروحــة  للطــاءات  والضعــف 

توســيع قائمــة االختيــارات لمؤسســة التحليــة فيمــا يخــص الطــاءات 	 
المناســبة إلعــادة اعمــار خطــوط نقــل الميــاه 

خلــق منافســة بيــن المورديــن لتقليــل التكلفــة الرأســمالية لعمليــة 	 
اعــادة اعمــار خطــوط نقــل الميــاه

تحديد معايير اختيار طاءات اعادة اعمار خطوط نقل المياه	 
تحقيق أقصى مدة إلطالة أعمار خطوط نقل المياه	 

مشــروع دراســة تأثيــر كلــورات الميــاه علــى 
القشــريات العالقــة فــي أبــراج التبريــد

الحيوانيــة 	  العوالــق  اســتجابة  وتقييــم  الحيــوي  الكلــور  اختبــار 
فــي معــدل تراكيــز مختلفــة مــن الكلــور الموجــودة فــي الميــاه 

المســتخرجة.

حــددت الدراســة أن إضافــة الكلــور الحيــوي لتحليــة الميــاه ومحطــة 	 
الطاقــة لــم يكــن لــه تأثيــر علــى أنــواع مجدافيــات االرجــل

مشــروع دراســة مراقبــة جــودة الميــاه فــي 
قناديــل  مواســم  خــال  الجبيــل  محطــات 

البحــر 

دراســة أثــر التغيــرات البيئــة علــى أســراب قناديــل البحــر وأســباب • 
زيادتهــا. 

والتنبــؤ •  البحــر  قناديــل  لحــوادث  التأهــب  وحالــة  الوعــي  زيــادة 
. هــا ر بظهو

إثــراء قاعــدة البيانــات الحاليــة حــول ظاهــرة ازديــاد اعــداد قناديــل • 
البحــر.

مشــروع دراســة أنــواع الفصائــل المســاهمة 
فــي تكــون التلــوث الميكروبــي فــي مأخــذ 

الميــاه المغذيــة للمحطــات 

التعــرف وفهــم التنــوع البيولوجــي لمكونــات الطبقــة الحيويــة 	 
فــي مأخــذ محطــة الجبيــل

تحديد كثافة التلوث الميكروبي في فترة زمنية معينة 	 
متابعة التباين الموسمي للتلوث الميكروبي بمياه الخليج العربي	 
مســاعدة المحطــات فــي اختيــار المــواد المناســبة وتحســين كفــاءة 	 

اإلنتــاج. 
مشــروع دراســة تأثيــر تصريــف الرجيــع الملحي 

لمحطــات الجبيــل على أنســجة االســماك 
دراسة آثار الرجيع الملحي على البيئة الساحلية• 

علــى •  الملحــي  الرجيــع  تأثيــر  حــول  الحاليــة  البيانــات  قاعــدة  إثــراء 
االســماك

مشاريع الدعم الفني للمحطات وخطوط النقل القائمة
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دراســة فنيــة عــن إمكانيــة زيــادة تركيــز الكلورايــد فــي محطــة التناضــح العكســي فــي 	 
الجبيــل.

استشارة فنية عن إمكانية تطبيق تقنية كوديكو في محطة الجبيل.	 
مــن 	  الميكانيكيــة  الطريقــة  باســتخدام  )كــروك(  األنابيــب  حــول غســيل  استشــارة فنيــة 

المدينــة. ايــاف  شــركة 
لمحلــول 	   )GRP( مــن  بــدال   )HDPE( مــادة  اســتخدام  إمكانيــة  حــول  فنيــة  استشــارة 

الخبــر. محطــة  فــي  هيبوكلورايــت   الصوديــوم 
استشارة فنية حول اختيار المواد ألنابيب الصوديوم هيبوكلوريت في محطة الخبر.	 

االستشارات الفنية والدراسات التقييمية وأسباب اإلخفاقات
دراسة أسباب الرواسب بأنابيب التكثيف بمحطة التأثير المتعدد بينبع	 
دراسة تقييم الكلور الحر المتبقي في خزانات وخطوط نقل رأس تنورة.	 
دراسة أسباب اخفاقات ريش توربينة من محطة رأس الخير.	 
دراسة أسباب اخفاقات أنابيب الغاية )4( من محطة الشعيبة.	 
دراسة كفاءة الغسيل الحمضي للغاية )6( من محطات الجبيل.	 
دراسة أسباب تساقط الطبقة االسمنتية لخطوط نقل المياه الجبيل - الرياض في 	 

منطقة محطة الضخ الرابعة.
دراسة أسباب اخفاقات مبكرة ألنابيب الغاية )61( من محطات الجبيل.	 
دراسة أسباب تسربات المياه من الخزانات الخرسانية بالمفرحات-المدينة المنورة.	 
دراسة أسباب اخفاقات مضخة التدوير للرجيع الملحي بمحطة رأس الخير.	 
دراسة أسباب اخفاقات متكررة ألنابيب المحمص للغاية )2( من محطة الشقيق.	 
دراسة التحليل الكيميائي لمسمار تثبيت لريش توربينه للوحدة )2(  من محطة الجبيل.	 
دراسة التحليل الكيميائي ألنودات الحماية المهبطية لوحدات التحلية من محطة رأس 	 

الخير.
مراجعة آلية الغسيل الحمضي لوحدات التحلية لمحطة الجبيل المرحلة األولى.	 
مراجعــة مخاطــر التــآكل لســبائك مختلفــة فــي وجــود حمــض النايتريــك لعمليــة الغســيل 	 

الحمضــي لوحــدات التحليــة لمحطــة الجبيــل المرحلــة األولــى.
دراســة أســباب ارتفــاع نســبة العــكارة فــي الميــاه المنقولــة مــن ســد وادي حلــي إلــى 	 

الشــعيبة. محطــة 
مراجعة مواصفات أنابيب البوليمركومبوزيت المعتمد من وزارة البيئة والمياه والزراعة.	 
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استشــارة وحلــول تثبيــت آليــة ومؤشــرات أداء الغســيل الحمضــي لمحطــة الخبــر المرحلــة 	 
الثالثــة.

دراســة التحليــل الكيميائــي ومراجعــة مائمــة خــط نقــل مانــع الترســب لمحطــة الخبــر 	 
الثالثــة. المرحلــة 

دراسة امكانية رفع نسبة األماح الذائبة في خطوط نقل المياه لمحطات رأس الخير.	 
دراسة التحليل الكيميائي لعينات أنابيب من محطة الجبيل.	 
دراسة االسباب التي أدت إلى تدني اإلنتاج في محطات الخبر المرحلة الثالثة.	 
دراســة امكانيــه تبريــد الميــاه المنتجــة فــي وحــدات التحليــة بتقنيــة التبخيــر متعــدد التأثيــر 	 

فــي شــركة مرافــق.
دراسة امكانيه رفع تركيز االماح ألنظمه نقل المياه بمحطات راس الخير والشعيبة.	 
تحليل عينات المحلول الملحي في خط تحلية رقم )14( في محطات الخبر.	 
استشــارة الختيــار مانــع الترســب المناســب لوحــدة تحليــة متعــددة التأثيــر بعــد اســتبعاد 	 

مــادة البليجــارد فــي المنافســة الجديــدة.
القيمة الغذائية للمادة المخثرة بولي كلوريد االلمنيوم.	 
مقاومة أسطح البنشات بالمختبرات الجديدة لألحماض والمذيبات.	 
استشارة فنية لزيادة إنتاج المياه لمحطات السدود.	 
دراسة حول ارتفاع معدل كثافة الطمي في جدة للتناضح العكسي.	 
دراسة حول مشاكل وحدات محطات أملج للتناضح العكسي.	 
استشارة فنية عن مبادرة كفاءة التكلفة مع اإلدارة الرئيسية في الرياض.	 
ــاه المنتجــة مــن المحطــات ونقلهــا مــن خــال خطــوط 	  مراجعــة ودراســة مواصفــات المي

ــاض. أنظمــة النقــل مــع اإلدارة الرئيســية فــي الري
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التحاليل الكيميائية ومراقبة جودة المياه 

يقوم المعهد بالعديد من التحاليل الكيميائية لمراقبة جودة المياه ، ومنها :
التحليل األسبوعي للبرومات لمحطات الجبيل وفرسان والعزيزية وأملج.	 
برنامــج مراقبــة وتحليــل تكــون ايــون البرومــات للميــاه المنتجــة مــن محطــات الجبيــل تشــمل 	 

النقطــة العليــا ومنطقــة القصيم.
تحليــل عينــات الغســيل الحمضــي للعديــد مــن الوحــدات بالمرحلــة الثانيــة فــي محطــات 	 

الجبيــل .
التحليل الربع سنوي للبرومات لجميع محطات المؤسسة.	 
تحليل كيميائي لوعاء مضخة مياه التعويض من محطة الجبيل.	 
تحليل كيميائي لمانع تسرب الزيت من محطة الجبيل.	 

تطوير أعمال جديدة
حقــق المعهــد مــن خــال المشــاريع التجاريــة دخــًا ســنوًيا بمقــدار )1,843,023( ريــال للعــام 
المالــي )2018م( بزيــادة قدرهــا 67.2% عــن العــام الماضــي )2017م( وذلــك مــن خــال انهــاء 

ثمانيــة مشــاريع وخدمــات مقدمــة لصالــح عــدد مــن الشــركات المحليــة والعالميــة.
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المحليــة  المؤتمــرات  فــي  علميــة  اوراق   )4( بتقديــم  المعهــد  شــارك 
وهــي:  ، المتخصصــة  والدوليــة 

ــة المســرعة مــع 	  ــارات االعتمــاد المخبري ــة نتائــج اختب تقديــم ورقــة علميــة بعنــوان »مقارن
كفــاءة الطــاءات فــي التجــارب الحقليــة« فــي المؤتمــر األوربــي الثانــي للحمايــة مــن التــآكل 

)2018م( .
محطــات 	  مــن  المنتجــة  الميــاه  جــودة  مراقبــة  »برنامــج  بعنــوان  علميــة  ورقــة  تقديــم 

التحليــة« فــي مؤتمــر جــودة ميــاه الشــبكة )2018م( فــي منطقــة القصيــم والمنعقــد 
برعايــة ســمو اميــر المنطقــة ومعالــي الوزيــر.

تقديــم ورقــة علميــة فــي مؤتمــر الشــرق األوســط للتــآكل فــي البحريــن )30 ســبتمبر – 	 
03 أكتوبــر 2018م( بعنــوان »التــآكل الميكروبــي فــي الميــاه المعالجــة لمحطــة تناضــح 

عكســي بالخليــج« 
تقديــم ورقــة علميــة بعنــوان »المــد األحمــر وأثــره علــى تشــغيل محطــات التحليــة« فــي 	 

المؤتمــر الدولــي للمــوارد المائيــة والبيئــة الجافــة والمقــام فــي جامعــة الملــك ســعود فــي 
شــهر ديســمبر )2018م( .

ســاهم المعهــد فــي نشــر عــدد )8( اوراق علميــة فــي المجــالت العلميــة 
المحكمــة ، وهــي :

نشــر ورقــة علميــة فــي المجلــة العالميــة ألبحــاث البيئــة البحريــة بعنــوان »انطبــاع عــن أثــر 	 
تدفــق الرجيــع الملحــي علــى البيئــات الســاحلية بشــبة الجزيــرة العربيــة« .

ــوان »تحســين أداء محطــات 	  ــاه بعن ــة ومعالجــة المي ــة التحلي ــة فــي مجل نشــر ورقــة علمي
التناضــح العكســي باســتخدام التقنيــات الحديثــة الجــزء األول«  .

نشــر ورقــة علميــة فــي مجلــة كفــاءة المــواد بعنــوان »التــآكل الميكروبــي ألنابيــب مكثــف 	 

فــي محطــة التحليــة بالتبخيــر متعــدد التأثيــر« .
نشــر ورقــة علميــة فــي مجلــة المــواد والتــآكل بعنــوان »دراســة كهروكيميائيــة ومجهريــة 	 

لتأثيــر النشــاط الميكروبــي علــى التــآكل فــي التربــة« .
نشــر ورقــة علميــة فــي مجلــة كيميــاء محطــات الطاقــة بعنــوان »دراســة مقارنــة بيــن 	 

. والكاربوهيدرازايــد«  الهيدرازيــن  مركبــي 
نشــر ورقــة علميــة فــي مجلــة علــم تطبيقــات المــاء بعنــوان »توصيــف أغشــية تناضــح 	 

عكســي باســتخدام تقنيــة أشــعة تحــت الحمــراء« .
نشــر ورقــة علميــة فــي مجلــة التحليــة ومعالجــة الميــاه بعنــوان »تأثيــر الميــاه المســامية 	 

الطبيعيــة وكيميــاء طبقــات الميــاه الجوفيــة البحريــة علــى تشــغيل واقتصاديــات المآخــذ 
تحــت ســطح األرض«.

شــارك معهــد األبحــاث فــي احــدى جلســات الملتقــى الثانــي لريــادة األعمــال والمقــام فــي 	 
مدينــة الريــاض والــذي تنظمــه جامعــة الملــك ســعود، تــم تقديــم عــرض عــن المشــاريع 
الواعــدة مثــل مشــروع واحــة التحليــة، مشــروع االســتثمار فــي الرجيــع الملحــي، مشــروع 

الهجيــن الثاثــي مشــروع الهجيــن الثنائــي.

النشر العلمي والمؤتمرات
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نشر ورقة علمية في مجلة التحلية ومعالجة المياه بعنوان »مفهوم جديد لتوصيف جودة مياه البحر بغرض تصميم وتشغيل محطات التناضح العكسي«.	 
أقــام معهــد األبحــاث الملتقــى الدولــي لمراكــز البحــث العلمــي والتقنــي العالميــة فــي صناعــة التحليــة الــذي تشــرف عليــه المنظمــة العالميــة لتحليــة الميــاه المالحــة )IDA(. وشــارك فــي هــذا 	 

الملتقــى نخبــة مــن الباحثيــن مــن عــدد مــن المراكــز العالميــة مــن دول متعــددة كالواليــات المتحــدة األمريكيــة واليابــان, وكوريــا الجنوبيــة, والصيــن, وهولنــدا, و اســتراليا. ويعــد هــذا الملتقــى مــن 
أهــم الفعاليــات للمنظمــة العالميــة لتحليــة الميــاه المالحــة لتحديــد األولويــات والمســارات البحثيــة الهامــة لتطويــر صناعــة التحليــة لمــزج وتوحيــد الجهــود مــن خــال خلــق الفــرص للشــراكات بيــن 

المراكــز العالميــة الســتثمار اإلمكانــات البشــرية والتقنيــة المتواجــدة فــي تلــك المراكــز للعمــل لتحقيــق األهــداف إلنتــاج ميــاه محــاة بأقــل التكاليــف وللمحافظــة علــى البيئــة.

ورش العمل ونقل المعرفة

قــدم المعهــد العديــد مــن ورش العمــل والعــروض بالتعــاون مــع بعــض 
الجهــات والشــركات ، و مــن ذلــك :

تقديــم ورشــة عمــل نتائــج مشــروع »تحســين كفــاءة المعالجــة األوليــة لمحطــات التناضــح 	 
العكســي«، قدمــت للمتخصصيــن فــي المعهــد ومحطــات المؤسســة.

تقديــم ورشــة عمــل بالتعــاون مــع شــركة )IRTS( المتخصصــة فــي التقنيــات التــي تعتمــد 	 
التشــغيل وذلــك  أيقــاف  الميــاه دون  الروبــوت بعنــوان » فحــص قاعــدة خزانــات  علــى 

باســتخدام روبــوت« قدمــت للمتخصصيــن فــي المعهــد ومحطــات المؤسســة.
تقديــم ورشــة عمــل بالتعــاون مــع شــركة دوســان الكوريــة وعــدد مــن الشــركات المتخصصة 	 

ــات  ــد أفضــل التقني فــي صناعــة المرشــحات الغشــائية الفائقــة االســتخاص بهــدف تحدي
المتاحــة لمحطــات التناضــح العكســي فــي المؤسســة.

تقديــم ورشــة عمــل بعنــوان » كفــاءة اضافــات الوقــود فــي غايــات محطــات الســاحل 	 
الغربــي« قدمــت للمتخصصيــن فــي المعهــد ومحطــات المؤسســة.

تقديــم عــرض فــي جامعــة الملــك ســعود بعنــوان )نظــرة عامــة عــن التحليــة بتقنيــة التناضــح 	 
العكســي( لقســم الهندســة الميكانيكيــة بتاريــخ )4 نوفمبــر 2018( .

عــرض فــي جامعــة الملــك فهــد للبتــرول والمعــادن بعنــوان )نظــرة عامــة لتقنيــات التحليــة 	 
الغشــائية( لقســم الهندســة المدنيــة بتاريــخ )27 نوفمبــر 2018( .

تقديــم عــرض فــي جامعــة الملــك ســعود بعنــوان )التطــورات المصاحبــة لعمليــات التحليــة 	 
الحراريــة واالفــاق المســتقبلية لتطويــر صناعــة تحليــة الميــاه( )14 أكتوبــر 2018( 

تدريــب عــدد مــن طــاب الجامعــات لصالــح كل مــن، الكليــة التقنيــة بالدمــام وجامعــة 	 
الجــوف.  الصناعيــة، وجامعــة  الجبيــل  الملــك ســعود، وكليــة 

ورشــة عمــل مقدمــة مــن قســم المختبــرات بالمعهــد وبحضــور أخصائيــي المختبــرات مــن 	 

كافــة محطــات المؤسســة بعنــوان )أحــدث وأفضــل التقنيــات فــي مجــاالت البيئــة وتحاليــل 
الميــاه(

ورشــة عمــل مقدمــة مــن قســم المختبــرات بالمعهــد وبالتعــاون مــع شــيمادزو اليابانيــة 	 
رائــد صناعــة األجهــزة المتخصصــة فــي التحاليــل وقياســات الميــاه والبيئــة بعنــوان )النظــام 
التحليلــي المــزدوج لعناصــر الميــاه الكيميائيــة وأجهــزة قيــاس جــودة الميــاه المتخصصــة( 

ــرات المؤسســة وبحضــور كافــة أخصائيــي مختب
ــرات بالمعهــد وبالتعــاون مــع ســايكس األلمانيــة 	  ورشــة عمــل مقدمــة مــن قســم المختب

رائــد الصناعــة فــي مجــال أجهــزة القيــاس والتحليــل المتخصصــة بعنــوان )جهــاز فحــص 
المــواد باســتخدام تقنيــة قيــاس زمــن التحليــق األيونــي للمركبــات( وبحضــور كافــة أخصائيــي 

المختبــرات بالمؤسســة

النشر العلمي والمؤتمرات



المحتوى المحلي
وموثوقية  بكفاءة  والكهرباء  المحالة  البحر  مياه  من  عمالئها  الحتياجات  تلبية 
في  الفعال  االستثمار  ولدعم  اقتصادي،  مردود  وأعلى  ممكنة  تكلفة  وبأقل 
التنمية  في  والمساهمة  التحلية  صناعة  وتطوير  وتحفيزها،  البشرية  مواردنا 
لتطوير  وتفعيًال  والبيئة  السالمة  بمعايير  وااللتزام  واإلجتماعية  االقتصادية 
المحلي  المحتوى  زيادة  إلى  المؤسسة  سعت  فقد  التحلية  صناعة  وتوطين 

وتوطين صناعة التحلية وأن يكون ذلك من ضمن أساسيات استراتيجيتها.
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منــذ انطــاق رؤيــة المملكــة 2030 حرصــت المؤسســة ان تكــون مشــاريعها ومبادراتهــا وفًقــا  لتوجهــات القيــادة ،فــكان أحــد مبادراتهــا لبرنامــج التحــول الوطنــي 2020 بنــاء قــدرات المحتــوى المحلــي 
، ويعــد المحتــوى المحلــي فــي المؤسســة أحــد أهــم الممكنــات فــي التنميــة االقتصاديــة فــي مجــال تحليــة الميــاه المالحــة ، وعلــى ذلــك فقــد ســعت المؤسســة إلــى :

متابعة نسبة المحتوى المحلي بجميع مشاريع المؤسسة للعام 2018م• 
زيادة عدد مصادر المعرفة والمعلومات وتجديد الترخيص للبعض منها بعدد )7(مصادر.• 
تنفيذ )5( ورش عمل لنقل المعرفة و استدامتها .• 
زيادة عدد المستفيدين من المعارف )6718( مستفيد.• 
توفير االشتراك بالمجات العالمية المتخصصة + ملخصات لعدد )8( كتب للقيادات العليا وعدد )179( مشترك مختص.• 
توفير منصه إلكترونية باالنترنت لعرض الفرص االستثمارية بشكل مفصل وتستقبل من خاله استفسارات المصنعين والمستثمرين.• 
إقامة ورش للمستثمرين والمصنعين المحليين للتعريف بالفرص االستثمارية.• 

المشاركات

المشاركةالجهة المنظمةالبرنامج

) IKTIVA( أرامكومعرض و ملتقى اكتفاء
عرض الفرص االستثمارية بجناح خاص بالمؤسسة ومشاركتها 

في برنامج اكتفاء

 )AFED( عرض فرص قطع الغيارالقوات المسلحةمعرض القوات المسلحة أفد

ورشة عمل مع وحدة المحتوى المحلي و تنمية القطاع 
الخاص ) نماء ( 

تمكين القطاع الخاصنماء

غرفة الشرقيةورشة عمل مع غرفة الشرقية 
عرض الفرص االستثمارية و المشاريع القائمة و المستقبلية 

و آلية التأهيل و التسجيل بالمؤسسة

االتفاقيات

الهدف منهااالتفاقيات

إنشاء وتشغيل مركز االبتكار السعودي لتقنيات المياه بمقر المؤسسة بالجبيلاتفاقية بين المؤسسة و الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الموقعة بتاريخ 1440/2/28هـ

التعاون لتعزيز المحتوى المحلي بالصناعة  في القطاع الخاصاتفاقية بين المؤسسة و مجلس الغرف السعودي

المحتوى المحليالمحتوى المحلي

الكيماويات
% 85

المشاريع
المدنية اإلنشائية

% 80
القوى العاملة

% 93
قطع الغيار

% 31

توطين الصناعات



اإلمداد
بناًء على توجه المؤسسة لرفع كفاءة أداء األعمال المساندة اللوجستية 
من خالل مركزية تنظيمها اإلداري والخدمي والسعي نحو تطوير إجراءاتها 
منظومة  تقدمها  التي  الخدمات  أهمية  يبرز  وذلك  أعمالها،  حوكمة  و 

سلسلة اإلمداد و التموين لجميع قطاعات المؤسسة
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وتم تأهيل عدد من مقاولي الباطن

لعدد 15 مشروع رئيسي قائم
وتمت الموافقة على

1017 طلبًا  

استقبلت المؤسسة أكثر من

2552 طلب تأهيل
في 215 منافسة عامة

كما تم تسجيل أكثر من 4660 شركة
في برنامج التأهيل

91

حققــت اإلدارة العامــة لإمــداد توجهــات المؤسســة االســتراتيجية مــن خــال المســاهمة فــي 
رفــع الكفــاءة وترشــيد االنفــاق ودعــم التمّيــز التشــغيلي علــى مســتوى المؤسســة عــن طريــق 

رفــع مســتوى الخدمــات المســاندة والمقدمــة لكافــة مجــاالت األعمــال .

اإلنجازات
رفع كفاءة الدورة الشرائية من خال توحيد اآللية وتطوير اإلجراءات.• 
تحقيــق خفــض فــي تكاليــف العمليــات مــن خــال تفعيــل تخطيــط االحتياجــات والتوســع • 

فــي ابــرام االتفاقيــات.
تحقيــق خفــض فــي تكاليــف توفيــر  قطــع الغيــار  بمبلــغ ) 72.929.186( ريــال مــن خــال • 

تفعيــل آليــة التفــاوض مــع المورديــن و توفيــر المصــادر البديلــة.
تعزيــز توطيــن الصناعــة و زيــادة المحتــوى المحلــي مــن خــال رفــع نســب الشــراء المحلــي • 

بنســبة )33%( مقارنــة بـــ)26%( فــي عــام 2017م.
رفــع مســتوى الخدمــات والكفــاءة مــن خــال بنــاء عاقــات اســتراتيجية مــع المورديــن • 

المباشــر معهــم. والمصنعيــن والتعامــل 
المــوارد •  أنظمــة  مــع  بالتــوازي  اعتمــاد  منصــة  علــى  العمــل  وآليــة  إجــراءات  تفعيــل 

. سســية لمؤ ا
تقديــم الدعــم والمســاندة لمجــال األعمــال الرئيســية فــي المؤسســة مــن خــال تأميــن • 

عــدد )218( بنــد عاجــل لمحطــات تحليــة الميــاه وأنظمــة النقــل.
تحقيــق وفــر مالــي مــن خــال تخطيــط احتيــاج طلبــات الشــراء لجميــع محطــات التحليــة • 

وأنظمــة النقــل بقيمــة )172.635.335( ريــال ســعودي.

سلسلة اإلمداد

رفــع كفــاءة العمليــات ودعــم التميــز التشــغيلي مــن خــال إعــادة هندســة اإلجــراءات • 
للمؤسســة. واالجرائــي  التنظيمــي  الدليــل  فــي  وتوثيقهــا  التشــغيلية  العمليــات  لجميــع 

التحليــة •  )محطــات  االساســية  األعمــال  لمجــال  خدمــات  مشــاريع  عقــد   )115( توقيــع 
ريــال.  )956.049.105( بمبلــغ  المســاندة  األعمــال  ومجــاالت  النقــل(  وأنظمــة 

خفــض قيمــة المخــزون الراكــد بنســبة )9%( مقارنــة بنهايــة العــام 2017م كأحــد مخرجــات • 
مشــروع معالجــة األصنــاف الراكــدة وتصنيــف القطــع اإلســتراتيجية بجميــع مســتودعات 

المؤسســة.
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أوامر الشراء
عدد طلبات الشراء المعتمدة

3832 طلب
عدد األصناف لطلبات الشراء المعتمدة

16,268 صنف
قيمة طلبات الشراء المعتمدة

559,455,120 ريال

المنافسات
عدد المنافسات والطلبات المعلن عنها

234 منافسة
عدد المنافسات التي تم فتح مظاريفها

229 منافسة
عدد الكراسات التي تم شراؤها من منصة اعتماد

1138 كراسة
قيمة الكراسات التي تم شراؤها من منصة اعتماد

7,863,000 ريال

قطع الغيار
عدد أوامر الشراء
3.300 أمر شراء

عدد  االصناف التي تم  تأمينها/شرائها
10.806 أصناف

قيمة شراء قطع الغيار
326.093.479 ريال

سلسلة اإلمداد سلسلة اإلمداد

المخزون
قيمة المخزون 2,208,591,300 ريال

عدد األصناف 218,186 صنف
قيمة األصناف المستخدمة 470.751.297 ريال
قيمة األصناف المستلمة 364.037.907 ريال

2017
2,316,069,300 ريال 2018

2,208,591,300 ريال
مقدار الخفض في قيمة المخزون

%4.6



التخطيط االستراتيجي
البارز في  تبوء موقعها  لتتمكن من  إلى تفعيل استراتيجيتها،  المؤسسة  تسعى 
على  وترابطها  أعمالها  بتكاملية  وذلك   ،  2030 المملكة  رؤية  إنفاذ  خارطة 
المستوى االستراتيجي والتنفيذي ، حيث انها تلعب دورًا اساسيًا في التخطيط 
في  الرئيسيين  الشركاء  مع  الوطنية  االستراتيجيات  ووضع  المياه  على  للطلب 

قطاع المياه لتلبية االحتياج المتزايد.
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لمــا للتخطيــط االســتراتيجي مــن أهميــة فــي توحيــد الجهــود واألعمــال التــي تقــوم بهــا المؤسســة 
فــي ســبيل تحقيــق رؤيتهــا وتطلعاتهــا االســتراتيجية لألعــوام )5-10( القادمــة فإنهــا تســعى 

الجــل ذلــك :
أن نتطّور لنصبح مؤسسة تحلية مياه من الطراز العالمي.	 
أن نصبح جهة العمل المفضلة في السعودية.	 
أن نكون متقدمين رياديًا لحلول المياه المتنوعة.	 

وبناء عليه تم تفصيل مراحل العمل على تحديد أربع اولويات وهي:
تقوية العمليات االساسية.	 
تحويل نموذج مشاركة الموظفين.	 
استكشاف افاق جديدة ومبتكرة.	 
االحتياج إلى نموذج تشغيلي جديد.	 

وفــي إطــار دعــم تنفيــذ اســتراتيجية المؤسســة، تــم إطــاق مشــروع نظــام شــامل إلدارة األداء 
فــي المؤسســة، حيــث تــم العمــل علــى:

تصميم بطاقة شاملة لتقييم األداء المؤسسي الخاص بالمؤسسة.	 
تصميــم بطاقــات فرعيــة مــن بطاقــات تقييــم األداء المؤسســي لتكــون بمثابــة بطاقــات 	 

تقييــم أداء مختلــف ادارات المؤسســة. 
بناء نظام الكتروني لمتابعة مؤشرات األداء الرئيسية بصورة سلسة.	 
تصميــم لوحــات مراقبــة، لتتمكــن القيــادة العليــا فــي المؤسســة مــن اتخــاذ القــرار بصــورة 	 

اســتباقية ووفقــًا للحقائــق.
تفصيــل عمليــة تحديــد أهــداف مؤشــرات األداء الرئيســية والحوكمــة الشــاملة لضمــان 	 

التنفيــذ الســريع. 

يتــم فيــه جمــع خطــط األعمــال المخطــط 	  تطويــر نظــام خطــط األعمــال وهــو نظــام 
خطــة  مــع  مواءمتهــا  مــن  والتأكــد  خطــة  بــكل  الخاصــة  الميزانيــة  وتقديــر  لتنفيذهــا 

اإلجــراءات. جميــع  حوكمــة  ذلــك  فــي  بمــا   ، االســتراتيجية  المؤسســة 
الوحــدات 	  لكافــة  2019م  المالــي  العــام  أعمــال  خطــط  بيانــات  ادخــال  مــن  االنتهــاء 

التنظيميــة علــى النظــام اإللكترونــي وفــق آليــة وتسلســل محــدد، ســاهم فــي ســرعة 
جمــع احتياجــات الوحــدات التنظيميــة، وبنــاء ميزانيــة المؤسســة للعــام المالــي 2019م 

األلويــات. وترتيــب  الفعلــي،  لاحتيــاج  وفقــًا 
فيهــا 	  والمختصيــن  التنظيميــة،  الوحــدات  لمــدراء  عمــل  وورش  تعريفيــة  لقــاءات  عقــد 

لمناقشــة وتحديــد مؤشــرات االداء لــكل وحــدة, وتحديــد أســماء ممثليــن لهــا لــدى إدارة 
األداء.

اعــداد احتياجــات المؤسســة مــن الوظائــف ضمــن مشــروع ميزانيــة المؤسســة للعــام 	 
الماليــة.  وزارة  إلــى  ورفعهــا  )1440/1439هـــ(،  المالــي 

اعداد التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1440/1439هـ )2018(م.	 

بطاقة قياس األداء
تــم بحمــد اللــه تحديــد مؤشــرات قيــاس االداء لجميــع الوحــدات التنظيميــة فــي المؤسســة 
وحســب مــا هــو مخطــط لــه واالنتهــاء مــن عقــد ورش عمــل مناقشــة تصميــم وتحديــد هــذه 
المؤشــرات مــع قطاعــات وإدارات المؤسســة تــم خالهــا االســتعانة بمقارنــات معياريــة خارجيــة 
الوحــدات  مــن  ممثليــن  يضــم  عمــل  فريــق  تشــكيل  وتــم  العمــل،  لمجــال  لجهــات مشــابهة 

التنظيميــة للبــدء بالتنفيــذ.

التخطيط االستراتيجي

الوزنالمؤشرات القياديةالوزناألهداف االستراتيجيةالمحاور الرئيسية

السالمة واألمن والبيئة
%15

60%رفع مستوى األمن والسالمة

معدل حوادث الوفيات
نسبة التوصيات األمنية عبر المعالجة

معدل شدة اإلصابات
معدل تكرار اإلصابات المتسببة في ضياع الوقت

القيمة المالية للخسائر الناتجة عن الحرائق

%40
%20
%20
%10
%10

معدل نسبة اإللتزام بالمعايير البيئية 40%ضمان اإللتزام بالمعايير البيئية المحلية والعالمية
100%) المياه الرجيع ، إنبعاثات المداخن ، الهواء ، المحيط ، و الضوضاء (

التواجدية ومعامل السعة
%30

100%معامل السعة للمياه60%رفع كفاءة محطات التحلية

100%معامل تواجدية المياه20%رفع مستوى تواجدية محطات التحلية

100%معامل ضخ المياه20%رفع مستوى كفاءة أنظمة النقل

الموارد المالية
%20

90%رفع مستوى كفاءة أنظمة النقل
تكلفة إنتاج المتر المكعب من المياه
تكلفة نقل المتر المكعب من المياه
تكلفة توليد الميجاواط من الكهرباء

%50
%30
%20

إجمالي اإليرادات المحصلة  السنوية10%رفع كفاءة إدارة الموارد المالية
نسبة الفواتير المتأخرة 

%60
%40

إدارة المشاريع
%20

100%رفع كفاءة إدارة المشاريع

نسبة إنجاز المشاريع الرأسمالية حسب المخطط الزمني
نسبة إنفاق المشاريع الرأسمالية حسب الميزانية

نسبة إنجاز المشاريع التشغيلية حسب المخطط الزمني
نسبة إنفاق المشاريع التشغيلية حسب الميزانية

%35
%35
%15
%15

رأس المال البشري
%10

50%رفع كفاءة تخطيط القوى العاملة

نسبة التسرب الوظيفي ألصحاب األداء المرتفع 
الفترة الزمنية للتوظيف

نسبة مطابقة العمل الفعلي للوصف الوظيفي
نسبة  الوظائف الشاغرة

%50
%20
%15
%15

نسبة مطابقة البرامج التدريبية للمسارات الوظيفية الفعلية 30%رفع كفاءة وقدرات الموارد البشرية
نسبة تنفيذ خطة التعاقب الوظيفي  30 منصب قيادي

%60
%40

20%رفع مستوى رضا العاملين

معدل الرضا الوظيفي
نسبة العاملين المتأخرة مستحقاتهم المالية 

معدل الرضا عن الشكاوى المغلقة  
نسبة الشكاوى المغلقة

متوسط الفترة الزمنية إلغاق  الشكاوي

%40
%40
%10
%5
%5

سلسلة اإلمداد
%5

100%تحسين عمليات سلسلة اإلمداد

متوسط الفترة الزمنية للمنافسات )من الطرح للتعاقد أكثر من 50 مليون(
متوسط الفترة الزمنية للمنافسات )من الطرح للتعاقد أقل من 50 مليون(

متوسط الفترة الزمنية لتوفير قطع الغيار للشراء المباشر المحلي
متوسط الفترة الزمنية لتوفير قطع الغيار للشراء المباشر الخارجي

نسبة المخزون الراكد
قيمة المخزون الراكد 

نسبة المصروف من المخزون الكلي 

%30
%20
%10
%10
%10
%10
%10

بطاقة أداء المؤسسة
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المحاور الرئيسية لبطاقة أداء المؤسسة

السالمة واألمن والبيئة
نتطلع إلى بيئة عمل آمنة في جميع مواقع المؤسسة تضمن إستمرارية

اإلنتاج مع االلتزام بالمعايير البيئية المحلية والعالمية

التواجدية و معامل السعة
نتطلع إلى محطات وأنظمة نقل ذات كفاءة عالية تضمن تغطية

الطلب على المياه المحالة للجهات المستفيدة

الموارد المالية
نتطلع إلى تحقيق تكاليف ذات تنافسية عالية في انتاج المياه والكهرباء ، إضافة إلى إيجاد

نظام إدارة فعالة للموارد المالية تضمن تحصيل اإليرادات وسداد المستحقات
في الوقت المناسب

إدارة المشاريع
نتطلع إلى إدارة فعالة للمشاريع الرأسمالية والتشغيلية ملتزمة بالجودة

والوقت والتكلفة

رأس المال البشري
نتطلع إلى معدالت رضا عالية للعاملين ورفع قدرات وكفاءة العاملين

وتحسين تخطيط القوى العاملة

سلسلة اإلمداد
نتطلع إلى سلسلة إمداد ذات كفاءة عالية توفر متطلبات المؤسسة

في الوقت المناسب وتحافظ على المستويات المالئمة للمخزون

5%
15%

10%

20%

20%

30%

منهجية بطاقة أداء المؤسسة للوحدات التنظيمية

ضمان تغطية
األهداف التشغيلية
لمهام اإلدارة العامة

ربط األهداف التشغيلية
بمؤشرات األداء

تحديد المستهدفات
والمتطلبات

إعتماد بطاقة
األداء لإلدارة العامة

متابعة دورية
لبطاقة أداء

اإلدارة العامة

مراجعة بطاقة
األداء لإلدارة العامة

ربط األهداف التشغيلية
بالمؤسسة

سيتم عمل هذه الخطوات عن طريق 2-1
ورش عمل مع اإلدارات العامة
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التحول الوطني

مــع انطــاق برنامــج التحــول الوطنــي 2020 شــاركت المؤسســة بفعاليــة فــي البرنامــج حيــث تــم 
تحديــد أربــع مبــادرات رئيســية للمؤسســة ضمــن برنامــج التحــول الوطنــي وهــي:

تعزيز المصادر من المياه المحالة
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى رفــع القــدرة اإلنتاجيــة للمؤسســة عــن طريــق إنشــاء محطــات تحليــة 
بإجمالــي ســعات تصميميــة ) 780,000 م³/يــوم ( وإنشــاء خطــوط نقــل رئيســية بيــن المــدن 
بإجمالــي اطــوال يصــل إلــى )2250 كــم( لربــط محطــات اإلنتــاج بالمــدن المســتهدفة، وتعتبــر 
هــذه المبــادرة مــن المبــادرات المحوريــة فــي قطــاع الميــاه لمــا لهــا مــن مســاهمة كبيــرة فــي 
زيــادة كميــات الميــاه المحــاة المنتجــة يوميــا لاســتخدام الحضــري والتــي مــن المخطــط ان تصــل 

إلــى )مليــون 6.5 م³/ يــوم( بنهايــة عــام 2020 .
نسبة إنجاز المبادرة )%18(

البــدء فــي تنفيــذ مشــروع انشــاء محطــة تحليــة الشــعيبة - 4 بالتناضــح العكســي بســعة • 
إنتاجيــة تصميميــة تصــل إلــى )400,000 م³/يــوم(

إنتاجيــة •  بســعة  الثانيــة  المرحلــة  الشــعيبة  تحليــة  محطــة  فــي  التحليــة  وحــدة  تشــغيل 
)91,200م³/يــوم( إلــى  تصــل  تصميميــة 

البــدء فــي تنفيــذ مشــروع المرحلــة الثانيــة للخــزن االســتراتيجي فــي مكــة المكرمــة والمرحلــة • 
ــا بســعة تخزينيــة تصميميــة تصــل  األولــى فــي الطائــف التــي تهــدف إلــى انشــاء )17( خزاًن

إلــى )17,300م³/خــزان(
البــدء فــي تنفيــذ مشــروع إنشــاء نظــام نقــل ميــاه عرفات-الطائــف بإجمالــي اطــوال تصــل • 

إلــى )45 كيلومتــر( وطاقــة تصميمــة )176,400 م³/يــوم(
البــدء فــي تنفيــذ مشــروع توريــد وتركيــب وتشــغيل محطــات متنقلــة لتحليــة الميــاه بســعة • 

إنتاجيــة تصميميــة تصــل إلــى ) 30,000 م³/يــوم (

زيادة الكفاءة واألداء
ــن قــدرات المؤسســة  ــر وتمكي ــذ منظومــة مــن البرامــج لتطوي ــى تنفي ــادرة إل تهــدف هــذه المب
ــة مــن خــال رفــع الكفــاءة التشــغيلية والرأســمالية  ــاج المائــي بكفــاءة وفاعلي ــة االحتي فــي تلبي

للمؤسســة وخفــض التكاليــف وزيــادة فــرص جــذب االســتثمارات.
نسبة إنجاز المبادرة )%37(

ــاه المحــاة من)3,500,000م³/يــوم( إلــى )5,000,000م³/يــوم ( بــدون •  ــاج المي ــادة إنت زي
أن يكــون هنــاك زيــادة فــي تكاليــف اإلنتــاج، أي توفيــر تكاليــف انشــاء محطــة تحليــة تقــدر 

ــال ســعودي  ــغ )7,000,000,000( ري بمبل
انطاق أعمال تأسيس مركز متكامل إلدارة المشاريع الكبرى في المؤسسة.• 
القــرار •  ودعــم  الخبــرة  نظــم  وبرامــج  الشــاملة  االلكترونيــة  األنظمــة  مشــاريع  انطــاق 

بالمؤسســة.

تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تخصيــص مشــاريع المؤسســة المســتقبلية وأصولهــا الحاليــة عــن 
ــاه المحــاة لمشــاركة القطــاع الخــاص  طريــق طــرح مــا يقــارب )2,600,000 م³( مــن إنتــاج المي
الكفــاءة  وتحســين  المســتقبلية،  المشــاريع  فــي  الحكومــي  التمويــل  علــى  االعتمــاد  لتقليــل 

والفاعليــة، والوصــول إلــى اســتدامة ماليــة، وإضافــة عوائــد ماليــة للمملكــة.
نسبة إنجاز المبادرة )%23( 

بناء قدرات المحتوى المحلي
تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تعزيــز ريــادة المملكــة فــي مجــال صناعــة تحليــة ميــاه البحــر مــن 
ــر قــدرات واعــدة وخدمــات متميــزة لصناعــة التحليــة، وعقــد  خــال بنــاء بيــت خبــرة تميــز وتطوي

االتفاقيــات مــع الشــركات والهيئــات الوطنيــة بهــدف توطيــن هــذه الصناعــة.
نسبة إنجاز المبادرة )%47(

التصميــم •  مرحلــة  فــي  والبــدء  للميــاه  العالمــي  التميــز  مركــز  تأســيس  أعمــال  إنطــاق 
للمركــز. التفصيلــي 

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن المؤسســة ومدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلوم والتقنيــة والهيئة • 
العامة للمنشــآت الصغيرة والمتوســطة ضمن اتفاقيات المحتوى المحلي بالمؤسســة

توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن المؤسســة والشــركة العربيــة الســعودية لاســتثمارات الصناعيــة • 
)دســر( ضمــن اتفاقيــات المحتــوى المحلي بالمؤسســة

المحتــوى •  اتفاقيــات  )ايســا( ضمــن  المؤسســة ومجموعــة  بيــن  تفاهــم  مذكــرة  توقيــع 
بالمؤسســة. المحلــي 

متابعة المشاريع
يعمــل مكتــب إدارة المشــاريع فــي المؤسســة علــى تنظيــم وإدارة المــوارد، بطريقــة تمّكــن مــن 
إنجــاز المشــروع بمراعــاة عوامــل )الجــودة، التوقيــت، التكلفــة، متابعــة ســير جميــع المشــاريع(
وذلــك لمعالجــة أي انحرافــات ناتجــة عــن تنفيــذ المشــروع بحيــث تكــون المخرجــات داعمــة 

للخطــة االســتراتيجية.
الهــدف: مراقبــة ومتابعــة مشــاريع المؤسســة وابــداء التوصيــات لرفــع أداء مســتوى تنفيــذ 

المشــاريع.
نمــوذج التطبيــق: نمــوذج )Supporting PMO( حيــث يوفــر الدعــم لكافــة إدارات ومحطــات 

المؤسســة إلدارة مشــاريعهم خــال دورة حيــاة المشــروع )نمــاذج، أدوات دعــم فنــي(
الوضــع الحالــي: تــم تشــغيل مكتــب إدارة المشــاريع وهــو مجهــز بــاألدوات والتقنيــات الازمــة 

إلدارتــه بكفــاءة.



الموارد البشرية
ُتولي المؤسسة إهتمامًا كبيرًا لبرامج توظيف وتطوير الكفاءات الوطنية 
العاملة ورفع قدرتها الفنية، لتشغيل وصيانة منشآتها بأيدي وطنية ذات 
مجال  في  السعودة  نسبة  بلوغ  إلى  أدى  ما  وهو  عالية،  وكفاءة  قدرة 

التشغيل والصيانة للعام المالي 1439 / 1440 هـ ( 93 % ).
بتنفيذ  الكفاءات  هذه  وتأهيل  تطوير  سبيل  في  المؤسسة  قامت  وقد 
عدد من البرامج التدريبية، إضافة إلى المشاركة في الندوات والمؤتمرات 
المتخصصة داخليًا وخارجيًا، فضًال عن إتاحتها الفرصة لعدد من الموظفين 
لالنخراط في برامج االبتعاث الداخلي والخارجي، للحصول على مؤهالت 

علمية عليا تسهم في تحقيق رسالة المؤسسة.
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التدريب التعاوني:

وحدة العمل
عدد الطالب

المجموع
الجامعاتالمعاهدالكليات التقنية

001818المركز الرئيسي
1004555محطات الشعيبة
1263452محطات الشقيق

43181172محطات الجبيل
5016معهد األبحاث
2302750محطات جدة
6311276محطات ينبع

5881783معهد الخبر

21433165412المجموع

توفير خدمة التعلم اإللكتروني للموظفين على مستوى المؤسسة كما يلي:	 

1371مجموع عدد الرخص على مستوى المؤسسة
1073عدد الرخص المستخدم فعليًا                 

3381إجمالي عدد ساعات التدريب التي تم اجتيازها

إعداد الخطوات التحضيرية لبرنامجي التعاقب الوظيفي ومجموعة المواهب.	 
إعــداد مصفوفــة التأثيــر والتعقيــد للوظائــف القياديــة بالتوافــق مــع برنامــج الملــك ســلمان 	 

لتنميــة المــوارد البشــرية وإعــداد آليــة تقييــم للمرشــحين للتعاقــب. كمــا تــم إعــداد مصفوفة 
األداء واإلمكانــات إلنشــاء مجموعــة مواهــب المؤسســة )Talent Pool(، ومزمــع إشــراك 

اإليفاد واالبتعاث للدراسة:
تقــوم المؤسســة بإتاحــة الفرصــة لمنســوبيها للحصــول علــى درجــات علميــة ومؤهــات عليــا 
عبــر ابتعــاث وايفــاد الكفــاءات المؤهلــة للدراســة فــي أفضــل الجامعــات والجهــات األكاديميــة 
منســوبي  عــدد  التالــي  الجــدول  ويوضــح  المملكــة،  وخــارج  داخــل  المعتمــدة  والتدريبيــة 
المؤسســة المبتعثيــن والموفديــن لنيــل الشــهادات العلميــة ولتبــادل الخبــرات العلميــة ممــا 
يمكــن المؤسســة مــن بنــاء كــوادر مؤهلــة ومحترفــة فــي بيئــة العمــل و رفــع مســتوى االحترافيــة 

المهنيــة وتطويرهــا مــن خــال تمكيــن العامليــن لديهــا مــن الحصــول علــى مؤهــات عليــا.

موظفو المؤسسةوظيفتك بعثتك

مكان دكتوراةماجستيربكالوريوسالمرحلة
دكتوراةماجستيرالبعثة

33داخلي35390األولى

22خارجي44292الثانية

55المجموع35114الثالثة

114796المجموع

ــة العاملــة وتطويرهــا ورفــع  تعنــى اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية بتخطيــط الكفــاءات الوطني
قدراتهــا المهاريــة والفنيــة وإدارة العمليــات ذات الصلــة آخــذة بعيــن االعتبــار رفــع مســتوى 

الخدمــات إلــى الحــد األعلــى . 

اإلنجازات
الفعاليات التدريبية

نوع الفعالية

خارج المملكةداخل المملكة

عدد  عدد الفعاليات
عدد عدد الفعالياتالمشاركين

المشاركين

78925ملتقيات

214812مؤتمرات  26

214533معارض

51411منتديات

641310ورش عمل

14112763556دورات تدريبية

182148258131المجموع

البرامج التطويرية

جهــة خارجيــة محايــدة لتقييــم المرشــحين للبرنامجيــن بهــدف تحديــد مســتوى جاهزيتهــم 
وخطــط التطويــر الفرديــة الازمــة. 

وضــع مســارات تدريبيــة لجميــع العوائــل الوظيفيــة المرتبطــة بالجــدارات والبالــغ عددهــا 	 
35 عائلــة. 

عكــس الهيــاكل علــى النظــام اآللــي وإشــراك اإلدارات والمحطــات بالمؤسســة عبــر جــوالت 	 
ميدانية.

تعديــل أوضــاع أكثــر مــن )5000 عامــل( عــن طريــق تعديــل الحــد األعلــى لـــ 766 وظيفــة 	 
)التجميــد(

تعيين كفاءات من العنصر النسائي في إدارات مختلفة في المركز الرئيسي.	 
تفعيل مسير موحد للرواتب وما في حكمها على مستوى الساحلين.	 
فــي 	  مستشــفيات  بإضافــة  المؤسســة  لمنســوبي  المعتمــدة  الطبيــة  الشــبكة  توســيع 

المناطــق النائيــة داخــل المملكــة، وإضافــة مستشــفيات خــارج المملكــة )الكويــت والبحريــن(.
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برنامج
إدارة المواهب

برنامج تطوير
القادة الحاليين

برنامج تطوير
القيادات الواعدة

برنامج
التعاقب الوظيفي

موظفون جاهزون لشغل
المناصب القيادية فور شغورها

ُتعزز القيادة المؤسسية الثقافة والقيم
وُترسخ روح الفريق الواحد
وَتبني قيادات المستقبل

القوى العاملةالبرامج التطويرية

عامًال10,100
% 97,5

نظام
التشغيل والصيانة

% 2,5
نظام

الخدمة المدنية

نسبة السعودة %93



مركز التدريب
المياه  قطاعات  في  للعاملين  التقني  والتطوير  التأهيل  في  متخصص  مركز 
التدريب  وتقنيات  أساليب  أحدث  باستخدام  الصناعية  والمنشئات  والطاقة 
مؤهلة  بشرية  كفاءات  بواسطة  عالمية  معايير  وفق  االستراتيجية  والشراكات 

ضمن بيئة عمل آمنة.
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يعنــى مركــز التدريــب باســتقطاب وتأهيــل حديثــي التخــرج مــن الجامعــات فــي التخصصــات 
فــي  للعمــل  الصناعيــة  والكليــات  التقنيــة  الكليــات  مــن  التخــرج  الهندســية وكذلــك حديثــي 
مجــال صناعــة التحليــة وإنتــاج الطاقــة عــن طريــق البرامــج التأهيليــة بالمركــز ، كمــا يعنــى بتطويــر 
ورفــع كفــاءة العامليــن علــى رأس العمــل بالمؤسســة عــن طريــق البرامــج التأهيليــة ، اضافــة 
إلــى تقديــم البرامــج التأهيليــة والتطويريــة لمنســوبي القطاعــات العامــة والخاصــة فــي اطــار 

التشــغيل االســتثماري للمركــز ، مــع االهتمــام بجانــب المســئولية المجتمعيــة وتقديــم 

البرامج والخدمات التدريبية للمجتمع المحلي ، ويهدف المركز إلى : 
- وضــع خطــط تدريــب بمــا يخــدم أهــداف الســعودة وتطويــر المهــارات ودراســة االحتياجــات 

التدريبيــة.
- تنفيذ البرامج التأهيلية لحديثي الخبرة من المهندسين والمشغلين والفنيين.

- البرامــج التطويريــة لموظفــي المؤسســة فــي شــتى المجــاالت الفنيــة و اإلداريــة وخطــط 
التــدرج الوظيفــي.

- التعــاون والتنســيق مــع المؤسســات العامــة والخاصــة فــي المجــاالت المتعلقــة بالتدريــب 
والتعليــم المســتمر

- تصنيف المدربين السعوديين مهنيًا ومنحهم الشهادات المناسبة بناء على ذلك.
- إعداد الحقائب التدريبية وما يستلزم ذلك من تصميم ومراجعة واعتماد.

اإلنجازات 
احــدث 	  وفــق  وتجهيزهــا  قاعــة   26 لعــدد  التدريبيــة  القاعــات  تأهيــل  مشــروع  تدشــين 

التعليميــة. واالســاليب  التقنيــات 
تدشــين نظــام إدارة التعلــم )LMS( حيــث تــم أتمتــة كامــل العمليــة التدريبيــة وتفعيلهــا 	 

لعمــوم العامليــن .
 	. )INFOR( تدشين نظام تخطيط صيانة مركز التدريب
ــة الســعودية للمهندســين لتدريــب عــدد )888( مهندًســا فــي 	  ــة مــع الهيئ ــع اتفاقي توقي

مركــز التدريــب وتأهيليهــم لســوق العمــل.
تدشين النظام االلكتروني إلدارة القبول للدورات التأهيلية.	 
حصول المركز على جائزة الشيخ خليفة لابداع الحكومي.	 
الحصــول علــى اعتمــاد فــي تقييــم المضخــات مــن معهــد الهيدروليــك االمريكــي لمدربيــن 	 

مركز التدريب

اثنيــن مــن منســوبي المؤسســة .
الحصــول علــى اعتمــاد مــن جامعــة برليــن فــي الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة لمــدرب 	 

واحــد .
حفظ حقوق وتسجيل 14 منهًجا في مكتبة الملك فهد الوطنية .	 
تخريج عدد 121متدرًبا في الدورة التأهيلية 47.	 
تدريب عدد 200 متدرب في الدورة التأهيلية 48.	 
تدريب عدد 1830 من عاملي المؤسسة في برامج مركز التدريب التطويرية.	 
تدريب عدد 1833 من عاملي المؤسسة في برامج الخطط التدريبية الخارجية.	 

إحصائية برامج مركز التدريب بالجبيل

عدد المتدربينمسمى الدورة

121الدورة رقم )47( للمشغلين و الفنيين

200الدورة رقم )48( للمشغلين و الفنيين

321المجموع

 



المالية
أولت المؤسسة إهتماما متزايًدا لتطوير منظومتها المالية وذلك نتيجة للقناعة 
المتزايدة بأهمية الدور الذي يمكن لهذة المنظومة أن تلعبه في مسيرة التنمية 
اإلقتصادية و العملية للمؤسسة ويأتي هذا اإلهتمام ايضًا في إطار التوجهات 
نحو  المؤسسة  توجه  معززًا  قوي  اقتصاد  نحو  المملكة  تقودها  التي  الحديثة 
داعمة  متكاملة  باستراتيجية  وربحية  كفاءة  اكثر  إقتصادي  قطاع  في  رؤيتها 

للتوجهات الحالية و المستقبلية
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اإلنجازات

لمــا لإيــرادات مــن أهميــة أولــت المؤسســة جهدهــا لزيــادة وتحصيــل إيراداتهــا مــن عمائهــا حيــث قامــت بمراجعــة إجــراءات التحصيــل وحوكمتهــا وتفعيــل قنــوات التواصــل 
وتحقــق لهــا مــا أرادت ، حيــث زادت نســبة تحصيــل اإليــرادات  160 % ، وجــاءت أبــرز إنجــازات اإليــرادات علــى النحــو التالــي :

• توقيع إتفاقيات بخصوص اإليرادات 
• إصدار آلية اإلمداد و التأجير
• نماذج لإفصاح ربع سنوية

• مسح لجميع مواقع المؤسسة

اإليرادات

اإليرادات
بلغـــت  ايـــرادات  اجمالـــي  إلـــى  الوصـــول 
1,054,118,127 ريـــال خـــالل ســـنة حيث لم 
تصل المؤسســـة إلى هـــذا الرقم من اجمالي 

اإليرادات طوال فترة عمر المؤسسة .

االستحقاقات
الموظفيـــن والمورديـــن  صـــرف مســـتحقات 
خالل فترات قياسية تصل إلى يوم للموردين 

الخارجيين و 3 أسابيع للموظفين 

المسيرات
بوقت  ورفعها  الموظفين  مسيرات  توحيد 
واحد أدى إلى تسريع وتوحيد وقت الصرف 
والوقت  الجهد  وتقليل  الموظفين  لجميع 

المبذول لمتابعتها

الحسابات
االقفال التجاري بشكل شهري حيث أن هذا 
تعمل  المؤسسة  كون  في  يتمثل  االجراء 
الشركات  لكبرى  مواكبة  تجارية  أسس  على 
تنظيم  في  ذلك  يساهم  حيث  المتميزة 

االعمال بين قطاعات المؤسسة .

2017
406,512,603

2018
1,054,118,127

نمو في اإليرادات لعام 2018

بمقدار %160
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صرف مستحقات الموردين والمقاولين

الشركات األجنبية
( قطع الغيار )

الموردين والمقاولين 
( الصرف من اإليراد )

الموردين والمقاولين
 (إصدار أمر دفع من وزارة المالية)

3 أيام2017 م

10 أيام5 أياميوم

20 أيام10 أيام

2018 م

الوسائل

التواصل
وعقد االجتماعات

مراجعة
مسوغات الصرف

تفعيل خاصية التصعيد
وتقارير المتابعة

االستعالم عن
الدفعات الكترونيًا

تقليل التواقيع على
سند الصرف من 3-6

وضع إيميل لإلدارة 
لتلقي الشكاوي

المتابعة قبل
رفع المطالبة 

إدارة التأمين

المنجزات

%9
توفير مبلغ
3,319,005

التأمين على الممتلكات، السيارات،
 النقل البحري، أجسام السفن

التأمين الطبي للعاملين 

%20
توفير مبلغ

21,199,545

نسبة تحصيل المطالبات

%88

تحديث بيانات السيارات 
مع الجهات ذات العالقة 
والتأمين عليها بالكامل. 

عقد دورات تدريبية 
وورش عمل متخصصة 
موجهة للعاملين في 

مجال التأمين 
بالمؤسسة. 

مراجعة وتحديث كراسات 
الشروط والمواصفات 
لجميع المنافسات. 

إضافة تغطية 
المسؤولية تجاه الغير 
لوثيقة الممتلكات بحد 
أعلى 5,000,000 ريال .

اإلنتهاء من دليل إجراءات 
عمل اإلدارة وتحديثها.
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جهود الشئون المالية لتحسين مخرجات التقارير المالية والتكاليف

• ربط نظام المستودعات مع نظام الصيانة.

األنظمة المساعدة

• ربط نظام األصول مع نظام الصيانة بجده.

ربط األصول

• تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لوضع منهجية للتكاليف.

التكاليف 

• بدء مشروع حصر جميع أصول المؤسسة وإعادة تقييمها.

حصر األصول

• إقفال السنوات السابقة.
• إقفال السنة في الموعد المحدد.

• مراجعة التوجيهات المحاسبية.
• اإلقفال الشهري.

• دليل حسابات. 
• تنظيف البيانات المالية.
• إصدار قوائم ربع سنوية.

• استكمال الربط مع ديوان المراقبة.

الحسابات

التطوير
التحسين

استشراف التميز

2019
2018

2020



تقنية المعلومات
تعتبر تقنية المعلومات رافدًا أساسيًا لتعزيز القدرات بالمؤسسة وجزًءا حيوًيا لدعم 
مجال العمل األساسي في صناعة تحلية المياه ونقلها و توليد الكهرباء ولذلك 
فإن الخدمات اإللكترونية التي تقدمها واألنشطة التي تمارسها ذات طابع حيوي 
وملموس النتائج. ولقد ساهمت اإلدارة التنفيذية لتقنية المعلومات في عمل 
مكنت  إذ   ، التنظيمية  المؤسسة  وحدات  مستويات  جميع  على  نوعية  نقلة 
الجهات المستفيدة من التواصل والتخاطب وتبادل المعلومات وتسيير األعمال 

بكل يسر وسهولة وبشكل آمن
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األمن السيبراني:
تشفير االتصال على شبكة تقنية المعلومات الواسعة بين المركز الرئيسي والفروع .  	 
رفع كفاءة النسخ االحتياطي أمنيًا باستخدام تقنيات حديثة.  	 
تطبيق نظام التصدي لمخاطر البرمجيات الضارة.	 
رفع مستوى كفاءة البريد من االخطار السيبرانية باستخدام تقنيات حديثة.	 
 	  . )Disaster Recovery( تجهيز وتفعيل موقع للتعافي من الكوارث
عمــل االختبــارات الدوريــة االفتراضيــة الختــراق شــبكة المؤسســة لســد الثغــرات فــي حــال 	 

وجودهــا.
تحقيق المتطلبات األساسية للهيئة الوطنية لألمن السيبراني.	 

الخادمات وقواعد البيانات:
رفــع الكفــاءة التشــغيلية عبــر توفيــر خــوادم إتــش بــي ذات مواصفــات عاليــة و كفــاءة 	 

تشــغيلية.  
توحيــد أعمــال الصيانــة والتشــغيل )مثــل النســخ االحتياطــي، مكافحــة الفيروســات، ترقيــة 	 

أنظمــة التشــغيل، متابعــة األداء(.
ارتفاع نسبة التواجدية إلى 99.9% وفق معايير مايكروسوفت.  	 
نقل األنظمة الامركزية من الفروع إلى المركز الرئيسي.	 

تطوير أنظمة االتصاالت المتكاملة :
تكامل أنظمة االتصاالت واالجتماعات المرئية لعدد )14,000( نقطة.	 
توثيق تكاليف الخطوط المباشرة و توثيق تكاليف الشرائح.  	 
التكامل مع أنظمة تخطيط موارد المؤسسة.	 

تطوير شبكات تقنية المعلومات :
تطويــر شــبكات تقنيــة المعلومــات فــي فــروع المؤسســة وربــط مواقــع جديــدة بشــبكة 	 

المؤسســة كخطــوط األنابيــب ومبانــي المســتودعات ومبانــي االمــن الصناعــي ورفــع 
اســتيعاب خدمــات تقنيــة المعلومــات مســتقبًا.

زيادة عدد نقاط الشبكة بمقدار )1766( نقطة للمكاتب الجديدة.	 
استبدال وتركيب كيابل فايبر تغطية بطول )102كلم(.	 
استبدال الكبائن الحالية لزيادة االعتمادية وتوفير الدعم وعددها )335( كبينة.	 

دعم و تشغيل التطبيقات:
تفعيــل نظــام إدارة أصــول المؤسســة فــي مركــز التدريــب بالجبيــل و أنظمــة نقــل ميــاه 	 

الشــقيق وأنظمــة نقــل ميــاه الجبيــل – الريــاض .
تفعيــل التعامــات اإللكترونيــة الحكوميــة بربــط المؤسســة آليــا بنظــام )شــامل( التابــع 	 

لديــوان المراقبــة العامــة باســتخدام الشــبكة الحكوميــة األمنــة.

سياسة اإلدارة التنفيذية لتقنية المعلومات:
ضبط إجراءات الخدمات المقدمة باستخدام النماذج الازمة لذلك.	 
ضبط أعمال تطوير األنظمة والتطبيقات.  	 
تحديد لألدوار والمسؤوليات.	 
رفع جودة المخرجات التقنية.	 
دعم الجهات الرقابية.	 

تقنية المعلومات



االتصال المؤسسي
يقوم االتصال المؤسسي بدعم الخطط االستراتيجية للمؤسسة والمتوافقة مع 
أهداف برنامج التحول الوطني 2020 م ورؤية المملكة 2030 م، من خالل رؤية 
العاملين  وتمييز  وعالميًا،  داخليًا  للمؤسسة  الريادية  الصورة  إبراز  تعتمد  متطورة 

ككوادر وكفاءات نخبوية تقود المؤسسة.
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توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات مــع عــدد مــن الجهــات عــن طريــق االتصــال المؤسســي . ومنهــا علــى 	 
ســبيل المثــال :

- جمعية زهرة لسرطان الثدي .
- جمعية أصدقاء البيئة .

- جمعية شهداء الواجب .
- جمعية الزهايمر .

المشــاركة فــي مهرجــان الجنادريــة و تشــكيل فريــق لذلــك وكان مــن ضمــن الــزوار لجنــاح التحليــة 	 
معالــي وزيــر البيئــة والميــاه والزراعــة .

تغطية كافة الفعاليات التي تشارك فيها المؤسسة وبثها في وسائل التواصل االجتماعي .• 

ترويج لألفام الوثائقية عن المؤسسة على منصات التواصل .	 
رفــع عــدد البرامــج والفعاليــات التــي تنظمهــا اإلدارة وبتكاليــف أقــل مقارنــة مــع األعــوام الماضيــة 	 
.
رفــع مســتوى الــوالء الوظيفــي وذلــك بدعــم اإلدارات المركزيــة إلقامــة حفــل تكريــم الموظفيــن 	 

المميزيــن عــام 2018م 
علــى 	  المنافســة  فــي  والدخــول  المقاوليــن  تأهيــل  آليــة   ( عــن  تعريفيــة  عمــل  ورشــة  تنظيــم 

.  ) المؤسســة  محطــات  مســتوى  علــى  الميكانيكيــة  اإلتفاقيــات 
القطاعــات إلجتمــاع 	  كافــة  فــي  العامليــن  تســتهدف  والتــي  خيــر(  )جمعتنــا  فعاليــات  إطــاق 

العامليــن فــي مختلــف مواقعهــم . بيــن  الترابــط  لتعزيــز  بأجــواء وديــة  مســائي 
اإلعــداد لتنظيــم فعاليــة مشــاركة المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة فــي القمــة العالميــة 	 

للميــاه 2019م ، التــي ُتقــام فــي إمــارة ابــو ظبــي بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة الشــقيقة .
تنسيق مشاركة المؤسسة في فعاليات برنامج ) تسهيل( بتنظيم الغرفة التجارية .	 

االتصال المؤسسي

مشاركة المؤسسة في إحتفاالت المملكة بالذكرى الرابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود .	 
تنظيم حملة التبرع بالدم لمنسوبي المؤسسة .	 
إطاق مبادرة المحافظة على البيئة بمشروع تشجير مرافق التحلية تحت مسمى )أرعاها ترعاني( 	 
تأسيس نادي الخطابة ) توستماسترز ( في الساحل الغربي كمرحلة أولى .	 
إطاق الحملة التوعوية للعاملين لتعارض المصالح ووثيقة أخاقيات العمل وبيان اإلفصاح .	 
تنظيم مشاركة المؤسسة في الملتقى السعودي للجودة في دورته الثانية .	 
تنظيم فعالية اليوم العالمي للجودة 2018م .	 
تنسيق مشاركة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بجائزة األمير سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه مع الشركات الدنماركية في رحاب جامعة الملك سعود .	 
المشاركة بمعرض في ملتقى التوظيف السنوي بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية )كاوست(.	 
المشاركة في معرض )خطة( للتوظيف .	 
المشاركة في االحتفاء باليوم العالمي للغة العربية . 	 



الجودة
تقوم المؤسسة ومنذ انشائها على تبني الجودة في جميع عملياتها من خالل 
تطبيق نظم ادارة الجودة المختلفة، وقد تجاوزت المؤسسة هذه المرحلة إلى 
العمل  إجراءات  نمذجة  فيها  يتم  والتي  المتميزة  النمذجة  وهي  أخرى  مرحلة 
منهجيات  تطبيق  وفعالة من خالل  حديثة  اساليب  وباستخدام  متميزة  بطريقة 

حديثة وادوات آلية مبتكرة
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تبنــت اإلدارة العامــة للجــودة وتميــز األعمــال تطبيــق أفضــل الممارســات والمواصفــات العالميــة 
والفاعليــة  الماليــة  الكفــاءة  لزيــادة  العمليــات  وحوكمــة  بتصميــم  الجــودة  إدارة  نظــم  فــي 

التشــغيلية وذلــك مــن خــال: 
تحسين القدرة والكفاءة المالية والعمليات	 
توحيد أنظمة تطبيق الجودة على مستوى المؤسسة	 
تحقيق االلتزام المؤسسي بالعمليات واإلجراءات	 
التحسين والتطوير المستمر على كافة المستويات	 
رضا العماء وتحسين تجربة المستفيدين	 

اإلنجازات
تطوير أعمال المطابقات المعيارية ألنظمة الجودة

تطبيــق نظــام اإلدارة البيئيــة بالمحطــات لرفــع االداء البيئــي وضمــان التحكــم والمراقبــة 	 
وقيــاس الفعاليــة، ذلــك مــن خــال تبنــي تطبيــق أعلــى المعاييــر البيئيــة العالميــة المعتمــدة 

. ) ISO 14001 ( ومنهــا
إنشاء وتفعيل نظام متكامل إلدارة السامة )SMS( يشمل ما يلي:	 

سامة العاملين -
سامة المقاولين -
سامة المعدات -
سامة العمليات التشغيلية -

علــى 	  الموحــدة  الجــودة  شــهادة  المالحــة  الميــاه  لتحليــة  العامــة  المؤسســة  حققــت 
 ISO مســتوى المؤسســة بكافــة قطاعاتهــا، وذلــك وفقــًا للمواصفــة القياســية الدوليــة

فــي: المشــروع  أهميــة  تبــرز  حيــث   .9001:2015
المســاعدة فــي رفــع مســتوى األداء وتحقيــق الكفــاءة، وهــذا ينعكــس مباشــرة علــى  -

تقليــل التكاليــف إلــى الحــدود الدنيــا.
يســهم نظــام الجــودة الــذي تتبنــاه المؤسســة فــي تحليــل المشــكات التــي تواجههــا  -

ويجعلهــا تتعامــل معهــا مــن خــال اإلجــراءات التصحيحيــة وإدارة المخاطــر وذلــك لمنــع أو 
ــا. تقليــل الخســائر إلــى الحــدود الدني

تفعيــل سياســة رضــا العميــل، أحــد أهــم ركائــز مواصفــة ISO 9001: 2015، ويســهم نظــام  -
الجــودة فــي تحســين مســتوى العاقــة مــع العمــاء والمســتفيدين.

رفع مستوى الوعي حول ثقافة ومفهوم الجودة
إقامــة فعاليــة يــوم الجــودة بالتحليــة 2018 تزامنــًا مــع يــوم الجــودة العالمــي، حيــث تميــزت 	 

فعاليــة هــذا العــام بإقامــة معــرض مصاحــب بعنــوان )بأيدينــا نصنــع الفــارق(. ويهــدف 
المعــرض إلــى إثــراء ثقافــة االبــداع واالبتــكار، وتبنــي أفضــل الممارســات، وكذلــك االطــاع 
علــى خبــرات االخريــن. حيــث تــم اســتعراض 50مبــادرة من مختلف المحطــات واإلدارات وتم 

التوجيــه بتبنــي عــدد مــن هــذه المبــادرات وتعميمهــا للجهــات ذات العاقــة بالمؤسســة.
إقامة محاضرات عامة لنشر ثقافة الجودة والتميز في الجبيل والرياض والخبر وجدة.	 
 	 Saudi( مشــاركة المؤسســة فــي المعــرض والملتقــى الســعودي الدولــي الثانــي للجــودة

Qualex( وذلــك عبــر المحــاور التاليــة:
مشــاركة المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه بالمعــرض والملتقــى بشــكل حصــري بمســمى . 1

“شــريك الجــودة«.

الجودة

المشــاركة فــي المعــرض المصاحــب للملتقــى مــن خــال المنصــة لشــرح أعمــال ومجــاالت . 2
العمــل بالمؤسســة، وأهــم إنجازاتهــا، وتجربتهــا فــي مجــال الجــودة والتميــز )عــرض رحلــة 

المؤسســة مــن الجــودة إلــى التميــز(
تبسيط اإلجراءات لمجاالت العمل في المؤسسة

ــر عمليــات مجــاالت عمــل المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه  اســتكمااًل لبرنامــج تحســين وتطوي
المالحــة، والمنبثقــة مــن برنامــج تبســيط اإلجــراءات والتــي تهدف إلى تحســين الكفاءة التشــغيلية 
والماليــة وخفــض الدائــرة الزمنيــة للعمليــات، وتشــمل جميــع مجــاالت العمــل بالمؤسســة، فقــد 

تــم االنتهــاء مــن تحســين وتطويــر عمليــات مجــاالت العمــل التاليــة:
اإلمداد )عمليات المستودعات(.	 
عمليات إدارة الوقود والكيماويات.	 
الموارد البشرية )عمليات اإلسكان(.  	 
اإلمداد )عمليات فحص العروض(.	 
الموارد البشرية )عمليات تخطيط الموارد البشرية(. 	 
إدارة التامين.	 
األمن الصناعي )عمليات البيئة(.     	 
إدارة التخطيط االستراتيجي.	 
الشؤون المالية.	 

إعداد وتطوير وتطبيق نموذج االلتزام المؤسسي
الــذي يهــدف إلــى التحقــق مــن مــدى االلتــزام باإلجــراءات الموثقــة بالدليــل التنظيمــي واالجرائــي 
للمؤسســة، ووضــع اإلجــراءات التصحيحيــة إلزالــة المعوقــات التــي تحــول دون تطبيقهــا. وقــد 
إجــراء عمــل   133 إدارة،   15 48 عمليــة،  12 مجــال عمــل،  شــملت عمليــات متابعــة االلتــزام 

مؤسســي.

العمل على إطالق النسخة الرابعة من الدليل التنظيمي واالجرائي للمؤسسة
إنجــاز  الرابعــة مــن الدليــل التنظيمــي واالجرائــي بنســبة  جــاري العمــل علــى إطــاق النســخة 
تجــاوزت 90%. حيــث تهــدف هــذه النســخة إلــى تحقيــق تكاملية األعمال بمســتوياتها األساســية 
ــا  والمســاندة ممــا يمكــن ويســهل عمليــات قيــاس األداء والتطويــر المســتمر مــا ينعكــس إيجاًب
علــى أعمــال المؤسســة األساســية والمتمثلــة فــي إنتــاج الميــاه والقــوى الكهربائيــة، حيــث تــم 
االعتمــاد فــي إعــداد الدليــل علــى منهجيــة سلســلة المنافــع )Value Chain( والتــي يتــم مــن 
خالهــا بنــاء إجــراءات العمــل بشــكل أفقــي يحقــق الوظائــف العمليــة عوضــًا عــن بنائهــا بالشــكل 
ــه  التقليــدي المعتمــد علــى المهــام والمســؤوليات التــي يتضمنهــا الهيــكل التنظيمــي ووحدات
اإلداريــة. فقــد تــم العمــل علــى حصــر وتوحيــد إجــراءات العمــل علــى كافــة إدارات المؤسســة 
وكذلــك نمذجــة واعتمــاد هــذه اإلجــراءات وانتهــى العمــل بتوثيــق 20 مجــال عمــل، 96 عمليــة، 

و424 إجــراء عمــل.
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تســلم معالــي المحافــظ جائــزة الملــك عبدالعزيــز للجــودة لفئــة الهيئــات الحكوميــة بعــد تحقيــق 
المؤسســة المســتوى الفضــي مضيفــة إنجــاز جديــد فــي ســجلها الحافــل بالتميــز ، وســلم الجائــزة 
صاحــب الســمو الملكــي األميــر فيصــل بــن بنــدر بــن عبدالعزيــز أميــر منطقــة الريــاض بحضــور قــادة 

المؤسســة و اإلدارة العامــة للجــودة وتميــز األعمــال و فريــق عمــل الجائــزة

الجودة

تبني وتطبيق نماذج التميز المؤسسي
مــن خــال العمــل علــى تطبيــق أفضــل النمــاذج والممارســات المحليــة والعالميــة ومــن أهمهــا 
تطبيــق نمــوذج التميــز الوطنــي ونمــوذج التميــز األوروبــي. فقــد تمــت مشــاركة المؤسســة 
العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة بجائــزة الملــك عبــد العزيــز للجــودة عــن فئــة الهيئــات الحكوميــة 

وتحقيقهــا المركــز األول بالجائــزة فــي المســتوى الفضــي.

رفع مستوى جودة المياه المنتجة
بنــاء منظومــة متكاملــة لضمــان تحقيــق  تعمــل اإلدارة العامــة للجــودة وتميــز األعمــال علــى 

المنتــج للمواصفــات النوعيــة القياســية عنــد تســليمها للعميــل، حيــث تبــرز أهميــة المبــادرة فــي: 

رفــع مســتوى الجــودة علــى كامــل سلســلة العمليــات، حيــث يســهم ذلــك فــي تقليــل 	 
الخســائر مــن خــال تقليــل عمليــات الفقــد للميــاه غيــر المطابقــة للمواصفــات.

ــاه المنتجــة، حيــث يســهم ذلــك وبشــكل مباشــر 	   العمــل علــى رفــع مســتوى جــودة المي
فــي تحقيــق مســتهدفات برنامــج جــودة الحيــاة، خاصــة فيمــا يتعلــق بالرعايــة الصحيــة، 

ضمــن رؤيــة المملكــة 2030.
زيادة ثقة المستهلك في المياه المنتجة من محطات المؤسسة.	 

بناء المعايير العالمية لصناعة تحلية المياه
وتكمــن أهميــة المبــادرة فــي قيــادة الفريــق الدولــي لبنــاء مواصفــات ومعاييــر صناعــة التحليــة 
تحــت مظلــة المنظمــة الدوليــة للتقييــس ISO. حيــث تــم تشــكيل فريــق عمــل فنــي داخلــي 
ميــاه  ببنــاء مواصفــات  المختصــة   )WG3( العمــل  فــي مجموعــة  التصويــت  إلدارة عمليــات 
ISO/( التحليــة المنتجــة بالتناضــح العكســي، ومشــاركة المؤسســة ضمــن لجنــة فنيــة دوليــة رقــم

TC8/SC13( خاصــة بالتكنولوجيــا البحريــة.



القانونية
خدمات  تقديم  في  بدورها  بالمؤسسة  القانونية  للشؤون  العامة  اإلدارة  تقوم 
االستشارات القانونية لإلدارات و وحدات المؤسسة مع القيام بصياغة العقود 
واالتفاقيات و القرارات المختلفة و مراجتعها قبل إصدارها ، إضافة إلى دورها في 
وفًقا  المختلفة  القضائية  الجهات  أمام  والترافع  المؤسسة  حقوق  عن  الدفاع 

لألنظمة المرعية ودورها الرقابي في ذلك .
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تقــدم اإلدارة العامــة للشــؤون القانونيــة الخدمــات االستشــارية القانونيــة لجميــع الوحــدات االداريــة بالمؤسســة فــي جميــع فــروع النظــام مــن عقــود واتفاقيــات وصياغــة للقــرارات المختلفــة 
والمرافعــات أمــام الجهــات القضائيــة المختلفــة، وذلــك وفقــا لألنظمــة المعمــول بهــا، باإلضافــة إلــى تفعيــل الــدور الرقابــي لــإدارة .

اإلنجازات
فــي مجــال العقــود واالتفاقيــات وتعدياتهــا ، بلــغ حجــم تــداول المعامــات مــع قطاعــات المؤسســة المختلفــة )2657( معاملــة ، مشــتملة علــى مراحــل مراجعــة وإعــداد تعليمــات المتنافســين 	 

والشــروط والمواصفــات ، ومراحــل تقديــم العــروض وفتــح المظاريــف وفحــص العــروض وإعــداد التعاميــد والعقــود واالتفاقيــات .
تم إعداد ومراجعة وتوقيع )202( عقدًا وكذلك إعداد ومراجعة )40( اتفاقية ومذكرة تفاهم.	 
مراجعــة بعــض اللوائــح المختلفــة فــي المؤسســة كائحــة تنظيــم العمــل والئحــة التدريــب واالبتعــاث وغيرهــا ومــا يتطلبــه ذلــك مــن تنســيق مــع بعــض الجهــات الحكوميــة وتمثيــل المؤسســة 	 

فــي ذلــك.

القانونية

وكان الترافع في كل هذه القضايا يتم عن طريق مستشارين قانونيين سعوديين
دون االستعانة بأي مكتب محاماة أو خالفه.

75 قضية ال زالت منظورة
أمام المحاكم الشرعية واإلدارية

والهيئات العالمية 
ويجري متابعتها والترافع فيها 

كان من بينها حكم واحد ضد المؤسسة
وصدرت 4 أحكام قضائية تتعلق بنزع الملكية

10 قضايا
صدرت أحكام قضائية فيها

باشرت اإلدارة العـــــامة للشـــؤون القانــــونية
عددًا من القضايا القانونية بلغت

85 قضية



التدقيق الداخلي
يقدم التدقيق الداخلي خدمات تأكيدية واستشارية مستقلة وموضوعية بغرض 
إضافة قيمة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتحسين عملياتها في سبيل 
تحقيق أهدافها من خالل اتباع أسلوب منهجي منظم لتقييم وتحسين فاعلية 
عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة، كما تعمل اإلدارة على مساعدة جميع 
المستويات اإلدارية في المؤسسة في إدارة وحسن استغالل الموارد المتوفرة 
ومعايير  واإلجراءات  للسياسات  االمتثال  في  المؤسسة  مساعدة  إلى  إضافة 

المحاسبة واألنظمة واللوائح المعمول بها .
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تنتهــج وحــدة المراجعــة الداخليــة بالمؤسســة منهجيــة المراجعــة المبنيــة علــى المخاطــر باعتبــار 
أنهــا تعطــي أهميــة وأولويــة أ كبــر للمخاطــر المؤثــرة بشــكل رئيســي لتحقيــق أهــداف المؤسســة 
االســتراتيجية، عــاوة علــى أنهــا المنهجيــة الموصــى بهــا مــن قبــل الجمعيــة الدوليــة للمراجعيــن 
الداخلييــن )IIA(، كمــا أنهــا المنهجيــة األكثــر تطبيقــًا فــي كبــرى الشــركات علــى مســتوى العالــم، 
ويعتبــر ســجل المخاطــر مــن أبــرز مخرجــات إدارات المراجعــة الداخليــة فــي المنشــآت التــي ال 

يوجــد بهــا إدارة خاصــة بالمخاطــر .

اإلنجازات 
تأسيس وتفعيل قسم لإباغ عن المخالفات بالمؤسسة وقنوات االتصال التابعة.	 
إصدار النسخة الثانية من ميثاق التدقيق الداخلي.	 
تحديث سجل المخاطر المؤسسية )االستراتيجية ، التفصيلية(.	 
تبادل الخبرات في مجال تحقيقات االحتيال واالباغ عن المخالفات مع كل من: 	 

الشركة السعودية للصناعات األساسية ) سابك ( . . 1
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ) نزاهة ( .. 2

إعداد وتصميم مجموعة من الوثائق والسياسات كالتالي : 	 
سياسة وإجراءات االباغ عن المخالفات.. 1
اتفاقية المحافظة على السرية وعدم االفصاح.. 2

إنجاز الخطة السنوية المعتمدة للتدقيق الداخلي لعام 2018م بنسبة )%100(.	 
إقامة عدة ورش عمل توعوية في وحدات األعمال المختلفة باآلتي:	 

إدارة المخاطر.. 1
سياسة وإجراءات االباغ عن المخالفات.. 2
وثيقة تعارض المصالح وأخاقيات العمل وبيان االفصاح.. 3

مشاركة فريق من التدقيق الداخلي بالمؤتمر الدولي للتدقيق الداخلي 2018م.	 
التحقق من كفاءة العمليات التشغيلية من المؤسسة للجهات المستفيدة.	 
حصــر الجهــات المســتفيدة مــن إنتــاج المؤسســة مــن تصديــر الميــاه المحــاة والكهربــاء 	 

والتــي عليهــا التزامــات ماليــة لصالــح المؤسســة.
بناًء على نتائج التدقيق الداخلي وحفاظًا على حقوق المؤسسة تم التوصية بما يلي :	 

توقيع اتفاقية االمداد بالوقود مع شركة ارامكو.. 1
توقيع اتفاقية تصدير المياه لشركة المياه الوطنية أو أي جهة مستفيدة أخرى.. 2
تنفيذ متطلبات كود المياه.. 3
توحيد إجراءات استام الوقود بالمحطات.. 4
المشاركة في لجان التحقيق في الحوادث الفنية وحوادث السامة.. 5

التدقيق الداخلي



التخصيص
أصولها  تخصيص  إلى  التوجه  سبيل  في  متسارعة  بإجراءات  المؤسسة  قامت 
أنشطتها  في  الخاص  القطاع  لمشاركة  الفرص  من  المزيد  وإتاحة  ومرافقها 
وتشجيعه على المشاركة في االستثمار في مجال تحلية المياه المالحة، حيث تم 
المجلس  قرار  تفعيل  في  ساهمت  التي  التنفيذية  الخطوات  من  العديد  اتخاذ 
االقتصادي األعلى رقم (23 / 5 وتاريخ 23 / 3/ 1423 ه) والخاص بوضع أسس 

ومعايير تلك المشاركة ودور المؤسسة في هذا المجال.
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اإلدارة  أبرزهــا  عــدة  بمهــام  التجــاري  والتطويــر  التخصيــص  لشــؤون  العامــة  اإلدارة  ُتعنــى 
واإلشــراف علــى أعمــال برنامــج التخصيــص، واســتصدار التصاريــح والرخــص للمحطــات وأنظمــة 
النقــل، والتنســيق مــع الجهــات التنظيميــة لوضــع اللوائــح والمعاييــر المتعلقــة بإنتــاج ونقــل 

الميــاه والطاقــة الكهربائيــة، وغيرهــا مــن المهــام.

أبرز اإلنجازات
توقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهم مثل:. 1

توقيع اتفاقية الربط المائي مع شركة المياه الوطنية.	 
توقيع اتفاقية وشراكة مع شركة ارامكوا إلمدادهم بالماء.	 
توقيع مذكرة تفاهم إلمداد مدينة الملك سلمان للطاقة بالمياه.	 
توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إليكتريك)GE( لرفع كفاءة األداء ونقل المعرفة.	 
التنســيق مــع شــركة المــاء والكهربــاء فــي اتفاقيــة الربــط واتفاقيــة تأجيــر األرض لمشــروعي 	 

محطــة التحليــة برابــغ المرحلــة الثالثــة، ومحطــة التحليــة بالشــقيق المرحلــة الثالثــة.
ــة . 2 ــاء مــع الجهــات الخارجي ــة للمــاء والكهرب ــات التجاري إعــداد ومناقشــة عــدد مــن االتفاقي

ذات العاقــة.
تحديــث بيانــات رخــص المحطــات وأنظمــة النقــل بعــد التنســيق مــع القطاعــات واإلدارات . 3

ذات العاقــة.
تمثيل المؤسسة في عدد من اللجان المتعلقة بالتخصيص.. 4
المشاركة في المواضيع ذات العاقة باالستثمار مع عدد من الجهات الخارجية. . 5
المشــاركة فــي المؤتمــرات والنــدوات المتعلقــة بمشــاركة القطــاع الخــاص وعــرض فــرص . 6

االســتثمار.

تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها
صدور موافقة مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية على أهداف تخصيص المؤسسة.. 1
موافقــة اللجنــة اإلشــرافية لتخصيــص قطــاع البيئــة والميــاه والزراعــة علــى اســتراتيجية . 2

وتاريــخ   )1439\1\2791( رقــم  بالخطــاب  بذلــك  الرفــع  وتــم  المؤسســة  تخصيــص 
والتنميــة. االقتصاديــة  الشــؤون  مجلــس  إلــى  1439/4/30هـــ 

إعــداد وثائــق الطــرح والتعاقــد مــع االستشــاري الفنــي والمحاســبي والقانونــي والمــوارد . 3
البشــرية.

ــرز األعمــال التــي ســيتم إنجازهــا فــي هــذا المســار . 4 إطــاق أعمــال المســار المحاســبي وأب
تحديــد الذمــم الدائنــة والمدينــة، ووضــع منهجيــة التكاليــف، وإنشــاء األرصــدة االفتتاحيــة 

للشــركات المســتقبلية.
إطــاق  أعمــال المســار القانونــي وأبــرز األعمــال التــي ســيتم إنجازهــا فــي هــذا المســار هــو . 5

إعــداد وثائــق تأســيس الشــركات ووضــع االتفاقيــات التجاريــة لهــا.
إطــاق أعمــال مســار المــوارد البشــرية ، وأبــرز األعمــال التــي ســيتم إنجازهــا فــي هــذا . 6

للمــوارد  التشــغيلي  النمــوذج  العاملــة وتطويــر  القــوى  المســار هــي تحديــد متطلبــات 
الوظيفيــة. والمســارات  والجــدارات  الوظيفــي  الوصــف  وكذلــك  البشــرية 

االنتهاء من تصميم النموذج التشغيلي لشركة النقل.. 7
إعــداد تقاريــر حالــة مبــادرة تخصيــص المؤسســة لعــدد مــن الجهــات مثــل برنامــج التحــول . 8

الوطنــي وبرنامــج التخصيــص واللجنــة اإلشــرافية.
ــة . 9 ــة ذات العاقــة بتخصيــص المؤسســة واإلجاب التواصــل مــع عــدد مــن الجهــات الخارجي

علــى االستفســارات الــواردة وإعــداد التقاريــر المطلوبــة.

التخصيص



التعاون الدولي
يعد التعاون الدولي أحد أوجه تعزيز حضور المؤسسة كمنظمة رائدة في صناعة 
تنسيق  بدورها في  الدولي  التعاون  إدارة  تقوم  و  العالم  التحلية على مستوى 
جهود ونشاطات المؤسسة بالمشاركة في اللجان الدولية والداخلية المتخصصة 
والخارجية  الداخلية  العلمية  الجهات  مع  التعاون  إلى  إضافة  التحلية  مجال  في 

والتعاون العلمي و التقني مع الشركات المحلية و الدولية .

.
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التعاون مع المنظمات الدولية
لــدى موســوعة 	  للتأييــد   )IDA(العالميــة التحليــة  مــع منظمــة  بالتنســيق  اإلدارة  قامــت 

جينيــس لألرقــام القياســية فــي وصــول المؤسســة لرقــم قياســي فــي اإلنتــاج كمــا تمــت 
المشــاركة فــي لجنــة البحــث والتطويــر لمنظمــة )IDA( والــذي تــم عقــده بمعهــد األبحــاث 

ــل. ــة بالجبي ــات التحلي وتقني
التنســيق مــع منظمــة التحليــة العالميــة )IDA( فيمــا يخــص مشــاركة المؤسســة فــي مؤتمــر 	 

)IDA( بدبي.
التعــاون مــع هيئــة المرافــق الســنغافورية )PUP( فيمــا يخــص اإلســتفادة مــن الخبــرات 	 

لــدى الهيئــة فــي مراجعــة مشــاريع المؤسســة والتنســيق لذلــك بيــن قطــاع المشــروعات 
ــة. فــي المؤسســة والهيئ

التنسيق والمشاركة في أسبوع المياه السنغافوري.	 

المشاركة في اللجان الدولية والداخلية
قام ممثلو اإلدارة بالمشاركة في عدد من اجتماعات اللجان السعودية الدولية :

وتــم 	  الريــاض  فــي  اجتماعاتهــا  عقــدت  والتــي  المشــتركة   الروســية  الســعودية  اللجنــة 
معرفــة  فــي  الروســي  الســعودي  األعمــال  مجلــس  رئيــس  نائــب  مــع  الحقــا  التنســيق 

بالتحليــة. المتخصصــة  الروســية  الشــركات 
اللجنة السعودية الهندية المشتركة باجتماعات تحضيرية مع وزارة االقتصاد والتخطيط.	 
ــة المشــتركة لتحديــث مشــاريع المؤسســة مــع الجانــب اليابانــي 	  ــة الســعودية الياباني اللجن

والمشــاركة فــي االجتماعــات المشــتركة مــع الجانــب اليابانــي فــي الريــاض بــوزارة االقتصــاد 
والتخطيــط.

اللجنــة الســعودية الصينيــة المشــتركة لتحديــث مشــاريع المؤسســة مــع الجانــب الصينــي 	 

والمشــاركة فــي اجتماعــات وزارة االقتصــاد والتخطيــط فــي الريــاض وأيضــًا فــي إجتماعــات 
اللجنــة الفرعيــة فــي بكيــن فــي شــهر ديســمبر 2018م.

التعاون مع الجهات العلمية الداخلية والخارجية
المشــاركة فــي أســبوع اإلســتدامة فــي أبــو ظبــي ينايــر 2018م وفــي مؤتمــر قمــة الميــاه 	 

بباريــس ابريــل 2018م وفــي أســبوع الميــاه الســنغافوري  يوليــو 2018م.
تفاهــم مــع »مصــدر« و »جامعــة 	  لتوقيــع مذكــرة  بالتنســيق واالعــداد  اإلدارة  قامــت 

2018م. ابوظبــي  فــي  االســتدامة  أســبوع  اثنــاء  خليفــة« 
للعلــوم 	  عبداللــه  الملــك  بجامعــة  الصناعــي  اإلنتســاب  اجتمــاع  ورشــة  فــي  المشــاركة 

2018م.  نوفميــر  شــهر  فــي  والتقنيــة 
المشــاركة فــي ورشــة عمــل جامعــة الملــك فيصــل باألحســاء عــن اســتراتيجية الجامعــة 	 

وتطلعاتهــا المســتقبلية فــي شــهر نوفمبــر 2018م.
قامــت اإلدارة بالتنســيق واالعــداد لتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة تبوك وتم ذلك في 	 

رحــاب الجامعــة والتنســيق مــع الجامعــة فيمــا يخص البرامــج التدريبية لطاب الجامعة.
التنســيق واإلعــداد لتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع جامعــة الطائــف والتــي ســتكون فــي الربــع 	 

االول مــن عــام 2019م.
قامــت اإلدارة بالتنســيق واإلعــداد لتوقيــع مذكــرة تفاهــم مــع معهــد ابحــاث تحليــة ميــاه 	 

البحــر واالســتخدامات االخــرى فــي تنجيــن بالصيــن لتعــاون علمــي وتقنــي وســوف يتــم 
توقيــع المذكــرة خــال الربــع االول مــن عــام 2019م.

 	 )MENA( التنســيق لمشــاركة المؤسســة فــي مؤتمــر الشــرق االوســط وشــمال افريقيــا
لمشــاريع تحليــة الميــاه والــذي ســيعقد بمدينــة ابــو ظبــي بدولــة االمــارات العربيــة المتحــدة 

ــرة )10-2019/3/11م( . خــال الفت

التعاون الدولي

يخــص 	  فيمــا  الكويــت  فــي  الخليجــي  التعــاون  اجتماعــات دول مجلــس  فــي  المشــاركة 
التحليــة. خبــراء  فريــق  اجتماعــات  وفــي  المتجــددة  الطاقــة  اســتخدامات 

التعاون العلمي والتقني مع الشركات المحلية والدولية
قامت اإلدارة بمراجعة مذكرة التفاهم مع شركة جنرال الكتريك.	 
مشــاركة المؤسســة فــي فعاليــات ائتــاف الميــاه التبادلــي )WAX( والــذي نظمته الســفارة 	 

الدنماركيــة بجامعــة الملــك ســعود بالرياض.
المشــاركة فــي مؤتمــر جــودة ميــاه الشــرب فــي القصيــم بورقــة عمــل عــن صناعــة التحليــة 	 

فــي المملكــة العربيــة الســعودية.
الصينيــة 	  الســعودية  اللجنــة  اجتمــاع  اثنــاء  الصينيــة  الشــركات  مــن  عــدد  مــع  االجتمــاع 

المشــتركة فــي بكيــن والتنســيق الحقــا الجتماعــات فــي الريــاض مــع قطــاع المشــروعات 
فــي ذلــك.

المشــاركة فــي اجتماعــات مســتندات وثائــق مشــروع )ميغاطــن( اليابانــي مــع الدراســات 	 
ــم توقيعهــا فــي شــهر مــارس 2018م. والتصاميــم والتــي ت

حصــر جميــع اإلتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم التــي وقعتهــا مختلــف قطاعــات المؤسســة 	 
والتنســيق مــع اإلدارات لتفعيلهــا.

قامــت اإلدارة وبتوجيــه مــن معالــي المحافــظ بالتنســيق والمتابعــة للبحــث عــن الكفــاءات 	 
الفنيــة المتخصصــة مــن مختلــف الهيئــات والجامعــات الداخليــة والدوليــة لإســتفادة منهــا 
واإلســتقطاب للعمــل ضمــن فريــق معهــد األبحــاث وتقنيــات التحليــة بالجبيــل علــى ســبيل 
المثــال )مصــدر، جامعــة الملــك عبداللــه للعلــوم والتقنيــة، جامعــة ييانــغ الســنغافورية، 

.)IDA منظمــة التحليــة العالميــة



الصعوبات والمقترحات
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المقترحاتالصعوبات

 تدني سعر بيع الكهرباء مما أدى
إلى ضعف اإليرادات

 إعادة تسعير بيع الكهرباء
 المولدة من المؤسسة

 لتغطية التكاليف الرأسمالية
والتشغيلية

 إعادة تسعير شراء المؤسسة
للكهرباء باعتبارها جهة صناعية

 اعتبار المؤسسة جهة حكومية
 مما يعكس رفع تعرفة شراء

 الكهرباء عليها، وبالتالي ارتفاع
 تكلفة اإلنتاج، وهي مقارنة غير

عادلة مع شركات القطاع الخاص



النماذج
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قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 15 / 17 / 18  |  16 / 7/ 1418 ه المبني على التقرير المعد عن إنجازات المؤسسة للعام المالي 1416 / 1417 ه

ما تم بشأنهما جاء في القرار

الســـعودية  القـــوى  وتأهيـــل  تدريـــب  برامـــج  دعـــم  أواًل( 
التطبيقيـــة  واألبحـــاث  الدراســـات  وبرامـــج  العاملـــة 
بالمؤسســـة واالســـتفادة مـــن اإلمكانيـــات المتوفـــرة لـــدى 
الجامعـــات ومدينـــة الملـــك عبدالعزيـــز للعلـــوم والتقنيـــة 
وكذلـــك دراســـة إمكانيـــة إنشـــاء مركـــز مســـتقل لألبحـــاث 

المالحـــة. الميـــاه  والتطويـــر فـــي مجـــال تحليـــة 

قام معهد األبحاث باستقبال وتدريب عدد من طلبة الجامعات والكليات التقنية خال العام 2018.
يقـــوم  معهـــد األبحـــاث بالتعـــاون مـــع عـــدد مـــن الجامعـــات بمشـــاريع تعاونيـــة تطبيقيـــة ومنهـــا مدينـــة اللـــك عبدالعزيـــز للعلـــوم 
ــا يتـــم االســـتفادة المتبادلـــة مـــن  ــز، ومـــن خالهـ والتقنيـــة وجامعـــة الملـــك فهـــد للبتـــرول والمعـــادن وجامعـــة الملـــك عبدالعزيـ

اإلمكانـــات وتبـــادل الخبـــرات. 

ــركات  ــة علـــى شـ ــتحقات المؤسسـ ــم مسـ ــدم حسـ ــًا( عـ ثانيـ
إلـــى أن ينتهـــي بحـــث  الكهربـــاء مـــن ميزانيـــة المؤسســـة 
هـــذا الموضـــوع وفـــق الفقـــرة الرابعـــة لألمـــر الســـامي رقـــم 

1417/10/26هــــ  وتاريـــخ  7/ب/16394 

ـــة والماليـــة بالمؤسســـة وســـعادة  فـــي 1422/2/20هــــ تـــم توقيـــع محضـــر بيـــن كل مـــن ســـعادة نائـــب المحافـــظ للشـــئون اإلداري
ــة  ــغيل والصيانـ ــة التشـ ــم ميزانيـ ــن دعـ ــم المتضمـ ــة والتنظيـ ــئون الميزانيـ ــاعد لشـ ــاد الوطنـــي المسـ ــة واالقتصـ ــل وزارة الماليـ وكيـ
ـــرادات  بالمؤسســـة للعـــام المالـــي 1422/1421هــــ لتعويـــض العجـــز المالـــي الناجـــم عـــن عـــدم تحصيـــل كامـــل المبلـــغ المقـــدر لإي
مـــع مراعـــاة أن يكـــون االعتمـــاد المخصـــص لبرنامـــج الصيانـــة والتشـــغيل بميزانيـــة المؤسســـة للعـــام المالـــي التالـــي يعكـــس الحجـــم 
الفعلـــي فـــي نهايـــة العـــام مـــع اإلضافـــات بعـــد خصـــم الدخـــل الفعلـــي المحصـــل مـــن إيـــراد المـــاء والكهربـــاء ويتـــم تطبيـــق ذلـــك 

فـــي مشـــروع ميزانيـــة المؤسســـة للتشـــغيل والصيانـــة.

قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 15 / 17 / 18  |  16 / 7/ 1418 ه المبني على التقرير المعد عن إنجازات المؤسسة للعام المالي 1416 / 1417 ه

ما تم بشأنهما جاء في القرار

ثالثـــًا( اإلســـراع بإنجـــاز مـــا صـــدر بـــه األمـــر الســـامي الكريـــم ذو 
الرقـــم 7/ب/16394 وتاريـــخ 1417/10/26هــــ المتضمن:

1( أن تقـــوم المؤسســـة العامـــة لتحليـــة الميـــاه المالحـــة 
مـــع  المؤسســـة  نظـــام  تعديـــل  حـــول  دراســـة  بإعـــداد 
االســـتعانة بمـــن تـــراه مـــن الجهـــات المختصـــة والرفـــع عـــن 

ذلـــك. 

صـــدر قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )43( تاريـــخ 1426/2/18هــــ بالموافقـــة علـــى تعديـــل بعـــض مـــواد نظـــام المؤسســـة الصـــادر 
بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م / 49( وتاريـــخ 1394/8/20هــــ وصـــدر المرســـوم الملكـــي رقـــم )م /10( وتاريـــخ 1426/2/27هــــ 

بالمصادقـــة علـــى ذلـــك.

الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزيـــر  معالـــي  يبحـــث   )2
المتعلقـــة  االعتمـــادات  والميـــاه  الزراعـــة  ومعالي وزيـــر 
إحـــال  ومشـــاريع  واإلســـكان  والصيانـــة  الغيـــار  بقطـــع 
إلـــى برنامـــج  المعـــدات واألجهـــزة المســـتهلكة للوصـــول 

الخصـــوص.                        بهـــذا  مناســـب 

 صـــدر قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 7/ب/6246 بتاريـــخ 1423/3/8هــــ بالموافقـــة علـــى توفيـــر المبالـــغ الازمـــة لدعـــم برامـــج التشـــغيل 
والصيانـــة ســـنويًا ، وبخاصـــة قطـــع الغيـــار والصيانـــة والعمالـــة والمـــواد الكيماويـــة والمبالـــغ الازمـــة لبرنامـــج ترميـــم وإعمـــار محطـــات 
التحليـــة ومرافقهـــا حســـب قواعـــد وتعليمـــات الميزانيـــة  ولـــم يتـــم الوصـــول إلـــى حـــل جـــذري لهـــذا الموضـــوع مـــع المختصيـــن فـــي 
ـــون  ـــغ وقـــدره )963( ملي ـــي 1439/1438هــــ مبل ـــة المؤسســـة للعـــام المال ـــة عـــدا )اإلعمـــار( فقـــد اعتمـــد حتـــى ميزاني وزارة المالي

ريـــال تكاليـــف كليـــة.
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3 ( بحـــث مـــا يتعلـــق بالســـعر المقـــرر لبيـــع المتـــر المكعـــب 
مـــن الميـــاه مـــن قبـــل لجنـــة مكونـــة مـــن أصحـــاب المعالـــي 
والميـــاه  والزراعـــة  الوطنـــي  واالقتصـــاد  الماليـــة  وزراء 

والشـــؤون البلديـــة والقرويـــة .

ــا تـــم بحثـــه بخصـــوص هـــذا الموضـــوع إلـــى معالـــي األميـــن العـــام للمجلـــس االقتصـــادي األعلـــى بخطـــاب  تـــم إرســـال جميـــع مـ
ــادي األعلـــى  ــة للمجلـــس االقتصـ ــة الدائمـ ــخ 1422/2/6هــــ، حيـــث رأت اللجنـ ــم 1496/1 وتاريـ ــاه رقـ ــة والميـ ــر الزراعـ معالـــي وزيـ

ــة باآلتـــي : ــخ 1424/6/12هــــ التوصيـ ــم 24/28 وتاريـ ــا رقـ بخطابهـ
أن يكـــون ســـعر بيـــع الميـــاه المحـــاة مـــن المؤسســـة إلـــى جميـــع الجهـــات التـــي تقـــوم المؤسســـة بتزويدهـــا بالميـــاه مباشـــرة )4.5( 

ريـــال للمتـــر المكعـــب الواحـــد.
عندمـــا يطـــرأ التغييـــر فـــي أســـعار الوقـــود أو الطاقـــة أو كليهمـــا ويزيـــد هـــذا التغييـــر علـــى )10%( يعـــاد النظـــر فـــي الســـعر المشـــار 
ـــاء بالخطـــاب رقـــم ) 5/2075( وتاريـــخ 1425/11/1هــــ تأجيـــل هـــذا  ـــر الميـــاه والكهرب إليـــه فـــي الفقـــرة )أ(، وقـــد طلـــب معالـــي وزي
الموضـــوع حتـــى إقـــرار تعديـــل تعرفـــة بيـــع الميـــاه للمســـتهلكين والتـــي هـــي فـــي طـــور اإلعـــداد تمهيـــدًا لرفعهـــا للمقـــام الســـامي، 
وقـــد تمـــت الموافقـــة الكريمـــة علـــى تأجيـــل دراســـة تحديـــد ســـعر ثابـــت لبيـــع الميـــاه المحـــاة المـــوردة مـــن المؤسســـة إلـــى 
الجهـــات المســـتفيدة أو القائمـــة علـــى التوزيـــع ضمـــن إقـــرار تعديـــل تعرفـــة بيـــع الميـــاه للمســـتهلكين وتـــم تبليغهـــا لمعالـــي وزيـــر 

الميـــاه والكهربـــاء بخطـــاب معالـــي األميـــن العـــام للمجلـــس رقـــم ) 8/م/26 ( وتاريـــخ 1426/1/7هــــ.
وقـــد عرضـــت المؤسســـة توجهاتهـــا ورؤاهـــا لمجلـــس الشـــؤون االقتصاديـــة والتنميـــة وتضمنـــت أحـــد توصياتهـــا ضـــرورة إقـــرار ســـعر 

بيـــع الميـــاه المحـــاة.

قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 21/16 | 1419/7/19هـ المبني على التقرير المعد عن إنجازات المؤسسة للعام المالي 1418/1417هـ
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ــرار مجلـــس الشـــورى ذو الرقـــم  ــه قـ ــا تضمنـ أواًل( التأكيـــد علـــى مـ
المؤسســـة  تقريـــر  بشـــأن  1418/7/16هــــ،  والتاريـــخ   18/17/15
ــي 1417/1416هــــ. ــام المالـ ــة للعـ ــاه المالحـ ــة الميـ ــة لتحليـ العامـ

سبق اإلشارة إلى ما تم بشأنه ضمن القرار رقم 18/17/15 وتاريخ 1418/7/16هـ.

ثانيـــًا( التأكيـــد علـــى مـــا ورد فـــي قـــرار مجلـــس الشـــورى ذو الرقـــم 
18/53/43 وتاريـــخ 1418/12/23هــــ فيمـــا يتعلـــق بضـــم الجهـــات 
المســـئولة عـــن شـــئون الميـــاه تخطيطـــًا وتنفيـــذًا وصيانـــة وجبايـــة 
فـــي جهـــة واحـــدة لمـــا فـــي ذلـــك مـــن توفيـــر الجهـــود والنفقـــات 

والمحافظـــة علـــى مصـــادر الميـــاه.

صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 125 وتاريخ 1422/4/25هـ بإنشاء وزارة للمياه تضم الجهات المسئولة عن شئون المياه.

ثالثـــًا( قيـــام المؤسســـة بدراســـة إمكانيـــة االســـتعانة بالمصانـــع 
تحتاجهـــا  التـــي  الغيـــار  بعـــض اآلالت وقطـــع  لتصنيـــع  الوطنيـــة 

والعمـــل علـــى توطيـــن تقنيـــة التحليـــة بمراحلهـــا المختلفـــة.

أنشـــأت المؤسســـة علـــى موقعهـــا باألنترنـــت عـــرض الفـــرص االســـتثمارية بشـــكل مفصـــل وتســـتقبل مـــن خالـــه استفســـارات المصنعيـــن 
والمســـتثمرين.

مشـــاركة الجهـــات الخارجيـــة برامـــج التوطيـــن ) مشـــاركة شـــركة أرامكـــو الســـعودية برنامـــج القيمـــة المضافـــة اكتفـــاء لعـــرض الفـــرص االســـتثمارية, 
ورشـــة عمـــل مـــع غرفـــة الشـــرقية-برنامج تســـهيل- لعـــرض الفـــرص واليـــة تســـجيل المصانـــع الوطنيـــة (

وخططهـــا  توســـعاتها  بمراجعـــة  المؤسســـة  قيـــام  رابعـــًا( 
المســـتقبلية فـــي مختلـــف مناطـــق المملكـــة والتأكـــد مـــن أن ميـــاه 
البحـــر المحـــاة هـــي الخيـــار األفضـــل اقتصاديـــا مقارنـــة بالمـــوارد 

لـــكل منطقـــة. المتاحـــة  الطبيعيـــة 

قامـــت المؤسســـة باقتـــراح مشـــاريعها المســـتقبلية ضمـــن برنامـــج التحـــول الوطنـــي حيـــث ان احـــد المبـــادرات الموافـــق عليهـــا والتـــي تختـــص بهـــذا 
الشـــأن )مبـــادرة تعزيـــز مصـــادر الميـــاه(.
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قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 12/18 |  1420/6/9هـ المبني على التقرير المعد عن المؤسسة للعام المالي 1419/1418هـ

ما تم بشأنهما جاء في القرار

أواًل( أهميـــة توفيـــر المبالـــغ الازمـــة لدعـــم برامـــج الصيانـــة 
لتتمكـــن المؤسســـة العامـــة لتحليـــة الميـــاه المالحـــة مـــن 
عمرهـــا  وتمديـــد  الحيويـــة  منشـــآتها  علـــى  المحافظـــة 

االفتراضـــي.

صـــدر قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 176 وتاريـــخ 1422/6/15هــــ القاضـــي بدعـــم برامـــج الصيانـــة وكذلـــك قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 
7/ب/6246 وتاريـــخ 1423/3/8هــــ بالموافقـــة علـــى توفيـــر المبالـــغ الازمـــة لبرنامـــج ترميـــم وإعمـــار محطـــات التحليـــة ومرافقهـــا 

حســـب قواعـــد وتعليمـــات إعـــداد الميزانيـــة.

ثانيـــًا( إعـــادة النظـــر فـــي نظـــام المؤسســـة بمـــا يمكنهـــا مـــن 
المشـــاركة الفاعلـــة فيمـــا يختـــص بمجـــال الميـــاه دراســـة 

ــذًا. ــًا وتنفيـ وتخطيطـ

صـــدر المرســـوم الملكـــي رقـــم )م/01( وتاريـــخ 1426/2/27هــــ القاضـــي الموافقـــة علـــى تعديـــل بعـــض مـــواد نظـــام المؤسســـة 
العامـــة لتحليـــة الميـــاه المالحـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم )م/04( وتاريـــخ 1394/8/20هــــ.

التنفيـــذي لتخصيـــص  البرنامـــج  )رئيـــس المجلـــس االقتصـــادي االعلـــى( علـــى  وصـــدرت موافقـــة خـــادم الحرميـــن الشـــريفين 
بتاريـــخ 1429/6/29هــــ. رقـــم )92/2(  بالقـــرار  المالحـــة  الميـــاه  لتحليـــة  العامـــة  المؤسســـة 

وتعمل المؤسسة حاليا على تنفيذ برنامج تخصيصها وإعادة هيكلتها للعمل على أسس تجارية.

التـــي  التنظيمـــات  تطبيـــق  علـــى  العمـــل  تشـــجيع  ثالثـــًا( 
إنشـــاء محطـــات  بتمويـــل  الخاصـــة  لاســـتثمارات  تســـمح 
وضمـــن  المؤسســـة  إشـــراف  تحـــت  وتشـــغيلها  التحليـــة 

تضعهـــا. التـــي  والشـــروط  الضوابـــط 

صـــدر قـــرار المجلـــس االقتصـــادي األعلـــى رقـــم 23/5 وتاريـــخ 1423/3/23هــــ القاضـــي بالموافقـــة علـــى أســـس ومعاييـــر مشـــاركة 
القطـــاع الخـــاص فـــي مشـــاريع تحليـــة الميـــاه المالحـــة.

كمـــا صـــدر المرســـوم الملكـــي رقـــم م/10 و تاريـــخ 1426/2/27هــــ القاضـــي بالموافقـــة علـــى تعديـــل بعـــض مـــواد نظـــام المؤسســـة 
العامـــة لتحليـــة الميـــاه المالحـــة الصـــادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم م/40 و تاريـــخ 1394/8/20هــــ.

قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 53/56 | 1421/11/12هـ المبني على التقرير المعد عن إنجازات المؤسسة للعام المالي 1420/1419هـ

ما تم بشأنهما جاء في القرار

التـــي  المناســـبة  التنظيمـــات  وضـــع  علـــى  العمـــل  أواًل( 
تســـمح للقطـــاع الخـــاص بتمويـــل إنشـــاء محطـــات التحليـــة 
لتحليـــة  العامـــة  المؤسســـة  إشـــراف  تحـــت  وتشـــغيلها 
الميـــاه المالحـــة، ضمـــن الضوابـــط والشـــروط التـــي تضعهـــا 

المؤسســـة.

سبق اإلشارة إليه فيما تم بشأن قرار مجلس الشورى رقم 12/18 )ثالثًا(

ثانيـــًا( وضـــع خطـــة طويلـــة المـــدى لصيانـــة محطـــات التحليـــة 
القائمـــة، بهـــدف إطالـــة أعمارهـــا.

تـــم وضـــع خطـــة اإلعمـــار للمحطـــات وخطـــوط النقـــل، وتـــم إقرارهـــا مـــن قبـــل مجلـــس إدارة المؤسســـة أمـــا فيمـــا يخـــص توفيـــر 
المبالـــغ الازمـــة لدعـــم برامـــج هـــذه الخطـــة فقـــد تمـــت اإلشـــارة إليـــه فيمـــا تـــم بشـــأن قـــرار مجلـــس الشـــورى رقـــم 18/17/15 

الفقـــرة ) ثالثـــًا – 2(.

ـــًا( دعـــم جهـــود المؤسســـة تجـــاه توطيـــن تقنيـــة صناعـــة  ثالث
محطـــات تحليـــة الميـــاه المالحـــة، وتصنيـــع قطـــع غيارهـــا 

محليـــًا 

وقعت المؤسسة مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية إلنشاء حاضنة أعمال ) مركز ابتكار
صناعة التحلية ( لتمكين المنشآت المتوسطة والصغيرة وعرض احتياجات المؤسسة وتمكين المبتكرين في مجال التحلية
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قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 15 / 17 / 18  |  16 / 7/ 1418 ه المبني على التقرير المعد عن إنجازات المؤسسة للعام المالي 1416 / 1417 ه

ما تم بشأنهما جاء في القرار

رابعـــًا( التعـــاون مـــع مدينـــة الملـــك عبـــد العزيـــز للعلـــوم 
ــاه  ــة الميـ ــة بتحليـ ــوث المتعلقـ ــراء البحـ ــم إجـ ــة، لدعـ والتقنيـ

المالحـــة.

تشـــارك المؤسســـة بشـــكل رئيـــس مـــع المدينـــة وبعـــض الجهـــات األخـــرى فـــي تنفيـــذ مشـــروع توطيـــن وتطويـــر تقنيـــات تحليـــة 
الميـــاه المالحـــة ضمـــن الخطـــة الخمســـية األولـــى للعلـــوم والتقنيـــة، حيـــث تـــم إســـناد مهـــام وحـــدات العلـــوم والتقنيـــة لـــإدارة 
العامـــة لألبحـــاث وتقنيـــات التحليـــة التـــي تعتبـــر إحـــدى متطلبـــات اإلشـــراف علـــى تنفيـــذ مشـــاريع المؤسســـة فـــي الخطـــة الخمســـية 
ـــم  ـــة وت ـــة بالمدين ـــة للعلـــوم والتقني ـــة العامـــة للخطـــة الوطني ـــة والوحـــدة هـــي نقطـــة االتصـــال مـــع األمان األولـــى للعلـــوم والتقني
االنتهـــاء حاليـــا مـــن تنفيـــذ مشـــروع بحثـــي بمـــا يقـــارب المليونـــي ريـــال مدعـــوم مـــن مدينـــة الملـــك عبدالعزيـــز للعلـــوم والتقنيـــة 

يهـــدف إلـــى رفـــع كفـــاءة اغشـــية التناضـــح العكســـي لمحطـــات التحليـــة،
ســـاهم هـــذا المشـــروع ألول مـــرة فـــي دراســـة التقنيـــات العالميـــة الحديثـــة لألغشـــية الحلزونيـــة فـــي المحطـــات التجريبيـــة . 1

للمؤسســـة وأمكـــن التوصـــل إلـــى تصميـــم وحـــدة تناضـــح عكســـي عاليـــة االســـتخاص 45-46% وذلـــك تمهيـــدًا لتوطيـــن 
هـــذه التقنيـــات وتطبيقهـــا فـــي محطـــات المؤسســـة التجاريـــة.

جـــاري العمـــل علـــى دراســـة تطبيـــق وحـــدة تناضـــح عكســـي عاليـــة االســـتخاص بمحطـــات الجبيـــل وســـوف ترفـــع درجـــة . 2
االســـتخاص مـــن 33% إلـــى 45-46% مـــع جـــودة ميـــاه مرتفعـــة.

جـــاري التطبيـــق الفعلـــي لنتائـــج هـــذا المشـــروع بمحطـــات أملـــج التجاريـــة، لتحســـين درجـــة اســـتخاص النظـــام الهجيـــن )نانـــو/. 3
تناضـــح عكســـي( مـــن 32.5% إلـــى %45.

مـــن خـــال هـــذا المشـــروع تـــم تدعيـــم البنيـــة التحتيـــة لمعهـــد األبحـــاث بوحـــدات تجريبيـــة متطـــورة ألول مـــرة، تمكـــن مـــن . 4
ــئة. ــة الناشـ ــة البحثيـ ــاءات الوطنيـ ــاء الكفـ ــين والفنييـــن وبنـ ــات الحديثـــة وتدريـــب المهندسـ تطبيـــق التقنيـ

قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 53/56 |  1421/11/12هـ المبني على التقرير المعتمد عن إنجازات المؤسسة للعام المالي 1420/1419هـ

ما تم بشأنهما جاء في القرار

رابعـــًا( التعـــاون مـــع مدينـــة الملـــك عبدالعزيـــز للعلـــوم والتقنيـــة 
، لدعـــم إجـــراء البحـــوث المتعلقـــة بتحليـــة الميـــاه المالحـــة .

تشـــارك المؤسســـة بشـــكل رئيـــس مـــع المدينـــة وبعـــض الجهـــات األخـــرى فـــي تنفيـــذ مشـــروع توطيـــن وتطويـــر تقنيـــات تحليـــة الميـــاه 
المالحـــة ضمـــن الخطـــة الخمســـية األولـــى للعلـــوم والتقنيـــة، حيـــث تـــم إســـناد مهـــام وحـــدات العلـــوم والتقنيـــة لـــإدارة العامـــة لألبحـــاث 
وتقنيـــات التحليـــة التـــي تعتبـــر إحـــدى متطلبـــات اإلشـــراف علـــى تنفيـــذ مشـــاريع المؤسســـة فـــي الخطـــة الخمســـية األولـــى للعلـــوم 
والتقنيـــة والوحـــدة هـــي نقطـــة االتصـــال مـــع األمانـــة العامـــة للخطـــة الوطنيـــة للعلـــوم والتقنيـــة بالمدينـــة ويجـــري حاليـــا تنفيـــذ مشـــروع 
بحثـــي بمـــا يقـــارب المليونـــي ريـــال يهـــدف إلـــى رفـــع كفـــاءة اغشـــية التناضـــح العكســـي لمحطـــات التحليـــة وتـــم االنتهـــاء مـــن 50% مـــن 

المشـــروع،
 إضافـــة إلـــى المشـــاركة فـــي فريـــق عمـــل التقنيـــات االســـتراتيجية المدنيـــة مـــن حيـــث إمكانيـــة تطبيـــق بعـــض المشـــاريع فـــي المعهـــد 
ـــز للعلـــوم والتقنيـــة للتعـــاون البحثـــي بتاريـــخ 1429/2/6هــــ تهـــدف إلـــى تكويـــن  وتـــم توقيـــع مذكـــرة تفاهـــم مـــع مدينـــة الملـــك عبدالعزي
شـــراكة اســـتراتيجية بيـــن المؤسســـة والمدينـــة فـــي مجـــال تقنيـــة تحليـــة الميـــاه المالحـــة حيـــث تـــم مؤخـــرا توقيـــع اتفاقيـــة لتنفيـــذ برامـــج 

بحثيـــة اســـتراتيجية مشـــتركة:
تنفيذ مشروع تقنية تحلية الهجين الثاثي بدعم من المدينة.. 1
تنفيذ مشروع مشترك باستخدام تقنية االمتصاص.. 2

المحـــاة  الميـــاه  مـــن  المســـتفيدة  الجهـــات  إلـــزام  خامســـًا( 
عليهـــا. المســـتحقة  المبالـــغ  بتســـديد 

سبق اإلشارة إليه بشأن قرار مجلس الشورى رقم 18/17/15 في 1418/7/16هـ الفقرة ) ثالثًا(.

المالحـــة  الميـــاه  تحليـــة  مـــع مؤسســـات  التنســـيق  سادســـًا( 
بـــدول مجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة لتبـــادل الخبـــرات 
فـــي صناعـــة تحليـــة الميـــاه، والســـبل الكفيلـــة بتخفيـــض تكلفـــة 

إنشـــاء محطـــات التحليـــة وإنتـــاج الميـــاه المحـــاة.

اســـتمرار التنســـيق والمتابعـــة مـــع األمانـــة العامـــة لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج العربيـــة مـــن خـــال اللجـــان التـــي تشـــترك المؤسســـة 
العامـــة لتحليـــة الميـــاه المالحـــة بهـــا مـــع دول المجلـــس ، وقـــد اتفـــق الخبـــراء المعنيـــون فـــي مجـــال التحليـــة لـــدول المجلـــس علـــى التنســـيق 
فيمـــا يخـــص دراســـة توطيـــن صناعـــة التحليـــة فـــي دول المجلـــس بحيـــث يتـــم الدعـــم مـــن جميـــع الـــدول وتـــم إعـــداد نظـــام يختـــص بمصـــادر 
تحليـــة الميـــاه المالحـــة وكتيـــب توضيحـــي عـــن التحليـــة فـــي دول المجلـــس وكذلـــك اإلعـــداد لطلـــب عـــروض الدراســـة عـــن تصنيـــع قطـــع 

الغيـــار فـــي منطقـــة الخليـــج العربـــي.
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قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 11/12 | 1422/4/19هـ المبني على التقرير المعد عن إنجازات المؤسسة للعام المالي 1421/1420هـ

ما تم بشأنهما جاء في القرار

ــة  ــة لتحليـ ــة العامـ ــة للمؤسسـ ــغ الازمـ ــاد المبالـ أواًل( اعتمـ
الميـــاه المالحـــة إلجـــراء عمليـــات الصيانـــة وإعمـــار محطـــات 
ـــة أعمارهـــا حســـب  ـــة القائمـــة وترميمهـــا بهـــدف إطال التحلي

الخطـــة الزمنيـــة التـــي تقررهـــا المؤسســـة.

صـــدر قـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم 7/ب/2068 وتاريـــخ 1424/1/15هــــ الـــذي أشـــار إلـــى صـــدور األدوات النظاميـــة الازمـــة لذلـــك 
حيـــث أكـــد المجلـــس الموقـــر علـــى ذلـــك مـــع إعطـــاء البنـــود المتعلقـــة بهـــا األولويـــة عنـــد مناقشـــة ميزانيـــة المؤسســـة ، وقـــد 
تـــم تقديـــم بعـــض الدعـــم إلـــى ميزانيـــة المؤسســـة كمـــا تمـــت اإلشـــارة إلـــى ذلـــك فيمـــا تـــم بشـــأن قـــرار مجلـــس الشـــورى رقـــم 

18/17/15 الفقـــرة ) ثالثـــًا – 2 (.

الازمـــة  إعـــداد األنظمـــة والقواعـــد  مـــن  االنتهـــاء  ثانيـــًا( 
لتنظيـــم وتشـــجيع عمليـــة اســـتثمار القطـــاع الخـــاص فـــي 

إنشـــاء محطـــات تحليـــة الميـــاه وتشـــغيلها.

سبق اإلشارة إليه فيما تم بشأن قرار مجلس الشورى رقم 12/18.

فـــي  والتدريـــب  والتطويـــر  البحـــث  ميزانيـــة  دعـــم  ثالثـــًا( 
لمؤسســـة. ا

قامت المؤسسة مؤخرا بأخذ الموافقة من المقام السامي بدعم معهد األبحاث باستقطاب
25 باحث وخبير عالمي بهدف تطوير تقنيات التحلية وتوطينها.

المؤسســـة  بيـــن  المشـــترك  والتنســـيق  التخطيـــط  رابعـــًا( 
وإنشـــاء  تصميـــم  عنـــد  للكهربـــاء  الســـعودية  والشـــركة 
محطـــات اإلنتـــاج لـــكل منهمـــا بمـــا يضمـــن ثنائيـــة اإلنتـــاج 
لـــكل  المســـتقبلية  المشـــاريع  فـــي  والكهربـــاء(  ) المـــاء 

. منهمـــا

صـــدر قـــرار المجلـــس االقتصـــادي األعلـــى رقـــم 23/5 وتاريـــخ 1423/3/23هــــ القاضـــي بالموافقـــة علـــى أســـس ومعاييـــر مشـــاركة 
ــاريع تحليـــة الميـــاه المالحـــة والتـــي تتضمـــن االتفـــاق بيـــن المؤسســـة العامـــة لتحليـــة الميـــاه المالحـــة  القطـــاع الخـــاص فـــي مشـ

والشـــركة الســـعودية للكهربـــاء علـــى تنفيـــذ مشـــاريع اإلنتـــاج المـــزدوج للمـــاء والكهربـــاء.
وحاليـــًا تعمـــل هيئـــة تنظيـــم الكهربـــاء واإلنتـــاج المـــزدوج علـــى تنظيـــم مـــا يخـــص نشـــاط الميـــاه المحـــاة ونقلهـــا وكذلـــك أنشـــطة 

الطاقـــة الكهربائيـــة.

قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 28/27 |  1423/8/1هـ المبني على التقرير المعد عن إنجازات المؤسسة للعام المالي 1422/1421هـ

ما تم بشأنهما جاء في القرار

المؤسســـة  هيكلـــة  إعـــادة  أواًل( 
يتفـــق  بمـــا  الميـــاه  لتحليـــة  العامـــة 
نحـــو  للدولـــة  العـــام  التوجيـــه  مـــع 
التخصيـــص ومشـــاركة القطـــاع الخـــاص 
فـــي مشـــاريع تحليـــة الميـــاه المالحـــة 
التحليـــة  وبمـــا يضمـــن تطويـــر قطـــاع 

الكافيـــة. المرونـــة  وإعطائـــه 

أنجـــزت المؤسســـة أعمـــال المرحلـــة األولـــى )الخطـــوات التمهيديـــة والدراســـات التفصيليـــة( والمرحلـــة الثانيـــة )الحصـــول علـــى الموافقـــات( مـــن مراحـــل برنامـــج تخصيـــص المؤسســـة العامـــة 
لتحليـــة الميـــاه المالحـــة وإعـــادة هيكلتهـــا، وبعـــد صـــدور موافقـــة المجلـــس االقتصـــادي األعلـــى علـــى البرنامـــج التنفيـــذي لتخصيـــص المؤسســـة العامـــة لتحليـــة الميـــاه المالحـــة بالقـــرار رقـــم 

29/2 وتاريـــخ 1429/6/29هــــ بـــدأ العمـــل فـــي المرحلـــة الثالثـــة )تنفيـــذ التخصيـــص وإعـــادة الهيكلـــة( وتـــم فيهـــا االنتهـــاء مـــن جميـــع األعمـــال التـــي يمكـــن إنجازهـــا.
وال زال هنـــاك عـــدد مـــن المهـــام فـــي المرحلـــة الثالثـــة )تنفيـــذ التخصيـــص وإعـــادة الهيكلـــة( وكامـــل أعمـــال المرحلـــة الرابعـــة )تخصيـــص الشـــركة القابضـــة( يتطلـــب اســـتكمالها تحويـــل 

المؤسســـة إلـــى شـــركة، حيـــث ســـبق إعـــداد جميـــع وثائـــق تأســـيس الشـــركة القابضـــة ورفعـــت إلـــى المجلـــس االقتصـــادي األعلـــى بتاريـــخ 20 ربيـــع أول 1431هــــ.
واعـــد تقريـــر يتضمـــن توجهـــات ورؤى واهـــداف المؤسســـة رفـــع إلـــى مجلـــس الشـــؤون االقتصاديـــة والتنميـــة مـــن قبـــل معالـــي وزيـــر الميـــاه والكهربـــاء رئيـــس مجلـــس إدارة المؤسســـة 
بالبرقيـــة رقـــم )1/5594( وتاريـــخ 1436/5/27هــــ وعـــرض علـــى المجلـــس يـــوم األربعـــاء 1436/7/24هــــ وتطـــرق التقريـــر إلـــى انشـــطة المؤسســـة واهـــم إنجازتهـــا والتحديـــات الخارجيـــة 

والداخليـــة والرؤيـــا المســـتقبلية المتمثلـــة بالتخصيـــص كمســـتقبل منشـــود حســـب النمـــوذج المعتمـــد.
ــاء  ــا اعضـ ــي يبداهـ ــات التـ ــات و المرئيـ ــات الملحوظـ ــع مراعـ ــة مـ ــات و رؤى المؤسسـ ــى توجهـ ــخ 1463/3/20هــــ علـ ــم )1/4955( وتاريـ ــة رقـ ــامي بالبرقيـ ــر السـ ــة االمـ ــدرت موافقـ و صـ

ــة. ــة ذات العاقـ ــع الجهـ ــا مـ ــار تخصيصهـ ــة بانتظـ ــات و المؤسسـ ــاءة و تقليـــص النفقـ ــل الكفـ ــا يكفـ ــة بمـ ــي تخصيـــص انشـــطة المؤسسـ ــراع فـ ــا االسـ المجلـــس و منهـ
ـــرًا يتضمـــن توجهاتهـــا ورؤاهـــا ُعـــرض علـــى مجلـــس الشـــؤون االقتصاديـــة والتنميـــة فـــي 1436/7/24هـــــ، ُوضـــح فيـــه اختصاصـــات المؤسســـة، وبعـــض اإلنجـــازات،  أعـــدت المؤسســـة تقري
والتحديـــات الخارجيـــة والداخليـــة، والرؤيـــة المســـتقبلية )التخصيـــص كمســـتقبل واعـــد(، وصـــدرت موافقـــة المقـــام الســـامي الكريـــم علـــى هـــذه التوجهـــات والـــرؤى، ولتحقيـــق ذلـــك ُرفـــع 

للمجلـــس برنامـــج يشـــتمل علـــى رؤيـــة ورســـالة وأهـــداف المؤسســـة وبرامـــج تحقيقهـــا ومؤشـــرات لقيـــاس األداء.
ـــادرة تخصيصهـــا، وحـــازت  ـــادرات نوعيـــة أبرزهـــا مب كمـــا شـــاركت المؤسســـة فـــي ورش أعمـــال برنامـــج التحـــول الوطنـــي الـــذي يعـــد أحـــد مخرجـــات مشـــروع رؤيـــة 2030 وأدرجـــت عـــدة مب
هـــذه المبـــادرة علـــى االهتمـــام واختيـــرت ضمـــن مبـــادرات التحـــول الوطنيـــة ذات الزخـــم، ووضعـــت تفاصيـــل إنجـــاز هـــذه المبـــادرة والجـــدول الزمنـــي والتكاليـــف المطلوبـــة واألثـــر المترتـــب.
وأعـــدت المؤسســـة اســـتراتيجية تخصيصهـــا وتـــم عرضهـــا علـــى اللجنـــة اإلشـــرافية لتخصيـــص قطـــاع البيئـــة والميـــاه والزراعـــة والحصـــول علـــى الموافقـــة المبدئيـــة مـــن قبـــل اللجنـــة وتـــم 

ـــًا علـــى تنفيـــذ هـــذه االســـتراتيجية. العمـــل علـــى تفصيـــل الخطـــة التنفيذيـــة لهـــذه االســـتراتيجية ويجـــري العمـــل حالي
وفيمـــا يخـــص المحطـــات الجديـــدة فتـــم االنتهـــاء مـــن التحضيـــر لطـــرح هـــذه المحطـــات كمحطـــات إنتـــاج مســـتقلة وذلـــك بإعـــداد خطـــة لطرحهـــا والجـــداول الزمنيـــة، وإعـــداد نطـــاق العمـــل 

لاستشـــاريين والتعاقـــد معهـــم وتـــم البـــدء فـــي إعـــداد الوثائـــق الفنيـــة والماليـــة والقانونيـــة الازمـــة للطـــرح بالتنســـيق مـــع شـــركة المـــاء والكهربـــاء.

ــذ  ــة لتنفيـ ــغ الازمـ ــاد المبالـ ــًا( اعتمـ ثانيـ
ـــة والمرافـــق المســـاندة  مشـــاريع التحلي
طبقـــًا لمـــا هـــو مقـــرر فـــي خطـــة التنميـــة

أعتمـــد فـــي ميزانيـــة المؤسســـة المحطـــات الصغيـــرة أمـــا المحطـــات الكبيـــرة فســـتنفذ عـــن طريـــق القطـــاع الخـــاص ولكـــن بســـبب األوضـــاع الماليـــة العالميـــة وعـــدم اســـتطاعة الشـــركات 
تنفيـــذ بعـــض المحطـــات الكبيـــرة فـــإن ذلـــك يتـــم عـــن طريـــق المؤسســـة وأهـــم هـــذه المشـــاريع محطـــة رأس الخيـــر ومحطـــة ينبـــع 3 / المدينـــة.
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أوال( اإلســـراع فـــي طـــرح وترســـية وتنفيـــذ مشـــاريع 
الطلـــب  لمواجهـــة  الجديـــدة  التحليـــة  محطـــات 
علـــى  والعمـــل  والكهربـــاء.  المـــاء  علـــى  المتزايـــد 
المســـتقبلية .  التحليـــة  توفيـــر مواقـــع لمحطـــات 

تم االستام االبتدائي لمشروع تصنيع وتوريد أنابيب خطوط التغذية الجديدة لمدينة الرياض.	 
ــل 	  ــات التحويـ ــد 380كيلوفولـــت ومحطـ ــع 3 جهـ ــل بينبـ ــة التحويـ ــروع محطـ ــذ مشـ ــد وتنفيـ ــم وتوريـ ــروع تصميـ ــي لمشـ ــتام االبتدائـ ــم االسـ تـ

ــة األولـــى. ــة المجموعـ ــة الثالثـ ــورة لمرحلـ ــة المنـ ــاه ينبـــع – المدينـ ــام نقـــل ميـ ــات الضـــخ لنظـ ــة لمحطـ ــة الكهربائيـ ــال الطاقـ إليصـ
تم االستام االبتدائي لمشروع إنشاء عدد ) 17 ( بناية بالمجمع السكني بالخبر.	 
تم االستام االبتدائي لمشروع الخزانات االستراتيجية في أبها بسعة 30.000م3.	 
تـــم االســـتام االبتدائـــي لمشـــروع تنفيـــذ تصميـــم وتوريـــد وتنفيـــذ مشـــروع خطـــوط نقـــل الطاقـــة إليصـــال الطاقـــة الكهربائيـــة لمحطـــات الضـــخ 	 

لنظـــام نقـــل ميـــاه ينبـــع – المدينـــة المنـــورة المرحلـــة الثالثـــة المجموعـــة الثانيـــة.
تم االستام االبتدائي لمشروع تصنيع وتغليف وتبطين وتوريد أنابيب نقل مياه خطة التغذية الجديدة لمحافطة الخفجي.	 
جاري تنفيذ مشروع محطة ينبع لتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية المرحلة الثالثة.	 
جاري تنفيذ مشروع نظام نقل مياه ينبع – المدينة المنورة )المرحلة الثالثة(.	 
جـــاري تنفيـــذ مشـــروع إنشـــاء مدرســـة لتحفيـــظ القـــران الكريـــم بالمجمـــع الســـكني لمحطـــات التحليـــة بالجبيـــل وإنشـــاء مدرســـة للمرحلـــة 	 

المتوســـطة فـــي المجمـــع الســـكني بالخبـــر.
جاري تنفيذ مشروع تنفيذ خطوط التغذية الجديدة لمدينة الرياض.	 
جاري تنفيذ مشروع إنشاء السياج األمني حول أراضي المؤسسة في )22( موقًعا .	 
جاري تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة تحفيظ القرآن الكريم بالمجمع السكني لمحطات التحلية بالجبيل.	 
جاري تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة للمرحلة المتوسطة للبنات في المجمع السكني بالخبر.	 
جاري تنفيذ مشروع إنشاء مركز التدريب على االطفاء بالجبيل.	 
جاري تنفيذ مشروع إصاح بعض المرافق الخرسانية المتدهورة بمحطة التحلية لمياه الشقيق.	 
جاري تنفيذ مشروع نظام نقل مياه الشعيبة - منى)ب(.	 
جاري تنفيذ محطة التحلية بالشعيبة المرحلة الرابعة بالتناضح العكسي.	 
جاري تنفيذ مشروع نقل التقنية وشراء المؤسسة المنتج من خال إنشاء وحدة تحلية المياه بمحطة تحلية الشعيبة.	 
جاري تنفيذ مشروع نظام نقل مياه خطة التغذية الجديدة لمحافظة الخفجي.	 
جاري تنفيذ مشروع إنشاء المجمعات السكنية بالمحطات الصغيرة المرحلة الثانية )حقل ، وضبا ، والوجه(.	 
جاري تنفيذ مشروع إنشاء المجمعات السكنية للتحلية بالمدينة المنورة – قباء.	 

قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها
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مـــن  أوال  الفقـــرة  تضمنتـــه  مـــا  علـــى  التأكيـــد  ثانيـــا( 
والتاريـــخ   11  /12 الرقـــم  ذو  الشـــورى  مجلـــس  قـــرار 
برنامـــج  فـــي  االســـتمرار  أهميـــة  مـــن  1422/4/19هــــ 
ــار لمحطـــات تحليـــة  ــار وصيانـــة وتوفيـــر قطـــع الغيـ اإلعمـ

لذلـــك. الـــازم  الدعـــم  وتوفيـــر  المالحـــة  الميـــاه 

ســـبق اإلشـــارة إليـــه فيمـــا تـــم بشـــأن قـــرار مجلـــس الشـــورى رقـــم 18/17/15 وفيمـــا تـــم بشـــأن قـــرار مجلـــس الشـــورى رقـــم 11/12 
وال زالـــت معانـــاة المؤسســـة فـــي نقـــص اعتمـــادات الصيانـــة وقطـــع الغيـــار قائمـــة.

ــع  ــز التدريـــب التابـ ــتيعابية لمركـ ــدرة االسـ ــادة القـ ــا( زيـ ثالثـ
الســـعوديين  مـــن  أكبـــر  أعـــداد  بقبـــول  للمؤسســـة 
مـــع وضـــع خطـــة  المحطـــات  فـــي  للعمـــل  وتأهيلهـــم 
عمـــل لتدريـــب الســـعوديين علـــى برامـــج األمـــن الصناعـــي 

الـــازم . التحليـــة وتوفيـــر الدعـــم  وســـامة محطـــات 

تخريج عدد 121متدرًبا في الدورة التأهيلية 47.	 
تدريب عدد 1830 من عاملي المؤسسة في برامج مركز التدريب التطويرية.	 
تدريب عدد 1833 من عاملي المؤسسة في برامج الخطط التدريبية الخارجية	 
تدشين نظام إدارة التعلم )LMS( وتعميمه على عموم عاملي المؤسسة	 
تجهيز خطة الشهادات المهنية للمستهدفين في عدد من التخصصات الهندسية للعام 2019	 
تجهيز خطة تطوير اللغة االنجليزية للمستهدقين للعام 2019.	 

رابعـــًا( تشـــجيع القطـــاع الخـــاص والجامعـــات والكليـــات 
والمؤسســـة العامـــة للتعليـــم الفنـــي والتدريـــب المهنـــي 
وتأهيـــل  لتدريـــب  تخصصيـــة  برامـــج  وتنفيـــذ  لوضـــع 

الســـعوديين فـــي مجـــال تحليـــة الميـــاه المالحـــة.

تـــم التفاهـــم مـــع المؤسســـة العامـــة للتعليـــم الفنـــي والتدريـــب المهنـــي لتوفيـــر كفـــاءات وطنيـــة متمكنـــة مـــن مخرجـــات التعليـــم 
الفنـــي قـــادرة لانخـــراط مباشـــرة فـــي العمـــل بمـــا يتائـــم واالحتيـــاج الفعلـــي للمؤسســـة فـــي التخصصـــات التاليـــة : الصيانـــة 

الميكانيكيـــة – الصيانـــة الكهربائيـــة – صيانـــة األجهـــزة – التبريـــد والتكييـــف – آالت الـــورش – لحـــام – التشـــغيل – المختبـــرات.

خامســـًا( مراعـــاة المعاييـــر البيئيـــة فـــي عمليـــات التشـــغيل 
لمحطـــات التحليـــة.

تم القيام بالفحوصات البيئية المطلوبة من الهيئة العامة لألرصاد و البيئة ) فحص المداخن - فحص الهواء المحيط(.	 
تم تركيب أجهزة القياس المستمر لإنبعاثات في المداخن بكل محطة.	 
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أواًل( رفـــع الطاقـــة اإلنتاجيـــة والتخزينيـــة للميـــاه المحـــاة، 
لســـد االحتياجـــات المنزليـــة ومواجهـــة الطـــوارئ .

درســـت هيئـــة الخبـــراء فـــي مجلـــس الـــوزراء بمشـــاركة مندوبيـــن مـــن الجهـــات ذات العاقـــة حســـب خطـــاب األميـــن العـــام لمجلـــس 
الـــوزراء رقـــم 1245 وتاريـــخ 1428/6/4هــــ المبلـــغ لمعالـــي وزيـــر الميـــاه والكهربـــاء ورئيـــس مجلـــس إدارة المؤسســـة العامـــة لتحليـــة 
الميـــاه المالحـــة مـــن صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس ديـــوان رئاســـة مجلـــس الـــوزراء رقـــم 26126/ب وتاريـــخ 1428/6/12هــــ ورأت أنـــه 

بخصـــوص )أواًل( و )ثالثـــًا( مـــن القـــرار المشـــار إليـــه فإنهمـــا يعـــدان منتهيـــان حســـب مـــا أوضحتـــه المؤسســـة.

ثانيـــا( إعـــادة العمـــل بالحوافـــز واالمتيـــازات الوظيفيـــة 
للعامليـــن فـــي مجـــال التشـــغيل والصيانـــة بالمحطـــات، 
المؤهلـــة  الســـعودية  الكفـــاءات  علـــى  للمحافظـــة 

الموجـــودة.

ـــًا( فقـــد أوصـــى أغلبيـــة المجتمعيـــن بإحالـــة مـــا جـــاء فـــي قـــرار مجلـــس الشـــورى ومـــا أوضحتـــه المؤسســـة  أمـــا مـــا يتعلـــق بالفقـــرة )ثاني
إلـــى )مجلـــس الخدمـــة المدنيـــة( للنظـــر فـــي الموضـــوع وقـــد تلقـــت المؤسســـة خطـــاب األميـــن العـــام لمجلـــس الخدمـــة المدنيـــة 
الموجـــه لمعالـــي وزيـــر الميـــاه برقـــم 428/728/م خ وتاريـــخ 1428/9/7هــــ يطلـــب بعـــض المعلومـــات عـــن المؤسســـة وقـــد تـــم تزويـــد 
األمانـــة العامـــة لمجلـــس الخدمـــة المدنيـــة حســـب الخطـــاب رقـــم 1100/30532 وتاريـــخ 1428/7/23هــــ, وتـــم رفـــع خطـــاب للمقـــام 
ــة  ــي المؤسسـ ــل فـ ــن العمـ ــة عـ ــرات الفنيـ ــزوف الخبـ ــرة عـ ــى ظاهـ ــرض  علـ ــخ )1435/8/19هــــ(  يعـ ــم )1/4491( وتاريـ ــامي برقـ السـ
واســـباب تســـرب الكفـــاءات المتخصصـــة والماهـــرة منهـــا، وعـــن عـــدم توفـــر بـــدل الســـكن النقـــدي لمـــن لـــم تســـتطع المؤسســـة توفيـــر 

ســـكن عينـــي لهـــم.

الميـــاه  لتحليـــة  العامـــة  المؤسســـة  مشـــاركة  ثالثـــا( 
الوطنيـــة  االســـتراتيجية  وإعـــداد  فـــي وضـــع  المالحـــة 

للميـــاه.

صـــدور قـــرار مجلـــس الـــوزراء بالموافقـــة علـــى االســـتراتيجية الوطنيـــة للميـــاه، حيـــث بنيـــت االســـتراتيجية علـــى تقييـــم دقيـــق للوضـــع 
المائـــي والمـــوارد المائيـــة المتاحـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية واســـتقراء معـــدالت الطلـــب حتـــى عـــام 2030، كمـــا بنيـــت علـــى 

ـــل. ـــة إلـــى جانـــب التوقعـــات المائيـــة ونمـــاذج التموي ُأطـــر مؤسســـاتية وآليـــات تمكيني

قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 36/56 |  1428/9/6هــ المبني على التقرير السنوي لوزارة المياه والكهرباء للعام المالي 1426/1425هـ

ما تم بشأنهما جاء في القرار

المتجـــددة  غيـــر  الجوفيـــة  الميـــاه  علـــى  الحفـــاظ  أواًل: 
كاحتياطـــي للحـــاالت الطارئـــة وحصـــر اســـتخداماتها علـــى 
بميـــاه  تزويدهـــا  يمكـــن  ال  التـــي  المناطـــق  فـــي  الشـــرب 

التحليـــة.
ثانيـــًا: التوســـع فـــي إنتـــاج الميـــاه المحـــاة لتغطيـــة الطلـــب  

المتزايـــد علـــى ميـــاه الشـــرب.

تـــم إبـــداء مرئيـــات المؤسســـة للفقـــرة ) ثانيـــًا ( بنـــاًء علـــى طلـــب معالـــي وزيـــر الميـــاه والكهربـــاء رقـــم 1/890 وتاريـــخ 1428/10/13هــــ 
.
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قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 69/106 | 1430/1/29هـ المبني على تقريري األداء السنوي للمؤسسة للعامين الماليين 1426/1425هـ و 1427/1426هـ

ما تم بشأنهما جاء في القرار

ــة  ــة المركبـ ــن الطاقـ ــارق بيـ أواًل : العمـــل علـــى تقليـــص الفـ
واإلنتـــاج الفعلـــي للكهربـــاء والمـــاء فـــي مختلـــف محطـــات 
التحليـــة وتعليـــل الفـــروق فـــي التقاريـــر الســـنوية القادمـــة 

ــة. ــاه المالحـ ــة الميـ ــة لتحليـ ــة العامـ للمؤسسـ

بنـــاًء علـــى خطـــاب صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس ديـــوان رئاســـة مجلـــس الـــوزراء رقـــم 6707/ب وتاريـــخ 1430/2/17هــــ ومشـــفوعة 
خطـــاب معالـــي رئيـــس مجلـــس الشـــورى المرفـــوع لمقـــام -المغفـــور لـــه بـــإذن اللـــه- الملـــك عبـــد اللـــه بـــن عبـــد العزيـــز رقـــم 503 
وتاريـــخ 1430/2/14هــــ قامـــت المؤسســـة بإعـــداد مرئياتهـــا حيالـــه حســـب الخطـــاب رقـــم )19857( وتاريـــخ 1430/5/7هــــ وقـــد 

عقـــد اجتمـــاع فـــي هيئـــة الخبـــراء وتـــم إعـــداد المحضـــر رقـــم 206/س/5 وتاريـــخ 1430/7/29هــــ حيـــال ذلـــك.

ثانيـــًا: تكويـــن لجنـــة وزاريـــة للنظـــر فـــي احتياجـــات المؤسســـة 
الـــازم  الدعـــم  توفيـــر  يضمـــن  بمـــا  والبشـــرية  الماليـــة 
الســـتكمال المشـــروعات واحتياجـــات التشـــغيل والصيانـــة 

التطبيقيـــة.  واألبحـــاث 

ثالثـــًا: التركيـــز علـــى اإلنتـــاج المـــزدوج للمـــاء والكهربـــاء فـــي 
القطـــاع  أو  المؤسســـة  تبنيهـــا  التـــي  المحطـــات  جميـــع 
ـــاء فـــي  الخـــاص، والتنســـيق مـــع الشـــركة الســـعودية للكهرب

ــأن. ــذا الشـ هـ

رابعـــًا: التأكيـــد علـــى أهميـــة تطويـــر برامـــج اســـتخدام الطاقـــة 
البديلـــة مثـــل: الطاقـــة النوويـــة والشمســـية وغيرهـــا إلنتـــاج 

الميـــاه المحـــاة والكهربـــاء.

قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 34/49 |  1430/6/29هـ المبني على التقرير المعد عن إنجازات المؤسسة للعام المالي 1428/1427هـ

ما تم بشأنهما جاء في القرار

أواًل: العمـــل علـــى رفـــع كفـــاءة تشـــغيل محطـــات اإلنتـــاج المـــزدوج للمـــاء والكهربـــاء 
واإلشـــارة إلـــى مـــا يتحقـــق فـــي هـــذا الشـــأن فـــي التقاريـــر الســـنوية القادمـــة.

ـــوزراء رقـــم 30499/ب  ـــوان رئاســـة مجلـــس ال ـــاًء علـــى خطـــاب صاحـــب الســـمو الملكـــي رئيـــس دي بن
ــام  ــوع  لمقـ ــورى المرفـ ــي رئيـــس مجلـــس الشـ ــاب معالـ ــفوعة خطـ ــخ 1430/7/22هــــ ومشـ وتاريـ
-المغفـــور لـــه بـــإذن اللـــه- الملـــك عبـــد اللـــه بـــن عبـــد العزيـــز رقـــم 4025 وتاريـــخ 1430/7/19هــــ قامـــت 

المؤسســـة بإعـــداد مرئياتهـــا حيالـــه حســـب الخطـــاب رقـــم ) 1/2104( وتاريـــخ 1430/12/29هــــ.
كمـــا تـــم اجتمـــاع مندوبيـــن مـــن المؤسســـة وبعـــض الجهـــات األخـــرى مـــع هيئـــة الخبـــراء وتـــم إعـــداد 
محضـــر بذلـــك رفـــع إلـــى مجلـــس الـــوزراء الـــذي وافـــق علـــى مـــا تـــم التوصـــل إليـــه فـــي هيئـــة الخبـــراء 
بشـــأن البنـــود أواًل وثالثـــًا ورابعـــًا مـــن قـــرار مجلـــس الشـــورى وإحالـــة مـــا يتعلـــق بالبنـــد ثانيـــًا مـــن قـــرار 

مجلـــس الشـــورى إلـــى المجلـــس االقتصـــادي األعلـــى.

فيمـــا يخـــص النقطـــة رابعـــًا شـــكل فريـــق عمـــل مشـــترك مـــن وزارة البيئـــة و الميـــاه والزراعـــة و 
المؤسســـة العامـــة لتحليـــة الميـــاه المالحـــه و بالمشـــاركة مـــع المختصيـــن فـــي قطـــاع الميـــاه 
إلعـــداد خطـــة إســـتراتيجية طويلـــة المـــدى وذلـــك لدراســـة االحتياجـــات مـــن الميـــاه البلديـــة) ميـــاه 
ــاه  ــتراتيجية الميـ ــى اسـ ــامي علـ ــام السـ ــة المقـ ــة و تمـــت موافقـ ــق المملكـ ــع مناطـ ــرب( لجميـ الشـ

طويلـــة المـــدى.

المشـــروعات االســـتثمارية  مـــال  رأس  فـــي  المشـــاركة  فـــي نســـبة  النظـــر  إعـــادة  ثانيـــًا: 
المشـــتركة بيـــن الدولـــة والقطـــاع الخـــاص ) IWPP ( ورفـــع حصـــة الدولـــة لتصبـــح األكبـــر، 
مـــع تشـــجيع المؤسســـة العامـــة للتأمينـــات االجتماعيـــة، والمؤسســـة العامـــة للتقاعـــد 

علـــى االســـتثمار فـــي هـــذه المشـــروعات.

ثالثـــًا: ضـــرورة اكتمـــال مشـــروعات مـــد األنابيـــب الناقلـــة للميـــاه مـــن محطـــات التحليـــة إلـــى 
المـــدن قبـــل بـــدء تشـــغيل محطـــات إنتـــاج الميـــاه المحـــاة.

رابعـــًا: اإلســـراع فـــي التنســـيق مـــع الجهـــات المختصـــة فـــي اســـتكمال وضـــع خطـــة طويلـــة 
المـــدى للخمســـة والعشـــرين عامـــَا القادمـــة لتحديـــد االحتياجـــات مـــن محطـــات تحليـــة ميـــاه 
البحـــر، وأنظمـــة نقـــل الميـــاه لكافـــة مناطـــق المملكـــة، مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار النمـــو 
الســـكاني، والتنميـــة االقتصاديـــة، مـــع وضـــع جـــداول زمنيـــة، وآليـــات التمويـــل والتنفيـــذ، 

مـــع توفيـــر الدعـــم الـــازم لذلـــك.

خامســـًا: النظـــر فـــي قـــرار مجلـــس الشـــورى رقـــم )34/49 ( واالطـــاع علـــى المحضـــر المعـــد 
فـــي هيئـــة الخبـــراء بمجلـــس الـــوزراء وعلـــى توصيـــة اللجنـــة العامـــة لمجلـــس الـــوزراء المتخـــذة 

بهـــذا الصـــدد
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قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 47/52 | 1432/8/3هـ المبني على تقريري األداء السنوي للمؤسسة للعامين 1429/1428هـ 1431/1430هـ

ما تم بشأنهما جاء في القرار

ـــاه  ـــة المي ـــاج لمحطـــات تحلي أواًل: إجـــراء دراســـات وأبحـــاث؛ لخفـــض تكاليـــف اإلنشـــاء واإلنت
ـــة لهـــذه المشـــاريع. ـــة، وإعـــداد دراســـات الهندســـة القيمي المالحـــة والطاقـــة الكهربائي

بنـــاء علـــى خطـــاب رئيـــس الديـــوان الملكـــي رقـــم 3450/ب وتاريـــخ 1432/8/24 هــــ ومشـــفوعة 
خطـــاب معالـــي رئيـــس مجلـــس الشـــورى المرفـــوع لمقـــام خـــادم الحرميـــن الشـــريفين – حفظـــة اللـــه 
– رقـــم 3737 وتاريـــخ 1432/8/18 هــــ قامـــت المؤسســـة بإعـــداد مرئياتهـــا حيالـــه حســـب الخطـــاب 

رقـــم )1/2047( وتاريـــخ 1432/11/26هــــ.
ــذا مـــن خـــال  ــر هـ ــة ويظهـ ــة بخفـــض الكلفـ ــاث الخاصـ ــراء األبحـ ــد بإجـ ــتمر فـــي المعهـ العمـــل مسـ
الجهـــود المبذولـــة مـــن قبـــل معهـــد األبحـــاث فـــي هـــذا الشـــأن لألعـــوام الســـابقة وحتـــى 2018، 
ــاريع طموحـــة تهـــدف إلـــى  ــراء الجـــدد علـــى االعـــداد لمشـ ــا باالســـتعانة بالخبـ والعمـــل جـــاري حاليـ
خفـــض تكاليـــف التشـــغيل والصيانـــة فـــي المؤسســـة إلـــى مســـتوياتها الدنيـــا مقارنـــة بأفضـــل 

الممارســـات العالميـــة. 

ثانيـــًا: إعـــادة تقييـــم تجربـــة إشـــراك القطـــاع الخـــاص فـــي االســـتثمار فـــي إنشـــاء محطـــات 
تحليـــة الميـــاه المالحـــة وإنتـــاج الطاقـــة الكهربائيـــة.

ثالثـــًا: دعـــم ميزانيـــة المؤسســـة العامـــة لتحليـــة الميـــاه المالحـــة بالمبالـــغ الازمـــة والمطلوبـــة 
لبرنامـــج إعـــادة تأهيـــل وإعمـــار المحطـــات القديمـــة.

رابعـــًا: التنســـيق مـــع وزارة الصناعـــة والتجـــارة، والشـــركات الصناعيـــة الكبـــرى مثـــل: أرامكـــو، 
ســـابك، شـــركة الكهربـــاء لتفعيـــل مبـــادرة صناعـــة قطـــع الغيـــار، وتقنيـــات تحليـــة الميـــاه 

ــاء، والصناعـــات المختلفـــة. ــاج الكهربـ وإنتـ

تشارك المؤسسة القطاعات المشابهه في برامج زيادة المحتوى المحلي ومنها :
معرض AFED 2018 لتصنيع قطع الغيار - القوات المسلحة 	 
برنامج القيمة المضافة )اكتفاء 2018( - أرامكو السعودية	 
برنامج )نساند( لتوفير فرص المؤسسة التي من الممكن أن تنتجها شركة سابك 	 
برنامج ) استثمر في السعودية ( - الهيئة العامة لاستثمار	 
اتفاقية المؤسسة مع ) منشآت ( - وزارة التجارة	 
اتفاقية المؤسسة مع ) مركز االبتكار ( - مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية	 

خامســـًا: تنفيـــذ المشـــروعات المعتمـــدة فـــي الخطـــة الخمســـية وفـــي ميزانيـــة المؤسســـة 
وعـــدم إلغائهـــا.

قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 22/45 |  1434/6/26هـ المبني على تقريري األداء السنوي للمؤسسة

ما تم بشأنهما جاء في القرار

أواًل: التأكـــد علـــى مـــا ورد فـــي البنـــد ) رابعـــًا ( مـــن قـــرار 
مجلـــس الشـــورى رقـــم 69/106 وتاريـــخ 1430/1/29هــــ 
اســـتخدام  برامـــج  تطويـــر  أهميـــة  علـــى  التأكـــد   “ ونصـــه 
الطاقـــة البديلـــة مثـــل الطاقـــة النوويـــة والشمســـية وغيرهـــا 

، إلنتـــاج الميـــاه المحـــاة والكهربـــاء “.

بنـــاًء علـــى خطـــاب معالـــي رئيـــس الديـــوان الملكـــي رقـــم 27587 وتاريـــخ 1434/7/19هــــ ومشـــفوعة خطـــاب معالـــي رئيـــس 
مجلـــس الشـــورى المرفـــوع  لمقـــام -المغفـــور لـــه بـــإذن اللـــه- الملـــك عبـــد اللـــه بـــن عبـــد العزيـــز رقـــم 3761 وتاريـــخ 1434/7/9هــــ 

قامـــت المؤسســـة بإعـــداد مرئياتهـــا حيالـــه حســـب الخطـــاب رقـــم )1/6725( وتاريـــخ 1434/9/16هــــ.
كما تم اجتماع مندوبين من المؤسسة وبعض الجهات األخرى مع هيئة الخبراء وتم إعداد محضر بذلك.

ثانيـــًا: دراســـة تطبيـــق “نظـــام العمـــل” علـــى جميـــع العامليـــن 
ــل  ــم مثـ ــة لهـ ــا وظيفيـ ــع تخصيـــص مزايـ ــة مـ ــي المؤسسـ فـ
االســـكان والتأميـــن الصحـــي ، أســـوة بالقطاعـــات الصناعيـــة 

المشـــابهة.

األمنـــي  للنظـــام  واإلداري  المالـــي  الدعـــم  توفيـــر  ثالثـــًا: 
الشـــامل لجميـــع محطـــات التحليـــة وتعزيـــز التنســـيق مـــع 

األمنيـــة. بالحمايـــة  المختصـــة  الجهـــات 

رابعـــًا: علـــى المؤسســـة تضميـــن تقاريرهـــا القادمـــة مؤشـــرات 
قيـــاس لآلثـــار البيئيـــة الســـلبية الناجمـــة عـــن محطاتهـــا.
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قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 24/44 | 1435/5/24هـ المبني على تقريري األداء السنوي للمؤسسة

ما تم بشأنهما جاء في القرار

أواًل: تطبيـــق الهندســـة القيميـــة علـــى مشـــروعات التشـــغيل 
والصيانـــة ، لرفـــع كفاءتهـــا وتقليـــل الصـــرف المالـــي وترشـــيد 

االســـتهاك مـــع إنتاجيـــة الميـــاه بأقـــل وقـــود.

بنـــاًء علـــى خطـــاب معالـــي رئيـــس الديـــوان الملكـــي رقـــم 36566 وتاريـــخ 1435/9/9هــــ ومشـــفوعه خطـــاب معالـــي رئيـــس مجلـــس 
الشـــورى رقـــم 2082 وتاريـــخ 1435/5/30هـــــ قامـــت المؤسســـة بإعـــداد مرئياتهـــا حيالـــه كمـــا تـــم اجتمـــاع مندوبيـــن مـــن المؤسســـة 

وبعـــض الجهـــات األخـــرى مـــع هيئـــة الخبـــراء وتـــم إعـــداد محضـــر بذلـــك.

ــة الملـــك  ــاون مـــع مدينـ ــاالت التعـ ــًا: التوســـع فـــي مجـ ثانيـ
الملـــك  ، ومدينـــة  والمتجـــددة  الذريـــة  للطاقـــة  عبداللـــه 
ســـعودية  صناعـــة  إلنشـــاء  والتقنيـــة  للعلـــوم  عبدالعزيـــز 

متكاملـــة فـــي مجـــال تحليـــة الميـــاه.

علـــى  لديهـــا  الشـــاغرة  الوظائـــف  مـــن  االســـتفادة  ثالثـــًا: 
نظـــام العمـــل لســـد العجـــز الـــذي تشـــكو منـــه فـــي كـــوادر 

األمـــن واإلطفـــاء.

قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 27/46  |  1436/6/17هـ المبني على تقريري األداء السنوي للمؤسسة 

ما تم بشأنهما جاء في القرار

أواًل: اإلســـراع فـــي التنســـيق مـــع الجهـــات المختصـــة فـــي اســـتكمال 
وضـــع خطـــة طويلـــة المـــدى للخمســـة والعشـــرين عامـــًا القادمـــة؛ 
لتحديـــد االحتياجـــات مـــن محطـــات تحليـــة ميـــاه البحـــر، وأنظمـــة نقـــل 
الميـــاه لكافـــة مناطـــق المملكـــة، مـــع األخـــذ فـــي االعتبـــار النمـــو 
الســـكاني، والتنميـــة االقتصاديـــة، مـــع وضـــع جـــداول زمنيـــة، وآليـــات 

ــم الـــازم لذلـــك ــر الدعـ ــع توفيـ ــذ، مـ التمويـــل والتنفيـ

شـــكل فريـــق عمـــل مشـــترك مـــن وزارة البيئـــة والميـــاه والزراعـــة، والمؤسســـة العامـــة لتحليـــة الميـــاه المالحـــة، وبمشـــاركة 
شـــركة الميـــاه الوطنيـــة والمديريـــات فـــي المناطـــق المعنيـــة بهـــا، إلعـــداد الخطـــة االســـتراتيجية الشـــاملة طويلـــة المـــدى؛ 
ـــاه الشـــرب( لجميـــع مناطـــق المملكـــة حتـــى عـــام )1472هــــ( )2050م(، حيـــث  ـــة )مي ـــة البلدي لدراســـة االحتياجـــات المائي
حـــددت فـــي الخطـــة مصـــادر الميـــاه التقليديـــة وغيـــر التقليديـــة، وتوقعـــات عـــدد الســـكان، وحجـــم الطلـــب عليهـــا، وتمـــت 

الموافقـــة مـــن المقـــام الســـامي الكريـــم علـــى اســـتراتيجية الميـــاه طويلـــة المـــدى.

ثانيـــًا: وضـــع برنامـــج الهيكلـــة الخاصـــة باألمـــن الصناعـــي للمنشـــآت 
للمؤسســـة. التابعـــة 

شـــرعت المؤسســـة فـــي وضـــع برنامـــج إلعـــادة الهيكلـــة التنظيميـــة لـــإدارة العامـــة لألمـــن الصناعـــي وفروعهـــا فـــي 
جميـــع محطـــات التحليـــة وخطـــوط األنابيـــب التابعـــة للمؤسســـة وفـــق مـــا نصـــت عليـــه التعليمـــات التنظيميـــة الصـــادرة 
مـــن الهيئـــة العليـــا لألمـــن الصناعـــي، مـــع مراعـــاة تنظيـــم العوائـــد والســـالم الوظيفيـــة بالمؤسســـة وذلـــك علـــى ثـــاث 

مراحـــل: 
المرحلة األولى : عمل الهيكل التنظيمي واالرتباطات.

المرحلة الثانية : الوصف الوظيفي والصاحيات.
المرحلـــة الثالثـــة : النقـــاط والمراكـــز األمنيـــة واإلعـــداد. وقـــد تـــم اعـــداد المرحلـــة االولـــى ورفعهـــا لألمانـــة العامـــة للهيئـــة 

العليـــا لألمـــن الصناعـــي.

ثالثـــًا: التأكيـــد علـــى مـــا ورد فـــي البنـــد )رابعـــًا( مـــن قـــرار مجلـــس الشـــورى 
ذي الرقـــم 47/52 والتاريـــخ 1432/8/3هــــ، ونصـــه:” التنســـيق مـــع 
وزارة الصناعـــة والتجـــارة، والشـــركات الصناعيـــة الكبـــرى مثـــل: أرامكـــو، 
الغيـــار،  قطـــع  صناعـــة  مبـــادرة  لتفعيـــل  الكهربـــاء  شـــركة  ســـابك، 

ــات المختلفـــة”. ــاء، والصناعـ ــاج الكهربـ ــاه وإنتـ ــة الميـ ــات تحليـ وتقنيـ

القائمـــة  والمشـــاريع  االســـتثمارية  الفـــرص  لعـــرض   – تســـهيل  برنامـــج   – الشـــرقية  مـــع غرفـــة  المؤسســـة ورشـــة   إقامـــة 
المحليـــة. المصانـــع  وتأهيـــل  تســـجيل  واليـــة  والمســـتقبلية 

وقعـــت المؤسســـة مذكـــرة تفاهـــم مـــع مجلـــس الغـــرف التجاريـــة لتســـويق وعـــرض الفـــرص علـــى المســـتثمرين والمصنعيـــن 
المحلييـــن وشـــاركت المؤسســـة شـــركة أرامكـــو الســـعودية ببرنامـــج القيمـــة المضافـــة )اكتفـــاء( مـــن خـــال معـــرض وملتقـــى 

ــتثمارية. ــرص االسـ ــاركة الفـ ــاء 26-27 / 11 / 2018 لمشـ اكتفـ
خلصـــت االتفاقيـــة الثاثيـــة بيـــن المؤسســـة ومدينـــة الملـــك عبدالعزيـــز للعلـــوم والتقنيـــة والهيئـــة العامـــة للمنشـــآت الصغيـــرة 

والمتوســـطة إلـــى اتفاقيـــة انشـــاء وتشـــغيل حاضنـــة أعمـــال ) مركـــز االبتـــكار لصناعـــة التحليـــة (
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قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 50/113 | 1437/12/19هـ المبني على تقريري األداء السنوي للمؤسسة 1435 - 1436هـ 

ما تم بشأنهما جاء في القرار

أواًل : نصـــت الفقـــرة )أواًل( مـــن قـــرار المجلـــس المشـــار إليـــه 
علـــى: »اإلســـراع فـــي تخصيـــص المؤسســـة العامـــة لتحليـــة 

الميـــاه المالحـــة«.

أعـــدت المؤسســـة اســـتراتيجية تخصيصهـــا وتـــم عرضهـــا علـــى اللجنـــة اإلشـــرافية لتخصيـــص قطـــاع البيئـــة والميـــاه والزراعـــة 
ـــة لهـــذه االســـتراتيجية ويجـــري  والحصـــول علـــى الموافقـــة المبدئيـــة مـــن قبـــل اللجنـــة وتـــم العمـــل علـــى تفصيـــل الخطـــة التنفيذي

ــتراتيجية. ــًا علـــى تنفيـــذ هـــذه االسـ العمـــل حاليـ
وفيمـــا يخـــص المحطـــات الجديـــدة فتـــم االنتهـــاء مـــن التحضيـــر لطـــرح هـــذه المحطـــات كمحطـــات إنتـــاج مســـتقلة وذلـــك بإعـــداد 
خطـــة لطرحهـــا والجـــداول الزمنيـــة، وإعـــداد نطـــاق العمـــل لاستشـــاريين والتعاقـــد معهـــم وتـــم البـــدء فـــي إعـــداد الوثائـــق الفنيـــة 

والماليـــة والقانونيـــة الازمـــة للطـــرح بالتنســـيق مـــع شـــركة المـــاء والكهربـــاء.

ثانيًا:
1. علـــى المؤسســـة االنتهـــاء مـــن نظـــام األمـــن الشـــامل 

لجميـــع محطاتهـــا, ومرافقهـــا.
2. مراجعـــة جميـــع األنظمـــة البيئـــة واإلجرائيـــة والتشـــغيلية, 
لخفـــض اآلثـــار الســـلبية الســـتخدام الوقـــود الثقيـــل لخفـــض 

االنبعاثـــات الكربونيـــة والملوثـــات الصناعيـــة األخـــرى.

قامـــت المؤسســـة بالتعاقـــد مـــع جهـــة استشـــارية للقيـــام بتقديـــم الخدمـــات االستشـــارية األمنيـــة لمحطـــات و مرافـــق المؤسســـة 
ـــا  لمشـــروع تركيـــب نظـــام األمـــن الشـــامل و المقـــرر تنفيـــذه  علـــى مـــدى خمـــس ســـنوات, وذلـــك بعـــد أخـــذ موافقـــة الهيئـــة العلي
لألمـــن الصناعـــي, حيـــث يعـــد مشـــروعًا أمنيـــًا متكامـــًا يعمـــل علـــى توفيـــر المراقبـــة والمتابعـــة اآلليـــة لجميـــع المحطـــات, ويتـــم 
مـــن خالـــه اختيـــار األنظمـــة اآلليـــة الرئيســـية ووضـــع مواصفاتهـــا حســـب الدراســـات االستشـــارية األمنيـــة الخاصـــة بدراســـة وتحليـــل 
األخطـــار والثغـــرات األمنيـــة , ومـــن ثـــم وضـــع الحلـــول والقياســـات واألنظمـــة المناســـبة لتافـــي هـــذه المخاطـــر, وتـــم طـــرح 
مشـــروع تركيـــب نظـــام األمـــن الشـــامل فـــي محطـــات تحليـــة الشـــعيبة وخطـــوط أنابيبهـــا وجـــاري العمـــل الســـتكمال اإلجـــراءات 

الخاصـــة بذلـــك.
تـــم تأســـيس نظـــام إدارة بيئيـــة وتطبيقهـــا علـــى جميـــع المحطـــات حيـــث يهـــدف هـــذا النظـــام إلـــى الحـــد مـــن التأثيـــر البيئـــي الســـلبي 
وااللتـــزام بالمعاييـــر والقوانيـــن البيئيـــة وقـــد حصلـــت معظـــم المحطـــات علـــى شـــهادة اآليـــزو لنظـــام اإلدارة البيئيـــة )14001(, وتـــم 

القيـــام بتقييـــم األثـــر البيئـــي لجميـــع المحطـــات وتســـليم التقاريـــر لهيئـــة األرصـــاد وحمايـــة البيئـــة.

قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 46/184 |  1439/10/18هـ المتخذ في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي )1438/1437هـ(.

ما تم بشأنهما جاء في القرار

التســـرب  أســـباب  الســـتقصاء  عمليـــة  دراســـة  إجـــراء  أواًل( 
الوظيفـــي بالمؤسســـة، لغـــرض الحصـــول علـــى حلـــول للحـــد مـــن 
هـــذه الظاهـــرة ،وتحقيـــق الرضـــا الوظيفـــي لـــدى العامليـــن بهـــا.

يشـــير مؤشـــر التســـرب الوظيفـــي لعـــام )2016م( إلـــى أن نســـبة التســـرب تصـــل إلـــى حوالـــي )5.5%( مـــن إجمالـــي عـــدد 
العامليـــن البالـــغ عددهـــم أكثـــر مـــن )9.677( عامـــًا، فيمـــا فـــي عـــام )2017م( يشـــير مؤشـــر التســـرب الوظيفـــي العـــام إلـــى 
أن نســـبة التســـرب بلغـــت حوالـــي )2%( مـــن إجمالـــي العامليـــن والبالـــغ عددهـــم )10.130( عامـــًا، ممـــا يشـــير إلـــى الجهـــود 
الحثيثـــة التـــي بذلتهـــا المؤسســـة والجهـــات ذات العاقـــة لرفـــع مســـتوى األداء والتحفيـــز، ففـــي بدايـــة عـــام )2017م( تـــم إقـــرار 

الرعايـــة الطبيـــة للعامليـــن ، وكذلـــك إقـــرار المكافـــآت الســـنوية للمتميزيـــن وفـــق تقييـــم األداء الســـنوي.
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قرارات مجلس الشورى وما تم بشأنها

قرار رقم: 46/184 |  1439/10/18هـ المتخذ في شأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي )1438/1437هـ(.

ما تم بشأنهما جاء في القرار

ثانيـــًا( التوســـع فـــي أنشـــطة البحـــث العلمـــي و االبتـــكار 
األبحـــاث  نتائـــج  وترجمـــة   ، التكنولوجـــي  واالســـتثمار   ،
إلـــى تطبيقـــات صناعيـــة ، واالســـتفادة منهـــا فـــي تنفيـــذ 

مشـــروعاتها.

بشأن التوسع في أنشطة البحث العلمي واالبتكار فإن المؤسسة قامت باآلتي:
إجـــراء عـــدة دراســـات لرفـــع درجـــة الحـــرارة التشـــغيلية لوحـــدات التبخـــر متعـــدد التأثيـــر مـــن )65( إلـــى )85( درجـــة مئويـــة لخفـــض . 1

اســـتهاك الوقـــود بنســـبة )40%( وخفـــض لتكلفـــة إنتـــاج بحـــدود )%30(.
إجراء عدة دراسات مستفيضة للمحطات القائمة )المرحلة الثانية( بهدف زيادة إنتاجها بدون تكاليف رأسمالية.. 2
إجـــراء دراســـة خفـــض حقـــن المـــواد الكيميائيـــة فـــي محطـــات المؤسســـة بالتناضـــح العكســـي )المرحلـــة الثانيـــة ( مـــن أجـــل خفـــض . 3

التكاليـــف التشـــغيلية ، وفـــي شـــأن ترجمـــة نتائـــج األبحـــاث إلـــى تطبيقـــات صناعيـــة ، واالســـتفادة منهـــا فـــي تنفيـــذ مشـــروعاتها 
؛ فقـــد قامـــت المؤسســـة باآلتـــي :

بعـــد نجـــاح وتســـجيل عـــدد مـــن بـــراءات االختـــراع علـــى منظمـــة الهجيـــن الثاثـــي التـــي تجمـــع األغشـــية متناهيـــة الدقـــة مـــع 	 
وحـــدات التناضـــح العكســـي  ووحـــدة التبخـــر متعـــدد التأثيـــر ،يجـــري العمـــل إلكمـــال التصاميـــم النهائيـــة إلنشـــاء محطـــة تجاريـــة 
ــر علـــى درجـــة )125( درجـــة مئويـــة ويخفـــض  ــر مكعـــب بتشـــغيل وحـــدة التحليـــة متعـــدد التأثيـ بطاقـــة إنتاجيـــة )30.000( متـ

)50%( مـــن اســـتهاك الطاقـــة وزيـــادة فـــي إنتـــاج الميـــاه مقارنـــة بالوحـــدات المشـــابهة.
تطبيـــق تقنيـــة األغشـــية متناهيـــة الدقـــة التـــي تمتلـــك المؤسســـة بـــراءة اختراعهـــا علـــى محطـــات أملـــج ،ونتـــج عـــن هـــذا 	 

التطبيـــق زيـــادة فـــي إنتـــاج المحطـــة مـــن )4000( إلـــى )8000( متـــر مكعـــب فـــي اليـــوم ، ممـــا أســـهم فـــي خفـــض تكلفـــة إنتـــاج 
المتـــر المكعـــب مـــن المـــاء .

بعـــد دراســـات مســـح كامـــل لمحطـــات المؤسســـة القائمـــة وإجـــراء التعديـــات الازمـــة ســـاهم معهـــد األبحـــاث – باإلضافـــة 	 
إلـــى مبـــادرات التشـــغيل والصيانـــة – فـــي رفـــع إنتـــاج المؤسســـة مـــن الميـــاه المحـــاة مـــن )3.6( مليـــون متـــر مكعـــب يوميـــًا إلـــى 

)5( مليـــون متـــر مكعـــب يوميـــًا دون أي اســـتثمارات رأســـمالية
تطبيـــق دراســـة خفـــض حقـــن المـــواد الكيميائيـــة فـــي محطـــة أملـــج ، ونتـــج عـــن هـــذه الدراســـة إيقـــاف  أو تقليـــل مـــن حقـــن 	 

بعضهـــا بـــدون التأثيـــر علـــى المحطـــة أو نوعيـــة اإلنتـــاج ، ممـــا أســـهم بخفـــض التكاليـــف التشـــغيلية للمحطـــة بمـــا يقـــارب 
)700.000( ريـــال ســـنويًا .

جميـــع هـــذه التطبيقـــات الصناعيـــة لـــم تؤثـــر علـــى كفـــاءة المحطـــات وال علـــى عمرهـــا االفتراضـــي ، هـــذا باإلضافـــة إلـــى برامـــج 	 
الصيانـــة الوقائيـــة والـــذي بـــدوره زاد مـــن العمـــر االفتراضـــي للمحطـــات ومنهـــا محطـــات التحليـــة بالجبيـــل علـــى ســـبيل المثـــال 

ال الحصـــر.
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