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يقدم التقرير الســـنوي للمؤسســـة العامة لتحلية املياه املالحة، للعام املايل 2019 أهم املشـــاريع 
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وترشيد اإلنفاق والتميز التشغييل ومتاشيًا  مع مسريتها التي اتخذتها لتحقيق رؤية اململكة 2030.
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الكثيـــر مـــن  تفـــرض  إننـــا نعيـــش فـــي مرحلـــة 

موضوعيـــة  نظـــرة  يتطلـــب  ممـــا   ، التحديـــات 

شـــاملة لتطويـــر آليـــات االقتصـــاد ، وهـــو تطويـــر 

 علـــى الدراســـة واألســـس 
ً
يجـــب أن يكـــون مبنيـــا

الصحيحـــة العلميـــة 

خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
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الســـنتين  فـــي  رائًعـــا  جهـــًدا  بذلـــت  المؤسســـة 
الماضيـــة، فقـــد ارتفـــع اإلنتـــاج مـــن ) ٣٫٥ ( مليـــون م٣ 

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

إحـــدى المحطـــات ألشـــكر باســـم الجميـــع علـــى الجهـــد 

الرائـــع الـــذي بذلـــوه أن أشـــكرهم علـــى ذلـــك

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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التمهيد

 يســتعرض التقريــر الســنوي للمؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة للعــام ٢٠١٩ انجازاتهــا المتواتــرة

 ومشــاريعها العمالقــة وأرقامهــا القياســية، التــي عبــرت بفضلهــا نحــو فضــاءات واســعة مــن التميــز وآفاق

ســهم فــي
ُ
 للنهضــة التنمويــة الشــاملة التــي تدعــم اســتراتيجية المملكــة وت

ً
 رحبــة مــن التطلعــات، ُمواكبــة

تحقيــق مســتهدفات رؤيــة ٢٠٣٠ .
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السالمة و البيئة

التميز التشغييلرضا العمالء

النزاهةاملسؤولية املالية

رؤية املؤسسة : 

رسالة املؤسسة :

الريادة و التميز يف صناعة تحلية مياه البحر.

تلبية احتياجات عمالئنا من مياه البحر املحالة  بكفاءة و موثوقية و بأقل تكلفة ممكنة و أعىل مردود اقتصادي، و االستثامر الفعال يف مواردنا البرشية و تحفيزها 
و تطوير صناعة التحلية و املساهمة يف التنمية االقتصادية و االجتامعية و االلتزام مبعايري السالمة و البيئة .   

قيمنا
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سعادة االستاذ
عبدالرحمن بن محمد الزغيبي

وكيل وزارة البيئة واملياه والزراعة للشؤون االقتصادية واالستثامر
عضو مجلس إدارة املؤسسة

سعادة الدكتور
خالد بن محمد الجامز

وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للشؤون الفنية
عضو مجلس إدارة املؤسسة

سعادة الدكتور
خليل بن ابراهيم الوطبان

وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية
عضو مجلس إدارة املؤسسة

سعادة املهندس
 أمني بن محمد الشيباين

املرشف العام عىل الربنامج الوطني للطاقة املتجددة بوزارة الطاقة
عضو مجلس إدارة املؤسسة

سعادة االستاذ
عبدالعزيز بن صالح الربدي

الرئيس التنفيذي - مكتب إي أس أر لالستشارات املالية-
عضو مجلس إدارة املؤسسة

سعادة االستاذ
خالد إبراهيم رشيف

رئيس إدارة التمويل الحكومي البديل بالمركز الوطني إلدارة الدين بوزارة المالية
عضو مجلس إدارة املؤسسة

سعادة األستاذ
جامل بن عيل الكيش

الرئيس التنفيذي ملنطقة الرشق األوسط وأفريقيا - دويتشه بنك
عضو مجلس إدارة املؤسسة

معايل وزير البيئة واملياه والزراعة

م. عبدالرحمن بن عبداملحسن الفضيل

رئيس مجلس إدارة املؤسسة

معالي محافظ المؤسسة

م. عيل بن عبدالرحمن الحازمي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس إدارة المؤسسة لسنة ٢٠١٩ م
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سعادة املهندس
محمد بن أحمد موكيل

وكيل وزارة البيئة واملياه والزراعة لخدمات املياه
الرئيس التنفيذي لرشكة املياه الوطنية

عضو مجلس إدارة املؤسسة

سعادة الدكتور
خالد بن محمد الجامز

وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية للشؤون الفنية
عضو مجلس إدارة املؤسسة

سعادة الدكتور
خليل بن ابراهيم الوطبان

وكيل وزارة االقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية
عضو مجلس إدارة املؤسسة

سعادة الدكتور
فهد بن صالح الحميدة
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عضو مجلس إدارة املؤسسة

سعادة املهندس
عمر بن نبيل الخضريي

عضو مجلس إدارة املؤسسة

سعادة المهندس
أحمد حامد الغامدي
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املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة هي مؤسسة حكومية سعودية تعنى بتحلية مياه البحر وإيصال املياه املحالة املنتجة ملختلف مناطق اململكة العربية 
السعودية، تم انشاؤها بأمر مليك كريم يف1394/8/20هـ املوافق1974/9/7م كمؤسسة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية.

لمحة تاريخية

• جاللة امللك عبدالعزيز آل ســـعود يأمر باسترياد 
آلتـــني لتقطري مياه البحر لتأمـــني احتياجات الحجاج 

واملعتمرين ومدينة جده من املياه املحالة .
• إنشاء عني العزيزية مبحافظة جدة عام 1948م .

جاللة الملك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

• تم تحويل املديرية العامـــة للزراعة إىل وزارة 
الزراعة واملياه عام 1954م .

جاللة الملك
سعود بن عبدالعزيز آل سعود

• صدر املرسوم املليك الكريم رقم (م/49) يف 
20 شـــعبان (1394هـ) بإنشـــاء (املؤسسة العامة 

لتحلية املياه املالحة) كمؤسسة عامة مستقلة .
• تشـــغيل محطة الخرب ( املرحلة األوىل ) ونظام 
نقل مياه إىل مدن املنطقـــة الرشقية ( املرحلة 

األوىل ) عام 1973م .

جاللة الملك
فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

• تشـــغيل محطات ينبع (املرحلـــة األوىل ) وجدة 
(املرحلة الرابعة) وأملـــج ،ونظام نقل مياه ينبع – 

املدينة املنورة (املرحلة األوىل) عام 1981م.
• تشغيل محطتي الجبيل ( املرحلة األوىل ) ورابغ 

(املرحلة األوىل ) عام 1982م .
• افتتاح مركز التدريب بالجبيل عام 1982م .

جاللة الملك
خالد بن عبدالعزيز آل سعود

• افتتاح مركز األبحاث والتطوير بالجبيل عام 1987م.
• تشـــغيل وحدة التناضـــح العكـــيس(RO) مبحطة جدة 

(املرحلة األوىل) عام 1989م .
• تشغيل محطة الشعيبة (املرحلة األوىل) عام 1989م .
• تشغيل محطة الشقيق (املرحلة األوىل) عام 1989م .

خادم الحرمني الرشيفني امللك
فهد بن عبدالعزيز آل سعود

• تشغيل محطة الشقيق ( املرحلة الثانية ) عام 2010م.
• تشغيل وحدة التحلية متعددة التأثري(MED) مبحطات ينبع 

عام 2012م .
• تشغيل وحدة التناضح العكيس (RO) مبحطة جدة (املرحلة 

الثانية) عام2013م. 
• تشغيل محطة رأس الخري ( املرحلة األوىل ) عام 2014م .

خادم الحرمني الرشيفني امللك
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

• تشغيل محطة ينبع (الوحدات املتنقلة) عام 2017م.
• تشغيل وحدة التناضح العكيس (RO) مبحطة الخفجي عام 

2017م .
• تشغيل محطة ينبع (املرحلة الثالثة) عام 2017م.

• تشـــغيل وحـــدة التحلية متعـــددة التأثـــري(MED) مبحطة 
الشعيبة عام 2018م.

• نيوم.
• شعيبة ٤ .

• نظام نقل مياه ينبع املدينة.

خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلامن بن عبدالعزيز آل سعود



21

املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة هي مؤسسة حكومية سعودية تعنى بتحلية مياه البحر وإيصال املياه املحالة املنتجة ملختلف مناطق اململكة العربية 
السعودية، تم انشاؤها بأمر مليك كريم يف1394/8/20هـ املوافق1974/9/7م كمؤسسة حكومية مستقلة ذات شخصية اعتبارية.

لمحة تاريخية

• جاللة امللك عبدالعزيز آل ســـعود يأمر باسترياد 
آلتـــني لتقطري مياه البحر لتأمـــني احتياجات الحجاج 

واملعتمرين ومدينة جده من املياه املحالة .
• إنشاء عني العزيزية مبحافظة جدة عام 1948م .

جاللة الملك
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود

• تم تحويل املديرية العامـــة للزراعة إىل وزارة 
الزراعة واملياه عام 1954م .

جاللة الملك
سعود بن عبدالعزيز آل سعود

• صدر املرسوم املليك الكريم رقم (م/49) يف 
20 شـــعبان (1394هـ) بإنشـــاء (املؤسسة العامة 

لتحلية املياه املالحة) كمؤسسة عامة مستقلة .
• تشـــغيل محطة الخرب ( املرحلة األوىل ) ونظام 
نقل مياه إىل مدن املنطقـــة الرشقية ( املرحلة 

األوىل ) عام 1973م .

جاللة الملك
فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

• تشـــغيل محطات ينبع (املرحلـــة األوىل ) وجدة 
(املرحلة الرابعة) وأملـــج ،ونظام نقل مياه ينبع – 

املدينة املنورة (املرحلة األوىل) عام 1981م.
• تشغيل محطتي الجبيل ( املرحلة األوىل ) ورابغ 

(املرحلة األوىل ) عام 1982م .
• افتتاح مركز التدريب بالجبيل عام 1982م .

جاللة الملك
خالد بن عبدالعزيز آل سعود

• افتتاح مركز األبحاث والتطوير بالجبيل عام 1987م.
• تشـــغيل وحدة التناضـــح العكـــيس(RO) مبحطة جدة 

(املرحلة األوىل) عام 1989م .
• تشغيل محطة الشعيبة (املرحلة األوىل) عام 1989م .
• تشغيل محطة الشقيق (املرحلة األوىل) عام 1989م .

خادم الحرمني الرشيفني امللك
فهد بن عبدالعزيز آل سعود

• تشغيل محطة الشقيق ( املرحلة الثانية ) عام 2010م.
• تشغيل وحدة التحلية متعددة التأثري(MED) مبحطات ينبع 

عام 2012م .
• تشغيل وحدة التناضح العكيس (RO) مبحطة جدة (املرحلة 

الثانية) عام2013م. 
• تشغيل محطة رأس الخري ( املرحلة األوىل ) عام 2014م .

خادم الحرمني الرشيفني امللك
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

• تشغيل محطة ينبع (الوحدات املتنقلة) عام 2017م.
• تشغيل وحدة التناضح العكيس (RO) مبحطة الخفجي عام 

2017م .
• تشغيل محطة ينبع (املرحلة الثالثة) عام 2017م.

• تشـــغيل وحـــدة التحلية متعـــددة التأثـــري(MED) مبحطة 
الشعيبة عام 2018م.

• نيوم.
• شعيبة ٤ .

• نظام نقل مياه ينبع املدينة.

خادم الحرمني الرشيفني امللك
سلامن بن عبدالعزيز آل سعود

• تشغيل محطة ينبع (الوحدات املتنقلة) عام 2017م.
• تشـــغيل وحدة التناضح العكـــيس (RO) مبحطة الخفجي 

عام 2017م .
• تشغيل محطة ينبع (املرحلة الثالثة) عام 2017م.
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• إيصال املياه اىل منطقة نيوم.
• تشـــغيل محطات الشـــعيبة بطاقة إنتاجيـــة (200,000م 

3/يوم)من أصل (400,000م 3/يوم).
• تشغيل نظام نقل مياه ينبع املدينة املرحلة الثالثة.
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الشؤون املالية

تقنية املعلومات

الجودة

األمن الصناعي
 والبيئة

التدقيق الداخيل

االتصاالت اإلدارية

التعاون الدويل

شؤون التموين

املحتوى املحيل

التأمني

الشؤون التجارية

املراقب العام

اإلتصال املؤسيس

الشؤون القانونية

األعامل

املساندة املشاريع

األبحاث

التخطيط

اإلنتاج والنقل

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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مليون م3

إنتاج املياه املحالة

% 55.2
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الرشقي

% 44.8

الساحل

الغريب

% 85.3

الساحل

الرشقي

% 14.7

الساحل

الغريب

كم طول خطوط أنابيب نقل املياه7700

مليون ميجاواط ساعة40,7
إنتاج الكهرباء

أقطار تتراوح بين 200 ملم - 2000 ملم

خزان يستوعب324
16.8 مليون م3

محطة منترشة عىل الساحلني33

الرشقي والغريب

63
محطات

ضخ 

أنظمة رئيسية لنقل

املياه املحالة 6

زيادة يف اإلنتاج بنسبة 4 % عن العام السابق

نسبة إنتاج المملكة من مياه التحلية عالمًيا

%22

أكرب منتج للمياة يف العامل

حقائق و أرقام

أكبر منتج للمياه المحالة في العالم
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االنجازات
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مساهمة املؤسسة يف تغطية االنجازات

احتياجات القطاع الحرضي للمملكة

74 %

معامل السعة 

ملحطات املؤسسة

99%

معامل التواجدية

 ملحطات املؤسسة

99%
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تعزيز منظومة إنتاج المؤسسة بكمية قدرها 200,000 م3/يوم
بشغيل الضخ المبكر لمحطة الشعيبة المرحلة الرابعة والتي تبلغ

طاقتها االنتاجية 400,000م3/يوم

محطة ضبا المرحلة 3 
 إنشاء محطة نيوم بتقنية التناضح العكسي بسعة تصميمة 50,000 م3/يوم

إنشاء نظام نقل نيوم بسعة  125,000 م3/يوم وطول 100 كم
خالل سبعة أشهر فقط

ايصال المياه لمحافظة االحساء عن طريق إنشاء خط نقل 
بسعة 100,000م3/يوم وطول 25 كم

خالل سبعة أشهر فقط
    

نقل عدد 3 محطات صغيرة من مدينة الخفجي بعد تشغيل محطات الخفجي الجديدة
واالستفادة منها في مضاعفة االنتاج لمدن ( حقل - ضباء - الوجه)

لتلبية إحتياجات السكان

احاتايقاف محطة ينبع 1 ا�ق��

• تحسين األثر البيئي لمدينة جدة.

• تحقيق وفر اقتصادي نتيجة استخدام 
تقنية اكثر كفاءة.

• تعويض إنتاج المحطة من إنتاج محطة 
الشعيبة 4 بتقنية التناضح العكسي.

• تعويض إنتاج المحطة من إنتاج محطة 
ينبع المرحلة 3 .

• تحقيق وفر اقتصادي نتيجة استخدام 
تقنية اكثر كفاءة.

ايقاف محطة جدة 4

2018

40,000,000 م3/يوم

 41,000,000م3/يوم
2019

ضخ المياه لمكة المكرمة والمشاعر
 في موسم الحج

بمقدار %2.5

2018

31.000.000 م3/يوم

 32,000,000م3/يوم
2019

ضخ المياه المدينة المنورة
 في موسم الحج

بمقدار %3

2018

1,056,630,751

1,615,000,000
2019

نمو في اإليرادات لعام 2019

بمقدار %53

اإلنجازات
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شهادة
أنظمة إدارة الجودة

شهادة
أنظمة السالمة والصحة املهنية

شهادة
أنظمة اإلدارة البيئية

شهادة
أنظمة الجودة للمختربات

شهادة
إدارة أنظمة تقنية املعلومات

شهادة
أنظمة إدارة أمن املعلومات 

عضو معتمد يف اللجنة الدولية
إلعداد مواصفة صناعة تحلية مياه البحر

17025

الحصول عىل املستوى الفيض
لجائزة امللك عبدالعزيز للجودة 2018

حصول مركز التدريب عىل
شهادة االعرتاف بالتميز

من املنظمة األوروبية إلدارة الجودة

حصول مركز التدريب يف املؤسسة
عىل جائزة الشيخ خليفة لالمتياز 2017

رشاكات عاملية ومحلية
مع كربى بيوت املعرفة والصناعة

أكرب منظومة
إلنتاج املياه املحالة يف العامل

أكرب محطة لتحلية املياه يف العامل 
«محطة رأس الخري»

تحقيق شهادة ادكسل العاملية
الخاصة بجودة مخرجات التدريب
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من املنظمة األوروبية إلدارة الجودة

حصول مركز التدريب يف املؤسسة
عىل جائزة الشيخ خليفة لالمتياز 2017

رشاكات عاملية ومحلية
مع كربى بيوت املعرفة والصناعة

أكرب منظومة
إلنتاج املياه املحالة يف العامل

أكرب محطة لتحلية املياه يف العامل 
«محطة رأس الخري»

تحقيق شهادة ادكسل العاملية
الخاصة بجودة مخرجات التدريب
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األمن
الصناعي و البيئة
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األمن
الصناعي و البيئة

تواصــل المؤسســة القيــام بــأداء أعمالهــا ومهامهــا لتوفيــر خدمــات البيئــة والســالمة والصحــة المهنيــة 

واألمــن واإلطفــاء، حيــث تحــرص علــى االهتمــام بالعنصــر البشــري الــذي يعتبــر المحــور األساســي لجميــع 

مهام وإنجازات المؤسسة باإلضافة إلى حماية المعدات والممتلكات ووضع الخطط والدراسات ومتابعة 

األعمــال لمواجهــة مــا قــد يصاحــب العمــل مــن مخاطــر إضافــة لتبنــي سياســات وخطــط تحافــظ علــى البيئــة .
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محطـة تحصل عىل شهادة

ISO 1400115 نسخة 2015م.
مبا يتوافق مع اعىل املعايري العاملية يف االلتزام البيئي ورؤية اململكة

 ISO 14001 : 2015

إجاميل ساعات العمل بدون إصابات للوقت املفقود (LTI) خالل آخر عامني

17 مليون ساعة عمل

محطات الجبيل
4,174,000 ساعة عمل

محطات ينبع
1,970,667 ساعة عمل

جدة و املحطات الصغرية
3,257,667 ساعة عمل

محطات الشعيبة
2,566,833 ساعة عمل

محطات الشقيق
1,790,545 ساعة عمل

محطات رأس الخري
1,275,333 ساعة عمل

محطات الخرب
2,754,000 ساعة عمل

األمن الصناعي و البيئة

إجمالي ساعات العمل بدون إصابات للوقت المفقود )LTI( خالل عام 2019م
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األمن والسالمة : 
األمــن  لتوفيــر  ومهامهــا  أعمالهــا  بــأداء  القيــام  المؤسســة  تواصــل 

والســامة وفــي مقدمتهــا العنصــر البشــري الــذي يعتبــر المحــور األساســي 

لجميــع اإلجــراءات الوقائيــة باإلضافــة إلــى حمايــة المعــدات والممتلــكات 

الخطــط والدراســات ومتابعــة األعمــال لمواجهــة مــا قــد يصاحــب  ووضــع 

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

 األمن:
تــم فتــح مظاريــف مشــروع تركيــب األنظمــة األمنيــة المتكاملــة لمحطــات   

الشــقيق وأنظمــة النقــل التابعــة لهــا والتحليــل الفنــي لذلــك.

تــم فتــح مظاريــف مشــروع تركيــب الحواجــز البحريــة فــي محطــات الجبيــل   

ورأس الخيــر والخبــر والخفجــي والتحليــل الفنــي لذلــك.

تم تعميد تركيب كاميرات تشغيلية لجميع المحطات وأنظمة النقل  

تــم تعميــد تركيــب المصــدات الهيدروليكيــة والحواجــز الخرســانية لجميع   

المحطــات.

مشروع إنشاء مقرات امن المنشآت في كل من:  

منطقة الرياض: نسبة اإلنجاز )65%(.  .1

منطقة الشرقية: نسبة اإلنجاز )58%(.  .2

منطقة المدينة المنورة والشمالية: نسبة اإلنجاز )83%(.  .3

منطقة مكة المكرمة: نسبة اإلنجاز )83%(.  .4

تنفيــذ تجربــة فرضيــة التوقــف القســري لمحطــات التحليــة فــي الجبيــل   

انتــاج  وقــف  الــى  أدى  متزامــن  عدوانــي  عمــل  نتيجــة  الخيــر  ورأس 

المــاء والكهربــاء ووقــف امــداد ميــاه الشــرب المحــاة لمناطــق الريــاض 

والقصيــم وحفــر الباطــن.

الحواجــز  تركيــب  مشــروع  لتنفيــذ  متخصصــة  شــركة  مــع  التعاقــد  تــم   

وفرســان. الشــقيق  لمحطتــي  البحريــة 

تــم التعاقــد مــع شــركة متخصصــة لتنفيــذ مشــروع تركيــب الكاميــرات   

لهــا. التابعــة  النقــل  وأنظمــة  المحطــات  لجميــع  التشــغيلية 

مصــدات  توريــد  مشــروع  لتنفيــذ  متخصصــة  شــركة  مــع  التعاقــد  تــم    

المحطــات. لجميــع  خرســانية  وحواجــز  هيدروليكيــة 

تــم التعاقــد مــع شــركة متخصصــة لتنفيــذ مشــروع توريــد الســتر الواقيــة   

مــن الرصــاص لحمايــة رجــال األمــن بالمحطــات وأنظمــة النقــل التابعــة 

لهــا.

تــم فتــح مظاريــف مشــروع تركيــب األنظمــة األمنيــة المتكاملــة فــي   

محطــات الشــقيق وأنظمــة النقــل التابعــة لهــا، واالنتهــاء مــن التحليــل 

الفنــي للعــروض المقدمــة لهــذا المشــروع.

تــم فتــح مظاريــف مشــروع تركيــب األنظمــة األمنيــة المتكاملــة فــي   

التحليــل  مــن  واالنتهــاء  لهــا،  التابعــة  النقــل  وأنظمــة  الخبــر  محطــات 

المشــروع. لهــذا  المقدمــة  للعــروض  الفنــي 

تــم فتــح مظاريــف مشــروع تركيــب األنظمــة األمنيــة المتكاملــة فــي   

المحطــات الصغيــرة، واالنتهــاء مــن التحليــل الفنــي للعــروض المقدمــة 

لهــذا المشــروع.
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األمن الصناعي و البيئة

اإلطفاء:
التدريب على الحرائق الصناعية )المستوى األول والثاني والثالث(.  

تنفيــذ عــدد مــن التجــارب الفرضيــة لجميــع المحطــات لرفــع الجاهزيــة فــي   

حالــة الطــوارئ!

تــم التعاقــد مــع شــركة متخصصــة لتأميــن عــدد )6( ســيارات إطفــاء )تدخل   

ســريع( للمحطــات.

إطفــاء  ســيارات   )7( عــدد  لتأميــن  متخصصــة  شــركة  مــع  التعاقــد  تــم   

للمحطــات. بالمــاء(  )التمويــن 

حريــق  مضخــات   )6( عــدد  لتأميــن  متخصصــة  شــركة  مــع  التعاقــد  تــم   

للمحطــات. ســحب  وســيارة  مــاء  قــاذف  مــع  جالــون(   6000(

تــم التعاقــد مــع شــركة متخصصــة لتأميــن عــدد )650( بدلــة مكافحــة   

للمحطــات. حريــق 

وإنقــاذ  إطفــاء  معــدات  لتأميــن  متخصصــة  شــركة  مــع  التعاقــد  تــم   

. ت للمحطــا
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السالمة والبيئة :
كرســت المؤسســة جهودهــا فــي كافــة محطاتهــا لتعزيز مســتوى الســامة 

البيئيــة وذلــك مــن خــال التقيــد وعــدم تجــاوز نســب االنبعاثــات والمخلفــات 

عــن  المختلفــة  المؤسســة  الصناعيــة ألنشــطة  العمليــات  عــن  المطروحــة 

النســب المســموح بهــا وفقــًا للمعاييــر والمقاييــس العالميــة واإلقليميــة 

والوطنيــة، وذلــك مــن خــال العمــل علــى نشــر الوعــي البيئــي بين منســوبي 

المؤسســة, ومتابعــة المســتجدات المحليــة والدوليــة فــي مجــال المحافظة 

علــى البيئــة والمشــاركة بالبرامــج التدريبيــة والمحاضــرات والنــدوات البيئيــة 

باإلضافــة إلــى المشــاركات الخارجيــة, وتبــذل المؤسســة جهــوًدا مســتمرة 

لخفــض كافــة اآلثــار الســلبية علــى البيئــة مــن خــال:

الصناعيــة  اإلصابــات  عــن  الناتجــة  المفقــودة  األيــام  نســبة  انخفــاض   

.  50% بنســبة 

انخفاض نسبة اإلصابات المقعدة بنسبة 45%.  

الحصــول علــى عــدد )10( رخــص بيئيــة ألعمــال تمديــد انابيــب مآخــذ المياه   

وتصريفها.

تنفيذ 250 تجربة فرضية للتأكد من الجاهزية بالمحطات.  

مشروع التخلص من المخلفات الصناعية الخطرة نسبة اإلنجاز )70%(.  

مشــروع التخلــص مــن التربــة الملوثــة بالزيــت فــي الجبيــل نســبة اإلنجــاز   

.)40%(

الكربونــي عــن طريــق شــركة اســمنت  الرمــاد  إعــادة تدويــر  اتفاقيــة   

لألفــران. مســاعد  كوقــود  الســتخدامه  الصفــوة 

مشــروع بيــع الزيــوت المســتهلكة لزيــادة اإليــرادات والمتوقــع تحصيــل   

3 مليــون ريــال خــال خمــس ســنوات.

مشــروع بيع المخلفات الصناعية )باســتيكية-حديدية-ورقية – خشــبية(   

لزيــادة االيــرادات والمتوقــع تحصيــل 4 مليــون ريــال خــال خمــس ســنوات.

القيــام بالقياســات والفحوصــات الدوريــة لجميــع متطلبــات المؤسســة   

والهيئــة  البيئــة  وحمايــة  لألرصــاد  العامــة  الهيئــة  متطلبــات  وفــق 

وينبــع. للجبيــل  الملكيــة 

القيام بتقييم األثر البيئي والمسح البحري لجميع المحطات.  

المشاركة في اليوم العالمي للبيئة.  

المشاركة في المؤتمر الدولي األول للبيئات شبه الجافة.  

  المشــاركة فــي مؤتمــر الســامة والصحــة المهنيــة تحــت تنظيــم وزارة 

بعنــوان  عمــل  ورقــة  تقديــم  تــم  حيــث  االجتماعيــة،  والتميــة  العمــل 

التميــز التشــغيلي فــي إدارة الســامة .

اســتخراج الرخصــة البيئيــة التشــغيلية لمحطــات تحليــة ينبــع مــن الهيئــة   

الملكيــة للجبيــل وينبــع.

اســتخراج عــدد )10( رخصــة بيئيــة إلنشــاء المشــاريع الجديــدة بالمحطــات   

ــرة.  الصغي
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محطـة تحصل عىل شهادة

ISO 1400115 نسخة 2015م.
مبا يتوافق مع اعىل املعايري العاملية يف االلتزام البيئي ورؤية اململكة

 ISO 14001 : 2015

إجاميل ساعات العمل بدون إصابات للوقت املفقود (LTI) خالل آخر عامني

17 مليون ساعة عمل

محطات الجبيل
4,174,000 ساعة عمل

محطات ينبع
1,970,667 ساعة عمل

جدة و املحطات الصغرية
3,257,667 ساعة عمل

محطات الشعيبة
2,566,833 ساعة عمل

محطات الشقيق
1,790,545 ساعة عمل

محطات رأس الخري
1,275,333 ساعة عمل

محطات الخرب
2,754,000 ساعة عمل

األمن الصناعي و البيئة
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محطـة تحصل عىل شهادة

ISO 1400115 نسخة 2015م.
مبا يتوافق مع اعىل املعايري العاملية يف االلتزام البيئي ورؤية اململكة

 ISO 14001 : 2015

إجاميل ساعات العمل بدون إصابات للوقت املفقود (LTI) خالل آخر عامني

17 مليون ساعة عمل

محطات الجبيل
4,174,000 ساعة عمل

محطات ينبع
1,970,667 ساعة عمل

جدة و املحطات الصغرية
3,257,667 ساعة عمل

محطات الشعيبة
2,566,833 ساعة عمل

محطات الشقيق
1,790,545 ساعة عمل

محطات رأس الخري
1,275,333 ساعة عمل

محطات الخرب
2,754,000 ساعة عمل



المشروعات   
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المشروعات   

تبــذل المؤسســة جهــوًدا كبيــرة فــي ســبيل إنشــاء المحطــات وتنفيــذ المشــروعات المتعلقــة بصناعــة 

اســتكمال  فــي  تعترضهــا وهــي ماضيــة  التــي  الصعوبــات  جميــع  وتذليــل  المالحــة  البحــر  ميــاه  تحليــة 

إلــى دراســة وإعــداد مواصفــات المشــاريع   إضافــة 
ً
التــي يجــري تنفيذهــا حاليــا المتعــددة  مشــاريعها 

الجديــدة باتبــاع أفضــل التصاميــم والتقنيــات التــي تســاهم فــي خفــض تكلفــة إنتــاج المتــر المكعــب مــن 

المشــروعات. وتنفيــذ  المحطــات  إنشــاء  مجــال  فــي  المؤسســة  إنجــازات  أهــم  وتبــرز  المحــالة،  الميــاه 
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المشاريع تحت التنفيذ

مكة المكرمة     
مكة

الطائف
الشعيبة

رابغ

تنفيذ محطات الضخ وتمديد خطوط أنابيب
 نظام نقل مياه رابغ -جدة / مكة المكرمة

السعة التصميمية

1,220,000 m3/d

تنفيذ محطات الضخ وتمديد خطوط أنابيب
نظــــام نقـــل ميـــاه عرفـــات  - الطــــائف

السعة التصميمية

176,400    m3/d

تنفيذ خطوط أنابيب نظام نقل مياه
الطــــائف -تـــربة / رنيـــة / الخرمـــة 

السعة التصميمية

1 5 6 , 2 4 8  m3/d

مشروع المرحلة الثانية للخزن االستراتيجي في
مكــة المكرمــة والمرحلــة األولى في الطـائف

السعة التصميمية

2,890,000 m3

السعة التصميميةإنشاء محطة تحلية المياه بالشعيبة -تناضح عكسي

400,000 m3/d

السعة التصميميةإنشاء خزانات الشعيبة-المرحلة الرابعة

700 ,000 m3 

المشروعات
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املدينة املنورةمكة املكرمة     

تبوك
تبوك

املدينة

مكة
الطائف

الشعيبة

رابغ

تنفيذ محطات الضخ ومتديد خطوط أنابيب
 نظام نقل مياه رابغ -جدة / مكة املكرمة

السعة التصميمية

1,220,000 m3/d

تنفيذ محطات الضخ ومتديد خطوط أنابيب
نظــــام نقـــل ميـــاه عرفـــات  - الطــــائف

السعة التصميمية

176,400    m3/d

تنفيذ خطوط أنابيب نظام نقل مياه
الطــــائف -تـــربة / رنيـــة / الخرمـــة 

السعة التصميمية

1 5 6 , 2 4 8  m3/d

مرشوع املرحلة الثانية للخزن االسرتاتيجي يف
مكــة املكرمــة واملرحلــة األوىل يف الطـائف

السعة التصميمية

2,890,000 m3/d

السعة التصميميةإنشاء محطة تحلية املياه بالشعيبة -تناضح عكيس

4 0 0 , 0 0 0  m3/d

السعة التصميميةإنشاء خزانات الشعيبة-املرحلة الرابعة

700 ,000 m3 /d

مشـــروع تنفيـــذ نظــام نقـــل ميــــاه
ينبع املدينة املنورة املرحلة الرابعة

السعة التصميمية

5 5 0 , 0 0 0  m3/d

استكمـــال تنفيــذ مشـروع محطـة
ينبع (املرحلة الثالثة) 

السعة التصميمية

3 , 0 0 0   MWt 

السعة التصميميةنظام نقل مياه عىل الساحل الغريب (نيوم)

1 2 5 , 0 0 0  m3/d  

السعة التصميميةمحطة تحلية بالتناضح العكيس - ضباء (نيوم)

ينبع

1 2 5 , 0 0 0  m3/d  
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المشاريع تحت التنفيذ

الجبيل

رأس الخري 

الخرب

امللك خالد
العسكريــة

مدينة الطاقة 
الصناعية 

إنشاء املجمع السكني -  ملحطة التحلية 
برأس الخري .

تنفيذ نظام نقل مياه خط تغذية 
مدينة امللك خالد العسكرية بحفر الباطن

السعة التصميمية

6 0 , 0 0 0  m3/d

تنفيذ محطات الضخ ومتديد
 خطوط أنابيب نظام نقل مياه الجبيل (3)

السعة التصميمية

1,200,000  m3/d

نظام نقل مياه خط التغذية
 -مدينة الطاقة الصناعية

السعة التصميمية

2 5 , 0 0 0  m3/d

السعة التصميميةمحطة تحلية الخرب تناضج عكيس م2 

600,000 m3/d

محطة رفع لرصف الصحي 
إلسكان التحلية مبحطة الخرب

السعة التصميمية

5 , 0 0 0  m3/d

محطات التحلية الصغرية عىل الساحل الغريب
(حقل،ضبا،الوجه،الليث،فرسان،املج،الشقيق،القنفذة)

السعة التصميمية

2 3 8 , 0 0 0  m3/d

أنظمة نقل مياه املحطات الصغرية الجديدة
 (حقل ـ ضباء ـ الوجه ـ أملج ـ الليث ـ فرسان).

السعة التصميمية

1 8 1 , 0 0 0  m3/d

تنفيذ محطات الضخ ومتديد خطوط أنابيب 
أنظمة نقل مياه الشقيق - املرحلة الثالثة

السعة التصميمية

5 5 0 , 0 0 0  m3/d

توريد و تنفيذ نظام نقل
 و تخزين املياه بالفطيحة بجازان

السعة التصميمية

1 4 0 , 0 0 0  m3/d

املنطقة الرشقية

الرياض

جازان

جازان

الشقيق

المشروعات

محطة رفع مياه الرصف الصحي 
إلسكان التحلية مبحطة الخرب
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الجبيل

رأس الخري 

الخرب

امللك خالد
العسكريــة

مدينة الطاقة 
الصناعية 

إنشاء املجمع السكني -  ملحطة التحلية 
برأس الخري .

تنفيذ نظام نقل مياه خط تغذية 
مدينة امللك خالد العسكرية بحفر الباطن

السعة التصميمية

6 0 , 0 0 0  m3/d

تنفيذ محطات الضخ ومتديد
 خطوط أنابيب نظام نقل مياه الجبيل (3)

السعة التصميمية

1,200,000  m3/d

نظام نقل مياه خط التغذية
 -مدينة الطاقة الصناعية

السعة التصميمية

2 5 , 0 0 0  m3/d

السعة التصميميةمحطة تحلية الخرب تناضج عكيس م2 

600,000 m3/d

محطة رفع لرصف الصحي 
إلسكان التحلية مبحطة الخرب

السعة التصميمية

5 , 0 0 0  m3/d

محطات التحلية الصغرية عىل الساحل الغريب
(حقل،ضبا،الوجه،الليث،فرسان،املج،الشقيق،القنفذة)

السعة التصميمية

2 3 8 , 0 0 0  m3/d

أنظمة نقل مياه املحطات الصغرية الجديدة
 (حقل ـ ضباء ـ الوجه ـ أملج ـ الليث ـ فرسان).

السعة التصميمية

1 8 1 , 0 0 0  m3/d

تنفيذ محطات الضخ ومتديد خطوط أنابيب 
أنظمة نقل مياه الشقيق - املرحلة الثالثة

السعة التصميمية

5 5 0 , 0 0 0  m3/d

توريد و تنفيذ نظام نقل
 و تخزين املياه بالفطيحة بجازان

السعة التصميمية

1 4 0 , 0 0 0  m3/d

املنطقة الرشقية

الرياض

جازان

جازان

الشقيق
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المشاريع التي تم االنتهاء من تنفيذها

تبوك
تبوك

السعة التصميميةتنفيذ نظام نقل مياه الشعيبة - منى ب

5 7 7 , 3 4 2   m3/d

مرشوع تنفيذ خطوط التغذية الجديدة 
ملدينة الرياض

السعة التصميمية

1,449,000 m3/d

إنشاء محطة ينبع لتحلية املياه وتوليد الطاقة
 الكهربائية- املرحلة الثالثة / محطة التحلية ( دي)

السعة التصميمية

5 5 0 , 0 0 0  m3/d

مرشوع تنفيذ نظام نقل مياه ينبع
 - املدينة املنورة (املرحلة الثالثة).

السعة التصميمية

604,000  m3/d

إنشاء محطة تحلية املياه بالشعيبة 
- تناضح عكيس

نظام نقل مياه عىل الساحل الغريب
 (نيوم)

محطة تحلية بالتناضج العكيس
 - ضباء (نيوم)

مكة املكرمة     

الشعيبة

السعة التصميمية

4 0 0 , 0 0 0 m3/d

سعة الضخ املبكر

200,000m3/d

السعة التصميمية

1 2 5 , 0 0 0  m3/d

سعة الضخ املبكر

5 0 , 0 0 0 m3/d

املدينة

الرياض

مكة

ينبع

الشعيبة

المشروعات
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المشاريع التي تم الضخ من خاللها خالل فترة التنفيذ )الضخ المبكر(

تبوك
تبوك

السعة التصميميةتنفيذ نظام نقل مياه الشعيبة - منى ب

5 7 7 , 3 4 2   m3/d

مرشوع تنفيذ خطوط التغذية الجديدة 
ملدينة الرياض

السعة التصميمية

1,449,000 m3/d

إنشاء محطة ينبع لتحلية املياه وتوليد الطاقة
 الكهربائية- املرحلة الثالثة / محطة التحلية ( دي)

السعة التصميمية

5 5 0 , 0 0 0  m3/d

مرشوع تنفيذ نظام نقل مياه ينبع
 - املدينة املنورة (املرحلة الثالثة).

السعة التصميمية

604,000  m3/d

إنشاء محطة تحلية املياه بالشعيبة 
- تناضح عكيس

نظام نقل مياه عىل الساحل الغريب
 (نيوم)

محطة تحلية بالتناضج العكيس
 - ضباء (نيوم)

مكة املكرمة     

الشعيبة

السعة التصميمية

4 0 0 , 0 0 0 m3/d

سعة الضخ املبكر

200,000m3/d

السعة التصميمية

1 2 5 , 0 0 0  m3/d

سعة الضخ املبكر

5 0 , 0 0 0 m3/d

املدينة

الرياض

مكة

ينبع

الشعيبة
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خزانات الشعيبة المرحلة الرابعة .  

نظام نقل مياه على الساحل الغربي )نيوم(.  

  إنشاء محطة تحلية بالتناضح العكسي )RO( )نيوم(.

تنفيذ نظام نقل مياه خط تغذية مدينة الملك خالد العسكرية بحفر الباطن   

.

تمديد أنابيب وإنشاء محطات نظام نقل مياه الجبيل إلى مدن المنطقة   

الشرقية ــ المرحلة الثالثة.

تنفيذ نظام نقل وتخزين المياه في منطقة الفطيحة .  

مشروع توريد وتنفيذ خط نقل المياه من حقل آبار الطفيح إلى خزانات   

التحلية بالجبيل.

توريد وتنفيذ أنظمة نقل مياه المحطات الصغيرة الجديدة ))حقل ـ ضباء ـ   

الوجه ـ أملج ـ الليث ـ فرسان( .

مشاريع تم ترسيتها خالل عام 2019 م

المشروعات
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  خط نقل مياه الشعيبة قويزه

 نظام نقل مياه رايس -رابغ

 إحال محطة الشعيبة - المرحلة االولى

 الخزانات االستراتيجية بمكة المكرمة

 امدادات الطاقة لمحطة الضخ 2 لمشروع رابغ جدة مكة

 محطة التحويل بالشعيبة

 نظام نقل مياه الجبيل-الخبر

 مشروع تنفيذ خطوط التغذية الجديدة لمدينة الرياض - المرحلة الثانية

 خط أنابيب الخبر – االحساء

 انشاء خط انابيب الخبر الى اليرموك وخزانات الجامعة

 إحال محطة الجبيل - المرحلة الثانية

 انشاء واحة التحلية بمعهد االبحاث وتقنيات التحلية

 نظام نقل مياه الرايس-ينبع  )قطاع خاص(

 نظام نقل مياه راس محيسن )قطاع خاص(

 إحال محطة ينبع المرحلة االولى )تناضح عكسي( 

 إنشاء مجمعات سكنية للتحلية بينبع

  نظام نقل مياه محطة جازان

  خط التغذية الجديد لمحافظة القنفذة 

 إحال محطة الشقيق - المرحلة االولى

 أنشاء محطات المعالجة الثاثية لمياه الصرف الصحي بالمحطات الصغيرة

 انشاء محطة )ميغا طن( في أملج بالتعاون مع الجانب الياباني

 مقرات امن المنشئات بالمنطقة الجنوبية

المشاريع جاري تصميمها 



اإلنتاج
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اإلنتاج
التشــغيل والصيانــة بخبــرات وطنيــة فــي جميــع المحطــات ممــا  تقــوم المؤسســة بأعمــال ونشــاطات 

المؤسســة  أن  إال  المحطــات  تقــادم  مــن  وبالرغــم  المالحــة  الميــاه  تحليــة  صناعــة  فــي  رائــدة  جعلهــا 

تفعيــل  خــالل  مــن  المســتفيدة  للجهــات  بالتزاماتهــا  والوفــاء  اإلنتــاج  علــى  المحافظــة  فــي  اســتمرت 

لجميــع  األولويــات  وترتيــب  قياســها  مؤشــرات  وتحديــد  تنفيذهــا  ومتابعــة  ســنوية  تشــغيلية  خطــة 

المؤسســة  قامــت  حيــث  فالمهــم  لألهــم  األولويــة  وإعطــاء  والصيانــة،  التشــغيل  أعمــال  متطلبــات 

. وأجنبيــة  وطنيــة  شــركات  مــع  والصيانــة  التشــغيل  عمليــات  لخدمــة  العقــود  مــن  العديــد  بتوقيــع 
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تقــوم المؤسســة بجهــد كبيــر فــي ســبيل توفيــر الميــاه المحــاة مــن محطاتهــا البالغــة )33( محطــة فــي المملكــة والمنتشــرة علــى الســاحلين الشــرقي 

والغربــي منهــا )8( محطــات تحليــة علــى ســاحل الخليــج العربــي و)25( محطــة تحليــة علــى طــول ســاحل البحــر األحمــر، وقــد بلغــت كميــة الميــاه المحــاة 

المنتجــة خــال العــام 1441/1440هـــ )2019م( حوالــي )1883.6( مليــون متــر مكعــب، حيــث تــم إنتــاج )843.7( مليــون متــر مكعــب مــن محطــات الســاحل الغربــي 

وبنســبة )%44.8( مــن إجمالــي إنتــاج المؤسســة و)1039.9( مليــون متــر مكعــب مــن محطــات الســاحل الشــرقي  وبنســبة )%55.2( ، فيمــا بلغــت كميــات الطاقــة 

الكهربائيــة المولــدة مــن محطــات المؤسســة حوالــي )40( مليــون ميجــاوات ســاعة، حيــث تــم توليــد )6( مليــون ميجــاوات ســاعة مــن محطــات الســاحل 

الغربــي بنســبة )%14.7( مــن إجمالــي التوليــد للمؤسســة وتوليــد )34.00( مليــون ميجــاوات ســاعة مــن محطــات الســاحل الشــرقي بنســبة )85.3%( .  

زيادة يف اإلنتاج مبقدار %4

مقارنــة بالسنــة السابقـــة

2019 م

 توليد الكهرباء

الساحل الرشقي

إنتاج املياه

85.3 % 55.2 %

44.8 %14.7 %

1,883,564,980م3 

الساحل الغــريب

اإلنتاج
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محطات الجبيل
طــرف ثالــث.

الخفيــف متفقــة مــع  للوقــود  تدفــق  عــدادات قيــاس   5  تركيــب 
الفوتــرة. نظــام 

 عمــل نســخ احتياطيــة لنظــام التحكــم التوزيعــي لجميــع الوحــدات 
واتخــاذ احتياطــات وتدابيــر تتفــق مــع متطلبــات األمــن الســيبراني.

 رفــع كميــة الضــخ لمحافظــة الجبيــل مــن 80,000م3/يــوم إلــى 
100,000 م3/يــوم بمــا نســبته %25، باســتخدام نفــس اإلمكانيــات 

وبــدون أي تكاليــف إضافيــة.

 دعــم أنظمــة نقــل ميــاه الشــرقية خــال فتــرة انخفــاض التصديــر 
مــن شــركة مرافــق.

 الحصــول علــى شــهادة جينيــس كأكبــر محطــة إنتــاج للميــاه المحــاة 
فــي العالــم بكميــة إنتــاج )1.4( مليــون متــر مكعــب يوميــّا.

 المحافظة على مؤشرات االداء البيئية ضمن المعايير المسموحة.

 خفــض اســتهاك الوقــود فــي المرحلــة األولــى بنســبة %34.4. )بمــا 
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 اعــادة لــف محــركات الجهــد المنخفــض عدد )116 محــرك( داخليا بالمحطة 
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المؤسســة العامــة للتحليــة وشــركة الكهربــاء الســعودية مــن خــال 
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2,566,833 ساعة269,837,371م3
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محطات رأس الخير

  تــم تركيــب نظــام Data Diode  وتــم توفيــر أتصــال خارجــي امــن غيــر 
مربــوط باالتصــال الداخلــي الخــاص بالمؤسســة حســب اشــتراطات االمــن 

 PDC Power Diagnostics الســيبراني ولذلــك لتمكيــن الربــط مــع نظــام

ــة . ــات الغازي ــة التوربين ــع لشــركة ســيمنس لمراقب center التاب

  تجديد شهادة االيزو للجودة 14001 .

قبــل  مــن  لتشــغيل مرفــق صناعــي  البيئيــة  الرخصــة  علــى  الحصــول    
. وينبــع  للجبيــل  الملكيــة  الهيئــة 

خفــض فــي اســتهاك المــواد الكيميائيــة بمحطــات التناضــح العكســي   

مــع المحافظــة علــى االشــتراطات العالميــة لمواصفــات الميــاه المنتجة، 

وذلــك بالتعــاون مــع معهــد األبحــاث.

االنتهــاء مــن معالجــة المشــاكل التصنيعيــة للتوربينــات الغازيــة لعــدد 10   

توربينــات مــن أصــل 12 .

ــر الوميضــي رقــم 75و78و72 ممــا ادى  ــام بغســيل وحــدات التبخي القي  

الــى ارتفــاع فــي كفــاءة واداء الوحــدات.

االنتهــاء مــن تنظيــف خطــوط الوقــود االحتياطــي )الديــزل( للوحــدات   

الوقــود  بنظــام  للتوربينــات  التجريبــي  بالتشــغيل  للبــدء  الغازيــة 

)الديــزل(. االحتياطــي 

االنتهــاء مــن اعمــال التشــغيل التجريبــي لمولــدات الديــزل للطــوارئ   

فــي حــال انقطــاع الكهربــاء وعددهــا 12 مولــد.

اســتبدال اجــزاء مســار الخــط الســاخن للتوربينــات الغازيــة للوحــدات )62-  

.  )51-52-61

مــع  مزامنــة   )51-52-61-62( للوحــدات  الكهربائــي  المولــد  فحــص   

الغازيــة. التوربينــات 

االنتهــاء مــن اعمــال التشــغيل التجريبــي بالوقــود االحتياطــي )الديــزل(   

للوحــدات الغازيــة رقــم 11 و12 .

االنتهاء من تركيب النظام االمني للدخول لغرفة التحكم الرئيسية.  

تدشــين نظــام الفواتيــر اآللــي لكميــات الكهربــاء المصدرة والمســتهلكة   

والغــاز المســتهلك.

االنتهــاء مــن تركيــب كاميــرات المراقبــة االمنيــة لجميــع اجــزاء المحطــات   

وعددهــا 381 كاميــرا.

ــة وفــق  ــة الصلب االنتهــاء مــن مشــروع التخلــص مــن المخلفــات الصناعي  

المعتمــدة. البيئيــة  المتطلبــات 

اإلنتاج
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محطات الشعيبةمحطات الخبر

 حققــت محطــات الخبــر أعلــى إنتــاج منــذ إنشــائها حيــث تــم تحقيــق إنتــاج 
بلــغ 536.963م3/ يــوم 

بالعــام  مقارنــًة  الرئيســية  الكيماويــة  المــواد  اســتهاك   تخفيــض 
.19.6% بمعــدل  الماضــي 

الجــودة  إدارة  نظــام  شــهادة  علــى  الخبــر  محطــات   حصــول 
.I S O _ 9 0 01 : 2 01 5

اإلدارة  لنظــام   14001 اآليــزو  شــهادة  علــى  الخبــر  محطــات   حصــول 
البيئيــة.

 تعزيــز منظومــة اإلنتــاج بدخــول محطــة الشــعيبة )4( تناضــح عكســي 
بطاقــة إنتاجيــة )400( ألــف متــر مكعــب فــي اليــوم .

 تطبيق المواصفات الخليجية )GSO( للمياه المنتجة. 

 تنفيــذ أعمــال الصيانــة المجدولــة فــي الوقــت المحــدد، حيــث تــم صيانــة 
كفاءتهــا  مــن  زاد  ممــا  تحليــات  و)6(  توربينــات  و)4(  غايــات   )4( عــدد 

التشــغيلية.

 بلغــت نســبة اإلنجــاز )%90( لمشــروع خزانــات الشــعيبة المرحلــة الرابعــة 
حيــث تــم االنتهــاء مــن عــدد )2( خــزان. 
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محطات ينبع

 تطبيق نظام إدارة السامة والصحة المهنية في المحطات.

    حصــول محطــات تحليــة ينبــع علــى رخصــة التشــغيل البيئيــة مــن الهيئــة 
الملكيــة للجبيــل وينبع.

إخــراج محطــة ينبــع المرحلــة األولــى مــن الخدمــة بشــكل نهائــي لمواكبة   

رؤيــة الســعودية 2030 لتحقيــق االســتدامة البيئيــة، بعــد خدمــة امتــدت 

إلــى 38 عــام بلــغ متوســط اإلنتــاج خالهــا 95.000 م3/يــوم.

الحاجــز  بواســطة  النفطيــة  التســربات  مــن  البحــر  ميــاه  مأخــذ  تأميــن    
المطاطــي.

ــرا تــم ربطهــا  ــة تلفزيونــي يتضمــن عــدد 100 كامي   تركيــب نظــام مراقب
ــات المشــتركة لألمــن الصناعــي. بغرفــة العملي

تنفيــذ عــدد )64( فرضيــة حريــق، ســامة، بيئــة باإلضافــة الــى الطــوارئ   

التشــغيلية الفنيــة.

تشــغيل وحــدات التحليــة والغايــات المســاعدة بالمرحلــة الثالثــة بجهــود   

ذاتيــة وذلــك بتأهيــل فريــق مكــون مــن 130 مهنــدس / فنــي لتشــغيل 

وصيانــة الوحــدات المســتلمة ممــا ســاهم فــي خفــض التكلفــة التــي 

كانــت تترتــب علــى قيــام الشــركة المصنعــة بأعمــال التشــغيل والصيانــة.

   تنفيــذ مبــادرة خفــض تكلفــة اســتهاك الكهربــاء فــي محطــة تحليــة 

التناضــح العكســي المتنقلــة مــن  kw5.6 الــى kw 4.5 للمتــر المكعــب مــن 

الميــاه المنتجــة وخفــض اســتهاك المــواد الكيميائيــة عــن طريــق اجــراء 

) bypass second pass ( تعديــات فنيــة لنظــام

ــل المســتخدم  ــت الوقــود الثقي ــر تكلفــة 2580 طــن / يــوم مــن زي توفي  

بمحطــة ينبــع المرحلــة األولــى بعــد إخراجهــا مــن الخدمــة بشــكل نهائــي.

تقليــل طلبــات الشــراء العاجــل لقطــع الغيــار الكهربائيــة بنســبة 30 % مــن   

خــال اســتخدام قطــع الغيــار مــن المعــدات الخارجــة مــن الخدمــة.

توفيــر مبلــغ 2 مليــون ريــال تقريبــا تتمثــل فــي اصــاح أحــد صمامــات   

FCV -009 بتكلفــة بســيطة مــن خــال ابتــكار طريقــة إصــاح غيــر مكلفــة 

بجهــود فريــق الصيانــة.

تخفيض تكلفة المخزون بمبلغ يتجاوز 22 مليون ريال.  

  نجاح الخطة التشغيلية لموسمي رمضان والحج لعام 2019 م.

تعزيــز منظومــة إنتــاج الميــاه بمنطقــة المدينــة المنــورة بطاقــة إنتاجيــة   

تصــل إلــى )566( ألــف متــر مكعــب يوميــًا وذلــك باكتمــال دخــول جميــع 

وحــدات التحليــة بمحطــة ينبــع المرحلــة الثالثــة.

االنتهــاء مــن تنفيــذ دراســة الربــط مــع شــركة مرافــق لاســتفادة منهــا   

فــي حــاالت الطــوارئ.

  حصــول مختبــرات محطــات ينبــع علــى شــهادة االعتمــاد مــن المجلــس 
ISO 17025 الســعودي لاعتمــاد 

زيادة يف اإلنتاج مبقدار %4

مقارنــة بالسنــة السابقـــة

2019 م

 توليد الكهرباء

الساحل الرشقي

إنتاج املياه

85.3 % 55.2 %

44.8 %14.7 %

1,883,564,980م3 

الساحل الغــريب

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

4,174,000 ساعة462,203,586م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

2,754,000 ساعة177,844,201 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

2,566,833 ساعة269,837,371م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

3,257,667 ساعة170,641,280م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

1,275,333 ساعة378,014,121م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

1,970,667 ساعة340,863,955 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

4,174,000 ساعة21,848,144 م3

 اإلنتاج السنوي

21,848,144 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

1,790,545 ساعة32,433,796 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

3,257,667 ساعة29,878,526 م3

اإلنتاج
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محطات جدة

 تحقيــق أعلــى إنتــاج لمحطــات جــدة لعــام 2019م والــذي بلــغ 564,151 
م3 /يــوم خــال موســم حــج 1440هـــــ حيــث ســاهم ذلــك فــي تعزيــز 

الميــاه المنتجــة للمشــاعر المقدســة.

 إخــراج محطــة جــدة المرحلــة الرابعــة من الخدمة بشــكل نهائــي لمواكبة 
رؤيــة الســعودية 2030 لتحقيــق االســتدامة البيئيــة، بعــد خدمــة امتــدت 

إلــى 40 عــام بلــغ متوســط اإلنتــاج خالهــا 175,000 م3/يــوم.

 إعــادة تأهيــل مرحــات الحمايــة واســتبدالها بمرحــات رقميــة لمغذيــات 
الدخــل ومغذيــات الربــط لمحطتــي التناضــح العكســي األولــى والثانيــة 

ممــا يســاهم فــي تعزيــز منظومــة الحمايــة الكهربائيــة.

زيادة يف اإلنتاج مبقدار %4

مقارنــة بالسنــة السابقـــة

2019 م

 توليد الكهرباء

الساحل الرشقي

إنتاج املياه

85.3 % 55.2 %

44.8 %14.7 %

1,883,564,980م3 

الساحل الغــريب

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

4,174,000 ساعة462,203,586م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

2,754,000 ساعة177,844,201 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

2,566,833 ساعة269,837,371م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

3,257,667 ساعة170,641,280م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

1,275,333 ساعة378,014,121م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

1,970,667 ساعة340,863,955 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

4,174,000 ساعة21,848,144 م3

 اإلنتاج السنوي

21,848,144 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

1,790,545 ساعة32,433,796 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

3,257,667 ساعة29,878,526 م3
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محطة الشقيقمحطة الخفجي

طريــق  عــن  الجديــدة  العكســي  التناضــح  محطــة  وصيانــة   تشــغيل 
. سســة لمؤ ا

 خــروج محطــة الخفجــي البخاريــة مــن الخدمــة بشــكل نهائــي لمواكبــة 
رؤيــة الســعودية 2030 لتحقيــق االســتدامة البيئيــة، بعــد خدمــة امتــدت 

إلــى 33 عــام.

 تدشين غرفة القيادة والسيطرة .

 االنتهــاء مــن مشــروع تركيــب األقفــال اإللكترونيــة فــي غــرف التحكــم 
الرئيســية حســب متطلبــات األمــن الســيبراني.

 تم عمل عدد 128 فرضية أمنية.

 الحصول على الشهادات التالية:
والصحــة    الســامة  بأنظمــة  والخاصــة   18001 االوهســاس  شــهادة 

. لمهنيــة ا

شهادة األيزو 14001:2015 الخاصة بنظام إدارة البيئة.  

شهادة األيزو 17025:2005 الخاصة بالمختبرات.  

اإلنتاج

زيادة يف اإلنتاج مبقدار %4

مقارنــة بالسنــة السابقـــة

2019 م

 توليد الكهرباء

الساحل الرشقي

إنتاج املياه

85.3 % 55.2 %

44.8 %14.7 %

1,883,564,980م3 

الساحل الغــريب

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

4,174,000 ساعة462,203,586م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

2,754,000 ساعة177,844,201 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

2,566,833 ساعة269,837,371م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

3,257,667 ساعة170,641,280م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

1,275,333 ساعة378,014,121م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

1,970,667 ساعة340,863,955 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

4,174,000 ساعة21,848,144 م3

 اإلنتاج السنوي

21,848,144 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

1,790,545 ساعة32,433,796 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

3,257,667 ساعة29,878,526 م3

زيادة يف اإلنتاج مبقدار %4

مقارنــة بالسنــة السابقـــة

2019 م

 توليد الكهرباء

الساحل الرشقي

إنتاج املياه

85.3 % 55.2 %

44.8 %14.7 %

1,883,564,980م3 

الساحل الغــريب

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

4,174,000 ساعة462,203,586م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

2,754,000 ساعة177,844,201 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

2,566,833 ساعة269,837,371م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

3,257,667 ساعة170,641,280م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

1,275,333 ساعة378,014,121م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

1,970,667 ساعة340,863,955 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

4,174,000 ساعة21,848,144 م3

 اإلنتاج السنوي

21,848,144 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

1,790,545 ساعة32,433,796 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

3,257,667 ساعة29,878,526 م3
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المحطات الصغيرة

 إنشاء محطات صغيرة لتحلية المياه على الساحل الغربي .

 بــدء الضــخ المبكــر مــن محطــة نيــوم بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 50,000 متــر 
مكعــب يوميــّا وذلــك خــال 7 أشــهر مــن بــدء المشــروع، علــى أن يتــم 

الضــخ الكامــل بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 125,000 متــر مكعــب يوميــّا فــي 

الربــع األول مــن العــام 2020م

 تــم تجديــد حصــول جميــع المحطــات الصغيــرة علــى شــهادة الجــودة 
فــي البيئــة االيــزو 14001:2015.

 تعزيــز إمــدادات الميــاه فــي محافظــات )حقــل، ضبــا، الوجــه( بتوفيــر 
الخدمــة. فــي  المنقولــة  الوحــدات  بدخــول  15,000 م3/اليــوم 

والليــث  والعزيزيــة  واملــج  والوجــه  حقــل   ( تحليــة  محطــات  حصــول    
العامــة  الهيئــة  مــن  التشــغيلية  الرخصــة  علــى  وفرســان(  والقنفــذة 

البيئــة. وحمايــة  لألرصــاد 

   تم تركيب حاجز و مصد مؤقت على منطقة مدخل مياة البحر بجميع 
المحطات الصغيرة لحماية مدخل المحطة من اثار التلوث.

  تم إغاق أبواب غرفة التحكم بنظام البصمة لتفعيل نظام األمن 

السيبراني بجميع المحطات الصغيرة.

تــم عمــل تجــارب فرضيــة اســبوعية فــي مجــال االمــن والســامة لتقييــم   

داخليــة  بيئيــة  دورات  واقامــة  التوصيــات  وتنفيــذ  االســتعداد،  مــدى 

بجميــع المحطــات الصغيــرة.

تــم اإلنتهــاء مــن معايــرة جميــع أجهــزة المختبــرات و اصــدار شــهادات   

المعاييــر الازمــة بجميــع المحطــات الصغيــرة ..

زيادة يف اإلنتاج مبقدار %4

مقارنــة بالسنــة السابقـــة

2019 م

 توليد الكهرباء

الساحل الرشقي

إنتاج املياه

85.3 % 55.2 %

44.8 %14.7 %

1,883,564,980م3 

الساحل الغــريب

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

4,174,000 ساعة462,203,586م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

2,754,000 ساعة177,844,201 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

2,566,833 ساعة269,837,371م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

3,257,667 ساعة170,641,280م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

1,275,333 ساعة378,014,121م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

1,970,667 ساعة340,863,955 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

4,174,000 ساعة21,848,144 م3

 اإلنتاج السنوي

21,848,144 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

1,790,545 ساعة32,433,796 م3

عـدد ساعات العمل اإلنتاج السنوي

بدون إصابة

3,257,667 ساعة29,878,526 م3
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المحطات الخيرية

 االنتهــاء مــن اســتبدال اغشــية محطــات العمــود والمويلــح والخريبــة 
نتــج عنــه خفــض امــاح الميــاه المنتجــة وزيــادة االنتــاج  الخيريــة ممــا 

للمحطــات. االداء  مؤشــرات  وتحســين 

 االنتهــاء مــن توريــد وتركيــب واختبــار وتشــغيل مضخات التعزيــز لمحطات 
العمــود والمويلــح والخريبــة الخيرية.

العكســي  الغســيل  لنظــام  نافــخ هــواء  توريــد وتركيــب  االنتهــاء مــن   

الخيريــة. الخريبــة  بمحطــة  الرمليــة  للفاتــر 

  االنتهاء من تنظيف بئر مأخذ مياه البحر لمحطة الحرة الخيرية.

االنتهــاء مــن إصــاح واختبــار عــدد )4( مضخــات ضغــط عالــي للمحطــات   

الخيريــة بمحطــة تحليــة ضبــاء.

تأهيــل مبنــى المحطــة والســور الخارجــي ومكتــب المشــغلين والمرافق   

التابعــة لهــا بمحطــة ابوالقــزاز الخيريــة.

لســهولة  المحطــة  مبانــي  وخــارج  داخــل  مراقبــة  كاميــرات  تركيــب   

الخيريــة. ابوالقــزاز  بمحطــة  المحطــة  أجــزاء  وحمايــة  المراقبــة 

الكيمياويــات وتحديــث أجهــزة قيــاس  تأهيــل مســتودع  االنتهــاء مــن   

الخيريــة. ابوالقــزاز  بمحطــة  الكيميائيــة  التحاليــل 

القــزاز  أبــو  تحليــة  االنتهــاء مــن توفيــر مضخــة ضغــط عالــي لمحطــة   

الغيــار. قطــع  وبعــض  الخيريــة 

االنتهــاء مــن إعــادة تأهيــل محطــة أبــو القــزاز الخيريــة وذلــك بتجديــد   

األســقف والجــدران واألرضيــات واإلنــارة مــع ترميــم الخــزان الخرســاني 

للميــاه المنتجــة.

االنتهــاء مــن حفــر بئــر إضافــي لمحطــة النبــاه الخيريــة مــع تركيــب مضخــة   

جديــده ولوحــة مفاتيــح. 

الضغطــي  للفلتــر  الداخليــة  والمكونــات  الرمــل  تجديــد  مــن  االنتهــاء   

الخيريــة.  والشــبعان-٢  النبــاه  لمحطــة 

االنتهــاء مــن تغيــر كامــل الفلتــر الضغطــي لمحطــة الحســي الخيريــة   

املــج. تحليــة  بمحطــة 

اإلنتاج
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النقل
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النقل

تقــوم المؤسســة مــن خــالل أنظمــة متكاملــة بنقــل الميــاه المحــالة إلــى الجهــات المســتفيدة عبــر خطــوط 

أنابيــب يبلــغ طولهــا اإلجمالــي حوالــي )٧٧٠٠( كــم، حيــث تتــراوح أقطارهــا )مــن ٢٠٠ إلــى ٢٠٠٠( ملــم ، 

وتشــمل هــذه األنظمــة )٦٣( محطــة لضــخ الميــاه و )22( محطــة لخلــط ميــاه التحليــة بالميــاه الجوفيــة 

ــا تبلــغ ســعتها االســتيعابية مــن الميــاه حوالــي )١٦.٨( مليــون متــر مكعــب.
ً
، باإلضافــة إلــى )٣٢٤( خزان
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نظام نقل مياه الجبيل-الرياض-القصيم

 زيــادة الضــخ علــى خطــوط االنابيــب )أ ب( مــن 980,000 م3/اليــوم إلــى 
1,020,000 م3/ اليــوم.

   االنتهــاء مــن أعمــال الربــط مــع نظــام نقــل ميــاه الريــاض )أ( لمشــروع 

تغذيــة محافظــة االحســاء بالميــاه المحــاة ضمــن برنامــج تحســين جــودة 

ميــاه المنطقــة الشــرقية وبــدء الضــخ بكميــة 80.000 م3/اليــوم. 

   تعزيــز منظومــة نقــل الميــاه بمدينــة الريــاض مــن خــال بــدء تشــغيل 

خطــوط التغذيــة الجديــدة رقــم)2( ورقــم)3( وإخــراج الخطــوط القديمــة 

مــن الخدمــة.

  اســتبدال عــدد )40( وصلــة أنابيــب لخــط االنابيــب )ب( ورفــع تواجديــة 
بيــن المحطــة األولــى بالجبيــل والمحطــة  وموثوقيــة الخــط )الواقــع 

بالظهــران(. الثانيــة 

نظام نقل مياه رأس الخير

  المســاهمة فــي اســتكمال ربــط خــط تغذيــة مدينــة األحســاء وذلــك عــن 
طريــق توفيــر صمــام تحكــم وتركيبــه وتدريــب العامليــن علــى تشــغيله. 

 توقيــع اتفاقيــة تشــغيل وصيانــة محطــات تحويــل الكهربــاء وتســليمها 
للشــركة الســعودية لنقــل الكهربــاء.

 اإلدارة الذاتيــة لنظــام نقــل ميــاه راس الخيــر – الريــاض ونظــام نقــل 
ميــاه راس الخيــر – حفــر الباطــن.

مرافــق  لحمايــة  التحكــم  غرفــة  مــع   )DAS( الســامة  نظــام   ربــط 
. سســة لمؤ ا

الريــاض  مدينــة  فــي  االســتراتيجية  الخزانــات  تغذيــة  فــي   االســتمرار 
ــاه  الجبيل-الرياض-القصيــم لرفــع الموثوقيــة  التابعــة ألنظمــة نقــل مي

فــي الخــزن المائــي.

كمية املياة املنقولة

341,433,819  م3

كمية املياة املنقولة

377,034,748  م3

كمية املياة املنقولة

345,568,483  م3

كمية املياة املنقولة

239,238,707 م3

كمية املياة املنقولة

747,392,625  م3

كمية املياة املنقولة

169,733,972  م3

كمية املياة املنقولة

341,433,819  م3

كمية املياة املنقولة

377,034,748  م3

كمية املياة املنقولة

345,568,483  م3

كمية املياة املنقولة

239,238,707 م3

كمية املياة املنقولة

747,392,625  م3

كمية املياة املنقولة

169,733,972  م3

أنظمة نقل المياه
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نظام نقل مياه الشرقية

امداد حي الخزامى بالمياه المحاة بكمية تصل إلى 24,000   

م3يوميا عن طريق خط 6 .

العمل على تركيب جهاز كمبيوتر احادي )single station ( في   

محطة ضخ العزيزية )نظام الشرقية 1( الستمرار التحكم في حال 

.)servers ( انطفاء الخوادم

تغذية حي أجيال )أرامكو ( بحوالي 196,062 م3 حسب طلبهم.  

تم االنتهاء من توضيب عدد)3( مضخات رئيسية في محطة الضخ   

األولى التابعة لنظام نقل مياه الشرقية2.

توضيب عدد ثاث مضخات في محطة ضخ العزيزية.  

توضيب عدد )2( من محركات الكهرباء في العزيزية وكذلك توضيب   

عدد)1( محرك كهربائي بمحطة ضخ الهفوف.

إزالة مادة االسبستوس من جميع محطات الضخ والخلط.  

فحص وإصاح الرافعات الكهربائية لجميع محطات الضخ والخلط.  

كمية املياة املنقولة

341,433,819  م3

كمية املياة املنقولة

377,034,748  م3

كمية املياة املنقولة

345,568,483  م3

كمية املياة املنقولة

239,238,707 م3

كمية املياة املنقولة

747,392,625  م3

كمية املياة املنقولة

169,733,972  م3

نظام نقل مياه الشعيبة

  تســجيل أرقــام قياســية إلمــداد الميــاه المحــاة لمدينــة مكــة المكرمــة 
خــال موســم رمضــان بزيــادة تقــدر بـــ )%10( مقارنــة بالعــام الماضــي.

المقدســة  الميــاه بمنطقــة منــى والمشــاعر  خــزن  تعزيــز منظومــة    
بإنشــاء خزانيــن بالمعيصــم ومشــعر منــى بســعة )170( ألــف متــر مكعــب 

لــكل خــزان.

 تعزيــز منظومــة نقــل الميــاه بمنطقــة مكــة المكرمــة بزيــادة طاقــة 
الضــخ القصــوى لنظــام نقــل ميــاه الشــعيبة – منــى )أ( مــن  )560( ألــف 

متــر مكعــب يوميــًا إلــى )622( ألــف متــر مكعــب يوميــًا بزيــادة  )65( ألــف 

متــر مكعــب يوميــًا مقارنــة بالعــام الماضــي.

 تعزيــز منظومــة نقــل الميــاه بمنطقــة مكــة المكرمــة بطاقــة ضــخ )608( 
ألــف متــر مكعــب يوميــًا وذلــك بدخــول نظــام نقــل ميــاه الشــعيبة – 

منــى )ب( فــي الخدمــة .

   فــي يومــي الترويــة وعرفــة تــم تجــاوز )2( مليــون متــر مكعــب لكميــات 
الميــاه المصــدرة لمكــة المكرمــة والمشــاعر المقدســة.

كمية املياة املنقولة

341,433,819  م3

كمية املياة املنقولة

377,034,748  م3

كمية املياة املنقولة

345,568,483  م3

كمية املياة املنقولة

239,238,707 م3

كمية املياة املنقولة

747,392,625  م3

كمية املياة املنقولة

169,733,972  م3
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نظام نقل ينبع-لمدينة المنورة

 تــم تحقيــق أرقــام قياســية لموســم حــج عــام 2019م بكميــات ضــخ 
الماضــي. العــام  عــن   5.4% زيــادة  بنســبة  )39,543,991(م3  بلغــت 

  تــم تحقيــق زيــادة التصديــر بمقــدار %14.6 عــن مــا تــم تصديــره فــي 
2018م لمنطقــة المدينــة المنــورة. عــام 

المتاحــة لمنطقــة  اليوميــة  التصديريــة  الطاقــة   تــم تعزيــز منظومــة 
المدينــة المنــورة بزيــادة تقــدر بـــ  65 % يوميــًا.

ينبع-المدينــة  ميــاه  نقــل  خــط  فــي  للضــخ  اليوميــة  الكميــات   رفــع 
المنــورة المرحلــة الثالثــة مــن )360,000(م3/يــوم الــى )480,000(م3/

يــوم بزيــادة تقــدر بـــ  33 %.

ــة للضــخ فــي خــط محافظــة المهــد مــن )14,400( ــة اليومي  رفــع الكمي
ــادة تقــدر بـــ  53 %. م3/يــوم إلــى )22,000(م3/يــوم بزي

 رفــع الكميــة اليوميــة للضــخ فــي خــط محافظــة الحناكيــة مــن )6,000(
م3/يــوم إلــى )12,000(م3/يــوم بزيــادة تقــدر بـــ  100 %.

 رفــع الكميــة اليوميــة للضــخ فــي خــط الســاحل مــن )28,141(م3/يــوم 
ــادة تقــدر بـــ  68 %. إلــى )47,317(م3/يــوم بزي

 نقــل مســؤلية تشــغيل مشــروع نظــام نقــل ميــاه المرحلــة الثالثــة بشــكل 
كامــل مــن المقــاول ) شــركة صانيوبــك ( الــى إدارة التشــغيل بأنظمــة 

نقــل ميــاه ينبــع المدينــة المنــورة.

كمية املياة املنقولة

341,433,819  م3

كمية املياة املنقولة

377,034,748  م3

كمية املياة املنقولة

345,568,483  م3

كمية املياة املنقولة

239,238,707 م3

كمية املياة املنقولة

747,392,625  م3

كمية املياة املنقولة

169,733,972  م3

بكميــات  بريمــان   – الشــعيبة  ميــاه  نقــل  أنظمــة  علــى  الضــخ   زيــادة 
يوميــّا. مكعــب  متــر   100,000 إضافيــة 

 ترقيــة نظــام نقــل ميــاه الشــعيبة – قويــزة، حيــث تــم مضاعفــة الطاقــة 
التصديريــة لمحافظــة جــدة مــن 313 ألــف متــر مكعــب يوميــّا الــى 622 

ألــف متــر مكعــب يوميــّا.

 رفــع كميــات الضــخ لمدينــة جــدة لتغطيــة كميــات الميــاه بعــد خــروج 
محطــة جــدة 4 مــن الخدمــة بشــكل نهائــي .

 تغذية نقطة أبو راكة بكمية وقدرها 11,000 م3/اليوم.

أنظمة نقل المياه
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نظام نقل مياه الشقيق

كمية املياة املنقولة

341,433,819  م3

كمية املياة املنقولة

377,034,748  م3

كمية املياة املنقولة

345,568,483  م3

كمية املياة املنقولة

239,238,707 م3

كمية املياة املنقولة

747,392,625  م3

كمية املياة املنقولة

169,733,972  م3
) 13.8KV( تــم االنتهــاء مــن اعمــال التمديــد لخطــوط الربــط الكهربائيــة  

االولــى  المرحلــة  الشــقيق-أبها  لنظــام  االولــى  الضــخ  محطــة  بيــن 

لرفــع  الثانيــة  المرحلــة  الشــقيق-أبها  لنظــام  االولــى  الضــخ  ومحطــة 

األنظمــة.  موثوقيــة 

االنتهــاء مــن مشــروعي اعــادة تأهيــل انظمــة انــذار الحريــق وتركيــب   

نظــام مكافحــة الحريــق لنظــام المرحلــة األولــى.

تــم االنتهــاء مــن اســتبدال خــط )KV 132( الرابــط بيــن محطــة الضــخ األولــى   

ومحطــة تحليــة الشــقيق.



معهد األبحاث
و تقنيات التحلية
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معهد األبحاث
و تقنيات التحلية

ان الــدور الريــادي الــذي يقــوم بــه معهــد األبحــاث وتقنيــات التحليــة لخفــض تكلفــة انتــاج الميــاه وتطويــر 

وامتــالك وتوطيــن التقنيــات يحقــق بشــكل مباشــر اهــداف برنامــج التحــول الوطنــي 2020 للمملكــة وذلــك 

مــن خــالل تعزيــز الشـــــراكة مــع الجامعــات ومعاهــد البحــوث المحليــة والعالميــة باإلضافــة الــى المطوريــن 

والمصنعيــن مــن القطـــــاع الخــاص فــي مجــال األبحــاث والتطويــر ممــا لــه األثــر الفعــال فــي تحقيــق هــدف 

رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 للمســاهمة فــي تعظيــم المحتــوى العلمــي والتقنــي المحلــي.
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يرتكــز العمــل فــي معهــد األبحــاث و تقنيــات التحليــة علــى االبتــكار والتطويــر المســتمر، إمــا بجهــد ذاتــي أو مــن خــال شــراكات بحثيــة مــع الشــركاء علــى 

ــة. ــادة الكفــاءة وتقليــل التكلفــة و المحافظــة علــى البيئ ــكار تقنيــات جديــدة أو العمــل علــى دمــج التقنيــات لزي ــر التقنيــات الحاليــة أو ابت العمــل لتطوي

األثر االقتصادي والتنمويالمشروع 

تحقيق وفر مالي سنوي بقيمة 1,870,000 ريالوقف استخدام مانع الترسب في وحدة التناضح العكسي بمحطة رأس الخير

تحقيق وفر مالي سنوي بقيمة 6,307,200  ريالتجاوز المرحلة الثانية بمحطة التناضح العكسي )bypass( بمحطة رأس الخير

وقف استخدام مانع الترسب في المرحلة الثانية BWRO في وحدة التناضح العكسي بمحطة 

رأس الخير
تحقيق وفر مالي سنوي بقيمة 515,402 ريال

تحسين عملية الغسيل العكسي بتخفيض معدل التدفق في وحدة التناضح العكسي بمحطة 

Optimization of Backwashing flow رأس الخير
تحقيق وفر مالي سنوي بقيمة 232,526 ريال

خفض وقت الغسيل في DMF في وحدة التناضح العكسي بمحطة رأس الخير 
تحقيق وفر مالي سنوي بقيمة 1,340,000 ريال

مشروع الهجين الثنائي في أملج

 ومشروع استعذاب مياه الرجيع في ِضباء

تحقيق وفر مالي سنوي مستهدف 517,000 ريال الغسيل العكسي بدون استخدام المضخات

األثر االقتصادي والتنمويالمشاريع المكتملة

معهد األبحاث و تقنيات التحلية
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المشاريع المستمر العمل فيها ونسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجازاألثر االقتصادي والتنمويالمشروع 

95%
التعاقد مع خبراء من عدة دول بهدف االستفادة من خبراتهم 

ونقل المعرفة
تطوير معهد األبحاث وطلب الوظائف االستشارية.

23 %
زيادة االنتاجية بنسبة 70 % واستخاص الملح بمحطات الجبيل 

المرحلة الثانية
ZLD صفر رجيع ملحي

21 % زيادة االنتاجية واستخاص الملح  بمحطات الشعيبة
  ZLD صفر رجيع ملحي

NF System & Mango Farm المرحلة الثالثة

52%
تخفيض أستهاك الطاقة

خفض التكاليف التشغيلية
ERD  مشروع جهاز استرجاع الطاقة

19 %
تخفيض أستهاك الطاقة

خفض التكاليف التشغيلية

 HPP مشروع زيادة كفاءة مضخات الضغط العالي

بالشراكة مع المخترع الفرنسي
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 45 % خفض التكلفة التشغيلية ألنتاج المياه بمحطة التناضح العكسي
 HPP مشروع زيادة كفاءة مضخات الضغط العالي

بالشراكة مع شركة أورال تك

35 %

خفض التكلفة التشغيلية لمحطات التناضح العكسي براس الخير

تحقيق وفر مالي سنوي مستهدف 1,031,000 ريال 

تحقيق وفر حتى نهاية خدمة المحطة 25,775,000 ريال

خفض المواد الكيميائية بمرحلة المعالجة األولية

21 %

خفض التكلفة التشغيلية لمحطات التناضح العكسي براس الخير

تحقيق وفر مالي سنوي مستهدف 5,577,000 ريال 

تحقيق وفر حتى نهاية خدمة المحطة 139,425,000 ريال

DAF تجاوز نظام

20 %

خفض التكلفة التشغيلية لمحطات التناضح العكسي براس الخير

تحقيق وفر مالي سنوي مستهدف 14,030,000 ريال 

تحقيق وفر حتى نهاية خدمة المحطة 350,750,000 ريال

DMF زيادة ارتفاع الرمل بالمرشح الرملي

50 %

خفض التكلفة التشغيلية لمحطات التناضح العكسي براس الخير

تحقيق وفر مالي سنوي مستهدف 63,625,000 ريال 

تحقيق وفر حتى نهاية خدمة المحطة 1,590,625,000 ريال

استبدال األغشية المجوفة بالحلزونية

 Replace hollow fiber with spiral wound

المشاريع المستمر العمل فيها ونسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجازاألثر االقتصادي والتنمويالمشروع 

معهد األبحاث و تقنيات التحلية
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المشاريع المستمر العمل فيها ونسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجازاألثر االقتصادي والتنمويالمشروع 

% 10

خفض التكلفة التشغيلية لمحطات التناضح العكسي براس الخير

تحقيق وفر مالي سنوي مستهدف 2,076,000 ريال 

تحقيق وفر حتى نهاية خدمة المحطة 51,900,000 ريال

Cartridge Filter زيادة مسامية المرشح

55 %

خفض التكلفة التشغيلية لمحطات التناضح العكسي براس الخير

تحقيق وفر مالي سنوي مستهدف 1,038,197 ريال 

تحقيق وفر حتى نهاية خدمة المحطة 25,954,925 ريال

Cartridge Filter  الغسيل الكيميائي

55 %

خفض التكلفة التشغيلية لمحطات التبخير الوميضي متعدد 

المراحل 

تحقيق وفر مالي سنوي مستهدف 3,690,000 ريال 

تحقيق وفر حتى نهاية خدمة المحطة 92,250,000 ريال

تخفيض معدل حقن مواد مانع الترسب 

Optimization of Anti-Scalant dosing

52 %

خفض التكلفة التشغيلية لمحطات التبخير الوميضي متعدد 

المراحل 

تحقيق وفر مالي سنوي مستهدف 43,490,000 ريال 

تحقيق وفر حتى نهاية خدمة المحطة 1,087,250,000 ريال

تعديل دورات الغسيل الحمضي في حزم األنابيب 
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 84 %

خفض التكلفة التشغيلية لمحطات التبخير الوميضي متعدد 

المراحل 

تحقيق وفر مالي سنوي مستهدف 17,395,000 ريال 

تحقيق وفر حتى نهاية خدمة المحطة 434,875,000 ريال

تعديل نظام التهوية

System Venting Optimization 

65 %

خفض التكلفة التشغيلية لمحطات التبخير الوميضي متعدد 

المراحل – رأس الخير 

تحقيق وفر مالي سنوي مستهدف 17,395,000 ريال 

تحقيق وفر حتى نهاية خدمة المحطة 434,875,000 ريال

تعديل تصميم بوابات المحلول الملحي 

Demister Fouling Reduction

المشاريع المستمر العمل فيها ونسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجازاألثر االقتصادي والتنمويالمشروع 

معهد األبحاث و تقنيات التحلية
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المشاريع المستمر العمل فيها ونسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجازاألثر االقتصادي والتنمويالمشروع 

 71 % 

خفض التكلفة التشغيلية لمحطات التبخير الوميضي متعدد 

المراحل – رأس الخير 

تحقيق وفر مالي سنوي مستهدف 35,176,309 ريال  )يخضع 

لدراسة الجدوى( 

تحقيق وفر حتى نهاية خدمة المحطة  879,407,000 ريال

ضبط تدفق المحلول الملحي وضبط البوابات 

Brine Weir Gate Adjustment

55  % خفض التكلفة التشغيلية من المرحلة الثانية بمحطات الشعيبة
تحسين المعالجة النهائية ورفع تركيز األماح 

الذائبة الكلية للمياه المنتجة 

60 % خفض التكلفة التشغيلية لمحطات الجبيل 
تحسين المعالجة النهائية و رفع تركيز األماح 

الذائبة الكلية للمياه المنتجة من محطات الجبيل

73 %

مراقبة جودة المياه للمياه المنتجة من المحطات الرئيسية 

الست (الجبيل – الخبر – راس الخير – جدة – الشعيبة – ينبع (

تحقيق وفر مالي سنوي مستهدف 30,000,000 ريال  

تطوير برنامج مراقبة جودة المياه المنتجة
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IDA  - 2019 - دبي تطور عمليات تحلية المياه المتعددة واآلفاق المستقبلية.
EVOLUTION OF MULTIEFFECT DESALINATION 

PROCESSES AND FUTURE PROSPECTS 

American Journal of 

Chemical Engineering

 2019

الحراريـات  قسـم  بهـا  قـام  التـي  الدراسـة  نتائـج  توضـح  ورقـة 

بالتعـاون مـع شـركة دوسـان الكوريـة لرفـع درجـة الحـرارة القصوى 

. التأثيـر  المتعـدد  التحليـة  عمليـات  فـي 

A Demonstration of High Temperature MED-

TVC Desalination Technology in the Gulf Area

اثبــات تقنيــة التحليــة المتعــدد التأثيــر عنــد درجــات 

حــرارة عاليــة فــي منطقــة الخليــج.

مؤتمر التآكل بالجبيل 

والمنظم بواسطة الهيئة 

االمريكية  لمهندسي التآكل 

،أبريل 2019 

مناقشــة الطــاءات المســتخدمة حاليــا فــي أنظمــة خطــوط النقــل 

واألنــواع الممكــن اســتخدامها فــي إعــادة تأهيــل خطــوط النقــل.

الطاءات المستخدمة في إعادة تأهيل خطوط 

نقل المياه-التحديات الحالية والفرص المستقبلية.

 مؤتمر التآكل بمنطقة شرق

 آسيا والمحيط الهادئ

 والمنظم بواسطة الهيئة

 االمريكية لمهندسي التآكل

نوفمبر 2019

مناقشة أسباب فشل الغايات ذات الضغوط العالية. فشل األنابيب الجدارية في الغايات ذات الضغوط 

العالية .

األوراق العلمية

 موقع النشر / تاريخ نشرها  وصف الورقة العلميةأسم الورقة العلمية 

معهد األبحاث و تقنيات التحلية
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األوراق العلمية

 موقع النشر / تاريخ نشرها  وصف الورقة العلميةأسم الورقة العلمية 

www.sciencedirect.com/
الحراريــة  الســبائك  فــي  التــآكل  مثبطــات  وضعــف  قــوة  فحــص 

.  )MSF( الميــاه  لتحليــة  المراحــل  متعــددة 

للمبــادالت  الحمضــي  للتنظيــف  التــآكل  مثبطــات 

والتحديــات  التقــدم  الميــاه،  لتحليــة  الحراريــة 

. المســتقبلية  النظــر  ووجهــات 

Water Reuse and 

Desalination Journal ,

2019 

بدراسة دور كميائيات المعالجه األولية

)chlorine dioxide, chlorine, chlorine + chlorine dioxide(

 في تقليل إنسداد معدات محطات المياه بالفطريات واألصداف 

البحريه

إنسداد معدات محطات المياه بالفطريات 

واألصداف البحرية 

«Fungal and Marine Shell Fouling in 

Desalination Plants Equipment»

Biocatalysis and 

Agricultural Biotechnology, 

2019

مأخذ  من  تنفذ  التي  البحرية  الكائنات  على  الكلور  تأثير  دراسة 

المياه. 

تأثير كلور مياه التبريد على المخلوقات البحريه 

)مجدافيات األرجل والقشريات( في مأخذ المياه.

« Effect of cooling water chlorination on 

entrained selected copepods species.»

Marine Environmental 

Research,

2019

دراسة تأثير الرجيع الملحي بمحطات التحلية على الكائنات 

البحرية .  

نظرة على تصريف تحلية المياه ) الرجيع الملحي( 

والبيئات الساحلية لشبه الجزيرة العربية

 « Perspective on desalination discharges 

and coastal environments of the Arabian 

Peninsula.»
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Desalination and Water 

Treatment Journal,

 2019

ألغشــية  الحيــوي  باالنســداد  تتســبب  التــي  الميكروبــات  دراســة 

التناضــح العكســي وتقديــم خيــارات المعالجــة األوليــه الممكنــه 

للقضــاء أو التقليــل مــن هــذه الميكروبــات.

 فهــم التجمــع الميكروبــي علــى أغشــية التناضــح

خيــارات تقييــم  لتســهيل  البحــر  لميــاه   العكســي 

معالجــة ميــاه البحــر

« Understanding microbial assembly on 

seawater reverse osmosis membranes

to facilitate evaluation of seawater 

pretreatment options.» 

American Journal of 

Chemical Engineering

 2019

• Comparative performance of 5 different hybrid and 

non-hybrid SWRO designs having different membrane 

characteristics.

• performance  evaluation of NF process at 8890%- 

recovery  

• performance  evaluation of SWRO process at 5253%- 

recovery 

• performance  evaluation of BROW process at 92% 

recovery 

• Performance evaluation of hybrid split partial two 

pass design 

ORAL PODIUM - PROSPECTS FOR IMPROVING 

THE PERFORMANCE OF SWRO PLANTS 

BY IMPLEMENTING ADVANCED NF/RO 

TECHNIQUES: PART-II

األوراق العلمية المنشورة في عام ٢٠١٩ م

 موقع النشر / تاريخ نشرها  وصف الورقة العلميةأسم الورقة العلمية 

معهد األبحاث و تقنيات التحلية
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األوراق العلمية

 موقع النشر / تاريخ نشرها  وصف الورقة العلميةأسم الورقة العلمية 

IDA conference 2019 Dubai 

Membrane distillation )MD( has potential for reducing 

volume of high salinity brines from desalination plants. 

Nonetheless, there is insufficient information on fouling 

of MD membrane in long-term operation. Accordingly, 

the objective of this study was to examine MD fouling by 

autopsy after six month operation of a pilot plant .

ORAL PODIUM - FOULING OF HOLLOW FIBER 

MEMBRANE DISTILLATION )MD( MEMBRANE 

IN A PILOT-SCALE PLANT FOR BRINE 

CONCENTRATION: AN AUTOPSY STUDY.

IDA conference 2019 Dubai 

The reduction of environmental impact and the 

optimization of the system provided by the combination 

of the improvement of water recovery ratio )55%( in the RO 

process and the No-Chlorine/No-SBS Dosing process was 

studied. Generally, an increase of the water recovery ratio 

in the RO process may accelerate the membrane fouling. 

Therefore, the demonstration experiment for evaluating 

the stability was performed in this study at Al-Jubail, Saudi 

Arabia in the Arabian Gulf which faces a relatively high 

membrane fouling risk compared to the rest of the world.

ORAL PODIUM - RELIABLE SEA W

ATER RO OPERATION WITH HIGH WATER 

RECOVERY AND NO-CHLORINE /NO-SBS 

DOSING IN ARABIAN GULF, SAUDI ARABIA.
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 IDA conference 2019 Dubai

The reduction of environmental impact and the 

optimization of the system provided by the combination 

of the improvement of water recovery ratio )55%( in the 

RO process and the No-Chlorine/No-SBS Dosing process 

was studied. Generally, an increase of the water recovery 

ratio in the RO process may accelerate the membrane 

fouling. Therefore, the demonstration experiment for 

evaluating the stability was performed in this study at 

Al-Jubail, Saudi Arabia in the Arabian Gulf which faces a 

relatively high membrane fouling risk compared to the 

rest of the world.

The reduction of environmental impact and 

the optimization of the system provided 

by the combination of the improvement of 

water recovery ratio )55%( in the RO process 

and the No-Chlorine/No-SBS Dosing process 

was studied. Generally, an increase of the 

water recovery ratio in the RO process 

may accelerate the membrane fouling. 

Therefore, the demonstration experiment 

for evaluating the stability was performed 

in this study at Al-Jubail, Saudi Arabia in the 

Arabian Gulf which faces a relatively high 

membrane fouling risk compared to the rest 

of the world.

األوراق العلمية

 موقع النشر / تاريخ نشرها  وصف الورقة العلميةأسم الورقة العلمية 

معهد األبحاث و تقنيات التحلية
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المؤتمرات

 موقع المؤتمر / تاريخ إقامتهالمحررأسم المؤتمر 

The International Conference on Water 

Recourses and Arid Environments/2019

Troy N. Green 

Mohammed Rahman 

Mohammad Alnamazi

Effect of Red Tides on Desalination Plant 

Operations in the Arabian

JUBCOR Conference and Exhibition/2019 Ali Al-Sahari

PIPELINE REHABILITATION COATINGS 

CURRENT CHALLENGES AND 

OPPORTUNITIES FOR THE FUTURE

NACE International east Asia and pacific area 

/2019
Ali Al-Sahari

Water wall tubes failures under localized 

attack in high-pressure boiler



المحتوى المحلي
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المحتوى المحلي

تكلفــة  وبأقــل  وموثوقيــة  بكفــاءة  والكهربــاء  المحــالة  البحــر  ميــاه  مــن  عمالئهــا  الحتياجــات  تلبيــة 

وتحفيزهــا،  البشــرية  مواردنــا  فــي  الفعــال  االســتثمار  ولدعــم  اقتصــادي،  مــردود  وأعلــى  ممكنــة 

بمعاييــر  وااللتــزام  واإلجتماعيــة  االقتصاديــة  التنميــة  فــي  والمســاهمة  التحليــة  صناعــة  وتطويــر 

زيــادة  إلــى  المؤسســة  ســعت  فقــد  التحليــة  صناعــة  وتوطيــن  لتطويــر   
ً

وتفعيــال والبيئــة  الســالمة 

اســتراتيجيتها. أساســيات  ضمــن  مــن  ذلــك  يكــون  وأن  التحليــة  صناعــة  وتوطيــن  المحلــي  المحتــوى 



84

منذ انطاق رؤية المملكة 2030 حرصت المؤسسة ان تكون مشاريعها ومبادراتها وفقًا لتوجهات القيادة، فكان أحد مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 

بناء قدرات المحتوى المحلي، ويعد المحتوى المحلي في المؤسسة أحد أهم الممّكنات في التنمية االقتصادية في مجال تحلية المياه المالحة، 

وعلى ذلك فقد سعت المؤسسة إلى:

إنشاء وتطوير المحتوى المحلي في تحلية المياه )سقيا(:-  

الرؤية: التميز الريادة في تحقيق رؤية المملكة من خال تطوير قطاع مياه سعودي محلي وُمبتكر.

الرسالة: قوة دافعة لتوطين اإلنفاق والوظائف والمعرفة في قطاع المياه في المملكة العربية السعودية

األهداف االستراتيجية:

زيادة المحتوى المحلي في السلع والخدمات.• 

زيادة نسبة الوظائف السعودية ذات القيمة المضافة في قطاع المياه، وتوفير التدريب والتطوير لتعزيز التقدم المهني للسعوديين.• 

توطين االبتكارات التقنية.• 

 •

تأهيل عدد)30( مصنع محلي خالل عام 2019م في عدة مجاالت.  

حصر الفرص االستثمارية: -  

المحتوى المحلي

تحديد ملخص للفرص و 

إدراجه يف منوذج موحد.

تكلفة االستثامر املطلوبة لكل فرصة

 ”يتم تقسيمها ما بني تكلفة اآلالت 

والتقنية واملواد الخام والعاملة 

والرشاكة والبناء، وما إىل ذلك.“

وصف كل فرصة، مبا يف

 ذلك التوقعات املستقبلية

 عىل أساس منو الصناعة.

املبيعات املتوقعة يف صناعة

 تحلية املياه والصناعات املشابهة.
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انشأت المؤسسة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حاضنة أعمال أطلق عليها اسم )مركز االبتكار السعودي لتقنيات المياه( 

بمقر المؤسسة بالجبيل، وبدأ المركز نشاطه بتاريخ 1441/1/2هـ، بهدف إيجاد فرص استثمارية بهذا القطاع لتتماشى مع رؤية المملكة 2030 وذلك عن 

طريق:

  االرتقاء بسوق العمل بمجال تقنيات المياه، والمساهمة بإيجاد شركات ووظائف جديدة .

تنمية القدرات الصناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة .  

دعم البرامج والمبادرات المتعلقة برؤية المملكة 2030، وإمداد القطاع الخاص بمشاريع وطنية ومساندتها .  

  حاضنة األعمال :برنامج تكميلي يقدم للشركات والمصانع المحلية المختصة في مجاالت تقنيات المياه لتسهيل وصولها لساسل اإلمداد.

  معمل الهندسة العكسية : عملية مسح وتدوين األبعاد للقطع الميكانيكية لغرض تحسين أدائها وإعادة تصنيعها عن طريق المصانع 
المحلية، حيث ستساعد عملية الهندسة العكسية على تحديد الثغرات الصناعية المحلية.

  شبكة المياه :هي عبارة عن منصة تعمل على توحيد جهود المهتمين في مجال المياه من المبتكرين الى الخبراء وخلق حلقة وصل بينهم.

مركز االبتكار السعودي لتقنيات المياه 

يتضمن المركز ثالثة اقسام
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المحتوى المحلي

مقرهـاالمعسكر \ الورشة التدريبيةم

الجبيل الصناعية دوره تدريبية مع الهيئة الملكية )الهندسة العكسية( 1

الخبر دوره تدريبية مع مركز ذكاء )توطين الصناعات( 2

غرفه الشرقية -الدمام ورشة عمل تعريفية عن المركز 3

غرفه الشرقية -الجبيل ورشة عمل تعريفيه عن المركز 4

حصر قطع الغيار ذات الطلب العالي بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلمداد وعمل مسح ضوئي لعدد )135( قطعة لغرض تصنيعها محليًا.  

تنفيذ عدد )13( ورشة عمل ومعسكرات تدريبية وزيارات تعريفية حيث بلغ عدد المستفيدين )300( شخص.  

أبرز انجازات المركز 
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مقرهـاالمعسكر \ الورشة التدريبيةم

بادر -الدمام

المخاطر المتصلة بقطاع المياه، الفرص والتحديات
ي

سكر التدريب
ع

م
ال

5

الطرح والمنافسة ومتطلبات الجودة لتكون مورد معتمد

القيمة المقترحة والفئات المستهدفة

توطين الصناعة من خال الهندسة العكسية

دراسة حجم السوق والمنافسة

اساسيات الهندسة العكسية

بناء النماذج األولية 

األساسيات المالية

الشؤون القانونية

مهارات التقديم
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المحتوى المحلي

تعزيز املصادر من

املياه املحالة

زيادة

الكفاءة و االداء

بنــــــاء قـــــدرات

املحتوى املحيل 

أرقام المركز من تاريخ التشغيل 
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إدارة المعرفة و البيانات

توفير االشتراك بالمجات العالمية المتخصصة +ملخصات لعدد)8( كتب للقيادات العليا وعدد )250( مختص.  

زيادة مصادر المعرفة والمعلومات العالمية بعدد )7( مصادر.   

الهدفاسم االشتراكم

اطاع مهندسي الكهرباء على األبحاث األخيرة والنشرات في مجال الهندسة الكهربائية IEEE 1

GWI مجلة عالمية شهرية تعني باألبحاث والتقنيات المستخدمة في تحلية المياه 2

موقع الكتروني يحتوي على جميع محطات التحلية في العالم ومن ضمنها محطات المؤسسة وكميات االنتاج DesalData 3

تقرير اسبوعي يعني باألبحاث وتقنيات التحلية WDR 4

موقع يعني بالكتب االلكترونية في جميع المجاالت واألبحاث والنشرات لاستفادة منه Emarefa 5

 دخول فنيي المختبرات بالمحطات على الموقع لاطاع على المقاييس والمواصفات للجمعية األمريكية

لاستفادة منه
ASTM 6

 موقع يحتوي على مواد تعليمية وتدريبية لاستفادة منه من قبل منسوبي الفحص واالختبار بمحطات

المؤسسة
Mobius Institute 7
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المشاركات 

المشاركة الجهة المنظمةالبرنامج 

عرض الفرص االستثمارية في 

المؤسسة 

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة  معرض بيبان في مدينة حائل 

 عرض الفرص االستثمارية في

 المؤسسة

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 
معرض بيبان في المنطقة الشرقية

 لتعزيز فرص تنمية المحتوى

 المحلي مع المصنعين

 العالميين المختصين

 في القطاع الكهربائي

 والميكانيكي وإيجاد

 حلول ألهم التحديات التي

تواجههم في التوطين

وزارة الصناعة والثروة المعدنية ورشة عمل التجمعات الصناعية

المحتوى المحلي
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االتفاقيات

إنشاء وتشغيل مركز االبتكار السعودي لتقنيات المياه بمقر 

المؤسسة في الجبيل .

اتفاقية بين المؤسسة والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة 

 الموقعة 1440/02/28هـ لمدة ثاث سنوات.

 

الهدف منها  االتفاقيات



اإلمداد
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اإلمداد

خــالل  مــن  فإنهــا  اللوجســتية  المســاندة  األعمــال  أداء  كفــاءة  لرفــع  المؤسســة  توجــه  علــى  بنــاًء 

يبــرز  مركزيــة تنظيمهــا اإلداري والخدمــي تســعى نحــو تطويــر إجراءاتهــا و حوكمــة أعمالهــا، وذلــك 

المؤسســة لجميــع قطاعــات  التمويــن  و  اإلمــداد  تقدمهــا منظومــة سلســلة  التــي  الخدمــات  أهميــة 
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وفق رؤية إستدامة التميز في ادارة سلسلة اإلمداد تسعى االدارة العامة لإلمداد تقديم الدعم و المساندة إلى جميع قطاعات االعمال في 

المؤسسة من خال توفير احتياجات كافة الجهات المستفيدة من قطع الغيار و المعداد و الخدمات بجودة عالية و تكلفة مناسبة وفي وقتها 

المطلوب اعتماًدا على الكوادر البشرية المؤهلة و بأحداث التقنيات و أفضل الممارسات.

  تحقيق أعلى قيمة خفض في التكاليف تجاوزت 174 مليون ريال من التعامل المباشر مع المصنعين والتفاوض الفّعال وتعزيز المصادر البديلة.

  تحقيق إيرادات تقدر بقيمة 24 مليون ريال من خال بيع المنقوالت والمواد غير المستخدمة

  توفير عدد )51( محرك كهربائي بتكاليف منافسة ووقت قياسي من مصدر بديل وتحقيق وفرة مالي يقدر بـ 71 مليون ريال من خال التفاوض 

الفعال و المصادر البديلة .

  المساهمة في دعم توطين الصناعة و تعزيز المحتوى المحلي.

  رفع مستوى الموثوقية و االستمرارية في إمداد إحتياجات قطاع االنتاج و النقل و تحسين مستوى الخدمات اللوجستية من خال إبرام االتفاقيات 

التالية :

توقيع أكثر من )25( اتفاقية تثبيت أسعار خال العام 2019م لتوفير الخدمات والمواد الكيميائية لمحطات تحلية المياه وأنظمة النقل• 

إبرام اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( لمدة )3( سنوات لتوريد غاز )CO2( لمحطات التحلية• 

 •)Door to Door( سنوات بنظام )إبرام اتفاقية مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري للنقل الشامل لقطع الغيار والمعدات لمدة )5

 المساهمة الفعالة في رفع كفاءة الموارد المالية و تحقيق ايرادات من مصادر مختلفة من خال ابرام االتفاقيات التالية :

إبرام اتفاقية لمدة )3( سنوات لبيع الحاويات الباستيكية والحديدية والطبليات الخشبية في جميع محطات لمحطات التحلية• 

إبرام اتفاقية لمدة )1( سنة لبيع الزيوت المستخدمة في محطات التحلية• 

إبرام اتفاقية إلقامة المزادات لبيع المنقوالت والمواد غير المستخدمة مع أحد الشركات الوطنية الرائدة في هذا المجال• 

 رفع مستوى السامة و الصحة المهنية و تطبيق المعايير الخاصة بها في المستودعات كافة .

اإلنجازات

اإلمداد
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توفير
10,701

صنـف

توقيع

188
عقـــد

صــرف
35,910
صنــف

إستالم
18,769
صنــف

بمبلــغ يقــدر بـ
395,000,000 ريال

خدمات/إنشاءات بمبلغ يقدر
بـ 1،176،145،180 ريال

من مخازن المؤسسة لتشغيل و صيانة 
محطـــات اإلنتـــاج و أنظمـــة النقـــل

 يقــدر بـــ  526،787،575  ريـال

في مخازن المؤسسة بمبلغ يقدر
 بـ 497،499،769 ريال

13

24

تحقيق وفورات مالية تقدر بـ

174 مليون ريال
تحقيق إيرادات مالية تقدر بـ

24 مليون ريال



التأهيل
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التأهيل

اإلجــراءات  حوكمــة  خــالل  مــن  المؤسســة  مشــاريع  الشــركات  لدخــول  الرئيســية  البوابــة  هــي 

مــن  المؤسســة  تطلعــات  يحقــق  وبمــا  الخدمــة  مقدمــي  مــع  التعامــل  تحكــم  التــي  والضوابــط 

وكفــاءة  بإحترافيــة  مشــاريعها  وتنفيــذ  الداخليــة  عملياتهــا  إدارة  فــي  والموثوقيــة  الجــودة  رفــع 
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توفري

10701

صنـف

توقيع

188
عقـــد

صــرف

35.910

صنــف

إستالم

18.769

صنــف

مببلــغ يقــدر بـ

 395 مليون ريال

خدمات/إنشاءات مببلغ يقدر

بـ 117614518074 ريال

من مخازن املؤسسة لتشغيل و صيانة 

محطـــات اإلنتـــاج و أنظمـــة النقـــل

 يقــدر بـــ  52678757503  ريـال

يف مخازن املؤسسة مببلغ يقدر

 بـ 4974997696 ريال

13

24

حالة الطلبات2019م

تحقيق وفرات مالية تقدر بـ

174 مليون ريال

تحقيق إيرادات مالية تقدر بـ

24 مليون ريال

 الطلبات
عدد

ت
ملوافقا

عدد ا

ت

لبا
د الط

عد ملوافقات
عدد ا

مقاولني

رئيسيـن
مقاويل

 الباطــن

2328 1205

1020726

متوسط فرتة دراسـة الطلـب من تاريخ

التقديم إىل تاريخ صدور حالة الرشكة 

5     أيــام

عدد الرشكات التي قدمت بطلب التأهيل

608 رشكة

التأهيل
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مقاولني

رئيسيـن

مقاويل

 الباطــن

حالة الطلبات

2019م

قامئة بالرشكــات املؤهلـــة

للمقاولني الرئيسيني لسنتي

 2018م و 2019م 

متوسط فرتة دراسـة الطلـب من تاريخ

التقديم إىل تاريخ صدور حالة الرشكة 

5 أيــام
عدد الرشكات التي قدمت بطلب التأهيل

608 رشكة

الرشكـات

املؤهلة

السجالت عدد 

عدد املجالت التي

عليها التأهيل  تم 

427600

313

قامئة بالرشكات املؤهلة

ملقـــاويل البـــاطن

آلخر عرش سنوات

الرشكـات

املؤهلة

الرشكـــات

السعودية

الرشكـــات

ألجنبيــــة ا

السجالت عدد 

عدد املجالت التي

عليها التأهيل  تم 

616

272

344

156

902

عدد الطلبات

عدد الطلبات

عدداملوافقات

1020726

عدداملوافقات
23291205
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التأهيل

مقاولني

رئيسيـن

مقاويل

 الباطــن

حالة الطلبات

2019م

قامئة بالرشكــات املؤهلـــة

للمقاولني الرئيسيني لسنتي

 2018م و 2019م 

متوسط فرتة دراسـة الطلـب من تاريخ

التقديم إىل تاريخ صدور حالة الرشكة 

5 أيــام
عدد الرشكات التي قدمت بطلب التأهيل

608 رشكة

الرشكـات

املؤهلة

السجالت عدد 

عدد املجالت التي

عليها التأهيل  تم 

427600

313

قامئة بالرشكات املؤهلة

ملقـــاويل البـــاطن

آلخر عرش سنوات

الرشكـات

املؤهلة

الرشكـــات

السعودية

الرشكـــات

ألجنبيــــة ا

السجالت عدد 

عدد املجالت التي

عليها التأهيل  تم 

616

272

344

156

902

عدد الطلبات

عدد الطلبات

عدداملوافقات

1020726

عدداملوافقات
23291205
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التخطيط 
االستراتيجي
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التخطيط 
االستراتيجي

خارطــة فــي  البــارز  موقعهــا  علــى  المحافظــة  اســتراتيجيتها،  تفعيــل  إلــى  المؤسســة   تســعى 

االســتراتيجي المســتوى  علــى  وترابطهــا  أعمالهــا  بتكامليــة  وذلــك   ،  2030 المملكــة  رؤيــة   إنفــاذ 

ووضــع الميــاه  علــى  للطلــب  التخطيــط  فــي   
ً
اساســيا  

ً
دورا تلعــب  انهــا  حيــث   ،  والتنفيــذي 

المتزايــد. االحتيــاج  لتلبيــة  الميــاه  قطــاع  فــي  الرئيســيين  الشــركاء  مــع  الوطنيــة  االســتراتيجيات 
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اعداد التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1440 / 1441 هـ -   .4

2019 م.

في سبيل تحقيق المؤسسة لتطلعاتها االستراتيجية لألعوام) 5 - 10(   

القادمة فإنها تسعى ألجل ذلك :

أن تتطّور لتصبح مؤسسة تحلية مياه من الطراز العالمي.  .1

أن تكون متقدمة رياديًا لحلول المياه المتنوعة.  .2

  وبناء عليه تم تحديد مراحل العمل على أربع اولويات وهي:

تقوية العمليات االساسية.  .1

تحويل نموذج مشاركة الموظفين.  .2

استكشاف افاق جديدة ومبتكرة.  .3

االحتياج إلى نموذج تشغيلي جديد.  .4

وفي إطار دعم تنفيذ استراتيجية المؤسسة، تم إطاق مشروع   

نظام شامل إلدارة األداء في المؤسسة، حيث تم العمل على:

تطوير نظام خطط األعمال من خال نظام ساب وهو نظام يتم فيه   .1

جمع خطط األعمال المخطط لتنفيذها وتقدير الميزانية الخاصة بكل 

خطة والتأكد من مواءمتها مع خطة المؤسسة االستراتيجية، بما 

في ذلك حوكمة جميع اإلجراءات.

اكتمال ادخال بيانات خطط أعمال العام المالي 2020 م لكافة   .2

الوحدات التنظيمية على النظام اإللكتروني وفق آلية وتسلسل 

محدد، ساهم في سرعة جمع احتياجات الوحدات التنظيمية، وبناء 

ميزانية المؤسسة للعام المالي 2020 م وفقًا لاحتياج الفعلي، 

وترتيب األولويات.

اعداد احتياجات المؤسسة من الوظائف ضمن مشروع ميزانية   .3

المؤسسة للعام المالي( 1440 / 1441 هـ )، ورفعها إلى وزارة 

المالية.

التخطيط اإلستراتيجي
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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 لجهــات مشــابهة لمجــال 

العمــل، وتــم تشــكيل فريــق عمــل يضــم ممثليــن مــن الوحــدات التنظيميــة للبــدء بالتنفيــذ.

السالمة واألمن والبيئة

15%

60%رفع مستوى األمن والسامة

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

ضمان اإللتزام بالمعايير البيئية المحلية 

والعالمية
معدل نسبة اإللتزام بالمعايير البيئية %40

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

الوزن           المؤشرات القياديةالوزناألهداف االستراتيجيةالمحاور الرئيسية
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إدارة المشاريع

20%
%100رفع 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 إلغالق  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 لتعميد قطع الغيار للشراء المباشر المحلي

و الخارجي
نسبة المخزون الراكد

قيمة المخزون الراكد 
نسبة المصروف من المخزون الكلي

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

الوزن           المؤشرات القياديةالوزناألهداف االستراتيجيةالمحاور الرئيسية

بطاقة قياس األداء

التخطيط اإلستراتيجي
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30 % التواجدية و معامل السعة
املوارد املالية
إدارة املشاريع

رأس املال البرشي

سلسلة اإلمداد
السالمة واألمن والبيئة

20 %
20 %
10  %
5    %
15  %

السالمة واألمن والبيئة
نتطلع إىل بيئة عمل آمنة يف جميع مواقع املؤسسة تضمن إستمرارية

اإلنتاج مع االلتزام باملعايري البيئية املحلية والعاملية

سلسلة اإلمداد
نتطلع إىل سلسلة إمداد ذات كفاءة عالية توفر متطلبات املؤسسة

يف الوقت املناسب وتحافظ عىل املستويات املالمئة للمخزون

رأس املال البرشي
نتطلع إىل معدالت رضا عالية للعاملني ورفع قدرات وكفاءة العاملني

وتحسني تخطيط القوى العاملة

إدارة املشاريع
نتطلع إىل إدارة فعالة للمشاريع الرأساملية والتشغيلية ملتزمة بالجودة

والوقت والتكلفة

املوارد املالية
نتطلع إىل تحقيق تكاليف ذات تنافسية عالية يف انتاج املياه والكهرباء ، إضافة إىل إيجاد

نظام إدارة فعالة للموارد املالية تضمن تحصيل اإليرادات وسداد املستحقات
يف الوقت املناسب

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

الطلب عىل املياه املحالة للجهات املستفيدة

ضامن تغطية األهداف
التشغيليــــة ملهــــام 

اإلدارة العامة

ربط األهداف التشغيلية
مبؤرشات األداء

تحديد املستهدفات
واملتطلبات

إعتامد بطاقة
األداء لإلدارة العامة

متابعة دورية
لبطاقة أداء

اإلدارة العامة

مراجعة وتحديث بطاقة األداء
لإلدارة العامة بشكل سنوي

ربط األهداف التشغيلية
باملؤسسة

سيتم عمل هذه الخطوات عن طريق 2-1
ورش عمل مع اإلدارات العامة
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منهجية بطاقة أداء المؤسسة للوحدات التنظيمية

التخطيط اإلستراتيجي

ضمان تغطية األهداف
التشغيليــــة لمهــــام 

اإلدارة العامة

ربط األهداف التشغيلية
بمؤشرات األداء

تحديد المستهدفات
والمتطلبات

إعتماد بطاقة
األداء لإلدارة العامة

متابعة دورية
لبطاقة أداء

اإلدارة العامة

مراجعة وتحديث بطاقة األداء
لإلدارة العامة بشكل سنوي

ربط األهداف التشغيلية
بالمؤسسة

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

ابرز االنجازات للمبادرة 

ابرز االنجازات للمبادرة 

تعزيز املصادر من

املياه املحالة

زيادة

الكفاءة و االداء

بنــــــاء قـــــدرات

املحتوى املحيل 

تعزيز املصادر من

املياه املحالة

زيادة

الكفاءة و االداء

بنــــــاء قـــــدرات

املحتوى املحيل 

» رفع القدرة اإلنتاجية للمؤسسة عن طريق:

 إنشاء وإحال وإعمار محطات التحلية وخطوط نقل المياه بين المدن

 انشــاء خزانــات اســتراتيجية للميــاه المحــاة والــذي ســيكون لــه االثــر 

» تهــدف هــذه المبــادرة الــى تنفيــذ منظومــة مــن البرامــج لتطويــر وتمكيــن الكبيــر فــي زيــادة الكميــات المنتجــة والمخزنــة يوميــا مــن الميــاه المحــاة«

قــدرات المؤسســة فــي تلبيــة االحتيــاج المائــي بكفــاءة وفاعليــة ومــن خــال 

رفــع الكفــاءة التشــغيلية والرأســمالية للمؤسســة وخفــض التكاليــف وزيــادة 

فــرص جــذب االســتثمارات«.

تحقيقــًا لتوجيهــات والة األمــر – حفظهــم الله –لتغطية الطلب المتزايد   

علــى الميــاه فــي منطقــة مكــة المكرمــة ومواكبــة تنامــي الطلــب خــال 

ــدأت المؤسســة فــي وقــت قياســي بالضــخ  مواســم الحــج والعمــرة ب

التجريبــي للميــاه بمــا يتجــاوز الـــ )100,000 م3/يــوم( مــن خــال محطــة 

بســعة  والمعتمــدة  عكســي«  تناضــح   « الرابعــة  المرحلــة  الشــعيبة 

ــة تصــل إلــى )400,000 م3/يــوم(  تصميمي

زيــادة الســعة التخزينيــة لكميــات الميــاه إلــى )2,890,000 م3/يــوم(   

تنفيــذ مشــروع المرحلــة الثانيــة للخــزن االســتراتيجي فــي مكــة المكرمة 

المرحلــة األولــى فــي الطائــف 

بــي  أي  تطبيــق محفظــة اس  التغييــر ضمــن مشــروع  برنامــج  تنفيــذ   

)SAP(

تطبيــق  وانطــاق  للمشــاريع  المرحليــة  البوابــات  معاييــر  تأســيس   

مخرجــات مشــروع الكفــاءة الــرأس ماليــة بهــدف تعظيــم االســتفادة مــن 

اإلجــراءات. التكلفــة ومــدة  الجديــدة وخفــض  المشــاريع 

 انطــاق أعمــال تنفيــذ أنظمــة نقــل الميــاه مــن محطــات اإلنتــاج إلــى 

المناطــق المســتهدفة بمجمــوع أطــوال تصــل إلــى 1907 كــم/ يــوم ، 

ــر  ــة بـــ 3 مليــون و 545 ألــف مت ــاه المنقول ــات المي وتقــدر إجمالــي كمي

مكعــب باليــوم وبتكاليــف تجــاوزت 15 مليــار ريــال
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ابرز االنجازات للمبادرة 

»تهــدف هــذه المبــادرة الــى تعزيــز ريــادة المملكــة فــي مجــال صناعــة تحلية 

ميــاه البحــر لتمكيــن وتطويــر قــدرات بشــرية واعــدة وتنفيــذ أبحــاث وابتــكارات 

متميــزة مــن خــال دعــم المحتــوى المحلــي وتوثيــق الخبــرة والمعرفــة فــي 

صناعــة التحليــة وعقــد االتفاقيــات مــع الشــركات والهيئــات الوطنيــة بهــدف 

توطيــن هــذه الصناعــة.« 

خــال  مــن  بالجبيــل  األبحــاث  بمعهــد  األعمــال(  )حاضنــة  تشــغيل  بــدء   

الصغيــرة  للمنشــآت  العامــة  الهيئــة  مــع  الموقعــة  االتفاقيــة 

إلــى  التــي تهــدف  والمتوســطة )منشــآت( وتفعيــل نطــاق أعمالهــا 

تدعــم  التــي  الازمــة  اإلمكانيــات  وتوفيــر  الصغيــرة  المنشــآت  دعــم 

الميــاه. ابتــكارات 

  انطــاق اعمــال تقديــم الخدمــات االستشــارية بمركــز التدريــب بالجبيــل   

تمهيــدا لبــدء التشــغيل المركــز علــى أســس تجاريــة موائمــة مــع التوجــه 

المســتقبلي للمؤسســة 

  تحســين حوكمــة إجــراءات المحتــوى المحلــي بهــدف تطويــر الشــراكات 

فــي  المتخصصــة  المحليــة  المصانــع  وتأهيــل  العالميــة  االســتراتيجية 

األثــر  فــي  بــارزًا  دورًا  المؤسســة  تلعــب  حيــث  الميــاه  تحليــة  صناعــة 

االقتصــادي للمملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال دعــم المحتــوى 

المحلــي.

التخطيط اإلستراتيجي

تعزيز املصادر من

املياه املحالة

زيادة

الكفاءة و االداء

بنــــــاء قـــــدرات

املحتوى املحيل 
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مدخالت الخطة اإلستراتيجية

وطن طموح

االسرتاتيجية 
الوطنية للمياه

تعزيز مصادر خطة العرض والطلب
وأمن اإلمداد

زيادةتحسني جودة الخدمة
 املحتوى املحيل

تحسني
 الكفاءة املالية

التواجديةالسالمة واألمن والبيئة
رأس  املال البرشياملوارد املالية ومعامل السعة

سلسلة اإلمدادإدارة املشاريع

مجتمع حيوياقتصاد مزدهر



المواردالبشرية
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المواردالبشرية
ورفــع العاملــة  الوطنيــة  الكفــاءات  وتطويــر  توظيــف  لبرامــج   

ً
كبيــرا  

ً
إهتمامــا المؤسســة  ولــي 

ُ
 ت

ادى ممــا  عاليــة،  وكفــاءة  قــدرة  ذات  وطنيــة  بأيــدي  منشــآتها  وصيانــة  لتشــغيل  الفنيــة،   قدرتهــا 

.  )٩٤.٨٪( 1441/١٤٤٠هـــ  المالــي  للعــام  الصيانــة  و  التشــغيل  مجــال  فــي  الســعودة  نســبة  رفــع  الــى 

البرامــج  مــن  عــدد  بتنفيــذ  الكفــاءات  هــذه  وتأهيــل  تطويــر  ســبيل  فــي  المؤسســة  قامــت  وقــد 

 ،
ً
وخارجيــا  

ً
داخليــا المتخصصــة  والمؤتمــرات  النــدوات  فــي  المشــاركة  إلــى  إضافــة  التدريبيــة، 

الداخلــي  االبتعــاث  برامــج  فــي  لالنخــراط  الموظفيــن  مــن  لعــدد  الفرصــة  إتاحتهــا  عــن   
ً
فضــال

المؤسســة. رســالة  تحقيــق  فــي  تســهم  عليــا  علميــة  مؤهــالت  علــى  للحصــول  والخارجــي، 
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تعنــى اإلدارة العامــة للمــوارد البشــرية بتخطيــط الكفــاءات الوطنيــة العاملــة وتطويرهــا 
ورفــع قدراتهــا المهاريــة والفنيــة وإدارة العمليــات ذات الصلــة آخــذة بعيــن االعتبــار رفــع 

مســتوى الخدمــات إلــى الحــد األعلــى . 

تقــوم المؤسســة بإتاحــة الفرصــة لمنســوبيها للحصــول علــى درجــات علميــة 

فــي  للدراســة  المؤهلــة  الكفــاءات  وايفــاد  ابتعــاث  عبــر  عليــا  ومؤهــات 

أفضــل الجامعــات والجهــات األكاديميــة والتدريبيــة المعتمــدة داخــل وخــارج 

المملكــة، ويوضــح الجــدول التالــي عــدد منســوبي المؤسســة المبتعثيــن 

والموفديــن لنيــل الشــهادات العلميــة ولتبــادل الخبــرات العلميــة ممــا يمكــن 

بنــاء كــوادر مؤهلــة ومحترفــة فــي بيئــة العمــل و رفــع  المؤسســة مــن 

مســتوى االحترافيــة المهنيــة وتطويرهــا مــن خــال تمكيــن العامليــن لديهــا 

مــن الحصــول علــى مؤهــات عليــا.

اإليفاد واالبتعاث للدراسة:

وظيفتك بعثتك  

التدريب التعاوني  

109 546                 169   

417 8                 425   

مجموع المستفيدين           دكتوراهماجستيربكالوريوس             

مجموع المستفيدين           طالباتطالب             

تنفيذ برنامج التعاقب الوظيفي وإنجاز نسبة %88 من البرنامج.    

  استقطاب متدربين لدورة المهندسين رقم 28 وعددهم 98متدرب

تعيين عدد )392( مواطن في المؤسسة.  

تم حصر والتحقق من عدد )292( إفصاح للعاملين بالمؤسسة عن   

وجود عضويات في جمعيات أو جهات أخرى خارجية.

تم حصر ومراجعة عدد )10.040( وثيقة تعارض المصالح وأخاقيات   

العمل وبيان اإلفصاح للعاملين بالمؤسسة.

إعداد دليل العامل/ ـة بالمؤسسة فيما يخص الئحة تنظيم العمل   

باللغة العربية.

إتمام التأمين الطبي ألكثر من 42,000 الف عضو .  

الموارد البشرية
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عامًال10,307
  10070 عامًال

نظام

التشغيل والصيانة

237 موظف 

نظام

الخدمة املدنية

برنامجنسبة السعودة %94.8

إدارة املواهب

برنامج تطوير

القادة الحاليني

برنامج تطوير

القيادات الواعدة

برنامج

التعاقب الوظيفي
موظفون جاهزون لشغل

املناصب القيادية فور شغورها

تُعزز القيادة املؤسسية الثقافة والقيم

وتُرسخ روح الفريق الواحد

وتَبني قيادات املستقبل
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عامًال10,307
% 97.7

نظام

التشغيل والصيانة

 % 2.3

نظام

الخدمة املدنية

برنامجنسبة السعودة %94.8

إدارة املواهب

برنامج تطوير

القادة الحاليني

برنامج تطوير

القيادات الواعدة

برنامج

التعاقب الوظيفي
موظفون جاهزون لشغل

املناصب القيادية فور شغورها

تُعزز القيادة املؤسسية الثقافة والقيم

وتُرسخ روح الفريق الواحد

وتَبني قيادات املستقبل

الموارد البشرية
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مركز التدريب

والطاقــة  الميــاه  قطاعــات  فــي  للعامليــن  التقنــي  والتطويــر  التأهيــل  فــي  متخصــص  مركــز 

االســتراتيجية  والشــراكات  التدريــب  وتقنيــات  أســاليب  أحــدث  باســتخدام  الصناعيــة  والمنشــآت 

آمنــة. عمــل  بيئــة  ضمــن  مؤهلــة  بشــرية  كفــاءات  بواســطة  عالميــة  معاييــر  وفــق 
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يعنــى مركــز التدريــب باســتقطاب وتأهيــل حديثــي التخرج من الجامعات في التخصصات 
الهندســية وكذلــك حديثــي التخــرج مــن الكليــات التقنيــة والكليــات الصناعيــة للعمــل 
فــي 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  .

أهــداف  يخــدم  بمــا  للعامليــن  التدريبــي  االحتيــاج  بدراســة  تدريــب  خطــط  وضــع   -
المالحــة. الميــاه  لتحليــة  العامــة  المؤسســة  وتوجهــات 

- تنفيذ البرامج التأهيلية لحديثي الخبرة من المهندسين والمشغلين والفنيين.
- تنفيــذ البرامــج التطويريــة للعامليــن فــي المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة 

فــي جميــع المجــاالت الفنيــة واإلداريــة والخطــط التدريبيــة.
التعــاون والتنســيق مــع المؤسســات العامــة والخاصــة فــي المجــاالت المتعلقــة   -

المســتمر والتعليــم  بالتدريــب 
-  تصنيف المدربين السعوديين مهنيا ومنحهم الشهادات المناسبة بناء على ذلك.

- إعداد الحقائب التدريبية وما يستلزم ذلك من تصميم ومراجعة واعتماد.
اللوجســتية  الخدمــات  وتقديــم  التدريــب  مجــاالت  فــي  الحديثــة  التقنيــة  مواكبــة   -

ين. للمســتفيد

مركز التدريب

أهداف مركز التدريب
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الميــاه  لتحليــة  العامــة  المؤسســة  وتخصيــص  الوطنــي  التحــول  خطــة  إطــار  فــي 
المالحــة لتحقيــق رؤيــة المملكــة 2030 وبموجــب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 32 وتاريــخ 
1441/1/11 بالموافقــة علــى نمــوذج تخصيــص المؤسســة ، كان البــد مــن مواكبــة 
هــذا التغييــر بالعمــل علــى مشــروع التحــول التجــاري لنشــاط المركــز بمــا يتســق  مــع هــذا 
التوجــه ويحقــق األهــداف المرجــوة منــه .لــذا فقــد تــم وضــع االســتراتيجية المســتقبلية 
للمركــز بإحــداث العديــد مــن التغييــرات الالزمــة والتــي تطلبهــا المرحلــة المقبلــة ومــن 
ضمنهــا تغييــر وتطويــر الهويــة البصريــة للمركــز وتغييــر المســمى مــن مركــز التدريــب إلــى 
األكاديميــة الســعودية للميــاه ، ويهــدف هــذا التغييــر الــى توســيع نطــاق الخدمــات 
التدريبيــة واالنتشــار عالميــا ، وفــق رؤيــة واضحــة تهــدف لتعزيــز اســتدامة األمــن المائــي 
فــي العالــم مــن خــالل تأهيــل وتطويــر أخصائــي صناعــة الميــاه ، ولتصبــح األكاديميــة 

المصــدر الرئيــس لمحترفــي صناعــة الميــاه فــي العالــم.

الخطة الحالية للتحول التجاري
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مركز التدريب

انجازات المركز في أرقام

الدورة

التأهيلية

للمشغلني

عدد الربامج 

التدريبية

عدد الفرص

التدريبية

عدد الدورات 

التأهيلية

الساعات عدد 

التدريبية

الدورة

التأهيلية

سني للمهند

مشغل

مهندس

الدورة

التأهيليةاألوىل

السعودية  للهيئة 

سني للمهند

48

193102

28

86

4175950

312640

العامة الفرتة 
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الدورة

التأهيلية

للمشغلني

عدد الربامج 

التدريبية

عدد الفرص

التدريبية

عدد الدورات 

التأهيلية

الساعات عدد 

التدريبية

الدورة

التأهيلية

سني للمهند

مشغل

مهندس

الدورة

التأهيليةاألوىل

السعودية  للهيئة 

سني للمهند

48

193102

28

86

4175950

312640

العامة الفرتة 

انجازات المركز في أرقام
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المالية

للقناعــة  نتيجــة  وذلــك  الماليــة  منظومتهــا  لتطويــر  متزايــًدا  إهتمامــا  المؤسســة  أولــت 

التنميــة  مســيرة  فــي  تلعبــه  أن  المنظومــة  لهــذة  يمكــن  الــذي  الــدور  بأهميــة  المتزايــدة 

الحديثــة  التوجهــات  إطــار  فــي   
ً
ايضــا اإلهتمــام  هــذا  ويأتــي  للمؤسســة  العمليــة  و  اإلقتصاديــة 

قطــاع  فــي  رؤيتهــا  نحــو  المؤسســة  توجــه   
ً
معــززا قــوي  اقتصــاد  نحــو  المملكــة  تقودهــا  التــي 

المســتقبلية و  الحاليــة  للتوجهــات  داعمــة  متكاملــة  باســتراتيجية  وربحيــة  كفــاءة  اكثــر  إقتصــادي 
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المالية

تعمــل االدارة الماليــة وكافــة الوحــدات التنظيميــة بالمؤسســة علــى تحديــد 

فــرص رفــع كفــاءة اإلنفــاق ووضع مبادراتهــا وخططها التفصيليــة وتطبيقها 

بنــاء علــى أفضــل الممارســات المحليــة والعالميــة وذلــك للمســاهمة فــي 

التكاليــف  وتخفيــض  المالــي  االنضبــاط  وتعزيــز  التجــاري,  للعمــل  االنتقــال 

االســتفادة  يضمــن  بمــا  والرأســمالي,  التشــغيلي  اإلنفــاق  كفــاءة  ورفــع 

مــن الميزانيــة المرصــودة, وتطويــر مهامهــا الماليــة وأتمتهــا, وتحســين 

التخطيــط المالــي.

تحقيق ايرادات بمقدار )1.6( مليار بنسبة نمو )%53( عن العام المالي   

السابق.

اصدار القوائم المالية والحساب الختامي للمؤسسة لسنة 2018م.  

اصدار القوائم المالية الربع سنوية للمؤسسة لعام 2019م.  

اصدار القوائم المالية الربع سنوية للمحطات وأنظمة النقل لعام   

2019م.

اصدار التقرير األولي لتكاليف انتاج المياه والكهرباء لسنة   

)2018/2017(م.

تحسين اجراءات صرف المطالبات المالية بين منصة اعتماد ونظام   

أوراكل.

الربط الشامل مع ديوان المراقبة العامة ومنصة صرف.  

حوكمة االيرادات من خال زيادة توقيع االتفاقيات مع العماء   

المستفيدين من خدمات المؤسسة.

اإلنجازات
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2018

1,056,630,751

1,615,000,000

2019

منو يف اإليرادات لعام 2019

مبقدار %53

2018

40,000,000

 41,000,000م3/يوم

2019

ضخ املياه ملكة املكرمة واملشاعر

 يف موسم الحج

مبقدار %2.5

2018

31.000.000

 32,000,000م3/يوم

2019

ضخ املياه املدينة املنورة

 يف موسم الحج

مبقدار %3

االيرادات

اإليــرادات  لتنميــة  الهادفــة  المبــادرات  تطبيــق  المؤسســة  تســتهدف 

العمــل  الــى  للوصــول  التشــغيلية  عملياتهــا  تغطيــة  بهــدف  وتعزيزهــا 

التجــاري.
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المالية

مشاريع جاري تنفيذها

حصر األصول:  

يهــدف المشــروع الــى حصــر جميــع البيانــات المتعلقــة باألصــول وتقيمهــا, 

لكــي تكــون المؤسســة قــادرة علــى تحديــد تكاليفهــا بشــكل دقيــق وذلــك 

فــي مرحلتهــا االنتقاليــة للتخصيــص.

االنتقال الى نظام االستحقاق:  

يهــدف المشــروع التحــول إلــى المحاســبة المبنيــة علــى أســاس االســتحقاق 

اإلدارة  أداء  لتطويــر  مهمــًا  أساســًا  الدوليــة  المحاســبة  لمعاييــر  وفقــًا 

التقاريــر  ونوعيــة  الحســابات،  جــودة  تحســين  طريــق  عــن  وذلــك  الماليــة، 

الماليــة واإلحصائيــة واإلداريــة، وتوفيــر وعــرض المعلومــات والقيــم بشــكل 

حقيقــي وكامــل ومائــم، وقابــل للمقارنــة ووضــع السياســات ومؤشــرات 

األداء المتعلقــة باتخــاذ القــرارات التــي تتســم بالمســؤولية والشــفافية.
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المعتمد

2.319.357.000
2،682،110،343

اجمالي المنصرف

35.189.438
اجمالي المتبقي

2،717،299،781
المعتمد بعد التعديل

تعويضات العاملين

المعتمد

2.713.443.000

4.060.117.486
اجمالي المنصرف

41.862.111
اجمالي المتبقي

4.101.979.597
المعتمد بعد التعديل

األصول الغير مالية

المعتمد

6.447.352.000 6.226.648.907
اجمالي المنصرف

45.567.438
اجمالي المتبقي

6.272.216.345
المعتمد بعد التعديل

السلع والخدمات

المعتمد

135.400.000

71.948.965
اجمالي المنصرف

1.913.393
اجمالي المتبقي

73.862.358
المعتمد بعد التعديل

مصروفات اخرى

% 99% 99

% 99

% 97

ميزانية املؤسسة 2019 - عام

املعتمد

2.319.357.000

2.682.11.343

اجاميل املنرصف

35.189.438

اجاميل املتبقي

2.682.11.343

املعتمد بعد التعديل

تعويضات العاملني

املعتمد

2.713.443.000

4.060.117.486

اجاميل املنرصف

41.862.111

اجاميل املتبقي

4.101.979.597

املعتمد بعد التعديل

األصول الغري مالية

املعتمد

6.447.352.000 6.226.648.907

اجاميل املنرصف

45.567.438

اجاميل املتبقي

6.272.216.345

املعتمد بعد التعديل

السلع والخدمات

املعتمد

135.400.000

71.948.965

اجاميل املنرصف

1.913.393

اجاميل املتبقي

73.862.358

املعتمد بعد التعديل

مرصوفات اخرى

% 99% 99

% 99

% 97
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تقنية المعلومات

Lorem ipsum

 لتعزيــز القــدرات بالمؤسســة وجــزًء حيوًيــا لدعــم مجــال العمــل 
ً
 أساســيا

ً
تعتبــر تقنيــة المعلومــات رافــدا

األساسي في صناعة تحلية المياه ونقلها و توليد الكهرباء ولذلك فإن الخدمات اإللكترونية التي تقدمها 

واألنشــطة التــي تمارســها ذات طابــع حيــوي وملمــوس النتائــج. ولقــد ســاهمت اإلدارة التنفيذيــة لتقنيــة 

المعلومات في عمل نقلة نوعية على جميع مستويات وحدات المؤسسة التنظيمية ، إذ مكنت الجهات 

المســتفيدة من التواصل والتخاطب وتبادل المعلومات وتســيير األعمال بكل يســر وســهولة وبشــكل آمن
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تقنية المعلومات

تــم البــدء بمشــروع التحــول الرقمــي ألنظمــة إس إيــه بــي )SAP( )برنامــج   

رائــد( فبرايــر 2019م للمســاهمة فــي حســاب تكلفــة إنتــاج ونقــل الميــاه 

وإنتــاج الطاقــة الكهربائيــة حســب الخطــة المعتمــدة للمشــروع.

ــة الخــاص بالمؤسســة لموقــع  ارتفــاع مؤشــر نضــج الخدمــات اإللكتروني  

الــى  )يســر(  الحكوميــة  اإللكترونيــة  التعامــات  لبرنامــج  التابــع  مرصــد 

%66 وارتفــاع عــدد الخدمــات االلكترونيــة المعتمــدة للمؤسســة الــى 9 

خدمــات رئيســية وهــي:

خدمة التحليل واالختبار في مجال صناعة المياه.• 

تقييم المواد الصناعية في مجال تحلية المياه.• 

طلب الدراسات االستشارية في مجال تحلية المياه.• 

طلب دورة تدريبية في صناعة تحلية المياه.• 

طلب تعاون بحثي في مجال تحلية المياه.• 

استعام عن إنتاج المياه.• 

استفسارات الموردين.• 

تأهيل الشركات.• 

المناقصات والتأهيل.• 

ويساهم هذا االعتماد في:  

تسهيل وصول المستفيدين لخدمات المؤسسة.• 

تعزيز العمل المؤسسي.• 

رفع مستوى الشفافية في اإلجراءات.• 

تقييــم مــدى التقــدم فــي المؤسســة فــي مســار الخدمــات اإللكترونيــة • 

بشــكل صحيــح ودقيــق بنــاء علــى بيانــات موثقــة ومحدثــة.

التوافــق مــع التوجهــات الدوليــة لتقييــم الحكومــة اإللكترونيــة فــي • 

العالــم.

تــم االرتبــاط باألنظمــة االلكترونيــة التــي تقدمهــا وزارة الماليــة وديــوان   

المحاســبة العامــة ووزارة الخدمــة المدنيــة ووزارة التجــارة واالســتثمار 

وفــق البيــان التالــي:

 •.)Hyperion( وزارة المالية: نظام صرف ونظام الميزانية 

وزارة الخدمة المدنية: نظام التزام.• 

الديوان العام للمحاسبة: نظام شامل.• 

وزارة التجارة واالستثمار: االستعام عن تفاصيل السجات التجارية.• 

إيقــاف الوصــول إلــى 1278 موقــع غيــر أمــن علــى االنترنــت، و358 نطــاق   

انترنــت )Domain( حســب التوصيــات الصــادرة مــن الهيئــة الوطنيــة لألمــن 

الســيبراني.

ــاج ونقــل  ــاه مــن انت دعمــا لمركــز اإلســناد الــذي يعنــى بمنظومــة المي  

وتخزيــن وتوزيــع ممــا يّمكــن مــن رفع كفــاءة ادارة المنظومة والتخطيط 

اآلنــي والمســتقبلي فقــد تــم رفــع جاهزيــة المركــز لاســتجابة للحــاالت 

الطارئــة عبــر تفعيــل خدمــة الخــط الســاخن وربــط المؤسســة مــع كل مــن:

 وزارة البيئة والمياه والزراعة.• 

وزارة الطاقة.• 

 شركة المياه الوطنية.• 

شركة أرامكو السعودية.• 

مســاهمة فــي دعــم االســتخدام االمثــل لتطبيقــات إعمــال المؤسســة   

تقنية المعلومات
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أمن المعلومات

هــذه  مــن  القصــوى  االســتفادة  وتعظيــم  وتحســينها  وتطويرهــا 

ــاج وســرعة  ــة ممــا ينعكــس علــى كفــاءة االنت ــادة األتمت التطبيقــات لزي

تبــادل المعلومــات فقــد تــم:

التوسع في استخدام نظام االتصال الموحد على الرقم  )11111(.• 

رفــع كفــاءة 150 خــادم ضمــن أعمــال الصيانــة الوقائيــة الخاصــة بخــوادم • 

تقنيــة المعلومات.

تطويــر شاشــات االعتمــادات البنكيــة وشاشــة التســويات بإضافــة حســاب • 

وزارة الماليــة وذلــك ضمــن االعمــال التحســينية علــى أنظمــة تخطيــط 

مــوارد المؤسســة اوراكل

تحســين وتطويــر نظــام اإلنتــاج المختــص بإيضــاح كميــة الميــاه المنتجــة • 

والمصــدرة مــن المحطــات.

تحديث استراتيجية وسياسات وإجراءات األمن السيبراني.  

تقييم المخاطر في بعض أنظمة التحكم الصناعي في المؤسسة.  

العمــل علــى تنفيــذ طلبــات الهيئــة الوطنيــة بخصــوص اإلجــراءات العاجلة   

لرفــع الجاهزيــة) األولــى والثانيــة (.

المؤسســة  بيئــة  فــي  االختــراق  مؤشــرات  وجــود  عــدم  مــن  التأكــد   

الســيبراني. لألمــن  الوطنيــة  الهيئــة  قبــل  مــن  والمرســلة 

العمــل علــى رفــع مســتوى التــزام المؤسســة بالضوابــط األساســية   

الســيبراني. لألمــن 

إجــراء عــدد مــن عمليــات تقييــم الثغــرات واختبــارات االختــراق والعمــل   

الماحظــات. علــى معالجــة 



االتصال
المؤسسي
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االتصال
المؤسسي

يقــوم االتصــال المؤسســي بدعــم الخطــط االســتراتيجية للمؤسســة والمتوافقــة مــع أهــداف برنامــج 

التحــول الوطنــي 2020 م ورؤيــة المملكــة 2030 م، مــن خــالل رؤيــة متطــورة تعتمــد تأصيــل الصــورة 

المؤسســة. تقــود  نخبويــة  ككــوادر وكفــاءات  العامليــن  وإبــراز   ،
ً
 وعالميــا

ً
أقليميــا للمؤسســة  الرياديــة 
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توطين األعمال اإلبداعية والتوثيقية لتقليل التكاليف وتحسين   

الجودة وترسيخ الهوية.

الحملة التوعوية بعنوان »دائرة نجاحك« والتي تستهدف العاملين   

لتحقيق المشاركة في صنع القرار.

برنامج »اعتزاز« لترسيخ ارتباط العاملين وأسرهم بالمؤسسة العامة   

لتحلية المياه المالحة وتضم أكثر من 22 مبادرة للعاملين وأسرهم.

حملة »عالمنا« والتي تهدف إلى ابراز مشاريع المؤسسة فيما   

يتعلق بتطوير البنى التحتية لإلسكان والمكاتب، حيث يتم اإلعان 

عن تلك المشاريع بهوية مخصصة لتعزيز الصورة الذهنية الداخلية 

للمؤسسة.

الحملة التوعوية للوقاية من فايروس كورونا.  

المشاركة في تأسيس برنامج إدارة السامة المهنية »باسم«،   

وإطاق حملة داخلية للعاملين وأسرهم للوقاية من المخاطر في 

أماكن العمل والمسكن والطرقات. 

الحملة التوعوية بنظام المشتريات الجديد.  

حملة المبادرات التحسينية الرتباط العاملين وتعزيز الوالء الوظيفي.  

اإلنجازات

إدارات  بأنشــطة  التوعيــة  تســتهدف  التــي  الحمــات  مــن  مجموعــة  اطــاق 
المؤسســة والمشــاركة فــي برامجهــا وابــراز إنجازاتهــا مــع إطــاق مجموعــة 
االنتمــاء  لتعزيــز  وأســرهم  العامليــن  تســتهدف  التــي  الحمــات  مــن  أخــرى 

. سســة للمؤ

حملة التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة.   

حملة »دروس مستفادة« والتي تقدم رسائل عن السامة في   

مواقع العمل. 

حملة تقييم األداء للعاملين 2019.  

االتصال المؤسسي
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إنشاء تطبيق خاص بمنسوبي المؤسسة يضم كافة الشركاء من   

القطاع الخاص لتقديم خدمات مميزة للعاملين وأسرهم استعدادًا 

إلطاقه في 2020.

إنتاج فيلم عن »قصة نجاح« المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.  

انتاج فيلم لتدشين مشاريع المياه في االحساء.  

إنتاج فيلم حول مشروع »التعاقب الوظيفي« وفيلم برنامج السامة   

المهنية »باسم«.

إنتاج فيلم وثائقي لمشاريع المياه في مكة المكرمة.   

االحتفاء بالمناسبات العالمية والوطنية: اليوم العالمي للطفل.  

اليوم العالمي لألم – اليوم العالمي للمياه – اليوم العالمي   

للمرأة – اليوم العالمي للشجرة – األسبوع الخليجي للصحة 

والسامة المهنية – يوم البيئة العالمي – يوم األب – اليوم 

الوطني السعودي – شهر التوعية بسرطان الثدي – يوم الطفل 

العالمي -اليوم العالمي لذوي اإلعاقة – اليوم العالمي للغة 

العربية.

تفعيل مرافق المؤسسة من خال إطاق مبادرات رياضية ألسر   

العاملين. 

ترتيب وإعداد زيارة فريق برنامج رائد إلقامة ورش عمل تعريفية.   

ترتيب وإعداد زيارة فريق »باسم« للسواحل إلقامة ورش عمل   

تعريفية.

اطاق »صيف التحلية« الترفيهي للعاملين وأسرهم عبر 17 موقع   

وأكثر من 40 نشاط

استحداث المجلة -  ربع سنوية - االلكترونية الداخلية إلبراز انجازات   

المؤسسة بجهود العاملين.

فعالية )تخلص من التدخين ( بالتعاون مع برنامج مكافحة التدخين.  

تنظيم بطولة دوري كرة القدم للموظفين وبطولة األلعاب   

اإللكترونية.
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تدشين خطوط التغذية الجديدة.  

معرض المؤتمر السعودي للسامة من الحرائق النفطية اوفسك   

16-18 سبتمبر 2019.

معرض منتدى المياه السعودي 17-19مارس 2019.  

معرض H2O 20-21 نوفمبر 2019.  

.IDA Dubai المشاركة في معرض منظمة التحلية العالمية  

فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني.  

المشاركة في معرض التوظيف في جامعة الفيصل.  

المشاركة في معرض التوظيف جامعة اليمامة.  

المشاركة في معرض التوظيف جامعة الملك عبدالله )كاوست(.  

تنظيم فعالية )جمعتنا خير( الدارات المؤسسة.  

المشاركة في اسبوع المهنة بجامعة الملك سعود.  

المشاركة في معرض التوظيف بجامعة الملك فهد البترول   

والمعادن.

مشاركة المؤسسة بمعرض بيبان الشرقية  بالظهران.  

مشاركة المؤسسة بمعرض بيبان حائل.  

المشاركة في المؤتمر الدولي األول للبيئات شبة الجافة بمنطقة   

عسير.

تنظيم وإقامة فعالية فوانيس رمضان.  

تنظيم برنامج )معاكم( بالتعاون مع صيدليات النهدي.  

 فعالية لياقتي الصباحية )الساحل الشرقي(. 

إقامة فعالية اليوقا واأليروبيكس ألسر العاملين وذلك ضمن   

فعاليات صيف التحلية.

فعالية يوم الجودة 2019.  

فعالية االمن والسامة )سامتك غايتنا(.  

تسليم المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة جائزة غينيس   

لألرقام القياسية.

مشاركة المؤسسة في فعالية الموهوبين وتكريم معالي المحافظ   

من سمو أمير الرياض.

االتصال المؤسسي
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اطاق حملة إنجازات المؤسسة من خال التواصل االجتماعي.  

توقيع اتفاقية مع الجمعية السعودية لمكافحة سرطان الثدي.  

تنسيق زيارة لمدينة الملك فعد الطبية للتبرع بالدم.  

تنسيق زيارة معالي الوزير لمحطات الشقيق وجازان.  

تنسيق زيارة الوفد الياباني لمحطة تحلية الخبر.  

تنسيق زيارة طاب كلية الهندسة بالجامعة اإلسامية بالمدينة   

المنورة لمحطة تحلية ينبع.

تنسيق زيارة الوفد الروسي لمركز التدريب بالجبيل.  

زيارة فريق مجلة نيويورك تايمز.  

تنسيق زيارة المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة.  

معرض )عساه حس ماينطفي ( بالتعاون مع جمعية الزهايمر الخيرية   

السعودية.

تكريم الموظفين المميزين.  

توقيع مذكرة التعاون بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع والمؤسسة   

– ينبع.

مذكرة التفاهم بين المؤسسة و وزارة البيئة والمياه والزراعة في   

مجال تنمية الغطاء النباتي الطبيعي.

مشاركة العاملين في 9 استبيانات تم اطاقها من إدارة الجودة و   

تمييز االعمال عن طريق االتصال المؤسسي .



الجودة
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الجودة

تقوم المؤسسة منذ إنشاءها على تبني أفضل المعايير والممارسات بمجال الجودة بجميع أعمالها من 

خالل تطبيق نظم إدارة الجودة المختلفة، وقد تجاوزت هذه المرحلة إلى مراحل أخرى متقدمة من خالل 

 منهــا بــأن الجــودة لــم تعــد مــن كماليات 
ً
إطالقهــا لبرنامــج التميــز المؤسســي والبــدء برحلــة التميــز، وإيمانــا

 لمسيرة نجاحاتها، فقد التزمت المؤسسة بتبني نموذج المؤسسة األوروبية للجودة
ً
األعمال، واستكماال

EFQM  والــذي تســتهدف فيــه التحســين والتطويــر المســتمر لكافــة مجــاالت أعمالها الرئيســة والمســاندة.
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الجودة

تنوعــت أعمــال ومخرجــات اإلدارة العامــة للجــودة وتميــز األعمــال الهادفــة 

العمــل،  كفــاءة  ورفــع  المؤسســة  وعمليــات  منتجــات  جــودة  لتحســين 

والمحافظــة علــى رضــا المســتفيدين. فــي العــام 2019 تــم العمــل علــى 

عمليــات التدقيــق الداخلــي. باإلضافــة إلــى التوجــه لرفــع مســتوى الجــودة 

العــام مــن خــال تطبيــق شــهادات المطابقــة المعياريــة علــى مســتوى 

إجــراءات  وتبســيط  واالجرائــي،  التنظيمــي  الدليــل  علــى  بنــاء  المؤسســة 

العمــل بالمؤسســة وتحســين وتطويــر قيــاس رضــا المســتفيدين مــن خدمــات 

المؤسســة مــن خــال اعــداد االســتبانات وعمليــات تحليــل النتائــج والخــروج 

بمبــادرات تحســينية وتطبيــق هــذه التحســينات والمبــادرات وفــرص التحســين 

وفــق نتائــج تقييــم مــدى التــزام المؤسســة بنمــوذج التميــز األوروبــي.

وصــوالً  المســتمر،  والتطويــر  التحســين  تعنــي  أشــمل  بمنظــور  الجــودة 

الــى التميــز علــى كافــة المســتويات. وذلــك بجعــل الجــودة منهــج عمــل 

وحيــاة ورحلــة مســتمرة إلــى التميــز، وتدفعنــا القيــادة واإللهــام لارتقــاء 

إلــى مصــاف المنشــآت العالميــة فــي مجــال تحليــة الميــاه بتطبيــق أفضــل 

وتصميــم  الجــودة  إدارة  نظــم  فــي  العالميــة  والمواصفــات  الممارســات 

العمليــات وذلــك مــن خــال العمــل علــى عــدة محــاور رئيســية: 

تحســين وتطويــر العمليــات الداعمــة لمبــادرات رفــع الكفــاءة الماليــة   

. والتشــغيلية 

ــال مــن خــال العمــل علــى دراســة وتحليــل حــاالت  رفــع مســتوى االمتث  

عــدم المطابقــة .

رفــع مســتوى التميــز المؤسســي باســتكمال تنفيــذ فــرص التحســين   

المؤسســة. لتطلعــات  وفقــًا 

نشر ثقافة الجودة وتميز األعمال.  

تبسيط اإلجراءات لمجاالت العمل  
اســتمرارًا لبرنامــج تحســين وتطويــر عمليــات مجــاالت عمــل المؤسســة العامــة 

لتحليــة الميــاه المالحــة المنبثقــة مــن برنامــج تبســيط اإلجــراءات والتي تهدف 

إلــى تحســين الكفــاءة التشــغيلية والماليــة وخفــض وقــت الــدورة العمليــة، 

وتشــمل جميــع مجــاالت العمــل بالمؤسســة، فقــد تــم العمــل علــى تحســين 

وتطويــر عمليــات مجــاالت العمــل التاليــة:

تحسين وتطوير العمليات وإجراءات العمل

6 7

الموارد البشرية

9

تقنية المعلومات

10
الجودة

11
األمن الصناعي
 والبيئة

12

13التدقيق الداخلي

المحفوظات
االتصاالت اإلدارية

اإلمداد

20

المحتوى المحلي
21

التأمين

17
التخصيص والتطوير 

التجاري

18
 إدارة المعرفة

16
المراقبة العامة

15

اإلتصال المؤسسي

14

الشؤون القانونية

األعمال
المساندة

1

5

4 3

2

األبحاث

المشروعات

التخطيط

النقل

اإلنتاج

األعمال
األساسية

8

الشؤون المالية

19

التعاون الدولي
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منهجية تطوير العمليات  
بناء وتخصيص منهجية لتطوير العمليات

 •SIPOC

 •EISA

 •Industrial engineering techniques

األدلة التنظيمية واإلجرائية ودليل المخاطر  
تــم إصــدار النســخة الرابعــة مــن الدليــل التنظيمــي واالجرائــي والــذي يهــدف 

تكامليــة األعمــال بمســتوياتها األساســية والمســاندة ممــا  إلــى تحقيــق 

يمكــن ويســهل عمليــات قيــاس األداء والتطويــر المســتمر مــا ينعكــس إيجابــا 

علــى أعمــال المؤسســة األساســية والمتمثلــة فــي إنتــاج الميــاه والقــوى 

ــة سلســلة  ــل علــى منهجي ــم االعتمــاد فــي إعــداد الدلي ــث ت ــة، حي الكهربائي

المنافــع )Value Chain( والتــي يتــم مــن خالهــا بنــاء إجــراءات العمــل بشــكل 

التقليــدي  بالشــكل  بنائهــا  عــن  عوضــا  العمليــة  الوظائــف  يحقــق  أفقــي 

المعتمــد علــى المهــام والمســؤوليات التــي يتضمنهــا الهيــكل التنظيمــي 

ــه اإلداريــة. ووحدات

كما تعتبر هذه النسخة مرجعا معتمدا لعمليات التدقيق الداخلي على 

إجراءات العمل في المؤسسة وهيكلها التنظيمي، كما تميزت هذه 

النسخة بـ:

التخطيط. الوثائق والمحفوظات.   
االتصال المؤسسي. الجودة وتميز االعمال   

المشروعات. االتصاالت اإلدارية.   
المحتوى المحلي. إدارة المعرفة.   

المراقب العام. التعاون الدولي.   

2018

1,056,630,751

2019

 1.6 مليار ريال 

منو يف اإليرادات لعام 2019

مبقدار %24

عمل مجال 

أســـايس 

ومســـاند

عملية

ارتباطها 

التقنية باألنظمة 

إجراءمؤسيس

الكرتونيا موثقة  بالخدمات ارتباطها 

والخارجية الداخلية   

21464

104



144

الجودة

R4E تأهيل المؤسسة لشهادة معروفون بالتميز  
الوضع الحالي • 

التجهيــز للحصــول علــى نتيجــة )+500 درجــة( حســب نمــوذج تميــز المؤسســة 

األوروبيــة إلدارة الجــودة

نقاط القوة• 

التميز المؤسسي ومبادرات التحسين

درجة
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

• مشاركة جماعية
• تحسين واضح لألداء

• إدارة العمليات

منشأة جيدة جدًا
500

الزمن (سنوات)

• نظام قياس
• وسائل لضمان الجودة

• البدء في التحسين المستمر

منشأة جيدة
درجة300

• التحسين طريق الحياة
• مثال يحتذى بها في مجال العمل

• استدامة النتائج الممتازة
• أداء نابع من المسؤولية المجتمعية
• نشر مفاهيم التميز بين المتعاملين 

والموردين والشركاء
• إدارة عن طريق العمليات والحقائق

منشأة ممتازة
درجة750

نحن هنا
درجة452

قيادة ذات رؤية،
وتعمل عىل تحقيقها

تحديد واضح 
للتوجهات االسرتاتيجية 
(الخصخصة والتميز التشغييل)

إعادة تنظيم املوارد البرشية 
وفق االسرتاتيجية الجديدة

إعداد لوحة قياس مؤسسية
(Corporate Dashboard)

ملراقبة أداء املؤسسة وصنع القرار

(BFT)رشاكات ناجحة
وتبني تقنيات جيدة

تركيز التميز التشغييل عىل
العمليات الرئيسية
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فرص ومبادرات التحسين ومنها:• 

إدارة العمليات وتطويرها.  

مؤشرات األداء ونتائجها.  

إدارة الموارد البشرية لدعم االستراتيجية.  

  برنامج قياس رضا المستفيدين من الخدمات المقدمة 

في المؤسسة

  رفع مستوى االمتثال بالمعايير والمواصفات 

بالمؤسسة من خال:

العمل على برنامج لقياس رضا المستفيدين الداخليين والخارجيين من 

الخدمات المقدمة في المؤسسة، والذي شمل 20 خدمة مقدمة من 

قبل 7 إدارات. كما تم على إثرها تحديد المبادرات التحسينية من اإلدارات 

المعنية لرفع نسبة رضا المستفيدين عن خدماتها مستقباً.

تطبيق مشروع التدقيق الداخلي لنظام إدارة الجودة أيزو 9001 • 

على مستوى المؤسسة، بناءً على الدليل االجرائي بإصداره الرابع.

 شهادات المطابقة المعيارية

االلتزام بمعايير العمل والمواصفات القياسية

  تطبيق المعيار الدولي لنظام اإلدارة البيئية ISO 14001 في 

المحطات.

 ISO استمرار العمل على تطبيق نظام الصحة والسامة المهنية  

.45001

 ISO تطبيق أنظمة الجودة التخصصية في كفاءة مختبرات الفحص  

17025 بمحطات التحلية في رأس الخير ومعهد األبحاث وتقنيات 

التحلية.

.ISO 9001 التحضير لعمليات المراجعة الخارجية السنوية لشهادة  

إقامة فعالية يوم الجودة بالتحلية 2019 تزامنا مع يوم الجودة العالمي، 

حيث شملت المركز الرئيسي بالرياض، باإلضافة الى الساحلين الشرقي 

والغربي. 

نشر ثقافة الجودة وتميز االعمال



القانونية
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القانونية

االستشــارات  خدمــات  تقديــم  فــي  بدورهــا  بالمؤسســة  القانونيــة  للشــؤون  العامــة  اإلدارة  تقــوم 

القــرارات  و  واالتفاقيــات  العقــود  بصياغــة  القيــام  مــع  المؤسســة  وحــدات  و  لــإدارات  القانونيــة 

المؤسســة  حقــوق  عــن  الدفــاع  فــي  دورهــا  إلــى  إضافــة   ، إصدارهــا  قبــل  مراجتعهــا  و  المختلفــة 

. ذلــك  فــي  الرقابــي  المرعيــة ودورهــا  لألنظمــة  ــا 
ً

المختلفــة وفق القضائيــة  الجهــات  أمــام  والترافــع 
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التدقيق الداخلي



التدقيق الداخلي
إضافــة  بغــرض  وموضوعيــة  مســتقلة  واستشــارية  تأكيديــة  خدمــات  الداخلــي  التدقيــق  يقــدم 

تحقيــق  ســبيل  فــي  عملياتهــا  وتحســين  المالحــة  الميــاه  لتحليــة  العامــة  للمؤسســة  قيمــة 

الحوكمــة  عمليــات  فاعليــة  وتحســين  لتقييــم  منظــم  منهجــي  أســلوب  اتبــاع  خــالل  مــن  أهدافهــا 

فــي  اإلداريــة  المســتويات  جميــع  مســاعدة  علــى  اإلدارة  تعمــل  كمــا  والرقابــة،  المخاطــر  وإدارة 

المؤسســة  مســاعدة  إلــى  إضافــة  المتوفــرة  المــوارد  اســتغالل  وحســن  إدارة  فــي  المؤسســة 

. بهــا  المعمــول  واللوائــح  واألنظمــة  المحاســبة  ومعاييــر  واإلجــراءات  للسياســات  االمتثــال  فــي 
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التدقيق الداخلي

واستشــارية  تأكيديــة  خدمــات  الداخلــي  للتدقيــق  العامــة  اإلدارة  تقــدم 

لتحليــة  العامــة  للمؤسســة  قيمــة  إضافــة  بغــرض  وموضوعيــة  مســتقلة 

مــن  أهدافهــا  تحقيــق  ســبيل  فــي  عملياتهــا  وتحســين  المالحــة  الميــاه 

عمليــات  فاعليــة  وتحســين  لتقييــم  منظــم  منهجــي  أســلوب  اتبــاع  خــال 

تقديــم  علــى  اإلدارة  تعمــل  كمــا  والرقابــة،  المخاطــر  وإدارة  الحوكمــة 

وحســن  إلدارة  المؤسســة  فــي  اإلداريــة  المســتويات  لجميــع  المســاعدة 

اســتغال المــوارد المتوفــرة إضافــة إلــى مســاعدة المؤسســة فــي االمتثــال 

للسياســات واإلجــراءات ومعاييــر المحاســبة واألنظمــة واللوائــح المعتمــدة.

 التدقيق التشغيلي والفني، والذي يهدف الى: 
التأكيد على سامة العاملين والمعدات.• 

الحفاظ على استمرارية وكفاءة اإلنتاج.• 

 التدقيق الشامل على المشتريات، والذي يهدف الى:
لعمليــات •  الرقابيــة  الضوابــط  وكفايــة  وكفــاءة  ســامة  مــدى  ضمــان 

)إدارة المخــزون، المشــتريات المحليــة والخارجيــة، إدارة التأهيــل، طلبــات 

اإلصــاح الخارجيــة، العقــود واالتفاقيــات(.

تحقيق أهداف المؤسسة ومنع الهدر المالي.• 

 التدقيــق الشــامل علــى تقنيــة وأمــن المعلومــات، والــذي يهــدف الــى 
التأكــد مــن االلتــزام باألدلــة واإلجــراءات لضمــان:

سامة البيانات.• 

تحسين وحماية أمن المعلومات وبيئة األعمال.• 

رفع كفاءة العمليات والحفاظ على االستمرارية.• 

االلتزام بتطبيق أفضل الممارسات.• 

إنجازات  التدقيق الداخلي في العام ٢٠١٩ م

أبرز مهام التدقيق الداخلي المنفذة في العام ٢٠١٩ م

مشاريع اإلدارة

تأســيس إدارة مكافحــة االحتيــال تماشــيا مــع رؤيــة المملكــة 2030م    
لمكافحــة الفســاد وتعزيــز النزاهــة، وذلــك بهــدف:

تعزيز إطار الرقابة الداخلية بالمؤسسة.• 

رفع قيمة النزاهة بالمؤسسة. • 

تحديــث ســجل المخاطــر التشــغيلية الخــاص بمحطــات التحلية وأنظمة    
نقــل الميــاه التابعــة لهــا، وذلــك بهــدف:

ضمان استمرارية إنتاج ونقل المياه.• 

تحسين صناعة القرارات التشغيلية.• 

رفع كفاءة وفعالية العمليات التشغيلية. • 
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التدريب والتطوير المهني

شعبة اإلبالغ عن المخالفات وقنوات االتصال  رفع وعي العاملين 

 رفــع وعــي العامليــن وذلــك بتطويــر برنامــج توعــوي أســبوعي تحــت 
 lessons learned and fraud(اســم : الــدروس المســتفادة ومنــع االحتيــال

prevention awareness (  ،والــذي يهــدف الــى رفــع وعــي العامليــن فــي 

المؤسســة والحــد مــن التجــاوزات الغيــر نظاميــة فــي مــكان العمــل فــي 

المجــاالت التاليــة:

دروس فنية مستفادة.• 

دروس مستفادة من الباغات.• 

التوعية بإدارة المخاطر.• 

توعية عامة.• 

توعية باللوائح اإلدارية والمالية المعتمدة.• 

 التدريــب والتطويــر المهنــي، وذلــك مــن خــالل تأهيــل الكــوادر البشــرية 
بالتدقيــق الداخلــي بالمجــاالت التاليــة:

 •. CIA برنامج الحصول على االعتماد المهني في التدقيق الداخلي

إدارة المخاطر والحوكمة.• 

مؤشرات الفساد ومكافحة االحتيال.• 

 تفعيــل شــعبة اإلبــالغ عــن المخالفــات وقنــوات االتصــال التابعــة لهــا 
تعزيــز  فــي  بالمشــاركة  للجميــع  الفرصــة  تمنــح  والتــي  المؤسســة  فــي 

أخالقيــات العمــل، وحمايــة العامليــن و أصــول المؤسســة مــن المخالفــات 

والســلوكيات غيــر النظاميــة أو غيــر األخالقيــة فــي مــكان العمــل، وذلــك 

مــن خــالل التالــي:

كافــة  عــن  اإلبــاغ  بضــرورة  الجميــع  لــدى  بالمســؤولية  الشــعور  تعزيــز 

المخالفــات.

أصولهــا  علــى  والحفــاظ  للمؤسســة  االنتمــاء  مفهــوم  تعزيــز  و  تنميــة 

. تهــا ممتلكا و

زيــادة وعــي العامليــن والمتعاقديــن بأهميــة دورهــم فــي الكشــف عــن 

المخالفــات غيــر النظاميــة أو الســلوكيات غيــر األخاقيــة فــي مــكان العمــل.



التخصيص
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التخصيص

قامت المؤسسة بإجراءات متسارعة في سبيل التوجه للعمل على أسس تجارية وإتاحة المزيد من الفرص 

لمشــاركة القطاع الخاص في أنشــطتها وتشــجيعه على االســتثمار في قطاع تحلية المياه حيث تم اتخاذ 

العديد من الخطوات التنفيذية وفق قرار مجلس الوزراء رقم  )23(  وتاريخ  1441/1/11هـ والمتضمن الموافقة 

علــى نمــوذج تخصيــص المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة وعــدد مــن الترتيبــات الــواردة فــي القــرار.
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الحصول على موافقة المقام السامي بتمكين المؤسسة من   

االقتراض لتمويل مشاريع المؤسسة الجديدة.

إعداد وثائق الطرح والتعاقد مع استشاري مالي وقانوني ألعمال   

االقتراض لتمويل مشاريع المؤسسة الجديدة وذلك بمشاركة المركز 

الوطني إلدارة الدين.

التنسيق مع شركة الماء والكهرباء في اتفاقية الربط واتفاقية تأجير   

األرض لمشروعي محطة التحلية بالجبيل المرحلة الثالثة، ومحطة 

التحلية بينبع المرحلة الرابعة )الرايس(.

إعداد ومناقشة عدد من االتفاقيات التجارية للماء والكهرباء مع   

الجهات الخارجية ذات العاقة.

المشاركة في المواضيع ذات العاقة بالتمويل واالستثمار مع عدد   

من جهات اإلقراض والتمويل واالستثمار. 

تمثيل المؤسسة في عدد من اللجان المتعلقة بالتخصيص ومشاركة   

القطاع الخاص.

المشاركة في المؤتمرات والندوات المتعلقة بمشاركة القطاع   

الخاص.

صدور قرار مجلس الوزراء رقم )32( وتاريخ 1441/1/11هـ والمتضمن ما   

يلي:

تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها:

المنجزات

التخصيص

الموافقة على نموذج تخصيص المؤسسة، وذلك بفصل أصول نقل • 

وتقنيات المياه عن أصول اإلنتاج، وتخصيص أصول اإلنتاج وفق الخيار 

األنسب للتخصيص.

تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة مملوكة للحكومة • 

تعمل على أسس تجارية، لتوفير خدمات نقل وتقنيات المياه.

الحصول على موافقة اللجنة اإلشرافية لتخصيص قطاع البيئةوالمياه   

والزراعة على البدء بأعمال التحضير والطرح لمجموعة اإلنتاج األولى.

وضع خطة تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه عبر عدة مراحل يراعى   

فيها ضمان استمرارية الخدمة وسهولة انتقال األعمال، والحصول 

على موافقة اللجنة اإلشرافية على ذلك.

إعداد وثائق الطرح والتعاقد مع استشاري إدارة التغيير، واستشاري   

تقنية المعلومات واإلجراءات، واستشاري طرح أصول اإلنتاج 

 .)Transaction(

إنجاز معظم أعمال المسار المحاسبي وأبرزها تحديد منهجية تكاليف   

اإلنتاج والنقل وحسابها، ووضع تقرير التمويل لشركة نقل وتقنيات 

المياه، وغيرها.

إنجاز معظم أعمال المسار القانوني وأبرزها إعداد وثائق تأسيس   

شركة نقل وتقنيات المياه، ووضع االتفاقيات اإلدارية والتجارية، 

وغيرها.

إنجاز معظم أعمال مسار الموارد البشرية وأبرزها وضع الهيكل   

التنظيمي، والوصف الوظيفي والجدارات والمسارات الوظيفية، 

ودليل اإلجراءات والسياسات للموارد البشرية، وغيرها.

فيما يتعلق بالمسار الفني فتم االنتهاء من أعمال المرحلة األولى   



157

من دراسة الحالة والوضع الفني لمحطات وأنظمة نقل المؤسسة 

تتضمن تقارير التشغيل والصيانة وتقارير »Due Diligence« وغيرها.

إطاق أعمال مسار إدارة التغيير وأبرز أعمال هذا المسار تتعلق   

بنشر استراتيجية تخصيص المؤسسة بوضوح وإيجاز وتقديم الرسائل 

والتواصل المطلوب، والعمل على إدارة جميع التغييرات المرتبطة 

بها بشكل استباقي وفعال.

إطاق أعمال مسار تقنية المعلومات واإلجراءات وأبرز األعمال   

التي سيتم إنجازها في هذا المسار وضع استراتيجية وهيكلة تقنية 

المعلومات، وتحديد إجراءات العمل المطلوبة، وكذلك وضع خطة 

.)SAP( التنفيذ بالموائمة مع مشروع

إطاق أعمال مسار طرح أصول اإلنتاج التي تتضمن أعمال الطرح   

لمجموعات اإلنتاج ومشاركة القطاع الخاص.

االنتهاء من تحديث النموذج التشغيلي لشركة نقل وتقنيات المياه.  

إعداد تقارير حالة مبادرة تخصيص المؤسسة لعدد من الجهات   

مثل برنامج التحول الوطني وبرنامج التخصيص ومركز أداء واللجنة 

اإلشرافية.

  التواصل مع عدد من الجهات الخارجية ذات العاقة بتخصيص 

المؤسسة واإلجابة على االستفسارات الواردة وإعداد التقارير 

المطلوبة.



التعاون الدولي
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التعاون الدولي

يعــد التعــاون الدولــي أحــد أوجــه تعزيــز حضــور المؤسســة كمنظمــة رائــدة فــي صناعــة التحليــة علــى 

مســتوى العالــم و تقــوم إدارة التعــاون الدولــي بدورهــا فــي تنســيق جهــود ونشــاطات المؤسســة 

بالمشــاركة فــي اللجــان الدوليــة والداخليــة المتخصصــة فــي مجــال التحليــة إضافــة إلــى التعــاون مــع 

ــة . ــة الداخليــة والخارجيــة والتعــاون العلمــي و التقنــي مــع الشــركات المحليــة و الدولي الجهــات العلمي
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المؤسسة  بين  تفاهم  مذكرة  توقيع 
لمهندسي  الدولية  نيس  ومنظمة 

التآكل.
مشاركة المؤسسة في مؤتمر تحلية 
المياه العالمية بدبي IDA 2019 وذلك 
مجال  في  العلمية  األوراق  بتقييم 

البحث والتطوير.
األوربية  التحلية  جمعية  مع  التنسيق 
EDS بخصوص تفعيل التعاون العلمي 

والتقني.

لحضور  اإلدارة  ممثلي  مشاركة 
اللجان  من  لعدد  التحضيرية  االجتماعات 
الدولية ( اليابانية / الكورية / الصينية / 
 / األلمانية   / الفيتنامية   / الروسية 
 / اإلسبانية   / السويسرية   / اإليطالية 
داخل  الدولية  واالجتماعات   ( الماليزية 
وخارج المملكة وطرح المواضيع وفرص 
طرحها  المؤسسة  ترغب  التي  التعاون 

على اللجان المشتركة.

تم التوقيع مع جامعة الطائف و جامعة 
للتعاون  تفاهم  مذكرتي  على  الفيصل 
والتدريب  األبحاث  مجال  في  معهما 

وتبادل الخبرات.
التعاون  مجلس  دول  مع  التعاون 
باالجتماعات  المشاركة  في  الخليجي 

وورش العمل التي عقدت.
بين  تفاهم  مذكرة  لتوقيع  التنسيق 
مياه  تحلية  أبحاث  ومعهد  المؤسسة 
في  المتعددة  واالستخدامات  البحر 
بعد  الشعبية  الصين  جمهورية 
المشاركة في اجتماعات هيئة الخبراء 

والموافقة عليها.

عدد  مع  بالتنسيق  اإلدارة  قامت 
صينية،  (شركات  الشركات  من 
شركات ألمانية، شركات سويسرية 
على  منتجاتها  لعرض  وغيرها) 
لزيادة  المعنية  المؤسسة  إدارات 

المنافسة وتقليل التكلفة.

التعاون مع
المنظمات الدولية:

المشاركة في
اللجان الدولية والداخلية

التعاون مع الجهات
العلمية الداخلية والخارجية

زيادة التنافسية
في صناعة التحلية

المنجزات

التعاون الدولي
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اإلسكان والمكاتب
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اإلسكان والمكاتب

بناًء على توجه المؤسسة لتوفير بيئة العمل المناسبة وتوفير سبل الراحة للعاملين وذويهم من 

خالل تحسين وتطوير خدمات اإلسكان والمكاتب وحكومة اعمالها وابراز اهمية تلك الخدمات لجميع 

قطاعات المؤسسة .
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اإلسكان والمكاتب

مشروع تأهيل وترميم الوحدات السكنية الشاغرة. بالمجمعات   

السكنية في كل من:

ينبع المرحلة األولى • 

الخبر • 

الشقيق • 

االنتهاء من مشروع اعمار وإعادة تأهيل المواقف الخرسانية   

بالخفجي.

االنتهاء من مشروع تأهيل مدارس المجمعات السكنية بالشقيق.  

االنتهاء من مشروع تأهيل المرافق العامة )حدائق-ماعب-جلسات   

الشواطئ( بالجبيل المرحلة األولى.

االنتهاء من مشروع إعادة تأهيل مرافق المجمع السكني بالرياض.   

االنتهاء من مشروع إعادة تأهيل البهو والمصلى بمبنى المركز   

الرئيسي بالرياض.

االنتهاء من مشروع إعادة تأهيل النادي الرياضي بالجبيل.  

االنتهاء من مشروع انشاء غرفة تحكم بالمركز الرئيسي لتتبع جميع   

المركبات وتركيب أجهزة التتبع لعدد 1790 مركبة. 

  توريد عدد 194 سيارة امنية و تجهيز 74 سيارة امنية بالمعدات 

األمنية الازمة. 

تشغيل محطات معالجة الصرف الصحي بالفلل بالمجمع السكني   

بالشقيق.

اإلنجازات





الصعوبات و المقترحات
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الصعوبات و المقترحات
االقرتاحاتالصعوبات

تدنــي سعـــر بيــــع 
الكهربــاء ممـا أدى 
اىل ضعف اإليرادات

اعتبار املؤسسة جهة حكومية

ممــا يعكـس رفـع تعرفـة رشاء

الكهرباء عليها، وبالتايل ارتفاع

تكلفة اإلنتاج، وهي مقارنة غري

عادلة مع رشكات القطاع الخاص

إعــادة تسعيــر بيـع الكهرباء

املــولــدة مـــن املـؤسســة

لتغطية التكاليف الرأساملية

والتشغيلية

إعادة تسعيـر شــراء املؤسسة

للكهرباء باعتبارها جهة صناعية



والحمدهلل  رب   العالمين
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