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 قائمة بالجداول واألشكال

 
 
 

 لمحة عن الدراسة: الفصل األول
 S-1-2 جدول الدراسة والمراحل1- 1جدول 
 S-1-3)وزارة المياه والكهرباء(رة  أعضاء لجنة التوجيه واإلدا2- 1جدول 
 S-1-3 أعضاء هيئة الموظفين النظراء لكل منطقة3- 1جدول

 JICAS-1-4 عضو طاقم دراسة 4- 1جدول
 S-1-3 تنظيم الدراسة1- 1الشكل 

 الوضع الراهن للمنطقة الخاضعة للدراسة: الفصل الثاني
2004وحتى1974 النمو السكاني في المناطق الخمسة من 1- 2الجدول  S-2-1 
هيكل تعريفة المياه المستخدمة لألغراض المحلية2- 2الجدول  S-2-3 
 S-2-4  إستراتيجية التطوير في الخطة الخمسية المحلية للتطوير السابعة والثامنة 3- 2الجدول
 S-2-15  الحاجة المتوقعة للمياه ونسبة النمو البشرية في آخر خطة التطوير4- 2الجدول
 S-2-16  مضمون قضايا قطاع المياه في المملكة العربية السعودية5- 2الجدول
 S-2-18  ملخص عن الوضع الراهن للقوانين واألنظمة في قطاع المياه6- 2الجدول
)األداء (2007 ، 2006 ، 2005 الميزانية الوطنية لألعوام 7- 2الجدول  S-2-22 

 MOWE S-2-23 الميزانية السنوية لـ8- 2الجدول
2004 وحتى 1974 النمو السكاني في المناطق الخمسة منذ 1- 2شكلال  S-2-4 

 S-2-5  جغرافية منطقة المشروع2- 2الشكل
 S-2-6  معدل هطول األمطار السنوي وتوزعه على المناطق3- 2الشكل
 S-2-7  الطبقات الصخرية المائية في منطقة المشروع4- 2الشكل 
ي منطقة المشروع  خريطة استخدام األرض ف5- 2الشكل   S-2-9 
 S-2-12  نسبة إشغال المياه المحالة والموارد األخرى لمياه الشرب6- 2الشكل 
 S-2-9  الوضع الراهن للبنى التأسيسية والتنظيمية المتعلقة بتطوير وإدارة الموارد المائية7- 2الشكل 
)نجازقيد اإل( البنية التأسيسية قصيرة األمد في قطاع المياه 8- 2الشكل  S-2-20 

 MOWE S-2-21 المخطط التنظيمي لـ9- 2الشكل
 S-2-22  المخطط التنظيمي لوزارة الزراعة10- 2الشكل 

 توقعات الحاجة إلى المياه:  الفصل الثالث
 S-3-1  االستهالك اليومي للمياه الصناعية لكل عام3- 3الجدول 
ه  الحالة األساسية لتوقعات الحاجة للميا2- 3الجدول   S-3-2 
 S-3-3  (%)2 نسبة النمو السكاني المستقبلية للحالة 3- 3الجدول 
 S-3-4  عدد العمال المتوقع4- 3الجدول 
)منطقة مكة المكرمة( إجمالي الحاجة للمياه 5- 3الجدول   S-3-4 
)منطقة الباحة ( إجمالي الحاجة للمياه 6- 3الجدول   S-3-4 
)منطقة عسير(اه  إجمالي الحاجة للمي7- 3الجدول   S-3-4 
)منطقة جازان( إجمالي الحاجة للمياه 8- 3الجدول   S-3-5 
)منطقة نجران( إجمالي الحاجة للمياه 9- 3الجدول   S-3-5 
 S-3-5  معايير اختيار التحليل الحساس10- 3الجدول

) 2035 و 2020( الحاجة للماء بحسب االختيار والمنطقة 11- 3الجدول 
:%)بةيوم،نس/3م1000(  

S-3-6 

)2035 و 2020( حسب المنطقة 6و1 الحاجة للماء وخيار 12- 3الجدول   S-3-7 
 S-3-9  توازن المياه في المناطق الخمسة 13- 3الجدول 
 في 2035 والمنطقة المزروعة المحسوبة عام2007 المنطقة المزروعة عام14- 3الجدول 

 الخمس مناطق
S-3-9 

 ية الكامنة الموارد المائ: الفصل الرابع
 S-4-3  ملخص عن توازن المياه1- 4الجدول 
 S-4-8  سعة مخزون الطبقة الصخرية المائية الضحل2- 4الجدول 
 S-4-3  موديل الحوض1- 4الشكل 
 S-4-5  التفريغ الشهري لألودية الرئيسية2- 4الشكل 
 S-4-6  االحتمال الغير متجاوز للتفريغ في األودية الرئيسية3- 4الشكل 
 S-4-7  المنحنى البياني لتوازن المياه في المنطقة4- 4الشكل
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 S-4-9  توزع الطبقة الصخرية المائية الضحلة وإعادة تعبئة المياه الجوفية5- 4الشكل
 استراتيجية، سياسة وخطة عمل المياه: الفصل الخامس

)مليون متر مكعب(ائية  وضع استخدام المياه بحسب الموارد المائية والقطاعات الم1- 5الجدول  S-5-1 
 S-5-2  االستخدام الحالي للمياه في قطاعات مياه المناطق الخمسة 2- 5الجدول 
 S-5-3  قضايا آل منطقة المستخلصة من اجتماع األطراف المعنية3- 5الجدول 
 2035 قدرة توريد المياه الواجب تطويرها من أجل الحاجة المحلية للمياه عام 4- 5الجدول 

)يوم/3 م1000سنة، / مليون متر مكعب(  
 
S-5-4 

 S-5-5  تقدير الموارد المائية المتجددة في منطقة مكةالمكرمة 5- 5الجدول  
 S-5-5  تقدير الموارد المائية المتجددة في منطقة الباحة6- 5الجدول 
 S-5-6  تقدير الموارد المائية المتجددة في منطقة عسير7- 5الجدول  
قدير الموارد المائية المتجددة في منطقة جازان ت8- 5الجدول    S-5-6 
)يوم/3م1000) (1( وتوريد المياه2035 التوازن بين الحاجة المحلية للمياه عام 9- 5الجدول    S-5-7 
 مليون متر مكعب( المياه السطحية والجوفية الكامنة لمخطط الحاجة والتوريد 10- 5الجدول  

)سنة/  
S-5-7 

وازن بين الحاجة للمياه الزراعية وتوريدها لكل منطقة  الت11- 5الجدول    S-5-8 
 نسبة تخفيض المساحة المزروعة في المناطق الخمسة والمساحة المزروعة 12- 5الجدول  

) 2007%: 100 (2035عام  S-5-9 
2035في عام ) 2007( المساحة المزروعة الحالية 13- 5الجدول    S-5-9 
ية المناطق الخمسة سياسة إستراتيج14- 5الجدول    S-5-13 
لمخطط تطوير الموارد المائية) أربعة مناطق( السدود وتوريد المياه 15- 5الجدول    S-5-14 
 السعر اإلفرادي للمياه المستخدم في تقدير الطريق الحيوي لمياه البحر األحمر 16- 5الجدول  

) إنتاج ، تطوير ، نقل(والبدائل   S-5-17 
لطريق الحيوي للبحر األحمر ومقارنة بدائله  إنتاج ا17- 5الجدول    

(MSR العملة(  S-5-17 
) مناطق5( الحاجة والتوريد في السنة المستهدفة والمخطط لها 18- 5الجدول    S-5-22  
 إمكانية استصالح مياه الصرف المستخدمة لألغراض المنزلية والصناعية 19- 5الجدول  

)يوم/3م(  S-5-24 
 S-5-24  في جازان2035 و2007 مقارنة المساحة المزروعة بين عامي 1- 5لشكل ا 
 S-5-11  ثالثة معايير وأعمال لتأمين الموارد المائية2- 5الشكل  
التي تصل المرافق " الطريق الحيوي لمياه البحر األحمر" الخريطة الرئيسية لـ 3- 5الشكل  

 S-5-16 بخطوط األنابيب
1- لمياه للمرافق في االختيار  توريد ا4- 5الشكل    S-5-20 
2-  توريد المياه للمرافق في االختيار 5- 5الشكل    S-5-21 
3-  توريد المياه للمرافق في االختيار 6- 5الشكل    S-5-22 

 لمحة عن خطة المياه الرئيسية: الفصل السادس
 S-6-1  الموارد المائية المستهدفة، طرق التطوير والمستخدمين1- 6الجدول  
 السد المستهدف لمخطط توريد المياه المستقبلي ومخطط الري المتعلق بثالثة 2- 6الجدول  

 مناطق
S-6-4 

 S-6-6  تطوير تفريغ السدود الرئيسية لثالثة مناطق3- 6الجدول 
2020 استخدام مياه الصرف المستصلحة عام4- 6الجدول    S-6-8 
لموجودة  آميات إنتاج المياه في المرافق ا5- 6الجدول   S-6-11 
 S-6-12  قدرة إنتاج المياه والكميات المخطط لتوريدها للسد قيد البناء والتخطيط- 6- 6الجدول  
 S-6-12  مرافق إنتاج المياه والطاقة اإلنتاجية 7- 6الجدول  
 S-6-13  مخطط إنتاج المياه في منطقة الباحة8- 6الجدول  
 S-6-15  عسير مخطط إنتاج المياه في منطقة9- 6الجدول  
 S-6-17  مخطط إنتاج المياه في منطقة جازان10- 6الجدول  
 LCD من انخفاض ال % 10 التأثير في العامل المالي بنسبة 1- 6الجدول   S-6-21 
 LCD  S-6-21  التأثير في العامل المالي في حالة استمرار المستوى الحالي ل 12- 6الجدول 
من انخفاض التسرب% 5لمالية بنسبة  التأثير في العوامل ا13- 6الجدول    S-6-22 
  S-6-31  حجم تطوير السد بالتوافق مع الطبقة الصخرية المائية14- 6الجدول  
 S-6-33  حجم السهل الطمبي على طول البحر األحمر15- 6الجدول  
 S-6-34  خسارة النقل والتفريغ الغير فعال للوادي في الحالة الطبيعية16- 6الجدول 
 35-6-2  خسارة النقل القصوى المقدرة المتعلقة بكل سد17- 6ل الجدو 
 S-6-36  مواصفات محطة المراقبة في الوادي 18- 6الجدول  
 S-6-36  مراقبة التفريغ في الوادي19- 6الجدول  
 S-6-45  أبعاد مرافق توريد المياه20- 6الجدول 
 S-6-46  أبعاد السدود 21- 6الجدول  
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)مليون ريال سعودي(البناء لكل فترة تنفيذ  آلفة 22- 6الجدول    S-6-48 
)سنة/مليون ريال سعودي( آلفة التشغيل والصيانة 23- 6الجدول    S-6-48 
 S-6-48  مخطط تنفيذ المرافق الرئيسية في مخطط المياه الرئيسية 24- 6الجدول  
 S-6-50  الشروط األساسية لعمليات التحليل االقتصادية والمالية25- 6الجدول  
 S-6-51  تقدير الوسيلة الموزونة لتعرفة المياه26- 6الجدول  
 S-6-52  تقدير آلفة المياه المحالة27- 6الجدول  
 S-6-52  أسس حساب الفائدة من المشروع 28- 6الجدول  
 S-6-52  ملخص عن آلفة المشروع 29- 6الجدول  
) ريال سعوديمليون( آلفة المشروع المالية واالقتصادية 30- 6الجدول    S-6-52 
 S-6-53  نتيجة التحليل االقتصادي31- 6الجدول  
 S-6-3  تطوير المياه السطحية بالسد الكبير1- 6الشكل  
 S-6-3.. تطوير المياه السطحية والجوفية بالتوافق مع الحاجة الكبيرة للطبقة الصخرية المائية2- 6الشكل  
عادة التعبئة تطوير المياه الجوفية بسدود إ3- 6الشكل    S-6-4 
 S-6-9  نظام معالجة مخلفات المجاري وإعادة تصنيعها 4- 6الشكل 
 S-6-10  اإلجراءات المتخذة ضد تداخل مخلفات المجاري المعالجة مع مياه البحر5- 6الشكل  
)2035- 2010( توقعات الحاجة للماء وإنتاجها في الباحة 6- 6الشكل    S-6-14 
)2035- 2010(جة للماء وإنتاجها في عسير  توقعات الحا7- 6الشكل    S-6-16 
)2035- 2010( توقعات الحاجة للماء وإنتاجها في جازان 8- 6الشكل   S-6-18 
 S-6-19  صورة إلدارة الموارد المائية 9- 6الشكل  
 S-6-30  إعادة تعبئة المياه من السد إلى الطبقة الصخرية المائية10- 6الشكل  
 S-6-32  تطوير السد بالتوافق مع الطبقة الصخرية المائية تنوع حجم11- 6الشكل  
)بتوازن الطقس( مثال عن خسائر النقل ومسافة التدفق 12- 6الشكل    S-6-33 
 S-6-34  العالقة بين الفاصل الزمني للتفريغ وإعادة تعبئة المياه الجوفية13- 6الشكل  
القياس ذوالنوع السلكيو ) األيسر( قياس المتر الحالي في الجسر 14- 6الشكل    

) األيمن(المتر الحالي   
S-6-37 

 S-6-37  تحسين نظام التدفق وزيادة خسائر النقل15- 6الشكل  
)الحالية( منظمات إدارة المياه 16- 6الشكل    S-6-40 
 S-6-47  منشآت توريد المياه في الباحة ، عسير وجازان 17- 6الشكل  
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 قائمة بالمختصرات

Abbreviation 
and Acronym 

English Arabic (عربي) 
Japanese  
(日本語) 

BCM Billion Cubic Meters 10 مليار متر مكعب 億立法メーター 
CBD Convention on Biological Diversity اتفاقية التنوع البيولوجي 生物多様性保全条約

C/P Counterpart النظير カウンターパート 
EIA Environment Impact Assessment البيئيتقييم األثر  環境アセスメント 
ER Effective Rainfall ةاألمطار الفعال  有効雨量 
ET Evapotranspiration التبخر 蒸発散 

FAO 
Food and Agriculture Organization, United 
Nations منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة 国連食料農業機関 

GIS Geographic Information System نظام المعلومات الجغرافية 地理情報システム 

GPS Global Positioning System نظام تحديد المواقع العالمي 
グローバル・ポジシ

ョニング・システム

GDP Gross Domestic Product االنتاج المحلي اإلجمالي 国内総生産 
GNI Gross National Income الدخل القومي اإلجمالي 国民総所得 
GSMO Grain Silos and Flour Mills Organization وب ومطاحن الدقيقصوامع الحب  サイロ・製粉公団 

GTZ 
Deutsche Gesellschaft fur Technical 
Zusammenarbeit GmbH الجمعية األلمانية للتعاون التقني المحدودة 

ドイツ技術協力公

社 

IC/R Inception Report نشاءإلتقرير ا  
インセプション・レ

ポート 
IEE Initial Environmental Examination الفحص البيئي األولي 初期環境調査 
IUCN World Conversion Union اتحاد التحويل العالمي 国際自然保護連合 
IWPP Independent Water and Power Project المياه المستقلة وطاقة المشروع 独立水道・発電事業

IWRP Integrated Water Resources Planning التخطيط المتكامل للموارد المائية 総合水資源計画 

JCCME Japan Cooperation Center for Middle East مرآز التعاون الياباني للشرق األوسط 
財団法人中東協力

センター 

JICA Japan International Cooperation Agency الوآالة اليابانية للتعاون الدولي 
独立行政法人国際

協力機構 

KSA Kingdom of Saudi Arabia المملكة العربية السعودية 
サウジアラビア王

国 
LCD Liter per Capita per Day رد يوميالتر للف  リッター/人/日 
MAW Ministry of Agriculture and Water وزارة الزراعة والمياه 水・農業省 

MEPA 
Meteorology and Environment Protection 
Administration ادارةاألرصاد الجوية و حماية البيئة 気象環境保護庁 

MCM Million Cubic Meters 100 مليون متر مكعب 万立法メーター

M/M Minutes of Meeting ملخص االجتماع 会議の議事録 
MMW Million Megawatt 100 مليون ميغاوات 万ワット 
NAS National Agriculture Strategy استراتيجية الزراعة الوطنية 国家農業戦略 
NGO Non-Governmental Organization  المنظمات غير الحكومية 民間公益団体 
NMS National Mining Strategy  الوطنية استراتيجية التعدين  国家鉱業戦略 
NSS National Spatial Strategy  استراتيجية العمران الوطنية 国家特別戦略 
NWC National Water Cooperation  التعاون الوطني للمياه 国家水会社 
MWS National Water Strategy االستراتيجية الوطنية للمياه 国家水戦略 
MOA Ministry of Agriculture وزارة الزراعة 農業省 
MOEP Ministry of Economy and Planning وزارة االقتصاد والتخطيط 国家経済計画省 
MOF Ministry of Finance وزارة المالية 財務省 
MOI Ministry of Interior وزارة الداخلية 内務省 
MOMRA Ministry of Municipal and Rural Affairs وزارة الشؤون البلدية والقروية 地方自治省 
MOWE Ministry of Water and Electricity وزارة المياه والكهرباء 水・電力省 
M/P Master Plan الخطة الرئيسية マスタープラン 
MSR Million Saudi Riyals 100 مليون ريال سعودي 万サウジリアル

NCWCD 
National Commission for Wildlife 
Conservation and Development ةاللجنة الوطنية لحماية و تطويرالحياة البري  

国立動物保護開発

協会 
NIA National Irrigation Authority السلطة الوطنية للري 国家灌漑局 
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Abbreviation 
and Acronym 

English Arabic (عربي) 
Japanese  
(日本語) 

PME 
Presidency of Meteorology and 
Environment Protection الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة 国家気象環境保護 

P/O Plan of Operation خطة عملية 
プラン オブ オペ

レーション 
PPP Public Private Partnership شراآة القطاعين العام والخاص 官民連携 

RWPC Renewable Water Production Corporation شرآة إنتاج المياه المتجددة 
再生可能水生産公

社 

REWLIP Red Sea Water Lifeline Project شريان الحياة للمياه البحر األحمر المشروع 
紅海水ライフライ

ン事業 

OJT On the Job Training التدريب المهني 研修 

SAGIA 
Governor Saudi Arabian General 
Investment Authority 

محافظ الهيئة العامة لالستثمار العربي 
 السعودي 

サウジアラビア総

合投資庁 

SAMA Saudi Arabian Monetary Agency مؤسسة النقد العربي السعودي 
サウジアラビア通

貨庁 

SAR Saudi Arabian Riyal الريال السعودي 
サウジアラビアリ

アル 
SCT Supreme Council for Tourism المجلس األعلى للسياحة 最高観光委員会 

SEA Strategic Environment Assessment التقييم البيئي االستراتيجي 
戦略的環境アセス

メント 
SGS Saudi Geological Survey هيئة المساحة الجيولوجية السعودية サウジ地質調査 

SOIETZ 
Saudi Organization for Industrial Estates 
and Technology Zone 

الهيئة السعودية للمدن الصناعية و للمنطقة 
 التكنولوجية

サウジ産業国家技

術団体 

SR Saudi Riyals الريال السعودي サウジリアル 
STP  Strategic Transformation Plan خطة التحول االستراتيجي 戦略的転換計画 
STP Sewerage Treatment Plant محطة معالجة الصرف الصحي 下水処理プラント 
S/W Scope of Works شغالنطاق األ  業務範囲 

SWAT Soil and Water Assessment Tool التربة والمياه أداة تقييم  
土壌水アセスメン

トツール 
SWCC Saline Water Conversion Corporation المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 海水淡水化公社 
UFW Unaccounted For Water مياه غير مسجلة 無収水 
UNDP United Nations Development Programme برنامج األمم المتحدة للتنمية 国連開発計画 

UN-ESCWA 
United Nations Economic and Social 
Commission for Western Asia 

اللجنة االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة 
 لغربي آسيا

国連西アジア経済

社会委員会 

WB The World Bank البنك الدولي 世界銀行 
WHO World Health Organizations منظمة الصحة العالمية لألمم المتحدة 世界保健機関 
WMO World Meteorological Organization المنظمة العالمية لألرصاد الجوية 世界気象機関 
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  الخالصة 

 
 
 

 الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
 المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودية

 
 

2010  يوليو– 2007 يونيو: مدة الدراسة   

وزارة الماء والكهرباء، المملكة العربية السعودية: الجهة المستفيدة  

 

الدراسة  الغرض من) 1(  

أهم القضايا لإلبقاء يعد من  الموارد المائية توفير أراضي المملكة العربية السعودية، لذلك فإن نطاق واسع منعلى القاحلة ق تمتد المناط
     التمدن والصناعة والسكانعدد سبب الزيادة الحالية في  ببشكل سريعد ادزت هاي الحاجة للمإنو. على حياة الناس والصناعات المحلية

. المياهشحمناسبة لمكافحة إجراءات  يتطلب اتخاذمما   

حيث يبلغ معدل األمطار ،  مقارنة بباقي مناطق المملكة العربية السعودية  غنية باألمطار من المملكةتعتبر المنطقة الجنوبية الغربية
ارد المائية الناتجة عن الموويمكن القول بأن .  في المناطق األخرىمم100 يقل معدل األمطار عن بينما مم  500 إلى 200السنوي من 

باطن  يترشح في آخر  قسمًاو) البحر األحمر( البحر في رةشابقسمًا منها يصب م بشكل آامل حتى اآلن نظرًا ألن لةستغغيرماألمطار
لسكان اعدد مشاريع تطوير الموارد المائية التي نفذت في المنطقة خالل السنوات األخيرة لمواآبة الزيادة السريعة في برغم  ،األرض

.لصناعةالتقدم في او  

 

خطة رئيسية حول تطوير وإدارة الموارد المائية وضع طلبت حكومة المملكة العربية السعودية من الحكومة اليابانية م  2000 وفي عام
ادًا على سياستها مياه السطحية والجوفية في المنطقة الجنوبية الغربية للمملكة العربية السعودية اعتملتطوير الالمتجددة وبشكل رئيسي 

 المائية مصادروزيادة التوريد المائي من ال) األحفورية(األساسية القائمة على حظر استخدام المياه من المصادر المائية الغير متجددة 
 ،ئيةالتعاون مع الحكومة اليابانية في قطاع الموارد الما في الحكومة السعودية رغبتها أبدت م،1999  من عامنوفمبرفي و. األخرى

بعثة أخرى لدراسة تكوين ب أتبعتهام  2000  عامابريلة في يدراس بعثة للتعاون الدولي اليابانيةالوآالة  أرسلت, استجابة لتلك الرغبةو
تطوير المصادر المائية المتجددة ضمن المنطقة الجنوبية  "من أجل وضع صيغة المشروع حول م  2000  من عام أآتوبرالمشروع في
." لمملكة العربية السعوديةالغربية في ا  

 

 ة المذآوردراسةطلبات والبنية التنظيمية لتنفيذ المتتفاصيل الم لبحث  2006  من عامديسمبرتم القيام بدراسة أولية في في هذا اإلطار، 
 تم الترآيزاألولية، خالل الدراسة و. م2007 يناير 8 آانون الثاني وحتى 12  الفترة منفيلدراسة لاألول طاقم ال تم إرسال ،من ثمو 

 فريقع بين رئيس  عقد اجتماو, ن الحكومتين السعودية واليابانيةمة ذالمنف لفرقالهيكلية لبنية الو , دراسةلل  المتكاملطاراإلعلى تحديد 
المتعلقة  عمال األإطار فيه التوصل إلى إتفاقيةالكهرباء تم المياه ووزير  مساعدو للتعاون الدولي للوآالة اليابانية الدراسة األولية

  .م2007يناير 21 في  التوقيع عليها والدراسة ب

  

 (2) أهداف الدراسة  

 المملكة العربية منالمنطقة الجنوبية الغربية  فيالموارد المائية  إدارة عمل لتطويرخطة  و إستراتيجية وضع  ولعامة السياسة اوضع -1
.السعودية

.خطة العملإعتمادًا على  للمناطق المختارة ةستمرملا خطة رئيسية للموارد المائية وضع -2

 . والكهرباءياهإلى موظفي وزارة المالمرتبطة بالدراسة نقل المهارات والتقنيات  -3
  

إستراتيجية وخطة عمل المياه في المناطق الخمسةو سياسة ) 3(  

ةسياسة وإستراتيجية المياه في المناطق الخمس 3.1  

سنةال للماء في حتياجالمائية المتجددة الكامنة واإل الفجوة بين الموارد تبار الوضع الراهن الستخدام المياه وخذ بعين االعاُأل بعد  
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(2) 

بعشرة بنود مصنفة في أربعة مجموعات  ةلخمسامناطق في ال تينشائعالالمياه  ةيواستراتيجمخطط لها، قد تم تعديل سياسة الة دفمستهال 
  :)1( رقم الجدولآما هو موضح ب

طوير الموارد المائيةتاستخدام و    •    

    • المائيةد الموارتخزين   

إدارة الموارد المائية    •    

     •  وضع التشريعات من أجل استخدام و إدارة وتطوير الموارد المائيةا 

   اإلستراتيجية المتبعة لكل سياسة مائيةبين يالجدول التالي

ا في المناطق الخمسة سياسة المياه وإستراتيجيته1الجدول  
 المحتويات  البنود

تطوير الموارد المائية إستخدام و ) 1(   

سياسة:  WPI استخدام المياه السطحية المتجددة بشكل فعال 

 .االستخدام الفعال للمياه السطحية المخزنة مع المياه الجوفية ومياه البحر المحالة  اإلستراتيجية

  بلديةلالمياه اإعطاء األولوية الستخدام. 

  مناسبتشكيل جهة تعاونية لتوزيع المياه السطحية بشكل.  

سياسة :  WP2 استخدام المياه الجوفية المتجددة بشكل قابل لالستمرار 

  الموارد المائية و حفظتحسين التوازن بين تطوير  اإلستراتيجية

 ود الجوفيةسدإعادة التعبئة والود تطوير المياه الجوفية بكفاءة من خالل االستفادة من سد 

  مناسبتشكيل جهة تعاونية لتوزيع المياه الجوفية بشكل.  

سياسة :  WP3 استخدام مياه البحر المحالة بشكل مناسب 

 . المياه المتجددةيساند الستخدام مياه البحر المحالة آمورد مائي ثابت مدروسةوضع خطة   اإلستراتيجية

 الصحي المعالجة مياه الصرف   الموارد المائية المتجددة وخذ بعين االعتباراُأل  معازنوضع خطة الستخدام مياه البحر المحالة بشكل متو  

سياسة :  WP4  ةالصحي المعالجتحسين استخدام مياه الصرف  

 .استخدامهاعند  المياه  نوعية جودةضمانلمعالجتها  محطات أخرى لوالصحي مياه الصرف لتخطيط وبناء محطات   اإلستراتيجية

 المياه الجوفية المتجددةاستخدام ولوية لالستخدامات الصناعية والزراعية بحيث يتم تخفيض إعطاء األ. 

 الزراعة   في المعالجةاستخدام المياهب  توعية القيام بحملة   

الحفاظ على الموارد المائية) 2(   

سياسة :  WP5 الحفاظ على المياه الجوفية 

 فساد جودتهاإ أو ها لجوفية للحيلولة دون استنزافمراقبة وإدارة وضع المياه ا  اإلستراتيجية

 المتبقية ومستوى المياهةتقوية نظام المراقبة المتعلق بوضع المياه الجوفية مثل حجم المياه المستخرج . 

  ةستخدمالمالفعلية لحالة المياه الجوفية فحص نظام التسجيل تحسين دقة.  

سياسة:  WP6  سطحية والجوفيةالمياه ال(الحفاظ على جودة المياه(  

 .حجم المخزون وجودة المياه مثلالتخزين  نظام مراقبة شروط  تطوير  اإلستراتيجية

 و غيرها نظام مراقبة حالة المياه الجوفية مثل جودة المياهتطوير . 

 و غيرها الصحي مياه الصرفالتخلص من   وللمخلفات  العشوائيرميالعدم  التشديد على.  

دارتها استخدام المياه وإ) 3(   

  للمياه المحليةفعال االستخدام الالتشجيع على WP7سياسة 

 .هايتعزيز النشاطات للحد من االستخدام العشوائي للم  اإلستراتيجية

 وتعزيز العمل على حمايتهاهابلحفاظ على المبا الوعي رفع .  

سياسة :  WP8 تحسين الوعي للحفاظ على المباه وتعزيز العمل على حمايتها 

راتيجيةاإلست   وإعادة استخدامها جمع المياه المستعملة في المصانع ومعالجتهاتحسين عملية . 

 والتوجه نحو صناعة غير مستهلكة للمياهة على المياه في المصانعظافحمعمال الألترويج ال  .  

سياسة:  WP9 الزراعة بشكل مناسب  فيتحسين استخدام المياه  

 . خالل إنتاج وسائل ري حديثة وإعادة تأهيل وسائل الري القديمة الري من نظم آفاءةرفع  اإلستراتيجية

 الحفاظ عليهاوم المياه نشر المعرفة بين المزارعين حول استخدا . 

 لمياه في مجال الزراعةحظراالسراف الغير مبرر في استخدام ا .  

   المائية، االستفادة منها وإدارتهاصادر لتطوير الم والقوانينتشريعاتالوضع ) 4( 

سياسة:  WP10 طر عمل تشريعية ومؤسساتية لتطوير وإدارة الموارد المائية بشكل فعال  ُأوضع  

استخدام المياه وإدارتها بشكل ) 3الحفاظ على الموارد المائية بشكل فعال، ) 2تطوير الموارد المائية المستمرة،  ) 1: طر عمل تشريعية ومؤسساتية من أجلتحضير ُأ  اإلستراتيجية
  . عالفودي 

 

  تطوير الموارد المائية-عملخطة  3.2 

. لتطوير الموارد المائية  (WP1, WP2, WP3)   تم اقتراح خطة عمل لسياسة وإستراتيجية المياه 
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(3) 

RWLP > مياه البحر األحمرل اةحيال خطمشروع<  

مكة ، الباحة،  ( من المملكة العربية السعوديةهو مشروع إلنتاج وتوزيع المياه المحلية على المدن الرئيسية في المنطقة الجنوبية الغربية
، )بعضها قيد اإلنجاز( سدود 10) 2،  "بما فيها محطتين جديدتين" تحلية محطات ) 1يتألف هذا المشروع من ،  )عسير، وجازان

  .آم1,300 بطول إجمالي حوالي ياهأنابيب مخطوط و

العامل ) 2 العامل االقتصادي لتأمين المياه بأقل تكلفة، و) 1: املين مهمين الدراسة بناًء على عفريق تم اقتراح هذا المشروع من قبل 
 القدرة اإلنتاجية النقاط التالية تبين. وأنظمة نقل جيدة للمياه مصادر مختلفة واسعة من اتالتقني لتأمين المياه الضرورية لمساح

   :لمشروعل

 
 ا   السدود  إنشاء عن طريق  ربعة مناطق في أ لمياه  ل  مصادر متجددة   تطوير سيتم أي ك  باستثناء منطقة نجران حيث ال توجد هن

 .هافيإلنشاء سدود خطة 

 يتم توسيع محطة الشقيق في منطقة عسيرس في منطقة مكة، آما عيبةيتم توسيع محطة الشس التحلية، اتبالنسبة لمحط. 

  ان الباحة و جازقتيى منطيتم التخطيط لبناء محطات تحلية جديدة لتوريد المياه إلاقتراح فريق الدراسة أن ..  

  ابيبأنبواسطة خطوط يتم نقل المياه بين المناطق آما اقتراح فريق الدراسة أن.  

 
>2035 في عام بالمياهلمناطق الخمسةإمداد انظام <  

  2035  في عام،منطقةبحسب آل (%) ها بالنسب المئوية امداد للمياه وخطة  المناطق الخمسةحاجة )2( رقم الجدول
)يوم/3م1000(توريد المياه  طقةنلما  الحاجة للمياه  

)يوم/3م1000(  
المياه الجوفية  مياه البحر المحالة المياه المتجددة المجموع

 األحفورية

 التوزان بين الحاجة

مداد اإلو  

2,278 2,278 170 2,108 0 0 
 مكةالمكرمة 

 )%100(  )%7,5(  )%92,5(    

135 135 35 100 0 0 
 الباحة

 )%100(  )25,9(%  )%74,1(    

648 648 255 327 66 0 
 عسير

 )%100(  )%39,4(  )%50,5(  )%10,1(   

436 436 219 217 0 0 
 جازان

 )%100(  )%50,3(  )%49,8(    

184 184 65 0 119 0 
 نجران

 )%100(  )%35,3(   )%64,7(   

 0 187 2,752 744 3,681 3,681 المجموع

:آما يلي  (WP4)    اقتراح خطة عمل لسياسة المياه وإستراتيجيتهاًا أيضتمقد 

>عالجةالمالصحي استخدام مياه الصرف <  

خدمة المياه العامة عن طريقة توريد ) منزلية آانت أو صناعية ( من الضروري فصل طرق توريد مياه الصرف الصحي المعالجة  
  .ألجل الحفاظ عليها

تفادي ، آما يجب  بشكل آمن )مثل الرواسب الوحلية و غيرها( من عملية المعالجةةناتج مياه الصرف الرواسب ةيجب أن تتم معالج
. ثانويأي تلوثحدوث   

بشكل آبير، إال أن غالبية لمعالجة ايعتبر القطاع الزراعي من القطاعات التي يمكن اإلستفادة فيها من مياه الصرف الصحي  
لذا فال بد من توعية المزارعين بضرورة استخدام هذا النوع من . ياه المعالجةالمزارعين يرفضون فكرة استبدال المياه الجوفية بالم

.المياه ألجل المساهمة في حل ندرة المياه الجوفية  
  الحفاظ على الموارد المائية–عمل  خطة 3.3

: المائية آما يليصادرتضمن تطوير المتوالتي   (WP5, WP6)   يجيتهاتم اقتراح خطة عمل حول سياسة المياه وإسترات
  > السدودبواسطةالحفاظ على المياه الجوفية <

عن طريق التحكم  لكذو  من الممكن الحفاظ على المياه الجوفية  فإنهلذا. انية الوديالطبقات الجوفية من خالل خزانات اليةذتغيتم إعادة 
. ةديواأل في خزونة الممياه السدود بتفريغ   

: من أجل رفع مستوى إعادة تعبئة المياه الجوفية، آخذين النقاط التالية بعين االعتبارودسيتم اقتراح طريقة تشغيل مثالية للسد  
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(4) 

 إلى البحر األحمر من أحواض الوادي غربي الدرع الساتر تقليل التفريغ الغير فعال . 

 ودية الواقعة األتقليل التفريغ الغير فعال إلى األماآن المنخفضة في المنطقة حيث يتم استخدام المياه الجوفية في أحواض 
 .الدرع العربيشرقي 

  ودتفريغ السدتغذية المياه الجوفية عن طريق التحكم في يمكن زيادة إعادة. 

  هعلى حدسد لكل  المناسبة عملية التفريغ تحديديجب. 

>خطة المراقبة<  

  هطول المطرمراقبة. 

  ةودياألفي تفريغ المراقبة. 

 مراقبة المياه الجوفية. 
دارة استخدام المياه إ– خطة العمل 3.4  

.وتتضمن إدارة استخدام المياه  (WP7, WP8, WP9) سياسة المياه وإستراتيجيتها ب متعلقةتم اقتراح خطة عمل   

  >توريد مياه المدن على الطلبإدارة <

 ةمقدمة حول التسعير. 

 تسليط الضوء على توفير المياه والحفاظ عليها. 
>راعية لمياه االستخدامات الزاتاجتيحاإلإدارة <  

 ليصاتحويل المح. 

 توفير المياه. 
للوائح والقوانين المنظمة اضبط – خطة العمل 3.5  

. المنظمة اللوائح والقوانينوتتضمن تعديل  (WP10)   سياسة المياه وإستراتيجيتهال  المقترحةعملال خطة إن

 مقدمة حول إدارة الموارد المائية المتكاملة. 

  القطاعاتالمشارآة بالمعلومات وتعديلها بين. 

 إدارة مرافق ومنظمات الموارد المائية. 

 تنظيم استخدام المياه في القطاعات الزراعية. 

 والكهرباءهاي وزارة المبناء قدرات . 

  لثالث  للمناطق ا خطة العمل4

  تطوير الموارد المائية4.1

 الموارد المائية المتجددة )1(

المنطقة في )  المياه السطحية والمياه الجوفية الضحلة (ئية المتجددة الطرق المقترحة أدناه فعالة لتطوير الموارد الماتعتبر 
.المدروسة  

 تطوير المياه السطحية بواسطة السدود الكبيرة

إلى  على نطاق واسع انات والخزود، يتم تطوير المياه السطحية بواسطة السد على مر السنين لمياهطويل األمد لمن أجل استخدام 
.ستهالكمناطق اإلمن ثم نقلها إلى جم التفريغ السنوي و ثالثة أضعاف حضعفي أو  

 تنمية المياه السطحية والجوفية بواسطة السدود الكبيرة والمياه الجوفية األحفورية

 المياه السطحية وتخزينها في غذية أو في حال عدم وجود نظام تدفق سنوي جيد في موقع السد، يتم إعادة تةصغيرال ود السدفي حالة
لهذا خنادق البار واآل ، يتم توفيرالتغذية زيادة حجم إعادة ومن أجل . هاتطويرالمياه الممكن  ةآميلزيادة األحفورية ياه الجوفية لم اطبقة

. الغرض  

 تنمية المياه الجوفية عبر سدود إعادة التغذية

. من خالل تغيير نمط التدفق الطبقات الوديانية فيزيادة حجم إعادة التغذيةمن أجل  وسائل التفريغ الطبيعية  تغذيةيتم بناء سدود إعادة  
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(5) 

 

ة من السدود الرئيسية في المناطق الثالثالضخ تنمية: ) 3(رقم جدول   
1 *   97  %التطوير المضمون التدفق السنوي  موقع الوادي اسم السد  2 *    95  %التطوير المضمون 

مليون (
)سنة/3م  

 حجم التخزين
) 3مليون م(  

بل الحجم القا
 للتفريغ من المياه

  ةطورالم

)سنة/3ممليون (

المياه حجم 
 ةرالمطو

)يوم/3م1000(

نسبة التطوير 
*3     (a) 

الحجم القابل 
للتفريغ من المياه 

 المطورة 

)سنة/3مليون م(  

حجم المياه 
المطورة 

)يوم/3م1000(  

نسبة التطوير 
*3     (a) 

)صحراء(شرق  عردة   15,2 68,0 6,7 18 44%  7,5 21 %49  

)صحراء(شرق الملك فهد  69,1 325,0 55,3 152 80%  57,3 157 %83  

)صحراء(شرق  تباله  12,3 68,4 3,6 10 29%  3,8 11 %31  

)صحراء(شرق  رنيه  99,6 219,8 32,9 90 33%  37,9 104 %38  

)صحراء(شرق  حرجاب  16,8 4,6 3,4 9 20%  4,4 12 %26  

%30 65 23,7 51,0 78,9)البحر األحمر(غرب  جازان  25,2 69 %32  

)البحر األحمر(غرب  بيش  104,6 193,6 73,2 201 70%  90,0 247 %86  

)البحر األحمر(غرب  ضمد  61,5 55,5 24,0 66 39%  25,8 71 %42  

)البحر األحمر(غرب  حلي  122,3 249,9 97,8 268 80%  104,0 285 %85  

)البحر األحمر(غرب  قنونة  21,3 79,2 6,4 18 30%  7,4 20 %35  

)البحر األحمر(غرب  يبا  81,3 80,9 24,4 67 30%  26,0 71 %32  

%51 964 351,4 1,395,9 682,9 المجموع  389,3 1,068 %57  

)صحراء(شرق المجموع  213,0 685,8 101,9 279 48%  110,9 305 %52  

%53 685 249,5 710,1 469,9)البحر األحمر(غرب المجموع  278,4 763 %59  

  من حجم 50% = 95%التطوير المضمون  : 2 * سنوات،10 آل  من حجم التطوير وهو غير آافي مرًة30% = 97 %التطوير المضمون: 1)  *ظةمالح(

.التدفق السنوي/ حجم التطوير =   (a)   نسبة التطوير: 3*  سنوات،10التطوير وهو غير آافي مرًة آل 

 
: التحلية) 2(  

ع تحلية مياه البحر من االستمرار يراال مفرلمشالموارد المائية الكامنة المفصلة في هذه الدراسة، من خالل توقعات الحاجة للمياه و
 تحت بحرمياه المؤسسة العامة لتحيلة  ال تنفيذ مشاريعسيتمو .والتوسع وذلك من أجل سد الحاجة من المياه المحلية والمياه الصناعية

 : التالية بعين االعتبارإشراف وزارة المياه والكهرباء مع أخذ النقاط
 مقارنة الالزمة المياه اتتشكل مياه البحر المحالة موردًا مائيًا ثابتًا وموثوقًا من أجل تأمين آمي: ا والمعتمد عليهة الثابتة المائيصادرالم .  

  إال أنها ال تزالإلى ثلث أو ربع التكلفة،كلفة إنتاج مياه البحر المحالة بفضل التقدم التقني تعلى الرغم من انخفاض : فة اإلنتاج العاليةكلت .  .الجافةسنوية الحادة لمناخ المناطق التي تتأثر بالتقلبات الو مع الموارد المائية المتجددة 
 ريال 2,40 فإن التكلفة قدرت بحوالي 2008في عام الصادر  مؤسسة العامة لتحيلة المياه المالحةلبحسب التقرير السنوي ل( مرتفعة 
حيث أنه من الواضح أن معدل فائدة رأسمال استثمار إنشاء السدود يبلغ . مقارنًة مع آلفة إنتاج المياه المتجددة بواسطة السدود )3م/سعودي

المياه من  مكان استهالك  ببعد تزدادهابما أن مياه البحر المحالة يتم إنتاجها بالقرب من البحر، فإن تكلفة نقل: الحد األدنى لنقل المياه .  . سنويًا8%
. 3م/  ريال سعودي5,18شقيق إلى الباحة هي الالمياه من محطة نقل على سبيل المثال، بحسب التقرير المذآور أعاله، فإن آلفة . البحر

ن متكون أقرب ما يمكن لمنطقة االستهالك بحيث  ئهاالتخطيط لبناأن يؤخذ بعين اإلعتبار موقع أية محطة جديدة عند  البديهي لذلك فإنه من
.كلفة نقل المياهتلتقليل من أجل ا  

 
  : الصحي المعالجةاستخدام مياه الصرف ) 3(

 ةجدًا وقليل ةصناعية محدود وأ بلديةمياه آ هااستخدامها، نجد أن االستفادة منإعادة  من أجل عالجة مياه الصرف الممعالجة تقنيةبالنظر إلى 
 الباحة و عسير، تصل تيفي منطقف. آبير جدًابشكل  لألغراض الزراعية هافادة مناالستعلى العكس منه في الزراعة حيث يتم  بشكل ملحوظ

  الصحي المعالجةمياه الصرفنسبة ( في منطقة عسير 25 %الباحة ومنطقة  في 21%في الزراعة إلى المعالجة نسبة استخدام المياه 
 شكل ستالصحي المعالجة أن مياه الصرف مما يشير بشكل واضح. ) الزراعية في المنطقةحتياجاتإجمالي اال/ المتوفرة لالستخدام الزراعي 

  .  الزراعية الباحة وعسيرتيطقألغراض الزراعية في من ليمكن اإلعتماد عليه ًامائي ًامورد
 

  > لالستخدامات المحلية والصناعية المعالجة االستفادة من المياهمزايا<

  إعتمادًا . 5%نسبة بنفس الة بلدي لمياه الاتاجتيح، فستنقص االلصحي المعالجةا بمياه الصرف بلدية من المياه ال5 %استبدلحال  في

كلفة ت(، فإن سعر المتر المكعب من مياه البحر المحالة 2008  التقرير السنوي لمؤسسة العامة لتحيلة المياه المالحة الصادر في عامعلى
 إزدياد في المياه للمدينة إمدادات و النقل فتيتكلآًال من ن بسبب أ  ريال سعودي8,0إلى  3,5 إزداد من) كلفة التوصيلتاإلنتاج مع 

 5% مليون ريال سعودي في حال إفتراض 67,8 إلى 2020 على سبيل المثال، سيصل نقص المعونة الحكومية السنوية في عام .مستمر
و اللتين من المفترض أن يتلقيا معونات ) يوم /3 م516,000(لكل من منطقتي الباحة وعسير) يوم/3 م25,800(آنسبة لزيادة اإلحتياج للمياه 

.  في تلك السنة)3م/ ريال سعودي7,2 = 90% ×3م/  ريال سعودي8,0 (90% تعادلالحكومية   
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> المعالجة لألغراض الزراعيةالصحي إعادة تصنيع مياه الصرف <  
لذا، من ). 20%تصل إلى ( منطقتي الباحة وعسير إن نسبة إعادة تصنيع مياه الصرف المستصلحة لالستخدامات الزراعية عالية في

" النظام الموزع الخاص بمعالجة مياه الصرف وإعادة تصنيعها"أجل ترويج فكرة استخدام مياه الصرف المستصلحة، يوصى بإتباع 
.نمنطقتيآلتا الفي "  النظام المكثف "أآثر من   

> المعالجة الصحي إعادة التعبئة الصناعية بمياه الصرف طبيقاقتراح ت<  
لذ لك ، بشكلٍِِ فُعالناعية طص االغذية زيادة مستوى المياه الجوفية بواسطة إعادة التيمكنمن أجل الحد من التطفل على مياه البحر، 
يمكن تطبيق هذه الطريقة باستخدام مياه الصرف . التغذية االصطناعية مائي إلعادة مصدرينصح باستخدام مياه الصرف المعالجة آ

والتي تستخدم فيها مياه البحر المحالة  الجزء الجنوبي من مدينة جازان طبق ذلك في أن يويمكن.  من مدينة جازانناتجةجة الالمعال
  . جدًابكميات آبيرة

 
  المياهإمدادات 4.2

منطقة الباحة) 1(  
  خطة إنتاج المياه في منطقة الباحة )4(رقم الجدول 

2010-2000 المورد المائي  2010-2015  2015-2020  2020-2025  2025-2030  2030-2035  
)يوم/3م(الموجود - 1  29,000 59,00019,00019,000 19,000 19,000 

 19,000 19,000 19,00019,00019,000 19,000  المياه المتجددة1.1
سد الباحة  (B) 5,000 
سد العقيق   (B) 4,000 

راد سد وادي ث  (B) 5,000 
14,00014,00014,000 14,000 14,000 

لوة قبئر   (B) 2,000 
 1,000 (B) المخواةبئر  
بئر العقيق   (B) 1,000 

5,0005,0005,000 5,000 5,000 

آبار أخرى   (B) 1,000    
 0 0 40,00000 10,000  التحلية1.2

شعيبة محطة تحلية ال  (M) 10,000 40,00000 0 0 
)يوم/3م(جديد - 2  - 51,00091,00091,000 116,000 116,000 

 16,000 16,000 51,00016,00016,000   المياه المتجددة2,1
لةسد ني  (B) - 
سد قلوة   (B) - 

11,00011,00011,000 11,000 11,000 

سد الجنابين   (B) - 5,0005,0005,000 5,000 5,000 
سد حلي   (M) - 35,00000 0 0 
 100,000 100,000 075,00075,000   التحلية2.2

محطة تحلية دوقة   (M) - -75,00075,000 100,000 100,000 
 135,000 135,000 110,000110,000110,000 29,000 المجموع

)يوم/3م(الحاجة للماء   51,000 68,00083,00097,000 135,000 135,000 

 (B) (M) :منطقة الباحة،   :ةمنطقة مك) مالحظة (  
  

منطقة عسير) 2(  

  خطة إنتاج المياه في منطقة عسير )5(الجدول رقم 

2010-2000 المورد المائي  2010-2015  2015-2020  2020-2025  2025-2030  2030-2035  

)يوم/3م(الموجود - 1  122,000 122,000122,000122,000 122,000 122,000 

 40,000 40,000 40,00040,00040,000 40,000  المياه المتجددة1.1

 40,000 40,000 40,00040,00040,000 40,000 سد الملك فهد

 82,000 82,000 82,00082,00082,000 82,000 اآلبار الموجودة

 82,000 82,000 82,00082,00082,000 82,000  التحلية1.2

 245,000375,000482,000 557,000 557,000  (J)محطة تحلية الشقيق 

)يوم/3م(د جدي- 2   70,000200,000200,000 200,000 200,000 

 25,000 25,000 25,00025,00025,000 -  المياه المتجددة2.1

سد بيش  (J) - 35,00070,00070,000 70,000 70,000 

سد حلي   (M) - 10,00010,00010,000 10,000 10,000 

بالةتسد   - 9,0009,000 9,000 9,000 

رجابه  - 68,00068,000 68,000 68,000 

هسد رني  - 18,00018,000 18,000 18,000 

نونة قسد   (M)  146,000146,000221,000 296,000 296,000 

 296,000 296,000 146,000146,000221,000 -  التحلية2.2

محطة تحلية الشقيق   (J)  29,00029,00061,000 61,000 61,000 

 61,000 61,000 29,00029,00061,000 -  التحلية2.3

 679,000 679,000 367,000497,000604,000 122,000  المتحجرةالوجيدمياه 

)يوم/3م(المجموع  - 3  295,000 361,000432,000495,000 571,000 648,000 

)يوم/3م(اج للماء تيحاال - 4  122,000 122,000122,000122,000 122,000 122,000 

(J) : طقة جازانمن ,  (M) :مكةمنطقة ) مالحظة(  
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(7) 

منطقة جازان) 3(  

  خطة إنتاج المياه في منطقة جازان )6( رقم الجدول

2010-2000 المورد المائي  2010-2015  2015-2020  2020-2025  2025-2030  2030-2035  

)يوم/3م(الموجود - 1  140,000 140,000140,000137,000 137,000 137,000 

تجددة المياه الم1.1  136,000 136,000136,000136,000 136,000 136,000 

 136,000 136,000 136,000136,000136,000 136,000 اآلبار الموجودة

 1,000 1,000 4,0004,0001,000 4,000  التحلية1.2

 0 0 3,0003,0000 3,000 محطة تحلية الشقيق

 1,000 1,000 1,0001,0001,000 1,000  محطة تحلية فرسان

)يوم/3م (ةجديد- 2  - 149,000193,000246,000 246,000 301,000 

 78,000 78,000 96,00078,00078,000 -  المياه المتجددة2.1

 33,000 33,000 33,00033,00033,000 - سد بيش

دسد ضم  - 36,00036,00036,000 36,000 36,000 

يصسد ق  - -9,0009,000 9,000 9,000 

 223,000 168,000 80,000115,000168,000 -  التحلية2.2

محطة تحلية الشقيق   - 72,00072,0000 0 0 

 8,000 8,000 8,0008,0008,000 - محطة تحلية فرسان

 215,000 160,000 35,000160,000- -  محطة تحلية صبيا

)يوم/3م(المجموع - 3  140,000 289,000333,000383,000 383,000 438,000 

)يوم/3م(الحاجة للماء - 4  203,000 238,000286,000329,000 379,000 436,000  

(N) (M) منطقة نجران,  (J) : منطقة مكة, :منطقة جازان : )مالحظة(  

 

  للمياهحتياج إدارة اال4.3

LCD    االقتراح المتعلق بتخفيض–مياه  الب  المدنإمدادت )1( 

  الخ...،ةض الدافقيحا، المرات، الجاليتالغساال(ياه المواآبة للعصر التعريف بوسائل توفير المتعزيز ( 

 مصانعال المياه في معدالت تكريرتحسين من أجل  ات المؤسسحث. 

 االمياه والتحفيز على توفيره الحث على المحافظة على. 

 التربية والتثقيفمن خاللأهمية توفير المياه بدراك تعزيز اإل . 

 

نسب التسربتخفيض االقتراح المتعلق بتحسين –مدن للمياه ال إمدادات) 2(  

  األنابيب الباليةشبكات تجديد. 

 المياه للمستخدمينإلمداداتالكمية الفعلية قياس  التدفق وتعداداستخدام  بواسطة  اإلمداد والتأآد من آميةالتدقيق  . 

 ائية الماتتسربال آشف اتالتعريف بتقني. 

 

  تياج للمياهحاالخطة المستقبلية للتحكم بال –  المياه في الزراعةاتاستخدام) 3(

 إدارة المياه للمزارعيناتدعم تقني . 

  توفير المياهبأساليبتثقيف المزارعين . 

 آبيرة من مياه الري إلى كميات المتطلبة ل الزراعية الحالية من العلف و غيرها من المحاصيل األخرىل يصا المحنقل
 . و غيرهااألشجار المثمرةلريها مثل الخضروات و ة من الماء قليلمحاصيل زراعية مستهلكة لكميات 

 

   التشغيل واإلدارة4.4

نظام إدارة المياه المتكامل ) 1(  
والذي لم يكن يدار بشكل فعال منذ زمن بعيد، ففي ) السطحية والجوفية(في الخطة الرئيسية، تم اقتراح النظام الذي يدير المياه المتجددة 

بإدارتها واإلشراف  هاي المفرعتب ا مكتقومي تالو بار واآلوده السطحية والجوفية تدار بشكل شخصي تقريبًا باستثناء السدالماضي آانت الميا
. والكهرباءهايالتي تحمل مسؤولية إدارة وخدمة  المياه المتجددة هي فقط وزارة الموجودة اوت الجهة الم فإنلذا. عليها  

  تعمل  الطبيعيةياهفي هذه الخطة الرئيسية، تم اقتراح خطة إلدارة المياه و تشييد منظمة جديد يطلق عليها اسم المؤسسة الوطنية لمصادر الم
  .مياهوزارة ال و بسلطة مفوضة إليها من  والمياه والكهرباءالزراعةوزارتي  بالتعاون مع آًال من ةآمرآز يقوم بإدارة استخدام المياه المتجدد
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(8) 

  المياه الجوفية بواسطة السدود تغذيةإعادة ) 2(

 تنمية المياه السطحية بواسطة السدود والمياه الجوفية األحفورية:

تطوير المياه السطحية بواسطة السدود فإن  لكلذ. كل سد بحسب نظام التدفق السنوي ومدى حجم المخزونل حجم التطوير تحديديتم 
.  جدًارورٌي ض أمرٌُ المياه الجوفيةو  

 

 وسائل زيادة إعادة تغذية المياه الجوفية

 المياه تغذيةمن أجل زيادة إعادة . منطقة للدراسة في انية الودي الطبقات المياه الجوفية بواسطة المياه السطحية من خاللتغذيةيتم إعادة 
 المياه الجوفية عن تغذيةزيادة إعادة أن يتم مكن ي .ديةواأل  مجاري على طولالتغذية إعادة ودالجوفية من المياه السطحية، يتم إنشاء سد

تخطيط ال قبل األودية منالجوفية تغذية الطبقات  خواص  دراسةفإنة يجب  لذلك. التغذية المنشأة إعادةودمن سدالمياه تفريغ  طريق
. التغذية إعادةودسدإلنشاء   

 

  البنية التنظيمية ونظام اإلدارة)3(

  >قترح تحسين التنظيمم<

 هيئة المياه ومجلس المياه

 هيئة المياه

ووآالة لها عالقة أمن آل وزارة  وممثل من الوزير تهاتتألف سلط. القرارإتخاذ  مستوى قوية السياسات ورفع لتهيئة هذه التؤسس
 مع لتنسيقتقوم با آذلك  للمياه وةلعام اات ووضع اإلستراتيجي بتحديد سياسة المياه البلدية الهيئةقوم هذهت .المدير العامإضافُة إلى بالمياه 

. التي لها عالقة بالمياهالوزارات والوآاالت   

)  أو أآثرمحافظتين التي تضم  (كبرىلمائية في المناطق الا صادر تطوير وإدارة المط بالموافقة على خط الهيئةعالوًة على ذلك، تقوم
. من خالل سلطة ومجلس المياهكبيرة الفي المدنأو   

  مجلس المياه

الوزارات والوآاالت آل من مرشحين  ين أآاديمياء، وخبرونائب للمدير العام لهيئة المياه الوزير، مساعديتألف مجلس المياه من 
لتقديم  المياه هيئة مع بالتشاورالمتبعة  المياه اتسياس تناقشهيئة استشارية كل يتش وظائف أعضاء المجلس هممن أ . بالمياهالمعنية

  . الخ...رير حكومية متعلقة بهاتقا إقتراحات و

 

(NNWRC) المؤسسة الوطنية لمصادر المياه الطبيعة 

بناًء على خطة التطوير الواسعة والهامة التي اعتمدت من قبل .  هذه المنظمة لتعزيز مشروع تطوير وإدارة المياه المتجددةيتم انشاء
ا الوزارات والوآاال ت المعنية باألمر و المطلوبة من قبل هيئة تشرف عليهتعهد المشاريع تقوم ب .ة ومجلس المياههيئ  والسياسة المحلية

.تتمتع بصالحيات من وزارة المياه والكهرباء لتنفيذ المشاريع تحت إشرافها  

 تشغيل وصيانة أحواض المياه الجوفية  وإدارة عمليات تشغيل وصيانة السدود على نطاق واسعبالتحكم الكامل ب بشكل خاص تقوم
.  المياهإمدادشبكات في الرئيسية من مصادرها  الطبيعية ياهمال بضخالتحكم إضافًة إلى يسية، الرئ  

:ما يليفي  امهامهتتلخص   

 ألخ..ع خدمات المياهبرا إلى مشإمدادها المياه المتجددة وضخ. 

  وصيانة المرافق مراقبة  و المخزون المائي أومراقبة الفيضاناتآ(متوسطة و الكبيرة المراقبة وصيانة السدود.( 

  أو مراقبة المرافق , ضخها عمليات األحفورية و المياه الجوفيةإدارة آ(مراقبة وصيانة أحواض المياه الجوفية الرئيسية
 . المياه الناتجة عنهابيعإدارة  و) المياه المنتجةمراقبة نوعيةوصيانتها و أيضًا 

  المياه ضخالمتوسطة ومرافق و) ينية عاليةزالمتمتعة بقدرة تخ(لسدود الكبيرة مراقبة ابناء وتخطيط و تصميم و إدارة 
 .قبل وزارة المياه و الكهرباءالجوفية من قبل لجنة تحدد من 

  حصاد األمطار(  وتخزينهامياه األمطاراستخدام التشجيع على نشر.(  
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(9) 

  >نظام التحسين للمنظمات الموجودة<

 المكتب الرئيسي لوزارة المياه والكهرباء

 إدارة المنظمات الثانوية  و إدارة المياهات لتنفيذ مخططياهة ومجلس المهيئمد المكتب الرئيسي على اتجاهات سياسة المياه من قبل يعت
.كبيرةالمرافق الوالتخطيط إلدارة بناء الصحي  الصرف  شبكات المياه وتنفيذ مشاريع مياهأشغالوتوجيه المتعلقة بها   

المتعلقة باستغالل على نطاق المناطق والمحافظات و الهامةمشاريع اللتوافق بين المنظمات المتعلقة بوعالوة على ذلك يجب أن يتم ا
  . موارد المياه

 

>المديرية العامة للمياه في المنطقة<  

لطتها باستثناءلمياه ضمن نطاق ساإمداد شبكات إدارة  المياه ونقلها وضخ بتشغيل وصيانة وسائل تهاتقوم آل مديرية عامة للمياه في منطق  
آما تقوم بتنفيذ مشاريع ,  والمرافق الخاضعة لسيطرة شرآة المياه الوطنيةالمؤسسة الوطنية لمصادر المياه الطبيعةالمدن التي تدار من قبل 

ًة على ذلك تأخذ عالو. لمرافق الصغيرةا باستثناء المدن الكبيرة و بتخطيط التصاميم وإدارة بناء تهاإمدادت المياه والصرف الصحي في منطق
   .على عاتقها مسؤولية إنجاز التعديالت المالئمة على مشاريع استثمار المصادر المائية المخصصة لمنطقتها

 

(SWCC) المؤسسة الوطنية لتحلية المياه المالحة  
  وتطورتمارس أشغالها .ه والكهرباءايها ومشاريع توليد الطاقة تحت إشراف وزارة المإمدادمشاريع إنتاج المياه المحالة وبهي هيئة تتعهد 

. بنجاح مستمرهامشاريع  
 

(NWC)الشرآة الوطنية للمياه 
حتى هذه . 2008 التي تعمل منذ عامو  المياه ومشاريع الصرف الصحي لشبكات المدن الكبيرة إمدادوهي منظمة تنفيذية لمشاريع 

تب امن قبل المكمدارة  المياه المتعهدة  إمدادمشاريعأن بالرغم من . دةع في مدينتي مكة وجيرا الوطنية للمياه بمششرآةاللحظة، تقوم ال
 التي سوف تتوسع مسؤولياتها لتشمل الوطنية للمياه شرآةإلى الاإلدارة   هذهيتم تحويلوف سفإنة الكهرباء و  المياه لوزارةةالمحلي

من المقترح أن يتم أنه إال الجوفية هتم بشكل رئيسي بالمياه ت تطوير المصادر المائيةدراسة على الرغم من أن ، المدن الرئيسية مستقبًال
أن تقوم الشرآة الوطنية و المؤسسة الوطنية لمصادر المياه الطبيعةتحويل القسم المتعلق بإدارة مشروع تطوير الموارد المائية إلى 

  .بشكل خاص للمياه بتنفيذ مشاريع إمداد المياه ومشاريع مياه الصرف الصحي في المدن الكبيرة
 
  

  >تأسيس قسم إدارة المياه الزراعية والجمعية التعاونية الزراعية<

 قسم إدارة المياه الزراعية (منظمة داخلية ضمن المديريات العامة للزراعة في المنطقة)

المزارعين ومستخدمي أحواض  إدارة استخدام المياه الزراعية والتنسيق بين شغالمنظمة لتنفيذ أب يتمثلقسم إدارة المياه الزراعية إن 
. المياه اآلخرين  

 

>الجمعية التعاونية الزراعية<  

ترويجها  و  تطوير التقنيات الزراعية و تعميمإضافة إلى ،هابيعوإدارة غرض إنتاج المنتجات الزراعية بتأسست هذه المنظمة   

.للمزا رعين  

 

 نظام الدعم الحكومي

تها المالية اناعإ المنظمات الحكومية منح دعمها وتستطيع من خاللهالنظام الذي تطبيق   فإنه من المقترحآجزء من الدعم الحكومي، 
:ترويج المشاريع التاليةأيضًا تقوم من خالله بللمشاريع والنشاطات المشترآة بين المزارعين و  

 

  بما فيها تأسيس الجمعية التعاونية الزراعية(المشاريع المشترآة لتفعيل النشاط الزراعي.( 

 تستهدف   مشاريعإنشاءبالقيام إلى المحاصيل قليلة االستهالك للمياه، الزراعة ل يتحو(ستهالك المياه ال يةترشيدالمشاريع ال
 )الخ...لمياهااستهالك التقليل من 

 إدارة المياه الزراعية بشكل مشتركالقائمة على مشاريع ال . 
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(10) 

كلفة وخطة التنفيذت تقدير ال4.5  

  المياه إمدادقكلفة مرافتتقدير ) 1(

كلفة إنشاء تبالنسبة ل. الفرديةبالنسبة للمرافق المقترحة في الخطة الرئيسية، تم حساب تكاليف اإلنشاء بناًء على حجم اإلنشاء والتكلفة 
.رجابه وسد ه سد رنيكلفة اإلنشاء ما عداتكلفة من ت تم استثناء تقدير الالسدود،  

)مليون ريال سعودي(ترة تنفيذ كلفة اإلنشاء في آل فت ) 7(رقم الجدول   

2015-2010 المنــــاطق  2015-2020  2020-2025  2025-2030  2030-2035  المجموع 

 1,381 0 105029 1,247الباحة

 3,199 0 1,2843870 1,528عسير

 1,048  49175113 710جازان

 5,628 0 1,438562143 3,485المجموع

.2015 إلى سنة 2010خالل سنة الذي يرتفع بشكل عالي  و الصيانة ، وات البناءيتكاليف عمل) 8(ويبين الجدول   

)سنة/مليون ريال سعودي(كلفة التشغيل والصيانة ت )8( رقم الجدول  

2015-2010 المنــــاطق  2015-2020  2020-2025  2025-2030  2030-2035  المجموع 

 43 0 2600 17الباحة

 148 0 39117 81عسير

 187 0 124429 102جازان

 298 0 775536 130المجموع

 

برنامج التنفيذ ) 2(  

  خطة تنفيذ المرافق الرئيسية في خطة المياه الرئيسية )9( رقم الجدول

 المرافق
 اسم الموقع
 أو القسم

)3م103حجم الماء (مدة اإلنشاء   2010 2010-2015  2016-2020  2021-2025  2026-2030  2031-2035  مالحظات 

          الباحة 

)135 (2030-2015 دوقة الباحة   70 135 135 135   

)75 (2015-2010  دوقة- ليح  خط النقل      75  

)65 (2020-2015  العاليا–الباحة     65     

يبةعشمحطة   2005-2010-2015)40(  إعادة لمكة     0 40 
 التحلية

)96(2030-2020 محطة دوقة    75 75 10   

)19(2015-2010 الموجودة   19      

ليسد ح  2010-2015) 35(  إعادة لمكة     0 35  

نونة قسد   2010-2015) 30(  إعادة لمكة    0 30  

)38-0 (2020-2015-2010 سد ييبا  إعادة لمكة    0 38  

)5 (2015-2010 سد الجانبين   5      

ياه المتجددةالم  

لوةق ولةسد ني  2010-2015) 11(   11      

          عسير

)313 (2025-2010  الباحة–شقيق   82 238 238 313    

ك  البر-شقيق   2015-2020) 10(    10     

)40 (2020-2015  العليان–الباحة     40     

)19 (2025-2020 الباحة الجنوب     19    

)65 (2025-2020 الباحة العليان    65     

 خط النقل 

)65 (2025-2020  بيشة– العليان    65     

)313 (2025-2010 شقيق التحلية  82 238 238 313    

)32 (2025-2015  المياه المتحجرة   29 29 61    

)57 (2010-2005 الموجود  57       

)25 (2015-2010 بيش   25      

لي ح  2010-2015) 35(   35      

بالةت  2010-2015) 16(   16      

رجابه  2015-2020)9(    9     

 السد

)68 (2020-2015 رانيه    68     

          جازان 

UKAD خط النقل  )75 (2015-2010  متهاص    75      

)33 (2015-2010 بيش   33      

دضم  2010-2015) 36(  سد      36  

)9 (2015-2010 قسي    9     

)75 (2025-2010  يققشمحطة  ال تستخدم     75 75 3 
2025في  التحلية 

)206 (2039-2015   صبيامحطة    35 160 215   

 مالحظة: 1) مدة التنفيذ تظهر باأللوان. 2) األرقام تشير إلى الكمية اإلجمالية إلمداد المياه (آمية اإلنتاج) المستهدفة ضمن مدة التنفيذ.  



  دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودي  

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                                ة ودشرآة ياتشييو الهندسية المحد  
  شرآة سانيو لالستشارات

(11) 

  تقييم خطة المياه الرئيسية4.6

التقييم التقني) 1(  

 المعايير واألحكام ، باإلضافة إلى  و الدراسة بحسب البيانات التقنيةفريقخطة المياه الرئيسية للمناطق الثالث المقترحة من تم وضع 
. فنيًا على أنها مجديةهالذايمكن تقييم، اإلجراءات الموصوفة أدناه  

:التقييم االقتصادي والمالي) 2(  

 نتيجة التحليل المالي
B/C . 0,10هي % 6,5المقتطعة بـ      نسبة إعتمادًا على أن المياهإمدادتم التحليل المالي بتطبيق القيمة المالية للمياه على فائدة خطة  

فوق  مرات 10جب رفع تعرفة المياه حوالي لذلك فإنه من المتو.  التعرفة المنخفضة للمياهوهذه النتيجة هالسبب في الحصول على 
.كلفةتتغطية آامل اللالسعر الحالي   

 
 نتيجة التحليل االقتصادي

. تقريبًا7%و 6%بين يتراوح معيار نسبة الحسم في قطاع تطوير المياه  حيث أن %6,8بـ  IRR   تم حساب نسبة اإلعادة الداخلية
 المياه إمدادأن خطة بهذه النتيجة توضح .  المياه المقترحة على أنها مجدية من وجهة نظر اقتصاديةإمداد إذن يمكن تقييم خطة 

 تم تطبيق نسبة الحسم  في حالةحتىلن تفقد فعاليتها   سوفالتيو السطحية والجوفية  ولمياه المحالةا زج بينلمتتميز بصفة امقترحة ال
.عليها  

 
جتماعيةإبيئية  التقييم من وجهة نظر) 3(  

 التأثيرالسلبي على البيئة الطبيعية وبرامج تقليله 

 من المهم وآان محطات تحليةآذلك أنابيب وشبكات  ًا و سدودحديثة تتضمن مرافق عدةشاء  الدراسة إنفريقفي الخطة الرئيسية اقترح 
ه التأثيرات و تلخيصها في تناول تحليل هذهذه الدراسة إجراء مسح اجتماعي بيئي صحب   لذلك.معرفة تأثيرها على البيئة

بسبب عدم دقة المواقع و عدم توفر وذلك ر دقيقة  إلى أن بعض معلومات هذا التقرير قد تكون غييجب التنويهو . منفصلتقرير
مثل تلوث المياه المؤقت ، الضجيج واالهتزازات، الضرر بالحياة ( ظهر تأثيرات ومع ذلك فإنه من المتوقع أن ت. المخططات الالزمة
  ) ومحطات التحليةالسدود و شبكات األنابيب (المقترحة الجديدة المرافق  من إنشاء  سالبة)الخ...النباتية والحيوانية

.دنىاأل ه حدنتائجها إلى حجم فسهم في تخفيبشكل ي ات السلبيةالتأثيرهذه تنفيذ إجراءات تخفيف لذلك يتوجب األخذ بعين اإلعتبار   

 

 الخطط البديلة

 اعتمادًا على مفهوم التقييم البيئي االستراتيجي (SEA) : المخططات الثالث التاليةه يمكن تحديدفإن 

)بدون تنفيذ الخطة الرئيسية (ية الصفرلدراسيةا ةخطال:   A   الحالة

)مع تنفيذ الخطة الرئيسية (ة الرئيسيالخطة الدراسية:  B   الحالة

C ) المياه من محطات التحليةإمداداتزيادة  (الخطة البديلة:    الحالة

يكون تأثيرها على الطبيعة معدومًا و بذلك سوف تحافظ على الوضعسوف )  A   الحالة (طة الدراسية الصفرية الخوفيما يخص

. المياهإمدادات االجتماعية سوف يعزى إلى نقص يحدث للبيئةفأي تدهور قد , ةلبيئالحالي ل  

C مشكلةزيادةسوف يساهم في تلوث محلي مثل تلوث الهواء وبسبب تمن شأنه أن يف)    الحالة (الخطة البديلةوفي حال تنفيذ 

ء الصناعية المختلفة والتي تشكل فيها محطات التحلية جزمرافقتنتج من العزى إلى تأثيرات عديدة تي ت والةاالحتباس الحراري العالمي
  . ينبغي أن يؤخذ بعين اإلعتبارا

 

  جدوىفي مرحلة دراسة ال) EIA(تقييم اآلثار البيئية  

الناتجة من إنشاء المرافق  بالبيئة لمؤثرةال العوامفإن تقييم ) 2001(المشاريع لتنفيذ الخاصة  البيئية المقاييسوفقًا للقانون البيئي و
. في مرحلة إجراء دراسة الجدوى بهأمر هام يجب القيام) آالسدود و شبكات األنابيب ومحطات التحلية(المائية   

  .  لتجنب حدوثهاةو شاملُة لتقييم العوامل المؤثرة بالبيئة و آثارها المستقبلي  العربية السعودية أبحاثُا مكثفُةوينصح أن تقود المملكة

 

:توصيات ال4.7  

  للدراسةة الرئيسيةتنفيذ المشاريع المقترحة في الخط) 1(
  .الخ...وطنية إستراتيجية المياه ال و التطوير الوطني الخماسية آخطأولية استنادًا إلى خطط وبرامج هايملل ة الرئيسيةتم إعداد الخط



  دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودي  

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                                ة ودشرآة ياتشييو الهندسية المحد  
  شرآة سانيو لالستشارات

(12) 

 الباحة عسير  الثالثةمناطقإلمداد المياه البلدية و الزراعية الى الر التقليدية بشكل مالئم وذلك بهدف تطوير الموارد المائية التقليدية وغي
.  في هذه المناطق الثالثمواطنين للآريمة االقتصادي وتأمين حياة ولرخاء االجتماعي  امن أجل تحقيقوجازان   

) 2035( عام ةفي المناطق الثالث مستهدفها وإمدادياه على المطلب تعالج مسألة ال منطقية طًا خط للدراسةة الرئيسيةقترح الخطت
  منالمختلفة و النصائح راء اآلبخذ األة الرئيسي. ه على حدقطاع آل فيقتصادي اإلجتماعي إلطار ااإلاعتمادًا على زمني هدف آ
  . الرئيسيةةلخطللتحضير  في أثناء مرحلة االمعنيينختصين والم

 
ا ودو حدأ والًًقترح حل المدروسة ألنها ت في المناطقمواطنين للة وهامةمفيدتعتبر  هذه العملية ضمن ةد والُمعهايملل ة الرئيسيةإن الخط

.م مع الجدول الزمني التنفيذيءال بما يتةالمشاريع المقترح تنفيذبوصى يهذا ل،  لئية في الوقت الحالي وفي المستقبلقضايا المال  
 

ودالمياه من السدمدادت إ حجم صميمإعادة التأآيد على ضرورة ت) 2(  
بناًء على دراسة التوازن المائي ) لبوغوران، نعمان، هبغا، يبا وخ(قام فريق الدراسة بفحص مشاريع السدود الجديدة في خمسة أودية   

 غير مالئمة فريق الدراسة ووزارة المياه والكهرباء توصلوا إلى نتيجة أن هذه المشاريع بيد أن آًال منالتي نفذت ضمن هذه الدراسة 
التي أخذت بالتالي فإن جميع السدود ولوجية والطبوغرافية جيو- جديدة وذلك بحسب الظروف الهيدرولوجية، الهيدرومشاريع آللتنفيذ 

  . من قبل وزارة المياه والكهرباءئها مستقبًالنشا إلالمخططو  بناءقيد الالتي  هي السدود ة الرئيسيةالخطسة بعين االعتبار في درا
 
 قبللذلك فانه ينبغي .  من قبل وزارة المياه والكهرباءدروسة آل سد والمعند المياه  إمداداتاتميم آميا تصة الرئيسية الخطتدمستخا

بتأمينها آافية المفترض أن يقوم هذا السدالمصممة و آد فيما إذا آانت آمية المياه أتتأن وزارة المياه والكهرباء على  تشغيل أي سد  
الحاليين، وآذلك يتوجب على وزارة المياه المياه  مستخدمي أيضًا لتعويضاجات المائية المحلية والزراعية و آافية  االحتية لتغطي

.ةالجديدود لسددليًال لوالسدود الموجودة قواعد تشغيل  تشرح فيها  آتيباتعدوالكهرباء أن ت  
ا بالنقطتين جايكالدراسي لينصح الفريق   و الكهرباءزارة المياه والمنشودة منعمليات التحضير المذآورة أعاله و على التأآيدومن أجل 
:التاليتين  

 مياهال مزج عمليات ةفعاليادراك ) 2 اهطويرالممكن ت المياه المستديمة اتقيم آميتألبعاد لا ةثالثيال المحاآاة  نماذجتطبيق أنظمة) 1 
).الجوفيةالطبقات خزانات السدود وخزانات مياه (  
 

الصحي المعالجةإلعادة استخدام مياه الصرف الترويج ) 3(  
  من قبل وزارة المياهالصحي  مياه الصرف معالجة، يتم تنفيذ مشاريع ة الرئيسيةفي المدن الرئيسية للمناطق المستهدفة بالخط

3R عالجةالصحي الممياه الصرف  استخدام إلعادة من مبادئ ال  الثاني أتطبيق المبدقترح الخطة الرئيسية  هنا توالكهرباء، و  
 المستخدم األآبر لمياه تشكلقد مياه الري علمًا أن .  المياه المحلية ومياه الحدائق وآذلك مياه التبريد الصناعية ومياه الري لتحل محل

 همافي ةستخدملما المعالجةالصحي مياه الصرف آميات قدر ت عسير والباحة، تي منطق حيث أنه في آل منالمعالجةالصرف الصحي 
.يات مياه الري المستهلكة على الترتيبممن آ 25%و  20%الي بحو  

 
المياه يتم توزيع بحيث  في المناطق المرتفعة والجبلية  مياه الصرف الصحي المعالجةاستخدامح الفريق الدراسي أيضًا تعزيز رو يقت

  . تللك المناطقيتالءم مع طبوغرافيةفيها بشكل 
 

مياه  اآلبار بيةذتغعادة  فكرة إاستخدام الى الداخل بواسطة  تسرب مياه البحرمنعمشروع  و في منطقة جازان فانه ينصح بتطبيق
  مياهجراء دراسة جدوى على إ يوصى بمشروعال  هذاقبل البدء فيو لكن ,  المعالجة المشروحة سابقًا بالتفصيل الصحيالصرف

.في تلك المنطقة الصرف الصحي المعالجة  
  
ين ضمن خطة اإلمداد المائي تي تحلية إضافيتحطدراسة مستقبلية لم) 4(  

 المصادر المائية المعتمدة لهذاحيث أن  يستهدف المياه المحلية واالقتصادية ة الرئيسيةإن مخطط اإلمداد المائي المقترح ضمن الخط
. ومياه البحر المحالة األحفوريةالجوفية الجوفية المتجددة و غرض هي المياه السطحية وال  
   المؤسسة الوطنية لتحلية المياه م الجفاف الشديدة تصبح تحلية مياه البحر أآثر المصادر المائية نفعًا وفي الوقت الحاضر تقوفي أوقاتو

.توزيعها شبكة عيتوس ا االنتاجية وطاقتهتطويربالعمل على بتأمين المياه المحالة للمناطق الثالثة و المالحة  
 

 وخلصت إلى نتيجة أن  مستقبًالةبوطلمال ياهالمآميات  المائية المتجددة وحددت صادر مخزون المة الرئيسيةطوضحت دراسة الخ
.ةبوطلمالآميات المياه  المائية المتجددة غير آاف لتغطية آل صادر الممخزون  

 
المحلية  ياهالمميات  آتلبيةمن أجل  وذلك هالتوسع بإنتاجفي اباالستمرار المالحة  المؤسسة الوطنية لتحلية المياه ستقوم وبشكل مؤآد 

و المياه المتجددة عمليات الحصول مرات من  4أو  3تحلية المياه ال تزال أعلى بـ عمليات  تكلفة بما أنو ً. مستقبالةبوطلمال ةوالصناعي
استهالك المياه جديدة بالقرب من مناطق التحلية محطات ال بناء فإنه من المستحسن, للمستهلكين عالية جدًا هاتكلفة إيصالمع مالحظة أن 

  .ة وتكلفة نقل المياهفمسا لتقليل
في منطقة  اصبيعند والثانية في منطقة مكة عند الدوقة األولى ين ت تحلية جديديتحطمتشييد الخطة الرئيسية تقترح و بناء عليه فان 

.على آل منهما  جدوى يوصى باجراء دراسةتنفيذ هذين المشروعين قبل البدء فيلكن  .جازان  
 
 



  دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودي  

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                                ة ودشرآة ياتشييو الهندسية المحد  
  شرآة سانيو لالستشارات

(13) 

لمياه البلديةلاإلحتياجات إدارة ) 5(  
  تخفيض لشجيعيةجراءات التاإلفيما يخص إدارة الطلب على إمدادات المياه البلدية تقترح الخطة الرئيسية بعض 

) 2 ةف بأدوات التوفير المائية الحديثالتعري) 1 و الممكن تلخيصها في النقاط اآلتية    الواحد للفردًا يوميةكستهلمالياه الم آمية    
العام الوعي  ترقية) 4نع امصال في المياه كريرتحسين معدل إعادة تب لوائح الخاصةتجديد ال) 3 هامراجعة تسعيرة المياه ونظام جمع

. ميلتعلف و ايالتثقأهمية المحافظة على المياه وذلك عن طريق إلدراك   
 

 التخطيط لتجديد )1 نهااألنابيب مشبكة سرب في خطوط إلنقاص نسب التأخرى إجراءات  شجيع إتخاذتقترح الخطة الرئيسية توآذلك 
.لتسرب المائياالتعريف بتقنيات تشخيص ) 3  تحسين قياسات التدفق)2 خطوط األنابيب التالفة  

 
 المياه منمنع تكلفة أن  التهائية تبين بوضوحج ائاال أن النتإن اإلجراءات التي ذآرت أعاله تحتاج إلى استثمار مادي، على الرغم و

وعليه فان فريق جايكا , لحصول على نفس الكمية من المياهل ةالهدر ما تزال اقتصادية جدًا اذا ما قورنت بتكلفة بناء السدود المطلوب
    المائية تحكمتنفذ إجراءات البإدارة الطلب على المياه تطبق نظام  بأن ياهن المؤوشالمنظمات المعنية بآل نصح الدراسي ي

. LCD   -  استهالك الفرد من المياهسبةللتقليل من ن
 

مياه الريل اإلحتياجإدارة ) 6(  
 ة الرئيسيةالخطفي  والدراسة المتضمنة .عالجةمالصحي الصرف المتجددة ومياه ال هايمال هي موارد يالموارد المائية المخصصة للر

مياه ال وذلك باستخدام 2035 حتى عام  في منطقتي الباحة وعسير يمكن المحافظة عليه2007الزراعة في عام مستوى أظهرت بأن 
المناطق ضمن  زراعيًا ىولالمنطقة األ(جازان منطقة  وأن الزراعة في ,تينمنطقال تا في آلعالجةمالصحي ال مياه الصرفمتجددة وال

ئية المتجددة والمياه  الموارد المات فيهااستخدام حتى و لو  )2035 ( العامذلك  الحفاظ على مستواها في يمكنال)  في المملكةةالثالث
.معًا عالجةالم  

 
 إلى زراعة نوعية الحويل ت)2  الترويج لوسائل الري الحديثة)1 آما يليلمياه حتياج لبالنسبة لمنطقة جازان بالتحديد ينصح بإدارة اإل

  .عالجةمالصحي الصرف استخدام مياه التشجيع  )3"  335 "محاصيل ذات متطلبات مائية قليلة بناًء على قرار وزارة الزراعة رقم
 من شأنها أن تؤمن فرص استبدالها ببنى صناعيةفي منطقة جازان فانه ينصح بحلول للمشاآل الزراعية الى بالتالي إن لم يتم التوصل 

روع مشفمثًال في المستقبل يمكن استخدام , في حال توقفهم عن الزراعة بسبب شح المياه أو غيرها من األسبابلمزارعين عمل جديدة ل
من الهيكل الزراعي تحويل الباإلضافة إلى ذلك، عند تنفيذ . تقديم فرص عمل للمزارعين مستقبًال بعد انتهائه لمدينة جازان االقتصادية

لتأمين حياة آريمة لهم تتماشى الحجم الصغير ذوي  ين السياسية للمزارعاتخاذ االعتباراتضروري ال فانه منالهيكل الصناعي، الى 
  .السابقةالتقليدية مع حياتهم 

 
 NNWRC   مؤسسة الوطنية لمصادر المياه الطبيعية على إنشاء الـجدوىدراسة ) 7(

تطبيق إدارة فعالة اقتصادية ) 1 نهاخطة الرئيسية العديد من التوصيات منتائج الدراسة في ال تقترح , الكليةياهإدارة المبالنظر لمبادئ 
 حفوريةمياه الجوفية األأخيرًا الوعالجة مالصحي الصرف المياه و  مياه البحر المحالة  وتجددةمالمياه   آلها من المختلفةمصادرتجمع 

المائية ضمن آل منطقة عند الالزمة لإلمدادت  التسهيالت توفير  )3 بشكل مستقلآل منطقة  ضمن إدارة الموارد المائية الموجودة )2
آما هو الحال في  اتها المتوفرة إمدادو حتياج للمياه اإلبين المائي توازن في ال ع خللووقحالة حصول نقص مائي غير اعتيادي أو 

السنوية  لوالفص ذات أو ها الهاطلة أمطاراتبكميالحاد  التغير السنوي  فيها أو ذاتغير المتساوي للمياهال التوزيع ذات جافة الطقالمنا
  .ةتنوعالم

 
  ُا في  جوهري تلعب دورًا الطبيعيةهاي المصادرشرآة وطنية لآجديدة المنظمة هذه ال إنشاءتقترح الخطة الرئيسية 

   آذلك  و لمرافقهاالصيانةوالتشغيل القيام بأعمال والمتجددة  ياه المصادرمتنفيذ مشاريع تطوير تهدف الى و   المائيةصادرإدارة الم
  . ياألمرالمعنيةؤسسات المياه مبين آل ما التنسيق 

 
بين للشرآة المقترحة  المائية صادرإدارة المب المتعلقةأمور التفويض واألنشطة  بشكل تفصيلي ةسيوآذلك توضح الخطة الرئي

   . ذات الصلة و الوزارات األخرىفي مناطق المملكة ةاإلقليميها تبامكووالكهرباء   آوزارة المياه ة المائيؤونالمعنية بالشؤسسات لما
  متكاملةإدارةتحقيق   مؤآدًا أهميتها في على الشرآة المقترحة  جدوىجراء دراسةبالجايكا  يوصى الفريق الدراسيذلك ومن أجل   

. للمياه في منطقة المشروع  
  

RWLP   )خط حياة مياه البحر األحمر(تنفيذ مشروع  على جدوىدراسة ) 8(
  االقتصاديالجانب) 1 :جانبين مهمين وذلك بناًء على خط حياة مياه البحر األحمريقترح فريق الدراسة مشروع 

على نطاق واسع من مصادرو يفاآبشكل  المستهلكةطق ا في المنضروريةالمياه الآميات لجانب الفني لتأمين ا) 2  ذات آلفة أقللتأمين مياه 
  في جميع أنحاء  بشكل فعالمياهالنقل شبكى مكثف لأنبوبي م انظمع بعضها ضمن متصلة التي من المخطط لها ان تكون ومياه مختلفة لل 

.المملكة  
 

ستخدام آجمع و إفي   من ناحية حجمه ووظيفته الهامةمملكة العربية السعوديةالنوعه في من يعد األول هام جدًا ألنه هذا المشروع إن 
العمينصح فريق الدراسة لذلك .  المتجددة معًا ضمن نظام توزيعي متكامل يربط بين أربعة مناطق رئيسية مياه البحر المحالة والمياه من ال

  . بأسرع وقت ممكن جدوى عليهإجراء دراسةل على 
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  لمحة عن الدراسة–الفصل األول 

 

  لمحة1-1

تاريخ الدراسة ) 1(  

 الموارد المائية هو أحد أهم القضايا توفير أراضي المملكة العربية السعودية، لذلك فإن نطاق واسع منتمتد المناطق الصحراوية على 
التمدن  والسكانعدد سبب الزيادة الحالية في ب  وتزداد الحاجة للمياه بشكل سريع .، على حياة الناس والصناعات المحليةللحفاظ

. المياه ندرةجراءات المناسبة لمكافحة اإل يتطلب اتخاذمما والصناعة   

 

مقارنة بباقي مناطق المملكة )  مم 500 إلى 200حيث يبلغ معدل األمطار السنوي من (تعتبر المنطقة الجنوبية الغربية غنية باألمطار 
 بشكل لةستغغير مال تزال الموارد المائية القّيمة الناتجة عن األمطارو. مم100فيها معدل األمطار عن العربية السعودية حيث يقل 
علمًا أنه آان . باطن األرضآخر يتسرب في   قسمًاو) البحر األحمر( البحر في رةشابقسمًا منها يصب مآامل حتى اآلن نظرًا ألن 

السكان عدد التي نفذت في المنطقة خالل السنوات األخيرة لمواآبة الزيادة السريعة في العديد من مشاريع تطوير الموارد المائية هناك 
.والتقدم الفعلي للصناعة  

 

خطة رئيسية حول تطوير وإدارة الموارد وضع  طلبت حكومة المملكة العربية السعودية من الحكومة اليابانية 2000لذلك، وفي عام
مياه السطحية والجوفية في المنطقة الجنوبية الغربية للمملكة العربية السعودية اعتمادًا على اللتطوير المائية المتجددة وبشكل رئيسي 

 مصادروزيادة التوريد المائي من ال) األحفورية(سياستها األساسية القائمة على حظر استخدام المياه من المصادر المائية الغير متجددة 
التعاون مع الحكومة اليابانية في قطاع طلب رت الحكومة السعودية عن رغبتها ب، عب1999  من عامنوفمبرفي . المائية األخرى
بعثة أخرى ب أتبعتها 2000  عامابريلة في يدراس بعثةالوآالة اليابانية للتعاون الدولي  أرسلت, ،  واستجابة لتلك الرغبةالموارد المائية

تطوير المصادر المائية المتجددة ضمن المنطقة  "مشروع حول  من أجل وضع صيغة ال2000  من عام أآتوبر المشروع في لدراسة
." الجنوبية الغربية في المملكة العربية السعودية  

 

تفاصيل الطلبات والبنية التنظيمية لتنفيذ من تأآد ال من أجل 2006  من عامديسمبرلدراسة، قد تم القيام بدراسة أولية في ه اذولتنفيذ ه
ُرآز في خالل الدراسة األولية،  . 2007 يناير 8 آانون الثاني وحتى 12في لدراسة لطاقم األول ال رسلمن ثم أ و ة المذآوردراسةال
 عقد اجتماع بين و, بين الحكومتين السعودية واليابانيةة ذالمنف الهيكلية للمنظماتبنية الو , متكاملةإطار دراسة على تحديد مناقشة ال

التوقيع على فيه التوصل إلى اتفاقية الكهرباء تم المياه و وزير ومساعدويابانية للتعاون الدولي  للوآالة الرئيس طاقم الدراسة األولية
  .2007يناير 21 في  ملخص االجتماعلك تم إعداد ذ آالدراسة والمتعلقة ب عمال األإطار

 

متعلقة    نتائج جديدةأظهرت  يةدان مياستطالعات تخللتها زيارات علمية و 2007 , يوليو دراسة في الرياض فيالجايكا فريق بدأ 
 و 2008 فبراير ، في األولالتقرير المرحلي في  هاقدمتو معلوماتهذه التحديث ذلك تم  على  بناًء. المائيةصادر المياه والمباستخدام

  المياه وإدارتهاصادرم لتنمية الالزمة صيغة االستراتيجية األساسية والسياسات الذي جمع التقرير المؤقت  جهز 2009يونيو في 
 اليلعلى تحاعتمادا مثل منطقة الباحة ، منطقة عسير ومنطقة جازان للخطة الرئيسية الدراسة مناطق حدد فيه أيضًا متكامل، ووبشكل 

لدية  الببكميات مياه وذلك بهدف التنبؤبما في ذلك المياه المحالة ومياه الصرف الصحي المعالجة المائي لتوازن شاملة أجريت لمعرفة ا
.في الخطة الرئيسية  للدراسةمستهدفةالتي اعتبرت السنة ال 2035 سنة مستقبًال في ةبوطلمال والصناعية والزراعية  

لمياه المتجددة ا شملت مصادر تنمية ة خطو الذي تم قيه رسم الثانيالتقرير المرحلي  الكهرباءارة المياه ووز في  نوقش2010يناير في 
المتوقعة تقدير التكاليف تم فيه أيضًا  و,يةتنفيذأخرى المعالجة بما في ذلك خطة تشغيلية  والصرف الصحي ياه ومالمحالة  مياه البحر و

.رئيسيةاللخطة ل ومالي اقتصاديتقييم إجراء وآذلك   
 

,    مكة المكرمة( الخمسة قمناطفي ال المائية صادرتنمية الم ودارةإل وخطط عمل إستراتيجية فقد تناولت التقرير النهائي سودةمأما بالنسبة ل
).جازان, الباحة, عسير ( مناطقللمياه في ثالثةرئيسية الخطة وأوضحت بشكل أساسي ال )نجران, جازان, الباحة, عسير  

.2010 ,في مايوالمنعقد لجنة التوجيه إجتماع في نقاطه الرئيسية نوقشت و   
 

أهداف  الدراسة) 2(  

:أهداف الدراسة هي آالتالي   

المنطقة الجنوبية الغربية ضمن الموارد المائية القابلة لالستمرار استخدام و إدارة اإلستراتيجية وخطة العمل لتطوير  و  السياسة األساسيةتشكيل) 1
.في المملكة العربية السعودية  
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.خطة العملاعتمادا على  للمناطق المختارة ةستمرملا خطة رئيسية للموارد المائية تشكيل) 2  
 

. والكهرباء بشكل رئيسيياهإلى موظفي وزارة المالمرتبطة بالدراسة لمهارات والتقنيات نقل ا)  3  

  

منطقة الدراسة ) 3(  

منطقة عسير ) 3منطقة الباحة ) 2منطقة مكة المكرمة ) 1في لمرحلة األولى للخطة الرئيسية شملت منطقة الدراسة المناطق الخمسة 
  أما في المرحلة الثانية للخطة. اقعة جميعها في جنوب غرب المملكة العربية السعوديةمنطقة نجران، و الو)  5منطقة جازان )  4

  . منطقة جازان) 3منطقة عسير ) 2الباحة ) 1 الرئيسية فقد رآزفي الدراسة على المناطق الثالثة 

 

جدول ومجرى الدراسة ) 4(  

. شهرًا37يقارب استغرقتا ما ) 1- 1(تتألف الدراسة من مرحلتين آما يبين الجدول رقم   
. تشمل الدراسة األساسية وتشكيل سياسة أساسية وإستراتيجية وخطة عمل متكاملة إلدارة وتطوير مصادر المياه: المرحلة األولى

.تشكيل خطة أساسية إلدارة وتطوير مصادر المياه في المناطق ذات األولوية المختارة: المرحلة الثانية

اسة جدول مراحل الدر) 1-1(الجدول    
2007 2008 2009 2010 

6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7

Phase-1 Phase-2 
Basic Study and Formulation of Basic Policy/Strategy/Action Plan on Integrated 
Water Resources Development/Management 

Formulation of a Master Plan for Integrated Water Resources
Development/ Management in the Selected Priority Regions
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 ▲       ▲      ▲   ▲   ▲ ▲

IC/R     P/R1      IT/R  P/R2 DF/R F/R
 ▲  ▲     ▲  ▲    ▲ ▲ ▲  ▲ ▲   ▲

SCM1 SCM2   SCM3 SCM4   SCM5 SCM6 SCM7 SCM8 SCM9 SCM10
        ▲      ▲ ▲   ▲   ▲
       SHM1      SHM2 SHM3  SHM4  SHM5,6,7
              ▲ ▲   ▲   ▲
              W/S 1 W/S2,3,4   W/S 5 W/S 6

Notes）IC/R: Inception Report, P/R1: Progress Report (1), IT/R: Interim Report, P/R2: Progress Report (2), 
DF/R: Draft Final Report, SCM: Stirring Committee Meeting, W/S: Workshop, SHM: Stakeholder Meeting 
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  تنظيم الدراسة1.2

يوضح تفاصيل ) 1- 1( المناقشات والتشاور مع وزارة المياه والكهرباء تقرر تنظيم وتوزيع هياآل العمل لهذه الدراسة، الشكل بعد
 .هياآل العمل لهذه الدراسة

               

  Kingdom of Saudi Arabia    Japan  
               
    

  
Steering Committee 

 
JICA KSA 

Representative  
JICA 

Headquarters 

             

 

Central 
Government: 
MOWE, MOA, 

SGS, PME, 
SWCC, MOP           

             

JICA 
Advisory 

Committee 

               
     

  <Collaboration>  

  

Counterpart: 
MOWE 

  

JICA Study Team 

 
            
 

Relevant Organization 
Regional Gov. 
Municipalities 
Representative of Farmers, 
World Bank 
UNDP, Donors (GTZ, etc)           

               
               

تنظيم هياآل العمل للدراسة) 1-1(الشكل    

  

 

  أعضاء لجنة اإلدارة و التوجيه ، الطاقم النظير وفريق جايكا الدراسي 1.3

  المياه والكهرباء، آما يوضح الجدول  من وزارة نظيرالفريق ال التوجيهية و اإلدارية و أعضاء اللجنة)1- 3(و ) 1- 2( يبين الجدوالن 

  .أعضاء فريق جايكا) 1- 4(

)  والكهرباءهايوزارة الم( أعضاء لجنة التوجيه واإلدارة )1-2(جدول ال  
 منصب العمل  االســــم المنصب 

)  الثانيةالمرحلة (وزارة المياه و الكهرباء, ياهنائب وزير شؤون الم الدآتور محمد السعود  رئيس مجلس
ئيس مجلسر ) األولىالمرحلة (وزارة المياه و الكهرباء, ياهنائب وزير شؤون الم الدآتور علي سعد الدخيص  

)  الثانيةالمرحلة (وزارة المياه و الكهرباء, المدير العام لقسم تطوير مصادر المياه السيد سعيد علي الدعير  عضو
) األولىالمرحلة (وزارة المياه و الكهرباء, لقسم تطوير مصادر المياهالمدير العام  السيد محمد بن عبدا هللا الغامدي  عضو
 وزارة المياه و الكهرباء, الهيدرولوجيامدير قسم  السيد عبدالعزيز بن عبداهللا الكهالن  عضو
 وزارة المياه و الكهرباء, مدير قسم أبحاث ودراسات المياه السيد هالل عايض الحارثي  عضو
وزارة المياه و الكهرباء, مساعد مدير قسم أبحاث ودراسات المياه  الخليفة السيد أحمد عضو
وزارة المياه و الكهرباء,  ينجيولوجيال آبير السيد فهد أحمد البعيجان  عضو
وزارة المياه و الكهرباء,  ينجيولوجيال آبير السيد متعب القحطاني عضو
وزارة المياه و الكهرباء,  ينجيولوجيهيدروال آبير السيد عبد العزيز بن صالح الحسن  عضو
وزارة المياه و الكهرباء ,  ينلوجيالهيدرو آبير السيد حاتم بن سيرين بن حسن راته عضو
وزارة المياه و الكهرباء , لوجيهيدرو السيد غانم عبد العزيز الغانم  عضو
 المياه و الكهرباءوزارة , ع يرامهندس في قسم تنفيذ المش السيد صالح الميمان  عضو

  النظير لكل منطقة الفريق أعضاء )1-3(جدول ال
 المنطقة  منصب العمل  االســــم المنصب 

   المكرمةمكةوزارة المياه و الكهرباء,  ينجيولوجيال آبير السيد حبيب محمد خياط عضو 
 اءوزارة المياه و الكهرب,  ينجيولوجيال آبير السيد هاني عثمان آمرين  عضو 
 الباحة وزارة المياه و الكهرباء,  ينجيولوجيال آبير السيد جابر الفيفي  عضو 
 وزارة المياه و الكهرباء,  ينجيولوجيال آبير عودة مهدي الغارني  عضو
 عسيروزارة المياه و الكهرباء,  ينجيولوجيال آبير السيد أحمد بن سراج  عضو
 وزارة المياه و الكهرباء,  ينجيولوجيال آبير السيد عبد اهللا بن علي الشهري  عضو
 جازان وزارة المياه و الكهرباء,  ينجيولوجيال آبير السيد أحمد حسن نجمي  عضو
 مراقب  السيد إبراهيم سويدي  عضو
 نجران وزارة المياه و الكهرباء,  ينجيولوجيال آبير السيد فارس بن محمد دخيل  عضو
 وزارة المياه و الكهرباء,  ينجيولوجيال آبير  راشد دبس السيد عبد اهللا بن عضو
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  جايكا الدراسي أعضاء فريق )1-4(جدول ال
 المنصب في فريق الدراسة االســـم

قائد الفريق السيد واتانابه ماساتومو 
مصادر المياه / نائب قائد الفريق السيد تاآاشي تورو 

) مصادر المياهإدارة تطوير / يق نائب قائد الفرالسيد أوتشي ياسوهيرو 
) األولىالمرحلة(ر ا اأنه/لوجيهيدروالسيد آانامورا هيديتوشي
)الثانيةالمرحلة(ر ا اأنه/لوجيهيدرو السيد ناآامورا هيروشي 

 جيولوجيهيدرو/ جيولوجي السيد آاتو إيزومي 
ري /  زراعةالسيد ناآانو توشينوبو 

)  الصحي إعادة استخدام مياه الصرف,تحلية المياه المالحة( المياه إمداد السيد فوجيياما تاآيتوشي
تقدير التكلفة /  المرافق صميمتالسيد شينغو تاموتسو 
 ة وبيئيةجتماعيإانب وجالسيد هارا تاآاشي

 ات مؤسس/منظمات  /جتمعات م السيد أورا هيساشي 
 تحليل مالي واقتصاديالسيد تاتوسودا شوهيي 

)  الثانيةالمرحلة(مترجم أحمد ايبو
) صائي حاسوبخإ(منسق السيد آاتوأتسوشي 

 

  وورشة العملاألعضاء اجتماع ) 1(

عقدت ثالثة اجتماعات لألشخاص المعنيين باألمر بهدف شرح ملخص الدراسة واإللمام بالقضايا المتعلقة , خالل مرحلة الدراسة األولى
رح المخطط التمهيدي للخطة الرئيسية للمياه لكل منطقة على حده وتمت مناقشته بين المعنيين باألمر في تم ش. بالمياه في المنطقة

. اجتماعات المرحلة الثانية من الدراسة  

  آما تم تنفيذ ستة ورش عمل من أجل تبادل المعلومات حول الحاجة للمياه وتطوير مصادرها وحول األفكارالمقترحة 

  . وحول منهج مراقبة المياه السطحية الثانوية ومياه األمطار في األودية جوة من جايكامن أجل الدراسة المر

  

:المسوحات الهيدرولوجية والهيدروجيولوجية) 2(  

تم إجراء مسوحات هيدرولوجية وهيدروجيولوجية شاملة في منطقة الدراسة للتعرف على الحالة الهيدرولوجية لتدفق المياه على 
وعالوة على ذلك فقد تم أيضا خالل المرحلة الثانية للدراسة إجراء . بقة السطحية األرضية ومستوى المياه الجوفية األودية و تحت الط

مسوحات بيئية للتعرف على الحياة النباتية و الحيوانية ونوعية وجودة المياه في المناطق المستهدفةفيما يعرف بالمسح البيئي األولي 
)IEE.(  

 

في اليابانالتدريب النظير ) 3(  

 وذلك بهدف اطالع المتدربين من منسوبي وزارة المياه والكهرباء 2009 وفي عام 2008تم عقد دورتين تدريبيتين في اليابان في عام 
على خطط تطوير المياه في اليابان وإدارة وتشغيل مرافق تطوير موارد المياه آمرافق السدود والخزانات وذلك من خالل المحاضرات 

أتبعت الدورتين بدورة تدريبة خاصة شبه رسمية على مستوى رفيع من إداريي الوزارة  نفذت في الفترة من يونيو .  العلميةوالجوالت
  .تم فيها تقديم تكنولوجيا التنبؤ بحالة المياه مستقبًال ومناقشة إمكانية التعاون التقني. 2009إلى يوليو من عام 

وتم تبادل اآلراء و األفكار البناءة . ول الخطة الرئيسية الدراسية في مرآز جايكا الرئيسيجرت نقاشات أثناء الدورات التدريبية ح 
المتنوعة مع ممثلين من وزارة األرض و وزارة البنية التحتية و وزارة وسائل النقل و وزارة الزراعة والغابات وصيد األسماك ووآالة 

.المياه اليابانية  

 عن اليابان وعن اإلجراءات السياسة المتبعة لتطوير أساليب و تكنولوجيا إدارة مصادر المياه، وقد عكست الدورات التدريبية فكرة
وتم التوصل إلى أنه من الممكن .عززت بالقيام بزيارات علمية لمرافق مائية آالسدود ومحطات إدارة و تشغيل األنهار ومرافق الصيانة

سعودية بالتعاون مع فريق جايكا الدراسي في مجال مراقبة السدود و إدارة األنهار و   أن تطبق بعضًا من هذه التكنولوجيا مستقبًال في ال
   تطبيق أساليب تحسين نوعية المياه

ومن أحد أهم . آانت الدورات  التدريبية ذات فائدة عظيمة خاصة في مجال التكنولوجيا واإلدارة وتطوير المصادر المائية في اليابان
.ن اهتمامًا ملحوظًا بتكنولوجيا معالجة مياه الصرف الصحي و إعادة استخدامهانتائجها إبداء المتدربي  
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  الوضع الراهن لمنطقة الدراسة–الفصل الثاني 

  االقتصاد االجتماعي 2.1

  والتعداد السكاني سيمات التحتية التق2.1.1

 1974  من عام بشكل مفصل يقارنها مع مجموع مناطق المملكة  و الخمسمناطقال في يوضح نمو التعداد السكاني) 2-1(جدول رقمال
ثالثة إلى  هادي وازد2004  في عام من تعداد سكان المملكة40%حوالي بلخمس مناطق لد السكاني ع التعداا ارتفيالحظ .2004 إلى عام

نسبة نمو التعداد السكاني إنخفاضًا في ذلك يبين الجدول باإلضافة إلى . 2004  إلى عام1974  وذلك من عامًا ثالثين عامخاللأضعاف 
  . 2004و  1992ي عامفي الفترة بين 2.3% إلى 1992 و 1974 ي عامفي الفترة بين 6.9 %من ةالسنويالكلية 

  2004  إلى عام1974 من عامالخمس مناطق النمو التعداد السكاني في )  2-1 (جدول رقم

  في القترة بينةويسنالنسبة النمو  2004 1992 1974 المناطق
1974-1992 (%) 

 نسبة النمو السنوية في القترة بين
 1992-2004 (%) 

 2.3 4,467,6705,797,9718.1 1754,108مكة المكرمة
 1.1 332,157377,7394.1 185,905الباحة
 2.0 1,340,1681,688,3685.1 681,361عسير
 2.8 1,186,1396.0  865,961 403,106جازان
 3.0 300,994419,4575.4 147,970نجران

 2.3 7,306,9509,469,6746.9 3,172,450مناطق5مجموع 
 2.6 16,94822,673,5568.0 6,729,642 منطقة13 عمجمو

خطة التطوير الثامنة : المصدر  
أعيدت حسابات نسب النمو السكاني: مالحظة  

 

  االقتصاد2.1.2

GDP .3.4%تبلغ حوالي   و )   ( النمو السكاني السنويمعدلمتوسط ب 2004  عام إلى1999لتغيرات من عامل القيمة الممثلة ُتعرف

2004 وفي عام. ) GDP ( النمو معدل أعلى بكثير من متوسط ة اإلنتاجيات الخدمات الغير حكومية والقطاعاتوتعتبر نسب نمو قطاع  

في حين  28 %حواليحصة قطاع الغاز الطبيعي والنفط الخام بلغت  و 30% نسبة  حصة قطاع الخدمات الغير حكومية إلى إرتفعت
.( GDP (دل النمو  من مع25%اإلنتاج حوالي حصة قطاع أن    

التجارة والصناعة والمطاعم والفنادق والعقارات و  آفرعية  اإلنتاج و الخدمات الغير حكومية إلى عدة قطاعات ي من قطاعوُقِسَم آًال
 ( GDP ( من معدل النمو6.0%من  أآثرو التي تحتل البناء    

قطاعات المياه والغاز يتبعها ات الكهرباء  فهي قطاع500%أما القطاعات التي تزيد متوسط نسب نموها السنوية أآثر من 
في وسائل  5.6% و 5.8% بلغت بنسبة خدمات األعمال والتأمين والتمويل  و5.9%بحوالي  والصناعات األخرى 6.3%بحوالي 

االقتصاد ملحوظ في  و الخدمات الغير حكومية يؤديان إلى نمو ةعا الصنيقطاعآًال من وقد أظهرت هذه النسب أن االتصاالت والنقل 
.المحلي  

GDP 15,000بثباته سنة بعد أخرى حيث وصلت قيمته إلى أآثر من )   (نمو لكل مواطن  الاد معدليزدالماضية إتصف إفي السنوات 
. الخمس سنوات الماضيةبعدها تدريجيًا خاللنخفض لت 2007في عام دوالر أمريكي   

 في عام 4 و5% و إلى ما بين 2004 في عام 5 و 6%ت إلى ما بين فقد إنخفض في 8 %ت بلغ2003في عامعلى الرغم من أن قيمته 
2007.  

 

  الزراعة  3.1.2

ة في المملكة العربية السعوديةيطق الزراعامنال) 1(  

المتتوزع في أنحاء هكتار  1,140,000 إلى حوالي 2007 إلى عام2002 من عامآامل المملكة  متوسط المناطق المزروعة في رتفعي
ان من أآبر المناطق المزروعة في جنوب ازتعتبر منطقة جآما .  ) حايل, الجوف , جازان, القسيم ,الرياض(المزروعة ناطق الخمسة 

حيث يتم سحب آميات هائلة م, الري بالمكائن تستخدم الزراعة .المنطقة وتصنف بالمرتبة الثالثة في المملكة العربية السعودية   غرب 
ستخدامها في الزراعة بشكل آبير في المملكة العربية السعودية ما عدا منطقة جازان التي تعد منطقة غنيةال األحفورية مياه الجوفيةالن 

 من سك%9,2نسمة، أي ما نسبته ) 1،930،000 (2001 في عام  في المملكة نسبة التعداد السكاني الزراعيوصلت . الجوفيةابآباره  
  )FAOاحصائيات : المصدر( .الزراعيةمناطق الجميع ل ان المملكة

 

الزراعة في جنوب غرب المنطقة ) 2(  

  . ةالريفيمناطقهاالزراعة في بتشتهر   فإنهالذلك ،)جدة(تحتوي على أآبر مدينة استهالآية المكرمة بما أن منطقة مكة 



  دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودي  

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                                ة ودشرآة ياتشييو الهندسية المحد  
  شرآة سانيو لالستشارات

S-2-2 

أشجار الفواآه ومناطق نجران نشيطة نوعًا ما في زراعة ) أبها(وعالوة على ذلك تعتبر المناطق الجبلية مثل الباحة وعسير 
.يةالعالمرتفعاتها  الجغرافية ومناخ هاسماتو ذلك بسبب والخضراوات   

 في نبات الذرة والقمح والتي تنمو في سهول مناطق عسير وجازان المسطحة في جنوب غرب  متمثلة الحبوبومن المحاصيل المنتجة،
 ما الريقسمًا آبيرًا من  المنطقة إال أن في بالنفث الجزيئير ويطقبالت الري الحديثة مثل الري وسائل إستخدام وعلى الرغم من .المنطقة

أنظمة أنظمة الري التقليدية مثل  ما تلك المناطق التي ماتزال تعتمد على أ ، زراعة الخضروات وبعض أشجار الفاآهةيزال فعاًال في
  .منخفضةفيها ماتزال ي  فعالية الرنفإ  في مناطق زراعة الحبوب مثل نبات الذرة والقمح يةري الفيضانال

 

  الصناعة 2.1.4

لمملكة العربية السعوديةالوضع الراهن للصناعات في ا) 1(  

أهم الصناعات الراهنة تتمثل .1971 من عامإبتداًء سنة 35  خالل فترةاف فيضع بشكل ملحوظ إلى ثمانية أصانعازداد العدد الكلي للم
 في المناطق الخمسة في صانعموصل عدد ال. مواد البناء والزجاج والمعادن األساسية والصناعات الكيميائية وبالمنتجات البالستيكية

  .1999بدء عام لم تتغير من و التي  من اإلنتاج المحلي الكلي 30%حوالي  معدلها  بكمية انتاجيةصنعًام1,176الى  2006 عام

 

عدد الصناعات في المناطق الخمسة) 2(   

من المناطق األعلى نسبة حيث أنها أصبحت  منطقة الباحة بشكل ملحوظ ال سيما فيطق الخمسة رتفع عدد الصناعات في المنااقد 
حوالي   منطقة جازان بنسبة قليلة مقدارهاو أخيرًا) 3.4(%حوالي  مقدارهانسبة بعسير في المرتبة الثانية  منطقة تليها) 3.6(%حوالي 

ة تتنوع بشكل أساسي بين صناعات غذائية و منتجات آيميائية و مواد للبناء  بالنسبة للصناعات المتوفرة في المناطق الخمس).1.2(%
. من إجمالي المنتجات الصناعية70% تغطي هذه القطاعات الصناعية األربعة ما يعادل . إضافًة إلى بعض الصناعات المعدنية  

 

  الصناعيين في المناطق الخمسةالعدد العم) 3(

 ال سيما في منطقة مكة     ا المناطق الخمسةالعظمى في لغالبية والمنتجات الكيميائية والبالستيكية اغذية األقطاعاتيشكل العاملون في 
 بيد أن عدد العاملين في قطاعات األغذية ومواد البناء والزجاج أآثر منه في القطاعات األخرى في مناطق الباحة و جازان و ن.لمكرمة
  .  جران

  

  في المناطق الخمسةاتقطاعلسب ا بحآل مصنععدد العاملين في ) 4(

 بأحجام آبيرة في منطقة مكة صانع في مقدمة المناطق الخمسة توجد م. عامًال100 إلى 30 بين صنعيتراوح متوسط عدد العمال بكل م
فيها بتسعين  تتبعها منطقة عسير في المرتبة الثانية حيث يقدر عدد العمال بمئة عامل لكل مصنعالمكرمة حيث يقدر عدد العمال فيها 

 عامل لكل 60 إلى 40راوح بين ط عدد العمال في قطاعات المناطق الخمسة الصناعية يتبشكل إجمالي فإن متوسو. امل لكل مصنعع
. باستثناء قطاع الورق والطباعة والنشرمصنع  

 

  البنية التحتية 2.1.5

الطرق) 1(  

  وة غير معبد80%نسبة منها  ,شبكة الطرق الكلية من 38%الي للمناطق الخمسة المستهدفة حوخدمة ستالمطول الطرق معدل يصل 
  المعبدة و73%جوالي لمملكة العربية السعودية الغير معبدة في أنحاء ا ةالمحليالطرق يتراوح متوسط . ة معبد20%النسبة المتبقية 

منطقتي  في منخفضةنسبة ب و مةالمكر عسير والرياض ومكة اطق منتتواجد معظم شبكات الطرق بنسبة آبيرة في .27% حوالي 
.نجران وجازان  

 

:الكهرباء) 2(  

 2003 إلى عام 1999 أما نسبة النمو السنوي لتغطية الخدمات من عام 90% إلى 2003 وصلت نسبة تغطية خدمات الكهرباء في عام
بسبب .  قطاع الكهرباءستمرفينمو م إلى ةتشرم 1.7%مواطن للكهرباء النسبة النمو السنوي الستهالك بلغت  و3.3  %قد قاربتف

معدل  علمُا أن من مستهلكي خدمات الكهرباء 83%حوالي اإلستهالك الكبير من قبل األجانب حيث أنهم يشكلون نسبة عالية تبلغ 
د تقدمت ئية قخدمات الكهرباال ه من المالحظ أن، ووفقًا لخطة التطوير الثامنة فإن5.8%صل إلى وسنوي في عدد المستهلكين الزدياد اإل

و آذلك فإن خطة التطوير الثامنة أوضحت وجود دراسة تستهدف , 2004 في عام من المناطق المستهلكة 92 % جدًا بحيث أنها غطت
. 2009في عام 100%توسيع مناطق الخدمة لتغطيها بنسبة   
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  الوظائف 2.1.6
. من األجانب67%لمواطنين السعوديين و من ا33% آانت نسبة العاملين الكلية في القطاع الخاص حوالي 2003في عام   

.46 % وبمعدل خدمات القطاعات الخاصةمن إجمالي الوظائف في 52%اإلنتاجية إلى ات ووصلت نسبة العمال الكلية في القطاع  
 حيث أن لنسبة للعمال األجانبو على العكس با في القطاعات اإلنتاجية هوقد آان عدد العمال السعوديين في قطاع الخدمات أآثر من

. في قطاع الخدماتهفي القطاعات اإلنتاجية أآثر منهم دعد  
 

ظ إرتفاعه بشكل ملحوظ إلى ح آمعدل وسطي إجمالي لكل مناطق المملكة يال16%فإن نسبتها تصل إلى حوالي بالنسبة لمشكلة البطالة 
 نخفاضه في منطقة مكة المكرمة حيث يصل على الترتيب و إ31% و 32% في آًال من منطقتي الباحة و جازان ليبلغ 30%أآثر من 

%  و64%في منطقتي الباحة وجازان    حيث تبلغ الرجالها عندوتعتبر نسب بطالة النساء في المناطق المذآورة أآثر من.  %18إلى 
  .ين لهالمتقدمنسبة عمل أقل من نصف  لل النساء المؤهالتنسبةوالذي يشير إلى أن ,  على      الترتيب52

 

لصحة العامة  ا2.1.7  

وفاة  نسبة اضنخفإنعكست بإ لنظام الرعاية الصحية في العشرين سنة الماضية طويلة األمدأنجزت المملكة العربية السعودية تحسينات 
 98% إلى 1999 في عام 86.8%  و إزدياد الرعاية الصحية للنساء الحوامل من   مولود1000 لكل 22 إلى 85المواليد الرضع من 

. سنة 72 سنة إلى 61  وأيضًا إرتفاع متوسط معدل الحياة المتوقع من 2003في عام   
 

  القيمة االقتصادية للماء 2.1.8

تعرفة الماء) 1(  
من جهة أخرى  .   متر مكعب بالشهر41 حوالي استهالك المياه لعائلة مؤلفة من ستة أشخاص عدلتشير خطة التطوير الثامنة إلى أن م

مكن من خالله إستنتاج أي والذي )2-2 ( التالي الجزء األول من هيكل تحديد التعرفة الموضح في الجدول تصنيف ذلك المعدل فييمكن
   . ريال سعودي هو أغلب ما يدفعه المستهلكين لكل متر مكعب من المياه0,10ن 

 
 

)البلدية (  بنية تعرفه المياه لألغراض المحلية 2-2الجدول   

)متر مكعب(الحجم  الجــــــزء )متر مكعب/ ريل سعودي(تعرفة ال   
50- 0 األول  0,01 
100-51 الثاني  0,15 
200- 102 الثالث  2,00 
300- 201 الرابع  4,00 
 6,00  وأآثر301 الخامس

. خطة التطوير الثامنة: المصدر  

تكلفة المياه ) 2(  
 مقارنة بين جراءاسي وبيئي عن طريق إ إقتصادي وسي بتحليلخدمات الصرف الصحي والمياه المنزلية في السعوديةقامت مؤسسسة 

ر تكلفة المتر المكعب من المياه لألغراض المنزلية من يأنه يمكن تقدبنتيجتها أوضحت و.  المياه المحالة والمياه الجوفيةتكلفة
 دوالر لكل متر 0.18مع إضافة تكلفة الفرصة البديلة لرأس المال بقيمة غير أنه .  دوالر0.36مشروع جديد في الرياض بنحو اآلبار

. دوالر لكل متر مكعب0.54 الكلية تكلفةالصبح تمكعب   
 

ةط الطبيعيو الشر2.2  

  الجغرافية 2.2.1

تقع منطقة المشروع في الجزء الجنوبي الغربي للمملكة والتي ترتفع عن مستوى البحر األحمر في الغرب وتنحدر بلطف باتجاه نجد 
 متر في الجنوب بالقرب من أبها بينما تصل 3000المرتفعة إلى الحجاز وعسير أراضي  تصل وفي قناة منطقة المشروع  .في الشرق

.)2-1(آما هو مبين في الشكل  متر 1,500حوالي تبلغ  اترتفاعبإ من الطائف قريبةطق االشمالية لمنها حدود   
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 آم في منطقة 700  بامتداد المتداد البحر األحمر عمودي يقع موازيًاجدار تهامة منفصل عن التالل بسهل ويوجد سهل ساحلي بارز يعرف بـ
  تمتدتالًالل  الطريقةسحاف حجاز وتتالشى التالل من الشرق باتجاه الداخلو ال  هضاب عسيرموباتجاه الشرق للمشروع تتشكل قم. المشروع

حطام الصخور من رقيقة جدا ة و طبقة تدفقم الالحمم البرآانيةمن  بطبقة واسعة مغطاة اتهضبعلى  تحتويمن الشرق إلى المناطق الداخلية  
في ضوء جغرافية واسعة النطاق ، تنقسم .  والتالل المنخفضةوديةاألبين  نتوءآ يةبلورية البازلتالقشرة الالمتوضعة في أسفلها على والطمي 

 ) 2 ,"من أنواع مختلقة  حطام صخور"  ةقشرة الحطام الصخري) 1 :على النحو التاليمتشكلة منطقة المشروع إلى ثالث مناطق جغرافية ، 
  .صخور القديمةال )3 ,غطاء الحطام الصخري

 
  جغرافية منطقة المشروع)2-1 (الشكل

 
  الجيولوجية2.1.1

       العديد من  تحتويضيق وتتحول إقليميًا إلى رسوبيات برآانية وطبقات رسوبية صخرية جغرافي خط ضمن تقع منطقة المشروع 
الدرع(   ويطلق عيلها إسمية الواقعة تحت الطبقة السطحية األرضية وتتميز باحتوائها علي المعادن الغنية باأللمنيوم البرآانصخورال  
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 الحجر آما تغطي منطقة المشروع صخور نحدر بشكل طفيف باتجاه الشرق،ة ترسوبية صخريبطبقة  مغطاة )الدرع النوبي - العربي 
متو )صخورًا ترجع إلى الحقبة الكامبرية(  طبقة الصخوراألردوفيشية علىالتي تنتشر ) جري الحصخورًا ترجع إلى العصر (رمليال

  .صخور البروترزويكعلى في أسفل األودية ضعًة 
  

وجود عدة نشاطات برآانية في العصر الجيولوجي، من هذه النشاطات نشاط برآاني أآثر قدمًا حدث في في منطقة الدراسة لوحظ آما 
ة من السطح، هناك طبقات داخلية معقدة ناتجة عن بالكامبري وشكل الرسوبيات البرآانية والصخور الثانوية قريالعصر ما قبل 

 وهي عبارة عن رباعي والثالثي الصرينالبراآين والرسوبيات، والطبقات الرسوبية الصخرية، بينما الصخور األحدث والتي تعود للع
 اتتصدعب تبط بشكل خاص في الشمال من أرض المشروع، وآالهما مرتواجدة الم )الغابرو(صخور بازلتية سطحية وحواجز 

البازلت يشكل جزءًا من منطقة واسعة من الصخور السطحية والمخاريط البرآانية الناتجة عن النشاطات البرآانية، في  ( البحراألحمر
  ).حين أن حواجز الغابرو تكونت من توغل تصدعات شديدة فيها

 الحصىو البحر األحمر   صدعمن من ًاقادمة وديألًا لتضمن طميت ألنها لرباعيصخور السفلى من نواتج العصر اال تعتبر طبقة ال
 تشكلالمنطقة وظهور بعد التي بدأتخالل فترة الحت النشط عميات الطمي   بدأت.يالرملالحت  و العاديالساحليالطمي  السطحية و

.جرف البحر األحمرعمليات  من تحالتراجع إلى  وًا وغربًا شرقةديواألمما أدى الى تطوير نظام تصريف البحر األحمر   

.التتابع الصخرينموذج  و دراسةخريطة الجيولوجية لمنطقة الال يوضح ) 2-2(الشكل  ،   

 
  دراسةخريطة الجيولوجية لمنطقة الال 1-9  بالشكل
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) مراآز الرصد الجوي( الرصد الجوي 2.2.3  
  مرآزًا آخر تحت إشراف65و ,والبيئةلإلرصاد   العامةرئاسةلل تابعًةسة ادر في منطقة الصد جوي رللمراآز  10توجد حوالي 

. وزارة المياه و الكهرباء  
 

)التدفق, هطول األمطار( الهيدرولوجيا 2.2.4  
 

  هطول األمطار) 1( 
 في شمال جدة، ة الواقع(J140) المراقبة محطةة بالمناطق الشمالية الممثلففي ،  الدراسةمنطقةفيما يتعلق بمعدالت هطول األ مطار في 

  .ملم وغالبًا ما يكون أقل من ذلك100الهطول المطري في أحسن الحاالت معدل ضمن المنطقة المدروسة يبلغ 
يث  الواقع في وسط المنطقة المدروسة بإزدياد معدل الهطول السنوي بشكل ملحوظ ح(A107) المراقبة محطةبين تفي المنطقة الجبلية 
  . ملم250 و 50أنه يتراوح ما بين 

 إلى معدالت (A107)حطة المراقبة شير مت.  أعلى معدالت لهطول األمطار في منطقة جازان الواقعة جنوب المنطقة المدروسةلتحص
  . ملم على األآثر سنويًا400 ملم على األقل و 50هطول أمطار تتراوح ما بين 

  
 2004 – 1968الهطوالت بين عامي  )2(

 تحسبو  2004 و 1968 بين عامي ةلسنوياألمطار اهطول ت معدال وزارة المياه والكهرباء فقد رتبت ادًا إلى قاعدة بياناتاستن
نتائج هذه ) 2-3(الشكل و يوضح  ,(Thiessen) المسماةتقسيم الخمسة باستخدام طريقة مناطق الال الهطول السنوي في اتآمي

 أآثر المناطق الخمستبين أيضًا  أن منطقة جازان  الت الهبوط في السنوات األخيرة، ومعدفي  انخفاض التي تشير إلى الحسابات
  .ملم 400 ار السنوي فيهامط األت معدال حيث تفوقأمطارًا

 

 
  األمطار السنوية والتوزيع حسب المناطقهطولمعدل ) 2-3(الشكل 

 
 محطات قياس السيول )3(

  في آل إقليم في التقرير المرفقمحطات الرصد، وتظهر مواقع 1985  حوالي عامالسيولمراقبة د ورص ات عمليتواصلت
  .بهذه الدراسة

.ة السنويةسطحيال اتجريان المعدلميوًال عاليًا لإلى المكرمة  جدة في منطقة مكةمدينة الواقع شمال )  J410   (محطةشير ت 
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 وبكل األحوال فهنالك القليل من الجريانات 1975يون متر مكعب في عام  مل40 السطحي بما يقارب تصريففقد وصل معدل ال
   تبين وجودالعديد(A403)السطحية المتواجدة في المنطقة الشمالية غير إن محطة المراقبة الواقعة في منتصف منطقة الدراسة 

يضًا في في منطقة جازان الممثلة بمحطة  آما هو الحال أ. مليون متر مكعب80-30من هذه الجريانات والتي تبلغ آمياتها حوالي 
  20بين  ب آمياتها ماقارت ة مستمرسيولالواقعة في جنوب المنطقة المدروسة حيث يظهر فيها ) SA21(المراقبة 

. مليون متر مكعب على األآثر80  ومليون متر مكعب على األقل  
  

  الهيدروجيولوجيا  2.2.5
ن يلوجيو من آال العصرين الجي أحفورية ومياه جوفية مياه جوفية في شكل في منطقة الدراسة لمياه الجوفيةل  طبيعينيخزنظام تيوجد 

على مر ًا يطبقات تشكلت طبيع و حقبة الزمنية األولى المن ) ما قبل الحقبة الكامبرية(القديم والحديث، وهي ناتجة عن صخور بللورية 
  .)اإليوني العصر متشكلة فيال( والرمال  األنهار و الفياضانات  من رواسبالسنين 

من منطقة كامبرية ال ما قبل -  السفليةالطبقة متوضعة على ضمن طبقات الصخور الرسوبية البرآانية الاألحفورية ظهر المياه الجوفية ت
. الدراسة  

 ورمنجووجيد الوو هما رئيسيين خزانين , خزانات جوفية أربعة في منطقة الدراسة فهي توجد فيبالنسبة للمياه الجوفية األحفورية 
  .بازلتال والرواسب الوديانية  فيهما ثانويين آخرين و،و  درمه

  :ويمكن تقسيم الخزانات الجوفية للمياه األحفورية آالتالي
  )متكون الوجيد( البليوزويك –العصر القديم صخور  خزانات.1
  )و درمه  منجورمتكون(  جوراسية، ترياسيكية، وبيرميانية العصورصخور. 2
) بازلتيةالحفورية األجوفية المياه ال(العصر الثالثي والعصر الرباعي براآين . 3  
  ).الرسوبيات الوديانية (العصر الرباعيرسوبيات . 4

 

 
دراسةفي منطقة الاألحفورية طبقات المياه الجوفية  )2-4 (الشكل  

 
  المياه الجوفية ونوعية المياه2.2.6

 ذيةابنفآًال منها تمتع ي،  للمياه منتجة  أربع طبقات جوفيةأربعة مصادر تتمثل ب  منمنطقة الدراسةفي  مصادر المياه الجوفية تتكون
  :آما يلي ايكية  العامة ونوعية مياهخواصها الهيدرولو يمكن وصف لمياه عالية لنه يخزبقدرة ت وآبيرة

 المياه الجوفية األحفورية بمتكون الوجيد (صخور رسوبية  بليوزية  منخفضة)

نوعية . وادي الدواسرحتل جزءًا من وادي حوض ي ذيمن منطقتي عسير ونجران وال  الشرقيالجزء في خزان الوجيد الجوفيمتد ي
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ياه وتتحسن نوعية المتر ل / جم مل1000 عادة ما يكون أقل من مياه الالمياه بشكل عام جيدة حيث أن ترآيز المواد الصلبة المنحلة في 
  .. لتسوء تدريجيًا نتيجة إلزدياد التمعدن فيهااهي الربع الخالي، ولكن في النهاية ينعكس الحال علجاهآلما اتجهنا شرقًا بات

 

  المياه الجوفية األحفورية في منجور و درمه (صخور رسوبية  جوراسية، ترياسيكية، وبيرميانية)

 برمال اة مكة  و منطقة نجران مغطآًال من منطقتي بشكل محدد في  درمة و في منجورالمياه الجوفية األحفوريةدرامصبقايا لوجد ت
في المناطق العميقة الواقعة على   نوعية المياه  فيحتزداد نسبة األمال, المتوفرة بحسب البيانات . الخاليالربعمنطقة إيولينية حديثة في 

واجد المياه العذبة و درجات آبيرة  في ا بين درجات صغيرة  في مناطق ت وتتراوح نسبة المعادن المنحلة فيهو يةسفلالت انحدرالم
.مالحةمناطق تواجد المياه ال  

 

  المياه الجوفية األحفورية البازلتية  (الرباعية و الثالثية)

ا هأن نسبة ترآيزاألمالح في مياهسجلت التقارير أن . المكرمة من منطقة مكة  آبيرةات مساح البازلتيةالمياه الجوفية األحفورية غطيت
. بكثرةفيها مالح الصوديوم والكلوريد المتواجدة الشوارد الكيميائية أل بسببلحة وماأ عذبة كل عام لذلك فإن نوعيتها تكون إماقليلة بش  

 

  المياه الجوفية األحفورية الرملية (الرباعية و الثالثية) 
 األودية فياحلي للبحر األحمر وعلى طول آالشريط السخاصة ف في مناطق ي في آل المناطق وبشكل آث الرمليةالمياه الجوفية تنتشر

أوضحت التقارير أن نسبة . من منطقة الدراسة) رمال تجمعت بمرور آالف السنين( األحواض الجبلية وحتى في طبقة الرمال اإليونية 
أن  و جد المياه المالحةأماآن توافي  و آبيرة عذبة متفاوتة بشكل ملحوظ بين صغيرة في أماآن تواجد المياه الترآيزاألمالح في مياها
  . األخرى أعلى بقليل من نسب باقي المعادن التي تتواجد بنسبةالصوديوم والكلوريدمعظم هذه األمالح من 

 
 
 

  استخدام األرض 2.2.7

م   آ1تغطي الخريطة أرض المشروع بجودة .  خريطة استخدام األرض من اللجنة التوجيهية الدولية للخرائط الكونيةتم الحصول على
إضافًة إلى أن المجموعات البيانية     . 1:1,000,000 ومحتويات الخريطة هذه متوافقة مع الخرائط االعتيادية بمقياس بشكل متجانس

  الجغرافية المتوفرة على هذه الخريطة ال تمثل فقط األراضي ولكن أيضًا االرتفاعات والتقسيمات والغطاء النباتي و المواصالت و    
 مراقبة عملية القادمة لتسهيل ينسنالخمس سيتم تحديث هذه البيانات خالل . لصرف الصحي، الحدود وآذلك المراآز السكانية  أنظمة ا

  ) 2-5( التغيرات الحاصلة في البيئة العالمية آما هو موضح في الجدول
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دراسة خريطة استعمال األرض في منطقة ال2-5الشكل   

 
  ين والحيوايالنباتالغطاء  2.2.8

 خصائص المساآن الطبيعية (الَمَواطن) 

 آاألراضي الزراعية والسكانية والمناطق الصحراوية أو األراضي الخالية ةنعطصم ةمغطاة ببيئمنطقة الدراسة النسبة العظمى من 
(ECOSYSTEM) ومن جهة أخرى معدل الهطول السنوي في  لوجينظام إيكوأي وبالتالي فإن هذه المناطق ال تصلح لتطوير . 

 نسب الهطول المرتفعة نوعًا ما. ملم 500-300 تصل إلى  المنطقة المرآزية من منطقة الدراسة مرتفعات الحجاز وعسير والتي تشكل
تحتوي تجذب تنوعًا بيولوجيًا غنيًا إلى المنطقة، ووفقًا لتقرير المملكة العربية السعودية األول والمتعلق باتفاقية التنوع البيولوجي، فإن المملكة 

 هذه .منطقة الدراسةمنطقة صغيرة المساحة من غابات العرعر، والتي يقع معظمها ضمن )  11(مناطق ذات مساحة آبيرة و) 10(على 
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 مانعة النتشار التصحر وباإلضافة ألهمية هذه المناطق لتشكيل التربة وآونها حدودًا. المناطق هي من المناطق القليلة ذات الغابات في المملكة
.  آذلك تشكل موطنًا غنيا نسبيًا بالحيوانات والنباتات األخرى المتنوعةفهي  

 األنواع المستوطنة واألنواع المهددة باالنقراض

الب     و  من األنواع النباتية في المملكة70% تحتوي على ما يقارب لية التي تم شرحها سابقًا، فإن منطقة الدراسة بسبب الظروف المح
ت ما ولكن . جد في نفس المنطقةاتتو هناك جزءًا آبيرًا من األنواع الحيوانية التي يمكن أن هما يعني أنم، ًا نوع3000الغ عددها حوالي 

منطقة جد في اتوتيمكن أن التي حيوانية النباتية والالحياة  أنواع على أآبرعرف بشكل هناك حاجة إلى تفاصيل وإيضاحات أآثر للتزال 
. الدراسة  

أو  وهي مهمة إما بسبب آونها قابلة لالنقراض. المدروسةالمنطقة يمكن تصنيفها على أنها أنواع مهمة وموجودة ضمن األنواع التالية 
. آالتاليرئيسيةأنواع الحياة النباتية والحيوانية ال  أنوعيمكن تصنيف  .نادرةآونها   

 ).2-8(منتشر نوعًا ما بكثرة في المرتفعات انظر الشكل (العرعر   نباتات:

 و شربه فاآهةآ  أو أآله بهلستظالآاإل والمراعي وفي الثقافة العربية له استخدامات عديدة ةديو األانعينتشر في قي) العناب الشوآي(سور الشوآي ال 
 ).خشاب ومنتجات العسل و األصابونال  أو في صناعاتعلفإستخدامه آ آحساء أو

 المشروعيضا ومنحدرات أرفي قيعان األوديةاعي هذه المجموعات النباتية عادة ما تكون ضمن مر: األآاسيا  . 

 عادة ما يتواجد في المنحدرات خلف مجموعات نبات العرعر: الزيتون .  

 .طيور الحباري  حيوانات 

  المها العربية(المها.( 

  نقار الخشب العربي والمصنف من قبل مجلس االتحاد العالمي للبيئة(TUCN)يمن آنوع نادر ويتوطن في السعودية وال. 

  السنور البري(الوشق .(  

 

 المناطق المحمية

 حتى وقتنا الحاضر، هناك 15 منطقة محمية، تغطي قرابة %4 من مساحة المملكة، وتحافظ على جميع المناطق الرئيسية 
حياة السكان  حمايةب وم أيضًا تقو البيئات البحرية والمواطن الجبلية  المناطق البرية ومملكة وة الطبيعية للاالحينصف  و فيزيوغرافيةال

.المهددة باالنقراض لنبات الحيواناتاألنواع الرئيسية لوآذلك  المستوطنةاألوبئة من   

 

  الغطاء النباتي2.2.9

تم توريد الخريطة من خرائط  وللوصول إلى فهم للتوازن المائي،ياهلمتياج لحاإل تقديرالغطاء النباتي أهمية آبيرة  في خريطة لإن 
وتمت معالجة الخريطة بواسطة صور األقمار الصناعية .  تصنيفًا 14 آم وتضم 1بجودة شبكية ) GLCF(ضي العالمية الغطاء األر

     . م 1992 -1981التي تغطي الفترة من 

 

ابقة حول مصادر المياه التقليدية دراسات وخطط س 2.3  

عـــامبشكل  2.3.1  

لمياه بالنسبة ل. أحفوريةجوفية ضحلة ومياه  مياه جوفية  وسطحيةمياه بية السعودية المصادر التقليدية للمياه في المملكة العربتصنف  
التي  المياه الجوفية األحفورية في فترات زمنية قصيرة  على العكس منعن طريق األمطار   عادة ما تتجددالضحلة والجوفية السطحية

   .وفي فترات زمنية قصيرة تجديدها عن طريق األمطار مكنال ي

 

   والجوفية)السطحية (متعلقة بالمياه الجاريةالدراسات السابقة ال 2.3.2

 وآذلك تكاليف الدراسة، بدأت وزارة المياه ئيةمصادر الماال  منشآتخطط تطويرتحديد  وللمياهالهيدرولوجية الصفات  فهمهدف ب
فيما بعد  .1984 في عام وآان ذلك ولّيا ) 5 ,هحبون) 4 , يبا) 3 ,تباله ) 2 ,الليث) 1 :أودية هيالمياه في خمسة على  بدراسة زراعةوال

على  مصادر المياه آالسدود واآلبار إلنشاء سدود في آل من وادي الليث ويبا بجانب األولى  دراسة أخرى دءقررت وزارة الزراعة ب
لملك فهد و غيرها من السدود التي  اسد من ضمن هذه السدود سد العقيق و.جرت أثناء الدراسة األولىاقتراحات على  وتباله إعتمادًا

   .م2009 حتى عام ماتزال قيد اإلنشاء

منطقة أحد رفيدة في  خميس مشيط وو يوميًا من مياه الشرب في المنطقة، بما فيها مدينة أبها 3م20000ولتلبية الحد المطلوب البالغ 
 بالقرب واديينوادي عتود ومشروع يشمل   في المياه دراسة لتطوير مصادر1997في عام و الكهرباءعسير، فقد نفذت وزارة المياه 

.درب في المنطقة الساحلية الجنوبيةالمن بلدة   
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، قامت وزارة )متكون الوجيد ( في المنطقة الشمالية من نجرانحفورية الجوفية األالمياهالمغطاة ب األوديةلتطوير المصادر المائية في 
دراسات تفصيلية للمصادر المائية في ( سمي 2006,  في أبريل)GTZ (لمانية للتعاون التقنيبالتعاقد مع الجمعية األو الكهرباء والمياه 

، من المتوقع تنفيذه خالل ثالث سنوات ) الوجيدمشروع (وتم اختصار االسم إلى . ) األحفورية واألودية المغطاة بالمياه       الجوفية
تتمة ) مرحلة استطالعية ودراسة تحضيرية و المرحلة الثانية)  المرحلة األولى:قسمت الدراسة إلى مرحلتين. 2009, وإنهائه في أبريل

  .للمرحلة األولى ولكن بشكل مفصل

  

  السدود واآلبار2.3.3

 سد 86 سد حتى اآلن وهناك 126تم إنشاء حيث  ، ياه السطحيةآمقياس لتطوير الم في المملكة العربية السعوديةتم إدخال بناء السدود 
  . عسير معظمها في منطقةاء في المنطقة المدروسةقيد اإلنش

ة، وبحسب ما ورد ي الزراعات مراقبة مستوى الماء ونوعيته و االستخدام ووتم حفر العديد من اآلبار في المملكة من أجل توفير المياه
 2005 و1989ها بين عام سد تم إنشاؤ824في أحد الكتب التي تتحدث عن منشآت تطوير مصادر المياه في السعودية، فإن هناك 

.المناطقبحسب   

 

تطوير مصادر المياه التقليدية قضايا 2.3.4  

  : هذه القضايا آالتالييمكن ترتيب

  المصادر المتجددة للمياه السطحية تكون في حالة من التجدد آل عام، ولذلك يمكن استغاللها آمصادر فعالة   
  بار الكميات التي تفقد بالتبخر باإلضافة إلى التخزين بالسدودويجب الوضع في اإلعت. للمياه بالتخزين في السدود

  في هذه للمياه  الزائد ستخدام اإليالحظ و، الوديانية تعود للعصر الرباعي  الرواسبمخزنة بشكل رئيسي فيالالمياه إن
 .لى طول البحر األحمر ع هذه المناطقسوف تكون هناك حاجة إلدارة مستوى المياه في الخزانات الجوفية فيلذلك المنطقة 

 غرب منطقة الدراسةفي المناطق الجبليةالواقعة  األودية يمكن تطوير المياه جوفية في . 

 منطقة  على رأسهاالمناطق المناسبة لتطوير مصادر المياه فيها ستكون محدودةفإن ، ارمط لهطول األفعليحسب التقسيم ال 
  مكة ومنطقة، يليه المناطق المحيطة مثل المناطق الجنوبية من امياهه آبيرة لتطوير مصادر اتملك إمكانيالتي تتان ازج

 . عسيرمنطقة

  بقلة نجران  منطقة وه عسير بالقرب من بيشمنطقة المنطقة الشمالية من احة و مكة والبطقامنالمنطقة الشمالية من تتميز 
يمكن تنفيذ و  أمطارها  مياهينخزواسعة لتتاج إلى مستجمعات حتفإنه من أجل تطوير مصادرها المائية  لذلك . هارأمطا

 .ود بناء السدذلك بواسطة

 في ما بعد سنةا حسب المخطط الزمنيمهئ ومرواني تم تخطيطها في الثمانينات وبدأ بناغباالسدود قيد اإلنشاء مثل سد ر  
 .2009  عام وتم إنهاؤه في1997 عامه في ؤبنابدأ الذي مشروع وادي عتود و من المشاريع المنفذة . 2000

  تفريغ المياه ب المتعلقةلعوامل الجغرافية، الجيولوجية، والهيدرولوجية  امواقع السدود يجب أن ُتعين بعد األخذ بعين االعتبار
سدودًا استنادًا إلى الخرائط الطبوغرافية لوادي غوالن ووادي ال مواقع لبناء خمسة يفريق الدراساقترح ال. الخ...من السدود
ليست المواقع  أسفرت على أن هذه واالجتماعات مع وزارة والمياه والكهرباءيله تم طرح الموضوع أثناءبناء عخلب و

 .مواقع مناسبة لبناء السدود في الوقت الحاضرأية وجد ت ال أنهمناسبة للسدود و

 

  المعالجةصحيالوضع الحالي والخطة اإلضافية المتعلقة بتحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف ال 2.4
 

ةعـــام نظرة  2.4.1  
األولى . حةصلمياه الصرف الصحي المستبمياه البحر المحالة، وبمصادر المياه غير التقليدية في المملكة العربية السعودية تصنف   

م هذه المياه تتم عن طريق تحلية مياه البحر وتحويلها إلى مياه عذبة، والثانية تهدف إلى استصالح مياه الصرف الصحي، وتستخد
.المستصلحة في الزراعة، سقاية مياه المدينة والمياه الصناعية  

 
، 2007ووفق إستراتيجية المياه الوطنية لعام.  تعتمد على مياه البحر المحالةديةلبفي المملكة العربية السعودية، مصادر المياه ال

 من المياه الجوفية، فيما تأتي 40% من مصانع التحلية وحوالي  من المصادر المائية المستخدمة في المنشآت المائية تأتي50%حوالي 
.سطحية المتجددة المتبقية من المياه ال10%نسبة   
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  مياه البحر المحالة2.4.2
 

تاريخ إمداد مياه البحر المحالة) 1(  
 آما يبين مسة المدروسةالخمناطق  التحلية، وهي أعلى نسبة في الحطات عن طريق ما من مياهه90% مكة على حوالي منطقةحصل ت

محطة  على الساحل ) 11( هناك مؤسسة الوطنية لتحلية المياه المالحة التابعة لوزارة المياه والكهرباءتحت إشراف ال  .)2- 6 (لشكل
.محطة للتحلية) 14(الغربي وثالثة على الساحل الشرقي، ليبلغ مجموعها   

B-1-38 مليون متر مكعب2.8جتمعة ما يقاربهذه المحطات مالكلية لطاقة ال، بلغت 2005في عام)     (جدولوآما هو ظاهر في ال
  وهو أقل بقليلمليون متر مكعب في اليوم) 1.1(محطات الواقعة في المناطق الخمسة المدروسة بلغتالطاقة اإلجمالة لل و, في اليوم

. المملكةمحطات من الطاقة الكلية لجميع 40%من   
وحاليًا فإن آميات المياه تتوزع بحسب إحتياج آل منطقة للميام ،  2006نجران بالمياه المحالة منذ عام تزويد منطقتي عسير وبدأ  و قد

.ه و ستتم زيادة آميات المياه المنتجة من قبل المؤسسة الوطنية لتحلية المياه المالحة مستقبالً  لتأمين آميات اإلحتياج للمياه المتزايدة  
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   وزارة المياه و الكهرباء/في المناطق  للمياه ةالعام  اتمديريال: المصدر 

. في األرضت مياهها  توغلود سد اتناخزحصلت على مياهها من  من آبار ت مياه ضخللمياه هيمعظم المصادراألخرى: مالحظة   
 

مياه التحلية والمصادر األخرى لمياه الشرب نسبة )2-6 (الشكل  
 

معالجةالصرف الصحي الالوضع الحالي لمياه  2.4.3  
ري الحدائق  الخمسة تستخدم في الصناعة والري وفي مناطق من الكمية الكلية لمياه الصرف الصحي المعالجة ضمن ال40%حوالي 
 المنطقة ه في هذالصرف الصحي المعالجةمياه  عسير حيث تبلغ آمية منطقةفي بشكل خاص  و,  في اإلنشاءات والبناءوأيضًا العامة

.الخمسة المدروسة مناطق الفيأعلى معدل   
 

قضايا تطوير مصادر المياه غير التقليدية 2.4.4  
: ويتم ترتيبها آالتالي  

 
  على الرغم من أن توفير مصدر ثابت من المياه المحالة أمر ممكن، إال أن التكلفة ستبقى عالية ما لم يتم بناء المحطات على

 . نطاق واسع
 قى محصورًا ولكن استخدام هذه المصادر يب. مصادر مائية مستقبليةالمياه المستصلحة قد تكون مصادر مائية مهمة و

  .ة، آما يجب أيضًا تطوير نظام شبكات لصرف هذه المياهنيومحدودًا في حاالت مع
  

يجب إعطاء  و لذلك فانه تطوير شبكات الصرف الصحي ،ب يرتبطأمر يجب أن توريد مياه الصرف الصحي المعالجة ان 
  .لتنمية لنظام الصرف الصحياألولوية لدفع عجلة ا
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  ةستخدمالمياه الم الوضع الحالي وإمدادات 2.5
 

  الصناعيةالتجارية و  البلدية و المياه 2.5.1
 

 الخدمات السكانية )1(
 المياه إلى مستخدمي أنظمة الشبكات الذين تصلهم المياه اغير عامة، وينقسم مستخدموأخرى عامة ومرافق تصنف المرافق المائية إلى 

 إمدادات المياه ناقالتصلهم الماء عن طريق يالذين من مستخدمي المياه  طريق شبكات األنابيب بشكل مباشر، والنوع اآلخر عن
 تشكل وبية ذات شبكات األنبياهمرافق المإن . لمياه الفرديةهم الخاصة لمستخدمين يعتمدون على مصادرمن باقي أما العدد ال. العامة

الدراسة  من التعداد الكلي في مناطق 42 %ي يمثلون حوالي ماليين شخص4انتشارًا والتي تزود قرابة  المياه إمداداتإحدى أآثر انواع 
  .الخمس

 
استخدام المياه ) 2(  

 ال توجد بيانات ممنهجة متطورة فإنهم وجود عدادات للمياه في معظم المنازل ، اعدإنمع  في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية
.تهالك المياهسإل  

مليون متر مكعب من الماء مقدرًا بوحدة تعادل ال ًا استهالآ2007ء السنوي لعامامن ناحية أخرى، يظهر تقرير وزارة المياه و الكهرب
.سنويًا في المملكة العربية السعودية ، وطبعًا هذا يتضمن المصادر الغير محسوبة من المياه، آالمياه المتسربة  

 
ناعية المياه الص2.5.2  

 150  مايعادل في المناطق الخمسة المدروسة2007بلغت آمية إمدادات المناطق الصناعية بالمياه بما فيها المياه المتسربة في عام
 من إجمالي المياه المخصصة للصناعة في المملكة 20%أآثر من بذلك ، ليبلغ )  مليون متر مكعب يوميًا0.4(مليون متر مكعب 
 في المناطق )مليون متر مكعب 629البالغة ( من المياه البلدية 23%أآثر من  مليون متر مكعب و716الغ العربية السعودية الب

.ةالخمس  
 

المياه الزراعية 2.5.3  
و  المياه التي يحتاجها آل نوع من أنواع المحاصيل اتآميقد حسبت إجمالي المياه المأخوذة لألراضي الزراعية يتضاعف سنويًا، وإن 

. الحسابية في التقرير المرفقها معلوماتتفاصيلوضحت   
 

لموارد المائية الخطط الوطنية واإلستراتيجيات والقوانين المتعلقة بتطوير وإدارة ا2.6  
  

  للتنمية الوطنية ة الخمسيةخطال 2.6.1
  

. (MOEP)    من قبل وزارة االقتصاد والتخطيط وتخطيطهاسيةخطط التطوير الوطنية الخم تم تحضير 
 تم األخيرةلخطة الخمسية ، وا1970صياغتها في عامحيث تمت )74/1975 – 70/1971(عوام األة خمسية وطنية آانت في أول خط
  .2009يتم تنفيذها بحلول عامل 2005آخر خطة خمسية في عام و صيغت . 2006  في العامإصدارها

 
التي يجب أن و المناطق تحديد األولويات عليه يتم  أساسًا تعتبرإ بشكل عام آانت أهداف الخطط الخمسية السابقة طويلة المدى و

القتصاد الذي إتبعته من أجل اجديد الستراتيجي إل اهاهجبمنأما خطة التطوير الثامنة، فقد مثلت أول معلم . يرآز عليها في آل خطة
تشمل أربع خطط خمسية متتالية، وبالتالي فإن هذه الطريقة الجديدة لالوطني وهذه اإلستراتيجية ستمتد على مدى العشرين عامًا المقبلة 

. في المملكة العربية السعوديةالمتبع  المتبعة في التخطيط اإلستراتيجيشكلت تحوًال جديدًا في المنهجية  
 

آيفية تطبيق هذه بين ت ةضحاية ومالخطة التطويرية الثامنة، حددت أهدافًا أآثر وضوحًا، وترجمت هذه األهداف إلى اصطالحات آ
 التنفيذية وآذلك القضايا التي سوف تقوم هذه الجهات لوآاالتاؤوليات الملقاة على عاتق المستحدد األهداف ضمن الجداول الزمنية، و

.بمعالجتها  
 

سية التطوير الوطنية الخم ضمن خططياه المتعلقة بالمالحصص مراجعة نتائج 2.62  
  القضايا الرئيسية) 1(

أيضًا تم توضيح أن أحد ين الخمسيتين الثانية والثالثة، تمت اإلشارة إلى الممارسات الخاطئة أثناء الري والمتمثلة بالهدر، وفي الخطت
.ضخ المياهممارسات  عن اإلفراط في ةالناتجالرئيسية هي تلك نقص المياه مشاآل   

المائية غير المتجددة والمياه الجوفية في الزراعة قضية وحتى التسعينات من القرن الماضي، أصبحت الزيادة في استهالك الموارد 
.وأصبح تشكيل خطة مائية وطنية ضرورة أساسية في معظم خطط التطوير. يجب التعامل معهاجدية   



  دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودي  

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                                ة ودشرآة ياتشييو الهندسية المحد  
  شرآة سانيو لالستشارات

S-2-14 

  خدها و آذلك وخدماتياه الحفاظ على الم و معالجة مياه الصرف الصحي وتسعير المياهالمتعلقة بأمور ايابعد التسعينات، أصبحت القض
  . أصبحت من القضايا الرئيسية التي تطرح في الخطط الصحي الصرفمات

الحقًا في آخر خطة تطويرية، ُرآزعلى قضايا أخرى رئيسية تتعلق بالمراقبة والمتابعة و تطبيق القوانين والنظم و تقوية التشريعات 
.المائية  المرآزية وتوحيد اإلدارة  

 
دور القطاع الخاص) 2(  

  للقطاع الخاصفّعال خطة الخمسية الثالثة تم التأآيد على ضرورة وجود دور التنفيذ منذ 
 بهدف تحسين أدائها بشكل عام في ميادين مختلفة و على المياه في المملكةات إصالح لقطاعاتعمليبحاليًا تقوم وزارة المياه والكهرباء 

  .  ثم تنفيذها بواسطة القطاعات الخاصة عدة أصعدة، وذلك بواسطة نقل الخدمات إلى بيئة مهنية محترفة و من
: التاليةإلى تحقيق النقاطيهدف برنامج تطوير القطاع المائي بشكل أساسي   

 
 ة جيدة للشرب لجميع سكان المملكةتأمين مياه نظيفة وذات نوعي  ) أ
  الصرف الصحيرف مياهيصتسر وآذلك توفير طرق صحيحة لتأمين تمديدات صحية لجميع اُأل  ) ب
  بحتةتحويل قطاع المياه إلى منظمة تجاريةة راألخذ بعين اإلعتبار ضرومع  عمالء الاتلمنظمات ومراآز خدمتحسين أداء ا  ) ت
 . لتكاليفتغطية ا مع األخذ بعين اإلعتبار ضرورةتأمين المياه والتمديدات الصحية بأسعار منطقية ومعقولة   ) ث
  اعات الخاصةالمسير قدمًا نحو التخصص من أجل تسهيل توسيع نشاطات القط)   ج
  حماية الطبيعة و المحافظة على المصادر الطبيعية في المملكة)   د 
  

الرؤية المستقبلية للمياه) 3(  

:يمكن تلخيصها في النقاط التالية, خطة التنمية الثامنةنسخة ل رؤية المياه في المستقبل في أحدث ويةتجلى أولتو  

كنية والصناعيةتلبية الطلب المتزايد على المياه لألغراض الس) أ  

ض الطلب على المياه لألغراض الزراعية تدريجيايخفت) ب  

 

:من خالل التدابير التالية هاقيتحقيمكن الرؤية هذه من المتوقع أن و  

 

تنمية الموارد المائية غير التقليدية والمتجددة) أ  

تعزيز المحافظة على المياه وحماية الموارد المائية) ب  

 ادية للمياهتطبيق القيمة االقتص) ت

تنمية اإلداريةال) ج  

 

استراتيجية التنمية) 4(  

 األولى حتى آخر خطة التنمية الث الخمسيةمنذ خطة التنميةبوضوح  ا إليهالمشار األهداف والسياسات الحالية تتضمناستراتيجية التنمية إن 
: أدناهفي الجدوللتنمية الوطنية للخمسية اللخطة  منةالسابعة والثاالخطة استراتيجية التنمية في يمكن توضيح و لإلستئناس     .امنة  

 
 إستراتيجية التطوير الرئيسية مخطط التطوير
 خطة التنمية الثامنة

 األهداف(2005/06-2009/10)
برشد هاحفظ وتطوير الموارد المائية ، مع ضمان استخدام - 1  
لكة على مستوى عال من توفير المياه وخدمات الصرف الصحي لجميع شرائح السكان في المم -2

الجودة واالعتمادية وبأقل تكلفة ممكنة مع االخذ في االعتبار القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل 
 المنخفض

        استدامة الموارد المائية وتضمنتوفير المياه لألغراض الصناعية والزراعية في حدود  -3
االجتماعية-االقتصاديةالفّعالية   

لمياه في المملكة اارة المتكاملة لموارد تحقيق اإلد -4  
:سياساتال  
تكثيف ترشيد المياه وتقنيات الحفظ -1  
تطوير تحلية المياه ومياه الصرف الصحي المعالجة آموارد مياه إضافية غير تقليدية -2  
ه ولمياه في جميع االستخدامات ، وتحقيق التوازن بين أسعار الميالالقيمة االقتصادية  تطبيق نهج -3

  تكلفة االنتاج
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 إستراتيجية التطوير الرئيسية مخطط التطوير
ها زيادة فعالية استهالك المياه القابلة للتجديد ومحاولة تطوير-4  
.المياه الطبيعية من التلوث  الحفاظ على مصادر-5  
اج لمياه الشرب واالستخدامات المحلية المنزلية، وتشجيع استخدام تيح إعطاء األولوية لسد اإل-6

.صناعة واألغراض األخرىفي الزراعة والالمعالجة  الصرف الصحيمياه   
. اإلدارة في قطاع المياهمستويات الرفع من -7  
 مياه الصرف الصحي ومرافق تجميع تشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مشاريع -8

.تهامعالج  
 رفع القدرة الفعلية لتحلية مياه البحر، وتشجيع القطاع الخاص على االستثمار في مشاريع تحلية -9

.مياه البحر  
.زيادة وتعزيز مشارآة اليد العاملة الوطنية في قطاع المياه-10  
. وضع اللمسات األخيرة على الدراسات واألبحاث المتعلقة بالتحضير للخطة المائية الوطنية-11  
. مراجعة التشريعات التي تنظم استخدام المياه-12  
. تأسيس قواعد بيانات شاملة لقطاع المياه-13  

 
لمياه ومن ثم توحيد قطاعي الماء والكهرباءتأسيس وزارة ا) 5(  

لموارد المائية، وتخطيط مائي على مستوى وطني، وللوصول إلى مستوى أعلى من االستدامة امعالجة لبغرض تأمين إدارة 
مختصة  دمج جميع السلطات والوآاالت ال2002 تم في عام ،واالستمرارية في تطوير وتحديث المياه في المملكة العربية السعودية

 بتاريخ 125وآانت هنالك غايات محددة وأهداف للوزارة الجديدة، تم إقرارها في المرسوم الملكي رقم) وزارة المياه(بالمياه تحت اسم 
  : و يمكن توضيحها بما يلي، وآانت هذه الغايات على صعيد تطوير إدارة واستخدام الموارد المائية16/7/2001

 
  وتنظيم قطاع المياه ومرافقهاقبةاإلشراف على اإلدارة، ومر  ) أ
 ة وحجم المخزون المائي في البالدتنفيذ جميع الدراسات الالزمة والمتعلقة بتقييم اإلمدادات المالي  ) ب
 مائية، وحمايتها والمحافظة عليها الصادرتحضير خطة مائية شاملة، تحدد السياسات المتعلقة بتطوير الم  ) ت
ية في المملكة  العربية اه الشرب والصرف الصحي في جميع المناطق المدنالتحضير لبرنامج وطني هدفه توسيع شبكات مي  ) ج

  السعودية
 .اقتراح الهيئات والمنظمات الالزمة لحماية الموارد المائية  ) ح
 .لجميع المستهلكين دراسة واقتراح التعرفة الجديدة للمياه  ) خ
 .تحديد آيفية تحسين أداء أنظمة جمع مياه الصرف الصحي  ) د
 .  تطبيق اإلستراتيجيات الالزمة إلشراك القطاع الخاص والتشغيل والصيانةطرتطوير آليات وُأ  ) ذ

 
   في الخطط الوطنية الخمسية الموازنة بين الطلب على المياه وإمداداتها) 6(

لحاضر ُقدر التوازن بين الطلب على المياه، واإلمداد المائي، في الوقت ا) 1980-1975( الخطة الخمسية الوطنية الثانيةتنفيذ  منذ
خطة التطوير الخمسية الثامنة واألخيرة، توقعت انخفاض معدل نمو إمدادات المياه من أما  ،)2-4( آما هو مبين في الجدول المستقبلو

و المصادر المائية مالمياه الجوفية والسطحية المتجددة، وانخفاضًا حادًا في إمدادات المياه الجوفية غير المتجددة، وارتفاعًا في معدل ن
  : ير التقليدية آما مخلص أدناهغ

 
تطويريةالخطة ال نهايةالطلب المتوقع على المياه، ومعدل النمو السنوي في : ) 2- 4 (الجدول  

  2004 عام استهالك المياه في مصادر المياه 
سنويًا /مليون متر مكعب  

 2009  عامالطلب المتوقع على المياه في
سنويًا / مليون متر مكعب  

نوي معدل النمو الس  
) نسبة مئوية(  

المصادر المائية السطحية والجوفية 
الدرع العربي، الجرف (المتجددة 
) القاري

6,500 6,900 1.0 

المياه الجوفية غير المتجددة
12,400 9,270 -5.0 

المياه ذات المصادر الغير تقليدية 
المياه المحالة ومياه الصرف الصحي (

) المستصلحة
1,370 2,090 8.0 

جموع الم
20,270 18,260 -2.0 

 
  اإلستراتيجية طويلة المدى2.6.3

   بدأ العمل على اإلستراتيجية طويلة المدى(LTS 2025)225 ، وذلك بمنح وزارة االقتصاد2/7/1998بموافقة ملكية بتاريخ 
.2/10/2002ه الندوة بتاريخ  وعقدت هذ)رؤية مستقبلية لالقتصاد السعودي(والتخطيط المسؤولية لتنظيم ندوة وطنية تحت عنوان   
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قطاع المياه لاإلستراتيجية طويلة المدى ) 1(  
: السياسات اإلستراتيجية لقطاع المياه على النحو التاليمبادئ وضعت 2025  عامفي  

 
 .إعالن تصريح واضح بخصوص السياسات المائية)  أ
 . المرافق المائيةنعاشإ) ب
 .اه ذات نتائج وأغراض موجهة وواضحةتنفيذ حملة حماية ومحافظة على المي) ت
 ).بما فيها السدود(مساهمة القطاع الخاص في قطاع المياه والصرف الصحي رفع   ) ج
 .عادة النظر في تعرفة المياهإ  ) ح
 . تحديث تقديرات إجمالي الموارد المائية  ) خ

 
  إستراتيجية المياه الوطنية2.6.4

 
نبذة ) 1(  

  المائية، صادردعم تطوير إستراتيجية دعم وتوحيد إدارة الم من البنك الدولي طلبت وزارة المياه والكهرباء 2003 في عام
. قصيرة المدى في المملكة العربية السعودية الوأطويلة سواًء التنفيذية الخطط الوآذلك دعم   

: التاليةنًا للمراحل الثالثي متضموالبنك الدولو الكهرباء وقد تم االتفاق على أن يكون اإلطار العام لبرنامج التعاون بين وزارة المياه   
 

  . المائيةالمصادرتقييم الوضع المالي إلدارة : المرحلة األولى  ) أ
 .  المياه عن طريق مشاورات مكثفة داخل البالداتتطوير إستراتيجيات وسياسات إدارة قطاع: المرحلة الثانية  ) ب
 . اتتطوير خطة فعلية من أجل تنفيذ هذه اإلستراتيجي: المرحلة الثالثة  ) ت
  

  قضايا متعلقة بقطاع المياه) 2(
 صيغةحدد فريق دراسة البنك الدولي، أآثر القضايا إلحاحًا في قطاع المياه في المملكة العربية السعودية وجمعوا هذه القضايا تحت 

  :و الملخصة في الجدول التالي  المائيةةفي السياسالخمس فجوات ال

 
ملكة العربية السعودية قطاع المياه في الم قضايا) 2- 5(الجدول   

  المحتويـــات   البنود 
فجوة نقص المخزون -1

 المائي
م ال ) أ ة معظ اه الجوفي ضخمي ل    ت ن أج ري ،  م راض ال ذلك أغ إن ل ستوياتف ة هام د  الحالي ق

 .إستمرار ديمومتها ت ضمانتجاوز
ة  ) ب ات الحكومي ي المعون رة الت شرون  الكبي سنوات الخمس و الع ي ال زارعين ف سلمها الم  ت

شكل الماض ة ب ادة األراضي المزروع ت بزي رية عجل الي ق آبي اهل وبالت ات المي ت مخزون  ل
ضاً       ، و بشكل ملحوظ  ك أي ببها عدم وجود قواعد صارمة               قد ساهم في ذل ة س  عوامل خارجي

 .لمياه الجوفيةا استغاللحد من ت
ة،           ) ت ون    تعامل المزارعون مع المياه الجوفية على أنها سلعة مجاني م يظن ا حق   حيث أنه أنه
ن أن  شروع م م يمك شاؤون   له ا ي دروها آيفم ستخرجوها و يه دونها،   ي ي يري ات الت  بالكمي

  . عمليات الريل منظمةلسيطرة الحكومية وضعف التشريعات الاضعف ويعزى ذلك ل
فجوة المحافظة على -2

 المياه 
ًا حافز بل, لحفاظ على المياه  على ا  المواطن   تدفعالتعرفة المفروضة على المياه في المدن ال         ) أ

ه    ،  آل فرد حصة  على االستهالك الزائد ل    ام آاف للحد من الخسائر          آما إن ك اهتم يس هنال ل
 .المائية الكبيرة التي سببها التسرب الحاصل على طول الشبكات المائية الموزعة

سبب عدم      الصحي  توازن بين إمدادات مياه الصرف العدم    ) ب ادة استخدامها ب المعالجة وإع
ة األ  ط طويل ود خط دوج ة    إن .م صحي المعالج صرف ال اه ال تخدام مي ة إل س  وضع سياس

من التدهور والتلوث وآذلك    البيئة  تحمي  سوف  من جهة   حيث أنها    مزدوجة    له فائدة  كونيس
 .مياه يمكن استخدامها في نواحي عديدةستؤمن إمدادات إضافية لل

ى التحتية   على الرغم من االستثمارات الكبيرة في تحديث البن        45%فعالية الري تبلغ فقط       ) ت
  . لريلقطاع ا

الفجوة في الخدمات -3
ية المائ  

ة وخدمات الصرف الصحي           ، تبقى    ) أ اً     الخدمات المائي ة عالمي اييس المقبول شكل  تحت المق  ب
صهاريج ل عتمد على يلسكان الزال  ا آبير مناقسمأن   ملحوظ حيث  اه  ال زود بالمي ذلك    ولت آ

إلى تحسينات    فهي ماتزال بحاجة     و معالجتها  الصرف الصحي مياه  جمع  الشأن في خدمات    
 . آثيرة

اه المالحة          تؤمن المؤسسة   ) ب ة المي ة لتحلي ديريات        العام اه المحالة، لم ات من المي اه  آمي المي
ي  ة ف اطق العام ةالمن دمات مجاني اوزبخ ستهلكة  ال تتج ا الم ة مرافقه ة5 % تغطي ن آلف   م

سدد   مستوى منخفض   التشغيل و الصيانة وهو      اليف  جدًا ال ي ة و    من   التك ًا    ال   جه شجع حتم ي
  .  المائيةات االستثمارات الضرورية لتحسينات الخدمعلى

اه            آآرست اإلدارة السابقة     ) أالفجوة الحكومية المائية-4 ل جهودها لبناء البنى التحتية المائية الكبرى وتأمين خدمات المي
 .إدارة قاعدة الموارد المائيةبمع تكريس القليل من االهتمام 

ائل  ال وتأمين قطاعات المياه مع نسيقة المياه والكهرباء أن تعزز التيجب على وزار   ) ب و وس
 ستكون هناك حاجة لدعم سياسي      الحقة في مرحلة    .لإلدارة الناجحة الالزمة  األدوات التقنية   

  . الحاليةظيفوتحسين سياسات التوالبشرية  ات بناء القدر ولتأسيس منظمات جديدة
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  المحتويـــات   البنود 
الفجوة المالية-5  ان المياه يفرض  إمداد تكاليف خدمات    تغطيةوالعجز في   المقدمة   لمعونات الحكومية  آًال من ا   )أ 

ذلك  عبئًا ثقيًال على ميزانية الحكومة     ين                   ل اج الزراعي مع األخذ بع تم دراسة اإلنت  يجب أن ت
ار   ذه االعتب ةالفجوة اله زارعين  جوهري د الم اج عن ة اإلنت ين تكلف ة للزراعة   ب ة الفعلي والتكلف
  . ى االقتصاد السعودي آكلالمترتبة عل

اه  في  هاستخدام من إ  في الري يحد   فرط باستهالك المياه الجوفية   اإل) ب ة  المي د من    والبلدي يزي
  .عتماد على مياه البحر المحالة المرتفعة التكلفةإلا
و  خدمات الصرف الصحي        عدم إمكانية المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من توسيع          ) ج

  . بسبب العجز في تغطية آلفة خدماتها معالجةمحطات ال

 
إستراتيجية المياه الوطنية من أجل عمل الإطار سياسة  ) 3(  
 

تجسد أساس إستراتيجية المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية التي يمكن  ، الفعالية، العدالةاالستدامة : هناك ثالثة أسس هي
:لتحضير إستراتيجية العمل الوطنية  آما يليترجمتها إلى سلسلة من التوصيات الالزمة   

 
 مع خضوعها للتشريعات الحكوميةسلعة وطنية مخصصة لالستهالك العام آإعالن المياه   ) أ
 وصونها وتنميتهاالموارد المائية إيقاف تخريب وتدمير   ) ب
 ياهمن إدارة اإلمدادات المائية إلى إدارة الطلب على الم  النموذجتحويل  ) ت
 ياه والحفاظ على الموارد المائيةوير المإيجاد توازن بين تط  ) ث
 الحمل على الموارد المائية من أجل تخفيف هايتبني إستراتيجية واقعية للم  ) ج
 هابهدف زيادة إنتاج للمياه عالية تعزيز قيمة  ) ح
 إلمدادات المياه والخدمات الصحيةالوصول إلى التغطية الشاملة   ) خ
  لتكاليف الخدمات المائيةتحقيق تغطية   ) د
 تراتيجية المياه االفتراضية لتخفيف الضغط على الموارد المائيةاعتماد اس  ) ذ
   للمياهتبني تخطيط موحد لتوزيع عقالني  ) ر
 تحقيق اإلدارة المائية بالحد األدنى المالئم )   ز
  لعام وتشجيع المحافظة على المياهتحسين الوعي ا)  س
 

توزيع حصص المياه وأهميته نسيق بينالت) 4(  
 

ق روابط أفقية بين جميع مستهلكي المياه، إليجاد أفضل الحلول لمشكلة توزيع المياه، يمكن تحقيق التعاون هناك حاجة لخل) أ
  . للموارد المائيةتكاملتخطيط مبواسطة وضع خطوات لالتقني 

 بين نسيقأآيد التالحكومة لتأن توجه  و ، اتقطاعال مصالح تتناول أن توجد المملكة العربية السعودية هيئة تنفيذية من المشجع) ب
 المملكة للمياه فوضيةوتسمى م للتنسيق المتكامل ة داخل الحكومكلإستراتيجية المياه الوطنية بتشكيل هي توصي هيئة .اتالقطاع

   .وتعزيز التعاون في صنع القرارت لترآيز على تنسيق وتوحيد التخطيط في قطاع المياهمن أجل ا
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توصيات من أجل تنفيذ األهداف) 5(  
:أهداف إستراتيجية المياه الوطنية ما يلي بعض التوصيات بخصوص تنفيذفي   

 
تبين أهداف إستراتيجية المياه الوطنية وجوب استخدام المياه بكفاءة، المحافظة على المياه وتوزيع مائي عادل وفعال، المراقبة ) أ

 زيادة عدد السكان  و، تعزيز إنتاجية المياه المعالجةاهاستعمال الميفي  الزيادة  و تشجيعوالحماية واإلشراف على الموارد المائية
  .المشمول بالخدمات المائية

  
يجب أن تنشأ البنية المؤسساتية الجديدة ضمن إطار قانوني وتشريعي حديث ومدعوم بأدوات مناسبة إلعطاء وزارة المياه ) ب

  . والكهرباء السلطة الالزمة لتنفيذ فعاليات إدارة مائية محددة
  
  ممارسة عنجهات المعنية اللحاجة إلى بنية تنظيمية جديدة تشجع على إدارة متكاملة لمصادر المياه في المملكة بسبب تغيبا) ت

 . إدارة الموارد المائيةدورها في
 
  القوانين والتشريعات المتعلقة بإدارة وتطوير الموارد المائية2.6.5

 
 . شريعات في القطاع المائيالوضع الراهن المتعلق بتطوير القوانين والت) 1(

 بالموارد المائية وإدارتها في المملكة  المتعلقةيظهر ملخصًا للوضع الراهن لتطوير قوانين وتشريعات القطاع المائي) 2- 7(الجدول 
.تصنيفات قضايا القطاع المائي العربية السعودية وذلك بالترآيز على  

 
القطاع المائي في ريعات تشالملخص بالوضع الراهن للقوانين و) 2-7(جدول   

 القوانين والتشريعات ذات الصلة   الموضوع الرقم 

  تطوير وإدارة الموارد المائية -1

تطوير على المدى المتوسط لتحسين وإدارة  1.1
  الموارد البشرية

 مخطط التطوير الوطني الثامن 

 مخطط التطوير الوطني التاسع  

 مخطط التطوير الوطني الثامن    اإلدارة الشاملة للموارد المائية  1.2
  م7/7/1980) (هـ24/8/1400(بتاريخ ) 34/م(مرسوم ملكي رقمه( 
 هـ7/7/1409 بتاريخ 62044قرار مجلس الوزراء رقم  

م  المعالجة الصحي  مياه الصرف إعادة استخدام -2 ي رق وم ملك اريخ (M/6)مرس ق 13/2/1421 بت ـ المواف ه
  ). م18/5/2000(

 )األولوية باستهالك المياه (34/المرسوم الملكي رقم م )أولوية استهالك المياه( ه الميافي  الحق -3
  األولوية باستهالك المياه ( 62044قرار مجلس الوزراء رقم(  

) م17/7/2001(هـ 25/4/1422 بتاريخ 125قرار مجلس الوزراء رقم  قة بتعرفة المياه تشريعات متعل-4
راح رسم للمياه لجميع والكهرباء اقتينص أحد أهم مهام وزارة المياه 

 المستهلكين
  26/12/1994 بتاريخ 96قرار مجلس الوزراء رقم   

  34/مرسوم ملكي رقم م  الترخيص بحفر اآلبار -5
  62044قرار مجلس الوزراء رقم   

 34/مرسوم ملكي رقم م )الخ , آمية ونوعية المياه ( المراقبة -6
  62044قرار مجلس الوزراء رقم 
 6/سوم ملكي رقم ممر  

تفويضات الوآاالت المعنية /  المنظمات والمؤسسات صالحيات تعيين -7

7.1  
لمياه إعداد آيانين مستقلين لكل من قسمي ا

في وزارة المياه السابقة زراعة وال  
 125قرار مجلس الوزراء رقم   

7.2 
تفويض وزارة الماء والكهرباء بالسلطة 

تطوير الموارد المائيةل  
 م7/9/1974(هـ 20/8/1349م بتاريخ /49م ملكي رقممرسو.( 
  27/3/2006(هـ 27/2/1427م بتاريخ /10مرسوم ملكي رقم.(  

   17/9/2002هـ، 9/7/1423 بتاريخ 27472المرسوم الملكي رقم    المياه المالحة  المؤسسة العامة لتحليةقانون  7.3

   115اء رقمقرار مجلس الوزر  تشريعات المسح الجيولوجي السعودي 7.4

PPP  الشراآات بين القطاعين العام والخاص-8
 ) م16/10/1999(هـ 16/7/1420 بتاريخ 219قرار مجلس الوزراء رقم  قائمة بالمشاريع التي سوف يتم حصصها 8.1
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(PPP)   والتنظيمات المتعلقة بالشراآة بين القطاعين العام والخاص وانينالق) 2 (
تستهدف مواضيع وضع قائمة لمشاريع البنى التحتية ) م26/10/1999 (  هـ16/7/1420 بتاريخ 219 إن قرار مجلس الوزراء رقم

  عمليات  والخ، بما فيها اإلنشاءات... الطرق الحديدية  و النقل الجوي و االتصاالت وآذلك التحلية و الصرف الصحي ومثل المياه
.والصيانةالتشغيل   

 
تنظيمات والميزانية الجانب المتعلق بالمؤسسات وال2.6.6  

 
  اتنظممالعمل المؤسسات و ر اطإلالوضع الراهن ) 1(

. إلطار عمل المؤسسات و المنظمات حاليًا و دورها في تطوير إدارة مصادر المياه الهيكل التنظيمي ) 2-7(يوضح الشكل   
  د المائية في المملكة العربية السعودية، الجوهري لتطوير وإدارة المواركلالهيحاليًا تمثل : وزارة المياه والكهرباء)  أوًال

 تفتيش ومراقبة المرافق والتنفيذ آذلكو مقاولين بحفر اآلبارلل أساسية لقطاع المياه والسماح اتوالتي تملك التفويض لصياغة سياس
. الصحي والصرفياهقطاع الملمشارع الفعلي   
  85% القطاع الزراعي والتي تستهلك في الوقت الراهن أآثر من ضمنزراعية السياسة ال ةغياصتقوم ب :وزارة الزراعة)  ثانيًا

.المعالجةالصرف الصحي  مخولة أيضًا بمنح التصاريح والرخص إلعادة استخدام مياه آما و أنها من الموارد المائية في المملكة،  
تزود وزارة المياه والكهرباء  مياه و الكهرباءلهي عبارة عن منظمة داخلية في وزارة ا :العامة لتحلية المياه المالحةالمؤسسة ) ثالثًا

.بتوزيعها على المستهلكين في آل أنحاء المملكة العربية السعودية من المياه المحالة لتقوم الوزارة هائلةبكميات   
 المائية والمخزونإصدار تفويضات تنفيذ عمليات المسح للتعرف على الموارد تعمل على : هيئة المساحة الجيولوجية السعودية) رابعًا 

         .المائي وتحديد جودة وآمية المياه السطحية أو الجوفية وتحديد مدى مالئمة هذه المياه و ذلك بالتشاور مع وزارة المياه والكهرباء
     لى البيانات  قطاعات المياه والزراعة استنادا إها من التنمية الوطنية بما فيطبصياغة خطتقوم : وزارة االقتصاد والتخطيط) خامسًا

. وزارة المياه والكهرباء و وزارة الزراعةمنإليها والمعلومات المقدمة   
 
 
 

 
 

تنمية وإدارة الموارد المائية ب المتعلقة منظمات والات لهياآل المؤسسراهن الوضعال 2-7الشكل   
 

MOA 
（Ministry of 
Agriculture） 

Customers Farmers 

Supply 
Desalinated 
Water 

 Water 
Distribution 

 Sewage 
Treatment 

Tariff to MOF 

 Permit for Crop 
Production (crop 
type, irrigation 
method) 

 Permit for Reuse 
of Treated 
Wastewater 

 Provide fertilizers 
or  
agro-chemicals 
through subsidies

 Inspection 

Member of Board 
of Directors 

Government 
owner formed by 
Royal Decree 

 Permit for Well 
Digging by laws 

 Inspection 

 Groundwater 
Extraction 

 Irrigation 
 Crop 

Production 

Supply 
Treated 
Wastewater

 Appropriate 
Locations for 
Sludge Disposal 

 Definition of 
Spec. & Cond. 
of Septic Tanks 

Domestic Water Supply & Wastewater Treatment Irrigation Water Supply 

Digging 
Contractors 

 Well Digging 

Contract 

MOEP 
（Ministry of 

Economy & Planning） 

Establish 
National 
Development 
Plan including 
Water Sector 

Establish 
Agriculture 
Policy Plan

Establish Water 
Policy / Plan 

Report 
Report 

Municipalities 

Supply Data & 
Information 
relating to Water 
Resources 

MOWE 
（Ministry of Water & 

Electricity） 

MOF 
（Ministry of Finance）

MOMRA 
（Ministry of 

Municipality & 
Rural Affaires） 

SGS 
（Saudi 

Geological 
Survey） 

SWCC 
（Saline Water 

Conversion 
Corporation）

Regional Directorates of 
MOWE 
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ياهعملية اإلصالح المؤسساتي والتنظيمي في قطاع الم)2(  
         اإلصالحات   وعلى صعد متنوعة منها المياهاتقطاعمختلف في صالح لإل بالبدء بحملةت حكومة المملكة العربية السعودية قام

: التاليةالحكومية  
 

 (1): مرآزة قطاع الماء والصرف الصحي وإنشاء وزارة المياه و الكهرباء
ئها الموافقة على إنشات تم.والمسؤوليات ضمن القطاع المائي تكثيف األدوار وزيرآتتأسست وزارة المياه من أجل   

, ووزارة الشئوون البلدية و القرويةالمياهالزراعة و  ةوزارمسؤلياتها من آًال من  تسلمت  بعد أن2001/7/4من قبل الحكومة في   
.هرباء وزارة المياه والكطلق عليها إسم أمنذها  لتضم قطاع الكهرباء وهايعس تم تو2003في عامو  
 

PPP  (2): التعريف بالشراآة بين القطاعين العام والخاص  
، للمستهلكخدمات ال وهايمال جودة بتحسين وم أن تقشراآة بين القطاعين العام والخاصللمن المتوقع   

تزام الناجحة واإللال عماألأفضل نماذج تطبيق أخذة بعين االعتبار . وزيادات ملحوظة برأس المال المستثمر واستبدال المرافق القديمة
مجلس المملكة االقتصادي و بناء عليه فقد قام . بمعايير الجودة العالمية وتلبية الطلب المتزايد على المياه في المملكة العربية السعودية

التحتية عمل إلشراك القطاع الخاص واستثماره في البنية ال، والذي وضع إطار 6/2002، )23/5(األعلى قام بتمرير القرار رقم 
.المائية  

 
NWC (3): تأسيس شرآة المياه الوطنية  

 آشرآة مملوآة من قبل بدأت عملها من أجل تحسين األداء العام لقطاع المياه على آافة األصعدة، و تأسست الشرآة الوطنية للمياه
  المدن الكبرى األخرىطاتها إلىتوسيع نشاي وقع أنتمن المو. شكلت بموجب مرسوم ملكي وسجلت آشرآة مساهمةأنها  حيث الحكومة
  .تدريجيًا

).2-8( الشكل في ائيقطاع المال اتهيكل مؤسسيمكن توضيح على المدى القصير   
 
 

 
)قيد االجراء( على المدى القصير ائيقطاع المال اتهيكل مؤسس) 2-8(الشكل   

 
 

عينةلسلطات المتفويض ا/  المنظماتلصالحياتالوضع الراهن ) 3(  
 

 وزارة المياه والكهرباء ( الرئاسة)
 

مديريات وأقسام المياه التابعة لوزارة الشؤون  وآذلك ، أصبحت مديريات وأقسام المياه التابعة لوزارة الزراعة125 استجابة للقرار رقم
.البلدية والقروية من اختصاص وزارة المياه والكهرباء  

: اآلتي)2-9 ( في الشكل بقطاع المياه موضحةوعالقتهاهام األساسية لوزارة المياه والكهرباء  الم فإن125وعمًال بالقرار رقم  
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ة المياه والكهرباءزارلوالهيكل التنظيمي  )2-9(الشكل  
 

 وزارة الزراعة 
 وزارة المياه تحت سلطةصبح تلموارد المائية، قبل أن إن وزارة الزراعة هي الهيئة التنظيمية األسبق ذات التفويض بإدارة وتطوير ا

.والكهرباء  
 من إجمالي استهالك المياه في المملكة 85%األقسام المتعلقة بإعادة استخدام مياه الصرف المعالجة، ومياه الري والتي تستهلك إن 

. تخضع بشكل مباشر لسلطة الوزير منطقة13 في متوزعةوزارة الزراعة واللمستقلة عن المكاتب اإلقليمية  العربية السعودية  
 

 المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
تتميز ). 2-10( الشكل هيكلها في الرسم البيانييبينو ة المياه والكهرباءزاربوإداريا ترتبط المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 

 13 إلى ةحالمدعم الموارد المائية الطبيعية من خالل توفير مياه ب لمتمثلةو ا ةهدفها الرئيسيأكل الصالحيات الالزمة لتحقيق بإمتالآها ل
ً.ة عمليًافياآغير ائية المهامنطقة ومدينة مصادر  

  
. 

 هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
 تتضمن وضع ء العالم و مشابهة لحد آبير معظم مهام الهيئات الجيولوجية في جميع أنحاإن المهام والواجبات المترتبة على هذه الهيئة 

التنقيب عن المعادن و التنبؤ بالمخاطر الجيولوجية و القيام بالدراسات الجيوبيئية  والجيومائية باإلضافة إلى , الخرائط و رسم الطرق
.مدينة جدة منهم يعملون في مكتبها الرئيسي الواقع في 650 شخص، 800يبلغ عدد العاملين في الهيئة حوالي . تقديم الخدمات للمجتمع  
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  المالحةمؤسسة العامة لتحلية المياهللالهيكل التنظيمي  2-10الشكل 
 

ميزانية تنمية وإدارة الموارد المائية بجانب المتعلق ال) 4(  
 الميزانية الوطنية في السنوات الثالث األخيرة واالستثمار العام في قطاع المياه

و الموضحة  2007، 2006، 2005 الوطنية المؤلفة من اإليرادات والنفقات  لألعوام المالية الثالثة األخيرة الميزانيةوهي   
).2-6 (في الجدول  

 
)المنجزة ( 2007 و2006 , 2005م االميزانية الوطنية في األعو) 2-6  (جدولال  

)الوحدة مليار ريال سعودي(   
العجز/ الفائض النفقات اإليرادات العام  

2005 555 341 214 

2006

655 390265                                             
االنهيار

          40مشروعات تطوير إضافية              
   20تمويل االستثمار العام                    
 100الحساب الحكومي االحتياطي           

 105    )      متضمنا الدين العام( إضافي 

2007

621.5 443178.5
االنهيار

25             بنك التطوير العقاري         
100الحساب الحكومي االحتياطي            

53.5)            متضمنا الدين العام(إضافي 
: المصدر  

وزارة المالية ) 1  
http:/www.saudiembassy.net/2006News/Statements 2(  

 
MOWEالميزانية السنوية لوزارة المياه والكهرباء 
 اتمعدل الزيادة السنوية لالستثمار) 2-8 ( مبينة في الجدول2007حتى  2004إن الميزانية السنوية في السنوات األربع الماضية من 

.  للسنة الماضية50%حتى و 20 %يتراوح بين في المشاريع الجديدة   
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MOWE المياه والكهرباء الميزانية السنوية لوزارة 2-8جدول   

 
) ريال سعودي1000الوحدة (  

 2007 2006 2005 2004 المناطق الفئة
 328 2.1462.2971.702 المكتب العام

 الرياض والمناطق
)12 (األخرى  

5.1523.8757.700 9.777 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

   
 0 01810 أخرى

الثالث
)الصيانة والتشغيل ( 

 10.105 7.2986.3539.402 المجموع
 9.129 10.56311.12110.362 المكتب العام

 الرياض والمناطق
)12(األخرى   

13.06114.36529.725 44.222 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 8.086 2.9555.4418.765 أخرى

المشروع (الرابع 
)الجديد 

 61.437 26.57930.92748.852 المجموع
.وزارة المياه والكهرباء: المصدر  
.والفئات لم تكن متوفرة) الزيادات(والثاني ) الرواتب(األعداد في األول : مالحظة  

 
يةالمشكالت المحيطة بالقضايا المؤسساتية والتنظيم) 5(  

ات عمليال من الناحية المؤسساتية ال يزال قيد 2003 إن تطوير وإدارة الموارد المائية في المملكة العربية السعودية والكهرباء منذ العام
يمكن تصنيفها على. العاملة فيها مرتبطة بالمؤسسات و المنظمات محيطة بقطاع المياه نظرًا لمشاآل صالحية حتى الوقت الحاضراإل  

:لتاليالشكل ا  
  

 مشاآل تنظيمية وتفويضية متعلقة بمياه الري
  استهالك المياه بين وزارتي الزراعةإجمالي من 85%التي تجاوزت و مياه الري اتإن تفويض

ةفقسم للري موجود في وزارة الزراعة بينما التفويض باستخدام الموارد المائية والمياه الجوفي, والمياه والكهرباء ليست واضحًة تمامًا  
 يرجع بشكل قانوني لوزارة المياه والكهرباء وليس هناك أية هيئات تنظيمية بين الوزارتين أو مؤسسات لتنسيق المشكالت التفويضية

.المزآورة أعاله   
 . 

 
 تنفيذ القوانين، وقدرات الموارد البشرية في وزارة المياه والكهرباء

م أو قرار مجلس الوزراء رقم /34المرسوم الملكي رقم(بناًء على د البشرية فيما يخص القوانين واألنظمة المتعلقة بإدارة الموار
مع . ع وتنفيذ إدارة الموارد البشريةفحص المواق و  وزارة المياه والكهرباء منح التراخيص لحفر اآلباراتمن صالحيفإنه ) 62044

. لتطبيق هذه القوانينآافية غير  وزارة المياه والكهرباءفي العلم أنه من الممكن أن تكون القدرات البشرية  
 

 األدوار , تعيين الصالحيات والتفويضات فيما بين المكاتب الرئيسية والفرعية في وزارة المياه والكهرباء
 فعلى سبيل ًا والتفويضات فيما بين المكاتب الرئيسية والفرعية في وزارة المياه والكهرباء ليست واضحصالحيات تعيين ال واألدواران 
. تمتلك بيانات ومعلومات عن الموارد المائيةقليميةالمكاتب اإلقد تمتلك مثال ال  



  دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودي  

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                                ة ودشرآة ياتشييو الهندسية المحد  
  شرآة سانيو لالستشارات

S-2-24 

يتميز بينما من مثيلتها الموجودة في المكتب الرئيسي   أآثر متوسطة أو طويلة المدى  التي تعتبر ضرورية لصياغة خطط  وإدارتها
. و المضي فيها قدمًاللتحضير لهذه الخطط األخير بملك حق التفويض  

 
 الضخ الخاص للمياه الجوفية وقلة المشارآة الحكومية

بلدان الشرق األوسط، بينما يكون جميع إن أصحاب األراضي يقومون باستخراج المياه الجوفية بشكل خاص من ضمن األراضي في 
. إدارة الموارد المائية السطحيةفي  هإذا ما قورن بجدًا الدور الحكومي في إدارة المياه الجوفية محدود   

 
 ضبابية العضوية أو غير العضوية فيما يتعلق بتوزيع المياه وجمع البيانات

سوف يكون وبالتالي , توزيع المياه والكميات المستهلكةالمتعلقة بتحكم بالبيانات ي كل ما يديرأوليس من المؤآد فيما إذا آان هناك هي
فمياه الري  .د حقوق المواطنين للمياه بغياب البيانات العلمية الالزمة لهاصعبًا جدًا على الحكومة أن تبني خططًا إلدارة المياه و أن تحد

.  مجانية و ليست هناك تعرفة لها في الوقت الحاضر و عليه يعزى إستخراج المزارعين للمياه الجوفية المفرط في أراضيهم  

 
 حملة تثقيفية للحفاظ على المياه 

 من أجل توعية و تثقيف المزلمياه الريلذا فيجب تنفبذ حمالت مشابهة وفقط  المياه البلدية يفستخدام المياه إلترشيد حمالت نفذ حاليًا ت
.رعين بتقنيات الري الحديثة الموفرة للمياه  

 
 قضايا التعرفة

يالحظ  ,ال األولمثال (فإن الرسوم المائية أدنى بكثير من مثيالتها عالميًالذلك ، ةحتى بالنسبة لمياه البلديال  و وجد تعرفة لمياه الريتال 
.       1999 لسنة  %0.75 :التعرفة العالميةب مقارنة 0.14 %: في المملكة العربية السعوديةلكل شخصإلستهالك المياه تعرفة  صغر
 لغلمتر المكعب من استهالآها البالريال سعودي  0.1:  أشخاص6 تدفعها أسرة مكونة من  معدل الرسوم التييالحظ قلة ,الثاني المثال

  . ")م/ ريال2.5تكلفة التوزيع + 3م/ ريال1.5تكلفة التحلية  = 3م/ ريال4.0" :  بالتكلفة اإلجمالية لإلنتاجمقارنة شهريًا/ 3م 41حوالي 
.)ة والصناعي,ة االتجاري,ةالمنزلي (: المائيةاتستخدامإلإستهالك آل شخص ال يتغير بتنوع اهيكل التعرفة ن أ ذلك أضف إلى  
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   على المياه التنبؤ بالطلب–الفصل الثالث 
 

بلدية المياه الصناعية وال3.1  
 

   الهيكل األساسي3.1.1
 

.محليةالمياه الصناعية ولكن في هذه الدراسة تعرف على أساس مياه تجارية ومؤسسية وبلدية تتضمن المياه ال  
  

بلديةتنبؤ بالحاجة للمياه الل الهيكل األساسي ل3.1.2  
 

  خدمات توريد المياهنسبة) 1(
خذ بعين االعتبار آل من حجم التعداد السكاني للمنطقة اإلدارية مثل المدن أخدمات توريد المياه المستقبلية، يجب أن يل نسبة لتأسيس 

 سيتبع %100 بنسبةو لتحقيق الكفاية.  النشاطات البشريةبحسب المياه إمداد  ضرورة تطوير نظامل  ، وذلكوالقرى والمجتمعات الريفية
  . نظام يصنف الكتل السكناية إلى ثالثة أقسام  من حيث إستهالك الفرد للمياه وذلك حسب عدد السكان في آل فئة

  
 في المجتمعات تهاومن جهة أخرى يتم تحليل اختالف نسبة خدمات توريد المياه الحالية ونسبة التطور في المناطق المدنية عن نسب

 المنطقة والهدف إعتمادا على تحسب وبالتالي فإن نسبة تغطية الخدمات . لمدنية ذات المقاييس الكبيرةالريفية باستثناء المناطق ا
  .3- 3  (لجدول ا آما هو مبين فياالمتعلق به

 
)ضمنة المياه التجارية مت( اليومية لكل فرد بلديةاستهالك المياه ال) 2(  

 من رسمي بقرار تأسست معايير استهالك المياه لكل فرد بناًء عليهكاني و بحجم التعداد السردتصنف معايير استهالك المياه لكل ف
إلى ضرورة تطبيق المعايير من أجل وزارة المياه و الكهرباء  المشاريع المنفذة في وجهتوقد  .2008وزارة المياه و الكهرباء في عام 

  .  في المستقبلهايلملحاجة التقدير 
  :اتفئ 3لى إواحد الستهالك المياه للفرد نسبة إقسم ت
 

تر لكل شخص يوميًا ل250):  آبيرة مناطق مدنية ( نسمة85,000ن عقل ي  اللتعداد سكاني ستهالكنسبة اإل): 1(الفئة  .  

 تر لكل شخص يوميًا ل200: )مناطق مدنية(نسمة  85,000وأقل من نسمة  5,000لتعداد سكاني أآثر من  ا): 2(الفئة  .

  ليتر لكل شخص يوميًا150): مناطق المجتمعات الريفية(نسمة  5,000ني أقل من لتعداد سكا ا): 3(الفئة  .
 
  10 %لتكون أقل بنسبةإلى حد ما تميل  نسبة استهالك المياه  تبين أن نسبة استهالك المياه الراهنة لمعرفة  التحليل الحسيتخدام سباو

   :كن تصنيفه بالتاليميه فإن اإلستهالك يلع وو الكهرباء وزارة المياه  المقررة بواسطةستهالكإل من نسبة ا
 

   لتر لكل شخص يوميًا225):  آبيرة مناطق مدنية ( نسمة85,000ن عقل  ال يلتعداد سكاني ستهالكنسبة اإل): 1(الفئة  .

  لتر لكل شخص يوميًا180: )مناطق مدنية(نسمة  85,000وأقل من نسمة  5,000 لتعداد سكاني أآثر من ا): 2(الفئة  .

  ليتر لكل شخص يوميًا135): مناطق المجتمعات الريفية(نسمة  5,000 لتعداد سكاني أقل من ا): 3(الفئة  .
  
المياه الصناعية) 3(  

  منف .ة الصناعيات القطاعبتنوع فروقات في استهالك المياه اليومية لكل عامل أي  مستقبًالة الصناعي اإلحتياج إلستخدام المياهال يحدد
 استهالك المياه اليومية لكل عام آما هو مبين في الجدول رقمعلى  اإلعتماد في الحساباتيجب  ة المياه الصناعية العامةأجل تقدير حاج

)1 -3.(  
 

  استهالك المياه الصناعية اليومية لكل عامل)3 -1(جدول ال
  )يوم/عامل/3م(استهالك المياه اليومية لكل عام  القطاع الصناعي

 1.00.الطعام والشراب

 0.43.المنسوجات والمالبس الجاهزة والجلود

 0.46. المنتجات الخشبية واألثاث–الخشب 

 0.27.الورق والطباعة والنشر

 2.30الصناعة الكيميائية والمنتجات البالستيكية

 2.25مواد البناء، الزجاج والسيراميك والصناعات األساسية المعدنية 

 0.54.المعادن األساسية

 2.10. المصنعة والتجهيزات واآلالتالمعادن

 0.05).  وسائل النقل(الصناعات األخرى 

" ة لتوريد المياهسالنسخة الخام"الكتاب التقني : المصدر  
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   الصحينسبة استخدام مياه الصرف) 4(
دراسالفقد اقترح فريق جايكا ) ة من استهالك المياه الكلي في المملكة العربية السعودي6%حوالي (ستخدام المياه ال وضع هيكل أجلمن 
  .ذات المقاييس الكبيرةالمدن لخدمة   وتطبق فقط5% أن تكون نسبة مياه الصرف المستصلحة حوالي ي

 باستثناء ة الصناعفي صحي المعالجةووفقًا ألنظمة استخدام المياه المستصلحة في السعودية فيمكن أن يستفاد من مياه الصرف ال
. المواد الغذائية مصانع  

. الصرف الصحي المعالجة مياه يمكن الحصول عليه منمياه الصناعية في المناطق الخمسة إجمالي اإلحتياج لل من 30%نسبة حوالي   

:  على المعايير التاليةقد تم تحديد هذه النسبة إعتمادًاو  

  مراقبة الحرارة التبريد و استخدام 

 بسبب إمكانية إعادة إستخدامها وذلك التبريد مستقبًالالحرارة وب التحكم أجل ها من من50% حوالي إستخدام 

  مصانع المواد الغذائية عدم إمكانية إستخدامها في 

 يمكن تصنيفها آالتاليالحرارة والتبريد ب التحكم فإن نسب مياه 2007اعتمادًا على اإلحصائيات الصناعية اليابانية لعام: 

o 88.5: %المنتجات البالستيكية والصناعات الكيميائية  

o  78.9% مواد البناء، الزجاج، السيراميك، والصناعات األساسية المعدنية 

o 68.3. %المعادن المصنعة والتجهيزات واآلالت 

يمكن رفعها  الصناعية في المناطق الخمسة في التي يتم االنتفاع منها الصرف الصحي المعالجةفإن نسبة مياه الياباني ير روآنتيجة للتق
.60 %إلى حوالي  

فإن نسبة مياه الصرف ال ,تحسين إعادة إستخدام المياه والصحيمياه الصرف عالجة  ذلك إذا أخذنا بعين االعتبار تطوير مرافق مومع
. من مياه الصرف الصحي المعالجة بسهولة30%مما يشير إلى إمكانية إستخدام نسبة  . 60%صحي المعالجة ستبقى غالبًا أقل من   

 

نسبة التسّرب ) 5(  

تبل. عايير الموضوعة من قبل وزارة المياه و الكهرباءالمستنتجة من قبل الم نسبة التسرب ه يمكن الرجوع الىلتسرب فإنمعدال ل تحديدل
و قد اعتمدت هذه النسبة  في هذه الدراسة الرئيسية لعدم . لمياه البلديةل طبقًا لمعايير الوزارة لتقدير اإلحتياج 20%غ تلك النسبة حوالي 

.طية شبكات األنابيب في الوضع الراهن والحصول على بيانات نسب التسرب فيها والتي ماتزال غير واضحةامكانية تغ  

 

في نظام آل المتبعة  التسرب من خالل التحسينات إنخفاضة بناء نظام األنابيب الموجودة ونوعالوة على ذلك إذا أخذنا بعين االعتبار س
..نتائج تطبيق برنامج التحليل الحسيبناًء على ل نسبة في السعودية  أقلكونها 15% نسبة إعتماد يقترح ,منطقة  

لمياه باإلحتياج لط التنبؤ وشر) 6(  

  :لي يبين الجدول التا آما شروط التنبؤ باإلحتياج للمياه  يمكن إختصار

  شروط التنبؤ باإلحتياج للمياه )3-2 (جدول رقمال

 الموضوعــــات  الشرط األساسي 
)  يوم/فرد /ليتر(ياه لكل فرد استهالك الم  

250     المقاييس الكبيرة(المدن ذات(  
200   المدن  
150    المجتمعات الريفية  

نسبة التسرب   %20
 الصحي المعالجةنسبة استخدام مياه الصرف  
%5    المناظر الطبيعية الريفية (بلديةالمياه ال(  
%30     المياه الصناعية  
 تغطية خدمات المياه  
%90   2010 
%95  2015 
%100   2020 
%100   2025 
%100   2030 

المدن ذات المقاييس الكبيرة

%100  2035 
%50   2010 

60%  2015 

المدن 
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 الموضوعــــات  الشرط األساسي 
%70  2020 
%80  2025 
%90  2030 
%100  2035 

 

%40  2010 
%52  2015 
%64  2020 
%76  2025 
%88  2030 
%100  2035 

المجتمعات الريفية 

 

مياه لل جااإلحتي بعين االعتبار تقلب حاجة المياه من خالل إدارة  خذمع األبخيارات عديدة يقدر مياه للج تياحفإن اإلباإلضافة إلى ذلك 
.سياعتمادًا على نتائج تطبيق برنامج التحليل الحسابق  المياه آما هو مبين في الجدول الإمدادوالنسبة العملية لتطوير   

 
تخطيط قدرة المرافقفي عامل الذروة اليومي م 3.1.3  

  .ي في المملكة ا لعربية السعوديةعامل الذروة اليومم لسابقة على البيانات الباإلعتمادلمياه إلحتياج ليقدر الحد األدنى اليومي ل 
. سنةآل سياح والحجاج في فترة محددة من من قبل الالهائل ومن ا ألسباب التي تؤدي إلى ازدياد حاجة المياه هي استهالك المياه   

. .لك األوقات في ت من حزيران إلى تشرين األول وبالتالي تزداد الحاجة إلى المياهويتراوح فصل الذروة للسياح  
 

ل مرفق من أجل رفع قدرة آو.  معتمدًا على تدفق السياح1,3 إلى 1,2يقترح في هذه الدراسة أن يتراوح عامل الحد األدنى اليومي من 
.خذ بعين االعتبارالتي يجب أن تؤ مياهاإلجمالي للج تياحاإل من 30% إلى 20% المياه من مداداتإل  

 
 3.1.4 التنبؤ بحاجة المياه المحلية (المنزلية والمؤسسية والتجارية)

  
التعداد السكاني المستقبلي) 1(  

: التالية على الحاالتبل بناًء في المستق سوف يقدرالتعداد السكاني للمناطق الخمسةإن   

  بناًء على االتجاهات الماضية للتعداد السكاني): 1(الحالة. 

  بناًء على نسبة نمو التعداد السكاني في المستقبل آما تبين في خطة التطوير الثامنة): 2(الحالة. 

  2009 في عامالتخطيط ود وزارة اإلقتصا  المستقبل الذي تنبأت به رسميًا بناًء على التعداد السكاني في): 3(الحالة . 

 

أما .  التخطيطو المتنبأ به من قبل وزارة اإلقتصاد   بناًء على التعداد السكانيبلدية تقدير استهالك المياه اليتم): 3(في الحالة 
    بقية المسؤوليات من تنسيق و تخطيط فتنفذ تحت إشراف وزارة المياه و الكهرباء

   لسكاني لكل منطقة في المستقبل بناًء على التعداد السكاني بالمنطقة أو المدينةالتعداد ايبين ) 3- 3( الجدول رقم

. القرية والمجتمعات الريفيةأو   

 

  )نسمة1000(تنبؤ التعداد السكاني المستقبلي بالمنطقة ) 3-3(رقم جدول ال

 مكة المكرمة السنة
  المكرمة

 الخمس مناطق نجران جازان عسير الباحة

1974 1,745 186681403148 3,172  
1992 4,468 3321,340866301 7,307 
2004 5,798 3781,6881,186419 9,469 
2010 6,468 4111,8951,404502 10,680 
2015 7,115 4492,0901,572564 11,790  
2020 7,755 4922,2881,720617 12,872 
2025 8,379 5332,4801,864669 13,925 
2030 9,054 5782,6882,021725 15,066 
2035 9,785 6272,9142,190786 16,302  

فريق جايكا الدراسي: المصدر  
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 3.1.5 التنبؤ باإلحتياج للمياه الصناعية
 

 عدد المصانعبتنبؤ ال )1(
في آل منطقة سنويًا وبما أن آل المناطق تهتم بالتطوير يزداد عدد المصانع فإن  2007وفقًا للتقرير االقتصادي لعام

. متبعة السابيةبناًء على الطريقة الحاإلجمالي لذلك يزداد عدد المصانع  الصناعي  
 

 عدد العمال الصناعيين بتنبؤ ال )2(
في  بنية أعداد العمال معدلقدر بناًء على ي ذيوال) 3- 4( في الجدول رقممستقبًالالصناعية يظهر عدد العمال في القطاعات 

.القطاعات  
 

تنبؤ عدد العمال ال) 3-4(جدول رقمال  
  2035 2030  2025  2020  2015  2010 المنطقة 

مكرمة المكة  105.212 115.495 125.778 136.062 146.345 156.628 
 871 803 735 667 600 532 الباحة 
 9.552 8.825 8.098 7.372 6.645 5.918 عسير 
 1.915 1.830 1.745 1.659 1.574 1.489 جازان 
 849 813 777 742 607 670 نجران 
 169.815 158.616 147.417 136.218 125.020 113.821  المجموع

  يدراسجايكا الفريق : المصدر

 
  حاجة المياه في المستقبل3.1.6

 سات والمؤسسة والتجارةالصناعفي  ةستخدمم البلديةمياه اللل اإلحتياج اإلجماليظهر ت) 3- 9 ( رقمإلى) 3- 5 (رقممن إن الجداول 
.مناظر الطبيعية والحدائقالتجميل  من أجل الصحي المعالجةويظهر أيضًا االنتفاع بمياه الصرف . ازلوالمن  

 ي التي يمكن أن ُتغطمياه الصرف الصحي المعالجةكميات ب  يمكن تقديرها من المياه المتجددة والمياه المحالةمزودةآميات المياه الإن 
.العجز الحادث فيها  

 
)  المكرمةمنطقة مكة(حاجة المياه الكلية ) 3-5 (جدولال  

  2035 2030  2025  2020  2015  2010  المكرمةمنطقة مكة 
      1الخيار رقم

 2.363 2.158 1.970 1.7999 1.545 11.315لمياه العملية ل ةحاجال
 218 203 189 175 160 147 2 الصناعيةالحاجة للمياه
 2.581 2.361 2.159 1.974 1.705 1.462 الكلية الحاجة للمياه

المياه المغطاة بمياه الصرف 
3الصحي المعالجة

184 210 242 261 282 304 

 2.278 2.080 1.898 1.733 1.494 1.277 3+2+1مجموع 
  يدراسجايكا الفريق : المصدر

 
)منطقة الباحة( حاجة المياه الكلية )3-6(جدولال  

 2035 2030 2025 2020 2015 2010 منطقة الباحة
      1الخيار رقم

 132 112 94 80 65 151العملية الحاجة للمياه 
 1 1 1 1 1 1 2 الصناعيةالحاجة للمياه
 133 113 95 81 66 52 الكلية الحاجة للمياه

المياه المغطاة بمياه الصرف 
3الصحي المعالجة

1 2 2 2 2 2 

 135 115 97 83 68 53 3+2+1مجموع 
  يدراسجايكا الفريق : المصدر

 
)منطقة عسير( حاجة المياه الكلية )3-7(جدول ال  

ر  منطقة عسي  2010  2015  2020  2025  2030 2035  
      1الخيار رقم

 655 577 500 436 364 1298 العملية الحاجة للمياه
 17 16 14 13 12 10 2 الصناعيةالحاجة للمياه
 672 593 514 449 376 308 الكلية الحاجة للمياه

المياه المغطاة بمياه الصرف 
3الصحي المعالجة

13 15 17 19 22 23 

 648 571 495 432 361 295 3+2+1مجموع 
  يدراسجايكا الفريق : المصدر
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) منطقة جازان( حاجة المياه الكلية ) 3-8(جدول  

  2035 2030  2025  2020  2015  2010 منطقة جازان   
      1الخيار رقم

 442 382 333 290 241 1207 العملية الحاجة للمياه
 4 4 3 3 3 3 2اعية الصنالحاجة للمياه
 446 386 336 293 244 210 الكلية الحاجة للمياه

المياه المغطاة بمياه الصرف 
3الصحي المعالجة

7 6 7 7 8 9 

 436 379 329 286 238 203 3+2+1مجموع 
يدراسجايكا الفريق : المصدر  

 
)منطقة نجران( حاجة المياه الكلية ) 3-9(جدول   

  2035 2030  2025  2020  2015  2010 منطقة نجران   
      1الخيار رقم

 180 166 150 135 115 185 العملية الحاجة للمياه
 1 1 1 1 1 1 2 الصناعيةالحاجة للمياه
 185 167 151 136 116 86 الكلية الحاجة للمياه

المياه المغطاة بمياه الصرف 
3الصحي المعالجة

1 1 1 1 1 1 

 184 166 150 135 115 85 3+2+1مجموع 
  يدراسجايكا الفريق : المصدر

 
لحاجة للمياه الحسي لتحليل ال 3.1.7  

الخيار (لشرط األساسي  ا خيارات باإلضافة إلىأربعةبباستخدام برنامج التحليل الحسي   في هذه الدراسةلمياهالحاجة إلى ار يتقديتم 
لمياه وخدمات ل اإلحتياج المياه من خالل نسب إدارة ى إلحاجةال  فيقلبالتأخذين بعين االعتبار . 3- 2آما هو مبين في الجدول ) 1رقم

  .المياه العملية
 

تسهيل من أجل التنبؤ باإلحتياج للمياه عمليات  يجب أن تطبق 2035 لعام 100%عندما تكون نسبة تغطية الخدمات ): 1(الخيار رقم
. المياه في هذه الدراسةإمداداتخطة تنفيذ   

 
) 2( هذا الخيار فإن، باستثناء المناطق المدنية ذات المقاييس الكبيرة،بما أن المناطق الحضرية ال تنقدم آما يخطط لها ): 2(الخيار رقم 

.على أساس الوضع عملي يوضع بحيث تكون خدمات إمداد المياه  

 
.وزارة المياه والكهرباءل لمتوقعاإلستهالك ا أقل من 15%الك المياه يطبق هذا الخيارعندما تكون نسبة استه): 3(الخيار رقم   

 
طبق وفقًا للخيار ت يجب أن عمليات التنبؤ باإلحتياج للمياه فإن 15% إلى  20% نسبة تسرب المياه من تنخفضعندما ): 4(الخيار رقم 

/1/رقم   
 

  يجب أن مليات التنبؤ باإلحتياج للمياهعفإن / 4/والخيار رقم / 3/لخيار رقم تبعًا لحاالت طلب المياه بتنبؤ العندما يتم : )5(الخيار رقم 
. وفقًا لهاطبقت  
 

  )3- 10(ُتلخص جميع الشروط المذآورة في األعلى في الجدول رقم

 
لتحليل الحسي اخيارات  معايير 3-10جدول رقم   

)0(الخيار البنود )1(الخيار  )2(الخيار  )3(الخيار  )4(الخيار  )5(الخيار   
      نسبة استهالك المياه 

 212 237 225 250 250 250مدن ذات المقاييس الكبيرةال*
 170 190 180 200 200 200المدن *
 127 142 135 150 150 150التجمع الريفي*
20%(%)نسبة الترتيب *  %20  %20  %20  %15  %15  

نسبة مياه الصرف المستصلحة المنتفع منها 
 (%)

      

0% بلديةالمياه ال*  %5  %5  %5  %5  %5  
0%لمياه الصناعية ا*  %30  %30  %30  %30  %30  
      (%)  المياه إمداداتنسبة خدمات *

%85  %85  %85  %85  %85   ذاتمدنال 
المقاييس الكبيرة

2006 
2010 

%100  

%90  %90  %90  %90  %90  
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) 0(خيار  البنود   
(MOWE) 

)1(خيار رقم )2(خيار رقم  ) 3(خيار رقم  )4(خيار رقم  )5(خيار رقم   

2015 %95  95%  95%  95%  95%  
2020 %100  
2025 %100  
2030 %100  

 

2035 

 

%100  

100 %  100 %  100%  100 %  

2006 %45  %45  %45  %45  %45  
2010 %50  %50  %50  %50  %50  
2015 %60  %55  %60  %60  %60  
2020 %70  %60  %70  %70  %70  
2025  %80  %65  %80  %80  %80  
2030 %90  %70  %900  %900  %900  

 المدن 

2035 

100 %  

%100  %75  %100  %100  %100  
2006 %35  %35  %35  %35  %35  
2010 %40  %40  %40  %40  %40  
2015 %52  %42  %52  %52  %52  
2020 %64  %44  %64  %64  %64  
2025  %76  %46  %76  %76  %76  
2030 %88  %48  %88  %88  %88  

المجتمعات 
 الريفية 

2035 

100%  

%100  %50  %100  %100  %100  
.طبقت من أجل خطة مرافق توريد المياه في هذه الدراسةالفاتح الرمادي المظللة باللون المعايير: مالحظة  
فريق حايكا الدراسي : المصدر  

 

 

االعتبارات في التحليل الحسي ) 2(  

  3- 11 للمنطقة لخصت في الجدول رقم 2035 وعام 2020آنتيجة للتحليل الحسي فإن حاجة المياه لعام 

 

%)نسبة/ يوم/3م1000) (2035 و 2020 (لكل خيارحاجة المياه بالمنطقة )3-11(جدول رقم  

 الخيار نجران  جازان  عسير  الباحة  مكةالمكرمة 
2020 2035 2020 2035 2020 2035 2020 2035 2020 2035 

1 1,733 2,278 83 135 432 648 286 436 130 178 
فهرس الخيار 

النموذجي
)100(  )100(  )100(  )100(  )100(  )100(  )100(  )100(  )100(  )100(  

21,707 2,197 71 106 407 575 266 380 126 167 
)98,5( 2/1%نسبة   )96,4(  )85,5(  )78,5(  )94,2(  )88,7(  )93,0(  )87,2(  )93,3(  )90,8(  

31,572 2,065 71 118 390 585 255 389 117 160 
)90,7( 3/1%نسبة   )90,6(  )85,5(  )87,4(  )87,4(  )90,3(  )89,3(  )89,2(  )90,0(  )89,9 (  

41,652 2,171 75 124 411 616 270 411 123 169 
% نسبة  

4/1
)95,3(  )95,3(  )90,9(  )91,9(  )95,1(  )95,1(  )94,4(  )94,3(  )94,6(  )94,9 (  

51,491 1,959 67 111 369 553 241 367 110 151 
% نسبة  

5/1
)86,0(  )86,0(  )80,7(  )82,2(  )85,4(  )85,3(  )84,3(  )84,2(  )84,6(  )84,8 (  

فريق حايكا الدراسي: المصدر  

 

جدنوهكذا .  حجم المدنوذلك راجع لصغر آبيرقفر) 1(الخيار نسبة التغطية في و) 2(الخيار في  هاي بين نسبة تغطية خدمات المالفرق
لمياه في منطقة مكة المكرمة التي تعد أآبر المناطق الخمسة المذآورة بينما توجد فروقات آبيرة فيلحاجة ال بين الفروقات الصغيرةأن 

  . من مدينة واحدة و مجموعة قرى صغيرة فقط منطقة الباحة المؤلفة
 مما ينتج عنه ).1( الخيار رقم ه فياقل من% 15هي ) 5( إن نسبة االنخفاض الكبيرة خالل التحليل المذآور في األعلى في الخيار رقم

  آذلك تطبيق عمليةإضافة إلى أن نشاطات تحسين الوعي العام للمحافظة على المياه و. انخفاض في إستهالك المياه وفي نسبة التسرب
   .الصيانة لشبكة األنابيب من شأنه إيضًا أن يساعد نسبيًا في تنخفيض اإلحتياج للمياه
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 ت استهالك المياه الراهنة والتغطية بخدمات اإلمداد في الخطة الحقيقية لتسهيالت اإلمداد لكل منطقة  معدالةجعامرومن الضروري 
  )1- 13- انظر الجدول ب(
 

) 2035 وعام 2020 (منطقة لعامكل ل )6 ( و الخيار رقم)1 (حاجة المياه للخيار رقم) 3-12(جدولال  
%)  ، يوم ، نسبة3م1000(  

ة الباح مكة المكرمة  الخيار نجران  جازان  عسير  
2020 2035 2020 2035 2020 2035 2020 2035 2020 2035 

1 1,733 2,278 83 135 432 648 286 436 130 178 
فهرس الخيار 
 النموذجي 

)100(  )100(  )100(  )100(  )100(  )100(  )100(  )100(  )100(  )100(  

6 1,676 2,111 41 52 232 302 193 251 56 71 
)  96.7( 1/6%نسبة    )92.7(  )49.4(  )38.5(  )53.7(  )46.6(  )67.5(  )57.6(  )43.0(  )39.9 (  

فريق حايكا الدراسي: المصدر  
  . )باستثناء منطقة مكة المكرمة(لمياه في المناطق األربعة ا لطلب علىاير في ب آيوجد انخفاض

  . التسربوآذلك نسبة إلى الحد األدنى ض نسبة استهالك المياهي من الضروري تخفه المياه فإن علىظاحفالألجل 
 

  المياه الزراعية3.2
 

بلدية المياه البإحتياجاتلتنبؤ ل الهيكل األساسي 3.2.1   
 

  ة لمياهحاجالبلتنبؤ لالهيكل المستقبلي ) 1(

. الزراعية على اإلطالقبزيادة الرقعة ال المياه ومصادر بتطوير  الزراعي  تطويرالمستقبلعيرا مشتهتملم   

ولهذا السبب جاء في القرار .  تخفيض مناطق األراضي المزروعةضرورةلى في الزراعة يشيرا المياه صادرلكن منع استنزاف مو
غراض الزراعة في جميع المدن والقرى داخل المملكة األالقواعد واإلجراءات لترشيد استهالك المياه وتنظيم استخدامها في : (355رقم

: السياسات التاليةوضعتم عليه و بناء ). العربية السعودية  

 .هايات الممضخ شراءالتي آانت تصرف لحفر اآلبار و المالية اتإيقاف اإلعان -

 إيقاف سياسة توزيع األراضي -

 استيراد المنتجات الزراعية تعرفة تخفيض -

 تشجيع استيراد محاصيل العلف -

  )لمطاحن وصوامع الغال ؤسسةم( من خالل   والشعيرر القمحاسعأإيقاف تشجيع  -

 السياسة نفذت المناطق المزروعة ًا من هذه عددأن يمكننا القول بطريقة أخرى ةع الزراعييرا وجود التخطيط المستقبلي للمشبسبب
  .المذآورة في األعلى

 

  الزراعةمستقبل بتنبؤ الشروط ) 2(

إلحصائية المبنية على البيانات ا2020 في عاملزراعةا وزارةعلى الرغم من وجود خطة مستقبلية لـ  

.  المزروعةالمناطق الجنوبية الغربيةه يالحظ تغيرًا فعليًا في فان .2007 الزراعية المأخوذة في عام  

وزارة الزراعة ل خطة الزراعة المستقبليةبناًء على التالية  تم اختيار الحاالت الثالثباإلحتياج للمياهتنبؤات الفي نتائج دقيقة ومن أجل   

. المتوفرةيات الزراعيةلبيانات اإلحصائا على و  

 في الحالة1: عدلت خطة الزراعة المستقبلية لعام 2020 على أساس قرارات وزارة الزراعة المتخذة من عام 2000 إلى عام 2004  

.2007في عامالمحسوبة لبيانات اإلحصائيات الزراعية لوفقًا و  

  )7200 – 2200( األخيرةلستة أعوام ل الزراعية ة اإلحصائيبياناتال إعتمادًا على في السنوات األخيرة وضع التفترض: 2الحالة

 الحالة3: تبين التقلبات المستقبلية للمناطق الزراعية إعتمادًا على التغير الحاصل فيها في عام2007

 

لتحليل الحّسيعمل الاإلطار العام ) 3(  

يمكن تطبيق  هأنفإنه من المالحظ إلحتياج للمياه با للتنبؤ ار الحاالت الثالثةبعلى الرغم من اختإعتمادًا على تعديالت وزرة الزراعة و
نات اإلحصائية الزراعية المتعلقة بها و ذلك ألنهاا على أرض الواقع بالرغم من وجود بعض الفروقات الواضحة بالبي)الحالة األولى(

  ).الثانية و الثالثة( آًال من الحالتين  في مضمونها تشمل
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 ةبيانات اإلحصائيال إعتمادًا على 2007 المناطق الزراعية في عامقيم ميول والنقصان لة الزيادة حرآة  من الممكن مراقب وبما أنه
وفهمها بشكل سهل ) 2007 في عام مستوى العامال: )3 ( في الحالة للمياهاجتيحإلتخفيض ا يصبح من السهل أن ينفذ فحص, الزراعية

الخ لذلك يفضل اجراء ... مستقبليلعدم معالجتها ألي تنبؤ) 3 ( الحالةه تم إعتبارا أنوبم.  نفسهاةبيانات االحصائيال مع ألنها مصحوبة
).ائيتوازن المتحقيق البعد (عليها فحص آخر   

 
  إمدادهالمياه وتياج لحبين اإل ت التوازنإجراء) 4(

  تعد جزءًا من المياهإمدادت إن . الزراعي من أجل االستخداماإلحتياج للمياه و إمدادهابين توازن ال اختبارالتالية إلى تؤدي الطرق 
 استخدام مياه الصرف  الناتجة عن من المياه المحفوظةاتوتوجد أيضًا آمي. سطحية وجوفية مياه قسم إلىنت  التيمتجددةالمياه المصادر

  الحكم في المياه فمن الضروري عجز في  حدوثعند.  أيضًالمياهآخر ل دًا مورتعدالتي و من مياه الري عائدالمعالجة والتدفق الالصحي 
  .مياه الريإمداد 

المصادر األخرى مياه من  الكميات المتبقية وتذهبالمتجددة مصادرالمياه من تكون ، ائية المإلمداداتاألفضلية لفإن وعالوة على ذلك 
  . ستخدامها للريال

 

)المياه الجوفية والمياه السطحية(موارد المائية المتجددة ال) 5(  

 البحر في اتجاهوادي  21  (ًا وادي31في  المياهع يجمت  أحواض حساب مساحةبناًء علىفي آل منطقة ارد المياه الكامنة حسب موت
  . )داخل البالد أودية  10األحمر و 

 

:تنوع المحاصيل) 6(  

في نوع الت  وال زيادة وعة ال يجب التوسع بالمناطق المزر المتعلق بخطة التطوير الزراعي فانه 335اعتمادًا على أسس القرار رقم
ذات االستهالك المائي تنوع المحاصيل في باإلضافة إلى أنه يجب أن يتخصص . الزراعية بشكل يهدد بشح المياه المتوفرةالمحاصيل 

ت وبيالوحماية .  االآتفاء الذاتي للطعامالترآيز على أجل  ضواحي المدن منها على في مراآز نموالقليل آالخضروات و الفواآه 
وسوف . 2007المناطق المزروعة إلى الضعف في عامفي د الخضروات داسوف تزو بذلك فانه  في ضواحي المدن،ة يرعاالز
األمر الذي يساعد على تخفيض المناطق المزروعة بالمحاصيل . 2007في عامزراعتها  في مناطق   و تثمرأشجار الفواآهتكبر

.الحبوب و العلف وغيرها من المواد الغذائيةالزراعية ذات االستهالك المائي الكبير مثل   

 

حفظ المياه بأساليب الري الحديثة) 7(  

في المناطق  نخفضتإن فعاليته  غيريري األخدودال التقليدية األساسية مثل طرق الرييعتمد ري الخضراوات وأشجار الفواآه على 
 نظام الري رش وال ات أنظمة ري حديثة ومعاصرة مثل مضختخدامباس  في المستقبلومع ذلك يمكن أن تحفظ المياه . الجنوبية الغربية

على  اعتمادًا 50%هو  ليالحا) منهج الري التقليدي ومنهج الري الحديث و المعاصر( الصيانة معدلوعلى الرغم من . التقطيرب
فإن  ]2/)85+55([ = %70  أن يكونالذي من المفترص أيصًافعالية الري لمعدل  و آذلك بالنسبة الزراعة اإلحصائية لوزارةبيانات ال

  %.85رفع فعالية الري إلى ل  الجديثة تشجيع مناهج الريالخطة المستقبلية تأخذ بعين اإلعتبار

 

المعالجةالصحي إعادة استخدام مياه الصرف ) 8(  

الصحي الصرف   مياه استخدامإلعادة م 1982عام  قانونًافي المملكة العربية السعودية   (NIA) مصلحة الري الوطنيةصدرتأ
 لري محاصيل الحبوب وأشجار الفواآه تخدام مياه الصرف المعالجة إعادة اسبنظام ال يوجه و. ضواحي الرياض الري فيالمعالجة في

  . نه لم يتم تنفيذه بعد على نحو فعال في المناطق الزراعيةإال ألخضراوات واو جزء من محاصيل العلف 

المعالجة بشكل الصحي استخدام مياه الصرف و ذلك بتطبيق  من أجل الري الموارد المائيةخدام توسيع استيتم ومن الضروري أن 
.فعال في نظام توريد المياه بشكل إيجابي   

ITAL) و الذي أسس خطة لتطوير إعادة استخدام مياه   (يةستشار االايكا الدراسي تقرير الشرآةج وآذلك فقداعتمد فريق 

. )2009(ية في في السعودالصرف المعالجة   

 

التدفق المعاد لمياه الري) 9(  

إال أنه يعتقد  في عمليات الري  من قبل النبات  تستهلك عن طريق االمتصاصمتسربة داخل األرض المياه الآمياتعلى الرغم من أن 
ه عتبرهذت والمستهلكة وفيةالمياه الجبعضًا من آميات  تعويض  يمكن وبذلك ،الري يعود إلى داخل األرضمياه  الفائض من   الجزءأن

المستهلكة  ( ومن ناحية أخرى فان متطلبات المياه الصافية.العادة تغذية الطبقة الجوفية غير مباشر ة رئيسيةطريق الطريقة
مليون متر مكعب و متطلبات المياه اإلجمالية فقد بلغت ) 1,675  ( 2007 في المناطق الجنوبية الغربية بلغت في عام) باالمتصاص
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من متطلبات المياه اإلجمالية والتي يمكن  " 4 ] = %- 2,791-  1675 [/2791    " مليون متر مكعب ولذلك  فانه يمكن توفير2,791
  . إعادة استخدامها في الري آتدفق عائد

 
توازن المياه في المناطق الخمسة) 10(  

الخمموارد المياه المتجددة في المناطق  لمذآور في األعلى علىتظهر نتائج توازن المياه عندما يستخدم إجراء توازن المياه االختياري ا
على سبيل المثال فانه في عام ما  مستهدف يكون التوازن المائي المناطق األربعة بكميات أآثر من ال ).13- 3(سة آما يلي في الجدول 

.آمية الالزمة باستثناء منطقة جازان  

ع غير المنتظم يفان التوز  الصحي المعالجة  استخدام مياه الصرفاتمكانيكامنة وإ موارد المياه ال غير أنه على الرغم من وجود
جنبًا  ةديألوض ااحوأوفقًا لتصنيفات  اإلحصائية من هذه البياناتمرة أخرى يتم التأآد  أن  يلزم بضرورةلمناطق الزراعية في المنطقة ل

  . المحافظاتجنبًا مع 

 
اطق الخمسة توازن المياه في المن)3-13(جدول ال  

)مليون متر مكعب: الوحدة(    

موارد المياه  المنطقة
 المتجددة

المياه  توريد المياه 
وفرةالمت  

حاجة 
 الزراعة

إعادة  حفظ المياه)1(لتوازن 
استخدام مياه 

الصرف 
 المعالجة

)2(التوازن  التدفق المعاد  

-148,7 750,5 601,8 180,2 782,0مكةالمكرمة   80,2 28,0 300,2 287,7 
 67,1 21,6 4,1 8,2 29,1 53,9 83,0 16,4 99,4 الباحة 
 350,5 107,4 62,1 27,2 91,7 268,4 361,1 20,4 380,5 عسير 
-605,1 600,8 28,0 24,0-1,285,9 1,501,9 216,0 106,9 322,9 جازان   
 280,2 86,6 28,4 24,9 111,9 216,5 328,4 72,7 401,1 نجران 

 380,3 1,116,5 150,6 164,5-1,201,9 2,971,2 1,589,3 396,6 1,985,9 المجموع 
).توريد المياه أي حاجة الزراعة (–المياه المتجددة ): 1(التوازن   
). التدفق المعاد+ إعادة استخدام المياه المعالجة + حفظ المياه +(1): 2(التوازن   

 
لمياه في المناطق الخمسةل حتياجاإلإجراءات مراقبة ) 11(  

فمن الضروري أن , هكتار)  569,192(  بلغت)2007 (الرغم من أن المناطق المزروعة في المنطقة الجنوبية الغربية في عامعلى 
 المائية المصادرتجديد  وذلك من أجل رفع احتمالية 2007هكتار حوالي نصف المساحة في لعام ) 170,101( تقلل هذه المساحة إلى 

. عام2007في   

.آما يلييمكن تلخيصه في الجدول اآلتي  موارد المياه المتجددة بما يتكامل معلزراعية في المناطق الخمسة إن تقليل المناطق ا  

 

  في المناطق الخمسة )2035(  عاموالمناطق المزروعة المحسوبة في)  2007(عام  في ةالمناطق الزراعي)  3-14(جدول ال

  2007المناطق الزراعية في  اسم المنطقة 
)هكتار  (   

  2035تقليل المناطق المزرعة في 
)هكتار (   

 2007تقليل المناطق المزروعة في 
%نسبة مئوية  

المكرمةمكة   42,077 39,293 93 
 99 4,425 4,450 الباحة 
 99 20,759 21,054 عسير 
 25 28,559 113,558 جازان 
 71 8,134 11,430 نجران 

  52 101,170 192,569 المجموع 
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 الفصل الرابع  موارد المياه الكامنة 

  المياه السطحية في الحوض4.1

SWAT سنة وذلك من 30لمدةتم تقدير توازن المياه ) أداة تقييم المياه والتربة) ( (بواسطة استعمال البرنامج التحليلي   

  اإلفراغ الشهري وإعادة تغذية المياه آيلو متر مربع، وتم حساب161,000وقدرت المنطقة النموذجية بـحوالي . 2004 إلى 1975عام 
:آما يليوقد ُلخصت المعالجات الفيزيائية لتحليل توازن المياه . مياهالجوفية وترتيبها آأحواض توازن   

رسم أحواض مياه األمطار ) 1(  

(SWAT (  في برنامج)ارتدعى أحواض تجمع مياه األمط( حوض ثانوي1,269م نموذج المنطقة إلى يستُق ، تم إلى النمذجةلرجوعبا  

   .DEM من )  متر90( المكانية  30-arc :  باستخدام شبكة   

التحضير للمعلومات الداخلة) 2(  

     كل ب ة المتعلقةمعلومات الهيدرولوجي الوو حماية البيئة األرصاد الجوية تم جمع المعلومات الالزمة من بيانات من الرئاسة العامة 
.( SWAT (  بإستخدام البرنامج التحليليومن ثم تحليلها حوض فرعي   

: التاليةنقاط يمكن تصنيف هذه المعلومات ضمن ال  
 

   المناخ

  و حماية البيئةرصاد الجوية لألرئاسة العامة ال محطات من  8 محطة لوزارة المياه و الكهرباء و85 من  هذا التحليلبيانات را اختيتم
وطبقت) بيشه، جازان، خميس مشيط، مكة المكرمة، نجران ، جدة أبها ، الباحة،(مناطق   محطة موزعة في135من ضمن   

 .(SWAT ( برنامج   اعتمادًا على2004 إلى 1975 سجالت السنوات الثالثين الماضية من عام   
 خريطة استخدام األرض وخريطة تصنيف التربة

حيث حملت)  GIS ( ام المعلومات الجغرافيةاستخدمت صفات خريطة وصف التربة وخريطة استعمال األرض من برنامج نظ  
عليه المعلومات المرتبطة بإستخدام األرض ومواضيع التربة داخل منطقة المشروع ومعلومات تحديد استخدام األرض و تجمع طبقات 

ثانية أخذ ت البيانات المجمعة و الخطوة ال  في .مستجمعات األمطارالمخططة الخاصة لكل حوض مياه آخطوة أولى  التربة وتوزيع
   )SWAT (على قاعدة بيانات برنامج وحدات االستجابة سطحيةاللحالة لحسابية والمعايير المحددة التوزيع التحديد وحدات ل ملتح

  . يمكن أن يكون مجمعًا لألمطار التربة أو لكل حوض فرعيوستخدام األراضي ة خاصة إل ، تم إنشاء وحد و أخيرًا
HRUs وحدات االستجابة الهيدروليكيه 

HRUs بأنها أجزاء منالهيدرولوجيةوحدات العتبر وت )   أحواض مياه(يكية الهيدروليعتمد حساب توازن المياه على وحدات االستجابة 
  الىمستجمعات المياه  ميتقسها قادرة على  ن األمطار التي تمثل استخدام األرض واإلدارة و سمات التربة و وظيفتها هامة جدًا بسبب أ

عكس االختالفات في التبخر وغيرها من الضمن نموذج متكامل ياستخدام األراضي والتربة من ناحية من نوعها فريدة جزئية مناطق  
ف  و بناء عليه تحسب العناصر الهيدروليكية الداخلة. وتربةزراعية أمحاصيل ب اة سواًء غطالم يمختلفة لألرضالظروف الهيدرولوجية 

       لحصول على المذآورة لالهيدرولوجيةوحدات االستجابة  اعتمادًا على  بشكل منفصل يةسطحمياه تدفق الي تغذية المياه الجوفية و
.ائية الماعها في المستجمعاتستجمالممكن ا ة اإلجماليكمياتال     

 

) النموذجناتج( حساب توازن المياه 4.2  
  في فصل  الشتاء، مع ترسيب طبيعيفي منطقة المشروع تحدث إعادة تغذية المياه الجوفية بشكل حصري خالل الفيضانات 

وباألمطار الغزيرة تتدفق المياه . يمكن أن يكون محصور ومخبأ في غطاء الحياة النباتية أو يسقط على سطح التربة أو يضيع بالتبخر
وبشكل خاص إلى وعندما تصل المياه إلى أسفل الوادي .برًا وتتحرك بسرعة باتجاه قنوات التيارات المائية وتؤثرفيها على مدى قصير

, المواد المترسبة الخارجية أو الصخور الرسوبية المسامية  تبدأ المياه بالتسلل إلى داخل األسطح الثانوية حتى تستقر في طبقات التربة
  .لذلك فإن جزًء من هذه المياه يتبخر أما بقيتها فتذهب إلى نظام المياه السطحية ببطء بواسطة القنوات تحت السطحية

 
  قة هطول األمطارمنط) 1(

 15الذي يتراوح بين (ترسيب أحواض مياه األمطار متوسط  وحصل على ، مسجًال85 باستخدام في المنطقة األمطارآمية تم حساب
  .لألحواض) 2004- 1970( عامًا 30السنة في / م مل425 السنة إلى /ممل

 (2) التبخر الكامن

.مياه التربةمن  ةدو غير محدتغذيها آمية التي اتالنباتبر من منطقة آبيرة مغطاة تعرف عملية التبخير الكامنة بأنها نسبة حدوث التبخ  

وبذلك تم الحصول على معدل يتراوح)   Penman-Monteith Method (وقد تم إجراء الحساب بمنهج يدعى بينمان مونتيث   

. سنة/ م مل4,830 إلى 660 من   
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عملية التبخر الحقيقية أو الفعلية) 3(  
  بالنبات، رض المغطاة التربة الجرداء واأل، والبحيراتالمجاري المائية السطحية من التبخر ،رقيمة المحسوبة لعمليات التبخن التتضم

.النباتاتعن التبخر من  ة بشكل منفصل التبخير من الترب نموذجباوقد حس). التعرق(أي التبخير من داخل أوراق النباتات   
وُقّدر تبخر مياه .  أوراق النباتاتالتبخر من) معادلة(ودالة  التبخر الكامن )معادلة(بحساب دالة لكامنة  تبخر مياه التربة ات آميةُقّدر

 معادلةتبخر الكامن ولخطية ل معادلة وقّدر تبخر النبات بوصفه. عمق التربة ومحتوى المياه المعادلة األسية لالتربة الفعلي باستخدام
. أوراق النباتاتالتبخر من   

.من عملية التبخر الفعلية) السنة/ م مل610 إلى 10(ة الحسابات تأخذ من وآنتيج  

 
محتويات مياه التربة) 4(  

ويتنبأ المنهج  )  Green-Ampt and Mein-Larson (  حسبت محتويات مياه التربة بواسطة منهج آرين آمبت ومين الرسون   
  .بترشح المياه مع فرضية ظهور المياه السطحية بتساقط األمطار

وعكسيًا عندما تكون الكثافة أعلى منه فتتحول زيادة المياه" الترسيب"وعندما تكون آثافة هطول األمطار أقل من معدل الرشح   
. إلى مياه أمطار سطحية  

ريجيًا بالداخل التربة يفترض أن تبتل في طبقتها العليا و بدرجة رطوبة تنخفض تد إعتمادًا على المنهج المذآور فإنه أثناء تسرب المياه
.نزول إلى الطبقات السفلية ضمن توابع رياضية حسابية تعبر عن  حالة التربة الهيدروليكية  

 
)محصول المياه(مياه األمطار السطحية ) 5(  

 بين عملياتاإلختالف األساسي . على اليابسة  أو ضمن قنوات فيهاإلى تدفق) تدفق المياه خالل مستجمعات مياه األمطار ( التدفقنقسمي
.ً عبرالقنواتمعدالت اإلنسياب تظهر بصورة أآبر في التدفق على تخزين المياه وتأثيره و أنالتدفق ه  

التدفق. لكل حرآات المياه ضمن شبكة تيارالمياه المتجمعة  (SWAT ( في عمليات التدفق تصمم القنوات الرئيسية بواسطة برنامج   

.ة بوجود سطح مالئم مثل التدفق في النهر أو التدفق الجزئي في األنبوب الكاملضمن القنوات المفتوحة ُيعرف بأنه تدفقُُُ عبر قنا  

Manning لتحدد نسبة التدفق وسرعته يقام فيه بتوجيه المياه من خالل)  ( يستخدم معادلة تسوية مانينغ )  SWAT (  إن برنامج   

.شبكة قنوات تستخدم منهج قنوات االختزان القّيمة  

ة آمية صافية لشكل المياهي المحسوب مع منهج طرق االختزان القيممع حجم التدفق الخارجي  (SWAT ( ويتعامل برنامج   

عند حساب خسارة النقل تحسب خسارة مياه التبخر والمياه األخرى جزًء فجزًءإلى النهاية حيث تحسم آمية التدفق . المنقولة المتناولة
وعندما يتم جمع آميات آل الخسارات والتدفقات فإن الكمية الكلية سوف تتساوى مع . المياه المفقودةلة إلى القسم التالي من آمية صالوا

.ةيالقيمة الُمحصلة من منهج قنوات االختزان القّيم  
 

  وإعادة تغذية المياه الجوفيةالتخلل) 6 (

.في التربةيحدث إذا تجاوزت آمية المياه درجة سعتها أنه  وجد , طبقات التربةداخل عند حساب تخلل المياه إلى  

 (Vadose   ( ى المنطقة الجوفية المسماة فادوسعبر الطبقة السفلية للتربة إل إن آميات المياه التي تتمكن من التغلغل عميقًا

. المياه الجوفي  خزان تتمكن من الوصول إلىسوف   

الخزان الجوفي لعميقة يعتمد على عمق إن الفجوة بين الوقت الذي ُيستغرق لتواجد المياه في التربة ودخوله في المياه الجوفية ا
. طبقة الخزان الجوفي فادوسن وطبقةلتشكيالت الجيولوجية في وا هايدروليكيةوالخصائص ال  

لمدة اآما هو الحال في ) سنة على سبيل المثال30(  العميقة  وإذا آان الوقت طويًال بما فيه الكفاية لنقل المياه إلى منطقة المياه الجوفية
 الحساب  عمليةولذلك فإنه في. عملية إعادة تغذية المياه الجوفية بشكل آبيرطابق  تههذخلل مدت في التصميم، فإن عملية التالتي إعت

. آمية إعادة تغذية المياه الجوفيةعلى أنها هي نفسها  ةخللتم ال المياهالمتبعة تعامل آمية  

 
توازن المياه العامة في المنطقة النموذجية) 7(  

يتم فقدها  من مياه األمطار في السنة ملم 130من أصل  ملم  120 لمنطقة فان حواالي المفترض لنموذجال سنة في 30فترة آمتوسط ل
. ملمتر مترسبة داخل الطبقات الصخرية المائية السطحية لتتخزن آمياه جوفية في األرض7ويبقى . بالتبخر  

 15األولى في (في احدى السنوات الماطرة السابقة .  في السنين الماطرةيالحظ حصول توازن بين آميات األمطار الهاطلة و التبخر
سطحية   منها ضمن أنظمة ملم16  مل متر وترسب حوالي154السنة تبخرمنها /  ملم258 بـ فإن آميات أمطار المنطقة قدرت) سنة

. ثانوية  
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توازن المياه  4.3  

 (1) موارد المياه الكامنة للمنطقة 

)2004- 1975(ًا من  لمدة ثالثين عام SWAT   وتوازن المياه من قبل تصميم  األوديةر إعادة تغذيةيقد تم ت

 قسمًا لألحواض الثانوية وُحِسبت آميات إعادة التعبئة شهريًا     و1,269وقسمت إلى 2 آم 161,000فكانت مساحة المنطقة النموذجية 
.نتائج لضمان دقة التصميمرتبت  بشكل متوازن مع مياه األحواض ومن ثم تم التأآد من ال  

 

 (2) توازن المياه ألحواض الوديان الرئيسية 

  تصب في منها 10 البحر األحمر ومنها تصب في 21 في األحواض واديًا  31 فإن ,باإلشارة إلى تقدير توازن المياه لألودية الرئيسية
 التوازن المائيعن حواض ، وملخص األمجموعة يبين ) 4- 1 ( الشكل.لتطبيق عملية تحليل شاملة لألحواض  تم اختيارها قد و  نجد
.فيها  

 

 
نموذج األحواض ) 4-1(الشكل رقم  
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ملخص توازن المياه) 4-1(الجدول رقم   

) متر مربع 161,150مساحة ( السهول -الجبال   

)مليون متر مكعب في السنة(المياه الكامنة  األحواض  

 ERجبال  المنطقة المساحة الحوض B-ID رقم
ياه األمطار م

 السطحية
مياه األمطار والمياه 

 الجوفية
ج 5 1  46 1 47 جازان  1,568 خلب 
ج4 2  85 14 100 جازان 1,862 جازان 
ج3 3  65 12 77 جازان 1,376 ضمد 
ج2 4  84 14 98 جازان 6,367 بيش 
ج1 5  24 1 25 جازان 1,972 عتود 
12م 6  11 89 99 مكة المكرمة 5,659 حلي 
11م 7  21 70 91 مكة المكرمة 3,346 يبا 
10م 8 شمالي/ يبا   20 38 59 مكة المكرمة 2,416 
9م 9 جنوبي/دوقة    13 41 53 مكة المكرمة 1,726 
8م 10  6 18 24 مكة المكرمة 1,603 دوقة 
7م 11 شمالي/ دوقوى   10- 26 16 مكة المكرمة 1,578   
6م 12 21- 36 15 مكة المكرمة 2,362 فج   
5م 13 و ساديةالليث    9 7 17 مكة المكرمة 3,338 
4م 14 18- 26 8 مكة المكرمة 2,513 نعمان   
3م 15  18 28 46 مكة المكرمة 4,306 فاطمة 
2م 16  26 25 51 مكة المكرمة 4,916 جوران 
1م 17 شمالي/ جوران   7 9 16 مكة المكرمة 2,355 
0م 18  43 57 100 مكة المكرمة 5,462 آليس 
1م 19  8 7 15 مكة المكرمة 2,207 قديد 
2م 20  52 65 116 مكة المكرمة 6,699 ربيه 
3م 21  4 1 5 مكة المكرمة 3,356 القاعه 
1م 22  30 17 47 مكة المكرمة 15,485 عقيق 
2م 23  48 106 154 مكة المكرمة 7,786 توربه 
2م 24  54 90 144 مكة المكرمة 7,885 رنيه 
1أ 25  64 53 117 عسير 22,303 بيشه 
2أ 26  8 13 21 عسير 17,237 تثليث 
1ن 27 انوبح   11 1 12 نجران 7,186 
2ن 28  25 3 28 نجران 6,999 نجران 
2ن 29  4 1 5 نجران 3,128 مايين 
3ن 30  4 0 5 نجران 2,262 حنا 
 3 0 3 نجران  3,891 هبل  3ن 31

)في األحواض(المجموع   161,149  1,614 870 744  

 
.(ER ( األمطار فّعالةمنلثالثين سنة ) السنة/ ملم(قيمة المعدل ) 4- 1(يظهر الجدول رقم   

   من ثم تقسيمهماو بطرح آمية المياه المتبخرة من آمية األمطار الهاطلة  آمية األمطار الفّعالة حسبت2004 إلى 1975من 

.للمياه السطحية) ملم (870للمياه الجوفية و) السنة/ 3مليون م (744: على جزءين  

 / 3مليون م (1,614 الكلي الى  األمطار الفعالة موردًا من موارد المياه الطبيعية المكانية االستفادة منها ويصل بذلك المجموعوتعد مياه
.تعتبر آموارد مياه آامنة للمناطق الخمسة في منطقة المشروع) السنة  

فان آمياتها الكامنة يمكن, أما المياه سطحية, لمشروعوهكذا فانه يمكن  تطوير هذه القيمة العليا لكميات المياه الكامنة في منطقة ا  

بحيث ال يمكن استخدامهما معًا مرتبط باآلخرآالهما . أن تنتج في منطقة الجبال المنبسطة ومن خالل موارد  المياه الجوفية في المنطقة
.بخطة المشروععمليا لذلك فانه يتوجًب تقييم تطوير المياه الكامنة بناًء على الخطة العملية الخاصة   
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ً تقدير إعادة التغذية شهريا) 3(  

).4- 12(لألودية الرئيسية آما هو مبين في الشكل ) 2004 إلى 1975من ( سنة 30حسب التدفق الخارجي الشهري لمدة   

سفل آل منحني إلى في هذا الشكل التالي تتواجد المنحنيات البيانية مرتبة من من الشمال إلى الجنوب بحيث أن القسم الموجود مابين أ
تتشابه هذه المنحنيات من يسارها مع الجزء الغربي المحاذي للبحر األحمر إلى يمينها مع الجزء الشرقي . أعاله يمثل حوضًا معينًا

.الداخلي لألحواض في منطقة الدراسةالمحاذي للجانب   

  
 

 
ألودية الرئيسيةلتصريف الشهري  ال4-2الشكل   

 

لمدة ثالثين سن)   IWAI(وحسبت اإلمكانية اعتمادًا على طريقة ايواي .  الشهري لكل سنة تصريفاد آمية الإيجتم , وعالوة على ذلك
 34ذ آمية المياه  قيمة تأخ). سنة جافة (10/1على سبيل المثال عندما تأخذ اإلمكانية المحسوبة قيمة ) . 4- 3( ة آما هو مبين في الشكل

     )3 مليون م95آمتوسط لكمية (  مليون متر مكعب 11 عند سد جازان بينما تأخذ قيمة   )3 م مليون82 لكمية متوسطآ(   3 مليون م
 . عند سد الملك فهد
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ألودية الرئيسيةعند اتصريف الشهري لل) ية تجاوز-الغير(ية حتمالاال) 4-3( الشكل  
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توازن المياه في المنطقة) 4(  

 من الرسم        الداخليالجزء. )4- 4( مياه السطحية والجوفية قد تم وصفه في الشكل النخارج مالداخل ولإن الرسم البياني المخطط ل
لخارجي الملون باللون األصفر يشمل منطقة  االجزء الجانبي والمنطقة الجبلية  فيمياهالاألخضر يشير إلى توازن اللون الملون بو

  .ا بأآملهالدراسة 
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  في المنطقةئي المازنتوالا  يوضحرسم تخطيطي) 4-4( الشكل رقم 
 

السطحية في الطبقات الجوفية ن يخزلت ا4.4  

  .ه  منها على حدة آل واحد آما تم تقديرسعللمياه الجوفيةالسطحية والتي تبدو آأحواض تخزينية الجوفية ع الطبقات يتم استعراض توز

المتاحة لتي قيمت من خالل المقارنة بين قدرة التخزين  من آمية إعادة التعبئة وا 3 مليون م744بمقدارعادة التغذية إمياه حسبت موارد 
.وآمية المياه المعاد تغذيتها  

  مرة من الكمية 150 قابلوالتي ت . عمق متر50 آل  السطحيةجوفية  للطبقات ال3 مليون م125  تم الحصول على سعة االختزان

 ). 4- 2(دول رقم  الجآما يوضح 3 بليون م0.8  (السنوية إلعادة تغذية المياه الجوفية

وا, خضر األطمي،المصفرةالخضراء  الرواسبال ،زرقاءالرواسب ال   السطحية المتكونة من الجوفيةاتطبقال امتداديبين  )4- 5( الشكل
  )الرأسية فقط(البني، آما يبين تغذيتها الجوفية لبازلت 
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قدرة تخزين المياه الجوفية ) 4-2(الجدول رقم   

No. Basins

①

Appearent
GW

Recharge in
Basin

②

ET

③

GW.Runoff
（①-②）

Recharge
(MCM/Year)

Wadi Beds
Alluvial
Plain

Coastal
Plain

Sand
Sheets

and
Dunes

Pleistocene
Deposit

Volcanics
Total

Aquifer
Capacity

Ratio:
Storage

Capacity/
A.GW

Recharge

1 KHURAB 46 0 46 38 1,160 442 0 48 0 1,688 37
2 JAZAN_DAMAD 150 -0 150 29 2,320 87 0 0 83 2,518 17
3 BAYSH 91 7 84 86 3,447 87 0 451 5 4,076 45
4 ITWAD 50 26 24 38 1,514 351 0 0 0 1,903 38
5 HALI 35 24 11 95 2,449 100 0 1,402 203 4,248 122
6 YIBA 21 0 21 190 1,869 37 0 354 28 2,478 118
7 YIBA_N 20 -0 20 238 1,514 0 282 209 0 2,243 111
8 DOQAH_S 13 0 13 190 387 25 78 0 0 680 54
9 DOQAH 7 1 6 238 1,224 62 889 0 0 2,414 360

10 DOQAH_N 5 15 -10 219 1,643 112 302 0 0 2,276 484
11 FAGH 8 29 -21 29 1,160 149 0 145 0 1,483 185
12 SAADIYAH_L 33 24 9 86 290 117 0 0 0 493 15
13 NAAMAN 12 30 -18 0 1,095 286 0 0 0 1,382 120
14 FATIMAH 18 0 18 447 3,673 75 0 773 14 4,982 272
15 GHORAN 26 -0 26 152 2,835 125 0 242 1,281 4,634 178
16 GHORAN_N 7 0 7 152 1,289 40 0 983 774 3,237 469
17 KHULAYS 43 0 43 57 644 52 0 918 2,759 4,431 103
18 QUDAYD 8 0 8 76 1,385 40 0 338 806 2,646 315
19 RABIGH 52 0 52 124 1,611 411 129 435 4,371 7,081 137
20 QAHAH 4 0 4 38 741 53 0 451 83 1,366 360
21 AQIQ 30 0 30 656 34,287 0 2,057 628 2,847 40,475 1,331
22 TUBARAH 48 0 48 618 709 0 0 0 2,745 4,072 85
23 RANYA 58 4 54 86 1,772 0 0 0 2,054 3,912 68
24 BISHA 118 54 64 770 967 0 79 564 60 2,440 21
25 TATHLITH 2 -6 8 923 1,740 0 0 451 825 3,938 1,641
26 HABANA 7 -4 11 400 1,768 0 64 467 0 2,699 391
27 NAJRAN 22 -3 25 276 1,247 0 64 226 0 1,812 82
28 MAYAYN 4 0 4 105 3,550 0 738 129 0 4,522 1,190
29 HYNAH 4 0 4 76 1,964 0 0 0 0 2,040 474
30 HABAL 3 -0 3 105 1,423 0 219 773 0 2,521 813

943 199 744 6,535 81,678 2,651 4,900 9,988 18,937 124,689 132
①'Appearent GW Rechrge' is a value of including  direct recharge of rainfall, recharge from surface runoff and groundwater inflow. It  does not include the
value of evapo-traspiration from basin.
②'ET' is a value of evapo-transpiaration from Basin.
③'GW Runoff' is a specific recharging value, which reducts ①ET from ②Apprearent GW Recharge and refers as groundwater runoff from basin.

Total

BASIN AQUIFER STORAGE FOR TYPES ( MCM up to the depth of 50 m)

Estimated Shallow Aquifer Storage in Basins‐Types

RECHARGE　（MCM /Year)
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  تها وتغذيعميقةتوزيع المياه الجوفية ال 4-5الشكل 

  موارد المياه الكامنة المتاحة4.5

  )  SWAT( تم تقدير موارد المياه المتجددة التقليدية بشقيها الجوفي والسطحي بناًء على حساب اإلتزان المائي بتطبيق نموذج برنامج 

آخذين بعين اإلعتبار سالمة استخدامها وتم تقسيمها   لثالثين سنةسطحيةبالنسبة للمياه ال تم تبني الحد األدنى إلعادة التغذية السنوية 
تفريغ المياه   ، بينما تم تبني متوسط) سنة 10/1=  سنة 30/3(  سنة 10/1 سنوات ، بدرجة أمان 3لعشرة مجموعات آل مجموعة 

   .  سنة30الجوفية ل 
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    :العمل إستراتيجية المياه وسياستها وخطة –الفصل الخامس 

المملكة العربية السعودية من قبل   المياه فيتنميةإدارة من أجل ) 2025(مستقبلية طويلة المدى لعام تم اقتراح إستراتيجية 

  .2025الثامنة وإستراتيجية خطة  مدتها خمس سنوات آجزء من ال محليةتنمية على خطة إعتمادًا) 2009/يوليو ( فيالبنك العالمي

 موارد المياه للمناطق الخمسة في المنطقة الجنوبية تنمية تم إعداد فحص إستراتيجية وسياسة حول إدارة و فقدفي هذه الدراسةأما 

  . شاملة لمواضيع الدراسة بأجملها باإلضافة إلى خطة عمل ،الغربية

   اعتمادًاعلى أسس قرارياه للزراعة بشكل منطقي الزراعة فقد استهدف استخدام المتنميةوحول خطة 

   : آما يليمواضيع الدراسة في هذا الفصليمكن ترتيب و. 335رقم  الزراعةوزارة 

 .القضايا واألوضاع الراهنة لقطاعات المياه -

 . لكل منطقةتوازن اإلحتياج للمياه وإمدادها -

 .تنميتهاالسياسة األساسية إلدارة المياه واستخدامها و -

 . العمل للمناطق الخمسةخطة  -

 

  هنة لقطاعات المياهالقضايا واألوضاع الرا - 5-1

  األوضاع الراهنة الستخدام المياه - 5-1-1

    فريقرتبت من قبلوالتي ) 2007(تعتمد حالة توريد المياه للمناطق الخمسة بأآملها لعام 

  وزارة المياه و الكهرباء عليها منتم الحصول اإلحصائيثة التي بيانات الالدراسة معتمدًا على 

   و المؤسسة العامة الوطنية لتحلية المياه المالحة و من مقابالتهم لبعض األشخاص المعنين

  ).1- 5( آما هوموضح في الجدول رقم في مجال المياه العاملين 

  )مليون متر مكعب(  حالة استخدام المياه بقطاعات المياه وموارد المياه)1-5(رقم جدول ال

المياه المنزلية  موارد المياه   المنطقة 
(MCM)&% 

المياه الصناعية 
(MCM)&% 

المياه الزراعية 
(MCM)&% 

  المجموع
(MCM)&%  

  )100,0 (%1,194,9  ) 64,3 (%768  ) 3,2 (%37,9  ) 32,5 (%388,8  المجموع
   %)64,7 (773,3  )7,1%9 (751,0  ) 0,5 (%4,2  ) 2,3 (%18,1  المياه المتجددة)1(
  0,0  0,0  0,0   0,0  المياه السطحية-
  773,3  751,0  4,2  18,1  المياه الجوفية-
  ) 35,3 (%421,6  ) 4,1 (%17,2  ) 8,0 (%33,7  )87,9 (%370,7  المياه الغير تقليدية)2(
  370,7  0,0  0,0   370,7  مياه البحر المحالة-

 مكة
   المكرمة

  مياه الصرف-
  صحي المعالجة ال

0,0  33,7  17,2  50,9   

  ) 100,0 (%68,1  ) 79,3 (%45,0  ) 0,0 (%0,0  ) 20,7 (%14,1  موع المج  
  ) 100,0 (%68,1  ) 79,3 (54,0  ) 0,0 (%0,0  ) 20,7 (%14,1  المياه المتجددة)1(
   4,4  0,0  0,0   4,4  المياه السطحية-
  63,7  54,0  0,0  9,7  المياه الجوفية-
  )0,0 (%0,0  )0,0 (%0,0  )0,0% (0,0  ) 0,0 (%0,0  المياه الغير تقليدية)2(
  0,0  0,0  0,0  0,0  مياه البحر المحالة-

  الباحة

مياه الصرف الصحي 
  المعالجة

0,0  0,0  0,0  0,0  
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المياه المنزلية  موارد المياه   المنطقة 
(MCM)&% 

المياه الصناعية 
(MCM)&% 

المياه الزراعية 
(MCM)&% 

  المجموع
(MCM)&%  

  )100,0 (%342.1  ) 82,8 (%283,3  ) 0,7 (%2,3  ) 16,5 (%56,5  المجموع   
  ) 83,1 (%284,3  ) 93,2 (%265,0  ) 0,8 (%2,3  ) 6,0 (%17,0  المياه المتجددة)1(
  3,7  0,0  0,0   3,7  المياه السطحية-
  280,6  265,0  2,3  13,3  المياه الجوفية-
  ) 16,9 (%57,8  ) 31,7 (%18,3  ) 0,0 (%0,0  ) 68,3 (%39,5  المياه الغير تقليدية)2(
  39,5  0,0  0,0   39,5  مياه البحر المحالة-

  عسير

مياه الصرف الصحي 
  المعالجة

0,0  0,0  18,3  18,3   

  ) 100,0 (%1,542,6 ) 99,0 (%1,527.0  ) 0,0 (%0,0  ) 1,0 (%15,6  المجموع   
  ) 100,0 (%1,542,6 ) 99,0 (%1,527.0  ) 0,0 (%0,0  ) 1,0 (%15,6  المياه المتجددة)1(
  25,0  25,0  0,0  0,0  المياه السطحية-
  1,517.0  1,502,0  0,0  15,0  المياه الجوفية-
  ) 0,0 (%0,6  )0,0 (%0,0  ) 0,0 (%0,0  )100,0 (%0,6  المياه الغير تقليدية)2(
   0,6  0,0  0,0   0,6  مياه البحر المحالة-

  جازان

 مياه الصرف الصحي -
  المعالجة

0,0  0,0  0,0  0,0  

  )100,0(%228,8  )94,8 (%217,0  ) 0,0 (%0,0  ) 5,2 (%11,8  المجموع   
  )100,0(%228,8  )94,8 (%217,0  ) 0,0 (%0,0  ) 5,2 (%11,8  المياه المتجددة)1(
  0,0  0,0  0,0  0,0  المياه السطحية-
  228,8  217,0  0,0  11,8  المياه الجوفية-
  ) 0,0 (%0,0  ) 0,0 (%0,0  ) 0,0 (%0,0  ) 0,0 (%0,0  المياه الغير تقليدية)2(
  0,0  0,0  0,0  0,0  مياه البحر المحالة-

  نجران

 مياه الصرف الصحي -
  المعالجة

0,0  0,0  0,0  0,0  

  .  قدرت مياه الزراعة من قبل فريق الدراسة،2007  لعامالتقرير السنوي. ستخدام الفعلي للمياه الصناعية والمحليةاال: المصدر
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  :قضايا قطاعات المياه - 2- 1- 5

  . ومفصال فهمًا آامًالستخدام المياه في قطاع المياهمن حاالت إحالة آل  موضوع فهمرتب بهدف ) 2- 5(الجدول رقم 

  

   استخدام المياه الحالي في قطاعات المياه للمناطق الخمسة)2-5 (جدول رقمال

  نجران  جازان  عسير  الباحة    المكرمةمكة  المواضيع 

            المياه المنزلية 
   389  حجم الكلي الستخدم المياه المنزلية  -

مليون متر 
  مكعب سنويًا

14   
مليون متر 
  مكعب سنويًا

57  
مليون متر 
  مكعب سنويًا

16  
 مليون متر

  مكعب سنويًا

12  
مليون متر 
  مكعب سنويًا

  
تغطية شبكات المياه المعالجة للشرب  -

  .العامة
منخفض  ) 96(%مرتفع 

%)47 (  
منخفض 

%)43 (  
منخفض 

%)64 (  
 ) 79(%متوسط 

ليتر لكل  = LCDتقدير آمية توريد المياه  -
  ).يوميًافرد 

  متوسط
183  

ليتر لكل فرد 
  يوميًا

  ً متوسط
149  

ليتر لكل فرد 
   ومياي

  متوسط
192   

ليتر لكل فرد 
  يوميا

  منخفض
55  

ليتر لكل فرد 
  يوميا

  منخفض
93  

ليتر لكل فرد  
  يوميا

  مرتفع   .نسبة مياه البحر المحالة -
%)88 (  

  منخفض 
%)0 (  

  متوسط 
%)57 (  

  منخفض 
%)4 (  

  منخفض 
%)0 (  

مقياس التغيير الفصلي الكبير في حاجة  -
  المياه 

  ال    ال   نعم  نعم   نعم 

            لمياه الصناعية ا
   38  .الحجم الكلي للمياه الصناعية -

مليون متر 
  مكعب سنويًا 

0  2  
مليون متر 
 مكعب سنويًا

0  0  

نسبة إعادة استخدام مياه الصرف  -
  . المعالجة

متوسط 
%)59,8(  

  منخفض   -
%)0(  

-  -  

            المياه الزراعية 
   768  .الحجم الكلي للمياه الزراعية -

مليون متر 
  نويًامكعب س

54  
مليون متر 
  مكعب سنويًا

283  
مليون متر 
  مكعب سنويًا

1,527  
مليون متر 
  مكعب سنويًا

229  
مليون متر 
  مكعب سنوياًً

  
نسبة المياه الزراعية في استخدام المياه  -

  .الكلية
  متوسط 

%)64 (  
  مرتفع 

%)79 (  
  مرتفع 

%)83 (  
  مرتفع 

%)99 (  
  مرتفع 

%)95 (  
الصرف نسبة إعادة استخدام مياه  -

  .المعالجة
  منخفض 

%)2 (  
  منخفض   -

%)6 (  
-  -  

  منخفض  .تقديم المرافق المحدثة -
>%50 

  

  منخفض
>%50  

  منخفض
>%50 

  

  منخفض
>%50  

  منخفض
>%50  

خفض مستوى المياه الجوفية وتلف نوعية  -
  .المياه في اآلبار الزراعية

  نعم 
  متوسط

  نعم
  منخفض 

  نعم
  منخفض 

  نعم
  مرتفع

  نعم
  منخفض

بار الزراعية بدون ترخيص  اآلتنمية -
  .مناسب

 نعم نعم نعم نعم  نعم

مراقبة المحصول ومستوى المياه  -
  .الزراعية

 ال ال ال ال  ال

  

  :  قضايا مشترآة في آل منطقة آاآلتي أن هنالكحظو  لأعالهومن التصنيفات المذآورة 

 .وعسير وجازان في منطقة الباحة ةتعتبر تغطية شبكات المياه الصالحة للشرب والعامة منخفض -
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لقرى  لالباحة وجازان ونجران أقل من القيمة المستخدمة في التخطيط في منطقة )LDC(مدعوة تعتبر آمية توريد المياه وال -

مياه البحر المحالة غير مزودة من طق اوتصنف هذه المناطق آمن، الصغيرة التي تملك تعداد سكاني ال يقل عن خمسة آالف نسمة

 .صغيرة مياه البحر المحالة و لكنهامزودة من طق امنآأو 

 .والباحة وعسيرالمكرمة توجد إمكانية التغير الفصلي بمقياس آبير في استخدام المياه في منطقة مكة  -

 . المكرمة منطقة مكةفي آل المناطق ماعدار ييعتبر الحجم الكلي الستخدام المياه الصناعية صغ -

أما .  في منطقة مكة مرتفعة مقارنة مع المناطق األخرىالصحي المعالجةصرف تعتبر نسبة إعادة استخدام مياه الصرف ال -

 . الصحي المعالجةستخدم آمية قليلة من مياه الصرفتالمناطق األربعة فال تستخدم هذه النسبة أو 

عالوة على الفعلي و هامراقبة استخدامل  توجد آليةلمياه ، والالكلي لالستخدام بالمقارنة لنسبة عالية ب المياه الزراعية تستخدم -

 .قانوني لحفرهابدون ترخيص ذلك فان عدد اآلبار الزراعية يأخذ باالزدياد 

عن من األراضى الزراعية مياه آبيرة من ال آميات النتاج عاليةبما أن الزراعة تستخدم آميات آبيرة من المياه فتوجد إمكانية -

ديم محطات الري الحديثة الى القطاعات الزراعية مازال  أضف الى أن مستوى تق. الزائدة عن الحاجةطريق حفظ المياه

 .منخفضًا

 . في الزراعة منخفضة الصحي المعالجةنسبة إعادة استخدام مياه الصرفتعتبر -

) 3- 5(و الجدول رقم   المعنيينمع  اتجتماعاالخالل من في المنطقة متنوعة  ائية متقديم و مناقشة قضايا فقد تموعالوة على ذلك 

  : هحد منطقة على آل األموررتبت هذه رتبت فيه 

   على حدةفي آل منطقةالقضايا المستخلصة من اجتماع المعنيين ) 3-5(رقم جدول ال

  نجران  جازان  عسير  الباحة المكرمة مكة  المواضيـــــع  
 عجز في ميزانية المياه البلدية -1  موارد المياه

 عجز في ميزانية المياه الزراعية -2
  

O  O O O O 

 O O O O O  تدهور نوعية المياه -1
 O O O O O  سحب المياه الجوفية إلى األسفل -2
لى االستخدام المتكرر في تعزى الملوحة إ -3

  الزراعة
O  O O O 

لى التأثير ع
 صادرطبيعة م
  المياه

 O O   O O  حول استخدام مياه الصرف المعالجةقضايا -4

   O O O    حفر اآلبار بدون موافقة -1

ب والخسارة العظمى في فاع نسبة التسرارت -2
  نقل المياه

O   O O O 

 O     O   سيطرة منهج الري الحديث -3

 مصادرإدارة 
  المياه 

   O O O    قضايا حول إدارة السدود وخزاناتها -4

  

  :هي آالتالي القضايا المشترآة يتضح ان  الجدول أعاله،المذآورة فيالقضايا  خاللومن 

 .ئيةالما من عجز آمي لتلبية االحتياجات شكوك يوجد  -

مما ادى لهبوط مستوياتها من ناحية المياه الجوفية  وجود شح فيالتعرف بوضوح على تم . وفي الجانب البيئي لموارد المياه -

 .تهاوتدهور نوعيومن ناحية  أخرى 

 . ولم يتم التوسع فيهقليًال مازال لزراعة والصناعة في االصحي المعالجةاستخدام مياه الصرف  -



 دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودي  

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                                ة ود ياتشييو الهندسية المحدشرآة  
 شرآة سانيو لالستشارات

S-5-5 

 .بدون تصاريح حفر نظاميةأخذ آلبار بدون ابعض  حفر يتم تنفيذ  -

 . جدًامرتفعةالري  الخسارة في مياه  الزراعية مما يجعلفي المياه آذلك  عالية وبلديةالمياه الشبكات في نسبة التسرب  -

 . والمحافظة عليهاالمياه الزراعيةآيفية التعامل مع في مناهج الري الحديثة لم تنتشر بعد بشكل آافي  -

  .مياهها وتدهور نوعية الترسبات الطينية في خزاناتهاد بعض المشاآل مثل تواجه السدو -

 

  حسب آل منطقة إمدادهالمياه واإلحتياج ل توازن  -5-2

  : مياه البلديات-5-2-1

 ياجحت الحالية واإلمداد اعتمادًا على قدرة اإل لها المخططةهدفمست المياه المحتاجة من أجل السنة التنمية آمية معرفةتم لقد 

 قدرت . الحاليةمدادقدرة اإلل ساو المياه الحالي مإمداد آميةيفترض أن يكون  . في ذلك الحينمدادمثل قدرة اإلي ذيالو) 2035(في عام 

  . في  آل منطقةومقابالت المسؤلين إعتمادًا على البيانات ة اإلمداد الحاليآمية

مياه لل اإلحتياجكون يوعالوة على ذلك يفترض أن . بحر المحالة آل من موارد المياه المتجددة ومياه الاإلمدادهذايتضمن 

 الباب  في الفصل الثالثبينةمال)  ب27- 3(الرقم إلى )  ب32- 3(رقم من ال الجدول آما هو موضح في )2035( في عام بلديةال

  . للمياه المطلوبة للسنة المستهدفةتنميةبشكل يتناسب مع آمية ال) 3.1.6(

 وبعد . الحاليةمداد مطابقة تمامًا لقدرة اإلالمستهدفة والمخططة لها للسنة بلديةمياه اللل اإلحتياجالف ويفترض أن يكون اخت

ذلك يفترض أن يتالءم توزيع مصادر المياه بشكل آاف لكميات المياه المطلوبة و لذلك يجب أن توزع مصادر المياه المتجددة  أوًال 

 فإنه يمكن طيها المياه المتجددة¥ والتي لم تغك بالنسبة للكمية المطلوبةأما, اه البحر المحالةميتكلفة  بكثير من أقلوذلك ألن تكلفتها 

  هي آمية المياه المفترضة من تحليل مواردهامكن تتطورمن الم المياه المتجددة والتي صادرإن آمية م. ها من مياه البحر المحالةتنميت

   .المياه المطلوبةاعتمادًا على آمية  تها آمي تحسبفترض أنمالتي من الو المياه الكامنة في الفصل الرابع

أن الكمية التي يمكن أن ب علما وتوسيع خطة اإلنتاج الة آمية المياه المطلوبة بتأسيسويمكن أن تضمن مياه البحر المح

   .متجددة لموارد المياه التنمية عليه أيضًا بالنسبة لالطبيعية آما هو الحالمتعلقة بتتطور مقيدة بشروط 

  : آلتيا في الجدول استعمالها  الموارد المائية بحسب  تصنيفويمكن

  الغرض منه  المصدر المائي   نوع المصدر المائي 
 التجارة والصناعةمياه البدلية  ←مياه البحر المحالة         :مصدر مياه غير تقليدي ،  
 التجارة والصناعةة، مياه البدلي  ←      المياه القابلة للتجد   :مصدر مياه تقليدي   
 مياه الصرف   :مصدر مياه غير تقليدي  

  ←        صحي المعالجةال
 والمناظر الطبيعية والمياه الحدائقمياه سقاية 
  .الصناعية

  

المناظر الطبيعية من المياه البلدية ، وسيتم اقتطاع و  الحدائقفي العام المستهدف ستعتبر المياه الصناعية ومياه سقاية

من متطلبات المياه البلدية آقيمة مستهدفة من االحتياجات المائية والتي والمناظر الطبيعية الحدائق لمياه المخصصة لسقاية آميات ا

   . من المياه الصناعية30%لتبلغ نسبتها )  2035(ُيهدف الوصول إليها في العام المستهدف 

  

  :المتجددة من المياه آمية المياه المتوفرةتقدير ) 1(

  لمياهالكمية المتوفرة من احساب 
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  بالشكلالموضحة ةودياأل، حسب على مناطق التجميع المائيآمية األمطار الساقطة (الكامنة  المصادر المائية بناءا على

قع امحسوبة قيمتها في القسم الرابع من الدراسة يتم افتراض موال، و)سنويًا/ مليون متر مكعب :، الوحدة المعتمدة )ب.11- 4(رقم 

   .)1(وفرة المياه المتجددة المتآميات  الحد األقصى من الكميةتعتبر هذه . )مياه سطحية وجوفية (ات التدفق فيها وتحسب آميوددالس

  

  ودقع السداة المياه المتوفرة في موافتراض آيفية حساب آمي

شكل ثابت سنويًا ألن  بوفرةعتبر آمية المياه المتي) 1 (وفرة أقصى حد من المياه المتجددة المتمن 70%إن سبة 

 من آمية  التدفق يمكن تقديرها على أنها الكمية التي ستستخدم بشكل ثابت سنويًا وذلك من خالل تحليل بيانات التدفق 70%حوالي 

   .بيشسد  العقيق وسدل ، مثودقع السداالشهري في مو

  

  السدود ات مصب عندالمحتملين  ومستهلكي المياهالمحليينتوزيع  المياه مابين المستهلكين 

، فإن الظروف الفعلية الستخدام المياه غير ودقع السدا موات للمياه في مصبمحتملينعلى الرغم من وجود مستخدمين 

كمية آوزع ت  من سعته% 30 المعادلة لنسبة) 2(أن آمية المياه  ود بعد بناء السد التاليةنسبةالواضحة حتى اآلن، يقدر فريق الدراسة 

 سوف يتم تصرفيها إلى  المتبقية 70% نسبة أما  .بلدية والتي يمكن أن تستخدم آقيمة افتراضية ضمن خطة المياه ال)3( البلديةللمياه 

  . المصب وبالتالي تتم إعادتها إلى طبقات المياه الجوفية

  

   دةمصادر المتوفرة للمياه لمتجد التنمية والمخطط لهالطلب على المياه البلدية في العام المستهدف ) 2(

في وتتلخص القائمة الحالية .  المائية التي ينبغي وضعها في السنة المستهدفةصادرتقدير حجم الم) 4- 5(يبين الجدول

ميزان فان  على وجهة النظر المذآورة أعاله اعتمادًا . لها المخطط ةهدفمستلمياه في السنة الج لا حتيالقدرة على العرض واإلتوضيح 

  .لسنة المستهدفةناسبة لالم  المائيةصادرلمحديد آميات ايساعد في ت )4- 5  (الجدول

 

                                    2035 في بلدية المياه الحتياج سعة المصادر المائية التي يجب أن ُتطور لتلبية اإل)4-5(رقم جدول ال

  )باليوم/ 3م1000عام، / مليون متر مكعب (

   

يد القدرة الحالية للتزو) 1  المنطقة 
 مليون متر ياهبالم

  سنويًا /مكعب

 ياهالحاجة المستقبلية للم) 2
 مليون متر 2035عام 
 سنويا/مكعب

المخزون المائي مليون متر 
 )3)=(2(-)1(سنويًا  / مكعب

  يوميًا /3م1000المخزون 

  266-   97-    845  748    المكرمةمكة
  77-   28-   38  10  الباحة 
  449-   164-   208  44  عسير 
  260-   95-   148  53  جازان 
  104-   38-   62  24  نجران 

  1,156-   422-   1,301  879  المجموع 
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  >منطقة مكة<

حيث  ، المكرمة  المياه المحلية في منطقة مكةمن والتوزيع تنمية آمية المياه المتجددة القابلة لليبين) 5- 5(الجدول رقم 

    ).ب. 3- 4 ( رقمجدولال آما هو مبين في سعتها بناًء على تنمية مصادر المياه المتجددة القابلة للقدرت آميات

  المكرمة تقدير مصادر المياه المتجددة في منطقة مكة )5-5(دول الج

  مصادر المياه المتجددة المتوفرة في موقع   المصادر المائية المعتمدة ) مخزون(إمكانية 
اسم   الرقم

  الوادي 
المساحة 

   2آم
اإلمكانية 

مليون ) المخزون(
  سنويًا/3م

اسم 
  السد 

المساحة 
   2آم

اإلمكانية بموقع 
السد مليون 

سنويًا /3م
)6( ×)4( /) 3(   

المياه المتوافرة بشكل 
مستدام بموقع السد 

  سنويًا/3مليون م
% 70×)7(   

حصص المياه ذات 
األغراض المنزلية 

  )يوميا/3م1000(
%30×)8(  

W-02 44  54  77  3,456  رابغ  99  4,443  ابغر  
W-0436  44  63  2,762 مرواني   100  4,390  خليص  
W-0916  19  28  1,838  الليث   40  2,641  الليث  
W-1030  25  25     نةقنو  44   1,706  قنونه  
W-15 38  45  65    يبا   81  2,812  يبا  
W-1635+(35   86  123  4,843  ي حل  123  4,850   حلي(  

   161    391      599   المجموع 

  

آمية المياه المطورة في السد الذي بدأ العمل .   من مخزون المياه الجوفية70%تقدر بـ  تنميتهاالكمية التي يمكن ) 1 (مالحظات

 .عدًا من اآلن وصااإلنشاء التخطيط أو  تحت في السدتنميتهاملخصة بشكل منفصل، وبالتالي الجدول األعلى يبين المياه التي سيتم 

باستخدام ) سنويًا/ بمليون متر مكع(من آمية التزويد السنوي ) يوميًا/3م1000(يتحول إلى آمية وحدات التزويد اليومي ) 9(العمود . 

 منطقة عسير، ولهذاحتى السد يمتد في منطقة مكة، فإن     هنالك جزءا من حوض) حلي(على الرغم من وجود موقع سد   )8(العمود 

   .قة مكةمتواجدة في منط  آمية المياه المطورة      نصف في هذا الجدول ان  السبب اعتبرت

 

آما هو  ميوميًا / 3م266,000في منطقة مكة يبلغ حوالي له لمخطط ا المطلوبة إلمداد البلديات بالمياه في العام المستهدف تنميةآمية ال

م161,000المتجددة المستثمرة في منطقة مكة أن تصل إلى  ومن جهة أخرى يمكن لمصادر المياه  ).ب .4- 5(وضح في الجدول رقم 

اه في البلديات بحلتلبية الطلب على الميلمستقبًال سوف يرتفع العجز و. في منطقة مكة) ب .5- 5( هو مبين في الجدول رقم ا آميوميًا/ 3

  . المصادر المائية المتجددةتنميةهدف ما لم يتم المست        ول العام 

   

  >منطقة الباحة<

  . آمياه بلدية في منطقة الباحة  تنميتهاتي يمكن أن يتم آمية ومواقع المياه المتجددة واليبين )  6- 5(الجدول رقم  

   تقدير مصادر المياه المتجددة في منطقة الباحة)6-5( رقم جدولال

  مصادر المياه المتجددة المتوفرة في موقع   المصادر المائية المعتمدة ) مخزون(إمكانية 
اسم   الرقم

  الوادي 
المساحة 

   2آم
اإلمكانية 

مليون ) المخزون(
  سنويًا/3م

اسم 
  السد 

المساحة 
   2آم

اإلمكانية بموقع 
مليون السد 

سنويًا /3م
)6( ×)4 (/) 3(   

المياه المتوافرة بشكل 
مستدام بموقع السد 

  سنويًا /3مليون م
% 70×)7(   

حصص المياه ذات 
األغراض المنزلية 

  )يوميا/3م1000(
 %30×)8(  

W-15  81  2,812  يبا  
  نيالة

  قويلة 
 الجنابين

3,456      
6  
5  
5  

  16           81   المجموع  

 .  من مخزون المياه الجوفية70% تقدر بـ تنميتهاالكمية التي يمكن ) 1مالحظات 
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ها في السد المتنميتالتي سيتم  آمية المياه المطورة في السد الذي بدأ بالعمل ملخصة بشكل منفصل، بالتالي الجدول األعلى يبين المياه . 

 . اآلن فصاعدًا اإلنشاء منتحت/ خطط له

باستخدام) سنويًا/ مليون متر مكعب(من آمية التزويد السنوي ) يوميًا/ 3م1000(يتحول إلى آمية وحدات التزويد اليومي ) 9(العمود . 

 ). 8( العمود 

 

آما هو يوميًا / 3م77,000منطقة الباحة يبلغ حوالي في  مستقبًال إلمداد البلديات بالمياه في العام المستهدف ة المطلوبتنميةآمية ال

المستثمرة في منطقة الباحة أن تصل إلى وومن ناحية أخرى يمكن لمصادر المياه المتجددة . )4- 5( رقم  الجدولموضح في

 سوف يرتفع العجز في تلبية اإلحتياج للمياه في البلديات في العام المستهدف بالخطة الرئيسية و ).6- 5(يوميًا من الجدول / 3م16,000

 .المصادر المائية المتجددة تنميةيتم ما لم 

  

  >منطقة عسير<

  .ها آمياه بلدية في منطقة عسير تنميآمية وموقع المياه المتجددة والتي يمكن أن يتم يوضح ) 7- 5(الجدول رقم 

   تقدير مصادر المياه المتجددة في منطقة عسير) 7-5(دول الج

   المياه المتجددة المتوفرة في موقع مصادر  المصادر المائية المعتمدة ) مخزون(إمكانية 
اسم   الرقم

  الوادي 
المساحة 

   2آم
اإلمكانية 

مليون ) المخزون(
  سنويًا/3م

المساحة  اسم السد 
   2آم

اإلمكانية بموقع 
مليون السد 

سنويًا /3م
)6( ×)4 (/) 3(   

المياه المتوافرة بشكل 
مستدام بموقع السد 

مليون 
   )7(×70 %سنويًا /3م

ذات حصص المياه 
األغراض المنزلية 

  )يوميا/3م1000(
 %30×)8(  

W-1635) + 35(  86  123  4,843  حلي  123  4,850   حلي   

E-04111 10,777   ةبيش  
 تباله
 بجاهير

863 
600  

9  
6  

6  
4  

16  
9  

   60          234   المجموع 

 . من مخزون المياه الجوفية% 70ا تقدر بـ تنميتهالكمية التي يمكن ) 1مالحظات 

ها في السد المتنميتالمياه المطورة في السد الذي بدأ بالعمل، ملخصة بشكل منفصل، بالتالي الجدول األعلى يبين المياه التي سيتم آمية . 

 . أو اإلنشاء من اآلن وصاعدًاتحت التخطيط/ خطط

باستخدام) سنويًا/ مليون متر مكعب(من آمية التزويد السنوي ) يوميًا/ 3م1000 (ييتحول إلى آمية وحدات التزويد اليوم) 9(العمود . 

 ).8( العمود 

 اعتبرت نص  في هذا الجدول في منطقة مكة، فإن هناك حوضًا يمتد إلى منطقة عسير ولهذا السبب،) حلي(على الرغم من وجود سد . 

  .ف آمية المياه المطورة متواجدة في منطقة عسير

  

  

/ 3 م449,000 بالمياه في العام المستهدف بالمخطط في منطقة عسير يبلغ حوالي لبلديةمستقبًال إلمداد المناطق ا المطلوبة تنميةآمية ال

ومن ناحية أخرى يمكن لمصادر المياه المتجددة المستثمرة في منطقة عسير أن تصل إلى . )4- 5(رقم  الجدول آما هو موضح فييوميًا 

 لمياه في البلديات في العام المستهدفج ليااإلحتالعجز في تلبية سوف يرتفع و .)7- 5( هو موضح في الجدول رقمآما  يوميًا 3م60,000

 . المصادر المائية المتجددةتنميةما لم يتم 
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  >منطقة جازان<

    .في منطقة جازان) بلدية(ها آمياه محلية تآمية ومواقع المياه المتجددة والتي يمكن أن يتم  يبين) 8- 5(الجدول 

  جازان المتجددة في منطقة  تقدير مصادر المياه)8-5(جدول ال

  مصادر المياه المتجددة المتوفرة في موقع   المصادر المائية المعتمدة ) مخزون(إمكانية 
اسم   الرقم

  الوادي 
المساحة 

   2آم
اإلمكانية 

مليون ) المخزون(
  سنويًا/3م

اسم 
  السد 

المساحة 
   2آم

اإلمكانية بموقع 
مليون السد 

سنويًا /3م
)6( ×)4 (/) 3(   

ه المتوافرة بشكل الميا
مستدام بموقع السد 

مليون 
   )7(×70 %سنويًا /3م

حصص المياه ذات 
األغراض المنزلية 

  ) يوميا/3م1000(
%30×)8(  

W-1858  71  1,1  4,600  بيش  105  4,767  بيش  

W-19 72  1,064   ضمد  
 ضمد
  قيسي

903  61  42  
36  
9  

  103          177   المجموع 

  . من مخزون المياه الجوفية70%ها تقدر بـ يتنمالكمية التي يمكن ) 1مالحظات 

ها في السد المتنميتآمية المياه المطورة في السد الذي بدأ بالعمل، ملخصة بشكل منفصل، بالتالي الجدول األعلى يبين المياه التي سيتم . 

 .قيد البناء أو اإلنشاء من اآلن وصاعدًا/ خطط

باستخدام ا) سنويًا/  متر مكعب مليون(من آمية التزويد السنوي ) يوميًا/ 3م1000(ليوم يتحول إلى آمية وحدات التزويد ا) 9(العمود . 

  ).8(لعمود 

 

 المطلوبة مستقبًال إلمداد المناطق البلدية بالمياه في العام المستهدف بالمخطط في منطقة جازان يبلغ حوالي تنميةآمية ال

ومن ناحية أخرى يمكن لمصادر المياه المتجددة المستثمرة في منطقة . )4- 5(رقم  الجدول آما هو موضح فييوميًا / 3 م260,000

لمياه في ج لااإلحتيسوف يرتفع العجز في تلبية و .)8- 5 (آما هو موضح في الجدول رقم يوميًا 3 م103,000جازان أن تصل إلى 

  .متجددة المصادر المائية التتنمية بالخطة الرئيسية ما لم يتم البلديات في العام المستهدف

  

   منطقة نجران<

 ومن جهة أخرى، آون ا. نجران  بلدية في منطقةمياه كميات آ هاتنميتآمية المياه المتجددة والتي يمكن أن يتم يبين ) 9- 5(الجدول رقم 

مستقبًال في منطقة نا تنميتهالممكن  المياه اتكميب التنبؤ ال يمكن فإنهفي بالغرض ت ة جيداقع سدودلمصادر المائية ال تشير إلى وجود مو

  .اإلمدادات المائية البلدية الالزمة لسكانها مستقبًالتأمين البحث عن مصادر مائية جديدة بحيث يمكن  من الضروري غير أنه. جران

 سيةة الرئي خالل العام المستهدف بالخطالبلديةمياه المن أجل تأمين . )9- 5 ( رقمالنتيجة المذآورة أعاله في الجدولتلك  لخصت دوق

  منها المصادر المائية المتجددةتنميةإن عملية .  المستهدفةالكمية من ا30% المصادر المائية المتجددة والتي تشكل تنميةعن طريق 

  . بشكل مفصل المصادر المائية في المنطقة المدروسةتنميةغير المتجددة يجب أن تدرس في مخطط الو

  )يوميًا/ 3م1000 (2035ه واإلمدادات المائية في العام مياحتياج لالتوازن بين اإل) 9-5(  رقمدولالج

  مالحظات  المخزون  اإلمداد   الطلب   المنطقة 

     105-   161  266    المكرمةمكة
    16-   16  77  الباحة 
    389-   60  449  عسير 
    157-   103  260  جازان 
   عن طريق بناء سد ة مائيتنميةال يوجد   104-   0  104  نجران 

    816-   340  1,156  المجموع 
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   مياه االستخدامات الزراعية-5-2-2

ي الحالي غير معروف، ولهذا السبب ال يمكن إجرا فإن مخزون اإلمداد المائمدروسًاستخراج المياه من اآلبار ليس إبما أن 

غراأل لة المائيات اإلمدادت مكانيولهذا فإن إ . الزراعية       المياهمثيلتها من على  ةمياه البلديالمصادر  المطبقة على الدراساتء نفس 

حللمياه المخصصة للزراعة ضمن لتحديد اإلحتياج ل المصادر المائية مع آميات المياه المحسوبة منمقارنة تدرس ة آانت يض الزراع

  .في المنطقة المدرسةالرئيسية  ةالعام المستهدف بالخطول 

  

  ة المائياتلمياه واإلمداد لحتياج التوازن بين اإل دراسةاإلجراءات المتبعة عند) 1(

  .  اإلمداد المائي للمياه ذات االستخدامات الزراعية–التوازن بين الطلب دراسة تستخدم اإلجراءات التالية عند القيام بعملية 

 من المياه الممكن وهناك أيضًا آمية . اإلمدادات المائية هي من مصادر مائية متجددة، وتقسم إلى مياه سطحية وجوفية

و التي يمكن ق العائد من مياه الري فدتالمياه المعالجة، والصرف الصحي مياه دامها آمصادر مائية إضافية مؤلفة من إستخ

  .إستخدامها مجددًا عند الحاجة

  بما أن آل ما ذآر أعاله يعتبر مصادر مائية، حتى وإن اقتصر استخدام بعضها على الحاالت التي يحدث فيا عجز أو نقص

. بمنع اإلسراف في مياه الرين الضروري األخذ بعين االعتبار ضرورة السيطرة على عملية الري بحد ذاتها فإنه م. مائي

، فإن قسمًا من اإلمدادات المائية يقتطع أوًال من لمياه الشرب واألغراض المنزليةوعالوة على ذلك بما أن األولوية هي 

 .ية تؤخذ من المصادر المائية األخرى لتلبية متطلبات عملية الريالمصادر المائية المتجددة، وما تبقى من إمدادات مائ

 المياه الزراعية، فإن االستهالك الترشيدي للمياه يجب أن يكون هدفًا من أهداف هذه الخطة تنميةفيما يتعلق بخطة مستقبلية ل 

ية الصغيرة، وزراعة إن المزارع المنزلأتضح  ، ، وال يجب زيادة المساحات المزروعة335  رقمعمًال بالقرار

المساحات المزروعة و. الخضراوات المتمرآزة في ضواحي المدن، وزراعة األشجار المثمرة ال تزال مستمرة

 . )2007(  عام، في حين حافظت زراعة األشجار المثمرة على مساحات ثابتة في)2007(  عامبالخضراوات تضاعفت في

 

  ) والجوفيةالمياه السطحية(تجددة مصادر المياه الم) 2(

يبين ) 10- 5(الجدول .  معدل مساحة حوض المصدر المائيبناءا على يحسب المناطقإن مخزون المصادر المائية حسب 

   .المائب لكب منطقالمخزون 

  )مليون متر مكعب سنويا( واإلمداد  حتياج اإلةمخزون المياه السطحية والجوفية لخط) 10-5( رقم جدولال

  المكرمةمكة  المنطقة اإلدارية  
  2آم144,292

الباحة 
 2آم12,033

عسير 
 2آم71,462

جازان 
  3آم11,952

نجران 
  2آم78,776

المجموع 
)308,478(  

  1,985,9  401,1  322,9  380,5  99,4  782,1  المخزون الكلي 
  702,8  68,9  247,8  146,0  23,3  216,8  المياه السطحية 
   1,238,1  332,2  75,1  234,5  76,1  565,3  المياه الجوفية 

  : اتمالحظ

 بالنسبة لكمية المياه السطحية، فإن السحب السنوي SWAT عامًا من قبل نموذج 30باستخدام نتيجة حساب السحب المائي لـ  )1

مدة الرجوع ( عامًا والسحب الثالث يعتمد للمياه السطحية 30قد وضع بالترتيب من الحد األدنى إلى الحد األعلى لـ 

 .  عامًا يعتمد للمياه الجوفية30وي لـ ومعدل السحب السن) سنوات10

 .2 آم308,478 مجتمعةالمناطق الخمسة مساحة  )2
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  تعديل المحاصيل

  

سوف لن يكون هنالك زيادة في المناطق المزروعة، على الرغم من  و.335  رقم الزراعية استنادًا للقرارتنميةسيتم تحضير خطة ال

  . ةالتشجيع على استعمال المياه بصورة عقالنية مرشد

المحاصيل على الخضراوات واألشجار ) تعديل(ومن وجهة نظر المحافظة على االآتفاء الذاتي الغذائي سوف تطبق عملية تحويل 

لكون المساحة المزروعة بالخضراوات قد تضاعفت وحافظت و. المثمرة المزروعة في ضواحي المدن، والمزارع المنزلية الصغيرة

وبالتالي سيكون هناك نوع من الثبات فيما يتعلق بمفهوم زيادة  آما أشرنا، 2007ة في العاماألشجار المثمرة على نفس المساح

  .األراضي المزروعة بالخضراوات، وإنقاص مساحة األراضي المزروعة بالحبوب واألعالف

  

  الكمية المحافظة عليها من المياه

مرة تبقى وبشكل آبير أساليب تقليدية آطريقة على الرغم من أن األساليب المتبعة في ري الخضراوات واألشجار المث

الري عن طريق حفر األخاديد، فإننا يمكن أن نحافظ على المياه بإدخال طرق ري حديثة ومعاصرة، آالرشاشات وشبكات التنقيط، في 

 وفقًا لمكتب 50 %ةنسبفي الوضع الراهن يقدر بـ) للطرق التقليدية والحديثة للري(على الرغم من أن معدل الصيانة و .المستقبل

فإن هناك خطة مستقبلية تهدف لتشجيع وسائل الري الحديثة،  "  %70=%)55+ %  85 (%50   "الزراعة، وفعالية الري تصل إلى

  %.85ورفع فعالية الري لتصل إلى 

  

  صرف الصحي المعالجةإعادة استخدام مياه ال

 قد بدأت منذ في المملكة العربية السعودية(NTA) المعالجةمؤسسة ضخمة الميزانية للري تقوم باستخدام المياه أن بناء 

وعلى الرغم من محدودية إعادة . إعادة استخدام مياه الصرف المعالجةمصحة المياه والصرف الصحي ب وقامت ) 1982(العام 

 الخضراوات بسبب المعايير ريلوال تستخدم .  األشجار المثمرة ، والحبوب واألعالف،لري، فهي تستخدم فقط المعالجةاستخدام المياه 

 فإنه من الضروري أن نسعى لتوسيع عملية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من أجل استغالل المصادر  لهذاالحكومية،

   .المائية بشكل فعال

  

 Italايطال آونسلت    على تقريرالشرآة اإلستشارية المسماة تم اإلعتمادفي مجال دراسة مياه الصرف الصحي و معالجتها فقد 

consult)(  في عام صدرالذي )ستخدام المياه المعالجة في آل أنحاء المملكةتنميةبهدف ) 2009 .  

  

   مياه الريمن عائداستخدام الدفق ال

 المياه يتم امتصاصها من قبل النبات، إال أن هناك أجزاء أخرى من إجمالي هذه اتعلى الرغم من أن هناك أجزاء من  آمي

إن صافي المياه في .  من مياه الريعائددفق التوهذا يعتبر جزءًا من ال.  يعود إلى األرض، ويصبح جزءًا من المياه الجوفيةاتيالكم

                        وبالتالي نسبة.  مليون متر مكعب2,791 مليون متر مكعب، في حين يبلغ إجمالي المياه 1,675المنطقة الجنوبية الغربية يبلغ 

   . زائد مائيدفقت يعادا استخدامه في الري آ من إجمالي آمية المياه    40% = 2,791  / 1675 - 2,791
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 توازن المياه الزراعية والمناطق المزروعة في آل منطقة ) 3(

ي فالموضحة  وفقًا لإلجراءات المذآورة أعاله في المناطق الخمسة جميعهاإستخدام مصادر المياه المتوفرة يتم عندما 

 واإلمداد سيصبح زائدًا في آل المناطق باستثناء حتياجإن التوازن بين اإلة الرئيسية ففي العام المستهدف بالخط) 11- 5(الجدول رقم 

المناطق المزروعة غير موزع بشكل الري في  وصرف الصحي المعالجةمياه الالمصادر الناتجة من ستخدام إوبما أن . منطقة جازان

  . المائيةضاحولأل ًا المصنفة وفق المناطق حسب البيانات المقدمة فيدقيق فإنه من الضروري أن يتم الت, المستهلكة المناطق متساو في 

  )مليون متر مكعب ( واإلمداد للمياه الزراعية في آل منطقةحتياج التوازن بين اإل)11-5(الجدول  

مصادر المياه   المنطقة 
  المتجددة 

مياه 
استخدامات 

   البلدية

متوافرة  مياه
لالستخدامات 

 الزراعية

الطلب على 
المياه 

 الزراعية 

المياه ) 1(التوازن 
 المحفوظة 

استخدام مياه 
الصرف 
الصحي 

   عالجةالم

التوازن  دفق الزائد تال
)2 (  

  287,2  300,2  28,0   80,2  148,7-  750,5  601,8  180,2   782,0  مكة  المكرمة

  76,1  21,6  4,1  8,2  29,1  53,9  83,0  16,4  99,4  الباحة 

  350,5  107,4  62,1  27,2  91,7  268,4  360,1  20,4  380,5  عسير 

  605,1-  600,8  28,0  24,0  1,285,9-  1,501,9  216,0  106,9  322,9  جازان 

   280,2  86,6  28,4  24,9  111,9  216,5  328,4  72,7  401,1  نجران 

   380,3  1,116,5  150,6  164,5  1,201,9-  2,791,2  1,589,3  396,6  1,985,9  المجموع 

  مالحظات

 .من المصادر المائية المتجددةهي والمياه الزراعية مياه الشرب  التي تقتطع من من المياه الداخل والخارج  - 1

  .)1(دفق الراجع إلى تإعادة استخدام مياه الصرف، وآمية الوالتوازن الذي يطبق على آمية المياه المحفوظة،  - 2

 ةلزراعة في المناطق الثالثل  تأمين اإلمدادات المائية الالزمة وف تكون قادرة علىالمياه المتجددة س مصادر فإنوآما ذآر في األعلى 

  .ما عدا منطقتي جازان و نجران

  

  )100% : 2007 (2035 نسبة انخفاض المناطق المزروعة والمساحات المزروعة في عام  يوصح)12-5(رقم جدول ال

  %)،2007/2035(النسبة   2035ساحة المزروعة الم  2007المساحة المزروعة   المنطقة 

   93   39,293   42,077  مكة المكرمة 

  99  4,425   4,450  الباحة 

  99   4,425  4,450  عسير 

  25  28,559  113,558  جازان 

   71  8,134   11,430  نجران 

  

   معايير االنخفاض مقابل المياه الزراعية في آل منطقة أو محافظة-5-2-3

سيتم التحقق منها لهذا ، )من ناحية المساحات المزروعة( آون منطقة جازان المنطقة الوحيدة المتضائلة على الرغم من

   .الحقًا حسب المعيار الحكومي للحالة

  

   >منطقة مكة<

   )2035 (عندما يعتبر الحد األعلى من اإلمداد المائي آمخزون مائي متجدد ستصبح المنطقة القابلة للزراعة في العام
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  . هكتار39,293  اي ما يساوي) من نسبة المساحة7 %بنسبةل أق(

 

   > منطقة الباحة<

 %  بنسبةأقل : ()2035 ( ستصبح المنطقة القابلة للزراعة في العامإلمداد المائي آمخزون مائي متجددعندما يعتبر الحد األعلى من ا

    هكتار4,425 ) من نسبة المساحةس

 

  > يرمنطقة عس<

أقل : )2035 ( ستصبح المنطقة القابلة للزراعة في العامإلمداد المائي آمخزون مائي متجدد األعلى من اعندما يعتبر الحد

  . هكتار20,759 اي ما يساوي )  من نسبة المساحة7%بنسبة 

 

   >زانمنطقة جا<

أقل : ()2035( العام ستصبح المنطقة القابلة للزراعة فيإلمداد المائي آمخزون مائي متجددعندما يعتبر الحد األعلى من ا

  . هكتار28,539اي ما يساوي )  من نسبة المساحة75%بـ 

 

لى أية وع  األخذ بعين االعتبار توافر المصادر المائية المتجددةمع  اإلبقاء على المساحات المزروعة  الخطأمنيتضح انه 

 واستنتاج الروابط بينهما، وإدارة المساحات تحليل وحال فإنه من المهم استمرار مراقبة المياه الجوفية والمساحات المزروعة،

   .المنطقة المزروعة بالشكل الصحيح قبل التفكير بزيادة المساحات المزروعة في

 تحليل ودراسة مخزون المصادر المائية المتجددة وبتقدير آمية مياه الري  مهما فيوبما أن هنالك الكثير من الظروف التي تلعب دورًا

  .ؤآد صحة أو عدم صحة االفتراضاتت و المائيراقب الوضعي من المهم أن  لهذا المخطط لها والمعيير المقاييسوالتي تحسب بناء على

 الفجوات الكبيرة الموجودة بين المساحات المزروعة في الوقت الحاضر، والمساحات الممكن يوضح) 13- 5(الجدول 

   . في محافظات منطقة جازان زراعتها مستقبًال

  .في المنطقة) 2007- 2035(يبين مقارنة المناطق المزروعة مابين األعوام ) 1- 5(والشكل رقم 

   في محافظات منطقة جازان)2035(ومستقبًال ) 2007( المساحات المزروعة حاليًا )13-5(جدول ال

  )2007/ 2035، %(النسبة   2035المساحات المخطط لزراعتها    2007 حاليًا المساحات المزروعة  المحافظة  

   28   هكتار 6,348  هكتار22,785    بياص
  25   هكتار 2,292   هكتار9,395  أبو عريث

  5  هكتار 1,393   هكتار 28,175  سماتا 
  3   هكتار171   هكتار 8,452  الحرث 

   38   هكتار 1,457    هكتار3,797  مد ض
   65   هكتار 3,784   هكتار 5,839  ريث ال

  11  هكتار 2,561   هكتار 22,540 ارحةسأحد الم
  57    هكتار2,465   هكتار 4,290  الرياض 
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Planted Area in 2007 and 2035
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  زانافي منطقة ج) 2007-2035(رنة المناطق المزروعة مابين األعوام امق) 1-5(الشكل رقم 

 

  >منطقةنجران<

 ) 2035( عندما يعتبر الحد األعلى من اإلمداد المائي آمخزون مائي متجدد ستصبح المنطقة القابلة للزراعة في العام

  . الكلية من نسبة المساحة29 %بنسبةأقل    وتكونهكتار28,134

 من ناحية توافر المصادر المائية هعلى الرغم من أن الوضع ليس بالسوء الذي هو عليه في منطقة جازان، إذا نظرنا إلي

التسرع وتقليص  ولكن وقبل ،غاية في الصعوبة إال أنه من المرجح أن الحفاظ على الوضع ثابتًا على ما هو عليه أمر . المتجددة

، آذلك أنه من الضروري التحكم  بينهااستنتاج الروابط و الزراعيةوضع المحاصيلوالمساحات المزروعة، يمكن مراقبة المياه الجوفية 

  . بحجم المساحات المزروعة

  

   إدارة ومرافق المصادر المائية وتنمية السياسة الرئيسية المتعلقة ب-5-3

  :لمناطق الجافة، واإلجراءات الممكنة لتأمين المياه اإلعاقة المائية في ا-5-3-1

والسمات الهيدرولوجية معًاالمصادر المائية استخدام ص الظروف العملية لتسهيل يلخمكن ت ي السياسة الرئيسية، دراسةعند

  :  آما يلي

  

  مائية المميزة في المناطق الخمسة المعوقاتال

 الفي اإلعتبار فإنه يجب أن يؤخذ وشبه قاحلة،أ قاحلة بإعتبارها المنطقة المدروسة  المصادر المائية المتجددة فيتنميةفيما يخص 

  :  التاليةمعّوقات

  األمطار، المياه السطحية والجوفية(ندرة المياه المتجددة.( 

 التقلب السنوي أو الفصلي في األمطار ومصادر المياه المتجددة. 

 التبخر الشديد. 

  ضروريةالاه ميال لتأمين الالزمةت راءاجاإل

 لغرض لتجاوز المعوقات المذآورة أعاله، ولتأمين مياه آافية تلبي المتطلبات المتزايدة يجب األخذ بإجراءات ضرورية
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, اإلدارة - 2االستغالل،  - 1: الضرورية التالية  الثالثةجراءاتيجب القيام باإل  لهذا من الضروريلموارد المائية،ل ة الحاجة البشريتلبية

 آما هو مبين في الشكل رقم.  الفعالية- 3,  السياسة المائية- 2,  االآتفاء - 1:  الثالثةساسيةالمقاييس األمأخوذة بناًء على و الةتنميال - 3

)2 -5(.   

 

Utilization 

Based on 

Sufficiency 

→ 

← 

Development 

based on 

Efficiency 

↓↑  ↓↑ 

Needs 

From Users 

→ 

← 

Administration based on  

 

Water Policy 

→ 

← 

Water  

Resources 

   المائيةصادر لتأمين الم الالزمةجراءاتاإلثالثة معايير وال  يبين)2-5(الشكل 

  >تنميةال< 

 هولذلك يجب أن يتبع من أجل سد النقص المستقبلي في المياه والموضح في خطة استخدام المياه، فإن اإلجراء الذي 

 المياه، وبعد فحص البدائل آخذين بعين االعتبار تنميةمن خطة  لسياسة المائية، وعند االنتهاء ا فق ونميةتيجب أن يكون الو. تنميةال

 حينها المختلفة والمؤسساتية،  اإلقتصاديةالجدوىوالمصادر المائية والخصائص المائية،  آالظروف الطبيعية لجميع ةالظروف المختلف

  .إيجاد خطة نهائيةبكان من األهمية يصبح 

تكون شديدة  من حيث آمية األمطار والمصادر المائية المتجددة  في المنطقة المدروسة  السنوي والفصليوالتغيرالتنوع إن 

هناك حد أدنى من المياه التي يجب أن يتم هذا األمر  وللتغلب على ، بشكل ثابت عقبة في تأمين استخدام المياهالوضوح مما يشكل

حيث أن السد تخزين أآبر آمية من المياه، ضمن مخطط السد لهذا يجب ان يكون القتصادي واالجتماعي، تأمينها للحفاظ على األمن ا

 السنوي أو التغير استخدامها في السنوات الالحقة وبالتالي يمكن الحد من تأثير  بعد ذلكسيقوم بتخزين المياه الناتجة عن السيول، ليتم

  .الفصلي لكمية المياه

في خزانات  السدود وخصوصا  والتي تكون في  آمية التبخر العالية هو تنميةلتي تواجه عملية الإحدى المشكالت اإن 

 أن تتم إعادة المياه إلى المصادر األفضل، وللتغلب على هذه المشكلة، من  آما هو الحال في منطقة الدراسةالمناطق الجافة وشبه الجافة

، بهدف إعادة المياه لتعود إلى  من خالل الحقنوخنادق إعادة التعبئةأ  جوفيةدود سمن خالل إقامة  آمياه جوفية، نالجوفية، وتخز

 إلى الفصل يرجى الرجوع( والتحكم بالمياه الجوفية والسطحية على أنهما نظام واحد تنميةمصادرها الجوفية، ويجب أن تتم عمليتي ال

  ). إلى التفصيللرغبةالثاني في حالة ا

  

  >االستخدام<

 األشخاصالمائي من قبل   ستهالكإل ينبغي التفكير مسبقًا بمخطط ا فإنه ،تنميةوال وقبل القيام بعملية الجميع األحفي 
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مياه االستخدامات المنزلية، "  األعمال المائية - 1:  ما يلي الخطة إعتمادًا علىه بناء هذويمكن .لريالمعنيين بإستخدام مياه اواألساسيين 

 إن  هذه المياه على المستفيدين منويجب  الري- 3 , اإلمدادات المائية- 2 , ياه اإلستخدامات األخرىوممياه االستخدامات العامة، و

   .يكونوا على تواصل مسترمع هذه الخطة

 للمياه الحاجةآميات ياد دزإمعدل  بناءا على إتخاذها المستقبلية فإنه ينبغي   الريطبخطقرارات المتعلقة الأما بخصوص 

 من أجل تلبية اإلحتياجات اإلنتاج الصناعيالبلدية المستهلكة وآذلك نمو ات المياهآميالتعداد السكاني و معدالت ناتجة عن زيادة ال

  .لمياه الريالمستقبلية 

م مياه للفي إدارة الحاجة      للتحكم إلى السياسة المائية   الرجوعلشأن االمعنين بهذا ينبغي على أصحاب القرارفإنه لذلك 

 آافيًا للتنبؤ بكمي يكون لتحقيق نوعًا من التوازن المائي  الشحيحةاطقفي المن المتوفرة  بشكل مستمر المائية صادرلمال ستغال إن خالل

  .ات مياه الري الالزمة  مستقبًال

  

  >اإلدارة< 

شخاص المعنيين بالبين األ   حيث أن توزيع المياه ,  المقترحة وفقًا للسياسة المائيةاهتنميةق إدارة االستهالك ويتطبينبغي 

ج المياه ضمن السياسة المائية وبهدف تحقيق اإلدارة النا حسب مخطط الحفاظ على  أيضًا ويقررري يقرر استنادًا إلى السياسة المائية 

وى المحدودة في المنطقة المدروسة، فمن المهم أن يكون المخطط واضحًا على المست    المصادر المائية أن للمصادر المائية، حيث حه

   .وطني

 و أيضًا ال.مستخدمي المياه   جميع على  عادلبشك جيد وفينبغي توزيع المياه من أجل إدارة موارد المياه على نحو فعال و

ميجب أن تكون سياسة المياه  وينبغي أن ، عالمستوى         يجب أن يكون علىإدارة الموارد المائية الكامل بتزام االل والفعالةمبادرة 

  . المياه     بشكل مفهوم لجميع مستخدميواضحة وجسدة 

  

   المائيةمصادراستغالل وإدارة ال  وتنمية و السياسة األساسية- 2- 3- 5

ضمن سياالمائية المتجددة      المصادر  ة وإدارتنمية حولللعام المستهدف في هذه الدراسة  تشكيل نظرة مستقبلية لغرض

   ..الحالي المائي مداد واإلواإلحتياج  ستخدام المياهإ        حالة دراسة علىا إعتماددناهأ النقاط الموضحة  تم ترتيب فقد،واضحةسة 

  )المياه السطحية( واالستغالل العالمي للمصادر المائية المتجددة تنميةال

كن توفير بعد تدقيق نتائج تحليل بيانات مخزون المصادر المائية المتجددة، وموقع السد الستخدامه بشكل فعال، من المم

ع يرا مشاتمن المياه البلدية من المصادر المائية المتجددة وبكل األحوال، فإن توزيع المياه المطورة غير موضح ضمن مخطط% 30

اضر في الكثير من الحاالت وتحديدًا في حاالت التحكم بفيضانات السد ود عند وقوعها حيث أن خطة آيفية  حتى الوقت الحودالسد

  .لمخزنة في السد ود ما تزال غير موضحةإستغالل المياه ا

 وحدة المياه المطورة القادمة من مصادر مياه متجددة أقل من مثيالتها القادمة من مياه البحر المحالة، ويمكن تكلفة إن 

عمليات  على تنميةيق الإنه من المهم تطبف، وبالتالي المطلوب إدارتها بالشكل حينما تتممًا للمياه يللمياه المتجددة أن تكون مصدرًا مستد

   . استخدام مياه المصادر المتجددة

  )المياه الجوفية(لمياه المتجددة مراقبة مصادر ا

 آبار المياه الجوفية . استخدام المياه الجوفيةبكيفية يرتبط ارتباطًا وثيقًا جودتهاالمياه الجوفية والتفاوت في   آميةانخفاضإن        
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تزود البلديات وهي تخضع للمراقبة من ناحية الكمية والجودة، وآذلك يتم لآمصادر مائية  والكهرباءتستخدم من قبل وزارة المياه 

 يمكن التنبؤ بالكمية فإنه ال القطاع الزراعي الذي يعتبر أآبر مستهلك للمياه الجوفية، وعلى آل حال مع وجودالتحكم بمستوى المياه 

ولهذا السبب فمن الضروري تطبيق  . وراء التفاوت في المياه الجوفيةهو السببعي  االستهالك الزراومع انالحقيقية لالستهالك، 

 يةالجوفية وآذلك تقوية البنالمياه  تقوية أمكانية بالتالي من الضروري  و. للمياهاإلدارة بشكل مناسب، لضمان االستخدام المستدام

  . والمسموحبه غير المصرح آمراقبة السحب عن طريق الضخالمتعلقة بها الحكومية 

  

  بة اإلمداد المائة ومياه البحر المحالة في خطالجمع بين مصادر المياه المتجددة

المصادر المائية المتجددة هي مصادر احتياطية لإلمداد بالمياه ذات األغراض المحلية، فإنه من الصعب  أن على الرغم من

  المتزايدلمستقبلي لتلبية الطلب اهذه المصادر مستقبال  أن يقتصر االعتماد على 

المياه و   عقالني للمصادر المائية وذلك عن طريق الجمع بين مياه البحر المحالةتنميةولهذا السبب فإنه من الضروري النظر بمخطط 

  . والمياه المتجددة)األحفورية (الجوفية العميقة

 

   بشكل فعالصرف الصحي المعالجة استخدام مياه التنمية

مثل زراعة األشجار في ا       أن تستخدم آمصادر مائية لبعض األغراض الزراعيةي المعالجةلصرف الصحمياه ايمكن ل

 استطاعة المؤسسة فإن قليلة، وفي ظل الظروف الحالية  تغطية شبكات الصرف الصحيآمية المياه الصناعية، وبكل األحوال ولمدن، 

   .آافية  أيضًابا العاملة ليست 

  مياه الصرفمعالجةلنشر وتوزيع شبكات الصرف الصحي، وبناء مؤسسات تعمل على  التشجيع المهموبالتالي من 

  .مصادر المياه المتجددة ومياه البحر المحالةإستخدام  مرة ثانية بجانبستخدامها إ تها إلعادة من أجل رفع جودالصحي

  

  لمياهحتياج لرة تطبيق إدارة اإلضرو

أن نظريًا روف الطبيعية، وإنتاج المياه عن طريق تحلية مياه البحر يمكن المتوفرة تنحصر بالظومصادر المياه المتجددة 

 إدارة الطلب، وأن تفعلالصناعية والزراعية أن بلدية و، لهذا السبب يجب على قطاع المياه العالية تها ولكن تكلفبكميات آبيرةيصبح 

  . المستهلك األآبر للمياه المتجددةيشكلوقطاع الزراعي، الذي ال من آمية االستهالك المائي تقليصتهدف إلى 

 نوعية المحاصيل الزراعية إلى محاصيل  يمكن أن يتم بواسطة تحويلبق عملية تقليص آمية االستهالك المائييطتن إ

   . مياه البلديةستهالكإرفع إنتاجية وبذلك يمكن ،   قليلة للمياهتستهلك آميات

  

  تأسيس نظام فعال الستخدام المياه

 المياه ذات آلية تنمية تعنى ب الزراعة ال بد من وجود مؤسسة  المستخدمة ألغراضلمياه الجوفيةل  فعالإدارةإليجاد نظام 

   .تتم إدارتها بشكل مستقل

فعال للمصادر المائية وضبط نظام للتشريع والتنظيم أمر ضروري لتنفيذ إدارة شاملة ومستمرة للموارد المائية إن 

  . ذات اإلستخدام األقليمي، والمياه بلدية والمياه الآالمياه المستخدمة ألغراض الزراعة ءا على أغراضهابناالمتجددة، وتقسيم المياه 
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  االستراتيجيات وخطة العمل للمناطق الخمسة و السياسة المائية -5-4

   السياسة واالستراتيجة المائية للمناطق الخمسة -5-4-1

 المتعلقة بها بعين االعتبار، وآذلك الفجوة ما بين مخزون المصادر المائية بأخذ الوضع الحالي الستهالك المياه والقضايا

 وإستراتيجيتها ة والسياسة المائية التي أصبحت معروفة في المناطق الخمسبالخطةالمتجددة والطلب على المياه في العام المستهدف 

   : ضمن التصنيفات األربع التالية تدخل  آسياسة مائية هناك عشرة عناصر)14- 5(الجدول التي عدلت آما في الجدول 

  

 المصادر المائيةتنميةاستغالل و . 

 المحافظة على المصادر المائية. 

 إدارة المصادر المائية. 

 استغالل وإدارة المصادر المائية وتنميةالتشريعات المتعلقة ب . 

   :التالي) 14- 5 (مبينة في الجدوللكل سياسة مائية اإلستراتيجية إن 

  السياسات واالستراتيجيات المائية في المناطق الخمسة) 14-5(الجدول 

  المحتــــويات   البنـــود
   واستغالل المصادر المائيةتنمية )1(  

  استخدام المياه السطحية المتجددة بفعالية  WP1السياسة 

فية ومياه مياه السطحية عن طريق وضعها في خزانات حفظ مع المياه الجوللالفعال ستهالك اال   اإلستراتيجية 
 .البحر المحالة

 إعطاء األولوية الستخدام المياه في المنازل. 
 تأسس هيئة تعاونية للتوزيع العقالني للمياه السطحية.  

  مةياستخدام المياه الجوفية بطريقة مستد WP2السياسة 

 . الموارد والمحافظة عليهاتنميةالتحسين مع الحفاظ على التوازن بين    اإلستراتيجية 
 السدود وسدود المياه الجوفيةغذيةالمياه الجوفية بفعالية باالستفادة من إعادة ت تنمية . 
 تأسيس هيئة تعاونية للتوزيع العقالني للمياه الجوفية.  

  االستخدام األمثل لمياه البحر المحالة WP3السياسة 
.ل محل المياه المتجددة آمصدر مائي ثابت، لتح وضع مخطط عقالني الستخدام المياه المحالة   اإلستراتيجية 

  وضع مخطط الستخدام مياه البحر المحالة بتوازن مع المصادر المائية المتجددة وإعادة
  . المعالجةاستخدام مياه الصرف الصحي

  عالجةلتحسين عملية استخدام مياه الصرف الصحي الم WP4السياسة 
 بهدف تأمين الكميات الكافية من المياه لتتم إعادة  معالجة لمياه الصرفمحطاتتخطيط بناء    اإلستراتيجية 

 .استخدامها
 إعطاء األولوية لالستخدامات الزراعية والصناعية، وبالتالي يزداد مخزون المياه الجوفية. 
 حملة توعية لتشجيع إعادة استخدام المياه في الزراعة  

  المحافظة على المصادر المائية )2(  

  الجوفيةالحفاظ على المياه  WP5السياسة 
 .المراقبة والتحكم بالمياه الجوفية، حتى ال ُيستنزف مستواها، أو تنخفض جودة مياهها   اإلستراتيجية 

  تعزيز نظام المراقبة على شروط الظروف المتعلقة بالمياه الجوفية، آكمية المياه المستخرجة
 .ومستوى المياه

  باستخدام المياه الجوفيةتعزيز ومعاينة نظام التشريعات وظروفه الفعلية المتعلقة.  
  ) السطحية والجوفية(الحفاظ على جودة المياه  WP6السياسة 

 . تعزيز نظام مراقبة خزانات حفظ المياه مثل جودة وآمية المياه المخزنة   اإلستراتيجية 
  جودة المياهآ(تعزيز نظام مراقبة المياه الجوفية .( 
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 بشكل غير قانونيةصرفممياه الالنفايات و التخلص من التعزيز التفتيش واالستقصاء لمنع  .  

  االستهالك وإدارة المياه  )3(  
   البلديةتشجيع االستهالك الفعال للمياه  WP7السياسة 

 .تهالك المياه غير المحسوبتعزيز اإلجراءات الالزمة للحد من اس   اإلستراتيجية 
  فاظ عليهابالمحافظة على المياه وتعزيز اإلجراءات الفاعلة للحزيادة الوعي.  

  بالمحافظة على المياه وتعزيز اإلجراءات الفاعلة للحفاظ عليها زيادة الوعي  WP8السياسة 
 .تحسين عملية جميع المياه المستعملة في المصانع وإعادة استخدامها   اإلستراتيجية 

  تشجيع نشاطات الحفاظ على المياه في المصانع وإعطاء األولوية للصناعات غير المستهلكة
  . لمياهل

  تحسين االستهالك األمثل للمياه الزراعية  WP9السياسة 
 .تحسين فعالية الري عن طريق إدخال وسائل ري حديثة، وإعادة تأهيل وسائل الري القديمة   اإلستراتيجيات 

  نشر المعرفة المتعلقة باالستهالك الفعال للمياه بين المزارعين، وتعزيز اإلجراءات والنشاطات
 . حفاظ عليهاالفاعلة لل

 مة آضرورة إلزامية في الزراعةيالتعامل مع استهالك المياه بطريقة ترشيدية ومستد .  
   المائية صادر واستغالل المتنميةالتشريعات المتعلقة بإدارة  )4(  

  .  المائيةصادر للمتنميةإعداد إطار عمل تشريعي ومؤسساتي لتفعيل اإلدارة وال WP10السياسة 
 المحافظة - 2. مةي المائية المستدصادر المتنمية -1د إطار عمل تشريعي ومؤسساتي لـ أعا   اإلستراتيجية 

  . ين إدارة واستهالك فعال- 3.  المائيةصادرالفعالة على الم
  

   الموارد المائيةتنمية:  خطة العمل- 2- 4- 5

  : هي آالتالي الموارد المائيةتنميةخطة العمل المقترحة في سياسة وإستراتيجية المياه فيما يتعلق ب

  السياسةWP1 : ستخدام المياه السطحية المتجددة بفعاليةإ. 

  السياسةWP2 :القابلة للتجديد  الجوفيةاه يالمستخدام إ. 

  السياسةWP3 :الستخدام األنسب لمياه البحر المحالةإ . 

 

  >ود السدبواسطةه  المياتنمية<

سدودًا  مع وجود خطط إلنشاءاإلنشاء ها مايزال قيد بعضالتي  ودوداء العديد من السقامت وزارة المياه والكهرباء بإنشلقد 

التي من الممكن أن ومن خالل االستقصاء الذي قام به فريق الدراسة تم التوصل إلى أن هناك سدودًا قيد اإلنشاء و. مستقبًال إضافية

  . عاليةة تخزينإنشائها طاقة عند االنتهاء من تضمن

ا يوضخ ذلك الجدول رقم مآ  العالية ةقدرات التخزينالسدود ذات البيانية لل اتاإلحصاء  تحليلفي الخطة الرئيسية تم

تكون عالية على مر السنين و بذلك يمكن اإلعتماد على قد الواحد السد يوفرها حتمال ثبات آمية المياه التي إ أن بإفتراض )15- 5(

  .بًالها مستقتنميةفي قياس آميات المياه المتجددة الممكن تسعتها 

عدم وجودل ويعود ذلكالسدود         المياه فيها بواسطة مخزونات تنميةال يمكن    فإن األمر يختلف تمامًا حيث أنهأما في منطقة نجران

  . أي خطة لبناء سدود فيها مستقبًال
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   المائيةصادر المتنمية بالمياه ضمن خطة مدادات السدود ومخططات اإل)15-5( رقم جدولال

  )يوميًا/3م(مخطط التزويد بالمياه   اسم السد  ةالمنطق

  44,000   ابغر

   المكرمةمكة   33,000  مرواني ال

  38,0000  يبا 

  11,000   هنائلة وقلو

  5,000  الجنابين 

  

  الباحة

  35,000 ) المكرمةمنطقة مكة(حاني 

  25,000  بيش 

  68,000   هرني

  9,000  رجاب ه
  عسير

  16,000   الهبت

  44,000  بيش 

  زانجا  36,000  قسي 

  38,000  مد ض

  

   وزارة المياه و الكهرباءالمقدمة منالبيانات على المياه ت  إمدادا:خطةمال

  

    >قواعد توزيع الموارد المائية المطورة حديثًا<

   :شكل التالي والزراعية هي على ال الصناعيةوألغراض المنزلية، حديثا لقواعد توزيع الموارد المائية المطورة إن 

 30 % المتبقية تخصص من الكمية  70 %وآمية  تخصص للمياه المحلية والصناعة،حديثا الموارد المائية المطورة آميةمن

 .  الزراعية عند المصبالغراضلمستهلكي المياه المخولين 

 ذلك المياه الجوفية العميقةآبحر المحالة و، تقوم مياه البلديةلمياه الل حتياجعندما ال تستطيع الموارد المائية المتجددة تلبية اإل 

 . آما هو الحال في منطقة نجران والقسم الشرقي من منطقة عسيرالعجز بسد )األحفورية(

 من المياه 5 % نسبةالمناظر الطبيعية التي تشكلو  الحدائقسقيا لصحي المعالجة من المفترض أن تخصص مياه الصرف ال 

 في التبريد والتحكم بالحرارة في ستخداماألغراض الصناعية ال لتلك المياه من 30 %تهنسب  ما وآذلك تخصص،بلديةال

 هناك عناصر غير سوف يكون في الصناعة، لمعالجةإضافة إلى ذلك فيما يخص استخدام المياه االمصانع المستقبلية، الكمية 

 تحسن  وسيرافق ذلكالخ.. المؤسساتية للمصنع  التقدم في الصياغة ومدى،والمياه المختلطةمؤآدة آالنقص في المياه العذبة، 

 وهي النسبة المستهدف 30% المائي يعتبر نسبة تنميةومخطط ال. في معدل إعادة التدوير في المصنع من اآلن فصاعدًا

 ).آنسبة أمان( المعاد استخدامها، وتعتبر هذه النسبة المعالجةالوصول إليها من المياه 

 يتم توزيع مياه البحر المحالة والمياه الجوفية العميقةالطارئة  في حالة العجز المائي اليجاجة االه المحافظة على لغرض  

 .  من المياه البلدية50%والتي هي موارد مائية ثابتة، لتشكل آل منها نسبة 

 لألغراض الزراعية بالشكل الذي يلبي حاجة اإلنتاج الزراعيصحي المعالجةتوزيع مياه الصرف ال  . 
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 المائية المتجددة، بجعل آمية من المياه تصل للحد األقصى  باستثناء المياه صادرزراعة بما يتوافق مع مخزون المممارسة ال 

 .العمل الزراعي على صعيد أوسع من ذلك يمارس   ويجب أن ال.المخصصة للصناعة والمياه المحلية

 

  تطور المياه الجوفية) 1(

 واالستهالك تنمية المستقبلية الكبرى بالتالي فإن التنميةهدفًا لمخططات الال توجد مياه جوفية متجددة يمكن أن تشكل 

وذلك من خالل المستقبلي للمياه الجوفية المتجددة سوف يزيد من آمية استهالك المياه الجوفية عن طريق المحافظة على المياه الجوفية 

  .  المياه الجوفيةغذيةعادة تا

 الجوفية يمكن أن  تصل إلى حد مقبول عن طريق تفعيل السدود بشكل مناسب ليس إن عملية إعادة المياه إلى مصادرها

   .السدود عند الفيضانات في تشغيل تحكم ل من خالل اإعادة تعبئة السدود الحالية وسدود الري ولكن أيضًا من خالل فقط

الموجودة في في حوض الوجيد السطح وبالنسبة للمياه الجوفية األحفورية، فإن مخزون طبقة المياه الجوفية القريبة من 

وتخطط وزارة المياه والكهرباء لنقل  .  وزارة المياه والكهرباءاقامت بهمن خالل دراسات   قدرالقسم الصحراوي من منطقة نجران

مدينة (ة نجران لقسم الغربي من منطقنقلها لإلى مدينة تثليث ومدينة بيشه في القسم الشمالي من منطقة عسير وحوض الوجيد المياه من 

  .شبكة أنابيب بهدف تخفيض تكلفة النقل للمناطق البعيدة من محطات التحليةعن طريق ) نجران

  

  ة تحلية جديدمحطاتبناء ) 2(

 وبما أن.  في منطقة جازاندوقة حطةوم) منطقة مكة(شعيبة قرب مدينة جدة ال حطةين، وهما مت تحلية آبيرحطتينهناك م

.  جدًابعيدةحطات التحلية مو هاتين المدينتين وآذلك المسافة بين ، مناطق جبليةي الباحة وعسير تتواجدان في منطقت في  المدن اإلارية

 حطات التحلية  مبين مواقع المسافة  تقليلتكلفة ال بد منال جدًا و لتخفيض هذهستكون مرتفعة  امإليهالمحالة  تكلفة إيصال المياه لذلك فإن

محطات ال مواقع عند إنشاء محطات تحلية جديدة أن تكون مر الذي يتطلب ضرورة األخذ بعين اإلعتبار األومواقع إتسهالك مياهها 

  .جديدة المخطط لبنائها قريبة من مناطق إستهالآهاال

  

 اطق بهدف تأمين المصادر المائيةاستهالك المياه داخل المن) 3(

  هي ر والتغيرات المكانية المتعلقة بالهطوالت المطرية آبيرةآبيسنوي أو تغير فصليهو تغير تغير سواء التغير الزمني إن 

 المائية مصادرولهذا السبب ونتيجة لهذه العوامل الطبيعية غير الثابتة تتفاوت آمية ال.  الخاضعة للدراسةالجافةأيضًا في المناطق 

 في اإلمدادات ديمومةة من الضروري تحسين نسبة التسخير الموارد المائية المتجددولالمتجددة، آالهطوالت المطرية والمياه الجوفية، 

  : وهي آالتاليطرق عدة جل زيادة االستقرار في اإلمدادات المائية، هناك وأل . المائية بهدف تحقيق االستقرار للحياة االجتماعية

  السدودات انزخ تجميعها في  من خاللع مياه األمطار عند هطولها بشكل مؤقتيلتغيير توز هاإستعمالوبناء السدود ،

 .المقام فيه هذا السدالوادي   في حوض ات الناتجة من تطبيق هذه الطريقةالتأثيرتنحصر و

 م فإن اوباستخدام هذا النظ. تواجدها طقا داخل مناستخدام مياههاأولوية  عن طريق خطوط األنابيب وربط أحواض السدود

من تشارك بالمياه  الحاجة في العندصح بضرورة إبرام إتفاقيات هنا ين المائية يمكن أن يتم بسهولة ودراص المتغيير توزع

  .تنظيم عمليات المشارآةل خارج نظام األحواض أو االستعانة بوحدة إدارية
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ستعانة بوحدة إدارية أمر ، فإن العمل على تحقيق اتفاقيات تشارك بالمياه خارج نظام األحواض، أو اإللسببلهذه ا

 المائية المتجددة آما ذآر أعاله فإن صادر الماتطق ذات التنوع بكمياحصاء الرئيسي في المن بمالحظة اإل و.ضروري جدًا

جمع بين أسلوب يالذي )  حياة مياه البحر االحمرخط( أنابيب وط خطبواسطة المناطق  هذهاستخدام المياه بينتطبيق نظام 

 ومن ثم تغذية المناطق في الوقت المناسب عند الحاجة و  وأسلوب استخدام المياه المحالة المائية المتجددةصادرستغالل الما

 .)3- 5( يرجى الرجوع إلى الشكل للتفصيل. المستهدفة عن طريق شبكات األنابيب الداخلية
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  رنة لمياه خط حياة البحر األحمر دراسة مقا) 4(

  >حاالت المقارنة<

  ) مياه خط حياة البحر األحمر( حول  تمت التاليةةالدراسة المقارنة لالقتراحات الثالثإن 

 .)4- 5(يرجى الرجوع إلى الشكل () 1(البديل 

  المياه المتجددة في المناطق عن طريق بناء السدودتنميةمن المفترض أن يتم  . 

 المياه المتجددة تصل وبشكل دائم إلى منطقة نجران، إال أنه ال يوجد مخطط لبناء سد في المنطقة أن منعلى الرغم . 

 شعيبة ال حطةشعيبة، آذلك تعتزم منطقة عسير توسيع مال حطة التحلية، تقوم منطقة مكة بتوسيع محطاتفيما يخص م

 .الموجود فيها

 على التوالي ومنطقة جازان  تحلية في منطقة عسيرحطاتهناك مخططات إلنشاء م. 

 يةفيما يخص الجزء الشرقي من منطقة عسير، ومنطقة نجران سوف يتم تزويدها بالمياه الجوفية األحفور . 

  )5 - 5 (يرجى الرجوع إلى الشكل() 2(البديل 

 وذلك عبر مدينة )2(شعيبة في االقتراح ال حطة الباحة بفرع من ممنطقة بمياه البحر المحالة، التي تمد مناطقاإلمداد لل ،

 .الطائف

  1( هو نفسه الموجود ي المقترح حفورية المائية المتجددة والمياه الجوفية األصادر التنميةمشروع .( 

 )6- 5(يرجى الرجوع إلى الشكل () 3(البديل 

 باستثناء مناطقبين ال، بدًال من تبادل المياه فيما منطقة المائية المتجددة في الصادراالقتراح يقوم على مخطط باستغالل الم ،

 . جازانمنطقة عسير من منطقةالتي تنقل إلى ) سد البيش(مياه 

 2(و ) 1(في المقترحين المذآورة  المياه هي ذاتها تنميةالسدود المخصصة ل .( 

  مين اه يمكن تإلى مستهلكين المياه في نفس المنطقة، فإنالمكرمة فيما يخص اإلمدادات المائية من السدود في منطقة مكة

 .ة المقترح مياه البحر األحمر عن طريق أنابيب خطالمياه نقل عمليات 

  الجهد والوقتالكثير من  فهو يوفر , مناطقلالمياه  بين اتشارك ممارسة بما أن االقتراح يهدف إلى عدم. 

  >تقييم حاالت المقارنة<

  :)3م( هي  بالمتر المكعب  المياه آميةوحدةلعلم أن مع ا) 16- 5(ظاهر في الجدول ) 3- 2- 1(جدول المقارنة بين البدائل    إن 
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  مياه حياة البحر األحمر والبدائلفي خط  المياه المستخدمة دمج )16-5(جدول ال

  ) التفريغ-تنمية ال–اإلنتاج (

  المكان  مصدر المياه
ريال ( اإلنتاج تنميةكلفة ت

  )3م/سعودي
  النقلكلفة ت

 ريال(السعر الكلي لوحدة المياه 
  )3م/سعودي

  3,99  1,21  2,78  مكة / شعيبةال
  10,58   7,63   2,95  الباحة / شعيبةال

   6,06   3,28   2,78  الباحة / هدوق
   7,61   5,18   2,43  الباحة / شعيبةال

   التحليةمياه

   3,44   0,60   2,84  جازان / شعيبة ال
  6,10   5,79   0,31  مكة / نةوقن
  6,10   5,79   0,31  مكة / يبا
   6,10  5,79  0,31  مكة /يلح
  5,97   5,66  0,31  العاليا / هنونق

  المياه المتجددة

  5,97  5,66  0,31  عالياال/ حلي
  

مليون ريال هي الوحدة  المالية المستخدمة علما بأن  مخطط لخط حياة البحر األحمر ومقارنة بين البدائل الثالثة )17-5(جدول ال

  .سعودي

  تقييم شامل   3البديل  2البديل  1البديل  بنود التقييم
  1,444,7   1,484,9   1,319,9  التحلية

DS(92,4  95,4  95,4 1مكة  –شعبية ال   
(P) 41,5  41,5  12,8  
DS(12,8  107,5    2 الباحة –شعبية ال  
(P)   278,5    
DS(101,5     101,5 3 الباحة – دوقة   
(P) 119,7    119,7  
DS(291,8  221,7  221,7 4 أبها–شعيبة ال  
(P) 46,6  46,6  46,6   

  229,4  226,3  226,3 الموارد المتجددة 
 (DM)( 4,3      1 مكة - قنونه   

(P)     63,4   
DM( 4,3  4,3  4,3  2 مكة –يبا  
(P) 80,3  80,3  80,3  

  4,0      مكة -حلي)3
(P)     74,0  

DM(3,4  3,4 4 اآلية –هنوقن    
(P) 62,0  62,0    

DM(4,0  4,0 5 اآلية –ي لح    
(P) 72,3  72,3     

   1,674.0  1,711,2  1,546,2 المجموع 

  اقتصادي 

  ) 108(  ) 111(  ) 100(  (%) مؤشر التكلفة 

  
  

البدائل لم ان على الرغم من 
 تنميةتدرس االختالفات في 

المياه المتجددة فيما يتعلق 
 يتضح انبتكلفة تنقية المياه، 

 بالتاليو  قليلة 1البديلتكلفة 
  ، ممتاز صناعيًا1 البديليكون

    تقنيًا 
ليس هنالك فرق بين البدائل،   هناك القليل من المهام التقنية 

  مع القليل من المهام التقنية 

الجزء المتعلق 
بالتحكم بالصيانة 

  واإلدارة 
  

هناك تبادل بالموارد المائية المتجددة 
ناك ليس هو ،بين منطقتي مكة وعسير

 ليتم تعديله، محافظاتتبادل مائي بين ال
وبالنسبة للبديل الثالث فهو األقوى من 

  ناحية تقديم بعض األمور التعديلية 

ليس هنالك تبادل 
 فظاتامحمائي بين ال

ليتم تعديله، وبالنسبة 
للبديل الثالث فهو 
األقوى من ناحية 

تقديم بعض األمور 
  التعديلية 

ى أو  هو البديل األقو3 لالبدي
  المسيطر 

    اآلثار البيئية 
، وتؤثر ات أثناء الفيضانث مياههاتلو آتؤثر السدود على المياه، 

 التحلية محطاتخطوط األنابيب على النظام اإليكولوجي، وآذلك 
  في التأثيرات البيئية الغيرال يوجد دراسة عن وفي التقييم الشامل 

ال يوجد جزء متعلق بالتأثيرات 
  لتقييم الشامل البيئية، في ا
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  تقييم شامل   3البديل  2البديل  1البديل  بنود التقييم

    تقيم شامل 

الصيانة في فيما يتعلق بالتحكم   
، أفضل من 1اإلدارة البديل

، من ناحية الفعالية 3البديل
 3 البديلعلما أناالقتصادية 
  بشكل عامهو األفضل 

   ) :مالحظة

 DSهمحطة تحلية الميا ،P خط أنابيب ، DMسد. 

 

 1(حيث أن مقترح ) 3(ومقترح ) 2(، مقترح )1(للمخطط، بالترتيب مقترحقتصادية االمقارنة الفي : الفعالية االقتصادية (

 ) 3(، ثم )2(هو األقل تكلفة، ثم 

 يوجد أي فرق فيما بين البدائل الثالثةالالجزء التقني، هو نفسه من ناحية البناء المؤسساتي لنفس المرافق، و . 

  لنفس المرافق في المقترحات  تكون تحت مؤسسة واحدة نةالتحكم بالصيافي الصيانة واإلدارة، فيما يتعلق في التحكم 

 . الثالثة

  أثناء الفيضان، وتؤثر خطوط األنابيب على النظام هو ينحصر تلوث المياه ودللسد  البيئي بالتاثيربالنسبة للجزء المتعلق 

الفات بين المقترحات الثالثة فيما ال توجد دراسة عن االختعلمًا أنه  التحلية في التقييم الشامل محطاتاإليكولوجي، وآذلك 

 .يخص التأثيرات البيئية

هو ) 1( ما يجعل البديلمعلى الرغم من عدم وجود فارق آبير بين المقترحات الثالثة، فإن الفعالية االقتصادية أمر مهم، 

) 1(لى المقترح وذلك بناًء ع )4- 5(شكل ( محافظة ويجب أن تبنى خطة العمل في آل  من الناحية اإلقتصادية األفضل

  ).البحر األحمرمياه مقترح خط حياة (

كلفته تمقارنة بو )1 - ل يبد(لالقتراح مشروع خط حياة مياه البحر األحمر لتطبيقفي المستقبل ماسة ستكون هناك حاجة 

  : على النحو التاليتتضح مياه البحر المحالة لمنطقة الباحة إمداد تكلفة معالقتصادية ا

 تكلفة ال(الباحة  دوقة انابيب من خط ) من مياه البحرمياه عذبة،  (3م/ ريال سعودي10,58 حوالي هي  وحدة المياهتكلفة 

 اإلنتاج  تشملتكلفةال (3م/ يال سعودي6,06.   انابيب  الشعيبة الباحة هي من خط وتكلفة وحدة المياه )النقل+ اإلنتاج تشمل 

، وتصبح قيمة االنخفاض في تكلفة منخفضا ) 3م/  ريال سعودي 4,5( 3م/  ين 100 ويصبح سعر وحدة المياه ).النقل+ 

المياه ومع هذا فإن / الدوقة  خطوط أنابيب .) عام/ ريال سعود122 (عام/ مليون ين على األقل2,700مياه البحر المحالة 

 .منطقة عسيرو منطقة الباحة  آل منالمحالة في  من المياه اقل تكلفةالمطورة عن طريق السدود

 المياه المطورة من  باحة،ألن تكلفةلل مياه البحر المحالة والمياه المتجددة إمداد الباحة هي - دف من خطوط أنابيب دوقةاله

 .منطقة عسيروو نقلها الى منطقة الباحة   من تحلية مياه البحر المحالةهي أقل تكلفةخزانات السدود 
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N:  94

E 2,014
N  94

E   0
N  96

E   82
N  250

E   4
N 213

35

65

E:   0
N:  96

E:  82
N: 250

E:   4
N: 213

R:  65

 األولل يالبد  علىبناًء  الوسائل بواسطة إمدادات المياه )4-5( لشكلا



 دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودي  

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                                ة ود ياتشييو الهندسية المحدشرآة  
 شرآة سانيو لالستشارات

S-5-28 

Rabigh

Maruwani

Al Lith

Existing

Niala&Qilwah

Al Janabin

Existing

Hirjab

Tabalah

Existing

Baysh

Qissi

Damad

Exisiting

Exisitng

Fossil Water

Makkah
Water Supply
2,278

(1000m
3
/d)

Renewable
Water
170

(1000m
3
/d)

Asir
Water Supply
648

(1000m
3
/d)

Najran
Water Supply
184

(1000m
3
/d)

Jazan
Water Supply
436

(1000m
3
/d)

Al Baha
Water Supply
131

(1000m
3
/d)

Renewable
Water
65

(1000m
3
/d)

Renewable
Water
214

(1000m
3
/d)

Renewable
Water
255

(1000m
3
/d)

Renewable
Water
35

(1000m
3
/d)

Rabigh

Jeddah

Shuaibah
D.P.

Pump
Station

Shoqaiq
D.P.

New
D.P. 1

Ranyah

Quanuna

Yiba

Hali

44

36

16

36

11

5

19

35

68

9

16

37

25

33

9

36

136

65

119
Fossil Water

30

38

35

38

65

E:2,014
N:   94
N:  100

E2,014
N   94
N  100

E   82
N  250

E   4
N 213

96

65

E:  82
N: 250

E:   4
N: 213

  الثانيليالبد بناًء على  الوسائل بواسطة إمدادات المياه )5-5(لشكل ا

 



 دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودي  

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                                ة ود ياتشييو الهندسية المحدشرآة  
 شرآة سانيو لالستشارات

S-5-29 

Rabigh

Maruwani

Al Lith

Existing

Niala&Qilwah

Al Janabin

Existing

Hirjab

Tabalah

Existing

Baysh

Qissi

Damad

Exisiting

Exisitng

Fossil Water

Makkah
Water Supply
2,278

(1000m
3
/d)

Renewable
Water
235

(1000m
3
/d)

Asir
Water Supply
648

(1000m
3
/d)

Najran
Water Supply
184

(1000m
3
/d)

Jazan
Water Supply
436

(1000m
3
/d)

Al Baha
Water Supply

135 (1000m
3
/d)

Renewable
Water
65

(1000m
3
/d)

Renewable
Water
219

(1000m
3
/d)

Renewable
Water
176

(1000m
3
/d)

Renewable
Water
35

(1000m
3
/d)

Rabigh

Jeddah

Shuaibah
D.P.

New   D.P.
1

Shoqaiq
D.P.

New   D.P.
1

Ranyah

Quanuna

Yiba

Hali

44

36

16

36

11

5

19

61

68

9

16

58

25

33

9

36

141

65

119
Fossil Water

30

38

35

103

100

E:2,014
N:   29

103

E2,014N2
9

E    0
N  100

E    82
N329

E    4
N213

BP

E:   82
N:  329

E:    4
N:  213

   الثالثليالبد بناًء على  الوسائل بواسطة إمدادات المياه )6-5 (لشكلا

  

  



 دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودي  

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                                ة ود ياتشييو الهندسية المحدشرآة  
 شرآة سانيو لالستشارات

S-5-30 

  كلفة في آل منطقةت وتقدير اللمياه البلدية اتنميةمشروع ) 5(

اعتمادًا على  خطة عمل اح اقتر تمكل منطقة وقدل م2025 وم2020ية في العامين  المياه البلدتنميةسوف تتم دراسة مخطط 

في العام المستهدف على المياه للوفاء بالطلب   الموارد المائيةبتنميةتتعلق إستراتيجية قتراح  والمشاريع تحت التنفيذ والقائمةالمشاريع 

 .:آالتالي حدهعلى كل مشروع كلفة التقريبية لتيوضح ال) 18- 5(الجدول .  الخمسة طقامنلل

  الخمسالمناطق  واإلمداد في حتياج اإلة خط)18-5(جدول 

  المنطقة 
العام 

 المستهدف
  اسم المنشأة 

آمية الموارد 
المائية المطورة 

م 1000
  اليوم/مكعب

الطلب على المياه 
في العام الهدف 

م 1000
  يوم/مكعب

م 1000(الموازنة 
  )يوم/مكعب

تقدير تقريبي 
بناء لتكلفة ال

(MSR) 

مكة 
  المكرمة 

  -      36  ) موجود(رد مياه متجددة امو  2020

  -      2,014  )موجود(مياه بحر محالة     
  -      44  )رابغسد (رد مياه متجددة امو    
  -      36  ) مروانيالسد (مورد مياه متجددة     
  -      16  )سد الليث(رد مياه متجددة امو    
  -      38  )سد يبا(رد مياه متجددة امو    
  0  451  1,733  2,184  )2010بحلول(المجموع الجزئي     
  132      94  ) توسيع(مياه بحر محالة   2035  
  132       94  )2035-2020(المجموع الجزئي     
  132  0  2,278  2,278  )2035بحلول (المجموع     

  -      19  )موجود(رد مياه متجددة امو  2020  الباحة 
  -        )  موجود(مياه بحر محالة     
  -      11  ) وقويلةنيالةسد (ه بحر محالة ميا    
  -      5  ) سد الجنابين(رد مياه متجدد امو    
   105       75  ) جديد(مياه بحر محالة     
   105  27  83   110  ) 2020بحلول(المجموع الجزئي     
  35      25  ) توسيع(مياه بحر محالة    2035  
   35      25  )2035-2020(المجموع الجزئي     
  140  0  135  135  ) 2035ولبحل(المجموع     

  -       37  ) موجود(رد مياه متجددة امو  2020  عسير 
  -      82  )موجود(مياه بحر محالة     
  -      30  )ونةنسد ق(موارد مياه متجددة     
  -      35  ) حليسد (رد مياه متجددة امو    
  71      68  ) سد رنية(مورد مياه متجددة     
  9      9  ) سد هرجاب(رد مياه متجددة امو    
  -      16  ) تبالةسد (رد مياه متجددة امو    
  -      25  ) سد بيش(رد مياه متجددة امو    
  420      29  ) ديجمتكون الو (مياه جوفية عميقة     
   204       146  ) توسيع(مياه بحر محالة     
   704  45  432  447  ) 2020بحلول(المجموع الجزئي     
  -       35  )حليسد (رد مياه متجددة امو  2035  
  -      37   )متكون الوجيد(مياه جوفية عميقة     
   139      99  ) توسيع(مياه بحر محالة     
  139      166  )2035-2020(المجموع الجزئي     
  843  0  648  648   2035المجموع بحلول     

  -      141  )موجود(رد مياه متجددة امو  2020  جازان 
  -      4  ) موجود(مياه بحر محالة     
  -       33  ) سد بيش(رد مياه متجددة امو    
  -      9  ) سد قيسي(مياه متجددة موارد     
  -      36  ) سد ضمد(رد مياه متجددة امو    
   112       80  ) توسيع(مياه بحر محالة     



 دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودي  

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                                ة ود ياتشييو الهندسية المحدشرآة  
 شرآة سانيو لالستشارات

S-5-31 

  المنطقة 
العام 

 المستهدف
  اسم المنشأة 

آمية الموارد 
المائية المطورة 

م 1000
  اليوم/مكعب

الطلب على المياه 
في العام الهدف 

م 1000
  يوم/مكعب

م 1000(الموازنة 
  )يوم/مكعب

تقدير تقريبي 
بناء لتكلفة ال

(MSR) 

  49       35  ) جديد(مياه بحر محالة     
  161  52  286  338   2020المجموع الجزئي بحلول     
   137      98  ) توسيع(مياه بحر محالة   2035  
  137       98  )  2035-2020(المجموع الجزئي     
  298  0  436  436   2035المجموع بحلول عام     

         65  ) موجود(رد مياه متجددة امو  2020  نجران 
  400       70  ) متكون الوجيد(مياه جوفية عميقة؟     
  400  0  135  135  ) 2020بحلول(المجموع الجزئي     
        49  ) متكون الوجيد(مياه جوفية عميقة     
  0      49  )2035-2020(المجموع الجزئي     
   400  0   184   184   2035المجموع بحلول     

  

 خطة العمل مقترحة على سياسة المياه واستراتيجية المتابعة ارتباطا على مصارد المياه

  . المعالجةتحسين استخدام المياه  هي إعادة   :WP4سياسة 

  

  :جةاستخدام مياه الصرف الصحي المعال) 6(

 يمكن لتيبها واال بأس ، فهناك آميات اإلعادة استخدامهفنية مقيد بشروط الصحي المعالجة بما أن استخدام مياه الصرف 

  .أن يعاد استخدامها 

  والصناعيةبلدية مياه الصرف الصحي المعالجة لألغراض ال  امكانية استخدام )ب 21-5(الجدول 

  )يوم/متر مكعب(

  المجموع   )2035(الصناعة   )2035(الحدائق   المنطقة 
  880,300  173,800  706,500    المكرمةمكة

  33,300  0  33,300  الباحة 
  95,000  18,000  77,000  عسير 
  37,700  3,400  34,300  جازان 
  33,400  0  33,400  نجران 

  

مديدات هذه المياه آليًا عن المنزلية من الضروري فصل تواألغراض  في األغراض الصناعية المعالجةعند استخدام مياه الصرف 

 التلوث الحاصل يمنع عملية معالجة وترآيز الصرف الناتج، يجب أن تؤمن ويجب أن .تمديدات المياه العامة من أجل حفظها بسالمة

  .نتيجة إلعادة معالجة مياه الصرف الصحي

و يمكن  استخدامها آبير جدًا عادةالصرف الصحي المعالجة التي يمكن إمخزون مياه إن فبالنسبة للقطاع الزراعي أما ا

 ظل الظروف الحالية، فإن المزارعين يبدون نوعًا من الرفض تجاه استبدال المياه لكن في. إستخدامه في مجاالت عديدة منها الري

راض  وبكل األحوال من الضروري تشجيع فكرة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لألغ. في الريعالجةالجوفية بالمياه الم

  .الزراعية في الحاالت التي يكون فيها اإلمداد المائي قليًال

 معالجة لمياه الصرف في هذه المناطق سيكون حطاتفإن بناء م. في المناطق الجبلية، خصوصًا منطقتي الباحة وعسيرأما 

  . من هذه المناطقالصحي مد شبكات لجمع مياه الصرف تكلفة ذو فوائد عديدة منها أنه يغني عن 



 دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودي  

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                                ة ود ياتشييو الهندسية المحدشرآة  
 شرآة سانيو لالستشارات

S-5-32 

  :  المائيةصادر خطة عمل للحفاظ على الم-5-4-3

   : التاليالنحو الموارد المائية على  بتنميةتم اقتراح خطة عمل مبنية على إستراتيجية السياسة المائية وتتعلق

  <  لحفاظ على المياه الجوفيةا :WP5السياسة  

  . )جوفية وسطحية(الحفاظ على جودة المياه WP6  :السياسة  

  

   السدودبواسطةظ على المياه الجوفية الحفا) 1(

 وبالتالي فإنه من الممكن توفير المياه الجوفية، وتتم مجاري األوديةتعاد المياه الجوفية إلى مصادرها الجوفية عن طريق 

   . بالتالي عملية إعادة تعبئة السد بالمياه

   . إعادة المياه الزائدة إلى السد لحدها األعلىفي عمل السدود لتصل عملية ) التغذيةإعادة (وسيتم اقتراح هذه الطريقة 

  :وذلك بأخذ البنود التالية بعين االعتبار

 .العربيالبحر األحمر، غرب الدرع التي نصب في  األوديةتقليل السحب غير الضروري من أحواض  )1

 .ر األحمر شرق البحاألدنى في أحواض ااألودية الواقعةتقليل السحب غير الضروري للمياه الجوفية لحده  )2

 لتصل إلى حدها األعلى وذلك عن طريق تقليل السحب غير الضروري المعاد تغذيتهايمكن أن تزداد آمية المياه الجوفية  )3

 .امنه

 .آلخر تختلف من سد آونهافي آل سد المعاد تغذيتها تحديد الحد األعلى الممكن توفيره من المياه  )4

 

  خطة المراقبة) 2(

  األمطار

 في الوقت التنميةهدف تحليل مخزون المياه المطورة لتشكل مخطط ل  وذلك  بدقةالمنتشرةاألمطار آميات يجب مراقبة 

هناك العديد من محطات قياس األمطار في المنطقة المدروسة، وال تتم إدارة نظام المراقبة بشكل فعال مما يسبب آما أن الحاضر، 

لذلك يجب أن تطبق النشاطات المدرجة في األسفل .  مالئمة تنميةل خطةتشكياألمر الذي قد يعيق  .نقصًا في البيانات الضرورية

  .لتحسين نظام المراقبة 

 .تأسيس شبكة مراقبة -

 .جمع البيانات المرصدة بشكل مالئم -

  .تحليل البيانات على نحو صحيح -

  :األوديةالضخ من مراقبة 

  األودية  المياه السطحية من خاللتصريفتم يثم  ومن ، الواديمجرىتتدفق المياه السطحية ضمن . في مجال الدراسة

بشكل موارد المياه ترتبط  آل وبالتالي فإن. قيعان األودية تخزينها في يتم لالصخرية المائية و  الرملية حيث أنها تدفق داخل الطبقات

 المياه صادر م عملية حفظنميةت لالسحب من األودية مراقبة تعزيزولذلك يجب .  في منطقة الدراسةالسحب من األودية بعملية رئيسي

  : النشاطات المقترحةبعض و التالي يوضح. الطبيعية



 دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودي  

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                                ة ود ياتشييو الهندسية المحدشرآة  
 شرآة سانيو لالستشارات

S-5-33 

 ).  الحاليةيةررالمتأجهزة القياس باستعمال سجالت مستوى المياه و(تحسين دقة المراقبة والرصد  -

 .تقوية نظام المراقبة -

 .تحليل البيانات على نحو صحيح -

  مراقبة المياه الجوفية

 أنوقد تبين ر األحم األحواض المجاورة        للبحرعلى طولالوقت الحاضر في  جوفيةن المياه الآمية آبيرة م أن تضخ 

   . الزائد للمياه الجوفية ذلك إلى الضخ ويعود يتدنى حاليًا الجوفيةمستوى المياه  

تسرب مياه البحر  لمكافحة الالزمةبير  التداخذؤت أن  في أألحواض المجاورة للبحر األحمرلمياه الجوفيةا لبيئة ولمعرفة الوضع الحالي

  :يقرح الفريق الدراسي االجراءات التاليةو. اليها

 . فيها عميق لمستوى المياه الجوفيةغور عند حودث موقع المنطقةبتنبؤ ال -

 . مراقبتهاالمراد المنطقة تعيين -

 .تأسيس نظام مراقبة مستوى المياه الجوفية -

 .تأسيس نظام مراقبة نوعية المياه -

 .ية نظام المراقبةتقو -

 

: إدارة استخدام المياه– خطة العمل 54  

.تم اقتراح خطة عمل حول إستراتيجية المياه وسياستها لتشمل إدارة استخدام المياه  

   . تشجيع  االستخدام الفّعال للمياه البلديةWP7  السياسة 

  .هاحفاظ على المياه وتشجيع نشاطات حفظالتعزيز إدراك أهمية WP8   السياسة 

   . تحسين االستخدام المالئم للمياه الزراعيةWP9  السياسة 

 

إدارة اإلحتياج) 1(  

ومما يتبين من در. لذلك يحتاج النموذج إلى أن يغير" إدارة إمداد المياه هي إدارة اإلحتياج للمياه"عرفت إستراتيجية المياه الوطنية  أن 
 المتوقع عدم سهولة توفيرالكمية المطلوبة للمياه البلدية والمياه الصناعية في المستقبل من اسة     موارد المياه المتجددة الكامنة فإنه من

ولهذا السبب من الضروري جدًا التحكم بكمية المياه المطلوبة عن طريق إجراء إدارة لمراقبتها، وعليه يقترح    . موارد المياه المتجددة
:الفريق الدراسي لجايكا  االجراءات التالية  

 التسعير

يعتبر نظام التسعير من المناهج الفعالة لضبط استهالك المياه، ويحدد هذا النظام سعر المياه وبالتالي يمكن أن يطالب المستخدمين بمبالغ 
.فيتوقع بذلك ضبط  آمية  المياه المستهلكة في المملكة العربية السعودية. مالية مناسبة تدفع مقابل االسهالك  

لالستخدام البلدي والزراعي بسعر رخيص جدًا لدعم الحكومة لها،  ولذلك يعتقد أن إدراك قيمتها وتكلفتها واإلحساس إن المياه متوفرة    
بمسوؤلية الحفاظ عليها لم ينموبعد بسبب عدم وجود نظام يطالب بدفع تكلفة الحصول على المياه من قبل مستخدميها وآذلك ضعف 

 الوعي 
 

.لمياه وادخارهاالشعبي وثقافته بمسألة حفظ ا  
 

 التثقيف بالمحافظة على المياه 

,تقليل الكمية المستخدمة: و التي تعني)  3R وآما اقترح في إحدى الطرق لفت االنتباه لضرورة حفظ المياه وادخارها و المسماة بحملة
 فقط خفض النفقات المتعلقة بإنتاج     بناًء على ذلك فإنه من الممكن ليس). إعادة استخدام الكمية المستخدمة. خفض الكمية المستخدمة(
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 المياه ولكن أيضًا خفض نفقات معالجة مياه الصرف الصحي األمر الذي يؤدي الى تقليل آميات المياه المأخوذة من الطبيعة ووقاية     
. البيئية من التلوث بشكل عام  

 

إدارة اإلحتياج الستخدام المياه الزراعية) 2(  

و لذلك فإن تحويل زراعة الحبوب و العلف بشكل أساسي الى زراعة ال.  اه من التنبه  لالستخدام الزراعي للمياهال بد إلدارة حاجة المي
وعالوة على ذلك فانه يمكن أيضًا حفظ بعض آميات مياه. خضراوات وأشجار الفواآه يعد من األمور التي يجب أن تدرس بعناية فائقة

. في المناطق الجنوبية الغربية الري لزراعة الخضراوات وأشجار الفواآه  

 تحويل المحاصيل

  لوزارة335فيما يتعلق بخطة التطوير الزراعي يؤخذ بعين االعتبار االستخدام العقالني للمياه من أجل الزراعة و اعتمادًا على القرار 
. الزراعة فإنه يمكن تغييرأنواع المحاصيل المزروعة مع عدم التوسع في الرقعة المزروعة  

يخصص تحويل المحاصيل الزراعية ذات اإلستهالك الكبير للماء    , جل االآتفاء الذاتي وحماية المزارع ذات المقاييس الصغيرةمن أ
.آمحاصيل العلف والحبوب إلى محاصيل خضراوات وفواآه ألنه يمكن ريها بكميات صغيرة من المياه  

 

 حفظ المياه

  بشكل شائع في المنطقة الجنوبية الغربية من أجل زراعة الخضراوات وأشجار الفواآه، حاليًا يستخدم أسلوب الري األخدودي التقليدي

.ومع ذلك فإنه يمكن باستخدام أساليب الري الحديثة والمعاصرة مثل الري بالرش أوالري بالتقطير  

 

  ضبط اللوائح والنظم– خطة العمل 5.4.5

. لمعنيين بأمر وضع اللوائح  والنظم الخاصة بإدارة المياهتم اقتراح خطة العمل حول إستراتيجية وسياسة المياه ل  

 

    إعداد إطار عمل مؤسسي وتشريعي حول إدارة وتطوير مصادر المياه الفعالةWP 10 السياسة 

 

.يتم تعريف ادارة جديدة للمياه آالتالي  

(IWRM) تقديم إدارة موارد المياه المتكاملة و المسماة 

 موضوع خطة الدراسة فمن الضروري أن تستغل موارد المياه المتنوعة بشكل فعال مثل، موارد المياه   بما أن موارد المياه هي
ومياه البحر المحالة والمياه الجوفية األحفورية ومياه الصرف الصحي المعالجة ولذلك فان ) المياه السطحية والمياه الجوفية(المتجددة 

اه وأيضا امكانية الحصول على المعلومات المتعلقة بأنظمة المياه في األحواض المختلفة تبادل المعلومات بين المناطق المزودة بالمي
ومن المهم جدًا مواآبة هذه الزيادة العالية بالطاقة البشرية المسخرة للعمل في المنشآت المائية لعدد . وربط ذلك بعدد السكان المتزايد

.مستخدمي المياه من أجل إمدادات آميات مياه مناسبة  

المياه )  , 2المياه السطحية) 1: لذلك يقرح الفريق الدراسي إنشاء مؤسسة جديدة تدير آل مصادر المياه في المملكة بشكل شامل 
مصادر مياه أخرى من خالل إستراتيجية وطنية للمياه تضبط المصالح بين المعنيين بأمورالمياه و ) 4,  المياه المحالة) 3,  الجوفية

.المائي بين موارد المياه وحاجات مستخدميهاآذلك تضمن التوزن   

 

 تبادل المعلومات والتسوية بين قطاعات المياه:

قام المزارعون لسنوات عديدة  بسحب آميات آبيرة من مياه .  تعتبر شريحة  المزارعين من أآبر مستهلكي موارد المياه المتجددة
ان عدم توفر االمكانية لقياس آميات . يات المياه المستخدمة في الزراعةاآلبار مجانًا و بشكل فردي مع غياب عمليات المراقبة لكم

.المياه الزراعية سوف يعيق عمل إدارة موارد المياه المتجددة بشكل آبير  

مات رغم أنه قد تم بناء معظم السدود من أجل استغالل موارد المياه المتجددة أو للتحكم في الفيضانات، فان ادارة عمليات تبادل المعلو  
ماتزال غير آافية وهذا ُيعزى الى عدم توفر أنظمة وزارة ال  للمعلومات في المكتب الرئيسيبين السدود و من ثم بين السدود و  

. تقوم بحفظ و ادارة المعلومات المتغيرة لكل سد  
 

 إدارة منظمات ومرافق مصادر المياه
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ؤسسات تنمية  المياه وتوريد المياه في المناطق الريفية عن طريق مقاولين مثل ينفذ المكتب اإلقليمي لوزارة المياه و الكهرباء مراقبة م
االستشاريين الذين يقومون بترتيب وإدارة المعلومات و البيانات، ومن ثم ارسال التقارير المتعلقة بها من المكتب اإلقليمي الى المكتب 

.نفسهاالرئيسي لها في وزارة المياه و الكهرباء بأوامر من الوزارة   

هذا و يمكن تحت اشراف وزارة المياه و الكهرباء أن تقوم شرآة المياه الوطنية باإلدارة العملية للمياه الجوفية ومخزونها ومن ثم 
.تسخيرالمشاريع الالزمة لتطويرها من خالل استخدام شرآات خارجية  

  

 الترتيب المنهجي لقطاعات استخدام المياه الزراعية

 

مية المستخدمة من المياه في الزراعة الكمية األآبر من موارد المياه للقطاعات في منطقة الدراسة، وذلك لتنفيذ إمداد يمكن أن تشغل الك
.المياه في هذه المنطقة بشكل مستمر وفعال  

(IWRM (كاملة ومن األشياء التي ال مفر منها أن يشارك قطاع المياه الزراعية في إطار تأسيس وعمل إدارة موارد المياه المت  

ألن الترتيب المنهجي لقطاع المياه الزراعية لم ينظم ضمن           . الخ...تقوم حاليًا  آل مزرعة بتأمين مياهها الضرورية من اآلبار
.أي نقابة أوجمعية بعد  

در فعليًا على التواصل مع ومن الواضح أنه في نظام توريد المياه المعتمد في آل من وزارة المياه و الكهرباء ووزارة الزراعة، غير قا
ولذلك من أجل ضبط قطاع المياه الزراعية  توجد حاجة ماسة لتأسيس منظمة تدير موارد المي.  آل شخص يعمل في في قطاع الزراعة

. اه من جهة ومن جهة أخرى يمكن أن تكون نافذة للتعامل مع المزارعين  

و آذلك. قنية لهمتقوم بالدعم الزراعي للمزارعين وتقديم التوجيهات الت)  ACA (ولهذا السبب يقترح تأسيس جمعية تعاون زراعية   

.يمكن أن تنظم مياه القطاع الزراعي وتحل مشاآل المزارعين بشكل قانوني فعال  

 

 القدرة البنائية لوزارة المياه و الكهرباء 

 

ي تعتبر المؤسسة العامة يجب أن تقوم بدور المشرف لتنفيذ استغالل مستمر لموارد المياه وإدارتها فإن وزارة المياه و الكهرباء والت
, إلعطاء التوجيهات المناسبة ولذلك فمن الضروري أن تهدف إلى تحسين قدراتها في تدريب موظفيها وفي األبحاث المحلية المتقدمة

 المناطق االقليمية من أجل مواآبة وعالوة على ذلك تأخذ على عاتقها مسؤولية تطوير القدرات اإلدارية لكافة الموظفين العاملين لها في
.العمل مع مؤسسة إدارة موارد المياه المتكاملة المقترحة  

تتصرف وزارة المياه و الكهرباء آقائد للمكتب الرئيسي و الفروع في المناطق األخرى ومن الضروري أن تتحمل مسؤولية التنسيق 
 بتعميق مفاهيمها و دورها آمنظمة رائدة يجب أن تشارك في الخطوات و تقوم في نفس الوقت. بين المعنيين بأمورالمياه بشكل خاص

.اإلعدادية لمؤسسة إدارة موارد المياه المتكاملة المقترحة باختيار طاقم عمل مؤهل  

 

  ملخص خطة العمل لكل منطقة5.4.6

في آل منطقة  واستخدام المياه الزراعية بناًء على نتائج الفحص المذآورة فإن ملخص خطة العمل لمسائل تسوية إمدادات المياه للمدن 
:وآذلك تطوير المياه واستخدامها مبين آما يلي  



 دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودي  

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                                ة ود ياتشييو الهندسية المحدشرآة  
 شرآة سانيو لالستشارات

S-5-36 

 ملخص خطة العمل لكل منطقة

منطقة مكة المكرمة) 1(
إمدادات المياه البلدية

 .من أجل المياه المحلية تم تأآيد تطوير مياه البحر المحالة المتضمنة محطة الشعيبة و توسيع محطة جدة -
، وتم تخطيط تعزيز االنتفاع من موارد المياه 2020السد المنظم في الوقت الحالي سوف ينتهي بحلول عامتشييد  -

 .المتجددة والتي سوف تتواآب مع توسيع محطة التحلية عند حدوث عجز في المياه المحلية
 من 7%عذبة و  من المياه ال93%هي ) 3م2,280.000 (2035نسبة موارد المياه لحاجة المياه المحلية لعام  -

 .المياه المتجددة
 .الخ...توجد سدود من أجل تطوير المياه المتجددة مثل رابغ، مرواني، يبا -

 
  االنتفاع من المياه في الزراعة

 والتي يمكن االستمرار 2007من موارد المياه الكامنة ُتقدر الزراعة في منطقة مكة المناطق المزروعة في عام -
 .في زراعتها بشكل عام

متوقع زيادة استهالك الخضراوات والفواآه الطازجة نتيجة توسع المدن الكبيرة مثل مكة وجدة ولذلك من من ال -
أجل ضبط انتاج مواآب لذلك التوسع ينبغي تطبيق نظام ثابت يضمن الترآيز على زراعة أشجار الفواآه 

 .والخضراوات فقط
لمياه الجوفية و تردي نوعية المياه المرتبطة به يمكن مكافحة مشكلة القلق والخوف من التدني الكبيرلمستوى ا -

 .بزيادة المحافظة على المياه من اآلن فصاعدًا وخفض آمية المياه المستهلكة
والتحول من زراعة الحبوب إلى زراعة أشجار ) مثل الري بالتقطير( التشجيع على استخدام أساليب ري فعالة  -

 .التقليل من آمية المياه المستهلكة للريالفواآه ومن المحاصيل إلى الخضراوات من أجل 
يمكن إنتاج آميات آبيرة من مياه الصرف الصحي المعالجة في المدن الكبيرة مثل مكة وجدة وتحقيق الكمية  -

وسيتم تحديد المناطق الزراعية المستفيدة . المشار إليها في السنة المستهدفة و استخدامها آمياه لري الزراعة
  . لري المخصصة الحقًاوتعيين آميات مياه ا

قضايا تسوية التطوير
ُأخذت منطقة عسير لحساب آمية المياه الممكن انتاجها ليس فقط من سد حلي و قنونة في منطقة مكة ولكن أيضًا  -

من أجل حساب آمية المياه الممكن توريدها لمنطقة عسير ) مثل سد بيش(من السدود التي هي قيد اإلنشاء 
 . بناء السدود فسوف يتم االتفاق على آميات المياه الموردة بين المنطقتينوعند انهاء. مستقبًال

سيتم اصدار البيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بمنهج التوظيف وقواعد توزيع آميات المياه بالتفصيل عند  -
 .اآتمال بناء السدود

روفة والممكن توريدها  بشكل فعال من بعض يتوخى التأآد من آميات المياه التي ماتزال قيمتها االنتاجية غيرمع -
  . ,السدود المبنية، من أجل تحقيق التوازن 

منطقة الباحة) 2(
إمدادات المياه البلدية

على الرغم من وجود مؤسسات تتمتع بالقدرة على انتاج المياه عن طريق مصادر المياه المتجددة وتوزيعها آمياه  -
 .اه البحر المحالة على تطوير مصادر المياه المتجددة إال أنها تعزز التوريد من مي, محلية

 ستبنى محطة تحلية جديدة في منطقة الدوقة بحيث تعوض 2020وعندما يتم االنتهاء من بناء السد بحلول عام  -
و في حالة وقوع نقص في توريد المياه المحلية مستفبًال يمكن توسيع محطة .النقص في موارد المياه المتجددة 

 .دوقة لتغطيته تحلية ال
 32% من المياه العذبة و 68%أي ) يوم/3 م135,000( هي 2035إن النسب األساسية للكميات المطلوبة لعام  -

 .من المياه المتجددة
  .توجد سد ود مثل سد نيال والجنابين و التي يمكن اعتبارها سدود لتنمية المياه المتجددة -

االنتفاع من المياه الزراعية
ه الكامنة الحالية  ُتقدر الزراعة في منطقة الباحة أنه من الممكن االستمرار في زراعة الرقعة من موارد الميا -

 .2007المزروعة في عام
تخفيض استهالك المياه الزراعية بتعديل نظام ثابت لتوريدالمياه وبشكل يرآزعلى إنتاج الخضراوات وأشجار  -

 .الفواآه فقط
 استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة فإنه سيحدث تخفيضًا  إذا تم2020بالحسابات التجريبية لعام  -

 .هذه النسبة يمكن اعتبارها آموارد مياه واعدة.  من آمية المياه الجوفية المستخدمة20%قيمته 
توحيد إنتاج أساليب الري لحفظ المياه مثل أساليب الري بالتقطير و تعزيز خطة استخدام مياه الصرف الصحي  -

 .صلحة في الزراعة المست
لموقعها الجغرافي ) 1تعزيز خطة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة في منطقة الباحة خاصًة  -

) 2في مكان بين ارتفاعات ومنخفضات جبلبة حيث من الصعب جدًا ترآيب أنابيب اإلفراغ على تلك المنحدرات 
لذلك يعتقد أن يكون ريها أسهل فيما اذا تم من محطات . لكون الزراعة متوفرة بمقاييس صغيرة و محدودة 

وبناء عليه سوف يتم ترآيب نظام توزيع جديد للمياه بين هذه المحطات و المناطق . معالجة الصرف الصحي 
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 .الزراعية المستفيدة منها
لمرتبطة به بزيادة يمكن حل مشكلة القلق والخوف من التدني الكبيرلمستوى المياه الجوفية و تردي نوعية المياه ا -

  المحافظة على المياه من اآلن فصاعدًا وخفض آمية المياه المستهلكة
قضايا تسوية التطوير

تصميم نظام أنابيب لتوريد المياه من سد قنونه المشيد في منطقة مكة المكرمة في حاالت الطوارئ مثل نقص  -
عند . ل مفصل لوضع قواعد فعالة لتوريد المياهالمياه الغير اعتيادي، آما ينبغي دراسة وفحص هذا النظام بشك

 .انهاء بناء السدود فسوف يتم االتفاق على آميات توريد المياه بين المنطقتين
سوف يتم اصدار البيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بمنهج التوظيف وقواعد توزيع آميات المياه التفاصيل  -

 .عند اآتمال بناء خط األنابيب
يتوخى التأآد من آميات المياه التي ماتزال قيمتها االنتاجيةغيرواضحة والممكن توريد , قيق التوازن من أجل تح -

 .بشكل فعال من بعض السدود المبنية
  
  
منطقة عسير-) 3(

إمدادات المياه البلدية
ياه المتجددة و سد رنيا سوف يعزز تنمية موارد الم) المنفذ حديثا(توريد المياه إلى منطقة عسير من سد بيش  -

 . وآذلك األمر في منطقة جازان وفي منطقة مكة المكرمة مثل سد قنونه إلى جانب سد تبالة2020بحلول 
بسبب سرعة نفاذ المياه الجوفية، فان انتاج مجموعات السدود لن يكون آافيًا لتعويض المياه المحلية لذلك ال بد  -

 .ياه من متكون الوجيد في المنطقة الشرقية لمحافظةالليثمن تعويض هذا العجز عن طريق التوسع في توريد الم
 . وما بعدها يتطلب توسيع محطة التحلية وتطوير المياه المتحجرة2020المياه المحلية في ) نقص(عجز  -
 من 40% من المياه العذبة و 50%أي ) يوم/3 م650,000 (2035إن النسب األساسية للكميات المطلوبة لعام  -

 . من ا المياه الجوفية األحفورية10%والمياه المتجددة 
  .اعتبار المياه الجوفية األحفورية آمياه من الطبقات الصخرية المائية لألودية -

االنتفاع من المياه الزراعية
من موارد المياه الكامنة تقدر الزراعة في منطقة عسير أنه من الممكن االستمرار في زراعة المناطق المزروعة  -

  .2007في عام  
والتحول من زراعة الحبوب إلى زراعة أشجار ) مثل الري بالتقطير( التشجيع على استخدام أساليب ري فعالة  -  -

 .الفواآه ومن المحاصيل إلى الخضراوات من أجل التقليل من آمية المياه المستهلكة للري
ص منها آمياه لالستخدام  إذا تم استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة للتخل2020وبالحسابات التجريبية لعام  -

آما هو الحال في منطقة ( من آميات المياه الجوفية المستخدمة 20%الزراعي فسوف يشكل تخفيضًا مقداره  
يمكن أيضًا تقديم أساليب ري حديثة للحفاظ على المياه . وسوف تعتبر موارد مياه واعدة يمكن استغاللها) الباحة

 .مثل الري بالتقطير
 .اه الصرف الصحي المعالجة بشكل نوعي لذلك سوف يتعرف الحقًا على آلية و نظم معالجتهايتوقع استخدام مي -
ان الدالئل تشير الى مسألة القلق والخوف من التدني الكبيرلمستوى المياه الجوفية و تردي نوعية المياه المرتبطة  -

.ية المياه المستعملة لضمان نوعيتهاو الحل يكون بزيادة الحفاظ على المياه أآثر من اآلن فصاعدًا وخفض آم. به
 

قضايا تسوية التطوير
ُأخذت منطقة عسير لحساب آمية المياه الممكن انتاجها ليس فقد من سد حلي و قنونة في منطقتي مكة المكرمة  -

من أجل حساب آمية المياه الممكن توريدها ) سد بيش(وجازان، ولكن من السدود التي هي قيد البناء أيضًا 
 .ة عسير مستقبًاللمنطق

 .عند انهاء بناء السدود فسوف يتم االتفاق على آميات توريد المياه بين المنطقتين
سوف تتم اصدار البيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بمنهج التوظيف وقواعد توزيع آميات المياه بالتفصيل  -

 .عند اآتمال بناء السدود
من آميات المياه التي ماتزال قيمتها االنتاجية غيرواضحة والممكن يتوخى التأآد , من أجل تحقيق التوازن  -

  .توريدها بشكل فعال من بعض السدود المبنية
منطقة جازان) 4(

إمدادات المياه المحلية
على الرغم من أن المياه المحلية يتم تزويدها عن طريق موارد المياه المتجددة في منطقة جازان فإنها تحتاج إلى  -

 . من اآلن فصاعدًا وبشكل موازي لخطة تطوير المياه المحالة أيضًاالتنمية
 فإنه سينتهي انشاء محطة التحلية الجديدة و توسعتها 2020في الوقت الذي يتم فيه إنهاء بناء سد بيش بحلول عام  -

 .في صبيا
 .لية الجديدة وما بعدها سوف يتزامن مع توسيع استخدام محطة التح2002إن نقص المياه المحلية في عام  -
 من المياه 50% و – من المياه العذبة 50%هي ) 3م440,000( المطلوبة 2035إن النسب األساسية لكمية عام  -

  .المتجددة



 دراسة الخطة الرئيسية لتنمية الموارد المائية المتجددة في
ةالمنطقة الجنوبية الغربية من المملكة العربية السعودي  

)ملخص التقرير(مسودة التقرير النهائي                                                                                                                ة ود ياتشييو الهندسية المحدشرآة  
 شرآة سانيو لالستشارات

S-5-38 

االنتفاع من المياه الزراعية
  .يظن أنه من الصعب أن يتم المحافظة على الزراعة بالوضع الراهن لمنطقة جازان من موارد المياه الكامنة -
لق والخوف من التدني الكبيرلمستوى المياه الجوفية و تردي نوعية المياه المرتبطة به يمكن حلها مشكلة الق -

 .بالحفاظ على المياه أآثر من اآلن فصاعدًا وخفض آمية المياه المستعملة لضمان جودة نوعيتها
ب إلى زراعة أشجار والتحول من زراعة الحبو) مثل الري بالتقطير( التشجيع على استخدام أساليب ري فعالة  -

 .الفواآه ومن المحاصيل إلى الخضراوات من أجل التقليل من آمية المياه المستهلكة للري 
 فقط من المياه 2% فإن توريد مياه الصرف الصحي المعالجة سيمثل 2020وفقًا للحسابات التجريبية في عام -

 .  الباحة وعسيرالزراعية وال يعتبرموردًا مؤثرًا للمياه آما هو الوضع في منطقتي
ومع ذلك وبما أن الحاجة لمياه الري ال مفر منها ألنها تزداد بوضوح فيجب أن يقترن مع توريد المياه الكامنة و 

 .أيضًا التشجيع على االنتفاع من مياه الصرف الصحي المعالجة في مناطق جازان الزراعية 

قضايا تسوية التطوير
منطقة جازان يعتبر جزء من خطة لتوريد المياه لمنطقة عسير، فسوف يتم بما أن سد بيش المشيد حاليًا في  -

 .االتفاق على تفاصيل قواعد تنظم توريد المياه بين آال المنطقتين مستقبًال
سوف تتم اصدار البيانات والمعلومات التفصيلية المتعلقة بمنهج التوظيف وقواعد توزيع آميات المياه بالتفصيل  -

 .سدودعند اآتمال بناء ال
يتوخى التأآد من آميات المياه التي ماتزال قيمتها االنتاجية غيرواضحة والممكن , من أجل تحقيق التوازن  -

  .إمدادها بشكل فعال من بعض السدود المبنية
منطقة نجران)5(

إمدادات المياه المحلية
 .ال توجد خطة الستخدام المياه المحالة  في منطقة نجران -
بحلول ) متكون الوجيد(خدمة سوف تكون من مياه الطبقات الصخرية المائية المتحجرة معظم المياه المست -

 .و ذلك ألن الكمية المتوفرة من المياه الجوفية المتجددة لن تكون آافية. 2020عام
 . أو األعوام الالحقة سوف يغطى عجز المياه البلدية من المياه الجوفية األحفورية2020وبحلول  -
 من المياه 35% من المياه المتحجرة و 65%هي ) 3م190,000( المطلوبة 2035ية لكمية عام إن النسب األساس -

  .المتجددة
االنتفاع من المياه الزراعية

من إجمالي المناطق المزروعة في 30% تخفيض الزراعة لمنطقة نجران من موارد المياه الكامنة بحوالي  -
 . أمر ضروري2007

ية بتعديل نظام ثابت لتوريدالمياه وبشكل يرآزعلى إنتاج الخضراوات وأشجار تخفيض استهالك المياه الزراع -
 .تحديث أساليب الري للحفاظ على المياه مثل الري بالتقطير في الزراعة . الفواآه فقط

مشكلة القلق والخوف من التدني الكبيرلمستوى المياه الجوفية و تردي نوعية المياه المرتبطة به يمكن حلها  -
 . على المياه أآثر من اآلن فصاعدًا وخفض آمية المياه المستهلكة لضمان نوعيتهابالحفاظ

ترآز التعداد السكاني في العاصمة يمكن أن تنتج آميات آبيرة من مياه الصرف الصحي , في منطقة نجران
و .  العاصمةالمعالجة الممكن أن تستغل لتغطية عجز موارد المياه المتجددة لري آافة األراضي الزراعية جانب

  .أيضًا التشجيع على االنتفاع من مياه الصرف الصحي المعالجة في مناطق نجران الزراعية 
قضايا تسوية التطوير

بما أن توريد المياه في منطقة نجران يستهدف منطقة نجران فقط و ال يربطها بمناطق أخرى  فينبغي أن تكون  -
 شأنه يمكن أن يبنى على قواعد تقيس آميات المياه فيها بدقة ومن منطقة نجران مستقلة بنظامها المائي والذي من

  .ثم القيام بتوزيعها في أنحاء منطقة نجران بشكل عادل
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