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  مقدمة 
  

مها لتصبح صورة القد تطور مفهوم الموازنات التخطيطية من مجرد قائمة بالموارد المستقبلية وطرق استخد

من إيرادات ومصادر دخل أخرى   هلي واالقتصادي لتوضح بالتفصيل ما يجب تحقيقمن صور التخطيط الما

آبير  في مجال التخطيط  والرقابة  لتغطية النفقات خالل فترة زمنية محددة فضال عن أن للموازنة دور

يجب أن وحتى تحقق الموازنة قدرا ملموسا من التوازن فإنه . والتنسيق بين اإلدارات المختلفة داخل الشرآة 

ترآز على أهمية مشارآة المستويات اإلدارية المختلفة من مختلف اإلدارات في إعداد الموازنات ومتابعة 

  .تنفيذها بهدف الوصول إلى نتائج مشترآة

يهدف الكتاب المعروض إلى وضع دليل عمل لقواعد وأسس إعداد الموازنات التخطيطية في شرآات مياه 

موازنات  إعداد أسسآذلك إلى ذلك وآلما دعت الحاجة  إليهجوع الشرب والصرف الصحي يمكن الر

جل توفير االحتياجات الالزمة لهذه المرافق الهامة لتوفير الخدمة بالكفاءة المطلوبة أالتشغيل و الصيانة من 

لسداد احتياجات المستهلكين والعمل في ذات الوقت على ترشيد اإلنفاق وتعظيم اإليرادات وصوال إلى 

  .ن المالي لهذه الشرآاتالتواز

ويتناول هذه الكتاب مفهوم الموازنات التخطيطية وتعريفها والهدف من إعدادها والوظائف المختلفة 

للموازنات التخطيطية ومزاياها ومعوقاتها فضال عن الفرق بين الموازنة والمرآز المالي آما يتطرق هذا 

وات إعدادها وآذلك العوامل األساسية التي تتحكم في الكتاب إلى أنواع الموازنات  التخطيطية وقواعد وخط

هذا اإلعداد ويتطرق أيضا إلى التقسيمات المختلفة للموازنة وقواعد وأسس إعدادها ثم القوائم المالية 

  .تي تساعد في إعداد هذه الموازناتوالحسابات التحليلية وآذلك مجموعة من النماذج ال

ضرورة  إلى الصحيبالشرآة القابضة لمياه الشرب والصرف  دارييتطلع القطاع المالي والتجاري واإلو

 إليها إضافتهاتوجيهات قد ترى هذه الشرآة  أوما قد يستجد من تعليمات  إلى باإلضافةااللتزام بهذه القواعد 

  ة مالية فترآل  فيلهذه الموازنات  اإلعداداقتصادية مع بداية  أووفقا لما قد يستجد من ظروف اجتماعية 
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  الموازنات التخطيطية: الباب األول
 ةالموازن: الفصل األول

  

  :ف الموازنةتعري

في تحقيقها مستقبًال  شرآةترجمة مالية وآمية ونقدية لألهداف التي ترغب ال"يمكن تعريف الموازنة بأنها 
عمليات بحيث تضمن تحقيق جميع ال الشرآةوبرامج فهي تعد تعبير رقمي عن خطط ". مقبلة ة ماليةخالل فتر

تقديم الخدمات بجودة مرتفعة وتحقيق آمية اإلنتاج المناسبة وأخيرًا رفع الكفاية و. والنتائج المتوقعة مستقبًال
  .اإلنتاجية

  

  :معتمد من اإلدارة موضحا به تفصيلي تقديريبأنها بيان  لموازنةآخر لف يتعر

  .اإليرادات المتوقعة .١

 .مالية قادمة لفترةالمصروفات والنفقات المنتظر إنفاقها  .٢

  مالية مقبلة لتحقيق أهداف محددة  فترةلخطة الشرآة عن  الماليأو أنها البرنامج 
 

  أسباب إعداد الموازنة

 .لكافة األنشطة الدوريالتخطيط  .١
 .رفع الكفاءة التعاونية بين األفراد .٢
  .تحليل وعرض البيانات والمعلومات في الكميالقياس  .٣
 .توفير نظام متكامل لتقييم األداء .٤
 .لدعم األفراد الوعيخلق  .٥
 .مقابلة المتطلبات القانونية أو التعاقدية .٦
 .آافة الجهود واألنشطة نحو تحقيق األهدافتحرك  .٧

  

  :وظائف الموازنات التخطيطية

  :يمكن تلخيص الوظائف الرئيسية للموازنات التخطيطية في األتي

 وظيفة التخطيط :  
علي  ، آما تحتويشرآةاألهداف المختلفة لل لتحقيقة يوقيمنة التخطيطية تمثل خطة آمية نظرًا ألن المواز

البديل أو  مجموعة األنشطة الالزمة لتحقيق األهداف، والمفاضلة بين البدائل المختلفة وتقييمها واختيار
المستقبل، ورسم  مجموعة البدائل المناسبة فإن إعداد الموازنة التخطيطية يدعو اإلدارة إلى التفكير في

الصعوبات التي تعوق تحقيق  حتى تواجه المستقبل وتخطط لما يلزم اتخاذه لتجنب العقبات أوخطة العمل 
  .األهداف

. المطلوبة ة من تخطيط احتياجات الموارد حتى يمكن تحقيق األهدافشرآإن الموازنة التخطيطية تمكن ال
بدراسة الطاقة  راد تحقيقها  إّال أنهفقد تتضمن الموازنة التخطيطية لإليرادات مثًال، هدفًا معينًا إليرادات ُيـ

الطاقة، لذلك يجب على  قد يتضح تعذر تحقيق هذه اإليرادات ما لم تزداد تلك شرآةاإلنتاجية المتاحة بال
اإلدارة التخطيط لزيادة الطاقة اإلنتاجية وهذا يستلزم تدبير مصادر التمويل، وإذا ما تبين تعذر توفير 
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على اإلدارة أن تقوم بإعادة  ل الطاقة اإلنتاجية اإلضافية الالزمة فإنه يتعينمصادر التمويل الالزمة لتموي
  .النظر في الهدف وتعديله ليتمشى مع الطاقة اإلنتاجية المتاحة فقط

  

 وظيفة التنسيق :  
فهي أداة للتنسيق بين أنشطة  شرآةتفيد الموازنات التخطيطية في تنسيق أوجه األنشطة المختلفة بال

الشراء والتمويل وغيرها من األنشطة بما يؤدي إلى التناسق والتكامل والتوافق بين هذه اإليرادات و
األنشطة وتفادي النظرة الجزئية لألمور، فمثًال قد يرغب مدير المشتريات والمخازن باالحتفاظ بمستوى 

ض على ذلك عاٍل من المخزون حتى يمكن تلبية طلبات اإلدارات بسرعة إّال أن المدير المالي قد يعتر
في صورة مخزون  شرآةبحجة أن وجود آميات آبيرة من المخزون يعني تجميد جزء من أموال ال

التخطيطية أداة  اتإن الموازن.. باإلضافة إلى تعرض المخزون للتلف نتيجة التخزين لفترات طويلة 
  .مساعدة للتنسيق في مثل هذه الحاالت

  

 وظيفة االتصال :  
أداة لتوصيل المعلومات الخاصة بالخطط والسياسات التي تّم االتفاق عليها  تعد الموازنات التخطيطية

مات التي يتم توصيلها من خالل ومن أمثلة المعل. ةرآللفترة المقبلة إلى المستويات اإلدارية المختلفة بالش
يات الموازنات التخطيطية حجم اإليرادات الواجب تحقيقها وآمية اإلنتاج المستهدفة، وآمية المشتر

 .الالزمة، والحد األقصى للمبالغ التي تنفق على العالقات العامة خالل فترة الموازنة

  

 وظيفة الرقابة :  
. النتائج الفعليـة المحققة يتم قياسها في ضوء مستويات األداء المستهدفة الواردة بالموازنات التخطيطية إن

ديرات، وتحليل هذه االنحرافات إلى أسبابها وحسب نحرافات بمقارنة النتائج الفعليـة مع التقويتم تحديد اال
تكرار حدوث  مراآز المسئوليات وذلك حتى يمكن لإلدارة اتخاذ اإلجراءات العالجية التي تكفل تفادي

  .االنحرافات غير المرغوب فيها مستقبًال ، وتشجيع انحرافات الكفاية والعمل على استثمار مسبباتها

  التحفيزوظيفة :  
من  لشرآةخدم الموازنات التخطيطية آوسيلة لتحفيز األفراد وحثِهـم على تحقيق أهداف ايمكن أن تست

خالل توجيههم لتحقيق األهداف الرقمية التي تتضمنها تلك الموازنات على أن تكون تلك األهداف طموحة 
  .وواقعية في آٍن واحد
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  :  وظيفة تقييم األداء
 رآةموازنات التخطيطية آأساس لتقييم أداء المسئولين بالشيمكن استخدام مستويات األداء الواردة بال

طالما أن تلك المستويات معدة طبقًا لمعايير سليمة ومدروسة ، آما أن نظام الحوافز يمكن ربطه مع 
مكافآت وحوافز إذا ما تحققت تلك  شرآةتحقيق األهداف بالموازنات التخطيطية بحيث يمنح العاملين بال

  تقصيرهم أو إهمالهم اقب العاملين إذا لم تتحقق األهداف نتيجةاألهداف، آما قد يع

ة على أداء مجموعة الوظائف شرآفإن الموازنة التخطيطية تعد أداة إدارية تساعد إدارة ال وبصفة عامة
  .وتقييم األداء تنسيق واالتصال والرقابة والتحفيزاإلدارية المختلفة والتي تتمثل في التخطيط وال

  

  :وقات الموازنـة التخطيطيـةمـزايـا ومع
  :مزايا الموازنة التخطيطية  .أ 

ق الموازنة التخطيطية الوسيلة العملية التي تساعد اإلدارة على تحقيق وظائف التخطيط والتنسي عدت
، إذ آٍن واحد ، آما  تمكن  من تطبيق مبدأ مرآزية المسئولية ومرآزية الرقابة فيوالرقابة واالتصال 
  . األداة التي تحقق تفويض السلطات دون أن تفقد سيطرتها على المسئولين عن التنفيذأنها تمد اإلدارة ب

والشرط األساسي لنجاح نظام الموازنات في التطبيق العملي هو قبول واستخدام المديرين التنفيذيين 
ع إذا لم يستخدمها المديرين عن اقتنا تصور أداء الموازنة ألي من وظائفها للموازنات، حيث يصعب

الموازنات  إعداد فيالمختلفة  اإلدارات فيآافة العاملين  مشارآةومن هنا جاء ضرورة  وقبول
  -:وبصفة عامة فإن أهم المزايا التي تحققها الموازنة ما يلي. التخطيطية

  مساعدة المديرين على وضع أهداف واقعية عن طريق رسم الخطط والسياسات المستقبلية التي
  .تضمن تحقيق األهداف

 تساعد اإلدارة على أخذ االحتياطات الالزمة للظروف المحتملة والتكيف معها.  

 تعد أداة اإلدارة في التنسيق واالتصال والرقابة على أوجه النشاط المختلفة.  

 تساعد على تحفيز العاملين وحثهم على تحقيق األهداف.  

  األهداف الواقعية المساعدة على توقع المشاآل والمعوقات قبل وقوعها وتالفيها في ضوء
  .الموضوعة

 المساعدة على تقييم األداء بمقارنة النتائج الفعلية بالمدرج بالموازنة.  

 جعلها قوة إيجابية عند تنفيذ الموازنةإلدارية التنفيذية في وضع الخطة يإشراك المستويات ا.  

 قبل  استقرار النشاط واالستمرارية عن طريق الدراسة المستمرة ومحاوالت لحل المشاآل
 .حدوثها

  

  :معوقـات الموازنـة التخطيطيـة  .ب 
وتلك التقديرات قد  أو بيانات تاريخية ،"تقديرات"شك أن إعداد الموازنة التخطيطية يتم على أساس ال

ونوجز فيما يلي بعض المعوقات والصعوبات . تكون ُعرضة لنقاط ضعف معينة عند اإلعداد واالستخدام
  .وازنات التخطيطيةبإعداد واستخدام الم التي تتعلق
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 صعوبة التنبؤ في بعض األحوال:  
باألهداف والنتائج المتوقعة مستقبًال، وعملية التنبؤ هذه " التنبؤ " يعتمد إعداد الموازنة التخطيطية على 

ليست مهمة سهلة في آثير من األحوال وال يمكن أن تكون دقيقة بشكل آامل، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقًا 
  .ح من بيانات ومعلومات متصلة باألحداث االقتصادية موضع التنبؤلكل ما هو متا

جديدة ، وترجع  شرآةوتبرز صعوبة التنبؤ والتقدير بصفة خاصة في حالة الموازنات التخطيطية ل
الصعوبة إلى عدم وجود سجالت تاريخية فعلية ُتبين النفقات واإليرادات الفعلية التي حدثت  في الماضي 

إن نقص المعلومـات . في التنبؤ بما يتوقع حدوثه مستقبًال –لو وجدت  – االسترشاد بها والتي آان يمكن 
الحالة وغالبًا ما تلجأ الشرآة الجديدة في هذه . التاريخية في هذه الحالة قد يعوق دون عمل تنبؤ تفصيلي

رشاد بخبرات المحاسبين إلى عمل تنبؤاتها وتقديراتها بعد االسترشاد بالشرآات المماثلة القائمة وبعد االست
  .إلى حٍد ما" متحفظة " المهنيين والجهات االستشارية المختلفة على أن تكون تلك التقديرات 

  

 الجمود وعدم مراعاة المرونة:  
يحقق ِنظـام الموازنات التخطيطية أهدافه المرجوة إذا لم ُتـراَع فيه اعتبارات المرونة والتي تقضي  ال

شأنها جعل تلك التقديرات  ت، خاصة إذا حدثت وقائع جوهرية منالتقديرا" يث وتحدبمراجعة " بالسماح 
ولكن مراعاة المرونة في النظـام ال يجب أن تفسر بشكل واسع . غير صالحة، عند قياس وتقييم األداء

 يسمح بإعادة النظر في التقديرات بشكل متكرر حتى ال تفقد الموازنات التخطيطية هيبتها ويقل دورها
التي يجب أن تقتصر على الظروف التي يحدث فيها ومن هنا يجب مراجعة وتحديث التقديرات . قابيالر

تغيير جوهري يجعل التقديرات األصلية للموازنة غير صالحة لالستخدامات المختلفة التي ُأعدت من 
 .أجلهـا

  

 سوء فهم اإلدارة للموازنة التخطيطية ونقص الوعي اإلداري:  
وعي لإلدارة بأهمية وفائدة الموازنات ، فاإلدارة غير الرشيدة قد ال تولي لنظام يكون هناك نقص  قد

الموازنات التخطيطية ما يستحقه من عناية عن طريق عدم االستجابة لما يحتاجه إعداد وتنفيذ النظام إلى 
نظام آوادر فنية وخبرات إدارية، آما أن اإلدارة غير الواعية قد ال تحسن االستفادة من مخرجات 

الموازنات التخطيطية، فمثًال قد ال تربط اإلدارة بين نظام الموازنات التقديرية وِنظام الحوافز، األمر الذي 
للموازنات التخطيطية، آما أن عدم الفهم السليم لنظام الموازنات " التحفيزي " يقلل من فاعلية الجانب 

من تجاوب العاملين معه، فمثًال قد ُتعدِّل  ضعفوي ب اإلدارة قد يؤثر على النظام ذاتهالتخطيطية من جان
) أو مشارآة(اإلدارة في مستويات األهداف الواردة بالموازنات التخطيطية من جانب واحد دون إخطار 

العاملين الذين لهم ارتباط بذلك مما يجعل العاملين يشعرون أنهم حققوا أهدافًا ال وجود لها وأنهم فشلوا في 
  .جديدة  وقد يؤثر ذلك على دافعيتهم لتحقيق األهداف في الفترات المقبلةيات التحقيق المستو

ومن األمثلة األخرى التي توضح عدم وعي اإلدارة وسوء فهمها لنظام الموازنات التخطيطية ما قد 
ترتكبه اإلدارة من أخطاء إذا تراجعت في صرف الحوافز الناتجة عن تحقيق األهداف الواردة بالموازنات 

وليست أرقامًا " تقديرات " المحددة في الموازنة التخطيطية  طية بحجة أن مستويات تلك األهدافالتخطي
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مضبوطة ومقنعة ، وأن تلك األرقام يمكن مراجعتها وإعادة النظر فيها بالنسبة للمستقبل على أن يكون 
في " ت التخطيطية  ازنامولوقد يتمثل عدم وعي اإلدارة با. ذلك باالتفاق المشترك وليس من جانب واحد

ازنات التخطيطية بعد إعدادها وعدم متابعة النتائج الفعلية التي تتحقق في ضوء ما تحتويه موال" تجاهل 
  .تلك الموازنات من أهداف ومعايير

  

 شرآةعدم سالمة الهيكل التنظيمي لل :  
طية، فإذا آـانت ة قد يكون أحد معوقات الموازنات التخطيالشرآعدم وجود هيكل تنظيمي سليم في  إن

االختصاصات والمسئوليات غير محددة بوضوح فإن ذلك قد يؤدي إلى بعض الصعوبات في التقدير 
باإلضافة إلى تعذر المحاسبة عن نتائج تنفيذ الموازنات التخطيطية، ومن هنا تبرز ضرورة وحتمية 

جنبًا إلى جنب مع " لمسئولية محاسبة ا" حتى يمكن تطبيق  شرآةوجود تنظيم إداري سليم في ال
  .ازنات التخطيطية األمر الذي يزيد من فعالية تلك الموازنات وخاصة من الناحية الرقابيةلموا

   

  سوء فهم العاملين للموازنات التخطيطية:  
تقتصر معوقات الموازنات التخطيطية على المشكالت التي تنجم عن عدم وعي اإلدارة وسوء فهمها  ال

فقد تعتقد لجنة الموازنة مثًال أنها أآثر . العاملين للموازنات في بعض األحيانأيضًا سوء فهم  بل يشمل
بدون ( من اإلدارات المختلفة القائمة بالتنفيذ ومن ثـم ترفض  شرآةمعرفًة وحرصًا على مصلحة ال

فض وقد يؤدي ذلك الرأية طلبات تـَِرْد من تلك اإلدارات للحصول على مبالغ أو مواد إضافية ، ) دراسة 
إلى خفض اإلنتاجية من جانب اإلدارات القائمة بالتنفيذ وذلك لكي تثبت وجهة نظرها في طلب مبالغ 

ومن األمثلة . ومواد إضافية آانت سليمة وأن وجهة النظر من إعداد الموازنة هي التي آانت خاطئة
ير عند مشارآة العاملين ز في التقداألخرى لسوء فهم العاملين للموازنات التخطيطية ما قد يحدث من تحيـّ

أو تقليل القدرات والطاقات في إعداد التقديرات ويتمثل ذلك التحيز عن طريق المبالغة في االحتياجات 
  . األمر الذي يزيد من فرصة عدم تحقيق األهداف

إن حلول تلك المشكالت التي سردنا أمثلة منها فقط  تتمثل في ضرورة زيادة فـِهم نقاط القوة والضعف 
موازنات التخطيطية لدى آل المستويات اإلدارية بدًال من الحلول التي تعالج أعراض المشكالت فقط لل

دون جذورها وأهم تلك الحلول  زيادة التعلم والوعي بالموازنات التخطيطية لدى آل المستويات اإلدارية 
آل مستوي إداري باإلضافة إلى زيادة قنوات التوصيل من أعلى ألسفل ومن أسفل ألعلى حتى يفهم 

يضاف لذلك ضرورة مراعاة األمانة في الرد على مطالب المستويات األدنى . وجهة نظر المستوي اآلخر
التعنت وفرض " بدًال من أسلوب " اإلقناع واالقتناع " وتجنب الرفض لمجرد الرفض وإتباع مدخل 

 ".وجهات النظر

  

  :الماليالمرآز والموازنة  الفرق بين

  .تاريخ معين فيعد يف الماليرآز رة مالية مقبلة أما المالموازنة عن فت .١
 أرقامتضمن ي الماليمرآز الفى حين تقديرية  تاريخية و بيانات ىعل يتم اعدادها بناء الموازنة .٢

 .فعلية
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  :ةالختامي اتالحسابوالموازنة  بين الفرق

 فترةافى نتيجة النشاط عن المصروفات للوصول إلى صواإليرادات  بينالحسابات الختامية تتضمن مقابلة 
  .مقبلة فترة ماليةمالية منتهية، بينما الموازنة تتضمن نفس المقابلة بين اإليرادات والمصروفات عن 

الالزم لتنفيذ  الماليالموازنة العامة على تقديرات مالية دقيقة ومسبقة الستخدامات وموارد البرنامج  وتنطوي
  .الخطة

  

    أنواع الموازنات

 لعينيةالموازنة ا .١

 الموازنة المالية .٢

 الموازنة النقدية .٣

 موازنة األداء .٤

  

    الموازنة العينية .١

 –اإلنتاج  –االستثمار (تحقق أهدافها  التيالمجاالت  فيعن أهداف الخطة  الكميوهى التعبير 
 الكمية وتوصف بأنها عينية ألنها تعبر عن احتياجات عالقات العمل) العمالة - مستلزمات التشغيل

  .متها إلى قيم ماليةقبل ترج

  

    الموازنة المالية .٢

  :والبنود المختلفة بما يحقق اتاالعتمادوهى ترجمة مالية للموازنة العينية ويتم الترآيز فيها على 

 حدود االعتمادات فيالصرف  .١

 الصرف وفقا لألغراض المحددة .٢

  

  

    الموازنة النقدية .٣

 مما يساعد نقديفائض أو عجز  من يهاوما يترتب عل النقدية وتوضح حرآة المقبوضات والمدفوعات
  .للشرآة النقديعلى دراسة الوضع 

تخطيط و رقابة النقدية وذلك من خالل تقدير التدفقات النقدية  فيآبيرة  أهميةوتمثل الموازنة النقدية 
  .و موعد حدوثه وسبل مواجهته النقديالعجز  أوالداخلة و آذلك النقدية الخارجة وتقدير الفائض 
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موعدها المحدد آما يعنى وجود  فيالنقدية عدم قدرة الشرآة على سداد التزاماتها  فيلعجز ويعنى ا
  .الشرآة بما قد يضيع عليها فرص استثمار هذه األموال أموال إدارةسوء  إلىفائض آبير منها 

 و يمكن اعداد الموازنة النقدية آل شهر او ثالثة شهور او ستة شهور او سنة آاملة ، وآلما قصرت
  .ذلك افضل للوقوف على موقف النقدية بالشرآة فترة االعداد آان 

    موازنة األداء .٤

 .تستوجب اإلنفاق التيتستهدف إظهار األهداف  .١
  .ستعود من هذا اإلنفاق من رفع مستوى األداء وترشيد اإلنفاق التيالنتائج بيان  .٢
 .يكون االهتمام بإنجاز األهداف بدال من االهتمام بوسائل التنفيذ .٣
ووضع معايير أو  أو برنامج مع بيان تكلفة آل نشاط أو برامج قسم الوحدة إلى مجموعة أنشطةت .٤

 .مقاييس لوحدة األداء
موازنة األداء بالمشارآة بين  إعداداستخدام محاسبة التكاليف، وخاصة المعيارية بما يساعد على  .٥

 .آل نشاط حديد تكلفةين والمهندسين لوضع مقاييس األداء لتيالتكاليف والفن محاسبيخبرة 

  خطوات إعداد الموازنة

 تحديد األهداف: 

ويقصد بها االهداف االستراتيجية التى تسعى الشرآة الى تحقيقها و التى سبق تحديدها من خالل خطة 
تسعى الشرآة الى فى حالة وجودها بالشرآة اواألهداف التى ) Business Plan  (األعمال المرحلية 
 .موازنة ال تحقيفها خالل فترة

 أو برامج ترجمة األهداف إلى أنشطة : 
تيجية الى مجموعة من البرامج الواقعية و التى يمكن تحقيقها مع تحديد آل حيث تقسم األهداف االسترا

ة و المحاسبة فى حالة ظهور يتحديد المسئولو المسئول عن تنفيذه وذلك حتى يمكن  و تكلفته برنامج
 .انحراف عن المخطط 

 يروضع المعاي:  
و الذىيمكن عن طريقه قياس  قيمةمعيار المواد المباشرة وتتضمن معيارين الكمية وال .١

  االنحرافات

  :معيار األجور المباشرة .٢

  :معيار المصاريف غير المباشرة .٣

 تحديد االحتياجات: 
  .الزمة لتحقيقها لبناءا على تحديد األهدف و البرامج يمكن تحديد االحتياجات ا

  

    إعداد الموازنة فيتتحكم  تيالالعوامل األساسية 

  طلب المستهلكين .١
 الطاقة اإلنتاجية .٢
 الطاقة التوزيعية .٣
 نوعية الخامات الرئيسية أو المساعدة .٤
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 نوعية العمالة وخاصة العمالة الماهرة .٥
 الدولة فيتحددها الدولة لتتمشى خطط الشرآة مع النظم العامة  التيالحدود  .٦

  

    للموازنة النوعيالتقسيم 

  :عة النفقات إلىتقسم حسب طبي

 الموازنة الجارية  

 ستثماريةالموازنة اال  

    الموازنة الجارية

  :خالل فترة مالية قادمة الجاريالموارد المتعلقة بالنشاط و التكاليف والمصروفاتوتشمل 

  :التكاليف والمصروفات

  :هافيوتندرج 

  ووقود وقطع غيار  وموادخامات 

 أجور   

 مصروفات  

 مشتريات بغرض البيع  

  وخسائرأعباء  

  اإليرادات
  :درج فيهانوت 

   

 النشاط إيرادات 

 استثمارات وفوائد إيرادات  

 وأرباح أخرى إيرادات  
 

 

    ستثماريةالموازنة اال

تجديد و إحالل أوالجديدة  المتعلقة باالستثماراتومصادر تمويلها و االستثمارية  النفقاتوتشمل 
  .اإلنتاجيةالطاقة زيادة  أوبهدف التطوير  او التوسع المشروعات القائمة

  

  مراحل إعداد الموازنة

  :ويمكن تلخيص مراحل إعداد الموازنة التخطيطية فيما يلي
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 تكوين لجنة الموازنات :  
بقرار السلطة المختصة لجنة العداد الموازنة وتختص بالتحقق من سالمة تطبيق أسس اعداد  تشكل

ة مع مختلف المسئولين بالشرآة وصوال الموازنة بما فى ذلك اجراء المناقشات واالجتماعات الالزم
الى أفضل التقديرات لبنود الموازنة ثم صياغة االطار العام لموازنة الشرآة وعرض على مديرى 

  .الشرآة لمناقشة واقراره تمهيدا للعرض على مجلس االدارة

  لها ويراعى فى تشكيل هذه اللجنة تناسب خبرة ووظائف اعضاؤها مع طبيعة المسئوليات المحددة 

 مرحلة الدراسة:  
حيث يقوم قطاع التشغيل و الصيانة  تقوم اللجنة بتجميع آل المقترحات الخاصة باإلدارات التنفيذية

بتحديد احتياجاته من مستلزمات التشغيل و الصيانة مثل الشبة و الكلور و قطع الغيار و الوقود و 
اجات االدارات المختلفة من العمالة فى الزيوت وغيرها آما يقوم قطاع الموارد البشرية بتجميع احتي

ضوء عدد الذين سيخرجون على المعاش و احتياجات المشروعات الجديدة من العمالة آما يقوم القطاع 
الخدمة و زيادة عدد التجارى بتقدير قيمة االيرادات المتوقعة فى ضوء التوسع فى الطلب على تقديم 

ديد المشروعات الجديدة و االحالل و التجديد بعد الرجوع آما يقوم قطاع المشروعات بتح. المنتفعين 
آما يقوم القطاع المالى بتقدير باقى المصروفات و االيرادات التى .للخطة االستثمارية و المخطط العام 

رئيس مجلس على  نتائج الدراسات تـُعرضثم التدخل ضمن اختصاص اى من االدارات األخرى 
  .اسة العامة واالحتياجات الفعلية واألهمية النسبية وأفضل عائد متوقعللمناقشة في ضوء السي اإلدارة

 مرحلة اإلقرار:  
  مؤيدة بالوثائق الداعمة لتقديرات الموازنة يتم صياغة المقترحات المقبولة ووضعها في الشكل النهائي

 ارةمجلس اإلد من قرارها واعتمادهاإل وذلك لجنة الموازنة أعضاءليتم عرضها ومناقشتها مع 
ناقشة و لمل الجمعية العمومية للشرآة التابعةبعرضها على تقوم  التيالشرآة القابضة  إلى وإرسالها
وعرضها وشرآاتها التابعة آة القابضة لشرموازنة مجمعة ل بإعدادتقوم الشرآة القابضة ثم  االعتماد

  .هاالعتمادالجمعية العمومية للشرآة  وآذلك إدارتهاعلى مجلس 

  

  

  

 المتابعةتنفيذ وال مرحلة  
حتى تتمكن  الموازنة وذلكمتابعة تنفيذ بالموازنة  إدارة ويمثله المالييقوم القطاع بعد اعتماد الموازنة 

وتحديد  رنة بين المنفذ الفعلى و المخطط لكل برنامج او نشاطاوذلك بالمق الفرعيةبين الخطط  من التنسيق
يد المسئولية حتى يمكن إجراء التصحيح الالزم في أو المعوقات وتحد ةيالكمية و القيم االنحرافات

  .الوقت المناسب

 :ويمكن تلخيص مراحل و مسئوليات اعداد الموازنة فى الجدول التالى 

  المدة  وصف المهمة  المسئول  المهمة
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  :           مرحلة االعداد 

  تشكيل لجنة الموازنة

 :يتضمن تشكيل اللجنة الوظائف التالية  رئيس مجلس االدارة

 الشئون المالية واالداريةرئيس قطاع  -١

 رئيس قطاع التشغيل و الصيانة -٢

 الموارد البشرية"       "    -٣

 رئيس القطاع التجارى -٤

 رئيس قطاع المشروعات -٥

  أية و ظائف اخرى يرى اضافتها -٦

  

  يومان

تحديد الخطوط الرئيسية التى يجب مراعاتها     
لدى اعداد الموازنة فى ضوء األهداف 

ة المزمع تحقيقها فى سنة الموازنة االستراتيجي
و حالة التنفيذ فى السنوات السابقة و آذلك 
تعليمات و توجيهات الشرآة القابضة و 

  .االتجاهات االقتصادية و االجتماعية 

  يومان

القطاع المالى بالتنسيق   اعداد منشور الموازنة
مع باقى القطاعات و 

االعتماد من رئيس 
  مجلس االدارة

ات المختلفة بوضع مقترحاتها تقوم االدار
للموازنة الجديدة فى ضوء منشور اعداد 

  الموازنة

  يوما ١٥

االدارات التنفيذية تحت   :مرحلة الدراسة
اشراف رؤساء القطاعات 

  المختلفة

تجميع مقترحات االدارات المختلفة ووضعها 
فى الشكل النهائى تمهيدا لعرضها على مجلس 

  االدارة

  سبعة ايام

  : قرارمرحلة اال

االجمالية  وضع الصورة
  للموازنة

عرض مشروع الموازنة على مجلس االدارة   ىالمال القطاع
  لالعتماد

  يوم واحد

تتولى االدارة المالية ارسال مشروع الموازنة   ىالمال القطاع  العرض على مجلس االدارة
الى آل من قطاع الشئون المالية بالشرآة 

ات القابضة و الجهاز المرآزى للمحاسب
  .للمراجعة وابداء الرأى

  يومان

ارسال مشروع الموازنة 
للشرآة القابضة و الجهاز 
المرآزى للمحاسبات 

  للمراجعة األولية

يتولى قطاع الشئون المالية بالشرآة القابضة   االدارة المالية
اعداد مشروع موازنة الشرآة القابضة و 
شرآاتها التابعة بعد مراجعة الجهاز المرآزى 

ات  تمهيدا للعرض على مجلس االدارة للمحاسب
  .و الجمعية العمومية 

  عشرة أيام

يتم عرض موازنة آل شرآة تابعة على   القطاع المالى  الشرآة القابضة
الجمعية العمومية الخاصة بكل شرآة تابعة 

  .على حدة للمناقشة و االعتماد 

  يوم ١٥

ئون المالية قطاع الشالعرض على الجمعية 
بالشرآة القابضة 

يتولى القطاع المالى بالشرآة القابضة اعداد 
لشرآة القابضة و الشرآات موازنة مجمعة ل

  اسبوع
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باالضافة الى مجاس   العمومية للشرآات التابعة
  .ادارة آل  شرآة

  .التابعة

الموازنة المجمعة للشرآة 
  القابضة

  القطاع المالى

  بالشرآة القابضة 

موازنة صدور قرار الجمعية العمومية باعتماد 
  .الشرآة القابضة وشرآاتها التابعة

  أسبوع

الجمعية العمومية للشرآة   اعتماد الموازنة
  .القابضة

تتلقى ادارة الموازنة موازنة الشرآة المعتمدة 
حيث يتم اخطار القطاعات المختلفة بما يخص 

وازنة بمتابعة الصرف آل منها و تقوم ادارة الم
المنصرف  رنةالمحددة لها و مقاوفقا لألغرض 

الفعلى بالمخطط وتحديد انحرافات الكمية و 
ة و تحليل اسبابها و اعداد تقرير شهرى القيم

  للعرض على القيادة العليا للشرآة

نشاط مستمر  

  مرحلة التنفيذ  

  و المتابعة

االدارة المالية و ادارة 
  الموازنة
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  الموازنة التخطيطيةأسس إعداد قواعد و: الفصل الثاني

  داتتقديرات اإليرا :أوال

  :تقدر اإليرادات لسنة الموازنة على النحو التالي

) شهري(يتم تحديد كمية المياه المستهدف إنتاجها من كل محطة على حده مع إعداد برنامج زمني  .١
 .للكمية المتوقع إنتاجها لكل محطة

 .للكمية المتوقع بيعها) شهري(يتم تحديد كمية المياه المنتظر بيعها مع إعداد برنامج زمني  .٢

يتم تقدير قيمة المياه المنتظر بيعها على الشرائح المختلفة للعمالء طبقاً لألسعار المتفق عليها مع  .٣
 .لها) شهري(لكل شريحة مع إعداد برنامج زمني ) الموحدة التعريفة(الشركة القابضة 

السابقة مع مراعاة المتغيرات في  فترةيتم تقدير اإليرادات األخرى على ضوء اإليرادات الفعلية لل .٤
 .ة الموازنةفتر

يتم تحديد كمية مياه الصرف المستهدف تجمعيها و معالجتها من كل محطة على حده مع إعداد  .٥
 .للكمية المتوقع تجمعيها ومعالجتها لكل محطة) شهري(برنامج زمني 

الشرائح المختلفة للعمالء  كنسبه من قيمة المياه المنتظر بيعها على الصحييتم تقدير قيمة الصرف  .٦
لكل شريحة مع إعداد برنامج زمني ) الموحدة التعريفة(المتفق عليها مع الشركة القابضة  للنسبةطبقاً 

 .لها) شهري(

 .الماليةوذلك لحين اعتمادها من وزاره  التخطيطية الموازنة في إعاناتال تدرج منح و .٧

  :وألغراض الدراسة والتحليل يتم األتي

  .لكل محطة) الطاقة القصوى للتشغيل(ة الطاقة المتاحة تقدير قيم .١

 .الغير مستغلة وهي الفرق بين الكمية المنتجة  والكمية المباعة) الفاقدة(يتم تقدير كمية المياه  .٢

 .سعر البيع طمتوس× على أساس كمية المياه الفاقدة  الفاقديتم تقدير قيمة  .٣

وهي تمثل تكلفة الخامات والكهرباء ) غيرالمستغلة(ة يتم استبعاد التكاليف المباشرة للكمية الفاقد .٤
 .الالزمة إلنتاج تلك الكمية

 .يتم تحديد قيمة التكاليف التي تتحملها الشركة بدون تحقيق إيرادات .٥
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  تقديرات المصروفات :ثانيا

 )٣١/ حـ(وقود وقطع الغيار والخامات ومواد  ]١[

 )٣١١/ حـ(خامات ومدخالت إنتاج   )أ (

وكذا الخامات  الصحيلرئيسية الالزمة إلنتاج مياه الشرب و معالجة الصرف يقصد بها الخامات ا
  .المساعدة الالزمة لهذا النشاط 

  المياه  نشاطيلكل من (يتم تقدير كل من كلور سائل وكلور بودرة وشبه صلبه وشبه سائلة
 مضروبة) ٣م/جم(بوحدة القياس  مقاسهعلى أساس معدل الجرعة المطلوبة ) الصحيوالصرف 

للوصول إلى الكمية المطلوبة بوحدة القياس ) ٣م(أو معالجتها كمية المياه المخطط إنتاجها  في
سعر شراء الوحدة مع مراعاة المتاح بالمخازن والرصيد اإلستراتيجي  فييضرب  الذي

 .الموازنة مع االستعانة بخطة التشغيل و الصيانة فترةوالتغيرات في األسعار في 

  المساعدة و كيماويات للمعامل على أساس المنصرف الفعلي للعام السابق يتم تقدير الخامات
وخطة الصيانة مع مراعاة المتاح بالمخازن والرصيد اإلستراتيجي وكمية وقيمة الكيماويات 

 .ة الموازنة والتغيرات في األسعارفتروالمهمات المطلوب شرائها في 

 )٣١٢/ حـ(وقود وزيوت    )ب (

 )٣١٢١/حـ(دات الديزل وقود التشغيل للمحطات ووح .١

فى كميات  يقدر على أساس المنصرف الفعلي لكل محطة بالعام السابق مع مراعاة المتغيرات
  .الموازنة والتغير في أسعار الوقود والزيوت والشحومات فترةفي  االنتاج

 )٣١٢١/حـ(وقود وزيوت وسائل النقل  .٢

شغيل وسائل النقل والتغير في مع مراعاة المتغيرات في ت الفعلييقدر على أساس المنصرف 
  .أسعار الوقود والزيوت
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 )٣١٣/حـ(قطع الغيار والمهمات    )ج (

 )٣١٣١/حـ(قطع الغيار ومواد الصيانة  .١

تقدر على أساس برنامج الصيانة لكل محطة ويتم إعداد مقايسة تقديرية توضح كمية وتكلفة 
حدد كمية وقيمة قطع لكل محطة ي) شهري(قطع الغيار لكل محطة مع إعداد برنامج زمني 

الغيار المتاحة بالمخازن والرصيد اإلستراتيجي وكمية وقيمة قطع الغيار المقدر شرائها خالل 
ويراعي في تقدير قطع الغيار المطلوب شرائها األسعار السابقة والتغيرات  –الموازنة  فترة

ات وقطع غيار وتقسم قطع الغيار إلى قطع غيار آالت وقطع غيار معد. المتوقعة باألسعار
سيارات ركوب وقطع غيار سيارات الكسح وقطع غيار لسيارات النقل وقطع غيار وحدات 

  الخ .....أخرى توزيع الكهرباء

 )٣١٣٢/حـ(المواد والمهمات المتنوعة  .٢

 األحذيةوالسالمة مثل  الصناعيمهمات األمن  فيتتمثل  فهيللمواد والمهمات  بالنسبةأما 
ات و الكيماويات الغير الزمة للتشغيل والصيانة وكذا تكلفة مهمات والقفازات وأقنعة الغاز

 وأدوات النظافة وبدل التطهير وتطهير السيارات والكهن الالزمة لتنظيف آالت والمعدات
  .الخ...

 )٣١٥/حـ(كهرباء ومياه   )د (

لي هي تكلفة الطاقة الكهربائية والمياه المستغلة في جميع أغراض الشركة وتقدر بالمنصرف الفع
الموازنة والتوسعات في استخدام كهرباء  فترةللعام السابق مع مراعاة التغيرات باألسعار خالل 

خالل  صحيمحطات لمياه الشرب أو صرف  إضافةحالة  في المستهلكة والمياهالتشغيل واالنارة 
حى ويتم تحليله بحيث يظهر كهرباء التشغيل فى كل من نشاطى المياه والصرف الص عام الموازنة

  .باالضافة الى كمية المياه المستخدمة ان وجدت

  متوسط سعر  فيكيلوات  السنويكميه االستهالك تقدر تكلفة الكهرباء على أساس ضرب
 .شريحةالكيلوات ألعلى 
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 )٣١٦/حـ(أدوات كتابية   )ه (

تقدر على أساس المنصرف الفعلي للعام السابق مع مراعاة رصيد المخازن والرصيد االستراتيجي 
  .الموازنة فترةية وقيمة األدوات الكتابية وما يجب شراؤه خالل وكم

 )٣٣/حـ(المصروفات  ]٢[

 )٣٣١/حـ(خدمات مشتراه   )أ (

  :تتمثل في الخدمات المشتراه من الغير والالزمة للعمليات اإلنتاجية وتشمل

  مصروفات تشغيل لدى الغير .٢ مصروفات الصيانة .١

  تصاالتوا وانتقاالتمصروفات نقل  .٤  مصروفات أبحاث وتجارب .٣

 خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات .٦  )بخالف العقارات(إيجار أصول ثابتة  .٥

 مصروفات دعاية وإعالن ونشر وطبع وعالقات عامة .٧

البنك  مثل التأمين ومكافآت لغير العاملين وعموالت ومصروفات ةمصروفات خدمية متنوع .٨
 .التدريب خارج المنشأة وغيرها ومصروفات

 )٤١/ حـ (من حساب ايراد النشاط % ١قابضة مقابل اشراف الشركة ال .٩

مع األخذ فى ويتم تقدير هذه المصروفات على ضوء المنصرف الفعلي بالعام السابق 
  .التغيرات في األسعاراالعتبار

 )٣٣٢/حـ(اإلهالك واالستهالك   )ب (

  ).أنظر البند سادساً(يقدر اإلهالك لألصول الثابتة 

 )٣٣٣/حـ(الفوائد   )ج (

 .قروض عن فترة الموازنةعلى التقدر الفوائد 

 )٣٣٤/حـ) (أراضي ومباني(إيجارات عقارات   )د (

 .الموازنة فترةتقدر على أساس إيجارات األراضي والمباني المؤجرة من الغير والمستحقة في 

 )٣٣٦/حـ(ضرائب عقارية   )ه (
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تقدر على أساس الضرائب على األطيان والمباني المملوكة للشركة والمستحقة لمصلحة الضرائب 
  .الموازنة فترةارية خالل العق

 )٣٣٥/ حـ(الضرائب غير المباشرة على النشاط   )و (

 مثال على ذلك رسوم الدمغة وضريبة تقدر على أساس الرسوم والضرائب غير المباشرة 
   الخ...السيارات 

 )٣٥/ حـ(أعباء وخسائر  ]٣[

 :وتشمل) ٣٥١/ حـ(مخصصات بخالف اإلهالك   )أ (

 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  

  الضرائب المتنازع عليهامخصص 

 مخصص القضايا والمنازعات 

 مخصصات أخرى 

وتقدر على أساس الديون المشكوك فيها وكذا االلتزامات والمطالبات عن القضايا المرفوعة على 
  .الموازنة فترةالشركة والمحتمل االلتزام بها خالل 

 )٣٥٤/حـ(أعباء وخسائر متنوعة   )ب (

يع الخامات وقطع الغيار وكذا التعويضات والغرامات وتشمل خسائر بيع المخلفات وخسائر ب
المستحقة على الشركة والتبرعات واإلعانات وتقدر على أساس دراسة كل منها على حده 

 .الموازنة فترةوالمتوقع خالل 

 )٣٥٥/حـ(خسائر فروق العملة   )ج (

ه في تاريخ تمثل فروق العملة نتيجة التغير في سعر تحويل العملة للقروض في تاريخ السداد عن
الحصول عليها وكذا الفروق المدينة والدائنة الناتجة عن إعادة تقييم األرصدة واألصول 

  .وااللتزامات ذات الطبيعة النقدية في نهاية السنة المالية

  الموازنة فترةوتقدر طبقاً للتغير المتوقع في سعر العملة األجنبية في نهاية.  

  .القروض واألقساط والفوائد) االبند خامس(ويتم الرجوع في ذلك إلى 
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 الخسائر الرأسمالية  )د (

تقدر على أساس الخسائر المتوقعة نتيجة بيع أصل من األصول الثابتة بأقل من قيمته الدفترية في 
  .الموازنة فترة

 الخسائر غير العادية  )ه (

  .تمثل الخسائر الناتجة عن ظروف غير عادية مثل الزالزل والحريق والحروب والهالك الطارئ

وتقدر على أساس احتمالي بدراسة الظروف المحيطة والظروف العامة ويمكن أن تحدد بنسبة 
 .معينة من تكلفة األصول الثابتة

 )٣٥٩/حـ(ضرائب الدخل   )و (

لشركة  في سنة الموازنة وهي ضريبة على ح الضريبى لربالوهي تمثل الضريبة المستحقة على 
الموازنة وذلك وفقا  فترةائض المتوقع في نهاية من الف% ٢٠أرباح شركات األموال وتقدر بنسبة 

  .٢٠٠٥نة لسـ  ٩١للقانون رقم 
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 األجور ٣٢/حـتقديرات : ثالثا

  :يتم تقدير تكلفة األجور لسنة الموازنة كالتالي

 :األجور النقدية والبدالت ]١[

 الدرجات الدائمة  -:أوال 

 والعالوات التشجيعيةات الخاصة المضافة والعالوتمثل تكلفة ربط الدرجات الدائمة والعالوات الدورية 
    والعلمية

لذا يجب مراعاة تعديل جداول األجور وفقا لبدايات الربط الواردة بجدول األجور المرفق بالئحة شئون 
التي ضمت للمرتبات المضافة هذه البدايات تضمنت العالوات الخاصة  إنالعاملين للشركة مع مراعاة 

  .هذا الشأن فيتصدر  التي أووانين الصادرة األساسية وفقا ألحكام الق

وماتقرره  ضوء أحكام الئحة شئون العاملين المعتمدة للشركة فيالعالوات الدورية والتشجيعية  .١
 .الجمعية العامة للشركة

 أوتم إدخالها على موازنات الوظائف للشركات أثناء السنة بالخفض  التيالتعديالت الوظيفية   .٢
تمويل بعض الوظائف بكافة الدرجات المالية تطبيقاً ألحكام  إلغاء أوة تمويل بالزيادة ، وذلك نتيج

 .شأن الرسوب الوظيفي في ٢٠٠٤لسنة   ٣٢٧،  ٣٢٦ت االقرار

 .هذا الشأن فيدرة االمرتبات األساسية طبقا للقوانين الص إلىضم العالوة الخاصة المقررة  .٣

 :ربط الدرجات الدائمة  .أ 

السابقة للموازنة مع مراعاة المتغيرات المتوقعة عليها في  فترةلية للتقدر على أساس العمالة الفع
الموازنة ويتم ذلك بإعداد الجدول اإلجمالي للفئات المالية والمجموعات الوظيفية ويتطلب  فترة

إعداد الجدول اإلجمالي إعداد جداول المجموعات الوظيفية لكل فئة مالية ويتضمن كل جدول 
  :اآلتي

  ةالسابقفترة لكل مجموعة وظيفية للالعدد الفعلي  

  الفرق –نقص  - زيادة  (الموازنة  فترةالتعديالت المقدرة في( 

  الفرق)  -أو ( + ة السابقة فترالعدد الفعلي لل= العدد المطلوب في الموازنة 
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  للفئة المالية السنويمتوسط الربط 

  السنوي للفئةمتوسط الربط × العدد بكل فئة ( التكلفة الكلية لكل فئة مالية( 

  :ويتم مراعاة اآلتي عند إعداد جدول المجموعات الوظيفية لكل فئة مالية

  وكذا مجموعةالزيادة المتوقعة لهذه ال:ي مجموعة وظيفية بالفئة المالية تمثلأالزيادة في  
التعيينات المتوقعة على هذه الفئة وبالتالي فأن هذه الزيادة في حالة الترقية يقابلها نقص في 

  .وهكذا ..فئة األدنى ال

  النقص في أي مجموعة وظيفية بالفئة المالية يمثل الترقية من هذه الفئة إلى الفئة األعلى
  .وكذلك الخروج من الخدمة

  إعداد بيان بالعاملين المتوقع ترقيتهم بكل مجموعة وظيفية وكذا بيان بالعاملين المتوقع
 .ة الموازنةفترخروجهم من الخدمة في 

 ة الموازنة ويتم حذفهم من بيان العمالة بالمكافآت فترالعمالة التي سيتم تثبيتها في  يتم تقدير
الشاملة وإضافتهم إلى الفئات المالية بالعمالة الدائمة حسب مجموعتهم الوظيفية وفئاتهم 

 .تكلفة المكافآت الشاملة  اتتقديراعداد على أن يراعى ذلك عند  المالية

 فروق ) -أو (+ ة السابقة فترالعدد الفعلي لل= ة الموازنة فترويراعى أن العدد المقدر ل
  .التعديالت

 العالوات الدورية   .ب 

األجور تكلفة × % ٧ة السابقة فتريتم تقدير العالوات الدورية على أساس نسبة العالوة بال
 .ة السابقة للموازنةفترلل األساسية

 العالوات التشجيعية  .ج 

ستحقين للعالوة التشجيعية بكل مجموعة وظيفية وكذا من العاملين الم% ١٠تقدر على أساس 
  ويتم إعداد العالوات المتوقع منحها للحاصلين على مؤهالت أعلى أثناء الخدمة 

  

  

  :جدول يتضمن
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متوسط  –من المستحقين % ١٠ –وعدد المستحقين بكل مجموعة  –المجموعات الوظيفية 
عدد ÷ المالية  مجموعةط لليساوى مجموع متوسط الرب(الربط للمجموعة الوظيفية 

  ).مجموعاتال

  متوسط× من عدد العاملين بكل مجموعة وظيفية % ١٠=  تكلفة العالوات التشجيعية 

  العالوات المتوقع منحها + الربط للمجموعة الوظيفية              

  .للحاصلين على مؤهالت أعلى أثناء الخدمة            

 المكافآت الشاملة: ثانيا

على تكاليف  قصرهيتم  أن بأنواعهات التابعة مراعاة تقدير بند مكافآت شاملة يتعين على الشرك
وفقا  أو المتوقع تعينهم خالل عام الموزانه و ذلك الذين يتم تجديد التعاقد معهم أوالمعينين الحالين فعال 

  - :االتى  وتوضيح إرفاقلالحتياجات الفعلية لهم مع ضرورة 

  .األجانب أون ونوعيات الخبراء الوطنيي أعداد .١

بيان من يقل منهم عن سن الستين عاما وحاالت من يزيدون على ذلك بالنسبة للخبراء  .٢
 ..الوطنيين

تجديد التعاقد بحسب  أوتعاقد جديد  أىصورة من موافقة السلطة المختصة على  إرفاق .٣
 بتكاليف عقود العمالةيتم تخفيض اعتمادات المكافآت الشاملة  أناألحوال هذا ويراعى 

  .ذات الشركة فيتم تعيينها على وظائف دائمة  التيالمؤقتة 
كما هو الحال في تقدير ربط الدرجات (إعداد جداول المجموعات الوظيفية لكل فئة مالية   .٤

  .ثم يتم إعداد الجدول اإلجمالي للفئات المالية والمجموعات الوظيفية) الدائمة
  

  :انات التاليةويتضمن جدول المجموعات الوظيفية لكل فئة البي

 ة السابقة للموازنةفترالعدد الفعلي لل  
  الفرق) / استبعاد(تثبيت ) / إضافة(تعاقدات جديدة [ة الموازنة فترالتعديالت المطلوبة في[ 

  للفئة المالية السنويمتوسط الربط 

 ة الموازنةفتر التكلفة الكلية في. 

  :ويتطلب إعداد جداول المجموعات الوظيفية لكل فئة مالية
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 إعداد بيان بعدد العاملين المقدر تثبيتهم بكل مجموعة وظيفية لكل فئة.  
 إعداد بيان بعدد العاملين المقدر تعيينهم بكل مجموعة وظيفية لكل فئة. 

  .وبعد ذلك يتم إعداد الجدول اإلجمالي للفئات والمجموعات الوظيفية

  :تكاليف المعارين :ثالثا

للقرارات الصادرة بالنسبة لكل المعارين وتتحمل موازنات التكاليف وفقا  هذهيجب مراعاة تقدير 
  .الشركات بمرتباتهم

  .الدراسية والمنح التدريبية اإلجازاتتكاليف : رابعا

تقدير تكاليف وأجور العاملين الذين تمنحهم الشركة اجازات دراسية أو منح تدريبية مع استمرار  يتم
  .تحمل الشركة بكافة أجورهم ومرتباتهم

  المكافآت :خامسا

 جهود غيرعاديةتعويض العاملين عن   .١

تقدر على أساس المنصرف الفعلي للعام السابق مع مراعاة التعديالت المطلوبة بتكلفة الدرجات 
الموازنة والعالوات الدورية والتشجيعية ويقدر على أساس النسبة المقدرة من بند  فترةالدائمة في 

 .المكافآت الشاملةب عاملين المؤقتيناألساس االفتراضى للو الدرجات الدائمة

 عن أعمال أضافية المكافآت .٢

مع مراعاة (الموازنة فترة تقدر على أساس المنصرف في العام السابق وتعديالت األجور في 
 ويقدر على أساس النسبة المقدرة من بند الدرجات الدائمة) ة الموازنةفترعن الشركة تقديرات 

 .المكافآت الشاملةب لمؤقتيناألساس االفتراضى للعاملين او

 المجندين أو نللعسكرييمكافآت طوارئ  .٣

مع مراعاة (الموازنة  فترةتقدر على أساس المنصرف في العام السابق وتعديالت األجور في 
  )ة الموازنةفترعن الشركة تقديرات 

  وتشجيعية إنتاجيةمكافآت  .٤
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مع مراعاة (الموازنة  فترةفي  وتعديالت األجور ةالسابق فترةتقدر على أساس المنصرف في ال
على أساس  هيتم تقدير( مكافآت نهاية الخدمة و تشمل على ) الموازنة فترةالشركة في تقديرات 

في نهاية  ىحافز التقديرللالحد األقصى × الموازنة  فترةالعاملين المتوقع خروجهم من الخدمة في 
 فترةالعناصر طبقاً للمنصرف الفعلي في ال مقابل اإلجازات ومنح الوفاة وتقدر باقيكذلك و) الخدمة
  للموازنة ةالسابق

 حافز العاملين .٥

األساس الدرجات الدائمة ومضروبا فى مجلس ادارة الشركة رة من ريقدر على أساس النسبة المق
 .المكافآت الشاملةب االفتراضى للعاملين المؤقتين

 مكافآت اللجان .٦

مع ( ةالسابق فترةجان والمنصرف الفعلي للمكافآت اللمتوسط يقدر على أساس قواعد صرف 
  ).مراعاة نتائج أعمال الشركة

 واشراف وامتحانات مكافآت تدريس .٧

 مكافأت تدريب .٨

من كل عام  ١/٧ة الموازنة للسنة التدريبية التي تبدأ في فترتقدر على أساس برامج التدريب ل
أن يعد برنامج زمني لموازنة المالية ولذلك يجب  فترةحيث يؤخذ في االعتبار المدة الخاصة بال

  .التدريب

 حافز تقييم األداء  .٩

حيث يدرج بقيمة عدد  استرشادى بما تقرر عن السنة السابقة لسنة الموازنةيقدر على أساس 
في  )الدائمين و المؤقتين( للعاملين  المرتبات األساسية الشهرية في المقررة مضروبا األشهر
حافز تقييم االداء المنصرف فعال فى العام المالى مراعاة مع (ة السابقة للموازنة فترلل ٣٠/٦

  ).الموازنة فترة السابق عن 

 .مكافأة محو أمية .١٠

 حافز تحصيل .١١
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 يقدرطبقا لقواعد حافز التحصيل المعتمد من مجلس االدارة 

 مكافأت عن أعمال أخرى .١٢

أخرى يقررها هى المكافأت التى يقررها رئيس مجلس االدارة والعضو المنتدب نتيجة عن أعمال 
  .طبقا للقواعد المقررة من مجلس ادارة الشركة

  الرواتب والبدالت المختلفة: دساسا

لنوع البدل و ذلك طبقا للقرارات أو  طبقا للنسبه أو القيمه المحددهى البدالت التى يتم منحها للعاملين 
  .القواعد المنظمه لها

 )فى حالة وجوده( الوظائف القيادية رواتب تمثيل  .١

  البدل المقرر× ر على أساس عدد المستحقين بفئات اإلدارة العليا تقد

 )قانونيين –علميين  –محاسبين  –أطباء  –مهندسين (بدل التفرغ  .٢

  البدل المقرر ×يقدر على أساس عدد المستحقين بكل مجموعة وظيفية مستحقة 

 بدل طبيعة العمل .٣

 ررالبدل المق× يقدر على أساس عدد المستحقين بكل مجموعة 

 بدل المخاطر .٤

  البدل المقرر× يقدر على أساس عدد المستحقين بكل مجموعة 

 ورادىبدل  .٥

 البدل المقرر× يقدر على أساس عدد المستحقين بكل مجموعة 

 بدل صرافة .٦

 البدل المقرر ×يقدر على أساس عدد المستحقين 

 بدل سماعة وتليفون .٧

 البدل المقرر× يقدر على أساس عدد المستحقين 

 لألطباءبدل عدوى  .٨
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  البدل المقرر× يقدر على أساس عدد المستحقين 

 ل اقامه فى المناطق النائيهدب .٩

  البدل المقرر× يقدر على أساس عدد المستحقين 

 بدل الغذاء  .١٠

  البدل المقرر× يقدر على أساس عدد المستحقين بكل فئة مالية 

  بدل ماجستير ودكتوراه  .١١
  البدل المقرر×  )ماجستير و دكتوراه (جات علميه الحاصلين على دريقدرعلى أساس عدد المستحقين 

 بدل جلسات اللجان .١٢

   البدل المقرر×  لهاعدد األعضاء × عدد اللجان المتوقعة يقدر على أساس

  بدل ندره .١٣

 البدل المقرر× يقدر على أساس عدد المستحقين 

 وثيقة التأمين الجماعي .١٤

  تقدر طبقاً لقواعد التعاقد مع شركة التأمين

  ).تذكر تفصيال(خرى أى بدالت أ .١٢

  المزايا النقدية -: بعاسا

 ).الغير مضمومة( الخاصة العالوات .١

الموازنة طبقاً للقانون على أن يتم إعداد جدول  فترةل الغير مضمومة يتم تقدير العالوات الخاصة
  .مالية على حدةفترة يوضح تكلفة العالوة لكل 

 :جتماعيةالعالوة اال .٢

البدل × )  متزوج ويعول/ متزوج/ أعزب(طبقاً للحالة االجتماعية  قدر على أساس عدد المستحقينت
  المقرر
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 :المزايا العينية ]٢[

وتكاليف  تشمل تكلفة المالبس واألغذية للعاملين طبقاً للقواعد المنظمة لذلك وتكلفة العالج الطبي
بيعة العمل فإن أال تكون بسبب ط ويشترط في المزايا العينية الخ  ..الخدمات االجتماعية والرياضية 

المصروفات / كانت بسبب طبيعة العمل تعتبر ضمن مصروفات النشاط اإلنتاجي وتحمل على حـ
  ).٣٣/حـ(األخرى 

 تكاليف المالبس .١

تقدر على أساس القواعد الخاصة باستخدام المالبس وعدد المستحقين مع مراعاة المنصرف 
  .بالعام السابق واألسعار

 تكلفة األغذية .٢

ويقدر على  غذية المقرر صرفه للعاملين بشرط أال يكون بسبب طبيعة العملتمثل تكلفة األ
  .)عدد االيام× تكلفه الوجبه × عدد العاملين المستحقين (أساس 

  أما إذا كانت األغذية بسبب طبيعة العمل فيحسب ضمن حساب المصروفات األخرى
 ).٣١٣٢/حـ(

 ىتكاليف العالج الطب .٣

مع مراعاة التغيرات في العمالة واألسعار               ةالسابق فترةلل ىتقدر على أساس المنصرف الفعل
  .طبقا لما هو متبع بالشركة

 تكاليف الخدمات الرياضية واالجتماعية .٤

   .الموازنة لفترةوتقدر على أساس برامج الخدمات الرياضية واالجتماعية المقترحة 

 الخدمات االجتماعية 

 االجتماعيةمرة وتدعيم الصناديق الخاصة بالخدمة تمثل مساهمة الشركة في الحج والع
للعاملين والمصايف والرحالت واألنشطة الثقافية وخالفه وتقدر على أساس المنصرف 

  .ةالسابق فترةبال
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 الخدمات الرياضية 

حال وجودها وتقدر على أساس  فيتمثل تكاليف النشاط الرياضي لألندية والفرق الرياضية 
  ).مع مراعاة نتائج أعمال الشركة( ةبقالسا فترةالمنصرف بال

  تكلفة النقل الجماعى للعاملين 

وتقدر على أساس ماتم صرفه فى العام السابق للموازنة على هذا البند وما متوقع اضافته 
  .بالزيادة أو النقص خالل فترة الموازنة

 التأمينيةالمزايا  ]٣[

  .غيرةمن األجور المت% ٢٢من األجر األساسى و% ٢٤تقدر على أساس

  األجور المتغيرة  األجر األساسى  بيان

  %١٥  %١٥  حصة الحكومة

  %٣  %٣  تأمين صحى

  %٢  %٢  اصابة عمل

  %٢  %٢  نسبة البطالة

  ----   %٢  مكافأة نهاية الخدمة

  %٢٢  %٢٤  االجمالى

 

لصرف األجور على أن يؤخذ في االعتبار ما يتم صرفة بخالف  )شهري(يراعى إعداد برنامج زمني 
ات مثل المنح والحوافز في األعياد والمناسبات المختلفة وكذلك الحوافز المحددة بمواعيد متعارف المرتب
  .عليها
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  الموازنة االستثماريةتقديرات : رابعا 

  :تعريف المشروع

تؤدى إلى خلق إنتاجية سلعة أو تأدية خدمة وهذه الطاقة الجديدة قد تكون بهدف  التيهو العملية االستثمارية 
الطاقة، أو بهدف إضافة طاقة جديدة إلى  فيهذا المشروع زيادة لال يحقق  وبالتاليض طاقة استنفذت تعوي

  .الطاقة القائمة

  :ويتم تصنيف المشروعات حسب طبيعتها إلى

  .ة الموازنةفتروهي االستثمارات في مشروعات جديدة يبدأ تنفيذها في  :المشروعات الجديدة .١

 .صل جديد بدال من أصل قديم قائموهي إحالل أ :مشروعات اإلحالل .٢

ة فترمالية سابقة وتستكمل في  فترةوهي مشروعات تم البدء في تنفيذها في  :استكمال المشروعات .٣
 .الموازنة

ة فترهي مشروعات قائمة من قبل ويتم اإلضافة إليها أو تجديدها في  :مشروعات التوسع والتجديد .٤
 .الموازنة

 .رات في أصول الزمة الستمرار وخدمة العملية اإلنتاجيةهي االستثما :االستثمارات األخرى .٥

 وتشمل سيارات النقل وسيارات الركوب: وسائل النقل واالنتقال.  

  ف والتليفزيونات والمراوح والتليفونات ياألثاثات وأجهزة التكي(األجهزة ومعدات المكاتب مثل
 ).الخ. ..وآالت التصوير والخزن  اآلليالحاسب  وأجهزةواآلالت الحاسبة 

 معدات وآالت الورش. 

 العدد واألدوات المختلفة. 

الموازنة طبقاً لخطة االستثمارات المقترحة وذلك على النحو  فترةل يةاالستثمارالموازنة ويتم تقدير 
  :التالي

الموازنة مع مراعاة ما سبق  فترةيتم مخاطبة جميع المواقع لتحديد احتياجاتها االستثمارية خالل  .١
الموازنة وما يجب  فترةة السابقة وما تم تنفيذه فعالً وما يجب تنفيذه خالل فترنة الإدراجه بمواز

تالية بحيث تعبر االستثمارات المدرجة بالموازنة عن االستثمارات  فترةاالستغناء عنه أو تأجيله ل
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م وذلك بعد الرجوع الى الخطة االستثمارية و المخطط العا الموازنة فترةالواجب تنفيذها خالل 
  .للشركة

 ).كمية وقيمة(يتم تقدير هذه االستثمارات بمعرفة المواقع طبقاً للمقايسات التقديرية  .٢

مباني سكنية، مباني غير (يتم تبويب االستثمارات لكل مشروع طبقاً للتحليل العيني المتعارف عليه  .٣
 .)سكنية، اآلالت ومعدات، أثاث وتجهيزات، وسائل نقل، عدد وأدوات، دراسات وأبحاث

ة الموازنة وتنقسم مصادر التمويل فتريتم تحديد مصادر التمويل لالستثمارات الواجب تنفيذها خالل  .٤
 :إلى

  يتم تدبيره من أموال الشركة) محلي(تمويل ذاتي.  

  جهات أخرى أو منحيتم تدبيره من ) أجنبي –محلي (تمويل غير ذاتي. 

 .حده بالكمية والقيمة لتنفيذ كل استثمار على) شهري(يتم إعداد برنامج زمني  .٥

  :ةملحوظ

ة المالية السابقة فتربالنسبة لالستثمارات الخاصة باألعمال أو التوريدات التي سبق االرتباط عليها بال .١
ة فتريتم إدراجها ضمن موازنة ال) حتى لو تم التعاقد عليها(للموازنة ولم يتم تنفيذها أو توريدها 
 .ة الموازنةفترالمالي عنها في  الحالية ويتم إعادة تجديد طلب االرتباط

أو الجهاز التنفيذى  التنسيق مع الشركة القابضة والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .٢
إلعداد تقديرات مشروعاتها االستثمارية بحيث يظهر  لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى

والنفقات االيرادية  االستثماري إنفاقهاوالمشروع واالعتمادات االستثمارية موزعة على مكونتها العينية 
  المرتبطة بكل مكون

  

  :الثابت العينياالستثمار 

تم اقتناؤه من أصول ثابتة بأنواعها متضمنة قيمة الرسوم الجمركية والتكاليف الخاصة سيكل ما  وه
محافظة على بتسجيلها وتركيبها وذلك بغرض تكوين طاقات إنتاجية جديدة أو استكمال طاقات قائمة أو ال

  .ة الموازنةفترطاقات قائمة وذلك خالل 

  :يليومن أمثلة المكونات العينية ما 

 األراضي  
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 المباني  

 اآلالت والمعدات  

  صحيشبكات وخطوط طرد صرف / شبكات مياه / وسائل النقل واالنتقال سيارات  

 عدد وأدوات  

 األثاث ومعدات المكاتب  

  :المشروعات تحت التنفيذ

تهدف إلى خلق طاقة إضافية وتتكون  والتيالخطة  فيالمشروعات المعتمدة  فيستثمرة وتشمل األموال الم
  :من

  االستثماريالتكوين   - أ

وهو كل ما تم شراؤه من خامات ومنتجات سلعية وردت بغرض استخدامها لتكوين األصول الثابتة 
  .بالمشروع

  )الدفع المقدم ( االستثمارى اإلنفاق   - ب

سبيل الورود  في هيخامات ومنتجات سلعية لم يتم ورودها بعد أو تم دفعها ل التيوهو األموال 
  .المفتوحة لشراء أصول ثابتة المستنديهوتشمل الدفعات المقدمة واالعتمادات 



 ١/٣٢        الموازنات التخطيطية: الباب األول
___________________________________________________________________________ 

  

 ورشة عمل إلعداد الموازنات التخطيطية وموازنة التشغيل والصيانة
 

  

  )األقساط والفوائد(تقديرات القروض : خامسا

تم تبويب األقساط ة الموازنة طبقاً لجدولة كل قرض على أن يفتريتم تقدير األقساط والفوائد المستحقة خالل 
  :والفوائد طبقاً لألتي

 )خارجية –محلية ( الخارجيةمن الجهات أقساط وفوائد القروض  .١

 )خارجية –محلية (البنوك أقساط وفوائد القروض  .٢

 الموازنة وذلك  فترة يجب التأكد من حصر جميع القروض الخاصة بالشركة والمستحقة خالل
  .مطابقة بذلك بالمطابقة مع الجهات المقرضة وعمل محاضر

 يتم مراعاة فروق أسعار تحويل العملة األجنبية وتقدير قيمة المعادل بها بالعملة المحلية. 

  للسداد طبقاً لالستحقاق وطبقاً للبرنامج الزمني للتدفقات ) شهري(يجب إعداد برنامج زمني
 .النقدية

  الفوائد/ فى حـ  صروفاتة الموازنة  يتم إدراجها ضمن تقديرات المفترالفوائد المستحقة خالل. 

 وقائمة التدفقات النقدية  الفوائد واألقساط المستحقة يتم أخذها في االعتبار ضمن الموازنة النقدية
 .و كذا إدراج األقساط بالموازنة الرأسمالية المتوقعة
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  اإلهالكتقديرات  :سادسا

ره اإلنتاجي، ويجب أن تكون األصول يقصد باإلهالك توزيع تكلفة األصل الثابت على الفترات المالية لعم
  .ة الموازنةفترالثابتة مملوكة للشركة ومهيأة للتشغيل خالل 

  :ة الموازنة مراعاة ما يليفترلذلك يجب عند تقدير اإلهالك ل

  .ة الموازنةفترحصر األصول الثابتة المملوكة للشركة في  .١
 .ة الموازنةفترأن تكون هذه األصول مهيأة للتشغيل في  .٢

 .ة الموازنةفتراإلضافات لألصول المتوقع دخولها التشغيل في  تقدير .٣

 .الموازنة فترةتقدير االستبعادات من األصول المتوقع تكهينها في  .٤

 .ة الموازنةفترة الموازنة وذلك بناءاً على برامج الصيانة والعمرات لفترفترات التوقف المتوقعة في  .٥

 .ة الموازنة والزالت بالتشغيلفترفي ) فتريالد(األصول التي سوف ينتهي عمرها االفتراضي  .٦

معدل × على أساس تكلفة األصول ) بعد مراعاة ما سبق(ة الموازنة فترويتم تقدير قيمة اإلهالك في 
  .طبقاً للنظام المحاسبي الموحد) لكل نوعية من األصول(اإلهالك 

  معدل  اإلهالك األصل  

  %١٠ آبار

  %٢.٥ مباني

  %١٠ مبانى جاهزه التركيب

  %٧.٥ االت ومعدات

  %٧.٥ كسح

  %٣ شبكات

  %٢٠ سيارات

  %١٠ اثاث

  %٢٠ أجهزة كمبيوتر

  % ٦ عدد وأدوات كبيره

  %١٠٠ عدد وأدوات صغيره
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  بيانات أساسيـــه عن الشركــــة
  .......................................شركه مياه الشرب والصرف الصحي  :    اسم الشركة
    ................................................................:    العنـــوان

  مصرية تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيشركة مساهمة :   الشكل القانونــى
    ..................................................................:  المناطق والفروع التابعة

   ...............................................................................:    تاريخ التأسيس

  توفير مياه الشرب النقية لكافة االستخدامات داخل نطاق اختصاصها والتخلص  :  أغراض الشركة
  شبكات اآلمن من مخلفات الصرف الصحي وما يقتضى ذلك من إقامة  
 ومحطات   

.................................................................................:  رأس المال المرخص به
    .......................................................................:  رأس المال المصدر  

................................................................................:  رأس المال المدفوع
    .....................................................................:التجاريرقم القيد بالسجل   

  ................................................................................:  رقم الملف الضريبي

 بيانات فنيه عن المخطط لعام

  ٣م    ) ١(    كميه مياه الشرب المخطط إنتاجها
  ٣م    )  ٢(يل   كمية مياه الشرب المخططة للغس

    ٣م)         ٢- ١) ( ٣(كمية مياه الشرب المنتجة بعد الغسيل 
    ٣م)                  ٤(كمية مياه الشرب المخطط بيعها      

      ٣م            ) ٥(      ) ٤ – ٣(الفاقد المتوقعة كميه 
 %    ) ٥/٣(  نسبه الفاقد المتوقعة

  ٣م        تجمعيهاكميه المياه المخطط 
  ٣م        كميه المياه المخطط معالجتها



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م ( ش . م . ق .
القطاع المالى

القوائم الماليه المتوقعه
.................................. لشركة

عن موازنه العام المالى ..../.... 



القيمه :- جنيه

سنه المقارنه بيــــــــــــــانرقم االيضاحالتكلفةمجمع االهالكالصافى
متوقع فعلى

األصول طويلة األجل
أصول الثابتة

 أراضى××××××
 مبانى وانشاءات ومرافق ××××××
 آالت ومعدات××××××
 وسائل نقل وانتقال××××××
 عدد وأدوات××××××
أثاث وتجهيزات مكتبية××××××
××إجمالى األصول الثابته××××××

سنه المقارنه بيــــــــــــــانرقم االيضاحجزئىكلى
فعلى متوقع

××مشروعات تحت التنفيذ××

تكوين استثمارى××

 قائمة المـــــركز المـــــالى المتوقعه 

 فى .........

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى ...............

القطاع المالى

تكوين استثمارى

انفاق استثمارى××

××استثمارات طويلة األجل××

استثمارات عقارية××

استثمارات فى أسهم فى شركات تابعة /شقيقة ( القيمة السوقية)××

استثمارات فى أسهم فى شركات أخرى××

استثمارات فى سندات××

اسثمارات فى وثائق استثمار××

××قروض وأرصدة مدينة طويلة األجل××

قروض لشركات قابضة / تابعة /شقيقة××

قروض لجهات أخرى××
××أصول أخري××

××أصول غير ملموسة بالصافى××

شهرة××

براءات اختراع / عالمات تجارية /حقوق امتياز وتأليف××

تكاليف التطوير××

××نفقات مرسملة ( بالصافى )××

××نفقات مؤجلة ( بالصافى )××

××مجموع األصول طويلة األجل (1 )××



القيمه :- جنيه

 قائمة المـــــركز المـــــالى المتوقعه 

 فى .........

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى ...............

القطاع المالى

بيــــــــــــــانرقم االيضاحجزئىكلى
سنه المقارنه 
متوقع فعلى

األصول المتداولة
××مخزون××

مخزن خامات ومواد ووقود وقطع غيار (بعد خصم ……...المخصص )××

مخزن بضائع مشتراه بغرض البيع ××

مخزن لدى الغير××

اعتمادات مستندية لشراء سلع وخدمات××
××عمالء وأوراق قبض وحسابات مدينة××

عمالء××
مخصص ديون مشكوك فى تحصيلها××
عمالء ( بعد خصم ...................قيمة المخصص )××
أوراق قبض ( بعد خصم………….. قيمة المخصص )××
حسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقةحسابات مدينة لدى الشركات القابضة / التابعة / الشقيقة××
* حسابات مدينة لدى الشركة  القابضة××
* حسابات مدينة لدى الشركات التابعة / الشقيقة××
حسابات مدينة لدى المصالح والهيئات××
* العجز التراكمى××
* حسابات مدينة لدي المصالح والهيئات أخرى××
ايرادات مستحقة التحصيل××
مصروفات مدفوعة مقدما××
موردون ( أرصدة مدينة )××
حسابات مدينة أخرى××

××استثمارات وأوراق مالية متداولة ( بعد خصم المخصص )××
××نقدية بالبنوك والصندوق××

ودائع بالبنوك ألجل أو اخطار سابق××

غطاء خطابات ضمان××

حسابات جارية بالبنوك××

نقدية بالصندوق   ××
××مجموع األصول المتداولة (2)××

االلتزمات المتداولة
××مخصصات  ××

مخصص ضرائب متنازع عليها××
مخصص المطالبات والمنازعات××
مخصصات أخرى ( تذكر تفصيال)××

××بنوك دائنة××
 سحب على المكشوف××
تمويل اعتمادات مستندية××
قروض قصيرة األجل××



القيمه :- جنيه

 قائمة المـــــركز المـــــالى المتوقعه 

 فى .........

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى ...............

القطاع المالى

بيــــــــــــــانرقم االيضاحجزئىكلى
سنه المقارنه 
متوقع فعلى

××موردون وأوراق دفع وحسابات دائنة××

موردون××

أوراق دفع××

حسابات دائنة للشركات القابضة / التابعة /الشقيقة××

* حسابات دائنة لدى الشركة  القابضة××

* حسابات دائنة لدى الشركات التابعة / الشقيقة××

حسابات دائنة للمصالح والهيئات××

دائنو توزيعات××

مصروفات مستحقة السداد××

ايرادات محصلة مقدما××

عمالء (أرصدة دائنة )××

أرباح مبيعات تقسيط مؤجلة ( تخص أعوام الحقة )××

أقساط قروض طويلة األجل تستحق السداد خالل السنة التالية××

حسابات دائنة أخرى××

××مجموع االلتزمات المتداولة ( 3 )××

××رأس المال العامل  (4)=( 3-2 )××

××إجمالى االستثمار( 1 + 4 ) ويتم تمويله على النحو التالى××



القيمه :- جنيه

 قائمة المـــــركز المـــــالى المتوقعه 

 فى .........

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى ...............

القطاع المالى

سنه المقارنه بيــــــــــــــانرقم االيضاحجزئىكلى
متوقع فعلى

حقوق الملكية

رأس المال المصدر××

أقساط لم يطلب سدادها ( ـ )××

أقساط متأخر سدادها ( ـ )××

××رأس المال المدفوع××

××احتياطيات ××

احتياطى قانونى××

احتياطى نظامى××

احتياطى رأسمالى××

احتياطيات أخرى ( تذكر تفصيال) احتياطيات أخرى ( تذكر تفصيالً) ××

××أرباح ( خسائر ) مرحلة××

××صافى ربح  ( خسارة ) العام××

××( أسهم الخزينة )××

××مجموع حقوق الملكية ( 5 )××

××االلتزمات طويلة األجل

قروض طويلة األجل من شركات قابضة / تابعة / شقيقة××

قروض طويلة األجل من البنوك××

قروض طويلة األجل من جهات أخرى××

التزمات طويلة األجل (مقابل أصول)××

××مجموع االلتزمات طويلة األجل ( 6 )××

××اجمالى تمويل االستثمار ( 5 + 6 )××



القيمه :- جنيه

سنه المقارنهبيــــــــانرقم االيضاحجزئىكلى
متوقع فعلى

ايرادات النشاط الجارى
صافى مبيعات انتاج تام××
صافى مبيعات بضائع مشتراه××
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام××
خدمات مباعة××
ايرادات تشغيل للغير××
عائد عقود تأجير تمويلى××
ايرادات النشاط األخرى××

النشاط×× ايرادات ××جملة

...... حتى ........ عن الفترة من

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى ........

القطاع المالى

 قائمة الدخل  المتوقعه

××جملة ايرادات النشاط××
يخصم منها

تكلفة انتاج أوشراء الوحدات المباعة××
التكاليف التسويقية ( البيع والتوزيع )××

××تكلفة ايراد النشاط××
يضاف اليها

منح واعانات××
××مجمل  ( الخسارة )××

يضاف اليه 
××ايرادات االستثمارات××

ايرادات استثمارات مالية من شركات قابضة / شقيقة××
ايرادات استثمارات مالية أخرى××

××ايرادات وأرباح أخرى××
مخصصات انتفى الغرض منها (بخالف مخصصات هبوط أسعار المخزون )××
ديون سبق اعدامها ××
أرباح بيع أوراق مالية××
ايرادات وأرباح متنوعة××



القيمه :- جنيه

سنه المقارنهبيــــــــانرقم االيضاحجزئىكلى
متوقع فعلى

...... حتى ........ عن الفترة من

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى ........

القطاع المالى

 قائمة الدخل  المتوقعه

يخصم منه 
××المصروفات االدارية

رواتب مقطوعة وبدالت حضور وانتقال أعضاء مجلس االدارة ××
مصروفات ادارية أخرى××

××أعباء وخسائر
مخصصات بخالف االهالك ومخصصات هبوط أسعارالمخزون××
ديون معدومة××
خسائر بيع أوراق مالية××
متنوعة×× وخسائر أعباء أعباء وخسائر متنوعة××

××صافى (خسائر) النشاط قبل مصروفات التمويل والفوائد الدائنة××
مصروفات تمويلية××
فوائد دائنة××

××صافى  (خسائر ) النشاط××
يضاف اليه (يخصم منه )××

أرباح (خسائر) فروق عملة××
إيرادات (مصروفات) سنوا ت سابقة××
أرباح (خسائر) رأسمالية××
إيرادات وأرباح (خسائر) غير عادية××

××صافى ( الخسارة ) قبل ضرائب الدخل××

ضرائب الدخل××

××صافى ( الخسارة )××



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
............... شركه مياه الشرب و الصرف الصحى

القطاع المالى

القيمه :- جنيه
المقارنه سنه

  قائمة التدفقات النقديه المتوقعة 
عن الفترة المالية المنتهية فى.......... 

كلى جزئىبيان
سنه المقارنه 
متوقع فعلى

اوال  : التدفقات النقدية من النشاط التشغيل    
(+) مبيعات نقديه ومتحصالت من العمالء 

ف ( مشتريات نقديه ومدفوعات للموردين( (-)

(-)  أجور مدفوعه

(+) فوائد دائنه محصله

(-) فوائد محليه وخارجيه مدفوعه

(-)  ضرائب ورسوم مدفوعه  

(+) متحصالت أخري

(-) مدفوعات أخري

اعتمادات ملغاه (+) ( )

(+) ايرادات أوراق ماليه محصله

 صافى التدفقات من النشاط التشغيل     (1)
ثانبا : التدفقات النقدية من أنشطه االسثمار 

( ذ التنف ت ا ش ) ته ثا ل أ إلقتنا ا ف ( )( مشروعات تحت التنفيذ ) (-)  مدفوعات إلقتناء أصول ثابته

(+) متحصالت من بيع إصول ثابته 

(-) مدفوعات  لشراء إستثمارات  ماليه  

(+) متحصالت من بيع إستثمارات  ماليه

(-) مدفوعات قروض طويل األجل 

(+) متحصالت قروض طويل األجل 

(-) مدفوعات القتناء أصول أخرى طويله االجل

متحصالت من بيع أصول أخرى طويله االجل جل(+) وي رى ول بيع ن ( )

صافى التدفقات من النشاط االستثمارى    (2)



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
............... شركه مياه الشرب و الصرف الصحى

القطاع المالى

القيمه :- جنيه
المقارنه سنه

  قائمة التدفقات النقديه المتوقعة 
عن الفترة المالية المنتهية فى.......... 

كلى جزئىبيان
سنه المقارنه 
متوقع فعلى

ثالثا : التدفقات النقدية من النشاط التمويل

)(+)  متحصالت من قروض طويلة األجل )

(-)  مدفوعات سداد قروض طويلة األجل

(+) متحصالت عن إصدار سندات

ندات داد ل عات دف ( (-)  مدفوعات لسداد سندات(

(+) متحصالت من قروض قصيرة األجل   

(-) مدفوعات سداد قروض قصيره األجل 

(+) متحصالت من سحب على المكشوف

(-) مدفوعات لسداد سحب على المكشوف

ل(+)  متحصالت من حصص راسمال ص را ن  ال    ( )

(-)  توزيعات أرباح مدفوعه خالل العام  

صافى التدفقات من النشاط التمويلى    (3)

التغير فى حركة النقدية خالل الفترة المالية    
( 3 ) + ( 2 ) + (1 ) =(4)  

رصيد النقدية أول الفترة المالية    = ( 5 )

( 5 + 4 ) = المالية الفترة اخر النقدية )رصيد 5 + 4 ) = رصيد النقدية اخر الفترة المالية 



سنه المقارنهكلىجزئى
متوقع فعلى

ايرادات النشاط

اجمالى مبيعات انتاج تام-

اجمالى مبيعات بضائع مشتراة-

أرباح مبيعات تقسيط تخص العام-

خدمات مباعة-

ايرادات تشغيل للغير-

عائد عقود تاجير تمويلى-

ايرادات النشاط االخرى-

...... حتى ........ عن الفترة من

بيان

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
............... شركه مياه الشرب و الصرف الصحى

القطاع المالى

قائمة االنتاج والقيمة المضافة المتوقعه 

ي

اجمالى االيرادات

يضاف اليها:

مشغوالت داخلية بسعر السوق -------

مخلفات االنتاج (بصافى قيمتها البيعية)--

التغير في المخزون بسعر البيع (اخر المدة - اول المدة) --

تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع ----------

تغير مخزون انتاج غير تام ----------

تغير مخزون انتاج  تام ----------

يخصم منها:

مشتريات بضائع بغرض البيع ------

االنتاج االجمالى بسعر السوق
يخصم منها:

االهالك واالستهالك -------------

االنتاج الصافى بسعر السوق -------



سنه المقارنهكلىجزئى
متوقع فعلى

...... حتى ........ عن الفترة من

بيان

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
............... شركه مياه الشرب و الصرف الصحى

القطاع المالى

قائمة االنتاج والقيمة المضافة المتوقعه 

االنتاج االجمالى بسعر السوق ------
يخصم منة:

ضرائب و رسوم سلعية:
رسوم جمركية -----------------------
رسوم انتاج ----------------------
حصيلة الخزانة --------

ضريبة المبيعات ----------

يضاف اليها:
اعانات انتاج و تصدير----   (1)-

االنتاج االجمالى بتكلفة عوامل االنتاج -
نة يخصم منة:خ

تكلفة السلع و الخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم شراء) -

القيمة المضافة االجمالية
يخصم منها:

االهالك و االستهالك ---------------------------

القيمة المضافة الصافية ---------
توزيعات القيمة المضافة(عوائد عوامل االنتاج)

1-االجور

اجور نقدية ----------------

مزايا عينية-----

تامينات اجتماعية-------

2-ايجارات العقارات(اراضى و مبانى)

ايجار فعلى----------

فرق االيجار-----------

3-الفوائد

فوائد فعلية----------

فرق الفوائد----------

االنتاج ح 4-ربح االنتاج4



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى ...............

القطاع المالى

القيمه : جنيه

بيان
رقم 
االيضاح

رصيد آخر المدةالنقصالزيادةرصيد أول المدة

رأس المال المصدر
اقساط لم يطلب سدادها
سدادها متاخر اقساط

عن الفترة الماليه المنتهية فى.............

قائمة التغير فى حقوق الملكية 

اقساط متاخر سدادها
رأس المال المدفوع

االحتياطيات
احتياطى قانونى
احتياطى نظامى
احتياطى راسمالى
احتياطيات اخرى
جملة االحتياطيات

ارباح (خسائر)  مرحلة
صافى ربح (خسارة) الفترة

)(اسهم الخزينة) زي هم )
صافي حقوق الملكية



المحاسبىجنيهجنيهالمحاسبىجنيهجنيه

164مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة----36تكاليف االنتاج
تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة361خامات ومواد واجور وقطع غيار ---------

(مرحل لحساب المتاجرة) 362اجور -----------------------------

جزئي كلي
البيان 

الدليل 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
............... شركه مياه الشرب و الصرف الصحى

القطاع المالى

( إجمالى نشاط ) (المتوقع) حساب تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة

الدليل  كليجزئي

......... الى   .......... عن الفترة المالية من

البيان

363تكاليف اخرى
3631خدمات مشراة ------------------------
3632االهالك و الستهالك---------------------
3633فوائد -----------------------------

3634ايجار عقارات(اراضى و مبانى)--------------
3635ضرائب عقارية------------------------
3636ضرائب غير مباشرة على النشاط-------------

164مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اول الفترة
34مشتريات بغرض البيع----------------------



جنيهجنيهجنيهجنيه

41ايرادات النشاطتكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة (منقول)

411     اجمالى مبيعات انتاج تام                     37التكاليف التسويقية
تام371خامات ومواد ووقود وقطع غيار  مبيعات صافى

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
............... شركه مياه الشرب و الصرف الصحى

القطاع المالى

(إجمالى النشاط) (المتوقع) حساب المتاجرة

البيان البيان

......... الى   .......... عن الفترة المالية من

الدليل جزئيكلي
المحاسبي

الدليل جزئي كلي
المحاسبي

صافى مبيعات تام371خامات ومواد ووقود وقطع غيار .....................
412اجمالى مبيعات بضائع مشتراة372أجور ..............................................

4121مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة----
4122مرتجعات مبيعات -----------------

4123خصم مسموح به -----------------373تكاليف أخرى
4124مسموحات مبيعات -----------------3731خدمات مشتراه ......................................
صافى مبيعات بضائع مشتراة3732اإلهال ك واالستهالك ................................
413ارباح مبيعات تقسيط تخص العام-------3734إيجار عقارات (أراضي ومباني).....................
414خدمات مباعة -------------------3735ضرائب عقارية .....................................

415ايرادات تشغيل للغير---------------3736ضرائب غير مباشرة على النشاط .................

416عائد عقود تاجير تمويلى-------------3737هدايا و عينات ....................................
417ايرادلت النشاط االخرى--------------

منح واعانات-------------------تكلفة ايراد النشاط
42مجمل الخسارة (مرحل لحساب االرباح و الخسائرمجمل الربح(مرحل لحساب االرباح و الخسائر)



جنيهجنيهجنيهجنيه
مجمل الربحمجمل الخسارة

43إيرادات إستثمارات وفوائد 38المصروفات االدارية والتمويلية
435 فوائد دائنة أخرى381خامات مواد ووقود وقطع غيار

الدليل 
المحاسبي

الدليل جزئيكلي
المحاسبي

البيانالبيان

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
............... شركه مياه الشرب و الصرف الصحى

القطاع المالى

(إجمالى النشاط) (المتوقع) حساب األرباح والخسائر
......... الى   .......... عن الفترة المالية من

جزئيكلي

44إيرادات و ارباح أخرى382اجور
441 مخصصات انتفى الغرض منها  383تكاليف اخرى

442 ديون سبق اعدامها3831خدمات مشتراة
443 ارباح بيع اوراق مالية3832االهالك واالستهالك

444ايرادات وارباح متنوعة 3833فوائد
3834ايجار عقارات
3835ضرائب عقارية

3836ضرائب غير مباشرة علي النشاط
35اعباء وخسائر

351مخصصات بخالف االهالك
352ديون معدومة

353خسائر بيع اواراق مالية
354اعباء وخسائر متنوعة

صافي خسائر النشاطصافى ارباح النشاط



جنيهجنيهجنيهجنيه

الدليل 
المحاسبي

الدليل جزئيكلي
المحاسبي

البيانالبيان

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
............... شركه مياه الشرب و الصرف الصحى

القطاع المالى

(إجمالى النشاط) (المتوقع) حساب األرباح والخسائر
......... الى   .......... عن الفترة المالية من

جزئيكلي

رصيد منقول ) ) صافي ارباح  النشاط ( رصيد منقول )صافي خسائر  النشاط
ارباح فروق عملة355خسائرفروق عملة

ايرادات  سنوات سابقة356مصروفات سنوات سابقة
ة ال ا ا ة357خ ال ا ا ا ارباح  راسمالية357خسائر راسمالية
ارباح  غير عادية358خسائر غير عادية

صافي الخسارةصافى الربح فبل ضرائب الدخل 
359ضرائب الدخل

صافي الخسارةصافى الربح بعد خصم الضرائب



المحاسبىجنيهجنيهالمحاسبىجنيهجنيه

164مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة----36تكاليف االنتاج
تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة361خامات ومواد واجور وقطع غيار ---------

(مرحل لحساب المتاجرة) 362اجور -----------------------------

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
............... شركه مياه الشرب و الصرف الصحى

القطاع المالى

نشاط مياه الشرب)  ) (المتوقع) حساب تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة

كليجزئي

......... الى   .......... عن الفترة المالية من

جزئي كليالبيان
البيان 

الدليل الدليل 

363تكاليف اخرى
3631خدمات مشراة ------------------------
3632االهالك و الستهالك---------------------
3633فوائد -----------------------------

3634ايجار عقارات(اراضى و مبانى)--------------
3635ضرائب عقارية------------------------
3636ضرائب غير مباشرة على النشاط-------------

164مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اول الفترة
34مشتريات بغرض البيع----------------------



جنيهجنيهجنيهجنيه

41ايرادات النشاطتكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة (منقول)

411     اجمالى مبيعات انتاج تام                     37التكاليف التسويقية
تام371خامات ومواد ووقود وقطع غيار  مبيعات صافى

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
............... شركه مياه الشرب و الصرف الصحى

القطاع المالى

(نشاط مياه الشرب) (المتوقع) حساب المتاجرة
......... الى   .......... عن الفترة المالية من

الدليل جزئيكلي
المحاسبي

الدليل جزئي كلي
المحاسبي

البيان البيان

صافى مبيعات تام371خامات ومواد ووقود وقطع غيار .....................
412اجمالى مبيعات بضائع مشتراة372أجور ..............................................

4121مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة----
4122مرتجعات مبيعات -----------------

4123خصم مسموح به -----------------373تكاليف أخرى
4124مسموحات مبيعات -----------------3731خدمات مشتراه ......................................
صافى مبيعات بضائع مشتراة3732اإلهال ك واالستهالك ................................
413ارباح مبيعات تقسيط تخص العام-------3734إيجار عقارات (أراضي ومباني).....................
414خدمات مباعة -------------------3735ضرائب عقارية .....................................

415ايرادات تشغيل للغير---------------3736ضرائب غير مباشرة على النشاط .................

416عائد عقود تاجير تمويلى-------------3737هدايا و عينات ....................................
417ايرادلت النشاط االخرى--------------

منح واعانات-------------------تكلفة ايراد النشاط
42مجمل الخسارة (مرحل لحساب االرباح و الخسائرمجمل الربح(مرحل لحساب االرباح و الخسائر)



جنيهجنيهجنيهجنيه
مجمل الربحمجمل الخسارة

43إيرادات إستثمارات وفوائد 38المصروفات االدارية والتمويلية
435 فوائد دائنة أخرى381خامات مواد ووقود وقطع غيار

الدليل جزئي
المحاسبي

البيان

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
............... شركه مياه الشرب و الصرف الصحى

القطاع المالى

(نشاط مياه الشرب) (المتوقع) حساب األرباح والخسائر

البيان

......... الى   .......... عن الفترة المالية من

الدليل جزئيكلي
المحاسبي

كلي

44إيرادات و ارباح أخرى382اجور
441 مخصصات انتفى الغرض منها  383تكاليف اخرى

442 ديون سبق اعدامها3831خدمات مشتراة
443 ارباح بيع اوراق مالية3832االهالك واالستهالك

444ايرادات وارباح متنوعة 3833فوائد
3834ايجار عقارات
3835ضرائب عقارية

3836ضرائب غير مباشرة علي النشاط
35اعباء وخسائر

351مخصصات بخالف االهالك
352ديون معدومة

353خسائر بيع اواراق مالية
354اعباء وخسائر متنوعة

صافي خسائر النشاطصافى ارباح النشاط



جنيهجنيهجنيهجنيه

الدليل جزئي
المحاسبي

البيان

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
............... شركه مياه الشرب و الصرف الصحى

القطاع المالى

(نشاط مياه الشرب) (المتوقع) حساب األرباح والخسائر

البيان

......... الى   .......... عن الفترة المالية من

الدليل جزئيكلي
المحاسبي

كلي

رصيد منقول ) ) صافي ارباح  النشاط ( رصيد منقول )صافي خسائر  النشاط
ارباح فروق عملة355خسائرفروق عملة

ايرادات  سنوات سابقة356مصروفات سنوات سابقة
ة ال ا ا ة357خ ال ا ا ا ارباح  راسمالية357خسائر راسمالية
ارباح  غير عادية358خسائر غير عادية

صافي الخسارةصافى الربح فبل ضرائب الدخل 
359ضرائب الدخل

صافي الخسارةصافى الربح بعد خصم الضرائب



المحاسبىجنيهجنيهالمحاسبىجنيهجنيه

164مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اخر الفترة----36تكاليف االنتاج
تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة361خامات ومواد واجور وقطع غيار ---------

(مرحل لحساب المتاجرة) 362اجور -----------------------------

جزئي 
البيان 

الدليل الدليل 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
............... شركه مياه الشرب و الصرف الصحى

القطاع المالى

نشاط الصرف الصحى)  ) (المتوقع) حساب تكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة

كليجزئي

......... الى   .......... عن الفترة المالية من

كليالبيان

363تكاليف اخرى
3631خدمات مشراة ------------------------
3632االهالك و الستهالك---------------------
3633فوائد -----------------------------

3634ايجار عقارات(اراضى و مبانى)--------------
3635ضرائب عقارية------------------------
3636ضرائب غير مباشرة على النشاط-------------

164مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع اول الفترة
34مشتريات بغرض البيع----------------------



جنيهجنيهجنيهجنيه

41ايرادات النشاطتكلفة انتاج او شراء الوحدات المباعة (منقول)

411     اجمالى مبيعات انتاج تام                     37التكاليف التسويقية

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
............... شركه مياه الشرب و الصرف الصحى

القطاع المالى
(نشاط الصرف الصحى) (المتوقع) حساب المتاجرة

البيان البيان

......... الى   .......... عن الفترة المالية من

الدليل  جزئيكلي
المحاسبي 

الدليل  جزئي كلي
المحاسبي 

صافى مبيعات تام371خامات ومواد ووقود وقطع غيار .....................
412اجمالى مبيعات بضائع مشتراة372أجور ..............................................

4121مردودات داخلة من مبيعات سنوات سابقة----
4122مرتجعات مبيعات -----------------

4123خصم مسموح به -----------------373تكاليف أخرى
4124مسموحات مبيعات -----------------3731خدمات مشتراه ......................................
صافى مبيعات بضائع مشتراة3732اإلهال ك واالستهالك ................................
413ارباح مبيعات تقسيط تخص العام-------3734إيجار عقارات (أراضي ومباني).....................
414خدمات مباعة -------------------3735ضرائب عقارية .....................................

415ايرادات تشغيل للغير---------------3736ضرائب غير مباشرة على النشاط .................
416عائد عقود تاجير تمويلى-------------3737هدايا و عينات ....................................

417ايرادلت النشاط االخرى--------------
منح واعانات-------------------تكلفة ايراد النشاط

42مجمل الخسارة (مرحل لحساب االرباح و الخسائرمجمل الربح(مرحل لحساب االرباح و الخسائر)



جنيهجنيهجنيهجنيه
مجمل الربحمجمل الخسارة

43إيرادات إستثمارات وفوائد 38المصروفات االدارية والتمويلية
435 فوائد دائنة أخرى381خامات مواد ووقود وقطع غيار

الدليل 
المحاسبي

الدليل جزئيكلي
المحاسبي

البيانالبيان

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
............... شركه مياه الشرب و الصرف الصحى

القطاع المالى

(نشاط الصرف الصحى) (المتوقع) حساب األرباح والخسائر
......... الى   .......... عن الفترة المالية من

جزئيكلي

44إيرادات و ارباح أخرى382اجور
441 مخصصات انتفى الغرض منها  383تكاليف اخرى

442 ديون سبق اعدامها3831خدمات مشتراة
443 ارباح بيع اوراق مالية3832االهالك واالستهالك

444ايرادات وارباح متنوعة 3833فوائد
3834ايجار عقارات
3835ضرائب عقارية

3836ضرائب غير مباشرة علي النشاط
35اعباء وخسائر

351مخصصات بخالف االهالك
352ديون معدومة

353خسائر بيع اواراق مالية
354اعباء وخسائر متنوعة

صافي خسائر النشاطصافى ارباح النشاط



جنيهجنيهجنيهجنيه

الدليل 
المحاسبي

الدليل جزئيكلي
المحاسبي

البيانالبيان

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
............... شركه مياه الشرب و الصرف الصحى

القطاع المالى

(نشاط الصرف الصحى) (المتوقع) حساب األرباح والخسائر
......... الى   .......... عن الفترة المالية من

جزئيكلي

رصيد منقول ) ) صافي ارباح  النشاط ( رصيد منقول )صافي خسائر  النشاط
ارباح فروق عملة355خسائرفروق عملة

ايرادات  سنوات سابقة356مصروفات سنوات سابقة
ة ال ا ا ة357خ ال ا ا ا ارباح  راسمالية357خسائر راسمالية
ارباح  غير عادية358خسائر غير عادية

صافي الخسارةصافى الربح فبل ضرائب الدخل 
359ضرائب الدخل

صافي الخسارةصافى الربح بعد خصم الضرائب



شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

القطاع المالى

النماذج الخاصه
  بتقديرات التكاليف و المصروفات و االيرادات

عن موازنه العام المالى ..../.... 



نموذج رقم : ( 1 )

الكميه :- م3

نشاط مياه الشرب
ثا طا ا

مقترحات السنة 
التغيرالمالية الجديدة المتوقع الفعلىبيـــــــــــــان   فعلى   فعلى   فعلى

فعلى العام الحالى
 6 شهور

شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........
القطاع المالى

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

بيان تفصيلى االنتاج 

مياه منتجه من محطات ثابته 

مياه منتجه من محطات صغيرة ( نقالي) 

مياه منتجه من محطات ارتوازي 

مياه منتجه من محطات تحلية البحر

مياه منتجه من مصادر أخرى ( توضح )

جملة المنتج من نشاط مياه الشرب

نشاط الصرف الصحى 
كمية المياه المجمعه من الصرف 

كمية المياه المعالجه للصرف



الكميه :- م3

نشاط  مياه  الشرب
مياه منتجه من محطات ثابته 

مياه منتجه من محطات صغيرة ( نقالي) 

مياه منتجه من محطات ارتوازي 

مياه منتجه من محطات تحلية البحر

مياه منتجه من مصادر أخرى ( توضح )

سبتمبر فبرايربيــــــــــــــان
إجمالي الربع 

الرابع

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

إجمالي 
الربع االول

يونيهمايو
االجمالى
العام

أغسطسيوليو

..../.... بيان تفصيلى باالنتاج الشهرى المتوقع للعام المالى

أبريلمارس نوفمبرأكتوبر

تابع نموذج رقم : ( 1 )

ينايرديسمبر
إجمالي الربع 

الثاني
إجمالي الربع 

الثالث

جملة المنتج من نشاط مياه الشرب

نشاط الصرف الصحى 

كمية المياه المجمعه من الصرف 

كمية المياه المعالجه من الصرف 



الكميه :- الف م3

الطاقه المتاحه 
(التصميمية)

الطاقه المستهدف 
استغاللها

نسبة المستهدف  
للمتاح

الطاقه المتاحه
(التصميمية)

الطاقه المتوقع 
استغاللها

نسبة المتوقع  
للمتاح

الطاقه المتاحه 
(التصميمية)

الطاقه الفعلية 
المستغلة

نسبة المستغل 
للمتاح

محطه مياه ........

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

الطاقه االنتاجيه وبرنامج االنتاج المستهدف لنشاط مياه الشرب

محطات االنتاج

تقديرات الموازنة
( مستهدف )

تقديرات السنه الماليه الحاليه 
( فعلي متوقع )

فعلى العام السابق 

شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........
القطاع المالى

نموذج رقم : ( 2 )

محطه مياه ........

محطه مياه ........

محطه مياه ........

محطه مياه ........

محطه مياه ........

محطه مياه ........

محطه مياه ........

االجمالى 



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

الطاقه االنتاجيه وبرنامج االنتاج المستهدف لنشاط الصرف الصحي

ى ع
نموذج رقم : ( 3 )

الكميه :- الف م3
تقديرات السنه الماليه الحاليه 

( قع ت فعل )
تقديرات الموازنة

( تهدف )
فعلى العام السابق 

الطاقه المتاحه 
(التصميمية)

الطاقه المستهدف 
استغاللها

نسبة المستهدف  
للمتاح

الطاقه المتاحه
( التصميمية)

الطاقه المتوقع 
استغاللها

نسبة المتوقع  
للمتاح

الطاقه المتاحه 
( التصميمية)

الطاقه الفعلية 
المستغلة

نسبة المستغل 
للمتاح

ط

( فعلي متوقع ) ( مستهدف ) محطات االنتاج

 محطه معالجه ...... 

 محطه معالجه ...... 

ج   محطه معالجه ......    

 محطه معالجه ...... 

 محطه معالجه ...... 

 محطه معالجه ...... 

 محطه معالجه ...... 

االجمالى االجمال



شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

القطاع المالى

النماذج الخاصه

عن موازنه العام المالى ..../.... 

   بانتاج مياه الشرب و معالجه مياه الصرف الصحى



نموذج رقم : ( 4 )

القيمه :- جنيهاوالً: االطار العام للتكاليف والمصروفات

متوقع فعلى
 العام المالي

متوقع فعلىمستهدف العام المالي 
 العام المالي

متوقع فعلىمستهدف العام المالي 
 العام المالي

مستهدف العام المالي 

خامات ومواد ووقود وقطع غيار 

اجور 

مصروفات 

مشتريات بغرض البيع 

اعباء وخسائر 

جملت التكاليف و المصروفات 

ثانياً : االطار العام لاليرادات 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

االطار العام للتكاليف والمصروفات وااليرادات  اوال:
..../.... للعام المالى

البيـــــــــان

اإلجمـــــــالينشاط الصرف الصحينشاط مياه الشرب

متوقع فعلى
 العام المالي

مستهدف العام المالي 
متوقع فعلى
 العام المالي

مستهدف العام المالي 
متوقع فعلى
 العام المالي

مستهدف العام المالي 

ايرادات انشاط الجارى 

منح واعانات 

ايرادات استثمارات وفوائد 

ايرادات وارباح اخرى 

جملة االيرادات 

ثالثاً : االطار العام للربح / الخسارة 

متوقع فعلى
 العام المالي

مستهدف العام المالي 
متوقع فعلى
 العام المالي

مستهدف العام المالي 
متوقع فعلى
 العام المالي

مستهدف العام المالي 

الربح / الخسارة

االهالك

الفائض / العجز النقدي

البيـــــــــان

نشاط مياه الشرب

اإلجمـــــــالي

اإلجمـــــــالينشاط الصرف الصحي

البيـــــــــان

نشاط الصرف الصحينشاط مياه الشرب



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى
نموذج رقم : ( 5 )

القيمه :- جنيه

اإلجمـــالي نشاط الصرف الصحي نشاط مياه الشرب البيان 

التكاليف و المصروفات 

االهالك 

التكاليف بدون االهالك 

المخصصات 

بيان التكاليف والمصروفات وااليرادات بمشروع موازنة 
العام المالي ..../....

صافى التكاليف (تكاليف التشغيل و الصيانه )

االيرادات الكليه 

ايرادات المنح( المعيار 12)

صافى االيراد  (ايراد النشاط)

اجمالى الربح أو الخساره (اجمالى العجز)

صافى الربح او الخساره ( العجز النقدى )

نسبة تغطية التكاليف الكليه من االيرادات الكليه 

نسبة تغطية تكاليف التشغيل و الصيانه من االيرادات الكليه 

نسبة تغطية تكاليف التشغيل و الصيانه من صافى االيرادات 



نموذج رقم : ( 6 )

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

اه ال لنشاط ه طل ال ات الخا ذج ن

القطاع المالى
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

كمية المياه المخطط 
انتاجها ( م3)

معدل الجرعه المطلوبه 
مقاسه بوحدة القياس 

جم/م3

الكميه المطلوبه بوحدات 
القياس الطن

القيمه بالجنيهسعر وحدة القياس  بالجنيه

121*2=343*4

نموذج الخامات المطلوبه لنشاط المياه 

بيـــــــــــــــان

121 2 343 4
كلور سائل 
شبه صلبه 
شبه سائله 

هيدوكلوريد صوديوم 
مال) ) اعده م (رمال)خامات خامات مساعده

كيماويات معامل 
أخري ( توضح)

الجمله 

كمية المياه المخطط 
معالجتها (م3)

معدل الجرعه المطلوبه 
مقاسه بوحدة القياس 

جم/م3

الكميه المطلوبه بوحدات 
القياس الطن

القيمه بالجنيهسعر وحدة القياس بالجنيه بيـــــــــــــان

نموذج الخامات المطلوبه لنشاط الصرف

جم/م3
121*2=343*4

كلور سائل 
كيماويات معامل 
أخري ( توضح)

الجملهالجمله



نموذج رقم : ( 7 )

نوع الوقود أو الزيوتعدد  الوحداتبيان الوحدات المستهلكة للوقود
متوسط عدد 

ساعات التشغيل أو 
كم السنوية

معدل االستهالك
وحدة قياس

معدل االستهالك
الكمية المتوقع 
استهالكها باللتر

سعر وحدة 
القياس

القيمة بالجنيه

لتر / ساعةسوالروحدة التوليد ديزل لمحطات الرفع

لتر / ساعةسوالروحدات توليد محطات التنقية

كجمشحومات

نموذج وقود وزيوت نشاط مياه الشرب

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

كجمشحومات
كجمزيوت
ساعةسوالر / لتر
كجمزيوت
لترسوالر / كم
لتربنزين / كم
كمزيوت / كجم
لترسوالر / كم
لتربنزين / كم
كجم / كمزيوت
لتر / ساعةسوالر

كم / لتربنزين
كجم / كمزيوت

أخرى ( توضح )

معدات وآالت تشغيل محطات المعالجه

سيارات معامل

جرارات / حفارات / كالركات

معدات صيانه شبكات

سيارات ركوب

سيارات نقل

الجمــــله



عدد  الوحداتبيان الوحدات المستهلكة للوقود
نوع الوقود أو 

الزيوت

متوسط عدد ساعات 
التشغيل أو كم 
السنوية

معدل االستهالك 
لتر/ ساعة

وحدة قياس
معدل االستهالك

الكمية المتوقع  
استهالكها باللتر

القيمة بالجنيهسعر اللتر

لتر / ساعةسوالر
كجم / سنةشحومات
لتر / سنةزيوت

لتر / ساعةسوالروحدات توليد محطات المعالجة   
كجمشحومات

نموذج وقود وزيوت لنشاط الصرف الصحى

وحدة التوليد ديزل لمحطات الرفع    

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

نموذج رقم : (  8 ) 

جمو
لترزيوت تروس

لترزيوت هيدروليكى
لتر / ساعةسوالرمعدات صيانه شبكات  

كم / لتربنزين
كم / لترسوالر
كجم / كمزيوت
لتر / ساعةسوالر
زيوت
لتر / ساعةسوالر
زيوت
كم / لتربنزين
كم / لترسوالر
كجم / كمزيوت

أخرى  (  توضح  )

سيارات نقل 

معدات وآالت تشغيل محطات المعالجه    

سيارات نافوري وكسح وكباش   

سيارات ركوب 

جرارات  /  حفارات  /  كالركات

الجمــــله



نموذج رقم : ( 9 )

بالجنيه  القيمه:

المبرراتنشاط الصرف الصحىنشاط مياه الشرببيـــــان

قطع غيار آالت

قطع غيار معدات شبكة

قطع غيار سيارات ركوب

النقل ا ا ل ا غ قط

نموذج قطع الغيار والمهمات

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

قطع غيار لسيارات النقل

قطع غيار جرارات / حفارات / كالركات

قطع غيار وحدات توزيع الكهرباء

قطع غيار سيارات الكسح

مواد ومهمات متنوعة

الجمــــــلة



نموذج رقم : ( 10 )

متوسط كمية المياه البيــــــــان
المنتجه والمعالجة

معدل استهالك الكهرباء متوسط ساعات التشغيل
اليومى

كمية االستهالك السنوى 
كيلووات

متوسط سعر 
الكيلووات

قيمة الكهرباء 
الالزمه بالجنيه

كهرباء تشغيل نشاط مياه الشرب
كهرباء تشغيل نشاط الصرف الصحي
الجمــــــــله 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

نموذج الكهرباء

القطاع المالى

كهرباء اناره نشاط مياه الشرب
كهرباء اناره نشاط الصرف الصحي 

مياه لنشاطى مياه الشرب والصرف الصحي
الجمـــــــله 

البيان
متوسط المنصرف خالل 

سته اشهر 
المتوسط العام ويمثل المقترح 

للعام المالي

نموذج المياه واإلناره

فعلى العام الماليفعلى العام الماليفعلى العام المالي



نموذج رقم : ( 11 )

القيمه: بالجنيه 

 نشاط مياه الشرب

البيــــــــــان
المتوقع

 للعام المالي الحالى

نموذج األدوات الكتابيه 

المتوسط العام ويمثل 
المقترح 
للعام المالي

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

فعلى العام الماليفعلى العام الماليفعلى العام المالي
متوسط المنصرف خالل 

سته اشهر 

 نشاط الصرف الصحي

الجمــــله 



نموذج رقم : ( 12 )

القيمه: بالجنيه 

البيانجزئىكلى
بند 1 - وظائف دائمه 
بند 2 -مكافات شامله 

بند 3 - تكاليف المعارين وتتحمل الشركة بأجورهم
بند 4 - تكاليف االجازات الدراسية والمنح التدريبية

بند 5 -المكافأت 
نوع 1- تعويض العاملين عن جهود غير عاديه 

نوع 2- مكافأت عن اعمال اضافيه 
نوع 3- مكافات طوارىء للعسكريين 

نوع 4- مكافأت انتاجيه وتشجعيه 
نوع 5- حوافز للعاملين 

2012/6/30 2011/7/1 حتى عن الفتره من
(نشاطي مياه الشرب والصرف الصحي) االجور

شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

القطاع المالى

ين  ز  وا وع 5 
نوع 6- مكافات حضور جلسات ولجان  

*مكافأت حضور جلسات ولجان لرئيس وأعضاء مجلس االداره
*مكافأت حضور جلسات ولجان للعاملين

نوع 7- مكافأت تدريس واشراف وامتحانات 
نوع 8- مكافأت تدريب  
نوع 9- مكافأة تقييم األداء
نوع 10- مكافأت محو أمية
نوع 11-  حافز التحصيل 
نوع 12- عن أعمال أخرى

جملة المكافات 
بند 6 -رواتب وبدالت اخرى 

رواتب تمثيل االداره العليا 
بدل تفرغ ( مهندسين اطباء -محاسبين - علميين 

بدل طبيعة عمل 
بدل مخاطر 
بدل ورادى 
بدل صرافه 

بدل سماعة وتليفون 
بدل عدوى لالطباء

بل اقامه فى المناطق النائيه بل اقامه فى المناطق النائيه 
بدل غذاء 



تابع نموذج رقم : ( 12 )

القيمه: بالجنيه 

البيانجزئىكلى

بدل ماجستير ودكتوراه 
بدل جلسات ولجان 

بدل ندره
بدالت أخرى ( تذكر تفصيال)

 جملة رواتب وبدالت اخرى 
جملة المزايا النقديه 

جملة االجور النقديه والبدالت 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

عن الفتره من ...... حتى ......
(نشاطي مياه الشرب والصرف الصحي) تابع األجور

شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........
القطاع المالى

ثانيا-المزايا العينيه 
نوع (1) تكلفة اغذيه تصرف للعاملين 

نوع (2) تكلفة مالبس تصرف للعاملين 
نوع (3) تكلفة نقل  للعاملين 

نوع (4) تكلفة العالج الطبى  
نوع (5) تكلفة خدمات اجتماعيه وثقافيه ورياضيه 

نوع (6) تكلفة السكن المجانى 
نوع (7) تكلفة المزايا العينيه االخرى 

جملة المزايا العينيه 
ثالثا المزايا التأمينيه

حصة للحكومة  %15 
تأمين الصحى  %3

مكافأة نهاية الخدمة %2
تأمين ضد البطالة  %2 

تأمين ضد اصابة العمل %2
جملة المزايا التأمينيه

جملة االجور 



نموذج رقم : ( 1/12 )

القيمه: بالجنيه 

البيانجزئىكلى
وظائف دائمه 
مكافات شامله 

 تكاليف المعارين وتتحمل الشركة بأجورهم
 تكاليف االجازات الدراسية والمنح التدريبية

المكافأت 
نوع 1- تعويض العاملين عن جهود غير عاديه 

نوع 2- مكافأت عن اعمال اضافيه 
نوع 3- مكافات طوارىء للعسكريين 

نوع 4- مكافأت انتاجيه وتشجعيه 

2012/6/30 2011/7/1 حتى عن الفتره من
(نشاط مياه الشرب) االجور

شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

القطاع المالى

نوع 5- حوافز للعاملين 
نوع 6- مكافات حضور جلسات ولجان  

نوع 7- مكافأت تدريس واشراف وامتحانات 
نوع 8- مكافأت تدريب  
نوع 9- مكافأة تقييم األداء
نوع 10- مكافأت محو أمية
نوع 11-  حافز التحصيل 
نوع 12- عن أعمال أخرى

جملة المكافات 
رواتب وبدالت اخرى 

رواتب تمثيل االداره العليا 
بدل تفرغ ( مهندسين اطباء -محاسبين - علميين 

بدل طبيعة عمل 
بدل مخاطر 
بدل ورادى 
بدل صرافه 

بدل سماعة وتليفون 
ببدل عدوى لالطباء وى ب

بل اقامه فى المناطق النائيه 
بدل غذاء 



تابع نموذج رقم : ( 1/12 )

القيمه: بالجنيه 

البيانجزئىكلى

بدل ماجستير ودكتوراه 
بدل جلسات ولجان 

بدل ندره
بدالت أخرى ( تذكر تفصيال)

 جملة رواتب وبدالت اخرى 
جملة المزايا النقديه 

جملة االجور النقديه والبدالت 

عن الفتره من ......... حتى ........
(نشاط مياه الشرب) تابع األجور

شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........
القطاع المالى

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

ثانيا-المزايا العينيه 
نوع (1) تكلفة اغذيه تصرف للعاملين 

نوع (2) تكلفة مالبس تصرف للعاملين 
نوع (3) تكلفة نقل  للعاملين 

نوع (4) تكلفة العالج الطبى  
نوع (5) تكلفة خدمات اجتماعيه وثقافيه ورياضيه 

نوع (6) تكلفة السكن المجانى 
نوع (7) تكلفة المزايا العينيه االخرى 

جملة المزايا العينيه 
ثالثا المزايا التأمينيه

حصة للحكومة  %15 
تأمين الصحى  %3

مكافأة نهاية الخدمة %2
تأمين ضد البطالة  %2 

تأمين ضد اصابة العمل %2
جملة المزايا التأمينيه

جملة االجور 



نموذج رقم : ( 2/12 )

القيمه: بالجنيه 

البيانجزئىكلى
وظائف دائمه 
مكافات شامله 

 تكاليف المعارين وتتحمل الشركة بأجورهم
 تكاليف االجازات الدراسية والمنح التدريبية

المكافأت 
نوع 1- تعويض العاملين عن جهود غير عاديه 

نوع 2- مكافأت عن اعمال اضافيه 
نوع 3- مكافات طوارىء للعسكريين 

نوع 4- مكافأت انتاجيه وتشجعيه 

2012/6/30 2011/7/1 حتى عن الفتره من
(نشاط الصرف الصحي) االجور

شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

القطاع المالى

نوع 5- حوافز للعاملين 
نوع 6- مكافات حضور جلسات ولجان  

نوع 7- مكافأت تدريس واشراف وامتحانات 
نوع 8- مكافأت تدريب  
نوع 9- مكافأة تقييم األداء
نوع 10- مكافأت محو أمية
نوع 11-  حافز التحصيل 
نوع 12- عن أعمال أخرى

جملة المكافات 
رواتب وبدالت اخرى 

رواتب تمثيل االداره العليا 
بدل تفرغ ( مهندسين اطباء -محاسبين - علميين 

بدل طبيعة عمل 
بدل مخاطر 
بدل ورادى 
بدل صرافه 

بدل سماعة وتليفون 
بدل عدوى لالطباء

بل اقامه فى المناطق النائيه بل اقامه فى المناطق النائيه 
بدل غذاء 



تابع نموذج رقم : ( 2/12 )

القيمه: بالجنيه 

البيانجزئىكلى

بدل ماجستير ودكتوراه 
بدل جلسات ولجان 

بدل ندره
بدالت أخرى ( تذكر تفصيال)

 جملة رواتب وبدالت اخرى 
جملة المزايا النقديه 

جملة االجور النقديه والبدالت 

عن الفتره من ........ حتى .......
(نشاط الصرف الصحي) تابع األجور

شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........
القطاع المالى

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

ثانيا-المزايا العينيه 
نوع (1) تكلفة اغذيه تصرف للعاملين 

نوع (2) تكلفة مالبس تصرف للعاملين 
نوع (3) تكلفة نقل  للعاملين 

نوع (4) تكلفة العالج الطبى  
نوع (5) تكلفة خدمات اجتماعيه وثقافيه ورياضيه 

نوع (6) تكلفة السكن المجانى 
نوع (7) تكلفة المزايا العينيه االخرى 

جملة المزايا العينيه 
ثالثا المزايا التأمينيه

حصة للحكومة  %15 
تأمين الصحى  %3

مكافأة نهاية الخدمة %2
تأمين ضد البطالة  %2 

تأمين ضد اصابة العمل %2
جملة المزايا التأمينيه

جملة االجور 



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى
نموذج رقم : ( 13 )

القيمة : بالجنيه

اإلجمــــالينشاط الصرف الصحينشاط مياه الشربالبيـــــــــــان

خدمات مشتراه

نوع (1) مصروفات صيانه 

نوع (2)مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن 

نوع (3)مصروفات أبحاث وتجارب 

نوع (4) مصروفات دعايه وإعالن ونشر وطبع وعالقات عامة 

نوع (5) مصروفات نقل وانتقاالت عامه واتصاالت 

نوع (6)إيجار أصول ثابتة  (بخالف العقارات )

نموذج الخدمات المشتراه
عن الفترة من ...... حتى ......

نوع (7) خدمات الجهات الحكوميه  

نوع (8)مقابل إشراف الشركه القابضه

نوع (9) مكافأت لغير العاملين 

نوع (10) تكاليف برامج تدريبيه

نوع (11) مصرفات خدميه أخرى 

جملة الخدمات المشتراه 



نموذج رقم : ( 14 )

القيمة : بالجنيه

البيــــــــان
تكلفة االصول 

(1)

أصول مستهدف إضافتها
خالل العام المالي 

(2)

أصول مستهدف استبعادها
خالل العام المالي 

(3)

مجمع االهالك

(4)

االهالك المستهدف 
خالل العام المالي 

(5)

صافي قيمة االصول 
المستهدفة 

(5)-(4)-(3)-(2)+(1)

اصول ثابتة

اراضي

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

نموذج االهالك واالستهالك (نشاطي مياه الشرب والصرف الصحي)

ي

مباني وانشاءات ومرافق وطرق

آالت ومعدات

وسائل نقل وانتقال

عدد وادوات

اثاث وتجهيزات مكتبية

اإلجمــــالي



نموذج رقم : ( 1/14 )

القيمة : بالجنيه

البيــــــــان
تكلفة االصول 

(1)

أصول مستهدف إضافتها
خالل العام المالي 

(2)

أصول مستهدف استبعادها
خالل العام المالي 

(3)

مجمع االهالك

(4)

االهالك المستهدف 
خالل العام المالي 

(5)

صافي قيمة االصول 
المستهدفة 

(5)-(4)-(3)-(2)+(1)

اصول ثابتة

اراضي

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

نموذج االهالك واالستهالك (نشاط مياه الشرب)

ي

مباني وانشاءات ومرافق وطرق

آالت ومعدات

وسائل نقل وانتقال

عدد وادوات

اثاث وتجهيزات مكتبية

اإلجمــــالي



نموذج رقم : ( 2/14 )

القيمة : بالجنيه

البيــــــــان
تكلفة االصول 

(1)

أصول مستهدف إضافتها
خالل العام المالي 

(2)

أصول مستهدف استبعادها
خالل العام المالي 

(3)

مجمع االهالك

(4)

االهالك المستهدف 
خالل العام المالي 

(5)

صافي قيمة االصول 
المستهدفة 

(5)-(4)-(3)-(2)+(1)

اصول ثابتة

اراضي

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

نموذج االهالك واالستهالك (نشاط الصرف الصحي)

ي

مباني وانشاءات ومرافق وطرق

آالت ومعدات

وسائل نقل وانتقال

عدد وادوات

اثاث وتجهيزات مكتبية

اإلجمــــالي



نموذج رقم : ( 15 )

القيمة : بالجنيه

البيــــــــان 

عدادات
مهمات توصيل 

ملفات 
المياه المشتراة
أخري (توضح)

االجمـــــــالى 

المشتراه سعرالكميه المباعةاجمال سعرالكميه اجمال

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

نموذج مشتريات بغرض البيع  

اإلجمــــــالي نشاط الصرف الصحينشاط مياه الشرب

البيان
العام المالى ..../.... العام المالى ..../....

المبيعات المستهدفة للعام الماليالمشتريات المستهدفة للعام المالي

نموذج مشتريات بغرض البيع  

الكميه المشتراه
خالل السنه

سعر شراء الوحده
اجمالى سعر 
الشراء

الكميه المباعة 
خالل السنه

سعر بيع  الوحده
 اجمالى سعر 

البيع
عدادات مياه 2 بوصه
عدادات مياه 1 بوصه
عدادات مياه 4/3بوصه
عدادات مياه 2/1 بوصه
عدادات أخرى ( توضح )

مهمات توصيالت مياه الشرب
ملفات مياه شرب
مياه مشتراة

اخرى (توضح)
جملة نشاط مياه الشرب

مهمات توصيالت الصرف الصحي
ملفات صرف صحي

اخرى (توضح)

جملة نشاط الصرف الصحي
على أن يتم المراجعة على رصيد المخازن أول المتوقع فى نهاية الفترة لتحديد االحتياجات الفعلية فقط.



نموذج رقم : ( 16 )

القيمة : بالجنيه

اإلجمــــــالينشاط الصرف الصحينشاط مياه الشربالبيـــــــــــان
اعباء وخسائر 

بند (1) مخصصات بخالف االهالك 
بند (2) ديون معدومه 

بند (3) خسائر بيع اوراق ماليه 
بند (4) اعباء وخسائر متنوعه 

بند (5) خسائر فروق عمله 
بند (6 )مصروفات سنوات سابقه  

أ

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

نموذج األعباء والخسائر 

)خسائر رأسماليه  7) بند
بند (8 )خسائر غير عاديه 

بند (9 )ضرائب الدخل 

جملة األعباء والخسائر 



تابع نموذج رقم : ( 16 )

القيمة : بالجنيه

اإلجمــــــالينشاط الصرف الصحينشاط مياه الشربالبيـــــــــــان

تابع مجموعة األعباء والخسائر
خسائر بيع مخلفات 

خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار

تعويضات وغرامات

تبرعات واعانات

أعباء وخسائر متنوعة أخرى

ة

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

نموذج أعباء وخسائر متنوعه 

جملة اعباء وخسائر متنوعه



نموذج رقم : ( 17 )

القيمة : بالجنيه

اإلجمــــــالينشاط الصرف الصحينشاط مياه الشربالبيـــــــــان
مبيعات انتاج تام 

مبيعات بضائع بغرض البيع 
ارباح مبيعات تقسيط تخص العام 

خدمات مباعه 
ايرادات تشغيل للغير 
عائد تاجير تمويلى 

ابرادات النشاط االخرى 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

 اجمالى ايرادات النشاط 

 ايرادات وارباح اخرى 
الجمــــــله 

كمية المياه 
المستهدف انتاجها

الفاقد المتوقع
صافى كمية المياه 

المباعه
قيمة المياه المباعه

 اجمالى كمية المياه المباعه 



تابع نموذج رقم : ( 17 )

عدد العمالءتقسيم العمالء حسب النشاط
اجمالى كمية المياه 
المتوقع بيعها  (م3)

 متوسط فئة 
التعريفه (جنيه )

قيمة المياه المتوقع 
بيعها (جنيه)

منزلى 

حكومى 

استثمارى

تجارى

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

 بيان تفصيلى لكمية وقيمة المياه موزع على فئات العمالء 

أخرى ( توضح )

الجمــــــله 

القيمة : بالجنيه

تقسيم العمالء حسب النشاط
عدد العمالء  

المخدومين بالصرف
إجمالى قيمة المياه 
المتوقع بيعها (جنيه)

نسبه الصرف 
الصحى

قيمة خدمة الصرف 
الصحى المتوقعة 

(جنيه )
منزلى 

حكومى 
استثمارى
تجارى

أخرى (توضح )

له الجم

 ايرادات خدمات الصرف الصحى 

الجمــــــله 



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى
نموذج رقم : ( 18 )

القيمة : بالجنيه

إجمالي التكلفةمصاريف اداريهمستلزمات تشغيلاجور 
االيراد المتوقع من تكاليف عملية التشغيل

العملية
الربــــح نوع العمليه التى يتم انجازها لصالح الغير

ايرادات تشغيل للغير (نشاط مياه الشرب)

االجمــــــالى 

القيمة : بالجنيه

إجمالي التكلفةمصاريف اداريهمستلزمات تشغيلاجور 

ايرادات تشغيل للغير (نشاط الصرف الصحي)

نوع العمليه التى يتم انجازها لصالح الغير
االيراد المتوقع من تكاليف عملية التشغيل

العملية
الربــــح

االجمــــــالى



نموذج رقم : ( 19 )

القيمة : بالجنيه

مالحظـــات  تقديرات االيرادات مصدر اإليراد أو طبيعته  نوع ايرادات النشاط االخرى   
(1) مبيعات بضائع مشتراه  

(2) أرباح مبيعات تقسيط 

(3) خدمات مباعه 

.................. (4)

الجمـــــــله 

(نشاط الصرف الصحي) ابرادات النشاط االخرى

(نشاط مياه الشرب) ايرادات النشاط األخرى

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

القيمة : بالجنيه

مالحظـــات  تقديرات االيرادات مصدر اإليراد أو طبيعته  نوع ايرادات النشاط االخرى   

(1) مبيعات بضائع مشتراه  

(2) أرباح مبيعات تقسيط 

(3) خدمات مباعه 

.............. (4)

الجمـــــــله 

ي) ر ) رى بر



نموذج رقم : ( 20 )

القيمة : بالجنيه

مصدر المنحه أو اإلعانه  نوع المنحه أو اإلعانه  
الغرض الممنوح من اجله  

المنحه أو اإلعانه 
مالحظاتقيمة المنحه أو اإلعانه 

ة

الجمـــــــــــــله 

 بيان المنح واالعانات (نشاط الصرف الصحي)

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

 بيان المنح واالعانات (نشاط مياه الشرب)

القيمة : بالجنيه

مصدر المنحه أو اإلعانه  نوع المنحه أو اإلعانه  
الغرض الممنوح من اجله  

المنحه أو اإلعانه 
مالحظاتقيمة المنحه أو اإلعانه 

الجمـــــــــــــله 



نموذج رقم : ( 21 )

القيمة : بالجنيه

الجهه المستثمر فيها
نوع االستثمار أسهم 

أوسندات أو حصه فى رأس 
المال أو ودائع أو قروض

عدد األوراق الماليه أونسبة 
الحصه أو قيمة الوديعه أو 

قيمة القرض

االيرادات المستهدفة من االستثمار
 للعام المالي

مالحظات

فى شركات قابضه 

فى شركات شقيقه 

فوائد قروض الشركه القابضه 

فوائد قروض لشركات تابعه 

فوائد قروض لشركات شقيقه 

ايرادات استثمارات اخرى 

فوائد دائنه اخرى 

الجمـــــــــــــله 

 ايرادات استثمارات و الفوائد (نشاط الصرف الصحي)

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى

 ايرادات استثمارات و الفوائد (نشاط مياه الشرب)

القيمة : بالجنيه

الجهه المستثمر فيها
نوع االستثمار أسهم 

أوسندات أو حصه فى رأس 
المال أو ودائع أو قروض

عدد األوراق الماليه أونسبة 
الحصه أو قيمة الوديعه أو 

قيمة القرض

االيرادات المستهدفة من االستثمار
 للعام المالي 2012/2011

مالحظات

فى شركات قابضه 

فى شركات شقيقه 

فوائد قروض الشركه القابضه 

فوائد قروض لشركات تابعه 

فوائد قروض لشركات شقيقه 

ايرادات استثمارات اخرى 

فوائد دائنه اخرى 

الجمـــــــــــــله 



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى
نموذج رقم : ( 22 )

القيمة : بالجنيه

مالحظات يذكر تعليق عن طبيعه االيرادالقيمـــــــهالبيـــــــان
مخصصات انتفى الغرض منها (يذكر اسم المخصص)

ديون سبق اعدامها (يذكر طبيعة الديون)
أرباح بيع اوراق ماليه (يذكر نوع األوراق)

ايرادات وارباح متنوعه (يذكر تفصيال)
أرباح فروق عمله (يذكر نوع العملة)
ايرادات سنوات سابقه (يذكر طبيعتها)

أرباح رأسمالية (يذكر طبيعتها)
ايرادات وارباح غير عاديه (يذكر تفصيال)

*أرباح بيع مخلفات
*أرباح بيع خامات ومواد وقطع غيار 

*تعويضات وغرامات 
*عموالت 

(نشاط مياه الشرب)  ايرادات وأرباح أخرى

*ايجارات دائنه
*ايرادات وأرباح متنوعه أخري (تذكر تفصيالً)
الجمـــــــــله 

القيمة : بالجنيه

مالحظات يذكر تعليق عن طبيعه االيرادالقيمـــــــهالبيـــــــان
مخصصات انتفى الغرض منها (يذكر اسم المخصص)

ديون سبق اعدامها (يذكر طبيعة الديون)
أرباح بيع اوراق ماليه (يذكر نوع األوراق)

ايرادات وارباح متنوعه (يذكر تفصيال)
أرباح فروق عمله (يذكر نوع العملة)
ايرادات سنوات سابقه (يذكر طبيعتها)

أرباح رأسمالية (يذكر طبيعتها)
ايرادات وارباح غير عاديه (يذكر تفصيال)

*أرباح بيع مخلفات
*أرباح بيع خامات ومواد وقطع غيار 

*تعويضات وغرامات 
*عموالت 

دائنه *ايجارات

(نشاط الصرف الصحي)  ايرادات وأرباح أخرى

ايجارات دائنه
*ايرادات وأرباح متنوعه أخري (تذكر تفصيالً)
الجمـــــــــله 



شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

القطاع المالى

النماذج الخاصه
  بتقديرات تكاليف مشروعات الخطة االستثمارية

عن موازنه العام المالى ..../.... 



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى
نموذج رقم : ( 23 )

القيمة : بالجنيه

بيان المشروعات االستثماريه
المخطط للعام المالى

خطة السنة الحالية بموازنة

إجمالى المشروعات الجديده 

إجمالى مشروعات اإلحالل 

إجمالى مشروعات التوسع والتجديد

إجمالى مشروعات االستكمال 

مشروعات أخرى ( توضح) 

االستخدامات االستثماريه 

اإلجمــــــالي



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........

القطاع المالى
نموذج رقم : ( 23 )

القيمة : بالجنيه

مصادر التمويل
المخطط للعام المالى

خطة السنة الحالية بموازنة

التمويل الذاتى 

معونات ومنح  

قروض محليه 

قروض خارجيه 

ائتمانيه تسهيالت

مصادر تمويل الخطه االستثماريه 

تسهيالت ائتمانيه 

الهيئة القومية

الجهاز التنفيذى 

أخرى توضح ( تذكر تفصيالً)

اإلجمــــــالي



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م ( ش . م . ق .
القطاع المالى

النماذج
  الخاصه بتطور التكاليف و المصروفات و االيرادات

عن موازنه العام المالى ..../.... 



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

نموذج رقم : ( 24 )

( م . ق . م . ش )
القطاع المالى

القيمه :- بالجنيه

ال ال ا الال ال ا لال الف قع ت التال الت
بيانات مقارنه

التكاليف  والمصروفات على مستوى المجموعات

العام المالى .../....
العام المالى
..../...

العام المالى
..../...

المخططالمنصرف الفعلى
المنصرف 
الفعلى

المخطط
المنصرف 
الفعلى

نقص زياده

فعلى 6 شهور  
المتوقع الفعلي 

للعام المالي الحالى 
مستهدف العام المالي  

التعديالت
البيـــــــان

خامات ومواد ووقود وقطع غيار (1) مجموعه

مجموعه (2) اجور 

مجمـوعه (3) مصــــروفات 

مجموعه (4) مشتريات بغرض البيع 

مجموعه (5) اعباء وحسائر 

جملة التكاليف و المصروفات



نموذج رقم : (  25 ) 

القيمه :-  بالجنيه

العام المالى .../....

خامات ومواد ووقود وقطع غيار (1) تفاصيل المجموعه

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( . م . ق . م ش )
القطاع المالى

تابع التكاليف والمصروفات 

مستهدف العام المالي 
التعديالت

..../... .../....العام المالى العام المالى
بيانات مقارنه

6 شهور فعلى
المتوقع الفعلي   

/ ى م

المخططالمنصرف الفعلى
المنصرف 
الفعلى

نقصزيادهالمنصرف الفعلىالمخطط

بند ( 1)  خامات ومدخالت انتاج

بند ( 2)  وقود وزيوت 

بند ( 3)  قطع غيار ومواد ومهمات 

بند ( 4)  مواد تعبئة وتغليف

بند ( 5)  كهرباء ومياه 

بند ( 6)  أدوات كتابيه 

جملة خامات ومواد ووقود وقطع غيار 

ي م ه / ى /م ى م
البيـــــــان

هور ى
للعام المالي الحالى



نموذج رقم : (  26 ) 

القيمه :-  بالجنيه

العام المالى .../....

الفعل الفعلالمخططالمنصرف الفعلالمخططالمنصرف نقصزيادهالمنصرف

تابع التكاليف والمصروفات

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( . م . ق . م ش )
القطاع المالى

تفاصيل المجموعه (2)  االجور 

مستهدف العام المالي 
التعديالت

العام المالى .../....العام المالى .../....
بيانات مقارنه

فعلى 6 شهورالبيـــــــان       
المتوقع الفعلي  
للعام المالي الحالى

نقصزيادهالمنصرف الفعلىالمخططالمنصرف الفعلىالمخططالمنصرف الفعلى

أوال :-  االجور النقديه
بند (1) الوظائف الدائمه 
بند (2) المكافأت الشامله 
بند (3) تكاليف المعارين 

بند (4) تكاليف االجازات الدراسيه و المنح التدريبيه 
بند (5) المكافأت 

بند (6) الرواتب و البدالت 
بند (7) المزايا النقديه 

جملة االجور النقديه 
مزايا عينيه  ثانيا :-

ثالثا :- تأمينات اجتماعيه
جملة االجور



نموذج رقم : (  27 ) 

القيمه :-  بالجنيه

العام المالى .../....

المنصرف 
الفعلى

المخطط
المنصرف 
الفعلى

المخطط
المنصرف 
الفعلى

نقصزياده

عاديه غير جهود عن العاملين تعويض (1) نوع

تفاصيل المجموعه (2)  بند (5)  المكافأت 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( . م . ق . م ش )
القطاع المالى

تابع التكاليف والمصروفات 

فعلى 6 شهور
المتوقع الفعلي للعام  

المالي الحالى
التعديالت

العام المالى .../....العام المالى .../....
بيانات مقارنه

البيـــــــان
مستهدف العام المالي 

تعويض العاملين عن جهود غير عاديه (1) نوع
نوع ( 2)  مكافأت عن أعمال إضافيه

نوع (3) مكافأت طوارىء للعسكريين أوالمجندين 

نوع ( 4)  مكافأت إنتاجيه وتشجيعيه  
نوع ( 5)  حوافز للعاملين 

نوع (6)مكافأت حضور جلسات ولجان

*مكافأت حضور جلسات ولجان لرئيس وأعضاء مجلس االداره  

*مكافأت حضور جلسات ولجان للعاملين  

نوع (7) مكافأت تدريس واشراف وامتحانات

نوع ( 8)  مكافأت تدريب
نوع ( 9)  مكافأت محو االميه

نوع ( 10)  مكافأت تقييم أداء للعاملين 
نوع ( 11)  حوافز التحصيل

نوع ( 12)  مكافأت عن أعمال أخري

جمـــلة االجــــور



نموذج رقم : (  28 ) 

القيمه :-  بالجنيه

نقص زياده 

تمثيل العاملينبدل نظام الئحة

تابع التكاليف والمصروفات 
 تفاصيل المجموعة (2)  بند (6)  الرواتب والبدالت 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( . م . ق . م ش )
القطاع المالى

مقترح العام المالي
رقم القرار وتاريخهاسم البدل أو الرواتب 

عدد 
المستفدين

فئة البدل أو 
الراتب

المتوقع الفعلي  
للعام المالي الحالي

التعديالت المطلوبه 
فعلى 6 شهور 

الئحة نظام العاملينبدل تمثيل

بدل التفرغ ل ( مهندسين -محاسبين 
( زراعيين - محامين - علميين -

الئحة نظام العاملين 

بدل طبيعة عمل 

الئحة نظام العاملين بدل مخاطر 

بدل ورادى 

الئحة نظام العاملين بدل صرافه 

الئحة نظام العاملين بدل سماعة وتليفون 

بدل اقامه المناطق النائيه 
الئحة نظام العاملين 

وقرار رئيس الوزراء رقم  57 اسنة 1980
الئحة نظام العاملين بدل اغذيه 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005بدل ماجستير ودكتوراه

رواتب وبدالت اخرى (  توضح ) 

الي اإلجمــــــالياإلجم



نموذج رقم : (  29 ) 

القيمه :-  بالجنيه

العام المالى .../....

بيانات مقارنه
6 شهور فعلى

المتوقع الفعلي 
مستهدف العام المالي 

التعديالت
..../... .../....العام المالى العام المالى

:- المزايا العينيه (2) ثانيا تفاصيل المجموعة

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( . م . ق . م ش )
القطاع المالى

تابع التكاليف والمصروفات 

/ ى م

المنصرف 
الفعلى

المخطط
المنصرف 
الفعلى

المخطط
المنصرف 
الفعلى

نقصزياده

نوع ( 1)  تكلفه أغذيه تصرف للعاملين 

نوع ( 2)  تكلفه مالبس تصرف للعاملين 

نوع ( 3)  تكلفة  نقل العاملين 

نوع ( 4)  تكلفة العالج الطبى 

نوع ( 5)  تكلفة خدمات اجتماعيه وثقافيه ورياضيه وترفيهيه 

نوع ( 6)  تكلفة السكن المجانى 

نوع ( 7)  مزايا عينيه اخرى ( تذكر تفصيالً) 

جملة المزايا العينيه 

البيـــــــان
هور 6 ى

 للعام المالي الحالى
ي م ه / ى /م  ى م 



نموذج رقم : (  30 ) 

القيمه :-  بالجنيه

العام المالى .../....

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( . م . ق . م ش )
القطاع المالى

فعلى 6 شهور
المتوقع الفعلي 
ال ال ال ال ا لل

مستهدف العام المالي 
التعديالت

بيانات مقارنه

ان ال
العام المالى .../....العام المالى .../....

بيان تفصيلى لمجموعة (3)  المصروفات 

تابع التكاليف والمصروفات 

المنصرف 
الفعلى

المخطط
المنصرف 
الفعلى

المخطط
المنصرف 
الفعلى

نقصزياده

نوع ( 1)  خدمات مشتراه 

نوع ( 2)  االهالك و االستهالك  

نوع ( 3)  الفوائد 

    محليه 

    خارجيه 

نوع ( 4)  ايجار عقارات ( اراضى ) 

نوع ( 5)  ضرائب عقاريه 

نوع ( 6)  ضرائب غير مباشره على النشاط 

جمـــلة المصــــروفات 

البيـــــــان للعام المالي الحالى



نموذج رقم : (  31 ) 

العام المالى .../....

المنصرف 
الفعلى

المخطط
المنصرف 
الفعلى

المخطط
المنصرف 
الفعلى

نقصزياده

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( . م . ق . م ( ش
القطاع المالى

بيانات مقارنه

البيـــــــان
فعلى 6 شهور

المتوقع الفعلي 
 للعام المالي الحالى

مستهدف العام المالي 
التعديالت

العام المالى .../....العام المالى .../....

(1) خدمات مشتراه (3) نوع بيان تفصيلى لمجموعة
تابع التكاليف والمصروفات 

نوع ( 1)  مصروفات صيانه 

نوع ( 2)  مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن

نوع ( 3)  مصروفات أبحاث وتجارب

نوع ( 4)  مصروفات دعاية وإعالن وطبع ونشر وعالقات عامة

نوع ( 5)  مصروفات نقل وانتقاالت عامة واتصاالت

نوع ( 6)  ايجار أصول ثابتة ( بخالف العقارات) 

نوع ( 7)  خدمات الجهات الحكوميه والمؤسسات 

نوع (8) مقابل إشراف الشركة القابضة

نوع (9) مكافأت لغير العاملين

نوع (10) تكاليف برامج تدريبية

نوع ( 11)  مصرفات خدميه أخرى 

المصروفات جملة المصروفاتجملة



تابع نموذج رقم : ( 31 )

لعام المالى .../....

المنصرف 
الفعلى

المخطط
المنصرف 
الفعلى

المخطط
المنصرف 
الفعلى

نقصزياده

نفقات تأمين

قضائية أحكام تنفيذ نفقات

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )
القطاع المالى

تابع التكاليف والمصروفات 
مصرفات خدميه أخرى (11) نوع بيان تفصيلى لمجموعة (3)

بيانات مقارنه

البيـــــــان       
فعلى 6 شهور

المتوقع الفعلي
 للعام المالي الحالى

مستهدف العام المالي 
التعديالت

العام المالى .../....العام المالى .../....

نفقات تنفيذ أحكام قضائية

نفقات أعياد ومواسم

مكافأت لغير العاملين عن خدمات مؤداه

نفقات رسوم نقابة المحامين

عمولة ومصروفات بنكية

نفقات دفن

تكاليف برامج تدريبية

متنوعة

جملة مصروفات خدمية أخري



نموذج رقم : (  32 ) 

العام المالى .../....

المنصرف 
ل الف

المخطط
المنصرف 

ل الف
المخطط

المنصرف 
ل الف

نقصزياده

بيان تفصيلى لمجموعة (4)  مشتريات بغرض البيع ومجموعة (5)  أعباء وخسائر 

بيانات مقارنه

البيـــــــان
فعلى 6 شهور

تابع التكاليف والمصروفات 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( . م . ق . م ش )
القطاع المالى

المتوقع الفعلي 
 للعام المالي الحالى

مستهدف العام المالي 
التعديالت

العام المالى .../....العام المالى .../....

الفعلىالفعلىالفعلى
(3)  مشتريات بغرض البيع مجموعه

مشتريات محليه (1) بند
بند ( 1)  مشتريات خارجيه 

جملة مشتريات بغرض البيع

(5)  أعباء وخسائر مجموعه
بند ( 1)  مخصصات بخالف االهالك 

بند ( 3)  خسائر بيع اوراق ماليه 
اعباء وخسائر متنوعه (4) بند

بند ( 5)  خسائر فروق عمله 
بند ( 6 ) مصروفات سنوات سابقه  

)خسائر راسماليه 7) بند
بند ( 8 ) خسائر عير عاديه 

)ضرائب الدخل  9) بند
جملة أعباء وحسائر

جملة مشتريات بغرض البيع وأعباء وخسائر



نموذج رقم : (  33 ) 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( . م . ق . م ش )
القطاع المالى

بيان تفصيلى لمجموعة (5)  أعباء وخسائر بند (4)  أعباء وخسائر متنوعه 

تابع التكاليف والمصروفات 

العام المالى .../....

المنصرف 
الفعلى

المنصرف المخطط
الفعلى

المنصرف المخطط
الفعلى

نقصزياده

نوع ( 1)  خسائر بيع مخلفات 

نوع ( 2)  خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار 

نوع ( 3)  تعويضات وغرامات 

نوع ( 4)  تبرعات واعانات 

نوع ( 5)  أعباء وخسائر متنوعه أخرى ( تذكر تفصيالً) 

جملة أعباء وخسائر متنوعه

فعلى 6 شهورالعام المالى .../....العام المالى .../....
المتوقع الفعلي 

 للعام المالي الحالى
التعديالتمستهدف العام المالي 

بيانات مقارنه

البيـــــــان



نموذج رقم : (  34 ) 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( . م . ق . م ش )
القطاع المالى

قيمة الفوائد المستحقه
طبيعة الفائدة المدرجه

طبيعة القرض المستحق
توزيع الفوائد المستحقه على الجهات التى تسدد اليها 

بيان الفوائد  المستحقة السداد موزعه على الجهات التى تسدد لها للعام المالي ..../....

نفقات جاريه
استخدمات 
استثماريه

موازنة 
الخزانه العامه

مؤسسات أو هيئات
عامه أو صناديق 
تمويل ذات طابع 

بنوك القطاع 
العام

شركات قطاع 
األعمال العام

بنك االستثمار 
القومى

أخرى ( توضح) 

و ي
خالل السنه الماليه 

الجديده

ق رض بي
عنه الفائده واسم الجهة 

المقرضة



نموذج رقم : ( 35 )

رقم القرض وتاريخ إبرامه
الجهه المتعاقد معها 

والمشروعات التى استخدم 
القرض فى تمويلها

تاريخ انتهاء السدادتاريخ بدء السدادأصل القرض
االقساط المستحقه السداد 
خالل العام المالى للموزانه

الفوائد المستحقه السداد خالل 
العام المالى  للموازنه

بيان الفوائد واألقساط المستحقه السداد للعام المالي ..../....

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )
القطاع المالى



نموذج رقم : ( 36 )

العام المالى .../....

المنصرف 
الفعلى

المخطط
المنصرف 
الفعلى

المخطط
المنصرف 
الفعلى

نقصزياده

مجموعه (1) ايرادات النشاط
بند(1) اجمالى مبيعات انتاج تام 

مستهدف العام المالي 
التعديالت

العام المالى .../....
بيانات مقارنه

البيـــــــان
فعلى 6 شهور

المتوقع الفعلي
 للعام المالي الحالى

العام المالى .../....

ايرادات النشاط  (1) بيان تفصيلى لمجموعة

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )
القطاع المالى

تفاصيل االيرادات

م ج ( )

نوع (1)مردودات داخله من مبيعات سنوات سابقه (مدين)

نوع (2)مرتجعات مبيعات (مدين)

نوع (3)خصم مسموح به (مدين)

نوع (4)مسموحات مبيعات (مدين)

جملة البند (1)

بند(2)اجمالى بضائع مشتراه

نوع (1)مردودات داخله من مبيعات سنوات سابقه (مدين)

نوع (2)مرتجعات مبيعات (مدين)

نوع (3)خصم مسموح به (مدين)

نوع (4)مسموحات مبيعات (مدين)

جملة البند (2)



نموذج رقم : ( 37 )

العام المالى .../....

المنصرف 
الفعلى

المخطط
المنصرف 
الفعلى

المخطط
المنصرف 
الفعلى

نقصزياده

تابع مجموعه (1) ايرادات النشاط
العام تخص تقسيط مبيعات أرباح (3) بند

منح و اعانات (2) ايرادات النشاط و مجموعه بيان تفصيلى باقى مجموعة (1)

تابع تفاصيل االيرادات 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )
القطاع المالى

البيـــــــان
فعلى 6 شهور

المتوقع الفعلي
 للعام المالي الحالى

مستهدف العام المالي 
التعديالت

العام المالى .../....العام المالى .../....
بيانات مقارنه

أرباح مبيعات تقسيط تخص العام (3) بند

بند (4) خدمات مباعه 

بند (5) إيرادات تشغيل للغير  

بند (6) عائد عقود تاجير تمويلى

بند (7) إبرادات نشاط أخرى 

جملة المجموعه(1)

مجموعه(2) منح واعانات 

بند (1) منح حكوميه

بند (2) اعانات

انتاج..............

معيار 12(لالصول االنتاجية والتسويقية)

اخرى (تذكر تفصيالً)......

جملة المجموعه(2)



نموذج رقم : ( 38 )

العام المالى .../....

المنصرف 
الفعلى

المخطط
المنصرف 
الفعلى

المخطط
المنصرف 
الفعلى

نقصزياده

مجموعه (3) ايرادات استثمارات وفوائد
بند (1) إيرادات استثمارات ماليه من شركات قابضه 
قه شق كات ش ن ه ال ات ا تث ا ادات إ (2) ند

بيان تفصيلى باقى مجموعه (3) ايرادات استثمارات وفوائد و مجموعه(4) إيرادات وأرباح أخرى 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )
القطاع المالى

تابع تفاصيل االيرادات 

البيـــــــان
فعلى 6 شهور

المتوقع الفعلي
 للعام المالي الحالى

مستهدف العام المالي 
التعديالت

العام المالى .../....العام المالى .../....
بيانات مقارنه

إيرادات استثمارات ماليه من شركات شقيقه (2) بند
بند (3) إيرادات استثمارات ماليه أخرى

بند (4) فوائد قروض شركات قابضه / شقيقه 
بند (5) فوائد دائنه أخرى

جملة المجموعه(3)
مجموعه(4) إيرادات وأرباح أخرى 

بند (1) مخصصات إنتفى الغرض منها
بند (2) ديون سبق إعدامها

بند (3) أرباح بيع أوراق ماليه 
بند (4) إيرادات وأرباح متنوعه 

بند (5) أرباح فروق عمله
بند (6) إيرادات سنوات سابقه

بند (7) أرباح رأسماليه 
عاديه غير وأرباح إيرادات (8) إيرادات وأرباح غير عاديه بند (8) بند

جملة المجموعه(4)
جملة االيرادات



نموذج رقم : (  39 ) 

العام المالى .../....

المنصرف 
المخطط

المنصرف 
المخطط

المنصرف 
نقصزياده

العام المالى .../.... العام المالى .../.... 

بيانات مقارنه

البيـــــــان
المتوقع الفعلي 

 للعام المالي الحالى

بيان تفصيلى لمجموعة (4)  ايرادات وأرباح أخري بند (4)  إيرادات وأرباح متنوعه 

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( . م . ق . م ش )
القطاع المالى

تابع تفاصيل االيرادات 

مستهدف العام المالي 
التعديالت

فعلى 6 شهور

الفعلى
المخطط

الفعلى
المخطط

الفعلى
نقصزياده

نوع  ( 1)  أرباح بيع مخلفات

نوع  ( 2 )  أرباح بيع خامات ومواد وقطع غيار

نوع  ( 3 )  تعويضات وغرامات

نوع  ( 4 )  عموالت 

نوع  ( 5 )  إيجارات دائنه  

نوع  ( 6 )  معيار 12 ( لالصول اإلدارية)   

نوع  ( 7 )  إيرادات وأرباح متنوعه أخري ( تذكر تفصيالً)   

جملة البند (4)



شركه مياه الشرب و الصرف الصحى.........
الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

القطاع المالى

النماذج الخاصه
  بالمؤشرات االقتصاديه

عن موازنه العام المالى ..../.... 



نموذج رقم : ( 40 )

السنة الماليةالسنة الماليةفعلى متوقعالجديدة 

مجموعة (1) إيرادات النشاط

مجموعة (2) منح و إعانات

مؤشرات تطور اإليرادات للسنة المالية .... / ....

بيــــان

فعلى السنتين الماليتين تقديرات السنة المالية
معدل تغيير السنه المالية الجديدة عن 

تقديرات فعلى 
متوقع

فعلى

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( ( ش . م . ق . م
القطاع المالى

القيمه: بالجنيه 

المؤشرات االقتصادية

مجموعة (3) إيرادات استثمارات وفوائد

مجموعة (4) إيرادات و أرباح أخرى

إجمالى اإليرادات 



نموذج رقم : ( 41 )

السنة الماليةالسنة الماليةفعلى متوقعالجديدة 

بند (1) اجور نقدية
  نوع 1 - الوظائف الدائمة
  نوع 2 - المكافآت الشاملة

  نوع 3 - تكاليف المعارين وتتحمل الشركة بأجورهم
  نوع 4 - تكاليف االجازات الدراسية والمنح التدريبية

  نوع 5 - المكافآت
  نوع 6 - الرواتب والبدالت

  نوع 7 - المزايا النقدية

بيان
معدل تغيير السنه المالية الجديدة عن فعلى السنتين الماليتين تقديرات السنة المالية

تقديرات فعلى 
متوقع

فعلى

القيمه: بالجنيه 

المؤشرات االقتصادية
 مؤشرات األجور للسنة المالية .... / .....

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
ش . م . ق . م ) )
القطاع المالى

جمله االجور والبدالت.........
  بند 2 - مزايا عينية 

  بند 3 - تأمينات اجتماعية

اجمالى االجور ......... 

مؤشرات االجور :

 متوسط عدد العاملين........

 متوسط اجر العامل.........

 انتاجية العامل.......



السنة الماليةالسنة الماليةفعلى متوقعالجديدة 

التكاليف والمصروفات:
خامات ومواد ووقود وقطع غيار (1) مجموعة

أجور (2) مجموعة
مصروفات (3) مجموعة

مشتريات بضائع بغرض البيع (4) مجموعة
أعباء وخسائر (5) مجموعة

إجمالى التكاليف والمصروفات

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( ش . م . ق . م )

القيمه: بالجنيه 

فعلى

مؤشرات التكاليف والمصروفات للسنة المالية ...... / ......

القطاع المالى

المؤشرات االقتصادية
نموذج رقم : ( 42 )

بيان

معدل تغيير السنه المالية الجديدة عن فعلى السنتين الماليتين تقديرات السنة المالية
تقديرات فعلى 

متوقع



القيمه :- جنيه

المتوقع بالنسبه  
للسنه الماليه 

الحاليه 
فعلى

ايرادات النشاط
اجمالى مبيعات انتاج تام -------------------

اجمالى مبيعات بضائع مشتراة ---------------

خدمات مباعة ------------------------

ايرادات تشغيل للغير --------------------

عائد عقود تاجير تمويلى ------------------

ايرادات النشاط االخرى -------------------

يضاف اليها:
مشغوالت داخلية بسعر السوق ----------------

معدل تغيير المقترحات

فعلى السنه الماليه

نموذج رقم : ( 43 )

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
. م . ق . م ) ش )
القطاع المالى

مقترحات السنه الماليه

المؤشرات االقتصادية

بيان

 عناصر القيمة المضافة ومؤشرات النشاط 

المتوقع فعلىفعلى 6 شهور 

مخلفات االنتاج (بصافى قيمتها البيعية)------------

التغير في المخزون بسعر البيع (اخر المدة - اول المدة) --

تغير مخزون بضائع مشتراة بغرض البيع ----------

تغير مخزون انتاج غير تام ----------

تغير مخزون انتاج  تام ----------

يخصم منها:

مشتريات بضائع بغرض البيع ----------------

االنتاج االجمالى بسعر السوق ----------------

يخصم منها:
االهالك واالستهالك ---------------------

االنتاج االجمالى بسعر السوق -----------------



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
. م . ق . م ) ش )
القطاع المالى

المؤشرات االقتصادية
تابع نموذج رقم : ( 43 )

القيمه :- جنيه

المتوقع بالنسبه 
للسنه الماليه 
الحاليه

فعلى
فعلى السنه الماليه  المتوقع فعلى 

معدل تغيير المقترحات

المؤشرات االقتصادية
 عناصر القيمة المضافة ومؤشرات النشاط 

بيان
مقترحات السنه الماليه  

فعلى  6 شهور 

ي

يخصم منة:
ضرائب و رسوم سلعية:

رسوم جمركية   -----------------------
رسوم انتاج   ----------------------

ة    لة الخزا

االنتاج االجمالى بسعر السوق     -----------------

حصيلة الخزانة   -------------------
ضريبة المبيعات   ------------------------

يضاف اليها:
اعانات انتاج و تصدير   -----------    (1)-
االنتاج االجمالى بتكلفة عوامل االنتاج      ---------

يخصم منة:
تكلفة السلع و الخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم شراء) -

القيمة المضافة االجمالية --------------------

ميخصم منها:
االهالك و االستهالك ---------------------------

القيمة المضافة الصافية --------------------------

االنتاج االجمالى بسعر السوق     ---------------

يخصم منة:
ضرائب و رسوم سلعية:

رسوم جمركية   -------------------
رسوم انتاج   ---------------------
حصيلة الخزانة   ------------------
ضريبة المبيعات   ------------------



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
. م . ق . م ) ش )
القطاع المالى

المؤشرات االقتصادية
تابع نموذج رقم : ( 43 )

القيمه :- جنيه

المتوقع بالنسبه 
للسنه الماليه 
الحاليه

فعلى

ا ال ضاف

فعلى السنه الماليهالمتوقع فعلى

معدل تغيير المقترحات

 عناصر القيمة المضافة ومؤشرات النشاط 

بيان
مقترحات السنه الماليه

فعلى 6 شهور 

يضاف اليها:
اعانات انتاج و تصدير-----------------   (1)

االنتاج االجمالى بتكلفة عوامل االنتاج -----------
يخصم منة:

تكلفة السلع و الخدمات الوسيطة (بدون ضرائب ورسوم شراء) -
القيمة المضافة االجمالية -----------------------

يخصم منها:
االهالك و االستهالك ------------------------

القيمة المضافة الصافية -----------------------------

توزيعات القيمة المضافة(عوائد عوامل االنتاج)
1-االجور

اجور نقدية -----------------------------
مزايا عينية-----------------------------
تامينات اجتماعية--------------------------

2-ايجارات العقارات(اراضى و مبانى)
ايجار فعلى---------------------------

ا اال ف فرق االيجار-------------------------

3-الفوائد
فوائد فعلية---------------------------
فرق الفوائد--------------------------

4-ربح االنتاج
: مؤشرات النشاط

ال ال ------------------------ط متوسط عدد العمال - 

 - انتاجية العامل----------------------------

 - انتاجية الجنية اجر--------------------------

نسبة الخامات و المصروفات الى ايرادات النشاط ---------

نسبة االجور الى ايرادات النشاط --------------------

--------------------- النشاط ايرادات الى الربح صافى الربح الى ايرادات النشاط صافى

ربحية راس المال المدفوع ----------------------- -

ربحية راس المال المستثمر ------------------------



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )

القطاع المالى
( م ق م ش )

نشاط الصرف الصحى)  (نشاط مياه الشرب+ التحليل النوعى التكاليف والمصروفات المتوقعة
 نموذج رقم : ( 44 )

ة ة
القيمة :- بالجنية

ة االنتا ات الخ ةاكز ق الت ات الخ ةاكز ل الت ة ا اال ات الخ اكز

..../..... عن الموازنة التخطيطة للعام المالى

تكاليف االنتاجالنفقات حسب النوع تكاليف االدارية والتمويلية37- تكاليف التسويقية36- -38

الدليل  
المحاسبي

تقديرى
الدليل  

المحاسبي   
تقديرىالدليل المحاسبي تقديرى

31361371381خامات ومواد ووقود وقطع غيار
انتا خال ا 311361137113811خا

مراكز الخدمات االدارية والتمويليةمراكز الخدمات التسويقيةمراكز الخدمات االنتاجية
الدليل  بيــــــــــــــــــــان 

المحاسبي   
تقديرى

311361137113811خامات ومدخالت انتاج
312361237123812وقود وزيوت

313361337133813قطع غيار ومهمات
وتغليف تعبئة -31436143714مواد  31436143714مواد تعبئة وتغليف

315361537153815كهرباء ومياة
316361637163816أدوات كتابية

اجمالي الخامات والمواد والوقود وقطع الغياراجمالي الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار
32362372382أجور

321362137213821أجور نقدية
322362237223822مزايا عينية

323362337233823تأمينية اجتماعية
اجمالي األجـــــــور



القطاع المالى
( م . ق . م . ش )

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

تابع نموذج رقم : ( 44 )

نشاط الصرف الصحى)  (نشاط مياه الشرب+ التحليل النوعى التكاليف والمصروفات المتوقعة
..../..... عن الموازنة التخطيطة للعام المالى

القيمة :- بالجنية

مراكز الخدمات االنتاجية

م

ان بي

تكاليف االنتاجالنفقات حسب النوع تكاليف االدارية والتمويلية37- تكاليف التسويقية36- -38

الدليل
مراكز الخدمات االدارية والتمويليةمراكز الخدمات التسويقية

الدليل  
المحاسبي

تقديرى
الدليل  

المحاسبي   
تقديرىالدليل المحاسبي تقديرى

جنيةجنيةجنيةجنية
33363373383فات

الدليل  بيــــــــــــــــــــان
المحاسبي   

تقديرى

33363373383مصروفات
331363137313831خدمات مشتراة

3311363113731138311مصروفات صيانة
3312363123731238312مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن

3313363133731338313مصروفات أبحاث و تجارب
3314363143731438314مصروفات دعاية واعالن ونشر وطبع

3315363153731538315مصروفات نقل وانتقاالت
( 3316363163731638316ايجار أصول ثابتة (  بخالف العقارات ( 3316363163731638316ايجار أصول ثابتة (  بخالف العقارات
38317 - -3317خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات

3318363183731838318مصروفات خدمية أخري
جملة الخدمات المشــــــــــــــــتراة

332363237323832االهالك واالستهالك
3321363213732138321اهالك األصول الثابتة

3322363223732238322استهالك األصول غير الملموسة والنفقات المرسملة
جملة االهالك واالســـــــــــــتهالك



ال ال القطاع

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )

القطاع المالى

تابع نموذج رقم : ( 44 )

نشاط الصرف الصحى)  (نشاط مياه الشرب+ التحليل النوعى التكاليف والمصروفات المتوقعة

القيمة :- بالجنية
الن االنتاالنفقات ف تكال ة36 ق الت ف تكال ة37 ل الت ة ا اال ف تكال 38

( )
..../..... عن الموازنة التخطيطة للعام المالى

الدليل  
المحاسبي

تقديرى
الدليل  

المحاسبي   
تقديرىالدليل المحاسبي تقديرى

تكاليف االنتاجالنفقات حسب النوع تكاليف االدارية والتمويلية37- تكاليف التسويقية36- -38

الدليل  
المحاسبي   

مراكز الخدمات االدارية والتمويلية
تقديرى

مراكز الخدمات التسويقيةمراكز الخدمات االنتاجيةبيــــــــــــــــــــان 

المحاسبي   المحاسبي
جنيةجنيةجنيةجنية

333363337333833فوائد
334363437343834ايجار عقارات (أراضي ومباني)

335363537353835ضرائب عقارية 
336363637363836ضرائب غير مباشرة

اجمالي المصــــــــــــروفات

اجمالي تكاليف مراكز التــــــــــــــكلفة
34مشتريات بغرض البيع

35أعباء وخسائر
3510مخصصات بخالف االهالك

3520ديون معدومة

3530خسائر بيع أوراق مالية



القطاع المالى
( م . ق . م . ش )

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

نشاط الصرف الصحى)  (نشاط مياه الشرب+ التحليل النوعى التكاليف والمصروفات المتوقعة
..../..... عن الموازنة التخطيطة للعام المالى

تابع نموذج رقم : ( 44 )

القيمة :- بالجنية

بيــــــــــــــــــــان

تكاليف االنتاجالنفقات حسب النوع تكاليف االدارية والتمويلية37- تكاليف التسويقية36- -38

الدليل  
ق

مراكز الخدمات االدارية والتمويليةمراكز الخدمات التسويقيةمراكز الخدمات االنتاجية
الدليل

المحاسبي
تقديرى

الدليل
المحاسبي   

تقديرىالدليل المحاسبي تقديرى

جنيةجنيةجنيةجنية
354أعباء وخسائر متنوعة

ن يلبي
المحاسبي   

تقديرى

3541خسائر بيع مخلفات 
3542خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار

3543تعويضات وغرامات
واعانات 3544تبرعات 3544تبرعات واعانات

3545
اجمالي أعباء وخسائر متنوعة

355خسائر فروق عملة
356مصروفات سنوات سابقة

357خسائر رأسمالية
358خسائر غير عادية

خل ال ا 359ض 359ضرائب الدخل
خسائر استثمارات في شركات تابعه

اجمالي االعباء والخسائر
والمصروفات التكاليف اجمالي التكاليف والمصروفاتاجمال



القطاع المالى

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )

 نموذج رقم : ( 45 )

بالجنية -: القيمة

 نموذج رقم : ( 45 )
(نشاط مياه الشرب) التحليل النوعى التكاليف والمصروفات المتوقعة

...../.... عن الموازنة التخطيطة للعام المالى
القيمة : بالجنية

الدليل  
ا ال

تقديرى
الدليل  
ا ال

تقديرىالدليل المحاسبي تقديرى

تكاليف االدارية والتمويلية -38

الدليل  
المحاسبي   

تقديرى
مراكز الخدمات االدارية والتمويليةمراكز الخدمات التسويقيةمراكز الخدمات االنتاجية

بيــــــــــــــــــــان 

تكاليف االنتاجالنفقات حسب النوع  تكاليف التسويقية36- -37

المحاسبيالمحاسبي
31361371381خامات ومواد ووقود وقطع غيار

311361137113811خامات ومدخالت انتاج
312361237123812وقود وزيوت

313361337133813قطع غيار ومهمات
 - 31436143714مواد تعبئة وتغليف

315361537153815كهرباء ومياة
ة كتا ا 316361637163816أ 316361637163816أدوات كتابية

اجمالي الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار
32362372382أجور

ة نقد 321362137213821أ 321362137213821أجور نقدية
322362237223822مزايا عينية

323362337233823تأمينية اجتماعية
اجمالي األجـــــــورأل



القطاع المالى

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )

( 45 ) : ق وذج ن تابع نموذج رقم : ( 45 )تابع

(نشاط مياه الشرب) التحليل النوعى التكاليف والمصروفات المتوقعة
...../.... عن الموازنة التخطيطة للعام المالى

القيمة :- بالجنية

ل لالدل الدل تقديرى
مراكز الخدمات االنتاجية

بيــــــــــــــــــــان 

تكاليف االنتاجالنفقات حسب النوع  تكاليف التسويقية36- تكاليف االدارية والتمويلية37- -38

الدليل  
مراكز الخدمات االدارية والتمويليةمراكز الخدمات التسويقية

الدليل
المحاسبي

تقديرى
الدليل

المحاسبي
تقديرىالدليل المحاسبي تقديرى

جنيةجنيةجنيةجنية
33363373383مصروفات

تقديرى
المحاسبي   

331363137313831خدمات مشتراة
3311363113731138311مصروفات صيانة

3312363123731238312مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن
تجارب و أبحاث 3313363133731338313مصروفات 3313363133731338313مصروفات أبحاث و تجارب

3314363143731438314مصروفات دعاية واعالن ونشر وطبع
3315363153731538315مصروفات نقل وانتقاالت

( بخالف العقارات 3316363163731638316ايجار أصول ثابتة ( 
ا ؤ ال ة ك ال ا ال ا 331738317خ 38317 - -3317خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات

3318363183731838318مصروفات خدمية أخري
جملة الخدمات المشــــــــــــــــتراة

332363237323832االهالك واالستهالك 332363237323832االهالك واالستهالك
3321363213732138321اهالك األصول الثابتة

3322363223732238322استهالك األصول غير الملموسة والنفقات المرسملة
جملة االهالك واالســـــــــــــتهالكجملة االهالك واالســـــــــــــتهالك



القطاع المالى

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )

تابع نموذج رقم : ( 45 )

(نشاط مياه الشرب) التحليل النوعى التكاليف والمصروفات المتوقعة
...../.... عن الموازنة التخطيطة للعام المالى

القيمة :- بالجنية

يقية الت ات الخد يليةاكز الت ية االدا ات الخد اكز

38- تكاليف االدارية والتمويلية37- تكاليف التسويقية36- تكاليف االنتاج

االنتاجية ات الخد اكز

/ ى م

النفقات حسب النوع 

الدليل  
المحاسبي

تقديرى
الدليل  
المحاسبي

تقديرىالدليل المحاسبي تقديرى

جنيةجنيةجنيةجنية

مراكز الخدمات االدارية والتمويليةمراكز الخدمات التسويقية
الدليل  

المحاسبي   
تقديرى

مراكز الخدمات االنتاجية بيــــــــــــــــــــان

333363337333833فوائد
334363437343834ايجار عقارات (أراضي ومباني)

335363537353835ضرائب عقارية 
336363637363836ضرائب غير مباشرة

اجمالي المصــــــــــــروفات

اجمالي تكاليف مراكز التــــــــــــــكلفة
ال ض غ ات 34شت 34مشتريات بغرض البيع
35أعباء وخسائر

3510مخصصات بخالف االهالك

352ة 3520ديون معدومة

3530خسائر بيع أوراق مالية



القطاع المالى

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )

( 45 ) ق ذ ن تا

ة ة

تابع نموذج رقم : ( 45 )
(نشاط مياه الشرب) التحليل النوعى التكاليف والمصروفات المتوقعة

...../.... عن الموازنة التخطيطة للعام المالى
القيمة :- بالجنية

الدليل
تقد

الدليل
اتقد ال ل تقدالدل

تقديرى
مراكز الخدمات االدارية والتمويليةمراكز الخدمات التسويقيةمراكز الخدمات االنتاجية

بيــــــــــــــــــــان 

تكاليف االنتاجالنفقات حسب النوع  تكاليف التسويقية36- تكاليف االدارية والتمويلية37- -38

الدليل  
ا ال

المحاسبي
تقديرى

المحاسبي
تقديرىالدليل المحاسبيتقديرى

جنيةجنيةجنيةجنية
354أعباء وخسائر متنوعة

مخلفات بيع 3541خسائر

المحاسبي

3541خسائر بيع مخلفات
3542خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار

3543تعويضات وغرامات
3544تبرعات واعانات

3545
اجمالي أعباء وخسائر متنوعة

355خسائر فروق عملة
ابقة نوات 356مصروفات 356مصروفات سنوات سابقة

357خسائر رأسمالية
358خسائر غير عادية

359ضرائب الدخل
خسائر استثمارات في شركات تابعه

اجمالي االعباء والخسائر
اجمالي التكاليف والمصروفات



القطاع المالى

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )

 نموذج رقم : ( 46 )

بالجنية -: القيمة

 نموذج رقم : ( 46 )
(نشاط الصرف الصحى) التحليل النوعى التكاليف والمصروفات المتوقعة

...../.... عن الموازنة التخطيطة للعام المالى
: بالجنية القيمة

الدليل  
ا ال

تقديرى
الدليل  
ا ال

تقديرىالدليل المحاسبي تقديرى

38- تكاليف االدارية والتمويلية

الدليل  
المحاسبي   

تقديرى
مراكز الخدمات االدارية والتمويليةمراكز الخدمات التسويقيةمراكز الخدمات االنتاجية

بيــــــــــــــــــــان 

تكاليف االنتاجالنفقات حسب النوع  تكاليف التسويقية36- -37

المحاسبيالمحاسبي
31361371381خامات ومواد ووقود وقطع غيار

311361137113811خامات ومدخالت انتاج
312361237123812وقود وزيوت

313361337133813قطع غيار ومهمات
 - 31436143714مواد تعبئة وتغليف

315361537153815كهرباء ومياة
ة كتا ا 316361637163816أ 316361637163816أدوات كتابية

اجمالي الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار
32362372382أجور

ة نقد 321362137213821أ 321362137213821أجور نقدية
322362237223822مزايا عينية

323362337233823تأمينية اجتماعية
اجمالي األجـــــــورأل



القطاع المالى

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )

( 46 ) : ق وذج ن تابع نموذج رقم : ( 46 )تابع

(نشاط الصرف الصحى) التحليل النوعى التكاليف والمصروفات المتوقعة
...../.... عن الموازنة التخطيطة للعام المالى

:- بالجنية القيمة

ل لالدل الدل تقديرى
مراكز الخدمات االنتاجية

بيــــــــــــــــــــان 

تكاليف االنتاجالنفقات حسب النوع  تكاليف التسويقية36- 38- تكاليف االدارية والتمويلية37-

الدليل  
مراكز الخدمات االدارية والتمويليةمراكز الخدمات التسويقية

الدليل
المحاسبي

تقديرى
الدليل

المحاسبي
تقديرىالدليل المحاسبي تقديرى

جنيةجنيةجنيةجنية
33363373383مصروفات

تقديرى
المحاسبي   

331363137313831خدمات مشتراة
3311363113731138311مصروفات صيانة

3312363123731238312مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن
تجارب و أبحاث 3313363133731338313مصروفات 3313363133731338313مصروفات أبحاث و تجارب

3314363143731438314مصروفات دعاية واعالن ونشر وطبع
3315363153731538315مصروفات نقل وانتقاالت

( بخالف العقارات 3316363163731638316ايجار أصول ثابتة ( 
ا ؤ ال ة ك ال ا ال ا 331738317خ 38317 - -3317خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات

3318363183731838318مصروفات خدمية أخري
جملة الخدمات المشــــــــــــــــتراة

332363237323832االهالك واالستهالك 332363237323832االهالك واالستهالك
3321363213732138321اهالك األصول الثابتة

3322363223732238322استهالك األصول غير الملموسة والنفقات المرسملة
جملة االهالك واالســـــــــــــتهالكجملة االهالك واالســـــــــــــتهالك



القطاع المالى

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )

تابع نموذج رقم : ( 46 )

(نشاط الصرف الصحى) التحليل النوعى التكاليف والمصروفات المتوقعة
...../.... عن الموازنة التخطيطة للعام المالى

القيمة :- بالجنية

يقية الت ات الخد يليةاكز الت ية االدا ات الخد اكز

38- تكاليف االدارية والتمويلية37- تكاليف التسويقية36- تكاليف االنتاج

االنتاجية ات الخد اكز

/ ى م

النفقات حسب النوع 

الدليل  
المحاسبي

تقديرى
الدليل  
المحاسبي

تقديرىالدليل المحاسبي تقديرى

جنيةجنيةجنيةجنية

مراكز الخدمات االدارية والتمويليةمراكز الخدمات التسويقية
الدليل  

المحاسبي   
تقديرى

مراكز الخدمات االنتاجية بيــــــــــــــــــــان

333363337333833فوائد
334363437343834ايجار عقارات (أراضي ومباني)

335363537353835ضرائب عقارية 
336363637363836ضرائب غير مباشرة

اجمالي المصــــــــــــروفات

اجمالي تكاليف مراكز التــــــــــــــكلفة
ال ض غ ات 34شت 34مشتريات بغرض البيع
35أعباء وخسائر

3510مخصصات بخالف االهالك

352ة 3520ديون معدومة

3530خسائر بيع أوراق مالية



القطاع المالى

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )

( 46 ) ق ذ ن تا

ة ة

تابع نموذج رقم : ( 46 )
(نشاط الصرف الصحى) التحليل النوعى التكاليف والمصروفات المتوقعة

...../.... عن الموازنة التخطيطة للعام المالى
:- بالجنية القيمة

الدليل
تقد

الدليل
اتقد ال ل تقدالدل

تقديرى
مراكز الخدمات االدارية والتمويليةمراكز الخدمات التسويقيةمراكز الخدمات االنتاجية

بيــــــــــــــــــــان 

تكاليف االنتاجالنفقات حسب النوع  تكاليف التسويقية36- 38- تكاليف االدارية والتمويلية37-

الدليل  
ا ال

المحاسبي
تقديرى

المحاسبي
تقديرىالدليل المحاسبيتقديرى

جنيةجنيةجنيةجنية
354أعباء وخسائر متنوعة

مخلفات بيع 3541خسائر

المحاسبي

3541خسائر بيع مخلفات
3542خسائر بيع خامات ومواد وقطع غيار

3543تعويضات وغرامات
3544تبرعات واعانات

3545
اجمالي أعباء وخسائر متنوعة

355خسائر فروق عملة
ابقة نوات 356مصروفات 356مصروفات سنوات سابقة

357خسائر رأسمالية
358خسائر غير عادية

359ضرائب الدخل
خسائر استثمارات في شركات تابعه

اجمالي االعباء والخسائر
اجمالي التكاليف والمصروفات



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م ( ش . م . ق .
القطاع المالى

النماذج الخاصه باداره المتابعة المالية

عن موازنه العام المالى ...../..... 

بالشركه القابضه



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( ش . م . ق . م )

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

القيمة :-  جنيه

موازنةفعلي متوقعفعلىالبــــــيان

خامات و مواد ووقود و قطع غيار
االجور

مصروفات بدون اإلهالك
اإلهالك

مشتريات بغرض البيع
أعباء و خسائر

بيانات التكاليف و المصروفات و اإليرادات لشركة ............................

نموذج رقم (1)

إجمالى التكاليف و المصروفات

موازنةفعلي متوقعفعلىالبــــــيان

إيرادات النشاط 
منح و أعانات 

إيرادات أستثمارات و فوائد
إيرادات و أرباح أخرى
إجمالى اإليرادات

موازنةفعلي متوقعفعلىالبــــــيان

التكاليف الكلية
اإليرادات الكلية

الربح/ الخسارة الكلى
اإلهالك

الفائض / العجز النقدى



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( ش . م . ق . م )

-اداره المتابعه الماليه القطاع المالى

القيمة :-  جنيه

االجمالىالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانىالربع االول
خامات ومواد ووقود وقطع غيار

خامات و مدخالت إنتاج
وقود و زيوت

قطع غيار و مهمات
مواد تعبئه و تغليف

كهرباء و مياة
أدوات كتابيه

اجمالى خامات ومواد ووقود وقطع غيار

االجور
اجور نقدية
ة

نموذج رقم (2)

عن فترات موازنة العام المالى ...../....

..………………… بيان التكاليف والمصروفات  لشركة مياه الشرب و الصرف الصحى
عن فترات موازنة العام المالى ...../....

بيان

مزايا عينية
تأمينات اجتماعية

اجمالى االجور

: المصروفات
خدمات مشتراة

مصروفات صيانة
مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن

مصروفات ابحاث
مصروفات دعاية واعالن ونشر وطبع

مصروفات نقل وانتقاالت 
بخالف العقارات )  ) ايجار أصول ثابتة
خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات 
مقابل اشراف الشركه القابضه

مصروفات خدمية أخري
جملة الخدمات المشــتراة

اهالك األصول الثابتة
استهالك األصول غير الملموسة والنفقات المرسملة

الفوائد
(اراضى ومبانى) ايجار عقارات

ضرائب عقارية
ضرائب غير مباشرة على النشاط

اجمالى المصروفات



لشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( ش . م . ق . م )

-اداره المتابعه الماليه القطاع المالى

القيمة :-  جنيه

االجمالىالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانىالربع االول

مشتريات بغرض البيع
اعباء وخسائر :

مخصصات (بخالف االهالك)
ديون معدومة

اعباء وخسائر متنوعة 
خسائر فروق عملة

مصروفات سنوات سابقة

عن فترات موازنة العام المالى ...../....

بيان التكاليف والمصروفات  لشركة مياه الشرب و الصرف الصحى ………………….. -: تابع
عن فترات موازنة العام المالى ...../....

تابع نموذج رقم (2)

بيان

خسائر رأسمالية
خسائر غير عادية

ضرائب الدخل

اجمالى اعباء وخسائر
اجمالى التكاليف والمصروفات



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( ش . م . ق . م )

-اداره المتابعه الماليه القطاع المالى

القيمة :-  جنيه

االجمالىالربع الرابعالربع الثالثالربع الثانىالربع االول
إجمالى مبيعات إنتاج تام

إجمالى مبيعات بضائع مشتراه
أرباح مبيعات تقسيط تخص العام

خدمات مباعه
إيرادات تشغيل للغير

عائد عقود تأجير تمويلى
إيرادات النشاط األخرى

إيرادات النشاط 

نموذج رقم (3)
بيان االيرادات لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ………………….. 

عن فترات موازنة العام المالى ...../.... 

عن فترات موازنة العام المالى ...../....بيان

منح و أعانات 

 ايرادات استثمارات مالية اخرى
فوائد دائنة اخرى

إيرادات أستثمارات و فوائد

مخصصات إنتفى الغرض منها
ديون سبق أعدامها

أرباح بيع أوراق ماليه
إيرادات و أرباح متنوعه 

أرباح فروق عمله
إيرادات سنوات سابقه

أرباح راسمالية 
إيرادات و أرباح غير عاديه

إيرادات و أرباح أخرى

إجمالى اإليرادات



نموذج رقم (4)

تبويب العمالء 
من حيث النشاط

متوسط فئة التعريفة
( مياه شرب )

( جنيه )
عدد العمالء

كمية المياه 
المستهدف بيعها 

( م3 )

قيمة إيرادات المياه 
المستهدف بيعها

( جنيه )

نسبه الصرف 
الصحى

قيمة إيرادات الصرف 
الصحى المستهدقه

( جنيه )

 إجمالى المنزلى
ك ال ال إ

عن فترات موازنة العام المالى ...../....

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )

-اداره المتابعه الماليه القطاع المالى

بيان بقيمة وكميات المياه المباعة موزعة حسب فئة التعريفة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ……… 

إجمالى الحكومى
 إجمالى الخدمى
 إجمالى التجارى
 إجمالى أستثمارى

مياه عكره
مياه مروقه
 إجمالى عام



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . ( ش . م

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

القيمة :- جنيه

البــــــيان
فعلى
 

(1)

فعلى 

(2)

معدل 
التطور% 
1/(2-1)

فعلى 
  
(3)

معدل 
التطور%
2/(3-2)

فعلي متوقع
(4) 

معدل 
التطور%
3/(4-3)

موازنة
 

(5)

معدل التطور%
4/(5-4)

خامات و مدخالت إنتاج
وقود و زيوت

قطع غيار و مهمات
مواد تعبئه و تغليف

كهرباء و مياة

بيان تطور التكاليف والمصروفات  لشركة مياه الشرب و الصرف الصحى …………………..

 نموذج رقم (5)

أدوات كتابيه
جملة خامات و مواد و وقود و قطع غيار

اجور نقديه
مزايا عينيه
مزايا تأمينية

جملة األجور
خدمات مشتراة

مصروفات صيانة
مصروفات تشغيل لدى الغير ومقاولى الباطن

مصروفات ابحاث
مصروفات دعاية واعالن ونشر وطبع

مصروفات نقل وانتقاالت
( ايجار أصول ثابتة (  بخالف العقارات
خدمات الجهات الحكومية والمؤسسات
مقابل اشراف الشركه القابضه

مصروفات خدمية أخري
جملة الخدمات المشـــــتراة



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . ( ش . م
القطاع المالى

القيمة :- جنيه

البــــــيان
فعلى
(1)

فعلى 
(2)

معدل 
التطور% 
1/(2-1)

فعلى   
(3)

معدل 
التطور%
2/(3-2)

فعلي متوقع
(4) 

معدل 
التطور%
3/(4-3)

موازنة 
(5)

معدل التطور%
4/(5-4)

اهالك األصول الثابتة
استهالك األصول غير الملموسة والنفقات المرسملة

جملة االهالك واالســــتهالك
فوائد محليه
خارجيه فوائد

تابع نموذج رقم (5)
بيان تطور التكاليف والمصروفات  لشركة مياه الشرب و الصرف الصحى …………………..

فوائد خارجيه
إيجار عقارات 
ضرائب عقاريه

ضرائب غير مباشره على النشاط
مصروفات

مشتريات بغرض البيع
( مخصصات (بخالف اإلهالك

ديون معدومه
خسائر بيع أوراق ماليه
أعباء و خسائر متنوعه

خسائر فروق عملة
مصروفات سنوات سابقه

خسائر راسمالية
خسائر غير عادية

ضرائب الدخل
جملة أعباء و خسائر

إجمالى التكاليف و المصروفات



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . ( ش . م

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

القيمة :- جنيه

البــــــيان
فعلى
 

(1)

فعلى 

(2)

معدل التطور% 
1/(2-1)

فعلى 
  
(3)

معدل التطور%
2/(3-2)

فعلي متوقع
(4) 

معدل التطور%
3/(4-3)

موازنة
 

(5)

معدل التطور%
4/(5-4)

أ- األجور النقدية 
1ـ  درجات دائمة
2ـ مكافأت شاملة

3ـ جمله المكافأت بدون تقييم األداء
األداء تقييم مكافأت 4

نموذج رقم (6)

بيان تطور األجورو العماله لشركة مياه الشرب و الصرف الصحى …………………..

4ـ مكافأت تقييم األداء
5ـ رواتب و بدالت مختلفة

6ـ عالوات خاصة
7ـ مزايا نقدية 

إجمالي األجور النقدية
ب- المزايا العينية

ج - التأمينات اإلجتماعية

جملة األجور
عدد العاملين الدائمين
عدد العاملين المؤقتين
عدد  االستشاريين

عدد العاملين المنتدبيين

جملة عدد العاملين



نموذج رقم (7)
القيمة :- بالجنية

البيـــــــــانجزئىكلى
1-  وظائف دائمة
2- مكافات شاملة

  بند 3 - تكاليف المعارين وتتحمل الشركة بأجورهم
  بند 4 - تكاليف االجازات الدراسية والمنح التدريبية

4- المكافات:-
نوع 1- تعويض العاملين عن جهود غير عاديه 

نوع 2- مكافأت عن اعمال اضافيه 
نوع 3- مكافات طوارىء للعسكريين 

نوع 4- مكافأت انتاجيه وتشجعيه 
نوع 5- حوافز للعاملين 

نوع 6- مكافات حضور جلسات ولجان  
نوع 7- مكافأت تدريس واشراف وامتحانات 

نوع 8- مكافأت تدريب  
نوع 9- مكافأة تقييم األداء
نوع 10- مكافأت محو أمية
نوع 11-  حافز التحصيل 

نوع 12- مكافات عن أعمال أخرى
جملة المكافات

أخرى بدآلت و رواتب -5

األجور
....... حتي ....... عن الفترة من

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق ( ش . م .

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

5- رواتب و بدآلت أخرى 
رواتب تمثيل االداره العليا 

بدل تفرغ ( مهندسين اطباء -محاسبين - علميين 
بدل طبيعة عمل 

بدل مخاطر 
بدل ورادى 
بدل صرافه 

بدل سماعة وتليفون 
بدل عدوى لالطباء

بل اقامه فى المناطق النائيه 
بدل غذاء 

بدل ماجستير ودكتوراه 
بدل جلسات ولجان 

بدل ندره
بدالت أخرى ( تذكر تفصيال)

جملة رواتب و بدآلت أخرى 
6-جملة مزايا النقدية

جملة األجور النقدية و البدآلت 
ثانيا :- المزايا العينية

  نوع (1) تكلفة أغذية تصرف للعاملين 
  نوع (2) تكلفة مالبس تصرف للعاملين

  نوع (3) تكلفة نقل للعاملين
  نوع (4) تكلفة العالج الطبى

  نوع (5) تكلفة خدمات إجتماعية وثقافية ورياضية 
  نوع (6) تكلفة السكن المجانى
  نوع (7) مزايا عينية أخرى

جملة المزايا العينية
جملة المزايا التامينية

جملــــــة األجور
* ملحوظه :- على أن يكون مطابق الجمالى حـ/ 32 األجور



نموذج رقم (8)
القيمة :-  جنيه 

درجات الوظائف
عدد  

العاملين 
متوسط المتوقع

صرفه خالل السنة 
متوسط المتوقع

صرفه خالل الشهر 
متوسط سن العاملين  

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
الممتازة
العالية
مدير عام
كبير
األولى

حتي ....... ....... عن الفترة من

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

( ش . م . ق . م )

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

بيان يوضح متوسط المتوقع صرفه لكل درجة ماليه

األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
السادسة
استشاريين
المنتدبيين
األجمالى

* إجمالى المتوقع صرفه يقصد بها المتوقع صرفه من أجور دائمه و مكافات شامله و عالوات و مكافات و بدالت   
( 32 / حـ )  و مزايا نقديه و المزايا العينيه و التأمينيه



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( ش . م . ق . م )

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

القيمة :- جنيه

البــــــيان
فعلى
 

(1)

فعلى 

(2)

معدل التطور% 
1/(2-1)

فعلى 
  
(3)

معدل التطور%
2/(3-2)

فعلي متوقع
(4) 

معدل 
التطور%
3/(4-3)

موازنة
 

(5)

معدل التطور%
4/(5-4)

إجمالى مبيعات إنتاج تام
إجمالى مبيعات بضائع مشتراه

أرباح مبيعات تقسيط تخص العام
خدمات مباعه

إيرادات تشغيل للغير
إيرادات النشاط األخرى

بيان تطوراإليرادات لشركة مياه الشرب و الصرف الصحى .................................
نموذج رقم (9)

إيرادات النشاط
منح و أعانات 

 ايرادات استثمارات مالية اخرى
فوائد دائنة اخرى

إيرادات أستثمارات و فوائد
مخصصات إنتفى الغرض منها

ديون سبق أعدامها
أرباح بيع أوراق ماليه

إيرادات و أرباح متنوعه 
أرباح فروق عمله

إيرادات سنوات سابقه
أرباح راسمالية 

إيرادات و أرباح غير عاديه
إيرادات و أرباح أخرى
إجمالى اإليرادات

ظه ال

1-عدم إدراج  ضمن حـ/ المنح واإلعانات المنح المتوقع صرفها لشرآتكم آدعم نقدي.
2- يتم إدراج  ضمن حـ/ المنح واإلعانات المبلغ مقابل االهالك الناشئىء عن تطبيق معيار 12 من معايير المحاسبه .

مالحظه :-



القيمة :  جنيه

الجهاز التنفيذىالهيئة القوميةموارد ذاتيةأجنبىمحلى
منح 

و معونات
تسيهالت
 إئتمانية

أخرى 
توضح

مشروعات الجديد
مشروع .................

مشروع .................

مشروع .................

د د الت ع الت عات ش

اجمالى التكلفة
 االستثمارية

مصادر تمويل الخطة اإلستثمارية
جملة 

...... / .......  موازنة عام

المشروع
 تكلفة المشروعات االستثمارية

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ( ش

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

1- الخطة االستثمارية و مصادر تمويلها
مشروع الموازنة االستثمارية

نموذج رقم (10)

 مشروعات التوسع  والتجديد
مشروع .................

مشروع .................

مشروع .................

مشروعات االحالل 
مشروع .................

مشروع .................

مشروع .................

مشروعات استكمال
مشروع .................

مشروع .................

اخرى
مشروع .................
مشروع .................

جملة 

طط

مالحظه :-
1-يلزم الرجوع الى المشروعات المدرجه ضمن المخطط العام للشرآه خالل عام الموازنه.

2-يلزم الرجوع الى المشروعات المتوقع تنفيذها فى المشروعات المموله بمنح (IWSP& ISSIP ) للشرآه أو منح أخرى فى حال وجودها خالل عام الموازنه.



القيمة :  جنيه

اجمالى
وسائل األنتقالشبكاتاالت ومعداتمعدات الكسحالمنصرف خالل العام

مشروعات الجديد
مشروع .................
مشروع .................

مشروع

اراضىالمشروع
مبانى وانشاءات ومرافق 

وطرق
اخرىعدد وادوات

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ( ش . م . ق

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

وسائل نقل وانتقالاالت ومعدات

:- نموذج رقم (10) تابع
مشروع الموازنة االستثمارية

(تكوين عينى) -2
...... / .......  موازنة عام

أثــــاث ومعدات 
مكاتب

مشروع .................
مشروعات التوسع  والتجديد

مشروع .................

مشروع .................

مشروع .................

مشروعات االحالل 
مشروع .................

مشروع .................

مشروع .................

مشروعات استكمال
مشروع .................
مشروع .................
مشروع .................

اخرى
مشروع .................
مشروع .................

جملة لة



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

الكميه :- متر مكعباوال : المياه المنتجه

البــــــيان
فعلى
 

(1)

فعلى 

(2)

معدل التطور% 
1/(2-1)

فعلى 
  
(3)

معدل التطور%
2/(3-2)

فعلي متوقع
(4) 

معدل التطور%
3/(4-3)

موازنة
 

(5)

معدل التطور%
4/(5-4)

المياه المنتجه من محطات ثابته
المياه المنتجه من محطات صغيرة ( نقالي )

المياه المنتجه من ابار ارتوازيه
البحر مياه تحليله محطات من المنتجه المياه

نموذج رقم (11)
............................... بيان بإجمالي المياه المنتجه و المباعة والفاقدة لشركه

المياه المنتجه من محطات تحليله مياه البحر
المياه المنتجه األخرى ( تذكر تفصيال )

المياه العكره 
المياة المشتراة

اإلجمالى 

الكميه متر مكعبثانيا: المياه المباعة 

البــــــيان
فعلى
 

(1)

فعلى 

(2)

معدل التطور% 
1/(2-1)

فعلى 
  
(3)

معدل التطور%
2/(3-2)

فعلي متوقع
(4) 

معدل التطور%
3/(4-3)

موازنة
 

(5)

معدل التطور%
4/(5-4)

المياه المباعة



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه
نموذج رقم (11)

............................... بيان بإجمالي المياه المنتجه و المباعة والفاقدة لشركه
ثالثا: كمية الفاقد 

البــــــيان
فعلى
 

(1)

فعلى 

(2)

معدل التطور% 
1/(2-1)

فعلى 
  
(3)

معدل التطور%
2/(3-2)

فعلي متوقع
(4) 

معدل التطور%
3/(4-3)

موازنة
 

(5)

معدل التطور%
4/(5-4)

كمية الفاقد

رابعا: نسبة الفاقد

البــــــيان
فعلى

2008/2007 
(1)

فعلى 
2009/2008

(2)

معدل التطور% 
1/(2-1)

فعلى 
 2010/2009 

(3)

معدل التطور%
2/(3-2)

متوقع
 2011/2010 

(4)

معدل التطور%
3/(4-3)

موازنة
2012/2011 

(5)

معدل التطور%
4/(5-4)

نسبة الفاقد



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( ش . م . ق . م )

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

الكميه :- متر مكعب

بيــان
فعلى
 

(1)

فعلى 

(2)

معدل التطور% 
1/(2-1)

فعلى 
  
(3)

معدل التطور%
2/(3-2)

فعلي متوقع
(4) 

معدل التطور%
3/(4-3)

موازنة
 

(5)

معدل التطور%
4/(5-4)

المياه المجمعة من الصرف الصحى
المياه المعالجة من الصرف الصحى

نموذج رقم (12)
بيان اجمالي كمية مياه  الصرف المجمعة و المعالجة لشركه ...............................

ى رف ا ن ا ج  ه ا ي ا
نسبة المعالجة  للمجمعة



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . ( ش . م

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

نموذج رقم (13)
خدمات تنمية مال علوم 
معاونةإداريةوتجارةورياضة

عدد العاملين فى نشاط المياة

عدد العاملين فى نشاط صرف صحى

....... في

اإلجمالىحرفية بيـــان

بيان عن عدد العمالة موزعة على المجموعات الوظيفية

اخرى
 ( توضح )

مكتبيةفنيةقانونيةهندسي طبية

عدد العاملين بالديوان العام

إجمالى عدد العاملين 

عدد العاملين الدائمين فى نشاط المياة

عدد العاملين الدائمين فى نشاط صرف صحى

عدد العاملين الدائمين بالديوان العام

إجمالى عدد العاملين الدائمة

عدد العاملين المؤقتين فى نشاط المياة

عدد العاملين المؤقتين فى نشاط صرف صحى

عدد العاملين المؤقتين بالديوان العام

إجمالى عدد العاملين المؤقتين



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( ش . م . ق . م )

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

نموذج رقم (14)
مستهدف

 في 
1-عدد المشتركين فى خدمة المياة

2- عدد المشتركين الصرف الصحى (اشتركات المياة المستفيدة بالصرف الصحى)
3-عدد المشتركين فى خدمة الصرف

مياه وصرفصرفمياهيوزع إجمالى عدد المشتركين على النحو التالى

1-  منزلى
2- حكومى

أستثمارى -3

....... في
................ بيانات تجارية عن شركة

بيـــان

4-  تجارى
5- أخرى

إجمالى عدد المشتركين
عدد التوصيالت مياة 

عدد التوصيالت صرف صحى 

إجمالى عدد التوصيالت
عدد السكان المخدومين بالمياة

عدد السكان المخدومين بالصرف

إجمالى عدد السكان المخدومين
عدد السكان بالمحافظة
متوسط نسبة خدمة المياه
متوسط نسبة خدمة الصرف



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( ش . م . ق . م )

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

نموذج رقم (14)
مستهدف
 في

1-عدد المشتركين فى خدمة المياة
2- عدد المشتركين الصرف الصحى (اشتركات المياة المستفيدة بالصرف الصحى)

3-عدد المشتركين فى خدمة الصرف

مياه وصرفصرفمياهيوزع إجمالى عدد المشتركين على النحو التالى

1-  منزلى
2- حكومى

3- أستثمارى
4-  تجارى
5- أخرى

المشتركين عدد إجمال

....... في
................ بيانات تجارية عن شركة

بيـــان 

إجمالى عدد المشتركين
عدد التوصيالت مياة 

عدد التوصيالت صرف صحى 

إجمالى عدد التوصيالت
عدد السكان المخدومين بالمياة

عدد السكان المخدومين بالصرف

إجمالى عدد السكان المخدومين
عدد السكان بالمحافظة
متوسط نسبة خدمة المياه
متوسط نسبة خدمة الصرف



كمية المياه 
المستهدف إنتاجها

قيمة الكلوركمية الكلور
متوسط معدل

 الجرعة (جم/م3)
كمية المياه 

المستهدف إنتاجها
كمية الشبه 
الصلبه

قيمة الشبه 
الصلبه

متوسط معدل
 الجرعة (جم/م3)

كمية المياه 
المستهدف إنتاجها

كمية الشبه 
السائله

قيمة الشبه 
السائله

متوسط معدل
 الجرعة (جم/م3)

بالنسبة لنشاط المياه

شبة سائلةشبة صلبة

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( م . ق . م . ش )

-اداره المتابعه الماليه القطاع المالى

نموذج رقم (15)
القيمه :- بالجنيه

كميه الخامات:- بالطن
كميه المياه : م3

بيان يوضح كمية و قيمة الخامات الرئيسيه
......... حتى ........ عن الفترة من

الكلورالسائل

بيـــان

مياه منتجه من محطات ثابته

مياه منتجه من محطات صغيرة ( نقالي) 

مياه منتجه من محطات ارتوازي 

مياه منتجه من محطات تحلية البحر

المياه المنتجه األخرى ( توضح )

إجمالى الخامات الرئيسية 

* كميه المياه فى هذا الجدول تعبر عن كميه المياه المستهدف استخدام الخامات فيها ( الكلور - الشبه الصلبه - الشبه السائله )



  الشركة القابضة لمياه الشرب و الصرف الصحى
ش . م . ق . م ) )

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

تابع نموذج رقم (15)
القيمة :- بالجنيه

بيـــان
الكمية  

( بالطن )
القيمة  

( بالجنية )
متوسط معدل 

 الجرعة (جم/م3)
متوسط السعر 

بالنسبة لنشاط المباه
الكلورالسائل
الكلور بودرة
شبة صلبة
شبة سائلة

( توضح ) أخرى

حتى ......... ........ عن الفترة من
بيان يوضح كمية و قيمة الخامات 

( ح و ) رى
إجمالى الخامات الرئيسية (1)

إجمالى  الخامات المساعدة (2)

إجمالى حـ/311 الخامات لنشاط المياه (3)=(2+1)

بالنسبة لنشاط الصرف الصحى
الكلورالسائل
الكلور بودرة

بوليمر
أخرى ( توضح )

إجمالى الخامات الرئيسية (4)

إجمالى إجمالى الخامات المساعدة (5)

إجمالى حـ/311 الخامات لنشاط الصرف(6)= (5+4)

إجمالى حـ/311 الخامات  (6+3)
311 خامات و مدخالت انتاج    على أن يكون مطابق الجمالى حـ/ -: ملحوظه *



نموذج رقم (16)

المعدلكمية اإلنتاجالمحطات
كمية الكهرباء

(ك.و)
السعر 
بالجنيه

القيمة بالجنيه

محطات المياه -: أوال
مياه منتجه من محطات ثابته 

مياه منتجه من محطات صغيرة ( نقالي) 
مياه منتجه من محطات ارتوازي 
مياه منتجه من محطات تحلية البحر

المياه المنتجه األخرى ( تذكر تفصيال )

حتى ......... ........ عن الفترة من

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

( ش . م . ق . م )

القطاع المالى - اداره المتابعه الماليه

بيان يوضح كمية و قيمة الكهرباء المستخدمة في االنتاج

جملة المياه
محطات رفع
محطات معالجة

جملة الصرف
اإلجمالى



الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي
( ش . م . ق . م )

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

نموذج رقم (17)
القيمة :- مليون جنيه

أسباب االنحرافمعدل التطورموازنة فيفعلي متوقع فىاسم الحساب
خامات ومدخالت انتاج

كهرباء 
باقى خامات و مواد و قطع غيار

اجمالي الخامات والمواد والوقود وقطع الغيار
اجمالي األجـــــور

خدمات مشتراة
االهالك واالستهالك
باقى المصروفات

اجمالي المصـــروفات
مشتريات بغرض البيع
اجمالي االعباء والخسائر

اجمالي التكاليف والمصروفات (1)
 ايرادات النشاط

تحليل االنحرافات فى بنود المصروفات و اإليرادات
......... حتى عن الفترة من ........

ير   

ايرادات استثمارات مالية 

فوائد دائنة

 إيرادات و أرباح أخرى

إجمالى اإليرادات  بدون المنح
صافى الربح/ الخسارة  قبل المنح

منح و إعانات
إجمالى اإليرادات  (2)

صافى الربح/ الخسارة  (3)=(1-2)
اإلهالك (4)

الفائض/ العجز النقدى (5)= (4+3)
كميه المياه المنتجه

كميه المياه المباعه

كميه المياه الفاقدة

نسبه الفاقد

اهالى
حكومة
اخرى
االجمالى

%5 ط ال ل ق أ ة ا الة ف ل ا ل ل اف األ ا أ ط ط ال ا ال ف ل ف ا ق ا ا أ ل *

المبالغ المحصلة بالنشاط التجاري

* على أن يتم اعداد تقرير كتابى منفصل مرفق مع الموزانه التخطيطيه بأسباب األنحراف لكل حساب على حده في حالة زيادة أو نقص معدل التطور عن %5



فى 3/31فى 12/31فى 9/30البيان

رصيد النقدية اول الفترة المالية(1)

اوال : التدفقات النقدية من النشاط التشغيل
(+) مبيعات نقديه ومتحصالت من العمالء 

(-) مشتريات نقديه ومدفوعات للموردين

(-)  أجور مدفوعه

(+) فوائد دائنه محصله

(-) فوائد محليه وخارجيه مدفوعه

(-)  ضرائب ورسوم مدفوعه

(+) متحصالت أخري

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

( ش . م . ق . م )

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

الموازنة  النقدية للشركه  فى ....... 

(-) مدفوعات أخري

(+) اعتمادات ملغاه

(+) ايرادات أوراق ماليه محصله

 صافى التدفقات من النشاط التشغيل  (2)

ثانبا : التدفقات النقدية من أنشطه االسثمار

(-)  مدفوعات إلقتناء أصول ثابته ( مشروعات تحت التنفيذ )

(+) متحصالت من بيع إصول ثابته 

(-) مدفوعات  لشراء إستثمارات  ماليه  

(+) متحصالت من بيع إستثمارات  ماليه

(-) مدفوعات قروض طويل األجل 

(+) متحصالت قروض طويل األجل 

(-) مدفوعات القتناء أصول أخرى طويله االجل

(+) متحصالت من بيع أصول أخرى طويله االجل

صافى التدفقات من النشاط االستثمارى (2)



نموذج رقم (18)

القيمة :- جنيه

فى 6/30فى 3/31فى 12/31فى 9/30البيان

رصيد النقدية اول الفترة المالية(1)

اوال : التدفقات النقدية من النشاط التشغيل
(+) مبيعات نقديه ومتحصالت من العمالء 

(-) مشتريات نقديه ومدفوعات للموردين

(-)  أجور مدفوعه

(+) فوائد دائنه محصله

(-) فوائد محليه وخارجيه مدفوعه

ف ا ض ( )

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

( ش . م . ق . م )

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

الموازنة  النقدية للشركه  فى .......

ضرائب ورسوم مدفوعه  (-)

(+) متحصالت أخري

(-) مدفوعات أخري

(+) اعتمادات ملغاه

(+) ايرادات أوراق ماليه محصله

 صافى التدفقات من النشاط التشغيل  (2)

ثانبا : التدفقات النقدية من أنشطه االسثمار

(-)  مدفوعات إلقتناء أصول ثابته ( مشروعات تحت التنفيذ )

(+) متحصالت من بيع إصول ثابته 

(-) مدفوعات  لشراء إستثمارات  ماليه  

(+) متحصالت من بيع إستثمارات  ماليه

(-) مدفوعات قروض طويل األجل 

(+) متحصالت قروض طويل األجل 

(-) مدفوعات القتناء أصول أخرى طويله االجل

(+) متحصالت من بيع أصول أخرى طويله االجل

صافى التدفقات من النشاط االستثمارى (2)



نموذج رقم (18)

القيمة :- جنيه

فى 6/30فى 3/31فى 12/31فى 9/30البيان

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

( ش . م . ق . م )

القطاع المالى -اداره المتابعه الماليه

الموازنة  النقدية للشركه  فى .......

ثالثا : التدفقات النقدية من النشاط التمويل

(+)  متحصالت من قروض طويلة األجل 

(-)  مدفوعات سداد قروض طويلة األجل

(+) متحصالت عن إصدار سندات

سندات لسداد مدفوعات مدفوعات لسداد سندات(-)  (-)

(+) متحصالت من قروض قصيرة األجل 

(-) مدفوعات سداد قروض قصيره األجل 

(+) متحصالت من سحب على المكشوف

(-) مدفوعات لسداد سحب على المكشوف

(+)  متحصالت من حصص راسمال

(-)  توزيعات أرباح مدفوعه خالل العام

صافى التدفقات من النشاط التمويلى    (3)

التغير فى حركة النقدية خالل الفترة المالية 
(5 ) ( 2) + ( 3 ) + ( 4 )  والناتج   وتساوى

رصيد النقدية اخر الفترة المالية  = ( 1 + 5 )



متوسطعددالعدد
مكافأةساعاتالمقترح من
الساعةالدورةالمتدربين

للمدرب

1000
2000
3000

نموذج رقم (19)

جملة ما سوف يتم 
تحميله على حساب 
خدمات مشتراه

أوالً : الدورات المتوقع انعقادها داخل الشركة

مستلزمات
ما سوف يتم تحميله على  تدريبية

حساب اآلجور

-اداره المتابعه الماليه القطاع المالى

جملة
جملة تكلفة الدورةبدل إنتقال

مكافآت
أخرى

مكافأة
االشراف

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي

القطاع المالى

    خطة التدريب المقترحة للعام المالي  .... / ......م

إسم الدورةم
مكافأة
 المدرب

4000
5000
6000
7000

00000000000

1000
2000
3000
4000
5000
6
7000

00000000000

00000000000

ثانياً : الدورات المتوقع انعقادها خارج الشركة
اإلجمــــالي

ا ال ال اإل
اإلجمــــالي

00000000000 اإلجمالي العام



 ١/٢        الموازنات التخطيطية: الباب األول
___________________________________________________________________________ 

  

 ورشة عمل إلعداد الموازنات التخطيطية وموازنة التشغيل والصيانة
 

  
  
  
  
  الثاني الباب

  
  خطة وموازنة التشغيل والصيانة



  ١-٢  موازنة التشغيل والصيانة: الباب الثاني
 

  
 يطية وموازنة التشغيل والصيانةورشة عمل إلعداد الموازنات التخط

  قائمة المحتويات

  رقم الصفحة  الموضوع

  موازنة التشغيل والصيانة : الباب الثاني

  ٢  إدارة التشغيل والصيانة: الفصل األول

  ٤  مفهوم الصيانة: الفصل الثاني

  ٩  عناصر إعداد خطة التشغيل والصيانة :الفصل الثالث

  ٢٥  نماذج إعداد خطة وموازنة التشغيل والصيانة: الفصل الرابع

  ماذج إعداد خطة وموازنة التشغيل والصيانةن

  ٢٧  إعداد خطة وموازنة التشغيل والصيانة علي مستوي المحطةنماذج  

 إعداد خطة وموازنة التشغيل والصيانة علي مستوي المنطقة ج ذنما /

  شرآة/ القطاع 
٤١  

  

  



  ٢-٢  موازنة التشغيل والصيانة: الباب الثاني
 

  
 يطية وموازنة التشغيل والصيانةورشة عمل إلعداد الموازنات التخط

  موازنة التشغيل والصيانة: الباب الثاني
  نةإدارة التشغيل والصيا: الفصل األول

جميع المرافق والعمل على استمرارية عملها بكفاءة  تشغيل وصيانـة إدارة التشغيل والصيانة إلى تهدف
  .مناسبة ومتطورة، واالستعداد والمشارآة في حاالت الطوارئ التي قد تحدث

 :أهداف إدارة التشغيل والصيانة

 . مراقبة الجودة النوعية .١

  . إلزام تطبيقها على الجميع إعداد الخطط السنوية للصيانة الوقائية و .٢

  . إعداد تصور سنوي لالحتياجات والبيانات المتوفرة من السنوات الماضية .٣

  . اقتراح سبل وطرق تحسين ومعالجة بعض األخطاء التنفيذية والتي ال تظهر إال بعد االستعمال .٤

راسة الطلبات مراعاة جانب السالمة الفردية أو الصناعية وإعطاءها األهمية التي تستحقها عند د .٥
  . اإلضافية للمعدات واألدوات التي ترغب الشرآة فى أضافتها إلى أصولها

  .  االهتمام بتنسيق المواقع والمحافظة على الغطاء الخضري .٦

التنسيق مع الخدمات الحكومية وخاصة في مجال الماء والكهرباء والهاتف والعمل جنبًا إلى جنب  .٧
فق وذلك حرصًا على سالمة األجهزة والمعدات من التأثر مع فرق الصيانة والتشغيل لتلك المرا

  . من تذبذب هذه الخدمات

إعداد ميزانية الحتياجاتها السنويـة من قطع غيار ومواد استهالآية ونظافـة و التأآد من تأمينها  .٨
  .لتكون تحت الطلب عند الحاجة إليها في عمليات الصيانة الوقائية والتصحيحية 

وتأهيل الكوادر وذلك بدمجهم مع الخبرات المتوفرة، وإعطائهم الفرصة المساهمة في تدريب  .٩
 .للتعلم على الطبيعة وتطبيق الدراسة النظرية بالواقع العملي

 . صيانة المباني والمنشآت والمعدات والعمل على استمرارية عملها بكفاءة مناسبة وتطوير أدائها .١٠

  . تقنيين تكاليف عمليات التشغيل والصيانة .١١



  ٣-٢  موازنة التشغيل والصيانة: الباب الثاني
 

  
 يطية وموازنة التشغيل والصيانةورشة عمل إلعداد الموازنات التخط

 :واختصاصات إدارة التشغيل والصيانة مهام

تتولي إدارة التشغيل والصيانة اإلشراف علي تشغيل وصيانة األجهزة وتوابعها بإدارة األفرع  .١
  .والمراآز

  .تحديد قطع الغيار المتعلقة بإعمال التشغيل والصيانة .٢
  .ة تنفيذهاوضع خطط وبرامج العمل التنفيذية الالزمة لتشغيل وصيانة أجهزة االتصاالت ومتابع .٣
  .تحليل ومعالجة شكاوي المشترآين المتعلقة بخدمات االتصاالت .٤
  .تطبيق وسائل األمن الصناعي للتشغيل والصيانة في مختلف أنشطتها .٥
  .توثيق أرشفة جميع الوثائق والخرائط الفنية الخاصة بتشغيل وصيانة األجهزة .٦
  .المشارآة في استالم أعمال المشاريع المنفذة .٧
  .إلدارات العامة للتشغيل والصيانة في وضع خطة الصيانة الدورية والطارئةالمشارآة مع ا .٨
 .شبكات المستخدمة واقتراح الحلول المناسبة لتحسين أدائهاالألجهزة واإجراء تقييم سنوي  .٩
  .التنظيم والمتابعة لجميع الوحدات العاطلة .١٠
  .غيل والصيانةمطابقة نوعية قطع الغيار ومواد وأدوات العمل المشتراة ألعمال التش .١١
إصدار تقارير فنية وشهرية ودورية تنظم آافة نشاطات التشغيل والصيانة طبقا للنماذج المقررة  .١٢

  .من اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة
التنسيق مع الجهات الخاصة واإلدارات المختصة في اإلدارة العامة للتشغيل والصيانة باإلدارة  .١٣

  .الهاتفية وآفاءتهاالعامة بما يضمن استمرار الخدمات 
وسائل البحثية التطوير الذاتي من خالل توفير التشجيع العاملين في مختلف األنشطة الفنية علي  .١٤

 .الممكنة وتبين األفكار اإلبتكارية المبدعة
  .تحديد االحتياجات البشرية والتدريبية والمادية الالزمة لتنفيذ أعمال اإلدارة .١٥
  .سير أعمال األداء للعاملين بها رفع التقارير الدورية والسنوية عن .١٦
  . اإلشراف علي سير أعمال األقسام .١٧



  ٤-٢  موازنة التشغيل والصيانة: الباب الثاني
 

  
 يطية وموازنة التشغيل والصيانةورشة عمل إلعداد الموازنات التخط

  مفهوم الصيانة: الفصل الثاني
    مقــدمـة

لصيانة بصفة عامة هى جميع األعمال التى تتم على المنشاة أو المعدة أو اآللة من لحظة دخولها إلى ا
انة وسيلة األمم المتحضرة للحفاظ على الخدمة إلى لحظة انتهاء عمرها المتاح أو استبدالها وتعتبر الصي

  .حضاراتها
  

    أهمية أعمال الصيانة

  :للصيانة أهداف وفوائد عديدة منها

المحافظة على العمر الفنى للمنشاة أو المعدة أو اآللة وزيادة عمرها المتاح، وقد تكون المنشأة  .١
إدارية، أو  أحواض ترويب وترسيب أو صالة مرشحات أو محطات تنقية صرف صحى أو مكاتب

تكون آالت ومعدات آما أن اآلالت قد تكون مرآبة بصفة ثابتة آالطلمبات أو متحرآة آالسيارات 
 .ومقطورات اللحام

 .المحافظة على آمية اإلنتاج واالستمرار فى أداء الخدمة .٢

 .المحافظة على نوعية اإلنتاج ونوعية الخدمة .٣

يترتب علي ذلك من نجاح الشرآة فى أداء  تقليل فترات خروج اآللة أو المعدة من الخدمة وما .٤
 .المهام المطلوبة منها

 .اإلقالل من األعطال المفاجئة وبالتالى اإلقالل من تكاليف الصيانة وتكاليف التشغيل .٥

المحافظة على آفاءة مكونات المشروع آكل من شبكات وطلمبات ومعدات ومبانى لتؤدى دورها  .٦
 .المطلوب

للمياه وأداء خدمة الصرف الصحى بما يحقق العائد المادى المطلوب المحافظة على تعريفة محددة  .٧
 .للشرآة

 .المحافظة على إيرادات الهيئة وتقليل الفاقد .٨
  

    أنواع الصيانة

  :م الصيانة إلى نوعين رئيسيين هماتنقس

    Planned Maintenanceالصيانة المخططة  .١

 )Un planned Maintenance(الصيانة غير المخططة  .٢

  :المخططةالصيانة  .١

والتى يتم تنفيذها طبقا لخطط سابقة محددة المدة والتاريخ ومحددة باألعمال التى سيتم تنفيذها 
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 يطية وموازنة التشغيل والصيانةورشة عمل إلعداد الموازنات التخط

  :والعمالة البشرية المطلوبة لها والهدف منها وتنقسم إلى

 صيانة وقائية.  

 صيانة عالجية. 
 

  :الصيانة الغير مخططة .٢

ئية أو طارئة أو  حوادث بدون تحديد جة لحدوث أعطال فجاييتم تنفيذها نت التيوتشمل اإلصالحات 
مسبق أو متوقع واألعطال الطارئة غاليا ما تحدث نتيجة لسوء التشغيل أو عدم اتباع تعليمات 

  .التشغيل الصحيحة
  

  ): Planned Maintenance( الصيانة المخططة .١

، )Preventive Maintenance(الصيانة الوقائية :  تشمل الصيانة المخططة نوعين رئيسيين هما
  ). Corrective Maintenance(الصيانة العالجية 

 الصيانة الوقائية:  

تتم بصفة دورية على المنشأة أو المعدة أو اآللة بعد فترة زمنية محددة أو  التيوهى األعمال 
وذلك طبقا لتعليمات  –مسيرة مسافة معينة أو زمن معين أو التشغيل لعدد محدد من الساعات 

 .ليمات التشغيل والصيانة المعمول بهاالمنتج األصلى أو تع

 الصيانة العالجية:  

  :ويحتوى هذا النوع من الصيانة على

  بسيط/ جارى(استبدال أجزاء أو مجموعات وذلك طبقا لنوع العطل وبالتالى نوع اإلصالح /
أو طبقا لألعمار المحددة من المنتج باالستبدال عندها ومثال على ذلك تغيير ) متوسط

ير رولمان بلى، حشو الجلندات، تيل الفرامل وخالفه، وذلك لتجنب حدوث السيور، تغي
 .العطل أو مضاعفاته للجزء المطلوب تغييره وأجزاء أخرى متصلة به

  العمرات أو اإلصالحات الرئيسية التى تنفذ للمعدات نفسها أو ألحد مجموعاتها الكبيرة
ية للمعدة وقت اتخاذ القرار وذلك طبقا للحالة الفعل) الخ... صندوق تروس  –محرك (

 .  بإجراء العمرة

 

  ):Un Planned Maintenance( الصيانة غير المخططة .٢

 –وهى التى تحتوى على اإلصالحات التى تنفذ عندما تحدث األعطال الفجائية أو حالة الحوادث 
ة أو واألعطال غالبا ما تحدث نتيجة سوء االستخدام أو الحوادث أو بسبب مؤثرات خارجية طارئ

عدم اتباع إجراءات التشغيل الصحيحة، أو التحميل الزائد عن قدرة المعدة أو اآللة وهذا النوع من 
العمل يجب  مواجهته فور اإلبالغ عنه حيث أنه يؤدى فى حالة التأخر فى إصالحه إلى آوارث 
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  .   أو المصلحة المسئولةللشرآة  ومشاآل

  

  .لصيانةيوضح أنواع و تقسيم ا) ١- ٢(والشكل رقم   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )١-٢(شكل رقم 

  أنواع الصيانات

 

 الصيانـــة

 

  الصيانة الغير مخططة

 الصيانة المخططة

 

 الصيانة الوقائية
 

 الصيانة العالجية

 

إصالحات غير 
مكتشفة بالكشف 
 أو بالفحص

 
 

 عمرات
مخططة   

 
 

إصالحات بسيطة 
 تكتشف بالفحص

فحص يحتوى على 
عمليات ضبط وتزييت 
.الخ....  وتشحيم وتربيط  

 

 صيانة وقائية

 

توسطةإصالحات م
 

إصالحات رئيسية
 

 إصالحات جارية

 إصالح جارى

 إصالح متوسط

 إصالح رئيسى

 

  صيانة الطوارئ 
 إصالحات طارئة
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    :مستويات الصيانة واإلصالحات

يحتوى آتالوج تعليمات التشغيل والصـيانة الصـادر مـن منتج المعدة على تعليمات خاصة بالمعدة نفسها، 
غيل لضمان عمل المعدة ويوضح مكونات هذه المعدة وطريقة تشغيلها واالحتياطات الواجبة أثناء التش

إنه يجب وبصورة سليمة آما توضح نفس الكتالوجات نوع ودورية أعمال الصيانة المطلوبة على المعدة، 
إعداد إجراءات الصيانة القياسية، سواًء آانت ميكانيكية أو آهربائية أو خاصة بالتشحيم والتزييت أو 

ية الجديدة للصيانة فإنه يتم تسجيلها خطوة عند إعداد اإلجراءات القياس وآذا خاصة بعمليات الفحص
ومن واقع هذه اإلجراءات  فإنه يمكن تقسيم . بخطوة إلمكان تسهيل األمر على الفنيين أثناء التنفيذ

  .الصيانة إلى مستويين للتنفيذ

  ):مستوى المحطة(المستوى األول 

بجانب ) سنوي -نصف سنوي  - شهري -أسبوعي (يقوم هذا المستوى بتنفيذ آل أنواع الصيانة الوقائية 
  .واإلصالحات المتوسطة) الجارية(القيام بتنفيذ اإلصالحات البسيطة 

تغيير  -تغيير زيوت  -التشحيم  -التربيط  - الضبط  -وتحتوى الصيانة الوقائية على عمليات التنظيف 
 -الخراطيم  -يور استبدال الحشو في الكراسي ، بينما يحتوى اإلصالح البسيط على تغيير الس - فالتر 

تغيير  -تغيير لمبات في لوحات الكهرباء لإلضاءة  - تغيير أجزاء بسيطة  -الجوانات  - الوصالت 
  . فيوزات

أما اإلصالح المتوسط فهو عبارة عن استبدال بعض المجموعات الصغيرة الميكانيكية أو الكهربائية أو 
هذه المجموعات واستبدال بعض أجزائها آما يحتوى على فك بعض من . أجزاء من طلمبات أو محرآات

  .وإعادة ترآيبها

  ):مستوى المنطقة(المستوى الثاني 

آما يكلف . يكلف هذا المستوى بإجراء اإلصالحات المتوسطة التي تفوق طاقة وإمكانات المستوى األول
. ة أو الكهربائيةهذا المستوى بإجراء العمرات العمومية أو اإلصالحات الرئيسية للمعدات سواًء الميكانيكي

ويمكن لهذا المستوى أيضا القيام ببعض األعمال التي يوصى عليها في آتالوج المعّدة بأن ينفذها مستوى 
اختيار مدى مالءمة أعمدة  -عاٍل من الكفاءة والخبرة، مثل تغيير زيوت صناديق تخفيض السرعات 

. وأخيرا تحليل الذبذبات للمحرآات -  الطلمبات ومجارى خابور تجميع األعمدة مع الطارات أو القوابض
وعند إجراء العمرة لمحرك أو لطلمبة، فإنه يتم الفك والتسليم للورشة القائمة باإلصالح على أن يتم 

  .ترآيب بدال منها فور عملية الفك لضمان استمرار التشغيل

  :مستويات تنفيذ الصيانة واإلصالحات المزمع تطبيقها

اجبات والمسئوليات الخاصة بالصيانة الوقائية واإلصالحات فانه يمكن التقسيم طبقا للهيكل التنظيمي والو
  :إلى

  :عفالر/ التنقية/ مستوى محطة المعالجة -١

أما . تكون مسئولية ورشة المحطة تنفيذ الصيانة األسبوعية والشهرية والنصف سنوية والسنوية
  . والمتوسطة) يطةالبس(اإلصالحات فتقوم هذه الورشة بإجراء اإلصالحات الجارية 
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  :مستوى المنطقة -٢

ويكلف بأعمال الصيانات المتوسطة التى تفوق أعمال المستوى األول، وذلك قبل عمل الصيانة 
الدورية على السيارات والمعدات وخالفة وفية أيضا يمكن استبدال بعض المجموعات الصغيرة 

  .وخالفه.....  -عامود طلمبة  –مثل السيور والرولمان بلى 

  :ى الشرآةمستو -٣

حيث يتم عمل العمرات الرئيسية وتنفيذ األعمال الكبرى للصيانة والمطلوب تنفيذها بالورش 
  .الغيار بأنواعها الخارجية، وطرح أعمال الشراء لقطع

  :أهمية تسجيل أعمال التشغيل فى تقارير يومية، وشهرية وسنوية -٤

تقارير يومية وشهرية وسنوية ترجع أهمية تسجيل متغيرات التشغيل، وجميع أعمال الصيانة ب
  :لألسباب التالية

  التشغيل الصحيح والتسجيل الدقيق لمتغيرات التشغيل يؤدى إلى التشغيل الجيد الذى يؤدى
إلى تشغيل الوحدات العاملة عند نقطة التشغيل التي تؤدى إلى أعلى آفاءة وبالتالى تقلل من 

 .تكاليف التشغيل لوحدة اإلنتاج أو وحدة الخرج

 تسجيل الصحيح يؤدى إلى تسجيل القراءات ساعة بساعة ومالحظة أى تغيير يحدث ألى ال
قراءة وبالتالى البحث عن مدلول التغير، وإبالغ إدارة الصيانة التخاذ الالزم وعمل الصيانة 

 .الالزمة قبل تفاقم األوضاع

 ة المبينة التسجيل الصحيح يسهل حساب الكميات المضافة من الكيماويات بالكمية الصحيح
أيضا على التسجيل الصحيح لالختبارات التى تجرى على عينات المياه أو عينات الصرف 

 ).آلور وشبة(الصحى لتحديد الجرعة الواجب إضافتها من الكيماويات 

  التسجيل الدقيق بتقارير الصيانة يؤدى إلى التحديد الدقيق للتكاليف الفعلية السنوية التى
طوال العام لمناطق وقطاعات الهيئة وتكون مؤشرا على جودة األداء تتكلفها أعمال الصيانة 

 . بين المناطق بعضها البعض

  التسجيل الصحيح عموما يؤدى إلى إعداد موازنة جيدة ويسهل عملية اإلعداد ويكون فى
 .جميع األحوال مؤشر جيدا على جودة األداء
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  عناصر إعداد خطة التشغيل والصيانة: الفصل الثالث

  
، فإنه يجب )محطة -منطقة  -شرآة (كان إعداد خطة التشغيل والصيانة ألي مستوى من المستويات إلم

، ومن خالل هذا )معدات -صرف صحي  -مياه (حصر المشروعات التي من أجلها ُتعّد تلك الخطة 
  .الحصر فإنه يمكن تحديد أعمال الصيانة وأنواعها ومستويات تنفيذها

  

  :تكون خطة التشغيل والصيانة من العناصر التاليةت خطة التشغيل والصيانة

  .حصر المشروعات، ومكوناتها تفصيال .١

تحديد أعمال التشغيل والصيانة المطلوب القيام بها لكل مكون من مكونات الشرآة ومن ثم تحديد  .٢
  .مستويات التنفيذ المطلوبة ألداء هذه األعمال

عرفة األعمال المكلف بها آل مستوى، وبالتالي بعد تحديد مستويات التنفيذ لكل نوع، فإنه يمكن م .٣
يمكن حساب الطاقة الالزمة لتنفيذ هذه األعمال والتكلفة التقديرية السنوية لها، فالطاقة الالزمة ألي 

  :ورشة من الورش تتمثل في مكونات هذه الورش، وهى

  .عمالة غير مباشرة+ عمالة مباشرة   .أ 

  .عدد خاصة -عدد يدوية  - معدات فنية   .ب 

  .ات وقطع غيارخام  .ج 

  .موقع مناسب من حيث المساحة  .د 

  ). روافع وأوناش - معدات غسيل وتنظيف  - هواء مضغوط (خدمات فنية عامة   .ه 

 .تحديد المسئوليات للعاملين في مجال تشغيل وصيانة الوحدات المختلفة بالشرآة .٤

 . وضع برنامج مخطط لصيانة المشروعات .٥

 .لتقاريرإعداد نظام لمتابعة التنفيذ وآيفية إعداد ا .٦

  .تسجيل ألعمال التشغيل والصيانة واإلصالح وتكلفتها طبقا للواقع تمهيدا لعمل ميزانية الصيانة .٧
  

ولتوضيح آيفية إعداد خطة التشغيل والصيانة، فإنه يجب أن تتناول آل عنصر من العناصر السابقة 
  .بالتفصيل، وهى العناصر التي تتكون منها الخطة
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  :حصر مكونات الشرآة

الشبكة، آما يتم أيضا على مستوى المنطقة، ثم يلي ذلك / م تنفيذ هذا الحصر على مستوى المحطةيت
  .الشرآة، ويتم إعداد هذا الحصر على النماذج الخاصة بذلك

  

  :عناصر خطة التشغيل .١

  :األهداف المطلوبة من التشغيل ومنها  .أ 

 آمية المياه المطلوب إنتاجها يوميا.  

 وخطوط الشبكات المتفرقة ضغوط المياه بالخط الرئيسى . 

 آمية مياه الصرف الصحى المطلوب معالجتها يوميا. 

 عدد المواطنين المطلوب أداء الخدمة لهم. 

 :األعمال المطلوبة من التشغيل ويمكن إيجازها فى  .ب 

عدد الوحدات المطلوب تشغيلها طول الوقت ومراقبتها وتسجيل تصرفاتها وسلوآيات  -
  .تشغيلها بدفاتر التشغيل

ابة الكيماويات فى الوقت المطلوب وحقن الكيماوى المستمر ومراقبة ذلك وتسجيل آل إذ -
  .المتغيرات بدفاتر التشغيل

 .إجراء أعمال الغسيل الرجعى بالنسبة لمحطات مياه الشرب لصاالت المرشحات -

 .التخلص من المياه المعالجة بالنسبة لمحطات معالجة الصرف الصحى -

 .سبة لمحطات معالجة الصرف الصحىتجفيف وتعبئة الحمأة بالن -

 .التأآد من مطابقة مواصفات اإلنتاج من المواصفات المصرية والعالمية -

الزمن المحدد لتنفيذ األعمال المطلوبة مثل وقت إذابة الكيماويات، ووقت زيادة الجرعة ووقت   .ج 
 .الفحص الكيماوى والوقت اليومى إلجراء اختبارات تحديد قيمة الجرعات

  :اإلنتاج الالزمة للتشغيل مثلمستلزمات   .د 

 الكلور -

  الشبة -

 آيماويات المعامل الكيماوية -

 القوى الكهربائية المحرآة -

 المواد البترولية الالزمة للتشغيل -

 سواء آان ذلك على المعدالت اليومية أو السنوية
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ية بالجنيه وتكلفتها السنو) ساعة/ رجل(العمالة الفنية الالزمة لتنفيذ هذه األعمال ومقدارها بمقياس   .ه 
  .المصري

 

يوضح نموذجا لخطة التشغيل آاملة تعتبر موازنة تشغيل تحتوى على مستلزمات ) ١-٢(والجدول رقم 
اإلنتاج الكلية مقدرة بالكميات والتكلفة المحتملة والقوى الكهربائية الالزمة والمواد البترولية الالزمة 

والتكاليف المالية الفعلية المطلوبة، ) ساعة/ لرج(لعملية التشغيل وآذلك الجهد البشرى مقدر بمقياس 
ويالحظ أن هذا النموذج يصلح لكل المستويات ابتداء من مستوى المحطة إلى المنطقة إلى القطاع إلى 

  .النهاية شامال على خطة وموازنة تشغيل آاملة للشرآة فيالشرآة بحيث يكون 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٢-٢  موازنة التشغيل والصيانة: الباب الثاني
 

  
 يطية وموازنة التشغيل والصيانةورشة عمل إلعداد الموازنات التخط

  صحيخطة التشغيل السنوية لمنطقة أو لشرآة مياه وصرف                       )١-٢(جدول رقم 

  ..............: شرآة  

  ..............: قطــــاع 

  ...........: منطقة

أسم 
 /المنطقة
 الشرآة

آيماويات المعمل  الكلور الشبة المواد البترولية
 الكيماوى

القوى 
 الكهربائية

العمالة 
 البشرية
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  مدير القطاع              مدير المنطقة

......................    ................  
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  :األساسية لخطة الصيانة العناصر .٢

 :تحديد أعمـــال الصيانة المطلوب القيام بها

بناء على الحصر السابق فإنه يتم تحديد األعمال المطلوب تنفيذها في الصيانة الوقائية وتقسيمها إلى 
أنواع من الصيانات الوقائية التي ُتجرى آل فترة زمنية معينة، أو طبقا لساعات التشغيل بالنسبة 

وعات والمعدات الثابتة، أو بعد قطع مسافات طولية معينة بالنسبة للمعدات المتحرآة على الطرق للمشر
  :آاآلتي

بالنسبة للمشروعات والمعدات الثابتة التي تدخل ضمن مكونات المشروع، والتي يحسب تشغيلها   .أ 
واحد ويطلق  بالساعات، فإنه يجب تجميع األعمال ذات دورية صيانة متقاربة لتنفيذها معا في وقت

ساعة  ٦٠-٤٠، وبمعنى آخر تجميع أعمال الصيانة التي تنفذ دوريا آل )١(عليها الصيانة رقم 
هذه األعمال موضحة في آتاب (ساعة تشغيل آدورية متوسطة  ٥٠تشغيل ليتم إجراؤها بعد 

  .وتسمى الصيانة األسبوعية) تعليمات تشغيل وصيانة المعدة

ساعة  ٢٠٠ساعة تشغيل ليتم إجراؤها بعد  ٢١٠-١٩٠نفذ دوريا آل وأيضا بالنسبة لألعمال التي ت
وأخيرا تجمع األعمال التي تنفذ دوريا آل .  أو الشهرية) ٢(تشغيل، ويطلق عليها الصيانة رقم 

ساعة تشغيل، ويطلق عليها الصيانة رقـم  ١٠٠٠ساعة تشغيل ليتم إجراؤها بعد  ١١٠٠ -  ٩٠٠
ساعة  ٢٠٠٠ا تجمع األعمال بنفس الطريقة التي تنفذ آل آم. أو الصيانة النصف سنوية) ٣(

هذا باإلضافة إلى  -) ١- ٥(انظر الجدول  -أو الصيانة السنوية ) ٤(ويطلق عليها الصيانة رقم 
    .الصيانة اليومية التي تجرى يوميا قبل بدء تشغيل المعّدة

  

- ٤٠٠تجرى بعد مسيرة   بالنسبة للمعدات المتحرآة على الطرق ، فإنه تجمع العمليات التي   .ب 
أي الصيانة ) ١(ة رقم آم، ويطلق عليها الصيان ٥٧٠آيلومتر بالمعدة ليتم تنفيذها بعد  ٦٠٠

 .األسبوعية

آم،  ٢٠٠٠آم بالمعّدة ليتم تنفيذها بعد  ٢٠٠٠-١٥٠٠آما تجمع األعمال التي تجرى بعد مسيرة 
  .أي الصيانة الشهرية) ٢(ويطلق عليها الصيانة رقم 

شهور إلمكان تغيير المواد البترولية  ٦نة الموسمية أو النصف سنوية والتي تجرى آل أما الصيا
  .آم بالمعدة أيهما أقرب ١٢٠٠٠الموجودة في أجزاء المعّدة أو بعد مسيرة 

آم تقريبا ويطلق عليها الصيانة السنوية أو الصيانة رقم  ٢٤٠٠٠آما تجمع األعمال التي تنفذ آل 
  .الصيانة اليومية التي يجريها السائق يوميا قبل الخروج إلى العمل اليومي هذا باإلضافة إلى). ٤(

  

  :وعلى هذا فإن نظام الصيانة المقترح هو آاآلتي

  :مستوى المحطة

مجهزة بالعدد واآلالت والعمالة  - ورشة للصيانة في أغلب األحيان ) معالجة/ تنقية(يوجد بالمحطات 
وسيكون دور ورشة المحطة وقسم الصيانة الموجود تنفيذ . انةالفنية المدربة على تنفيذ مهام الصي

  :األعمال التالية
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 المساعدة في تشغيل المعدات الموجودة في المحطة عند الحاجة.  

 ٣، ص٢، ص١تنفيذ أعمال الصيانة األسبوعية والشهرية والنصف سنوية والسنوية أي ص ،
  . المستوى المهاري ألطقم التنفيذ ، وهذا يتوقف على٤ص

  وجود ورشة لها في حالة عدم(صيانة وإصالح شبكة التوزيع أو شبكة التجميع .(  

  طبقا لمستوى خبرة العمالة ) م(واإلصالحات المتوسطة ) ج(القيام بإجراء اإلصالحات البسيطة
    .الفنية المتوفرة بالورشة

  الحاالت الطارئة متابعة تنفيذ الصيانة لألعمال المدنية، آما تقوم بتنفيذ بعض هذه األعمال في
  ).طرق -أراضى  -مباني (

  

  :مستوى المنطقة

إن دور المنطقة في تنفيذ أعمال الصيانة يتوقف على اإلمكانات المتوفرة في ورشة المنطقة من حيث 
المعدات واآلالت والعمالة الفنية المدربة، فإذا توفرت هذه العناصر في ورشة المنطقة فإنه ُيقترح أن 

  :لتاليةتكلف بالواجبات ا

 القيام بتنفيذ جميع أنواع الصيانة الوقائية للمرآبات والمعدات الموجودة على مستوى المنطقة.  

 إجراء واجبات الصيانة الوقائية التي تفوق طاقة ورش المحطات.  

  للمعدات والمرآبات المجهزة) م(والمتوسطة ) ج(القيام بتنفيذ اإلصالحات الجارية.  

أي ليست لديها العناصر  - على مستوى المنطقة أو آونهـا ضعيفة  أما في حالة عدم وجود ورشة
  :، فإنه يوصى بأحد الحلول التالية)عمالة -آالت  -عدد (الرئيسية لتنفيذ أعمال الصيانة 

  تكليف ورشة أو مرآز صيانة الشرآة بالقيام بهذه األعمال إن وجد هذا المرآز أو الورشة على
  .مستوى الشرآة

 لخاص في القيام بهذه األعمال آلها أو جزء منها عن طريق عقد سنوي أو طبقا مشارآة القطاع ا
  .لالحتياج أو للقيام بعمل محدد

 تكليف ورشة منطقة مجاورة بالتنفيذ للمنطقة موضوع البحث.  
  

 :مستوى الشرآة

يكلف مرآز الصيانة على مستوى الشرآة إن وجد بالقيام باألعمال التي تفوق طاقة ورش المناطق 
 - آالت  -عدد (ويتوقف ذلك على مدى توفر العناصر الرئيسية للصيانة .  المحطات إذا لزم األمرو

، وإال فإنه في حالة عدم توفرها توآل األعمال المطلوبة إلى ورش القطاع )أفراد مجهزة - معدات 
  .الخاص عن طريق عقد سنوي أو تعاقد بالشغلة حسب الحالة
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  :ة الشرآة، فإنه ُيقترح أن يكون اآلتي بعد هو دوره في الصيانةأما في حالة تواجد مرآز صيان

 القيام بعمل اإلصالحات التي تفوق طاقة ورش المناطق والمحطات .  

  ثابت أو متحرك: لجميع أنواع المعدات) ر(القيام باإلصالحات الرئيسية.  

  والمحطات مثل القيام ببعض واجبات الصيانة الوقائية الصعب تنفيذها بمعرفة ورش المناطق
  .الكهرباء  تحليل الذبذبات لمحرآات 

  القيام بجميع الصيانة الوقائية واإلصالحات للسيارات والمرآبات والمعدات الموجودة على مستوى
  .الشرآة

 

  :وإلمكان القيام بتلك األعمال فإن واحدا أو أآثر من االقتراحات اآلتية يتم األخذ به

 ى مستوى الشرآة في عمل بعض أعمال الصيانة المذآورة عاليه االستعانة باإلمكانات المتاحة عل
وطبقا لإلمكانات المتاحة، مع ترحيل الفائض من اإلصالحات للقطاع الخاص وطبقا ووفقا 

  . للتعليمات المالية

  التعاقد مع القطاع الخاص للقيام بأعمال الصيانة واإلصالح وذلك عن طريق عقد سنوي خاصة
  .ي ال تتوفر لها اإلمكانيات الالزمة للقيام بتلك األعمالبالنسبة للمعدات والت

 مع االستعانة  -طة تدعيم مراآز الصيانة الحالية لتكون قادرة على القيام بعمل اإلصالحات المتوس
  .إذا لزم األمر) اإلصالح الرئيسي( جزئيا إلجراء العمرات بالقطاع الخاص

  

 :العـمالة الفنـية المطلوبة إلجراء الصيانة
 

  :العمالة الفنية المباشرة

المطلوب من الورشة ولكل تخصص من ) ساعة/ رجل(يمكن تقدير حجم العمالة المطلوبة طبقا للجهد 
العمالة الفنية، وذلك عن طريق حساب أعداد الصيانة واإلصالحات المطلوبة خالل سنة واحدة طبقا 

  :ستويات المختلفة آاآلتيألعداد وأنواع المشروعات والمعدات المطلوب صيانتها على الم

 حصر العمليات التي تنفذ في آل نوع من أنواع الصيانة .  

  أي حصر )الخ ... - آهربائي  -ميكانيكي (تقسيم هذه العمليات طبقا لكل تخصص ينفذها ،
  . األعمال التي يقوم بها الميكانيكي مثال في الصيانة األسبوعية

 النسبة لكل تخصص وبالنسبة لكل نوع من أنواع تقدير الوقت الالزم لتنفيذ هذه العمليات ب
 .الصيانة

 حساب عدد مرات إجراء آل نوع من أنواع الصيانة سنويا.  

  بواسطة آل مهنة من المهن   حساب الوقت المطلوب لتنفيذ آل نوع من أنواع الصيانة سنويا
  . من أنواع الصيانة  طبقا للعمليات التي يقوم بها في آل نوع 
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 ل السنوية للعامل بعد خصم اإلجازات المختلفة من أيام العمل السنوية فتكون تقدر ساعات العم
  :آاآلتي

  يوما إجازة سنوية     ٣٠

  أيام إجازة عارضة     ٧

  )أيام الجمعة(يوما راحة أسبوعية      ٥٣

  يوما مواسم وأعياد رسمية     ٢٥

  إجمالي اإلجازات سنويا للعامل     ١١٥

  

   يوما سنويا  ٢٥٠  =    ١١٥ – ٣٦٥  =    أيام العمل الفعلية  

   ساعة سنويا  ١٧٥٠  =    ٧×  ٢٥٠  =  ساعات العمل الفعلية  

  

  لتالي يوضح مثاال على آيفية حساب الجهد المطلوب من آل تخصص عند ا) ٢- ٢(الجدول رقم
القيام بإجراء الصيانة إلحدى الطلمبات والمحرك الذي يقوم بإدارتها، هذا باإلضافة إلى وصالت 

  .حابس آوحدة واحدةالمواسير والم

 )٢-٢(جدول رقم 

  الزمن الالزم لتنفيذ الصيانة الوقائية لمجموعة الطلمبة المتكاملة

الوقت 
 اإلجمالي

لمهنة 
  الكهربائي

الوقت 
 اإلجمالي

لمهنة 
 الميكانيكي

الزمن الالزم بالساعات للتنفيذ 
 عدد المرات

 السنوية للتنفيذ
نوع 

المحر الصيانة
 الطلمبة المحابس ك

 ١ص ٤٠ ٠.٦ - ٢.٩ ٢٤.٠٠ ١١٦.٠٠

٠.٦ ٣.٤٥ ٢٣.٠٠ ٣٤.٥٠ x ٢ص ١٠ ١.١ ٢ 

٢.٩ ٤.٦٥ ٧.٨ ٤.٦٥ x ٣ص ١ ٢.٠ ٢ 

٢.٩ ٥.١ ١٣.٦ ٥.١ x ٤ص ١ ٧.٨ ٢ 

 اإلجمالي - - - - ٦٨.٤ ١٦٠.٢٥

الساعات المتوفرة للعامل في السنة بعد خصم الراحات واإلجازات ١٧٥٠ ١٧٥٠

 صان بواسطة ميكانيكي وآهربائي سنوياعدد الطلمبات التي ت ٢٦ ١١

  

طلمبة بمكوناتها في السنة، وأن الكهربائي الواحد  ٢٦ويمكن القول بأن الميكانيكي الواحد يمكنه صيانة 
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آهربائي يمكنهم القيام ) ٢(محرآا آهربائيا سنويا، أي أن ميكانيكيا واحدا وعدد  ١١يمكنه صيانة 
  .سنويا) محابس - محرك  -طلمبة (مجموعة  ٢٠بصيانة 

  

  :وقد تم حساب عدد مرات التنفيذ السنوية لكل نوع من أنواع الصيانة آالتالي

  .مرة في السنة ١       =  ) ٤ص(عدد مرات الصيانة السنوية 

  .مرة في السنة ١    = ١ – ٢=   )٣ص(عدد مرات الصيانة النصف سنوية 

  .لسنةمرات في ا ١٠  ) =١+١( - ١٢=   )٢ص(عدد مرات الصيانة الشهرية 

  .مرة في السنة ٤٠  ) =١٠+١+١( - ٥٢=   )١ص(عدد مرات الصيانة األسبوعية 

وبتكرار هذه العملية للتخصصات المختلفة من . آما تحتاج آل غرفة طلمبات إلى عامل واحد للتشغيل
لعدد  العمالة الفنية المطلوبة إلجراء الصيانة الوقائية، فإنه يمكن تقدير العمالة المباشرة المطلوبة طبقا

  ).شرآة/ منطقة/ محطة(المعدات ونوعها وأنواع الصيانة المطلوبة لها عند آل مستوى 

  

  :وباستخدام هذه الطريقة، فإنه يمكن تقدير العمالة الالزمة إلجراء جميع أعمال الصيانة آاآلتي

  :محطة تنقية مياه الشرب  .أ 

 ميكانيكي         ---------  

 آهربائي         ---------  

 عامل صيانة شبكات       ---------  

 سباك           ---------  

 عامل عادى         ---------  

 صيانة عدادات فني       ---------  

 فنى صيانة أجهزة آلور     ---------  

  ---------         ---------  

 

  :محطة معالجة مياه الصرف الصحي  .ب 

 ميكانيكي         ---------  

 آهربائي         ---------  

 سباك           ---------  

 عامل صيانة وخطوط طرد    --- ------  

 عامل صيانة شبكات انحدار     ---------  
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 فنى صيانة أجهزة قياس     ---------  

 فنى صيانة أجهزة آلور     ---------  

 فنى صيانة أجهزة معمل     ---------  

 عامل عادى         --------- 

  عمليات مياه الشرب النقالي  .ج 

  عشر وحدات  لكل    ميكانيكي واحد  

 عشر وحدات  لكل    آهربائي واحد  

  وحدتيـن بـاإلضافة إلـى المواسير التابعة لهما  لكل    )شبكات(سباك. 

  خزانات المياه  .د 

 عشر خزانات  لكل    عامل آلور  

 عشر خزانات  لكل      سباك  

 خمس خزانات  لكل    عامل عادى 

  :)معدات -مرآبات مجهزة (المعدات المتحرآة   .ه 

المتحرآة طبقا  التالي يوضح العمالة الفنية المقترحة لصيانة وإصالح المعدات) ٢- ٣(الجدول رقم 
  .ساعة تشغيل للمعدات الثابتة  ٢٠٠٠آم لكل معّدة أو   ٢٤٠٠٠لمسافة سنوية قدرها 

  )٢-٣(جدول 

  الزمن الالزم لتنفيذ الصيانة الوقائية لمعدة

 الزمن الالزم للتنفيذ بالساعات
عدد 
 مرات
  التنفيذ
 سنويا

 نوع
  الصيانة
 المطلوبة

عامل 
 ميكانيكي آهربائي حامل/سمكري عامل إطارات تزييت/تشحيم

الزمن 
 الكلى

زمن 
 التنفيذ

الزمن 
 الكلى

زمن 
 التنفيذ

الزمن 
 الكلى

زمن 
 التنفيذ

الزمن 
 الكلى

زمن 
 التنفيذ

الزمن 
 الكلى

زمن 
 التنفيذ

 ١ص  ٣٠ ١ ٣٠ ١ ٣٠ - - - } - }

 ٢ص ١٠ ٤ ٤٠ ١.٥ ١٥ - - - ٩٤}  - ٥٦}  

 ٣ص ١ ١٠ ١٠ ٢ ٢ - - - } - }
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  :آم ٢٤٠٠٠وقد تم ُحساب عدد مرات التنفيذ في السنة آاآلتي، بفرض أن المسافة السنوية 

  

  مرة سنويا  ١=  ٢٤٠٠٠/ ٢٤٠٠٠  ) =٤ص(انة السنوية عدد مرات الصي

  مرة سنويا  ١=   ١ -  ٢=    ١ - ٢٤٠٠٠/١٢٠٠٠  ) =٣ص(عدد مرات الصيانة النصف سنوية 

  مرات سنويا  ١٠=    ٢- ١٢) =      ١+١( - ٢٤٠٠٠/٢٠٠٠  ) =٢ص(عدد مرات الصيانة الشهرية 

  مرة سنويا ٣٠=   ١٢-٤٢= )١٠+١+١( - ٢٤٠٠٠/٥٧٠=   )١ص(عدد مرات الصيانة األسبوعية 

  

  :فإن الساعات اإلجمالية المطلوبة من الميكانيكي إلجراء آل أنواع الصيانة هي: وعلى سبيل المثال

  ساعة سنويا ٢٧٠=  ٦٠+  ١٢٠+  ١٠+  ١٠+  ٤٠+  ٣٠

  

ساعة، لذا فإن   ١٧٥٠وحيث أن عدد الساعات السنوية التي يمكن الحصول عليها من العامل هي 
  :ي الواحد لديه القدرة على صيانةالميكانيك

  مرآبة  ٧  =  ١٧٥٠/٢٧٠ 

  

  :وبنفس الطريقة ، فقد ُحسبت إمكانات آل مهنة وآانت آالتالي

  سيارات/ معدات ١٤واحد آهربائي سيارات يكفى لصيانة  

  سيارات/ معدات ٧واحد ميكانيكي ديزل يكفى لصيانة  

  سيارة/ معّدة ١٤واحد سمكري سيارات يكفى لصيانة  

 سيارة/ معّدة ٣٢عامل تشحيم وتزييت يكفى لصيانة  واحد  

  سيارة/ معّدة ١٧واحد عامل إطارات يكفى لصيانة  

  

  :العمالة غير المباشرة والعمالة اإلدارية

. هي العمالة التي تختص باإلشراف والمتابعة واألعمال اإلدارية، عالوة على األعمال ذات الصفة العامة
  : األمثلة ولتوضيح المضمون سوف نذآر بعض

  

هي مدير ورشة الصيانة ورؤساء األقسام والمالحظين  فالعمالة غير المباشرة والمخصصة لإلشراف
أما العمالة .  على مستوى المنطقة، أو مهندس ورشة المحطة ومالحظو األقسام على مستوى المحطة

لمخازن واألعمال المخصصة لألعمال اإلدارية فهي التي تعمل في مجال مراقبة الوقت والحراسة وا
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  .مثال ذلك الخازن، وآاتب الحسابات، وآاتب الحضور واالنصراف.  المالية واإلدارية
  

وأخيرا العمالة المخصصة لألعمال الفنية ذات الصفة العامة، مثل لحام المعادن والخراط والبراد 
ولقد ُوضعت معايير . الخ، فإن آال منهم يؤدى أعماال مساعدة لألعمال الفنية الرئيسية... والسمكري 

  :لهذه العمالة إلمكان حصر األعداد المطلوبة منها

 مهندس فني ذو خبرة رئيسا لمرآز الصيانة.  

  صيانة  -إصالح (مهندس لكل تخصص أو قسم من أقسام مرآز الصيانة- .(...  

  صيانة  -خراطة  - آهرباء  - ميكانيكا (مالحظ لكل قسم من األقسام- .(...  

 عامل وموظف ٢٠ مراقب للوقت لكل.  

  عامل وموظف ٢٠آاتب حسابات لكل.  

  عامل وموظف ٢٠آاتب إداري وأرشيف لكل.  

  عدد المخارط يتوقف على األعمال المطلوبة(خراط لكل مخرطة.(  

 براد لكل اثنين خراط.  

  سيارة أو معّدة ٢٥سمكري سيارات لكل.  

  ة التبريد بالمياهسيارة أو معّدة لها ردياتير ، أي دور ٥٠سمكري ردياتيرات لكل .  

  سيارة أو معّدة ٥٠حداد لكل.  

  سيارة أو معدة ٢٥لحام آاوتش لكل.  

  عامل من العمالة المباشرة ٢٠خازن لكل.  

  ٥٠رئيس إدارة محلية وشئون عاملين إذا بلغ عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة أآثر من 
  .فردا

 :العدد اليدوية وآالت الورش

أن يكون لكل عامل العدد اليدوية الخاصة به، وآذلك البد أن تتواجد عدد عامة من المعروف أنه البد 
وبناًء عليه يمكن . لكل ورشة أو مرآز صيانة، وعدد ومعدات لكل قسم من أقسام تلك الورش أو المراآز

، ولكل )شرآة/ منطقة / محطة (تحديد حجم المطالب من العدد والمعدات لكل مستوى من المستويات 
على حدة، وذلك عن طريق حساب أعداد العمالة الفنية والسابق ذآرها، وآذلك أنواع األقسام تخصص 

   .المطلوبة لكل مستوى) الخ.... - آهرباء  -برادة  -خراطة (الفنية 

  :حسـاب المطالب من قطع الغيار والخامات

قائمة بأعمال طبقا ألعمال الصيانة واإلصالح المطلوب تنفيذها من آل مستوى من المستويات ال
الصيانة، وآذلك حجم األعمال المطلوبة، والتي تحدد بناء على أعداد وأنواع المشروعات والمعدات 

آّمًا ونوعًا، وُيقترح أن : وحالتها الفنية، فإنه يمكن تقدير المطالب سنويا من قطع الغيار والخامات
  :لتاليةعلى أن تراعى النقاط ا -ُتشترى آل ثالثة شهور، أي آل ربع سنة 
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 نوع المعّدة وحالتها الفنية حاليا.  

 المسافة المقطوعة يوميا/ عدد ساعات التشغيل.  

  حميل زائد -نمطي  -أقل من النمطي (طبيعة التحميل على المعّدة.(  

  قطع الغيار والخامات المطلوبة لكل نوع من أنواع الصيانات المطلوب استبدالها أثناء إجراء
  .طة لصيانة الموضوعةالصيانة الوقائية طبقا لخ

 مدى توفر قطع الغيار والخامات المطلوبة في السوق المحلى.  

 مراعاة تكلفة التخزين ومقارنتها بالتضخم الناتج عن ارتفاع األسعار.  

 تالفى تواجد مخزون راآد من قطع الغيار الغير مستخدمة صفة دورية.  

 مساحة التخزين المتوفرة لكل مستوى.  

 :مبنى ورشة الصيانة

 فإنه من المفروض تواجد ورشة، يطلق عليها ورشة المحطة، ) تنقية/ معالجة(النسبة للمحطة ب
  .وتتواجد داخل المحطة

  ،ورشة على مستوى المنطقة، وذلك لخدمة المحطات الشبكات الموجودة على مستوى المنطقة
عدات سواء مياه شرب أو صرف صحي، هذا باإلضافة إلى المرآبات والمرآبات المجهزة والم

الموجودة على مستوى المنطقة، ويفضل أن تكون هذه الورشة داخل أو بالقرب من المبنى 
  .اإلداري للمنطقة أو رئاسة المدينة

 ورشة آبيرة أو مرآز صيانة على مستوى الشرآة يتواجد في موقع مبنى الشرآة أو بالقرب منه.  

  

 الواجبات والمسئوليات للعامـلين في مجـال الصيانة

  : شرآة آاآلتي/ منطقة/ لواجبات والمسئوليات لكل فرد طبقا للمستوى المتواجد فيه سواء محطةتحدد ا

     :مستوى المحطة

  :مدير المحطة  .أ 

  عمل زيارات مفاجئة للمعدات الموجودة في نطاق المحطة للوقوف على مدى صيانة هذه
  . المعدات

 ردت إليه من خالل تقرير مهندس مقارنة النتائج التي شاهدها أثناء الزيارات بالنتائج التي و
  .الورشة

  حل المشاآل والمصاعب التي صادفت تنفيذ أعمال الصيانة بالتعاون مع مدير الصيانة
  .بالمنطقة

 إدراج المالحظات والنتائج في التقرير الشهري المرفوع للمنطقة.  

 اعتماد خطة الصيانة قبل رفعها لمدير الصيانة بالمنطقة.  
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  :مدير ورشة المنطقة  .ب 

  تحضير وإعداد جدول زمني لتنفيذ خطة الصيانة، والتي سيتم تنفيذها على مستوى ورشة
وستوضح الخطة موقف لتخطيط والتنفيذ لكل نوع من الصيانة لكل قطعة من . المنطقة

  .المعدات األفراد المسئولين عن التنفيذ

 الصيانة بالمنطقة  عمل حسابات فعلية لتكلفة الصيانة المنفذة طبقا لمستواها وموافاة مدير
  .شهريا بذلك

  يقوم بتدبير االحتياجات من قطع الغيار والخامات المطلوبة للشهر التالي من واقع البيانات
  . الواردة إليه من المحطات بعد تحليلها

  تدريب العمالة الموجودة لديه أثناء تنفيذ واجبات الصيانة واإلصالحات أو تحديد االحتياجات
  .ةالتدريبية الخارجي

  مخارط (تحديد يوم واحد من آل أسبوع إلجراء الصيانة لمعدات الورشة.(...  

 إعداد خطة مرور شهرية للمرور على المشروعات والمحطات، وبحث المشاآل وحلها .  

  

    :مستوى الشرآة

  ):مدير عام الصيانة(المدير الفني   .أ 

معدات والمشروعات بجانب مسئولياته عن النواحي الفنية، فهو مسئول عن صيانة وتشغيل ال
  :الموجودة في نطاق الشرآة نفسها، مثال ذلك

  ،اقتراح خطة التشغيل والصيانة الوقائية للمشروعات والمعدات الثقيلة على آافة المستويات
  .وتحديد االعتمادات والمسئوليات على آل مستوى، واعتمادها من الجهة المختصة

 اجات الصيانة المطلوبة من المستويات التنسيق بين مرآز الصيانة الرئيسي وبين احتي
  .المختلفة

  وضع معايير محددة لقياس آفاءة التشغيل والصيانة ونظم التسجيل والمتابعة على آافة
  .المستويات

  اقتراح برامج التدريب طبقا لالحتياجات الفعلية على المستويات المختلفة، واالشتراك في
  .اإلشراف على تنفيذها

 ات التي تعترض التنفيذ، وإبداء الرأي في آيفية التغلب عليهابحث المشاآل والصعوب.  

 تقديم التقرير الشهري عن نشاط التشغيل والصيانة للعرض على مجلس اإلدارة. 
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  :مرآز صيانة الشرآة/ مدير ورشة   .ب 

 االشتراك في وضع خطة الصيانة والتشغيل للمشروعات بالمحافظة.  

 شروعاتمتابعة تنفيذ خطة الصيانة والتشغيل للم.  

  ضابط اتصال بين مراآز الصيانة وورش المحطات ومدير عام الصيانة لتذليل الصعاب
  .الفنية واإلدارية

 إعداد وتنفيذ خطة مرور دورية لمتابعة تنفيذ الخطة وحل المشاآل وتذليل الصعاب.  

 تحليل البيانات الواردة إليه من مراآز الصيانة والخروج منها بتوصيات أو دروس مستفادة.  

  مهندس -فني  - عامل (وضع برامج التدريب للمستويات المختلفة.(  

  عضو بلجنة البت في المشروعات لمراجعة المواصفات الفنية للمعدات واختيار األفضل
طبقا لتكلفة التشغيل والصيانة وتوفر قطع الغيار ومناسبة المعدات تكنولوجيا بالنسبة لألفراد 

  .اإلصالح لهاالقائمين على التشغيل والصيانة و

 تحضير نماذج التكلفة التي تستخدم في عمل ميزانية الصيانة للعام المقبل.  

 متابعة نظام التسجيل على المستويات المختلفة وتجميع التقارير من مختلف المستويات.  

  

  :مهندس صيانة جراج الشرآة  .ج 

 اقتراح خطة لصيانة وتشغيل عربات ومعدات الشرآة.  

 لصيانة والتشغيل لهذه العربات والمعداتاإلشراف على تنفيذ خطة ا.  

 متابعة نظام التسجيل والمتابعة.  

 تحليل البيانات الخاصة بالتشغيل والصيانة، والخروج منها بتوصيات للعمل بها مستقبال.  

 وضع برامج التدريب للعمالة الفنية.  

 تحضير نماذج التكلفة إلمكان إعداد خطة الصيانة والتشغيل للشرآة.  

 شهري ُيرفع إلى مدير عام صيانة الشرآة متضمنا األعمال التي تمت والمشاآل  عمل تقرير
  .والمصاعب التي صادفت التنفيذ

  

  



 ١/٣        الموازنات التخطيطية: الباب األول
___________________________________________________________________________ 

  

 ورشة عمل إلعداد الموازنات التخطيطية وموازنة التشغيل والصيانة
 

  
 

  
  نماذج 

  
  خطة وموازنة التشغيل والصيانة 

  
  على مستوى المحطة

  



  ٢/٢٤      موازنة التشغيل والصيانة

 

  خطة وموازنة التشغيل والصيانة إعدادنماذج : الفصل الرابع
  

  مقدمة
    

م خطة وموازنة التشغيل والصيانة من المستويات المختلفة في عدة نماذج يت إعداد أسلوبيمكن تلخيص 
  :إعدادها بواسطة القائمين بأعمال الصيانة في آل مستوى، وهذه النماذج هي

 ).الخ/ ....معدات / صرف / مشروعات مياه (نموذج حصر للمشروعات  .١
   .نموذج تحديد المهام ألعمال الصيانة .٢
/ مياه (نماذج خطة الصيانة الزمنية لكافة أنواع المشروعات المطلوب صيانتها آل على حدة  .٣

  ). معدات/ حي صرف ص
  . نموذج تحديد المطالب من قطع الغيار والخامات .٤
  . نموذج تحديد مطالب التشغيل .٥
  .نموذج تحديد المطالب من العمالة الفنية .٦
 .نموذج تحديد مطالب العدد والمعدات .٧
  نموذج الموازنة المجمعة لعناصر التشغيل والصيانة   .٨

  
وسوف يتم . ية إعداده، وإعطاء بعض األمثلة للتوضيح، وبيان آيف، وسيتم شرح آل نموذج على حدةهذا

  :إعداد تلك النماذج على ثالث مستويات محلية هي
  )رفع/ تنقية / معالجة (المحطة : أوال 
  المنطقة : ثانيا 
  الشرآة : ثالثا 

  
  :وفيما يلي عرض تفصيلي لتلك النماذج ، وآيفية إعدادها في آل مستوى من المستويات المذآورة

  
  ى المحطةمستو

  

  مياه الشرب والصرف الصحى قطاعيل
تختلف خطة الصيانة من محطة إلى أخرى طبقا لعدد ونوعية المعدات الموجودة ، وطبقا لتواجد العمالة 

وعلى ذلك فإن الواجبات التي تؤديها ورشة محطة سوف تختلف عن . الفنية وإمكانيات الورش الحالية
والنماذج التالية هي المطلوب إعدادها . ى توفر هذه اإلمكانياتواجبات ورشة محطة أخرى بناًء على مد

  .بواسطة مهندسي الصيانة بالمحطات
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  ]:صرف صحى / مياه ) م_ ١(نموذج [نموذج حصر مكونات المحطة 
او محطة المعالجة للصرف  محطة التنقية لمياه شرب (ُيمأل هذا النموذج لتحديد مكونات المحطة 

المطلوب صيانتها إلمكان تحديد احتياجات الصيانة ) للمياه او الصرف الصحى الصحى  او محطة رفع 
، والتي يمكن ترجمتها بعد ذلك إلى اعتمادات مالية )خامات -قطع غيار  -آالت  -عدد  -عمالة فنية (

وباستكمال هذا النموذج يكون لدينا حصر بمكونات المحطة وأطوال وأنواع وأقطار . ُتدرج بالموازنة
  .ير شبكة التوزيعمواس

  



  ٢/٢٦      موازنة التشغيل والصيانة

 

  صرف صحى/ مياه  -أ ) م - ١(نموذج 
  رفع / معالجة / حصر بمكونات محطة التنقية 

  
  : .............اسم القطاع                      :.............اسم الشرآة
  :    /   /  التاريخ             : .............اسم المحطة          : ...........اسم المنطقة

  
الرقم 

الكودى 
 ةللمعد

 اسم المعدة
الجهة 
تاريخ بدء التشغيل الموديل المارآة المصنعة

 التصرف تشغيل آخر سنة بيانات التشغيل
للطلمبات

  ث/ل

  القدرة
K.W  

الحالة 
 آم ساعة آم ساعة *الفنية

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

  الحالة الفنية تذآر طبقا لهذا الكود*
  تحتاج إلى إصالح بسيط=    ٣    تحتاج إلى إصالح رئيسى=   ٢تحتاج عمرة              =    ١    خردة= صفر   

                                                                                                                     
    مدير المحطة   



  ٢/٢٧      موازنة التشغيل والصيانة

 

  صرف صحى/ مياه -ب ) م_ ١(تابع النموذج 
  حصر خطوط المواسير بالشبكة

  
: . . . . . . . القرية / اسم المدينة : . . . . . . . . . . . المنطقة 

 . .  
 

 . . . . : . . . . . . .التاريخ 

  
  أطوال المواسير من األقطار المختلفة بالكم النوع

 مم...  مم...  مم...  مم...  مم...  مم...  مم...  مم...  مم...  مم...  مم... 
                        زهر مرن  

                        زهر رمادى 
                        صلب 

                        اسبستوس 
U.P.V.C                       
                        فخار مزجج
..............                       

............                       

............                       
 ............                        

............                       
                       

  
  مدير الشبكات                رئيس الشبكة  
  ............                ............



  ٢/٢٨      موازنة التشغيل والصيانة

 

  
  ]:صرف/مياه) م_٢(نموذج [الخطة الزمنية السنوية لصيانة المعدات  

  
  :صمم هذا النموذج لكي يوضح توقيتات تنفيذ الصيانة على مدار العام، ويجب أن ُيمأل آاآلتي

  أو نوع المعّدة(يدون آود المعدة طبقا لنظام الكود المذآور سابقا في العمود األول.(  

  المطلوب تنفيذها  أعمدة أعداد الصيانات واإلصالحات ٦ويدون في العمود الثاني المكون من
  .خالل العام

  عبارة عن شهور السنة، وآل شهر مقسم إلى أربعة أسابيع، على أن  يكون  ١٤ -  ٣األعمدة من
 .باقي أيام الشهر للتحضير للشهر التالي

 
 الرموز التالية توضح نوعية الصيانة المخطط لتنفيذها خالل العام:  

    ١ص    يرمز إلى الصيانة األسبوعية  

    ٢ص    لى الصيانة الشهريةيرمز إ  
    ٣ص    يرمز إلى الصيانة النصف سنوية  
  ٤ص    يرمز إلى الصيانة السنوية  ◊  

  

  وتظلل هذه الرموز في حالة تنفيذ الصيانة في موعدها
 

  أي الشهريةقد اتفق على أن تكون أعداد اإلصالحات الجارية في العام مساوية ألعداد الصيانة ،
  .عشرة إصالحات

   أي عدد يا في العدد للصيانة النصف سنويةأن اإلصالح المتوسط يكون مساو آما اتفق على ،
  إصالح متوسط) ٢(

  



  ٢/٢٩      موازنة التشغيل والصيانة

 

  أ –صرف  / مياه) م-٢(نموذج 
  الخطة الزمنية السنوية للمعدات                                                                       

  : ...................المحطة اسم                      : ..............الشرآة اسم 
  : ....................التــاريخ                          : ............اسم المنطقة

  
 يونية مايو ابريل  مارس  فبراير يناير إجمالى الصيانة واإلصالح اسم المعدة/ آود 

ص
١ 

ص
٢ 

ص
٣ 

ص
٤ 

 ٤ ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ م ج

MAN0101000 )٢ ١٠ ١ ١ ١٠ ٣٦ )مثال ∆ ∆ ∆ О ∆ ∆ ∆ О ∆ ∆ ∆ О ∆ ∆ ∆ О ∆ ∆ ∆ □ ∆ ∆ ∆ О 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

    ٤ص    □ ٣ص    О ٢ص    Δ ١ص
  مدير المياه                  
  مدير المنطقة                                  .........                   

  أ – صرف/مياه) م-٢(تابع نموذج 



  ٢/٣٠      موازنة التشغيل والصيانة

 

  الخطة الزمنية السنوية للمعدات                                                                       
  : ...................اسم المحطة                      : ..............ة الشرآاسم 

  : ....................التــاريخ                          : ............اسم المنطقة
  

 ديسمبر نوفمبر  اآتوبر  سبتمبر  اغسطس  يوليه إجمالى الصيانة واإلصالح اسم المعدة/ آود 
 ٤ ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ ٤ ٣ ٢ ١ م ج ٤ص ٣ص ٢ص ١ص

MAN0101000 )٢ ١٠ ١ ١ ١٠ ٣٦ )تابع المثال ∆ ∆ ∆ О ∆ ∆ ∆ О ∆ ∆ ∆ О ∆ ∆ ∆ О ∆ ∆ ∆  ∆ ∆ ∆ О 

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

                               

          ٤ص    □ ٣ص    О ٢ص    Δ ١ص
     

  مدير المياه     
  مدير المنطقة                                  .....................

                                                                 .....................  

                           



  ٢/٣١      موازنة التشغيل والصيانة

 

:]أ -صرف / مياه ) م _٣([نموذج  االحتياجات من قطع الغيار والمواد  
بناء على حصر المشروعات وعمل نماذج الصيانة لها ، فإنه يكون من السهل حصر المطالب من 

صرف /مياه) م-٣(النموذج  فيقطع الغيار والخامات لكل نوع من المشروعات ، وهى موضحة 
   أ-

طبقا ألنواع  -المطلوبة لكل نوع من المعدات  االصنافويالحظ أن هذا الجدول يحتوى على اسم        
   من قطع الغيار والخامات٠الصيانات وعدد مرات تنفيذها خالل العام 

   ) أ(من هذه االصناف  المطالب السنويةكما يحتوى الجدول على خانة خاصة ب       
  ).ب(من هذه االصناف الخانة  المتوفرحاليا بالمخازنخانة خاصة بو      

  )ج(صة بالمطلوب تدبيره وخانة خا
، وبذلك ) ب(الخانة  فيالمخازن  فيعلى أن يدرج المتوفر حاليا  -) أ(الخانة  فيفتُكتب المطالب 

نحصل على المطلوب تدبيره خالل العام القادم بطرح المتوفر حاليا من المطالب السنوية، ويدرج 
أنواع  لباقيلغيار والخامات وهكذا يمكن حساب المطالب السنوية من قطع ا .)حـ(الخانة  في

  .ستقوم بتنفيذها ورشة المحطة التيالصيانات واإلصالحات 
  تقدر هذه الكميات على أساس االحتياجات السنوية من هذه األصناف  
  يتم عمل هذا الجدول لمطالب مجموعات الديزل والكهرباء والطلمبات والشبكات

  .الخ... والسيارات والجرارات والموتوسيكالت 
  
  :]حـ -مياه ) م -٤(نموذج [لمطالب من المواسير ولوازمها ا

من األقطار % ٥ بحواليقُدرت الكميات المطلوبة من المواسير لتكون بالمخازن تحت الطلب   
 .)بوصة ٦أكبر من (من األقطار الكبيرة % ٣ وبحوالي، ) بوصة ٤بوصة حتى  ٢من (الصغيرة 

المختلفة ، وهذه الكميات لإلحالل  بدال من المواسير وتُحسب الكميات طبقا لألطوال من األقطار 
  :المهشمة بسبب

  ٤٠      حواليالشبكة ، وتمثل  في العاليالضغط%  
  ١٠           حواليالصدأ والتآكل ، وتمثل%  
  ٢٠            حواليالكسر بسبب الكهربية االستاتيكية ، ويمثل%  
  ٣٠    حواليالكسر بسبب أعمال اإلنشاء والرصف ، وتمثل%  

  
  

  
  
  



  ٢/٣٢      موازنة التشغيل والصيانة

 

  أ -صرف /مياه) م -٣(نموذج 
   للمحطات حصر اجمالى المطالب من قطع الغيار والخامات

  
          : اسم المحطة : ..........                                                             اسم المنطقة  

.........................  
  

المطالب   اسم الصنف مسلسل
  السنوية
  أ

فر المتو
  حاليا
  ب

  المطلوب تدبيره
  ب -أ = ج 

        الطلمبـــــــات   -أ   
١          
٢          
٣          
٤          
٥          
٦          
٧          
٨          
        المحرآات الكهربائية  –ب   
١          
٢          
٣          
٤          
٥          
        المعدات / المرآبات _ ج   
١          
٢          
٣          
٤          
٥          
٦          
٧          
٨          
        اجمــــــــــالى  

  مدير المحطة                                                                      مدير الصيانة  
...............                                                                      ..............



  ٢/٣٣      موازنة التشغيل والصيانة

 

  ب - صرف /مياه)  م-٣(نموذج            
   االحتياجات من المواسير ولوازمها

  
  : ...................اسم القطاع                      : ...................   اسم الشرآة 

  :    /     /التاريخ                  : ........  شبكة           : ............. اسم المنطقة

  

الصنف
  القطر
 
 النوع

 ريأقطار المواس
 مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم مم

 الكمية الكمية الكمية الكمية الكمية الكمية الكمية الكمية الكمية الكمية الكمية الكمية
             UPVC مواسير 
             زهر مرن  مواسير 
              .... مواسير
              ....  مواسير
محبس 

 زهر 
             ضغط عالى

 قطع
 خاصة 

من الزهر 
 ع .ض

            

             فخار مزجج مواسير
غطاء 
 مطبق

             من الزهر 

              
              
              
  

 االجمالى
            

  مدير الصرف الصحى
    مدير المنطقة                      ......................

                          .............  



  ٢/٣٤      موازنة التشغيل والصيانة

 

  ]:صرف/ مياه ) م -٤(نموذج [مطالب التشغيل 
  

صرف يوضح بيانا بحصر هذه المطالب لكل أنواع المعدات والمشروعات ، سواًء /مياه) م -٤(النموذج 
  الخ......او باقى مستلزمات التشغيل من شبة ، آلور  من المواد البترولية أو من الطاقة الكهربائية

 معدة أو المشروعفُيدرج  في الخانة األولى نوع ال  

 وُيدرج في الخانة الثانية العدد الموجود من المعّدة.  
  سواًء بالساعة أو بالمسافة المقطوعة  - وُيدرج في الخانة الثالثة معّدل التشغيل السنوي للمعّدة

  ).آيلومتر(

  الخ....شبه  -آلور –آهرباء  - وقود (وُيدرج في الخانة الرابعة معّدل االستهالك من الطاقة (
  .لكل ساعة أو لكل آيلومتر مسافة مقطوعة

  
  ]:صرف/مياه) م -٥(النموذج [االحتياجات من العمالة الفنية 

تتوقف أعداد العمالة الفنية المطلوبة على عدد وأنواع المشروعات التي سيتم صيانتها ، والواجبات 
المقترح في هذا الدليل  وباتباع األسلوب. المكلفة بها ورشة المحطة في صيانة وإصالح تلك المشروعات

، والخاص بكيفية حساب االحتياجات من العمالة الفنية من جميع التخصصات ، فإنه يمكن ملء النموذج 
  .صرف/مياه) م -٥(

  األعداد المطلوب تواجدها لتنفيذ الصيانة على الوجه األآمل طبقا ) المقرر(ُيكتب في خانة
  .للواجبات المكلفة بها الورشة وقسم الصيانة

  األعداد الموجودة فعال في المحطة ، ويمكن إضافة األفراد المهنيين ) الموجود(يكتب في خانة
  .، على أن ُتطلب لهم برامج تدريبية....) -آتبة (الذين يعملون في مجاالت أخرى 



  ٢/٣٥      موازنة التشغيل والصيانة

 

  صرف/مياه)  م - ٤(نموذج             
  نموذج حصر مطالب التشغيل السنوية

  : .................     اسم المحطة                ......: .............اسم الشرآة
  : ..................اسم المنطقة                :.....................اسم القطاع
  : .....................  التــاريـخ

  
نوع 

المعدة 
أو 
 اآللة

العدد 
 الموجود

معدل 
التشغيل 
 السنوى
  ساعة

 آم/

معدل 
 االستهالك

  احتياجات التشغيل
زيوت   شبه  آلور  آهرباء  ديذل  بنزين

  وشحوم
مستلزمات 
  المعمل

      

   الكمية
 لتر 

ةالكمي  
 لتر

 الكمية
وات.ك  

 الكمية
 بالطن 

 الكمية
 بالطن 

 الكمية
 بالكجم

     الكمية

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

  
  مدير المنطقة                                            مدير المحطة  
  ...............                                    ............  



  ٢/٣٦      موازنة التشغيل والصيانة

 

عداد المطلوب تدريبها ، سواء من العمالة الفنية الموجودة أو األ) المطلوب تدريبه(ويكتب في خانة 
 .من األفراد المهنيين الذين يعملون في مجاالت أخرى وتحتاج إلى تدريب تحويلي

  
  :ملحوظة

يجب أن يؤخذ في الحسبان االعتبارات  -للشبكات ) المقررة او الموجودة(عند حساب العمالة الالزمة 
  :اآلتية

  
 :لنسبة لشبكات مياه الشربحساب العمالة با .١

  
 يجب أن يتم غسيل الشبكة مرة واحدة سنويا ، خاصة أيام الشتاء نظرا لقلة االستهالك.  

 العمالة المطلوبة لغسيل الشبكة تتكون من:  
  ميكانيكي آلور لعمل التوصيالت   ٢
  عمال شبكات   ٣
  )الجرعة(أخصائي آلور لضبط النسبة    ١

ساعة في المواسير ثم  ١٢ساعات ، على أن تظل مياه الغسيل  ٤ -  ٣والوقت الالزم للغسيل هو 
  .تصفى في المجارى

  تليين المحابس الكبيرة بصفة دورية يحتاج إلى عمالة فنية لتنفيذ ذلك ، وعلى سبيل المثال فإن
ساعة، / رجل ٢مم يحتاج إلى  ٥٠٠ساعة ، والمحبس /رجل ٦مم يحتاج إلى  ١٠٠٠المحبس 

  .ساعة/رجل ١إلى  مم يحتاج ١٠٠والمحبس 
  عمال عاديين، وتقوم هذه  ٣ -سباك  -عمالة الشبكات في الوردية الليلية تتكون من مالحظ

  .الوردية بعزل الكسر حتى صباح اليوم التالي إلى أن يتم اإلصالح بمعرفة طاقم اإلصالح
  لة اآلتية، آم من األقطار المختلفة تحتاج إلى العما ٢٠٠وخالصة القول أن شبكة التوزيع بطول

  :على أن تقسم إلى منطقتين
 سباك(عامل شبكات   ١٥(  
 مساعد سباك  ٣٢  
 عامل عادى  ٣٢  
 مالحظين  ٤  
 مهندس أو فني ذو خبرة عالية  ١  
 آاتب  ١  
 عامل تليفون  ١  

  
  

  .هذا باإلضافة إلى أدوات ومعدات الحفر الالزمة

  
لصيانة والعمالة الالزمة لتشغيل ويجب أن يتضمن النموذج العمالة الفنية الالزمة لتشغيل معدات ورشة ا

  .محطة التنقية
  
  



  ٢/٣٧      موازنة التشغيل والصيانة

 

 :حساب العمالة لشبكات التجميع لمياه الصرف الصحي .٢
  

المالحظات اآلتية يمكن األخذ بها عند تقدير احتياجات التشغيل والصيانة لشبكات  الصرف الصحي 
  .ومحطات الرفع 

 افة إلى الشبكة المغذية لها آل محطة رفع تحتاج إلى عمالة فنية لتشغيلها وصيانتها ، باإلض
  .آمنطقة عمل

  ساعة يوميا  ٢٤آل منطقة عمل تحتاج إلى العمالة الالزمة لضمان عدم انسداد المواسير خالل
عصا (عامل بأدواتهم ) ٢(ورديات ، آل وردية منها تتكون من مالحظ وعدد  ٣من خالل 

   .، وذلك في الحاالت الطارئة) الخ...  - التسليك 

  عمل تحتاج لصيانة الشبكة دوريا طبقا لخطة صيانة مسبقة، فهي تحتاج إلى فريق آل منطقـة
سيارة (عمال بأدواتهم ومعداتهم الالزمة ) ٤(عمل وردية واحدة يتكون من مالحظ وعدد 

، آما يكلف هذا الطاقم بعمل صيانة دورية لبئر محطة الرفع ...) - ماآينة الجرادل  -نافوري 
  .وتنظيفه

  ١(ورديات، وتحتوى آل وردية على ) ٣(تحتاج إلى عمالة لتشغيلها آل محطة رفع (
) ١(عامل تليفون، ) ١(موظف، ) ١(فني، ) ١(عامل تشغيل، ) ٢(آهربائي،  ) ١(ميكانيكي، 

  .أمن وحراسة، وتتفاوت هذه المعّدالت طبقا لحجم محطة الرفع
 عمال، باإلضافة ) ٤( يتكون من مالحظ وعدد: طاقم إصالح المواسير التي تحدث بها آسور

  .إلى واحد فني
  ٥(مهندس، ) ٢(مهندس مدير، ) ١(مجموعة إدارة شبكات الصرف الصحي، تتكون من (

 .عامل تليفون) ١(، )موظف(آاتب ) ١(خازن، ) ٢(سائق، ) ٦(ميكانيكي، 
  

ويراعى إدراج العمالة الالزمة لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي، وآذلك العمالة 
  .صرف) م - ٥(وبة لورشة الصيانة في النموذج المطل

  
  ]:صرف/مياه) م -٦(نموذج [  العدد واآلالت الالزمة

  
اليدوية  ه يمكن تقدير أنواع وآميات العدد، فإنمتوفرة والعمالة المطلوب تدبيرهابناًء على العمالة الفنية ال

المعدات الخاصة بورشة آذلك يجب تحـديد المطالب مـن العدد و. طبقا للتخصص من هذه العمالة
  )الخ... -ماآينة تجليخ  -ماآينة لحام  - منجلة (المحطة والصيانة مثل 

  



  ٢/٣٨      موازنة التشغيل والصيانة

 

  صرف/مياه)  م- ٥(نموذج 
  المطالب من العمالة الفنية

  : .....................التاريخ        : ..................اسم المنطقة
  : ..................شبكة/ اسم المحطة 

المطلوب  المطلوب الموجود المقرر المهنة م
 تدريبه

 )د (  ب –أ  = حـ )ب (  )أ (   
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

         اإلجمالي 

  :البرامج التدريبية المطلوبة
-  
-   
-  
-  
-  

  مديرالصيانة               للتشغيامدير             
المحطةمدير                                                                                     



  ٢/٣٩      موازنة التشغيل والصيانة

 

  
  صرف/مياه)  م- ٦(نموذج 

  حصر مطالب العدد والمعدات 
  

  : .....................التاريخ        : ....................اسم المنطقة
  : ...................شبكة/ ة اسم المحط

  الكمية  اسم الصنف  مسلسل
  أ

  الموجود
  ب

  تدبيرة المطلوب
  ب -أ = ج

١          
٢          
٣          
٤          
٥          
٦          
٧          
٨          
٩          
١٠          
١١          
١٢          
١٣          
١٤          
١٥          
١٦          
١٧          
١٨          
١٩          
٢٠          

        االجمالى

  ير الصيانة                                                       مدير المنطقة مد
 .............                                                      ............  

  
  
  
  
  
  



 ١/٤        الموازنات التخطيطية: الباب األول
___________________________________________________________________________ 

  

 ورشة عمل إلعداد الموازنات التخطيطية وموازنة التشغيل والصيانة
 

  
  

  نماذج 
  

  خطة وموازنة التشغيل والصيانة 
  

  على مستوى 
  

  الشرآة/ القطاع / المنطقة 
  



  ٢/٤٠      موازنة التشغيل والصيانة

 

  القطاع/ مستوى المنطقة 
  

ة صيانة مستوى الخطوط العريضة لخطة صيانة مشروعات هذا المستوى مشابهة إلى حد ما لخط
  :المحطات، والفرق هنا هو القيام بتنفيذ الواجبات اآلتية

 تنفيذ المستويات العليا للصيانة واإلصالح لمشروعات المياه والصرف الصحي.  
  تنفيذ أعمال الصيانة واإلصالح للمرآبات والمرآبات المجهزة والمعدات، والموجودة في جراج

  .المنطقة
  

   صحيالمشروعات المياه والصرف 
  

إن الواجبات المطلوبة لهذا النوع من المشروعات هي القيام باإلصالح الرئيسي أو العمرة ، بالتعاون مع 
/ أراضى / مباني (وباإلضافة إلى ذلك القيام بأعمال الصيانة للمنشآت المدنية . ورش القطاع الخاص

  .، أو إسنادها إلى مقاول السنوية)طرق
  

  ]:صرف/ مياه) ق - ١(النموذج [الصحى  الصرف/ حصر مشروعات المياه 
  

) محطات اوشبكات(يحتوى هذا النموذج على بيانات آل المعدات والمكونات األساسية لجميع مشروعات
  .القطاع / لمياه الشرب أوالصرف الصحى على مستوى المنطقة 

  
  ]:صرف/مياه) ق -٢(النموذج : [تحديد مسئوليات المنطقة في الصيانة

  .كس دور المحطة والمنطقة في تنفيذ أعمال الصيانة واإلصالحاتهذا النموذج يع
  

  ]:صرف/مياه) ق -٣(النموذج [خطة الصيانة الزمنية لمكونات المشروعات 
يعرض هذا النموذج أعداد الصيانة السنوية واإلصالحات المتوسطة والعمرات أو اإلصالحات الرئيسية 

، ويمكن تقديرها بواسطة عدد ساعات التشغيل )، ر، م  ٤ص(المطلوب تنفيذها على مستوى المنطقة 
وبفرض أن ساعات التشغيل للمعدات الثابتة . السنوية أو المسافة المقطوعة سنويا بالمعدات المتحرآة

  :وُيمأل النموذج آاآلتي. ساعة سنويا ٣٠٠٠



  ٢/٤١      موازنة التشغيل والصيانة

 

  صرف/مياه) ق-١(نموذج رقم 
  الصرف/حصر مشروعات ومحطات المياه

  : ..............اسم القطاع                               ........: .........اسم الشرآة
  : ..................التاريخ              : ...............القطاع / اسم المنطقة

نوع المعدة 
 والموديل

  محطة األسم
 ------ 

  محطة
 ------ 

  محطة
 ------ 

  محطة
 ------ 

  محطة
........  

  محطة
 ------ 

  محطة
 ------ 

  محطة
 ------ 

  محطة
 ------ 

  محطة
 ------  

 اإلجمالى

 ٦٠/ماريلى
MMPH 

  )مثال(

 ١٠٠  ١٠  ١٠ ١٥  ٦  ٤  ١٠ ١٥ ١٠ ١٠ ١٠ طلمبة

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

         
  مدير المنطقة                                                                          الصرف/   مدير المياه

            ............                                                        ...............        
      



  ٢/٤٢      موازنة التشغيل والصيانة

 

  صرف/مياه ) ق-٢(نموذج رقم 
  منطقة فى صيانة المشروعاتدور المحطات وال

  : ..............اسم القطاع                  .................اسم الشرآة 
  : ..................التاريخ          : ...............اسم المنطقة

مالحظات القطاع الخاصاإلصالحات الصيانة نوع المعدة

ص 
١ 

ص
٢ 

ص
٣ 

ص
٤ 

أعمال 
 مدنية

معدات  ر م
 )ر(

أعمال مدنية

           طلمبات
          محرآات آهرباء

           خزانات
           مرشحات

 ---           
           مرآبات

            مرآبات مجهزة
            
            
            
            
            
            
            
            
            
 آم   ٦٠٠-٤٠٠ساعة تشغيل أو مسيرة  ٦٠-٤٤ة أسبوعية تجرى آل صيان = ١ص
 ٢٠٠٠-١٥٠٠ساعة تشغيل أو مسيرة  ٢١٠-١٩٠صيانة شهرية تجرى آل  = ٢ص

 آم
-٨٠٠٠ساعة تشغيل أو مسيرة  ١١٠٠- ٩٠٠صيانة نصف سنوية تجرى آل  = ٣ص

 آم ١٢٠٠٠
 ٢٤٠٠٠-١٦٠٠٠ساعة تشغيل أو مسيرة  ٢٠٠٠صيانة سنوية وتجرى آل  = ٤ص

  آم
 

 دور الشرآة = ش .           دور المنطقة = ق .        دور المحطة  = م
   

 مدير المنطقة              مدير المحطة     



  ٢/٤٣      موازنة التشغيل والصيانة

 

  .العمود األول يكتب فيه مسلسل
 فيه اسم المعّدة ونوعها العمود الثاني يكتب.  
 العمود الثالث يكتب فيه المارآة والموديل للمعّدة.  
  مياه) ق -١(يكتب فيه العدد الموجود من المعّدة ويؤخذ من النموذج ) أ(العمود الرابع.  
  ساعة سنويا ٢٠٠٠يدّون به ساعات العمل السنوية للمعّدة ) ب(العمود.  
  ٢٠٠٠(السنوية اإلجمالية للمعـّدات يـدّون به ساعات العمل ) حـ(العمـود x ١٠٠.(  
  ُتدّون به معدالت إجراء الصيانة واإلصالحات، وقد أخذت) د(العمود:  

  )٤ص(  ساعة تشغيل تجرى بعدها الصيانة السنوية    ٢٠٠٠
  )م (   ساعة تشغيل يجرى بعدها اإلصالح المتوسط  ١٠٠٠
  )ر (   ساعة تشغيل يجرى بعدها اإلصالح الرئيسي   ٣٠٠٠

  
  واإلصالح ) م(، اإلصالح المتوسط )٤ص(تدرج فيه أعداد الصيانة السنوية ) هـ(العمود

  :آاآلتي  ، وُيحسب )ر(الرئيسي 
  

     ٣٠٠٠÷  ٢٠٠٠٠٠=    عدد مرات إجراء اإلصالح الرئيسي 
                                         =٧٠  

     ٧٠ -) ١٠٠٠÷ ٢٠٠٠٠٠= (   عدد مرات إجراء اإلصالح المتوسط
                                           =١٣٠  =        ٧٠  -  ٢٠٠  
   ٧٠  -)  ٢٠٠٠÷ ٢٠٠٠٠٠= (  عدد مرات إجراء الصيانة السنوية

                                             =  ٣٠  =  ٧٠  -  ١٠٠  
  

 ٤ص( طات ورش المح تدّون به أعداد الصيانة واإلصالح التي ستقوم بها) و(ود ـالعم    =
 )٤٠= ، م  ٣٠

  تدّون به أعداد الصيانات واإلصالحات الباقية، والتي يجب أن ينفذها مستوى ) ز(العمود
  المنطقة، وذلك بعد استنزال األعداد التي ستنفذها المحطات من اإلجمالي المطلوب سنويا

  



  ٢/٤٤      موازنة التشغيل والصيانة

 

  صرف/ مياه) ق- ٣(نموذج 
  خطة الصيانة الزمنية السنوية للمعدات

 :   /    /التاريخ  : ..................اسم المنطقة : ........................اسم القطاع : .................... آةاسم الشر

  اسم الرقم
 المعدة

  المارآة
 والموديل

  العدد
 الموجود

  ساعات
 التشغيل

إجمالي 
  ساعات
 التشغيل
 السنوية

 )أ ب= ج(

  معدالت الصيانة
 واإلصالح

  أعداد الصيانة
 صالحات السنويةواإل

  ما سيتم تنفيذه
 بواسطة المحطات

  الواجب تنفيذه
 بورشة المنطقة

  ما سيتم تنفيذه
بواسطة ورشة 

 المنطقة

  مطلوب تنفيذه
بواسطة القطاع 

 الخاص
 )ح –ز = ط (  )ح(  )و -هـ = ز ( )و (  )د/ج= هـ (  )د (   السنوية

 ر م٤ص ر م٤ص ر م٤ص ر م٤ص ر م٤ص ر م ٤ص  )ب(  )أ ( 

 ٢٠ -- -- ٥٠ ٩٠ -- ٧٠ ٩٠ -- -- ٤٠ ٣٠ ٧٠ ١٣٠ ٢٠٠٠١٠٠٠٣٠٠٠٣٠ ٢٠٠٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٠٠  ماريلي   طلمبة ١

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

  مدير الحملة والورش
  ..............  مدير المنطقة                        ....................



  ٢/٤٥      موازنة التشغيل والصيانة

 

  
  تدّون به الطاقة القصوى التي يقدر مستوى المنطقة على تنفيذها من اإلصالحات ) ح(لعمود

 ).٥٠= ،  ر ٩٠= م (والصيانة 
  يدّون به ما تبّقى من صيانة وإصالحات بعد استنفاذ طاقة مستوى المنطقة، ويسند ) ط(العمود

) ٢٠(ذلك إلى ورش القطاع الخاص، وهى الكمية الباقية من اإلصالحات الرئيسية وقدرها 
  .إصالحا لهذا النوع من الطلمبات

  
  ]:أ –صرف / مياه )ق -٤(النموذج [االحتياجات من قطع الغيار والخامات 

أ  فإنه يحتوى على االحتياجات المطلوبة لمخازن المنطقة من قطع  –صرف / مياه) ق - ٤(هذا النموذج 
ب على احتياجات المنطقة والمحطات  –صرف /مياه ) ق -٤(ويحتوى النموذج . الغيار والخامات

والشبكات جميعا من  ج يحتوى على احتياجات المنطقة - صرف /مياه ) ق - ٤(جميعا أما النموذج 
  .مواسير ومستلزماتها آقطع غيار 

  
  ]:صرف/أ مياه - ) ق - ٥(النموذج [احتياجات التشغيل 

صرف، ، ولكنه لكل االحتياجات السنوية للمنطقة آوحدة /مياه ) م -٤(هذا النموذج يتطابق مع النموذج 
احتياجات التشغيل  لحساب مطالب المنطقة من. صرف/ب مياه –) ق -٥(اما النموذج . مستقلة 
  .ة الحتياجات المحطات التابعة لهاباالضاف



  ٢/٤٦      موازنة التشغيل والصيانة

 

  أ –صرف/مياه) ق - ٤(نموذج 
  المطالب السنوية من الخامات وقطع الغيار لديوان عام المنطقة 

  
  : ...................اسم الشرآة
 : ...................اسم القطاع

  : ..............اسم المعّدة 
 ........: ..النوع والموديل 

   : .................اسم المنطقة 
 

  الفئة االحتياجات الموجود  المطلوب الصنف م
جملة 

جنيه جنيه  المطلوبة بالمخازن     

  ٦٠٠ ٢٠٠ ٣ ١ ٤ )مثال........ (رولمان بلى رقم  1

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

           االجمالى  
  مدير المنطقة                                                       

                                                      ................  
     



  

                                                                                                                                    ٤٧-٢  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ب –صرف /مياه) ق-٤(نموذج رقم 

  حصر قطع الغيار والخامات السنوية الكلية للمنطقة والمحطات التابعة لها

 األصناف
  الفئة
  

جنيه 

 األجمالى ---- محطة  ---- محطة  ---- محطة  ---- محطة  ----  محطة ---- محطة  المنطقة

 ثمنالكمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية ثمنآمية جملةآمية
رولمان بلى رقم 

 )مثال(........ 
  

٢٠٠ 
٦   

١٢٠٠
٨٠٠ ٤             

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                   االجمالى 

  مدير المحطات
  مدير المنطقة                ..............              

                                            ..............           



  ٢/٤٨      موازنة التشغيل والصيانة

 

  ج –صرف /مياه) ق-٤(نموذج رقم 
  ير ومستلزماتها للمنطقة والشبكات التالبعة لهاحصر االحتياجات من مواس

  

 األصناف
  الفئة
  

جنيه 

 ........شبكة  المنطقة
  

 ........شبكة 
  

 ........شبكة 
  

 ........شبكة 
  

 ........شبكة 
  

 األجمالى ........شبكة 

 ثمنالكمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آميةالثمن آمية
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                   االجمالى 

    
  مدير المنطقة                                 مدير الشبكات                                       

     ................                                                   .........  
  
  



  ٢/٤٩      موازنة التشغيل والصيانة

 

  صرف/ مياه أ) ق  - ٥(نموذج 
  نموذج حصر مطالب التشغيل السنوية للمنطقة فقط

  : ..................... اسم المنطقة                : .....................شرآةاسم ال
  : ........................  التــاريـخ                :.....................اسم القطاع

  
  

نوع المعدة 
 أو اآللة

العدد 
الموجود

معدل 
التشغيل 
 السنوى
آم/ساعة

معدل 
االستهالك

    احتياجات التشغيل
الثمن 

  جمالىاال
  ..........  ..........  زيوت وشحوم  آهرباء  ديذل  بنزين

 الثمنالكمية الثمنالكمية الثمنالكمية الثمنالكميةالثمنالكمية الثمنالكمية

                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  
                                  

  مدير المنطقة
.............  

  



  ٢/٥٠      موازنة التشغيل والصيانة

 

  ب -صرف / مياه ) ق  -٥(نموذج            
  حطاتنموذج حصر مطالب التشغيل السنوية للمنطقة والم

  : ..................... اسم المنطقة                : .....................اسم الشرآة
  : ........................  التــاريـخ                                :.....................اسم القطاع

احتياجات 
 التشغيل 

 ىاألجمالمستلزمات معامل  شحوم زيوت  شبه آلور آهرباء ديذل بنزين

 ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية
                   المنطقة 

                  .........محطة 

                  .........محطة 

                  .........محطة 

                  .........محطة 

                  .........محطة 

                  .........محطة 

                  .........محطة 

                  .........محطة 

                  .........محطة 

                  .........محطة 

                   اجمالى

  
                
  طقةمدير المن                            
                             ............



  ٢/٥١      موازنة التشغيل والصيانة

 

  :صرف /مياه) ق -٦(االحتياجات من العمالة الفنية النموذج 
  

  :تحتاج المعدات التالية للجهد قرين آل منها لتنفيذ اإلصالح الرئيسي
  من الميكانيكي  ساعة/ رجل   ٢٥    طلمبات 
  من الكهربائي   ساعة/ رجل   ٣٠    المحرآات
  ميكانيكيمن ال  ساعة/ رجل   ١٠    المحابس

  
  :أما بالنسبة لتنفيذ الصيانة الوقائية السنوية ، فإن المعدات اآلتية تحتاج إلى

  من الميكانيكي  ساعة/ رجل   ١٠    طلمبات
  من الكهربائي  ساعة/ رجل   ١٢    محرآات
  من الميكانيكي  ساعة/ رجل   ٥    المحابس

  
لذا  -صرف /مياه) ق -٣(لنمـوذج انظر ا -ر  للطلمبة ) ٥٠(م ، ) ٩٠(وحيث أن المنطقة ستقوم بتنفيذ 

  :سيكون الجهد المطلوب لكل منها آاآلتي
  من الميكانيكي  ساعة/ رجل   ٩٠٠.٠٠=    ١٠  x ٩٠  :م
  من الميكانيكي  ساعة/ رجل   ١٢٥٠.٠٠=    ٢٥ x ٥٠  :ر

  من الميكانيكي  ساعة/ رجل   ٢١٥٠.٠٠=      اإلجمالي
  ميكانيكي ٢.٠=   ١.٢٥=    ١٧٥٠/  ٢١٥٠=   عدد الميكانيكي   �
  

هذه الطريقة فإنه يمكن حساب األفراد المطلوبين لكل نوع من أنواع المعّدات، وبالتالي يمكن  وبإتباع
  .تكوين قسم الصيانة أو أطقم الصيانة إن زاد العدد عن عشرة أفراد في آل طاقم

  يحتوى على العدد المقرر، والموجود ، وما يحتاجه من -أ  -صرف /مياه) ق -٦(والنموذج 
  .تدريب، واألجور التقديرية لكل مهنة للمنطقة او الفرع فقط 

  يحتوى على العدد المقرر ، وما يحتاجه من تدريب،  -ب  - صرف /مياه) ق -٦(والنموذج
واألجور التقديرية لكل مهنة سواًء بالنسبة للمنطقة أو بالنسبة للمحطات، وتحصل على بياناتها 

  ) .مالة المقررةللع(صرف / مياه ) م - ٥(من النموذج 
  يحتوى على العدد الموجود ، وما يحتاجه من تدريب،  -ب  -صرف /مياه) ق -٦(والنموذج

واألجور التقديرية لكل مهنة سواًء بالنسبة للمنطقة أو بالنسبة للمحطات، وتحصل على بياناتها 
  ) .للعمالة الموجودة(صرف / مياه ) م - ٥(من النموذج 

  



  ٢/٥٢      موازنة التشغيل والصيانة

 

  أ -صرف /مياه) ق- ٦(نموذج 
  الفرع فقط/ حصر للعمالة الفنية المقررة والموجودة بديوان عام المنطقة 

  : ....................اسم القطاع        : ....................اسم الشرآة
  : ..................  التاريخ        : ..................الفرع /اسم المنطقة

المطلوب  المطلوب الموجود المقرر المهنة م
 هتدريب

متوسط األجر 
 السنوي للفرد

األجور السنوية 
 )و(للمقرر 

األجور السنوية 
 )ل(للموجود 

  هـ xأ = ل  هـ xأ = و )هـ( )د (  ب –أ = حـ )ب (  )أ (   
              الفرع / مدير المنطقة  ١

                الصرف/ مدير المياه  ٢

               مهندس ميكانيكا ٣

               مهندس آهرباء  ٤

               ئون افراد آاتب ش ٥

               امين مخازن   ٦

               عمال مخازن  ٧

٨ ...............               

٩ ...............               

١٠ ...............               

               اإلجمالي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   :المنطقة مدير            ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                 :  البرامج التدريبية المطلوبة
             

  
  
  



  ٢/٥٣      موازنة التشغيل والصيانة

 

  أ - صرف /مياه) ق - ٦(نموذج 
  للمنطقة والمحطات المقررةحصر للعمالة الفنية 

  
  : ..................            اسم القطاع ........                            : ...........اسم المنطقة ...............               :   اسم الشرآة 

 اجمالى .........محطة   .........محطة   .........محطة   .........محطة   .........محطة    .........محطة    المنطقة  المهنة  م

  أجر  عدد   أجر  عدد   أجر  عدد   أجر  عدد   أجر  عدد   أجر  عدد   أجر  عدد   أجر  عدد
/ مدير المياه  ١

 الصرف
                                

                                 مهندس ميكانيكا  ٢

                                  مهندس آهرباء  ٣
                                  آيميائى  ٤
                                  مشرف تشغيل  ٥
                                  مشرف صيانة  ٦
٧  .........                                  
٨  .........                                  
٩  .........                                  
١٠  .........                                  
١١  .........                                  
١٢  .........                                  
١٣  .........                                  
١٤  .........                                  
١٥  .........                                  
                                  االجمالى  

  مدير المنطقة ـــــــــــــــــ                     ــــــــــــــــ                            :  ج التدريبية المطلوبةالبرام  
  
  
  



  ٢/٥٤      موازنة التشغيل والصيانة

 

  ب - صرف /مياه) ق - ٦(نموذج 
  للمنطقة والمحطات  الموجودةحصر للعمالة الفنية 

  
  : ..................            اسم القطاع ..........                            : .........اسم المنطقة ...............               :   اسم الشرآة 

محطة    المنطقة  المهنة  م
.........  

محطة  
......... 

محطة  
......... 

محطة  
......... 

محطة  
......... 

محطة  
......... 

 اجمالى

  أجر  عدد   أجر  عدد   رأج  عدد   أجر  عدد   أجر  عدد   أجر  عدد   أجر  عدد   أجر  عدد
/ مدير المياه  ١

 الصرف
                                

                                 مهندس ميكانيكا  ٢

                                  مهندس آهرباء  ٣
                                  آيميائى  ٤
                                  مشرف تشغيل  ٥
                                  مشرف صيانة  ٦
٧  .........                                  
٨  .........                                  
٩  .........                                  
١٠ .........                                  
١١ .........                                  
١٢ .........                                  
١٣ .........                                  
١٤ .........                                  
١٥ .........                                  
                                  االجمالى  

                                                                                                                                                                                                     
  المنطقةمدير                                                                                                       



  ٢/٥٥      موازنة التشغيل والصيانة

 

  ]:صرف/مياه) ق -٧(نموذج [حصر مطالب العدد واآلالت 
  

التي تستخدم لتنفيذ الصيانة واإلصالحات على هذا النموذج يحتوى على المطالب من العدد واآلالت 
مستوى المنطقة، آما ُتدرج فيه أيضا مطالب المحطات، وتحسب طبقا لالحتياجات الفعلية، ويمكن 

  .تقديرها من خالل الملحق الثانى



  ٢/٥٦      موازنة التشغيل والصيانة

 

  ج –صرف/ مياه ) ق-٧(نموذج رقم 
  حصر العدد واآلالت المطلوبة لورشة المنطقة وورش المحطات

  

 األجمالى ---- محطة  ---- محطة  ---- محطة  ---- محطة  ---- محطة  ---- محطة  نطقةالم األصناف
 ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية ثمن آمية

                 مخرطة
                 مثقاب

طاقم عدة 
 ميكانيكى

                

طاقم عدة 
 آهربائى

                

                طاقم عدة سباك 
............                 
............                 

                 
                 
                 
                 
                 
                 

                 إجمالى

  مدير المنطقة
..............  



  ٢/٥٧      موازنة التشغيل والصيانة

 

  
  المرآبات والمرآبات المجهزة والمعّدات

إن األعمال المطلوبة لصيانة هذا النوع من المعدات على مستوى المنطقة هي القيام بكل الواجبات 
، )٤، ص ٣، ص ٢، ص ١ص(المطلوبة بمعرفة ورشة المنطقة لكل أنواع الصيانة الوقائية 

  .يحتاج معاونة القطاع الخاص في بعض األعمال إال أن اإلصالح الرئيسي  .)ح ، م ، ر(واإلصالحات 
  

  : حصر الموجود من المرآبات  والمرآبات المجهزة والمعّدات
  ]:جراج) ق - ١[(نموذج 

هذا النموذج يحتوى على رقم المعّدة ونوعها وتجهيزها ورقم الشاسيه وتاريخ بدء التشغيل وقراءة عداد 
بقا لنوع المعدة ، آما يدّون معدل التشغيل السنوي ط -المسافة أو عدد ساعات التشغيل أو آليهما 

  .بالساعات أو الكيلومترات ، آما يذآر نوع وتاريخ آخر إصالح تم للمعدة أو للسيارة
  

  ]:جراج) ق- ٢[(تحديد المهام في عمليات الصيانة واإلصالح نموذج 
الصيانة طبقا لنوعية  هذا النموذج يحتوى على نوع السيارة أو المعّدة ، ومن القائم باإلصالح أو

، سواء تم ) ٤ص -  ٣ص - ٢ص -  ١ص(، أو لنوعية الصيانة ) رئيسي - متوسط  - جارى (اإلصالح 
ذلك بواسطة جراج المنطقة أو ورش القطاع العام أو الخاص أو محطات الخدمة أو وآالء الشرآات 

  .المنتجة للسيارات والمعدات
  

  
  
  
  
  



  ٢/٥٨      موازنة التشغيل والصيانة

 

  جراج) ق- ١(نموذج 
  عدات بجراج المنطقةحصر السيارات والم

  : ...................اسم القطاع                      : ..................اسم الشرآة 
  :    /   /التــاريخ                      : ................اسم المنطقة

  
  :تذآر الحالة الفنية للسيارة أو المعدة من حيث الصالحية الفنية واألعطال التى بها وقطع الغيار الالزمة لإلصالح طبقا للرموز اآلتية* 

  لى إصالح جارىتحتاج إ=  ٣    تحتاج إلى إصالح متوسط=   ٢    تحتاج إلى إصالح رئيسى=  ١    ) خردة(آهنة = صفر 
  مدير الحملة والورش    
  مدير المنطقة                                    .....................    
                            ..............  

 رقم السيارة  م
رقم  التجهيزة نوعها أو المعدة

الشاسيه

  
  رقم 
  الموتور

تاريخ بدء 
 التشغيل

قراءة عداد 
أو عدد المسافة 

 ساعات التشغيل

معدل  آخر إصالح أو صيانة للمعدة
التشغيل 
 السنوى

 *الحالة الفنية
 س/ آم  التاريخ النوع

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             



  ٢/٥٩      موازنة التشغيل والصيانة

 

  
  معدات وسيارات) ق - ٢(نموذج 

  تحديد المهام في عمليات صيانة وإصالح  السيارات والمعدات
  ات المجهزةوالسيار                                       

  :اسم القطاع :                                               أسم الشرآة 
  :التاريخ :                                             اسم المنطقة 

  
  القائم باعمال االصالح  القائم باعمال الصيانة الوقائية  البيان

  رئيسى  متوسط   جارى   ٤ص  ٣ص  ٢ص  ١ص
                ب سيارات رآو

                سيارات مجهزة 
                معدات 

                
                
                
                
                

                                                
  مدير الحملة والورش                                                   
                                                  ................



  ٢/٦٠      موازنة التشغيل والصيانة

 

  
  ]:أ –جراج ) ق - ٣[(نموذج تقدير االحتياجات السنوية من قطع الغيار 

، آما رآة والموديل لألصناف المطلوبةوُيدرج في هذا الجدول إجمالي المطالب السنوية وُتكتب فيه الما
  .ُتدرج به الكمية السنوية والسعر والثمن اإلجمالي لكل صنف من األصناف

  
  ]:جراج) ق-٤[(ات المطلوبة للتشغيل نموذج االحتياج

تدّون في هذا النموذج أعداد السيارات أو المعدات المتشابهة في النوع والموديل، ثم يدّون معدل 
، وتحسب بعد )ساعة/لتر - آم /لتر(، ثم يدون معدل استهالك الوقود )آيلومتر -ساعة (التشغيل السنوي 

. معدل االستهالك xمعدل التشغيل السنوي  xضرب عدد المعدات ذلك آمية الوقود طبقا لنوعه، وذلك ب
  .ُيحسب ثمن الوقود المطلوب بضرب الكمية المطلوبة في السعر

  
  ]:جراج) ق -٥[(االحتياجات من العمالة الفنية نموذج 

، آما يوضح العمالة ورشة الجراج في) المقرر(الجدول يوضح العمالة الفنية المطلوب تواجدها 
، والفرق بينهما والذي يمثل المطلوب تدبيره هذه العمالة وأخيرا يوضح ) الموجودة(حاليا  المتوفرة

ألجور ، وُيدّون في الخانة األخيرة الفةالجدول أعداد العمالة الفنية المطلوب تدريبها للتخصصات المخت
حساب العمالة في ، ويتم حساب تلك العمالة استرشادا باألسلوب المقترح لالسنوية التقديرية للعمالة

  .الدليل
  

  ]:جراج) ق -٦[(االحتياجات من العدد واآلالت نموذج 
، فإنه يمكن تقدير العدد اليدوية واآلالت المطلوبة عمالة الفنية المطلوبة والمتوفرةبناءاعلى حصر ال 

لمعدات لورشة الجراج طبقا لما هو متوفر منها حاليا، وما هو مطلوب فعال لهذه العمالة، عالوة على ا
  ).الخ.... -مثقاب  -مخرطة (واآلالت المطلوبة لورشة نفسها 

  
  مستوى الشرآة

إن أحد الواجبات الرئيسية التي تقع على مسئولية الشرآة هو مساعدة المستويات الدنيا للتعاقد على 
أما . أعمال الصيانة واإلصالح التي تتم بواسطة القطاع الخاص أو بواسطة وآيل المنتج للمعدات

الخ .....وهى إصالح السيارات والمرآبات  - الواجبات األخرى في مجال التشغيل والصيانة واإلصالح 
هذا باإلضافة إلى متابعة أعمال التشغيل والصيانة في المستويات . الموجودة على مستوى الشرآة -

  .األخرى
  

الرئيسية وأي أعمال تفوق فإذا آان للشرآة مرآز للصيانة، فإنه سيتولى مسئولية القيام باإلصالحات 
ماآينة (طاقة المناطق، أو التي تسند للقطاع الخاص عدا بعض األعمال التي تحتاج إلى آالت خاصة 

  ).سلندرات -خرط الكرنكات 
  
  
  
  



  ٢/٦١      موازنة التشغيل والصيانة

 

المناطق [وبنفس الطريقة يتم تجميع خطط األعمال المطلوبة والمرسلة من الجهات المرؤوسة 
  .لشرب أو الصرف الصحى، أو الحملة والورشسواء على مستوى مياه ا] والقطاعات

شامال آافة األعمال المطلوبة وجدولة هذه األعمال على هيئة خطط عملية وزمنية ألعمال التشغيل 
والصيانة المطلوبة من الشرآة آكل، وفى نماذج مماثلة للنماذج الموضحة لمستوى المنطقة وذلك إلمكان 

  . األهداف إعداد الموازنة المطلوبة للشرآة محددة
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٢/٦٢      موازنة التشغيل والصيانة

 

  جراج ) ق - ٣(تابع نموذج 
  حصر اجمالى المطالب من قطع الغيار والخامات 

  
  : ..................                                                             اسم المنطقة  
  
المطالب   اسم الصنف مسلسل

  السنوية
  أ

المتوفر 
  حاليا
  ب

المطلوب 
  تدبيره

 ب -أ = ج 

  السعر
  د

  الثمن االجمالى
  ج× د = ه 

            سيارات الرآوب -أ   
١              
٢              
٣              
٤              
٥              
            سيارات النقل   –ب   
١              
٢              
٣              
٤              
٥              
            ج سيارات الكسح   
١              
٢              
٣              
٤              
              
            ات المعد –د   ٥
١              
٢              
٣              
٤              
٥              
٦              
٧              
٨              
    

  اجمالى
          

  المنطقة/ مدير الجراج                                                                     مدير الفرع  
                                           ..............                              ...............  



  ٢/٦٣      موازنة التشغيل والصيانة

 

  جراج) ق  - ٤(نموذج 
  نموذج حصر مطالب التشغيل السنوية للمنطقة 

  : ..................... اسم المنطقة        : .....................اسم الشرآة
  /         :       /  التــاريـخ                          :.....................اسم القطاع

نوع 
 المعدة

العدد 
الموجود

معدل 
التشغيل 
  السنوى
آم/ساعة

معدل 
االستهالك

    احتياجات التشغيل
  الثمن االجمالى

رسوم   شحوم  زيوت  سوالر  بنزين
 الثمنالكمية الثمنالكمية الثمنالكمية الثمنالكمية  التراخيص

                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            

                           االجمالى 
المنطقةمدير                                                                                      مدير الجراج



  ٢/٦٤      موازنة التشغيل والصيانة

 

  
  جراج) ق - ٥(نموذج 

  حصر للعمالة الفنية المقررة والموجودة  بالجراج
  : ....................اسم القطاع                      : ....................اسم الشرآة
  : ..................  التاريخ                      : ..................اسم المنطقة

المطلوب  المطلوب الموجود المقرر المهنةم
 هتدريب

متوسط األجر 
 السنوي للفرد

األجور السنوية 
 )و(للمقرر 

األجور السنوية 
 )ل(للموجود 

  هـ xأ = ل  هـ xأ = و )هـ( )د (  ب –أ = حـ )ب (  )أ (   

                

                

                

                

                 

                

                

                

               اإلجمالي 

  مدير الجراج                        :                                               طلوبةالبرامج التدريبية الم
-                
-               
-



  ٢/٦٥      موازنة التشغيل والصيانة

 

  
  جراج)  ق - ٦(نموذج 

  حصر مطالب العدد والمعدات 
  : .....................التاريخ        : ....................اسم المنطقة
  : ...................اسم المحطة

  الكمية  اسم الصنف  سلسلم
  أ

  الموجود
  ب

  المطلوب
  ب-أ= ج 

  السعر
  ع

  االجمالى
  ع×ج=ل

١              
٢              
٣              
٤              
٥              
٦              
٧              
٨              
٩              
١٠              
١١              
١٢              
١٣              
١٤              
١٥              
١٦              
١٧              
١٨              

            االجمالى

  مدير الصيانة                                                       مدير المنطقة 
                                                  ............       ..........  

  
  
  
  



  ٢/٦٦      موازنة التشغيل والصيانة

 

  فرع/ منطقة  –الموازنة المجمعة  لعناصر التشغيل والصيانة الرئيسية لقطاع المياه 
   )بدون االهالك ( وتكلفة انتاجية المتر المكعب مياه                                          

  

 م
/ اسم المنطقة
هيبوآلور آلور آهرباء سوالر االجور المحطة

زيوت  شبه يد
 وشحوم

قطع 
غيار 
 محطات

قطع 
غيار 
شبكات

مستلزمات 
 معمل

ادوات 
انتاجية  االجمالى آتابية

  محطةال
تكلفة 

  ٣م

 فرع/المنطقة   ١
 .....محطة   ٢
  .....محطة   ٣
 .....محطة   ٤
 .....محطة   ٥
 .....محطة   ٦
 .....محطة   ٧
 .....محطة   ٨
 .....محطة   ٩
 .....محطة   ١٠
 .....محطة   ١١
 ......شبكة   ١٢
 ......شبكة   ١٣
 ......شبكة   ١٤
 ......شبكة   ١٥

   االجمالى    

  
  
  
  
  



  ٢/٦٧      موازنة التشغيل والصيانة

 

  

  .............مياه الشرب بشرآة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة  الموازنة المجمعة لقطاع         
 

 م
اسم 

/ المنطقة 
/ الفرع 
 القطاع

زيوت  شبه آلور آهرباء سوالر االجور
وشحوم

ادوات قطع غيار
آتابية

مستلزمات 
  ٣تكلفة م االنتاج الفعلى االجمالى معامل

 اهالك بدون

١       
٢     
٣     
٤            
٥           
٦           
٧           
٨       
٩     
١٠  

١١  

 الجملة   



  ٢/٦٨      موازنة التشغيل والصيانة

 

  فرع/ منطقة  –التكاليف المجمعة  لعناصر التشغيل والصيانة الرئيسية قطاع الصرف الصحى 
  )بدون االهالك ( وتكلفة معالجة المتر المكعب مياه صرف صحى 

زيوت  الكلور آهرباء سوالر االجور االسم المحطة م
 وشحوم

قطع غيار 
 المحطات

قطع غيار 
 الشبكات

مستلزمات 
 المعمل

ادوات 
 آتابية

  الجملة
 جنيه

انتاجية 
  المحطة

 سنة/ م

متوسطة تكلفة 
  ٣معالجة م

 )االهالك نبدو(
   الفرع/المنطقة  ١
   .....محطة الرفع   ٢

    .....محطة الرفع   ٣

    .....محطة الرفع   ٤

   .....محطة الرفع   ٥

   .....محطة الرفع   ٦

   .....محطة الرفع   ٧

   .....محطة الرفع   ٨

    محطة المزرعة  ٩

محطة المعالجة   ١٠
 غرب

   

   الجمللــــــــــة
  الفرع/مدير  المنطقة 

  
 



  ٢/٦٩      موازنة التشغيل والصيانة

 

  ......المجمعة لشرآة مياه الشرب والصرف الصحى  الصحيموازنة الصرف 
 

الفرع /المنطقة م
مستلزمات  قطع الغيارطاقة آهربائيةحومزيوت وش سوالر آلور األجور القطاع/

 جمله ادوات آتابية معامل

١  
٢  
٣  
٤  
٥  
٦  
٧  
٨  
٩  
١٠ 

١١
١٢

  



  ٢/٧٠      موازنة التشغيل والصيانة

 

  
  
  
  
  

  

                  
الموازنة المجمعة  لعناصر التشغيل والصيانة الرئيسية للحملة الميكانيكية       

  قطاع/ فرع/ منطقة  
 

 سوالر بنزين االجور اسم الفرع م
زيوت 
 وشحوم

قطع 
 غيار 

تكاليف 
 الجملة التراخيص

 الديوان العام ١ 

 الورشة الرئيسية ٢ 

 ...........حملة  ٣ 

 ............حملة  ٤ 

  

  ............حملة  ٥

  

٦  

   ............حملة 

٧  

   ............حملة 

٨  

   ............حملة 

٩  

   ............حملة 

١٠  

   ............حملة 

١١  

   ............حملة 

 االجمالى 



  ٢/٧١      موازنة التشغيل والصيانة

 

  الموازنة المجمعة لقطاع الحملة الميكانيكية لشرآة مياه الشرب والصرف الصحى
 ..........بمحافظة                                                           

 أدوات آتابية قطع غيار زيوت وشحوم سوالر بنزين االجور اسم القطاع م
 تكاليف
 الجملة التراخيص

1 
منطقة /قطاع

........ 

2 
منطقة /قطاع

........ 

3 
منطقة /قطاع

........ 

٤ 
منطقة /قطاع

........ 

٥ 
منطقة /قطاع

........ 

٦ 
منطقة /قطاع

........ 

٧ 
منطقة /قطاع

........ 

٨ 
منطقة /قطاع

........ 

  مدير الحملة الميكانيكية               رئيس قطاع التشغيل والصيانة
  
  
  



  ٧٢  
 

  تخطيط وموازنة التشغيل والصيانة 

 

  

 

 .........خطة وموازنة التشغيل والصيانة لشرآة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة 
 

 سوالر بنزين آلور شبه األجور القطاع 
زيوت 
وشحوم

طاقة 
قطع الغيار آهربائية

اصالحات 
لدى 
تراخيص يرالغ

مستلزمات 
 معامل

ادوات 
 جمله آتابية

مياه  
 الشرب 
الصرف 
 الصحى 
الحملة 

الميكانيكية 

 االجمالى



 أعد هذا الدليل مشروع دعم قطاع املياه و الصرف الصحي  املمول  من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 
مبوجب عقد رقم  EPP-I-00-04-00020-00, Order No. 3  بالتعاون مع الشركة القابضة ملياه الشرب و الصرف الصحى  

www.egyptwwss.org




