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تأسيس المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه

تم تأسيس المركز
بقرار من مجلس الوزراء رقم )336(

بتاريخ 1442/06/20 هـ الموافق 2021/02/03م

للمســـاهمه فـــي رفـــع كفـــاءة سالســـل إمـــداد الميـــاه وتعزيـــز االســـتخدام األمثـــل 
فـــي كل مـــن األغـــراض الحضريـــة والصناعيـــة والزراعية والنهوض بحلول مســــتدامة 

وذلـــك ســـعيًا فـــي تحقيـــق اإلســـتدامة المائيـــة. 
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أهــــداف
الــــحـــــمــــلة

الـــــفـــــئــــــات
المستهدفة

رفــــع الوعي لدى منسوبي الجهات الحكومية حــــول االستخدام األمثل للمياه و تقديم الحلول 	 
للحد من الهدر المائي داخل المنشـــآت وخارجها .

منسوبي القطاعات الحكومية	 

01 - حملة التوعية في الجهات الحكومية



نوع التصميم الرسالة

نوع التصميم الرسالة

بوستر

المركــز الوطنــي لكفــاءة وترشــيد الميــاه يقــوم بمبــادرات لرفــع الوعــي المائــي  لدى 
جميــع شــرائح المجتمــع عــن طريــق البرنامــج الوطنــي لترشــيد اســتهالك الميــاه 

)قطــرة( 
ســلوكيات  تقويــم  فــي  تختــص  رســائل  إيصــال  علــى  برنامــج قطــرة  يقــوم  كمــا 
ــدة، حرًصــا منــه علــى التوعيــة والترشــيد  االســتهالكات المائيــة وتقديــم حلــول مرشِّ
المائــي فــي القطــاع الحكومــي وفــــق اســتراتيجية وطنيــة طموحــة تهــدف إلــى بناء 

ــا الطبيعيــة. مســتقبل مائــي آمــن عبــر المحافظــة علــى مواردن

نوع التصميم الرسالة

بوستر

يســعى المركــز الوطنــي لكفــاءة وترشــيد الميــاه لالســتدامة المائيــة  والحفــاظ 
علــى المــوارد الطبيعيــة لــه.

يــدك معنــا لرفــع الوعــي والترشــيد فــي ســلوكيات اســتخدامات الميــاه المختلفــة 
وبتعاونــك نصــل ألهدافنــا.

أمثله من رسائلة الحملة

نوع التصميم الرسالة

) الحفاظ على الماء يبدا من تغييرالعادات البسيطة في 
غسل اليدين(.

أمثلة
  فتح الصنبور على قوة تدفق مرشدة. 1
 إقفال صنابير المياه عند فرك اليدين بالصابون.. 2

) الوضوء طهارة للبدن وللماء حق في حفظة(

وذلك عن طريق:
االقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم  والذي استخدم . 1

ُمّد واحد للوضوء والذي يعادل 625 مل من الماء 
 فتح الصنبور بتدفق مائي مرشد. 2



أمثله من رسائلة الحملة 

نوع التصميم الرسالة

نوع التصميم الرسالة

نوع التصميم الرسالة

الرسالة

رسالة االستبيان:

إجابتك على االستبيان التالي تساعدنا على قياس مدى الوعي بترشيد المياه .. 

ويجعل أهداف قطرة واقًعا نعيشه

التعريف بموقع قطره، كن شريكا في الترشيد وعلى علم 
باالستهالكات المائية .

 االستهالك داخل المنزل وخارجه. 1
 التسربات. 2
 األدوات المرشدة. 3

خلق ثقافة سفير التوعية لدى الجهة الحكومية،

 من إحدى مسؤولياتك التوعية والتوجيه في محيطك:
وذلك عن طريق أو تقول أمثلة حسب المحتوى:

تنظيف دورات المياه. 1
 غسيل األرضيات. 2
 غسيل الفناء / ري النباتات. 3
استهالكات المطابخ. 4

يرجى اإلبالغ غن أي تسربات للجهة المختصة في داخل 
المبنى ألن تسرب الماء هدل له ومن أشكاله:-

 تسربات أنابيب الشبكة الداخلية. 1
 التسربات الداخلية لصناديق الطرد ) المراحيض (. 2
 تسربات صنابير المياه. 3



ملخص حملة التوعية في الجهات الحكومية

مدى تفاعل الجهات

ملخص الحملة

الرسائل

مستقبلي البريد
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35 الرسائلالشاشات

مستقبلي البريد

9
1,900
16 الشاشات

الرسائل

مستقبلي البريد

6
17,000
1 الرسائلالشاشات

مستقبلي البريد

8
1,176
15 مـسـتقــبــلي البريدالشاشات

13المشاركين       جامعة و       إدارات تعليم
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مستقبلي البريد
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مستقبلي البريد

مستقبلي البريد

8

9
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6
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الشاشات

الشاشات

86 عدد الشاشات 99660  بريد اإللكتروني لـمـنسـوبي الجهـات الحكومية
وسائل مختلفة لعرض الرسائل

المطبوعاتالبريد اإللكترونيشاشات التوقفخدماتييأمرالشاشات الداخلية البنرات 7
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أمثلة على مشاركة الجهات في الحملة



02 - حملة التعريف باألدوات المرشدة

أهــــداف
الــــحـــــمــــلة

الـــــفـــــئــــــات
المستهدفة

ــدة.	  رفـع الـوعـي بالـتـرشيـد في استهالك المياه وذلك من خالل األدوات الـمـرشـّ

تعريف المستهلك باألدوات الـمــرّشــدة التـــي يمكـــن استخـــدامهــا في المنــزل.	 

تعريف المستهلك بدور الجهة المسؤولة عن المواصفات الخاصة بأدوات الترشيد.	 

المستهلكين والمصنعين والمشرعين واالفراد واإلعالم.	 



02 - حملة التعريف باألدوات المرشدة

التعريف ببطاقة ترشيد االستهالك

22/11/2021

التعريـــف بطريقة التحقق من األدوات 
المرّشدة  الصحية 

23/11/2021

التوعية باألدوات المرّشـــدة وأثرها في 
االستهالك

24/11/2021

مخرجات الحملة

https://twitter.com/Qatrahksa/status/1462692331891703816?s=20&t=OXwGNm5Clh_-cqHAOAxlfA
https://twitter.com/Qatrahksa/status/1463417102459568129?s=20&t=OXwGNm5Clh_-cqHAOAxlfA
https://twitter.com/Qatrahksa/status/1463054716858863618?s=20&t=OXwGNm5Clh_-cqHAOAxlfA
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03 - حملة توعية الجيل الناشئ

أهــــداف
الــــحـــــمــــلة

الـــــفـــــئــــــات
المستهدفة

رفع وعي الجمهور المستهدف بأهمية ترشيد استهالك المياه والمحافظة عليها	 

الفئة العمرية أقل من 16 سنة )بالمرحلة االبتدائية والمتوسطة( 	 



الفيديو األول
ترشيد المياه في المسابح

07/12/2021

الفيديو الثاني
الترشيد اثناء غسيل المالبس

14/12/2021

الفيديو الثالث
الحفاظ على الماء داخل المنزل وخارحه

21/12/2021

الفيديو الرابع
أدوات الترشيد
28/12/2021

الفيديو الخامس
نصائح لترشيد المياه

04/01/2022

مخرجات الحملة

03 - حملة توعية الجيل الناشئ

https://twitter.com/Qatrahksa/status/1468233849377202176?s=20&t=OXwGNm5Clh_-cqHAOAxlfA
https://twitter.com/Qatrahksa/status/1473322378327379969?s=20&t=OXwGNm5Clh_-cqHAOAxlfA
https://twitter.com/Qatrahksa/status/1475859089833955332?s=20&t=OXwGNm5Clh_-cqHAOAxlfA
https://twitter.com/Qatrahksa/status/1478395802233950208?s=20&t=OXwGNm5Clh_-cqHAOAxlfA
https://twitter.com/Qatrahksa/status/1470785661867376645?s=20&t=OXwGNm5Clh_-cqHAOAxlfA


اهم أرقام الحملة

4,9M
عدد المشاهدات

7,1M
معدل الوصول



جائــزة مائــي هــي إحــدى مبــادرات المركــز الوطني لكفاءة وترشــيد المياه “مائي” وتســعى إلى تحقيق االســتدامة 
المائيــة عــن طريــق المشــاركة والتفاعــل البتــكار الحلــول والمبــادرات الوطنيــة وتبــادل األفــكار وتطويــر السياســات 

المســتقبلية، ونشــر الوعي لتأمين المســتقبل المائي المســتدام واألمن للجميع.

تشـــجيع وتحفيـــز البحـــوث واالبتكارات 03
المتعلقة باالســـتخدام األمثـــل للمياه 

المعالجة. تحفيـــز القطاع الخـــاص واألفراد  على دعـــم وابتكار 01
)ترشـــيد  تشـــمل:  والتـــي  المجتمعيـــة،  المبـــادرات 

رفع الكفاءة في مجال 02اســـتهالك واســـتدامة الميـــاه(.
اإلنتاج والتوزيع.

تشجيع وتحفيز البحوث 05
واالبتكارات المتعلقة 
بكفاءة وترشيد المياه. المساهمة في تحقيق مبادرة ولي العهد األمير 04

المســـاهمة في تحقيق رؤية المملكة 06محمد بن سلمان #السعودية_الخضراء.
متوســـط  بخفـــض   2030 المائيـــة 

االســـتهالك.

والفائـــزة 07 المتميـــزة  المنشـــآت  وتشـــجيع  تكريـــم 
بالجائـــزة وإبرازها كقدوة حســـنة للمجتمع لخلق جو 

إيجابـــي للمنافســـة نحـــو التميز.

الفئات المستهدفة:
المستهلكين والمصنعين والمشرعين واالفراد واإلعالم.

04 - جائزة مائي



تحسين الممارسة
من خالل تقديم حلول تحث على تحسين سلوكيات الفئات المستهدفة في التعامل مع قضية ترشيد المياه.

البحث العلمي واالبتكار
من خالل األبحاث والدراسات واللوائح والقوانين المساندة وتشجيع براءات االختراع المناسبة. 

رفع الكفاءة
حلول ابتكارية حول األدوات والتقنيات األكثر كفاءة  لمواجهة التحديات التي تواجه  سلسلة إمداد المياه في المملكة العربية السعودية.

من محاور الجائزة



مستهدفات المركز المستقبلية

تحليل الفجوة في
الوعي المائي تحديد الفئة

المستهدفة

تطوير المحتوى
المناسب

تحديد وسيلة
التواصل المناسبة

تنفيذ المبادرة

قياس األثر

الـــتــحــسـيــن
الــمــســتــمــر
واالستدامة

التوعوية

يســـتهدف المركز بشـــكل مســـتمر المســـاهمة 
كفـــاءة  رفـــع  يخـــص  فيمـــا  التغييـــر  إدارة  فـــي 
وترشـــيد اســـتهالك الميـــاه وذلـــك مـــن خـــالل 
تطويـــر الرســـائل التوعويـــة بمنهجيـــة ومعاييـــر 

محـــددة



المقدمة
الفهرس

تقرير  إنجازات إدارة التوعية والمنصات اإلعالمية

19


