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نرّشد #خّلونا
عبدهللا بن محمد البيشي. م

منتدى المياه السعودي

مارس 



وترشيد استهالك المياهرؤية المملكة 

مجتمع حيوي

...نحقق استدامة بيئية
ة عبار االستثمار األمثل لثروتناا المايياسنعمل على

.الترشيد 

...نمكن مجتمعنا
هربااء تعظيم االستفادة من دعم الغذاء والوقود والك

.والماء 

اقتصاد مزدهر

وطن طموح

...نحافظ على مواردنا الطبيعية
لميااه بما يحمي مواردنا المايية، وسنرشد استخدام ا

...في 

المستهدف خط األساس مؤشر األداء

حجم

االستهالك الزراعي

معدل

االستهالك البلدي

رفع كفاءة االستهالك البلدي والزراعي

10 17

256200

إدارة الموارد البشرية.

المبادرة/ البرنامج 

181920

كفااااءة اساااتخدام الميااااه
فااااااااااي المباااااااااااني واألدوا  

المنزلية

يااة تنفيااذ حمااال  التوع

لوكيا والتثقيف وتغيير الس

ترشيد المياه في الرؤية

ترشيد المياه في

برنامج التحول الوطني

االستراتيجيةالترشيد في

الوطنية للمياه

الترشيد في

شركة المياه الوطنية



الك المياهاستراتيجية المياه الوطنية لتفعيل برنامج ترشيد استه

للفرد يوميا  لترإلى خفض استهالك المياه في  الهدف

المرتكـــزا 

القياس

طرق القياس

معدل االستهالك

قياس األثر

التوعية

المعارض

الحمال 

برنامج قطرة

الحلول

أدوا  الترشيد

كشف التسربا 

الخدما  الذكية



مشاريع ومبادرا  المياه الوطنية لتحفيز ترشيد المياه

مشاريع 

ومبادرا 
الخدما  الذكية

كشف التسربا 

برنامج قطرة

الحمال  اإلعالنية المنفذة  قياس معدل االستهالك

توفير األدوا  المرشدة

اتفاقيا  التعاون الثنايية

المشاريع التجريبية
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قياس معدل االستهالك

نظرة عامة

مشروع االستخدام النهايي

ة قيااااس وتحدياااد معلوماااا  االساااتخدام النهاااايي الخا ااا

.بالمملكة 

اساااتخدام تقنياااا  متطااااورة لدراساااة نمااا  االسااااتهالك 

.التفصيلي 

.إنشاء نموذج لتوقع اتجاها  استهالك المياه

تطاااوير القااادرا  ونقااال المعرفاااة داخااال المملكاااة عناااد 

.االنتهاء من المشروع

معدل استهالك الفرد

.اه استخدم العداد الذكي لقياس ور د استهالك المي

.متابعة انخفاض معدل استهالك الفرد

.تطوير الرسايل التوعوية باستهالك العمالء



المياهإستهالكترشيدألدوا الفنيةالاليحة

توفير األدوا  الصحية المرشدة

نظرة عامة

مشروع االستخدام النهايي

لى إعداد العمل مع الهيئة السعودية للموا فا  والمقاييس والجودة ع

:الاليحة التنفيذية لترشيد استهالك المياه

المراحيض–الشطاف اليدوي -المراوش-الخالطات –الصنابير 

:جاري تفعيل تطبيق الاليحة عن طريق 

.وزارة التجارة واالستثمار•

.وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية•

.الهيئة العامة للجمارك•

الخطوا  القادمة

.تدفق الماء نقا ا اعداد موا فا  

ة غسااال)مراجعااة موا اافا  األجهاازة المنزليااة التااي تسااتخدم الماااء 

(الصحون وغيرها



(/)اتفاقيا  التعاون الثنايية 

نظرة عامة

:، بهدف2018أغسطس 29توقيع االتفاقية 

زيادة وعي الطلبة الماايي مان خاالل تطاوير مجموعاة •

متنوعااة ماان الباارامج والمشااروعا  والمبااادرا  التااي

.أمولةمن شأنها مساعدتهم للو ول للوعي والثقافة الم

.تحقيق وفورا  في استهالك المياه•

ية التصدي ألزمة شح المياه عبر إطالق حمال  توعو•

.لوقف هدر الموارد الطبيعية

تضمين القيم في الكتب المدرسية  

مسلسل قطرة

تضمين القيم في مسلسل فواز ونورة

إنتاج واقع معزز ضمن المقررا  الدراسية 

"الواقع االفتراضي"فعالية تجول 

الكترونية –حملة تعريفية بعنوان يحق لك 

نشاااطا  الحملااة اإلعالميااة والتسااويقية اإللكترونيااة للباارامج وال
لمشروع ترشيد المياه 



(/)اتفاقيا  التعاون الثنايية 

نظرة عامة

: إلىتم توقيع عدد من االتفاقيا  خالل هذا المنتدى، تهدف

ع التجريبية تنفيذ البرامج واالبحاث التطبيقية والمشاري•

ة لترشاااايد االسااااتهالك والحفااااا  علااااى المياااااه الجوفياااا

.والمحالة 

.تحقيق وفورا  في استهالك المياه•

ية التصدي ألزمة شح المياه عبر إطالق حمال  توعو•

.لوقف هدر الموارد الطبيعية

وير زيادة وعي االفراد العاملين بالمنشأة من خالل تطا•

ول وتنفيااذ الباارامج التااي ماان شااأنها مساااعدتهم للو اا

.للوعي والثقافة المأمولة

تم توقيع االتفاقيا  المذكورة أعاله من قبل الرييس التنفيذي

االتفاقيا 

تم توقيع االتفاقيا  المذكورة أعاله من قبل نايب الرييس للعناية بالعمالء

االتفاقيا 
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(3م)المعدل اليومي لإلستهالك قبل وبعد تركيب أدوا  الترشيد

معدل شهري قبل التركيب معدل شهري بعد التركيب

(/)المشاريع التجريبية 

ابدا بنفسك

طااابق ويتكااون ماان اختيااار المركااز الرييسااي

.ادرةمكتبي  ليكون الرمز النموذجي النطالق المب

حااا  تركياااب أدوا  الترشااايد للمركاااز الرييساااي ت

.اشراف ممثلي إدارة المرافق و الترشيد

ا  تم تركيب األدوا  المرشادة الدقيقاة داخال األدو

نابير  اا)الصااحية المتااوفرة بااالمبني دون تغييرهااا 

أدوا  الترشيد ( .المياه، الشطافا ، المغاسل، المراحيض

المركز الرييسي لشركة المياه

%إلى % معدل الوفر يتراوح بين 

ة المياهفاعلية استخدام أدوا  الترشيد في المركز الرييسي لشرك



(/)المشاريع التجريبية 

نظرة عامة

اختيااار وزارة الشاااون اإلسااالمية والاادعوة واإلرشاااد 

نة الريااض أول شريك في تطبيق التجربة الميدانية بمدي

.مجان ا

(.)استبدال العدادا  بالمساجد المختارة 

ا واستبدال  .مرّشد اشطاف ا نبور 

.تسجيل قراءة العدادا  قبل البداية

.تركيب األدوا  المرشدة

.أشهرالمتابعة كل 

أدوا  الترشيد 

المساجد

فاعلية استخدام أدوا  الترشيد المساجد
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(3م)المعدل الشهري لإلستهالك قبل وبعد تركيب أدوا  الترشيد 

معدل شهري قبل التركيب  معدل شهري بعد التركيب 

% .إلى % في االستهالك يتراوح بين معدل الوفر•

%.في التكلفة تقريبا معدل الوفر•

.شهرا  المدة المتوقعة السترجاع التكاليف تقريبا معدل•



كشف التسربا 

نظرة عامة

تاااام اعااااداد تطااااوير تليااااة موحاااادة لتأهياااال شااااركا  كشااااف 

:التسربا ، فوايد اآللية

الااى كشااف ومعالجااة تسااربا  المياااه فااي المباااني والعقااارا 

.الحد من نسبة هدر المياه

تساااهيل عملياااة البحاااد والتعاقاااد ماااع شاااركا  ذا  كفااااءة 

.عاليةومصداقية

زياااادة دقاااة نتاااايج كشاااف تساااربا  الميااااه وساااالمة معالجاااة

.التسربا 

شاكل االرتقاء بالخدما  المقدمة من قبل الشاركا  الماهلاة ب

.خاص والقطاع بشكل عام

.تطوير نظام لمراقبة أداء شركا  كشف التسربا •

.اعتماد اآللية من الجها  المعنية ثم التطبيق•

%38تغيير عوامة الخزان األرضي 

%29تليس الرقبة 

%19تسرب في الخزان األرضي 

%11الو لة بين العداد و الخزان

%11تسرب سيفون

النسبةالخللنوع 

حاال بناء  على عينة من يتم حساب النسب: مالحظة



الخدما  والرسايل الذكية

الرياض

رسالة توضيحية بالمشروع 

مقارنا  مع بقية العمالء

رسالة أسبوعية حول معدل االستهالك

نصايح وحلول

نظرة عامة

علوما  مشروع تجريبي يهدف إلى تزويد العميل بم

.سريعة حول نم  استهالكه مقارنة بمن حوله

ي بمديناة تحديد حي مناسب لتنفيذ المشروع التجريبا

:الرياض، بحيد يتوفر به ما يلي

.ساعة24ضخ •

.جميع العدادا  رقمية•

.ارسال قراءا  عن طريق البوابة•

دراسة عمل نم  استهالك لكل عميل مستهدف 



قطرة: البرنامج الوطني لترشيد استهالك المياه 

نظرة عامة

بأهمية ترشيد اساتهالك إلى رفع الوعييهدف برنامج قطرة

:عبرالمياه

يياة ومناع حد المستهلكين للتعهد بالمحافظة على الثاروة الما

.هدر المياه

.نيالمشاركة عبر وسايل التوا ل االجتماعي والدعم الف

.توفير قصص ملهمة دولية ومحلية

.توفير معلوما  و ور ومقاطع فيديو مجانا  

.ول العالمتزويد المتصفحين بأخبار حول البرنامج والمياه ح



خلونا نغير سلوكنا

القنوا  الرقمية

واتس اب رسايل جماعيةإنستقرامتويتريوتيوب

(/)الحمال  اإلعالنية المنفذة 

خلونا نغير سلوكنا

.أهمية المحافظة على ثروة المياه

.تغيير سلوكيا  استخدام المياه

.معالجة التسربا 

راد رباا  االسااتهالك بالكميااا  العادلااة لمتوساا  أفاا

.األسرة

.بيان تكلفة هدر المياه على المستهلك

القنوا  الرقيمة

-ا  سناب ش–يوتيوب -انستقرام-تويتر

واتساب-مواقع اإلنترن  



فايز المالكيمحمد الحاجي

أحمد الفهيدعبدهللا الخريِّّف

(/)الحمال  اإلعالنية المنفذة 

القنوا  غير الرقمية

الصااااااحف -اإلعالنااااااا  الخارجيااااااة 

اإلذاعة-التلفاز –الورقية 

الماثرين

-كونااايف: الماااثرون فااي التوا اال االجتماااعي

ي فايز الماالك-محمد الحاجي - الح الغيدان 

دهللا عب-إياد –محمد الموسى -الغفيليعلي -

خريِّّاف عبادهللا ال-فيصل المغلوث -العصيمي 

راشااااد -باااارجس الباااارجس -أحمااااد الفهيااااد -

محمد النحي -أبي البشير -الفوزان 

الجزيرة اليوم المدينة

الرياضالدمام

اإلعالنا  الخارجية

 حف ورقية

الماثرون



تحلية المياهالماء والبشرية السدود

(/)الحمال  اإلعالنية المنفذة 

األفالم الوثايقية

التعاون مع 

.أفالم قصيرة( )إنتاج عدد •

.فيلم وثايقي طويل( )•



للفرد يوميا  لترإلى خفض استهالك المياه في 

نرّشد# خلّونا 




