
 املياهوترشيد تنظيم املركز الوطين لكفاءة مشروع 
 األوىل:املادة 

 يقصد بالعبارات اآلتية املعاني املوضحة أمام كل منها، ما مل يدل السياق خالف ذلك:
 املياه.وترشيد تنظيم املركز الوطين لكفاءة  :التنظيم
 املياه.وترشيد املركز الوطين لكفاءة  :املركز
 وزارة البيئة واملياه والزراعة. :الوزارة
 وزير البيئة واملياه والزراعة. :الوزير

 جملس إدارة املركز :اجمللس
 .إدارة املركز: رئيس جملس رئيسال

 الرئيس التنفيذي للمركز. :التنفيذيالرئيس 
 الشخص ذو الصفة الطبيعية أو االعتبارية العامة أو اخلاصة. :الشخص

 . سلسلة إمداد املياهكفاءة  حتسني :املياه كفاءة
 .يف األغراض احلضرية أو الصناعية أو الزراعية للميـاه األمثل السـتخداما املياه: ترشيد

ستخدام املياه لألغراض املنزلية ولألغراض التجارية والستخدام ا : تشملاالغراض احلضرية
 .املرافق العامة والتشجري واحلدائق العامة وحنوها

ألغراض لمن أي مصدر ونقلها وتوزيعها او إنتاجها استخراج املياه : املياهسلسلة إمداد 
 احلضرية أو الصناعية أو الزراعية.



 كفاءةاالشخاص الذين يرخص هلم مبزاولة أنشطة خدمات  :املياهوترشيد  كفاءة خدمات مقدمو
  املياه.وترشيد 

 املياه.وترشيد بأي نشاط يتعلق بكفاءة للقيام للشخص  يصدره املركزإذن مكتوب الرخصة: 
: املياه الناجتة عن أحواض السباحة، أو مغاسل املالبس، أو غسيل السيارات، أو املياه الرمادية

 غسيل األرضيات، وال تشمل املياه الناجتة عن املراحيض.

 

 الثانية:املادة 
وترشيد املياه، يتمتع مركزا يسمى املركز الوطين لكفاءة  -وفقا ألحكام التنظيم-ينشأ 

بالشخصية االعتبارية واالستقالل املالي واإلداري، ويرتبط تنظيميا بالوزير، ويكون مقره 
 الرئيس يف مدينة الرياض، وجيوز بقرار من اجمللس إنشاء فروع أو مكاتب.

 

 الثالثة:املادة 
يف  استخدامهاترشيد و هاوتوزيع هاونقل املياه إنتاجرفع كفاءة املساهمة يف يهدف املركز إىل 

 كومية.احلغري و بني اجلهات احلكوميةاململكة وتوحيد اجلهود يف هذا اجملال، 
 

 الرابعة:املادة 
للجهات املعنية، يتوىل املركز يف سبيل حتقيق أهدافه  مع مراعاة االختصاصات املقرة نظامًا

 اآلتية:االختصاصات والصالحيات 



ألهداف واخلطط والسياسات اوحتديد املؤشرات و املياهوترشيد وضع برامج وطنية لكفاءة  -1
والتحقق  ،ومتابعة تنفيذ اخلطوات الالزمة لتحقيقها مع اجلهات املعنية ،املتعلقة بذلك

 من نتائجها ومدى فاعليتها وإعداد تقارير دورية بذلك.

 –نية بالتنسيق مع اجلهات املع – املياهوترشيد اقرتاح مشاريع األنظمة اخلاصة بكفاءة  -2
 والرفع بها الستكمال اإلجراءات النظامية الالزمة.

 املياه.وترشيد حتقق كفاءة  واإلجراءات اليتإصدار اللوائح الفنية واملعايري  -3

مبا حيقق  لألجهزة واملعداتالقياسية املساهمة مع اجلهات املعنية يف وضع املواصفات  -4
 .املياهوترشيد كفاءة 

 .ياه الرمادية واستخدامهااحملفزة إلعادة تدوير املتشجيع اآلليات واإلجراءات  -5

، املياهوترشيد إدارة برنامج بطاقات كفاءة وضع األسس املناسبة اليت تساعد على  -6
 بالتنسيق مع اجلهات املعنية.

 ..املياهوترشيد قدمي خدمات كفاءة مللرتخيص للتأهيل واوضع القواعد الالزمة  -7

وترشيد املساهمة مع اجلهات املعنية يف وضع القواعد الالزمة املتعلقة باختبارات كفاءة  -8
 .املياه

والقياس  املياه وترشيدة كفاءستشارية يف جمال تدقيق الفنية واالدمات اخلتقديم  -9
 والتحقق.

ونشره ومتابعة  املياهوترشيد إعداد الدليل الوطين للقياس والتحقق خلدمات كفاءة  -11
 حتديثه.



 واختاذ مجيع التدابري اليت حتقق ذلك. املياه،وترشيد مراقبة االلتزام مبعايري كفاءة  -11

 بالتعاون مع اجلهات املعنية. ،يف اململكة املياهوترشيد إعداد تقارير دورية عن كفاءة  -12

مستخدم من أي شخص  املياهوترشيد احلصول على املعلومات والوثائق املتعلقة بكفاءة  -13
وتطوير قواعد البيانات الالزمة لتحقيق مهمات املركز بالتعاون مع اجلهات  للمياه،
 املعنية.

بالتعاون مع اجلهات ذات  ،يف اململكة املياهإعداد تقارير دورية عن إنتاج واستهالك  -14
 العالقة.

 املياه.وترشيد اء الدراسات والبحوث يف اجملاالت املتعلقة بكفاءة رتشجيع إج -15

وترشيد االستثمار والتمويل يف اجملاالت اليت تهدف إىل حتقيق كفاءة ودعم تشجيع  -16
 .املياه

وترشيد يف اجملاالت املتعلقة بكفاءة  والتوعوية إقامة الربامج التدريبيةودعم تشجيع  -17
 مستوى األداء ورفعه لدى الكوادر اإلدارية والفنية. لتحسني املياه،

يف اعتماد الربامج التدريبية املهنية واجلهات املاحنة للشهادات املختصة بالتدريب  -18
 .املياهوترشيد املتعلقة بكفاءة  اجملاالت

يف التعليم العام والعالي  املياهوترشيد التنسيق واملتابعة إلعداد مناهج وأنشطة لكفاءة  -19
 عنية.واملهين وذلك بالتعاون مع اجلهات واملؤسسات التعليمية امل

 وإعداد الربامج املتعلقة بكفاءة وترشيد املياه إقامة املعارض واملؤمترات والندوات -21
 .املياهوترشيد والتعاون مع جهات االختصاص لنشر الوعي يف جمال كفاءة 



القيام باالتصال والتعاون الدولي ومتثيل اململكة خارجيًا يف اجملاالت املتعلقة بكفاءة  -21
 دة من جتارب الدول األخرى.لالستفا املياهوترشيد 

فق اإلجراءات و –مذكرات التفاهم واالتفاقيات مع اهليئات الدولية واإلقليمية  إبرام -22
مذكرات التفاهم واالتفاقيات مع اهليئات احمللية  إبراموكذلك  – النظامية املتبعة

 أفضللالستفادة من  ،احلكومية واجلهات غري احلكومية من الشركات واملؤسسات
 .ملياهاوترشيد التقنيات واألنظمة والبحوث والدراسات يف اجملاالت املتعلقة بكفاءة 

آخر بعد استكمال ما  االتفاق على التحكيم لفض أي نزاع قد ينشأ بني املركز وأي طرف -23
 ظامًا، وعند عدم االتفاق تتوىل احملاكم املختصة فض النزاعات.يلزم ن

 ،أي معلومة حصل عليها املركز من أي شخصوضع قواعد تضمن احملافظة على سرية  -24
مبا يف ذلك حظر إفشاء أي معلومة سرية حيصل عليها أي شخص أثناء أدائه ملهماته 

مع مراعاة تقديم  بصفته عضوًا يف اجمللس أو أحد منسوبي املركز أو مستشارًا له
حيقق الغاية دراسات مبا التسهيالت املمكنة للباحثني واجلهات البحثية ونشر األحباث وال

  .من إنشائه

 
 اخلامسة:املادة 

 :برئاسة الوزير وعضوية كل منيكون للمركز جملس إدارة  أواًل:

 (نائبًا للرئيس)           نائب وزير البيئة واملياه والزراعة -1

 عضوًا()         ممثل من وزارة البيئة واملياه والزراعة -2



 عضوًا()        املعدنيةالطاقة والصناعة والثروة ممثل من وزارة  -3

 )عضوًا(          التجارة واالستثمارممثل من وزارة  -4

 )عضوًا(         ممثل من وزارة الشؤون البلدية والقروية -5

 )عضوًا(            ممثل من وزارة املالية -6

 )عضوًا(           ممثل من وزارة اإلسكان -7

 )عضوًا(           ممثل من وزارة اإلعالم -8

 )عضوًا(          وزارة االقتصاد والتخطيط ممثل من -9

 )عضوًا(       ممثل من اهليئة السعودية للمواصفات واملقاييس -11

 )عضوًا(         ممثل من اهليئة امللكية للجبيل وينبع -11

 )عضوًا(      اهليئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنيةمن ممثل  -12

 )عضوًا(        املزدوجممثل من هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج  -13

 )عضوًا(              ممثل من املؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة -14

 )عضوًا(          ممثل من اهليئة العامة للجمارك -15

  )عضوًا(          املؤسسة العامة للري من ممثل -16

 )عضوًا(          شركة املياه الوطنيةمن ممثل  -17

 )عضوًا(                                     لشراكات املياهالشركة السعودية من ممثل  -18



أو من القطاع اخلاص من املختصني وذوي اخلربة يف جمال عمل املركز  ثالثة -19
وتكون مدة عضويتهم ويصدر بتعيينهم قرار من جملس الوزراء  الوزيريرشحهم 
 ()أعضاء       ت قابلة للتجديد مرة واحدةثالث سنوا

( أو ةعشر لرابعةا)عن املرتبة  يف اجمللس اجلهات احلكومية ممثلي أال تقل مرتبةجيب  ثانيًا:
 .اما يعادهل

 حتدد مكافآت أعضاء اجمللس بقرار من جملس الوزراء. ثالثًا:
 

 السادسة:املادة 
ويتخذ مجيع القرارات ، اجمللس هو السلطة املهيمنة على إدارة شؤون املركز وتصريف أموره

 وله بوجه خاص ما يأتي: ،أغراض يف حدود ما تضمنته أحكام التنظيم الالزمة لتحقيق
 ،ورسم التوجهات األساسية ،السرتاتيجيات العامةوتنفيذ خطط العمل التنفيذية لوضع  -1

 ،واعتماد اخلطط والربامج والسياسات الالزمة لتحقيقها ،وحتديد أهداف املركز الرئيسة
 واإلشراف على تنفيذها ومتابعتها.

 د هيكل املركز التنظيمي.اعتما -2

 اعتماد اللوائح املالية واإلدارية والفنية مبا ميكن املركز من حتقيق أهدافه. -3

األعمال واخلدمات اليت الرخص واعتماد املقابل املالي الذي يتقاضاه املركز عن  -4
 يقدمها.



 ،وتقرير مراجع احلسابات ،وحسابه اخلتامي ،املوافقة على مشروع ميزانية املركز -5
 متهيدًا لرفعها حبسب اإلجراءات النظامية املتبعة. ،لتقرير السنويوا

 املوافقة على استثمارات املركز. -6

 قبول التربعات واهلبات واملنح والوصايا واألوقاف واملساعدات اليت تقدم للمركز. -7

تعيني مراجع حسابات خارجي )او أكثر( من األشخاص ذوي الصفة الطبيعية او الصفة  -8
وحتديد  ،وتعيني مراقب مالي داخلي ،املرخص هلم بالعمل يف اململكةاالعتبارية 

 أتعابهم.

 وحتديد اختصاصاتها. ،تشكيل جلنة تنفيذية للمجلس من أعضاء اجمللس -9

 اختصاصاتها. غريهم، وحتديدتشكيل فرق العمل واللجان من أعضاء اجمللس أو من  -11

 ،توزيعها بني إداراته وأقسامه األخرىوحيدد اجمللس كيفية تنظيم مهمات املركز وأعماله و    
وجيوز للمجلس تفويض أي من اختصاصاته أو بعضها إىل من يراه من املسؤولني يف املركز 

 وفق ما يقتضيه سري العمل فيها.
 

 املادة السابعة:
وجيوز عند احلاجة عقدها يف مكان آخر  ،تعقد اجتماعات اجمللس يف مقر املركز -1

 .داخل اململكة

( مرات يف السنة على االقل بناء على دعوة من رئيسه أو من 4جيتمع اجمللس أربع ) -2
ويتعني أن تكون الدعوة مصحوبة جبدول  ،وجيتمع كلما اقتضت املصلحة ذلك نائبه



أعمال االجتماع وعلى الرئيس أن يدعو اجمللس إىل االجتماع متى طلب ذلك أربعة 
 من أعضائه على األقل.

وتصدر  ،أو نائبهرئيس التماع حضور أغلبية األعضاء مبن فيهم يشرتط لصحة االج -3
وعند تساوي األصوات يرجح اجلانب الذي صوت  ،القرارات بأغلبية أصوات احلاضرين

أو تفويض عضو آخر  ،وال جيوز للعضو االمتناع عن التصويت ،معه رئيس االجتماع
 بالتصويت عنه عند غيابه.

عن طريق عرضها على مجيع األعضاء متفرقني مامل للمجلس إصدار قراراته بالتمرير  -4
 اجتماع للمداولة فيها. عقد-كتابة -األعضاء  مخسة منيطلب 

تثبيت مداوالت اجمللس وقراراته يف حماضر يوقعها رئيس االجتماع واالعضاء  -5
احلاضرون وللعضو املعرتض تسجيل اعرتاضه وأسباب االعرتاض ضمن حمضر اجتماع 

 اجمللس.

دون أن  ،يدعو حلضور جلساته من يرى االستعانة مبعلوماتهم وخرباتهمللمجلس أن  -6
 يكون هلم حق التصويت.

 
 املادة الثامنة:

وحيدد القرار أجره ومزاياه املالية  ،يكون للمركز رئيس تنفيذي يعني بقرار من اجمللس
ما ينص  وترتكز مسؤولياته يف حدود ،ويكون هو املسؤول التنفيذي عن إدارة املركز ،األخرى

 وميارس االختصاصات والصالحيات األتية: ،وما يقرره اجمللس ،ئح املركزاولو عليه التنظيم



 التحضري الجتماعات اجمللس. .1

 ورفعها إىل اجمللس. ،اقرتاح هيكل املركز التنظيمي ولوائحه املالية واإلدارية والفنية .2

 ورفعها إىل اجمللس. ،إعداد مشروع ميزانية املركز وحسابه اخلتامي والتقرير السنوي .3

التعاقد لتنفيذ األعمال وتقديم اخلدمات وغريها وفقَا للصالحيات اليت يفوضه بها   .4
 اجمللس.

 إصدار األوامر مبصروفات املركز وفقًا للميزانية السنوية املعتمدة ولوائح املركز. .5

 اقرتاح اوجه استثمارات املركز. .6

خدماتهم طبقًا للصالحيات املمنوحة له وما تعيني منسوبي املركز واإلشراف عليهم وإنهاء  .7
 حتدده لوائح املركز.

 متابعة تنفيذ لوائح املركز والقرارات اليت يصدرها اجمللس. .8

 تقديم تقارير دورية إىل اجمللس عن أعمال املركز ومنجزاته ونشاطاته. .9

 تقديم االقرتاحات إىل اجمللس يف شأن املوضوعات الداخلة يف اختصاصه. .11

ولدى اجلهات احلكومية واملؤسسات واهليئات وغريها من  ،كز امام القضاءمتثيل املر .11
 اجلهات احلكومية واخلاصة داخل اململكة وخارجها.

االستعانة والتعاقد مع املكاتب االستشارية وبيوت اخلربة واخلرباء واملستشارين  .12
 احملليني والدوليني.

 .أي اختصاصات أخرى يكلف بها من اجمللس .13

 تفويض بعض اختصاصاته وصالحياته إىل غريه من منسوبي املركز. التنفيذيوللرئيس 



 
 املادة التاسعة:

 ميزانية سنوية مستقلة.لمركز ليكون  
 املادة العاشرة:

 تتكون موارد املركز املالية مما يأتي: .1

 ما خيصص له يف امليزانية العامة للدولة. -أ 
 األعمال واخلدمات.الرخص و إيراد -ب
 التربعات واهلبات واملنح والوصايا واألوقاف واملساعدات اليت تقدم إليه. -ج
 عوائد استثمارات املوارد املالية املتاحة للمركز. -د

 د مالي آخر يقره اجمللس.أي مور -هـ
وللمركز فتح حسابات أخرى تودع أموال املركز يف حساب لدى مؤسسة النقد السعودي،  .2

ويصرف من هذه األموال وفق هلا بالعمل يف اململكة  هلذا الغرض يف البنوك املرخص
 ميزانيته املعتمدة ولوائحه املالية واإلدارية.

 املادة احلادية عشرة:
 خيضع منسوبو املركز ألحكام نظام العمل وأحكام نظام التأمينات االجتماعية.

 
 
 



 عشرة:املادة الثانية 
من تاريخ انتهاء  ًاالوزراء خالل تسعني يوميرفع املركز حسابه اخلتامي السنوي إىل جملس 
 .السنة املالية ويزود ديوان املراقبة العامة بنسخة منه

 
 

 عشرة:املادة الثالثة 
 من تاريخ انتهاء السنة املالية تقريرًا يرفع املركز إىل رئيس جملس الوزراء خالل تسعني يومًا

واجهه من صعوبات وما يراه من  ملا حققه من اجنازات خالل السنة املنقضية وما سنويًا
 مقرتحات لتحسني سري العمل.

 
 املادة الرابعة عشرة:

مع عدم اإلخالل باختصاصات ديوان املراقبة العامة بالرقابة على حسابات املركز وعملياته، 
)أو أكثر( من األشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو  يعني اجمللس مراجع حسابات خارجي

بالعمل يف اململكة، وحيدد اجمللس أتعابه )أتعابهم(. ويرفع تقرير  االعتبارية املرخص هلم
 مراجع احلسابات إىل اجمللس، ويزود ديوان املراقبة العامة بنسخة منه.

 
 املادة اخلامسة عشرة:

 هذا التنظيم يف اجلريدة الرمسية، ويعمل به من تاريخ نشره. ينشر


