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خادم الحرمني الشريفني 

الملك سلمان بن عبد العزي�ز آل سعود
حفظه الله

المملكة العرب�ية السعودية ماضية نحو تحقيق كل ما يعزز 
رخاء المواطن وازدهار الوطن وتقدمه وأمنه واستقراره، 

والتيسري على المواطن لتحقيق مختلف المتطلبات التي 
ت�كفل له حياة كريمة -بإذن الله-
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صاحب السمو الملكي 

األمري محمد بن سلمان آل سعود
ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزي�ر الدفاع

حفظه الله

طموحنا أن نبني وطنًا  أكرث ازدهارًا، يجد فيه كل مواطن 
مايتمناه. فمستقبل وطننا الذي نبنيه معًا لن نقبل إال أن 

نجعله في مقدمة دول العالم .
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• القرى، 	 أم  جامعة  مع  تفاهم  مذكرتي  توقيع   
ال��رح��م��ن ب��ن فيصل  وج��ام��ع��ة اإلم����ام ع��ب��د 
األبحاث  وتوجيه  أكاديمية  برامج  إعداد  بهدف 
وكذلك  البيئية،  للعلوم  العليا  وال��دراس��ات 
البيئة  مجال  في  ع��اٍل  دبلوم  برنامج  اعتماد 

بجامعة طيبة.
• ال��وزارة حمل��ة )التقطعه��ا( للتوعي��ة 	 أطلق��ت 

وت��م  النبات��ي،  الغط��اء  عل��ى  الحف��اظ  بأهمي��ة 
تفعيل منصة )تش��جير( لدعم الجه��ود البيئية 

والمبادرات في زيادة الغطاء النباتي.
• تم 	 النباتي  الغطاء  وحماية  تنمية  إط��ار  وف��ي 

لتقييم  االستشارية  ال��دراس��ات  من  االنتهاء 
وأداء  الوطنية  للمتنزهات  ال��ح��ال��ي  ال��وض��ع 
رفع  بهدف  داخلها  المقدمة  الخدمات  وجودة 
والترفيهية  السياحية  الخدمات  على  الطلب 
تم  ذل��ك  على  وبناء  الوطنية،  المتنزهات  في 
وطني  متنزه   )100( لعدد  مبدئي  تقييم  عمل 

واختيار )24( موقعًا لدراستها وعرضها كفرص 
استثمارية على القطاع الخاص.

• النم��وذج 	 وإع��داد  إدارات  مجال��س  تش��كيل 
للمراك��ز  أولي��ة  طري��ق  وخارط��ة  التش��غيلي 
الوطني��ة التابع��ة لقط��اع البيئ��ة وه��ي: المركز 
الوطن��ي لألرصاد، والمركز الوطن��ي للرقابة على 
اإللتزام البيئ��ي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء 
النبات��ي ومكافح��ة التصح��ر، والمرك��ز الوطن��ي 

إلدارة النفايات.
• المشاركة في العديد من المؤتمرات اإلقليمية 	

والدولية في مجال حماية البيئة خارج المملكة، 
وتوقي��ع العديد من مذك��رات التفاهم والتعاون 
مع عدد م��ن دول المنطقة منها )دولة اإلمارات 
العربي��ة،  مص��ر  جمهوري��ة  المتح��دة،  العربي��ة 
جمهوري��ة جيبوت��ي، دول��ة الياب��ان( ف��ي مج��ال 

حماية البيئة والحد من التلوث.

الملخص التنفيذي للتقرير :

عبر  وذلك  االستراتيجية،  أهدافها  لتنفيذ  الطموحة  جهودها  والزارعة  والمياه  البيئة  وزارة  تواصل 
بالبرامج  التزامها  ال��وزارة  وتؤكد  الوطنية،  كوادرها  وتمكين  الرقمي  والتحول  والتطوير  التخطيط 
ويستعرض  والزراعة،  والمياه  البيئة  قطاعات  ضمن   2030 المملكة  رؤية  أطلقتها  التي  والمبادرات 
التي  2019م، وفيما يلي ملخص بأهم اإلنجازات  الوزارة خالل عام  التقرير السنوي نشاطات وإنجازات 

قامت بها قطاعات الوزارة:

 

• تم 	 حيث  للقطاع،  المالية  واالستدامة  البيئية  واألنظمة  والحوكمة  المؤسسي  اإلطار  فعالية  تعزيز 
الموحد،  الخليجي  األرصاد  نظام  ومشروع  الموحد،  الخليجي  البيئة  نظام  مشروع  إعداد  من  اإلنتهاء 
وكذلك مشروع الخطة التشغيلية لالستراتيجية الخليجية للبيئة بمشاركة ممثلي وزارات البيئة في 
دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك المشاركة في إعداد مشروع )اتفاقية التعاون االستراتيجي بين 
الوزراء  مجلس  بقرار  عليها  والموافق  للبيئة(  المتحدة  األمم  وبرنامج  والزراعة  والمياه  البيئة  وزارة 

رقم )257( بتاريخ 6 / 4 /1441 ه�.
• في مجال التوعية البيئية، قامت الوزارة بتفعيل أعمال التوعية والشراكة المجتمعية داخل المملكة 	

البيئة األول في شهر  بإقامة ورش العمل والفعاليات مع الجهات ذات العالقة ومنها تنظيم أسبوع 
مارس 2019 م بمشاركة أكثر من )800( جهة حكومية وخاصة، وكذلك إقامة المؤتمر الدولي األول 
54( متحدثًا من   ( 1441ه�، بمشاركة  أبها خالل شهر محرم  الجافة في مدينة  الجبلية شبه  للبيئات 
من  عدٍد  في  أقيمت  العام،والتي  مدار  على  المتخصصة  البيئية  المعارض  في  والمشاركة  دولة،   )18(

الجامعات السعودية.

قطاع البيئة

االستراتيجي  ال��ت��ع��اون  )اتفاقية  م��ش��روع  إع���داد 
األمم  وبرنامج  والزراعة  والمياه  البيئة  وزارة  بين 
مجلس  بقرار  عليها  والموافق  للبيئة(  المتحدة 

الوزراء رقم )257( بتاريخ 6 /4 /1441 ه�.

م��ارس  شهر  ف��ي  األول  البيئة  أس��ب��وع  تنظيم 
جهة   )800( م��ن  أك��ث��ر  ب��م��ش��ارك��ة  2019م 

حكومية وخاصة،
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• وتحديث 	 التنظيمي  الهيكل  تطوير  استكمال 
الوطني  المركز  دور  وتفعيل  اإلدارات،  مهام 
الشراكات  وعقد  المائية،  وال��دراس��ات  لألبحاث 
المتحدة  األمم  برنامج  مثل  خارجية  جهات  مع 
اإلنمائي والبنك الدولي بهدف تعزيز وبناء القدرات 

الفنية والتنظيمية في وكالة المياه بالوزارة

- تم تنفيذ عددا من المشاريع خالل عام 2019م
• تتضمن 	 مشروعًا   )25( تنفيذ  على  اإلش���راف 

)225( بئراً بطاقة إنتاجية تبلغ ) 571 ( ألف م3 / 
يوم، تم االنتهاء من حفر )45( بئراً منها بطاقة 

إنتاجية ) 128 ( ألف م3 / يوم.
• اإلشراف على تنفيذ حقل مياه آبار القدية بهدف 	

بكمية  القدية  لمشروع  الشرب  مياه  تأمين 
قدرها )36( ألف م3 /يوم

• السدود 	 منظومة  إل��ى  س��دُا   )11( إدخ���ال  ت��م 
مناطق  بمختلف  سداً   )521( اإلجمالي  ليصبح 
الصيانة  أع��م��ال  ال����وزارة  وت��ت��ول��ى  المملكة، 
 )1000( إقامة  دراس��ة  وج��اري  بها،  والتشغيل 

سداً إضافيًا للمنظومة.
• لجمع 	 الهيدرولوجية  الشبكة  أجهزة  تشغيل 

معلومات الرصد المائي وإصدار نشرة بمعدالت 
محطة   )31( ع��دد  وتركيب  اليومية،  األمطار 

إضافية لقياس مياه األمطار.
• المياه 	 لمستويات  الشهرية  التغيرات  رص��د 

في  ب��ئ��راً   )427( ع��دد  ق���راءات  بأخذ  الجوفية 
مناطق  من  للحد  المملكة  مناطق  مختلف 

اإلجهاد والبحث عن بدائل وحلول لتخفيفه.

- ومن المبادرات التي تعمل عليها الوكالة:
• سقيا 	 لمبادرة  الكلية  اإلن��ج��از  نسبة  تخطت 

البادية لعام 2019م نسبة )% 45(، والتي تهدف 
الشرب  مياه  احتباجات  لتلبية  اآلب��ار  حفر  إل��ى 
نسبة  بلغت  كما  والحدودية،  النائية  للمناطق 
اإلنجاز لمبادرة تنظيم مياه اآلبار نسبة )%29( 
كفاءة  رف��ع  إل��ى  تهدف  وال��ت��ي  2019م،  لعام 
باستخدام  اآلب���ار  م��ي��اه  واس��ت��ه��الك  تشغيل 

التقنيات الحديثة عن بعد.
• المتكامل 	 التخطيط  مبادرة  الوكالة  وأطلقت 

ومبادرة  للمصادر،  المستمر  والتقييم  للمياه 
والسطحية  الجوفية  المياه  م��ص��ادر  تنمية 
والمستقبلي  الحالي  ال��وض��ع  دراس���ة  ب��ه��دف 
مناطق  مختلف  في  المتاحة  المائية  للموارد 
وترشيد  المائية  االستدامة  وتحقيق  المملكة 

االستهالك.

أواًل: قطاع المياه ) الوزارة ( :
- في إطار الجانب التنظيمي والتشريعي:

•  طرح وترسية مشروع )دراسة متابعة االستراتيجية الوطنية للمياه 2030 ( .	
• العمل مع فريق من البنك الدولي بهدف تطوير مؤشرات األداء باالستراتيجية الوطنية للمياه 2030 .	
• والتنمية 	 االقتصادية  الشؤون  مجلس  إلى  للمياه  الوطنية  االستراتيجية  لتحديث  الثاني  التقرير  رفع 

بتاريخ 14 /4 /1441 ه�
• وافق مجلس الشورى على نظام المياه الجديد الذي يهدف إلى تنظيم مصادر المياه وحمايتها وضمان 	

في  النظام  مناقشة  حاليًا  ويجري  التنفيذية،  لالئحته  األولية  المسودة  من  االنتهاء  وتم  استدامتها، 
هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

• بنهاية 	 بئراً   )909( )492( بالغًا، وتم ردم  الخاص باآلبار المهجورة عدد  استقبل نظام بالغ االلكتروني 
عام 2019 م مع تحصين اآلبار المتبقية حتى يتم ردمها.

• والتي 	 2050م،  عام  حتى  الحضري  لالستخدام  المياه  على  والطلب  العرض  خطة  تحديث  من  االنتهاء 
تضمنت تقديرات الطلب المائي لجميع مناطق المملكة، والخطة التنفيذية لتغطية الطلب المائي من 

مصادر المياه الحالية والمستقبلية.
• الوزاري رقم )798059 	 المياه بالقرار  االنتهاء من إصدار الئحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع 

بالموافقة  القاضي  الوزراء  مجلس  لقرار  التنفيذية  اإلجراءات  وكذلك  ه�،   1440/11/1 بتاريخ   )1440/1/
على الئحة الجزاءات عن مخالفات مصانع المياه ومحالت المياه بالقرار الوزاري رقم )1440/1/61918( 

وتاريخ 1440/11/1 ه�.

قطاع المياه

حفر )45( بئراً 
   بطاقة إنتاجية ) 128 ( ألف م3 / يوم.

الوطنية  االستراتيجية  لتحديث  الثاني  التقرير  رفع 
والتنمية  االقتصادية  الشؤون  مجلس  إلى  للمياه 

بتاريخ 1441/4/14ه�
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• 2019 م باستكمال مشروع 	 في إطار جهود الحوكمة والتطوير المؤسسي، قامت الوزارة خالل عام 
)االستراتيجية الوطنية للزراعة 2030(، وكذلك استكمال مشروع )النظام الجديد للزراعة(.

- حرصت الوزارة على دعم وتطوير قطاع الثروة النباتية والسمكية من خالل:
• رفع الكفاءة اإلنتاجية والتسويقية في القطاع الزراعي: حيث تم رفع حجم إنتاجية االستزراع السمكي 	

إلى )85( ألف طن خالل عام 2019 م مقارنة ب�كمية )30( ألف طن في عام 2015 م، كذلك وصل حجم 
2019 م مقارنة بكمية )257( ألف طن في  اإلنتاج من الزراعة المحمية إلى )407( ألف طن خالل عام 
إلى )60%(مقارنة  2019 م  الذاتي من الدجاح الالحم خالل عام  2015 م، وارتفعت نسبة اإلكتفاء  عام 

بنسبة اكتفاء )40%( خالل عام 2015.
• وعلى الجانب التسويقي: تم إطالق شعار الجودة )سمك SAMAQ(، وشعار )عالمة التمور السعودية( 	

لتدعيم منافسة المنتجات السعودية في األسواق المحلية والعالمية، وارتفعت حجم صادرات التمور 
أطلقت  كما  م،   2019 العام  خالل  طن  ألف   )130( كمية  إلى  م   2015 عام  خالل  طن  ألف   )108( من 

الوزارة منصة الكترونية للتداول التجاري للتمور خالل الربع الثاني من عام 2019 م. 
• األراضي 	 مساحة  انخفضت  حيث  الخضراء  األعالف  زراعة  وقف  قرار  إجراءات  باستكمال  الوزارة  قامت 

م   2016 عام  المزروعة  بالمساحة  مقارنة  م   2019 عام  خالل   )%46.6( بنسبة  باألعالف  المزروعة 
ليساهم ذلك في خفض استهالك المياه الجوفية غير المتجددة من )17( مليار م3 إلى )8.5( مليار م3 

في عام 2019 م.

ثانيًا : قطاع المياه ) شركة المياه الوطنية ( :
• بلغ إجمالي عدد العمالء التي تقوم الشركة بخدمتهم بنهاية عام 2019 م )2.021( مليون عميل، مع 	

استمرار التوسع في تركيب العدادات الذكية لتصل إلى )1.9(مليون عداد بنهاية العام . كما بلغ إجمالي 
عدد الفواتير المصدرة خالل نفس العام )21.43( مليون فاتورة، وبلغت نسبة االلتزام الشهري إلصدار 

الفاتورة)89.7%(، وتمثل )% 77.9( نسبة الفوترة بناء على قراءات فعلية.
• لالستخدامات 	 وذلك  م3/يوم  مليون   )9.6( الشرب  لمياه  اليومية  اإلمداد  كميات  متوسط  حجم  بلغ 

الحضرية .
• استمرار التحسن في أداء المشاريع حيث بلغ إجمالي المشاريع المنجزة )256( مشروعًا بقيمة )8.8( 	

مليار ريال، وانخفضت نسبة المشاريع المتعثرة من )90( مشروعًا عام 2018 م إلى )53( مشروعًا لعام 
2019 م .

• استمرار التحسن في االلتزام تجاه البيئة بإغالق عدد )42(مرمى صرف صحي خالل عام 2019 م، ورفع 	
المتوسط اليومي لكمية المياه المعالجة إلى )4.94( مليون م3 يوميا بداًل من )4.56( مليون م3 يوميًا 

خالل عام 2018 م. 
• 2019 م تبلغ )6.166( مليار ريال، قامت الشركة بتحصيل مبلغ )5.654( 	 بلغت إجمالي اإليرادات لعام 

مليار ريال، مقارنة بإجمالي اإليرادات لعام 2018 م التي بلغت )6.035( مليار ريال بلغ إجمالي المحصل 
منها )3.600( خالل نفس العام.

تبلغ  2019م  ل��ع��ام  اإلي�����رادات  إج��م��ال��ي  بلغت 
مليار ريال، قامت الشركة بتحصيل   )6.166(

مبلغ )5.654( مليار ريال

ال��ت��ي تقوم  ال��ع��م��الء  ب��ل��غ إج��م��ال��ي ع���دد 
2019م  عام  بنهاية  بخدمتهم  الشركة 

)2.021( مليون عميل

قطاع الزراعة

الثروة  قطاع  لتطوير  الوطنية  الخطة  اعتماد 
الحيوانية وتحسين اإلنتاجية.



التقرير 
السنوي

18

192019 

الشمالية، كما تم اعتماد دليل الجودة الشامل 
لتحقيق  )دواج��ن(  ومنتجاتها  الحيوانية  للثروة 

برنامج األمن الحيوي.
• لتغطية 	 متنقلة  بيطرية  )100(عيادة  تأمين 

الطلب في أوقات الذروة، كما تم إنتاج عدد )45( 
)58(مليون  وعدد  فيروسي،  لقاح  جرعة  مليون 

لقاح بكتيري.
• على 	 البيطرية  الرقابة  ج��والت  ال���وزارة  واصلت 

بلغت  حيث  والداجنة،  الحيوانية  الثروة  مشاريع 
 )3847( الروتينية  الميدانية  الزيارات  مجموع 
على  المالية  العقوبات  قيمة  وبلغت  زي���ارة، 
 )12.33( مبلغ  م   2019 عام  خالل  المخالفين 

مليون ريال.
• الزراعي 	 لالستثمار  السعودية  الشركة  قامت 

تحقيق  بمواصلة  )س��ال��ك(  الحيواني  واإلن��ت��اج 
الشركات  أه��م  أح��د  لتكون  استراتيجيتها 
حيث  ال��زراع��ي،  االستثمار  مجال  في  العالمية 

ريال  مليار   )3( من  الشركة  مال  رأس  رفع  تم 
وقامت  2019م،  عام  في  ريال  مليار   )4.8( إلى 
ال��ك��ام��ل ع��ل��ى شركة  ب��االس��ت��ح��واذ  ال��ش��رك��ة 
بزراعة  والمتخصصة  استراليا  في  )نيكوالتي( 
االستحواذ  تم  كما  المواشي،  وتربية  الحبوب 
في  بيرد(  )همنق  شركة  من   )%14( حصة  على 
مجال  ف��ي  والمتخصصة  المتحدة  المملكة 
التقنيات الحديثة واألبحاث والتطوير في المجال 

الزراعي.
• ب��إع��داد 	 2019م  ع��ام  خ��الل  ال��ش��رك��ة  ق��ام��ت 

المستهدفة  ال��دول  من  مجموعة  عن  تقرير 
كما  دول���ة،   )12( شملت  عالميًا  لالستثمار 
في  بالمشاركة  ج��ه��وده��ا  ال��ش��رك��ة  واص��ل��ت 
من  لعدد  والبحوث  االقتصادية  الدراسات  إعداد 
والتي  المملكة  داخل  االستراتيجية  المشاريع 
األم��ن  وتحقيق  ال��م��وارد  استدامة  إل��ى  تهدف 

الغذائي في المملكة.

• اإلدارة 	 برنامج  بشأن  ه�،   1440/9/  23 بتاريخ   )551( رقم  ال��وزراء  مجلس  قرار  إنفاذ  في  ال��وزارة  دأبت 
الوزارة  أطلقت  كما  الحمراء،  النخيل  سوسة  على  للسيطرة  التنفيذية  والخطة  المحدث،  المتكاملة 

تطبيق الكتروني )بلغ( لإلبالغ عن المواقع المصابة بسوسة النخيل الحمراء .
• حيث 	 العضوية،  الزراعة  برامج  بدعم  الغذاء  سالمة  على  للمحافظة  جهودها  إطار  في  الوزارة  قامت 

ارتفعت كمية إنتاج الزراعة العضوية بنسبة )% 18.4 ( خالل عام 2019 م عن مثيالتها في عام 2016م، 
واستطاعت بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة بخفض نسبة متبقيات المبيدات في المنتجات االزراعية 

من )% 24 ( خالل عام 2016 م إلى )% 7 ( خالل عام 2019 م.
• األشهر 	 في  الماشية(  مربي  صغار  )دعم  برنامج  إطالق  تم  المزارعين  صغار  لدعم  الجهود  إطار  وفي 

األربع األخيرة من عام 2019م واستهدف البرنامج أكثر من)61( ألف مستفيد، وتم صرف مبالغ اإلعانات 
المباشرة للمستفيدين بإجمالي )184(مليون ريال.

- ضمن جهودها لتطوير الثروة الحيوانية :
• وتطبيق 	 اإلنتاجية،  وتحسين  الحيوانية  الثروة  قطاع  لتطوير  الوطنية  الخطة  باعتماد  الوزارة  قامت 

حمى  ومكافحة  الصغيرة،  المجترات  وطاعون  القالعية  الحمى  مرض  لمكافحة  االستراتيجية  الخطة 
الضنك بمنطقة مكة المكرمة، كما تم اعتماد خطة استراتيجية للسيطرة على مرض السالمونيال 

في مشاريع الدواجن.
• إعادة تأهيل وتجهيز وتشغيل العديد من المحاجر والمختبرات البيطرية في مناطق متفرقة في أنحاء 	

هذه  لحصول  تمهيداً  الشامل  التقييم  اختبارات  واجتياز  الجودة  معايير  بتطبيق  وااللتزام  المملكة، 
المختبرات على شهادات االعتماد الدولية في هذا المجال.

• المواصفات 	 وفق  البيطرية  اللقاحات  وتقييم  إلنتاج  مركزاً  تخصيص  على  ال��وزراء  مجلس  موافقة 
القياسية، وافتتاح مركزين للتحكم والسيطرة ألمراض الثروة الحيوانية في منطقتي الرياض والحدود 

مليار   )3( من  )سالك(  شركة  مال  رأس  رفع  تم 
ريال إلى )4.8( مليار ريال في عام 2019م،

حيث انخفضت مساحة األراضي المزروعة باألعالف 
مقارنة  م   2019 عام  خالل   )%46.6( بنسبة 

بالمساحة المزروعة عام 2016 م

رفع حجم إنتاجية االستزراع السمكي إلى )85( ألف 
ألف  2019م مقارنة ب�كمية )30(  طن خالل عام 

طن في عام 2015 م، 
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الرؤية

الرسالة

الخطة االستراتيجية

بيئة وموارد طبيعية مستدامة تحقق األمن المائي 
وتسهم في األمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.

نسعى للتميز في تطوير وتطبيق السياسات الشاملة 
واالستراتيجيات الفعالة، واالرتقاء بالخدمات بمشاركة 

القطاع الخاص والجهات ذات العالقة الزدهار واستدامة 
تسعى الوزارة إلى المساهمة في رؤية 2030 من خالل البيئة والمياه والزراعة.

المحاور التالية: 

• بيئة مستدامة: يتكون محور البيئة المستدامة 	
من جميع العوامل االستراتيجية التي تساعد في حماية 

المناطق الطبيعية في المملكة من أي خطر بشري أو 
طبيعي.

• موارد مائية مستدامة: يركز هذا المحور على 	
إنشاء وتطوير منظومة مائية متكاملة في المملكة 

مبنية على أسس تنمية الموارد المائية وتعزيز 
الجاهزية في مواجهة مخاطر موارد المياه.

• أمن غذائي مضمون: يركز هذا المحور على إنشاء 	
منظومة غذائية مستدامة عبر التركيز على تطوير 

القطاعات الزراعية وتعزيز استقرار إمدادات الغذاء.
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أهداف الوزارة االستراتيجية: 
الحد من التلوث بمختلف أنواعه:

• تتلخ��ص الغاي��ة من ه��ذا اله��دف بالحد م��ن التلوث 	
بأش��كاله المختلف��ة، ويش��مل ذل��ك تل��وث اله��واء 
)االنبعاث��ات الس��امة التي يس��ببها النقل واألنش��طة 
الصناعي��ة(، تل��وث التربة )يرج��ع غالبًا إل��ى المواد غير 
القابل��ة للتحل��ل مث��ل البالس��تيك( التل��وث الصوتي، 

التلوث الحراري، التلوث الضوئي، تلوث المياه.

حماية وتهيئة المناطق الطبيعية:
• يش��تمل هذا الهدف على إنش��اء المناطق المحمية 	

)مث��ل المحمي��ات الطبيعي��ة، والش��واطئ، والج��زر( 
التي تخت��ص بملكية محددة ل��ألرض وبقواعد خاصة 
بالبن��اء، وقي��ود على بعض الس��لوكيات أو األنش��طة 
)مثل الصي��د البري، وصيد األس��ماك، ورم��ي النفايات، 
ه��ذه  إل��ى  الوص��ول  تيس��ير  ويش��مل  والتخري��ب(. 
المناطق دون تهديد لالستدامة البيئية. كما يشمل 

ذلك إعادة تأهيل المناطق الطبيعية المتضررة.

حماية البيئة من األخطار الطبيعية:
• يشتمل هذا الهدف على الحد من الكوارث الطبيعية 	

)على س��بيل المثال: التصح��ر والفيضانات والعواصف 
الرملية وتفش��ي األوبئة والزالزل(، كما يشمل المدى 
ال��ذي يمك��ن فيه تقدي��م اس��تجابة س��ريعة وفعالة 
بعد وق��وع كارثة طبيعي��ة، حيث ينبغ��ي الحماية من 
الكوارث الطبيعي��ة والتعامل معها في حال وقوعها 
بالشكل الصحيح للتقليل من الضرر البشري والبيئي 

واالقتصادي.

ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية:
• تحقي��ق  إدارة متكامل��ة  للم��وارد المائي��ة المتجددة 	

وغير المتجددة  لالس��تفادة منها بطريقة مستدامة 
تش��مل التخطي��ط لتنمي��ة المص��ادر، واالس��تخدام 

األمثل لها، وتعظيم االستفادة منها.

استدامة األمن الغذائي:
• م��ن خ��الل اس��تدامة الم��وارد الحيوي��ة، ويش��مل ذلك 	

المخزون م��ن الموارد الغذائية واألدوي��ة والطاقة واليد 
العاملة، ويتم التقييم حس��ب االحتياج��ات االجتماعية 
واالقتصادية للمملكة العربية السعودية، كما تشمل 
هذه االس��تدامة المرونة والقدرة على التكيف للتعامل 

مع األزمات.

13
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اإلطار المؤسسي

الهيكل التنظيمي:

وزير البيئة والمياه والزراعة

مكتب الوزير

وكالة البيئة

اإلدارة العامة 
للدراسات البيئية

وكالة الزراعة

اإلدارة العامة 
للتشريعات واألداء البيئي

اإلدارة العامة 
لتنظيم المياه

وكالة المياه

 اإلدارة العامة
للتعاون الدولي

 اإلدارة العامة
لالتصال المؤسسي

 اإلدارة العامة لألمن
السيبراني

 اإلدارة العامة لخدمات
الثروة الحيوانية

 اإلدارة العامة لألبحاث
واإلرشاد الزراعي

 اإلدارة العامة
للشؤون القانونية

 اإلدارة العامة
للمراجعة الداخلية

وكالة الثروة الحيوانيةنائب الوزير

وكالة التخطيط والتميز المؤسسي وكالة األراضي والمساحة

 اإلدارة العامة  للتوعية
والشراكة المجتمعية

 اإلدارة العامة  لالتفاقيات
البيئية والتغير المناخي

 اإلدارة العامة لتنمية الغطاء
النباتي ومكافحة التصحر

 مكتب متابعة تنفيذ
االستراتيجية الوطنية للبيئة

 اإلدارة العامة
لتخطيط المياه

 اإلدارة العامة لموارد
المياه والترشيد

 المركز الوطني لألبحاث
والدراسات المائية

مركز إدارة
 المياه والتحكم

 مكتب متابعة
مشاريع المياه

 اإلدارة العامة
للثروة النباتية

 اإلدارة العامة للثروة
السمكية

 اإلدارة العامة
للخدمات الزراعية

 اإلدارة العامة  للجمعيات
الزراعية والتسويق

 مركز مكافحة الجراد
واآلفات المهاجرة

مركز النخيل والتمور

 اإلدارة العامة
لإلنتاج الحيواني

اإلدارة العامة للمختبرات

اإلدارة العامة للمحاجر

 إدارة الصحة والرقابة
البيطرية

 إدارة تقييم مخاطر
الثروة الحيوانية

 اإلدارة العامة
للمساحة والخرائط

اإلدارة العامة
 لألراضي والممتلكات

 اإلدارة العامة للتخطيط
االستراتيجي واألداء

 اإلدارة العامة
للتميز المؤسسي

مكتب تحقيق الرؤية

وكالة الشؤون االقتصادية واالستثمار

 اإلدارة العامة
للشؤون االقتصادية

اإلدارة العامة للخصخصة

اإلدارة العامة لالستثمار

 اإلدارة العامة
للمعلومات واإلحصاء

وكالة الخدمات المشتركة

اإلدارة العامة للميزانية

 اإلدارة العامة
للموارد البشرية

 اإلدارة العامة للشؤون
اإلدارية والمالية

مركز الوثائق والمحفوظات

مكتب نائب الوزير

 اإلدارة العامة
لتقنية المعلومات

 اإلدارة العامة
للشؤون الهندسية

وحدة الشؤون التنظيمية

 اإلدارة العامة لإلنجاز
والمتابعة

فروع الوزارة بالمناطق

 اإلدارة العامة
لألمن الصناعي

 اإلدارة العامة للجمعيات
والمؤسسات األهلية

اإلدارة العامة
 لفروع الوزارة

28

29
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الميزانية:
اعتمادات الميزانية والمنصرف الفعلي حسب األبواب الثمانية للعام المالي 1440 ه�� /1441ه�� )2019م(

)بدون مبادرات التحول الوطني(
اعتمادات الميزانية والمنصرف الفعلي حسب األبواب الثمانية للعام المالي 1440 ه�� / 1441ه�� )2019م( 

)شامل المبادرات(

األبواب 
المنصرف الفعليالمعتمد في الميزانية

الوفر )المتبقي(من المعتمد

نسبة المنصرف 
الفعلي إلى 

المعتمد في 
الميزانية )%(

رقم 
نوع البابالباب 

تعويضات 21
%4,489,785,6443,115,120,4481,374,665,19669العاملين

استخدام السلع 22
%4,199,816,9172,865,858,3441,333,958,57368والخدمات

%380,200,00080,185,484300,014,51621اإلعانات25

%592,300,00083,822,185508,477,81514مصروفات أخرى28

%7,645,623,5986,656,458,912989,164,68687أصول غير مالية31

%17,307,726,15912,801,445,3734,506,280,78674المجموع

األبواب 
المعتمد في الميزانية

المنصرف الفعلي

 من المعتمد
الوفر )المتبقي(

نسبة المنصرف 
الفعلي إلى المعتمد 

في الميزانية )%(
رقم 
نوع البابالباب 

تعويضات 21
%4,489,785,6443,115,120,4481,374,665,19669العاملين

استخدام السلع 22
%5,290,266,5893,071,700,6262,218,565,96358والخدمات

%380,200,00080,185,484300,014,51621اإلعانات25

%592,300,00083,822,185508,477,81514مصروفات أخرى28

%11,038,712,1629,283,641,1161,755,071,04684أصول غير مالية31

%21,791,264,39515,634,469,8596,156,794,53672المجموع

المعتمد في الميزانيةالمعتمد في الميزانية الوفر المتبقيالوفر المتبقي

17,307,726,15921,791,264,395 4,506,280,7866,156,794,536
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الميزانية:
اإليرادات التقديرية والفعلية للوزارة للعام المالي 1440ه�� / 1441 ه�� )2019م(

n إجمالي اإليرادات التقديرية والفعلية للوزارة
 للعام المالي 1440ه�� / 1441 ه�� )2019م(

n إيرادات مبيعات المياه التقديرية والفعلية
 للعام المالي 1440ه�� / 1441 ه�� )2019م(

اإليراد الفعلياإليراد التقديريالحسابات الرئيسة

 2,589,740  5,375,229 االيجارات وأقساط مساكن

 956,767  2,000,000 تأجير مرافق

 37,400  0   تأجير مباني تجارية

 6,390,617  17,778,421 بيع الوثائق واألنظمة

 1,205,294,709  600,000,000 مبيعات مياه

 19,285,006  25,878,191 رسوم اشتراك إيصال صرف صحي

 10,548,903  8,486,315 مبيعات أخرى

 127,182,316  73,236,405 الجزاءات والغرامات غير المباشرة

 1,508,608  2,000,000 جزاءات وغرامات مفروضة بموجب أنظمة الجهة

 141,987,097  31,774,816 اإليرادات المتنوعة غير المصنفة في مكان آخر

 1,515,781,163  766,529,377 المجموع

إجمالي اإليراد التقديري

اإليراد التقديري

إجمالي اإليراد الفعلي

اإليراد الفعلي

766,529,377

600,000,000 

1,515,781,163

1,205,294,709 



التقرير 
السنوي

34

352019 

اإلطار المؤسسي

الموارد البشرية:
عدد الملتحقين بالبرامج التدريبية للعام المالي 1440 ه�� / 1441ه�� )2019م(عدد المبتعثين والموفدين والمتخرجين للعام المالي 1440 / 1441 ه� )2019م(

البيانات

الخريجوناالبتعاث / اإليفاد

العدد 
المستهدف 

العدد 
الفعلي

نسبة الفعلي للمستهدف في 
عدد المبتعثين / الموفدين

العدد 
المستهدف

العدد 
الفعلي 

نسبة الفعلي 
للمستهدف في 

عدد الخريجين

 %100 1  1   %0 0 0بكالوريوس

 %100 12 12 %2273.3  30ماجستير

 %100 3 3 %70 7 10دكتوراه

%00100%302686.6دبلوم عالي

%11100%10660تدريب لغة بالخارج

%100  17 17%76.2 61 80المجموع

البيانات
ملتحقون

نسبة المتحقق 
للمستهدف

المحققالمستهدف

 %92.95 1,859  2,000 الدورات اإلدارية

%53  16  30 الدورات المهنية

 %93.8 1,126  1,200 الدورات الفنية

%26 26  100 الدورات الخارجية

 %66.6 500  750 أخرى )لغة انجليزية(

%88.6 3,527  3,980 المجموع

عدد الملتحقين 
المستهدف

نسبة االبتعاث / اإليفاد الفعلي

عدد الملتحقين عدد االبتعاث / اإليفاد الفعلي
المحقق

نسبة المتحقق للمستهدف نسبة الخريجين الفعلية

عدد الخريجين الفعلي

3,980

76.2%

61
3,527

88.6% 100%

17
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اإلطار المؤسسي

الموارد البشرية:
الوضع الراهن للموارد البشرية للعام المالي 1440 ه�� / 1441ه�� )2019م(

الفئة الوظيفية 

إجمالي الوظائف

المعتمدة 
للعام 
المالي 
الحالي

)أ(

الوظائف 
المشغولة في 

نهاية العام 
المالي الحالي

)ب(

نسبة 
الوظائف 

المشغولة إلى 
المعتمدة

)ب/أ(

الوظائف 
المشغولة في 

نهاية العام 
المالي السابق

)ج(

التغير في 
الموارد 
البشرية 
العاملة

)ب-ج(

الشاغرة 
في نهاية 

العام 
المالي 
الحالي

14,1953244,784%18,97914,51977الرسميون 15-1

1,46012285%1,7571,47284المستخدمون

1,045119198%1,3621,16485بند األجور

2,822314345%3,4813,13690بنود التشغيل والصيانة

أعداد

ت
قيا

تر
ال

ت
ينا

عي
الت

مة
خد

ك ال
تر

عد
قا

الت

ل
ص

لف
ا

3,92741915621316

47614248--39

575012144

428023133

14,519

1,164

1,472

3,136

4,784

198

285

345

الوظائف المشغولة

الوظائف المشغولة

الوظائف المشغولة

الوظائف المشغولة

الوظائف الشاغرة

الوظائف الشاغرة

الوظائف الشاغرة

الوظائف الشاغرة

الرسميون

بند األجور

المستخدمون

بنود التشغيل 
والصيانة
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قطاع البيئة
3
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رفع الوعي البيئي وتعزيز المسؤولية 
المجتمعية والعمل التطوعي.

تنمية الغطاء النباتي 
الطبيعي ومكافحة التصحر.

رفع مستوى االلتزام البيئي 
لكافة القطاعات التنموية 

وخفض التلوث والتأثيرات 
السلبية على البيئة.

تعزيز فعالية اإلطار 
المؤسسي، والحوكمة، 

والنموذج التشغيلي، 
واألنظمة البيئية، 

واالستدامة المالية للقطاع.

تحسين جودة خدمات 
األرصاد وزيادة نطاقها.

تحسين خدمات إدارة النفايات.

تعزيز القدرة الوطنية على 
التكيف مع التغير المناخي.

تعزيز مشاركة القطاع الخاص 
لرفع جودة الخدمات ودعم 

االقتصاد وتحفيز االبتكار.

تعزيز حماية الحياة الفطرية 
والحفاظ على التنوع األحيائي.

االستراتيجية الوطنية للبيئة )النظام الشامل للبيئة(:التوجهات االستراتيجية لقطاع البيئة:

12

4

7

3

5

8

6

9

قطاع  البيئة

االنتهاء من إعداد مشروع نظام 
البيئة الخليجي الموحد في األمانة 

العامة لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية بمشاركة ممثلي 

وزارات البيئة في دول المجلس.

إتمام مشروع نظام األرصاد 
الخليجي الموحد في األمانة 

العامة لمجلس التعاون 
لدول الخليج العربية 

بمشاركة ممثلي وزارات 
البيئة في دول المجلس.

اإلنتهاء من إعداد مشروع 
الخطة التشغيلية 

لالستراتيجية الخليجية للبيئة 
في األمانة العامة لمجلس 

التعاون لدول الخليج العربية 
بمشاركة ممثلي وزارات 
البيئة في دول المجلس.

تم مراجعة النظام الشامل 
للبيئة بهيئة الخبراء 

وإحالته إلى مجلس الشورى 
للدراسة وإبداء المرئيات.
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قطاع  البيئة

التوعية البيئية:

المؤتمر  وتجهي��ز  تنظيم 
للبيئ��ات  األول  الدول��ي 
الجبلية ش��به الجافة الذي 
عق��د خالل الفت��رة من 18 
- 20 مح��رم 1441ه��� في 
بالتع��اون  )أبه��ا(،  مدين��ة 
م��ع إم��ارة منطقة عس��ير 
متحدثًا   )54( وبمش��اركة 

ورشة عمل للتعريف بخطط ومشاريع وزارة البيئة من أكثر من )18( دولة.
والمياه والزراعة داخل مناطق المحميات الملكية 

في مايو 2019م.

مارس  شهر  في  األول  البيئة  أسبوع  إقامة 
نصف  من  أكثر  ومشاركة  بحضور  م،   2019
منطقة، وتم خالل هذا   )13( زائر من  مليون 
شجرة  أل��ف  مائتي  من  أكثر  زراع��ة  األس��ب��وع 
حكومية  جهة   )800( من  أكثر  بمشاركة 
وخاصة ومشاركة أكثر من )1600( مدرسة، 
وتم خاللها عقد ما يقارب من )200( محاضرة 
وندوة، وإقامة أكثر من )60( مخيمًا توعويًا ، 

والعديد من الفعاليات واألنشطة األخرى.

بأهمية  للتوعية  تقطعها(  )ال  حملة  إط��الق 
مخيم  وإقامة  النباتي،  الغطاء  على  الحفاظ 
على  للتشجيع  للحملة  مصاحب  توعوي  بيئي 
استخدام الحطب المستورد بدًلا من المحلي.

 توقيع مذك��رة تفاهم للتعاون 
ف��ي مج��ال البيئ��ة م��ع جامع��ة 
اإلم��ام عبدالرحمن ب��ن فيصل 
1441ه���  مح��رم  ش��هر  ف��ي 
تضمن��ت   )2019 )س��بتمبر 
ف��ي  أكاديمي��ة  برام��ج  إع��داد 
البيئي��ة  والعل��وم  الهندس��ة 
مش��تركة  مب��ادرات  وإط��الق 
وتش��جيع األبح��اث ف��ي مجال��ي 
والعل��وم  البيئي��ة  الهندس��ة 

البيئية(.

تفاهم  م��ذك��رات  توقيع 
الجمعيات  م��ن  ع��دد  م��ع 
جمعية  م��ن��ه��ا  ال��ب��ي��ئ��ي��ة 

الكشافة السعودية.
المراجعة والموافقة على عدد من 

الجمعيات البيئية المتخصصة.

اعتماد برنامج دبلوم عاٍل في البيئة بجامعة طيبة 
البيئة والموارد  ذو مسارين: األول بعنوان »حماية 

الطبيعية« واآلخر بعنوان »تقييم األثر البيئي«.

المسؤولية  إدارة  م��ع  عمل  ورش  عقد 
آليات  لوضع  العمل  وزارة  في  المجتمعية 

طرح فرص مجتمعية للقطاع الخاص.

إع�����داد ك���راس���ة ال��ش��روط 
لمنافسة  وال��م��واص��ف��ات 
بعنوان “تطوير االستراتيجية 
ال��ك��وادر  لتأهيل  الوطنية 
ال��الزم��ة  الفنية  ال��ب��ش��ري��ة 
البيئية  النشاطات  لدعم 
ف���ي ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة 

السعودية”.
عقد ورشتي عمل بعنوان” دور القطاع األكاديمي في االستراتيجية 
الوطنية الشاملة للبيئة” و” دور الجامعات في بناء القدرات البشرية 
المؤهلة ضمن مبادرات االستراتيجية الوطنية للبيئة” في الرياض.

والمؤتمرات  المعارض  هيئة  مع  عمل  ورش  عقد 
التي  البيئية  والورش  المؤتمرات  عن  تصورات  لوضع 

يمكن أن تستضيفها المملكة العربية السعودية.

3

10

29

5 4

11

713

18

612 في  للتعاون  تفاهم  م��ذك��رة  توقيع 
في  القرى  أم  جامعة  مع  البيئة  مجال 
 )2019 )أبريل  1440ه�  شعبان  شهر 
قصيرة  ودورات  برامج  توفير  تضمنت 
المجاالت  في  أكاديمية  برامج  وإع��داد 
وال��دراس��ات  األبحاث  وتوجيه  البيئية، 
بمنطقة  البيئية  المواضيع  نحو  العليا 

مكة المكرمة. 
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قطاع  البيئة

التوعية البيئية:

من  ع��دد  في  أقيمت  متخصصة  بيئية  معارض  في  المشاركة 
الجامعات )جامعة الملك سعود، جامعة اإلمام محمد بن سعود 

اإلسالمية وجامعة األميرة نورة بنت عبدالرحمن(.

عقد ورش عمل مع إدارة الجمعيات بوزارة العمل 
العمل  وتحفيز  وتمكين  لدعم  األدوار  لتحديد 

المجتمعي والتطوعي البيئي.

ال��م��ن��ش��ورات  م��ح��ت��وى  وإع����داد  تجهيز 
ونشرها  التوعوية  والفيديوهات  العلمية 
االجتماعي  التواصل  مواقع  منصات  على 

بمناسبة األيام البيئية العالمية.

عمل  ورش  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة 
العالمي  ال��م��ؤت��م��ر  وم��ع��رض 

)الكشفية وحماية البيئة(.

ت��ك��ري��م ال��م��ت��ط��وع��ي��ن في 
والنشطاء  الخضراء  الروابط 

البيئيين في المملكة.

االستدامة  مؤتمر  في  المشاركة 
وترؤس  القصيم  بجامعة  للنفايات 

الجلسة األولى.

ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م م��ع االت��ح��اد 
السعودي للرياضات البحرية والغوص.

15

1420

16

18

1319

17

)تشجير(  منصة  تفعيل  على  اإلش��راف 
الغطاء  زيادة  البيئية في  الجهود  لدعم 

النباتي ومبادرات التشجير.
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قطاع  البيئة

حماية البيئة البحرية وتنميتها:

حضور اجتماع المؤتمر الثالث للصك 
الدولي الخاص بالمناطق المحمية 

التابع لقانون البحار- نيويورك.

حضور اجتماعات اللجنة 
الدائمة لقانون البحار.

إعداد دراسة مشروع األثر البيئي 
لحطام السفينة اليونانية 

الجانحة )أرنوت( شمال ينبع 
ووضع خطة للتعامل البيئي 

األنسب مع الحطام.

زيارة جزيرة بياضة في البحر األحمر 
وتفقد عمليات اإلنزال للشعاب 

المرجانية )موقع المتنزه البحري( 
وزيارة مواقع تصنيع الهياكل 

للشعاب المرجانية.

تقديم عدد من التقارير 
البيئية عن بعض الحوادث 

الناتجة من تسرب النفط.

توقيع مذكرة تفاهم مع 
االتحاد السعودي للرياضات 

البحرية والغوص.

إعداد كراسة دراسة ميدانية إلعداد 
خريطة حيوية للموارد الساحلية والبحرية 
على سواحل المملكة العربية السعودية.

حضور اجتماع الجمعية العمومية 
للسلطة الدولية لقاع البحار 
في دورتها ال�)25( في مدينة 
كينغستون بدولة جامايكا.

الحضور والمشاركة في 
اجتماعات اللجنة االستشارية 

لألبحاث العلمية البحرية.
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قطاع  البيئة

مع  بالتعاون  الوطني  حريمالء  متن�زه  في  الريم”  “ظباء  إط��الق 
الهيئة السعودية للحياة الفطرية بهدف إعادة تأهيل البيئة البرية 

تسييج روضة أم فيها وتطوير المتن�زهات الوطنية.
سلم بالقويعية.

اإلعالن عن عدد )3( متن�زهات وطنية لالستثمار 
وجاٍر طرح عدد )7( متن�زهات خالل الربع األول من 

العام المالي الحالي.

تم تقييم الطلب الحالي والمستقبلي 
للخدمات الس��ياحية والترفيهية في 
المنتزه��ات الوطني��ة والبح��ث ع��ن 

الفرص االستثمارية لها.

تم العمل على إيجاد مسار مختلف ألفضل 
)5( أو )7( متنزهات، بحيث تستطيع الوزارة 

تبتير موقع الضحى العمل مباشرة في تنفيذه.
ووادي الماوين.

تم تقييم الوض��ع الحالي والطلب على 
الخدم��ات، وتحليل الفج��وات وتقديم 
التوصيات وتغط��ي هذه المرحلة ثالث 

مراحل فرعية.

جمع )10 أطنان( من 
ضمن مشروع )60 طنًا( 

من بذور النباتات البرية.

وصيانة  تشغيل  م��ش��روع  تنفيذ 
بمختلف  ال��وط��ن��ي��ة  ال��م��ت��ن��زه��ات 

مناطق المملكة.

في  تؤثر  التي  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  العوامل  تقييم 
الوطنية  المنتزهات  في  والترفيهية  السياحية  الخدمات  طلب 
الخدمات  على  للطلب  تاريخية  مراجعة  خ��الل  من  المختارة 
ووضع  المختارة،  الوطنية  المنتزهات  في  والترفيهية  السياحية 

توقعات لهذه الطلبات خالل ال� )10( سنوات القادمة.

تقيي��م الوض��ع الحال��ي للمتنزه��ات الوطني��ة وتحلي��ل الفجوات 
به��دف فه��م دور ومس��اهمة المتنزه��ات الوطنية ف��ي تنمية 
الس��ياحة ف��ي المملك��ة وتقيي��م وضعه��ا الراه��ن وأداء وجودة 

الخدمات المقدمة داخلها وعلى الشريط التجاري التابع لها.

3

9

28

4

10

6
12

تنمية وحماية الغطاء النباتي:

17

5
11

عمل تقييم مبدئي لعدد )100( متنزه وطني واختيار )24 موقعًا( لدراستها وعرضها 
كفرص لالستثمار على القطاع الخاص من خالل وضع معايير تجارية والبيئية الختيار 
االكثر جاذبية للقطاع الخاص لالستثمار بما فيها الخدمات السياحية والترفيهية 

ذات أثر منخفض على البيئة المحيطة.
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قطاع  البيئة

مراكز البيئية:

تطوير الرؤية والرسالة واألهداف 
االستراتيجية للمراكز.

تطوير الهيكل التنظيمي 
)المستوى األول والثاني( 

وخطة الموظفين.

تشكيل مجالس إدارات المراكز التالية؛ المركز 
الوطني لألرصاد، والمركز الوطني للرقابة على 
االلتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة 

الفطرية والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي 
ومكافحة التصحر، المركز الوطني إلدارة النفايات.

إعداد النموذج التشغيلي 
المستهدف للمراكز الوطنية 

التابعة لقطاع البيئة.

وضع مسودة 
لمتطلبات الميزانية 

لمدة )3 سنوات(.

تطوير اللوائح المالية 
واإلدارية للمراكز.

تطوير قائمة الخدمات 
األساسية ونموذج تقديمها.

االنتهاء من تعيين الرؤساء 
التنفيذيين ألربعة من هذه 

المراكز.

وضع خارطة طريق أولية للمراكز 
وخطط عمل للرؤساء التنفيذين

.
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قطاع  البيئة

اإلجراءات الخاصة في معالجة بؤر التلوث:
سير العمل في دعم الجمعيات المتخصصة 

في مجاالت حماية البيئة:

طرح دراسة ميدانية لتقييم أثر 
األنشطة التعدينية بالمملكة 

اقتصادًيا واجتماعًيا وصحًيا وبيئًيا.

إعداد دراسة مشروع األثر البيئي لحطام 
السفينة اليونانية الجانحة )ارنوت( 

شمال ينبع ووضع خطة للتعامل البيئي 
األنسب مع الحطام.

إقامة ورشة عمل عن تحسين 
جودة الهواء في المملكة 

بالتعاون مع البنك الدولي.

تقديم عدد من 
التقارير البيئية عن 

بعض الحوادث الناتجة 
من تسرب النفط.

عمل دراسة مكتبية عن أثر البالستيك 
في البيئة والصحة وأثر تطبيق مواصفة 

التحلل الحيوي البالستيكي.

دراسة مكتبية عن اقتصاديات 
تلوث الهواء في المملكة 

فيما يخص العوالق الغبارية.

عقد دورة تدريبية لعدد 
من الموظفين عن البيئة 

وأهميتها وطرق حمايتها.

12

4
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56

حضور اجتماعات اللجنة 
الوطنية للتنوع األحيائي.

8

الموافقة على تأسيس الجمعيات 
وفق الشروط العامة للتأسيس 

وكذلك وفق األهداف.

توقيع مذكرات تفاهم مع 
عدد من الجمعيات البيئية 

منها جمعية الكشافة 
السعودية .. إلخ.

عقد ورش عمل مع إدارة 
الجمعيات بوزارة العمل 

لتحديد األدوار لدعم وتمكين 
وتحفيز العمل المجتمعي 

عقد ورش عمل مع إدارة والتطوعي البيئي.
المسؤولية المجتمعية في 

وزارة العمل لوضع آليات 
طرح فرص مجتمعية 

للقطاع الخاص.
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قطاع  البيئة

مخرجات أخرى لقطاع البيئة:

اتفاقية . 1 م��ش��روع  إع����داد  ف��ي  ال��م��ش��ارك��ة 
البيئة  وزارة  بين  االستراتيجي  ال��ت��ع��اون 
العربية  بالمملكة  وال���زراع���ة  وال��م��ي��اه 
للبيئة  المتحدة  األمم  وبرنامج  السعودية 
ال���وزراء  مجلس  ب��ق��رار  عليها  وال��م��واف��ق 

برقم )257( بتاريخ 1441/4/6ه�.

ترأسه . 2 الذي  المملكة  وفد  ضمن  المشاركة 
معالي وزير البيئة والمياه والزراعة في االجتماع 
والسعادة  والمعالي  السمو  ألصحاب  ال�)21( 
بدول  البيئة  شؤون  عن  المسؤولين  ال��وزراء 
للوكالء  ال���)39(  واالجتماع  التعاون،  مجلس 
المسؤولين عن شؤون البيئة بدول المجلس 
1441/3/2ه�  و      1 ي��وم��ي  ع��ق��دا  وال��ل��ذي��ن 
مدينة  في  2019/10/30م،   -  29 الموافق 

مسقط بسلطنة عمان.

المشاركة ضمن وفد المملكة الذي ترأسه . 3
في  وال��زراع��ة  والمياه  البيئة  وزي��ر  معالي 
االجتماع ال�)56( للمكتب التنفيذي لمجلس 
الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة 
ال�)31(  واالجتماع  1441/2/24ه�،  بتاريخ 
عن  المسؤولين  العرب  ال���وزراء  لمجلس 
1441/2/25ه�،  ب��ت��اري��خ  البيئة  ش���ؤون 
واللذين عقدا في مقر األمانة العامة لجامعة 

الدول العربية بالقاهرة.

المشاركة ضمن وفد المملكة الذي ترأسه . 4
بوزارة  البيئة  لشؤون  ال��وزارة  وكيل  سعادة 
ال��وزاري  باالجتماع  والزراعة  والمياه  البيئة 
العشرين  لمجموعة  والبيئة  الطاقة  لوزراء 

في اليابان.

ترأسه . 5 ال��ذي  المملكة  وفد  ضمن  المشاركة 
وحماية  لألرصاد  العامة  الهيئة  رئيس  سعادة 
البيئة  وزي��ر  معالي  عن  نيابة  المكلف  البيئة 
والمياه والزراعة في المؤتمر اإلسالمي )الثامن( 
لوزراء البيئة بمنظمة التعاون اإلسالمي بمقر 
المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة 
المملكة  ف��ي  ال��رب��اط  بمدينة  )اي��س��س��ك��و( 

المغربية خالل الفترة 3-1441/2/4ه�.

في . 6 ال��م��ش��ارك  المملكة  وف���د  رئ��اس��ة 
التفاقية  عشر  ال��راب��ع  األط����راف  مؤتمر 
خالل  التصحر  لمكافحة  المتحدة  األم��م 
مدينة  في  2019م  سبتمبر   13-2 الفترة 

نيوديلهي بالهند.

ال��ذي . 7 المملكة  وف��د  ضمن  المشاركة 
ال�����وزارة لشؤون  ت��رأس��ه س��ع��ادة وك��ي��ل 
األطراف  لدول  أ-)31(  االجتماع  في  البيئة 
بالمواد  الخاص  مونتريال  بروتوكول  في 
خ��الل  األوزون  ب��ط��ب��ق��ة  ال��م��س��ت��ن��ف��ذة 
ال��ف��ت��رة 7-1440/3/11ه���������، ال��م��واف��ق 
4-2019/11/8م، في مدينة روما بإيطاليا.

باالجتماع . 8 ب��ال��وزارة  ممثلة  المملكة  مشاركة 
الرابع للجنة الممثلين الدائمين، في مدينة نيروبي 
6/27-1440/7/1ه�������،  الفترة  خ��الل  بكينيا، 

الموافق 4 - 2019/3/8 م.

إتفاقية . 9 إل��ى  االنضمام  دراس���ة  ف��ي  المشاركة 
عليها  وال���م���واف���ق  ال��زئ��ب��ق  ب��ش��أن  م��ي��ن��ام��ات��ا 
بتاريخ   )256( ب��رق��م  ال�����وزراء  مجلس  ب��ق��رار 

1440/5/16ه�.

المشاركة في إعداد مذكرة تفاهم بين حكومة . 10
دول��ة  وحكومة  السعودية  العربية  المملكة 
البيئة  مجاالت  في  المتحدة  العربية  اإلم���ارات 
مجلس  بقرار  عليها  الموافق  والزراعة  والمياه 

الوزراء برقم )324( بتاريخ 1440/6/14ه�.
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إع���داد م��ش��روع مذكرة . 11 ال��م��ش��ارك��ة ف��ي 
والزراعة  والمياه  البيئة  وزارة  بين  تفاهم 
والمركز  السعودية  العربية  المملكة  في 
للتعاون  )إكبا(  الملحية  للزراعة  الدولي 
واالستدامة  الزراعية  التنمية  مجاالت  في 
مجلس  م��ن  عليها  وال��م��واف��ق  البيئية 

الوزراء.

في . 12 تعاون  اتفاقية  إع��داد  في  المشاركة 
التلوث  م��ن  وال��ح��د  البيئة  حماية  مجال 
السعودية  العربية  المملكة  حكومة  بين 
وح��ك��وم��ة ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة 
ال��وزراء  مجلس  بقرار  عليها  والموافق 

رقم )127( بتاريخ 1440/2/28ه�.

في . 13 تعاون  اتفاقية  إع��داد  في  المشاركة 
التلوث  م��ن  وال��ح��د  البيئة  حماية  مجال 
السعودية  العربية  المملكة  حكومة  بين 

وجمهورية جيبوتي والموافق عليها.

قطاع  البيئة

مخرجات أخرى لقطاع البيئة:

مذكرة . 14 م��ش��روع  إع���داد  ف��ي  المشاركة 
البيئة والحد من  تعاون في مجال حماية 
العربية  المملكة  حكومة  بين  التلوث 
تحت  والزال��ت  اليابان  ودول��ة  السعودية 

الدراسة.

مذكرة . 15 م��ش��روع  إع���داد  ف��ي  المشاركة 
البيئة والحد من  تعاون في مجال حماية 
العربية  المملكة  حكومة  بين  التلوث 
تحت  زالت  وما  تونس  ودولة  السعودية 

الدراسة.

انضمام . 16 مشروع  دراس��ة  في  المشاركة 
بشأن  )ناغويا(  بروتوكول  إلى  المملكة 
والتقاسم  الجينية  الموارد  على  الحصول 
عن  الناشئة  للمنافع  والمنصف  العادل 
التنوع  باتفاقية  الملحق  استخدامها، 

البيولوجي.
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المستجدات التنظيمية والتشريعية
2. تطوير الهيكل التنظيمي وتحديث مهام اإلدارات:1. استراتيجية المياه الوطنية

قطاع  المياه )ديوان الوزارة(

طرح وترسية مشروع »دراسة 
متابعة االستراتيجية الوطنية 

للمياه 2030م« على االستشاري 
»شركة ديفوتيم السعودية 

المحدودة« وربط مؤشرات األداء 
الرئيسية بأهداف االستراتيجية 

الوطنية للمياه 2030م.

المشاركة في 
ملتقيات وورش عمل 

ذات عالقة بالخطط 
االستراتيجية والرؤى 

المستقبلية.

	•العمل مع فريق من البنك الدولي لتطوير 
مؤشرات أداء االستراتيجية الوطنية 

للمياه 2030م.
	•االجتماع بممثلي المركز الوطني لقياس 

أداء االستراتيجية )أداء( ومكتب تحقيق 
الرؤية بالوزارة.

	•مخاطبة كافة الشركاء في قطاع 
المياه والتنسيق معهم العتماد بطاقات 

مؤشرات األداء داخليًا بعد تعبئتها بحسب 
النماذج المعتمدة لدى مركز )أداء(.

 انتهت هذه الجهود بربط مؤشرات األداء 
الرئيسية بأهداف االستراتيجية الوطنية 

للمياه 2030 م.

رفع تقرير تحديث 
االستراتيجية الثاني إلى اللجنة 

االستراتيجية بمجلس 
الشؤون االقتصادية والتنمية 

بخطاب معالي الوزير رقم 
 )1438/1/7744(

بتاريخ 14 / 4 / 1441 ه�..

ت��م العمل عل��ى اس��تكمال هيكلة باق��ي المس��تويات اإلدارية وإع��داد األدل��ة التنظيمي��ة بالوكالة حتى 
المس��توى الثالث باإلضافة إلى تحديث مهام جميع إدارات الوكالة بما يتناسب مع المهام الفعلية لكل 
إدارة. وقد أخذ في االعتبار شمولية المهام حتى تتالءم مع األنشطة واإلجراءات المتبعة في الوكالة. وقد 
تم إنشاء إدارة جديدة بمسمى )إدارة تشغيل وصيانة السدود( ونقلت لها جميع المهام والمسئوليات 
المتعلقة بتش��غيل وصيانة الس��دود وعقودها من )اإلدارة العامة للش��ؤون الهندس��ية( بناًء على القرار 

الوزاري رقم )1441/1/161861( بتاريخ 1441/3/5ه� ليصبح الهيكل المقترح للوكالة كاآلتي: 

اإلدارة العامة لموارد المياه:
إدارة موارد المياه الجوفية.  •	

إدارة موارد المياه السطحية.  •	
التقليدية.  إدارة المياه غير  •	

إدارة تشغيل وصيانة السدود.  •	

اإلدارة العامة لتخطيط المياه:
إدارة تخطيط إمداد المياه لالستخدام الزراعي والصناعي.  •	

إدارة تخطيط إمداد المياه لالستخدام الحضري.  •	
إدارة االستراتيجية الوطنية للمياه.  •	

إدارة مخاطر وتهديدات المياه.  •	

اإلدارة العامة لتنظيم المياه:
إدارة السياسات والتشريعات والمعايير.  •	

التراخيص. إدارة  •	
إدارة االلتزام والرقابة.  •	

المركز الوطني لألبحاث والدراسات المائية: 
إدارة األبحاث والدراسات المائية.  •	

القاعدة الوطنية للمعلومات المائية.  إدارة  •	

مركز إدارة المياه والتحكم. 

إدارة االتصال واألعمال المساندة . 

مكتب متابعة مشاريع المياه. 
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4. نظام بالغ اإللكتروني الخاص باآلبار المهجورة: 3. نظام المياه:

حصول كل شخص على  •	
مياه نظيفة وآمنة ومطابقة 

للمواصفات المعتمدة 
لتلبية احتياجاته الطبيعية 

على أساس من العدل وفقًا 
للمعايير والخطط والبرامج 

المعتمدة.

بلغ عدد البالغات الواردة )492( بالغًا، وتم ردم )909( آبار حتى عام 2019م، مع تحصين 
تعميد  خالل  من  ردمها  حيال  المناسب  اإلش��راف  تحت  ردمها  يتم  حتى  المتبقية  اآلبار 
المهمة  المشاريع  المشروع من  اآلبار، ويعتبر هذا  شركات متخصصة في ردم وتحصين 
)برنامج  بأن  علمًا  التلوث،  من  الجوفية  المياه  وحماية  والممتلكات  األرواح  على  للحفاظ 
بالغ اإللكتروني على موقع الوزارة وتطبيق بالغ للهواتف الذكية( قد ٌدشن من قبل معالي 

نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بتاريخ 11/11/ 1439ه�.

وافق مجلس الشورى على )نظام المياه( الجديد الذي يهدف إلى:

1

4

2

5

3

تنظيم مصادر المياه  •	
وتنميتها وحمايتها 
وضمان استدامتها 

وإدارتها وتنظيم شؤونها 
والحقوق المتعلقة بها 

وبأوجه استخدامها. 

ضمان توفير إمدادات  •	
المياه بشكل آمن 

ونظيف وموثوق به، 
وبجودة عالية وبأسعار 

تنافسية معقولة تحقق 
العدالة بين المستهلكين 

وتعزز مشاركة القطاع 
الخاص في األنشطة 

الخاضعة للنظام. 

يجري حاليًا مناقشة  •	
النظام في هيئة الخبراء 

بمجلس الوزراء.

االنتهاء من المسودة  •	
األولية لالئحة التنفيذية 

لنظام المياه. 

قطاع  المياه )ديوان الوزارة(
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5. أعمال اللجنة اإلشرافية ألعمال الطوارئ
      في الوزارة والقطاعات التابعة:

إنشاء غرفة الجاهزية  •	
للطوارئ بالوزارة والجهات 

المرتبطة بها.

1

2

3

الدراسة للربط المائي  اكتمال  •	
ومشاركة المصادر ويجري 

تنفيذ فرضية الطوارئ العمل على تفعيل مخرجاتها. •	
في مناطق )الشرقية، 
الوسطى والشمالية(.

6. تحديث العرض والطلب على المياه لعام 2050م:
المياه  الستخدام  والطلب  العرض  خطة  تم إنجاز 
معالي  من  اعتمادها  تم  والتي  الحضري،  القطاع  في 
الخطة  تضمنت  حيث  والزراعة،  والمياه  البيئة  وزير 
على  2050م  عام  حتى  والطلب  للعرض  المحدثة 
المملكة،  مناطق  لجميع  المائي  الطلب  تقديرات 
االعتبار  في  أخذ  رياضي  نموذج  على  بناؤها  تم  فيما 
الشبكة  في  الفاقد  ونسبة  السكاني  النمو  معدل 
وطلب  والعمرة  الحج  وطلب  الذروة  طلب  ومعامل 
المشاريع التنموية والخطة التنفيذية لتغطية الطلب 
المائي من مصادر المياه الحالية والمستقبلية )اآلبار 

والسدود ومحطات تحلية مياه البحر(.

قطاع  المياه )ديوان الوزارة(
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يهدف برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لتعزيز وبناء القدرات الفنية والتنظيمية في وكالة المياه 
المشروع في  العاملين لدى  الخبراء  الوكالة وتوفير  وابتعاث موظفي  تدريب  بالوزارة من خالل 

مختلف التخصصات باإلضافة إلى أهداف المشروع األخرى، ويتمثل ذلك في:

8. الشراكة مع البنك الدولي:7. عقد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي:
تواصل العمل بين إدارات الوكالة المختلفة مع فريق خبراء البنك الدولي كلٌّ 

في مجاله. وانقسمت األعمال في 2019 م على فترتين:

الفترة األولى
إدارة المركز الوطني لألبحاث والدراسات المائية:  1

العمل على بناء نظام للمركز الوطني لألبحاث والدراسات المائية ووضع 
إطار عام لالستراتيجية الوطنية ألبحاث المياه.

اإلدارة العامة لموارد المياه:  2
الملك  وسّد  المكرمة  مكة  بمنطقة  حلي  لسّد  المبدئي  التقييم  تقرير 

فهد بمنطقة عسير.
اإلدارة العامة لتخطيط المياه:  3

المساهمة في تطوير مؤشرات األداء لالستراتيجية الوطنية للمياه.
اإلدارة العامة لتنظيم المياه:  4

وضع اإلطار العام للوائح نظام المياه.

الفترة الثانية: )األعمال المستمرة خالل عام 2020م( 
المركز الوطني لألبحاث والدراسات المائية.  1

إكمال األعمال الخاصة باالستراتيجية الوطنية ألبحاث المياه. )تقييم  •	
الوضع البحثي الحالي وإقامة ورش عمل مع الجهات ذات العالقة(.

استكمال نظام المركز. •	
اإلدارة العامة لموارد المياه:  2

العمل على دراسة لإلدارة المتكاملة للموارد المائية.
مركز إدارة المياه والتحكم:  3

للوزارة  مخصص  االصطناعي  الذكاء  قرارات  لدعم  المرجعي  اإلطار  •	
بناًء على االستراتيجية الوطنية للمياه 2030 والمستندات الداعمة.

نموذج أعمال للمركز إلدارة عملياته لتحقيق أهداف التحول الرقمي  •	
لإلدارات في ضوء االستراتيجية 2030 وقانون المياه.

االدارة العامة لتنظيم المياه:  4
االنتهاء من المسودة األولية لالئحة التنفيذية لنظام المياه. 

الثقافي  المجلس  م��ع  التعاقد  •	
اللغة  في  دورة  لتقديم  البريطاني 

اإلنجليزية لموظفي الوكالة.

اب���ت���ع���اث ع��دد  ب��ح��ث ام��ك��ان��ي��ة  •	
م���ن م��وظ��ف��ي ال��وك��ال��ة ل��دراس��ة  
المملكة  داخ�����ل  ال��م��اج��س��ت��ي��ر 

وخارجها.

الوكالة  موظفي  تقييم  مشروع  •	
بناًء  تدريبية  خطط  وض��ع  بهدف 
لدى  المختلفة  اإلدارات  حاجة  على 

الوكالة.

اب���ت���ع���اث ع��دد  ب��ح��ث ام��ك��ان��ي��ة  •	
م���ن م��وظ��ف��ي ال��وك��ال��ة ل��دراس��ة 
العربية  الجامعة  في  الماجستير 

بمملكة البحرين.

من  كان  متفرقة  عمل  ورش  عقد  •	
بحضور  المياه”  “اقتصاديات  ابرزها 

معالي الوزير.

“قمة  عمل  ورش  في  المشاركة  •	
العشرين”.

قطاع  المياه )ديوان الوزارة(
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تم اصدار الئحة اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع المياه   .9
بالقرار الوزاري رقم )1440/1/798059(  بتاريخ 1440/11/1ه�

كما تم اصدار االجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم ) 239( وتاريخ 20-5-1439ه�
القاضي بالموافقة على الئحة الجزاءات عن مخالفات مصانع المياه ومحالت المياه 

بالقرار الوزاري )1440/1/61918( وتاريخ 1-11-1440ه�

المستجدات األخرى

قطاع  المياه )ديوان الوزارة(

األثرالوصفالمنجز

• دراسة رفع كفاءة حقل آبار 	
مياه مربة وعتود بمنطقة 

عسير.

• دراسة رفع كفاءة حقل آبار مياه مربة وعتود 	
بمنطقة عسير والبالغ عددها )10( آبار.

• رفع الطاقة اإلنتاجية للحقل من )6( األف م3 	
حاليُا لتصل إلى )15( ألف م3 وذلك لتعزيز 

إمداد منطقة عسير بمياه الشرب

• دراسة موارد المياه في 	
جميع الحرات وأودية الدرع 

العربي بالمملكة

• إجراء دراسة تفصيلية  لقياس حجم المياه في 	
الحرات وأودية الدرع العربي

• تقدير حجم المتاح من المياه الجوفية 	
لالستخدامات المختلفة

• دراسة حصر وتصنيف 	
الدحول حول المملكة

• تم حصر وتصنيف )1824( دحل في مختلف 	
مناطق المملكة.

• االستفادة من بعضها في تغذية المياه 	
الجوفية وتزويد الجهات المختصة بما يمكن 

االستفادة منه من الناحية السياحية وتأمين 
ما يصنف منها بأنه خطر على األرواح.

• تحديد وتخصيص )50( 	
موقع لحقول اآلبار في 

مختلف المناطق

• •حماية هذه الحقول وتخصيصها لمياه الشرب	 تساهم في زيادة أمن وإمداد مياه الشرب 	
لمختلف مناطق المملكة

• مشاريع اآلبار ضمن مبادرة 	
تعزيز مصادر المياه الجوفية

• اإلشراف على تنفيذ )25( مشروعًا تتضمن 	
)225( بئراً.

• تم االنتهاء من حفر )45( بئراً بطاقة انتاجية 	
)128( م3/ يوم

• تساهم هذه المشاريع في زيادة اإلمداد من 	
مياه الشرب بطاقة تبلغ )571( ألف م3/ يوم 

األثرالوصفالمنجز

• المشاريع التدعيمية لحقول 	
اإلنتاج حول المملكة.

• تم االنتهاء من تنفيذ )16( بئراً في مختلف 	
مناطق المملكة

• رفع الطاقة اإلنتاجية لحقول المياه القائمة 	
بطاقة إنتاجية )11( ألف م3 /يوم

• •مشاريع موارد البادية	 تم االنتهاء من عدد )3( بطاقة انتاجية )7( 	
آالف م3

• تأمين مياه الشرب لسكان البادية 	
ولمواشيهم

• رصد التغيير الشهري 	
لمستويات المياه الجوفية

• تتم رصد التغير في مستويات المياه الجوفية 	
عن طريق مراقبتها بأخذ قراءات  )427(  بئراً 

حول المملكة

• مراقبة أي تغير وتحديد مناطق اإلجهاد للحد 	
منه والبحث عن حلول وبدائل لتخفيفه

• •مشروع القدية	 اإلشراف على تنفيذ حقل مياه آبار القدية والذي 	
يتضمن عدد )10( إنتاجية وبئر مراقبة.

• تأمين مشروع القدية بحاجته من مياه الشرب 	
بكمية قدرها )36( ألف م3/ يوم

• •برنامج سقاية	 تسعى ال��وزارة إلى تدشين برنامج )سقاية( 	
الخيري ال�ذي يأتي من ضمن المشاريع 

الخيرية والذي يتطلع إلى تنظيم استقبال 
وصرف تبرعات ومساهمات القطاع الخاص 

والجمعيات الخيرية وفاعلي الخير 

• يسهم في تعزيز قيم العمل اإلنساني 	
والمشاركة المجتمعية واالنتماء الوطني 

من خالل التبرع إلقامة مشروعات المياه 
لسقيا القرى والهجر وموارد البادية، والمواقع 
المحتاجة لمياه الشرب في مناطق المملكة

• تم إدخال )11( سداً إلى 	
منظومة السدود ليصبح 

اإلجمالي )521( س�داً 
بمختلف مناطق المملكة  

وتتولى الوكالة أعمال 
تشغيلها وصيانتها.

• بإضافة هذه السدود للمنظومة تم إضافة 	
)43( مليون م3 للسعة التخزينية ليصبح 

إجمالي ما يتم حصادة من مياه األمطار 
والسيول بكامل المنظومة )3.2( مليار م3

• استغالل المياه المحجوزة في بحيرات السدود 	
لتأمين مياه الشرب و لتغذية الطبقات 

الجوفية

• تخزين المياه لالستفادة منها في أوقات 	
الجفاف خالل العام

• جاري دراسة إقامة )1000( 	
سداً إضافية

• يتم حصاد )5.1( مليار م3 إضافية من مياه 	
األمطار والسيول ليصبح إجمالي ما يتم 

حصاده )8.3( مليارم3

• زيادة االستفادة من مياه األمطار والسيول	

• تأمين منظومة إمداد مياه الشرب بكمية 	
إضافية
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المستجدات األخرى

قطاع  المياه )ديوان الوزارة(

األثرالوصفالمنجز

• تشغيل أج�ه�زة الشبكة 	
الهيدرولوجية  لجمع 

معلومات الرصد المائي 
وإصدار نشرة بمعدالت 

األمطار اليومية

• مراقبة الرصد المائي وضمان استمرار نقل 	
المعلومات المائية منها دون انقطاع

• متابعة المعلومات عن األمطار والسيول 	
والمناخ وبناء خطط الطوارئ لحصاد تلك 

األمطار والسيول خلف السدود

• تركيب )31( محطة قياس 	
أمطار إضافية

• •زيادة التغطية في المناطق المطيرة	 رفع كفاءة الشبكة وتغذية السجل المطري 	
بمزيد من البيانات

• تصريف )57( مليون متر 	
مكعب من مخزون السدود 

المخصصة للشرب

• استغالل المياه المحجوزة في بحيرات السدود 	
لتغذية الطبقات الجوفية

• تم تغذية حقول اآلبار أسفل تلك السدود 	
وتغذية آبار المزارعين بالمياه

• إزالة )10( ماليين م3 	
من الرسوبيات من خلف 

السدود.

• صيانة بحيرات السدود من خالل إزالة هذه 	
الرسوبيات

•  رفع كمية خزن المياه خلف تلك السدود	

• تعظيم  االستفادة من مياه 	
السدود 

• زيادة اإلنتاج من سد بيش بمقدار )57( ألف م3	

• زيادة اإلنتاج من سد جازان بمقدار )02( ألف م3	

• سد الفجوة في اإلمداد	

• أمن اإلمداد وتنوع المصادر	

• طرح مشروع إزالة 	
الرسوبيات من بحيرة سد 
وادي جازان بمنطقة جازان

• •رفع كفاءة التخزين خلف السد	 ضمان االستفادة من كامل السعة التخزينية 	
للسد

• مجموع  تراخيص حفر اآلبار 	
الصادرة لجميع األغراض 

في عام 2019 م بجميع 
مناطق المملكة ) 1546 ( 

ترخيصًا .

• اصدار رخص حفر إلكترونية لجميع 	
المستفيدين حسب االشتراطات الالزمة 

• تنظيم عملية الحفر	

• استخدام البيانات الخاصة في قواعد البيانات	

األثرالوصفالمنجز

•  إصدار )5( تراخيص لمصانع 	
المياه غير المعبأة

• تطبيق االشتراطات الالزمة لمنح التراخيص 	
ومنح تراخيص لمزاولة النشاط 

• المساهمة في سد الفجوة في الطلب	

• حصر جميع مصانع المياه وتجميع بياناتها  	
في قاعدة بيانات رئيسية لتسهيل المتابعة 

والتأكد من تطبيق االشتراطات

• الموافقة على الترخيص 	
ل� )40( مصنع مياه معبأة 

ومصنع ثلج فيما يخص 
المصدر المائي والتخلص من 

الرجيع

• •تطبيق االشتراطات الالزمة لمنح التراخيص 	 حصر جميع مصانع المياه وتجميع بياناتها  	
في قاعدة بيانات رئيسية لتسهيل المتابعة 

والتأكد من تطبيق االشتراطات 

• ضبط )224( مخالفًا لنظام 	
المحافظة على مصادر 

المياه وإيقاع غرامات مالية 
بمبلغ قدره )3٫775٫000( 

ثالثة ماليين وسبعمائة 
وخمس وسبعون ألف ريال

• الوقوف الميداني على مواقع المخالفات 	
وتحديد اإلحداثيات الجغرافية وتحديد نوع 

المخالفة )حفر ، تعميق ، تنظيف ( وإعداد 
محضر المخالفة 

• المحافظة على مصادر المياه وضمان 	
استدامتها 

• اصدار )204( تراخيصًا 	
لمزاولة نشاط حفر اآلبار 

• إصدار التراخيص  إلكترونيًا وتطبيق 	
االشتراطات الالزمة 

• حصر معدات وأجهزة الحفر وتجميع بياناتها 	
في قاعدة بيانات رئيسية 
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)المبادرات(
الوصف واألثراإلجراءالمبادرة

مبادرة سقيا البادية

حيث  باآلبار،   يتعلق  فيما  التنفيذ  قيد  على  محرز  تقدم  في  مستمرة  المبادرة 
تم االنتهاء من بئر واحد بشكل نهائي بتكلفة تصل إلى  )2,506،464 ريال(، وال 
يزال العمل جاريًا على بقية اآلبار، وفيما يخص الخزانات فقد تم االنتهاء بنسبة 
المبادرة  الكلية لهذه  اإلنجاز  إن نسبة  الخاصة بها حيث  )%20( من األساسات 
لعام 2019م تخطت )%45( و من  المتوقع رفع هذه النسبة إلى أكثر من ) 70%( 

في عام 2020م .

إلى  تهدف  التي  البادية  سقيا  م��ب��ادرة 
الشرب  احتياجات مياه  لتلبية  اآلبار  حفر 
البادية والمناطق  البادية لموارد  وسقيا 
آبار  بإقامة  النائية  والمناطق  الحدودية 

وخزانات ومضخات وأشياب وتشغيلها.

بلغت نسبة اإلنجاز )%29( لهذا العام وتضم المشاريع التالية: 
الزراعية  القطاعات  في  اآلب��ار  مياه  استهالك  قياس  ع��دادات  تركيب  •	

والصناعية والتجارية.
القطاعات  في  الرشيد  االستهالك  مستوى  تحديد  دراس��ة  مشروع  •	

الزراعية.
مشروع اإلشراف على تصميم وتنفيذ النظام اإللكتروني المركزي للمياه ونقل  •	

البيانات وتركيب عدادات كل القطاعات المستهدفة.
اإلدارة  أعمال  وأتمته  والعمليات  واإلج��راءات  النماذج  منهجية  تطوير  •	

العامة لتنظيم المياه.
مشروع توريد وتركيب النظام اإللكتروني المركزي المائي ونقل البيانات. •	

القطاعات  ف��ي  الرشيد  االستهالك  مستوى  تحديد  دراس���ة  م��ش��روع  •	
الصناعية والتجارية

استهالك  ق��ي��اس  ال��ع��م��ل:  ن��ط��اق  •	
عدادات  باستخدام  بعد  عن  اآلب��ار  مياه 
المائي  االستهالك  لقياس  إلكترونية 
ونقل وتحليل بياناتها باستخدام نظام 
بالمقننات  ومقارنته  مركزي  إلكتروني 
االستخدامات  لكافة  المحددة  المائية 
وتحديد  المستهدفة  القطاعات  ف��ي 
ت��ع��رف��ة ل��الس��ت��ه��الك ال��زائ��د ع��ن ه��ذه 
النماذج  منهجية  وتطوير  المقننات 
بذلك  المتعلقة  والعمليات  واإلجراءات 
لتنظيم  العامة  اإلدارة  أعمال  وأتمته 
استخدام  ك��ف��اءة  رف��ع  بهدف  المياه 
مشكلة  م��ن  وال��ح��د  المتدنية  المياه 
االستهالك الجائر ، والمساهمة في بناء 

إدارة فاعلة لقطاع المياه .
القطاعات  المستهدفة:  الفئات  •	
وتتضمن  والتجارية  والصناعية  الزراعية 
الصناعية  والمدن  الزراعية  الشركات 
الكبرى  والتجارية  الصناعية   والشركات 

والمزارع الخاصة.

خفض  المبادرة:  من  المتوقع  األثر  •	
مستوى  إلى  الحالي  المائي  االستهالك 
ال��رش��ي��د حسب  ال��م��ائ��ي  االس��ت��ه��الك 
القطاعات  لكافة  المائية  المقننات 
تحقيق  في  والمساهمة   ، المستهدفة 
استفادة مستدامة من الموارد المائية .

الوصف واألثراإلجراءالمبادرة

مبادرة التخطيط 
المتكامل للمياه 

والتقييم المستمر 
للمصادر

العلمية  المائية  األبحاث  قواعد  بإعداد  المبادرة  هذه  ستقوم 
وربطها مع األبحاث المائية العالمية، تحديث االستراتيجية الوطنية 
مناطق  لجميع  المدى  طويلة  اإلمداد  استراتيجية  وإعداد  للمياه 
المملكة وإعداد مخطط استراتيجي عام لكل من  )المياه, خدمات 
الصرف الصحي، إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة( على 
الموارد  ومشاركة  المائي  الربط  خطة  وتجهيز  المملكة  مستوى 
العمل  سيتم  كما  المائية.  والتهديدات  المخاطر  وخطة  المائية 
على تجهيز أنظمة المعلومات المائية لكل من )تطوير استراتيجية 
قواعد البيانات المائية، تطوير نظم المعلومات الجغرافية المائية 
المائية وإدارتها(. وقد  الرقمي للبيانات  و تطوير وأتمته المحتوى 
مبادرة  دراسة  لمشروع  والمواصفات  الشروط  كراسة  إعداد  تم 
التخطيط المتكامل والتقييم المستمر لمصادر المياه وتم طرح 

المنافسة إال أنها لم تعتمد.

المستمر  والتقييم  للمياه  المتكامل  التخطيط  مبادرة 
في  للمياه  استراتيجية  خطه  إع��داد  إلى  تهدف  للمصادر 
مختلف مناطق المملكة حتى تقوم بتحقيق التكامل وهذا 

سيضمن تحسين الخدمة وضمان االستدامة للمياه. 

مبادرة تنمية مصادر 
المياه الجوفية 

والسطحية

والمستقبلي  الحالي  الوضع  دراس��ة  على  المبادرة  ه��ذه  تعمل 
 )300( و  مستقبلي  أو  قائم  حقل   )139( لعدد  المياه  واحتياطات 
جوفية  م��ي��اه  ح��ق��ول  وأي��ض��ا  الفائض  المياه  لحقن  تخزين  بئر 
وسطحية، كما تستهدف المبادرة الوصول إلى )600( بئر مراقبة 
مؤهلة  ومشاريع حماية محطات شبكة المراقبة الهيدرولوجية 
مائي  رصد  محطة   )1065( عددها  والبالغ  المملكة  في  المنتشرة 
العناصر الكيميائية واإلشعاعية  التغيرات في  كما سيتم مراقبة 
في االبار الجوفية والسطحية والسدود من خالل اخذ )6000(عينة 
سنويا و دراسة تحديد المناطق األكثر تأثراً من االستهالك الجائر 
طرح  وتم  المياه،  وتعرفة  قيمة  وتحديد  الجوفية  المياه  لمصادر 
العمل  جرى  والتي  المبادرة  لمشاريع  كراسة   )12( إعداد  مشروع 
على ترسيتها خالل الفترة القادمة ولم يتم ترسيتها حتى تاريخه. 
والنسبة المستهدفة بنهاية 2019 م هي %47.75، علمًا بأن هذه 

المبادرة لم يتم اعتمادها وليس لها مخصصات مالية. 

إلى  تهدف  والسطحية  الجوفية  المياه  مصادر  تنمية  مبادرة 
مياه  السدود،  مياه  التحلية،  مياه  من  )الفائض  المياه  حقن 
( داخل )حوض  المعالجة ثالثيا  الصحي  الصرف  , مياه  األمطار 
منها  واالستفادة  للتخزين،  أبار  عبر   ) ثانوي  متكون  أو  جوفي 
الحقا في أوقات الطوارئ بما يسهم في تعزيز اإلدارة المتكاملة 
لها وتحقيق األمن المائي  وتقيم االحتياطيات المائية لحقول 
والمستقبلية  القائمة  والسطحية  الجوفية  الشرب  مياه 
مياه  كحقول  وتأهيلها  وتطويرها  واعدة  مياه  مصادر  وإيجاد 
شاملة لتامين مياه الشرب ومراقبتها والمحافظة عليها بما 
يسهم في تعزيز اإلدارة المتكاملة لها وتحقيق األمن المائي  
و مراقبة حركة المياه الجوفية والتغير في مستويات المياه 
التلوث  من  الجوفية  المياه  وحماية  والسطحية  الجوفية 
واإلشعاعية،  والبكترولوجية  الكيميائية  التغيرات  بمراقبة 

وإيجاد قيمة وتعرفه للمياه الجوفية والسطحية.

مبادرة 
سقيا 
البادية

مبادرة تنمية مصادر 
المياه الجوفية والسطحية

نسبة اإلنجاز الكلية 
لعام 2019م تخطت 

مبادرة تنظيم 
مياه اآلبار

محطات رصد مائي )45%(
1065

المتوقع رفع هذه 
النسبة في عام 2020م 

إلى أكثر من

بئر مراقبة 
مؤهلة

 )70%(
 600

قطاع  المياه )ديوان الوزارة(
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2.4   قطاع المياه
)شركة المياه الوطنية(
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التركيز
على العميل

شركة 
المياه 

الوطنية

التميز 
التشغيلي

االلتزام 
البيئي

التركيز
على األفراد

)NWC( شركة المياه الوطنية

الحوكمة 
وااللتزام

االستدامة 
المالية

مبادرات التحول 
الوطني 2020

الحوكمة وااللتزام

المؤشر

تقييم مستوى الرقابة 
الداخلية )مؤشر الرقابة(

اإلنجاز

االنتهاء من وثيقة الحوكمة  واعتمادها من مجلس اإلدارة

االنتهاء من إعداد واعتماد التفويض الجزئي لجدول الصالحيات

الحصول على شهادة اآليزو 27001 في أمن المعلومات 

تحديث استراتيجية الشركة

إعداد خطط األعمال للخمس سنوات القادمة

2016

2.23

2018

2.8

2017

2.23

2019

*3.25

2019

100%

100%

100%

100%

90%

* بانتظار التقييم النهائي من لجنة المراجعة
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التركيز على العميل
االستمرار في تحسين إمداد المياه : 

المؤشر

متوسط كميات إمداد المياه 
اليومي مليون م3/يوم

الخزن االستراتيجي )مليون م3(
)السعة التصميمية(

ساعات الضخ ساعة/يوم

عدد توصيالت المياه )مليون(

عدد توصيالت الصرف الصحي 
)مليون(

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

2016

4.4
4.3
8.7

-
-

11.5

-
10.5

-

1.235
0.802
2.037

0.705
0.585
1.29

2018

4.9
4.5
9.4

5.2
11.3
16.5

15.4
15.7
15.6

1.344
0.827
2.171

0.766
0.611
1.377

2017

5.0
4.5
9.5

-
-

14

-
13.5

-

1.292
0.810
2.102

0.724
0.602
1.326

2019

4.9
4.7
9.6

5.49
12.99
18.48

18.05
18.02
18.04

1.415
0.837
2.262

0.804
0.655
1.459

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

إيصال خدمة المياه لعدد )1,096,215( مستفيداً 
جديداً،  بعدد توصيالت )90,967( توصيلة مياه ، وإيصال 

خدمة الصرف الصحي لعدد  )1,086,295(  مستفيداً  
جديداً بعدد توصيالت )81,441( توصيلة صرف صحي 

منذ يناير وحتى نهاية ديسمبر 2019م.         

عدد توصيالت المياه 
لعام 2019م

عدد توصيالت الصرف الصحي 
لعام 2019م

)2,262,000(

)1,459,000(

التركيز على العميل
االستمرار في تحسين أداء الفوترة والتميز في القراءة واإلصدار من خالل المبادرات التالية  :

المؤشر

عدد العمالء
)الحسابات النشطة( )ألف(

عدد العدادات الذكية
)ألف(

عدد الفواتير المصدرة 
)مليون(

نسبة االلتزام الشهري
في الفوترة

نسبة الفوترة بناء على 
قراءات فعلية

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

2016

862
795

1,657

89
27
116

0.40
2.25
2.65

N/A
22%
N/A

N/A
60%
N/A

2018

1,119
818

1,937

521
719

1,240

9.30
9.10

18.40

82%
95%
89%

55.8%
85.2%
68.2%

2017

1,020
816

1,836

210
383
593

5.80
6.90

12.70

54%
72%
63%

N/A
75.6%
N/A

2019

1,178
843

2,021

1,116
784

1,900

11.50
9.93

21.43

83.2%
98.6%
89.7%

67.8%
89.5%
77.9%

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

استمر التوسع في تركيب العدادات 
الذكية والذي انعكس مباشرة على 
التحسن في نسبة الفوترة بناء على 

قراءات فعلية وصوال إلى  77.9% 

عدد العددات الذكية 
لعام 2019 م

1,900,000
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التركيز على العميل
االستمرار في تحسين مدة إيصال خدمات المياه والصرف الصحي :

التركيز على العميل
االستمرار في تنفيذ مشاريع تحسين وتطوير خدمة العميل:

المشروع

مشروع سهل

مشروع “ تحسين 
تجربة العميل”

إدارة صفوف االنتظار

الركن اإللكتروني

توحيد قناة التواصل 
االجتماعي

مشروع “رشد“

برنامج قطراتي

الهدف المؤشر

مدة االيصال لخدمة 
المياه )يوم(

مدة االيصال لخدمة 
الصرف الصحي )يوم(

التغطية مياه

التغطية صرف صحي

تم االنتهاء من مشروع إعادة هندسة تصميم عمليات خدمات العمالء، وتم 
تسليمه لقسم تقنية المعلومات للتنفيذ على النظام .

2016

49

60

70.46%
88.00%
78.00%

46.47%
56.00%
52.00%

2018

22

41

73.97%
91.33%
81.54%

47.56%
61.89%
54.86%

2017

27

48

71.70%
90.00%
79.63%

47%
59.00%
54.39%

2019

20.1

26.2

74.59%
93.25%
82.69%

48.09%
71.26%
56.65%

اإلنجاز

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

يهدف هذا المشروع إلى توحيد أنظمة وإدارة صفوف انتظار العمالء وتركيب األجهزة 
الالزمة في مراكز الخدمة للشركة بعدد )10 مراكز(

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

يهدف هذا المشروع إلى تحسين تجربة العميل وأتمتة الخدمات في مراكز الخدمة 
بفروع شركة المياه الوطنية في الرياض ومكة وجدة والطائف )10 فروع(.

يهدف هذا المشروع إلى إنشاء ركن من األجهزة اللوحية بجميع مراكز الشركة عدد 
)10 مراكز( لتقديم عدد من الخدمات من خاللها  حصريا.

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

يهدف هذا المشروع إلى إدارة عمليات التواصل مع عمالء الشركة والمديريات من 
خالل حساب موحد )NWC Care( وإلغاء جميع المعرفات السابقة والمقدرة  

ب�)21( حسابًا.

يستهدف هذا المشروع زيارة 1000 عميل في كل من الرياض وجدة والدمام، 
وفحص التسربات الداخلية في منازلهم وإصالحها وتركيب أدوات الترشيد، 

وقياس االستهالك قبل تركيبها وبعده. للوصول لمستوى وعي أعلى لدى العمالء 
بالتسربات وأهمية تركيب أدوات الترشيد وضرورة خفض االستهالك. 

قطراتي هو برنامج تحفيزي لعمالء شركة المياه الوطنية، يمكن المشتركين فيه 
من الحصول على مكافآت نتيجة محافظتهم على المياه. تم االنتهاء من مرحلة 

إعداد استراتيجية البرنامج، ويجري العمل حاليًا على مرحلة التصميم، تمهيداً 
إلطالقه في مستهل عام 2020

تخطت مدد إيصال خدمات المياه وخدمات 
الصرف الصحي المستهدفات رغم االرتفاع 

المطرد في عدد العمالء . 

نسبة تغطية المياه 
لعام 2019م

نسبة تغطية الصرف الصحي 
لعام 2019م

)82.69%(

)56.65%(
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التركيز على العميل
االستمرار في تنفيذ مشاريع تحسين وتطوير خدمة العميل:

 التركيز على األفراد

المشروع

مركز االتصال الموحد

الفرع اإللكتروني

تطبيق األجهزة الذكية

مشروع حياة

مشروع جاهز

الهدف

مركز االتصال الموحد يخدم حاليا المدن التابعة لشركة المياه الوطنية )الرياض-جدة-
مكة-الطائف( التي تشكل %43 من قاعدة عمالء قطاع المياه على مستوى المملكة 

وتم إضافة جازان خالل شهر أبريل، والمنطقة الشرقية خالل شهر يوليو، ومنطقة 
المدينة و تبوك خالل شهر سبتمبر ومنطقة الرياض خالل شهر أكتوبر، وعسير والباحة 

ونجران ومنطقة مكة خالل شهر نوفمبر، والقصيم والحدود الشمالية خالل شهر 
ديسمبر لتصل النسبة إلى %100 من عمالء قطاع المياه بالمملكة العربية السعودية 

وبذلك يخدم مركز االتصال جميع عمالء قطاع المياه بالمملكة العربية السعودية.

اإلنجاز

100%

100%

60%

100%

79.9%

يخدم الفرع اإللكتروني حاليا المدن التابعة لشركة المياه الوطنية )الرياض-جدة-مكة-
الطائف( التي تشكل 43% من قاعدة عمالء قطاع المياه على مستوى المملكة. وتم 
إضافة جازان خالل شهر ابريل، والمنطقة الشرقية خالل شهر يوليو، ومنطقة المدينة 

و تبوك خالل شهر سبتمبر، ومنطقة الرياض خالل شهر أكتوبر، وعسير والباحة ونجران 
ومنطقة مكة خالل شهر نوفمبر، والقصيم والحدود الشمالية خالل شهر ديسمبر 

لتصل النسبة إلى %100 من عمالء قطاع المياه بالمملكة العربية السعودية. وبذلك 
يخدم الفرع اإللكتروني جميع عمالء قطاع المياه بالمملكة العربية السعودية.

تم طرح وترسية مشروع تطوير الموقع اإللكتروني وتطبيق األجهزة الذكية بتاريخ 
2019/3/10م لمدة سنتين شاملة للتطوير والدعم التقني والتاريخ المتوقع 

إلطالق المرحلة األولى للتطبيق  هو 2019/12/29م ليخدم جميع عمالء الوحدات 
.CC&B  والمديريات التي يكتمل انضمام أنظمتها إلى نظام خدمة العمالء

توحيد أنظمة الفوترة والتحصيل وخدمات العمالء  لكل إدارات خدمات المياه
 بقطاع توزيع المياه.

رفع جاهزية قطاع توزيع المياه ويشمل المشروع: تطوير نموذج الجاهزية ووضع 
الخطط الالزمة للوصول للمستوى المطلوب و متابعتها حتى يتحقق التوحيد 

الكامل للقطاع.

المشروع

مشروع إثراء

نظام تقييم األداء

هيكلة القطاع

السياسات واإلجراءات

تطوير القيادات

قادة المستقبل

التحول الرقمي في إدارة 
رأس المال البشري 

المنجز

يهدف إلى تحديد التصنيف الوظيفي واألوصاف الوظيفية ضمن الهيكل التنظيمي 
لشركة المياه الوطنية. ومن المقرر تدشينه رسميًا مستهل عام 2020 .

اإلنجاز

95%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

االنتهاء من هيكلة بقية المستويات في الشركة بعد المستوى الثالث وتسكين 
جميع الموظفين عليها.

االنتهاء من هيكلة وحدات األعمال.

االنتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية والتي تشمل تقييم منتصف العام ، وكذلك تم 
تنفيذ المرحلة الثالثة التي تشمل تقييم نهاية العام.

اكتمال السياسات واإلجراءات واعتماد الئحة تنظيم العمل من وزارة العمل 
والتنمية االجتماعية.

إتمام برنامج تطوير القيادات التنفيذية لعدد )43( من خالل برنامج المعهد الدولي 
.)IMD(

االنتهاء من برنامج قادة المستقبل )الدفعة األولى( خالل عام 2018 م وإطالق 
المرحلة الثانية من برنامج قادة المستقبل  في  2019 م.

:)ERP( إطالق المرحلة األولى من مشروع تطوير نظام تخطيط الموارد
 - إطالق تطبيق “خدماتي” لألجهزة الذكية.

 - أتمتة إجراءات إدارة رأس المال البشري المتفق عليها مثل النقل وطلب البدالت 
ومخصصات نهاية الخدمة.

 - تصميم وتفعيل نظام الحضور المرن.
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 التركيز على األفراد
وحدات األعمال

االلتزام البيئي

المؤشر

عدد الموظفين

دوران الموظفين

معدل الموظفين
لكل ألف توصيلة

2016

7,300

4.5%

6.14

2018

6,410

9.6%

4.87

2017

6,917

6.3%

5.40

2019

6,284

10.08%

4.43

رغم النمو في عدد التوصيالت في 
وحدات األعمال  بنسبة ) %3.1( انخفض  

عدد الموظفين بنسبة )%2(   وانخفض 
معدل الموظفين لكل ألف توصيلة 

بنسبة )9.0%(.

عدد الموظفين
 لعام 2019م

)6,284(

المؤشر

عدد مرامي الصرف الصحي

المياه المعالجة اإلجمالية / 
مليون م3 باليوم

المياه المعالجة ثالثيًا

المياه غير المعالجة
من المياه المجمعة

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

2016

163
0

163

1.95
2.15
4.10

49%
79%
64%

-
14%
14%

2018

122
0

122

2.16
2.40
4.56

68%
75%
72%

0%
8.22%
4.42%

2017

128
0

128

1.99
2.27
4.26

58%
74%
66%

-
11.9%
5.1%

2019

80
0

80

2.29
2.65
4.94

65.5%
82.9%
74.8%

0.15%
2.94%
1.67%

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

استمر التحسن في االلتزام تجاه البيئة بإغالق 
عدد )42( مرمى صرف صحي  عام  2019 م، ورفع 
المتوسط اليومي لكمية المعالجة اإلجمالية من 

)4.56( مليون متر مكعب يوميا عام 2018 م  إلى 
)4.94(  مليون متر مكعب يوميا عام 2019م.

المياه المعالجة اإلجمالية
 لعام 2019م

/ يوم م3 )4,940,000(
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التميز التشغيلي )المشاريع(
المشاريع

التميز التشغيلي )المشاريع(
المشاريع

المؤشر

إجمالي عدد
 المشاريع

قيمة المشاريع
 )مليار ريال(

عدد المشاريع
 المتعثرة

 المشاريع المتعثرة

المشاريع المتأخرة

المشاريع المتوقفة

إجمالي المشاريع المنجزة

قيمة المشاريع المنجزة
 )مليار ريال( قراءات فعلية

المشاريع المنجزة خالل 2019 

مشاريع مياه

مشاريع صرف صحي

مشاريع مساندة

االجمالي  المتعثرة

النمو في البنية التحتية

شبكات مياه )كلم(

شبكات صرف صحي )كلم(

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

وحدات األعمال
المديريات
اإلجمالي

19 مشروعًا
114 مشروعًا
133 مشروعًا

0.863 مليار
3.135 مليار
3.998 مليار

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

2016

746
152
898

29.18
12.96
42.14

598
58
656

80%
38%
73%

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

2016

84,319
29,158

*113,476

*23,687
*15.444
39,131

2018

791
211

1,002

29.4
19.3

48.70

78
12
90

9.86%
5.69%
8.98%

58
9

67

46
9

55

110
31

141

2.6
1.7
4.3

2018

88,463
29,908

118,371

24,810
17,291
42,101

2017

851
189

1,040

31.13
14.44
45.57

146
27

173

17.2%
14.3%
16.6%

55
15
70

65
5
70

202
55

257

5.4
2.1
7.5

2017

86,673
29,579

*116,252

24,242
16,658
40,900

2019

786
255

1,041

31.2
20.0
51.2

51
2
53

6.49%
0.78%
5.09%

57
9
66

9
3
12

182
74

256

4.9
3.9
8.8

2019

90,927
30,429
121,356

25,801.4
17,927.3
43,728.7

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

وحدات األعمال
المديريات
اإلجمالي

4 مشروعًا
144 مشروعًا

18 مشروعًا

0.188 مليار
0.085 مليار
0.273 مليار

وحدات األعمال
المديريات
اإلجمالي

74 مشروعًا
182 مشروعًا
256 مشروعًا

3.913 مليار
4.893 مليار
8.806 مليار

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

وحدات األعمال
المديريات
اإلجمالي

51 مشروعًا
54 مشروعًا

105 مشروعًا

2.862 مليار
1.672 مليار
4.534 مليار

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

استمر التحسن في أداء المشاريع حيث بلغ  إجمالي المشاريع المنجزة )256(  مشروعا بقيمة )8.8(مليار ريال، وانخفضت نسبة 
المشاريع المتعثرة من عدد )90( مشروعا عام 2018 م  إلى )53( مشروعًا عام  2019 م. 

تواصل النمو في البنية التحتية حيث بلغت نسبة النمو في 
أطوال شبكات المياه )2.5%(  وفي أطوال شبكات الصرف 

الصحي )3.9%( عام  2019 مقارنة بعام 2018 م

بدء )225( مشروعًا بقيمة )7.4( مليار ريال. •	
إضافة سعات جديدة لمحطات تنقية المياه بحجم )115,800( م3 •	

إضافة سعات جديدة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بحجم  )253,528(  م3 •	

*  تم تحديثها وفقًا للكتاب اإلحصائي للوزارة لعام 2018 م
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التميز التشغيلي )المشاريع االستراتيجية(التميز التشغيلي )المشاريع االستراتيجية(

المشروع

دليل اإلجراءات

تحديث المواصفات
 الفنية

إجراءات حوكمة المشاريع

 EMS مشروع اإلدارة البيئية

التقييم الفني لمحطات 
معالجة الصرف الصحي

وإعداد دليل تطبيق
الهندسة القيمية 

التأهيل البيئي لوادي االديرع
 

المشروع

تحسين جودة 
مياه الشرقية

التخصيص

وعد الشمال

توقيع اتفاقيات
االستفادة من المياه 
المعالجة

المنجز المنجز

االنتهاء من تطوير دليل اإلجراءات والعمليات للمشاريع ليتوافق مع المرحلة الحالية  ويهدف إلي تحسين أداء المشاريع 
في قطاع المياه لتحقيق أهداف الشركة بكفاءة وفاعلية أعلى وتحديد مسؤوليات واضحة لجميع العمليات واإلجراءات 

طبقًا للهيكل الوظيفي للشركة وكذلك التوافق مع األنظمة واللوائح مثل نظام المنافسات والمشتريات والئحته.

إطالق مبادرة لتحديث المواصفات الفنية وجداول الكميات القياسية واألدلة التصميمية والمخططات لشبكات 
المياه والصرف الصحي والتوصيالت المنزلية واألعمال الملحقة بها، وتشمل الدراسة األنابيب والعدادات والصمامات 

 )SCADA( والمطابق وحنفيات الحريق وأنظمة الكهرباء والتحكم والمراقبة ونقل المعلومات سلكيا وال سلكيًا
والمواصفات الفنية والمخططات القياسية واألدلة التصميمية لمحطات معالجة المياه والخزانات ومنظومات تجميع 

ومعالجة الصرف الصحي والمياه المعالجة.  
 

االنتهاء من إجراءات الحوكمة لجميع العمليات واإلجراءات التي تهدف إلى تحديد مسار واضح ومسؤوليات ومدد زمنية 
لالعتمادات والعمليات الحرجة في إدارة المشاريع، وذلك لتحسين التحكم فيها والمتابعة وتقليل المدد الزمنية للعمليات.

االنتهاء من إعداد وثيقة سياسة اإلدارة البيئية ودليل تطبيق السياسية البيئية و إعداد ) 16( دلياًل إلجراءات اإلدارة البيئية.

االنتهاء من تقييم )94( محطة معالجة للصرف الصحي في كل مناطق المملكة تضمنت تقييم أعمال التصميم 
والعمليات والمختبرات والهياكل الخرسانية والتشغيل والصيانة للمحطات ووضع الخطة التطويرية للمحطات.

وإعداد  دليل لتطبيق الهندسة القيمية / إدارة القيمة المتضمن إجراءات تطبيق دراسات الهندسة القيمية وتدفق 
االعمال لمراحل الدراسة وتحديد الجهات المشرفة على الدراسة في المركز الرئيسي أو القطاعات ومعايير اختيار فرق 

الدراسة، وكذلك قبول األفكار خالل ورش العمل.

االنتهاء من الدراسة البيئية لوادي االديرع إلعادة التوازن إلى النظام البيئي في الوادي وتطويره بصورة مستدامة 
واالستفادة من الموارد الطبيعية بالوادي والمحافظة على وظيفته كمجرى آمن للسيول و تضمنت الدراسة اعداد 

)42( برنامج لتأهيل الوادي في مجاالت مختلفة

انتهت مرحلة التصميم وكذلك إجراءات التحليل الفني والمالي والرد على االستفسارات والتأهيل و انتهاء إصدار التصاريح 
الالزمة من الجهات الحكومية بنسبة تتجاوز %98 والبرنامج في مراحل الترسية.

توقيع عقد تخصيص محطة معالجة مياه الصرف الصحي غرب الدمام، شهر يناير 2019م، بسعة ابتدائية 200 ألف/م3  •	
في اليوم ، 

       وتصل في مراحلها النهائية إلى 350 ألف/م3في اليوم .
توقيع عقد تخصيص محطة معالجة مياه الصرف الصحي جدة، شهر فبراير 2019م، 2 بسعة ابتدائية 300 ألف/م3  •	

في اليوم ، 
      وتصل في مراحلها النهائية إلى 500 ألف/م3 في اليوم.

توقيع عقد تخصيص محطة معالجة الصرف الصحي المستقلة شمال الطائف، شهر نوفمبر 2019م، بسعة ابتدائية  •	
100 ألف/م3 في اليوم، 

       وتصل في مراحلها النهائية إلى 270 ألف/م3 اليوم.
طرح عقود اإلدارة للتشغيل والصيانة في القطاع الشمالي الغربي. •	

•االنتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لعقد اإلدارة للتجمع األوسط. •	
الدراسات البيئية للحزمة األولى لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي )جدة 2، غرب الدمام وشمال الطائف،(  •	

االنتهاء من إعداد الدراسة األولية لمحطات المعالجة الصغيرة بمناطق المملكة ، والرفع بها للجنة اإلشرافية  •	
لتخصيص القطاع للحصول على الموافقة.

استكمال إعداد الدراسة األولية لمشروع دمج مديريات خدمات المياه مع شركة المياه الوطنية، ووضع الخطة  •	
المستقبلية إلنهاء مشروع الدمج.

تم طرح كراسة الشروط والمواصفات لعقد دمج المديريات. •	

إنجاز  %98 من )مشروع تنفيذ الخطوط الناقلة للمياه المعالجة ومحطات الضخ وملحقاتها من سكاكا إلى عرعر  •	
بإجمالي 189 كم(

إنجاز  %97 من )مشروع تنفيذ الخطوط الناقلة للمياه المعالجة ومحطات الضخ وملحقاتها من عرعر إلى وعد  •	
الشمال ومن طريف إلى وعد الشمال بإجمالي 248 كم(

91 % من ) تنفيذ 17 خزان بسعة إجمالية 810 آلف متر مكعب(  •إنجاز   •	
)  SCADA  إنجاز  %91 من )مشروع تنفيذ محطة تنقية بطاقة 115 ألف متر مكعب يوميًا ونظام التحكم •	

بلدية المزاحمية )5 آالف متر مكعب/ يومي( •	
أمانة المنطقة الشرقية )150 ألف متر مكعب/ يومي( •	

بلدية القويعية )10 آالف متر مكعب / يومي( •	
أمانة جدة )150 ألف متر مكعب / يومي( •	

مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للري )تأطير العالقة( •	
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االستدامة الماليةمبادرات التحول الوطني 2020

المؤشر

اإليرادات
)مليار ريال(

التحصيل
)مليار ريال(

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

2016

1.636
3.138
4.774

0.477
1.500
1.977

2018

2.751
3.284
6.035

1.171
2.429
3.600

2017

3.028
3.651
6.679

0.862
2.109
2.971

2019

2.748
3.418
6.166

1.246
4.408
5.654

المديريات
وحدات األعمال
اإلجمالي

استمر نمو التحصيل في القطاع وصوال إلى نسبة 57%   
عام 2019 م  مقارنة بأداء عام 2018 م

اإليرادات
 لعام 2019 م

مشروع

بقيمة

التحصيل
 لعام 2019

)6,166,000,000(

)636()16,173,000,000()5,654,000,000(

اإلنجاز

طرح مشاريع بقيمة 17,329 مليون ريال من إجمالي قيمة المحفظة 
18,073 مليون ريال حتى نهاية  ديسمبر 2019

ترسية مشاريع بقيمة 16,681 مليون ريال من إجمالي قيمة المحفظة حتى 
نهاية ديسمبر 2019

تعميد عدد 636 مشروعًا بقيمة 16,173 مليون ريال من إجمالي قيمة 
المحفظة، منها عدد 404 مشاريع بقيمة 10,096 مليون ريال تمت إجازتها 

في منصة اعتماد تخص خدمات المياه بالمناطق، والمتبقي عدد 232 مشروعًا 
بقيمة 6,078 مليون ريال تم تعميدها في الشركة حتى نهاية ديسمبر 2019 

تكاليف المشاريع التي تم تسليم مواقعها وجاٍر تنفيذها يبلغ 14,332 مليون 
ريال من إجمالي قيمة المحفظة حتى نهاية ديسمبر 2019 

2019

95.8%

92.3%

89.5%

79.3%

ريال

ريال

ريال
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قطاع  الزراعة

رف���ع ح��ج��م إن���ت���اج االس����ت����زراع ال��م��ائ��ي . 1
)السمكي( من )30( ألف طن عام 2015م 

ليصبح )85( ألف طن في عام 2019م

األس��م��اك . 2 م��ن  المملكة  إن��ت��اج  وص���ول 
والروبيان لدول االتحاد األوروبي والصين.

إج��راءات . 3 تطبيق  في  ال��وزارة  جهود  نجاح 
األم����ن ال��ح��ي��وي ل��م��ش��اري��ع االس���ت���زراع 
السمكي حيث يعتبر قطاع األسماك في 
تطبيقًا  القطاعات  أفضل  من  المملكة 

لألمن الحيوي على مستوى العالم.

يضم . 4 جديد  كيان  إنشاء  ومساندة  دعم 
الصغيرة  السمكي  االس��ت��زراع  مشاريع 

القائمة. 

الدجاج . 5 من  ال��ذات��ي  االكتفاء  نسبة  رف��ع 
الالحم )Poultry( من )%40( عام 2015م 

لتصبح )%60( عام 2019م

رف��ع حج��م إنت��اج الزراع��ة المحمي��ة من . 6
ليصب��ح  2015م  ع��ام  ط��ن  أل��ف   )257(

)407( آالف طن في عام 2019م

رفع حجم صادرات التمور من )108( آالف . 7
ط��ن عام 2015م  لتصبح )130( ألف طن 

عام 2019م

زي��ادة األعض��اء المنتس��بين للجمعي��ات . 8
التعاوني��ة الزراعي��ة م��ن )12( أل��ف عض��و 
ع��ام 2015م ليصبح ع��دد األعضاء )16( 

ألف عضو. 

خ��الل الفترة م��ن 2015م وحت��ى 2019م . 9
أنش��أت الوزارة )13( مرفًأ لصيد األسماك 
الراي��س  المن��ورة،  بالمدين��ة  )العزيزي��ة 
بمك��ة  القنف��ذة  المن��ورة،  بالمدين��ة 
المكرم��ة، الحافة بجازان، مضاي��ا بجازان، 
خور فرسان بجازان، الشقيق بجازان، بيش 
بجازان، الخبر بالمنطقة الش��رقية، دارين 
بالمنطقة الش��رقية، القطيف بالمنطقة 
الش��رقية،  بالمنطق��ة  ال��زور  الش��رقية، 
أمل��ج بتب��وك(، و)4( مرافئ تحت اإلنش��اء 
)الحرة بأملج، المخرف بينبع، الليث بمكة 

المكرمة، القحمة بعسير(.

10 . )SAMAQ )سمك  الجودة  شعار  إط��الق 
الجودة  عالمة  وإطالق  2018م،  عام  في 
)ع��الم��ة ال��ت��م��ور ال��س��ع��ودي��ة( ف��ي ع��ام 
2019م للمنافسة في األسواق المحلية 

والخارجية.

أسعار . 11 استقرار  على  المحافظة  استمرار 
عددها  والبالغ  البيع  منافذ  في  األسماك 

)150( منفذاً.   

تطوير وتبني أفضل الممارسات الزراعية . 12
إنتاجية المحاصيل الحقلية في  لتحسين 

 .)Saudi G.A.P( عام 2019م

المحافظة على استقرار أسعار المنتجات . 13
الزراعية من الفترة 2015م وحتى2019م 

بسبب تحقيق الكفاءة اإلنتاجية.

رفع ع��دد التراخي��ص الصادرة للمش��اريع . 14
الزراعي��ة بمع��دل نم��و س��نوي التراكمي 
ع��ام  ف��ي  ترخي��ص   )105( م��ن   )39٫7%(
2015م إلى )400( ترخي في عام 2019م. 

• رفع حجم إنتاج االستزراع المائي 	
)السمكي( من )30( ألف طن 

عام 2015م ليصبح )85( ألف 
طن في عام 2019م

• رفع حجم إنتاج الزراعة المحمية 	
من )257( ألف طن عام 

2015م ليصبح )407( آالف 
طن في عام 2019م

• تطوير وتبني أفضل 	
الممارسات الزراعية لتحسين 
إنتاجية المحاصيل الحقلية في 

 .)Saudi G.A.P( عام 2019م

الثروة النباتية السمكية
1. رفع الكفاءة اإلنتاجية والتسويقية في القطاع الزراعي:
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قطاع  الزراعة

الثروة النباتية والسمكية
3. السيطرة على اآلفات الزراعية:2. تطوير إدارة الموارد المائية بقطاع الزراعة:

4. التحول الرقمي: 

رفع استخدام المياه المعالجة في 
الزراعة من )0.2( مليار متر مكعب إلى 

)0.35( مليار متر مكعب.

ساهم قرار وقف زراعة األعالف الخضراء 
في انخفاض استهالك المياه الجوفية غير 

المتجددة من )17( مليار متر مكعب إلى )8.5( 
مليار متر مكعب في عام 2019م وفي توفير 

استهالك الطاقة ليصبح )2( مليار لتر ديزل. 

رفع نسبة تغطية المزارع لخدمات 
الوقاية ومكافحة اآلفات الزراعية 

من )%26( في عام 2016م إلى 
)%35( في عام 2019م. 

إطالق منصة إلكترونية 
للتداول التجاري للتمور 

بداية من الربع الثاني من 
عام 2019م.  

استكمال المرحلة األولى من 
قرار وقف زراعة األعالف الخضراء 

رقم )66( بتاريخ 1437/2/25ه�، 
ويشمل ذلك حصر محاور زراعة 

األعالف الخضراء المحورية في 
الرياض، الجوف، حائل، تبوك، 
المنطقة الشرقية، القصيم 

)مناطق الرف الرسوبي( خالل 
األعوام )2016، 2017، 2018م( 

بنسبة إنجاز )100%(.

خفض نسبة إصابة أشجار 
النخيل بسوسة النخيل الحمراء 
من )%0.98( في عام 2016م إلى 

)%0.77( في عام 2019م. 

استحداث برنامج إلكتروني )بلغ(، 
الذي يهدف إلى رصد ومتابعة 

أعمال مكافحة المواقع المصابة 
بسوسة النخيل الحمراء.  

رفع استخدام المياه المتجددة 
في الزراعة من )1.9( مليار متر 

مكعب إلى )2.1( مليار متر 
مكعب في عام 2019م.  

انخفاض ملحوظ في مساحة زراعة 
األعالف في مناطق الرف الرسوبي، 

من )640,011( هكتار في 2016م إلى 
)286( ألف هكتار في مارس 2019م، 

وبنسبة انخفاض بلغت )46.6%(.   

بدأت الوزارة في إنفاذ قرار مجلس الوزراء رقم )551( 
بتاريخ 1440/9/23ه�، بشأن برنامج اإلدارة المتكاملة 

المحدث والخطة التنفيذية للسيطرة على سوسة 
النخيل الحمراء، والذي يهدف للمحافظة على سالمة 

أشجار النخيل وحيازات المزارعين من هذه اآلفة، وكذلك 
مشاركة المزارعين في التكاليف تحقيقًا لمبدأ الكفاءة.

إنشاء تطبيق )مرشدك 
الزراعي( على أجهزة 

الهواتف الذكية في عام 
2019م. 

إطالق )منصة زراعي اإللكترونية( ألتمتة 
أعمال الخدمات والتراخيص الزراعية، 

بهدف دعم وتسهيل اإلجراءات ولرفع 
كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين 

في عام)2019م( . في 2019م  

11

1

22

2

4

33

34

5

انخفاض ملحوظ في 
مساحة زراعة األعالف إلى

)286 ( ألف هكتار
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قطاع  الزراعة

الثروة النباتية والسمكية
6. التنمية الزراعية الريفية:5. سالمة الغذاء: 

بلغت كمية اإلنتاج في الزراعة 
العضوية لعام 2015م في حدود 

)44.6( ألف طن وزادت هذه الكمية 
في عام 2019م لتصبح )52.8( ألف 

طن بنسبة نمو قدرها )18.4%(. 

تم صيانة المدرجات الزراعية )100( 
هكتار. و )100(  خزان تجميعي لمياه 

األمطار مع تامين )40( مضخة ماء مع 
عمل شبك حماية )2000(م2 مربع 

لحماية بعض المزارع. 

تنفيذ برامج متنوعة بالتعاون مع 
الجهات المعنية لقياس متبقيات 

المبيدات في المنتجات الزراعية والحد 
من آثارها مما أدى إلى انخفاض متبقيات 

المبيدات من )%24( في عام 2015م 
لتصبح )%7( في عام 2019م.

استكمال الدراسة االستشارية إلعادة 
تأهيل المدرجات الزراعية وتنفيذ طرق 

حصاد المياه في الجنوب الغربي من 
المملكة، واشتمل نطاق الدراسة على اآلتي: 

• تم صيانة المدرجات الزراعية ) 100( 	
هكتار. و ) 100(  خزان تجميعي لمياه 

االمطار مع تامين ) 40(  مضخة ماء مع 
عمل شبك حماية ) 2000(  م مربع 

لحماية مزارعي بمناطق المشروع 
• تم إجراء دراسة هيدرولوجية لمعرفة 	

كمية مصادر المياه السطحية المتوفرة 
بالمناطق الجبلية ومدى االستفادة منها 

في حصاد مياه األمطار وري المزارع، وتم 
تقدير كمية المياه السطحية بالمنطقة 

بحوالي )30( مليون متر مكعب في السنة. 
• تصميم تقنيات متعارف عليها عالميًا 	

في مجال حصاد المياه. 
• إعداد التصاميم الهندسية ومستندات 	

المناقصة إلعادة تأهيل المدرجات 
بالمنطقة وتحسين التربة وتنفيذ 

أنظمة توزيع المياه والري. 

استكمال إدخال جميع مستلزمات 
اإلنتاج العضوي في برامج الزراعة 

المحمية المائية بهدف تخفيض 
فترة التحول للزراعة العضوية من 

)3( سنوات لتصبح يومًا واحداً فقط. 

تم حصر المواقع بمساحة )300( هكتاراً 
وعدد المواقع أكثر من )800( موقعًا 

موزعة في أربع محافظات )فيفاء 
وبالغازي والداير والعارضة( وسيتم 
تنفيذ )400( خزانًا خرسانيًا لتجميع 

مياه األمطار، وسيتم تنفيذ )50( خزانًا 
خرسانيًا علويًا لري المزارع وسيتم 

زراعة )40( ألف شتلة فاكهة متنوعة مع 
تجهيز الجور وشبكات الري بالتنقيط. 

تطوير مواقع في الجنوب الغربي ضمن مبادرة 
المدرجات الزراعية من خالل تأهيل )400( موقعًا 

استفاد منها )1500( مزارع بطريقة مباشرة و)4000( 
مزارع بطريقة غير مباشرة وذلك في عام 2019م. 

11 22 33

4

في 2019م  

كمية اإلنتاج
في الزراعة العضوية

)52.8( ألف طن
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قطاع  الزراعة

الثروة النباتية والسمكية
7. التطوير المؤسسي:

استكمال النظام الجديد للزراعة 
وذلك في عام 2019م.  

استكمال االستراتيجية الوطنية 
للزراعة )2030( وذلك في عام 2019م. 

12

اإلعانات الزراعية:

تم صرف مبالغ اإلعانات المباشرة 
لبرنامج صغار ُمربي الماشية ل�)4( 
دورات شهرية بإجمالي يقدر بأكثر 

من )184( مليون ريال

تم إطالق برنامج دعم صغار 
مربي الماشية في شهر 

سبتمبر 2019م

عدد المستفيدين أكثر من 
)61( ألف مستفيد، بواقع )71%( 

ذكور، و)%29( إناث من إجمالي 
أعداد المتقدمين والمتقدمات

123
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2.5   الثروة الحيوانية
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قطاع  الزراعة

الثروة الحيوانية:

الثروة . 1 لقطاع  اإللكترونية  البوابة  تطوير 
أكثر  لتقديم  أنعام2(  )منصة  الحيوانية 

من خدمة.

قطاع . 2 لتطوير  الوطنية  الخطة  اعتماد 
الثروة الحيوانية وتحسين واإلنتاجية.

الحيوان��ي . 3 المحج��ر  وتش��غيل  تدش��ين 
والنباتي بمطار الطائف.

تأمين عدد )100( عيادة بيطرية متنقلة.. 4

خدم��ات . 5 لتقدي��م  ش��ركة  م��ع  التعاق��د 
بيطري��ة لترقي��م وتس��جيل اإلب��ل لع��دد 

)1,400,000( رأس من األبل.

)آي��زو . 6 لش��هادة  الدول��ي  االعتم��اد 
التش��خيص  لمختب��ر   )17025:2017

البيط��ري بالري��اض م��ن مرك��ز االعتم��اد 
الش��امل  التقيي��م  واجتي��از  الخليج��ي، 
وااللت��زام بتطبيق معايير الجودة، وتوفير 

أقصى درجات الخدمات المخبرية.

 التعاق��د مع ش��ركة لتقدي��م خدمة نقل . 7
العين��ات الطبي��ة البيطري��ة م��ن الف��روع 
المختب��رات  إل��ى  والمحاج��ر  والمكات��ب 

البيطرية.

لمكافحة . 8 االستراتيجية  الخطة  تنفيذ   
وطاعون   )FMD( القالعية  الحمى  مرض 

المجترات الصغيرة.

 تطبيق خطة استراتيجية لمكافحة حمى . 9
الضنك في منطقة مكة المكرمة.

م��رض . 10 ع��ل��ى  للسيطرة  خ��ط��ة  اع��ت��م��اد 
السالمونيال في مشاريع الدواجن.

رس���م ال��خ��ارط��ة ال��وب��ائ��ي��ة ل��ألم��راض . 11
الحيوانية بالمملكة.

)المستوى . 12 متنقل  بيطري  مختبر  تأمين 
.)BSL3الثالث من الحماية البيولوجية

)الباح��ة، . 13 مختب��رات  وتش��غيل  تدش��ين 
عسير، تبوك، عرعر(.

تأهيل المختبرات التالية: . 14
1 - مختبر ميناء جدة اإلسالمي

2 - مختبر الحشرات بجيزان.

التخصيص . 15 اس��ت��ش��اري  م���ع  ال��ت��ع��اق��د 
وتقييم  إنتاج  مركز  خصخصة  لمشروع 

اللقاحات.

في . 16 التنفيذي  البرنامج  اتفاقية  توقيع 
المملكة  مختبرات  ق��درات  بناء  مجال 
واألغ��ذي��ة  ال��زراع��ة  وزارة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

الفرنسية.

العامة . 17 المتطلبات  تطبيق  أعمال  ب��دء 
والمعايرة  الفحص  مختبرات  لكفاءة 

للمختبرات التالية: 
• مختبر الجودة بالرياض	
• مختبر التشخيص البيطري باالحساء	
• مختبر التشخيص البيطري بجازان	
• مختبر التشخيص البيطري بالقصيم	
• مختبر ميناء جدة اإلسالمي	

تمهيدا لحصول هذه المختبرات على شهادة 
.ISO17025:2017 االعتماد الدولي

بمختبر . 18 ال��ج��ي��ن��وم  وح�����دة  ت��ش��غ��ي��ل 
إلج��راء  ب��ال��ري��اض  البيطري  التشخيص 

اختبار تحديد النسب.

التوأمة م��ع المركز المرجع��ي للمنظمة . 19
ف��ي   )OIE( الحيواني��ة  للصح��ة  العالمي��ة 
عل��م األوبئ��ة وتقيي��م المخاط��ر، وذل��ك 
رص��د  عل��ى  الك��وادر  وتطوي��ر  لتدري��ب 
وتحليل وتقييم مخاطر الثروة الحيوانية 
وكذلك منظومة اإلنذار المبكر لألمراض 

الحيوانية.

إنشاء وتجهيز المحجر في كل من:. 20
• ميناء ضباء.	
• ميناء ينبع.	
• منطقة جازان.	
• مطار الملك خالد الدولي. 	
• ميناء الملك خالد. 	
• ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.	
• ميناء جدة اإلسالمي.	

مشروع ترميم وإعادة تأهيل كل من:. 21
• محجر ميناء جدة اإلسالمي.	
• محجر الحديثة.	
• محجر الخمرة بجدة.	

OIE
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الرقابة البيطرية. 28
ال��م��ال��ي��ة على  ال��ع��ق��وب��ات  اج���م���ال���ي  ب��ل��غ 
مجموعه  ما  2019م  عام  خالل  المخالفين 
مليونًا  ع��ش��ر  اث��ن��ا  ري���ال   )12٫338٫000(
بزيادة  ريال  الف  وثالثون  وثمانية  وثالثمائة 
2018م  السابق  العام  عن   )42%( قدرها 
وصلت  بمبالغ  عقوبات  إيقاع  شهد   وال��ذي 
الى )7٫161٫000( ريال نتيجة تكثيف الجهود 

الخاصة بأعمال الرقابة والتفتيش .

	•أنواع وأعداد الزيارات التفتيشية:
• أواًل : الزيارات الميدانية الروتينية:	

عل��ى  البيطري��ة  الرقاب��ة  ج��والت  بلغ��ت 
بالمملك��ة  الحيواني��ة  الث��روة  مش��اريع 
الت��ي ق��ام به��ا مراقب��و ف��روع ومكات��ب 
ال��وزارة عل��ى مش��اريع الث��روة الحيواني��ة 
والداجنة خالل عام 2019م ما مجموعه 
)3٫847( زي��ارة تص��درت منطق��ة الرياض 
ف��روع المملكة ف��ي الزيارات التفتيش��ية 
بمجم��وع )1٫924( زيارة ، تليها المنطقة 
الش��رقية )660( زي��ارة وم��ن ثم منطقة 
المدين��ة المن��ورة )245( زي��ارة وم��ن ثم 
بقي��ة مناط��ق المملك��ة، ف��ي حي��ن ل��م 
تتوف��ر معلومات عن عمليات الرقابة في 

منطقتي الحدود الشمالية وجازان.

• ثانيًا: الزيارات الميدانية الموجهة:	
لغرض  مخصصة  تكون  ال��زي��ارات  وه��ذه 
الخام  الحليب  بيع  يكون  ما  مثل   ، معين 
الزيارات  اجمالي  بلغ  حيث   ، الطرقات  في 

جولة   )93( م��ج��م��وع��ه  م��ا  ال��م��وج��ه��ة 
األخرى  الحكومية  الجهات  مع  بالتزامن 
على  المالية  العقوبات  اجمالي  وبلغ   ،

المخالفين )465٫093( ريال سعودي.

• ثالثًا: زيارات ضبط الجودة:	
قامت  التي  الجودة  ضمان  زي��ارات  بلغت 
الى  البيطرية  والرقابة  الصحة  إدارة  بها 
أداء  حسن  من  للتأكد  المملكة  مناطق 

العمل )14( زيارة خالل عام 2019م.

تسجيل براءة اختراع بالمجتمع األمريكي . 22
للزرع النسيجي:

 ت��م تس��جيل ب��راءة اخت��راع بالمجتم��ع 
األمريكي للزرع النسيجي والذي يستخدم 
لحماي��ة  الفيروس��ية  اللقاح��ات  إلنت��اج 
الحيوان��ات م��ن األمراض الوبائي��ة مما له 
األثر الواسع لتعزيز األبحاث لتطوير لقاحات 
فيروس��ية كم��ا يس��اهم ف��ي تش��خيص 
األمراض الفيروس��ية دون إج��راء التجارب 
عل��ى الحيوان��ات باإلضافة إلى مس��اهمته 
في قياس سمية  المستحضرات واألدوية 
البيطري��ة ب��دال م��ن الحيوانات، ويس��اعد 
ه��ذا االختراع ف��ي تقليل اس��تيراد وتكلفة 
انت��اج اللقاح��ات، حي��ث تأتي تل��ك الجهود 
بعد دراس��ات وأبحاث لعدة ضمن مبادرة 
مرك��ز انت��اج اللقاحات البيطري��ة للعترات 

المرضية المحلية.

موافق��ة مجلس ال��وزراء عل��ى تخصيص . 23
مرك��ز ا نتاج وتقيي��م اللقاح��ات البيطرية 
النم��وذج  والبكتي��ري( وف��ق  )الفيروس��ي 
المقت��رح ف��ي التقرير الخاص باس��تكمال 
المتطلب��ات النظامي��ة الالزم��ة إلكم��ال 
اإلج��راءات الخاص��ة بعملي��ة التخصي��ص 

المقترحة للمركز.

والسيطرة . 24 للتحكم  مركزين  افتتاح 
من  ك��ل  ف��ي  الحيوانية  ال��ث��روة  ألم���راض 

الرياض ومنطقة الحدود الشمالية.

دلي��ل الجودة الش��امل للث��روة الحيوانية . 25
برنام��ج  لتحقي��ق  )دواج��ن(  ومنتجاته��ا 

األمن الحيوي.

تسجيل اعتماد كل من:. 26
• بالمنطقة 	 )م��ج��اه��ي��م(  اإلب���ل  س��الل��ة   

العربية للتنمية الزراعية باسم المملكة 
العربية السعودية.

• الحري، 	 )ن��ج��دي،  التالية:  الضأن  س��الالت   
العرب، الدقسي(.

انتاج اللقاحات البيطرية:. 27
• إنتاج اللقاحات الفيروسية بكمية وقدرها 	

)45٫457٫000( جرعة
• وقدرها 	 بكمية  البكتيرية  اللقاحات  انتاج 

)58٫300٫000( جرعة

قطاع  الزراعة

الثروة الحيوانية:

في 2019م  

في 2019م  

عدد الزيارات الميدانية الروتينية

 اجمالي العقوبات المالية على المخالفين

)3,847( زيارة

)12,338,000( ريال
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3.5   األراضي والمساحة
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قطاع  الزراعة

األراضي والمساحة:

إع���������داد م���خ���ط���ط���ات ألغ���ل���ب . 1
المتنزهات الطبيعية في المملكة 

وتخصيصها لصالح الوزارة.

زراع��ي��ة . 2 صحائف  وإع����داد  دراس���ة 
تعترض  ال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة  ل��ألراض��ي 
بمنطقة  ال��ت��ن��م��وي��ة  ال��م��ش��اري��ع 

الجوف وعددها)291( أرضًا زراعية.

المساحي . 3 الرفع  مشروع  ب��دء 
ومحطات  التشجير  ل��م��واق��ع 
المياه المعالجة بجميع مناطق 

المملكة.

لمشاريع . 4 مخصصة   )16( تأجير 
الدواجن.

تملك . 5 وثيقة   )1876( ل�  إص��دار 
موزعة  أراضي  على  للمواطنين 

بموجب النظام.

•   )291( أرضًا زراعية تعترض 	
المشاريع التنموية بمنطقة الجوف

• تأجير )16( مخصصة 	
لمشاريع الدواجن.

• إصدار  ل� )1876( وثيقة تملك 	
للمواطنين.

• نزع ملكية )24( موقعا تخصص 	
لمشاريع المياه والصرف الصحي

ملكي��ات . 6 ن��زع  أعم��ال  تطوي��ر 
م��ن  ال��وزارة  لمش��اريع  األراض��ي 
متع��ددة  نم��اذج  إنش��اء  خ��الل 
ذات  الجه��ات  أعم��ال  تس��هل 

العالقة.

ال��وزارة . 7 على  مالية  أعباء  توفير 
من خالل إلغاء بعض قرارات نزع 

الملكية غير المستحقة.

ممتلكات . 8 تسجيل  برنامج  بتشغيل  ب��دء   
الوزارة الجديد.

إنجاز المهام الموكلة لإلدارة في وقت وجيز.. 9

المياه . 10 قطاع  في  ال���وزارة  لمشاريع  خدمة   
والصرف  الصحي جرى نزع ملكية )24( موقعًا 

خالل عام 2019.
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4.5   الشركة السعودية 
لالستثمار الزراعي    

واإلنتاج الحيواني   
)سالك(   
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الشركة السعودية لالستثمار الزراعي 
واإلنتاج الحيواني )سالك(

في أعقاب إقرار االستراتيجية العامة المحدثة لسالك في عام 2018م، تم رفع رأس مال الشركة 
العامة  االستثمارات  صندوق  طريق  عن  2019م  في  ريال(  مليار   4,8( إلى  ريال(  مليارات   3( من 
)مالك أسهم الشركة(، على أن ينظر في اي زيادة جديدة الحقًا وحسب احتياجات الشركة. وحتى 
تتمكن )سالك( من تحقيق أهدافها، استمرت الشركة في استخدام القروض البنكية لتمويل 
فلقد  االستثمارية  المشاريع  صعيد  وعلى  وخارجًيا،  داخليا  والتشغيلية  الرأسمالية  عملياتها 

كانت أبرز اإلنجازات لعام 2019 م ما يلي: 

األداء والمستجدات في مجال االستثمار:

• حيث 	 استراتيجيتها  تحقق  التي  المشاريع  في  االستثمار  في  الشركة  استمرار 
عملت على االستحواذ بالكامل على شركة نيكوالتي بأستراليا في الربع األول من 
المواشي. تمتلك الشركة ما  الحبوب وتربية  2019م والمتخصصة بزراعة  عام 
يزيد على )200,000 هكتار( من األراضي يتم فيها إنتاج أكثر من )126 ألف طن( 

من الحبوب، كما تمتلك أكثر من )33 ألف رأس( من األغنام. 

• »المزارعون 	 شركة  في  العمليات  وتكامل  هيكلة  إعادة  أعمال  تواصلت  كما 
المتحدون« بعد دمجها مع شركة ماريا والتي تم االستحواذ عليها بالكامل في 
النصف الثاني من عام 2018م، حيث تدير الشركة بعد الدمج ما يقارب )210,000 
هكتار( من األراضي لغرض زراعة الحبوب وغيرها، ويبلغ اإلنتاج السنوي ما يقارب 

)850,000 طن( تصدر لألسواق العالمية.  

• بعد االستحواذ على حصة تبلغ )%14( من شركة همنق بيرد في المملكة المتحدة 	
الصناعية  األقمار  من  البيانات  وتحليالت  الصور  استخدام  في  والمتخصصة 
الطائرات والروبوت، تم تزويد بعض مشاريع  والطائرات بدون طيار وتكنولوجيا 
سالك في اوكرانيا بالتقنية لتزويد المزارعين بخرائط عالية الدقة لمحاصيلهم 
شركة  في  االستثمار  يمثل  حيث  الزراعية،  المدخالت  تحليل  في  الستخدامها 
ومن  والتطوير،  واألبحاث  الحديثة  التقنيات  مجال  في  جيدة  إضافة  بيرد  همنق 
المتوقع أن يؤدي المشروع إلى رفع جودة عمليات الصناعة الزراعية وسيساهم 
على األرجح في الكفاءة التشغيلية لمحفظة سالك الزراعية العالمية. تتشارك 
سالك في ملكية المشروع مع عدد من الشركاء المعروفين مثل شركة باسف 

للكيماويات وشركة تيالس لالتصاالت.

• بنجي 	 بين سالك وشركة  3 شراكة  تمثل شركة جي 
على  الحبوب  وتسويق  ت��داول  في  للعمل  العالمية 
الشراكة  لهذه  المشاريع  أهم  ومن  العالم،  مستوى 
فانكوفر  في  الحبوب  لتصدير  ميناء  بناء  في  الدخول 
من   95% يقارب  ما  إنجاز  تم  ولقد  الكندي،  الغرب  في 
االعمال اإلنشائية للميناء ويتوقع تشغيله مع نهاية 
يقارب  ما  الشركة  تمتلك  م،   2020 من  األول  النصف 

)%63( من ملكية الميناء.  

• شركة 	 مع  وثيق  بشكل  للعمل  سالك  سعت  كما 
والتي  العالية  منيرفا  لمديونية  حلول  إليجاد  منيرفا 
للشركة  التشغيلية  العوائد  تمتص  تكلفتها  ك��ان 
إضافية  موارد  لتوفير  الشركة  رأسمال  بزيادة  وذلك 
من  وبالتالي  الشركة  مديونية  تخفيض  في  تسهم 
جهود  سالك  قادت  وقد  الديون.   تلك  خدمة  تكلفة 
على  إيجابيا  ذلك  انعكس  حيث  منيرفا  رأسمال  زيادة 
أداء الشركة وتحسن نتائجها ومؤشراتها المالية في 

 .2019

• في 	 مشاركاتها  الشركة  واصلت  أخ��رى،  ناحية  من 
التي  األخ��رى  للدول  زياراتها  عند  الحكومية  الوفود 
التي تستهدفها  السلع  إنتاج  في  نسبية  ميز  لديها 
فرص  أي  أن  على  دائ��م��ًا  الشركة  وت��ح��رص  س��ال��ك. 
يجري تحديدها يجب أن تكون فرص جيدة ذات جدوى 
وقابلة للتنفيذ، ولذا فإن تحديد فرص استثمارية تبدو 
بيئة  عن  بمعزل  يتم  أن  يمكن  ال  ذاتها  بحد  واع��دة 
األساسية  البنية  المعنية وتوفر  الدول  االستثمار في 
التي  فالفرص  االستثمارات.  تلك  مثل  لنجاح  الالزمة 
القرن  أو عرضها على سالك في منطقة  تم تحديدها 
االفريقي تعذر على سالك القيام بها نظراً لعدم وجود 
االستثمارات  هذه  من  تجعل  التي  األساسية  البنية 
عمل  آل��ي��ات  ع��ن  تبحث  الشركة  ت��زال  وال  ممكنة. 
مناسبة تمكنها من اقتناص تلك الفرص بدعم من 
تكلفة  تحمل  معها  تستطيع  أخ��رى  محلية  جهات 

االستثمارات في البنية االساسية العالية. 

• كما واصلت سالك جهودها في أن تكون من الشركات 	
الزراعية  االستثمارات  مجال  في  المهمة  العالمية 
في  قادم  كالعب  بوجودها  اإلدراك  مستوى  رفع  مع 
منتدى  تنظيم  استمر  وقد  الزراعي،  االستثمار  مجال 
الثاني  للعام  األوكراني  السعودي  الزراعي  االستثمار 
2019م،  نوفمبر  شهر  في  أوكرانيا  في  التوالي  على 
كأحد تلك التظاهرات الدولية حيث استقطب اهتمامًا 
شركة  حوزة  في  التي  األراض��ي  حجم  بأن  علمًا  كبيرا. 
السابعة من  المرتبة  تأتي في  أوكرانيا يجعلها  سالك 

حيث الحجم بالنسبة للشركات العاملة هناك.

• وعلى جانب األداء أيضًا تواصل العمل لدراسة وتقييم 	
عدد من المشروعات حول العالم، فلقد شهد العام 
مجاالت  شملت  المشاريع  من  عدد  دراس��ة  2019م 
واألرز  الحبوب  وقطاع  واللوجستي  الحيواني  اإلنتاج 
التقييمي  األداء  تطور  مراحل  تفاوتت  حيث  وغيرها، 
شركة  الفرص  هذه  بين  ومن  االستثمارية،  للفرص 
مراحلها  إلى  المفاوضات  )وصلت  الهند  في  قائمة 
في  تنشط  االستثمار(  عمليات  إتمام  في  النهائية 

مجال معالجة ومناولة وتعبئة األرز. 
هكتار من االراضي
لغرض زراعة الحبوب وغيرها

تدير شركة المزارعون المتحدون 
بعد دمجها مع شركة ماريا

210,000

 )200,000(
هكتار

 )126,000(
طن الحبوب

 )33,000(
رأس من االغنام.
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أعمال ومستجدات قسم البحوث والدراسات االقتصادية:

المشاريع والدراسات الرئيسية التي تم االنتهاء منها:. 1
• مصادر 	 تنويع  دعم  في  للمساهمة  تجارية  مبادرات  إع��داد 

األغنام لبرنامج أضاحي في إطار مشروع تعاون شركة سالك 
مع برنامج أضاحي )البنك اإلسالمي للتنمية(.

• لشركة 	 االستثمارية  االهتمامات  منظور  عن  تقارير  إع��داد 
)شملت  عالميا  المستهدفة  الدول  من  لمجموعة  سالك 
12 دولة موزعة على أقاليم امريكا الالتينية، أمريكا الشمالية، 

أوروبا، البحر األسود، آسيا وأستراليا(. 
• تم إعداد دراسة عن تحقيق األمن الغذائي على المدى الطويل 	

لدول مجلس التعاون الخليجي 
• مشروع 	 ف��ي  س��ال��ك  ش��رك��ة  وإس��ه��ام  مشاركة  مواصلة 

واالستراتيجيات  بالسياسات  ال��خ��اص   )OECD-FAO(
لالستثمار المسؤول في سالسل اإلمداد لقطاعات األعمال 

الزراعية في العالم )زيارات ميدانية وإعداد عدد من التقارير( 
• تواصل العمل في مشروع االستزراع السمكي في المملكة 	

ج��دوى  دراس���ة  ب��إع��داد  وذل��ك  األح��م��ر(  البحر  ساحل  )على 
ومراجعة دراسات فنية وتسويقية 

• مبادرة مراجعة وإعادة توجيه استراتيجية شركة سالك نحو 	
مزيد من الفعالية وتحقيق األهداف، وشملت الدراسات تحت 

هذه المبادرة: 
• الغذائية 	 الواردات  من  المملكة  احتياجات  بيانات  تحديث 

)بتركيز على السلع المستهدفة من قبل شركة سالك(، 
وإعداد تقرير وقاعدة بيانات.

• الحديثة 	 االستثمار  سياسة  لوضع  تواصل  خطة  إع��داد 
)ودليل إجراءات االستثمار الملحق بها( موضوع التنفيذ 

• إعداد دراسة عن إطار ونموذج تحديد أسبقيات االستثمار 	
للسلع المستهدفة من قبل شركة سالك.

عالمية . 2 دراس����ات  ث���الث  إع����داد 
العالم  في  الزراعية  السلع  عن 
واالس���ت���زراع  واألرز،  )ال��ق��م��ح، 

السمكي(. 

إع�����داد وت��ح��دي��ث ت��ق��اري��ر عن . 3
األوض������اع االق��ت��ص��ادي��ة وآف���اق 
االس��ت��ث��م��ار ألرب��ع��ة م��ن ال���دول 
شركة  قبل  م��ن  المستهدفة 
أفريقيا،  جنوب  )أوكرانيا،  سالك 

رومانيا، واألرجنتين(. 

عن . 4 أسبوعيًا  تقريراً   )42( إع��داد 
االعمال الزراعية في العالم.

إعداد ثالث دراسات لتمثيل شركة سالك في . 5
من  عدد  مع  مشتركة  سعودية  لجان  إط��ار 
الدول شملت )روسيا، وأوكرانيا واألرجنتين(.

شركة . 6 لتمثيل  خ��ارج��ي��ة  ب��زي��ارات  ال��ق��ي��ام 
)سالك( )شملت فرنسا وإرتيريا(.

)س��ال��ك( . 7 تمثيل  بمشاركتين  القيام  ت��م 
برنامج  إط��ار  في  أخ��رى  حكومية  جهات  مع 
الهند  دول��ة  من  كل  مع  المشترك  التعاون 

ودولة روسيا. 

إطار . 8 في  )س��ال��ك(  تمثيل  المشاركة  تمت 
معرض  وأيضا  للمملكة،  الزراعي  المعرض 

المخبوزات )تم تقديم ورقة عمل وعرض(.
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التحديات الرئيسة التي واجهت سالك خالل عام 2019م:

التحديات في األسواق المالية العالمية وعلى نطاق   .1
أسواق األعمال والسلع الزراعية:

• األع��م��ال 	 على  ضاغطة  ظ��روف��ًا  العالمي  المالي  االق��ت��ص��ادي  المناخ  شكل 
واالستثمارات. ومن أبرز هذه المخاطر والتحديات: تراجع نمو االقتصاد العالمي 
)على  العالمية  التجارة  ازمات  المتقدمة(،  االقتصاديات  مستوى  على  )خصوصا 
السياسية  المخاطر  تصاعد  والصين(،  المتحدة  ال��والي��ات  بين  النزاع  خلفية 
والجيوسياسية على مستوى العالم. ولقد كان لهذه األوضاع تأثيرات على بعض 

شراكات سالك العالمية )مثل G3 في كندا والمزارعون المتحدون في أوكرانيا(
• المتحدة 	 الواليات  بين  )والنزاع  2019م  عام  خالل  العالمية  التجارة  مخاطر 

للعديد  العالمية  التجارة  تركيبة  وتغير  خفض  على  كبيرة  آثار  له  كان  والصين( 
من السلع الزراعية )مثل الحبوب وفول الصويا واللحوم(. وساهم ذلك أيضًا في 

استمرار األسعار العالمية المتدنية نسبيا لمعظم السلع الزراعية.
• تحديات 	 البيئة  على  والحفاظ  المناخي  التغير  وقضايا  مخاطر  كذلك  كان  كما 

كبيرة على قطاعات الزراعة واألعمال الزراعية على مستوى العالم، خصوصا تلك 
المتعلقة باستخدام األراضي )كما في البرازيل( والتشريعات ذات الصلة من قبل 

المجموعة األوروبية )كما في عدد من دول البحر األسود(.

التحديات على مستوى شركة سالك:  .2
 

• شهدت أيضا خالل العام تحديات تشغيلية على صعيد دمج العمليات وتكاملها 	
في مشاريعها في أوكرانيا بعد عملية االستحواذ على شركة ماريا.

• 2019م 	 عام  خالل  الطقس  بأوضاع  سلبا  المنتجة  المشاريع  بعض  تأثرت  كما 
خاصة فترات الجفاف التي ضربت أستراليا وكميات األمطار الغزيرة في أوكرانيا. 
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أوالً: الخصخصة
تخصيص قطاعات البيئة والمياه والزراعة:

بإعداد . 1 القطاع  في  المعنية  والجهات  ال���وزارة  قامت 
واللجان  الفرق  وتشكيل  القطاع  في  التخصيص  خطط 
واستقطاب الكفاءات الالزمة لذلك. كما عقدت اللجنة 
والزراعة  والمياه  البيئة  قطاع  لتخصيص  اإلشرافية 
 2019 العام  هذا  بنهاية  بلغت  االجتماعات،  من  العديد 
اتخذت  بالتمرير  محضراً   )11( وع��دد  اجتماعًا   )14(
بأعمال  دفعت  التي  المهمة  القرارات  من  العديد  فيها 

التخصيص في القطاع خطوات متقدمة نحو التنفيذ.

صدرت . 2 المياه:  لقطاع  والنقل  اإلن��ت��اج  خدمات  مجال 
موافقة مجلس الوزراء رقم )32( بتاريخ1441/1/11ه�، 
المؤسسة  تخصيص  نموذج  على  بالموافقة  القاضي 
نقل  شركة  وتأسيس  المالحة  المياه  لتحلية  العامة 
للحكومة  مملوكة  شركة  لتكون  المياه  وتقنيات 
وتقنيات  نقل  خدمات  لتوفير  تجارية  أسس  على  تعمل 

المياه.

صدر قرار مجلس الوزراء رقم )264( بتاريخ 1441/4/6ه�، . 3
اإلنتاج  مشاريع  من  عدد  طرح  على  بالموافقة  القاضي 
والصرف الصحي ذات األولوية وترسيتها والتعاقد عليها 

بالمشاركة مع القطاع الخاص وهي: 

• مشاريع إنتاج المياه المحالة ذات األولوية في عدد من المناطق 	
بسعات تصميمية بلغت )4,300( ألف م3 / يوم. 

• األولوية في عدد من 	 الصحي ذات  الصرف  مشاريع معالجة مياه 
المناطق بقدرة إجمالية )1,115( ألف م3 / يوم.

تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم )40( وتاريخ 1440/1/15ه�، القاضي بطرح . 4
مجموعة مشاريع محطات إنتاج مياه )رابغ3، الجبيل3، الشقيق3، ينبع4( 
لمشاركة القطاع الخاص فقد تحقق تقدم في تنفيذ طرح تلك المشاريع 
التنفيذ،  وبدء   )3( والشقيق   )3( رابغ  لمشروعي  المالي  االغالق  تم  حيث 
باإلضافة إلى توقيع االتفاقيات لمشروعي )محطة مطار جدة )2( وشمال 

الطائف لمعالجة الصرف الصحي(.

الخزن . 5 بمشاريع  قائمة  تحديد  ت��م  فقد  االستراتيجي  ال��خ��زن  مجال 
ألخذ  الالزمة  بالدراسات  والبدء  بالتخصيص،  المستهدفة  االستراتيجي 

الموافقات لطرح هذه المشاريع لمشاركة القطاع الخاص.

فيما يخص تخصيص نشاط توزيع المياه فقد تحقق تقدم في طرح عقود . 6
اإلدارة للتجمعات الستة حيث تم اختيار التجمع األول، ويشمل منطقتي 
المدينة المنورة وتبوك كأول طرح لعقود اإلدارة حيث تم طرحه ويجري 

العمل على استكمال األعمال التحضيرية لطرح باقي التجمعات.

وتاريخ . 7  )244( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدر  الزراعة  قطاع  يخص  فيما 
البيطرية  اللقاحات  إنتاج  مركز  تخصيص  على  بالموافقة  1441/3/29ه�، 

تم  كما  للمشروع،  الطرح  استشاري  وتعيين  والبكتيري(  )الفيروسي 
والتحول  الزراعية  الشركة  تأسيس  أعمال  لقيادة  استشاري  مع  التعاقد 
 )604( رقم  ال��وزراء  مجلس  لقرار  إنفاذاً  الزراعية  الخدمات  تقديم  في 
مملوكة  شركة  تأسيس  على  بالموافقة  القاضي  1439/11/25ه�،  وتاريخ 

للحكومة لتقديم الخدمات الزراعية.

االقتصادية . 8 الشؤون  مجلس  قرار  صدر  البيئة  قطاع  تخصيص  مجال  في 
والتنمية رقم )2-40/14/ ق( وتاريخ 1440/6/26ه�، بالموافقة على أهداف 

تخصيص قطاع البيئة.
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الخصخصة
أهم مشاريع التخصيص

1. مشاريع اإلنتاج والصرف الصحي المستقلة:
بالموافقة  القاضي  1441/4/6ه�،  بتاريخ   )264( رقم  الوزراء  مجلس  قرار  صدر 
وترسيتها  األولوية  ذات  الصحي  والصرف  اإلنتاج  مشاريع  من  عدد  طرح  على 

والتعاقد عليها بالمشاركة مع القطاع الخاص وهي على النحو التالي: 

مشاريع إنتاج المياه المحالة ذات األولوية . 1
في عدد من المناطق بسعات تصميمية 

بلغت )4,300,000( م3 / يوم. 
• ال��راب��ع��ة( سعتها 	 )ال��م��رح��ل��ة  راب���غ  م��ش��روع 

التصميمية )600 ألف م3 / اليوم(
• مشروع راس الخير )المرحلة الثانية( سعتها 	

التصميمية )600 ألف م3 / اليوم(
• مشروع رأس الخير )المرحلة الثالثة( سعتها 	

التصميمية )400 ألف م3 / اليوم(
• )ال��م��رح��ل��ة األول����ى( سعتها 	 ت��ب��وك  م��ش��روع 

التصميمية )400 ألف م3 / اليوم(
• سعتها 	 الرابعة(  )المرحلة  الشقيق  مشروع 

التصميمية )400 ألف م3 / اليوم(
• سعتها 	 الخامسة(  )المرحلة  راب��غ  مشروع 

التصميمية )400 ألف م3 / اليوم(
• سعتها 	 الرابعة(  )المرحلة  الجبيل  مشروع 

التصميمية )300 ألف م3 / اليوم(
• سعتها 	 الثانية(  )المرحلة  الرايس  مشروع 

التصميمية )300 ألف م3 / اليوم(
• التصميمية 	 سعتها  محيسن  رأس  مشروع 

)300 ألف م3 / اليوم(
• سعتها 	 السابعة(  )المرحلة  الجبيل  مشروع 

التصميمية )300 ألف م3 / اليوم(
• )ال��م��رح��ل��ة األول����ى( سعتها 	 م��ش��روع ج���ازان 

التصميمية )300 ألف م3 / اليوم(

الصحي . 2 الصرف  مياه  معالجة  مشاريع 
ذات األولوية في عدد من المناطق بقدرة 

إجمالية )1,115,000( م 3 /  يوم.
• مشروع محطة معالجة الصرف الصحي ببريدة 	

ألف   150( بقدرة تصميمية  الثانية(  )المرحلة 
م3 / اليوم(

• الصحي 	 ال��ص��رف  معالجة  محطة  م��ش��روع 
بتبوك )المرحلة الثانية( بقدرة تصميمية )90 

ألف م3 / اليوم(
• الصحي 	 ال��ص��رف  معالجة  محطة  م��ش��روع 

بقدرة  الثالثة(  )المرحلة  المنورة  بالمدينة 
تصميمية )375 ألف م3 / اليوم(

• مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بشرق 	
الرياض بقدرة تصميمية )100 ألف م3 / اليوم(

• الصحي 	 ال��ص��رف  معالجة  محطة  م��ش��روع 
بالحائر بقدرة تصميمية )20 ألف م3 / اليوم(

• مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بخميس 	
مشيط بقدرة تصميمية )50 ألف م3 / اليوم(

• مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بجنوب 	
نجران بقدرة تصميمية )50 ألف م3 / اليوم(

• بأبو 	 الصحي  الصرف  معالجة  محطة  مشروع 
تصميمية  بقدرة  الثالثة(  )المرحلة  عريش 

)50 ألف م3 / اليوم(
• الصحي 	 ال��ص��رف  معالجة  محطة  م��ش��روع 

ب��ش��م��ال ج���دة )ال��م��رح��ل��ة األول�����ى( ب��ق��درة 
تصميمية )50 ألف م3 / اليوم(

م3 / يومم3 / يوم

بلغت السعة التصميمية لمشاريع
 إنتاج المياه المحالة ذات األولوية

بلغت القدرة اإلجمالية لمشاريع 
معالجة مياه الصرف الصحي ذات األولوية

4,300,0001,115,000
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أهم مشاريع التخصيص

1. مشاريع اإلنتاج والصرف الصحي المستقلة:

لمشروع . 3 االتفاقيات  وتوقيع  الترسية 
الصحي  ال���ص���رف  م��ع��ال��ج��ة  م��ح��ط��ة 

المستقل بشمال الطائف.

لمشروع . 4 االتفاقيات  وتوقيع  الترسية 
م��ح��ط��ة ال���دم���ام ل��ل��ص��رف ال��ص��ح��ي 
متيتو(  شركة   ( الفائز  التحالف  م��ع 

و)شركة موه ( و )شركة اوراسكوم(.

لمشروع . 5 االتفاقيات  وتوقيع  الترسية 
المستقل  الثالثة(  )المرحلة  الشقيق 
إلنتاج المياه، مع التحالف الفائز )شركة 

ماروبيني( و )شركة أكسيونا أغوا(.

لمشروع . 6 االتفاقيات  وتوقيع  الترسية 
الصحي  للصرف   2 جدة  مطار  محطة 
مرافق(  )ش��رك��ة  الفائز  التحالف  م��ع 
)شركة  و  الخليج(  أم���وال  )ش��رك��ة  و 

فيوليا الشرق األوسط(.

اإلغالق المالي لمشروع رابغ )المرحلة . 7
وبدء  المستقل  المياه  إلنتاج  الثالثة( 

التنفيذ للمشروع.

الشقيق . 8 ل��م��ش��روع  ال��م��ال��ي  اإلغ�����الق 
)المرحلة الثالثة( إلنتاج المياه المستقل 

وبدء التنفيذ للمشروع.

وتحليلها . 9 ال���ع���روض  واس���ت���الم  ط���رح 
ل��م��ش��روع ي��ن��ب��ع )ال��م��رح��ل��ة ال��راب��ع��ة( 

المستقل إلنتاج المياه.

ال��ج��وان��ب . 10 ل���دراس���ة  اس��ت��ش��اري  تعيين 
نقل  أنظمة  ط��رح  ل��ج��دوى  التفصيلية 
وقيادة  الخاص  القطاع  لمشاركة  المياه 

أعمال الطرح.

ال��ج��وان��ب . 11 ل���دراس���ة  اس��ت��ش��اري  تعيين 
الخزن  مشاريع  طرح  لجدوى  التفصيلية 
الخاص  القطاع  لمشاركة  االستراتيجي 

وقيادة أعمال الطرح.

تعيين استشاريين الطرح لمحطة تحلية . 12
الجبيل )3( أ، ب المستقل.

الصرف . 13 لمشاريع  الطرح  استشاريي  تعيين 
الصحي )بريدة 2، تبوك 2، المدينة المنورة 3( .
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أهم مشاريع التخصيص

5. قطاع الزراعة:2. توزيع المياه:

ثانيًا: الشؤون االقتصادية 

3. قطاع البيئة:

4. الخزن االستراتيجي:

أ.  التحول في تقديم الخدمات الزراعية   تمهيداً لتخصيص القطاع من خالل عقود االمتياز المستقبلية تم تحقيق ما يلي:
• الوطنية 	 للشركة  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  اعتماد 

للخدمات الزراعية وصدور السجل التجاري.
• الزراعية 	 التعاقد مع استشاري قيادة التحول لتقديم الخدمات 

والبدء بإجراءات التحول

ب. تخصيص مركز اللقاحات البيطرية )الفيروسية والبكتيرية(
• صدور قرار مجلس الوزراء رقم )244( وتاريخ 1441/3/29ه�، 	

البيطرية  اللقاحات  إن��ت��اج  مركز  تخصيص  على  بالموافقة 
)الفيروسي والبكتيري(.

• التعاقد مع استشاري الطرح لمشروع تخصيص مركز اللقاحات 	
البيطرية )الفيروسية والبكتيرية(

• مركز 	 بتخصيص  المهتمة  الشركات  لتحديد  السوق  دراس��ة 
اللقاحات.

• إعداد تقارير اإلخطارات المترتبة على المملكة في إطار اتفاقية 	
الزراعة لدى منظمة التجارة العالمية.

• إعداد التقرير السنوي للبرنامج الطارئ لألمن الغذائي العربي.	
• إقامة 	 مفاوضات  في  الحساسة  الزراعية  السلع  قوائم  إع��داد 

مناطق التجارة الحرة مع الدول والمجموعات االقتصادية.

• طرح عقود اإلدارة للتجمع األول الشمالي الغربي )تبوك والمدينة المنورة(.	
• بدء األعمال التحضيرية لطرح عقود اإلدارة للتجمع الثاني )منطقة الرياض(.	

• وتاريخ 	 ق(   /40/14-2( والتنمية  االقتصادية  الشؤون  مجلس  قرار  صدور 
1440/6/26ه�، بالموافقة على أهداف تخصيص قطاع البيئة.

• تحديد قائمة بمشاريع الخزن االستراتيجي المستهدفة بالتخصيص، والبدء 	
بالدراسات الالزمة ألخذ الموافقات لطرح هذه المشاريع لمشاركة القطاع 

الخاص.
• الخزن 	 سعات  مشروع  لطرح  االستشارية  الخدمات  استشاري  مع  التعاقد 

االستراتيجي المستقل للمياه بمنطقة مكة المكرمة.
• مشاريع 	 طرح  على  الموافقة  بمتطلبات  الرفع  وثيقة  إع��داد  من  االنتهاء 

الخزن االستراتيجي بمشاركة القطاع الخاص.
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التعاون الدولي
االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في عام 2019م 

المكان والمناسبةتاريخ التوقيعاالتفاقية/المذكرة

اتفاقية بين حكومة  المملكة العربية السعودية والصندوق 
الدولي للتنمية الزراعية في شأن إنشاء مكتب للعالقات مع 

مجلس التعاون لدول الخليج العربي

1440/06/09ه�، الموافق 

2019/02/14م
تم التوقيع في مدينة روما بإيطاليا

مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي  بين حكومة 
المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق

1440/3/30ه�، الموافق 

2019/04/17م

تم التوقيع في مدينة الرياض خالل اجتماعات مجلس 
التنسيق السعودي العراقي

اتفاقية للتعاون االستراتيجي بين هذه الوزارة وبرنامج األمم 
المتحدة للبيئة

1440/9/14ه� الموافق 

2019/5/19م
تم التوقيع في مدينة الرياض

1440/10/21ه�، الموافق النظام األساسي لمرفق البيئة العربي

2019/6/25م

وقعه سعادة سفير المملكة في مصر والمندوب الدائم 
لدى جامعة الدول العربية األستاذ/ أسامة بن أحمد نقلي 

بمقر جامعة الدول العربية ، بناًء على برقية الوزارة لمعالي 
وزير الخارجية رقم )1440/1/185897( بتاريخ 1440/8/29ه� 

المتضمنة تفويض سعادته للتوقيع على النظام

مذكرة تفاهم بين الوزارة والمركز الدولي للزراعة الملحية 
اكبا للتعاون في مجاالت التنمية الزراعية واالستدامة البيئية

1440/12/27ه�، الموافق 

2019/8/28م
تم التوقيع عليها في مدينة جدة

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة 
العربية السعودية ووزارة الزراعة في روسيا االتحادية لزيادة 

تصدير المنتجات الزراعية والغذائية بين البلدين

1441/2/15ه�، الموافق 

2019/10/14م

تم التوقيع عليها بمدينة الرياض ، على هامش زيارة 
فخامة الرئيس الروسي للمملكة.

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية البيئة وإدارة الموارد 
المائية بين  وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية 

السعودية ووزارة البيئة والموارد المائية في جمهورية 
سنغافورة.

1441/03/09ه� الموافق 

2019/11/06م

تم التوقيع في مدينة الرياض على هامش زيارة فخامة 
رئيسة جمهورية سنغافورة

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية  
وحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة في مجال األمن 

الغذائي

1441/3/30ه�، الموافق 

2019/11/27م

في إطار مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي، تم التوقيع 
على المذكرة في مدينة أبوظبي خالل االجتماع الثاني 

لمجلس التنسيق السعودي اإلماراتي

مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية 
وحكومة جيبوتي في مجال البيئة

1441/04/27 ه� الموافق 

2019/12/24م

تم التوقيع في مدينة الرياض على هامش زيارة معالي وزير 
التطوير الحضري والبيئة والسياحة بجمهورية جيبوتي 

السيد/ محمد عبدالقادر موسى، للمملكة

توقيع )9(  اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم في عام 2019م

)9( اتفاقيات ومذكرات تفاهم صدرت 
بشأنها قرارات مجلس الوزراء بالموافقة على 

تفويض معالي الوزير أو من ينيبه بالتوقيع عليها

)5( اتفاقيات ومذكرات التفاهم تم الرفع 
بها للمقام السامي بطلب الموافقة على قيام 

معالي الوزير أو من ينيبه بالتوقيع عليها

)6( اتفاقات ومذكرات 
يتم مراجعتها
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االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي صدرت بشأنها قرارات مجلس الوزراء بالموافقة
على تفويض معالي الوزير أو من ينيبه بالتوقيع عليها:

قرار مجلس االتفاقية/المذكرة
الحالةالوزراء

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني والعلمي في مجال 
)األرصاد الجوية والمناخ( بين الهيئة العامة لألرصاد وحماية 

البيئة في المملكة العربية السعودية والمعهد الوطني 
للرصد الجوي في جمهورية تونس

رقم )464( بتاريخ 
1439/8/29ه�

أرسلت البرقية رقم )1438/1/4941( بتاريخ 1441/03/13ه�، 
إلفادة الجانب التونسي بأن الوزارة جاهزة للتوقيع

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المياه بين حكومة 
المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية 

الديموقراطية الشعبية

رقم) 566( بتاريخ 
1440/10/15ه�

تمت الكتابة بالبرقية رقم )1439/1/4111( بتاريخ 1440/11/25ه�، 
الموجهة لوزارة الخارجية، إلبالغ الجانب الجزائري بمناسبة 
مشروع المذكرة وأن هذه الوزارة جاهزة للتوقيع عليها في 

أقرب فرصة ممكنة

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البيئة بين حكومة 
المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية 

الديمقراطية الشعبية

رقم )411( بتاريخ 
1439/8/1ه�

تمت الكتابة بالبرقية رقم )1439/1/4111( بتاريخ 
1440/2/4ه�، الموجهة لوزارة الخارجية، إلبالغ الجانب 

الجزائري بأن التعديالت بالمذكرة جوهرية وأن الوزارة تقترح 
مناقشتها مع الجانب الجزائري خالل اجتماعات الدورة 

القادمة لّلجنة السعودية الجزائرية المشتركة لالتفاق على 
صيغة توافقية بين البلدين

مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية 
وحكومة اليابان في مجال البيئة

رقم )565( بتاريخ 
1440/10/15ه�

ال يزال التباحث بشأنها جاريًا مع الجانب الياباني

االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم الرفع بها للمقام السامي بطلب الموافقة
على قيام معالي الوزير او من ينيبه بالتوقيع عليها:

ما تم رفعة االتفاقية/المذكرة
آخر ما تم بشأنهاللمقام السامي

مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية 
المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة أوفا 

الحكومية لتقنية البترول في روسيا االتحادية للتعاون في 
مجال تقنية تحلية المياه وتشغيل وصيانة خطوط األنابيب

أرسلت البرقية رقم 
)1441/1/61097( بتاريخ 

1441/02/22ه�

تم عقد اجتماع يوم األربعاء 1441/3/23ه�، بمقر هيئة 
الخبراء بقصر اليمامة بمدينة الرياض بهذا الخصوص.

مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في 
المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية 

المجر في إدارة مجال المياه

أرسلت البرقية بتاريخ 
1441/04/29ه�

تم عقد اجتماع يوم األحد 1441/5/17ه�، بمقر هيئة الخبراء 
بقصر اليمامة بمدينة الرياض بهذا الخصوص

مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية 
السعودية وجمهورية موريشيوس في مجال الثروة السمكية

أرسلت البرقية رقم 
)1440/1/554151( بتاريخ 

1440/11/21ه�

تم عقد اجتماع يوم الثالثاء 1441/4/13ه�، بمقر هيئة 
الخبراء بقصر اليمامة بمدينة الرياض بهذا الخصوص

مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه 
المالحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في 

الواليات المتحدة األمريكية في مجال تحلية مياه البحر

أرسلت البرقية رقم 
)1441/1/31601( بتاريخ 

1441/04/27ه�

عقد اجتماع يوم االثنين 1441/5/25ه�، بمقر هيئة الخبراء 
بقصر اليمامة بمدينة الرياض بهذا الخصوص

أرسلت البرقية رقم اتفاقية عامة مع حكومة جمهورية كرواتيا.
)1440/1/744423(

تم عقد اجتماع يوم الثالثاء 1440/10/29ه�، بمقر هيئة 
الخبراء بقصر اليمامة بمدينة الرياض بهذا الخصوص

التعاون الدولي
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االتفاقات والمذكرات التي يتم مراجعتها

قرار مجلس االتفاقية/المذكرة
الحالةالوزراء

مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة 
ووزارة الزراعة واألغذية بجمهورية بيالروسيا في مجال 

الزراعة.
___

تم الكتابة لوزارة الخارجية بالبرقية رقم )1438/1/7802( 
بتاريخ 1439/1/26ه� بمناسبة التريث حتى يتم البدء في 

التعاون الزراعي بين البلدين.

مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية 
بالمملكة العربية السعودية ووزارة البيئة بالجمهورية 

اللبنانية في مجال المحافظة على التنوع األحيائي.
___

تمت الكتابة لمعالي وزير المالية ببرقية هذه الوزارة رقم 
)1439/1/4202( بتاريخ 1441/1/19ه�  بمناسبة عدم المضي 

فيها لعدم الحاجة.

مذكرة تفاهم بين وزارة المياه والكهرباء بالمملكة العربية 
السعودية وحكومة جمهورية سويسرا االتحادية في مجالي 

المياه والكهرباء.
رقم )76( بتاريخ 1437/3/3ه�

نظراً إللغاء وزارة المياه والكهرباء، فقد تمت الكتابة لوزارة 
الخارجية أكثر من خطاب آخرها رقم )1435/1/1653( بتاريخ 
1441/2/15ه�، ولم تتلق الوزارة رد الجانب السويسري حتى 

تاريخه.

مذكرة تفاهم مع وزارة الزراعة في جمهورية الفلبين في 
المجال الزراعي والثروة السمكية والثروة الحيوانية.

رقم )333( وتاريخ 
1431/10/18ه�

تمت الكتابة بالبرقية رقم )1439/35/157563( بتاريخ 
1439/11/10 للجانب الفلبيني ولم تتلق هذه الوزارة ردهم 

حتى تاريخه

___اتفاقية في مجال الحجر النباتي مع جمهورية أوزباكستان

تمت الكتابة بالبرقية رقم )1441/35/237016( بتاريخ 
1441/4/11ه� للجانب األوزبكي لمعرفة إجراءات الحجر النباتي 

الُمطبقة في أوزباكستان، واالطالع على المحاجر النباتية 
األوزبكية التي سيتم تصدير المنتجات النباتية من خاللها 
إلى المملكة لكي تتمكن هذه الوزارة إبداء المرئيات حيال 

مشروع المذكرة، ولم تتلق الوزارة ردهم حتى تاريخه.

مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة واألسماك واالستزراع 
المائي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة 

جمهورية جنوب إفريقيا

رقم )439( بتاريخ 
1438/7/13ه�

تتم مراجعتها والتنسيق مع الجانب الجنوب إفريقي على 
التعديالت التي قدموها على هذه المذكرة، وتمت الكتابة 

بالبرقية رقم )1438/1/3568( بتاريخ 1440/4/9ه� بهذا 
الخصوص

التعاون الدولي

االتفاقيات ومذكرات التفاهم التي صدرت بشأنها قرارات مجلس الوزراء بالموافقة
على تفويض معالي الوزير أو من ينيبه بالتوقيع عليها:

قرار مجلس االتفاقية/المذكرة
الحالةالوزراء

مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية 
السعودية وحكومة جمهورية السودان في مجال حماية 

البيئة والمحافظة على الغابات والمراعي ومكافحة التصحر

رقم )534( بتاريخ 
1440/9/16ه�

جاري التباحث مع الجانب السوداني بشأنها.

مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حصاد المياه والري 
بين هذه الوزارة ووزارة الموارد المائية والري والكهرباء في 

السودان

رقم )125( بتاريخ 
1440/4/5ه�

جاهزة للتوقيع، بانتظار ورود رد الجانب السوداني لتحديد 
موعد التوقيع.

مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه 
المالحة في المملكة العربية السعودية ومعهد أبحاث تحلية 

مياه البحر واالستخدامات المتعددة في جمهورية الصين 
الشعبية في مجال تحلية مياه البحر

رقم )29( بتاريخ 
1441/1/11ه�

ال يزال التباحث بشأنها جاريًا مع الجانب الصيني، مع العلم 
بأنها جاهزة للتوقيع من الجانب السعودي

مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد المائية والري في 
جمهورية مصر العربية في مجال الموارد المائية والري بين 

وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية 
ووزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية.

رقم )158( بتاريخ 
1440/3/19ه�

تمت الكتابة بالبرقية رقم )1440/1/250104( بتاريخ 
1440/9/25ه�، الموجهة لوزارة الخارجية، لتزويد الجانب 
المصري بمشروع المذكرة وطلب اإلفادة عن التوقيع 

عليها.

مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحبوب والشمندر السكري 
بين المؤسسة العامة للحبوب في المملكة والمديرية العامة 

للحبوب والشمندر السكري في الجمهورية اللبنانية.
رقم )92( بتاريخ 1441/2/2ه�

تمت الكتابة لوزارة الخارجية بالبرقية رقم 
)1440/1/621103( بتاريخ 1441/2/9ه�، لتزويد الجانب اللبناني 

بمشروع المذكرة وطلب اإلفادة، ولم تتلق الوزارة ردهم 
حتى تاريخه
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مشاركات أخرى

رئاسة الجانب السعوديتاريخ ومكان انعقادهاالحدث/ المشاركة
استضافة وتنظيم ورشة العمل التحضيرية الستضافة 

معالي وزير البيئة والمياه والزراعةيومي 27و2019/2/28م، بمدينة الرياضالمملكة الجتماعات مجموعة العشرين 2020م

استضافة وتنظيم اجتماع الدورة ال�)49( للمجلس التنفيذي 
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية.

يوم الخميس 1440/7/21ه�، الموافق 
2019/3/28م، في مدينة جدة

معالي وزير البيئة والمياه والزراعة

يوم الخميس 1440/9/11ه�، الموافق استضافة وتنظيم اجتماع المجلس الدولي للتمور.
2019/5/16م، بالمدينة المنورة

معالي وزير البيئة والمياه والزراعة

استضافة وتنظيم الدورة الثامنة عشرة للمجلس الوزاري 
للهيئة اإلقليمية للمحافظة على البحر األحمر وخليج عدن.

يوم األربعاء 1440/9/17ه�، بمحافظة 
معالي وزير البيئة والمياه والزراعةجدة

استضافة وتنظيم الدورة الثانية للجمعية العمومية 
للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي.

خالل المدة من 26�1440/12/28ه�، 
معالي وزير البيئة والمياه والزراعةالموافق 27ـ2019/8/29م ، جدة

المشاركة في اللجنة السعودية الروسية المشتركة بدورتها 
السادسة.

العاصمة الروسية موسكو يومي 
6و1440/10/7ه�، الموافق 9و2019/6/10م

وزارة الطاقة

في مدينة الرياض يومي 22و1440/8/23ه�، المشاركة في اللجنة السعودية التونسية بدورتها العاشرة
وزارة التجارة واالستثمارالموافق 27و2019/4/28م

المشاركة في اللجنة السعودية الصينية رفيعة المستوى
مدينة بكين بجمهورية الصين الشعبية، 

خالل المدة من 3/28ـ1440/4/2ه�، 
الموافق 6ـ2018/12/9م

وزارة التجارة واالستثمار

المشاركة في اللجنة السعودية اللبنانية المشتركة بدورتها 
الثالثة

يومي 3و1440/7/4ه�، الموافق 
10و2019/3/11م، في مدينة الرياض

وزارة المالية

المشاركة في اللجنة السعودية الجيبوتية المشتركة بدورتها 
الثالثة

يومي 23و1440/8/24ه�،
وزارة النقلفي مدينة جيبوتي

مدينة برلين يومي 20و1441/4/21ه�، المشاركة في اللجنة السعودية األلمانية المشتركة
وزارة الماليةالموافق 17و2019/12/18م

المشاركة في االجتماع الثاني واالستثنائي للجنة التنفيذية 
لمجلس التنسيق السعودي اإلماراتي،

يوم االثنين 1440/8/10ه�، الموافق 
2019/4/15م، بالرياض

وزارة االقتصاد والتخطيط

المشاركة في مجلس التنسيق السعودي العراقي
يومي األربعاء 

والخميس27و1440/7/28ه�، الموافق 
3و2019/4/4م، في مدينة بغداد

وزارة التجارة واالستثمار

اللجان المشتركة بين المملكة والدول الصديقة التي تتولى الوزارة رئاسة الجانب السعودي فيها

تاريخ ومكان اللجنة المشتركة
رئاسة الجانب السعوديانعقادها

اللجنة السعودية األرجنتينية المشتركة )الدورة السادسة(
يومي7و1440/11/8ه�، 

الموافق 10و2019/7/11م، 
بيونس آيرس - األرجنتين

سعادة وكيل الوزارة للثروة الحيوانية
د. حمد بن عبدالعزيز البطشان

اللجنة السعودية األلبانية المشتركة )الدورة الثالثة(
يوم 1441/1/7ه�، الموافق 

2019/9/6م
تيرانا – ألبانيا

سعادة وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح الخمشي

اللجنة السعودية القيرغيزية المشتركة )الدورة الثانية(

يومي 18 و 19 صفر 1441ه� 
الموافق

 17و18 أكتوبر 2019م
بشكيك - قيرغيزستان

معالي وزير البيئة والمياه والزراعة
م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي

اللجنة السعودية الزامبية المشتركة)الدورة الثالثة(

خالل الفترة
 من 11 - 13 شعبان 

1440ه�،

 الموافق 16 - 18 إبريل 
2019م

الرياض �� المملكة العربية 
السعودية

سعادة وكيل الوزارة للزراعة
م. أحمد بن صالح الخمشي

التعاون الدولي



144

تقنية 
المعلومات

8
التقرير 

السنوي

144

1452019 



التقرير 
السنوي

146

1472019 

تقنية المعلومات
مستجدات اإلدارة العامة لتقنية المعلومات لعام 2019:

المشاركة الفعالة في تحسين الحكومة . 1
تقييم  رفع  خالل  من  وذلك  اإللكترونية 
والخدمات  الخارجية  اإللكترونية  البوابة 
اإلل��ك��ت��رون��ي��ة وف��ق��ا ل��م��ع��اي��ي��ر األم���م 
الحكومية  التعامالت  وبرنامج  المتحدة 
من  التقييم  )ارتفاع  »يسر«.  اإللكترونية 
األول  المركز  إلى  باإلضافة   95% إلى   65%

مكرر على مستوى الوزارات الحكومية(.

من . 2 تميز  وشهادة  جائزة  على  الحصول 
األمم المتحدة لمشاريع القمة العالمية 
لمجتمع المعلومات 2019 م عن منصة 

زراعي وتطبيق احم بيئتي.

نظامًا . 3  24 على  يزيد  ما  وتطوير  إنشاء 
خدمة   450 عن  يزيد  ما  وإط��الق  ومنصة 

إلكترونية لكل قطاعات الوزارة.

في . 4 وال��م��ش��ارك��ة  المتطلبات  تجهيز 
الحكومي  الرقمي  التحول  قياس  تقييم 
ال��ث��ام��ن« و»م���ؤش���ر نضج  »ال��ق��ي��اس 

الخدمات اإللكترونية« لعام  2019 م.

تحسين مؤشر نضج الخدمات الحكومية . 5
من  والمعتمد   25% بنسبة  الرقمية 
برنامج التعامالت الحكومية اإللكترونية 
إلى  األصفر  النطاق  من  واالنتقال  »يسر« 

النطاق األخضر )الربع الثالث 2019 م(.

الرقمي . 6 الزراعي  للتحول  لجنة  تشكيل 
وب��ن��اء م��ب��ادرة وخ��ارط��ة ط��ري��ق تخدم 
الزراعي  القطاعين  في  الرقمي  التحول 

والحيواني. 

العمل . 7 ورش  ف��ي  الفاعلة  المشاركة 
بالتحول  الخاصة  وال��ن��دوات  والمعارض 
داخ��ل  الحكومية  الجهات  م��ع  الرقمي 

الوزارة وخارجها وعلى الصعيد العالمي.

االستشارية . 8 والخدمات  الدعم  تقديم 
وال��ت��ش��غ��ي��ل��ي��ة ال��ت��ق��ن��ي��ة ل��دع��م إط��الق 

الخدمات المرتبطة بالشركة الزراعية. 

تقديم . 9 ف��ي  التعليم  وزارة  م��ع  التعاون 
التقنيات  مجال  في  بحثية  موضوعات 

الحديثة في قطاعات الوزارة.

االستراتيجية . 10 الخطة  م��ن   80% تنفيذ 
لتقنية المعلومات من خالل طرح وتنفيذ 
المشاريع المخطط لها )2018-2019 م(.

تطوير أنظمة الميزانية والمالية والموارد . 11
إطالق  طريق  عن  والمشتريات  البشرية 
مع  وال��رب��ط  نوعية  إلكترونية  خ��دم��ات 

المنصات المشتركة في المملكة.

الموارد . 12 تخطيط  برنامج  استضافة  نقل 
ال��م��ؤس��س��ي��ة م��ن ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��ام��الت 

الحكومية اإللكترونية » يسر« إلى الوزارة.

إطالق أكثر من 100 خدمة ذاتية إلكترونية . 13
لمنسوبي الوزارة في نظام تخطيط الموارد 

المؤسسية )2018-2019 م(.

البشرية . 14 الموارد  الرقمي في  التحول  دعم 
بالتعاون مع وكالة الخدمات المشتركة.
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تقنية المعلومات
مستجدات على مستوى الحوكمة والبنية المؤسسية:

بالتعاون . 1  ISO 27001 متطلبات  تغطية 
مع اإلدارة العامة لألمن المعلومات.

اس��ت��م��راري��ة . 2 خ��ط��ة  متطلبات  تغطية 
اإلدارة  بالتعاون مع   ISO 22301 األعمال 

العامة ألمن المعلومات.

األم��ن . 3 وض��واب��ط  سياسات  م��ع  ال��ت��واف��ق 
في  تضمينها  خ���الل  م��ن  ال��س��ي��ب��ران��ي 
لتقنية  العامة  اإلدارة  سياسات وإجراءات 

المعلومات.

العمل على التوافق مع ضوابط استخدام . 4
الصادر  واالت��ص��االت  المعلومات  تقنيات 
اإللكترونية  التعامالت  برنامج  قبل  من 

الحكومية “يسر”.

حوكمة وميكنة الخدمات التقنية لإلدارة . 5
خالل  م��ن  المعلومات  لتقنية  العامة 

نظام “جاهز”.

اإلدارة . 6 منسوبي  تسكين  على  العمل 
وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد لإلدارة 

العامة لتقنية المعلومات.

ل��إلدارة . 7 التقنية  الخدمات  دليل  تطوير 
 IT Services المعلومات  لتقنية  العامة 

.Catalogue

تفعيل نموذج حوكمة البنية المؤسسية . 8
لضمان االستخدام األمثل لترشيد اإلنفاق 

على التقنية.

الرقمي . 9 والمشهد  األس���اس  خ��ط  بناء 
لجميع التطبيقات اإللكترونية في الوزارة.

بشكل . 10 الوزارة  وكاالت  احتياجات  دراسة 
م��ؤس��س��ي وت��وف��ي��ر ال��رخ��ص واألن��ظ��م��ة 
نضج  ل��رف��ع  ال��الزم��ة  التحتية  وال��ب��ن��ي��ة 
ون��وع��ي��ة ال��خ��دم��ات. )ن��ظ��ام ال���زي���ارات 
الميدانية، منصة التدريب، تطوير وتنمية 
)المخالفات،  النفطية  غير  اإلي�����رادات 
رسوم الخدمات، اإليجارات(، نظام تأهيل 

وتسجيل الشركات(.

نظام . 11 داخ��ل  المستشارين  نظام  دم��ج 
لترشيد  المؤسسية  ال��م��وارد  تخطيط 
مصادر  وتوحيد  التقنية  في  االستثمار 

البيانات.

بناء إجراء موحد للتغيير في بنية الوزارة . 12
امكانات  حوكمة  لضمان  المؤسسية 

الوزارة.

إلع���ادة . 13 ال����الزم  التقني  ال��دع��م  ت��ق��دي��م 
والمياه  البيئة  ف��روع  موظفي  تسكين 

والزراعة.

البنية . 14 ب���دور  ت��وع��وي��ة  اج��ت��م��اع��ات  عقد 
وإدارة  الرقمي  وال��ت��ح��ول  المؤسسية 

المشاريع التقنية.

لقواعد . 15 التحتية  البنية  وتطوير  توحيد 
البيانات.

حيث . 16 من  الحلول  إدارة  عمليات  تطوير 
المنهجية والموارد واألدوات.
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تقنية المعلومات
مستجدات على مستوى التحول الرقمي 

)التطبيقات والخدمات اإللكترونية(

نظام . 1 )إض��اف��ة  زراع����ي  منصة  ت��ط��وي��ر 
ال��م��ن��اح��ل ون���ظ���ام م��ش��اري��ع ال��ث��روة 
بإضافة  المنصة  تطوير  تم  الحيوانية(: 
مشاريع  تشمل  إلكترونية  خدمة   54
وتصاريح  العسل  وإن��ت��اج  النحل  تربية 
باإلضافة  المناحل  وتراخيص  النحالين 

إلى تراخيص مشاريع الثروة الحيوانية.

خدمة . 2  47( بلس«  »أنعام  نظام  تطوير 
تقديم  إل��ى  يهدف  نظام  إلكترونية(: 
والخدمات  الحيوانية  ال��ث��روة  خدمات 
إلكتروني  بشكل  ال��ع��ام��ة  البيطرية 

للمستفيدين.

تطوير نظام »حصاد المطور« )15 خدمة . 3
إلكترونية(: ن��ظ��ام خ���اص ب��ال��ش��رك��ات 
ال��ت��ي  ال��زراع��ي��ة  وال��م��ؤس��س��ات 
األس��م��دة  تصدير  أو  اس��ت��ي��راد  تطلب 
والشتالت  وال��ب��ذور  وال��م��ب��ي��دات 
ط��ري��ق  ع��ن  األص��ن��اف  ه��ذه  وف��س��ح 
وش���روط  متطلبات  وح��س��ب  ال��ن��ظ��ام 

الوزارة لها.

4 . 12( العضوي  اإلن��ت��اج  نظام  تطوير 
ألتمتة  ن��ظ��ام  إل��ك��ت��رون��ي��ة(:  خ��دم��ة 
ال��ع��م��ل  وآل���ي���ات  اإلج���راءات  كل 
ال��خ��اص��ة ب��دع��م ال��م��زارع العضوية 
او تلك التي ترغب بالبدء بالتحول إلى 

الزراعة العضوية.

تقنية . 5 خ���دم���ات  ن���ظ���ام  ان���ش���اء 
)115+خدمة  »جاهز«  المعلومات 
يقدم  إلكتروني  نظام  إلكترونية(: 
والدعم  المعلومات  تقنية  خدمات 

الفني لمنسوبي الوزارة.

ن��ظ��ام دع���م ص��غ��ار مربي . 6 إن��ش��اء 
توجيه  إلع����ادة  ن��ظ��ام  ال��م��اش��ي��ة: 
للمستحقين  ال��زراع��ي��ة  اإلع��ان��ات 
وذلك لتعظيم االستفادة من دعم 
مربي  جميع  ويمّكن  والماء.  الغذاء 
للدعم(  )المستحقين  الماشية 
وآليات  شروط  وفق  منه  لالستفادة 

االستحقاق.

الدواجن: . 7 قطاع  لدعم  بوابة  إنشاء 
هو  الدواجن  مشاريع  دعم  برنامج 
الزراعية  الريفية  التنمية  برامج  أحد 
برنامج  مظلة  تحت  المستدامة، 
نسخته  ف��ي  ال��زراع��ي��ة  اإلع���ان���ات 
تطلعات  م��ع  ل��ي��ت��واف��ق  ال��ج��دي��دة 
يهدف  حيث   ،2030 المملكة  رؤية 
لتعظيم االستفادة من دعم الغذاء 
من خالل توجيه الدعم لمستحقيه.

)ب��الغ��ات . 8 ال��ب��الغ��ات  ن��ظ��ام  تطوير 
ال��ج��راد(:  ب��الغ��ات  النخيل،  سوسة 
من  المستفيدين  يمكن  ن��ظ��ام 
او  بالجراء  الخاصة  البالغات  ارسال 

سوسة النخيل.

التسريبات: . 9 كشف  نظام  تطوير 
نظام يتيح اعتماد وتأهيل الشركات 

في مجال كشف التسريبات. 

يتيح . 10 نظام  التشجير:  نظام  إنشاء 
البيئية  الجهود  طلب أشجار لدعم 
في  والمشاركة  النباتي  الغطاء  في 
حمالت التشجير، كما يتيح إمكانية 
لصندوق  ال��م��ال��ي  ال��دع��م  ت��ق��دي��م 

الغطاء النباتي.

إنشاء نظام حصر األشياب: مبادرة لجمع . 11
)المناهل(  األشياب  ومعلومات  بيانات 

الصالحة وغير الصالحة للشرب.

ت��ط��وي��ر ن��ظ��ام ت��رق��ي��م اإلب�����ل: خ��دم��ة . 12
)أف��راد  للمستفيدين  تسمح  إلكترونية 
اإلبل  ترقيم  بطلب  األع��م��ال(  قطاع   –

إلكترونًيا.

عن . 13  EPM المشاريع  إدارة  نظام  تطوير 
وتقارير  تحكم  ل��وح��ات  إض��اف��ة  ط��ري��ق 

نوعية والتكامل مع األنظمة األخرى.

الجغرافية . 14 للبيانات  جديدة  منصة  تطوير 
األنظمة  مع  وربطها  منها  لالستفادة 

والخدمات اإللكترونية.

يتيح . 15 نظام  األداء:  قياس  نظام  إنشاء 
– موظفيهم  أداء  تقييم  للمديرين 
حسب نماذج التقييم المختلفة )جدارات 
بشكل  النظام  يساهم  كما  أه��داف(، 
المناسبة  ال��ق��رارات  اتخاذ  ف��ي  كبير 
ب���األه���داف  ال��م��وظ��ف��ي��ن  أداء  ورب�����������ط 

االستراتيجية للوزارة.
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تقنية المعلومات
مستجدات على مستوى التحول الرقمي 

)التطبيقات والخدمات اإللكترونية(

اإللكترونية: . 16 الترقيات  منصة  تطوير 
نظام يتيح للمختصين بقسم الترقيات 
وفرز  وترشيح  الدورية  الترقيات  تأدية 
على  المختصة  اللجنة  وم��س��اع��دة 

إص��دار قرارات الترقية في النظام.

إنشاء تطبيق الموظف »أسهل«: تطبيق . 17
لمنسوبي الوزارة لطلب الخدمات الذاتية 
خدمة   50( إلكتروني  بشكل  وتتبعها 

إلكترونية(.

بعض . 18 ف��ي  اإللكتروني  التوقيع  تفعيل 
خ���دم���ات ن���ظ���ام ت��خ��ط��ي��ط ال���م���وارد 

المؤسسية.

خطابات . 19 م��ن  التحقق  خ��دم��ة  ت��ط��وي��ر 
تمكن  إل��ك��ت��رون��ي��ة  خ��دم��ة  ال��ت��ع��ري��ف: 
من  التحقق  م��ن  ال��خ��ارج��ي��ة  ال��ج��ه��ات 

خطابات التعريف للموظفين.

ال��وزارة: . 20 ممتلكات  حصر  نظام  تطوير 
نظام يتيح ل��ل��وزارة والجهات التابعة لها 
باستخدام  الممتلكات  وتسجيل  حصر 

تقنية نظم المعلومات الجغرافية

العينية: . 21 العهد  إدارة  نظام  إن��ش��اء 
العهد  وتسجيل  مناقلة  يتيح  نظام 

العينية إلكترونيا.

نظام . 22 الفنية:  التذاكر  نظام  انشاء 
فيه  يسجل  ال��م��وارد  لنظام  دع��م 
جميع الطلبات الجديدة أو المالحظات 

على النظام ليتم معالجتها.

المستخلصات . 23 رف��ع  خ��دم��ة  تطوير 
تمكن  إلكترونية  خدمة  إلكترونيا: 
المستخلصات  رف��ع  من  المقاولين 

ومتابعتها إلكترونيا.

الفني وخدمات . 24 التحليل  تطوير خدمة 
خدمة  إلكترونيا:  بالعقود  المنازعات 
مراحل  إج���راءات  لتنفيذ  إلكترونية 
المظاريف  فتح  ولجان  الفني  التحليل 

وفحص العروض إلكترونيًا.

إلكترونيا: . 25 االن��ت��داب  خ��دم��ة  تطوير 
الموظفين  تمكن  إلكترونية  خدمة 
من طلب االنتداب ومتابعته إلكترونيا.

ت��ط��وي��ر خ��دم��ة ن��ق��ل ال��م��وظ��ف��ي��ن . 26
إلكترونيا: خدمة تتيح نقل الموظفين 

إلكترونيا من خالل نظام موارد.

بديوان . 27 الضيافة  طلب  خدمة  تطوير 
تقدم  إل��ك��ت��رون��ي��ة  خ��دم��ة  ال�����وزارة: 
خ���دم���ات م��ن��ه��ا ال��س��ك��ن وال��ن��ق��ل 
وال��ط��ع��ام وال��م��ش��روب��ات م��ن خالل 

نظام الموارد المالي

تطوير نظام رخص مقاولي حفر اآلبار: . 28
خ��دم��ة إلكترونية تمكن المقاولين 
على  للحصول  ط��ل��ب  ت��ق��دي��م  م��ن 
يتم  بحيث  اآلب��ار  حفر  مقاول  رخصة 
الحفارات  بيانات  وتدقيق  مراجعة 

والمسوغات المطلوبة.

اإللكتروني: . 29 التوظيف  منصة  تطوير 
التوظيف  حمالت  بإعالن  يقوم  نظام 
ل��إلدارات والسماح للمواطنين بالتقدم 
النظام  ي��ق��وم  ك��م��ا  ال��وظ��ائ��ف،  ع��ل��ى 
أفضل  الخ��ت��ي��ار  اآلل��������ي  ال��ف��رز  بعملية 
معلنة  وظيفة  كل  على  المتقدمين 
ابتداء  التعيين  إجراءات  أتمته  ثم  ومن 

من المقابلة الشخصية إلى التعيين.

يعمل . 30 نظام  النباتية:  الصحة  نظام  إن��ش��اء 
إدارة وتنظيم عمليات مكافحة األمراض  على 
تصيب  التي  األمراض  معالجة  وطريقة  النباتية 

النباتات.

نظام . 31 والتمور:  النخيل  أبحاث  نظام  إنشاء 
المتعلقة  األبحاث  إدارة  استقبال  على  يعمل 

بالنخيل والتمور وبناء قاعدة بيانات لها.

ال��وث��ائ��ق . 32 إلدارة  ن��ظ��ام  وث���ق:  ن��ظ��ام  ت��ط��وي��ر 
لبيئة  التحول  ودع��م  بالوزارة  والمحفوظات 

إلكترونية بال ورق.

االتصاالت . 33 نظام  لتطوير  تجريبي  تطبيق  عمل 
العمل  من  التقليل  بهدف  بلس(  )برق  اإلدارية 

الورقي ودعم بيئة بال ورق.
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مستجدات على مستوى االتفاقيات والشراكات الخارجية:

الموحد . 1 الوطني  النفاذ  مع  الربط  اتفاقية 
لتسهيل عملية االستفادة من الخدمات 
اإللكترونية وتوثيق بيانات المستفيدين.

مركز . 2 بين  المعلومات  تبادل  اتفاقية 
السترجاع  وال��وزارة  الوطني  المعلومات 

بيانات المستفيدين.

للجمارك . 3 العامة  الهيئة  مع  التكامل 
»فسح« من خالل منصة فسح لتحسين 
تجربة المستخدم في خدمات االستيراد.

ال��رب��ط م��ع ن��ادي اإلب��ل م��ن خ��الل نظام . 4
اإلبل  سالالت  لتوثيق  وذلك  اإلبل  ترقيم 

وتسجيل قاعدة بيانات لها.

للتحقق . 5 »يقين«  علم  شركة  مع  الربط 
من بيانات المستفيد.

ال��زراع��ي . 6 التنمية  ص��ن��دوق  م��ع  ال��رب��ط 
على  الزراعية  القروض  من  للتحقق 
الصحية  والبطاقات  المستفيدين 

لمربي الماشية.

ال���رب���ط م���ع ال��م��ؤس��س��ة ال��ع��ام��ة . 7
من  للتحقق  االجتماعية  للتأمينات 

الحالة الوظيفية.

البلدية . 8 ال��ش��ؤون  وزارة  م��ع  ال��رب��ط 
والقروية للتحقق من النطاق العمراني.

المالية . 9 بوزارة  صرف  منصة  مع  الربط 
للموظفين  المالية  الحقوق  لصرف 

إلكترونيا.

)ميراس( . 10 لالستثمار  العامة  الهيئة 
للتحقق من بيانات السجل التجاري.

الستكمال . 11 ال��ع��ام  األم���ن  م��ع  ال��رب��ط 
عمليات استيراد –فسح الكالب.
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التحديات
قطاع المياه:قطاع البيئة:

ارتفاع التكلفة السنوية للتدهور . 1
البيئي في المملكة

التزام المملكة بمواجهة التغير . 2
المناخي

ضعف السياسات البيئية غير . 3
القطاعية

عدم استجابة الجهات ذات العالقة . 4
في مؤشر األداء البيئي

تدهور الغطاء النباتي الطبيعي في . 5
المملكة العربية السعودية

تعزيز السالمة العامة والحد من آثار . 6
األخطار الطبيعية وإيصال خدمات 

األرصاد للمستفيدين

عدم وجود مصادر تغذية مستدامة . 1
كافية من المياه للمدن والمناطق 

الحيوية بالمملكة

عدم وصول خدمات المياه لكل . 2
مدن ومناطق المملكة

ا الستهالك البلدي والزراعي المرتفع . 3
للمياه

زيادة العبء المالي على الدولة. 4

ارتفاع تكاليف االستثمار لمشاريع . 5
المياه لتلبية الطلب المتنامي على 

خدمات المياه

االتجار غير المشروع بالكائنات . 7
الفطرية ومنتجاتها

الصيد الجائر للحيوانات والطيور . 8
البرية

تدهور وضع بعض السالالت المحلية . 9
ومنع تهديدها باالنقراض

االستفادة من الفرص ا الستثمارية . 10
غير المستغلة في مجال الحياة 

الفطرية

مكافحة األنواع النباتية والحيوانية . 11
الغازية

نقص اإلمداد في المياه لبعض . 6
المناطق.

انخفاض مستوى تغطية شبكات . 7
المياه.

نسبة التغطية للصرف الصحي ما . 8
زالت متدنية.

عدم االنتظام في سداد مستحقات . 9
المياه.
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التحديات
قطاع الزراعة:

محدودية الموارد المائية المتجددة . 1
السيما في الرف الرسوبي.

استغالل الموارد الطبيعية بشكل . 2
غير مستدام )المياه الجوفية، 

المراعي(.

االرتفاع المتزايد لتكاليف اإلنتاج بما . 3
في ذلك الطاقة والمياه والعمالة.

ارتفاع المجازفة والاليقين في القطاع . 4
بسبب عوامل المناخ والتغيرات 

الموسمية في الطلب.

ارتفاع أسعار المدخالت الزراعية . 5
وتأثرها بتقلبات األسعار على 

المستوى العالمي.

محدودية المعروض من األعالف . 6
الخضراء في السوق العالمية.

معاناة صغار المنتجين من صعوبات . 7
على مستوى التسويق، ما يؤثر في 

ربحهم واستدامة إنتاجهم.
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