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بعزيمــة قويــة ،وطموحــات كبيــرة ،نمضــي بالمؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة إلــى
غاياتهــا التنمويــة واإلنســانية ،مســتمدة رؤيتهــا ورســالتها مــن رؤيــة القيــادة الرشــيدة فــي أن
جــا ناج ً
تكــون المملكــة نموذ ً
حــا ورائ ـ ًدا فــي العالــم علــى كافــة األصعــدة.
نواصــل العمــل إليجــاد حلــول مبتكــرة وتقنيــات مســتدامة تعــزز دورنــا الريــادي فــي توفيــر إمــداد مائــي
مســتدام وآمــن لألجيــال علــى المــدى الطويــل ،مــع الت ـزام الســامة والصحــة المهنيــة والمحافظــة
علــى النظــم البيئيــة ،واإلســهام فــي جــودة الحيــاة فــي المملكــة ،ودعــم كفــاءة اســتهالك الطاقــة،
والتصـدّي للتحـدّي العالمــي بالحـد ّ مــن االنبعاثــات الكربونيــة.
نعمــل بــكل قدراتنــا وإمكاناتنــا التقنيــة لرفــع الكفــاءة فــي المنتــج والعمليــات وتطويــر صناعــة الميــاه
وتحويــل الرجيــع الملحــي إلــى منتجــات صناعيــة نافعــة بمــا يُســهم فــي التوطيــن وتحفيــز النمــو
االقتصــادي وخلــق مزيــد مــن الفــرص االســتثمارية ،وذلــك مــا يجعلنــا نفخــر ً
دومــا بتأســيس منظومــة
عمــل تتمتــع بأعلــى مســتويات الكفــاءة واالنضبــاط فــي وطــن يتمتــع قادتــه بحكمــة ورؤيــة ثاقبــة
نتطلــع جمي ًعــا لتحقيقهــا.
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الملخص التنفيذي
يســتعرض التقريــــر الســــنوي للمؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة أهــم إنجــازات المؤسســة خــال العــام المالــي 2021م ويشــمل ذلــك كافــة منظومــات اإلنتــاج
واإلدارات التنفيذيــة والعامــة .كمــا يتضمــن جميــع البيانــات التشــغيلية والماليــة المباشــرة وغيــر المباشــرة فــي صناعــة تحليــة الميــاه ،وذلــك بعــد تحليلهــا وتقييمهــا
واعتمادهــا مــن الجهــات ذات العالقــة بالمؤسســة بنــاء علــى معاييــر إعــداد التقاريــر الســنوية.
يتنــاول التقريــر بدايـ ً
ـة التوجــه االســتراتيجي لــدى المؤسســة متضم ًنــا رؤيتهــا ورســالتها
وقيمهــا ،وأهــم نقــاط التحـ ّول التاريخيــة فــي مســيرتها ،ثــم يســتعرض ارتبــاط اســتراتيجية
ـي أبــرز إنجازاتهــا
المؤسســة بأهــداف برامــج تحقيــق الرؤيــة ،قبــل أن يتنــاول بشـ ٍ
ـكل تفصيلـ ٍ
عبــر محاورهــا االســتراتيجية.
ويقــدم التقريــر كذلــك بيانــات عــن تطــور األعمــال فــي مشــاريع المؤسســة وأرقامهــا
القياســية فــي تعزيــز مصــادر الميــاه المحــاة التــي تحقــق أهدافهــا فــي موثوقية التشــغيل
واإلمــداد ،وبــدء اعمــال تمكيــن شــركة نقــل وتقنيــات الميــاه بمهــام إدارة تشــغيل
وصيانــة وإســناد أنظمــة نقــل وخــزن الميــاه علــى مســتوى المملكــة ،واإلعــداد لتوقيــع
اإلتفاقيــات التجاريــة بيــن المؤسســة والشــركة إلتمــام نقــل المهــام .وكذلــك تطويــر
بنيــة تحتيــة تقنيــة أحدثــت بدورهــا إنجــازات فــي التحـ ّول الرقمــي مــن خــال تفعيــل الــذكاء
االصطناعــي ،وتعزيــز مهــام تقنيــة المعلومــات بالتزامــن مــع االلتــزام بضوابــط األمــن
الســيبراني بمــا يُســهم فــي رفــع كفــاءة اإلنتــاج والعمليــات.
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وعلــى صعيــد دور المؤسســة وإنجازاتهــا فــي اســتدامة األبحــاث واالبتــكار والتطويــر
الهندســي تــم تحقيــق أرقــام قياســية غيــر مســبوقة فــي اســتهالك الطاقــة ،ويقــوم
مركــز االبتــكار الســعودي لتقنيــات الميــاه بدعــم االبتــكار فــي قطــاع الميــاه مــن خــال
احتضــان ( )23مبتكــرا ً وتطويــر أفكارهــم .ويبــرز التقريــر إســهام المؤسســة الف ّعــال
فــي التنميــة االقتصاديــة مــن خــال تعزيــز اإليـرادات ،وتحقيــق الوفــورات التشــغيلية مــن
خــال خفــض كميــات مشــتقات الطاقــة ،وتفعيــل مبــادرات بيئيــة نوعيــة.
يتضمــن التقريــر كذلــك تميّــز المــورد البشــري الوطنــي فــي أنشــطة المؤسســة ،وأعمال
ذراعهــا التدريبــي (األكاديميــة الســعودية للميــاه) إذ يُعــد ذلــك الركيــزة والمحــرك
األساســي لتحقيــق رؤيــة المؤسســة فــي الريــادة والتميّــز فــي صناعــة التحليــة.
ويختتــم التقريــر اســتعراض األداء بأهــم الفــرص التــي يمكــن اغتنامهــا وجدواهــا بعــد
تقويــم العوامــل الداخليــة واألوضــاع الخارجيــة التــي تمــر بهــا المؤسســة ،وأبــرز التحديــات
التــي تواجههــا متضمنــة توفيــر التكاليــف فــي بدايــة الســنة الماليــة ،ودعــم وتســريع
اعتمــادات المبــادرات المســتحدثة التــي تُســهم فــي برامــج تحقيــق رؤيــة .2030

12
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المقدمة
يســلط التقريــر الســنوي للعــام 2021م الضــوء علــى إنجــازات المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه
المالحــة ،ومشــاريعها العمالقــة ،وأعمــال التقــدم والتطويــر فــي التقنيــات واألدوات وفــق
محــاور رئيســية لمســتهدفاتها االســتراتيجية تتلخــص فــي :الســامة والصحــة المهنيــة والبيئــة
وموثوقيــة التشــغيل واإلمــداد وكفــاءة المنتــج والعمليــات واســتدامة األبحــاث واالبتــكار
والتطويــر الهندســي والمســاهمة الف ّعالــة فــي التنميــة اإلقتصاديــة وتمييــز المــورد البشــري.
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إنشاء المؤسسة وأدوارها
المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة مؤسســة حكوميــة ســعودية تعنــى
بتحليــة ميــاه البحــر ،وإيصــال الميــاه المحــاة المنتجــة لمختلــف مناطــق المملكــة
تــم إِنشــائِها بمرســوم ملكــي كريــم برقــم (م )49/فــي 1394/8/20هـــ الموافــق
1974/9/7م كمؤسســة حكوميــة مســتقلة ذات شــخصية اعتباريــة.
وعلــى مــدى رحلتهــا التــى تقتــرب مــن الخمســين عامً ــا أنجــزت المؤسســة الكثيــر علــى
صعيــد اســتدامة صناعــة تحليــة الميــاه وأمــن اإلمــداد المائــي والتوســع فــي تنفيــذ
منظومــات اإلنتــاج ،والخزانــات االســتراتيجية وتنفيــذ مشــاريع عمالقــة بأنظمــة نقــل
الميــاه المحــاة.
وطبقــت أعلــى وأفضــل المعاييــر العالميــة فــي جميــع منظوماتهــا اإلنتاجيــة وأنظمــة
النقــل التابعــة لهــا ،بالتوســع فــي اســتخدام التقنيــات الحديثــة الصديقــة للبيئة واالســتثمار
فــي تعظيــم االســتفادة مــن قدراتهــا و خبراتهــا الهندســية والبحثيــة.
وألن المؤسســة تســابق المســتقبل ســجلت أرقامــا عالميــة قياســية فــي “جينيــس”
لألرقــام القياســية كأكبــر منشــأة منتجــة لميــاه البحــر المحــاة وعــن أقــل محطــة تحليــة
اســتهالكا للطاقــة فــي العالــم .
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التوجه
االستراتيجي
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أعضاء مجلس اإلدارة

م .عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
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أعضاء مجلس اإلدارة

معالي م .عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم

م .بدر بن علي الحقباني

أ .عبدالرحمن بن محمد الزغيبي

م .ناصر بن هادي القحطاني

محافظ المؤسسة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

وكيل الوزارة المساعد للمشاريع بوزارة الشؤون

وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للشؤون

البلدية والقروية واإلسكان
عضو مجلس إدارة المؤسسة

االقتصادية واالستثمار
عضو مجلس إدارة المؤسسة

وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء
عضو مجلس إدارة المؤسسة
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أ .هيثم بن عبدالرحمن الطريف

أ .عبدالعزيز بن صالح الربدي

أ .جمال بن علي الكشي

وكيل الميزانية العامة بوزارة المالية
عضو مجلس إدارة المؤسسة

الرئيس التنفيذي  -مكتب إي أس أر

الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي
عضو مجلس إدارة المؤسسة

لالستشارات المالية
عضو مجلس إدارة المؤسسة

19

استراتيجية المؤسسة

الرؤية
الريادة والتميز عالميًا في صناعة تحلية المياه.

الرسالة

المحاور اإلستراتيجية
السالمة والصحة
المهنية والبيئية

موثوقية التشغيل
واإلمداد

المساهمة الفاعلة في
التنمية االقتصادية

كفاءة المنتج
والعمليات

استدامة األبحاث واالبتكار
والتطوير الهندسي

تميــــز المــورد
البشــــري

القيم

تلبيــة احتياجــات عمالئنــا مــن الميــاه المحــاة بكفــاءة وموثوقيــة ،وأقل
تكلفــة ممكنــة ،وأعلــى مــردود اقتصــادي ،واالســتثمار الف ّعــال فــي
مواردنــا البشــرية ،وتحفيزهــا وتطويــر صناعــة التحليــة ،واإلســهام فــي
التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وااللت ـزام بمعاييــر الســامة والبيئــة.
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المحاور اإلستراتيجية
1

2

3

4

5

6

السالمة والصحة
المهنية والبيئية

موثوقية التشغيل
واإلمداد

المساهمة
الفاعلة في التنمية
االقتصادية

كفاءة المنتج
والعمليات

استدامة األبحاث
واالبتكار والتطوير
الهندسي

تميز المورد
البشري

نتخــذ كافــة اإلجــراءات
لضمــان ســامة وصحــة
موظفينــا وعمالئنــا ،ونعمــل
علــى رفــع ثقافــة الســامة
والصحــة المهنيــة فــي
منشــآتنا ومجتمعنــا ،ونلتــزم
بكافــة المعاييــر المحليــة
والدوليــة للمحافظــة علــى
المصــادر الطبيعيــة والبيئيــة،
ونقــوم بتطويــر الخطــط
والعمليــات للتعامــل مــع
الفــرص والتحديــات التــي
تواجهنــا فــي هــذا المجــال.

نســتمر فــي تنفيــذ أعمالنــا
بكفــاءة وموثوقيــة ،مــع
ســعينا الدائــم لتحقيــق أفضــل
معــدالت األداء والفعاليــة
فــي عملياتنــا اإلنتاجيــة،
وتطبيــق أكبــر قــدر مــن
المهــارة واالحترافيــة فــي
إدارة وتنفيــذ مشــاريعنا
التشــغيلية والرأســمالية ،مــع
المحافظــة علــى سالســة
ومرونــة سالســل اإلمــداد
لضمــان إنتــاج مســتدام.

نُســهم بــدور ف ّعــال فــي
الحــراك الســريع لعجلــة
التنميــة االقتصاديــة فــي
المملكــة ،ونعمــل علــى
توطيــن وإثــراء المحتــوى
المحلــي فــي صناعــة التحلية،
وتوفيــر فــرص اســتثمارية
مفيــدة وواعــدة لمشــاركة
القطــاع الخــاص ،وتعظيــم
الفائــدة مــن كافــة األصــول
والمــوارد التــي نمتلكهــا،
مــع ســعينا الدائــم لتطويــر
صناعــة وخفــض تكلفــة
إنتــاج الميــاه المحــاة فــي
المملكــة والعالــم.

نُــدرك أهميــة دورنــا فــي
خدمــة المواطــن والمجتمــع،
لــذا فقــد التزمنا دومــا ً بتحقيق
أعلــى مواصفــات الجــودة فــي
منتجاتنــا ،علــى أعلــى معاييــر
الرقابــة والتحقــق ،وتأكيــد
رضــا العمــاء علــى امتــداد
سلســلة تقديــم الخدمــة،
مــع االســتمرار فــي التطويــر
والتحســين لضمــان التميّــز
والموثوقيــة.

نؤمــن بريادتنــا فــي صناعــة
الميــاه المحــاة علــى مســتوى
العـــــــالم ،ونحفـــــز كافـــــة
الجهــود والمبــادرات الداعمــة
الســتمرار البحــث واالبتــكار،
ونتبنّــى قـــــدرات األفــــراد
واألفــكار داخــل المؤسســـة
وخارجهــا ،الباحثيــن عــن حلــول
إبداعيــة ومســتدامة للوصــول
بهــذه الصناعــة إلــى آفــاق
جديــدة.

نفخــر بكوادرنــا البشــرية فــي
كافــة تخصصاتهــا ،ونعمــل
باســتمرار علــى رفــع قدراتهــا
ومهاراتهــا ،وتوفيــر بيئــة
عمــل مناســبة تتواكــب مــع
تطلعاتهــا وطموحاتهــا،
ليكونــوا أكثــر قــدرة علــى
أداء مهامهــم وواجباتهــم
بأفضــل كفــاءة ممكنــة،
وخيــر ممثليــن لمنشــآتهم
ووطنهــم.

التقرير السنوي  1443 - 1442 | 2021هـ

21

ارتباط أهداف المؤسسة القيادية بأهداف برامج تحقيق رؤية 2030
بــادرت المؤسســة بمواءمــة رؤيتهــا ورســالتها وأهدافهــا القياديــة
لتتوافــق مــع أهــداف وبرامــج رؤيــة المملكــة  .2030و ُتعــد برامــج التحـوّل
الوطنــي ،وخدمــة ضيــوف الرحمــن وجــودة الحيــاة ،وتطويــر الصناعــة
الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية ،واالســتدامة الماليــة مــن أبــرز برامــج
الرؤيــة التــي ُتســهم المؤسســة فــي تحقيــق أهدافهــا.
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ارتباط أهداف المؤسسة القيادية بأهداف برامج تحقيق رؤية 2030

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ
• اﻻ رﺗﻘـــﺎء ﺑﺠـــﻮدة اﻟﺨـــﺪﻣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣـــﺔ
ﻟﻠﻤـــﻮاﻃﻨﻴﻦ “ﻣﺸـــﺘﺮك ﻣـــﻊ ﺑﺮﻧـــﺎﻣﺞ
ﺟﻮ دة اﻟﺤﻴﺎة"
• اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاﻋﻪ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺧﺪﻣﺔ ﺿﻴﻮف اﻟﺮﺣﻤﻦ
• ﺗﻘ ـــﺪﻳﻢ ﺧ ـــﺪﻣﺎت ذات ﺟ ـــﻮدة ﻋﺎﻟﻴ ـــﺔ
ﻟﻠﺤﺠﺎج واﻟﻤﻌﺘﻤﺮﻳﻦ .

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺟﻮدة اﻟﺤﻴﺎة

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
ﺗﻄـــﻮﻳﺮ اﻟﺼـــﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ
واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﻴﺔ

• ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻻﺳءﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﺸـﺎ ﻳرﻊ ﺗﺤﻠﻴـﺔ
اﻟﻤﻴﺎه ﻟﺪﻋﻢ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.

• رﻓ ـــﻊ ﻧﺴ ـــﺒﺔ اﻟﻤﺤﺘ ـــﻮى اﻟﻤﺤﻠ ـــﻲ ﻓ ـــﻲ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻐﻴﺮ ﻧﻔﻄﻴﺔ.

• اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة اﻟﻤﻜﻤﻼت اﻟﺼـﺤﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺤﻼة.

• زﻳ ــــﺎدة ﻣﺴ ــــﺎﻫﻤﺔ ﻣﺼ ــــﺎد ر اﻟﻄﺎﻗ ــــﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻓﻲ ﻣﺰﻳﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ.

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ
اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
• رﻓـــــﻊ ﻛﻔ ـــــﺎءة اﻹﻧﻔ ـــــﺎق اﻟﺤﻜـــــﻮﻣﻲ
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ .

• ﺿ ـــــﻤﺎن ﺗﺤﻘﻴ ـــــﻖ اﻷﻣ ـــــﻦ اﻟﺘﻨﻤ ـــــﻮي
واﻟﻐﺬاﺋﻲ.
• ﺿﻤﺎن اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد
اﻟﻤﺎﺋﻴﺔ.
• ﺗﻄــــﻮﻳﺮ اﻟﻌﻼﻗــــﺎت اﻻﻗﺘﺼــــﺎدﻳﺔ ﻣــــﻊ
اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻴﻦ.
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ربط األهداف القيادية للمؤسسة بأهداف رؤية 2030

برنامج التحول الوطني
األهداف االستراتيجية لرؤية 2030
(المستوى الثالث)

األهداف القيادية للمؤسسة

المؤشرات القيادية
1.معامل السعة المتاحة لمنظومات التحلية.
2.معامل التواجدية لمنظومات التحلية.
3.عدد أيام الخزن االستراتيجي.

ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية

زيادة موثوقية إمداد المياه

الحد من التلوث بمختلف أنواعه

االلتزام بالمعايير البيئية

االرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين

تحسين كفاءة المنتج

تطوير الحكومة اإللكترونية

رفع كفاءة العمليات

1.نسبة الخدمات المؤتمتة.
2.نسبة كفاءة الخدمات المقدمة من إدارات المؤسسة.
3.سرعة تمرير البالغات األمنية.

تعزيز قيم العدالة والشفافية

رفع رضى المتعاملين

1.نسبة الرضى عن بيئة العمل.
2.نسبة الرضى عن قيادات المؤسسة.
3.نسبة المياه المسلمة للعمالء.

دعم الشركات الوطنية الكبرى
لتعزيز ريادتها عالميًا
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تحقيق أقل تكلفة عالميا ً

1.نســـبة االلتـــزام بالمعاييـــر البيئيـــة (ميـــاه الرجيـــع ،انبعاثـــات المداخـــن،
الهـــواء المحيـــط والضوضـــاء).
2.نسبة الطاقة المتجددة من مصادر إمدادات الطاقة.
1.نسبة جودة المياه المنتجة.

1.نسبة المتحقق من التكلفة التشغيلية إلنتاج المتر المكعب من المياه.
2.نسبة المتحقق من التكلفة التشغيلية لنــقل المتر المكعب من المياه.
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ربط األهداف القيادية للمؤسسة بأهداف رؤية 2030
األهداف االستراتيجية لرؤية 2030
(المستوى الثالث)

األهداف القيادية للمؤسسة

المؤشرات القيادية

برنامج تحول القطاع الصحي
تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية

تعزيز السالمة المرورية

زيادة ثقافة السالمة
االلتزام بمعايير السالمة والصحة المهنية

1.نسبة االلتزام بتنفيذ إجراءات السالمة.
2.نسبة تصحيح مالحظات السالمة والصحة المهنية.
1.معدل حوادث الوفيات.
2.معدل شدة اإلصابات.
3.معدل تكرار اإلصابات المسببة في ضياع الوقت.

برنامج االستدامة المالية
تعزيـــز فاعليـــة التخطيـــط المالـــي وكفـــاءة
اإلنفـــاق الحكومـــي

رفع كفاءة إدارة المشاريع

تنويع اإليرادات الحكومية  -تعظيم اإليرادات
من األصول الحكومية المملوكة للدولة

تعظيم اإليرادات باستخدام الموارد
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1.نسبة إنجاز المشاريع الرأسمالية حسب المخطط الزمني.
2.نسبة تعظيم الفائدة او الوفر من المشاريع الحالية.
1.نسبة الفرص االستثمارية العائدة على المؤسسة.
2.نسبة اإليرادات المحصلة السنوية.
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ربط األهداف القيادية للمؤسسة بأهداف رؤية 2030
األهداف االستراتيجية لرؤية 2030
(المستوى الثالث)

األهداف القيادية للمؤسسة

المؤشرات القيادية

برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
إنشاء وتحسين أداء المراكز اللوجستية

رفع رضى المتعاملين

توطيــن الصناعــات الواعــدة ورفع نســبة المحتوى
المحلــي فــي القطاعــات غير النفطية

توطين صناعة التحلية

زيـــادة مســـاهمة مصـــادر الطاقـــة
المتجـــددة فـــي مزيـــج الطاقـــة

االلتزام بالمعايير البيئية

1.نسبة كفاءة المشتريات وسلسلة اإلمداد.
2.نسبة التوفير المتحقق للمشتريات (الخصومات ،قطع الغيار).
3.نسبة المخزون الراكد.
1.نسبة المحتوى المحلي.
2.نسبة قطع الغيار المستحدث تصنيعها محلياً.

1.نسبة الطاقة المتجددة من مصادر إمدادات الطاقة.

برنامج خدمة ضيوف الرحمن
تقديـــم خدمـــات ذات جـــودة عاليـــة
للحجـــاج والمعتمريـــن
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زيادة موثوقية إمداد المياه

1.معامل السعة المتاحة لمنظومات التحلية.
2.معامل التواجدية لمنظومات التحلية.
3.عدد أيام الخزن االستراتيجي.
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ربط األهداف القيادية للمؤسسة بأهداف رؤية 2030
األهداف االستراتيجية لرؤية 2030
(المستوى الثالث)

األهداف القيادية للمؤسسة

المؤشرات القيادية

برنامج تنمية القدرات البشرية
1.نسبة كفاءة المشتريات وسلسلة اإلمداد.
2.نسبة التوفير المتحقق للمشتريات (الخصومات ،قطع الغيار).
3.نسبة المخزون الراكد.

تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال

رفع رضى المتعاملين

تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال

توطين صناعة التحلية

1.نسبة المحتوى المحلي.
2.نسبة قطع الغيار المستحدث تصنيعها محلياً.

تعزيز قيم العزيمة والمثابرة

االلتزام بالمعايير البيئية

1.نسبة الطاقة المتجددة من مصادر إمدادات الطاقة.

تعزيـــز قيـــم اإلتقـــان واالنضباط/توفيـــر معـــارف
نوعيــة للمتميزيــن فــي المجــاالت ذات األولويــة/
تحس ــين إنتاجي ــة موظف ــي الحكوم ــة

رفع كفاءة وقدرات العاملين
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1.نسبة جودة مخرجات التدريب.
2.نسبة تكلفة الموارد البشرية لإلنتاج.
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أبرز مساهمات المؤسسة في تحقيق رؤية 2030

ضمان تحقيق االستفادة
المستدامة من الموارد المائية
تمكّنــت المؤسســة مــن خــال المبــادرات
التــي أطلقتهــا مــن إنشــاء ( )10منظومــات
إنتــاج ميــاه محــاة جديــدة يزيــد إجمالــي
ســعتها اإلنتاجيــة عــن ( )760ألــف م3
يوميــاً ،موزعــة علــى ( )10مواقــع مختلفــة،
وإنشــاء أنظمــة نقــل ميــاه محــاة تزيــد
ســعتها عــن ( )3.6مليــون متــر مكعــب
يوميًــا ،وبلغــت أطــوال تلــك األنظمــة أكثــر
مــن ( )1,900كيلومتــر ،كمــا تــم إنشــاء
( )17خزانــا ً اســتراتيجيا ً تزيــد مجمــوع ســعتها
التخزينيــة عــن ( )2.9مليــون م .3وتخــدم
هــذه المشــاريع ( )6مناطــق لتزيــد مــن
موثوقيــة ووفــرة إمــدادات الميــاه المحــاة
فــي المملكــة.
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رفع نسبة المحتوى المحلي
في القطاعات غير النفطية
ارتفعــت نســبة المحتــوى المحلــي فــي
مشــاريع المؤسســة بنســبة ( )% 10خــال
الثــاث ســنوات الماضيــة لتصــل إلــى ()% 50
فــي عــام 2021م ،وذلــك عبــر إطــاق عــدد
مــن المبــادرات تضمنــت إنشــاء وحــدة إدارية
متخصصــة تعنــى بــإدارة وتطويــر ومتابعــة
مبــادرات وجهــود رفــع نســبة المحتــوى
المحلــي فــي المؤسســة ،وبنــاء وتحســين
سياســات ولوائــح تطبيــق المحتــوى المحلــي
بالتنســيق مــع هيئــة المحتــوى المحلــي
والمشــتريات الحكوميــة ،باإلضافــة إلــى
مبــادرة “اصنــع محليًــا وأنفــق محليــاً” لتعزيــز
المصنِّعيــن
خلــق فــرص الشــراكات مــع ُ
المحلييــن.

توطين الصناعات
الواعدة
أطلقــت المؤسســة مبــادرات رئيســية
تهــدف إلــى توطيــن المكونــات األساســية
فــي صناعــة التحليــة ،مــن أبرزهــا :مبــادرة
توطيــن صناعــة أغشــية التناضــح العكســي،
ومبــادرة توطيــن االســتفادة مــن تقنيــة
الرجيــع الملحــي ،والتــي مــن المتوقــع
أن تجلــب اســتثمارات تصــل إلــى مئــات
المالييــن مــن الريــاالت ،حيــث طرحــت
منافســتين دعــت المؤسســة مــن خاللهــا
الشــركات الكبــرى العاملــة فــي هــذا
المجــال للمشــاركة والتقــدم بعروضهــا،
كمــا أطلقــت مبــادرات علــى المســتوى
المتوســط الســتثمار أصــول الــورش
الرئيســية التابعــة للمؤسســة فــي التصنيــع
المحلــي لقطــع الغيــار ،تســتهدف مــن
خاللهــا الشــركات المتوســطة.

زيادة إسهام مصادر الطاقة
المتجددة في مزيج الطاقة
أكملــت المؤسســة طــرح مشــروع إنشــاء
محطــة كهروضوئيــة لتوليــد الطاقــة
المتجــددة وتوظيفهــا فــي تشــغيل
منظومــات اإلنتــاج وأنظمــة نقــل الميــاه
المحــاة فــي مجمــع منظومــات إنتــاج
الجبيــل الــذي يُعــد مــن أكبــر مجمعــات إنتاج
الميــاه المحــاة فــي العالــم .وس ُيســهم
هــذا المشــروع فــي توفيــر مــا يصــل إلــى
( )% 20مــن احتيــاج المجمــع مــن الطاقــة
الكهربائيــة ،وفــي الوقــت نفســه ،تعمــل
المؤسســة علــى دراســة وتصميــم عــدد
آخــر مــن المشــاريع لالســتفادة منهــا فــي
منظومــات اإلنتــاج األخــرى.

الحد من التلوث
دشــنت المؤسســة عــددا ً مــن المبــادرات
الهادفــة إلزاحــة الوقــود الســائل مــن
منظومــات إنتــاج الميــاه المحــاة التابعــة
لهــا ،وارتكــزت هــذه المبــادرات علــى
اســتبدال التقنيــات الحاليــة التــي تتطلــب
اســتخدام الوقــود الســائل بتقنيــات التناضــح
العكســي التــي تعتمــد علــى الطاقــة
الكهربائيــة ،وأســهمت هــذه المبــادرات
فــي خفــض االنبعاثــات الكربونيــة بمقــدار
( )7.79مليــون طــن ســنويا ً بنهايــة 2021م،
وتســتهدف الوصــول إلــى ( )34مليــون
طــن ســنويا ً بحلــول العــام  ،2024والــذي
يشــكل نحــو ( )%12مــن مســتهدف مبــادرة
الســعودية الخضــراء الــذي يقــدّر بـــ ()278
مليــون طــن ســنوياً.
30

مبادرات المؤسسة لتحقيق أهداف برنامج التحوّل الوطني
تتولى المؤسسة تنفيذ ( )3مبادرات ضمن برنامج التحوّل الوطني لتعزيز أهداف البرنامج ،واإلسهام الفعّال في تحقيق رؤية المملكة  ،2030وهي:
تعزيز المصادر من المياه
المحالة

زيادة الكفاءة
واألداء

بناء قدرات المحتوى
المحلي

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى تلبيــة االحتيــاج المتزايــد علــى
الميــاه المحــاة نتيجــة للزيــادة الســكنية المتوقعــة،
والمشــاريع التنمويــة الطموحــة التــي تســتهدف المملكــة
تنفيذهــا ضمــن برامــج رؤيــة المملكــة  ،2030وتنفــذ
المؤسســة خاللهــا عــددا ً مــن مشــاريع إنشــاء منظومــات
إنتــاج ومنظومــات نقــل وخــزن ميــاه محــاة جديــدة تتوافــق
مــع مســتهدفات البرنامــج.

تهــدف هــذه المبــادرة إلــى رفــع كفــاءة أداء المؤسســة
بكافــة قطاعاتهــا ،لتتواكــب مــع التوســع المخطــط
ألدوارهــا فــي المســتقبل ،وجاهزيتهــا للتحــ ّول للعمــل
بأســلوب تجــاري بأعلــى كفــاءة وأقــل تكلفــة ممكنــة،
لتتوافــق مــع مســتهدفات البرنامــج.

تهــدف هــذه المبــادرة لتحقيــق تق ـدّم مســتدام فــي دعــم
مبــادرات توطيــن صناعــة التحليــة ،ورفــع نســبة المحتــوى
المحلــي فــي مشــاريعها ،والتوســع فــي عقــد الشــراكات
البحثيــة والهندســية محليــا ً وعالميــاً.

تاريخ البداية
اإلنجاز الفعلي
اإلنجاز المخطط
تاريخ االنتهاء المخطط

التقرير السنوي  1443 - 1442 | 2021هـ

2017/1/1م
% 70.22
% 71.4
2023/1/ 31م

تاريخ البداية
اإلنجاز الفعلي
اإلنجاز المخطط
تاريخ االنتهاء المخطط

2016/10/2م
% 97
% 100
2022/4/ 31م

تاريخ البداية

2016/10/2م

اإلنجاز الفعلي

% 73

اإلنجاز المخطط

% 74

تاريخ االنتهاء المخطط

2022/12/ 31م
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موجز
األداء
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34

موجز أداء المؤسسة 2021

32

منظومة

5.9

مليون م3

عـدد منظومات إنتاج التحليـة

سعة اإلنتاج اليومي

7

9.5

أنظمة نقل رئيسية

عدد أنظمة نقل المياه المحالة

مليون م3

سعة النقل اليومي

مليون م3

ميجاوات

(كميات المياه المنتجة)

قدرة توليد الكهرباء

2,444

9,300

(كميات المياه المنقولة)

أطوال أنظمة النقل

مليون م3

369

19.8

عدد الخزانات

سعة الخزن

خزان
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1,974

9,600

كم

مليون م3
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الجوائز والشهادات
يعكــس التقديــر العالمــي للمؤسســة حجــم اإلنجــازات التــي حققتهــا فــي مجــاالت عملهــا ،لتضــع نفســها فــي موضــع الريــادة فــي هــذه الصناعــة الحيويــة ،ولتشــكل
قصــة نجاحهــا مثـ ًـا يحتــذى فــي هــذا القطــاع المهــم.
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ســجلت المؤسســة رقمً ــا قياس ـيًا فــي موســوعة “جينيــس” ألقــل
منظومــة تحليــة اســتهال ً
كا للطاقــة فــي العالــم ،حيــث بلغــت
( )2.27كيلــو وات الســاعة/م  ،3وتــم تحقيــق هــذا الرقــم القياســي
فــي مجــال صناعــة التحليــة الســتهالك الطاقــة الكهربائيــة فــي
أصــول اإلنتــاج بتقنيــة التناضــح العكســي ،فــي وحــدة اإلنتــاج
المتنقلــة بطاقــة ( )5آالف م / 3يــوم.

حصلــت المؤسســة علــى شــهادة االعتــراف بالتميّــز
المؤسســي مــن المنظمــة األوروبيــة إلدارة الجــودة ،ونالــت
تقييمــا ً عاليــا ً ( 4نجــوم) ،نتيجــة التزامهــا بأعلــى معاييــر التميّــز
المؤسســي .وتُعــد الجهــة األولــى الحاصلــة علــى هــذه
الشــهادة علــى مســتوى المملكــة.

حصلــت المؤسســة علــى المركــز األول بيــن الجهــات الحكوميــة
فــي التميّــز المؤسســي لبرنامــج ركائــز اســتدامة كفــاءة اإلنفــاق.

حصلــت المؤسســة علــى جائــزة التميّــز العملــي بخلــق الفــرص
اإلبداعيــة فــي رفــع الكفــاءة التشــغيلية عــن طريــق خفــض
تكلفــة إنتــاج المتــر المكعــب.

حصلــت المؤسســة علــى جائــزة (أفضــل شــركة تحليــة ميــاه
فــي العالــم لعــام  )2021فــي المســابقة الدوليــة التــي تنظمهــا
المنظمــة العالميــة جلوبــال ووتــر انتليجنــس “”GWI

حصلــت المؤسســة علــى شــهادة اآليــزو التــي تؤكــد اتباعهــا
إج ـراءات منظمــة ومعاييــر عاليــة فــي العديــد مــن المجــاالت
المختلفــة.

36

مؤشرات المركز الوطني لقياس أداء األجهزة الحكومية للمؤسسة للعام المالي 2021م

كمية المياه المنتجة
لالستهالك الحضري

درجة التكامل في مؤشر
(تطوير التعامالت اإللكترونية)

تطبيق الضوابط األساسية
لألمن السيبراني

13.3

%73

متر مكعب يوميا ً

وذلك عبر إجراء القياس التاسع
(قياس التح ّول الرقمي الحكومي) المنفّذ
من قبل هيئة الحكومة الرقمية

%88.5

مليون

المستهدف للعام ( )11,08مليون م/ 3يوم.
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مما يُسهم في تحقيق الهدف القيادي
“رفع مستوى موثوقية أعمال المؤسسة”
ضمن مبادرة رفع كفاءة األداء.
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أبرز األعمال
واإلنجازات
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السالمة والصحة
المهنية

السالمة والصحة المهنية
ُتعــد حمايــة رأس المــال البشــري وضمــان أمنــه وســامته هــي
الركيــزة األساســية لجميــع أعمــال المؤسســة.
وانطال ًقــا مــن ذلــك تمثّــل الســامة والصحــة المهنيــة محورا ً أساســيا ً في
اســتراتيجية المؤسســة ،حيــث تعمــل فــي كافــة عملياتهــا وخططهــا
علــى توفيــر المقومــات الالزمــة لــدرء كافــة المخاطــر وتوفيــر بيئــة
صناعيــة آمنــة ،ووضــع الخطــط والدراســات الداعمــة لتعزيــز الســامة
والصحــة المهنيــة.
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وتواصــل المؤسســة رفــع معــدالت الكفــاءة والموثوقيــة الكفيلــة بتوفيــر اإلمــداد المائــي اآلمــن ،مــع
تطبيــق أفضــل الممارســات العالميــة واســتخدام التقنيــات الصديقــة للبيئــة بمــا يُســهم فــي تحســين
األثــر البيئــي ،وفــق مســتهدفات رؤيــة  .2030وفيمــا يلــي جانــب ممــا تحقــق:

سالمة العاملين
تحــرص المؤسســة علــى تطبيــق كافــة معاييــر وإجـراءات
الســامة والصحــة المهنيــة فــي كل مرافقهــا .وترســيخا ً
لهــذا التوجــه ،أطلقــت كثيـرا ً مــن المبادرات التي تُســهم

فــي نشــر ثقافــة الســامة بيــن العامليــن ،ومــن ذلــك:
مبــادرة “ركــن الســامة” الهادفــة إلــى تعريــف منســوبي
المؤسســة بجميــع أدوات ووســائل الســامة ،ومبــادرة
“أســعف” لرفــع مســتوى الوعــي بكيفيــة التعامــل مــع
اإلصابــات والحــاالت الصحيــة بمــا يعــزز ســرعة االســتجابة
للحــاالت الطارئــة .ومــن ثمــرات ذلــك انخفــاض عــدد
اإلصابــات المقعــدة بنســبة ( )% 57مقارنــة بعــام 2020م.

المعدّل التراكمي
لساعات العمل بدون إصابة
مليون ساعة آمنة

43
17.8

2021
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سرعة االستجابة
•نجحــت المؤسســة فــي تســريع زمــن االســتجابة لحــاالت
الطــوارئ ليصبــح ( )8دقائــق ،فيمــا تــم تحقيــق نســبة ()%95
فــي جاهزيــة آليــات اإلطفــاء ،وتســتهدف لعــام 2022م أن
تكــون (.)% 96
ً
ً
•ســجلت المؤسســة معــدال قياســيا (دقيقتيــن) لســرعة
االســتجابة للحــاالت الطارئــة فــي مجــال مكافحــة الحرائــق.
•طبقــت المؤسســة البرنامــج التكاملــي بيــن إدارات األمــن
الصناعــي لرصــد مالحظــات الســامة (الحــوادث وشــيكة
الوقــوع) ،لإلســهام فــي معالجــة المالحظــات وتصحيحهــا
بشــكل عاجــل.
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البالغات األمنية
•حققــت المؤسســة معــدل تمريــر البالغــات األمنيــة ( 5.17دقائــق) مقارنــة
بالمســتهدف لعــام 2021م ( 6دقائــق).
•توفيــر أحــدث أجهــزة االتصــال المرنــة لكافــة الجهــات األمنيــة الحكوميــة
المرتبطــة بمشــاريع المؤسســة ،وكذلــك المقاوليــن العامليــن عليها لإلســهام
فــي ســرعة تمريــر المعلومــات.
•تأســيس بروتوكــول لتحديــد المهــام ،وآليــة التواصــل ،والمســؤوليات المتعلقة
باألمــن والســامة واإلطفــاء ،ومنــع الخســائر ،ورفــع مســتوى الجاهزيــة فــي كل
مواقــع منظومــات النقــل بالتعــاون مــع شــركة نقــل وتقنيــات الميــاه.

الحماية من الحرائق
•توظيــف تقنيــات الطائــرات دون طيــار “الدرونــز” فــي اكتشــاف الكــوارث
الطبيعيــة ،وتقييــم خطــر الحــوادث ،وتشــخيص األعطــال فــي أنظمــة نقــل
وإنتــاج الميــاه.
•إجـراء تجــارب الســتخدام روبــوت مكافحــة الحرائــق ،ودراســة مــدى فعاليتــه فــي
المحافظــة علــى أصــول المؤسســة وممتلكاتهــا ،ومواردها البشــرية.
•نفــذت المؤسســة برنامــج التقييــم الذاتــي ألقســام اإلطفــاء والحمايــة مــن
الحريــق بمنظومــات اإلنتــاج وفــق متطلبــات أكــواد (.)NFPA
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خطة الطوارئ واألزمات
•اعتمــدت المؤسســة الخطــة التنفيذيــة للطــوارئ واألزمــات وفــق الخطــة
الوطنيــة لالســتجابة للطــوارئ.
•تــم تنفيــذ برنامــج تدريبــي خــاص بالتعامــل مــع الطــوارئ النوويــة واإلشــعاعية
لمنســوبي المؤسســة بإش ـراف القــوات المســلحة بالمنطقــة الجنوبيــة.
•حققــت المؤسســة متطلبــات مجلــس المخاطــر الوطنيــة بتطبيــق المعاييــر
المعتمــدة لخطــط الطــوارئ.

التجارب الفرضية
•تنفيــذ ( )371تجربــة فرضيــة علــى مســتوى المؤسســة وفــق متطلبــات الدليــل
التنظيمــي للتجــارب الفرضيــة.
•وضعــت المؤسســة الدليــل التنظيمــي للتجــارب الفرضيــة واعتمدتــه ضمــن
الوثائــق الخاصــة بالخطــة التنفيذيــة للطــوارئ واألزمــات.

نشر التوعية
•وضعــت المؤسســة الدليــل اإلجرائــي للتدقيــق علــى مــدى االلت ـزام بمخرجــات
مشــروع تغييــر ثقافــة الســامة والصحــة المهنيــة.
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مؤشــرات السالمـة والصحـــة المهنيــة
شــهدت المؤشــرات القياديــة للســامة والصحــة المهنيــة تحســنا ً كبيــرا ً خــال عــام 2021م ،فقــد انخفــض معــدل مؤشــري تكــرار اإلصابــات المســببة لضيــاع الوقــت،
وشــدة اإلصابــات ،ولــم ُتســجل أي حادثــة وفــاة خــال العــام -وللــه الحمــد.-

معدل تكرار اإلصابات المسببة
لضياع الوقت

معدل شدة اإلصابات

معدل حوادث الوفيات

عدد األيام الضائعة /عامل

معدل عدد الوفيات/عامل

عدد اإلصابات المقعدة/عامل

2.87

0.17
1.68

0.11

0.03
2021
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المحافظة على البيئة

االلتزام البيئي

يشــكّل تحســين األثــر البيئــي إحــدى الركائــز األساســية ضمــن اســتراتيجيات
المؤسســة ورؤيتهــا فــي رفــع كفــاءة صناعــة التحليــة ،لذلــك تولي المؤسســة
اهتمامــا ً كبيــرا ً للمحافظــة علــى البيئــة ،وتطبيــق أعلــى المعاييــر العالميــة فــي
هــذا المجــال .ومنــذ إطــاق رؤيــة  2030أحــرزت المؤسســة تقدمــا ً ملحوظــا ً
فــي مواجهــة التحديــات البيئيــة.

حققــت المؤسســة نســبة ( )%100فيمــا يتعلــق بااللتــزام بالمعاييــر البيئيــة ،وذلــك
بتفعيــل ( )18إجــراء لنظــام إدارة البيئــة ،وتطبيــق ( )54نموذجــا ً بيئيــاً ،و( )4إرشــادات
عمــل بيئيــة.
1 .المشــاركة فــي تنفيــذ ( )6فرضيــات بيئيــة للتماريــن التعبويــة الوطنيــة لمكافحــة
التلــوث الزيتــي.
2 .حصول كافة منظومات اإلنتاج على شهادة االمتثال البيئي (آيزو .)14001
معدل نسبة االلتزام بالمعايير البيئية

(المياه الرجيع ،انبعاثات المداخن ،الهواء المحيط والضوضاء)

معدل عدد األيام الضائعة /عامل

%96.75 % 99.22

2021
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ﺧﻔ
إسهامﺾالمؤسسة في خفض االنبعاثات الكربونية
ﺾت اﻟﻜ ﺑﺮﻮﻧﻴﺔ
اﻻﻧﺧﺒﻔﻌﺎﺛﺎ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻜ ﺑﺮﻮﻧﻴﺔ
2019
2019
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت

34
34

60
60

ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ  /ﺳﻨﻮﻳﺎ ً
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ  /ﺳﻨﻮﻳﺎ ً

ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ

2024
2024
ﺗﺨﻔﻴﺾ
ﺗﺨﻔﻴﺾ

%
26
%26

26
26

ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ  /ﺳﻨﻮﻳﺎ ً
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ  /ﺳﻨﻮﻳﺎ ً

ﻣﻦ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺑﺨﻔـﺾ ) 130ﻣﻠﻴـﻮن ﻃـﻦ(
ﻃﺎـخﻦ(
130رﻳﻣﻠﻴ
2030ﻤﻤ
ﻬﺎﻳﻦــاﻟﺔﺘﺰام اﻟ
ﻧﻣ
ﺲـ ﻟﻮﻠنﻤﻨــ
ﺾـ )ﺔ ﺑــﺎ
ﺨﻔـﺎﻗﻴـ
ﻜـﺔﺐﺑ اﺗ
ﺣﻠﺴـ
2015ــﺔ  2030ﺣﺴــﺐ اﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ ﺑــﺎرﻳﺲ ﻟﻠﻤﻨــﺎخ
ﻧﻬﺎﻳ
2015

2024
2024
• اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎد اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻲ.
ﺻﻮ
ﻲﻴﺎاﻟﻮ
ﻜﻟﺘﺮﺑﻨﺎﻮﻧﺿﻲﺢ .اﻟﻌﻜﺴﻲ
ﺤﺮالرﻳإﻟﺔﻰاﻟاﻟﻰﺤﺗﻴﺎﻘﻨدﻴاﻟﺔ ا
ت اﻟ
•• اﻟاﺘﻟﺤﻤﻮﺴلﺎﻫﻣﻤﻦ اﺔﻟﺘﻓﻘﻨ
ﺴﺎﺤﺋﺮاﻞر.ﻳﺔ اﻟﻰ ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎﺿﺢ اﻟﻌﻜﺴﻲ
تﻟ اﻟ
•• اﻟاﺘﻟﺘﺨﻠﺤﻮ
ﺺل ﻣﻣﻦﻦ ااﻟﻟﺘﻮﻘﻗﻨﻴﻮﺎد ا
ﻲ اﻟﻮﻄﻗﺎﻮﻗدﺔااﻟﻟﺴ
ﺺر ﻣﻓﻦ
ﻤﺎﺘﺋﺠﻞ.ﺪدة ﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج
•• ا اﻻﻟﺘﺳﺨﺘﻠﺜﻤﺎ
ﻈاﻮﻹﻧﻣﺘﺎﺔجاﻧﺘﺎج ﻳﻨﺒﻊ3
ﻰ اﻞﻟﻐﺎﻣزﻨ ﻓ
ﻤﺘﻮﺠد اﺪﻟدﺴةﺎﺋﻟﺘﻞ ا
ﻄاﺎﻗمﺔاﻟاﻟﻮﻗ
ﺳﺘاﻟﺨﺪ
•• اﻟاﺘﻻﺤﻮ
ﻈﻲﻮﻣﻣﺎﻨت
ﺸﻟﻐﻴ
ﺳﺘلﺜﻤﻣﺎرﻦ اﻓﻲ
650ﻳﻨﺒﻊ3
ﻲ إﻮﻧﺘﻣﺎﺔج اﻧﺘﺎج
ﺴﺎﻲﻋﺪﻣﻨﻓﻈ
ﻰ ﺑاﻟﻤﻐﺎﺎ ﻳز ﻓ
•• ز اراﻟﺘﻋﺤﺔﻮ5لﻣﻣﻠﻴﻦﻮ انﺳﺘﺷﺨﺠﺪﺮاةمﺑ اﻟﺤﻠﻮﻮﻗلﻮدﻋاﺎﻟمﺴﺎﺋﻞ اﻟ
،2030
ﺴ ﺑﺠﺤﻴﻠﻦﻮل ﻋﺎم  ،2030ﺑﻤﺎ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج 650
ﻛﺮة
ﺷهـﺠ
|52021ﻃﻣﻦﻠﻴ
•
1443ﻷ
1442ﻣﻮ-ﻦن ا
السنويﻋﻮﺔن
التقرير ﻣزﻠراﻴ
ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﻷﻛﺴﺠﻴﻦ

إسهامﻔﺾ
ﺧ
المؤسسة في مبادرة السعودية الخضراء
ﺧ ﻔﺾ

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺴﺎﺋﻞ
ك اﻟﻮ ًﻗﻮد اﻟﺴﺎﺋﻞ
اﺳﺘﻬﻼ
تمامــا حجــم مســؤوليتها فــي تســريع الجهــود لمواجهــة
تــدرك المؤسســة

10.8
10.8
0
0

2019المناخــي ،وقــد انعكــس ذلــك فــي خططهــا وأهدافهــا الطموحــة
تحدّيــات التغيّــر
ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻔﺾ
الســعودية الخضــراء.
واســتراتيجيتها الداعمــة لمبــادرة
ً

2019

%
100
%100
ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻔﺾ

ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ

ﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎ ً
اعـﻮن
وأطلقــت المؤسســة مبادرتهــا لزﻣرﻠﻴ
مالييــن شــجرة علــى مســاحة ( )12مليــون متــر
ـة ﻃ()5

مربــع ،ستُســهم فــي التخلــص مــن ( )120ألــف طــن ســنويا ً مــن االنبعاثــات الكربونيــة.

2024
2024
2030

2029

ﻃﻦ

2028

ﻃﻦ
2027

2026

 550أﻟﻒ

 550أﻟﻒ

 600أﻟﻒ

 550أﻟﻒ ﺧﻔﺾ
ﺾك اﻟﻐﺎز
اﺳﺧﺘﻔﻬﻼ
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻐﺎز
 550أﻟﻒ

2019
2019

2024
2024

715
715

ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة
ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة
ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

410
410

ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة
ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ
ﻣﻠﻴﻮن وﺣﺪة
ﺣﺮارﻳﺔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ

2025

2024

2023

2022

 650أﻟﻒ

 650أﻟﻒ

 600أﻟﻒ

 300أﻟﻒ

ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻔﺾ
ﻧﺴﺒﺔ ﺧﻔﺾ

%
43
%43
ﻣﻦ ﻛﻤﻴـﺔ اﺳـﺘﻬﻼك
ﺳـﺘﻬﻼك
ﻛﻤ
ﺸﻴـﻐﺔﻴﻠاﻲ
اﻟﻣﻐﺎﻦز اﻟﺘ
اﻟﻐﺎز اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
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أهداف المؤسسة في مبادرة السعودية الخضراء
مبادرات لها تأثير إيجابي في دعم أهداف مبادرة السعودية الخضراء
•مبادرات مجتمعية مثل :حديقة الحي والزراعة المنزلية.
•مبادرة زراعة أشجار المانجروف (القرم).
•زراعة األشجار البرية المناسبة للبيئة المحلية.
•مكافحة التغيّر المناخي ضمن جهود المملكة لتحقيق المستهدفات العالمية.
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االستدامة
•إعــداد تقاريــر االســتدامة الســنوية وفــق المعاييــر الدوليــة المعتمــدة
(المعاييــر الوطنيــة لالســتدامة ،معاييــر المبــادرة العالميــة لكتابــة التقاريــر
 ،GRIمعاييــر .)ISO 26000
•بنــاء منهجيــة شــاملة واســتدامة وفــق المحــاور الرئيســية للبيئــة،
المجتمــع والحوكمــة.
•اختيــار المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة للمشــاركة فــي دراســة
شــركة ( )PWCالعالميــة بخصــوص االســتدامة وأفضــل الممارســات
الخاصــة بهــا فــي الشــركات العالميــة الرائــدة.

استراتيجية االستدامة ESG
البيئة
التأثي ــر المباش ــر والغي ــر مباش ــر
لالنبعاث ــات ،التل ــوث والنفاي ــات.

المجتمع
التأثيــر المباشــر والغيــر مباشــر
علــى المجتمــع.

الحوكمة
التأثيـــر المباشـــر والغيـــر مباشـــر علـــى حوكمـــة المؤسســـة مـــن
خـــال الشـــفافية ،إدارة المخاطـــر ،وســـرية البيانـــات.
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الطاقة المتجددة
تســتهدف المؤسســة التوســع فــي اســتخدام تقنيــات الطاقــة
المتجــددة فــي منظومــات إنتــاج الميــاه المحــاة الجديــدة وأنظمــة
النقــل لإلســهام فــي تحقيــق مســتهدفات خفــض االنبعاثــات وتقليــل
التكاليــف.
وتمتلــك المؤسســة منظومــات إنتــاج تعمــل بالطاقــة المتجــددة ،منهــا
منظومــة إنتــاج الخفجــي ،وتبلــغ نســبة الطاقــة المتجــددة مــن إجمالــي
اســتهالك الكهربــاء فــي المنظومــة ( ،)% 25واعتمــدت المؤسســة
اســتراتيجية التوســع فــي اســتخدام الطاقــة النظيفــة ،وأطلقــت عــدة
مبــادرات لتحقيــق هــذه المســتهدفات لالســتفادة منهــا في جميــع مجاالت
خدمــات الميــاه ،مــع بــدء تنفيــذ مشــروع اســتخدام الطاقــة النظيفــة بنســبة
( )%20فــي منظومــات إنتــاج الجبيــل .كمــا تعمــل المؤسســة علــى تقديــم
نمــوذج ناجــح فــي اســتخدامات الطاقــة البديلــة ،وذلــك باســتهداف تزويــد
عــدد مــن األصــول بالطاقــة المتجــددة باإلضافــة إلــى اســتخدام التوربينــات
الهيدروليكيــة لتحويــل الطاقــة الحركيــة الناتجــة عــن تدفــق الميــاه إلــى
طاقــة كهربائيــة لتوليــد طاقــة نظيفــة.

توربينة هيدروليكية لتوليد الطاقة من تدفق مياه الرجيع ونقل المياه في األنظمة المعدلة
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الطاقة المتجددة
الجدوى االقتصادية من إضافة الطاقة المتجددة

إجمالي استهالك الطاقة المتجددة المستهدفة
وحدات اإلنتاج بالساحل
الغربي بطاقة تصميمية
إجمالية ()44.9
ميجاوات ساعة

أنظمة نقل المياه بين
الجبيل والرياض –
المرحلة الثالثة
بطاقة تصميمية ()106

الموقع

التكلفة بعد تنفيذ الطاقة
المتجددة (مليون ريال)

نظام نقل الجبيل
الرياض
(المرحلة الثانية)

20.3

نظام نقل رأس
الخبر الرياض
(المرحلة الثالثة)

18.4

تكلفة شراء

الكهرباء (مليون ريال)

45.6

41.5

ميجاوات ساعة

أنظمة نقل رأس الخير
والرياض
بطاقة تصميمية ()110

وحدات اإلنتاج
بالساحل الغربي

8.6

18.8

ميجاوات ساعة

اإلجمالي
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105.9
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موثوقية التشغيل
واإلمداد

موثوقية التشغيل واإلمداد
ُتعــد موثوقيـــة التشـــغيل واإلمــداد مـــن أهـــم المرتكـــزات التــــي تعــــزز
رؤيــــة المؤسســــة لضمــــان وصــــول الميــــاه بجــودة وكفــــاءة عاليـة
للمســـتفيدين.
ويرتكـــز ضمـــان أمـــن اإلمــداد فـــي قـــدرة االســتجابة علـــى ارتفــــاع طلــــب
الميــــاه المســــتمر ،حيــث تمتلــك المؤسســة ( )32منظومــة إنتــاج فــي
المملكــة موزعــة علــى الســاحل الشــرقي والســاحل الغربــي .وقــد بلغــت
كميــة الميــاه المنتجــة عــام 2021م قرابــة ( )1.974مليــون متــر مكعــب
مــن الميــاه المحــاة حيــث تــم إنتــاج ( )1.070مليــون متــر مكعــب مــن
منظومــات اإلنتــاج بالســاحل الشــرقي بنســبة ( ،)%54و( )904مالييــن متــر
مكعــب مــن منظومــات الســاحل الغربــي بنســبة ( )% 46مــن إجمالــي
إنتــاج المؤسســة ،فيمــا بلغــت كميــة الطاقــة الكهربائيــة المولــدة مــن
منظومــات المؤسســة ( )47مليــون ميجــاوات ســاعة ،تــم توليــد ()33.7
مليــون ميجــاوات ســاعة فــي الســاحل الشــرقي بنســبة ( ،)% 71و()13.6
مليــون ميجــاوات ســاعة بالســاحل الغربــي بنســبة ( )% 29مــن إجمالــي
كميــة الطاقــة الكهربائيــة المولــدة.
وتواصــل المؤسســة جهودهــا لتعزيــز مصــادر الميــاه المحــاة فــي مناطــق
المملكــة مــن خــال تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع الرأســمالية ،وتعزيــز
مشــاركة المحتــوى المحلــي .وفيمــا يلــي أهــم إنجــازات المؤسســة فــي
مجــال زيــادة موثوقيــة إمــداد الميــاه:
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تطور معامل السعة والتواجدية إلنتاج المياه

معامل السعة المتاحة لمنظومات
اإلنتاج بالمؤسسة

%99.2

2021

%99

%98

2020

2019
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معامل التواجدية للمياه
لمنظومات اإلنتاج بالمؤسسة

%99.61
%94

2018

2021

%99.4

%99

2020

2019

تطور قدرة المؤسسة في كمية
اإلنتاج اليومي للمتر المكعب
()2021 - 2017

تطور إجمالي كميات اإلنتاج (مليار
متر مكعب) ()2021 - 2017

%96

2018
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كميات إنتاج منظومات المؤسسة (مليون متر مكعب) عام 2021
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺨﻔﺠﻲ

اإلجمالي

21,9
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻧﺘﺎج رأس اﻟﺨﻴﺮ

وﺣﺪات اﻹﻧﺘﺎج

380,3

77,5

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻧﺘﺎج ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﺠﺒﻴﻞ

1,974

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻧﺘﺎج ﻳﻨﺒﻊ

441,1

292,7

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻧﺘﺎج ﺗﺤﻠﻴﺔ اﻟﺨﺒﺮ

227,2

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻧﺘﺎج ﺟﺪة

121,3
إنتاج المياه

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ
1884

2021

2020
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مليون متر مكعب

1974

370,1
م/3ﻳﻮم

ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﺸﻘﻴﻖ

42
58
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الوحدات المتنقلة
اســتثمرت المؤسســة فــي قدراتهــا البشــرية وخبراتهــا المتراكمــة لتوطيــن
المعرفــة الهندســية والفنيــة فــي إنشــاء منظومــات إنتــاج تحليــة الميــاه،
وبالتالــي عملــت المؤسســة ،ممثّلــة فــي كوادرهــا المتمي ّــزة ،علــى ابتــكار
الوحــدات المتنقلــة بســعات إنتاجية تصل إلــى ( )2,000و( )5,000و()10,000
متــر مكعــب يوميــاً.
وهــي وحــدات ذات كفــاءة عاليــة فــي إنتــاج المتــر المكعــب مــن الميــاه بأقــل
اســتهالك للطاقــة ،حيــث إن هــذا االبتــكار حقــق رقمــا ً غيــر مســبوق يصــل إلــى
( )2.27كيلــووات ســاعة لــكل متــر مكعــب يوميــاً .وتســتهدف المؤسســة بنــاء
وحــدات جديــدة تصــل ســعاتها اإلنتاجيــة إلــى ( )50,000متــر مكعــب يوميــاً.
وتــم هــذا العمــل بأيــدي كــوادر التحليــة الســعوديين الذيــن جعلوا من هــذه التقنية
عنصــر جــذب لكثيــر مــن الشــراكات االســتثمارية فــي مجــال وحــدات التحليــة
المتنقلــة بدايــة مــن الفكــرة مــرورا ً بالتصميــم والتنفيــذ ،وانتهــا ًء بالتشــغيل.
ونُ ّفــذت هــذه الوحــدات التــي تعمــل بتقنيــة التناضــح العكســي الصديقــة للبيئــة
بأحــدث المواصفــات والمقاييــس العالميــة لتطويــر سالســل اإلمــداد ،وخفــض
التكاليــف التشــغيلية ،وتحقيــق عوائــد ماليــة ،مــع ســهولة فــك ونقــل كامــل
أجــزاء الوحــدة.
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محطات تنقية المياه الجوفية والسدود

ُتعــد محطــات تنقيــة الميــاه الجوفيــة والســدود التابعــة لــوزارة البيئــة والميــاه والزراعــة رافــدا ً
لمصــادر الميــاه ،وتنوعــا ً لمصــادر الميــاه بتلــك المناطــق مــن خــال طاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى
( )344,000متــر مكعــب يوميــاً ،حيــث تتولــى المؤسســة اإلشــراف علــى محطــات التنقيــة
التاليــة:

محطات تنقية سد حلي

تقــع محطــة تنقيــة ســد وادي حلــي شــمال شــرق مركــز حلــي بمنطقــة مكــة المكرمــة بســعة إنتاجيــة تبلــغ
( )100,000متــر مكعــب يومياً.

محطات تنقية مربة

تقــع وحــدات تنقيــة ميــاه مربــة علــى ســد وادي عتــود بمركــز مربــة فــي منطقــة عســير ،بســعة إنتاجيــة تبلــغ
( )75,000متــر مكعــب يوميــاً.

محطات تنقية بيش

تقــع وحــدات تنقيــة ميــاه ســد وادي بيــش بمركــز الفطيحــة شــمال شــرق منطقــة جــازان بســعة إنتاجيــة تبلــغ
( )150,000متــر مكعــب يوميــاً ،وهــي أكبــر وحــدات التنقيــة إنتاجــاً.

محطات تنقية (االبار)

اســتفادت المؤسســة مــن األصــول مــن خــال إنشــاء وتركيــب وحــدة تنقيــة ميــاه خيبــر وتشــغيل المحطــة
بطاقــة إنتاجيــة تصــل إلــى ( )9,000متــر مكعــب يوميــاً ،لتحســين جــودة الميــاه ،واإلســهام فــي التوســع
الزراعــي لزيــادة المناطــق الخض ـراء باالســتفادة مــن الرجيــع تحقي ًقــا لرؤيــة المملكــة .2030
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محفظة المشاريع
فــي ســبيل تحقيــق األمــن المائــي لمناطــق المملكــة تبــذل المؤسســة جهــودا ً كبيــرة فــي تخطيــط وتنفيــذ المشــاريع العمالقــة المتعلقــة بصناعــة التحليــة ،تشــمل:
منظومــات إنتــاج تحليــة وتنقيــة وأنظمــة نقــل الميــاه ،إضافــة إلــى دراســة وإعــداد مواصفــات المشــاريع الجديــدة باتبــاع أفضــل التصاميــم والتقنيــات التــي ُتســهم فــي
خفــض تكلفــة اإلنتــاج مــن الميــاه المحــاة.

التكاليف
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

47.29
ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻟﻠﺨﺰن

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻨﻘﻞ

14.19

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ

1.09

0.7

24.60

6.25

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل
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اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻷﻣﻨﻴﺔ

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻷﺧﺮى

0.09

0.37

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل

ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل
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مشاريع المؤسسة المساهمة في تعزيز األمن المائي في مختلف مناطق المملكة
تعكــس المشــاريع التنمويــة العمالقــة التــي تتبنّاهــا
المؤسســة حجــم التحديــات التــي نجحــت فــي
تجاوزهــا ،وكذلــك حجــم اإلنجــازات التــي تعــزز ريــادة
المملكــة عالميــا ً فــي صناعــة التحليــة ونقــل الميــاه
جــزة والتــي
المحــاة ،وفيمــا يلــي أبــرز المشــاريع المن َ
تحــت التنفيــذ والمســتقبلية.
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مكة المكرمة
المشاريع المنجزة
بســواعد أبنــاء الوطــن ،وبحلــول هندســية ابتكاريــة ،شــهدت منطقــة مكــة
المكرمــة طفــرة كبيــرة فــي المشــاريع الهادفــة لتأميــن الميــاه ،ومواكبــة التنميــة
المتســارعة لتحســين جــودة الحيــاة ،ومــن أهــم المشــاريع المنجــزة فــي المنطقــة:
نظام نقل مياه رابغ  -جدة  -مكة المكرمة
ضع ــت المؤسس ــة الخط ــط والدراس ــات إلنش ــاء مش ــروعها العم ــاق ال ــذي يُع ــد أح ــد
أط ــول أنظم ــة نق ــل المي ــاه ف ــي العال ــم وه ــو مش ــروع أنظم ــة نق ــل مي ــاه راب ــغ ج ــدة
مكـــة وهدفـــه الرئيســـي تأميـــن المنطقـــة بالميـــاه لمواكبـــة التنميـــة المتســـارعة
لتحس ــين ج ــودة الحي ــاة.
يعمـــل المشـــروع علـــى نقـــل ميـــاه البحـــر األحمـــر المحـــاة غربـــي الســـعودية إلـــى
مس ــافات طويل ــة تزي ــد ع ــن ( )650كيلومت ــر إل ــى ( )15محافظ ــة وقري ــة ومركــزاً ،ق ــد
ت ــم تصمي ــم المش ــروع بأي ــدي ك ــوادر وطني ــة.
يبلــغ قطــر أنابيــب النقــل ( )80بوصــة ،تعتمــد علــى ( )4محطــات ضــخ بســعة تصميميــة
( )1.3مليـــون م /3يـــوم ،و( )36مضخـــة رئيســـية وتعزيزيـــة ،باإلضافـــة إلـــى ( )47خـــزان
بس ــعة إجمالي ــة ( )1.8ملي ــون م.3
يغــذ ّي ه ــذا المش ــروع العم ــاق منطق ــة مك ــة المكرم ــة ،وتش ــمل خدمات ــه :ج ــدة
– الجم ــوم  -راب ــغ  -خلي ــص  -ث ــول – القضيم ــة ،وكذل ــك مراك ــز ألول م ــرة تصله ــا
المي ــاه المح ــاة ،وه ــي :صعب ــر  -كلي ــة  -األب ــواء – نويب ــع.
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مكة المكرمة
المشاريع المنجزة
نظام نقل مياه عرفات  -الطائف
بصالب ــة جب ــال الس ــروات الممت ــدة وعل ــو جب ــال اله ــدى الش ــماء كان ع ــزم المؤسس ــة
كبيــرًا لتج ــاوز التحدي ــات واختص ــار المس ــافات التزامً ــا بمس ــؤوليتها الكب ــرى الس ــتدامة
أمــن المملكــة المائــي ،وإيصــال الميــاه المحــاة إلــى كل المناطــق المســتفيدة .ونفــذت
المؤسســة مشــروعها الضخــم لمحطــات الضــخ ،وتمديــد خطــوط أنظمــة نقــل الميــاه
عرف ــات – الطائ ــف .ويُع ــد ه ــذا المش ــروع أح ــد أب ــرز المش ــاريع التنموي ــة ف ــي المملك ــة،
حيــث اســتمرت أعمــال ماكينــة الحفــر لمــدة ( )559يــوم عمــل بمعــدل ( )13.104ســاعة
متواصل ــة اخترق ــت واح ـدًا م ــن أكث ــر جب ــال العال ــم صعوب ـ ً
ـة ف ــي التضاري ــس بأط ــول نف ــق
ف ــي العال ــم م ــن نوع ــه مخص ــص لنق ــل المي ــاه به ــذا القط ــر البال ــغ ( )8.4مت ــر ،وبط ــول
( )12.5كيلومتـــر ،ونجحـــت المؤسســـة بســـواعدها الوطنيـــة فـــي التشـــغيل المبكـــر
ف ــي يولي ــو 2021م قب ــل التاري ــخ المخط ــط بـــ( )4أش ــهر ،حي ــث ت ــم تش ــغيل المش ــروع
بكام ــل طاقت ــه التصميمي ــة دون تأثي ــر عل ــى توزي ــع الحص ــص التش ــغيلية المتف ــق عليه ــا
م ــع الجه ــات الخارجي ــة ،وأس ــهم ه ــذا المنج ــز الكبي ــر ف ــي زي ــادة س ــعة الخ ــزن بالطائ ــف
م ــن ( )400أل ــف م 3إل ــى ( )1.08ملي ــون م ،3وزي ــادة كمي ــة المي ــاه للطائ ــف م ــن ()310
أل ــف م/3ي ــوم إل ــى ( )486أل ــف م/3ي ــوم ،وزي ــادة كمي ــة المي ــاه للباح ــة م ــن ( )40أل ــف
م /3ي ــوم إل ــى ( )80أل ــف م/3ي ــوم خ ــال صي ــف 2021م بع ــد دخ ــول نظ ــام نق ــل مي ــاه
الطائـــف  -تربة/رنية/الخرمـــة بســـعة تصميميـــة ( )156,4ألـــف م/3يـــوم ،وبعـــد ذلـــك
تم ــت ترقي ــة النظ ــام لمحط ــة ض ــخ ع ــردة التابع ــة للمؤسس ــة وزي ــادة ق ــدرات الض ــخ
لتص ــل إل ــى ( )100أل ــف م/ 3ي ــوم.
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نظام نقل مياه الطائف (تربة – رنية – خرمة)

اســـتكما ًال إلنجـــازات المؤسســـة الحيويـــة التـــي تُســـهم فـــي تعزيـــز مصـــادر الميـــاه
المح ــاة ،ت ــم االنته ــاء م ــن تنفي ــذ وتش ــغيل نظ ــام نق ــل مي ــاه الطائ ــف إل ــى محافظ ــات
تربـــة ورنيـــة وخرمـــة بســـعة تصميميـــة ( )156,3ألـــف م/3يـــوم.

إنشاء ( )5خزانات بمنظومة إنتاج الشعيبة

تعزيـــ ًزا الســـتدامة الميـــاه المحـــاة بمنطقـــة مكـــة المكرمـــة ،أنهـــت المؤسســـة
تنفي ــذ مش ــروع إنش ــاء ( )5خزان ــات بمنظوم ــة إنت ــاج الش ــعيبة  -المرحل ــة الرابع ــة بس ــعة
تصميميـــة تبلـــغ ( )140ألـــف م /3خـــزان.

إنشاء منظومة إنتاج الليث
فـــي إطـــار تعزيـــز منظومـــة الميـــاه المحـــاة بمنطقـــة مكـــة المكرمـــة تـــم تنفيـــذ
مش ــروع منظوم ــة إنت ــاج اللي ــث  -المرحل ــة الرابع ــة بتقني ــة التناض ــح العكس ــي بس ــعة
تصميميـــة تبلـــغ ( )42,5ألـــف م/3يـــوم.
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مكة المكرمة
مشاريع تحت التنفيذ
بلــغ عــدد المشــاريع التــي ال تــزال تحــت التنفيــذ فــي منطقــة مكــة المكرمــة ()8
مشــاريع تســتهدف دعــم منظومــة اإلنتــاج ،ورفــع الســعة التصميميــة ،ومســتويات
الخــزن ،لتشــمل:
مشروع منظومة انتاج الشعيبة المرحلة الخامسة

تبلغ السعة التصميمية ( )600ألف م/3يوم وتاريخ اإلنجاز في النصف األول من عام  2023م

مشـــروع إنشـــاء محطـــة تحويـــل كهربائيـــة لتزويـــد منظومـــة إنتـــاج الشـــعيبة
بالكهربـــاء
بسعة ( 400م.ف.أ) وتاريخ اإلنجاز في النصف األول من عام 2022م

مشروع الخزن االستراتيجي في مكة المكرمة ،والطائف
عدد ( )17خزان بسعة إجمالية تبلغ ()2.89مليون م. 3

نظام نقل مياه محافظة القنفذة

تبلغ السعة التصميمية ( )75ألف م/3يوم وتاريخ اإلنجاز في النصف األول من عام 2022م

تزويد محطة الضخ لمشروع رابغ بالطاقة الكهربائية

تاريخ اإلنجاز في النصف الثاني من عام 2022م

نظام نقل المياه إلى خزانات شمال جدة

تبلغ السعة التصميمية ( )560ألف م/3يوم وتاريخ اإلنجاز في النصف الثاني عام  2022م

إنشاء مقر أمن منشآت التحلية في منطقة مكة المكرمة
تاريخ اإلنجاز النصف األول من عام  2023م

إعادة تأهيل خزان المليون في مدينة مكة

تاريخ اإلنجاز في النصف األول من عام 2022م
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مكة المكرمة
المشاريع المستقبلية
مــا بيــن مشــاريع اســتبدال منظومــات اإلنتــاج وإنشــاء وحــدات التنقيــة ومحطــات الضــخ والخزانــات ،تخطــط المؤسســة لتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع التنمويــة الهادفــة
إلــى تعزيــز مصــادر الميــاه المحــاة ،ورفــع مســتوى األمــن المائــي فــي منطقــة مكــة المكرمــة ،وفيمــا يلــي أبرزهــا:
منظومة انتاج مياه الشعيبة المرحلة السادسة

نظام نقل مياه وادي قديد

اس ــتبدال منظوم ــات إنت ــاج الش ــعيبة الحراري ــة (المرحل ــة الثاني ــة) بمنظوم ــة إنت ــاج تعم ــل
بالتناض ــح العكس ــي بس ــعة تصميمي ــة تبل ــغ ( )545أل ــف م/3ي ــوم.

مشروع إنشاء نظام نقل وادي قديد بسعة تصميمية تبلغ ( )7.5ألف م/3يوم.

مشروع إنشاء وحدة تنقية سد حلي
إنشاء وحدة تنقية سد حلي بسعة تصميمية تبلغ ( )75ألف م/3يوم.

نظام نقل مياه القوز وحلي
إنشاء نظام نقل مياه القوز وحلي بسعة تصميمة تبلغ ( )30ألف م/3يوم.

ترقية خط نقل حلي الشعيبة
زيادة سعة خط نقل حلي الشعيبة بسعة تصميمية تبلغ ( )241ألف م/3يوم.

أنظمة نقل مياه خزانات المغمس

نظام نقل مياه الشعيبة  -قويزة

مش ــروع إنش ــاء نظ ــام نق ــل الش ــعيبة  -قوي ــزة  -المرحل ــة الثاني ــة بس ــعة تصميمي ــة تبل ــغ
( )620أل ــف م/3ي ــوم.

توصيل الكهرباء لمشروع محطات ضخ نظام نقل مياه عرفات – الطائف
إنشــاء مشــروع توصيــل الكهربــاء لمشــروع نظــام نقــل ميــاه عرفــات – الطائــف بســعة
تصميميــة تبلــغ ( 83.2م .ف .أ).

مشاريع األنظمة األمنية المتكاملة
لمنظومات إنتاج الشعيبة ،ورابغ ،وأنظمة النقل التابعة لها.

إنشاء أنظمة نقل الخزانات االستراتيجية بسعة تصميمية تبلغ ( )2.4مليون م/3يوم
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المنطقة الشرقية
المشاريع المنجزة
أســهم كل مــن مشــروع منظومــة إنتــاج الخبــر – المرحلــة األولــى ،ومشــروع نظــام نقــل ميــاه خــط تغذيــة مدينــة الملــك ســلمان ومنظومــة خــزن الميــاه المحــاة
فــي تعزيــز األمــن المائــي بالمنطقــة الشــرقية كمــا يلــي:
منظومة إنتاج الخبر  -المرحلة األولى

نظام نقل مياه خط تغذية مدينة الملك سلمان للطاقة

يُس ــهم ه ــذا المش ــروع ف ــي تعزي ــز األم ــن المائ ــي ف ــي المنطق ــة الش ــرقية ،وق ــد
انته ــت المؤسس ــة م ــن تنفي ــذ وتش ــغيل منظوم ــة إنت ــاج الخب ــر  -المرحل ــة األول ــى
(تناضـــح عكســـي) بســـعة تصميميـــة تبلـــغ ( )210ألـــف م/3يـــوم .ويســـتهدف
المش ــروع تعزي ــز منظوم ــة خ ــزن المي ــاه المح ــاة بالمنطق ــة الش ــرقية باالنته ــاء
م ــن إنش ــاء ( )2خـ ـزان بس ــعة تصميمي ــة تبل ــغ ( )100أل ــف م 3ل ــكل خـ ـران.

بسعة تصميمية تبلغ ( )50ألف م/3يوم.

مشاريع تحت التنفيذ
تعمل المؤسسة حاليًا على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الهادفة إلى تعزيز مصادر المياه المحالة في المنطقة الشرقية ،ومن أبرزها:
استبدال منظومة انتاج مياه الجبيل (المرحلة األولى)

استبدال منظومة انتاج الخبر (المرحلة الثانية)

بتقني ــة التناض ــح العكس ــي بس ــعة تصميمي ــة تبل ــغ ( )400أل ــف م/3ي ــوم وتاري ــخ
اإلنج ــاز ف ــي النص ــف الثان ــي م ــن ع ــام 2022م.

بتقني ــة التناض ــح العكس ــي بس ــعة تصميمي ــة تبل ــغ ( )630أل ــف م/3ي ــوم وتاري ــخ
اإلنج ــاز ف ــي النص ــف الثان ــي م ــن ع ــام 2022م.

استبدال منظومة انتاج مياه الجبيل (المرحلة الثانية)

نظام نقل مياه خط التغذية لمحافظة الخفجي

بســعة تصميميــة تبلــغ ( )1مليــون م/3يــوم وتاريــخ اإلنجــاز فــي النصــف الثانــي مــن
عــام 2024م.
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المنطقة الشرقية
مشاريع تحت التنفيذ
خط أنابيب الجبيل – مدن المنطقة الشرقية

نظام نقل مياه خط تغذية مدينة الملك خالد العسكرية

بس ــعة تصميمي ــة تبل ــغ ( )900أل ــف م/3ي ــوم وتاري ــخ اإلنج ــاز ف ــي النص ــف الثان ــي م ــن
ع ــام 2022م.

بس ــعة تصميمي ــة تبل ــغ ( )47.9أل ــف م/3ي ــوم وتاري ــخ اإلنج ــاز ف ــي النص ــف الثان ــي م ــن
ع ــام 2022م.

نظام نقل مياه الخبر  -الدمام  /حي الجامعة

تزويد نظام نقل المياه من حقل الطفيح إلى خزانات منظومات
إنتاج الجبيل للطاقة الكهربائية

بس ــعة تصميمي ــة تبل ــغ ( )600أل ــف م/3ي ــوم وتاري ــخ اإلنج ــاز ف ــي النص ــف الثان ــي م ــن
ع ــام 2022م.

نظام نقل المياه من حقل الطفيح إلى خزانات منظومة إنتاج الجبيل

تركيـــب نظـــام الطاقـــة الشمســـية والمولـــدات الكهربائيـــة لنظـــام نقـــل الطفيـــح
وتاري ــخ اإلنج ــاز ف ــي النص ــف الثان ــي م ــن ع ــام 2022م.

بس ــعة تصميمي ــة تبل ــغ ( )110أل ــف م/3ي ــوم وتاري ــخ اإلنج ــاز ف ــي النص ــف األول م ــن
عـــام 2022م.
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المنطقة الشرقية
المشاريع المستقبلية
تســتهدف المؤسســة تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع التنمويــة تشــمل مشــاريع أنظمــة نقــل للميــاه المحــاة ،ومشــاريع أمنيــة متكاملــة ،باإلضافــة إلــى مشــاريع طاقــة
فــي المنطقــة الشــرقية كمــا يلــي:
مشاريع األنظمة األمنية المتكاملة

محطة التحويل المركزية بالجبيل

لمنظومـــات إنتـــاج الخبـــر والجبيـــل ،وأنظمـــة النقـــل التابعـــة لهـــا ،باإلضافـــة إلـــى
أنظمـــة نقـــل رأس الخيـــر.

تصميــم وتوريــد وتنفيــذ محطــة التحويــل المركزيــة الجديــدة بالجبيــل (230/380
ك.ف.أ) وربطهــا بالشــبكة الكهربائيــة.

محطة التحويل الكهربائي بالخبر

مشروع استبدال أغشية منظومات رأس الخير

بسعة تصميمية تبلغ ( 400م .ف .أ)

لزيـــادة اإلنتـــاج ،وتخفيـــض تكاليـــف الصيانـــة التشـــغيلية ،ورفـــع جـــودة الميـــاه
المنتجـــة مـــن البحـــر.

نظام نقل مياه الخبر – الهفوف المرحلة الثانية
مش ــروع إنش ــاء نظ ــام نق ــل مي ــاه الخب ــر – الهف ــوف بس ــعة تصميمي ــة ( )500أل ــف
م/3ي ــوم.
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المنطقة الوسطى
تواكــب المؤسســة النمــو المتســارع فــي المنطقــة الوســطى علــى كافــة
األصعــدة العمرانيــة واالقتصاديــة ،وتعمــل علــى تحقيــق مســتهدفاتها مــن
خــال تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع الحيويــة لتعزيــز المصــادر الميــاه المحــاة،
وزيــادة األمــن المائــي فــي المنطقــة ،كمــا يلــي:
التنفيذ
oمشاريع تحت
المنجزة
المشاريع
نظام نقل مياه الجبيل  -الرياض (المرحلة الثالثة)

بســعة تصميميــة تبلــغ ( )1.2مليــون م/3يــوم وتاريــخ اإلنجــاز فــي النصــف الثانــي
مــن عــام 2022م.

خزان الخرج

إنش ــاء خــزان الخ ــرج بس ــعة تصميمي ــة تبل ــغ ( )50أل ــف م 3وتاري ــخ اإلنج ــاز ف ــي
النص ــف األول م ــن ع ــام 2022م.

المشاريع المستقبلية
تخطــط المؤسســة لتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع التنمويــة فــي منطقــة الريــاض،
واإلســهام فــي تعزيــز مصــادر الميــاه المحــاة ،وزيــادة األمــن المائــي كمــا يلــي:
الخطوط الجديدة لتغذية مدينة الرياض 2
مش ــروع إنش ــاء خط ــوط الري ــاض الجدي ــدة بس ــعة تصميمي ــة تبل ــغ ( )1.5ملي ــون م/3
ي ــوم

إعادة إعمار خط الجبيل  -الرياض A,B

إعــادة تأهيــل وإعمــار نظــام نقــل ميــاه الجبيــل الريــاض بهــدف رفــع موثوقيــة وســعة
اإلمــداد لمنطقــة الريــاض ،وضمــان القــدرة علــى اســتيعاب كميــات الميــاه المنتجــة
مــن منظومــات إنتــاج الجبيــل المســتقبلية.

نظام نقل المياه لمحافظات جنوب منطقة الرياض (المرحلة األولى)
(الخرج ،الدلم ،الحوطة ,الحريق)
لمحافظ ــات جن ــوب منطق ــة الري ــاض (المرحل ــة األول ــى) (الخ ــرج ،الدل ــم ،الحوط ــة،
الحري ــق) بس ــعة تصميمي ــة تبل ــغ ( )350أل ــف م/3ي ــوم.

نظام نقل المياه لمحافظات جنوب منطقة الرياض (المرحلة الثانية)
(األفالج ،السليل ،وادي الدواسر)
لمحافظـــات جنـــوب منطقـــة الريـــاض (المرحلـــة الثانيـــة) (األفـــاج  ،الســـليل ،وادي
الدواســـر) بســـعة تصميميـــة تبلـــغ ( )151ألـــف م/3يـــوم
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منطقة جازان
المشاريع المنجزة
أكملــت المؤسســة تنفيــذ عــدد مــن المشــاريع التــي أســهمت ،وال تــزال
ُتســهم ،فــي تعزيــز األمــن المائــي بمنطقــة جــازان وتشــمل:
نظام نقل مياه الشقيق  -جازان

يشـــكّل المشـــروع تعزيـــ ًزا لألمـــن المائـــي فـــي منطقـــة جـــازان .وقـــد انتهـــت
المؤسس ــة م ــن تنفي ــذ وتش ــغيل نظ ــام نق ــل الش ــقيق  -ج ــازان ضم ــن مش ــروع
أنظم ــة نق ــل الش ــقيق  -المرحل ــة الثالث ــة بس ــعة ( )270أل ــف م/3ي ــوم.

ترقية نظام نقل مياه (الشقيق – عكاد)

يه ــدف إل ــى تعزي ــز منظوم ــة نق ــل المي ــاه المح ــاة ف ــي منطق ــة عس ــير ،م ــن
تنفي ــذ أعم ــال نظ ــام نق ــل مي ــاه الش ــقيق  -ع ــكاد بترقي ــة نظ ــام النق ــل م ــن
ســـعة ( )150ألـــف م/3يـــوم إلـــى ( )250ألـــف م/3يـــوم ،لتلبيـــة الطلـــب علـــى
المي ــاه المح ــاة بم ــدن ومحافظ ــات منطق ــة ج ــازان.

إنشاء عدد ( )3خزانات

مشاريع تحت التنفيذ
تواصــل المؤسســة تنفيــذ عــدة مشــاريع فــي منطقــة جــازان ُتســهم فــي
دعــم منظومــات اإلنتــاج والنقــل بالمنطقــة ،وهــي:
مشروع استبدال منظومة إنتاج الشقيق (المرحلة األولى) .
بس ــعة تصميم ــة ( )400أل ــف م/3ي ــوم وتاري ــخ اإلنج ــاز ف ــي النص ــف األول م ــن
ع ــام 2022م.

األمن الشامل لمنظومة إنتاج الشقيق

رف ــع الجاهزي ــة األمني ــة لمنطق ــة ج ــازان وتاري ــخ اإلنج ــاز ف ــي النص ــف األول م ــن
عـــام 2023م.

إنشاء مقر أمن المنشآت بالمنطقة الجنوبية

ف ــي محط ــة ض ــخ رق ــم ( )2بمرب ــة ،خـ ـزان نعم ــان ،خـ ـزان ع ــكاد ،محط ــة ض ــخ
أح ــد رفي ــدة ،منظوم ــة إنت ــاج الش ــقيق محط ــة ض ــخ رق ــم ( )3وتاري ــخ اإلنج ــاز ف ــي
النص ــف الثان ــي م ــن ع ــام 2022م.

تعزي ــز منظوم ــة خ ــزن إنت ــاج الش ــقيق بمنطق ــة ج ــازان باالنته ــاء م ــن أعم ــال
إنشـــاء عـــدد ( )3خزانـــات بســـعة إجماليـــة ( )420ألـــف م .3

نظام نقل وخزن المياه بالفطيحة بجازان

تنفي ــذ مش ــروع نظ ــام نق ــل المي ــاه بالفطيح ــة وخــزان بس ــعة تصميمي ــة تبل ــغ
( )170أل ــف م.3
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منطقة جازان
المشاريع المستقبلية
تخطــط المؤسســة لتنفيــذ عــدد مــن المشــاريع التنمويــة فــي منطقــة جــازان،
لإلســهام فــي تعزيــز مصــادر الميــاه المحــاة ،وزيــادة األمــن المائــي بالمنطقــة،
وتشــمل:
األنظمة األمنية المتكاملة ألنظمة نقل منظومات إنتاج مياه الشقيق
ال ومتكامـ ـ ً
يش ــمل نظ ــام األم ــن الش ــامل مش ــروعا ً أمني ــا ً ش ــام ً
ا يعم ــل عل ــى
توفيــر المراقبــة والمتابعــة اآلليــة ألنظمــة نقــل ميــاه الشــقيق (الســياجات األمنيــة
والبواب ــات وغ ــرف الحراس ــة ومبان ــي التحك ــم وأنظم ــة المراقب ــة والنظ ــام اآلل ــي).
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منطقة المدينة المنورة
المشاريع المنجزة
منظوم ــة إنت ــاج ينب ــع لتولي ــد الطاق ــة الكهربائي ــة بس ــعة تصميم ــة
( )3100ميجـــاوات
تنفيـــذ مشـــروع إنشـــاء منظومـــة إنتـــاج ينبـــع لتوليـــد الطاقـــة الكهربائيـــة -
المرحلـــة الثالثـــة.

مشاريع تحت التنفيذ
تعمــل المؤسســة حاليًــا علــى تنفيــذ عــدة مشــاريع فــي منطقــة المدينــة
المنــورة بهــدف تعزيــز األمــن المائــي بالمنطقــة ،وهــي:

المشاريع المستقبلية
استبدال منظومة إنتاج ينبع (المرحلة الثانية)
اس ــتبدال منظوم ــات إنت ــاج ينب ــع ( -المرحل ــة الثاني ــة) بمنظوم ــة إنت ــاج تعم ــل
بالتناض ــح العكس ــي بس ــعة تصميمي ــة ( )450أل ــف م/3ي ــوم.

األنظمة األمنية المتكاملة

ويش ــمل نظ ــام األم ــن الش ــامل مش ــروعً ا أمنيًــا ش ـ ً
ـامل ومتكام ـ ًـا يعم ــل عل ــى
توفيــر المراقبــة والمتابعــة اآلليــة لمنظومــة اإلنتــاج فــي ينبــع ،وخطــوط النقــل
التابع ــة له ــا (الس ــياجات األمني ــة والبواب ــات وغ ــرف الحراس ــة ومبان ــي التحك ــم
وأنظم ــة المراقب ــة والنظ ــام اآلل ــي).

إيصال الطاقة الكهربائية لمنظومة إنتاج التناضح العكسي في ينبع

"خ ــط تغذي ــة منظوم ــة انت ــاج ينب ــع ( -المرحل ــة الثالث ــة) بالغ ــاز بس ــعة
")mscf/d( 640

بسعة تصميمية تبلغ ( 100م .ف .أ)

اس ــتبدال الوق ــود الثقي ــل الس ــائل بالغ ــاز الطبيع ــي ال ــذي يُس ــهم ف ــي تحس ــين
األث ــر البيئ ــي وتاري ــخ اإلنج ــاز ف ــي النص ــف الثان ــي م ــن ع ــام 2022م.

الخزن االستراتيجي في ينبع

نظام نقل مياه ينبع  -المدينة (المرحلة الرابعة)

إنشاء خزن استراتيجي بمدينة ينبع بسعة تصميمية تبلغ ( )340ألف م.3

بســعة تصميميــة تبلــغ ( )550الــف م/3يــوم وتاريــخ اإلنجــاز فــي النصــف الثانــي
مــن عــام 2022م.
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منطقة الباحة

منطقة عسير

المشاريع المستقبلية

مشاريع تحت التنفيذ

تزويد محطة ضخ وادي عردة في منطقة الباحة بالطاقة الكهربائية
بسعة تصميمية ( 50م.ف.أ).

ترقية نظام نقل مياه عردة (المرحلة الثانية)
بسعة تصميمية ( )130ألف م/3يوم.

منطقة عسير
المشاريع المنجزة
إنشاء عدد ( )3خزانات

االنته ــاء م ــن تعزي ــز إم ــداد المي ــاه المح ــاة بدخ ــول ( )3خزان ــات بس ــعة إجمالي ــة
( )212أل ــف م 3ف ــي أبه ــا.

نظام نقل مياه الشقيق  -أبها  -المرحلة الثالثة
بس ــعة تصميمي ــة ( )275أل ــف م/3ي ــوم ،وتاري ــخ اإلنج ــاز ف ــي النص ــف األول م ــن ع ــام
2022م.
نظام نقل مياه الشقيق  -محايل عسير  -المجاردة
بس ــعة تصميمي ــة ( )100أل ــف م/3ي ــوم ،وتاري ــخ اإلنج ــاز ف ــي النص ــف األول م ــن ع ــام
2022م.
تنفيذمشروعإنشاءنظامنقلمياهخطتغذيةأبهاالحضرية(المرحلةاألولى)
بس ــعة تصميمي ــة ( )375أل ــف م/3ي ــوم ،وتاري ــخ اإلنج ــاز ف ــي النص ــف الثان ــي م ــن ع ــام
2022م.

المشاريع المستقبلية
مشاريع استكمال منظومة النقل في عسير

إنشـــاء محطـــات ضـــخ وخزانـــات وخطـــوط أنابيـــب إليصـــال الميـــاه إلـــى محافظـــات
منطقـــة عســـير بســـعة تصميمـــة ( )110ألـــف م/3يـــوم.

مش ــروع تزوي ــد الطاق ــة لمحط ــة الض ــخ نظ ــام نق ــل الش ــقيق -أبه ــا (الثالث ــة
والرابع ــة).

إمـــداد نظـــام نقـــل الشـــقيق – أبهـــا /المرحلـــة الرابعـــة بالطاقـــة الكهربائيـــة بســـعة
تصميميـــة تبلـــغ ( 226م .ف .أ)

نظام نقل مياه أبها الحضري (المرحلة الثانية)

بسعة تصميمة ( )155ألف م/3يوم.
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مشاريع مرتبطة بعدّة مناطق
ً
تعزيــزا إلمــدادات الميــاه المحــاة فــي الســاحل الغربــي تنفــذ المؤسســة
عــددًا مــن المشــاريع علــى الســاحل بهــدف تعزيــز المصــادر الميــاه المحــاة،
وزيــادة األمــن المائــي فــي المنطقــة كمــا يلــي:
المنجزة
 oالمشاريع
المنجزة
المشاريع
إنشاء وحدات اإلنتاج لتحلية المياه على الساحل الغربي لـ( 8وحدات)
تنفي ــذ مش ــروع إنش ــاء وح ــدات إنت ــاج تحلي ــة المي ــاه ف ــي الس ــاحل الغرب ــي لـــ()8
وح ــدات بس ــعة تصميمي ــة تبل ــغ ( )248أل ــف م/3ي ــوم.

مشاريع تحت التنفيذ

o

المشاريع المنجزة

تنفيذ أنظمة نقل مياه وحدات اإلنتاج

تنفي ــذ مش ــروع إنش ــاء أنظم ــة نق ــل مي ــاه المحط ــات الصغي ــرة الجدي ــدة بس ــعة
تصميمي ــة تبل ــغ ( )181أل ــف م/3ي ــوم ،وتاري ــخ اإلنج ــاز ف ــي النص ــف الثان ــي م ــن
ع ــام 2022

تحظــى مشــاريع إنشــاء أنظمــة قيــاس التدفــق المزدوجــة بنقــاط
االرتبــاط بيــن النقــل وقطــاع التوزيــع للميــاه فــي المناطــق المختلفــة،
بأهميــة كبيــرة ضمــن منظومــة مشــاريع المؤسســة الهادفــة إلــى تعزيــز
العمــل وفــق األســس التجاريــة كمــا يلــي:
أنظمة قياس التدفق بالمناطق الوسطى والشرقية والشمالية

إنش ــاء أنظم ــة قي ــاس التدف ــق المزدوج ــة بنق ــاط االرتب ــاط بي ــن النق ــل وقط ــاع
التوزيـــع للميـــاه لقطـــاع المناطـــق الوســـطى والشـــرقية والشـــمالية ،وتاريـــخ
اإلنج ــاز ف ــي النص ــف الثان ــي م ــن ع ــام 2022

أنظمة قياس التدفق بالمناطق الغربية والشمالية الغربية

إنش ــاء أنظم ــة قي ــاس التدف ــق المزدوج ــة بنق ــاط االرتب ــاط بي ــن أنظم ــة النق ــل
وقط ــاع التوزي ــع للمي ــاه لقط ــاع المناط ــق الغربي ــة والش ــمالية الغربي ــة ،وتاري ــخ
اإلنج ــاز ف ــي النص ــف الثان ــي م ــن ع ــام 2022

أنظمة قياس التدفق بالمنطقة الجنوبية

إنش ــاء أنظم ــة قي ــاس التدف ــق المزدوج ــة بنق ــاط االرتب ــاط بي ــن أنظم ــة النق ــل
وقطــاع التوزيــع للميــاه لقطــاع المنطقــة الجنوبيــة ،وتاريــخ اإلنجــاز فــي النصــف
الثان ــي م ــن ع ــام 2022

إنشاء أنظمة قياس التدفق المزدوج بنقاط االرتباط بين أنظمة
النقل وأنظمة اإلنتاج
تاريخ اإلنجاز في النصف الثاني من عام 2022
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مشاريع مرتبطة بعدّة مناطق
المشاريع المستقبلية

o

المشاريع المنجزة

ضمــن مســتهدفات المؤسســة لمشــاريع أنظمــة النقــل واألنظمــة األمنيــة
لوحــدات إنتــاج الميــاه بالســاحل الغربــي ،تخطــط المؤسســة لتنفيــذ المشــاريع
التنمويــة التاليــة:
األنظمة األمنية المتكاملة

ال ومتكامـــ ً
يشـــمل نظـــام األمـــن الشـــامل مشـــروعا ً أمنيـــا ً شـــام ً
ا يعمـــل علـــى
توفيــر المراقبــة والمتابعــة اآلليــة لوحــدات إنتــاج الميــاه بالســاحل الغربــي وخطــوط
النقــل التابعــة لهــا (الســياجات األمنيــة والبوابــات وغــرف الدراســة ومبانــي التحكــم
وأنظم ــة المراقب ــة والنظ ــام اآلل ــي) به ــدف رف ــع المس ــتوى األمن ــي لمص ــادر إنت ــاج
المي ــاه ف ــي وح ــدات اإلنت ــاج.

تنفيذ أنظمة نقل المياه المجموعة ()2

تنفي ــذ أنظم ــة نق ــل مي ــاه وح ــدات االنت ــاج الجدي ــدة (حق ــل ،ضب ــاء ،الوج ــه ،اللي ــث،
فرســـان)  -المجموعـــة  2بســـعة تصميميـــة تبلـــغ ( )276ألـــف م/3يـــوم بهـــدف
إم ــداد الس ــاحل الغرب ــي بالمي ــاه المح ــاة.

تنفيذ أنظمة نقل المياه ()3

تنفيـــذ أنظمـــة نقـــل ميـــاه المحطـــات الصغيـــرة الجديـــدة (حقـــل ،ضبـــاء ،الوجـــه،
الليــث ،فرســان) المجموعــة  3بســعة تصميميــة تبلــغ ( )161ألــف م/3يــوم بهــدف
تعزي ــز األم ــن المائ ــي ف ــي الس ــاحل الغرب ــي.
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استمرارية األعمال
ولرفــع موثوقيــة التــزام المؤسســة نحــو عمالئهــا الداخلييــن والخارجييــن
وامتــدادا ً لتأطيــر منهجيــة أعمالهــا ،أنشــأت المؤسســة جهــة متخصصــة
ُتعنــى باســتمرارية األعمــال مــن أجــل تعزيــز المرونــة التنظيميــة ورفــع الجاهزيــة
وذلــك بتبنــي الممارســات الصناعيــة الرائــدة والمعاييــر الدوليــة وأهمهــا
المعيــار الدولــي ( ،)ISO 22301ومــن أهــم مــا تــم تحقيقــه تطويــر المتطلبــات
األساســية لنظــام إدارة اســتمرارية األعمــال كمــا يلــي:
•السياســة ،وهيــكل الحوكمــة ،ومؤشــرات األداء ،باإلضافــة إلــى خطــة
اســتمرارية األعمــال باالعتمــاد علــى نتائــج تحليــل أثــر االنقطــاع ( )BIAعلــى
األعمــال ومخاطــر االنقطــاع واســتراتيجيات التعافــي.
•تنفيــذ ( )127تجربــة فرضيــة فــي منظومــات اإلنتــاج وأنظمــة نقــل الميــاه
والوحــدات اإلداريــة الرئيســية ،مــع متابعــة حــاالت االنقطــاع وإعــداد التقاريــر
الفنيــة الالزمــة.
•تأصيــل التكامــل والتعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة بهــدف رفــع الجاهزيــة
وتبــادل الخب ـرات فــي مجــال اســتمرارية األعمــال.
•نشــر ثقافــة مفهــوم اســتمرارية األعمــال وتعزيــز أهميتهــا فــي جميــع أعمــال
المؤسســة ذات األنشــطة الحيويــة.
•حصلــت المؤسســة علــى نســبة ( )% 95بااللتــزام بمعاييــر األمانــة العامــة
لمجلــس المخاطــر الوطنيــة فيمــا يتعلــق بخطــة اســتمرارية االعمــال.
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•إعــداد ســجل المخاطــر االســتراتيجية مــن خــال تقييــم البيئــة الداخليــة والخارجيــة
للمؤسســة والقيــام برصــد وتحليــل المخاطــر المرتبطــة بأهداف اســتراتيجية المؤسســة
والتــي يبلــغ عددهــا ( )17هــدف.
•اعتمــاد عــدد ( )10بطاقــات مخاطــر اســتراتيجية مشــتملة علــى خطــط التخفيــف
وتواريــخ اإلنجــاز.
•تحديــث ســجالت المخاطــر التشــغيلية لعــدد ( )4منظومــات انتــاج ،وعــدد ( )4أنظمــة
نقــل ميــاه والتحقــق مــن عــدد ( )72خطــر تشــغيلي ،مــع تقييــم عــدد ( )372خطــة
تخفيــف للمخاطــر التشــغيلية وقيــاس مــدى فعاليتهــا.
•وألهميــة تعزيــز مســتوى األمــن الســيبراني فــي أعمــال المؤسســة تــم تحديــث وتطويــر
وتطبيــق اســتراتيجية وسياســات وإج ـراءات األمــن الســيبراني المتوافقــة مــع ضوابــط
الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني والمعاييــر الدوليــة .وبنــا ًء عليــه حصلــت المؤسســة
علــى تقييــم متقــدم ( )%88.5فــي تقييــم الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني.

اإللتزام
•ولضمــان رفــع مســتوى التــزام المؤسســة بالتشــريعات واألنظمــة فقــد عملــت
المؤسســة علــى إنشــاء جهــة تعنــى بقيــاس مــدى االلت ـزام المؤسســي وفــق المعيــار
الدولــي ( ،)ISO37301وتــم تطويــر السياســات واإلجــراءات الالزمــة ،حيــث تــم إنجــاز
قيــاس مــدى التـزام المؤسســة لعــدد ( )10أنظمــة وتشــريعات ،ومتابعــة ســجل حــاالت
عــدم االلتــزام.
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المراجعة الداخلية
ولتحقيــق أهــداف المؤسســة بفعاليــة وكفــاءة وإصــدار تقاريــر مراجعــة ماليــة وإداريــة
وفنيــة موثوقــة ،فقــد شــملت أعمــال وأنشــطة المراجعــة الداخليــة علــى مــا يلــي:
•تــم تنفيــذ عــدد ( )26مهمــة مراجعــة بمــا يتوافــق مــع الخطــة المعتمــدة لهــدف التحقــق
بشــكل موضوعــي ومســتقل عــن مــدى كفــاءة وفعاليــة أنظمــة الرقابــة الداخليــة.
•تنفيذ عدد ( )60مهمة مراجعة غير مجدولة لتحسين كفاءة وفعالية العمليات.
•تحديــث ميثــاق المراجعــة بمــا يتوافــق مــع الالئحــة الموحــدة للمراجعــة الداخليــة ووفــق
المعاييــر الدوليــة للمراجعــة الداخليــة.
•إلتزامــا ً بالمعاييــر الدوليــة للمراجعــة الداخليــة وبهــدف تحســين اســتقالليه وموضوعيــه
المراجعــة الداخليــة تــم انشــاء لجنــة المراجعــة بمجلــس االدارة وربــط إدارة المراجعــة لهــا
وظيفيــاً.
•تقديــم التقاريــر بشــكل دوري لــإدارة العليــا ولجنــة المراجعــة بمجلــس االدارة لرفعــه كفــاءة
وفعاليــة العمليــات.
•بهــدف رفــع كفــاءة وعمليــات المراجعــة تــم تطويــر اداة االلكترونيــة إلدارة عمليــات
المراجعــة الداخليــة.
•التركيــز علــى الكفــاءات البشــرية وتطويرهــا ممــا نتــج عنــه حصــول ( )3مــن الكــوادر علــى
شــهادات دوليــه معتمــدة ،مراجــع داخلــي ( ،)CIAمســؤول حوكمــة الشــركات الدوليــة
(.)ICCGO
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كفاءة المنتج
والعمليات

كفاءة المنتج والعمليات
يشــكل التطويــر المســتمر وفــق أفضــل الممارســات العالميــة إحــدى الركائــز األساســية للمؤسســة ،للمحافظــة علــى التميّــز الــذي حققتــه فــي كافــة إجراءاتهــا
وعملياتهــا ،مــا أســهم فــي تحقيــق األمــن المائــي ،ورفــع كفــاءة منتجاتهــا .وفيمــا يلــي أبــرز جهــود المؤسســة:

مشاريع تحسين الكفاءة التشغيلية
اسم المشروع

تطوير الفلسفة التشغيلية

موقع المشروع

أهداف المشروع

تحسين أداء الوحدات
الحرارية الوميضية ()MSF
بمنظومة إنتاج ينبع ()2

ينبع

تحسين الكفاءة
التشغيلية
وزيادة اإلنتاج

تحسين أداء الوحدات
الحرارية متعددة التأثير
( )MEDبمنظومة إنتاج
ينبع ()2
مشروع استبدال األغشية
المجوفة (األغشية
الحلزونية) بقاطرتين
في منظومات التناضح
العكسي
تحسين أداء الوحدات
الحرارية الوميضية ()MSF
بمنظومة إنتاج رأس الخير

ينبع

تحسين الكفاءة
التشغيلية

رأس الخير

زيادة اإلنتاج

»زيــادة اإلنتــاج بمقــدار ( )7,824م/3يــوم بنســبة
زيــادة ( )%10مقارنــة باإلنتــاج التصميمــي.
»المشــروع قائــم حاليــا وتــم تطبيــق التحســينات
علــى وحدتيــن ومتبقــي وحدتيــن ســيتم إجــراء
التحســينات عليهــا خــال عــام .2022
»تحســين أداء الوحــدات الحراريــة متعــددة التأثيــر
( )MEDبمنظومــة إنتــاج ينبــع ()2
»زيــادة إنتــاج بمقــدار ( )3685م/3يــوم بنســبة
زيــادة (.)% 5.4
»زيــادة إنتــاج منظومــة رأس الخيــر بمقــدار
( )7900م/3يــوم مقارنــة باإلنتــاج التصميمــي.

رأ ٍس الخير

تحسين الكفاءة
التشغيلية

»خفــض االنبعاثــات الكربونية بمقــدار ()280,000
طن ســنويا.
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المخرجات

•تطوير وتحسين أساليب الصيانة وبرامج التوقفات.
•زيــادة كفــاءة عمليــات سالســل اإلمــداد مــن خــال توقيــع
االتفاقيــات اإلطاريــة للمــواد الكيميائيــة وتوحيــد مشــتريات
قطــع الغيــار االســتراتيجية.
•اســتغالل فــرص خفــض الكيماويــات والمســتهلكات وقطــع
الغيــار.
•العمــل علــى تنفيــذ برنامــج خفــض االنبعاثــات الكربونيــة
والتحــول لتقنيــات التناضــح العكســي.
•تســريع أعمــال الصيانــة الطارئــة بتوقيــع اتفاقيــات إطاريــة
لحــوادث االنكســارات وتأهيــل المعــدات الكهربائيــة.
•تعظيــم االســتفادة مــن خدمــات الصيانــة الثقيلــة والــورش
المركزيــة علــى أســس تجاريــة.
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كميات المياه المنقولة
قامــت المؤسســة خــال العــام  2021بإســناد إدارة أعمــال
النقــل إلــى شــركة نقــل وتقنيــات الميــاه والتــي تأسســت
كأحــد نتائــج برنامــج التخصيــص فــي قطــاع الميــاه وتتولــى
الشــركة إدارة تشــغيل وصيانــة وإســناد أنظمــة نقــل
وتخزيــن الميــاه علــى مســتوى المملكــة ،لتحقيــق المزيــد
مــن الكفــاءة والفاعليــة ،فــي واحــدة مــن أهــم خطــوات
التحــول التــي يشــهدها قطــاع الميــاه وفقــا ً لمســتهدفات
رؤيــة المملكــة .2030

اﻟﻤﺼﺪرة

48.8
ﻣﻠﻴﻮن م

أﻧﻈﻤﺔ ﻧﻘﻞ ﻳﻨﺒﻊ

أﻧﻈﻤﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ

اﻟﻤﺼﺪرة

5 .5

اﻟﻤﺼﺪرة

ﻣﻠﻴﻮن م

8 .

ﻣﻠﻴﻮن م

أﻧﻈﻤﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺸﻌﻴﺒﺔ
اﻟﻤﺼﺪرة

687.5
ﻣﻠﻴﻮن م

أﻧﻈﻤﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺮﻳﺎض
اﻟﻤﺼﺪرة

أﻧﻈﻤﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﺸﻘﻴﻖ

3

76.9

اﻟﻤﺼﺪرة

ﻣﻠﻴﻮن م

8 .6

كميات النقل

ﻣﻠﻴﻮن م

2444
2400

2021
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مليون متر مكعب

وســتحقق الشــركة الجديــدة  -التــي تملكهــا الدولــة -
نقلــة نوعيــة فــي ســبيل تكامــل أعمــال قطــاع الميــاه،
وذلــك بالعمــل علــى أســس تجاريــة ،لتعظيــم االســتفادة مــن
األصــول ورفــع كفــاءة اإلنفــاق ،وتقليــل التكاليــف ضمــن
سلســلة االمــداد فــي القطــاع .وبدئــت المؤسســة بتمكيــن
الشــركة مــن خــال اتفاقيــة إدارة تشــغيل وصيانــة وإســناد
أنظمــة نقــل وخــزن الميــاه واإلعــداد لتوقيــع االتفاقيــات
التجاريــة بيــن المؤسســة والشــركة إلتمــام نقــل المهــام.

أﻧﻈﻤﺔ ﻧﻘﻞ رأس اﻟﺨﻴﺮ

2020
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الذكاء االصطناعي
تســعى المؤسســة لتفعيــل وتوظيــف الحلــول الرقميــة المتقدمــة والتقنيــات المتطورة في مجــال الذكاء االصطناعــي ،لخدمة جميــع منظوماتها الحالية والمســتقبلية،
وجعلهــا أكثــر اســتدامة ومرونــة وإنتاجيــة وتنافســية ،إضافــة لتوفيــر فــرص تطويــر الكفــاءات الوطنيــة ،وتعزيــز اعتمــاد تقنيــات الثــورة الصناعيــة الرابعــة فــي مجــال
صناعــة التحليــة .وفيمــا يلــي أبــرز إنجــازات المؤسســة فــي تقنيــات الــذكاء االصطناعــي فــي عــام 2021م:

إدارة السالمة الذكية
•توظيــف تقنيــات الــذكاء االصطناعــي
وإنترنــت األشــياء لرفــع مســتويات
األمــن والســامة فــي المؤسســة،
والمحافظــة علــى ســامة موظفيهــا
مــن خــال مراقبــة المخاطــر ورصدهــا،
وتوقّــع الخطــر قبــل حدوثــه واتخــاذ
اإلجــراءات الالزمــة.
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المحادثات التفاعلية الذكية
•تســخير المحادثــات الذكيــة والتعــرف
علــى الكتابــة ( )OCRلتســهيل
اســتخدام الخدمــات الذاتيــة ،وإضافــة
تجربــة جديــدة للخدمــات.

أتمتة العمليات الروبوتية
•أتمتــة بعــض العمليــات الروتينيــة
والمكــررة فــي إجــراءات الشــؤون
ا لما ليــة .

نظام المسح والرصد
الذكي باستخدام الدرونز
•نظــام مســح ورصــد ذكــي باســتخدام
الطائــرات دون طيــار (الدرونــز) ،وذلــك
مــن خــال التقــاط صــور عاليــة الجــودة
النقــل
وخطــوط
للمنظومــات
التابعــة لهــا ،وتطبيــق تقنيــات الــذكاء
االصطناعــي لرفــع مســتوى األمــن
والســامة واكتشــاف األعطــال.

شبكة المنظومات الذكية

•

تســخير البيانــات الضخمــة وانترنــت األشــياء
مــن خــال تحليلهمــا وبنــاء نظــام توصيــة
يســاعد فــي رفــع الكفــاءة اإلنتاجيــة
وســيناريوهات خفــض التكلفــة.
وضــع الخطــة اإلســتراتيجية للبيانــات
والــذكاء اإلصطناعــي والتــي اشــتملت علــى
أكثــر مــن ( )50مشــروعا ً مجــدو ًال علــى
مــدى أربعــة أعــوام.

•
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الذكاء االصطناعي
ً
إبتداء بمنظومة إنتاج الشعيبة (المرحلة الرابعة) ،كما يلي:
تنفيذ تطبيقات الذكاء االصطناعي على منظومات اإلنتاج

المنصة المتكاملة
للتشغيل والصيانة الذكية

المنصة المتكاملة إلدارة
األمن والسالمة الذكية
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•( )Digital Twinونظام
إدارة كفاءة األصول
الذكي.
•نظام إدارة الطاقة والمواد
الكيميائي.
•المختبر الذكي لفحص
الجودة.
•الصيانة التنبؤية.
•غرفة اتخاذ القرار.

•النظام التنبؤي عن الحرائق.
•النظام الذكي إلدارة الزوار.
•نظام إدارة األمان
المتكامل (.)ISMS
•نظام إدارة المركبات
والمواقف الذكية.
•أدوات السالمة الذكية
والروبوتات.

•نظام إدارة المباني (.)BMS
•مستشعرات إنترنت األشياء.
•النظام الذكي لحجز غرف
االجتماعات.
•الغرف الذكية للعصف
الذهني.

المنصة المتكاملة
للمنشآت الذكية

•أداة التصاميم الهندسية
الذكية.
•شبكة المنظومات
الذكية.

المنصة الذكية المتكاملة
لمتابعة المنظومة
•درونز للمسح الثالثي األبعاد
للمعدات والخزانات.
•درونز بعيدة المدى.
•درونز قصيرة المدى.

المنصة المتكاملة
للدرونز

•أدوات وبرامج الواقع
االفتراضي لمحاكاة
الصيانة والتشغيل.
•أدوات وبرامج الواقع
االفتراضي لمحاكاة
عمليات التدريب.

المنصة المتكاملة
للمحاكاة الثالثية األبعاد
86

التحوّل الرقمي
•تــم تدشــين عــدد  21نظــام إلكترونــي فــي وقــت
قياســي ممــا ســاهم فــي تســريع التحــول الرقمــي فــي
المؤسســة ،مــع ضمــان حوكمــة األعمــال والشــفافية
والضبــط واالســتعداد للمراحــل المســتقبلية.
•وتتويجــا لذلــك ،فقــد حصلــت المؤسســة علــى الجائــزة
العالميــة مــن شــركة  SAPعلــى مســتوى الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا فــي جــودة المشــاريع فــي
فئــة تحــول األعمــال.

مؤشرات التحول الرقمي
حققــت المؤسســة مانســبتة ( )% 100فــي عــدد الخدمــات المخطــط أتمتتهــا خــال عــام
2021م.
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التكامل الحكومي
•الربــط مــع منصــة (تحصيــل) بــوزارة الماليــة ،ضمــن توجهــات المؤسســة لتعزيــز
التكامــل بيــن الجهــات الحكوميــة والتحــول الرقمــي ،والــذي مــن شــأنه تعزيــز
التحـ ّول الرقمــي وأتمتــة الخدمــات ،واالرتقــاء بمنظومــة العمــل ،ورفــع مســتويات
اإلفصــاح والشــفافية.
•ربــط نظــام تخطيــط مــوارد المؤسســة للمــوارد البشــرية بمنصــة (الت ـزام) فــي
وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة ،ممــا ســهَّ ل عمليــة نقــل البيانــات
بشــكل آلــي بيــن المؤسســة والــوزارة.
•الربــط بأنظمــة المراقبــة األمنيــة ( )SOCبــوزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ممــا يعــزز
المراقبــة األمنيــة لســجالت الدخول.
•الربــط بخدمــة يقيــن التــي تُســهم فــي التحقــق مــن بيانــات الموظفيــن بمــا يخــدم
إدارة الـــتأمين الطبي بالمؤسســة.
•الربــط مــع وزارة التجــارة لالســتعالم عــن تفاصيــل الســجالت التجاريــة عــن طريــق
خدمــة واثــق.
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تطوير منصة التنسيق التشغيلي (إمداد)
تهــدف المنصــة إلــى أتمتــة العمليــات التنســيقية المشــتركة فــي ضــخ ونقــل وتوزيــع
الميــاه المحــاة بيــن المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة وشــركة نقــل وتقنيــات
الميــاه وشــركة الميــاه الوطنيــة .وســتمكِّن المنصــة المســتفيدين فــي الجهــات
المشــاركة مــن التنســيق اإللكترونــي فــي إجـراءات العــزل الطــارئ والتخطيــط للكميــات
المطلوبــة مــن الميــاه المحــاة .كمــا تحتــوي المنصــة علــى لوحــة مؤشــرات لعــرض
التنســيقات ولوحــة تحكــم إلدارة محتويــات المنصــة.
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إدارة المشاريع
تمثــل إدارة ومتابعــة المشــاريع إحــدى الركائــز األساســية التــي تحظــى باهتمــام
القيــادة العليــا بالمؤسســة ،حيــث شــهد هــذا العــام دعــم ومتابعــة ( )153مشــروعا ً
ضمــن محفظــة مشــاريع المؤسســة لتعضيــد عمليــة صناعــة القــرار واتخــاذ اإلجــراء
المناســب فــي وقتــه ،ومــن أبــرز هــذه اإلجــراءات:
تطويــر منصــة البيانــات المركزيــة باإلضافــة إلــى بــث مصــور للمشــاريع يعكــس
مــدى التقــدم فــي األعمــال والمنجــزات مباشــرة مــن الموقــع.
ضمــان تفعيــل إجــراءات البوابــات المرحليــة والتأكــد مــن اكتمــال المتطلبــات
لضمــان جــودة المخرجــات.
أتمتــة وضبــط العمليــات الماليــة للمشــاريع وموازنــة التدفقــات الماليــة مــع
المنجــز الفعلــي لتحقيــق الهــدف والفائــدة المرجــوه طبقــا ً للخطــط االســتراتيجية
للمؤسســة.
تدويــن و إتاحــة الــدروس المســتفاده عبــر منصــة الكترونيــة لضمــان نقــل المعرفــة
لمدراء المشــاريع.
التحســين المســتمر للدليــل الرســمي لإلجــراءات المتبعــة فــي تنفيــذ المشــاريع
( )Project Procedure Manual, PPMواالســتفادة مــن المنهجيــات العالميــة
لتقييــم كفــاءة إدارة المشــاريع.
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استدامة األبحاث واإلبتكار
والتطوير الهندسي
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استدامة األبحاث واالبتكار والتطوير الهندسي
ً
انطالقــا مــن أهميــة الــدور الذي يؤديــه البحث العلمــي واالبتكار والتطوير الهندســي
فــي اســتدامة صناعــة المياه المحالة ،ولتحقيق االســتمرارية وأهــداف التنمية.
وجهــت المؤسســة اســتراتيجياتها للتركيــز علــى تطويــر المحــركات األساســية لصناعــة
التحليــة مــن خــال تفعيــل الشـراكات مــع الجهــات المحليــة والدوليــة ،ممــا كان لــه األثــر
فــي التح ـ ّول مــن مســتخدم للتقنيــات إلــى صانــع لهــا ،ممــا أســهم فــي تحقيــق األرقــام
القياســية ،ومــن ذلــك ابتــكار التقنيــات التــي تُســهم فــي تعظيــم المحتــوى العلمــي مثــل
تقنيــة الصفــر رجيــع ملحــي.
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االختراع واالبتكار
حققــت المؤسســة بابتكارهــا “وحــدات المســتقبل” ،وهــي عبــارة عــن وحــدات
متنقلــة مبتكــرة لتحليــة الميــاهً ،
رقمــا غيــر مســبوق فــي اســتهالك الكهربــاء
( )2.27كيلــووات ســاعة لــكل متــر مكعــب.
ابتــكار جيــل جديــد مــن أغشــية التناضــح العكســي والتــي تــم تطويرهــا بالتعاقــد مــع
الجهــات ذات العالقــة والتــي تحقــق كفــاءة أعلــى بمقــدار ( )% 20-15مــن األغشــية
المصنعــة عالميــاً.
ابتكــرت المؤسســة تقنيــة الصفــر رجيــع ملحــي لتعظيــم االســتفادة مــن معــادن ميــاه
الرجيــع ،كمــا تــم إنتــاج أيونــات الماغنيســيوم مــن وحــدات النانــو بمنظومــة إنتــاج
الشــعيبة وإضافتهــا إلــى ميــاه الشــرب .لتحســين مؤشـرات التحكــم فــي نســبة الســكر
ومقاومــة األنســولين لــدى مرضــى الســكري مــن النــوع الثانــي فــي مشــروع تطبيقــي
يُعــد األول مــن نوعــه فــي العالــم.

التقرير السنوي  1443 - 1442 | 2021هـ

93

التطوير والحلول التطبيقية
•االســتفادة مــن عوالــق نظــام مأخــذ ميــاه البحــر فــي تحســين جــودة التربــة لألغــراض
الزراعيــة.
•تفعيــل تطبيقــات الــذكاء االصطناعــي عــن طريــق محــاكاة الواقــع االفتراضــي فــي
عمليــات التصاميــم والتشــغيل والصيانــة.
•اســتخدام مضخــات ضغــط عالــي ( )Positive displacement pumpsونظــام
اســترداد الطاقــة ( )I-Saveبطريقــة مبتكــرة وكفــاءة عاليــة يهــدف إلــى زيــادة
الكفــاءة والموثوقيــة.
•اســتخدام وتطبيــق ألــواح شمســية بنظــام تنظيــف آلــي بأعلــى كفاءة فــي المنطقة
والشــرق األوســط لمنظومات المســتقبل المتنقلة.
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أفكار إبداعية تطبيقية
•ابتكار طالء مضاد للحريق لمنظومات اإلنتاج والنقل بتقنية النانو.
•تطويــر نظــام وفلســفة تصميميــة مبتكــرة لنظــام التناضــح العكســي ()OARO
لتركيــز األمــاح لتصــل إلــى ( )200,000جــزء مــن المليــون.
•البــدء بإنتــاج طــاء تنظيــف ذاتــي خــاص باأللــواح الشمســية مغطــى بمــادة
الجرافيــن النانونيــة بخصائــص ميكانيكيــة وكيميائيــة.
•البــدء بإنتــاج ســفنج بخصائــص فيزيائيــة مبتكــرة المتصــاص فصــل الزيــت مــن
المــاء.
•اســتخدام مبــادل األيونــات (زيواليــت) فــي مراحــل المعالجــة األوليــة لتقليــص
ملوحــة ميــاه البحــر بنســبة تصــل إلــى ( )%17والتــي تســاهم فــي رفــع كفــاءة
منظومــة اإلنتــاج وتقليــص اســتهالكات الطاقــة.
•اســتخدام مــادة الهيدروجيــن بروكســايد فــي عمليــات المعاجلــة الكيميائيــة
بحيــث يتغيــر المركــب ليصبــح موائــم لجزيئــات الميــاه.
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المشاريع البحثية والتطويرية
•البحــث فــي اســتخدام أغشــية الجرافيــن والتــي بدورهــا تســاهم فــي فصــل
وتركيــز الميــاه بنســبة تصــل إلــى ( )% 99بكفــاءة عاليــة لتوفيــر اكثــر مــن ()%70
الســتهالكات الطاقــة مقارنــة باألغشــية الحاليــة.
•البحــث فــي اســتخدام النباتــات وجزيئاتهــا الســتخالص المعــادن مــن ميــاه
الرجيــع عــن طريــق فلســفة بحثيــة مبتكــرة تدعــم مفهــوم الهندســة الحيويــة
والجينــات.
•البحــث فــي اســتخدام الحــرارة المهــدرة فــي أنظمــة التناضــح العكســي إلنتــاج
الطاقــة عــن طريــق تقنيــة مبــادل الحــرارة.
•البحــث فــي اســتخدام تقنيــة فــرق الضغــط االســموزي إلنتــاج الطاقــة مــن ميــاه
الرجيــع.
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الشراكات البحثية

انطالقــا ً مــن اســتراتيجية المؤسســة لتعزيــز الشــراكات البحثيــة ،أبرمــت العديــد مــن
االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم الهادفــة إلــى ترســيخ التعــاون فــي المجــاالت ذات
االهتمــام المشــترك ،وتبــادل الخبــرات واإلمكانــات ،وتطويــر منظومــات التحليــة،
وفيمــا يلــي أبــرز هــذه الشــراكات:
االتفاقيات التطويرية
•أبرمــت المؤسســة اتفاقيــة مــع مختبــرات ســانديا التابعــة لــوزارة الطاقــة األمريكيــة فــي المجــاالت
البحثيــة وتطويــر أغشــية ابتكاريــة للتناضــح العكســي ،والمــواد المقاومــة للتــآكل ،وتقنيــات التحاليــل
والمراقبــة ،ومــع شــركة ( ،)Pacifica Water Solutionsلتطويــر أغشــية التناضــح العكســي
وتقنيــة صفــر رجيــع ملحــي ،وتطويــر نمــوذج أولــي ( )Prototypeلتطويــر أغشــية النانــو ،وتصميــم
وإنشــاء مصنــع إلنتــاج أغشــية خاصــة بالمؤسســة داخــل الســعودية ،وتســويق نظــام ذكــي متطــور
للتحكــم فــي منظومــات التحليــة.
•توقيــع اتفاقيــة مــع جامعــة أوفــا الحكوميــة لتقنيــة البتــرول فــي روســيا االتحاديــة للتعــاون فــي مجــال
تقنيــات تحليــة الميــاه وتشــغيل وصيانــة خطــوط األنابيــب.
•عقــد اتفاقيــة مــع (بيــان) فــي مجــال التدريــب وصناعــة المحتــوى وتنظيــم الفعاليــات والتعــاون فــي
المجــاالت ذات االهتمــام المشــترك ،ممــا يســاهم فــي تبــادل الخبــرات واإلمكانيــات.
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الشراكات البحثية
(توقيع مذكرات تفاهم)
•مذكــرة تفاهــم مــع شــركة فلويــد تكنولوجــي األمريكيــة تضمنــت تطويــر اســتخدام عناصــر
( )FTSوتصاميمهــا الهندســية فــي تحليــل الميــاه ،وإنتــاج محلــول ملحــي ذو جــودة وتركيــز
ـال مناســب لصناعــة الكلــور القلــوي لصالــح األســواق الســعودية والمؤسســات التابعــة لشــركة
عـ ٍ
أرامكــو.
•مذكــرة تفاهــم مــع المنظمــة الدوليــة لمهندســي التــآكل (نيــس) ،هدفــت إلــى تطويــر وتبــادل
الخبـرات لالســتفادة مــن برامــج المنظمــة التعليمية والتدريبية ،واســتخدام المؤسســة لمواصفاتها
وإصداراتهــا الحديثــة ،واالســتفادة مــن عضويــات الشــركات ،والحصــول علــى المنشــورات والبرامــج
المتخصصــة.
•توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع شــركة ( )KUTEC Salt Ttechnologiesللتعــاون فــي مجــال صفــر
رجيــع ملحــي.
•مذكـ�رة تفاهـ�م للتعـ�اون مـ�ع شـ�ركة( ( )Water Global Accessلتطوير تقنيــة �HID (Hydrau
 )lic Injection Desalinationعــن طريــق اختبــار وحــدة تجريبيــة بطاقــة إنتاجيــة ( )50م/3يوم.
•مذكــرة تفاهــم مــع الهيئــة الســعودية للبيانــات والــذكاء االصطناعــي (ســدايا) بهــدف التعــاون فــي
مجــال البيانــات والــذكاء االصطناعــي
•مذكرة تفاهم مع شركة كيمنز لحلول إنتاج الهيدروجين.
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•مذكــرة تفاهــم مــع شــركة شــنايدر إلكتريــك للتعــاون فــي مجــال الــذكاء االصطناعــي فــي
منظومــات اإلنتــاج التحليــة.
•مذكــرة تفاهــم مــع معهــد إدارة المشــاريع األمريكــي ( )PMIبهــدف تطويــر كفــاءات
المؤسســة فــي مجــال إدارة المشــاريع.
•مذكــرة تفاهــم مــع الهيئــة الســعودية للمهندســين لإلرتقــاء بمهنــة الهندســة وتطويــر
الــكادر الهندســي لــدى المؤسســة.

•مذكــرة تفاهــم مــع المركــز الوطنــي للطاقــة المتجددة فــي إســبانيا ( )CENERبهدف
تعزيــز فــرص التعــاون لعمــل أبحــاث مشــتركة في مجــال التحليــة بالطاقــات المتجددة.
•مذكــرة تفاهــم مــع جمعيــة علــوم وتقنيــة الميــاه الخليجيــة تهــدف إلــى تعزيــز التعــاون
التقنــي والفنــي والتدريبــي واالســتفادة مــن اإلمكانــات المتاحــة لالرتقــاء بقطــاع الميــاه
فــي دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
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الشراكات البحثية
االتفاقيات البحثية
•توقيــع اتفاقيــة تعــاون بحثــي فــي مجــال الطاقــة الشمســية مــع شــركة بــوش الصينيــة للطاقــة
الجديدة.

الشراكات
•الش ـراكة مــع وزارة المــوارد الطبيعيــة بجمهوريــة الصيــن (معهــد أبحــاث تحليــة ميــاه البحــر
واالســتخدامات المتعــددة) انبثــق عنهــا مشــروع تطويــر تكنولوجيــا التقطيــر الغشــائي.
•الشــراكة مــع ( )MITانبثــق عنهــا مناقشــة مشــروعين بحثيــة فــي مجــال الــذكاء الصناعــي
وتطويــر اغشــية القرافيــن.

الشراكات مع المعاهد والجامعات المحلية والدولية
2021م
تعضيــدا ً لــدور المؤسســة فــي ريــادة قطــاع الميــاه مــن خــال التعــاون والتكامــل مــع
الجامعــات ومعاهدهــا البحثيــة المحليــة والعالميــة لخدمــة تطويــر كفــاءات عامليهــا
ونشــر المعرفــة والخبــرات ومنهــا:
شراكات تم توقيعها لعام 2021م
.
.
.
.
.
.
.

1جامعة اوفــــــــا الروسية لتقنية البترول.
2جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية.
3منصة بيان.
4الجامعة السعودية االلكترونية.
5معهد إدارة المشاريع األمريكي (.)PMI
6جامعة الجوف.
7المركز الوطني للطاقة المتجددة في إسبانيا (.)CENTER

شراكات معتمدة جاري العمل على توقيعها
1 .جامعة ( )AGHالبولندية.
2 .المعهد الوطني الهندي لتكنولوجيا المحيطات.
3 .معهد الكويت لألبحاث العلمية.
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أبرز مخرجات معهد األبحاث واالبتكار وتقنيات التحلية
• ُتســهم عمليــات التشــغيل والتطويــر التــي يجريهــا معهــد األبحــاث واالبتــكار
وتقنيــات التحليــة فــي رفــع الكفــاءة ،والتقليــل مــن اســتهالك الطاقــة ،وخفض
تكاليــف اإلنتــاج ،ومــن أبرزهــا:
•اســتخالص هيدروكســيد الماغنيســيوم مــن ميــاه الرجيــع الملحــي ،والــذي يســتخدم
فــي عمليــة التخثــر لحفــظ الشــوائب والمــواد العالقــة.
•رفــع جــودة الحيــاة ،وذلــك بإضافــة الماغنيســيوم للميــاه المنتجــة بعــد اســتخراجه مــن
ميــاه الرجيــع الملحــي فــي منظومــة إنتــاج الشــعيبة.
•تطويــر أغشــية تناضــح عكســي تقلــل مــن اســتهالك الطاقــة وتزيــد اإلنتــاج بنســبة
( )%15مــن األغشــية المتاحــة حاليــاً.
•تطويــر نظــام النانــو الســتخراج الكالســيوم والماغنيســيوم مــن ميــاه الرجيــع وتزويــد
الميــاه المحــاة بهــذه العناصــر لخفــض كميــة حقــن المــواد الكيميائية فــي المعالجة
النهائية.
•تشــغيل وحــدة ( )MEDالتجريبيــة التابعــة لمعهــد األبحــاث عنــد درجــة حــرارة
قصــوى( )95درجــة مئويــة باســتخدام مانــع ترســب لمــدة أربعــة أشــهر ،وقــد أثمــرت
نتائــج مشــجعة ستســمح بتصميــم وحــدات ( )MEDتجاريــة ذات كفــاءة عاليــة تصــل
إلــى ( )20PRممــا يُســهم فــي خفــض ( )%50مــن اســتهالك الطاقــة ،وخفــض كبيــر
في تكاليف إنتاج المياه.
•تطوير نموذج ثيرموديناميكي متقدم خاص بأنظمة نقل المياه.
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أهم التقنيات المستخدمة في األعمال البحثية لعام 2021
•تقنيــة مطيــاف كتلــة البالزمــا ،وهــي تقنيــة متقدمــة وخاصــة بتحليــل العينــات ذات
ً
خصيصــا لمشــروع صفــر رجيــع ملحــي حيــث أن العينــات
األمــاح العاليــة تــم تصميمهــا
ً
فــي هــذا المشــروع تحتــوي علــى تراكيــز عاليــة جــدا مــن األمــاح وال يمكــن تحليلهــا
باســتخدام األجهــزة التقليديــة ،ولذلــك تــم طلــب هــذه التقنيــة والعمــل مــع الشــركات
المصنعــة لتوفيرهــا بمواصفــات خاصــة مــن أجــل هــذا المشــروع.
•جهــاز تحليــل الكربــون والنيتروجيــن العضــوي بكروماتوغرافيــا الســائل (LC-OCD-
 )ONDلفصــل المركبــات العضويــة بواســطة الكروموتوغرافيــا الســائلة لتقديــر مــواد
المركبــات العضويــة ،وتقديــر الكربــون والنيتروجيــن العضــوي لمراقبــة الميــاه الداخلــة
والخارجــة مــن منظومــات المؤسســة ،والتأكــد مــن خل ّوهــا مــن الملوثــات العضويــة.
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المساهمة الفعّالة في
التنمية اإلقتصادية

المساهمة الفعّالة في التنمية االقتصادية
ُتشــارك المؤسســة بشــكل فعــال فــي التنميــة االقتصاديــة وتعزيــز الناتــج المحلــي
اإلجمالــي للمملكــة مــن خــال مواصلــة تحقيــق معــدالت عاليــة فــي توطيــن
صناعــة التحليــة ،ودعم المحتــوى المحلي ،وتوفير المزيد مــن الوظائف للمواطنين
والمواطنــات ،ولتعزيــز هــذه المشــاركة تعمــل المؤسســة علــى تحســين كفــاءة
االنفــاق ،وتعزيــز اإليــرادات مــن خــال االســتثمار االقتصــادي الفعــال لمواردهــا،
ودعــم التحــول التجــاري فــي صناعــة التحليــة ،وعقــد الشــراكات االســتراتيجية
مــع المســتثمرين والمصنعيــن ،علــى النطــاق المحلــي و اإلقليمــي و العالمــي،
وتســتهدف المؤسســة تحقيــق وفــورات اقتصاديــة بمقــدار ( )8.8مليــار ريــال
ســنويا ً بحلــول عــام  ،2024كمــا ارتفعــت نســبة المحتــوى المحلــي فــي مشــاريع
المؤسســة إلــى ( )%50مــن خــال جهودهــا فــي تبنــي العديــد مــن المبــادرات،
وتعزيــزا ً لتطبيــق مفهــوم الهندســة القيميــة عبــر التحســين المســتمر للمواصفــات
الفنيــة ،وتعزيــز قــوة سالســل اإلمــداد ،انخفضــت التكلفــة الرأســمالية إلنشــاء
المتــر المكعــب لمنظومــات اإلنتــاج بنســبة ( ،)%33إضافــة إلــى جهــود المؤسســة
المســتمرة فــي رفــع الكفــاءة وتحســين معــدالت اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة
فــي منظومــات اإلنتــاج والنقــل.
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تطبيق حساب الموازنة
تعمــل المؤسســة بالشــراكة مــع وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ووزارة
الماليــة علــى تطبيــق منهجيــة حســاب الموازنــة لقطــاع الميــاه ،وتهــدف
هــذه المنهجيــة إلــى تحــول القطــاع للعمــل بأســلوب تجــاري يعتمــد علــى
رفــع الكفــاءة وتحســين الرقابــة واألداء ،ويتضمــن حســاب الموازنــة توقيــع
اتفاقيــات تجاريــة بيــن عناصــر قطــاع المياه بـ ً
ـدء من اإلنتــاج مرورا ً بالنقــل والخزن
االســتراتيجي وانتهـ ً
ـاء بالتوزيــع ،وســتحصل المؤسســة بعــد توقيــع االتفاقيــات
التجاريــة علــى مقابــل مــادي مــن الشــركة الســعودية لشــراكات الميــاه نظيــر
كميــات الميــاه المنتجــة بشــكل شــهري ،لتكــون بديــا عــن الميزانيــة الســنوية
للمؤسســة التــي تعتمدهــا وزارة الماليــة.
وقــد اتمــت المؤسســة كافــة المتطلبــات الالزمــة لتوقيــع هــذه االتفاقيــات
مــن النواحــي الماليــة والفنيــة ،وبــدأت حملــة إلدارة التغييــر الداخلــي لتهيئــة
كافــة العامليــن إلنجــاح عمليــة التحــول ،ومــن المتوقــع أن يتــم توقيــع هــذه
االتفاقيــات فــي الربــع األول مــن العــام 2022م.

تطور إيرادات المؤسسة من عام 2017م حتى عام 2021م
(مليون ريال)

3,667

1,525

1,610
1,057
406.5

2021
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موجز ميزانية المؤسسة وإيراداتها
تفصيل ايرادات 2021م

كفاءة صرف الميزانية

االستفادة بنسبة  %99.5من كافة الموارد المالية المتاحة
بالميزانية المعتمدة
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البند

اإليرادات

التقدير

اإليـــــرادات

1431
142161
144121
144122
1421901
1421903
1421904
اإلجمــالــي

الجزاءات والغرامات
اإليجارات وأقساط المساكن
المبالغ المستردة من مصروفات السنوات السابقة
اإليرادات المتنوعة غير المصنفة في مكان آخر
بيع الوثائق واألنظمة
مبيعات تيار كهربائي
مبيعات مياه

10,000,000.00
45,000,000.00
0.00
505,000,000.00
7,000,000.00
411,000,000.00
39,000,000.00
1,017,000,000.00

101,407,032.37
71,290,130.50
32,081,122.43
1,509,752,747.84
5,502,815.00
1,706,699,741.12
240,935,934.53
3,667,669,523.79

اعتمادات الميزانية والمنصرف الفعلي حسب أبواب الميزانية للعام المالي
رقم
الباب

نوع
الباب

المعتمد في
الميزانية

المنصرف الفعلي
من المعتمد

الوفر
(المتبقي)

21
22
28
31
المجموع

تعويضات العاملين
السلع والخدمات
مصروفات أخرى
األصول غير المالية

2,939,092,604
10,470,740,859
98,357,152
7,340,631,678
20,848,822,293

2,893,497,239
10,442,135,251
97,622,938
7,314,914,834
20,748,170,262

45,595,365
28,605,608
734,214
25,716,844
100,652,031

نسبة المنصرف
الفعلي إلى المعتمد
في الميزانية ()%

98.45%
99.73%
99.25%
99.65%
99.52%
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تحسن في الكفاءة المالية التشغيلية
حققــت المؤسســة وفــورات اقتصاديــة مــن خــال تنفيــذ عــدد مــن
مبــادرات إزاحــة الوقــود الســائل ،وذلــك بإســتبدال التقنيــات الحراريــة
المســتخدمة فــي عــدد مــن منظومــات اإلنتــاج بتقنيــة التناضــح
العكســي ،وبحلــول عــام 2024م تســتهدف المؤسســة تحقيــق
وفــورات تتجــاوز ( )8.8مليــار ريــال ســنوياً.
تحقيــق وفــر مالــي فــي اســتهالك الوقــود يُقــدر بـــ ( )143مليــون ريال
خالل عــام 2021م.

التقرير السنوي  1443 - 1442 | 2021هـ

الوفر المالي المتحقق بعد خفض كميات الوقود:
الوقود

وقود الزيت الخام
وقود الزيت الثقيل
وقود الديزل
وقود الغازات الطبيعي
اإلجمالي

الوفر
(مليون ريال)

34
42
44
23
143

كميات استهالك مشتقات
الطاقة (ألف) 2020

1307
868
199
102
2476

كميات استهالك مشتقات
الطاقة (ألف) 2021

1158
602
77
94
1931
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التطوير الهندسي للمواصفات
عــززت المؤسســة تطبيــق مفهــوم الهندســة القيميــة فــي تصميــم
المشــاريع ،والتحســين المســتمر علــى المواصفــات الفنيــة ممــا أســهم
فــي خفــض التكلفــة الرأســمالية لمشــاريع منظومــات اإلنتــاج بنســبة
( )% 33مــن ( )4,000ريــال  /م 3إلــى ( )2,685ريــال/م 3علــى الرغــم مــن
ارتفــاع األســعار العالميــة.

العام
2017
2020
2021
2021

التكلفة الرأسمالية

 4,100ريـال لكل م
 3,200ريـال لكل م
3
 3,100ريـال لكل م
3
 2,680ريـال لكل م

3

3

الموقع

الشعيبة 4
الخبر 2
الشقيق 1
الشعيبة 5

خفض التكاليف في سالسل اإلمداد
•خفض تكاليف الشراء في عام  2021م بمقدار ( )390مليون ريال عن طريق تخطيط االحتياج وتوفير مصادر بديلة والتفعيل األمثل للمفاوضات.
•خفض أكثر من ( )100مليون ريال في قيمة المخزون الراكد.
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توطين صناعة التحلية
تقــود المؤسســة زمــام المبــادرة فــي توطيــن صناعــة التحليــة ،ودعــم المحتــوى المحلــي ،وجــذب االســتثمارات ،ودعــوة المســتثمرين المحلييــن والعالمييــن إلنشــاء
الشــراكات واالتفاقيــات االســتراتيجية فــي هــذا المجــال ،وتقــدم كل التســهيالت الممكنــة واالستشــارات والتوصيــات المتنوعــة فــي شــراكة اســتراتيجية مــع
المســتثمرين شــعارها ُ
(صنــع فــي الســعودية) .وأثمــرت هــذه الجهــود فــي الكثيــر مــن اإلنجــازات التــي كان لهــا دور كبيــر فــي دعــم االقتصــاد الوطنــي ،ومــن أمثلــة
ذلــك:
تحقيــق نســبة ( )% 50مــن المحتــوى المحلــي فــي عــام 2021م بعــد المســاهمة
فــي صــرف أكثــر مــن ( )6.5مليــار ريــال لدعــم اقتصــاد المملكــة محليــاً.
إطــاق مبــادرة “اصنــع محليــا ً وأنفــق محليــاً” والتــي تجمــع المقــاول الرئيســي مــع
المصنعيــن المحلييــن بهــدف تمكينهــم مــن مشــاريع المؤسســة.
الحصــول علــى تقييــم ف ّعــال ومتميــز بنســبة ( )%100مــن هيئــة المحتــوى
المحلــي والمشــتريات الحكوميــة.
طــرح فرصــة إنشــاء مصنــع إلنتــاج جيــل جديــد مــن أغشــية التناضــح العكســي،
والتــي تــم تطويرهــا واالنتهــاء مــن التصاميــم الهندســية الخاصــة بهــا ،وكذلــك
اســتهداف توطيــن الطابعــة ثالثيــة األبعــاد.
اإلســهام فــي تعزيــز ثقافــة المحتــوى المحلــي بعــد عقــد ( )13ورشــة عمــل ألكثــر
مــن ( )300مســتفيد.
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اإلشــراف علــى تنفيــذ أجنــدة التطويــر والتدريــب والتنميــة المعرفيــة ،بالتعــاون
مــع أكاديميــة التدريــب بالمؤسســة ،ومنظومــات اإلنتــاج ،وذلــك بالتنســيق مــع
المؤسســات الشــريكة.
تعزيــز ُمشــاركة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة فــي المملكة فــي منظومة
الميــاه ،ودعــم نم ّوهــا ،ومــن ذلــك توقيــع عــدد مــن االتفاقيــات ومذكــرات
التفاهــم الداعمــة للشــراكات االســتثمارية.
تدشــين العديــد مــن المشــاريع المشــتركة ،وتحفيــز ودعــم االســتثمارات الراميــة
لتوطيــن القــدرات والخدمــات المرتبطــة بتصنيــع معــدات وتقنيــات إنتــاج الميــاه.
ومــن ذلــك :طــرح منافســة (االســتثمار التجــاري لميــاه الرجيــع الملحــي) ،وتوقيــع
عــدد مــن االتفاقيــات فــي إطــار الش ـراكات االســتثمارية.
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الشراكات االستثمارية
تمكّنــت المؤسســة من استشــراف آفــاق جديدة لتنمية
إيراداتهــا عبــر توقيــع عــدد مــن الشــراكات واالتفاقيــات
االســتثمارية الهادفــة إلــى تحقيــق االســتدامة الماليــة،
ومــن أهمهــا:
.

.
.
.
.

1اتفاقيــات إمــدادات الميــاه للجهــات الحيويــة مثــل
القطاعــات العســكرية ،وشــركة أرامكــو الســعودية،
والهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق
التقنيــة ،وشــركة تطويــر البحــر األحمــر.
2اتفاقيــات تقديــم خدمــات التشــغيل والصيانــة وتأهيــل
الكــوادر البشــرية مثــل شــركة أكوابــاور ،وشــركة
مابــا ،والقطاعــات العســكرية ،وشــركة نيــوم.
3اتفاقيــات تقديــم خدمــات االستشــارات واإلشــراف
الهندســي مثــل المؤسســة العامــة للــري.
4اتفاقيــات حلــول إمــدادات الميــاه عبــر وحــدات إنتــاج
الميــاه المتنقلــة (وحــدات المســتقبل) مــع شــركة
الميــاه الوطنيــة.
5مذكــرات التفاهــم مــع الجهــات الحيويــة لحلــول
إمــدادات الميــاه وتقديــم االستشــارات مثــل شــركة
آمــاال.
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تمي ّز المورد
البشري

تمي ّز المورد البشري
ً
اهتمامــا كبيــرا ً لتطويــر وتأهيــل العنصــر البشــري،
ُتولــي المؤسســة
بوصفــه المحــور األســاس الســتدامة إنجازاتهــا.
ومــن أبــرز صــور هــذا االهتمــام تنفيــذ عــدد مــن البرامــج التطويريــة عبــر
األكاديميــة الســعودية للميــاه ،إضافة إلى المشــاركة بالنــدوات والمؤتمرات
المتخصصــة ،التــي تســاهم فــي تطويــر أداء العامليــن وتحســين مهاراتهــم
وصقــل خبراتهــم.
كم ــا تفخ ــر المؤسس ــة بكوادره ــا الهندس ــية والفني ــة والت ــي تش ــكل م ــا
نس ــبته ( )% 60م ــن العاملي ــن.
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تنمية القدرات
•تص ــدرت األكاديمي ــة الس ــعودية للمي ــاه قائم ــة م ــز ّودي خدم ــات التدري ــب
المعتمديـــن بالمنظمـــة العالميـــة للتدريـــب والتعليـــم المســـتمر ()IACET
حيـــث ســـلّطت المنظمـــة الضـــوء علـــى األكاديميـــة والتعريـــف بهـــا عبـــر
موقعهـــا علـــى اإلنترنـــت كإحـــدى الجهـــات التدريبيـــة المعتمـــدة منهـــا،
حصلــت األكاديميــة علــى االعتماديــة العالميــة مــن منظم ــة ( )IACETفــي
ع ــام 2020م ،لم ــدة خم ــس س ــنوات بصفته ــا م ــزودا ً لخدم ــات التدري ــب،
وأول جهـــة يتـــم اعتمادهـــا مـــن قبـــل المنظمـــة فـــي المملكـــة العربيـــة
الســـعودية.
•تطويـــر قـــدرات وكفـــاءة رأس المـــال البشـــري للعامليـــن بالمؤسســـة عبـــر
الــذراع التدريبــي (األكاديميــة الســعودية للميــاه) ،وذلــك بتنفيــذ ( )431برنام ً
جــا
ً
عامـــا بالمؤسســـة ،لتعزيـــز كفـــاءة العامليـــن،
تدريبيًـــا اســـتهدف ()8,295
وتطوي ــر قدراته ــم ومهاراته ــم الفني ــة واإلداري ــة ،بزي ــادة تص ــل إل ــى ()% 66
ع ــن ع ــام 2020م.
•ســـعت األكاديميـــة الســـعودية للميـــاه للحصـــول علـــى عـــدد مـــن البرامـــج
والش ــهادات الفني ــة المعتم ــدة به ــدف رف ــع قدراته ــا وإمكاناته ــا ،لضم ــان
أفض ــل المخرج ــات التدريبي ــة وتلبي ــة احتياج ــات س ــوق العم ــل.
•العم ــل ف ــي إط ــار التدري ــب االس ــتثماري ،وذل ــك بتنفي ــذ ع ــدد م ــن البرام ــج
التدريبي ــة المتخصص ــة لع ــدد م ــن الجه ــات ف ــي القطاعي ــن الع ــام والخ ــاص
وف ــق االحتي ــاج التدريب ــي لتل ــك الجه ــات.
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تنمية القدرات
•حقق ــت المؤسس ــة نس ــبة ( )% 99ف ــي مؤش ــر ج ــودة البيان ــات الوظيفي ــة
ل ــدى وزارة الم ــوارد البش ــرية والتنمي ــة اإلجتماعي ــة.
•ســـاهمت المؤسســـة بتنميـــة المـــورد البشـــري مـــن خـــال تعظيـــم
اإلســـتفادة مـــن الكـــوادر الوطنيـــة مـــن داخـــل المؤسســـة وخارجهـــا
حي ــث ت ــم اس ــتقطاب ( )90مرش ــح م ــن حديث ــي التخ ــرج وخريج ــي برنام ــج
وظيفتـــك بعثتـــك وأصحـــاب الخبـــرات.
•عــززت المؤسســة مــن ثقافــة التواصــل مــع منســوبيها حيــث نفــذت عــدة
فعالي ــات ومحاف ــل ثقافي ــة وتوعوي ــة وترفيهي ــة ته ــدف جميعه ــا لخل ــق
بيئ ــة عم ــل تنافس ــية وجاذب ــة.
•أطلقـــت المؤسســـة منصـــة مخصصـــة للعنايـــة بالعامليـــن تهـــدف إلـــى
تعزيـــز التواصـــل الداخلـــي وبلـــغ عـــدد الخدمـــات المقدمـــة ( )2700خدمـــة .
•تعظيـــم االســـتفادة مـــن الكـــوادر البشـــرية المؤهلـــة فـــي المحطـــات
الخارجـــة عـــن الخدمـــة وإعـــادة توزيعهـــم حســـب االحتيـــاج.
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نقل وإثراء المعرفة
ً
وانطالقــا مــن هــذا تــؤدي المؤسســة دو ًرا بـ ً
ـارزا فــي توفيــر فــرص التعليــم والتدريــب التــي تثــري مســارات
يُعــد التطويــر مــن أهــم وســائل نقــل المعرفــة وتبــادل الخبــرات،
التطويــر لجميــع منســوبيها ،ومــن أبــرز جهودهــا لتحقيــق ذلــك:
•توطيــن المعرفــة والعمــل علــى تعظيــم االســتفادة مــن العقــود االستشــارية بنقــل المعرفــة الفنيــة مــن االستشــاريين إلــى كــوادر المؤسســة ،ودعمهــم ببرامــج متخصصــة
فــي تصميــم المشــاريع.
•تحســين األداء ،وتطويــر الكــوادر ،وإعــداد برنامــج تدريبــي لــكل عضــو بــاإلدارة لرفــع مســتوى الكفــاءة ،وتدريــب منســوبي اإلدارة علــى المهــارات اإلداريــة والقياديــة ،وتنظيــم
ورش عمــل لرفــع كفــاءة الموظفيــن فــي لجــان اإلشـراف علــى خدمــات المشــاريع والمســاندة.
ً
•عقــد ورش تدريبيــة متقدمــة فــي إدارة المشــاريع وإعــداد وعقــد ورش تدريبيــة مكملــة للــورش الســابقة ذات محتــوى أكثــر شــمولية
وتخصصــا فــي مجــاالت إدارة المشــاريع
المختلفــة ،واســتهداف فــرق المشــاريع ومديــري المشــاريع ذوي الخبــرة.
نظمــت المؤسســة ( )18دورة
تدريبيــة وورشــة عمــل بمشــاركة
أصحــاب الخبــرات مــن منســوبيها.
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أتاحــت المؤسســة لمنســوبيها
( )2000فرصــة تدريبيــة مــن خــال
( )28برنامجًــا مــع جهــات خارجيــة
متخصصــة فــي مجــاالت مختلفــة
لتطويــر الكفــاءات الفنيــة واإلداريــة.

تعزيــ ًزا لــدور المؤسســة المهنــي
واالجتماعــي ،اســتقبلت أكثــر مــن
( )800متــدرب مــن طــاب وطالبــات
الجامعــات والكليــات والمعاهــد
الســعودية.

تــم توقيــع مذكــرة تفاهــم بيــن
المؤسســة وأكاديميــة الصنــدوق
الصناعــي ،لتقديــم برامــج تدريبيــة
تخصصيــة وتبــادل الخبـرات في مجال
تدريــب وتطويــر الكــوادر البشــرية.
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القوى العاملة
بخبــرة تجــاوزت (ً )47
عامــا ،وتماشــيًا مــع توجــه القيــادة الرشــيدة،
تؤكــد المؤسســة علــى دورهــا الفعــال فــي دعــم الكفــاءات المحليــة
وإعطــاء الفــرص فــي جميــع مجــاالت صناعــة تحليــة الميــاه هندس ـيًا
ً
ودعمــا لتوطيــن الصناعــة يشــكل المواطنــون العاملــون
وإداريًــا وبحثيًــا
بالمؤسســة أكثــر مــن ( )% 96مــن إجمالــي العامليــن لديهــا فــي مختلف
المجــاالت الهندســية والفنيــة واإلداريــة.
وحققــت المؤسســة نســبة توظيــف نســائي فــي المجــاالت البحثيــة واإلدارية
وصلــت إلــى ( )%15وتســتهدف المؤسســة تعزيــز الكفــاءات المحليــة
النســائية فــي المجــاالت التشــغيلية أيضــاً .وفيمــا يلــي بيــان توضيحــي لنمــو
الوظائــف النســائية بالمؤسســة.

إجمالي القوى العاملة في المؤسسة عام 2021م

9,902

رجال 9,750
سعودي

غير سعودي

9,448

302

نمو الكادر النسائي في المجاالت
البحثية والتنفيذية بالمؤسسة

نساء 152
سعودية

غير سعودية

135

17

152
123

110

% 15
2021
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2019

59

2018

57

2017
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المساهمة المجتمعية
ال تقتصــر جهــود المؤسســة  -فيمــا يتعلــق بالمســؤولية المجتمعيــة -علــى
منســوبيها فقــط ،بــل تمتــد لتشــمل كل أبنــاء وبنــات الوطــن .وفــي هــذا
اإلطــار تحــرص المؤسســة علــى نشــر ثقافــة الســامة والصحــة المهنيــة بيــن
جميــع أفــراد المجتمــع ،مــن خــال المشــاركة بشــكل ف َّعــال فــي الكثيــر مــن
المناســبات ،مثــل اليــوم العالمــي لمكافحــة التدخيــن وغيــره مــن الفعاليــات
المحليــة والعالميــة ،ومــن أبــرز هــذه المشــاركات:

•نظمــت المؤسســة فعاليــات أســبوع البيئــة ( 2021لنــا وألجيالنــا) وحملــة
إعالميــة وميدانيــة للعامليــن وأســرهم (زراعــة شــتالت زراعيــة ،تنظيــف
الشــواطئ) فــي المجمعــات الســكنية.
•أقامــت المؤسســة أنشــطة وحمــات توعويــة تفاعـ ًـا مــع المناســبات واأليــام
العالميــة (اليــوم العالمــي للتصلــب اللويحــي ،اليــوم العالمــي لصحــة الفــم
واألســنان ،اليــوم العالمــي لمكافحــة التدخيــن ،اليــوم العالمــي الرتفــاع ضغــط
الــدم ،شــهر التوعيــة بســرطان الثــدي ،اليــوم العالمــي لمــرض الســكري)
•إطــاق حمــات ميدانيــة تطوعيــة لتنظيــف الشــواطيء مــن المخلفــات
هدفــت إلــى نشــر الوعــي البيئــي وثقافــة العمــل التطوعــي.
التقرير السنوي  1443 - 1442 | 2021هـ

116

المساهمة المجتمعية
•إقامــة ورش تدريبيــة وتوعويــة علــى هامــش مؤتمــرات وملتقيــات
المؤسســة تهــدف لنقــل المعرفــة وتطويــر مهــارات الشــباب.
•إقامــة فعاليــات ومعــارض للهويــات فــي المجمعــات الســكنية للمؤسســة
لتنميــة الهوايــات الرياضيــة والثقافيــة والترفيهيــة مســاهمة فــي تحســين
جــودة الحيــاة فــي المجمعــات الســكنية.
•إطــاق حمــات ميدانيــة تطوعيــة لتنظيــف الشــواطيء مــن المخلفــات
هدفــت إلــى نشــر الوعــي البيئــي وثقافــة العمــل التطوعــي.
•شــاركت المؤسســة فــي (مبــادرة الســعودية الخضــراء) بتوفيــر مركبــات
نقــل للمتطوعيــن.
•شــاركت المؤسســة فــي الحملــة الوطنيــة لــوزارة الصحــة (خــذ الخطــوة)
عبــر توفيــر لقــاح (كوفيــد  )19 -فــي بعــض مواقــع المؤسســة.

عبدالعزيز بوعبيد أحد المشاركين في معرض الهوايات
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الفرص
والتحديات
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الفرص المتاحة أمام المؤسسة الستمرار الريادة والتمي ّز
تُعــد المنهجيــة االســتراتيجية للمؤسســة إحــدى أهــم ركائزهــا لمواصلــة رفــع الكفــاءة وتحقيــق الريــادة فــي صناعــة التحليــة .وترتكــز هــذه المنهجيــة علــى تحليــل وتقييــم الوضــع
الحالــي ألداء المؤسســة ،ثــم استشـراف مســتقبل عملهــا .ومــن ثــم يتــم وضــع خارطــة الطريــق التــي توضــح كيفيــة انتقالهــا مــن الوضــع الحالــي إلــى المســتقبلي.
وفيما يلي أهم المبادرات واألثر والدعم المطلوب:
المبادرة
اســتكمال مشــاريع اســتبدال منظومــات
اإلنتــاج التــي تعمــل بالتقنيــات الحراريــة
بمنظومــات إنتــاج تناضــح عكســي
صديقــة للبيئــة.

المبادرة
التوســع فــي إنشــاء منظومــات الطاقــة
المتجــددة لتزويــد منظومــات إنتــاج
الميــاه المحــاة بالطاقــة.

المبادرة
التوســع فــي مجــاالت االبتــكار وإعــادة
اســتخدام الطاقــة وتقنيــات الــذكاء
ا ال صطنا عــي
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األثر
•خفض مزيد من االنبعاثات الكربونية.
•تحقيق مزيد من مستهدفات مبادرة إزاحة الوقود السائل.
•تحقيق مزيد من الوفورات المالية.

األثر
•التقليل من استخدام الطاقة الكهربائية المعتمدة على الوقود األحفوري.
•المواءمة مع توجهات المملكة للتوسع في استخدام الطاقة النظيفة.
•توفيــر احتياجــات منظومــات إنتــاج الميــاه المحــاة مــن الطاقــة دون التأثيــر علــى
مصــادر الطاقــة الحاليــة

األثر
•تحقيق وفورات مالية تشغيلية على المدى المتوسط.
•خفض تكلفة إنتاج المياه المحالة عالميًا على المدى الطويل
•زيادة اإلنتاج العلمي والتقني للمؤسسة لتعزيز ريادتها لصناعة التحلية عالميًا.
•رفع ترتيب المملكة في مؤشرات االبتكار العالمية.

الدعم المطلوب
•توفيــر التمويــل الــازم الســتبدال منظومــة إنتــاج
الشــعيبة ،2ومنظومــة الخبــر.3
•أعـدّت المؤسســة دراســة جــدوى متكاملــة إلثبــات
جــدوى تنفيــذ هــذه المشــاريع.

الدعم المطلوب
•إعطــاء المؤسســة الممكنــات الماليــة واإلداريــة
إلنشــاء منظومــات إنتــاج تعمــل بالطاقــة
المتجــددة.

الدعم المطلوب
•تمكيــن المؤسســة مــن تمويــل إضافــي ضمــن
ميزانيتهــا لدعــم هــذه األنشــطة ،وســتوفر
المؤسســة دراســات جــدوى لهــذه المشــاريع.
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التحديات
تــدرك المؤسســة أن توفــر الميــاه الصالحــة للشــرب هــو العنصــر األساســي
أليّ نهضــة حضاريــة ،وتــدرك كذلــك أن ميــاه البحــر المحــاة هــي الرافــد
األكبــر للميــاه الصالحــة للشــرب فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،كمــا
تــدرك حجــم المســؤولية الملقــاة علــى عاتقهــا والــدور المنــاط بهــا لدعــم
رحلــة هــذا الوطــن الطموحــة لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة
 ،2030لــذا بــادرت المؤسســة إلــى وضــع خطــة متوافقــة مــع خطــة العــرض
والطلــب علــى الميــاه المعتمــدة مــن وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة والتــي
تهــدف إلــى تلبيــة احتيــاج الميــاه الصالحــة للشــرب بشــكل منســق.
وعلــى الرغــم مــن وجــود عــدد مــن التحديــات التــي تؤثــر علــى ســرعة األداء
ً
قدمــا لإلســهام فــي تحقيــق
واإلنجــاز ،فــإن المؤسســة تواصــل المضــي
األهــداف االســتراتيجية للمملكــة ،ومــن أبــرز هــذه التحديــات:
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عـــدم كفايـــة االعتمادات الماليـــة السـنوية لتغطيـة التزامـــات مشـاريع منظومــات اإلنتاج
والنقــــل الجــاري تنفيذهــــا ،ومــــا ينتــــج عــــن ذلــــك مــــن تحــــد كبيــــر فــي قــدرة المقاوليــن
علــى االســتمرار فــي التنفيــذ بنفــس الكفــاءة وحســب الجــدول الزمنــي المعتمــد ،وحيـــث
أن مشـاريع قطـاع الميـاه مترابطـة وأي تأخيـر فـي أحدهـا يترتـب عليـه تأخيـر فـي المشـاريع
المرتبطـــة بـــه ،وتأخـــر االستفادة مـــن المنظومـة بكافـــة عناصرهـا.
تواجـــه المؤسســة صعوبـــة فـــي توفــر التكاليـــف واالعتمــادات الماليـــة الالزمــة لتنفيــذ
مشــاريع الربــط التكاملــي ألنظمــة نقــل الميــاه بيــن مناطــق المملكــة ،ومشــاريع
منظومــات الخــزن االســتراتيجي للميــاه ،ومشــــاريع األمــن الشــامل لحمايـــة أصـــول
منظومـــات اإلنتــاج والنقـــل والخــزن ،ومشــاريع الربــط المتعــددة مــع مصــادر الطاقة ،حيث
تهــدف هــذه المشــاريع إلــى حمايـــة أصـــول منظومـــات اإلنتــاج والنقـــل ،ورفــع جاهزيــة
المؤسســة لالســتجابة لحــاالت الطــوارئ.
تلتــــزم المؤسســــة بتطبيــــق نظــــام المنافســــات والمشــــتريات الحكوميــــة فــــي كافــــة
تعاقداتهــــا ،وتتفهــــم أهميــــة الحوكمــة وحــرص األجهزة المعنيــة علــى تطبيــق كافــة
إجــراءات النظـــام ،ولكـــن مــع بــدء تطبيــق حســاب الموازنــة لقطــاع الميــاه الهــادف إلــى
تهيئــة القطــاع للعمــل بأســلوب تجــاري ،وتمكيــن المؤسســة مــن االعتمــاد علــى إيرادهــا
المتحقــق نظيــر بيــع الميــاه المنتجــة للمشــتري الرئيــس ،وعــدم حاجتهــا للدعــم الحكومــي
مــن خــال الميزانيــة العامــة ،فــإن تطبيــق نظــام المنافســــات والمشــــتريات الحكوميــــة
بكافــة بنــوده يفقــد المؤسســة المرونـــة الكافيـــة التـــي تتطلبهـــا طبيعـــة عملهـــا كمـــا
يفقدها القــــدرة علــــى االستجابة الســــريعة لمتطلبــــات المرحلــــة الحاليــــة.

121

التوصيات
دعــــم ميزانيــــة المؤسســــة مــن بدايــة العام المالي باالعتمادات المالية المطلوبة
الســتكمال المشــاريع الرأســمالية تحــت التنفيــذ ،لتتمكــــن مــــن اإليفــاء بالتزاماتهــــا
واســــتكمال انجاز أعمال مشــــاريع منظومــــات اإلنتاج والنقــل حســب المخطــط.
دعــــم جهــــود المؤسســــة لتوفيــر التكاليــف الماليــة المطلوبــة لتنفيــذ مشــاريع
الربــط التكاملــي ألنظمــة نقــل الميــاه بيــن مناطــق المملكــة ،ومشــاريع
منظومــات الخــزن االســتراتيجي للميــاه ،ومشــــاريع األمــن الشــامل لحمايـــة أصـــول
منظومـــات اإلنتــاج والنقـــل الخــزن ،ومشــاريع الربــط المتعــددة مــع مصــادر الطاقــة
لرفـــع الجاهزيـــة فـــي حالـــة الطـــوارئ والتعامـــل مـــع المخاطـــر المحتملـــة.
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منــح المؤسســة اســتثناءات مــن نظــام المنافســات والمشــتريات الحكوميــة
وتمكينهــا مــن إيراداتهــا المباشــرة بمــا يتوافــق مــع البــدء فــي تطبيــق حســاب
الموازنــة لقطــاع الميــاه ،ممــا يخولهــا المرونــة الكافيــة إلدارة علميــات الشــراء
ويمكنهــا مــن تحســين كفاءتهــا الماليــة ،ويمكــن للمؤسســـة تقديـــم كافـــة
التفاصيــل المطلوبـــة إلثبــات جـــدوى هـــذا الطلـــب.
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الخاتمة
يبــرز هــذا التقريــر منجـزات ودور المؤسســة فــي تطويــر صناعــة تحليــة الميــاه المالحــة فــي المملكــة ،وتوثيــق الجهــود المبذولــة
لتنفيــذ اســتراتيجيتها ،وال ســيما فيمــا يتعلــق بتحقيــق االســتدامة ،والمحافظــة علــى موقــع المملكــة الريــادي فــي خارطــة صناعــة
التحليــة علــى مســتوى العالــم.
وقــد ركّــز التقريــر علــى رصــد تطــور األعمــال وتنفيــذ المشــاريع التــي تتحقــق معهــا الوفــرة واالســتدامة واألمــن المائــي للمملكــة
علــى المــدى الطويــل ،مــن خــال الجهــود المتواصلــة فــي تخطيــط وتنفيــذ المشــاريع التــي تشــمل منظومــات إنتــاج تحليــة وتنقيــة
وأنظمــة نقــل الميــاه ،إلــى جانــب تطويــر المتطلبــات األساســية لحوكمــة برنامــج إدارة اســتمرارية األعمــال ومؤشـرات األداء ودليــل
ونمــاذج العمــل الخاصــة بــإدارة اســتمرارية األعمــال.
وأبــرز التقريــر كذلــك جهــود المؤسســة فــي األبحــاث واالبتــكار وعمليــات التوطيــن ســواء التقنيــة أو فــي مجــال المــوارد البشــرية،
وتعزيــز مشــاركة المحتــوى المحلــي فــي المشــاريع التــي تنفذهــا بمــا يُســهم فــي تحقيق اإلضافــة المهمــة لبرنامج التحـ ّول الوطني.
وبهــدف مضــي المؤسســة فــي تحقيــق أهدافهــا االســتراتيجية فإنهــا تعمــل بالتنســيق والتعــاون مــع كافــة الجهــات ذات العالقــة
لتجــاوز العديــد مــن التحديــات التــي تواجههــا مــن خــال دعــم ميزانيتهــا باالعتمــادات الســنوية الالزمــة مــن بدايــة الســنة الماليــة،
حتــى تســتطيع تنفيــذ مشــاريعها التنمويــة.
وســعيًا لتطويــر وســائلها ومواجهــة اســتحقاقات المســتقبل تعمــل المؤسســة علــى تطبيــق مفهــوم االســتثمار األمثــل لفــرص
التحســين والتطويــر الــذي يمثّــل أبــرز األهــداف االســتراتيجية التــي نجحــت المؤسســة فــي تحقيقهــا منــذ إطــاق رؤيــة المملكــة
 2030وحتــى اليــوم ،والمتمثلــة فــي سلســلة مــن اإلنجــازات التــي جــاءت نتيجــة الســعي الــدؤوب علــى مــدار هــذه الســنوات مــن
كافــة المنتميــن إلــى هــذا الصــرح الوطنــي الــذي شــكل نجاحــه –بدعــم ســخي مــن القيــادة الرشــيدة -إحــدى قصــص النجــاح لهــذا
الوطــن العظيــم فــي هــذا العهــد الزاهــر لخــادم الحرميــن الشــريفين ،وســمو ولــي عهــده األميــن –حفظهمــا اللــه.-
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التسلسل

نوع األداة

الرقم

التاريخ

موضوع األداة

األعمال التي تمت في شأنه

حالة التنفيذ

التسلسل
1

قرار مجلس الوزراء

195

24/3/1442

الموافقــة علــى الفقــرة ( )3مــن جــدول هيــكل تأشــيرات
الزيــارة والحــج

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

التسلسل
2

قرار مجلس الوزراء

207

2/4/1442

تنفيــذ الخطــة الوطنيــة للتوظيــف إلــى نهايــة عــام
2021

تــم العمــل علــى محتويــات الخطــة وأخذهــا بعيــن االعتبــار
فــي عمليــة التوظيــف ،وتــم التعميــم بعــد ذلــك بإيقــاف
التوظيــف علــى مســتوى الدولــة

تم اتخاذ الالزم

3

قرار مجلس الوزراء

237

16/4/1442

الموافقة على الالئحة التنفيذية لنظام األحداث

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

4

قرار مجلس الوزراء

239

16/4/1442

الموافقة على نظام الغرف التجارية

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

5

أمر سامي

15701

20/3/1442

الموافقة على الالئحة التنفيذية لنظام األحداث

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

6

قرار مجلس الوزراء

251

23/4/1442

الموافقة على الالئحة التنفيذية لنظام األحداث

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

7

أمر سامي

822

15/1/1442
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تنــازل المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة عــن بعــض اكتمــال طــرح منافســة إلزالــة محطــة جــدة المرحلــة الرابعــة
أصــول المرحلــة الرابعــة مــن محطــة الميــاه بمحافظــة جــدة وتــم الترســية علــى احــد الشــركات وجــاري العمــل علــى ازالــه
األصــول ونقلهــا بعــد ذلــك لمحطة الشــعيبة ،وســيتم إكمال
لصالــح صنــدوق االســتثمارات العامــة
إج ـراءات البيــع لألصــول حــال اكتمــال االزالــة

تم اتخاذ الالزم

124

التسلسل

نوع األداة

الرقم

التاريخ

موضوع األداة

األعمال التي تمت في شأنه

حالة التنفيذ

التسلسل
8

قرار مجلس الوزراء

262

14/5/14442

الموافقــة علــى نظــام الكهربــاء الصــادر بالمرســوم
الملكــي (م م  44ف) 16/5/1442

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

التسلسل
9

قرار مجلس الوزراء

266

16/5/1442

الموافقة على تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

10

قرار مجلس الوزراء

303

8/5/2025

الموافقــة علــى تعديــل الفقــرة  4مــن المــادة  2مــن
الئحــة الديــوان العــام للمحاســبة علــى المؤسســات
العامــة والشــركات

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

11

قرار مجلس الوزراء

282

21/5/1442

الموافقة على نظام صندوق التنمية الثقافي

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

12

قرار مجلس الوزراء

287

28/5/1442

الموافقة على نظام صندوق التنمية العقارية

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

13

قرار مجلس الوزراء

301

28/5/1442

الموافقــة علــى اســتثناء أعمــال مبــادرات برنامــج تحقيــق
الرؤيــة مــن نظــام المنافســات الحكوميــة

اكتمــال طــرح المشــاريع المرتبطــة ببرنامــج تحقيــق
الرؤيــة كمــا هــو موضــح بالقــرار واســتثنائها مــن
نظــام المنافســات

تم اتخاذ الالزم

14

قرار مجلس الوزراء

300

28/5/1442

تعديل تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم
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15

قرار مجلس الوزراء

296

28/5/1442

إضافــة فقــرة إلــى المــادة ( )6مــن نظــام مكافحــة
الجريمــة والتســتر

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

التسلسل
16

قرار مجلس الوزراء

227

9/4/1442

تعديــل نظــام التنقــل بالخطــوط الحديديــة الصــادر
بالمرســوم الملكــي رقــم (م 33ق) 24/5/1433

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

17

قرار مجلس الوزراء

312

6/6/1442

تعديــل المــادة الرابعــة مــن تنظيــم الهيئــة العامــة
للمنشــآت المتوســطة والصغيــرة

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

18

قرار مجلس الوزراء

311

6/6/1442

اســتمرار بــدل ســاعات العمــل اإلضافيــة لشــاغلي بنــد
الوظائــف فــي المستشــفيات

تم التعميم إلكترونيًا على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

19

أمر ملكي

29627

28/5/1442

القاضــي بتوحيــد مواعيــد صــرف الرواتــب لــكل العاملين
بالدولــة وفقــا للتقويــم الميالدي

االنتهــاء مــن تفعيــل مســيرات الرواتــب للعامليــن
بالمؤسســة لتصبــح يــوم  27مــن كل شــهر
ميــادي

تم اتخاذ الالزم

20

أمر سامي

1/322

11/6/1442

ضــم وزارة اإلســكان إلــى وزارة الشــؤون البلديــة
والقرويــة تعديــل مســماها ليكــون وزارة الشــؤون
البلديــة والقرويــة واإلســكان

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

21

قرار مجلس الوزراء

263

14/5/1442

الموافقة على تنظيم هيئة المياه والكهرباء

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم
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22

أمر سامي

20072

14/5/1442

التأكيــد علــى التقيــد باألمــر الســامي رقــم ( )1992بتاريــخ
12/1/1439

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

التسلسل
23

قرار مجلس الوزراء

323

13/6/1442

القاضــي بالموافقــة علــى إلغــاء هيئــة حــي الســفارات ونقــل
جميــع المهمــات إلــى الهيئــة الملكيــة لمدينــة الرياض

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

24

قرار مجلس الوزراء

335

206/1442

تعديــل الفهــرس ( )1،2مــن المــادة ( )10مــن نظــام
التأمينــات االجتماعيــة

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

25

قرار مجلس الوزراء

353

27/6/1442

تعديــل الفقــرة  5مــن البنــد أوال مــن آليــه عمــل لجنــة
المســاهمات العقاريــة

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

26

قرار مجلس الوزراء

357

27/6/1442

الموافقــة علــى اســتراتيجية مجلــس التعــاون فــي مجــال
العمــل والقــوى العاملــة

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

27

قرار مجلس الوزراء

357

4/7/1442

تحويــل وكالــة األنظمــة بــوزارة المالية إلى مركز مســتقل
باســم المركــز الوطني لنظام المــوارد الحكومية

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

28

قرار مجلس الوزراء

373

4/7/1442

الموافقــة علــى قيــام وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة
االجتماعيــة بالتنســيق مــع المجلــس التنفيــذي بجمعيــة
حمايــة المســتهلك

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم
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29

قرار مجلس الوزراء

375

4/4/1442

الموافقــة علــى إلغــاء المؤسســة العامــة للخطــوط
الحديديــة و نظامهــا

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم إتخاذ الالزم

التسلسل
30

قرار مجلس الوزراء

419

25/7/1442

تعديل نظام التأمينات االجتماعية

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم إتخاذ الالزم

31

قرار مجلس الوزراء

387

11/7/1442

الموافقــة علــى الئحــة تصحيــح أوضــاع مخالفيــن نظــام
مكافحــة التســتر

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم إتخاذ الالزم

32

قرار مجلس الوزراء

385

11/7/1442

الموافقــة علــى ضوابــط مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة
األجهــزة واللجــان المنبثقــة عنهــا

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم إتخاذ الالزم

33

قرار مجلس الوزراء

357

27/6/142

الموافقــة الكريمــة علــى اســتراتيجية مجلــس التعــاون
فــي مجــال العمــل والقــوى العاملــة

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم إتخاذ الالزم

34

قرار مجلس الوزراء

389

11/7/1442

الموافقــة علــى ضــم برنامــج الوطــن لدعــم إدارة
المشــروعات والتشــغيل والصيانــة إلــى مركــز تحقيــق
كفــاءة الرؤيــة وتحويلــه إلــى مركــز كفــاءة اإلنفــاق
والمشــروعات الحكوميــة

تم التعميم على إدارات المؤسسة

35

أمر سامي

40104

17/7/1442
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36

قرار مجلس الوزراء

403

18/7/1442

تعرفه استهالك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

التسلسل
37

قرار مجلس الوزراء

407

18/7/1442

تعرفه استهالك الكهرباء لنشاط الحوسبة السحابية

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم إتخاذ الالزم

38

قرار مجلس الوزراء

401

18/7/1442

تحويــل المركــز الوطنــي للوقايــة مــن األمــراض
ومكافحتهــا إلــى (هيئــة الصحــة العامــة)

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم إتخاذ الالزم

39

قرار مجلس الوزراء

419

25/7/1442

تعديــل نظــام التأمينــات االجتماعيــة  ،التقاعــد العســكري
والمدنــي

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم إتخاذ الالزم

40

أمر سامي

42049

25/7/1442

اعتمــاد أن تكــون مــدة اإلجــازة الســنوية لمــن هــم فــي
مرتبــة وزيــر والمرتبــة الممتــازة ( )42يومــا

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم إتخاذ الالزم

41

قرار مجلس الوزراء

418

25/7/1442

الموافقة على تنظيم هيئة الحكومة الرقمية

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم إتخاذ الالزم

42

أمر ملكي

/406أ

27/7/1442

الصــادر بتأكيــد علــى معاقبــة كل مــن يســهّ ل دخــول
المتســلل للمملكــة أو نقلــه داخلهــا أو يوفــر لــه المــأوى
أو يقــدم لــه المســاعدة أو خدمــة

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم إتخاذ الالزم
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43

قرار مجلس الوزراء

386

11/7/1442

الموافقــة علــى إلغــاء المؤسســة العامــة للخطــوط
الحديديــة و نظامهــا

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

التسلسل
44

قرار مجلس الوزراء

42072

1/8/1442

تعديل نظام التأمينات االجتماعية

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

45

قرار مجلس الوزراء

435

3/8/1442

الموافقــة علــى الئحــة تصحيــح أوضــاع مخالفيــن نظــام
مكافحــة التســتر

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

46

قرار مجلس الوزراء

7819

12/2/1442

الموافقــة علــى ضوابــط مكافــآت أعضــاء مجلــس إدارة
األجهــزة واللجــان المنبثقــة عنهــا

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

47

قرار مجلس الوزراء

445

10/8/1442

الموافقــة الكريمــة علــى اســتراتيجية مجلــس التعــاون
فــي مجــال العمــل والقــوى العاملــة

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

48

قرار مجلس الوزراء

453

10/8/1442

الموافقــة علــى تعديــل نظــام المتاحــف واآلثــار والتـراث
العمرانــي

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

49

أمر ملكي

45102

9/8/1442

معالجة النواقص األساسية في مخططات المنح

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم
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50

أمر سامي

403

9/6/1442

الموافقــة علــى مــا رأتــه اللجنــة الماليــة المتضمــن االشــتراك
مــع وزارة الماليــة وصنــدوق االســتثمارات العامــة للتنــازل عــن
األصــول التــي يرغــب الصنــدوق فــي اإلبقــاء عليهــا لصالحــة

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

التسلسل
51

قرار مجلس الوزراء

35677

17/8/1442

تعديــل الفقــرة (أ) مــن المــادة ( )4مــن تنظيــم مجلــس
التنميــة الســياحي

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

52

قرار مجلس الوزراء

469

17/8/1442

الموافقة على نظام التبرع باألعضاء البشرية

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

53

قرار مجلس الوزراء

468

17/8/1442

الموافقــة علــى الترتيبــات التنظيميــة للمعهــد الملكــي
للفنــون التقليديــة

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

54

قرار مجلس الوزراء

467

17/8/1442

الموافقــة علــى الترتيبــات التنظيميــة للجنــة الوطنيــة
للتربيــة والثقافــة والعلــوم

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

55

قرار مجلس الوزراء

662

24/10/1442

الموافقة على المهمات المتعلقة بحقوق اإلنسان

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

56

أمر ملكي

7819

12/2/1442

الموافقــة علــى اســتثناءات المؤسســة مــن مضمــون
األمــر الســامي بشــأن حجــز موقعــي شــمال وجنــوب
محافظــة الخفجــي لصالــح صنــدوق االســتثمارات العامــة

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم
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التسلسل
57

قرار مجلس الوزراء

492

24/8/1442

الموافقة على الالئحة التنظيمية لدور األحداث

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

التسلسل
58

قرار مجلس الوزراء

495

24/8/1442

المقصــود بالجهــة القضائيــة المختصــة بنظــام
الشــركات مــن لجــان الفصــل فــي منازعــات األوراق
الماليــة

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

59

قرار مجلس الوزراء

493

24/8/1442

الموافقــة علــى السياســة الوطنيــة لمنــع عمــل األطفــال
فــي المملكــة وعلــى خطــة العمــل الوطنيــة لمنــع
عمــل األطفــال

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

60

قرار مجلس الوزراء

485

24/8/1442

الموافقــة علــى انضمــام المملكــة لبروتوكــول 2014
المكمــل لالتفاقيــة رقــم ( )29لعــام  1930المتعلقــة
بالعمــل الجبــري

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

61

قرار مجلس الوزراء

488

24/8/1442

إنشاء مركز باسم مركز تنظيم المعدات الثقيلة

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

62

أمر سامي

46887

18/8/1442

الموافقــة علــى مــا تــم فــي مجلــس الشــؤون السياســية
واألمنيــة لحــث العامليــن علــى أخــذ لقــاح فايــروس
كورونــا

تــم عمــل أكثــر مــن حملــة إعالنيــة بضــرورة أخــذ اللقــاح
داخليــاً ،وال يســتطيع العامــل الدخــول لمقــر عملــه مــا لــم
يتــم اســتكمال الجرعــات المطلوبــة وتتــم متابعــة العامليــن
بشــكل مســتمر

تم اتخاذ الالزم

63

قرار مجلس الوزراء

551

1/9/1442

تعديل الالئحة التنفيذية لنظام رسوم األراضي البيضاء

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم
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التسلسل
64

قرار مجلس الوزراء

508

1/9/1442

تعديل المادة ( )5من نظام مكافحة الغش التجاري

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

التسلسل
65

قرار مجلس الوزراء

526

8/9/1442

المرســوم الملكــي القاضــي بتعديــل المــادة ( )65مــن
نظــام المرافعــات الشــرعية

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

66

قرار مجلس الوزراء

534

8/9/1442

الموافقــة علــى نظــام مكافحــة االحتيــال المالــي
وخيانــة األمانــة

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

67

قرار مجلس الوزراء

551

5/9/1442

الصادر بالموافقة على تنظيم هيئة المحتوى المحلي

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

68

قرار مجلس الوزراء

552

15/9/1442

المرســوم الملكــي رقــم (م  )83القاضــي بتعديــل الفقــرة
المتفرغــة مــن الفقــرة ( )2مــن المــادة ( )5مــن نظــام
تمليــك غيــر الســعوديين للعقــار واســتئجاره

تم التعميم إلكترونيا ً على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

69

قرار مجلس الوزراء

574

22/9/1442

المرســوم الملكــي (م  )87القاضــي بالموافقــة علــى
إضافــة مــادة الــى نظــام التقاعــد المدنــي

تم التعميم إلكترونيًا على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

70

أمر سامي

55161

24/9/1442

الموافقة على نظام الهيئة العامة لإلحصاء

تم التعميم إلكترونيًا على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم
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التسلسل
71

قرار مجلس الوزراء

73

27/1/1443

الموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

التسلسل
72

قرار مجلس الوزراء

85

8/2/1443

الموافقة على نظام االنضباط الوظيفي

تــم االطــاع علــى النظــام وأخــذه فــي عيــن االعتبــار
لإلجــراءات الداخليــة التــي تخــص العامــل

تم اتخاذ الالزم

73

أمر سامي

10030

15/2

الموافقــة علــى التوصيــة المعــدة مــن مجلس الشــؤون
االقتصاديــة علــى أن تتولــى وزارة الطاقــة اإلشـراف علــى
عمليــات إنتــاج المــوارد البتروكيماويــة

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

74

قرار مجلس الوزراء

113

18/2/1443

الموافقــة علــى توصيــات اللجنــة المشــكلة بمكافحــة
ظاهــرة التســتر التجــاري

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

75

قرار مجلس الوزراء

111

14/2/1443

الموافقة على نظام التعرفة الكهربائية

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

76

أمر سامي

123

28/2/1443

الموافقــة علــى تعديــل المــادة ( )27مــن نظــام المقيميــن
المعتمدين

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

77

أمر ملكي

12714

27/2/1443

الموافقــة علــى أن تتولــى هيئــة الرقابــة ومكافحــة
الفســاد وديــوان المحاســبة العامــة الرقابــة علــى تنفيــذ
مشــاريع التخصيــص

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم
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التسلسل
78

قرار مجلس الوزراء

136

28/2/1443

الموافقــة علــى نقــل اختصــاص إصــدار شــهادة المنشــأ
مــن وزارة التجــارة إلــى وزارة الصناعــة

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

التسلسل
79

قرار مجلس الوزراء

125

25/2/1443

الموافقة على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي

تم التعميم الكترونيا على مستوى المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

80

قرار مجلس الوزراء

135

28/2/1443

تعديــل القواعــد المنظمــة لعمــل اللجنــة الوطنيــة
للدراســات الجغرافيــة

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

81

قرار مجلس الوزراء

187

27/3/1443

الموافقــة علــى تعديــل المــادة ( )25مــن نظــام
اإلجــراءات الجزائيــة

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

82

قرار مجلس الوزراء

185

27/3/1443

تعديل الفقرة (أ) من المادة ( )16من النظام الصحي

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

83

قرار مجلس الوزراء

200

4/4/1443

تعديــل الفقــرة (ب) مــن البنــد أوال مــن الضوابــط
المطلــوب مراعاتهــا عنــد أعــداد ودراســة مشــروع
األنظمــة واللوائــح ومــا فــي حكمهــا

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

84

قرار مجلس الوزراء

197

25/4/1443

تعديل نظام المختبرات

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم
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التسلسل
85

قرار مجلس الوزراء

255

25/4/1443

تعديل نظام مكافحة الرشوة

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

التسلسل
86

قرار مجلس الوزراء

234

18/4/1443

تعديل نظام الهيئة العامة للمنافسة

تــم عمــل التحســينات المطلوبــة علــى نظــام
المنافســات داخليــا ً لتكــون متوائمــة مــع المنصــوص
عليــه بالنظــام

تم اتخاذ الالزم

87

أمر سامي

247

25/4/1443

الموافقة على ميثاق الملك سلمان العمراني

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

88

قرار مجلس الوزراء

253

25/4/1443

الموافقــة علــى محضــر قــرار اللجنــة الفنيــة بخصــوص
تنظيــم هيئــة الحكومــة الرقميــة

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

89

قرار مجلس الوزراء

249

25/4/1443

تمديــد العمــل بمــا ورد فــي الفقــرة (أ) مــن البنــد أو ًال مــن
المرســوم الملكي (م)14/

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

90

أمر سامي

171

20/3/1443

الموافقة على نظام المدفوعات وخدماتها

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

91

أمر ملكي

170

20/3/1443

الموافقــة علــى تنظيــم مركــز الملك عبداللــه للتخطيط
والسياســة اللغوية

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم
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التسلسل
92

أمر سامي

19155

25/3/1443

الموافقــة علــى محضــر مجلــس الشــؤون االقتصاديــة
والتنميــة ( )160/43بتاريــخ 7/3/1443

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

التسلسل
93

أمر سامي

15349

10/3/1443

التقيــد بإرســال الــدورات الرســمية للجهــات الخارجيــة عــن
طريــق وزارة الخارجيــة

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

94

قرار مجلس الوزراء

149

6/3/1443

الموافقة على نظام البريد

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

95

أمر سامي

15145

8/3/1443

اإلسراع في تطبيق ضوابط األمن السيراني

تم التعميم على إدارات المؤسسة

تم اتخاذ الالزم

96

أمر سامي

13239

1/3/1443

تشــكيل فريــق عمــل للمحتــوى المحلــي لــدى كل
جهــة مــن الجهــات الحكوميــة التــي تمــول ميزانيــة
الدولــة

يتــم العمــل حاليــا ً علــى تطبيــق الضوابــط المتبقيــة
حيــث أن نســبة التطبيــق أكثــر مــن ()%88

تم اتخاذ الالزم

97

أمر سامي

17127

17/3/1443

التأكيــد علــى الجهــات الحكوميــة برفــع أســماء
مرشــحي مجالــس إدارتهــا قبــل انتهــاء مــدة المجلــس
بمــا ال يقــل عــن شــهرين

االنتهــاء مــن تشــكيل الفريــق الخــاص بالمحتــوى
المحلــي

تم اتخاذ الالزم
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عقود المشروعات
اسم/رقم العقد

نوع العقد

اسم المقاول/المنفذ()1

تاريخ
الترسية

تاريخ
التوقيع

تاريخ
التسليم

التكلفة
المدة
(شهر) (ريال سعودي)

الموقع

التنفيذ

تنفيــذ محطــات الضــخ وتمديــد خطوط
أنابيــب نظــام نقــل (ميــاه عرفــات -
الطائــف)

نظام نقل المياه

شركة مابا

19-Oct-17 22-Aug-17

05-Nov-17

49

1,117,732,174

الطائف

%95.50

نظــام نقــل ميــاه محطــة رابــغ (جــدة -
مكــة المكرمــة  -الطائــف)

نظام نقل المياه

شركة مابا

28-Feb-18

09-Jan-18

43

4,180,164,081

رابغ

%94.90

خط التغذية الجديد لمحافظة القنفذة

نظام نقل المياه

الخدمات السعودية لألعمال
الكهروميكانيكية ()SSEM

31-May-20 16-Apr-20 09-Feb-20

12

228,571,429

القنفذة

%81.40

اســتبدال التقنيــة واألصــول ذات العمــر
االفتراضي المنتهي (محطة الشــعيبة )1

تحلية المياه

06-Dec-20 15-Dec-20 11-Oct-20

30

1,723,444,734

الشعيبة

%14.80

مشــروع (المرحلــة الثانيــة) للخــزن
االســتراتيجي فــي مكــة المكرمــة
و(المرحلــة األولــى) فــي الطائــف

خزان المياه

العيوني

20-Sep-17 14-Aug-17

12-Oct-17

37

861,131,706

مكة المكرمة -
الطائف

%83.70

إمــدادات الطاقــة لمحطــة الضــخ 2
لمشــروع (رابغ-جدة-مكــة)

الطاقة

( | )ASGمجموعة الشريف
القابضة

27-Oct-20

19-Nov-20

12

94,348,199

رابغ

%36.40
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12-Nov-17

1-Oct-20
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عقود المشروعات
اسم/رقم العقد

نوع العقد

اسم المقاول/المنفذ()1

محطة التحويل بمحطة الشعيبة

الطاقة

الخدمات السعودية لألعمال
الكهروميكانيكية ()SSEM

مشروع إعادة تأهيل خزان المليون

خزان المياه

عصام قباني

تاريخ
الترسية

تاريخ
التوقيع

تاريخ
التسليم

التكلفة
المدة
(شهر) (ريال سعودي)

الموقع

التنفيذ

01-Oct-20 10-Sep-20

03-Nov-20

19

237,236,997

الشعيبة

%6.60

18-Oct-21

19-Oct-21

24

92,858,759

مكة المكرمة

%0.00

إنشــاء مقــر أمــن منشــآت التحليــة فــي
منطقــة مكــة المكرمــة

مدني

سانييل

01-Jan-18 30-Nov-17

25-Jan-18

24

17,987,539

مكة المكرمة

%100.00

نظــام نقــل ميــاه الجبيــل -الريــاض
(المرحلــة الثالثــة)

نظام نقل المياه

شركة الراشد للتجارة
والمقاوالت ،ليماك

10-Sep-18 20-Mar-18

18-Sep-18

37

6,318,663,879

الرياض

%91.40

نظــام نقــل ميــاه الجبيــل إلــى مــدن
المنطقــة الشــرقية

نظام نقل المياه

شركة الراشد للتجارة
والمقاوالت

29-Oct-19

04-Aug-20

24

1,655,111,468

الجبيل

%38.30

توريــد و تنفيــذ نظــام نقــل ميــاه الخبر إلى
مدينــة (الدمــام  -حي الجامعة)

نظام نقل المياه

الخدمات السعودية لألعمال
الكهروميكانيكية ()SSEM

01-Sep-20 06-Sep-20 9-Aug-20

18

697,237,417

الخبر

71.10%
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28-Jul-19
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عقود المشروعات
اسم/رقم العقد

نوع العقد

اسم المقاول/المنفذ()1

تاريخ
الترسية

نظام نقل مياه خط التغذية (مدينة
الطاقة الصناعية)

نظام نقل المياه

الخدمات السعودية لألعمال
الكهروميكانيكية ()SSEM

29-May-19 8-Apr-19

27-Jun-19

نظام نقل من حقل مياه الطفيح إلى
خزانات محطات الجبيل

نظام نقل المياه

شركة مطلق الغويري
للمقاوالتMGC :

26-Dec-19 28-Nov-19

21-Jan-20

10

مشروع محطة تحلية الخبر بالتناضح
العكسي

تحلية المياه

أكسيونا

08-May-18 29-Dec-18 14-Aug-18

26

935,426,669

محطة تحلية الجبيل بالتناضج العكسي
م2

تحلية المياه

شركة سيبكو العربية

11-Feb-20 25-Dec-18

14-Feb-19

24

1,710,239,894

الجبيل

محطــة تحليــة الخبــر تناضــج العكســي
م2

تحلية المياه

أكسيونا  /شركة الراشد للتجارة
والمقاوالت

11-Feb-20 25-Dec-18

24-Feb-19

24

2,019,399,247

الخبر

مشــروع اســتبدال التقنيــات واألصــول ذات
العمــر االفتراضــي المنتهــي لمحطــة تحليــة
(الجبيــل  -المرحلــة الثانــي)( ،محطــة الجبيــل
بالتناضــح العكســي المرحلــة الرابعــة)

تحلية المياه

الخدمات السعودية لألعمال
الكهرو ميكانيكية /
ماتيتو()SSEM

05-Aug-21 24-Jun-21
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تاريخ
التوقيع

تاريخ
التسليم

25-Aug-21

التكلفة
المدة
(شهر) (ريال سعودي)

الموقع

التنفيذ

16

314,418,800

الخبر

%94.90

320,000,000

الجبيل

%88.40

الخبر

%98.20

%85.30

%77.60

37

2,755,697,089

الجبيل

%2.60
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عقود المشروعات
اسم/رقم العقد

نوع العقد

اسم المقاول/المنفذ()1

تاريخ
الترسية

تاريخ
التوقيع

تاريخ
التسليم

التكلفة
المدة
(شهر) (ريال سعودي)

الموقع

التنفيذ

تنفيــذ األعمــال المتبقيــة لمشــروع
نظــام نقــل ميــاه خــط التغذيــة
الجديــد لمحافظــة الخفجــي

نظام نقل المياه

توريشيما لصناعة المضخات
المحدودة

27-Sep-21 23-Aug-21

21-Oct-21

12

73,224,087

الخفجي

%0.00

إنشاء المجمع السكني  -لمحطة
التحلية برأس الخير (عزاب)

مدني

الكفاح

23-Nov-17 22-Aug-17

10-Dec-18

30

368,210,583

رأس الخير

%75.10

إصــاح الخرســانة المتدهــورة فــي خزانــات
خطــوط ميــاه األنابيــب بالنقطــة العليــا
بالريــاض ()ABC

خزان المياه

أبصار

14-Jun-20

01-Jan-20

37

46,648,169

الرياض

%44.80

مشــروع تنفيــذ نظــام نقــل ميــاه (ينبــع -
المدينــة المنــورة)( ،المرحلــة الرابعــة)

نظام نقل المياه

شركة مابا

17-Sep-18 14-May-18

26-Sep-18

37

2,504,150,866

المدينة المنورة

%86.50

اســتكمال تنفيــذ مشــروع محطــة ينبــع
(المرحلــة الثالثــة) عقــد الطاقــة

الطاقة

شركة سيبكو العربية

14-Jun-17 17-May-17

17-May-17

38

5,384,179,943

ينبع

%98.30

إنشــاء خــط الغــاز الجــاف لتغذيــة محطــة
التحليــة والطاقــة فــي ينبــع (المرحلــة
الثالثــة)

نقل الغاز

شركة سيسيم العربية
السعودية & ( | )ASGمجموعة
الشريف القابضة

06-Jun-21

27-Jun-21

18

411,124,154

ينبع

%7.50
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عقود المشروعات
اسم/رقم العقد

نوع العقد

اسم المقاول/المنفذ()1

تاريخ
الترسية

تاريخ
التوقيع

تاريخ
التسليم

التكلفة
المدة
(شهر) (ريال سعودي)

الموقع

التنفيذ

تنفيــذ محطــات الضــخ وتمديــد خطوط
أنابيــب أنظمــة نقــل ميــاه (الشــقيق -
المرحلــة الثالثة) للمجموعتيــن ( )B2و()C

نظام نقل المياه

شركة الراشد للتجارة
والمقاوالت

20-Aug-18 14-Mar-18

08-Apr-18

37

4,047,812,207

الشقيق

%95.70

توريــد و تنفيــذ نظــام نقــل و تخزيــن
الميــاه بالفطيحــة بجــازان

خزان المياه

ميتسكو

29-Dec-19 27-Nov-19

28-Nov-19

12

84,869,200

جازان

%92.80

نظام نقل مياه أبها الحضري

نظام نقل المياه

شركة مطلق الغويري
للمقاوالتMGC :

10-Dec-20 16-Nov-20

03-Jan-21

15

319,216,000

أبها

%70.40

اســتبدال التقنيــة واألصــول ذات العمــر
االفتراضــي المنتهــي (محطــة الشــقيق )1

تحلية المياه

أكسيونا

15-Dec-20 11-Nov-20

31-Dec-20

30

1,278,570,790

الشقيق

%23.10

مقرات أمن المنشآت بالمنطقة الجنوبية

مدني

مجال اإلنجاز

31-Dec-20 23-Feb-20

04-Feb-21

24

25,714,000

جازان

%7.80

نظام نقل مياه على الساحل الغربي

نظام نقل المياه

شركة مطلق الغويري
للمقاوالتMGC :

28-Mar-19

14-Feb-19

12

886,132,412

ضبا

%99.50
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عقود المشروعات
اسم/رقم العقد

نوع العقد

اسم المقاول/المنفذ()1

تاريخ
الترسية

تاريخ
التوقيع

تاريخ
التسليم

تنفيــذ نقــل ميــاه المحطــات الصغيــرة
الجديــدة (حقــل  ،ضبــاء  ،الوجــه  ،الليــث
 ،فرســان)

تحلية المياه

شركة الراشد للتجارة
والمقاوالت

7-Nov-19

17-Dec-19

13-Jan-20

10

مشــروع إنشــاء محطــات التحليــة
الصغيــرة علــى الســاحل الغربــي

تحلية المياه

( | )ASGمجموعة الشريف
القابضة

21-Feb-19 20-Dec-18

13-Jan-19

15

1,547,334,555

مشــروع األنظمــة األمنيــة لمحطــة
الشــقيق وأنظمــة نقــل الشــقيق

مدني

نظم األولى المحدودة

01-Feb-21

24-May-21

24

88,364,635

إعــادة تأهيــل وترميــم عــدد ( )21فيــا فــي
المجمــع الســكني بالتخصصــي وعــدد ()45
شــقة فــي المجمــع الســكني بالعليــا فــي
الريــاض

مدني
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أبصار

27-Dec-21

03-Sep-19 11-Apr-19

16-Jun-19

التكلفة
المدة
(شهر) (ريال سعودي)

22

الموقع

التنفيذ

594,857,001

الساحل الغربي

%74.20

الساحل الغربي

%97.40

الشقيق

%0.00

23,747,347

الرياض

%87.50
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والحمد للّه رب العالمين
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