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يســرني ان اقــدم هــذا التقريــر الــذي يســتعرض أنشــطة وبرامــج
وإنجــازات وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ...مثمنــا ومقدمــا كل الشــكر
والتقديــر واالمتنــان علــى مــا تقدمــه قيادتنــا الرشــيدة مــن عنايــة
واهتمــام ودعــم كبيــر لقطاعــات البيئــة والميــاه والزراعــة التــي عملــت
علــى عــدة توجهــات لتحقيــق رؤيــة المملكــة  ، 2030والتــي مــن أهمهــا
تحقيــق االســتدامة البيئيــة والمحافظــة علــى المــوارد المائيــة وتنميتهــا
واســتدامتها وترشــيد اســتخدامها ،وكذلــك اإلســهام فــي تعزيــز األمــن
الغذائــي المســتدام .

لقطاعــات البيئــة والميــاه والزراعــة دورا ً مهمـ ًا فــي حيــاة االفــراد ســواء مــن الناحيــة االقتصاديــة أو االجتماعيــة ولتحقيــق تكامــل تلــك القطاعــات صــدر
المرســوم الملكــي رقــم (أ  )133 /وتاريــخ(  1437/7/30هـــ) والقاضــي بدمــج قطــاع الميــاه بــوزارة الزراعــة وانشــاء وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة ممــا ســيمكن
مــن تحقيــق تنميــة شــاملة ومســتدامة ويســاعد توفيــر خدمــات ذات جــودة عاليــة ،وقــد طــورت الــوزارة رؤيتهــا وتوجهاتهــا االســتراتيجية وتعمــل علــى
تحقيقهــا مــن خــال مبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي والرؤيــة المســتقبلية للمملكــة (.)2030
ويســتعرض هــذا التقريــر مــا أنجزتــه وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة للعــام المالــي (143٨ / 143٧هـــ) مــن خــال تنفيــذ برامجهــا التنمويــة المعتمــدة ،وقــد
تــم «بحمــد اهلل» تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات وفقـ ًا لألهــداف المرســومة لهــذه الــوزارة ،والتــي ســوف تســهم فــي تحســين كفــاءة األداء فــي جميــع أوجــه
نشــاطات الــوزارة والخدمــات التــي تقدمهــا.
ختامـ ًا  ..أود ان اشــكر جميــع مــن ســاهم مــن منســوبي الــوزارة والجهــات التابعــة لهــا فــي تحقيــق نهضــة تنمويــة مســتدامة ونتطلــع لمزيــد مــن البــذل
والعطــاء للمســاهمة فــي تحقيــق رؤيــة المملكــة( .)2030
وزير البيئة والمياه والزراعة
م .عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي
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تســعى وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة لتحقيــق التميــز فــي تقديــم الخدمــات التــي يحتاجهــا ســكان المملكــة العربيــة الســعودية مــن المواطنيــن
والمقيميــن بشــكل مميــز وجــودة عاليــة ويتمثــل ذلــك فــي ســعيها فــي تحقيــق االمــن المائــي ،والمســاهمة فــي االمــن الغذائــي ،والعيــش فــي بيئــة
صحيــة مــن خــال مراقبــة وحمايــة البيئــة البريــة والبحريــة والجويــة.
وتبنــت الــوزارة رؤيــة اســتراتيجية حــددت لهــا ســتة أهــداف رئيســية وتعمــل علــى تحقيقهــا مــن خــال مجموعــة مــن المبــادرات مــن مبــادرات برنامــج
التحــول الوطنــي رؤيــة المملكــة .،2030وعملــت الــوزارة علــى اصــاح شــامل للقطاعــات البيئــة والميــاه والزراعــة يتضمــن تطويــر االســتراتيجيات واصــاح
االطــار التنظيمــي والمؤسســي ورفــع كفــاءة االداء وترشــيد النفقــات باإلضافــة الــى تخصيــص قطــاع تقديــم الخدمــات وإشــراك القطــاع الخــاص ســعي ًا
لرفــع جــودة الخدمــات المقدمــة.
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بلغت ميزانية قطاعي المياه والزراعة لعام (2016م) م مبلغ وقدره (  ) 10.4مليار ريال بينما بلغت ميزانية هذين القطاعين عام (2015م) م مبلغ (  ) 21.4مليار ريال.
كمــا تــم اعتمــاد هيــكل تنظيمــي انتقالــي للــوزارة بعــد دمــج قطاعــات البيئــة والميــاه والزراعــة وبمــا يتناســب مــع رؤيــة وأهــداف الــوزارة و تــم البــدء فــي تطويــر البوابــة
اإللكترونيــة الموحــدة للــوزارة ،والتــي ســيتم اطالقهــا منتصــف عــام (2017م)
وفــي مجــال البيئــة تولــي المملكــة العربيــة الســعودية اهميــة قصــوى لحمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا  ،حيــث ان المــادة ( )32مــن نظــام الحكــم نصــت علــى ان (تعمــل
الدولــة علــى المحافظــة علــى البيئــة وحمايتهــا وتطويرهــا ومنــع التلــوث عنهــا) كمــا اشــتملت رؤيــة المملكــة  2030فــي مضامينهــا علــى (ان حفاظنــا علــى بيئتنــا ومكوناتهــا
الطبيعيــة مــن واجباتنــا الدينيــة واألخالقيــة واإلنســانية ومــن مســؤولياتنا تجــاه األجيــال القادمــة ومــن المقومــات األساســية لجــودة حياتنــا) .ولتحقيــق هــذا تــم اعتمــاد خطــط
واليــات التنفيــذ لعديــد مــن المبــادرات لقطــاع البيئــة ( )17مبــادرة.
وعملــت الــوزارة علــى تطويــر االســتراتيجية الوطنيــة الشــاملة للبيئــة .كمــا أنهــا تقــوم بإجــراء الدراســات الالزمــة التــي مــن شــأنها المســاهمة فــي تخفيــف االنبعاثــات الغازيــة
وتلــوث الهــواء ومســببات االحتبــاس الحــراري.
وفيمــا يخــص االمــن المائــي تقــوم الــوزارة بتطويــر االســتراتيجية الوطنيــة للميــاه وذلــك لرســم السياســة المائيــة والتــي تتضمــن مــوارد الميــاه وإدارة الطلــب علــى الميــاه
وإدارة المــوارد المائيــة وحوكمــة الجهــات المعنيــة بالميــاه واألنظمــة والتشــريعات المرتبطــة بهــا ،وتحديــد أفضــل الممارســات لتقديــم خدمــات الميــاه وتحقيــق األمــن المائــي
مــن مصــادر الميــاه غيــر المتجــددة.
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وتعمل الوزارة على تحديد فرص ترشيد اإلنفاق التشغيلي والرأسمالي وقد أظهرت الدارسات االولية نتائج جيدة خالل عام (2016م).
وتولــي الــوزارة اولويــة للحــد مــن هــدر الميــاه واالســتهالك المســرف غيــر الرشــيد  ،وتقليــل الفاقــد فــي شــبكات الميــاه ،وفــي هــذا الخصــوص جــاري العمــل علــى متابعــة تنفيــذ
مبــادرة لمعالجــة تســربات الشــبكات ،باإلضافــة إلــى تنفيــذ مشــاريع لتعزيــز مصــادر الميــاه ،وآخــري لالرتقــاء بالبنيــة التحتيــة والخدمــات المقدمــة وذلــك بالمشــاركة مــع القطــاع
الخاص.
كما تولي الوزارة أهمية لتحديد أسباب تأخر وتعثر المشاريع وإيجاد الحلول الوقائية والعالجية لها وبحث المعوقات وايجاد الحلول المناسبة لها.
وفــي مجــال المســاهمة فــي االمــن الغذائــي ،عــززت الــوزارة الميــز النســبية فــي القطاعــات ،حيــث تــم البــدء باســتراتيجية للتركيبــة المحصوليــة تراعــي الميــز النســبية
للمناطــق ويتضمــن ذلــك مشــاريع االســتزراع المائــي ،الدجــاج الالحــم ،البيــوت المحميــة ،تحســين انتاجيــة القطــاع ،دعــم االبحــاث والتطويــر باإلضافــة الــى موائمــة سياســة االقــرار
مــع اســتراتيجية القطــاع الزراعــي،
وعملــت الــوزارة علــى تخصيــص قطــاع المطاحــن ومصانــع االعــاف وحيــث تقــوم المؤسســة العامــة للحبــوب بتاميــن احتياجــات المملكــة مــن القمــح المســتورد وأمــا فــي
مجــال الثــروة الحيوانيــة فقــد تــم فحــص وتشــخيص االمــراض الحيوانيــة فــي مختبــر التشــخيص البيطــري وفحــص ( )164،000عينــة فــي مختبــرات المحاجــر ،وتــم زيــادة اإلنتــاج مــن
الثــروة الســمكية بأكثــر مــن (  ) 10مليــون كيلــو جــرام خــال عــام (2016م)  ،وقــد حصلــت معظــم مشــاريع االســتزراع المائــي علــى أفضــل شــهادات االســتزراع علــى مســتوى العالــم.
كما عقدت الوزارة اتفاقيات مع عدة دول لدعم وتشجيع االستثمار السعودي الزراعي في الخارج بهدف الحد من استنزاف الموارد المائية غير المتجددة بالمملكة .
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التوجهات االستراتيجية
واإلطـــــار التنظيمي

14

الرؤية والرسالة واألهداف
تــم إعــداد رؤيــة مســتقبلية للــوزارة وتحديــد توجهاتهــا االســتراتيجية وذلــك بموائمــة قطاعاتهــا الثــاث (بيئــة  ،وميــاه  ،وزراعــة) ،والعمــل علــى تعزيــز
الحوكمــة وبنــاء القــدرات وذلــك بإعــداد السياســات واالســتراتيجيات والتشــريعات  ،وموائمــة البرامــج والخطــط التنفيذيــة للــوزارة ،ووضــع اليــات التنفيــذ
والمتابعــة ،وكذلــك بنــاء واســتقطاب قــدرات وكفــاءات قياديــة.
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الرؤية
بيئة وموارد طبيعية مستدامة تحقق األمن المائي وتسهم في األمن الغذائي وجودة الحياة .

الرسالة
فعالــة ونرتقــي بخدماتنــا مــن خــال مشــاركة القطــاع الخاص
نســعى للتميــز فــي تطويــر وتطبيــق سياســات شــاملة واســتراتيجيات ّ
والجهــات ذات العالقــة لتحقيــق االزدهــار واالســتدامة فــي مجــاالت البيئــة والميــاه والزراعة .

األهداف االستراتيجية
1.1المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية واستدامة تنميتها .
2.2تحقيق األمن المائي .
3.3المساهمة في تحقيق األمن الغذائي المستدام .
4.4التنمية المستدامة للقطاعات ذات الميز النسبية .
5.5خدمات ومنتجات مستدامة ذات جودة عالية .
6.6تفعيل مشاركة القطاع الخاص ومراكز االبحاث والجمعيات والمؤسسات غير الربحية .
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التوجهات االستراتيجية
فيمــا يتعلــق بقطــاع البيئــة ،فقــد بــداء العمــل فــي وضــع اســتراتيجية بيئيــة شــاملة تغطــي الجوانــب التاليــة ( :تعزيــز حوكمــة القطــاع ،ورفــع الوعــي البيئــي وتضميــن البعــد
البيئــي فــي اســتراتيجيات قطاعــات الدولــة ،ورفــع مســتوى الخدمــات البيئيــة) .
وفيمــا يخــص قطــاع الميــاه ،فقــد تــم العمــل علــى وضــع اســتراتيجية وطنيــة شــاملة للميــاه تتضمــن ( تعزيــز مصــادر وأمــن اإلمــداد المائــي ،االســتفادة المثلــى مــن التقنيــات
الحديثــة فــي سلســة القيمــة وتطويــر قطــاع تقديــم الخدمــات وإشــراك القطــاع الخــاص كمــا اعــد نظــام الميــاه الشــامل) .
أمــا فيمــا يخــص قطــاع الزراعــة ،تســعى الــوزارة لتعزيــز القطاعــات ذات الميــز النســبية ،حيــث تــم البــدء باســتراتيجية للتركيبــة المحصوليــة تراعــي الميــز النســبية للمناطــق
تســهم فــي تحقيــق األمــن الغذائــي ويتضمــن ذلــك مشــاريع االســتزراع المائــي ،الدجــاج الالحــم ،البيــوت المحميــة ،تحســين انتاجيــة القطــاع ،دعــم االبحــاث والتطويــر باإلضافــة الــى
موائمــة سياســة االقــرار مــع اســتراتيجية القطــاع الزراعــي .
ومــن جانــب آخــر تولــي الــوزارة اســتخدام التقنيــات الحديثــة ،لتحســين خدمــات المــزارع ،وتطويــر نظــم الوقايــة ومكافحــة األمــراض واآلفــات ،وتحســين مســتوى الخدمــات
والمنتجــات بمشــاركة القطــاع الخــاص ،وتفعيــل دور الجمعيــات التعاونيــة والمؤسســات غيــر الربحيــة ،والعمــل علــى زيــادة ايــرادات الــوزارة وإصــاح الدعــم .

القيم
		
• العمل بروح الفريق الواحد

		
• المسؤولية

• الرقابة الذاتية

					
• الشفافية

			
• التعاون

• التكامل
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الهيكـــــل
التنظيمي

اعتمــدت الــوزارة هيــك ً
ال تنظيمي ـ ًا انتقالي ـ ًا لموائمــة القطاعــات الثــاث ،ويهــدف الــى رفــع الكفــاءة وتحســين الفاعليــة واالســتغالل األمثــل
للمــوارد ،وذلــك بعــد أن أنهــت دراســة المهــام والمســئوليات لجميــع القطاعــات ومســتوياتها اإلداريــة ,مــع األخــذ باالعتبــار دور الــوزارة االصيــل
فــي وضــع السياســات واالســتراتيجيات والخطــط وتهيئــة القطــاع لتفعيــل مشــاركة القطــاع الخــاص.

19

الهيكل التنظيمي االنتقالي لوزارة البيئة والمياه والزراعة

20

الهيكل التنظيمي االنتقالي لوزارة البيئة والمياه والزراعة

21

اإلستراتيجيات

22

أنهــت الــوزارة اســتراتيجية الزراعــة وتعمــل علــى تطوير اســتراتيجية البيئــة والميــاه ليكون لديهــا بنهاية
العــام القــادم (2017م) بــإذن اهلل تعالــى اســتراتيجية موحدة لجميــع القطاعات .
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اإلستراتيجيــات
او ً
ال :قطاع البيئة
بــدأت الــوزارة بتطويــر اســتراتيجية بيئيــة شــاملة لالرتقــاء بقطــاع البيئــة والعمــل علــى إعــداد اســتراتيجية بيئيــة شــاملة ومتكاملــة لرفــع األداء العــام للقطــاع البيئــي فــي
المملكــة العربيــة لســعودية وتصميــم اإلطــار المؤسســي وفــق التجــارب المحليــة وأفضــل الممارســات الدوليــة .ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن هــذه االســتراتيجية خــال الربــع
الثالــث مــن العــام (2017م) .وحــدد نطــاق عمــل هــذه االســتراتيجية ليشــمل العناصــر التالــي:
.1

إجراء تقييم شامل لقطاع البيئة

.2

استخالص الدروس المستفادة من المعايير وأفضل الممارسات الدولية

.3

استراتيجية بيئية وطنية للمملكة العربية السعودية

.4

اإلطار المؤسسي والركائز الرئيسية إلصالح القطاع

.5

خارطة طريق التنفيذ

.6

إشراك أصحاب المصلحة لتسهيل تحول القطاع

ثاني ًا :قطاع المياه
بــدأت الــوزارة بالعمــل علــى تطويــر االســتراتيجية الوطنيــة للميــاه خــال العــام (2016م) ،لتتوائــم مــع رؤيــة المملكــة  ،2030وذلــك بإشــراف بيــت خبــرة عالمــي متخصــص فــي هــذا
المجــال .ومــن المتوقــع االنتهــاء مــن إعــداد هــذه االســتراتيجية خــال الربــع الثانــي مــن العــام (2017م) ،وتهــدف االســتراتيجية الــى تعزيــز التكامــل بيــن القطاعــات المختلفــة وحــدد
نطــاق االســتراتيجية ليشــمل العناصــر التاليــة:
• •التشغيل وامن االمداد
• •التخطيط والسياسات
• •التشريعات والنصوص التنظيمية
• •مشاركة القطاع الخاص
• •االطار المؤسسي
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اإلستراتيجيــات
ثالث ًا :قطاع الزراعة
تمــت موافقــة مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة علــى التوصيــة بإنشــاء شــركة لتقديــم الخدمــات الزراعيــة ،ويجــري اعــداد الدراســات التفصيليــة لرفعهــا لمجلــس
التوســع فــي الخصخصــة ،كمــا تمــت دراســة تخصيــص مركــز اللقاحــات وتعزيــز دور الجمعيــات التعاونيــة ومراكــز االبحــاث والجامعــات فــي تطويــر قطــاع الزراعــة لزيــادة اإلنتاجيــة
والمبيعــات وتحســين تســويق المنتجــات الزراعيــة ،بنقــل عمليــات التشــغيل ،وإدارة األصــول والخدمــات مــن الــوزارة إلــى شــركة زراعيــة جديــدة  ،وتخصيــص المطاحــن ومصانــع
األعــاف مــن خــال  4شــركات جديــدة كاالتــي -:
• •تخصيص المطاحن ومصانع األعالف
• •تأسيس الشركات االربع
• •نقل األصول والموظفين والبيانات للشركات األربعة

25

اإلطـــــــار
المؤسسي

26

يهــدف االطــار المؤسســي الــى تعزيــز التكامــل بيــن القطاعــات المختلفــة وذلــك بتحســين مســتوى
الفاعليــة واالداء والتنســيق بتحديــد األدوار والمســؤوليات بوضــوح لجميــع القطاعــات .
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اإلستراتيجيــات
او ً
ال :قطاع البيئة
اليــزال العمــل قائمــا علــى تطويــر اإلطــار المؤسســي لقطــاع البيئــة ضمــن مشــروع االســتراتيجية الوطنيــة الشــاملة للبيئــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،ويوضــخ
الشــكل التالــي الوضــع الحالــي لإلطــار المؤسســي لقطــاع البيئــة

28

اإلستراتيجيــات
ثاني ًا :قطاع المياه
تسعى الوزارة إلصالح اإلطار المؤسسي لقطاع المياه من خالل التوجهات التالية :
ً
كاملة لمنظومة التوزيع واإلنتاج والمعالجة
• •تفعيل دور الوزارة في التخطيط االستراتيجي ووضع السياسات ليشمل سلسلة القيمة
• •توسيع الدور التنظيمي لهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج لتغطية تنظيم كامل سلسلة القيمة قطاع المياه
• •نقل جميع أنشطة انتاج المياه من المياه المالحة من القطاع العام الى القطاع الخاص (تخصيص التحلية )
• •توسيع دور شركة الماء والكهرباء ليشمل شراء كافة انتاج المياه والمياه المعالجة
• •إسناد كافة أنظمة النقل للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وتعزيز دورها في ضمان أمن االمداد واألبحاث والتطوير واالبتكار.
• •تحسين تقديم خدمة توزيع المياه وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي عبر شركات مناطقية بالمشاركة مع القطاع الخاص.
• •توسيع دور هيئة الري في تعظيم االستفادة من اعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لالستخدامات الزراعية في كافة منطق المملكة.
• •انشــاء قاعــدة بيانــات للشــركات والمؤسســات العاملــة فــي مجــال حفــر ابــار الميــاه ،وتصنيفهــم وإصــدار التراخيــص الالزمــة لذلــك بمــا يتــاءم ورؤيــة المملكــة
2030
• •االســتفادة مــن البرمجيــات العالميــة المتخصصــة فــي تطويــر عمــل الدراســات الجيولوجيــة والهيدرولوجيــة لمواقــع الســدود المقتــرح انشــائها حيــث قامــت
الــوزارة بإدخــال برنامجــي ( )GLOBAL MAPPERو (.)WATER SHED MANAGMENT SOFT WEAR
• • تحديــد المواقــع المناســبة لحقــن ميــاه االمطــار والســيول وميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة والفائــض مــن ميــاه التحليــة بمنطقــة مكــة المكرمــة فــي المواقــع
التاليــة ( الشــعيبة ,وادي النعمــان ,الشــامية ,خليــص ,رابــغ ) وذلــك فــي إطــار زيــادة كفــاءة الطبقــات الحاملــة للميــاه للمناطــق التــي تعانــي مــن شــح هطــول
االمطــار وانخفــاض مخزونهــا مــن الميــاه الجوفيــة.
• •أصــدرت الــوزارة نشــرات توضــح الحــاالت المطريــة ومســتويات الميــاه خلــف الســدود لتزويــد الجهــات المختصة منهــا (الديــوان الملكي ،امــارات المناطــق ،وادارات
الدفــاع المدنــي ،والهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة) التخــاذ التدابيــر الالزمة.
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اإلستراتيجيــات

توسيع نطاق عمل شركة الماء والكهرباء ()WEC
توســيع نطــاق عمــل شــركة المــاء والكهربــاء وحوكمتهــا والنمــوذج التشــغيلي والــذي يعتبــر حجــر الزاويــة فــي إصــاح قطــاع الميــاه وخاصــة علــى مســتوى انــاج الميــاه لتفعيل
مشــاركة القطــاع الخــاص ليشــمل شــراء كافــة إنتــاج الميــاه المحــاة والمنقــاة والمعالجــة وغيــر المعالجة.

تنظيم قطاع المياه
صــدر أمــر ســامي بتشــكيل لجنــة مــن الجهــات ذات االختصــاص بمشــاركة وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة لتحديــد منظــم قطــاع الميــاه ،بالنظــر فــي مناســبة توســيع دور هيئة
تنظيــم الكهربــاء واإلنتــاج المــزدوج ليشــمل تنظيــم كامــل سلســلة نشــاطات الميــاه ويجــري حالي ـ ًا دراســة جميــع الخيــارات التــي تســهم فــي خصخصــة القطــاع وحوكمتــه،
وســيتم الرفــع بتوصيــات اللجنــة خــال الربــع الثانــي مــن العــام( 2017م).
ويوضح الشكل التالي الوضع الحالي لإلطار المؤسسي لقطاع المياه
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اإلستراتيجيــات
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اإلستراتيجيــات
ثالث ًا :قطاع الزراعة
• •موافقــة مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة علــى التوصيــة بإنشــاء شــركة لتقديــم الخدمــات الزراعيــة بهــدف نقــل عمليــات التشــغيل ،وإدارة األصــول
والخدمــات مــن الــوزارة إلــى الشــركة.
• •موائمة سياسات اإلقراض مع استراتيجية القطاع الزراعي
• •االنتهــاء مــن وضــع خطــة تحــول شــاملة بهــدف تخفيــض العجــز الســنوي مــن ( )570مليــون ريــال فــي (2015م) الــى نقطــة التعــادل فــي عــام 2019م  ،حيــث تــم خفــض
العجــز فــي (2016م) الــى ( )400مليــون ريــال.
• •تخصيص المطاحن ومصانع األعالف من خالل  4شركات جديدة
• •تنفيذ خطة التحول االستراتيجي لصندوق التنمية الزراعية
• •تعزيز دور الجمعيات التعاونية و مراكز االبحاث والجامعات في تطوير قطاع الزراعة (زيادة اإلنتاجية والمبيعات وتحسين تسويق المنتجات الزراعية)

االستثمار الزراعي في الخارج
تــم التباحــث مــع العديــد مــن المســؤولين فــي الــدول وقادتهــا أثنــاء تبــادل الزيــارات الرســمية مــن والــى المملكــة لموضــوع االســتثمار الزراعــي الســعودي فــي الخــارج والفــرص
المناســبة لتحقيــق األمــن الغذائــي للمملكــة مــن المحاصيــل الرئيســية وفــق توجهــات الــوزارة وتذليــل المعوقــات والصعوبــات التــي تواجــه المســتثمرين الســعوديين ،كمــا
وقعــت الــوزارة عــدد مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم مــع عــدد مــن الــدول ،وتحفيــز القطــاع الخــاص الســعودي لالســتثمار الزراعــي فــي الخــارج ،ووضعــت آليــة للتكامــل بيــن
الــوزارة والشــركة الســعودية لالســتثمار الزراعــي واإلنتــاج الحيوانــي (ســالك) والمؤسســة العامــة للحبــوب والجهــات األخــرى ذات العالقــة لالســتفادة المثلــى مــن كل المــوارد
المتاحــة لالســتثمار الزراعــي الخارجــي وإدارة الخــزن االســتراتيجي لتاميــن امــداد الغــذاء وضمــان المســاهمة فــي تحقيــق األمــن الغذائــي الشــامل للمملكــة.
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اإلستراتيجيــات
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اإلستراتيجيــات
االتفاقيات ومجاالت التعاون المحلي
قامــت الــوزارة بإبــرام اتفاقيــات تعــاون فــي مجــاالت االبحــاث والتدريــب وتقديــم الخدمــات التنمويــة بالتشــارك مــع الجهــات الحكوميــة والبحثيــة والمؤسســات غيــر الربحيــة
والبــدء بتنفيذهــا للمســاهمة فــي تعزيــز ســبل التعــاون لتحقيــق األهــداف المشــتركة واالســتفادة مــن إمكانيــات هــذه الجهــات فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة لقطاعــات
البيئــة والميــاه والزراعــة ,اتفافيــات تــم ابرامهــا خــال (2016م)
• •مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
• • جامعة الملك عبدالعزيز
• •وزارة اإلسكان
• •جامعة الملك عبداهلل للعلوم والتقنية
• •جامعة الملك سعود
• •الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
• •هيئة المساحة الجيولوجية
• •وزارة العمل والتنمية االجتماعية
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اإلستراتيجيــات
التعاون الدولي
وقعــت الــوزارة عــدد مــن االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم مــع عــدد مــن الــدول كمــا عقــدت عــدد مــن االجتماعــات فــي اللجــان المشــتركة بيــن المملكــة والــدول الصديقــة التــي
تتولــى الــوزارة رئاســة الجانــب الســعودي فيهــا وبحــث مجــاالت التعــاون مــع الــدول وخاصــة موضــوع االســتثمار الزراعــي الســعودي فــي الــدول المســتهدفة  ،وتفعيــل االســتفادة
فــي الهيئــات والمنظمــات العربيــة والدوليــة التــي تكــون المملكــة والــوزارة ممثلــة فــي عضويتهــا وااللتــزام بمــا يترتــب علــى المملكــة جــراء هــذا االنضمــام ،كمــا يوجــد برنامــج
للتعــاون الفنــي بيــن الــوزارة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة (فــاو) وفريــق التعــاون الصينــي العامــل بالمملكــة ومكتــب ممثــل المملكــة الدائــم لــدى منظمــة
األغذيــة والزراعــة برومــا .
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الميزانيات ومبادرات
برنامج التحول الوطني
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شــملت ميزانيــة الــوزارة للعــام المالــي 143٨ / 1437هـــ (2016م) مجموعــة مــن االلتزامــات لإلنفــاق علــى
المشــاريع المهمــة واالســتراتيجية فــي جميــع المناطــق ،باإلضافــة الــى تقديــر متطلبــات الجهــات الحكوميــة
بصــورة أكثــر واقعيــة لتفــادي الزيــادة فــي اإلنفــاق الفعلــي ،لتحقيــق انضبــاط مالــي أعلــى.

37

الميزانيـــــات

ميزانية وزارة البيئة والمياه والزراعة ( قطاع المياه وقطاع والزراعة فقط ) للعامين الماليين ١٤٣٨ / ١٤٣٧هـ ٢٠١٦ -م

قطاع المياه
الباب

المعتمد في  2015المياه

المعتمد في  ٢٠١٦المياه

األول

866,814,439

708,800,000

الثاني

243,046,250

146,649,000

الثالث

2,746,385,343

4,060,281,000

الرابع

14,129,848,022

2,807,019,000

المجموع

17,986,094,054

7,722,749,000

قطاع الزراعة
الباب
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المعتمد في  2015المياه

المعتمد في  ٢٠١٦المياه

األول

1,220,000,000

1,231,106,000

الثاني

365,075,000

332,143,000

الثالث

872,200,000

1,169,175,000

الرابع

978,285,000

763,994,000

المجموع

3,435,560,000

3,496,418,000

الميزانيـــــات
بيــان ميزانيــة قطــاع الميــاه و الزراعــة للعاميــن (2015م) و (2016م) وهــذه الميزانيــة حســب مــا ورد فــي الكتــب المرســلة مــن وزارة الماليــة للمالــي 143٨ / 143٧هـــ تــم دعــم
االعتمــادات الماليــة لقطــاع الميــاه بمبلــغ إجمالــي (  ) 9.762.918.492ريــال بموجــب القــرارات التاليــة-:

القرار

التاريخ

المبلغ
1

603,400,000

715

1437/05/05

2

3,331,123,692

984

1437/06/06

3

4,714,414,800

3434

1438/02/14

4

1,000,000,000

1109

1438/02/14

5

113,980,000

1107

1438/02/14

المجموع

9,762,918,492
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مبادرات برنامج التحول الوطني لقطاعات الوزارة

قطاع البيئة
• •تأهيل وتطوير المنتزهات الوطنية واستثمارها وإدارتها المستدامة
االستفادة من المنتزهات الوطنية للمساهمة في توفير سبل الترفيه
• •التنمية المستدامة للمراعي والغابات وتنظيم االستثمار بها ومكافحة التصحر
تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق التنمية المستدامة للمراعي والغابات وحماية أراضيها من التعدي والتدهور وتعزيز فرص االستثمار والحد من التصحر
• •إنشاء برنامج وطني للمراقبة البيئية على المياه الجوفية والسطحية
إنشاء وتطوير نظام متكامل لمراقبة الملوثات المائية من مصادر الصرف والمياه المعالجة ،ومراقبة جودة المياه الجوفية والسطحية .
• •إعادة تأهيل البؤر الملوثة
تطوير برنامج لمراقبة وإعادة تأهيل البؤر الملوثة في المناطق الساحلية والبحرية .
• •البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة
برنامج وطني لرفع مستوى الوعي بقضايا البيئة وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها .
• •إنشاء مركز للتغيير المناخي
إنشاء مركز للتغير المناخي يتم من خالله ادارة المعلومات المناخية واعداد دراسات وتوقعات طويلة المدى عن التغير المناخي وتأثيراته على القطاعات المختلفة .
• •إنشاء مركز لمعلومات البيئة واالرصاد ولإلنذار المبكر عن حاالت الطقس والتلوث
إنشاء مركز معلومات لتوفير المعلومات والمؤشرات البيئية واألر صادية على المستوى الوطني ،ورصد الكوارث الطبيعية والبيئية .
• •تطوير أنظمة النماذج العددية لتحسين دقة التوقعات للظواهر الجوية
تطوير قدرات الهيئة التحليلية لرفع دقة توقعات حالة الطقس وزيادة فترة صالحية التوقعات من خالل تطوير نظم النماذج العددية المتوفرة لدى الهيئة
• •حماية البيئة البحرية والساحلية
رفع مستوى الرقابة البيئية في المناطق الساحلية والبيئة البحرية وتنظيم االنتفاع بالمناطق الساحلية والبحرية .
• •الفحص البيئي الدوري لمحطات الوقود ومراكز الخدمات
الحد من التسربات من محطات الوقود ومراكز خدمة المركبات إلى باطن األرض.
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مبادرات برنامج التحول الوطني لقطاعات الوزارة

• •تفعيل الرقابة على اإلدارة السليمة للنفايات البلدية وتشجيع تدويرها
العمــل مــع الجهــات المعنيــة علــى تعزيــز اإلدارة الســليمة للنفايــات البلديــة الصلبــة ومخلفــات البنــاء والهــدم وتحديــث التشــريعات والمعاييــر ذات الصلــة  ،وتشــجيع إعــادة
االســتعمال وتدويــر المخلفــات .
• • تفعيل اإلدارة المتكاملة للنفايات الصناعية والخطرة
اعداد وتنفيذ خطة لإلدارة المتكاملة للنفايات الصناعية والخطرة ،وتوطين تقنيات إعادة االستخدام والتدوير واسترجاع الطاقة منها ،وإصدار التراخيص الالزمة .
• •تفعيل البرنامج الوطني للسالمة الكيميائية
تفعيل برنامج المراقبة والتحكم بالمواد الكيميائية وكمياتها واستخداماتها من أجل حماية صحة اإلنسان والبيئة .
• •إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء واالنبعاثات من المصدر
توســعة الشــبكة الوطنيــة الحاليــة لمراقبــة ملوثــات الهــواء وزيــادة شــموليتها لتغطــي جميــع مناطــق ومــدن المملكــة  ،والمســاهمة فــي إعــداد خطــة طــوارئ وطنيــة
للتعامــل مــع حــاالت تلــوث الهــواء الحرجــة .
• •مراقبة الصرف من المصدر
إعداد وتنفيذ خطة شاملة لمراقبة كافة أنواع الصرف الصحي والصناعي من المصدر .
• •التحول في خدمات األرصاد وتنويع مصادر تمويل الهيئة
تحديــد الخدمــات التــي ســتقدمها الهيئــة مقابــل عائــد مــادي نظيــر الخدمــة المقدمــة ،وتحديــد الخدمــات البيئيــة التــي يمكــن تقديمهــا مــن خــال مشــاريع الشــراكة مــع
القطــاع الخــاص وانشــاء الشــركة الوطنيــة لخدمــات االرصــاد.
• •التقييم البيئي االستراتيجي للقطاعات التنموية ضمن برنامج التحول الرقمي
تحديد الخدمات البيئية التي يمكن تقديمها من خالل الخصخصة وانشاء الشركة الوطنية لخدمات االرصاد .وانشاء وتشغيل صندوق مالي للبيئة.
• •رفع كفاءة عمليات وآليات االعتماد والترخيص البيئي
رفع مستوى جودة الخدمات البيئية المقدمة في السوق السعودي  ،وتجنب تأخير الموافقة البيئية على المشاريع التنموية .
• •زيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد ( السطحية واألجواء العليا) واالستشعار عن بعد
زيادة عدد محطات الرصد الجوي السطحي وطبقات الجو العليا ،وتطوير شبكة االستشعار عن بعد .
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مبادرات برنامج التحول الوطني لقطاعات الوزارة

قطاع المياه
• •إيجاد منظم لقطاع المياه
وجود كيان معني بتنظيم ومراقبة مصادر المياه وخدمات المياه والصرف الصحي
• •برامج ترشيد استهالك المياه اليومي للفرد
رفع مستوى وعي المجتمع بتنفيذ حزمة من النشاطات وسن قوانين لتطبيق مواصفات قياسية لجميع االدوات الصحية واألجهزة المستهلكة للمياه .
• •سقيا البادية والضمان االجتماعي
حفر اآلبار لتلبية احتياجات الشرب والسقيا للبادية والمناطق الحدودية و المناطق النائية ودعم مستفيدي الضمان االجتماعي في فواتير المياه .
• •خفض استهالك المياه لألغراض الزراعية
للري ودراسة امكانية وضع تعرفة للحد من االستهالك المفرط
تشجيع استخدام تقنيات حديثة
ّ
• •قياس استهالك مياه اآلبار في القطاعات الزراعية والصناعية
تركيب عدادات قياس على اآلبار واستخدام التقنيات الحديثة في قياس استهالك المياه عن بعد في القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية
• •إعادة استخدام مياه الصرف الصحي
زيادة االستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر بديل للمياه وتأهيل المحطات القائمة وتحسين نوعية المياه المنتجة
• •توفير خدمات الصرف الصحي
التوسع في خدمات الصرف الصحي وزيادة التغطية لمواكبة النمو العمراني
• •زيادة السعة لخزن المياه االستراتيجي
إنشاء خزانات في المدن التي ال تمتلك مياه جوفية وليس فيها خزن لمواجهة نقص اإلمدادات للظروف الطارئة
• •خفض نسبة الفاقد في شبكات المياه
كشف و معالجة التسربات لخفض نسبة الفاقد في شبكات المياه
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مبادرات برنامج التحول الوطني لقطاعات الوزارة

• •تعزيز مصادر المياه السطحية من السدود وحصاد مياه األمطار
زيادة المصادر من المياه السطحية عن طريق حصاد مياه األمطار والسيول للمساهمة في توفير المياه وتغذية الطبقات الجوفية ودرء مخاطر السيول
• •تعزيز مصادر المياه الجوفية من اآلبار
زيادة المصادر من المياه الجوفية بحفر اآلبار وتمديد خطوط النقل ومحطات الضخ وانشاء محطات التنقية
• •التوسع في المدن المستهدفة ومشاركة القطاع الخاص
إنشاء شراكات مع القطاع الخاص في اإلنتاج و التوزيع والمعالجة و التوسع في تخصيص المدن المستهدفة
• •إيصال مياه الشرب للمستهلكين
التوسع في خدمات المياه وزيادة التغطية لتلبية احتياجات الشرب
• •توفير خدمات الصرف الصحي
التوسع في خدمات الصرف الصحي وزيادة التغطية
• •زيادة المحتوى الرقمي لتحسين خدمة العمالء
الصحي
االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للعمالء في قطاعي المياه و الصرف
ّ
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قطاع الزراعة
• •تطوير الممارسات الزراعية لتحسين إنتاجية الخضروات والفواكه والتمور والمحاصيل الحقلية.
يتم من خالل هذه المبادرة تحسين إنتاجية الخضروات والفواكه والتمور
• •تطوير مركز إنتاج األعداء الحيوية المحلية لمكافحة اآلفات الزراعية
إنشــاء شــركة إلنتــاج األعــداء الحيويــة المحليــة لمكافحــة اآلفــات الزراعيــة بالشــراكة بيــن الــوزارة والقطــاع الخــاص بهــدف التقليــل مــن اســتخدام المبيــدات الكيميائيــة
واالســتغناء عــن اســتيراد األعــداء الحيويــة .
• •برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها
برنامج للسيطرة على مرض سوسة النخيل الحمراء وتخفيض نسبة اإلصابات بالمملكة من  %10الى %1
• •تأهيل المدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه األمطار في الجنوب الغربي من المملكة.
تأهيل المدرجات الزراعية في الطائف والباحة وعسير وجازان وتطبيق تقنيات حصاد مياه األمطار فيها ،لتحقيق اهداف زراعية و مائية
• •التجارة االلكترونية للتمور.
رفع قيمة الصادرات في المملكة الى حوالي  820مليون ريال سعودي.
• •زيادة االستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج في القطاع الزراعي
زيادة نسبة استفادة القطاع الزراعي من مياه الصرف المعالجة .
• •زيادة االستفادة من مياه السدود لألغراض الزراعية
استغالل مياه سدود التعويض والتحكم لألغراض الزراعية،
• •تصميم وإنشاء مركز تميز وطني للثروة الحيوانية
انشاء مركز يعمل على انتخاب افضل السالالت المحلية للثروة الحيوانية واجراء التحسين الوراثي لها وتطوير إدارة القطيع
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• •مركز تطوير وإنتاج اللقاحات البيطرية للعترات المرضية المحلية
إنشاء مركز إلنتاج اللقاحات للعترات المرضية المحلية بهدف تغطية االحتياج من اللقاحات .
• •برنامج االستقصاء والسيطرة على األمراض الحيوانية
برنامــج متكامــل لالســتقصاء عــن أهــم األمــراض الحيوانيــة مــن خــال المراقبــة المســتمرة لتوزيــع وانتشــار األمــراض والعوامــل المتعلقــة بذلــك للوصــول ألفضــل الوســائل
الالزمــة للمكافحــة الفعالة
• •دعم تشريعي لتنظيم مركز الملك عبد العزيز للخيل العربية األصيلة
تهدف المبادرة لتنويع المصادر وتحقيق االستدامة المالية للمركز وتفعيل دور المركز لتحقيق أهدافه،
• •دعم األبحاث التطبيقية لتعزيز اإلنتاجية للثروة السمكية
رفع مستوى اإلنتاجية لقطاع األسماك والتحكم المستدام بموارد الثروة السمكية وتخفيض تكلفة اإلنتاج .
• • تطوير مرافئ الصيد في المناطق الساحلية لخدمة الصيادين وخلق مراكز سياحية بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعزيز قطاع المصايد البحرية من خالل مبادرة تحولية ،من جانب خدماتي وجانب سياحي
• •التحول في تقديم الخدمات الزراعية
تحقيــق التحــول فــي تقديــم الخدمــات الزراعيــة المقدمــة مــن الــوزارة مــن خــال إنشــاء شــركة مملوكــة للدولــة تقــوم بتقديــم الخدمــات المهمــة للقطــاع الزراعــي بالتعــاون
مــع القطــاع الخــاص.
• •دراسة إنشاء مراكز خدمات تسويقية لصغار المزارعين والمنتجين
تحقيق تسويق زراعي للخضار والفواكه عالي الكفاءة من خالل سالسل إمداد وأنظمة مناولة مستدامة
• •برنامج فعال لالحتياطي والخزن االستراتيجي لألغذية ،يتضمن نظام لإلنذار المبكر و معلومات لألسواق الزراعية
تطوير اآلليات المناسبة واإلطار اإلداري المناسب الستراتيجية األمن الغذائي
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• •استراتيجية وخطة تنفيذية لالستثمار الزراعي السعودي المسئول في الخارج
استراتيجية وخطة تنفيذية لالستثمار الزراعي السعودي في الخارج من خالل االستثمار أو الزراعة التعاقدية في الدول النامية
• • برنامج وطني للحد من الفاقد والهدر من الغذاء قائم على المعايير والتجارب العالمية والممارسات الجيدة
منع استعمال الموارد الطبيعية بطريقة غير سليمة ،الهدر الغذائي ،التركيز على أغذية محدودة
• •هيكل مناسب وآلية للتنسيق ونظام حوكمة لمؤسسات وسياسات وتشريعات األمن الغذائي
إيجاد نظام واضح للمسؤولية لجميع القضايا المتعلقة باألمن الغذائي .وتحديد األدوار والمسؤوليات المختلفة ووضع تسلسل قيادي واضح للمساءلة
• •استصدار قوانين أو تعديل القوانين المعمول بها حالي ًا
تهدف المبادرة تمكين الوزارة من تأدية مهامها بشكل أفضل وتحقيق اهدافها من خالل طلب تعديل األنظمة الحالية أو استصدار أنظمة جديدة
• •إنشاء شركة لتطوير وإدارة أسواق المنتجات الزراعية (الخضار ،الفواكه ،الماشية واألسماك)
إنشاء شركة لتطوير وإدارة األسواق المركزية للخضار والفواكه واألسماك والمواشي
• •تأسيس شركة جديدة لالستزراع المائي بالشركة مع القطاع الخاص
تطوير نظم مستدامة لإلنتاج ذو كفاءة عالية ورفع القيمة المضافة للمنتجات لتسهم في تنويع القاعدة االنتاجية للمملكة
• •دعم وتحسين أداء الجمعيات التعاونية الزراعية لزيادة مشاركة المزارعين.
لتحسين أداء الجمعيات التعاونية الزراعية في المملكة من خالل تقديم المساعدة التقنية لها

التعامالت اإللكترونية
• •فــي ظــل التحــدي الكبيــر والنمــو المتســارع ألنشــطة الــوزارة والتطــور الالمحــدود فــي مجــال تقنيــة المعلومــات تســعى الــوزارة إلــى تســخير كافــة اإلمكانــات للعمــل علــى تنفيــذ
بنيــة تحتيــة معلوماتيــة متفوقــة ومدعومــة بحزمــة شــاملة مــن الحلــول التقنيــة التــي تعــزز مــن فــرص التحــول بنشــاطات الــوزارة وخدماتهــا نحــو جيــل التعامــات اإللكترونيــة.
• •تم تطبيق لبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية داخل الوزارة في قطاعي الزراعة والمياه وجاري العمل على تطبيقه في باقي القطاعات في المناطق.
• •تم إطالق أنظمة تخطيط الموارد المالية واإلدارية وأنظمة المستودعات والمخازن ( )GRPبالوزارة.
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الخدمات الحكومية اإللكترونية
تم إعداد خطة استراتيجية للتقنية لإلدارة العامة لتقنية المعلومات في الوزارة بهدف التحول الى التعامالت الحكومية االلكترونية.
كخطــوة أولــى نحــو التحــول الــى التعامــات الحكوميــة اإللكترونيــة ،تــم اعتــداد اســتراتيجية إعــادة هندســة اإلجراءات/اجــراءات العمــل ()Business Process Reengineering
بهــدف تســهيل تحويــل اجــراءات العمــل والخدمــات الحاليــة المقدمــة للمســتفيدين مــن خدمــات ورقيــة إلــى خدمــات إلكترونيــة.
كما تعمل على تطوير الخدمات االلكترونية والتي تتضمن االنظمة التالية -:

•
•
•
•
•

		
موقع الوزارة على اإلنترنت
					
نظام بالغ
			
نظام متابعة المشاريع
			
نظام رخص حفر االبار
نظام محطات تحلية المياه

•
•
•
•

نظام محطات تنقية المياه
حساب الوزارة على تويتر
نظام التوظيف
نظام المعلومات الجغرافية

التحول الرقمي
• •تم االنتهاء من تطبيق نظام تخطيط الموارد المالية للوزارة (.))Enterprise Resource Planning (ERP
• •التكامل مع نظام المنافسات (تبادل) بالتعاون مع وزارة المالية.
• •وضــع اســتراتيجية يمكنهــا بــإذن اهلل مــن تحقيــق التحــول الرقمــي ورفــع كفــاءة الــداء وجــودة الخدمــات والمســاهمة فــي تهيئــة بيئــة عمــل ممكنــه لإلبــداع
والتميــز واإلنتــاج .
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وتحسين اإليراد
وكفـــــاءة األداء
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ترشيد االنفاق
يهــدف ترشــيد االنفــاق الــى تخفيــض التكاليــف التشــغيلية والرأســمالية ورفــع كفــاءة
االنفــاق بــدون التأثيــر علــى الجــودة والكفــاءة مــن خــال إيجــاد حلــول مبتكــرة لرفــع االداء
وتحقيــق الوفــورات الماليــة.
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كفاءة االنفاق
عملــت الــوزارة خــال العاميــن ( )2016 -2015علــى عــدد مــن المبــادرات التــي مــن شــأنها رفــع كفــاءة اإلنفــاق وتضمنــت هــذه المبــادرات النظــر فــي اإلجــراءات والسياســات
الموضوعــة وتعديلهــا لتتماشــى مــع أفضــل السياســات واإلجــراءات العالميــة .إضافــة إلــى اســتخدام األنظمــة التقنيــة الحديثــة وتقليــل االعتمــاد علــى األنظمــة اليدويــة  .وقــد
ســاهمت هــذه المبــادرات فــي رفــع كفــاءة اإلنفــاق حيــث لــم تتجــاوز نســبة المصــروف إلــى إجمالــي االعتمــادات(  )%67لجميــع األبــواب وذلــك عــن طريــق عــدة برامــج وهــى-:
• •إطالق مشروع هيكلة المشتريات والتوجه نحو الشراء المركزي
• •.إطالق برنامج كفاءة الطاقة لوزارة البيئة والمياه والزراعة
• •تطبيق نظام إدارة األصول والمخزون ()Barcoding
• •مراجعة العقود
• •تعديل السياسات واالجراءات بما يحقق رفع كفاءة االنفاق

االنفاق الرأسمالي
فيمــا يخــص ترشــيد االنفــاق الرأســمالي ،تــم فــي المرحلــة االولــى جمــع قائمــة المشــاريع الرأســمالية وتكاليفهــا ،لقطاعــات الــوزارة وشــركة الميــاه الوطنيــة والمؤسســة
العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة وباقــي قطاعــات الــوزارة ،لتحديــد االولويــات فــي المشــاريع مــع التركيــز علــى المشــاريع االكثــر تحقيقـ ًا للوفــورات ،وتصنيــف تلــك المشــاريع لتحديــد
الخيــار المناســب امــا تأجيــل المشــروع او المشــاركة مــع القطــاع الخــاص او تحســين نطــاق عمــل المشــروع او االســتمرار به،حيــث تــم تحديــد قائمــة ب ( )600مشــروع وتــم اختيــار(
 )230مشــروع منــه بإجمالــي متبقــي صــرف قــدره( )88،6مليــار ريــال تقريبــا .
ومــن جانــب اخــر تــم تخفيــض النفقــات التــي كانــت مقــرره إلنشــاء محطــة تحليــة لميــاه البحــر وشــبكة أنابيــب نقــل الميــاه ومعــدات الضــخ والمقــدرة بـــ(  ) 6مليــار ريــال
كمــا حقــق هــذا االنجــاز اســتدامة االمــداد بميــاه الشــرب للمنطقتيــن .وذلــك بإنشــاء حقــول ميــاه جوفيــه لتأميــن ميــاه الشــرب وقــد تحقــق ذلــك نتيجــة االســتعانة بمخرجــات
الدراســات التفصيليــة لمــوارد الميــاه الجوفيــة فــي متكــون (الوجيــد)،
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االنفاق التشغيلي
شكلت الوزارة فريق عمل مقابل مكتب ترشيد اإلنفاق ويجري العمل من خالل جمع المعلومات لتحديد فرص الترشيد الممكنة ،وتقييم الوفورات المتوقعة.
وتشير تقديرات إلى إمكانية ترشيد اإلنفاق التشغيلي لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة بما يزيد عن ثالثة مليارات ريال سعودي بحلول عام (2020م) ويشمل ذلك:
وفورات في فئات اإلنفاق الخاصة بأعمال الوزارة ،وتتمثل أفضل احتماالت التوفير في الحد من اإليرادات المفقودة
وفــورات فــي فئــات اإلنفــاق المشــتركة مــن خــال توحيــد معاييــر النفقــات غيــر المباشــرة بمــا يتوافــق مــع أفضــل الممارســات الحكوميــة فــي المملكــة (علــى ســبيل المثــال،
النفقــات علــى خدمــات تشــغيل وصيانــة المرافــق والســفر وفئــات اإلنفــاق األخــرى)
وتتمثل الخطوة القادمة بتطوير الخطة التفصيلية للمبادرات فرص الترشيد ورفع الكفاءة العتمادها والبدء بتنفيذها.

المحتوى المحلي
تســعى الــوزارة الــى تعظيــم المحتــوى المحلــي فــي مشــاريعها ومــن اهــم المبــادرات التــي تــرى الــوزارة ســتحقق توفيــر فــي المصروفــات ،مبــادرة معالجــة التســربات والتــي
تهــدف إلــى اســتبدال وتركيــب العــدادات وربطهــا بنظــام القــراءة عــن بعــد باعــداد مناطــق قيــاس الفاقــد والتحكــم بالتســربات ومراقبتهــا و معالجتهــا.

تحسين كفاءة التحصيل ورفع االيرادات
يجــري العمــل حالي ـ ًا مــع وحــدة تنميــة اإليــرادات غيــر النفطيــة بمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة مــن أجــل حصــر وتقديــر اإليــرادات ،وتعتــزم الــوزارة وضــع اســتراتيجية
تمكــن مــن زيــادة كفــاءة التحصيــل ورفــع اإليــرادات ،ســتبدأ دراســتها خــال العــام ( 2017م).
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ترشيد النفقات وتحسين اإليراد وكفاءة األداء

الموارد البشرية
• •التحول من إدارة شؤون الموظفين إلى الموارد البشرية وتحقيق المركز األول على مستوى الوزارات في عام (2016م)
• •البدء في مشروع التكامل مع وزارة الخدمة المدنية (توثيق).
• •البدء في تطبيق نظام التقييم والتعاقب الوظيفي.
• •ابتعاث موظفين من منسوبي الوزارة في مجال الزراعة
• •تدريب(  )171موظف في ( )20برنامج تدريبي خارج المملكة في مختلف المجاالت الزراعية واالدارية
• •اعتماد ( )14برنامج تدريبي لتدريب ( )1932موظف في مراكز التدريب الخاصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة
• •تدريب(  )2977موظف في(  )15برنامج تدريبي كما انها تشكل النسبة االعلى من اجمالي المتدربين بـنسبة %49
• •اعتماد(  )3برامج وتدريب ( )60موظف على برنامجين منها
• •االستفادة من برنامج التعامالت االلكترونية الحكومية (يسر) بتدريب ( )732موظف
• •تدريــب وتأهيــل ( )5951موظــف مــن خــال االســتفادة مــن برنامــج التدريــب الداخلــي والخارجــي باإلضافــة إلــى برنامــج االبتعــاث
وااليفــاد مقيمــة حســب الجــدول التالــي :
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ترشيد النفقات وتحسين اإليراد وكفاءة األداء

البرنامج

عدد البرامج

عدد المتدربين

الماجستير

9

الدكتوراه

0

بكالوريوس

2

الدكتوراه

0

التدريب الخارجي

20

171

مركز التدريب بالوزارة

14

1932

التدريب في معهد االدارة

13

3079

برامج

3

60

الحاسب االلي (يسر)

1

732

التدريب الخاص

3

30

االجمالي

58

5951

االيفاد

االبتعاث
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الخصخصة
واالستثمار
54

تهــدف الخصخصــة واالســتثمار الــى تخفيــف العــبء المالــي واإلداري عــن كاهــل الدولــة وتقديــم خدمــة
افضــل للمســتفيد وتركــز الــوزارة علــى رســم السياســات وتطويــر االســتراتيجيات.
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الخصخصة واإلستثمار
نشاط المطاحن في المؤسسة العامة للحبوب
أوشكت المؤسة العامة للحبوب على اإلنتهاء من برنامج تخصيص قطاع المطاحن من خالل تقسيمه إلى  ٤شركات مستقلة ومن ثم تم اإلنتهاء من اآلتي :
• •اإلنتهاء من تسكين الموظفين .
• •اختيار المستشار المالي لتقييم الشركات
• •بدء العمل التجريبي للشركات األربعة بداية من األول من يناير  ٢٠١٧م

الخدمات الزراعية
تــم التوجيــه مــن قبــل المقــام الســامي الكريــم باإســراع فــي اســتكمال مايلــزم لتأســيس شــركة لتقديــم الخدمــات الزراعيــة  ،حيــث تــم االنتهــاء مــن وضــع المقترحــات
لتقديــم خدمــات زراعيــة مســتدامة وبكفــاءة وفاعليــة بعــد دراســة شــاملة للوضــع الحالــي .
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الخصخصة واإلستثمار
المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
اعتمــدت لجنــة اإلســراع فــي الخصخصــة برنامــج تخصيــص المؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة ،بحيــث يتــم نقــل جميــع أنشــطة إنتــاج الميــاه مــن القطــاع العــام إلــى
القطــاع الخــاص وإســناد كافــة أنظمــة النقــل للمؤسســة العامــة لتحليــة الميــاه المالحــة وتعزيــز دورهــا فــي ضمــان أمــن اإلمــداد ( خطــة عشــر ســنوات )واألبحــاث والتطويــر
واالبتــكار ويجــري العمــل حاليــا علــى دراســة وتنفيــذ الخطــط التفصيليــة للتطبيــق .

نشاط توزيع المياه وتجميع مياه الصرف الصحي
تمــت الموافقــة علــى التوجهــات االســتراتيجية الخاصــة بتحســين تقديــم خدمــات توزيــع الميــاه وجمــع ومعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي بالمشــاركة مــع القطــاع الخــاص .وبــدأ
العمــل علــى دراســة شــاملة لتحديــد النمــوذج األمثــل لخصخصــة هــذا النشــاط يشــمل المناطــق وشــركة الميــاه الوطنيــة ،وذلــك باالســتعانة ببيــت خبــرة عالمــي متخصــص
فــي هــذا المجــال.
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خدمات العمالء
والفـوتـــــرة

58

تقــوم الــوزارة باتخــاذ إجــراءات تصحيحيــة لتحســين دقــة تطبيــق التعرفــة الجديــدة لخدمــات الميــاه
والصــرف الصحــي وتالفــي المعوقــات بدايــة التطبيــق ومراعــاة ضعــف البنيــة التحتيــة للفوتــرة وضعــف قواعد
البيانــات المتوفــرة ،وهنــاك تطــور ملمــوس فــي انتظــام عمليــة الفوتــرة .وتعمــل الــوزارة النتظــام عمليــة
الفوتــرة بشــكل دقيــق وشــهري لكافــة العمــاء.
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خدمات العمالء والفوترة
االستهالك االمثل
قامت الوزارة بوضع الضوابط المحددة إلصدار الفواتير بالتعريفة الجديدة للعدادات غير الجاهزة كما في الحاالت التالية :
• •العدادات غير الجاهزة أو التوصيالت بدون عداد.
• •المساكن والمنشآت التي لم يصدر لها أي فواتير سابقا إلى حين تهيئتها.
• •العمالء الذين تصلهم مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية السعودية (إلى حين معالجتها).
كمية مياه الشرب  2016 - 2009م (الكمية بالمليون متر مكعب)

السنة
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كمية المياه
الكمية مليون/م3

1985

442

2009

2123

2010

2283

2011

2423

2012

2527

2013

2731

2014

2874

2015

3025

2016

3129

خدمات العمالء والفوترة
جدول  : 3-1كمية مياه الشرب وعدد المشتركين بالمياه حسب المنطقة لعام 2016م (الكمية بالمليون متر مكعب)

المنطقة

كمية المياه مليون /م3

عدد المشتركين

الرياض

1032

104,280

مكة المكرمة

707

16,705

المدينة

184

118,566

القصيم

124

137,361

الشرقية

659

328,322

عسير

101

44,450

تبوك

71

80,000

حائل

56

87,002

الحدود الشمالية

24

26297

جازان

60

91,500

نجران

24

54,700

الباحة

34

41,458

الجوف

44

31,242

المجموع

3129

1,141,104
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خدمات العمالء والفوترة
البيانات التشغيلية لمحطات الصرف الصحي لكافة المناطق للعام (2016م).
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المنطقة

عدد محطات 2016

كمية المياه المعالجة م3

الرياض

18

400,306,450

64,726,180

مكة المكرمة

11

367,582,740

32,894,165

المدينة

2

86,016,630

4,208,450

القصيم

5

61,794,500

7,935,100

الشرقية

13

524,559,750

83,660,920

عسير

13

63,856,750

16,268,050

تبوك

2

52,012,500

766,500

حائل

2

14,879,955

602,250

الحدود الشمالية

3

6,168,500

292,000

جازان

9

12,470,225

2,390,385

نجران

2

1,908,950

1,697,250

الباحة

10

525,600

525,600

الجوف

2

12,227,500

36,500

المجموع

92

1,604,310,050

216,003,350

كمية المياه المعاد استخدامها م3

دعم مستحقي الضمان االجتماعي
صــدر أمــر ســامي كريــم بإقــرار توصيــة مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة بخصــوص دعــم مســتفيدي الضمــان االجتماعــي بدفــع جــزء مــن قيمــة فواتيــر الميــاه .وقامــت
الــوزارة بالتنســيق مــع وزارة العمــل والشــئون االجتماعيــة لوضــع الضوابــط الالزمــة لصــرف الدعم.

الفاقد من المياه
تعــد المملكــة العربيــة الســعودية مــن الــدول التــي تعانــي مــن نــدرة الميــاه  ،لــذا كان مــن الجديــر المحافظــة علــى الميــاه مــن الهــدر  ،وترشــيد االســتخدام األمــر الــذي أدى إلــى
تســليط الضــوء علــى الفاقــد مــن الميــاه والــذي تتجــاوز نســبته (  )%25علــى مســتوى المملكــة فــي حيــن أن الميــاه المنتجــة ســنوي ًا مــا يقــرب مــن ( )4مليــار م 3ســنوي ًا .
تــم طــرح وعــرض مبــادرة خفــض الفاقــد مــن شــبكات الميــاه فــي برنامــج التحــول الوطنــي بوضــع خطــة خمســية إلنشــاء وحــدات مراقبــة للميــاه المفقــودة باســتخدام
أجهــزة التحكــم والضغــوط وكشــف التســربات ،وذلــك بهــدف تقليــل الفاقــد مــن (  )%25إلــى(  )%15خــال خمــس ســنوات أي بتوفيــر نســبة مــا يعــادل( %)40مــن الميــاه المهــدرة
والتــي تقــدر ( )400مليــون م 3ســنوي ًا وتوفيــر مبالــغ انتاجهــا بمــا يزيــد عــن مليــاري ريــال ســنوي ًا .
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اإلنجازات والمشاريــع
حسب القطاع واألداء
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حققــت الــوزارة العديــد مــن اإلنجــازات وفقــ ًا لألهــداف المرســومة لهــا مــن خــال البرامــج والمشــاريع
المعتمــدة ،والتــي أدت إلــى تحســين كفــاءة األداء بصفــة عامــة فــي جميــع أوجــه األنشــطة والخدمــات التــي
تقدمهــا الــوزارة والتــي انعكســت باإليجــاب علــى قطاعــات الــوزارة.
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اإلنجازات والمشاريع
او ً
ال :قطاع البيئة
• •تم إطالق دراسة شاملة لتطوير استراتيجية البيئة
• •إعــداد وبنــاء اســتمارة تفتيــش بيئــي دقيقــة بمشــاركة خبــراء
للتفتيــش البيئــي وإعــداد وتشــغيل قاعــدة بيانــات جغرافيــة.
• • إعــداد تقريــر حالــة البيئــة فــي المملكــة ويعتبــر التقريــر األول والــذي
يصــف كامــل عناصــر البيئــة فــي المملكــة ومــدى تأثرهــا.
• • تــم تحديــد المهــام البيئيــة والحــوادث البيئيــة وتــم إقــرار تأســيس
صنــدوق لحمايــة البيئــة وتــم الرفــع بمحضــر فــي هيئــة الخبــراء بطلــب
اعتمــاد هــذا الصنــدوق.
• • إنشــاء وحــدات حمايــة للبيئــة مــن التلــوث لــدى الجهــات المؤثــرة علــى
البيئــة ،تلتــزم مــن خاللهــا باألنظمــة والمقاييــس والمعاييــر البيئيــة،
والحصــول علــى المعلومــات للحالــة البيئيــة للمنشــآت داخــل مرافقها
بشــكل مســتمر
• • تمكيــن مراقبــي حمايــة البيئــة مــن الدخــول إلــى المرافــق للتفتيــش،
ومراقبــة مســتويات التلــوث ،واالطــاع علــى تطبيــق النظــام العــام
للبيئــة .وتــم التفتيــش والمســح البيئــي لعــدد ( )11،480منشــأة
صناعيــة ،زراعيــة وتنمويــة.
• •خــال عــام (  2016م) تــم البــدء فــي التشــغيل التجريبــي لمركــز جــدة
اإلقليمــي لمعلومــات األرصــاد التشــغيلية لخدمــات المالحــة الجويــة.
والــذي يشــغل ســابقا مــن قبــل دولــة النمســا فــي اإلقليــم األوربــي
للــدول العربيــة
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• •إنهــاء كافــة اإلجــراءات الالزمــة والتــي تطلبتهــا المنظمــة العالميــة
لألرصــاد الجويــة ( )WMOوذلــك تمهيــدا للحصــول علــى االعتــراف
واالعتمــاد الرســمي مــن المنظمــة بمركــز جــدة اإلقليمــي للمنــاخ
()JRCC
• • إنهــاء كافــة اإلجــراءات الالزمــة والتــي تطلبهــا المنظمــة العالميــة
لألرصــاد الجويــة ( )WMOالعتمــاد المركــز اإلقليمــي لمراقبــة الجفــاف
واإلنــذار المبكــر الــذي قــد حصــل علــى موافقــة واعتمــاد مــن قبــل
اللجنــة الدائمــة لألرصــاد الجويــة بجامعــة الــدول العربيــة.
• • الحصــول عــام ( 2016م) علــى تجديــد االعتمــاد لشــهادة تطبيــق الجودة
علــى خدمــات األرصاد للمالحــة الجويــة 9001 ISO
• •عــدد رادارات الطقــس ( )14رادارا .بعــد االنتهــاء خــال عــام (2016م)
مــن تركيــب وتشــغيل رادار الطقــس بمطــار أبهــا اإلقليمــي وكذلــك
اســتالم رادار الطقــس بمطــار ينبــع.
• •الرفــع خــال عــام (2016م) بمشــروع نظــام خــاص باألرصــاد الجويــة
وهــو ُيــدرس حاليــا بمجلــس الشــورى
• • وضــع الخطــط اإلســتراتيجية الموحــدة ألعمــال األرصــاد الجويــة
والمنــاخ بــدول مجلــس التعــاون الخليجــي.
• • االنتهــاء مــن أرشــفة  %80مــن الســجالت المناخيــة التاريخيــة إلــى
ســجالت إلكترونيــة بمركــز جــده لحفــظ المعلومــات التاريخيــة.

اإلنجازات والمشاريع
ثاني ًا :قطاع المياه
• •البــدء بتنفيــذ ( )33ســداً مختلفــة األحجــام واألغــراض فــي كافــة مناطــق المملكــة بســعة ( )363،4مليــون متــر مكعــب ،وقــد تــم إنجــاز ( )6ســدود تبلــغ ســعتها
اإلجماليــة ( )82،8مليــون متــر مكعــب.
• • مشروع محطة التنقية على سد وادي عرده بمنطقة الباحة بطاقة (  )34،444م /3يوم بتكلفة ( )118مليون ريال .
• • مشــروع جلــب الميــاه لمحافظــة يدمــه والقــرى المجــاورة بمنطقــة نجــران بتكلفــة ( )318مليــون ريال ،ويشــمل تمديــد األنابيب بطــول ( )34كلم مــع الملحقات
مــن محطــات الضــخ والخزانــات وكامــل المرافــق ،وقــد بــدأ العمل في تشــغيله .
• • مشــروع توســعة محطــة تنقيــة ميــاه عرعــر بالحــدود الشــمالية بتكلفتــه ( )138مليــون ريــال ،ويشــمل حفــر اآلبــار وإنشــاء خطــوط النقــل ومحطــة التنقيــة
بطاقــة ( )25،000م /3اليــوم ،وقــد تعثــر المقــاول فــي التنفيــذ وســحب المشــروع وجــاري إعــادة ترســتيه.
• • مشروع إنشاء محطات تنقية المياه المصغرة في مختلف المناطق ،وقد تم إكمال تنفيذ ( )5محطات بطاقة ( )300م /3يوم للمحطة .
• •مشــروع تنفيــذ محطــة تنقيــة الميــاه بمدينــة التدريــب لألمــن والحمايــة بالحــرس الملكــي بطاقــة ( )5،000م/3يــوم بتكلفــة ( )32،9مليــون ريــال ،وقــد بــدأ تشــغيل
المشروع .
• • مشروع إنشاء ( )6برك لحصاد األمطار وتجميع مياه السيول بمنطقة مكة المكرمة بتكلفة ( )21،6مليون ريال ،وقد اكتمل تنفيذ خمسة منها .
• • مشروع إنشاء مصائد الرسوبيات المرحلة الثالثة بتكلفة ( )53،2مليون ريال على عدد من السدود الكبيرة بمنطقة جازان .
• • مشــروع توريــد وتركيــب أجهــزة الرصــد والمتابعــة للســدود الكبيــرة بتكلفــة ( )33،9مليــون ريــال .نشــاط التوزيــع للميــاه للحــد مــن اســتهالك الميــاه فــي
المملكــة
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جدول يوضح مشاريع محطات المعالجة لكل منطقة

المنطقة
منطقة الرياض

مكة المكرمة

المدينة المنورة

المنطقة الشرقية

عسير

تبوك

القصيم
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اإلجمالي التراكمي
حتى نهاية العام المالي 2016

البيان

المنجز خالل العام المالي 2016

عددها (محطه)

0

18

طاقتها (م/3يوم)

0

1437000

المياه المعالجة (م/3سنه)

0

400306450

عددها (محطه)

0

11

طاقتها (م/3يوم)

0

1489000

المياه المعالجة (م/3سنه)

0

367582740

عددها (محطه)

0

2

طاقتها (م/3يوم)

0

300000

المياه المعالجة (م/3سنه)

0

86016630

عددها (محطه)

0

13

طاقتها (م/3يوم)

0

916590

المياه المعالجة (م/3سنه)

0

524559750

عددها (محطه)

0

13

طاقتها (م/3يوم)

0

221750

المياه المعالجة (م/3سنه)

0

63856750

عددها (محطه)

1

2

طاقتها (م/3يوم)

16000

106000

المياه المعالجة (م/3سنه)

2500

52012500

عددها (محطه)

0

5

طاقتها (م/3يوم)

0

235000

المياه المعالجة (م/3سنه)

0

61794500

اإلنجازات والمشاريع

المنطقة
حائل

الحدود الشمالية

البيان

المنجز خالل العام المالي 2016

عددها (محطه)

1

2

طاقتها (م/3يوم)

6300

81300

المياه المعالجة (م/3سنه)

500

14879955

عددها (محطه)

1

3

طاقتها (م/3يوم)

8000

32000
6168500

المياه المعالجة (م/3سنه)
الباحة

عددها (محطه)

2

10

طاقتها (م/3يوم)

16300

17900
525600

المياه المعالجة (م/3سنه)
الجوف

جازان

نجران

اإلجمالي التراكمي
حتى نهاية العام المالي 2016

عددها (محطه)

0

2

طاقتها (م/3يوم)

0

36000

المياه المعالجة (م/3سنه)

0

12227500

عددها (محطه)

0

9

طاقتها (م/3يوم)

0

51160

المياه المعالجة (م/3سنه)

0

12470225

عددها (محطه)

0

2

طاقتها (م/3يوم)

0

60250

المياه المعالجة (م/3سنه)

0

1908950
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اإلنجازات والمشاريع
أراض زراعية خارج المملكة والحد من زراعة القمح .
• •شراء
ٍ
• •استثمار بقيمة مليار ريال سعودي في عدادات المياه المنزلية .
• •برامج معالجة وإدارة مياه الصرف الصحي .
• •التوعيــة بأفضــل الطــرق الســتهالك الميــاه وترشــيد االســتخدام بتطبيــق العقوبــات الــواردة فــي نظــام ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة وإعــادة اســتخدامها  ،علــى
كل مــن يتخلــص مــن ميــاه الصــرف الصحــي غيــر المعالجــة فــي قنــوات الــري والصــرف أو مــن يســتخدم الميــاه المعالجــة فــي غيــر مــا خصصــت لــه ،حســب مــا ورد
فــي نظــام ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة وإعــادة اســتخدامها الصــادر بالمرســوم الملكــي تاريــخ  1421 /2 /13هـــ والئحتــه التنفيذيــة .
• •تم إنشاء وتطوير وتوسعة العشرات من حقول مياه الشرب الشاملة في كافة مناطق المملكة وأيضا آالف من مشاريع مياه الشرب المصغرة.
وفي ما يلي قائمة بعدد المشاريع الشاملة في مختلف مناطق المملكة ،والطاقة اإلنتاجية لكل منطقة.
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جدول بعدد المشاريع الشاملة في مختلف مناطق المملكة ،والطاقة االنتاجية لكل منطقة

المنطقة

عدد المشاريع الشاملة

اجمالي اإلنتاج م/3يوم

الرياض

16

1,134,091

مكة المكرمة

0

0

المدينة المنورة

7

182,000

المنطقة الشرقية

4

365,455

عسير

1

63,636

تبوك

5

210,906

القصيم

12

650,000

حائل

4

498,182

الحدود الشمالية

1

65,455

الباحة

3

27,818

الجوف

2

117,727

جازان

2

65,455

نجران

3

122,045

االجمالي

60

3,502,770
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اإلنجازات والمشاريع
وقــد تــم إنجــاز حفــر (  ) 62بئــرا ً خــال العــام الماضــي ،لتأميــن ميــاه الشــرب فــي مختلــف مناطــق المملكــة بتكلفــة بلغــت نحــو( )35.000.000ريــال  ،وســوف تســاهم هــذه اآلبــار فــي
توفيــر مــا يقــدر بحوالــي ( 60ألــف م/3يوميـ ًا) مــن ميــاه الشــرب ،وفمــا يلــي قائمــة باآلبــار المنفــذة.

المنطقة
الرياض

16

1,134,091

مكة المكرمة

0

0

المدينة المنورة

7

182,000

المنطقة الشرقية

4

365,455

عسير

1

63,636

تبوك

5

210,906

القصيم

12

650,000

حائل

4

498,182

الحدود الشمالية

1

65,455

الباحة

3

27,818

الجوف

2

117,727

جازان

2

65,455

نجران

3

122,045

60

3,502,770

اإلجمالي
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عدد االبار المنجزة

اجمالي اإلنتاج م/3يوم

اإلنجازات والمشاريع
تســاهم الســدود المقامــة ألغــراض الشــرب فــي مســاندة مصــادر الميــاه األخــرى لتوفيــر االحتيــاج اليومــي لميــاه الشــرب فــي عــدد مــن المــدن والقــرى والهجــر فــي كل مــن
منطقــة (مكــة المكرمــة ،عســير ،الباحــة ،جــازان ،نجران)،الجــدول والرســم أدنــاه يوضــح عــدد الســدود والطاقــة اإلنتاجيــة التــي توفرهــا فــي كل منطقــة.

المنطقة

عدد السدود

اجمالي اإلنتاج م/3يوم

مكة المكرمة

6

197,000

عسير

7

217,000

الباحة

4

30,800

جازان

3

210,000

نجران

1

14,655

18

480,455

اإلجمالي

73

اإلنجازات والمشاريع
نشاط توزيع المياه

(الرياض  -جدة  -مكة المكرمة  -الطائف)

• •ارتفاع المتوسط اليومي إلمدادات المياه من ( )4،163مليون متر مكعب في عام (2015م)م إلى ( )4،322مليون متر مكعب في عام (2016م).
• •ارتفعــت كميــة ميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة مــن ( )1،926مليــون متــر مكعــب فــي عــام (2015م) إلــى ( )2،102مليــون متــر مكعــب فــي عــام (2016م) رفــع الطاقــة
التخزينيــة لمدينــة مكــة المكرمــة والمشــاعر المقدســة بقــدر ( )760ألــف متــر مكعــب.
• •تم االنتهاء من تنفيذ عدد ( )33مشروع وبقيمة تجاوزت ( )3مليار ريال سعودي خالل عام (2016م).
• •تم تنفيذ أكثر من ( )34ألف توصيلة صرف صحي وأيض ًا أكثر من ( )16ألف توصيلة مياه.
• •وتنفيذ أطوال تجاوزت ( )300كم صرف صحي وكذلك ( )450كم مياه.
• •كما تم زيادة طاقة الخزن االستراتيجي بمقدار ( )1360متر مكعب لمواجهة الطلب المتنامي على المياه.
• •زيادة سعة محطات المعالجة بمقدار ( )230ألف متر مكعب يومي ًا.
• •تطبيق إجراءات تأهيل المقاولين في نظام الـ (.)ERP
• •تطبيــق المرحلــة األولــى للفاتــورة الرقميــة ابتــداء مــن قــراء العــداد )عــن طريــق العــدادات الذكيــة  )AMRوحتــى اســتالم وتســديد العميــل للفاتــورة بشــكل آلــي
متكامــل
• •تطبيــق نظــام كومبــاس علــى مدينتــي مكــة والطائــف والــذي يحتــوي علــى حوالــي ( )20نظــام منهــا (نظــام الفوتــرة وخدمــات العمــاء والموبيليتــي والفــرع
االليكترونــي .)..
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اإلنجازات والمشاريع
نشاط انتاج المياه
اإلنتاج :
يتــم إنتــاج الميــاه المحــاة مــن محطــات التحليــة البالغــة ( )29محطــة فــي المملكــة والمنتشــرة علــى الســاحلين الشــرقي والغربــي ،وقــد بلغــت كميــة الميــاه المحــاة
المنتجــة فعليــا خــال العــام 1437/1438هـــ (2016م) حوالــي ( )1335مليــون متــر مكعــب وبزيــادة نســبتها ( %)13،4مقارنــة بالعــام الســابق ،حيــث تــم إنتــاج ( )557مليــون متــر مكعــب
مــن محطــات الســاحل الغربــي وبنســبة ( %)41،7مــن إجمالــي إنتــاج محطــات التحليــة و( )777مليــون متــر مكعــب مــن محطــات الســاحل الشــرقي وبنســبة ( %)58،2فيمــا بلغــت
كميــات الطاقــة الكهربائيــة المولــدة مــن محطــات التحليــة (2016م) حوالــي ( )41مليــون ميجــاوات ســاعة ،حيــث تــم توليــد ( )7،8مليــون ميغــاوات ســاعة مــن محطــات الســاحل
الغربــي بنســبة ( %)19،1مــن إجمالــي التوليــد للمؤسســة وتوليــد ( )33،3مليــون ميجــاوات ســاعة مــن محطــات الســاحل الشــرقي بنســبة (. %)80،9

النقل :
يتــم نقــل الميــاه المحــاة إلــى الجهــات المســتفيدة عبــر خطــوط أنابيــب يبلــغ طولهــا اإلجمالــي حوالــي (  )7،369كيلــو متــر ،بقطــر يتــراوح مــا بيــن ( ) 80-8بوصــة ،ويتــم ضــخ
الميــاه عبــر ( )56محطــة لضــخ الميــاه إلــى خزانــات الميــاه البالــغ عددهــا ( )286خزانـ ًا  ،باإلضافــة إلــى(  )16محطــة لخلــط ميــاه التحليــة بالميــاه الجوفيــة و( ) 8محطــات طرفيــة.

المشاريع :
 1.1االنتهاء من محطة رأس الخير لتحليه المياه والطاقة الكهربائية
 2.2تنفيذ نظام نقل مياه الطائف  ،الباحة
 3.3مشروع تصنيع وتوريد خطوط التغذية الجديدة لمدينه الرياض
 4.4جهوزية نظام نقل مياه ينبع  ،المدينة (المرحلة الثالثة)
 5.5االستالم االبتدائي لمشروع خزاني التوازن في مربة سعة ( 30،000م )3لكل خزان.
 6.6االســتالم االبتدائــي الجزئــي لمشــروع تصميــم وتوريــد وتنفيــذ محطــة التحويــل ينبــع(  )3جهــد ( )380كيلــو فولــت ومحطــات التحويــل إليصــال الطاقــة الكهربائيــة
لمحطــات الضــخ لنظــام نقــل ميــاه ينبــع  ،المدينــة المنــورة (المرحلــة الثالثــة) (المجموعــة األولــى) الرامــي لتشــغيل وحــدة ميــاه بقــدرة ( 92،000م )3مــع بدايــة 2017م.
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ثالث ًا :قطاع الزراعة
التنمية الزراعية :
التركيــز علــى االســتغالل األمثــل للمــوارد الطبيعيــة والمحافظــة عليهــا وتحســين الكفــاءة االقتصاديــة التســويقية الزراعيــة ،تــم الترخيــص إلنتــاج المحاصيــل الزراعيــة ذات
االســتهالك األقــل للميــاه خاصــة التــي تتمتــع المملكــة بميــزة نســبية فــي إنتاجهــا ،حيــث تــم فــي عــام (2016م) الترخيــص لعــدد ( )15مشــروع إلنتــاج الخضــار فــي البيــوت المحميــة
بطاقــة إنتاجيــة تتجــاوز  90ألــف طــن خضــار ســنوي ًا ،كمــا تــم الترخيــص لعــدد ( )60مشــروع إلنتــاج الدجــاج الالحــم بطاقــة إنتاجيــة ســنوية تصــل إلــى ( 150مليــون طيــر فــي الســنة)،
إضافــة إلــى مشــاريع أمهــات الدواجــن ،والفقاســات ،المســالخ اآلليــة ،والترخيــص لعــدد ( )5مشــاريع لمســتودعات التبريــد والتجميــد بطاقــة إجماليــة قدرهــا ( )45ألــف طــن وغيرهــا.
تــم إعــداد آليــة لتنفيــذ ضوابــط تطبيــق قــرار إيقــاف زراعــة األعــاف الخضــراء التــي تزيــد عــن ( )50هكتــارا ً وتقــع فــي الرفــع الرســوبي وتعتمــد علــى ميــاه جوفيــة والصــادر بقــرار
مجلــس الــوزراء رقــم(  )39وتاريــخ 16/1/1438هـــ حيــث تــم االنتهــاء مــن تحديــد أنــواع المحاصيــل الزراعيــة التــي تدخــل ضمــن نطــاق األعــاف الخضــراء المحظــور زراعتهــا وتحديــد
بدائــل زراعــة األعــاف الخضــراء واســتكمال المســح التقنــي الميدانــي لمــزارع األعــاف الخضــراء فــي المملكــة تمهيــدا ً لبنــاء قاعــدة معلومــات متكاملــة عــن مــزارع األعــاف
الخضــراء فــي المملكــة.
• •بدء العمل على إعداد آلية للحد من الفاقد والهدر في الغذاء
• • مشروع زراعة األشجار البديلة للقات ودعم المنتج النهائي بجازان
• • تطوير الممارسات الزراعية ورفع مستوى معارف ومهارات المزارعين والفنيين واألخصائيين الزراعيين
• • إعداد التركيبة المحصولية االستراتيجية للمملكة
• • تشغيل مركز الزراعة المستدامة
• • إعداد المواصفات القياسية للتمور الرئيسية بالمملكة
• • تأهيل وتطوير المدرجات الزراعية في الجنوب الغربي
• • االنتهاء من إعداد سياسة الزراعة العضوية في المملكة
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• • تطوير برنامج متكامل للوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها
• • صرف إعانات زراعية بقيمة ( )83.9مليون ريال
• •عدد الحيازات الزراعية ( )261642حيازة ( تقدر مساحة هذه الحيازة المنزرعة بـ ( )1050954هكتار.
• •عدد المشتغلين في القطاع الزراعي(  )909700فرد.
• •القطاع يوفر حوالي(  %)30من مجمل األغذية المتاحة لالستهالك في المملكة.
• •القيام بزيارات ميدانية بغرض رقع مستوى األداء والخدمات واتخاذ الحلول المناسبة للتحديات التي تواجه مسيرة العمل.
• •التنســيق مــع وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة بهــدف التغلــب علــى التحديــات والصعوبــات التــي تواجــه المســتثمرين فــي القطــاع الزراعــي فــي برنامــج نطاقــات،
حيــث تــم االتفــاق علــى خفــض نســب التوطيــن إضافــة إلــى التنســيق مــع المختصيــن فــي وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة لحــل مواضيــع أخــرى خاصــة بالعمالــة
الزراعيــة وشــؤونها.
• •اســتكمال المســح التقنــي الميدانــي لمــزارع األعــاف الخضــراء فــي المملكــة تمهيــداً لبنــاء قاعــدة معلومــات متكاملــة عــن مــزارع األعــاف الخضــراء فــي
المملكــة.
• •االنتهاء من دليل الضوابط واإلجراءات المنظمة لمشاريع الدواجن في المملكة.

كميات الخضروات والفاكهة المفسوحة من قبل الحجر النباتي
السنوات

الخضروات

الفاكهة

2014

602797

1071130

2015

666773

1177890

2016

481936

2951269

المصدر :إدارة الحجر النباتي
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خدمات الوزارة في مجال مكافحة اآلفات الزراعية ٢٠١٦م
اإلدارات العامة والمديريات الزراعية

كمية المبيدات
المستهلكة بالطن

اجمالي المساحة
المعالجة بالهكتار

عدد األشجار المعالج

عدد مواطير الرش

عدد العاملين الفنيين

اجمالي المبيدات
المستهلكة خالل
عدد العاملين العمال
 2016. 2015. 2014بالطن

االدارة العامة بمنطقة الرياض

77.94

644411

3429417

142

51

196

239.06

االدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة

10.81

3275

129532

35

24

36

36.16

االدارة العامة بمنطقة المدينة المنورة

25.79

275600

986560

33

16

24

84.00

االدارة العامة بمنطقة القصيم

26.82

110873

497440

51

35

45

106.29

االدارة العامة بالمنطقة الشرقية

46.33

323402

359101

105

10

47

125.98

االدارة العامة بمنطقة عسير

11.55

5276

476587

46

23

41

35.86

االدارة العامة بمنطقة الجوف

13.65

4802

1174815

13

5

7

49.27

االدارة العامة بمنطقة الباحة

19.00

4600

99100

33

4

13

51.50

االدارة العامة بمنطقة حائل

20.00

15000

1200000

38

7

6

51.00

االدارة العامة بمنطقة جازان

3.92

2668

210173

14

8

9

10.10

االدارة العامة بمنطقة نجران

1.42

1120

30020

4

2

6

4.18

االدارة العامة بمنطقة تبوك

7.64

3746

368371

13

4

14

17.48

االدارة العامة بمنطقة الحدودالشمالية

1.22

509

44160

6

4

3

4.47

المجموع

266.09

1395281

9005276

533

193

447

815.35

المصدر  :االدارة العامة لصحة ووقاية النبات
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اإلعانات الممنوحة للمزارعين عن طريق الوزارة حسب المناطق الرئيسية بالمملكة خالل الفترة من  1438/37 - 1437/36هـ
1438- 1437هـ
المناطق

تمور

فسائل نخيل

حبوب

تمور

فسائل نخيل

حبوب

الرياض

8927

0

0

8400

0

0

مكة المكرمة

2456

462

2035

2444

498

648

المدينة المنورة

5564

0

0

5118

0

0

القصيم

11323

0

0

11032

0

0

الشرقية

8287

0

0

7410

0

0

عسير

11320

0

0

11686

0

0

تبوك

5907

0

0

4022

0

0

حائل

5991

0

0

4598

0

0

الحدود الشمالية

13

0

0

9

0

0

جازان

0

657

8520

0

677

14569

نجران

3651

0

3346

938

0

3091

الباحة

711

0

0

60

0

0

الجوف

4704

0

0

4520

0

0

68854

1119

13901

60237

1175

18308

المجموع
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143٧- 143٦هـ

83874

79720
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اإلرشاد الزراعي
• •األنشــطة التوعويــة واإلرشــادية والحقليــة والزيــارات الميدانيــة للمزارعيــن وااللتقــاء بهــم والمشــاركة فــي المهرجانــات وتوصيــل المعلومــات الصحيحــة وإيجاد
الحلــول لهــم ،وتدريبهــم عملي ـ ًا علــى العمليــات اإلنتاجيــة للمحاصيــل وســبل الوقايــة والمكافحــة لآلفــات الزراعيــة واالســتخدام اآلمــن للمبيــدات ،وأســاليب
الــري الحديثــة ،وفــي مجــال تربيــة النحــل وأعمــال الكشــف والمكافحــة آلفــات النخيــل الــذي كان لــه دور فــي دعــم فــرق المكافحــة لتحقيــق نتائــج أفضــل.
• •تنمية مهارات العاملين في الدورات التدريبية وتطوير أدائهم،
• •الحفــاظ علــى النباتــات التــي تشــتهر بهــا كل منطقــة مــن مناطــق المملكــة مثــل نبــات الطلــح فــي منطقــة الغــاط والزلفــي ونبــات البــان العربــي والســدر فــي
منطقــة المدينــة المنــورة ونبــات المورنجــا فــي محافظــة ونبــات الســدر فــي الباحــة وعســير
• •نشر األصناف المحسنة من النحل واإلشراف على محطات تربية ملكات النحل.

مكافحة الجراد الصحراوي والبعوض الناقل لحمى الضنك وحمى الوادي المتصدع
• • الحد من تكاثر الجراد الصحراوي وتحوله إلى أسراب بمناطق التكاثر الشتوي.
• •الحد من احتمالية انتقال أسراب الجراد عبر حدود الدول المجاورة.
• •الحد من تكاثر البعوض الناقل لمرض حمى الضنك .
• •حماية الثروة الحيوانية بمكافحة البعوض الناقل لمرض حمى الوادي المتصدع.
• •عدم ظهور إصابات بشرية بحمى الوادي المتصدع خالل عام (2016م) .
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الثروة الحيوانية
المختبرات البيطرية
• •االنتهاء من استكمال العمليات اإلنشائية لمختبرات التشخيص البيطري في كل من (تبوك/الحدود الشمالية/جازان/عسير /الباحة)
• •االنتهاء من تأهيل مختبرات التشخيص البيطري في مناطق المملكة
• • فحص وتشخيص ( )44،000عينة في مختبر التشخيص بالرياض.
• • فحص وتشخيص ( )164،000عينة في مختبرات المحاجر
• • إنتاج  36مليون جرعة من اللقاحات الفيروسية
• • إنتاج  44مليون جرعة من اللقاحات البكتيرية

السيطرة على األمراض الحيوانية
برنامــج مكافحــة الحمــى القالعيــة  /برنامــج مكافحــة الحمــى المالطيــة  /برنامــج مكافحــة حمــى الــوادي المتصــدع  /برنامــج األمــن الوقائــي لمشــاريع الثــروة الحيوانيــة /
مشــروع االســتقصاء والمكافحــة لفيــروس كورونــا /مشــروع مكافحــة األمــراض الوبائيــة /مكافحــة مــرض الجلــد العقــدي  /مكافحــة مــرض الســل البقــري  /مكافحــة نواقــل
األمــراض البيطريــة  /مكافحــة أمــراض الدواجــن .

مشاريع وبرامج أخرى
• • برنامج تأمين األدوية البيطرية
• • مشروع التخلص من النفايات الطبية
• • مشروع الترقيم اإللكتروني لإلبل
• • برنامج مكافحة الهرمونات ومتبقيات المضادات الحيوية
• • برنامج فرق الحج البيطرية
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أعمال الفرق البيطرية لحج عام 1437هـ

(أعمال الفرق البيطرية المنجزة)

إجمالي عدد الحيوانات المفسوحة والغير المفسوحة من المنافذ الخمسة
إجمالي عدد الحيوانات المفسوحة

1,529,622

إجمالي الفسوحات

6,879

إجمالي عدد الحيوانات الغير مفسوحة

31,547

إجمالي األرساليات المرفوضة

355

تقرير الطبيب البيطري المكلف بالكشف على أغنام اإلعاشة بمقر اإلمارة بالمشاعر بالتالي
إجمالي عدد األغنام التي تم الكشف
عليها قبل الذبح (رأس)
31,547

البيان

العدد

حري

سواكني

استبعاد سواكني إلصابته بمرض السل

75

70

75

استبعاد كبد لإلصابة بطور الديدان الشريطية

75

نوع األغنام

تم سحب عينات دم متجلط وغير متجلط عشوائية بعدد ( )٢٣٦عينة ووردت نتائج الفحص من مختبر التشخيص البيطري بجدة كالتالي:

سلبي

اسم المرض

إيجابي

التسمم الدموي

12

224

الحمى المالطية

-----

226

طاعون المجترات الصغيرة

135

101

الحمى القالعية

49

187

اللسان األزرق

64

82
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اإلنجازات والمشاريع
الثروة السمكية
• •زيادة اإلنتاج من االستزراع المائي بأكثر من(  )١٠مليون كجم خالل ٢٠١٦م بأسعار ال تتجاوز(  )٢٦ريال للكيلو
• •حصول أكثر من( ِ )% ٨٠من مشاريع االستزراع المائي على أفضل شهادات االستزراع المائي على مستوى العالم
• • إعداد أطلس كامل للبحر األحمر يساعد على اختيار المواقع المالئمة لالستزراع السمكي باألقفاص العائمة
• • االنتهــاء مــن إعــداد خارطــة طريــق إلنتــاج تقنيــات الطحالــب التــي قــد تســاعد فــي االبتــكار لتقليــل التكلفــة اإلنتاجيــة لألعــاف الســمكية التــي تشــكل(  )% ٧٠مــن
تكلفــة الوحــدة اإلنتاجيــة
• • االنتهاء من(  )% ٩٥من المعايير واالشتراطات البيئية لالستزراع المائي
• • توقيــع اتفاقيــة مــع شــركات متخصصــة إلنشــاء مشــروعين نموذجييــن للزراعــة بنظــام االكوابنيــك والبيوفلــوك ليكــون نــواة إرشــادية للمســتثمرين الراغبيــن
فــي الدخــول بهــذا المجــال
• • االنتهــاء مــن إنشــاء وتطويــر أربعــة مرافــئ منتشــرة علــى ســواحل المملكــة وتشــجيع المواطنيــن الســعوديين لالنخــراط فــي مهنــة الصيــد المباشــرة وغيــر
المباشــرة
• • االنتهــاء مــن الدراســات الفنيــة واالقتصاديــة إلنشــاء شــركة عمالقــة فــي مجــال االســتزراع الســمكي تكــون نواتهــا بعــض الشــركات العمالقــة فــي الصناعــات
الغذائيــة
• • انجــاز(  )% ٨٠مــن إعــداد الخطــة الوطنيــة لتشــجيع النمــط االســتهالكي للمنتجــات البحريــة المســتذرعة ورفــع نســبة االســتهالك المحلــي للمنتجــات البحريــة
مــن( ) ١١٫٥كجــم للفــرد /ســنة الــى المعــدل العالمــي () ١٩٫٥كجــم للفــرد /ســنة.

84

اإلنجازات والمشاريع
أعداد القوى العاملة فى صيد األسماك خالل الفترة  1438 / 37 - 1416/15هـ

اعمال الصيد

اإلجمالي

السنوات

الصيادين

 1416/15هـ

6622

 1417/16هـ

6111

2209

 1418/17هـ

6236

1881

 1419/18هـ

6352

1934

12061

 1420/19هـ

7246

1854

12580

21680

 1421/20هـ

6966

1771

13354

22091

 1422/21هـ

8174

1719

14286

24179

 1423/22هـ

8699

1753

14718

25170

 1424/23هـ

9259

1647

15960

26866

 1425/24هـ

9540

1684

16816

28040

 1426/25هـ

9207

1783

16996

27986

 1427/26هـ

9899

1764

16234

27897

 1428/27هـ

9900

1775

16400

28075

 1429/28هـ

9915

1995

16200

28110

1431/30هـ

1000

2025

16200

28225

1432/31هـ

10050

2105

16200

28355

1433/32هـ

10270

2100

16331

28701

1434/33هـ

9465

2147

16698

28310

1435/34هـ

9379

2117

16409

27905

1436/35هـ

9881

2155

15422

27458

1437/36هـ

9639

2964

17112

29715

1438/37هـ

7282

2413

14771

24466

سعودي

غير سعودي

2069

11772

20463

12006

20326

12122

20239
20347
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اإلنجازات والمشاريع
قطاع الري
• •إعادة الهيكلة التنظيمية لهيئة الري والصرف والتي تهدف إلى:
• •تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها واستغاللها االستغالل األمثل
• • رفع كفاءة والخدمات المساندة
• • رفع اإلنتاجية وكفاءة األداء الفني
• • المحافظة على سالمة البيئة وضمان تحقيق االستدامة
• •حاز مصنع تعبئة التمور باإلحساء التابع للهيئة على شهادة اآليزو من قبل الشركة الدولية للجودة و السالمة (  ) 2005- 22000نظام إدارة سالمة الغذاء.
• • تطبيق أنظمة الري الحديث في ( )557مزرعة
• • دعــم برنامــج شــراء التمــور مــن مختلــف مناطــق المملكــة لصالــح برنامــج الغــذاء العالمــي وتقديــم اإلعانــات الحكوميــة داخــل و خــارج المملكــة ,الكميــة
المســتهدفة (25،000طــن )
• • تكثيف الرقابة والمتابعة على مشروع نقل المخلفات
• • االستمرار في نقل األنقاض المتراكمة في المناطق الزراعية التي بلغت ( )42.520ألفم، 3باإلضافة إلى رفع ( )732حيوانا ًنافق ًا.
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اإلنجازات والمشاريع
بيانات إحصائية عن نشاط هيئة الرى والصرف باإلحساء لعام  1438 / 37هـ
موقع
المشروع

المساحة اإلجمالية (هكتار)

كمية
المياه
المضخة
بالمليون م

العدد

السعة م3

أطوال
الطرق
الزراعية
بالكم

عدد
اآلبار

عدد المزارع
التى يخدمها
المشروع

عدد الزيارات
الميدانية
اإلرشادية

1525

1224

102

3

42000

2000

34

24955

14011

43000

16

14

-

33000

16

571

512

6

1

-

15

7

1852

846

5

50,000

94

18

1852

70

23

92000

35109

75

29230

15439

طول
طول
قنوات الري قنوات الصرف
بالكم
بالكم

عدد
وحدات
الضخ

الكلية

مروية

االحساء

9088.6

7429

73,612

القطيف

560

335

12

48000

األفالج

190

164

2424628

7

-

دومة الجندل

1600

925

114

81

121.5

3

اإلجمالي

11439

8853

2498366

49613

44345.5

127

خزانات المياه
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اإلنجازات والمشاريع
مركز مكافحة الجراد واآلفات المهاجرة
تــم خــال عــام (2016م) أعمــال استكشــاف آلفــات الجــراد الصحــراوي بمســاحة وقدرهــا ( )181الــف هكتــار ،ايضــا اعمــال المكافحــة االرضيــة لمكافحــة الجــراد الصحــراوي
بمعالجــة مســاحة ( )8255هكتــار واعمــال مكافحــة جويــة بمســاحة معالجــة قدرهــا( ) 71الــف هكتــار وذلــك بمشــاركة معاييــر الصحــة والســامة وبرنامــج اعــداد الخرائــط
ومركــز مكافحــة الجــراد بدولــة االمــارات.

88

اآلفة

عدد الطلعات

عدد الساعات

المساحة المعالجة

كمية المبيد

الجراد

7

185

452

400

البعوض (الضنك)

95

200

43800

14170

البعوض (المتصدع)

282

397.5

76450

76450

اإلنجازات والمشاريع
مدخالت مكافحة اآلفات الزراعية
• •تأمين وتوزيع  90طن من المبيدات الزراعية و  200جهاز رش مبيدات .
• • توزيع عدد  10،000مصيدة لونية لمكافحة الذبابة البيضاء والتربس وتدريب العاملين عليها .

إنجازات قطاع األراضي
• •إعادة دراسة أسعار تأجير واستثمار األراضي الخاضعة إلشراف الوزارة لتعظيم اإليرادات بالوزارة.
• •إنجاز قرارات التمليك لعدد ( )١١٨٤قرار ،وتوزيع أراضي وفق نظام األراضي البور بعد التحقق من جدية استثمار من وزعت عليهم.
• •البدء في مشروع حصر األراضي المميزة لالستثمار ( )100موقع على مستوى المملكة «المرحلة األولى» .
• •تخصيص ( )٢٨موقع ًا لعدد من القطاعات التنموية والخدمية في عدد من مناطق المملكة بمساحة تجاوزت ( )10ماليين متر مربع.
• •توثيق أراضي خاضعة تحت إشراف الوزارة بمساحة تجاوزت ( )35مليون م. ٢
• •تأجير ( )٣٦موقع ًا ألغراض استثماريه في مشاريع الدواجن ومصانع لألعالف والمستشفيات والعيادات البيطرية والمناحل .
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اإلنجازات والمشاريع
اإلنتاج العضوي
صــدرت الموافقــة علــى سياســة الزراعــة العضويــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية بقــرار مــن مجلــس الــوزراء رقــم ( )324وتاريــخ 1437/8/2هـــ .وتتمثــل أهــداف سياســة
الزراعــة العضويــة بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي :
• • إنتاج الغذاء اآلمن ذي الجودة العالي مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية.
• • المساهمة في زيادة عدد المزارع العضوية لرفع مستوى اإلنتاج العضوي
• • المحافظة على مياه الري في الزراعات العضوية وترشيد استهالكها.
• • انجاز تحديث الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة العضوية

مركز النخيل والتمور
تــم اعــداد برنامــج لمكافحــة آفــة سوســة النخيــل الحمــراء للمحافظــة علــى ثــروة النخيــل الوطنيــة ،باعــداد البرنامــج وفقــا لمــا توصلــت اليــه الــوزارة مــن تقديــرات لمتطلبــات
فــي مكافحــة السوســة والطــرق المتبعــة فــي الوقايــة والمكافحــة مــن خــال :
• • البحوث وتطوير االبتكارات والتشريعات والتنظيمات الالزمة
• •مشاركة أصحاب العالقة من الشركات الزراعية والجمعيات التعاونية الزراعية والمزارعين.
• •توفير الموارد البشرية والمادية الالزمة .
• •تطويره من قبل الوزارة وبمشاركة خبراء من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية وغيرها ،ومراكز البحوث
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اإلنجازات والمشاريع
استخدام نظم المعلومات الجغرافية
• •تصميــم وإنشــاء قواعــد بيانــات جيومكانيــة تشــمل الطبقــات األساســية التاليــة :طبقــة أشــجار النخيــل ،طبقــة المزروعــات ،طبقــة حــدود المــزارع ،طبقــة حــدود
توزيــع نطاقــات األعمــال ،طبقــة النطاقــات الزراعيــة والعمرانيــة (اســتخدامات األراضــي) ،طبقــة الصــور الجويــة ،طبقــة المصائــد الفرمونيــة مواقعهــا وجــداول
تعــداد الحشــرات المصطــادة بــكل مصيــدة.
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