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I. أعوام لسبعة املياه لشراكات السعودية الشركة بيان 
( محطات 1فئات لألصول وهي: ) أربعبما يشمل كات املياه االسعودية لشر لشركة ا عملخطة الضوء على هذا البيان يسلط 

، و)( محطات معالجة 2التحلية، و) ّ     الصرف الصحي  الفترة من هذا البيان في يغطي و  ،( خطوط النقل4، و)االستراتيجي الخزن ( 3          

                                 البيان نظر ا الحتمالية تعرض الخطة سنوية لهذا إجراء مراجعة وقد قررت الشركة أن يتم  ،م2226م إلى عام 2220عام 

من بينها ي أو في خطط الجهات األخرى املعنية بالقطاع و االستراتيجية للتغيير نتيجة أية تعديالت في السياسات والتوجه الحكوم

 املؤسسة العامة لتحلية املياه وشركة املياه الوطنية.

 والتوقعات ،م2232ستراتيجية الوطنية للمياه اال والسيما من السياسات املرتبطة بقطاع املياه              إلى مجموعة  البيان يستند 

ا  ةصادر ال ا مع الرؤية ا   م   هما يجعلم طويلة األجل، العرض والطلبلزراعة بشأن عن وزارة البيئة واملياه وا       مؤخر   يدةلجد                  نسجم 

ه االستراتيجي وج  ّ                والت  ة عملية إلى خطالعامة حيث يعمل على ترجمة السياسات واالستراتيجيات  ،لقطاع املياه في اململكة    

ا ل ل األصو ملشروعات طرح  ّ  الصرف الصحي  معالجة و  االستراتيجيوالخزن إنتاج املياه في قدرات أية فجوات سد        سعي  ن خالل م          

               بناء  على ذلك.املطلوبة والتخطيط للمشروعات  يل العرض والطلب ملدة سبعة أعوامتحل

 هذا  سيقدم،            وبناء  عليه
 
 البيان رؤية
 
             

 
 عامة
 
طالع إع املقرر طرحها من خالل الشركة، مع ير القطاع الخاص بشأن املشتوجيه ال     

 .ذات الصلة ني لتحقيق اإلنجازات املرحلية األساسية املرتبطة بتقديم الخدماتاإلطار الزمعلى لجمهور ا
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II.  
 
لخ  م 
 
 ص تنفيذي    

 محطات التحلية

                                                                                      تواجهههههههههههههههههه منظومهههههههههههههههههة امليهههههههههههههههههاه الحضهههههههههههههههههرية فهههههههههههههههههي اململكهههههههههههههههههة العربيهههههههههههههههههة السهههههههههههههههههعودية تحهههههههههههههههههديات  علهههههههههههههههههى صهههههههههههههههههعيد الطلهههههههههههههههههب تتم هههههههههههههههههل فهههههههههههههههههي 

                             ملكههههههههههههههههة وقههههههههههههههههد كههههههههههههههههان االعتمههههههههههههههههاد األسا هههههههههههههههه ي                                                             ارتفهههههههههههههههاع متطلبههههههههههههههههات امليههههههههههههههههاه املصههههههههههههههههاحب للتنميههههههههههههههههة االقتصههههههههههههههههادية التهههههههههههههههي تشهههههههههههههههههدها امل

                                                                                    علهههههههههههههههههههى مصهههههههههههههههههههادر امليهههههههههههههههههههاه الجوفيهههههههههههههههههههة  يهههههههههههههههههههر املتجهههههههههههههههههههددة لتلبيهههههههههههههههههههة االحتيهههههههههههههههههههاج ملختلههههههههههههههههههه  األنشهههههههههههههههههههطة االقتصهههههههههههههههههههادية والتنمويهههههههههههههههههههة 

عهههههههههههههههزى 
 
    االمهههههههههههههههر الهههههههههههههههذي ديهههههههههههههههى الهههههههههههههههى تنميهههههههههههههههة مصهههههههههههههههادر امليهههههههههههههههاه التقليديهههههههههههههههة و يهههههههههههههههر التقليديهههههههههههههههة ملواكبهههههههههههههههة الطلهههههههههههههههب بشهههههههههههههههكل عهههههههههههههههام. وت
 
                                                                                      

                                              رئيسهههههههههههههههية منههههههههههههههههها الظهههههههههههههههروف البيئههههههههههههههههة والجغرافيهههههههههههههههة حيههههههههههههههههث يسههههههههههههههههود                                            التحهههههههههههههههديات املرتبطههههههههههههههههة بمحهههههههههههههههور  الطلههههههههههههههههب  لعهههههههههههههههدة عوامههههههههههههههههل

                                                                                   املنهههههههههههههههههههههههههات الةهههههههههههههههههههههههههحراوي وقلهههههههههههههههههههههههههة املصهههههههههههههههههههههههههادر املتجهههههههههههههههههههههههههددة للميهههههههههههههههههههههههههاه ومنهههههههههههههههههههههههههها العوامهههههههههههههههههههههههههل االقتصهههههههههههههههههههههههههادية والفنيهههههههههههههههههههههههههة واملتم لهههههههههههههههههههههههههة 

                                                                                      بالتكههههههههههههههههههالي  العاليهههههههههههههههههههة ل مهههههههههههههههههههداد وصهههههههههههههههههههعوبة الههههههههههههههههههربط بهههههههههههههههههههين املصهههههههههههههههههههادر والجههههههههههههههههههههات املسههههههههههههههههههتفيدة. ومهههههههههههههههههههن هنههههههههههههههههههها ت هههههههههههههههههههرز أهميهههههههههههههههههههة 

                                                          وإيجهههههههههههههههههاد الحلههههههههههههههههول البديلهههههههههههههههههة علههههههههههههههههى الصههههههههههههههههعيدين االقتصهههههههههههههههههادي والفنههههههههههههههههي لتهههههههههههههههههوفير                                تحقيههههههههههههههههق الكفههههههههههههههههاءة فهههههههههههههههههي اسههههههههههههههههتخدام امليههههههههههههههههاه 

                                                                                 احتياجههههههههههههههههههههههات امليههههههههههههههههههههههاه حيههههههههههههههههههههههث تعمههههههههههههههههههههههل الشههههههههههههههههههههههركة السههههههههههههههههههههههعودية لشههههههههههههههههههههههراكات امليههههههههههههههههههههههاه علههههههههههههههههههههههى املسههههههههههههههههههههههاهمة الفعالههههههههههههههههههههههة لتجههههههههههههههههههههههاوز 

                                                   التحديات املتعلقة باستدامة املوارد املائية في اململكة.

 

  اعتمدتوفي هذا السياق، 
 
 وزارة البيئة واملياه والزراعة حزمة
 
املياه  متطلباتالتي تهدف إلى تحجيم          والخطط                من السياسات                                    

شبكات واالستعانة بإجراءات اإلدارة على مستوى الالهدر في معدالت خفض  يشمل، بما الحضريةضمن منظومة املياه  فردلكل 

شأنها ات من ، وهي إجراءالكاالستهالطلب م ل تشجيع استخدام األجهزة التي تحقق كفاءة االستهالك وإجراء اإلصالحات لتعرفة 

 .تخفيض الطلب على املياه

 

 %92مداد بإصدار إرشادات تهدف إل                     قامت الوزارة مؤخر ا وعلى صعيد تقليل االعتماد على مصادر املياه الجوفية  ير املتجددة، 

حالة.  املياه املستخدمة في األ راض الحضرية على مستوى اململكةمن  سيقتصر م، 2232ام وبحلول ع                        من مياه البحر الهم 

ملناطق ، بينما تنتقل احائل والجوف والحدود الشماليةنجران و  أربع مناطق فقط وهياملياه الجوفية على مصادر االعتماد على 

ا إلى  التسعة املتبقية إلى االعتماد على املياه الهمحالة ومصادر املياه السطحية ّ  منهج مرحلي               استناد  ل االعتماد على تقلييهدف ل         

مشروعات املياه القائمة والجاري إنشاءها املناطق التسعة. ومن املتوقع أن تؤدي هذه ر املياه الجوفية والسطحية في مصاد

ا في عام  مليون  12.1وطرحها إلى إمداد  ا في عام  1.4و ،م2225                        متر مكعب/ يومي   م.2232                              مليون متر مكعب/ يومي 

 

ل ، فمن املتوقع أن تصوزارة البيئة واملياه والزراعةالطلب الصادرة عن ض و سياسات العر  ا تقدم، وبالنظر إلى            وبناء  على م

ا في عام  4.5الفجوة في إمدادات املياه على املستوى الوطني إلى حوالي  مليون متر مكعب/  4.1م، منها 2226                              مليون متر مكعب/ يومي 

ا في املناطق التسعة  إنشاء الل خراكات املياه العمل على تغطية الفجوة من الشركة السعودية لشاملشار إليها مما يتطلب من                         يومي 

ا بأن  ،1 رقم في الجدول  ة تحلية جديدة على النحو الواردإحدى عشرة محط بإمداد ستقوم بعض هذه املحطات الجديدة           علم 

شار ملياه قبل تاريخ التشغيل التجاري ا قدرة املحطة  من الجدول إلىيشير العمود األخير و  ،إليه  بإمدادات املياه املبكرة              وهو ما ي 

 اإلجمالية. قدرتهاعلى توفير إمدادات املياه املبكرة بالنسبة املئوية من 

 



 
 

8 

 قدرات التحلية الجديدة املخططة: 1جدول رقم 

 املحطة اإلمداد مجموعة
تاريخ التشغيل 

 التجاري 

القدرة اإلنتاجية )متر 

ا(               مكعب/ يومي 
 إمدادات املياه املبكرة

ق مناط) الشرقية
الرياض والقصيم 

 واملنطقة الشرقية(

 - 600,000 م2222 أ3الجبيل 

 - 600,000 م2222 ب3الجبيل 

 %50 300,000 م2223 6الجبيل 

 %17 600,000 م2223 2رأس الخير 

 %50 400,000 م2224 3رأس الخير 

 - 300,000 م2225 4الجبيل 

مكة مناطق )الغربية 
املكرمة واملدينة املنورة 

 لباحة وتبوك(وا

 - 300,000 م2222 رأس محيسن

 - 600,000 م2222 4رابغ 

 %50 400,000 م2223 1تبوك 

 %50 400,000 م2224 5 رابغ

 - 300,000 م2225 2الرايس 

 منطقتي)الجنوبية 

 جازان وعسير(

 %50 400,000 م2223 4الشقيق 

 - 300,000 م2223 1جازان 

ا(القدرة اإلجمالية )متر مكعب  - 5,500,000 / يومي 

 

 والجاري إنشاءها وطرحها والواردةالقائمة أعاله إلى محطات التحلية  املذكورةالجديدة               ست ضاف املحطات

 .2في الجدول رقم 

 والجاري إنشاءها وطرحها القائمةقدرات التحلية : 2جدول رقم 

 املحطة اإلمداد مجموعة
تاريخ التشغيل 

 التجاري 
ر متالقدرة اإلنتاجية )

ا(               مكعب/ يومي 

مكة املكرمة مناطق )الغربية 

 واملدينة املنورة والباحة وتبوك(

 880,000 م2212 3الشعيبة 

 150,000 م2229 1مشروع التوسعة  – 3الشعيبة 

 250,000 م2219 2مشروع التوسعة  – 3الشعيبة 

 600,000 م2221 3رابغ 

 450,000 م2223 (1)الرايس  4ينبع 

 جازان وعسير( منطقتي) الجنوبية
 212,000 م2211 2الشقيق 

 450,000 م2221 3الشقيق 

ا(  2,992,000 القدرة اإلجمالية )متر مكعب/ يومي 

ا من القدرة الحالية البالغة حستشهد محفظة محطات الت                                وبناء  على األرقام الواردة أعاله،  مليون  1.2                                                   لية التابعة للشركة نمو 

ا إلى  ا في 1.5                     متر مكعب/ يومي   .1كما يوضح الشكل رقم  2226 عام                          مليون متر مكعب/ يومي 
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ا( ألف)                           : نمو  محفظة محطات التحلية1رقم شكل                    متر مكعب/ يومي 

 

                         ّ محطات معالجة الصرف الصحي  

ا مااملرتبطة بمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدالغايات واألهداف                             تلتزم اململكة بتحقيق عدد  من  رؤية ع              مها تماشي 

، وتتم ل األهداف الرئيسية املنشودة على هذا الصعيد في رفع مستويات التغطية بشبكة الصرف الصحي في اململكة، 2232

عة بما يؤدي لتقليل األثر البيئي ملياه الصرف، كميات وزيادة  جم  ي جميع أرجاء املعالجة ف محطاتوتعزيز انتشار                   ّ                                           مياه الصرف الهم 

ا بأناململكة وتسعى اململكة للوصول بمعدالت  %62ال تتجاوز الصرف الصحي في اململكة  اتبشبكالحالية لتغطية انسبة             ، علم 

م. ومن املتوقع مع زيادة معدالت التغطية بشبكة الصرف أن تصل كميات مياه 2232بحلول عام  %122-%95التغطية إلى 

عة إلى  جم  ا في عام  12.1             ّ       الصرف الهم  مليون متر  11.1وهو ما يتطلب توفير قدرات معالجة بواقع م، 2232                              مليون متر مكعب/ يومي 

ا )سي خصص الفائض في قدرات املعالجة للتعامل مع أية زيادة  ير متوقعة في تدفقات الصرف الصحي(. وبالنسبة                                                                                                                مكعب/ يومي 

ا م 1.4، فمن املتوقع أن تصل القدرة اإلجمالية إلى حوالي املحطات من املياه الصرف املعالجةإلمداد                        ليون متر مكعب/ يومي 

ا بحلول عام  2.1بواقع  زم، وهو ما يشير إلى وجود عج2223 بحلول عام م على مستوى ال الث 2232                                 مليون متر مكعب/ يومي 

 عشرة منطقة باململكة.

تخطط الشركة لتغطية هذه الفجوة في قدرات املعالجة من خالل إنشاء محطات جديدة، مع التركيز بصورة أساسية على و 

ا ملا تنطوي عليه من فرص لتحقيق الوفورات االقتصادية، هذا باإلضافة إلى قدراتها على جذب م                                                                                                            حطات املعالجة الكبيرة نظر 

ا للجدوى االقتصادية املمكن تحقيقها من املشاركة في صفقات بهذا الحجم. ويوضح جدول رقم  الوارد  3                                                                                                 القطاع الخاص نظر 

 املقترحة التي حددتها الشركة.                   ّ معالجة الصرف الصحي  أدناه قائمة محطات 
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قامت الشركة بإجراء دراسة للوقوف على الجدوى املبدئية من تخصيص محطات املعالجة الصغيرة على وفي هذا الصدد، 

ا إلى  10222مستوى اململكة والتي تتم ل في املحطات ذات قدرات املعالجة من  ا. و  250222                     متر مكعب/ يومي  قد                    متر مكعب يومي 

 .محطة ذات سعة صغيرة على مستوى اململكة العربية السعودية 141الدراسة إلى التوصية بإنشاء  خلصت هذه

 رف الصحي الجديدة املخططةقدرات معالجة الص: 3رقم جدول 

 املحطة
تاريخ التشغيل التجاري 

 املبدئي

القدرة اإلنتاجية 
املبدئية )متر مكعب/ 

ا(         يومي 

تاريخ التشغيل التجاري 

 عةألعمال التوس

القدرة اإلنتاجية بعد 
أعمال التوسعة )متر 

ا(               مكعب/ يومي 

 150,000 - 150,000 م2222 2بريدة 

 375,000 2026 200,000 م2223 3املدينة 

 200,000 2027 100,000 م2224 2الحائر 

 90,000 - 90,000 م2223 2تبوك 

 50,000 2027 25,000 م2223 2خميس مشيط 

 100,000 2028 50,000 م2224 الرياض

 50,000 2028 25,000 م2224 3أبو عريش 

 50,000 2028 25,000 م2224 جنوب نجران

 50,000 2029 25,000 م2225 1شمال جدة 

 150222 2232 520222 م2226 2حفر الباطن 

 50,000 2232 250222 م2226 3الخرج 

ا(  1,240,000 القدرة اإلجمالية )متر مكعب/ يومي 

 

 .4الجاري طرحها والواردة في الجدول رقم املعالجة أعاله إلى محطات  الجديدة املذكورة ات           ست ضاف املحط

 طرحهاالجاري قدرات املعالجة : 4جدول رقم 

 املحطة
تاريخ التشغيل 
 التجاري املبدئي

القدرة اإلنتاجية 

املبدئية )متر مكعب/ 

ا(         يومي 

تاريخ التشغيل 

التجاري ألعمال 

 التوسعة*

اجية بعد القدرة اإلنت

أعمال التوسعة )متر 

ا(               مكعب/ يومي 

 500,000 م2221 300,000 م2221 2مطار جدة 

 350,000 م2229 200,000 م2222  رب الدمام

 270,000 م2231 100,000 م2222 شمال الطائ 

ا(  1,120,000 القدرة اإلجمالية )متر مكعب/ يومي 

 في معدالت الطلب                                             * سيتم التأكيد على التواريخ بناء  على النمو  
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مليون متر  1.9حفظة محطات املعالجة التابعة للشركة إلى ملاملتوقعة اإلجمالية قدرة التصل س، 2وكما يوضح الشكل رقم 

ا في عام  ا بو بجميع املحطات، إجراء أعمال التوسعة ضرورة افتراض بم، 2226                    مكعب/ يومي  أن تاريخ التشغيل التجاري        علم 

 الذي تكون فيه القدرة املبدئية متاحة للتشغيل.سيم ل التاريخ املبدئي 

ا( ألف)                           : نمو  محفظة محطات املعالجة2قم شكل ر                    متر مكعب/ يومي 
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 االستراتيجي الخزن 

ا من الركائز األساسية لسياسات املياه الوطنية بالنظر إلى  ،سيما استراتيجية املياه الوطنية، وال                                                                      يعد  الخزن االستراتيجي واحد 

ا حاالت الطالتعامل مع املتعلقة بإنتاج وتوزيع املياه و  املخاطرمعالجة تعزيز مرونة القطاع وقدرته على ي أهميته ف                وارئ. وتحقيق 

ا يتم ل في الوصول لهذه الغاية، 
 
                  وضعت السياسات ذات الصلة مستهدف
 
ملا يعادل م 2222في عام  االستراتيجي الخزن بمستويات                               

مليون متر  14.3على مستوى اململكة إلى الحضري ومع التوقعات بارتفاع الطلب  ،ثة أيامعلى املياه ملدة ثالالحضري الطلب 

ا في عام   مليون متر مكعب. 42.1املطلوبة في نفس السنة ستصل إلى  االستراتيجيالخزن م، فإن قدرات 2222                    مكعب/ يومي 

 ل
 
  وإضافة
 
صيرة قإلدارة أحمال الذروة ات الخزن االستراتيجي سيتم االستعانة بقدر التعامل مع حاالت الطوارئ، املتعلق بلدور       

. وتجدر اإلشارة إلى أن تلبية املنورة املدينة في ا     يوم   42وحوالي املكرمة في مكة  ا     يوم   22خالل موسم الحج والتي تمتد لحوالي األجل 

ات رة  ير مستغلة في الفتر كبي وجود قدراتؤدي إلى يسفقط الطلب على املياه أثناء موسم الحج من خالل محطات التحلية 

 من اتخاذ هذا اإلجراء ،الحج موسمبخالف األخرى 
 

                    وبدال
 

خالل موسم طلب الذروة من  %12تتجه السياسة الوطنية إلى تلبية      

 %12 بنسبة من خالل محطات التحلية، مع االحتفاظمن االحتياجات  %32وما يعادل  ج من خالل الخزانات االستراتيجيةالح

 1.1ئي للتعامل مع حاالت الطوارئ. وحيث تشير التوقعات إلى وصول الطلب على املياه خالل موسم الحج إلى كاحتياطي وقا

ا في عام  مليون متر  21.5لتصل إلى  استراتيجي الخزن قدرات رفع كفاءة م، فإن ذلك سيتطلب 2222                              مليون متر مكعب/ يومي 

 مكعب.

مليون متر مكعب  61.6 الى موسم الحج لخالالذروة طلب و  االستراتيجي الخزن ت الالزمة لتلبية متطلبا ةقدرات اإلجماليالستبلغ 

ا بأن م، 2222في عام  االخزن قدرة           علم  مشاريع مليون متر مكعب فقط، وجاري تنفيذ أعمال  12 تبلغ                         االستراتيجي املتاحة حالي 

 الخزن عليه، سيبلغ حجم الفجوة في قدرات           م. وبناء  2222مليون متر مكعب وستكون متاحة للتشغيل بحلول عام  1.1بواقع 

م. وللوفاء بهذه املتطلبات، سيتعين وضع خطة إلنشاء 2222مليون متر مكعب مما يتطلب العمل على سدها بحلول عام  42.5

في كل مدينة من املدن الك رى بما يضمن القرب من املستخدمين وخفض املخاطر والتكالي  املتعلقة قدرات خزن استراتيجي 

 النقل.ب

ناطق الكبيرة في مجموعة من امل تراتيجياالسلقدرات الخزن أن أولويات الطرح في املرحلة املقبلة ستكون  5يوضح الجدول رقم 

 املطلوبة.الخزن املختارة لتحقيق مستهدفات 

 قدرات الخزن االستراتيجي الجديدة املخططة: 5جدول رقم 

ا(م )م2222القدرة املطلوبة بحلول عام  املنطقة                        ليون متر مكعب/ يومي 

 17.00 مكة املكرمة

 6.44 املدينة املنورة

 4.90 املنطقة الشرقية

 2.87 الرياض

 1.01 القصيم

 0.74 تبوك

 0.61 جازان

 33.57 القدرة اإلجمالية )باملتر املكعب(
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طر                                ستناد  إلى القدرات املطلوبة واأل لطرح املناقصات التالية االسعودية لشراكات املياه                                 وبناء  على ما تقدم، تخطط الشركة 

 الزمنية الواردة أعاله:

  
التعاقد مع 
 االستشاريين

 طلب المؤهالت بيان االهتمام
كراسة الشروط 
 والمواصفات

محطة تحلية 
 المياه المالحة

 1,0202 الربع √ √ √ ب3الجبيل 

 0,0202 الربع 0,0202 الربع 0,0202 الربع 1,0202 الربع 4رابغ 

 1,0202 الربع 4,0202 الربع 4,0202 الربع 1,0202 الربع 6جبيل ال

 1,0200 الربع 4,0202 الربع 4,0202 الربع 1,0202 الربع 2جازان 

 2020 ,3 الربع 2020 ,3 الربع 0,0202 الربع 1,0202 الربع رأس محيسن

 2,0203 الربع 1,0203 الربع 1,0203 الربع 4,0202 الربع 4الشقيق 

 2,0200 الربع 2,0200 الربع 2,0200 الربع 4,0202 الربع 0الخير رأس 

 4,0200 الربع 3,0200 الربع 3,0200 الربع 4,0202 الربع 3رأس الخير 

 1,0202 الربع 1,0202 الربع 1,0202 الربع 1,0202 الربع 2تبوك 

 3,0203 الربع 2,0203 الربع 2,0203 الربع 1,0203 الربع 5رابغ 

 1,0204 الربع 4,0203 الربع 4,0203 الربع 1,0203 الربع 4 الجبيل

 3,0204 الربع 3,0204 الربع 2,0204 الربع 1,0203 الربع 0الرايس 

محطة معالجة 
 صرف صحي  

 1,0202 الربع 1,0202 الربع 1,0202 الربع √ 0بريدة 

 1,0202 الربع 1,0202 الربع 1,0202 الربع √ 0تبوك 

 2,0202 الربع 2,0202 الربع 2,0202 بعالر √ 3المدينة 

 2,0202 الربع 1,0202 الربع 1,0202 الربع 1,0202 الربع الحائر

 2,0202 الربع 1,0202 الربع 1,0202 الربع 1,0202 الربع شرق الرياض

 1,0200 الربع 1,0200 الربع 1,0200 الربع 1,0202 الربع خميس مشيط

 1,0200 الربع 1,0200 الربع 1,0200 عالرب 1,0202 الربع جنوب نجران

 1,0200 الربع 1,0200 الربع 1,0200 الربع 1,0202 الربع 3أبو عريش 

 1,0200 الربع 1,0200 الربع 1,0200 الربع 1,0202 الربع 2شمال جدة 

 1,0204 الربع 1,0204 الربع 1,0204 الربع 3,0203 الربع 0حفر الباطن 

 1,0204 الربع 1,0204 الربع 1,0204 لربعا 3,0203 الربع 3الخرج 

محطة معالجة 
صرف صحي  

 صغيرة 

 3,0202 الربع 3,0202 الربع 2,0202 الربع 1,0202 الربع جازان

 2,0202 الربع 2,0202 الربع 2,0202 الربع 1,0202 الربع الغربية

 2,0200 الربع 1,0200 الربع 1,0200 الربع 1,0202 الربع الوسطى

 1,0203 الربع 1,0203 الربع 4,0200 الربع 1,0202 الربع يةالشمال

 2,0203 الربع 2,0203 الربع 2,0203 الربع 1,0202 الربع الشمال الغربي

 1,0205 الربع 1,0205 الربع 4,0204 الربع 1,0202 الربع الجنوبية

 1,0205 الربع 1,0205 الربع 1,0205 الربع 1,0202 الربع الشرقية

الخزن 
 إلستراتيجيا

 3,0202 الربع 3,0202 الربع 3,0202 الربع √ )المغمس( 2مكة 

 3,0202 الربع 3,0202 الربع 3,0202 الربع √ )شمال وجنوب جدة( 0مكة 

 3,0200 الربع 3,0200 الربع 3,0200 الربع √ )الجموم, الطائف( 3مكة 

 2,0203 الربع 2,0203 الربع 2,0203 الربع 4,0200 الربع المنطقة الشرقية

 2,0204 الربع 2,0204 الربع 2,0204 الربع 4,0200 الربع المدينة المنورة

 2,0205 الربع 2,0205 الربع 2,0205 الربع 4,0204 الربع القصيم

 2,0205 الربع 2,0205 الربع 2,0205 الربع 4,0204 الربع الرياض

 2,0206 الربع 2,0206 الربع 2,0206 الربع 4,0204 الربع تبوك

 2,0206 الربع 2,0206 الربع 2,0206 الربع 4,0204 الربع جازان

أنابيب نقل 
 المياه المحالة

 3,0202 الربع 2,0202 الربع 2,0202 الربع √ رابغ – الرايس –ينبع 

 2,0202 الربع 4,0202 الربع 4,0202 الربع √ القصيم –الرياض 

 1,0200 الربع 1,0200 الربع 4,0202 الربع √ مكة-الباحة –رأس محيسن 

 1,0203 الربع 4,0200 الربع 4,0200 الربع √ بريدة–النعيرية  –الجبيل 

 2,0203 الربع 2,0203 الربع 1,0203 الربع 3,0200 الربع جده  –رابغ 

 3,0203 الربع 3,0203 الربع 2,0203 الربع 3,0200 الربع العال –تبوك 

 2,0204 الربع 1,0204 الربع 1,0204 الربع 3,0200 الربع جازان

 1,0205 الربع 4,0204 الربع 4,0204 الربع 3,0200 الربع حفر الباطن –الخفجي  –راس الخير 
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III.  بذة
 
    ن
 
  كة السعودية لشراكات املياهعن الشر  

م وهي اآلن املشتري الرئيس للمياه بما يشمل املياه املحالة واملنقاة واملعالجة و ير املعالجة 2223تأسست الشركة في عام 

ا مسؤولية طرح جميع مشروعات الشراكة ذات الصلة.                                                                                                      باإلضافة إلى اإلنتاج املزدوج في اململكة، وتتحمل الشركة أيض 

 

 طاع الخاص.باإلشتراك مع الق السعودية العربية اململكة في مقبولة وبتكلفة ومستدامة آمنة مصادر وخدمات مياه توفير الرؤية:

 ملحتوى ا وزيادة الخاص القطاع مشاركة وتعزيز وشفافة تنافسية بطريقة املياه من كافية إمدادات لتأمين السعي الرسالة:

 وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. املحلي

 

 راض الشركة:أغ

 طرح محطات ومشاريع تحلية املياه املالحة وتنقية املياه ومعالجة مياه الصرف الصحي واإلنتاج املزدوج للقطاع الخاص. •

 .طرح مشاريع خزانات املياه •

 .طرح مشاريع إنشاء السدود لغرض توفير مياه الشرب •

 .لكهرباء وإبرام االتفاقيات الالزمة لذلكشراء وبيع املياه )املحالة واملنقاة واملعالجة و ير املعالجة( وا •

 شراء الوقود الذي تحتاجه لتحقيق أ راضها. •

( لوزارة املالية، ويترأس مجلس إدارتها معالي وزير البيئة واملياه والزراعة، ويضم املجلس مم لين %122الشركة مملوكة بالكامل )

 يئة واملياه والزراعة باإلضافية ملم لين عن القطاع الخاص.الوطني للتخصيص ووزارة الب ركزواملعن كل من وزارة املالية 

 

 تتأل  عروض القيمة التي توفرها الشركة ملست مري القطاع الخاص من العناصر الستة التالية:

 ضمان بيع املياه من خالل اتفاقيات الشراء

 تحديد مجموعة واضحة من الحقوق وااللتزامات

بيني في تأمين األرض والوقود والكهرباء واملستلزمات األولية والربط التبطة بالبنية التحتية املساندة اللوجستية واملر تقديم 

 والبنية التحتية املساندة األخرى 

 ضمان شفافية وتنافسية عمليات الطرح

لتنفيذ  ةللحصول على املوافقات والتراخيص والتصاريح الحكومية املطلوبالتواصل مع الجهات التنظيمية املعنية تيسير 

 الطرحأنشطة 

 من خالل وزارة املالية عند الحاجة لذلكالضمانات السيادية تقديم 

 

وتجدر  .إليها بمساندة اململكة في تحقيق التزاماتها الدولية والوطنية املتعلقة بقطاع املياهالهموكلة تلتزم الشركة في إطار املهام 

بلد عضو( وملتزمة بتحقيق أهداف التنمية املستدامة  193تحدة )تضم منظمة األمم امل هي عضو فياإلشارة إلى أن اململكة 

  الصحيوالصرف  اية(، والسيما هدف التنمية املستدامة السادس  املياه النظيفة  169السبعة عشر والغايات املرتبطة بها )

 من الغايات التي تهدف إلى 
 
                          الذي يتضمن مجموعة
 
 .للجميع الصحي الصرف وخدمات املياه توافر ضمان                 

 تتضمن املقاصد املنشودة من الهدف السادس ما يلي:
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 م2232 عام بحلول  التكلفة وامليسورة املأمونة الشرب مياه على منص  بشكل الجميع حصول  هدف تحقيق •

 لظ في يعيشون  من الحتياجات خاص اهتمام وإيالء والنظافة، الصحي الصرف خدمات على الجميع حصول  هدف تحقيق •

 م2232 عام ول بحل هشة أوضاع

ب وتقليل الخطرة الكيميائية واملواد النفايات إلقاء ووق  التلوث من الحد طريق عن املياه نوعية تحسين •  أدنى إلى ها   ّ تسر 
 نسبةب املأمون  االستخدام وإعادة التدوير إعادة وزيادة النص ، إلى املعالجة  يرالصحي لصرف ا مياه نسبة وخفض حد،

 م2232 عام بحلول  ،العالمي الصعيد على كبيرة

  القطاعات جميع في املياه استخدام كفاءة زيادة •
 
 زيادة
 
       

 
 كبيرة
 
 من داممست نحو على وإمداداتها العذبة املياه سحب وضمان      

 م2232 عام بحلول  املياه، ندرة من يعانون  الذين األشخاص عدد من كبيرة بدرجة والحد املياه، شح معالجة أجل

 ،حاجةلا حسب للحدود العابر التعاون  خالل من ذلك في بما املستويات، جميع على املياه اردملو  املتكاملة اإلدارة تنفيذ •

 م2232 عام بحلول 

 املياه ستودعاتوم واألنهار الرطبة واألراض ي والغابات الجبال ذلك في بما باملياه، املتصلة اإليكولوجية النظم وترميم حماية •

 م2232 عام بحلول  والبحيرات، الجوفية

 والصرف باملياه املتعلقة وال رامج األنشطة مجال في النامية البلدان في القدرات بناء ودعم الدولي التعاون  نطاق زتعزي •

 يرالتدو  إعادة نياتقوت العادمة، املياه ومعالجة استخدامها، وكفاءة ملوحتها، وإزالة املياه، جمع ذلك في بما الصحي،

 م2232 عام بحلول  االستعمال، وإعادة

 يالصح والصرف املياه إدارة تحسين في املحلية املجتمعات مشاركة وتعزيز دعم •

 

ا لدى الشركة  ا من امل 1.49 في مناطق مكة املكرمة وجازان بقدرةتحلية قائمة  محطاتأربع        حالي  ياه                             مليون متر مكعب/ يومي 

 بمعدالت جيدةفي جازان  3و الشقيق مة في مكة املكر  3 مشرويي رابغتنفيذ تسير أعمال كما  جيجا واط من الكهرباء، 1.15و

ا بدء  من  1،252،222وستوفر تلك املشاريع  ا على مستوى  م.2221                         متر مكعب/ يومي   عن هذا، فقد حققت الشركة تقدم 
 

                                          فضال
 

   

 ،حطة معالجة مياه الصرف املستقلة  رب الدماممعلى إتفاقيات مشروع طرح وتطوير مشروعات أخرى، حيث تم التوقيع 

، ومشروع محطة معالجة مياه الصرف املستقلة بالطائ ، 2حطة معالجة مياه الصرف املستقلة بمطار جدة ممشروع و 

 ب.3أ و3والجبيل  4ينبع  اإلنتاج املستقل(التحلية )محطة ملشروعات  طلبات العروضوإصدار 
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 التقدم املحرز على صعيد املشروعات املشار إليها أعاله. 3يوضح الشكل رقم 

 اإلنجاز في أنشطة طرح املشروعات : معدل3شكل رقم 
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IV. قدرات التحلية مخطط 

 طنية املرتبطة بالطلب على املياهالسياق والسياسات الو  .1

ا يتم ل في ارتفاع  إلى أن  4شكل رقم ويشير ال، فردلكل ياه معدالت الطلب على امل                                                            تواجه منظومة املياه الحضرية في اململكة تحدي 

ا  263 املياه الحضرية في اململكة يبلغالحالي على الطلب مستوى  وهو معدل مرتفع للغاية مقارنة بمعدالت  لكل فرد           لتر يومي 

 الطلب في معظم البدان األخرى.

ا(فرد)لتر/  فردعلى املياه لكل  الحضري : الطلب 4شكل رقم            / يومي 

 

 اململكة العربية السعودية –املصدر: االستراتيجية الوطنية للمياه 

 إلى خمسة عوامل رئيسية: فرداالرتفاع النسبي في معدالت الطلب على املياه لكل يعزى هذا 

 العادات االجتماعية واالعتبارات املناخية .1

 بعد عدادات االستهالك( الهدر الكبير وعدم كفاءة الوصالت في الوحدات السكنية )التوصيالت .2

 افر للمستهلكين للحفاظ على املياهبما يتضمن تقديم الحو  بكفاء استخدام املياه ةاملحدودالتوعية  .3

 بما يتضمن املشكالت املرتبطة بحساب االستهالك والفواتيرالتطبيق املحدود ملؤشرات األسعار وحوافز التسعير  .4

 الهدر املرتفع في شبكات النقل والتوزيع .5

  



 
 

19 

توى عدة محاور بهدف تحجيم الطلب اإلجراءات التي تعتزم وزارة البيئة واملياه والزراعة اتخاذها على مس 5يوضح الشكل رقم 

 وتحسين كفاءة الشبكات بما يتضمن:على املستوى الوطني  فردعلى املياه لكل الحضري 

 والتوصيالت  ير القانونيةخفض كميات املياه  ير املحسوبة من خالل معالجة حاالت التسريب في الشبكات  .1

مالت توعية تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام املياه، تطبيق مبادرات اإلدارة على مستوى الطلب من خالل إطالق ح .2

وتشجيع استخدام أكواد البناء الداعمة لذلك، وتحديث الشبكات والتوصيالت، واإلجراءات األخرى املوجهة نحو خفض 

 الطلب على املياه

 ارتطبيق اإلصالحات السعرية وتقليل االستهالك من خالل االستفادة من مبدأ تأثر االستهالك باألسع .3

 : محاور خفض الطلب على املياه5شكل رقم 

 

شير الشكل رقم ي، و الناتج املحلي اإلجمالي من العوامل الرئيسية املحركة للطلب اإلجمالي على املياهو  في أعداد السكان          ّ يعد  النمو  

 عن هذا ، م2225عام  م إلى2219فترة من عام خالل ال %1.5يبلغ املتوقع لسكان اململكة سسنوي ال   ّ نمو  المعدل إلى أن  6
 
        فضال
 
   

ا خالل الفترة %2.6الناتج املحلي اإلجمالي حوالي في    ّ نمو  الأن يبلغ متوسط فمن املتوقع                             وبناء  عليه، تشير التوقعات . نفسها                  سنوي 

ا فرد لتر لكل  362.5سيصل إلى من املنبع الحضرية الطلب على املياه إلى أن  ة ءات اإلصالحيفي املرحلة السابقة التخاذ اإلجرا       يومي 

 موزعة على النحو التالي:للتعامل مع مشكالت التسريب، وستكون هذه الكمية 

افرد لتر كاستهالك لكل  252 •        يومي 

ا ناتجة عن الهدر )فرد لتر لكل  62.5 • ا( 252من  %25                       يومي                      لتر لكل شخص يومي 

ا الستهالكات الذروة )بما يتضمن الهدر فردلتر لكل  52 • ا( فردلتر لكل  252من  %22( )في الشبكات                                        يومي          يومي 
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 )مليون نسمة(  في اململكة                           : تعداد ومعدالت نمو  السكان6شكل رقم 

 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة

ا إلى  %42م من 2221                        معدالت الهدر بدء  من عام  ستنخفض سيصل الطلب إلى أعلى مستوى في و  م،2232في عام  %15           حالي 

ا وسيبدأ في االنخفاض بعد ذلك كما يوضح الشكل رقم  14.6م بواقع 2224عام   .1                                                                    مليون متر مكعب/ يومي 

ا( على مستوى اململكةعلى املياه  الحضري : الطلب 7شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة
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 الوطنية املرتبطة بإمداد املياه السياق والسياسات .2

ا كبير ا في اململكة  الحضريةاملياه منظومة  تعتمد إلى  1رقم  يشير الشكلإذ  ، ير املتجددةعلى مصادر املياه الجوفية                 اعتماد 

من مصادر التحلية املياه إمداد حصة  تبلغم، بينما 2211من احتياجاتها في عام  %35اعتماد اململكة على هذه املصادر لتلبية 

ائي  ملارتفاع مستوى  اإلجهاد افي االستخدام املفرط ملصادر املياه الجوفية إلى تسبب  9يشير الشكل رقم . و في نفس السنة 59%

ا مصادر املياه العذبة املتجددة املتاحة، وهو ممقابل والذي يتم حسابه على أساس نسبة مسحوبات املياه العذبة في اململكة 

 مرتبطة باستدامة املوارد املائية.تحديات  ويفرض على اململكةيعكس الضغط الشديد على مصادر املياه املتجددة 

 م(2018)في عام  الحضريةمداد املياه الحالي إل ملزيج ا: 8شكل رقم 

 

 (م2017) 1: مستويات اإلجهاد املائي في مجموعة مختارة من البلدان9شكل رقم 

 

                                              

 المتاحة نسبة مسحوبات المياه العذبة مقابل مصادر المياه العذبة المتجددة1 
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ا يتم ل في ا
 
            وفي هذا السياق، وضعت وزارة البيئة واملياه والزراعة نصب عينيها هدف
 
حضرية في اللوصول بمزيج إمداد املياه                                                                 

، وهو ما 12م كما يوضح الشكل رقم 2232بحلول عام والسطحية  ةملياه الجوفيمن ا %12من املياه املحالة و %92اململكة إلى 

 د.اية وتحسين جودة املياه في بعض مناطق اململكة وتعزيز االعتمادية على مستويات اإلمديدعم املحافظة على املياه الجوف

  الحضرية: املزيج املستهدف إلمداد املياه 10شكل رقم 

 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة
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                                                              من منطقة ألخرى نظر ا لبعض العوامل الخاصة ومن بينها توافر مصادر سيختل  مزيج اإلمداد إلى أن  11يشير الشكل رقم 

 لقرب من البحر واالتصال بالشبكة.املياه وا

 م2030: املصادر املستهدفة إلمداد املياه في عام 11شكل رقم 

 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة

 املياه الجوفية والسطحية

ن وحائل والجوف مناطق نجرامن مصادر املياه الجوفية على  الحضريةم أن يقتصر إمداد املياه 2232من املتوقع بحلول عام 

من . وبالنسبة للمناطق املتبقية، فمتدنيةجودة املصادر ذات معدالت لالستغناء عن  تخطط اململكةكما  والحدود الشمالية،

ملياه السطحية، وعلى صعيد ام. 2225املتوقع تنفيذ خطط للتخارج التدريجي من استخدام مصادر املياه الجوفية بحلول عام 

                            من قدرتها اآلمنة بدء  من عام  %52بنسبة  ولكنالحضرية فمن املتوقع أن تستمر السدود في تلبية اإلمداد لالستخدامات 

 م.2222

اد دتقليل االعتماد على املياه الجوفية والسطحية واالنتقال ملزيج إمل                                                    وبناء  على ما تقدم، تم وضع منهج مرحلي ضمن هذه الخطة 

 .12م كما يوضح الشكل رقم 2232املياه املستهدف لعام 

  

 القصيم



 
 

24 

ا( وفية والسطحية في اململكة: إمداد املياه من املصادر الج12شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 

 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة

حالة:                 املياه الـم 

ن خفض حاالت العجز الناتجة عتغطية و  الحضرية ب على املياهل                          ّ       محطات التحلية لتلبية النمو  في الطستتواصل أعمال تطوير 

من مصادر التحلية إلمداد املياه  ةالقدرة الحالية واملخططإلى أن  13يشير الشكل رقم و االعتماد على املياه الجوفية والسطحية، 

ا في عام  مليون  9.3إلى ستصل   .م2225                        متر مكعب/ يومي 
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ا( : القدرة الحالية واملخططة إلمداد املياه املحالة في اململكة13شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 

 

 ه والزراعةاملصدر: وزارة البيئة وامليا

ا في عام  12إلى أن اإلمداد اإلجمالي للمياه من املصادر املختلفة سيصل إلى  14رقم الشكل يشير  م، 2222                              مليون متر مكعب/ يومي 

ا بحلول عام  12.2نخفض في النهاية إلى يوس  م.2225                                 مليون متر مكعب/ يومي 

ا()مليون متر م : اإلمداد اإلجمالي للمياه في اململكة14شكل رقم               كعب/ يومي 

 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة

 املقترحة على املستوى الوطني واملحطاتاحتياجات إمداد املياه املحالة  .3

ومستويات اإلمداد الحالية واملخططة، فمن املتوقع أن تصل الفجوة  الحضريةبالنظر إلى حجم الطلب على املياه لالستخدامات 

ا بحلول عام  4.5في مستويات اإلمداد إلى  ن خالل إنشاء م وهو ما يتطلب العمل على حلها م2226                                 مليون متر مكعب/ يومي 

 .15محطات تحلية جديدة كما يوضح الشكل رقم 
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ا( : مستويات اإلمداد والطلب والفجوة في قدرات التحلية باململكة15شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 

 

 اعةاملصدر: وزارة البيئة واملياه والزر 

ي                          رئيسية بناء  على االتصال فإمداد إمداد املياه في اململكة إلى أربع مجموعات منظومة م يتقس ، يمكن16وكما يوضح الشكل رقم 

نظم النقل والخصائص املتميزة لكل مجموعة، ولهذا السبب خضعت كل مجموعة للدراسة املنفصلة لتحليل االعتبارات 

 املتعلقة بالفجوة في إمداد املياه.

 األربعة الرئيسية في اململكةاإلمداد مجموعات : 16شكل رقم 
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 الرؤية على مستوى املناطق .4

i. مجموعة اإلمداد الشرقية 

قل طق بخطوط ناملناوترتبط هذه مجموعة اإلمداد الشرقية ثالث مناطق وهي الرياض واملنطقة الشرقية والقصيم،  تضم

من املتوقع أن يرتفع عدد ، ف6وكما يوضح الجدول رقم  طات التحلية.من خالل نفس مجموعة مح واحدة مما يدعم خدمتها

مليون نسمة في عام  11.21ى م إل2222مليون نسمة في عام  15.59السكان في مناطق الرياض والقصيم واملنطقة الشرقية من 

 .م2226

 : تعداد السكان في مناطق الرياض واملنطقة الشرقية والقصيم6جدول رقم 

 م2026 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222 )مليون نسمة(

 9.57 9.45 9.33 9.20 9.06 8.92 8.77 منطقة الرياض

 5.75 5.68 5.61 5.53 5.45 5.36 5.27 املنطقة الشرقية

 1.69 1.67 1.65 1.62 1.60 1.58 1.55 منطقة القصيم

 17.01 16.80 16.59 16.36 16.11 15.86 15.59 اإلجمالي

 1.32 1.41 1.50 1.60 1.71 1.82 1.94 نوي )%(النمّو الس

 

الي                                       ّ                  مجموعة من العوامل املختلفة من بينها نمو  الناتج املحلي اإلجمإلى من املنبع الحضرية تستند عملية حساب الطلب على املياه 

مجموعة من لب على املياه ضمن املتوقع أن يصل الطف                                                                 وتقليل معدالت الهدر واملرونة السعرية )تعرفة االستهالك(. وبناء  عليه، 

ا في عام  5.15الشرقية إلى اإلمداد   .1م كما يوضح الجدول رقم 2226                              مليون متر مكعب/ يومي 

ا( على املياه في مناطق الرياض واملنطقة الشرقية والقصيم الحضري : الطلب 7جدول رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 

 م2026 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222 

 3.25 3.27 3.29 3.26 3.23 3.20 3.17 نطقة الرياضم

 1.93 1.95 1.97 1.95 1.94 1.92 1.90 املنطقة الشرقية

 0.57 0.57 0.58 0.57 0.57 0.56 0.56 منطقة القصيم

 5.75 5.79 5.84 5.78 5.74 5.68 5.63 اإلجمالي

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة
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 الة. املياه الجوفية واملحتتضمن مصادر املياه الحالية والجاري تطويرها في هذه املناطق ال الثة أن إلى  1يشير الجدول رقم 

 الرياض واملنطقة الشرقية والقصيم : مصادر املياه الحالية والجاري تطويرها في مناطق8جدول رقم 

 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة

 ،املياه ذات مستويات الجودة املقبولةمصادر ادات املياه الواردة ضمن هذا القسم ال تتضمن إال وتجدر اإلشارة إلى أن جميع إمد

تضمن ، وال ياهفإنها تتضمن جميع املحطات املخططة الجاري إنشاءها أو طرح طات التحلية الجاري تطويرهاوبالنسبة ملح

، 2-للدولة )املشروعات املخططة ضمن برنامج التحول الوطني اإلمداد املشروعات األخرى املخطط تمويلها من امليزانية العامة 

 عن هذا، فالشركة السعودية لشر املشروعات املخططة من و 
 

          اكات املياه ... الخ(. فضال
 

 قد تم تحديد تاريخ إنهاء الخدمة ملحطات                        

ا ومح كات طات الشركة السعودية لشرا                                                                                القطاع الحكومي )والسيما املؤسسة العامة لتحلية املياه املالحة( بخمسة وثالثين عام 

ا باتفاق
 
ا )ارتباط         املياه بخمسة وعشرين عام 
 
 شراء املياه(. يات                                

  

 تقليل
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اد ضمن مجموعة اإلمد والقدرات الحالية والجاري تطويرها الحضرية توبالنظر إلى الطلب اإلجمالي على املياه لالستخداما

ا في عام مليون متر مكع 1.2، فمن املتوقع أن يرتفع العجز من الشرقية ا في عام  2.6م إلى 2222                ب يومي                                مليون متر مكعب/ يومي 

 .11كما يوضح الشكل رقم  2226

ا( وة في التحلية بمناطق الرياض واملنطقة الشرقية والقصيم: اإلمداد والطلب والفج17شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 

 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة

م من خالل خمس محطات جديدة وهي: 2222تخطط الشركة لتغطية العجز في إمداد املياه فيما بعد عام م،                  وبناء  على ما تقد

 .9كما يوضح الجدول رقم  واإلحساء، 4) أ  و ب (، والجبيل  3، والجبيل 3، ورأس الخير 2رأس الخير 

 ةمجموعة اإلمداد الشرقياملخططة في )إنتاج مستقل( محطات التحلية : 9جدول رقم 

 تاريخ التشغيل التجاري  املحطة اإلمداد مجموعة
القدرة اإلنتاجية )متر 

ا(               مكعب/ يومي 
 إمدادات املياه املبكرة

 املنطقة الشرقية

 -  1,200,000 م2222 ) أ  و ب ( 3الجبيل 

 - 300,000 م2222 6الجبيل 

 م2222في  %11 600,000 م2223 2رأس الخير 

 - 400,000 م2223 3رأس الخير 

 - 300,000 م2225 4الجبيل 

  2,800,000 القدرة اإلجمالية الجديدة

  

(1.22) 
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م، وستقع في املنطقة الشرقية لخدمة مناطق الرياض 2225ملحطات جاهزة للتشغيل بحلول عام من املتوقع أن تكون هذه ا

 .11واملنطقة الشرقية والقصيم كما يوضح الشكل رقم 

ا( ناطق الرياض واملنطقة الشرقية والقصيم: العجز واملحطات في م18شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 
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ii. مجموعة اإلمداد الغربية 

، وسيتم 19كما يوضح الشكل رقم تضم مجموعة اإلمداد الغربية أربع مناطق وهي تبوك ومكة املكرمة واملدينة املنورة والباحة 

 : على النحو الوارد في النقاط التالية إمداد تغطية احتياجات هذه املناطق من املياه من خالل أربعة نظم

ا من خالل محطتي رابغ  •  .5ورابغ  4                                                                                            هناك اتصال بين شبكات مكة املكرمة والباحة، وبالتالي يمكن خدمة املنطقتين مع 

لر م من ا                                                                  وقد تم النظر إلى كل  من املدينة املنورة ومكة املكرمة بشكل منفصل  علىاملدينة املنورة لها نظام إمداد مستقل،  •
 ستخصص لخدمة املنطقتين ولكن من خالل خطوط نقل مستقلة 4أن محطة ينبع 

ا  • ا للطبيعة الطبو رافية في املنطقة الشمالية بمناطق                                             نظام نقل املياه في منطقة تبوك  ير متصل حالي                                                          أخرى، ولكن نظر 
 في املدينة املنورة.لخدمة منطقة تبوك ومدن العال وخي ر  1                                  الغربية من تبوك، ست خصص محطة تبوك 

 : خريطة مجموعة اإلمداد الغربية19شكل رقم 

 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة

ينقسم الطلب في مجموعة اإلمداد الغربية إلى ثالث فئات رئيسية وهي: الطلب من السكان )املحليين(، والطلب من الحجاج 

 ين(، والطلب من مشروعات التطوير.واملعتمرين )الزوار من خارج اململكة ومن املواطن
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 مكة املكرمة والباحةمنطقتي أ. 

مليون نسمة  12.31م إلى 2222مليون نسمة في عام  9.51مكة املكرمة والباحة من منطقتي من املتوقع أن يرتفع عدد السكان في 

 .12م كما يوضح الجدول رقم 2226في عام 

 ملكرمة والباحةمكة ا تيطق: تعداد السكان في من10جدول رقم 

 م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222 )مليون نسمة(

 0.57 0.56 0.55 0.54 0.54 0.53 0.52 منطقة الباحة

 9.81 9.69 9.56 9.43 9.29 9.15 8.99 منطقة مكة املكرمة

 10.38 10.25 10.11 9.97 9.83 9.68 9.51 اإلجمالي

 1.32 1.41 1.50 1.60 1.71 1.82 1.93      ّ           النمو  السنوي )%(

                                                                                                      ّ             ّ تستند عملية حساب الطلب على املياه الحضرية بهاتين املنطقتين إلى مجموعة من العوامل املختلفة ومن بينها النمو  السكاني ونمو  

على املياه  ب                                                                                                            الناتج املحلي اإلجمالي وتقليل معدالت الهدر واملرونة السعرية )تعرفة االستهالك(. وبناء  عليه، فمن املتوقع أن يصل الطل

ا في عام  3.49من سكان املنطقتين إلى  ا في عام  3.44م مقابل 2226                              مليون متر مكعب/ يومي   .م2222                              مليون متر مكعب/ يومي 

ا ف التخباشرة )بمعنى: املصادر األخرى بخال من املتوقع أن يشهد الطلب الناتج عن الحج والعمرة من مصادر املياه امل            زين( نمو 

ا في عام مليون م 2.11من  ا في عام  1.22م إلى 2222                       تر مكعب/ يومي  ا ب2226                              مليون متر مكعب/ يومي  أعداد الزيادة في            م مدفوع 

م. 2232مليون معتمر )الزوار من خارج اململكة( في عام  32مليون حاج و 4.5الحجاج واملعتمرين والتي من املتوقع أن تصل إلى 

ا على افتراض استهالك كل زائر ملتعلقة بالحج والعمرة اوتجدر اإلشارة، إلى أن حساب معدالت الطلب  ا  252                                      يعتمد أيض             لتر يومي 

ا،  22وإقامته في مكة ملدة  ا. وكما ذكرنا آنف  قدرات الخزن من الطلب اإلجمالي للحجاج واملعتمرين من خالل  %12يتم تلبية س                         يوم 

 اطي آمن ملواجهة الطوارئ.كاحتي %12نسبة              بينما ست خصص  من محطات التحلية %32االستراتيجي و

ا في عام  4.51إلى  في منطقتي مكة املكرمة والباحة                                                 وبناء  على ما تقدم، سيصل الطلب اإلجمالي على املياه                               مليون متر مكعب/ يومي 

ا في عام مليون متر مكعب 4.15م مقابل 2226  .11م كما يوضح الجدول رقم 2222                / يومي 

 والباحةاملكرمة مكة  نطقتيالطلب على املياه في م: 11جدول رقم 

ا(  م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222                         )مليون متر مكعب/ يومي 

 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 الطلب الحضري  –منطقة الباحة 

 3.30 3.34 3.36 3.34 3.31 3.29 3.25 الحضري  الطلب –املكرمة  منطقة مكة

 3.49 3.53 3.55 3.53 3.50 3.48 3.44 الطلب الحضري اإلجمالي

  نالطلب اإلجمالي من الحجاج واملعتمري

 )مكة املكرمة(
0.71 0.79 0.83 0.87 0.92 0.98 1.02 

الطلب اإلجمالي على املياه من مصادر اإلنتاج 

 والتخزين
4.15 4.27 4.33 4.40 4.47 4.51 4.51 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة
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إلى أن مصادر املياه الحالية والجاري تطويرها في منطقتي مكة املكرمة والباحة تتضمن املياه الجوفية  12م يشير الجدول رق

 م.2222واملحالة، ومن املتوقع أن تكون املصادر الجاري تطويرها متاحة للتشغيل قبل أو خالل عام 

 كرمة والباحةمكة امل الحالية والجاري تطويرها في منطقتي: مصادر املياه 12جدول رقم 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة

مليون  1.2بالنظر إلى الطلب اإلجمالي على املياه والقدرات الحالية والجاري تطويرها، فمن املتوقع أن يرتفع العجز من حوالي و 

ا في عام  ا في عام  1.5م إلى حوالي 2222                       متر مكعب يومي   .22كما يوضح الشكل رقم  م2226                              مليون متر مكعب/ يومي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التشغيل   
 التجاري

تاريخ إنهاء 
 التشغيل

السعة 

 /يوم(3)م
 

 - متعددة متعددة متعددة الوضع الحالي –المياه الجوفية 
تقليل اإلعتماد عليها بناء على 

 0232اإلستراتيجية الوطنية للمياه 

ن حد السحب م %02الحفاظ على  - متعددة متعددة متعددة الوضع الحالي –المياه السطحية 

 اآلمن

 الحالية-مشاريع المياه المحالة 

Jeddah 4 1982 2020 221,575   
Jeddah RO1 1989 2023 56,800   
Shoaiba 1 1989 2022 223,000   

Jeddah RO2 1994 2023 56,800   
Shoaiba 2 2001 2036 455,000   

Al Qunfudah 1 2008 2020 9,000   
Al Lith 1 2009 2020 9,000   
Rabigh 2 2009 2029 18,000   
Shoaiba 3 2009 2029 880,000   

Shoaiba Exp 3.1 2009 2029 150,000   
Jeddah RO3 2013 2023 240,000   وتخرج منتستمر في العمل 

الخدمة بناء على العمر التشغيلي 

 للمحطة
Shoaiba MED 2018 2036 92,000  

Shoaiba Exp 3.2 2019 2044 250,000  

 تحت اإلنشاء –مشاريع المياه المحالة 

Al Lith New 2020 2055 42,000   
Al Qunfudah New 2020 2055 75,000   

Shoaiba 4 (Jeddah RO4) 2020 2055 400,000   
Rabigh RO3 2022 2047 600,000   
Rabigh New 2021 2055 42,500   

 تحت الطرح –محالة مشاريع المياه ال
Ras Mohaisen 2022 2057 600,000   

Rayis 1 (Yanbu 4) 2023 2047 480,000   

 مخططة  –مشاريع المياه المحالة 
Shoaiba RO1 2022 2057 600,000   

Rabigh 4 2022 2047 600,000   
Rayis 2 2025 2050 200,000   
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ا( مكة والباحة منطقتيفي والفجوة في التحلية : اإلمداد والطلب 20شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 

 

م من خالل إضافة العديد 2222مكة املكرمة والباحة فيما بعد عام بمنطقتي تخطط الشركة لتغطية العجز                     وبناء  على ما تقدم، 

ضمن مجموعة اإلمداد الغربية كما م، وسيتم إنشاء هذه املحطات 2225م إلى عام 2222من املحطات خالل الفترة من عام 

 .13يوضح الجدول رقم 

 مكة املكرمة والباحة ملخططة في منطقتي: محطات التحلية )إنتاج مستقل( ا13جدول رقم 

 تاريخ التشغيل التجاري  املحطة اإلمداد مجموعة
القدرة اإلنتاجية )متر 

ا(               مكعب/ يومي 
 إمدادات املياه املبكرة

مجموعة اإلمداد 

 الغربية

 م2223 4ينبع 

من  32%) 4520222

 مخصصةالقدرة 

مكة املكرمة نطقتي مل

 والباحة(

- 

 - 300,000 م2222 رأس محيسن

 - 600,000 م2222 4رابغ 

 م2223في عام  %52 400,000 م2224 5رابغ 

 - 300,000 م2225 2الرايس 

  2,050,000 القدرة اإلجمالية الجديدة
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 .م2222ستعمل هذه املحطات على تغطية الفجوة فيما بعد عام  ،21كما يوضح الشكل رقم و 

ا( مكة املكرمة والباحة منطقتي: العجز واملحطات في 21شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 
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 ب. منطقة املدينة املنورة

مليون نسمة في عام  2.49لى م إ2222مليون نسمة في عام  2.21من املتوقع أن يرتفع عدد السكان في منطقة املدينة املنورة من 

 .14م كما يوضح الجدول رقم 2226

 : تعداد السكان في منطقة املدينة املنورة14جدول رقم 

 م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222 )مليون نسمة(

 2.49 2.46 2.42 2.39 2.36 2.32 2.28 منطقة املدينة املنورة

 1.32 1.41 1.50 1.60 1.71 1.82 1.93      ّ           النمو  السنوي )%(

ا إلى تقديرات أعداد السكان، سيبلغ الطلب  ا 2.14على املياه في منطقة املدينة املنورة  الحضري                                                 واستناد                         مليون متر مكعب/ يومي 

الحج والعمرة ومشروعات التطوير من مصادر املياه املباشرة )بمعنى: الناتج عن من املتوقع أن يشهد الطلب و  م،2226في عام 

ا ليصل إلى در األخرى بخالف التخزين( املصا ا في عام  2.63               نمو                                   م. وبناء  عليه، وكما يوضح الجدول 2226                              مليون متر مكعب/ يومي 

ا في عام  1.41، سيصل الطلب اإلجمالي على املياه في املنطقة إلى 15رقم  مليون متر  1.22م مقابل 2226                              مليون متر مكعب/ يومي 

ا في عام   م.2222                    مكعب/ يومي 

 املنورة : الطلب على املياه في منطقة املدينة15دول رقم ج

ا(  م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222                         )مليون متر مكعب/ يومي 

 0.84 0.84 0.84 0.84 0.83 0.82 0.82 الطلب الحضري 

 0.30 0.29 0.27 0.26 0.25 0.23 0.21 الحج والعمرة

 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 0.19 0.19 مشروعات التطوير

 1.47 1.46 1.44 1.43 1.41 1.24 1.22 اإلجمالي

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة

إلى أن مصادر املياه الحالية والجاري تطويرها في منطقة املدينة املنورة تتضمن املياه الجوفية واملحالة،  16يشير الجدول رقم 

 م2221يرها متاحة للتشغيل في عام ومن املتوقع أن تكون املصادر الجاري تطو 
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 : مصادر املياه الحالية والجاري تطويرها في منطقة املدينة املنورة16جدول رقم 

 ارة البيئة واملياه والزراعةاملصدر: وز 

 قة املدينة املنورةفي منط وبالنظر إلى الطلب اإلجمالي على املياه والقدرات الحالية والجاري تطويرها، فمن املتوقع أن يرتفع العجز

ا في عام  2.25من  ا في عام  2.32م إلى 2222                              مليون متر مكعب/ يومي   .22قم كما يوضح الشكل ر  2225                              مليون متر مكعب/ يومي 

ا( منطقة املدينة املنورةمداد والطلب والفجوة في التحلية في : اإل 22شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 

 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة

 

 

 

 

 

التشغيل   
 التجاري

تاريخ إنهاء 
 التشغيل

السعة 
 /يوم(3)م

 

ية اإلستراتيجتقليل اإلعتماد عليها بناء على   - متعددة متعددة متعددة الوضع الحالي –المياه الجوفية 

 0232الوطنية للمياه 

 الحالية-مشاريع المياه المحالة 

Yanbu 1 1981 2020 100,800  
Yanbu RO 1998 2033 127,800  
Yanbu 2 1998 2032 143,808  
Bawarij 2010 2018 43,014  

Yanbu MED 2013 2032 61,371  
Yanbu 3 Phase 1 2017 2052 97,000 الخدمة بناء على  وتخرج منعمل تستمر في ال

 Portable Unit 2018 2053 30,000 العمر التشغيلي للمحطة
Yanbu 3 Remaining Units 2019 2052 453,000  

  Rayis 1 (Yanbu 4) 2023 2048 480,000 تحت الطرح –مشاريع المياه المحالة 
  Yanbu RO 2 2021 2057 250,000 تحت الدراسة
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لها يوالتي سيكون تاريخ تشغ 4م من خالل إنشاء محطة ينبع 2222تخطط الشركة لتغطية العجز في إمداد املياه فيما بعد عام 

ا منها  أل  452م وبقدرة 2223التجاري عام  ا لتغطية العجز في منطقة املدينة كما  أل  315                      متر مكعب/ يومي                                                    متر مكعب/ يومي 

 ، وستقع هذه املحطة في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة املدينة.11يوضح الجدول رقم 

 اإلمداد الغربية )منطقة املدينة املنورة( ضمن مجموعةالتحلية املخططة )إنتاج مستقل( : محطات 17جدول رقم 

 تاريخ التشغيل التجاري  املحطة اإلمداد مجموعة
القدرة اإلنتاجية )متر 

ا(               مكعب/ يومي 
 إمدادات املياه املبكرة

 م2223 4ينبع  املنطقة الغربية

من  12%) 452.222

القدرة مخصصة 

 ملنطقة املدينة املنورة(

- 

 

م وستخدم منطقة املدينة املنورة من 2223متاحة للتشغيل بحلول عام  4تكون محطة ينبع ، س23كما يوضح الشكل رقم و 

 خالل سد الفجوة في اإلمدادات.

ا( في منطقة املدينة املنورة : العجز واملحطات23رقم شكل                           )مليون متر مكعب/ يومي 
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 ج. منطقة تبوك

اإلشارة إليها في هذا  سيتم التبسيطوبغرض  نطقة املدينة املنورة مل التابعتينيبر وخ يتناول هذا القسم منطقة تبوك بما يتضمن مدينتي العال 

مليون نسمة في عام  1.14. ومن املتوقع أن يرتفع عدد السكان في مجموعة إمداد منطقة تبوك من القسم "بمجموعة إمداد منطقة تبوك"

 .18م كما يوضح الجدول رقم 2026مليون نسمة في  1.24م إلى 2020

 : تعداد السكان في مجموعة إمداد منطقة تبوك18جدول رقم 

 م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222 )مليون نسمة(

 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 مدينتي العال وخي ر

 1.09 1.08 1.06 1.05 1.03 1.01 1.00 منطقة تبوك

 1.24 1.23 1.21 1.20 1.18 1.15 1.14 اإلجمالي

 1.32 1.41 1.50 1.60 1.71 1.82 1.93      ّ           النمو  السنوي )%(

 

ا من ضمن هذه املجموعة على املياه  الحضري من املتوقع أن يشهد الطلب  ا في عام  2.41         نمو  م إلى 2220                              مليون متر مكعب/ يومي 

ا في عام  2.43  .19م كما يوضح الجدول رقم 2226                             مليون متر مكعب يومي 

 املياه في مجموعة إمداد منطقة تبوك: الطلب على 19جدول رقم 

ا(  م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222                         )مليون متر مكعب/ يومي 

 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 مدينتي العال وخي ر

 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.36 منطقة تبوك

 0.43 0.43 0.42 0.42 0.42 0.42 0.41 اإلجمالي

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة
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 إلى أن مصادر املياه الحالية والجاري تطويرها في مجموعة إمداد تبوك تتضمن املياه الجوفية واملحالة. 22يشير الجدول رقم 

 : مصادر املياه الحالية والجاري تطويرها في مجموعة إمداد منطقة تبوك20جدول رقم 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة

ا في عام  112من املتوقع أن يبلغ مستوى العجز في إمداد املياه  أل  متر مكعب/  212ل إلى م، وسيص2222                            أل  متر مكعب/ يومي 

ا في عام   .24م كما يوضح الشكل رقم 2226              يومي 

ا( والفجوة في التحلية بمجموعة إمداد منطقة تبوك والطلب: اإلمداد 24شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 

 

  
تاريخ إنهاء  التشغيل التجاري

  السعة )م3/يوم( التشغيل

الوضع الحالي –المياه الجوفية  تقليل اإلعتماد عليها بناء على   - متعددة متعددة متعددة 

0232اإلستراتيجية الوطنية للمياه   

الحالية-مشاريع المياه المحالة   

Umluq RO 1986 2020 4,400  

Duba RO3 1989 2020 5,760  

Haql RO2 1990 2020 5,760  

Al Wajh 3 2009 2020 9,000  

Umluq 3 2009 2020 9,000  

Duba 2018 2021 5,000  تستمر في العمل وتخرج من الخدمة بناء

 على العمر التشغيلي للمحطة
Haql 2018 2021 5,000 

Al Wajh 2018 2021 5,000 

Al Wajh New 2020 2055 25,000  

Duba New 2020 2055 25,000  

Haql New 2020 2055 25,000  

Umluq 4 2020 2055 25,000  

المخططة-مشاريع المياه المحالة   Tabuk 1 2023 2048 400,000  
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 رقم يوضح الجدول  ، وكما1م من خالل إنشاء محطة تبوك 2222تخطط الشركة لتغطية العجز في إمداد املياه فيما بعد عام 

ا وإمدادات مياه مبكرة بنسبة  4220222م وبقدرة 2223ستكون هذه املحطة متاحة للتشغيل في عام  21  %52                                           متر مكعب/ يومي 

 م، وستقع هذه املحطة في  رب منطقة تبوك.2222في عام 

 اد منطقة تبوك(املخططة ضمن املنطقة الغربية )مجموعة إمدالتحلية )إنتاج مستقل( : محطات 21جدول رقم 

 املحطة اإلمداد مجموعة
تاريخ 

التشغيل 

 التجاري 

القدرة اإلنتاجية )متر مكعب/ 

ا(         يومي 
 إمدادات املياه املبكرة

 in 2022 %50 400,000 2023 1تبوك  املنطقة الغربية

 

 ك.إلى سد الفجوة في مجموعة إمداد منطقة تبو  1، سيؤدي إنشاء محطة تبوك 25وكما يوضح الشكل رقم 

ا( : العجز واملحطات في منطقة تبوك25شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 
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iii. مجموعة اإلمداد الجنوبية 

وتجدر اإلشارة إلى أن منطقة ، 26ث مناطق وهي عسير وجازان ونجران كما يوضح الشكل رقم تضم مجموعة اإلمداد الجنوبية ثال 

أبها، وذلك بدون خط ربط بين مناطق عسير ونجران، وعليه -الشقيقخط نقل املياه  لجازان مرتبطة بمنطقة عسير من خال

                                                                     ّ                                فقد تم النظر إلى منطقة نجران بمعزل  عن املنطقتين اآلخرتين إال إنها تعد  جزء  من مجموعة اإلمداد الجنوبية.

 اإلمداد الجنوبية مجموعة: خريطة 26شكل رقم 

 

مليون نسمة في عام  4.53م إلى 2222مليون نسمة في عام  4.15جازان من من املتوقع أن يرتفع عدد السكان في منطقتي عسير و 

 .22م كما يوضح الجدول رقم 2226

 : تعداد السكان في منطقتي عسير وجازان22جدول رقم 

 م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222 )مليون نسمة(

 1.89 1.87 1.84 1.82 1.79 1.76 1.73 منطقة جازان

 2.64 2.61 2.57 2.54 2.50 2.46 2.42 رمنطقة عسي

 4.53 4.48 4.41 4.36 4.29 4.22 4.15 اإلجمالي

 1.34 1.42 1.51 1.60 1.69 1.79 1.88      ّ           النمو  السنوي )%(
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 عن هذا، ف
 

          فضال
 

مليون متر مكعب في عام  1.52إلى ضمن هاتين املنطقتين على املياه  الحضري من املتوقع أن يصل الطلب    

 .23ا يوضح الجدول رقم م كم2226

 على املياه في منطقتي عسير وجازان الحضري : الطلب 23جدول رقم 

ا(  م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222                         )مليون متر مكعب/ يومي 

 0.64 0.64 0.65 0.64 0.64 0.63 0.63 منطقة جازان

 0.88 0.92 0.90 0.89 0.89 0.88 0.87 منطقة عسير

 1.52 1.56 1.55 1.53 1.53 1.51 1.50 اإلجمالي

 

كون مصادر ، ومن املتوقع أن تاملياه الجوفية واملحالةتتضمن مصادر املياه الحالية والجاري تطويرها في منطقتي عسير وجازان 

، وسيكون ملستويات العرض والطلب 24م كما يوضح الجدول رقم 2222املياه الجاري تطويرها متاحة للتشغيل بحلول عام 

ا لتقديرات وزارة البيئة واملياه والزراعة وخطة إنهاء الخدمة للقدرة الحالية تأثير كبير عن مزيج إمداد املياه بهذه ا                                                                                                                         ملتوقعة وفق 

 املناطق.

 : مصادر املياه الحالية والجاري تطويرها في منطقتي عسير وجازان24جدول رقم 

  
COD Date Out 

Capacity 
(m3/d) 

 

تقليل اإلعتماد عليها بناء على   - متعددة متعددة متعددة وضع الحاليال –المياه الجوفية 

 0232اإلستراتيجية الوطنية للمياه 

 - متعددة متعددة متعددة الوضع الحالي –المياه السطحية 
من حد السحب  %02الحفاظ على  

 اآلمن

 الحالية-مشاريع المياه المحالة 

Shuqaiq 1 1989 2022 94,014  

Shuqaiq 2 2011 2031 212,000  

Farasan 2 2008 2020 9,000  

 تحت اإلنشاء –مشاريع المياه المحالة 

Shuqaiq 3 2020 2047 450,000  تستمر في العمل وتخرج من الخدمة

 بناء على العمر التشغيلي للمحطة
Bwarj Jazan 2020 2024 150,000 

Farasan New 2020 2055 8,500  

 المخططة –اه المحالة مشاريع المي
Jazan 1 2023 2058 260,000  

Shuqaiq RO1 2022 2057 400,000  

 

ا تنخفض إلى  132م 2220                                             وبناء  على ما تقدم، سيبلغ مستوى العجز في عام  ا أل   462                               أل  متر مكعب/ يومي                   متر مكعب/ يومي 

ا في 632، ثم ترتفع مرة أخرى إلى 2223في عام  م، وهو ما يرجع إلى إنهاء خدمة محطات محددة 2226عام                         أل  متر مكعب/ يومي 

 .21خالل فترة التخطيط كما يوضح الشكل رقم 
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ا( : اإلمداد والطلب والفجوة في التحلية بمنطقتي عسير وجازان27شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 

 

وجازان  4رح محطتين جديدتين وهما: الشقيق ط م من خالل2222تخطط الشركة لتغطية العجز في إمداد املياه فيما بعد عام 

ا وإمدادات مياه مبكرة بنسبة  أل  422م بقدرة 2223متاحة للتشغيل في عام  4، وستكون محطة الشقيق 1                                            متر مكعب/ يومي 

ا كما يوضح  أل  322م بقدرة 2223فستكون متاحة للتشغيل في عام  1م، أما جازان 2222في عام  52%                           متر مكعب/ يومي 

 .25ول رقم الجد

 املخططة ضمن املنطقة الجنوبية التحلية )إنتاج املستقل( : محطات 25جدول رقم 

 املحطة اإلمداد مجموعة
تاريخ التشغيل 

 التجاري 

القدرة اإلنتاجية )متر 

ا(               مكعب/ يومي 
 إمدادات املياه املبكرة

 املنطقة الجنوبية
 م2222في  %52 400,000 م2223 4الشقيق 

 - 300,000 م2223 1جازان 

  700,000 القدرة اإلجمالية الجديدة
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م وسد الفجوة في اإلمداد كما يوضح الشكل 2223                                                                 ستقع املحطتان في منطقة جازان لخدمة منطقتي عسير وجازان بدء  من عام 

 .21رقم 

ا( : العجز واملحطات في منطقتي عسير وجازان28شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 
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V. معالجة مياه الصرف الصحي   قدرات مخطط                          

                           بمعالجة مياه الصرف الصحي  السياق والسياسات الوطنية املرتبطة  .1

ّ  اهتمام اململكة بقطاع معالجة الصرف الصحي  يأتي  ا على التزامها بتحقيق أهداف األمم املتحدد للتنمية املستدامة من                                                                                                         تأكيد 

 عادة استخدمها.خالل تلبية عدد من األهداف املرتبطة بمعالجة مياه الصرف وإ

 عن هذا، فقد سلطت االستراتيجية الوطنية للمياه الضوء على مدى الحاجة إلى  
 
                                                                       فضال
 
الحهد مهن البصمهة البيئيهة لقطهاع ...    

لى النظهم هيتعلههق بانبعاثههات  ههازات االحتبههاس الحههراري، وميههاه الههصرف الةحههي  ههير املعالجهة، والتأثهير ع اامليههاه، خاصههة فيههم

 اإليكولوجيهة الطبيعيهة 

ا تتم ل في:
 
           كما وضعت االستراتيجيات وال رامج الوطنية أهداف
 
                                             

ا إلى  2222في عام  %65م إلى 2215في عام  %62زيادة التغطية بشبكة الصرف الصحي من  • في عام  %122-95            وأخير 
 م.2232

في عام  %122م إلى 2215في عام  %2ستراتيجيين من زيادة معدالت إنتاج مياه الصرف املعالجة من خالل الشركاء اال  •
 م2232

 م2232في عام  %12ثم  2222في عام  %35إلى  2215في عام  %11زيادة معدالت املياه املعالجة املعاد استخدامها من  •

م، 2211ي عام مليون نسمة ف 33.6م مقابل 2232في عام نسمة مليون  42.1عدد سكان اململكة إلى  ارتفاعتشير التوقعات إلى 

ا في عام  1.2وهو ما ينطوي على زيادة كميات مياه الصرف اإلجمالية من  مليون متر  12.1م إلى 2211                              مليون متر مكعب/ يومي 

ا في عام   عن هذا، سيتراوح متوسط النمو  السنوي في عدد 2232                    مكعب/ يومي 
 

                            ّ               م. فضال
 

ا،  2.25و %1.21بين  السكان                تقريب 

ا في عام  252ياه لكل شخص إلى حوالي وسيصل متوسط استهالك امل ا أن يشهد نفس العام 2232                  لتر يومي                                        م، ومن املتوقع أيض 

ا مقابل  2.1ي لارتفاع الطلب على املياه من الحجاج واملعتمرين إلى حوا ا في  1.1                             مليون متر مكعب/ يومي                            مليون متر مكعب/ يومي 

ا. 212.5لى حوالي تصل كمية مياه الصرف الناتجة عن كل شخص إس، و 2211عام   عن هذا،            لتر يومي 
 

        فضال
 

التقديرات إلى  تشير    

ة و ير الساحلي املدنأن معدالت تسرب املياه الجوفية وتدفقات مياه األمطار  ير املحسوبة لشبكات الصرف الصحي في 

 ستكون على النحو التالي:الساحلية 

 م2232في عام  %12م ل الدمام وجدة( و م )الرقم أعلى في بعض املدن2211في عام  %22املدن الساحلية:  •

 م2232في عام  %5م و2211في عام  %12 املدن غير الساحلية: •

فقط من إجمالي مياه الصرف الناتجة،  %52تجدر اإلشارة إلى أن القدرة التجميعية الحالية لشبكة الصرف الصحي تبلغ حوالي 

 2232في عام  %122-%95ومن املستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 
 
 م، وبالتالي ستصل كمية مياه الصرف املجمعة نتيجة
 
                                             

ا في عام  12.3ملشروعات التوسعة املخططة إلى   11.1مما يتطلب توفير قدرات معالجة بواقع  2232                              مليون متر مكعب/ يومي 

ا بفائض من  ات  ير املتوقعة في في قدرات املعالجة لضمان إجراء املعالجة املناسبة للزياد %12إلى  %5                                مليون متر مكعب/ يومي 

 .29مرتبط بمياه الصرف  ير املعالجة كما يوضح الشكل رقم تدفقات الصرف وتجنب أي تأثير بيئي 

  



 
 

47 

ا( قدرات املطلوبةالو للمعالجة : مياه الصرف املجمعة 29شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 

 

ا، ب 5.6تبلغ قدرات املعالجة الحالية حوالي   3.2ينما تبلغ القدرات اإلضافية الجاري إنشاءها أو طرحها                          مليون متر مكعب/ يومي 

ا، ا من الخدمة  2.4وإذا وضعنا في االعتبار الخطط الخاصة بخروج                         مليون متر مكعب/ يومي  فإن القدرة                                  مليون متر مكعب/ يومي 

ا كما يوضح  1.4والي م ستبلغ ح2223اإلجمالية املتاحة بحلول عام                  وبناء  عليه فإن  ،32رقم الشكل                                مليون متر مكعب يومي 

امليون متر مكعب 2.1الفجوة في القدرات املطلوبة ستبلغ  واضعين في االعتبار قدرات املعالجة اإلجمالية املطلوبة في عام          / يومي 

ا. 11.1م والتي تبلغ 2232                         مليون متر مكعب/ يومي 

ا( م2030م ملعالجة مياه الصرف بحلول عااملطلوبة : القدرات اإلجمالية 30شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 

 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة وشركة املياه الوطنية
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                                                      نوعين من محطات املعالجة بناء  على معايير اختيار محددة: لسيجري العمل على سد الفجوة املشار إليها أعاله من خال

ا فأعلى( متر  222052)بقدرة إجمالية  املحطات املتوسطة والكبيرة .1 في املدن الك رى واملخطط طرحها من                     مكعب/ يومي 

ا ملشاركة القطاع الخاص من خالل نموذج البناء        وتعد  : خالل الشراكة مع القطاع الخاص                                                                    هذه املحطات جاذبة اقتصادي 

 والتمويل والتشغيل.

ههههههههها فأقهههههههههل(      متهههههههههر    25    0222               )بقهههههههههدرة إجماليهههههههههة                 املحطـــــــــات الصـــــــــغيرة  . 2 ههههههههها الن                   مكعهههههههههب/ يومي                    ظهههههههههر فهههههههههي نمهههههههههوذج الطهههههههههرح                 ويجهههههههههري حالي 

                                            م لتحديهههههههههد الخيهههههههههار األم هههههههههل لطهههههههههرح ههههههههههذه املحطهههههههههات )م هههههههههل:     2219          منتصههههههههه  عهههههههههام               راء دراسهههههههههة فهههههههههي           : وقهههههههههد تهههههههههم إجههههههههه         األم هههههههههل لهههههههههها

                                                                                           تجميههههههههع املحطههههههههات فههههههههي منافسههههههههة واحههههههههدة، والههههههههدمج املركههههههههزي للمحطههههههههات، وبههههههههدائل الطههههههههرح األخههههههههرى( وتحديههههههههد مههههههههدى مشههههههههاركة 

     141                            هههههههههههذه الدراسههههههههههة إلههههههههههى ضههههههههههرورة إنشههههههههههاء          قههههههههههد خلصههههههههههت  و                                                 القطههههههههههاع الخههههههههههاص فههههههههههي أنشههههههههههطة اإلنشههههههههههاء والتمويههههههههههل والتشههههههههههغيل. 

                                     الضهههههههوء علهههههههى النهههههههوعين املشهههههههار إليهمههههههها ملحطهههههههات     31                ويسهههههههلط الشهههههههكل رقهههههههم          اململكهههههههة.                            محطهههههههة معالجهههههههة صهههههههغيرة علهههههههى مسهههههههتوى 

         املعالجة.
 

ا( الصرفالقدرات اإلجمالية ملعالجة مياه خطط سد الفجوة في : 31شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 

 
 

م 2232بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات املعالجة لعام  إحدى عشرة محطةدم، سيتم إنشاء                 وبناء  على ما تق

. 26الجدول رقم والقابلة ملشاركة القطاع الخاص. هذه املحطات موضحة في وخدمة املدن ذات الك افة السكانية املرتفعة 

/يوم مخطط لها ضمن املجموعة 3م 4920222 باإلضافة، محطات معالجة الصرف الصحي صغيرة الحجم بسعات مجموعها

 ال ال ة.
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 : قائمة محطات املعالجة املطلوبة في املدن املختارة26جدول رقم 

التشغيل  السعة )م3/يوم( المحطة المدينة المنطقة
 التجاري

2بريدة  بريدة القصيم  150,000 2022 

3املدينة  املدينة املنورة املدينة املنورة  2023 2026 في   375,000إلى  2023 في  200,000 

2الحاير  الرياض الرياض  2023 2026 في   200,000 إلى  2023 في  100,000 

 2023 2028في  100,000 إلى 2023 في  50,000 شرق الرياض الرياض الرياض

2تبوك  تبوك تبوك  90,000 2023 

2خميس مشيط  خميس مشيط عسير  2023 2027 في 50,000 إلى 2023 في  25,000 

3أبو عريش  أبو عريش جازان  2024 2028في  50,000 إلى 2024 في  25,000 

 2024 2028في  50,000 إلى 2024 في  25,000 جنوب نجران نجران نجران

1شمال جدة  جدة مكة املكرمة  2025 2029في  50,000 إلى 2025 في  25,000 

2حفر الباطن  حفر الباطن املنطقة الشرقية  2026 2030في  100,000 إلى 2026 في  50,000 

3الخرج  الخرج الرياض  2026 2030في  50,000 إلى 2026 في  25,000 
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 في ما يخص املحطات املتوسطة و الكبيرة  الرؤية على مستوى املناطق .2

i. مدينة بريدة 

تتأل  فإنها  32ما يوضح الشكل رقم ، وكمدينة بريدة هي عاصمة منطقة القصيم التي تقع في الجزء األوسط الشمالي من اململكة

/ عالجةاملقدرات إال  21الواردة في الجدول تقديرات الوهما: بريدة و رب بريدة، ولن تغطي مأهولتين بالسكان  نمن منطقتي

 .في بريدة فقط مياه الصرف تدفقات

 في مدينة بريدةاملأهولة بالسكان ناطق امل: 32شكل رقم 

 

 يةاملصدر: شركة املياه الوطن

ا( املعالجة في مدينة بريدة ات: خطة قدرات محط27جدول رقم                         )ألف متر مكعب/ يومي 

 م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222 

 113.0 108.5 104.0 99.6 95.1 92.7 90.2 مياه الصرف املجمعة للمعالجة

 - - - - - 150.0 150.0 اإلمداد الحالي

 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 - -  القدرة اإلضافية املخططة

 37.0 41.5 46.0 50.4 54.9 57.3 59.8 العجز/ الفائض

 املصدر: شركة املياه الوطنية

ا في عام أل  113 إلىفي بريده  من املتوقع أن تصل كمية مياه الصرف املجمعة للمعالجة ال يوجد التي و م، 2226                        متر مكعب/ يومي 

م، وإذا لم يتم توفير قدرات معالجة 2221من املخطط إنهاء خدمتها في عام و وهي بريدة األولى ا       حالي  إال محطة معالجة واحدة بها 

ا بحلو أل   132إلى حوالي  عجزم فمن املتوقع أن يصل ال2221بديلة بعد عام  م، ولتغطية هذا 2232عام  ل                       متر مكعب/ يومي 

ا.أل   152م بقدرة 2222ال انية في عام  كات املياه إنشاء محطة بريدةاالعجز قررت الشركة السعودية لشر                    متر مكعب/ يومي 
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ii. املدينة املنورة 

 

ستغطي ، وبالتالي مأهولة بالسكان واحدةتتأل  من منطقة فإنها  33املدينة املنورة  رب اململكة، وكما يوضح الشكل رقم تقع 

  كلها.املنورة في املدينة  / تدفقات مياه الصرفعالجةاملقدرات  21الواردة في الجدول رقم تقديرات ال

 في املدينة املنورةاملأهولة بالسكان  ناطقامل: 33شكل رقم 

 

 املصدر: شركة املياه الوطنية

ا( املعالجة في املدينة املنورة خطة قدرات محطات :28جدول رقم                         )ألف متر مكعب/ يومي 

ا(  م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222                       )أل  متر مكعب/ يومي 

 674 651 629 610 591 488 470 مياه الصرف املجمعة للمعالجة

 440 440 440 440 440 440 440 اإلمداد الحالي

 375 200 200 200 - - -  القدرة اإلضافية املخططة

 141 (11) 11 30 (151) (48) (30) العجز/ الفائض

 املصدر: شركة املياه الوطنية

متر أل   614إلى كمية مياه الصرف املجمعة للمعالجة  لتغطية بشبكة الصرف إلى زيادةستؤدي الزيادة في عدد السكان وا

ا في عام  ا محطتي معالجة بقدرة تصميمة م2226                    مكعب/ يومي  ا وأل   242                                                        ، ويوجد باملدينة املنورة حالي   222                  متر مكعب/ يومي 

ا، مع خطط بتشغيل محطة املدينة متر مكعب / أل   ا في عام  متر أل  222بقدرة  3                                  يومي   315 وتوسعتها إلى 2223                    مكعب/ يومي 

 
 
 أل  متر مكعب / يوميا
 
ا. أل 234م بحوالي 2226لتغطية العجز املتوقع في عام                                        متر مكعب/ يومي 
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iii.  حي  منفوحة –مدينة الرياض        ّ   

 (K)الرياض  وشمال (M)وهي: شرق الرياض مأهولة بالسكان مدينة الرياض من أربع مناطق تتأل   34كما يوضح الشكل رقم 

ا للطبيعة الجغرافية للمدينة (L)ومنفوحة  (N)وهيت  قدرات إال تغطي  لن 29فإن التقديرات الواردة في الجدول رقم                                    ، ونظر 

ّ         وهي حي  منفوحة.مأهولة بالسكان منطقة واحدة في  مياه الصرف / تدفقاتعالجةامل       

 حةمنفو -في مدينة الرياض املأهولة بالسكان ناطق امل: 34شكل رقم 

 

 املصدر: شركة املياه الوطنية

ا( املعالجة في منفوحة : خطة قدرات محطات29جدول رقم                         )ألف متر مكعب/ يومي 

ا(  م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222                       )أل  متر مكعب/ يومي 

 1,207 1,186 1,170 1,152 1,133 1,104 1,075 مياه الصرف املجمعة للمعالجة

 1,100 1,100 1,100 1,100 1,300 1,300 1,300 اإلمداد الحالي

 200 200 200 200 - - -  القدرة اإلضافية املخططة

 93 130 148 148 167 196 255 العجز/ الفائض

 املصدر: شركة املياه الوطنية

 1.21إلى ة منفوحفي كمية مياه الصرف املجمعة للمعالجة  إلى زيادة لزيادة في عدد السكان والتغطية بشبكة الصرفستؤدي ا

ا في عام  ا أربع محطات معالجة م2226                              مليون متر مكعب/ يومي  ملخطط منفوحة الجنوبية اوهي:                                                ، ويوجد بمدينة الرياض حالي 

وجاري العمل على إنشاء محطة أخرى وهي  ،والحائر ةيم ومنفوحة الشمالية ومنفوحة الشرق2223إنهاء خدمتها في عام 

ا في منفوحة والتي تبلغ . واستنا(4منفوحة املرحلة ) ا إلى قدرات املعالجة املتاحة حالي  ا، فمن املتوقع  1.1                                                         د                                     مليون متر مكعب/ يومي 

ا بحلول عام  أل  93أن يبلغ مستوى العجز حوالي  خالل ، وتخطط الشركة لتغطية هذا العجز من 2226                           متر مكعب/ يومي 

ا.مكعب/  أل  222م بقدرة 2223في عام  2تشغيل محطة الحائر          يومي 
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iv.  شرق الرياض –مدينة الرياض 

 

املدينة من أربع مناطق  تتأل  34يوضح الشكل رقم مدينة الرياض هي العاصمة واملركز املالي للمملكة العربية السعودية، وكما 

، وتخطط الشركة السعودية لشراكات (L)ومنفوحة  (N)وهيت  (K)وشمال الرياض  (M)مأهولة بالسكان وهي: شرق الرياض 

الضوء على  32ملياه إلنشاء محطة معالجة للتعامل مع تدفقات الصرف الناتجة عن شرق الرياض فقط، ويسلط الجدول رقم ا

 تقديرات القدرة لهذه املحطة.

ا( املعالجة في شرق الرياض : خطة قدرات محطات30جدول رقم                         )ألف متر مكعب/ يومي 

ا(  م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222                       )أل  متر مكعب/ يومي 

 39.0 29.0 19.2 9.5 0.00 0.00 0.00 مياه الصرف املجمعة للمعالجة

 - - - - - - - اإلمداد الحالي

 50.0 50.0 50.0 50.0 - - -  القدرة اإلضافية املخططة

 11.0 21.0 30.8 40.5 - - - العجز/ الفائض

 املصدر: شركة املياه الوطنية

 

، حيث ياضفي شرق الر  لسكان والتغطية بشبكة الصرف إلى زيادة كمية مياه الصرف املجمعة للمعالجةستؤدي الزيادة في عدد ا

ا في عام أل  متر  39تصل إلى                                                                      م. ونظر ا لعدم وجود قدرات معالجة حالية في شرق الرياض، فمن املتوقع أن 2226                    مكعب/ يومي 

ا  39 مايقاربتصل كمية العجز إلى  م، ولتغطية هذه الفجوة ستقوم الشركة بإنشاء 2226ل عام بحلو                      أل  متر مكعب/ يومي 

ا.أل  متر  52م بقدرة معالجة 2223في عام  (M)محطة الرياض                مكعب/ يومي 
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v. مدينة تبوك 

ستغطي التقديرات الواردة في الجدول ، وبالتالي 35تتأل  مدينة تبوك من منطقة واحدة مأهولة بالسكان كما يوضح الشكل رقم 

 املدينة كلها.في  مياه الصرف / تدفقاتعالجةاملت قدرا 31رقم 

 املأهولة بالسكان في مدينة تبوك املناطق: 35شكل رقم 

 

 املصدر: شركة املياه الوطنية

ا( املعالجة في مدينة تبوك محطات: خطة قدرات 31جدول رقم                         )ألف متر مكعب/ يومي 

ا(  م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222                       )أل  متر مكعب/ يومي 

 147 143 140 137 133 129 126 مياه الصرف املجمعة للمعالجة

 90 90 90 90 90 90 90 اإلمداد الحالي

 90 90 90 90 - - -  القدرة اإلضافية املخططة

 33 37 40 43 - - - العجز/ الفائض

 املصدر: شركة املياه الوطنية

لصرف إلى زيادة كمية مياه الصرف املجمعة للمعالجة في مدينة تبوك، حيث ستؤدي الزيادة في عدد السكان والتغطية بشبكة ا

ا في عام أل  متر  141تصل إلى  ا بواقع 2226                        متر مكعب/ يومي   بالقدرة املتاحة حالي 
 
                             م مقارنة
 
ا فقط. أل   92                               متر مكعب/ يومي 

ا.أل  متر  92جة بقدرة معال 2223في عام  2ولتغطية هذه الفجوة ستقوم الشركة بإنشاء محطة تبوك                مكعب/ يومي 
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vi. مدينة خميس مشيط 

تتأل  املدينة من منطقة  36تقع مدينة خميس مشيط في الجزء الجنوبي الغربي من اململكة شرق أبها، وكما يوضح الشكل رقم 

ا باسم خميس مشيط عرف أيض 
 
                        واحدة مأهولة بالسكان وت
 
قدرات  32بالتالي ستغطي التقديرات الواردة في الجدول رقم و  ،                       

  في هذه املنطقة. مياه الصرف / تدفقاتعالجةامل

 : املناطق املأهولة بالسكان في مدينة خميس مشيط36شكل رقم 

 

 املصدر: شركة املياه الوطنية

ا()مشيط : خطة قدرات محطات املعالجة في مدينة خميس 32جدول رقم                        ألف متر مكعب/ يومي 

ا(  م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222                       )أل  متر مكعب/ يومي 

 114.8 110.3 105.7 101.2 96.6 94.2 91.7 مياه الصرف املجمعة للمعالجة

 o.90 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 اإلمداد الحالي

 25.0 25.0 25.0 25.0 - - -  القدرة اإلضافية املخططة

 0.2 4.7 9.3 13.8 (6.6) (4.2) (1.7) العجز/ الفائض

 شركة املياه الوطنية املصدر:

ستؤدي الزيادة في عدد السكان والتغطية بشبكة الصرف إلى زيادة كمية مياه الصرف املجمعة للمعالجة في مدينة خميس 

ا في عام  أل  115مشيط، حيث تصل إلى  ا محطتي معالجة وهما خميس مشيط 2226                        متر مكعب/ يومي                                                      م، ويوجد باملدينة حالي 

ا، وبالتالي ستصل الفجوة املتوقعة بحلول عام أل   92جمالية وشرق خميس مشيط بقدرة إ  43م إلى 2232                                                         متر مكعب/ يومي 

ا، ولذا تخطط الشركة لتغطية هذا العجز من خالل تشغيل محطة خميس مشيط  أل  م 2223في عام  2                                                                                متر مكعب/ يومي 

ا مع إمكانية توسعة القدرة لتصل إلى أل   25بقدرة  ا في عام مأل   52                                                  متر مكعب/ يومي   م.2221                       تر مكعب/ يومي 
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vii.  أبو عريشمدينة 

تقع مدينة أبو عريش في محافظة جازان في الجزء الجنوبي الغربي من اململكة وتتأل  من منطقة واحدة مأهولة بالسكان كما 

ستغطي قدرات  33                                                                                   . وبناء  عليه، ونظر ا لطبيعة الجغرافية للمنطقة فإن التقديرات الواردة في الجدول رقم31يوضح الشكل رقم 

 املعالجة/ تدفقات مياه الصرف في املدينة كلها )عدد السكان، والتغطية، والقدرة املتاحة ... الخ(.

 : املناطق املأهولة بالسكان في مدينة أبو عريش37شكل رقم 

 

 املصدر: شركة املياه الوطنية

ا()ألف مت: خطة قدرات محطات املعالجة في مدينة أبو عريش33 جدول رقم                 ر مكعب/ يومي 

ا(  م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222                       )أل  متر مكعب/ يومي 

 24.1 18.5 13.1 7.7 2.3 1.4 0.5 مياه الصرف املجمعة للمعالجة

 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 اإلمداد الحالي

 25.0 25.0 25.0 - - - -  القدرة اإلضافية املخططة

 3.9 9.5 14.9 (4.7) 0.7 1.6 2.5 العجز/ الفائض

 املصدر: شركة املياه الوطنية

ستؤدي الزيادة في عدد السكان والتغطية بشبكة الصرف إلى زيادة كمية مياه الصرف املجمعة للمعالجة في مدينة أبو عريش، 

ا في عام  أل  24حيث تصل إلى  ا محطتي معالجة وهما أب2226                        متر مكعب/ يومي  و عريش املرحلة األولى                                             م، ويوجد باملدينة حالي 

ا فقط، وعليه تخطط الشركة لتشغيل  أالف 3وأبو عريش املرحلة ال انية )العارضة( بقدرة تصميمية إجمالية                                                 متر مكعب/ يومي 

ا بد أل  25بقدرة  3محطة أبو عريش                      متر مكعب/ يومي 
 
 أ
 
 أل  44م بواقع 2232م لتغطية العجز املتوقع في عام 2224من عام   

ا.متر مكعب/ ي         ومي 
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viii.  نجران جنوب-مدينة نجران 

         ، ونظر ا 31ن وهما: جنوب نجران وشمال نجران كما يوضح الشكل رقم تتأل  مدينة نجران من منطقتين مأهولتين بالسكا

في  رات املعالجة/ تدفقات مياه الصرفلن تغطي إال قد 34للطبيعة الجغرافية للمدينة فإن التقديرات الواردة في الجدول رقم 

 واحدة فقط وهي جنوب نجران. منطقة

 : املناطق املأهولة بالسكان في مدينة نجران38رقم  شكل

 

 املصدر: شركة املياه الوطنية

ا()نجران : خطة قدرات محطات املعالجة في مدينة 34جدول رقم                        ألف متر مكعب/ يومي 

ا(  م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222                       )أل  متر مكعب/ يومي 

 16.5 12.7 8.9 5.2 1.6 1.2 0.8 الصرف املجمعة للمعالجةمياه 

 - - - - - - - اإلمداد الحالي

 25.0 25.0 25.0 - - - -  القدرة اإلضافية املخططة

 8.5 12.3 16.1 (5.2) (1.6) (1.2) (0.8) العجز/ الفائض

 املصدر: شركة املياه الوطنية

ا في عام  أل  16.5للمعالجة إلى من املتوقع أن تصل كمية مياه الصرف املجمعة  م، وبدون توافر قدرات 2226                        متر مكعب/ يومي 

ا بحلول عام  أل  16.5معالجة في جنوب نجران فمن املتوقع أن تصل الفجوة إلى  م، وتخطط الشركة 2226                           متر مكعب/ يومي 

ا. متر م أل  25م بقدرة 2224لتغطية هذا العجز من خالل تشغيل محطة جنوب نجران في عام                كعب/ يومي 
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ix.  شمال جدة –مدينة جدة 

تتأل  املدينة من أربع مناطق مأهولة  39مدينة جدة هي ميناء يقع على ساحل البحر األحمر السعودي، وكما يوضح الشكل رقم 

ا للطبيعة الجغرافية للمنطقة، فإن                                                                                                        بالسكان وهي: شمال جدة، وشمال وسط جدة، وجنوب وسط جدة، وجنوب جدة. ونظر 

لن تغطي إال قدرات املعالجة/ تدفقات مياه الصرف في منطقة واحدة فقط وهي شمال  35يرات الواردة في الجدول رقم التقد

 جدة.

 : املناطق املأهولة بالسكان في مدينة جدة39شكل رقم 

 

 املصدر: شركة املياه الوطنية

ا(ألف متر مكعب/ يو ) جدة شمال: خطة قدرات محطات املعالجة في 35جدول رقم        مي 

ا(  م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222                       )أل  متر مكعب/ يومي 

 15.2 11.7 8.2 4.7 1.3 1.3 1.2 مياه الصرف املجمعة للمعالجة

 - - - - - - - اإلمداد الحالي

 25.0 25.0 - - - - -  القدرة اإلضافية املخططة

 9.8 13.3 (8.2) (4.7) (1.3) (1.3) (1.2) العجز/ الفائض

 املصدر: شركة املياه الوطنية

ا في عام  أل  15.2من املتوقع أن تصل كمية مياه الصرف املجمعة للمعالجة إلى  م، وبدون توافر قدرات 2226                        متر مكعب/ يومي 

ا في عام  15.2معالجة في شمال جدة فمن املتوقع أن تصل الفجوة إلى  ، ولتغطية هذا العجز م 2226                            أل  متر مكعب/ يومي 

ا في عام  أل  25بقدرة  1طط الشركة لتشغيل محطة شمال جدة تخ  م.2225                        متر مكعب/ يومي 
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x. حفر الباطن 

ا للطبيعة الجغرافية للمنطقة، ف، حفر الباطن هي مدينة داخلية في املنطقة الشرقية تتكون من منطقة مأهولة واحدة  إن                                    ونظر 

 .مدينة حفر الباطنة/ تدفقات مياه الصرف في تغطي قدرات املعالجس 36التقديرات الواردة في الجدول رقم 

ا() حفر الباطن: خطة قدرات محطات املعالجة في 36جدول رقم                        ألف متر مكعب/ يومي 

ا(  م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222                       )أل  متر مكعب/ يومي 

 53.2 41.3 29.7 18.2 7.0 4.9 2.9 مياه الصرف املجمعة للمعالجة

 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 لياإلمداد الحا

 50.0 - - - - - -  القدرة اإلضافية املخططة

 48.6 10.5 22.1 33.6 44.8 46.9 48.9 العجز/ الفائض

 املصدر: شركة املياه الوطنية

ا في عام  53من املتوقع أن تصل كمية مياه الصرف املجمعة للمعالجة إلى  يا مدينة حفر م، حال2226                            أل  متر مكعب/ يومي 

، إال أنه يتوقع وجود عجز بما يقارب  52الباطن يوجد بها محطة واحدة بقدرة معالجة 
 
                                  أل  متر مكعب / يوميا
 
أل  متر  1.4                    

 في عام 
 
        مكعب / يوميا
 
من قبل الشركة السعودية لشراكات املياه  واملخطط لهام. من املتوقع أن تدخل محطة حفر الباطن 2226            

 في العام  52جمالية قدرها لتغطية العجز بسعة إ
 
          أل  متر مكعب / يوميا
 
 م.2226                    
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xi.  3الخرج –الخرج 

                       مأهولة بالسكان. ونظر ا  منطقة واحدةتتأل  املدينة من  42، وكما يوضح الشكل رقم الخرج هي مدينة داخلية في منطقة الرياض

قدرات املعالجة/ تدفقات مياه الصرف في  تغطيس 31للطبيعة الجغرافية للمنطقة، فإن التقديرات الواردة في الجدول رقم 

 .مدينة الخرج

 : املناطق املأهولة بالسكان في الخرج40شكل رقم 

 

 املصدر: شركة املياه الوطنية

ا() الخرج: خطة قدرات محطات املعالجة في 37جدول رقم                        ألف متر مكعب/ يومي 

ا(  م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222                       )أل  متر مكعب/ يومي 

 57.3 50.9 44.5 38.3 32.1 30.9 29.7 مياه الصرف املجمعة للمعالجة

 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 اإلمداد الحالي

 25.0 - - - - - -  القدرة اإلضافية املخططة

 18.7 0.1 6.4 12.7 18.9 20.1 21.3 العجز/ الفائض

 املصدر: شركة املياه الوطنية

ا في عام  51صل كمية مياه الصرف املجمعة للمعالجة إلى من املتوقع أن ت  الخرجم، حاليا مدينة 2226                            أل  متر مكعب/ يومي 

، إال أنه يتوقع وجود عجز بما يقارب  51يوجد بها محطة واحدة بقدرة معالجة 
 
                                  أل  متر مكعب / يوميا
 
أل  متر مكعب /  6.3                    

 في عام 
 
        يوميا
 
املخطط لها من قبل الشركة السعودية لشراكات املياه لتغطية  و 3جالخر م. من املتوقع أن تدخل محطة 2226     

 في العام  25العجز بسعة إجمالية قدرها 
 
          أل  متر مكعب / يوميا
 
 م.2226                    
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 ما يخص املحطات الصغيرة في املناطقالرؤية على مستوى  .3

ودية ذلك على كامل اململكة العربية السعتخطط الشركة السعودية لشراكات املياه لبدء برنامج لزيادة تغطية معالجة املياه و 

بالشراكة مع القطاع الخاص. وقد تبنى هذا ال رنامج نهجا توسعيا بناء على ما أظهرته دراسة الجدوى األولية، والذي أظهر 

محطة معالجة ذات سعة صغيرة بالتزامن مع شبكات التجميع الخاصة بها في ستة قطاعات تشمل مناطق  141الحاجة لعدد 

 من املياه املعالجة والتي تنتج من  492ملكة ال الثة عشر. يهدف هذا ال رنامج إلى طرح ما يقارب امل
 
                                أل  متر مكعب / يوميا
 
                    141 

 محطة معالجة ذات سعة صغيرة على مستوى اململكة.

 املنهجية على التالي: وتحتوي تلكتم إتباع منهجية موحدة لتحديد سعة كل محطة من تلك املحطات، 

 يوم3م 250222و 10222ت صرف صحي ما بين تدفقا/ 
 
 يا
 
 م.2232عام    

 الطوبو رافية وك افة السكان. 

 لمناطق املتضررة بيئيااألولوية ل. 

 ونسبة التغطية توفر الشبكات. 

 إمكانية اقتراح محطة معالجة واحدة لخدمة عدة مراكز سكنية. 

 الصغيرة ملخص ملحطات معالجة مياه الصرف الصحي ذات السعات: 38 رقم جدول 

 القطاعات
القطاع 

 الجنوبي
 القطاع الغربي

القطاع 

 األوسط

القطاع 

الشمالي 

 الغربي

القطاع 

 الشمالي

القطاع 

 الشرقي

املناطق 

 املغطاة

جازان  

الباحة  عسير 

 ونجران

 الرياض مكة املكرمة
املدينة املنورة 

 وتبوك

القصيم  

حائل  الجوف 

والحدود 

 الشمالية

املنطقة 

 الشرقية

لقطاع سعة ا

(3)م
 
 /يوميا

164,500 80,500 91,000 49,000 81,000 23,250 

التشغيل 

 التجاري 
2023 2024 2025 2026 2026 2027 
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VI. قدرات الخزن االستراتيجي مخطط 

 نية املرتبطة بالخزن االستراتيجيالسياق والسياسات الوط .1

ا على التزاميأتي  ا مع ها بتحقيق أهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة، وتماش                                                       اهتمام اململكة بقطاع الخزن االستراتيجي تأكيد         ي 

سياسات املياه باململكة والسيما استراتيجية املياه الوطنية التي تنظر إلى الخزن االستراتيجي باعتباره وسيلة لتعزيز مرونة القطاع 

 وقدرته على االستجابة للطوارئ.

البيانات الواردة في ه و لتحقيق هدفين رئيسيين كما توضح التفاصيل الواردة أدنابقدرات الخزن االستراتيجي ستستعين اململكة 

 :41الشكل رقم 

 تلبية الطلب الطارئ على املياه من جميع مناطق اململكة •

 ة املنورة خالل موسم الحجنيفي مكة املكرمة واملدتلبية طلب الذروة  •

 : استخدامات الخزن االستراتيجي41رقم  لشك

 

 

ا  إلى األهداف والسياسات الواردة أعاله، وضعت اململكة مستهدفات للخزن االستراتيجي الطارئ من خالل مجموعة من          استناد 

وبرنامج التحول الوطني واستراتيجية املياه الوطنية، وقد تمت ترجمة هذه املستهدفات  2232االستراتيجيات وال رامج م ل رؤية 

 1م ثم 2222أيام في عام  3م إلى 2211يوم في عام  1.3                               الطلب الطارئ في اململكة بدء  من  أيام الخزن املطلوبة لتلبيةمن           إلى عدد  

 م.2232أيام في عام 

                                       ّ                      ّ                 على مجموعة من العوامل األساسية م ل النمو  السكاني، ومتوسط النمو  في الناتج املحلي  تمد الطلب على الخزن االستراتيجييع

ا بحلول عام اإلجمالي، ومستويات الهدر في املياه الت ة. وتبلغ قدرة م، واملرونة السعري2232                                           ي سيتم العمل على تقليلها تدريج 

م أي ما يعادل ثالثة 2222مليون متر مكعب في عام  42.11لتلبية الطلب الحضري الطارئ على املياه  الالزمة الخزن االستراتيجي

ا في عام  13.4لكة واملتوقع أن يصل إلى أيام من الطلب اإلجمالي على املياه لالستخدامات الحضرية في املم                               مليون متر مكعب/ يومي 

 . 43و 42م كما توضح األشكال رقم 2222
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ا( : الطلب الحضري على املياه42شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 

 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة

 م لتغطية الطلب الحضري الطارئ 2022املطلوبة بحلول عام  : قدرة الخزن االستراتيجي43رقم  شكل

 

 

ستخدم  44وإضافة إلى دور قدرات الخزن االستراتيجي في التعامل مع حاالت الطوارئ، يشير الشكل رقم 
 
      إلى أن هذه القدرات ست
 
                     

ا لتغطية   .من طلب الذروة خالل موسم الحج في مكة املكرمة واملدينة املنورة %12             أيض 
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ا( ياه خالل موسم الج : ذروة الطلب على امل44شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 

 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة

ا بأن مستويات طلب الذروة املشار إليها تنشأ لفترة زمنية قصيرة وهي حوالي  ا في مكة املكرمة وحوالي  22                                                                          علم  ا في املدينة  42                           يوم                  يوم 

 تهدف إلى تلبية                                             املنورة في بداية شهر ذي الحجة. وبناء  عليه، ت
 
                بنت وزارة البيئة واملياه والزراعة سياسة
 
من الطلب في موسم  12%                                      

كقدرة أمان إضافية(  %12من خالل محطات التحلية )مع االحتفاظ بنسبة  %32الحج من خالل الخزانات االستراتيجية و

 م الحج في حالة االعتماد على املياهلتجنب وجودة كميات كبيرة من القدرات  ير املستغلة في الفترات األخرى بخالف موس

حالة.  ا           الهم  ا بمكة املكرمة واألربعين يوم                                                                                                          من املتوقع أن يصل الطلب اإلجمالي على املياه خالل موسم الحج في فترة العشرين يوم 

ا في عام  1.15باملدينة املنورة إلى   .45م كما يوضح الشكل رقم 2222                              مليون متر مكعب/ يومي 
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ا( لطلب على املياه خالل موسم الج : ا45شكل رقم                           )مليون متر مكعب/ يومي 

 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة

مليون متر مكعب بصورة حصرية من خالل قدرات الخزن االستراتيجي كما يوضح  21.54من الطلب املشار إليه أو ما يعادل  %12سيتم تلبية 

 .46الشكل رقم 

 م2022ملوسم الج  في عام  ةاملطلوب االستراتيجي: قدرات الخزن 46رقم شكل 
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مليون متر مكعب في عام  61.6تطلبات االستراتيجية والطلب خالل موسم الحج املستبلغ قدرات الخزن اإلجمالية لتغطية 

 .41م كما يوضح الشكل رقم 2222

ا()مليون م م2022املطلوبة على املستوى الوطني في عام  الخزن : كميات 47شكل رقم                   تر مكعب/ يومي 

 

 

ا  مليون متر مكعب، وتعد شركة املياه الوطنية هي املطور/ املشغل الرئيس ي للقدرات  12                                         تبلغ قدرة الخزن االستراتيجي املتاحة حالي 

مليون متر مكعب من املتوقع تشغيلها بحلول  1.1املتاحة في اململكة هذا باإلضافة إلى سبعة مشروعات جاري تطويرها بقدرة 

ا 41                                                                                              م. وتنتشر قدرات الخزن املتاحة والجاري تطويرها على مستوى ثمان  مناطق باململكة كما يوضح الشكل رقم 2222 عام         ، علم 

ا على أ لبية القدرات الحالية والجاري تطويرها بنسبة  ، وأن مناطق تبوك %16                                                                                             بأن منطقتي مكة املكرمة والرياض تستحوذان مع 

ا.والجوف والقصيم ونجران واملنطقة                                                       الشرقية ال يوجد بها أي قدرات للخزن االستراتيجي حالي 
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 : قدرات الخزن االستراتيجي الحالية والجاري إنشاءها في اململكة48شكل رقم 

 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة وشركة املياه الوطنية

من  %65مليون متر مكعب أي ما يم ل  41.1م 2222                                                                  وبناء  على ما تقدم، ستبلغ الفجوة في قدرات الخزن املطلوبة بحلول عام 

 .49من طلب الذروة خالل موسم الحج كما يوضح الشكل رقم  %122الطلب في حاالت الطوارئ و

 )مليون متر مكعب( م2022: الفجوة في قدرات الخزن مقابل مستهدفات عام 49شكل رقم 
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بجوار املدن لضمان قربها من املستخدمين وتقليل مخاطر  يإنشاء قدرات خزن استراتيجسيتعين ولتغطية هذا الفجوة، 

                            كيلومتر ا من املدينة وبالنظر  62إنشاء قدرات الخزن االستراتيجي لتغطية منطقة خدمة بمحيط وتكالي  النقل، ولذا فقد تقرر 

 منها . وقد وضعت وزارة البيئة واملياه والزراعة هذه ا52إلى اتجاه خطوط النقل كما يوضح الشكل رقم 
 
      لسياسة ر بة
 
ل تقليفي            

درجة أعلى من املرونة في حاالت الطوارئ بما يؤدي إلى تيسير نقل املياه بصهاريج من مناطق الخزن وتحقيق مخاطر النقل 

 عن هذا، فقد تم تحديد الفجوات في الخزن على مستوى كل مدينة/ مجموعة من املدن مع 
 

                                                                             االستراتيجي للمدن القريبة. فضال
 

                             

 صورة أساسية على املدن التي تتجاوز فجوات الخزن فيها حوالي مليون متر مكعب.التركيز ب

 : مناطق الخدمة بقدرات الخزن 50شكل رقم 

 

 املصدر: وزارة البيئة واملياه والزراعة
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 الرؤية على مستوى املناطق .2

التي تعاني من أعلى فجوات الخزن دن م في امل2222يركز هذا القسم على تلبية متطلبات الخزن االستراتيجي املستهدفة لعام 

 واملحددة في الجدول الوارد أدناه:

 قدرات الخزن االستراتيجي الجديدة املخططة: 39جدول رقم 

 

 

i.  مكة املكرمةمدينة 

ا في عام  /متر مكعب أل  151 املكرمة ستبلغ كمية املياه املطلوبة لتلبية الطلب الحضري في مكة ، وبإضافة م2222              يومي 

م 2222يون متر مكعب في عام لم 2.21املطلوبة إلى دة ثالثة أيام ستصل قدرات الخزن االستراتيجي ملمستهدف الخزن املطلوب 

 عن هذا، يشير الجدول رقم 
 

                         لتغطية الطلب الحضري. فضال
 

إلى أن الطلب على املياه في مكة املكرمة خالل موسم الحج  31                        

موسم من الطلب في  %12م. وإذا وضعنا في االعتبار متطلبات تغطية 2222مليون متر مكعب في عام  2.95سيصل إلى حوالي 

ا في مكة 22الحج من خالل قدرات الخزن االستراتيجي وامتداد فترة طلب الذروة ملدة  ، فإن قدرة الخزن املطلوبة املكرمة             يوم 

احتياجات لتغطية املطلوبة                                          م. وبناء  عليه، ستصل قدرة الخزن اإلجمالية 2222مليون متر مكعب في عام  15.11ستصل إلى 

ة، م. ومن ناحية اإلمدادات املتاح2222مليون متر مكعب في عام  11.44ب خالل موسم الحج إلى الخزن االستراتيجي وذروة الطل

مليون متر مكعب موزعة على خمسة مواقع كما  3.14املتاحة/ الجاري إنشاءها في مكة املكرمة تبلغ قدرة الخزن االستراتيجي 

 13.62م 2222يق املستهدفات املطلوبة في مكة املكرمة لعام . وعليه، ستبلغ الفجوة في قدرات الخزن لتحق31يوضح الجدول رقم 

تبلغ قدرة س جعرانة هما املنطقتين الوحيدتين الجاهزتين لتنفيذ أعمال اإلنشاءمكعب، وحيث إن منطقتي املغمس و  مليون متر

ا   مليون متر مكعب فقط. 12                                الخزن التي سيتم إنشاءها مبدئي 

  

ا(2222القدرة املطلوبة بحلول عام  املنطقة                            م )مليون متر مكعب/ يومي 

 17.00 مكة املكرمة

 6.44 املنورة

 4.90 الشرقية

 2.87 الرياض

 1.01 القصيم

 0.73 تبوك

 0.61 جازان

 33.57 القدرة اإلجمالية )متر مكعب(
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 ومتطلبات املياه الحضرية والطلب خالل موسم الج  في مكة املكرمة : توقعات تعداد السكان40جدول رقم 

 م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222 

توقعات تعداد السكان )مليون 
 نسمة(

2.02 2.06 2.09 2.12 2.15 2.18 2.21 

متطلبات املياه الحضرية )أل  

ا(                   متر مكعب/ يومي 
743 751 758 764 769 763 763 

خالل موسم الحج الطلب 
ا(                          )مليون متر مكعب/ يومي 

0.83 0.90 0.95 0.99 1.04 1.07 1.10 

 

 م2022: قدرات الخزن االستراتيجي املتاحة في مكة املكرمة بحلول عام 41جدول رقم 

 كعبامل باملترالقدرة  النوع تاريخ التشغيل التجاري  موقع الخزن 

نىخزان    760,000 حديدي                املعيصم في م 

  600,000 حديدي  املعيصم القديم خزان

 560,000 حديدي  خزانات الشهداء

  560,000 حديدي  خزانات عرفات

  1,360,000 حديدي تحت اإلنشاء خزانات املغمس

 3,840,000 اإلجمالي

 

ii.  املدينة املنورة 

ا في عام متر مك أل  155 املدينة املنورةستبلغ كمية املياه املطلوبة لتلبية الطلب الحضري في  م، وبإضافة 2222                  عب/ يومي 

مليون  2.51لى إلتغطية الطلب الحضري املطلوبة  ت الخزن االستراتيجيدة ثالثة أيام ستصل قدراملمستهدف الخزن املطلوب 

 عن هذا، يشير الجدول رقم 2222متر مكعب في عام 
 

                         م. فضال
 

 خالل موسم الحجاملدينة املنورة إلى أن الطلب على املياه في  39      

من الطلب في موسم  %12م. وإذا وضعنا في االعتبار متطلبات تغطية 2222مليون متر مكعب في عام  2.22سيصل إلى حوالي 

ا في  42الحج من خالل قدرات الخزن االستراتيجي وامتداد فترة طلب الذروة ملدة   املطلوبة، فإن قدرة الخزن املدينة املنورة         يوم 

ا في عام  6.36ل إلى تصلتغطية الطلب خالل موسم الحج س اإلجمالية املطلوبة م، وستصل القدرة 2222                              مليون متر مكعب/ يومي 

م. ومن ناحية 2222مليون متر مكعب في عام  1.9لتغطية احتياجات الخزن االستراتيجي وذروة الطلب خالل موسم الحج إلى 

مواقع كما سبعة مليون متر مكعب موزعة على  2.49املنورة املدينة في  املتاحة قدرة الخزن االستراتيجياإلمدادات املتاحة، تبلغ 

م 2222عام ل املدينة املنورة . وعليه، ستبلغ الفجوة في قدرات الخزن لتحقيق املستهدفات املطلوبة في42يوضح الجدول رقم 

 .وسيتم العمل على تغطيتها من خالل إنشاء مواقع خزن استراتيجي جديدة مليون متر مكعب 6.44
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 : توقعات تعداد السكان ومتطلبات املياه الحضرية والطلب خالل موسم الج  في املدينة املنورة42رقم  جدول 

 م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222 

توقعات تعداد السكان )مليون 

 نسمة(
1.42 1.44 1.47 1.49 1.51 1.53 1.55 

متطلبات املياه الحضرية )أل  

ا(                   متر مكعب/ يومي 
705 710 855 859 863 858 858 

الطلب خالل موسم الحج 
ا(                          )مليون متر مكعب/ يومي 

0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 

 

 م2022: قدرات الخزن االستراتيجي املتاحة في املدينة املنورة بحلول عام 43جدول رقم 

 القدرة باملتر املكعب النوع تاريخ التشغيل التجاري  موقع الخزن 

  90,000 خرسانية م1911 ملحطة الرئيسيةخزان ا

  250,000 خرسانية م1992 خزانات الضغط العالي

  200,000 خرسانية م1992 خزانات الضغط املنخفض

  100,000 خرسانية م2222 خزان الجرف

  350,000 خرسانية م2221 خزانات العزيزية

  1,000,000 خرسانية م2212 خزانات جنوب املدينة

  500,000 خرسانية م2213 رق املدينةخزانات ش

 2,490,000 اإلجمالي
 

iii.  جدةمدينة 

ا في عام  1.15جدة مدينة ستبلغ كمية املياه املطلوبة لتلبية الطلب الحضري في  يوضح  كما م2222                              مليون متر مكعب/ يومي 

اإلضافية الستقبال املياه من  والحاجة لقدرات الخزن وبإضافة مستهدف الخزن املطلوب ملدة ثالثة أيام  .41الجدول رقم 

مليون متر  5.25ستصل قدرات الخزن االستراتيجي املطلوبة إلى  ،جدة                                               محطات رابغ والشعيبة نظر ا إلنهاء خدمة املحطات في 

ن مليو  4.26جدة في  / الجاري إنشاءهااملتاحة حة، تبلغ قدرة الخزن االستراتيجيم. ومن ناحية اإلمدادات املتا2222مكعب في عام 

. وعليه، ستبلغ الفجوة في قدرات الخزن لتحقيق املستهدفات 42مواقع كما يوضح الجدول رقم ستة متر مكعب موزعة على 

 مليون متر مكعب وسيتم العمل على تغطيتها من خالل إنشاء مواقع خزن استراتيجي جديدة. 1.19م 2222لعام جدة املطلوبة في 
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 متطلبات املياه الحضرية في جدة: توقعات تعداد السكان و 44جدول رقم 

 م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222 

توقعات تعداد السكان )مليون 

 نسمة(
4.52 4.60 4.67 4.74 4.81 4.87 4.93 

متطلبات املياه الحضرية 
ا(                          )مليون متر مكعب/ يومي 

1.71 1.73 1.75 1.77 1.78 1.77 1.76 

 

 م2022ستراتيجي املتاحة في جدة بحلول عام : قدرات الخزن اال 45جدول رقم 

 القدرة باملتر املكعب النوع تاريخ التشغيل التجاري  موقع الخزن 

 2,062,500 خرسانية م2215م/2214 1املرحلة 

 1,000,000 حديدية م2211 2املرحلة 

  250,000 خرسانية تحت اإلنشاء 1رقم 

  250,000 خرسانية تحت اإلنشاء 2رقم 

  250,000 خرسانية ت اإلنشاءتح 3رقم 

  250,000 خرسانية تحت اإلنشاء 4رقم 

 4,062,500 اإلجمالي
 

iv.  مدينة الطائ 

ا في عام  425ستبلغ كمية املياه املطلوبة لتلبية الطلب الحضري في الطائ  والناتج عن الزيادة السكانية                              أل  متر مكعب/ يومي 

هدف الخزن املطلوب ملدة ثالثة أيام ستصل قدرات الخزن االستراتيجي ، وبإضافة مست46م كما يوضح الجدول رقم 2222

م بما يتضمن قدرة الخزن اإلضافية حيث إن الطائ  لها مصدر إمداد واحد 2222مليون متر مكعب في عام  4.23املطلوبة إلى 

مليون متر مكعب  2.23ها في الطائ  فقط. ومن ناحية اإلمدادات املتاحة، تبلغ قدرة الخزن االستراتيجي املتاحة/ الجاري إنشاء

. وعليه، ستبلغ الفجوة في قدرات الخزن لتحقيق املستهدفات املطلوبة في 41موزعة على أربعة مواقع كما يوضح الجدول رقم 

 مليون متر مكعب وسيتم العمل على تغطيتها من خالل إنشاء مواقع خزن استراتيجي جديدة. 2م 2222الطائ  لعام 

 توقعات تعداد السكان ومتطلبات املياه الحضرية في الطائف :46جدول رقم 

 م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222 

توقعات تعداد السكان )مليون 
 نسمة(

1.00 1.01 1.03 1.05 1.06 1.07 1.09 

متطلبات املياه الحضرية )أل  

ا(                   متر مكعب/ يومي 
412 420 425 431 436 436 436 
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 م2022: قدرات الخزن االستراتيجي املتاحة في الطائف بحلول عام 47جدول رقم 

 القدرة باملتر املكعب النوع تاريخ التشغيل التجاري  موقع الخزن 

  300,000 حديدية م2211 خزان الهدا

  1,530,000 حديدية تحت اإلنشاء خزان الخالدية

  100,000 حديدية تحت اإلنشاء خزان الرحمانية

  100,000 حديدية تحت اإلنشاء خزان الشري 

 2,030,000 اإلجمالي

 

v. مدن املنطقة الشرقية 

 ر والظهران والدمام وسيهات والقطي  
 
                                   تتأل  املنطقة الشرقية من تسع مدن متجاورة وأك رها من حيث تعداد السكان هي: الخ
 
                                                                           

ياه هذه املدن ستبلغ الكمية اإلجمالية للم                                                              ّ           وصفوى ورأس تنورة والنابية والجبيل، وبالنظر إلى اعتبارات النمو  السكاني في

ا في عام  1.63املطلوبة  . وبإضافة مستهدف الخزن املطلوب ملدة ثالثة 43م كما يوضح الجدول رقم 2222                              مليون متر مكعب/ يومي 

ا لعدم وجود          م. ونظر  2222مليون متر مكعب في عام  4.19الطاري إلى  الحضري أيام ستصل قدرات الخزن املطلوبة لتلبية الطلب 

مليون متر مكعب وسيتم العمل على تغطيتها من  4.19قدرات خزن حالية في املنطقة الشرقية ستبلغ الفجوة في قدرات الخزن 

 خالل إنشاء مواقع خزن استراتيجي جديدة.

 املنطقة الشرقيةمدن : توقعات تعداد السكان ومتطلبات املياه الحضرية في 48جدول رقم 

 م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222 

توقعات تعداد السكان )مليون 
 نسمة(

4.42 4.49 4.56 4.63 4.70 4.76 4.78 

متطلبات املياه الحضرية 

ا(                          )مليون متر مكعب/ يومي 
1.60 1.62 1.63 1.65 1.66 1.65 1.65 
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vi.  الرياضمدينة 

ا في عام  2.49الرياض مدينة  ستبلغ كمية املياه املطلوبة لتلبية الطلب الحضري أو البلدي في م 2222                              مليون متر مكعب/ يومي 

م. ومن ناحية 2222مليون متر مكعب في عام  1.41توفير قدرات خزن استراتيجي بواقع  بيتطل، مما 49كما يوضح الجدول رقم 

خمسة متر مكعب موزعة على  مليون  4.62 الرياضاملتاحة/ الجاري إنشاءها في  حة، تبلغ قدرة الخزن االستراتيجياإلمدادات املتا

 2.11م 2222. وعليه، ستبلغ الفجوة في قدرات الخزن لتحقيق املستهدفات املطلوبة في لعام 52مواقع كما يوضح الجدول رقم 

 مليون متر مكعب وسيتم العمل على تغطيتها من خالل إنشاء مواقع خزن استراتيجي جديدة.

 ت املياه الحضرية في الرياض: توقعات تعداد السكان ومتطلبا49جدول رقم 

 م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222 

توقعات تعداد السكان )مليون 

 نسمة(
6.74 6.86 6.97 7.07 7.17 7.27 7.36 

متطلبات املياه الحضرية 

ا(                          )مليون متر مكعب/ يومي 
2.44 2.47 2.49 2.51 2.53 2.51 2.50 

 

 م2022اتيجي املتاحة في الرياض بحلول عام : قدرات الخزن االستر 50جدول رقم 

 القدرة باملتر املكعب النوع تاريخ التشغيل التجاري  موقع الخزن 

املحطة الطرفية الشمالية 

 الغربية
  1,000,000 حديدية م2211

  600,000 حديدية م2216 املحطة الطرفية الغربية

  1,000,000 حديدية تحت اإلنشاء املحطة الطرفية الشرقية

  1,000,000 حديدية تحت اإلنشاء صلبوت

املحطة الطرفية الجنوبية 

 الغربية
 تحت اإلنشاء

 حديدية
1,000,000  

 2,490,000 اإلجمالي
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vii. مدن منطقة القصيم 

ضها عوعنيزة والبدائع والبكيرية والتي تبعد عن ب  بمدن منطقة القصيم  وهي بريدةيتناول هذا القسم أربع مدن مشار إليها 

ا كبير ا من السكان. وستبلغ كمية املياه املطلوبة لتلبية الطلب الحضري في هذه املدن 62ملسافة ال تتجاوز   2.34                                                                                          كم وتضم عدد 

ا في عام  وبإضافة مستهدف الخزن املطلوب ملدة ثالثة أيام ستصل ، 51م كما يوضح الجدول رقم 2222                              مليون متر مكعب/ يومي 

م، وبدون توافر القدرات املطلوبة القائمة أو الجاري 2222مليون متر مكعب في عام  1.21املطلوبة إلى  الخزن االستراتيجيقدرات 

مليون متر مكعب  1.21م 2222إنشاءها في هذه املدن األربعة ستبلغ الفجوة في قدرات الخزن لتحقيق املستهدفات املطلوبة لعام 

 استراتيجي جديدة. وسيتم العمل على تغطيتها من خالل إنشاء مواقع خزن 

 

 : توقعات تعداد السكان ومتطلبات املياه الحضرية في مدن منطقة القصيم51جدول رقم 

 م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222 

توقعات تعداد السكان )مليون 
 نسمة(

0.91 0.92 0.94 0.95 0.97 0.98 0.97 

متطلبات املياه الحضرية 

ا(                          )مليون متر مكعب/ يومي 
0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 

 

viii.  تبوكمدينة 

ا في عام أل   245تبوك ستبلغ كمية املياه املطلوبة لتلبية الطلب الحضري في  م كما يوضح الجدول رقم 2222                        متر مكعب/ يومي 

مليون متر مكعب  2.135املطلوبة إلى  الخزن االستراتيجيوبإضافة مستهدف الخزن املطلوب ملدة ثالثة أيام ستصل قدرات  ،52

م لتغطية الطلب الحضري على املياه، وبدون توافر القدرات املطلوبة في تبوك ستبلغ الفجوة في قدرات الخزن 2222في عام 

مليون متر مكعب وسيتم العمل على تغطيتها من خالل إنشاء  2.135م 2222لتحقيق املستهدفات املطلوبة في الطائ  لعام 

 ديدة.مواقع خزن استراتيجي ج

 : توقعات تعداد السكان ومتطلبات املياه الحضرية في تبوك52جدول رقم 

 م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222 

توقعات تعداد السكان )مليون 

 نسمة(
0.663 0.674 0.685 0.700 0.705 0.715 0.724 

متطلبات املياه الحضرية )أل  

ا(                   متر مكعب/ يومي 
240 240 250 250 250 250 250 
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ix. مدن منطقة جازان 

يتناول هذا القسم أربع مدن وهي جازان وأبو عريش وصبيا وضمد واملشار إليها  بمدن منطقة جازان  والتي تبعد عن بعضها 

ا كبير ا من السكان. وستبلغ كمية املياه املطلوبة لتلبية الطلب الحضري في هذه املدن 62ملسافة ال تتجاوز   231                                                                                          كم وتضم عدد 

ا في عام  أل  وبإضافة مستهدف الخزن املطلوب ملدة ثالثة أيام ستصل ، 51م كما يوضح الجدول رقم 2222                        متر مكعب/ يومي 

م. ومن ناحية اإلمداد، تتم ل قدرة الخزن االستراتيجي 2222متر مكعب في عام  أل  692املطلوبة إلى  الخزن االستراتيجيقدرات 

                      م. وبناء  عليه، ستبلغ 2211متر مكعب وقد دخل هذا الخزان للخدمة عام  أل  12بقدرة  ديتاحة في هذه املدن في خزان حديامل

متر مكعب وسيتم العمل على تغطيتها  أل  612م 2222الفجوة في قدرات الخزن لتحقيق املستهدفات املطلوبة في الطائ  لعام 

 من خالل إنشاء مواقع خزن استراتيجي جديدة.

 اد السكان ومتطلبات املياه الحضرية في مدن منطقة جازان: توقعات تعد53جدول رقم 

 م2226 م2225 م2224 م2223 م2222 م2221 م2222 

توقعات تعداد السكان )مليون 
 نسمة(

0.624 0.635 0.645 0.655 0.664 0.673 0.681 

متطلبات املياه الحضرية )أل  

ا(                   متر مكعب/ يومي 
226 229 231 233 234 232 232 
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VII.  النقلخطوط 

 ق والسياسات الوطنية املرتبطة بخطوط النقلالسيا

 من إسههههههتراتيجية اإلمدادات الوطنية وتشههههههمل إمداد املناطق عن طريق املصههههههادر املحلية إلى 
 
                                                                             تعت ر حالة اإلمداد اإلعتيادية جزءا
 
                                

      عودية                         ية في اململكة العربية الس                                                                                    أقص ى حد ممكن، باإلضافة إلى الربط مع املناطق املجاورة عند الحاجة. إمدادات املياه اإلعتياد

                                                                                                           متطورة ومربوطهة جزئيا والتحتاج إلى التحسههههههههههههههين إال فيما يتعلق بتطورات نمو الطلب في املسههههههههههههههتقبل ويمكن أن يؤدي املزيد من 

        شهههراكات ل          السهههعودية        الشهههركة       تعتمد                                                                                الربط إلى تحسهههين إمدادات املياه في عدة مناطق في حال إنقطاع أنظمة اإلمداد الرئيسهههية. 

        تي يتم                   واملياه والزراعة وال        البيئة                وتعتمدها وزارة         تصهههههههدرها،      التي       سهههههههنوات      لسهههههههبع        املصهههههههادر     خطة     على          مشهههههههاريعها       تطوير    في     ياه  امل

    عن                والطلب الصههههههادرة            وخطة العرض      2232        للمياه         الوطنية             االسههههههتراتيجية      سههههههيما   ال           السههههههياسههههههات،    من     عدد     على         اعتمادا        بناءها

      طريق    عن         لسعودية ا         العربية        اململكة    في       املياه       لقطاع            االستراتيجي           مع التوجه         متماشية    قة     الوثي     هذه       تعت ر      ذلك،     على      بناء  .        الوزارة

        بالطرح       تهدفة   املسههه          باملشهههاريع       املعني       الخاص        للقطاع       املسهههار      ترسهههم          للتطبيق،       قابلة        مشهههاريع     خطة     إلى         الحالية          السهههياسهههات       ترجمة

        الفجوة        وهو سد   ،    2232        للمياه         الوطنية             لالستراتيجية      هائي   الن              ولبلوغ الهدف        ولذلك،  .      املياه         لشراكات          السعودية        الشركة     قبل    من

  . ا       مشاريعه       قائمة     إلى       املياه     نقل        مشاريع       املياه         لشراكات          السعودية        الشركة         أن تضي       قرر      فقد ت   ،      والطلب        اإلمداد     بين

                                                                   يمكن تقسيم مناطق اإلمداد في اململكة العربية السعودية إلى أربع مناطق:

  :والجوف          الشمالية،    د                  وتشمل حائل، الحدو           الشمالية      .  

  :واملنطقة الشرقية          ، القصيم،             وتشمل الرياض         الشرقية               .  

  :والباحة                             ، مكة املكرمة، املدينة املنورة،           وتشمل تبوك         الغربية       .  

  :ونجران         ، جازان،           وتشمل عسير          الجنوبية      .  

      أدناه    41                                                                     وتوجد أنظمة نقل قائمة حاليا بين أ لب تلك املناطق كما هو موضح في الشكل 

 مناطق اإلمداد الحالية: 41شكل رقم 
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 ل الوارد أدناه:في الجدو  ذكورةاملذات السعات التصميمية مناطق اململكة  خطوط النقل فييركز هذا القسم على تلبية متطلبات 

 خطوط النقل: 54جدول رقم 

 ا في مرحلة التصميم النهائي والرفع المساحي.* جميع السعات وأطوال الخطوط المذكورة هي في مرحلة الدراسة والتصميم، وسيتم تأكيدها نهائي

 

  

 
 *السعة

 /يوم(3)م

 *الطول 

 )كم(

مكة 

 املكرمة

املدينة 

 املنورة
 الباحة

املنطقة 

 الشرقية
 جازان تبوك لقصيما عسير الرياض

         %100 120 600,000  جده- رابغ 

   %100       572 500,000 القصيم  –الرياض 

         %100 136 1,500,000 رابغ –الرايس  –ينبع 

        %14 %86 800 400,000 مكة املكرمة – الباحة–رأس محيسن 

      %100    352 200,000 حفر الباطن –خفجي ال–رأس الخير

  %84      %16  380 400,000 العال –تبوك 

 %100         250 300,000 جازان 

   %100       562 600,000 بريدة  –النعيرية  –الجبيل 

          816,3 4,500,000 اإلجمالي
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VIII. طرح املشروعات بالشركة مخطط 

قائمة في مناطق مكة املكرمة وجازان، لشركة السعودية لشراكات املياه تم طرحها عن طريق اتحلية مشروعات  أربعةهناك 

ا  ا من املياه ولم 1.49                          وتوفر هذه املشروعات حالي  كما تسير أعمال تنفيذ واط من الكهرباء،  جيجا 1.15                               يون متر مكعب/ يومي 

ا بدء   1،252،222في جازان بمعدالت جيدة وستوفر تلك املشاريع  3في مكة املكرمة و الشقيق  3مشرويي رابغ                        متر مكعب/ يومي 

ا على طرح وتطوير مشروعات أخرى وقد تم التوقيع على االتفاقيات الخاصة بمشر م 2221من  عات و                                                                                               ، كما تعمل الشركة حالي 

الشقيق  التحلية )اإلنتاج املستقل(ومحطة معالجة مياه الصرف  رب الدمام ومحطة  3رابغ التحلية )اإلنتاج املستقل( محطة 

، هذا باإلضافة إلى إصدار كراسة الشروط واملواصفات ملحطة معالجة مياه 2ومحطة معالجة مياه الصرف بمطار جدة  3

التحلية )اإلنتاج وبيان االهتمام ملحطات  4ينبع التحلية )اإلنتاج املستقل( ملحطة الصرف بالطائ  وإصدار بيان املؤهالت 

 ب .3أ  و 3الجبيل  ستقل( ملا

م مع التركيز بصورة خاصة على 2226م إلى 2020يتناول هذا القسم مشروعات الطرح املخططة بالشركة خالل الفترة من 

التحلية ومحطات معالجة مياه الصرف وقدرات الخزن م ويتضمن طرح مشروعات محطات 2221م و2222العامين 

 االستراتيجي. وفيما يلي بيان بالجداول الزمنية لطرح وإنشاء كل محطة و/أو قدرة خزن استراتيجي ضمن املشروعات املخططة:

      شهر ا 14إلى  12تستغرق إجراءات طرح أي محطة من  •

  تتطلب أعمال إنشاء محطة التحلية: •

 36 شهر ملحطات التحل :
 

  ية الكبيرة )م ال
 

ا( 6220222                                 متر مكعب يومي 

 32  :
 

  شهر ملحطات التحلية املتوسطة )م ال
 

ا( 3220222                                                متر مكعب يومي 

  تتطلب أعمال إنشاء محطة معالجة مياه الصرف: •

 33  الكبيرة واملتوسطة )شهر ملحطات املعالجة :
 

  م ال
 

ا( 1520222                     متر مكعب يومي 

 24 يرة شهر ملحطات املعالجة الصغ :
 

  )م ال
 

ا( 250222                      متر مكعب يومي 

       شهر ا 24تتطلب أعمال إنشاء خزان استراتيجي  •

                                                                                                          تجدر اإلشارة إلى أن هذه األطر الزمنية للداللة واإلرشاد فقط، وقد تختل  بناء  على الحجم واملوقع وخصائص كل مشروع، 

 عن التغييرات في السياسات والتوجهات الحكومية. وبوضع األطر الز 
 

                                                             هذا فضال
 

ط منية الداللية الواردة أعاله في االعتبار، تخط       

ا إلى طرح املشروعات التالية  .وهذه الخطة خاضعة للتغيير بناء على معطيات عدة                                         الشركة مبدئي 

ا الخيارات املتاحة لطرح مشروعات  و حقول أ املستقلة الخزانات، والتي قد تتضمن االستراتيجيالخزن                                                 تدرس الشركة حالي 

 رة.أو الجمع بين خيارين من الخيارات املذكو  التحلية )اإلنتاج املستقل(لخزانات االستراتيجية امللحقة بمحطات أو ا الخزانات

 

 

 

 

 

 



 
 

80 

 طلب املؤهالت بيان االهتمام التعاقد مع االستشاريين  
كراسة الشروط 

 واملواصفات

 محطة تحلية املياه املالحة

 2020 1 الربع √ √ √ ب3الجبيل 

 2,2020 الربع 2,2020 الربع 2,2020 الربع 2020 1 عالرب 4رابغ 

 2021 1 الربع 2020 4 الربع 2020 4 الربع 2020 1 الربع 6الجبيل 

 2022 1 الربع 2021 4 الربع 2021 4 الربع 2020 1 الربع 1جازان 

 2020  3 الربع 2020  3 الربع 2,2020 الربع 2020 1 الربع رأس محيسن

 2023 2 الربع 2023 1 الربع 2023 1 الربع 2021 4 الربع 4الشقيق 

 2022 2 الربع 2022 2 الربع 2022 2 الربع 2021 4 الربع 2رأس الخير 

 2022 4 الربع 2022 3 الربع 2022 3 الربع 2021 4 الربع 3رأس الخير 

 2021 1 الربع 2021 1 الربع 2021 1 الربع 2020 1 الربع 1تبوك 

 2023 3 الربع 2023 2 الربع 2023 2 الربع 2023 1 الربع 5رابغ 

 2024 1 الربع 2023 4 الربع 2023 4 الربع 2023 1 الربع 4الجبيل 

 2024 3 الربع 2024 3 الربع 2024 2 الربع 2023 1 الربع 2الرايس 

محطة معالجة صرف 

 صحي  

 2020 1 الربع 2020 1 الربع 2020 1 الربع √ 2بريدة 

 2020 1 الربع 2020 1 الربع 2020 1 عالرب √ 2تبوك 

 2020 2 الربع 2020 2 الربع 2020 2 الربع √ 3املدينة 

 2021 2 الربع 2021 1 الربع 2021 1 الربع 2020 1 الربع الحائر

 2021 2 الربع 2021 1 الربع 2021 1 الربع 2020 1 الربع شرق الرياض

 2022 1 الربع 2022 1 عالرب 2022 1 الربع 2020 1 الربع خميس مشيط

 2022 1 الربع 2022 1 الربع 2022 1 الربع 2020 1 الربع جنوب نجران

 2022 1 الربع 2022 1 الربع 2022 1 الربع 2020 1 الربع 3أبو عريش 

 2022 1 الربع 2022 1 الربع 2022 1 الربع 2020 1 الربع 1شمال جدة 

 2024 1 الربع 2024 1 الربع 2024 1 الربع 2023 3 الربع 2حفر الباطن 

 2024 1 الربع 2024 1 الربع 2024 1 الربع 2023 3 الربع 3الخرج 

محطة معالجة صرف 
 صغيرة  صحي  

 2020 3 الربع 2020 3 الربع 2020 2 الربع 2020 1 الربع جازان

 2021 2 الربع 2021 2 الربع 2021 2 الربع 2020 1 الربع الغربية

 2022 2 الربع 2022 1 الربع 2022 1 الربع 2020 1 الربع الوسطى

 2023 1 الربع 2023 1 الربع 2022 4 الربع 2020 1 الربع الشمالية

 2023 2 الربع 2023 2 الربع 2023 2 الربع 2020 1 الربع الشمال الغربي

 2025 1 الربع 2025 1 الربع 2024 4 الربع 2020 1 الربع الجنوبية

 2025 1 الربع 2025 1 الربع 2025 1 الربع 2020 1 الربع الشرقية

 الخزن اإلستراتيجي

 2020 3 الربع 2020 3 الربع 2020 3 الربع √ )املغمس( 1مكة 

 2021 3 الربع 2021 3 الربع 2021 3 الربع √ )شمال وجنوب جدة( 2مكة 

 2022 3 الربع 2022 3 الربع 2022 3 الربع √ (ف)الجموم  الطائ 3مكة 

 2023 2 الربع 2023 2 الربع 2023 2 الربع 2022 4 الربع نطقة الشرقيةامل

 2024 2 الربع 2024 2 الربع 2024 2 الربع 2022 4 الربع املدينة املنورة

 2025 2 الربع 2025 2 الربع 2025 2 الربع 2024 4 الربع القصيم

 2025 2 الربع 2025 2 الربع 2025 2 الربع 2024 4 الربع الرياض

 2026 2 الربع 2026 2 الربع 2026 2 الربع 2024 4 الربع تبوك

 2026 2 الربع 2026 2 الربع 2026 2 الربع 2024 4 الربع جازان

أنابيب نقل المياه 
 المحالة

 2020 3 الربع 2020 2 الربع 2020 2 الربع √ رابغ – الرايس –ينبع 

 2021 2 لربعا 2020 4 الربع 2020 4 الربع √ القصيم –الرياض 

 2022 1 الربع 2022 1 الربع 2021 4 الربع √ مكة-الباحة –رأس محيسن 

 2023 1 الربع 2022 4 الربع 2022 4 الربع √ بريدة–النعيرية  –الجبيل 

 2023 2 الربع 2023 2 الربع 2023 1 الربع 2022 3 الربع جده  –رابغ 

 2023 3 الربع 2023 3 بعالر  2023 2 الربع 2022 3 الربع العال –تبوك 

 2024 2 الربع 2024 1 الربع 2024 1 الربع 2022 3 الربع جازان

 2025 1 الربع 2024 4 الربع 2024 4 الربع 2022 3 الربع حفر الباطن –الخفجي  –راس الخير 

ستكملة √                 = م 
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IX. الخاتمة 

م، وهي خطة مستقبلية مما 2226م إلى عام 2222لفترة من عام                                                       يعد  هذا البيان بم ابة خطة استراتيجية ملشروعات الشركة ل

 للتغيير ليس بسبب الظروف االقتصادية العامة 
 
                                          يجعلها عرضة
 
ملتعلق بل بسبب التغيير في السياسة والتوجه الحكومي ا فحسب           

بقطاع املياه في اململكة. وسيتم إجراء مراجعة رسمية لهذا البيان في نهاية 

ا بأن هذه 2221تحديث له في بداية عام م مع إصدار 2222عام                    م ، علم 

املراجعة ستأخذ في االعتبار توجه وزارة البيئة واملياه والزراعة والخطط 

الوطنية  وشركة املياهاملالحة املستقبلية للمؤسسة العامة لتحلية املياه 

ا لتأثيرها الجوهري على قدرة الشركة السعودية لشراكات املياه على                                                                    نظر 

 ياه للمواطنين في جميع أرجاء اململكة.ملاتوفير 

ا على الفترة من عام  م 2222                                                            ستركز التحدي ات الصادرة لهذا البيان أيض 

ا بأن مدة السبعة أعوام تعد  كافية لتخطيط وإنشاء 2226إلى عام                                                        م علم 

ا للمطورين واملوردين واملصنعين والجهات األ  ا كافي  ملكة خرى املعنية بالقطاع داخل امل                                                                                 املحطات الجديدة، كما أنها توفر وقت 

 وخارجها لتخطيط أنشطة العمل املستقبلية للوفاء بالطلب اإلضافي على تحلية املياه ومعالجة الصرف الصحي.

 

تضع هذه الخطة نصب عينيها أهداف األمم املتحدة 

ل عاملنا،                     نظر ا لدورها في تحو  للتنمية املستدامة

ئة لدورها في تعبنايي                         ديات املتعلقة بالتغي ر املوالتح

املجتمع الدولي للتعامل مع التحديات املرتبطة بقطاع 

من إمكانية نجاح  أثبتتهما و  2232املياه، ورؤية اململكة 

الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات املياه مما ال 

تبار باعفحسب بل  ةالتجاري تحقيق املزايايقتصر على 

ا للت ا وواعد   واقعي 
 

                    الشراكة حال
 

عامل مع مسألة شح املياه           

ا. وفي هذا السياق، تبدي لحتى في أكثر الب
 
                        دان جفاف
 
        

بصفتها شركة  –الشركة السعودية لشراكات املياه 

حرصها الشديد على مد أواصر  –مملوكة للحكومة 

رتبطة الحلول امل التعاون مع الجهات الفاعلة في قطاع املياه وشركاء األعمال بما يضمن تحقيق الجدوى املنشودة واستدامة

ا في آليات سوق املياه حيث إنها تساعد  ا رئيسي                   ّ                                                                                           بقطاع املياه. وتعد  الخطط طويلة األجل واملشروعات الضخمة للشركة محور 

مقدمي الخدمات التقنية على توفير حلول أكثر فعالية وكفاءة. وبالتوازي مع هذا، يعمل مطورو  مشروعات املياه املستقلة  

عمل أفضل واستحداث تعريفات اقتصادية الستهالك املياه، وهو ما يحقق التعاون والتكامل بين جميع  على بناء صفقات

 عناصر املنظومة ومن بينها الشركة السعودية لشراكات املياه إليجاد حلول عاملية مستدامة لتحديات املياه.
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XI. CONCLUSION 
 

 

This 7-year statement is SWPC’s plan for future projects covering the period 2020 to 
2026.  It is an ongoing forward plan for the Company 
and as such, is subject to change depending on not only 
general economic conditions but also Government 
policy and direction regarding water sector 
development in the Kingdom.  This statement has been 
formally reviewed.  This review take into consideration 
MEWA direction as well as the future plans of SWCC and 
NWC, as their plans have a material impact on SWPC’s 
ability to make available potable water to the citizens 
throughout the Kingdom. 

Future updates will continue to focus on a 7-year time 
horizon, as this period allows sufficient lead time to plan and construct new plants.  It 
also provides sufficient lead time for developers, suppliers, manufacturers and others in 
the industry both inside and outside the Kingdom to plan their future activities to meet 
the growing demand for desalination water and sewage treatment facilities. 

 
Sustainable Development Goals (SDGs) 
transform the world, Climate Change drives 
international community to act against water 
challenges, Saudi Arabia Vision 2030 has 
demonstrated that Public-Private Partnership in 
water business is successful not only on 
commercial level but also as a promising and 
realistic solution to water shortage even in most 
and vast arid countries. As a state owned 
company, SWPC is very keen to work with water 
sectors stakeholders and business partners to 
insure water solutions’ viability and 
sustainability. SWPC long term plans and mega 
projects feeds water market dynamics which, 
eventually, helps technology providers to 
prepare more efficient and competent 
solutions. In parallel, “Independent Water Project” developers work out better business 
deals and economic water tariff and thus, SWPC and all these components work 
together, integrate and bring global sustainable solutions to water challenges.  
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  Appoint Advisors EOI RfQ RfP 

IWP 

Jubail 3B √ √ √ Q1 2020 
Rabigh 4 Q1 2020 Q2 2020 Q2 2020 Q2 2020 
Jubail 6 (Al Hassa) Q1 2020 Q4 2020 Q4 2020 Q1 2021 
Jazan 1 Q1 2020 Q4 2021 Q4 2021 Q1 2022 
Ras Mohaisan Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q3 2020 
Shuqaiq 4 Q4 2021 Q1 2023 Q1 2023 Q2 2023 
Ras Al Khair 2 Q4 2021 Q2 2022 Q2 2022 Q2 2022 
Ras Al Khair 3 Q4 2021 Q3 2022 Q3 2022 Q4 2022 
Tabuk 1 Q1 2020 Q1 2021 Q1 2021 Q1 2021 
Rabigh 5 Q1 2023 Q2 2023 Q2 2023 Q3 2023 
Jubail 4 Q1 2023 Q4 2023 Q4 2023 Q1 2024 
Rayis 2 Q1 2023 Q2 2024 Q3 2024 Q3 2024 

ISTP 

Buraidah 2 √ Q1 2020 Q1 2020 Q1 2020 
Tabuk 2 √ Q1 2020 Q1 2020 Q1 2020 
Madinah 3 √ Q2 2020 Q2 2020 Q2 2020 
Al Haer Q1 2020 Q1 2021 Q1 2021 Q2 2021 
Riyadh East Q1 2020 Q1 2021 Q1 2021 Q2 2021 
Khamis Mushait Q1 2020 Q1 2022 Q1 2022 Q1 2022 
South Najran Q1 2020 Q1 2022 Q1 2022 Q1 2022 
Abu Arish 3 Q1 2020 Q1 2022 Q1 2022 Q1 2022 
North Jeddah 1 Q1 2020 Q1 2022 Q1 2022 Q1 2022 
Hafar Al Batin 2 Q3 2023 Q1 2024 Q1 2024 Q1 2024 

Kharj 3 Q3 2023 Q1 2024 Q1 2024 Q1 2024 

Small 
STP 

Jazan Cluster Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q3 2020 
Western Cluster Q1 2020 Q2 2021 Q2 2021 Q2 2021 
Central Cluster Q1 2020 Q1 2022 Q1 2022 Q2 2022 
Northern Cluster Q1 2020 Q4 2022 Q1 2023 Q1 2023 
Northwestern Cluster Q1 2020 Q2 2023 Q2 2023 Q2 2023 
Southern Cluster Q1 2020 Q4 2024 Q1 2025 Q1 2025 
Eastern Cluster Q1 2020 Q1 2025 Q1 2025 Q2 2025 

ISWR 

Makkah 1 (Moghammas) √ Q3 2020 Q3 2020 Q3 2020 
Makkah 2 (N & S Jeddah) √ Q3 2021 Q3 2021 Q3 2021 
Makkah 3 (Jmoom, Taif) √ Q3 2022 Q3 2022 Q3 2022 
Eastern Province Q4 2022 Q2 2023 Q2 2023 Q2 2023 
Madinah Q4 2022 Q2 2024 Q2 2024 Q2 2024 
Qassim Cities Q4 2024 Q2 2025 Q2 2025 Q2 2025 
Riyadh Q4 2024 Q2 2025 Q2 2025 Q2 2025 
Tabuk Q4 2024 Q2 2026 Q2 2026 Q2 2026 
Jazan Cities Q4 2024 Q2 2026 Q2 2026 Q2 2026 

IWTP 

Yanbu – Rayis - Rabigh √ Q2 2020 Q2 2020 Q3 2020 
Riyadh - Qassim √ Q4 2020 Q4 2020 Q2 2021 
Ras Mohaisen-Baha-Makkah √ Q4 2021 Q1 2022 Q1 2022 
Jubail - Nuayriah - Buraydah √ Q4 2022 Q4 2022 Q1 2023 
Rabigh - Jeddah Q3 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q2 2023 
Tabuk - Ula Q3 2022 Q2 2023 Q3 2023 Q3 2023 
Jazan Q3 2022 Q1 2024 Q1 2024 Q2 2024 
Ras Alkhair - Khafji - Hafr AlBatin Q3 2022 Q4 2024 Q4 2024 Q1 2025 

     
√ = 
Completed 
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IX. SWPC PROCUREMENT PLAN 
Today SWPC has four operational desalination projects located in Makkah and Jazan regions, 
providing 1.49M m3/d of water and 1.75 GW of electricity. The construction of Rabigh 3 IWP 
and Shuqaiq 3 IWP is well under way in Makkah and Jazan, which will provide 1,050,000 
m3/d starting from 2021. SWPC has also progressed in the tendering and development of 
other projects, with project agreements signed for Dammam West ISTP, Jeddah Airport 2 
ISTP and Taif ISTP, and the desalination projects Yanbu 4 IWP and Jubail 3A & 3B IWP are 
under bids evaluation. 

This section further summarizes SWPC’s procurement plan over the planning period 2020 
to 2026, inclusive, with particular emphasis on 2020 and 2021. This covers the procurement 
for water desalination plants, sewage treatment plants and strategic reservoirs. Procurement 
timelines for each of these plants and/or strategic reservoir are based on the following 
construction timelines: 

 12 to 14  months for tendering any particular plant; 
 for constructing a water desalination plant: 

 36 months for a large desalination plant (e.g.: 600,000 m3 per day) 
 32 months for a medium desalination plant (e.g.; 300,000 m3 per day) 

 for constructing a sewage treatment plant: 
 33 months for large and medium sewage treatment plant (e.g.: 150,000 m3 

per day) 
 24 months for a small sewage treatment plant (e.g.: 25,000 m3 per day); 

and, 
 24 months for constructing a strategic reservoir. 

These timelines are indicative only, and may vary depending on the size, location and unique 
features of the plant involved. Changes in Government policies and direction may also alter 
these timelines. 
The required water desalination, sewage treatment and strategic reservoirs required during 
the planning period were identified earlier in this statement. It shows their CODs, capacities 
and when tenders are likely expected to be issued to the market. Taking into consideration 
the above timelines, SWPC plans to issue the following tenders.  These timelines are subject 
to change. 

The procurement options for strategic reservoirs are under consideration by SWPC and may 
involve isolated tanks or tank farms, or strategic reservoirs bundled with IWPs or a 
combination of both. 
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This section focuses on the demand of the transmission lines in the Kingdom’s regions with 
the designed capacity as the table below: 

Table 54: Water Transmission Systems 

Water Transmission 
System (WTS) Projects 

Capacity* 
(m3/d) 

Length* 
(Km) 

Makkah Baha Madinah Asir Jazan Tabuk 
Eastern 
Province 

Riyadh Qassim 

Rabigh - Jeddah 600,000 120 100%         

Riyadh – Qassim 500,000 572         100% 

Yanbu - Rayis - 
Rabigh 

1,500,000 136 100%         

Ras Mohaisan – 
Baha - Makkah 

400,000 800 86% 14%        

Ras Al-Khair  – 
Khafji – Hafr 

Albatin 
200,000 350       100%   

Tabuk - Ula 400,000 380   16%   84%    

Jazan 300,000 250     100%     

Jubail – Nuairyah - 
Buraydah 

600,000 560 100%         

Total 4,500,000 3,168          

* All capacities and lengths mentioned here are in the study and design stage, the figures 
will be confirmed after the sites survey and final design. 
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VIII. WATER TRANSMISSION LINES 

1. National Policies and Context 
The regular supply situation is considered part of the national supply strategy and includes 
supplying the regions through local sources to the maximum extent possible, in addition to 
linking with the neighboring regions when needed. The water supply in the Kingdom of Saudi 
Arabia is developed and partially connected and does not need improvement except with 
regard to future demand growth developments and further linkage could improve the water 
supply in several regions in the event of the interruption of the main supply systems. The 
Saudi Water Partnerships Company relies on the development of its projects on the seven-
year resource plan that it issues, and the Ministry of Environment, Water and Agriculture 
adopts it, which is built on a number of policies, especially the National Water Strategy 2030 
and the Ministry's supply and demand plan. According to that, this statement is in line with 
the strategic direction of the water sector in KSA by translating the current policies into 
applicable executive plans, draw the privet sector rout for the SWPC projects. For that, to 
reach the final goal of the NWS 2030, which is filling the gap between supply and demand, 
it has been decided that SWPC adds the water transmission projects to it list. 
The WSA could be divided into four areas, as follows: 

 Northern Supply Group: is composed of three regions: Hail, Northern Borders and Al 
Jawf. 

 Eastern Supply Group: is composed of three regions: Riyadh, Eastern Province and 
Qassim. 

 Western Supply Group: is composed of four regions: Tabuk, Makkah, Madinah and 
Bahah. 

 Southern Supply Group: is composed of three regions: Asir, Jizan and Najran. 
There are several transmission systems are available as of now between most of the areas, 
as shown in figure 50 below: 

Figure 51: KSA's four main supply groups 
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ix. Jazan Cities 

Four cities are covered in this section, Jazan, Abu Arish, Sabya and Damad, which are 
referred to as “Jazan cities”. These cities fall within less than 60km apart and have a large 
population size. The water needed to meet municipal demand in these cities increases to 
231,000 m3/d in 2022 as shown in Table 53. Given the 3-day target, a strategic storage 
capacity of 692,000 m3 is required in 2022 for municipal demand. In terms of supply, Jazan 
cities’ available strategic storage capacity is a steel tank with capacity of 80,000 m3 that has 
been operating since 2017. Therefore, a storage capacity gap of 612,000 m3 should be 
filled in 2022 through the construction of new strategic reservoirs.  

 
Table 53: Jazan cities population forecast and municipal water requirements 

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Population Forecast 
(Million) 

0.624 0.635 0.645 0.655 0.664 0.673 0.681 

Municipal Water 
Requirements                 
(‘000 m3/d) 

226 229 231 233 234 232 232 
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vii. Qassim Cities 

This section covers four cities, referred to as “Qassim cities”: Buraydah, Unaizah, Badayea 
and Bukayriyah. These cities fall within less than 60km apart and have a large population 
size. The water needed to meet municipal demand in these cities increases to 0.34M m3/d 
in 2022 as shown in Table 51. Given the 3-day target, a strategic storage capacity of 1.01M 
m3 is required in 2022 for municipal demand. There are no existing or under construction 
strategic storage capacity serving the Qassim cities. Therefore, a storage capacity gap of 
1.01M m3 should be filled in 2022 through the construction of new strategic reservoirs.  

 
Table 51: Qassim cities population forecast and municipal water requirements 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Population Forecast 
(Million) 

0.91 0.92 0.94 0.95 0.97 0.98 0.97 

Municipal Water 
Requirements (Million 
m3/d) 

0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.34 0.34 

 

viii. Tabuk 

The water needed for municipal demand in Tabuk increases throughout the years and 
reaches 245,000 m3/d in 2022 as shown in Table 52 below. With a 3-day target, a strategic 
storage capacity of 735,000 m3 is required in 2022 for municipal demand purposes. With 
no available capacity in Tabuk, the gap will result in 735,000 m3 that should be filled by 
2022 through construction of new strategic reservoirs.  

 
Table 52: Tabuk population forecast and municipal water requirements 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Population Forecast 
(Million) 

0.663 0.674 0.685 0.700 0.705 0.715 0.724 

Municipal Water 
Requirements (Million 
m3/d) 

240 240 250 250 250 250 250 
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v. Eastern Province Cities 

“Eastern Province cities” consist of nine adjacent cities, the largest in terms of population 
size being: Al Ahsa, Khobar, Dhahran, Dammam, Saihat, Qatif, Safwa, Ras Tanura, Nabiyah 
and Jubail. The growing population in these cities leads to an increasing total water demand 
that will reach 1.65M m3/d in 2022. This is shown in Table 48 below. With a 3-day strategic 
storage target, a capacity of 3.51M m3 is required for emergency municipal demand. Due to 
the lack of current storage capacity in the Eastern Province cities, the gap will result in 3.51M 
m3 that should be filled by 2022 through construction of new strategic reservoirs.  

 
Table 48: Eastern Province cities population forecast and municipal water requirements 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Population Forecast 
(Million) 

4.42 4.49 4.56 4.63 4.70 4.76 4.78 

Municipal Water 
Requirements      
(Million m3/d) 

1.60 1.62 1.63 1.65 1.66 1.65 1.65 

 

 

vi. Riyadh 

As shown in Table 49, Riyadh has an urban or municipal demand for water of 2.49M m3/d in 
2022. Municipal demand will then require a strategic storage capacity of 7.47M m3 in 2022. 
In terms of available supply, Riyadh available/ under construction strategic storage capacity 
is 4.60M m3, distributed across five storage sites as described in Table 50. Therefore, a 
storage capacity gap of 2.87M m3 should be filled in 2022 through the construction of new 
strategic reservoirs. 

 
Table 49: Riyadh population forecast and municipal water requirements 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Population Forecast 
(Million) 

6.74 6.86 6.97 7.07 7.17 7.27 7.36 

Municipal Water 
Requirements          
(Million m3/d) 

2.44 2.47 2.49 2.51 2.53 2.51 2.50 

 

Table 50: Available water reservoirs in Riyadh by 2022 

Storage Site COD Type Capacity in m3 
TGNW 2018 Steel 1,000,000  

TGW 2016 Steel 600,000  

TGE UC Steel 1,000,000  

SALBOUKH UC Steel 1,000,000  

TGSW UC Steel 1,000,000  

Total 2,490,000 
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iv. Taif 

The growing Taif population leads to the increase of water needed to meet municipal 
demand requirements, resulting in 425,000 m3/d in 2022, as shown in Table 46. With a 3-
day target, a strategic storage capacity of 4.03M m3 is required in 2022, which includes 
additional storage capacity as Taif has only a single supply source. In terms of available 
supply, Taif available/ under construction strategic storage capacity is 2.03M m3, distributed 
across four storage sites as described in Table 47 below. Therefore, a storage capacity gap 
will result in 2.00 M m3 that should be filled by 2022 through construction of new strategic 
reservoirs.  

 

Table 46: Taif population forecast and municipal water requirements 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Population Forecast 
(Million) 

1.00 1.01 1.03 1.05 1.06 1.07 1.09 

Municipal Water 
Requirements (‘000 
m3/d) 

412 420 425 431 436 436 436 

 

Table 47: Available water reservoirs in Taif by 2022 

Storage Site COD Type Capacity in m3 

Alhada Tank 2018 Steel 300,000  

Alkhaldyah Alhada 
Tanks 

UC Steel 1,530,000  

Alrahmanyah Tank 
UC Steel 100,000  

Ashareef Tank 
UC Steel 100,000  

Total 2,030,000 
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iii. Jeddah  

The growing population in Jeddah leads to the increase of water needed to meet municipal 
demand requirements, resulting in 1.75M m3/d in 2022, as shown in Table 44. With a 3-day 
target and the need for additional storage capacity to receive water from Rabigh and 
Shuaibah due to the phase-out of the Jeddah plants, a strategic storage capacity of 9.06 M 
m3 is required in 2022. On the other hand, Jeddah’s available/ under-construction strategic 
storage capacity is 4.06M m3, distributed across six storage sites, as shown in Table 45. As 
such, a storage capacity gap of 5.00M m3 should be filled in 2022 through construction of 
new strategic reservoirs. 
 

Table 44: Jeddah population forecast and municipal water requirements 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Population Forecast 
(Million) 

4.52 4.60 4.67 4.74 4.81 4.87 4.93 

Municipal Water 
Requirements            
(Million m3/d) 

1.71 1.73 1.75 1.77 1.78 1.77 1.76 

 

 

Table 45: Available water reservoirs in Jeddah by 2022 

Storage Site COD Type Capacity in m3 

Phase 1 2014 / 2015 Concrete 2,062,500 

Phase 2 2017 Steel 1,000,000 

No.1 UC Concrete 250,000  

No.2 UC Concrete 250,000  

No.3 UC Concrete 250,000  

No.4 UC Concrete 250,000  

Total 4,062,500 
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Table 43: Available water reservoirs in Madinah by 2022 

Storage Site COD Type Capacity in m3 

Main Station Tank 1981 Concrete 90,000  

High Pressure Tanks 1992 Concrete 250,000  

Low Pressure Tanks 1992 Concrete 200,000  

Shelf Tank 2002 Concrete 100,000  

Azizia Tanks 2007 Concrete 350,000  

Tanks South of the 
City 

2012 Concrete 1,000,000  

Tanks East of the City 2013 Concrete 500,000  

Total 2,490,000 
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Table 40: Makkah population forecast, municipal water requirements and Hajj demand 

 2020 2021  2022 2023 2024 2025 2026 

Population Forecast 
(Million) 

2.02 2.06 
 

2.09 2.12 2.15 2.18 2.21 

Municipal Water 
Requirements (‘000 
m3/d) 

743 751 
 

758 764 769 763 763 

Hajj Demand             
(Million m3/d) 

0.83 0.90 
 

0.95 0.99 1.04 1.07 1.10 
 

Table 41: Available water reservoirs in Makkah by 2022 

Storage Site COD Type Capacity in m3 

Almoaisem in Mena  Steel 760,000  

Old Almoaisem Tank  Steel 600,000  

Alshhada’a Tanks  Steel 560,000 

Arafat Tanks  Steel 560,000  

Almagmas Tanks UC Steel 1,360,000  

Total 3,840,000 

 

 

ii. Madinah 

Madinah city’s water needed for municipal demand, increases throughout the years and 
reaches 855,000 m3/d in 2022. With a 3-day target, a strategic storage capacity of 2.57M 
m3 is required in 2022 for municipal demand purposes. Furthermore, Hajj demand exists in 
Madinah and is expected to reach 0.20M m3/d in 2022, as shown in Table 42. After catering 
for 80% of the demand (which will be supplied by storage tanks) and taking into 
consideration the 40-day target in Madinah, storage capacity for Hajj demand reaches 
6.36M m3/d in 2022. In total, the storage capacity required for strategic and peak Hajj 
demand in Madinah amounts to 8.9M m3 in 2022.  

 
Table 42: Madinah population forecast, municipal water requirements and Hajj demand 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Population Forecast 
(Million) 

1.42 1.44 1.47 1.49 1.51 1.53 1.55 

Municipal Water 
Requirements (‘000 
m3/d) 

705 710 855 859 863 858 858 

Hajj Demand              
(Million m3/d) 

0.17 0.19 0.20 0.21 0.22 0.22 0.22 

 

On the other hand, Madinah’s available strategic storage capacity is of 2.49M m3, 
distributed across the seven storage sites shown in Table 43. As such, a storage capacity 
gap of 6.44M m3 should be filled in 2022 in Madinah through construction of new strategic 
reservoirs. 
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Figure 50: Water reservoirs area coverage 

 
Source: MEWA 

2. Regional Outlook  

The focus throughout this section is in regards to meeting the strategic storage requirements 
for 2022 in the cities with the largest gaps identified and summarized in the table below: 
 

Table 39: Regional outlook strategic reservoirs capacity plan 

Region Capacity required by 2022 (M m3/d) 

Makkah Cities 17.00 
Madinah City 6.44 
Riyadh City 2.87 
Eastern Province Cities 4.90 
Qassim Cities 1.01 
Tabuk 0.74 
Jazan Cities 0.61 
Total capacity (m3) 33.57 

i. Makkah 

The water needed to meet municipal demand in Makkah reaches 758,000 m3/d in 2022. 
With a 3-day target, a strategic storage capacity of 2.27M m3 is required in 2022 for 
municipal demand. In addition, Hajj demand in Makkah is expected to reach 0.95M m3/d in 
2022, as shown in Table 40. After taking into consideration 80% of the Hajj demand and the 
20-day target in Makkah, storage capacity reaches 15.17M m3 in 2022. The total storage 
capacity required for strategic and peak Hajj demand in Makkah amounts to 17.44M m3 in 
2022. . In terms of available supply, Makkah available/ under construction strategic storage 
capacity is 3.84M m3, distributed across five storage sites as described in Table 41.  As such, 
a storage capacity gap of 13.60 M m3 exists to meet the 2022 target in Makkah. As only 
Mughammas & Juaranah areas are ready for construction, only a storage capacity of 10.0M 
m3 will be constructed initially. 
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Source: MEWA, NWC 

As such, a gap in water storage capacity of 47.7 M m3 needs to be filled by 2022, which is 
comprised of 65% of the required emergency demand and 100% of the required Hajj peak 
demand. This is illustrated in Figure 49. 

 

 
Figure 49: Water storage capacity gap against 2022 targets 

(Million m3) 

 
 

To fill this gap, strategic reservoirs need to be located in close vicinity to the cities in order 
to ensure proximity to users and in an effort to reduce transmission risks and costs.  Strategic 
reservoirs are implemented so as to cover a service area within a radius of 60 kilometers of 
the city, while taking into account the direction of the transmission lines, as illustrated in 
Figure 49 below. This policy was set by MEWA in order to not only reduce transmission risks 
but also to allow for greater maneuverability in emergency cases, facilitating for instance, 
the transport of water via tankers from the reservoirs to the nearby city.  

Storage gaps were identified per city/ group of cities with primary focus placed on cities with 
gaps over ~1M m3. 
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In total, the storage capacity required for strategic and peak Hajj demand amounts to 61.6M 
m3 in 2022, as illustrated in Figure 47. 

 
Figure 47: National water requirements in 2022 

(Million m3) 

 

 

Currently, a capacity of 12.0 M m3 of strategic storage is available. NWC is the main 
developer/ operator of available strategic reservoirs in KSA and has currently seven projects 
under-development with a capacity of 7.1 M m3 expected to be online by 2022. Available 
and under-development capacity is spread across eight regions, as seen in Figure 48. 

 

Around 76% of current and under construction capacity is found in Makkah & Riyadh regions. 
Regions of Tabuk, Al Jawf, Qassim, Najran and Eastern Province do not currently have any 
strategic reservoirs  
Figure 48: Existing and under construction strategic reservoirs in KSA 
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Total Hajj water demand of 20 days in Makkah and 40 days in Madinah is expected to 
reach 1.15M m3/d in 2022, as seen in Figure 45 below. 

Figure 45: Hajj water demand 

(Million m3/d) 

 
Source: MEWA 

 

80% of the expected demand, or the equivalent of 21.54M m3, will be supplied exclusively 
from strategic reservoirs, as illustrated in Figure 46 below. 

Figure 46: 2022 Storage capacity required for Hajj 
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Figure 44: Hajj water demand peak 

(Million m3/d) 

 
Source: MEWA 

The peak demand of Hajj season occurs over a span of approximately 20 days in Makkah 
and 40 days in Madinah at the beginning of Dhu al-Hijjah, resulting in a short-term peak 
demand of water. MEWA adopted a policy for serving 80% of Hajj demand through storage 
tanks and 30% of Hajj demand through desalination plants (10% is kept as a buffer) in order 
to avoid having large idle capacities during off-peak periods. 
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Figure 42: Municipal water demand 

(Million m3/d) 
Source: MEWA 
 
 
Figure 43: Strategic storage capacity required by 2022 for municipal emergency demand 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In addition to their emergency role, strategic reservoirs will be used to cover 80% of Hajj 
peak demand in Madinah & Makkah, as illustrated in Figure 44 below. 
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VII. STRATEGIC RESERVOIRS CAPACITY PLAN 

1. National Water Context Policies 
Strategic water storage underlines one of KSA’s commitments to fulfill some of the UN’s 
Sustainable Development Goals. It is also in line with KSA’s water policies, in particular the 
National Water Strategy, which recognizes strategic storage as a means for strengthening 
sector resilience.  

Strategic reservoirs will also be used for two main purposes as detailed below and described 
further in Figure 41: 

 Emergency water demand for all the regions of the Kingdom  
 Peak demand in Makkah and Madinah during the Hajj season 

Figure 41: Strategic reservoirs uses 

 

Based on the above goals and policies, KSA sets targets for emergency water strategic 
reservoirs via strategies and programs such as Vision 2030, National Transformation 
Program and National Water Strategy. These targets translate into a number of storage days 
required to meet emergency demand, which will grow from 1.3 days in 2017, to 3 days in 
2022 and 7 days in 2030. 

Strategic storage demand is mainly driven by factors such as population growth, average 
GDP growth, water losses which will be gradually reduced by 2030, and price elasticity. 
Strategic storage capacity required for municipal emergency demand amounts to 40.11 M 
m3 in 2022. This capacity is equivalent to three days of total KSA municipal daily water 
demand, which is expected to reach 13.4 M m3/d in 2022, as shown in Figure 42 and Figure 
43 below. 
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3. Regional Outlook for Small ISTPs 

SWPC plans to start a kingdom wide program to to increase the treatment coverage through 
partnership with private sector. This program has adopted a wider approach from the pre-
feasibility study, which proposed 147 Small Scale Sewage Treatment Plants and its combined 
collection sewage networks in six clusters in 13 different regions. This program aims to 
procure approximately 490,000 cubic meter per day of treated water generated from the 
147 proposed ISTPs in whole Kingdom. 

Same criteria to identify each STP capacity in all regions were followed, including:  
 Sewage flow between 1,000 till 25,000 m³/day at year 2030, 
 Consideration of each STP topography and population density, 
 Prioritising the environmentally affected area, 
 Availability of networks and coverage percentage, and 
 Possibility of combining adjacent centers. 

Table 38: Summary of the Small Sewage Treatment Plants 

Clusters for 
procurement 

Southern 
Cluster 

Western 
Cluster 

Central 
Cluster 

North 
Western 
Cluster 

Northern 
Cluster 

Eastern 
Cluster 

Regions 
Covered 

Jazan, Al 
Baha, Asir & 

Najran 
Makkah Riyadh 

Madinah 
& Tabuk 

Qassim, Hail, 
Jouf & 

Northern 
Borders 

Eastern 
Province 

Cluster 
Capacity 
(m3/d) 

164,500 80,500 91,000 49,000 81,000 23,250 

COD 2023 2024 2025 2026 2026 2027 
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xi. Kharj 3 

Kharj, an inland city in the Riyadh region, composes one catchment as shown in Figure 40 
below. Given the area’s topography, one catchment area is considered for the wastewater 
treatment capacity/ flow estimation: Kharj 3, as summarized in Table 37. 

 
Figure 40: Kharj catchment area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Table 37: Kharj 3 STP capacity plan 

(‘000 m3/d) 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Wastewater Collected 
for Treatment  

29.7 30.9 32.1 38.3 44.5 50.9 57.3 

Current Supply  51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 51.0 
Planned Added 
Capacity  

- - - - - - 25.0 

Shortage/ Surplus  21.3 20.1 18.9 12.7 6.4 0.1 18.7 

Source: NWC 
 
The wastewater collected for treatment in Kharj 3 is expected to increase to 57,300 m3/d 
in 2026. Currently Kharj STPs have available treatment capacity of 51,000 m3/d; however, a 
shortage of 6,300 m3/d is expected by 2026. Kharj 3 is planned by SWPC to come online to 
cover the shortage with 25,000 m3/d in 2026. 
  



 
 

52 

x. Hafar Al Batin 

Hafar Al Batin, an inland city in the Eastern Province, composes one catchment. Given the 
area’s topography, one catchment area is considered for the wastewater treatment capacity/ 
flow estimation: Hafar Al Batin, as summarized in Table 36. 

 
Table 36: Hafar Al Batin STP capacity plan 

(‘000 m3/d) 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Wastewater Collected 
for Treatment  

2.9 4.9 7.0 18.2 29.7 41.3 53.2 

Current Supply  51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 51.8 

Planned Added 
Capacity  

- - - - - - 50.0 

Shortage/ Surplus  48.9 46.9 44.8 33.6 22.1 10.5 48.6 

Source: NWC 
 

The wastewater collected for treatment in Hafar Al Batin is expected to increase to 53,200 
m3/d in 2026. Currently Hafar Al Batin has available treatment capacity of 51,800 m3/d, 
however a shortage of 1,400 m3/d is expected by 2026. Hafar Al Batin is planned by SWPC 
to come online to cover the shortage with 50,000 m3/d in 2026. 
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ix. North Jeddah 

Jeddah, a Saudi Arabian port city on the Red Sea, composes four catchment areas: North 
Jeddah, North Central Jeddah, South central Jeddah and South Jeddah, as shown in Figure 
39 below. Given the area’s topography, one catchment area is considered for the 
wastewater treatment capacity/ flow estimation: North Jeddah, as summarized in Table 35. 

 
Figure 39: Jeddah city catchment areas 

 

 
Source: NWC 
 
Table 35: North Jeddah STP capacity plan 

(‘000 m3/d) 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Wastewater Collected 
for Treatment  

1.2 1.3 1.3 4.7 8.2 11.7 15.2 

Current Supply  - - - - - - - 

Planned Added 
Capacity  

- - - - - 25.0 25.0 

Shortage/ Surplus  (1.2) (1.3) (1.3) (4.7) (8.2) 13.3 9.8 

Source: NWC 
 
The wastewater collected for treatment in North Jeddah is expected to increase to 15,200 
m3/d in 2026. Having no available treatment capacity, a shortage of 11,700 m3/d is 
expected by 2025. North Jeddah 1 is planned by SWPC to come online to cover the shortage 
with 25,000 m3/d in 2025. 
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viii. South Najran 

Najran City is composed of two catchment areas: South Najran and North Najran, as per 
Figure 38. Given the topography, the wastewater treatment capacity/ flow estimation is 
applied to only one catchment area: South Najran, as summarized in Table 34. 

 
Figure 38: Najran city catchment areas 

 
Source: NWC 

 
Table 34: South Najran STP capacity plan 

(‘000 m3/d) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Wastewater Collected 
for Treatment 

0.8 1.2 1.6 5.2 8.9 12.7 16.5 

Current Supply  - - - - - - - 

Planned Added 
Capacity 

- - - - 25.0 25.0 25.0 

Shortage/ Surplus  (0.8) (1.2) (1.6) (5.2) 16.1 12.3 8.5 

Source: NWC 

 

The wastewater collected for treatment is expected to grow and reach 16, 500 m3/d in 
2026. With no available treatment capacity in South Najran, a shortage of 12,700 m3/d is 
expected by 2025. SWPC plans to cover for this shortage by introducing South Najran STP, 
which is planned to come online with 25,000 m3/d in 2024. 
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vii. Abu Arish  

Abu Arish is a city in Jizan Province, in southwestern Saudi Arabia and consists of only one 
catchment area, as shown in Figure 37. As such, given the area’s topography, the wastewater 
treatment capacity/ flow estimation (population, coverage, available capacity, etc.) is applied 
to the whole city of Abu Arish, as shown in Table 33 below. 

 
Figure 37: Abu Arish city catchment area 

 
Source: NWC 
 
Table 33: Abu Arish STP capacity plan 

(‘000 m3/d) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Wastewater Collected 
for Treatment  

0.5 1.4 2.3 7.7 13.1 18.5 24.1 

Current Supply  3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

Planned Added 
Capacity  

- - - - 25.0 25.0 25.0 

Shortage/ Surplus  2.5 1.6  0.7 (4.7) 14.9  9.5 3.9 

Source: NWC 
 
The population and network coverage growth in Abu Arish leads to the increase of the 
wastewater collected for treatment to 18,500 m3/d in 2025. Abu Arish is currently served 
by 2 plants – Abu Arish phase 1 and Abu Arish phase 2 Al Aridhah – with total design 
capacity of only 3,000 m3/d. Abu Arish 3 STP is planned by SWPC to come online with a 
capacity of 25,000 m3/d starting 2024 to cover for the shortage of 43,700 m3/d expected 
in 2030. 
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vi. Khamis Mushait 

Khamis Mushait is a city in south-west Saudi Arabia, located east of Abha. As seen in Figure 
36 below, the city has only one catchment area, also named Khamis Mushait, which will be 
considered for the wastewater treatment capacity/ flow estimation shown in Table 32 below.  

 
Figure 36: Khamis Mushait city catchment area 

 
Source: NWC 
 
Table 32: Khamis Mushait STP capacity plan 

(‘000 m3/d) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Wastewater Collected 
for Treatment  

91.7 94.2 96.6 101.2 105.7 110.3 114.8 

Current Supply  90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.o 

Planned Added 
Capacity  

- - - 25.0 25.0 25.0 25.0 

Shortage/ Surplus  (1.7) (4.2)  (6.6)  13.8 9.3 4.7 0.2 

Source: NWC 

 

The population and network coverage increase in Khamis Mushait leads to an increase of 
the wastewater collected for treatment, resulting in 114,800 m3/d in 2026.  Two plants – 
Khamis Mushait and East Al Khamis – presently serve the city with a total capacity of 90,000 
m3/d. Hence, a shortage of 43,900 m3/d is expected by 2030. SWPC plans to cover this 
shortage by introducing a new plant, Khamis Mushait 2, which is proposed to come online 
with 25,000 m3/d in 2023, with capability to expand to 50,000 in 2027 if required at that 
time. 
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v. Tabuk 

Tabuk city is formed of one catchment area as seen in Figure 35: Tabuk catchment area. 
Therefore, the whole city of Tabuk is taken into account for the wastewater treatment 
capacity/ flow estimation, as shown in Table 31. 

Figure 35: Tabuk catchment area 

 
Source: NWC 
 
Table 31: Tabuk STP capacity plan 

(‘000 m3/d) 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Wastewater Collected 
for Treatment  

126 129 133 137 140 143 147 

Current Supply  90 90 90 90 90 90 90 
Planned Added 
Capacity  

- - - 90 90 90 90 

Shortage/ Surplus - - - 43 40 37 33 

Source: NWC 

 

The population and network coverage increase in Tabuk leads to an increase of wastewater 
collected for treatment, reaching 147,000 m3/d in 2026, compared to only 90,000 m3/d of 
available treatment capacity. To address this gap, SWPC will introduce Tabuk 2 plant in 2023 
with a 90,000 m3/d treatment capacity. 
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iv. Riyadh - East Riyadh 

Riyadh City, Saudi Arabia’s capital and main financial hub has four catchment areas as seen 
in Figure 35: East Riyadh (M), North Riyadh (K), Heet (N) and Manfouha (L). The STP plant 
planned by SWPC will treat sewage inflow from East Riyadh only, which is considered in the 
capacity estimation shown in Table 30 below. 

 
Table 30: East Riyadh STP capacity plan 

 (‘000 m3/d) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Wastewater Collected 
for Treatment  

0.00 0.00 0.00 9.5 19.2 29.0 39.0 

Current Supply  - - - - - - - 

Planned Added 
Capacity  

- - - 50.0 50.0 50.0 50.0 

Shortage/ Surplus - - - 40.5 30.8 21.0 11.0 

Source: NWC 

 

The population and network coverage increase in East Riyadh leads to an increase of 
wastewater collected for treatment, reaching 38,974 m3/d in 2026. There is no available 
treatment capacity in Riyadh East, which leads to a shortage of ~38,974 m3/d by 2025. To 
address this gap, SWPC will introduce Riyadh East plant in 2023 with a 50,000 m3/d 
treatment capacity. 
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iii. Riyadh - Manfouha 

As illustrated in Figure 34 below, Riyadh City comprises four catchment areas: East Riyadh 
(M), North Riyadh (K), Heet (N) and Manfouha (L). Given the topography, the wastewater 
treatment capacity/ flow estimation is applied to only one catchment area, in this case 
Manfouha as shown in Table 29 below.  
Figure 34: Riyadh city catchment areas - Manfouha 

 

 
Source: NWC 
 
Table 29: Manfouha STP capacity plan 

(‘000 m3/d) 
 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
Wastewater Collected 
for Treatment  

1,075 1,104 1,133 1,152 1,170 1,186 1,207 

Current Supply 1,300 1,300 1,300 1,100 1,100 1,100 1,100 

Proposed Additional 
Capacity  

- - - 200 200 200 200 

Shortage/ Surplus  255 196 167 148 148 130 93 
Source: NWC 

 

The increase of the population and network coverage leads to the increase of wastewater 
collected for treatment in Manfouha, resulting in 1.21M m3/d in 2026. In terms of supply, 
Riyadh has four existing STPs (South Manfouha which will be decommissioned in 2023, North 
Manfouha, Eastern Manfouha and Al Haer) and 1 STP under construction (Manfouha phase 
4). With an available treatment capacity of 1.1M m3/d in Manfouha, a shortage of ~93,000 
m3/d is expected by 2026. Hence, SWPC is planning to cover this shortage with an STP plant, 
Al Haer 2, to come online with 200,000 m3/d in 2023. 
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ii. Madinah 
Madinah City, located in western Saudi Arabia, has only one catchment area: Madinah, as 
illustrated in Figure 33 below. Therefore, the whole city of Madinah is taken into account for 
the wastewater treatment capacity/ flow estimation, as shown in Table 28 below. 
 
Figure 33: Madinah city catchment areas 

 
Source: NWC  
 
Table 28: Madinah STP capacity plan 

(‘000 m3/d) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Wastewater Collected 
for Treatment  

470 488 591 610 629 651 674 

Current Supply  440 440 440 440 440 440 440 
Planned Added 
Capacity  

- - - 200 200 200 375 

Shortage/ Surplus  (30) (48) (151) 30 11 (11) 141 
Source: NWC 

 

The wastewater collected for treatment is expected to reach 674,000 m3/d in 2026, driven 
by the increase in population and network coverage. In terms of supply, Madinah is currently 
served by two plants with a design capacity of 240,000 m3/d and 200,000 m3/d. Madinah 3 
STP is planned to come online with a capacity of 200,000 m3/d in 2023 to cover for the 
shortage of ~141,000 m3/d that is expected by 2026. 
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2. Regional Outlook for Medium to Large ISTPs 
i. Buraydah 

Buraydah is the capital of Al-Qassim region in northcentral Saudi Arabia. Buraydah City is 
composed of two catchment areas: Buraydah and West Buraydah, as shown in Figure 32. 
Only Buraydah catchment area will be considered for the wastewater treatment capacity/ 
flow estimation, which is given in Table 27.  

 
Figure 32: Buraydah city catchment areas 

 
Source: NWC 
 
Table 27: Buraydah STP capacity plan 

(‘000 m3/d) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Wastewater Collected 
for Treatment  

90.2  92.7 95.1  99.6 104.0  108.5  113.0 

Current Supply  150.0 150.0 - - - - - 

Planned Additional 
Capacity  

- - 150.0 150.0 150.0 150.0 150.0 

Shortage/Surplus  59.8 57.3 54.9 50.4 46.0 41.5 37.0 

Source: NWC 

 

The wastewater collected for treatment is expected to grow to 113,000 m3/d in 2026. In 
terms of supply, Buraydah includes one plant to be decommissioned in 2021, called 
Buraydah First. With no available treatment capacity in Buraydah post 2021, a shortage of 
~132,000 m3/d is expected by 2030. To cover for this shortage, Buraydah 2 is planned by 
SWPC to come online with 150,000 m3/d in 2022. 
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Table 26: List of STPs needed for selected cities 

Region City Plant Capacity (m3/d) PCOD 

Qassim Buraydah Buraydah 2 150,000 2022 

Madinah Madinah Madinah 3 
200,000 in 2023 up to 375,000 in 

2026 
2023 

Riyadh Riyadh Al Haer 2 
100,000 in 2023 up to 200,000 in 

2026 
2023 

Riyadh Riyadh Riyadh East 
50,000 in 2023 up to 100,000 in 

2028 
2023 

Tabuk Tabuk Tabuk 2 90,000 2023 

Assir 
Khamis 
Mushait 

Khamis Mushait 2 
25,000 in 2023 up to 50,000 in 

2027 
2023 

Jazan Jazan Abu Arish 3 
25,000 in 2024 up to 50,000 in 

2028 
2024 

Najran Najran Najran South 
25,000 in 2024 up to 50,000 in 

2028 
2024 

Makkah Jeddah Jeddah North 1 
25,000 in 2025 up to 50,000 in 

2029 
2025 

Eastern 
Province 

Hafar Al Batin Hafar Al Batin 2 
50,000 in 2026 up to 100,000 in 

2030 
2026 

Riyadh Kharj Kharj 3 
25,000 in 2026 up to 50,000 in 

2030 
2026 
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Two types of treatment plants, according to specific selection criteria, will address this gap:  

1. Medium to large plants (total capacity of 50,000 m3/d and above) in key cities tendered 
through PPPs: These plants are economically attractive to build, finance and operate by 
the private sector 

2. Small plants (total capacity of 25,000 m3/d and less) for which optimal tendering 
approach is currently being determined:  A study was conducted in 2019 to identify 
the optimal option to tender these plants (e.g., bundle plants under one tender, 
centralize plants, other tendering options), and determine the extent to which the 
private sector can be involved in their construction, finance and operation.  This study 
concluded that a number of 147 small plants should be implemented among the 
kingdom. 

These two types of treatment plants are illustrated in Figure 31 below. 
Figure 31: Total wastewater treatment capacity 

(Million m3/d) 

 
Eleven STPs are needed to reach full sewage treatment targets in 2030 and serve large 
cities in terms of population that are amenable to private sector participation. These plants 
are identified in Table 26. In addition, small ISTPs with a capacity of 490,000 m3/d are 
planned for KSA as Group 3. 
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Figure 29: Wastewater collected for treatment and required capacity 

(Million m3/d) 

 

Current treatment capacity is around 5.6M m3/d, with 3.2M m3/d under construction or 
under tendering and 0.4M m3/d planned for decommissioning. Hence, a total of ~8.4M m3/d 
of capacity needs to be online by 2023 to achieve the set treatment targets. This is 
illustrated in Figure 30. 

These results in a 2.7M m3/d capacity gap by 2030, taking into account the 11.1M m3/d of 
total treatment capacity needed by 2030. 
Figure 30: Total wastewater treatment capacity by 2030 

(Million m3/d) 

 
Source: MEWA, NWC 
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VI. SEWAGE TREATMENT CAPACITY PLAN 

1. National Water Context Policies 

Sewage treatment underlines KSA’s commitments to accomplish some of the UN’s 
Sustainable Development Goals by meeting a number of wastewater treatment and reuse 
objectives. 

In addition, the Saudi National Water Strategy (NWS) highlights the need for  

“… Reducing the environmental footprint of the water sector, particularly in terms of 
greenhouse gas emissions, untreated sewage and impact on natural ecosystems”.  
Furthermore, national strategies and programs have set targets for:  

 Wastewater network coverage to grow from 60% in 2015 to 65% in 2020, and finally 
95-100% in 2030, 

 Treated water production via strategic partners to grow from 0% in 2015 to 100% in 
2030, 

 Treated sewage effluent reuse, which was 17% in 2015, to reach 35% in 2020 and 
70% in 2030.  

KSA population is expected to grow from 33.6M in 2018 to 40.1M in 2030 and the total 
wastewater generated is projected to grow from 7.2M m3/d in 2018 to 10.8M m3/d in 2030.  

The average population growth is forecast between 1.28% and 2.05% per year. Average 
water consumption per capita is estimated to be 250 LCD in 2030. Total Hajj and Omra 
water demand is expected to grow from ~1.1M m3/d in 2018 to ~2.1M m3/d in 2030. The 
wastewater generated is estimated at 212.5 liters per capita per day. Estimates for 
Infiltration into wastewater networks and unaccounted for inflows in coastal and inland cities 
are as follows: 

 Coastal cities: 20% in 2018 (figure is higher in some cities such as Dammam and 
Jeddah) and 10% in 2030, 

 Inland cities: 10% in 2018 and 5% in 2030. 

As for the current and forecasted sewage network coverage of total wastewater generated, 
around 50% is currently collected; a 95%-100% coverage/ wastewater collection is 
targeted in 2030. 

The planned expansion of sewage collection networks will drive the wastewater collected to 
reach 10.3M m3/d in 2030, resulting in a required treatment capacity of 11.1M m3/d after 
accounting for a 5% to 10% buffer. This capacity buffer is added to ensure proper treatment 
of unexpected increases in sewage inflow and to avoid any negative environmental impact 
related to untreated sewage. This is illustrated in Figure 29.  
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Figure 27: Asir and Jizan’s desalination supply, demand and gap 

(Million m3/d) 

 

SWPC plans to fill the water shortage beyond 2022 by tendering two plants: Shuqaiq 4 and Jazan 1. 
Shuqaiq 4 will go online in 2023 with 400,000 m3/d capacity and 50% early water in 2022, and 
Jazan 1 will go online in 2023 with 300,000 m3/d. These are shown in Table 25 below. 

 
Table 25: Southern Region IWP plants 

Supply Group Plant COD Capacity (m3/d) Early Water 

Southern 
Region 

Shuqaiq 4 2023 400,000 50% in 2022 

Jazan 1 2023 300,000 - 

Total New Capacity 700,000  

The two plants will be located in Jizan region and will serve Asir and Jizan starting 2023 by filling 
the required gap, as shown in Figure 28. 

 
Figure 28: Asir and Jizan's shortage and plants 

(Million m3/d) 
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Table 22: Asir and Jizan population 

(Million) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Jizan 1.73 1.76 1.79 1.82 1.84 1.87 1.89 

Asir 2.42 2.46 2.50 2.54 2.57 2.61 2.64 

Total 4.15 4.22 4.29 4.36 4.41 4.48 4.53 

Yearly Growth (%) 1.88 1.79 1.69 1.60 1.51 1.42 1.34 

 

Urban water demand is expected to reach 1.52M m3/d in 2026 as shown in Table 23 below.  
Table 23: Asir and Jizan urban water demand 

(Million m3/d) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Jizan 0.63 0.63 0.64 0.64 0.65 0.64 0.64 

Asir 0.87 0.88 0.89 0.89 0.90 0.92 0.88 

Total 1.50 1.51 1.53 1.53 1.55 1.56 1.52 

In terms of supply, Asir and Jizan current and under-development sources include 
groundwater and desalination, operational by 2022, as shown in Table 24. Following MEWA’s 
supply/ demand projections and the retirement plan of existing capacity, the supply mix will 
be significantly affected. 

 

 
Table 24: Asir and Jizan current and under-development sources 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As such, a shortage of 830K m3/d exists in 2020, which reduces to 406K m3/d in 2022 but 
increases to 630K m3/d in 2026. This change is due to certain plants being decommissioned 
over the planning period as shown in Figure 27 below. 

  
COD Date Out 

Capacity 
(m3/d) 

 

Ground -Current Multiple Multiple Multiple - Reduce sourcing 
based on NWS 2030 

Surface- Current Multiple Multiple Multiple - 
Kept at 50% of safe 

capacity 

Desalination – Current 

Shuqaiq 1 1989 2022 94,014  

Shuqaiq 2 2011 2031 212,000  

Farasan 2 2008 2020 9,000  

Desalination – Under 
construction 

Shuqaiq 3 2020 2047 450,000 Maintained and 
phased out based 
on plants’ life-time  Bwarj Jazan 2020 2024 150,000 

Farasan New 2020 2055 8,500  

Desalination - Planned 
Jazan 1 2023 2058 260,000  

Shuqaiq RO1 2022 2057 400,000  
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As seen in Figure 25, introducing Tabuk 1 will address the gap in Tabuk supply group. 
Figure 25: Tabuk’s shortage and plants 

(Million m3/d) 

 

 

iii. Southern Supply Group 

The Southern supply group is composed of three regions: Asir, Jizan and Najran as shown in 
Figure 26. Jizan Region is connected to Asir via the Shuqaiq-Abha water transmission 
system. However, no water transmission connection is currently available between Asir and 
Najran. Hence, Najran is considered on its own, though it is part of the Southern supply 
group. 
Figure 26: Map of Southern supply group 

 

Population in Asir and Jizan is expected to grow from 4.15M in 2020 to 4.53M in 2026, as 
shown in Table 22.  
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Table 20: Tabuk supply group current and under-development sources 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: MEWA 
Hence, a shortage of 110K m3/d is expected to occur in 2020. This shortage is expected 
to grow to 270K m3/d in 2026, as identified in Figure 24 below. 
Figure 24: Tabuk supply group. desalination supply, demand and gap 

(Million m3/d) 

 

SWPC plans to fill the water shortages beyond 2022 with Tabuk 1. As seen in Table 21, 
Tabuk 1 will go online in 2023 with 400,000 m3/d capacity and 50% early water in 2022. 
This plant will be located in the west of Tabuk region.  

Table 21: Western Region IWP plants (Tabuk Supply Group) 

Supply Group Plant COD Capacity (m3/d) Early Water 

Western Region Tabuk 1 2023 400,000 50% in 2022 

  
COD 

Date 
Out 

Capacity 
(m3/d) 

 

Ground -Current Multiple Multiple Multiple -  Reduce sourcing 
based on NWS 2030 

Desalination – 
Current 

Umluq RO 1986 2020 4,400  

Duba RO3 1989 2020 5,760  

Haql RO2 1990 2020 5,760  

Al Wajh 3 2009 2020 9,000  

Umluq 3 2009 2020 9,000  

Duba 2018 2021 5,000 
Maintained and 

phased out based on 
plants’ life-time 

Haql 2018 2021 5,000 

Al Wajh 2018 2021 5,000 

Al Wajh New 2020 2055 25,000  

Duba New 2020 2055 25,000  

Haql New 2020 2055 25,000  

Umluq 4 2020 2055 25,000  

Desalination - 
Planned 

Tabuk 1 2023 2048 400,000 
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Figure 23: Madinah's shortage and plant 

(Million m3/d) 

 

c- Tabuk: 

This section covers Tabuk region, including Ula and Khaybar cities in Madinah region. For 
simplicity, they are referred to as ”Tabuk supply group” in the remainder of this section. 
Population in Tabuk supply group is expected to grow from 1.12M in 2019 to 1.23M in 2030, 
as shown in Table 18.  
Table 18: Tabuk supply group population 

(Million) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ula and Khaybar  0.14 0.14 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

Tabuk 1.00 1.01 1.03 1.05 1.06 1.08 1.09 

Total 1.14 1.15 1.18 1.20 1.21 1.23 1.24 

Yearly Growth (%) 1.93 1.82 1.71 1.60 1.50 1.41 1.32 

Urban water demand from residents is expected to grow from 0.41M m3/d in 2020 to 0.43M 
m3/d in 2026, as shown in Table 19 below. 
Table 19: Tabuk supply group water demand 

(Million m3/d) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Ula and Khaybar 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 
Tabuk 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 
Total 0.41 0.42 0.42 0.42 0.42 0.43 0.43 
Source: MEWA 

Water sources in Tabuk supply group include groundwater and desalination. These sources 
are either currently in service or under-development, as shown in Table 20. 
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Figure 22: Madinah's desalination supply, demand and gap 

(Million m3/d) 

 
Source: MEWA 

Therefore, SWPC plans to fill the water shortage beyond 2022 by introducing Yanbu 4. 
Yanbu 4 is planned with a 2023 COD and a capacity of 450,000 m3/d, with 315,000 m3/d 
covering Madinah’s shortage, as identified in Table 17. The plant will be located in the 
Southwest of Madinah region. 
 

Table 17: Western Region IWP plants (Madinah) 

Supply Group Plant COD Capacity (m3/d) Early Water 

Western 
Region 

Yanbu 4 2023 

450,000 (70% of 
capacity 

dedicated to 
Madinah) 

- 

As seen in Figure 23, Yanbu 4 will be operational by 2023 and will serve the Madinah by 
filling the required gap. 
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b- Madinah 

Population in Madinah is expected to grow from 2.28M in 2020 to 2.49M in 2026, as shown 
in Table 14.  
Table 14: Madinah population 

(Million) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Madinah 2.28 2.32 2.36 2.39 2.42 2.46 2.49 

Yearly Growth (%) 1.93 1.82 1.71 1.60 1.50 1.41 1.32 

This translates into an urban water demand from residents of 0.84M m3/d in 2026. In 
addition, Hajj & Omra and development projects demand from direct sources (i.e., other than 
storage) is expected to grow to reach 0.63M m3/d in 2026. As such, and as seen in Table 
15, the total water demand will grow from 1.22M m3/d in 2020 to 1.47M m3/d in 2026. 

 
Table 15: Madinah water demand 

(Million m3/d) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Urban water 
demand 

0.82 0.82 0.83 0.84 0.84 0.84 0.84 

Hajj and Omra 0.21 0.23 0.25 0.26 0.27 0.29 0.30 

Dev. Projects 0.19 0.19 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 

Total 1.22 1.24 1.41 1.43 1.44 1.46 1.47 

Source: MEWA 
In terms of supply, Madinah’s current and under-development sources include groundwater 
and desalinated water that will be fully operational in 2021, as shown Table 16 below.  
 
Table 16: Madinah current and under-development sources 

Source: MEWA 

 

Taking into account the total water demand and current and under-development capacities, 
a shortage of 0.25M m3/d in 2022 will reach 0.30M m3/d by 2025. This is illustrated in Figure 
22 below. 
  

  
COD Date Out 

Capacity 
(m3/d) 

 

Ground -Current Multiple Multiple Multiple -  Reduce sourcing based on 
NWS 2030 

Desalination – 
Current 

Yanbu 1 1981 2020 100,800  
Yanbu RO 1998 2033 127,800  
Yanbu 2 1998 2032 143,808  
Bawarij 2010 2018 43,014  

Yanbu MED 2013 2032 61,371  
Yanbu 3 Phase 1 2017 2052 97,000 Maintained and phased out 

based on plants’ life-time  Portable Unit 2018 2053 30,000 
Yanbu 3 Remaining Units 2019 2052 453,000  

Desalination – Under 
tendering 

Rayis 1 (Yanbu 4) 2023 2048 480,000 
 

Under Study Yanbu RO 2 2021 2057 250,000  
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Figure 20: Makkah and Bahah's desalination supply, demand and gap 

(Million m3/d) 

 

SWPC plans to fill the water shortages in Makkah and Bahah beyond 2022 through several 
plants to be added between 2022 and 2025. These plants will be located in the Western 
Supply Group, as shown in Table 13. 
Table 13: Makkah & Bahah planned desalination plants 

Supply Group Plant COD Capacity (m3/d) Early Water 

Western 
Supply Group 

Yanbu 4 2023 

450,000 (30% of 
capacity 

dedicated to 
Makkah and 

Bahah) 

- 

Ras Mohaisan 2022 300,000 - 
Rabigh 4 2022 600,000 - 
Rabigh 5 2024 400,000 50% in 2023 
Rayis 2 2025 300,000 - 

Total New Capacity 2,050,000  

Hence, as seen in Figure 21 below, these plants will fill the required gap beyond 2022.  

 
Figure 21: Makkah and Bahah's shortage and plants 

(Million m3/d)  
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As a result, total water demand will grow from 4.15M m3/d in 2020 to 4.51M m3/d in 2026, 
as shown in Table 11 below. 
 
Table 11: Makkah and Bahah water demand 

(Million m3/d) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Bahah – Urban water demand 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 0.19 

Makkah – Urban water demand 3.25 3.29 3.31 3.34 3.36 3.34 3.30 

Total urban water demand 3.44 3.48 3.50 3.53 3.55 3.53 3.49 

Total Hajj and Omra (Makkah) 0.71 0.79 0.83 0.87 0.92 0.98 1.02 

Total water demand from 
production and storage sources 

4.15 4.27 4.33 4.40 4.47 4.51 4.51 

Source: MEWA 

Current and under-development water sources in Makkah and Bahah include groundwater 
and desalination, as shown in Table 12. These sources are expected to be operational before 
or throughout 2022. 
Table 12: Makkah and Bahah current and under-development sources 

Source: MEWA 
Taking into account the total water demand and current and under-development capacities, 
a shortage of ~1.2M m3/d in 2020 is expected to reach ~1.5M m3/d in 2026, as seen in 
Figure 20 below. 
  

  
COD Date Out 

Capacity 
(m3/d) 

 

Ground -Current Multiple 
Multipl

e 
Multiple - 

Reduce sourcing based 
on NWS 2030 

Surface- Current Multiple 
Multipl

e 
Multiple - 

Kept at 50% of safe 
capacity 

Desalination – Current 

Jeddah 4 1982 2020 221,575   
Jeddah RO1 1989 2023 56,800   
Shoaiba 1 1989 2022 223,000   

Jeddah RO2 1994 2023 56,800   
Shoaiba 2 2001 2036 455,000   

Al Qunfudah 1 2008 2020 9,000   
Al Lith 1 2009 2020 9,000   
Rabigh 2 2009 2029 18,000   
Shoaiba 3 2009 2029 880,000   

Shoaiba Exp 3.1 2009 2029 150,000   
Jeddah RO3 2013 2023 240,000  Maintained and 

phased out based on 
plants’ life-time 

Shoaiba MED 2018 2036 92,000  
Shoaiba Exp 3.2 2019 2044 250,000  

Desalination – Under 
construction 

Al Lith New 2020 2055 42,000   
Al Qunfudah New 2020 2055 75,000   

Shoaiba 4 (Jeddah RO4) 2020 2055 400,000   
Rabigh RO3 2022 2047 600,000   
Rabigh New 2021 2055 42,500   

Desalination – Under 
tendering 

Ras Mohaisen 2022 2057 600,000   
Rayis 1 (Yanbu 4) 2023 2047 480,000   

Desalination - Planned 
Shoaiba RO1 2022 2057 600,000   

Rabigh 4 2022 2047 600,000   
Rayis 2 2025 2050 200,000   



 
 

29 

 
Figure 19: Map of Western supply group 

 
Source: MEWA 

Demand in the Western Supply Group is split into three main categories: demand from 
residents (locals), demand from Hajj and Omra (overseas and local visitors) and demand from 
development projects.  

a- Makkah and Bahah 

Population in Makkah and Bahah is expected to grow from 9.51M in 2020 to 10.38M in 
2026, as shown in Table 10.  
Table 10: Makkah and Bahah population 

(Million) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Bahah 0.52 0.53 0.54 0.54 0.55 0.56 0.57 

Makkah 8.99 9.15 9.29 9.43 9.56 9.69 9.81 

Total 9.51 9.68 9.83 9.97 10.11 10.25 10.38 

Yearly Growth (%) 1.93 1.82 1.71 1.60 1.50 1.41 1.32 

In addition to population growth, urban water demand in these two areas is driven by GDP 
growth, improvement in water losses, and the impact of price (tariff) elasticity. This translates 
into an urban water demand from residents of 3.39M m3/d in 2019 increasing to 3.54M 
m3/d in 2025.  

Hajj & Omra demand from direct sources (i.e. other than storage) is expected to grow from 
0.71M m3/d in 2020 to 1.02M m3/d in 2026. This demand is driven by the number of visitors, 
which is expected to reach 4.5M for Hajj and 30M for Omra (foreign visitors) in 2030. This 
demand is also based on the assumption that each visitor consumes 250 liters per day and 
resides in Makkah for 20 days. As previously stated, 80% of total Hajj demand is served 
through the strategic reservoirs, and 30% served through desalination with 10% kept as a 
buffer. 
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Figure 18: Riyadh, Eastern Province and Qassim’s shortage and plants 

(Million m3/d) 

  

ii. Western Supply Group 

The Western supply group is composed of four regions: Tabuk, Makkah, Madinah and Bahah, 
as illustrated in Figure 19 below. From a water supply perspective, these four regions are 
served by three supply systems: 

 Makkah and Bahah, which are inter-connected and hence can both be served by the 
same plants; namely, Rabigh 4 and Rabigh 5 

 Madinah has an independent supply system. Madinah and Makkah is considered 
separately despite the fact that Yanbu 4 is planned to serve both regions through two 
planned independent transmission lines. 

 Tabuk Water Transmission System is currently not connected to other regions. 
However, given the topographic nature of the northwestern area, Tabuk 1 will serve 
the Tabuk region and Madinah’s cities of Ula & Khaybar. 
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Figure 17: Riyadh, Eastern Region and Qassim's desalination supply, demand and gap 

(Million m3/d) 

 
Source: MEWA 
 
SWPC plans to fill the water shortages beyond 2022 through five plants: Ras Al Khair 2, 
Ras Al Khair 3, Jubail 3 (A&B), Jubail 4 and Al Hasa plants. These plants are shown in Table 
9 below.  

Table 9: East supply group IWP plans 

Supply Group Plant COD Capacity (m3/d) Early Water 

Eastern 
Region 

Jubail 3 (A&B) 2022 1,200,000  - 

Jubail 6 (Al Hasa) 2022 300,000 - 

Ras Al Khair 2 2023 600,000 17% in 2022 

Ras Al Khair 3 2023 400,000 - 

Jubail 4 2025 300,000 - 

Total New Capacity 2,800,000  

These plants are expected to be operational by 2025 and will be located in Eastern Province, 
serving Riyadh, Eastern Province and Qassim as shown in Figure 18.  
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Table 8: Riyadh, Eastern Province and Qassim current and under-development sources 

  
COD Date Out 

Capacity 

(m
3
/day) 

 

Ground Current Multiple Multiple Multiple - Reduce sourcing based on 
NWS 2030 

Desalination – 
Current 

Jubail 1 1982 2022 137,729  
Khobar 2 1983 2022 223,000  
Jubail 2 1983 2022 947,890  

Khobar 3 2000 2035 280,000  
Jubail RO1 2000 2023 90,900  

Marafiq 2010 2030 500,000  
Ras Al Khair RO 1 2014 2049 310,656  

Ras Al Khair MSF 1 2015 2050 714,344     . 
Khafji-Solar 2018 2053 60,000 

Desalination – 
Under 

construction 

Khobar 4 (Aramco) 2020 2055 210,000  
Jubail RO2 2021 2057 400,000  

Khobar RO2 2021 2057 600,000  

Desalination – 
Under tendering 

Jubail 3A 2022 2047 600,000  
Jubail 3B 2022 2047 600,000  

Desalination - 
Planned 

Jubail 2 RO-MED 2022 2045 1,000,000  
Ras Al Khair 2 2025 2050 400,000  

Jubail 6 2022 2057 300,000  

Source: MEWA 

For all water supply presented in this section, current water sources include only those with 
an acceptable quality of water. Under-development water desalination includes all 
committed plants that are currently under construction or in the tender process. All other 
projects planned for financing from national budget (NTP-2, SWPC planned, etc.) were not 
included as part of the supply. The decommissioning date of plants is considered at 35 years 
for public sector (mainly SWCC) plants and 25 years for SWPC plants (linked to the Water 
Purchase Agreement).  

Taking into account the total urban water demand and current and under-development 
capacities, the 2020 shortage of 1.2M m3/d is expected to grow and reach 2.57M m3/d in 
2026, as shown in Figure 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintained and 
phased out based 
on plants’ life-time 
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4. Regional Outlook  

i. Eastern Supply Group 

The Eastern supply group is composed of three regions: Riyadh, Eastern Province and 
Qassim. These three regions are interconnected by water transmission lines, making it 
feasible for the regions to be served by the same set of desalination plants. 

Population in Riyadh, Qassim and Eastern Province is expected to grow from 15.59M in 2020 
to 17.01M in 2026, as shown in Table 6. 

Table 6: Riyadh, Eastern Region and Qassim populations 

(Million) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Riyadh 8.77 8.92 9.06 9.20 9.33 9.45 9.57 

Eastern Province 5.27 5.36 5.45 5.53 5.61 5.68 5.75 

Qassim 1.55 1.58 1.60 1.62 1.65 1.67 1.69 

Total 15.59 15.86 16.11 16.36 16.59 16.80 17.01 

Annual Growth (%) 1.94 1.82 1.71 1.60 1.50 1.41 1.32 

The calculation of urban water demand from the source is driven by various factors such as 
GDP growth, improvement in water network losses, and price (tariff) elasticity. As such, 
urban water demand in East supply group is expected to reach 5.75M m3/d in 2026, as 
shown in Table 7. 

 
Table 7: Riyadh, Eastern Province and Qassim urban water demand 

(Million m3/d) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Riyadh 3.17 3.20 3.23 3.26 3.29 3.27 3.25 

Eastern Province 1.90 1.92 1.94 1.95 1.97 1.95 1.93 

Qassim 0.56 0.56 0.57 0.57 0.58 0.57 0.57 

Total 5.63 5.68 5.74 5.78 5.84 5.79 5.75 

Source: MEWA 

In terms of supply, Riyadh, Qassim and Eastern Province rely on groundwater and desalinated 
water sources, either currently in service or under development, as shown in Table 8 below.  
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3. National Desalinated Water Need & Proposed Plants  

Given the identified KSA urban water demand as well as existing and committed water 
supply, an urban water shortage of 4.5M m3/d is needed to be filled via new desalination 
plants by 2026, as shown in Figure 15. 
Figure 15: KSA desalination supply, demand and gap 

(Million m3/d) 

 
Source: MEWA 

As seen in Figure 16, Saudi Arabia’s water supply can be divided into four main supply groups 
based on the interconnectivity in their water transmission systems along with the unique 
features of each group. For these reasons, each supply group is considered separately for 
the water gap analysis. 

 
Figure 16: KSA's four main supply groups 
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Figure 14: KSA total supply 

(Million m3/d) 

 
Source: MEWA 
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Figure 12: KSA ground and surface water supply 

(Million m3/d) 

 
Source: MEWA 

Desalinated water:  

Desalination plants will continue to be developed to cater for growing urban water demand 
as well as shortages resulting from reduced reliance on ground and surface water. In 2026, 
existing and committed desalinated water supply are expected to provide 9.3M m3/d, as 
illustrated in Figure 13. 
Figure 13: KSA existing and committed desalinated water supply 

(Million m3/d) 

 
Source: MEWA 

As seen in Figure 14, the total supply from the different sources of water is expected to 
reach 12M m3/d in 2022, eventually decreasing to 10.2M m3/d by 2025.  
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The supply mix will vary amongst Saudi regions depending on unique factors such as 
availability of water sources, proximity to sea, and network connectivity, as depicted in 
Figure 11 below: 

 

Figure 11: 2030 target supply sources 

 

Source: MEWA 

Ground and Surface Water 

By 2030, the use of groundwater for urban supply is expected to be restricted to Najran, 
Hail, Al Jawf, and the Northern Borders. Furthermore, sources with below standard water 
quality requirements are planned to be discontinued. For the remaining regions, 
groundwater sources are expected to be phased-out gradually by 2025. As for surface 
water, dams are expected to continue to feed urban supply, but at 50% of their safe capacity, 
starting in 2020.  

Accordingly, a gradual approach has been outlined in this plan to phase-out and reduce 
reliance on ground and surface water and transition to the 2030 target water supply mix 
shown in Figure 12.  
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Figure 9: Water stress levels in selected countries (2017) 

 

Within this context, MEWA has recently set a directive of reaching an urban water supply 
mix of 90% desalinated water and 10% ground and surface water by 2030, as shown in 
Figure 10. This directive will support the preservation of groundwater and will improve 
water quality in some parts of KSA, and increase reliability of supply. 

 

 
Figure 10: Urban water supply mix 

(Million m3/d) 

 
Source: MEWA 
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Figure 7: National urban water requirements 

(Million m3/d) 

Source: MEWA 

2. National Water Supply Context and Policies 

High reliance on non-renewable groundwater sources is another key characteristic of KSA’s 
urban water context, with non-renewable ground sources constituting around 35% of KSA’s 
water supply in 2018, as shown in Figure 8. Desalinated water accounts for about 59%. 
Extensive use of groundwater sources has contributed to the Kingdom’s high “water stress” 
level shown in Figure 9 below, calculated as the ratio of freshwater withdrawal as a 
proportion of available renewable freshwater resources. This reflects a high pressure on 
renewable water resources and a challenge for water sustainability in the Kingdom. 
Figure 8: Baseline urban water supply mix (in 2018) 
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Figure 5: Water Demand Reduction Levers 

 

Population and GDP growth are key drivers for overall water demand. KSA’s population is 
expected to grow at a yearly average growth rate of 1.5% between 2019 and 2025 as 
shown in Figure 6, while GDP is set to grow at an average of ~2.6% per year over the same 
period. Prior to any improvement in leakages, urban water requirement at source is 
estimated to be 362.5 liters per capita per day, which consists of: 

 250 Liters Capita per Day (LCD) consumption 
 62.5 LCD for network losses (25% of 250 LCD) 
 50 LCD for peak consumptions (includes network losses) (20% of 250 LCD) 

 
Figure 6: KSA population and population growth 

 
Source: MEWA 

Reduction in water losses will start in 2021 and will take losses from the current level of 
40% to 15% in 2030. As such, water demand will reach its highest level in 2024 with 14.56 
M m3/d and will decrease to 14.48 M m3 in 2026 thereafter, as illustrated in Figure 7 below. 
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V. DESALINATION CAPACITY PLAN 

1. National Water Demand Context and Policies 

KSA water demand context is characterized by its high per capita water requirement. As 
seen in Figure 4, KSA urban water demand per capita currently stands at 263 liters per day, 
which is significantly higher than most other countries. 
Figure 4: Urban water demand per capita 

(Liters/ capita/ day) 

 
Source: KSA’s National Water Strategy 

This comparatively high- water per capita requirement in KSA is driven by five key factors:  

1. Social customs and climatic considerations 

2. High losses and inefficiencies within housing units (after the meter) 

3. Limited awareness on water use efficiency, including incentives for end-users to 
conserve water 

4. Limited price signaling, including issues in metering and billing 

5. High transmission and distribution losses. 

As shown in Figure 5 below, MEWA plans to work across a number of levers with the 
objective of curbing national urban water per capita requirement and improving network 
efficiencies. These include: 

1. Reducing Unaccounted for Water (UFW) through addressing network leakages and 
unauthorized access 

2. Engaging in Demand-Side Management (DSM) through the launch of awareness 
campaigns on water use efficiency, promotion of supportive building codes, 
retrofitting, and other measures intended to reduce water demand  

3. Introducing tariff reforms and reducing consumption by capitalizing on consumers’ 
price sensitivity  
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The progress of the above projects is illustrated in Figure 3 
Figure 3: Progress on SWPC’s procurement activities 
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These targets include: 
 Achieve universal and equitable access to safe and affordable drinking water for all 
 Achieve access to adequate and equitable sanitation and hygiene for all and end open 

defecation, paying special attention to the needs of women and girls and those in 
vulnerable situations 

 Improve water quality by reducing pollution, eliminating dumping and minimizing 
release of hazardous chemicals and materials, halving the proportion of untreated 
wastewater and substantially increasing recycling and safe reuse globally 

 Substantially increase water-use efficiency across all sectors and ensure sustainable 
withdrawals and supply of freshwater to address water scarcity and substantially 
reduce the number of people suffering from water scarcity 

 Implement integrated water resources management at all levels, including through 
transboundary cooperation as appropriate 

 Protect and restore water-related ecosystems, including mountains, forests, wetlands, 
rivers, aquifers and lakes 

 Expand international cooperation and capacity-building support to developing 
countries in water- and sanitation-related activities & programs, including water 
harvesting, desalination, water efficiency, wastewater treatment, recycling & reuse 
technologies 

 Support and strengthen the participation of local communities in improving water and 
sanitation management 

Today SWPC has four operational desalination projects located in Makkah and Jazan regions, 
providing 1.49M m3/d of water and 1.75 GW of electricity. The construction of Rabigh 3 IWP 
and Shuqaiq 3 IWP is well under way in Makkah and Jazan, which will provide 1,050,000 
m3/d starting from 2021. SWPC has also progressed in the tendering and development of 
other projects, with project agreements signed for Dammam West ISTP, Jeddah Airport 2 
ISTP and Taif ISTP, and the desalination projects Yanbu 4 IWP and Jubail 3A & 3B IWP are 
under bids evaluation.  
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IV. SWPC OVERVIEW  

Established in 2003, Saudi Water Partnership Company (SWPC) is today the principal off-
taker of water production, sewage treatment and strategic water storage in KSA, and is 
responsible for tendering all related PPP projects. 

Vision: Delivering secure, affordable and sustainable water resources and services to KSA 
residents in partnership with the private sector 

Mission: To ensure adequate water production capacity, strategic water storage and 
adequate sewage treatment capacity in a competitive and transparent manner and drive 
local content development and private sector participation 

Objectives:  
Tendering of plants and projects of desalination, water purification, and sewage water 
treatment for the private sector (i.e., IWP, ISTP) 

 Tendering of water storage tanks projects 
 Tendering of projects for the construction of dams for the purpose of providing 

drinking water 
 Purchase and sale of water (desalinated, purification, treated and untreated) and 

electricity and the conclusion of the necessary agreements 
 Purchase the fuel needed to achieve its purposes 

SWPC is fully owned by the Ministry of Finance. Its Board of Directors is chaired by H.E. the 
Minister of Environment, Water and Agriculture, and includes representatives of each of 
the Ministry of Finance, the National Center for Privatization, the Ministry of Environment 
Water and Agriculture, as well as a representative from the private sector.  

SWPC’s value proposition to private sector investors comprises six elements: 

Guarantee sale of water through off-take agreements 

Provide a clear set of rights and obligations 

Offer logistics and infrastructure support in securing land, fuel, electricity, feedstock, 
interconnection and other support infrastructure 

Ensure a transparent and competitive bidding process  

Facilitate dialogues with related regulatory authorities to secure government 
approvals, licenses and permits required to undertake its procurement activities 

Provide sovereign guarantees through the Ministry of Finance, where appropriate 

Within the limits of its mandate, SWPC is committed to support the Kingdom in achieving its 
international and national commitments in relation to the water sector. Saudi Arabia is one 
out of UN’s 193-member states to commit to achieve the 17 set Sustainable Development 
Goals (SDG) and their corresponding 169 targets. In particular, Saudi Arabia committed to 
SDG #6 “clean water and sanitation” which sets a list of targets to ensure availability and 
sustainable management of water and sanitation for all of its citizens.  
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Taking into consideration the above required capacities and timelines, SWPC plans to issue 
the following tenders: 

  Appoint Advisors EOI RfQ RfP 

IWP 

Jubail 3B √ √ √ Q1 2020 
Rabigh 4 Q1 2020 Q2 2020 Q2 2020 Q2 2020 
Jubail 6 (Al Hassa) Q1 2020 Q4 2020 Q4 2020 Q1 2021 
Jazan 1 Q1 2020 Q4 2021 Q4 2021 Q1 2022 
Ras Mohaisan Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q3 2020 
Shuqaiq 4 Q4 2021 Q1 2023 Q1 2023 Q2 2023 
Ras Al Khair 2 Q4 2021 Q2 2022 Q2 2022 Q2 2022 
Ras Al Khair 3 Q4 2021 Q3 2022 Q3 2022 Q4 2022 
Tabuk 1 Q1 2020 Q1 2021 Q1 2021 Q1 2021 
Rabigh 5 Q1 2023 Q2 2023 Q2 2023 Q3 2023 
Jubail 4 Q1 2023 Q4 2023 Q4 2023 Q1 2024 
Rayis 2 Q1 2023 Q2 2024 Q3 2024 Q3 2024 

ISTP 

Buraidah 2 √ Q1 2020 Q1 2020 Q1 2020 
Tabuk 2 √ Q1 2020 Q1 2020 Q1 2020 
Madinah 3 √ Q2 2020 Q2 2020 Q2 2020 
Al Haer Q1 2020 Q1 2021 Q1 2021 Q2 2021 
Riyadh East Q1 2020 Q1 2021 Q1 2021 Q2 2021 
Khamis Mushait Q1 2020 Q1 2022 Q1 2022 Q1 2022 
South Najran Q1 2020 Q1 2022 Q1 2022 Q1 2022 
Abu Arish 3 Q1 2020 Q1 2022 Q1 2022 Q1 2022 
North Jeddah 1 Q1 2020 Q1 2022 Q1 2022 Q1 2022 
Hafar Al Batin 2 Q3 2023 Q1 2024 Q1 2024 Q1 2024 

Kharj 3 Q3 2023 Q1 2024 Q1 2024 Q1 2024 

Small 
STP 

Jazan Cluster Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q3 2020 
Western Cluster Q1 2020 Q2 2021 Q2 2021 Q2 2021 
Central Cluster Q1 2020 Q1 2022 Q1 2022 Q2 2022 
Northern Cluster Q1 2020 Q4 2022 Q1 2023 Q1 2023 
Northwestern Cluster Q1 2020 Q2 2023 Q2 2023 Q2 2023 
Southern Cluster Q1 2020 Q4 2024 Q1 2025 Q1 2025 
Eastern Cluster Q1 2020 Q1 2025 Q1 2025 Q2 2025 

ISWR 

Makkah 1 (Moghammas) √ Q3 2020 Q3 2020 Q3 2020 
Makkah 2 (N & S Jeddah) √ Q3 2021 Q3 2021 Q3 2021 
Makkah 3 (Jmoom, Taif) √ Q3 2022 Q3 2022 Q3 2022 
Eastern Province Q4 2022 Q2 2023 Q2 2023 Q2 2023 
Madinah Q4 2022 Q2 2024 Q2 2024 Q2 2024 
Qassim Cities Q4 2024 Q2 2025 Q2 2025 Q2 2025 
Riyadh Q4 2024 Q2 2025 Q2 2025 Q2 2025 
Tabuk Q4 2024 Q2 2026 Q2 2026 Q2 2026 
Jazan Cities Q4 2024 Q2 2026 Q2 2026 Q2 2026 

IWTP 

Yanbu – Rayis - Rabigh √ Q2 2020 Q2 2020 Q3 2020 
Riyadh - Qassim √ Q4 2020 Q4 2020 Q2 2021 
Ras Mohaisen-Baha-Makkah √ Q4 2021 Q1 2022 Q1 2022 
Jubail - Nuayriah - Buraydah √ Q4 2022 Q4 2022 Q1 2023 
Rabigh - Jeddah Q3 2022 Q1 2023 Q2 2023 Q2 2023 
Tabuk - Ula Q3 2022 Q2 2023 Q3 2023 Q3 2023 
Jazan Q3 2022 Q1 2024 Q1 2024 Q2 2024 
Ras Alkhair - Khafji - Hafr AlBatin Q3 2022 Q4 2024 Q4 2024 Q1 2025 

     
√ = 
Completed 

The procurement options for strategic reservoirs are under consideration by SWPC and may involve 
isolated tanks or tank farms, or strategic reservoirs bundled with IWPs or a combination of both. 
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Strategic Reservoirs 
KSA water policies, in particular the National Water Strategy, recognizes strategic storage as a means 
for strengthening sector resilience and mitigating key water production and distribution risks and to 
deal with emergencies. To that end, sector policies set a strategic storage target for 2022 equivalent 
to 3 days of municipal water demand. With municipal water demand expected to reach 14.3 M m3/d 
in 2022 at the Kingdom level, the strategic storage capacity required in 2022 amounts to 40.1M m3. 

In addition to their emergency role, strategic water storages will also be used for peak load 
management of Hajj water demand, which takes places in a span of approximately 20 days in Makkah 
and 40 days in Madinah, resulting in a considerable short-term peak demand water. Serving Hajj water 
demand entirely through desalination plants results in significant idle capacity during the off-Hajj 
season. Instead, sector policy opts for serving 80% of Hajj peak demand through strategic reservoirs, 
and an equivalent of 30% through desalination plants, 10% of which is kept as a buffer. With Hajj 
water demand expected to reach 1.1M m3/d in 2022, a corresponding strategic storage capacity of 
21.5M m3 is required.  

In total, the storage capacity required for strategic and peak Hajj demand amounts to 61.6M m3 in 
2022. Of that, 12.0M m3 of strategic storage capacity exists today, with 7.1M m3 in construction and 
expected to be available by 2022. As such, a gap of 42.5M m3 in water storage capacity exists and is 
needed be filled by 2022. To meet this requirement, strategic reservoirs need to be designed for 
each major city in order to ensure proximity to users and reduce transmission risks and costs.  

Of this required capacity, large-scale strategic reservoirs in selected areas are prioritized for 
tendering by SWPC as shown in Table 5 below: 
Table 5: SWPC strategic reservoirs capacity plan 

Region Capacity required by 2022 (M m3/d) 

Makkah Cities 17.00  
Madinah 6.44 
Eastern Province Cities 4.90 
Riyadh 2.87 
Qassim Cities 1.01 
Tabuk 0.74 
Jazan Cities 0.61 
Total Capacity (m3) 33.57 
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Table 3: SWPC STP capacity plan 

Plant 
Initial 
COD 

Initial 
Capacity 

(m3/d) 

Expansion 
COD 

Capacity After 
Expansion (m3/d) 

Buraydah 2 2022 150,000 - 150,000 
Madinah 3 2023 200,000 2027 375,000 
Al Haer 2 2023 200,000 - 200,000 
Tabuk 2 2023 90,000 - 90,000 
Khamis Mushait 2 2023 25,000 2027 50,000 
Riyadh East 2023 50,000 2028 100,000 
Abu Arish 3 2025 25,000 2028 50,000 
South Najran  2024 25,000 2028 50,000 
North Jeddah 1 2025 25,000 2029 50,000 
Hafar Al Batin 2 2026 50,000 2030 75,000 
Al Kharj 3 2026 25,000 2030 50,000 

Total capacity (m3/d) 1,240,000 

The above plants will be added to the SWPC’s under tendering STPs listed in Table 4 below. 

Table 4: SWPC under tendering STP plants 

Plant Initial COD 
Initial Capacity 
(m3/d) 

Expansion COD* 
Capacity After 
Expansion (m3/d) 

Jeddah Airport 2 2021 300,000 2028 500,000 
Dammam West 2022 200,000 2029 350,000 
North Taif 2022 100,000 2031 270,000 
Total capacity (m3/d) 1,120,000 

*To be confirmed based on demand growth 

As shown in Figure 2 below, SWPC sewage treatment plants portfolio is expected to reach 
1.3M m3/d in 2025. This portfolio is based on the assumption that the expansion capacity is 
required for all plants, though the initial COD is when the initial capacity is expected to be 
operational. 
Figure 2: SWPC STP portfolio growth 
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Figure 1: SWPC desalination plants portfolio growth 

(‘000 m3/d)  

 
Sewage Treatment Plants 

KSA is committed to meet a number of wastewater treatment and reuse objectives and 
targets as part of its vision 2030 plan. The main goals are to: increase network coverage in 
the Kingdom; boost the collected wastewater, which reduces environmental impact of 
sewage water; and increase the availability of sewage treatment plants (STPs) throughout 
the Kingdom. Currently, KSA has 60% of wastewater network coverage and is aiming to 
reach 95%-100% by 2030. With this increase of network coverage, the collected 
wastewater is estimated to grow to 10.8M m3/d in 2030, resulting in a required capacity of 
11.1M m3/d (the additional capacity is kept as a buffer to counter for any unexpected 
increase in sewage inflow). As for STP supply, ~8.4M m3/d of total capacity will be online by 
2023. Hence, a shortage of 2.7M m3/d is estimated by 2030, spread out across the 
Kingdom’s 13 regions.  

SWPC plans to address this gap by proposing new plants, with a primary focus on large plants 
that would not only benefit from economies of scale but also be attractive to the private 
sector due to their large transaction size, which makes them feasible for project financing. 
SWPC has identified a list of proposed STP plants as detailed in Table 3. 

SWPC has also commissioned a study to prepare a pre-feasibility study of privatizing small-
scale STPs throughout the Kingdom.  These are STPs that range in size from 1,000 m3 per 
day to 25,000 m3 per day.  This study was conducted in 2019 to identify the optimal option 
to tender these plants (e.g., bundle plants under one tender, centralize plants, other 
tendering options), and determine the extent to which the private sector can be involved in 
their construction, finance and operation.  This study concluded that a number of 147 small 
plants should be implemented among the kingdom. 
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Table 1: SWPC desalination capacity plan 

Supply Group Plant COD Capacity (m3/d) Early Water 

Eastern  
(Riyadh ,  
Qassim and  
Eastern Region) 

Jubail 3A 2022 600,000 - 

Jubail 3B 2023 600,000  - 

Jubail 6  2023 300,000 50% 

Ras Al Khair 2 2023 600,000  17% 

Ras Al Khair 3 2023 400,000 50% 

Jubail 4 2025 300,000 - 

Western  
(Makkah,  
Madinah,  
Baha and  
Tabuk) 

Ras Mohaisan 2022 300,000 - 

Rabigh 4 2022 600,000 - 

Tabuk 1 2023 400,000 50% 

Rabigh 5 2024 400,000 50% 

Rayis 2 2025 300,000 - 

Southern  
(Jazan and Asir) 

Shuqaiq 4 2023 400,000 50% 

Jazan 1 2023 300,000 - 

Total capacity (m3/d) 5,500,000  - 

The above plants will be added to SWPC’s operational, under construction, and under 
tendering desalination plants, listed in Table 2. 

 
Table 2: SWPC operational, under construction and under tendering desalination plants 

Supply Group Plant COD Capacity (m3/d) Early Water 

Western  
(Makkah,  
Madinah,  
Baha and  
Tabuk) 

Shuaibah 3 2010 880,000 - 
Shuaibah 3 Exp. 1 2009 150,000 - 
Shuaibah 3 Exp. 2 2019 250,000 - 
Rabigh 3 2021 600,000 - 
Yanbu 4 (Rayis 1) 2023 450,000  - 

Southern  
(Jazan and Asir) 

Shuqaiq 2 2011 212,000 - 
Shuqaiq 3 2021 450,000 - 

Total capacity (m3/d) 2,992,000 - 
 

SWPC desalination plants portfolio will witness a growth from the current 1.5M m3/d to 8.5M 
m3/d in 2025 as shown in Figure 1 below. 
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III. EXECUTIVE SUMMARY  

Desalination Plants 

Within this context, the Ministry of Environment, Water, and Agriculture (MEWA) set a number 
of policies and plans with the objective of curbing the national urban water per capita 
requirement. These include reducing water network losses and engaging in demand-side 
management efforts such as promoting the use of water-efficient appliances and introducing 
tariff reforms. As a result, total urban demand is expected to increase to 14.5M m3/d by 
2026, and then to decrease to 14.2M m3/d in 2030.  

As for reducing reliance on non-renewable ground sources, MEWA has recently set the 
directive of providing 90% of national urban supply by desalinated water. By 2030, only four 
regions; namely, Najran, Hail, Al Jawf, and Northern Borders, will continue relying on 
groundwater, while the remaining nine regions will rely on desalinated and surface water. A 
gradual approach has been outlined to phase-out and reduce reliance on ground and surface 
water in the nine concerned regions. In total, existing, under construction and under 
tendering water sources are expected to supply 10.1M m3/d in 2025 and 8.4M m3/d in 
2030.  

As such, and given MEWA’s supply/ demand policies, a gap of 4.5M m3/d is estimated in 
2026 at the national level. Out of this national water gap, a 4.1M m3/d gap exists in the nine 
regions that are expected to be served through newly constructed desalination plants. The 
current plan calls for SWPC to cover this gap through 11 new desalination plants as listed in 
Table 1 below.  Some of these plants are targeted to provide water prior to COD, and is 
referred to as “Early Water”.  The % reference shown in the last column is in regards to plant 
capacity. 
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II. GLOSSARY  

COD Commercial Operations Date 
DSM Demand-Side Management 
EOI Expression of Interest 
EPC Engineering, Procurement and Construction 
GDP Gross Domestic Product 
GW Gigawatt 
HE His Excellency 
ISTP Independent Sewage Treatment Plant 
ISWR Independent Strategic Water Reservoir 
IWP Independent Water Plant 
IWPP Independent Water and Power Plant 
IWTP 
K 

Independent Water Transmission Project 
Thousands 

K m3/d Thousand cubic meter(s) per day 
Kingdom Kingdom of Saudi Arabia 
Km Kilometer(s) 
KSA Kingdom of Saudi Arabia 
LCD Liters per Capita per Day 
M Million 
m3 Cubic meter(s) 
m3/d Cubic meter(s) per day 
M m3/d Million cubic meter(s) per day 
MEWA Ministry of Environment, Water and Agriculture 
MW Megawatt 
NCP National Center for Privatization 
NTP National Transformation Program 
NWC National Water Company 
NWS National Water Strategy 
PPP Public-Private Partnership 
RfP Request for Proposal 
RfQ Request for Qualification 
RO Reverse Osmosis (desalination technology) 
SDG Sustainable Development Goals 
SR Strategic Reservoir 
STP Sewage Treatment Plant 
SWCC 
SWPC 

Saline Water Conversion Corporation 
Saudi Water Partnership Company 

TBD To Be Determined 
UC Under Construction 
UFW Unaccounted for Water 
UN United Nations 
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I. SWPC SEVEN YEAR STATEMENT  

This statement provides a 7-year outlook for KSA’s Saudi Water Partnership Company 
(SWPC) planned projects along three water asset classes: (1) Desalination plants, (2) Sewage 
Treatment Plants, (3) Strategic Reservoirs and (4) Transmission Lines. This is the second 
published issue of the 7-year outlook and covers the planning period of 2020 to 2026, 
inclusive, with particular emphasis on 2020 and 2021. SWPC plans to provide annual 
updates of this statement. 

The development of this statement builds on a number of water policies notably the National 
Water Strategy 2030 and MEWA’s latest long-term supply demand forecast. As such, this 
statement is in line with the new vision or strategic direction for the water sector in KSA by 
translating existing policies and strategies into an actionable asset procurement plan. The 
overarching intent of this plan is to bridge any gaps in the water production, strategic 
storage, and treatment capacities by analyzing supply and demand over the next 7 years, 
and planning for projects accordingly.  

As such, the 7-year statement provides a guidance to concerned private sector players on 
the projects that are expected to be tendered by SWPC. It also provides the public with a 
timeline for the realization of key service delivery milestones. 
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