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نسابق المستقبل  ..حيث الحياة

بِ ْس ِم اللَّـهِ ال َّرح ٰ َ
يم
ْم ِن ال َّرحِ ِ

نحن جزء من هذا العالم ،نعيش مشاكله والتحديات التي تواجهه ونشترك جميعا ً في هذه
المسؤولية ،وسنسهم بإذن الله بفاعلية في وضع الحلول للكثير من قضايا العالم الملحة ،ومن
ذلك قضايا البيئة وتعزيز التنمية المستدامة ،وسنستمر في العمل على ذلك مع المنظمات
والمؤسسات الدولية والشركاء الدوليين.
خادم الحرمين الشريفين الملك

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
(حفظة اللّه )

لطالما كانت المملكة سباقة نحو إيجاد أفضل الحلول للحفاظ على بيئ ٍة آمنة ونظيفة ،بيئ ٍة
خالية من االنبعاثات الكربونية ،بيئة يعيش فيها اإلنسان ألجيال وأجيال يتنفس هواءً نقياً،
وينعم بموارد طبيعية ال تنضب..

ولي العهد صاحب السمو الملكي

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع
(رعاه اللّه )
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رسالة ُمحافِظ المؤسسة
يتمثل جوهر االستدامة بتلبية متطلبات الحاضر
من الموارد الطبيعية دون المساس بقدرة األجيال
القادمة على تلبية احتياجاتهم ،ولذلك نحن في
«المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» ننظر
بواقعية إلى مسؤولياتنا تجاه مواردنا الطبيعية

التي على رأسها المياه النقية ،كما أننا ندرك تماما ً
المحافظة على البيئة ،ومتطلبات المجتمع
أهمية ُ
وتنميــــة

االقتصــــاد

امتثـــاالً

لمتطلبـــات

التنميــــة المستدامة ،ولقد عملنا على تحديد
المالئمة لتوسيع نطاق خدماتنا في تحلية
ُ
الطرق ُ
المياه لتصل إلى مناطق المملكة كافة ،واجتهدنا
لتقديم ما يناسب طموح أصحاب المصلحة وسد
بطرق
احتياجاتهم من المياه لدعم متطلباتهم ُ
ابتكارية تضمن النمو بما يتوافق مع رؤية المملكة
 ،2030واالستراتيجية الوطنية للمياه  ،2030وبرنامج
التحول الوطني ،والمبادرات والبرامج األخرى التي
أطلقتها المملكة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة،
المناخ.
وحماية ُ

الحوكمة البيئية والمجتمعية للمؤسسة

لقد أدركنا في وقت مبكر أهمية الحوكمة البيئية
واالجتماعية للمؤسسة ،وركزنا على االستدامة في
جميع عملياتنا وإجراءاتنا ومبادراتنا ،وخالل سنوات
عملنا حافظنا على زخم أدائنا المؤسسي ونمونا
القوي بالرغم من التحديات المختلفة التي اتسمت
بها البيئة االقتصادية المحلية والعالمية ،كذلك

التكاملية المؤسسية

التحديات الصحية التي مر بها العالم عام 2020م،

ألننا نؤمن بضرورية التكاملية المؤسسية عملنا

وما ترتب علينا من آثار والتزامات بسبب جائحة

على تطوير بيئة أعمالنا حتى تكون قادرة على تلبية

كورونا ،لنختتم عام 2021م بنتائج الفتة وأرقاما ً

متطلبات اإلبداع واالبتكار لتعزيز قطاع اإلنتاج مع

قياسية على المستويات المالية والتشغيلية فقد

مراعاة صحة وسالمة العاملين ،لذلك بنينا نهجنا

وصل إنتاجنا اليومي من المياه المحالة إلى ()5.9

اإلداري على أسس سليمة تأخذ باالعتبار الحفاظ

مليون م 3ويعود ذلك لما استندت إليه استراتيجيتنا

على ما وصلنا إليه من تقدم كأكبر منتج للمياه

إلدارة األزمة من تخطيط وتنفيذ سليم وبُعد

المحالة في العالم.

نظر كان السبب وراء هذه النتائج والنجاحات التي
حققناها ،إضافة إلى جهودنا المستمرة لفهم
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ومواكبة التغيرات التي تشهدها بيئتنا التشغيلية ،تحقيق الرضا ألصحاب المصلحة

وتحديد مجاالت التحسين ،واغتنام ال ُفرص ،ومعالجة يُمثل تحقيق الرضا ألصحاب المصلحة بجميع
مواطن الضعف ،والتركيز على المبادرات التي فئاتهم لنا أهمية قصوى ،لذلك وانطالقا ً من قيمنا

تُسهم في تحقيق أهدافنا االستراتيجية.

تحفيز القطاع الخاص لالستثمار

المؤسسية وأخالقياتنا المهنية أسسنا منظوماتنا
والمستدامة ذات البنية التحتية المتينة
الذكية
ُ

نحن ندرك مسؤولياتنا المتعددة فيما يتعلق بأهمية المزودة بكل ما هو ضروري لالرتقاء بخدمات إنتاج
ما نقوم به لخدمة االقتصاد ،وتوطين األيدي العاملة ،المياه المحالة ونقلها وتوزيعها على المجتمع

وإطالق المبادرات البيئية واالجتماعية ،ودعم المحلي بعدالة.
االبتكار ،وحوكمة عملياتنا ،والعمل ضمن نطاق كوادرنا البشرية

واضح من النزاهة والشفافية بحسب متطلبات وألننا نعلم بأن نمونا يعتمد على كوادرنا البشرية
األُطر المستدامة ،ولذلك استجبنا على ُ
المتغيرات عملنا على تدريبهم وعززنا معارفهم المهنية
المحلية فيما يتعلق بتطوير أدائنا ،وانطالقا ً من والفنية والتقنية ليتمكنوا من العمل بحرفية مع
المستدامة التي
لمتطلبات األعمال ُ
قناعتنا بضرورة إعطاء ال ُفرصة للقطاع الخاص ضمان االمتثال ُ
ليكون له دوره الحيوي في التنميةُ ،معتمدين على تدعم توجهنا االقتصادي بالتوازي مع اهتمامنا

مبدأ التنافسية بفتح األسواق لالستثمارات عبر بتلبية متطلبات المجتمع إلحداث األثر اإليجابي
إتاحة ال ُفرص لهذا القطاع الحيوي بما يتناسب مع المطلوب تحقيقه اقتصاديا ً وبيئيا ً مما ينعكس

ُ
المتطلبات العصرية لالستثمار الناجح ،والمتناغم على خدماتنا اإلنتاجية كمنتجين للمياه المحالة.
مع طموحات القيادة الرشيدة وتوجيهات كل رسالة شكر

من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن وفي الختام ،أوجه رسالة شكر إلى كل العاملين
عبد العزيز أيده الله ،وصاحب السمو الملكي األمير في «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» على
محمد بن سلمان ولي العهد األمين ،وسعيهما جهودهم الحثيثة التي يبذلونها ليالً ونهارا ً للقيام
الدائم إلى ترسيخ الشراكة الفعالة بين القطاع بواجباتهم لدعم القطاع المائي بالمملكة العربية
الحكومي والقطاع الخاص الستدامة األعمال ،السعودية.
وتحقيق التكامل االقتصادي للمملكة.
م .عبدالله بن إبراهيم العبد الكريم
ُمحافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
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هذا التقرير
جاء هذا التقرير بحلته التي بين أيديكم ليروي قصة نجاح «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» بعنوان:
لمستقبل أخضر) ،وفيه استعرضنا تفاصيل أعمالنا وعملياتنا التي جاءت متناغمة مع رؤية
(نُحلي المياه ُ
المملكة  ،2030ومبادرات وبرامج المملكة العربية السعودية التطويرية المتوافقة مع أهداف التنمية
المستدامة ( ،)SDGsولذلك فإن االطالع على التقرير سيسهل على أصحاب المصلحة رؤية الصورة
المتكاملة والشفافة للموضوعات الجوهرية ،ومعرفة الكيفية التي تعاملنا بموجبها مع تلك اآلثار ،وما
حققناه من إنجازات نفخر بها.

حدود التقرير

هذا هو التقرير األول لالستدامة الذي يصدر عن «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» ليشمل
المدة من 01 /يناير /ولغاية  /31ديسمبر2021 /م ،وفيه تم اإلفصاح عن األداء والنهج اإلداري للمؤسسة،
ُ
واستعراض استراتيجيتها ،والحوكمة البيئية واالجتماعية ،ومكانتها االقتصادية ،إضافة إلى توضيح العالقة
بأصحاب المصلحة ،واالمتثال لألنظمة المحلية والعالمية فيما يتعلق باالستدامة.

إطار إعداد التقرير
تم االسترشاد في عملية إعداد التقرير بالمعايير التي أقرتها المنظمة العالمية إلعداد التقارير (،)GRI
الخيار األساسي ( ،)COREووفقا ً للمبادئ
طبقا ً لمعايير ( )GRI STANDARDS:2016وتعديالتها ،حسب ِ
المساءلة ( )AA1000في محاولة لبلوغ أقصى درجات الشفافية فيما يتعلق بأعمالنا
المحددة في معيار ُ
ُ
ومبادراتنا.

الجوانب التي يُغطيها التقرير
يستعرض تقريرنا نشاطاتنا (غير المالية) على الصعيد المؤسسي التي نقدمها طوعا ً ألصحاب المصلحة
مع االحتفاظ بالحق في عدم اإلفصاح عن بعض البيانات التي نرى ضرورة االحتفاظ بها ،مع األخذ باالعتبار
المستدام.
التركيز على دورنا في إدارة عملياتنا ذات الطابع ُ

التعليقات
نحن نسعى دائما ً إلى تطوير وتحسين أداءنا المستدام ،ونثمن آراء جميع المعنيين لدينا أنه في حال وجود
أية تعليقات أو استفسارات أو اقتراحات للتحسين تتعلق بتقريرنا هذا ،يرجى التواصل معنا على البريد
اإللكتروني (  )Sustainability@swcc.gov.saلالطالع على تعليقاتكم واالستفادة منها

مستقبالً .
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الملف المؤسسي

تاريخنا المؤسسي
تقع المملكة العربية السعودية في منطقة جغرافية تفتقر إلى المياه العذبة الالزمة لسد االحتياجات
الضرورية لإلنسان ،ونظرا ً إلى إزدياد الطلب على المياه النقية ،اتجهت األنظار إلى مياه البحر و تحلية
المياه المالحة.

من الكنداسة إلى أكبر منتج في العالم
بدأت الحكاية بعد أن أصدر الملك عبد العزيز
آل سعود رحمه الله عام (1348هـ 1928 -م)
أمره السامي بإنشاء جهازي تكثيف لتقطير
مياه البحر ،أطلق عليهما الحقا ً (الكنداسة)
التي عملت على تأمين احتياجات قوافل الحجيج
والمعتمرين ،ومدينة ُج َّدة من المياه الصالحة
للشر ب .
في عام (1394هـ 1974 -م) ونظرا ً إلى االحتياجات المتزايدة للطلب على المياه في المملكة،
تأسست رسميا ً «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» التي تم تأطير شكلها النظامي بمرسوم
ملكي كريم (رقم م 49/في1394/8/20هـ ،الموافق 1974/9/7م) كمؤسسة حكومية مستقلة
ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة البيئة والمياه والزراعة ،ومقرها الرئيس في مدينة الرياض ،ولها
المدن التي يُق ّررها مجلس اإلدارة.
فروع و مكاتِب في المناطق أو ُ
ومنذ تلك الفترة بدأت عمليات التطور المؤسسي تتوسع على المستويات كافة ،وخالل السنوات
األخيرة قطعنا أشواطا ً مهمة بتعزيز استخدام تقنيات التحلية ،لتحقيق التوازن بين المنافع المتوقعة
و المساهمة الفاعلة في التنمية االقتصادية.
وألننا جزء من منظومة العمل الحكومي فأن تكاملنا المؤسسي انعكس على امتثالنا لمتطلبات
رؤية المملكة  ،2030وتنفيذ متطلباتها متناغما ً مع متطلبات التنمية المستدامة وأهدافها
( )SDGsالمتوافقة مع ُمتطلبات ُمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ،)OCEDوالميثاق العالمي
لألمم المتحدة ( ،)UNGCوكل األطر التي تخدم القطاع البيئي واالجتماعي واالقتصادي المؤسسي.
وأما على صعيد اإلدارة العليا للمؤسسة يُشغل “معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس
عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي رئاسة مجلس اإلدارة” فيما يُشغل “معالي المهندس عبدالله بن
إبراهيم العبدالكريم منصب ُمحافِظ «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة”.
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مواقعنا وأماكن أعمالنا

يقع المقر الرئيس للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في العاصمة الرياض ،وتحديدا ً على تقاطع طريق

الملك فهد مع طريق األمير محمد بن عبد العزيز ،فيما تتوزع مناطق منظومات التحلية التابعة لنا في
العديد من المدن السعودية ،وهي كما يلي:
منظومة
اإلنتاج

المياه المُ نتجة
(م/3يومياً)

الطاقة
المُ ولدة
()MW

منظومة
اإلنتاج

المياه المُ نتجة
(م/3يومياً)

الطاقة
المُ ولدة
()MW

الجبيل )MSF( 1

137,729

360

ُجدَّة ()RO 1

56,800

-

الجبيل )MSF( 2

1,035,000

1,225

ُجدَّة ()RO 2

51,120

-

الجبيل )RO( 1

60,000

-

ُجدَّة ()RO 3

240,000

-

الشعيبة )MSF( 1

223,000

263

ضبا ()RO 4

17,000

-

الشعيبة )MSF( 2

455,000

520

ضبا (نيوم)

125,000

-

الشعيبة ()MED

91,200

-

الشقيق ()MSF

97,014

108

الشعيبة )RO( 4

400,000

-

توسعة الشقيق ()RO

42,500

-

رأس الخير ()RO

310,656

-

الخفجي ()RO

60,000

-

رأس الخير )MSF( 1

740,656

2,650

القنفدة )RO( 2

51,000

-

ينبع )MSF+MED( 2

119,637

82

الليث )RO( 2

42,500

-

ينبع ()RO

127,800

-

الوجه )RO( 4

25,500

-

ينبع )MSF( 3

566,160

3,135

املج )RO( 4

25,500

-

ينبع المتنقلة ()RO

30,000

-

رابغ )MED( 2

18,000

-

الخبر )MSF( 2

223,000

710

فرسان )RO( 3

17,000

-

الخبر )MSF( 3

280,000

440

حقل ()RO

17,000

-

الخبر ()RO

210,000

-

العزيزية ()MED

4,500

-

المجموع

المياه المُ نتجة (م/3يومياً)
5,900,272
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الطاقة المُ ولدة ()MW
9,493
12

خدمات “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة”
تتمثل مسؤوليتنا في «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» بتطوير
منظومات اإلنتاج كونها إحدى المتطلبات الضرورية التي تدعم النظام
اإليكولوجي في المملكة العربية السعودية ،وهذا مما اقتضى منا أن نُقدم
ومنتجاتنا من المياه والكهرباء؛ لتعزيز ودعم القطاعات االقتصادية
خدماتنا ُ
المحافظة على البيئة خالل عمليات اإلنتاج ،بما
واالجتماعية مع األخذ باالعتبار ُ
يُحقق للمملكة مكانتها على خريطة التنافسية العالمية ،ويُحقق رؤيتنا في أن
نكون من أكفأ المؤسسات المنتجة للمياه المحالة النقية في العالم.
بناء على ما نمتلكه من خبرات تقنية عالية ،عملنا على بناء
وألننا نُدير عملياتنا ً

منظومات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء ،طبقا ً ألعلى المواصفات والمعايير

للمتطلبات الهندسية والصحية باستخدام
التكنولوجية العالمية ،مع االمتثال ُ
التقنية التي تُراعي السالمة العامة ضمن بيئة العمل في منظومات اإلنتاج
لمتطلباتهم من
لجميع الفئات التشغيلية لكي نُسهل وصول ُمتعاملينا ُ
المياه النقية والكهرباء ،إضافة إلى امتثالنا للهدف ( )12من أهداف التنمية
المستدامة المتعلق بأنماط االستهالك واإلنتاج المستدامة ،وتشجيع الكفاءة
في الموارد والطاقة ،واستدامة الهياكل األساسية ،وتيسير الحصول على
الخدمات وإتاحة فرص العمل الالئق الذي ال يضر بالبيئة ،وتحسين جودة الحياة
بما يعود بالنفع على الجميع .ويسهم بإنجاز خطط التنمية الشاملة ،وخفض
التكلفة االقتصادية والبيئية واالجتماعية مستقبالً ،وتوطيد القدرة التنافسية
االقتصادية ،وعلى هذا األساس راعينا أن نُقدم خدماتنا وعززناها للحيلولة
دون انقطاع هذه الخدمات مهما كلفنا األمر .وهذا ما جعلنا ندير عملياتنا
ونطور أساليب أعمالنا للمساهمة في توصيل المياه إلى كل األماكن القريبة
منا والبعيدة عنا بتأسيس بنية تحتية من شبكات األنابيب لنصل إلى كل مكان
في دولتنا الحبيبة؛ لتحقيق رضا المجتمع عنا انطالقا ً من مسؤولياتنا اإلنتاجية،
وامتثالنا لمتطلبات القطاع الحكومي.
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خدماتنا
نحن نُقدم العديد من الخدمات للمجتمع السعودي في مجال المياه العذبة ،وألننا ندرك أهمية أن تتنوع
خدماتنا أخذنا على عاتقنا أن نقدم الخدمات التالية:

نوع الخدمة

وصف الخدمة

تحلية المياه المالحة

بناء وتشغيل وصيانة منظومات تحلية المياه المالحة.

نقل المياه المحالة

بناء وتشغيل وصيانة أنابيب نقل المياه المالحة.

إنتاج الطاقة الكهربائية

بناء وتشغيل وصيانة منظومات توليد الكهربائية.

خدمات التدريب والتعليم

التدريب ودعم البحوث العلمية
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مشروعات المؤسسة
إن الرحلة المؤسسية التي بدأت عام 1974م مستمرة بزخم أعلى و وتيرة أسرع بسبب الطلب المتزايد على
المياه ،ولذلك دشنت «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» العديد من المشروعات العمالقة التي
عكست التوجهات التنموية التي تبنتها المؤسسة انطالقا ً من مسؤلياتها تجاه المملكة ،ومع أن حجم
التحديات كبيرا ً إال أن المؤسسة نجحت في تجاوزها ،محققة اإلنجازات المذهلة التي تعزز ريادة المملكة
المن َجزة ،والمشروعات التي ال
عالميا ً في صناعة التحلية ونقل المياه المحالة ،وفيما يلي أبرز المشروعات ُ
تزال تحت التنفيذ ،إضافة إلى المشروعات المستقبلية كما يبينها الجدول التالي:

ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ 9 :ﻣﺸﺮوﻋﺎت

اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ 75 :ﻣﺸﺮوﻋﺎ ً

 1ﻣﺸﺮوﻋﺎ ً ﻣﻨﺠﺰا ً
 5ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 3ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻨﻮرة 6 :ﻣﺸﺮوﻋﺎت
 1ﻣﺸﺮوﻋﺎ ً ﻣﻨﺠﺰا ً
 2ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 3ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ 16 :ﻣﺸﺮوﻋﺎ ً

ﻣﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ 22 :ﻣﺸﺮوﻋﺎ ً

 2ﻣﺸﺮوﻋﺎن ﻣﻨﺠﺰان
 9ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 5ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

 5ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻨﺠﺰة
 8ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 9ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺎﺣﺔ :ﻣﺸﺮوﻋﺎن
 2ﻣﺸﺮوﻋﺎن ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎن

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ 6 :ﻣﺸﺮوﻋﺎت

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺟﺎزان 7 :ﻣﺸﺮوﻋﺎت

 2ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 4ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ

 3ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﻨﺠﺰة
 3ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 1ﻣﺸﺮوﻋﺎ ً ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ ً

ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺴﻴﺮ  7 :ﻣﺸﺮوﻋﺎت
 1ﻣﺸﺮوﻋﺎ ً ﻣﻨﺠﺰا ً
 3ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
 3ﻣﺸﺮوﻋﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
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استراتيجية المؤسسة
الرؤية :
الريادة و التميز في صناعة تحلية مياه البحر.

الرسالة:
تلبية احتياجات عمالئنا من المياه المحالة بكفاءة وموثوقية ،وأقل تكلفة ممكنة،
وأعلى مردود اقتصادي ،واالستثمار الف ّعال في مواردنا البشرية ،وتحفيزها وتطوير صناعة
التحلية ،واإلسهام في التنمية االقتصادية واالجتماعية وااللتزام بمعايير السالمة والبيئة.

القيم:
السرعة  -االستدامة  -االحترافية  -اإلبداع  -السالمة

المحاور االستراتيجية

اﻟﺴﻼﻣﺔ
واﻟﺼﺤﺔ 1
اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ

ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻨﺘﺞ
واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

4

5

2

ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
واﻹﻣﺪاد
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اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

3

6

اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﺤﻮث
واﻻﺑﺘﻜﺎر واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻬﻨﺪﺳﻲ

ﺗﻤﻴﺰ اﻟﻤﻮرد اﻟﺒﺸﺮي

16

المكمل لرؤيــتنا ورســالتنا ،بسبب
باتت االستدامة اليوم تُشكّل لنا ركنا ً من أركان تفوقنا المؤسسي ُ
انصهار أعمالنا في القوالب المستدامة ،مما أدى إلى دمج االستدامة فــي صميــم عملياتنا ،وترســيخها
فــي كل مــا نقــوم بــه من مهام لخدمة قطاع التحلية وإنتاج الكهرباء .كما أن مفهومنــا إلدارة
عملياتنا تطور عبر سنوات عملنا إلى خارج إطار عملياتنا التشغيلية ليشــمل :االقتصاد ،وسلســلة اإلمداد،
والمجتمـع والحفاظ على البيئة ويتكامل مع ركائز التنمية المستدامة ،وهذا مما يلبي طموح أصحاب
المصلحة الذيــن أسهموا في أن تحتــل المؤسسة الصــدارة والريــادة باعتبارها مؤسســة وطنية
عريقة تنفذ واجباتها تجاه الوطن بكفاءة واقتدار .وهذا مما دعانا إلى رفع سـقف طموحاتنـا ،فتطـورت
اسـتراتيجيتنا بحيث أصبحت األهداف االستراتيجية تدور في فلك األهداف االقتصادية واالجتماعية
والبيئية الشاملة جنبــا ً إلــى جنــب مــع األهداف الماليــة للمؤسسة ،ممــا جعل من اســتراتيجية أعمالنا
مســتدامة ومتكاملــة ذات طابع ابتكاري ،تتناغم مع متطلبات رؤية المملكة  ،2030وبقية مبادرات
التنمية المستدامة التي أطلقها صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان ولي العهد األمين ،تلك
المبادرات التي وضعت المملكة في مقدمة الدول الساعية للحفاظ على الموارد الطبيعية ،ومواجهة
المناخي بالحد من االنبعاثات الكربونية في الجو ،وهذا ما دعانا إلى أن نتنبأ مكانتنا في الصدارة
التغيير ُ
بسبب عملنا وتركيزنـا علـى اإلبداع واالبتكار والبحث العلمي ،والعمل على تنفيذ استراتيجيتنا المؤسسية
مع األخذ باالعتبار استخدامنا للمعدات التكنولوجية الحديثة في مجال تحلية المياه ونقلها واالستفادة
من الذكاء االصطناعي في عمليات تسريع اإلنتاج للمياه المحالة والكهرباء لإليفاء بالتزاماتنا تجاه اقتصادنا
و مجتمعنا.

استراتيجية التحسينات الشاملة
تُمثل اإلجراءات التحسينية التي نقوم بها على منظوماتنا ،أهمية قصوى كونها تدعم استمرار وجودنا
كمنتجين للمياه المحالة ،مما جعلنا نخطط دوما ً للمحافظة على تطوير وصيانة مرافقها ومعداتها

انطالقا ً من رؤية القيادة العليا للمؤسسة التي تدعم بدورها التحسينات الشاملة لمنظومات إنتاج مياه
البحر المحالة وفقا ً ألعلى معايير الجودة ،مع الحرص على سالمة البيئة ،المتمثل بإزاحة الوقود السائل
والتقليل من استخدامه ،والعمل على خفض االنبعاثات الكربونية ،والمساهمة في تحقيق أهداف
رؤية المملكة  ،2030بواسطة التطبيق الفعلي لحماية مقدراتنا التي تدعم االقتصاد ،وتوفر للمملكة
احتياجاتها من المياه.
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وألننا نحافظ على البيئة فإن امتثالنا للقرارات المحلية والدولية الداعية لاللتزام بحمايتها من جميع العمليات
اإلنتاجية التي قد تؤثر عليها ،األمر الذي مكننا من النجاح بتدشين وتنفيذ مشروع استبدال تقنيات التحلية في
منظومات اإلنتاج مما يعني:

ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺜﻘﻴﻞ اﻟﻀﺎر
ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ.

1

ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻼزﻣﺔ
ﻟﻺﻧﺘﺎج.

2

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ
ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

3

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻹﻧﺘﺎج.

4

لقد كان ال َبدْء في تنفيذ مبادراتنا الستبدال منظومات اإلنتاج الحرارية التي تعتمد على الوقود السائل

بمنظومات اإلنتاج التي تعمل بتقنية التناضح العكسي التي تستهلك طاقة أقل إضافة إلى استخدام
التقنيات الذكية المتطورة التي تسمح بالتحكم الفعال في منظومات اإلنتاج ،ومراقبتها بما يعزز التوافرية
واالعتمادية  ،األمر الذي ُع ّد غاية في األهمية فيما يتعلق بالتحسينات الشاملة بحيث تكتمل سلسلة

هذه المشروعات بمشروع إنشاء خط الغاز الطبيعي لتغذية منظومة إنتاج التحلية مما يسهم في حماية
والمناخ ،ويعزز من االقتصاد ،بسبب الوفر المالي الناتج عن هذه العمليات .لقد انعكست نتائج
البيئة
ُ
التحسينات الشاملة مباشرة على أعمالنا مما حقق لنا اآلتي:

ﺗﻌﺰﻳﺰ دور اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ
ﻓﻲ دﻋــــﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﻮﻃﻨــــﻲ ،وﺗﻌﺰﻳـــــــﺰ
اﻻﻣﺘﺜﺎل اﻟﺒﻴﺌﻲ
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ﺗﻄﻮﻳـــﺮ ﻋـــﺪد ﻣـــﻦ
اﻟﻤﺒــــــﺎدرات اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ
ﻟﻼﺳﺘﻔـــــــﺎدة ﻣـــــﻦ
اﻟﻐــﺎزات ،وﻣـﻦ رﺟﻴﻊ
ﻣﻨﻈﻮﻣـــﺎت اﻹﻧﺘـــﺎج
ﻋﻠﻰ ﺣـﺪ ﺳﻮاء.

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءات
اﻻﺧﺘـــﺮاع ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺻﻔﺮ
رﺟﻴﻊ ﻣﻠﺤﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ
ﺗﺤﻮﻳـــــــﻞ اﻟﻤﺤﻠــــــﻮل
اﻟﻤﻠﺤـــﻲ إﻟـــﻰ ﻣﻨﺘـــﺞ
ﺛﺎﻧﻮي ﻣﻦ اﻟﻤﻌــــــﺎدن
ﻳﻤﻜـــــــﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ
ﻓــــــﻲ ﻋــــــﺪد ﻣــــﻦ
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت.

ﺗﻄﻮﻳـــــــﺮ ﺗﻘﻨﻴـــــــﺔ
اﻣﺘﺼـــﺎص اﻟﻐـــﺎزات
وﺗﺤﻮﻳﻠﻬــــﺎ إﻟـــــــــــﻰ
ﻣﻨﺘﺠـــﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻣﺜـﻞ ﻏﺎز اﻟﻤﻴﺜﺎن.

ﺧﻔـــﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛـــﺎت
اﻟﻐﺎزﻳـــﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒـــﺔ
ﻻﺣﺘـــﺮاق اﻟﻮﻗﻮد ﻓﻲ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج.

18
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الذكاء االصطناعي في خدمة استراتيجيتنا اإلنتاجية
يُع ّد التطور الهائل الذي أحدثه الذكاء االصطناعي بتحويل األعمال المؤسسية ذات الطابع التقليدي إلى
النموذج القائم على المعرفة والتعلم أمرا ً عظيما ً وأحدث تغيرا ً جذريا ً في جميع القطاعات تقريباً،مما
جعلنا نستفيد من هذه التقنيات المتقدمة لسد االحتياجات المتزايدة على المياه ،بحيث أسهم الذكاء
االصطناعي في إحداث تحول هائل في مسار اإلنتاج ،ليس هذا فحسب بل ساعد في امتثالنا واستجابتنا
لمتطلبات (االستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء االصطناعي) التي أطلقتها المملكة في وقت سابق
مما عزز من موقفنا تجاه التوجه العام الذي تتبناه الحكومة برعاية كريمة من القيادة الرشيدة لالستفادة
من النقالت النوعية التي يحققها الذكاء االصطناعي في إنجاح األعمال التي نقوم بها في «المؤسسة
لمتطلبات الخطة االستراتيجية الوطنية
العامة لتحلية المياه المالحة» حيث تكاملت توجهاتنا باالستجابة ُ
للتحول الرقمي لتعزيز التوجه نحو تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تحقيقا ً لحماية أعمالنا ،وتعزيزا ً لتميزنا
اإلقتصادي ،وهذا دعانا إلى أن نتبنى كل التقنيات المتعلقة باالتصاالت ،وإنترنت األشياء ،والتعامل مع
الذكاء االصطناعي بحرفية نظرا ً إلى كوننا:

1

ُﻣـﻨـﺘـﺠـﻴـﻦ ﻟﻠــﻤــﻴـــﺎه
وﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻟﻠﻜﻬﺮﺑﺎء

ﻣـﺆﺳﺴﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ
ﺗﻌﻤـــــﻞ ﻟﻠﺘﻜﺎﻣــــــــﻞ ﻣــــﻊ اﻟﻘﻄـــــــﺎع
اﻟﺤﻜﻮﻣـــﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠــــــﻰ اﺳﺘﺨـــﺪام
واﻟﻤﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔُ ،
واﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ.

ﻧﻌﻤــﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻮاءﻣﺔ اﻟﺬﻛــﺎء
اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﻟﺰﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻴﺎه
واﻟﻄﺎﻗـــﺔ.

2

ويأتي تبنينا لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مجال صناعة التحلية ،امتثاالً للمتطلبات الحكومية ،واغتناما ً
لل ُفرص الواعدة في مجال استخدام الذكاء االصطناعي ،وتفعيله في المؤسسة مما يُساعد على رفع
ُمستوى تسريع وتطوير اإلنتاج ،ويعمل على تقليل التكلفة التشغيلية للقطاع ،كما يوفر الحلول األساسية
والمشتريات ،والموارد البشرية ،والمالية ،وإدارة المخازن ،والعالقة مع
في تسهيل خدمات المبيعات،
ُ
أصحاب المصلحة  ،وإدارة المنظومات التابعة لنا ،مما يعزز اإلنتاجية بكفاءة واقتدار بالوقت الحالي وفي
المستقبل.
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إنجازاتنا المُ ستندة إلى الذكاء االصطناعي

شبكة المنظومات الذكية

إدارة السالمة الذكية

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

المحادثات التفاعلية الذكية

توظيــف تقنيــات الــذكاء االصطناعــي وإنترنت األشــياء تســخير المحادثــات الذكيــة والتعــرف علــى الكتابــة
لرفــع مســتويات األمــن والســامة فــي المؤسســة )OCR( ،لتســهيل اســتخدام الخدمــات الذاتيــة ،وإضافة
والمحافظــة علــى ســامة عامليهــا مــن خــال مراقبــة تجربــة جديــدة للخدمــات.
المخاطــر ورصدهــا ،وتو ّقــع الخطــر قبــل حدوثــه واتخاذ
اإلجــراءات الالزمــة.

نظام المسح والرصد الذكي باستخدام الدرونز

أتمتة العمليات الروبوتية

نظــام مســح ورصــد ذكــي باســتخدام الطائــرات دون أتمتــة بعــض العمليــات الروتينيــة والمكــررة فــي
طيــار (الدرونــز) ،التــي تعمــل علــى التقــاط صــور عاليــة إجــراءات الشــؤون الماليــة.
الجــودة للمنظومــات وخطــــوط النقـــــل التابعة لهـــــا،
وتطبيـــــــــق تقنيــــــــات الذكـــــــــاء االصطناعــي لرفــع
مســتوى األمــن والســامة واكتشــاف األعطــال.
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قصـــة نجـــاح
مركز اإلسناد
مركز اإلسناد يمثل منظومة مبنية حسب نظام إلكتروني ،ويعمل بمعايير عالمية لضمان استدامة المياه
وزيادة الطاقة اإلنتاجية ،وتقليل التكلفة عن طريق ربط بيانات منظومة المياه بقاعدة البيانات الموحدة؛
بهدف إدارة المياه بالطرق الذكية خالل عمليات اإلنتاج والنقل والتخزين ،والتخطيط األمثل باستخدام
التقنيات الذكية لإلسهام في :
مراقبة األداء في منظومات اإلنتاج.
متابعة جودة المياه المنتجة ،المنقولة ،والمخزنة.
مراقبة مؤشرات األداء البيئية ( الغازات المنبعثة  ،مياه الرجيع).
تحديد وتحليل األسباب لنمط الصيانة (اإلنكسارات ،التسربات).
جدولة أعمال الصيانة والتوقفات.
أتمتة عمليات متابعة أعمال الصيانة والتشغيل وتخفيض الهدر الناتج عنها.
إنشاء قاعدة بيانات محدثة آليا.
اإلدارة الذكية على مدار الساعة.
التخطيط والتنسيق الذكي بين الجهات ذات العالقة.
رصد المتغيرات في منظومات اإلنتاج.
تحليل المتغيرات في نمط اإلستهالك.
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التحول الرقمي في المؤسسة
نظرا ً لتوجه المؤسسة نحو االستخدام األمثل للتطبيقات الرقمية شهد عام  2021تطورا ً الفتا ً فيما يخص
التحول الرقمي الذي يع ّد أحد الركائز األساسية لتحقيق رؤية المملكة  ،2030حيث قمنا بالعديد من
الخطوات وأطلقنا العديد من التطبيقات والبرامج لتسريع وأتمتة عملياتنا منها:
تطوير البنية التقنية لمنظومات اإلنتاج
•تحســـين نظام المختبرات وتحديث جميع تقارير
نظـــام المختبرات المطـــور داخليـــا ً بما يعكس
الهوية الجديدة للمؤسســـة.
•تقاريـــر جديـــدة لمراقبـــة ســـجل اإلدخـــاالت
و ا لعمليـــا ت .
•تطويـــر وتحســـين مراقبـــة وتتبـــع جـــودة إنتاج
ا لميا ه .

تدشين تطبيق المؤسسة على األجهزة الذكية
•تدشـين تطبيــــق المؤسسـة فـي األجهزة
الذكيـة بنســــخته الجديــــدة؛ حيـث تقدم
فيه الخدمــــات بشــــكل احترافــــي ،وهو
متــــاح علـى جميــــع األجهزة الذكيـة.

تطوير تطبيق قياس كفاءة الخدمات المقدمة
•أتاحت المؤسســـة لجميع العامليـــن فيها تقييم
الخدمـــات المقدمة لهم والتفاعـــل مع اإلدارات
المختلفـــة مـــن خـــال إرســـال االستفســـارات
واســـتقبال الردود.
•وصلت معـــدالت تواجدية الخدمـــات واألنظمة
إلى ()%99.5

تدشين منصة تواصل
•منصــــة يتــــم مــــن خاللها نشــــر األخبـار
والعــــروض والتعاميــــم ممـــــا يســـــاعد
فــي نشـــــر المحتــوى ،وتعزيـــــز التواصــل،
وتبـــــادل ومشــــاركة المعلومــــات بيــــن
جميــــع العامليــــن بالمؤسسـة.

تدشين البوابة الموحدة

تطوير موقع المؤسسة الخارجي
•تدشــين الموقــع بحلتــه الجديــدة لتعزيــز
الهويـــــة المؤسسيــــة ورؤيـــــة وقيـــــم
وأهـــــداف المؤسســة.

•أسـهمت فــــي رفـع مســــتوى الخدمـات
المقدمــــة لعاملي المؤسســة ،مــن خالل
توحيـــــد قنـــــوات الخدمـــــة ،وســـــهولة
متابعـــــة الطلبــات مـــــن اإلدارة المعنيــة.

تدشين برنامج رائد
•يع ّد أكبـر برنامـج تحـول رقمـي لدى المؤسسة.
•روعــــي فـي كل مراحـل البرنامـج تطبيـق أفضـل الممارســات المناســبة للمؤسســة كبيئــة صناعيــة
مــن الطــراز األول.
•صمــم البرنامـــــج ليكون مشــتمالً على ( )13نظامــا ً مــن محفظـــــة ( )SAPالمترابطـة والمتكاملـة
لإلسهام برفـع كفـاءة العمليــــات واإلجــراءات التشــغيلية.
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االبتكار المؤسسي
لقد تبنينا في وقت سابق أهداف التنمية المستدامة ( ،)SDGsحيث تتقاطع
أعمالنا مع تلك األهداف العالمية في أكثر من موقع ،وفيما يتعلق باالبتكار
والتطوير الهندسي فإن أعمالنا تتقاطع مع الهدف ( )9من أهداف التنمية
المستدامة :المتمثل (بالصناعة واالبتكار والهياكل األساسية) .ألن كل ما
ُ
نقوم به لخدمة قطاع التحلية مبني على االبتكار بسبب سعينا الدائم إليجاد
الحلول المبتكرة للعديد من التحديات التي تواجه صناعة التحلية ،مما جعلنا
ندعم البحوث العلمية التي من شأنها أن تعزز تلك الحلول من خالل معهد
األبحاث وتقنيات التحلية الذي يعمل ضمن إطار ابتكاري بمشاركة مهندسينا
المبدعين والمؤهلين للعمل التطويري االبتكاري تحقيقا ً لمستهدفات رؤية

المملكة  ،2030وتعظيما ً للمحتوى العلمي والتقني المحلي بهدف إنتاج
المياه المحالة من البحر تلبية للطلب المتنامي على المياه ذات الجودة التي
تتطابق مع المواصفات المحلية والعالمية ،وبأسعار تنافسية ،للمساهمة في
تحسين جودة الحياه ،مما انعكس ايجابيا ً على المؤسسة بإصدار العديد من
البحوث العلمية ،والحصول على العديد من براءات االختراع ،وتطوير تقنيات
التحلية ،وتحسين الكثير من األساليب والطرق التي تعزز اإلنتاجية المؤسسية.

قصـــة نجـــاح
معهد األبحاث وتقنيات التحلية
شهد عام  1987انطالقة مركز األبحاث والتطوير ليكون الجهة المسؤولة عن
البحث العلمي والتطوير واالبتكار في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة،
مع االلتزام بقيم التميز ،الشفافية ،الخدمة ،التعاون ،والنزاهة.
وخالل سنوات عملنا ونظرا ً إلى تنامي الخبرات والمسؤوليات الواقعة على
عاتق المعهد تم تبديل االسم ليصبح ( معهد األبحاث وتقنيات التحلية) ،ليكون
بذلك الجهة البحثية الوحيدة في المنطقة المتخصص في أبحاث صناعة تحلية
المياه المالحة ،لدعم مسيرة صناعة التحلية في المملكة العربية السعودية.
وحاليا ً يمتلك المعهد بنية تحتية ،أعدت خصيصا ً ألغراض األبحاث واالختبار
والتطوير وهو يحتوي على:
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 .1مختبرات مجهزة بأحدث تقنيات التحليل واالختبار  .2ثمان محطات تجريبية تغطي تقنيات التحلية
وهي :مختبرات قسم الكيمياء ،وقسم التآكل ،الرئيسة؛ الستخدامها في مختلف األغراض البحثية،
وقسم البيئة واألحياء البحرية.

والتقييمية للمواد الصناعية المختلفة.

هذا وقد شملت أعمال المعهد العديد من العمليات التي من شأنها رفع سوية العمل اإلبداعي واالبتكاري
والبحثي من خالل:

ﺗﻄﻮﻳﺮ واﺳﺘﺤﺪاث
ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ

ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج
اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت ،وﺧﻔﺾ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻋﺒﺮ زﻳﺎدة اﻟﻜﻔﺎءة ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة
اﻟﻘﺼﻮى ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﺗﻘﻠﻴﻞ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت
اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ واﺑﺘﻜﺎر ﺗﻘﻨﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪة،
وﻛﺬﻟﻚ دﻣﺞ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت ﻟﺰﻳﺎدة
اﻟﻜﻔﺎءة وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ.

ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﺑﺤﺎث

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت
اﻟﺘﻨﺎﺿﺢ اﻟﻌﻜﺴﻲ ﻣﻦ اﻷﻏﺸﻴﺔ
اﻟﻤﺠﻮﻓﺔ ﻟﻸﻏﺸﻴﺔ اﻟﻤﺴﻄﺤﺔ
وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻣﺤﻠﻴﺎً.

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻌﻬﺪ

1

ﺑﺤﻮث ﺗﺤﻠﻴﺔ
ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ

2

ﺑﺤﻮث اﺧﺘﺒﺎر وﻓﺤﺺ
اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻌﺪات

1

3

اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ

4

ﺑﺤﻮث ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻼت
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت

3
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اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪراﺳﺎت
اﻟﻬﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت

2

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻹﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ

4

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ
واﻻﺧﺘﺒﺎر ﻟﺠﻮدة اﻟﻤﻴﺎه

25
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مجموع العينات المنجزة لدى مختبرات المعهد لعام 2021م
المشروع

العينات المنجزة

مشروع المراقبة البيئي

864

مشروع مراقبة جودة المياه في منظومات اإلنتاج

720

عينات مشروعات إصالح الخلل

33

مشروع مراقبة جودة المياه في أنظمة النقل والسدود
المجموع
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جهودنا االبتكارية
أثمرت جهودنا المتواصلة بالحصول على أفضل الحلول االبتكارية لخدمة قطاع التحلية ،وحققنا نتائج
المبتكرة على مستوى المنطقة والعالم بابتكاراتنا التالية:
أسهمت في وضعنا على خارطة المؤسسات ُ
االبتكار

الوصف

وحدات المستقبل

وهـــي وحـــدات متنقلة مبتكـــرة لتحليـــة المياه ،حققـــت رقما ً
غير مســـبوق فـــي اســـتهالك الكهربـــاء بلـــغ  2.27كيلووات
ســـاعة لكل متـــر مكعب.

جيل جديد من أغشية
التناضح العكسي

تم تطويرهـــا بالتعاقـــد مع الجهات مـــن األغشـــية المصنعة -
ذات العالقـــة والتـــي تحقق كفاءة أعلى بمقـــدار (  )%20-15من
األغشـــية المصنعة عالمياً.

تقنية الصفر رجيع ملحي

لتعظيم االستفادة من معادن مياه الرجيع.

إنتاج أيونات الماغنيسيوم

يتم اإلنتـــاج من وحدات النانو بمنظومة إنتاج الشـــعيبة وإضافتها
إلى مياه الشـــرب؛ لتحســـين مؤشـــرات التحكم في نسبة السكر
ومقاومة األنســـولين لدى مرضى الســـكري من النـــوع الثاني في
مشـــروع تطبيقي يُعد األول مـــن نوعه بالعالم.

االستفادة من عوالق
نظام مأخذ مياه البحر

في تحسين جودة التربة لألغراض الزراعية.

تفعيل تطبيقات الذكاء
االصطناعي

عن طريق محـــاكاة الواقع االفتراضي فـــي عمليات التصاميم
والتشغيل والصيانة.

استخدام مضخات
الضغط العالي

نظام اســـترداد الطاقـــة (  ) I-Saveبطريقة مبتكـــرة وكفاءة
عالية بهدف زيـــادة الكفـــاءة والموثوقية.

استخدام وتطبيق
األلواح الشمسية

وتتـــم بنظـــام تنظيف آلي بأعلـــى كفاءة في المنطقة والشـــرق
األوسط لمنظومات المســـتقبل المتنقلة.
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الجوائز والشهادات
على مدار سنوات عملنا الممتدة منذ عام  1974حصلت “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” على
استثناء ،فقد حصلت المؤسسة
العديد من الجوائز والشهادات محليا ً وعربيا ً ودولياً ،ولم يكن عام 2021
ً
على عدد من اإلشادات المستحقة لهذا العام هي كما يلي:

ســجلت المؤسســة رقمً ــا قياس ـيًا فــي موســوعة “جينيــس” ألقــل منظومــة تحليــة
اســتهال ً
كا للطاقــة فــي العالــم ،حيــث بلغــت ( )2.27كيلــو وات الســاعة/م،3
وتــم تحقيــق هــذا الرقــم القياســي فــي مجــال صناعــة التحليــة الســتهالك الطاقــة
الكهربائيــة فــي أصــول اإلنتــاج بتقنيــة التناضــح العكســي ،فــي وحــدة اإلنتــاج المتنقلة
بطاقــة ( )5آالف م / 3يــوم.
حصلــت المؤسســة علــى المركــز األول بيــن الجهــات الحكوميــة فــي التميّــز
المؤسســي لبرنامــج ركائــز اســتدامة كفــاءة اإلنفــاق.

حصلــت المؤسســة علــى جائــزة (أفضــل شــركة تحليــة ميــاه فــي العالــم لعــام )2021
فــي المســابقة الدوليــة التــي تنظمهــا المنظمــة العالميــة جلوبــال ووتــر انتليجنــس
“”GWI
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 جائــزة التميّــز العملــي بخلــق الفــرص اإلبداعيــة فــي رفــع
الكفــاءة التشــغيلية عــن طريــق خفــض تكلفــة إنتــاج المتــر المكعــب.

حصلــت المؤسســة علــى شــهادة نظــام إدارة الجــودة اآليــزو  9001التــي تؤكــد
اتباعهــا إجــراءات منظمــة ومعاييــر عاليــة فــي العديــد مــن المجــاالت المختلفــة.
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الحوكمة المؤسسية
التزمنا “بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة المتوافقة مع
النهج الحكومي للمملكة العربية السعودية ،و أدرنا أعمالنا وفقا ً ألعلى المعايير األخالقية ،ووفقا ً لمبادئ
المساءلة والعدالة والشفافية التي تحكم عالقتنا بأصحاب المصلحة ،ويتمثل ذلك بالعمل الدائم على تعزيز
الثقة بيننا وبين مجتمعنا ،مع االلتزام بالنزاهة في كل ما نقوم به ،واعتماد المعايير العالمية للحوكمة
وبناء عليه اعتمدنا وطبقنا هيكالً حوكميا ً مؤسسيا ً وفر لنا
المؤسسية وصنع القرارات المتعلقة بنمونا،
ً

لمتطلبات أنظمة الدولة السعودية ،والميثاق العالمي لألمم
األطر واإلجراءات المتعلقة بالمؤسسة وفقا ً ُ
المتحدة ( ،)UNGCومتطلبات ُمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية (.)OCED
وبما أن تطبيق الحوكمة المؤسسية يتطلب منا االلتزام بقواعد السلوك الوظيفي ،قامت اإلدارة العليا
بتأسيس المنظومة الحوكمية المتينة ،وحددت المعايير الواضحة لتنفيذ عملياتنا اليومية ،واإلجراءات
المتعلقة بصناعة القرارات ،إضافة إلى التزام اإلدارة العليا بأن تكون القدوة والنموذج األمثل للعاملين،
ألنها المبادرة دوما ً إلى التطبيق العملي لقواعد السلوك الوظيفي والتمسك بمضامينها المبنية على
الشفافية والنزاهة ،مما أسهم بتكوين الهيكل التنظيمي المؤسسي القوي والقادر على المساءلة
وتفويض الصالحيات ،وتفعيل التدقيق الداخلي ،وتشكيل اللجان ،وإدارة المخاطر ،ومراجعة التقارير الداخلية
والخارجية ،وتطبيق المسؤولية االجتماعية ،واالطالع على تنفيذ األعمال ومراجعة توافقها مع السياسات
واإلجراءات لحماية المؤسسة من الممارسات غير القانونية ،وشبهات الفساد عموماً.
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لقد تبنينا في “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” مبادئ الحوكمة التي نلتزم بتطبيقها على
المستويات واألنشطة كافة ،وهذه المبادئ تركز جميعها على :
ُ

1
اﺣﺘـــﺮام اﻟﺤﻘـــﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴـــﺔ
ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻨﺎ وأﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ
ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ أرﺟﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ.

4
ﻓﺘـــﺢ اﻟﻤﺠـــﺎل ﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻨـــﺎ
ﺑﺎﻟﻤﺸـــﺎرﻛﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺮارات
ُ
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﻬﻢ.

2
اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ واﻻﺳﺘﻤﺎع
إﻟﻴﻬﻢ.

3
اﻟﺘﺤﻘﻴـــﻖ واﻟﺘﻌﻮﻳـــﺾ ﻋﻦ
أﻳﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻳﺘﻌﺮض ﻟﻬﺎ
اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ.

5
وﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﺨﻄﻂ
اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷـــﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴـــﻬﻴﻞ
ﺧﺪﻣﺎت أﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ.

6
ﺗﻮﺿﻴـــﺢ إﺟـــﺮاءات اﻟﻤﺨﺎﻃـــﺮ
وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺑﺸﻔﺎﻓﻴﺔ.

8
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻹﺟﺮاءات
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻄﺎﺑﻘﻬﺎ ﻣﻊ
اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ

7
ُﻣﺤﺎرﺑـــﺔ اﻟﻔﺴـــﺎد واﻟﻌﻤـــﻞ
ﺑﻨﺰاﻫﺔ وﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ،وﻣﻌﺎﻣﻠﺔ
اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻌﺪاﻟﺔ وﻣﺴﺎواة.

هيكل الحوكمة المؤسسية
المهيمِ نة على شؤونها وتصرِيف أمو ِرها ووضع السياسة العامة
السلطة ُ
مجلس إدارة المؤسسة هو ُ

التي تسير عليها ومراقبة تنفيذِها ،لذلك يقود مجلس اإلدارة المنظومة اإلدارية و االقتصادية للمؤسسة

بوجود فريق إداري عالي الكفاءة ،وقادر على الوفاء بالتزاماته ،في إطار من ال ِّرقابة والشفافية حيث يعمل
أعضاء المجلس على ترسيخ المكانة الرائدة للمؤسسة في مجال تطبيق مبادئ الحوكمة عبر االلتزام
بتنفيذ مواثيقها ،ومعايير حوكمتها.

أعضاء المجلس
يتكون مجلس اإلدارة من ( )8أعضاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة يتقدمهم معالي المهندس/
عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة “المؤسسة العامة
لتحلية المياه المالحة” ،ومعالي المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم ُمحا ِفظ المؤسسة ،وبقية
أعضاء المجلس الكرام الذين بمجموعهم يُشكّلون فريقا ً إداريا ً ُمحترفا ً يتمتع بقدرات إدارية عالية أهلتهم
للوفاء بالتزاماتهم تجاه المؤسسة التي يقودون تطويرها على الدوام بما يحقق المصلحة االقتصادية لها
ولعامليها مما ينعكس على المجتمع واالقتصاد المحلي.
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م /عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي
وزير البيئة والمياه والزراعة
رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

معالي م .عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم
مُ حافظ المؤسسة
نائب رئيس مجلس اإلدارة

م .ناصر بن هادي القحطاني
وكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء
عضو مجلس إدارة المؤسسة

م .بدر بن علي الحقباني
وكيل الوزارة المساعد للمشاريع
بوزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان
عضو مجلس إدارة المؤسسة

أ .هيثم بن عبدالرحمن الطريف
وكيل الميزانية العامة بوزارة المالية
عضو مجلس إدارة المؤسسة

أ .عبدالرحمن بن محمد الزغيبي
وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة
للشؤون االقتصادية واإلستثمار
عضو مجلس إدارة المؤسسة

أ .عبدالعزيز بن صالح الربدي
الرئيس التنفيذي  -مكتب إي أس أر
لإلستشارات المالية
عضو مجلس إدارة المؤسسة

أ .جمال بن علي الكشي
الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي
عضو مجلس إدارة المؤسسة

صالحيات مجلس اإلدارة
1

إصدار القرارات واللوائح التنفيذية الخاصة ب ِنظام سير العمل بالمؤسسة من النواحي الفنية واإلدارية.

2

إصدار الئحة العاملين بالمؤسسة بعد إعدادها باالتفاق مع ديوان العاملين العام.

3

إصدار الالئحة المالية للمؤسسة بعد إعدادها باالتفاق مع وزارة المالية واالق ِتصاد الوطني.

4

إقرار مشروع ميزانية المؤسسة وحسابها الختامي.

5

المختلِفة وتحديد فئاتها.
المكافآت عن أنواع نشاط المؤسسة ُ
وضع قواعد منح ُ

6

إقامة وشراء وبيع العقارات وتأجيرها واستئجارها تحقيقا ً ألغراض المؤسسة.
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الهيكل التنظيمي

اﻟﻤُ ﺤﺎﻓﻆ

ﻗﻄﺎع إﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ
اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ

ﻗﻄﺎع اﻟﺸﺆون
اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت

اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻗﻄﺎع ﺷﺆون اﻹﻧﺘﺎج

ﻗﻄﺎع ﺷﺆون اﻟﻨﻘﻞ

اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎر
وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻮل اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺮأس
اﻟﻤﺎل اﻟﺒﺸﺮي

اﻹدارة اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ

اختصاصات مُ حافِظ المؤسسة
1

الممنوحة له.
تمثيل المؤسسة في صالتها بالغير وأمام القضاء ،في حدود الصالحيات َّ

2

تنفيذ قرارات مجلِس اإلدارة.

3

خطط وبرامج المؤسسة وتنفيذِ ها واإلشراف عليها ،بعد موافقة مجلِس اإلدارة.
اقتراح َّ

4

اإلشراف على منسوبي المؤسسة ،وإصدار القرارات اإلدارية لتنظيم دوائر المؤسسة وتحديد اختِصاصاتها ،وضبط العمل و ُحسن سيره

5

اإلشراف على إعداد مشروع الميزانية العامة للمؤسسة ،ومشروع الحساب الختامي ورفعها إلى مجلس اإلدارة.

6

أن يُفوض غيره في ذلك.
إصدار أوامر الصرف الخاصة بنفقات المؤسسة ،ولهُ َّ

7

اقتراح اللوائح والقرارات التنفيذية الخاصة بنِظام سير العمل بالمؤسسة وتقديمها إلى مجلِس اإلدارة.

8

ُمباشرة ما تُخوله إياه قرارات مجلِس اإلدارة والنِظام واللوائح بالمؤسسة من

9

إعداد التقرير السنوي عن نشاط المؤسسة وتقديمه إلى مجلِس اإلدارة.

10

لمحافِظ المؤسسة.
للمحافِظ أن يُفوض غي ُره في ُّممارسة بعض صالحياته .ويُعتبر مجلس اإلدارة المرجع ُ
يجوز ُ
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المراجعــة الداخليــة
تتمتع اإلدارة العامــة للمراجعــة الداخليــة بصالحيات ُمطلقـة للدخـول إلـى أي مـن مواقـع المؤسسـة،
ولها القدرة على الوصــول الكامــل إلــى كافــة المعلومــات والمســتندات والعامليــن ،مما أسهم في
أنها نفــذت مهــامها المخطــط لهــا بمــا يتوافــق مــع خطــة المراجعــة المعتمــدة بهـدف التحقـق
بشـكل موضوعـي ومسـتقل عـن مـدى كفـاءة وفاعليـة أنظمـة ال ِّرقابة الداخليـة ،كمـا نفـذت مجموعـة
مـن المهام الخاصــة غيــر المجدولــة.
المحا ِفظ ولجنــة
وخالل العــام المالــي 2021م رفعــت المراجعــة الداخليــة تقاريرهــا بانتظــام إلــى معالــي ُ
المراجعــة مستعرضةً التقــدم المحــرز حــول خطــطها ومهــامها ،وأهــم المالحظــات واالســتنتاجات
المتعلقـة بكفـاءة وفعاليـة نظـام ال ِّرقابة الداخليـة ،باإلضافـة إلـى متابعـة معالجـة تلك المالحظــات.
هذا وعملت على تطوير اســتراتيجيتها بما يتوافــق مــع أهــداف واســتراتيجية المؤسســة لإلســهام
بشــكل فعــال فــي تحقيــق األهــداف وتلبيــة توقعـات المسـؤولين حيث تُسـهم هـذه التغييـرات
بالتركيـز علـى المخاطـر األعلـى للمؤسســة ،وتقديــم تقاريــر موثوقــة وذات جــودة عاليــة فــي الوقــت
المناســب ألصحــاب المصلحــة ،ورفــع كفــاءة وفعاليــة عمليــات المراجعــة ،إضافــة إلــى اســتقطاب
العامليــن ذوي المهــارات العاليــة.
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البيئة والمسؤولية المجتمعية والحوكمة ()ESG
المحور

•التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة
•كفاية استخدام الموارد الطبيعية
•إدارة البيئة وحمايتها

البيئة

E

المحور

•رأس المال البشري
•التنمية االجتماعية
•التنمية االقتصادية

المجتمع

S

التوجه
•استخدام مصادر الطاقة المتجددة (تنفيذ خطة الحياد الكربوني).
•زيادة استخدام الطاقة النظيفة بنسبة (.)%20
•البرنامج المتكامل لكفاية استخدام الموارد الطبيعية.
•(تحقيق االقتصاد الدائري).
•خفض استهالك المياه المحالة بنسبة (.)%20
•تحقيق ( )2.19كيلو واط في الساعة لكل م.3
•تطبيق أعلى المعايير البيئية (دراسة وتقييم الوضع البيئي).
•حصول منظومات االنتاج على الرخص البيئية من الجهات الرقابية
•ال َبدْء بزراعة ( )5ماليين شجرة وصوالً لعام .2030

التوجه
•الصحة والسالمة.
•التدريب والتطوير.
•تحقيق ( صفر) حوادث الوفيات.
•االلتزام بنظام إدارة السالمة ( )SMS- 12بنسبة (.)%100
•تمكين الكوادر الوطنية.
•رفع الثقافة والوعي المجتمعي.
•إقامة فعاليات ومشاركات ثقافية.
•دعم المحتوى المحلي وزيادة اإلنتاج.
•توطين صناعة التحلية وتمكين الكوادر الوطنية فيها.
•رفع نسبة المحتوى المحلي إلى (.)%55

المحور

•الحوكمة واالمتثال
•البحث واالبتكار

الحوكمة

G
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التوجه
•حوكمة المؤسسة.
•االمتثال التنظيمي والسلوكي.
•حوكمة وأتمتة البيانات.
•تحسين تقييم الحوكمة المؤسسية بنسبة (.)%35
•أتمتة اإلجراءات ومؤشرات األداء.

36

تطبيق الحوكمة
نعتمد في المؤسسية المبادئ اإلرشادية للحوكمة بشكل يتماشى مع حجم المسؤوليات الملقاة على
عاتق الطاقم اإلداري لدينا من خالل تطبيق األسس التالية:

المسؤولية

القانونية واإلنسانية.

المساءلة

في العالقة القائمة بيننا وبين وأصحاب المصلحة.

الشفافية

اإلفصاح لتمكين أصحاب المصلحة من تقييم أدائنا.

العدالة والمُ ساواة
منح الصالحيات

في التعامل مع الجميع.
لتسريع العمل وتوزيع المسؤوليات.

ولضمــان تطبيق الشــفافية التي تؤطر حوكمتنا المؤسسية عملنا على تطبيـق أفضـل المعايير و التدابيـر
الحوكمية من خالل التعامل مع الجميع بعدالة ونزاهة ،وعززنا مبدأ المساءلة ،مع االمتثال الكامل ألنظمة
المملكة العربية السعودية ،واألطر الدولية ،إضافة إلى العمل على تثقيف الكوادر البشرية العاملة لدينا
بأهمية الحوكمة ومحاربة الفساد ،وضرورة االمتثال لتفعيل دور المرأة في المؤسسة تماشـيا ً مع توجهات
المستدامة بمـا يتوافـق مـع متطلبات أصحاب المصلحة.
المملكة في هذا المجال ،والقيـام بأعمالنـا ُ
المستدام ،فقد تبنينا التوجهات
وألننا نعلم بأن استراتيجيتنا البد وأن تتكامل مع ُمتطلبات العمل ُ
المكملة ألعمالنا وقيمنا .وألننا ندرك أهمية االهتمام بحقوق اإلنسان التي أقرتها
والممارسات ُ
المملكة ،والمعاهدات الدولية كمبادئ الميثاق العالمي لألمم المتحدة( ،)UNGCوالميثاق العالمي
لحقوق اإلنسان( ،)UDHRوما ورد في متطلبات المواصفة القياسية  ISO:26000المتعلقة بالمسؤولية
المجتمع والشركاء بطريقة عادلة دون
االجتماعية للشركات حيث عملنا على تقديم خدماتنا لكل فئات ُ
تمييز مع التزامنا في جميع األوقات بأن نقوم دورنا كمنتجين ألهم الموارد الطبيعية على اإلطالق وأن
تكون أعمالنا وعملياتنا اليومية التي نقوم بها على مدار الساعة وفقا ً ألعلى المعايير المهنية.
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تعزيز األخالق والنزاهة
منهج اإلدارة

نحن ندرك بأن للفساد تأثيرات ومضاعفات قانونية ومالية كبيرة ،فضالً عن تأثيره السلبي على الجهات

المعنية لدينا والمناطق التي نعمل فيها ،ولذلك تطبق المؤسسة سياسات االمتثال والتدقيق الداخلي
للحد من المخاطر المرتبطة بالفساد ،وتعمل على تعزيز األخالق والنزاهة المؤسسية ،وتهتم بأن تكون
النزاهة طريقة عمل ونهج أصيل في إدارتها منعا ً ألية شبهة قد تؤثر على مصدقيتها.
وعلى مدار سنوات عملنا التي قاربت من نصف قرن بنينا استراتيجياتنا لتحقق أهدافنا المؤسسية،
والوقوف في وجه أية ُشبهة لحاالت الفساد؛ لذلك عززنا لدى عاملينا روح النزاهة التي تؤدي إلى اإلخالص
بالعمل ،واالمتثال ألنظمة المملكة الصارمة بشأن السيطرة على الفساد والحد منه.

وخالل مسيرتنا الطويلة أسسنا ثقافتنا المؤسسية على الشفافية ،ولذلك عملنا على إبالغ كادرنا اإلداري
بكل مستوياته ،وبقية العاملين جميعهم يدركون أهمية الترفع عن الوقوع في شبهات الفساد ،وهم
يتعاملون حسب الفقرات المعتمدة لدينا في ميثاق قواعد السلوك المهنية ،كما أنهم يعلمون بسياسات
المملكة في مسألة مكافحة الفساد التي ننتهجها كمؤسسة حكومية.
وتسهيالً للحد من شبهات الفساد المحتملة فتحنا أبوابنا لتكون مشرعة دوما ً لإلبالغ عن وقوع حوادث
الفساد ،إضافة إلى امتالكنا للقنوات الرسمية لإلبالغ عن ُشبهات الفساد بسرية تامة إلى جانب امتالكنا

إلجراءاتنا الشاملة التي تتيح لنا التحقيق في هذه الحاالت ،واتخاذ اإلجراءات الالزمة ضد مرتكبيها ،ومن ثم
رفع تقريرنا للجهات األمنية المختصة لتطبيق القانون على الوجه األكمل.
وفي عام  2021سجلنا سعادتنا المؤسسية كونه لم تسجل لدينا أية ُشبهة فساد مما جعلنا نطمئن

على خط سير عمل المؤسسة التي تجتهد إدارتها العليا باستمرار لتحقيق األمن واالستقرار في مجتمعنا
المؤسسي الذي سادت فيه األخالق المهنية التي شكلت األساس في ممارسة الوظيفة الحكومية بكل
أمانة  ،وأسهمت بمنع تفشي المحسوبية والفساد المالي واإلداري بعدة طرق نذكر منها:
1

االلتزام بتطبيق استراتـيـجية مكافحة الفساد المؤسسي.

2

تعزيز قيم األخالق والنزاهة

3

ال ِّرقابة الداخلية والتدقيق على العمليات المالـية.

4

اعتماد اإلجراءات والتدابـير الوقائية والحلول الرقمية لكافة العمليات الداخلية والـخارجـية.

5

تعـزيز مبدأ الشـفافية والمساءلة وإنفـاذ النظام

6

االمتـثال للـتدابـيـر الوقائيـة الحكوميـة

7

ضمان تطبـيق نظام محـاسـبي دقـيق وصارم ،ومتـابـعة اإلجراءات المـحاسبية باستمـرار.

8

أتمتة جميع عملياتنا للحد من أيــة ُشـبهة فساد

9

مشاركة أصحاب المصلحة التقارير التي توضع لهم كل ما نقوم به من أعمال بشفافية.
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إدارة المخاطر
منهج اإلدارة
أصبحت المخاطر في الوقت الراهن إحدى أهم التحديات التي تفرضها بيئة األعمال على المؤسسات
االقتصادية عموماً ،وأضحت عنصرا ً ال يمكن تجاهله في إعداد االستراتيجيات للتعامل مع الطوارئ
واألزمات ،ولذلك التزمت “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” بتبني وترسيخ ودعم استمرارية األعمال
صناع القرار في جميع القطاعات؛ ألن التركيز على
وإدارة المخاطر باعتبارها إجراءات أساسية وأداة لدعم ُ
هذا الجانب سيسهم بالتعرف على حجم المخاطر ومعالجتها ،وقياس مقدار عدم التأكد ،وتحديد ال ُفرص
والتهديدات التي تواجه المؤسسة ،وتحليلها اعتمادا ً على التحليل الواقعي لهيكلية المخاطر ،واالستعانة
بالنماذج القياسية والحسابية المناسبة لمجابهتها بأقل تكلفة ممكنة .ولذلك عملت المؤسسة على
إنشـاء اإلدارة العامـة السـتمرارية األعمال؛ بهـدف تعزيـز المرونـة التنظيميـة ورفـع الجاهزيـة ،لتعزيـز
الوعـي بالمفاهيـم األساسـية السـتمرارية األعمال والمعايير الدولية  ،ISO:22301و بنـاء السيناريوهات
السـتمرارية األعمال التي تضمنـت:
المضامين

9

6

6

136

9

منظومات إنتاج

أنظمة النقل

إدارات تنفيذية

فرضية منفذة

تمارين فرضية
لإلدارت التنفيذية

النتيجة
الحصــول علــى تقييــم ( )%95فــي توافــق خطــة اســتمرارية األعمال مــع معاييــر األمانــة
العامــة لمجلــس المخاطــر الوطنيــة.
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اللجنة التنفيذية للمخاطر
لقد وضعت المؤسسة إطارا ً عاما ً بشأن إدارة المخاطر لحمايـة أصولها وأنظمتها اإلدارية والتشغيلية،
فعملت على تفعيــل دور اللجنــة التنفيذيــة للمخاطــر التي عملت على:
•تحديـث منهجيـة إدارة المخاطـر وذلـك بإضافـة المنظور االسـتراتيجي لهـا ومتابعة وتقييـم المخاطـر
التشـغيلية لمنظومـات اإلنتاج وأنظمـة نقـل الميـاه والوحـدات اإلدارية.
•إعداد وتطوير ( )10بطاقات للمخاطر االستراتيجية واعتماد ها.

•تحديـث وتطويـر ( )11سـجالً للمخاطـر التشـغيلية بمنظومـات اإلنتاج وأنظمـة نقـل المياه.
•تقييـم وتحديـث ( )372خطـة لتخفيـف المخاطـر التشـغيلية لــ ( )8منظومـات إنتاج وأنظمـة نقـل
ميـاه.
•توقع السيناريوهات وتجهيز الخطط االستباقية والتدابير االحترازية القائمة على افتراض أسوء
االحتماالت؛ للتعامل مع يمكن حدوثة من أزمات وكوارث.
•إعداد خطة عامة لالستجابة للطوارئ ،ووضع آلية لخطط اإلخالء الوهمي.
لذلك نحن نعمل دوما ً على تفعيل أنظمة المراقبة لدينا ،ونعمل على رفع كفاءة الكوادر العاملة لدينا
بالتعليم والتدريب ،إضافة إلى التأكد من سالمة وتركيب أنظمة ُمكافحة الحريق ،وتنفيذ خطط استجابة
للطوارئ بشكل مستمر.
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خطة الطوارئ واألزمات
تع ّد خطة الطوارئ التنفيذية ودليل التجارب الفرضية المعتمدة لدينا بالمؤسسة العامة لتحلية المياه
المالحة من أهم خطوات اإلعداد المسبق لمواجهة الحوادث الطارئة بجميع أنواعها في المنشآت ،ومن
أهداف هذه الخطة توفير الحماية الالزمة لألفراد والممتلكات ،وتقليل الخسائر ،وتسهيل اإلجراءات
للتعامل مع مختلف السيناريوهات الطارئة التي قد تتعرض لها منظومات اإلنتاج -ال قدر الله -والتعرف
على األخطار الموجودة ،ووسائل الحماية المتوفرة ،واإلجراءات السليمة الحتواء األخطار ،وتحديد مهام
ومسؤوليات األقسام المعنية بمواجهة حاالت الطوارئ ،وتوفير نظام وإجراءات تكفل نجاح عملية
التنسيق واالتصاالت فيما بين الجهات المشاركة باحتواء الحاالت الطارئة في منظومات اإلنتاج من خالل:
1.االعتماد على الخطــة التنفيذيــة للطــوارئ واألزمــات ،وفــقا ً للخطــة الوطنيــة لالســتجابة للطــوارئ.
2.تنفيـذ برنامـج تدريبـي خـاص بالتعامــل مـع الطـوارئ النوويــة واإلشـعاعية لمنســوبي المؤسســة
بإشــراف القــوات المســلحة بالمنطقــة الجنوبيــة.
3.تحقيق متطلبــات مجلــس المخاطــر الوطنيــة بتطبيــق المعاييــر المعتمــدة لخطــط الطــوارئ.

قصـــة نجـــاح
منهجية الطوارئ واألزمات (مكافحة التلوث البحري)
فإن تلوث تلك المياه بالزيوت وغيرها
تعتمد منظومات اإلنتاج على مياه البحر كمصدر رئيسي لإلنتاج ،لذا ّ

يعد من المخاطر والتهديدات التي يجب إعداد خطة طوارئ استباقية لها بسبب تأثيراتها الضارة المباشرة
على المعدات وعلى نوعية المياه المنتجة .ولذلك ،ومن أجل المحافظة على منشآتنا ومعداتنا وحمايتها
لضمان استمرارية التشغيل ومتابعة اإلنتاج ،فإن األمر يتطلب توفير كل المعدات والتجهيزات الالزمة
للتعامل مع الملوثات النفطية ،وإعداد كوادر مدربة من العاملين ،كذلك وضع نظام لالستجابة الفورية
لمكافحة التلوث بمجرد تلقي أية بالغات رسمية عن وجوده بالمناطق البحرية القريبة من المنظومات.
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مكونات المنهجية
1.وضع نظام للتأكد من توفر معدات مكافحة التلوث الزيتي لتوفير النواقص ،وصيانة الموجود
منها للحفاظ على جودة وتواجدية المعدات في منظومات اإلنتاج.
2.تحديد مضار التلوث الزيتي المحتملة وتأثيرها على منظومة اإلنتاج .
3.تطبيق الخطة الشاملة لمكافحة التلوث الزيتي لجميع منظومات إنتاج المياه المحالة في الخليج
العربي والبحر األحمر.
4.حماية مخارج ومداخل منظومات اإلنتاج بحواجز مطاطية لمنع انتشار أي تسرب في حالة وقوعه.
 5.تدريب الفرق بكامل المعدات للقيام بجوالت تفتيشية يومية ،وكذلك للتدخل السريع عند الحاجة
6.توقيع االتفاقيات مع الجهات المختلفة لتحقيق الفوائد للمؤسسة والتي تتمثل في:
•تبادل المعلومات والخبرات الفنية في مجال مكافحة التلوث البحري .
•تعزيز التعاون المشترك حول الحماية واالستجابة لحوادث التلوث النفطي.
•إجراء تجارب عملية لفرضيات مكافحة التلوث البحري وفقا ً آللية يتم االتفاق عليها.
•المشاركة في فعاليات التوعية المتعلقة بمكافحة التلوث البحري.
•االستفادة من الخدمات والمعلومات الفنية في مجال مكافحة التلوث البحري.

نتائج الحد من المخاطر
سرعة االستجابة
لحاالت الطوارئ

جاهزية آليات
اإلطفاء

مكافحة
الحريق

معدل تمرير
البالغات األمنية

تجارب فرضية
وفقا ً لمتطلبات
الدليل التنظيمي

 8دقائق

%95

دقيقتان

 5.17دقيقة

 371تجربة
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الممارسات االستباقية لحاالت الطوارئ
الممارسة

اإلجراءات

البرنامج التكاملي

طبقــت المؤسســة البرنامــج التكاملــي بيــن إدارات األمــن
الصناعــي؛ لرصــد مالحظــات الحوادث وشــيكة الوقوع لإلســهام
بمعالجــة المالحظــات وتصحيحهــا بشــكل عاجــل.

حماية وتأمين خزانات المياه

تنفيــــذ الخطــــة األمنيــــة لحمايــــة وتأميــــن خزانــــات الميــــاه
لمنظومــــة نقــــل ميــــاه الشــــعيبة بالتنســــيق مــــع شــــركة
الميــــاه الوطنيــــة ،اســــتعدادا ً لموســــم الحــــج.

توفير وسائل االتصال المرنة

توفيــــر أحــــدث أجهــــزة االتصــــال المرنــــة لكافــــة الجهــــات
األمنيــــة الحكوميــــة المرتبطـــة بمشـاريع المؤسســـة ،وكذلـك
المقاوليـــن العامليـــن عليهــا لإلســـهام فـــي ســـرعة تمريـــر
المعلومـــات.

رفع مستوى الجاهزية

تأســـيس بروتوكــول لتحديــد المهــام ،وآليـــة التواصــل،
والمســؤوليات المتعلقــة باألمــن والســامة والبيئـــة واإلطفـــاء،
ومنــع الخســائر ،ورفــع مســتوى الجاهزيــة فــي كل مواقــع
منظومــات النقــل بالتعــاون مــع شــركة نقــل وتقنيــات الميــاه.
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أصحاب المصلحة

ينبع اهتمامنا بأصحاب المصلحة ومعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم نظرا ً إلى أنهم يُشكّلون لنا أهمية

قصوى ألنهم يتأثرون ويؤثرون بأعمالنا ،وهم :كل شخص أو جهة تؤثر أو تتأثر بأعمالنا ومشروعاتنا ،وقد
تم تصنيفهم إلى فئتين رئيسيتين كما في الجدول التالي:
الفئات

التصنيف

أصحاب المصلحة

الداخليون

العاملون

اإلدارات ،األقسام ،العاملون بجميع رتبهم الوظيفية.

الجهات الحكومية

الوزارات ،الهيئات ،المؤسسات.

المتعاملون

صناعي ،تجاري ،سكني.

الشركاء

الجامعات ،معاهد البحوث ،الصناعيون.

الموردون/المقاولون

موردو السلع والخدمات ،واإلنشاءات ،وغيرها.

المستثمرون

مؤسسات االستثمار المحلية ،والدولية.

األجيال القادمة

أفراد المجتمع ،الهيئات العاملة في القطاعات البيئية
واالجتماعية ،والخاصة.

الخارجيون

نحن ندرك المزايا التي تنشأ عن التواصل والتعاون المستمر مع أصحاب المصلحة ،لذلك نحرص على
أن تكون تلبية متطلباتهم في صميم خططنا االستراتيجية؛ لتحسين أدائنا وخدماتنا ومبادراتنا ،لتلبية
احتياجاتهم والتوافق مع توقعاتهم ،وضمان تحقيق رضاهم عن خدماتنا ومنتجاتنا من المياه النقية ،مما
سواء البيئية أو االجتماعية ،كما فتحنا قنوات التواصل
جعلنا نعزز تواصلنا معهم عن طريق المبادرات
ً

مع الجهات الحكومية على أساس األولويات التنظيمية في القطاع الحكومي.
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تقييم األهمية النسبية
يع ّد مفهوم األهمية النسبية أحد أهم األطر المتعلقة بإعداد تقريرنا حول القضايا ذات األثر األكبر
اقتصاديا ً وبيئيا ً واجتماعياً ،أو التي يرى أصحاب المصلحة أنها ذات أهمية لهم ،وتلبي احتياجاتهم مما
يؤكد أن أصحاب المصلحة يمثلون لنا أهمية قصوى كونهم يمثلون الجهات التي نعمل لها ومن أجلها،
أو بالتعاون معها ،لذلك فإن دراسة متطلباتهم واحتياجاتهم أسهمت في تسليط الضوء على القضايا
الجوهرية ذات األهمية النسبية لنا ألنها أظهرت أهم التأثيرات البيئية واالجتماعية واالقتصادية ،كما
حددت لنا القضايا ذات األولوية ألصحاب المصلحة ،مما جعلنا نعمل على مراجعة كل تلك االحتياجات
وتقيم ما قمنا به من أعمال اعتمادا ً على تحليل مصفوفة األهمية النسبية التي هي لنا بمثابة البوصلة
في توجيه أعمالنا بما يحقق رضا أصحاب المصلحة ،والنماء االقتصادي لنا.

بناء المصفوفة
خالل عام  2021تم تحديد ( )28قضية متعلقة باحتياجات أصحاب المصلحة ،عملنا على دراستها وتحليلها،
المعطيات التالية:
بناء على ُ
ومن ثم بنينا مصفوفتنا ً

•تحديد وفهم القضايا ذات األهمية ألصحاب المصلحة ،وإجراء المقارنات المعيارية ،ومن ثم المواءمة
مع أهداف التنمية المستدامة المتوافقة و رؤية المملكة .2030
•تحديد وفهم القضايا المهمة التي تنشأ عن االستراتيجية المؤسسية من خالل اإلجراءات الداخلية
التي قمنا بها.
•عملنا على تجميع النتائج في مصفوفة “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” ،وأخضعنا للتقييم
كل قضية على أساس أثرها االجتماعي واالقتصادي والبيئي.
•أدرجنا في هذا التقرير القضايا عالية ومتوسطة األهمية ،ولم تناول القضايا ذات األهمية المنخفضة.
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نتائج مصفوفة األهمية النسبية
بعد االنتهاء من التحليل أدرجنا القضايا من حيث األهمية فكانت كما هي في الجدول التالي:
1

توافر وجودة المياه

2

توافر وموثوقية الكهرباء

3

االستجابة للطوارئ والكوارث

4

الصحة والسالمة المهنية

5

األداء االقتصادي

6

كفاءة النظام المؤسسي

7

إدارة الطلب على الطاقة

8

التعليم والتدريب

9

البحث والتطوير

15

16
17
18
19
20
21
22
23

تعزيز األخالق والنزاهة
االمتثال للنظم البيئية
عالقة اإلدارة بالعاملين
االنفاق على البنية التحتية والخدمات.
استهالك الطاقة
توفير المعلومات للمتعاملين
االنبعاثات الكربونية.
تأثير الخدمات والمنتجات.
التسرب الوظيفي.

10

المجتمع المحلي

24

الحد من تغيير المناخ.

11

ترشيد استهالك المياه

25

التقييم البيئي للمو ّردين.

12

صحة وسالمة المتعاملين

26

ممارسة المشتريات

13

التواجد في السوق

27

ال ُنفايات

14

التوطين /التوظيف

28

تقييم الموردين وفقا ً للممارسات العمل.
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مصفوفة األهمية النسبية
عالي
األهمية

1
2
5

4

3

7

6

8
9

10
11

14

13

15

16

17

12

20
19

24

22
25
متوسط
األهمية

26
27

األهمية بالنسبة ألصحاب المصلحة

18

21

28

قليل
األهمية

عالي
األهمية

األهمية النسبية للمؤسسة العامة لتحلية المياه

مفتاح المصفوفة
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المحور االجتماعي

المحور البيئي
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نظام الشكاوى واالقتراحات
تم إطالق
تعزيزا ً لمبدأ تقديم قيمة مضافة للعاملين ولتحقيق سرعة االستجابة لمتطلَّباتهم وتوقُّعاتهمَّ ،
آلية رفع الطلب أو الشكاوى مباشرة على منصة العناية بالعاملين ،أو االتصال الهاتفي ( )11111والبريد
اإللكتروني (.)ecu@swcc.gov.sa
ويعتبر نظام الشكاوى قناة إلكترونيَّة تتيح للعاملين إيصال آرائهم ،وتقديم شكاويهم المرتبطة بالعمل،

ويأتي دورنا لالستجابة لشكواهم أو مقترحاتهم ودراستها بأسرع وقت ممكن وبشكل إيجابي بعيد عن
التحيز وتتم اإلجراءات بعدالة وشفافية للوصول إلى األداء المؤسسي المتميِّز ،حيث تتنوع الطلبات التي
يتم تقديمها عبر المنصة أهمها:
أنواع الطلبات على المنصة

الشكاوى

االقتراحات

طلب نقل

خدمات التأمين
الطبي

االستفسارات
تحديث البيانات

الطلبات والشكاوى
بلغ عدد الطلبات المقدمة على المنصة لعام 2021
بلغ عدد الشكاوى والتظلمات لعام 2021
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طلبات البنوك

المستحقات
المالية

التجمد
الوظيفي

أخرى
العدد
883
85
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االستدامة المؤسسية

االستدامة المؤسسية
استطعنا خالل سنوات عملنا في مجال تحلية المياه وتوليد الكهرباء من بناء الهياكل التنظيمية
القادرة على إدارة منظومات التحلية ،والمحافظة على أداء دورنا بما يحقق االستدامة المؤسسية
بحيث تنعكس نتائج أعمالنا إيجابيا ً على مجتمعاتنا .كما سعينا لتشجيع القطاع الخاص مشاركتنا
لالنخراط في أعمالنا واالستثمار معنا لتوطين صناعة تحلية المياه إلدراكنا بأن ذلك يحقق أهداف
التنمية المستدامة ( ،)SDGsويتكامل مع رؤية المملكة  ،2030ومتطلبات برنامج التحول الوطني،
ويحقق تكاملية االقتصاد في المملكة.
وألن االستدامة مقرونة باالمتثال للمتطلبات الداعمة لها فنحن ممتثلون باألنظمة المحلية فيما
يتعلق بحماية البيئة ،وإنتاج الطاقة ،وتنمية االقتصاد بما يعود بالنفع على المجتمع ،إضافة إلى امتثالنا
المستدامة ()SDGs
لما ورد في مبادئ الميثاق العالمي لألمم المتحدة ( ،)UNGCوأهداف التنمية ُ
ومتطلبات المواصفة القياسية ( )ISO:26000ولمعايير المسؤولية االجتماعية ( ،)CSRوبقية األطر
ُ
األخرى التي تؤطر العمل المستدام ،كما أننا ملتزمين بنشر ثقافة اإلفصاح والشفافية من خالل
تقارير االستدامة السنوية التي نصدرها طوعا ً ليتطلع عليها أصحاب المصلحة ويعاينوا كل ما يتعلق
المستدام بيئيا ً واجتماعيا ً
باالبتكار المؤسسي لدينا ،وما نفعله لتطوير برامجنا وعملياتنا ذات اإلطار ُ
واقتصاديا ً عن طريق:

1

االستخدام األمثل للموارد الطبيعية وحماية البيئة ،و تطبيق معاييرها.

2

التحول الستخدام مصادر الطاقة المتجددة وتبني التقنيات والحلول المبتكرة التي تسهم بحماية البيئة.

3

المساهمة في التنمية االجتماعية واالقتصادية.

4

توفير مصدر مائي مستدام للمجتمعات المحلية وإشراك ( شركاء التحلية ) في التنمية.

5

تطويـــر رأس المال البشـــري باســـتقطاب ودعم الكفـــاءات المحلية ،وإعطـــاء فُ رصة التوظيف للجنســـين
بعدالـــة ودون تمييز.

6

تطبيق أعلى معايير وأنظمة السالمة المهنية مع االمتثال الكامل لألنظمة المنظمة لها

7

التركيز على صحة ورفاه العاملين بالمؤسسة باعتبارها من األولويات واألهداف االستراتيجية للمؤسسة.

8

تطبيق معايير الحوكمة المؤسسية ،والعمل على محاربة الفساد بكافة أشكاله.

9

تحقيق المساواة بين الجنسين بالرواتب واألجور وبقية االستحقاقات الوظيفية.

10

إطالق المبادرات الخدمية التي تخدم المجتمع والبيئة.
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أهداف التنمية ُ
المستدامة ()SDGs
أسهمت “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” بدورها في تبني أهداف التنمية المستدامة()SDGs
نظرا ً إلى صلة معظم هذه األهداف بأنشطتنا التنموية مما جعلها تُشكل لنا إضافة نوعية عند دمجها
مع أعمالنا انطالقا ً من قناعتنا بقيمتها .ونظرا ً لما تقتضيه أهداف التنمية المستدامة منا إلى التعاون
والعمل مع أصحاب المصلحة بشكل عملي؛ لنتمكن من اتخاذ الخيارات الصحيحة لرفع جودة الحياة
بطريقة مستدامة لنا ولألجيال القادمة ،والوقوف في وجه التحديات البيئية واالقتصادية واالجتماعية،
والعمل بحسب متطلبات تنفيذ األهداف ،ووضع الخطط المالئمة لذلك.
توطيــن الوظائــف وتطويــر خبــرات
حديثـــــي التخرــــج لتسهيــــل عمليــة
إدارجهــــم فــي ســوق الشــغل

ابتــكار الحلــول لدعــم طــرق اإلنتــاج
للميــاه المحــاة واســتدامتها وتعزيــز
دور معهــد األبحــاث وتقنيــات التحليــة.

توفيــر مرافــق وخدمــات طبيــة عاليــة
المســتوى والحفــاظ علــى صحــة
وســامة العامليــن وتعزيــز األخــاق
والنزاهــة.

تجهيــز المنظومــات باحــدث التقنيــات
لتتناســب مــع صناعــة تحليــة الميــاه
وإنتــاج الكهربــاء بصفــة مســتدامة.

تعزيــز فــرص تدريــب العامليــن ودعــم
أنشــطة األكاديميــة الســعودية للميــاه

اإلدارة المســؤولة للمــوارد الطبيعيــة
والتخلــص الســليم مــن النفيــات وإعادة
تدويرهــا وتوفيــر الصحــة والســامة
للعامليــن

تحقيـــــق المُ ســــاواة بيــــــن الجنسيــــن
بالوظائــف واالســتحقاقات الوظيفيــة
وتمكيــن المــراة الســعودية

إستبـــــدال المنظومــــات الحراريـــــــة
بمنظومـــــــات تناضـــــــــح عكســــــي
صديقــــة للبيئــــة

إنتــاج ميــاه صالحــة للشــرب بجــودة
عاليــة وتدويــر ميــاه الصــرف الصحــي
إلســتخدامها فــي الــري

تطبيــق الحلــول المســتدامة للحفــاظ
علــى البيئــة البحريــة

إســتخدام الطاقــة النظيفــة لخفــض
التكلفــــــة والحـــــــد مـــــن االنبعاثـــــات
الكربونيــة.

زيـــــــــادة المسطحــــــات الخضــــــراء
والمشــاركة فــي مبــادرة الســعودية
الخضــراء

دعــم العمالــة المُ نتجــة ،وتوفيــر العمــل
الالئــق للجنســين.

تعزيــز الشراكـــــات المحليـــة والدوليــة
وتوقيــع إتفاقيــات تطويريـــــة وبحثيـــة
ومذكـــــرات تفاهــــــم
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مبادرات االستدامة المؤسسية لعام 2021
قامت المؤسسة بتنفيذ جملة من المبادرات ضمن برنامج التح ّول الوطني لتعزيز أهداف البرنامج،
واإلسهام الف ّعال في تحقيق رؤية المملكة  ، 2030وهي:
مبادرة االستثمار التجاري
لمياه الرجيع الملحي

مبادرة السعودية الخضراء

مبادرة تحسين جودة الحياة

أطلقــت المؤسســة مبادرتهــا
لزراعــة ( )5مالييــن شــجرة علــى
مســاحة ( )12مليــون م ،2ضمــن
مبــادرة الســعودية الخضــراء
لإلســهام فــــي التخلـــــص مـــــن
( )120ألــــــــف طــــــــن سنـــــويا ً
مــــــن االنبعاثـــــات الكربونيــــة،
ومواجهـــــة تحديــــــات التغييــر
المناخــي.

توفيــر متطلبــات الرفاهيــة مثــل:
قاعـــــــات الرياضـــــــة ،وأماكــــن
ترفيــــــه لألطفــــــال ،الممشـــــــى
الصحــي ،العيــادات الطبيــة ،تنفيــذ
األنشطـــــة والفعاليــــات بصفـــــة
منتظمــة.

االســتفادة مــن مــوارد ميــاه
الرجيــع الملحــي بمنظومــات
اإلنتــاج فــي (الجبيــل وينبــع ورأس
الخيــر) واالســتثمار االقتصــادي
الفعــال وتعزيــز التحــول التجــاري
فــي صناعــة التحليــة عبــر عقــد
الشراكــــات االستراتيجيـــــة مــــــع
المستثمـــــــرين والمصنعيــــــــن.

تعزيز مصادر المياه المحالة

زيادة الكفاءة واألداء

بناء قدرات المحتوى المحلي

أنشــأت المؤسســة منظومــات
إنتاـــج المياه المحـــالة  ،ونقلهـــا
وخزنهـــــا لتلبيـــــة االحتياجـــــات
المتزايــد علــى الميــاه.

رفــــــع كفـــــــاءة أداء المؤسســة
بكافــة قطاعاتهـــــــا ،لتتواكــب
مــع التوســع المخطــط ألدوارهــا
المســتقبلية ،وجاهزيتهــا للتح ّول
للعمــــل بأعلــــى كفـــــاءة وبأقــل
التكاليــف الممكنــة.

تحقيـــــق تقــدّم مستـــــدام فــي
دعــم مبــادرات توطيــن صناعــة
التحليــة ،ورفــع نســبة المحتــوى
المحلــي ،والتوســع فــي عقــد
الش ـراكات البحثيــة والهندســية
محليــا ً وعالميــاً.
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االستدامة البيئية

االستدامة البيئية
منهج اإلدارة
ينبع اهتمامنا بالبيئة والحفاظ عليها انطالقا ً من فهمنا لمسؤولياتنا المؤسسية كون البيئة هي المحيط
الذي نعيش فيه ،ومن خالله نستطيع التعامل مع متطلبات الحياة ،وإلدراكنا بأن التنمية االقتصادية
والنمو السكاني المستمر والتحضر السريع ،والطلب المتزايد على المياه والطاقة تمثل عوامل تخلق
تحديات بيئية في المملكة العربية السعودية .ولذلك نحن ندعم التوجهات الرامية إلى حمايتها بالتوافق
مع رؤية المملكة  ،2030ومبادرة السعودية الخضراء؛ ومبادرة البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية
المستدامة ،واالستراتيجية الوطنية للبيئة التي أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة؛ لإلسهام بتعزيز
المناخي ،وتحقيق الرؤى التنموية التي تُحافظ على البيئية وتحمي مواردنا
التنوع األحيائيُ ،
ومكافحة التغير ُ
المائية والطبيعية األخرى.

نظام اإلدارة البيئية
تقوم “المؤسسة العامة لتحلية المياه” بإنتاج المياه المحالة لتحقيق الطلب المتزايد على المياه في
المملكة لإلسهام بتعزيز جودة الحياة ،وتعمل على تنقية مياه الصرف الصحي وتدويرها لدعم الغطاء
النباتي ،مما يعني بأن أعمالنا تصب في مصلحة البيئة المحلية واستدامتها ،وتحقيقا ً لتكامل أعمالنا البيئية
نمتثل لمتطلبات حماية البيئة المحيطة بمنظوماتنا ،وهذا ما دعانا إلى تبني (نظام اإلدارة البيئية) وفقا ً
لمتطلبات المواصفة القياسية العالمية ( ، )ISO:14001وهي المواصفات التي تم تطويرها لتقليل األنشطة
التي تؤثر سلبا ً على البيئة ،وتحدد الضوابط لتلك األنشطة ،ويشمل ذلك استخدام الموارد الطبيعية ،إدارة
النفايات واستهالك الطاقة لتوفير البيئة اآلمنة والصحية في جميع مرافق ومواقع المؤسسة التابعة
لنا ،إضافة إلى بذل أقصى الجهود الممكنة للحد من اآلثار السلبية ألنشطتنا لتحقيق االستدامة البيئية
وتطبيق متطلباتها ،من خالل االلتزام بتطبيق القواعد واألنظمة المتبعة بالمواصفة العالمية ،وحماية
منظومات اإلنتاج من الملوثات الخارجية ،والعمل على تأهيل وتدريب وتوعية العاملين بضرورة تطبيق
نظام إدارة البيئة لتطوير األعمال ،وتوسيع اآلفاق نحو الفرص المتاحة للمساهمة بتقليل الهدر ،والحد من
التكلفة غير الضرورية ،والحفاظ على البيئة.
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أهداف نظام إدارة البيئة

1

ﺗﻌﺰﻳﺰ ورﻓﻊ وﻋﻲ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وﺗﺸﺠﻴﻌﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻬﺎ وزﻳﺎدة ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ.

2

اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ ،واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ،واﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ
اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﻬﺞ ُ

3

اﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ،وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻨُﻔﺎﻳﺎت.

4

اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ .

5

ﺗﺨﻄﻴﻂ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻋﻤﺎل واﻷﻧﺸﻄﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻨﻈﺎم إدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ.

6

ﺿﻤﺎن ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

7

اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻧﻈﺎم إدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻟﻀﻤﺎن وﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻏﻴﺮ ﻣﻠﻮﺛﺔ.

8

زﻳﺎدة ﻗﺪرة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻹﺣﺘﻴﺎج ﻣﻦ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﻘﻴﺔ.

9

ﺗﺮﺷﻴﺪ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.

10

ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻔﺎﻗﺪ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث.

11

إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وآﻣﻨﺔ ،وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻠﻮث.

12

اﻟﺘﺤﺴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻸداء اﻟﺒﻴﺌﻲ.

13

وﺿﻊ إﻃﺎر ﻋﻤﻞ ﻓﻌﺎل ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،وﻣﺠﺎﺑﻬﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
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ملف المياه
المنهج اإلداري
تواجه المملكة العربية السعودية تحديات عديدة تتعلق بالمياه النقية فضالً عن المخزون المحدود من
المناخية الجافة،
المياه الجوفية غير المتجددة التي تعاني بدورها من االستنفاد المتسارع بسبب الظروف ُ
مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب على المياه لتلبية متطلبات السكان ،والمتطلبات المتزايدة للقطاعين الزراعي
والصناعي ،األمر الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة ندرة المياه في المملكة.
لذلك ،نحن في “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” نسعى باستمرار إلى تطوير قطاع المياه بوضع
السياسات واللوائح التنظيمية ،وتطبيق آليات العمل واعتماد الخطط لالرتقاء بأداء المؤسسة ،وتوفير كل
والممكنات لتحسين خدمات المياه ،وتطبيق التقنيات الحديثة في منظومات تحلية المياه ،وذلك
السبل ُ
ُ
في إطار التزامنا بأمن اإلمدادات وضمان استدامة خدمات المياه دون انقطاع لكل القطاعات الحيوية في
الملكة العربية السعودية ،وذلك بتحقيق أقصى قدر من كفاءة اإلنتاج للمياه المحالة ،وفي المقابل نقوم
بجهدنا لترشيد استهالك المياه والطاقة في عملياتنا ،وندعو باستمرار المتعاملين لترشيد استخدامهم
للمياه ،مع التزامنا بتوفيرها بالقدر الكافي والحفاظ على جودتها ،ليس فقط فيما يتعلق بالمياه التي
نقدمها للمتعاملين ،ولكن أيضا ً فيما يتعلق بموارد المياه العذبة ومياه البحر التي نعتمد عليها إلنتاج
المياه الصالحة للشرب .وعليه ،فإن نهجنا اإلداري يركز فيما يتعلق بقضايا المياه على المجاالت التالية:

إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻴﺎه

إدارة ﺗـﺼــﺮﻳــﻒ ﻣﻴﺎه
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

ﺟﻮدة اﻟﻤﻴﺎه

ﻣـﻨﻬـﺠﻴﺔ دورة اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ

ﻧﻘﻞ اﻟﻤﻴﺎه وﺗﻮزﻳﻌـﻬـﺎ

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﻴﺎه
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إنتاج ونقل المياه

5.9

إنتاج المياه
المحالة

ملــيون م
سعة اإلنتاج اليومي

7

3

9,300

أنظمة نقل رئيسية

9.5

أطوال أنظمة النقل

نقل المياه
المحالة

مليون م
سعة النقل اليومي
3

2,444

خــــزان

مليون م

3

99.2

 %معامـــل الســـعة
المتاحـــة لمنظومـــات اإلنتـــاج

مليون م سعة التخزين
3

معامل السعة
والتواجدية
إلنتاج المياه

1,974

3
مليون م
المياة المنتجة في الســـاحلين
الشرقي والغربي

مليون م

3

الساحل الشرقي %54
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369
19.8

كـمية المياه المنقولـة

1,070

9,600

ميجاوات قـــدرة توليد الطاقة
الكهربائية.

99.61

 %معامـــل التواجدية
للمياه لمنظومـــات اإلنتاج

32

اإلنتاج الكلي
للمياه لعام
2021

904

منظومة إنتاج

مليون م

3

الساحل الغربي %46

60

جودة المياه
ألننا نعمل وفق معايير واشتراطات وألن مسؤوليتنا تفوق مسؤولية إنتاج المياه فقط بل تتعداها إلى االهتمام بجودة
المياه كمنتج صالح لالستخدام طبقا ً لمواصفات الجودة المحلية المطبقة لدينا ،والمتوافقة مع متطلبات منظمة الصحة
العالمية لجودة مياه الشرب حيث تقوم كوادرنا المؤهلة بمراقبة جودة المياه عن طريق جمع العينات من محطات الضخ
والخزانات الموجودة في مختلف المنظومات حيث تخضع العينات المنتقاة للفحص لقياس درجة الحموضة ،العكارة،
ومخلفات ثاني أكسيد الكلور ،والتوصيل الكهربائي.
مما جعل المؤسسة تحقق القفزات النوعية فيما يتعلق بضمان خلو مياه الشرب من البرومات بنسبة ( )% 100تقريباً ،مما
يعني أن جودة المياه التي تصل إلى المستفيدين في القطاعات المختلفة صالحة تماما ً لالستخدام البشري واالستخدامات
األخرى.
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نقل وتوزيع المياه
شكّل االحتياج المتزايد للمتعاملين من المياه المحالة هاجسا ً لنا وهذا ما دعانا إلى بذل ما بوسعنا لتأمين
الطلب المتزايد على المياه ونقلها وتوزيعها بمسؤولية وعدالة.
ونظرا ً إلى أهمية هذا المطلب صدر قرار مجلس الوزراء رقم ( )32بتاريخ  1442/1/11هـ الموافق 2019/9/10
بالموافقة على تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه لتكون شركة مستقلة مملوكة للدولة لتتولى
عمليات إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وتخزين المياه في مختلف مناطق المملكة.

لقد جاء عام  ،2021مكمالً لنجاحنا في تلبية احتياجات المملكة من المياه ،بما في ذلك عملنا على تزويد
المشاعر المقدسة من المياه لتغطية احتياجاتها على مدار العام ،باإلضافة إلى التعاون مع الشركة الوطنية
للمياه واتباعنا آلليات وتقنيات متقدمة في النقل والتوزيع .حيث نقوم بإنتاج المياه الصالحة للشرب ،ثم
يتم تجميعها في الخزانات التابعة لمنظوماتنا لتلبية الطلب المتزايد على المياه  ،ومن ثم يتم توزيع المياه
من الخزانات على المتعاملين عبر خطوط النقل حيث تبلغ أطوال خطوات نقل المياه أكثر من (11,600
كم) ،ويتم ضخ المياه عبر األنابيب الضخمة التي يتم تركيبها بميزان محدد وفقا ً لمهندسين متخصصين

منعا ً لتسريب المياه أثناء الضخ ،ولذلك يدير مهندسينا خطوط النقل بواسطة خطة مبنية على تقليل
الفاقد من المياه؛ للحد من حاالت تسرب المياه التي نقوم بمراقبتها ورصدها على مدار الساعة.
أما بالنسبة لتوزيع المياه النقية فتتولى شركة المياه الوطنية توزيعها على المواطنين وهي الجهة
المسؤولة عن الفوترة .كما يقوم ( منظم المياه) بمتابعة جودة العملية وتكاملها.
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تدوير المياه
في خطوة هدفت إلى تكاملية خدماتنا المائية بادرنا في “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” بإعادة
تدوير مياه الصرف الصحي لإلستفادة منها في ري المزروعات واالستخدامات الصناعية ،وغير ذلك ،وقد

تم العمل على اإلستفادة من هذه المياه لسد االحتياجات المتزايدة على الطلب المستمر ،فضالً عن
النقص الكبير في كمية المياه العذبة المتاحة ،مما دعانا إلى استخدام أفضل التقنيات العالمية لتنقية هذا
النوع من المياه حيث تقوم أنظمة التعقيم البيولوجية بتحويل مياه الصرف الصحي إلى مياه عالية النقاء،
وتجعلها بمستوى التركيب الكيميائي والعضوي لإلستخدام في ري المزروعات ،و بالوقت نفسه العمل
على االستفادة من وجود الكم الكبير والهائل من مياه الصرف الصحي المستخدمة يومياً ،لذلك من
المهم إعادة تدوير تلك المياه ووضعها كجزء من استراتيجية توفير المياه التي تتم باستخدام األنظمة
التقنية المتطورة التي توفر من استهالك الطاقة ،وتخفف من تأثير منظومات التحلية على البيئة والحياة
البحرية عموماً.
لقد أدى ظهور التقنيات الحديثة في مجال إعادة تدوير المياه العادمة في معظم أسواق العالم ،إلى
تشجيعنا على تطوير هذه العملية لالستفادة منها بأشكال مختلفة في إنتاج المزيد من المياه القادرة
على سد احتياجاتنا الصناعية والزراعية ،و دعم جهود التنوع البيولوجي.
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قصـــة نجـــاح
الهدف ( )6من أهداف التنمية المستدامة ()SDGs
المياه النظـيفة ،والنظـافة الصـحية
يعد الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة هدفا ً يتطابق تماما ً مع
ما نقوم به في “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” من مهام تسهم
بتوفير المياه المحالة النظيفة ،ومعالجة مياه الصرف الصحي للحد من مخـاوف

األمـن المـائي بالمملكة العربية السعودية بالنظـر إلى أن المملكة واحـدة مـن
ا ٔكثر المناطق ندرة في الميـاه .لذلك واتســاقا ً مــع الهــدف ( )6مــن ا ٔهــداف
التنميــة المســتدامة ،ا ٔطلقــنا العديد من الخطط والمبادرات امتثاالً لرؤية

المملكة  ،2030واالستراتيجية الوطنية للمياه  ،2030وبرنامج التحول الوطني
والتي تهدف إلى وضع خارطة طريق لتحقيــق األمــن المــائي للمملكة ،وهنا

يبرز دورنا بوضوح بصفتنا نعمل في إنتاج المياه المحالة لسد احتياجات المملكة
منه على الوجه األكمل ،حيث ننتج يوميا ً أكثر من( 5.9مليون م ،)3باإلضافة
إلى أننا مصنفين كأكبر منتج للمياه المحالة في العالم ،ومع األخذ باالعتبار
أننا نسد احتياجات ومتطلبات المملكة من المياه المحالة دون تفرقة بين
منطقة وأخرى ،ألن العدالة المؤسسية هي معيارنا .ونعمل على تزويد القطاع
المعالجة.
الصناعي والزراعي والقطاعات األخرى بمتطلباتهم من المياه ُ

توليد الكهرباء
منهج اإلدارة
تسهم “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” بتوليد الكهرباء كمنتج ثانوي
حيث تعمل بالتوازي مع إنتاج المياه المحالة على توليد الطاقة الكهربائية،
وذلك بواسطة المنظومات ثنائية الغرض التي تقوم بتوليد الكهرباء إلى جانب
إنتاج المياه ،حيث أن المنظومات التي تعمل بتقنية التبخير الوميضي المتعدد
المراحل ،والمنطومات التي تعمل بتقنية تأثير متعدد المراحل تستخدم جزء
من الكهرباء المنتجة لتشغيل مرافق المنظومة ،واالستفادة من ما يتبقى
من الكهرباء ليتم نقله إلى الشركة السعودية للكهرباء.
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القدرة اإلنتاجية الكلية إلنتاج الكهرباء تقدر بـ  9,600ميجاوات ،حيث يتم توليد الكهرباء في منظومات
اإلنتاج الحرارية ( رأس الخير ،الخبر ،الجبيل ،الشعيبة ،ينبع ) كما يلي..
الطاقة المنتجة بوحدة ( )MWفي منظومات اإلنتاج

1.150

1.585

3.217

783

2.650

الخبر

الجبيل

ينبع

الشعيبة

رأس الخير

إنتاج الكهرباء لعام 2021

 47مليون ميجاوات  /ساعة

 33.7مليون ميجاوات  /ساعة

 13.6مليون ميجاوات /ساعة

الساحلين الشرقي والغربي

الساحل الشرقي

الساحل الغربي

%100

% 71

% 29
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الطاقة المُ تجددة
استمرارا ً بعملنا في تحقيق مستهدفات خفض االنبعاثات الكربونية ،وتقليل
التكاليف استطعنا في المؤسسة التوسع في استخدام تقنيات الطاقة
المتجددة في منظومات اإلنتاج الجديدة ،وألننا ندرك بأن مستقبل الطاقة
يبدأ من التعامل مع الطاقة المتجددة فقد أسسنا مشروعاتنا لدعم توجهاتنا،

واعتمدنا استراتيجية التوسع في استخدام الطاقة النظيفة ،امتثاالً لمتطلبات
الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة ،وأطلقنا عدة مبادرات لتحقيق
هذه المستهدفات لالستفادة منها في جميع مجاالت خدمات المياه .ومع
بَدْء تنفيذ مشروع استخدام الطاقة النظيفة أصبحنا نمتلك منظومات اإلنتاج
التي تعمل بالطاقة المتجددة كما هو الحال بمنظومة إنتاج الخفجي ،التي تبلغ

نسبة الطاقة المتجددة من إجمالي استهالك الكهرباء فيها ( ،)% 25واحدة من
مشروعاتنا الطموحة في هذا المجال وكذلك هو الحال بالنسبة إلى منظومات
إنتاج الجبيل التي تبلغ نسبة الطاقة المتجددة فيها ما يعادل ( ،)% 20كما تعمل
المؤسسة على تقديم نموذج متكامل في استخدامات الطاقة البديلة ،وذلك
باستهداف تزويد عدد من األصول بالطاقة المتجددة باإلضافة إلى استخدام
التوربينات الهيدروليكية لتحويل الطاقة الحركية الناتجة عن تدفق المياه إلى
طاقة كهربائية لتوليد طاقة نظيفة.

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

18.4

41.5

وحدات اإلنتاج بالساحل الغربي بطاقة تصميمية
(  ) 44.9ميجاوات ساعة

20.3

45.6

أنظمة نقل رأس الخير والرياض بطاقة تصميمية
(  ) 110ميجاوات ساعة

8.6

18.8

47.3

105.9

المجموع
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التكلفة بعد تنفيذ
الطاقة المتجددة
( مليون ريال)

تكلفة شراء
الكهرباء
( مليون ريال)
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قصـــة نجـــاح
تحلية المياه بالطاقة الشمسية في محطة الخفجي
تع ّد المملكة العربية السعودية واحدة من أفضل المناطق في العالم من حيث كمية اإلشعاع الشمسي،
بسبب الخصائص الطبيعية والجغرافية التي جعلتها تعتبر المكان الثاني على األرض من حيث قوة
السطوع الشمسي بعد صحراء أتاكاما في تشيلي ،مما يعني أن مستويات اإلشعاع المرتفعة هذه مهمة
لضمان الجدوى االقتصادية الستخدام الطاقة الشمسية مما أسهم في إطالق مبادرة الملك عبداللـه
لتحلية المياه بالطاقة الشمسية الرامية إلى إنتاج المياه العذبة بكلفة منخفضة ،واستجابة لمتطلبات
التكنولوجيا الخضراء والمستدامة تم العمل في موقع الخفجي الذي يتمتع بكمية أكبر من اإلشعاع
الشمسي األفقي العالمي ،ومستوى منخفض من اإلشعاع الشمسي المباشر.
وعلى الصعيد اإلنتاجي ،يتم إنتاج المياه المحالة بواسطة (تكنولوجيا النانو) المتقدمة للتناضح العكسي
التي طورتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ،ومركز األبحاث التابع لشركة أي بي إم ،حيث تُستخدم
أغشية النانو بغرض تنقية المياه وإزالة الملوثات مثل الملوثات الفيزيائية ،والبيولوجية والكيميائية ،لتوفير
مياه الشرب اآلمنة ،بسبب ما توفره تكنولوجيا النانو من قدرة تسهم في منع ترسب الكلور ،واالنسداد
الملحي والتدفق العالي ،وتراكم البكتيريا ،كما أنها تنفذ بأعلى كفاءة وأقل تكلفة ممكنة.
مخرجات المشروع

 60ألف م 3يوميا ً

 90ألف م 3من المياه يوميا ً

 10ميجا واط من الكهرباء
يوميا ً

سعة التحلية في المنظومة

ذروة اإلنتاج

تزويد الكهرباء للمنظومة

تقرير االستدامة 2021م | 1443هـ

67

مبادرات وبرامج وأنشطة المؤسسة في ترشيد استهالك الطاقة والمياه
تم تلخيص جميع اإلجراءات المتبعة في العمل التي تخص الترشيد في استهالك الطاقة والمياه في
إجراء إرشادي يتضمن اإلجراءات المتبعة في المؤسسة ويتم بشكل دوري لتقديم دورات في التوعية
والتحسين المستمر  ،باإلضافة إلى عمل منشورات توعوية في جميع منظومات اإلنتاج مثال:

1

ضرورة إغالق أجهزة العمل عند االنتهاء من األعمال المكتبية ،وعند عدم الحاجة ،وقبل مغادرة
مكان العمل.

2

ضرورة تثبيت المكيفات على درجات حرارة ( )24درجة مئوية ،بهدف تقليل استهالك الكهرباء،
والتأكد من إغالق النوافذ.

3

ضرورة اإلبالغ عن حاالت تسرب المياه في المرافق الصحية ،والعمل على صيانة أعطال التسرب في
أسرع وقت ممكن.

4

استخدام صنابير المياه األوتوماتيكية المزودة بحساسات؛ للتقليل من كمية المياه المستخدمة.

5

معالجة مياه الصرف الصحي ثالثياً؛ لالستفادة منها في ري المزروعات ،والعمل جاري حاليا ً على
تطبيق نفس المنهج في بقية منظومات اإلنتاج والمجمعات السكنية.

المراقبة المستمرة للجوانب البيئية وتأثيراتها
طورت المؤسسة إجراءاتها لتحديد الجوانب البيئية وتأثيراتها على مختلف أنشطة تحلية المياه ،وسعت
التخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للحد من هذه التأثيرات على البيئة المحيطة ،وتحقيق المزيد من االلتزام
البيئي والعمل على التصحيح الفوري لجميع التجاوزات البيئية عن طريق:

1

القيام بدراسات تقييم األثر البيئي وإجراء المسوحات البحرية من قبل الجهات المعتمدة للتأكد من
سالمة البيئة البرية و البحرية ،وكذلك الحصول على التراخيص البيئية الالزمة الستمرارية العمل.

2

القيام بجوالت تفتيشية دورية ،ورفع التقارير عن األخطاء التي يتم اكتشافها لمعالجتها بشكل
عاجل ،واتخاذ التدابير الوقائية الالزمة.

3

توفير أجهزة القياس البيئية لمتابعة الملوثات البيئية بصفة دورية المتعلقة بالمياه ،والضوضاء،
والهواء محيط ،واتخاذ اإلجراءات التصحيحية.

4

حفر اآلبار االستكشافية للتأكد من سالمة المياه الجوفية ،والتأكد من عدم وجود تسريبات في
منظومات اإلنتاج.

5

المراقبة المستمرة لمخارج مياه الرجيع ،واستخدام التقنيات الخاصة بصفر رجيع الملح )ZLD(.
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التعامل مع النفايات
ساهم النمو االقتصادي لنا بازدياد نسبة النفايات ،وما تولده من غازات دفيئة ،وللحد من تأثيرها عملنا على
تنفيذ اإلجراءات الالزمة إلدارة النفايات بحصرها وتصنيفها ،ووضع اآللية المناسبة للتخلص منها بشكل
آمن وفقا ً للنظام البيئي عن طريق:
2

1
اﻟﺘﺨﻠــﺺ اﻟﺴــﻠﻴﻢ ﻣــﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت
اﻟﻨﺎﺗﺠــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣـــﺎت ﻋــﻦ
ﻃﺮﻳــــﻖ اﻟﻤﻘﺎوﻟﻴــــﻦ اﻟﻤﺨﺘﺼﻴــﻦ
واﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ،وإﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫﺎ.

4

3

اﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣــﻦ ﻣﻴــﺎه اﻟﺼــﺮف
اﻟﺼﺤــﻲ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠــﺔ ﺛﻼﺛﻴــﺎ ً ﻹﻋــﺎدة
اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟــﺮي اﻷﺷــﺠﺎر ﺑﻬــﺪف
زﻳـــــﺎدة اﻟﻤﺴﻄﺤــــــﺎت اﻟﺨﻀــــﺮاء
داﺧــﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣــﺎت واﻟﻤﺠﻤﻌــﺎت
اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ.

إﻋــﺎدة اﺳــﺘﺨﺪام ﻣﺨﻠﻔــﺎت اﻟﺮﻣــﺎد
اﻟﻜﺮﺑﻮﻧــﻲ اﻟﻨﺎﺗــﺞ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴــﺎت
اﻹﻧﺘــــﺎج ،واﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨــﻪ ﻓــﻲ
ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻷَﺳﻤﻨﺖ.

ﺗﻮﻗﻴــﻊ ﻣﺬﻛــﺮات ﺗﻌــﺎون ﻟﺘﻔﻌﻴــﻞ
اﻻﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻓــﻲ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳــﺎت،
وزﻳــﺎدة ﻧﺴــﺒﺔ إﻋــﺎدة ﺗﺪوﻳﺮﻫــﺎ
واﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.

تصنيف النفايات
نفايات المواد الكيميائية
النفايات الطبية
النفايات اإللكترونية

الرماد الكربوني
الزيوت المستخدمة

الحديد واألخشاب

النفايات البلدية

الحاويات البالستيكية
مخلفات الجير
وغير ذلك من المواد التي تم استهالكها
وأصبحت غير قابلة لالستعمال

تدوير النفايات
الزيوت

مخلفات الجير

الرماد الكربوني

يتم إعادة تدوير نفايات
الزيوت المستخدمة مع جهة
متخصصة ومعتمدة.

يتم إعادة تدوير مخلفات الجير
مع مقاولين معتمدين .في
منظومات إنتاج الجبيل ورأس
الخير والشعيبة.

االستفادة منه في مصانع
األَسمنت ويتم تطبيق ذلك في
منظومات إنتاج ينبع والشعيبة.

 670طن سنويا ً

 1,265طن شهريا ً

 3,441طن سنويا ً
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التصدي لتغيرات ُ
المناخ
المناخي على بيئتنا ،واقتصادنا ،وصحتنا ومجتمعاتنا
نظرا ً إلى التأثير المباشر للتغير ُ
فأننا في “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” نجد أنفسنا ملزمين بالقيام
المناخ وتحقيق متطلبات الهدف
بدورنا ،التخاذ اإلجراءات الالزمة للتصدي لتغير ُ
المناخي ،وذلك بالسيطرة على كمية االنبعاثات الكربونية
( )13المتعلق بالعمل ُ

لمبادرة السعودية الخضراء ،ورؤية المملكة ، 2030
الصادرة عن عملياتنا امتثاالً ُ
و التعهد العالمي بشأن خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة ( )%30بحلول عام
 2030بواسطة (حل القطاعات الستة) الذي اقترحه برنامج األمم المتحدة للبيئة،
إضافة إلى العمل بمقتضى متطلبات التحالف العالمي للمحيطات الداعي إلى
حماية ما ال يقل عن ( )%30من مساحة البحار والمحيطات العالمية ضمن إطار
التدابير الخاصة بالمناطق البحرية المحمية وغيرها من التدابير الفعالة القائمة
على أساس المناطق ( )OECMsبحلول عام  .2030وعلى هذا األساس قمنا
بالعديد من اإلجراءات التي كان من شأنها التقليل من انبعاثات الكربون عن
طريق :الحد من استخدام الوقود ،إعادة تدوير المواد ،إدارة ال ُنفايات ،وإعادة تدوير
مياه الصرف الصحي  ،وأتمتة عملياتنا لتسريع اإلنتاج ،وغير ذلك من اإلجراءات.

االنبعاثات الكربونية
المناخ ،ووقف
امتثاالً لرؤية المملكة لتحقيق الحياد الصفري الهادفة لحماية ُ
المسببة لالحتباس الحراري بحلول عام  ،2060طورت المؤسسة
االنبعاثات ُ
برنامجا ً لخفض األنبعاثات بحيث يحدد مسار إجراءات خفض االنبعاثات تدريجيا ً
مع األخذ باالعتبار تصاعد الطلب على المياه حيث قامت المؤسسة بالعديد
من التحسينات لتعزيز كفاءة ومؤثقية اإلمداد ،لذلك عملت على مواءمة
المتطلبات مع األهداف االستراتيجية للمملكة لخفض انبعاثات الكربون خالل
األعوام القادمة ،ولبلوغ ذلك يتم العمل بشكل دوري على فحص انبعاثات
المداخن في منظومات اإلنتاج من قبل جهات مؤهلة ومعتمدة من قبل
الهيئات الرقابية باستخدام معدات فحص معتمدة وبإتباع منهجيات وكالة
حماية البيئة األمريكية (.)USEPA methods
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قدرت كميات االنبعاثات خالل عام  2021كالتالي:
10,496,314

35,080.19

49,644.75

151,996.01

3,628.20

ألف طن  /السنة

طن  /السنة

طن  /السنة

طن  /السنة

طن  /السنة

ثاني أكسيد
الكربون
CO2

أحادي أكسيد
الكربون
CO

أكاسيد الكبريت
SOX

أكاسيد النتروجين
NOX

الجسيمات العالقة
PM

وتأكيدا ً اللتزامنا في هذا المجال أطلقنا عدد من المبادرات المرتبطة بخفض اإلنبعاثات الكربو نية وبخفض
تكاليف استهالك الكهرباء ،والوقود والمواد الكيميائية إلى مستويات غير مسبوقة ،من بينها :

1

ﻣﺒــﺎدرة رﻓــﻊ ﻛﻔــﺎءة اﻟﻄﺎﻗــﺔ وﺗﺤﺴــﻴﻦ
ﻛﻔــﺎءة اﻷﺻــﻮل ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺎت إﻧﺘــﺎج
اﻟﻤﻴﺎه،

3

ﺗﻄﻮﻳــﺮ ﺗﻘﻨﻴــﺔ ﻻﻣﺘﺼــﺎص اﻟﻐــﺎزات اﻟﻤﻨﺒﻌﺜــﺔ
واﻻﺳــﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬــﺎ ﺗﺠﺎرﻳــﺎ ً ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬــﺎ
إﻟﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ )اﻟﻤﻴﺜﺎن(.

5

ﺧﻔــﺾ اﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻮﻗــﻮد ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ إﻧﺘــﺎج
رأس اﻟﺨﻴــﺮ ﻣــﺎ أدى ﻟﺨﻔــﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت ﺑﻨﺴــﺒﺔ
) ،(% 17وﺗﻮﻓﻴﺮ  4500ﺑﻠﻴﻮن  BTUﺳﻨﻮﻳﺎً.

7

ﺧﻔــﺾ اﺳــﺘﻬﻼك اﻟﻤــﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴــﺔ )(50%
ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﺎﻟﺴﺎﺣﻞ اﻟﻐﺮﺑﻲ.
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إﻳﻘــﺎف ﻣﻨﻈﻮﻣﺘــﻲ ) ُﺟـﺪَّة ،4وﻳﻨﺒــﻊ (1ﻣﻤــﺎ أدى
إﻟــﻰ وﻗــﻒ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛــﺎت اﻟﻜﺮﺑﻮﻧﻴــﺔ ،وﺗﺨﻔﻴــﺾ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﻨﺤﻮ  150أﻟﻒ ﻃﻦ ﺳﻨﻮﻳﺎً.

4

اﺳــﺘﺒﺪال اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗــﻮد اﻟﺴــﺎﺋﻞ ﺑﺎﻟﻐــﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﻓــﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣــﺔ إﻧﺘــﺎج )ﻳﻨﺒــﻊ  (3ﻣــﺎ
ﻳﺆدي ﻟﺨﻔﺾ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(% 27.5

6

اﻹﻟﺘـﺰام ﺑﺰراﻋــﺔ  5ﻣﻠﻴــﻮن ﺷــﺠﺮة وﺻــﻮ ًﻻ ﻟﻌــﺎم
2030

8

إﺳﺘﺨﺪام وﺣﺪات ﺗﻨﺎﺿﺢ ﻋﻜﺴﻲ ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ وﺻﺪﻳﻘﺔ
ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ رﻗﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق
ﻓﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ KWh/m3 2.27
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التعامل مع االنبعاثات غير المباشرة
جزء من المشكلة الرئيسة لذلك نعمل
نظرا ً إلى أن االنبعاثات غير المباشرة تشكل هاجسا ً لنا كونها
ً

وبشكل دوري على رصد الملوثات الموجودة في الهواء المحيط بمنظومات اإلنتاج حيث تقوم الجهات
المؤهلة والمعتمدة من قبل الهيئات الرقابية بالرصد باستخدام معدات فحص معتمدة ،وفقا ً لمنهجيات

وكالة حماية البيئة األمريكية ( ،)USEPA methodsوطبقا ً إلشتراطات المركز الوطني للرقابة على
االلتزام البيئي بحيث يتم أخذ القياسات في أوقات محددة؛ لتحديد مدى االلتزام البيئي.

آلية التعامل مع االنبعاثات الحرارية
شددت المؤسسة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ( )IPCCعلى ضرورة السيطرة على االنبعاثات
المسببة لظاهرة االحتباس الحراري بنسبة ( )45%بحلول عام  .2030للوصول إلى الحياد الكربوني الصفري
ُ
للمناخ ،وخطتها للتقليل من االنبعاثات نحن ملتزمين
عام  ،2050ونظرا ً إلى التزام المملكة باتفاق باريس ُ
بتطبيق العمل على اإلجراءات التالية:

1
2
3
4

اﺳﺘﺒﺪال اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺤﺮارﻳﺔ ) MSFو  (MEDﺑﺘﻘﻨﻴﺎت ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ) اﻟﺘﻨﺎﺿﺢ اﻟﻌﻜﺴﻲ( وﺑﺼﻔﺮ اﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻛﺮﺑﻮﻧﻴﺔ

اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻨﻈﻴﻒ ﺿﻤﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت اﻟﻤﺪاﺧﻦ و اﻟﻬﻮاء اﻟﻤﺤﻴﻂ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم ﺗﺠﺎوز اﻟﻘﻴﺎﺳﺎت ﻟﻠﺤﺪ اﻟﻤﺴﻤﻮح ﺑﻪ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت  :اﻟﻤﺮﺳﺐ اﻟﻜﻬﺮوﺳﺘﺎﺗﻴﻜﻲ ) (ESPو ﺗﻘﻨﻴﺔ )(FGD
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االمتثال البيئي
نحن في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ندرك أن حماية البيئة هي العنصر األساسي لنجاحنا في
تأمين متطلبات األجيال القادمة من الموارد الطبيعية.
لذلك نحن نؤمن بضرورة تعزيز جهود حماية البيئة على امتداد سلسلة عملياتنا ،وفي طريقة شرائنا
للمنتجات والخدمات ،وأسلوب اإلدارة والنهج المتبع في تثقيف متعاملينا حول ممارسات الحفاظ على
البيئة وترشيد االستهالك للمياه والكهرباء ونسعى باستمرار للحد من تأثيرنا على النظام البيئي المحيط
بنا بالحد من االنبعاثات في الهواء ،وتقليل كميات ال ُنفايات ،والتأكد من التزامنا بكافة التشريعات البيئية
ذات الصلة ،كما نلتزم في المؤسسة بالمبدأ الوقائي فيما يخص البيئة.
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برنامج التفتيش البيئي

يتم التفتيش البيئي بمنظومات اإلنتاج وفق معاير  ,ISO:14001وكذلك وفقا ً لمتطلبات واشتراطات
الهيئات الرقابية :كالمركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي ،والهيئة الملكية للجبيل وينبع ،وكذلك
وفقا ً الشتراطات نظام إدارة البيئة الخاص بالمؤسسة ،وذلك في مناسبات عديدة نذكر منها:

1.الجوالت التفتيشية اليومية من قبل الفرق البيئية وفقا ً لخطة واضحة تشمل جميع منظومات اإلنتاج.
2.عمل التدقيق الداخلي النصف سنوي على جميع منظومات اإلنتاج وفقا ً لمتطلبات ,ISO:14001
والهيئات الرقابية.
3.التدقيق الخارجي السنوي لتجديد شهادات .ISO:14001
4.الزيارات التفتيشية من قبل الهيئات الرقابية (المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي ،والهيئة
الملكية للجبيل وينبع)

الغطاء األخضر

115.000
شجرة  /شتلة

تجارب فرضية

150
تجربة فرضية
(بري وبحري )

المواصفات القياسية

دورات تدريبية

تدقيق بيئي

800

200

17

دورة تدريبية

تدقيق داخلي
وخارجي

شهادة
ISO : 14001

الفحوصات البيئية*

150

100

240

60.000

20

فحص ضوضاء

فحص هواء
محيط

فحص إنبعاثات
مداخن

تحاليل مياه

دراسات تقييم
أثر بيئي

* تم القيام بالفحوصات البيئية في جميع منظومات اإلنتاج

تقرير االستدامة 2021م | 1443هـ

75

المبادرات البيئية خالل عام 2021
رفع الوعي البيئي
•المشــاركة فــي فعاليــات
أســبوع البيئــة بشــكل ســنوي.
•تقديــم المحاضــرات التوعويــة،
ونشــر المنشــورات والملصقــات.
• تدريــب أكثــر مــن ألــف عامــل
علــى (تطبيــق نظــام اإلدارة
البيئيــة).
•المشــاركة فــي الفعاليــات
البيئيــة العالميــة مثــل أســبوع
البيئــة ،ويــوم األرض ،وغيرهــا.
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زراعة  5ماليين شجرة

تنظيف الشواطئ

أطلقــت المؤسســة مبادرتهــا
لزراعــة  5مالييــن شــجرة علــى
مســاحة ( )12مليــون م،2
لإلســهام بالتخلــص مــن ()120
ألــف طــن ســنويا ً مــن االنبعاثات
الكربونيــة.

تــم اش ـراك العامليــن وذويهــم
وطــاب المــدارس فــي تنظيــف
الشــواطئ الخاصــة بالمؤسســة
فــي مختلــف المواقــع.
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االستدامة المالية

االستدامة المالية
منهج اإلدارة
على مدار عقود مضت ارتبطت استدامتنا المالية بما نُقدمه من أعمال في مجال تحلية المياه وإنتاج
الكهرباء ،وهذا أهلنا ألن نكون في مقدمة المؤسسات التي أثبتت قدرتها على النمو كمؤسسة
سعودية بدعم حكومتنا الرشيدة لتوطين صناعة التحلية ،وأسهمت بابتكار كل ما يعزز هذه الصناعة
مما أهلنا ألن نكون من أكبر المؤسسات في مجال تحلية المياه المالحة على مستوى العالم.
المعطيات الخاصة بسالسل اإلمداد ،وبناء محطات
وعلى الصعيد المالي نجحت المؤسسة بالتعامل مع ُ
تحلية المياه المالحة وإنتاج الكهرباء وتوزيعها على العديد من المدن السعودية ،مما زاد في اإلنتاجية
والقيمة السوقية المؤسسية ،وبهدف التطوير المستمر لبلوغ النمو االقتصادي ،عملت المؤسسة على
استبدال المنظومات القديمة بمنظومات حديثة وصديقة للبيئة لزيادة اإلنتاج واإلرادات المالية بما
المستدام الذي يصب في مصلحة االقتصاد الوطني.
يتناسب مع ُمتطلبات العمل ُ
وعلى الصعيد التطبيقي نحن نعمل بالتوازي مع برنامج االستدامة المالية ،المعتمد في رؤية المملكة
 2030من حيث وضع ا ٓلية التخطيط المالي ،وتحقيق الميزانية المتوازنة باستخدام منظومة وا ٔدوات مالية
قادرة على التعامل مع المتغيرات والتحوالت على المستوى المالي واالقتصادي ،إضافة إلى تعزيز الضبط
المالي ،ورفع جودة تنفيذ الميزانية ،والعمل على خفض متوسط التباين السنوي لألداء الفعلي إلجمالي
النفقات عن تقديراتها في الميزانية ،و تعزيز اإليرادات للمحافظة على االستدامة المالية للمؤسسة ،مع
روية المملكة  ،2030واألخذ باالعتبار
التركيز على وضع السياسات المالية المؤسسية الداعمة لتحقيق ٔ
تبني الكفاءة والفعالية مما يسهم في إيجاد فُ رص العمل للمواطنين والمواطنات.
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وخالل مسيرتنا المؤسسية تعاملت إدارتنا المالية مع كل التحديات التي مرت بالمؤسسة ،واستطاعت
بجهود القائمين عليها من تجاوز العقبات ،كما استطاعت كوادرها المحترفة من تحويل التهديدات
إلى فُ رص مما حقق للمؤسسة االستدامة االقتصادية باتباعها ألفضل الممارسات العالمية في المجال
اإلداري والتخطيط المالي والمحاسبي على نحو أسهم في نجاح خططنا االستراتيجية ،وتحقيق أهدافنا
المؤسسية ،وأسهم بدوره في تأسيس بنية تحية قوية دعمت توطين الوظائف ،وعزز من دور المملكة
في المجاالت التنموية لتحقيق جودة الحياة لمواطنيها ،والمقيمين على أرضها.

اآلثار االقتصادية
منهج اإلدارة
تع ّد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة واحدة من المؤسسات التي تربطها عالقات مباشرة مع
المجتمع المحلي كونها المزود للمياه النقية لكل القطاعات بما فيها السكني ،والصناعي ،والتجاري،
وغيرها .مما جعل العالقة مع المجتمع وثيقة ،ونظرا ً لذلك أدت المؤسسة دورا ً حيويا ً في تنمية الواقع
االقتصادي ،وعملت على إطالق المبادرات الهادفة إلى زيادة توطين الوظائف ،ومعرفة اآلثار االقتصادية
المباشرة على المجتمع للحد من آثار سلبية قد تؤثر على االقتصاد المحلي مما جعلنا ندعم االستثمار
غير ُ
المحلي ونفتح األبواب تمهيدا ً لدخول القطاع الخاص ليكون ضمن منظومتنا االستثمارية ،وشجعنا
المستثمرين السعوديين بجميع فئاتهم بتوطين صناعة تحلية المياه  ،وشجعنا أصحاب المشروعات
ُ
الصغيرة والمتوسطة ،على عقد الشراكات معنا في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ،وأسهمنا
في تعزيز ودعم البحث العلمي واالبتكار وتبنينا الموهوبين من العقول الواعدة حتى تكون ضمن طواقمنا
للمساهمة في دعم البرامج االقتصادية الهامة
وقدمنا الحلول االبتكارية ذات الطابع االقتصادي اإلبداعي ُ
لتنمية المحتوى المحلي.

اآلثار االقتصادية الهامة (غير المُ باشرة)
نحن في «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» نُدرك أهمية استقطاب االستثمارات ضمن حدود
منظوماتنا ومنشآتنا ما سينعكس إيجابيا ً على المتعاونين معنا وعلى متعاملينا.

لقد سعينا إلى التأثير إيجابيا ً على سوق العمل في قطاع تحلية المياه وإنتاج الكهرباء ،وعملنا على توفير
البيئة االستثمارية التي أسهمت في فتح مجاالت التعاون مع المؤسسات الصحية ،والخدمية األخرى مما
أسهم في تسهيل وصول الخدمات اللوجستية إلى مرافقنا ،ومنظوماتنا ،وكان التعاون مع القطاعات
المختلفة في الدولة إحدى ركائز نمونا االقتصادي الذي أثمر بوجود العديد من الشركاء المحليين من
موردين وأصحاب المصلحة أسهموا بدورهم في مسيرتنا المؤسسية.

تقرير االستدامة 2021م | 1443هـ

79

قصـــة نجـــاح
تنمية المحتوى المحلي
نظرا ً إلى أننا جزء من المنظومة الحكومية للمملكة العربية السعودية فان ارتباطنا ببرنامج التحول

الوطني لتحقيق رؤية  2030يأتي مكمالً ألعمالنا المستدامة حيث بادرنا في المؤسسة العامة لتحلية
المياه المالحة بالعمل على تحقيق وتنمية المحتوى المحلي ليكون ضمن مشروعاتنا الهامة بإنشاء
نظام إلكتروني لدعم إدارة المحتوى المحلي؛ بهدف توطيد العالقة بين المؤسسة والمصانع الوطنية
والمستثمرين ،واالستفادة من الشركات والمؤسسات الصناعية الوطنية كموردين لعقود مشتريات
ومشاريع المؤسسة ،وزيادة توطين الوظائف وتدريب العاملين السعوديين في التخصصات الدقيقة
وتحقيق الغايات التالية:
1.تطبيق الئحة المحتوى المحلي والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق
المالية على جميع نفقاتها التشغيلية والرأسمالية.
2.إنشاء بوابة رقمية تلبي احتياجات الصناعة المحلية لتيسير االتصال ثنائي االتجاه بشكل أفضل بين
المؤسسة والمصنعين المحليين في بيئة أعمال جذابة وجذابة.
3.تسجيل المصنعين والموردين المحليين في قاعدة بيانات نظام اإلمداد بالمؤسسة.
للمصنعين والموردين المحليين،
4.توفير معلومات حول دعم «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» ُ
بمشاركة أنشطة المؤسسة ذات الصلة عبر الوسائل المختلفة.
5.خلق فُ رص استثمارية وافرة وجذابة على البوابة الرقمية للمحتوى المحلي ،مثل :فُ رص الخدمات،
والمعدات وقطع الغيار والكيماويات والمواد الخام.
6.عرض الصناعات المحلية وقصص رواد األعمال الناجحة.
7.وضع تقارير مختلفة حول عدد زوار موقع المحتوى المحلي ،واالستفسارات التي تتلقاها اإلدارة عن
طريق النظام  ،وعدد ال ُفرص االستثمارية المعروضة.
لقد حرصت المؤسسة على ضمان أن مشاريعها ومبادراتها تدعم التوجيهات الدقيقة التي توفرها قيادتنا
الرشيدة حيث قامت بتحديد صناعة تحلية المياه لتكون محركًا رئيسا ً لتمكين التطورات االقتصادية
المستقبلية ،.بحيث تم تضمين المحتوى المحلي في أعمالنا ومشترياتنا ،وفي النماذج واآلليات التي نتبناها
كداعم لنمونا المؤسسي ،وبمساهمتنا في دعم االقتصاد الوطني للمملكة ،وتعزيز مشاركاتنا مع
القطاع الخاص.
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لقد أثمر تفعيل الئحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة
في السوق المالية ،بوصولنا إلى ما نسبته ( )%50من المحتوى المحلي خالل عام  ،2021ونخطط لرفع
هذه النسبة إلى ( )%55عام  ،2025ولذلك نحن ماضون لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ،2030
ومواصلة خطواتنا الستكمال توطين صناعة التحلية تماشيا ً مع مكانة المملكة بصفتها رائدةً عالمية
لهذه الصناعة االستراتيجية الحيوية التي تعزز أمن إمدادات المياه ،وتحقق الحصول على اآلثار االقتصادية
المباشرة وغير المباشرة التي تصب في مصلحة أعمالنا ،وتعزز من مكانتنا كمؤسسة محلية ذات طابع
عالمي.

إنجازاتنا االقتصادية
كان عام  2021حافالً باإلنجازات االقتصادية  ،ولعل أبرز ما يمكن اإلشارة إليه هو تحقيقنا لإلنجازات التالية:
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة اﻻﻧﻔﺎق ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹﻳﺮادات
ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻤﻮارد.

1

2

ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ
واﻟﻤﻮاﻃﻨﺎت.

ﻋﻘﺪ اﻟﺸﺮاﻛﺎت اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ واﻟﻤﺼﻨﻌﻴﻦ ،ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻄﺎق
اﻟﻤﺤﻠﻲ و اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ و اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.

3

4

ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺎدرات أدى إﻟﻰ رﻓﻊ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﻟﻰ ) .(% 50

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻮة ﺳﻼﺳﻞ اﻹﻣﺪاد ،اﻧﺨﻔﻀﺖ
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ ﻹﻧﺸﺎء اﻟﻤﺘﺮ اﻟﻤﻜﻌﺐ
ﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج ﺑﻨﺴﺒﺔ ).(% 33

5

6

7
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ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺪﻻت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻃﻴﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ ،ودﻋﻢ اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ودﻋﻢ
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﺠﺎري.

اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة ،وﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻨﻘﻞ
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تحفيز القطاع الخاص لالستثمار
نظرا ً إلى أهمية القطاع الخاص ودوره المحوري في تنمية االقتصاد المحلي عملنا في “المؤسسة العامة
لتحلية المياه المالحة” على فتح ال ُفرص االستثمارية في مجال تحلية المياه ،و بناء المنظومات المستقبلية
لرفع معدل إنتاج المياه المحالة لمواجهة ارتفاع الطلب المتزايد على المياه المحاله لتحقيق االستدامة
المائية ،إضافة إلى ما يمكن أن توفره هذه المشروعات للعديد من فُ رص العمل للكوادر الوطنية ،ودعم
الشركات الصغيرة والمتوسطة في تقديم خدماتها للشركات الكبرى.

إن إسهام القطاع الخاص في بناء المنظومات المستقبلية سينعكس إيجابيا ُ على إنتاج المياه المحاله،
مما يدعم نمو القطاع ،ويسد االحتياجات المتزايدة على طلب المياه المحالة ،ويحقق النمو االقتصادي
المطلوب بالتعاون مع القطاع الخاص ،و يرفع من االعتمادية والموثوقية مما يؤدي إلى تحسن الخدمات٬
واستشراف ال ُفرص االستثمارية المصاحبة لعمليات التحلية ٬وتعزيز الناتج المحلي للمملكة لتحقيق
األهداف التالية:

اﻟﻤﺴﺘﺪام.
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد ُ

1

2

ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ.

اﻹﺳﻬـﺎم ﺑﺰﻳــــﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻟﻠﻤﻴﺎه
اﻟﻤﺤﻼة واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء.

3

4

دﻋﻢ اﻟﺘﻮﻃﻴﻦ ،وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣـﻦ اﻟﻔُﺮص
ﻟﻠﺸﺒﺎب اﻟﺴﻌﻮدي ﻣـﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴـﻦ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺤﻠﻴﺔ.

ﻓﺘــــــــﺢ ﻣﺠــــــﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤـــــــﺎر اﻟﺘﺠﺎرﻳــﺔ
واﻟﺼﺤﻴـــﺔ ﻟﻼﺳــﺘﻔﺎدة ﻣـــــــﻦ ﻓُﺮﺻﻨـــــﺎ
اﻻﺳﺘﺜﻤـــــﺎرﻳﺔ اﻷﺧﺮى.

5

6

ﺧــﻼل ﻋــﺎم  2021وﻓــﺮت اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ
اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﻔُــﺮص ﻟﻠﻘﻄــﺎع اﻟﺼﺤــﻲ
واﻟﺼﻨﺎﻋﻲ

7

8
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ﺗﺤﻘﻴــﻖ رﻏﺒــﺔ اﻟﻘﻴــﺎدة اﻟﺮﺷــﻴﺪة ﺑﺎﻟﻌﻤــﻞ
ﻋﻠــﻰ ﺗﻜﺎﻣــﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣــﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻻﺑﺘﻜﺎر وﻧﻘـﻞ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.

82

تشجيع االستثمارات التجارية لعام 2021
خالل عام  2021وفرت المؤسسة العديد من ال ُفرص للقطاع الصحي والصناعي والتجاري يبينها الجدول
التالي:
ُ
الفرصة

وصف ُ
الفرصة

الرقم المرجعي *

التشغيل التجاري
للعيادات الطبية

تشــغيل العيــادات الطبيــة المجهــزة والموجــودة فــي
المجمع ــات الس ــكنية التابع ــة للمؤسس ــة بالمواق ــع
التاليــة :الخبــر ،الجبيــل ،ينبــع ،الشــقيق ،الشــعيبة

210741390635

استثمار الرجيع الملحي

التعديـــن الملحـــي لبَـــ ْدء العمـــل علـــى إنشـــاء أول
منشــأة تعديــن ملحيــة لتحليــة الميــاه فــي المملكــة
العربيـــة الســـعودية

211041432750

إنشاء محطات وقود
ومراكز للخدمات التجارية

تأجي ــر مواق ــع مخصص ــة إلنش ــاء محط ــات الوق ــود
التـــي تحتـــوي علـــى مراكـــز خدمـــات تجاريـــة فـــي
الشـــقيق والشـــعيبة

211040436865

* الرقم المرجعي موثق على منصة إعتماد
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إدارة ُ
المشتريات
منهج اإلدارة
المشتريات مجال يضم العديد من األنشطة المترابطة التي يتم اعتمادها عند الحاجة إليها بما يتناسب
ُ
المشتريات شراء السلع والخدمات ،وهي عملية تقوم
مع ُمتطلبات تطوير األعمال ،وتتضمن عملية إدارة ُ
ابتداء من طلب السلعة أو
بها إدارة المشتريات وتتكامل مع الحسابات الدائنة إلكمال الدورة الشرائية
ً
لمعالجة فواتير
الخدمة ومرورا ً بالتوريد واالستالم حتى التسوية ،حيث تقوم اإلدارة بتوفير المستندات ُ
المو ّرد وتجهيزها للدفع ومتابعتها حتى السداد التام.
المشتريات على تقييم االتفاقيات التعاقدية الرسمية وتحديدها وإنشاءها ،باإلضافة إلى
وتعمل إدارة ُ
المستمرة مع المو ّردين .ولبلوغ النجاح في مهامنا الشرائية نستخدم األدوات المرنة التي
إدارة العالقات ُ
المشتريات بتعاملنا مع مجموعات ُمتكاملة تجمع بين إدارة التوريد ،وإدارة
تُساعدنا على تحسين عمليات ُ
العقود ،وإدارة المخاطر االستباقية ووجود آليات تحكم مهامنا خالل عمليات الشراء حتى الدفع المالي
المشتريات من التوريد حتى التسوية،
للمو ّرد ،ولتسهيل تلك المهام قمنا بتعزيز الكفاءة وأتمتة عمليات ُ
إضافة إلى توحيد العمليات اليدوية التقليدية وتبسيطها وأتمتتها .ونتيجة لذلك ،تُدار الموافقات على
الشراء بسهولة وتُحرر الموارد الستخدامها في مزيد من األنشطة االستراتيجية.
ولتحسين إدارة التوريد كان من الضروري وجود لجنة مختصة تتمثل مهمتها في تأهيل وتقييم إمكانات
المحتمل ،وقدرته المؤسسية ،ومعرفة مدى امتثاله لقواعد السلوك وتحديد المخاطر .ولبلوغ
المو ّرد ُ
بالمشتريات حتى
غايتنا من إجراءاتنا عملنا على توحيد دورة حياة العقود المالية خالل المفاوضات الخاصة ُ
تكون أكثر شفافية وبهدف تسليط الضوء على المخاطر ،وإجراء التغييرات المطلوبة ،والحصول على
الموافقات الضرورية قبل وضع الصيغة النهائية للعقود.
المناسب والحد
كما تقوم إدارتنا بإخطار المعنيين بانتهاء العقود لضمان إجراءات التجديدات في الوقت ُ
من حاالت التأخير ،وهو األسلوب المتبع لدينا حتى نحمى مسارنا المالي ومتعاملينا في الوقت نفسه.
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نظام المشتريات
توفر المؤسســـة العامة لتحليـــة المياه المالحـــة احتياجاتها من مواد وخدمات مع اشـــتراطاتها

المطلوبـــة المتمثلة بجودة المنتج ،وباألســـعار التنافسية ،بواســـطة منصة اعتمـــاد ،وهي :نظام

المشـــتريات الحكومية اإللكتروني الـــذي يع ّد من أهم اللبنات األساســـية للحكومة اإللكترونية،
وهـــو من أهم المشـــروعات الوطنية التـــي توليها الدولة ممثلة بـــوزارة الماليـــة اهتماما ً خاصاً؛
ألن هذا المشـــروع عمـــل على توحيد وتســـهيل إجراءات المنافســـات والمشـــتريات الحكومية
بشـــفافية وعدالة بيـــن الجهات الحكوميـــة والموردين ،حيث أن هذا النظام عمل على تســـهيل

اإلجـــراءات للموردين ممـــا يعني الوصول إلى أكبر شـــريحة منهـــم وهذا له األثـــر الفعال لزيادة
المعتمـــدة في المملكة
روح التنافـــس والجـــودة ،وكذلك التوافق مع عقـــود الدوائر الحكومية ُ
العربيـــة الســـعودية .ويأتـــي هذا اإلجـــراء تحقيقـــا ً لمفاهيـــم الحوكمـــة المؤسســـية والنزاهة
والمســـاواة والشـــفافية فـــي جميع عمليات الشـــراء والتعاقد على مســـتوى المؤسســـة وبقية
ُ

الجهـــات المعنية بسلســـلة اإلمداد ،مـــع إعطاء التســـهيالت واألولوية للعـــروض المقدمة من
المو ّرديـــن المحليين .مما يعزز اســـتدامتنا االقتصاديـــة واالجتماعية.

كما تعمل إدارة المشتريات لتحقيق عمليات الشراء العادلة التي تحفظ حقوق المؤسسة والموردين،

وتسهم إجراءاتها المسؤولة بالتحكم وضبط جودة عمليات وإجراءات الشراء والتعاقد ،ومراجعتها
لمتطلبات العمل ،باإلضافة التباع سياسة واضحة لدفع الفواتير بعد
بصورة دورية للتأكد من مالئمتها ُ
االستالم وبحسب االتفاق مع المو ّردين.
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التقارير المالية
تشمل تقاريرنا المالية بياناتنا المؤسسية المتعلقة باإليرادات والنفقات بشفافية ،وهي تقدم ألصحاب
المنتجة والموزعة المحسوبة على أساس
المباشرة ُ
المصلحة المعلومات المتعلقة بالقيمة االقتصادية ُ
االستحقاق ،التي تتضمن اإلفصاح عن نتائج أعمالنا المالية بشكل ُمفصل مع تحليلها وتوزيع نتائجها على
الجهات المعنية .لتمكينهم من المقارنة بين نتائج األداء المالي ،وتعزيز التصنيف االئتماني للمملكة.
وأما األساس الذي نُقدم من خالله إفصاحاتنا المالية فهو مبني على المعايير المالية والمحاسبية التي
تتطابق مع النهج الحكومي بالمملكة العربية السعودية والقائمة على أساس االستحقاق المحاسبي في
القطاع العام .مما يعني أنها تقارير تدعم اتخاذ القرار وفيها حصر لكافة أصولنا والتزاماتنا ،وإظهار المركز

المالي للجهات بشكل ُمستقل والمركز المالي الحكومي بشكل ُموحد بتوفير البيانات األكثر دقة طبقا ً
المقيمة ماليا ً والخاضعة للرقابة المالية على األصول.
لبيان األصول وااللتزامات ُ
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المورّدون
المو ّردون يمثلون لنا في «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» أهمية بالغة كونهم الجهة المحلية
التي تزودنا بالمواد والمنتجات والخدمات ،أو تلك التي لديها شريك محلي في المملكة العربية السعودية،
مما يعني بأن المو ّرد المحلي يشارك بنسبة مئوية من أرباح العقد لضمان تحقيق الفائدة من قيمة أي
د مبــدأ ً ثابتا ً وراسخا ً لدى إدارتنا المالية
عقد على المستوى المحلي ،ولذلك فإن توطيــد العالقــة بهم يع ّ
ومتطلباتهـم ،بعد أن عرفوا الواجبات الملقاة على عاتقهم
لذلك كان من المهم معرفة احتياجاتهــم ُ
كمزودين معتمدين لدينا.
وتحقيقا ً لتعزيز العالقة بموردينا ،عملنا منذ البداية على التعامل معهم بشفافية ومساواة ،ونظمنا وعززنا
فاعلية عمليات الشراء ،و التعاقد والمشتريات والمناقصـات والمزايـدات عموماً ،اعتمادا ً على األنظمة

المعتمدة في القطاعات الحكومية ،حيث تتم عمليات المشتريات الخاصة بنا على (منصة اعتماد )
لتعظيم العائد االقتصادي من خالل توفير الوقت و الجهد و التكاليف و تقليل الهدر و الفاقد .إضافة إلى
أنه يتم إعطاء كل المو ّردين فُ رصة المشاركة التنافسية بعدالة .وعلى الرغم من سعينا الدائم الستقطاب
المو ّردين المحليين إال أننا وخالل سنوات عملنا الطوال معهم لم نكن لنفضل أحدهم على اآلخر في
ترسية العطاءات بل كان على كل منهم إثبات نفسه وقدرته المؤسسة على تنفيذ ما يطلب منهم عند

الترسية والحصول على أمر الشراء ،وصوالً إلى التسليم النهائي للخدمة أو للمنتج الذي تم تكليفهم به.

إن دعم المو ّردين المحليين يُشكّل ألعمالنا قيمة مضافة ويحقق االستدامة المؤسسية تجاه االقتصاد
والمجتمع انطالقا ً من مسؤوليتنا تجاه أصحاب المصلحة ،ولذلك ،نحن نعتبر بأن العالقات طويلة األجل مع
الموردين المحليين تسهم ببناء الثقة و تعزيز ُمستوى التنافسية ،والحد من المخاطر فيما يتعلق بسالسل
اإلمداد ،ولذلك نحن نعمل مع مو ّردينا المعتمدين لدينا ،ونهتم دوما ً باستقطاب المو ّردين الجدد القادرين
على تلبية متطلبات التوريد لنا كوننا جهة حكومية تمتثل لألنظمة المالية السعودية التي أقرتها وزارة
المالية.

320

4,297

3,807

172

عدد الموردين
المُ عتمدين

عدد أوامر الشراء

عدد المناقصات

عدد العقود
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تطوير سلسلة اإلمداد المحلية
يتمثل جوهر إدارة سالسل اإلمداد لدينا في بناء وتطوير سلسلة اإلمداد؛ لتكون مؤهلة ومنافسة
ومستدامة ،وقادرة على ايجاد التكامل بين العرض والطلب عن طريق التنسيق بين الشركات لخلق
نموذج إلدارة األعمال بطريقة ُمثلى ،ولذلك مددنا جسور التعاون مع القطاع الخاص بهدف دعم
مشروعاتنا ،وتعزيز التنمية طويلة المدى لموردينا ،مما جعل إدارتنا المالية تقدم ال ُفرص لتعزيز مشاركة
المؤسسات المحلية الصغيرة والمتوسطة لتكون شريكا ً في دعم وتطوير أعمالنا ،مما أتاح للموردين
المحليين العمل حسب متطلبات التوريد الخاصة بنا ،وأسهم في نجاح مشروعاتنا التي نفذناها بالتعاون
معهم على امتداد المملكة العربية السعودية .وعلى الرغم من منحنا بعضا ً من عقود اإلنشاء والتنفيذ
لمنظوماتنا الكبرى للشركات الهندسية الرائدة من حول العالم ،إال أن هذه الشركات تستخدم عادة
المو ّردين المحليين لتقديم الخدمات والتسهيالت األخرى.
لقد أدركنا منذ البداية بأن بناء سلسلة اإلمداد القادرة على أن تُكسبنا ميزة تنافسية تُمكّننا من تخفيض
نفقاتنا ،وتزيد من جودة ُمنتجاتنا بما يلبي احتياجاتنا؛ وتتضمن تخطيط وإدارة جميع النشاطات الخاصة
بعمليات تأمين المصادر المطلوبة ألعمالنا ،والمشتريات ،و النشاطات اللوجستية ،و التنسيق والتعاون بين
كل األطراف المشتركة في سلسلة اإلمداد؛ لتحسين األداء طويل األجل لمنظوماتنا ،وإيجاد التكامل
المناسبين،
المناسب بالمكان والوقت ُ
المنتج ُ
بين العرض والطلب لمتطلباتنا األساسية؛ والحصول على ُ
وبأقل التكاليف مع التقليل من المخاطر في سلسلة اإلمداد ،وتحديدا ً المتعلقة بالبيئة.
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الشركاء
على امتداد عمرنا المؤسسي استطعنا أن نعزز شراكاتنا مع العديد من القطاعات،
وممدنا جسور التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية ،ومؤسسات المجتمع
المدني ،والقطاع الخاص ،ألننا مؤسسة ريادية ذات رؤية مستقبلية تعلم إدارتها
أهمية التواصل الفعال مع الشركاء لتحقيق كل من شأنه تعزيز تواجدنا في
األسواق كمؤسسة تقدم خدماتها للمجتمع باقتدار ،ويساهم بتحقيق الهدف
السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق
األهداف المؤسسية .ولذلك ،نحن في «المؤسسة العامة لتحلية المياه
المالحة» نعتز بوجود العالقات المتميزة والمثمرة بالشركاء الذين أبرمنا معهم
االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تطور من أدائنا وتعظم من القيمة السوقية
لنا في المجتمع السعودي والعالم.

االتفاقيات مع الشركاء
م

طبيعة االتفاق

1

إمـــدادات الميـــاه للجهـــات
الحيويـــة

2

تقديـــم خدمـــات التشـــغيل
والصيانـــة وتأهيـــل الكـــوادر
البشـــرية والصيانـــة

3

تقديم خدمات االستشارات
واإلشراف الهندسي

4

5
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حلول إمـــدادات الميـــاه عبر
منظومـــات إنتـــاج الميـــاه
المتنقلـــة
مذكـــرات التفاهـــم مـــع
الجهـــات الحيويـــة لحلـــول
إمـــدادات الميـــاه وتقديـــم
ا ال ستشـــا ر ا ت

الجهات
القطاعـــات العســـكرية ،وشـــركة
أرامكـــو الســـعودية ،والمؤسســـة
الســـعودية للمـــدن الصناعيـــة
ومناطـــق التقنيـــة ،وشـــركة تطوير
البحـــر األحمـــر.
شـــركة أكوابـــاور ،وشـــركة مابـــا،
والقطاعـــات العســـكرية ،وشـــركة
نيو م .
المؤسسة العامة للري.
شركة المياه الوطنية.

شركة آماال.
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شركاء البحث العلمي واالبتكار
نحن ندرك أهمية اتساع دوائر الشراكات لدينا لضم العدد األكبر من الشركاء في المجاالت كافة،
ومنها الشراكات العلمية والبحثية انطالقا ً من استراتيجية المؤسسة الرامية إلى تطوير األداء المؤسسي
االبتكاري ،وترسيخ التعاون في المجاالت ذات االهتمام المشترك ،وتبادل الخبرات واإلمكانات ،وتطوير
منظومات التحلية ،وفيما يلي أبرز هذه الشراكات المصنفة حسب الجدول التالي:
االتفاقيات التطويرية
1

االتفـــاق مـــع مختبرات ســـانديا التابعة لـــوزارة الطاقـــة األمريكية فـــي المجاالت البحثيـــة وتطوير
أغشـــية ابتكارية للتناضح العكســـي.

2

االتفـــاق مـــع شـــركة (  ) Pacifica Water Solutionsلتطوير أغشـــية النانو ،وتقنيـــة صفر رجيع
ملحـــي وتطوير نمـــوذج أولـــي (  ، ) Prototypeوإنشـــاء مصنع إلنتاج أغشـــية خاصة بالمؤسســـة
داخـــل الســـعودية ،وتصميم وتســـويق نظام ذكـــي متطور للتحكـــم في منظومـــات التحلية.

3

توقيع اتفاقية مع جامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول في روسيا االتحادية
للتعاون في مجال تقنيات تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط األنابيب.

4

توقيع اتفاقية مع (بيان) في مجال التدريب وصناعة المحتوى وتنظيم الفعاليات
والتعاون في المجاالت ذات االهتمام المشترك ،مما يساهم في تبادل الخبرات واإلمكانيات.

تقرير االستدامة 2021م | 1443هـ

91

مذكرات التفاهم
1

مذكـــرة تفاهم مع شـــركة فلويد تكنولوجـــي األمريكية تضمنت تطوير اســـتخدام عناصر ()FTS
عال مناســـب
وتصاميمهـــا الهندســـية في تحليـــل المياه ،وإنتاج محلـــول ملحي ذو جودة وتركيز ٍ
لصناعـــة الكلـــور القلـــوي لصالح األســـواق الســـعودية والمؤسســـات التابعـــة لشـــركة أرامكو.

2

مذكـــرة تفاهم مـــع المنظمة الدولية لمهندســـي التآكل (نيـــس) ،بهدف تطوير وتبـــادل الخبرات
واالســـتفادة من برامـــج المنظمـــة التعليميـــة والتدريبيـــة ،واســـتخدام المؤسســـة لمواصفاتها
وإصداراتهـــا الحديثة ،واالســـتفادة مـــن عضويات الشـــركات ،والحصول على المنشـــورات والبرامج
ا لمتخصصة .

3

توقيـــع مذكرة تفاهـــم مـــع شـــركة ( )KUTEC Salt Ttechnolللتعـــاون في مجـــال صفر رجيع
ملحي .

4

مذكرة تفاهم للتعاون مع شـــركة  )Water Global) Accessلتطوير تقنية
(  ) HID Hydrau lic Injection Desalinatinعـــن طريـــق اختبار وحـــدة تجريبية بطاقة إنتاجية
(  ) 50م  /3يوم.

5

مذكرة تفاهـــم مع الهيئة الســـعودية للبيانات والذكاء االصطناعي (ســـدايا) بهـــدف التعاون في
مجال البيانات.

6

مذكرة تفاهم مع شركة كيمنز لحلول إنتاج الهيدروجين.

7

مذكـــرة تفاهـــم مـــع شـــركة شـــنايدر إلكتريـــك للتعـــاون فـــي مجـــال الـــذكاء االصطناعي في
منظومـــات اإلنتـــاج التحلية.

8

مذكـــرة تفاهم مع معهد إدارة المشـــاريع األمريكـــي (  ) PMIبهدف تطوير كفاءات المؤسســـة
في مجال إدارة المشـــاريع.

9

مذكـــرة تفاهم مـــع الهيئة الســـعودية للمهندســـين لإلرتقاء بمهنة الهندســـة وتطويـــر الكادر
الهندســـي لدى المؤسسة.

10

مذكـــرة تفاهم مـــع المركز الوطني للطاقة المتجـــددة في إســـبانيا ()CENER؛ بهدف تعزيز فُ رص
التعاون لعمل البحوث المشـــتركة في مجال التحليـــة بالطاقات المتجددة.

11

مذكـــرة تفاهـــم مـــع جمعية علـــوم وتقنية الميـــاه الخليجيـــة تهدف إلـــى تعزيز التعـــاون التقني
والفنـــي والتدريبـــي واالســـتفادة من اإلمكانـــات المتاحة لالرتقـــاء بقطاع المياه فـــي دول مجلس
التعـــاون لدول الخليـــج العربية.
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االتفاقيات البحثية
1

توقيـــع اتفاقية تعـــاون بحثي فـــي مجال الطاقة الشمســـية مع شـــركة بـــوش الصينيـــة للطاقة
الجديدة.

الشراكات
1
2

الشـــراكة مـــع وزارة المـــوارد الطبيعيـــة بجمهوريـــة الصيـــن (معهـــد بحـــوث تحلية ميـــاه البحر
واالســـتخدامات المتعـــددة) ،انبثـــق عنهـــا مشـــروع تطويـــر تكنولوجيـــا التقطير الغشـــائي.
الشراكة مع ( )MITمشروع بحثي في مجال الذكاء الصناعي ،ومشروع تطوير أغشية القرافين.

الشراكات مع المعاهد والجامعات المحلية والدولية
1

جامعة اوفا الروسية لتقنية البترول.

2

جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية.

3

منصة بيان.

4

الجامعة السعودية اإللكترونية.

5

معهد إدارة المشروعات األمريكي (.)PMI

6

جامعة الجوف.

7

المركز الوطني للطاقة المتجددة في إسبانيا (.)CENTER
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ضريبة القيمة ُ
المضافة
منهج اإلدارة
تتبع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الالئحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة على المجاالت
المشمولة في النظام بالمملكة العربية السعودية ،حيث تمت الموافقة على الالئحة التنفيذية لضريبة
القيمة المضافة بتاريخ 1438-12-4هـ ،وتم الموافقة على التعديالت بموجب قرار مجلس إدارة هيئة
الزكاة والضريبة والجمارك رقم ( )21-2-7وتاريخ 1443-4-4هـ الموافق 2021-11-9م ،التي يسري العمل
بها من تاريخ 2021-12-4م على عدد من مواد الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

توفير المعلومات الضريبية
نحن نمتثل لمتطلبات النظام الضريبي المتبع بالمملكة العربية السعودية حيث تقدم المؤسسة إقرارا ً
ضريبيا ً شهرياً ،وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية ،حيث يقدم اإلقرار إلى هيئة
الزكاة والضريبة والدخل كما تنص الالئحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.

المتعاملون

منهج اإلدارة
تسعى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ،باعتبارها المزود لخدمات المياه المحاله في المملكة،
إلى ضمان تزويد جميع أطياف المجتمع بخدماتها في إطار من العدالة والمساواة ومن دون تمييز في
الخدمة؛ ألن ذلك يع ّد من أهم األولويات لدينا ،ولعل ذلك يظهر بوضوح بتطبيقنا لخططنا االستراتيجية،
وفي كل تعامالتنا مع المجتمع ،حيث وزعنا منظومات تحلية المياه وإنتاج الكهرباء في أنحاء متفرقة
من المملكة ،وعملنا باستمرار على صيانتها ،كما عملنا على إخراج المنظومات القديمة خارج الخدمة
واستبدلناها منظومات حديثة مدعومة بوسائل التقنية المتقدمة ،هذا إضافة إلى ما نقدمه ألصحاب
المصلحة من المبادرات االجتماعية ،والبيئية استجابة لمتطلبات رؤية المملكة .2030

لقد تبنينا رؤية خاصة في تقديم الخدمات ألصحاب المصلحة ،وهي (توقع احتياجاتهم) وتجاوز توقعاتهم،
عن طريق االلتزام بعمليات التحسين المستمر في جودة المنتجات والخدمات ،والتركيز الدائم على
رضاهم عن طريق:
التميز في خدمة
المتعاملين

	•تحسين جودة وسرعة التفاعل مع أصحاب المصلحة
	•االهتمام باحتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة ،واالستجابة لها.

توظيف التقنيات
الذكية

	•تزويد أصحاب المصلحة بالمعلومات الدقيقة والقابلة للمقارنة.
	•االستثمار في التطبيقات والتقنيات الذكية.

توفير خدمات المياه
والكهرباء
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	•تسهيل عمليات التوصيل.
	•توفير بنية تحتية قوية وقادرة على تلبية االحتياجات.
	•تلبية متطلبات الحرمين من المياه بشكل مستمر.
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التميز التشغيلي
منذ التأسيس تبنينا في «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» مفهوم التميز ،وانعكس ذلك على
جميع عملياتنا ،وحرصا ً منا على االستمرار في ريادتنا لتوفير األنظمة واالعتمادية عن طريق االلتزام بالمعايير،
وتطبيق أحدث االبتكارات التقنية التي تعتمد على الذكاء االصطناعي بهدف زيادة كفاءة اإلنتاج للمياه
المحالة ،وسرعة نقلها للمستفيدين في مدن المملكة العربية السعودية.
إن منهجيات اإلدارة التشغيلية لدينا بنيت على نظام اإلدارة المتكاملة المتوافقة مع متطلبات المعايير
العالمية في مجال الصحة والسالمة والبيئة والجودة ،إضافة إلى االمتثال بالمعايير العالمية للمواصفة
القياسية  ISO:26000المسؤولية االجتماعية للشركات ،والميثاق العالمي لألمم المتحدة (،)UNGC
ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ( ،)OCEDوغيرها من المبادرات بما يحقق توقعات المؤسسة
ُ
العامة لتحلية المياه المالحة في مجال التميز التشغيلي.
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مواردنا البشرية
منهج اإلدارة
في عالمنا التنافسي ،يعتمد مفتاح النجاح في أي عمل على مدى تحقيق رضا العاملين ،لقد اهتممنا منذ
البدايات على تلبية احتياجات وإرضاء العاملين لدينا واعتبرناها من األولويات؛ حتى نحافظ على عاملينا
لالستفادة من إنتاجيتهم ،ولذلك عملنا على تطوير بيئة العمل داخل «المؤسسة العامة لتحلية المياه

المالحة» لكي تكون البيئة المالئمة لتحقيق طموحاتهم وتحسين مستواهم المعيشي والمهني .ونظرا ً

إلى أن عاملينا يتمتعون بالكفاءات الالزمة للقيام بأعمالنا حرصنا على إيفاء كل منهم االستحقاقات
الوظيفية بعدالة ،ومن دون تمييز في إطار من المساواة بين الجنسين ،ومن دون أي تحيز.
نحن ندرك أهمية وجود كادر وظيفي متميز وقادر على إنجاز مهامه باحترافية ،ألن أداء العامل أمر بالغ
األهمية للنجاح المؤسسي عموماً ،مما يعني فهمنا للفوائد الرئيسة ألداء العاملين ،وضرورة تقييمهم
لتحديد ن ِ َقاط القوة والضعف والفجوات اإلدارية المحتملة في منظمة األعمال ،وتحديد مستويات األداء
لكل عامل على حدة ضمن نطاق التكافؤ في ال ُفرص وبطريقة شفافة.
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وأما على صعيد إنجازاتنا فيما يتعلق بمواردنا البشرية فقد كانت على النحو التالي:
جودة البيانات الوظيفية
تنمية الموارد البشرية

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 االجتماعي ــة.
تـــم اســـتقطاب ( )90مرشـــحا ً مـــن حديثـــي التخـــرج وخريجـــي برنامـــج
وظيفتـــك بعثتـــك وأصحـــاب الخبـــرات.

ثقافة التواصل

ت ــم تنفي ــذ ع ــدة فعالي ــات ثقافي ــة وتوعوي ــة وترفيهي ــة ،ته ــدف جميعه ــا
لتعزي ــز ثقاف ــة التواص ــل بي ــن العام ــل واإلدارة والمجتم ــع.

العناية بالعاملين

ت ــم إط ــاق منص ــة للعناي ــة بالعاملي ــن به ــدف تعزي ــز التواص ــل الداخل ــي
وبلـــغ عـــدد الخدمـــات المقدمـــة ( ) 2,700خدمـــة .

إعادة التوزيع

تعظيـــم االســـتفادة مـــن الكـــوادر البشـــرية المؤهلـــة فـــي المحطـــات
الخارجـــة عـــن الخدمـــة وإعـــادة توزيعهـــم حســـب االحتيـــاج.

نحن نفتخر في المؤسسة «العامة لتحلية المياه المالحة» بوجود كادر وظيفي متميز أهلنا ألن نرتقي
بخدماتنا ،ونسهم في دورنا االجتماعي واالقتصادي على الوجه األكمل ،وكوننا مؤسسة هدفها الخدمي
إنجاز أهم عنصر من عناصر الوجود على األرض فإن اهتمامنا بالبيئة وحمايتها من األولويات.

أعداد العاملين
لقد نجحنا في «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» باستقطاب الكفاءات من الكوادر الوطنية،
حيث فاقت نسبة التوطين لدينا نسبة  %99من أعداد العاملين الكلي كما يبين ذلك الجدول التالي:

9,902

عدد العاملين الجدد 2021

نساء 152

رجال 9,750
سعودي

غير سعودي

9,448

302

59

سعودية

غير سعودية

135

17

عدد الجنسيات العاملة

14

اإلدارة العليا
•بلغ عدد العاملين من اإلدارة العليا (.)21
•نسبة السعوديين العاملين باإلدارات العليا (.)%99.2

المناصب
اإلدارية

556
ذكور

16
إناث

مدير إدارة
فأعلى

222
ذكور

اإلجمالي 572

4
إناث

مدير إدارة
فأدنى

334
ذكور

اإلجمالي 220

12
إناث

اإلجمالي 346

المستوى التعليمي للعاملين
16

210

23

2,431

3,283

18

دكتوراه

ماجستير

دبلوم بعد
الجامعة

بكالوريوس

دبلوم بعد
الثانوية

دبلوم بعد
المتوسطة

6

248

2,795

137

158

1

دبلوم بعد
اإلبتدائية

متوسطة

ثانوية

إبتدائية

لم يحدد

يقرأ ويكتب
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توطين الوظائف
منهج اإلدارة
نعمل في المؤسسة على تعزيز بيئة األعمال ،كما نواصل دورنا في إطالق إمكانات
الكوادر الوطنية ليقودوا عجلة التطوير االقتصادي ،من خالل تطبيق الهدف
( )8من أهداف التنمية المستدامة بتوفير العمل الالئق لتحقيق نمو االقتصاد،
وتحقيقا ً لهذا سعينا إلى مضاعفة أعداد السعوديين العاملين في المؤسسة؛
بغرض سد الفجوة الموجودة بسوق العمل بالمملكة بتوطين الوظائف ،وعملنا
باستمرار على إيجاد ال ُفرص الوظيفية لشبابنا الواعد من المهندسين ،وتوفير

ما يلزمهم من برامج اإلرشاد والتوجيه المهني ،وتشجيع المواطنين لاللتحاق
ومجتمعنا.
بالعمل نظرا ً إلى ما يمثله ذلك من فائدة القتصادنا ُ

قصـــة نجـــاح
توطين الوظائف الهندسية

تعزيزا ً لدورنا في خدمة القطاعين االقتصادي واالجتماعي عملنا وبالتعاون مع
شركائنا بالهيئة السعودية للمهندسين بتوقيع مذكرة تفاهم لالستفادة
من الخبرات المشتركة وتبادل االستشارات والمعلومات ،وتوطين الوظائف
الهندسية ،ويأتي التوقيع على هذه المذكرة ليؤكد أهمية توحيد الجهود
لخدمة التنمية االقتصادية والتقنية والحرص على رفع مستوى التنسيق بين
الجهتين في القطاع لخدمة مجموعة من األهداف التي في مقدمتها توطين
الوظائف الهندسية نظرا ً إلى ما تعنية هذه الخطوة من أهمية ذات بعد
اقتصادي سيسهم في سد الفجوة بين متطلبات السوق وحاجته من األيدي

العاملة عن طريق البرامج التي تتيح إمكانية تدريب الفنيين والمهندسين
وتطوير كفاءتهم وتدشين قدراتهم الوظيفية بمهارة ،وتحقيقا ً لعذا الغرض
فقد تم تقديم وتسخير جميع اإلمكانات والمرافق التدريبية والتأهيلية في
الجبيل ،من قاعات وورش ومعامل ،ومماثالت مالئمة ومجهزة بأحدث التقنيات
والوسائل والمعدات التدريبية ألعضاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
من المهندسين والمهندسات والفنيين ،وطلبة البرامج الهندسية .حيث سيتم
التعامل مع العديد من البرامج والمبادرات الهندسية والفنية ،بما يتوافق مع
مستهدفات رؤية  ،2030وبما يتوافق مع متطلبات القطاعات الهندسية في
سوق العمل ،إضافة إلى اعتماد البرامج التدريبية في مجال تحلية المياه بهدف
احتسابها في الدرجات المهنية لعضوية المؤسسة
تقرير االستدامة 2021م | 1443هـ

100

التدريب والتطوير الوظيفي
خالل سنوات عملنا الممتدة ألكثر من ( )47عاما ً أخذنا على عاتقنا تطوير القطاع
الوظيفي و إعداد العاملين وتدريبهم ليكونوا قادرين على النهوض باألعمال
اإلدارية والتقنية إلى المستوى الذي يمكنهم من أداء واجباتهم ،واالرتقاء باألداء
المهني لتحقيق نمونا االقتصادي الذي يتناسب مع طموح قيادتنا الرشيدة
بإيجاد األيدي العاملة القادرة على خوض التحديات المستقبلية للمملكة .ولذلك
أطلقنا في وقت مبكر من عمرنا المؤسسي األكاديمية السعودية للمياه
للعمل على تنمية معارف ومهارات العاملين.
المستمر لكوادرنا في جميع المراحل
لقد حرصنا على تفعيل التدريب والتعليم ُ

الوظيفية ،امتثاالً للهدف ( )4من أهداف التنمية المستدامة حيث يُشكّل

الحصول على التعليم الجيد أهمية خاصة لتحقيق التنمية المستدامة .وبتيسير
الحصول على التعليم الشامل ،يمكن تزويد المجتمعات المحلية باألدوات الالزمة
لتطوير حلول مبتكرة تساعد في حل المشكالت المؤسسية ،ولذلك ركزنا على
التعليم والتدريب بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات ،وإثراء مسارات التطوير
لجميع منسوبيها ،تحقيقا ً لألهداف التالية:
1.توطين المعرفة والعمل على اإلستفادة من الخبرات التدريبية ونقلها إلى
كوادر المؤسسة ،ودعمهم ببرامج متخصصة في تصميم المشروعات.
2.اختيار البرامج الداعمة لتحسين األداء ،والتطوير المهني.
3.إعداد البرامج التدريبية للقطاع اإلداري لرفع مستوى الكفاءة ،والتدريب على
المهارات اإلدارية والقيادية.
4.تنظيم ورش العمل لرفع كفاءة العاملين في لجان اإلشراف على خدمات
المشروعات والمساندة.
5.عقد الورش التدريبية المتقدمة في إدارة المشروعات ،وإعداد وعقد الورش
التدريبية المكملة للورش السابقة ذات المحتوى األكثر شمولية واختصاصاً.

وإيمانا ً بأهمية التعليم فتــحت المؤسسة مجــاالت التطــور والتقــدم الوظيفــي
بتشــجيع العاملين علـــى التعلـــم ،وإتاحـــة الفـُرص الوظيفيـــة للحاصليـــن
علـــى المؤهالت الدراســية فــي ذات التخصــص أثنــاء العمــل.

تقرير االستدامة 2021م | 1443هـ

101

إحصائيات تدريبية لعام 2021
1,938

متدربا ً من العاملين (  1,889ذكور ،و  49إناث )

8,295

أعداد المتدربين بزيادة بلغت ( )%20عن عام 2020

28

800
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مختلفـــة لتطويـــر الكفـــاءات الفنيـــة واإلداريـــة.
متدربا ً من طلبة وطالبات الجامعات والكليات والمعاهد السعودية.
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األكاديمية السعودية للمياه
د األكاديمية السعودية للمياه الذراع التدريبي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ،وهي صرح
تع ّ
تدريبي متميز ومعتمد دوليا ً تأسست عام  1982/ 1402باسم (مركز التدريب) التابع للمؤسسة حتى تقدم
الخدمات التدريبية للكوادر الوظيفية من حيث التدريب والتأهيل الفنيين والتطوير الوظيفي في المجاالت
المذكورة أدناه باإلضافة إلى إطالق البرامج التأهيلية للمهندسين حديثي التخرج و إعدادهم لسوق
العمل و برامج تحلية المياه التي تضم دورات  ROو  MSFو  .MEDوكذلك اإلدارة.

الكهرباء

اللحام

التشغيل

الكيمياء

األجهزة الدقيقة

الميكانيكا

التكييف والتبريد

اللغة اإلنجليزية

الحاسب اآللي

السالمة واإلطفاء

وخالل سنوات نمونا األكاديمي ،ونظرا ً لقناعة اإلدارة العليا بأهمية التدريب والتطوير الوظيفي عملنا
على تطوير األكاديمية بتوسيع وتنويع برامجها التدريبية ،وتحسين مرافقها ،وتخصيص سكن للمتدربين
يحتوي على ( )160غرفة ،وتعزيز قدراتها إلطالق برامجها التدريبية للقطاعين الحكومي والخاص ،مما
أهلها للحصول على:
 .1شهادة الجودة العالمية (.)ISO 9001
 .2شهادة ادكسل العالمية المتعلقة بجودة ُمخرجات التدريب.
 .3شهادة االعتراف بالتميز المؤسسي من المنظمة األوربية إلدارة الجودة.
 .4الحصول على االعتماد الدولي من المنظمة الدولية للتعليم والتدريب المستمر(  )IACETكمزود
تدريب معتمد.
 .5الحصول على العديد من الجوائز وهي:
•جائزة األمير محمد بن فهد كأفضل مؤسسة تعليمية بالمنطقة الشرقية.
•جائزة الشيخ خليفة للتميز.
كل هذا وغيره ،عزز من قدراتها حتى توفر للمتدربين تجربة تعليمية فريدة مدعومة بالمنهجيات والتقنيات
التعلمية المتقدمة التي تركز على تطوير مهارات العاملين العاملين من جهة ،والمهندسين الجدد من
جهة أخرى تحقيقا ً لألهداف التالية:
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1

تطوير كفاءة وفعالية المهندسين وفقا ً لمتطلبات سوق العمل.

2

وضع المهندسين حديثي التخرج على عتبة المعايير المهنية.

3

تنمية مهارات المهندسين ،ورفع قدراته في التعامل مع بيئة العمل.

4

تقليل المخاطر في بيئة العمل.

األكاديمية تحصل على اعتماد ( )IACETالعالمي
تفخر األكاديمية السعودية للمياه بأنها أصبحت أول جهة في المملكة تحصل على اعتماد ()IACET
العالمي ،وهو اعتماد يتطلب منا االلتزام باالمتثال ألفضل الممارسات لتطوير وتقديم التدريب ،إضافة
إلى أنه بالحصول على هذا االعتماد  ،أصبحت األكاديمية قادرة على إصدار اعتمادات التعليم المستمر
( )CEUلكل فصل تم إكماله بنجاح .مما يمكن المتدربين إلى نقل المعرفة المكتسبة من خبراتهم إلى
مؤسساتهم ومن ثم إلى العالم أجمع.

األكاديمية في أرقام
تصنيف البرامج

عدد البرامج

عدد المتدربين

البرامج التطويرية

5,398

57,045

البرامج التأهيلية للمهندسين

36

1,506

البرامج التأهيلية للمشغلين والفنيين

48

5,917

التقييم الوظيفي
ينبع اهتمامنا بإجراء التقييم الوظيفي لمعرفة ن ِ َقاط القوة التي يتمتع بها العامل ،ومعرفة العقبات التي
تعترض سبيل األداء والوقوف على مظاهرها وأسباب ضعف األداء في حال وجوده ،للوقوف على درجة
كفاءة العامل ،مما يساعد في إعداد برامج التدريب المالئمة للعاملين الذين يكون أداؤهم أقل من
المستوى المطلوب ،والوقوف على درجة التنسيق بين مختلف الوظائف.
وألننا نعتبر بأن التقييم الوظيفي هدفه التحسين قبل اتخاذ أي إجراء عقابي ،تتابع اإلدارة العليا في المؤسسة
باهتمام تقارير التقييم الوظيفي للعاملين بهدف تكريس العدالة والمساواة للجميع ،ولذلك يطلب من
الرؤساء باستمرار النظر في تقارير أداء العاملين السنوية والوقوف على ن ِ َقاط الضعف فيها لمعالجتها،
ولمعتمد التقييم أن يعدل بالتقرير ما يراه مناسبا ً لمصلحة العمل والعامل بآن واحد.
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أن التقييم الوظيفي عملية يجري بوساطتها تقييم أداء العامل وهي عملية مرتبطة باألهداف والمؤشرات
الرئيسة لألداء ،بحيث تكون ُمحددة في بداية فترة التقييم ،وتخضع لتحديث ُمستمر خالل م ّدة عمل
المباشر وللعامل مسؤوليات واضحة في كل مرحلة ،وفي نهاية السنة الوظيفية
العامل ،ويكون للمدير ُ
المباشرين تقييم أداء العاملين حسب المراحل التالية:
يُطلب من الرؤساء ُ

1

مرحلة تخطيط األداء

3

تقييم األداء .

2

مراجعة األداء

4

إعالن النتائج .

ونظرا ً إلى أننا نمتثل ألنظمة التوظيف السعودية التي تتيح ألي عامل يعمل لدينا التظلم على تقرير التقييم
بناء على توصيات التقرير النهائي خالل مدة
الوظيفي الخاص به ،وللعامل حق االعتراض على أي قرار يصدر ً
( )15يوماً ،وعليه أن يتقدم بتظلمه إلى رئيسه األعلى الذي بدوره يحيله إلى لجنة من الموارد البشرية للنظر
فيه حسب الصالحيات القانونية والمدد الزمنية التي حددها النظام على أن تكون مداوالت اللجنة تتم
بسرية تامة.
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التنوع وتكافؤ ُ
الفرص
يمثل التنوع لنا في «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» عملية تنظيمية
وإدارية شاملة يسهم تطبيقها في تطوير بيئة أعمالنا ،ألنها تدعم وتعزز
إمكانيات جميع العاملين ،وتمثل امتثالنا للهدف ( )10من أهداف التنمية
المستدامة.
وتشمل أبعاد التنوع :العمر ،العرق ،الجنس ،القدرات ،الخلفية التعليمية ،الموقع الجغرافي ،الدخل ،الحالة
االجتماعية ،والخبرة ،الحالة األبوية ،والمعتقدات الدينية بحيث يكون المجتمع المؤسسي متنوعا ً وملونا ً
بكل األطياف التي جاءت لتخدم القطاع ،مما يؤدي إلى:
1.تعزيز أداء العاملين لألعمال.

2.تفكير العاملين يكون أكثر إبداعا ً وابتكاراً.
3.تحسين صحة العاملين ورفاهيتهم.
4.تقليل مخاطر التمييز في مكان العمل.
5.بناء قوة العمل المتنوعة التي تدعم أداء العامل.
6.تعزز من روح االبتكار المؤسسي.
7.زيادة اإلنتاجية.

ولذلك عملنا على ترسيخ مبدأ التنوع وتكافؤ ال ُفرص لجميع ُموظفينا ليكونوا قادرين على خوض التحديات
الوظيفية واالرتقاء بالعمل المؤسسي دون النظر إلى أية خلفيات تمييزية بين البشر حتى بات التنوع لدينا
يتكامل مع تكافؤ ال ُفرص من الجنسين لتحقيق التناغم الوظيفي المعزز لإلبداع و إنتاجية العمل.
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التواجد في السوق
منهج اإلدارة
أدت سياساتنا المتعلقة بالتواجد في السوق إلى ريادة المؤسسة في مجال تحلية المياه على مستوى
العالم .حيث تعتبر المؤسسة أكبر منتج للمياه المحاله على المستوى العالمي .مما يساهم بتحقيق
طوحنا االبتكاري والتطويري ويساهم بتطوير األعمال وزيادة االنتاجية والعمل على رفع القيمة السوقية
للمؤسسة .حيث تخلق ريادة المؤسسة وتواجدها في السوق العالمي فرصا استثمارية وتطويرية عديدة،
مما ساهم بتحقيق العديد من االنجازات غير المسبوقة.حتى أصبحت المؤسسة صرحا عالميا يدار بأيدي
وكوادر وطنية مؤهلة،حيث بلغت نسبة توطين الوظائف القيادية واعضاء مجلس اإلدارة ()100%
مما يعزز بدوره الفائدة االقتصادية ،والكفاءة ورفع الموثوقية في السوق المحلي والكفاءات المحلية
وينعكس إيجابا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة فيما يتعلق بالهدف الثامن المتمثل بتوفير العمل
الالئق .لذلك كنا ومازلنا نعمل لخلق التميز المؤسسي والتواجد في السوق محليا وعالميا.
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االستحقاقات
ً
أوال  :استحقاقات العاملين
نحن في “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” نمتثل لالئحة الحقوق والمزايا المالية المقررة باألمر
الملكي رقم (أ )28/تاريخ 1432/3/20هـ الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية التي تنص على كل ما يتعلق
باستحقاقات العاملين ،كاألجور والعالوات واالستحقاقات األخرى.
ولذلك نعمل في المؤسسة على التعامل بمسؤولية مع عاملينا ،ونُقدم لهم المزايا والمكافآت
لتحفيزهم واالرتقاء بمهاراتهم و تمكينهم من إعداد وتطوير العمليات الموكلة بهم باستخدام أحدث
األدوات لزيادة اإلنتاجية ،ونعمل على أن يحصلوا على مستحقاتهم كالرواتب في الوقت المحدد ومن
كما أن العامل لدينا مؤمن صحياً ،وفي سبيل تطويره المهني يحصل على التدريب والتعليم لصقل خبراته
ومساعدته في االرتقاء الوظيفي ،وتعتبر اإلجازات التي أقرتها وزارة الخدمة المدنية من حق كل عامل من
دون استثناء ،أو تحيز أو تمييز.

ثانياً :استحقاقات التقاعد
حسب المادة  16من المرسوم الملكي رقم م 49/بتاريخ 1349/8/20هـ والتي تنص على أنه :يخضع عاملو
التقاعد المدني ،هذا وقد حدد النظام سن التقاعد عند بلوغ العامل ( )60عاماً ،بحيث
المؤسسة ل ِنظام
ُ
تكتسب خطة التقاعد المرونة الالزمة لحصول المتقاعدين على ما يضمن الحياة الكريمة .ويتم الصرف
بناء على بلوغ السن النظامي أو االستقالة ،أو التقاعد المبكر.
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المساواة في الرواتب واألجور
نُدرك في «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» بأن الرواتب واألجور من أهم االستحقاقات الوظيفية
التي يحصل عليها العامل خالل فترة عمله ،نظرا ً إلى ان حصوله عليها يكون نتيجة لجهوده بالعمل،
ويمثل الحصول عليها حقا ً مكتسبا ً يسهم في تحقيق اإلشباع لحاجاته المادية والنفسية ،وتحقيق الرضا
الوظيفي ،الذي تنعكس آثاره على السلوك العام للعامل والمتمثل في االستقرار بالعمل ،ولذلك فإننا
نعمل استنادا ً إلى ما هو متعارف عليه بالقطاع الحكومي ،في نظام الخدمة المدنية الصادر من قبل
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية (مادة  )16التي تنص على أنه :يستحق العامل راتبه اعتبارا ً من
تاريخ مباشرة العمل.
المساواة بين الجنسين
وهذا ينطبق على العامل والعاملة ألننا نتبع سياسة األجور العادلة القائمة على ُ
الموظف خالل فترة عمله الحصول على راتب شهري بحسب الرتبة
في األعمال المتماثلة ،حيث يستحق ُ
الوظيفية الممنوحة له.

اإلجازات
للعامل الحق بالحصول على اإلجازات بجميع أنواعها ،ألنها تمثل مطلبا ً أساسيا ً له للتخلص من أعباء العمل،
والعودة بنشاط إلى ُممارسة مهامه الوظيفية الحقاً ،ليتحقق المزيد من التوازن بين العمل والحياة الذي
يعود للمؤسسة بالمنفعة .وبالنسبة لنا في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة تصنف اإلجازات
وفقا لنظام الخدمة المدنية الصادر من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية وتشمل األجازات
الرسمية في المملك العربية السعودية :عيدالفطر وعيد األضحى واليوم الوطني ويوم التأسيس ،إضافة
إلى العديد من اإلجازات المعتمدة التي يبينها الجدول التالي:
اإلجازة السنوية

اإلجازة المرضية

اإلجازة االستثنائية

اإلجازة االضطرارية

إجازة الوفاة

إجازة مولود

إجازة زواج

إجازة الوضع

إجازة االمتحانات

إجازة الحج

إجازة مرافقة الزوج

إجازة األمومة

إجازة العدة

إجازة مرافقة مريض

الرياضية والثقافية

إجازة إصابة العمل

إجازة الكوارث

اإلجازة الدراسية

إجازة غسيل الكلى ومرضى السرطان

إجازة األبوة
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السالمة والصحة المهنية للعاملين
نحن في «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» نولي أهمية كبرى لصحة

عاملينا وسالمتهم ونضعها على رأس سلم أولوياتنا ،امتثاالً لألنظمة الصحية
السعودية وللهدف ( )3من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالصحة الجيدة
والرفاه .لذلك نلتزم بمراعاة أفضل ممارسات ومعايير السالمة المهنية ،ولذلك
نسعى دوما ً إلى إجراء التحسينات والصيانة المستمرة لمنظوماتنا اإلنتاجية ،ألن

السالمة والصحة المهنية للعاملين لدينا تمثّل لنا محورا ً أساسيا ً في استراتيجيتنا
المؤسسية ،لذلك ضمنّاها في كافة عملياتنا وخططنا ،وعملنا على توفير
المقومات الالزمة لدرء المخاطر التي قد يتعرض لها العاملين ،بتوفير البيئة
الصناعية اآلمنة ،وتأكيدا ً على مضينا في هذا المجال وضعنا الخطط والدراسات
الداعمة لتطبيق كافة معايير وإجراءات السالمة والصحة المهنية في كل
المرافق التابعة لنا بال استثناء ،وترسيخا ً لهذا التوجه ،أطلقنا العديد من المبادرات
التي تُسهم في نشر ثقافة وإجراءات السالمة بين العاملين ،نذكر منها:
مبادرة أسعف
رفــع 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.

ركن السالمة
تعريــف منســوبي المؤسســة
بجميــع أدوات ووســائل الســامة.

لقد التزمنا بتأمين سالمة وصحة العاملين في المواقع ضمن نطاق أعمالنا
سواء كانوا في منظومات اإلنتاج ،أو في الكادر اإلداري ،ويمثل امتثالنا لألحكام
ً

الخاصة بسالمتهم ،ورعايتهم الصحية ،وحقوقهم المقررة في نظام العمل
السعودي ،وفي األنظمة المتصلة بمعايير السالمة والصحة كالميثاق العالمي
لألمم المتحدة ( ،)UNGCومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية(،)OECD

والميثاق العالمي لحقوق اإلنسان(  ،)UDHRو منظمة العمل الدولية ( ،)ILOأمرا ً

أساسياً.
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وتفاديا ً لحدوث حاالت قد تنجم بسبب سوء التشغيل أو بسبب اإلهمال عملنا على زيادة ثقافة عاملينا
فيما يتعلق بالسالمة والصحة المهنية ،وأسهمنا بتطوير نظام متكامل إلدارة السالمة والصحة المهنية
( )SIMS-12الذي يتوافق مع السياسة الوطنية للسالمة والصحة المهنية ،ومع ما نصت عليه تشريعات
الهيئة العليا لألمن الصناعي ( ، )SAF Directivesوكذلك المعيار الدولي لنظام إدارة السالمة والصحة
المهنية .ISO:45001
وعلى الصعيد المؤسسي يُعتبر نظام إدارة السالمة والصحة المهنية بمثابة نهج وقائي الهدف منه
تطبيق إجراءات السالمة والصحة المهنية في أربع خطوات تضمن مبدأ التحسين الدائم وترتكز مبادئه
على وضع الخطة ،تنفيذها ،وتقييم النتائج ،والقيام بالتحسينات .إلى جانب ذلك يسعى النظام إلى بناء آلية
ومنظمة للعمل المشترك ما بين العاملين واإلدارة لتطبيق إجراءات السالمة والصحة المهنية.
شاملة
ّ

الوقاية من الحريق
تشكل الوقاية من الحريق أهمية قصوى لنا كونها تسهم بالحد من اإلصابات بين العاملين ،وتحافظ على
الممتلكات ،وسالمة المباني ،وسالمة المعدات الصناعية ،وسالمة منظومات التحلية عموماً ،ولذلك
تتبع «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» سياسة صارمة ألن الوقاية تمثل أولوية قصوى ،ولتحقيق
أهدافنا الوقائية نعمل دوما ً على تثقيف العاملين بضرورة اتباع إجراءات الوقاية من الحريق؛ لرفع ُمستوى
األداء فيما يتعلق بالسالمة المهنية في منظوماتنا من خالل:
•وضع خطط اإلخالء والتدرب عليها.
• التأكد من وضع اللوحات اإلرشادية لمخارج الطوارئ .
•التأكد من صالحية أبواب الخروج وكل ما يتعلق بسالمة العاملين.
•التأكد من صالحية طفايات الحريق ،وقدرة العاملين على التعامل معها .
•توظيف تقنيــات الطائــرات دون طيــار (الدرونــز) وتوجيهها الكتشــاف التهديدات أو الكــوارث
المحتملة ،وتقييــم الخطــر ،وتشــخيص األعطــال فــي أنظمــة نقــل وإنتــاج الميــاه.
•إجـراء تجـارب الستخدام روبـوت مكافحـة الحرائـق ،ودراسـة مـدى فعاليتـه فـي المحافظـة علـى
أصـول المؤسسـة وممتلكاتهـا ،ومواردها البشـرية.

•تنفيذ برنامــج التقييــم الذاتــي ألقســام اإلطفــاء والحمايــة مــن الحريــق بمنظومــات اإلنتــاج وفــقا ً
لمتطلبــات أكــواد (.)NFPA
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التوعية بالسالمة المؤسسية
•وضعــت المؤسســة الدليــل اإلجرائــي للتدقيــق علــى مــدى االلتزام بمخرجــات مشــروع تغييــر
ثقافــة الســالمة والصحــة المهنيــة.
•شـاركت المؤسسـة فـي يـوم السالمة والصحـة المهنيـة العالمـي ،واليـوم العالمـي للدفـاع المدنـي
مـن خالل الفعاليات واألنشـطة التوعويـة بمنظومات اإلنتاج.
•شــاركت المؤسســة فــي المؤتمــر الســعودي الدولــي للسالمة والصحــة المهنيــة تحــت إشــراف
وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.
•تــم إعــداد ورقــة عمــل عــن تجربــة المؤسســة فــي رفــع ثقافــة السالمة والصحــة المهنيــة.

مؤشرات السالمة والصحة المهنية
المؤشر
معدل تكرار اإلصابات المسببة لضياع الوقت
معدل عدد اإلصابات المقعدة/عامل
معدل شدة اإلصابات
معدل عدد األيام الضائعة /عامل
معدل حوادث الوفيات
معدل عدد الوفيات/عامل
معدل نسبة االلتزام بالمعايير البيئية
(مياه الرجيع ،انبعاثات المداخن ،الهواء المحيط والضوضاء)
معدل عدد األيام الضائعة /عامل

المعدل
0.007
0.14
ال توجد
حاالت وفاة
%99.22

لقد شهدت المؤشرات الرئيسية للسالمة والصحة المهنية تحسنا ً كبيرا ً خالل عام  2021م ،فقد انخفض
معدل مؤشري تكرار اإلصابات المسببة لضياع الوقت ،وشدة اإلصابات عن السنوات السابقة ،ولم تُسجل
أي حادثة وفاة.
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االستدامة االجتماعية

االستدامة االجتماعية
منهج اإلدارة
لمجتمعنا ودعم الكوادر الوطنية للعمل في القطاع
انطالقا ً من رسالتنا الهادفة إلى تقديم ُمنتجاتنا ُ
الصناعي ،وتطوير االقتصاد عن طريق االستثمارات و توطين الوظائف ،أدركنا في وقت ُمبكر أهمية
المجتمعي،
مسؤوليتنا االجتماعية ،ولذلك قررنا أن نُمارس دورنا التنموي كمؤسسة بتناغم مع دورنا ُ
وتحقيقا ً ألهدافنا عملنا وبالتكامل مع الجهات الحكومية ذات العالقة وفقا ً الستراتيجيتنا ورؤيتنا لمواكبة

المجتمع السعودي.
المستجدات الحضارية التي قد تطرأ على ُ
ُ
المبادرات ذات الطابع االجتماعي حتى نُبقي
وخالل سنوات عملنا في القطاع الصناعي أطلقنا العديد من ُ
وملبين لتطلعاته.
لمتطلباتهُ ،
على تواصلنا مع ُمجتمعنا وقريبين دائما ً من نبضهُ ،
ومتحسسين ُ
لمحددات المواصفة
المجتمعية وطبقا ً ُ
وفي كل عام كنا نضع آلية شفافة ُمستمدة من مسؤوليتنا ُ
المجتمعية من حيث :إعدادها،
القياسية  ISO:26000بهدف تنظيم جهودنا وابتكار ُ
ومتابعة ُمبادراتها ُ
وتحديد طبيعتها ،آلية تنفيذها ،توثيقها ،حصر فوائدها وتأثيراتها ،ورسم حدود العالقات والتعاون مع
الشركاء مع األخذ باالعتبار العمل على تحسين وتطوير ُمبادراتنا لترتقي إلى ُمستوى طموح ُمجتمعنا
المحلي ،وتحقيق المأمول منها في اإلرشاد والدعم االجتماعي.

مُ بادراتنا االجتماعية وأهداف التنمية المُ ستدامة ()SDGs
المتحدة ،التي يُمكن أن تكون ُمشتركة
المستدامة ( )SDGsالتي أقرتها األمم ُ
نتفق مع أهداف التنمية ُ
لمتطلبات
من الناحية االجتماعية ،وهي محط اهتمامنا في المجال االجتماعي ،وتأتي هذه األهداف تحقيقا ً ُ
المبادرات التي من شأنها النهوض بدورنا مع
رؤية المملكة  ،2030لذلك كان ال بد أن نعمل على إطالق ُ
المجتمع ليكون ُمكمالً الستدامتنا المؤسسية ،وبما ينعكس إيجابا ً على الوضع االجتماعي ،ويصب في
ُ
المجتمعي ،ويكرس ُمشاركة كوادرنا الوظيفية ،وتسخير إمكاناتهم ومهاراتهم ،وتحفيز
إطار التكامل ُ
المجتمع المحلي
المبادرات التي من شأنها أن تكون مؤثرة إيجابيا ً على ُ
اإلبداع واالبتكار لديهم إلطالق ُ
لتحقيق اآلتي:
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المجتمع
ُمشاركة أفراد ُ
في األعياد والمناسبات
الوطنية.

الحفاظ على ُمكتسبات
المملكة ،بما يُسهم في
االرتقاء بمسيرة إلى أفضل
المستويات.
ُ

نشر المبادئ واألخالق
الحـسـنـة ،والـتـواصـــل
المجتمع.
الفعال مع ُ

الــمبــــادرات
ابـــتــكــار ُ
المجتمعية التي تُسهل
ُ
المجتمع
التواصل بيننا وبين ُ
المحلي.

المساهمة بما نستطيع
ُ
من خدمات لتحقيق الرفاه
االجتماعي.

ُمــحــاربـــة الــمــظــاهر
السلبية ،والمخاطر التي
المجتمع.
تُهدد أمن ُ

قصـــة نجـــاح
برنامج خبرة لتطوير الخريجين 2021م
أولت «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» أهمية قصوى للمسؤولية المجتمعية ،ولعل ذلك
انعكس بشكل واضح على العديد من مبادراتها حيث أطلقت برنامج خبرة لتطوير الخريجين 2021م الذي
يستهدف منح الخريجين السعوديين من حملة المؤهل الجامعي برنامجا ً تدريبيا ً تطبيقيا ً على رأس العمل
مدة  9أشهر بهدف تطوير مهارات الخريجين من الرجال والنساء في مختلف التخصصات  ،وتزويدهم
بالمعارف الوظيفية في مختلف المجاالت المهنية والتقنية لتهيئتهم لسوق العمل وإكسابهم
المهارات المطلوبة ،عبر الممارسة المباشرة مع المسؤولين في المؤسسة من ذوي الخبرة ،بفروع
المؤسسة في كالً من :الرياض ،والجبيل.

التخصصات :
اإلعالم

القانون

التسويق

المحاسبة

إدارة الجودة

إدارة األعمال

اإلدارة المالية

إدارة المشروعات

اللوجستيات

سالسل اإلمداد

هندسة البيئة

الموارد البشرية

العالقات العام

العمارة و التخطيط

هندسة اإلنتاج

هندسة السالمة

تقنية المعلومات

الهندسة الصناعية

العالقات الدولية

الهندسة المعمارية

العلوم البيولوجية

العلوم الكيميائية

الهندسة الكيميائية

الهندسة الميكانيكية

المسميات الوظيفية:
يطلق على المنتسب للبرنامج لقب المتدرب في مجال:
اإلدارة المالية

الدراسات القانونية

التصاميم الهندسية

اإلدارة االستراتيجية

الجودة و التميز

العالقات الدولية

تسويق االستثمار

تخطيط الموارد البشرية

الحواالت المالية

الحسابات و التكاليف

تقنية المعلومات

المراجعة الداخلية

البيولوجيا

الكيمياء

الهندسة الكيميائية

إدارة المشروعات

إدارة اإلمداد

المتابعة

التسويق

التخطيط و األداء المؤسسي

التوثيق المعرفي

التصوير والتوثيق

المراسم

تخطيط اإلنتاج

لتقنيات التحلية

اإلعالمي

و العالقات العامة

اإلدارة الصناعية.

الرصد الصحفي والتحليل
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شروط البرنامج:
1.أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل البكالوريوس.
2.أن ال يقل المعدل عن (ممتاز) أو ما يعادله من النسبة المئوية أو التراكمية.
3.إجادة اللغة اإلنجليزية.
4.أن يكون المتقدم متفرغ للبرنامج وغير مسجل بالتأمينات االجتماعية.
5.أن يكون المتقدم حديث التخرج.
6.أن يجتاز المقابلة الشخصية.
7.يتضمن البرنامج فترة تدريبية في (األكاديمية السعودية للمياه ) في مدينة الجبيل للجميع.
االستثمار المُ جتمعي
نحن نلتزم في «المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» بالمساهمة بتحقيق التنمية المستدامة لمصلحة

المجتمع السعودي الذي نعمل من أجله ،مما يجعلنا نسعى على الدوام إلى تلبية ودعم متطلباته انطالقا ً
من مسؤولياتنا االجتماعية تجاهه كونه يمثل الحاضنة للمجتمع المحلي.
ولذلك يتطلب تعظيم تأثيرنا البقاء دوما ً على تواصل مع مجتمعنا واالستماع إلى كل األطراف المعنية،
وأصحاب المصلحة لمعرفة المزيد عن متطلبات المجتمع بشفافية لالستفادة من األراء ومن ثم
المباشرة للبرامج
العمل على التخطيط والتنفيذ لالستثمارات المجتمعية المطلوبة ،كرصد التكاليف ُ
المساهمات للجمعيات الخيرية
المبادرات ،و ُ
االجتماعية ،بما في ذلك الفعاليات الفنية والتعليمية ودعم ُ

والمنظمات غير الحكومية ،والمعاهد البحثية والرعايات ،وغير ذلك مما يقع عندنا تحت بند (سري) نظرا ً

إلى خصوصية ما نفعله للمصلحة العامة.
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حقوق اإلنسان
نحن في»المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة» ومن منطلق دورنا كمؤسسة اقتصادية تمتثل لرؤية
المملكة  ،2030وبرنامج التحول الوطني ،إضافة إلى تطبيقها ألهداف التنمية المستدامة ( )SDGsنعمل
باستمرار على تعزيز وترسيخ حماية حقوق اإلنسان باتخاذنا للعديد من اإلجراءات والتدابير التي انعكست
على عاملينا التي رسخت احترام هذه الحقوق وحمايتها والوفاء بها ،كالحق في الصحة ،والحق في
والمساواة بين الجنسين
التدريب والتعليم ،والحق في الحصول على العمل ،وتمكين المرأة  ،وعدم التمييز ُ
في العمل والتعليم واالستحقاقات الوظيفية ،وفي تلقي الخدمات الصحية والمنح واإلعانات ،وحماية
اإلنسان أيا ً كانت ديانته أو عرقه أو جنسه أو جنسيته ،وغيرها من الحقوق العمالية التي نحرص دوما ً على
أن يتم تطبيقها لعمالنا تطبيقا ً لنظام العمل المعتمد في المملكة العربية السعودية.

وعلى الجانب اآلخر حرصت اإلدارة العليا على الدوام إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للعاملين بالنسبة
للرعاية الصحية بشقيها الوقائي والعالجي ،وعملت على تحسينها وتطويرها حتى يستفيد منها كل
العاملين بال استثناء بعدالة ،كما أسهمت المؤسسة بدورها في توفير فُ رص العمل الالئقة للمواطنين،
ونظمت البرامج التدريبية لرفع المستوى المهاري للمهندسين السعوديين بما يتالءم مع احتياجات
منظومات اإلنتاج ومحطات توليد الكهرباء ،وغير ذلك ألنها تعتبر بأن هذا الحق مشروع للكوادر الوطنية
التي أثبتت أنها قادرة على خوض التحديات وتجاوز الصعاب للوصول إلى األهداف المنشودة للتنمية
المستدامة.
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تمكين المرأة السعودية
نحن في “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” نعتمد في تعامالتنا مع
عاملينا على النزاهة والشفافية ،والتعامل بعدالة ومسؤولية مع الجميع؛
لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان ،وضمان المساواة بين الرجل والمرأة ،في العمل،
والتدريب ،والصحة واالستحقاقات الوظيفية عموماً ،امتثاالً للقرار الوزاري رقم
 2370/1الصادر بتاريخ 1431/9/18هـ الموافق 2010/8/28م الذي أكّد على منع
كل تمييز في األجور بين العمال والعامالت عن العمل ذي القيمة المتساوية.
ونظرا ً إلى التزامنا تجاه المرأة السعودية كونها المكمل للرجل في بناء
المجتمع عملنا على تمكين المرأة ،وفتح أبواب التوظيف لها مع األخذ باالعتبار
تساوي الحقوق والواجبات ،ومنع التمييز بين الجنسين تطبيقا ً للهدف الخامس
من أهداف التنمية المستدامة ( )SDGsمن حيث :

المساواة

في الرعاية الصحية.

في أماكن العمل.

في الرواتب واألجور.

في المنح واإلعانات.
في التعليم والتدريب.

إن ما نقوم به في هذا السياق مبني على قناعاتنا المؤسسة ،وهو تجسيد
واقعي لتحقيق الغاية  5.5المتمثلة بكفالة المشاركة الكاملة والفعالة
للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب القيادية على جميع
مستويات صنع القرار في الحياة االقتصادية والعامة ،نحن ندرك بأن المساواة
بين الجنسين تشكل أساسا ً من األسس الضرورية الالزمة لتحسين جودة الحياة
للمجتمع ،وتسهم في دعم توجهات االستدامة في المؤسسة.
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عمالة األطفال
صادقت المملكة العربية السعودية على أن الحد األدنى للسن القانوني لعمالة األطفال هو ( 15عاماً)،
حسب قرار مجلس الوزراء السعودي على السياسة الوطنية وخطة العمل الوطنية لمنع عمل األطفال
في المملكة ،مما يوفر البيئة المواتية ويسهم بالوصول إلى مجتمع يتمتع فيه األطفال بحقوقهم .لذلك
نحن ندرك بأن سياسة منع عمالة األطفال من شأنها أن تؤدي إلى تزايد معدالت التحاقهم بسلك التعليم
وتقليل الفاقد التربوي ،بالنظر لآلثار الضارة لتشغيل األطفال وحرمانهم من مواصلة تعليمهم.وعلى هذا
األساس تعلن المؤسسة بأن عام  2021كان كما األعوام السابقة خاليا ً من عمالة األطفال.

حمالت التوعية
ال تقتصر جهود المؤسسة فيما يتعلق بالمسؤولية المجتمعية على عامليها فقط ،بل تمتد لتشمل
كل أبناء وبنات الوطن ،وفي هذا اإلطار تحرص المؤسسة على نشر ثقافة السالمة والصحة المهنية بين
جميع أفراد المجتمع ،من خالل المشاركة بشكل ف َّعال في الكثير من المناسبات ،مثل اليوم العالمي
لمكافحة التدخين ،وغيره من الفعاليات المحلية والعالمية ،ومن أبرز هذه المشاركات:
1.نظمت المؤسسة فعاليات أسبوع البيئة 2021م (لنا وألجيالنا) وحملة إعالمية وميدانية للعاملين
وأسرهم تضمنت (زراعة شتالت زراعية ،تنظيف الشواطئ) في المجمعات السكنية.
2.أقامت المؤسسة أنشطة وحمالت للتوعية بالتزامن مع المناسبات واأليام العالمية (اليوم العالمي
للتصلب اللويحي ،اليوم العالمي لصحة الفم واألسنان ،واليوم العالمي لمكافحة التدخين ،واليوم
العالمي الرتفاع ضغط الدم ،وشهر التوعية بسرطان الثدي ،واليوم العالمي لمرض السكري)
3.إطالق حملة ميدانية تطوعية لتنظيف الشواطيء من المخلفات هدفت إلى نشر الوعي البيئي،
وتعزيز ثقافة العمل التطوعي.
4.إقامة الورش التدريبية والتوعوية على هامش المؤتمرات والملتقيات المؤسسية بهدف نقل المعرفة،
وتطوير مهارات الشباب.
5.إقامة فعاليات ومعارض للهويات في المجمعات السكنية للمؤسسة لتنمية الهوايات الرياضية
والثقافية والترفيهية مساهمة في تحسين جودة الحياة في المجمعات السكنية.
6.المشاركة في مبادرة السعودية الخضراء.
7.المشاركة في الحملة الوطنية لوزارة الصحة (خذ الخطوة) عبر توفير اللقاح المضاد لفايروس كورونا
المستجد في بعض مواقع المؤسسة.
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العمل التطوعي
تطمح المملكة العربية السعودية من خالل رؤية المملكة  2030إلى تطوير مجال العمل التطوعي ،ورفع
وبناء عليه ونظرا ً إلدراكنا
عدد المتطوعين من  11ألفا ً فقط إلى مليون متطوع قبل نهاية عام ،2030
ً

أهمية العمل التطوعي في تطوير المجتمع ،كان ال بد من التفكير بعدم االكتفاء باألعمال التطوعية
التقليدية ،بل العمل على استحداث البرامج التطوعية اإلبداعية ،مثل:
1.البرامج التطوعية الداعمة للموهوبين.
2.استحداث الوظائف الجزئية والموسمية.

 3.تأسيس فريق التطوع (تطوع  ) SWCCوالذي يقوم بتنفيذ العديد من البرامج التي تنمي روح العمل
التطوعي.
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مطابقة المحـتــويات
مــــــع مؤشـــــــــــرات
GRI Standards

ملحق :حدود الجوانب ذات األهمية ألصحاب المصلحة
أصحاب المصلحة
الجوانب المادية

الداخليون
العاملون

الصحة والسالمة المهنية

التوظيف /التوطين
العالقة مع اإلدارة

التدريب والتعليم
تقييم المو ّردين
المجتمعات المحلية
ُ
استحقاقات العاملين
المنتج
عالمة ُ

صحة وسالمة المتعاملين

رضا أصحاب المصلح
المبادرات االجتماعية
ُ

أمن المعلومات
المشتريات

الخدمات اإللكترونية
البحث والتطوير

الحوكمة
االستدامة المالية
االستثمار
توطين صناعات التحلية
المياه والكهرباء
االنبعاثات الكربونية
ال ُنفايات وإعادة التدوير
المواد الخطرة
الخدمات

التقييم البيئي للم ّورد
االمتثال
المبادرات البيئية

الخارجيون
المتعاملون

المورّدون

الركائز االجتماعية

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*

الركائز االقتصادية

الركائز البيئية

*
*
*
*
*
*

الشركاء

المُ جتمع

الحكومة

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*

يوجد مصلحة
ال يوجد مصلحة
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مُ طابقة مُ حتويات التقرير مع مؤشرات
المبادرة العالمية إلعداد التقارير ()GRI Standards
GRI 101:2016
المِ لَ ّف المؤسسي
اإلفصاحات العامة

رقم المؤشر

1-102
2-102
3-102
4-102
5-102
6-102
7-102
8-102
9-102
10-102

GRI 102
اإلفصاحات العامة

اسم المنظمة
والمنتجات والخدمات
العالمات التجارية ُ
موقع المقر الرئيسي للمؤسسة
مواقع العمليات
الملكية والصيغة القانونية
االسواق التي تغطيها خدماتنا
حجم المؤسسة
المعلومات حول العاملين والعمال
سلسلة التوريد
التغييرات الرئيسية على شكل المنظمة وسلسلة
التوريد
مبدأ منهج الوقاية
المبادرات الخارجية
ُ
عضوية االتحادات والجمعيات

1
11,12,13,14,20,21-23
11
15,12
11
12
12
50,97-100,110
78,81,89
التقرير يكتب للمرة األولى

11-102
12-102
13-102
14-102

بيان من أحد كبار صانعي القرار كلمة الرئيس التنفيذي

15-102

اآلثار والمخاطر والفُرص الرئيسة

16-102

القيم والمبادئ والمعايير وطبيعة سلوكيات العمل

18-102

هيكلية الحوكمة

30-38

20-102

المسؤولية عن المواضيع االقتصادية والبيئية
واالجتماعية على ُمستوى المسؤولين التنفيذيين

31-34

22-102
23-102
24-102
25-102

تشكيل هيئة الحوكمة العليا ولجانها
رئيس هيئة الحوكمة العليا
ترشيح واختيار أعضاء هيئة الحوكمة العليا
نهج اإلدارة في ُمكافحة الفساد /تعارض المصالح
دور هيئة الحوكمة العليا في تحديد األهداف والقيم
واالستراتيجية

27-102

المعرفة اإلجمالية التي تمثلها هيئة الحوكمة العليا

32-33

29-102
30-102

تحديد وإدارة اآلثار االقتصادية والبيئية واالجتماعية
فعالية عملية إدارة المخاطر

46-49
39-44

26-102
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اإلفصاح

رقم الصفحة

31,34,39-44,88,104,110
54,72,75,114
67,93
7-8
39,56,80-83,89,97,100101,106-107
16,30,109

32-36
9,31,32
32,34
38
16-18,32-34

124

31-102

مراجعة المواضيع االقتصادية والبيئية واالجتماعية

32-102

دور هيئة الحوكمة العليا في رفع التقارير

33-32

33-102

اإلبالغ عن المخاوف ذات الحساسية

سري

34-102

طبيعة وعدد المخاوف ذات الحساسية

سري

40-102

قائمة مجموعات الجهات المعنية

41-102

اتفاقيات التفاوض الجماعي

42-102

تحديد واختيار الجهات المعنية

46
غير ُمطبقة في
السعودية
46

43-102

المنهجية لمشاركة الجهات المعنية

44-102

المواضيع الرئيسة والمخاوف المطروحة

45-102

الجهات المشمولة في البيانات المالية الموحدة

سري

46-102

تحديد ُمحتوى التقرير وحدود المواضيع

6,9

47-102

قائمة المواضيع ذات اآلثار الملموسة

48

49-102

التغييرات في وضع التقارير

التقرير يكتب
ألول مره

50-102

الفترة التي يشملها التقرير

9

51-102

تاريخ آخر تقرير

52-102

الدورة التي يشملها التقرير

9

53-102

المرتبطة بالتقرير
مسؤول االتصاالت لالستفسارات ُ

9

54-102
55-102

تقرير االستدامة 2021م | 1443هـ

34

المطالبات الناجمة عن التقرير بموجب معايير المبادرة الدولية
إلعداد التقارير
مؤشر سياق المبادرة العالمية إلعداد التقارير

49-46
48

2021

المستوي
األساسي
124

125

سلسلة المعايير االقتصادية 200

األداء االقتصادي
GRI 103
منهجية اإلدارة

GRI 201:2016
األداء االقتصادي

1-103

شـــرح المواضيـــع ذات األثـــر المـــادي الملموس
وحدودها

2-103

منهج اإلدارة ومكوناتها

3-103

تقييم منهجية اإلدارة

78-79

1-201

المباشـــرة المولـــدة
القيمـــة االقتصاديـــة
ُ
و ا لمو ز عـــة

سري

2-201

التداعيـــات الماليـــة والمخاطـــر والفُـــرص األخرى
المرتبطـــة بالتغيرالمناخي

71-73

3-201

االلتزامـــات المحـــددة بموجب خطـــط الفوائد
وغيرهـــا من خطـــط التقاعد

108

78-95
78

التواجد في األسواق GRI 202:2016

1-202

2-202

المعـــدالت القياســـية ألجـــور العامليـــن فـــي
ً
مقارنـــة مع الحد
الدرجـــات الوظيفيـــة االبتدائية
األدنـــى لألجـــور بحســـب الجنـــس

109

المجتمع المحلي
حصة اإلدارة العليا المعينة من ُ

%100

اآلثار االقتصادية غير المُ باشرة GRI 203
1-203
2-203
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االستثمارات في البنية التحتية
والخدمات المدعومة
المباشرة
اآلثار االقتصادية غير ُ

15
79,88-89

126

ممارسات الشراء العام GRI 204
1-204

نسبة اإلنفاق على الموردين المحليين

88

مُ كافحة الفساد GRI 205:2016
1-205
2-205
3-205

العمليــات
المرتبطــة
االتصــاالت
ُمكافحــة

التــي تــم تقييمهــا حيــال المخاطــر
بالفســاد
والتدريــب علــى سياســات وإجــراءات
الفســاد

سري
38

لم تسجل خالل
حــوادث الفســاد المؤكــدة واإلجـراءات المتخــذة فــي
عام  2021أي حالة
هــذا الشــأن
فساد

الضريبة GRI 207:2019
1-207
2-207
3-207

نهج الضرائب
الحوكمة الضريبية والرِّقابة وإدارة المخاطر
إشــراك أصحــاب المصلحــة وإدارة المخــاوف
المتعلقة بالضرائب

95
95
46,95

سلسلة المعايير البيئية 300
GRI 103
منهجية
اإلدارة

1-103

شــرح المواضيــع ذات األثــر المــادي الملمــوس
و حد و د هــا

2-103

منهج اإلدارة ومكوناتها

3-103

تقييم منهجية اإلدارة

56-76
56
56-57

المواد GRI 301:2016
2-301

نســبة المــواد المعــاد تدويرهــا والتــي تــم اســتخدامها
مجددا ً

06

الطاقة GRI 302:2016

تقرير االستدامة 2021م | 1443هـ

1-302

اســتهالك الطاقــة داخــل المؤسســة العامــة لتحليــة
الميــاه المالحــة

64-68

2-302

اســتهالك الطاقــة خــارج المؤسســة العامــة لتحليــة
الميــاه المالحــة

66-67

127

4-302

تقليص معدالت استهالك الطاقة

67

5-302

للمنتجات والخدمات
خفض متطلبات الطاقة ُ

68

المياه وال ُنفايات السائلة GRI303:2018
GRI 103
منهجية
اإلدارة
GRI 303
المياه
والنُفايات
السائلة
2018

1-303

شرح للجانب ذي األهمية وحدودة

59

2-303

نهج اإلدارة ومكوناته

59

3-303

سحب المياه

62

4-303

تصريف المياه

63

5-303

استهالك المياه

61

االنبعاثات GRI 305:2016
5-305

الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة

66,71-73

ال ُنفايات GRI 306:2020
1-306

توليد ال ُنفايات والتأثيرات الهامة المتعلقة بال ُنفايات

2-306

إدارة اآلثار الهامة المتعلقة بال ُنفايات

53,56,57

70

االمتثال البيئي GRI 307:2016
1-307

عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة البيئية

74-76

التقييم البيئي للمورد GRI 308:2016
1-308

الموردين الجدد الذين تم فحصهم
باستخدام المعايير البيئية

2-308

اآلثار البيئية السلبية في سلسلة التوريد
واإلجراءات المتخذة

تقرير االستدامة 2021م | 1443هـ

88
89

128

سلسلة المعايير االجتماعية 400
GRI 103
منهجية
اإلدارة
GRI
401:2016
التوظيف

1-103

شرح المواضيع ذات األثر المادي الملموس وحدودها

114

2-103

منهج اإلدارة ومكوناتها

114

3-103

تقييم منهجية اإلدارة

114-115

1-401

تعيينات العاملين الجدد ودوران العاملين

97,104

2-401
3-401

المزايا المقدمة للعاملين بدوام كامل والتي
ال يتم تقديمها للعاملين المؤقتين أو بدوام جزئي
إجازة رعاية الطفل

108
109

الصحة والسالمة المهنية GRI 403:2018
1-403

نظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

2-403

تحديد المخاطر وتقييم المخاطر والتحقيق في الحوادث

4-403

بشأن الصحة والسالمة

5-403

تدريب العمال على الصحة والسالمة المهنية

6-403

تعزيز صحة العمال

7-403
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مشاركة العمال واالستشارة والتواصل

الوقاية والتخفيف من آثار الصحة والسالمة
المهنية المرتبطة ُمباشرة بعالقات العمل

8-403

العمال المشمولين بنظام إدارة الصحة والسالمة المهنية

9-403

إصابات العمل

110
42-44,111
110
101-104
111
110-111
جميع
العاملين
112

129

التدريب والتعليم GRI 404:2016
1-404

متوسطساعات التدريب في العام لكل عامل

2-404

المســـاعدة على
برامـــج لرفع ُمســـتوى مهارات العامليـــن وبرامج ُ
االنتقال

117-100,115

3-404

النســـبة المئويـــة للعامليـــن الذيـــن يتلقـــون مراجعـــات منتظمة
لألداء والتطوير الوظيفي

%100

102-101

التنوع وتكافؤ ُ
الفرص GRI 405:2016
1-405

تنوع هيئات الحوكمة والعاملين

99

2-405

نسبة الراتب األساسي واألجر اإلجمالي للمرأة إلى الرجل

109

عمالة األطفال GRI 408:2016
1-408

العمليـــات والمورديـــن فـــي خطـــر كبيـــر لحـــوادث عمالـــة
األطفال

ال توجد
عمالة
أطفال

تقييم حقوق اإلنسان GRI 412:2016
1-412
3-412

العمليات التي خضعت لمراجعات حقوق اإلنسان أو تقييمات
األثر
اتفاقيـــات وعقود االســـتثمار الهامـــة التي تتضمن فقـــرات تتعلق
بحقوق اإلنســـان أو التـــي خضعت لفحص حقوق اإلنســـان

118
سري

المُ جتمعات المحلية GRI 413:2016
1-413
2-413
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المجتمـــع المحلـــي وتقييمات األثـــر وبرامج
عمليـــات بمشـــاركة ُ
التنمية
العمليـــات التـــي لهـــا آثـــار ســـلبية كبيـــرة فعليـــة ومحتملة على
المجتمعات المحلية
ُ

114-115
63

130

صحة المتعاملون وسالمتهم GRI 416:2016
1-416
2-416

تقييـــم تأثيـــرات الصحـــة والســـامة لفئـــات
المنتجات والخدمات
ُ
حـــوادث عـــدم االمتثـــال المتعلقـــة بتأثيـــرات
المنتجـــات والخدمـــات علـــى الصحـــة
ُ
والسالمة

95
ال توجد

التسويق ووضع العالمات GRI 417:2016
1-417
2-417
3-417

المنتـــج والخدمـــة
متطلبـــات معلومـــات ُ
ووضـــع الملصقات  -مبـــادرة لوضع العالمات
المنتج
المناسبة على ُ
ُ
حوادث عـــدم االمتثال المتعلقـــة بمعلومات
المنتج والخدمة ووضع العالمات
ُ
المتعلقـــة باالتصاالت
حوادث عـــدم االمتثال ُ
التسويقية

13-14
ال توجد حوادث
ال توجد حوادث

خصوصية المتعاملون GRI 418:2016
1-418

شكاوى موثقة بشـــأن انتهاكات خصوصية
العميل وفقدان بيانات العميل

ال توجد

االمتثال االجتماعي واالقتصادي GRI 419:2016
1-419
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عدم االلتزام بالقوانين واألنظمة في المجال
االجتماعي واالقتصادي

ال توجد

131

