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تأسیس شركة نقل وتقنیات المیاه

عندما وضعت المملكة العربیة السعودیة رؤیتھا لعام 2030، كان من ضمن أھدافھا تعزیز وتیسیر تغییرات تحولیة في القطاعین العام والخاص 
الحیویین بھدف تعزیز الكفاءات والقدرة التنافسیة. وُتعد ھذه خطوة رئیسیة أخرى في ھیكلة قطاع المیاه وتمكین مساھمة القطاع الخاص فیھ بما 

یتوافق مع أھداف تخصیص المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة، ویسھم في تحقیق مستھدفات رؤیة 2030 بتحقیق زیادة في إجمالي الناتج المحلي 
بنسبة 65%  على مدار العشر سنوات القادمة. ینقسم قطاع المیاه في المملكة إلى ثالث مراحل وھي اإلنتاج، والنقل، والتوزیع، كما تجدر اإلشارة 

إلى أن المملكة ُتنتج حالًیا 16% من الطاقة اإلنتاجیة العالمیة لتحلیة المیاه، مما یجعلھا أكبر سوق لتحلیة المیاه على مستوى العالم.

 المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة ھي مؤسسة حكومیة مستقلة تعنى بتحلیة المیاه وادارة شبكة كبیرة لنقل المیاه المحالة. وتتكون الشبكة حالًیا من 
ستة أنظمة تضم خطوط األنابیب وعدد كبیر من محطات الضخ والخزانات الموجودة في مواقع استراتیجیة في مختلف مناطق المملكة. وتماشًیا مع 

أھداف رؤیة 2030 وضعت وزارة البیئة والمیاه والزراعة استراتیجیة المیاه الوطنیة، ومن ضمن أھم ركائزھا نموذج تخصیص المؤسسة التي 
تنص على فصل أصول اإلنتاج والنقل. 

وتشیر النتائج المتوقعة من برنامج التخصیص في المملكة إلى زیادة إیجابیة في اإلیرادات غیر النفطیة واستثمارات الشراكة بین القطاعین العام 
والخاص والتوظیف في القطاع الخاص. إذ یشمل ذلك التحول الموانئ السعودیة وتخصیص قطاع اإلنتاج في المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة. 
ویھدف برنامج تخصیص المؤسسة العامة لتحلیة المیاه المالحة إلى تعزیز المنافسة ورفع جودة الخدمات والتنمیة االقتصادیة وتحسین بیئة األعمال 
وإزالة العوائق التي تمنع القطاع الخاص من المساھمة بشكل أكبر في تنمیة المملكة. وقد ساھمت بي دبلیو سي الشرق األوسط في تمكین التحول 

المؤسسي ألصول نقل المیاه وذلك من خالل إعادة ھیكلة المؤسسة استراتیجًیا وتقنًیا وتشغیلًیا.

.

1:https://www.worldatlas.com/articles/countries-who-rely-on-desalination.html
1:https://www.guinnessworldrecords.com/world-records/425709-largest-water-desalination-plant
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الفرص المتاحة من التخصیص
الحلول المقدمة

عملیة التخصیص ھي تحویل ملكیة أو إدارة الشركات أو المشاریع أو الخدمات العامة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، باالستعانة بأدوات 
السوق والمنافسة من خالل تطبیق طرق مختلفة ما بین العقود اإلداریة والتشغیلیة والتأجیر والتمویل وبیع األصول كلًیا أو جزئًیا للقطاع الخاص. 
غالًبا ما یكون التحول المؤسسي للجھات الحكومیة ھو الخطوة األولى في ھذه العملیة. عندما انطلقت المملكة نحو تحقیق أھداف رؤیتھا وتحدیًدا 

ھدفھا المتمثل في االرتقاء بقطاع المیاه في المملكة ورفع مستوى الخدمات فیھ وتحسین الكفاءة وتعظیم الفائدة من الموارد واألصول وتقلیل األعباء 
على اإلنفاق الرأسمالي والتوجھ نحو تحویل االقتصاد بعیداً عن االعتماد الكامل على النفط، اتخذت المملكة أولى خطواتھا بتخصیص قطاع المیاه إذ 

تعد ھذه الخطوة طبیعیة من أجل تحقیق ھذا الھدف.

تمت االستعانة بشركة بي دبلیو سي الشرق األوسط لتمكین عملیة التحول المؤسسي لشركة " نقل وتقنیات المیاه" حیث بدأت المرحلة األولى من 
انشاء شركة نقل وتقنیات المیاه بتحدید وتصمیم استراتیجیة التشغیل الرقمیة و إطار الحوكمة المؤسسیة ونموذج تشغیل رقمي ذكي ومستھدف من 

خالل إدارة تقنیة المعلومات إلى جانب السیاسات واإلجراءات المستقبلیة. عالوًة على ذلك، تضمنت ھذه المرحلة تصمیم البنیة التقنیة ووضع خریطة 
طریق رقمیة مدتھا ثالث سنوات لتعید تخصیص الھیكل الحالي لموارد المؤسسة من أجل ضمان الحد األدنى لتكالیف اإلنفصال. كانت المرحلة 

الثانیة من البرنامج مرحلة التشغیل وتضمنت ھذه المرحلة تنفیذ التقنیات األساسیة والمساعدة في إنشاء وتشغیل إدارات الموارد البشریة والشؤون 
المالیة وسلسلة التورید وتقنیة وأمن المعلومات. أما مرحلة التسلیم فشملت تدریب الكادر ونقل المعرفة لتمكین الشركة المملوكة للحكومة لتعمل وفق 

أُسس تجاریة تحقق التوازن بین العملیات الفعالة والضوابط المناسبة وضمان استدامة الشركة. 



التأثیر الذي قمنا بھ
النتائج

تھدف شركة نقل وتقنیات المیاه إلى أن تصبح من أكبر شركات نقل المیاه في العالم ستقوم الشركة بإدارة ما یزید عن 11 ألف كیلومتر من خطوط 
نقل المیاه الحالیة والمستقبلیة على مستوى المملكة لنقل ما یزید عن 8 ملیون متر مكعب من المیاه یومیاً للمناطق والمدن المستفیدة لتلبیة االحتیاج 
المتزاید من المیاه، وفتح آفاق جدیدة لالستثمار في قطاع نقل المیاه والخزن االستراتیجي بفرص ومشاریع تتجاوز الـ ٦٠ملیار لایر لجذب رؤوس 

األموال المحلیة واألجنبیة. ویجدر بالذكر أنھ تم تأسیس شركة نقل وتقنیات المیاه استناًدا إلى ممارسات عالمیة رائدة  في ھذا المجال، إذ ُتعد الشركة 
اآلن نموذًجا یحتذى بھ في برنامج تحقیق رؤیة التخصیص في المملكة، كما أنھا تشجع على االستثمار والمساھمة الفعالة للقطاع الخاص في 

االقتصاد الوطني. قدمت شركة بي دبلیو سي الشرق األوسط الدعم لتحقیق رؤیة المملكة 2030  من خالل تعزیز مستویات االستدامة والكفاءة 
والمحتوى المحلي والبحث والتطویر والتقدم التقني والمرونة في تحقیق تحول عملیة تخصیص شركة نقل وتقنیات المیاه. ویظھر األثر الذي أحدثتھ 

بي دبلیو سي بوضوح من خالل المحاور الرئیسیة التالیة:

:

 التحول الرقمي الكامل للعملیات إلى
 جانب التوقف التام عن استخدام
 الورق، مع تطبیق أحدث الحلول

 التقنیة التي توفر بیئة عمل خالیة من
الورق

 االستعانة بإمكانات تقنیات األصول
 المحدودة من خالل البنیة التحتیة
السحابیة اآلمنة والقابلة للتطویر

اعتماد تطبیقات أعمال شاملة ومتكاملة

 تزوید صانعي القرار وقیادة الشركة بلوحات متابعة فوریة
 وأدوات تحلیل معلومات األعمال باستمرار لتمكین إدارة فعالة

للمؤسسة ذات كفاءة عالیة

 توفیر بیئة مزودة بالتقنیات المحمولة تسمح بتنفیذ العمل في
أي وقت و من أي مكان

تم بذل جھود جبارة في إتمام اإلصالحات الحكومیة في المملكة خالل فترة قصیرة جًدا. بما في ذلك اإلصالحات والتعدیالت في الھیكل المؤسسي 
والتنظیمي من أجل تمكین استثمار القطاع الخاص. كما شھد السوق زیادة منتظمة في عدد وحجم الفرص المقبلة على السوق.



Contacts

“Our purpose is to build trust in society and 
solve important problems.”

اسماعیل مرقھ

 شریك في الشرق االوسط
+966 54 033 0194
ismail.maraqa@pwc.com

احمد ابو ھنطش

 شریك في الشرق االوسط
+971 56 682 0640
ahmad.abuhantash@pwc.com

رمزي اإلمام

مدیر تنفیذي
+971 55 495 0524
ramzi.imam@pwc.com



ھدفنا في بي دبلیو سي ھو تعزیز الثقة في المجتمع وحل المشاكل الھامة. بي دبلیو سي ھي شبكة شركات متواجدة في 155 بلداً ویعمل لدیھا 284,000 موظف 
.www.pwc.com ملتزمون بتوفیر أعلى معاییر الجودة في خدمات التدقیق واالستشارات والضرائب. لمزید من المعلومات، یرجى زیارة موقعنا االلكتروني

.(www.pwc.com/me) .تأسست بي دبلیو سي في الشرق األوسط منذ 40 عاماً ولدیھا 22 مكتباً في 12 دولة، حیث یعمل بھا حوالي (6000) موظف

بي دبلیو سي تشیر إلى شبكة بي دبلیو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء فیھا، كل واحدة منھا ھي كیان قانوني مستقل. للمزید من المعلومات یرجى 
.www.pwc.com/structure زیارة موقعنا االلكتروني
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