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أواًل: قطاع البيئة

واجــه العالــم خــال العــام  2020 م تحديــاٍت جّمــًة واســتثنائيًة إثــر إنــدالع فيــروس كورونــا )COVID -19(, إال أن 
الجائحــة أّكــدت أّن االقتصــاد الســعودي يتحلــى بالمرونــة الكافيــة والصابــة الازمــة، فقــد تمكنــت المملكــة بحكمــة 
والة أمرنــا وحســن تدبيرهــم مــن إدارة األزمــة فــي كافــة أوجههــا الصحيــة واالقتصاديــة وتخطــي آثارهــا بكفــاءة, ومــن 
ثــم االنطــاق ومواصلــة مســيرة التنميــة وتعزيــز مســتويات االزدهــار مــن خــال التمكيــن واالســتثمار فــي قطاعــات 
جديــدة، وال ســيما بتلــك القطاعــات التــي ســتقود التعافــي العالمــي وتحمــي الــدول مــن األوبئــة فــي المســتقبل.
ــن  ــده األمي ــي عه ــمو ول ــريفين وس ــن الش ــادم الحرمي ــة خ ــم حكوم ــل دع ــوزارة بفض ــات, إال أن ال ــذه التحدي ــم ه ورغ
حفظهــم اهلل، تمّكنــت مــن الوصــول ألهدافهــا االســتراتيجية بإقــرار جملــة مــن البرامــج والمبــادرات أفضــت إلــى 
خلــق بيئــة ومــوارد طبيعيــة مســتدامة, تحقــق األمــن المائــي وتســهم فــي األمــن الغذائــي وتحّســن جــودة الحيــاة، 
ــة  ــتراتيجيات الفّعال ــاملة واالس ــات الش ــق السياس ــر وتطبي ــى تطوي ــل عل ــال العم ــن خ ــز م ــى التمي ــعي إل ــك بالس وذل
واالرتقــاء بالخدمــات بمشــاركة القطــاع الخــاص والجهــات ذات العاقــة الزدهــار واســتدامة البيئــة والميــاه والزراعــة.

فــي هــذا القطــاع وخــال ســنة التقريــر  عملــت الــوزارة علــى توفيــر الممكنــات وإشــراك جميــع األطــراف  	
ذات الصلــة فــي صياغــة وتنفيــذ سياســات واســتراتيجيات وأنظمــة ومعاييــر ومبــادي توجيهيــة شــاملة  

لتضمــن حمايــة البيئــة واســتدامتها ومــن ذلــك:

ــاء  	 ــدد إنش ــدرت بص ــي ص ــات الت ــال الموافق ــن خ ــة م ــاع البيئ ــد لقط ــي الجدي ــار المؤسس ــع اإلط ــم وض ت
وتنظيــم مجموعــة مــن )المراكــز هــي المركــز الوطنــي إلدارة النفايــات والمركــز الوطنــي للرقابــة علــى 
االلتــزام البيئــي والمركــز الوطنــي لتنميــة الغطــاء النباتــي ومكافحــة التصحــر والمركــز الوطنــي لتنميــة 
ــدوق  ــم صن ــى تنظي ــة عل ــت الموافق ــك تم ــة لذل ــاد( باإلضاف ــي لألرص ــز الوطن ــة والمرك ــاة الفطري الحي

البيئــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )416( بتاريــخ 19 / 07 / 1440 هـــ.

جــرى توفيــر االعتمــادات الماليــة الازمــة الســتكمال تأســيس وكالــة الــوزارة للبيئــة, وذلــك لإلشــراف  	
مليــون ريــال  علــى تنفيــذ االســتراتيجية الوطنيــة للبيئــة,  حيــث تــم الحصــول علــى مبلــغ )112( 
ســعودي حتــى األن, )50( مليــون ريــال منهــا خصصــت للخطــة الرئيســية إلدارة النفايــات, و )42( مليــون 
ريــال لتوفيــر الخدمــات المشــتركة وإنشــاء تخطيــط مــوارد المؤسســات، و )20( مليــون ريــال للدراســة 

المتعلقــة بقــرود البابــون.

ثانيًا: قطاع المياه 

فيمــا يتصــل بقطــاع الميــاه عملــت الــوزارة خــال ســنة التقريــر علــى تفعيــل برامــج االســتراتيجية الوطنيــة للميــاه 
2030 التــي تشــتمل علــى 10 برامــج رئيســية تنــدرج تحتهــا 47 مبــادرة حيــث تــم:

تجهيــز متطلبــات حوكمــة التنفيــذ االســتراتيجي ومراجعــة مؤشــرات ومبــادرات االســتراتيجية الوطنيــة  	
الميــاه لاســتخدام الحضــري وتخطيــط  إلــى جانــب تخطيــط اإلمــداد والطلــب علــى  2030 م،  للميــاه 

ومتابعــة مخاطــر وتهديــدات أمــن واســتدامة اإلمــداد وتخطيــط وحوكمــة الميــاه المجــددة.

تــم إنجــاز مشــروع تحصيــن  ردم عــدد )2,450( بئــر فــي مختلــف مناطــق المملكــة , كمــا قامــت الــوزارة  	
بحوكمــة وتنظيــم أشــياب )مناهــل( الميــاه الصالحــة وغيــر الصالحــة للشــرب.

تم إصدار عدد )1,362( رخصة حفر بئر إلكترونية عبر موقع الوزارة لمختلف األغراض كما يلي: 	

عدد )10( رخص حفر بئر صناعي.  	

عدد )1,039( رخصة حفر بئر زراعي.  	

عدد )275( رخصة حفر بئر بلدي.  	

عدد )38( رخصة حفر بئر أخرى. 	

تم رفض عدد )65( طلب رخصة حفر بئر  لمخالفتها  االشتراطات. 	

ــي  	 ــة ف ــاث المائي ــتراتيجية األبح ــع اس ــأة ووض ــرب المعب ــاه الش ــر مي ــص تصدي ــن تراخي ــاء م ــم االنته ــا ت كم
ــي. ــل الدول ــاون والتمثي ــي والتع ــر العلم ــال النش ــب اعم ــى جان ــدرات، إل ــاء الق ــة وبن المملك

أحــرزت الــوزارة تقدمــًا كبيــراً وقطعــت مراحــل تطويــر األنظمــة، حيــث تــم اعتمــاد نظــام البيئــة فيمــا  	
ــة  ــح التنفيذي ــى اللوائ ــل عل ــوزارة العم ــرت ال ــات، وباش ــام إدارة النفاي ــاد ونظ ــام األرص ــع بنظ ــم الرف ت

لنظــام البيئــة.

ــذا  	 ــي ه ــرة ف ــازات كبي ــت إنج ــة وحقق ــة للبيئ ــتراتيجية الوطني ــادرات االس ــل مب ــوزارة تفعي ــرت ال باش
الســياق، كمــا باشــرت تفعيــل وتنفيــذ العديــد مــن اتفاقيــات التعــاون االســتراتيجي مــع برنامــج األمــم 
المتحــدة للبيئــة وإعــداد عــدة اتفاقيــات إطاريــة لتعزيــز التعــاون مــع  عــدد مــن الــدول فــي المجــاالت 

ــة. البيئي
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ثالثُا: قطاع الزراعة 

فــي قطــاع الزراعــة وفــي جانــب الثــروة النباتيــة والســمكية, تمكنــت الــوزارة مــن اســتصدار الموافقــة  	

ــخ  ــم )711( بتاري ــوزراء رق ــس ال ــرار مجل ــذي بق ــص التنفي ــة والملخ ــة للزراع ــتراتيجية الوطني ــى االس عل

ــة:  ــداف التالي ــى األه ــتراتيجية إل ــدف االس ــث ته 1441/11/09هـــ , حي

استدامة الموارد الطبيعية 	

تحقيق األمن الغذائي 	

ضمان رفاه المجتمع 	

المساهمة االجتماعية 	

الوقاية 	

كما تمكنت الوزارة من إنجاز عدة مشاريع من بينها: 	

تطويــر وحوكمــة أعمــال منصــة زراعــي اإللكترونيــة وتفعيــل دورهــا ليرتفــع عــدد التراخيــص الزراعيــة  	

الصــادرة خــال 2020م إلــى عــدد )2106( ترخيــص، كمــا تــم تدشــين بوابــة العمالــة الزراعيــة لتتيــح 

للمســتفيدين تقديــم طلباتهــم فيمــا يخــص العمالــة الزراعيــة فــي جميــع األنشــطة وإنجازهــا إلكترونيــًا، 

و الربــط المباشــر مــع وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة.

كمــا تــم إنجــاز مشــروع إيقــاف زراعــة األعــاف، وكان مــن أبــرز اآلثــار المترتبــة عليــه خفــض اســتهاك  	

ــب  ــى جان ــاف، إل ــة األع ــاحات زراع ــض مس ــة خف ــاف نتيج ــة األع ــاف زراع ــرار إيق ــق ق ــد تطبي ــاه بع المي

ــة  ــطة الزراعي ــازات و األنش ــة الحي ــر كاف ــي لحص ــجل الزراع ــروع الس ــن مش ــر  ضم ــج حص ــاق برنام إط

ــة. ــي المملك ــة ف والحيواني

وفي قطاع الثروة النباتية حقق اإلنتاج النباتي إنجازات كبيرة: 	

إذ بلــغ مجمــوع أذونــات اســتيراد األســمدة والبــذور والشــتات والمبيــدات عــدد )3340( إذن و بلــغ مجمــوع  	

ــة  ــات الزراعي ــوع اإلعان ــغ مجم ــا بل ــدد )554( إذن, فيم ــدات ع ــتات والمبي ــمدة والش ــر األس ــات تصدي أذون

)97,272,000 ريــال( , وبلــغ دعــم إعانــات إنتــاج التمــور لصغــار المزارعيــن لجميــع مناطــق المملكــة 

)83,521,000 ريــال(.

إلــى جانــب إنجــازات عديــدة في جوانب الصحــة النباتية واإلنتــاج العضوي ومركــز البذور والتقــاوي والجمعيات  	

التعاونيــة, حيــث تــم تأييــد وتأســيس عــدد )15( جمعيــة تعاونيــة تســويقية, باإلضافــة إلنجــازات األبحــاث 

واإلرشــاد الزراعــي وعمليــات مكافحــة الجــراد واآلفــات المهاجــرة ومركــز النخيــل والتمــور .

وفــي قطــاع الثــروة الســمكية تــم توفيــر أوجــه الدعــم الفنــي واإلداري واإلرشــادي للمســتثمرين فــي مجــاالت  	

وأنشــطة الثــروة الســمكية وخصوصــًا مجــال االســتزراع المائــي وتمثلــت هــذه األنشــطة فــي التالــي:

توطين ونقل تقنيات االستزراع المائي وتعاون مراكز أبحاث الثروة السمكية مع المستثمرين. 	

إنشاء مختبرات متخصصة لصحة وسامة األحياء المائية. 	

القيــام بعمــل المســوحات لألراضــي المناســبة إلقامــة مشــاريع االســتزراع المائــي علــى طــول ســواحل  	

المملكــة وتأجيرهــا بأســعار رمزيــة ولمــدد طويلــة حســب توجيهــات المقــام الســامي.

تحسين الكفاءة االقتصادية والتسويقية لألحياء المائية المستزرعة. 	

دعم طلبات التمويل لمشاريع االستزراع المائي من صندوق التنمية الزراعية. 	

بنــاء ورفــع وتطويــر قــدرات كفــاءة العامليــن فــي مجــاالت االســتزراع المائــي مــن خــال البرامــج التدريبيــة  	

الداخليــة والخارجيــة .
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خامسا : قطاع األراضي والمساحةرابًعا : قطاع الثروة الحيوانية

شهد هذا القطاع إجراءات عديدة كان من بينها: 	

تدشــين منصــة أرضــي واإلعــان عــن أول مخطــط اســتثماري لمشــاريع الدواجــن عــن طريــق المنّصــة  	

)229,646,141م2(. المخطــط  مســاحة  بلغــت  حيــث  بيشــة(,  )محافظــة  عســير  بمنطقــة 

العمل على إعداد برنامج الخريطة الموحدة. 	

التعاون مع إمارة منطقة مكة المكرمة في وضع آلية تنظيم األراضي في الزراعة البعلية.  	

القيــام بالتنســيق وجميــع األعمــال المطلوبــة لتخصيــص مواقــع لمحطــات التحليــة ومســارات اإلمــدادات  	

بالميــاه المحــاة للمشــاريع المســتهدفة.

فــي هــذا القطــاع تــم تحســين اإلنتــاج واإلنتاجيــة للثــروة الحيوانيــة بالمملكــة باعتمــاد الخطــة الوطنيــة  	

لتطويــر قطــاع الثــروة الحيوانيــة وتحســين وتطويــر الســاالت المحليــة مــن خــال تحديــد النســب والصفــات 

الوراثيــة للثــروة الحيوانيــة بالمملكــة )التنميــط الجينــي لعشــر ســاالت حيوانيــة )األبــل، األبقــار ، الماعــز ، 

ــب(. ــات النس ــاالت وإثب ــك الس ــال تل ــع أجي ــق تتب ــن طري ــول( ع ــأن والخي الض

ــة  	 ــر أتمت ــال تطوي ــن خ ــا م ــة به ــدالت التغطي ــة ومع ــات البيطري ــتوى الخدم ــين مس ــز وتحس ــم تعزي ــا ت كم

الخدمــات اإللكترونيــة للثــروة الحيوانيــة مــن تدشــين منصــة أنعــام  بلــس, وهــي منصــة الكترونيــة يتــم مــن 

ــر. ــة بالمحاج ــراءات الخاص ــع اإلج ــر وجمي ــتيراد والتصدي ــات االس ــدار أذون ــا إص خاله

أيضــًا قامــت الــوزارة بالســيطرة والتحكــم علــي األمــراض الحيوانيــة ونواقلهــا حيــث تــم  تســجيل بــراءة  	

)American Type Culture Collection; ATCC( لخايــا  النســيجي   االختــراع بالمجمــع األمريكــي للــزرع 

جنينيــة برقــم PTA-125751 )فــي ســبق علمــي عالمــي( , حيــث طــور الباحثــون بمركز إنتــاج و تقييــم اللقاحات 

البيطريــة بــاإلدارة العامــة للمختبــرات ســالة جديــدة مــن خايــا الــزرع النســيجي المســتمر  تســتخدم فــي عــزل 

.)FOH-SA ( الفيروســات وإنتــاج اللقاحــات, وقــد ســميت هــذه الخايــا بــــ

كمــا قامــت الــوزارة بحوكمــة اإلجــراءات لخدمــات الثــروة الحيوانيــة عبــر إقــرار برنامــج الجــودة الشــاملة  	

للثــروة الحيوانيــة )دواجــن( و )حيوانــات كبيــرة(, و تــم اســتكمال تصميــم برنامــج متكامــل )رقابــي، توعــوي، 

تطبيقــي( لتقييــم مشــاريع الدواجــن والمواشــي المحليــة ومــدى تطبيقهــا الشــتراطات الــوزارة لألمــن الحيــوي 

وســامة الغــذاء.



التوّجه االستراتيجي

1
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الرسالةالرؤية

مســتدامة  طبيعيــة  ومــوارد  بيئــة 
تحقــق األمــن المائــي وتســهم فــي األمن 

الحيــاة. الغذائــي وتحســين جــودة 

وتطبيــق  تطويــر  فــي  للتميــز  نســعى 
ــتراتيجيات  ــاملة واالس ــات الش السياس
الفعالــة واالرتقــاء بالخدمات بمشــاركة 
القطــاع الخــاص والجهــات ذات العالقــة 
والميــاه  البيئــة  واســتدامة  الزدهــار 

والزراعــة.

الخطة االستراتيجية
تسعى الوزارة الى المساهمة في رؤية )2030( من خالل المحاور التالية: 

أمن غذائي مستدامموارد مائية مستدامةبيئة مستدامة 

البيئــة  محــور  يتكــون 
ــع  ــن جمي ــتدامة م المس
االســتراتيجية  العوامــل 
التــي تســاعد فــي حمايــة 
المناطــق الطبيعيــة فــي 
المملكــة مــن أي خطــر 

بشــري أو طبيعــي.

المحــور علــى  يركــز هــذا 
إنشــاء وتطويــر منظومــة 
فــي  متكـامـلــــة  مـائيـــــة 
ــى  ــة علــ ــة مبنيــ المملكــ
ــوارد  ــة المـــ ــس تنميــ أس
المائيــة وتعزيــز الجاهزيــة 
ــر  ــة مخــاطـ ــي مــواجـهــ ف

مــوارد الميــاه.

علـى  المحـور  هـذا  يركـز 
إنشـــاء منظــومة غذائية 
مسـتدامة عبـــر التـركيــز 
علـى تطــويــــر القطاعـات 
الزراعيـة وتعزيـز اسـتقرار 

الغـذاء. امـدادات 
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أهداف الوزارة االستراتيجية:

الحد من التلوث بمختلف أنواعه:

حماية البيئة من األخطار الطبيعية:

الحــد مــن التلــوث بمختلــف أنواعــه: تتلخــص الغايــة مــن هــذا الهــدف بالحــد مــن التلوث بأشــكاله 
ــطة  ــل واألنش ــببها النق ــي يس ــامة الت ــات الس ــواء )االنبعاث ــوث اله ــك تل ــمل ذل ــة. ويش المختلف
البالســتيك(  القابلــة للتحلــل مثــل  المــواد غيــر  إلــى  التربــة )يرجــع غالبــا  الصناعيــة(، تلــوث 

ــاه. ــوث المي ــي، وتل ــوث الضوئ ــراري، والتل ــوث الح ــي، والتل ــوث الصوت والتل

التصحــر  المثــال:  ســبيل  )علــى  الطبيعيــة  الكــوارث  مــن  الحــد  علــى  الهــدف  هــذا  يشــتمل 
ــن  ــذي يمك ــدى ال ــمل الم ــا يش ــزالزل(، كم ــة وال ــي األوبئ ــة وتفش ــف الرملي ــات والعواص والفيضان
فيــه تقديــم اســتجابة ســريعة وفعالــة بعــد وقــوع كارثــة طبيعيــة. ينبغــي الحمايــة مــن الكــوارث 
الطبيعيــة والتعامــل معهــا فــي حــال وقوعهــا بالشــكل الصحيــح للتقليــل مــن الضــرر البشــري 

والبيئــي واالقتصــادي.

1

2

حماية وتهيئة المناطق الطبيعية:

ضمان تحقيق األمن الغذائي:

ضمان استفادة مستدامة من الموارد المائية:

ــواطئ  ــة والش ــات الطبيعي ــل المحمي ــة )مث ــق المحمي ــاء المناط ــى إنش ــدف عل ــذا اله ــتمل ه يش
بعــض  علــى  وقيــود  بالبنــاء،  خاصــة  وبقواعــد  لــأرض  محــددة  بملكيــة  تختــص  والجــزر( 
الســلوكيات أو األنشــطة )مثــل الصيــد البــري، وصيــد األســماك، ورمــي النفايــات، والتخريــب(. 
ويشــمل تيســير الوصــول إلــى هــذه المناطــق دون تهديــد االســتدامة البيئيــة. كمــا ينطــوي ذلــك 

علــى إعــادة تأهيــل المناطــق الطبيعيــة المتضــررة.

ضمــان اســتدامة المــوارد الحيويــة. يشــمل ذلــك المخــزون مــن المــوارد الغذائيــة واألدويــة 
االجتماعيــة  االحتياجــات  حســب  القائمــة  هــذه  تقييــم  ســيتم  العاملــة.  واليــد  والطاقــة 
ــدرة  ــة والق ــتدامة المرون ــذه االس ــمل ه ــا تش ــعودية. كم ــة الس ــة العربي ــة للمملك واالقتصادي

علــى التكيــف للتعامــل مــع األزمــات.

تحقيــق إدارة متكاملــة للمــوارد المائيــة المتجــددة وغيــر المتجــددة لالســتفادة منهــا بطريقــة 
ــدة  ــم الفائ ــا، وتعظي ــال له ــتخدام الفع ــا واالس ــة مصادره ــط لتنمي ــمل التخطي ــتدامة، تش مس

مــن اســتخدام الميــاه المعالجــة/ المعــاد تدويرهــا.   

3

4
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 اإلطار المؤسسي
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الهيكل التنظيمي  1-2

وكالة البيئة 

اإلدارة العامة لتخطيط المياه اإلدارة العامة للدراسات
 البيئية

اإلدارة العامة لموارد المياه 
والترشيد

اإلدارة العامة  للتوعية 
والشراكة المجتمعية

مكتب متابعة مشاريع المياه مكتب متابعة تنفيذ 
االستراتيجية الوطنية للبيئة

اإلدارة العامة لتنظيم 
المياه

اإلدارة العامة 
للتشريعات واألداء البيئي

المركز الوطني لألبحاث 
والدراسات المائية

اإلدارة العامة لالتفاقيات 
البيئية والتغير المناخي

مركز إدارة المياه والتحكم اإلدارة العامة لتنمية الغطاء 
النباتي ومكافحة التصحر

وكالة المياه

اإلدارة العامة للمساحة
 والخرائط

وكالة األراضي والمساحة

وزير البيئة والمياه والزراعة

اإلدارة العامة لإلنتاج الحيواني

اإلدارة العامة للمختبرات

إدارة تقييم مخاطر الثروة 
الحيوانية

اإلدارة العامة لخدمات 
الثروة الحيوانية

إدارة الصحة والرقابة البيطرية

اإلدارة العامة للمحاجر

المختبر البيطري المركزي

وكالة الثروة الحيوانية

وزارة / معالي الوزير
معالي نائب  الوزير / مساعد الوزير

وكالة / وكيل
إدارة عامة / مدير عام

إدارة / مدير إدارة

الفئات والمسميات التنظيمية
مكتب الوزير

مساعد الوزير

 اإلدارة العامة
للشؤون القانونية

 اإلدارة العامة لألمن
السيبراني

 اإلدارة العامة
لالتصال المؤسسي

 اإلدارة العامة
للمراجعة الداخلية

 اإلدارة العامة
للتعاون الدولي

مكتب إدارة البيانات

اإلدارة العامة لألراضي 
والممتلكات

وكالة الزراعة

اإلدارة العامة للثروة النباتية

اإلدارة العامة لألبحاث
 واإلرشاد الزراعي

اإلدارة العامة لألنظمة 
واللوائح

اإلدارة العامة للخدمات 
الزراعية

اإلدارة العامة لشؤون 
المستفيدين اإلدارة العامة للشؤوناإلدارة العامة لالستثمار

مكتب تحقيق الرؤية اإلدارية والمالية

مركز النخيل والتمور

مركز الوثائق والمحفوظات

اإلدارة العامة للثروة 
السمكية

اإلدارة العامة للشؤون 
الفنية اإلدارة العامة للموارد اإلدارة العامة للخصخصة

البشرية
اإلدارة العامة للتميز 

المؤسسي

مركز مكافحة الجراد واآلفات 
المهاجرة

اإلدارة العامة  للجمعيات 
الزراعية والتسويق

اإلدارة العامة للتعرفة 
والمقابل المالي

اإلدارة العامة للمعلومات 
واإلحصاء

المركز الوطني للثروة 
السمكية

وكالة الشؤون
االقتصادية واالستثمار 

اإلدارة العامة للشؤون 
االقتصادية

 وكالة التخطيط والتميز
المؤسسي

اإلدارة العامة للتخطيط 
االستراتيجي واألداء

 وكالة الخدمات
المشتركة

اإلدارة العامة للميزانية

وكالة الشؤون التنظيمية

اإلدارة العامة للتراخيص
 ومراقبة االلتزام

فروع الوزارة بالمناطق

 اإلدارة العامة لإلنجاز
والمتابعة

نائب الوزير

 اإلدارة العامة
لتقنية المعلومات

 مكتب نائب
الوزير

 اإلدارة العامة لألمن
الصناعي

 اإلدارة العامة للجمعيات
والمؤسسات األهلية

 اإلدارة العامة لفروع
الوزارة

 اإلدارة العامة
للشؤون الهندسية
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التخطيط والتميز المؤسسي 2-2

تطويــر منهجيــة إعــداد محافــظ المشــاريع الخمســية لقطاعــات الــوزارة )البيئــة-   	
المياه-الزراعة(.

ــاالت    	 ــة( للمج ــوزارة )البيئة-المياه-الزراع ــات ال ــاريع لقطاع ــات المش ــع أولوي وض
الرئيســية والمجــاالت الفرعيــة.

التدفقــات    	 تشــمل  الميــاه(  )قطــاع  للمشــاريع  الخمســية  المحفظــة  تطويــر 
النقديــة.

اســتمرار قيــام وحــدة المخاطــر وغرفــة المتابعــة المركزيــة بالــوزارة بدورهــا    	
بالمتابعــة والتنســيق واإلشــراف علــى أعمــال المخاطــر بقطاعــات الــوزارة.

)المســح    	 المخاطــر  وتقييــم  لتحديــد  الوطنيــة  المخاطــر  وحــدة  مــع  التعــاون 
األفقــي، تقييــم المخاطــر، برامــج الوقايــة واالســتعداد( بمشــاركة المختصيــن 

مــن الجهــات والقطاعــات بالــوزارة.
إعداد بطاقات المخاطر للمسح األفقي القريب )الستة أشهر( )الصيف 2020(.   	
إعداد بطاقات المخاطر للمسح األفقي القريب )الستة أشهر( )الشتاء 2020(.   	

إصدار إجراءات الغرفة المركزية )النسخة الثانية(.   	
العمل على استيفاء متطلبات غرفة المتابعة المركزية بديوان الوزارة.   	
التنســيق مــع الجهــات فــي إعــداد ومراجعــة الخطــط التنفيذيــة للطــوارئ واســتمرارية األعمــال لقطاعــات الــوزارة والمؤسســات    	

الشــقيقة وإرســالها للجهــات المعنيــة وتحديثهــا بشــكل دوري.
تطبيق فرضية منظومة المياه بمشاركة الوزارة والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وشركة المياه الوطنية.   	
التعاون والتنسيق وتطبيق فرضية صافر بمشاركة الوزارة والهيئة العامة لألرصاد والجهات الخارجية ذات العالقة.   	

0	   تقديم مرئيات وحدة المخاطر حول تقرير مركز أسبار عن السعودية وتداعيات جائحة كورونا )كوفيد – 19(.
ــر  ــال إدارة المخاط ــي مج ــنة 2020\2021 ف ــي للس ــك الدول ــن البن ــارية م ــات استش ــى خدم ــول عل ــة للحص ــاء األولوي ــب إعط 		   طل

ــال. ــتمرارية األعم ــات واس واألزم
		    العمل على مبادرة )دراسة وحوكمة إدارة أعمال المخاطر لمعالجة تداخل المهام والمسؤوليات لقطاعات الوزارة(.

		    المشاركة في لجنة لدراسة دعوة الحكومة الهندية للمملكة لالنضمام إلى تحالف البنية التحتية لمقاومة الكوارث.

التخطيط 
االستراتيجي 

واألداء

ادارة 
المخاطر

مكتب تحقيق 
الرؤيه

تحديث بطاقات المؤشرات االستراتيجية ورفع وتيرة القياس لهم.   	
دعم تحديث الخطط التنفيذية ألهداف برنامج التحول الوطني المسندة للوزارة.   	
استحداث عدد 13 مبادرة جديدة لتحقيق الموائمة مع االستراتيجيات القطاعية وتعزيز الجهود لتحقيق االهداف االستراتيجية.   	
تحليل حالة المؤشرات المعتمدة للوزارة وفق اإلجراءات الرسمية ورفع التقارير التفصيلية ألصحاب القرار.   	
المساهمة في تطوير واستكمال المؤشرات لالستراتيجيات القطاعية والعمل بالتنسيق مع المراكز الداعمة.   	
تقييم مستوى النضج الذاتي للوزارة في مجاالت إدارة االستراتيجية وقياس االداء.   	
تقييــم مــدى تغطيــة نطــاق مؤشــرات ومبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي وبرامــج تحقيــق الرؤيــة فــي االســتراتيجيات القطاعيــة وتحديــد    	

ــوات والثغرات. الفج
تحديــث وثائــق التخطيــط االســتراتيجي مــن ضمنهــا بطاقــة االداء المتــوازن، واإلطــار التنظيمــي لمراجعــة االســتراتيجية، ودليــل    	

االســتراتيجي. التخطيــط 
اعتماد مبادرة تطوير منظومة التفتيش البيئي من فريق العمل الدائم.    	

اعتماد مبادرة سقيا البادية من فريق العمل الدائم .   0	
اعتماد مبادرة تنظيم استهالك مياه اآلبار من فريق العمل الدائم .   		
اعتماد مبادرة زيادة المحتوى الرقمي لتحسين خدمة العمالء من فريق العمل الدائم .   		
اعتماد مبادرة رفع كفاءة عمليات وآليات االعتماد والترخيص البيئي من فريق العمل الدائم .   		
اعتماد مبادرة زيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد )السطحية واألجواء العليا( واالستشعار عن بعد من فريق العمل الدائم .   		
االنتهاء من إعادة تخطيط أولوية مشاريع جميع المبادرات بناء على األسقف الجديدة للتكاليف لبرنامج التحول الوطني.   		
اعتماد الوصف والمستهدفات لمبادرات منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة الحتمية من الجهات )مركز برنامج التحول الوطني -    		

مركز اداء - فريق العمل الدائم- اللجنة االستراتيجية( بما يتوافق مع سقف التكاليف الجديدة واعتمادها جميعا.
اعتماد بطاقات معالم األداء لمبادرات منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة الحتمية من الجهات )مركز برنامج التحول الوطني -    		

مركز اداء - فريق العمل الدائم- اللجنة االستراتيجية( بما يتوافق مع سقف التكاليف الجديدة واعتمادها جميعا.
0	   تقييم مستوى النضج الذاتي للوزارة في مجال المبادرات 
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وضع القوى البشرية 3-2

عدد المبتعثين والموفدين للعام المالي 1442/1441 هـ )2020م(

البيانات

االبتعاث / اإليفاد

نسبة الفعلي للمستهدف العدد الفعليالعدد المستهدف 
في عدد المبتعثين / الموفدين

%00		 	بكالوريوس

%0			 0	ماجستير

%0			دكتوراه

%		0	 		المجموع

1,0003,000

1,389

7,000

11,3002,668

الوضع الراهن للقوى البشرية للعام المالي 1441 هــ /1442 هــ )2020 م(

الفئة 
 الوظيفية 

أعدادإجمالي الوظائف

المعتمدة 
للعام 
المالي 
الحالي

)أ(

الوظائف 
المشغولة 
في نهاية 

العام 
المالي 
الحالي

)ب(

نسبة 
الوظائف 

المشغولة 
إلى 

المعتمدة
)ب/أ(

الوظائف 
المشغولة 
في نهاية 

العام 
المالي 
السابق

)ج(

التغير 
في القوى 

العاملة
)ب-ج(

الشاغرة 
في نهاية 

العام 
المالي 
الحالي

ت
يا

رق
لت

ا

ت
نا

يي
ع

لت
ا

مة
د

خ
 ال

ك
تر

د
اع

تق
ال

ل
ص

لف
ا

		0		0								.				.				 				,	%					,					,0	الرسميين

																			,	%					,				.	المستخدمين

																			,	%					,				,	األجور

بنود تشغيل 
وصيانة )زراعة(

	,				,	0			%	,			 				.			0					00

بنود تشغيل 
وصيانة )برامج 

مياه(
	,				,		0		%	,0								0							0
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الميزانية 4-2

اعتمادات الميزانية والمنصرف الفعلي حسب األبواب الثمانية للعام المالي 1441 هــ /1442 هــ )2020 م(

األبواب 

المعتمد في 
الميزانية

المنصرف الفعلي 
الوفر )المتبقي(من المعتمد

نسبة 
المنصرف 

الفعلي إلى 
المعتمد 

في 
الميزانية )%(

رقم 
نوع البابالباب 

		%		.			,			,			,	 		.			,	0	,0		,			.			,			,			,	تعويض العاملين 		

		% 0	.			,			,		0,	0	.			,0		,			,	 0	.	0	,			,			,	 استخدام السلع والخدمات		

0%00 0استخدام رأس المال الثابت 		

0%00 0الفائدة		 

		%		.			,			,					.			,			,		00,000.00	,0		االعانات		

0%000المنح		

0%000المنافع االجتماعية		

		%00.			,			,			00.			,			,0	00,000.00	,			اخرى		

		%		.			,			,	0	,			.			,			,			,	 		.			,			,			,0	المجموع

اإليرادات التقديرية والفعلية للوزارة للعام المالي 1441 هــ / 1442 هــ )2020 م(

اإليراد الفعلياإليراد التقديريالحسابات الرئيسة

 		.		0,			,		0,	00,000,000.00	  مبيعات مياه 	0					

 	0.			,			,				.			,			,		 رسوم اشتراكات)ايصال مياه وصرف صحي(	0					

 		.		0,		0,	000,000.00,	 تأجير مرافق 						

		.			,			,		 0	.	0	,			,		 الجزاءات والغرامات 				

00.			,			,	0	.			,			,	عدادات وعقود وتحليل								

		.			,			,				.0		,			,		بيع الوثائق واألنظمة	0					

		.			,			000,000.00,	جزاءات وغرامات مفروضة بموجب أنظمة الجهة  				

		.			,			,		0	.			,			,		االيرادات المتنوعة غير المصنفة في مكان اخر				

 		.	0	,			,			,			.			,			,			المجموع
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بيئــة مزدهــرة ومســتدامة تحظــى بأعلــى 
درجــات الرعايــة مــن الجميــع .

نعمــل علــى توفيــر الممكنــات وإشــراك جميــع األطــراف لصياغــة 
ومبــادئ  ومعاييــر  وأنظمــة  واســتراتيجيات  سياســات  وتنفيــذ 

ــتدامتها. ــة واس ــة البيئ ــن حماي ــاملة تضم ــة ش توجيهي

االستدامة االقتصاديةاالستدامة البيئية

المشاركة البيئيةالرفاه اإلجتماعي

الرؤية

الرسالة

 األهداف
اإلستراتيجية

الركائز اإلستراتيجية

 المبادرات االستراتيجية
ومؤشرات األداء

أهداف الوزارة االستراتيجية:

المتانة المؤسسية ومشاركة القطاع الخاص 
)10 مبادرات و 4 مؤشرات أداء(.

المحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة 
التصحر )6 مبادرات و 3 مؤشرات أداء(.

المحافظة على الحياة الفطرية )10 مبادرات و 
4 مؤشرات أداء(.

االلتزام البيئي )26 مبادرة و 10 مؤشرات أداء(.

توسيع نطاق خدمات األرصاد وتعزيز جودتها 
)7 مبادرات و مؤشرا أداء(.

التوعية والتعليم واالبتكار )5 مبادرات و 
مؤشرا أداء(.

مؤسســـي  	 إطـــار  تفعيـــل 
ومســــــــــــتدام  فـــــعـــــال 
لقطاعــــــي يخلق تكامــــــل 
االدوار بيـــن الـــوزارة ومراكـــز 
متخــصــصـــــة  تنفيذيــــة 

وفعالـــة.

تفعيـــل مشـــاركة القطـــاع  	
الخـــاص فـــي قطاعـــي البيئـــة 

واألرصـــاد .

تعزيز االمتثال البيئي . 	

 الحد من تأثير األنشطة. 	
 القطاعية التنموية على البيئة.

التكيف مع التغير المناخي. 	

تنمية الغطاء النباتي  	
الطبيعي و مكافحة 

التصحـــــــر.

الحفاظ على الحياة  	
الفطرية وتنميتها 
داخــــل وخــــــــــــارج 

المحـــمـــيـــــــــات.

مؤسســـي  	 إطـــار  تفعيـــل 
فعـــال ومســـتدام لقطاعـــي 
يخلـــق تكامـــل االدوار بيـــن 
الـــوزارة ومراكـــز تنفيذيـــة 

ـــة. ـــة وفعال متخصصـــــ

تفعيـــل مشـــاركة القطـــاع  	
قطاعـــي  فـــي  الخـــاص 

واألرصـــاد. البيئـــة 

تطوير خدمات األرصاد  	
وتوسيع نطاقها لتلبية 

حاجات المملكة 
المتنامية.

أبرز مستهدفات االستراتيجية:

أبرز مخرجات 
االستراتيجية

المتانـــة  تعزيـــز 
الــمــؤسســيــــة 
ومــشــــاركــــــــة 
القطـــاع الخـــاص

ــتوى  ــع مسـ رفــــ
ــي  ــزام البيئـ االلتـ

تعــزيـــــز 
التوعيــة 

والتعليم 
واالبتكـار

تحــسين 
جــــــودة 
خــدمات 

األرصـاد

المحافظــــة 
ـــاء  ـــى الغط عل

الــنــبـــاتــــــي 
ومكافـــحـة 
التـصــــــــحر 

المحافـــظــة 
الحيـــاة  علـــى 

الفــطــــــــرية
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تعمل وزارة البيئة والمياه والزراعة على مسارات متعددة 
لتنفيذ االستراتيجية الوطنية للبيئة.

المسار 1

المسار 4

المسار 2

المسار 5

المسار 3

المسار 6

توجيهات مجلس الشؤون 
االقتصادية والتنمية.

األنظمة واللوائح البيئية.

 اإلطار المؤسسي 
لقطاع البيئة.

المبادرات والبرامج الفنية.

خطة النقل.

تأسيس القوة الخاصة 
لألمن البيئي.

تحت إشراف وزارة الداخلية.

توجيهات مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية بشأن 
االستراتيجية الوطنية للبيئة.

26
37
48

15 مبــادرات  لتنفيــذ  مفصلــة  ميزانيــة  إعــداد 
االســتراتيجية.

لخطـــط  المحتمـــل  التأثيـــر  حـــول  دراســـة  اجـــراء 
والخدمـــات  الوطنيـــة  الصناعـــات  تطويـــر  برنامـــج 
الحمايـــة  علـــى  القطاعـــات  بمختلـــف  اللوجســـتية 
البرنامـــج،  مـــع  بالمواءمـــة  وذلـــك  البيئيـــة،  واإلدارة 
وعـــرض اخـــر المســـتجدات حـــول التحليـــل الـــذي يتـــم 
اجـــراؤه للجنـــة االســـتراتيجية والتأكـــد مـــن تضميـــن 
االســـتراتيجية. فـــي  اليهـــا  التوصـــل  يتـــم  نتيجـــة  أي 

المراكـــز  إلنشـــاء  الالزمـــة  الخطـــة  إعـــداد 
 - االســـتراتيجية  فـــي  الـــواردة   - األربعـــة 
الالزمـــة  والبشـــرية  الفنيـــة  واإلمكانيـــات 
التـفــصيلـيــــة  التنظيــمــيــــة  والهـيـاكــــــل 
وآليـــة  مركـــز  لـــكل  التنفيذيـــة  والبرامـــج 
نقـــل المهمـــات مـــن الهيئـــات القائمـــة إلـــى 
المراكـــز التنفيذيـــة المقترحـــة والميزانيـــات.

المواءمـــة مـــع صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة إلجـــراء 
دراســـة حـــول التأثيـــر المحتمـــل للمشـــاريع العمالقـــة 
واإلدارة  الحمايـــة  علـــى  الصنـــدوق  ينفذهـــا  التـــي 
ــل  ــول التحليـ ــتجدات حـ ــر المسـ ــتعراض آخـ ــة. اسـ البيئيـ
والتأكـــد  االســـتراتيجية  للجنـــة  إجـــراؤه  يتـــم  الـــذي 
فـــي  اليهـــا  التوصـــل  يتـــم  نتائـــج  أيـــة  تضميـــن  مـــن 
ـــادرات. ـــات أو المب ـــات أو التوقع ـــتراتيجية أو االفتراض االس

تقديـــم آليـــة مناســـبة لحوكمـــة صنـــدوق 
األدوار  ذلـــك  فـــي  بمـــا  البيئـــة  حمايـــة 
. الداعمــــــة  االقتصاديــــــــــة  والدراســــــــات 

المالـــي  التـــوازن  تحقيـــق  برنامـــج  مـــع  المواءمـــة 
حســـاب  آليـــة  وإعـــداد  تحليـــل  نتائـــج  حـــول 
وعـــرض  اآلليـــة  تطبيـــق  قبـــل  البيئيـــة  الرســـوم 
االســـتراتيجية.  اللجنـــة  علـــى  المســـتجدات  آخـــر 

المقتـــرح  والنمـــوذج  اآلليـــة  إعـــداد 
للرســـوم البيئيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك التأثيـــر 
االقتصـــادي.  النمـــو  علـــى  المحتمـــل 

ــزام  ــي لاللتـ ــز الوطنـ ــاء المركـ ــة “إنشـ ــل التوصيـ تعديـ
المتعلقـــة  التنفيذيـــة  المهـــام  بـــه  البيئـــي، وتنـــاط 
ـــات”  ـــة القطاع ـــى كاف ـــي عل ـــزام البيئ ـــى االلت ـــة عل بالرقاب
البيئـــي،  لاللتـــزام  الوطنـــي  المركـــز  “إنشـــاء  إلـــى 
وتنـــاط بـــه المهـــام التنفيذيـــة المتعلقـــة بالرقابـــة 
مـــع  القطاعـــات  كافـــة  علـــى  البيئـــي  االلتـــزام  علـــى 
األخـــذ باالعتبـــار دور ومســـؤوليات الجهـــات حســـب 
وذلـــك  للبيئـــة،  العـــام  النظـــام  عليـــه  نـــص  مـــا 
ــات البيئـــة والتنميـــة”. لتحقيـــق التـــوازن بيـــن معطيـ
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إعداد ميزانية مفصلة لتنفيذ مبادرات االستراتيجية.

مصــــادر تــمــــــويـــــل 
مـــيزانية قطاع البيئة 

 للفترة 2019م - 2030م 
)مليار ريال سعودي(

توجيه اللجنة االستراتيجية .

المنجزات

خطوات 
قادمة 

متعلقة 
بالتوجيه

ــة  ــة للبيئ ــتراتيجية الوطني ــادرات االس ــذ مب ــة لتنفي ــة مفصل ــداد ميزاني ــم إع ت
حيــث تــم تحديــد ميزانيــة قطــاع البيئــة للفتــرة 2019 - 2030م ب 52 مليــار 

ــة(. ــعودي )← الميزاني ــال س ري

تم الرفع بالميزانية ببرقية رقم )1439/1/7552( بتاريخ 1440/2/16هـ.

االقتصاديــة  الشــؤون  مجلــس  فــي  االســتراتيجية  اللجنــة  موافقــة  تمــت 
والتنميــة علــى الميزانيــة )قــرار رقــم 41( وطلــب مــن برنامــج التحــول الوطنــي 

تخصيــص 30 مليــار ريــال ســعودي .

متضمنــًا  هـــ   1441/2/24 بتاريــخ   )61 )رقــم  الســامي  المقــام  خطــاب  صــدر 
تكليــف وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة بالعمــل مــع مكتــب برنامــج التحــول 
الوطنــي لتســكين وتمويــل مبــادرات االســتراتيجية الوطنيــة للبيئــة بمبلــغ 
قــدره )30,720,000,000( ضمــن الســقف المحــدد للبرنامــج حتــى عــام 2022م 
ــب  ــوزارة حس ــة ال ــي ميزاني ــا ف ــم تمويله ــم يت ــي ل ــادرات الت ــف المب وإدراج تكالي

اإلجــراءات المتبعــة إلعــداد الميزانيــة العامــة للدولــة.

الميزانيات 
التشغيلية 
للهيئتيــن 
القائمتيــن

إيــــــرادات 
قطـــــــــاع 
الـبـيــــئـــة

حجــــــــــم 
التمــــــويل 
اإلضــــــافي 

المطلوب

مــــــيزانـــيـــــــة 
برنـــــامــــــــــــج 
التحـــــــــــــــــول 
الوطنـــــــــــــــــي 
المعتمــــــــــدة 
لقطـــاع البيئـــة

برنامــج  طلــب  علــى  بنــاًء  2025م  عــام  حتــى  المبــادرات  ميزانيــة  احتســاب 
التحــول الوطنــي والموافقــة علــى تمويــل بقيمــة 3.2 مليــار ريــال ســعودي لـــ10 

مبــادرات.

موافقــة وزارة الماليــة علــى ميزانيــات المراكــز لعــام 2020 بســقف إجمالــي 
قــدره 260 مليــون ريــال ســعودي.

موافقة وزارة المالية على الميزانيات التشغيلية للمراكز لعام 2021.

التنســيق مــع برنامــج التحــول الوطنــي لتوفيــر التمويــل للمبــادرات أدنــاه حتــى 
ــام 2025م: ع

المبادرات المرتبطة بإنشاء المراكز. 	

برنامــج  	 فــي  حتميــة  المصنفــة  تلــك  مــع  تتطابــق  التــي  المبــادرات 
. الوطنــي  التحــول 

المبادرات التي تشمل فرص استثمارية . 	

توفير االعتمادات الالزمة للمبادرات.. 1

توفير الميزانيات التشغيلية للمراكز من وزارة المالية لعام 2021م.. 2

5.503.09

13.0030.72
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إعــداد الخطــة الالزمــة إلنشــاء المراكــز األربعــة واإلمكانيــات الفنيــة 
والبرامــج  التفصيليــة  التنظيميــة  والهيــاكل  الالزمــة  والبشــرية 
التنفيذيــة لــكل مركــز وآليــة نقــل المهمــات مــن الهيئــات القائمــة إلــى 

والميزانيــات. المقترحــة  التنفيذيــة  المراكــز 

خطة إنشاء المراكز.

المنجزات

خطوات 
قادمة 

متعلقة 
بالتوجيه

تــم إعــداد الخطــة الالزمــة إلنشــاء المراكــز األربعــة والرفــع بهــا إلى مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنمية 
بتاريــخ  1440/03/10 هــ.

تم إعداد تنظيمات المراكز والرفع بها للموافقة .
تمــت الموافقــة علــى إنشــاء المراكــز األربعــة وفقــًا لتنظيماتهــا، وخطــة إنشــائها بقــرار مجلــس الــوزراء 

رقــم )417( بتاريــخ  1440/7/19 هــــ.
تم إعداد ميزانيات المراكز.

تم إعداد خطة نقل المهمات من الهيئات القائمة إلى المراكز التنفيذية المقترحة.
تم إعداد الهياكل التنظيمية النهائية للمراكز.

تم إعداد النماذج التشغيلية األولية للمراكز.
تم تحديد اإلمكانيات الفنية والبشرية األولية الالزمة للمراكز.

تم إعداد سلم الرواتب النهائي للمراكز.
تم إعداد اللوائح المالية واإلدارية النهائية للمراكز.

تمــت موافقــة وزارة الماليــة علــى هيــكل التعويضــات واللوائــح االداريــة واللوائــح 
الماليــة للمراكــز بقــرار رقــم )5862( بتاريــخ 1441/06/08 هــــ.

تم تطوير نموذج الخدمات المشتركة.
اعداد هيكل التعويضات واللوائح االدارية واللوائح المالية للصندوق.

إعداد النماذج التشغيلية النهائية للمراكز.
تحديد اإلمكانيات الفنية والبشرية النهائية الالزمة للمراكز.

النتقال الكامل إلى اإلطار المؤسسي الجديد.

2



3839

التقدم المحرز - توجيهات اللجنة االستراتيجية في 
مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية )تابع(.

تقديـــم آليـــة مناســـبة لحوكمـــة صنـــدوق حمايـــة البيئـــة بمـــا فـــي 
ذلـــك األدوار والدراســـات االقتصاديـــة الداعمـــة .

حوكمة صندوق حماية البيئة .

المنجزات

خطوات 
قادمة 

متعلقة 
بالتوجيه

المطلوب

وافــق مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة علــى تنظيــم صنــدوق حمايــة 
البيئــة مــن خــالل قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )416( بتاريــخ 1440/7/19 هـــ.

تــم إعــداد آليــة حوكمــة صنــدوق حمايــة البيئــة بمــا فــي ذلــك األدوار والدراســات 
االقتصاديــة الداعمــة والرفــع بهــا إلــى مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة 

خــالل شــهر محــرم 1440 هـــ .

تم إعداد هيكل تنظيمي أولي لصندوق حماية البيئة.

تم إنشاء مجلس إدارة الصندوق حماية البيئة.

تم تعيين الرئيس التنفيذي لصندوق حماية البيئة.

تم إعداد الهيكل التنظيمي النهائي لصندوق حماية البيئة.

مناقشــة نمــوذج الحوكمــة وتفويــض الصالحيــات مــع مجلــس إدارة كل 
مــن المراكــز والصنــدوق للحصــول علــى الموافقــة.

تشكيل لجان المجلس حسب نموذج الحوكمة.

إعــداد إجراءات حوكمــة القطــاع والتواصــل مــع مجلــس إدارة كل مــن 
المراكــز والصنــدوق للمناقشــة.

تحديد رأس مال الصندوق.

تحديد مساهمة الدولة في رأس مال الصندوق.

إعـــداد اآلليـــة والنمـــوذج المقتـــرح للرســـوم البيئيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك 3
التأثيـــر المحتمـــل علـــى النمـــو االقتصـــادي.

المواءمـــة مـــع برنامـــج تحقيـــق التـــوازن المالـــي حـــول نتائـــج تحليـــل 
وإعـــداد آليـــة حســـاب الرســـوم البيئيـــة قبـــل تطبيـــق اآلليـــة وعـــرض آخـــر 

المســـتجدات علـــى اللجنـــة االســـتراتيجية.

آلية ونموذج الرسوم البيئية.

المواءمة مع برنامج تحقيق 
التوازن المالي. 

المنجزات

خطوات 
قادمة 

متعلقة 
بالتوجيه

تم تصميم هيكل أولي للرسوم البيئية.

تم إعداد آلية ونموذج أولي لحساب مكونات الرسوم البيئية.

التواصــل مــع برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي لمراجعــة آليــة حســاب 
ــة. ــوم البيئي الرس

رفــع تقريــر المواءمــة مــع برنامــج تحقيــق التــوازن المالــي إلــى مجلــس 
الشــؤون االقتصاديــة والتنمية.

مجلــس  إلــى  البيئيــة  للرســوم  المقتــرح  والنمــوذج  اآلليــة  رفــع 
والتنميــة. االقتصاديــة  الشــؤون 

4
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تطويـــر  برنامـــج  لخطـــط  المحتمـــل  التأثيـــر  حـــول  دراســـة  إجـــراء 
الصناعـــات الوطنيـــة والخدمـــات اللوجســـتية بمختلـــف القطاعـــات علـــى 
ـــر  ـــرض آخ ـــج، وع ـــع البرنام ـــة م ـــك بالمواءم ـــة، وذل ـــة واإلدارة البيئي الحماي
ــتراتيجية  ــة االسـ ــراؤه للجنـ ــم إجـ ــذي يتـ ــل الـ ــول التحليـ ــتجدات حـ المسـ
ـــتراتيجية. ـــي االس ـــا ف ـــل إليه ـــم التوص ـــة يت ـــن أي نتيج ـــن تضمي ـــد م والتأك

المواءمة مع برنامج تطوير 
الصناعة الوطنية والخدمات 

اللوجستية..

المنجزات

خطوات 
قادمة 

متعلقة 
بالتوجيه

ــتية،  ــات اللوجس ــة والخدم ــة الوطني ــر الصناع ــج تطوي ــي برنام ــع ممثل ــاع م ــم االجتم ت
ممثلــو  ســلمها  التــي  البيئيــة  البيانــات  2019/03/06م  بتاريــخ  البيانــات  طلــب  وتــم 

برنامــج تطويــر الصناعــات الوطنيــة والخدمــات اللوجســتية قديمــة وجزئيــة.

تــم إعــداد الدراســة حــول التأثيــر المحتمــل لخطــط برنامــج تطويــر الصناعــات الوطنيــة 
والخدمــات اللوجســتية بمختلــف القطاعــات علــى الحمايــة واإلدارة البيئيــة، وتــم الرفــع 
بالدراســة للديــوان الملكــي بخطــاب معالــي الوزيــر رقــم )144/300/557525( بتاريــخ  

هـ.  1441/11/02

اعتماد مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية للدراسة.

عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي البرنامج.

6

التقدم المحرز - توجيهات اللجنة االستراتيجية في 
مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية )تابع(

المواءمـــة مـــع صنـــدوق االســـتثمارات العامـــة إلجـــراء دراســـة حـــول 
التأثيـــر المحتمـــل للمشـــاريع العمالقـــة التـــي ينفذهـــا الصنـــدوق علـــى 
ـــل  ـــول التحلي ـــتجدات ح ـــر المس ـــتعراض آخ ـــة. اس ـــة واإلدارة البيئي الحماي
تضميـــن  مـــن  والتأكـــد  االســـتراتيجية  للجنـــة  إجـــراؤه  يتـــم  الـــذي 
أيـــة نتائـــج يتـــم التوصـــل اليهـــا فـــي االســـتراتيجية أو االفتراضـــات أو 

التوقعـــات أو المبـــادرات.

المواءمةمع المشاريع 
العمالقة.

7

المنجزات

خطوات 
قادمة 

متعلقة 
بالتوجيه

تم االجتماع مع ممثلي المشاريع العمالقة وطلب البيانات بتاريخ  2019/01/28م.

بتاريــخ  وذلــك  متأخــرة  األحمــر  البحــر  مشــروع  بيانــات  مــن  النهائيــة  النســخة  وصلــت 
2019/09/04م.

وصلــت البيانــات النهائيــة مــن مشــروع القديــة فــي 2020/03/08م وكان مــن المتوقــع 
اإلصــدار النهائــي للبيانــات فــي ديســمبر 2019م.

وصلــت بيانــات أوليــة مــن مشــروع نيــوم فــي 2020/05/05م وقــد تــم اعــداد الدراســة 
بحســب هــذه البيانــات .

ــل  ــم تعدي ــوم وت ــر وني ــر األحم ــروعي البح ــي مش ــع ممثل ــيقية م ــات تنس ــد اجتماع ــم عق ت
الدراســة بحســب أحــدث مســتجدات المشــروعين.

ــروع  ــول مش ــة ح ــع بالدراس ــم الرف ــالث، وت ــاريع الث ــي للمش ــال البيئ ــر االمتث ــداد تقاري ــم اع ت
البحــر األحمــر للديــوان الملكــي بخطــاب معالــي الوزيــر رقــم )144/300/557252( بتاريــخ 
1441/11/02 هـــ، والرفــع بالدراســة حــول مشــروع القديــة للديــوان الملكــي بخطــاب معالــي 

ــخ  1441/11/02 هـــ. ــم )144/300/557290( بتاري ــر رق الوزي

تم رفع دراسة المواءمة مع مشروع نيوم إلى مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية.

اعتماد مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية الدراسات الثالث.

عقد اجتماعات تنسيقية مع ممثلي المشاريع الثالث .

التقدم المحرز - توجيهات اللجنة االستراتيجية في 
مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية )تابع(
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تعديـــل التوصيـــة »إنشـــاء المركـــز الوطنـــي لاللتـــزام البيئـــي، وتنـــاط 
بـــه المهـــام التنفيذيـــة المتعلقـــة بالرقابـــة علـــى االلتـــزام البيئـــي علـــى 
كافـــة القطاعـــات« إلـــى »إنشـــاء المركـــز الوطنـــي لاللتـــزام البيئـــي، 
وتنـــاط بـــه المهـــام التنفيذيـــة المتعلقـــة بالرقابـــة علـــى االلتـــزام البيئـــي 
علـــى كافـــة القطاعـــات مـــع األخـــذ باالعتبـــار دور ومســـؤوليات الجهـــات 
ـــوازن  ـــق الت ـــك لتحقي ـــة، وذل ـــام للبيئ ـــام الع ـــه النظ ـــص علي ـــا ن ـــب م حس

بيـــن معطيـــات البيئـــة والتنميـــة«.

دراسة وزارة الطاقة 
والصناعة والثروة 
المعدنية )سابقاً(.

المنجزات

تــم رفــع الدراســة إلــى مجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة بموجــب خطــاب 
وزارة البيئــة والميــاه والزراعة رقــم )1440/300/530164( بتاريــخ 2019/03/17م.

اعتمد مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية الدراسة بتاريخ 2020/04/28 م.

8

التقدم المحرز - توجيهات اللجنة االستراتيجية في 
مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية )تابع(.

المركز الوطني 
إلدارة النفايات

المركز الوطني 
للرقابة على 

االلتزام البيئي

القوات الخاصة لالمن البيئي

وزارة الداخلية

صندوق البيئة

المركز الوطني 
لتنمية الغطاء النباتي 

ومكافحة التصحر

المركز الوطني لتنمية 
الحياة الفطرية

المركز الوطني 
لألرصاد

اإلطار المؤسسي الجديد لقطاع البيئة

تمت الموافقة على تنظيم 
صندوق البيئة بقرار مجلس 

الوزراء رقم )416( بتاريخ 
1440/7/19 هـ

علــى  للرقابــة  الوطنــي  والمركــز  لألرصــاد  الوطنــي  المركــز  إنشــاء  علــى  الموافقــة  تمــت 
لتنميــة  الوطنــي  والمركــز  الفطريــة  الحيــاة  لتنميــة  الوطنــي  والمركــز  البيئــي  االلتــزام 
الوطنيــة  المراكــز  إنشــاء  وخطــة  لتنظيماتهــا،  وفقــًا  التصحــر،  ومكافحــة  النباتــي  الغطــاء 
والهيئــة  البيئــة  وحمايــة  لألرصــاد  العامــة  الهيئــة  وإلغــاء  البيئــة،  لقطــاع  التابعــة 
هــــ  1440/7/19 بتاريــخ   )417( رقــم  الــوزراء  مجلــس  بقــرار  الفطريــة  للحيــاة  الســعودية 

تمت الموافقة على إنشاء 
وتنظيم المركز الوطني 

إلدارة النفايات وخطط 
انشائه بقرار مجلس 

الوزراء رقم )457( بتاريخ 
1440/08/11هـ
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المراكز الوطنية للبيئة و األرصاد وصندوق البيئة 
لمحة عامة عن التقدم المنجز.

انطالق 
31 أكتوبر31 يوليو31 أكتوبر31 أكتوبر31 أكتوبر31 أكتوبرمن المقرر تباشر المراكز والصندوق أعمالها بكامل المهام في 2020المراكز

الخطوات
)1 /2(

الموافقة على التنظيم وإصداره.

تشكيل مجلس اإلدارة.

تعيين الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس  )إن وجد(.

إعداد خارطة طريق إلنشاء المركز.

الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على الرؤية والرسالة واألهداف 
االستراتيجية.

الحصول على موافقة مجلس اإلدارة على الهيكل التنظيمي للمركز.

الحصول على موافقة وزارة المالية على لوائح الموارد البشرية واللوائح 
المالية للمراكز.

تطوير إطار الكفاءات للمركز والتوصيف الوظيفي للمناصب 
الرئيسية.

المركز 
الوطني 
لألرصاد

تم تمديد فترة انشاء المراكز بثالثة أشهر من خالل 
قرار مجلس الوزراء رقم )457(

المركز 
الوطني 

لتنمية الحياة 
الفطرية

المركز 
الوطني لتنمية 
الغطاء النباتي 

ومكافحة 
التصحر

المركز 
الوطني 

للرقابة على 
اإللتزام 

البيئي

المركز 
الوطني 
إلدارة 

النفايات

صندوق 
البيئة 

المراكز الوطنية للبيئة و األرصاد وصندوق البيئة 
لمحة عامة عن التقدم المنجز.

انطالق 
31 أكتوبر31 يوليو31 أكتوبر31 أكتوبر31 أكتوبر31 أكتوبرمن المقرر تباشر المراكز والصندوق أعمالها بكامل المهام في 2020المراكز

الخطوات
)2 /2(

تطوير نموذج الخدمات المشتركة للمراكز.

تقييم الوضع الحالي للبنية المؤسسية وتحديد متطلبات 
التكنولوجيا للمركز.

إعداد خطة عمل للرئيس التنفيذي

الحصول على موافقة وزارة المالية على ميزانية المركز لعام 2020.

المركز 
الوطني 
لألرصاد

تم تمديد فترة انشاء المراكز بثالثة أشهر من خالل 
قرار مجلس الوزراء رقم )457(

المركز 
الوطني 

لتنمية الحياة 
الفطرية

المركز 
الوطني لتنمية 
الغطاء النباتي 

ومكافحة 
التصحر

المركز 
الوطني 

للرقابة على 
اإللتزام 

البيئي

المركز 
الوطني 
إلدارة 

النفايات

صندوق 
البيئة 
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توفير االعتمادات المالية الالزمة الستكمال تأسيس 
وكالة الوزارة للبيئة

ــاب  	 ــدر خط ــه ص ــوزارة، علي ــددة لل ــة ومتع ــؤوليات هام ــة مس ــة للبيئ ــتراتيجية الوطني ــددت االس ح
وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة رقــم )1439/300/500( بتاريــخ 1439/10/17 هـــ للموافقــة على اعتماد 
مبلــغ 300 مليــون ريــال ســعودي لمــدة 3 ســنوات لدعــم الــوزارة علــى توفيــر الكــوادر البشــرية ذات 
ــة  ــتراتيجية الوطني ــذ االس ــى تنفي ــراف عل ــة ولإلش ــة البيئ ــاء وكال ــتكمال إنش ــة الس ــاءة الالزم الكف

للبيئــة

ــاب  	 ــدر خط ــه ص ــوزارة، علي ــددة لل ــة ومتع ــؤوليات هام ــة مس ــة للبيئ ــتراتيجية الوطني ــددت االس ح
وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة رقــم )1439/300/500( بتاريــخ 1439/10/17 هـــ للموافقــة على اعتماد 
مبلــغ 300 مليــون ريــال ســعودي لمــدة 3 ســنوات لدعــم الــوزارة علــى توفيــر الكــوادر البشــرية ذات 
ــة  ــتراتيجية الوطني ــذ االس ــى تنفي ــراف عل ــة ولإلش ــة البيئ ــاء وكال ــتكمال إنش ــة الس ــاءة الالزم الكف

للبيئــة.

صــدر قــرار اللجنــة االســتراتيجية رقــم )29( بتاريــخ 144/05/23 هـــ إلــى وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة  	
للتنســيق مــع برنامــج التحــول الوطنــي.

صــدر خطــاب وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة رقــم )1439/300/500( بتاريــخ 1440/6/28 هـــ إلــى وزارة  	
االقتصــاد والتخطيــط للموافقــة علــى توفيــر مبلــغ 300 مليــون ريــال ســعودي مــن ميزانيــة برنامــج 

التحــول الوطنــي.

ــخ 1440/07/26 هـــ  	 ــم )4000168/50 ( بتاري ــاب رق ــب خط ــط بموج ــاد والتخطي ــادت وزارة االقتص أف
ــب  ــع طل ــة ورف ــاه والزراع ــة والمي ــقف وزارة البيئ ــن س ــوب م ــغ المطل ــص المبل ــة تخصي ــن إمكاني ع
إلــى لجنــة البرنامــج واللجنــة االســتراتيجية باعتمــاد تكاليــف إضافيــة للبرنامــج مــن المخصــص 
االحتياطــي المبيــن فــي القــرار )ق/1/ت 10/40( وإضافتهــا لميزانيــة المبــادرات المســندة إلــى وزارة 

ــي . ــول الوطن ــج التح ــي برنام ــة ف ــاه والزراع ــة والمي البيئ

إلــى  	 1440/08/18هـــ  البيئــة والميــاه والزراعــة رقــم )1439/500/300( بتاريــخ  صــدر خطــاب وزارة 
اللجنــة االســتراتيجية بمجلــس الشــؤون االقتصاديــة والتنميــة بــأن الــوزارة تبلغــت بالموافقــة علــى 
اعتمــاد طلــب 300 مليــون ريــال ســعودي وأنــه تــم التواصــل مــع برنامــج التحــول الوطنــي الســتكمال 

ــة. المعامل

جاري العمل على الجدول الزمني لتأسيس المراكز 
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 417

مجلس الوزراء

لجنة نقل المهمات والمبادرات والموظفين

نقطة 
اإلنطالق

28 مارس 2019
0 يوم

28 يونيو 2019
90 يوما

28 ابريل 2019
30 يوما

28 أغسطس 2019
150 يوما

28 ديسمبر 2019
270 يوما

28 مايو 2020
420 يوما

28 أكتوبر2020
570 يوما

28 مارس 2020
360 يوما

28 يونيو 2020
450 يوما

28 مارس 2022
1080 يوما

اليوم

28 يوليو 2019
120 يوما

الموافقة على تنظيمات 
مراكز قطاع البيئة 

واألرصاد

تسليم الميزانيات التشغيلية 
والعقود واالعتمادات والبيانات 

والوثائق المتعلقة بها

حصر وتسليم قوائم بالبيانات 
والوثائق الفنية

إنشاء لجنة نقل 
المهمات والمبادرات 

والموظفين

حصر وتسليم قائمة 
باألصول

تحديد الموظفين 
الذين سيتم نقلهم 

إلى المراكز

نقل البيانات والوثائق الفنية 
والدراسات والتقارير وقواعد 

المعلومات إلى المراكز

مباشرة المراكز أعمالها 
بكامل المهام و توقف 

الهيئتين عن العمل

تم تمديد فترة انشاء 
المراكز بثالثة أشهر 

من خالل قرار مجلس 
الوزراء رقم )457(

نقل المبادرات 
والميزانيات المعتمدة 
لها والعقود المتعلقة 

بها إلى المراكز

 االنتهاء من نقل الموظفين
االنتهاء من نقل األصول 

االنتهاء من نقل الميزانيات 
التشغيلية والعقود واالعتمادات 

والبيانات والوثائق المتعلقة به
توّقف الوزارة عن 

دعم المراكز

نقل المهمات  
إلى الوزارة 

وزارة البيئة والمياه والزراعة والهيئتان

وزارة البيئة والمياه والزراعة
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المهمات

البيانات 
والوثائق 

الفنية

الموظفون

ــن  ــن الموظفي ــل أي م ــدم نق ــى ع ــاق عل ــم االتف ت
البيئيــة  االســتراتيجيات  إعــداد  فــي  العامليــن 
واألنظمــة البيئيــة والتمثيــل الدولــي واالتفاقيــات 
إلــى  الهيئتيــن  مــن  البيئيــة  والتوعيــة  البيئيــة 
مــع  قدراتهــم  مالءمــة  عــدم  بســبب  الــوزارة 

. المذكــورة  المهــام 

تم إعداد خطة نقل للبيانات والوثائق الفنية.

تــم حصــر البيانــات والوثائــق الفنيــة لــدى الهيئتين 
وارســالها إلى الرؤســاء التنفيذييــن لمراجعتها.

تــم االنتهــاء مــن جمــع بيانــات موظفــي الهيئتيــن 
ومقارنتهــم مــع بيانــات وزارة المــوارد البشــرية.

تــم إعــداد خطــة تواصــل لنقــل الموظفيــن وخطة 
تدريــب لفــرق إدارة التغيير.

تــم عقــد اجتمــاع عــام )Town Hall( مــع كل مــن 
الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة والهيئــة 
ــالث  ــى ث ــة إل ــة باإلضاف ــاة الفطري ــعودية للحي الس

اجتماعــات فــي المناطــق.

تم تقييم المرشحين للوظائف القيادية.

تــم تقديــم طلبــات التوظيــف ل2020م لــوزارة 
الماليــة ولــوزارة المــوارد البشــرية.

وزاري  أمــر  إصــدار  متابعــة 
مــن  األربــع  المهمــات  بنقــل 

الــوزارة. إلــى  الهيئتيــن 

نقــل البيانــات والوثائــق الفنيــة 
والدراســات والتقاريــر وقواعــد 

المعلومــات إلــى المراكــز.

تقييم موظفين إضافيين 

التنفيذيــون  المــدراء  اعتمــاد 
القـائمــــة النـهائيـــــة لمـــــدراء 

الصــف األول والثانــي.

خطة النقل - التقدم المحرز والخطوات القادمة

الخطوات القادمةمجاالت التركيز مستوى اإلنجاز

األصول )المباني 
والمختبرات، إلخ.(

المبادرات

الميزانيات 
التشغيلية والعقود 

واالعتمادات 
المالية

تم إعداد خطة لنقل األصول.

تــم تحديــد اإلجــراءات الالزمــة لنقــل جميــع أنــواع 
األصــول.

نقــل  بعمليــة  المتعلقــة  المخاطــر  تحديــد  تــم 
التخفيفيــة. التدابيــر  ووضــع  األصــول 

تــم االنتهــاء مــن جمــع بيانــات األصــول والبــدء 
بعمليــة التدقيــق بيهــا.

تم إعداد خطة نقل شاملة للمبادرات المتبقية.

تم االطالع على نطاق عمل وحالة المبادرات.

تم تحديد وجهة المبادرات للمراكز الجديدة.

تـــم نقـــل أربعـــة مبـــادرات مـــن الهيئـــة العامة 
لألرصـــاد وحمايـــة البيئـــة إلـــى الـــوزارة .

تـــم جمـــع وتســـليم بيانـــات ميزانيـــات وعقود 
الهيئتيـــن.

تم إعـــداد خطـــة نقـــل الميزانيـــات التشـــغيلية 
الماليـــة. والعقـــود واالعتمـــادات 

الميزانيـــات  بيانـــات  فـــي  بالتدقيـــق  البـــدء  تـــم 
والعقود بالتعاون مـــع إدارة الميزانية في الوزارة.

االنتهاء من عملية تدقيق 
األصول.

تحديد الوجهات النهائية 
لجميع األصول.

رفع التقارير إلى وزارة المالية.

تحديد وجهة المبادرات .ضمن 
كل مركز على مستوى اإلدارات.

مراجعة خطة نقل المبادرات 
المتبقية واالنتهاء من النقل.

االنتهاء من التدقيق في الميزانيات 
والعقود.

رفع المحاضر إلى وزارة المالية.

نقل الميزانيات والعقود بما فيها تلك 
المختصة بالمبادرات إلى المراكز.

خطة النقل - التقدم المحرز والخطوات القادمة )تابع(

الخطوات القادمةمجاالت التركيز مستوى اإلنجاز
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التقدم المحرز - مراحل تطوير األنظمة.

 إعداد مشروع
النظام

 رفع مشروع
 النظام إلى الديوان

الملكي

 تعديل النظام
 حسب مالحظات

هيئة الخبراء

 الحصول على
 موافقة مجلس

الشورى

 الحصول على 
 موافقة مجلس
 الوزراء واعتماد

النظام

نظام البيئة
أعدت الوزارة 

مشروع نظام 
البيئة.

بمشـــروع  الرفـــع  تـــم 
بــبـــرقــيـــــة  النــــظــــــــام 
إلـــــى  الــوزيــــــر  معـــالـــــي 
رقـــم  الملكـــي  الديـــوان 
بتاريـــخ   )1439/3/209(
1440/2/4هــــ وتـــم احالـــة 
الـــى  النظـــام  مشـــروع 

. الخبـــراء  هيئـــة 

مــن  الــــوزارة  انتــهــــت 
تعديــل مشــروع النظــام 
ــة  ــات هيئ ــًا لمالحظ وفق
ومختـلـــــف  الخبــــــــراء 
وتــم  األخــرى  الجهـــات 
الرفــع بمشــروع النظــام 
إلــى مجلــس الشــورى.

مـــن  االنتـــهــــاء  عنـــد 
مجلس  أحال  المراجعة، 
نظــام  مشــروع  الشـورى 
البيئة المعدل إلى مجلس 

الوزراء للموافقة .

البيئـــة  اعتمـــاد نظـــام 
ملــكـــــــــي  بمرســــــوم 
بتاريـــخ  )م/165(  رقـــم 

. 1441/11/19هــــ 

نظام
األرصاد

أعدت الوزارة 
مشروع نظام 

األرصاد.

بمـشـــــروع  الرفـــــع  تـــم 
معالـــي  ببرقيـــة  النظــــام 
الوزيـــر إلـــى الديـــوان الملكـــي 
 )78070/839054( رقـــم 
بتـاريـخ 1441/1/11هـ وتـم 
احـالــــــة مشـــــروع النظـــام 

الـــى هيئـــة الخبـــراء .

---

 نظام إدارة
النفايات

الــوزارة  أعــدت 
نظــام  مشــروع 
النفايــات  إدارة 
حاليــًا  وهــو 
علــى  معــروض 
الــوزارة  صفحــة 
. نيــة و لكتر ال ا

بمشـــروع  الرفـــع  تـــم 
معالـــي  ببرقيـــة  النظـــام 
ـــي  ـــوان الملك ـــى الدي ـــر إل الوزي
رقـــم )1441/1/492658( 
هــــ   1441/7/23 بتاريـــخ 
مشـــروع  احالـــة  وتـــم 
هيئـــــة  إلـــــى  النظــــام 

الخبـــراء 

---

لمحة عن مبادرات االستراتيجية الوطنية للبيئة .
 المتانة المؤسسية
 ومشاركة القطاع

الخاص

 المحافظة على
 الغطاء النباتي

 ومكافحة التصحر

 المحافظة على الحياة
األرصادااللتزام البيئيالفطرية

 تنفيذ اإلطار المؤسسي1.01
 لقطاعات البيئة واألرصاد

1.01

 تطوير القدرة على
 االستعداد لمكافحة

 التصحر والجفاف
والتخفيف من حدته

1.01
 تطوير اإلطار الشامل

 للمحافظة على التنوع
األحيائي

1.01
 التميز التشغيلي في 
 الترخيص والتفتيش

البيئي وضبط المخالفات
1.14

 تقييم الملوثات
 العضوية الثابتة وتطوير

 خطة التنفيذ
1.01

 تطوير وتنفيذ
 استراتيجية تسويق

خدمات األرصاد

 االستدامة االقتصادية1.02
 لقطاع البيئة

 تنفيذ استراتيجية1.02
المراعي

 إجراء مسوحات شاملة1.02
 للتنوع األحيائي

 تطوير القدرة على إدارة 1.02
الطوارئ البيئية

1.15

 تطوير وتنفيذ
 استراتيجية لرفع األداء

 البيئي لقطاع النقل
البحري

 التميز التشغيلي وتميز1.02
الخدمة في األرصاد

1.03
 اإلدارة الفعالة

 للمعاهدات الدولية
 واإلقليمية

1.03
 تحديث وتنفيذ

 االستراتيجية الوطنية
 للغابات

 التميز التشغيلي في1.03
 المحافظة خارج الموقع

 إنشاء مركز للبيانات1.03
 البيئية

1.16
 تطوير وتنفيذ

 استراتيجية لرفع األداء
 البيئي لتحلية مياه البحر

متانة عمليات األرصاد1.03

 إعداد النظام الشامل1.04
للبيئة

1.04

 إعداد دراسات تقييم
 المواقع المتدهورة
 ووضع خطط إعادة

 التأهيل

1.04
 تطوير منظومة لالتجار

 بالكائنات الفطرية
 ومنتجاتها

 تحديد وتقييم مصادر1.04
 التلوث

1.17
 تطوير وتنفيذ 

 استراتيجية لرفع األداء
 البيئي إلدارة السدود

1.04
 تطوير القدرة على

 االستعداد للطوارئ
 الخاصة باألرصاد

1.05
 إنشاء هيئة إنفاذ
 األنظمة البيئية

))الشرطة البيئية
1.05

 تنفيذ دراسات برنامج
 زيادة الرقعة الخضراء في

 المملكة
 تخطيط وتطوير1.05

 المناطق المحمية
 إجراء التقييم البيئي1.05

االستراتيجي
1.18

 تطوير وتنفيذ
 استراتيجية لرفع األداء
 البيئي لقطاع التعدين

والمحاجر

 تطوير القدرة على1.05
نمذجة جودة الهواء

 تقييم المقومات1.06
االقتصادية للبيئة

 تطوير المنتزهات1.06
 الوطنية

 التميز التشغيلي في إدارة1.06
 المناطق المحمية

 إجراء مسح شامل1.06
لإلشعاع البيئي

1.19
 تطوير وتنفيذ

 استراتيجية لرفع األداء
البيئي لقطاع الزراعة

 تطوير القدرة على1.06
نمذجة المناخ

1.07

 إعداد الدراسات الالزمة
 لوضع معايير متقدمة
 لجودة الهواء والتغير

المناخي

-1.07

 التميز التشغيلي في
 محافظة وإدارة المناطق
 الساحلية وحماية البيئة

 البحرية

 إنشاء قاعدة بيانات1.07
 شاملة للنفايات

1.20
 تطوير وتنفيذ 

 استراتيجية لرفع األداء
البيئي لقطاع النقل البري

 تطوير القدرة على1.07
نمذجة األرصاد البحرية

1.08
 إعداد الدراسات الالزمة
 لوضع معايير متقدمة

لجودة المياه
-1.08

 تطوير وتنفيذ
 استراتيجية لإلدارة

 المستدامة للموارد
 الطبيعية المتجددة

 تطوير استراتيجية1.08
 التكيف مع تغير المناخ

1.21
 تطوير وتنفيذ

 استراتيجية لرفع األداء
البيئي لقطاع الطاقة

 التوعية والتعليم
واالبتكار

 إعداد نظام األرصاد1.09
ولوائحه التنفيذية

 تطوير استراتيجية من1.09-
 أجل السياحة المستدامة

1.09
 نشر القدرة على مراقبة
 االنبعاثات وتحليل جودة

الهواء
1.22

 تطوير وتنفيذ 
 استراتيجية لرفع األداء
البيئي لقطاع الصناعة

 زيادة الوعي البيئي في1.01
المملكة

1.10
 تفعيل مشاركة القطاع

 الخاص في قطاعي البيئة
واألرصاد

 وضع إطار للصيد1.10-
المنظم والمستدام

1.10
 نشر القدرة على رصد 
 وتحليل جودة المياه
السطحية / األرضية

1.23

 تطوير وتنفيذ 
 استراتيجية لرفع األداء

 البيئي لقطاع النفط
والغاز

تطوير التربية البيئية1.02

 دراسة االستدامة البيئية1.11---
 عبر القطاعات

1.03تخفيض انتاج النفايات1.24
 تطوير شبكة موثوقة

 للمنظمات غير
الحكومية البيئية

---1.12
 وقف تشغيل المكبات

 العشوائية للنفايات
وإعادة تأهيلها

 تحسين خدمة جمع1.25
النفايات

1.04

 تطوير وتنفيذ
 استراتيجية البحث
 والتطوير في مجالي

 البيئة واألرصاد

---1.13

 مراجعة وتحديث
 البرنامج الوطني

 للسالمة الكيميائية
 وإعادة تفعيله

1.26
 معالجة النفايات

 وتعظيم اإلستفادة
منها

1.05

 التميز التشغيلي في
 مراكز بحوث التنوع
 البيولوجي والحياة

الفطرية
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التقدم المحرز - باشرت الوزارة بتفعيل مبادرات 
االستراتيجية الوطنية للبيئة.

األنشطة التي باشرتها / أنجزتها الوزارةالمبادرة

SP1.I.01 تنفيذ اإلطار المؤسسي لقطاعي البيئة
واألرصاد

تصميم خطة التحول. 	
إنشاء المركز الوطني لألرصاد. 	
إنشاء المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي. 	
إنشاء المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر. 	
إنشاء المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية. 	
إنشاء المركز الوطني إلدارة النفايات. 	
إنشاء صندوق البيئة. 	
تطوير نموذج التشغيل للمراكز. 	

SP1.I.02االستدامة االقتصادية لقطاع البيئة 	تطوير النموذج التشغيلي األولي لصندوق البيئة. 
 تحديد سيناريوهات الرسملة لبناء صندوق البيئة. 	

SP1.I.04
إعداد النظام الشامل للبيئة

اعتماد نظام البيئه بالمرسوم الملكي برقم )م/165(بتاريخ  	
1441/11/19ه  

البدء بإعداد لوائح نظام البيئة. 	

SP1.I.07
إعداد الدراسات الالزمة لوضع معايير 
متقدمة لجودة الهواء والتغير المناخي

مراجعة المعايير الوطنية لجودة الهواء وتحديد معايير االنبعاثات  	
لكل قطاع.

SP1.I.08
إعداد الدراسات الالزمة لوضع معايير 

متقدمة لجودة المياه
مراجعة المعايير الحالية لجودة المياه لضمان المواءمة مع أفضل  	

الممارسات.

SP1.I.09إعداد نظام األرصاد ولوائحه التنفيذية	إعداد ورفع مسودة نظام األرصاد - جاري مراجعة النظام في هيئة  
الخبراء.

التقدم المحرز - باشرت الوزارة بتفعيل مبادرات 
االستراتيجية الوطنية للبيئة )تابع(.

األنشطة التي باشرتها / أنجزتها الوزارةالمبادرة

SP2.I.02تنفيذ استراتيجية المراعي	مراجعة االستراتيجية وخطة العمل الوطنية للمراعي. 

SP3.I.04
 تطوير منظومة لالتجار بالكائنات

 الفطرية ومنتجاتها

إصدار نظام البيئة وهو يغطي األنظمة المتعلقة باالتجار بالكائنات  	
الفطرية ومنتجاتها .

تطوير مسودة اللوائح التنفيذية  لالتجار بالكائنات الفطرية  	
ومنتجاتها )تتم مراجعتها اآلن مع أصحاب المصلحة المعنيين(.

SP3.I.05تخطيط وتطوير المناطق المحمية 	مراجعة وتحديث إجراء اعالن المناطق المحمية بعد الموافقة على  
نظام البيئة .

SP3.I.10وضع إطار للصيد المنظم والمستدام
إصدار نظام البيئة وهو يغطي األنظمة المتعلقة بالصيد. 	
تطوير مسودة اللوائح التنفيذية  للصيد )تتم مراجعتها اآلن مع  	

أصحاب المصلحة المعنيين(.

اعداد مشاريع اللوائح التنفيذيه لنظام البيئه لعدد )17( الئحة 	
متابعه تنفيذ مبادره التقييم البيئي االستراتيجي  	
اعداد مشاريع البيئه  المعايير لجوده الهواء والتربه والمياه 	
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التقدم المحرز - باشرت الوزارة بتفعيل مبادرات 
االستراتيجية الوطنية للبيئة )تابع(.

األنشطة التي باشرتها / أنجزتها الوزارةالمبادرة

SP4.I.01
 التميز التشغيلي في الترخيص

والتفتيش البيئي وضبط المخالفات

االنتهاء من مراجعة فنية شاملة وتحليل الثغرات آللية ترخيص الهيئة العامة  	
لألرصاد وحماية البيئة الحالي وإصدار التوصيات النهائية.

إعداد مشروع إطار الترخيص لقطاع النفايات. 	

SP4.I.12
 وقف تشغيل المكبات العشوائية

للنفايات وإعادة تأهيلها
القيام بزيارات ميدانية للمكبات ودراسة أحدث التقنيات بالتعاون مع الخبراء  	

ورسم خريطة  288 مكًبا والتحقيق فيها ومعالجتها وإغالقها.

SP4.I.24تخفيض انتاج النفايات
إعداد الخطة االستراتيجية الرئيسية بما في ذلك نطاق العمل الشامل. 	
تجهيز عملية المناقصة للخطة االستراتيجية الرئيسية واستكمال متطلبات  	

المناقصة.

SP4.I.25تحسين خدمة جمع النفايات
إعداد الخطة االستراتيجية الرئيسية بما في ذلك نطاق العمل الشامل . 	
تجهيز عملية المناقصة للخطة االستراتيجية الرئيسية واستكمال متطلبات  	

المناقصة.

SP4.I.26
 معالجة النفايات وتعظيم االستفادة

منها

إعداد الخطة االستراتيجية الرئيسية بما في ذلك نطاق العمل الشامل. 	
تجهيز عملية المناقصة للخطة االستراتيجية الرئيسية واستكمال متطلبات  	

المناقصة.
إجراء عمليات التفتيش والزيارات الميدانية لمنشآت معالجة النفايات  	

الرئيسية.

لمحة عن المبادرات التي تم الموافقة على تمويلها 
كليًا أو جزئيًا من قبل برنامج التحول الوطني.

لقد خصصنا مبالغ لكل من مبادرات االستراتيجية  	
الوطنية للبيئة المعتمدة بناًء على: 

متطلبات التمويل التقديرية للمبادرات 	
التوزيع العادل بين المراكز 	

238.544.387المركز الوطني لألر المركز الوطني لألرصاد صاد

M.1إنشاء مركز لمعلومات البيئة واالرصاد ولإلنذار المبكر  عن 
71,699,162حاالت الطقس والتلوث

M.2زيادة التغطية الجغرافية لمحطات الرصد واالستشعار عن 
71,699,162بعد

M.3تطوير أنظمة النماذج العددية لتحسين دقة التوقعات 
71,699,162للظواهر الجوية واألخطار

750,326,818المركز الوطني للرقابة على االلتزام البيئي

C.1199,616,386إعادة تأهيل البؤر الملوثة

C.2برنامج التفتيش البيئي على المنشآت الصناعية والتنموية 
 156,409,930ومقدمي الخدمات

C.3إنشاء وحدة مركزية لمراقبة جودة الهواء واالنبعاثات من 
 163,739,533المصدر

C.422,000,039 رفع كفاءة عمليات وآليات االعتماد والترخيص البيئي

C.594,000,000 حماية البيئة البحرية والساحلية 

C.6برنامج وطني لمراقبة التلوث السمعي والضوئي في المدن 
 24,560,930 الكبرى

I.0465,000,000 إعداد دراسات تقييم المواقع المتدهورة ووضع خطط إعادة التأهيل

I.0219,000,000تطوير القدرة على إدارة الطوارئ البيئية

I.13مراجعة وتحديث البرنامج الوطني للسالمة الكيميائية وإعادة 
6,000,000تفعيله

1,763,062,276المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي

V.1التنمية المستدامة للمراعي والغابات  وتنظيم االستثمار بها 
286,252,979ومكافحة التصحر

V.2تأهيل وتطوير المتنزهات الوطنية واستثمارها وادارتها 
133,760,753المستدامة

I.0153,040,000تطوير القدرة على االستعداد لمكافحة التصحر والجفاف

I.02363,659,400تنفيذ استراتيجية المراعي  - المرحلة األولى

I.03384,831,525  تحديث وتنفيذ االستراتيجية الوطنية للغابات

I.06253,063,200  تطوير المنتزهات الوطنية

235,559,033وزارة البيئة والمياه والزراعة - وكالة البيئة

DM.178,160,708 ايجاد اطار تنظيمي لتفعيل ادارة النفايات في المملكة

DM.223,398,325 البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة

I.01100,000,000تنفيذ اإلطار المؤسسي لقطاعي البيئة واألرصاد

I.0434,000,000إعداد أنظمة البيئة

238,544,387المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

WM.127,000,000المركز الوطني إلدارة النفايات

27,000,000المركز الوطني إلدارة النفايات

WM.1تطوير اللوائح التنفيذية واألدلة االسترشادية لقطاع إدارة 
27,000,000النفايات

المجموع 3,24  مليار ريال سعودي
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عملت الوزارة على توفير الممكنات بمساندة من الجهات ذات الصلة لتنفيذ االوامر السامية لتفعيل النموذج التشغيلي الجديد لقطاع 
البيئة والذي يتضمن تأسيس ستة كيانات وطنية جديدة وهي المركـز الوطنـي إلدارة النفايـات والمركـز الوطنـي للرقابـة علـى االلتـزام البيئـي 
والمركـز الوطنـي لتنميـة الغطـاء النباتـي ومكافحـة التصحـر والمركـز الوطنـي لتنميـة الحيــاة الفطريــة والمركــز الوطنــي لألرصاد وصندوق 

البيئة
ومن ذلك:

استكمال تشكيل مجالس االدارة وتعيين الرؤساء التنفيذيين لتلك الكيانات 	
 اعتماد الهياكل التنظيمية والرؤية والسالة واالهداف االستراتيجية لها 	
 اعتماد اللوائح اإلدارية والمالية  	
 تنفيذ خطة نقل موظفي الهيئتين الملغاتين )الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية للحياة الفطرية( الى الوزارة ومن ثم  	

اعارتهم للمراكز الوطنية لقطاع البيئة
 إطالق المراكز الوطنية للبيئة وصندوق البيئة 	

منجزات في مجال االتفاقيات البيئيه :

26
3

15 تنفيذ عدد من المشاريع مع البنك الدولي.

حضور عدد من االجتماعات التابعة 
لالتفاقيات الدولية واألمم المتحدة. 

حضور اجتماعات لجنة قانون البحار 
واللجنة االستشارية لألبحاث العلمية 

البحرية.

البدء في تنفيذ عدد من 
الدراسات البيئية.

حضور اجتماعات اللجان الخاصة 
بدول مجلس التعاون الخليجي.

   منجزات في مجال الدراسات البيئيه 

توقيــع الخطــة والبرنامــج الزمنــي لتنفيــذ 
التعــاون االســتراتيجي بيــن هــذه  اتفاقيــة 
الــوزارة وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة

مراجعــة اآلليــة المقترحــة للبــدء بتنفيــذ 
والبيئــة  للصحــة  العربيــة  االســتراتيجية 

الــدول العربيــة علــى المســتوى 

التنفيذيــة  الالئحــة  ومراجعــة  دراســة 
لمجلــس  التابعــة  للبيئــة  الفنيــة  للجنــة 
المســؤولين عــن شــؤون  العــرب  الــوزراء 

لبيئــة ا

المقتــرح  التنفيــذي  البرنامــج  مراجعــة 
االتفاقيــة  لتفعيــل  األردنــي  الجانــب  مــن 
العربيــة  المملكــة  بيــن  الموقعــة 
الســعودية والمملكــة االردنيــة الهاشــمية 

البيئــة حمايــة  مجــال  فــي 

الثانــي للتقــدم  دراســة التقريــر المرحلــي 
الخليجيــة  المبــادرة  لمشــروع  المحــرز 
الخضــراء وذلــك ضمــن اتفاقيــة التعــاون 
التعــاون  لمجلــس  العامــة  األمانــة  بيــن 
األمــم  وبرنامــج  العربيــة  الخليــج  لــدول 

للبيئــة المتحــدة 

بيــن  التعــاون  واوجــه  مجــاالت  دراســة 
للمحافظــة  اإلقليميــة  والهيئــة  الــوزارة 
عــدن وخليــج  األحمــر  البحــر  بيئــة  علــى 

المشــاركة فــي دراســة وثيقــة التوجهــات 
2020 م  البيئيــة لــدول مجلــس التعــاون 
ــة  ــذ المملك ــن تنفي ــر ع ــداد تقري ــم إع ، وت
لمجلــس  العامــة  لألمانــة  وارســل  لهــا 

التعــاون 

المشــاركة فــي اجتماعــات مســار البيئــة فــي قمــة 
مجموعــة العشــرين التــي ترأســتها المملكــة عــام 

م  2020

المشــاركة فــي أعــداد االعــالن الــوزاري لــوزراء البيئــة 
ــام  ــة ع ــتها المملك ــي ترأس ــرين الت ــة العش لمجموع

2020 م

المشــاركة فــي أعــداد المبــادرات البيئيــة: "المبــادرة 
العالميــة للحــد مــن تدهــور األراضــي وتعزيــز الحفــاظ 
تســريع  منصــة  ومبــادرة  األرضيــة،  الموائــل  علــى 
المرجانيــة  الشــعب  مجــال  فــي  والتطويــر  البحــث 
ــي  ــرين الت ــة العش ــا مجموع ــي أطلقته ــة " الت العالمي

م  2020 ترأســتها المملكــة عــام 

تكويــن فريــق خبــراء وطنييــن للمشــاركة فــي إعــداد 
ــس  ــدول مجل ــة ل ــة البيئ ــات حال ــر األول لتوقع التقري

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة

مجلــس  راه  مــا  علــى  الموافقــة  بشــأن  التنســيق 
التحضيــر  بخصــوص  واألمنيــة  السياســية  الشــؤون 
للجمعيــة  المســتوى  رفيــع  األســبوع  الجتماعــات 
العامــة لألمــم المتحــدة الـــ )75( وتولــي وزارة الخارجية 
ــدورة،  ــال ال ــي اعم ــة ف ــة الرئيس ــة المملك ــداد كلم اع
وقــد أعــدت الــوزارة الجــزء الخــاص بالبيئــة الــوارد فــي 

كلمــة المملكــة وارســل لــوزارة الخارجيــة

للمعالجــة  المملكــة  برنامــج  بخصــوص  التنســيق 
األمــم  برنامــج  تعويضــات  هيئــة  مــع  والترميــم 

. ة لمتحــد ا

التحضيــر لالجتمــاع الــوزاري األول  لــوزراء البيئــة فــي 
دول غــرب آســيا عــن تداعيــات كوفيــد - 19 علــى البيئــة 
 18 الموافــق  الثالثــاء  يــوم  بعــد(  )عــن  عقــد  والــذي 

م.  2020 أغســطس 
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الكويــت  دولــة  مقتــرح   دراســة 
لمجلــس  البــذور  بنــك  بإنشــاء 
العربيــة. الخليــج  لــدول  التعــاون 

بشــأن  المملكــة  مرئيــات  اعــداد 
تجربــة مملكــة البحريــن عــن التــآزر 

البيئيــة االتفاقيــات  بيــن 

عمــل  ورشــة  فــي  المشــاركة 
تداعيــات جائحــة كورونــا علــى البيئــة 
بــدول المجلــس التــي عقــدت عبــر 
يوليــو    14 بتاريــخ  المرئــي  االتصــال 

م  2020

اعــداد المرئيــات بخصــوص اشــعار 
وفــي  اللجنــة  فــي  األعضــاء  الــدول 
ارســال  تــم  اليونســكو  منظمــة 
ــل  ــة العم ــن خط ــة م ــة الثاني الصيغ

الخاصــة

اجتمــاع  فــي  والمشــاركة  التحضيــر 
للــوزراء   )22( االجتمــاع  الــوزراء 
المســؤولين عــن شــؤون البيئــة فــي 
مقــر األمانــة العامــة بالريــاض يــوم 
 2020 8 ســبتمبر  االثنيــن الموافــق 
م ويســبقه االجتمــاع )40( للــوكالء 
المســؤولين عــن شــؤون البيئــة يــوم 
2020 م الموافــق 7 ســبتمبر  االحــد 

المشــاركة فــي اعــداد خطــة العمــل 
البحريــة  النفايــات  إلدارة  الوطنيــة 
العربيــة  المملكــة  فــي  المبعثــرة 
البحــر  ســاحل  علــى  الســعودية 

األحمــر 

التنســيق والمشــاركة فــي االجتمــاع 
تحــت  الدولــي  االفتراضــي  الــوزاري 
بعــد  البيولوجــي  التنــوع   ( عنــوان 
مشــترك  مســتقبل  بنــاء   2020

.) األرض  علــى  االحيــاء  لــكل 

التشــاورية  االجتماعــات  فــي  المشــاركة 
االمــم  برنامــج  نضمهــا  التــي  االقليميــة 
 )1( رقــم  القــرار  حــول  للبيئــة  المتحــدة 
المعتمــد فــي الــدورة الرابعــة لجمعيــة األمــم 
المبتكــرة  المســارات  للبيئــة  المتحــدة 
المســتدامين. واالنتــاج  االســتهالك  لتحقيــق 

المشــاركة والتنســيق فــي فريــق عمــل مــن 
البيئــة،  وكالــة  مــن  والفنييــن  القانونييــن 
ــة  ــي لتنمي ــز الوطن ــة، والمرك واالدارة القانوني
مشــروع  مســودة  إلعــداد  الفطريــة  الحيــاة 
المــوارد  علــى  بالحصــول  الخــاص  النظــام 
والمنصــف  العــادل  والتقاســم  الجينيــة 

اســتخدامها. عــن  الناشــئة  للمنافــع 

المملكــة  وفــد  فــي  والمشــاركة  التنســيق 
ــي  ــراف الثان ــر األط ــاع مؤتم ــي اجتم ــارك ف المش
عشــر التفاقيــة فينــا واالجتماع الثانــي والثالثين 
ألطــراف بروتوكــول مونتريــال الخــاص بالمــواد 

االوزون. لطبقــة  المســتنفذة 

تعبئــة اســتبيان االمــم المتحــدة بشــأن مؤشــر  
فــي  تقدمــًا  تحــرز  التــي  البلــدان  )عــدد   1.14.c
التصديــق علــى األطــر القانونيــة والسياســية 
المتعلقــة  والصكــوك  والمؤسســية، 
بالمحيطــات التــي تنفــذ القانــون الدولــي علــى 
النحــو المبيــن فــي اتفاقيــة األمــم المتحــدة 
لقانــون البحــار، مــن أجــل الحفــاظ علــى التنــوع 
مســتدام(. نحــو  علــى  واســتخدامها  البيولوجــي 

أعــداد مذكــرات تفاهــم مــع عــدد مــن الــدول 
ــات  والهيئ

التنســيق والتحضيــر لجميــع االجتماعــات البيئيــة 
الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة

اعدا د الظلفيات البريه التي اطلقها المركز الوطني لتنميه الحياة الفطريه 
خالل عام 2020 م:

ذكور اناث نوع الحيوان العدد  المنطقه

15 7 22 ظباء الريم متنزه وثيالن الوطني

8 2 10 ظباء الريم متنزه وثيالن الوطني

30 20 50 ظباء الريم محمية شرعان بمحافظة   العال

10 10 20 محمية شرعان بمحافظة العال ظباء االدمي

5 5 10 محمية شرعان بمحافظة العال مها عربي

15 10 25 محمية شرعان بمحافظة العال وعل نوبي

50 50 100 ظباء الريم محمية الطبيق

25 25 50 محمية الطبيق وعل نوبي

0 7 7 ظباء الريم )متنزه بريدة الوطني(القصيم

14 6 20 ظباء الريم “متنزه شقراء الوطني “الجرعاء

10 5 15 ظباء الريم متنزه مرات الوطني

5 5 10 ظباء الريم )متنزه بقيق البري (أرامكو

2 1 3 )متنزه بقيق البري (أرامكو مها عربي

189 157 342  المجموع جميع االنواع
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تفعيل جميع برامج االستراتيجية الوطنية للمياه 2030 والتي تشتمل على 10 برامج رئيسية يندرج تحتها 47 مبادرة.

قطاع المياه )ديوان الوزارة( 1-4

نظام المياه واللوائح التنظيمية
إلدارة الموارد المائية 

اعتماد سياسات شاملة وإصدار 
نظام المياه ووضع اللوائح التنظيمية 

للموارد المائية.

اللوائح التنظيمية لخدمات المياه

تنظيم خدمات المياه، وبناء 
القدرات الالزمة.

إدارة الموارد المائية

تبني نهج متكامل إلدارة الموارد 
المائية والتخطيط على المستوى 

الوطني وإدارة الطلب وتطوير الموارد.

 إعادة هيكلة المؤسسة العامة
لتحلية المياه المالحة

اعادة هيكلة وتخصيص المؤسسة 
العامة لتحلية المياه المالحة.

جاهزية القطاع إلدارة حاالت الطوارئ

لضمان جاهزية قطاع المياه لمواجهة 
أي توقف أو تعطل في العمليات 

اليومية االعتيادية.

 إشراك القطاع الخاص في اإلنتاج
ومعالجة مياه الصرف الصحي

يركز على وتجميع أصول اإلنتاج 
ومعالجة مياه الصرف الصحي 

وتخصيصها.

إعادة هيكلة التوزيع وإشراك القطاع لخاصالبحث والتطوير وبناء القدرات

كفاءة سلسلة التوريد وجودة الخدمة
 إعادة هيكلة المؤسسة العامة للري

وتحسين الري

برامج االستراتيجية.

تطوير قدرات البحث والتطوير  
وتشجيع جهود التوطين وتنمية 

قدرات القيادة وإدارة المياه.

إعادة هيكلة مرافق التوزيع واالعتماد 
التدريجي لنماذج التخصيص 

المتقّدمة.

فعالية العمليات التشغيلية واالرتقاء 
بجودة الخدمات من خالل تنفيذ عدد 

من المبادرات الفنية.

إعادة هيكلة وإعداد المؤسسة العامة 
للري لدورها الموسع الجديد.

الوصف واألثرالمنجز

تجهيز متطلبات حوكمة التنفيذ 

االستراتيجي

● تأسيس وإطالق مكتب إدارة االستراتيجية الوطنية للمياه.	
● إنشــاء اللجنــة التوجيهيــة واللجنــة التنفيذيــة لالســتراتيجية الوطنيــة للميــاه 	

.2030
● تطويــر اإلطــار العــام للنظــام اإللكترونــي لقيــاس أداء االســتراتيجية الوطنيــة 	

.2030 للميــاه 
● اســتحداث مســتوى تفصيلــي لألهــداف االســتراتيجية ممــا يســهل ويعــزز عمليــة 	

قيــاس ومتابعــة األداء فــي تحقيــق األهــداف االســتراتيجية الرئيســية لالســتراتيجية 
الوطنيــة للميــاه 2030.

● ــتراتيجية 	 ــداف االس ــن األه ــط بي ــح التراب ــي توض ــتراتيجية الت ــة االس ــر الخارط تطوي
مكونــات  كافــة  بيــن  الترابــط  اكتمــال  وبالتالــي  والمبــادرات،  األداء  ومؤشــرات 

االســتراتيجية.
● إعداد تقارير عن مستوى جاهزية االستراتيجية الوطنية للمياه 2030 للتنفيذ.	

مراجعة مؤشرات االستراتيجية 

الوطنية للمياه 2030

● لمراجعــة 	 الشــركاء  كافــة  مــع  واجتمــاع  عمــل  ورشــة   )60( يقــارب  مــا  عقــد  
بالمؤشــرات. الخاصــة  والبيانــات  المعلومــات  واســتكمال  المؤشــرات 

● التوافــق مــع كافــة الشــركاء المنفذيــن لالســتراتيجية علــى بطاقة موحدة لمؤشــر 	
األداء، والمعلومــات والبيانــات الخاصــة بها. 

● التوافــق مــع مركــز أداء علــى بطاقــة المؤشــر ومراجعــة كافــة متطلبــات المركــز 	
ــرات. ــات المؤش ــة بمعلوم الخاص

مراجعة مبادرات االستراتيجية 

الوطنية للمياه 2030

● عقــد مــا يقــارب )15( ورشــة عمــل واجتمــاع مــع كافــة الشــركاء لمراجعــة بطاقــات 	
المبــادرات، وال زال العمــل جــاٍر مــع الشــركاء الســتكمال كافــة المتطلبــات الخاصــة 

بالمبادرات.
● التوافق مع كافة الشركاء المنفذين لالستراتيجية على بطاقة موحدة للمبادرات.	
● مراجعــة األنشــطة الخاصــة بالمبــادرات الــواردة بوثيقــة االســتراتيجية الوطنيــة 	

ــا.  ــة به ــتراتيجية المرتبط ــداف االس ــق األه ــع تحقي ــا م ــدى توافقه ــاه 2030، وم للمي
● أهم النتائج  :	

● اعتماد تصنيف المؤشرات على مستويين استراتيجي وتشغيلي من قبل مركز أداء.	
● ــز 	 ــات مرك ــب متطلب ــاه بحس ــة للمي ــتراتيجية الوطني ــال لالس ــبة االمتث ــع نس رف

أداء إلــى )89%(.
● إعــداد البنيــة التحتيــة للوحــة قيــاس مؤشــرات األداء تمهيــداً لعرضهــا مــن خــالل 	

نظــام قيــاس األداء لقــادة القطــاع.
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الوصف واألثرالمنجز

 تخطيط اإلمداد والطلب على المياه 

لالستخدام الحضري

● تولــي قيــادة فريــق تخطيــط العــرض والطلــب فــي قطــاع الميــاه، والذي اشــتمل على 	
ــات  ــدة اجتماع ــر وع ــي الوزي ــة معال ــب برئاس ــرض والطل ــهري للع ــات ش 11 اجتماع
للجنــة التنفيذيــة واللجنــة التوجيهيــة، التــي نتــج عنهــا الكثيــر مــن المنجــزات 

والقــرارات المهمــة علــى مســتوى قطــاع الميــاه.
● إصــدار التحديــث الــدوري لوثيقــة العــرض والطلــب وفــق أخــر المســتجدات والبيانات 	

المحدثــة مــن شــركاء القطــاع، ومــا شــمل ذلــك من: 
● التنمويــة 	 وللمشــروعات  الســكاني،  للطلــب  الميــاه  علــى  الطلــب  تقديــر 

والســياحية.
● تقدير الطلب على المياه للحج والعمرة .	
● دراسة قدرات مصادر اإلنتاج لتغطية الطلب على المياه حتى العام 2050 .	

● ــا )74 مشــروعًا(، علــى طــول سلســلة 	 ربــط المشــاريع الملحــة األكثــر حرًجــا فنّيً
ــع  ــع، لجمي ــم التوزي ــزن ث ــل والخ ــاريع النق ــروًرا بمش ــاج م ــدر اإلنت ــن مص ــداد م اإلم

مناطــق المملكــة .
● االســتراتيجي لجميــع مناطــق 	 النقــل والخــزن  طــرح مشــروع تخطيــط خطــوط 

. المملكــة 
● ــدرة 	 ــة ق ــالل دراس ــن خ ــاه م ــتراتيجي للمي ــزن االس ــتهدفات الخ ــر ومس ــاء مؤش بن

ــرض  ــة الع ــر  بوثيق ــام المق ــدد األي ــب ع ــب حس ــة الطل ــتراتيجي لتغطي ــزن االس الخ
ــة. ــق المملك ــع مناط ــب لجمي والطل

● مراجعــة و اعتمــاد مناطــق اإلمــداد و بوابــات االســتالم وشــبكة خطــوط النقــل 	
الصــادرة مــن شــركة الميــاه الوطنيــة ومراجعــة الخطــط المناطقيــة الشــاملة 

لمناطــق جــازان ، القصيــم ، محافظــات شــمال الريــاض.
● إصــدار وثيقــة تنظيــم الصالحيــات والمســئوليات بيــن المنتــج والناقــل والمــوزع، 	

والتــي تصــدر ألول مــرة فــي  قطــاع الميــاه فــي المملكــة، وتتضمــن الكثيــر مــن 
المعاييــر الفنيــة واإلداريــة و التنظيميــة لتنظيــم الصالحيــات و المســئوليات فــي 

ــاه. ــاع المي قط
● تولــي قيــادة لجنــة توحيــد المواصفــات الفنيــة بقطــاع الميــاه وإعــداد كراســة الطرح 	

لبيــت الخبــرة الفنيــة لتوحيــد المواصفات.
● فــي 	 الميــاه  بقطــاع  اإلمــداد  سلســلة  إدارة  و  تخطيــط  حوكمــة  مشــروع  طــرح 

. لمملكــة ا

الوصف واألثرالمنجز

 تخطيط ومتابعة مخاطر 

وتهديدات أمن واستدامة اإلمداد

● إعــداد كراســة الشــروط والمواصفــات الفنيــة لمشــروع )إدارة المخاطــر الشــاملة 	
لمواجهــة مخاطــر الميــاه علــى سلســلة اإلمــداد فــي قطــاع الميــاه بالمملكــة 

العربيــة الســعودية(.

تخطيط وحوكمة المياه المجددة

● تولــي أمانــة لجنــة تعظيــم االســتفادة مــن الميــاه المعالجــة، برئاســة معالــي وزيــر 	
البيئــة والميــاه والزراعــة، التــي عقــدت عــدة اجتماعــات و نتــج عنهــا عــدة قــرارات.

● إلــى 	 تولــي قيــادة الفريــق الفنــي لنقــل مهــام نقــل الميــاه المعالجــة وتوزيعهــا 
االســتخدامات. لجميــع  للــري  العامــة  المؤسســة 

● العمــل علــى اقتــراح نمــوذج عمــل تشــغيلي ومالــي يربــط جميــع األطــراف المعنيــة 	
بميــاه الصــرف الصحــي المعالجــة لمناقشــتها مــع لجنــة تعظيــم اســتخدام الميــاه 

المعالجــة.
● طــرح كراســة الشــروط والمواصفــات الفنيــة لمشــروع )تخطيــط العــرض والطلــب 	

علــى الميــاه المعالجــة حتــى عــام 2050(.

نظام المياه

الميــاه(  )نظــام  علــى  الموافقــة 
الــوزراء  مجلــس  بقــرار  الجديــد  
رقــم )710( بتاريــخ 9\11\1441هـــ 
الــذي يهــدف إلــى تقديــم مجموعة 
شــاملة مــن السياســات وإرســاء 
إطــار قانونــي وتشــريعي مناســب 

المائيــة. المــوارد  إلدارة 

ــا    	 ــا وحمايته ــاه وتنميته ــادر المي ــم مص تنظي
وتنظيــم  وإدارتهــا  اســتدامتها  وضمــان 
وبأوجــه  بهــا  المتعلقــة  والحقــوق  شــؤونها 

 . اســتخدامها 
بشــكل    	 الميــاه  إمــدادات  توفيــر  ضمــان 

عاليــة  وبجــودة  بــه،  وموثــوق  ونظيــف  آمــن 
العدالــة  تحقــق  معقولــة  تنافســية  وبأســعار 
ــاع  ــاركة القط ــزز مش ــتهلكين وتع ــن المس بي

للنظــام  الخاضعــة  األنشــطة  فــي  الخــاص 
حصـول كل شـخص علـى ميـاه نظيفـة وآمنـة    	

لتلبيـة  المعتمـدة  للمواصفـات  ومطابقـة 
العـدل  احتياجاتـه الطبيعيـة علـى أسـاس مـن 
المعتمـدة والبرامـج  والخطـط  للمعاييـر   وفقـًا 

ــا    	 ــي بم ــاع الزراع ــدادات للقط ــر إم ــان توفي ضم
ــاع. ــذا القط ــتدامة ه ــن اس يضم
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اللوائح التنظيمية إلدارة الموارد المائية

الالئحـــة  إعـــداد  مـــن  االنتهـــاء 
الميـــاه،  لنظـــام  التنفيذيـــة 
ـــي  ـــر والت ـــي الوزي ـــن معال ـــا م واعتماده
اللوائـــح  تطويـــر  خاللهـــا  مـــن  تـــم 
ومعاييـــر  والتراخيـــص  التنظيميـــة 

ة  د لجـــو ا

النظــام  تطبيــق  مــن  تمكــن  تنفيذيــة  لوائــح  
ــا. ــة تطبيقه ــام وآلي ــواد النظ ــل م ــح وتفص وتوض

دليل اإلجراءات واشتراطات وضوابط حفر 

اآلبار لجميع األغراض ولوائح المخالفات 

للنظام

لوائــح  تنفيذيــة تمّكــن مــن تطبيــق النظــام وتوضــح وتفصــل مــواد النظــام وآليــة 
تطبيقهــا.

مشروع تحصين وردم 2450 بئر في 

مختلف مناطق المملكة

بئــراً مكشــوفة فــي مختلــف مناطــق   )124( )2000( وتحصيــن  تــم تحصيــن وردم    
المملكــة ويعتبــر هــذا المشــروع مــن المشــاريع شــديدة األهمّيــة للحفــاظ علــى األرواح 
والممتلــكات وحمايــة الميــاه الجوفيــة مــن التلــوث علًمــا بــأن  تاريــخ بدايــة المشــروع  

11\1\2018م  وتاريــخ نهايــة المشــروع 11\1\2023م.

حوكمة وتنظيم أشياب )مناهل( المياه 

الصالحة وغير الصالحة للشرب

● وضع آلية جديدة تتضمن المسار اإلجرائي لمزاولة نشاط األشياب ) المناهل(.	
● ــة 	 ــر الصالح ــة وغي ــل( الصالح ــياب ) المناه ــاط األش ــم نش ــرار وزاري لتنظي ــدار ق إص

ــرب. للش
● إصــدار قــرار وزاري لتنظيــم نشــاط اإلشــياب ) المناهــل ( غيــر الصالحــة للشــرب 	

ومحــالت تقليــل الملوحــة .
● إعداد مسودة الالئحة التنظيمية لمناهل المياه غير الصالحة للشرب .	

برنامج بالغ :
 عدد البالغات الواردة )650( بالغ 

وعدد المخالفات الصادرة بحق مخالفي 
نظام المحافظة على مصادر المياه 

)281( قرار عقوبة، وإيقاع غرامات مالية 
بمبلغ قدره )8،689،500 ( ريال وذلك 
للمحافظة على مصادر المياه وضمان 

استدامتها

● الوقوف الميداني على موقع المخالفة وتحديد اإلحداثيات الجغرافية.	
● تحديد نوع المخالفة )حفر، وتعميق، وتنظيف(.	
● إعداد محضر ضبط المخالفة.	
● إعداد قائمة بأسماء المخالفين وقيمة كل مخالفة.	
● األثر/ المحافظة على مصادر المياه وضمان استدامتها.	

الوصف واألثرالمنجز

إصدار عدد )1362( رخصة إلكترونية 
لحفر بئر عبر موقع الوزارة، لمختلف 

األغراض،) 10(صناعي) 1039 (زراعي )27( 
بلدي ) 38( أخرى

وتم رفض ) 65(  طلب رخصة  لمخالفتها  
االشتراطات

● علــى 	 ــا  إلكترونّيً والموافقــة  المختلفــة  القطاعــات  فــي  المتزايــد  الطلــب  تلبيــة 
المصــدر المائــي، مــع مراعــاة المحافظــة علــى مصــادر الميــاه.

تراخيص مزاولة نشاط مقاولي حفر اآلبار 

لعام 2020م.

تم إصدار ) 72 ( ترخيص لمزاولة نشاط 

حفر اآلبار.

تم إلغاء عدد ) 12( ترخيص لمزاولة 

نشاط حفر اآلبار 

● ا.	 إصدار رخص مزاولة نشاط مقاولي حفر اآلبار ) األنبوبية، واليدوية( إلكترونّيً
● حصر معدات وأجهزة الحفر وتجميع بياناتها في قاعدة بيانات رئيسية.	

االنتهاء من تراخيص تصدير مياه 

الشرب المعبأة

● ــرب 	 ــاه ش ــر مي ــة تصدي ــدار رخص ــراءات إص ــات وإج ــداد متطلب ــن  إع ــاء م ــم االنته ت
معبــأة بمشــاركة الجهــات ذات العالقــة  واآلن يتــم اســتقبال طلبــات التصديــر، 
ــة  ــى  موافق ــول عل ــم الحص ــأة يت ــرب معب ــاه ش ــر مي ــة تصدي ــى رخص ــول عل وللحص
عــدد مــن الجهــات الحكوميــة مثــل الهيئــة العامــة للغــذاء والــدواء، وزارة الصناعــة 

ــة. ــاه والزراع ــة والمي ــة، وزارة البيئ ــروة المعدني والث
األثر:

 تنظيم عملية تصدير مياه الشرب المعبأة للحفاظ على الموارد المائية .    	
غيــر    	 الصــادرات  تنميــة  فــي  للمســاهمة  الخارجيــة  االســتثمارات  حجــم  زيــادة 

 . لنفطيــة ا
رفع مستوى التنافسية بين المصانع العاملة في السوق.   	
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التعاون مع الجهات الحكومية:

االنتهــاء مــن تنفيــذ حقــل آبــار مشــروع شــركة القديــة لالســتثمار، بطاقــة إنتاجيــة    	
تبلــغ )32( ألــف م3/يــوم.

)معــادن(    	 للفوســفات  الشــمال  وعــد  مشــروع  آبــار  حقــل  تنفيــذ  مــن  االنتهــاء 
م3/يــوم. ألــف   )92( تبلــغ  إنتاجيــة  بطاقــة  طريــف،  بمحافظــة 

ــر    	 ــركة البح ــع ش ــي موق ــة ف ــاه الجوفي ــادر المي ــم مص ــة وتقيي ــى دراس ــراف عل اإلش
ــر. األحم

ــر    	 ــريفين لتطوي ــن الش ــادم الحرمي ــروع خ ــاه لمش ــادر مي ــاد مص ــى إيج ــراف عل اإلش
ــة. ــق المملك ــف مناط ــي مختل ــة ف ــوزارة الداخلي ــة ل ــة التابع ــرات األمني المق

ــة    	 ــل الجوي ــك فيص ــة المل ــي كلّي ــور ف ــة المنج ــى طبق ــار عل ــر آب ــى حف ــراف عل اإلش
إنتاجيــة )7.200( م3/يــوم. بالمجمعــة بطاقــة 

ــف م3/   	 ــغ )10( أل ــة تبل ــة إنتاجي ــم بطاق ــة خري ــار روض ــل آب ــذ حق ــى تنفي ــراف عل اإلش
ــوم. ي

المنجزات خالل جائحة كورونا :

إعداد كراسة الشروط والمواصفات للعقود البديلة لمشاريع التشغيل وصيانة السدود.   	

الهيدرولوجيــة    	 والشــبكة  المراقبــة  آبــار  وصيانــة  لتشــغيل  اليوميــة  المتابعــة 

المملكــة. مناطــق  بجميــع  محطــة   )1064( وعددهــا 

االستمرار في إصدار النشرة اليومية لألمطار ومناسيب السدود في مناطق المملكة.   	

رفــع جميــع مســتحقات المقاوليــن وعددهــا )110( مســتخلص  بقيمــة )92.7( مليــون    	

ريــال .

االستمرار في اصدار رخص الحفر والخدمات االخرى    	

الوصف واألثرالمنجز

الرصد المائي :

ــالل    	 ــن خ ــيول، م ــات الس ــار وكمي ــدالت األمط ــي لمع ــي يوم ــد هيدرولوج ــراء رص إج
ــري  ــاس تج ــة قي ــا )513( محط ــعة عدده ــة موس ــة أرضي ــد هيدرولوجي ــبكة رص ش

ــة. ــق المملك ــة مناط ــي كاف ــاس لتغط ــة قي ــارب )650( محط ــا يق ــا لم زيادته
إجراء رصد يومي للتغير في مناسيب  المياه في )520( سد سطحي.    	
إجــراء رصــد شــهري للتغيــر فــي مســتويات الميــاه الجوفيــة مــن خــالل  )401( بئــر    	

مراقبــة علــى الطبقــات الرئيســية الحاملــة للميــاه وتجــري زيادتهــا لمــا يقــارب 
)650( بئــر.

بلــغ حجــم الهاطــل المطــري علــى المملكــة عــام 2020م )84( مليــار م3، مقارنــة    	
بمتوســط حجــم الهاطــل المطــري علــى المملكــة لســجل 50 عــام )146.5( مليــار 

م 3.
ــة    	 ــار م3، مقارن ــام 2020م )5.3( ملي ــة ع ــي المملك ــنوي ف ــيل الس ــم الس ــغ حج بل

ــار م3. ــام )7.9( ملي ــجل 50 ع ــة لس ــي المملك ــنوي ف ــيل الس ــم الس ــط حج بمتوس
ــة    	 ــم، مقارن ــام 2020م )82( مل ــة ع ــى المملك ــري عل ــل المط ــط الهاط ــغ متوس بل

بمتوســط الهاطــل المطــري علــى كامــل مســاحة المملكــة للخمســين ســنة 
الماضيــة )103( ملــم.

ص27 تحت الجدول

متوسط الهاطل المطري 

خالل الخمسين
سنة الســــابقة

خالل سنة

2020

82
ملم

103
ملم

متوسط الهاطل المطري 
على المملكه
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المياه السطحية : 

إدارة وتشغيل وصيانة )532( سد في مختلف مناطق المملكة.     	

إزالــة مــا يقــارب )3( مالييــن متــر مكعــب ســنوًيا مــن الرســوبيات المحمولــة بالســيول    	

والمتراكمــة فــي بحيــرات الســدود مــن خــالل عقــود تشــغيل وصيانــة الســدود. 

تصريــف مــا يقــارب )1.2( مليــار متــر مكعــب مــن ميــاه الســدود لرفــع منســوب    	

الميــاه الجوفيــة وتغذيــة آبــار المزارعيــن.

البــدء فــي إجــراء تجــارب حقــن ميــاه ســد الملــك فهــد علــى طــول امتــداد وادي    	

بيشــة لتعظيــم االســتفادة مــن ميــاه الســد. 

البدء في دراسة وتصميم سد وادي الليث بمنطقة مكة المكرمة.   	

يجــري حالًيــا تنفيــذ )31( ســد بســعة تخزينيــة تبلــغ )0.27( مليــار متــر مكعــب ليصــل عــدد    	

الســدود فــي المملكــة إلــى )563( ســد بطاقــة تخزينيــة تصــل إلــى )2.6( مليــار متــر مكعــب.

تســاهم الســدود القائمــة فــي توفيــر مــا يقــارب )700( ألــف م3/ يــوم مــن ميــاه    	

الشــرب إضافــة إلــى مســاهمتها فــي توفيــر الميــاه لألغــراض الزراعيــة ودرء مخاطــر 

ــات. ــيول والفيضان الس

المياه الجوفية : 

تســاهم الميــاه الجوفيــة فــي توفيــر ميــاه الشــرب بحوالــي )3( مالييــن متــر مكعــب،    	

وســيتم زيادتهــا إلــى )3.5( مالييــن م3 مــن خــالل )300( بئــر يجــري تنفيذهــا لتصــل 

مســاهمتها إلــى حوالــي )%40( مــن إجمالــي إمــداد ميــاه الشــرب فــي المملكــة.

تــم االنتهــاء مــن حفــر عــدد )139( بئــراً بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ )28( ألــف م3/ يــوم فــي    	

عــام 2020م.

الوصف واألثرالمنجز

بناء القدرات

الوصف:
● مرتبطــة 	 الميــاه  مجــال  فــي  والفنيــة  العلميــة  المحاضــرات  سلســلة  تقديــم   

. القــدرات  بنــاء  إطــار  تحــت  بالوكالــة،  القائمــة  باألعمــال 

األثر:
● المســاعدة فــي حــل المشــكالت التــي تعــرض علــى الــوزارة بأســلوب علمــي وعملــي 	

بمــا ينعكــس علــى تحســين جــودة العمــل المقــدم.
● النظــري 	 المســار  بيــن  يجمــع  بأســلوب  القــدرات  وبنــاء  القطــاع  كفــاءة  رفــع 

العمــل. رأس  علــى  القــدرات  وبنــاء  رفــع  فــي  يســهم  بمــا  والتطبيقــي 
● التعــرف علــى التقــدم العلمــي والعملــي المحــرز فــي مجــال إدارة المــوارد المائيــة فــي 	

المناطــق الجافــة.

استراتيجية األبحاث المائية في 
المملكة

الوصف:
ــك  ــع البن ــاون م ــة، بالتع ــي المملك ــي ف ــث العلم ــات البح ــن أولوي ــل ع ــة  عم ــد ورش  عق
الدولــي، وبمشــاركة  مــن الجامعــات والمراكــز البحثيــة ومســؤولين مــن وزارة التعليــم 
ــا وزارة  ــي نفذته ــة الت ــات المائي ــتعراض الدراس ــات، واس ــف الجه ــن مختل ــركاء م والش

البيئــة والميــاه والزراعــة.

األثر:
● إطــالع الجهــات المشــاركة فــي ورشــة العمــل علــى الدراســات المائيــة التــي نفذتهــا 	

الــوزارة.
● االحتياجــات 	 يخــدم  لمــا  وتوجيههــا  بالميــاه،  المتعلقــة  األبحــاث  دفــة  قيــادة 

البحثيــة عــن الميــاه فــي المملكــة للخــروج بنتائــج ملموســة علــى المــدى القريــب 
والمتوســط.

● تحديد األولويات البحثية في مجال المياه.	
● اقتراح خطة للبحث العلمي في مجال المياه.	
● ــة 	 ــي، ورؤي ــول الوطن ــج التح ــاه، وبرنام ــة للمي ــتراتيجية الوطني ــج االس ــل برام تفعي

ــات البحثيــة المائيــة فــي المملكــة. 2030 فــي األولوي
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مسار المياه في مجموعة العشرين

الوصف:
● تمثيل وزارة البيئة والمياه والزراعة في فريق المياه ضمن مجموعة العشرين.	
● إعداد ورقة سياسات المياه حول اإلدارة المرنة والمستدامة لقطاع المياه.	
● الميــاه. 	 مجــال  فــي  الممارســات  ألفضــل  إلكترونيــة  منصــة  إنشــاء   اقتــراح 

)والتي وافق عليها المقام السامي(.
● ــدول 	 ــاه ب ــال المي ــي مج ــن ف ــع المختصي ــة م ــات الجانبي ــن المناقش ــد م ــد العدي عق

مجموعــة العشــرين.

األثر:
● الدولــي ووضــع بصمــة 	 الميــاه علــى المســتوى  التفاعــل والتنســيق مــع قضايــا   

العشــرين. مجموعــة  مواضيــع  علــى  الحديــث  المجــال  هــذا  فــي  المملكــة 
● ــي، 	 ــتوى الدول ــى المس ــل عل ــي العم ــتقباًل ف ــاهمة مس ــة للمس ــوادر الوكال ــداد  ك إع

ــرين. ــة العش ــن مجموع ــاه ضم ــف المي ــة مل ــم لمتابع وتجهيزه

التعاون والتمثيل الدولي

● الوصــف: تمثيــل الــوزارة فــي جميــع اللجــان المشــتركة فــي مجــال الميــاه، وإعــداد 	
مذكــرات تفاهــم فــي مجــال الميــاه مــع الــدول الصديقــة، حيــث تــم توقيــع عــدد مــن 

مذكــرات التفاهــم فــي هــذا المجــال مــع المجــر وســنغافورة. 

األثر:
● نقل وتوطين التقنيه والمعرفه 	
● فتح مجاالت لالستثمار بين الجانبين.	
● التعاون في مجال الدراسات واألبحاث المائية.	

الوصف:
● ضمــن 	 الميــاه  فــي  المتخصصــة  اللجــان  مــن  العديــد  فــي  المملكــة  تمثيــل   

ــاون  ــة التع ــاو، ومنظم ــكو، والف ــل اليونس ــال، مث ــاط اتص ــة كنق ــات الدولي المنظم
التعــاون. مجلــس  ولجــان  للميــاه،  العربــي  والمجلــس  اإلســالمي، 

األثر:
● تمثيل مصالح المملكة بالمقام األول.	
● المشاركة الفاعلة على المستوى اإلقليمي والدولي 	
● تبــادل الخبــرات والمعرفــة، وإمكانيــة تطبيقهــا، علــى ســبيل المثــال معرفــة مــدى 	

التأثــر بجائحــة كرونــا.

الوصف واألثرالمنجز

النشر العلمي

الوصف:
●  نشر العديد من األوراق العلمية  ومنها:	

● رســم خرائــط بضــخ الميــاه الجوفيــة مــن قبــل الزراعــة المرويــة: البيانــات الضخمــة 	
وبنــاء النمــاذج العكســية ومنهجيــة دمــج نمــوذج القمــر االصطناعــي.

● الدوافع والتحديات التي تواجه إصالح تعرفة المياه في المملكة العربية السعودية.	
● التعــاون 	 مجلــس  دول  فــي  إلكترونّيــًا  النفايــات  تدويــر  إلعــادة  المتاحــة  اإلمكانيــات 

واقتصــادي. بيئــي  تحليــل  الخليجــي: 
● احتياجات التعدين للمياه في المملكة العربية السعودية: نظرة عامة.	
● ــة 	 ــة العربي ــي المملك ــام ف ــلوك الع ــة والس ــن السياس ــة بي ــاه - مقارن ــة المي ــم قيم فه

ــدا. ــعودية وإيرلن الس
● العربيــة 	 المملكــة  فــي  األرضيــة  الحراريــة  للطاقــة  والفنيــة  االقتصاديــة  اإلمكانــات 

الســعودية.
● إدارة النفايــات البلديــة الصلبــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية: العوامــل الدافعــة 	

لتطبيــق نهــج اقتصــادي شــامل.

األثر:
●  إبــراز دور الوكالــة العلمــي مــن خــالل النشــر في أرقــى المجالت العلميــة المتخصصة 	

والمســاهمة فــي إثــراء الجانــب العلمــي والمعرفــي وتوفيــر مراجــع بحثيــة للباحثيــن 
فــي بعــض الجوانــب التخصصية.
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الدراسات المائية

الوصف:
● االنتهــاء مــن اإلجــراءات النظاميــة لتنفيــذ دراســة المصــادر المائيــة الســطحية 	

ــدة. ــة بري ــي مدين ــطحية ف ــت الس وتح
● الســابق 	  ( للميــاه  الحالمــه  الطبقــات  فــي  الميــاه  مــوارد  درســات  مــن  االنتهــاء 

اســتكمال  الخالــي(كان  الربــع  الرضمه:منطقــه  :ام  :الوجيد:المنجور:الوســيع 
دراســه تقيــم مــوارد الميــاه فــي الحــرات واالوديــة الشــرقيه مــن الــدرع العربــي 

ريــال )800(مليــون  بلــغ مجموعهــا حوالــي  بتكالــف 
● االنتهاء من دراسه وتصنيف الدخول في المملكه 	

الوصف واألثرالمنجز

تنظيم المؤتمرات

الوصف:
●  بعــد نجــاح المنتــدى األول 2019م الــذي حظــي، بإشــادة مــن مجلــس الــوزراء، تعتــزم 	

الــوزارة تنظيــم )منتــدى الميــاه الســعودي 2020( فــي شــهر فبرايــر2021م للمــرة 
الثانيــة كمنتــدى للميــاه يشــكل منصــة يمكــن توظيفهــا لخدمــة قطــاع الميــاه فــي 
المملكــة، ليســلط الضــوء علــى الجهــود المبذولــة والتوجهــات المســتقبلية ضمــن 
ــدى  ــى المنت ــراف عل ــي دور اإلش ــز الوطن ــب المرك ــث يلع ــة 2030 م، حي ــة المملك رؤي
التنظيميــة، وتقديــم الدعــم ألعمــال  اللجنــة  اللجــان مــن خــالل  ومتابعــة عمــل 

ــدى. ــم المنت تنظي

األثر:
●  إيجاد فرص لالستثمار في قطاع المياه بالمملكة.	
● زيادة المحتوى المحلي.	
●  توطين التقنية.	
● تعزيز البحث العلمي في مجاالت المياه وآفاق االستراتيجية الوطنية للمياه.	
● تنظيم فعاليات وأنشطة اجتماعية بمختلف مناطق المملكة.	

الوصف
● المشاركة في تنظيم مؤتمر الخليج الرابع عشر للمياه.	

الوصف:
●  المشــاركة فــي تنظيــم مجلــس جائــزة األميــر ســلطان بــن عبدالعزيــز العالميــة 	

للميــاه فــي دورتهــا التاســعة.

األثر
● ــز ذات 	 تســليط الضــوء علــى  دور الــوزارة ومســاهمتها ودعمهــا للمؤتمــرات والجوائ

العالقــة بالميــاه.

كافه الفئات من المواطنين 
والمقيمين
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نقل االختصاصات المنقولة من 
وزارة الشؤون البلدية والقروية

تمـــت المشـــاركة فـــي أعمـــال اللجنـــة اإلشـــرافية العليـــا وفريـــق الدعـــم 
والتمكيـــن لنقـــل 

بعــــض االختصاصــــات مــــن وزارة الشــــؤون البلديــــة والقرويــــة إلــــى وزارة 
ــاه  ــة والميــ البيئــ

والزراعـة ومراجعـة التقاريـر الفنيـة وتـم االتفـاق علـى أن تقـوم الـوزارة بـــ:

	1   اإلشراف على إنشاء وتشغيل السدود داخل وخارج النطاق العمراني ..
	1   اإلشراف على مشاريع وبرامج درء أخطار السيول خارج النطاق العمراني ..
	1   اإلشـراف علـى أشـياب الميـاه داخـل وخـارج المـدن والمحافظـات والمراكـز، تمـت .

مراجعــــة الدراســــة المعماريــــة والــــدروس المســــتفادة مــــن أفضــــل الممارســــات 
ــات  ــع مرئيــ ــة وتــــم وضــــ ــات المنقولــ ــغيلية اللختصاصــ ــاذج التشــ وتصميــــم النمــ

تتعلـــق بــ: 
● وضع معايير جودة مياه الشرب والرقابة عليها.	
● تنقـل مسـئولية التخطيـط وصياغـة السياسـات والتنظيـم والتشـريع والرقابـة  علـى 	

أشـــياب الميـــاه ألغـــراض الـــري العـــام والخـــاص ونقـــل وتوزيـــع ميـــاه الصـــرف  الصحــي 
إلــى المؤسســة العامــة للــري فــي حيــن تبقــى مســؤولية الوكالــة فــي  أشـياب ميـاه 

اآلبـار غيـــر الصالحـة للشـرب.
●  أضافــــة أشــــياب الميــــاه المســــتخدمة ألغــــراض ســــوى الــــري إلــــى شــــركة الميــــاه  	

الوطنيـــة فـــي مرحلـــة مـــا قبـــل التخصيــص علـــى أن تنقــل إلـــى الــوزارة بعـــد خصخصــة  
الشـــركة وتمنـــح الشـــركة رخصـــة واحـــدة مـــن منظـــم الخدمـــة بالــوزارة إللشـــراف 
علــــى جميــــع األشــــياب الصالحــــة للشــــرب والتــــي ســــتقوم بأبــــرام اتفاقيــــات مــــع ً 

أشـــياب القطـــاع الخـــاص وفقـــا لخطـــة العـــرض والطلـــب للميـــاه .

الوصف واألثرالمنجز

برنامج الوعي المائي نفذ:
توعويــه  حمــالت  اطــالق  تــم 

: الوعــي  برنامــج  ضمــن 
● )مســابقة 	 حياتنــا  مياهنــا  حملــة 

حياتنــا  إلــى رفــع الوعــي واالســتفادة 
مــن القــدرات اإلبداعيــة  لــدى طــالب 
الجامعــات  واســتهدفت قرابــة  40 
ألــف طالــب ، قيمــة الجوائــز تقــدر ب 

ــال (. ــف ري 200 أل
● حيــاة 	 )حملــة  الباقــي  فــي  حملــة 

تهــدف إلــى االســتفادة مــن المتبقــي 
مــن المــاء فــي علــب الميــاه المعبأة 
مجــاالت  فــي  اســتخدامها  وإعــادة 
مختلفــة، موجهــة لكافــة أطيــاف 
مواقــع  علــى  اســتخدم  المجتمــع 
التواصــل االجتماعــي مثــل حســاب 
واس  وحســاب  المائــي  الوعــي 
مــن  ومجموعــة  الــوزارة  وحســاب 
والفعاليــات  اإللكترونيــة  الصحــف 
وصــل  حيــث  بالــوزارة  الخاصــة 
ألــف (. إلــى أكثــر مــن  )500  التفاعــل 

الوصف:
 تمــت موافقــة معالــي الوزيــر علــى بــدء تنفيــذ )برنامــج الوعــي المائــي( لزيــادة المســتوى 

المعرفــي بالميــاه وبنــاء عالقــات تعــاون مــع الجهــات ذات العالقــة إلطــالق حمــالت 

التوعويــة  الحمــالت  مــن  مجموعــة  البرنامــج  هــذا  يتضمــن  وتثقيفيــة.  توعويــة 

ومجموعــة مــن األنشــطة المجتمعيــة المائيــة. 

األثر:
 مجتمــع واعــي بحلــول عــام 2030م يتعامــل مــع مــوارد الميــاه بطرق تضمن االســتدامة 

فــي هــذا المــورد ويحافــظ عليهــا ويســهم فــي رفــع كفــاءة اســتخدامها بمــا ينعكــس 

علــى التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئــة.
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نقل االختصاصات المنقولة من 
وزارة الشؤون البلدية والقروية

 تمــت المشــاركة فــي أعمــال اللجنــة  اإلشــرافية العليــا وفريــق الدعــم والتمكيــن لنقــل 

بعــض االختصاصــات مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إلــى وزارة البيئــة والميــاه 

والزراعــة ومراجعــة التقاريــر الفنيــة وتــم االتفــاق علــى أن تقــوم الــوزارة بــــ:

اإلشراف على إنشاء وتشغيل السدود داخل وخارج النطاق العمراني .   	

اإلشراف على مشاريع وبرامج درء أخطار السيول خارج النطاق العمراني .   	

اإلشــراف علــى أشــياب الميــاه داخــل وخــارج المــدن والمحافظــات والمراكــز، تمــت    	

الممارســات  أفضــل  مــن  المســتفادة  والــدروس  المعماريــة  الدراســة  مراجعــة 

مرئيــات  وضــــع  وتــم  المنقولــة  لالختصاصــات  التشــغيلية  النمــاذج  وتصميــم 

تتعلــق بـــ: 
● وضع معايير جودة مياه الشرب والرقابة عليها.	

● تنقــل مســئولية التخطيــط وصياغــة السياســات والتنظيــم والتشــريع والرقابــة 	

علــى أشــياب الميــاه ألغــراض الــري العــام والخــاص ونقــل وتوزيــع ميــاه الصــرف 

الصحــي  إلــى المؤسســة العامــة للــري فــي حيــن تبقــى مســؤولية الوكالــة فــي 

أشــياب ميــاه اآلبــار غيــر الصالحــة للشــرب.

● إضافــة أشــياب الميــاه المســتخدمة ألغــراض ســوى الــري إلــى شــركة الميــاه 	

الوطنيــة فــي مرحلــة مــا قبــل التخصيص علــى أن تنقل إلــى الوزارة بعــد خصخصة 

الشــركة وتمنــح الشــركة رخصــة واحــدة مــن منظــم الخدمــة بالوزارة لإلشــراف 

علــى جميــع األشــياب الصالحــة للشــرب والتــي ســتقوم بأبــرام اتفاقيــات مــع 

أشــياب القطــاع الخــاص وفًقــا لخطــة العــرض والطلــب للميــاه  .

الوصف واألثرالمنجز

مبادرة تنظيم مياه اآلبار:
 تتضمن المبادرة مجموعة من المشاريع ذات األهمية والتي حققت تقدمًا في نسبة 

اإلنجاز بالمشاريع التالية : 
مشــروع تركيــب عــدادات قيــاس اســتهالك ميــاه اآلبــار فــي القطاعــات الزراعيــة والصناعيــة    	

ــة.)34%(. والتجاري
مشروع دراسة تحديد مستوى االستهالك الرشيد في القطاعات الزراعية )25 %( .   	
مشــروع اإلشــراف علــى تصميــم وتنفيــذ النظــام اإللكترونــي المركــزي للميــاه ونقــل البيانات    	

وتركيــب عــدادات في كافــة الفطاعــات المســتهدفة )10%(.

علمًا بأنه تم االنتهاء من المعالم التالية في المبادرة:
إعداد كراسة المواصفات المناسبة لعدادات قياس االستهالك.   	
حصــر عــدد اآلبــار التابعــة للشــركات الزراعيــة والمشــاريع الكبيــرة المســتهدفة، وآبــار المــدن    	

الصناعيــة والشــركات الصناعيــة الكبــرى.
تعميد الشركات الزراعية والمشاريع الكبيرة بتركيب العدادات على آبارها.   	
تنفيذ ورشة عمل للمبادرة وتركيب العدادات على آبار القطاعات المستهدفة.   	
الطلب من الجهات المسؤولة في المدن الصناعية تركيب العدادات المطلوبة.   	
المائــي    	 االســتهالك  قيــاس  عــدادات  تركيــب  مــن  للتحقــق  الميدانيــة  بالزيــارات  القيــام 

المســتهدفة. الكبيــرة  الزراعيــة  والمشــاريع  للشــركات 
اإللكترونــي    	 النظــام  لتصميــم  اإلشــراف  لمشــروع  والمواصفــات  الشــروط  طرحكراســة 

الخاصــة. المــزارع  البيانــات وتركيــب عــدادات  المركــزي للميــاه ونقــل 
طــرح كراســة الشــروط والمواصفــات لدراســة تحديــد مســتوى االســتهالك الرشــيد وتحديــد    	

تعرفــة لالســتهالك الزائــد للميــاه فــي القطاعــات الزراعيــة.
ترســية مشــروع اإلشــراف علــى تصميــم وتنفيــذ نظــام إلكترونــي مركــزي لقيــاس وتحليــل    	

والصناعيــة  الزراعيــة  القطاعــات  عــدادات  تركيــب  علــى  واإلشــراف  االســتهالك  مســتوى 
المســتهدفة. والتجاريــة 

اإللكترونــي    		 النظــام  وتنفيــذ  تصميــم  علــى  اإلشــراف  لمشــروع  االستشــاري  مــع  التعاقــد 
الزراعيــة  القطاعــات  عــدادات  تركيــب  علــى  واإلشــراف  البيانــات  ونقــل  للميــاه  المركــزي 

. المســتهدفة  والتجاريــة  والصناعيــة 
إعــداد كراســة الشــروط والمواصفــات لدراســة تحديــد مســتوى االســتهالك الرشــيد وتحديــد    		

تعرفــة لالســتهالك الزائــد للميــاه فــي القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة.

اآلبــار  ميــاه  تنظيــم  مبــادرة 
عــدادات  تركيــب  إلــى  تهــدف 
اآلبــار  ميــاه  اســتهالك  قيــاس 
المهجــور  وردم  المســتخدمة 
نظــام  واســتخدام  منهــا 
للميــاه  مركــزي  إلكترونــي 
االســتهالك  مســتوى  لقيــاس 
بدراســة  ومقارنتــه  الفعلــي 
وتحديــد  الرشــيد  االســتهالك 
تعرفــة مــا يزيــد عنــه وتطويــر 
واإلجــراءات  النمــاذج  منهجيــة 
أعمــال  وأتمتــة  والعمليــات 
اإلدارة العامــة لتنظيــم الميــاه .
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مبادرة سقيا البادية :
 المبــادرة مســتمرة فــي تقــدم مســتمر فيمــا يتعلــق باآلبــار، حيــث أنــه تــم االنتهــاء مــن 
ــازان،  ــل، ج ــمالية، حائ ــدود الش ــق  )الح ــي مناط ــة ف ــقيا البادي ــار لس ــز )4( آب ــر وتجهي حف

عســير( بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ )2500(م3/ يــوم.

مبــادرة ســقيا الباديــة تهــدف إلــى 
حفــر اآلبــار لتلبيــة احتياجــات ميــاه 
لمــوارد  الباديــة  وســقيا  الشــرب 
الحدوديــة  والمناطــق  الباديــة 
آبــار  بإقامــة  النائيــة  والمناطــق 
وأشــياب  ومضخــات  وخزانــات 

. تشــغيلها و

مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي لبناء القدرات:
المشاركة في أعمال االستراتيجية الوطنية للمياه.   	
المشاركة في أعمال نظم المياه وتابه اللوائح التنفيذيه .   	
عقد عدة دورات تدريبية ودورة لغة انجليزية لموظفي وكالة المياه.   	
عقد عدة ورش عمل لبناء القدرات.   	
التدريب وبناء القدرات من خالل العمل التطبيقي والزيارات الميدانية.   	
المساهمة في الدراسات التابعة لوكالة المياه واعداد تقارير فنيه عن الوضع المائي    	
المشاركة في التخطيط للعرض والطلب.   	
المشاركة في إعداد الورقة الخاصة بالمياه في مجموعة العشرين .   	
إنشاء معمل النمذجة والتقييم المائي.   	
المشــاركه فــي االنشــطه والمؤتمــرات لمشــاركه فــي تنظيــم منتــدى الميــاه الســعودي    		

ويــوم الميــاه العربــي

الوصف واألثر:
المتحــدة  األمــم  برنامــج  يهــدف   
القــدرات  وبنــاء  لتعزيــز  اإلنمائــي 
وكالــة  فــي  والتنظيميــة  الفنيــة 
ــب  ــالل تدري ــن خ ــوزارة م ــاه بال المي
وابتعــاث موظفــي الوكالــة وتوفيــر 
ــروع  ــدى المش ــن ل ــراء العاملي الخب
فــي مختلــف التخصصــات باإلضافــة 
األخــرى  المشــروع  أهــداف  إلــى 
ويشــكل البرنامــج إضافــة نوعيــة 

للــوزارة.

برنامج سقاية:
تأســيس مؤسســه ســقايه االهليــه التــي تتطلــع الــى تفعيــل دور القطــاع غيــر الربحــي فــي التنميــه وتنظيــم واســتقاله تبرعات ومســاهمات 
ــق  ــف مناط ــي  مختل ــقيا ف ــاه الس ــن مي ــي تأمي ــجيعهم ف ــنين وتش ــال للمحس ــح المج ــر وفت ــى الخي ــن وفاعل ــاص و المواطني ــاع الخ القط

المملكــه  وحســب مواصفــات الــوزاره وتحــت اشــرافها لضمــان اســتدامتها وتهــدف المؤسســه الــي

تنظيم مشاريع السقيا وايجاد بيئه مناسبه القامتها . 1
سقيا القرى والهجر وموارد الباديه والمواقع التي لم تصلها الخدمات . 2
توسيع مجال التبرع لسقيا الماء. 3
المساهمه في تحقيق رؤيه المملكه 2030 وبرنامج التحويل الوطني 2020 وتنميه القطاع الثالث. 4

االنشطه التي تستهدف مؤسسه سقايه االهليه )غير ربحيه(هي 

حفر االبار االنبوبيه واليدويه  . 1
توريد وتركيب المضخات على االبار واقامه خزانات مياه واشياب ووحدات شرب . 2
اقامه محطات تحليه مصغره . 3
ربط االبار التدعيميه )المشاريع المياه القائمه ( بخزان تلك الناقالت . 4
 تشغيل هذه المشاريع من ايردات المؤسسه االهليه متى مادعت الحاجه . 5
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رضا العمالء

الشكاوى

العدادات الذكية

كميات اإلمداد

جودة المياه

الخزن االستراتيجي

تغطية المياه

تغطية الصرف

اإليرادات

التحصيل

 المياه المعالجة
اإلجمالية

 المياه المعالجة
ثالثيا

فاقد المياه

رضا الموظفين

مالحظات201620192020المؤشر

مؤشر رضا العمالء

عدد الشكاوى المستلمة

عدد العدادات الذكية )ألف(

متوسط كميات إمداد المياه 
اليومي مليون م3/يوم

نسبة االلتزام بجودة المياه

الخزن االستراتيجي )مليون م3(
)السعة التصميمية(

نسبة تغطية المياه

نسبة تغطية الصرف الصحي

صافي اإليرادات السنوية
)مليار ريال سعودي(

التحصيل )مليار ريال سعودي(

المياه المعالجة اإلجمالية / 
مليون م3 باليوم

نسبة المياه المعالجة ثالثيًا

نسبة فاقد المياه

مؤشر رضا الموظفين

ارتفــاع النســبة للوحــدات مــن %57  الــى 59% 
 58% الــى   61% و انخفــاض المديريــات مــن 

ــارات( ــار لالستش ــركة كانت )ش

مــن  المرتفعــة  الفواتيــر  شــكاوى  نســبة 
ــكاوى  ــبة ش ــدرة %1.72 ونس ــر المص الفواتي
االنقطاعــات %8.5 مــن اجمالــي عــدد العمــالء

وصلــت اعلــى كميــة امــداد الــى 10.3  مليــون 
م3/يــوم

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

ال يوجد

تحســين نوعيــة الميــاه فــي القطــاع الغربــي و 
الشــرقي و دخــول محطــات انتــاج جديــدة

خاضعــة  و  تقديريــة   2020 لعــام  اإليــرادات 
)بلغــت  المالــي  اإلقفــال  حســب  للتغييــر 

) ريــال  مليــار   1.36 التســويات 

ــي 2019  ــة لعام ــويات الحكومي ــاملة التس ش
و 2020م  بلغــت التســويات الحكوميــة 2.5 

مليــار ريــال مــن اصــل 6.9 مليــار

وصلــت اعلــى كميــة امــداد الــى 5.16  مليــون 
م3 / يــوم

فــي  ثالثيــا  معالجــة  نســبة  اعلــى  وصلــت 
82.5% لتصبــح  2020م  ديســمبر  شــهر 

  2020 نوفمبــر  نهايــة  حتــى  الميــاه  *فاقــد 
40.12% التســويات  مــع  الرقــم  ويبلــغ 

تعامــل  بســبب  كان  االرتفــاع  أســباب  ابــرز 
الجائحــة اثنــاء  الموظفيــن  مــع  الشــركة 

N/A

N/A

116

8.7

N/A

11.7

78%

52%

4.77

1.98

4.10

64%

N/A

N/A

59%

721,285

1,900

9.6

95.67%*

18.48

82.69%

56.65%

6.14

5.72

4.94

74.8%

40.8%

64%

59%

643,097

2,043

9.9

96.77%

19.01

83.88%

58.13%

5.99

6.92

5.11

79.38%

*39.03%

66%

أهم إنجازات المؤشرات )2020-2019(

عدد العمالء

العدادات الذكية

إصدار الفواتير

 االلتزام الشهري
في اإلصدار

القراءات الفعلية

201620192020المؤشر

عدد العمالء )الحسابات 
النشطة( )الف(

عدد العدادات الذكية
)ألف(

عدد الفواتير المصدرة
)مليون(

نسبة االلتزام الشهري
 في الفوترة

نسبة الفوترة بناء على 
قراءات فعلية

)حسب نهاية العام(

862

89

0.40

N/A

N/A

1,177

1,116

11.50

83.2%

58.17%

1,178

1,228

13.11

97.23%

87.56%

1,657

116

2.65

N/A

N/A

2,020

1,900

21.43

89.7%

73.19%

2,046

2,043

23.42

98.01%

90.41%

االستمرار في تحسين أداء الفوترة والتميز في القراءة واإلصدار

نمو الفواتير المصدرة من 2.65 مليون فاتورة عام 2017 الى أكثر من 23 مليون فاتورة عام 
2020م و التحسن في القراءات الفعلية وصوال الى %90 في ديسمبر 2020م مقارنة بأقل 
من %70 عام 2018م )يمثل الرقم %84.42 متوسط القراءات الفعلية خالل العام 2020م (

التركيز على العميل

795

27

2.25

22%

60%

843

784

9.93

98.6%

90.54%

869

815

10.31

99.06%

94.22%

ل
التركيز على العمي

المديريات

وحدات األعمال
)الرياض جدة، مكة والطائف(

اإلجمالي
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المؤشر

المؤشر

2016

2016

2019

2019

2020

2020

شكاوى الفواتير

إجمالي الفواتير المصدرة 
)مليون(

شكاوى نقص اإلمداد

الشكاوى األخرى

اإلجمالي

 N/A

 N/A

 N/A

N/A

 144,459

42,208

139,920

326,587

202,873

63,195

 14,596 

280,664

 N/A

2.65

 N/A

 N/A

N/A

 342,602

21.43

195,909

182,774

721,285

404,261

23.42

174,807

64,029

643,097

االستمرار في تحسين إدارة شكاوى العمالء

• مالحظــة ان بيانــات 2019 للمديريــات غيــر دقيقــة نظــرًا الندمــاج المديريــات فــي أوقــات 	
مختلفــة وتزويــد البيانــات كان يتــم بشــكل يــدوي .

• االعتــراض 	  ، الميــاه  جــودة  علــى  )االعتــراض  تشــمل:  األخــرى  الشــكاوى  مالحظــة: 
علــى جــودة الخدمــة، شــكوى علــى ســلوك موظــف، شــكوى صهريــج، االعتــراض علــى 
رســوم التوصيلــة، االعتــراض علــى مخالفــات، تلفيــات ملكّيــة خاصــة ، شــكوى عامــة(. 
وتــم تحويــل ارقــام االعتــراض التــي كانــت ضمــن شــكاوى الفواتيــر فــي عــام 2019م الــى 

الشــكاوى االخــرى.

انخفــاض ملحــوظ فــي عــدد 
مســتوى  علــى  الشــكاوى 
القطــاع بالرغــم مــن ارتفــاع 
الفواتيــر  شــكاوى  عــدد 
الشــكاوى  نســبة  )تمثــل 
بســبب ارتفــاع الفواتيــر مــن 
اجمالــي الفواتيــر المصــدرة 

.)  1.72%

فــي  كبيــر  انخفــاض  و 
فيمــا  األعمــال  وحــدات 
نقــص  شــكاوى  يخــص 
شــكاوى  )تمثــل  اإلمــداد 
نقــص  بســبب  العمــالء 
%8.5 مــن اجمالــي  اإلمــداد 

العمــالء(. عــدد 

التركيز على العميل

 N/A

 N/A

 N/A

 N/A

 198,143

153,701

 42,854 

394,698

201,388

111,612

49,433

362,433

ل
التركيز على العمي

المديريات

وحدات األعمال
)الرياض جدة، مكة والطائف(

اإلجمالي

كميات اإلمداد

الخزن االستراتيجي

ساعات الضخ

التوصيالت

201620192020المؤشر

متوسط كميات إمداد المياه 
اليومي مليون م3/يوم

الخزن االستراتيجي 
)مليون م3(

)السعة التصميمية(

ساعات الضخ ساعة/يوم

عدد توصيالت المياه 
)مليون(

عدد توصيالت الصرف 
الصحي )مليون(

4.4

-

-

1.235

0.705

4.9

5.49

18.05

1.415

0.804

5.1

5.93

19.30

1.463

0.836

8.7

11.5

-

2.037

1.29

9.6

18.48

18.04

2.262

1.459

9.9

19.01

19.39

2.334

1.520

االستمرار في تحسين إمداد المياه 

• وصلت الشركة ألعلى عدد ساعات ضخ 19.82 ساعة في اليوم خالل عام 2020م .	
• أعلــى كميــات إلمــداد الميــاه فــي شــهري يوليــو و ســبتمبر 2020م بلغــت تقريبــا 10.3 مليــون 	

م3 فــي اليــوم.

التركيز على العميل

4.3

-

10.5

0.802

0.585

843

12.99

18.02

0.847

0.655

4.8

13.08

19.52

0.871

0.684

ل
التركيز على العمي

المديريات

وحدات األعمال
)الرياض جدة، مكة والطائف(

اإلجمالي
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مدد االيصال

التغطية

201620192020المؤشر

مدة االيصال لخدمة المياه 
)يوم(

مدة االيصال لخدمة الصرف 
الصحي )يوم(

تغطية المياه

التغطية صرف صحي

70.46%

46.47%

18.4

29.6

74.59%

48.09%

18.6

24.7

76.06%

49.26%

49

60

78.00%

52.00%

20.1

26.2

82.69%

56.65%

21.5

23.2

83.88%

58.13%

االستمرار في تحسين مدة إيصال خدمات المياه والصرف الصحي

بالرغــم مــن ارتفاعهــا مقارنــة بعــام 2019م ، اال ان مــدد اإليصــال للميــاه و الصــرف حققــت 
أرقامــا قياســيه بعــد حيــث وصلــت الــى 21 يــوم و 23 يــوم للميــاه و الصــرف علــى التوالــي بعــد ان 
كانــت 49 و 60 يــوم علــى التوالــي عــام 2016م و حققــت أرقامــا افضــل مــن المســتهدفات التــي 

وضعــت مــن قبــل مســتهدفات االســتراتيجية الوطنيــة للميــاه .

التركيز على العميل

88.00%

56.00%

23.5

22.3

93.25%

71.26%

25.1

20.5

93.98%

73.45%

ل
التركيز على العمي

المديريات

وحدات األعمال
)الرياض جدة، مكة والطائف(

اإلجمالي

اإليرادات

اإليرادات

اإليرادات

اإليرادات

201620192020المؤشر
1,636المديريات

0,477

-

-

2,748

1,312

-

-

2,408

1,575

-

-

4,774

1,977

-

-

6,135

5,719

399

399

5,987

6,917

339.7

339.7

• انخفاض في قيمة المخزون لوحدات األعمال بحوالي 15%.	
• ارتفــاع التحصيــل شــامال التســويات الحكوميــة لوحــدات األعمــال بأكثــر مــن %20 بالرغــم 	

مــن انخفــاض التحصيــل فــي المديريــات.
• كذلــك ألول مــرة فــي تاريــخ الشــركة تعتمــد مبالــغ مــن اإليــرادات لدعــم المشــاريع الحرجــة 	

بحوالــي 584 مليــون ريــال ســعودي.
• بيانات االيرادات بشكل عام خاضعة للمراجعة والتعديل.	

االستدامة المالية

3,138

1,500

392

392

3,387

4,407

399

399

3,579

5,342

339.7

339.7

ستدامة المالية
اال

المديريات

وحدات األعمال
)الرياض جدة، مكة والطائف(

اإلجمالي

وحدات األعمال

وحدات األعمال

وحدات األعمال

وحدات األعمال

اإلجمالي )مليار ريال(

اإلجمالي )مليار ريال(

اإلجمالي )مليار ريال(

اإلجمالي )مليار ريال(
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201620192020المؤشر

عدد مرامي الصرف الصحي

المياه المعالجة اإلجمالية / 
مليون م3 باليوم

المياه المعالجة ثالثيًا

المياه غير المعالجة من 
المياه المجمعة

163

1.95

49%

-

80

2.29

65.5%

0.15%

36

2.38

69.87%

0.07%

163

4.10

64%

14%

80

4.94

74.8%

1.67%

80

5.11

79.38%

2.16%

• لقد تم اقفال اكثر من 120 مرمى صرف صحي منذ عام 2016.	
• ــو 2020م حيــث 	 ــاه صــرف معالجــة فــي شــهر ماي وصلــت الشــركة ألفضــل كميــات مي

ــوم. بلغــت 5.16 مليــون م3 فــي الي
• وصلــت الشــركة ألفضــل نســبة كميــات ميــاه صــرف معالجــة ثالثيــا فــي شــهر ديســمبر 	

2020م حيــث بلغــت نســبة المعالجــة الثالثيــة 82.5 %.
• وصلــت الشــركة ألقــل نســبة ميــاه غيــر معالجــة مــن الميــاه المجمعــة فــي شــهر أكتوبر 	

حيــث وصلــت إلــى نســبة 1.77 %.
• وصلــت نســبة الميــاه المعــاد اســتخدامها عــام 2020م حوالــي %18 بزيــاده حوالــي 1% 	

مقارنــة بالعــام الماضــي .

فــي  التحســن  اســتمرار 
االلتــزام تجــاه البيئــة بإغــالق 
صــرف  مرمــى   44 عــدد 
عــام  نهايــة  حتــى  صحــي 
المتوســط  ورفــع  2020م، 
المعالجــة  لكميــة  اليومــي 
ــون  ــة مــن 4.91 ملي اإلجمالي
عــام  يوميــا  مكعــب  متــر 
ــر  ــى 5.11  مليــون مت 2019  إل
نهايــة  حتــى  يوميــا  مكعــب 

2020م. عــام 

0

2.15

79%

14%

0

2.65

82.9%

2.94%

0

2.72

87.70%

3.91%

م البيئي
االلتزا

المديريات

وحدات األعمال
)الرياض جدة، مكة والطائف(

اإلجمالي

االلتزام البيئي

المؤشرالمؤشر 201620192019 20202020

إجمالي عدد
 المشاريع

المشاريع
 المتأخرة

قيمة المشاريع
 )مليار ريال(

المشاريع 
المتوقفة

عدد المشاريع
 المتعثرة

إجمالي المشاريع 
المنجزة

نسبة المشاريع 
المتعثرة

قيمة المشاريع 
المنجزة

 )مليار ريال(

746

29.18

598

80%

78657

31.29

51182

6.49%4.9

61724

26.35

2783

4.38%3.8

898

42.14

656

73%

1,04166

51.212

53256

5.09%8.8

83827

40.45

27225

3.22%7.4

تحقيق رقم قياسي لنسبة المشاريع المتعثرة بنسبة %3.2 فقط 
مقارنة ب %73 عام 2016م .

152

12.96

58

38%

2559

20.03

274

0.78%3.9

2213

14.10

0142

0%3.6

شغيلي
التميز الت

المديريات

وحدات األعمال
)الرياض جدة، مكة والطائف(

اإلجمالي

المشاريع

التميز التشغيلي
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مشاريع مياه

مشاريع صرف صحي

مشاريع مساندة

اإلجمالي

 وحدات*
 األعمال

 وحدات*
المديرياتالمديريات األعمال المجموعالمجموع

24
مشروع

57
مشروع

2
مشروع

83
مشروع

0,91
مليار

2,63
مليار

0,04
مليار

3,59
مليار

83
مشروع

50
مشروع

9
مشروع

142
مشروع

2,08
مليار

1,59
مليار

0,10
مليار

3,77
مليار

107
مشروع

107
مشروع

11
مشروع

225
مشروع

2,99
مليار

4,22
مليار

0,14
مليار

7,35
مليار

المشاريع
التميز التشغيلي

شغيلي
التميز الت

فــي  التوســع  اســتمرار 
البنيــة التحتيــة حيــث بلغــت 
أطــوال  فــي  النمــو  نســبة 
شــبكات الميــاه 2.6% وفــي 
الصــرف  شــبكات  أطــوال 
نهايــة  حتــى   %3.4 الصحــي 

2020م.

 النمو في البنية
201620192020التحتية

شبكات مياه 
)كلم(

شبكات صرف 
صحي )كلم(

84,319

23,687

90,927

25,792

93,790

26,960

113,476*

39,131*

121,357

43,728

124,535

45,229

29,158

15,444

30,430

17,937

30,745

18,269

شغيلي
التميز الت

• إضافة سعات جديدة لمحطات تنقية المياه بحجم 138.528 م3/يوم.	
• إضافة سعات جديدة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي بحجم  118.100  م3/يوم.	

المديريات

وحدات األعمال
)الرياض جدة، مكة والطائف(

اإلجمالي

رغــم النمــو في عــدد التوصيالت 
بنســبة  األعمــال   فــي وحــدات 
%2.8  انخفض عدد الموظفين 
بنســبة  %3.2 وانخفــض معدل 
الموظفيــن لــكل ألــف توصيلــة 

بنســبة 6.3% .

201620192020المؤشر

معدل رضا الموظفين

عدد الموظفين

دوران الموظفين

معدل الموظفين لكل 
ألف توصيلة

N/A

7,300

4.5% 

6.14

64%

6,284

10.08% 

4.43

66%

6,083

 5.92%

4.15

وحدات األعمال

• أبــرز أســباب ارتفــاع معــدل رضــا الموظفيــن كان بســبب تعامــل الشــركة 	

مــع الموظفيــن اثنــاء الجائحــة.

• بلغ عدد موظفي وحدتي المدينة وتبوك 529 موظف.	

• تم استقطاب 160 موظف ومغادرة 361 موظف )منهم 181 عرفان(.	

• نســبة %3.09 مــن أصــل %6.3 لمعــدل الموظفيــن لــكل ألف توصيلة بســبب 	

النقــص فــي عــدد الموظفيــن و %3.25 بســبب الزيــادة فــي التوصيالت .

التركيز على الموظفين

ل
التركيز على العمي

المديريات

وحدات األعمال
)الرياض جدة، مكة والطائف(

اإلجمالي
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ابرز اإلنجازات على مستوى القطاع عام 2020م

 التركيز
 على

العميل

اســتمرار إمــدادات الميــاه دون انقطــاع خــالل فتــرة الجائحــة وتوزيــع اكثــر مــن 10.3 مليــون م3/يوم  - 1
و إصــدار 23.42 مليــون فاتــورة و رفــع نســبة الفوتــرة بالقــراءة الفعليــة الــى 90.4% بنهايــة العــام.

بهــدف تعزيــز التواصــل مــع العمــالء تــم إطــالق خدمــة الرســائل التنبيهيــة المرتبطــة باالســتهالك  - 2
ــت  ــي %78.5 ، وحقق ــائل حوال ــتلمين للرس ــالء المس ــتجابة العم ــبة اس ــت نس ــث بلغ ــع حي المرتف

انخفــاض لالســتهالك بنســبة %38.9  وبمعــدل توفيــر أســبوعي 820.749  متــر مكعــب.
رفع نسبة االنتظام في إصدار الفواتير من %89.7 بنهاية 2019م إلى %98 بنهاية 2020م  - 3
رفــع دقــة القــراءات اآلليــة عبــر ربــط العــدادات اإللكترونيــة بنظــام AMR مــن %66.5 بنهايــة  - 4

 1.8 2020م، حيــث بلــغ عــدد العــدادات المربوطــة اكثــر مــن  %91 بنهايــة  إلــى  2019م 
ــداد. ــون ع ملي

تحديــث بيانــات العمــالء الغيــر مســجلين )التوصيــالت الغيــر مســجلة(، حيــث تــم تســجيل  - 5
بيانــات أكثــر مــن  66.000 عميــل.

ــتوى  - 6 ــى مس ــى )%70.1( عل ــام 2019م  إل ــن )%66(  ع ــية م ــالء  الرئيس ــات العم ــث بيان تحدي
قطــاع توزيــع الميــاه.

ارتفــاع نســبة تســجيل العمــالء الجــدد فــي الفــرع اإللكترونــي مــن 228.975 عميــل فــي عــام  - 7
2019م  إلــى 623.003 عميــل عــام 2020م.

ارتفــاع نســبة العمليــات المنفــذة عــن طريــق القنــوات الرقميــة مــن 825.074 عمليــة إلــى  - 8
2.627.853 عمليــة.

بهــدف تحســين ســرعة وصــول الرســائل للعمــالء و تقليــل التكلفــة إلرســال الرســائل النصيــة  - 9
فقــد تــم إطــالق منصــة موحــدة للتعامــل مــع جميــع التنبيهــات المرســلة للعميــل لضمــان 
ســرعة وصــول الرســائل للعمــالء  مثــل : )رســائل الفواتيــر خــالل أيــام الــذروة خــالل 3 ســاعات 
ـ 3 أيــام ســابقا( وتــم تخفيــض تكلفــة الرســائل ب %30 مــن التكلفــة الســابقة. فقــط مقارنــة بــ

بهــدف تمكيــن التعامــل مــع قنــوات الدفــع الحاليــة والمســتقبلية تــم تطويــر منصــة بوابــة  - 10
المدفوعــات اإللكترونيــة والتــي تمكــن العميــل مــن اســتخدام قنــوات متعــددة للدفــع 

اإللكترونــي.
تــم توحيــد أنظمــة وإدارة صهاريــج الميــاه مــن خــالل إطــالق نظــام إدارة الصهاريــج TMS فــي  - 11

ــل  ــن اص ــادة %5 م ــك بزي ــوم وذل ــا 510 االف م3/ي ــادل إنتاجه ــي يع ــات والت ــدد 105 محط ع
100 محطــة مســتهدفة فــي المرحلــة األولــى.

اإلنجاز
االستدامة
المــالـيــــة 

 التركيز
 على

الموظفين

نتيجــة تطبيــق عــدد مــن المبــادرات لرفــع كفــاءة التحصيــل تــم الوصــول الــى تحصيــل 6.9 مليــار ريــال  - 1
ســعودي بنمــو %21 مقارنــة بالعــام الماضــي و اســتمرار التحســن فــي نمــو هامــش األربــاح قبــل الــزكاة 

والضرائــب الــى %8.7 للعــام المالــي 2020م بزيــادة %3 مقارنــة بالعــام الماضــي.
تــم صــرف مســتحقات المقاوليــن بقيمــة قدرهــا 10.6 مليــار ريــال مــن إجمالــي الميزانيــات المعتمــدة  - 2

و التــي بلغــت 11.6 مليــار ريــال )91.4%(.
نتيجــة لتحســن المــالءة الماليــة للشــركة تــم تمويــل تكاليــف االســتحواذ علــى المديريــات )340  - 3

مليــون ريــال( و كذلــك ألول مــرة تمويــل المشــاريع الحرجــة )584 مليــون ريــال(.
تفــادي مطالبــات ماليــة لـــ 68 قضيــة بقيمــة 642.1 مليــون ريــال مــن أصــل 668 مليــون ريــال )96%(  - 4

صــدرت فيهــا احــكام نهائيــة.
إتمــام جميــع المصادقــات الالزمــة مــع وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة علــى البــاب الثالــث والرابــع مــن  - 5

2008م الــى 2019م.
إتمــام رفــع االقــرارات الشــهرية لضريبــة القيمــة المضافــة وضريبــة االســتقطاع بشــكل منتظــم  - 6

وبــدون تأخيــر، وتــم اعتمادهــا مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل والحصــول علــى تقييــم نهائــي بــدون 
فروقــات فحــص.

تــم االنتهــاء مــن إعــداد ميزانيــة عــام 2021 م وفــق مؤشــرات وافتراضــات مفصلــة تــم اســتخدامها  - 7
لبنــاء األرقــام النهائيــة شــاملة قطــاع التوزيــع وفــق خطــة الدمــج.

ألول مــرة فــي تاريــخ الشــركة تــم بنــاء وإطــالق نظــام بوصلــة وتطبيقــه فــي إجــراءات إعــداد ميزانيــة  - 8
2021م ممــا ســاهم فــي تحســن مخرجــات ميزانيــة الشــركة.

االســتمرار فــي بنــاء القــدرات مــن خــالل اســتقطاب 160 موظــف خــالل العــام، بلــغ نصيــب المناصــب  - 1
ــدد 18،  ــة 16 ع ــدد 14 ، درج ــة 15 ع ــدد 10، درج ــة 14 ع ــى 17 ، درج ــات 14 ال ــدد 44 )درج ــا ع ــة منه القيادي

درجــة 17  عــدد 2(.
تــم عقــد )10( اجتماعــات لمجلــس اإلدارة و لجنــة الترشــيحات والمكافــآت حيــث بلــغ عــدد بنــود  - 2

القــرارات لهمــا 230 بنــد ، تــم تنفيــذ %96 و جــار انجــاز البنــود األخــرى.
إتمــام انضمــام عــدد 180 موظــف لبرنامــج عرفــان 2020 م بقيمــة 46,8 مليــون ريــال وتحقيــق  - 3

خفــض ســنوي فــي الرواتــب بمقــدار 3 %.
اكتمــال تقييــم األداء لعــام 2020م مــن خــالل وضــع المســتهدفات علــى الموظفيــن )مســتوى مديــر  - 4

فأعلــى( والتــي ربطــت باألهــداف االســتراتيجية للشــركة.
تحســين أوضــاع الموظفيــن مــن خــالل رفــع مســتوى االلتــزام والعدالــة )190 موظــف ممــن يقعــون  - 5

تحــت الحــد األدنــى لســلم الرواتــب(.
اطــالق برنامــج إعــداد لتنميــة وتطويــر الكــوادر الوطنيــة مــن خــالل قبــول 100 متقــدم مــن الخريجيــن  - 6

للجنســين للتــدرب فــي قطاعــات الشــركة.
رفــع نســبة األتمتــة فــي المــوارد البشــرية مــن %43 إلــى %54 مــن خــالل أتمتــه  13 اجــراء خــاص  - 7

الموظفيــن. وخدمــات  بالرواتــب 

اإلنجاز

اإلنجاز
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المشاريع

 حماية
البيئة

انجــاز 225 مشــروع بقيمــة 7,35 مليــار ريــال ســعودي ســاهمت فــي خدمــة 1,8 مليــون مســتفيد  - 1
ــي  ــتهدفات الت ــن المس ــل م ــات أق ــال للخدم ــدد اإليص ــى م ــاظ عل ــع الحف ــام 2020م م ــالل الع ــد خ جدي
ــي  ــرف الصح ــوم و للص ــاه 21.5 ي ــات المي ــال خدم ــط إيص ــغ متوس ــث بل ــوم(، حي ــم )30 ي ــا المنظ أقره
23.2 يــوم مــع خفــض عــدد المشــاريع المتوقفــة مــن 12 مشــروع )620 مليــون( فــي عــام 2019م الــى 

ــون(. ــاريع )150 ملي 5 مش
انخفــاض  نســبة المشــاريع المتعثــرة مــن %5.09 )53 مشــروع بقيمــة 1,96 مليــار ريــال( بنهايةعــام  - 2

2019م إلــى %3.22 )27 مشــروع بقيمــة 1,06 مليــار ريــال( مــع تســليم المواقــع لعــدد 122 مشــروع 
بقيمــة 3 مليــار ريــال.

 تــم توقيــع عــدد مــن مذكــرات التفاهــم مــع عــدد مــن الشــركاء االســتراتيجيين مثــل )هيئــة تطويــر  - 3
بوابــة الدرعيــة ، مؤسســة مســك الخيريــة، مشــروع القديــة ،جامعــة الملــك عبــداهلل للعلــوم و 

ــددة. ــاه المج ــرف والمي ــاه والص ــاريع المي ــاالت  مش ــي مج ــة(، ف التقني
اعتمــاد الخطــة الخمســية للمشــاريع الرأســمالية لقطــاع التوزيــع بتكاليــف تجــاوزت 148 مليــار ريــال  - 4

مــن قبــل فريــق العمــل المشــترك مــع مركــز كفــاءة االنفــاق.

ســاهمت الشــركة فــي تنميــة الغطــاء النباتــي مــن خــالل زراعــة 555.632 شــجرة ، و إمــداد منتزهــات  - 1
يــال ببيشــة، الملــك عبــداهلل ببريــده، خرطــم بالمذنــب، تبــوك، المجمعــة، مشــتل الجمعيــة التعاونية، 
ومنتــزه البلديــة بالــرس بـــ 14.8 االف م3/يــوم مــن الميــاه المجــددة ، كمــا تقــوم بتنفيــذ 10 مشــاريع 
بقيمــة 616,56 مليــون تســتهدف تعظيــم االســتفادة مــن الميــاه المجــددة فــي ري المنتزهــات فــي 

كل مــن الباحــة ، القصيــم ، مكــة المكرمــة ، عســير و حائــل.
ــث  - 2 ــي حي ــام الماض ــة بالع ــادة %8 مقارن ــري بزي ــة لل ــددة الموجه ــاه المج ــن المي ــتفادة م ــز االس تعزي

ــوم. ــف م3/ي ــاه 795 ال ــات المي ــاوزت كمي تج
إيقــاف ضــخ الميــاه المعالجــة ثالثيــا فــي بحيــرة ســكاكا و نقلهــا الــى موقــع بيئــي عبــر خــط ناقــل بطــول  - 3

65 كــم لدعــم الغطــاء النباتــي و االســتدامة البيئيــة.
بــدء التشــغيل التجريبــي لمحطــة أجيــال لمعالجــة ميــاه الصــرف الصحــي بمدينــة الخبــر المنفــذة وفقــا  - 4

ألعلــى المعاييــر التصميميــة الصديقــة للبيئــة حيــث تبلــغ الطاقــة التصميميــة للمحطــة 70 الــف 
م3/يــوم وبتكلفــة بلغــت 250 مليــون ريــال ســعودي وتقــوم بإعــادة ضــخ الميــاه المعالجــة لمجمــع 

أرامكــو بالظهــران و حــي أجيــال الســكني و المؤسســة العامــة للــري باألحســاء.
اكتمــال المرحلــة األولــى مــن مبــادرة الغــاء محطــات رفــع الصــرف الصحــي القديمــة بمحافظــة جــدة  - 5

بإلغــاء ســت محطــات رئيســية وأرضيــة وربطهــا باألنفــاق الجديــدة لخدمــة أربعــة احيــاء جديــده و 
خفــض الطفوحــات بنســبة 25% .
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 التميز
التشغيلي

إقفــال اكثــر مــن 129 شــيب حتــى نهايــة عــام 2020م  ممــا انعكــس ذلــك علــى تحســن الكفــاءة  - 1

التشــغيلية فــي شــبكات الميــاه بمقــدار 164 الــف متــر مكعــب يوميــا تقريبــا،  حيــث كان التوزيــع عــن 

ــر  ــف مت ــى 750 ال ــض إل ــا و انخف ــب يومي ــر مكع ــف مت ــادل 914 ال ــام 2019  يع ــي ع ــياب ف ــق األش طري

ــام 2020م. ــي ع ــا ف ــب يومي مكع

رفــع العائــد المالــي لعقــود إدارة و تشــغيل و صيانــة األشــياب بنســبة 102 % )مــن 0.85 ريــال/م3 الــى  - 2

1.66 ريــال/م3 ( ممــا ســاهم برفــع اإليــرادات الســنوية لعقــود األشــياب بـــ 128 مليــون ريــال.

 تم تركيب عدادات على )339 شيب( من أصل 362 شيب تحت التشغيل بما نسبته 94%. - 3

رفــع الكفــاءة التشــغيلية وزيــادة إنتاجيــة محطــات تنقيــة الميــاه مــن 1.96 مليــون متــر مكعــب يوميــا  - 4

فــي عــام 2019 الــى 2.2 مليــون متــر مكعــب يوميــا فــي عــام 2020م علــى مســتوى قطــاع التوزيــع.

ــربات  - 5 ــض التس ــي خف ــاهم ف ــا س ــام 2019م مم ــة بع ــبة %7.8 مقارن ــارات بنس ــدل االنكس ــل مع تقلي

ــرب / ــى  2.34 تس ــام 2019م ال ــي ع ــنة ف ــرب /كيلومتر/س ــن 2.54 تس ــاه م ــبكة المي ــي ش ــرة ف الظاه

كيلــو متــر /ســنة .

ــام  - 6 ــة ع ــى نهاي ــي حت ــرف صح ــى ص ــدد 44 مرم ــالق ع ــة بإغ ــاه البيئ ــزام تج ــي االلت ــن ف ــتمرار التحس اس

2020م، ورفــع المتوســط اليومــي لكميــات المعالجــة اإلجماليــة مــن 4.91 مليــون متــر مكعــب يوميــا 

عــام 2019م  إلــى 5.11  مليــون متــر مكعــب يوميــا حتــى نهايــة عــام 2020م.

تخفيــض تكاليــف عقــود الســقيا القائمــة علــى مســتوى كامــل القطــاع و تحقيــق وفــورات ماليــة لعقــود  - 7

التشــغيل و الصيانــة بميلــغ اجمالــي 224 مليــون ريــال .

بلغــت قيمــة التخفيــض نتيجــة المفاوضــات للعقــود التــي تــم  ترســيتها عام 2020م )79 مليــون ريــال(  - 8

مــا يمثــل نســبة ) 4.11 %( مــن قيمــة العقــود قبــل الترســية ومنها تخفيــض فــي عقــود ذات صفــة 

ــال( بقيمــه أقــل مــن العقــود الســابقة ما يمثــل نســبة 18.2%. إســتمراريه بلغــت )40.8 مليــون ري

االنتهــاء مــن تطبيــق نظــام  )LIMS( فــي عــدد 17 مختبــر مركــزي فــي جميــع مناطــق المملكــة بهــدف  - 9

توحيــد  اإلجــراءات و الرفــع مــن جــودة ودقــة البيانــات و تحســين كفــاءة ســير العمــل بالمختبــرات .

إنشــاء منصــة تصريــح لتنظيــم وحوكمــة صهاريــج الصــرف الصحــي مــع شــركة علــم إلعــادة تأهيــل  - 10

وإصــدار تصاريــح العمــل لصهاريــج الصــرف الصحــي بهــدف المحافظــة علــى بيئــة صحيــة وفــق هويــة 

ومواصفــات موحــدة للصهاريــج لكامــل قطــاع التوزيــع داخــل المــدن.
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 قطاعات
متكاملة

 الحوكمة
 والمخاطر
وااللتزام

تحقيقًا لبرامج تكاملية القطاع و مشاركة القطاع الخاص ورفع التنافسية وتحسين الجودة:

تم دمج وتوقيع عقد اإلدارة للقطاع الشمالي الغربي . - 1

طرح عقد اإلدارة للقطاع األوسط . - 2

طــرح عقــود التشــغيل والصيانــة طويلــة األجــل لمحطــات المعالجــة الكبيــرة ) LTOM ( للقطــاع  - 3

الغربــي بطاقــة اجماليــة )1.29 مليــون م3/يــوم(.

تم معالجة معظم مالحظات مسودة تقرير المراجع الخارجي . - 1
تعزيــز مســتوى الحوكمــة والمســاهمة فــي رفــع مســتوى الرقابــة الداخليــة مــن خــالل  تطويــر و اعتماد  - 2

عــدد مــن السياســات الرئيســية علــى مســتوى الشــركة مثــل :) إدارة سلســلة اإلمــداد، إدارة الخدمــات 
العامــة، إدارة المشــاريع، تعــارض المصالــح، اإلبــالغ عــن المخالفــات( إضافــة إلــى اعتمــاد اســتراتيجيتي 

أمــن المعلومــات والمخاطــر.
تطوير دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي واعتماده من المنظم.   - 3
ــذي  - 4 ــة  وال ــة الحالي ــع المرحل ــق م ــاريع ليتواف ــات للمش ــراءات والعملي ــل اإلج ــر دلي ــن تطوي ــاء م االنته

ــاه. ــاع المي ــي قط ــاريع ف ــين أداء المش ــي تحس ــدف إل يه
5 - .ERP وعكسها في نظام  IFRS اكتمال متطلبات معايير
للمــرة األولــى االنتهــاء مــن  تقييــم عمليــة اإلفصــاح عــن تعــارض المصالــح علــى مســتوى كافــة  - 6

الشــركة. موظفــي 
االنتهاء من تطوير إطار عمل إدارة الحوكمة والمخاطر وااللتزام . - 7
فــي ســبيل تقليــل المخاطــر التقنيــة و تحســين البنيــة التحتيــة تــم بنــاء مركــز التعافــي مــن الكــوارث  - 8

ألنظمــة الشــركة االلكترونيــة كمركــز احتياطــي قابــل للتشــغيل اثنــاء الكــوارث ال ســمح اهلل.
تجديــد معيــار إدارة أمــن المعلومــات ISO27001   و الحصــول علــى االعتمــاد للمركــز الرئيســي و  - 9

وحــدات االعمــال الريــاض و جــدة و مكــة و الطائــف واجتيــاز عمليــات التدقيــق الداخلــي والخارجــي 
ISO27001  بنجــاح. أيــزو  الخاصــة بمعيــار 

ــدم  - 10 ــاع او ع ــؤدي النقط ــرة، ت ــيبرانية كبي ــة س ــوادث أمني ــجيل اي ح ــم تس ــم يت ــام 2020م ل ــالل الع خ
ــد. ــة وهلل الحم ــات التقني ــر الخدم توف
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جوائز

 التحول
الوطني

حصــول الشــركة علــى المســتوى البرونــزي فــي مســابقة جائــزة الملــك عبدالعزيــز للجــودة لعــام  - 1

2020م فــي مشــاركتها األولــى.

حصول الشركة على جائزة منظمة معلومات المياه العالمية . - 2

3 -   Esri حصــول الشــركة علــى جائــزة التميــز فــي تطبيــق أنظمــة المعلومــات الجغرافيــة مــن شــركة

الرائــدة عالميــًا.

تــم اإلشــراف والدعــم علــى توزيــع الســيولة المعتمــدة للمناطــق ورفــع نســبة الصــرف لمشــاريع  - 1
ــادة  ــبة زي ــدة وبنس ــة المعتم ــن القيم ــبة  %98.2 م ــدة بنس ــيولة المعتم ــغ الس ــن مبال ــادرات م المب

تقــدر ب %13 عــن صــرف ســيولة العــام 2019م.
تــم اإلشــراف علــى دعــم وتســهيل تعزيــز قيمــة الســيولة لمشــاريع مبــادرات قطــاع التوزيــع فــي كافــة  - 2

المناطــق بقيمــة تقــدر بمليــار و300 مليــون.
تــم االنتهــاء مــن حصــر وحســاب اإليــرادات الغيــر نفطيــة ومســتهدفاتها حتــى عــام 2025 م لمبــادرات  - 3

ــام  ــال ولع ــون ري ــه 108 ملي ــا قيمت ــام 2019م بم ــنوية لع ــا الس ــدرت إيراداته ــي ق ــع والت ــاع التوزي قط
2020 م بمــا قيمتــه 93 مليــون ريــال.

ــول  - 4 ــج التح ــادرات برنام ــاريع مب ــن مش ــد ضم ــع 122 عق ــى توقي ــم عل ــة والدع ــراف والمتابع ــم اإلش ت
ــع. ــاع التوزي ــي قط ــي ف الوطن

تــم بنــاء لوحــة أداء ألتمتــة أعمــال وتقاريــر متابعــة حالــة مشــاريع المبــادرات ضمــن برنامــج التحــول  - 5
الوطنــي والتــي ســاعدت فــي إعطــاء صــورة تفصيليــة تحقــق تطلعــات القيــادة فــي صنــاع القــرار.

تــم تحديــث ومتابعــة وتحســين حالــة 15 مؤشــر أداء تابــع لقطــاع التوزيــع ضمــن برنامــج التحــول  - 6
الوطنــي والتــي ترفــع بصفــة ربــع ســنوية لمركــز أداء واشــراف مكتــب تحقيــق الرؤيــة.
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المقترحاتالصعوبات

● عــدم توفــر التكاليــف المطلوبــة إلعــادة ترســية المشــاريع 	

المســحوبة.

● البنــود 	  ( التنفيــذ  المشــاريع تحــت  حــذف تكاليــف عــدد مــن 

الصفريــة(.

● عــدم توفــر ســيولة كافيــة لصــرف مســتحقات المقاوليــن  فــي 	

بعــض المشــاريع.

طلــب الدعــم مــن وزارة الماليــة لتوفيــر التكاليــف المطلوبــة 

البنــود  تكاليــف  وإعــادة  المســحوبة  المشــاريع  ترســية  إلعــادة 

الجــاري  للمشــاريع  المطلوبــة  الســيولة  وتوفيــر  المحذوفــة 

تنفيذهــا.

تأثير اإلجراءات االحترازية المتخذة للحد من آثار جائحة 
كورونا )كوفيد - 19(.

● التوسع في استخدام التقنيات المؤتمتة.	

● إعداد خطة لمواجهة المخاطر المحتملة على مستوى كل مشروع.	

حوكمة إجراءات الحصول على الموافقات وتطبيق دليل إدارة المشاريع )PMM(تأخر إصدار التصاريح من قبل  بعض الجهات ذات العالقة.

التداخل مع نطاق عمل بعض الهيئات المستحدثة )القدية، 
الهيئة الملكية بالعال، نيوم(.

رفع مستوى التنسيق مع الجهات الخارجية.

قلة السيولة المالية لمشروع عقود اإلدارة وضعف الخبرات 
التقنية والمعرفية.

توفير بند مالي خاص للمشروع لجميع القطاعات الستة 
واالستفادة من مخرجات العقود لتوطين المعرفة والتقنية. 

وعــدم  اإليــرادات  نقــل  عمليــة  متطلبــات  اكمــال  عــدم 
ــمالي  ــاع الش ــوب للقط ــي المطل ــم المال ــى الدع ــول عل الحص
الغربــي لتغطيــة الرواتب والتكاليف التشــغيلية والرأســمالية 

ــج. ــد الدم ــا بع ــة م لمرحل

يتــم حاليــًا التنســيق مــع وزارة الماليــة للتأكد مــن وضع اآللية 
الالزمــة إلتمــام عمليــة نقــل اإليــرادات قبــل تاريــخ الدمــج و 

التوافــق علــى الدعــم المطلــوب فــي المرحلــة القادمــة.

بناء قاعدة بيانات موحدة وذات اعتمادية عالية.صعوبة جمع البيانات الفنية والمالية للقطاع.

رفع مستوى حوكمة إجراءات التأهيل المسبق للمقاولين حسب ضعف اإلمكانيات المالية والفنية لبعض المقاولين.
نظام المشتريات الحكومي الجديد.

دعم المناطق بكوادر فنية مؤهلة لتطبيق اإلدارة المحترفة للمشاريع.نقص الكوادر الفنية المؤهلة إلدارة المشاريع في بعض المناطق.

مشروع دمج المديريات سوف يؤدي إلى توحيد األنظمة واألليات المتبعة.اختالف بعض اإلجراءات بين الشركة والمديريات.

شاريع
الم

صة
صخ

الخ

المشاريع والتخصيص

أبرز الصعوبات والمقترحات

المقترحاتالصعوبات

ضعــف الحوافــز المهنيــة وبرامــج التدريــب ذات الصلــة لتطويــر 

المهــارات والقــدرات.

عدم تحديث البيانات للعمالء في أنظمة الفوترة.

ــر  ــر المفوت ــي غي ــتخدام النظام ــبة االس ــة لمحاس ــود آلي ــدم وج ع
أو  الحريــق  لطفايــات  المدنــي  الدفــاع  اســتخدام  مثــل  للميــاه 
المخاطــر. مواجهــة  دعــم  فــي  الشــركة  بصهاريــج  االســتعانة 

عــدم اســتكمال مشــاريع العــدادات والربــط علــى أنظمــة القــراءة 
اآلليــة لعــدم توفــر الميزانيــة المطلوبــة بســبب تعديــل ســقف 

ــة. االتفاقي

 عــدم اعتمــاد بعــض امانــات المناطــق تركيــب مجمعــات القــراءة 
علــى أعمــدة اإلنــارة.

تراكم المديونيات القديمة.

التوصيالت غير النظامية.

ــد  ــع المعاه ــراكة م ــاملة وش ــب ش ــط تدري ــة وخط ــج تحفيزي برام

ــرات. ــاركة الخب ــة لمش ــرات دوري ــة ومؤتم التدريبي

العنــوان  بيانــات  مشــاركة  خــالل  مــن  الســعودي  البريــد  تعــاون 
الخدمــات  لربــط  الموحــدة  المنصــة  وتنفيــذ  واعتمــاد  الوطنــي 

العميــل. بهويــة 

علــى  الميــاه  كميــات  لفوتــرة  محاســبية  و  فوتريــة  أليــة  وضــع 
المســتفيدة. الجهــات 

توفير الميزانيات المطلوبة.

الموافقــة علــى تســهيل تركيــب مجمعــات القــراءة علــى أعمــدة 
اإلنــارة.

المديونيــات  لمعالجــة  المطلوبــة  الموافقــات  علــى  الحصــول 
القديمــة.

السماح للعمالء باإلبالغ عن التعدي دون مخالفة لمدة 6 شهور.

شاريع
الم

األفراد، األنظمة والعمالء

أبرز الصعوبات والمقترحات
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الدعم المطلوب

 دعم االستثمارات الرأسمالية

اعتماد النموذج المالي

توفير تكاليف المشاريع  المسحوبة والصفرية

لمشـــاريع البنيـــة التحتيـــة بمبلـــغ يقـــدر بحوالـــي )148.5( مليـــار ريـــال ســـعودي، 
كمرحلـــة أولـــى للســـنوات الخمـــس القادمـــة.

لشـــركة الميـــاه الوطنيـــة لتمكينهـــا مـــن العمـــل علـــى أســـس تجاريـــة بمـــا يحقـــق 
االســـتدامة الماليـــة وخصخصـــة قطـــاع الميـــاه.

إلعـــادة ترســـية المشـــاريع المســـحوبة وإعـــادة تكاليـــف البنـــود المحذوفـــة وتوفيـــر 
الســـيولة المطلوبـــة للمشـــاريع الجـــاري تنفيذهـــا.





الثروة النباتية والسمكية
1-5
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5-1/  الثروة النباتية والسمكية:

االستراتيجية الوطنية للزراعة:1-1-5 

الخدمات الزراعية2-1-5 
المنجزالعنصرم

1 
االقتصادية الجدوى  من   التحقق 
وخاصة الزراعية   للتراخيص 

التسويقية

اســتراتيجية  مــع  المشــروع  توافــق  منهــا:  ِعــدة  معاييــر  وفــق  يتــم  المشــاريع  ترخيــص 
الذاتــي  االكتفــاء  وتحقيــق  الجوفيــة  الميــاه  اســتخدام  تقنيــن  ناحيــة  مــن  الــوزارة  وأهــداف 
واســتخدام التكنولوجيــا فــي الزراعــة كمــا يتــم أيضــا التحقــق قبــل إصــدار التراخيــص مــن 
ــب . ــرض والطل ــن الع ــوة بي ــد الفج ــة س ــن ناحي ــويقية وم ــة التس ــن الناحي ــدوى م ــة الج دراس

1- التوجيهات االستراتيجية الوطنية للزراعة      

2- االستراتيجية الوطنية للزراعة      

تهدف االستراتيجية إلى خمسة  	
إهداف:

استدامة الموارد الطبيعية  .. 	
 تحقيق األمن الغذائي.. 	
رفاة المجتمع.. 	
المساهمة االقتصادية.. 	
 الوقاية.. 	

الموافقـــة علـــى االســـتراتيجية الوطنيـــة للزراعـــة والملخـــص التنفيـــذي 
بقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )		7( فـــي تاريـــخ  9/		/				 هــــ.

تم عقد اجتماع للجنة التوجيه برئاسة معالي الوزير وعرض توجهات . 	
االستراتيجية وطريقة العمل وفق هذه االستراتيجية.

 تم االجتماع مع عدة جهات ذات عالقة لتمليكها مؤشرات االستراتيجية . 	
التابعة لهم وشرح آلية المتابعة لتلك المؤشرات.

 تم عرض 24 مؤشر على مركز أداء للبدء بقياس تلك المؤشرات.. 	

المؤشرالمنجزم

تطوير وحوكمة أعمال منصة زراعي اإللكترونية وتفعيل دورها ليرتفع عدد التراخيص الزراعية الصادرة خالل 1
0	0	م إلى عدد 06	,	 ترخيص.

معدل الزيادة )%	.6		(.

عدد )		7,	( تصريح.إصدار تصاريح مزاولة مهنة نحال.2

3
تدشين بوابة العمالة الزراعية، لتتيح للمستفيدين تقديم طلباتهم فيما يخص العمالة الزراعية في 

جميع األنشطة وإنجازها إلكترونيًا مع الربط المباشر مع وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية.
نسبة اإلنجاز 00%	.

نسبة اإلنجاز %00	.تسهيل آليات استفادة المزارعين من نظام أجير برفع نسبة اإلعارة إلى %0	 من عدد العمالة.4

5
رفع حد االستعارة للعمالة الزراعية إلى 		 عامل في نظام أجير لمنشآت القطاع الزراعي التي ال يتجاوز عدد 

العمالة بها عن )6(.
نسبة اإلنجاز 00%	.

6
تمكين المزارعين والرعاة والصيادين الخاصين من االستفادة من خدمات عمالة منشآت 	-	 عبر نظام 

أجير.
نسبة اإلنجاز 00%	.

7
معالجة طلبات تأييد الحصول على العمالة الزراعية والعمالة المؤقتة وتصحيح الوضع ونقل الكفالة خالل 

0	0	م.
عدد )			,7	( طلب.

عدد )760,	9	( سجل.تحديث شهادات المواقع الزراعية )السجل الزراعي( للمزارع القائمة خالل 0	0	م.8

عدد )0,670	( سجل.إصدار شهادات المواقع الزراعية )السجل الزراعي( للمزارع خالل 0	0	م.9

أهم إنجازات الخدمات الزراعية:
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مشروع إيقاف زراعة األعالف:3-1-5 

أهم إنجازات مشروع إيقاف األعالف:

كيفية التوصل في عام 2030م إلى 8 مليار م3 من استهالك 
المياه في الزراعة كما أعلنتها الوزارة في خطتها السابقة.

إّن خفـــض اســـتهالك المياه ســـيكون نتيجـــًة لخفض مســـاحات زراعة األعـــالف حيث 
بلغـــت في عام 		0	م )		0.0	6 هكتـــار( وتم خفضها بنســـبة )%66( بعد تطبيق قرار 
إيقـــاف زراعة األعـــالف الخضراء  كمـــا أّن إطالق برنامـــج )حصر( ضمن مشـــروع تطوير 
الســـجل الزراعـــي لحصر كافـــة الحيازات و األنشـــطة الزراعيـــة والتركيبـــة المحصولية 
العموديـــة والمائيـــة ســـيقلل من اســـتهاللك المياه فـــي الزراعة وفق مـــا خطط له في 
الـــوزارة. حيث انخفض اســـتهالك الميـــاه الجوفية غيـــر المتجددة إلـــى 	.8 مليار م	 .

العنصر

المنجز

المؤشرالمنجزم

خفض استهالك المياه بعد تطبيق قرار رقم )66( وتاريخ 		/	/7			هـ بإيقاف زراعة األعالف وذلك نتيجة خفض 1
مساحات زراعة األعالف   .

انخفاض مساحة زراعة 
األعالف بنسبة %66 من 

بداية القرار .

إطالق برنامج حصر  ضمن مشروع السجل الزراعي لحصر كافة الحيازات و األنشطة الزراعية 2
والحيوانية في المملكة .

تم إنجاز %00	 من 
مناطق الرف الرسوبي .

إنجازات االنتاج النباتي:

الثروة النباتية4-1-5 

اســـتيراد  أذونات  مجموع  بلغ 
والشتالت  والبذور  األســـمدة 

والمبيدات.

إنتـــاج  إعانـــات  دعـــم  بلـــغ 
المزارعيـــن  لصغـــار  التمـــور 
لجميـــع مناطـــق المملكـــة.

بلـــــغ مجمـــــــوع أذونــــــــات 
والشتالت  األسمدة  تصــدير 

والمبيدات.

عقوبات  قرارات  مجموع  بلغ 
لمخالفـــة نظـــام المبيدات.

بلغ مجموع اإلعانات 
الزراعية.

بلغ مجموع تسجيل مبيد 
)مادة فعالة( خام.

3,340

83,521,000 ريال

554

116 قرار عقوبة

97,272,000 ريال

139 مادة فعالة

			

		6
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تســجيل  مجمــوع  بلــغ 
مســتحضر. مبيــد 

بلـــغ مجمـــوع عـــدد الـــدورات 
ومسوقي  لمتداولي  التدريبية 
فــــي  الزراعيـــــة  المبيــــدات 
المحـالت الزراعيـــة )6	 دورة(.

موافقـــات  مجمـــوع  بلـــغ 
للتجـــارب. بـــذور  اســـتيراد 

350بحضور عدد 822 متدرب271 مبيد

إنجازات الصحة النباتية		79

الوقاية لمساحة  تغطية أعمال 
معالجة 9	0,	8 دونم.

البدء في عمـــل تجارب ميدانية 
الشـــوكي  التيـــن  لمكافحـــة 
باستخدام الطرق الميكانيكية 
والكيميائية، ومـــا زالت الختيار، 
أنســـب الطـــــرق للقضـــاء على 
ضمـــن  صنفـــت  التـــي  األجـــزاء 
غـــازي  نبـــات  بأنهـــا  مســـاحات 
لألهالـــي  أضـــرار  فـــي  لتســـببه 
شـــؤونهم. مـــن  كثيـــر  فـــي 

إعداد شـــروط وضوابط استيراد 
بالتعـــاون  والفاكهـــة  الخضـــار 
للمحاجـــر العامـــة  اإلدارة  مـــع 

االنتهـــاء مـــن المرحلـــة األولى 
وتربيــــــة  تطــويــــــر  لمشـــروع 
الحيــويـــــة  األعـــــداء  وإكثـــــار 
بالمملكة العربية الســـعودية.

استكشـــاف  مشـــروع  تنفيـــذ 
الجنـــدب  حشـــرة  ومكافحـــة 
مكـــة  منطقتـــي  فـــي  األســـود 
المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة 
ومـــن خاللـــه تـــم تأميـــن عدد 
 )	0( وعـــــــدد  سيــــــارة،   )	8(
عمـــل  وفريـــق  رش،  جهـــاز 
يتكـــون مـــن )0	( عامـــل. كما 
 )		0( تم توزيـــع ونشـــر عـــدد 
بمختلـــف  ضوئيـــة  مصيـــدة 
مكـــة  بمدينتـــي  االتجاهـــات 
المكرمـــة والمدينـــة المنـــورة 
 Tower ( جهاز	وتوفير عـــدد )0
لمتــــابعــــــــة  وذلـــك   ،Lights
أعمـــال الرصـــد واالستكشـــاف 
المشـــروع. عمل  نطـــاق  داخل 

 )9( عدد  استيراد  ضوابط  إعداد 
مصر  جمهورية  من  محاصيل 
المنظومة   وتطبيق  العربية 
مع  بالتعاون  عليها  التصديرية 

اإلدارة العامة للمحاجر .

للتعريف  الالزمـــة  الخطة  وضع 
بحشـــرة دودة الحشد الخريفية 
ورصدهـــا واستكشـــافها داخل 
المملكـــة وبرنامـــج المكافحة 
ضررهـــا  لتفـــادي  المتكامـــل 
تـــم تأميـــن أكثـــر من  وحيـــث 
مـــن  وأكثـــر  مصيـــدة   )	60(
)7,000( فرمـــون، وعمـــل عدد 
للمناطـــق  دوريـــة  زيـــارة   )	8(
المختـــصيــــــن  لــمســــانــــــدة 
الحدوديـــة  خاصـــة  بالفـــروع 
الـــدول  مـــن  والقريبـــة  منهـــا 
الحشـــد  دودة  بآفـــة  المصابـــة 
رصدهـــا  لمتابعـــة  الخريفيـــة 
واستكشـــافها فـــي المملكة .

لتأميـــن  ماديـــًا  الفـــروع  دعـــم 
النباتيـــة  الصحـــة  مدخـــالت 
ومواد  وأجهـــزة  مبيـــدات  مـــن 
زراعيـــة ومعـــدات رش وقطـــع 
وصيانـــة  ومحروقـــات  غيـــار 
والمعـــدات  النقـــل  وســـائط 
بمهامهـــا  قيامهـــا  لتســـهيل 
للحد من انتشـــار بعـــض اآلفات 
الزراعيـــة والســـيطرة عليهـــا.

الدوليـــة  الســـنة  إحيـــاء 
النباتيـــة. للصحـــة 

لحصر  تفصيليـة  خــطــة  وضـع 
المملكة  فـــي  النباتية  اآلفـــات 
العربية السعودية بالتعاون مع 
كليـــة علوم األغذيـــة والزراعة 
بجامعـــة الملك ســـعود لتنفذ 
حصـــر  مشـــروع  خـــالل  مـــن 
اآلفـــات بعـــد رفع اإليقـــاف الذي 
تـــم بســـبب جائحـــة كورونـــا.

تقديـــم الدعـــم الفنـــي ألعمال 
الصحـــة النباتيــــة الميــدانيـــــة 
والمكـــــاتب  الــــــوزارة  بفـــروع 

لها. التـابعــــــة 
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بلغ مجموع تجارب 
المبيدات.

بلغ مجموع تسجيل أصناف 
بذور جديدة.

مـوافقــــــات  مجــــموع  بلـــغ 
النخيــــل. تصــديــــر 

36870 تجربة مبيد 190

8	0		

				

بلغ مجموع قرارات عقوبات 
لمخالفه نظام البذور 

والتقاوي والشتالت

بلــغ مجموعــه اعــداد المضخــات 
والمكائــن والمعــدات الزراعيــه 
مـــن  المـسعــــره  وملحقـاتهــــا 

ــوزاره ــل ال قب
2740
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إنجازات اإلنتاج العضوي

الفـنـــــي  اإلرشــــــاد  تـقـــديــــــم 
للمـزارعيـــــن الراغبيـــــن فــــــي 
العضـــــوي  لإلنتــــــاج  التحـــــول 
التنفيذية  بالالئحـــة  وتعريفهم 
العضويـــة   الزراعـــة  لنظـــام 
الراغبـــة  المـــزارع  وبلـــغ عـــدد 
مزرعـــة.  )			( التحـــول  فـــي 

تجديـــد ومنح شـــركات توثيق 
الترخيـــص لعـــدد)6( شـــركات  
التفتيـــش  مهـــام  لمزاولـــة 
وإصــــدار شهـــــادات التوثيـــــق 

العضـــوي فـــي المملكـــة.

للمنتجات  والعقوبات  اإلنذارات 
والمدخـــالت الزراعية المخالفة 
العضـــويــة  الزراعـــــــة  لنظـــام 
والئحته التنفيذيـــة. وذلك من 
التفتيشيـــة  الحمــالت  ضـمــن 
حيـث بلــــغ تحـــريــر )8( إنذارات 
مالية. بغرامـــات   )9( ومعاقبة 

بيـــع  لمنافـــذ  رقابيـــة  زيـــارة 
العضوية  الغذائيـــة  المنتجـــات 
لعدد )	0	( منفـــذ في مختلف 
لغـــرض  المملكـــة  مناطـــق 
متطـلبـــــــات  مـــن  التحـقــــــق 
وبيـــــع  عـــــرض  واشتراطـــــات 
المنتجـــات الغذائية العضوية .

إصــــــدار  شهــــــادات تدـــــــاول 
لمدخـــالت مطابـقــــة لّلائحــــة 
الزراعـــة  لنظـــام  التنفيذيـــة 
مدخـــل. لعـــد)		(  العضويـــة 

مصنـــع    )	6( عـــدد  معاينـــة 
العضـــوي  اإلنتـــاج  لمدخـــالت 
تطبيقهـــا  مـــن  التحقـــق  و 
للنظـــام. التنفيذيـــة  لّلائحـــة 

التـــدريبيـــة  الــدورات  إقـــامــــة 
)المستجدات  المتخصصـــة في 
بالمقاييس والقوانين العالمية 
وإجراءات الرقابة والتفتيش في 
الزراعة العضويـــة( بهــدف رفع 
الكفاءات والقـــدرات من الفــرق 

التفتيشية.

اإلنتــاج  مــدخـــــالت  تسجيـــــل 
دراستــهــــــا  بعـــــد  العضـــــوي 
والتــأكــــــد مـــن مطابـقتــهــــا 
لنظـــــام  التنفيذيـــة  الالئحـــة 
الزراعـــة العضويـــة  حيث يبلغ 
عـــدد المدخـــالت المسجــلــــة 
وتسجيــــل  مــدخـــــــــل   )	06(

مدخـــل. عـــدد)		( 

الــوطنــــــي  الشـعــــــار  إصـــــدار 
العـضـــــــويــــــة  للمــنتـجـــــات 
المنتجيــــــن  مـــن  لعـــدد)		( 

العضـــــويين. المــــــزارعين 

للزراعـــــة  التــحــــول  دعـــــم 
سيــــــاسة  وفـــق  العضويـــــة 
العضويـــة حيـــث بلغ  الزراعـــة 
إجمالـــي الدعـــم لهـــذا العـــام 
)000,	9	,	( ريـــال لعدد )0	( 

التحـــول. تحـــت  مزرعـــة 
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إنجازات مركز البذور والتقاوي

منتجي  لجنـــة  أعضـــاء  اختيـــار 
للـــدورة  بالمملكـــة  البـــذور 
الســابعــــــة التــــــي تبــــــدأ فـــي 
	/	/		0	م ، واعتمادهـــا مـــن 

قبـــل الوزيـــر.

االســـتثمارية  الفرصـــة  طـــرح 
إلنتاج وإكثـــار تقاوي البطاطس 

. لمملكة با

االنتهـــاء مـــن إعداد النســـخة 
عمـــــل  لخـطـــــة  المبـدئيـــــة 
خالل  والتقـــاوي  البـــذور  مركز 
القادمـــة. ســـنوات  الخمســـة 

عقد ورشـــة عمل بعنوان 
»المـــوارد الوراثية النباتية 
المملكة...  فـــي  الحقلية 

والتطلعات«. الواقع 

االنتـهـــــاء مـــن إعـــداد مســـودة 
المشاتــــل  اعتــمــــــاد  الئــحــــة 

. لمملكـــة با

طــــــرح  مـــــــن  االنتـهــــــاء 
مشــــــاريع   )7( واعتمــــــاد 
والتقاوي. البـــذور  بمركـــز 

»تــعزيــــز  اتفــاقيـــــة  توقيـــع 
المزارعيـــن  قـــدرات  وتنميـــة 
عاليـــة  تقـــاوي  إنتـــاج  علـــى 
الجودة مـــن األصناف المحلية 
بالمنطقـــة الجنوبيـــة« مـــع 9 
مزارعين في منطقة عســـير.

قواعـــد  وضـــع  مـــن  االنتهـــاء 
تقـــــاوي  اعتمــــاد  وضــــــوابط 
بالممـلكــــــة. البطــــــاطــــس 
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أهم اإلنجازات 

الجمعيات التعاونية5-1-5 

اإلرشـــادية على  المنصة  إطالق 
أجهـــزة الهواتـــف الذكيـــة وبلغ 
المســـتفيدين  المزارعين  عدد 
الزيـــــــارات  وعـــــدد   )		7,	7	(
وعـــــــدد  زيــــــــارة   )	00,000(
االستـشـــــــــــارات )600,000,	( 
تحميل  مرات  وعدد  استشـــارة 

.  )		7,	7	( التطبيـــق 

بلغ تحليل عينـــات للمتبقيات 
والتربة  الغذائيـــة  والصناعـــات 
فـــي مراكز  والـــري واألســـمدة 
الـــوزارة عـــدد )000,		( عينة.

مـــع  تفاهـــم  مذكـــرة  توقيـــع 
مختــلــــف  فــــــي  المــزارعيــــن 
إلنشـــاء  المملكـــة  مناطـــق 
مـــدارس حقلية حســـب الميز 
النسبيـــــة للمناطـــــق  وبلـــــغ 
  )		( الحقلية   المـــدارس  عدد 
مدرســـة لـــكل منطقـــة مـــن 

المملكـــة. مناطـــق 

اإلرشـــادية،  الزراعية  القافلة  انطالق 
ومهندســـين  خبـــراء  بمشـــاركة 
ميدانيـــة  ورش  لتقديـــم  وفنييـــن، 
الزراعيــــــة  الممـــارســـــات  حـــــول: 
والخضــــار  للنخــيــــــــــل،  السليمــــة 
المحميـــة،  والبيـــوت  المكشـــوف، 
إلـــى  باإلضافـــة  الفاكهـــة،  وأشـــجار 
لعـــرض  متنقـــل  معـــرض  تنظيـــم 
النباتات، وديوانية  التي تصيب  اآلفات 
وعقـــد  المزارعيـــن،  الســـتضافة 
ورش عمـــل، وركـــن توعـــوي حـــول 
النخيل  سوســـة  مكافحـــة  برنامـــج 
تطبيقات  لعـــرض  ومنصة  الحمراء، 
الـــوزارة وغطـــت الزيـــارات عـــدد )6( 
 )		,000( الـــزوار  وعـــدد  مناطـــق 
ألـــف زائـــر وعـــدد ورش العمـــل )9	( 
المزارعيـــن  وعـــدد  عمـــل  ورشـــة 
المســـتفيدين من القافلـــة )000,	( 
مـــزارع وعـــدد المشـــاهدين بقنوات 
ألف مشـــاهد.  )	0( الزراعي  اإلرشـــاد 

أهم اإلنجازات 

األبحاث واإلرشاد الزراعي6-1-5 

12

3

4

وتــأسيــــس  تأيــيـــــــد 
الجمعيات  مـــن  عـــدد 
التعاونيـــــة الجديـــــدة  
جمعيـــــة  بعــــــدد)		( 
. تســـويقية  تعاونيـــة 

مشـــاريع  الجمعيات  منح 
والتنمية  الزراعي  اإلرشـاد 

الريفية.

الوزيـــر  معالـــي  موافقـــة 
للجمعيات  االنتفـــاع  بحق 
الدعـــم  مـــن  التعاونيـــة 

الـــذي تقدمـــة الـــوزارة .

برامــــج  الجمعيات  منـــح 
الصـيـــــد مـــن  توطـيــــــن 
تدريـــب و نقـــل وتوزيـــع .

12

34
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أهم اإلنجازات 

 مكافحة الجراد واآلفات المهاجرة:7-1-5 
أهم اإلنجازات 

مركز النخيل والتمور8-1-5 

إقـــــامة معسكــــــر ألعمـال 
االستكشــــاف والمكــافحـة 
من  مختلفـــــة  مواقـــــع  في 
المملكة بلـــغ عدد المواقع 
المصــابـــــة )	6	,	( موقـــع 
المستكشـــفة  والمســـاحة 
)9	6,6		,	( ألــف هكــتــــار 
والمـــســــــاحة الـمــعالجـــــة 
هكتـــــار   ألـــف   )		9,0	9(
كمـــا بلـــغ عـــدد الطلعـــات 

الجويـــة )6	( طلعـــة.

)الميتارزيوم(  فطر  استخدام 
كأحـــد  الجـــراد  لمكافحـــة 
عناصـــر المكافحـــة الحيويـــة 
الناجحة فـــي العديد من الدول 
اســـتخدامه  حالـــة  في  والـــذي 
الثـــروة  علـــى  آمنـــًا  ســـيكون 
بخـــالف  للمملكـــة  النحلّيـــة 
المبيـــدات التقليدية التي تضر 
بالمناحـــل عنـــد اســـتخدامها 

. اآلفات  فـــي مكافحـــة 

بدون  طائرات  استخدام 
فـــي  )الدرونـــز(  طيـــار 
االستكشـــاف  عمليات 

والمكافحـــة.
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تنفيـــذ دراســـة عـــن كميـــة 
والفاقـــد  التمـــور  إنتـــاج 
العربيـــة  المملكـــة  فـــي 
الســـعودية بالتعـــاون مـــع 
مركـــز التميـــز البحثـــي فـــي 
النخيـــل والتمـــور- جامعـــة 
الملـــك فيصـــل والمركـــز 
الوطنـــي للنخيـــل والتمـــور 
الزيـــــــارات  طريـــــق  عـــن 
الميدانيـــة ألعـــداد مماثلـــة 
فـــــي  النخيـــــــل  لمـــــزارع 
مـــن  المملكـــة  مناطـــق 
العملـــي  التقديـــر  خـــالل 
وجمـــع  األوزان  وتســـجيل 
ــور  ــاج التمـ ــن إنتـ ــات مـ بيانـ
فـــي المملكـــة عـــن طريـــق 
والمصـــادر  االســـتبيانات 

. ة لمعتمـــد ا

تعديـــــل  فـــــي  المشاركـــــة 
لتجفــيــــف  حقـــــلي  دليـلــــي 
ـــن  ـــور م ـــودة التم ـــور وج التم
ــاردا  ــة اإليكــــ ــل منــظمـــ قبـ
ضمــــن برنــامـــــج تطويـــــر 
النظـــم المســـتدامة لزراعـــة 
النخيـــل فـــي مجلـــس دول 

الخليجـــي. التعـــاون 

المــواصـفـــــات  استكـــمـــــال 
القياســـية اإلرشادية ألصناف 
المملكة  جديدة مـــن تمـــور 

الســـعودية. العربية 

يـــــوم حقـلـــــي  إقـامـــــة 
لتـــمـــــور  ا لتــجــفـــــيف 
تقنــيـــــة  باستـخــــــدام 
لتــجــفـيــــف  ا صـــوبـــــة 

. نيـــت بو ليكر لبو ا

المنجزة  بلغ عـــدد األبحـــاث 
عدد )8( أبحـــاث فيما يتعلق 
وطـــرق  النخيـــل  بسوســـة 
األبحاث  وعـــدد  مكافحتهـــا 
ومنها  بحـــث   )	8( الجاريـــة 
البصــــريـــــــة  األليـــاف  بحث 
المبــــكــــــر  لالكتــشـــــــــاف 
لسوســـة النخيل الحمـــــراء 
وجامعـــة  المــركــــــز  بيـــن 
للعلـــوم  عبـــداهلل  الملـــك 

)كاوســـت(. والتقنيـــة 

الشركــــــات  عـــــــدد  بلـــغ 
لخــــدمــــــة  المجتمعيـــــة 
قطاع النخيـــل مع مختلف 
عدد  الحكوميـــة  الجهـــات 
التعاون  ومنهـــا  جهة   )		(
فنيـــًا مـــع هيئـــة الجمارك 
الكشـــف  فـــي  الســـعودية 
منفـــذ  فـــي  موقـــع  علـــى 
تقرير  وتقديـــم  البطحـــاء 
تدهور  أســـباب  عـــن  فنـــي 
النخيـــل  أشـــجار  ومـــوت 
جانبـــي  علـــى  المغروســـة 

الدولـــي. الطريـــق 

بلــــــغ عـــــــدد الــزيــــــارات 
الـفـنيـــة  واالستشـــــارات 
 )		7  ( المملكة  لمناطق 
زياره وتحليـــل عدد)9	6( 

نباتية. عينـــة 

مـــن  أجيـــــــال   	 عـــدد  إنتـــــاج 
العســـل  شـــمع  دودة  حشـــرة 
الستخــدامهــــا فـــــي اإلنــتـــــاج 
الغزيـــر للنيماتـــودا الممرضة 

ت ا للحشـــر
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أهم اإلنجازات 

الثروة السمكية9-1-5 

تطوير اإلنتاج السمكي من االستزراع والمصايد البحرية

ــطة  ــاالت وأنش ــي مج ــتثمرين ف ــادي للمس ــي واإلداري واإلرش ــم الفن ــه الدع ــر أوج توفي
الثــروة الســمكية وخصوصــًا مجــال االســتزراع المائــي وتمثلــت هــذه األنشــطة فــي 

ــي: التال

1234
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ــات  توطيـــن ونقـــل تقنيـ
الــمــــائـــــي  االستــــــزراع 
وتعـــاون مراكـــز أبحـــاث 
الثـــروة الســـمكية مـــع 

. ين لمســـتثمر ا

مختبـــــــــرات  إنشـــــــــاء 
لصــحـــــــة  متخصصـــــة 
األحيــــــــــــاء  وسالمــــــة 

. ئيـــة لما ا

دعـــم طلبـــات التمويل 
االستـــــزراع  لمشـاريـــــع 
صنــدوق  مــــن  المائـــــي 

الزراعيـــة. التنميـــة 

بنـــاء ورفـــع وتطويـــر قدرات 
كفاءة العامليـــن في مجاالت 
االســـتزراع المائـــي مـــن خالل 
الداخلية  التدريبيـــة  البرامـــج 

. والخارجية 

الجـــــودة  وكفــــــاءة  رفــــــع 
للمستهـــــــلك  وضمانهـــــــا 
العالمـــــــــة  عبــــــر  النهائـــــي 

)سمـــــــك(. التجاريـــــــة 

تحســـين الكفاءة االقتصادية 
المائية  لألحياء  والتســـويقية 

المستزرعة.

القيـــام بعمـــل المســـوحات 
ـــة  ـــبة إلقام ـــي المناس لألراض
مشـــاريع االســـتزراع المائـــي 
ســـواحــــــــل  طــــــول  علـــى 
وتــأجيــــرهــــــا  المملكــــــة 
بأسعـــــار رمزيـــــة ولمـــــدد 
ــات  ــب توجيهـ ــة حسـ طويلـ

الســـامي. المقـــام 

االســـماك  إنتـــاج  زيـــادة 
المســـتزرع إلـــى 00	 ألـــف 

طـــن .

تصديـــر  اتفاقيـــة  توقيـــع 
المائيـــة  األحيـــاء  منتجـــات 
بـــدون  روســـيا  لجمهوريـــة 
أي قيـــود لعـــدد )	( مشـــاريع .

 البـــدء بإنشـــاء عـــدد )	(  
المناطـــق  فـــي  مرافـــئ 
التاليـــة )المدينة-مكـــة 
المـــكــرمــــة - عسيـــــر- 

تبـــوك (.

ـــن  ـــادرة توطي ـــين مب تدش
مهنـــة الصيـــد لتدريـــب 
وتأهيــــــل )60	( شــــــاب 
الحتـــراف مهنـــة الصيـــد.

إصـــدار دليل إجـــراءات األمن 
الحيوي و إجراءات التشـــغيل 
استزراع  لمشاريع  القياسية 

بالمملكة. األسماك 

مرافـــئ   )6( عـــدد  إدراج 
والتصـاميـــــم  للدراســـــة 
للتطويـــر دعـــم الصياديـــن 
مـــا  لخدمـــة  المحلييـــن 
يزيـــــــد عـــن )000	( قـــــارب 

صيـــد.

عمـــل  رخـــص  إصـــدار 
حـــر للصياديـــن لعـــدد  
عمـــل. رخصـــة   )			(

مليـــون   		 حوالـــي  فســـح 
لمشـــاريع  أســـماك  أصبعـــه 

المائـــي. االســـتزراع 

ـــوك  ـــدد )6( صك ـــدار ع  إص
ـــذة  ـــئ القنف ـــك لمراف تمل
البيـئـــــــة  وزارة  باســــم 

والميـــاه و الزراعـــة .

الذاتـــي  االكتفـــاء  تحقيـــق 
ــمكية  ــات السـ ــن المنتجـ مـ

.		% بنســـبه 

مشروع  ألول  الترخيص 
بالنظام  مائي  اســـتزراع 

. لمغلق ا

مرافـــئ   )7( عـــدد  طـــرح 
صيـــد لالســـتثمار مـــن قبـــل 

للمســـتثمرين. الـــوزارة 
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برنامج الوقاية من سوسة النخيل الحمراء ومكافحتها:10-1-5 

أهم اإلنجازات 

صـــدور القرار الـــوزاري رقـــم )8		8		( المنظم  	
آللية مشـــاركة أصحاب مزارع النخيل مع الوزارة 
فـــي تحّمـــل تكاليـــف أعمـــال مكافحة سوســـة 

النخيـــل الحمراء.

تأهيـــل وتدريـــب )7	( شـــركة خاصـــة لتقديـــم  	
أعمـــال مكافحة سوســـة النخيل الحمـــراء لدى 

أصحـــاب مـــزارع النخيل.

تنظيـــم )	( دورات دعـــم فني لفروع الـــوزارة في  	
المناطق.

ترخيـــص  )6( شـــركات و)	( مؤسســـات خاصـــة  	
النخيـــل  سوســـة  مكافحـــة  أعمـــال  لتقديـــم 

الحمـــراء لـــدى أصحـــاب مـــزارع النخيـــل.

تنظيـــم  )6		( دورة لتدريـــب مزارعـــي النخيـــل  	
وعّمالهـــم وتدريـــب )	8	,	( عامـــل.

عقـــد )	( اجتماعـــات للجنـــة الدائمـــة لبرنامـــج  	
الحمـــــراء  النخيـــــل  سوســـــة  مـــــن  الوقـــــاية 

. فحتهـــا مكا و

إعـــداد التقريـــر الســـنوي األول لتنفيـــذ برنامـــج  	
اإلدارة المتكاملة والخطة التنفيذية للســـيطرة 
بـــه  والرفـــع  الحمـــراء  النخيـــل  سوســـة  علـــى 
رقــــم  البرقيـــة  بمقتضـــى  الســـامي  للمقـــام 
هــــ   				/	/		 وتاريــــخ   )			9/	0	8/		6(
حســـب ما نص عليه قـــرار مجلس الـــوزراء رقم 

هــــ.  			0/9/		 وتاريـــخ   )			(

لـــإلدارة  	 اإلجرائـــي  الدليـــل  وتطويـــر  مراجعـــة 
المتكاملة لسوســـة النخيل الحمـــراء )الطبعة 

. )	

للمناطـــق  	 التنفيذيـــة  العمـــل  خطـــط  إعـــداد 
واعتمادهـــا في االجتمـــاع الثالث للجنـــة الدائمة 
لبرنامـــج الوقاية من سوســـة النخيـــل الحمراء 

ومكافحتهـــا.

إطالق تعميم عـــالج النخيل المصاب بسوســـة  	
النخيـــل الحمـــراء وتســـليم الدفعـــة األولى من 
مســـتلزمات عملية التبخير على فـــروع الوزارة 

فـــي المناطق.

إطـــالق القافلـــة اإلرشـــادية لمكافحة سوســـة  	
النخيل الحمراء في ســـتة مناطـــق في المملكة 
)الرياض/ القصيم/ حائـــل/ الجوف/ تبوك/ المدينة 

المنورة(.

خفـــض نســـبة إصابة النخيل بحشـــرة سوســـة  	
النخيـــل الحمـــراء فـــي المملكـــة إلى مســـتوى 
)%	0.9( خـــالل الربـــع الثالث من عـــام 0	0	 م 
وهـــذه النســـبة تجاوزت النســـبة المســـتهدفة 

لســـنة 		0	م بــــ )%	.0(.

برنامج التنمية الريفية واإلعانات الزراعية:11-1-5 

أهم اإلنجازات 

برنامـــج دعم صغـــار مربيي الماشـــية الذي أطلق  	
فـــي شـــهر ســـبتمبر 9	0	م وبلغ عـــدد الدورات 
الشـــهرية المصروفة حتى اآلن عـــدد )		( دورة.

برنامج دعم قطاع الدواجن المباشـــر لتحســـين  	
الكفـــاءة اإلنتاجية وتوجيـــه الدعم علـــى المنتج 
النهائـــي الذي أطلق في شـــهر ينايـــر 0	0	م وبلغ 
إجمالي عـــدد الـــدورات المصروفة حتـــى اآلن عدد 

دورات.  )	0(

برنامـــج دعم االســـتزراع الســـمكي علـــى المنتج  	
وبلـــغ  0	0	م  ينايـــر  فـــي  أطلـــق  الـــذي  النهائـــي 
إجمالي عـــدد الـــدورات المصروفة حتـــى اآلن عدد 

دورات.  )	0(

بلـــغ إجمالـــي المبالـــغ المصروفة لكافـــة البرامج  	
ريال(. مليـــار   	.9(

تـــم عمـــل الدراســـات الالزمـــة 
ـــاح  ـــل إنج ـــن أج ـــاع م ـــن كل قط ع

ــذه البرامـــج. إطـــالق هـ

بالعمل  للبدء  التأســـيس  تم 
البرامـــج  هـــذه  إطـــالق  علـــى 
المنظمـــة  الضوابـــط  ووضـــع 

إلطالقهـــا.

إعـــــــادة  برنــامـــــــج  إطـــــالق 
الزراعيـــة  اإلعانـــات   توجيـــه 

)	.	 مليار ريال(.

1 1 1

العمل على وضع الضوابط المنظمة إلطالق البرامج التالية:  	
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تنظيم زراعة األعالف الخضراء مما أدى إلى التالي:  	

تم وضع آلية منظمة لرفع االكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن من نسبة 48 ٪ إلى 60٪ من خالل التالي: 	

رفـــع الطاقـــات اإلنتاجيـــة لـــكل مشـــروع من 8	  	
طائـــر في المتـــر المربع إلـــى 8	 طائـــر على نفس 

اإلنتاجية. المســـاحات 

رفع االكتفـــاء الذاتي من لحـــوم الدواجن إلى 80%  	
خالل الخمس ســـنوات القادمة.

تم تدشين مؤسسة ريف. 	

 تم تدشين هوية اإلعانات الزراعية. 	

 تم التحقق ميدانيًا من 	9 ألف مستفيد . 	

موافقــــة مجلـــس اإلدارة علـــى توصــــية اللجنـــة  	
التنفيذيــــــة في البرنـامج إلنشاء إدارة للمناقصات 
اإلشـــراف  تتولـــى  البرنامـــج  فـــي  والمشـــتريات 
علـــى العقـــود والمنافســـات المطروحـــة وفتـــح 
ـــر  ـــداد المحاض ـــروض وإع ـــة الع ـــف ومراجع المظاري
الفنيـــة ذات العالقـــة واعتمادهـــا، وترشـــيح فنييـــن 
مـــن ذوي االختصـــاص مـــن وزارة البيئـــة والميـــاه. 

ـــروة  ـــة، والث ـــوزارة )الزراع ـــن وكاالت ال ـــة وم والزراع
الحيوانيـــة، والخدمـــات المشـــتركة(.

 موافقـــة مجلـــس اإلدارة علـــى توصيـــة اللجنـــة  	
التنفيذيـــة فـــي البرنامـــج اعتمـــاد قواعـــد برنامـــج 
التنميـــة الريفيـــة الزراعيـــة المســـتدامة الخاصـــة 
القيمـــة  لبرنامـــج  المباشـــر  المالـــي  بالدعـــم 

المضافـــة.

اعتمـــاد الالئحـــة الداخليـــة والتنظيميـــة لبرنامـــج  	
التنميـــة الريفيـــة.

تـــم تدشـــين بوابة ريـــف للتقديـــم علـــى الدعم  	
بتاريـــخ أكتوبـــر 0	0	م.

تم تدشـــين بوابة القيمة المضافـــة بمنصة ريف  	
للتقديم على الدعم بتاريـــخ 		 أكتوبر 0	0	م.

المركز الوطني للنخيل والتمور 12-1-5 

األراضــــــي  تقـلــــيـــــــص 
باألعــــالف  المـــزروعــــة 
الخــــضــــــراء  			 ألـــف 

هكتـــار.
ـــتهالك  ـــه  اس ـــي قيم ـــر ف وف
الديـــزل بقيمـــة 7.	 مليـــار 

ـــنويًا. ـــال س ري

الربـــط التقنـــي مـــع جميـــع 
العــالقـــــة  ذات  الجهــــات 
مـــن أجـــل دراســـة األهليـــة 
لكـــــافة المستــفـيــــدين 

ــج. ــذه البرامـ ــن هـ مـ

ـــاه  ـــتهالك المي ـــض  اس خف
ـــددة  ـــر المتج ـــه غي الجوفي
ـــر  ـــار مت ـــدار  7.		 ملي بمق

ـــنويًا. ـــب س مكع

منـــــــــصات  تدشـيـــــــن 
لجميـــــــع  إلكترونيـــــــة 
ـــة. ـــم المختلف ـــج الدع برام
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أهم اإلنجازات 

اإللكترونية  البوابـــة  إطـــالق 
والتطبيـــق لعالمـــة التمـــور 

الســـعودية.

اســـتالم 		 ألـــف طـــن مـــن 
برنامــــج  ضمــــن  التمـــــور 
الشـــراء بعـــدد مســـتفيدين 

مـــزارع.  5،386 بلـــغ 

زكـــاة  مبــــادرة  إطالق 
التمـــور. من  الفطـــــر 

التمـــور  عالمـــة  تغطيـــة 
الســـعودية  %6 مـــن النخيـــل 
و %6	 مـــن مصانـــع التمـــور 

بالمملكـــة.

إطـــالق برنامـــج تمكيـــن 
مـــن  الرائـــدة  الشـــركات 

دول.  	 الســـتهداف 

كريـــم  توجيـــه  صـــدور 
لتشـــكيل لجنـــة للتغذية 
وتضميــــــن  المدرسيــــــة 
بهـــا. والحليـــب  التمـــور 

االنتهـــــاء مـــن دليـــــل 
النخـلــــة. رعايـــــة 

خدمات   مراكز   	 إطالق 
ما بعد الحصاد.

إتـــمـــــــــــام مـــوظــــــفـي 
المـــــركز لمجموع  00	 
دورة تدريبيـــة من  خـالل 

منصة إثرائي.

ــاو  ــة الفـ ــة منظمـ موافقـ
علـــى اعتمـــاد عـــام 7	0	م 

ســـنة دوليـــة للتمـــور .

إقامـــة 	 دورات افتراضيـــة 
الدولـــي  التســـويق  فـــي 
ـــل  ـــابقة أفض ـــالق مس وإط

منتـــج

إجراء 	 دراســـات محليــــة 
تختـــــــص بالتــســــــــويق 

ــدر. ــد والهـ والفقـ
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إنجازات أخرى 13-1-5 

2

3

4

1

االولـى  المرحلـة  اسـتكمال 
مـن تأهيـــــل المــدرجـــــــات 
الزراعيـــة وتطبيـق تقنيـات 
 حصــــاد ميـــــاه األمطــار في 
) محافظـــــــة الطـــــائـــــــــف 
ومناطـــق عسيـــــر وجــازان 
والباحة( لعدد )	60( موقع 
المستفيـــدين  عـــدد  وبلـغ 

فـرد. ــروع )000,	(  ــطة لمشـ ــادة األنشـ  زيـ
تنميـــــة وتطــويــــر ســـــالل 
القيمـــــة لمحصولـــــي البـــن 
والمانجــــو )ايفـــــــــــاد(  فــــي 
نظــــــراً  جيــــــزان  منطقــــــة 
حققهـــا  التـــي  للنجاحـــات 
بإضافـــة  المشـــروع وذلـــك 
مثــــــــل  أخـــــــرى  منـاطــــــق 
)عســـير والباحـــة ( وإضافـــة 
محاصيـــل واعـــدة ذات قيمـــة 
ـــزة  ـــق الميـــ ـــة  وفــ اقتصاديـــ

النسبيــــــة للمنــطقــــة.

فــــــــــــرص  طــــــــــــــرح 
إلنتـــــــاج  اســـــــتثمارية 
تقــــــــاوي  وإكثــــــــــــــــار 
بهـــدف  البطــاطــــــس 
المحتـــوى  زيـــــــــــــــادة 
المحــلـــــي مـــن تقـــاوي 
وتحقيـــق  البطاطـــــس 

الذاتـــي. االكتفـــاء 

تـوقيــــع اتفـــاقيــــة  مـــع 
مــزارعـــيـــــن    )9( عــــــدد 
قدرات  وتنميـــة  لتعزيـــز 
إنتـــاج  علـــى  المزارعيـــن 
الجـــودة  عاليـــة  تقـــاوي 
المحلية  األصنـــاف  مـــن 
الجنوبيـــة. بالمنطقـــة 

ــاه والزراعــة  ــة والمي ــر البيئ ــب وزي ــي نائ ــا ) 9	 Covid - ( وفــق تعميــم معال ــدروس المســتفادة مــن أزمــة كورون ال

رقــم ) 	0807	/	/				 ( بتاريــخ 9/9/				 هجــري 

اإلجراءات والممارسات التي تم اتخاذها للتعامل مع فيروس كورونا المستجد:

البــدء فــي اســتكمال إجــراءات منــح تصاريــح للعامليــن فــي الوكالــة وكذلــك للمزارعيــن تســهيال لهــم فــي التنقــل أثنــاء . 	
األزمــة

القيام بزيارات ميدانية لمشاريع اإلنتاج النباتي والسمكي والدواجن للتأكد من وفرة اإلنتاج أثناء األزمة. 	
 االجتمــاع والتواصــل مــع المزارعيــن والمنتجيــن لمعرفــة التحديــات والمعوقــات التــي تواجههــم أثنــاء األزمــة والعمــل . 	

علــى اتخــاذ الحلــول المناســبة لذلــك
 توجيــه وإرشــاد المزارعيــن لالســتثمار فــي األنشــطة الزراعيــة والتــي مــا زال الســوق بحاجــة لهــا بغــرض تغطيــة النقــص . 	

الــذي قــد يحصــل علــى أن تكــون هــذه الســلع تتفــق مــع اســتراتيجية الزراعــة فــي المملكــة .
 المتابعة اليومية للمشاريع اإلنتاجية الزراعية وكذلك لألسواق الزراعية .. 	
 التأكد التام من تحقق وفرة المنتجات الزراعية والسمكية في مختلف أسواق المملكة الرئيسية والفرعية .. 	
االجتماع مع مستوردي المنتجات الزراعية ) On Line ( وتذليل العقبات التي تواجههم .. 	
القيام بإعداد دراسات وتقارير يومية عن الحالة العامة للمنتجات الزراعية. 	
 المشاركة في اللجنة المشكلة لرصد وفرة السلع الغذائية األساسية في المملكة ضمن منظومة األمن الغذائي.. 	

التنســيق مــع الشــركة الســعودية لالســتثمار الزراعــي والحيوانــي ) ســالك ( الســتيراد بعــض الســلع الدائمــة للســلع . 		
االســتراتيجية فــي المملكــة .

 إعداد دراسات تحليلية ومقارنة للوضع العام لمنتجات الطماطم والبصل والليمون .. 		
اتخــاذ بعــض القــرارات التــي ســاهمت فــي تســهيل إجــراءات اســتيراد المنتجــات الزراعيــة مثــل اإلعفــاء مــن شــهادة . 		

ــة . ــة وشــهادة المنشــأة بصــورة مؤقت الصحــة النباتي
 إعداد المؤشرات االقتصادية األولية للفرص االستثمارية الزراعية والغذائية المتاحة. 		
نشر رسائل إرشادية متنوعة من خالل قنوات التواصل االجتماعي .. 		
 تقديم كافة وسائل الدعم اإلرشادي للمزارعين في المناطق والرد على استفساراتهم. 		
 استحداث برامج إلكترونية وتطبيقات متنوعة لخدمة المزارعين والمستفيدين. 		
 تسهيل إجراءات إصدار التراخيص والسجالت الزراعية وأذونات االستيراد .. 		
تخصيــص )			 ( مرشــد زراعــي ومختــص وخبيــر فــي أنحــاء المملكــة يقومــون بتقديــم خدمــات استشــارية إرشــادية فــي . 		

مجــاالت الزراعــة المختلفــة للمزارعيــن مــن خــالل تطبيــق مرشــدك الزراعــي علــى أجهــزة الهواتــف الذكيــة .
الرد على استفسارات المزارعين والمستفيدين عبر منصة زراعي . . 		
اســتمرار االجتماعــات اليوميــة مــع العامليــن فــي الــوزارة ومــع الجهــات الحكوميــة األخــرى والقطــاع الخــاص وعمــوم . 		

. ) On Line ( ــة ــوزارة مــن خــالل الخدمــات اإللكتروني المســتفيدين مــن خدمــات ال
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ملخص تنفيذي2-5

أوال: األداء واإلنجازات:

يســـتعرض التقريـــر، مـــا تـــم بتوفيـــق اهلل، الجهـــود المبذولـــة لعـــام 0	0	 لتحقيـــق أهـــداف شـــركة ســـالك للمســـاهمة 
فـــي تحقيـــق األمـــن الغذائـــي للمملكـــة باالســـتثمار داخـــل المملكـــة وخارجهـــا فـــي المجـــال الزراعـــي واإلنتـــاج الحيوانـــي 
وكذلـــك الســـعي الحثيـــث لتكـــون الشـــركة فـــي مصـــاف الشـــركات العالميـــة حيـــث بـــادرت شـــركة ســـالك بدراســـة 
ومراقبـــة الســـوق الزراعـــي العالمـــي فـــي جميـــع مراحـــل سالســـل اإلمـــداد الغذائـــي والتعـــرف علـــى الميـــز النســـبية 

ـــتهدفة.  ـــدول المس لل

ـــة  ـــة العربي ـــم، والمنطق ـــاق العال ـــى نط ـــًدا عل ـــا متزاي ـــي اهتماًم ـــن الغذائ ـــا األم ـــه قضاي ـــهد في ـــت تش ـــي وق ـــك ف ـــي ذل يأت
ــح  ــر الواضـ ــا األثـ ــي كان لهـ ــا التـ ــة كورونـ ــر جائحـ ــي إثـ ــق العالمـ ــد القلـ ــع تزايـ ــوص، ومـ ــه الخصـ ــى وجـ ــة علـ والخليجيـ
والعميـــق علـــى سالســـل اإلمـــداد العالميـــة واالقتصـــاد العالمـــي ككل فمنـــذ بدايـــة العـــام الميـــالدي ومـــع األحـــداث 
ـــة  ـــة بمتابع ـــات الطارئ ـــة التحدي ـــق طبيع ـــل وف ـــيين للعم ـــركاء األساس ـــع الش ـــود م ـــزت الجه ـــة ترك ـــة للجائح العالمي

متطلبـــات الســـوق المحليـــة وتأميـــن احتياجاتـــه.  

يســـتعرض التقريـــر أبـــرز اإلنجـــازات علـــى صعيـــد األمـــن الغذائـــي حيـــث األدوار الفاعلـــة بتأميـــن الســـلع األساســـية خـــالل 
ـــا  ـــة كم ـــد المالي ـــق العوائ ـــتثمار وتحقي ـــال االس ـــي مج ـــالك ف ـــركة س ـــا ش ـــت به ـــي قام ـــود الت ـــك الجه ـــا كذل ـــة كورون أزم
يوضـــح التقريـــر أهـــم التحديـــات التـــي تواجـــه الشـــركة وآليـــات عملهـــا لتجـــاوز تلـــك العقبـــات ومنهـــا استشـــراف 
ـــن  ـــال األم ـــي مج ـــالك ف ـــركة س ـــداف ش ـــن أه ـــد م ـــق المزي ـــي تحق ـــة الت ـــات التطويري ـــن المقترح ـــة م ـــتقبل بجمل المس

ـــي. الغذائ

انطالقـــا مـــن دورهـــا الريـــادي باالســـتثمار داخـــل المملكـــة وخارجهـــا فـــي المجـــال 
ـــي  الزراعـــي واإلنتـــاج الحيوانـــي بهـــدف المســـاهمة فـــي تحقيـــق اســـتراتيجية األمـــن الغذائ
اســـتطاعت شـــركة »ســـالك« خـــالل العـــام 0	0	م أن تقـــوم بـــأدوار فاعلـــة عبـــر 

تأميـــن بعـــض الســـلع األساســـية خـــالل جائحـــة كورونـــا تمثلـــت فـــي اآلتـــي:

»البيـــض«  . 	 بســـلعة  المحليـــة  للســـوق  اإلمـــدادات  اســـتمرار  فـــي  المســـاهمة 
واســـتقرار أســـعارها مـــن خـــالل توريـــد أكثـــر مـــن 00	 ألـــف صنـــدوق مـــن البيـــض 

ــا. ــي أوكرانيـ ــالك فـ ــة لسـ ــركات التابعـ ــدى الشـ ــق إحـ ــن طريـ ــودة عـ ــي الجـ عالـ

مجال األمن الغذائي: 	

اإلنجازات في مجال االستثمار: 	

اإلنجازات في مجال العوائد: 	

المســـاهمة فـــي توفيـــر إمـــدادات اللحـــوم الحمـــراء  . 	
إلـــى أســـواق المملكـــة عـــن طريـــق اســـتثمارات 
ــن  ــد 6 أالف طـ ــك بتوريـ ــل وذلـ ــي البرازيـ ــالك فـ سـ

مـــن اللحـــوم الحمـــراء.

ــاج اســـتثمارات  . 	 توريـــد أول شـــحنة قمـــح مـــن إنتـ
ألـــف   60 بواقـــع  أوكرانيـــا  فـــي  ســـالك  شـــركة 
طـــن مـــن القمـــح عالـــي الجـــودة وذلـــك لصالـــح 
المؤسســـة العامـــة للحبـــوب ضمـــن برنامـــج دعـــم 

االســـتثمارات الســـعودية فـــي الخـــارج.

ــل«  . 	 ــلعة »البصـ ــدادات سـ ــر إمـ ــاهمة بتوفيـ المسـ
ـــن 	  ـــر م ـــن أكث ـــد وتخزي ـــعارها بتوري ـــتقرار أس واس

آالف طـــن إذ تـــم توريدهـــا مـــن مصـــر والهنـــد.

ــد 0	 آالف طـــن مـــن األرز  . 	 ــة لتوريـ ــة التامـ الجاهزيـ
البســـمتي عبـــر اســـتثمارات ســـالك فـــي الهنـــد.

الدراســـات واالستشـــارات  . 	 العديـــد مـــن  تقديـــم 
والتوصيـــات للجهـــات ذات العالقـــة حـــول إمكانيـــة 
االســـتثمار الزراعـــي واإلنتـــاج الحيوانـــي فـــي بعـــض 

الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة.

استحواذ سالك على 
%	9.9	 من شركة 
دعوات الهندية لألرز.

رفع الكفاءة 
التشغيلية 

للشركات التابعة.

إيجاد مبادرات ذات 
قيمة مضافة لرفع 

األداء المالي.

متابعة األداء المالي 
بشكل دوري لضمان 

المستهدفات 
والموازنة.

العمل مع الشركات 
التابعة لتخفيض 

مخاطر تقلبات السوق 
وأسعار الصرف.

إنشاء الشركة 
الوطنية للحبوب 

بشراكة بين شركتي 
سالك والبحري.

زيادة إجمالي 
المساهمة في شركة 

منيرفا فودز البرازيلية 

إلى %	8.		.



						

انتهجـــت ســـالك نهًجـــا موضوعًيـــا فـــي التعامـــل مـــع العوائـــق االســـتثمارية وذلك 
بوضعهـــا إطـــاًرا للتحديات يتطلـــب تجاوزهـــا وفق عمل مؤسســـي يأخذ بالحســـبان 

كافـــة الســـيناريوهات المتوقعـــة فمن تلـــك التحديـــات اآلتي: 

تأثير جائحـــة كورونا حاليـــًا على انســـيابية حركة . 	
الســـلع الغذائية عالميـــًا ومحليًا.

ســـيطرة شـــركات عالمية محـــدودة تتحكم في . 	
المســـتهدفة.  الزراعية  الموارد 

ســـلوك بعـــض الـــدول المســـتهدفة مـــن حيث . 	
الزراعيـــة ومنافســـة  االســـتحواذ علـــى األراضـــي 
المزارعيـــن المحليين، األمر الـــذي نتج عنه بعض 
المقاومـــة والرفض للمســـتثمرين فـــي عدد من 
الـــدول )ظاهـــرة االســـتثمار الجائـــر(، ممـــا حـــدا 
ببعـــض الـــدول إلصـــدار قوانين تهـــدف للحد من 
االســـتحواذ علـــى األراضـــي ومنافســـة المزارعين 

. لمحليين ا

افتقار بعض أفضل المناطـــق الزراعية في العالم . 	
إلى الممارســـات التجارية المتعـــارف عليها، بل إن 
معظـــم المشـــاريع الزراعية المتميـــزة يملكها 
أفـــراد وغالبـــًا مـــا يصعـــب االســـتحواذ عليهـــا أو 

 . كتهم ر مشا

فـــي . 	 الزراعيـــة  االســـتثمارات  علـــى  يســـيطر 
التخزيـــن والمناولة والتجارة عدد من الشـــركات 
العالميـــة، التـــي تعد منافســـتها تحدًيا كبيـــًرا، إذ 
أنهـــا متواجـــدة في هـــذه األســـواق منذ عشـــرات 

الســـنين وتجـــذرت عالقاتهـــا التجاريـــة.

غيـــاب قاعدة بيانـــات وطنية تختص باالســـتيراد . 	
الزراعيـــة  للمنتجـــات  محليـــًا  واالســـتهالك 

والحيوانيـــة.

الحاجـــة إلى بناء منظومة محليـــة تعنى بالجوانب . 	
والنقل. والتخزينية  اللوجستية 

وجـــود بعض التحديـــات السياســـية وتأثيرها على . 	
طبيعة االســـتثمارات.

التغيـــرات المناخيـــة وتأثيرها عالميـــًا على اإلنتاج . 	
الزراعي.

التبايـــن الكبير بيـــن الـــدول على صعيـــد أنظمة . 		
وقوانيـــن االســـتثمار الزراعـــي واإلنتـــاج الحيواني.

ثالثاً: المقترحات التطويرية:ثانيا: التحديات 

ترتكـــز فـــرص االســـتثمار الزراعـــي العالمـــي علـــى ازديـــاد الطلـــب المســـتقبلي الكبيـــر علـــى الغـــذاء الـــذي اتضـــح جليـــًا 
خـــالل الجائحـــة والتمـــدد الســـكاني فـــي العالـــم، وتحســـن دخـــل األفـــراد، وتحـــّول نمـــط االســـتهالك إلـــى نوعيـــات ذات 
ــًا االتجـــاه  ــًا وعالميـ قيمـــة غذائيـــة عاليـــة. وممـــا يعـــزز فـــرص االســـتثمار فـــي الوقـــت الراهـــن والتوســـع أكثـــر محليـ
ـــتثماري  ـــاخ االس ـــف المن ـــك تصني ـــا. وكذل ـــة وبعده ـــالل الجائح ـــة خ ـــلع الزراعي ـــات الس ـــاض كمي ـــن انخف ـــًرا م ـــائد مؤخ الس
بالعديـــد مـــن اإليجابيـــات المتوقعـــة مســـتقباًل مـــن تحســـن سياســـات وقوانيـــن االســـتثمار األجنبـــي، وتطويـــر البنـــى 
التحتيـــة وبيئـــة األعمـــال فـــي العديـــد مـــن الـــدول. وعليـــه تـــرى ســـالك بعـــض المقترحـــات التـــي ســـوف تزيـــد مـــن فاعليـــة 

االســـتثمار الزراعـــي واإلنتـــاج الحيوانـــي وهـــي علـــى النحـــو التالـــي: 

ـــق . 	 ـــة لتحقي ـــده متكامل ـــة واح ـــل كمنظوم ـــات والعم ـــل الصعوب ـــة لتذلي ـــة ذات العالق ـــات الحكومي ـــن الجه ـــود بي ـــر الجه تضاف
التبـــادل المعرفـــي والمعلوماتـــي الضـــروري لفهـــم أعمـــق لطبيعـــة األســـواق االســـتثمارية الزراعيـــة محليـــًا وعالميـــًا وهـــذا 

يتطلـــب معلومـــات متوافـــرة ومحدثـــة. 

ــًا . 	 ــر محليـ ــوع أكثـ ــع والتنـ ــتقبلية والتوسـ ــتثمارية المسـ ــا االسـ ــم خططتهـ ــالك لدعـ ــركة سـ ــي لشـ ــم المالـ ــتمرار الدعـ اسـ
ــة. ــة والعالميـ ــتثمارات الملحيـ ــوع االسـ ــي وتنـ ــن الغذائـ ــدم األمـ ــا يخـ ــًا بمـ وعالميـ

إبرام اتفاقيات استراتيجية دولية لتعزيز االستثمارات الزراعية بين الدول ذات الميز النسبية.. 	



الثروة الحيوانية
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تحسين ا�نتاج الحيواني المحلي ورفع معدالت ا�نتاج وفق أفضل المعايير الدولية للمنتجات الحيوانيةوصف المنجز

تحسين ا�نتاج وا�نتاجية للثروة الحيوانية بالمملكة 1

وصف المنجز

مركبات خدمات ا�نتاج الحيواني

التلقيح الصناعي

وضع التشـــريعات الخاصـــة لمراكز التلقيـــح الصناعي 
ونقل ا�جنة، وتم ترخيص عدد(٢) لهذه المراكز.

وصف المنجز

وضـــع التشـــريعات الخاصـــة لمركبات خدمـــات ا�نتاج 
الحيواني والتلقيح الصناعي.

3

2

مهرجان أصول ا�غنام

مهرجان أصول 
ا�غنام احمللية

فحول وإنتاج

وصف المنجز

تحســـين وتطويـــر  الســـالالت المحلية من خـــالل تحديد 
النسب و الصفات الوراثية للثروة الحيوانية بالمملكة.

المحليـــة  ا�غنـــام  أصـــول  مهرجـــان  إقامـــة 
(فحول-إنتاج-تسمين) وا�شراف على المهرجانات 

المشابهة

(التنميط الجيني لعشر سالالت حيوانية (ا�بل، ا�بقار ، الماعز ، الضأن 
و الخيول) عن طرق تتبع أجيال تلك السالالت واثبات النسب).

نسبة ا�نجاز

ا�ثر المترتب من تحقيق المنجز

إثبات  السالالت  الحيوانية المحلية.
مســـاعدة مربـــي الحيوانات بالمملكـــة من خالل 
توفير قاعـــدة بيانات تتيح لهم معرفة النســـب 

ومساعدتهم في عملية التحسين الوراثي.
تتبـــع حركة الحيوانـــات من مالك إلى آخـــر أو أثناء 

التصدير واالستيراد.
مســـاعدة الجهـــات الحكومية ا�خرى فـــي إثبات 

نسب الحيوانات عند الحاجة لها.
الماشـــية  قطـــاع  فـــي  ا�نتـــاج  مســـتوى  رفـــع 

بالمملكة.
تأصيل أنواع الثروة الحيوانية المحلية كســـالالت 

مميزة للمملكة العربية السعودية.

%30

4

5

اعتمـــاد الخطة الوطنية لتطوير قطـــاع الثروة الحيوانية 
وتحسين ا�نتاج وا�نتاجية.

نسبة ا�نجاز

ا�ثر المترتب من تحقيق المنجز

ا�ثر المترتب من تحقيق المنجز
تطويـــر الثروة الحيوانية وزيادة ا�نتـــاج وا�نتاجية ورفع 
الحيوانيـــة  الثـــروة  لمشـــاريع  االقتصاديـــة  الكفـــاءة 
والمساهمة في زيادة نسبة االكتفاء الذاتي من اللحوم 

الحمراء.

تعزيز ا�من الغذائي بالمملكة

%50

رفع معدل االكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن 
وتحقيق االكتفاء الذاتي مـــن لحوم الدواجن 

.%80

%60نسبة ا�نجاز

16

	0			0	0	0			0	0
٪ 40٪ 65٪ 70٪ 85

وصف المنجز

رفع وتحسين مستوى الخدمات البيطرية المقدمة للمستفيدين من الخدمات بما يحقق التحول الرقمي والجودة في كل من المحاجر والمختبرات والعيادات البيطرية

تعزيز وتحسين مستوى الخدمات البيطرية ومعدالت التغطية بها 2

الخدمـــات  مســـتوى  رفـــع 
مناطـــق  بجميـــع  البيطريـــة 
للتحكـــم  المملكـــة 
ا�مـــراض  علـــى  والســـيطرة 
ورفـــع  ونواقلهـــا  الحيوانيـــة 
الحيوانية:  للثـــروة  ا�نتاجية 
تاميـــن مســـتلزمات طبيـــة 
بيطريـــة.- تأميـــن ســـيارات 
مكافحـــة  أعمـــال  لـــزوم 
ا�مراض الحيوانية -   عملية 
بيطريـــة  عيـــادات  تأميـــن 
مستلزمات  تامين  متنقلة-  
بيطرية  طبية  ومشـــخصات 
لمكافحة ا�مراض الحيوانية 
ونواقلهـــا -  تقديـــم خدمـــة 
الطبيـــة  العينـــات  نقـــل 
الفـــروع  مـــن  البيطريـــة 
والمكاتـــب إلـــى المختبرات -  
ومـــواد  مبيـــدات  تأميـــن 
لنواقـــل  حشـــرية  مكافحـــة 
ا�مـــراض -   تأمين اللقاحات 
لمكافحة ا�مراض الحيوانية 
(البكتيريـــة والفيروســـية) -  
الراهـــن  الوضـــع  دراســـة 
لمنشـــآت العيادات البيطرية 

والمرافق التابعة لها.

الخدمـــات  مســـتوى  رفـــع 
لمربي  المقدمـــة  البيطريـــة 
الثروة الحيوانية وذلك لدعم 
الوحـــدات  جميـــع  أعمـــال 
الـبـيـطريـــــــة  والـعـيــــــــادات 
ا�مـــراض  علـــى  للســـيطرة 
الحيوانية ونواقلها وتحسين 
للمحافظة  الحيوانـــي  ا�نتاج 

على ا�من الغذائي.

2

ا�ثر المترتب من 
تحقيق المنجز

ا�ثر المترتب من %55
تحقيق المنجز

رفــــــع معــــدالت التغطيـــــة 
البيطريـــة  الخدمـــات  مــــن 
الثـــروة  لمربـــي  المقدمـــة 
الحيوانيـــة وذللـــك  لدعـــم 
الوحـــدات  جميـــع  أعمـــال 
الـبـيـطـريـــــــة  والـعـيـــــادات 
للســـيطرة علـــى ا�مـــراض 
ونواقــــلــهـــــا  الحـيـوانـيــــــة 
الحيواني  ا�نتـــاج  وتحســـين 
ا�مـــن  علـــى  للمحافظـــة 

الغذائي.

من  التغطية  معـــدل  رفـــع 
الخدمـــات البيطرية بجميع 

مناطق المملكة
إنشـــاء الوحـــدة البيطريـــة 
بمحافظة القريات -  إنشاء 
البـيـطـريــــــــــــــة  الوحــــــدة 
بمحافظــــــة الــدوادمـــــي -  
إنشـــاء الوحـــدة البيطريـــة 
بمحافظة  عرعر -   إنشـــاء 
الـبـيـطـريـــــــــة  الـوحـــــــــدة 
بمحافظة وادي الدواســـر -  
إنشـــاء الوحـــدة البيطريـــة 
بمحافظة الغـــاط - ترميم 
بحفـــر  البيطريـــة  الوحـــدة 
بـالمـنـطــقـــــــة  الـبـاطـــــن 
17% - ترميـــم  الشـــرقية 
البـيـطـريــــــــــــــة  الوحــــــدة 
بمحافظة بلجرشي 53 %- 
البيطرية  الوحـــدة  ترميـــم 
بمحافظة الجبيل %100 - 
�نشـــاء  التعميـــد  صـــدور 
الوحـــدة البيطريـــة بجزيرة 

فرسان.

4

60%

الثـــروة  حمايـــة 
الحيوانية بالحد من 
ا�مـــراض الوبائيـــة 

وانتشارها

ضمان ا�من الغذائي

ا�ثر المترتب من 
تحقيق المنجز

رفـــع مســـتوى الخدمات 
خـــالل  مـــن  المخبريـــة 
مختبـــــر  وتجهيز  تأهيل 
بـجــــــازان  الحـــشـــــــرات 
الحـشــــــرات  لتصنيــــــف 
والكشـــف عـــن ا�مراض 
بواسطــــــة  المنقولـــــــة 
اكـتـمــــــال  الـحـشــــرات: 
مختبر  تأهيـــل  مشـــروع 

الحشرات بجازان

3

90%

ا�ثر االقتصادي

ا�ثر االجتماعي

ا�ثر المترتب من 
تحقيق المنجز

ماديـــــــة  عوائـــد 
حكومية  لجهات 

أخرى.

رياضة  تشـــجيع 
سباقات الخيل.

ا�شــــــراف على الفـعـالـيات 
والمـسـابـقــــات للخـيـــــل : 
مســـابقة دوليـــة للخيـــول 
نظمـــت بالمملكـــة  كأول  
السـعــوديـــة  (كــــأس  مرة 

للخيل)

5

100%

ا�ثر االقتصادي

ا�ثر االجتماعي

تطوير أتمتـــة الخدمات 
للثـــروة  ا�لكترونيـــة 
تدشـــين  من  الحيوانية 
منصة أنعـام  بلس وهي 
يتم  إلكترونية  منصـــة 
إصـــدار  خاللهـــا  مـــن 
االستيـــــــــراد  أذونــــات 
والـتـصــديــــر وجميـــــــع 

ا�جراءات المحجرية.

1

 تقليل العمل على 
تأميـــن مطبوعات 

مستقبًال.

مراجعـــة  تقليـــل 
�نهـــاء  الـــوزارة 

المعامالت.

ا�ثر المترتب من 
تحقيق المنجز

50%

ا�ثر االقتصادي

ا�ثر االجتماعي



						

البـــدء في تنفيذ بنود البرنامـــج التنفيذي في مجال بناء 
قدرات مختبرات المملكة العربية الســـعودية للصحة 

الحيوانية بالتعاون مع وزارة الزراعة الفرنسية

الفنيـــة  للكـــوادر  المســـتمر  والتدريـــب  التعليـــم 
بالمختبرات.

تـــدريــــب طــالب الجامعات والمعاهد للجهات التالية:

01

02

03

كلية العلوم
جامعة الملك سعود

كلية الطب البيطري
جامعة الملك فيصل

التقني  المعهـــد 
ل�لبان والتغذية

التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة ¢جراء ا¡بحاث 
لمكافحة جائحة كوفيد 19

زرع فيروسات في البيض ومنها:
IBV, BLUE TANGE, H5 Influenza, H9 Influenza

التشـــغيل الفعلي للمختبر المتنقل (المســـتوى الثالث 
الحمايـــة BSL٣) بهـــدف دعـــم وتطويـــر قـــدرات  مـــن 
مختبـــرات التشـــخيص البيطـــري والـــذي يســـاهم في 
الوصـــول إلى مواقـــع االندالعـــات الوبائيـــة والتعامل مع 
مســـببات ا¡مراض عالية الخطورة والحفاظ على ا¡من 

الحيوي.

02

01

03

المختبر المتنقل

اختبار
279,308

167,482
إرساليات حيوانية

التدريبالفحوصات  المخبرية

بلغ عدد االختبارات خالل العام الحالي ٢٠٢٠م 

طرح مشـــروع تصميم وتنفيـــذ المختبر البيطـــري المركزي 
بالرياض في منافسة محدودة للمقاولين المؤهلين.

01

02

المختبر البيطري المركزي

59,192
اختبارات تشخيصية

37,758
لمختبر الجودة

7,721
إرساليات نباتية

7,155
التقصي الحقلي

إنتاج وتقييم اللقاحات البيطرية 8

جرعة
34,184,100

جرعة
36,620,000

اللـقـاحــات  إنـتــــــاج  تـــــم 
بكميـــة  الـفـيـروســـيـــــة 

وقدرها 

عمـــل تقييم لعدد مـــن دفعات لقـــاح حمى الـــوادي المتصدع 
المستوردة من قبل الوزارة خالل السنوات ا¡خيرة.

اللـقـاحــات  إنـتـــــــاج  تـــــم 
بـكمـيــــــة  البكـتـيـــريــــة 

وقدرها  

العمـــل قائم على تطوير لقاح جدري الجمـــال للعترة المحلية 
ومراجعة ما تم تطويره ثم البدء في مرحلة تجارب الحيوانات.

عزل  فـــي  المشـــاركة 
الجلد  مرض  فيروس 

العقدي عام ٢٠٢٠م.

المؤهلـــة  الشـــركات  حصـــر 
لتخصيص مركز إنتاج وتقييم 

اللقاحات البيطرية.

01

04

0506

02

03

رفع مســـتوى الخدمات المخبرية من خالل 
تحســـين الجودة واعتماد مختبرات لآليزو 
17025: تأهيل واعتماد مختبرات (الجودة 
بالريـــاض - جـــازان - ا¡حســـاء - القصيم - 

ميناء جدة ا¢سالمي) لآليزو 17025  
بهدف رفع جودة تنفيذ خدمات التشخيص 
البيطري وفق المعايير المعتمدة للوصول 

إلى نتائج مخبرية موثوقة

6

التشغيل  كفاءة  وتحســـين  رفع 
والجودة

المقدمة  الخدمـــة  جـــودة  رفـــع 
للمستفيدين

ا¡ثر المترتب من تحقيق المنجز

تأهيل 4 مختبـــرات:   (مختبر ميناء الملك 
النباتـــي  المختبـــر  بالدمـــام-  عبدالعزيـــز 
مختبـــر  ا¢ســـالمي  جـــدة  بمينـــاء 

الجوف-مختبر منفذ الحديثة)

7

20%

التشغيل  كفاءة  وتحســـين  رفع 
والجودة

المقدمة  الخدمـــة  جـــودة  رفـــع 
للمستفيدين

ا¡ثر المترتب من تحقيق المنجز

20%

911

10

ISO

تأمين لقاحات بيطرية للمناطق والمحافظات 12

مليون جرعة40لقاح الحمى القالعية الموحدمليون جرعة1.5لقاح مرض حمى الوادي المتصدع لمنطقة جازان

مليون جرعة25لقاح طاعون المجترات الصغيرةمليون جرعة25لقاح جدري ا�غنام

مليون جرعة45لقاح التسمم المعويمليون جرعة45لقاح التسمم الدموي

مليون جرعة1التهاب الجلد العقديمليون جرعة15لـقـــاح مــزدوج (معوي ودموي)

4.5البروسيال3لقاح الميكوبالزما 3 مليون جرعةمليون جرعة

ترقيم ا�بل 13

21,4822

4,286

44,308

412,148

72,819

96,709

47,691

12,111

75,025

51,009

164,073

28,674

 

 

 

 

ترقيـــم ما يزيد علـــى مليون وأربع 
مائة متن من ا�بل وذلك لتحسين 
الخدمات المقدمة من خالل إنشاء 
ســـجل لكل حيوان، يحـــوي جميع 
بيانتـــه وبيانـــات مالكـــه وتوفيـــر 
بيانـــات دقيقـــة عـــن أعـــداد ا�بل 
وتوزيعهـــا  وأجناســـها  وأنواعهـــا 
الجغرافـــي با�ضافة إلى التحســـين 
الوراثي والكفاءة ا�نتاجية وتأصيل 

السالالت.



						

السيطرة والتحكم على ا�مراض الحيوانية ونواقلها.

وصف المنجز

3

تســـجيل براءة االختراع بالمجمع ا�مريكي للزرع النسيجي  (American Type Culture Collection; ATCC) لخاليا جنينية برقم PTA-125751: (في سبق علمي عالمي تم تسجيل 
بـــراءة االختراع بالمجمع ا�مريكي للزرع النســـيجي   لخاليا جنينية برقم PTA-125751 حيث طور الباحثون بمركز إنتاج و تقييم اللقاحات البيطرية با�دارة العامة للمختبرات ســـاللة 

FOH-SA جديدة من خاليا الزرع النسيجي المستمر  تستخدم في عزل الفيروسات وإنتاج اللقاحات وقد سميت هذه الخاليا بــ

1

عـــــزل و تشخيــــــــــص 
ا�مراض الفيروسية.

إنتــــــاج اللقاحـــات 
الفيروسية.

ا�بحـاث لتطوير لقاحات 
فيروسية جديدة.

المستحضـــــرات  سميــــــة  قـيـــــاس 
وا�دوية البيطرية بدًال عن الحيوانات.

أبحاث  لدراســـات  خارجي  نموذج 
السرطان و المسارات ا�يضية.

إنتـــاج  تكلفـــة  تقليـــل 
اللقاحات.

يمكن استغالل هذه الخاليا في إنتاج 
البروتينات المهندسة وراثيا.

ا�ثر المترتب من تحقيق المنجز

100%

إنتـــاج اللقاحـــات البيطرية البكتيرية والفيروســـية: إنتاج اللقاحات الفيروســـية (جـــدري الضأن – طاعون 
المجترات الصغيـــرة – وجدري الجمال-التهاب الجلـــد العقدي) بكمية وقدرها 45 مليـــون جرعة.- إنتاج 
اللقاحـــات البكتيرية (البروســـيال – التســـمم المعـــوي– التســـمم الدموي-االلتهاب الرئـــوي عند الماعز 
(الميكوبالزما) – اللقاح المزدوج (التسمم الدموي + التسمم المعوي) بكمية وقدرها 59 مليون جرعة.

2

حماية الثروة الحيوانية بالحد من ا�مراض الوبائية وانتشارها.
ضمان ا�من الغذائي.

ا�ثر المترتب من تحقيق المنجز

40%

إجراء الفحوصات المخبرية : إجراء أكثر من (300,000) اختبار 
في 16 مختبر تشخيص بيطري ومحجري.

3

حماية الثروة الحيوانية بالحد من ا�مراض الوبائية وانتشارها 
وضمان سالمة ومأمونية الواردات الحيوانية والنباتية.

ضمان ا�من الغذائي.

ا�ثر المترتب من تحقيق المنجز

40%

التحكم والسيطرة على عدد 17 مرض حيواني من خالل تطبيق الخطط االستراتيجية للتحكم والسيطرة عليها

تصنيف نواقل ا�مراض وتقييم حساســـيتها للمبيدات 
بالمملكة.

4

ا�ثر المترتب من تحقيق المنجز

40%

والبكتيريـــة  الفيروســـية  البيطريـــة  اللقاحـــات  تقييـــم 
المستخدمة حقليًا: تقييم اللقاحات الفيروسية �مراض 
(الحمـــى القالعية –طاعـــون المجترات الصغيـــرة –جدري 
المتصـــدع)  الـــوادي  –حمـــى  العقـــدي  -الجلـــد  ا�غنـــام 
المســـتخدمة محليًا و تقييم اللقاحـــات البكتيرية (لقاح 

البروسيال –لقاح المايكوبالزما الماعزية ) حقليًا

5

ا�ثر المترتب من تحقيق المنجز

15%

ا�مـــراض  ومكافحـــة  والســـيطرة  االســـتقصاء 
الحيوانية ونواقلها والتقصي النشـــط لمنع انتشار 
ا�مراض الحيوانية وا�مراض المشتركة: معرفة 
نســـب انتشـــار ا�مراض ورســـم الخارطة الوبائية 
ومكافحتهـــا -  تدريـــب الكـــوادر البيطريـــة علـــى 
المســـح المصلي في الحزام ا�صفر وجمع البيانات 
الالزمة وتنفيذ المســـح المصلي -  وضع مؤشرات 
أداء لحمـــالت التحصيـــن وقيـــد زمنـــي للوصـــول 
للمناعـــة المطلوبة - وضع بروتوكـــول مكافحة 
العـــدوى بالعيادات البيطرية بفروع الوزارة - تنفيذ 
المرحلـــة ا�ولـــى مـــن برنامـــج ترســـيم ا�حزمة 
RVF الوبائية لبرنامج مرض حمى الوادي المتصدع

6

تعزيـــز الصحـــة العامة من خـــالل تنفيذ مشـــروع 
لمكافحـــة نواقل ا�مراض الحشـــرية (مرض حمى 

الضنك ومرض حمى الوادي المتصدع)

7

تحديث ورفـــع كفاءة خطط مكافحة ا�مراض -  
الحد من انتشـــار ا�مـــراض الحيوانية وا�مراض 

المشتركة وكذلك مكافحة نواقلها.

ا�ثر المترتب من تحقيق المنجز

90%

تعزيز الصحة العامة له مردود اقتصادي واجتماعي 
الحشـــرات  بهذه  المنقولة  ا�مـــراض  بمكافحـــه 
وعـــدم انتقالها  ل½نســـان في المناطـــق الزراعية 

وخارج النطاق العمراني.

ا�ثر المترتب من تحقيق المنجز

60%

لمكافحة  التشـــغيلية  التكاليـــف  خفض 
نواقل االمراض.

للثـــروة  االقتصاديـــة  الخســـائر  تقليـــل 
الحيوانية.

ا�ثر االقتصادي

تقنين استخدام المبيدات.

ا�ثر البيئي

الحد مـــن انتشـــار ا�مـــراض الوبائية لحمايـــة الثروة 
الحيوانية



						

حوكمة ا�جراءات لخدمات الثروة الحيوانية.
وصف المنجز

4

تطوير إجراءات استيراد الطيور 
الحية من خارج المملكة ووضع 
الشـــروط والضوابـــط لترخيص 
المراكـــز التي ســـوف يتم وضع 

الطيور بها بعد االستيراد

1

التراخيـــص  إصـــدار  تنظيـــم 
الثروة  مشـــاريع  على  والحفاظ 

الحيوانية المجاورة

ا�ثر المترتب من 
تحقيق المنجز

100%

ا�ثر المترتب من 
تحقيق المنجز

الوطنية  اعداد االســـتراتيجية والخطة 
الحيوانيـــة  االمـــراض  مـــن  للوقايـــة 
هـــذه  تعتبـــر  عليهـــا:  والســـيطرة 
االســـتراتيجية خارطة طريـــق للوقاية 
والمســـتوطنة  الوافدة  االمـــراض  من 
والتـــي تصيـــب الثـــروة الحيوانيـــة وقد 
تنتقل ل°نســـان لخفض حاالت ا�صابة 

با�مراض المستهدفة

3

التحكم والســـيطرة علـــى االمراض 
خلـــو  �عـــالن  تمهيـــداً  الحيوانيـــة 
المملكـــة من بعض تلـــك االمراض 

وتقليل ا�صابات البشرية ببعضها

80%

ترخيـــص  اشـــتراطات  تعديـــل  
(تحديـــث  الخاصـــة  المختبـــرات 
اشـــتراطات ترخيص المختبرات 
الصـــادرة  الخاصـــة  البيطريـــة 
 1581 رقـــم  الـــوزاري  بالقـــرار 

بتاريخ 1425/08/01هـ).

2

تشجيع االســـتثمار في مجال 
رفع  و  البيطرية  المختبـــرات 
مســـتوى ا�داء والجـــودة في 

هذه المختبرات

ا�ثر المترتب من 
تحقيق المنجز

60%

العمل على تطوير خدمات الثروة الحيوانية المقدمة للمستفيدين 
ومواكبة المتغيرات والمتطلبات.

رفع مســـتوى الوعي بالرفق بالحيوان: 
برنامـــج توعـــوي لرفـــع نســـبة الوعي 

بالرفق بالحيوان في المجتمع

4

زيادة التزام االفراد والمنشئات 
بالرفق بالحيوان

30%

برنامـــج الجـــودة الشـــاملة للثـــروة الحيوانيـــة 
(دواجن) و(حيوانات كبيرة): استكمال تصميم 
برنامـــج متكامـــل (رقابـــي، توعـــوي، تطبيقـــي) 
لتقييم مشـــاريع الدواجن والمواشـــي المحلية 
ومـــدى تطبيقهـــا الشـــتراطات الـــوزارة لÃمن 
الحيوي وسالمة الغذاء لضمان سالمة منتجات 
الدواجـــن المحليـــة ومطابقتهـــا للمواصفـــات 
القياســـية ، وكذلك حماية المشاريع من انتقال 
االمـــراض منهـــا أو اليهـــا. وســـالمة منتجـــات 
المحليـــة ومطابقتهـــا للمواصفات  المواشـــي 
القياســـية ، وكذلك حماية المشاريع من انتقال 

االمراض منها أو اليها.

5

االستدامة ا�نتاجية وتحسين ا�من الغذائي

ا�ثر المترتب من تحقيق المنجز

100%

الصحية  المربعات 
لمشـــاريع الثـــروة 
الحيوانيـــة: وضـــع 
وطنـــي  تنظيـــم 
أنظمـــة  لتطبيـــق 
الصحية  المربعات 
مشـــاريع  علـــى 
الحيوانية  الثـــروة 

االستراتيجية

7

االســــتــــدامــــة 
ا�نـتـاجــيــــــــــــة 
ا�من  وتحسيـن 

الغذائي

ا�ثـــــــــــــــــــــــر 
المترتـب مـــن 
تحقيق المنجز

40%

ترشيد استخدام المضادات الحيوية في المجال 
البيطـــري: برنامج توعوي لترشـــيد اســـتخدام 
المضادات الحيوية في المجال البيطري لسالمة 
المقاومة  الجراثيـــم  المحلية مـــن  المنتجـــات 

للمضادات الحيوية والتي قد تصيب االنسان

6

المقاومـــة  الجراثيـــم  مـــن  الحـــد 
للمضادات الحيوية

ا�ثر المترتب من تحقيق المنجز

60%
ا�ثر المترتب من 

تحقيق المنجز

12

تـطـويـــر منظـومــة الحــد مـــن ا�مـــراض العـابـــرة للحـــدود 5

90%

ا�ثر المترتب من تحقيق المنجز

ا�ثر االقتصادي

ا�ثر االجتماعي 

ا�ثر المترتب من 
تحقيق المنجز

ا�ثر االقتصادي

أثر البنية التحتية 

ا�ثر على الخدمات والبنية التحتية

تواصـــل وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة با�دارة العامة للمحاجر تطوير وتأهيل 
المحاجـــر الحيوانية والنباتية بالمنافذ البرية والجويـــة والبحرية لتتالءم مع طموح 
المملكة ورؤيتها في 2030، والتي من ضمنهـــا إعادة تأهيل محجر منفذ البطحاء، 
والذي يعتبر المنفذ الوحيـــد مع دولة ا�مارات حيث أن الواردات والصادرات الحيوانية 

والنباتية ترد بشكل كبير من خالله عن طريق المنفذ.

يهدف المشروع إلى خدمة المسافرين والمغادرين من كشف صحي وفحص مخبري 
على كافة ا�رساليات الحيوانية والنباتية الواردة والمصدرة من والى المملكة .

تعتبر المحاجر الحيوانية والنباتية خـــط الدفاع ا�ول لحماية المملكة من ا�مراض 
الحيوانيـــة واºفـــات الزراعية، لذلك يســـتلزم تطبيق كافة ا�جـــراءات الصحية من 
كشف صحي وفحص مخبري على كافة ا�رساليات الواردة والصادرة لضمان سالمة 

المملكة من ا�صابات واالندالعات الوبائية السمح ا¼

بالمحاجر  التجهيزات  مستوى  رفع 
بالمحاجر  بتأمين وتجهيز محـــارق 
الخاصة  بـــاºالت  المحاجر  وتزويـــد 

با�تالف أو االعدام

تحســـين الكفاءة التشـــغيلية للمحاجر والمنافذ: إعادة تأهيل عدد من المحاجر والمنافذ بجميـــع مناطق المملكة (محجر 
مطار الملك خالد الدولي - محجر مطار الملك فهد الدولي بالدمام -  محجر مطار الملك عبد العزيز بجدة -  محجر ميناء جدة 

ا�سالمي -  محجر منفذ البطحاء -  محجر منفذ الحديثة -  محجر منفذ الرقعي -  محجر الخيل بالجنادرية - محجر الخمرة

التكاليـــف  تقليـــل 
بإرســـال   الخاصـــة 
إلـــى  الحيوانـــات 

المدافن الرسمية

محـــارق  تجهيـــز 
صديقـــة للبيئـــة في 
المنافذ لحرق وإتالف 
لعـــدم  الحيوانـــات  

تسرب ا�مراض. 



						

مكافحة نواقل ا�مراض نقل العينات المخبرية.
(كافح).

الشراء الموحد 
للمستحضرات البيطرية.

     

  

  

   

رفع كفاءة االنفاق وتحقيق اثار مالية ملموسة من خالل فرص رفع كفاءة االنفاق 6

التسلسل الجيني 7
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أوال:  اإلنجازات:

الصعوبات

المقترحات

تسجيل عدد  	6	,	  رأس من مواليد الخيل.. 	

تسجيل عدد 	8	 رأس من الخيل المستوردة.. 	

إصدار عدد 6	9 جواز سفر للخيل.. 	

أنشاء مستخدم جديد عدد  78	,	 مستخدم.. 	

معامالت نقل ملكية عدد  		8,0 معاملة.. 	

طلبات استيراد خيل عدد 00	  معاملة.. 	

طلب تبليغ نفوق خيل عدد 67	 معاملة.. 	

معامالت تحديث الهوية الوطنية 960 معاملة.. 	

معامالت إيداع رسوم عدد  7		,	  معاملة.. 	

زيـــادة إنتـــاج الخيـــل )الصويتيـــة  والحمدانيـــة والعبيـــة . 		
، ســـعودية األصـــل والمنشـــأ(.

نســـبة النقـــاء للخيـــل التـــي تـــم تحقيقهـــا بالنســـبة . 		
ـــي 00%	. ـــح الصناع ـــالل التلقي ـــن خ ـــاج %90 .م لإلنت

توســـيع نطـــاق برنامـــج التشـــبيه مـــن خـــالل عمليـــة . 		
اإلحـــالل واإلبـــدال لألمهـــات المســـنات.

زيـــادة عـــدد الفحـــول، ســـعودية األصـــل والمنشـــأ، . 		
المنتخبـــة لإلنتـــاج.

زيـــادة عـــدد الفحـــول المعـــارة للتشـــبيه بكافـــة . 		
مناطـــق المملكـــة ليصـــل عـــدد الفحـــول المعـــارة 

لــــ0		 رأس مـــن الخيـــل العربيـــة.

ـــال . 		 ـــن لجم ـــة المنتجي ـــم بطول ـــى تنظي ـــراف عل اإلش
ـــف. ـــة الطائ ـــة بمحافظ ـــل العربي الخي

اإلشـــراف علـــى تنظيـــم بطولـــة منطقـــة مكـــة . 		
العربيـــة  الخيـــل  لجمـــال  الدوليـــة  المكرمـــة 

األصيلـــة.

عـــدم تطويـــر الخدمـــات االلكترونيـــة المقدمـــة . 	
لتلبيـــة كافـــة طلبـــات مـــالك الخيـــل العربيـــة.

عـــدم االســـتمرار بصـــرف مســـتحقات المختبـــر مـــن . 	
قبـــل الفـــاو وكذلـــك تأخيـــر تأميـــن مســـتلزمات 

العينـــات بســـبب قلـــة االعتمـــادات الماليـــة.

ــة . 	 ــات الخاصـ ــع األدويـــة والعالجـ ــر جميـ عـــدم توفيـ
ــية. ــات األساسـ ــك اللقاحـ ــل وكذلـ بالخيـ

نقـــص فـــي العمالـــة الخاصـــة بالخيـــل مـــن ســـائس . 	
ــن  ــن متخصصيـ ــاء بيطرييـ ــذاء وأطبـ ــدرب وحـ ومـ

بمجـــال الخيـــل العربيـــة.

تطويـــر موقـــع نظـــام أصيـــل للتســـجيل االلكترونـــي . 	

لـــدى إدارة تقنيـــة المعلومـــات.

توفير عدد 	 فنيي تقنية معلومات.. 	

توفيـــر جميـــع مـــا يخـــص الخيـــل مـــن عمالـــة وأدوات . 	

رعايـــة وأدويـــة خاصـــة بالخيـــل.

الخاصـــة . 	 والفيتامينـــات  األعـــالف  جميـــع  توفيـــر 

الخيـــل. بتغذيـــة 

التقليـــل مـــن عـــدد الخيـــل والفائضـــة عـــن حاجـــة . 	

المركـــز والمتقدمـــة بالعمـــر )المســـنة( بإعارتهـــا أو 

منحهـــا.

مركز الملك عبدالعزيز
 للخيل العربية
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اسم المنجز

واإلعـــالن  	 أرضـــي  منصـــة  تدشـــين  تـــم 
ــاريع  ــتثماري لمشـ ــط اسـ ــن أول مخطـ عـ
ـــة  ـــة بمنطق ـــق المنّص ـــن طري ـــن ع الدواج
ــة حيـــث بلغـــت  ــة بيشـ ــير بمحافظـ عسـ
م	.  		9,6	6,			 المخطـــط   مســـاحة 

العمـــل علـــى إعـــداد برنامـــج الخريطـــة  	
الموحـــدة.

مكـــة  	 منطقـــة  إمـــارة  مـــع  التعـــاون 
تنظيـــم  آليـــة  وضـــع  فـــي  المكرمـــة 

. البعليـــة  الزراعـــة  فـــي  األراضـــي 

األعمـــال  	 وجميـــع  بالتنســـيق  القيـــام 
المطلــــوبة لتخصيـــص مواقـــع لمحطـــات 
التحليـــة ومســـارات اإلمـــدادات بالميـــاه 
المستــهدفـــــة  للمشــــــاريع  المحـــــالة 

ومنهـــا:

	. مسار )الرياض -  القصيم(.
	. مسار )الجبيل - بريدة(.
	. مسار )الرايس -  رابغ(. 

	. مسار )الرايس  -  ينبع(.
	. مسار )رابغ  - جدة(.

6. مسار )الساحل  -  جازان(.
7. مسار )تبوك  -  العالء(.

 8. مسار )رأس الخير -  الخفجي 
حفر الباطن(.

ســـعود  	 الملـــك  جامعـــة  مـــع  التعـــاون 
بتدريـــب عـــدد مـــن طـــالب الهندســـة 
العمـــل  إجـــراءات  فـــي  المســـاحية 
المســـاحي ولمـــدة ثـــالث أشـــهر لـــكل 

برنامـــج.

عـــدد قـــرارات التوزيـــع التـــي تـــم تمليـــك  	
جديـــة  تقريـــر  علـــى  بنـــاء  أصحابهـــا 

قـــرار.  )	,0		( اإلحيـــاء 

ـــاء  	 ـــاة بن ـــع الملغ ـــرارات التوزي ـــدد ق ـــغ ع بل
 )	,	0	( اإلحيـــاء  جديـــة  تقريـــر  علـــى 
ــة. ــح الدولـ ــتعادتها لصالـ ــم اسـ ــرار وتـ قـ

تـــم توقيـــع عـــدد 		 عقـــد لتأجيـــر مواقـــع  	
اســـتثمارية ومـــن تلـــك المشـــاريع:

دواجن الحم. 	
مسلخ. 	
فقاسة . 	
الحم مغلق. 	
	  )	0( الملكيـــة  نـــزع  تعويضـــات  عـــدد 

ريـــال.  	88,0000 بمبلـــغ  قـــرارات  

	  )	9	( المعتمـــدة  المخططـــات  عـــدد 
ــاريع  ــة - مشـ ــات وطنيـ ــون )متنزهـ لتكـ
 - وخدمـــات  أنشـــطة   - اســـتثمارية 
محطـــات معالجـــة  -  مواقـــع تشـــجير  - 

أخـــرى(.

موقـــع  	  )	6	( عـــدد  تخصيـــص  تـــم 
)	,60	,	99,	8	( بلــغـــــت  بمســـاحة 
إلصـــدار  العـــدل  لـــوزارة  وأرســـلت  م	 
البيئـــة  وزارة  لصالـــح  عليهـــا  صكـــوك 

والزراعـــة. والميـــاه 

تـــم ارشـــفة ملفـــات الـــوزاره بعـــدد )6,000,000(  	
وثيقـــه.
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فـــي إطـــار التـــزام المملكـــة بتقديـــم إخطارات  	
ســـنوية عـــن الدعـــم المحلـــي الزراعـــي ودعـــم 
الصـــادرات، وتـــم االنتهاء مـــن إعـــداد إخطارات 
الدعم المحلـــي الزراعـــي ودعم الصـــادرات وتم 
تقديمها لمنظمـــة التجارة العالمية وتعميمها 

على الـــدول األعضـــاء فـــي المنظمة.

تمثيـــل الـــوزارة والمشـــاركة في أعمـــال فريق  	
مراجعة السياســـات التجارية الثالثة للمملكة 
والبيانـــات  المعلومـــات  تقديـــم  المتضمـــن 

المطلوبـــة إلعـــداد التقريـــر النهائي. 

المشـــاركة ضمن وفد المملكة فـــي االجتماع  	
الثانـــي للجنـــة الفنيـــة الدائمة لقواعد المنشـــأ 

العربيـــة المنعقد بتاريـــخ 2020/9/28م.

المشـــاركة ضمن وفد المملكة فـــي االجتماع  	
الخامـــس للجنة الدائمة لقواعد المنشـــأ بدول 
2020م(.المتضمن  ينايـــر  المجلس)27-26 
جدول أعماله دراســـة توحيد نماذج شـــهادات 
الوطنيـــة  للســـلع  تعريـــف  وضـــع  المنشـــأ، 
منشـــأ  لقواعـــد  مقتـــرح  وإعـــداد  والخليجيـــة 

. خليجية

المشـــاركة فـــي االجتماعـــات الدوريـــة للفريق  	
الفنـــي الســـعودي لقواعـــد المنشـــأة لدراســـة 
وضـــع تعريـــف للســـلع الخليجيـــة والوطنيـــة 
المنشـــأة  وكذلك لمناقشـــة مشـــروع قواعد 
التفضيليـــة للتجـــارة البينيـــة في إطـــار االتحاد 
الجمركـــي لمجلـــس التعـــاون لـــدول الخليـــج 

. بية لعر ا

تمثيـــل المملكة فـــي االجتماع العـــادي الثالث  	
بتاريخ  المنعقـــد  الزراعـــة  للجنـــة  والتســـعين 
28 يوليـــو 2020م الـــذي تضمـــن اســـتعراض 
لبعض إخطـــارات الدعم المحلـــي واإلجابة على 
االستفســـارات التـــي تلقتها المملكـــة في هذا 

. ن لشأ ا

تمثيـــل المملكـــة فـــي اجتمـــاع فريـــق العمل  	
الدائمـــة  لّلجنـــة  التابـــع  بالزراعـــة  الخــــاص 
للتعـــــاون االقتصـــــادي والتجــــــاري لمنظمــــة 
التعاون اإلســـامي بعنـــوان ) الحوكمـــة الجيدة 
لضمـــان األمـــن الغذائـــي والتغذيـــة فـــي الدول 
األعضاء لمنظمة التعاون اإلســـامي ( بشـــكل 
افتراضـــي بناء على دعوة مكتب تنســـيق لجنة 

.) الكومســـيك   (

المشـــاركة في ورشـــة عمـــل افتراضيـــة حول  	
المفاوضـــات الزراعيـــة فـــي منظمـــة التجـــارة 
العالميـــة وأثرها علـــى المنتجـــات الزراعية بين 
الدول األعضـــاء في منظمة التعاون اإلســـامي 

وذلـــك خـــال الفتـــرة 9-1442/3/11هـ.

التـــــدريبيــــــة  	 الـــــدورة  فــــــي  المشــــاركــــــة 
فـــي مجــــال تحليلــــ  بعـــد  القـــومـــيــــــــة عـــن 
ساســـل القيمـــة للمنتجـــات الزراعيـــة خال 

2020م. /10 /21 -18 الفتـــرة

6-  الشؤون االقتصادية واالستثمار والخصخصة
تمثيـــل الـــوزارة والمشـــاركة فـــي اجتماعـــات  	

الفريـــق الفنـــي الســـعودي للســـلع، حيـــث تـــم 
إعـــداد الموقـــف التفاوضـــي للوزارة في الســـلع 
الزراعيـــة متضمنًا االنتهـــاء من إعـــداد قوائم 
لرئيس  وتسليمها  الحساســـة  الزراعية  السلع 
الفريـــق لتضمينها فـــي جداول عروض الســـلع 
لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي فـــي إطـــار 
مفاوضـــات اتفاقيـــات التجـــارة الحـــرة مـــع كٍل 
ونيوزلنـــدا  وباكســـتان  والهنـــد  الصيـــن  مـــن 

وأســـتراليا.

تمثيـــل الـــوزارة والمشـــاركة فـــي اجتماعـــات  	
اللجنـــة التحضيرية للجنة الرئيســـية لمعالجة 

الســـعودية.  الصادرات  عوائـــق 

تمثيـــل الـــوزارة والمشـــاركة فـــي اجتماعـــات  	
التنفيـــذ،  ومتابعـــة  التخطيـــط  عمـــل  فريـــق 
وفريـــق عمـــل الدراســـات والتحليـــل، وفريـــق 
المنبثقة  الفنيـــة والتنظيمية  اإلجراءات  عمل 

عـــن لجنـــة حمايـــة الصناعة الســـعودية.

تمثيـــل الوزارة والمشـــاركة فـــي لجنة حوكمة  	
إجـــراءات التصديـــر لدراســـة تنظيـــم حوكمة 

التصدير. إجـــراءات 

العمـــل  	 فريـــق  اجتماعـــات  فـــي  المشـــاركة 
الوزاريـــة لرفـــع  اللجنـــة  المشـــكل فـــي إطـــار 
الرســـوم الجمركيـــة تنفيـــذاً لقـــرار مجلـــس 
1441/8/28هــــ. وتاريـــخ   )559( رقـــم  الـــوزراء 

تـــم اســـتقبال عدد مـــن عوائـــق التصديـــر التي  	
تـــرد مـــن المصدرين من خـــال منصـــة عوائق 
الصـــادرات التابعـــة لهيئـــة لتنميـــة الصادرات 
الســـعودية وذلـــك فـــي إطـــار مهـــام اللجنـــة 
الرئيســـية لمعالجة عوائق  لّلجنـــة  التحضيرية 

الســـعودية. الصادرات 

البـــدء فـــي تطبيـــق حوكمـــة  	 إســـناد مهمـــة 
إضافـــة وتعديـــل أنشـــطة التصنيـــف الوطنـــي 
لألنشـــطة االقتصادية التي تشرف عليها وزارة 
البيئـــة والميـــاه والزراعـــة إلـــى اإلدارة العامـــة 

االقتصاديـــة. للشـــؤون 

المشـــاركة فـــي فريـــق عمـــل تطويـــر خطـــة  	
عنصـــر    - اإلجمالـــي   المحلـــي  الناتـــج  تنميـــة 

الصـــادرات.

المشـــاركة فـــي فريـــق عمـــل تطويـــر خطـــة  	
التنميـــة الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي  -  عنصـــر 

الـــواردات.

تمثيـــل المملكة بالمشـــاركة فـــي اجتماعات  	
بالقواعـــد  المعنيـــة  التفاوضيـــة  المجموعـــة 
لمناقشـــة  المخصصـــة  بتاريـــخ  المنعقـــدة 
فـــرض ضوابط بشـــأن دعم مصايد األســـماك، 
المنعقدة خـــال الفترة 2 6- مـــارس 2020م 
، وخـــال الفتـــرة 14 - 18 ســـبتمبر 2020م،   

2020م.  5-9 أكتوبـــر  وخـــال الفتـــرة 

تمثيـــل المملكة بالمشـــاركة فـــي اجتماعات  	
لجنـــة التجـــارة والبيئـــة فـــي منظمـــة التجارة 

2020/7/3م. العالميـــة المنعقـــدة بتاريـــخ 
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االستثمار 2-1-6

الفائـــدة  تعظيـــم  الـــى  تهـــدف  محفـــز  اســـتثمار  تهيئـــه  علـــي  لاســـتثمار  العامـــة  بـــاإلدارة  تعمـــل  
خطـــط  خـــال  مـــن  االســـتدامة،   تحقيـــق  اإليـــرادات   تنميـــة  الـــوزارة،   وأصـــول  مـــوارد  مـــن 
2020م: عـــام  تـــم  حيـــث  لذللـــك  المناســـبه  النمـــاذج  وفـــق  االســـتثماريه  للفـــرص  وبرامـــج 

المشاريع

العمـــل  رش  عقـــد 
المســـتثمرين  مــــــع 
التـــــجاريه  والغــــــرف 
الفـــرص  لتســــــــويق 
ومعالجـــه التحديـــات

مـــن  عـــدد  طـــــــرح 
االســـتثماريه الفرص 

تهيئة فـــرص األعمال 
فـــــــي  للمواطنـيــــــــن 
الزراعـــــــــة  قطــــــــاعي 
الحيوانيــــــــة. والثروة 

تطوير الئحة االستثمار

1

2

3

4

تم المشاركة  في عدٍد من اللِّجان ، ومن هذه اللِّجان:

اللجنة الوطنية لتوحيد وتنسيق الجهود لجذب وتسويق االستثمارات، وكان أبرز ما أنجز في اللجنة:  	

لجنة تحسين أداء األعمال في القطاع الخاص )تيسير(، وكان أبرز ما أنجز في اللجنة: 	

لجنة التراخيص االستثمارية، وكان أبرز ما أنجز في اللجنة: 	

تعزيز بيئة األعمال

إعـــداد خطـــط العمل 
ونمـــاذج  التفصيليـــة 

الحوكمـــه .

الزيــــــــاده  فــــــي  المشـــــــاركه 
وعقـــد  للمناطـــق  الميدانيـــه 
االجتماعـــات مع المســـتثمرين 
والعمل علـــى معالجه التحديات 

الحلول وايجـــاد  والعوائـــق 

التراخيـــص  جميـــع  حصـــر 
العاقـــه  ذات  واالنشـــطه 
والعوائق  التحديـــات  وتحديد 
والعوائق  التحديـــات  وتحديد 

التـــي تواجـــه المســـتثمر

جمـــع وحصـــر الفرص 
 . ية ر ستثما ال ا

الحلـــول  اقتـــراح 
ســـبه  لمنا ا

عمـــل  ورش  تنفيـــذ 
مـــن  مختـــص  بحضـــور 
العاقـــه ذات  الجهـــات 

إعداد مؤشـــرات األداء 
. ئيسية لر ا

فـــي  المشــــــــــــــاركه 
الدوريـــه  االجتماعـــات 
مـــع  العمـــل  وورش 
الحكوميـــه  الجهـــات 
والجهـــات ذات العاقـــه

المستهدفات  إعداد 
التســـويقية للفرص 
االســـتثماريه محلًيا 

ودولًيا.

االجتماعـــات  تنفيـــذ 
مـــع  العمـــل  وورش 
الحكوميـــه  الجهـــات 
والجهـــات ذات عاقـــه

1345

13

12

2

2

المراجعـــه  اعـــاده 
االجـــراءات  لبعـــض 

هـــا  ير تطو و

تزويـــد اللجنـــه بالبيانـــات 
والمســـتمدات الازمـــه 
لتيســـــــــــير اعـــــــمال 

ــاع الخـــاص  القطـ

45

ـــض  ـــه بع ـــاده هندس اع
ــن  ــدد مـ ــراءات لعـ االجـ

ــن المختصيـ

3

وضع التصنيف 
الوطني لانشطه 

)4ISIC( االقتصاديه

ـــص  ـــل للتراخي ـــداد دلي اع
االســـتثماريه

5 4
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لجنة مكافحة التستر التجاري 	

13 2

تشـــكيل فـــرق عمـــل 
والجهـــات  الـــوزاره 
لتنفيـــذ  العاقـــه  ذات 
المعتمدة المبـــادرات 

4

التحديــــات  جمــــع 
المتعلقة  والعوائق 
التجـــاري  بالتستـــر 

في قطاع الزراعة.

االجتماعات  عقد 
المستثمرين  مع 
ذات  الجهات  من 
لمانقشه  العاقه 
والعوائق  التحديات 

وايجاد الحلول 

الفجوات  تحديد 
المبادرات  واقتراح 
الازمه لمعالجتها

لجنة مكافحة التستر التجاري 	

لجنة مكافحة التستر التجاري 	

2

2

3

33

1

15

المشــاركه فــي حصر 
التعــاون  مجــاالت 

القترحــه 
التحديــات  تحديــد 
التــي  والعوائــق 
المســتثمر  تواجــه 

فــي  المشــاركه 
اعــداد االطــار العــام 
ــال  ــات االعم االتفاقي

المناطق  تحديد 
ذات االولويه 

مع  اتفاقيات  عقد 
العامه  الهيئه 

لعقارات الدوليه 

الجهات  تحديد 
لمقر  المقترحه 
بالوزاره  المرتبطة 
في منطقه الرياض 

مسابقه  اعداد 
للمقر  التصاميم 
بالتعاون  الجديد 
العامه  الهيئه  مع 

لعقارات الدولية

التصاميم  اعتماد 
النهائيه

الخصخصة 3-1-6
نبذه عن تخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة:

انطاًقـــا من قرار مجلس الـــوزراء رقـــم )665( وتاريخ 1438/11/8هــــ  ،  الخاص بالموافقة علـــى قواعد عمل 
اللجـــان اإلشـــرافية للقطاعـــات المســـتهدفة بالتخصيـــص ومهماتهـــا ومن بينهـــا قطاع البيئـــة والمياه 
والزراعـــة، وقرار مجلس الوزراء رقم )55( وتاريخ 20 /1442/1هــــ ، الخاص بالموافقة على قواعد عمل اللجان 
اإلشـــرافية للقطاعـــات المســـتهدفة بالتخصيص ومهماتهـــا )المعدلـــة( ،  فقد عقدت اللجنة اإلشـــرافية 
لتخصيـــص قطـــاع البيئـــة والميـــاه والزراعة العديـــد مـــن االجتماعـــات، بلغت بنهايـــة هذا العـــام 2020م 
)23( اجتماعـــًا وعـــدد )13( محضـــراً بالتمرير اتخذت فيهـــا العديد من القـــرارات الهامة التـــي دفعت بأعمال 
التخصيـــص فـــي القطـــاع خطـــوات متقدمة نحـــو التنفيـــذ، والعديد من اإلنجـــازات التـــي من أبرزهـــا ما يلي:

تـــم تحديث خطـــة التخصيـــص لقطـــاع البيئة  	
الجهـــات  مـــع  بالتنســـيق  والزراعـــة  والميـــاه 
المعنيـــة فـــي القطـــاع  وتـــم اعتمادهـــا بقـــرار 
لجنـــة برنامج التخصيص رقـــم )1441/4/3هـ( 

بتاريـــخ 1441/10/24هــــ .

فـــي مجـــال خدمـــات اإلنتـــاج والنقـــل لقطـــاع  	
الميـــاه وتنفيـــذاً لقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقم 
)32( بتاريخ 1441/1/11هـ ، القاضي بالموافقة 
العامـــة  علـــى نمـــوذج تخصيـــص المؤسســـة 
لتحليـــة الميـــاه المالحـــة وتأســـيس شـــركة 
نقل وتقنيـــات المياه لتكون شـــركة مملوكة 
للحكومـــة تعمل على أســـس تجاريـــة لتوفير 
خدمـــات نقـــل وتقنيـــات الميـــاه ،  فقـــد تحقق 
خـــال هـــذا العـــام عـــدد مـــن اإلنجازات ســـواء 
على مســـتوى مشـــاريع محطـــات إنتـــاج المياه 
المحـــاة أو تأســـيس شـــركة النقـــل وتقنيات 

 . ه لميا ا

تنفيذاً لقرار مجلس الـــوزراء رقم )40( وتاريخ   	
15/ 1/ 1440هــــ ، القاضـــي بطـــرح مجموعـــة 
مشـــاريع محطات إنتاج مياه )رابـــغ٣، الجبيل3أ، 
الجبيـــل 3ب، الشـــقيق3، ينبـــع4(  لمشـــاركة 
القطـــاع الخـــاص وقـــرار مجلس الـــوزراء رقم 
ميـــاه  معالجـــة  محطـــات  لمشـــاريع   )162(
الصرف الصحـــي الجديدة فقد تحقـــق تقدم في 

المشـــاريع.  تلك  طـــرح  تنفيذ 

تنفيـــذاً لقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )264(  	
بتاريـــخ 6/ 4/ 1441هــــ ،  القاضـــي بالموافقـــة 
على طرح عـــدد من مشـــاريع اإلنتـــاج والصرف 
والتعاقـــد  وترســـيتها  األولويـــة  ذات  الصحـــي 
عليها بالمشـــاركة مـــع القطاع الخـــاص، فقد 
تـــم خـــال هـــذا العـــام )2020م( اســـتكمال 

طـــرح عدد مـــن المشـــاريع.

في مجـــال الخزن االســـتراتيجي فقد تـــم الرفع  	
الجعرانـــة  مشـــروع  علـــى  الموافقـــة  بطلـــب 
القطـــــاع  بمشـاركــــة  االستراتيجـــــي  للخـــــزن 
الخـــاص. كما تمت موافقة اللجنة اإلشـــرافية 
علـــى وثيقة المبـــادرة وطـــرح مشـــاريع الخزن 

االســـتراتيجي المســـتقل للميـــاه.
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نقـــل  	 خطـــوط  أنظمـــة  مشـــاريع  مجـــال  فـــي 
المياه فقـــد تمت موافقـــة اللجنة اإلشـــرافية 
علـــى وثيقـــة المبـــادرة وطرح مشـــاريع أنظمة 

المســـتقلة.  الميـــاه  نقـــل  خطوط 

فـــي مجـــال محطـــات معالجـــة ميـــاه الصـــرف  	
الصحـــي فقد تمـــت موافقة اللجنة اإلشـــرافية 
على وثيقة المبـــادرة وطرح مشـــاريع محطات 
الصـــرف الصحـــي الصغيـــرة وشـــبكات التجميع.

فيمـــا يخـــص تخصيـــص نشـــاط توزيـــع المياه  	
فقد تقدمت شـــركة الميـــاه الوطنية في تنفيذ 
عدد مـــن البرامج التي تمهـــد لتخصيص قطاع 
التوزيـــع من خال عقـــود االمتياز المســـتقبلية.

فـــي مبـــادرة طـــرح محطـــات الصـــرف الصحـــي  	
القائمـــة مـــن خـــال عقـــود تشـــغيل وصيانـــة 
طويلـــة المـــدة حيـــث تـــم تقســـيمها لســـتة 
عمـــل  نطـــاق  طـــرح  تـــم  فقـــد  مجموعـــات، 

)جـــدة(. األولـــى  المجموعـــة 

صـــدور  	 بعـــد  الزراعـــة  قطـــاع  يخـــص  فيمـــا 
وتاريـــخ   )244( رقـــم  الـــوزراء  مجلـــس  قـــرار 
تخصيـــص  علـــى  بالموافقـــة  1441/3/29هــــ،  
مركـــز إنتـــاج اللقاحـــات البيطريـــة )الفيروســـي 
الطـــــرح  استشــــــاري  وتعييـــــن  والبكـتيـــــري( 
للمشـــروع، كما يجـــري حاليًا اســـتكمال أعمال 
تأســـيس الشـــركة الزراعية والتحول في تقديم 
الخدمات الزراعيـــة إنفاذاً لقـــرار مجلس الوزراء 
رقـــم )604( وتاريـــخ 1439/11/25هــــ، القاضي 
بالموافقـــة علـــى تأســـيس شـــركة مملوكـــة 

للحكومـــة لتقديـــم الخدمـــات الزراعيـــة.

فـــي مجـــال تخصيـــص قطـــاع البيئـــة، وتنفيًذا  	
لقرار مجلـــس الشـــؤون االقتصاديـــة والتنمية 
رقـــم )2 - 14 / 40/ق( وتاريـــخ 26 / 6 /1440هـ 
، القاضـــي بالموافقـــة علـــى أهـــداف تخصيـــص 
قطـــاع البيئـــة، تـــم وضـــع الخطـــة لتخصيـــص 
القطـــاع ويجري العمل على تعيين استشـــاريين 
لعمل الدراســـات التفصيلية لمبادرة تخصيص 

. لبيئة ا

ويفصـــل التقرير فيما يلي أبـــرز اإلنجازات المتحققة 
أهم اإلنجازات في تخصيص القطاعاتفي أعمال تخصيص قطـــاع البيئة والمياه والزراعة. 

1 تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة:

تنفيًذا لقـــرار مجلس الوزراء رقم )32( بتاريـــخ 1441/1/11 هـ،  القاضي بالموافقـــة على نموذج تخصيص 
المؤسســـة العامـــة لتحليـــة المياه المالحة وتأســـيس شـــركة نقـــل وتقنيـــات المياه لتكون شـــركة 
مملوكـــة للحكومـــة تعمل على أســـس تجارية لتوفيـــر خدمات نقل وتقنيـــات المياه فقد تـــم ما يلي:

تأسيس شركة نقل وتقنيات المياه وإصدار سجلها التجاري ويجري العمل على ما يلي: 	

مـــن  االنتهـــاء  تـــم 
التنظيمي  الهيـــكل 
ونمـــوذج التشـــغيل 

الرقمـــي.

1

استراتيجية  من  االنتهاء  تم 
تقنية المعلومـــات والقائمة 
العمل. إلجراءات  الرئيسية 

5

مـــن  االنتهـــاء  تـــم 
مســـــودة عقـــــــــــود 

. ظفيـــن لمو ا

3

السجـــل  إصــــــدار  تــم 
التجاري، وعقد الجمعية 

التأسيسية للشركة.

7

تم االنتهاء من مســـودة 
الميـــاه   ربـــط  اتفاقيـــة 
ومســـودة اتفاقية خدمة 

المياه. نقـــل 

2

خارطـــــة  مـــن  االنتهــــاء  تـــم 
المعلومـــات  لتقنيـــة  الطريـــق 
3 سنــــوات، وتـوقيـــــع  لمدـــــة 
اتفاقيـــة مـــع مركـــز المعلومـــات 
الوطنــــي لتوفيـــر خدمـــات تقنيـــة 

المعلومـــات.

6

من  األدنى  الحـــد  إيـــداع 
الشـــركة  مـــال  رأس 
2020/8/27م. بتاريخ 

4

تـــم تعييـــن مجلـــس 
اإلدارة.

8
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تعيين المراجع الخارجي .

9

نقـــــل  خطـــــة  إعـــــداد  تـــــم 
العامليـــن وتجـــري مناقشـــتها 
العاقـــة. ذات  الجهـــات  مـــع 

11

العمـــل مع االستشـــاري  جـــاري 
الفني إلصـــدار التقاريـــر الخاصة 

بســـجل األصـــول الثابتة.

10

مســـودة   من  االنتهاء  تم 
خدمــــــات  إسنـــــاد  عقـــد 
النقـــل. ألنظمـــة  اإلدارة 

12

تمكيـــن  دراســـة  تجـــري 
وتقنيـــات  نقـــل  شـــركة 
الحصـــول على  الميـــاه من 
لتنفيـــذ  الـــازم  التمويـــل 
المســـتقبلية. المشـــاريع 

13

تم  رفع الوثيقة إلى مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية بطلب الموافقة  	
على تخصيص محطة رأس الخير ومجموعات اإلنتاج األخرى بالمؤسسة.

تمت موافقة اللجنة اإلشرافية على تحديد مجموعة اإلنتاج الثانية  	
من أصول اإلنتاج بالمؤسسة لتكون محطة ينبع )3(.

تخصيص مشاريع اإلنتاج والصرف الصحي المستقلة 2

لمشـــروع  	 التنفيـــذ  أعمـــال  اســـتكمال 
محطة إنتـــاج الميـــاه المحـــاة )رابغ )3(  
ونســـبة اإلنجـــاز فـــي المشـــروع 84%(.

استكمــال أعــمـــال التنفيـــــذ لمشـــروع  	
محطة إنتاج المياه المحاة )الشقيق )3(  

ونسبة اإلنجاز في المشروع 70%(.

مطار  	 محطة  لمشروع  المالي  اإلغاق 
تنفيذ  وبدء  الصحـــي  للصــرف   2 جــدة 

المشروع.

اإلغـــاق المالي لمشـــروع محطة الدمام  	
للصـــرف الصحي وبدء تنفيذ المشـــروع.

اإلغـــاق المالي لمشـــروع محطة الطائف  	
للصـــرف الصحي وبدء تنفيذ المشـــروع.

واإلغاق  	 االتفاقيـــات  وتوقيـــع  الترســـية 
)المرحلـــة  الجبيـــل  لمشـــروع  المالـــي 
المســـتقل،  الميـــاه  إلنتـــاج  أ(   - الثالثـــة 
مـــع التحالـــف الفائـــز )اكواباور، وشـــركة 
ومؤسســـة  والطاقـــة،  للميـــاه  البوانـــي 

لاســـتثمار(. الخليـــج 

واإلغاق  	 االتفاقيـــات  وتوقيـــع  الترســـية 
المالي لمشـــروع ينبـــع )المرحلة الرابعة( 

إلنتـــاج المياه المســـتقل، مـــع المطور 

األول  للتجمـــع  اإلدارة  عقـــد  توقيـــع 
والمدينـــة  )تبـــوك  الغربـــي  الشـــمالي 

المنـــورة(.

)القطـــاع  األولـــى  المجموعـــة  اندمـــاج 
دمـــج  لبرنامـــج  الغربـــي(  الشـــمال 
شـــركة  مـــع  والمديريـــات  المناطـــق 

الوطنيـــة. الميـــاه 

لطـــرح  التحضيريـــة  األعمـــال  بـــدء 
)منطقة  الثانـــي  للتجمـــع  اإلدارة  عقـــد 

الريـــاض(.

تمهيداً لتخصيص القطاع من خال عقود االمتياز المستقبلية أنجزت شركة المياه الوطنية ما يلي:

تخصيص قطاع توزيع المياه 3

تخصيص مشاريع الخزن االستراتيجي المستقل للمياه 4

تم الرفع لمجلس الوزراء بطلب الموافقة على مشروع الجعرانة بسعة تصل إلى  2 مليون متر مكعب. 	

تمت موافقة اللجنة اإلشرافية على وثيقة المبادرة وطرح باقي مشاريع  	
الخزن االستراتيجي للمياه، والتي تشمل المناطق التالية:

3 2 1

لمشـــروع  	 التنفيـــذ  أعمـــال  اســـتكمال 
محطة إنتـــاج الميـــاه المحـــاة )رابغ )3(  
ونســـبة اإلنجـــاز فـــي المشـــروع 84%(.

استكمــال أعــمـــال التنفيـــــذ لمشـــروع  	
محطة إنتاج المياه المحاة )الشقيق )3(  

ونسبة اإلنجاز في المشروع 70%(.

اإلغاق المالي لمشروع محطة مطار جــدة  	
2 للصــرف الصحـــي وبدء تنفيذ المشروع.

اإلغـــاق المالي لمشـــروع محطة الدمام  	
للصـــرف الصحي وبدء تنفيذ المشـــروع.

اإلغـــاق المالي لمشـــروع محطة الطائف  	
للصـــرف الصحي وبدء تنفيذ المشـــروع.

واإلغاق  	 االتفاقيـــات  وتوقيـــع  الترســـية 
)المرحلـــة  الجبيـــل  لمشـــروع  المالـــي 
المســـتقل،  الميـــاه  إلنتـــاج  أ(   - الثالثـــة 
مـــع التحالـــف الفائـــز )اكواباور، وشـــركة 

ومؤسســـة  والطاقـــة،  للميـــاه  البوانـــي 
لاســـتثمار(. الخليـــج 

واإلغاق  	 االتفاقيـــات  وتوقيـــع  الترســـية 
الرابعة(  )المرحلة  ينبع  لمشـــروع  المالي 
إلنتـــاج الميـــاه المســـتقل، مـــع المطور 

الفائـــز )تحالف انجـــي  وموا(.

لمشـــروع  	 الرغبـــة  إبـــداء  طـــرح  تـــم 
األولويـــة  ذات  المحـــاة  الميـــاه  إنتـــاج 
التصميميـــة  ســـعته  محيســـن  بـــرأس 

يـــوم(. /3 300٫000م (

العروض لمشـــاريع  	 الطـــرح وطلـــب  تم 
محطـــات معالجـــة الصرف الصحـــي ذات 
المدينـــة   ،2 تبـــوك  )بريـــدة2،  األولويـــة 

.)3 المنـــورة 
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خطوط أنابيب نقل المياه 
السعةالطول )كم(المشروعالمستقلة

)متر مكعب / اليوم(
1392658,000الرياض - القصيم1

603650,000الجبيل - بريدة2

خطوط أنابيب نقل المياه 
السعةالطول )كم(المشروعالمستقلة

)متر مكعب / اليوم(
300400,000رأس محسين -  الباحة  -  مكة المكرمة3

100900,000رايس - رابغ4

100600,000رابغ - جدة5

250300,000جازان6

546497,000تبوك - العا7

350200,000رأس الخير - الخفجي - حفر الباطن8

تمـــت موافقة اللجنة اإلشـــرافية بالرفع بوثيقة المبـــادرة لمجلس إدارة المركز الوطنـــي للتخصيص ألخذ 
الموافقات الازمة، والتي تشـــمل :

تخصيص أنظمة خطوط نقل المياه المستقلة 5

-تمت موافقة اللجنة اإلشرافية على وثيقة المبادرة وطرح مشاريع أنظمة خطوط نقل المياه، التي تشمل:

السعة  م٣المنطقةالمدينة
8,000,000مكة المكرمةالمغمس

6,439,000المدينة المنورةالمدينة المنورة

5,220,000عسيرمنطقة عسير

5,000,000مكة المكرمةجدة

4,460,000جازانمدن جازان

3,510,000المنطقة الشرقيةالمنطقة الشرقية

2,873,000الرياضالرياض

1,389,000المنطقة الشرقيةاألحساء

1,000,000الباحةالباحة

1,011,000القصيمالقصيم

735,000تبوكتبوك

1,595,000نجراننجران

2,000,000مكه المكرمه الجعرانه

43,232,000المجموع

خطوط أنابيب نقل المياه 
السعةالطول )كم(المشروعالمستقلة

)متر مكعب / اليوم(
21104,5001,490جازان

2080,5001,734الغربية

1023,250457الشرقية

33143,0003,609الشمالية

1849,0001,177الشمال الغربي

2191,0002,333الوسطى

2560,0004,125الجنوبية

148551,25014,925المجموع

تمـــت موافقـــة الّلجنة اإلشـــرافية علـــى وثيقة المبـــادرة وطرح مشـــاريع محطـــات معالجة ميـــاه الصرف 
الصحـــي الصغيرة وشـــبكات التجميـــع، والتي تشـــمل المناطـــق التالية:

تخصيص مشاريع محطات معالجة مياه الصرف الصحي الصغيرة وشبكات التجميع 6

تنفيًذا لقرار مجلس الشـــؤون االقتصادية والتنمية رقم )2-40/14/ق( وتاريـــخ 1440/6/26 هـ -  بالموافقة 
على أهـــداف تخصيص قطاع البيئة، تـــم تنفيذ التالي: ~

7 تخصيص قطاع البيئة

تم اعتماد وطرح نطاق العمل للخدمات االستشاريه لوضع خطه  	
التخصيص وعمل الدراسات التفصيليه لمبادرات قطاع البيئة
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تـــم االنتهاء مـــن تحديـــد الخدمـــات التي  	
الوطنيـــة  للشـــركة  إســـنادها  ســـيتم 
 568 قرابـــــة  وهـــي  الزراعيـــة  للخدمـــات 

. خدمـــة 

تـــم االنتهـــاء من إعـــداد نمـــوذج عمل  	
الشـــركة بما يحقق االســـتدامة المالية 

. لها

تم الرفـــع بالموافقة للجنة اإلشـــرافية  	
علـــى نموذج عمل الشـــركة بمـــا يحقق 
 604 المالية حســـب قـــرار  االســـتدامة 

الازمة. الموافقـــات  ألخذ 

كما يجـــري الترتيب لعرض مـــا يلي على  	
االختصاص  جهـــة  اإلشـــرافية/  اللجنـــة 

الازمة. الموافقـــات  ألخذ 

المحـــاور  	 تحديـــد  مـــن  االنتهـــاء  تـــم 
والرســـالة  والرؤيـــة  االســـتراتيجية 
واألهـــداف الخاصـــة بالشـــركة الوطنية 

. الزراعيـــة  للخدمـــات 

الهيـــكل  	 تصميـــم  مـــن  االنتهـــاء  تـــم 
التنظيمـــي ووصـــف الوظائـــف  للمركـــز 
الرئيســـي وللفـــروع للشـــركة الوطنيـــة 

. الزراعيـــة  للخدمـــات 

احتياجـــات  	 االنتهـــاء مـــن دراســـة  تـــم 
الوطنّيـــة  العامـلــــة للشـــــركة  القـــوى 

الزراعيـــة.  للخدمـــــات 

تـــم االنتهـــاء مـــن  إعـــداد خطـــة نقـــل  	
الــــوطـنـيـــــة  للشــــــــركة  الموظفــــين 

الزراعيـــة. للخدمـــــات 

تـــم الرفـــع ومشـــاركة المركـــز الوطني  	
الموظفيـــن  نقـــل  لخطـــة  للتخصيـــص 
اللجنة اإلشـــراقية حســـب  للعرض على 

  .604 قـــــرار 

تم االنتهاء من إعداد شـــجرة الحسابات  	
الخاصـــة بالشـــركة الوطنيـــة للخدمات 

. الزراعية  

السياســـات  	 إعـــداد  مـــن  االنتهـــاء  تـــم 
المحاســـبية والتقارير الماليـــة المناطة 
بالشـــركة الوطنيـــة للخدمـــات الزراعيـــة 

الصـــــاحـــــيات  	 جـــدول  إعــــــداد  تـــــم 
الـــــمــــالــيـــــــة. واالخــتـــــصـــــاصـــــــــات 

تنفيـــذاً لقـــرار مجلـــس الـــوزراء رقـــم )604( وتاريـــخ  1439/11/25 هـ -  القاضـــي بالموافقة على تأســـيس 
شـــركة مملوكـــة للحكومـــة لتقديم الخدمـــات الزراعيـــة فقد تم مـــا يلي:

تخصيص قطاع الزراعي  8

أ  - التحول في تقديم الخدمات الزراعية

تنفيـــذاً لقـــرار مجلس الوزراء رقـــم )494( بتاريـــخ 1438/8/5 هـ الموافـــق 2017/5/1 م ~ إلنشـــاء صندوق 
الموازنـــة لقطاع الميـــاه فقد تم االنتهـــاء من الدراســـة التفصيلية إلنشـــاء الصندوق واعتمـــاد مخرجات 

الدراســـة وخطـــة التنفيذ مـــن قبل أصحـــاب المعالي، وتـــم البدء بإجـــراءات التنفيذ.

نات الممِكّ 9

ب - تخصيص مركز اللقاحات البيطرية )الفيروسية والبكتيرية(
تنفيـــًذا لقـــرار مجلس الوزراء رقـــم )244( وتاريخ 29 / 3 / 1441 هـ -  بالموافقـــة على تخصيص مركز إنتاج 

اللقاحـــات البيطرية )الفيروســـي والبكتيري( حيث تم  العمـــل على ما يلي:

التعاقـــــد مــــع استـشــــاري 
تخصيص  لمشـــروع  الطرح 
مركـــز اللقاحـــات البيطرية 
)الفيروســـية و البكتيرية(.

1

العـــروض  تحليـــل  جـــاري 
للـــشـــــركات  الــفـــنـــيــــــة 
باالســـتثمار. المهتــمـــــــة 

1

اإلعان عن طلب إبـــــــــــداء 
الرغبة للشركات المهتمة 
بـاالسـتثمار وتــقـدم لـــهــا 

أكـــثر من )15( شـــركـــة.

3

 RFP جاري إعداد
للطرح.

3

لتحديد  الســـوق  دراســـة 
الــــــمهتمة  الشـــــــركات 
بتـخــصـيــــــص مــــــركــــز 

اللـــقــــاحـــــــــات.

2

تـــم طــــرح RFQ وتــقـــدم 
عــــدد )5( شـــركـــــات.

4

إنشاء صندوق الموازنة لقطاع المياه 	



الشئون التنظيمية

7
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إنجازات على صعيد األنظمة1-2-7 

نظام المياه
الوصف: مشروع نظام المياه أخذاً باالعتبار أفضل الممارسات العالمية وكذلك الفصل في المهام بين المشرع 

والمنظم ومقدمي الخدمات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص واستدامة االستثمار في هذا القطاع. ويعتبر هذا 
النظام ركيزة مهمة في تطبيق االستراتيجية الوطنية للمياه المقّرة مؤخراً من مجلس الوزراء.

الهدف: يهدف هذا المشـــروع إلى تنظيـــم مصادر الميـــاه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان اســـتدامتها، وإدارتها، وتنظيم شـــؤونها،  	
والحقـــوق المتعلقـــة بهـــا وبأوجه اســـتخدامها. ضمـــان توفيـــر إمـــدادات المياه بشـــكل آمن ونظيـــف وموثوق بـــه، وبجـــودة عالية، 
وبأســـعار تنافســـية معقولة تحقـــق العدالـــة بين المســـتهلكين، وتعزز مشـــاركة القطـــاع الخاص في األنشـــطة الخاضعـــة للنظام. 
حصـــول كل شـــخص على مياه نظيفـــة وآمنة ومطابقـــة للمواصفات المعتمـــدة لتلبية احتياجاتـــه الطبيعية، على أســـاس من العدل 

وفًقا للمعاييـــر والخطط والبرامـــج المعتمدة.

حالة المشروع: )االنتهاء( حيث صدر نظام المياه بالمرسوم الملكي رقم )م/159( وتاريخ 1441/11/11هـ.. 	

نظام البيئة 
الوصف: مشروع نظام البيئة أخذاً باالعتبار أفضل الممارسات العالمية وكذلك التوازن بين تطبيق معايير 

البيئة والتنمية االقتصادية المستدامة عاوة على تمكين الوزارة من تطبيق االستراتيجية الوطنية للبيئة 
المقّرة مؤخراً من مجلس الوزراء والمتضمنة اإلطار المؤسسي لقطاع البيئة بالمملكة.

الهـــدف: يهـــدف هذا المشـــروع إلـــى حمايـــة وتنميـــة البيئـــة واســـتدامتها، وااللتـــزام بالمبـــادئ البيئيـــة، وتنظيم قطـــاع البيئة  	
واألنشـــطة والخدمـــات المتعلقـــة بها.

حالة المشروع: )االنتهاء( حيث صدر نظام البيئة بالمرسوم الملكي رقم )م/165( وتاريخ 1441/11/19هـ. 	

7-  الشؤون التنظيمية
نظام الزراعة 

الوصف: مشـــروع نظام الزراعـــة أخذاً باالعتبـــار أفضل الممارســـات العالمية وكذلك الفصل فـــي المهام بين المشـــرع والمنظم  	
ومقدمـــي الخدمـــات وتعزيز مشـــاركة القطاع الخاص واســـتدامة االســـتثمار في هذا القطـــاع. ويعتبر هـــذا النظام ركيـــزًة مهمًة في 

تطبيق مشـــروع االســـتراتيجية الوطنية للزراعة فـــور إقرارها من مجلـــس الوزراء.

الهـــدف: يهدف هـــذا المشـــروع إلى تنظيم شـــؤون القطـــاع الزراعـــي، وإدارتـــه، وحمايتـــه، وتنميتـــه، واســـتدامته، وتحقيق األمن  	
الغذائـــي، وتنظيـــم األنشـــطة المتعلقة بـــه من إنتـــاج أو اســـتيراد أو تصديـــر وغيرها من األنشـــطة ذات العاقـــة بالقطـــاع الزراعي.

حالة المشروع: )لم ينته( ال يزال المشروع تحت اإلجراءات النظامية النهائية الازمة إلقراره. 	

نظام األرصاد 
الوصف: مشـــروع نظـــام األرصاد، الذي يعتبـــر األول خليجيـــًا، أخذاً باالعتبـــار أفضل الممارســـات العالمية وكذلك تعزيز مشـــاركة  	

القطـــاع الخـــاص في هذا القطاع وأيضـــًا لتمكين الوزارة من تطبيق االســـتراتيجية الوطنيـــة للبيئة المقرة مؤخراً مـــن مجلس الوزراء 
والمتضمنة اإلطار المؤسســـي لقطاع األرصـــاد بالمملكة.

الهدف: يهدف هذا النظام إلى تنظيم قطاع األرصاد واستدامته، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في األنشطة المتعلقة به. 	

حالة المشروع: )لم ينته( ال يزال المشروع تحت اإلجراءات النظامية النهائية الازمة إلقراره. 	

نظام إدارة النفايات 
الوصـــف: مشـــروع نظام النفايـــات، أخذاً باالعتبـــار أفضل الممارســـات العالميـــة وتعزيز مشـــاركة القطاع الخاص واســـتدامته في  	

هـــذا القطاع وأيضًا لتمكين الـــوزارة من تطبيق االســـتراتيجية الوطنية للبيئة المقـــّرة مؤخراً من مجلس الـــوزراء والمتضمنة اإلطار 
بالمملكة. النفايات  لقطاع  المؤسســـي 

الهـــدف: يهدف هذا النظـــام إلى تنظيم عمليـــة إدارة النفايـــات المتكاملة بين جميع الجهـــات المعنية وفق اختصـــاص كل منها،  	
لتقليـــل إنتاج النفايـــات وفرزها وتخزينها وجمعهـــا ونقلها وإعادة تدويـــر ما يمكن منها واســـتعادة المواد والطاقـــة منها والتخّلص 
اآلمـــن من الباقـــي منها وذلك لتحقيق مفهوم االســـتدامة البيئية ومنع اآلثار الســـالبة على البيئة والمحافظة علـــى الموارد الطبيعية 
والصحة العامة ورفاهية اإلنســـان يســـعى النظام إلى تحقيق أقصى اســـتفادة من الموارد ويشـــجع االســـتثمار بإدارة النفايات بأســـلوب 

البيئة واســـتدامتها وتنميتها. يحافظ على 

حالة المشروع )لم ينته( ال يزال المشروع تحت اإلجراءات النظامية الازمة إلقراره.  	
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إنجازات على صعيد التنظيمات2-2-7 

تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه
الوصف: مشـــروع تنظيم المركز الوطني لكفاءة وترشـــيد الميـــاه - والمبنى على توصية مجلس الشـــورى - أخـــذاً باالعتبار أفضل  	

الممارســـات العالمية وكذلك تعزيز مشـــاركة القطاع الخاص واســـتدامة االســـتثمار في قطاع الترشـــيد مع رفع التوعية المجتمعية 
واإلرشـــاد في هذا الجانب. ويعتبـــر هذا التنظيم ركيزة مهمة في تحقيق مســـتهدفات االســـتراتيجية الوطنية للميـــاه المعتمدة من 

مجلس الوزراء والمتعلقة بخفض وترشـــيد اســـتهاك المياه واســـتدامة الموارد المائية بالمملكة.

الهـــدف: يهدف هذا المشـــروع إلى اإلســـهام في رفع كفاءة وترشـــيد الميـــاه، وتوحيد جهود الجهـــات الحكومية وغيـــر الحكومية  	
في هـــذا المجال.

حالة المشروع: )االنتهاء( حيث صدر قرار مجلس الوزراء رقم )336( وتاريخ 1442/6/20هـ . 	
	 .)Mewa.gov.sa( إجراءات الشكاوى

تنظيم المركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية 
واألمراض الحيوانية ومكافحتها 

الوصـــف: مشـــروع تنظيم المركـــز الوطني للوقاية مـــن اآلفات النباتيـــة واألمـــراض الحيوانية ومكافحتهـــا، أخـــذاً باالعتبار أفضل  	
الممارســـات العالميـــة وكذلك تعزيز مشـــاركة القطاع الخاص واســـتدامة هـــذا القطاع.

الهدف: يهـــدف هذا المشـــروع إلى تنفيذ مـــا يحقق سياســـات الـــوزارة المعتمدة لمكافحـــة اآلفـــات النباتية واألمـــراض الحيوانية  	
وذلـــك من خـــال اتخاذ اإلجـــراءات الوقائيـــة والعاجيـــة لضمان صحـــة النباتـــات والحيوانـــات واســـتدامتها، وتعزيز مشـــاركة القطاع 

الخـــاص، مع توحيـــد الجهود بيـــن الجهـــات الحكوميـــة والخاصة في هـــذا المجال.

حالة المشـــروع: )االنتهاء( حيـــث صدر تنظيم المركـــز الوطني للوقاية مـــن اآلفات النباتيـــة واألمراض الحيوانيـــة ومكافحتها  	
بموجب قرار مجلس الـــوزراء رقم )152( وتاريـــخ 1442/3/3هـ.

الترتيبات التنظيمية لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة 
الوصف: مشـــروع تنظيـــم الترتيبات التنظيمية لبرنامـــج التنمية الريفية المســـتدامة، أخذاً باالعتبار أفضل الممارســـات العالمية  	

وتعزيز مشـــاركة القطـــاع الخاص والمجتمع فيما يتعلق بالموازنة اإلقليمية في المملكة وتحســـين معيشـــة صغـــار المزارعين.

الهـــدف: يهـــدف هذا المشـــروع إلى تحســـين واســـتدامة دخل ومســـتوى معيشـــة صغـــار المزارعيـــن، وتنويـــع القاعـــدة اإلنتاجية  	
الزراعيـــة، وتعزيـــز التنميـــة اإلقليميـــة المتوازنـــة، وتوحيـــد الجهـــود بين الجهـــات الحكوميـــة وغيـــر الحكومية في هـــذا المجال.

حالة المشـــروع: )االنتهاء( حيث صـــدرت الترتيبـــات التنظيمية لبرنامـــج التنمية الريفيـــة الزراعية المســـتدامة بموجب قرار  	
مجلس الـــوزراء رقم )764( وتاريـــخ 1441/11/30هـ.

إنجازات على صعيد منظم المياه3-2-7 
 إنشاء وكالة للوزارة للشؤون التنظيمية واعتماد هيكلها التنظيمي 

الوصف: اســـتحدثت هـــذه الوزارة وكالـــة للشـــؤون التنظيمية تعنـــى بجميع مهام هيئـــة تنظيم الكهربـــاء واإلنتـــاج المزدوج في  	
تنظيـــم أنشـــطة خدمـــات المياه -باســـتثناء أنشـــطة اإلنتـــاج المـــزدوج- وتم اعتمـــاد هيكلهـــا التنظيمي. وذلـــك اســـتناداً على قرار 
مجلـــس الوزراء رقـــم )710( بتاريـــخ 1441/11/9هــــ، القاضي في البند ســـابعًا منه بأن تباشـــر الـــوزارة مهام هيئة تنظيـــم الكهرباء 
واإلنتـــاج المزدوج الـــواردة في نظـــام المياه والمتعلقـــة بتنظيم أنشـــطة تقديم الخدمة باســـتثناء أنشـــطة اإلنتاج المـــزدوج، والبند 

ثامنـــًا منـــه بأن يصـــدر الوزير القـــرارات التنفيذيـــة الازمة لتنفيذ مـــا ورد في البند ســـابعًا مـــن ذات القرار.

الهدف: إنشـــاء كيان مســـتقل فـــي الوزارة يتولى مهام الهيئة حســـب البندين ســـابعًا وثامنًا مـــن قرار مجلس الـــوزراء رقم )710(  	
1441/11/9هـ. بتاريخ 

حالة المشـــروع: )االنتهـــاء( حيث صـــدر القـــرار الـــوزاري رقـــم )1441/1/633419( بتاريـــخ 1441/12/20هــ، القاضي بإنشـــاء  	
الوكالـــة. وكذلـــك القـــرار الـــوزاري رقـــم )1442/1/139347( بتاريـــخ 1442/3/5هـــــ، القاضي باعتمـــاد دليل الوكالـــة التنظيمي. 

 تشّكل لجنة توجيهية تعنى بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة 
الوصف: تشـــكيل لجنة توجيهيـــة تتولى مهـــام مجلس إدارة هيئـــة تنظيم الكهربـــاء واإلنتاج المـــزدوج الواردة في نظـــام المياه  	

باســـتثناء أنشـــطة اإلنتـــاج المـــزدوج، تعنى بتنظيم أنشـــطة تقديـــم الخدمـــة، وذلك وفقًا لقـــرار مجلس الـــوزراء رقـــم )710( بتاريخ 
1441/11/9هــــ، القاضـــي فـــي البند ســـابعًا منه بأن تباشـــر الـــوزارة مهام هيئـــة تنظيم الكهربـــاء واإلنتاج المـــزدوج الـــواردة في نظام 
الميـــاه والمتعلقـــة بتنظيم أنشـــطة تقديم الخدمة باســـتثناء أنشـــطة اإلنتاج المـــزدوج، والبند ثامنًا منـــه بأن يصدر الوزيـــر القرارات 

التنفيذيـــة الازمة لتنفيذ مـــا ورد في البند ســـابعًا مـــن ذات القرار.

الهدف: تتولـــى اللجنة التوجيهية جميـــع اختصاصاتها وصاحياتهـــا المنصوص عليها فـــي الترتيبات التنفيذية الازمة لممارســـة  	
وزارة البيئـــة والمياه والزراعة مهام تنظيم أنشـــطة تقديـــم خدمات المياه.

حالة المشـــروع: )االنتهاء( حيث صـــدر القرار الوزاري رقـــم )1442/3/128088( بتاريـــخ 1442/3/1هـ، بتشـــكيل لجنة توجيهية  	
تتولـــى مهـــام مجلس إدارة هيئة تنظيـــم الكهرباء واإلنتـــاج المزدوج الواردة في نظام المياه باســـتثناء أنشـــطة اإلنتـــاج المزدوج.
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الالئحة التنفيذية لنظام المياه والخاصة بتنظيم أنشطة تقديم الخدمة 
 الوصف: المشـــاركة مع الجهـــات المعنية الائحـــة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بتنظيم أنشـــطة تقديـــم الخدمة والتي تطبق  	

على أنشـــطة تقديـــم خدمات الميـــاه، ويخرج عـــن نطاق تطبيقهـــا خدمات ميـــاه زمزم، وخدمـــات إمداد الميـــاه لألغـــراض الزراعية، 
وتجميـــع ونقـــل مياه الصرف الزراعي، وأنشـــطة المشـــتري الرئيس إلمـــداد المياه لألغـــراض الزراعية، ومحطات اإلنتـــاج المزدوج.

الهدف: تنظيم أنشطة تقديم الخدمة ومراقبتها والتأكد من االلتزام باألنظمة واللوائح ذات العاقة. 	

 حالة المشـــروع: )االنتهاء( حيث صـــدرت الائحة التنفيذيـــة لنظام المياه الخاصة بتنظيم أنشـــطة تقديـــم الخدمة، بموجب  	
القرار الوزاري رقـــم )1442/1/140115( وتاريخ 1442/3/7هـ..

دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي
الوصـــف: دليل تقديم خدمـــات المياه والصرف الصحـــي والتي تطبق على أنشـــطة توزيع الميـــاه وبيعها بالتجزئة وأنشـــطة تجميع  	

ميـــاه الصرف الصحي، وذلـــك وفق الفقرة الفرعية )ج( من الفقرة )3( من المادة )السادســـة والســـبعين( من نظـــام المياه المتضمنة 
ص لهم بنشـــاط تقديم الخدمة، وبين المســـتهلكين. بـــأن تصدر الهيئة القواعـــد التي تحدد العاقـــة بين المرخَّ

الهدف: تنظيم العاقة بين المرخص لهم والمستهلكين. 	

 حالة المشـــروع: )االنتهاء( حيث صدر القـــرار الوزاري رقـــم )1442/1/157342( وتاريخ 1442/3/15هــــ، باعتماد دليل تقديم  	
خدمات الميـــاه والصرف الصحي.

لجنة الفصل والنظر في مخالفات نظام المياه 
والمتعلقة بأنشطة تقديم الخدمة 

الوصـــف: تم تشـــكيل اللجنة المشـــار إليها وفقـــًا لقرار مجلس الـــوزراء رقـــم )710( بتاريـــخ 1441/11/9هـ، القاضي في البند ســـابعًا  	
منـــه بأن تباشـــر الـــوزارة مهـــام هيئة تنظيـــم الكهربـــاء واإلنتاج المـــزدوج الـــواردة في نظـــام الميـــاه والمتعلقة بتنظيم أنشـــطة 
تقديـــم الخدمة باســـتثناء أنشـــطة اإلنتاج المزدوج، والبنـــد ثامنًا منه بأن يصـــدر الوزير القـــرارات التنفيذية الازمة لتنفيـــذ ما ورد في 
البنـــد ســـابعًا من ذات القرار، واســـتناداً على الفقـــرة )2( من المادة الســـبعين من نظام الميـــاه والتي قضت بأن يتولـــى النظر والفصل 
فـــي مخالفات أحكام النظـــام المتعلقة باختصـــاص الهيئة ولوائحها، وإيقـــاع العقوبات المنصـــوص عليها في النظـــام، لجنة أو أكثر، 

تكون بقـــرار من رئيس مجلـــس اإلدارة، لمدة ثاث ســـنوات، قابلـــة للتجديد.

الهدف: الفصل والنظر في مخالفات أحكام نظام المياه والمتعلقة بمهام الهيئة. 	

 حالة المشروع:  صدر القرار الوزاري رقم )1442/1/183630( وتاريخ 1442/3/25هـ، بتشكيل هذه اللجنة. 	

نماذج طلب رخص مزاولة أنشطة تقديم خدمات المياه وآلية إصدارها 
الوصـــف: بناء علـــى المهام الموكلـــة لوكالة الشـــؤون التنظيمية وفقـــا لقرار مجلس الـــوزراء رقـــم )710(  بتاريـــخ 144/11/9 هـ، تم  	

االنتهـــاء من إعـــداد نماذج إلكترونية للرخص تشـــمل أنشـــطة:
المشـــتري الرئيـــس؛ وإنتاج المياه المحـــاة والمنقاة؛ ونقل الميـــاه المحاة والمنقاة؛ والتخزين االســـتراتيجي للميـــاه؛ وتوزيع المياه 
المحـــاة والمنقـــاة وبيعهـــا بالتجزئـــة؛ وتجميع ونقل ميـــاه الصرف الصحـــي ومياه الصـــرف الصناعـــي؛ ومعالجة مياه الصـــرف الصحي 
وميـــاه الصـــرف الصناعي، ونقـــل وتوزيع الميـــاه المعالجـــة وبيعهـــا بالتجزئة. وكذلك تـــم توضيح إجـــراءات منح الرخص فـــي الموقع 

المياه.. لمنظـــم  اإللكتروني 

الهـــدف: تمكين وتســـهيل عملية إصدار الرخـــص للقطاع الخاص لمزاولة أنشـــطة تقديم خدمـــات المياه، وذلك اســـتناداً على ما  	
نص عليه نظـــام المياه الصادر وفقا للمرســـوم الملكي رقم )م/159( بتاريـــخ 144/11/11 هـ..

 حالة المشروع:  تم إعداد نماذج طلب الرخص وشرح آلية إصدارها كما هو موضح في الموقع اإللكتروني لمنظم المياه. 	
	 .)mewa.gov.sa( نماذج طلب الرخص

منصة استقبال الشكاوى المصّعدة إلى منظم المياه
الوصـــف: أعـــدت الـــوزارة منصـــة الكترونيـــة الســـتقبال الشـــكاوى المصعـــدة للمنظـــم علـــى مقـــدم الخدمـــة. وتتميـــز بالســـهولة  	

والمرونـــة وكذلـــك إمكانيـــة تتبـــع حالـــة الشـــكوى فـــي أي وقـــت.

الهدف: منصة الكترونية موحدة الستقبال الشكاوى المصعدة للمنظم. 	

 حالة المشروع: )لم ينته( المنصة في مراحلها النهائية لإلطاق التجريبي قبل نهاية العام الحالي 2020م. 	

أسس حساب المقابل المالي للرخص الصادرة 
من منظم المياه لمقدمي الخدمة 

الوصف: أســـس حســـاب المقابـــل المالي للرخص التي ســـوف تصـــدر لمقدمـــي الخدمة وذلـــك بناء على الفقـــرة الفرعيـــة )هـ( من  	
الفقـــرة )3( من المادة السادســـة والســـبعين من نظـــام المياه والتي قضت بـــأن تصدر الهيئـــة القواعد الازمة للرخـــص، واإلعفاءات، 

والتصاريح شـــاملة أســـس حســـاب المقابل المالي لها.

الهدف: معادلة متوازنة لحساب المقابل المالي للرخص روعي فيها تطور القطاع وتحفيز مشاركة القطاع الخاص واالستقرار. 	

 حالة المشـــروع: )منتهية( حيث صـــدر القرار الـــوزاري رقـــم )1442/78080/202120( وتاريخ 1442/4/4هـ، باعتماد أســـس  	
حســـاب المقابل المالي.
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تحقيـــق  فـــي  يســـهُم  الـــذي  والثنائـــي  اإلقليمـــي  وشـــبة  واإلقليمـــي  الدولـــي  التعـــاون  تعزيـــز  هـــو  العـــام  الهـــدف 
أهـــداف وزارة البيئـــة والميـــاه والزراعـــة فـــي المملكـــة، ويتـــواءم مـــع توجهـــات المملكـــة نحـــو التعـــاون الدولـــي 
الحديثـــة  التكنولوجيـــا  ونقـــل  العالميـــة  التجـــارب  مـــن  والنهـــل  العالـــم  علـــى  واالنفتـــاح  والثنائـــي  واإلقليمـــي 
المســـتدامة  الزراعيـــة  والتنميـــة  الدخـــل  نمـــو  فـــي  المســـتهدفة  الزيـــادة  لتحقيـــق  ونشـــرها  وماءمتهـــا 
للمـــوارد. واألمثـــل  المســـتدام  واالســـتعمال  البيئـــة  علـــى  والحفـــاظ  والتحليـــة  الميـــاه  وإدارة  الغذائـــي  واألمـــن 

وتتضمن المهام الموكلة لهذه اإلدارة:

ـــاون  	 ـــرص التع ـــم ف ـــد وتقيي ـــيق وتحدي التنس
والشـــراكة الممكنـــة والترتيـــب للزيـــارات 
ــال  ــك أعمـ ــة وكذلـ ــاركات الخارجيـ أو المشـ
اللجـــان المشـــتركة التـــي تترأســـها الـــوزارة 

بالتنســـيق مـــع قطاعـــات الـــوزارة.

ــات  	 ــوزارة والجهـ ــن الـ ــات بيـ ــم العاقـ تنظيـ
المرتبطـــة بهـــا مـــع الهيئـــات والمنظمـــات 
اإلقليميـــة والدوليـــة الشـــقيقة والصديقـــة 
ويحقـــق  المملكـــة  مصالـــح  يخـــدم  بمـــا 

ــوزارة. ــداف الـ أهـ

التنســـيق والتواصـــل بيـــن الـــوزارة والجهـــات  	
الخارجيـــة،  وزارة  مـــع  بهـــا  المرتبطـــة 
الـــوزارة  عاقـــات  تطابـــق  مـــن  والتأكـــد 
ــة  ــات الدولـ ــات وتوجهـ ــع سياسـ ــة مـ الدوليـ

الخارجيـــة.

االتفاقيـــات  	 إعـــداد  فـــي  المشـــاركة 
االتفاقيـــات  تنفيـــذ  ومتابعـــة  وصياغتهـــا 
فـــي  مســـاهمتها  مـــن  والتأكـــد  الدوليـــة 
للـــوزارة.  االســـتراتيجية  األهـــداف  تحقيـــق 

والنشـــاطات  	 األعمـــال  ومتابعـــة  تنســـيق 
لقطاعـــات الـــوزارة ذات الصلـــة بالمنظمـــات 
الدوليـــة  والمنظمـــات  والهيئـــات 
التعـــاون  وبرامـــج  والعربيـــة  واإلقليميـــة 

والتعاقـــدات. الفنـــي 

لقطاعـــات  	 الفّعالـــة  التوصيـــات  تقديـــم 
التجاريـــة  السياســـات  لتحديـــد  الـــوزارة 
والمعاييـــر الدوليـــة للمتاجـــرة بالمنتجـــات 
ـــيق  ـــة بالتنس ـــواق العالمي ـــي األس ـــة ف المحلي

مـــع قطاعـــات الـــوزارة.

والوثائـــق  	 والمعلومـــات  الخبـــرة  تبـــادل 
الجهـــات  بيـــن  االتفاقيـــات  عـــن  الناتجـــة 
العالميـــة  المنظمـــات  فـــي  المختصـــة 
وتوفيرهـــا لقطاعـــات الـــوزارة لاســـتفادة 

 . منهـــا

اجتماعـــات  	 لعقـــد  والترتيـــب  التنســـيق 
ــدول  ــن الـ ــدد مـ ــع عـ ــتركة مـ ــان المشـ اللجـ
الـــوزارة الجانـــب الســـعودي  التـــي تتـــرأس 

فيهـــا، ومتابعـــة نتائـــج أعمالهـــا مـــع 

مقدمة 

8-  التعاون الدولي 
الـــوزارة  	 وتمثيـــل  المختصـــة،  الجهـــات 

فـــي اجتماعـــات اللجـــان المشـــتركة التـــي 
ـــب  ـــرى الجان ـــة األخ ـــات الحكومي ـــرأس الجه ت

فيهـــا. الســـعودي 

تقييـــم وتقديـــم توصيـــات لـــإلدارة العليـــا  	
ــة  ــات الدوليـ ــع االتفاقيـ ــق بتوقيـ ــا يتعلـ فيمـ
ذات الصلـــة بقطاعـــات الـــوزارة المختلفـــة.

المملكـــة  	 انضمـــام  إجـــراءات  مســـؤولية 
ممثلـــة بالـــوزارة لاتفاقيـــات والمعاهـــدات 
وااللتزامـــات  الـــدولــيــــــة  والمنظــمـــــــات 
مســـاهمات  وتســـديد  عليهـــا  المترتبـــة 
ــر  ــداد التقاريـ ــة إعـ ــا ومتابعـ ــة فيهـ المملكـ
مـــع  بالتنســـيق  المطلوبـــة  الوطنيـــة 

المختصـــة. القطاعـــات 

المملكـــة  	 اســـتراتيجيات  تنفيـــذ  متابعـــة 
ـــف  ـــة موق ـــات وصياغ ـــدول والمنظم ـــاه ال تج
الـــوزارة تجـــاه المواضيـــع المطروحـــة دوليـــًا 
فيمـــا يخـــص أعمـــال هـــذه الـــوزارة والجهـــات 

ــا.  المرتبطـــة بهـ

معالـــي  	 لزيـــارات  والتنســـيق  الترتيـــب 
الوزيـــر ومعالـــي النائـــب وأصحـــاب الســـعادة 
ــة،  ــة الخارجيـ ــود الفنيـ ــوزارة والوفـ وكاء الـ
والمشـــاركات فـــي المؤتمـــرات والنـــدوات 
التـــي  الزراعيـــة  والمعـــارض  والفعاليـــات 

المملكـــة. خـــارج  تقـــام 

الوفـــود  	 لزيـــارات  والتنســـيق  الترتيـــب 
الســـفراء  ولقـــاءات  للمملكـــة،  األجنبيـــة 

الـــوزارة. بمســـؤولي 

والعقـــود  	 والبرامـــج  االتفاقيـــات  متابعـــة 
والجهـــات  الـــوزارة  بيـــن  الفنـــي  والتعـــاون 
المرتبطـــة بهـــا مـــع المنظمـــات والهيئـــات 
والدوليـــة. واإلقليميـــة  العربيـــة  والمراكـــز 

ــوزارة  	 ــة بالـ ــات الفنيـ ــع القطاعـ ــيق مـ التنسـ
ـــح الخاصـــة  لوضـــع اآلليـــات واألنظمـــة واللوائ
بالعمليـــات واألنشـــطة لتشـــجيع االســـتثمار 

ـــارج. ـــي الخ ـــي ف الزراع

االســـتثمار  	 احتياجـــات  وتوحيـــد  جمـــع 
الزراعـــي فـــي الخـــارج ودراســـتها وتقييمهـــا 
والتأكـــد مـــن مواءمتهـــا مـــع التوجهـــات 
مـــع  بالتنســـيق  للـــوزارة  االســـتراتيجية 
تصنيـــف  فـــي  الفنيـــة  الـــوزارة  قطاعـــات 
االحتياجـــات االســـتثمارية لتحديـــد مناطـــق 
ـــة  ـــع األنظم ـــواءم م ـــا يت ـــًا بم ـــا خارجي تنفيذه
الدولـــة  وأنظمـــة  للـــوزارة  واللوائـــح 

الخارجيـــة.

ـــتثمرين  	 ـــات المس ـــد إمكاني ـــيق لتحدي التنس
الـــدول  فـــي  لاســـتثمار  الســـعوديين 
التنظيميـــة  الوحـــدات  مـــع  الخارجيـــة 
احتياجـــات  مـــع  يتـــواءم  بمـــا  المعنيـــة 
والمنتجـــات  الســـلع  مـــن  المملكـــة 
التواصـــل  قنـــوات  خـــال  مـــن  األساســـية 

. حـــة لمتا ا

للمســـتثمرين  	 الـــازم  الدعـــم  تقديـــم 
االســـتثمار  فـــي  الراغبيـــن  الســـعوديين 
فـــي الخـــارج فـــي قطاعـــات الـــوزارة الفنيـــة 
االســـتثمارية  إجراءاتهـــم  وتســـهيل 
فـــي  المعنيـــة  األطـــراف  مـــع  بالتنســـيق 
الحكومـــة وإعـــداد التقاريـــر الازمـــة عـــن 
الفـــرص االســـتثمارية فـــي الخـــارج بالتنســـيق 

المعنيـــة. الجهـــات  مـــع 
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اإلنجازات المتحققة في عام 2020م:

شـــهد عـــام 2020م العديـــد مـــن التحديـــات واإلنجـــازات على حد ســـواء، فقد ألقـــى الوضـــع الصحـــي العالمي المتمثـــل في تفشـــي فايروس 
كورونـــا المســـتجد )COVID-19( بظالـــه علـــى العالـــم وتـــم تعديـــل وتبديـــل العديـــد مـــن األهـــداف والخطـــط المرســـومة لتتـــواءم 
مـــع الوضـــع الحالـــي، ومقابلـــة التحديـــات الناتجـــة، وقـــد قامـــت هـــذه الـــوزارة مـــن خالهـــا هـــذه اإلدارة بالخـــروج إلـــى توصيـــات وتنفيـــذ 
إجـــراءات جديـــدة للحفـــاظ علـــى حســـن تدفـــق األغذيـــة لألســـواق وعـــدم تعطل ساســـل اإلمـــداد والحفـــاظ علـــى األمـــن الغذائـــي للبلد.

الـــوزارة لهـــذا العـــام. إلـــى رئاســـة المملكـــة لمجموعـــة العشـــرين )G20( التـــي أضافـــت العديـــد مـــن البنـــود علـــى أجنـــدة  باإلضافـــة 

متابعـــة أّي إجـــراءات تتخذهـــا الـــدول المصدرة والتـــي تحد أو تعيق من انســـياب الـــواردات مـــن المنتجات الزراعيـــة إلى المملكـــة لتحقيق 
األمـــن الغذائـــي ووفرتـــه للمواطن والمقيـــم، والتواصل مـــع الـــدول والجهات العليا بـــأي نشـــاطات أو تأثير علـــى ذلك فقد تمـــت الكتابة 
لـــوزارة الخارجيـــة لمخاطبـــة ســـفارات خـــادم الحرميـــن الشـــريفين في الـــدول التي تقـــوم بتصـــدر منتجاتهـــا للمملكة وخاصـــة )مصر، 
واألردن، واليمـــن، والســـودان، والمغـــرب، وتركيـــا، وأمريكا، واســـتراليا، ونيوزيلنـــدا، والهند، وباكســـتان، وجنـــوب أفريقيـــا، ودول أمريكا 
الجنوبيـــة، ودول االتحـــاد األوروبـــي، والدول اآلســـيوية( إلحاطة هـــذه الـــوزارة أواًل بأول باإلجـــراءات التي اتخذتهـــا أو قد تتخذهـــا هذه الدول 
لمنـــع صادراتهـــا الزراعيـــة )النباتيـــة والحيوانيـــة( فـــي ظـــل جائحة فيـــروس كورونـــا، وأّي إجـــراءات تتـــم مناقشـــتها داخـــل برلمانات أو 
وزارات هـــذه الـــدول ويتوقـــع أن يتـــم العمل بهـــا ويكون لهـــا تأثيراً ســـلبيًا على توفـــر هذه الســـلع والمنتجات فـــي المملكة، ومـــدى تأثر 
القطـــاع الزراعـــي فيهـــا بتداعيات تفشـــي هـــذا الفيـــروس، وقامـــت اإلدارة بالتواصل مع الســـفارات بشـــكل مباشـــر وفـــوري ومتابعة هذا 
الموضـــوع باإلضافـــة إلى الـــردود المكتوبة على شـــكل برقيات أو بواســـطة البريـــد اإللكتروني، ويتم إحاطـــة الجهات المختصـــة بالوزارة.

وتمت متابعة تلك اإلجراءات والتواصل مع الدول بشـــكل متواصل عبر وزارة الخارجية لضمان انســـياب الواردات الزراعية بشكل مستمر.

وقعـــت الوزارة عدداً من االتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجاالت عمـــل الوزارة مع عدد من الدول عام 2020م وهي: 	

ويمكن تلخيص أهم اإلنجازات فيما يلي:

اإلجراءات والتدابير االستثنائية المتخذة أثناء جائحة كورونا: 	 أ .  

االتفاقيات ومذكرات التفاهم 	 ب. 

العامـــة . 1 المؤسســـة  بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرة 
المملكـــة  فـــي  المالحـــة  الميـــاه  لتحليـــة 
العربيـــة الســـعودية ومعهـــد أبحـــاث تحلية 
ميـــاه البحـــر واالســـتخدامات المتعـــددة في 
مجـــال  فـــي  الشـــعبية  الصيـــن  جمهوريـــة 

تحليـــة ميـــاه البحـــر.

مذكـــرة تفاهـــم بيـــن هـــذه الـــوزارة ووزارة . 2
الداخليـــة فـــي جمهوريـــة المجر فـــي مجال 

الميـــاه. إدارة 

الوزارة . 3 هذه  بين  مشترك  تعاون  مذكرة 
والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

مشـــروع مذكـــرة تفاهم بيـــن هذه الـــوزارة . 4
ووزارة البيئـــة فـــي اليابان للتعـــاون في مجال 

. لبيئة ا

كمـــا أن هنـــاك اتفاقيات ومذكـــرات تفاهم صدرت بشـــأنها قرارات مجلـــس الوزراء القاضيـــة بتفويض معالـــي الوزير -  	
أو مـــن ينيبـــه - بالتوقيـــع عليها ، وتمت دراســـتها وهـــي جاهزة للتوقيع وتـــم إباغ الجانب األخر بشـــأنها مـــع كل من: 

المؤسســـة . 1 بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرة  مشـــروع 
العامـــة لتحليـــة الميـــاه المالحـــة فـــي المملكـــة 
العربيـــة الســـعودية ووزارة الطاقـــة فـــي الواليـــات 
ــاه  ــة ميـ ــال تحليـ ــي مجـ ــة فـ ــدة االمريكيـ المتحـ

البحـــر.

ــال . 2 ــي مجـ ــاون فـ ــم للتعـ ــرة تفاهـ ــروع مذكـ مشـ
العربيـــة  المملكـــة  حكومـــة  بيـــن  الميـــاه 
الجزائريـــة. الجمهوريـــة  وحكومـــة  الســـعودية 

ــذه . 3 ــن هـ ــاون بيـ ــم للتعـ ــرة تفاهـ ــروع مذكـ مشـ
المائيـــة  والمـــوارد  الفاحـــة  ووزارة  الـــوزارة 
والصيـــد البحـــري فـــي جمهوريـــة تونـــس فـــي 

الزراعـــي. العلمـــي  البحـــث  مجـــال 

ــال . 4 ــي مجـ ــاون فـ ــم للتعـ ــرة تفاهـ ــروع مذكـ مشـ
ـــرف  ـــاه الص ـــة مي ـــري ومعالج ـــة وال ـــوارد المائي الم
المـــوارد  ووزارة  الـــوزارة  هـــذه  بيـــن  الصحـــي 

المائيـــة فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة.

ــي . 5 ــي فـ ــاون الفنـ ــم للتعـ ــرة تفاهـ ــروع مذكـ مشـ
ــي  ــتزراع المائـ ــماك واالسـ ــة واألسـ ــال الزراعـ مجـ
بيـــن حكومـــة المملكـــة العربيـــة الســـعودية 

وحكومـــة جمهوريـــة جنـــوب أفريقيـــا.

مشـــروع مذكـــرة تفاهـــم بيـــن هـــذه الـــوزارة . 6
فـــي  الريفيـــة  والتنميـــة  الزراعـــة  ووزارة 
الزراعيـــة. المجـــاالت  فـــي  موزمبيـــق  جمهوريـــة 

مشـــروع مذكـــرة تفاهـــم بيـــن هـــذه الـــوزارة . 7
فـــي  الفلبيـــن  جمهوريـــة  فـــي  الزراعـــة  وزارة 
المجـــال الزراعـــي والثـــروة الســـمكية والثـــروة 

الحيوانيـــة.

ــال . 8 ــي مجـ ــاون فـ ــم للتعـ ــرة تفاهـ ــروع مذكـ مشـ
المملكـــة  حكومـــة  بيـــن  الســـمكية  الثـــروة 
جمهوريـــة  وحكومـــة  الســـعودية  العربيـــة 

. س يشـــيو ر مو

المؤسســـة . 9 بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرة  مشـــروع 
العامـــة لتحليـــة الميـــاه المالحـــة فـــي المملكـــة 
الدوليـــة  والمنظمـــة  الســـعودية  العربيـــة 
الواليـــات  فـــي  )نيـــس(  التـــآكل  لمهندســـي 
المتحـــدة األمريكيـــة للتعـــاون فـــي مجـــال نقـــل 

والتقنيـــة. العلميـــة  المعرفـــة 

مشـــروع مذكـــرة تفاهـــم للتعـــاون بيـــن حكومـــة . 10
وحكومـــة  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 

جمهوريـــة إندونيســـيا فـــي مجـــال الزراعـــة.

المؤسســـة . 11 بيـــن  تفاهـــم  مذكـــرة  مشـــروع 
العامـــة لتحليـــة الميـــاه المالحـــة فـــي المملكـــة 
ـــة  ـــا( الحكومي ـــة )أوف ـــعودية وجامع ـــة الس العربي
لتقنيـــة البتـــرول فـــي روســـيا االتحاديـــة، للتعـــاون 
وتشـــغيل  الميـــاه  تحليـــة  تقنيـــة  مجـــال  فـــي 

ــب. ــوط األنابيـ ــة خطـ وصيانـ

ـــة . 12 ـــال المحافظ ـــي مج ـــاون ف ـــرة تع ـــروع مذك مش
ـــاه  ـــة والمي ـــن وزارة البيئ ـــي بي ـــوع اإلحيائ ـــى التن عل
والزراعـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
ووزارة المـــوارد الطبيعيـــة والبيئـــة فـــي روســـيا 

االتحاديـــة.

مشـــروع مذكـــرة تفاهـــم للتعـــاون فـــي مجـــال . 13
حمايـــة البيئـــة بيـــن وزارة البيئـــة والميـــاه 
والزراعـــة فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية 
جمهوريـــة  فـــي  البيئـــة  حمايـــة  ووكالـــة 

النمســـا.
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وتـــم الرفع للمقام الســـامي الكريـــم بطلب الموافقة علـــى قيام معالي الوزيـــر أو من ينيبه بالتباحـــث والتوقيع على  	
عـــدد مـــن االتفاقيات أو مذكـــرات التفاهم مع عدد مـــن الدول وهي:

مذكـــرة مع حكومة جمهوريـــة اذربيجان في . 1
مجال الحجر النباتـــي ووقاية النبات.

مذكرة مـــع جمهورية أوزبكســـتان للتعاون . 2
في مجـــال تطوير اإلنتـــاج الحيواني. 

التنســـيق مـــع الصنـــدوق الدولـــي للتنميـــة . 3
النهائيـــة  النســـخة  لتعديـــل  الزراعيـــة 
الموقعة من مشـــروع اتفاقيـــة بين حكومة 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية والصنـــدوق 
الدولـــي للتنميـــة الزراعية في شـــأن إنشـــاء 
مكتب للعاقـــات مع دول مجلـــس التعاون 

العربية. الخليـــج  لـــدول 

قانـــون )نظـــام( الحجـــر الزراعـــي الموحد في . 4
دول مجلـــس التعاون لـــدول الخليج العربية 
)النظـــام(  للقانـــون  المُعـــدل،  )2019م( 
الصـــادر بشـــأنه األمـــر الملكـــي رقـــم )م/9( 

1426/2/27هـ. بتاريـــخ 

القانون )النظام( الموحد لحماية واســـتغال . 5
الثـــروة المائية الحية لـــدول مجلس التعاون 

)2020م(. العربية  الخليج  لدول 

والمنتجـــات . 6 المدخـــات  )نظـــام(  قانـــون 
العضويـــة فـــي دول مجلـــس التعـــاون لـــدول 
الخــليـــــج العـــربيـــــة   )2019م(، والئحــتــــــه 

التنفيذيـــة.

مـــن . 7 الوقائيـــة  اإلجـــراءات  )نظـــام(  قانـــون 
والوبائيـــة  المعديـــة  الحيوانيـــة  األمـــراض 
ومكافحتهـــا في دول مجلـــس التعاون لدول 

)2020م(. العربيـــة  الخليـــج 

فـــي . 8 للتعـــاون  تفاهـــم  مذكـــرة  مشـــروع 
المجـــاالت الزراعيـــة بين حكومـــة المملكة 
جمهوريـــة  وحكومـــة  الســـعودية  العربيـــة 

زامبيـــا.

مشـــروع مذكرة تفاهم بيـــن الهيئة العامة . 9
المملكـــة  فـــي  البيئـــة  وحمايـــة  لألرصـــاد 
الجويـــة  األرصـــاد  ومركـــز  )الملغـــاة(، 
المائيـــة األوكرانـــي التابع للخدمـــة الوطنية 
التعاون  تعزيـــز  بهدف  للطـــوارئ،  األوكرانية 
والتفاعـــل بيـــن الجانبين في مجـــال األرصاد 

المناخ. وعلـــم  الجويـــة 

مذكـــرة تفاهـــم بيـــن هـــذه الـــوزارة ووزارة . 10
فـــي  الحيوانيـــة  والثـــروة  والـــري  الزراعـــة 
جمهورية أفغانســـتان اإلســـامية في مجال 

الزراعـــة.

العراقي . 1 الســـعودي  التنسيق  اجتماع مجلس 
في دورتـــه الثالثة، 1441/11/29هـ

اللجنـــة . 2 فـــي  الســـعودي  الجانـــب  اجتمـــاع 
الســـعودي  التنســـيق  لمجلـــس  الزراعيـــة 

1442/3/12هــــ. العراقـــي، 

اجتماعـــات افتراضيـــة بيـــن المختصيـــن في . 3
مجلـــس التنســـيق الســـعودي اإلماراتي.

اجتمـــاع تحضيـــري للجانـــب الســـعودي فـــي . 4
المشـــتركة  البنينيـــة  الســـعودية  اللجنـــة 

برئاســـة هـــذه الـــوزارة.

اجتمـــاع تحضيـــري للجانـــب الســـعودي فـــي . 5
النيجيرية المشـــتركة برئاســـة هذه  اللجنة 

الوزارة.

الرابعة . 6 الـــدورة  المشـــاركة فـــي اجتماعـــات 
للجنـــة الســـعودية الفيتناميـــة المشـــتركة.

المشـــاركة في االجتمـــاع التحضيري للجانب . 7
الفنلندية  الســـعودية  اللجنة  الســـعودي في 

. كة لمشتر ا

المشـــاركة في االجتمـــاع التحضيري للجانب . 8
المجرية  الســـعودية  اللجنـــة  الســـعودي في 

. كة لمشتر ا

المشـــاركة في االجتمـــاع التحضيري للجانب . 9
الروســـية  الســـعودية  للجنـــة  الســـعودي 

المشـــتركة.

الزراعيـــة . 10 لّلجنـــة  الثانيـــة  الـــدورة  اجتمـــاع 
العراقـــي،  الســـعودي  التنســـيق  بمجلـــس 

الـــوزارة. هـــذه  برئاســـة 

اللجان المشتركة والمجالس التنسيقية: 	 ت . 

اجتماعات ومؤتمرات دولية: 	 ث . 

 18 / 4 / 1442 هـعقد الجمعية العامة الدورة الثالثة للمنظمة اإلسامية لألمن الغذائي. . 1
10 / 4 /  1442 هـالمشاركة في اجتماع الدورة )12( للمجلس الوزاري العربي للمياه. . 2
 7 / 4 / 1442 هـعقد االجتماع الثاثين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون.. 3
4 ..IOFS 11 / 3 / 1442 هـاجتماع الدورة السادسة للمجلس التنفيذي 
مشـــاركة معالـــي الوزير فـــي منتدى القيـــم الدينيـــة لمجموعة العشـــرين بتنظيم من مركـــز الملك . 5

29 / 2 / 1442 هـعبـــداهلل بـــن عبدالعزيز العالمـــي للحوار بيـــن أتباع األديـــان والثقافات.

13 / 2 / 1442 هـاجتماع الجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية. . 6
4 / 2 / 1442 هـ الدورة االستثنائية لوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة )بشأن صافر(.. 7
4 / 2 / 1442 هـ االجتماع الوزاري االقليمي للفاو للدورة الـ)35(.. 8
9 . .)G20( 28 / 2 / 1442 هـ اجتماع وزراء البيئة لمجموعة العشرين

20 / 1 / 1442 هـ االجتماع الـ )22( للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون.. 10
11 ..)G20( 24 / 1 / 1442 هـاجتماع وزراء الزراعة لمجموعة العشرين
28 /12 / 1441 هـمشاركة معالي الوزير في االجتماع الوزاري األول لدول غرب آسيا تحت عنوان تداعيات جائحة كورونا على البيئة.. 12
17 / 11 / 1441 هـاجتماع افتراضي مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية. . 13
14 ..)G20(10/9 /1441هـاجتماع مع األمانة السعودية لمجموعة العشرين اجتماع مناقشة المخرجات الجوهرية لـ
28 / 8 / 1441 هـاجتماع مجموعة ااـ)20(. . 15
 11 - 12 /2 / 2020مالمشاركة في اجتماعات الدورة الـ)41( لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )إيفاد( روما .. 16
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أواًل : عدد الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة وفروعها
عــدد الـدعـــاوىالـنــظــــام

248قرار إيقاف زراعة األعاف الخضراء

67نظام توزيع األراضي البور

63نظام الثروة الحيوانية

18نظام الخدمة المدنية

51نظام المراعي والغابات )نظام البيئة(

6نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

1نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية

1نظام الحجر البيطري

1قرار مجلس الوزراء المتعلق بمكافأة الجامعيين

4حقوق وظيفية

17نظام ديوان المظالم ) دعوى تعويض (

15نظام مصادر المياه

2نظام الثروة السمكية

ثانيًا : عدد األحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الوزارة وفروعها
عــدد األحـكـامالـنــظــــام

2قرار إيقاف زراعة األعاف الخضراء

4نظام الخدمة المدنية

9نظام الثروة الحيوانية

2نظام ديوان المظالم ) دعوى تعويض (

4نظام توزيع األراضي البور

15نظام المراعي والغابات )نظام البيئة(

1نظام المنافسات والمشتريات الحكومية

9-1  الشؤون القانونية

ثالثًا : عدد األحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح الوزارة وفروعها
عــدد األحـكـامالـنــظــــام

9قرار إيقاف زراعة األعاف الخضراء

39نظام توزيع األراضي البور

28نظام الثروة الحيوانية

17نظام الخدمة المدنية

5نظام المراعي والغابات )نظام البيئة(

3نظام مصادر المياه

4نظام ديوان المظالم ) دعوى تعويض (

3حقوق وظيفية

1نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
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إطاق البوابة الجيومكانية الرقمية.عدد )10٣( خدمة الكترونية جديدة في منصة زراعي.

منصة التوظيف االلكتروني.عدد )12( خدمة الكترونية جديدة في منصة أنعام بلس.

إطاق 5٣ خدمة إلكترونية للمنشآت البيطرية.خدمة االستشارات وقياس رضا المستفيدين.

تطبيق برق بلس للتنفيذيين.منصة ذكاء األعمال.

بوابة تصعيد الشكاوى.أداة المحادثات الذكية لخدمة المستفيدين.

خدمة االستعام عن رخصة مقاولي حفر اآلبار.بوابة ريف.

نظام إدارة األداء.تطبيق مرشدك الزراعي.

منصة الترقيات اإللكترونية.خدمة دعم االستزراع السمكي.

تطبيق أسهل.خدمة دعم طيور السمان.

نظام وثق )نسخة مطورة(.خدمة االستعام عن بيانات البطاقة الصحية.

نظام حصر ممتلكات الوزارة.خدمة ميعاد.

نظام إدارة العهد العينية.خدمة تصريح.

خدمة رفع المستخلصات إلكترونيا.منصة سعودي جاب.

خدمة التحليل الفني للمنافسات ولجان فتح منصة الفروسية.
المظاريف وفحص العروض إلكترونيًا.

خدمة طلب الضيافة.خدمة مباشرة الترقيات.

خدمة طلب صرف المواد الكترونيًا.خدمة نقل الموظفين إلكترونيًا.

منصة التدريب.منصة الصيانة التصحيحية للسيارات.

منصة التكليف )المرحلة األولى والثانية(.الخدمة الذاتية لتعريف األصناف.

خدمة استام وصرف ومتابعة األوراق ذات خدمة بدل عاج.
القيمة الواردة من وزارة المالية إلكترونيًا.

تطبيق حلول فض المنازعات الكترونيًا.خدمة الملف االلكتروني للموظف.

.           أبرز المنصات والخدمات والتكامات الرقمية التي تم إطاقها عام 2020م  	

منصة التكليف )المرحلة األولى والثانية(.الخدمة الذاتية لتعريف األصناف.9-2  تقنية المعلومات

خدمة استام وصرف ومتابعة األوراق ذات خدمة بدل عاج.
القيمة الواردة من وزارة المالية إلكترونيًا.

تطبيق حلول فض المنازعات الكترونيًا.خدمة الملف االلكتروني للموظف.

تطبيق خدمة الحجز اآللي من الميزانيات في خدمة تغذية المستودعات الكترونيًا.
نظام تخطيط الموارد المؤسسية.

خدمة طلب التبرع بالدم.الخدمة الذاتية للسلف النقدية.

نظام إدارة خطط الدوام.خدمة عقود األعمال اإلضافية.

نظام تسجيل ومتابعة السيارات.نظام طلبات الصيانة.

خدمة إصدار بطاقة الموظف.خدمة معالجة طلبات الحضور واالنصراف المعلقة.

خدمة إصدار تصريح الدخول وإصدار التصاريح المؤقتة.خدمة إضافة المعالين.

إنشاء 62 خادم افتراضي لدعم 
تفعيل استخدام Office 365 لمنسوبي الوزارة.فاعلية عمل أنظمة الوزارة.

ربط تحصيل إيرادات الوزارة للمرحلة األولى الربط مع مركز تفاعل المواطنين »آمر«.
بمنصة تحصيل وزارة المالية.

التكامل مع الهيئة العامة للجمارك عبر 
الدخول الموحد من خال منصة فسح لتحسين 

تجربة المستخدم في خدمات االستيراد.

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

الربط مع شركة علم يقين للتحقق من 
بيانات المستفيد ومن األهلية لمستحقي 

الدعم المالي لبرنامج اإلعانات الزراعية.

الربط مع صندوق التنمية الزراعي للتحقق من القروض 
الزراعية على المستفيدين والبطاقات الصحية لمربّي الماشية.

الربط مع المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية للتحقق من الحالة الوظيفية. 

الربط مع وزارة الشؤون البلدية والقروية 
للتحقق من النطاق العمراني. 

الربط مع نادي اإلبل من خال نظام ترقيم اإلبل 
لإلسهام في تسجيل وترقيم إبلهم لدى الوزارة.

الربط مع تطبيق توكلنا للتمكن من إصدار التصاريح إلكترونيًا، 
 عبر تطبيق توكلنا، بعد اعتمادها من نظام تصريح اإللكتروني

 في الوزارة. 

الربط اإللكتروني مع وزارة العدل بما 
يخص الصكوك العقارية.

الربط كمرحلة أولى مع الهيئة العامة لألرصاد وحماية 
البيئة للتحقق من توقعات األحوال الجوية.

الربط مع الهيئة العامة لإلحصاء للتحقق من 
.ISIC4 الربط الشبكي مع الهيئة السعودية للحياة الفطرية. التصنيف الوطني لألنشطة االقتصادية

الربط مع وزارة المالية لتحصيل إيرادات 
الربط مع وزارة التجارة للتحقق من بيانات المقاولين.الوزارة من خال منصة »تحصيل«.
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نــمـــــوذج . 1 بنــــــاء  مشـــروع 
باستخدام  الذكية  المزرعة 
الحديثة  الرقمية  التقنيات 
في إدارة العمليات الزراعية.

تنفيـــذ . 2 متابعـــة  مشـــروع 
ومؤشـــرات  مســـتهدفات 
الرقمـــي  التحـــول  خطـــة 

.2020 -2018

األمـــم . 3 مؤشـــر  مشــــروع 
لتــــطــــــــوير  المتحـــــــــدة 
االلكترونيـــة  الحكومـــة 

.2021 -2020

مشروع مؤشـــر رفع نضج . 4
االلكترونيـــة  الخدمـــــــــات 

.2020

العمليات . 5 أتمتة  مشـــروع 
الربوتيـــة )RPA( للعمليات 
التكامليـــة مع  الحســـابية 

اعتماد. منصـــة 

مشـــروع جـــودة وحوكمة . 6
ذكاء  ومنصـــة  البيانـــات 

.BI األعمـــال 

االتصـــال . 7 مشـــروع مركـــز 
الموحـــد.

مشـــروع المراكز الوطنية  . 8
. لبيئية ا

مشـــروع الدخـــول الموحد . 9
االلكترونيـــة  للخدمـــات 
فـــي  الداخليـــة  واألنظمـــة 

الـــوزارة.

مشـــروع تمكيـــن البنيـــة . 10
لفروع  الرقميـــة  التحتيـــة 

الوزارة.

وتحسين . 11 تطوير  مشـــروع 
المـــوارد  نظـــام تخطيـــط 

المؤسســـية.

اختصاصات . 12 نقل  مشـــروع 
البـــــــلـــديـــــة  الــشـــــؤون 

والقـــــــــروية.

مشـــروع التحـــول التقنـــي . 13
العامـــة  للمديريــــــــــــــــات 

للميـــاه.

التصديـــق . 14 مشـــــــــــــــــروع 
الرقمـــي.

مشروع المواقف الذكية.. 15

مشروع راقب األمني.. 16

قيـــادة الـــوزارة للحصـــول علـــى جائـــزة التميز . 1
من األمم المتحدة لمشـــاريع القمـــة العالمية 
2020 عـــن منصة أنعام  لمجتمـــع المعلومات 

. بلس

إصـــدار دليـــل الخدمـــات اإللكترونيـــة التفاعلي . 2
الذي يســـهل للمســـتفيد الوصول إلى الخدمات 
اإللكترونيـــة التي تـــم حصر أهمهـــا في مختلف 

قطاعـــات الوزارة.

المشـــاركة الفاعلة فـــي رفع مؤشـــر المملكة . 3
للحكومـــة  المتحـــدة  األمـــم  تقييـــم  فـــي 

اإللكترونيـــة.

إنجـــاز المرحلـــة األولـــى مـــن مشـــروع التحول . 4
التقنـــي للمديريـــات العامـــة للميـــاه.

      أبرز مشاريع تقنية المعلومات لعام 2020 م 	

     إنجازات تقنية المعلومات للعام 2020م  	

الازمـــة . 5 واألنظمـــة  والقنـــوات  األدوات  توفيـــر 
للعمـــل عـــن بعـــد لمنســـوبي الـــوزارة لضمـــان 
.COVID-19 جائحـــة  خـــال  األعمـــال  اســـتمرارية 

لمنـــح . 6 »تصريـــح«  الكترونيـــة  خدمـــة  توفيـــر 
التصاريـــح الازمـــة للمزارعين خـــال فترة حظر 
التجـــول الســـتدامة األمـــن الغذائـــي فـــي المملكة.

إصدار دليل العمل عن بعد لمنسوبي الوزارة.. 7

بنـــاء مســـتودع البنية المؤسســـية باســـتخدام . 8
والبنيـــة  اإلجـــراءات  أداة  إصـــدارات  أحـــدث 

.)ARIS( المؤسســـية 

المشـــاركة الفاعلة في أبـــرز مؤتمرات ومعارض . 9
ونـــدوات التحول الرقمـــي الوطنية والدولية.

الشـــبكات لتمكيـــن فـــروع . 10 تطويـــر وتحســـين 
اإللكترونيـــة.  للخدمـــات  للوصـــول  الـــوزارة 

دراســـة وتوفير احتياجات وكاالت الوزارة بشكل . 11
مؤسســـي وتوفيـــر الرخـــص واألنظمـــة والبنية 

التحتيـــة الازمـــة لتحقيق هـــذه االحتياجات.

ترقية أنظمـــة البنية التحتيـــة الرقمية لتطبيق . 12
متطلبات األمن الســـيبراني.

بـــدء أعمـــال تأســـيس مكتـــب إدارة وحوكمـــة . 13
الـــوزارة للتوافـــق مـــع سياســـات  البيانـــات فـــي 

الوطنيـــة. البيانـــات  إدارة  مكتـــب 

توفيـــر احتياجـــات الوزارة مـــن المخـــزون التقني . 14
)2172 جهـــاز حاســـب آلـــي، 678 طابعـــات، 479 
هاتف داخلـــي، 4649 أحبار الطابعـــات، 161 جهاز 
بصمة، 139 ماســـح ضوئي، 72 قـــارئ باركود، 73 
حاســـب إلي محمـــول،33 شاشـــات حاســـب إلي~ 

.)42 باركـــود  طابعات 

نظـــام . 15 فـــي  وتفاعليـــة  ذكيـــة  تقاريـــر  توفيـــر 
البشرية،  )الموارد  الموارد المؤسســـية  تخطيط 

المشـــتريات(. الميزانيـــة، 

المســـاهمة فـــي رفـــع جـــودة بيانـــات الهيـــكل . 16
التنظيمـــي للـــوزارة مـــن خـــال مراجعـــة بيانات 
اإلدارات ومراجعـــة بيانـــات تســـكين الموظفين 
ومراجعـــة  اإلداري  الهيـــكل  بيانـــات  ومراجعـــة 

األوزان.

الشـــراء . 17 أوامـــر  بيانـــات  جـــودة  ورفـــع  حوكمـــة 
المـــوارد  تخطيـــط  نظـــام  فـــي  وحالتهـــا 

. سســـية لمؤ ا

حوكمـــة ورفـــع جـــودة بيانـــات أكثر مـــن 9000 . 18
مـــورد في نظـــام تخطيـــط المـــوارد المؤسســـية.

التدقيق علـــى بيانات الموظفين ورفـــع التدقيق . 19
علـــى بيانـــات الموظفيـــن ورفـــع بيانـــات تقييم 

الموظفين. لـــكل  األداء 
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المنطقة
مشاريع تحت التنفيذمشاريع منتهية

العدد التكلفة اإلجماليةالعدد اإلجمالي
التكلفة اإلجماليةاإلجمالي

292,354,950.0031,256٫089.80الباحة

64,619,233.801997,770,894.83الرياض

53,691,337.1849,569,511.70المنطقة الشرقية

23,442,125.00731,486,869.17عسير

12,772,000.0021,896,657.00جازان

11,055,597.00228,502,041.40الجوف

4718,734.15457,740,052.80مكة المكرمة

1563,367.00319,926,414.81المدينة المنورة

00376,272,823.93تبوك

00673,755,520.00مختلف مناطق المملكة

0018,460,600.00الحدود الشمالية

0046,628,113.20القصيم

0022,885,890.90حائل

12,772,000.001158,763.15جازان

اإلنجازات

تم االنتهاء من تنفيذ عدد 9 سدود بقيمة إجمالية 184,062,051,38 ريال

تم االنتهاء من تنفيذ مشروع دراسة االستفادة من مياه السدود بمختلف مناطق المملكة بقيمة 26,300,000 ريال

إجمالي المشاريع حسب المناطق للعام المالي 1441 /1442 هـ )2020م(
   9-1            المشاريع المنجزة للسدود لعام 2020 م : 	

9-3   مشاريع الشؤون الهندسية

  9-2         بيان المشاريع المنجزة لعام 2020م )مشاريع السدود المنتهية( 	

اسم السدمشروعم
1

إنشاء سدود المجموعة السادسة بمنطقة الباحة.

سد الحميرا

سد المدرة2

سد النصبة3

سد يبه )تحت إجراءات االستام االبتدائي(إنشاء سد يبة بمنطقة عسير.4

5

إنشاء سدود المجموعة العاشرة بمنطقة الرياض.

سد اسيمر

سد النباع6

سد الخضر7

سد الشعبة8

سد الفرحة )تحت إجراءات االستام االبتدائي(إنشاء سدود المجموعة الثانية عشره بمنطقه عسير.9
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ماحظات الموضوع 

عدد المتطوعين في المنظمات غير الربحية تحت إشراف وزارة البيئة والمياه 
والزراعة.

5,942
متطوع

إجمالي عدد الساعات التطوعية المنفذة عبر المتطوعين في المنظمات غير 
الربحية تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.

207,311
ساعة تطوعية

34عدد المنظمات غير الربحية تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة.
جمعية قائمة

عدد البرامج التي تقدمها المنظمات غير الربحية تحت إشراف وزارة البيئة والمياه  
والزراعة.

196
برنامج تنموي

عدد المنظمات التي مّكنتها الوحدات اإلشرافية في وزارة البيئة والمياه والزراعة 
من خال دراسات - تدريب - إسناد مشاريع -اتفاقيات - دعم .

16
منظمة تم تمكينها من قبل الوزارة

9-4   المنظمات التطوعيه الغير ربحيه :
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9-5  غرفة الطوارئ المركزية

متكامـــل  	 مركـــز  مبنـــى  لتجهيـــز  االعـــداد     

للتعامـــل مـــع جميـــع حـــاالت الطـــوارئ واألزمـــات 

الحالـــي لغرفـــة  والكـــوارث  - وتأهيـــل الموقـــع 

المركزيـــة الطـــوارئ 

الذيـــن  	 الغرفـــة  موظفـــي  عمـــل  اعتمـــاد        

يعملـــون علـــى مـــدار الســـاعة بنظـــام الورديـــات 

الســـتقبال وتمريـــر الباغـــات )24( ســـاعة خـــال 

أيـــام باألســـبوع.         )7(

   اســـتمرار قيـــام غرفـــة المتابعـــة المركزيـــة  	

بالـــوزارة بدورهـــا بالمتابعـــة والتنســـيق واإلشـــراف 

علـــى أعمـــال الطـــوارئ بقطاعـــات الـــوزارة.

ــات  	 ــتيفاء متطلبـ ــى اسـ ــل علـ ــتمرارية العمـ   اسـ

الـــوزارة  بديـــوان  المركزيـــة  المتابعـــة  غرفـــة 

المعنيـــة. اإلدارات  مـــع  بالتنســـيق 

   إعـــداد وتنفـــي ذ عـــدد مـــن فرضيـــات منظومـــة  	

الميـــاه بمشـــاركة الـــوزارة ،والمؤسســـة العامـــة 

الميـــاه  وشـــركة  المالحـــة،  الميـــاه  لتحليـــة 

الوطنيـــة.   

بالبيانـــات  	 الوطنـــي  األمـــن  مركـــز  تزويـــد  تـــم 

المطلوبـــة بالتنســـيق مـــع قطاعـــات الـــوزارة ، 

مســـتمرة. جهـــود 

المشـــفر  	 االتصـــال  جهـــاز  عمـــل  مـــن  التأكـــد 

دوري  بشـــكل  االتصـــاالت  واختبـــار  )همـــس( 

بالغرفـــة. المرتبطـــة  الجهـــات  مـــع  أســـبوعياً 

اإلعـــداد لتنفيـــذ فرضيـــة الميـــاه الثالثـــة لقطـــاع  	

بمنطقـــة  الجنوبـــي  المياه)القطـــاع  توزيـــع 

جـــازان(.

إنشـــاء البريـــد االلكترونـــي للغرفـــة لمتابعـــة مـــا  	

يخـــص الباغـــات والتقاريـــر علـــى مـــدار الســـاعة.

ـــة  	 ـــاوب لمتابع ـــق المن ـــوال للمنس ـــم ج ـــل رق تفعي

ـــدار الســـاعة. ـــى م الباغـــات عل

وبيانـــات  	 الشـــاملة  الطـــوارئ  خطـــة  تعميـــم   

الـــوزارة. لفـــروع  المركزيـــة  الغرفـــة 

باغـــات  	 جميـــع  وتصعيـــد  وتمريـــر  اســـتام    

المركزيـــة  للغرفـــة  الـــواردة  الطارئـــة  الحـــاالت 

المعتمـــدة. للمعاييـــر  وفقـــَا 

ــي  	 ــة مدنـ ــي فرضيـ ــن وطنـ ــي تمريـ ــاركة فـ   المشـ

ــي. ــاع المدنـ ــراف الدفـ ــت إشـ )1( تحـ

     التنســـيق مـــع الجهـــات المرتبطـــة بالـــوزارة  	

ـــا  ـــة لديه ـــدات االحتياطي ـــر المول ـــن توف ـــد م للتأك

وفـــق اشـــتراطات وزارة الطاقـــة وتزويـــد الغرفـــة 

المركزيـــة بقائمـــة مـــن ذلـــك.

وطنـــي   	 تمريـــن  فـــي  الـــوزارة  هـــذه  مشـــاركة    

فرضيـــة مدنـــي )2( تحـــت إشـــراف وحـــدة المخاطـــر 

الوطنيـــة ووزارة الصحـــة.

العامـــة  	 اإلدارة  مـــن  موظفـــي   بعـــض  تكليـــف 

ــدار  ــى مـ ــي علـ ــم الفنـ ــات للدعـ ــة المعلومـ لتقنيـ

ســـاعة.  )  24(

ـــال  	 ـــات االتص ـــوارئ وبيان ـــات الط ـــرف عملي ـــر غ حص

بالـــوزارة  المرتبطـــة  الجهـــات  مســـتوى  علـــى 

وفـــروع الـــوزارة .

   الربـــط بالجهـــات المرتبطـــة بالغرفـــة المركزيـــة  	

ــي  ــاخن والمرئـ ــت والسـ ــال الثابـ ــال االتصـ ــن خـ مـ

ــم  ــوال ويتـ ــي والجـ ــد االلكترونـ ــس والبريـ والفاكـ

فحـــص االتصـــاالت أســـبوعيًا.

المتخصصـــة  	   STC شـــركة  مـــع  التنســـيق    

لتطويـــر نظـــام تقنـــي إلدارة األزمـــات للغرفـــة 

بالـــوزارة. المركزيـــة 

للفـــروع.  	  ) )تتـــرا  أجهـــزة  توزيـــع  علـــى  العمـــل 

مـــع   ) )تتـــرا  جهـــاز  وعمـــل  توفيـــر  ومتابعـــة 

الـــوزارة. وفـــروع  المرتبطـــة  الجهـــات 
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 تســـليم أجهـــزة تتـــرا )ثابـــت( عـــدد )10( مـــن أصـــل  	

لـــوزارة  )التابـــع  الـــوزارة  لفـــروع  تتـــرا  جهـــاز   )24(

الداخليـــة(.

تســـليم أجهـــزة تتـــرا )متنقـــل( عـــدد )13( جهـــاز تتـــرا  	

لمـــدراء فـــروع الـــوزارة )التابـــع لـــوزارة الداخليـــة(.

تسليم أجهزة تترا )متنقل( لمنسوبي الوكاالت  	

حسب الهيكل المعتمد عدد )294(.

ـــخة  	 ـــة )النس ـــة المركزي ـــراءات الغرف ـــل إج ـــدار دلي  إص

ـــة(. الثاني

متابعـــة تنفيـــذ توصيـــات اللجنـــة التنفيذيـــة للجنـــة  	

البيئـــة والميـــاه  المكلفـــة )وزارة  المدنـــي  الدفـــاع 

والزراعـــة( والمشـــاركة فـــي مهـــام فـــرق العمـــل 

حســـب االختصـــاص.

الجهـــات  	 لمندوبـــي  متكاملـــة  شـــبكة  تفعيـــل   

المشـــاركة فـــي أعمـــال الطـــوارئ بالغرفـــة المركزيـــة 

عـــدد)4( )هاتـــف مباشـــر، تحويـــات، جهـــاز الســـلكي، 

ــس(. ــاز فاكـ جهـ

ـــات  	 ـــة الخزان ـــل توصي ـــق عم ـــات فري ـــتيفاء متطلب  اس

مـــع  بتنســـيق  المطلوبـــة  بالبيانـــات  بتزويدهـــم 

الجهـــات المرتبطـــة بقطاعـــات الـــوزارة.

 اســـتيفاء متطلبـــات فريـــق عمـــل لجنـــة حصـــر غـــرف  	

الطـــوارئ والعمليـــات علـــى مســـتوى المملكـــة مـــن 

ـــوزارة. ـــة ال جه

األمـــن  	 مركـــز  متطلبـــات  اســـتيفاء  علـــى  العمـــل 

ــتمرارية  ــوارئ واسـ ــط الطـ ــال خطـ ــي مجـ ــي فـ الوطنـ

األعمـــال لكبـــرى الشـــركات للقطـــاع الخـــاص تحـــت 

إشـــراف الـــوزارة.
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مقترحات التحسين:الصعوبات:
نقـــص الكـــوادر البيئيـــة والبيطريـــة المؤهلـــة ذات  	

الخبـــرة.

نقص البرامج التطويرية والتدريبية التخصصية. 	

صعوبة التعاقد مع الكوادر المختصة. 	

الدعم المادي للميزانيات. 	

جائحة كرونا . 	

ندرة معاهـــد التدريب الزراعية وعـــدم توفرها لبعض  	
التخصصـــات الزراعيـــة وعـــدم جاذبيـــة العمـــل فـــي 

الزراعي. القطـــاع 

معانـــاة مشـــاريع الدواجـــن والبيـــوت المحميـــة من  	
عـــدم الحصول علـــى االعفـــاء الجمركي علـــى اآلليات 

والمعـــدات التـــي يتم اســـتيرادها.

ارتفاع تكاليـــف األعالف على المنتجين في االســـتزراع  	
مـــع  المنافســـة  علـــى  القـــدرة  وعـــدم  الســـمكي 

المســـتورد.

ارتفاع تكاليف اإلنتاج بســـبب اتفاقية منظمة التجارة  	
الكبرى. الحرة  العربية 

توفير الكوادر البيئية المؤهلة ذات الخبرة. 	

توفير البرامج التطويرية والتدريبية التخصصية. 	

تسهيل آليات للتعاقد مع الكوادر المختصة. 	

اإلبقـــاء علـــى األســـقف الماليـــة المعتمـــدة ودعمهـــا وعـــدم  	
تخفيضهـــا لضمان تكامل تنفيذ مشـــاريع مبـــادرات منظومة 

الميـــاه لبرامـــج الرؤية.

التحـــول إلـــى التعامـــل اإللكترونـــي ودعـــم الجانـــب التقني في  	
جميـــع المجـــاالت وبأســـرع وقـــت ممكن .

التنســـيق مع الجهات ذات العالقة للتغلـــب على التحديات  	
إليها. لمشار  والصعوبات 

التنســـيق مع الجهة المعنيـــة بأهمية وضـــرورة االكتفاء  	
بالترخيـــص الزراعـــي الصـــادر من هـــذه الوزارة اســـتكماال 

إلجـــراءات اإلعفـــاء الجمركي.

دعم مشاريع االســـتزراع في المياه الداخلية التي تستخدم  	
التقنيات الحديثة في اإلنتاج.

التنســـيق مع الجهات ذات االختصاص بدعم قطاع الزراعة  	
بتقليل تكلفة المقابل المالـــي للعمالة الوافدة وتخفيض 

الكهرباء(.. الطاقة)  تكاليف 
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