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 مليار لاير .. السعود: 433االستثمارات الحالية 

 تتبنى سياسة استعادة المياه المهدرة من الشبكات« المياه والكهرباء»

 محمد العبد هللا )الدمام( 

أكد وكيل وزارة المياه و الكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد بن إبراهيم السعود وجود سياسة لدى الوزارة 

الستعادة المياه المهدرة من الشبكات على مستوى المملكة، مبينا وجود بند يختص بمتابعة استعادة هذه المياه، 

رب، مشيرا إلى أن المياه المتسربة من الشبكات تعتبر األرخص، مقدرا حجم المياه المهدرة وإيقاف استمرار التس

 في المئة. 02في الشبكات بنحو 

أمس في محافظة  0202، في أعقاب افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر العربي الثالث للمياه «عكاظ»وقال لـ 

التقنيات االبتكارية للمياه ومياه الصرف »الخبر الذي تنظمه الجمعية العربية السعودية للبيئة المائية تحت عنوان 

ونه أداة هامة لنشر مفهوم االستدامة، مشددا على ، إن أهمية المؤتمر تأتي في ك«الصحي من أجل بيئة مستدامة

أن االبتكار يمثل جزءا من مشاكل المياه، خصوصا أن المملكة من البلدان الصحراوية التي تعاني من شح 

مصادر المياه، داعيا التعامل بطريقة حسنة في إدارة هذه المصادر من خالل االستفادة من التقنيات المستخدمة 

لمي، مضيفا أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ال تألو جهدا في توفير احتياجات المواطنين على الصعيد العا

من المياه؛ وذلك من خالل الدعم المباشر لقطاع المياه بشتى شرائحه سواء بالنسبة لمياه الصرف الصحي 

 مصادر المياه. المعالجة، أو مياه التحلية، أو المياه الجوفية، وكذلك بناء السدود، فضال عن تنمية 

وأشار إلى أن المملكة مستمرة في دعم قطاع المياه سواء من حيث اإلنتاج أو التوزيع، مقدرا حجم االستثمارات 

مليار  022مليار لاير، فيما تبلغ االستثمارات في العقد القادم بنحو  022في مشاريع المياه التي تنفذ حاليا بنحو 

 لاير في مختلف مشاريع المياه.

أن الوزارة ماضية في خططها الهادفة إلى تأهيل محطات التحلية أو محطات المعالجة، مضيفا أن عملية  وأكد

التأهيل تتم بشكل مستمر، وليست متعلقة بفترة زمنية محددة، الفتا إلى أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في عملية 

ي عملية التوطين، مشددا على أن التوطين توطين صناعة التحلية في المملكة، من خالل إشراك القطاع الخاص ف



يعتبر جزءا من استراتيجية الوزارة، ما يفرض عليها التحرك الجاد لخلق صناعة وطنية، السيما أن المملكة 

 في المئة من طاقة التحلية عالميا.  01تمثل 
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