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إلعداد االستراتيجية الوطنية للمياهعلى ثالث مراحلخطوة ( 11)نهجاً مؤلفاً من سةدرااتبعت ال
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الهيكل التنظيمي للمشروع

ةاللجنة التوجيهي
برئاسة معالي )

مياه وزير البيئة وال
(والزراعة

تحديد التوجهات العامة

رعاية رفيعة المستوىتوفير

ضمان المحاسبة والمساءلة

الموافقة على التوصيات الرئيسة

اللجنة الفنية
لمشروع الوزارة

الالزمةتوفير الخبرة المحلية والبيانات

ضمان تنفيذ المشروع وتسليمه بنجاح

توفير اإلشراف االستراتيجي وتقديم التوصيات

تسهيل الوصول إلى الجهات المعنية

يهيةعرض تقّدم العمل وإحالة المشاكل إلى اللجنة التوج

يةاللجنة االستشار 
إعطاء مراجعة النواحي األساسية لمخرجات المشروع و

المالحظات والتعليقات الالزمة

 الالزمةتقديم الخبرة والبيانات اإلضافية

فريق المشروع
القيام باألنشطة والتحاليل اليومية

إعداد المخرجات

ية عرض تقّدم العمل وإحالة المشاكل إلى اللجنة الفن

مشاركة الجهات المعنية

القطاع األكاديمي/الصناعة /القطاع الخاص /الحكومة 

تولت وزارة البيئة والمياه والزراعة قيادة المشروع الذي ضمت لجانه المختلفة ممثلين عن الجهات ذات العالقة
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التحديات التي تواجه قطاع المياه

لشفافيةامر الذي يؤثر على األ،في القطاعتجارية السس األدارة المالية وضعف العمل على قصور في اإل

واالستدامة االقتصادية

دامة مما أثر على استالزراعي، ، مع ارتفاع استهالك القطاع تهاوتنميتهادارإضعف كفاءة شح المياه و

متجددةالالمائية غير الموارد 

في قصوروبسبب ندرة رأس المال البشري المؤهلالقطاع إلدارة المخاطر جاهزية وتدني مستوى الخدمة 

وخدمة العمالءعمليات التخطيط والتشغيل 

ة االستهالك مصادر كثيفنتيجة للنمو السكاني واالقتصادي واالعتماد علىللمياهزيادة االستهالك الحضري

يضع أعباء اقتصادية وبيئية على القطاعمما للطاقة

ادة مما أثر على فعالية حوكمة قطاع المياه ومساهمته في زيغياب اإلصالحات المؤسسية والتنظيمية

في المملكةمشاركة القطاع الخاص

1

2

3

5

4
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الزراعي، مع ارتفاع استهالك القطاع تهاوتنميتهادارإضعف كفاءة شح المياه و

9%

98%

97%

97%

98%

100%

100%

99%

100%

100%

100%

96%

100%

100%

90%

البها

649

المدينة المنورة

المنطقة الشرقية

776

المنطقة الشمالية

تبوك

3

351

7,447

21,156

82 نجران

4,885

جازان

عسير

مكة المكرمة

641

203

61

1,682

2,176

اإلجمالي

القصيم

الجوف

الرياض

2,199

حائل

غير متجددمتجدد الصرف الصحي المعالج

ةالباح

المياه للقطاع الزراعي بحسب المنطقةإمدادمصادر 

(متر مكعبمليون ( )الزراعيمدادمن اإل( )% 2016)

1

بحسب القطاعمملكةالفي استخدام المياه 

(االستخداممن إجمالي( )% ٢٠١٦)

مليار متر مكعب26~: 2016في ستخدام االإجمالي 

(اليوم/3مليون م71)

5%

82%

12%

٪ أعالف70

صناعي

حضري

زراعي
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2

استخدام المياه الحضري في المملكة العربية السعودية
(مليار متر مكعب( )2012-2016)

 نمو الوذلك يعزى إلى تنامي الطلب الحضري

عدم وجود تعرفة السكاني واالقتصادي و

الكوتشجع كفاءة االستهتعكس التكاليف

 على بسبب االعتمادارتفاع تكاليف اإلنتاج

يف نقل تحلية المياه المالحة مضافاً إليها تكال

المياه المحالة

 راتبسبب خيامتطلّبات عالية على الطاقة

التحلية واالستخدام المحدود للطاقة تقنية

المتجددة

ظومة بسبب الضغوط على المنثر البيئي األ

فيئةالساحلية والبحرية وانبعاث الغازات الد

2013

58%

42%

2.7

61%

2012

39%

2.5

59%

2014

41%

المياه الجوفية
والمياه السطحية 

المياه المالحة
التي تمت تحليتها 

2.9

41%

3.2

59%

2015

39%

3.0

61%

2016

271 237249256263 لیتر للفرد في الیوم

إجمالي استخدام المياه

ً مليار متر مكعب3.2 سنويا
٪ ١٢ما يعادل 

زيادة االستهالك الحضري للمياه من مصادر عالية االستهالك للطاقة 

يوملتر للفرد في ال

ة المياه الجوفي

والسطحية

المياه المحالة
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3

اإلنتاج

 مياه ووفرة جودة

وسطحية جوفية 

متفاوتة

 كفاءة انخفاض

استخدام الطاقة

تنوع محدودية

المناطقالمصادرفي

بالتجزئة البيع
وخدمة العمالء

 خدمة محدودية إدارة

العمالء

االنتظاروقات أطول

لربط بالشبكةل

 ارتفاع الفاقد

ضعف التجاري و

قراءة كفاءة 

،الفوترةالعدادات، 

والتحصيل

معالجةالتجميع وال
وإعادة االستخدام

 تغطية محدودة

للصرف الصحي

 تفاوت في جودة

معالجة المياه

 محدودية اعادة

استخدام مياه 

الصرف الصحي 
الُمعالَجة

عم عملية صنع القرارات والتخطيطدفي دارة المعلومات ونظم إالبيانات ضعف جودة

 الجهات الرئيسةبينستمرارية األعمال والتنسيق التخطيط الضعف

البنية التحتية وإمكانية تحسين إدارة األصولقَِدم

سماليةأفعالة للمشاريع الرغير متكاملة وغير دارة إ

 الرئيسةالجهاتبيناألساسيةمداد المياه مع وجود ثغرات في القدرات إفي سلسلة بما يكفيتوفر موارد بشرية مؤهلةعدم

التوزيع

ي ارتفاع الفقد الفن

ةالشبكإدارةوضعف 

مستوى تغطية

المياه الحالي خدمات 

وبلدون المط

إمدادات غير منتظمة

النقل والتخزين

محدودية الخزن

االستراتيجي

 كفاءة انخفاض

استخدام الطاقة

 عدم التوسع في

قبين المناطربطال

المؤثرة على جودة الخدمة وأمن اإلمدادةيالتحديات الرئيس

القطاع إلدارة المخاطر دون المستوى وجهوزيةجودة الخدمة 
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4

العالقات التجارية الحالية في قطاع المياه

شبه غائبةمحدودية الشفافية في تكاليف المياه، عالقات تجارية بين الجهات 

الشركة 

السعودية للكهرباء

محطات 

اإلنتاج 
المستقلة

شركة الماء 
والكهرباء

المؤسسة العامة 
ةلتحلية المياه المالح

مديريات المياه

أرامكو السعودية

شركة المياه الوطنية

شركة الجبيل

للمياه 
والكهرباء

توريد

المستخدم النهائي 
المدني

المستخدم النهائي 
الزراعي

المؤسسة العامة للري

المستخدم النهائي 
الصناعي

بأسعاردترتيبات لشراء الوقو
صناعية مدعومة

مرسوم 

عدم / وزاري

التسديد
مرسوم وزاري

وفاقد تجاري مرتفعتعرفات مدعومة 

وفاقد تجاري مرتفعتعرفات مدعومة 

اآلبار الخاصة ال اتفاق

غياب الرقابة/ عدم فرض رسوم

غائبة/ عالقات تجارية غير مناسبة
مياه الشرب

الوقود/ الطاقةمياه الصرف الصحي الُمعالَجة

ال رسوم

ية الهيئة الملك/ مرافق
للجبيل وينبع

في القطاعأسس تجارية وفقدارة المالية والعمل اإلضعف في 
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5

طاع الخاصالقمشاركة تعتبر اإلصالحات المؤسسية والتشريعية ضرورية لضمان حوكمة فعّالة لقطاع المياه ولنموّ 

الحاليةالتحديات المؤسسية الرئيسة

 ر تنفيذ وتأخ-انشغال الوزارة في العمليات التشغيلية

طنيةالخطط السابقة لتوسيع تغطية شركة المياه الو

 ذا ارتبط ه-غياب جهة مستقلة تنّظم خدمات المياه

مزدوجالدور مؤخراً بهيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج ال

على دارة الموارد المائية والتخطيط الشامل إ

الال تتم بشكل فعالمستويين الوطني والمناطقي

 بين الجهات الرئيسة عدم وجود عالقات واضحة

ةالمعنية في قطاع المياه ما يؤثّر على المسؤولي

 عادة هيكلة قطاع المياه الحضري إتأخير في

وخصخصته

الحاليةالتحديات التنظيمية والتشريعية الرئيسة

 تم إعداده على مراحل لالستجابة إطار قانوني

للحاجات الطارئة

 ة نظام المحافظقائم علي اإلطار التشريعي الحالي

مراجعته هـ، ويتطلب 1400على موارد المياه لعام 

لتنفيذ اإلصالحات

 ي على امتداد سلسلة القيمة فغياب تشريعات مهمة

مستوى الخدمة،ونواحي التشريعات االقتصادية، 

مشاركة القطاع الخاص وإدارة متكاملة للمواردو

 يما الس، حكام التشريعاتأللزام والمراقبة اإلمحدودية

المياه الجوفيةادارةتلك المتعلقة ب

غياب اإلصالحات المؤسسية والتنظيمية 
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الخدمةمستوى تهدف االستراتيجية إلى تحقيق استدامة القطاع وتحسين 

رؤية قطاع المياه في المملكة العربية السعودية

والتميز الجودةأمن االمداد
في خدمة العمالء 

حسب جودة المياهمطابقة 
المواصفات السعودية

جودة الخدماترفع 

االستدامة 
البيئية

تنمية الموارد
والمحافظة عليها

البصمة البيئيةحد 
خيوالتكيف مع التغير المنا

االستدامة 
االقتصادية

المساهمة تعزيز 
االقتصادية

المساهمة في زيادة 
إشراك القطاع الخاص

الصناعة وتوليد توطين
الوظائف

ةتحقيق التغطية الشامل

تلبية الطلب

دمدامرونة اإلتعزيز 
في حاالت الطوارئ

ادارة 
التكاليف

القدرة على تحمل ضمان 

األسعار

يلييةتحسين الكفاءة التشغ

قطاع المياهاالبعاد األساسية ألهداف

الجودة عاليةوخدمات من آويوفر إمدادعليها ويصون البيئةيحافظالمائية والموارد ينمي قطاع مياه مستدام 

تسهم في التنمية االقتصادية واالجتماعيةالكفاءة و
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ياهقطاع المفي لالصالحاتلعناصر الرئيسةلوشامل  تم إعداد االستراتيجية الوطنية للمياه وفقاً إلطار متكامل 

2030مياه للوطنية ستراتيجية الاالإطار 

الممكنات

االستراتيجية 

عاتوالتشريالسياسات
لب الخاصة بالطسياساتال

على المياه والمصادر 
وسلسلة االمداد

اإلطار القانوني
نظيمياإلطار الت

اإلطار المؤسسي
المهامو هيكل القطاع
مشاركة القطاع الخاص
 مساهمة المنظمات غبر

الربحية

يةاالقتصادالمتطلبات
المتطلبات المالية
نماذج التمويل
ةالعمل على أسس تجاري
فرص التوطين

القدرات
 المنظمة ورأس المال

البشري 
 عمليات التخطيط

المتكاملة
التقنية واألنظمة
األبحاث والتطوير

إدارة األداء
الرصد والمراقبة
التواصل والمشاركة

والتميز الجودةأمن اإلمداد
االستدامة االستدامة البيئيةفي خدمة العمالء 

إدارة التكاليفاالقتصادية

والمناطقينهج متكامل إلدارة الموارد المائية على المستوى الوطني

مصادر المياه
السطحية، الجوفية، التحلية، مياه الصرف)

(الُمعالَجة، المصادر البديلة

سلسلة اإلمداد الطلب
(ي، الحضري، الصناعي والبيئيالزراع)

المقومات

االستراتيجية 
كفاءة الطلب الزراعي على المياه

اه الطلب الحضري والصناعي على المي

وبرامج إدارة الطلب

النقل والربط

التوزيع وتقليل الفقد

ع والمعالجةيجمتال

التخزين

خدمة العمالء

(supply mix)مزيج المصادر

ه وإعادة تغذية طبقات المياحصاد المياه

الجوفية

تكلفة االنتاج وكفاءة الطاقة

األهداف
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االستهالكإجمالي متطلّبات المياه بحسب فئة

(مليار متر مكعب)

333 271 االستهالك الحضري
(لتر للفرد)

233

32.5

زراعة وبيئة

حضري

صناعي

2016

4.9
(15%)

2030

سيناريو الحالة األساس

إلدارة الطلب

2030

الوضع المرتقب 

بدون إدارة الطلب

3.2
(12%)

25.4
(78%)2.0(16%)

12.5

11.4
(61%)

1.4(5%)

2.1(11.2%)

5.2
(27.8%)

21.2
(82%)

18.7

25.9

2030

بالسيناريو األمثل إلدارة الطل

2.2(7%)

6.9
(55%)

3.6
(29%)

250

-20
(62%)

-13.8
(42.5%)

هإدارة الطلب على الميا: المقومات االستراتيجية 

مقارنة مع الوضع المرتقب%(62-42)٣مليار م20-15بين 2030في العام خفض متطلّبات المياه تنمن المتوقع أن 
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إدارة الطلب على المياه: المقومات االستراتيجية 

نظام حقوق المياه

الحلول المقترحة

إصالح التعرفة 

حضريفي القطاع ال

زراعة األعالفتنظيم

تحسين كفاءة الريّ 

تحسين الميزة النسبية 

للمحاصيل المزروعة

كفاءة استخدام المياه في 

المباني

حمالت التوعية

تخراج اسوالتحكم بوتخطيط الموارد لمراقبة أنظمة حقوق المياه تنفيذ 

(والتراخيص والقياس والرسومتحديد الحصص)المياه 

وصفال

لمحافظة بالتالي عكس القيمة الحقيقة للتكلفة واتتنفيذ إصالحات التعرفة ل

على المياه

(٦٦)تنفيذ القرار تخفيض االستهالك الزراعي للمياه من خالل 

تشجيع اعتماد ممارسات وتقنيات الري الموفرة للمياه

ة حسب تطبيق إجراءات إلنتاج محاصيل مرتفعة القيمة في مواقع مناسب

الميزة النسبية

مثالً )ية تشجيع الكفاءة في استخدام المياه ضمن المباني الجديدة والحال

(المستهلكة للمياهالحد من التسّرب وتحسين كفاءة األدوات 

ياه وتعزيز المإصالحات تعرفةودعمغيير السلوك متقدمة لتتنفيذ حمالت

لمحافظة على المياها

قيد الدراسة

الوضع الحالي

مخطط له

بدأ

قيد الدراسة

قيد الدراسة

بدأ

بدأ

إدارة الطلب على المياه
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اديةعائدات اقتصالأقصى للمملكة وتحقيق الحاجات األساسيةالمياه لةتبنت االستراتيجية منهجية لتحديد حص

حصة المياه اولويات تحديد

األساسيةالحاجات 

(األمن الغذائي، األمن المائي)

للجدوىوفقاً الحاجات االقتصادية

(ةزراعالصناعي، )

12

مصادر المياه

مثلتسلسل خطوات اختيار مصدر اإلمداد األ

بحسب التوفر 

الدراسات المائية 

تحصيصوالجوفية و

الموارد

الموثوقية

المطلوبة

المحددة الجودة 

اتوفقاً للتشريع

التقييم 

االقتصادي 

لللبدائ

ترتيب أولويات اعادة 

مصادر اإلمداد

مع من األقل إلى األكثر تكلفة

األخذ بعين االعتبار قيود 

تنوع والتحّوط للطوارئ 

اإلمدادمصادر

المياه السطحية

ةالمياه الجوفية المتجدد

المياه الجوفية غير 

المتجددة

التحلية

مياه الصرف الصحي 

المعالجة

الية، النفقات التشغيلية والرأسم

تكاليفوية، ئالتكاليف البي

البديلة الفرص 
Opportunity Costs and 

Deprival Value

بحسب الموقع والغايةمصادر اإلمدادإلختيار المبادئ الرئيسة 

مصادر المياه: المقومات االستراتيجية 



21 وزارة البيئة والمياه والزراعة

الوضع الحالي

ةغير التقليديموارد المياه 

مةبناء قدرات تحلية مستدا

استخدامتوسيع قدرة وإعادة
الُمعالَجةمياه الصرف

ل مثاالستخدام األالتطوير و
لموارد المياه غير المتجددة

ية تطوير موارد المياه الجوف
المتجددة

مخطط له

مخطط له

بدأ

قيد الدراسة

بدأ

مخطط له

الحلول المقترحة

تطوير موارد المياه 
السطحية

إعداد خطة شاملة ومتكاملة

وصفال

طق وتنفيذ مشاريع اختبارية في مناوتطوير الموارد المتجددة األخرىستخداماتقييم إمكانيات

مياه األمطارحصادو( grey water)مع التركيز على المياه الرمادية مناسبة

تحقق كفاءة تدامة األكثر استقنيات التحلية المياه المالحة مع تحسين التكاليف واعتماد قدراتتطوير 
المتجددة والبديلةةالتوّسع في الطاقتدعمالطاقة وخفض البصمة البيئية و

وسيع معدل تحسين جودة مياه الصرف الصحي الُمعالَجة وتطوير البنية التحتية الضرورية لت
عائدات مياه الصرف الصحي ومعدل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي الُمعالَجة

وتطوير الموارد وضع قيمة للمياه الجوفية غير المتجددة على مستوى جميع وحدات إدارة المياه

(orderly abstraction)وفقاً لخطة مستدامة ومطلعة

مليون متر مكعب في القطاع الحضري 280تطوير الموارد في الدرع العربي لضمان تحقيق 
2030موعد أقصاه العامبمليون متر مكعب في القطاعات الزراعية550و

في المناطق ها توسيع استخداموالمياه الجوفية المتجددةتطوير األساليب والممارسات لتنمية مصادر 
المختلفة في المملكة

باعتماد المنهج المتكامل إعداد الخطة الشاملة والمتكاملة على مستوى جميع وحدات إدارة المياه

إلدارة الموارد المائية
مخطط له

مصادر المياه

ادر اإلمدادوقد تم اقتراح عدة حلول إلدارة موارد المياه لتحقيق أولويات تحديد حصة المياه والمبادئ الرئيسة الختيار مص
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المياه المالحة تحلية المياه الجوفية المتجددةالمياه السطحية
مياه المعالَجةال

(غير االستخدامات البشريةل)
المياه الجوفية غير المتجددة

الصناعيالحضري المجموعالزراعة

25.9

2.2

(9%)

0.1

(0%)

20.6

(80%)

0.6 (2%)

2.3

(9%)

2016

2.4

(13%)

17.5

0.8 (5%)

3.3

(19%)

8.8

(50%)

2.2

(13%)

2030 2016

0.3 (1%)

19.0

(90%)

1.9

(9%)

21.2

0.6 (5%)

3.1

(27%)

11.4

6.6

(57%)

2030

1.2

(11%)

0.1

(3%)

0.2 (6%)

3.2

2016

1.1

(35%)

1.8

(59%)

0.1 (3%)

2030

0.1

(2%)

1.2

(31%)

0.3 (7%)

2.1

(53%)

0.3 (7%)

3.9

1.4

0.5

(33%)

2016

0.3

(20%)

0.3

(18%)

0.4

(29%)

2.1

2030

0.1

(6%)

0.7

(34%)

1.0

(47%)

0.3

(13%)

دمج النتائج إلبرازها على الصعيد الوطنيومنطقة ١٣عيد صجرى التحليل على 

توقعات مصادر اإلمداد في سيناريو الحالة األساس

(، مليار متر مكعب2030مقابل 2016)
تم التخطيط 

لقدرة تحلية 

إضافية في 

ة المنطقة الغربي

لمراعاة النمو 

د المتوقع في عد
الحجاج

ةواملياه املتجدداملجددة ياه املاستخدام عزز ستحد االستراتيجية من االعتماد على املياه غير املتجددة وت
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لمحة عامة عن مبادرات جاهزية القطاع

الوضع الحاليوصفال الحلول 

مراجعة خطط إدارة األزمات الحالية في ضوء سجل المخاطر وإدخال التعديالت 

تمرارية للتأكد من أن جميع الجهات الفاعلة في قطاع المياه لديها خطط اسالضرورية

العمل وخطط االستجابة للطوارئ

صوًصا خ)ربط المدينة المنّورة ومكة المكّرمة لمصادر إمداد بديلة تنفيذ تخطيط و

لجاهزيةبعد مراجعة اةإضافيوابطوتقييم الحاجة إلى ر( المياه الجوفية والسطحية

في ضوء خطة إدارة المخاطرعلى مستوى المدن والمناطق

ايام على أن تحقق ما ال ( 7)تستهدف الوزارة الوصول إلي سعة تخزين استراتيجية 

2020أيام بحلول ( 3)يقل عن 

خزين وإعادة تغذية بعاد التقنية واالقتصادية والبيئية، وتطبيق خطط تلألتقييم الجدوى 
طبقات المياه الجوفية عند اإلمكان

قيد الدراسة

مخطط له

قيد الدراسة

قيد الدراسة

التخطيط 

لحالة الطوارئ

الربطتوسيع

بين المناطق

قدرة التخزين اإلضافية

تخزين المياه في الخزانات

األرضية وإعادة تغذية 

طبقات المياه الجوفية

ةخط

إدارة المخاطر

عداد ضمن مشاركة كافة الجهات المعنية إليالدوري إلدارة المخاطر التخطيط اعتماد 

سجل مخاطر قطاع المياه وتحديد األصول الحرجة وإجراءات المعالجة
مخطط له

سلسلة اإلمداد

مبادرات رئيسة لتحسين جاهزية القطاع عند الطوارئعدةحددت االستراتيجية الوطنية للمياه 

سلسلة اإلمداد: المقومات االستراتيجية 
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الفعالية التشغيلية وتميّز الخدمةحلول لمحة عامة عن 

سلسلة اإلمداد

تقديم الخدمةحسينوتلتحديث عمليات القطاع تدابير أساسية كما حددت 

الوضع الحاليوصفال الحلول 

خفض فقد المياه
مهلة ال ب% 15تقل عننسبةلالمياه غير المدرة لإليرادات وتخفيضالفاقدتحديد 

وتحديد ،، من خالل تحسين العدادات وممارسات إدارة األصول2030عام تتعدى ال

في الشبكةوإدارة الضغط(pressure demand zones)مكامن الضغوط على المياه

توسيع تغطية شبكة 

الصرف الصحي

اهتوسيع تغطية شبكة المي

اإلمداداتوانتظام استمرار 

رصد وتحسين الجودة

تحسين خدمة العمالء

لجاهزية الفوترة والتحصي

للمساعدة في ( district metered areas)المياهاستهالك قياس نفيذ مناطق محكومة لت

اهللميومنتظم مستمّراً اوتحسين جودة المياه وضمان إمدادً المياهضغطإدارة

موعد ال على األقل ب% 95التحصيل إلىو،والفوترة،العداداتوقراءةتحسين قياس

2030عام يتعدى ال

ق معايير ومراقبة رضا العمالء وفمتطلباتهم،تحسين خدمة العمالء من خالل تفصيل 

متسقة لتعزيز الشفافية والمساءلة

قصى عام أبحد % 70زيادة تغطية شبكة الصرف الصحي إلى إعادة تأهيل و

مياه الصرف وإعادة استخداملتخلّصاآلمنة لممارساتوتشجيع ال،2030

وفقاً لتصاميم 2030قصى عام أبحد % 100زيادة تغطية نظام التوزيع لتبلغ 

بتسهيل إدارة التسرلبضغط متدن والشبكة لتعمل ( vectorised designs)توجيهية 

والصرف الصحي المعالج اعتماد آليات لرصد وتقييم جودة المياه والصرف الصحي

باستمرار

قيد التطوير

قيد التطوير

مخطط له

قيد التطوير

قيد التطوير

قيد التطوير

قيد التطوير
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ملحة عامة عن املشروع واملنهجية املتبعة

تشخيص الوضع الراهن لقطاع املياه

االستراتيجية الوطنية للمياه

خطة التنفيذ

محتويات العرض

1

2

3

4

5

افقة على االستراتيجية وتوجيهات مجلس املو
الوزراء

منجزات6
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في التنفيذكمة والح، وتم تحديد الجهات الراعية لها لتعزيزتبنت االستراتيجية الوطنية للمياه عشرة برامج

وصفال

يهدف إلى اعتماد سياسات شاملة 

وإصدار نظام المياه ووضع اللوائح

التنظيمية للموارد المائية

يهدف إلى تبني نهج متكامل إلدارة

الموارد المائية والتخطيط على 

المستوى الوطني وإدارة الطلب 

وتطوير الموارد

يهدف إلى تطوير قدرات البحث 

ن والتطوير  وتشجيع جهود التوطي

هوتنمية قدرات القيادة وإدارة الميا

ت يرمي إلى تعزيز فعالية العمليا

مات التشغيلية واالرتقاء بجودة الخد

من خالل تنفيذ عدد من المبادرات 

الفنية

الجهة الراعيةالبرامج

الوزارة

يم يهدف إلى ضمان التزام هيئة تنظ

ق الكهرباء واإلنتاج المزدوج بتحقي

أهدافها السيما لبناء القدرات 

الالزمة لتنظيم خدمات المياه

وصفال

هدف إلى إعادة هيكلة وإعداد ي

للري لدورها العامة المؤسسة 
الموسع الجديد

إعادة هيكلة مرافق يهدف إلى

ذج التوزيع واالعتماد التدريجي لنما

التخصيص المتقّدمة

يركز على معاينة وتجميع أصول 

اإلنتاج ومعالجة مياه الصرف 

تخصيصهاوالصحي 

الجهة الراعيةالبرامج

مصممة لضمان جاهزية قطاع المياه 

لمواجهة أي توقف أو تعطل في 

العمليات اليومية االعتيادية

إعادة هيكلة 

المؤسسة العامة 

لتحلية المياه 

المالحة

رالبحث والتطوي

وبناء القدرات

نظام المياه 

واللوائح 

ة التنظيمية إلدار

الموارد المائية

إدارة الموارد 

المائية

كفاءة سلسلة 

وجودة اإلمداد

الخدمة

مية اللوائح التنظي

لخدمات المياه

إعادة هيكلة 

العامةالمؤسسة 

للري وتحسين 

الري

إعادة هيكلة 

التوزيع واشراك

القطاع الخاص

اشراك القطاع 

الخاص في 

اإلنتاج ومعالجة 

مياه الصرف

جاهزية القطاع 

إلدارة حاالت 
الطوارئ

ة تشمل إعادة هيكلة وتحول المؤسس

يق العامة لتحلية المياه المالحة لتحق

الجديد للقطاعالهيكل المؤسسي 

وإعادة الهيكلةبرامج التخصيص

بإشراف من
ة قبل الوزار 

الوزارة

الوزارة

الوزارة

6

7

10

9

8

1

2

4

5

3

2

15

3

3

7

4

3

3

4

3

عدد المبادرات 47
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2030االستراتيجية الوطنية للمياه 

ف قصور في اإلدارة المالية وضع

العمل على األسس التجارية 

تدني مستوى الخدمة وجاهزية 

القطاع إلدارة المخاطر 

اه زيادة االستهالك الحضري للمي

من مصادر عالية االستهالك 

للطاقة 

غياب اإلصالحات المؤسسية 

والتنظيمية 

ها شح المياه وضعف كفاءة إدارت

وتنميتها، مع ارتفاع استهالك

القطاع الزراعي

ه نسبة السكان الذين تصلهم خدمات الميا

رف نسبة السكان الذين تصلهم خدمات الص
الصحي

عدد أيام الخزن االستراتيجي

اه متوسط الوقت الالزم إليصال خدمات المي

 متوسط الوقت الالزم إليصال خدمات

الصرف الصحي 

ضمان استمرارية اإلمداد المنتظم
الفقد الفني

النسبة المئوية للتسرب داخل المنازل

يةمدى تماشي جودة المياه مع المعايير المحل

 معدل إعادة استخدام مياه الصرف الصحي
المعالجة 

 مدى تماشي جودة مياه الصرف الصحي

المعالجة مع المعايير المحلية

 حصة الطاقة المتجددة من مصادر إمدادات
وقود التحلية 

لبيئية نسبة المشاريع الممتثلة للمتطلبات ا

كفاءة الري

ر النسبة المئوية إلنتاج المياه المحالة عب

الشركاء االستراتيجيين

بر النسبة المئوية إلنتاج المياه المعالجة ع

االستراتيجيينالشركاء

 تكلفة توصيل خدمات المياه والصرف

الصحي في القطاع الحضري

إلىالمستمرّ الوصولضمان

المؤمنةالمياهمنكافيةكميات

حاالتوفيالعاديةالحاالتفي

الطوارئ

هالمياعلىالطلبإدارةتحسين

االستخداماتجميعفي

المياهمواردعلىالمحافظة

ةالمحافظمعاستخدامهاوتحسين

فيهالماالمحليةالبيئةعلى

ً حاليّ السعوديالمجتمعمصلحة ا

ومستقبالً 

وصرفمياهخدماتتقديم

وموفرةالجودةعاليةصحي

مقبولةأسعارلضمانللكلفة

المياهقطاعتنافسيةضمان

صاداالقتفياإليجابيةومساهمته

الحوكمةتعزيزخاللمنالوطني

الخاصالقطاعومشاركةالفعالة

واالبتكارالقدراتوتوطين

توسيع تغطية شبكة 

الصرف الصحي

توسيع تغطية شبكة المياه

رصد وتحسين الجودة

تحسين خدمة العمالء

جاهزية الفوترة والتحصيل

كفاءة سلسلة اإلمداد وجودة الخدمة

البحث والتطوير

وبناء القدرات 

جاهزية القطاع إلدارة حاالت الطوارئ

إدارة الموارد المائية

نظام المياه واللوائح التنظيمية إلدارة

الموارد المائية

مؤشرات أداءيةبرامج تنفيذأهداف تحديات
45 10 5 5
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أبرز المعايير لقياس األداء 

أمن االمداد

اه  نسبة تغطية خدمات المي

)%(للسكان 

مدى ضمان إمداد الخزن 

االستراتيجي

(يوم) 

معدل االستهالك المدني 

للمياه

(يوم/فرد/لتر)

المياه استخدام نسبة 
المتجددة في القطاع 

)%(الزراعي 

االستدامة 

االقتصادية

ن نسبة متوسط التعرفة م

)%(التكلفة الفعلية للمياه

كفاءة الري

)%(

ية نسبة إنتاج محطات التحل

من خالل شركاء 

)%(استراتيجيين

قية نسبة إنتاج محطات التن

والمعالجة من خالل 

%()شركاء استراتيجيين 

نسبة المحتوى المحلي في 

المشاريع الرأسمالية 

(%)والتشغيلية

االستدامة 

البيئية

حجم استهالك المياه 

الزراعية من لألغراض

متجددةالالمياه غير 

(مليار متر مكعب)

نسبة تغطية خدمات الصرف

الصحي للسكان
(%)

المياه سترجاعانسبة 

ف المدنية إلى شبكة الصر

(٪)الصحي 

إدارة 

التكاليف

الجودة
والتميز 

في خدمة 
العمالء 

استمرارية اإلمداد 

(%)

نسبة المياه الممتثلة 

بمعايير الجودة

)%(

نسبة إعادة استخدام مياه

 (%)الصرف الصحي
ي نسبة اآلبار الزراعية الت

 (%)ايتم قياس إنتاجه

نسبة الفاقد من المياه
(%)

نسبة المياه المعالجة 

ةالممتثلة بمعايير الجود

)%(

2030-األداء المستهدف 2016-األداء الحالي  2020-األداء المستهدف 

87100 921.27 3271233 2501043 34

58100 6860>75 65NA100 100NA100 100

196.5 74070 471770 355575 60070 30

23100 200100 523045 4030100 1004015> 25

ة حصة فاتورة المياه المدني

من المحفظة

)%(

تكلفة خدمة المياه 

والصرف الصحي

(3م/ لاير سعودي ) 

0.9<4 <411
يتم 

تحديده

يتم 

تحديده
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ملحة عامة عن املشروع واملنهجية املتبعة

تشخيص الوضع الراهن لقطاع املياه

االستراتيجية الوطنية للمياه

خطة التنفيذ

محتويات العرض

1

2

3

4

5

افقة على االستراتيجية وتوجيهات مجلس املو
الوزراء

منجزات6
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...بارباإلعتوقد حققت تقدما جدير اإلستراتيجيةباشرت الوزارة تنفيذ 

األعمال المستقبلية القريبة بعض المنجزات البرنامج #

.الموافقة على النظام الشامل للمياه•

.إصدار اللوائح التنفيذية للنظام الشامل•

هيئة الخبراءتم إعداد نظام المياه والرفع به للديوان الملكي، وهو في مراحلة األخيرة في. نظام المياه واللوائح التنظيمية 

إلدارة الموارد المائية

1

طرح كراسة الشروط والمواصفات الفنية لخطة العرض•

والطلب لمختلف األغراض وكراسة اإلشراف والتصميم 

.إلنشاء قاعدة البيانات المائية

 م2018اليوم في عام / ساعة16م لتصل الى 2016اليوم في عام / ساعة10.5زيادة متوسط ساعات ضخ المياه من.

فيزيادةدونيوم/3مماليين5منأكثرإلىيوم/3ممليون4.3منالمالحةالمياهمنالتحليةالعامةالمؤسسةإنتاجزيادة

.والتشغيليةالرأسماليةالمصاريف

االنتهاء من الدراسات التفصيلية لتقييم موارد المياه في الطبقات الحاملة للمياه.

 دراسة لتخطيط وإمداد المياه لعدد من مدن ومحافظات ومراكز المملكة( 150)إتمام أكثر من.

 مليار( 1.1)سد سطحي بسعة تخزينية تبلغ ( 600)االنتهاء من دراسة واختيار مواقع.

إدارة الموارد المائية

2

.³ألف م170خزاناً بسعة 16طرح إنشاء • إنشاء اإلدارة العامة لمركز إدارة المياه والتحكم بديوان الوزارة.

 مليون متر مكعب من سعات الخزن االستراتيجي في مختلف مناطق المملكة2.2إضافة.

جاهزية القطاع إلدارة حاالت 

الطوارئ

3

.تدشين العمل على إنشاء قاعدة البيانات المائية•

.ثعالية للمركز الوطني لألبحاانشاء مختبرات ذات جودة•

أولويات البحث العلميعلىوضع استراتيجية وخطة عمله مشتملتةالمركز الوطني لألبحاث والدراسات المائيةتفعيل.

 دورة لبناء القدرات12تصميم برنامج تدريبي من.

البحث والتطوير

وبناء القدرات 

4

.Onlineدراسة تركيب أجهزة مراقبة •

.العمل على مشروع المخطط الوطني الشامل•

 م2030إعداد تقرير بالمشاريع لتغطية خدمات المياه حتى عام.

طرح مشروع لتقدير حجم الفاقد من المياه في نظام الربط.

 م2016مقارنة بعام (  1.017.966) إلى % 53م 2018زيادة عدد العدادات الذكية في عام.

 م2018في عام % 76م إلى 2016لعام % 20ارتفاع نسبة الفواتير المصدرة من.

كفاءة سلسلة اإلمداد وجودة 

الخدمة

5

استكمال الدليل األول لتقديم خدمات المياه والصرف •

.الصحي

.توظيف وتدريب وتأهيل موظفين مختصين•

المزدوجواإلنتاجالكهرباءتنظيمهيئةواحتياجاتالمياهخدماتلتنظيمطريقخارطةلرسم(1):عالميةخبرةبيوتمعالتعاقد.

.المياهومواصفاتمعاييرإلعداد(3).التعرفةلدراسة(2) اللوائح التنظيمية لخدمات المياه

6

.القانونيةإطالق األعمال لمشروع مسار الشؤون•

.ترسية لمشروع التقييم الفني وإدارة األصول•

االستراتيجي، والقانوني، والمالي، والموارد البشريةالتعاقد مع االستشاري.

إعداد نطاق العمل لمشروع الشؤون الفنية والتقييم الفني.
إعادة هيكلة المؤسسة العامة 

لتحلية المياه المالحة

7

.من حديثي التخرجتأهيل موظفي جدد•

.وضع نظام لتقييم أداء الموظفين وبرامج تطويرية•

بنظام البناء والتشغيل والتملكاعتماد محطتين بشراكة القطاع الخاص لمعالجة مياه الصرف الصحي.

إنهاء هيكل الشركة التنظيمي وتطوير نظام المنافع والمكافآت.

اشراك القطاع الخاص في 

اإلنتاج ومعالجة مياه الصرف

8

.استكمال طرح عقود اإلدارة والتشغيل•

.استكمال طرح عقود محطات الصرف الصحي•

 تجمعات مناطق6والصيانة لـمن عقود اإلدارة والتشغيل% 25طرح.

 عقود لمحطات الصرف الصحي للقطاع الخاص3طرح.

إعادة هيكلة التوزيع واشراك 

القطاع الخاص

9

.ممارسات الريطرح مشروع دراسة تحسين•

.إنشاء مكتب التحول االستراتيجي•

المؤسسة العامة للريإعادة هيكلة.

إنجاز مبادرة تحديد المهام ووضع االستراتيجية.

إعادة هيكلة المؤسسة العامة 

للري وتحسين الري

10
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