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رؤية المؤســسـةالريادة و التميز في صناعة تحلية مياه البحر
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أكبر منتج للمياه المحاله بالعالم



حقائق عن المؤسسة

2

.خزانا286
3مليون م16.8سعتها

3مليون م5.6أكثر من 
من المياه المحالة المنتجة يوميا

محطة تحلية مياه33

من المياه 3ممليون 7
المنقولة يوميا

ميغاوات121,331
كمية الكهرباء المنتجة يوميا

محطة ضخ35

عامال  بمختلف الخبرات10,390

أنظمة نقل مياه6
أطوال خطوط النقلكم 7700
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Largest Desalination 

Global and local partnerships 
with major knowledge and 

industry houses

More than 40 years of 
engineering, operational and 

administrative expertise.

سنة 40

(European Foundation for 
Quality Management )

working with excellence and 
professionalism regionally and 

globally

90%
iمن الكفاءات الوطنية 

An integrated support center 
for strategic support for 

operations, production and 
transport operations

Millions M3/Day

3

نظرة عامة

أكبر منتج للمياه المحاله بالعالم 5.6



تغطية احتياج المملكة

70% 90%

٪ من 70تغطي المؤسسة العامة لتحلية المياه 
الطلب المحلي من المياه المحالة

من احتياجات القطاع الحضرينسبة تغطية المياه المحالة 

SWCC Coverage of Kingdome Demand 
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000.000إجمالي امداد المياه خالل موسم الحج األخير M3.40
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Makkah  912,000    M3/Day 
Madinah 650,000  M3/Day

إمدادات المياه إلى المشاعر المقدسة

نفخر 
وطننافي خدمة 

ونؤمن
%99

المحالةمن المياه 
للمشاعر المقدسة



ربط األهداف الوطنية مع أهداف الخطة االستراتيجية للمؤسسة

وزارة البيئة والمياه والزراعةأهداف

برنامجأهداف
م2020التحّول الوطني 

م2030رؤية المملكة أهداف

أهداف المؤسسة العامة
لتحلية المياه المالحة

تحليةالاتمحطأهداف
وخطوط النقل
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اإلستراتيجية للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحهاالهداف  

7

االستراتيجيةاألهداف االستراتيجية 
تطبيق اعلى معايير 

االمن والسالمه والبيئة 
رفع مستوى االمن والسالمة
ضمان االلتزام بالمعايير البيئية

امن االمداد والنقل
تعزيز مصادر المياه المحالة

رفع مستوى تواجدية محطات التحلية 
رفع مستوى كفاءة انظمة النقل 

خفض تكلفة انتاج ونقل المياه وتوليد الكهرباء الموارد والتكاليف المالية
زيادة االيرادات المالية 

رفع كفاءة ادارة مشاريع المؤسسة ادارة المشاريع 

راس المال البشري 
رفع كفاءة وقدرات الموارد البشرية بالمؤسسة 

رفع مستوى الرضا لدى العاملين 
ترفع كفاءة تخطيط القوى العاملة 

رفع كفاءة ادارة المخزون ادارة المخزون 
تطوير صناعة التحلية البحث العلمي 

المساهمة في توطين صناعة التحلية محليا  المحليالمحتوى



Improve availability.
Reduce downtime.
Development of operational philosophy.

Maximize assets utilization .
improvement of operational efficiency.
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٢٠١٩الى عام ٢٠١٦انتاج المياه من عام 
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تطبيق معايير  الجودة 
ISO_9001اإلدارية 

تطبيق أدوات  إدارة 
إجراءات األعمال

ة تعظيم مخرجات تطبيق المعاايير العالميا
الجااودة ماان خااالل مفهااوم إدااة إجااراءات 

العمل واألدوات الحديثة التابعة له

تحسين وتطوير اإلجراءات 
تحسااااين العمليااااات األساسااااية 
وهيكلتهاااااال وتقليااااال الفا اااااد 
وتعظايم اساتهالا المصاادال ما  
المحافظة على مستوى الخدماة 

يلالمقدمة وتلبية احتياجات العم

العمل على تطبيق نماذج وأنظمة التميز اإلدااي
ة المؤسسية التي تهدف إلى مساعدة المؤسس

.في توجهها لكي تصبح أكثر تنافسية

السعي نحو التمّيز

الهدف
2018/20192020

البداية
2016

أن تكون المؤسسة  
نموذجًا رائدًا في صناعة 

تحلية المياه

رحلة المؤسسة نحو التميز

تنمية الموارد البشرية•

استدامة األمن والسالمة•

رفع الكفاءة التشغيلية واألداء•

الكفاءة الرأسمالية•

خدمة ورضا  العمالء•

الماليةاالستدامة•
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مؤشرات االداء

معياااالسترتيجية إعداد ونشر االستراتيجية 
والسياسات الداعمة لها

ة ربط األهداف االستراتيجي
باألهداف التشغيلية

منظومةةةة مةةةن مؤ ةةةرات 
يةاألداء للخطة االستراتيج

مؤ ر 
التواجدية

98%

مؤ ر السعة
98%

من 3تكلفة م
الماء

ريال1.7

جودة المياه

استهالك 
الطاقة

<3 Kwh/M3 
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التشغيلية وتميز االعمالمشروع الكفاءة 

مشروع التميز التشغيلي مركز مباداة مشروع مباداة زيادة اإلنتاجية 
اإلسناد

ير تفعيل االستفادة من األصول غ• 
.المستغلة

ون توفير كميات مياه إضافية بةد• 
. أي تكاليف رأسمالية

زيةةةةادة نسةةةةبة تغطيةةةةة المةةةةدن • 
.والمحافظات

 تطبيق أعلى معايير البيئة والصحة
.والسالمة للعمليات التشغيلية

20ة تخفيض التكاليف التشغيلية بنسب. %
تحسين كفاءة العمليات التشغيلية.
رفع التواجدية لوحدات التحلية.
زيادة الموثوقية للمحطات وأنظمة النقل.

.تحسين التخطيط التشغيلي • 
.مراقبة مؤ رات األداء لمنظومة المياه• 
.متابعة جودة المياه • 
مراقبة مؤ رات األداء البيئية • 
رصةةةةد وتحليةةةةل المتغيةةةةرات فةةةةي نمةةةةط • 

.االستهالك  



مبادرة مركز االسناد

هو عبارة عن نظام الكترونيمركز االسناد

يربط منظومة المياه من انتاج ونقل وخزن 

يانات بقاعدة ببهدف جمع بياناتها بشكل آني 

موحدة

الذكيةالتقنياتباستخداماالمثلوالتخطيط،والتخزينوالنقللالنتاجللمياهالذكيةاإلدارة:الهدف
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.يعوتوزوتخزينونقلانتاجمنالبياناتوتحليلوتبادللجمعوسيلةهيللمياهالذكيةاإلدارة
.مياهاللمنظومةاالمثلوالتخطيط،باألعطالوالتنبؤ،الطاقةاستهالكلتقليل،ااستخدامهيتم
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Quality
Water

KPIs

Planning

Support

المياهمراقبة كفاءة انتاج 

مراقبة كفاءة أنظمة القياس

جودة المياه

كفاءة منظومة النقل

ةمراقبة المعايير البيئي

كفاءة في ادارة منظومة المياه

التخطيط والتنسيق بين الجهات

نظرة مستقبلية  لزيادة الطلب

االستغالل األمثل لألصول

مراقبة المتغيرات السوقية

مؤشرات االداء

مركز اسناد بمعايير عالمية

ضمان استدامة المياه 

زيادة الطاقة اإلنتاجية وتقليل التكاليف

(األهداف الرئيسية)االسناد مركز 



مركز االسناد
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: مراقبة دائمة 
لسلسة االمداد  و النقل والخزن •
تواجديه المحطات•
جودة المياه•
المعايير البيئية•
كفاءة المعدات•
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ربط جميع المحطات وخطوط النقل والخزانات



مواقع الربط–مركز االسناد
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Shuqaiq

Shoaiba

Yanbu

Ras Al-Kheir

Khobar

Dammam
Haql

Duba

Farsan

Alaith

Rabigh

Shoaiba

Shoqaiq

Ras Khair

Jubail

Khobar

Al-Qunfuda

Yanbu

Al wajh

Umluj

Jeddah

Khafji

Dispatch
Center

RIYADH
Main Plant

Satellite Plant

Transmission

Data Network

Shoaiba 3/expansion

Private Sector

Shoqaiq 2

Yanbu 3 JWAP



مركز االسناد والتحول الرقمي
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تشغيليحلول ذكية لرفع كفاءة العمليات التشغيلية للوصول للتميز ال



رقمنة مؤشرات أداء لمنظومة المياه من انتاج ونقل وخزن
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مركز االسناد
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تحليل البيانات والمؤشرات واعداد التقارير



(التطبيقات الذكية)مركز االسناد 

3D Digital Asset Portal
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Declarationتطبيقات مركز االسناد

انظمة النقل الجهات المستفيدةوحداد االنتاج

Computerized
Declaration 
Instruction

التخطيط والتنسيق الذكي : الهدف
بين اإلنتاج والنقل والجهات المستفيدة
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:الرئيسية االنشطه

 جم  خطط االنتاج اليومية من
.جمي  المحطات 

 جم  الطلبات اليومية من
.المستهلكين

 إاسال تعليمات إلى وحدات
بالمحطات  فيما يتعلق .االنتاج

.بكميات اإلنتاج
 إلى اإلخطاااتإاسال

يم المستهلكين حول المتاح لتسل
.الكميات



تطبيقات مركز االسناد

والمراقبة اآلنية المستمرة لمؤ رات االداء الرئيسية الرصد :الهدف 
(KPIs)
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مؤ رات األداء  الرئيسية 
إلنتاج المياه 

معامل لتواجديه •
معامل السعة •
كفاءة اداء وحدات التحلية •
المعامل الحرااي•

مؤ رات االداء  الرئيسية 
للغاليات 

لتواجديه •
كفاءة اداء الغالية •
معدل حرااة الغالية •
معامل السعة •

مؤ رات االداء الرئيسة 
للتربينات

لتواجديه•
معامل السعة •
التربينةكفاءة اداء •
التربينةمعدل حرااة •

KPIsاالنتاج والنقلمؤ رات االداء الرئيسية لوحدات 



تطبيقات مركز االسناد
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:  ات الدور الرئيسي لمدير البيان
يتمالتيالبياناتمنالتحقق

االنتاجوحداتمنجمعها
.القياسوعدادات

والقداةاإلنتاجخططمقاانة
فيإنتاجوحدهلكلاالنتاجية
.المحطات

د واعخاللمنبالتخطيطالقيام
.ذكيةوتقنيات

لدعمالمناسبةالقراااتاتخاذ
واالنتاجالتشغيليةالعمليات

التحقق من قدرة االنتاج من : الهدف 
خالل قواعد وتقنيات ذكية لدعم العمليات 

التشغيلية
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ية تحسين اجراءات االختبااات التحليل
واخراجها بجودة عالية

تقديم المعلومات الد يقة بسرعة
وفي الو ت المناسب

 عمليات سير وإجراءات أتمتةجمي
العمل بفعالية

 دمج االجهزة و األدوات المستخدمة
لرف  كفاءتها

تحسين اجراءات االختبارات التحليلية ومراقبة جودة : الهدف
المياه

نظام ادارة المعلومات المختبرية

25

(ة تعني زيادة الربحي) تقليل التكاليف 

 االمتثال للمواصفات والمعايير
الدولية

(( ISO 17025 & ISO 9001

اف  مستوى االداء و الجودة

 دعم اتخاذ القرااات

العوائد من 
تطبيق النظام



التقنية باستخدام معلومات ثالثية االبعاد

االبعادتفاعلية ثالثيةحلول تقنية لتحويل البيانات الى واجهات رسومية •

.ترابط مختلف البيانات بواجهات اسومية موحدة•
.الرسومات والمخططات الهندسية •
.  أدلة التشغيل والصيانه•
.الرسوميةالصيانة و ط  الغياا تنعكس على الواجهات اعمال •
.التفاعليةمرا بة أداء المعدات من خالل الواجهات الرسومية ثالثية االبعاد •
•.
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ل التحلية وخطوط النقتطبيق حلول رقمية ذكية بمحطات 

أنظمة مراقبة ذكية بمحطات راس الخير 

Plant data comparison with 

benchmark model

Operational Data

(last 12 month (hourly))

Market Data

(PPA /fuel price)Ambient Data

Digital Twin of Power Plant

Detailed assessmentThermodynamic Plant 

Model

Technical 

recommendations

Economic impact  

calculation

Load Forecast

مراقبة أداء االصول بشكل مستمر بهدف : الهدف
استخدام األصول ورفع كفاءتها التشغيليةتحسين 

Visualization – Digital Twin
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انظمه رقمية لمراقبة كفاءة المحطة والموارد

تحسين استخدام االصول 

طةمراقبة الكفاءة التشغيلية لوحدات االنتاج والمح

بة   برامج الصيانة التوقعية والوقائية ومراق

(توفر قطع الغيار)المخزون 

مراقبة كفاءة استخدام الوقود 

Visualization – Digital Twin

تطبيق حلول رقمية ذكية بمحطات راس الخير
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انشاء قاعدة بيانات محدثة آليا  لمنظومة االنتاج والنقل والخزن  للمياه في المملكة.

 االنتاج والنقل والخزن  للمياه في المملكة على مدار الساعةاإلدارة الذكية لمنظومة.

 (.توزيع–خزن –نقل –إنتاج )الجهات ذات العالقة لمنظومة المياه الذكي بين التخطيط و التنسيق

 (.توزيع–خزن –نقل –إنتاج )رصد المتغيرات في منظومة المياه

 نمط االستهالكالمتغيرات في تحليل .

 مؤشرات األداء لمنظومة المياهمراقبة.

االسناد باستخدام التطبيقات الذكية األهداف الرئيسية لمركز 
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 متابعة جودة المياه المنتجة و المنقولة و المخزنة.

 (.مياه الرجيع –غازات المنبعثة )مؤشرات األداء البيئية مراقبة

 (.التسربات-االنكسارات )األسباب لنمط الصيانة تحديد و تحليل

 (.منظومة المياه)جدولة أعمال الصيانة و التوقفات لجميع الجهات ذات العالقة

 الهدر الناتج عنها التشغيل وتخفيض عمليات متابعة أعمال الصيانة و أتمتمة.

30

االسناد باستخدام التطبيقات الذكية األهداف الرئيسية لمركز 
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االعتمادات

شهادة أنظمة اإلدااة 
البيئية

شهادة أنظمة إدااة 
الجودة

شهادة أنظمة إدااة أمن 
المعلومات 

شهادة أنظمة الجودة 
للمختبرات

شهادة أنظمة السالمة 
والصحة المهنية

17025

شهادة إدااة أنظمة تقنية 
المعلومات

عضو معتمد في اللجنة الدولية 
إلعداد مواصفة صناعة تحلية 

مياه البحر



The training center received 
the certificate of excellence 

recognition from the European 
Organization for Quality 

Management

The largest desalination 
organization in the 

world

Global and local 
partnerships with major 
knowledge and industry 

houses

The largest desalination 
plant in the world

Jubail Plant

Obtained the silver level of 
the King Abdulaziz Award for 

Quality 
2018

The training center at the 
institution received the 

Sheikh Khalifa Award for 
Excellence 2017

Achieving the 
international certificate 

for the quality of training 
outputs

انجازات

32



اهمية الماء في برامج التنمية وان ذلك يتطلب تكاليف مالية عالية .

ة للبيئة استمرارية االنتاج واالمداد تحتاج محطات اقتصادية بتكاليف رأسمالية وتشغيلية منخفضة وان تكون صديق.

لية تسخير افضل التقنيات الرقمية في منظومة المياه سيساهم في تحسين جودة االنتاج ورفع الكفاءة التشغي

.وتخفيض التكاليف 

 توطين التتقنيات الرقمية وصناعة التحلية ونقل المعرفة.

 ضرورو االستمرار بالمحافظة على برامج ترشيد االستهالك ورفع الوعي لدى المستخدمين.

 اهمية استمرار البحث العلمي لتطوير تقنيات رقمية لصناعة التحلية بتقنيات وتكاليف اقتصادية.

الخالصة 
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