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واجه العالم تحدياٍت جّمًة واستثنائيًة إثر جائحة فيروس كورونا )COVID-19(, إال أن الجائحة أّكدت أّن االقتصاد السعودي يتحلى باملرونة الكافية والصالبة الالزمة، التي 
مكنت اململكة بحكمة والة أمرها وحسن تدبيرهم من إدارة األزمة يف كافة أوجهها الصحية واالقتصادية وتخطي آثارها بكفاءة, ومن ثم االنطالق ومواصلة مسيرة التنمية 

وتعزيز مستويات االزدهار من خالل إيجاد منظومة شاملة إلستقرار األمن الغذائي واالستثمار يف قطاعات جديدة، وال سيما بتلك القطاعات التي ستقود التعايف العاملي 
وتحمي الدول من األوبئة يف املستقبل.

ورغم هذه التحديات, تمكنت الوزارة بفضل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين حفظهم الل، من تحقيق أهدافها االستراتيجية بإقرار جملة من 
البرامج واملبادرات ساهمت إلى خلق بيئة وموارد طبيعية مستدامة, تحقق األمن املائي وتسهم يف األمن الغذائي وتحّسن جودة الحياة، وذلك بالسعي إلى التميز من 

خالل العمل ىلع تطوير وتطبيق السياسات الشاملة واالستراتيجيات الفّعالة واالرتقاء بالخدمات بمشاركة القطاع الخاص والجهات ذات العالقة الزدهار واستدامة البيئة 
واملياه والزراعة وتحقيق رؤية اململكة 2030.

ويستعرض التقرير السنوي نشاطات و إنجازات الوزارة خالل عام 2021م ، وفيما يلي ملخص بأهم اإلنجازات التي قامت بها قطاعات الوزارة:

يف هذا القطاع وخالل سنة التقرير  عملت الوزارة ىلع توفير املمكنات وإشراك جميع األطراف ذات الصلة يف صياغة وتنفيذ سياسات واستراتيجيات وأنظمة ومعايير 
ومبادي توجيهية شاملة  لتضمن حماية البيئة واستدامتها ومن ذلك:

- بدأت املراكز البيئية وصندوق البيئة مباشرى أعمالها يف يناير 2021م، وتم إعداد خطة تشغيلية للصندوق ولكل مركز.
- أحرزت الوزراة تقدمًا كبيرًا وقطعت مراحل يف تطوير األنظمة باعتماد نظام البيئة  وحققت العديد من اإلنجازات يف مجال التشريعات واألداء البيئي حيث تم اعتماد 

اللوائح التنفيذية لنظام البيئة  كما تم اعتماد نظام إدارة النفايات و نظام األرصاد.
- باشرت الوزارة تفعيل وتنفيذ العديد من اتفاقيات التعاون االستراتيجي مع برنامج األمم املتحدة للبيئة  و إعداد عدة اتفاقيات لتعزيز التعاون مع  عدد من الدول يف 

املجاالت البيئية منها إعداد اتفاقية التعاون ما بين وزارة البيئة واملياه والزراعة وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر )UNCCD( لتنفيذ املبادرة العاملية للحد من 
تدهور األراضي وتعزيز حفظ املوائل األرضية.

- االنتهاء من مشروع دراسة اإلطار النظامي والتنظيمي املؤسسي لالستجابة لحوادث التلوث البحري وتسربات الزيت واملواد الضارة األخرى.
- تم العمل ىلع مشروع دراسة مصادر التلوث بالنفايات البالستيكية القابلة للتحلل وتقييم األثر البيئي الناجم من استخدامها.

- اعتماد مشروع تطوير القدرات البشرية لقطاع البيئة ووضع منهجية وإطار زمني.
- بدء مشروع دراسة األثر االقتصادي واالجتماعي للمقابل املالي لقطاع البيئة.

- انهت  اللجنة التاسيسية برئاسة اململكة ممثلة بالوزارة وعضوية 15 من دول مجموعة العشرين  اعداد حوكمة تفصيلية ملبادرة املنصة العاملية البحاث  الشعب املرجانية 
  التي ايدها  قادة دول املجموعة  

- اعتمد مجلس الوزراء اتفاقية الوزارة مع منظمة االمم املتحدة ملكافحة التصحر االشراف ىلع املبادرة العاملية للحد من تدهور االراضي واملوائل البرية التي ايدها  قادة 
  دول مجموعة العشرين 

- تم اعتماد 46 مشروعًا ضمن املرحلة االولى لتنفيذ مبادرة السعودية الخضراء تتضمن زراعة اكثر من 450 مليون شجرة من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص كما 
  تتضمن مبادرات لتنمية الحياة الفطرية.

              عملت الوزارة خالل سنة التقرير ىلع تفعيل عمل اللجان )التوجيهية والتنفيذية(يف إدارة االستراتجية الوطنية للمياه 2030 وذلك من 
              خالل آلية عمل ملراجعة التقارير الخاصة بمتابعة أداء االستراتيجية واعتمادها ضمن حوكمة معتمدة. 

الـوزارة : أ ( 

استحداث إدارة عامة تعنى بمعلومات ومخاطر املياه لدعم استمرارية األعمال وصناعة القرار خاصة يف حاالت الطواريء، وذلك ضمن برنامج إعادة هيكلة الوزارة   o
              لسد الفجوة يف األعمال واملسؤوليات .
إنشاء )وحدة التقييم املائي والتدريب(.  o

إنشاء املنصة اإللكترونية للمياه لدول مجموعة العشرين.  o
تخطيط وحوكمة إدارة املياه املجددة )املعالجة(.  o

تطوير النظام اإللكتروني ملتابعة أداء االستراتيجية الوطنية للمياه 2030 ىلع كافة املستويات ليلبي متطلبات الجهات الشريكة يف القطاع ويدعم أليات اتخاذ    o
              القرار لقادة القطاع من خالل توفير شاشات قياس األداء االستراتيجي.

تم تحصين وردم عدد ) 2,450 ( بئرًا مكشوفة وتالفة أو متهدمة يف مختلف مناطق اململكة.   o
تم إصدار عدد ) 1,111 ( رخصة حفر بئر إلكترونية عبر موقع الوزارة ملختلف األغراض .  o

تم إصدار عدد)19( رخصة تصدير مياه الشرب املعبأة.   o
اعتماد الالئحـــة التنفيذيـــة لنظـــام امليـــاه.   o

              - صدور القرار الوزاري رقم )1443/1/115308( بتاريخ 1443/3/26هـ ، باعتماد الهيكل والدليل التنظيمي لوكالة الوزارة للمياه، الذي شمل خمس إدارات عامة، هي:
اإلدارة العامة لتخطيط وتطوير قطاع املياه  •

اإلدارة العامة لتنظيم موارد املياه  •
اإلدارة العامة ملوارد املياه  •

اإلدارة العامة ملعلومات ومخاطر املياه  •
املركز الوطني ألبحاث املياه  •

وتم إضافة مكتب متابعة مشاريع املياه للهيكل التنظيمي للوكالة، كما صدر تنظيم ملكاتب الوكالء.  •
             - إضافة مهام لإلدارة العامة لتخطيط املياه، لتصبح اإلدارة العامة لتخطيط وتطوير قطاع املياه، لتخطيط شامل لقطاع املياه ومراقبة أدائه واإلدارة املتكاملة 

              لإلمداد والطلب ىلع املياه، وبما يحقق تنمية موارده وضمان استدامتها.

شركة املياه الوطنية : ب ( 

              ويف شركة املياه الوطنية حققت الشركة إنجازات كبيرة:
تحسين ساعات الضخ للعمالء والوصول إلى 20.5 ساعة / يوم مقابل 19.4 ساعة / اليوم يف )2020(.  o

إطالق مشروع إيصال لتنفيذ أكثر من )500( ألف توصيلة مياه وصرف صحي تغطي كافة مناطق اململكة حيث تم إبرام )91( اتفاقية مع )44( شركة متخصصة   o
              بقيمة إجمالية تقارب )3( مليارات ريال وملدة )3 (سنوات مما يساهم يف تقليص مدد تنفيذ التوصيالت املنزلية وزيادة نسب التغطية.

اعتماد املخطط االستراتيجي واإلطار التنظيمي إلدارة األصول التشغيلية وغيرها بما يتوافق مع أهداف الشركة االستراتيجية.   o
رفع الضرر البيئي بزيادة كميات املياه املعالجة ثالثيًا والوصول إلى أكثر من %86، وخفض نسبة املياه الغير معالجة والوصول إلى أقل من 0.4%.   o

تم إضافة )4( محطات لتنقية املياه بسعة 64,772 م3/اليوم وكذلك إضافة )11( محطة ملعالجة الصرف الصحي بسعة 532,721 م3/اليوم.  o
الربط مع الجهات الحكومية ذات العالقة مثل وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان )منصة بلدي – منصة إيجار – جمعية املالك(.   o

اعتماد عدد )6( سياسات تساهم يف رفع مستوى حوكمة األعمال واالرتقاء بمؤشر الرقابة الداخلية للشركة وذلك يف إطار عمل حوكمة الشركة.  o

أواًل : قطاع البيئة

ثانيًا : قطاع املياهنبذة عن امللخص التنفيذي
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 تم توفير أوجه الدعم الفني واإلداري واإلرشادي للمستثمرين يف مجاالت وأنشطة الثروة السمكية وخصوصًا مجال االستزراع املائي وتمثلت هذه األنشطة يف التالي:
• البدء بتشغيل مرفأ الصيادين يف محافظة الشقيق بـ )5( أرصفة تستوعب )120( قارب صيد، واالنتهاء من مرفأ أملج بمنطقة تبوك بنسبة إنجاز تصل إلى )99%(.

• طرح مرافئ لالستثمار بدايًة بمرفأ الحافة.
• تدشين استراتيجية التواصل للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية،  وذلك من خالل تدشين املوقع االلكتروني للمعرض واملؤتمر الدولي للثروة السمكية 2021.

• تفعيل االتفاقيات الدولية يف تصدير منتجات األحياء املائية ورفع اإليرادات الغير نفطية.
• تأمين وتوريد )100( شاحنة نقل مجهزة لنقل املنتجات السمكية من نقاط التوزيع، و )168( قارب صيد ملناطق اململكة الساحلية من الجمعيات التعاونية لصيادي األسماك .

• تقييم وتطوير النظم واللوائح والتشريعات البيئية والفنية، وإصدار األدلة اإلرشادية، ومتابعة ومراقبة إجراءات األمن الحيوي الخاصة بصناعة ومشاريع االستزراع املائي باملياه 
  الداخلية .

• االنتهاء من املسح البحري لتحديد مناطق الصيد، وتكثيف الرقابة البحرية ىلع مخالفات الصيد، وتحديد مواسم الصيد لحماية الثروات السمكية والحد من الصيد الجائر وتنظيم 
  أنشطة الصيد.

• إطالق مبادرة إنشاء املركز االقليمي للتنمية املستدامة للثروة السمكية.
• انتخاب الهيئة االقليمية ملصايد األسماك التابعة ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو( اململكة العربية السعودية رئيسًا للدورة الحادية عشرة ملدة )3( سنوات وذلك بإجماع أعضاء 

  الهيئة .
• دخول املنتجات السعودية إلى أكثر من )35( دولة ، وذلك بهدف االرتقاء بصناعة االستزراع املائي ورفع الكفاءة والجودة .

شهد هذا القطاع إجراءات عديدة كان من بينها:

• قيام الوزارة بتخصيص ) 445( موقع خالل هذا العام لالستفادة منها يف مجاالت مختلفة تتناسب مع احتياجات املناطق واملساهمة يف تحقيق رؤية اململكة 2030م 

• تم إضافة خدمة املخططات املعتمدة ملنصة أراضي.

• تم طرح )15( فرصة استثمارية إلنشاء مشاريع الدواجن يف مخططات استثمارية بمنطقة املدينة املنورة يبدأ التقديم من تاريخ 1443/5/1هـ وتستمر ملدة )30 ( يوًما.

• تم العمل ىلع تأجير ) 97 ( أرض حكومية بمساحة ) 80,049.636 (دونم إلقامة مشاريع زراعية.

• تم إصدار العديد من الصكوك لعدة قرارات تخصيص بإسم عقارات الدولة لصالح وزارة البيئة واملياه والزراعة.

• تم العمل ىلع إنهاء إجراءات طلبات تصحيح وضع املزارع القائمة بعد اإلنتهاء من التدقيق إلصدار قرار توزيع لعدد ) 70 ( مزرعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم )285( وتاريخ 

  1436/6/17هـ.

• تم إطالق )19( خدمة للتصدير للثروة الحيوانية ، تسمح الخدمات لألفراد وقطاع األعمال والجهات الحكومية طلب املوافقة والحصول ىلع إذن التصدير للثروة الحيوانية بعد 

  استكمال متطلبات وشروط الخدمة ومن أبرز الخدمات ألذونات التصدير ) تفقيس صيصان، طيور حية، أحياء مائية، كائنات فطرية، مواشي، صقور، مواشي، خيول، منتجات 

  حيوانية ( وتهدف الى دعم املهتمين بالثروة الحيوانية وتطبيق إجراءات األمن والسالمة للتصدير 

• قامت الوزارة بالبدء باملرحلة الثالثة يف ربط الكائنات الفطرية مع املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية و التحول إلى العمل اإللكتروني يف املحاجر الحيوانية والنباتية بهدف 

  أتمتة اإلجراءات املحجرية وإكمالها إلكترونيًا.

• إقامة ورشة عمل ملناقشة الخطط االستراتيجية ملرضى الحمى القالعية وطاعون املجترات الصغيرة مع الشركاء والجهات ذات الصلة.

• تم اعتماد خطة مكافحة مرض مايكوبالزما املاعز وبهدف وضع خطة استراتيجية لتحسين برنامج مكافحة مرض امليكوبالزما يف املاعز.

• تقييم الخدمات البيطرية يف اململكة )PVS( وتم إعداد ملف متكامل عن املطلوبات يف تقييم الخدمات البيطرية باململكة )PVS( والتجهيز إلجراء التقييم للخدمات البيطرية 

.)OIE( باململكة بواسطة املنظمة العاملية للصحة الحيوانية )PVS(  

قطاع األراضي واملساحة
ب ( الثروة السمكية :

ج ( الثروة الحيوانية :
  يف قطاع الزراعة ويف جانب :

 أ ( الثروة النباتية تمكنت الوزارة من تحقيق إنجازات كبيرةمن بينها :

• إطالق خدمة إلكترونية الستيراد الشتالت والبذور للمزارعين األفراد لالستخدام الشخصي. 
• البدء بتطبيق أذونات استيراد الخضروات والفواكه الطازجة و تحديد مهلة تصحيح أوضاعهم والحصول ىلع الترخيص من خالل منصة زراعي اإللكترونية لكل شحنة، بهدف 

ضبط الجودة ودعم استدامة اإلنتاج املحلي وحماية الثروة النباتية واالستمرار بتدفق الخضروات والفواكه الطازجة لتعزيز األمن الغذائي.
• تشكيل لجنه لحصر االستثمارات الزراعية خارج اململكة بالتعاون بين )وزارة البيئة واملياه والزراعة، ووزارة الخارجية، ووزارة االستثمار، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، 

ووزارة التجارة،واتحاد الغرف السعودية، وصندوق التنمية الزراعية، واملؤسسة العامة للحبوب(.
• تنظيم شؤون القطاع الزراعي واملحافظة ىلع املوارد الطبيعية وتحقيق األمن الغذائي، بموافقة مجلس الوزراء ىلع نظام الزراعة الجديد للممارسين الزراعيين واملهن 

  واملنشآت الزراعية والبيطرية وأنشطة وخدمات ومشاريع القطاع الزراعي سعيًا إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي واملحافظة ىلع املوارد الطبيعية وتحقيق األمن الغذائي.
• طرح فرص استثمارية لزراعة الفل والكادي والنباتات العطرية يف منطقة جازان سعيًا الستثمار مدينة الفل ) بمنطقة جازان ( والبن يف الباحه .

• تنفيذ تجارب بنظام الزراعة العضوية بدون تربة )زراعة مائية، زراعة يف أوساط بديلة( وتجربة استخدام تراكيب سمادية مختلفة يف محاليل الري والتي تستهدف املزارعين 
العضويين وتحت التحول العضوي.

ثالثًا : قطاع الزراعة 
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أهداف الوزارة الــرؤيــة
االستراتيجية

الـرسـالـة

الخطة االستراتيجية

بيئة وموارد طبيعية مستدامة تحقق األمن املائي وتسهم يف األمن الغذائي وتحسين جودة الحياة.

نسعى للتميز يف تطوير وتطبيق السياسات الشاملة واالستراتيجيات الفعالة واالرتقاء بالخدمات 

بمشاركة القطاع الخاص والجهات ذات العالقة الزدهار واستدامة البيئة واملياه والزراعة

تسعى الوزارة إلى املساهمة يف رؤية )2030 م( من خالل املحاور التالية: 

بيئة مستدامة
يتكون محور البيئة املستدامة من 
جميع العوامل االستراتيجية التي 

تساعد يف حماية املناطق الطبيعية 
يف اململكة من أي خطر بشري أو 

طبيعي 

• الحــد مــن التلــوث بمختلــف أنواعــه : تتلخــص الغايــة مــن هــذا الهــدف بالحــد مــن 
التلــوث بأشــكاله املختلفــة. ويشــمل ذلــك تلــوث الهــواء )االنبعاثــات الســامة التــي 
يســببها النقــل واألنشــطة الصناعيــة(، تلــوث التربــة )يرجــع غالبــًا إلــى املــواد غيــر 
ــوث  ــوث الحــراري، والتل ــي، والتل ــوث الصوت ــل البالســتيك( والتل ــل مث ــة للتحل القابل

الضوئــي، وتلــوث امليــاه. 

ــن  ــد م ــدف ىلع الح ــذا اله ــتمل ه ــة : يش ــار الطبيعي ــن األخط ــة م ــة البيئ • حماي
ــة  ــات والعواصــف الرملي ــال: التصحــر والفيضان ــة )ىلع ســبيل املث الكــوارث الطبيعي
وتفشــي األوبئــة والــزالزل(، كمــا يشــمل املــدى الــذي يمكــن فيــه تقديــم اســتجابة 
ــوارث  ــن الك ــة م ــي الحماي ــة. ينبغ ــة طبيعي ــوع كارث ــد وق ــة بع ــريعة وفعال س
الطبيعيــة والتعامــل معهــا يف حــال وقوعهــا بالشــكل الصحيــح للتقليــل مــن الضــرر 

ــي واالقتصــادي.  البشــري والبيئ

• ضمــان تحقيــق األمــن الغذائــي : ضمــان اســتدامة املــوارد الحيويــة. يشــمل ذلــك 
املخــزون مــن املــوارد الغذائيــة واألدويــة والطاقــة واليــد العاملــة. ســيتم تقييــم 
ــة  ــة العربي ــة للمملك ــة واالقتصادي ــات االجتماعي ــب االحتياج ــة حس ــذه القائم ه
الســعودية. كمــا تشــمل هــذه االســتدامة املرونــة والقــدرة ىلع التكيــف للتعامــل 

مــع األزمــات. 

•  حمايــة وتهيئــة املناطــق الطبيعيــة : يشــتمل هــذا الهــدف ىلع إنشــاء املناطــق 
املحميــة )مثــل املحميــات الطبيعيــة والشــواطئ والجــزر( تختــص بملكيــة محــددة 
لــألرض وبقواعــد خاصــة بالبنــاء، وقيــود ىلع بعــض الســلوكيات أو األنشــطة  )مثــل 
ــير  ــمل تيس ــب(. ويش ــات، والتخري ــي النفاي ــماك، ورم ــد األس ــري، وصي ــد الب الصي
الوصــول إلــى هــذه املناطــق دون تهديــد االســتدامة البيئيــة. كمــا ينطــوي ذلــك 

ــة املتضــررة.  ــل املناطــق الطبيعي ىلع إعــادة تأهي

• ضمــان اســتفادة مســتدامة مــن املــوارد املائيــة: تحقيــق إدارة متكاملــة للمــوارد 
ــا بطريقــة مســتدامة، تشــمل  ــر املتجــددة لالســتفادة منه ــة املتجــددة وغي املائي
ــن  ــدة م ــم الفائ ــا، وتعظي ــال له ــتخدام الفع ــا واالس ــة مصادره ــط لتنمي التخطي

ــا.  ــاد تدويره ــة/ املع ــاه املعالج ــتخدام املي اس

أمن غذائي مضمون
يركز هذا املحور ىلع إنشاء 

منظومة غذائية مستدامة عبر 
التركيز ىلع تطوير القطاعات 

الزراعية وتعزيز استقرار إمدادات 
الغذاء 

موارد مائية مستدامة
يركز هذا املحور ىلع إنشاء 

وتطوير منظومة مائية متكاملة يف 
اململكة مبنية ىلع أسس تنمية 

املوارد املائية وتعزيز الجاهزية يف 
مواجهة مخاطر موارد املياه 
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اإلطار املؤسسي
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1 / 2 الهيكل التنظيمي 

الفئات و املسميات التنظيمية :

وزارة / معالي الوزير

معالي نائب الوزير 

وكالة / وكيل

إدارة عامة / مدير عام

إدارة / مدير إدراة
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2 / 2 التخطيط والتميز املؤسسي

1 - تحديث الخارطة االستراتيجية املوحدة ملنظومة البيئة واملياه والزراعة.
2 - رفع كفاءة فاعلية املحفظة الخمسية لقطاع املياه.

3 - التحديث ىلع املحفظة الخمسية ملشاريع قطاع املياه.
4 - بناء خط األساس ملشاريع املحفظة الخمسية لقطاع البيئة.

5 - بناء خط األساس ملشاريع املحفظة الخمسية لقطاع الزراعة.
6 - تحديث معايير تحديد أولويات املشاريع لقطاعات )البيئة واملياه والزراعة(.

7 - إعداد نموذج بطاقة إضافة مشروع جديد للمحافظ الخمسية بالتوافق مع هيئة كفاءة اإلنفاق 
        واملشروعات الحكومية.

EPMO 8 - إنشاء مكتب املشروعات املؤسسي
1  - تحديث بطاقات املؤشرات االستراتيجية وتحديث الخطط التنفيذية ألهداف رؤية 2030 املسندة للوزارة.

2 - اعتماد تمويل عدد 14 مبادرة جديدة ضمن الخطط التنفيذية لبرامج رؤية 2030 لتعزيز الجهود يف تحقيق األهداف
     االستراتيجية لضمان االستدامة البيئية وتحقيق األمن املائي والغذائي .

3 - تحليل حالة املؤشرات املعتمدة للوزارة وفق اإلجراءات الرسمية ورفع التقارير التفصيلية ألصحاب القرار.
4 - املساهمة يف تطوير واستكمال املؤشرات لالستراتيجيات القطاعية بالتنسيق مع املراكز الداعمة.

5 - تقييم مستوى النضج للوزارة يف مجاالت إدارة االستراتيجية وقياس األداء ويف مجال املبادرات و إدارة التغير وثقافة األداء . 
6 - موائمة نطاق مؤشرات ومبادرات برامج الرؤية 2030 يف االستراتيجيات القطاعية.

7 - حصر تحديات منظومة وزارة البيئة واملياه والزراعة من خالل ورش مع املؤسسات الشقيقة والوكاالت املتعلقة بالتعاون مع مركز أداء. 
8 - اعتماد مبادرة تطوير اإلدارة املتكاملة لآلفات واألمراض النباتية من فريق العمل الدائم لضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي.

9 - اعتماد مبادرة إنشاء كيان لتطوير وإدارة أسواق النفع العام )الجملة( - )الخضار، الفواكه، املاشية واألسماك( من فريق العمل الدائم 
      لضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي.

10 - اعتماد مبادرة هيكل مناسب وآلية للتنسيق ونظام حوكمة ملؤسسات وسياسات وتشريعات األمن الغذائي من فريق العمل الدائم 
      لضمان تحقيق األمن التنموي والغذائي.

11 - اعتماد تعزيز تكاليف زيادة التغطية الجغرافية ملحطات الرصد )السطحية واألجواء العليا( واالستشعار عن بعد من خارج برنامج التحول 
       الوطني.

12 - اعتماد تعزيز تكاليف تطوير أنظمة النماذج العددية لتحسين دقة التوقعات للظواهر الجوية واألخطار الطبيعية من خارج برنامج التحول 
       الوطني.

13 - اعتماد تعزيز تكاليف تطوير نظام اإلنذار املبكر وحاالت الطوارئ وإدارة الخزن االستراتيجي من خارج برنامج التحول الوطني.
14 - االنتهاء من مرحلة التخطيط لعدد 14 مبادرة مستحدثة ضمن الخطط التنفيذية لبرامج رؤية 2030.

15 - اعتماد الوصف واملستهدفات لعدد 14 مبادرة مستحدثة ملنظومة وزارة البيئة واملياه والزراعة من الجهات )مركز برنامج 
       التحول الوطني - مركز أداء -فريق العمل الدائم- اللجنة االستراتيجية( بما يتوافق مع سقف التكاليف الجديدة واعتمادها جميعًا .

16 - اعتماد بطاقات معالم األداء 14 مبادرة مستحدثة ملنظومة وزارة البيئة واملياه والزراعة من الجهات )مركز برنامج التحول الوطني - 
       مركز أداء -فريق العمل الدائم- اللجنة االستراتيجية( بما يتوافق مع سقف التكاليف الجديدة واعتمادها جميعا.

17 - حصر منجزات مبادرات منظومة وزارة البيئة واملياه والزراعة من خالل التعاون مع املؤسسات والوكاالت الشقيقة .

1 - اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة املستوى اإلداري األول بالقرار رقم )520934\3\1442( وتاريخ 
    8\10\1442هـ.

2 - اعتماد الهيكل التنظيمي لفروع الوزارة باملناطق بالقرار رقم )21754\1\1443( وتاريخ 15\1\1443هـ.
3 - اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي لباقي املستويات اإلدارية لبعض الوكاالت ) املياه- خدمة 

     املستفيدين وشؤون الفروع - الشؤون االقتصادية والتخصيص - البحث واالبتكار - مكتب إدارة
     البيانات - وحدة املعلومات الجيومكانية واالستشعار عن بعد ( .

4 - اعتماد الهيكل والدليل التنظيمي لبعض إدارات العموم )القانونية - املراجعة الداخلية - االتصال 
     املؤسسي واالعالم - منظمات القطاع الغير ربحي - فروع الوزارة باملناطق - مكاتب الوكالء (

 5 - ضم مشتل بالنماص إلى مركز األبحاث وتحسين املحاصيل الزراعية بمنطقة عسير.
6 - إنشاء مكتب وزارة البيئة واملياه والزراعية بمحافظة بدر الجنوب مرتبط بمكتب منطقة نجران.

7 - تعديل الوحدة البيطرية بمحافظة العويقيلة إلى مكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة بمحافظة العويقيلة.
 8 - تعديل الوحدة البيطرية بمحافظة رماح إلى مكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة بمحافظة رماح.
9 - تعديل ارتباط املكتب التنفيذي لنقل االختصاصات ليرتبط بوكالة الوزارة للخدمات املشتركة.

10 - إنشاء مكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة بمحافظة الخفجى بمنطقة الشرقية
 11  - إنشاء مكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة بمحافظة النعيرية بمنطقة الشرقية.

 12 - ترقية الوحدة البيطرية بمركز يبرين إلى وحدة وزارة البيئة واملياه والزراعة بمركز يبرين باملنطقة الشرقية.
 13 - إنشاء الوحدة البيطرية بمدينة عرعر وترتبط بفرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية.

 14 - إنشاء محجر يسمى ) محجر منفذ الربع الخالي ( ويرتبط بفرع الوزارة باملنطقة الشرقية.
15 - نقل املهام واملسؤوليات املتعلقة بتشغيل وصيانة السدود وعقودها من وكالة املياه إلى االدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة 

       الخدمات املشتركة.
16 - بدء أعمال إدارة التغيير للهيكل التنظيمي املعتمد.

17 - عقد ورشة عمل ملرحلة تنفيذ الهيكل التنظيمي الشامل بحضور سعادة الوكيل حسن آل حاتم. 

التخطيط االستراتيجي واألداء

مكتب تحقيق الرؤية

التميز املؤسسي

1 / 1

1 / 3

1 / 2

1 / أبرز األعمال واإلنجازات
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3 / 2 وضع القوى البشرية

عدد املبتعثين واملوفدين واملتخرجين للعام املالي 1443/1442 هـ 
)2021م(

عدد امللتحقين بالبرامج التدريبية للعام املالي 1443/1442 هـ )2021م

االبتعاث / اإليفاد

ملتحقون

املحققاملستهدف 
نسبة املتحقق 

للمستهدف البيانات

العدد
 املستهدف 

6

0 

30

25 

5 

61 

6

0 

22

20 

3 

51 

%100

 0

%74

%80

%60

%84

تدريب لغة 

بكالوريوس

دبلوم عالي

ماجستير

دكتوراه

املجموع

الدورات اإلدارية

الدورات املهنية

الدورات الفنية

أخرى

املجموع

900 

0 

 2,300

0 

3,200

975 

0 

2,340 

0 

3,315

 أكثر من 100 %

 

 أكثر من 100 %

 

أكثر من 100 %

العدد
 الفعلي 

نسبة الفعلي للمستهدف يف
ت عدد املبتعثين / املوفدين

انا
لبي

الخريجينا
العدد

 املستهدف 

0

0 

0

6

0 

6 

0

0 

0

10 

0 

10 

0

0 

0

% 60 

0 

% 60 

العدد
 الفعلي 

نسبة الفعلي للمستهدف
ص يف عدد الخريجين

ص
تخ

ال

لغة انجليزية

0 

دبلوم جامعة طيبة

 فنية وإدارية

 فنية وإدارية

ــــ 

الوضع الراهن للقوى البشرية للعام املالي 1443/1442 هـ )2021م(

الفئة الوظيفية
املعتمدة للعام 

املالي الحالي

) أ (

الوظائف املشغولة يف نهاية 
العام املالي الحالي

) ب (

نسبة الوظائف املشغولة إلى 
املعتمدة

) ب / أ (

الوظائف املشغولة يف نهاية 
العام املالي السابق

) ج (

التغير يف القوى
 العاملة

) ب / ج (

الشاغرة يف نهاية 

العام املالي الحالي

إجمالي الوظائف

الرسميين

املستخدمين

بند األجور

برامج الزراعة

بنود التشغيل والصيانة مياه

الكوادر األخرى

الكوادر األخرى بنود التشغيل والصيانة مياه   برامج الزراعة   بند األجور   املستخدمين   الرسميين  

22,209

1,841

1,722

5,887

3,362

787

16,355

1,505

1,326

3,759

2,226

472

% 74

% 82

% 77

% 64

% 66

% 60

15,663

1,532

1,324

3,741

2,336

462

692

-27

2

18

-110

10

5,854

336

396

2.128

1.136

315
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4 / 2 الـمـيـزانـيـة 

اعتمادات امليزانية واملنصرف الفعلي حسب األبواب الثمانية للعام املالي
 1442 / 1443 هـ ) 2021 م (

األبواب

اإلجمالي

املنصرف الفعلياملعتمد يف امليزانية
الوفر من املعتمد

) املتبقي (

نسبة املنصرف 
الفعلي إلى املعتمد 

يف امليزانية )من 
واقع أوامر الدفع( رقم الباب

21

22

25

28

31

 2,927,729,691

 5,421,064,308

 2,905,000,000

 164,196,000

 6,369,032,000

 17,787,021,999

 3,053,984,366

 4,951,796,668

 3,358,891,406

 772,015,772

 6,817,924,660

 18,954,612,872

 2,894,447,277

 4,263,190,934

 3,352,891,406

 736,684,498

 7,216,689,806

 18,463,903,920

 2,890,574,079

 4,257,268,214

 3,352,891,406

 732,595,183

 7,201,823,827

 18,435,152,710

 159,537,089

 688,605,734

 6,000,000

 35,331,274

 -398,765,146

 490,708,952

95%

86%

100%

95%

106%

97%

تعويضات العاملين

إستخدام السلع والخدمات

املنح

مصروفات أخرى

األصول الغير مالية

تعويضات العاملين

95%

اإليراد التقديرياإلجمالي اإليراد الفعلياإلعتمادات امليزانية حسب األبواب الثمانية 

استخدام السلع والخدمات

86%
املنح

100%
مصروفات أخرى

95%
األصول الغير مالية

106%

األرقام أعاله متغيرة وهي حتى تاريخ  19 / 12 / 2021 م 

أوامر الصرفاالعتماد األصلي أوامر الدفعاالعتماد الحالينوع الباب

اإليرادات التقديرية والفعلية للوزارة للعام املالي 1443/1442 هـ )2021م(

الحسابات الرئيسية

اإلجــمــالــي

1,510,650,000.00

595,675,040.79

النسبة )%(اإليراد الفعلياإليراد التقديري

ايجارات وأقساط مساكن

بيع الوثائق واالنظمة

مبيعات مياه

رسوم اشتراكات )ايصال مياه وصرف صحي(

مبيعات أخرى

إصدار رخصة

الجزاءات والغرامات

جزاءات وغرامات مفروضة بموجب انظمة الجهة

إيرادات متنوعة غير مصنفة يف مكان اخر

142161

1421901

1421904

1421905

1421999

1422112

1431

1438

144122

2,000,000.00

21,000,000.00

1,300,000,000.00

19,000,000.00

650,000.00

_______

133,000,000.00

1,000,000.00

34,000,000.00

1,510,650,000.00

267,762.39

3,431,600.00

512,353,657.97

47,529.00

957,231.50

2,674,933.42

48,702,970.95

1,523,001.82

25,716,353.74

595,675,040.79

% 13

% 16

% 39

% 0

% 147

__

% 37

% 152

% 76

% 39
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قـطـاع الـبـيـئـة

03
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3 / 1 الدراسات البيئية

3 / 2 إنجازات التشريعات واألداء البيئي

الدراسات الجاري العمل عليها لطرحها يف منافسة

اإلنجازات األخرى

متابعة مشروع إنتاج 
وزراعة الشعاب املرجانية 
االصطناعية يف الخليج 

العربي.

االنتهاء من مشروع 
دراسة اإلطار النظامي 
والتنظيمي املؤسسي 

لالستجابة لحوادث التلوث 
البحري وتسربات الزيت 
واملواد الضارة األخرى.

مشاريع
الدراسات

البيئية

متابعة مشروع دراسة 
األنشطة التعدينية يف 

اململكة.

االنتهاء من مشروع دراسة 
خطة اإلنقاذ والتقييم البيئي 
للسفينة اليونانية )أرنوت( 

الجانحة يف ينبع
 وتقييم البيئات املحيطة 
بها مع شركة بانديون 

السعودية.

املشاركة يف 
الدورات التدريبية.

إعداد ميزانية 
العام2022م، وخطة 

الصرف.

اعتماد الالئحة التنفيذية لضبط املخالفات وإيقاع العقوبات لنظام 
البيئة بالقرار الوزاري رقم)312186\1\1442( بتاريخ 4\6\1442هـ .

اعتماد الالئحة التنفيذية إلعادة التأهيل البيئي للمواقع املتدهورة 
ومعالجة املواقع امللوثة لنظام البيئة بالقرار الوزاري رقم 

)436146\1\1442( بتاريخ 9\8\1442هـ .

اعتماد الالئحة التنفيذية للمناطق املحمية لنظام البيئة بالقرار الوزاري 
رقم )48824\1\1443( بتاريخ 5\2\1443هـ .

اعتماد الالئحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية لنظام البيئة 
بالقرار الوزاري رقم)312179\1\1442(.

اعتماد الالئحة التنفيذية للمواد املستنفذة لطبقة األوزون ومركبات 
الكربون لنظام البيئة بالقرار الوزاري رقم )446653\1\1442( بتاريخ 

12\8\1442هـ .

اعتماد نظام األرصاد بمرسوم ملكي رقم )م\86(
 وتاريخ 24\9\1442هـ .

اعتماد الالئحة التنفيذية لالحتطاب لنظام البيئة بالقرار الوزاري 
رقم)344822\1\1442( بتاريخ 20\6\1442هـ .

اعتماد الالئحة التنفيذية ملنع ومعالجة تلوث التربة لنظام البيئة 
بالقرار الوزاري رقم )449351\1\1442( بتاريخ 1\8\1442هـ .

اعتماد نظام إدارة النفايات بقرار مجلس الوزراء رقم )11( وتاريخ 
2\1\1443هـ .

اعتماد الالئحة التنفيذية لإلتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها 
لنظام البيئة بالقرار الوزاري رقم)356344\1\1442( بتاريخ26\6\1442هـ.

اعتماد الالئحة التنفيذية للضوضاء لنظام البيئة بالقرار الوزاري رقم 
)478038\1\1442( بتاريخ 1\9\1442هـ 

معايير جودة الهواء .

اعتماد الالئحة التنفيذية لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر لنظام 
البيئة بالقرار الوزاري رقم )354566\1\1442( بتاريخ25\6\1442هـ.

اعتماد الالئحة التنفيذية لجودة الهواء لنظام البيئة بالقرار الوزاري رقم 
)512258\1\1442( بتاريخ 24\9\1442هـ .

معايير جودة التربة .

اعتماد الالئحة التنفيذية للتفتيش والتدقيق البيئي لنظام البيئة بالقرار 

الوزاري رقم)393691\1\1442( بتاريخ 13\7\1442هـ .
اعتماد الالئحة التنفيذية ملقدمي الخدمات البيئية لنظام البيئة 

الصادرة بالقرار الوزاري رقم )582979\1\1442( بتاريخ 14\11\1442هـ .
معايير جودة األوساط املائية .

اعتماد الالئحة التنفيذية للتصاريح البيئية إلنشاء وتشغيل األنشطة 
لنظام البيئة بالقرار الوزاري رقم)436153\1\1442( بتاريخ9\8\1442هـ .

اعتماد الالئحة التنفيذية لإلدارة املستدامة للبيئة البحرية والساحلية 
لنظام البيئة بالقرار الوزاري رقم )25964\1\1443( بتاريخ 17\1\1443هـ .

معايير الضوضاء . 

املشاركة يف ورش 
العمل.

إقفال الصرف 
مليزانية العام 

2021م.

املشاركة يف 
اجتماعات هيئة 

الخبراء.

املشاركة يف 
اجتماعات اللجنة 
البحرية التابعة 

ملنظمة السالمة 
.)IMO( البحرية

املشاركة يف 
اجتماعات البحوث 

العلمية البحرية.

املشاركة يف 
اجتماعات لجنة 

البيئة والتجارة يف 
منظمة التجارة 

العاملية.

املشاركة يف 
اجتماعات لجنة 

قانون البحار.

املشاركة يف 
االجتماعات الدولية 
للمصائد السمكية.

املشاركة يف 
اجتماعات اتفاقية 

التنوع األحيائي.

املشاركة يف 
اجتماعات اتفاقية 

التغير املناخي.

مشروع دراسة مصادر التلوث 
بالنفايات البالستيكية وتقييم األثر 

البيئي الناجم من استخدام املنتجات 
البالستيكية القابلة للتحلل الحيوي 

باألكسدة ىلع بيئة اململكة.

مشروع دراسة العواصف الغبارية 
الرملية وأثرها ىلع بيئة اململكة 

وطرق الحد منها.

استكمال جميع 
املعامالت الروتينية.



33 32 التقرير السنوي
لـعـام 2021 

3 / 3 تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر

3 / 4 االتفاقيات البيئية والتغير املناخي العام

  أ / الـمـشـاريــع

  ب / املشاركات يف املؤتمرات واالجتماعات العاملية واإلقليمية

  ث / الدورات التدريبية

  ت / املشاركة يف االجتماعات املحلية

   أهم االجتماعات الدولية التي تم التحضير لها واملشاركة فيها الخاصة بــ 

طرح وترسية مشروع دراسة حكومة وتنظيم الرعي ومزارع اإلبل.

املؤتمر العاملي لحفظ الطبيعة الذي نظمه االتحاد الدولي لصون الطبيعة.

اجتماعات الدورة )25( لهيئة الغابات واملراعي إلقليم الشرق األدنى وشمال أفريقيا.

االجتماع األول لفريق عمل تنفيذ مبادرات الخطة التشغيلية الخاصة بالتنوع األحيائي ملجلس تعاون دول الخليج.

ورشة العمل الثانية لوضع نظام وطني للتبادل العادل واملنصف للموارد الوراثية)مسقط-سلطنة عمان(.

املشاركة يف مؤتمر COP 26 لتغير املناخ اإلطاري يف اململكة املتحدة.

اإلطار القانوني والتنظيمي لتطبيق نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

تقييم خدمات النظم اإليكولوجية مع التركيز ىلع خدمات الغابات واألنظمة البيئية ذات الصلة.

جدير. )تدريب عدد 5 موظفين من اإلدارة(.

االجتماع مع وزارة النقل بشأن فتح طريق من منطقة عسير إلى جازان.

اجتماع مع محمية امللك عبدالعزيز امللكية بشأن بحث أوجه التعاون.

بشأن إعداد تقرير مكافحة التصحر لعام 2021م، مع املراكز البيئية.

اجتماعات مع هيئة الخبراء بمجلس الوزراء للعديد من القضايا.

مسار البيئة ملجموعة العشرين )G20( التي ترأستها إيطاليا عام 2021م.
الجزء األول لالجتماع الـ )24( للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتقنية 

)SBSTTA24( واالجتماع الثالث للهيئة الفرعية للتنفيذ )SBI3(، واالجتماع الثالث 
للفريق العامل املفتوح العضوية املعني باإلطار العاملي للتنوع البيولوجي ملا بعد 

. )WG2020- 3( عام 2020م

الدورة الـ)26( ملؤتمر األطراف التفاقية األمم املتحدة اإلطارية للتغير املناخي 
.)COP26(

مؤتمر األطراف االستثنائي الثاني التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر 
.)COP ES-2 (

.)UNEA-5( للجنة متابعة تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحرالجزء األول الجتماعات جمعية األمم املتحدة للبيئة )الدورة الـ)19
.)CRIC19( 

االجتماع االستثنائي الرابع لألطراف يف بروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة الجزء األول الجتماعات مؤتمر األطراف التفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم.
لطبقة األوزون.

الدورة )33( ملؤتمر األطراف لبروتوكول مونتريال بشأن املواد املستنفدة لطبقة  الجزء األول الجتماعات مؤتمر األطراف  الـ)15( التفاقية التنوع البيولوجي.
األوزون، واملؤتمر الــ )12( لألطراف يف اتفاقية فيينا لحماية طبقة األوزون.

اجتماعات الفريق الدولي املعني بإعداد تقرير عن الجفاف والذي سيقدم ملؤتمر  الدورة )4( ملؤتمر األطراف التفاقية ميناماتا بشأن الزئبق.
األطراف الـ )15( التفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر.

اجتماعات اللجنة التأسيسية ملبادرة إنشاء منصة عاملية للحفاظ ىلع الشعاب 
املرجانية.
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أهم االجتماعات 
اإلقليمية التي 
تم التحضير لها 
واملشاركة فيها 

الخاصة بــ:

االجتماع الخامس االستثنائي 
للمجلس الوزاري للمنظمة 

اإلقليمية لحماية البيئة البحرية 
) ROPME ( واالجتماع الـ34 
للجنة التنفيذية للمنظمة.  

الدورة التاسعة عشر للمجلس 
الوزاري للهيئة اإلقليمية 

للمحافظة ىلع بيئة البحر األحمر 
وخليج عدن.  

الدورة الـ)32( ملجلس الوزراء 
العرب املسؤولين عن شؤون 
البيئة والدورة )57( للمكتب 

التنفيذي للمجلس والدورة )22( 
للجنة الفنية للبيئة.

الدورة الـ)23( للوزراء 
املسؤولون عن شؤون البيئة 
بدول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية والدورة )41( 

للجنة الوكالء املسؤولين عن 
شؤون البيئة.

االجتماع االفتراضي رفيع 
املستوى املعني بمكافحة 

التصحر وتدهور األراضي 
والجفاف املنعقد بالجمعية 

العامة لألمم املتحدة بنيويورك.

التحضير للمؤتمر التاسع لوزراء 
البيئة يف الدول اإلسالمية 

والدورة الثالثة لجائزة اململكة 
لإلدارة البيئية.

  ت /  أهم االجتماعات الوطنية التي تم املشاركة فيها الخاصة بــ :

  ث / أهم املواضيع التي تم املشاركة يف إعدادها أو مراجعتها

  ث / أهم املواضيع التي تم املشاركة يف إعدادها أو مراجعتها
مراجعة اتفاقية الوديعة 

املقدمة من اململكة العربية 
السعودية إلى مركز البيئة 

والتنمية لإلقليم العربي وأوروبا 
)سيداري(.

مناسبة انضمام اململكة 
التفاقية حفظ وإدارة األرصدة 
السمكية متداخلة املناطق 

الكثيرة االرتحال.

إعداد نظام وطني لتفعيل 
انضمام اململكة لبروتوكول 
ناغويا بشأن الحصول ىلع 
املوارد الجينية والتقاسم 
العادل واملنصف للمنافع 

الناشئة عن استخدامها 
امللحق باتفاقية التنوع 

البيولوجي.

انضمام اململكة إلى 
التحالف العاملي للمحيطات 

وتعهد القادة ألجل 
الطبيعة.

انضمام اململكة إلى 
املبادرة الدولية للشعاب 

.)ICRI( املرجانية

 )UNCCD( اتفاقية التعاون ما بين وزارة البيئة واملياه والزراعة وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر
لتنفيذ املبادرة العاملية للحد من تدهور األراضي وتعزيز حفظ املوائل األرضية التي أطلقت أثناء ترأس اململكة 

الجتماعات مجموعة العشرين )G20( عام 2020م.

 )IUCN( مسودات مذكرات التفاهم واالتفاقيات التي أعدتها املراكز البيئية مع »االتحاد الدولي لصون الطبيعة
، املنظمة العربية للهالل األحمر والصليب األحمر، مركز األرصاد الجوية املائية األوكراني التابع للخدمة الوطنية 

األوكرانية للطوارئ للتعاون يف مجال األرصاد الجوية واملناخية، الصندوق الدولي للرفق بالحيوان
 )IFAW( - مكتب الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

مخرجات املشاريع األربعة بما فيها )تقرير التوقعات البيئية يف دول املجلس( املنبثقة عن اتفاقية التعاون بين 
األمانة العامة لدول مجلس التعاون وبرنامج األمم املتحدة للبيئة.

مسودات مشاريع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول )النمسا – باكستان – العراق- روسيا(.

مسودة مشروع مذكرة تفاهم بين هذه الوزارة واملركز البريطاني للبيئة ومصائد األسماك وعلوم األحياء املائية 
)سيفاس(.

ورشة عمل )دعم األنشطة الفنية للدول العربية للحد من أخطار املبيدات 
الزراعية( التي عقدتها سكرتارية اتفاقية روتردام.

ورشتين عمل

ورشة عمل خاصة بتدارس الوضع البيئي ملرحلة ما بعد كورونا.

ورشة عمل علمية حول الصك الدولي امللزم قانونًا يف إطار اتفاقية األمم 
املتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع األحيائي البحري واستغالله ىلع 

.)BBNJ( نحو مستدام يف املناطق الواقعة خارج نطاق الوالية الوطنية

ورشة عمل )شهادات السايتس اإللكترونية بين الوضع الحالي واملستقبلي 
لدول مجلس التعاون(.

And G20 Resource Efficiency Dialogue G20 Workshop On Circular Fashion .

ورشة العمل االفتراضية للمحاور الفرعية )حوار الصحة( تحت مظلة مجلس 
الشراكات السعودي البريطاني.

ورشة العمل الثانية إلعداد نظام وطني للتبادل العادل واملنصف للموارد 
الوراثية.

ورشة عمل حول التنفيذ الفعال لالتفاقيات البيئية متعددة األطراف 
املتعلقة باملواد الكيميائية والنفايات يف غرب آسيا.

ورشة العمل الثانية لعرض املستجدات يف إعداد مشروع املواصفات 
.)GHS( القياسية الخليجية لتصنيف املواد الكيميائية

ورشة عمل عن اإلنتاج واالستهالك املستدام التي نظمها برنامج األمم 
املتحدة للبيئة.
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3 - 6 أهم إنجازات مكتب متابعة تنفيذ3 / 5 إنجازات التوعية والشراكة املجتمعية
االستراتيجية الوطنية للبيئة

تنظيم االحتفال بأسبوع البيئة 1442هـ.

تنظيم ندوة علمية بمناسبة يوم األرض.

تنظيم ورشة عمل افتراضية للتعريف بمنصة وقفي ومميزاتها تستهدف الجمعيات البيئية. 

املراجعة وإبداء املرئيات ىلع طلبات تأسيس الجمعيات البيئية.

توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة تطوير محمية اإلمام عبدالعزيز بن محمد امللكية.

إعداد كراسات مشاريع مبادرة الوعي البيئي.

تمثيل الوزارة، مع ممثلين من املركز الوطني لألرصاد، عن اململكة العربية السعودية يف لجنة التطوير والبحث العلمي املشكلة ضمن الخطة االستراتيجية 
للتعاون والعمل املشترك يف مجال األرصاد واملناخ بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خالل الفترة 2020م- 2024 م.

إعداد برنامج بكالوريوس علوم بيئية مع كلية العلوم بجامعة األميرة نورة.

توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وبين مؤسسة امللك عبدالعزيز ورجاله للموهبة واإلبداع »موهبة«.

تمثيل وكالة البيئة يف ملتقى »اتجاهات حديثة يف تصميم البرامج الدراسية يف التعليم الجامعي ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل« واملشاركة فيه 
كمتحدث والتي قامت باإلعداد له جامعة اإلمام عبدالرحمن بن فيصل.

إتمام إجراءات ترشيح موفدين من الوزارة لبرنامج دبلوم عالي يف العلوم البيئية يف جامعة طيبة خالل العام الدراسي 1443هـ بالتنسيق مع إدارة املوارد 
البشرية يف الوزارة ومع أفرع الوزارة يف اململكة.

اإلعداد لدبلوم عالي يف العلوم البيئية يف جامعة جازان، ولدبلوم متوسط للمراقب البيئي وبكالوريوس علوم بيئية يف جامعة أم القرى، ولدبلوم عالي 
يف إدارة املخلفات وآخر يف الغطاء النباتي وثالث يف التنوع األحيائي يف جامعة تبوك، ولدبلوم عالي يف التلوث البيئي واإلصالح الحيوي وثاني يف إدارة 

املوارد الحيوية والحفاظ عليها يف جامعة حائل.

املشاركة يف تنظيم ورشة عمل بعنوان »مقدمة عن االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف وصلتها باململكة العربية السعودية« بتاريخ )2021/10/18م( 
بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة.

املشاركة يف تنظيم ورشة عمل بعنوان » إعداد التقارير الوطنية بموجب االتفاقيات البيئية املتعددة األطراف املختارة يف مجاالت املواد الكيميائية 
والنفايات » بتاريخ )2021/10/27م( بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة.

إعادة تشكيل لجنة البرامج األكاديمية يف الوكالة.

االحتفاء بأبرز األيام واملناسبات البيئية مثل يوم األرض، ويوم البيئة العاملي، عبر إقامة الفعاليات وورش العمل ونشر محتوى توعوي عبر وسائل التواصل 
االجتماعي.

إعداد املحتوى العلمي والتوعوي لبرنامج )ارفع وعيك البيئي( ىلع البريد اإللكتروني ملنسوبي الوزارة.

املشاركة بأعمال مبادرة السعودية الخضراء: تنظيم ورشة لتعريف الجهات باملبادرة ومستهدفاتها البيئية، املشاركة بمعرض منتدى املبادرة، إرسال 
ومراجعة املستندات والنماذج الخاصة بكل مبادرة.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

املوائمة مع مركز تنمية اإليرادات الغير نفطية 
من خالل توفير دراسة تم فيها تقييم أنواع 

املقابل املالي .

تفعيل االتفاقية اإلطارية مع برنامج األمم 
املتحدة للبيئة.

اعتماد مشروع تطوير القدرات البشرية لقطاع 
البيئة ووضع منهجية وإطار زمني . 

إطالق مشروع دراسة األثر االقتصادي 
واالجتماعي ىلع تطبيق بروتوكول ناغويا بعد 
انضمام اململكة للبروتوكول يف عام 2020م.

تم تعيين الخبراء الدوليين بالتنسيق مع فريق 
مكتب إدارة االستراتيجية وقيادة املراكز البيئية.

إطالق مشروع تنفيذ مبادرات السعودية 
الخضراء.

إبرام اتفاقيات ثنائية مع عدة جامعات لتطوير 
قدرات املوارد البشرية يف املراكز البيئية.

تطوير خطة تشغيلية لكل من املراكز البيئية 
والصندوق البيئي لعام 2021م.

بدء مشروع دراسة األثر االقتصادي واالجتماعي 
للمقابل املالي لقطاع البيئة.

البدء باستقطاب الخبرات الفنية الالزمة إلى 
املراكز البيئية والصندوق البيئي.
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1 / 4 قطاع املياه ) ديوان الوزارة (

املنجز

املنجز

الوصف واألثر

الوصف واألثر

إنشاء
) وحدة التقييم املائي والتدريب (

الحمالت اإلعالمية التوعوية

استحداث إدارة عامة تعنى بمعلومات 
ومخاطر املياه

تغطية املناسبات

برنامج التدريب املستمر
واملاجستير التنفيذي

• توفير نظم املعلومات الجغرافية لخدمات املياه.
• نمذجة املعلومات املائية للوزارة.

• استخدام االستشعار عن بعد للخدمات املائية واملياه السطحية.
• إقامة االجتماعات واملؤتمرات.

• مركز لتدريب املستخدمين.

• حملة يف الباقي حياة : 
   حملة توعوية تهدف إلى االستفادة من املتبقي من املاء يف علب املياه املعبأة وإعادة

   استخدامها يف مجاالت مختلفة، موجهة لكافة أطياف املجتمع وباستخدام مواقع التواصل 
   اإللكتروني مثل حساب الوعي املائي وحساب واس وحساب الوزارة ومجوعة من الصحف 

   اإللكترونية والفعاليات الخاصة بالوزارة وصل التفاعل إلى أكثر من 500 ألف.

• حملة نظام املياه :
  )حملة توعوية تهدف إلى نشر الوعي بنظام املياه ولوائحه التنفيذية(. 

• حملة مسابقة نظام املياه الرمضانية :
  لزيادة الوعي بأهمية املياه واملحافظة عليها.

• حملة )ال تتخيل( :
   التي تركز ىلع أهمية املياه يف املجاالت املختلفة. 

• رفع وعي املواطنين بأهمية املياه يف وطننا الحبيب واعتبارها ثروة يجب الحفاظ عليها.
• حث املواطنين ىلع الترشيد يف استهالك املياه الستدامتها.

• فهم الدور الذي تقوم الوزارة به لتوفير املياه بمملكتنا الحبيبة.
• دور الوزارة يف املبادرات التي تخص البيئة واملياه يف مجموعة العشرين.

• بناء وتطوير وتحديث قاعدة بيانات ومعلومات شامله عن موارد املياه ووضع الخطط التطوير 
    النظم الرقمية اإلدارة بيانات ومعلومات قطاع املياه يف اململكة.

• تطوير تطبيقات وبرمجيات نظم معلومات املياه وضبط جودة البيانات لها من خالل تطبيق 
   معايير التحقق من صحة البيانات بكفاءة وفعالية

• عمل اإلجراءات الالزمة للحفاظ ىلع سرية املعلومات املائية طبقا لقواعد وشروط أمن 
    املعلومات وجمع بيانات املياه وتحديثها بشكل دوري من كبار املستخدمين للموارد املائية. 
• إعداد الدراسات املسحية الدورية ومراقبة املؤشرات الرئيسية ملخاطر املياه وتطوير الخطط 
   والنماذج والتدابير املتعلقة بادارة املخاطر والطواري التنسيق مع اإلدارة املركزية مع فروع 

    الوزارة عند الحاجة لتفعيل خطط األزمات والطواري
• متابعة االزمات املائية الدولية واالستفادة من تجاربها داخليا واالطالع املباشر ىلع الوضع 

   املائي باململكة.

• تغطية مناسبات وكالة املياه باألخبار الصحفية من خالل )36( خبرًا، و)10( أخبار ضمن التواصل 
   الداخلي بالوزارة، و )111( تغريده تضمنت نشر الوعي املائي بأهمية املياه. 

• نظمت وكالة املياه 22 دورة تدريبية )مهارات إدارية، فنية ولغة إنجليزية( استفاد منها 350 
  متدربا يف مرحلتها األولى.

• برنامج املاجستير التنفيذي يف جيولوجيا املياه بالتعاون مع جامعة امللك سعود. 
• تقديــم سلســلة من الدورات العلميــة والفنيــة فــي مجــال امليــاه مرتبطــة باألعمال 

  القائمــة بالوكالــة، تحــت إطــار بنــاء القــدرات.
• املسـاعدة فـي حـل املشكالت التـي تعـرض علـى الـوزارة بأسلوب علمـي وعملـي بمـا 

  ينعكـس علـى تحسـين جـودة العمـل املقـدم. 
• رفــع كفــاءة القطــاع وبنــاء القــدرات بأســلوب يجمــع بيــن املســار النظــري 

  والتطبيقــي بمــا يســهم فــي رفــع وبنــاء القــدرات علــى رأس العمــل. 
• التعـرف علـى التقـدم العلمـي والعملـي املحـرز فـي مجـال إدارة املـوارد املائيـة فـي 

  املناطـق الجافـة.

التفاعل فـي الحمالت 
وصول التفاعل ألكثر من 500 ألف

500KK
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الوصف واألثراملنجز

تنظيم املؤتمرات واملناسبات

• تعتزم الوزارة تنظيم )منتدى املياه السعودي 2021( يف شهر مارس 2022م للمرة الثانية 
   كمنتدى للمياه يشكل منصة لخدمة قطاع املياه يف اململكة، ليسلط الضوء ىلع الجهود 

   املبذولة والتوجهات املستقبلية ضمن رؤية اململكة 2030م، حيث يلعب املركز الوطني ألبحاث 
   املياه دور اإلشراف ىلع املنتدى ومتابعة عمل اللجان من خالل اللجنة التنظيمية، وتقديم 

   الدعم ألعمال تنظيم املنتدى.

 والتي تهدف من خالله:  
  

• إيجاد فرص استثمارية يف قطاع املياه يف اململكة.
• زيادة املحتوى املحلي.

• توطين التقنية.
• تعزيز البحث العلمي يف مجاالت املياه وآفاق االستراتيجية الوطنية للمياه.

• تنظيم فعاليات وأنشطة اجتماعية يف مختلف مناطق اململكة.
• املشاركة يف تنظيم مؤتمر الخليج الرابع عشر للمياه.

• املشاركة يف تنظيم مؤتمر املياه التاسع وجائزة األمير سلطان بن عبدالعزيز العاملية للمياه يف 
  دورتها العاشرة بالتعاون مع جامعة امللك سعود، لتسليط الضوء ىلع دور الوزارة ومساهمتها 

  ودعمها املؤتمرات والجوائز ذات العالقة باملياه.
• املشاركة يف تنظيم امللتقى الخيري األول لسقيا املياه الذي سيعقد يف يناير 2022م.

• تنظيم ورشة عمل استراتيجية البحث العلمي يف املياه، حيث تولى املركز الوطني ألبحاث املياه 
  اإلشراف ىلع الورشة ومتابعة التوصيات وإصدار استراتيجية البحث العلمي يف مجال املياه.

• تنظيم تدشين املنصة اإللكترونية ملجموعة العشرين يف مجال املياه، التي أشرف ىلع إنشاؤها 
  املركز الوطني ألبحاث املياه بالتعاون مع اإلدارة العامة لتقنية املعلومات، والتي دشنت )عن 

  بعد( خالل اجتماع مجموعة العشرين يف إيطاليا.
• نشر العديد من االخبار اإلعالمية والعمل ىلع تنظيــم منتــدى امليــاه الســعودي فــي 

  شــهر مارس 2022م للمــرة الثانيـة كمنتـدى للميـاه يشـكل منصـة يمكـن توظيفهـا لخدمـة 
  قطـاع امليـاه فـي اململكـة، ليسـلط الضـوء علـى الجهـود املبذولـة والتوجهـات املسـتقبلية 

  ضمـن رؤيــة اململكــة 2030م.
• إبـراز دور الوكالـة العلمـي عن طريق تنظيم فعاليات وأنشطة اجتماعية بمختلف مناطق 

   اململكة وتســليط الضــوء علــى دور الــوزارة ومســاهمتها ودعمهــا للمؤتمــرات والجوائــز 
   ذات العالقـة بامليـاه.

• مجتمـع واعـي بحلـول عـام 2030م يتعامـل مـع مـوارد امليـاه بطرق تضمن االستدامة فـي 
   هـذا املـورد ويحافـظ عليهـا ويسـهم فـي رفـع كفـاءة اسـتخدامها بمـا ينعكـس علـى 

   التنميـة االقتصادية واالجتماعية والبيئـية.
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محاضرة علمية

محاضرة علمية

محاضرة علمية

محاضرة علمية

عقد ندوات وورش عمل

الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية يف محافظة الليث
  

الوصف : استعراض الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية يف محافظة الليث من أجل جدوى 
مناسبة تنفيذ سد للمياه باملحافظة .

األثر : جدوى مناسبة إقامة سد للمياه بمحافظة الليث .

التفاعالت الجيوكيميائية الرئيسية والعناصر يف املياه الجوفية
  

الوصف : استعراض التفاعالت الجيوكيميائية الرئيسية والعناصر يف املياه الجوفية .
األثر : رفع املعرفة وبناء قدرات منسوبي وكالة املياه .

إدارة املياه يف القطاع الزراعي
  

الوصف : استعراض أفضل املمارسات يف إدارة املياه للقطاع الزراعي .
األثر : رفع املعرفة وبناء قدرات منسوبي وكالة املياه .

تقرير ومحاضرة عامة عن تخريط التراكيب الجيولوجية تحت السطحية وتقدير 
عمق صخور القاعدة املغناطيسية باستخدام البيانات املغناطيسية الجوية 

بمحافظة املدينة املنورة .
    

الوصف : دراسة التراكيب الجيولوجية تحت السطحية بمحافظة املدينة املنورة. 
األثر : تحديد آلية اتجاه وانسياب املياه الجوفية التي تتحكم بها التراكيب الجيولوجية ومعرفة 
تضاريس صخور القاعدة والتي تساعد صانع القرار يف تحديد  املناطق املناسبة لتغذية املياه 

الجوفية يف منطقة الدراسة .

تقرير االستراتيجية الوطنية ألبحاث املياه

الوصف : وضع خارطة ألبحاث املياه، وتحديد األولويات البحثية يف قطاع املياه.
األثر : توجيه أبحاث املياه نحو احتياجات قطاع املياه لألبحاث.

ورشة عمل جودة مياه الشرب وأثرها ىلع صحة اإلنسان والبيئة

الوصف : استعراض أهم املمارسات الناجحة، والدولية يف هذا املجال.
األثر : تشكيل لجنة ملعالجة مشاكل جودة مياه الشرب.

ورشة افتراضية بمناسبة اليوم العاملي للمياه

الوصف : تسليط الضوء ىلع أهمية املياه العذبة واملحافظة عليها، وتحقيق االستدامة من خالل 
ممارسات اإلدارة املتكاملة للموارد املائية.
األثر : رفع الوعي املجتمعي بقضايا املياه.
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متابعة تنفيذ 
االستراتيجية الوطنية للمياه 2030

تطبيق اإلطالق التجريبي إلطار قياس 
أداء االستراتيجيات القطاعية ىلع 
االستراتيجية الوطنية للمياه 2030

1 - حوكمة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للمياه  
• تفعيل عمل اللجان )التوجيهية والتنفيذية( يف إدارة االستراتيجية الوطنية للمياه 2030 وذلك 

   من خالل آلية عمل ملراجعة التقارير الخاصة بمتابعة أداء االستراتيجية واعتمادها ضمن حوكمة 
   معتمدة.

2 - متابعة أداء االستراتيجية الوطنية للمياه
• إصدار تقارير دورية ملتابعة األداء االستراتيجي ىلع مستوى مؤشرات أداء ومبادرات االستراتيجية 

   الوطنية للمياه 2030، ووضع التحليل ىلع مستوى األداء االستراتيجي.

3 - الربط بين االستراتيجية الوطنية للمياه 2030 وأهداف التنمية 
SDGs املستدامة

• موائمة التوجهات االستراتيجية الوطنية للمياه 2030 والتقاطعات مع الهدف السادس من 
   أهداف التنمية املستدامة.

4 - تطوير نظام إلكتروني ملتابعة أداء االستراتيجية الوطنية للمياه
• تطوير النظام اإللكتروني ملتابعة أداء االستراتيجية الوطنية للمياه 2030 ىلع كافة املستويات 

   ليلبي متطلبات الجهات الشريكة يف القطاع ويدعم آليات اتخاذ القرار لقادة القطاع من خالل 
   توفير شاشات قياس األداء االستراتيجي. 

• إطالق مرحلة االختبار للنظام اإللكتروني الخاص بمتابعة أداء االستراتيجية الوطنية للمياه 2030 
   ومن املتوقع أن يتم إطالق النظام رسميا يف بداية الربع األول من العام 2022 بعد استيفاء 

   متطلبات اختباره.

5 - اعتماد مؤشرات أداء االستراتيجية الوطنية للمياه 2030
• التوافق مع املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة )أداء( ىلع البطاقات الخاصة باملؤشرات 

   االستراتيجية وفق متطلبات املركز.
• التوافق مع املركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة )أداء( ملتابعة قياس مؤشرات 

   االستراتيجية الوطنية للمياه وفقا ملتطلبات املركز وبحسب املعايير املعتمدة لديه.

• تم اختيار االستراتيجية الوطنية للمياه 2030 كاستراتيجية قطاعية تلبي متطلبات قرار اللجنة 
   االستراتيجية يف مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية لإلطالق التجريبي إلطار قياس أداء 

   االستراتيجيات القطاعية.
• البدء باإلطالق التجريبي إلطار قياس أداء االستراتيجيات القطاعية بالتعاون مع مكتب اإلدارة 

   االستراتيجية يف مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.
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تقييس وتوحيد املواصفات الفنية 
ألصول ومرافق قطاع املياه

تخطيط اإلمداد والطلب ىلع املياه 
لالستخدام الحضري 

تخطيط ومتابعة مخاطر وتهديدات أمن 
واستدامة اإلمداد

تخطيط وحوكمة إدارة املياه املجددة 
)املعالجة( 

• تدشين مشروع تقييس وتوحيد املواصفات الفنية ألصول ومرافق قطاع املياه.

• تحديث وثيقة العرض والطلب ىلع املياه إلعداد نسخة اإلصدار الثالث، وتحديث طلب 
   املشروعات التنموية والسياحية

• دراسة قدرة وجاهزية أنظمة نقل الرياض الجبيل الستقبال كميات اإلنتاج من محطات الساحل 
   الشرقي.

• إعداد محفظة املشاريع الخمسية لقطاع املياه، وحصر مشاريع القطاع، وتقدير امليزانيات 
   املطلوبة لها ودراسة التدفقات النقدية.

• دراسة ترابط مشاريع القطاع وتحديد قائمة املشاريع العاجلة وامللحة بمناطق اململكة.
• دراسة املشاريع ذات األولوية )املشروعات الحرجة( باملشاعر املقدسة.

• دراسة وتخطيط الطلب ىلع الطاقة الالزمة ملشروعات القطاع ىلع كامل سلسلة اإلمداد.
• عمل عدد ) 17( دراسة ملصادر املياه الحالية واملستقبلية لالستخدام الحضري.

• إعداد خطة قطاع املياه ملعالجة إنكشافات القطاع ضمن االستراتيجية الوطنية للمياه2030 
   والرفع بها ملركز األمن الوطني واعتمادها.

• طرح مشروع دراسة املخاطر وخطط استمرارية األعمال املتكاملة لقطاع املياه.
• عمل فرضية إدارة املخاطر واستمرارية األعمال يف املنطقة الجنوبية بالتعاون مع شركاء 

   القطاع ) تمرين طاولة ( . 

• اعتماد محضر أعضاء اللجنة التوجيهية لتعظيم االستفادة من املياه املجددة )املعالجة( 
   بموافقة معالي الوزير لحوكمة املياه املجددة والذي يتضمن األدوار واملسؤوليات والسياسات 

   والتشريعات واملرتكزات والتوصيات التي يبنى عليها تعظيم استخدام املياه املجددة.
• استصدار قرار معالي الوزير باملوافقة ىلع أن تحصيص املياه املجددة وخطة العرض والطلب 

   عليها من اختصاص وكالة الوزارة للمياه.
• استصدار قرار معالي الوزير حول نقل مهمة نقل وتوزيع املياه املجددة من شركة املياه 

   الوطنية إلى املؤسسة العامة للري.
• موافقة مجلس الوزراء ىلع نقل مهمة نقل وتوزيع املياه املجددة من شركة املياه الوطنية 

   إلى املؤسسة العامة للري.
• حصر محطات املعالجة واملشاريع التابعة لها إلعادة استخدام املياه املجددة.

• ترسيه مشروع دراسة تخطيط العرض والطلب للمياه املجددة ملناطق اململكة.
• حوكمة وتوزيع األدوار التنفيذية والرقابية واإلدارية لخدمات نقل وتوزيع املياه املعالجة.

• استصدار قرار معالي الوزير بتفعيل دور الشركة السعودية لشراكات املياه كونها مشتري رئيس 
   للمياه املجددة.

• استصدار قرار معالي الوزير املتضمن أن مراقبة جودة املياه املنتجة من محطات املعالجة من 
   اختصاص املركز الوطني للرقابة ىلع االلتزام البيئي.
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دراسة حصر وتصنيف الدحول

تقييم األوراق العلمية للمؤتمر 
الخليجي الرابع عشر للمياه

دراسة جدوى استخدام مياه التحلية 
لألغراض الزراعية

مشاركة اململكة يف
اجتماعات مجموعة العشرين

دراسة الطرق املثلى لتعظيم 
االستفادة من مياه سد امللك فهد 

بمحافظة بيشة

الوصف : املساهمة يف كتابة اإلطار املرجعي للدراسة .

األثر : تحسين وتجويد نطاق عمل مشروع الدحول .

الوصف : مشاركة املركز الوطني ألبحاث املياه يف تقييم ومراجعة األوراق العلمية املقدمة يف 
املؤتمر .

األثر : اختيار األوراق العلمية املناسبة للمؤتمر .

الوصف : رفع تقرير عن جدوى استخدام مياه البحر لألغراض الزراعية إلى معالي وزير البيئة واملياه 
والزراعة متضمن أهم املمارسات الدولية وقصص النجاح حول العالم يف استخدام هذه التقنيات .

األثر : املوافقة ىلع قيام املركز الوطني ألبحاث املياه ىلع إجراء مشروع دراسة استخدام تحلية 
مياه البحر لألغراض الزراعية .

إعداد وثيقة السياسات حول إدارة مصادر املياه يف دول العشرين

الوصف : وضع خارطة طريق حيال مواضيع املياه يف دول العشرين. 
األثر : إقرار عقد حوار سنوي للتشاور والنقاش حول مواضيع املياه لدول مجموعة العشرين.

إقرار عقد حوار سنوي حول مواضيع املياه لدول العشرين

الوصف : عقد الحوار السنوي األول لفريق عمل املياه )2020( حول مواضيع املياه خالل رئاسة 
اململكة العربية السعودية، عقد الحوار السنوي الثاني لفريق عمل املياه )2021( حول مواضيع 

املياه خالل رئاسة إيطاليا .

األثر : رفع مستويات التشاور والنقاش حول مواضيع املياه لدول مجموعة العشرين .

إنشاء منصة إلكترونية للمياه

الوصف : إنشاء منصة إلكترونية للمياه ملشاركة أفضل املمارسات وقصص النجاح يف مجال املياه 
بين دولة مجموعة العشرين ودول العالم . 

األثر : مشاركة ونشر األبحاث وأفضل املمارسات وقصص النجاح لتجارب الدول يف مجال املياه.

تقرير أولي ملوقع بحيرة دومة الجندل- منطقة الجوف                                            

الوصف : دراسة أولية ملشكلة ارتفاع منسوب املياه يف بحيرة دومة الجندل وزيادة  املخاوف 
والتوقعات حول ضعف الجانب الغربي وخطورته ىلع املناطق  التي تقع أسفل منه .                                                                                                             

األثر : اقتراح حلول أولية لضمان سالمة املناطق املحيطة بالبحيرة.

تقرير أولي إلمداد املياه ملجمع الحناكية للطاقة الشمسية بمحافظة 
الحناكية – املدينة املنورة

الوصف : يستهدف هذا التقرير األولي املبني ىلع  الدراسات املكتبية تقييم مصادر املياه بمنطقة 
الدراسة وإيجاد آليات مناسبة لتوفير  الكميات املقدرة لتنفيذ أعمال املشروع سنويًا .  

األثر : تحديد املصادر املناسبة يف املنطقة.

عيون الساحل الغربي يف اململكة العربية السعودية

الوصف : دراسة مكتبية لحصر وتصنيف عيون السهل الساحلي الغربي.
األثر : تحديد أهم عيون السهل الساحلي الغربي من اململكة العربية السعودية.

تقرير أولي لتقييم الوضع املائي لعيون ينبع النخل -  محافظة ينبع – 
منطقة املدينة املنورة                                            

الوصف :  دراسة حقلية أولية بهدف حصر عيون ينبع وتقييمها  وتحديد أسباب عودة تدفق مياهها،  
  .واقتراح طرق لتأهيلها                                                                      

األثر : االستفادة من املوارد املائية للعيون.

تقرير أولي حول مشكلة ارتفاع منسوب املياه  يف مبنى فرع النيابة العامة 
بمنطقة القصيم                                                              

الوصف : دراسة مشكلة ارتفاع منسوب املياه أسفل مبنى فرع النيابة العامة بمنطقة  القصيم.  
األثر : ارتباط املشكلة بارتفاع منسوب املياه أىلع مستوى مدينة بريدة.

مفهوم سوق تجارة املياه  نظرة عامة :                      

الوصف : يظهر التقرير ازدهار تجارة املياه بشكل ملحوظ يف العقود القليلة   املاضية بسبب 
اإلجهاد املائي والنمو االجتماعي واالقتصادي يف   مناطق مختلفة من العالم.                                                                                                                   

يعتمد   سوق املياه ىلع توفر نظام ملكية املياه يف الدولة بشكل مفصل وواضح   مما يسمح 
بالتبادل التجاري الحر للمياه وكذلك نظام حوكمة متكامل   للمياه يسمح بذلك.                                                   

األثر : رفع الوعي بمفهوم مصطلح سوق املياه .

األثر : تحسين وتجويد نطاق عمل املشروع خاصة يف األعمال الجيوفيزيائية .
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دراسات أولية ملواد املياه
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زيادة مساهمة املياه الجوفية يف 
توفير مياه الشرب

زيادة مساهمة مياه السدود يف 
توفير مياه الشرب

التوسع يف بناء السدود

تعزيز إمدادات مياه الشرب للمناطق 
النائية

توقيع االتفاقية اإلطارية
لتشغيل مشاريع إنتاج السدود

تأسيس مؤسسة سقاية األهلية

الوصف : حفر )300( بئر )أنبوبية، يدوية( يف مختلف املناطق.
 

األثر : رفع إنتاج  مياه الشرب من )3( مليون م3/يوم الى) 3.5( مليون م3/يوم .

الوصف : حفر )62( بئر بين سدود )الليث، عتود، بيش،جازان( السطحية والجوفية .

األثر : زيادة مساهمة املياه السطحية يف توفير مياه الشرب بمقدار )120( ألف متر مكعب يف 
اليوم.

الوصف : إنشاء )31( سدًا جديدًا ليصل عدد السدود يف اململكة إلى )574( سد.

األثر : رفع السعة التخزينية لتصل إلى )2.59( مليار متر مكعب، ولدرء مخاطر السيول وزيادة يف 
كميات مياه الشرب وتغذية آبار املزارعين.

الوصف : حفر )7( آبار يف مختلف مناطق اململكة وإقامة خزان وتركيب مضخة وعمل أشياب 
وسياج حديدي وإنارة ىلع الطاقة الشمسية.

األثر : تأمين املياه للمناطق النائية وسقيا البادية، وزيادة تغطية إمدادات املياه للبادية وتنمية 
الثروة الحيوانية بمقدار )8,000( متر مكعب يف اليوم.

الوصف : اتفاقية إطارية إلدارة وتشغيل وصيانة مشاريع إنتاج املياه ىلع السدود مع املؤسسة 
العامة لتحلية املياه املالحة

األثر : توفير مياه الشرب من خالل محطات التنقية املقامة ىلع سدود الشرب وحقول اآلبار. 

الوصف : تأسيس مؤسسة أهلية. 

األثر : املساهمة يف املشاركة املجتمعية الفاعلة يف العمل الخيري لسقيا املياه.

الوصف واألثراملنجز

نظام املياه

الالئحة التنفيذية لنظام املياه 
الخاصة بمهام وزارة البيئة واملياه 

والزراعة

تحصين وردم اآلبار التالفة واملهجورة 
مختلف مناطق اململكة

صدور )نظــام امليــاه( بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 710 بتاريــخ 1441/11/9هـ ، الــذي 
يهــدف إلــى تقديــم مجموعة شــاملة مــن السياســات وإرســاء إطــار قانونــي 

وتشــريعي مناســب إلدارة املــوارد املائيــة.
- 1 - تنظيــم مصــادر امليــاه وتنميتهــا وحمايتهــا وضمــان اســتدامتها وإدارتهــا وتنظيــم 

شــؤونها والحقــوق املتعلقــة بهــا وبأوجــه اســتخدامها. 
- 2 - ضمــان توفيــر إمــدادات امليــاه بشــكل آمن ونظيف وموثــوق بــه، وبجــودة عاليــة 

وبأســعار تنافســية معقولــة تحقــق العدالــة بيــن املســتهلكين وتعــزز مشــاركة 
القطــاع الخــاص فــي األنشــطة الخاضعــة للنظــام. 

- 3 - حصول كل شخص ىلع مياه نظيفة وآمنة ومطابقـة للمواصفـات املعتمـدة لتلبيـة 
احتياجاته الطبيعيـة علـى أسـاس مـن العـدل وفقـًا للمعاييـر والخطـط والبرامـج املعتمـدة.

- 4 - ضمــان توفيــر إمــدادات للقطــاع الزراعــي بمــا يضمــن استدامة هــذا القطــاع.

االنتهاء مـــن إعـــداد الالئحـــة التنفيذيـــة لنظـــام امليـــاه، واعتمادها مـــن معالـــي 
الوزيـــر والتـــي تـــم مـــن خاللهـــا تطويـــر اللوائـــح التنفيذية والتراخيـــص ومعاييـــر 

الجـــودة.

الوصف واألثر : الئحة  تنفيذيــة تمكــن مــن تطبيــق النظــام وتوضــح وتفصــل مــواد 
النظــام وآليــة تطبيقهــا.

دليل اإلجراءات وشروط وضوابط حفر واستخدام آبار املياه الجوفية واستخداماتها لجميع األغراض 
ولوائح املخالفات للنظام.

الوصف واألثر : شروط وضوابط تمّكـن مــن تطبيــق النظــام وتوضــح وتفصــل مــواد 
النظــام وآليــة .تطبيقهــا فيما يتعلق بحفر اآلبار لجميع األغراض واستخدامات املياه الجوفية.

الوصف واألثر : تــم تحصيــن وردم عدد  )2,450( بئــرًا مكشــوفة وتالفة أو متهدمة فــي 
مختلــف مناطــق اململكــة ويعتبــر هــذا املشــروع مــن املشــاريع شــديدة األهمّيــة 
للحفــاظ علــى األرواح واملمتلــكات وحمايــة امليــاه الجوفيــة مــن التلــوث علمًا بــأن  

تاريــخ بدايــة املشــروع 2018/1/11م  وتاريــخ نهايــة املشــروع 2023/1/11م.
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الوصف واألثراملنجز

املشاركة يف حوكمة وتنظيم أشياب 
)مناهل( املياه الصالحة للشرب

إصدار اشتراطات ومتطلبات الترخيص 
ألشياب وصهاريج مياه اآلبار غير 

الصالحة للشرب

شروط وضوابط استخدام املياه 
السطحية وحمايتها

تراخيص حفر واستخدام اآلبار

تراخيص مزاولة نشاط حفر اآلبار

تراخيص تصدير مياه الشرب املعبأة

اعتماد معايير ومواصفات أنواع املياه 
املختلفة

وضع آلية جديدة تتضمن املسار اإلجرائي ملزاولة نشاط األشياب )املناهل( املياه الصالحة للشرب. 
تتولى الوزارة إصدار املوافقات ىلع املصدر املائي)اآلبار( وكميات املياه املنتجة كجزء من تخطيط 

العرض والطلب.

الوصف واألثر : إصــدار قــرار وزاري لتنظيــم نشــاط األشــياب غير الصالحــة للشــرب وصهاريج 
نقل املياه.

اشتراطات تمّكـن مــن تطبيــق النظــام وتوضــح وتفصــل مــواد النظــام وآليــة تطبيقهــا 
فيما يتعلق باستخدامات أشياب املياه الجوفية غير الصالحة للشرب لجميع األغراض.

الوصف واألثر : لوائــح  تنفيذيــة تمّكـن مــن تطبيــق النظــام وتوضــح وتفصــل مــواد 
النظــام وآليــة تطبيقهــا فيما يتعلق باستخدام املياه السطحية وحماية حرمها .

تم إصدار عدد ) 1111 ( رخصة إلكترونية لحفر بئر عبر موقع الوزارة ملختلف األغراض صناعي ) 8 ( 
بئرًا، زراعي ) 827 ( بئرًا، بلدي ) 276 ( بئرًا، أخرى ) 2 ( بئر، وتم رفض ) 77 ( طلب رخصة ملخالفتها 

االشتراطات.

الوصف واألثر : تلبيــة الطلــب املتزايــد فــي القطاعــات املختلفــة واملوافقــة إلكترونيًا علــى 
املصــدر املائــي، مــع مراعــاة املحافظــة علــى مصــادر امليــاه.

تم إصدار عدد ) 110 ( ترخيص ملزاولة نشاط حفر اآلبار.
تم إلغاء عدد ) 10 ( ترخيص ملزاولة نشاط حفر اآلبار

الوصف واألثر : إصدار رخص مزاولة نشاط مقاولي حفر اآلبار )األنبوبية، واليدوية( إلكترونيًا.
حصر معدات وأجهزة الحفر وتجميع بياناتها يف قاعدة بيانات رئيسية.

تم إصدار عدد )19( رخصة تصدير مياه الشرب املعبأة.

الوصف واألثر : تحديد آلية إصدار تراخيص التصدير بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة.
تنظيم عملية تصدير مياه الشرب املعبأة للحفاظ ىلع املوارد املائية.   

زيــادة حجــم االستثمارات الخارجيــة للمســاهمة فــي تنميــة الصــادرات غيــر النفطيــة.
رفع مستوى التنافسية بين املصانع العاملة يف السوق. 

الوصف واألثر : اعتماد معايير ومواصفات مصادر املياه )جوفية وسطحية(. 

اعتماد معايير ومواصفات مياه الصرف املعالجة واملياه الرمادية.
العمل ىلع أن تكون معايير ومواصفات أنواع املياه املختلفة متوافقة مع نظام املياه والئحته 

التنفيذية الخاصة بمهمات الوزارة.

الوصف واألثراملنجز

مبادرة تنظيم استهالك مياه اآلبار

تتضمن مبادرة تنظيم استهالك مياه اآلبار ستة مشاريع يجري حاليًا تنفيذ مشروعين تحت الطرح 
والتي حققت تقدما يف نسبة اإلنجاز كالتالي :

1 - مشروع دراسة تحديد مستوى االستهالك الرشيد وتحديد تعرفة لالستهالك الزائد للمياه يف 
       القطاع الزراعي تحت التنفيذ وحقق نسبة إنجاز )95%(.

2 - مشروع اإلشراف ىلع تصميم وتنفيذ النظام اإللكتروني املركزي للمياه ونقل البيانات
        واإلشراف ىلع تركيب عدادات القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية تحت التنفيذ وحقق 

        نسبة إنجاز )%34(، وقد حقق املشروع يف مجال اإلشراف ىلع تركيب العدادات املستهدفة 
        يف املبادرة كالتالي:

        أ / تم زيارة 2,043 بئر للقطاعات الحضرية والزراعية والصناعية املستهدفة. 
        ب / تم فحص 1,100 عداد تم تركيبة ىلع آبار القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية

        املستهدفة. 
        ت / تم مطابقة 686 عداد للمواصفات املعتمدة من الوزارة تم تركبها ىلع آبار القطاعات 

        الحضرية والزراعية والصناعية املستهدفة. 

3 - مشروع توريد وتركيب النظام اإللكتروني ملراقبة وإدارة مقاولي حفر اآلبار ومعدات 
        الحفر يف اململكة وجاري حاليًا طرح املشروع .

الوصف واألثر : قياس استهالك مياه اآلبار عن بعد باستخدام عدادات إلكترونية لقياس االستهالك 
املائي آلبار القطاعات الزراعية والصناعية والحضرية املستهدفة ونقل وتحليل بياناتها باستخدام 
نظام إلكتروني مركزي ومقارنته باملقننات املائة املحددة لكافة االستخدامات وتحديد تعرفة 

لالستهالك الزائد عن هذه املقننات وتطوير منهجية النماذج واإلجراءات املتعلقة بتراخيص حفر 
اآلبار وإدارة ومراقبة حفر اآلبار ومعداتها وأتمتة أعمال اإلدارة العامة لتنظيم املياه بهدف رفع 

كفاءة استخدام املياه والحد من مشكلة االستهالك الجائر واملساهمة يف بناء إدارة فاعلة للمياه.

تم زيارة 2,120 بئر تم مطابقة 765تم فحص 1,136 عداد

نسبة إنجاز مشروع دراسة تحديد 

مستوى االستهالك الرشيد

95%
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أهم إنجازات املؤشرات لعام 
2021 م

التركيز ىلع العميل
االستمرار يف تحسين أداء الفوترة والتميز يف القراءة واإلصدار

التركيز ىلع العميل
االستمرار يف تحسين إدارة شكاوى العمالء

الــمـالحــظـــاتالـمـؤشـــر 2019202020212021 VS 2020
وحدة

القياس

رضا العمالء

الشكاوى

كمية اإلمداد

جودة املياه

تغطية املياه

تغطية الصرف

التحصيل

املياه املعالجة اإلجمالية

املياه املعالجة ثالثيًا

فاقد املياه

رضا املوظفين

مؤشري تغطية املياه والصرف يعتمد قياسهما ىلع عدد السكان الوارد من هيئة 
اإلحصاء واما حسابها بناء ىلع عدد السكان املبني ىلع العرض والطلب فنسب 

التغطية لعام 2021 للمياه هي 85.60 % و للصرف الصحي 59.01 %

نمو الفواتير املصدرة من 23.42 مليون فاتورة عام 2020 )شاملة لفواتير قديمة( إلى أكثر من 24 مليون 
فاتورة عام 2021م )تشمل فقط فواتير 2021( و التحسن يف القراءات الفعلية إلى أكثر من 99 % يف ديسمبر 

2021م مقارنة بـ 90.4 % يف عام 2020

  ارتفاع ملحوظ يف نسبة الشكاوى بسبب ارتفاع الفواتير من إجمالي الفواتير املصدرة %2.01+ نظرًا لـ 

• تحسن الفوترة بناًء ىلع قراءات فعلية بأكثر من 10+ % خصوصًا يف املديريات ساهم يف ارتفاع شكاوى الفواتير.
• منع إصدار أكثر من فاتورتين تقديريتين خالل 12 شهر أدى إلى زيادة الفواتير املحتجزة.

• زيادة فعالية التحصيل حيث ارتفعت أوامر الفصل املنفذة بنسبة %130 مقارنة بالعام املاضي ساهم يف ارتفاع شكاوى الفواتير.
• إلغاء تنفيذ التسويات بسبب التسربات يف عقار العميل أدى إلى ارتفاع شكاوى الفواتير املكررة حيث أن 47 % من شكاوى 

  الفواتير املستلمة خالل العام الحالي هي شكاوى مكررة لنفس العميل.
• إضافة قنوات جديدة للعمالء )مثال: تطبيق شركة املياه( ساهم يف تسهيل عمليات رفع الشكاوى.

%

عدد

مليون م3/يوم

%

%

%

مليار ريال سعودي

مليون م3/يوم

%

%

%

% 55

721.285

9.6

% 95.67

% 82.69

% 56.65

4.34

4.94

% 74.8

% 40.8

% 64

% 59

643.097

9.9

% 96.77

% 83.88

% 58.13

4.44

5.11

% 79.38

% 40.12

% 66

% 61

778.662

9.8

% 94.30

% 86.33

% 59.51

5.78

5.14

 % 86.26

%39.92

% 76

% 3.4

% 21.08

% -1.70

% -2.55

% 2.9

% 2.4

% 30.2

% 0.6

% 8.7

% -0.5

N/A

 

تحسن الفوترة بناًء ىلع قراءات فعلية بأكثر من %10+ خصوصًا يف املديريات ساهم يف ارتفاع شكاوى الفواتير
منع إصدار أكثر من فاتورتين تقديريتين خالل 12 شهر أدى إلى زيادة الفواتير املحتجزة

إلغاء تنفيذ التسويات بسبب التسربات يف عقار العميل أدى إلى ارتفاع شكاوى الفواتير املكررة

انخفاض طفيف نظرًا لتأثير الفترة الشتوية و الصيانة املجدولة يف الربع األول للعام الجاري ما بعد تأثير الجائحة
تأخر دخول بعض مشاريع تشغيل محطات املصادر 

مراجعة البيانات التاريخية وتجويد آلية االختبارات يف املنطقة الشرقية كان له األثر الرئيسي يف انخفاض نسبة جودة 
املياه مقارنة بالعام املاضي

التحصيل غير شامل للتسويات الحكومية

وصلت اىلع كمية معالجة يف شهر ابريل 2021 الى 5.21  مليون م3/يوم

وصلت اىلع نسبة معالجة ثالثيا يف شهر يونيو 2021 إلى 87.42 %

تم إضافة معايير أكثر شمولية تقيس معدل ارتباط املوظفين

VS 2020 2019202020212021الـمـؤشـــر
وحدة

القياس

عدد العمالء
الحسابات النشطة 

االلتزام الشهري يف اإلصدار

القراءات الفعلية

ألف

%

%

2,020

% 89.7

% 73.2

2,046

% 98.01

% 90.41

2,087

% 95.88

% 99.05

% 2.0

% -2.2

% 9.6

VS 2020 2019202020212021الـمـؤشـــر
وحدة

القياس

عدد الفواتير املصدرة

الشكاوى 
لكل 1000 توصيلة

مليون

الف لكل توصيلة

21.43

363

23.42

318

24.45

377

% 4.4

% 18.63
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بالرغم من ارتفاع مدة اإليصال للمياه يف 2021 مقارنة بالعام املاضي إال إنه حقق رقما أفضل من املستهدف ضمن مستهدفات دليل الخدمة )24.9 يوم مقابل 30 يوم(
أسباب ارتفاع مدد اإليصال بشكل عام يعود إلى :

•   تحول بيانات املديريات من يناير - 21 من اإلدخال اليدوي إلى األنظمة.
•   عقود التركيب التي بدأت من يناير - 21 مشروطة بسداد الرسوم من العمالء )غير مرتبطة بميزانية العقود(.

•   بدء تنفيذ مشروع إيصال يف أغسطس 2021 ومعالجة الطلبات املتأخرة.

1  - مصدر بيانات التحصيل هو نظام حياة وهي غير شاملة للتسويات الحكومية 
2 - البيانات املالية املعروضة هي قوائم غير مدققة وتستند إلى بيانات مالية غير مدققة لفترات سابقة. األرقام قابلة للتغيير بمجرد املوافقة ىلع القوائم املالية. قد 

     تختلف األرقام املالية املدققة بشكل كبير عن تلك الواردة يف تقارير اإلدارة.
3 - القوائم املالية ليست متوافقة مع املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ألن التحول إلى املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية يخضع ملوافقة التدقيق.

4 - تم دمج القطاع الشمالي الغربي مع شركة املياه الوطنية اعتباًرا من 1 نوفمبر 2020، وبالتالي تم ادراج األرصدة االفتتاحية والنتائج الالحقة لعملياتها اعتباًرا من تاريخ 
     الدمج.

5 - تم دمج القطاع الشرقي ومديريات الرياض مع شركة املياه الوطنية اعتباًرا من 1 مارس 2021، وبالتالي تم ادراج األرصدة االفتتاحية والنتائج الالحقة لعملياتها اعتباًرا 
     من تاريخ الدمج.

6 - تم دمج القطاع الجنوبي ومديريات مكة املكرمة مع شركة املياه الوطنية اعتباًرا من 1 يوليو 2021 باإلضافة الي القطاع الشمالي اعتباًرا من 1 نوفمبر 2021، وبالتالي 
     تم إدراج األرصدة االفتتاحية والنتائج الالحقة لعملياتها اعتباًرا من تاريخ الدمج.

7 - املخصصات األخرى من الفترات السابقة وذلك بانتظار االنتهاء من التدقيق، باإلضافة الي واملخصصات األخرى بالقطاعات املندمجة حديثا الي الشركة والتي قد تؤثر 
     بشكل كبير ىلع البيانات املالية، حيث إن تحديد تلك األحكام وما يتصل بها يف تقييم مستمر.

8 - لم يتم االخذ يف االعتبار إعادة هيكلة راس املال وبانتظار املوافقة ىلع القوائم املالية املدققة 2018. 
8 - لم يؤخذ يف االعتبار التأثير النهائي ملشروعي املبادرتين الرئيسيتين لتطهير البيانات املالية القديمة وإعادة بناء سجل األصول الثابتة لعام 2018 وما بعده. وسوف 

ينعكس ذلك عند االنتهاء من عمليات التدقيق للسنوات ذات الصلة.

• وصلت الشركة ألىلع عدد ساعات ضخ شهريًا الى 20.7 ساعة يف اليوم يف شهر نوفمبر 2021 ويمثل
  20.5 ساعة / اليوم املتوسط السنوي

• تعود أسباب االنخفاض يف كميات اإلمداد مقارنة بالعام املاضي إلى:
• انخفاض طفيف نظرًا لتأثير الفترة الشتوية و الصيانة املجدولة يف الربع األول للعام الجاري ما بعد تأثير الجائحة.

• تأخر دخول بعض مشاريع تشغيل محطات املصادر. 
   1 - مؤشري تغطية املياه والصرف يعتمد قياسهما ىلع عدد السكان الوارد من هيئة اإلحصاء واما حسابها بناء ىلع عدد السكان املبني ىلع العرض 

        والطلب فنسبة التغطية للمياه هي 85.60 % ونسبة التغطية للصرف الصحي 59.01 % .

الـمـؤشـــر

الـمـؤشـــر

2019

2019وحدة

2020

2020

2021

2021

2021 VS 2020

2021 VS 2020

وحدة
القياس

وحدة
القياس

مدة إيصال خدمة املياه 

مدة إيصال خدمة الصرف الصحي 

توصيالت املياه املنفذة

توصيالت الصرف الصحي املنفذة

التحصيل 1

اإليرادات 23456789 

يوم

يوم

مليون 

مليون

مليار ريال سعودي

مليار ريال سعودي

20

26

2.262

1.459

القطاع

الشركة 

4.34

3.36

21.5

23.2

2.334

1.520

4.44

3.56

24.9

40.6

2.409

1.559

5.78

4.50

% 15.92

% 74.52

% 3.2

% 2.6

% 30.2

% 26.4

الـمـؤشـــر

الـمـؤشـــر

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2021 VS 2020

2021 VS 2020

وحدة
القياس

وحدة
القياس

كميات اإلمداد

ساعات الضخ

تغطية املياه 1 

تغطية الصرف الصحي 1

إجمالي عدد املشاريع

قيمة املشاريع 

عدد املشاريع املتعثرة

نسبة املشاريع املتعثرة

مليون م3/ يوم

ساعة/يوم

%

%

عدد

مليار ريال سعودي

عدد

%

9.6

18.04

82.7%

56.7%

1,041

51.2

53

% 5.09

9.9

19.4

% 83.88

% 58.13

838

40.4

27

% 3.22

9.8

20.5

% 86.33

% 59.51

630

33.6

96

% 15.24

% 1.7

% 5.6

% 2.9

% 2.4

% -24.8

% -16.8

ال يمكن املقارنةالختالف املعايير

ال يمكن املقارنةالختالف املعايير

التركيز ىلع العميل
االستمرار يف تحسين مدة إيصال خدمات املياه والصرف الصحي

التميز التشغيلي
االستمرار يف تحسين إمداد املياه وتغطية املياه والصرف

التميز التشغيلي
املشاريع

اإلستدامة املالية 
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الـمـؤشـــر

الـمـؤشـــر

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2021 VS 2020

2021 VS 2020

وحدة
القياس

وحدة
القياس

املشاريع املتأخرة

املشاريع املتوقفة

إجمالي املشاريع املنجزة

قيمة املشاريع املنجزة

شبكات مياه

شبكات صرف صحي

عدد

عدد

عدد

مليار ريال سعودي

كيلو متر

كيلو متر

66

12

256

8.8

121,357

43,728

27

5

225

7.4

124,535

45,229

71

10

254

12.06

126,441

46,106

2021الـمـؤشـــر وحدة
القياس

مشاريع مياه )املكتملة(

مشاريع صرف صحي )املكتملة(

مشاريع مساندة )املكتملة(

إجمالي املشاريع )املكتملة(

عدد

عدد

عدد

عدد

144

107

3

254

% 163

% 100

% 12.9

% 63.0

% 1.5

% 1.9

التميز التشغيلي
املشاريع

التركيز ىلع املوظفين
الشركة

ارتفاع نسبة املشاريع املتعثرة بنسبة 15.24 % مقارنة ب %3.22 عام 2020م نظرًا لتغير طريقة حساب معادلة املشاريع املتعثرة باإلضافة لـ:
• تطلبت عملية الدمج وجود مرحلة انتقالية لحين تغيير اإلجراءات واألنظمة، أثر ذلك ىلع صرف مستحقات املقاولين، وتأخر اعتماد بعض التمديدات وأوامر 

  املغايرة بسبب تأخر تفعيل لجان املفاوضات والترسية وقد انعكس ذلك ىلع أداء بعض املشاريع.
• عوائق )خارجية( خارجة عن إرادة املقاول وإدارة املشروع مثل ) إيقاف التصاريح بسبب التشوه البصري وأسباب أخرى ( .

• التعثر الغير متوقع لبعض كبار املقاولين بقطاع التوزيع واملرتبطين بأكثر من مشروع.

• وصلت الشركة ألفضل كميات مياه صرف معالجة يف شهر ابريل 2021 حيث بلغت 5.21 مليون م3 يف اليوم علمًا أن 5.14 مليون م3/اليوم يمثل املتوسط 
  السنوي

• وصلت الشركة ألفضل نسبة كميات مياه صرف معالجة ثالثيًا يف شهر يونيو 2021 حيث بلغت نسبة املعالجة الثالثية 87.4 % علمًا أن 86.26 % يمثل املتوسط 
  السنوي

• وصلت الشركة ألقل نسبة مياه غير معالجة من املياه املجمعة يف شهر أغسطس حيث وصلت إلى نسبة 0 %

بيانات 2020 & 2021 تشمل املديريات املندمجة

إضافة 11 محطة جديدة ملحطات معالجة مياه الصرف 
الصحي بسعة  532,721 م3 / يوم.

إضافة 4 محطات جديدة ملحطات تنقية املياه بسعة 
64,772 م3 / يوم.

استمرار التوسع يف البنية التحتية حيث بلغت نسبة النمو 
يف أطوال شبكات املياه 1.5% ويف أطوال شبكات الصرف 

الصحي 1.9% حتى ديسمبر 2021

الـمـؤشـــر

الـمـؤشـــر

2019

2019

2020

2020

2021

2021

2021 VS 2020

2021 VS 2020

وحدة
القياس

وحدة
القياس

مرامي الصرف الصحي

املياه املعالجة اإلجمالية

املياه املعالجة ثالثيًا

املياه غير املعالجة من املياه املجمعة

عدد املوظفين

عدد

مليون م3 / اليوم

%

%

عدد

80

4.94

% 74.8

% 1.67

6,284

36

5.11

% 79.38

% 2.16

6,612

34

5.14

% 86.26

% 0.36

9,916

% -5.6

% 0.6

% 8.7

% -83.1

% 49.97

االلتزام البيئي
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أبرز منجزات قطاع التوزيع

أبرز اإلنجازات ىلع مستوى القطاع عام 2021مأبرز اإلنجازات ىلع مستوى القطاع عام 2021م

• تحسين ساعات الضخ للعمالء والوصول إلى 20.5 ساعة / يوم مقابل 19.4 ساعة / اليوم يف 2020.

• رفع نسبة رضا العمالء عن الخدمات املقدمة من الشركة إلى 61 % يف 2021 مقارنة بـ 59 % يف 2020.

• رفع نسبة الفوترة بالقراءة الفعلية إلى أكثر من  99 % مقارنة بـ 90.4 % يف 2020 مدعومًا بتحسن ربط العدادات الذكية باألنظمة إلى أكثر من 96 % مقابل 90.9 % 

  يف 2020.

• انخفاض معدل زمن إغالق الشكاوى يف 2021 من 425 ساعة نهاية عام 2020 إلى 160 ساعة بنسبة انخفاض 62 %.

• خفض معدل أوقات االنتظار بمراكز الخدمة من 2.18 دقيقة يف 2020 إلى 0.24 دقيقة يف عام 2021.

• خفض معدل زمن الخدمة من 5 دقائق يف 2020 إلى 3 دقائق يف عام 2021.

• رفع نسبة تحديث بيانات العمالء الرئيسية من )70.1 %( يف عام 2019  إلى )77.3 %( يف 2021 ىلع مستوى قطاع توزيع املياه.

• ارتفاع نسبة العمليات املنفذة عن طريق القنوات الرقمية إلى 81 % مقارنة بـ 75 % يف 2020.

• إطالق مركز أصدقاء املياه )مركز طوارئ املياه 931( بهدف استقبال بالغات االنكسارات والتسربات والطفوحات والتأكد من جودة اإلغالق وتقليص زمن املعالجة.

• إطالق تطبيق شركة املياه الوطنية لألجهزة الذكية بأكثر من 40 خدمة لخدمة العميل مع تجربة عميل ميسرة.

• الربط مع الجهات الحكومية ذات العالقة مثل وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان )منصة بلدي – منصة إيجار – جمعية املالك(. 

• الحصول ىلع 5 رخص لتوزيع املياه وبيعها بالتجزئة والتخزين االستراتيجي وإنتاج املياه املنقاة وتجميع ونقل ومعالجة مياه الصرف.

• تصميم 31 رحلة عميل للخدمات وإطالق 10 رحالت يف النظام والقنوات الرقمية.

• إطالق خدمة الحد االستهالكي والتي تهدف لتنبيه العمالء يف حال قارب أو تجاوز الحد االستهالكي.

• اعتماد وتطبيق املقام السامي إلصدار الفواتير بشكل يومي بداًل من شهري بهدف تمكين العميل مع التعامل مع االستهالك وتوزيع الضغط ىلع قنوات الخدمة.

• تطبيق مصفوفة التصعيد اآللي ىلع شكاوى وطلبات وبالغات العمالء.

• تطوير تصميم وعرض فواتير خدمات املياه وإضافة محتويات توضيحية وفق دليل تقديم الخدمة بهدف تبسيط قراءتها وفهم املحتوى.

• تدشين مركز خدمات النزهة بالهوية الجديدة باإلضافة إلطالق خدمة مواعيد للعمالء لتنظيم زيارة مراكز الخدمة.

• إطالق خدمة صهاريج صرف صحي )بيئتي( عبر قنواتنا الرقمية لحوكمة طلبات صهاريج بيئتي يف مدينة جدة بمرحلتها األولى.

•  استبدال عدد 57,222 عداد من خالل استكمال برنامج استبدال وتركيب العدادات اإللكترونية والوصول إلى نسبة 97.8 % من العدادات اإللكترونية يف القطاعات 

    بنسبة زيادة 2.7 %. 

•   تفعيل العدادات الغير مفعلة بعدد 149,508 عداد والوصول إلى أكثر من 96 % للعدادات املرتبطة باألنظمة من خالل تسجيل العدادات الغير معروفة بنسبة زيادة 

   7.2 % منذ بداية العام 2021م.

•  استكمال برنامج تركيب مجمعات القراءة اآللية بالقطاعات بتغطية 384,842 عداد بمجمعات القراءة الثابتة، والوصول إلى نسبة 77.4 % بنسبة زيادة 18.4 % منذ 

    بداية العام 2021م.

•  االنتهاء من أعمال املسح امليداني لعدد 95 ألف عداد تمثل 95 % من العدادات الغير معروفة، وتسجيل وتحديث عدد 99 ألف عداد بإيراد محقق 34 مليون ريال 

    سنويًا.

•   إطالق مشروع إيصال لتنفيذ أكثر من 500 ألف توصيلة مياه وصرف صحي تغطي كافة مناطق اململكة حيث تم إبرام 91 اتفاقية مع 44 شركة متخصصة بقيمة

    إجمالية تقارب 3 مليارات ريال وملدة 3 سنوات مما يساهم يف تقليص مدد تنفيذ التوصيالت املنزلية وزيادة نسب التغطية.

•  البدء يف تشغيل مشروع إيصال املياه املحالة ملحافظة الخرج بقيمة 539 مليون ريال والذي يجري العمل ىلع استالمه ابتدائيًا لخدمة أكثر من 430 ألف مستفيد.

•  إطالق نظام إدارة الصهاريجTMS  يف عدد 185 محطة تعبئة والتي يعادل إنتاجها 647 الف م3/اليوم وهو ما يمثل 81 % من الكميات املوزعة. 

•  اعتماد وتطبيق نماذج العقد املوحد للتشغيل والصيانة يف 47 عقد من عقود التشغيل والصيانة، مما ساهم يف املحافظة ىلع األصول وزيادة العمر التشغيلي 

    والكفاءة التشغيلية وتحسين التكلفة التشغيلية.

•   تم اعتماد وثيقة اإلشراف ىلع االشياب الخاصة من قبل املنظم وتم توقيعها من قبل )4( مالك من أصل )26( وجاري العمل ىلع توقيع االتفاقيات من قبل املالك

    املتبقين، علمًا بأن االتفاقية تتضمن جودة املراقبة وتقديم الخدمة وتوحيد الهوية التابعة لالشياب الخاصة.

•  اعتماد املخطط االستراتيجي واإلطار التنظيمي إلدارة األصول التشغيلية وغيرها بما يتوافق مع أهداف الشركة االستراتيجية. 

•  إدخال نظام األصولEAM   لجميع القطاع مما سيسهم يف رفع مستوى الفعالية يف إدارة األصول و ترشيد التكلفة.

•  حصر و تسجيل ٥٠ ألف أصل لوحدات األعمال يف نظام إدارة األصول تخضع لبرامج الصيانة الوقائية بناًء ىلع املعايير الفنية املعتمدة.

•  تطبيق نظام اإلسناد الذكي إلدارة األنشطة امليدانية الخاصة بالتشغيل والصيانة.

•  تخفيض محفظة السقيا املجانية بما يقارب )239( مليون ريال وخفض الكميات بمقدار )34( مليون متر مكعب. 

•  إعداد وترسية اتفاقيات لإلشراف ىلع تنفيذ التوصيالت املنزلية )مياه/صرف( بعدد 13 اتفاقية بغرض تحسين األداء ومراقبة جودة تنفيذ التوصيالت املنزلية.

•  تطوير وبناء اتفاقيات التواصل مع الشريك االستراتيجي ) املؤسسة العامة لتحلية املياه ( من خالل بناء منصة »إمداد«، وبناء آلية ملطابقة الكميات املستلمة.

•  رفع عدد األصول املسجلة من )1.5( مليون أصل يف نهاية 2020 إلى )3.2( مليون أصل بنهاية 2021.

اإلنــجــــاز     /    التميز التشغيلياإلنــجــــاز     /    التركيز ىلع العميل
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• الهندسة القيمية
   • تمت دراسة عدد )39( مشروع. 

   • نتج عن ذلك وفورات بأكثر من )170( مليون ريال.

• توريد وتركيب )18( محطة مدمجة ونقل وتشغيل محطتين معالجة إلغالق )28( مرمى للصرف الصحي
• مراجعة واعتماد مستندات الطرح وأوامر املغايرة واملواد

   • عدد )285( أمر مغايرة.

   • عدد )100( مستندات طرح. 

   • عدد )148( طلب اعتماد.

• تطوير وتوحيد وتحديث املواصفات الفنية ملرافق ومنشآت خدمات املياه والصرف الصحي
   • تطوير وتوحيد وتحديث املواصفات الفنية ملرافق ومنشآت خدمات املياه والصرف الصحي ) محطات املعالجة ومنظومة إعادة االستخدام ومحطات التنقية 

     ومحطات الضخ(.

   • إضافة مواصفات تبطين الخزانات لكود البناء السعودي.

   • املشاركة ضمن الفريق الفني الذي يضم مختلف القطاعات الحكومية واألكاديمية والشركات الحكومية لوضع وإعداد املواصفات القياسية السعودية ملواد البناء 

     البوليمرية املصدر، بهدف دعم فرص برنامج استدامة الطلب ىلع النفط )محليًا وعامليًا(.

• تطوير وتوطين تقنيات محطات املعالجة 
.KAUST اعتماد مشروع بحثي ملعالجة مياه الصرف بتقنية الحمأة املحببة مع •   

.KACST تطوير نموذج عمل خاص بـ)6( محطات معالجة تعمل بتقنية النانو بالتعاون مع •   

• اكتمال تنفيذ واستالم  254 مشروع بقيمة إجمالية تتجاوز 12 مليار ريال مقارنة بخطة إنجاز املشاريع للعام 2021 والتي كانت تستهدف إنجاز عدد 217 مشروع بقيمة 

   إجمالية 11.2 مليار ريال.

•  تمت معالجة وضع عدد 183 مشروع متعثر بقيمة 9.4 مليار ريال،  كما تمت معالجة وضع 92 مشروع مسحوبة بقيمة 5.3 مليار ريال.

•  تم إضافة 4 محطات لتنقية املياه بسعة 64,772 م3/اليوم وكذلك إضافة 11 محطة ملعالجة الصرف الصحي بسعة 532,721 م3/اليوم.

•  توقيع االتفاقية اإلطارية للشراكة االستراتيجية مع شركة أم القرى للتنمية واإلعمار )إحدى الشركات التابعة لصندوق االستثمارات العامة(، لتنفيذ وتقديم خدمات 

    املياه الشرب والصرف الصحي ملشروع طريق امللك عبدالعزيز »مسار« بسعات تصميمية تقدر ب )109( ألف م3/يوم ملياه الشرب، و)139( ألف م3/يوم للصرف 

    الصحي، بإجمالي تكاليف قدرها )495( مليون ريال سعودي. وتعتبر من أكبر االتفاقيات قيمة لدعم التطوير العقاري ودعم الخدمات اللوجستية.

•   اعتماد الخطة الخمسية للمشاريع الرأسمالية لقطاع التوزيع بتكاليف تجاوزت 148 مليار ريال من قبل فريق العمل املشترك مع مركز كفاءة اإلنفاق.

•   توقيع اتفاقية مستوى الخدمة )SLA( للتوصيالت املنزلية مع املطورين العقاريين: )شركة إدارة للتنمية والتطوير، شركة ساني العامرية، شركة املزيني( والتي 

    تهدف إلى رفع كفاءة وجودة مشاريع البنية التحتية وسرعة تقديم الخدمات للمستفيدين، وتفادي التشوه البصري.

•   الحصول ىلع موافقة املقام السامي ىلع حزمة املشاريع امللحة بقيمة )9.67( مليار ريال والتي ترتبط باستقبال كميات مياه التحلية من محطات التحلية الجاري 

    تنفيذها عن طريق القطاع الخاص وكذلك محطات الصرف الصحي وسوف تسهم تلك املشاريع برفع نسبة التغطية للمياه والصرف الصحي وتحسين جودة املياه 

    ومعالجة الضرر البيئي. كما تم الحصول ىلع موافقة وزارة املالية واملركز الوطني إلدارة الدين ىلع تمويل الحزمة األولى بقيمة )3.18( مليار ريال.

•  تحقيقًا لبرامج تكاملية القطاع ومشاركة القطاع الخاص ورفع التنافسية وتحسين الجودة:

    - تم دمج وتوحيد جميع القطاعات تحت مظلة شركة املياه الوطنية.

    - اكتمال ترسية وتوقيع عقود اإلدارة للقطاع األوسط، والشرقي والشمال الغربي ، وترسية عقد القطاع الجنوبي ، تم توقيع عقد القطاع الجنوبي يف فبراير 2022 .

•   توقيع عقد محطة الصرف الصحي املستقلة يف املدينة املنورة بسعة إجمالية تصل 375 الف م3 / اليوم.

•   توقيع عقد محطة الصرف الصحي املستقلة يف تبوك بسعة إجمالية تصل إلى 90 الف م3 / اليوم.

•   توقيع عقد محطة الصرف الصحي املستقلة يف بريدة بسعة إجمالية تصل إلى 150 الف م3 / اليوم.

•   مشاركة القطاع الخاص بطرح عقود التشغيل والصيانة طويلة األجل LTOM ملحطات املعالجة الكبيرة )منفوحة يف الرياض، حدا وعرنة يف مكة املكرمة، املطار 

     والخمرة يف جدة( بطاقة إجمالية 2.19 مليون م3/يوم.

• تحسن املتوسط اليومي لكميات املعالجة اإلجمالية من 5.11 مليون متر مكعب يوميًا عام 2020  إلى 5.14 مليون متر مكعب يوميًا حتى نهاية عام 2021.

• رفع الضرر البيئي بزيادة كميات املياه املعالجة ثالثيًا والوصول إلى أكثر من 86 %، وخفض نسبة املياه الغير معالجة والوصول إلى أقل من 0.4 %. 

• زراعة أكثر من 1,233,021 شجرة ضمن مبادرة املساهمة يف تنمية القطاع النباتي. 

اإلنــجــــاز     /    الـمـشـاريــعاإلنــجــــاز     /    التميز التشغيلي

اإلنــجــــاز     /    قـطـاعـات مـتـكـامـلـة
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•  تحقيق وفر يف التكاليف الرأسمالية يزيد عن 1.5 املليار ريال، كما تم ترشيد النفقات التشغيلية بمبلغ 208 مليون ريال.

•  نتيجة تطبيق عدد من املبادرات لرفع كفاءة التحصيل تم تحقيق 5.78 مليار ريال يف 2021 بنمو 30.2 % مقارنة بالعام املاضي )4.44 مليار ريال(، وتجاوز املستهدف 

   )5.6 مليار( بنسبة 3.6 %. 

•  إغالق القوائم املالية لعام 2017م و2018م وفق املعايير املحاسبية وجاري العمل ىلع إنهاء إصدار القائمة املالية لـ 2019.

•  تم تخفيض املخزون بمقدار 45 مليون ريال سعودي من خالل استخدامه يف الشركة دون أية عمليات تخريد او بيع باملزاد. 

•  تم عمل جميع املصادقات مع وزارة البيئة واملياه والزراعة ىلع الباب الثالث والباب الرابع من عام 2008 - 2020م.

•  تم عمل الربط النهائي للزكاة منذ تأسيس الشركة حتى عام 2020م بدون أي مشاكل

•  تم الحصول ىلع املوافقة بمعالجة مبلغ بحدود 57 مليار حتى نهاية عام 2020م كدعم إليرادات شركة املياه الوطنية.

•  تم االنتهاء من مقاصة أرصدة كبار الشخصيات البالغة 1.3 مليار ريال بموافقة وزارة املالية.

•  تم معالجة تآكل رأس مال الشركة من الخسائر املتراكمة واملقدرة بحدود 22 مليار.

•  تم االنتهاء من مقاصة وتسوية جميع الحسابات الحكومية حتى نهاية عام 2019م والبالغة تقريبًا 2,5 مليار ريال عبر مقاصة 1,2 مليار )إرث الصرف ىلع األعمال 

   التشغيلية من اعتمادات املشاريع الرأسمالية( مع وزارة املالية واستالم املبلغ املتبقي نقدًا.

•  تم االنتهاء من معالجة ودفع كافة املستحقات العالقة لدى الشركة كما يف نهاية عام 2016م بمبلغ إجمالي 3.5 مليار ريال ماعدا املستحقات التي عليها مالحظات 

   )يبلغ إجماليها 79 مليون ريال(

•  قامت الشركة باالنتهاء من دفع كافة املستحقات املستلمة يف اإلدارة املالية للمقاولين منذ بداية 2017 وحتى تاريخه ما عدا املستحقات التي عليها مالحظات )تم 

   دفع 23.5 مليار ريال حتى تاريخه(

•  تطورت األرباح قبل الزكاة والضرائب واالستهالك بنسبة 161 % من عام 2016م حتى نهاية عام 2020م، وذلك يعود بشكل أساسي إلى ترشيد النفقات التشغيلية.

•  بناء القدرات القيادية بقطاع التوزيع من خالل استقطاب ) 77 ( قيادي، واالستمرار يف تطوير الكفاءات الحالية واملحافظة عليها من خالل تعيين عدد )237( موظف 

   ىلع وظائف إشرافية عن طريق برنامج التوظيف الداخلي. 

•  تقنين تكاليف املوظفين السنوية بمبلغ )45( مليون ريال بما نسبته )3.4 %( من تكاليف الرواتب نتيجة انضمام 177 موظف لبرنامج عرفان والذي يساهم يف رفع 

   كفاءة املنظمة.

•  رفع نسبة املشاركة للمرأة يف القوى العاملة من )1.9 %( إلى )3 %( بتوظيف عدد )81( موظفة.

•  تدريب 73 % )1515 موظف( من إجمالي عدد موظفي الشركة )2071 موظف(.

•  مشروع تدريب الخريجين والخريجات وإنجاز املشروع بنسبة 90 % باإلضافة لتدريب املوظفين املعارين. 

•  إتمام انضمام عدد 177 موظف لبرنامج عرفان 2020م وتحقيق خفض سنوي بقيمة 45 مليون ريال.

•  اعتماد الهياكل التنظيمية ىلع مستوى القطاعات وتسكين موظفي الشركة يف القطاعات باإلضافة لتسكين املوظفين املعارين يف القطاعات املندمجة.

•  رفع نسبة أتمتة العمليات يف املوارد البشرية من 54 % إلى 70 % من خالل أتمتة عدة إجراءات تخص الرواتب وخدمات املوظفين.

•  اعتماد عدد )6( سياسات تساهم يف رفع مستوى حوكمة األعمال واالرتقاء بمؤشر الرقابة الداخلية للشركة وذلك يف إطار عمل حوكمة الشركة.

•  اكتمال تحديد وتحليل املخاطر ومناقشتها مع جميع األطراف ذات العالقة وتغطية قطاع توزيع املياه بنسبة 100 %.

•  رفع مستوى االلتزام بالضوابط االساسية الخاصة بهيئة األمن السيبراني والحصول ىلع 68.81 % من خالل بناء قدرات األمن السيبراني داخل الشركة. 

•  تحديد 938 متطلب التزام ىلع مستوى الشركة مستمدة من 30 تشريع خارجي. كما تم اعتماد خطة مراقبة االلتزام لـ 3 سنوات للتقييم الذاتي واالختبار املستقل.

•  تم إعداد جدول زمني للتجارب االفتراضية يتضمن 24 فرضية ىلع مستوى القطاع شاملة لألحداث املؤثرة ىلع استمرارية األعمال ) تشغيلية، تقنية( ىلع مستوى 

   القطاع تم تنفيذ 8 فرضيات وفق الخطة.

•  تم العمل ىلع عدد 1,060 مستند سياسات وإجراءات وأطر عمل ونماذج )إنشاء، تحديث، مراجعة(. كما تم استالم 361 طلب تغيير ىلع أنظمة الشركة اإللكترونية.  

•  إدارة مشروع تطبيق 4 مواصفاتISO  يف املركز الرئيسي ووحدة أعمال الرياض وجدة مع 11 محطة مياه وبيئة ومطابقة 180 بند مع املواصفات.

•  إنهاء الهيكل التنظيمي إلدارة أمن املعلومات وفق متطلبات هيئة األمن السيبراني.

•  االنتهاء من جميع التقييمات األمنية ملوسم الحج واستكمال موسم حج 1442 هـ آمن متطابقًا مع مواصفات و متطلبات هيئة األمن السيبراني

•  إتمام 35 اختبارًا اختراق و 80 فحص ثغرات وإتمام 4 تقييم مخاطر للمركز الرئيسي و وحدات األعمال.

•  تم التعامل مع 33 تحذير مصدر من قبل هيئة األمن السيبراني.
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•  إبرام عدد من االتفاقيات التمويلية بقيمة إجمالية )976.2( مليون ريال مع كل من:

   - شركة القدية لالستثمار. 

   - هيئة تطوير بوابة الدرعية. 

   - شركة أم القرى للتنمية واألعمال. 

   - وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان.

•  توقيع اتفاقية لتوريد املياه املعالجة إلى شركة أرامكو السعودية »مشروع الجافورة، واتفاقيات لتوفير خدمات مياه الشرب مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية 

   وأمانة مدينة الرياض ملشروع حدائق امللك عبدالل العاملية )املرحلة الثالثة(.

•  إتمام اتفاقية تبادل البيانات مع الهيئة العامة للعقار لتسجيل وجمع البيانات والربط اإللكتروني بين شركة املياه الوطنية والهيئة العامة للعقار.

•  خفض املخزون بحوالي 50 مليون ريال وتجنب شراء 12 مليون ريال عن طريق مراجعة طلبات الشراء للتشغيل والصيانة من األصناف مخزنية.

•  تضمين املحتوى املحلي يف + 75 مشروع تحت الطرح بقيمة محتوى محلي تقديرية + 7 مليار ريال.

•  وصول املحتوى املحلي لشركة املياه الوطنية لـ51 % مقارنة باملستهدف 50 %.

•  طرح عدد )1,227( خالل 2021 بمجموع تقريبي )15.6 مليار ريال سعودي(.

•  ممكن أساسي لعملية الدمج للقطاعات بما يخص سالسل اإلمداد وذلك يتضمن نقل أكثر من 1,800 عقد بما قيمته أكثر من 15 مليار.

•  التحقق امليداني واستكمال الوصف بما يقارب 10.5 ألف صنف من اصناف املخزون للمديريات املندمجة حديثًا  )حوالي 140 % من املستهدف(.

•  إطالق برنامج املحتوى املحلي لشركة املياه الوطنية )تعزيز( وإطالق حملة داخلية وخارجية للتعريف بالبرنامج مع عمل ورش تدريبية لإلدارات واملقاولين.

•  دمج أنظمة 11 مديرية ىلع منصة تخطيط موارد املؤسسات ERP ويف منصة سداد.

•  اكتمال الحصول ىلع جائزة األيزو 22301 

.)Agile إطالق تطبيق الشركة للخدمات اإللكترونية )استخدام منهجية  •

•  الدعم الفني يف عملية الربط مع الجهات الحكومية ذات العالقة كوزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان )منصة بلدي – منصة إيجار – جمعية 

   املالك(

•  تطبيق )مشروع التعايف من الكوارث، إدارة الصهاريج، نموذج تكاليف املشاريع، نظام الدفع Apple Pay، حل إدارة بيانات العدادات، RPA، الفواتير اإللكترونية 

   املتوافقة مع GAZT، حل إدارة القوى العاملة، منصة تاتابوا للمراسالت، نظام الحضور واالنصراف(.

.E-PROCESS تجديد نظام املصادر و منصة العملية اإللكترونية  •

.ERP فصل دفاتر وحدتي مكة والطائف يف نظام الـ  •

•  تنفيذ نظام إدارة املعلومات املختبرية يف 55 مختبرًا.

•  تنفيذ عملية الصيانة الوقائية يف وحدات املعالجة املركزية.

•  اكتمال مشروع BAWSALA الذي يدمج إدارة األداء والتخطيط وامليزانية يف منصة واحدة قابلة للتوسع. 

•  تم تسليم استراتيجية زمزم بنجاح وحصلت ىلع املوافقة عليها من قبل اللجنة اإلشرافية. 

•  إدارة مراحل مهمة يف مشروع حسابات موازنة املياه بما يف ذلك )االنتهاء من االتفاقات التجارية، وإطالق مذكرة WBA، محركات القيمة، توقعات خطة العمل، .. 

   الخ(

•  إعداد وإدارة ورشة عمل الستعراض أداء القطاعاتNWC  يف املنتدى السنوي برئاسة معالي وزير املياه والبيئة كما تم عقد 4 منتديات رئيسية ملناقشة األداء مع 

   أكثر من 6 منتديات ثانوية.

.CEDA قيادة مبادرة الستعراض رحلة الشركة يف السنوات الخمسة املاضية مع املجلس االقتصادي  •

•  إطالق حملة توعية حول االستراتيجية يف جميع أنحاء الشركة تساعد ىلع إثراء املعرفة حول االستراتيجية ومحتواها. 

.Operating module إطالق وقيادة مشروع النموذج التشغيلي  •

اإلنــجــــاز     /    الـشـراكـات االسـتـراتـيـجـيـة

اإلنــجــــاز     /    سـلـسـلـة اإلمـــداد

اإلنــجــــاز     /    تـقـنـيـة الـمـعـلـومـات

اإلنــجــــاز     /    االسـتـراتـيـجـيـة وتـخـطـيـط األعـمـال
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1 / الصعوبات واملقترحات
اإلجراءات التصحيحية والدعم املطلوب مسببات التحدي املنطقة املتأثرة املسؤولموقعهنوع التحديشرح التحدي

عدم توفر التكاليف واالعتمادات 
الالزمة للوصول إلى مستهدفات 
الرؤية يف تغطية خدمات املياه 

والصرف

حذف وخفض تكاليف معتمدة 

لبعض البنود واملبادرات

محدودية سعات الخزن االستراتيجي

غياب التكامل يف التخطيط 

االستراتيجي يف املشاريع الكبرى

تقادم شبكات املياه مما يؤدي إلى 

ارتفاع نسبة فاقد املياه الفني 

صعوبة توفر األراضي لتنفيذ محطات 

الصرف الصحي ومحطات الضخ 

والرفع والخزنات التشغيلية ملواكبة 

النمو العمراني السريع

ضعف اإلقبال يف التنافس ىلع 

العقود املطروحة ملشاريع 

عقود التشغيل والصيانة طويلة 

األجل ومشاريع خفض الفاقد من 

املقاولين املحليين

تحديات الشؤون 

املالية واملشتريات

تحديات الشؤون 

املالية واملشتريات

تحديات األنظمة 

والتشريعات

تحديات الشؤون 

املالية واملشتريات

تحديات إجرائية

تحديات أخرى

تحديات أخرى

التوزيع

التوزيع

النقل

التوزيع

التوزيع

التوزيع

التوزيع

شركة املياه 

الوطنية

جهات اعتماد 
ميزانية املبادرات 
يف برنامج التحول 

الوطني

شركة النقل 

الجهات الراعية 

للمشاريع الكبرى 

شركة املياه 

الوطنية

وزارة الشؤون 

البلدية والقروية 

واإلسكان 

الجهات ذات 

العالقة

جميع مناطق 

اململكة

جميع مناطق 

اململكة

جميع مناطق 

اململكة

شركة املياه 

الوطنية 

جميع مناطق 

اململكة

شركة املياه 

الوطنية 

شركة املياه 

الوطنية 

عدم اعتماد ميزانيات كافية لتنفيذ 

شبكات املياه.

خفض أسقف اعتمادات مبادرات 
التحول الوطني مما تسبب بإلغاء عدد 

من املشاريع املدرجة سابقًا ضمن 
محفظة مشاريع تلك املبادرات

ضعف سعات الخزن االستراتيجي 
املطلوبة يف تغطية املناطق 

املحتاجة

عدم إشراك شركة املياه الوطنية 
يف مرحلة مبكرة من التخطيط 

االستراتيجي للمشاريع االستراتيجية 
الكبرى والتي لها أثر ىلع تغيير 

الكثافات السكانية وبالتالي ىلع 
سعات البنية التحتية للبنية التحتية 

الحالية او املستقبلية

عدم كفاية امليزانيات املعتمدة 
الستبدال شبكات املياه املتهالكة 

وفق املمارسات العاملية

ضعف الدعم لتسهيل الحصول ىلع 

أراضي تستخدم لتنفيذ محطات 

الصرف الصحي ومحطات الضخ والرفع 

والخزنات التشغيلية ملواكبة النمو 

العمراني السريع

ضعف املحتوى املحلي وحصر العقود 

محليًا

تقديم الدعم املالي مليزانيات لتغطية 

االحتياج يف تنفيذ شبكات املياه 

اعتماد ميزانيات كافية لتنفيذ مشاريع 

خدمات املياه والصرف الصحي 

توسيع نطاق الخزانات االستراتيجية 

يف املناطق املحتاجة 

مشاركة قطاع التوزيع يف بناء الخطط 

االستراتيجية للمشاريع الكبرى 

اعتماد التكاليف

التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية 

والقروية واإلسكان والهيئات امللكية 

يف املناطق من أجل تسهيل الحصول 

ىلع األراضي املطلوبة لتنفيذ محطات 

الصرف الصحي ومحطات الضخ والرفع 

والخزنات التشغيلية ملواكبة النمو 

العمراني السريع

العمل مع الجهات ذات العالقة 

الستقطاب شركات عاملية وتطوير 

املحتوى املحلي بما يتناسب مع 

استراتيجية الشركة

2 / الصعوبات واملقترحات
اإلجراءات التصحيحية والدعم املطلوب مسببات التحدي املنطقة املتأثرة املسؤولموقعهنوع التحديشرح التحدي

مصادر الطاقة االحتياطية يف حالة 
الطوارئ

تأخر تحويل السيولة املعتمدة 
للشركة لكل سنة مالية

ضعف تنوع مصادر املياه

وجود فجوة يف كميات املياه 
املتاحة للتوزيع

صعوبة الحصول ىلع بيانات هيئة 
اإلحصاء املطلوبة يف حساب بعض 

مؤشرات قطاع التوزيع

ضعف التنسيق و أتمتة اإلجراءات 
مع الجهات الخارجية

االنكشافات املرتبطة باملوارد 
البشرية

تحديات الشؤون 

املالية واملشتريات

تحديات الشؤون 

املالية واملشتريات

تحديات أخرى

تحديات أخرى

تحديات أخرى

تحديات إجرائية

تحديات إجرائية

التوزيع

التوزيع

املصادر

اإلنتاج

التوزيع

التوزيع

التوزيع

وزارة الشؤون 

البلدية والقروية 

واإلسكان ، العدل، 

هيئة العقار

وزارة املوارد 

البشرية

وزارة الطاقة

وزارة املالية

وكالة املياه يف 

الوزارة

وكالة املياه يف 

الوزارة

هيئة اإلحصاء 

العامة 

جميع مناطق 

اململكة

شركة املياه 

الوطنية

معظم مناطق 

اململكة

جميع مناطق 

اململكة

بعض مناطق 

اململكة

بعض مناطق 

اململكة

شركة املياه 

الوطنية

 ضعف تنوع مصادر الطاقة االحتياطية 
للكهرباء والتي سوف تساهم يف 
دعم و تشغيل املعدات واألجهزة 

املستخدمة يف توصيل خدمات )املياه 
-الصرف الصحي( املطلوبة

تأخر تحويل املبالغ املالية املعتمدة 
يف السيولة لدعم املستخلصات 

املالية يف الوقت املحدد 

ضعف تنوع املصادر أو محدودية 
مصادر املياه

عدم وجود كميات كافية للتوزيع 

ضعف تزويد الجهات الطالبة 
لبيانات هيئة اإلحصاء من 

االستفادة من بيانات الهيئة 

عدم وجود ربط إلكتروني مع 
الجهات الخارجية من أجل بيانات 

العمالء وتنفيذ الخدمات

عدم توفر املوارد البشرية الكافية 
لتنفيذ املشاريع الخدمية والتشغيلية 

يف منظومة قطاع التوزيع 

تقديم الدعم يف رفع كفاءة الطاقة 
وإيجاد بدائل ملصادر الطاقة من 
دورها تساهم يف تغطية العجز 

الحاصل 

تقليل فترة تحويل السيولة املعتمدة 
لتحريك عجلة الدعم ملشاريع القطاع

تقديم الدعم املطلوب لتوفير مصادر 
متنوعة يف الجهات املتأثرة

تنوع املصادر إلنتاج املياه 

ربط الجهات املحتاجة لبيانات هيئة 
اإلحصاء بنظام إلكتروني يسهل 

الوصول إلى تلك البيانات املطلوبة 
لتحقيق املستهدفات

ربط إلكتروني مع الجهات الخارجية 
من أجل خدمات املياه املقدمة 

للعمالء 

تقديم الدعم من املوارد البشرية 
لتوفير الكوادر الوطنية لتغطية 

العجز الحاصل 
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منجزات إضافية ىلع مستوى القطاع عام 
2021م )التحول الوطني(

يتضمن قطاع توزيع املياه )8( مبادرات 
ضمن برنامج التحول الوطني

األداء الزمني للمبادرات

املبادرة املتأخرة هي  زيادة املحتوى 
الرقمي لتحسين خدمات العمالء 

» يوجد طلب تغيير تحت املراجعة واالعتماد لتصبح املبادرة ىلع املسار «

1

7
8 مبادرات

متأخرة عن املسار )من 5% إلى%15( مكتملةمتأخرة جًدا عن املسار )أكثر من 15%( ىلع املسار )5% وما دون( 

منجزات إضافية

• اكتمال معالجة مالحظات فريق »التأكد من الجاهزية لتعديل التعريفة«.

• رفع نسبة والء العمالء ومدى احتمال توصيتهم الستخدام قنوات الشركة من 4 يف 2020 إلى  13 يف 2021.

• تم إصدار دليل تقديم خدمات املياه والصرف الصحي لتحديد العالقة بين شركة املياه الوطنية والعمالء.

• إعادة تصنيف شكاوى العمالء يف النظام وقنوات الخدمة.

• خفض نسبة القراءات التقديرية من 9.69 % بنهاية 2020 إلى 0.74 % يف 2021 وارتفاع نسبة أداء القراءات من 89.13 % بنهاية 2020 إلى  94.83 % يف 2021.

• املحافظة ىلع استمرار التحسن بإغالق الشكاوى خالل نفس الشهر لتصل إلى )%92( بتحسن )%19( مقارنه بالنسبة السابقة )%73( بنهاية عام 2020م.  

• ارتفاع متوسط التحصيل الشهري للعمالء الذين لم يسبق لهم السداد من 5 مليون شهريًا لعام 2020م إلى 13.7 مليون شهريًا لعام 2021م وبنسبة 174%.

• زيادة يف طلبات فصل الخدمة املنفذة لتصل إلى 856 ألف طلب من بداية العام 2021م وحتى نهاية شهر ديسمبر 2021م، مقارنة بنفس الفترة لعام 2020م والتي 

  بلغت بها كمية الطلبات 347 ألف طلب وبنسبة 146%.

• تم إطالق مبادرة صوت العميل من خالل االتصال بالعمالء الجدد )ترحيب  بالعمالء الجدد – استبيان قياس رضا العمالء(.

• بناء لوحة مؤشرات تفاعلية لقياس ما يقارب 120 مؤشر أداء عمليات العمالء.

• تطبيق مصفوفة التصعيد ىلع شكاوى وطلبات وبالغات العمالء لجميع املستويات حتى مستوى الرئيس التنفيذي بشكل آلي.

• بناء وإعادة هندسة  54 إجراء  وتوحيد اإلجراءات وتطبيق أنظمة االنتظار داخل مراكز الخدمة.

• توحيد حساب خدمة العمالء يف قنوات التواصل االجتماعي )تويتر( إلى حساب واحد بداًل من 21 حساب.

• تمكين عمالء شركة املياه الوطنية من حجز مواعيد مسبقة عن طريق القنوات الرقمية ملقابلة الرئيس التنفيذي لشركة املياه.

• أتمتة معالجة الشكاوى املرتفعة باستخدام نظام RPA  لرفع كفاءة معالجة الفواتير املرتفعة مع ضمان جودة اإلغالق.

• تنفيذ عدة مبادرات لرفع مستوى جاهزية القطاعات يف مؤشرات القراءات والفوترة والشكاوى وبيانات العمالء. 

• إنشاء مركز اتصال داخلي للتحصيل بهدف متابعة العمالء الغير منتظمي السداد وتم تحصيل 353 مليون ريال حتى نهاية ديسمبر 2021.

• توقيع عقود مع 11 مكتب لتحصيل الديون املتعثرة وتحصيل 418 مليون ريال حتى نهاية ديسمبر 2021.

• دعم عمليات خدمات العمالء بـ 278 من املوارد بشرية املؤهلة لتعزيز الصفوف الخلفية )فوترة – طلبات – شكاوى(.

• تم إطالق املرحلة األولى من مركز مراقبة عمليات العمالء باملركز الرئيس ملراقبة مؤشرات الشكاوى والطلبات.

• تم تدريب واختبار  1,575 موظف من الصفوف األمامية والخلفية ىلع دليل الخدمة لشركة املياه.

• متابعة التكامل بين أنظمة الفوترة والقراءات ومعالجة قراءة 97,891 عداد وإدخالها وفوترتها من بداية العام 2021م وحتى نهاية شهر ديسمبر 2021م.

• هيكلة نماذج طلبات الدعم الخاصة بالعدادات والقراءات وتحديث الدورات وتدريب القطاعات ىلع آلية جلب القراءات بعد تطبيق اإلصدار اليومي.

• إعداد قواعد تحديد العالقة بين املرخص لهم بنشاط تقديم الخدمة وبين املستهلكين.

• اعتماد اللجنة التوجيهية للمنظم للمعايير املقترحة ملعالجة السجالت املالية.

• اعتماد اللجنة التوجيهية للمنظم لتحديد أسعار دخول صهاريج الصرف الصحي.

• تم إطالق خدمتي اتفاقية األشياب لتسجيل عمالء خارج الشبكة وخدمة صهاريج سقيا املجانية للمناطق الغير مخدومة.

• تم اعتماد اشتراطات ومواصفات الخزان األرضي بكود البناء السعودي.

اإلنــجــــاز     /    الـتـركـيـز عـلـى الـعـمـيـل 
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منجزات إضافيةمنجزات إضافية

• تطوير أنظمة تقنية ملراقبة أداء وكفاءة محطات املياه والصرف الصحي من خالل برنامج إنتاج املياه.

• تنفيذ مبادرة »تقنين« والتي ُتعنى بتغيير ثقافة اإلنفاق يف عقود التشغيل والصيانة، ومراجعة فرص تحسين التكلفة وتحقيق الوفورات املالية.

• تحديث وتوحيد إجراءات تنفيذ التوصيالت بالقطاع.

• تم تنفيذ أكثر من عدد 74.3 ألف توصيلة مياه منزلية وتنفيذ أكثر من عدد 39.6 ألف توصيلة صرف صحي منزلية.

• توحيد إجراءات واملواصفات الفنية لجميع مختبرات الجودة بجميع مناطق اململكة وااللتزام بما جاء يف املواصفات املعتمدة.

• تطوير وتطبيق سياسة وإجراءات إدارة الطاقة وتحديد فرص التحسين يف استهالك الطاقة.

• عقد ورش عمل للقطاعات بغرض تحديد الفجوات والتحسينات يف عقود التشغيل والصيانة.

• حصر ومراقبة استهالك املواد الكيميائية يف قطاعي املياه والصرف الصحي وتحديد فرص الوفر وتقديم الخطط واملبادرات املتعلقة لترشيد استهالك املواد 

  الكيميائية لتحسين التكلفة وزيادة الكفاءة التشغيلية. 

• تحسين وتوحيد املواصفات الفنية لتنفيذ التوصيالت املنزلية وعقد ورش تدريبة لذلك مما يساعد يف تحسين الجودة وتقليل التكاليف وتسريع التنفيذ.

• تم طلب ومتابعة تغييرات يف أنظمة الشركة لتحسين أداء تنفيذ التوصيالت املنزلية.

• التحول من منظومة الخدمة بتكلفة )السقيا املجانية( إلى الخدمة بمقابل )بيع املياه يف محطات التعبئة(.

• تم طلب ومتابعة تغييرات يف أنظمة الشركة لتحسين أداء تنفيذ التوصيالت املنزلية.

.GIS تقييم ووضع استراتيجية نظام املعلومات الجغرافية •

• تم استكمال تنفيذ 18 مشروعًا من أصل 32 مشروعًا  ضمن مبادرة خفض نسبة الفاقد يف شبكات املياه والتي هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني.

• إعداد خطة تفصيلية ملشاريع خفض الفاقد املائي خالل الخمس السنوات القادمة يف قطاع توزيع املياه.

• اعتماد املواصفات الفنية للعدادات التي ىلع مصادر املياه بالشبكة لجميع القطاعات. 

• اعتماد املواصفات الفنية املوحدة ملنصات فحص العدادات لجميع القطاعات الثابتة واملتنقلة.

• حوكمة إجراءات خدمة السقيا و تطوير وتطبيق العقد املوحد للسقيا، وتحديد معايير االستحقاق وكمياتها.

• رفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية ملتحصالت فواتير االستهالك من خالل فتح حسابات افتراضية تجميعية وربطها بالحساب الرئيسي لدى البنك األهلي مع إمكانية 

  اتاحة السداد الجزئي بالحد األدنى لعمالء القطاع السكني والتجاري مع استمرارية الخدمة، إضافة الى تخفيض تكاليف املدفوعات االلكترونية لكل فاتورة )رسوم 

  سداد( لتصبح صفرية )مجانية( مما ينعكس ىلع خفض التكاليف التشغيلية، وإضافة قنوات الكترونية أخرى لتحسين سداد العمالء عن طريق البطاقات االئتمانية 

  والسداد عبر االنترنت.

• تحسن التحصيل لكامل قطاع التوزيع بنسبة %350 من عام 2016م وحتى 2020م من 1.98 حتى 6.92 مليار )تحصيل 2020 شامل للتسويات الحكومية( ويعود ذلك 

  بشكل أساسي بسبب التركيز ىلع رفع كفاءة الفوترة والتحصيل لألعوام السابقة والحسابات االستراتيجية مع تطور االلتزام بالفوترة الشهرية وتعزيز التدفقات 

  النقدية.

• رفع كفاءة إدارة التدفقات النقدية ملتحصالت فواتير االستهالك من خالل فتح حسابات افتراضية تجميعية وربطها بالحساب الرئيسي لدى البنك األهلي مع إمكانية 

  إتاحة السداد الجزئي بالحد األدنى لعمالء القطاع السكني والتجاري مع استمرارية الخدمة، إضافة إلى تخفيض تكاليف املدفوعات اإللكترونية لكل فاتورة )رسوم 

  سداد( لتصبح صفرية )مجانية( مما ينعكس ىلع خفض التكاليف التشغيلية، وإضافة قنوات إلكترونية أخرى لتحسين سداد العمالء عن طريق البطاقات االئتمانية 

  والسداد عبر األنترنت.

• تم بناء فريق قسم الضريبة والزكاة يف اإلدارة وإيقاف االعتماد ىلع املكاتب االستشارية. 

• تم استحداث قسم ضمان اإليرادات بما يتماشى مع استراتيجية الشركة مع توظيف القيادات، بما يف ذلك أطر عمل وميثاق قسم ضمان اإليرادات، إضافة إلى اتفاقية 

• مستوى الخدمة بين قسم ضمان اإليرادات وباقي األقسام واإلدارات املعنية ىلع مستوى الشركة.

• ألول مره يف تاريخ الشركة تم بناء وإطالق نظام )بوصلة( يف إجراءات تخطيط وإعداد ميزانيات الشركة مما سرع ووحد اإلجراءات ومشاركة البيانات وساهم يف 

  تحسين مخرجات ميزانية الشركة.

• تم تطهير وتفعيل مراكز التكلفة لتحسين فعالية وكفاءة الرقابة والتخطيط والتقارير.

• تم وضع وتطبيق حلول يف النظام املالي )ERP(  ملعالجة طلبات امليزانية املعقدة من امليزانيات املشتركة بين اإلدارات ومراكز التكلفة.

• تم االنتهاء من إعداد السياسات واإلجراءات املالية واملحاسبية حسب املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية)IFRS(  وسياسة إدارة النقد والتي لم تكن محدثة منذ 

  عام 2010م.

• مراجعة جميع الحسابات الحكومية من تاريخ الدمج حتى تاريخه والعمل والتنسيق مع وزارة املالية لعمل التسويات الالزمة.

• إعادة بناء وتوظيف املناصب القيادية باإلدارة املالية من الصف وتدريب الكوادر الحالية ىلع األنظمة املالية املختلفة للشركة بما فيها أساس االستحقاق واملعايير 

  الدولية للتقارير املالية. 

• تعزيز ترابط األنظمة املالية للشركة بما فيها نظام تكاليف املشاريع.

• تعزيز وتحسين األنظمة املالية للمديريات بما يتوافق مع أساس االستحقاق النقدي واملعايير الدولية للتقارير املالية. 

• تهيئة جميع األنظمة املالية  للمديريات لتتوافق مع نظام الزكاة والضريبة والفوترة اإللكترونية.

اإلنــجــــاز     /    االسـتـدامـة الـمـالـيــةاإلنــجــــاز     /    الـتـمـيـز الـتـشـغـيـلـي



75 74 التقرير السنوي
لـعـام 2021 

منجزات إضافيةمنجزات إضافية

• تنفيذ خطة التدريب التعاوني لطالب الجامعات بنسبة 95%.

• مبادرة تدريب الخريجين والخريجات بالتعاون مع هدف.

• تدريب موظفين الشركة ىلع الشهادات االحترافية وإنجاز نسبة %90 من املشروع.

• تدريب عدد )42( موظف من قيادات الشركة وبنسبة إنجاز 25%.

• مبادرة التدريب اإللكتروني املقدمة من األكاديمية السعودية الرقمية لوزارة االتصاالت لتدريب موظفي شركة املياه الوطنية وتأهيل الكوادر الوطنية يف مجاالت 

  التقنيات الحديثة واملتقدمة ، حيث تم ترشيح عدد )75( موظف لحضور البرامج التخصصية.

• تم تطوير نظام املشتريات ليصبح استراتيجيًا حيث تم توحيد بعض العقود والتوجه إلى نظام الفئات األكثر أهمية. وتم أيضًا توحيد نماذج العقود وكراسة املواصفات 

  والشروط لتسريع عمليات الشراء وزيادة جودة العقود.

• تم دمج 6 مستودعات يف القطاع األوسط والغربي لتقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية.

.CAFMاتمتة ورقمنة خدمات وعمليات إدارة املرافق من خالل استخدام نظام إدارة املرافق باستخدام الكمبيوتر •

• جمع وتدقيق بيانات استهالك املياه والكهرباء وبناء قاعدة بيانات موحدة وإنهاء املديونيات السابقة وتحليل البيانات مع تطبيق مشاريع ترشيد االستهالك.

• إعادة ترميم وتأهيل املباني اإلدارية للقطاعات لتوحيد الهوية وتحسين بيئة العمل الداخلية.

• إعداد قاعدة بيانات لألراضي واملمتلكات ودراسة فرص االستثمار املتاحة.

• دراسة توحيد التوجه االستراتيجي ملباني الشركة من خالل تقديم خيارات استراتيجية للفترة املستقبلية ليتم اختيار األمثل للبدء يف تطبيقه. 

• العمل يف مشروع الخدمات املشتركة ىلع تطوير الهيكل التنظيمي املبني ىلع أساس وظيفي وربط القطاعات وظيفيًا بالهيكل و إعادة صياغة الخدمات والعمليات

  ودراسة عدد املوظفين بناًء ىلع هذه العمليات.

• تدريب عدد )84( متدرب ومتدربة يف البرنامج يف مختلف التخصصات الفنية واإلدارية ضمن برنامج )إعداد( لتنمية وتطوير الكوادر الوطنية وبنسبة تقدم 92%.

• اعتماد الئحة تنظيم العمل املحدثة من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية - تحديث دليل قواعد وسلوكيات املهنة.

• اعتماد تقييم وتوصيف الوظائف حسب الصالحية )املستوى األول من لجنة الترشيحات واملكافآت - املستوى الثاني أمن للرئيس التنفيذي - املستوى الثالث فما 

  دون من نائب الرئيس للخدمات املشتركة(

• إطالق برنامج »تعزيز« والذي من خالله تم رفع مساهمة القطاع الخاص يف املحتوى املحلي لعقود الشركة الحالية واملستقبلية من خالل تضمين متطلبات 

  املحتوى املحلي ألكثر من 7 مليار ريال بما نسبته %45. كما تم توقيع 5 مذكرات تفاهم مع مصنعين محليين من أجل رفع املحتوى املحلي وتوطين الصناعة.

• تحديث وتطوير مصفوفة الصالحيات يف مصفوفة شاملة حسب املستوى اإلداري تمهيدًا العتمادها من أصحاب الصالحية.

• تم بناء واعتماد السياسة الخاصة بنظام استمرارية األعمال ووثيقة حوكمة نظام استمرارية األعمال. 

• االنتهاء من أعمال التشغيل التجريبي للنظام اآللي CASTLLEN  لتحديد وحصر املهددات الرئيسية وجاري تقييم النظام من قبل إدارة أمن املعلومات. 

• اكتمال أعمال تحديد مستويات التأثيرات ىلع استمرارية األعمال إلدارات املقر الرئيسي والبدء بتغطية القطاعات.

• البدء بإجراءات التحول الرقمي يف إدارة األزمات والكوارث من خالل مركز اإلسناد املتقدم مما يسهم يف سرعة االستجابة والتحديث  املستمر وجاري العمل ىلع 

  تحديد اسم النظام وتطوير الواجهة الرئيسية للنظام.

• إنهاء الهيكل التنظيمي إلدارة أمن املعلومات وفق متطلبات هيئة األمن السيبراني.

• تحديث وترجمة 40 سياسة و إجراء ألمن املعلومات.

• إتمام 35 اختبارًا اختراق و 80 فحص ثغرات وإتمام 4 تقييم مخاطر للمركز الرئيسي ووحدات األعمال.

• عقد 37 دورة تدريبية بأمن املعلومات و مشاركة 20 رسالة توعوية بأمن املعلومات وعقد 6 فرضيات أمن سيبراني. 

• تم التعامل مع 33 تحذير مصدر من قبل هيئة األمن السيبراني.

• إتمام 4 خدمات أمن معلومات متقدمة وتطبيق 20 أنظمة حماية متقدمة.

• تم تطبيق منهجية منصة االبتكار الرقمية املتكاملة وتم استالم 443 فكرة )حملة تعزيز سمعة الشركة لدى العمالء 333، وقناة تنمية اإليرادات وترشيد النفقات 110(. 

• تطوير أكثر من 40 مخرج )من إطار عمل، ولوائح، وسياسات، وإجراءات، ونماذج، الخ..(

• تطبيق ما تم إنجازه من مخرجات يف مشروع الحوكمة واملخاطر وااللتزام وذلك لتحديث سجل املخاطر وتحديد أي مخاطر ناشئة وتطوير خطط االستجابة بنسبة 

  إنجاز 80%.

• تحليل الوضع الحالي، ولوائح، وسياسات، وإجراءات، ونماذج بنسبة 48.5%.

• تطوير منصة إلكترونية لتحديد وحصر كافة األنشطة الحرجة الناتجة من مشروع نظام استمرارية األعمال بنسبة إنجاز 46.5%.

• تنفيذ مركز متكامل يحوي ىلع نظام متقدم تقني إلدارة األزمات والكوارث بنسبة إنجاز 30%.

• تطبيق أنظمة 4 مواصفات دولية ) نظام إدارة الجودة والطاقة والسالمة والصحة املهنية ونظام البيئة ( بنسبة إنجاز 80%.

• االنتهاء من توفير 4 خدمات أمنية وتوفير 4 حلول مثل إدارة الصالحيات و نزاهة امللفات وفحص الثغرات بنسبة إنجاز 50%

• تأمين التقنية التشغيلية من تطبيق ضوابط األمن السيبراني للتقنية التشغيلية بنسبة إنجاز 61%.

• تطبيق ضوابط أمن املعلومات يف القطاع الشمالي الغربي و القطاع األوسط بنسبة إنجاز 61%

• إطالق مركز املراقبة األمنية و نقل كافة الصالحيات من املركز القديم بتغطية ىلع مدار الساعة بنسبة إنجاز 15%.

اإلنــجــــاز     /    الـحـوكـمـة والـمـخـاطـر وااللـتــزاماإلنــجــــاز     /    الـخـدمـات الـمـشـتـركـة
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قـطـاع الزراعة
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 قطاع الزراعة 
) اإلدارات واملراكز واملختبرات(

الشركة السعودية لالستثمار الزراعي واالنتاج الحيواني
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%

نظام الزراعة

االستراتيجية الوطنية للزراعة 2030

نظام التعامل مع املوارد الوراثية النباتية لألغذية الزراعية

حجم إنتاج االستزراع املائي ) السمكي (

حجم إنتاج الخضروات يف البيوت املحمية

نسبة الحيازات الزراعية التي تحولت أو توقفت من زراعة األعالف إلى 
املنتجات املستهدفة

حجم صادرات التمور

0%

0%

0%

30 ألف طن 

270 ألف طن

108 ألف طن

108 ألف طن

95%

95%

100%

85 ألف طن

406 ألف طن

186 ألف طن

186 ألف طن

80%

100%

التنفيذ

100 ألف طن

584 ألف طن

213 ألف طن

213 ألف طن

100%

التنفيذ

التنفيذ

110 ألف طن

613 ألف طن

228 ألف طن

228 ألف طن

2015

2015

2015

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

2021

املمارسات الزراعية الجيدة إنتاج البيض

املمارسات الزراعية الجيدة تربية الدواجن

املمارسات الزراعية الجيدة تربية األبقار

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

308 مليون بيضة

500 مليون بيضة

166 ألف من االبقار
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5 / 5 التحول الرقمي ألنشطة قطاع الزراعة

املمارسات الزراعية الجيدة إنتاج حليب

املمارسات الزراعية الجيدة إنتاج اسماك وربيان

عدد املزارع املؤهلة لإلنتاج الحيواني والسمك

املمارسات الزراعية الجيدة إنتاج )خضار، تمور، محاصيل حقلية(

عدد املزارع املؤهلة إلنتاج الخضار واملحاصيل الحقلية

إجمالي املساحة إلنتاج الخضار واملحاصيل الحقلية

نسبة االكتفاء الذاتي من الدجاج الالحم

إنتاج بيض املائدة

نسبة االكتفاء الذاتي من منتجات األلبان الطازجة

اللحوم الحمراء

استحداث برنامج إلكتروني بّلغ والذي يهدف إلى رصد ومتابعة 
أعمال مكافحة املواقع املصابة بسوسة النخيل

تطوير منصة زراعي اإللكترونية ألتمتة كافة الخدمات
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0%

40%
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0%
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0%

0%

0%

0%

50%

97%

126%

39%

100%

100%

0%

0%

0%

210 ألف طن

66 مزرعة

136 ألف هكتار

65%

100%

121%

42%

تطوير

100%

1مليار لتر من الحليب

50 ألف طن

28 مزرعة

1800 ألف طن

85 مزرعة

20 ألف هكتار

66%

112%

121%

43%

تطوير

تطوير
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5 / 5 التحول الرقمي ألنشطة قطاع الزراعة

7 / 5 تطوير إدارة املوارد املائية يف قطاع الزراعة

7 / 5 تطوير إدارة املوارد املائية يف قطاع الزراعة

إطالق منصة إلكترونية للتداول التجاري للتمور

إطالق املنصة اإلرشادية اإللكترونية

برنامج حصر لتطوير السجل الزراعي

املقننات املائية

مساحة األعالف الخضراء

مبادرة تأهيل املدرجات الزراعية وتطبيق تقنيات حصاد مياه األمطار 
يف الجنوب الغربي للمملكة

أستفاد منها 
1100 مزارع بطريقة مباشرة 
3000 بطريقة غير مباشرة

أستفاد منها 
2000 مزارع بطريقة مباشرة  

و غير مباشرة

أستفاد منها 
3000 مزارع بطريقة مباشرة  

و غير مباشرة

0%

0%

0%

0%

640 ألف هكتار

0

75%

100%

70%

85%

286 الف هكتار

120 موقع

85%

تطوير

80%

100%

220 ألف هكتار

600 موقع

100%

تطوير

90%

100%

214 ألف هكتار

800 موقع

2015

2015

2015

2019

2019

2019

2020

2020

2020

2021

2021

2021

8 / 5 سالمة الغذاء وتطوير الزراعة العضوية

خفض متبقيات املبيدات ىلع املنتجات

إدخال األسمدة العضوية ضمن برنامج الزراعة املحمية املائية

زيادة إنتاج الزراعة العضوية

24%

0%

44 ألف طن

7%

35%

53 ألف طن 

5%

40%

70 ألف فطن 

4%

45%

98 ألف طن

2015201920202021

6 / 5  التحول الرقمي ألنشطة قطاع الزراعة )الثروة الحيوانية(

بوابة أنعام

التسجيل والترقيم اإللكتروني للثروة الحيوانية ) اإلبل (

املنصة اإللكترونية للفسوحات املحجرية

0%

10%

0%

50%

50%

80%

60%

80%

100%

75%

95%

تطوير
تكامل مع الجهات 

الحكومية ذات العالقة

9 / 5 السيطرة ىلع اآلفات الزراعية واألمراض الحيوانية2015201920202021

9 / 5 السيطرة ىلع اآلفات الزراعية واألمراض الحيوانية

نسبة النفوق يف مزارع الدواجن

نسبة إصابة أشجار النخيل بسوسة النخيل الحمراء

الدليل الشامل لإلجراءات املحجرية

نسبة تغطية املزارع لخدمات الوقاية ومكافحة اآلفات الزراعية

نسبة تغطية خدمات اإلنتاج الحيواني والخدمات البيطرية

إنتاج اللقاحات البيطرية من العترات املحلية

25%

0.98%

0%

26%

25%

0

15%

0.7%

50%

35%

37%

0

5%

0.6%

60%
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100%
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9 / 5 السيطرة ىلع اآلفات الزراعية واألمراض الحيوانية

استحداث مراكز التحكم والسيطرة ىلع االمراض الحيوانية

رفع كفاءة املختبرات التشخيصية البيطري

تحول مربي املواشي إلى التغذية ىلع األعالف الكاملة

5

10%

5%

9

30%

10%

10

50%

15%

13

60%

18%

10 / 5 إجمالي ورش العمل املقامة يف مناطق اململكة لعام 2021م2015201920202021

اإلدارة العامة للخدمات 
الزراعية

اإلدارة العامة
للمختبرات

الجمعيات الزراعية 
والتسويق

مركز مكافحة
الجراد

اإلدارة العامة
للثروة النباتية

اإلدارة العامة
للثروة الحيوانية

اإلدارة العامة
لألبحاث واإلرشاد الزراعي

اإلدارة العامة
للزراعة العضوية

46 35

1

8

1

12

8

30

10 / 5 إجمالي الدورات التدريبية املقامة يف مناطق اململكة لعام 2021م

اإلدارة العامة للصحة 
والرقابة البيطرية

اإلدارة العامة
لألبحاث واإلرشاد الزراعي

اإلدارة العامة 
للمختبرات

اإلدارة العامة 
للمحاجر

725951

اإلدارة العامة
للثروة النباتية

1292



87 86

الـثـروة الـنـبـاتـيـة

5 / 11

التقرير السنوي
لـعـام 2021 



89 88 التقرير السنوي
لـعـام 2021 

عـنــوان الـمـنــجــزعـنــوان الـمـنــجــز وصـــــف الـمـنــجــزوصـــــف الـمـنــجــز

إقامة البرنامج التدريبي املتكامل لتربية النحل يف عدد من مناطق 
اململكة

اقامة مؤتمر افتراضي مصغر مع الجانب الهولندي بعنوان » تصدير 
املنتجات الزراعية السعودية ذات الجودة العالية إلى هولندا«

تخريج 100 متدرب يف مجال تربية النحل وإنتاج منتجاته

دعوة مزارعي ومصنعي املنتجات العضوية إلى سرعة 
QR الحصول ىلع رمز االستجابة السريع

احتفاء اململكة العربية السعودية للمعرض السعودي الدولي 
للمنتجات العضوية

إطالق خدمة استيراد بذور التجارب للشركات الزراعية

إقامة البرنامج التدريبي الذي يشمل 3 أقسام تدريبية كاآلتي: برنامج تربية النحل، 
البرامج التخصصية يف تربية النحل، برامج التنمية البشرية وريادة األعمال والتسويق حيث 
يستهدف البرنامج أكثر من 1,500 متدرب ومتدربة ويستمر ملدة 3 أشهر بهدف تأهيل 
الشباب للعمل يف صناعة تربية النحل وتقديم الدعم املادي واملعنوي واملتمثل يف 
تسهيل قروض من صندوق التنمية الزراعية وتقديم 30 خلية من الساللة املحلية أو ما 

يعادلها من املشاريع األخرى يف مجال تربية النحل كما أنه يقدم الدعم الفني للخريجين 
من البرنامج التدريبي والذي سيقوم به نخبة من الخبراء املحليين والدوليين.

أقيم املؤتمر االفتراضي املصغر بعنوان« تصدير املنتجات الزراعية السعودية ذات 
الجودة العالية إلى هولندا« بالتعاون مع السفارة الهولندية يف اململكة ووزارة الزراعة 
الهولندية والهيئة العامة للطيران املدني وهيئة تنمية الصادرات السعودية وعدد من 
شركات القطاع الخاص واملشاريع الزراعية الكبرى ويستهدف تصدير املحاصيل التي 

تنتج غالًبا يف داخل البيوت املحمية وقد تم اختيار تصديرها إلى هولندا بشكل أساسي 
لكونها املركز الرئيسي إلمداد املنتجات الزراعية لجميع دول االتحاد األوروبي، ولتكون 

مصدًرا لتوزيع املنتجات الزراعية وخاصة املستوردة ومن خالله تم مناقشة الفرص 
والتحديات التي تواجه االستيراد والتصدير من السعودية إلى هولندا باإلضافة إلى تعزيز 

القدرة اإلنتاجية وتوطين التقنيات املتقدمة يف اململكة.

تم تخريج الدفعة األولى  100 متدرب يف أربعة مناطق وهي الرياض، عسير، الباحة، 
األحساء، وتم دعم املتدربين للعمل بهذا املجال بتسليمهم ٣٠ خلية نحل بلدي 
باإلضافة لتقديم الدعم الفني لهم ملدة 6 أشهر، والعمل ىلع توفير العديد من 

املحفزات واملمكنات لهم من قبل ريادة األعمال و صندوق التنمية الزراعية وبرنامج 
التنمية الريفية ويستهدف البرنامج تخريج 1,500 من املتدربين يف الدفعات املقبلة 
حيث يهدف البرنامج إلى دعم الشباب ضمن برنامج »بناء وتعزيز القدرات الوطنية 

وتأهيل الشباب السعودي لتربية النحل وإنتاج منتجاته«.

رمز االستجابة السريع QR يهدف إلى تتبع املنتجات العضوية املحلية والتحقق 
من مصادرها وصالحيات شهادات التوثيق من منافذ البيع من خالله يتم تعزيز ثقة 

املستهلك يف املنتجات الغذائية العضوية املحلية وحفظ حقوق املزارعين واملنتجين 
العضويين عبر  منع تزوير الشهادات أو الشعارات حيث تستهدف الخدمة مزارعي 

ومنتجي ومصنعي األغذية العضوية ومصنعي ومتداولي ومسوقي مدخالت  الزراعة/
اإلنتاج العضوي وقد دعتهم الوزارة للحصول ىلع QR قبل 1 يوليو

أعلنت وزارة البيئة واملياه والزراعة عن موعد انطالق املعرض السعودي للمنتجات 
العضوية وهو الحدث األول من نوعه يف الشرق األوسط لعرض املنتجات العضوية 
)biofach Saudi Arabia( حيث تضمن 6 محاور  و50 متحدث وبلغ عدد املشاركين 

فيه 2,000 مشارك ومن خالله تم عرض أفضل وأحدث االبتكارات يف مجال املنتجات 
العضوية تم تسليط الضوء ىلع أهم قضايا أسواق املنتجات العضوية املحلية حيث تم 
احتضان وتدريب املمارسين واملهتمين باملنتجات العضوية بهدف التعرف ىلع أبرز 

التطورات والتفاعل معها فيما يخص املنتجات العضوية.

خدمة استيراد بذور التجارب للشركات الزراعية وهي خدمة تمكن الشركات الزراعية من 
استيراد عينات بذور لتجربتها قبل تسجيلها بشكل نهائي يف الوزارة وتستهدف الخدمة 
الشركات واملؤسسات الزراعية عبر نظام »حصاد« اإللكتروني حيث تهدف الخدمة إلى 
اعتماد بذور التجارب التي تثبت مالءمتها لظروف اململكة تحت إشراف الوزارة لُيسمح 

بعرضها يف األسواق وبيعها ىلع املزارعين.

الـمـنـجـزاتالـمـنـجـزات
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وصـــــف الـمـنــجــزعـنــوان الـمـنــجــز

إطالق خدمة إلكترونية الستيراد الشتالت والبذور للمزارعين األفراد 
لالستخدام الشخصي

ورشة عمل دولية لألمن الغذائي يف دول 
مجلس التعاون الخليجي

إقامة املرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب لصناعة 
تربية النحل ومنتجاته

800.4 ألف طن كمية اإلنتاج املحلي من الفواكه يف اململكة بنسبة 
اكتفاء ذاتي بلغ 38 %

توقيع مذكرة تفاهم إلطالق منصة إلكترونية لتسويق املنتجات 
الزراعية العضوية

إطالق الئحة بالتعرف ىلع شحنات الخضروات
والفواكه الصحية

خدمة استيراد الشتالت والبذور هي خدمة جديدة تسعى لتمكين املزارعين األفراد من 
استيراد البذور أو الشتالت الستخدامها يف مزارعهم الخاصة وذلك عبر نظام »حصاد« 

لتسهيل طلب الخدمات وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل عن بعد، تماشًيا مع 
اإلجراءات االحترازية ملكافحة تفشي فيروس كورونا املستجد.

تم إقامة ورشة عمل دولية حول األمن الغذائي ملدة يومين بالتعاون مع منظمة 
األغذية والزراعة)الفاو( والبنك الدولي)WB( ولجنة األمن الغذائي العاملي واملنظمة 
العربية للتنمية الزراعية )AOAD( واملنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي )IOFS( وبرنامج 

األمم املتحدة للبيئة ملعالجة التحديات التي تواجه األمن الغذائي واستدامته يف دول 
مجلس التعاون الخليجي وتعزيز إنتاجها املحلي وسلسلة اإلمداد.

تم إقامة املرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لتأهيل الشباب لصناعة وتربية النحل حيث 
بلغت مدة الدورة ) ثالثة أشهر ( ومن مزايا الدورة : دعم فني وعيني للمتدربين وتقديم 

30 خلية نحل أو ما يعادلها لكل متخرج ورخصة مزاولة مهنة نحال من الوزارة ونخبة 
من خبراء التدريب املحليين والدوليين وإمكانية الحصول ىلع دعم صندوق التنمية 

الزراعية وفرصة الختيار املميزين للمشاركة باملعارض واملهرجانات مجانًا وكان الهدف 
من البرنامج دعم الشباب ضمن برنامج »بناء وتعزيز القدرات الوطنية وتأهيل الشباب 

السعودي لتربية النحل وإنتاج منتجاته«.

من منطلق تعزيز ودعم األمن الغذائي للوصول لالكتفاء الذاتي تسارع يف وتيرة اإلنتاج 
املحلي خالل العام 2021م محققة نجاحات ونسب اكتفاء عالية ووفرة يف املنتجات 

الزراعية حيث بلغ حجم اإلنتاج أكثر من 800.4 ألف طن كمية اإلنتاج املحلي من الفواكه 
يف اململكة بنسبة اكتفاء ذاتي بلغ %38 من غير التمور.

وقعت وزارة البيئة واملياه والزراعة ممثلة بمشروع دعم تسويق وتجهيز األغذية 
العضوية، مذكرة تفاهم مع أحدى شركات التجارة اإللكترونية، لوضع ملساتها األخيرة 

إلطالق منصة »إلكترونية« والتي تتيح للمزارعين العضويين إجراء عمليات البيع عن 
طريقها حيث تهدف هذه املنصة إلى تطوير عمليات تسويق املنتجات الزراعية العضوية 
وبيعها إلكترونيًا، وإتمام جميع العمليات اللوجستية من خالل منصة إلكترونية تمكن 
املزارعين العضويين من إنشاء متاجر إلكترونية يتم عبرها عرض منتجاتهم ىلع التجار، 

وربط عمليات النقل وتوصيلها للمستهلك، وإتمام عمليات الدفع بكل سهولة.

تم اطالق الئحة بالتعرف ىلع شحنات الخضروات والفواكه حيث تهدف الالئحة أن 
تكون الخضروات والفواكه خالية من اآلفات املدرجة ضمن قوائم الحجر الزراعي ومن 
متبقيات املبيدات أو ضمن الحد املسموح له ومطابقة ألحكام نظام الحجر الزراعي 

والئحته التنفيذية للحد من التلوث بمختلف أنواعه.

الـمـنـجـزات

وصـــــف الـمـنــجــزعـنــوان الـمـنــجــز

رصد واستكشاف حشرة دودة الحشد الخريفية

تطبيق أذونات استيراد الخضروات والفواكه 
الطازجة

إطالق برنامج التدريب لتأهيل الشباب المتهان 
حرفة الزراعة وتنظيم ورشة عمل عن احتياجات 

املهن الزراعية

إجراء تجربة لتطوير وتنمية إنتاج الدواجن 
العضوية يف اململكة

حملة »هذا موسمها«، أكثر من 28 ألف طن 
كمية اإلنتاج السنوي للرمان يف اململكة

دعم تكاليف التفتيش والتوثيق وفق سياسة 
الزراعة العضوية

بعد رصد واستكشاف حشرة دودة الحشد الخريفية تم تأمين عدد )2,222( مصيدة وعدد 
)6,666( فرمون ونشرها يف جميع مناطق اململكة خاصة الحدودية منها والقريبة من 
الدول املصابة بآفة دودة الحشد الخريفية لتكثيف متابعة رصدها واستكشافها يف 

اململكة بهدف املساهمة يف التقليل من تأثير اآلفة ألقصى درجة ممكنة والسيطرة ىلع 
تفشي اآلفة من خالل تعزيز قدرات رصدها واإلدارة املتكاملة لها ىلع جميع املستويات.

تم البدء بتطبيق أذونات استيراد الخضروات والفواكه الطازجة و 90 يوًما مهلة لتصحيح 
أوضاعهم والحصول ىلع الترخيص من خالل منصة زراعي اإللكترونية لكل شحنة اعتباًرا من 
األول من شهر محرم 1443هـ  بهدف *ضبط الجودة ودعم استدامة اإلنتاج املحلي وحماية 

الثروة النباتية واالستمرار بتدفق الخضروات والفواكه الطازجة لتعزيز األمن الغذائي.

أعلنت الوزارة عن فتح باب التقديم للبرنامج التدريبي لبناء وتعزيز القدرات الوطنية، 
وتأهيل الشباب المتهان حرفة الزراعة، وتصنيع وتسويق املنتجات الزراعية باململكة ونظم 

فرع الوزارة باملنطقة الشرقية بالتعاون مع اإلدارة العامة للثروة النباتية بالوزارة ورشة 
عمل تحت عنوان » تقدير وتحليل االحتياجات للمهن الزراعية، وحصر الفرص الوظيفية 
واالستثمارية باملنطقة الشرقية«، وذلك ضمن مشروع بناء وتعزيز القدرات الوطنية 

المتهان حرفة الزراعة وبدأ فرع الوزارة بمنطقة الرياض بالعمل ىلع مشروع تعزيز القدرات 
الوطنية المتهان حرفة الزراعة إلقامة مشروعات صغيرة تخص الشباب يف املنطقة.

إجراء تجربة لتطوير وتنمية إنتاج الدواجن العضوية يف اململكة للتغلب ىلع التحديات 
التي تواجه اإلنتاج الحيواني العضوي وتركيب اعالف متوازنة من مصادر طبيعية تلبي 

املتطلبات الغذائية للدواجن وتحسين ممارسة تربية ورعاية الدواجن واإلدارة الزراعية يف 
وحدات إنتاج الدواجن العضوية.

ضمن إطالق حملة »هذا موسمها« للتوعية بالخيارات املتنوعة للفواكه السعودية ، حققت 
اململكة االكتفاء الذاتي يف عدد من الفواكه، وتعمل ىلع تسويقها محليًا وعامليًا بهدف 
التوعية بالخيارات املتنوعة للفواكه املوسمية التي تنعم بها اململكة العربية السعودية 

ونشر املعرفة ألهم الفواكه املحلية وتشجيع املجتمع الستهالك اإلنتاج الزراعي املحلي 
للوصول إلى االكتفاء الذاتي وتعزيز األمن الغذائي واملساهمة يف دعم املزارعين وتعزيز 

دخولهم، وتوليد الفرص الوظيفية للشباب.

تم استقبال ودراسة ودعم )28( طلب للمزارعين العضويين وتحت التحول بتغطية تكاليف 
التفتيش والتوثيق ودعم الزراعة العضوية واالستمرار فيها ضمن انشطة الخطة التنفيذية 

لسياسة الزراعة العضوية والتي تهدف إلى دعم املزارعين العضويين.
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ورشة العمل االفتراضية الدولية الثانية »تطوير املزارع العمودية 
الخضراء الذكية، وتحسين اقتصاداتها باململكة العربية السعودية

ورشة عمل حضورية مع الجانب الهولندي بعنوان »جيل جديد من 
البيوت املحمية باململكة العربية السعودية يهدف للوصول الى 

%100 اكتفاء ذاتي من الخضروات، وفتح أسواق للتصدير«

االحتفاء بيوم الزراعة العربي

ورشة العمل االفتراضية الدولية األولى حول »مستقبل الزراعة 
امللحية وتقنيات الزراعة باستخدام مياه البحر باململكة العربية 

السعودية«

تم عقد ورشة العمل االفتراضية الدولية الثانية لتطوير املزارع العمودية الخضراء 
الذكية وتحسين اقتصاداتها باململكة العربية السعودية يف 27 أكتوبر 2021 م، حيث 

ناقش فريق من الخبراء املتميزين و الذي ضم عددًا من األوساط األكاديمية والجهات 
الحكومية وشركات القطاع الخاص والقطاعات الصناعية من مختلف الدول كالدنمارك 

وأملانيا واليابان وهولندا واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة 
واململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية عدًدا من املوضوعات املهمة، ومنها 

الدور الذي يمكن أن تلعبه الزراعة العمودية يف تحقيق األمن الغذائي باململكة بهدف 
توطين التقنيات الحديثة واملبتكر وتعزيز كفاءة املزارع العمودية واالبتكارات الخضراء 

يف مجال االنتاج النباتي بهدف املساهمة يف االستدامة وجعل نظم انتاج الغذاء 
املحلي أكثر مرونة.

بحضور سعادة وكيل وزارة البيئة واملياه والزراعة لشؤون الزراعة، وسعادة سفيرة 
هولندا باململكة، وممثلي وزارة البيئة واملياه والزراعة وسفارة هولندا من مختلف 

القطاعات الحكومية والشركات الخاصة، تم اجراء ورشة عمل بين الجانبين يوم االثنين 
18 أكتوبر 2021م ، وذلك بهدف تحويل القطاع إلى قطاع أكثر استدامة وربحية من 

خالل التوسع يف استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وفتح أسواق للتصدير الى السوق 
األوربي بهدف تسليط الضوء ىلع سبل تطوير قطاع إنتاج الخضروات، وبحث فرص تعزيز 
التعاون والتنسيق بين الجانب السعودي والهولندي، لتحويل قطاع الخضروات املحمية 
إلى قطاع أكثر استدامة وربحية من خالل التوسع يف استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، 

وفتح أسواق للتصدير بين الجانبين.

احتفى فرع الوزارة باملنطقة الشرقية بيوم الزراعة العربي يف محافظة األحساء ، 
بالتوازي مع االحتفال الرسمي املقام يف مقر« املنظمة العربية للتنمية الزراعية« 

بالخرطوم، تحت عنوان نحو أنظمة زراعية وغذائية مرنة وقادرة ىلع االستجابة للمتغيرات 
لرفع كفاءة استخدام املوارد الزراعية وزيادة اإلنتاج واإلنتاجية مما يسهم يف تحقيق 
األمن الغذائي من جهة واملحافظة ىلع املوارد الطبيعية واستدامتها من جهة أخرى.

تم عقد الورشة االفتراضية األولى حول »مستقبل الزراعة امللحية وتقنيات الزراعة 
باستخدام مياه البحر باململكة العربية السعودية« حيث  شارك  يف ورشة العمل نحو 14 
خبيرًا من إحدى عشر دولة مختلفة ومنها اململكة العربية السعودية وأستراليا وفرنسا 

وإيطاليا والهند وهولندا واملغرب وباكستان واإلمارات العربية املتحدة واململكة 
املتحدة والواليات املتحدة األمريكية لتسلط الضوء ىلع االبتكارات الحديثة يف مجال 

الزراعة امللحية وتقنيات الزراعة بمياه البحر والوقوف ىلع أهم التحديات وتحديد اآلفاق 
املستقبلية للتقنيات املبتكرة يف مجال الزراعة بمياه البحر وتبادل املعرفة ورفع الوعي 
حول نظم الزراعة بمياه البحر والزراعة امللحية ومناقشة سبل تعزيز استدامة نظم إنتاج 

الغذاء من خالل الزراعة امللحية وتعزيز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص كقوة 
دافعة يف مجال االستثمار بالزراعة امللحية ونظم استخدام مياه البحر يف الزراعة.
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تأهيل أصحاب مزارع النخيل وعمالهم

مكافحة حشرة الجندب األسود بمنطقتي مكة املكرمة 
واملدينة املنورة

إقامة حفل اختتام مهرجان العسل الدولي الـ 13

ورشة عمل تعريفية حول الزراعة العضوية

اطالق مهرجان » تين القصيم « 

بدء العمل ىلع مشروع تعزيز القدرات المتهان حرفة 
الزراعة

خدمة املسار السريع يف إصدار شهادة الصحة النباتية من 
املنفذ

تم عقد 1,281 دورة تدريبية ألصحاب مزارع النخيل وعمالهم بواقع 5,798 مستفيد 
بهدف تدريب أصحاب املزارع وعمالهم للمزارع التي يتجاوز فيها أعداد النخيل 500 

نخلة للمساهمة يف تفعيل مقتضيات القرار الوزاري رقم 318548 املنظم آللية مشاركة 
أصحاب مزارع النخيل يف تحمل تكاليف أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء.

تم نشر عدد )1,000( مصيدة لرصد واستكشاف حشرة الجندب األسود بمنطقتي مكة 
املكرمة واملدينة املنورة لرصد واستكشاف حشرة الجندب األسود وذلك من خالل 

النشر املكثف للمصائد لنقاط الجذب الكاذب واملكافحة الكيميائية.

شارك فرع الوزارة بمنطقة الباحة يف الحفل الختامي ملهرجان العسل الدولي الثالث 
عشر ومهرجان خيرات الباحة يف موسمه األول والذي جمع منتجات الباحة تحت سقف 

واحد وملدة شهر، وضم عدد كبير من املزارعين، وبلغت نسبة مبيعاته 18 طنًا من 
الفاكهة املوسمية حيث يهدف إلى تحقيق العديد من األهداف ومن اهمها: إتاحة 

الفرصة للنحالين ومنتجي العسل من تسويق منتجاتهم مباشرة وتشجيع التبادل التجاري 
يف منتجات النحل ومستلزمات صناعة النحل وتبادل الخبرات بين النحالين السعوديين 
والنحالين العرب وتوعية أفراد املجتمع بأهمية نحل العسل ومنتجاته وكيفية تربيته.

نظم فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية ورشة عمل يف مزارع الزاهدية باملنطقة، 
لتعريف املزارعين واملهتمين حول الزراعة العضوية، وتضمن الورشة عدد من النقاط 

منها القطاع العضوي، وآلية التحول للزراعة العضوية، والدعم املباشر للمزارع العضوية 
بهدف تعريف املزارعين واملهتمين حول الزراعة العضوية وأهميتها.

انطالق فعاليات مهرجان تين القصيم بنسخته الثانية بمحافظة البدائع, والذي تنظمه 
بلدية البدائع ولجنة التنمية السياحية وبإشراف محافظة البدائع ومشاركة مكتب وزارة 
البيئة واملياه والزراعة بهدف تشجيع زراعة التين وزيادة التعريف به ىلع مستوى واسع, 
كونه مشروعًا سياحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وموردًا مستديمًا ألصحاب املزارع املتخصصة 

يف زراعة التين.

بدأ فرع الوزارة بمنطقة الرياض بالعمل ىلع مشروع تعزيز القدرات الوطنية المتهان 
حرفة الزراعة إلقامة مشروعات صغيرة تخص الشباب يف املنطقة بهدف بناء وتعزيز 

القدرات الوطنية، وتأهيل الشباب المتهان حرفة الزراعة للجنسين.

إصدار املسار السريع يف إصدار شهادة الصحة النباتية تسهياًل إلجراءات عملية تصدير التمور 
يعلن املركز الوطني للنخيل  والتمور بالتعاون مع وزارة البيئة واملياه والزراعة عن املسار 
السريع إلصدار شهادة الصحة النباتية من املحاجر النباتية من منافذ الخروج بشكل مباشر.
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تخريج 41 متدربًا يف مجال النحل وصناعة العسل

املرحلة الثانية من تأهيل القطاع الخاص لتنفيذ أعمال 
مكافحة سوسة النخيل الحمراء

تدريب منسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

عقد ندوة تأهيل وتطوير الكوادر الالزمة لتولي مهام 
ومسؤوليات تنفيذ التركيبة املحصولية يف اململكة العربية 

السعودية

االنتهاء من أعمال املرحلة األولى للزيارات التفتيشية ىلع 
SAUDI G.A.P املزارع الحيوانية والسمكية ضمن أعمال مشروع

االستمرار يف أعمال الرقابة ىلع املنتجات الزراعية وتحليل 
امللوثات ىلع مستوى مناطق اململكة

اختتم فرع الوزارة بمنطقة املدينة املنورة دورة تطوير النحالين التي نظمها ىلع مدار 
ثالثة أشهر بتخريج 41 متدربًا يف مجال النحل وصناعة العسل بهدف تأهيل كوادر 

بشرية لديهم اإلملام الكامل بتقنيات مهنة صناعة النحل ومتمكنين من الدخول يف 
سوق العمل واملساهمة يف التنمية الريفية وتحقيق الريادة يف مجال تربية النحل داخل 

اململكة وىلع املستوى اإلقليمي والعاملي وذلك ما يهدف إليه البرنامج ولتحقيق 
رؤية اململكة  2030 من خالل تحقيق برنامج التحول الوطني الذي يهدف إلى مشاركة 

الشباب يف تنمية عجلة االقتصاد الوطني والنهوض باملشاريع الصغيرة واملتوسطة 
ودعمها لرفع الناتج املحلي وتسليمهم شهاداتهم.

انطالقًا من القرار الوزاري رقم 318548 وتوسيع قاعدة الشركات املؤهلة لتنفيذ أعمال 
مكافحة سوسة النخيل الحمراء يف مزارع النخيل اعتماد وترخيص عدد 10 شركات إضافية 

لتنفيذ أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء ليبلغ عدد الشركات املرخصة 16 شركة بواقع 
6 شركات خالل املرحلة األولى )2020( و10 شركات خالل املرحلة الثانية )سبتمبر 2021(.

تنفيذ البرنامج التدريبي املوجه ملنسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان وذلك 
باستهداف عدد 17 أمانة، يف مختلف مناطق اململكة، تنفيذًا للتوصية يف االجتماع الرابع 

للجنة الدائمة لبرنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها »حث أمانات املناطق 
ىلع متابعة املقاولين وعدم زراعة أشجار النخيل يف الحدائق والطرق« حيث شمل هذا 

البرنامج التدريبي مواضيع فنية وتنظيمية مختلفة ذات العالقة ببيولوجية سوسة النخيل 
الحمراء ووسائل الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها يف املناطق يف الفترة من 

7 إلى 17 نوفمبر.

تم عقد ندوة تأهيل وتطوير الكوادر الالزمة لتولي مهام ومسؤوليات تنفيذ التركيبة 
املحصولية يف اململكة العربية السعودية وقد شارك بالحضور الفريق املرشح من الوزارة 
والفروع من الجمهور املستهدف والكوادر الفنية وقد بلغ عدد املشاركين 26 مشاركًا 

بهدف تعريف الكوادر بمشروع التركيبة املحصولية والبرنامج التأهيلي واألدوار األساسية 
للكوادر الفنية لنجاح تنفيذ التركيبة املحصولية.

تم تأهيل عدد 29 مزرعة، واستكمال أعمال التفتيش ومنح عدد 20 مزرعة عالمة الجودة 
السعودية SAUDI G.A.P بهدف تحسين العمليات واملمارسات الزراعية وزيادة اإلنتاج 

وتحسين مواصفات الجودة تأهيل وتدريب املزارعين والفنيين.

إجراء الحمالت التفتيشية من خالل منسقي فروع الوزارة ىلع األسواق املركزية واملزارع 
وسحب عينات لتحليلها، حيث بلغ عدد العينات التي تم تحليلها حتى اآلن نحو 3,200 عينة 

نباتية الذي يهدف إلى تعزيز سالمة وجودة األغذية وخفض نسب متبقيات املبيدات 
باملنتجات الزراعية والغذائية.
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تنظيم وعقد ورش عمل لجمع البيانات وتحليل االحتياج يف 
املناطق املستهدفة وتدريب وتأهيل املستهدفين املسجلين 

ىلع البرامج املستهدفة ضمن مشروع بناء وتعزيز القدرات 
الوطنية المتهان حرفة الزراعة

زيارات إرشادية ملزارع راغبة يف التحول للزراعة العضوية

زيارات رقابية ملنافذ البيع

تجديد تراخيص شركات التوثيق العضوي

املشاركة يف معرض البيوفاخ نورنبرغ

دعم التحول للزراعة العضوية وفق سياسة الزراعة 
العضوية

توقيع مذكرات تفاهم لدعم تسويق األغذية العضوية بين 
الجمعية السعودية للزراعة العضوية وعدد من شركات 

الدعم اللوجستي

دورة تدريبية »لتأهيل ضباط اتصال الدعم الفني العضوي«

تنظيم 8 ورش عمل ملسح وتحديد االحتياج لتحديد الفرص الوظيفية واالستثمارية 
والتحقق من جدوى البرامج االسترشادية واقتراح برامج جديدة وتدريب وتأهيل 150 

متدرب من خالل عقد 6 برامج تدريبية ) 2 يف البيوت املحمية بمنطقة الرياض والقصيم 
و2 يف تسويق املنتجات الزراعية بمنطقة الرياض والقصيم و1 يف تسويق مستلزمات 

اإلنتاج باألحساء و1 يف زراعة الفواكه االستوائية بمنطقة جازان(.

تقديم اإلرشاد الفني للمزارعين الراغبين يف التحول لإلنتاج العضوي وتعريفهم بالالئحة 
التنفيذية لنظام الزراعة العضوية، وقد تم إرشاد ودعم عدد )135( مزرعة راغبة يف 

التحول للزراعة العضوية بهدف تجهيز وتقييم وتعليم املزارع للتحول للزراعة العضوية 
واملتطلبات الواجب إتباعها للحصول ىلع شهادة التوثيق.

تنفيذ عدد )100( زيارة رقابية ملنافذ بيع املنتجات الغذائية العضوية يف مختلف مناطق 
اململكة وذلك لغرض التحقق من متطلبات واشتراطات عرض وبيع املنتجات الغذائية 

العضوية الذي يسعى إلى التحقق من متطلبات واشتراطات عرض وبيع املنتجات 
الغذائية العضوية.

تجديد ومنح عدد )6( شركات توثيق الترخيص السنوي ملزاولة مهام التفتيش وإصدار 
شهادات التوثيق العضوي يف اململكة بهدف تجديد تراخيص شركات التوثيق العضوي 

ملزاولة مهام التفتيش وإصدار شهادات التوثيق العضوي يف اململكة.

تمت  املشاركة يف معرض بيوفاخ نورنبرغ املانيا ،الزراعة العضوية يف اململكة العربية 
السعودية الوضع الراهن والرؤية املستقبلية« يف املانيا ) افتراضية(.

استقبال ودراسة طلبات لعدد )126( مزرعة تحت التحول/عضوية للحصول ىلع دعم 
الزراعة العضوية وفقًا لخطة سياسة الزراعة العضوية الذي يسعى إلى زيادة أعداد 

املزارع العضوية.

بهدف دعم تسويق املنتجات العضوية تم رفع مستوى التعاون بين الجمعية السعودية 
للزراعة العضوية والقطاع الخاص وتطوير مجال التسويق بالقطاع، وحل املعوقات 
التي تواجه املزارعين وتمكين املزارعين العضويين بعد اإلنتاج من عرض منتجاتهم 

وتسويقها.

إقامة دورة تدريبية يف املركز الوطني للزراعة العضوية لتأهيل ضباط اتصال الدعم الفني 
العضوي لزيادة كفاءة الكادر الفني لخدمة املزارعين بكافة مناطق اململكة.

الـمـنـجـزات
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ورشة عمل للمزارعين العضويين وتحت التحول بعنوان 
» تقنيات إنتاج الكمبوست وأهميته يف تسميد وحماية 

الزراعات العضوية «

ورشة عمل للمزارعين العضويين وتحت التحول »بعنوان 
تقنيات إنتاج البذور والشتالت حسب نظام الزراعة 

العضوية«

ورشة عمل للمزارعين العضويين وتحت التحول »بعنوان 
رعاية وعناية أشجار الرمان العضوية«

ورشة عمل للمزارعين العضويين وتحت التحول »بعنوان 
دعم عمليات ما بعد الحصاد والتسويق ملنتجي البن«

ورشة ملنسوبي الزراعة العضوية بالفروع بعنوان »آلية 
ضبط مخالفات الالئحة التنفيذية لنشاط الزراعة العضوية«

ورشة عمل للمزارعين العضويين وتحت التحول »بعنوان 
الزراعة العضوية أهمية وفوائد«

تطبيق الالئحة التنفيذية للزارعة العضوية ىلع املدخالت 
الغير مطابقة

184 مدخاَل يف اإلنتاج العضوي

التدريب الداخلي

إقامة ورشة عمل يف منطقة عسير بهدف تعليم املزارعين العضوين وتحت التحول آلية 
تصنيع الكمبوست وأهميته يف حماية الزراعات العضوية.

إقامة ورشة باملركز الوطني للزراعة العضوية لتوضيح آلية إنتاج البذور حسب نظام 
اإلنتاج العضوي.

إقامة ورشة بمنطقة الباحة )التعليم الصحيح للتعامالت الزراعية ألشجار الرمان 
العضوية(.

إقامة ورشة بمنطقة جازان محافظة الداير بهدف تطوير عمليات ما بعد الحصاد و آلية 
تسويق منتج البن العضوي.

لتدريب ممثلي الزراعة العضوية بالفروع ىلع آلية ضبط مخالفات الالئحة التنفيذية 
لنشاط الزراعة العضوية تم إقامة ورشة بمنطقة الرياض بعنوان آلية ضبط مخالفات 

الالئحة التنفيذية لنشاط الزراعة العضوية«.

إقامة ورشة بمنطقة الباحة بهدف التعريف بأهمية وفوائد الزراعة العضوية.

دراسة عدد )35( ُمدخل ونتج عن الدراسة )4( ُمدخل غير مطابق لنظام الزراعة العضوية 
والئحته التنفيذية بعد دراستها التي تهدف إلى تسجيل وتوثيق املدخالت العضوية

يتم تسجيل هذه املدخالت لإلنتاج العضوي بعد دراستها والتأكد من مطابقتها لالئحة 
التنفيذية لنظام الزراعة العضوية وهي عبارة عن أسمدة ومحسنات تربة أو مخصبات 

حيوية أو مدخالت لوقاية النبات أو البذور، وقد تم تسجيل عدد )56( مدخل جديد حيث 
بلغ إجمالي عدد املدخالت املسجلة )184( ُمدخل.

تم عقد عدة ورشات تدريبية للموظفين )باملركز الوطني للزراعة العضوية( بهدف 
تطوير الكادر الفني املختص تحت عدة عناوين ومنها  »مستجدات املقاييس ولوائح 

الزراعة العضوية يف العالم« يف منطقة القصيم ودورة تدريبية بعنوان »متطلبات اعتماد 
جهات التفتيش والتوثيق  ISO17020 وISO17065«.  يف منطقة الرياض ودورة تدريبية 

للمرشدين العضويين رقم )1( بمنطقة القصيم )عنيزة(.

الـمـنـجـزات

وصـــــف الـمـنــجــزعـنــوان الـمـنــجــز

تنظيم ورشة عمل عن احتياجات املهن الزراعية

دورة تدريبية للتعريف بسوسة النخيل وطرق مكافحتها

إطالق برنامج تأهيل الشباب لصناعة تربية النحل

االستمرار يف  مشروع حصر اآلفات واألمراض الزراعية

نظم فرع الوزارة باملنطقة الشرقية بالتعاون مع اإلدارة العامة للثروة النباتية بالوزارة 
ورشة عمل تحت عنوان » تقدير وتحليل االحتياجات للمهن الزراعية، وحصر الفرص 

الوظيفية واالستثمارية باملنطقة الشرقية«، وذلك ضمن مشروع بناء وتعزيز القدرات 
الوطنية المتهان حرفة الزراعة بهدف بناء وتعزيز القدرات الوطنية، وتأهيل الشباب 

المتهان حرفة الزراعة للجنسين.

نظم فرع الوزارة يف منطقة نجران دورة تدريبية يف مزرعة املواطن حسين وبران، وتم 
تدريب صاحب املزرعة مع 6 من عمالة املزرعة، وتعريفهم بسوسة النخيل الحمراء وطرق 
املكافحة والعالج واالكتشاف املبكر بهدف اإلرشاد يف كيفية املحافظة ىلع الغطاء 

النباتي والبيئة الزراعية ومكافحة اآلفات املضرة بها.

انطلق بفرع الوزارة بمنطقة تبوك برنامج متكامل لصناعة وتربية النحل ومنتجاته يف 
اململكة، وتدريبهم ىلع التعامل مع النحل وطرق تربيته، واالستفادة من منتجاته 

املتنوعة، لينتقل الشاب إلى مرحلة اإلنتاج الذي يسعى إلى استفادة املتدربين من 
الخبرات والتجارب السابقة لتأهيل الشباب لصناعة تربية النحل وذلك عن طريق تحسين 

أدائهم بالتحاقهم ببرامج علمية وتوعوية مما يؤهلهم لسوق العمل يف هذا املجال 
واإلسهام يف التنمية الريفية يف املناطق املختلفة باململكة لتحقيق الريادة يف مجال 

تربية النحل يف اململكة ىلع املستويين اإلقليمي والعاملي.

البدء يف تنفيذ الخطة التنفيذية لحصر اآلفات النباتية يف اململكة بالتعاون مع جامعة 
امللك سعود طبقًا ألفضل املمارسات املتبعة لتقديم خدمات استشارية ودعم فني 
وفق منهج علمي يف حصر وتحديد وضع وانتشار اآلفات واألمراض النباتية ىلع جميع 
أنواع املحاصيل الزراعية ، وتبلغ عدد زيارات فرق العمل امليدانية )289( زيارة وبتغطية 
عدد العينات العشوائية )املزارع( املستهدفة )6,940( عينة بهدف تحديد وضع وانتشار 

اآلفات واألمراض النباتية بمختلف املحاصيل الزراعية يف اململكة.

الـمـنـجـزات

املنجزات
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البدء بتشغيل مرفأ الصيادين يف محافظة الشقيق بـ 5 
أرصفة تستوعب 120 قارب صيد

االنتهاء من مرفأ أملج بمنطقة تبوك بنسبة إنجاز تصل 
إلى 99 %

معالي الوزير ُيدشن استراتيجية التواصل للبرنامج الوطني 
لتطوير قطاع الثروة السمكية

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة نيوم وشركة أسماك تبوك

االنتهاء من تأمين مولدات كهربائية ملرفأ القطيف باملنطقة 
الشرقية

زيادة إنتاج األسماك املستزرعة إلى 100 ألف طن

تشغيل مرفأ الصيادين بمحافظة الشقيق بمنطقة جازان بعدة مميزات ومنها تسليم 
مكتب لحرس الحدود و ترقيم املرابط يف األرصفة وتسليمها لكل صياد لتنظيم 

املرسى ووضع منطقة مخصصة للتحميل والتنزيل ووضع برج ملراقبة املرفأ  وتوفير 
مضختي وقود ورصيف مع منحدر لتنزيل القوارب إلى البحر يهدف إلى دعم الصيادين 

يف املنطقة وخدمتهم واملساهمة يف تطوير منطقة املشروع، وتهيئتها بشكل 
كامل للتيسير ىلع الصيادين خالل أداء عملهم وسهولة وسالسة عمليات الصيد ونقل 

األسماك.

االنتهاء من مرفأ أملج بمنطقة تبوك بنسبة إنجاز تصل إلى %99 يتضمن أكثر من 7,000 
صياد يف اململكة و 18 مرفأ صيد و إجمالي اإلنتاج 10,460 طن سنويًا  وهناك خمسة 

مشاريع الستزراع الربيان واألسماك تقدر إنتاجيتها بنحو 3,000 طن سنويًا لزيادة 
الثروة البحرية باإلضافة إلى مهرجان الحريد يقام سنويًا للسياح والصيادين يف فرسان 
واملساهمة يف تطوير منطقة املشروع، وتهيئتها بشكل كامل للتيسير ىلع الصيادين 

خالل أداء عملهم وسهولة وسالسة عمليات الصيد ونقل األسماك.

تدشين املوقع االلكتروني للمعرض واملؤتمر الدولي للثروة السمكية 2021 سعيًا إلى 
تطوير قطاع الثروة السمكية، واملوقع اإللكتروني للمعرض واملؤتمر الدولي للثروة 

السمكية.

توقيع مذكرة تفاهم بين شركة نيوم وشركة أسماك تبوك تضمنت املذكرة العمل ىلع 
تطوير مزرعة لألسماك؛ لتعزيز صناعة االستزراع املائي يف املنطقة، سواء يف األنظمة 
املغلقة الحديثة ذات التقنية العالية أو األقفاص العائمة املطورة ، وإرساء بنى تحتية 

متينة لهذا القطاع يف اململكة، لتحقيق أهداف رؤية 2030 يف تنويع االقتصاد ومصادر 
الدخل تهدف هذه املذكرة التفاهم إلى التوسع يف إنتاج االستزراع املائي املحلي، 

وتطبيق الجيل الجديد من تقنيات االستزراع املائي داخل منطقة نيوم.

تأمين الكهرباء لتشغيل مرفأ الصيادين بمحافظة القطيف باملنطقة الشرقية والذي 
يهدف إلى دعم الصيادين يف املنطقة وخدمتهم واملساهمة يف تطوير منطقة 

املشروع، وتهيئتها بشكل كامل للتيسير ىلع الصيادين خالل أداء عملهم وسهولة 
وسالسة عمليات الصيد ونقل األسماك.

خالل 5 سنوات تم رفع حجم إنتاج االستزراع املائي )األسماك والروبيان املستزرع( إلى 
100 ألف طن وسد الحاجة من االكتفاء الذاتي بـ%55 تحقيًقا لرؤية اململكة 2030  يف 

زيادة إنتاج األسماك املستزرعة إلى 100 ألف طن. 

الـمـنـجـزات

وصـــــف الـمـنــجــزعـنــوان الـمـنــجــز

طرح مرافئ لالستثمار بداية )بمرفأ الحافة (

تفعيل االتفاقيات الدولية يف تصدير منتجات األحياء املائية 
ورفع اإليرادات الغير نفطية

اكتمال الدراسات البحثية من جامعة األميرة نوره حول 
القيمة املضافة للمنتجات السمكية

إنتاج أكثر من )19( ألف طن من مشاريع االستزراع املائي يف 
املياه الداخلية

تأهيل عدد )560 ( مواطن

تأمين وتوريد )100( شاحنة  نقل مجهزة لنقل 
املنتجات السمكية من نقاط التوزيع

إتاحة الفرص االستثمارية وخلق فرص عمل للشباب وتطوير البنية التحتية لقطاع الثروة 
السمكية  واملساهمة يف توطين مهنة صيد األسماك لدعم الصيادين يف املنطقة 

وخدمتهم  واملساهمة يف تطوير منطقة املشروع، وتهيئتها بشكل كامل للتيسير ىلع 
الصيادين خالل أداء عملهم وسهولة وسالسة عمليات الصيد ونقل األسماك.

من خالل تفعيل هذه االتفاقيات سيكون للقطاع مساهمة كبيرة ومهمة يف تحقيق 
جزء من اإليرادات الغير نفطية التي تهدف إلى زيادة تصدير املنتجات الزراعية الغذائية، 

والثروة الحيوانية والسمكية، واستغالل الفرص املتاحة لجذب االستثمارات، والتعاون يف 
إجراءات الصحة النباتية والحيوانية الستيراد وتصدير املنتجات.

تحويل أسماك الباغة إلى قيمة غذائية ذات جدوى اقتصادية و تعزيز الصناعات التحويلية 
بأكثر من 5 منتجات سمكية قابلة للتطوير والزيادة باإلضافة الى دعم الناتج املحلي 

بحوالي 100-120 مليون ريال بشكل مباشر سعيًا يف تحقيق األمن الغذائي وتوفير فرص 
وظيفية ألبناء وبنات الوطن.

بلغ إجمالي إنتاج مشاريع االستزراع املائي باملياه الداخلية أكثر من 19 ألف طن خالل 
النصف األول من سنة 2021م وإجمالي املشاريع 223 يف 12 منطقة من مناطق اململكة 

لتحقيق التنمية املستدامة واألمن الغذائي للمملكة، وتغطية احتياجاتها من األغذية 
البحرية وتنمية املناطق الريفية الساحلية والحد من هجرة السكان إلى املدن الكبيرة 

واملحافظة ىلع املوارد الطبيعية من خالل تخفيف الضغط ىلع املصايد وتوطيد مجاالت 
الشراكة مع القطاع الخاص، جذب االستثمارات الداخلية والخارجية يف إنشاء مشاريع 

االستزراع املائي ومصانع األعالف وتجهيز املنتجات السمكية باإلضافة إلى إيجاد فرص 
عمل للشباب من الجنسين تصل إلى 24 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة والوصول إلى 

نسبة سعودة تبلغ %50 يف القطاع.

من منطلق تطوير قطاع الثروة السمكية واملساهمة يف خلق فرص عمل ووظائف 
متعددة تسهم يف تحسين وتنمية قطاع صيد األسماك بناء وتعزيز القدرات الوطنية لعدد 
من املستهدفين ببرامج فنية وإدارية متخصصة يف القطاعات: قطاع الصيد - قطاع النقل 

والتوزيع- قطاع املبيعات والتسويق- قطاع الخدمات املساندة والتشغيل

تسليم الجمعيات التعاونية  لصيادي األسماك باملناطق الساحلية  شاحنات نقل وتبريد 
األسماك ضمن مبادرة توطين مهنة الصيد - قطاع النقل بناًء ىلع محاضر حق االنتفاع 
املوقعة بين كاًل من الوزارة والجمعيات التعاونية، وشملت املبادرة التي تأتي تعزيزًا 

ملهنة الصيد وتوطينها للسعوديين عن طريق الصيد أو نقل املنتجات السمكية.

الـمـنـجـزات
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تأمين وتوريد )168( قارب صيد ملناطق اململكة الساحلية

تقييم وتطوير النظم واللوائح والتشريعات البيئية والفنية 
الخاصة بصناعة االستزراع املائي الداخلي باململكة

إصدار األدلة اإلرشادية ملشاريع االستزراع املائي باملياه الداخلية

متابعة ومراقبة إجراءات األمن الحيوي يف كافة مشاريع 
االستزراع املائي

االنتهاء من املسح البحري لتحديد مناطق الصيد

تكثيف الرقابة البحرية ىلع مخالفات الصيد

تسليم الجمعيات التعاونية لصيادي األسماك باملناطق الساحلية قوارب صيد  ضمن 
مبادرة توطين مهنة الصيد - قطاع الصيد  بناًء ىلع محاضر حق االنتفاع املوقعة بين 
كاًل من الوزارة والجمعيات التعاونية، وشملت املبادرة التي تأتي تعزيزًا ملهنة الصيد 

وتوطينها للسعوديين عن طريق الصيد أو نقل املنتجات السمكية.

وذلك من خالل تقييم واقع صناعة االستزراع املائي يف املياه الداخلية وتقييم النظم 
واللوائح والتشريعات يف صناعة االستزراع املائي يف املياه الداخلية باإلضافة إلى تقييم 

الوضع البيئي ملشاريع املياه الداخلية بهدف تحقيق االستفادة املثلى من املوارد 
الطبيعية للمملكة يف مجال الثروة السمكية، ودعم قطاع االستزراع املائي لزيادة 

مساهمته يف إجمالي الناتج الوطني، وكذلك تحقيق االكتفاء الذاتي، وتغطية احتياجات 
اململكة من األغذية البحرية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم االقتصاد باململكة.

االنتهاء من األدلة االرشادية: ) دليل أمراض األسماك وطرق التشخيص والوقاية -دليل 
األسماك والصحة العامة -دليل االستزراع املائي بين نظم التربية التقليدية والنظم 

الحديثة -دليل التغذية - دليل التفريخ -دليل املدخل إلى التسويق السمكي-دليل األطر 
التنظيمية لصناعة االستزراع املائي يف املياه الداخلية- دليل األمن الحيوي ملشاريع 

االستزراع املائي يف املياه الداخلية (.

يختص البرنامج بالقيام يف أعمال الرصد واملتابعة الداخلية والخارجية وتطبيق 
خطة األمن الحيوي ملشاريع االستزراع وذلك من خالل حصر أمراض األحياء املائية 
املستوطنة يف اململكة والعمل ىلع الحد من دخول أمراض جديدة إلى اململكة 

والتقييم الدوري واملراقبة.

املسح البحري الخاص بتحديد مناطق الصيد الخاصة بالسعوديين يف كاًل من البحر 
األحمر والخليج العربي بهدف الوقوف ىلع آخر املستجدات الخاصة باألمن الحيوي 
ومتابعة حالة األمراض التي تواجه مشاريع ومزارع االستزراع املائي ومشاركة تجارب 

املشاريع فيما بينها حول آلية وإجراءات تطبيق معايير واشتراطات األمن الحيوي.

تكثيف املراقبة البحرية من خالل تشديد وتكثيف الرقابة ىلع املمارسات الحالية 
للصيادين وإصدار العقوبات واملخالفات ىلع املمارسات الخاطئة بهدف حماية الثروة 

املائية، وباألخص الكائنات املهددة باالنقراض، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم أنشطة 
الصيد. 
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تحديد مواسم الصيد

املشاركات الدولية يف املنظمات

إطالق مبادرة إنشاء املركز االقليمي للتنمية 
املستدامة للثروة السمكية

قيادة اململكة للهيئة اإلقليمية للمصائد السمكية 
وتربية األحياء املائية

دخول املنتجات السعودية لسنغافورة وروسيا 
وكوريا الجنوبية كأسواق جديدة

تحديد مواسم الصيد ألهم أنواع األسماك االقتصادية يف البحر األحمر والخليج العربي ) 
الكنعد - الروبيان- القبقب- الباغة- أسماك الناجل والطرادي - اللوبستر( لحماية الثروات 

السمكية  وباألخص الكائنات املهددة باالنقراض، والحد من الصيد الجائر، وتنظيم 
أنشطة الصيد.

لتحقيق االستفادة وكسب الخبرات املتنوعة من جانب، وإبراز املقدرة الوطنية  من 
الجانب اآلخر سعيًا إلبراز خبرات اململكة العربية السعودية يف مجاالت األمن الحيوي 

وصحة األحياء املائية. 

إنشاء مركز إقليمي للتنمية املستدامة للثروة السمكية وذلك ضمن مبادرة الشرق 
األوسط األخضر، التي انطلقت أعمالها يف العاصمة السعودية، الرياض وسط حضور 

دولي الفت بهدف تحقيق التنمية املستدامة للموارد السمكية واملساهمة يف تحقيق 
األمن الغذائي وتنمية املخزون السمكي يف الخليج العربي والبحر األحمر وتخفيف 

الغازات الدفيئة بنسبة من %10 إلى %15 يف القطاع السمكي.

انتخبت الهيئة اإلقليمية ملصايد األسماك )RECOFI( التابعة ملنظمة األغذية والزراعة 
)الفاو(، اململكة العربية السعودية رئيسًا للدورة الحادية عشرة ملدة 3 سنوات، وذلك 
بإجماع أعضاء الهيئة كافة بهدف تشجيع تنمية املوارد البحرية الحية وصونها وإدارتها 
بصورة حكيمة واستخدامها أفضل استخدام، إلى جانب تنمية قطاع تربية األحياء املائية 

يف منطقة عمل الهيئة بصورة مستدامة، باإلضافة إلى املراجعة الدائمة للجوانب 
االقتصادية واالجتماعية لصناعة صيد السمك، والتوصية بأية تدابير تهدف إلى تنمية 

الثروات الطبيعية.

تصدير  املنتجات السمكية إلى أكثر من 35 دولة أبرزها الصين وروسيا وأميركا واليابان 
وأستراليا وسنغافورة وكوريا الجنوبية وذلك بهدف االرتقاء بصناعة االستزراع املائي يف 

السعودية و رفع الكفاءة والجودة ودعم وتطوير صادرات قطاع االستزراع املائي يف 
اململكة .

الـمـنـجـزات
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خدمة الحصول ىلع إذن استيراد الصقور والكائنات الفطرية

وصول 10 آالف رأس من األغنام قادمة من رومانيا

استئناف استيراد املواشي الحية من أستراليا

إطالق 19 خدمة للتصدير للثروة الحيوانية بعد طلب 
املوافقة واستكمال متطلبات وشروط الخدمة

فسح الصقور من املحجر الحيواني والنباتي

طرح منافستين لتقديم خدمات فنية للمحاجر 
الحيوانية والنباتية

تأمين محارق للمحاجر الحيوانية والنباتية

تأمين معدات للمحاجر الحيوانية والنباتية

تم إطالق خدمتين للحصول ىلع إذن الستيراد الكائنات الفطرية والصقور عبر منصة 
أنعام بلس من خالل الربط مع املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية التي تهدف 

لتمكين املستفيدين من الحصول ىلع إذن استيراد الصقور والكائنات الفطرية.

استقبال سفينة ىلع متنها 10 آالف رأًسا من األغنام قادمة من رومانيا عبر محجر ميناء 
جازان التي ظهرت فيها نتائج الفحوصات الالزمة التي تم عملها للتأكد من سالمتها أنها 

سليمة وخالية من األمراض دعًما لألمن الغذائي الوطني.

الوزارة تستأنف استيراد املواشي الحية من أستراليا بعد قرار إيقافه ملدة 13 عاًما وجاءت 
شروط االستيراد كاآلتي: تطبيق نظام)قانون( الحجر البيطري يف دول مجلس التعاون 

والئحته التنفيذية باململكة.، والحصول ىلع ترخيص تصدير مواشي حية صادرة من 
الحكومة األسترالية، والحصول ىلع سجل تجاري مضاف فيه نشاط اإلتجار يف الحيوانات 

الحية، وتطبيق االشتراطات الصحية وفًقا آللية استيراد املواشي الحية املعتمدة يف 
اململكة  كما أنه سيتم إصدار أذونات لالستيراد من أستراليا إلكترونًيا عبر  منصة ”أنعام 

بلس” هدفه الحفاظ ىلع املوارد الطبيعية والثروة الحيوانية باململكة .

إطالق 19 خدمة للتصدير للثروة الحيوانية تسمح الخدمات لألفراد وقطاع األعمال 
والجهات الحكومية طلب املوافقة والحصول ىلع إذن التصدير للثروة الحيوانية بعد 

استكمال متطلبات وشروط الخدمة ومن أبرز الخدمات ألذونات التصدير تفقيس صيصان، 
طيور حية، أحياء مائية، كائنات فطرية، مواشي، صقور، مواشي، خيول، منتجات حيوانية 

وتهدف إلى دعم املهتمين بالثروة الحيوانية وتطبيق إجراءات األمن والسالمة للتصدير .   

تم فسح أكثر من 500 صقر من املحجر الحيواني والنباتي بمطار امللك خالد الدولي 
بالرياض بهدف املشاركة يف املزاد الدولي للصقور.

منافسة تشغيل مرافق املحاجر الحيوانية والنباتية ومنافسة توفير عماله ومواد نظافة 
باملحاجر الحيوانية والنباتية.

تأمين عدد 4 محارق بهدف التخلص من الحيوانات املصابة واملساعدة يف عدم انتشار 
األمراض الوبائية املعدية.

تأمين قارئ شرائح، تأمين مواطير رش، توفير قارئ شرائح لتسهيل دخول وخروج 
الحيوانات من وإلى خارج اململكة بهدف الحفاظ ىلع سالمة املحجر واملرافق وعدم 

انتشار اآلفات الحشرية واألمراض الحيوانية.

الـمـنـجـزات
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تأمين ثالجات لحفظ العينات

أعيد تأهيل عدد من املحاجر الحيوانية والنباتية

تأمين املستلزمات الطبية للمحاجر الحيوانية والنباتية

تم تسهيل إجراءات مشاركات الهجن دون الحاجة ملراجعة 
فروع ومكاتب الوزارة

تحديث الدليل الشامل لإلجراءات املحجرية

أتمتة إصدار أذونات استيراد الخضار والفواكه إلكترونيًا

بدء املرحلة الثالثة يف ربط الكائنات الفطرية مع املركز 
الوطني لتنمية الحياة الفطرية

البدء يف التنسيق مع نادي اإلبل للربط اإللكتروني

تم االنتهاء من مسودة إجراءات تصدير اإلبل والتنسيق مع 
الجهات ذات العالقة

إكمال تعديل نظام )قانون( الحجر البيطري يف دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية

توفير عدد )25( ثالجة لحفظ العينات الطبية هدفها الحفاظ ىلع سالمة العينات الطبية 
أثناء نقلها من املحجر للمختبر.

إعادة تأهيل املحجر الحيواني والنباتي بالحديثة، املحجر الحيواني والنباتي بميناء جازان، 
املحجر الحيواني والنباتي بجدية عرعر، املحجر الحيواني والنباتي بميناء جدة اإلسالمي 
بهدف إعادة تأهيل املحجر من جميع األقسام اإلدارية والفنية والبيطرية للمساعدة يف 

قيام عمل املحجر ىلع الوجه املطلوب.

توفير مستلزمات طبية سعيًا للحفاظ ىلع سالمة الكوادر البشرية وعدم انتشار األمراض 
الوبائية املعدية واملساعدة يف توفير مواد لسحب العينات 

إصدار أذونات دخول وخروج الهجن وتسهيل إجراءات مشاركتها يف املهرجانات 
واملزاينات داخل وخارج اململكة بهدف منع وصول أو الحد من األمراض املشتركة أو 

اآلفات النباتية إلى داخل اململكة.

اعتماد وإصدار الدليل الشامل لإلجراءات املحجرية الستخدامه يف األعمال اليومية 
للمحاجر الحيوانية والنباتية بهدف تحديث التشريعات والسياسات واللوائح التنظيمية 

الفنية.

التحول إلى العمل اإللكتروني يف املحاجر الحيوانية والنباتية بهدف أتمتة اإلجراءات 
املحجرية وإكمالها إلكترونيا.

التحول إلى العمل اإللكتروني يف املحاجر الحيوانية والنباتية بهدف أتمتة اإلجراءات 
املحجرية وإكمالها إلكترونيا.

التحول إلى العمل اإللكتروني يف املحاجر الحيوانية والنباتية بهدف أتمتة اإلجراءات 
املحجرية وإكمالها إلكترونيا.

إعداد مسودة باإلجراءات املحجرية لتصدير اإلبل خارج اململكة بهدف تحديث التشريعات 
والسياسات واللوائح التنظيمية الفنية.

تم إعداد مسودة نظام )قانون( الحجر البيطري يف دول مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية ورفعه لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء تمهيدًا العتماده يف صورته النهائية بهدف 

تحديث التشريعات والسياسات واللوائح التنظيمية الفنية.
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إعادة افتتاح محجر جديدة عرعر ومحجر سلوى

البدء يف التنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
الفتتاح منفذ الربع الخالي

تم تحديث قوائم اآلفات النباتية وتعميمها ىلع املحاجر 
الحيوانية والنباتية

اإلشراف ىلع الدورة التدريبية حول أهم اآلفات الحجرية 
املرتبطة باألنواع النباتة املستوردة

تم تحليل املخاطر لعشرات األنواع النباتية قبل السماح 
باستيرادها من عدمه

تم إعادة تأهيل محجر جديدة عرعر ىلع الحدود مع العراق كما تم إعادة افتتاح محجر 
سلوى ىلع الحدود مع دولة قطر بهدف منع وصول أو الحد من األمراض املشتركة أو 

اآلفات النباتية إلى داخل اململكة والتي تصيب اإلنسان.

 جاري التنسيق مع الجهات ذات العالقة بشأن افتتاح محجر منفذ الربع الخالي الجديد 
ىلع الطريق البري الجديد ىلع الحدود مع سلطنة عمان بهدف تأهيل وتطوير املحاجر 

الحيوانية والنباتية ملواكبة املواصفات العاملية.

تم إعداد قائمة وتحديث باآلفات النباتية وتزويد املحاجر النباتية والحيوانية بنسخة 
للعمل بها بهدف تحديث التشريعات والسياسات واللوائح التنظيمية الفنية.

تم إعداد دورة تدريبية حول أهم اآلفات الحجرية املرتبطة باألنواع النباتة املستوردة 
هدفها رفع قدرات الكوادر الفنية والعاملين باملحاجر الحيوانية والنباتية.

تم إعداد دراسة لتحليل املخاطر لعدد من األنواع النباتية للعمل بها قبل السماح 
باستيرادها بهدف رفع قدرات الكوادر الفنية والعاملين باملحاجر الحيوانية والنباتية.

الـمـنـجـزات
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وصـــــف الـمـنــجــزعـنــوان الـمـنــجــز

تدشين برنامج »التيقظ الدوائي« للمستحضرات البيطرية 
بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء

إقامة 50 فعالية توعوية يف مواضيع إرشادية بيطرية 
مختلفة استفاد منها أكثر من 3,000 مستفيد يف املجاالت 

املختلفة ذات العالقة بتخصص اإلدارة

اتفاقية تعاون مشتركة مع الجمعية البيطرية السعودية

إقامة 7 دورات تدريبية للممارسين البيطريين يف مراكز 
التدريب الزراعي يف مناطق اململكة املختلفة استفاد منها 

140 متخصصًا

تحديث اشتراطات املنشئات البيطرية واستحداث أنشطة 
جديدة

تفعيل عدد من الفعاليات العاملية املرتبطة بمجاالت 
أعمال اإلدارة )الرفق بالحيوان، أسبوع مضادات 

امليكروبات، الصحة الواحدة، السعار، اليوم العاملي 
للحيوان(

تم تدشين برنامج »التيقظ الدوائي«  للمستحضرات البيطرية بالتعاون مع الهيئة العامة 
للغذاء والدواء ويستهدف البرنامج تعزيز الصحة الحيوانية من خالل إتاحة الفرصة 
للمستفيدين من املستحضرات البيطرية لإلبالغ عن أي آثار صحية أو عدم إستجابة 

الحيوان لتلك املستحضرات بهدف الوقاية.

أقيمت 50 فعالية توعوية يف مواضيع إرشادية بيطرية مختلفة استفاد منها أكثر من 
3,000 مستفيد يف املجاالت املختلفة ذات العالقة بتخصص اإلدارة لتعزيز الوعي 

وتحسين املمارسات الصحية يف مشاريع اإلنتاج الحيواني واملنشئات البيطرية بهدف 
الوقاية واألمن الغذائي. 

اتفاقية تعاون مشتركة مع الجمعية البيطرية السعودية نصت آليات االتفاقية 
ىلع توحيد الجهود وتشكيل فريق عمل مشترك، إعداد خطة عمل تتضمن األدوار 

واملسؤوليات، إنشاء جوائز علمية ومسابقات لتحفيز املمارسين، تنظيم ورعاية امللتقيات 
العلمية واملؤتمرات وورش العمل، التدريب واالستشارات والتعليم الطبي املستمر 

وتبادل الخبرات وتهدف إلى الوقاية واألمن الغذائي واستدامة املوارد.

إقامة 7 دورات تدريبية للممارسين البيطريين يف مراكز التدريب الزراعي يف مناطق 
اململكة املختلفة استفاد منها 140 متخصصًا تسعى هذه الدورات إلى تطوير القدرات 
الوطنية يف مجاالت الرقابة الصحية ىلع مشاريع الثروة الحيوانية واملنشئات البيطرية 
والرفق بالحيوان واملمارسات البيطرية الجيدة بهدف الوقاية ورفاه املجتمع املزارع 

واملساهمة االقتصادية واألمن الغذائي.

تحديث اشتراطات املنشئات البيطرية واستحداث أنشطة جديدة تسعى إلى تحسين 
االستثمارات يف مجال املنشئات البيطرية من خالل مراجعة االشتراطات السابقة 

باإلضافة إلى استحداث أنشطة بيطرية جديدة تالئم املستجدات السياحية الجديدة 
باململكة سعيًا للمساهمة االقتصادية والوقاية

تم تفعيل عدد من الفعاليات العاملية املرتبطة بمجاالت أعمال اإلدارة )الرفق بالحيوان، 
أسبوع مضادات امليكروبات، الصحة الواحدة، السعار، اليوم العاملي للحيوان(تسعى إلى 

إبراز جهود الوزارة يف املجاالت ذات العالقة.
االهتمام العاملي املرتبطة بمهام ومسؤوليات اإلدارة بهدف الوقاية ورفاه املجتمع 

واملزارع واألمن الغذائي

الـمـنـجـزات

وصـــــف الـمـنــجــزعـنــوان الـمـنــجــز

عقد 25 لجنة للنظر يف مخالفات أنظمة الثروة الحيوانية 
واملهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان للنظر يف 

املخالفات املعروضة عليها وعددها )375( محضر

إصدار عدد )4( أدلة بيطرية للممارسين البيطريين

إنجاز املسح الثاني للمنتجات الغذائية الحيوانية

املساهمة يف تسجيل ما يقارب من 50 مستحضرًا بيطريًا 
ضمن أعمال لجنة تسجيل املستحضرات البيطرية بالهيئة 

العامة للغذاء والدواء

اإلشراف الفني ىلع أكثر من 1,200 جولة رقابية ىلع 
مشاريع الثروة الحيوانية واملنشئات البيطرية باململكة

اعتماد الشهادة الصحية املوحدة للمنتجات الحيوانية 
املعدة للتصدير

أتمته تراخيص املنشئات البيطرية

عقد 25 لجنة للنظر يف مخالفات أنظمة الثروة الحيوانية واملهن الطبية البيطرية والرفق 
بالحيوان للنظر يف املخالفات املعروضة عليها وعددها )375( محضر تسعى إلى تعزيز 

التزام املشاريع الحيوانية واملنشئات البيطرية باألنظمة الخاصة بالثروة الحيوانية واملهن 
الطبية البيطرية أو الرفق بالحيوان التي تهدف إلى استدامة املوارد واألمن الغذائي 

ورفاه املجتمع املزارع واملساهمة االقتصادية والوقاية

إصدار عدد )4( أدلة بيطرية للممارسين البيطريين ويسعى إلى تقوية القدرات الوطنية 
وتحسين ممارسات العمل البيطري امليداني بهدف الوقاية واألمن الغذائي.

إنجاز املسح الثاني للمنتجات الغذائية الحيوانية يسعى إلى التأكد من سالمة املنتجات 
الحيوانية ومطابقتها للمواصفات القياسية املعتمدة باململكة وخلوها من بقايا 

مضادات امليكروبات التي تهدف إلى الوقاية واألمن الغذائي

املساهمة يف تسجيل ما يقارب من 50 مستحضرًا بيطريًا ضمن أعمال لجنة تسجيل 
املستحضرات البيطرية بالهيئة العامة للغذاء والدواء ويسعى إلى تقييم مخاطر 

استخدام بعض املستحضرات البيطرية وإبداء الرأي الفني حيالها بما يحقق املستهدفات 
الصحية للثروة الحيوانية بهدف الوقاية واملساهمة االقتصادية.

اإلشراف الفني ىلع أكثر من 1,200 جولة رقابية ىلع مشاريع الثروة الحيوانية واملنشئات 
البيطرية باململكة تسعى إلى مراقبة األداء العام للقطاعات والتأكد من التزامها 

باألنظمة والتشريعات ذات الصلة ومن أهم أهدافه استدامة املوارد واألمن الغذائي 
ورفاه املجتمع املزارع واملساهمة االقتصادية والوقاية.

اعتماد الشهادة الصحية املوحدة للمنتجات الحيوانية املعدة للتصدير وتسعى إلى 
تسهيل االجراءات للمستثمرين لتصدير منتجاتهم املصنعة إلى خارج اململكة التي تسعى 

للمساهمة االقتصادية والوقاية

أتمته تراخيص املنشئات البيطرية يسعى إلى تحسين االستثمارات يف مجال املنشئات 
البيطرية من خالل تسهيل إجراءات الحصول ىلع تراخيص املنشئات البيطرية بهدف 

املساهمة االقتصادية والوقاية

الـمـنـجـزات
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عـنــوان الـمـنــجــز

تم حصر وتسجيل املزارع املحورية يف مناطق الرف الرسوبي )الرياض، الجوف، الشرقية، حائل، تبوك، القصيم(

تم حصر وتسجيل كافة الحيازات واألنشطة الزراعية والحيوانية والسمكية يف مناطق اململكة )حيث تم اإلنتهاء من حصر 10 مناطق وجاري العمل 
ىلع املناطق املتبقية وعددها 3 مناطق(

إقامة ورشة عمل حول زراعة األعالف الخضراء باملياه املتجددة )بشأن طرح الفرص االستثمارية لزراعة األعالف الخضراء باملياه املتجددة بمنطقة 
الجوف بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجوف(

تم تشكيل لجنة عمل لجنة الحوافز بين وزارة االستثمار ووزارة البيئة واملياه والزراعة إليجاد حوافز للمستثمرين )مالية، تنظيمية، لوجستية(، وحصر 
التحديات القائمة وإيجاد الحلول املقترحة

تشكيل لجنه لحصر االستثمارات الزراعية خارج اململكة بالتعاون بين )وزارة البيئة واملياه والزراعة، ووزارة الخارجية، ووزارة االستثمار، ووزارة النقل 
والخدمات اللوجستية، ووزارة التجارة، واتحاد الغرف السعودية، وصندوق التنمية الزراعية، واملؤسسة العامة للحبوب(

تم التعاون بين منظومتي وزارة الطاقة ووزارة البيئة واملياه والزراعة لدراسة الوضع الراهن حول أسعار الطاقة

تم التعاون مع جامعة امللك عبدالل للعلوم والتقنية بشأن االستفادة من خبرات املشروع لتطبيق دراسات نظم املعلومات الجغرافية بالجامعة

رفع مخالفات ضوابط إيقاف زراعة األعالف الخضراء ىلع منصة إيفاء

إقامة ورشة عمل لشرح )شروط وضوابط تصدير محاصيل الخضار املزروعة يف مساحات مكشوفة تعتمد يف الري ىلع املياه املتجددة(

الـمـنـجـزات
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وصـــــف الـمـنــجــزعـنــوان الـمـنــجــز

تدشين السنة الدولية للفواكه والخضروات

طرح فرصة استثمارية لزراعة الفل والكادي والنباتات العطرية يف 
منطقة جازان 

تصوير قصة نجاح زليخة الكعبي

 طرح فرصة استثمارية لزراعة البن يف منطقة الباحة

إقامة ورشة عمل افتراضية بعنوان »استثمار أراضي األوقاف يف 
الجزء الجنوبي الغربي من اململكة«

ورشة عمل باحثي مشروع األبحاث التطبيقية يف مجال التمور

فعاليات السنة الدولية للفواكه والخضروات بمشاركة وزارة التعليم، وزارة الصحة، وزارة اإلعالم، 
الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة فنون الطهي بهدف رفع مستوى الوعي بأهمية الفواكه 

والخضروات يف تغذية اإلنسان والحد من الفاقد واملهدر من الفواكه والخضروات وتعزيز جانب 
الصحة واملناعة لدى املجتمع وتسليط الضوء ىلع املحاصيل الزراعية يف اململكة واملساهمة يف 

دعم املزارعين وتعزيز دخولهم وتوليد الفرص الوظيفية للشباب.

تعلن الوزارة عن طرح فرصة استثمارية لزراعة الفل والكادي والنباتات العطرية يف منطقة جازان 
سعيًا الستثمار مدينة الفل ) بمنطقة جازان (.

زليخة الكعبي سعودية تتحدى املعوقات و تملك أكبر مزارع للموز من نوعها يف السعودية وتزرع 
100 ألف شجرة موز وتهدف إلى دعم املزارعين واملنتج املحلي.

 طرح فرصة استثمارية لزراعة البن يف منطقة الباحة تشمل الفرصة االستثمارية زراعة وإنتاج البن 
بأكثر من 300 ألف شتلة “بن عربي”، ىلع مساحة 1.7 مليون متر مربع، تحتوي ىلع املركز الصناعي 

إلنتاج البن، مركز أعمال، مزرعة نموذجية والتي تهدف إلى زراعة وإنتاج البن.

 بالتعاون مع الهيئة العامة لألوقاف والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة »منشآت« 
وصندوق التنمية الزراعية ومجلس الجمعيات التعاونية أقيمت الورشة وتم استعراض بيانات 15 
ألف قطعة أرض وقف زراعية متاحة لالستثمار، الفرص واملؤشرات االقتصادية، آلية االستثمار 

وبرامج التمويل املخصصة لتطوير األراضي الزراعية وتهدف إلى التعاون املشترك مع الجهات ذات 
العالقة؛ لتطوير البنية التحتية وتحقيق أهداف التنمية املستدامة والتعريف بالفرص االستثمارية 

يف قطاع الزراعة وتحفيز املستثمرين من خالل تبسيط اإلجراءات الروتينية.

ورشة عمل باحثي مشروع األبحاث التطبيقية يف مجال التمور وهناك 5 مجاالت للبحوث 
والدراسات املقدمة :

1  - دراسة تحسين الصفات الثمرية للتمور.
2 - رفع الكفاءة التسويقية للتمور ومنتجاتها.

3 - العمليات الزراعية لتحسين اإلنتاج وكفاءة مياه الري.
4 - معامالت الحصاد وما بعد الحصاد والتغليف والتخزين.

5 - مكافحة اآلفات واملحافظة ىلع النوعية خالل التخزين وتهدف إلى:
   - تطوير الحصاد والفرز والتخزين والتغليف.

   - تطوير صناعات منتجات النخيل.
   - دراسة الخواص الفسيولوجية للتمور.
   - تحديد األصناف املالئمة لالستثمار.
   - تحسين الصفات الثمرية يف النخيل.

   - مكافحة اآلفات التي تؤثر ىلع اإلنتاج.
   - رفع الكفاءة التسويقية ملنتجات التمور.

   - زيادة كفاءة العمليات الزراعية لتحسين الجودة.

الـمـنـجـزات

وصـــــف الـمـنــجــزعـنــوان الـمـنــجــز

ورشة عمل »باحثي مشروع األبحاث التطبيقية يف مجال النخيل 
والتمور«

تدشين تطبيق »مرشدك الزراعي« يف صورته الجديدة

تفعيل  األسبوع الخليجي للتغذية

إطالق املرحلة األولى من مشروع األبحاث التطبيقية يف مجال 
املحاصيل الواعدة

املشاركة يف ورشة عمل »الورد الطائفي والتجارة اإللكترونية«

فعالية »دكاكين املوسم« داخل مبنى ديوان الوزارة

إقامة دورة تطبيقية بعنوان الزراعة املنزلية اإلرشاد 
الزراعي 

إقامة دورة مجانية بشهادات معتمدة عن أهمية دراسات 
الجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية 

ناقشت وزارة البيئة واملياه والزراعة مشاريع األبحاث التطبيقية يف مجال النخيل والتمور 
واملحاصيل الواعدة والتوجهات العاملية حول ذلك، وآلية تقديم األبحاث من خالل ورشة عمل 

»باحثي مشروع األبحاث التطبيقية يف مجال النخيل والتمور« استهدفت الورشة التعريف بمشروع 
األبحاث التطبيقية يف مجال النخيل والتمور وتوضيح مهام مشروع األبحاث التطبيقية يف مجال 

املحاصيل الواعدة.

دشن نائب وزير البيئة واملياه والزراعة املهندس منصور بن هالل املشيطي بالوزارة، تطبيق 
“مرشدك” الزراعي املطور يف مرحلته الثانية، بعد أن تم تطويره وإضافة العديد من الخدمات 
الذكية له، التي ستسهم يف استخدام التطبيق بشكل ميسر مع الوصول للمعلومة الصحيحة 

بشكل أسرع، ومن أهم أهداف تطبيق مرشدك الزراعي: تسهيل وصول املزارعين بجميع مناطق 
اململكة لحل ما قد يواجههم من عقبات بكل يسر، من خالل الوسيلة املناسبة، عن طريق الكتابة 
النصية أو االتصال املباشر املرئي باملختصين لإلجابة عن استفساراتهم، مع توفير خدمات ذكية 

من أجل زراعة ناجحة للوصول إلى تحقيق األمن الغذائي.

وزارة البيئة واملياه والزراعة تفعل األسبوع الخليجي للتغذية بالتعاون مع مجلس الصحة الخليجي 
يهدف إلى تكوين وعي صحي تغذوي لدى املجتمعات الخليجية .

املحاصيل املستهدفة يف إطالق مشروع األبحاث التطبيقية يف مجال املحاصيل الواعدة 
بمرحلته األولى عديدة ومن ضمنها: الليمون، التوت األزرق، وفاكهة التنين، الورد الطائفي، الرمان، 
االفوكادو، اللوز، البن، التين، العنب، الفراولة، الخوخ، الكينوا. وقد تمثلت اللجنة العلمية لتقييم 

األبحاث التطبيقية يف مجال املحاصيل الواعدة يف وكيل الوزارة للزراعة املهندس أحمد العيادة، 
ومدير املشروع الدكتور علي الجليل، وعضو من جامعة امللك عبد العزيز للعلوم والتكنولوجيا 
مة من جامعة امللك سعود وجامعة  ومقيمين خارجيين. وكانت األبحاث التي تم قبولها مقدَّ

نجران وجامعة امللك خالد بأبها ويهدف املشروع إلى: إجراء دراسات النتخاب األصناف املالئمة 
لظروف اململكة من كل محصول والتركيز ىلع املناطق املناسبة لكل محصول ودراسة العمليات 
الزراعية التي تؤثر ىلع زيادة اإلنتاج وتحسين النوعية ودراسة املعامالت قبل الحصاد ويف أثناءه 
وبعده لرفع جودة املنتج ورفع الكفاءة التسويقية وتطوير عمليات التغليف والتخزين والصناعات 

القائمة ىلع املنتج.

املشاركة يف ورشة عمل »الورد الطائفي والتجارة اإللكترونية« وأقيمت الورشة افتراضًيا وسلطت 
الضوء ىلع عدد من املوضوعات الزراعية والطرق واألساليب الحديثة يف الري ومعالجة اآلفات 
الزراعية حيث تهدف إلى تفعيل التجارة اإللكترونية ملنتجي وُصناع الورد واستخدام املنصات 

للوصول للعمالء ورفع املبيعات.

فعالية »دكاكين املوسم« لدعم املزارعين املحليين يف كافة مناطق اململكة، وعرض منتجاتهم 
من الفواكه لشهر يوليو وتهدف إلى تعزيز تسويق الفواكه املحلية سعيًا إلى تعزيز تسويق 

الفواكه املحلية.

نظمت وكالة الوزارة للزراعة دورة تطبيقية حول الزراعة املنزلية مع خبيرة الزراعة املنزلية زهرة 
آل يوسف وتم منح املشاركون يف الدورة شهادات معتمدة التي تهدف إلى بيان أسس الزراعة 
املنزلية الناجحة وطرق العناية بالنباتات الداخلية والخارجية وكيفية تحضير التربة وتدوير املخلفات.

أطلقت وكالة الزراعة يف وزارة البيئة واملياه والزراعة دورة مجانية عن بعد للمزارعين واملهتمين 
بـشهادات معتمدة بعنوان أهمية دراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع الزراعية بهدف تمكين 
املزارعين واملهتمين من دراسة الجدوى التمهيدية للمشروع الزراعي ومعرفة مفهوم دراسات 

الجدوى االقتصادية وخصوصية املشاريع الزراعية

الـمـنـجـزات
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إقامة ورشة عمل حول مستجدات القطاع الزراعي

إقامة ورشة عمل الزراعة العضوية أهمية وفوائد

طرح فرصة استثمارية لزراعة الليمون باستخدام 
املياه املجددة

ورشة عمل افتراضية لطالب وطالبات الدراسات العليا من القطاعين الخاص والحكومي 
ملناقشة املستجدات واملقترحات ملبادرة دعم طالب الدراسات العليا يف مجال القطاع 
الزراعي التي تهدف إلى دعم املوظفين من طالب وطالبات الدراسات العليا يف وكالة 

الزراعة.

افتتح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة نجران أحمد بن سعيد سرحان آل مفلح، ورشة عمل 
»الزراعة العضوية أهمية وفوائد«، بمزرعة املواطن حمد غريرآل عباس وبحضور عدد من 

املزارعين واملهتمين تهدف إلى: التعريف بأهمية وفوائد الزراعة العضوية.

طرح فرص استثماريه لـ زراعة الليمون باستخدام املياه املجددة يف الكثيب بمنطقة 
عسير.

نوع االستثمار: استثمار زراعي. 
الغرض من االستثمار: زيادة اإلنتاج املحلي.

املساحة اإلجمالية: 138,268م2 بهدف زيادة اإلنتاج املحلي.

الـمـنـجـزات
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متابعة وتنفيذ الحملة الوطنية األولى والثانية لتحصين 
الحمى القالعية بمناطق اململكة

إقامة ورشة عمل  ملناقشة الخطط االستراتيجية ملرضي 
الحمى القالعية وطاعون املجترات الصغيرة مع الشركاء 

والجهات ذات الصلة

إقامة عدد )7( ورش عمل عن بعد مع عدد )7( مناطق 
ملناقشة الوضع الوبائي وتقييم الخدمات البيطرية وتقديم 

)4( عروض تقديمية لكل منطقة

كتابة مسودة خطة مكافحة مرض مايكوبالزما املاعز

كتابة الخطة التشغيلية ملرض طاعون املجترات 
الصغيرة

كتابة الخطة التشغيلية ملرض السعار

متابعة وتنفيذ الحملة الوطنية األولى والثانية لتحصين الحمى القالعية بمناطق اململكة 
وتم تحصين أكثر من )11( مليون رأس بمناطق اململكة يف إطار الحملة الوطنية ملكافحة 

مرض الحمى القالعية ويهدف إلى رفع مستوى املناعة ضد املرض عن طريق زيادة 
التغطية األفقية لتحصين مرض الحمى القالعية لتقليل معدالت الحدوث واإلصابات 

باملرض وتقليل الخسائر االقتصادية الناتجة عنه.

ورشة عمل  ملناقشة الخطط االستراتيجية ملرضي الحمى القالعية وطاعون املجترات 
الصغيرة مع الشركاء والجهات ذات الصلة وتم عقد ورشة العمل ملناقشة الخطتين 
مع الشركاء مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة الحياة الفطرية، شركات استيراد 
اللقاحات وإنتاج األلبان وغيرهم لتدشين الخطة وذلك بهدف تدشين الخطط الوطنية 

االستراتيجية للمكافحة من خالل عدة خطوات ومن ضمنها عرض الخطط ومناقشتها مع 
الشركاء والجهات ذات الصلة من أجل اعتمادها.

إقامة عدد )7( ورش عمل عن بعد مع عدد )7( مناطق ملناقشة الوضع الوبائي وتقييم 
الخدمات البيطرية وتقديم )4( عروض تقديمية لكل منطقة ويتم يف الورشة عرض نتائج 
متابعة الوضع الوبائي باملنطقة، عرض نتائج اخطاء اإلدخال بالبوابة، عرض نتائج الحملة 

األولى والثانية لتحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القالعية باملنطقة، نتائج املسح 
املصلي الشامل الثاني باإلضافة إلى وضع برنامج كافح باملنطقة ومناقشة املشاكل 
واملعوقات يف املنطقة ويهدف البرنامج إلى: معرفة الوضع الوبائي باملناطق وتقييم 

مستوى الخدمات البيطرية ومناقشة املشاكل واملعوقات التي تواجه املناطق.

كتابة مسودة خطة مكافحة مرض مايكوبالزما املاعز وتم إعداد ومراجعة واعتماد 
خطة مكافحة مرض مايكوبالزما املاعز وبهدف وضع خطة استراتيجية لتحسين برنامج 

مكافحة مرض امليكوبالزما يف املاعز

كتابة الخطة التشغيلية ملرض طاعون املجترات الصغيرة و تم إعداد ومراجعة واعتماد 
الخطة التشغيلية ملرض طاعون املجترات الصغيرة وبهدف وضع برنامج تنفيذي 

ملكافحة مرض طاعون املجترات الصغيرة
لرفع كفاءة عمليات مكافحة مرض طاعون املجترات الصغيرة

كتابة الخطة التشغيلية ملرض السعار وتم إعداد ومراجعة واعتماد الخطة التشغيلية 
ملرض السعار وذلك بهدف وضع برنامج تنفيذي ملكافحة مرض داء الكلب )السعار( 

لرفع كفاءة عمليات مكافحة مرض داء الكلب.

الـمـنـجـزات
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تطوير أعمال تقصي ومكافحة نواقل األمراض لالستجابة 
)Saudi CDC( ملؤشرات هيئة الصحة العامة

إعداد دليل آلية التعامل مع حاالت الطوارئ ملرض حمى 
الوادي املتصدع

إجراء املسح املصلي ملشاريع األلبان

دراسة تقييم جودة الخدمات البيطرية ومدى إملام األطباء 
باملناطق بأهداف وخطط الوزارة

إعداد برنامج مكافحة مرض السل البقري

تطوير أعمال تقصي ومكافحة نواقل األمراض لالستجابة ملؤشرات هيئة الصحة العامة 
)Saudi CDC( وتم إعداد تقارير عن الوضع الراهن ألعمال تقصي ومكافحة نواقل 

األمراض ورصد املستلزمات والكوادر والجوانب الفنية التي يجب استكمالها بمناطق 
مكة املكرمة واملدينة املنورة وجازان ونجران وبهدف رفع كفاءة برامج أعمال تقصي 
ومكافحة نواقل األمراض لتجويد العمل والحد من انتشار األمراض املنقولة بالنواقل.

دليل آلية التعامل مع حاالت الطوارئ ملرض حمى الوادي املتصدع وتم إعداد دليل 
آلية التعامل مع حاالت الطوارئ ملرض حمى الوادي املتصدع وبهدف رفع كفاءة فرق 

الطوارئ البيطرية يف االستجابة للمرض لرفع كفاءة أعمال املكافحة للمرض.

املسح املصلي ملشاريع األلبان ويتم إجراء املسح املصلي بعدد )7( من مشاريع 
األلبان لعدد )6( من األمراض وتحليل النتائج واالجتماع مع املشاريع لتنفيذ اإلجراءات 
املطلوبة وبهدف التعرف ىلع معدالت انتشار عدد من األمراض الحيوانية بمشاريع 

األلبان ومقارنتها باملسوحات يف حيازات وقطعان املربين واالستفادة من هذه 
املعلومات يف تنفيذ برنامج النطاقات اآلمنة  تنفيذ عدد من اإلجراءات بناء ىلع تحليل 
نتائج مسح مشاريع األلبان لزيادة مساهمة قطاع إنتاج األلبان يف اقتصاد اململكة من 

خالل خفض معدالت األمراض بمشاريع األلبان واملناطق املحيطة بها.

دراسة تقييم جودة الخدمات البيطرية ومدى إملام األطباء باملناطق بأهداف وخطط 
الوزارة وتم إعداد وتوزيع عدد )2( من نماذج االستبيان أحدها لألطباء واآلخر ملدراء 

الثروة الحيوانية باملناطق وتحليلها  بهدف معرفة مدى وعي األطباء البيطريين 
باملناطق بأهداف وخطط الوزارة لتحسين جودة الخدمات البيطرية املقدمة من قبل 

الوزارة.

برنامج مكافحة مرض السل البقري وتم انطالق ومتابعة الحملة بمنطقة مكة والطائف، 
املشاركة يف مراجعة واعتماد الخطة الخليجية للسل البقري باملركز الخليجي لإلنذار 
املبكر لألمراض الحيوانية العابرة للحدود بهدف السيطرة ىلع املرض يف قطعان 

األبقار بمكة املكرمة لخفض املخاطر ىلع الصحة العامة و اآلثار املترتبة ىلع املرض 
بمنطقة مكة املكرمة.

الـمـنـجـزات
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إعداد وتصميم دراسة عن لقاحات التسمم الدموي والتسمم 
املعوي واللقاح املزدوج

إعداد خطة عمل تقصي ومكافحة نواقل االمراض نوفمبر 2021 
Action Plan for Vectors Surveillance and Control

إعداد دليل تصنيف أهم أنواع النواقل لألمراض باململكة 
 Guidelines for the Identification of the العربية السعودية

Most Important Vectors in Saudi Arabia

 Criteria for Insecticides وضع معايير اختيار املبيدات
Selection

دراسة عن لقاحات التسمم الدموي والتسمم املعوي واللقاح املزدوج وتم تصميم 
الدراسة والتي اعتمدت ىلع استبيان 519 مربي و 241 طبيب بيطري بجميع مناطق 
اململكة، ومتابعة الوضع الوبائي ملرضي التسمم الدموي والتسمم املعوي بصورة 

لصيقة يف 15 مكتب موزعة ىلع اململكة ومتابعة 74 قطيع موزع بهذه املكاتب بعد 
تحصينها بلقاحات التسمم الدموي والتسمم املعوي وبهدف معرفة أفضلية اللقاح 

املزدوج من حيث الفعالية والرغبة مقارنة باملفرد.

 Action Plan for Vectors 2021 خطة عمل تقصي ومكافحة نواقل األمراض نوفمبر
Surveillance and Control ،و تمت صياغة بروتوكول لتقصي ومكافحة النواقل 

لألمراض باململكة العربية السعودية يهدف إلى جعل التدخل بعمليات املكافحة تتم 
وفق األدلة العلمية حيث تساهم يف رفع كفاءة إدارة النواقل وجعلها فعاله ومستدامة 

وسليمة بيئيا.

 Guidelines for دليل تصنيف أهم أنواع النواقل لألمراض باململكة العربية السعودية
the Identification of the Most Important Vectors in Saudi Arabia ، وتم التعريف 
بالناقل ودورة حياته وأماكن توالد كل نوع واملؤشرات الشكلية )املورفولوجية( التي 

تستخدم يف تصنيف أهم أنواع البعوض الناقل لألمراض باململكة العربية السعودية و 
يهدف ملساعدة الكوادر الفنية العاملة يف تقصى النواقل لتصنيف أهم األنواع الناقلة 
ملسببات األمراض باململكة لتسهيل وضع خطط املكافحة بالطرق التي تتناسب مع 

سلوكها وتوالدها.

معايير اختيار املبيدات Criteria for Insecticides Selection، و تم التعريف بأنواع 
املبيدات القديمة واملجموعات الحديثة وتأثيراتها ىلع البيئة ، حجم املبيدات املستخدم 

عامليًا يف مكافحة النواقل ،  C. املبيدات املجازة من قبل منظمة الصحة العاملية 
ملكافحة نواقل األمراض ، أهم املعايير املستخدمة يف اختيار املبيدات وفق مفاهيم 

اإلدارة املتكاملة ملكافحة النواقل ويهدف إلى اختيار املبيد املناسب لعمليات 
املكافحة وهى آلية ليست بسيطة ألنها تتعلق بجوانب مباشرة خاصة باملبيد وأخرى 
غير مباشرة تتعلق بإدارة املبيدات من حيث الرقابة التنظيمية ، والتعامل املناسب ، 

واالستيراد ، واإلمداد ، والنقل ، والتخزين ، واالستخدام والتخلص من النفايات بهدف 
تقليل اآلثار الجانبية والبيئية الضارة وتقليل التعرض البشري للسموم  إلى أدنى مستوى 

ممكن.

الـمـنـجـزات

وصـــــف الـمـنــجــزعـنــوان الـمـنــجــز

إعداد مؤشرات األداء لألمراض ذات األولوية بمبادرة 
التقصي والسيطرة ىلع األمراض الحيوانية

)PVS( تقييم الخدمات البيطرية يف اململكة

مؤشرات األداء لألمراض ذات األولوية بمبادرة التقصي والسيطرة ىلع األمراض 
الحيوانية وتم إعداد مؤشرات األداء لعدد )17( من األمراض الحيوانية ذات األولوية 

املشمولة يف مبادرة التقصي والسيطرة ىلع األمراض وذلك بهدف تحديد مدى كفاءة 
برنامج السيطرة ىلع األمراض لتحسين األداء يف مكافحة األمراض الحيوانية املشمولة 

بمبادرة التقصي والسيطرة من خالل تحديد معايير أداء محددة.

تقييم الخدمات البيطرية يف اململكة )PVS( وتم إعداد ملف متكامل عن املطلوبات يف 
تقييم الخدمات البيطرية باململكة )PVS(  والتجهيز إلجراء التقييم للخدمات البيطرية 
)PVS( باململكة بواسطة املنظمة العاملية للصحة الحيوانية )OIE( وبهدف تحديد 

الفجوات )Gaps( يف الخدمات البيطرية وإعداد خطة وتحديد قيد زمني من عدة سنوات 
إلكمال النواقص.

الـمـنـجـزات
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ورشة عمل التحسين الوراثي لرفع كفاءة إنتاج الحليب يف 

األبقار

من منطلق تسليط الضوء ىلع أهمية التحسين الوراثي لرفع كفاءة إنتاج حليب األبقار، 

واإلطالع ىلع أحدث ماتوصلت إليه الدراسات العلمية والتقنيات الحديثة لتطوير هذا 

القطاع عقدت وزارة البيئة واملياه والزراعة ورشة عمل بعنوان التحسين الوراثي لرفع 

كفاءة إنتاج الحليب يف االبقار كما انه أبرز ماجاء يف الورشة بدأت الوزارة من خالل مختبر 

»الجينوم« بالتعاون مع القطاع الخاص لتحسين اإلنتاج الحيواني عبر استخدام أحدث 

تقنيات التحسين الوراثي حيث بلغ إنتاج الحليب يف اململكة 2.6 مليون طن وهناك 

خطوات جادة لزيادة اإلنتاج من خالل التحسين الوراثي فاألبقار املنتجة للحليب تتأثر 

إيجابًا أو سلبًا حسب البيئة املحيطة بها، يجب االنتقاء الجيني للحيوانات يزيد من نسبة 

اإلنتاج ويمنع األمراض ويكشفها يف وقت مبكر، فقد تم تأسيس قاعدة بيانات وراثية 

تمكن املهتمين بصناعة إنتاج الحليب من انتخاب الحيوانات املميزة باإلنتاج تحث » الوزارة 

» شركات إنتاج يف اململكة ىلع اإلستفادة من إمكانيات مختبر »الجينوم« يف مجال 

التحسين الوراثي لزيادة املحتوى املحلي .

الـمـنـجـزات
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ورشة عمل بعنوان »التسويق الزراعي والتطبيقات اإللكترونية« 

ضمن حملة هذا موسمها

رعاية عقد اتفاقية تسويق املنتجات الزراعية املحلية بين مجلس 

الجمعيات التعاونية ولولو هايبر ماركت

مشاركة يف الندوة القومية حول تطوير التجارة الزراعية 

اإللكترونية يف املنطقة العربية

إقامة مهرجان املنتجات املوسمية والصناعات التحويلية بمنطقة 

القصيم

إقامة معرض مصاحب لكأس وزارة البيئة واملياه والزراعة بميدان 

امللك عبدالعزيز للفروسية

إقامة مهرجان املنتجات املوسمية والصناعات التحويلية 

بمنطقتي حائل واملنطقة الشرقية

دعم تطوير آليات التسويق الزراعي ملحصول العنب 

والرمان واملانجو والحمضيات والتين

عقد عدد )6( ورش تدريب لتطوير آليات التسويق الزراعي 

بـستة مناطق

دعم إقامة املهرجانات الزراعية باململكة

عقد ورشة عمل بعنوان التسويق الزراعي والتطبيقات وتهدف لتطوير آليات التسويق الزراعي وفتح 
منافذ بيع مباشرة لتقليل سالسل اإلمداد وتفعيل التسويق اإللكتروني بالشراكة مع املزارعين 

والجمعيات التعاونية والقطاع الخاص ومن أهم أهدافها خلق نوافذ تسويقية جديدة وربط املنتجين 
مع أصحاب التطبيقات وإيضاح مستهدفات الوزارة وبحث الحلول التمويلية للمشاريع املستهدفة، 

وبحث ومناقشة آراء املنتجين واملهتمين وإبراز امليز النسبية للمناطق والتسويق ملنتجاتها.

أول اتفاقية تسويق مباشر ملنتجات املزارعين للتسويق محليًا وإقليميا سعيًا لرفع الكفاءة 
التسويقية للمنتجات الزراعية وتطوير منظومة التسويق الزراعي والعمل التعاوني وتقليل سالسل 
اإلمداد بالتوريد من املنتجين ملراكز البيع ودعم تسويق منتجات صغار املزارعين لتحسين دخلهم 

ونمط حياتهم.

تم تقديم ورقة عمل بعنوان التجارة الزراعية اإللكترونية لتحليل أهمية التجارة اإللكترونية بصفة 
عامة وللسلع الزراعية بصفة خاصة واستعراض األوضاع الراهنة للتجارة الزراعية اإللكترونية بالدول 

العربية ووضع مقترحات عملية لتطوير التجارة الزراعية اإللكترونية يف الدول العربية.

دشن مهرجان املنتجات املوسمية والصناعات التحويلية بمنطقة القصيم لدعم املزارعين والتعريف 
بمنتجات املنطقة والتشجيع ىلع الصناعات التحويلية، شهد املهرجان إقامة العديد من الفعاليات 
املصاحبة بمشاركة املزارعين منتجي الفواكة املوسمية باإلضافة إلى عدد من النحالين ومنتجي 
الثروة الحيوانية واألسر املنتجة لدعم املزارعين املحليين والتعريف بمنتجاتهم الزراعية وتوسيع 

النطاق التسويقي للمنتجات الزراعية وجذب القوة الشرائية تجاهها والتشجيع ىلع التوجه للصناعات 
التحويلية

دشن معالي نائب الوزير املعرض مصاحب لكأس وزارة البيئة واملياه والزراعة بميدان امللك 
عبدالعزيز للفروسية ويهدف املعرض دعم املزارعين والتعريف بمنتجات املنطقة والتشجيع ىلع 

الصناعات التحويلية شهد املهرجان إقامة العديد من الفعاليات املصاحبة بمشاركة املزارعين منتجي 
الفواكة املوسمية باإلضافة إلى عدد من النحالين ومنتجي الثروة الحيوانية واألسر املنتجة سعيًا 

لدعم املزارعين املحليين والتعريف بمنتجاتهم الزراعية وتوسيع النطاق التسويقي للمنتجات الزراعية 
وجذب القوة الشرائية تجاهها والتشجيع ىلع التوجه للصناعات التحويلية.

دشن مهرجان املنتجات املوسمية والصناعات التحويلية بمنطقة حائل لدعم املزارعين والتعريف 
بمنتجات املنطقة والتشجيع ىلع الصناعات التحويلية شهد املهرجان إقامة العديد من الفاعليات 
املصاحبة بمشاركة املزارعين منتجي الفواكة املوسمية باإلضافة إلى عدد من النحالين ومنتجي 

الثروة الحيوانية واألسر املنتجة الذي يسعى لدعم املزارعين املحليين والتعريف بمنتجاتهم الزراعية 
توسيع النطاق التسويقي للمنتجات الزراعية وجذب القوة الشرائية تجاهها والتشجيع ىلع التوجه 

للصناعات التحويلية.

تخصيص مبلغ ١٠ مليون ريال لتطوير آليات التسويق الزراعي ملحصول العنب والرمان واملانجو 
والحمضيات والتين لكافة مناطق اململكة التي تسعى إلى دعم املزارعين املحليين والتعريف 
بمنتجاتهم الزراعية وتوسيع النطاق التسويقي للمنتجات الزراعية وجذب القوة الشرائية تجاهها 

وتطوير آليات التسويق الزراعي.

عقد عدد  )6( ورش تدريب لتطوير آليات التسويق الزراعي باململكة للتدريب ىلع فرز املنتجات 

وتعبئتها وتسويقها للمزارعين بهدف تطوير آليات التسويق الزراعي لدى املزارعين.

تخصيص مبلغ 18 مليون ريال للفروع لدعم إقامة املهرجانات الزراعية بالفروع بهدف دعم املزارعين 
املحليين والتعريف بمنتجاتهم الزراعية وتوسيع النطاق التسويقي للمنتجات الزراعية وجذب القوة 

الشرائية تجاهها والتشجيع ىلع التوجه للصناعات التحويلية.

الـمـنـجـزات
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مشروع إنتاج األعداء الحيوية والنحل الطنان

مشروع حصر األعداء الحيوية املتواجدة يف البيئة املحلية

تنفيذ تجارب املستخلصات النباتية والزيوت الطيارة

مشروع إنتاج الفيرمي كمبوست

مشروع إنتاج واستخدام الفحم الحيوي

تنفيذ التجربة الوطنية الثانية ألصول وأصناف الحمضيات

عمل وحدة نموذجية للدواجن العضوية

تطوير وتنمية نشاط اإلنتاج الحيواني العضوي

إجراء أبحاث لتوفير املدخالت العلفية وإيجاد بدائل غير تقليدية 

ألعالف الدواجن العضوية

تنفيذ زيارات دعم فني 

تنفيذ الزراعات العضوية بدون تربة

مشروع يهتم بتربية و إكثار األعداء الحيوية، باإلضافة إلنتاج النحل الطنان واستخدامه يف تلقيح أزهار 
املحاصيل الزراعية وتستهدف املزارعين العضويين و تحت التحول العضوي والباحثين واملهتمين 

بهذا املجال.

مشروع حصر األعداء الحيوية املتواجدة يف البيئة املحلية بحيث جمع األعداء الحيوية من املزارع 
العضوية للتعرف عليها و تصنيفها، ثم تربيتها وإكثارها يف مختبرات املركز وجمع عينات تربة من 
املزارع العضوية لعزل الفطريات و النيماتودا املمرضة للحشرات تستهدف املزارعين العضويين و 

تحت التحول العضوي والباحثين واملهتمين بهذا املجال.

إجراء تجارب باستخدام مستخلصات وزيوت نباتات من البيئة املحلية يف مجال مكافحة اآلفات 
الحشرية تستهدف املزارعين العضويين وتحت التحول العضوي.

مشروع إنتاج الفيرمي كمبوست هو إنتاج سماد طبيعي و بديل لألسمدة الكيماوية التقليدية من 
خالل استغالل مخلفات املزرعة )مخلفات النخيل واألشجار املثمرة والبيوت املحمية( يف املركز 

يستهدف املزارعين العضويين وتحت التحول العضوي واملزارعين التقليديين. 

إنتاج الفحم الحيوي بأحدث األجهزة و الطرق وإجراء تجارب باستخدام الفحم الحيوي كمخصب 
للتربة، وتستهدف املزارعين العضويين وتحت التحول العضوي.

تنفيذ التجربة من خالل زراعة خمسة أصناف من الحمضيات تم تطعيمها ىلع أربعة أصول مختلفة 
تستهدف املزارعين العضويين وتحت التحول العضوي يف القصيم.

وحدة نموذجية إلنتاج الدواجن العضوية وتتمثل يف حظائر )تربية وإنتاج( ومرعى للدجاج العضوي 
ومفّرخ ووحدة تصنيع أعالف وحوض إلنتاج اآلزوال وتستهدف املزارعين العضويين وتحت التحول 

العضوي والباحثين واملهتمين بهذا املجال.

تصور يحقق نموذج مكتمل عن املزرعة العضوية املتكاملة بشقيها النباتي والحيواني واملكون 
من حيوانات املزرعة )إبل، أبقار، أغنام ودواجن( وإنشاء مختبرات وعيادة بيطرية تخدم هذا التوجه 

تستهدف املزارعين العضويين وتحت التحول العضوي والباحثين واملهتمين بهذا املجال.

إجراء تحاليل ملكونات بعض املدخالت العلفية من املغذيات وإجراء بعض املعامالت عليها 
لزيادة قيمتها الغذائية والتخلص من مضادات التغذية التي تحتويها تستهدف املزارعين العضويين 

وتحت التحول العضوي والباحثين واملهتمين بهذا املجال.

تنفيذ زيارات دعم فني ميدانية لحقول املزارعين  العضويين والراغبين بالتحول العضوي يف 
مختلف مناطق اململكة من خالل خبراء و منسوبي املركز وتستهدف املزارعين العضويين وتحت 

التحول العضوي واملزارعين الراغبين بالتحول إلى الزراعة العضوية.

 تنفيذ تجارب بنظام الزراعة العضوية بدون تربة )زراعة مائية، زراعة يف أوساط بديلة( وتجربة استخدام 
تراكيب سمادية مختلفة يف محاليل الري والتي تستهدف املزارعين العضويين وتحت التحول العضوي.

الـمـنـجـزات
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وزارة البيئة واملياه والزراعة والبرنامج السعودي لتنمية 
وإعمار اليمن يدشنان مشروع مكافحة الجراد الصحراوي 

يف اليمن بحضور مسؤولين من وزارة الزراعة والري اليمنية 
ومنظمة الفاو يف عدن

مكافحة الجراد الصحراوي يف اليمن

استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي يف محافظة 
الزلفي باستخدام التقنيات الحديثة

تواصل فرق وزارة البيئة واملياه والزراعة مكافحة الجراد 
الصحراوي يف مساحة تزيد عن 49 ألف هكتار ىلع 

مستوى اململكة

إطالق التجربة األولى لطائرات الرش الجوي 

يأتي مشروع مكافحة الجراد الصحراوي كأول مخرجات اتفاقية التعاون بين البرنامج 
والوزارة لنقل الخبرة واملعرفة للمتخصصين يف اليمن بهدف السيطرة ىلع الجراد واآلفات 

النباتية املهاجرة.

أطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مشروع مكافحة الجراد الصحراوي يف اليمن 
بالتعاون مع وزارة البيئة واملياه والزراعة ووزارة الزراعة والري اليمنية ومنظمة األغذية 

والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(. بهدف حماية للغطاء النباتي واملحاصيل الزراعية يف اليمن  
والحد من تضرر املزارعين اليمنيين.

استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي يف محافظة الزلفي باستخدام طائرات الدرونز 
وعدد الطائرات 2 طائرة درونز واملساحة املستكشفة 2,000 هكتار وعدد مواقع اإلصابة 

3 ومساحة املكافحة 1,300 هكتار للسعي ىلع السيطرة ىلع الجراد واآلفات النباتية 
املهاجرة.

املساحة املستكشفة 675,020 هكتار
املساحة املصابة واملعالجة 49,770 هكتار 

عدد التقارير 1,365 تقرير  
املساحة املعالجة يف املناطق: 

حائل 5,125 القصيم  16,690 الرياض 8,375 تبوك 3,840 املدينة املنورة 7,335 مكةاملكرمة 
3,935 املنطقة الشرقية 4,470 وتمت املكافحة بالرش الجوي بإجمالي 2,500 هكتار.

وكالة الزراعة تطلق التجربة األولى لطائرات الرش الجوي بدون طيار ملكافحة نواقل 
األمراض واآلفات النباتية بمنطقة جازان.

الـمـنـجـزات
أعمال االستكشاف واملكافحة األرضية 

أعمال االستكشاف واملكافحة الجوية 

الشهر
عدد مواقع

اإلصابة
املساحة املعالجة 

بالهكتار
كمية املبيدات 
املستخدمة باللتر

عدد التقارير 
اإللكترونية

عدد تقارير 
املكافحة

عدد تقارير 
عدد األسراباالستكشاف اليدوية

املساحة 
املستكشفة بالهكتار

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

143,350

336,926

675,020

437,695

208,473

305,901

270,277

73,803

123,902

156,545

48,690

107,010

49,770

8,249

11,146

2,235

--

--

--

--

378

391

430

343

237

26

--

--

--

--

17

15

--

--

--

2

--

--

--

--

416

449

462

356

247

28

--

--

--

--

48,690

107,010

49,770

8,249

11,146

2,235

--

--

--

--

491

986

1,365

1,020

1,042

1,213

1,122

284

367

441

116

359

260

--

--

--

--

--

--

--

عدد الطلعاتالشهر
املساحة 

املستكشفة بالهكتار
املساحة املعالجة 

بالهكتار
كمية املبيد باللتر عدد الساعات

يناير

فبراير

مارس

أبريل

مايو

25:06:00

74:01:00

40:05:00

3:24:00

48:30:00

1,250

21,800

12,500

500

6,350

11

30

16

1

13

--

7,200

10,000

31,000

5,900

1,250

14,600

2,500

500

6,350

عدد الطلعاتالشهر
املساحة املعالجة 

بالهكتار
كمية املبيد باللتر عدد الساعات

يناير

يونيو

يوليو

أغسطس

سبتمبر

أكتوبر

16:25:00

14:05:00

23:50:00

47:55:00

35:00:00

30:00:00

2,300

440

5,170

10,450

7,700

6,600

8

1

10

19

14

12

2,300

440

5,170

10,450

7,700

6,600
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الـمـنـجـزات

وصـــــف الـمـنــجــزعـنــوان الـمـنــجــز

التحليل الكيمائي ل 100 مورد وراثي محلي من القمح بمركز البذور 
والتقاوي

تجميع بذور األصناف املحلية يف مناطق جازان وعسير والباحة 
والطائف

استرداد وتجميع 135 مورًدا وراثًيا من القمح املحلية تمهيًدا لزراعتها 
بمختلف مناطق اململكة

حصاد 100 مورد وراثي محلي من القمح بمركز البذور والتقاوي

حصر وتوصيف أصول أشجار الكمثرى يف محافظة النماص

منح شركة نادك أول رخصة إنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها باململكة

توطين إنتاج وإكثار تقاوي البطاطس باململكة

التحليل الكيمائي لعدد 100 مورد وراثي محلي من القمح بمركز البذور والتقاوي بالتعاون مع 
املؤسسة العامة للحبوب بهدف تقييم املوارد الوراثية النباتية للقمح وتمهيًدا النتخاب أفضلها  

لزراعتها بمناطق اململكة املختلفة.

تجميع بذور األصناف املحلية من املزارعين املميزين بالتعاون مع شركة بالديوم الستخدامها يف 
تنفيذ مخرجات املشروع الذى يتم تنفيذه بمحطات إكثار البذور والتقاوي والشتالت بمناطق جازان 
و عسير و املدينة املنورة والباحة واملنطقة الشرقية والرياض لحصر األصناف املحلية من محاصيل 

القمح والشعير والدخن والذرة والسمسم وزراعتها وتنقيتها من األصناف الغريبة والشوارد 
وتوصيفها وإكثارها  للحصول ىلع بذور أصناف محلية نقية عالية الجودة.

قام  مركز البذور والتقاوي باسترداد 56 مورًدا وراثًيا من القمح املحلية من بعض املنظمات 
الدولية 35 مورد وراثي من  املركز الدولي للبحوث الزراعية يف املناطق الجافة )إيكادا( باإلضافة 
إلى 21 مورد وراثي من  املركز الدولي لتحسين الذرة والقمح يف املكسيك )السيميت(، كما تم 
تجميع 79 مورًدا وراثًيا من القمح املحلية تم تجميعهم من مناطق مختلفة باململكة بهدف 
توصيف املوارد الوراثية مورفولوجيا ووراثًيا وسيكولوجًيا وكيميائًيا؛ تمهيًدا لزراعتها بمناطق 

اململكة والعمل ىلع تنقية وتقييم حقلي لهذه املوارد الوراثية وانتخاب أفضلها العتمادها كأحد 
األصناف التجارية الخاصة باململكة.

حصاد 100 مورد وراثي محلي من القمح بمركز البذور والتقاوي، وقد تم جمعها من الهيئات 
الدولية ومن مناطق مختلفة من اململكة سعيًا بهدف املحافظة ىلع املوارد الوراثية النباتية 

للقمح وتمهيًدا لزراعتها بمناطق اململكة املختلفة.

حصر وتوصيف أصول أشجار الكمثرى من خالل زيارة فريق من وكالة الوزارة للزراعة ملحافظة 
النماص وفق 36 توصيفًا وتم تعريف 4 أنواع من أصل 5 إلى 6 أنواع ومازال الفريق يعمل ىلع 
تعريف بقية األنواع لزراعة واعتماد العديد من املوارد الوراثية النباتية لشجرة الكمثرى لتأصيل 

وإكثار هذه األشجار.

منحت الوزارة شركة نادك أول رخصة إنتاج تقاوي البطاطس وإكثارها باململكة سعًيا يف تحقيق 
األمن الغذائي وتوطين إنتاج تقاوي البطاطس ومن أهم أهداف املشروع زيادة املحتوى املحلي 
من تقاوي البطاطس وتحقيق االكتفاء الذاتي وإنتاج تقاوي خالية من األمراض الفيروسية وتوفير 

التقاوي للمزارعين واملستثمرين واملساهمة يف تنمية االقتصاد.

قامت الوزارة بتوطين إنتاج وإكثار تقاوي البطاطس باململكة لتحقيق األمن الغذائي والتنمية 
الزراعية املستدامة ويسعى هذا التطوير إلى ترشيد استهالك املياه وزيادة اإلنتاج املحلي 

وتعزيز قطاع الزراعة وإحالل الناتج املحلي بدياًل عن املستورد وتوفير فرص عمل وإنتاج تقاوي 
جيدة معتمدة خالية من األمراض ومطابقة وراثًيا ودعم خطط التنمية الشاملة وتحقيق أهداف 
وتوجهات الوزارة، وتحقيق عائد مادي مجزي للمستثمر وتوطين اإلنتاج ونقل التقنية وخفض 

تكلفة اإلنتاج واالعتماد الذاتي يف تلبية االحتياجات الوطنية.
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الـمـنـجـزات

وصـــــف الـمـنــجــزعـنــوان الـمـنــجــز

مجلس الوزراء يوافق ىلع نظام الزراعة الجديد

االنتهاء من إعداد الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة ومالحقها

االنتهاء من إعداد جداول املقابل املالي للتراخيص والتصاريح 
واألذونات والشهادات والخدمات الزراعية

االنتهاء من إعداد جداول املخالفات والعقوبات الزراعية

اكتمال تحديث ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة 
الزراعية

اكتمال تحديث مسميات املهن الزراعية

اكتمال إنجاز معالم مبادرة )توفير العمالة املناسبة( وصدور 
مخرجاتها

اكتمال الربط اإللكتروني الجزئي بين الخدمات اإللكترونية 
للوزارة ووزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

مجلس الوزراء يوافق ىلع نظام الزراعة الجديد للممارسين الزراعيين واملهن واملنشآت الزراعية 
والبيطرية وأنشطة وخدمات ومشاريع القطاع الزراعي سعيًا إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي 

واملحافظة ىلع املوارد الطبيعية وتحقيق األمن الغذائي واألنشطة املتعلقة به ورفع مستوى 
جودة الخدمات الزراعية املقدمة وإعداد خطط لتشجيع القطاع الخاص.

بناء ىلع قرار مجلس الوزراء رقم )431( وتاريخ 3/8/1442هـ املتضمن املوافقة ىلع نظام الزراعة، 
عملت الوزارة يف إعداد األنظمة واللوائح لتطوير مشروع الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة ومعالجة 

كافة اإلشكاالت والتعارضات الحالية وعكس مالحظات العموم الواردة من منصة استطالع 
ىلع مشروع الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة وإخراج الالئحة بالصيغة النهائية لالعتماد تم إعداد 
مشروع الالئحة من خالل ربطها بنظام الزراعة والذي يحتوي ىلع )37 مادة( والتي شملت ىلع 
التالي: )أهداف النظام ونطاق التطبيق، السجالت والتراخيص الزراعية، تداول منتجات القطاع 

الزراعي، اإلشراف والرقابة، إعالن حالة الطوارئ، االستثمار يف األنشطة الزراعية، الخدمات الزراعية، 
الثروة النباتية، الثروة الحيوانية، الثروة املائية الحية، الحجر، املخالفات وضبطها وإيقاع العقوبات، 
أحكام انتقالية وختامية، دراسة وإعداد أنظمة الرقابة والتفتيش، معالجة اإلشكاالت والتقاطعات 
واالختالفات والتكرارات والتعديل ىلع الالئحة باإلضافة أو الحذف أو التعديل أو التجويد صياغًة 

وترتيبًا وترقيمًا، التدقيق القانوني واللغوي لالئحة التنفيذية لنظام الزراعة ومالحقها.

بناء ىلع قرار مجلس الوزراء رقم )431( وتاريخ 3/8/1442هـ املتضمن املوافقة ىلع نظام الزراعة، 
عملت الوزارة يف إعداد األنظمة واللوائح لتطوير مشروع جداول املقابل املالي التابع لالئحة 

التنفيذية لنظام الزراعة.

بناء ىلع قرار مجلس الوزراء رقم )431( وتاريخ 3/8/1442هـ املتضمن املوافقة ىلع نظام الزراعة، 
عملت الوزارة يف إعداد األنظمة واللوائح لتطوير مشروع جداول املخالفات والعقوبات الزراعية 

التابع لنظام الزراعة.

تم االنتهاء من تحديث ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية، جاهزة لتصدر يف دليلها بعد 
صدور الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة الستيفاء متطلبات نظام الزراعة الصادر بقرار مجلس الوزراء 

رقم )431( بتاريخ 3/8/1442هـ.

تم االنتهاء من تحديث مسميات املهن الزراعية لتصدر بعد صدور الالئحة التنفيذية لنظام الزراعة 
يف دليل ضوابط واشتراطات منح تأييد العمالة الزراعية.

االنتهاء من العمل بمبادرة )توفير العمالة املناسبة( وبانتظار اعتماد مخرجاتها من صاحب 
الصالحية لدعم توفير العمالة املناسبة للقطاع الزراعي.

بعد التحقق من بيانات املوارد البشرية املتوفرة لدى أصحاب املنشآت الزراعية )الفردية، 
واإلنتاجية( تم االنتهاء من الربط الجزئي مع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية وبانتظار 

استكمال الربط الكلي للتحقق من بيانات املوارد البشرية للمستفيدين وللمنشآت الزراعية.

الـمـنـجـزات

وصـــــف الـمـنــجــزعـنــوان الـمـنــجــز

إطالق خدمة طلب العمالة املؤقتة إلكترونيًا

عقد 26 ورشة العمل افتراضية تعريفية حول برنامج أجير 
للعمالة الزراعية وبوابة العمالة الزراعية

تم تسهيل إجراءات الحصول ىلع العمالة الزراعية من خالل 
استبعاد اشتراط تقديم املستفيد )املزارع أو املستثمر( 

شهادة من صندوق التنمية الزراعية 

تم تسهيل إجراءات حصول مربي املاشية ىلع العمالة الزراعية 
من خالل استبعاد شرط مرور ستة أشهر ىلع صدور الشهادة 

الصحية للماشية 

تم العمل ىلع حصول مستفيدي القطاع الزراعي ىلع عدد 
)36,371( عمالة زراعية معتمدة خالل الفترة 6-11-2020م 

وحتى 30-10-2021م

تم العمل ىلع معالجة وإصدار املوافقة لطلبات تأييد العمالة 
بعدد )20,476( اعتماد طلب مستفيد خالل الفترة 6-11-2020م 

وحتى 30-10-2021م

تم العمل ىلع معالجة ورفض طلبات تأييد العمالة بعدد 
)18,635( طلب خالل الفترة 6-11-2020م وحتى 30-10-2021م

تم اكتمال أعمال أتمتة جميع التراخيص الزراعية إلكترونيًا 

إعداد وتوفير خدمة إلكترونية جديدة يف بوابة العمالة الزراعية لطلب العمالة املؤقتة إلكترونيًا 
وتمكين املزارعين من القيام بالعمليات اإلنتاجية التالية: الحصاد، التجهيز للمحصول، عمليات ما 

بعد الحصاد.

حث املستفيدين )املزارعين واملستثمرين( ىلع االستفادة من خدمات برنامج أجير للعمالة الزراعية 
من خالل عقد ورش عمل للتعريف بالدعم املقدم للقطاع الزراعي عبر إتاحة تدوير العمالة بين 

املنشآت الزراعية التجارية خالل املواسم الزراعية املختلفة وحث املستفيدين ىلع االستفادة من 
خدمات بوابة العمالة الزراعية للعمالة الدائمة واملؤقتة.

استبعاد اشتراط تقديم املستفيد )املزارع أو املستثمر( شهادة من صندوق التنمية الزراعية تفيد 
بأن ليس ىلع املستفيد أي التزامات مالية للصندوق ويمكن للمستفيدين اآلن سواء كان عليهم 
مستحقات مالية أو غير ذلك االستفادة من كافة خدمات العمالة الزراعية لدعم القطاع الزراعي 

بخدمات املوارد البشرية.

تم استبعاد شرط مرور ستة أشهر ىلع صدور الشهادة الصحية للماشية حتى يصدر ملربي املاشية 
تأييد للحصول ىلع العمالة الزراعية ويمكن ملربي املاشية االستفادة من كافة خدمات العمالة 

الزراعية مباشرة بهدف دعم القطاع الزراعي بخدمات املوارد البشرية.

عدد العمالة التي حصل عليها املزارعين خالل الفترة املحددة باملنجز سعيًا دعم القطاع الزراعي 
بخدمات املوارد البشرية.

عدد املستفيدين )املزارعين واملستثمرين( الذين تمت املوافقة ىلع طلباتهم لتأييد العمالة 
الزراعية.

عدد املستفيدين )املزارعين واملستثمرين( الذين تم رفض طلباتهم لتأييد العمالة الزراعية.

إطالق الوزارة خدمات الحصول ىلع تراخيص املشاريع الزراعية من خالل خدمات مشاريع الثروة 
النباتية: أنشطة إلكثار النباتات وزراعة األعناب واملحاصيل الدائمة وزراعة الثمار الزيتية حيث أن 
املستفيدين من الخدمات الجديدة هم األفراد وقطاع األعمال بهدف دعم القطاع الزراعي 

بخدمات التراخيص الزراعية.
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الـمـنـجـزات

وصـــــف الـمـنــجــزعـنــوان الـمـنــجــز

املشاركة يف أعمال لجنة وضع االشتراطات املكانية لألنشطة التي 
تشرف عليها وزارة البيئة واملياه والزراعة يف التصنيف الوطني لألنشطة 

االقتصادية

املساهمة يف تقديم عرض عن منصة زراعي اإللكترونية يف معرض 
سياماب يف تونس لعام 2021م

تم إصدار عدد )220( ترخيص إنشائي ألنشطة القطاع الزراعي املختلفة 
)الثروة النباتية، الثروة الحيوانية، الثروة املائية الحية، الخدمات الزراعية 

املساندة(

تم إصدار عدد )2,172( ترخيص تشغيلي ألنشطة القطاع الزراعي 
املختلفة )الثروة النباتية، الثروة الحيوانية، الثروة املائية الحية، الخدمات 

الزراعية املساندة(

تم إصدار عدد )6,526( تصريح ملزاولة مهنة نحال

تم إصدار عدد )83( ترخيص ملزاولة مهنة بيطرية

عقد 20 ورشة عمل افتراضية لتعريف األفراد وقطاع األعمال بالخدمات 
الجديدة املطلقة بمنصة زراعي اإللكترونية

تم إنجاز %90 من أعمال اللجنة الخاصة بوضع االشتراطات املكانية لألنشطة التي تشرف عليها 
وزارة البيئة واملياه والزراعة يف التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية بهدف دعم القطاع الزراعي 

بخدمات التراخيص الزراعية.

تقديم عرض مرئي ملنجزات اململكة العربية السعودية يف تقديم الخدمات الزراعية إلكترونيًا عبر 
منصة زراعي اإللكترونية يف معرض سياماب )الصالون الدولي للفالحة واآلالت الفالحية والصيد 

البحري( الذي ينظمه االتحاد التونسي للفالحة والصيد البحري يف تونس لعام 2021م. 

تم إصدار عدد )220( ترخيص إنشائي خالل الفترة 1-1-2021م حتى 10-11-2021م.

تم إصدار عدد )2,172( ترخيص تشغيلي خالل الفترة 1-1-2021م حتى 10-11-2021م.

تم إصدار عدد )6,526( تصريح مزاولة مهنة نحال خالل الفترة 1-1-2021م حتى 10-11-2021م.

تم إصدار عدد )83( ترخيص مزاولة مهنة بيطرية خالل الفترة 1-1-2021م حتى 10-11-2021م.

املساهمة يف تفعيل التقديم اإللكتروني يف منصة زراعي وذلك بحث املستفيدين واملستثمرين 
للتقديم اإللكتروني من خالل ورش العمل وإطالق الخدمات الزراعية اإللكترونية الجديدة.
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تجربة بعنوان “تأثير مغنطة مياه الري باستخدام جهاز MAGNOLITH ىلع كفاءة بيع األراضي 
املتأثرة باألمالح وإنتاجيتها«

تقييم مزارع الزويليات الواقعة ىلع ضفاف مجرى وادي حنيفة بمنطقة الرياض

تصنيف وتقييم ترب حقول املركز الوطني، ومحطة األبحاث الزراعية بالخرج

تطبيقات التقنيات املغناطيسية يف الزراعة الصحراوية باململكة العربية السعودية » تجربة 
اجريكوماكس« 

مشروع حصر اآلفات واألمراض الزراعية يف اململكة العربية السعودية )مدة 3 سنوات( 

التعاون املشترك مع املركز الدولي لبحوث الزراعة باملناطق الجافة )إيكاردا( ىلع أبحاث 
وتجارب بأسلوب التقنيات الحديثة للزراعة بدون تربة

جمع عينات مياه الري ىلع شريط وادي حنيفة لدراسة وتقييم جودة مياه اآلبار، ومدى صالحيتها 
لري املزروعات من بكتيريا القولون املمرضة، ومتبقيات املبيدات بمنطقة الرياض 

التعاون مع جامعة الجوف لطالب درجة املاجستير بعنوان
 ”Amylase Enzyme Production From Olive Rhizospheric Bocillushgjuh“ وتم االنتهاء من البحث 

تفعيل التعاون مع منصة اإلرشادية لنقل عينات التربة ومياه الري من املزارعين إلى املركز 
الوطني عبر شركات النقل

عـنـوان الــبـحـــث

املركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية بالرياض

الـــمـــنـــــجـــزاتالـــمـــنـــــجـــزات

املركز الوطني للنخيل والتمور باألحساء

نسبة اإلنجاز

100%

10%

15%

10%

80%

100%

75%

100%

100%

1
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تأثير استبدال دقيق القمح بمسحوق التمر ىلع خصائص الشابورة

صنيع
سة والت

الهند
ق

سـويـــ
تـ

اإلنتاج و اإلكثار

تأثير التراكيز املختلفة من حبوب اللقاح املعلق لتقنية التلقيح السائل ىلع نسبة 
العقد ألصناف الشيشي والسكري والصفاوي

تأثير استبدال السكر بمسحوق التمر ىلع جودة البسكويت

تأثير درجة حرارة االستخالص ىلع جودة دبس التمر لصنف الخالص واملنتج بالنظم 
الحديثة

دراسة الجدوى االقتصادية لزراعة النخيل يف اململكة العربية السعودية بالتعاون من 
إيكاردا

تأثير استبدال دقيق القمح بمسحوق التمر ىلع جودة البسكويت

دراسة سلوك املستهلكين اتجاه أسعار منتج التمور يف محافظة األحساء

دور حمض األسكوربيك والجلوكوز كمواد تلميع يف الحفاظ ىلع جودة التمر صنف 
الخالص املعبأ تحت التفريغ خالل فترة التخزين

تأثير تغطية األغاريض املؤنثة ىلع نسبة العقد لصنفي الشيشي ونبوت سيف

انتخاب وتقييم أفحل النخيل بمركز النخيل والتمور

املالحظاتنسبة اإلنجازعـنـوان الــبـحـــث

70%

70%

90%

15%

90%

25%

30%

80%

80%

80%

بانتظار توفر األجهزة 
املطلوبة

مرحلة الكتابة النهائية

1
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الـــوقــــــايــــــــــة
الـتـربـيـة و الــــري

ف
طي

ملكافحة الحيوية بالق
ا

اختبار وتطوير كفاءة األلياف البصرية يف اكتشاف اإلصابات بسوسة النخيل الحمراء والتي 
ينفذها جامعة امللك عبدالل للعلوم والتقنية بالتعاون مع مركز النخيل والتمور

مقارنة طرق التلقيح املختلفة ىلع صنف الخالص

قياس معرفة املزارعين بإجراءات املكافحة الوقائية والعالجية ضد سوسة النخيل الحمراء 
ومدى تبينهم للقيام بأنفسهم لهذه اإلجراءات

استخدام املبيدات الحشرية للسيطرة ىلع حفار الساق ذو القرون الطويلة بالتعاون مع 
إيكاردا

دراسة إضافة أسمدة )الدواجن واألبقار( ىلع فترات مختلفة وتأثيره ىلع إنتاجية أشجار النخيل 
صنف الخالص

دراسة إضافة أسمدة دواجن وأثره ىلع صفات الثمار ألشجار النخيل صنف الخالص

أثر تغطية العذوق ىلع تحسين جودة لون ثمار النخيل يف مرحلة البسر والتمر وتقليل نسبة 
اإلصابة بحلم الغبار

عالج النخيل املصاب بسوسة النخيل الحمراء بأسلوب الحقن والرش والتغطية بالبالستيك، 
بالتعاون مع مكتب الوزارة باألحساء

تأثير الري بمستويات مختلفة من املياه ذات التركيز العالي من كلوريد الصوديوم ىلع نمو 
وإنتاجية أشجار النخيل صنف الخالص

كفاءة تبخير فسائل النخيل بالفوستكسين للحجر الزراعي ضد سوسة النخيل الحمراء

حصر اآلفات الزراعية يف اململكة، والتي ينفذها جامعة امللك سعود بالتعاون مع وزارة البيئة 
واملياه والزراعة

واقع اإلصابات لسوسة النخيل الحمراء وارتباطها بالظروف الحقلية املحيطة بالنخلة

كفاءة استخدام بعض العناصر الحيوية ملكافحة حفار العذوق

املالحظاتنسبة اإلنجازعـنـوان الــبـحـــث

20%

60%

50%

جاري

10%

80%

100%

75%
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75%
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تم زيادة عدد املزارع ىلع 
مستوى اململكة )األحساء - 

القطيف-عرعر-رفحاء(

مراجعة التقرير النهائي

ي
الـتـربـيـة و الــــر

تأثير موعد زراعة الكينوا ىلع إنتاجها

تأثير التداخل بين عدد العيون املوجودة ىلع عقل العنب باستخدام نظام امللش الزراعي 
البالستيكي يف تحسين النمو الجذري والخضري

أثر إضافة كميات من السماد العضوي املتحلل ىلع إنتاجية البرتقال أبو صرة

دراسة نمو وإنتاج الفاكهة االستوائية الدراقن فروت ) DragonFruit البتايا كوستاريكا (
تحت الظروف البيئية ملنطقة نجران 

االحتياجات املائية وجدولة ري النخيل يف مراحل النمو املختلفة / بالتعاون مع إيكاردا

تأثير كميات مياه الري ىلع إنتاجية محصول الكينوا بالظروف املروية باململكة

مسح ومراقبة التغيرات يف مستويات ملوحة آبار املياه يف وادي نجران

تأثير نوع ومعدل السماد العضوي ىلع سرعة ونمو وإنتاج أصول شتالت الحمضيات يف التربة 
الرملية 

دراسة تأثير الري والتسميد ىلع تقشر ثمار النخيل صنف الخالص والسكري بالتعاون مع 
جامعة امللك فيصل

دراسة وإكثار األصناف النادرة من نخيل نجران عن طريق النوارت الزهرية والتأكد من 
مطابقتها لألمهات

دراسة تأثير أربع معدالت من السماد العضوي املتحلل املخلوط مع الرمل ىلع سرعة نمو 
شتالت ثالثة من أصول الحمضيات

عـنـوان الــبـحـــث

عـنـوان الــبـحـــث

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

30%

جاري

جاري
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10%

10%

0%

30%

50%

100%

15%

90%

90%

تصنيف وتقييم التربة وجودة مياه الري باستخدام االستشعار عن بعد ونظم املعلومات 
الجغرافية

املركز الوطني للنخيل والتمور باألحساءاملركز الوطني للنخيل والتمور باألحساء

مركز أبحاث البستنة يف نجران

الـــمـــنـــــجـــزاتالـــمـــنـــــجـــزات



163 162 التقرير السنوي
لـعـام 2021 

نسبة اإلنجازعـنـوان الــبـحـــث

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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اكثار وتربية األعداء الحيوية )طفيل - Bracon طفيل - Trichogramma طفيل -Aphidius Colemani اسد املن( 

حصر اآلفات واالعداء الحيوية ىلع املحاصيل الزراعية

اإلدارة املتكاملة لآلفات ىلع محصول الطماطم بالبيت الحامي

تأثير مستخلص الكافوروزيته يف مقاومة العنكبوت األحمر ىلع محصول الباذنجان

تأثير العائل والرطوبة ىلع بيولوجية وكفاءة طفيل Aphidius Colemani ىلع محصول الفلفل

Bracon دراسة تأثير الحرارة ىلع كفاءة طفيل

دراسة كفاءة املفترس Amblyseius Swirskii واملفترس Orius يف مقاومة حشرة التربس ىلع الفلفل

عزل وتعريف الفطريات املمرضة للحشرات بمنطقة القصيم

مقارن التسميد املعدني والعضوي يف الزراعة بدون تربة ىلع محصول الطماطم

نسبة اإلنجازعـنـوان الــبـحـــث

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

تأثير مواعيد الزراعة والرش بمستخلص الطحالب ىلع النمو واملحصول لنبات الكينوا

تأثير بيئات الزراعة ىلع نمو وإنتاجية محصول الفراولة النامي بنظام الزراعة بدون تربة 

تجهيز وتصنيع الكمبوست

تأثير الفيرمي كمبوست ىلع نمو وإنتاجية نبات الكوسا 

تأثير الفيرمي كمبوست واملايكورايزا ىلع إنتاجية محصول الخس

دور إضافة السيلكون يف رفع إنتاجية وجود ثمار السدر

التجربة الوطنية الثانية ألصول وأصناف الحمضيات بالتعاون مع مركز البستنة بنجران

تحسين نمو وإنتاجية التين تحت نظام الزراعة العضوية باستخدام املنشطات الطبيعية 

تأثير اإلدخال العلفي للشعير املستنبت كمصدر للطاقة ىلع أداء ساللة من الدواجن البلدي 

املركز الوطني للزراعة العضوية بالقصيم املركز الوطني للزراعة العضوية بالقصيم

الـــمـــنـــــجـــزاتالـــمـــنـــــجـــزات
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عـنـوان الــبـحـــث

عـنـوان الــبـحـــث

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

50%

45%

40%

30%

30%

40%

70%

50%

60%

دراسة ديناميكية ذبابة الخوخ )Bactrocera zonat( ومكافحتها باستخدام مصائد جاذبة مختلفة ىلع 
أشجار فاكهة مختلفة بمحافظة جازان

توطين أصناف محسنة عالية اإلنتاج من الحبوب للذرة الرفيعة بمنطقة جازان باململكة العربية 
السعودية التعاون مع منظمة ٔاكساد 

توطين أصناف متحملة للملوحة من الحبوب للذرة الرفيعة بمنطقة جازان باململكة العربية السعودية 
التعاون مع منظمة أكساد

توطين أصناف عالية اإلنتاج من السمسم بمنطقة جازان باململكة العربية السعودية

تأثير التسميد النتروجيني وموعد اإلضافة ىلع نمو وإنتاجية السمسم يف منطقة جازان باململكة العربية 
السعودية

تجربة إكثار بذور محصول الكالتوريا

تجربة تطعيم صنف الهندي الخاص ) صنف عالي الجودة( ىلع الصنف املتقزم رويال اسبيشل وىلع 
الصنف كتشنر السوداني

عـنـوان الــبـحـــث

عـنـوان الــبـحـــث

نسبة اإلنجاز

نسبة اإلنجاز

35%

45%
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40%

40%
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50%

35%

تصنيف وتقييم التربة وجودة مياه الري باستخدام االستشعار عن بعد ونظم املعلومات الجغرافية للحقول 
التجريبية

دراسة ديناميكية مجتمعات حشرة ذبابة ثمار الزيتون ) Bactrocera oleae )Diptera, Tephritida ومكافحتها 
باستخدام أنواع مختلفة من املصائد يف مناطق زراعة الزيتون يف اململكة العربية السعودية

تصنيف وتقييم التربة وجودة مياه الري باستخدام االستشعار عن بعد ونظم املعلومات الجغرافية للحقول 
التجريبية

إعادة تدوير مخلفات زراعة الزيتون إلنتاج فطريات عيش الغراب

تجارب أولية الستخدام مخلفات الزيتون وجريد النخيل الخضراء يف تغذية اإلبل واألغنام واملاعز 

تقييم بعض أصناف الفستق الحلبي بمنطقة الجوف

تقييم بعض أصناف املميزة من الخوخ يف منطقة الجوف 

تشبيب حقل الجوافة

تصنيف وتقييم التربة وجودة مياه الري باستخدام االستشعار عن بعد ونظم املعلومات الجغرافية للحقول 
التجريبية 

تشبيب أشجار املانجو املعمرة وغير املنتجة

املركز الوطني للزراعة العضوية بالقصيم

مركز االبحاث الزراعية بجازان

مركز االبحاث الزراعية بجازان

املركز االبحاث تطوير املحاصيل بالنماص

1

2

3

4

5

6

7

8

1
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نسبة اإلنجازعـنـوان الــبـحـــث

تجربة املواد املحسنة للنمو )فراولة فيستيفل(

مقارنة تركيبة ايكاردا السمادية مع تركيبة سماديه مقترحة )خيار اف1(

دراسة نتائج املحاليل املغذية بعد مرور 12 شهر من إعدادها )ملوخية مصرية - ريحان إيطالي– خيار( 

تجربة زراعة الثمرات يف وحدة األكو ابونيك ) فراولة فيستيفل(

تجربة زراعة الثمرات يف وحدة األكو ابونيك ) طماطم فلك – اريزا( 

مقارنة فترة الحصاد األمثل يف 26 يوم و33 يوم )خس بلدي( 

1

2

3

4

5

6

100٪

100٪

100٪

100٪

100٪

100٪

نسبة اإلنجازعـنـوان الــبـحـــث

تجربة زراعة الريحان

تجربة زراعة األرز الحساوي 

تجربة استخدام مواد رش طبيعية )طماطم( 

تجربة استخدام مواد رش طبيعية )الفلفل( 

تجربة استخدام مواد رش طبيعية )الباذنجان( 

100٪

100٪

15٪

20٪

20٪

مركز األبحاث الثروة السمكية بجدةمركز األبحاث الثروة السمكية بجدة

7

8

9

10

11
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الشركة السعودية لالستثمار الزراعي 
واإلنتاج الحيواني

5 / 25
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الشركة السعودية لالستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني »سالك« تأسست باملرسوم امللكي الكريم رقم م/22 بتاريخ 1430/4/18هـ املوافق 

2009/4/14م كشركة مساهمة سعودية مملوكة لصندوق االستثمارات العامة وقد نص نظامها األساسي أن يكون نشاطها االستثماري داخل 

وخارج اململكة العربية السعودية للمساهمة يف تحقيق استراتيجية األمن الغذائي بتوفير املنتجات الغذائية واستقرار أسعارها من خالل إنشاء 

شركات تابعة بمفردها أو عبر شراكات وطنية وإقليمية ودولية، وقد بدأت سالك أعمالها عام 2012م بالتركيز ىلع 12 سلعة غذائية أساسية.

- 1 - مجال األمن الغذائي :
       • توريد 355 ألف طن من القمح عبر ست شحنات ما يعادل %10 من استيراد اململكة للقمح.

       • توريد 10 أالف طن من اللحوم الحمراء.

       • توريد 5 أالف طن من األرز.

التقرير السنوي
لـعـام 2021 

الـتـعـريـــف

األداء واإلنجازات

تبلغ استثمارات سالك أحد عشر استثمارًا منها سبعة خارج اململكة وأربعة داخلها، فهي تتملك بالكامل كل من شركة كونتيننتال فارمز األوكرانية 

وشركة مريديان فارمز األسترالية يف حين تمتلك يف شركة جي3 الكندية %75 ويف شركة منيرفا فودز البرازيلية %31 كما تمتلك %30 يف شركة 

دعوات الهندية ويف شركة منيرفا فودز األسترالية %35 وكذلك %13 يف شركة همنغبيرد تكنولوجي البريطانية. أما الشركات املحلية فتمتلك »سالك« 

%16 من شركة املراعي و %20 من شركة نادك يف حين تبلغ مليكتها يف شركة األسماك %40 كما تمتلك %50 من شركة الحبوب الوطنية.

االستثمارات الحالية

- 2 - االستراتيجية والعالقات والبناء الداخلي للشركة :
       • وصول استراتيجية سالك املحدثة إلى مراحلها النهائية التي من خاللها تهدف سالك إلى أن تكون كيان وطني رائد يف مجال األمن الغذائي وعاملي 

         يف األغذية الزراعية.

       • العمل ىلع موائمة استراتيجية سالك املحدثة مع االستراتيجية الوطنية للزراعة. 

       • توقيع مذكرة تعاون مع جامعة امللك فيصل يف مجاالت البحوث والدراسات وتبادل املعرفة ذات العالقة باألمن الغذائي.

       • استقطاب الكفاءات ىلع جميع املستويات وبزيادة بلغت %60 مقارنة بالعام 2020م.

       • تطوير بيئة العمل وتحسينها وذلك بتحقيق نسبة رضا املوظفين بلغت 84%.

       • بناء ثقافة عمل تعتمد ىلع األداء وذلك بتطوير األهداف املؤسسية وأهداف املوظفين وبناء نظام وسياسة إلدارة األداء.

- 3 - اإلنجازات يف مجال االستثمار :
           • انتقال أصول صندوق االستثمارات العامة يف شركات )املراعي، نادك، األسماك( إلى شركة سالك.

           • إنشاء شركة »منيرفا فودز األسترالية« ملعالجة اللحوم الحمراء وبملكية تبلغ 35%.

           • االنتهاء من الدراسات الجيوتقنية ملوقع محطة ينبع ملناولة الحبوب التابعة لشركة الحبوب الوطنية وكذلك املخطط العام والتصاميم األولية 

             للمشروع تمهيدًا لطرحه منافسة عامة لتنفيذ املشروع.

           • دراسة العديد من املشاريع االستثمارية محليًا وعامليًا.

- 4 -اإلنجازات يف مجال العوائد :
           • زيادة رأس مال الشركة من 4.8 مليار ريال إلى 13.6 مليار ريال.

           • ارتفاع األرباح التشغيلية بنسبة %150 عن العام 2020م

           • متابعة األداء املالي بشكل دوري لضمان املستهدفات واملوازنة.

           • إيجاد مبادرات ذات قيمة مضافة لرفع األداء املالي.

           • العمل مع الشركات التابعة لتخفيض مخاطر تقلبات السوق وأسعار الصرف.

األداء واإلنجازات
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•  ارتفاع أسعار الحبوب عامليًا بسبب الطلب العالي من الدول بهدف التخزين.

•  استمرار تبعات جائحة كورونا ىلع انسيابية حركة السلع الغذائية عامليًا.

•  سيطرة شركات عاملية محدودة تتحكم يف املوارد الزراعية املستهدفة. 

•  سلوك بعض الدول املستهدفة من حيث االستحواذ ىلع األراضي الزراعية ومنافسة املزارعين املحليين، األمر الذي نتج عنه بعض املقاومة والرفض للمستثمرين 

    يف عدد من الدول )ظاهرة االستثمار الجائر(، مما حدا ببعض الدول إلصدار قوانين تهدف للحد من االستحواذ ىلع األراضي ومنافسة املزارعين املحليين.

•  افتقار بعض أفضل املناطق الزراعية يف العالم إلى املمارسات التجارية املتعارف عليها، بل إن معظم املشاريع الزراعية املتميزة يملكها أفراد وغالبا ما يصعب 

    االستحواذ عليها أو مشاركتهم. 

•  يسيطر ىلع االستثمارات الزراعية يف التخزين واملناولة والتجارة عدد من الشركات العاملية، التي تعد منافستها تحديًا كبيرًا، إذ أنها متواجدة يف 

   هذه األسواق منذ عشرات السنين وتجذرت عالقاتها التجارية.

•  ضعف قاعدة بيانات وطنية تختص باالستيراد واالستهالك محليًا للمنتجات الزراعية والحيوانية.

•  الحاجة إلى بناء منظومة محلية تعنى بالجوانب اللوجستية والتخزينية والنقل.

•  وجود بعض التحديات السياسية وتأثيرها ىلع طبيعة االستثمارات.

•  التغيرات املناخية وتأثيرها عامليًا ىلع اإلنتاج الزراعي.

•  التباين الكبير بين الدول ىلع صعيد أنظمة وقوانين االستثمار الزراعي واإلنتاج الحيواني لرفع نسبة االكتفاء الذاتي محليًا.

•  وجود بعض املخاطر املتعلقة بأسعار السلع والفائدة وصرف العمالت األجنبية كذلك مخاطر السيولة واالئتمان وااللتزام واملخاطر التشغيلية.

•  تظافر الجهود بين الجهات الحكومية ذات العالقة لتذليل الصعوبات والعمل كمنظومة واحده متكاملة لتحقيق التبادل املعريف واملعلوماتي الضروري لفهم 

   أعمق لطبيعة األسواق االستثمارية الزراعية محليًا وعامليًا وهذا يتطلب معلومات متوافرة ومحدثة. 

•  استمرار الدعم املالي لشركة سالك لدعم خطتها االستثمارية املستقبلية والتوسع والتنوع أكثر محليًا وعامليًا بما يخدم األمن الغذائي وتنوع االستثمارات 

   امللحية والعاملية.

•  إبرام اتفاقيات استراتيجية دولية لتعزيز االستثمارات الزراعية بين الدول ذات امليز النسبية.

•  العمل ىلع تطوير القدرات الزراعية املحلية بالعمل التكاملي وتطوير منظومة سالسل اإلمداد والتسويق الزراعي.

•  إسراع وتيرة استصدار املوافقات ىلع القرارات االستراتيجية املؤثرة ىلع القطاع.

•  تيسير العالقات بين الجهات الدولية لتيسير القيود كذلك تيسير عقود اتفاقيات اإلمداد الالزمة لتأمين السلع االستراتيجية.

•  االتفاق ىلع إجراءات أنظمة اإلدارة الطارئة واالشتراطات الوطنية الالزمة لألمن الغذائي.

التقرير السنوي
لـعـام 2021 

املقترحات التطويريةالـتـحـديــات
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األراضي واملساحة
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التقرير السنوي
لـعـام 2021 
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البيانات اإلحصائية إلنجازات لقطاع األراضي واملساحة 
لعام 2021م

عدد املواقع املخصصة يف مناطق اململكة خالل عام 
2021 ) 445 ( موقع 

 قامت الوزارة  بتخصيص عدة مواقع خالل هذا العام لالستفادة منها يف مجاالت مختلفة تتناسب مع احتياجات املناطق واملساهمة يف تحقيق رؤية 
اململكة 2030م مثل )مواقع تشجير – مواقع أنشطة وخدمات زراعية – مواقع استثمارية – مواقع متنزهات وطنية – مواقع مراعي وغابات – محطات 

معالجة املياه( وغيرها من االستخدامات، وتوزعت تلك املواقع كالتالي :

إجمالي مساحة التخصيص )4.501.870.150 م
أربعة مليارات وخمسمائة و واحد و مليون وثمانمائة وسبعون ألفًا ومائة و خمسون مترًا مربعًا

الـمـنـاطــق

اإلجـمـالــي

الرياض

مكة املكرمة

املدينة املنورة

الشرقية

القصيم

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

عدد املواقع املخصصة

445

46

12

24

24

23

129

5

3

4

60

55

58

2

إجمالي املساحة م2

4,501,870,150

244,064,682

20,099,423

151,619,363

48,918,198

433,018,613

943,708,172

81,135,746

2,350,000

96,124

968,321,886

1,566,903,606

14,286,443

27,347,894
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إجمالي املواقع التي تم تخصيصها من قبل وكالة األراضي واملساحة 
1,248 موقع بإجمالي مساحة )36,515,069,904.18( م2 حتى عام 2021م. 

بلغ إجمالي املواقع املخصصة حتى عام 2021م )1248(موقًعا 
يف مختلف مناطق اململكة

الـمـنـاطــق

اإلجـمـالــي

الرياض

مكة املكرمة

املدينة املنورة

الشرقية

القصيم

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

عدد املواقع

1,248

176

138

55

101

136

264

21

39

27

106

78

77

30

إجمالي املساحة م2

36,515,069,904.18

4,122,340,948

436,100,513.5

827,341,209.9

19,117,914,806

1,662,030,787

4,448,006,120

196,847,398

466,660,501.7

790,250,063.3

1,441,241,275

2,107,816,736

347,235,400

551,284,145.8
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تم العمل ىلع تثبيت عدد )381( 
بترة ىلع حدود األراضي العائدة 

للدولة من األراضي الغير مستثمرة 
من شركات التنمية الزراعية.

تم الرفع مساحيًا لعدد )51( موقع 
ملا يقارب عدد )2,500( مزرعة 

بعلية بإجمالي مساحة )51( كم2 
لهدف حصرها وتنظيمها وطرحها 

لالستثمار.

تم العمل ىلع أرشفة عدد 10 
مليون ورقة خاصة بوكالة األراضي 

واملساحة.

تم إضافة خدمة املخططات 
املعتمدة ملنصة أراضي.

تم استقبال )376( طلب عبر 
املنصة لتأجير األراضي ملشاريع 

الدواجن بعسير لـ 90 موقع 
بإجمالي مساحة )5625( دونم 

)87 قطعة دواجن الحم، قطعتين 
مسلخ، قطعة واحدة ملصنع 

أعالف(

تم طرح )15( فرصة استثمارية 
إلنشاء مشاريع الدواجن يف 

مخططات استثمارية بمنطقة 
املدينة املنورة يبدأ التقديم من 
تاريخ 1443/5/1هـ وتستمر ملدة 

30 يوًما.

عدد األراضي الحكومية التي تم 
تأجيرها إلقامة مشاريع زراعية.

اسم املنطقة

اإلجـمـالــي

مكة املكرمة

املدينة املنورة

املنطقة الشرقية

عسير

تبوك

عدد األراضي الحكومية التي تم تأجيرها

97

1

2

1

92

1

املساحة بـ )الدونم(نوع املشروع

-80,049.636

دواجن الحم

دواجن الحم

دواجن الحم

دواجن الحم – مسلخ – مصنع اعالف

جدات دواجن

352

28,761.257

300

5,792.853

44,843.526

املخططات املعتمدة لعام 2021م لألراضي املخصصة لصالح الوزارة أو 
لجهات حكومية أخرى.

الـمـنـطـقـة

اإلجـمـالــي

الرياض

مكة املكرمة

املدينة املنورة

الشرقية

القصيم

الحدود الشمالية

تبوك

حائل

الجوف

الباحة

عسير

نجران

جازان

الــعــدد

445

42

13

27

7

21

114

2

7

8

53

75

44

32

بإجمالي املساحة م2

20,624,365,998

216,389,196.2

9,869,294

32,729,029

2,182,147,211

233,354,059

2,508,879,809

129,905

15,855,848

4,920,398,811

10,056,830,795

272,786,272.9

25,000,000

149,995,768

تم العمل أيًضا ىلع تعديل )164( مخطط آخر.
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تم إصدار صكوك لعدة قرارات تخصيص باسم عقارات الدولة لصالح 
وزارة البيئة واملياه والزراعة وتوزعت كالتالي :

تمليك األراضي الزراعية املوزعة بموجب نظام توزيع األراضي البور 
ملن أثبت جدية األحياء 

قرارات توزيع األراضي البور الزراعية امللغية ملن لم يثبت جدية 
األحياء واستعادتها لصالح الدولة 

أعمال نزع ملكية العقارات لصالح مشاريع الوزارة :

تم إصدار صكين يف منطقة 
الرياض بإجمالي مساحة
 38,744,786.64  م2. 

تم إصدار )7( صكوك يف 
منطقة عسير بإجمالي مساحة  

2,270,679.84 م2.

الـرياض : تم العمل ىلع إصدار 4 قرارات لنزع امللكية بإجمالي مساحة 46,189.25 م2 .

عـسـيـر : تم العمل ىلع إصدار 5 قرارات لنزع امللكية بإجمالي مساحة 8,557.85 م2 .

جـــازان : تم العمل ىلع إصدار 4 قرارات لنزع امللكية بإجمالي مساحة 4,121.85 م2 .

القصيـم : تم العمل ىلع إصدار قرارين لنزع امللكية بمساحة 8,037.1 م2 .

حـائــل : تم العمل ىلع إصدار قرار واحد لنزع امللكية .

تم إصدار )18( صك يف منطقة 
الشرقية بإجمالي مساحة 

54,102,203.7 م2.

تم إصدار )28( صك يف 
منطقة جازان بإجمالي مساحة 

818,789,446.3 م2.

تم إصدار )19( صك يف منطقة 
القصيم بإجمالي مساحة 

249,246,550.2 م2.

تم إصدار صك واحد يف 
منطقة الباحة بمساحة 

17,638.95 م2.

تم إصدار )15( صك يف منطقة 
مكة املكرمة بإجمالي مساحة 

47,780,468.85 م2.

تم إصدار )7( صكوك يف 
منطقة حائل بإجمالي مساحة 

129,071,112.5 م2.

الـمـنـاطــق

الـمـنـاطــق

اإلجـمـالــي

اإلجـمـالــي

الرياض

الشرقية

القصيم

عسير

تبوك

حائل

نجران

الجوف

الرياض

مكة املكرمة

املدينة املنورة

الشرقية

القصيم

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

الباحة

الجوف

عدد قرارات التمليك

عدد قرارات اإللغاء

194

18,534

85

6

24

1

12

49

4

13

6,432

4

749

256

3,788

1,220

582

4,365

77

3

1,058
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القضايا القائمة : إلى تاريخ 2021/9/30م 

التعويضات املالية :

الـمـنـاطــق

اإلجـمـالــي

الرياض

مكة املكرمة

املدينة املنورة

الشرقية

القصيم

عسير

تبوك

حائل

الحدود الشمالية

جازان

نجران

الباحة

الجوف

عدد قرارات اإللغاء

409

115

46

12

19

62

59

7

39

1

10

2

33

4

بلغ إجمالي املبالغ التي تم رصدها ألعمال نزع امللكية )143,100,000 ريال سعودي(، )مئة وثالثة وأربعون مليونًا ومئة ألف ريال سعودي(، وبلغ 
عدد املستفيدين منها )297( مستفيد.

تم العمل ىلع إنهاء إجراءات طلبات تصحيح وضع املزارع القائمة بعد االنتهاء من التدقيق 
إلصدار قرار توزيع لعدد ) 70 ( مزرعة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم )285( وتاريخ 1436/6/17هـ.
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2 - 7  / االستثمار :1 - 7 / الشؤون االقتصادية :

املنجزات التي تمت يف عام 2021 م : 

- لجنة تحسين أداء األعمال يف القطاع الخاص )تيسير(، وكان أبرز ما أنجز يف اللجنة :

- التحول يف تقديم الخدمات الزراعية من خالل الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، وكان أبرز ما أنجز يف اللجنة :

1 - املساهمة يف إعداد قواعد املنشأ الوطنية واعتمادها ونشرها باالشتراك مع الجهات املعنية.
2 - املساهمة يف إعداد وإصدار الضوابط واالشتراطات الخاصة بتصدير محاصيل الخضار يف مساحات مكشوفة من منطقة الدرع العربي باالشتراك والتنسيق مع قطاعات 

     الوزارة املعنية.
3 - اعداد اإلخطار الخاص بتراخيص استيراد الخضار والفاكهة بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة، وتقديمه ملنظمة التجارة العاملية.

4 - اعداد قوائم السلع الزراعية )العروض – الطلبات( يف إطار التحضير الستئناف مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول األخرى.
5 - اعداد قوائم للمواصفات القياسية املرتبطة بموضوع االقتصاد الدائري يف إطار الفريق الفني لالقتصاد الدائري مع الهيئة السعودية للمواصفات واملقاييس والجودة.

6 - اعداد إخطارات الدعم املحلي الزراعي لعام 2018م،ورفعها ىلع موقع منظمة التجارة العاملية الخاص باإلخطارات الزراعية.
7 - املشاركة يف اجتماعات لجنة الزراعة العادية يف منظمة التجارة العاملية )افتراضيا(.

8 - اإلجابة ىلع االستفسارات الواردة من الدول األعضاء يف منظمة التجارة العاملية بخصوص إخطارات اململكة يف الدعم الزراعي.
9 - تمثيل الوزارة يف اجتماعات لجنة التجارة والبيئة يف منظمة التجارة العاملية املنعقدة )افتراضيا( ، باالشتراك مع الجهات والقطاعات املعنية.

10 - حضور املنتدى العام ملنظمة التجارة العاملية املنعقد خالل الفترة من 28 سبتمبر- 1 اكتوبر 2021م.
11 - العمل ىلع حل جميع العوائق الواردة للوزارة عبر منصة عوائق الصادرات خالل عام 2021م التي واجهت املصدرين وتتعلق بعمل الوزارة ، بعد التنسيق مع الجهات ذات 

      العالقة داخل الوزارة.
12 - تمثيل الوزارة يف أعمال الفرق الفنية التابعة للفريق التفاوضي السعودي وهي ) قواعد املنشأ ، السلع، النصوص واألحكام( خالل عام 2021م.

13 - تمثيل الوزارة يف اجتماعات فريق العمل الخاص بالزراعة التابع للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري )الكومسيك( يف منظمة التعاون اإلسالمي.
14 - العمل مع الجهات ذات العالقة لتوفير البيانات املطلوبة للمبادرات واملستهدفات املتعلقة بموضوع عناصر خطة تنمية الناتج املحلي.

15 - تمثيل الوزارة يف اجتماعات اللجنة التحضيرية ملعالجة عوائق الصادرات.
16 - العمل مع الجهات الحكومية االخرى ذات العالقة يف موضوع الرسوم الجمركية.

17 - العمل مع وزارة االقتصاد والتخطيط لتوفير جميع البيانات املطلوبة املتعلقة بموضوع مشروع أسس ومعايير التوزيع التنموي بالتنسيق مع جميع قطاعات الوزارة ذات 
      العالقة.

18 - العمل مع وزارة التجارة والهيئة العامة للتجارة الخارجية ىلع مبادرات مستهدفات أداء امليزان التجاري للمملكة وتحديثها بشكل دوري.
19 - االنتهاء من مراجعة السياسات التجارية الثالثة للمملكة يف منظمة التجارة العاملية، حيث تم تمثيل الوزارة يف فريق العمل الفني الحكومي املشكل من الجهات 

      الحكومية املعنية بهدف االعداد لتقرير املراجعة النهائي واملكون من جزئين هما تقرير السكرتارية والتقرير الحكومي، من خالل تزويد املنظمة بالبيانات واملعلومات 
      املطلوبة إلعداد تقرير السكرتارية ومراجعة البيانات واملعلومات الواردة فيه ، واملساهمة يف اعداد التقرير الحكومي الصادر عن اململكة حيث تم إضافة جزئية متعلقة 

      بمنظومة الوزارة، بالتنسيق مع جميع قطاعات الوزارة ومؤسساتها الشقيقة ، وكذلك اإلجابة ىلع جميع االستفسارات ذات الصلة بهذا املوضوع، الواردة من منظمة 
      التجارة العاملية أثناء االعداد لهذه املراجعة، أو من الدول األعضاء يف املنظمة  بعد االنتهاء من اعداد التقارير  وتعميمها ىلع تلك الدول  .

تعمل اإلدارة العامة لالستثمار ىلع تهيئة بيئة استثمارية محفزة لكافة املهتمين من املواطنين والشركات، وتهدف يف ذلك إلى تعظيم الفائدة من موارد وأصول الوزارة، 
وتنمية اإليرادات وتحقيق االستدامة، من خالل خطط وبرامج للفرص االستثمارية وفق النماذج املناسبة لذلك، حيث تم خالل هذا العام تحقيق مجموعة من املنجزات 

الرئيسة لإلدارة تمثلت يف اآلتي : 
1 - صدور موافقة املقام السامي الكريم باعتماد )الئحة التصرف بالعقارات البلدية( لوزارة البيئة واملياه والزراعة.

2 - صدور القرار الوزاري بتشكيل لجنة االستثمار.
3 - صدور قرار لجنة االستثمار بتشكيل لجان االستثمار الفرعية بفروع الوزارة لألنشطة والفعاليات املؤقتة وأبراج الجوال.

4 - عقد أكثر من )9( ورش عمل مع املستثمرين والغرف التجارية لتسويق الفرص ومعالجة التحديات.
5 - عقد أكثر من )4( ورش عمل متخصصة ملناقشة الفرص واإلجراءات االستثمارية بمناطق اململكة. 

6 - طرح أكثر من )15( فرصة استثمارية بكافة مجاالت الوزارة وبمختلف مناطق اململكة.
7 - تطوير الئحة االستثمار.

8 - إعداد دليل التراخيص للمشاريع االستثمارية.
9 - توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية السياحي لتعظيم الفائدة من أصول وموارد الوزارة.

10 - توقيع عقد استثمار ألول مدينة للبن يف اململكة بمدينة بلجرشي بمنطقة الباحة.
11 - ترسية منتزه دلغان بمدينة أبها بمنطقة عسير.

12 - املشاركة يف اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق الجهود لجذب وتسويق االستثمارات، و العمل مع وزارة االستثمار يف عقد االجتماعات الالزمة لحصر وتطوير الفرص 
      االستثمارية يف قطاعات الوزارة .

      وعملت االدارة العامة لالستثمار مع عدد من الجهات يف تحقيق مجموعة من املنجزات وتعزيز وتطوير بيئة األعمال، كانت كاآلتي :

• املشاركة يف الزيارات امليدانية للمناطق، وعقد االجتماعات مع املستثمرين.
• العمل ىلع معالجة التحديات والعوائق وإيجاد الحلول.

• املشاركة يف االجتماعات الدورية وورش العمل مع الجهات الحكومية والجهات ذات العالقة.
• مراجعة اإلجراءات وتطويرها مع فرق العمل.

• تزويد اللجنة بالبيانات واملستندات الالزمة لتيسير أعمال القطا ع الخاص. 

• قيادة أعمال التحول يف الشركة واإلشراف ىلع كافة استشاري املشروع وتقييم مخرجاتهم.
• عقد االجتماعات وورش العمل مع الجهات ذات العالقة واالرتباط بمشروع التحول.

• تحديد الخدمات واملناطق ذات األولوية إلطالق املرحلة األولى من التحول وتقديم الخدمات.
• إدارة أعمال مجلس إدارة الشركة، وتزويدهم بالبيانات واملستندات الالزمة. 

• املوائمة يف أعمال التحول مع متطلبات مكتب تحقيق الرؤية ومبادرات التحول الوطني



191 190 التقرير السنوي
لـعـام 2021 

نبذة عن تخصيص قطاع البيئة واملياه والزراعة :

اإلنجازات املتحققة وهي كالتالي : 

- لجنة مكافحة التستر التجاري، وكان أبرز ما أنجز يف اللجنة : 

- برنامج الشراكات االستراتيجية لبعض الدول، وكان أبرز ما أنجز يف اللجنة : 

- مجمع املقرات التابعة للوزارة، وكان أبرز ما أنجز يف اللجنة :

- برنامج صنع يف السعودية، وكان أبرز ما أنجز يف اللجنة :

- لجنة استقطاب املقرات اإلقليمية للشركات العاملية ملدينة الرياض، وكان أبرز ما أنجز يف اللجنة :

قامت الوزارة والجهات املعنية يف القطاع بإعداد خطط التخصيص وىلع إثره تم صدور قرار لجنة برنامج التخصيص رقم ) 1441/4/3 هـ ( بتاريخ 1441/10/24هـ، املتضمن 
املوافقة ىلع خطة التخصيص لقطاع البيئة واملياه والزراعة،  وتم تشكيل الفرق واللجان واستقطاب الكفاءات الالزمة لذلك ،كما عقدت اللجنة اإلشرافية لتخصيص قطاع 

البيئة و املياه و الزراعة العديد من االجتماعات، بلغت بنهاية عام 2021م )36( اجتماعًا وعدد )16( محضرًا بالتمرير اتخذت فيها العديد من القرارات الهامة التي دفعت بأعمال 
التخصيص يف القطاع خطوات متقدمة نحو التنفيذ.

أما يف مجال خدمات اإلنتاج والنقل لقطاع املياه؛ وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم )32( بتاريخ1441/1/11هـ، القاضي باملوافقة ىلع نموذج تخصيص املؤسسة العامة 
لتحلية املياه املالحة وتأسيس شركة نقل وتقنيات املياه لتكون شركة مملوكة للحكومة تعمل ىلع أسس تجارية لتوفير خدمات نقل وتقنيات املياه، وقد تم إنهاء وإلغاء 

إجراءات الطرح ملشروع محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير وإلغاء إجراءات التحضير لطرح باقي مجموعات أصول إنتاج املؤسسة.

وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم )40( وتاريخ 1440/1/15هـ، القاضي بطرح مجموعة مشاريع محطات إنتاج املياه املحالة املستقلة وهي رابغ )3(، الشقيق )3(، الجبيل 
)3أ( ، الجبيل )3ب( ، ينبع )4( ومشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي املستقلة يف شمال الطائف ومطار جدة)2( وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم )162( بتاريخ 

1440/3/19ه، بشأن املوافقة ىلع طرح مشروع معالجة الصرف الصحي بغرب الدمام حيث تم اإلغالق املالي ملشروعي الجبيل )3ب(، ينبع )4( ، ويجري استكمال جميع 
املشاريع.

وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم )264( بتاريخ 1441/4/6هـ، القاضي باملوافقة ىلع طرح عدد من مشاريع اإلنتاج والصرف الصحي ذات األولوية وترسيتها والتعاقد عليها 
باملشاركة مع القطاع الخاص فقد تم البدء يف طرح واستكمال الطرح لعدد من املشاريع.

 أ  - مشاريع إنتاج املياه املحالة ذات األولوية يف عدد من املناطق ) رابغ4، رأس محيسن ( بسعات تصميمية بلغت )900( ألف م3/يوم. 
ب - مشاريع معالجة مياه الصرف الصحي ذات األولوية يف عدد من املناطق ) بريدة2، تبوك2، املدينة املنورة 3 بقدرة إجمالية )615( ألف م3/ يوم. (  

- وفيما يخص تخصيص الخزن االستراتيجي للمياه فقد تمت موافقة اللجنة اإلشرافية ىلع مشروعي الجعرانة والطائف بمشاركة القطاع الخاص. 
- ويف مجال محطات معالجة مياه الصرف الصحي فقد تم البدء بطرح املجموعة األولى )منطقة جازان(، من محطات مياه الصرف الصحي وشبكات التجميع.

- ويف مجال مشاريع أنظمة خطوط نقل املياه فقد تمت موافقة مجلس إدارة املركز الوطني للتخصيص ىلع مشروعي خطوط نقل املياه املستقلة )الرياض- القصيم - 
  الجبيل - بريدة(، وقد تم البدء بطرح عدد من املشاريع.

- وفيما يخص تخصيص نشاط توزيع املياه عقود اإلدارة للمجموعات الستة تم طرح نطاق العمل لجميع العقود، وتم توقيع االتفاقيات للمجموعة الثانية )الوسطى(، 
  واملجموعة الثالثة )الشرقية( والبدء بأعمال التنفيذ.

- وفيما يخص برنامج دمج املناطق واملديريات تم دمج جميع املديريات الستة وهم )القطاع الشمال الغربي، القطاع األوسط، القطاع الشرقي، القطاع الغربي، القطاع 
  الجنوبي، القطاع الشمالي(.

- ويف مبادرة طرح محطات الصرف الصحي القائمة من خالل عقود تشغيل وصيانة طويلة األمد حيث تم تقسيمها لستة مجموعات وبذلك تم طرح نطاق العمل، املجموعة 
  األولى )جدة( واملجموعة الثانية )مكة املكرمة( واملجموعة الخامسة )الرياض(.

- ويف مبادرة دراسة طرح باقي محطات الصرف الصحي القائمة لعدد )88( محطة والنموذج املناسب ملشاركة القطاع الخاص حيث تم تعيين االستشاري.
- وفيما يخص قطاع الزراعة صدر قرار مجلس الوزراء رقم )244( وتاريخ 1441/3/29هـ، باملوافقة ىلع تخصيص مركز إنتاج اللقاحات البيطرية )الفيروسي والبكتيري( وتعيين 

   استشاري فني للمشروع.
- ويف مجال تخصيص قطاع البيئة صدر قرار مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية رقم )2-14/40 / ق( وتاريخ1440/6/26هـ، باملوافقة ىلع أهداف تخصيص قطاع البيئة، 

  وتعيين استشاري إعداد استراتيجية قطاع البيئة.

• جمع التحديات والعوائق املتعلقة بالتستر التجاري يف قطاع الزراعة.
• عقد االجتماعات مع املستثمرين واملهتمين من الجهات ذات العالقة، ملناقشة التحديات والعوائق وإيجاد الحلول.

• تحديد الفجوات واقتراح املبادرات الالزمة ملعالجتها.
• تشكيل فرق عمل من الوزارة والجهات ذات العالقة لتنفيذ املبادرات املعتمدة.

• إطالق بوابة العمالة الزراعية ضمن أعمال مبادرة )توفير العمالة الزراعية املناسبة(.
• تطوير برنامج )أجير( بالتعاون مع وزارة املوارد البشرية والشؤون االجتماعية لتشمل القطاع الزراعي.

• املشاركة يف حصر مجاالت التعاون املقترحة مع الدول.
• تحديد التحديات والعوائق التي تواجه املستثمر.

• املشاركة يف إعداد اإلطار العام التفاقيات األعمال. 

• تحديد املناطق ذات األولوية. 
• عقد اتفاقيات مع الهيئة العامة لعقارات الدولة.

• تحديد الجهات املقترحة ملقر الجهات املرتبطة بالوزارة يف منطقة الرياض.
• إعداد مسابقة التصاميم للمقر الجديد بالتعاون مع الهيئة العامة لعقارات الدولة. 

• إعتماد التصاميم النهائية. 

• عقد االجتماعات وورش العمل مع فريق البرنامج.
• تحديد القطاعات ذات األولوية يف البرنامج إلطالق املرحلة األولى.

• العمل ىلع صنع قيمة وموثوقية لعالمة صنع يف السعودية ىلع الصعيد املحلي واإلقليمي والعاملي.
• زيادة الترويج والتسويق للسلع والخدمات السعودية ىلع الصعيد املحلي واإلقليمي والعاملي.

• عقد االجتماعات وورش العمل مع فريق اللجنة.
• إعداد الخطط والحوافز لجذب كبرى الشركات العاملية ليكون لهم مقر دائم بمدينة الرياض.

• تحديد القطاعات والشركات ذات األولوية واالهتمام.
• تعظيم االستفادة من تواجد الشركات العاملية الكبرى.

3 - 7 / التخصيص : 2 - 7 / االستثمار :
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أهــم اإلنـجـــازاتأهــم اإلنـجـــازات

3 . الخزن االستراتيجي 

4 . أنظمة خطوط نقل املياه

5 . قطاع البيئة

6 . قطاع الزراعة

2 . توزيع املياه :

1 . مشاريع اإلنتاج والصرف الصحي املستقلة :

موافقة اللجنة اإلشرافية ىلع مشروعي الخزن االستراتيجي يف ) جعرانة والطائف ( ، وتم طرح وثيقة إبداء االهتمام وطلب تأهيل املطورين يف مشروع 
الخزن االستراتيجي بجعرانة.

تمت موافقة اللجنة اإلشرافية ىلع البدء بإجراءات طرح مشاريع أنظمة خطوط نقل املياه املستقلة التالية:

أ   - )رأس محيسن – الباحة – مكة املكرمة( وهي يف مرحلة طرح نطاق العمل.
ب - )الرياض – القصيم( وهي يف مرحلة طلب التأهيل.

ج – )الجبيل – بريدة( وهي يف مرحلة طلب التأهيل.
د – )الرايس – رابغ( وهي يف مرحلة طلب التأهيل.

خطة العمل األولية لتطوير وتنفيذ االستراتيجية: فقد تم تعيين االستشاريين وإعداد استراتيجية التخصيص لقطاع البيئة، وإكمال الدراسات التفصيلية لقائمة 
املشاريع ذات األولوية وهي )التفتيش البيئي، إدارة املنتزهات الوطنية، مراقبة وتفتيش محالت بيع الحيوانات الفطرية ومنتجاتها يف املنافذ الحدودية 

واألسواق، تطوير وإدارة املنصة الوطنية إلدارة النفايات، بناء وتشغيل محطات مراقبة الطقس(.

تخصيص مركز إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية )الفيروسية والبكتيرية( : 

- تم استالم وثائق تأهيل املطورين، تم تعيين االستشاري الفني .

- استكمال أعمال التنفيذ والتشغيل التجريبي ملشروع محطة إنتاج املياه املحالة برابغ )3( ونسبة اإلنجاز يف املشروع )%99.29( ودخول الخدمة يف ديسمبر 2021 م. 

- استكمال أعمال التنفيذ والتشغيل التجريبي ملشروع محطة إنتاج املياه املحالة يف الشقيق )3( ونسبة اإلنجاز يف املشروع )98.20%(. 

- استكمال أعمال التنفيذ ملشروع محطة إنتاج املياه املحالة يف الجبيل )3أ( ونسبة اإلنجاز يف املشروع )%57.73( وسيتم دخول الخدمة يف ديسمبر 2022 م. 

- اإلغالق املالي ملشروع إنتاج املياه املحالة يف الجبيل )3ب( يف أكتوبر 2021 م، وبدء أعمال التنفيذ وسيتم دخول الخدمة يف مارس 2024م.

- اإلغالق املالي ملشروع إنتاج املياه املحالة يف ينبع )4( مارس 2021 م، واستكمال أعمال التنفيذ ونسبة اإلنجاز )%19,29( وسيتم دخول الخدمة يف نوفمبر 2023م.

-تم الطرح وطلب العروض ملشاريع إنتاج املياه املحالة يف رابغ )4( ورأس محيسن.

- الترسية وتوقيع االتفاقيات ملشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي ذات األولوية بريدة )2(، تبوك )2(، املدينة املنورة )3(.

- تم تعيين االستشاريين ملشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي ذات األولوية )حدا، عرنة، شرق الرياض، الحاير، خميس مشيط(.

- تم الطرح وطلب التأهيل ملشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي ذات األولوية )شرق الرياض، الحاير، خميس مشيط(.

تمهيدًا لتخصيص القطاع من خالل عقود االمتياز املستقبلية تم طرح نطاق العمل يف جميع عقود اإلدارة للمجموعات األربعة املتبقية يف نشاط التوزيع، وإعالن 

األسعار واملطور الفائز للمجموعة األولى واملجموعة الثانية.

طرح محطات الصرف الصحي القائمة من خالل عقود تشغيل وصيانة طويلة املدة تم تقسيمها لستة مجموعات وبعد طرح املجموعة األولى )جدة( واملجموعة الثانية 

)مكة املكرمة( تم طرح املجموعة الخامسة )الرياض(.

- وفيما يخص بقية محطات الصرف الصحي القائمة )٨٨ محطة(، وتحديد النموذج املناسب ملشاركة القطاع الخاص تم تعيين االستشاري وجاري استكمال الدراسات . 

-  وفيما يخص برنامج دمج املديريات، تم دمج جميع املديريات الستة وآخرها مديرية القطاع الشمالي.
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1 - 8 إنجازات أعمال منظم املياه

تدشين حسابات التواصل االجتماعي ملنظم املياه :

إصدار نسخة محدثة من دليل تقديم خدمات املياه والصرف الصحي :

تنفيذ املرحلة الثانية من تطوير منصة تصعيد الشكاوى لدى منظم املياه :

1

2

3

الوصف : تدشين حسابات التواصل االجتماعي ملنظم املياه حيث تجاوز عدد متابعي حساب منظم املياه يف تويتر حوالي 53 ألف متابع.

الهدف : التعريف بمنظم املياه وأهدافه والتفاعل مع املستفيدين بشتى السبل املمكنة.

حالة املشروع : تم تدشين حساب تويتر وجاري تفعيل بقية الحسابات يف منصة لنكدن ومنصة انستقرام. 

الوصف : دليل تقديم خدمات املياه والصرف الصحي« يف اململكة، والذي يعد املرجع األساس للمستفيدين ومقدمي الخدمات.

الهدف : املساهمة يف توفير إمدادات املياه بشكل آمن وضمان تحقيق الجودة، ضمن إطار يحقق العدالة بين املستفيدين ومقدمي الخدمات.

حالة املشروع : )االنتهاء( حيث تم اعتماد دليل تقديم خدمات املياه والصرف الصحي بالصيغة املحدثة وفق قرار وزاري رقم )9729\1\1443( بتاريخ 

1443/1/7هـ. 

الوصف : مواصلة تطوير منصة تصعيد الشكاوى لدى منظم املياه بعد اإلطالق األولي يف 25 ديسمبر 2020م.

الهدف : التحسين املستمر لتجربة املستفيدين من مستخدمي املنصة.

حالة املشروع : )االنتهاء( حيث تم استكمال هذه املرحلة يف 25 نوفمبر 2021م . 

1 - 8 إنجازات أعمال منظم املياه

اعتماد مؤشرات األداء للمرخص لهم :

اعتماد سياسة تحديد تعريفة املياه :

5

6

الوصف : أصدر منظم املياه قائمة مؤشرات األداء واألعمال للمرخص لهم وعددها 92 مؤشر أداء وأعمال.

الهدف : التأكد من مراقبة أداء املرخص لهم وفق قائمة شاملة من املؤشرات التي تغطي الجوانب املالية واالقتصادية والتشغيلية والفنية، وذلك 

باإلضافة إلى خدمة العمالء بما يدعم جهود منظم املياه للمساهمة يف توفير إمدادات املياه بشكل آمن وضمان تحقيق الجودة، ضمن إطار يحقق 

العدالة بين املستفيدين ومقدمي الخدمات.

حالة املشروع : )االنتهاء من هذا امُلخَرج( حيث صدر قرار اللجنة التوجيهية ملنظم املياه رقم )119623\3\1443( بتاريخ 1443/3/29هـ. 

الوصف : اعتماد سياسة تحديد تعريفة املياه، وتكون لكل فئة من فئات املستهلكين.

الهدف : العمل ىلع تشجيع القطاع الخاص املحلي والدولي ىلع اإلسهام واملشاركة واالستثمار يف التوسع املنهجي يف الخدمات وتطويرها، 

بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل من خالل وضع أسس تجارية لتعامالت هذه الخدمات مع مراعاة التكاليف بوضع هيكلة عادلة وواضحة 

لألسعار والتعريفات التي يعمل بها، وذلك يف ظل إطار تنظيمي للخدمات يكون واضح ومستقر وخاٍل من التمييز.

حالة املشروع : )جاري العمل( حيث صدر قرار اللجنة التوجيهية رقم )121032\3\1443( بتاريخ 1443/3/29هـ ويتم مراجعتها حاليًا من اللجنة املختصة 

لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة واملياه. 

الترخيص ملقدمي خدمات املياه والصرف الصحي : 4

الوصف : أصدر منظم املياه عدد 21 رخصة تقديم خدمات املياه والصرف الصحي إضافًة إلى عدد 5 موافقات مبدئية.

الهدف : شمول جميع مقدمي خدمات املياه والصرف الصحي ضمن نطاق املراقبة وااللتزام الذي يشرف عليه منظم املياه للمساهمة يف توفير 

إمدادات املياه بشكل آمن وضمان تحقيق الجودة، ضمن إطار يحقق العدالة بين املستفيدين ومقدمي الخدمات.

حالة املشروع : إصدار التراخيص واملوافقات عملية مستمرة ضمن أنشطة منظم املياه. 
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2 - 8 إنجازات األنظمة واللوائح2 - 8 إنجازات األنظمة واللوائح

نظام إدارة النفاياتنظام الزراعة

نظام األرصاد

13

2

الوصف : مشروع نظام الزراعة اخذًا باالعتبار أفضل املمارسات العاملية وكذلك الفصل يف املهام بين املشرع واملنظم ومقدمي الخدمات وتعزيز 

مشاركة القطاع الخاص واستدامة االستثمار يف هذا القطاع. ويعتبر هذا النظام ركيزة مهمة يف تطبيق مشروع االستراتيجية الوطنية للزراعة فور 

إقرارها من مجلس الوزراء.

الهدف : يهدف هذا املشروع إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي، وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، وتحقيق األمن الغذائي، وتنظيم األنشطة 

املتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من األنشطة ذات العالقة بالقطاع الزراعي.

حالة املشروع :  )االنتهاء( حيث صدر النظام باملرسوم امللكي رقم )م/64( وتاريخ 1442/8/10ه. 

الوصف : مشروع نظام النفايات أخذًا باالعتبار أفضل املمارسات العاملية وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص واستدامته يف هذا القطاع وأيضًا 

لتمكين الوزارة من تطبيق االستراتيجية الوطنية للبيئة املقرة مؤخرًا من مجلس الوزراء واملتضمنة اإلطار املؤسسي لقطاع النفايات باململكة.

الهدف : يهدف هذا املشروع إلى تنظيم عملية إدارة النفايات املتكاملة بين جميع الجهات املعنية وفق اختصاص كل منها، لتقليل إنتاج النفايات 

وفرزها وتخزينها وجمعها ونقلها وإعادة تدوير ما يمكن منها واستعادة املواد والطاقة منها والتخلص اآلمن من الباقي منها وذلك لتحقيق 

مفهوم االستدامة البيئية ومنع اآلثار السلبية ىلع البيئة واملحافظة ىلع املوارد الطبيعية والصحة العامة ورفاهية اإلنسان ويسعى النظام إلى 

تحقيق أقصى استفادة من املوارد ويشجع االستثمار بإدارة النفايات بأسلوب يحافظ ىلع البيئة واستدامتها وتنميتها.

حالة املشروع :  )االنتهاء( حيث صدر النظام باملرسوم امللكي رقم )م/3( وتاريخ 1443/1/5هـ.. 

الوصف : مشروع نظام األرصاد والذي يعتبر األول خليجيًا، أخذًا باالعتبار أفضل املمارسات العاملية وكذلك تعزيز مشاركة القطاع الخاص يف هذا 

القطاع وأيضا لتمكين الوزارة من تطبيق االستراتيجية الوطنية للبيئة املقرة مؤخرًا من مجلس الوزراء واملتضمنة اإلطار املؤسسي لقطاع االرصاد 

باململكة.

الهدف : يهدف هذا املشروع إلى تنظيم قطاع األرصاد واستدامته، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص يف األنشطة املتعلقة به.

حالة املشروع : )االنتهاء( حيث صدر النظام باملرسوم ملكي رقم )م/86( وتاريخ 1442/9/24هـ.. 
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مــقــدمـــة 
الهدف العام لإلدارة العامة للتعاون الدولي هو تعزيز التعاون الدولي واإلقليمي وشبة اإلقليمي والثنائي الذي يساهم يف تحقيق أهداف وزارة البيئة واملياه والزراعة يف 

اململكة، ويتوائم مع توجهات اململكة نحو التعاون الدولي واإلقليمي والثنائي واالنفتاح ىلع العالم واالستفادة من التجارب العاملية ونقل التكنولوجيا الحديثة ومالئمتها 
ونشرها لتحقيق الزيادة املستهدفة يف نمو الدخل والتنمية الزراعية املستدامة واألمن الغذائي وإدارة املياه والتحلية والحفاظ ىلع البيئة واالستخدام األمثل واملستدام 

للموارد.
ويتم ذلك من خالل تطوير وتنفيذ آليات وخطط عمل أنشطة العالقات الدولية ذات الصلة بعالقات اململكة مع الدول واملنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية فيما 

يتعلق بأعمال هذه الوزارة والجهات املرتبطة بها بالتنسيق مع قطاعات الوزارة وبما يتماشى مع التوجهات واألهداف االستراتيجية للوزارة، وصواًل لتنمية حديثة ومتطورة 
ومستدامة مبنية ىلع الدور الرائد للقطاع الخاص يف التنمية االقتصادية واالجتماعية. 

 وقعت الوزارة عددًا من االتفاقيات ومذكرات التفاهم يف مجاالت عمل الوزارة مع عدد من الدول عام 2021م وهي :

1 - مذكرة تفاهم للتعاون يف مجال الثروة السمكية بين حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس.
2 - البروتوكول الخاص بالتعديالت ىلع مذكرة التفاهم يف مجال إدارة املياه بين هذه الوزارة ووزارة الداخلية يف جمهورية املجر، وتمت الكتابة للجانب املجري بقبول 

      البروتوكول وفقًا للمادة الـ)9( من هذه املذكرة واعتباره جزءًا ملحقًا يف مذكرة التفاهم املشار إليها.
3 - مذكرة تفاهم بين املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة يف اململكة العربية السعودية وجامعة أوفا الحكومية لتقنية البترول يف روسيا االتحادية للتعاون يف مجال 

      تقنيات تحلية املياه وخطوط األنابيب.
4 - مذكرة تفاهم بين املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة يف اململكة العربية السعودية ووزارة الطاقة يف الواليات املتحدة األمريكية يف مجال تحلية املياه.

5 - تعديل النسخة النهائية املوقعة من مشروع اتفاقية بين حكومة اململكة العربية السعودية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية يف شأن إنشاء مكتب للعالقات مع دول 
     مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 

6 - توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة البيئة واملياه والزراعة وأمانة اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة التصحر.
7 - البروتوكول اإلقليمي الخاص بالتعاون الفني الستعارة ونقل الخبراء والفنيين واألجهزة واملعدات واملواد يف الحاالت الطارئة .

كما أن هناك اتفاقيات ومذكرات تفاهم صدرت بشأنها قرارات مجلس الوزراء بتفويض معالي الوزير -أو من ينيبه- بالتوقيع عليها، وتمت دراستها وهي 
جاهزة للتوقيع وتم إبالغ الجانب اآلخر بشأنها مع كل من :

1 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون يف مجال تطوير البيطرة والثروة الحيوانية بين وزارة البيئة واملياه والزراعة يف اململكة العربية السعودية والهيئة العامة لتطوير البيطرة 
والثروة الحيوانية يف جمهورية أوزبكستان.

2 - إحالل )مشروع مذكرة تفاهم يف مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة واملياه والزراعة باململكة العربية السعودية ووزارة الشؤون املحلية والبيئة يف الجمهورية 
التونسية( محل )مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية التونسية يف مجال حماية البيئة(.

3 - إحالل مشروع )مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة واملياه والزراعة يف اململكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتنمية الريفية يف جمهورية موزمبيق يف املجاالت الزراعية 
والتنمية الريفية(، محل )مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة واملياه والزراعة يف اململكة العربية السعودية ووزارة الزراعة يف جمهورية موزمبيق يف املجاالت الزراعية(.

4 - إحالل مشروع مذكرة تفاهم للتعاون يف املجال الزراعي بين حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اندونيسيا محل املذكرة الصادر بشأنها قرار مجلس 
الوزراء رقم )78( وتاريخ 1442/2/5هـ.

5 -  إحالل مشروع مذكرة تفاهم للتعاون يف مجال حماية البيئة بين وزارة البيئة واملياه والزراعة ووكالة حماية البيئة يف جمهورية النمسا.
6 - مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان اإلسالمية يف مجال البيئة.

7 - مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة واملياه والزراعة يف اململكة العربية السعودية ووكالة سالمة الغذاء يف جمهورية أذربيجان يف مجال الحجر النباتي ووقاية 
النباتات.

8 - مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة سلطنة عمان يف مجال األمن الغذائي واملائي.
9 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون يف مجال الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة واملياه والزراعة باململكة العربية السعودية ووزارة الزراعة الفلبينية.

10 - مذكرة تفاهم بين حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الجزائرية يف مجال املياه.
11 -  مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة البيئة واملياه والزراعة باململكة العربية السعودية ووزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري يف جمهورية تونس يف 

مجال البحث العلمي الزراعي.
12 - مشروع مذكرة تفاهم بين املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة يف اململكة العربية السعودي واملنظمة الدولية ملهندسي التآكل )نيس( يف الواليات املتحدة 

األمريكية للتعاون يف مجال نقل املعرفة العلمية والتقنية.
13 -  مشروع مذكرة تفاهم للتعاون يف املجاالت الزراعية بين حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زامبيا. 

• التنسيق مع القطاعات وتحديد وتقييم فرص التعاون والشراكة املمكنة يف مجاالت عمل هذه الوزارة والجهات املرتبطة بها.
• التنسيق والتواصل مع وزارة الخارجية، والتأكد من تطابق عالقات الوزارة الدولية مع سياسات وتوجهات الدولة الخارجية.

• تنظيم العالقات بين الوزارة والجهات املرتبطة بها مع الهيئات واملنظمات اإلقليمية والدولية الشقيقة والصديقة بما يخدم مصالح اململكة ويحقق أهداف الوزارة.
• املشاركة يف إعداد االتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية ذات الصلة بقطاعات الوزارة املختلفة وصياغتها، وتقديم توصيات لإلدارة العليا فيما يتعلق بها، واستكمال 

   اإلجراءات النظامية بشأنها ومتابعة تنفيذها بما يسهم يف تحقيق األهداف االستراتيجية للوزارة.
• تمثيل اململكة يف املنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية، التي تتولى هذه الوزارة مسؤولية تمثيل اململكة فيها، ومتابعة تنفيذها، والعمل ىلع االستفادة منها بما 

   يسهم يف تحقيق األهداف االستراتيجية للوزارة. 
• دراسة الدعوات املقدمة لالنضمام لالتفاقيات واملعاهدات الدولية وجدوى وأهمية ذلك بما يتوافق مع مصالح اململكة ويحقق األهداف املرجوة منها.

• متابعة مستحقات ومساهمات اململكة يف املنظمات والهيئات اإلقليمية والدولية التي تمثل هذه الوزارة اململكة فيها.
• تنسيق ومتابعة األعمال والنشاطات لقطاعات الوزارة ذات الصلة باملنظمات والهيئات واملنظمات الدولية واإلقليمية والعربية وبرامج التعاون الفني والتعاقدات مع 

   الخبراء واملستشارين الدوليين.
• تقديم التوصيات الفعالة لقطاعات الوزارة لتحديد السياسات التجارية واملعايير الدولية للمتاجرة باملنتجات املحلية يف األسواق العاملية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة.

• تبادل الخبرة واملعلومات والوثائق الناتجة عن االتفاقيات بين الجهات املختصة يف املنظمات العاملية وتوفيرها لقطاعات الوزارة لالستفادة منها. 
• التنسيق والترتيب لعقد اجتماعات اللجان املشتركة مع عدد من الدول التي تترأس الوزارة الجانب السعودي فيها، ومتابعة نتائج أعمالها مع الجهات املختصة.
• تمثيل الوزارة يف اجتماعات اللجان املشتركة التي ترأس الجهات الحكومية األخرى الجانب السعودي فيها بالتنسيق مع قطاعات الوزارة والجهات املرتبطة بها.

• مسؤولية إجراءات انضمام اململكة ممثلة بالوزارة لالتفاقيات واملعاهدات واملنظمات الدولية وااللتزامات املترتبة عليها وتسديد مساهمات اململكة فيها ومتابعة إعداد 
   التقارير الوطنية املطلوبة بالتنسيق مع القطاعات املختصة.

• متابعة تنفيذ استراتيجيات اململكة تجاه الدول واملنظمات وصياغة موقف الوزارة تجاه املواضيع املطروحة دوليًا فيما يخص أعمال هذه الوزارة والجهات املرتبطة بها. 
• الترتيب والتنسيق لزيارات معالي الوزير ومعالي النائب وأصحاب السعادة وكالء الوزارة والوفود الفنية الخارجية، واملشاركات يف املؤتمرات والندوات والفعاليات 

  واملعارض الزراعية التي تقام خارج اململكة.
• الترتيب والتنسيق لزيارات الوفود األجنبية للمملكة ومرافقتهم.

• الترتيب والتنسيق للقاءات السفراء ومسؤولي البعثات األجنبية باململكة ملسؤولي الوزارة.
• متابعة االتفاقيات والبرامج والعقود والتعاون الفني التي تتم بين الوزارة والجهات املرتبطة بها مع املنظمات والهيئات واملراكز العربية واإلقليمية والدولية.

• التنسيق مع القطاعات الفنية بالوزارة لوضع اآلليات واألنظمة واللوائح الخاصة بالعمليات واألنشطة لتشجيع االستثمار الزراعي يف الخارج.
• جمع وتوحيد احتياجات االستثمار الزراعي يف الخارج ودراستها وتقييمها والتأكد من مواءمتها مع التوجهات االستراتيجية للوزارة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة الفنية يف 

   تصنيف االحتياجات االستثمارية لتحديد مناطق تنفيذها خارجيًا بما يتواءم مع األنظمة واللوائح للوزارة وأنظمة الدولة الخارجية.
• التنسيق لتحديد إمكانيات املستثمرين السعوديين لالستثمار يف الدول الخارجية مع الوحدات التنظيمية املعنية بما يتواءم مع احتياجات اململكة من السلع واملنتجات 

   األساسية من خالل قنوات التواصل املتاحة.
• تقديم الدعم الالزم للمستثمرين السعوديين الراغبين يف االستثمار يف الخارج يف قطاعات الوزارة الفنية وتسهيل إجراءاتهم االستثمارية بالتنسيق مع األطراف املعنية يف 

   الحكومة وإعداد التقارير الالزمة عن الفرص االستثمارية يف الخارج بالتنسيق مع الجهات املعنية.

وتتضمن املهام املوكلة لهذه اإلدارة :

يمكن تلخيص أهم اإلنجازات يف عام 2021م فيما يلي :
أ / االتفاقيات ومذكرات التفاهم )2021م( :
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14 - استكمال اإلجراءات النظامية ملشروع مذكرة تفاهم بين األمانة العامة ملجلس التعاون لدول الخليج العربي وإدارة األرصاد الجوية الصينية يف التعاون العلمي 
      والتقني لألرصاد الجوية.

15 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني يف مجال الزراعة واألسماك واالستزراع املائي بين حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا. 
16 - إحالل مشروع مذكرة تفاهم للتعاون يف مجال املوارد املائية والري ومعالجة مياه الصرف الصحي بين هذه الوزارة ووزارة املوارد املائية يف جمهورية مصر العربية 

      محل املذكرة الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء السابق. 
17 - القانون )النظام( املوحد لحماية واستغالل الثروة املائية الحية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )2020م(.

18 - قانون )نظام( املدخالت واملنتجات العضوية يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )2019م(، والئحته التنفيذية.
19 - قانون )نظام( اإلجراءات الوقائية من األمراض الحيوانية املعدية والوبائية ومكافحتها يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )2020م(.

20 - مذكرة تفاهم بين هذه الوزارة ووزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية يف جمهورية أفغانستان اإلسالمية يف مجال الزراعة، والتي صدر التوجيه بشأنها بعدم املضي 
        فيها.

وتم الرفع للمقام السامي بطلب املوافقة ىلع قيام معالي الوزير – أو من ينيبه – بالتباحث والتوقيع ىلع عدد من االتفاقيات أو مذكرات التفاهم مع عدد 
من الدول وهي :

1 - مشروع مذكرة تفاهم بعد التعديل للتعاون يف املجال الزراعي بين حكومة اململكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق.
2 - مشروع مذكرة تفاهم يف مجال الزراعة بين وزارة البيئة واملياه والزراعة باململكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية يف جمهورية األرجنتين.

3 - دراسة طلب صاحب السمو وزير الخارجية التباحث مع الجانب التشيلي والتوقيع ىلع اتفاقية تعاون بين اململكة العربية السعودية وجمهورية تشيلي.
4 - االنضمام التفاقية حفظ وإدارة األرصدة السمكية املتداخلة يف املناطق واألرصدة السمكية كثيرة االرتحال عام 1995م، التابعة التفاقية األمم املتحدة لقانون البحار 

     عام 1982م، والصكوك ذات الصلة. 
5 - رفع النسخة املعدلة ملشروع مذكرة تفاهم يف مجال املحافظة ىلع التنوع اإلحيائي بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية )امللغاة( ووزارة املوارد الطبيعية والبيئة يف 
     روسيا االتحادية، بطلب املوافقة عليها، والتي سبق أن قامت هذه الوزارة بدراستها، بعد إضافة بعض التعديالت والتي من أهمها أن تكون هذه املذكرة بين وزارة البيئة 

     واملياه والزراعة ووزارة املوارد الطبيعية والبيئة يف روسيا، نظرًا إللغاء الهيئة السعودية للحياة الفطرية باململكة.
6 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة البيئة واملياه والزراعة يف اململكة العربية السعودية واملعهد البرتغالي للبحر واألجواء يف جمهورية البرتغال يف مجال 

     األغذية البحرية.
7 - مشروع مذكرة تفاهم للتعاون يف املجال الزراعي بين وزارة البيئة واملياه والزراعة يف اململكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والغذاء يف جمهورية بيالروس.
8 - استكمال املناقشات مع الجانب الروسي ملشروع مذكرة تعاون يف مجال املحافظة ىلع التنوع اإلحيائي بين وزارة البيئة واملياه والزراعة يف اململكة العربية 

     السعودية ووزارة املوارد الطبيعية والبيئة يف روسيا االتحادية.
.)WMO( 9 - اتفاقية التعاون الفني بين املركز الوطني لألرصاد واملنظمة العاملية لألرصاد الجوية

10 - قانون )نظام( الحجر الزراعي املوحد يف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )2019م( املُعدل، للقانون )النظام( الصادر بشأنه األمر امللكي رقم )م/9( بتاريخ 
     1426/2/27هـ.

11 - مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة يف اململكة )امللغاة(، ومركز األرصاد الجوية املائية األوكراني التابع للخدمة الوطنية األوكرانية 
     للطوارئ، بهدف تعزيز التعاون والتفاعل بين الجانبين يف مجال األرصاد الجوية وعلم املناخ. 

12 - مشروع مذكرة تفاهم بين املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة ومعهد الكويت لألبحاث العلمية .

قامت هذه اإلدارة باملشاركة والحضور وإعداد امللفات للعديد من االجتماعات )الحضورية واالفتراضية( والتي تمت خالل هذا العام )2021( بشكل افتراضي 
أو حضوري، مع عدد من املختصين من الوزارة، ملناقشة املواضيع املتعلقة بأعمال هذه الوزارة، وهي : 

- اجتماعات دول مجموعة العشرين )G20( بشقيها الوزارية واجتماعات أصحاب السعادة الوكالء، والفرق الفنية املتخصصة، وذلك يف مسارات الزراعة، واملياه، والبيئة.
- اجتماعات هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية باململكة.

- سفارات الدول والجهات الحكومية النظيرة بها.
- املنظمات والهيئات اإلقليمية )األمانة العامة لدول مجلس التعاون واللجان املنبثقة منها، الهيئة اإلقليمية للمحافظة ىلع خليج عدن والبحر األحمر )بيرسجا(، اجتماعات 

  جامعة الدول العربية واملنظمات املندرجة بها، منظمة التعاون اإلسالمي واملنظمات املندرجة فيها(
- املنظمات والهيئات الدولية )اجتماعات املنظمات األممية، االتفاقيات والبروتوكوالت الدولية(.

- عدد من اللجان املشتركة مع الدول.
- االجتماعات الفنية التي تعقد لدى الجهات الحكومية األخرى.

أواًل : التي تترأس أعمالها هذه الوزارة : 

- اجتماع لجنة التنسيق يف مجاالت االستثمار والبيئة والبنى التحتية بمجلس التنسيق السعودي البحريني.1442/9/7ه

- عقد اجتماع لجنة البيئة وأمن اإلمدادات برئاسة هذه الوزارة بمجلس التنسيق السعودي اإلماراتي.

- اجتماع ثنائي بخصوص مبادرة »االستثمار امُلشترك يف تدوير النفايات واالستفادة منها« يف املجلس التنسيق السعودي البحريني.

- عقد االجتماع التحضيري الدورة )الثانية( للجنة السعودية النيجيرية املشتركة يف مقر الوزارة.

- جاٍر التحضير لعقد اجتماعات الدورة الثامنة للجنة السعودية النيوزيلندية املشتركة، خالل النصف األول من عام 2022م، يف مدينة الرياض، برئاسة معالي الوزير.

- عقد اجتماع تحضيري الدورة )الثالثة( للجنة السعودية الزامبية املشتركة يف مقر الوزارة.

- عقد اجتماع تحضيري الدورة )السابعة( للجنة السعودية األوكرانية املشتركة يف مقر الوزارة.

- عقد االجتماع التحضيري للدورة )األولى( للجنة السعودية البنينية املشتركة يف مقر الوزارة.

- عقد اجتماع تحضيري الدورة )السابعة( للجنة السعودية األرجنتينية املشتركة يف مقر الوزارة برئاسة معالي الوزير.

- التحضير لعقد الدورة الثالثة للجنة الزراعية بمجلس التنسيق السعودي العراقي بالرياض.

ب / االجتماعات ) 2021 م ( :

ت / اللجان املشتركة واملجالس التنسيقية ) 2021 م ( :
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ثانيًا : برئاسة الجهات األخرى : 

- املشاركة يف الدورة )الثالثة( للجنة السعودية السنغالية املشتركة.

- املشاركة يف الدورة )السابعة( للجنة السعودية الروسية املشتركة.

- املشاركة يف الدورة )الخامسة( للجنة السعودية البرتغالية املشتركة.

- حضور اجتماعات اللجنة العليا للعالقات السعودية اإلفريقية )عدد 40 اجتماع حتى تاريخه(.

- املشاركة يف االجتماع لعرض ومناقشة فرص التعاون املتاحة إلنشاء مشاريع مشتركة بين اململكة وكوستاريكا.

- املشاركة يف اجتماعات الدورة الرابعة للجنة السعودية األوزبكية املشتركة.

- املشاركة يف االجتماعات التنسيقية الدورية ملجلس التنسيق السعودي العراقي )عدد 9 اجتماعات حتى تاريخه(. 

- اجتماع هيكلة مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي. 

- املشاركة يف االجتماعات التحضيرية الدورية ملجلس التنسيق السعودي اإلماراتي ) عدد 5 اجتماعات حتى تاريخه(. 

- املشاركة يف اللجنة السعودية املصرية املشتركة.

- االجتماع التحضيري للمنسقين يف املجلس التنسيق السعودي البحريني.

- اجتماع رؤساء اللجان من الجانب السعودي بمجلس التنسيق السعودي اإلماراتي.  

- املشاركة يف اجتماع أمانة مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي.

- املشاركة يف االجتماعات الدورية ملجلس التنسيق السعودي البحريني )عدد 3 اجتماعات حتى تاريخه(.

- املشاركة يف اجتماعات الدورة األولى للجنة املشتركة بين اململكة العربية السعودية وجمهورية بوركينا فاسو.

- املشاركة يف االجتماع )األول( للجنة املشتركة بين اململكة العربية السعودية وجمهورية كينيا.

- املشاركة يف االجتماع التحضيري للجهات املشاركة يف اللجنة السعودية اإلريترية املشتركة.

- املشاركة يف اجتماعات الدورة )الثانية( للجنة السعودية السويدية املشتركة.

- املشاركة يف اللجنة السعودية الكازاخستانية املشتركة يف دورتها الخامسة يف مدينة نور سلطان بجمهورية كازاخستان، ومنتدى األعمال املصاحب ألعمال اللجنة.

- املشاركة يف االجتماع التحضيري للدورة )الثانية عشرة( للجنة السعودية السويسرية املشتركة.

- عقد اجتماع منسقي املبادرات يف مجلس التنسيق السعودي اإلماراتي.

- املشاركة يف اجتماع أمانة مجلس التنسيق السعودي العراقي من الجانب السعودي.

- مشاركة الوزير يف االجتماع الوزاري رفيع املستوى يف مؤتمر القمة العاملي لألغذية.

- املشاركة يف أعمال االجتماع الوزاري التحضيري لقمة األمم املتحدة للنظم الغذائية وحوار الطاقة رفيع املستوى.

- حضور اجتماعات الدورة )44( ملجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )ايفاد(.

- مشاركة الوزير يف اجتماع الدورة الـ)41( للمجلس التنفيذي للمركز العربي لدراسات املناطق الجافة واألراضي القاحلة )أكساد( املنعقد )افتراضيًا(. 

- مشاركة الوزير يف الدورة )42( ملؤتمر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو( )افتراضيًا(.

- مشاركة الوزير يف االجتماع الـ )23( عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )افتراضي( سبقه االجتماع الـ)41( للجنة الوكالء املسؤولين عن شؤون 

   البيئة.

)IOFS( املشاركة يف اجتماع الدورة السابعة للمجلس التنفيذي للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي -

- مشاركة معالي الوزير يف اجتماع وزراء البيئة يف دول مجموعة العشرين يف مدينة نابولي اإليطالية.

- مشاركة معالي الوزير يف اجتماع الدورة الـ)19( للمجلس الوزاري للهيئة اإلقليمية للمحافظة ىلع بيئة البحر األحمر وخليج عدن )بيرسجا(.

.)Greening Government Initiative( مشاركة معالي نائب الوزير يف االجتماع االفتراضي للمبادرة الحكومية الخضراء -

- املشاركة يف القمة الوزارية - التي تسبق قمة النظم الغذائية - يف مقر منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )فاو( بروما.

- مشاركة معالي وزير البيئة واملياه والزراعة يف اجتماع وزراء الزراعة يف دول مجموعة العشرين، والتي عقدت يف مدينة فلورنسا اإليطالية.

- زيارة معالي وزير البيئة واملياه والزراعة إلى جمهورية سلوفينيا.

- زيارة معالي وزير البيئة واملياه والزراعة إلى السودان.

- تنسيق حضور سعادة وكيل الوزارة للمياه يرافقه عدد من املختصين من هذه الوزارة، للمنتدى العربي للمياه يف دورته الخامسة يف دولة اإلمارات.

- مشاركة املختصين من هذه الوزارة يف االجتماع التاسع والتسعين بشأن التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والزراعي حضوريا، يف مدينة جنيف بسويسرا.

- املشاركة يف اجتماع الجمعية العامة للمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي )IOFS( يف دورتها الرابعة.

- مشاركة معالي الوزير يف االجتماع الـ)31( للجنة التعاون الزراعي، ألصحاب املعالي والسعادة الوزراء املعنيين بالزراعة بدول املجلس، يسبقه االجتماع التحضيري الـ)29( 

   لوكالء الوزارات.

- مشاركة معالي الوزير يف اجتماعات القمة العاملية للنظم الغذائية يف إيطاليا.

- الترتيب والتنسيق ملشاركة ممثلي الوزارة يف معرض الدورة الخامسة عشرة للصالون الدولي للفالحة واآلالت الفالحية والصيد البحري )سياماب 2021م( بدولة تونس، 

  وتشارك الوزارة كضيف شرف املعرض.

- مشاركة معالي الوزير يف اجتماعات الدورة الـ)32( ملجلس الوزراء العرب املسؤولين عن شؤون البيئة، والدورة الـ)57( للمكتب التنفيذي ملجلس الوزراء العرب املسؤولين 

  عن شؤون البيئة، التي عقدت يف مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية بمدينة القاهرة يومي 7 ـــ 1443/3/8هـ، يرافقه عدد من املختصين من هذه الوزارة.

- الترتيب والتنسيق ملشاركة سعادة وكيل الزراعة يف أعمال االجتماع الوزاري )الثامن( ملنظمة التعاون اإلسالمي بشأن األمن الغذائي والتنمية الزراعية يف تركيا، يرافقه 

  عدد من املختصين من هذه الوزارة واملؤسسة العامة للحبوب.

- مشاركة معالي وزير البيئة واملياه والزراعة لحضور قمة قادة العالم، يف مدينة غالسكو باململكة املتحدة.

- الترتيب والتنسيق ملشاركة ممثلي الوزارة يف معرض الخليج لتكنولوجيا املعلومات )جايتكس(، خالل املدة 17-2021/10/21م.

-  مشاركة معالي النائب بمؤتمر من تنظيم الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية )مؤتمر الغذاء العربي اليوناني(، بمشاركة معالي وزير التنمية الريفية والغذاء اليوناني

ث / اجتماعات ومؤتمرات دولية ) 2021 م ( :ت / اللجان املشتركة واملجالس التنسيقية ) 2021 م ( :
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- الترتيب والتنسيق لزيارة وفد الوزارة املشارك يف أسبوع القاهرة للمياه، برئاسة وكيل الوزارة للمياه، خالل املدة من 24-2021/10/28م، بجمهورية مصر العربية.

- التنسيق والترتيب ملشاركة ممثلي الوزارة يف االجتماعات التحضيرية ل cop26 املنعقدة بغالسكو.

- مشاركة معالي الوزير يف االجتماع )الثاني( للمجلس الوزاري املشترك للزراعة واملياه.

- املشاركة وحضور افتتاح الدورة الـ)114( للمجلس الدولي للزيتون واليوم العاملي للزيتون، يف العاصمة الجورجية تبليسي يومي 25 ـــ 2021/11/26م.

- حضور معرض وقمة كوكب بودابست لالستدامة )Planet Budapest 2021 Sustainability Expo & Summit( يف العاصمة املجرية )بودابست( خالل املدة من 29/-11

  2021/12/2م.

- مشاركة الوزير يف اجتماع الدورة الـ)13( للمجلس الوزاري العربي للمياه، الذي ُعقد بتاريخ 1443/4/13هـ، املوافق 2021/11/18م، بمقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، 

   بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية.

- التنسيق والترتيب مع األمانة العامة لجامعة الدول العربية للمشاركة يف اجتماعات الدورة الـ)36( للجنة العربية الدائمة لألرصاد الجوية، يف مقر األمانة العامة بمدينة 

   القاهرة بجمهورية مصر العربية، خالل املدة من 11/29-2021/12/2م،

- التنسيق ملشاركة ممثل الوزارة للمؤتمر الوزاري الثاني عشر ملنظمة التجارة العاملية املنعقد بمدينة جنيف.

- التنسيق والترتيب ملشاركة ممثلي الوزارة يف اجتماع اللجنة الدائمة للتدابير الصحية والصحة النباتية، بمقر منظمة التجارة العاملية بجنيف.

- حضور الدورة )168( ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة بروما، بمقر املنظمة خالل املدة من 11/29-2021/12/3م بمشاركة مندوب اململكة الدائم لدى منظمة 

   األغذية والزراعة.

- الحضور واملشاركة يف فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة واألمن الغذائي املقام يف مدينة أبوظبي 

- التنسيق والترتيب لزيارة فريق فني للوقوف ىلع الوضع الوبائي وتقييم الخدمات البيطرية واملحاجر الحيوانية واملختبرات الوطنية يف جمهورية قيرغيزستان.

- تلبية دعوة الجانب الفرنسي لعدد من املختصين يف هذه الوزارة لزيارة قسم الحيوانات املجترة يف فرنسا، خالل املدة 21-2021/11/28م.

- التنسيق والترتيب لزيارة وفد من وزارة البيئة واملياه والزراعة لزيارة مصنع متخصص يف صناعة قوارب الصيد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، وذلك لالطالع ىلع مرافق 

املصنع وسير عملية تصنيع القوارب الخاصة بمنافسة تأمين وتركيب عدد )100( قارب صيد ملناطق اململكة الساحلية.

- الترتيب والتنسيق ملمثلي الوزارة يف زيارة لجمهورية كازاخستان.

- الترتيب والتنسيق واملشاركة مع فريق فني من هذه الوزارة بزيارة ملركز التحسين الوراثي لألغنام والغطاء النباتي يف مقاطعة قشتالة وليون يف مملكة إسبانيا، خالل 

املدة 1-1443/2/12هـ، املوافق 8-2021/9/19م.

- زيارة وكيل الوزارة للزراعة لدولة املجر لالطالع ىلع التقنيات الزراعية الحديثة يف البذور والتقاوي، ومشاهدة عرض لقدرات إنتاج البذور.

- زيارة مقر الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( بروما ولقاء ومناقشة املختصين يف اإلدارات املعنية يف الصندوق. 

تقوم هذه اإلدارة بمتابعة إيداع مساهمات واشتراكات اململكة يف املنظمات والهيئات الدولية التي تمثل هذه الوزارة اململكة فيها )28 منظمة وهيئة(، وذلك 

حسب ورود تلك املطالبات من الجهات املختصة، وقد قامت اإلدارة بالتنسيق مع وكالة الوزارة للخدمات املشتركة باستكمال تسديد ما يقارب )%65( من هذه 

االلتزامات.

ج / ترتيب زيارات الفرق الفنية الخارجية ) 2021 م ( :ث / اجتماعات ومؤتمرات دولية ) 2021 م ( :

ح / املساهمات واالشتراكات السنوية للمنظمات والهيئات الدولية : 
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ثالثًا : عدد األحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح وزارة البيئة واملياه والزراعة وفروعه أواًل : عدد الدعاوى املرفوعة ضد وزارة البيئة واملياه والزراعة وفروعها 

رابعًا : أبرز املنجزات : ثانيًا : عدد األحكام القضائية النهائية الصادرة ضد وزارة البيئة واملياه والزراعة وفروعها 

الـنــظــــام

قرار إيقاف زراعة األعالف الخضراء

نظام توزيع األراضي البور

نظام الثروة الحيوانية

نظام الخدمة املدنية

نظام املراعي والغابات

نظام املنافسات واملشتريات الحكومية

نظام مزاولة املهن الطبية البيطرية

نظام الحجر البيطري 

حقوق وظيفية

نظام ديوان املظالم ) دعوى تعويض (

نظام املحافظة ىلع املياه

نظام املبيدات

نظام الرفق بالحيوان

نظام العمل

أخرى

106

118

42

16

121

3

79

15

19

33

27

4

1

6
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عــدد الـدعـــاوي
الـنــظــــام

قرار إيقاف زراعة األعالف الخضراء

نظام توزيع األراضي البور

نظام الثروة الحيوانية

نظام الخدمة املدنية

نظام املراعي والغابات

نظام مزاولة املهن الطبية البيطرية

حقوق وظيفية

نظام ديوان املظالم ) دعوى تعويض (

نظام املحافظة ىلع املياه

نظام املبيدات

نظام العمل

أخرى

20

67

42

8

42

15

14

8

12

2

1

2

عــدد األحـكــــام

الـنــظــــام

قرار إيقاف زراعة األعالف الخضراء

نظام توزيع األراضي البور

نظام الثروة الحيوانية

نظام الخدمة املدنية

نظام املراعي والغابات

نظام مزاولة املهن الطبية البيطرية

حقوق وظيفية

حسب نظام ديوان املظالم ) دعوى تعويض (

نظام املحافظة ىلع املياه

نظام الرفق بالحيوان

أخرى

11

3

8

3

41

19

7

1

8

1

1

عــدد األحـكــــام
 - بلغ إجمالي املعامالت الصادرة )3688( معاملة.

 - بلغ إجمالي االستشارات القانونية )463( استشارة.
 - بلغ إجمالي األعمال واملهام املناطة بالتحقيقات اإلدارية )763(.

 - مراجعة العديد من مذكرات التفاهم سواء الخاصة بديوان الوزارة أو الجهات التابعة لها.
 - إنجاز العديد من ورش العمل الحقوقية.

 - إعداد وتقديم الدورات التدريبية يف حقوق اإلنسان.
 - إعداد املشاريع واملبادرات الحقوقية.

 - املساهمة يف رفع الوعي القانوني داخل قطاعات الوزارة.
 - عقد عدة اجتماعات مع جهات حكومية خارجية بتبادل الخبرات يف املجال القانوني.

 - البدء يف تنفيذ خطة شاملة لنمذجة وأتمتة العديد من اإلجراءات النظامية املتعلقة بأعمال الضبط والتحقيق.
 - املشاركة مع الجهات ذات العالقة داخل الوزارة ىلع منصة الكترونية تعنى بضبط إجراءات اإليرادات.

 - إنهاء اإلجراءات التمهيدية لربط اإلدارات القانونية بالفروع مع اإلدارة العامة للشؤون القانونية بديوان الوزارة.
ـ  العمل ىلع تفعيل برنامج الكتروني يسهم يف تسهيل التواصل فيها بين اإلدارة العامة يف ديوان الوزارة مع باقي اإلدارات القانونية يف الفروع.
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أبرز املنصات والخدمات والتكامالت الرقمية التي تم إنشائها وإطالقها عام 2021م.أبرز اإلنجازات ىلع مستوى منظومة الوزارة 

     1 - تطوير استراتيجية التحول الرقمي ملنظومة الوزارة متضمنة 14 مبادرة و77 مشروع.
    2 - تطبيق %99 من معايير وتوجهات الحكومة اإللكترونية يف أكثر من 150 معيارًا يف مشروع مؤشر األمم املتحدة للحكومة اإللكترونية.
    3 - الحصول ىلع املركز الثالث بين الوزارات واملركز الخامس بين 176 جهة مشاركة يف مؤشر التحول الرقمي الحكومي )القياس التاسع(.

    4 - رفع مؤشر نضج الخدمات اإللكترونية للوزارة إلى 92.14 % والحصول ىلع املركز الرابع بين 371 جهة.
    5 - الحصول ىلع جائزة التميز الدولية للحكومة الذكية العربية 2022 عن فئة التطبيقات الذكية.

    6 - إتاحة وحوكمة 90 % من البيانات املفتوحة للوزارة .
    7 - رفع نسبة إتاحة املشاركة اإللكترونية واالجتماعية بنسبة 88 %.

    8 - تحسين نسبة رضا املستفيدين من الخدمات اإللكترونية بنسبة 60 %
    9 - تنفيذ وإطالق ما يزيد عن 21 مشروع تقني يف الوزارة.

   10 - تأسيس مكتب إدارة البيانات وتوفير األدوات واملنصات والنماذج التشغيلية للمكتب بالتوافق مع متطلبات مكتب إدارة البيانات الوطنية.
    11 - البدء يف تأسيس مركز متخصص لتحليل البيانات يف قنوات التواصل الرقمية واملساعدة يف معالجة شكاوى املستفيدين ودعم القيادات يف اتخاذ القرار االستباقية.

VIP. 12 - تنقيح وحوكمة وربط أكثر من 8,000 مستخدم ىلع نظام برق ، وبرق التنفيذيين ، وبرق   
   13 - التأسيس والتشغيل التقني للمراكز والكيانات الناشئة حسب مسارات العمل التالية:

 13.1 - منظومة تخطيط املوارد للمراكز )املالية، املوارد البشرية، املستودعات، سالسل اإلمداد(.
13.2 - استراتيجية التحول الرقمي. 

13.3 - تقديم الدعم الفني وتوفير املستلزمات التقنية.
13.4 - إعداد وثائق وحصر متطلبات األعمال.

13.5 - دراسة وتقييم الوضع الحالي لتقنية املعلومات ووضع التوصيات وخارطة الطريق للوضع املستقبلي.
13.6 - بناء التكامالت الرقمية بين املراكز والجهات ذات العالقة.

13.7 - إطالق األنظمة والتطبيقات النمطية للمراكز وتجهيز البنية التحتية الرقمية )منظومة تخطيط املوارد، برق، جاهز، األرشفة، أسهل، البريد اإللكتروني، الخوادم ومراكز 
         البيانات(.

13.8 - القيام بورش العمل والتدريب التقني ىلع األنظمة والخدمات.
   14 - تفعيل نظام برق ملركز النخيل والتمور.

   15 - إتمام التحول التقني للمديريات العامة للمياه.
.)ARIS( 16 - تحديث مستودع البنية املؤسسية باستخدام أحدث إصدارات أداة اإلجراءات والبنية املؤسسية   

   17 - املشاركة الفاعلة يف أبرز مؤتمرات ومعارض وندوات التحول الرقمي الوطنية والدولية.
   18 - تطوير وتحسين الشبكات لتمكين فروع الوزارة للوصول للخدمات اإللكترونية. 

   19 - دراسة احتياجات ومتطلبات الوكاالت وتوفير الرخص والخدمات واألنظمة والبنية التحتية الرقمية الالزمة لتحقيق هذه االحتياجات.
  20 - ترقية أنظمة البنية التحتية الرقمية لتطبيق متطلبات األمن السيبراني.

   21 - إطالق هوية جديدة لبوابة املوردين اإللكترونية.
  22 - إطالق الهوية الجديدة ملنظومة تخطيط املوارد املؤسسية.

  23 - دمج االختصاصات البلدية للوزارة ونقل املوظفين.
  24 - توفير احتياجات الوزارة من املخزون التقني )1,006 جهاز حاسب آلي ، 810 طابعات ، 826 هاتف داخلي ، 4,649 أحبار الطابعات ، 161 جهاز بصمة ، 335 ماسح ضوئي، 

         319 قارئ باركود ، 128 حاسب آلي محمول ، 28 شاشات حاسب آلي ( .

   1 - إطالق 11 خدمة إلكترونية جديدة يف منصة زراعي.
  2 - إطالق 25 خدمة جديدة يف منصة أنعام بلس. 

  3 - إطالق 8 خدمات يف منصة حصاد.
  4 - إطالق 7 خدمات يف تطبيق مرشدك الزراعي.

  5 - إطالق خدمتي يف منصة عضوي :
       )االستعالم عن املنتجات العضوية واالستعالم عن املدخالت العضوية(. 

  6 - إطالق 11 خدمة إلكترونية يف منصة فروسية.
  7 - إطالق خدمتين يف منصة ميعاد : 

       )دعوة زائر من خالل نظام ميعاد، جدولة الفعاليات(.
  8 - إطالق 4 خدمات يف البوابة اإللكترونية للوزارة. 

  9 - إطالق منصة ذكاء األعمال وحوكمة البيانات.
10 - إطالق بوابة العمالة الزراعية. 

11  - إطالق منصة منظم املياه.
12 - إطالق نظام تشجير. 

13 - إطالق منصة مجموعة العشرين للمياه. 
14 - إطالق منصة فروسية. 

15 - إطالق منصة التوظيف الداخلي.
16 - إطالق تطبيق برق للتنفيذيين.

17 - إطالق نظام اللجان )املرحلة األولى(.
18 - إطالق نظام إدارة املشاريع املؤسسية لإلدارة العامة للشؤون الهندسية.

19 - إطالق نظام إدارة املشاريع املؤسسية لوكالة الخدمات املشتركة.
20 - إطالق نظام إدارة املشاريع املؤسسية لوكالة املياه.

21  - إطالق نظام إدارة املشاريع املؤسسية لبرنامج اإلعانات الزراعية.
22 - إطالق منصة املنقوالت )املرحلة األولى(.
23 - إطالق نظام مراقبة العهد تحت التحصيل. 

24 - إطالق منصة إدارة املخالفات.
25 - إطالق نظام املقبوضات.

26 - إطالق املرحلة األولى من منصة صيانة األصول واملرافق.
27 - إطالق تطبيق مرشدك الزراعي )نسخة مطورة(.

28 - إطالق منصة ذكاء األعمال لنظام برق.
29 - إطالق البوابة الجيومكانية )نسخة مطورة(.

30 - إطالق خدمة تصحيح وضع آبار قائمة. 

31 - إطالق النفاذ املوحد يف بوابة وتطبيق الوزارة.
32 - إطالق دليل الخدمات اإللكترونية التفاعلي.

.ChatBot 33 - تطبيق املحادثة الفورية اآللية ىلع البوابة اإللكترونية
34 - الخدمة الذاتية لالقتراحات والشكاوي من خالل بوابة الوزارة.

35 - إطالق منصة األراضي )نسخة مطورة(.
36 - إطالق خدمات الدعم الفني ملنصة أنعام.
37 - إطالق خدمة تجديد التراخيص اإلنشائية.

38 - إطالق سجل املربي من خالل منصة أنعام بلس
39 - إطالق خدمة طلب رخصة استيراد الخضروات والفواكه الطازجة.

 40 - إطالق خدمتي إذن دخول وخروج من اململكة من خالل منصة أنعام بلس.
41  - إطالق خدمة تصحيح وضع ابار قائمة 

42 - إطالق خدمتي االستعالم عن املنتجات العضوية واالستعالم عن املدخالت 
       العضوية

43 - إطالق خدمات الدعم الفني ملنصة زراعي.
44 - إطالق خدمة تعويض ودعم الصيادين.

45 - إطالق خدمة تسجيل وتحصيل مخالفات زراعة األعالف الخضراء إلكترونيًا.
46 - إطالق خدمات تراخيص زراعة املحاصيل.
47 - إطالق خدمات تراخيص تفريخ األسماك. 

48 - إطالق خدمات الدعم الفني ملنصة حصاد.
49 - إطالق خدمة رخصة تصدير محاصيل الخضار املكشوفة يف منطقة الدرع العربي.

50 - إطالق 19 خدمة إذن التصدير للثروة الحيوانية.
51 - تفعيل نظام برق ملركز النخيل والتمور.

52 - حوكمة صرف بدل النقل املرحلة األولى. 
53 - إطالق خدمات الدعم لنظام الهايبيريون.

54 - إطالق خدمة حجز القاعة الزجاجية.
55 - إطالق خدمة دعم شرائح الوقود اإللكترونية.

56 - إطالق خدمة حجز قاعات التدريب وغرف االستضافة بمركز التدريب الزراعي 
       بالرياض.

57 - إطالق خدمة فتح مكتب داخل مبنى الوزارة.
58 - إطالق خدمة طلب صالحية ىلع نظام إدارة املركبات.

59 - تطوير لوحة املعلومات ومؤشرات األداء إلدارة الصيانة واملركبات.
60 - إطالق خدمة طلب دراسة مشروع هندسي.

61  - إطالق خدمات الدعم ملنصة أنعام بلس.
62 -  إطالق خدمة حجز مسرح بديوان الوزارة من خالل نظام جاهز.
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أبرز مشاريع اإلدارة العامة لتقنية املعلومات والتحول الرقمي لعام 2021مأبرز املنصات والخدمات والتكامالت الرقمية التي تم إنشائها وإطالقها عام 2021م.

61 - إطالق ترقيات بال ورق من خالل منظومة املوارد. 
62 - إطالق خدمات الشؤون اإلدارية تعريف موظف جديد باإلضافة إلى نشر 

       إعالنات العناية باملوظف.
63 - إطالق خدمات الدعم ألنظمة املوارد البشرية.

64 - إطالق خدمات تعيين ومباشرة املتعاون.
65 - إطالق خدمه طباعة قرار الترقية. 

66 - إطالق خدمة إصدار بطاقة املوظف بالهوية الجديدة.
67 - إطالق خدمة طباعة تصريح الدخول بالهوية الجديدة.

68 - إطالق خدمة طلب استقطاب الكفاءات املتميزة.
69 - إطالق خدمة طلب بدل طبيعة العمل.

70 - إطالق خدمه طباعة شهادة تقييم األداء.
71 - إطالق خدمات إخالء طرف للموظف.

72 - خدمة اإلفصاح عن تطعيم كورونا.
73 - إطالق خدمة التطوع ملبادرة لنجعلها خضراء. 

74 -  إطالق خدمة طلب إصدار تصريح دخول مبنى الوزارة.
75 - إطالق خدمات إلغاء التصاريح.

76 - إطالق خدمة طلب إصدار ملصق سيارة.
77 - إطالق خدمة إصدار بطاقة عمل ملهمة خاصة.

78 - إطالق خدمة االطالع ىلع تقييم األداء الوظيفي.
79 - إطالق خدمة االستعالم عن العهد العينية.

80 - إطالق خدمة مراجعة صالحية املستخدمين.
81 - إطالق خدمة إضافة املعالين.

82 - إطالق حزمة خدمات إلكترونية إدارة املوظفين يف نظام موارد.
83 - إطالق خدمة التحقق الثنائي عند تسجيل دخول املستخدم لنظام برق وبرق 

.vip       
84 - إطالق مؤشرات قياس أداء املستخلصات.

85 - إطالق مؤشرات أداء منصة اعتماد.
86 - إطالق خدمات السلف املستديمة.
87 - إطالق خدمة تغذية املستودعات.

88 - إطالق شاشة إدارة العقود.
89 - إطالق ملف املعاملة ألرشفة املستندات الخاصة باملعامالت يف نظام 

       تخطيط املوارد املؤسسية بدًأ من طلبات الشراء وحتى إصدار أوامر الصرف 
       باملالية.

1 -  مشروع استراتيجية التحول الرقمي.

2 -  مشروع مؤشر األمم املتحدة لتطور الحكومة اإللكترونية.

3 -  مشروع مؤشر التحول الرقمي الحكومي )القياس التاسع(.

4 -  مشروع نضج الخدمات اإللكترونية )مرصد(.

5 -  مشروع تأسيس وتشغيل مكتب إدارة البيانات.

6 -  مشروع جودة وحوكمة البيانات.

7 -  مشروع انشاء منصة ذكاء األعمال .

8 -  مشروع تطوير البوابة اإللكترونية الداخلية.

9 -  مشروع تمكين البنية التحتية لفروع الوزارة.

10 -  مشروع ترقية وتطوير البنية التحتية للخادمات املركزية وأنظمة التخزين والنسخ االحتياطي.

.SDWAN 11 -  مشروع تطوير استمرارية الربط الشبكي باستخدام تقنية

12 -  مشروع دمج املديريات العامة للمياه.

13 -  مشروع التأسيس والتشغيل التقني للمراكز الوطنية البيئية.

14 - مشروع حصر البيانات املفتوحة.

15 - مشروع مركز االتصال املوحد )939(.

16 - مشروع التأسيس والتشغيل التقني للشركة الزراعية.

17 - مشروع تطوير منصة الدخول املوحد.

18 - مشروع تطوير منصة رقمية موحدة لجميع الخدمات اإللكترونية »نما«

19 - مشروع التحول إلى أساس االستحقاق.

.Robot Process Automation.20 - مشروع األتمته عن طريق استخدام الروبوتات

90 - إطالق خدمة الحجز اآللي يف نظام تخطيط املوارد املؤسسية. 
91 - إطالق خدمة إضافة وثيقة التأمين إلى العقد.

92 - إطالق خدمة تسجيل العهد إلكترونيًا يف حالة استالم التعميد للجهة الطالبة.
93 - إطالق خدمة طلب الضيافة.

94 - أتمتة إجراءات املنح الخارجية.
95 - إطالق خدمة تغذية املستودعات )املرحلة الثانية(.

96 - أتمتة إجراءات صرف الرواتب والنفقات.
97 - أتمتة إجراءات الرجيع وإسقاط العهد.

98 - تطبيق السمات األمنية للمعامالت السرية يف نظام برق.
99 - إطالق خدمة طلب إثبات حضور دورة.

100 - إتمام الربط اإللكتروني التكاملي مع الهيئة العامة للجمارك.
101 - إتمام ربط نظام برق مع البريد االلكتروني.

102 - إتمام الربط اإللكتروني مع الهيئة العامة لإلحصاء. 
103 - إتمام الربط اإللكتروني التكاملي مع إيفاء.

104 - إتمام الربط اإللكتروني بين برنامج اإلعانات والجهات الحكومية ذات 
         العالقة.

105 - إتمام الربط الرقمي مع مركز تفاعل املواطنين آمر.
106 - إتمام الربط اإللكتروني مع مركز املعلومات الوطني.

107 - إتمام الربط اإللكتروني مع وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية.
108 - الربط مع بوابة أمن »األمن العام«.

109 - إتمام الربط بين هيئة اإلحصاء ومنصة زراعي.
110 - إتمام الربط اإللكتروني التكاملي مع املركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

111 - إتمام الربط والترحيل اإللكتروني بين نظام حصاد املطور ونظام األرشفة 
       اإللكترونية املوحد.

112 - إتمام ربط منصة أنعام بلس مع البوابة الجيومكانية الرقمية.
113 - إتمام عملية التكامل بين صيانة املركبات والسلف املؤقتة.

114 - إتمام الربط التقني مع العنوان الوطني وتحديث بيانات منسوبي الوزارة آليًا.
115 - إتمام الربط والتكامل بين منظومة تخطيط املوارد املالية ومنظومة تخطيط 

        املوارد سالسل اإلمداد ونظام وثق نظام األرشفة املوحد.
116 - التكامل بين منصة ذكاء األعمال ونظام برق.

117 - التكامل بين منصة ذكاء األعمال ونظام إدارة املشاريع املؤسسية. 
118 - إتمام الربط اإللكتروني مع نادي اإلبل.
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اإلنــجــــازات

الحصول ىلع اعتماد شهادة االيزو لنظام إدارة أمن املعلومات لعام 2021م.

الحصول ىلع اعتماد شهادة االيزو إلدارة نظام استمرارية األعمال لعام 2021م.

رفع مستوى االلتزام بالضوابط األساسية لألمن السيبراني من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني إلى 88 %.

استكمال كافة األهداف واملبادرات يف الخطة االستراتيجية لإلدارة 2019م – 2021م.

مراجعة وتحديث 15 سياسة لألمن السيبراني.

إنشاء إجراءات ومعايير لألمن السيبراني لحماية األنظمة والخدمات وأجهزة املوظفين من مخاطر االختراقات وإساءة االستخدام وتسرب البيانات.

إغالق ما يزيد عن 50 طلب مقدم من الهيئة الوطنية لألمن السيبراني لثغرات أو محاوالت اختراق أو طلبات.

تطوير واعتماد دليل حوكمة سرية املعلومات اإلصدار الثاني.

اعتماد هيكل إداري لإلدارة العامة لألمن السيبراني متوافق مع التوجهات التشريعية واملعايير العاملية.

إنشاء مسميات وظيفية لكافة األدوار الوظيفية يف اإلدارة متوائمة مع اإلطار السعودي لكوادر األمن السيبراني )سيوف( الصادر من الهيئة الوطنية لألمن 

السيبراني.

تطوير برنامج تدريبي لكافة مسميات وظائف األمن السيبراني يف الوزارة وتقديم ما يزيد عن 130 دورة تدريبية لدورات تأسيسية وتخصصية وشهادات عاملية يف 

األمن السيبراني.

إطالق برنامج شراكة مستدامة  للتوعية واإلرشاد باألمن السيبراني بالتعاون مع الجهات الحكومية الغير ربحية املتخصصة يف التطوير والتدريب األمن السيبراني 

.)MEWA سيبر(

إقامة 9 دورات تدريبية وورش عمل يف مجاالت األمن السيبراني ألكثر من 200 موظف.

إرسال ما يزيد عن 40 رسالة بريد إلكتروني للتوعوية باألمن السيبراني.

إرسال ما يزيد عن 15 ألف رسالة SMS إرشادية باألمن السيبراني.

تفعيل مركز املراقبة املوحد ملنظومة البيئة واملياه والزراعة والذي يعمل ىلع مدار الساعة )7/24( ويضم 22 جهة«

تخصيص رقم )4555( وعنوان بريد إلكتروني )soc@mewa.gov.sa( الستقبال بالغات واستفسارات خاص باإلدارة العامة لألمن السيبراني ىلع مدار الساعة )7/24(

تقييم املخاطر وتهديدات االمن السيبراني للوزارة .

حماية حسابات البريد االلكتروني للموظفين.

ايقاف ما يقارب 110 مليون محاولة اختراق من شبكة االنترنت تستهدف أجهزة الوزارة وخوادمها

تطوير نظام آمن للعمل عن بعد )نظام عابر( يحمي 22 نظام داخلي.

تطوير نظام ملشاركة امللفات بشكل آمن )ملفاتي(.

الحوكمة اآلمنة للصالحيات ىلع األنظمة والتطبيقات يف الوزارة )نظام صالحياتي(.
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بيان املشاريع املنجزة للعام املالي 1442 /1443هـ )2021م( )مشاريع املرافق والترميمات املنتهية(إجمالي املشاريع اإلنشائية حسب املناطق للعام املالي 1442 /1443هـ )2021م(

بيان املشاريع اإلنشائية املنجزة للعام املالي 1442 /1443هـ )2021م( )مشاريع السدود املنتهية(

املنطقة م

الرياض

الباحة

الجوف

املدينة املنورة

القصيم

عسير

املنطقة الشرقية

حائل

جازان

مكة املكرمة

نجران

تبوك

جميع املناطق

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

1

1

2

1

4

2

1

3

2

2

1

2

29,772,832

172,460

10,475,000

13,892,795

1,415,715

143,675,122

2,124,253.45

2,748,592

2,779,611

198,516,251

656,835.90

490,002

34,902,000

9

5

1

2

1

4

3

1

0

4

2

6

2

91,090,515

19,798,966

19,025,930

22,078,131.14

1,092,000

43,230,115

5,133,664.40

137,298

0

60,780,916

19,752,510.55

136,858,664.27

23,337,480

مشاريع منتهية

العدد اإلجماليالعدد اإلجمالي التكلفة اإلجمالية )ريال(التكلفة اإلجمالية

مشاريع تحت التنفيذ

انشاء سدود املجموعة العاشرة بمنطقة الرياض

انشاء سدود املجموعة العاشرة بمنطقة الرياض

انشاء سدود املجموعة العاشرة بمنطقة الرياض

1

2

3

أبا اللصف

سد يبه

سد سمنان التدعيمي

7,944,900

121,627,600

3,779,700

الـمــــشـــــروع الـقـيـمــة ) ريــال (أســم الــســــدم

أعمال التكييف والتشطيبات إليصال الخدمات ملسجد الوزارة

إنشاء مبنى املركز الوطني ملكافحة وأبحاث الجراد - جدة

استكمال انشاء مصلى بمركز أبحاث النخيل والتمور باألحساء

فك اللوحات القديمة وتركيب لوحات جديدة لكافة فروع الوزارة

تحصين وردم )2450( بئر يف مختلف مناطق اململكة املرحلة األولى

تأمين وتركيب احتياجات وسائل االمن والسالمة بفرع الوزارة بمنطقة نجران

استكمال تسوير املزرعة املتكاملة باملركز اإلرشادي بمشتل غويبة اإلحساء

تسوير مبنى املركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية

توريد وتركيب مولد احتياطي وملحقاته ملبنى الوحدة البيطرية بنجران

ترميم مباني االدارة الوطنية للري بالرياض

ترميم مبنى فرع الوزارة بمنطقة القصيم

توريد وتركيب مولد احتياطي وملحقاته  ملكتب الوزارة بمحافظة قلوة

تنفيذ اعمال سفلتة وخزان مياه وترميم بمركز التدريب الزراعي بجازان

تنفيذ مشروع زيادة طول عبارة تصريف مياه االمطار بمرفأ أملج بمنطقة تبوك

تسييج محمية رابة تمير الخضراء شرق مدينة تمير بمنطقة الرياض

إنشاء غرفة أرشيف لحفظ ملفات املوظفين بفرع وزارة البيئة واملياه والزراعة بالرياض

تركيب كيبل نحاس ولوحة توزيع كهرباء ملركز صناعه النحل بوادي نمار

توريد وتركيب مولد احتياطي وملحقاته لفرع الوزارة بمنطقة جازان

مشروع تأهيل ودهان األبواب الخشبية بمقر وزارة البيئة واملياه والزراعة بالرياض

استكمال إنشاء مبنى فرع الزراعة بمحافظة الغاط بمنطقة الرياض

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

998,142.6

16,404,865.80

942,246.75

2,877,000

32,025,000

498,072.75

1,182,006.70

1,921,159.69

158,763.15

1,163,379

1,415,715

172,460.40

574,224

490,002

442,050

852,602.30

99,935

433,387.50

543,375

9,896,738.9

الـمــــشـــــروع الـقـيـمــة ) ريــال (م
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إجمالي الدراسات اإلنشائية حسب املناطق للعام املالي 1442 /1443هـ )2021م(

بيان الدراسات اإلنشائية املنجزة للعام املالي 1442 /1443هـ )2021م( )دراسات وتصاميم(

بيان بالدراسات والتصاميم املنجزة للعام املالي 1442/1442 هـ )2021 م(

املنطقة م

الرياض
الباحة

الحدود الشمالية
املدينة املنورة

القصيم
عسير

املنطقة الشرقية
حائل
جازان

مكة املكرمة
نجران
تبوك

مختلف مناطق اململكة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

25
5
6
7
4
12
5
1

16
10
2
0
3

44,444,502
1,850,000

28,288,750
22,886,245
41,750,000
47,373,055
21,170,000
490,000

63,820,000
38,585,010
36,239,000

0
5,800,000

8
0
2
3
2
6
3
0
3
5
2
1
0

26,891,575
0

10,500,000
10,000,000
6,740,000
10,688,343
9,611,000

0
11,500,000
12,812,700
19,752,511
6,500,000

0

مشاريع منتهية

) دراسات وتصاميم (

العدد اإلجماليالعدد اإلجمالي التكلفة اإلجمالية )ريال(التكلفة اإلجمالية

مشاريع تحت التنفيذ

اجمالي الدراسات والتصاميم حسب املناطق للعام املالي 1442/1442 هـ )2021 م(

املنطقة م

الرياض
الباحة

الحدود الشمالية
املدينة املنورة

القصيم
عسير

املنطقة الشرقية
حائل
جازان

مكة املكرمة
نجران
تبوك

الجوف
مختلف مناطق اململكة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

26
10
5
9
7
8
8
1
13
8
6
3
2
3

54,941,643
26,904,200
37,123,055
64,044,785
53,346,336
54,033,570
25,120,000
1,250,000
93,235,575
498,286,136
72,398,938
6,170,184
8,650,924
5,800,000

6
0
2
4
0
4
2
2
5
18
6
2
1
5

65,900,000
0

18,000,000
59,550,000

0
25,000,000
8,091,000
8,000,000
36,845,000
343,012,801
63,500,000
6,500,000
7,000,000

210,000,000

مشاريع منتهية

) دراسات وتصاميم (

العدد اإلجماليالعدد اإلجمالي التكلفة اإلجمالية )ريال(التكلفة اإلجمالية

مشاريع تحت التنفيذ

تأهيل مراكز التحكم والسيطرة ىلع األمراض الحيوانية بمنطقة الباحة
تأهيل مراكز التحكم والسيطرة ىلع األمراض الحيوانية بمنطقة عسير

تأهيل مركز التحكم والسيطرة ىلع األمراض الحيوانية باملنطقة الشرقية
تأهيل مراكز التحكم والسيطرة ىلع األمراض الحيوانية بمنطقة حائل

استئجار مولدات كهربائية ملرفئي الصيد بالقطيف والزور باملنطقة الشرقية
توريد وتركيب كابل كهرباء بمقر وزارة البيئة واملياه والزراعة

استكمال إنشاء سور ملحطة التجارب الزراعية بالقصيم
مشروع إنشاء فرع مركز التميز الوطني بالقصيم

دراسة قدرات املولدات االحتياطية لفروع الوزارة 
توريد وتركيب أعمال ديكورية لتجهيز مكتب معالي وزير البيئة واملياه والزراعة

توريد وتركيب ستائر رولر صن سكرين لتجهيز مكتب معالي الوزير بمبنى املراكز الوطنية
إنشاء وحدة بيطرية يف مركز قيا- الطائف

توريد وتركيب بيوت جاهزة الصنع ملنتزه األمير سلطان بمنطقة عسير

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

450,000
350,000
450,000
490,000
600,000
29,140

4,350,000
36,800,000
1,500,000

98,000
27,200

6,829,092
114,540

الـمــــشـــــروع الـقـيـمــة ) ريــال (م

تأهيل مراكز التحكم والسيطرة ىلع االمراض الحيوانية بمنطقة الباحة
تأهيل مراكز التحكم والسيطرة ىلع االمراض الحيوانية بمنطقة عسير

تأهيل مركز التحكم والسيطرة ىلع االمراض الحيوانية باملنطقة الشرقية
تأهيل مراكز التحكم والسيطرة ىلع االمراض الحيوانية بمنطقة حائل

استئجار مولدات كهربائية ملرفئي الصيد بالقطيف والزور باملنطقة الشرقية
توريد وتركيب كابل كهرباء بمقر وزارة البيئة واملياه والزراعة

استكمال إنشاء سور ملحطة التجارب الزراعية بالقصيم
مشروع إنشاء فرع مركز التميز الوطني بالقصيم

دراسة قدرات املولدات االحتياطية لفروع الوزارة 
توريد وتركيب أعمال ديكورية لتجهيز مكتب معالي وزير البيئة واملياه والزراعة

توريد وتركيب ستائر رولر صن سكرين لتجهيز مكتب معالي الوزير بمبنى املراكز الوطنية
إنشاء وحدة بيطرية يف مركز قيا- الطائف

توريد وتركيب بيوت جاهزة الصنع ملنتزه االمير سلطان بمنطقة عسير
توريد وتركيب بيوت جاهزة الصنع ملنتزه السودة الوطني بمنطقة عسير
توريد وتركيب لوحات مبنى املراكز الوطنية البيئية بالرياض حي النفل
توريد وتركيب نظام كاميرات املراقبة ملبنى املراكز الوطنية البيئية

تأسيس ودعم مكتب إدارة املشاريع يف اإلدارة العامة للشؤون الهندسية بالوزارة.
تركيب كيبل نحاس ولوحة توزيع كهرباء ملركز صناعة النحل بوادي نمار

توريد وتركيب مظالت مواقف كبار الشخصيات بمقر الوزارة
 مشروع إنشاء فرع مركز التميز الوطني بالحدود الشمالية

تأهيل مراكز التحكم والسيطرة ىلع االمراض الحيوانية باملقر الرئيسي ملبنى فرع الوزارة 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

450,000
874,000

1,350,000
1,250,000
600,000
29,140

4,350,000
36,800,000
1,500,000

98,000
27,200

6,829,092
114,540
114,540
97,800
155,250

10,000,000
99,935
39,767

24,408,750
410,000

الـمــــشـــــروع القيمة التقديرية لتنفيذ املشروعم
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بيان بالدراسات والتصاميم املنجزة للعام املالي 1442/1442 هـ )2021 م(بيان بالدراسات والتصاميم املنجزة للعام املالي 1442/1442 هـ )2021 م(

توريد وتركيب كاميرات املراقبة للفرع واملختبر بالباحة 
 مشروع إنشاء فرع مركز التميز الوطني بعسير

توريد وتركيب نظام مانع صواعق ملركز التدريب الزراعي بجازان
 مشروع إنشاء فرع مركز التميز الوطني بمكة املكرمة

إنشاء وتوريد وتركيب مظالت ملواقف السيارات بمبنى الوزارة الجديد بالرياض
تأهيل مركز إدارة االزمات بمقر الوزارة بمخرج 12

تأهيل الهيكل االنشائي ملختبر التشخيص البيطري باملدينة املنورة 
دراسة وتصميم طريق خدمة لربط مبنى الوحدة البيطرية مع الطريق الرئيسي )عرعر-سكاكا(

إعادة تأهيل سقف مبنى األرصاد الواقع يف الجهة الجنوبية الغربية ملبنى الوزارة
ترميم املستودعات املركزية باملزاحمية

مشروع استكمال تأهيل وإعادة تقسيم مختبر محجر امللك عبدالعزيز بالدمام
كراسة دراسة مشاريع برنامج التنمية الريفية لعدد 20 مشروع

ترميم وصيانة مبنى الوحدة البيطرية بمحافظة العال
إنشاء خزان صرف صحى ملكتب فرع الوزارة بالخرج بمنطقة الرياض

دراسة أعمال الترميم ومتطلبات واشتراطات الدفاع املدني ملنشآت الوزارة يف 9 مواقع
استئجار دورات مياه ملنتزهات منطقة عسير الوطنية

توريد وتركيب نظام كاميرات املراقبة لفرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية
  ترميم مستودع الرجيع بالرياض

استكمال  مشروع تأهيل مختبر الدمام
إنشاء محطات تربية النحل وإنتاج الطرود بمنطقة املدينة املنورة

إنشاء محطات تربية النحل وإنتاج الطرود بمنطقة عسير
إنشاء محطات تربية النحل وإنتاج الطرود بمنطقة جازان

دراسة تصميم مركز االبحاث الزراعية وتنسيق املوقع العام ورفع متطلبات املباني
استكمال إنشاء وحدة بيطرية بمركز طالل بمحافظة الحناكية

استكمال أعمال مركز أبحاث الثروة السمكية بجازان )املحجر الحيواني(
 إنشاء مدن للورود والنباتات العطرية بمنطقة جازان - قوز الجعافرة.
 إنشاء مدن للورود والنباتات العطرية بمنطقة جازان  - أحد املسارحة

إنشاء مدن للورود والنباتات العطرية بمنطقة جازان - املنتزه الوطني - أبو عريش
إنشاء مشاتل مظللة إلنتاج شتالت الحمضيات بمركز أبحاث البستنة بنجران

إعادة تأهيل البوابة الرئيسية بمبنى ديوان الوزارة - مخرج 12
تنفيذ الطريق الرابط بين مرفأ صيد الزور والطريق الحلقي للكورنيش بالقطيف

ترميم مبنى الصيدلية البيطرية بفرع الوزارة بمنطقة املدينة املنورة
تنفيذ أعمال مسجد الوزارة الجديد بالرياض

مشروع استكمال حظائر ومحلب بمركز حفظ االصول بمحافظة الخرج
توريد وتركيب كاميرات املراقبة لفرع جازان 

توريد وتركيب كاميرات املراقبة ملكتب الوزارة بقرية العليا باملنطقة الشرقية 
ترميم مستودع املشتل ومستودع الورش بفرع الوزارة بجازان
تركيب نظام إنذار وإطفاء الحريق لفرع الوزارة باملدينة املنورة

ترميم مقر مركز الوثائق واملحفوظات بمستودعات الجفالي بمدينة الرياض
ترميم املستودع املركزي التابع لفرع وزارة البيئة واملياه والزراعة بمنطقة الباحة

انشاء مبنى مركز إدارة تحكم املياه بمقر الوزارة بالرياض
دراسة مشروع ردم وتحصين اآلبار املرحلة الثانية

تطبيق معايير الوصول الشامل بمبنى مكتب الوزارة بمحافظة شقراء
ترميم مستودعات فرع الوزارة بالحدود الشمالية

ترميم سكن املتدربين بمركز التدريب الزراعي بالقصيم
انشاء خزان واعمال موقع عام وعمل أنظمة بمركز تطوير صناعة النحل بالرياض

ترميم مستودعات فرع الوزارة بعسير
استكمال اإلشراف الفني ىلع مشروع إنشاء مبنى مديرية الزراعة بمحافظة الدوادمي نموذج )ب(

تنفيذ أعمال أسفلت وأرصفة ومواقف سيارات لفرع الوزارة بنجران
مشروع ترميم مدخل وصالة كبار الزوار للمسرح بمقر الوزارة

استكمال  ترميم مستودعات الوزارة املركزية باملزاحمية
استكمال أعمال التخريم والحقن ملشروع سد وادي عردة بمنطقة الباحة

استكمال أعمال قاعة املحاضرات وأعمال املوقع العام بمكتب وزارة البيئة واملياه والزراعة بمحافظة عنيزة
استكمال االعمال املدنية وامليكانيكية والكهربائية ملشروع سد وادي عردة بمنطقة الباحة

استكمال انشاء سد وادي محيطة – الحدود الشمالية
استكمال انشاء سدود املجموعة الثالثة - سد تالع الجنوبي – تبوك

استكمال إنشاء سدود املجموعة السابعة - سد وادي قرضة وسد وادي الشرم - منطقة نجران
استكمال إنشاء وتأهيل مختبرات التشخيص البيطري بمنطقة نجران

استكمال ترميم الوحدة البيطرية ببريدة
اصالح وترميم ورفع كفاءة سد وادي جازان 

إصالحات إنشائية ملصائد الرسوبيات خارج احواض تخزين السدود املرحلة االولي بمنطقة جازان
إصالحات إنشائية ملالحظات سد وادي اثال بمنطقة الباحة

إصالحات إنشائية ملالحظات سد وادي ال سرور بمنطقة الباحة
إصالحات إنشائية ملالحظات سد وادي الشاقة الشامية بمنطقة مكة املكرمة

إصالحات إنشائية ملالحظات سد وادي الغالة بمنطقة مكة املكرمة
إصالحات إنشائية ملالحظات سد وادي الهضيم بمنطقة الباحة

إصالحات إنشائية ملالحظات سد وادي بدائع الحمامين بمنطقة القصيم 
إصالحات إنشائية ملالحظات سد وادي شدا نيرا بمنطقة الباحة
إصالحات إنشائية ملالحظات سد وادي ضحكان بمنطقة تبوك

إصالحات إنشائية ملالحظات سد وادي ضم بمنطقة تبوك
إعادة تأهيل مسرح فرع الوزارة بمنطقة املدينة املنورة

إنشاء سد نجران 2 الجويف )الرويكبة(
انشاء سور وتركيب كاميرات مراقبة للمستودع )بآبار املاشي ( بمنطقة املدينة املنورة 

انشاء سياج حماية وتدبيش حول برج ضغط عالي داخل سور مكتب الوزارة ببلجرشي
إنشاء عبارة سد وادي بيش بمنطقة جازان

إنشاء غرفة كهرباء وإيصال التيار الكهربائي ملرفأ الصيد بالقطيف باملنطقة الشرقية
إنشاء مبنى الوحدة اإلرشادية بمشتل الوزارة بالقطيف

إنشاء مركز التحكم والسيطرة ىلع االمراض الحيوانية بمنطقة القصيم
إنشاء وحدة بيطرية بمحافظة النماص

تأهيل األرصفة العائمة وشبكة الحريق بمرسى الصيادين الحرفيين بالحافة بمنطقة جازان
ترميم تشققات مبنى إدارة مركز أبحاث البستنة بنجران
ترميم سد حصيدة الغربي – منطقة الجوف - القريات

تسييج  قطعة أرض تابعة للوزارة بمحافظة تربة 
دراسة وتصميم منتزه الطائف الوطني واملبنى اإلداري بسيسد 

مشروع إنشاء سد الغرس بمنطقة املدينة املنورة
مشروع إنشاء عشر برك بمنطقة مكة املكرمة 

مشروع ترميم وتأهيل مبنى فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة بالرياض
مشروع ترميم وتأهيل مختبر التشخيص البيطري بالجوف
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700,000
29,727,500

220,000
23,755,918
7,800,000
2,700,000
15,628,500
250,000
450,000
650,000

2,760,000
2,000,000
260,000
350,000

1,300,000
115,000
330,000
832,721

2,500,000
15,000,000
15,000,000
15,000,000

750,000
422,000

1,030,000
18,100,000
11,000,000
17,500,000
35,719,000
1,903,250

14,800,000
99,360
113,505

2,700,000
500,000
60,000
750,000
55,000

5,000,000
700,000

11,270,000
3,000,000

80,000
800,000

600,000
2,000,000
1,951,475
517,000
520,000
450,000
1,668,075

13,230,520
2,500,000
9,893,680
11,334,305
5,820,184
9,893,680
9,916,258
746,336

15,136,875
500,000
500,000
600,000
850,000
150,000
500,000
300,000
300,000
175,000
175,000
825,000

16,000,000
3,500,000

30,000
7,748,700
800,000

2,250,000
8,050,000
6,136,515

5,000,000
350,000
5,150,924
115,000

421,686,126
28,254,925
42,900,000
5,500,000
3,500,000
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برنامج التنمية الريفية الزراعية املستدامة :

-         إجمالي عدد املستفيدين املدعومين: 29,456 مستفيد. 

-         إجمالي عدد املزارعين املدعومين:  15,456 مستفيد.    

-         إجمالي عدد األسر الريفية املنتجة املدعومين:  14,000 مستفيد.   

-         إجمالي األصول املدعومة:   1,3 مليون أصل ) شتالت + صناديق عسل (.

-         إجمالي اإلنتاج املدعوم:   8.4 مليون كجم. 

بـرنـامـج اإلعـانـات الـزراعـيــة :

-         إجمالي عدد املستفيدين املدعومين لبرنامج صغار مربي املاشية :  110 الف مستفيد. 

-         إجمالي عدد املواشي املدعومة:  10 مليون رٍأس من املاشية.

-         إجمالي عدد مشاريع الدواجن املدعومة:  628 مشروع %79 من النشاط القائم باململكة.  

-         إجمالي عدد مشاريع األسماك املدعومة 9 مشاريع %100 من النشاط القائم باململكة.
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الــتــحــديــــات
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التحديات التي تواجه قطاع الزراعة الـصــعــوبـــات :

مـقـتـرحـات الـتـحـسـيـن :

عدم وجود حوكمة وأطر عمل لتنظيم أعمال املوائمة بين أهداف الرؤية وأهداف االستراتيجيات 

القطاعية للوزارة.

نقص البرامج التطويرية والتحفيزية للموظفين.

الحاجة إلى املزيد من الكوادر املتخصصة.

تقلبات األسعار

تقلبات األسعار

نسب عالية من الهدر يف استهالك الشعير

نقص يف مرافق التبريد

محدودية كميات الشعير املتاحة لالستيراد

صعوبات التسويق

تتأثر األسعار العاملية بمواسم اإلنتاج ومواسم الجفاف، 
وهذا ما يؤدي إلى تغيرات يف األسعار

تتأثر األسعار بشدة بالتغيرات املناخية واملوسمية

تؤدي طرق تغذية الحيوانات التقليدية املعتمدة 
ىلع الشعير إلى مستويات عالية من عدم الكفاءة يف 

االستعمال)%30يهدر بسبب املخلفات الحيوانية(

مرافق التخزين املبردة املتوفرة للمزارعين الصغار 
واملتوسطين غير كافية، مما يضطرهم للبيع بأسعار 

السوق

تشكل واردات اململكة من الشعير اليوم بين
 30 % - 50 % من املتاح يف األسواق العاملية

يعاني املزارعون الصغار من تعقيدات التسويق يف 
أسواق البيع بالجملة مما يقلص من إيراداتهم ويؤثر 

ىلع دخلهم

- عقد اتفاقيات طويلة األمد مع كبار املصدرين 
- تعزيز املشاريع الزراعية بالخارج 

- اعتماد آليات التحوط املالي

- تشجيع اقتناء واستعمال التقنيات األقل تأثرًا بالتقلبات 
املناخية واألقل استهالكًا للمياه

- تشجيع التوجه نحو أعالف مركبة ذات جدوى غذائية 
عالية 

- تشجيع أحسن املمارسات

- توفير وسائل التخزين املبرد لصغار املزارعين
- تشجيع العمل املؤسسي والتعاوني لصغار املنتجين

- دعم االستثمارات الزراعية يف الخارج 
- االعتماد ىلع األعالف املركبة كبديل

- ضمان آليات سلسة للتسويق يف أسواق البيع بالجملة 
وتحديث مرافقها

تطوير واعتماد حوكمة ومنهجية للموائمة ولتوحيد منهجية التخطيط لتيسير املوائمة.

وضع برامج تطوير وتحفيز للموظفين.

توفير امليزانيات املناسبة.

تطوير منظومة إدارة املشاريع.

تطوير منظومة قياس األداء املؤسسي.

توفير رخص برامج مساحية تساعد ىلع إدارة قاعدة البيانات الجيومكانية.

تأهيل مكاتب االستشارات الهندسية لتكون معتمدة بالوزارة للرفوعات املساحية.

السعي إلى استقطاب  القدرات والكفاءات من السوق املحلي والعاملي.

التنسيق مع املركز الوطني للتخصيص ووزارة املالية بتوفير امليزانيات املطلوبة.

تخصيص مبادرات لدعم مستهدفات التحول الرقمي املرتبطة يف برنامج التحول الوطني 2020 وبما يتماشى مع رؤية 

اململكة 2030.

عمل مؤتمرات وندوات تقودها الوزارة ىلع مستوى وطني بما يتعلق بالتحول الرقمي يف مختلف قطاعات الوزارة لالستفادة 

من التجارب األخرى واستعراض التقنيات الحديثة والناشئة.

 •
•
•

 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

أواًل : التحديات التي تواجه الثروة النباتية

1 - الــحــبــــــــوب

2 - الـخـضـروات و الـفـواكــه

الـتـحـديــات

الـتـحـديــات

الــوصـــف

الــوصـــف

الـتـغـلــب عـلـى الـتـحـديـات

الـتـغـلــب عـلـى الـتـحـديـات
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التحديات التي تواجه قطاع الزراعة 

استهالك مكثف للمياه

آفة السوسة الحمراء

محدودية إمكانات االستيراد

ضعف إيرادات الصادرات

ضعف الخدمات اللوجستية

االفتقار لوحدات التخزين

أكثر من 15 مليار متر مكعب يستهلك سنويا )حوالي 70% 
من إجمالي استهالك القطاع للمياه يف الزراعة عام 2015(

حوالي 10 %من أشجار النخيل يف اململكة مصابة

تمثل أسواق التصدير العاملية نسبة ضئيلة فقط من 
إجمالي طلب اململكة

ىلع الرغم من كونها واحدة من أكبر املصدرين، لم 
تتمكن اململكة من توفير أي إيرادات يف نفس مستوى 

أقرب املنافسين

تعاني املوانئ من تحديات ىلع املستوى اللوجستي 
وال شك أن الزيادة يف الكميات املستوردة سيزيد من 

صعوبة العمليات التشغيلية للموانئ

يعرض %90 من صغار املنتجين منتجهم يف األسواق 
املوسمية نظرًا لعدم قدرتهم ىلع تخزين محصولهم

- تفعيل القرار 66 
- توجيه صغار املنتجين إلى تقنيات وممارسات مرشدة 

الستعمال املياه

- فرض قيود صارمة فيما يخص قواعد الحجر الصحي الداخلي 
- تقوية التعاون مع املنظمات الدولية الناشطة يف هذا 

املجال

- تشجيع االستثمارات الزراعية يف الخارج 
- تشجيع التوجه نحو أعالف مركبة ذات قيمة غذائية عالية

- تركيز التصدير ىلع أنواع التمور ذات العائد االقتصادي 
األقصى 

- التنوع يف تصدير منتجات التمور

-التنسيق مع وزارة النقل والجهات ذات العالقة األخرى 
لتطوير جودة الخدمات اللوجستية من خالل تحقيق 

مبادرات استراتيجية النقل

- توفير وسائل التخزين املبرد لصغار املزارعين 
- تشجيع العمل املؤسسي والتعاوني لصغار املنتجين

أواًل : التحديات التي تواجه الثروة النباتية

3 - األعـــالف الــخــضــــراء

4 - الــتـــــمـــــور

الـتـحـديــات

الـتـحـديــات

الــوصـــف

الــوصـــف

التحديات التي تواجه قطاع الزراعة 

محدودية مصادر التوريد للدجاج املستورد

تجزؤ القطاع

انخفاض التنافسية

ارتفاع تكلفة اإلنتاج

ضعف املمارسات اإلنتاجية والتسويقية 

ضعف املمارسات اإلنتاجية والتسويقية 

تعتمد اململكة ىلع بعض واردات لحوم الدواجن من 
مصادر خارجيه - قليله - متنوعه مما يجعلها عرضة 

النقطاع سلسلة اإلمداد بشكل مفاجئ

غلبة صغار املنتجين يف القطاع مما يؤدي إلى انخفاض 
تنافسيتهم

تواجه املنتجات املحلية منافسة متزايدة بسبب تزايد 
تكاليف اإلنتاج

املنتجات املستوردة عمومًا أكثر تنافسية بسبب انخفاض 
تكاليف إنتاج الواردات وانخفاض إنتاجية املنتجين 

املحليين

- عدم وجود بنية تحتية داعمة لصغار املنتجين. 
- اعتماد صغار املنتجين ىلع الدعم.

- وزن الذبيحة املنخفض والذى ال يتناسب مع احتياجات 
املصنعين.

- ضعف معدالت التحويل.
- التأثر بتقلبات األسعار مثل زيادة أسعار األعالف.

- ضعف إجراءات الوقاية من األمراض عند صغار املربين.

- عدم وجود بنيه تحتية داعمه لصغار مرببين املاشبة. 
- اعتماد صغار املربين ىلع الدعم وتشتت السوق لوجود 

عدد قليل من متوسطي وكبار املنتجين ال يستطيعوا 
دفع عجلة النمو يف القطاع.

- ضعف الكفاءة اإلنتاجية والتناسلية للثروة الحيوانية 
باململكة.

- ضعف معدالت التحويل واملمارسات الخاطئة ملربين 
الثروة الحيوانية.

- التأثر بتقلبات األسعار مثل زياده أسعار األعالف 
واالعتماد الخاطئ ىلع الشعير كمصدر رئيسي يف 

التغذية.
- ضعف إجراءات الوقاية من األمراض عند صغار املربين.

- تنويع املصادر واعتماد اتفاقيات طويلة املدى 
- دعم وتعزيز اإلنتاج املحلي 

- البحث عن موردين جدد يتوافقون مع املعايير السعودية

- تشجيع تقنيات اإلنتاج الحديثة 
- تشجيع املنتجين لالنخراط يف العمل املؤسسي 

والتعاوني

- االستفادة من مخرجات مبادرة صندوق التنمية الزراعية 
والخاصة برفع كفاءة قطاع الدواجن واملبادرات ذات 

العالقة 

- تحديث ممارسات وتقنيات اإلنتاج 
- تشجيع األعالف ذات املردودية العالية بما يتناسب مع 

أنماط اإلنتاج املعتمدة

- البحث عن أساليب لدعم صغار املربين ودمجهم وتمكين 
نموهم وتحسين إنتاجهم والتسويق والعمل ىلع تكامل 

عمليات سلسة القيمة لهم. 
- تحسين املمارسات اإلنتاجية للوصول إلى ضبط تكلفة 

اإلنتاج وزيادة العوائد وتحديد احتياجات السوق من 
مستهلكين ومصنعين والعمل علي توفيرها.

- وضع آليات للتخفيف من أثر التقلبات السعرية ملدخالت 
اإلنتاج.

- إعادة هيكلة السوق ودمج صغار املربين.
- البحث عن أساليب لدعم صغار املربين ودمجهم وتمكين 

نموهم وتحسين إنتاجهم والتسويق والعمل ىلع تكامل 
عمليات سلسة القيمة لهم. 

- تحسين املمارسات اإلنتاجية للوصول الى ضبط تكلفة 
اإلنتاج وزيادة العوائد وتحديد احتياجات السوق من 

مستهلكين ومصنعين والعمل علي توفيرها وتعزيز كفاءة 
التكاثر ووزن الذبيحة والتحول يف التغذية علي األعالف 

املركبة.
- وضع آليات للتخفيف من أثر التقلبات السعرية ملدخالت 

اإلنتاج.
- تحسين الرقابة يف القطاع وتحسين املسالخ وعمليات 

التوزيع والتجهيز.

ثانيًا : التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية

1 - لـحــوم الـدواجــن

2 - الـلــحـــوم الـحــمـــــراء

الـتـحـديــات

الـتـحـديــات

الــوصـــف

الــوصـــف

الـتـغـلــب عـلـى الـتـحـديـات

الـتـغـلــب عـلـى الـتـحـديـات

الـتـغـلــب عـلـى الـتـحـديـات

الـتـغـلــب عـلـى الـتـحـديـات
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ارتفاع التكاليف

موسمية الطلب

ارتفاع أسعار األعالف

ضعف املمارسات اإلنتاجية والتسويقية 

انخفاض االستهالك الفردي)الحليب الطازج(

تتجاوز القدرة اإلنتاجية للحليب الطازج حدود الطلب

- ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار مدخالت اإلنتاج 
- من املتوقع أن القرار 66 سيساهم يف زيادة تكلفة 

التغذية

- تخضع اململكة لنقص  يف إمدادات البيض املوسمية، 
خاصة خالل فترة ذروة االستهالك يف الشتاء، مما يؤدي 

إلى ارتفاع أسعار بيع البيض يف هذه الفترات.

- ارتفاع تكاليف اإلنتاج بسبب ارتفاع أسعار األعالف 
- كما تتميز األسعار العاملية بتقلبها

- عدم وجود بنية تحتية داعمة لصغار املنتجين. 
- اعتماد صغار املنتجين ىلع الدعم.

- التأثر بتقلبات األسعار مثل زيادة أسعار األعالف.
- ضعف إجراءات الوقاية من األمراض عند صغار املربين.

يقدر استهالك الفرد من الحليب يف اململكة بحوالي 56 
لترًا للفرد يف السنة، و هو يعد ضئيل باملقارنة بعدة 

دول نامية
- كما من املهم اإلشارة أن هذه البالد تعاني من 

انخفاض مستمر يف استهالك الحليب بسبب التغيرات يف 
النمط الغذائي

- زيادة كميات الحليب الطازج عن الطلب املوجود 
بالسوق املحلي.

- رصد تركيبة التكلفة وأسعار التسويق بما يضمن هامش 
الربحية

- تنفيذ إجراءات املراقبة والرصد لضمان استقرار األسواق 
املحلية

- اعتماد آليات التحوط املالي 
- عقد اتفاقيات طويلة األمد مع كبار املصدرين

- البحث عن أساليب لدعم صغار املربين ودمجهم وتمكين 
نموهم وتحسين إنتاجهم والتسويق والعمل ىلع تكامل 

عمليات سلسة القيمة لهم. 
- تحسين املمارسات اإلنتاجية للوصول الي ضبط تكلفة 
اإلنتاج وزيادة العوائد وتحديد احتياجات السوق والعمل 

علي توفيرها.
- وضع آليات للتخفيف من أكثر التقلبات السعرية ملدخالت 

اإلنتاج

- تشجيع استهالك الحليب والتوعية بفوائده ىلع صحة 
العظام ونمو األطفال

- زياده فترة وجود الحليب الطازج ىلع الرف وفقًا لقدرات 
الشركات املنتجة وتكثيف األلبان )البودرة(. 

- زيادة منتجات الحليب املصنعة ذات القيمة املضافة 
لتقليل االعتماد علي الواردات )مثل األجبان(.

- وضع آليات تنافسية للمنتج السعودي والعمل ىلع 
وضع اململكة كدولة منتجة للمنتجات الحالل ذات الجودة 

العالية والتنافس الخارجي.

ثانيًا : التحديات التي تواجه الثروة الحيوانية

3 - الــحـلــيــــب

4 - الــبـــيــــــض

الـتـحـديــات

الـتـحـديــات

الــوصـــف

الــوصـــف

الـتـغـلــب عـلـى الـتـحـديـات

الـتـغـلــب عـلـى الـتـحـديـات
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