
وزارة المياه والري 

وائل عليـان المهندس 



مقدمـــــه
 خاللمن وزارة المياه والري لتحسين أداء قطاع المياه تسعى :

العمل على تحسين استخدام كفاءة الطاقة في مرافق المياه من أجل خفض➢
طاع لق( الطاقة المستهلكة لكل متر مكعب)فاتورة استهالك الطاقة الكهربائية 

. المياه

وذلكتكنولوجيا الطاقة المتجددة إدخال ➢

المياهالتذبذب في كلفة الطاقة في قطاعات تخفيض ▪

البيئة لحماية ▪

 كسنة اساس العداد سياسة الطاقة 2014تم اعتماد سنة

كانت خطة االصالح المالي لقطاع الطاقة الكهربائية حيث:-

/ فلس133---2011/كيلوواط ساعه / فلس42التعرفة الكهربائية ➢

2020/كيلوواط ساعه 

2017-2011ارتفعت تعرفة الكهرباء لقطاع ضخ المياه خالل السنوات ➢

لمستويات عالية



من إجمالي إنتاج الكهرباء في األردن 14متطلبات الطاقة من أجل ضخ المياه حوالي ٪

45الشرب و جيجا واط ساعة لمياه1547)ساعة/جيجا واط 1592وبقدره إجمالية 

(.جيجا واط ساعة للري

استهالك الطاقة

وبشكل أساسي للمياه البلدية والصرف (مفوتر)3م/كيلوواط ساعة7,51سلطة المياه➢

الصحي 

.  ألغراض الري واالستخدامات الصناعية(مفوتر)3م/كيلوواط ساعة0,274سلطة وادي األردن ➢

(. مفوتر)3م/كيلو واط ساعة4,31القطاعات لكافةمتوسط االستهالك العام➢

 0,087سعر كلفة الطاقةمتوسط/مليون دينار 138كانت لقطاع المياهفاتورة الطاقة

كيلو واط ساعة/ دينار

 كيلو واط ساعة تقريبا/ دينار 0,189الكلفة الفعلية  .

علما )مليون دينار دفعت من قبل الحكومة307هو فاتورة الطاقة الفعلية لقطاع المياه

. (مليون دينار169أن مقدار الدعم هو 

مقدمـــــه



2025وزارة المياه والري حتى عام رؤية

بة تخفيض استهالك الطاقة الكلي في مرافق المياه بنس
15  .%

 10وزيادة حصتها إلى تكنولوجيا الطاقة المتجددةإدخال ٪
.  من إمدادات الطاقة الكلية في قطاع المياه

:علىمبنية خطة عمل تم وضع 
األولويات للمشاريع الهامة إعطاء ➢

قصيرة، . )2025و 2021و2017الى ثالث مراحل للسنوات تقسيمها ➢
(.  متوسطة وطويلة األمد

إعطاء األولوية للبرامج والمشاريع ذات الوفر األكبر مع األخذ بعين ➢
االعتبار اإلمكانيات المالية المتوفرة والتمويل في الخطط من أجل جعل

.تنفيذه ممكنا وذا جدوى إقتصادية

تطوير خطة العمل الخاصة بسياسة الطاقة على أساس قيمة الوفرتم ➢
.المتحقق لكل برنامج عمل أو مشروع



%224تعادل2016والعام2010العامبينالمياهضختعرفةزيادةنسبة1.

مليون159إلى2011للعامدينارمليون62منالكهرباءفاتورةزادت2.

2016للعامدينار

إلىالوزارةخاللمنالدعمويصلالحكومة،منمدعومةالكهرباءأسعار3.

.(دينارمليون211تعادل2016العامفيالدعمقيمة).المواطن

2010201120122013201420152016الفترة

كيلو واط /فلس

ساعة
42546676879494

28.622.215.214.58.00__%الزيادة نسبة 

االستهالك قيمة
(دينارمليون)

5362.381.4104140.2151.2159
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كفاءة الطاقة

الكهرباء



(  2016)من كلفة التشغيل والصيانه % 43تشكل كلفة الكهرباء حوالي •

جددة وعليه تم التركيز على ابراز سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المت
للسياسةوالخطة التنفيذية 

6

كفاءة الطاقة



العتماد سياسة 14/6/2015تاريخ  10081قرار مجلس الوزراء رقم 

كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 



الطاقةكفاءةسياسة 

ثل على االستهالك األمالطاقةكفاءةترتكز سياسة ➢
: للطاقة في قطاع المياه من خالل 

المياهتحسين كفاءة انظمة ➢
من مصادر الطاقة البديلةاالستفادة ➢
استرداد التكاليف تحسين ➢

بدوره والذي 

.تقليل خسائر قطاع المياهيخدم ➢



ة  وإعادة تأهيل البنية التحتيتحسين :االول المحور 
الصحيألنظمة المياه والصرف 

إعداد خطط الصيانة الوقائية والعالجية ألنظمة المياه لتحسين✓
التشغيليةكفاءتها 

جيه الموظفين المؤهلين في اعمال الصيانه الوقائية والعالتدريب ✓
.يةالمائللعمل على أنظمة التحكم المتقدمة تكنولوجيا في االنظمة 

صيانة التشغيل والفني برامج بناء القدرات الكافي إلعداد تصميم ✓
في مرافق المياه المختلفة ألداء المهام المختلفةعلى مختلف 

سات وفقا ألفضل ممار( العمال المؤهلين وغير الموهلين)المستويات 
.التشغيل والصيانة

، وبالتالي SCADAتحسين وتوسيع نطاق تغطية نظام االسكادا ✓
سين تعزيز إدارة الطلب على المياه، وتحسين استخدام المعدات وتح

.نظام إمدادات المياه

محاور السياسة



يتبع المحور االول 

خدام ذ الخطة التشغيلية ألسطول النقل في قطاع المياه للسيطرة على استيتنف✓
كفء السيارات، مما يقلل من استهالك الوقود األحفوري و يجنبنا االستخدام غير ال

.والتعسف في استعمال المركبات

ات من خالل عقود أداء الطاقة بين شركات خدمالقطاع الخاص بشكل رئيسي إشراك ✓
وهذا سوف يساعد على تخفيض . الطاقة و سلطة المياه وسلطة وادي االردن

و نتطلع إلى دور القطاع الخاص.المخاطر وضمان جودة المنتج ضمن سعر ثابت
:في 

.تحسين كفاءة الطاقة من خالل إعادة التأهيل المنهجي-

فوائد حقق ستالتي استثمار وجلب التقنيات الجديدة -.التشغيل وأعمال  الصيانة-

.مستقبلية

اهالميينبغي إعداد خطة الصحة والسالمة لضمان سالمة العاملين في قطاعات-

ام النظينبغي وضع استراتيجية أمنية وإعداد خطط لتأمين المنشآت وحماية-

.والمعداتالمياهسرقةخصوصاالتخريب من برّمتِه

محاور السياسة



نية أنظمة توليد طاقة صديقة للبيئة ومجدية إقتصاديا مبإدخال :  المحور الثاني 

مصادر الطاقة المتجددةعلى 

.  المياهالتكنولوجيا الكهروضوئية لتوفير أكبر حصة من الطاقة لقطاعتنفيذ ➢

.والتخزينحيث يمكن استخدام أنظمة صافي القياس 

ا محطات الطاقة الكهرومائية في السدود المائية والقنوات التي لديهإنشاء ➢

.اقتصاديالقدرة على إمداد الطاقة بمعدل 

ة من الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي كمصدر للطاقاالستفادة ➢

رف البيولوجي لتغطية جزء من احتياجات الطاقة في مرافق معالجة مياه الص

.الصحي

مزارع طاقة الرياح وغيرها من التكنولوجيات المتجددة مثل الطاقة تقديم ➢

.لتوفير الطاقة بأسعار اقتصادية( CSP)الشمسية المركزة 

صة االستثمارات المباشرة في مجال الطاقة المتجددة من قبل القطاع لتوفير ح➢

.2025٪ من احتياجاتها من الطاقة من أنظمة الطاقة المتجددة بحلول عام 10

محاور السياسة
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الطاقةكفاءة زيادة 

سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

األهداف

نسبةبالمياهمرافقفيالكليالطاقةستهالكإتخفيض✓

لةوالمقابالمفوترهللمياهالمستهلكهالطاقةمن15%

ونالكرباكسيدثانيانبعاثاتمنكيلوغرام(0.46)ل
Co2المفوترةالمياهمنمكعبمتركلإلنتاج.

من٪10إلىحصتهاوزيادةالمتجددةالطاقةإدخال✓

وفيرتتعادلوالتيالمياهقطاعفيالكليةالطاقةإمدادات
لكلCo2انبعاثاتمنكيلوغرام(0.31)ةيقابلكلي

.المفوترةالمياهمكعبمتر

الطاقةكفاءة زيادة 
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زيادة كفاءة الطاقة

البرنامج التنفيذي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

االلمانياالعماربنكمنالممولالمياهقطاعفيالطاقةكفاءةمشاريعKFW

68المشروعنهايةعندطاقهتوفير)واآلبارالضخلمحطات Gwh/Year)

سنويدينارمليون5للمشروعالسنويالوفر✓

.يورومليون(32)حواليالتقديريةالكلفة✓

50)بقدرةشمسيةطاقةمشروع MW)العروضمنوالريالمياهوزارةلصالح

ملكيهونقلوبناءتصميمعقدخاللمنالضليلمنطقةفيالطاقةلوزارةالمباشره

.(DBTO)وتشغيل

سنويادينارمليون4,62للمشروعالمتوقعالسنويالوفر✓

.دينارمليون(50)حواليالتقديريةالكلفة✓

بقدرةشمسيةطاقةمشروعمقترح(100MW)منوالريالمياهوزارةلصالح

قلونوبناءتصميمعقدخاللمنالشمالمنطقةفيالطاقةلوزارةالمباشرهالعروض
.(DBTO)وتشغيلملكيه

.دينارمليون(100)حواليالتقديريةالكلفة✓
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زيادة كفاءة الطاقة

لبرنامج التنفيذي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددةا

80)بقدرة/معان-الجنوبمنطقةفيالرياحطاقةمشروع MW)البرنامجخاللمن

:اآلتيوحسبالمياهقطاعمديونيةلتقليلالحكومي

المياهوسلطةالسمراكهرباءشركةبينوتشغيلصيانةاتفاقية✓

فلس65المشروعهذامنمنتجواطكيلولكلالوفر✓

سنويادينارمليون13,7للمشروعالمتوقعالسنويالوفر✓

.دينارمليون105حواليالتقديريةالمشروعالكلفة✓

يز،ماعينالزارة)مواقععدةفيالشمسيةللطاقةاالوروبياالتحادمنحةمشاريع،

(العربوادي،الزعترياالزرق،

يورومليون30حواليالتقديريةالكلفة✓

100)بقدرةشمسيةطاقةمشروعمقترح MW)البرنامجخاللمنالشمالفي

الرياحطاقةمشروعاليةوبنفسالمياهقطاعمديونيةلتقليلالحكومي

دينارمليون(100)حواليالتقديريةالكلفة
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زيادة كفاءة الطاقة

المتجددةالبرنامج التنفيذي لكفاءة الطاقة والطاقة 

(دينارمليون(50)حواليالتقديريهالكلفة)مختلفةطاقةمشاريع:

نهايةعندكهرومائيةطاقهتوليد)خوخزانالىعلنداابوخزانمنالناقلالخط✓
16المشروع Gwh/Year

عمان،جنوبالسمراالخربة/العادمةالمياهمعالجةمحطاتفيطاقةواستهالكتوليد✓
الخ.......حسانوادي،محطات

ةالحمأمنطاقهتوليد)للحمأةالسمراالخربةتنقيةمحطةفيالطمراحاديمكب➢
Gwh/Year4المشروعنهايةعند

دعنالحمأةمنطاقهتوليد)الصحيالصرفقطاعفيالمناخيالتغيرمشروع➢
Gwh/Year7المشروعنهاية

(طاقةواستهالكتوليد)السمراالخربةتوسعةأعمال➢

المضخاتكفاءةرفعواعادةالضخلوحداتالمياهشركاتبهاتقومالتيالصيانهأعمال✓
التقادممعكفائتهاتتدنىالتي

ولبالوالةمحطتيفيالطاقةاستهالككفاءةتحسينمشروع✓

كهرومائيةطاقهتوليد–الذهبتالل،طاللالملكسد/السدود✓



2025-2013متطلبات الطاقة في قطاع المياه 

 على أساس 2025احتساب القيم المتوقعة حتى عام تم:

باستخدام 2014الصادرة عن وزارة المياه والري في عام القيم -

كيلو واط 7,51إمدادات الطاقة المحددة الحالية من متطلبات 

(  مفوتر)3م/كيلوواط ساعة0,274ولسلطة المياه ( مفوتر)3م/ساعة
لسلطة 

األردن وادي 

.مستمرهافتراض أن األنماط التشغيلية الحالية على -

.مليون دينار640تكاليف الطاقه الحقيقية لكمية ضخ المياه  فقط فإن 

ع سلطة أن إستهالك سلطة وادي االردن يشكل جزًءا صغيًرا بالمقارنة مما ب
ة في مرافق المياه، سيتم التركيز بشكل رئيسي على تحسين استهالك الطاق

ردنسلطة المياه، مع الحفاظ على البيانات الموجودة لمرافق سلطة وادي األ



2025-2013متطلبات الطاقة في قطاع المياه 



ناه مرفقا معها قيم استهالك الطاقة ألنماط تزويد المياه الحالية وبعد تنفيذ كفاءة الطاقة وتدابير الطاقة المتجددة أد

.المقابلة لجميع السنوات المستهدفةCo2قيم انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون 

Operator

Baseline 

2014

2017 (MS1) 2021 (MS2) 2025 (Target)

Base 

case

Optimis

tic

Base 

case

Optimis

tic

Base 

case

Optimis

tic

Total water supply to final consumer 

(MCM)

WAJ 206 238.5 289.9 352.3

JVA 164 189.9 230.8 280.5

WAJ+JVA 370 428.3 520.6 632.8

Energy consumption per m3 billed 

(target) 0% 5.25% 7.27% 10.50% 13.60% 15.00% 20.00%

Reduction of energy consumption per 

m3 billed (kWh/m3 billed)

WAJ 7.51 7.12 6.96 6.72 6.49 6.38 6.01

JVA 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24 0.23 0.22

WAJ+JVA 4.31 4.08 4 3.86 3.72 3.66 3.45

Renewable Energy Share for specific 

power need per m3 billed 0% 2% 2% 6% 7% 10% 12%

Power demand BAU (GWh)

WAJ 1,547 1,791 2,177 2,646

JVA 45 52 63 77

WAJ+JVA 1,592 1,843 2,240 2,723

Power demand EE and RE measures 

(GWh) WAJ+JVA 1,592 1,749 1,712 2,008 1,939 2,318 2,182

Total CO2 emissions in BAU (tons/year) WAJ+JVA 1,158,973 1,341,656 1,630,792 1,982,237

Total CO2emissions after EE and RE 

measures (tons/year) WAJ+JVA 1,158,973

1,273,37

8

1,246,23

1

1,462,03

7

1,411,39

7

1,687,76

3

1,588,48

3

Total CO2 emissions Savings (tons/year) WAJ+JVA 0 68,278 95,425 168,754 219,394 294,474 393,754



 دارية لقطاع المياهالأنظمة الطاقة الشمسية للمباني إ: 1البرنامج

ان تركيب أنظمة كهروضوئية على السطح أو بالقرب من مب: اإلجراءات/ تدابير ➢

المياهإدارية لقطاع 

وزارة المياه مبنى  /المختبرات مبنى  /.المياهسلطة مبنى •

 زين العروض المباشره ،صافي القياس ،التخ)أنظمة الطاقة الشمسية : 2البرنامج

لمحطات الضخ واالبار ( 

مياه تركيب أنظمة كهروضوئية قريبه او بعيدة من مواقع ال: اإلجراءات/ تدابير ➢

الخ ....... محطات الزعتري والزاره ماعين •

البدء بتجهيز  مشروع محطة للطاقة الشمسية  لخدمة مشروع الديسي وفقا •

2018لتعليات العبور بعد االنتهاء من مشروع الممر االخضر في منتصف 

ع االستفادة من عروض االسعار الواردة لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لمشاري•

ء من المرحلة الثانية وتنفيذ مشروع كجز/ العروض المباشره للخاليا الشمسية 

مشاريع هذه المرحلة 

خطة عمل سياسة الطاقة 



 االستفادة من الطاقة الكهرومائية في قطاع المياه: 3البرنامج

ق بناء محطات الطاقة الكهرومائية في مراف: اإلجراءات/ التدابير •

المياه، 

(2015-2014)المرحله االولى والثانية /مشروع الخربه السمرا •

خوالى خزانخزان أبو علنداالخط الناقل من •

سد الملك طالل•

 االستفادة من إمكانات الوقود الحيوي في مرافق : 4البرنامج

الصرف الصحي

االستفادة من محطات معالجة مياه الصرف: اإلجراءات/ التدابير ➢

الحمأة إلنتاج الغاز الحيوي لمحطة توليد الطاقة الكهربائية

خطة عمل سياسة الطاقة 

dddddddddd.xlsx


سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة-خطة العمل 

التدخالت /البرامج/ االهدف  االجراء مقترح المؤشر الجهة المنفذة

التقدم المستهدف

جهة 

المتابعة

مالحظا

ت

تعريف 

المؤشر

2016

سنة 

االساس

201
7

2018
2019-
2025

٪ 10زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى : 1الهدف 

من إجمالي إمدادات الطاقة
حصة الطاقة المتجددة 

2025٪ بحلول عام 10
مستوى الوطني

مياه اليرموك

مياهنا

مياه العقبة

سلطة المياه

1.1

استخدام 

التكنولوجيا 

الكهروضوئية 

لتوليد الطاقة 

لعمليات المياه 

والمرافق

توفير محطات الضخ 

ومضخات اآلبار مع الطاقة 

الكهروضوئية
لة كمية الطاقة المستبد

PVب 

مياه اليرموك

مياهنا

مياه العقبة

سلطة المياه

توفير مرافق المياه 

مع الطاقة ( المباني)

الكهروضوئية

لة كمية الطاقة المستبد

PVب 

مياه اليرموك

مياهنا

مياه العقبة

سلطة المياه

تشغيل اآلبار النائية 

مع صافي  PVباستخدام 

القياس

PV  عدد اآلبار البعيدة

مع  

مياه اليرموك

مياهنا

مياه العقبة

سلطة المياه

1.2

استخدام 

تكنولوجيا 

الطاقة 

الكهرومائية 

لتوليد الطاقة 

لعمليات المياه

اجراء دراسات حول توليد 

الطاقة المائية من السدود
عدد السدود المدروسة

مياه اليرموك

مياهنا

مياه العقبة

سلطة المياه

إجراء دراسات حول توليد 

الطاقة المائية من خطوط 

نقل المياه والصرف 

الصحي الرئيسية

عدد المشاريع 

المدروسة لتوليد الطاقة

مياه اليرموك

مياهنا

مياه العقبة

سلطة المياه

تنفيذ المشاريع األكثر 

جدوى إلنتاج الطاقة المائية

كمية الطاقة المائية 

المنتجة

مياه اليرموك

مياهنا

مياه العقبة

سلطة المياه



سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة-خطة العمل 
التقدم المستهدف

التدخالت /البرنامج  / االهدف  االجراء مقترح
المؤشر

الجهة 

المنفذة

2016

سنة 

االساس

2017 2018 2019-2025
جهة 

المتابعة
مالحظات

تعريف 

المؤشر

مرافقخفض إجمالي استهالك الطاقة في : 2الهدف 

٪15المياه العامة بنسبة 
مستوى 

الوطني

مياه اليرموك

مياهنا

مياه العقبة

سلطة المياه

2.1

أستخدام الية  

الجاذبية لنقل 

وتوزيع  المياه 

والمياق العادمة 

التوسع في  استخدام أالنظمة الهدروليكه في 

شبكات المياه

مياه اليرموك

مياهنا

مياه العقبة

سلطة المياه

استخدام توزيع المياه ونقلها بواسطة الجاذبية

مياه اليرموك

مياهنا

مياه العقبة

سلطة المياه

2.2

أعادة تأهيل 

امضخات المياه 

وخطوط النقل

متابعة ساعات العمل التشغيلية لوحدات الضخ

وإجراء إعادة التأهيل الالزمة وفقا لتعليمات 

المصنع

مياه اليرموك

مياهنا

مياه العقبة

سلطة المياه

اعادة تاهيل خطوط النقل وشبكات التوزيع

مياه اليرموك

مياهنا

مياه العقبة

سلطة المياه

2.3

أعادة تأهيل 

ة المولدات الكهربائي

(ةالصيانة الوقائي)

إجراء الصيانة الدورية للمولدات الكهربائية 

مياه اليرموك

مياهنا

مياه العقبة

سلطة المياه

2.4

تنمية القدرات آتوضع برامج تدريبية لتشغيل وصيانة المنش

مياه اليرموك

مياهنا

مياه العقبة

سلطة المياه



مشاريع تم تنفيذها في قطاع المياه 
الهدف المتحقق من المشروع اسم المشروع الرقم 

الموشر 

ةالمراد تحقيق
تواريخ تنفيذ المشروع 

1
ع برنامج كفاءة الطاقة في قطا

المياه الممول من بنك االعمار 

االلماني 

السنه او / جيجاواط ساعة70توفير الطاقة بمقدار 

ل من استهالك الطاقة في سلطة المياه او ما يعاد% 5

مليون دينار سنويا  5

ة تحسين كفاء

الطاقة 

بارانتهاء التنفيذ للالسيتم 

والمضخات 2018منتصف 

2019بداية 

2
بو تنفيذ الخط الناقل من خزان ا

علندا الى خزان خو بتمويل من

الوكالة الفرنسية للتنمية 

مليون متر مكعب سنويا 30نقل 
زيادة المياه 

ذ االنتهاء من التنفيسيتم المنقولة             

2017نهاية  /  جيجاواط ساعة16توليد طاقة كهرومائية بمقدار 

السنه

توليد طاقة 

متجدده

3
تنفيذ مكب احادي الطمر في 

محطة الخربه السمرا للحمأة

توليد طاقة من الحمأة عند نهاية المشروع بقدار  

سنوات 5السنه  واط وعلى مدى / جيجاواط ساعة4

مليون دينار ممول من بنك االعمار 6,5بقيمة 

من سلطة % 10وبنسبة % 90بنسبة  KFWااللماني 

.المياه

توليد طاقة 

متجدده
2016/ التنفيذ تم

4

مشروع الخط الناقل للصرف 

الصحي من محطة رفع غرب 

الزرقاء الى محطة الخربه 

السمرا

توليد طاقة من الحمأة عند نهاية المشروع بقدار  

السنه/ جيجاواط ساعة7

توليد طاقة 

متجدده
2017نهاية / قيد التنفيذ

5
مشروع التغير المناخي في 

قطاع الصرف الصحي 

توليد طاقة من الحمأة عند نهاية المشروع بقدار  

اقة السنه  تركيب وحدات النتاج الط/ جيجاواط ساعة7

ب الكهربائية البديلة في هذه المحطات من خالل تركي

وحدات هضم الهوائية ( دايجسترز)وتشغيل أنظمة 

هرباء لتوليد الطاقة الكهربائية وربطها على شبكة الك

سنوياجيجا واط 7الوطنية باستطاعة 

توليد طاقة 

متجدده
2017/ قيد التنفيذ



مشاريع تم تنفيذها في قطاع المياه 
الهدف المتحقق من المشروع اسم المشروع الرقم 

الموشر المراد 

تحقيقة

تواريخ تنفيذ

المشروع 

6

مشروع التحسين المائي للعاصمة 

زيادة االعتماد على ) المرحلة االولى/عمان

لشبكات االنسياب الطبيعي في التزويد المائي ل

بعد االنتهاء من مشروع الديسي وانشاء 

(علنداخزانات رئيسية الستقبال المياه في ابو

ك الطاقة استقبال مياه الديسي وتحقيق وفر في استهال

1,7او ( كيلو واط ساعه 19807895)الكهربائية 

2014مليون دينار حسب تعرفة 

ة تحسين كفاء

الطاقة 
2015-2018

7
مشروع تحسين كفاءة استهالك الطاقة في

محطة لب والواله  

مضخات موفرة للطاقة لتوفير حوالي ٨تم تشغيل 

الف دينار٢٠٠مليون كيلو واط سنويا بكلفة حوالي ٢

ة تحسين كفاء

الطاقة 
2015

8
مشروع استبدال مضختين ومحرك كهربائي

في محطة زي باالضافة الى استبدال محابس

الخ .... و ردادات 

ادامة جاهزية محطة زي بطاقتها القصوى وتحقيق 

كيلو 4953788)وفر في استهالك الطاقة الكهربائية 

2014دينار حسب تعرفة 435000او ( واط ساعه 

ة تحسين كفاء

الطاقة 
2014-2015

9
ئية تغذية مبنى سلطة المياه بالطاقة الكهربا

240kwpعن طريق الطاقة الشمسية بقدرة  

تعادل 240kwpتوليد طاقة كهربائيه بمقدار 

kwh439  نسبة الوفر من معدل االستهالك السنوي=

الزمن الالزم /  الف دينار شهريا  ١٠.٥%  / 40

١٠٠=متوسط االستهالك /سنه   2السترداد الكلفة 

الف دينار شهريا   ٢٦/الف كيلو واط شهريا 

توليد طاقة 

متجدده
2015

10

ية البدء بتنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمس

ميجا واط  ٥٠الكبرى باستطاعة قدرها 
السنه   / ميجا واط ٥٠توليد طاقة كهربائيه بمقدار 

ة مليون دينار سنويا من فاتور40قيمة الوفر المتوقع 

قطاع المياه سنويا   خالل السنوات الخمس القادمة

توليد طاقة 

متجدده
2015-2015



مشاريع تم تنفيذها في قطاع المياه 
الهدف المتحقق من المشروع اسم المشروع الرقم 

الموشر المراد 

تحقيقة

تواريخ تنفيذ 

المشروع 

11
لبناء محطة لتوليدعمل دراسة جدوى اقتصاديه

كيلو واط ذروه  113الطاقة الكهروضوئية بقدرة 

لمبنى وزارة المياه والري

) تعادل (113kwp)توليد طاقة كهربائيه بمقدار 

kwh192 )   نسبة الوفر من معدل االستهالك السنوي=

الزمن الالزم /  الف دينار شهريا  %4200  / 46.8

35=متوسط االستهالك /سنه   2.6السترداد الكلفة 

االف دينار شهريا 9/الف كيلو واط شهريا 

توليد طاقة 

متجدده
2016

12

مشروع مزارع الطاقة الشمسية في منطقة األزرق

مساعدة مزارعي منطقة األزرق على التحول من ) 

الزراعة المروية الى انتاج الطاقة الكهربائية 

(بواسطة الخاليا الشمسية

.المحافظة على مصادر المياه الجوفية

المحافظة على 

مصادر المياه 

.الجوفية

2016-2018

13

البدء بتجهيز  مشروع محطة للطاقة الشمسية  

ميغا واط لخدمة مشروع 150باستطاعة قدرها 

مشروع الديسي وفقا لتعليات العبور بعد االنتهاء من

االخضرالممر 

السنه   / ميجا واط 150توليد طاقة كهربائيه بمقدار 
توليد طاقة 

متجدده
2018-2021

14

االستفادة من عروض االسعار الواردة لوزارة 

اشره الطاقة والثروة المعدنية لمشاريع العروض المب

روع المرحلة الثانية وتنفيذ مش/ للخاليا الشمسية 

وزارة المياه والري كجزء من مشاريع هذه المرحلة  

.ميجاواط50وبقدرة 

السنه   / ميجا واط 50توليد طاقة كهربائيه بمقدار 
توليد طاقة 

متجدده
2017-2020

15
انتاج الطاقة الهيدروليكية من سد الملك طالل 

بالشراكة مع القطاع الخاص
توليد طاقة كهرومائية

توليد طاقة 

متجدده
2016-2017



الهدف المتحقق من المشروع اسم المشروع الرقم 
الموشر 

ةالمراد تحقيق
تواريخ تنفيذ المشروع

16

توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الهيدروليكية

المياه الستغالل فرق االرتفاع في مواقع مختلفة مثل خط

المعالجة في مشروع اعادة االستخدام في الشمال في

.منطقة وادي العرب، خط مياه الديسي الى العقبة

توليد طاقة كهربائيه
توليد طاقة 

متجدده
2018-2020

17
مياه استغالل طاقة الغازات الحيوية الناتجة من تنقية ال

العادمة والحمأه في محطات التنقية في المملكة
توليد طاقة كهربائيه   

توليد طاقة 

متجدده
2016-2017

18
حرق الحماه الناتجة من محطات التنقية االخرى 

بالشراكة مع القطاع الخاص
توليد طاقة كهربائيه   

توليد طاقة 

متجدده
2017-2019

19
ات انتاج الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بمحط

ال مركزية في االزرق والزارة ماعين وزي والزعتري 

(بالشراكة مع القطاع الخاص)ووادي العرب 

توليد طاقة كهربائيه   
توليد طاقة 

متجدده
2016-2020

20

مجال تطوير وإستخدام مختلف التقنيات المتاحة في هذا

ات الطاقة من خالل تطوير الشراكات واإلستفادة من خبر

القطاع الخاص المحلي والخارجي تحت مظلة الشراكة 

بين القطاع العام والقطاع الخاص

توليد +برامج كفاءة الطاقة 

طاقة متجدده

ة تحسين كفاء

د تولي+الطاقة 

طاقة متجدده

2015-2025

مشاريع تم تنفيذها في قطاع المياه 



خاتمه

المياه والري وبالتعاون مع كافة قطاعات وزارة 
-:علىتعمل المياه  

ض لرفع الكفاءة وتخفيالمشاريع من حزمة تنفيذ 
ا استهالك الطاقة في قطاع المياه بم يحقق تخفيض

في االستهالك من  (% 25 )بفاتورة الطاقة بنسبة 
.2025نهاية عام 

•


