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 المقدمة

 األهداف

 مراحل المشروع 

 المرحلة القادمة



 :  نبذه عن محطات تحلية الشقيق 
من المملكة العربية السعودية وهي تابعة   تقع الشقيق في الجزء الجنوبي الغربي•

 كلم150لمنطقة جازان حيث تقع في الشمال الغربي منها وتبعد مسافة 
م وهى ( 1989)هـ الموافق ( 1409)كانت بداية تشغيل وإنتاج محطة تحليه الشقيق في عام •

 محطة مزدوجة الغــرض إلنتاج المياه المحالة وتوليد الطاقة الكهربائية 
 .وتعتبر محطة تحليه الشقيق المصدر الرئيسي لتغذية منطقتي  عسير وجازان  بالمياه المحالة •
وحدات تعمل بطريقة التبخير الوميضي المتعدد المراحل، وتبلغ الطاقة االنتاجية ( 4)تتكون من •

 متر مكعب من المياه المحالة يوميا( 24.000)للوحدة الواحدة 
ساعة ذلك عند /طن( 380)طاقة كل منها  (ستاين مولر / هيتاشي ) توجد غاليتان من صنع•

 بار( 56)درجة مئوية وضغط ( 496)درجة حرارة 

(  64)تعمل بطريقة الضغط الخلفي طاقة كل منها (جنرال الكتريك) توربينه بخارية( 2) يوجد •

ميجاوات كهرباء ويتم استهالك معظم الكهرباء المنتجة ألغراض المحطة ومحطة الضخ األولى 
 وما زاد على ذلك يصدر إلى شبكة كهرباء المنطقة الجنوبية 

 
 



 المقدمة

 في وألاحسن ألافضل لتحقيق نوعي بتسارع العالم فيها يخطو  زمنية حقبة في اليوم نعيش إننا•
 الحياة نواحي من كثير  في معنى الزمنية واملسافات املكانية للحدود يعد لم أنه وبما ، ش يء كل

 لبس الذي النوعي الحضاري  التطور  هذا يدرك لم من الركب عن تماما فيه يخرج يوم سيأتي
  و الصحة و  البيئة حماية و  الجودة وتحسين إلادارة في واملعايير  والبروتوكوالت املنهجيات ثوب

 . السالمة
  نحتفل اليوم هذا في نحن•

 
   : التالي منها ونذكر  للمواصفات العالمي باليوم جميعا

 



 المقدمة 

 :المواصفات القياسية الدولية للجودة و البيئة و السالمة•

•ISO9001 :متطلب أساسي للحصول على باقي المواصفات  -أنظمة إدارة الجودة. 

•ISO14001  : المواصفة الخاصة بنظم إدارة البيئة 

•ISO22000  : نظام تحليل مخاطر نقاط : تتضمن تطبيق نظام الهاسب )المواصفة الخاصة بنظام إدارة سالمة الغذاء

 ( HACCPالتحكم الحرجة في الغذاء

• OSHAS18001  :(جميع أنواع الصناعات)نظام إدارة الصحة و السالمة المهنية للعمال 

•9000- ISO أساسيات و مفردات-أنظمة إدارة الجودة 

• ISO9004 - :نهج إدارة الجودة-اإلدارة من أجل النجاح الدائم للمؤسسة 

• ISO/IEC17025:2005 - الخاصة بمختبرات المعايرة واالختبار . 

•ISO19011  والبيئة / إرشادات حول تدقيق أنظمة ادارة الجودة وGMP- ( :GOOD MANIFACTUER 
PRACTECS  ) 

 GSP -  :GSP (GOOD STORY PRACTECS). ممارسة التصنيع الجيد في الدواء والغذاء•

HACCP- (HAZARD ANALYSES CONTROL CRITICAL POINTS ). ممارسة التخزين الجيد في مخازن الدواء •

نظام لحماية األغذية أثناء عملية التصنيع والتوريد والتوزيع من األخطار المحتملة في النقاط المحتمل تواجد تلوث أو :

أصبح مؤخرا جزءا من المواصفة ( من المزرعة إلى الشوكة)جرثمة فيها ويطبق على كافة مراحل السلسلة الغذائية 

22000 ISO . فهو نظام تحليل مخاطر نقاط التحكم الجرحة«HACCP » وهو نظام وقائي يعتني بسالمة الغذاء من

 ( HAZARDS)خالل تحديد األخطار 
 



 لكافة دعمها املالحة املياه لتحلية العامة املؤسسة سعت املنطلق هذا من•
  نظام على الشقيق تحلية محطات حصلت وقد الجودة نظام بخصوص املحطات

 م 2012 عام في 9001:2008 الايزو 
 نظام واعتماد ISO 9001 الجودة إدارة نظام اعتماد على حصلت م2014 عام وفي•

 والسالمة الصحة إدارة لنظام OHSAS18001واعتماد ISO14001 البيئة إدارة

   .مرافقها جميع  على املهنية

 المقدمة



 المقدمة

حكومية تحصل على االعتمادات  الثالثة وأول محطة  منشاءةلتكون أول •

على مستوى محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلبراز مكانتها وفقاً 

للتوجيهات التي تسعى للرقي إلى معايير عالمية مرموقة بتطبيق معايير الجودة 
بطريقة تعزز السالمة  OHSASو  ISO اعتماداتعلى مستوى المحطات على 

والصحة ويضمن جودة وكفاءة خدماتها والحرص على تدني تأثيرها على 

  .المستوياتالبيئة إلى أقل 
لضبط الجودة والذي  TUVكان االعتماد المقدم من جانب شركة تي يو في •

يتماشى مع المهمة المؤسسية للمحطة ـ والرامية إلى ترسيخ ثقافة الجودة 

 .والتميز



 :كانت أحد أسباب دواعي  قيام هذا المشروع وتطبيقه 
 

 جميع األنظمة واالجراءات السابقة كانت تعتمد على االنظمة القديمة 

 وكذلك التوسع في إعمار المحطة والمشاريع الكبيرة في خطوط نقل المياه 

 عامل من منسوبي المحطة  1000زيادة أعداد العمالة داخل المحطة حيث بلغ ما يقارب 

 وخطوط االنابيب وكذلك لعماله الخاصة بالشركات 

 التعاقد مع الشركات والمؤسسات مما يجعل وتيرة العمل داخل المحطة في صعوبة 

 ورغم ذلك كانت النظرة الثاقبة والمستقبلية من إدارة المحطة في تطبيق 

 هذه االنظمة االدارية المتكاملة 

 



 

 األهداف 

 

 



 األهداف

تجسيد رؤية ورسالة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بتطبيق معايير الجودة العالمية •

   .العمالءلتحقيق رضى 

شراكة بين االدارة والعاملين رفع كفاءة وفعالية المعدات والمحافظة عليها وذلك بعمل خلق •

الصيانة الدورية الالزمة لضمان االستمرارية في توليد الطاقة الكهربائية وإنتاج المياه المحالة 

 .من البحر ونقلها إلى الجهات المستفيدة

مواكبة التطور والتحسين المستمر لبيئة العمل والعاملين وتطبيق إدارة المعرفة واالستخدام •

األمثل للموارد المتاحة و دعم وتطوير وتعزيز البيئة االجتماعية للعاملين وذويهم بالبرامج 

 واألنشطة المختلفة 

بيئة عمل امنة لمنع الحوادث واإلصابات واألمراض المهنية لجميع المتعاملين داخل توفير •
   .ومقاولينمحطات تحلية الشقيق من عاملين وساكنين وزائرين 

 



 األهداف

المناسب لمشاركة جميع العاملين في القرارات توفير المناخ •

 المهنيةالخاصة بالبيئة والسالمة والصحة 
االهداف والمستهدفات الرئيسية والفرعية لنظام االدارة دمج •

 .المالحةللمؤسسة العامة لتحلية االستراتيجية المتكامل مع الخطط 



 

 مراحل المشروع 
 

 



 

 9001:2008مرحلة 
 

 



 مراحل المشروع  
العامة بعد ان تبلورت وتحولت الفكرة  9001بدأ العمل في محطات تحليه الشقيق على شهادة الايزو 

 التابعة لها لجان الانشطة وبإضافة إلى أن تشمل جميع الاقسام 
 فريق عمل مكون من فريق أساس ي وفريق مساند للفريق الاساس ي يتولى نفس مهام الفريق تكوين 
م وبدأ في حصر املهام واملسؤوليات على الفريق 2011أول اجتماع بحضور الاستشاري في أكتوبر ُعقد 

 املؤسسة  ونماذجنموذج معمول به داخل املحطة  100إجراء وحوالي أكثر  124تم حصر ما يقارب 
 . بهاوالتثقيفية لهذا املوضوع وتم تفعيل هذه الاجراءات والعمل   الدورات التوعويةُعقدت  
عضو  34ما يقارب التدقيق الداخلي لهذا املشروع وتم بحمد هللا وتوفيقه من تأهيل وتدريب عمليه 
عدت بهذا الخصوص اجتاز بعد أن املرحلة لهذه 

ُ
 الجميع الاختبارات التي ا

 عمليه التدقيق بنجاح بعد إيجاد حاالت عدم مطابقة في استخدام الاجراءات والنماذج تمت 
  عمل تصحيح وقائي وتصحيحي لتعديل مسار هذه إلاجراءات والنماذجتم 

 

 



 مراحل المشروع  



 مراحل المشروع  

تجهيز سياسة الجودة للمحطة وقد شارك جميع اعضاء الفريق في وضعها وكانت تشمل تم 
 التابعة لها الاستراتيجية والخطط على رؤية ورسالة املؤسسة العامة لتحليه املياه املالحة 

 ملراجعة الادارة وهي أحد املتطلبات الاساسية لهذا املشروع التجهيز 
للشهادة واستغرق املانحة النهائية وهي دور املدقق الخارجي والجهة املرحلة الانتقال إلى تم 

ذلك في خالل ثالثة أيام من مراحل التدقيق الخارجي على أقسام املحطة ، وتم التوصية 
   9001من املدقق الخارجي على منح محطات تحليه الشقيق على شهادة الجودة 

 





 

التكاملية مع 14001:2004و   18001:2007مرحلة 
PAS99:2012 

 

 

 



 خطة العمل 
 :العمل تشكيل فريق 

 

مدراء الشعب ورؤساء االقسام والوحدات على ان يتكون الفريق من عضوين  ترشيحاتتم تشكيل فرق العمل بناءاً على 
   (مساند  –أساسي ) قسم لكل 

   :العمل مهام فريق 
   : ديمينغتم تقسيم مهام فريق العمل على حسب حلقة 

 حصر االجراءات التابعة لألقسام ومعرفة االهداف الجيدة في كل قسم وتسمى مرحلة التخطيط  •

 االنظمةالحديثةمع  للتالئمكتابة االجراءات التي يحتاج إليها القسم وتعديل االجراءات المستخدمة في أماكن العمل •

 وتسمى مرحلة التنفيذ

 االجراءات والنماذج المتعلقة وتحقيق االهداف والمستهدفات لألقسام وتسمى مرحلة التوكيد أو التقييم  تفعيلمتابعة •

من نتائج عمليات التدقيق الداخلي والخارجي وتسمى  المرتدهتنفيذ االفعال التصحيحية والوقائية بعد التغذية •

 .التصحيح مرحلة الفحص أو 
 

 



 

 

 مراحل المشروع

تم حصر القوانين الخاصة بالبيئة من موقع الرئاسة العامة لألرصاد والبيئة والمؤسسة العامة 

االدارية االخرى وتشكيل فرق باألنظمة لتحلية المياه المالحة المتعلقة بأنظمة العمل وكذلك 

 .العمل مع االستشاري المعتمد 
 



 أدوات على وإلاطالع بيئية دراسة لعمل املحطة على جولة وعمل املالحظات رصد تم
   باملنشأة الخاصة السالمة ومعدات

 

 

 مراحل المشروع



تم وضع سياسة للجودة والخاصة باألنظمة الادارية املتكاملة وتم اعتمادها من قبل سعادة مدير 
 املحطات بحضور ممثل الجودة باملحطة و منسق الجودة 

 

 

 مراحل المشروع



عقد فريق العمل وخالل الفترة مابين البدء في التقدم للحصول على الشهادة 

اجتماعا لكامل االعضاء أو بعضهم لمناقشة ما تم  13وحتى تاريخه 

انجازه من اعمال وما يواجه اعضاء الفريق من صعوبات يمكن وضع 

 الحلول المناسبة لها ووضع الخطط التي تضمن سير عمل الفريق
 



 للطوارئ العامة الخطة على االطالع الماضية الفترة خالل تم كما

   :  وهي الحالية المرحلة مع يتناسب بما وتحديثها ومراجعتها

 

 الشقيق تحلية لمحطات للطوارئ العامة الخطة - 1

 

   والتسربات االنكسارات خطة - 2

 

   والبيولوجية االشعاعية للتسربات العامة الخطة - 3

 
  الطارئة الحاالت في بالمدارس الخاصة الخطة – 4



 PAS99:2012التكاملية مع  2004: 14001و   18001:2007مرحلة 

تم رصد لعمليات قياسات الغازات المنبعثة من مناطق المتواجد فيها عماله وكذلك المجمعات السكنية  

 لقياس كمية الغازات وكذلك مدى تأثيرها على البيئة 

 

تم التعاقد مع شركة المختبر البيئي لعمل القياسات بعد تحديد االماكن المطلوب أخذ القياسات منها 

 بالتعاون مع ممثلي السالمة والبيئة بالمحطة وكذلك االستشاري الخاص بالمحطة 

 مراحل المشروع



 PAS99:2012التكاملية مع  2004: 14001و   18001:2007مرحلة 

 :نتائج قياسات الغازات لجوده الھواء داخل الموقع 

 تم إجراء قياسات للغازات المتصاعدة في الهواء الجوي داخل بيئة العمل في محطات تحلية الشقيق لمعرفة 

 الوضع البيئي للموقع وكانت النتائج كما هو موضح بجدول

 مراحل المشروع



 PAS99:2012التكاملية مع  2004: 14001و   18001:2007مرحلة 

 

وبذلك تصبح محطات تحلیة الشقیق مطابقة للمقاییس والاشتراطات 
البیئیة للرئاسة العامة لألرصاد وحمایة البیئة وذلك اعتمادا علي نتائج 

قیاس نسبة الغازات والدقائق العالقة في الھواء الجوي في خمسة 
 .مواقع داخل املحطات

 مراحل المشروع



 PAS99:2012التكاملية مع  2004: 14001و   18001:2007مرحلة 

شرعت املحطة متمثلة في قسم السالمة والاطفاء والبيئة بعمل قياساتها الخاصة بالنسبة للضوضاء ومراقبة 
 :  والاهتزازات وحرارة املعدات في هذه الحالة 

 

 

 مراحل المشروع



 PAS99:2012التكاملية مع  2004: 14001و   18001:2007مرحلة 

 :واثناء هذه املرحلة تم عمل إجراءات لخطط الطوارئ والتجارب الفرضية 

 

 

 

 مراحل المشروع



 PAS99:2012التكاملية مع  2004: 14001و   18001:2007مرحلة 

 (  املراجعة الداخلية ) تمت عمليات التدقيق الداخلي إلجراءات الانظمة الادارية املتكاملة 

 لقد تم إعداد خطة البرنامج السنوي للتدقيق الداخلي من قبل منسق الفريق وكذلك االستشاري

 وأعتمد هذا التقسيم بأن المدقق ال يحق له التدقيق على قسمه

 : نتائج المراجعات الداخلية مالحظات على

 .محطةظهر التعاون االيجابي من العاملين بال•

 .ظهر التحسن الملموس في أداء المراجعين الداخليين•

 إجراء 133عدد المراجعة على  تتم•

 الهدف من عملية التدقيق الداخلي ضمان استمرار تطبيق وتحسين وفعالية نظام إدارة الجودة

 

 

 

 

 مراحل المشروع



 PAS99:2012التكاملية مع  2004: 14001و   18001:2007مرحلة 

  :حصلت بعض مظاهر التحسين التي 

 بعد                                                                      قبل 

 

 مراحل المشروع



 PAS99:2012التكاملية مع  2004: 14001و   18001:2007مرحلة 

 مرحلة التدقيق الخارجي وزيارة الجهة املانحه 

والخاصة 8001:2007العامه 9001:2008هـ محطات تحلية الشقيق بشهادات األيزو 1435/11/14الثالثاء الموافق 

 الخاصة بنظام البيئة14001:2004بنظام السالمه والصحة المهنية و

 :  كانت الجلسة االفتتاحية لبداية التدقيق 

 

 

 

 

 مراحل المشروع



 PAS99:2012التكاملية مع  2004: 14001و   18001:2007مرحلة 

 مرحلة التدقيق الخارجي وزيارة الجهة املانحه 

 

 

 

 

 مراحل المشروع



 PAS99:2012التكاملية مع  2004: 14001و   18001:2007مرحلة 

مرحلة إلاعالن عن مدى استحقاق محطات تحلية الشقيق لشهادة الايزو في الانظمة الادارية 
 املتكاملة 

 

 

 

 

 

 مراحل المشروع



لألنظمة الادارية    الجودةوتم التوصية من املدقق الخارجي على منح محطات تحليه الشقيق على شهادة 
 :املتكاملة 

 

 

 مراحل المشروع



 

 المرحلة القادمة 
 

 



وذلك بتحديثه دوريا كل سنة بما  ةبالمحطتطوير نظام الطوارئ •

 .يتالءم مع االنظمة والتشريعات حسب مصادرها 

اضافة اجراءات جديدة تخدم في مجملها التطبيق السليم للمعايير •

 .واالشتراطات للجودة والسالمة والصحة المهنية 

 التعاقد مع شركات ألخذ القياسات الغازات المنبعثة بصفة دورية •

 المرحلة القادمة



التحسينالتحسينتوصيات من اجل توصيات من اجل    
 تركيب اجهزة مباشرة للمراقبة في التربينة •

 تركيب اجهزه مراقبة مستمرة ومباشرة في غرف المفاتيح الكهربائية•

تغيير ابواب األماكن الحساسة داخل المحطة وعمل لها اقفال ذات ارقام •
 سريه 

 التدريب على استخدام المعدات •

 التدريب على خطط االخالء •

تطوير المراقبة والقياس بحيث يتم تعيين مجموعة من المراقبين لمتابعة •
 االعمال داخل المحطة 

 



    توصيات من أجل التحسينتوصيات من أجل التحسين
إيجاد هيكلة وتنظيم داخلي ُيصدر بقرار من إدارة المحطة تتولى هذه المهمة بصفة •  

 .مستمرة

التثقيف المستمر ألعضاء فريق الجودة ورؤساء االقسام والمهتمين في هذا المجال •

 واعتماد البرامج التدريبية التي سوف يتم عرضها على االدارة  . بدورات مستمرة

مراجعة اإلجراءات وتدقيقها بحيث تكون تحت إطار زمني يكون خالل ربع سنوي •

 .الطارئ بتفعيل نظام التدقيق االحتياطي الوقائي وكذلك 

 تفعيل أنظمة السالمة والصحة المهنية والبيئة ومراقبتها بشكل دوري وكذلك مع المقاولين •

الدعم المباشر من إدارة المحطة ورؤساء االقسام لوحدة الجودة فيما يتعلق بشؤن الجودة •

 ومتطلباتها ومطالبها 

 

 



 

 

 

 



 

 استماعكمشكراً على حسن 
 

 


