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  الفصل األول
 

  الموجز التنفيذي  ١-١

  مقدمة  ٢-١
    



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٣    -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي  
 

    :الموجز التنفيذي ١-١

الغرض الرئيسي من هذا الدليل هو المساعدة في وضع ضوابط ومقننات لتعظيم االستفادة من 

  . االستثمارات  التي تنفقها الدولة على مشاريع المياه والصرف الصحي على مستوى القطر

ة على بعض أرقام الخطة الخمسية وللتدليل على أهمية الدراسة الجيدة لخطط االستثمارات دعنا نلقى نظر
)٢٠٠٧/٢٠١٢.(   

  آًال  بواسطة اتنفيذه أن يتمصحي على مستوي القطرمشروع جديد مياه وصرف  ١٥٠٠مخطط لـ

والجهاز التنفيذي لمياه الشرب و   (NOPWASD)من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي 

 .  (CAPWO)الصرف الصحي 

 مليار جنيه ٤٨الستثمارات الميزانية المقدرة لهذه ا . 

  مليار جنيه يذهب سنويًا للشرآة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لألنفاق على مشاريع

 . اإلحالل والتجديد للمنشأت القائمة

 
من تلك األرقام تتضح أهمية اختيار المشروعات ودراسة آل مشروع بصورة جيدة ومتكاملة قبل إدراجه 

علمي ومنهجي لتعظيم االستفادة من استثمارات الدولة فقد قامت الشرآة  ولوضع أسلوب. في الخطة

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرح وإسناد إعداد المخطط العام لكل محافظة على حده، يلي 

  . ذلك مخطط عام قومي علي مستوي الدولة

    
قد تتحقق أو تختلف مع الوقت ، وألن المخطط العام بطبيعته ديناميكي، فهو قائم علي فروض مستقبلية 

من هنا جاءت أهمية تحديث البيانات سواء آانت توسعات عمرانية أو مشاريع جديدة أو آانت خرائط 

من هنا قامت الشرآة القابضة لمياه الشرب . لشبكات المياه تحتاج إلي مزيد من التدقيق والتصحيح

بالمخطط العام لكل شرآة تقوم بتحديث إدارة خاصة  إنشاءوهى والصرف الصحي بخطوة رائدة إال 

بيانات المخطط العام وتقوم أيضًا بالتحليل الهيدروليكي للشبكات وتحديث بيانات نظم المعلومات 

  . الجغرافية

وفى هذا اإلطار قام مشروع دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الممول من الوآالة األمريكية 

  ات لتعظيم االستفادة من المخططات العامةللتنمية الدولية بتقديم تقرير بتوصي

 “Recommendations for Maximizing the Benefits of the Master Plan” 



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٤ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

أيضا فقد قام المشروع بتوفير برامج التحليل  .شرآة على هذا التقرير) ١١(و تم تقديم تدريب حقلي لعدد 

ذلك دورات تدريبية في  تلي،  شرآات ٦الهيدروليكي لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي لعدد 

  . شرآات ٥أساسيات الهيدروليكا والتحليل الهيدروليكي لمياه الشرب  لعدد 

    



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٥    -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي  
 

  :مقدمة   ٢-١

 االحتياج إلى مشروع ١- ٢-١

وغيرها من مشروعات  يميز قرار أنشاء مشروعات جديدة  في مجال المياه والصرف الصحي

فما يحدد االحتياج إلي . التي تعود على المجتمع الخدمة العامة مدى االحتياج والفائدة المرجوة

محطة تنقية مياه أو محطة صرف صحي علي سبيل المثال هو االحتياج الملح إلى هذا المشروع 

  .)للخدمة مترديةنقص في إمدادات المياه، عدم وجود خدمة صرف صحي، حالة (

  
صحي عن أي مشروعات وفى هذا تختلف المشروعات الرأسمالية في قطاع المياه والصرف ال

في حين يكون العائد المادي و األرباح المنتظرة هي الحافز ف...  استثمارية في قطاع أخر 

األساسي في المشروع االستثماري مثل بناء فندق أو مستشفي استثماري، يكون االحتياج ورفع 

 . المستوى الصحي والبيئي في مشروعات المياه والصرف الصحي هو الفيصل

   
  (Profit Driven)ين تكون المشروعات االستثمارية بمعناها الحرفي تفرضها احتياجات الربح وفي ح

تكون المشروعات االستثمارية األساسية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تفرضها 

  (Service Driven)االحتياجات الخدمية 

  
  : ربحية لعدة أسبابو من هنا ال ينبغي النظر إلى مشروع المياه والصرف من منطلق ال

  

  المشروع تفرضه احتياجات خدمية (Service Demand Driven)  

  باستثناء بعض المشاريع المحددة في القرى السياحية، فالمشروعات في هذا المجال ال

 . ستوفي تكلفة االستثمارات وتكلفة التشغيل والصيانة فضًال عن األرباحت

 جاهد لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة والوضع ت ينتاج المياه في الوقت الحالإ محطات

 . ليس أفضل في محطات الصرف الصحي

 شاء  برغم صدور قانون لمشارآة القطاع الخاص في االستثمار من خالل مشاريع اإلن

فأن الدولة تتعهد بسد العجز الذي قد نتج عن   (BOOT)والتمليك والتشغيل والتحويل

 . ليها الجمهورالخاص و التعريفة التي يحاسب ع الفرق بين سعر التعاقد مع القطاع
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٦ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

في هذا المجال  ولعلنا نتفق أن هذه المشروعات الخدمية هي استثمارات غير ربحية ، علي أن األنفاق
  : يقابله عوائد

 تغيير نمط الحياة في المجتمع   :اجتماعية .  

 النهوض بمستوى الصحة العامة    :صحية.  

 واطنةتعظيم اإلحساس بالم  : سياسية. 

على الجانب األخر، يوجد نوعية أخري لمشروعات المياه والصرف الصحي وهو ما يطلق عليه 
ويكون الغرض من هذه   (Capital Improvement Project)مشروعات تحسين قيمة رأس المال 

   -:وآأمثلة لتلك المشروعات) أو تقليل الدعم المقدم للقطاع(المشروعات هو تحسين العائد المادي 

  أحالل وتجديد لطلمبات محطات المياه والصرف الصحي ذات الكفاءة المنخفضة بطلمبات عالية
  .الجودة

 ترشيد الفاقد في الطاقة عن طريق تحسين معامل القدرة واالستفادة من المولدات الكهربائية  .  

 مشروعات وبرامج تخفيض نسبة الفاقد في شبكات المياه .  
  قياس االستهالك لكبار المستهلكين والمحاسبة العادلة من خالل برامج للتأآد من وصول عدادات

  .وتدريب لقراء العدادات  (Hand Held)األجهزة االلكترونية 

وهى مشروعات   (Capital Improvement Projects)هذه أمثلة لمشاريع تحسين قيمة رأس المال
ق في آونها تحق   (Capital Investment Project)تختلف في طبيعتها عن المشروعات االستثمارية 

  . العائد المادي للشرآات ، تقلل اإلهدار ، وتقلل الفجوة بين تكاليف اإلنتاج والتحصيل

أما التقسيم الثالث للمشروعات فهو مشروعات تحسين األداء ومشروعات الحفاظ علي الممتلكات 
(Assets Preservation) تلكات المتهالكة للشرآة وهي مشروعات الزمـة أما إلحالل وتجديد المم

وحدات إزالة حديد (أو مشروعات تحسين جودة األداء ) شبكات مواسير متهالكة، مبني عاجل للترميمات(
  ) ومنجنيز لآلبار، تجهيزات معامل

ولكنها ) استبدال مواسير متهالكة قد يقلل الفاقد في المياه(وهذه المشروعات قد تخضع العتبارات الربحية 
  . رض تحسين جودة الخدمة للمستهلكينعادة تكون بغ

  أقسام مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي  ٢- ٢-١

  : تنقسم مشروعات المياه والصرف الصحي إلى ثالث أقسام رئيسية

  مشروعات تكلفة رأسمالية(Capital Investment Projects)   

ع وال تخضع وهى مشروعات احتياجات جديدة تستوفي حاجة المجتمع الملحه إلي المشرو

 . العتبارات الربحية مثل محطات أو شبكات جديدة

 مشروعات تحسين رأس المال(Capital improvement Project)  



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٧    -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي  
 

لشرآة وتدرس من منطلق العائد المرجو من تحسين لوهي مشروعات لتحسين رأس المال 

  . األداء

  إحالل وتجديد(مشروعات تحسين األداء ((Performance Improvement Project)  

شبكات مواسير متهالكة ، مبني ( زمة إلحالل الممتلكات المتهالكة للشرآةالوهي مشروعات 

وهي عادة تكون ملحة وقد تخضع أو ال تخضع العتبارات الربحية ) الخ..... بحاجة لترميمات 

  . وتتداخل مع مشروعات تحسين رأس المال

  .شروعات ووضع الخطة االستثمارية لكل نوعوفي الفصول القادمة سوف نتحدث عن أنواع الم      

  .األطراف المشارآة في إعداد الخطة االستثمارية ٣-٢-١ 
    

  :الشرآة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي .١
  قامت بإسناد مشروعات إعداد المخطط لجميع المحافظات المعنية إلى المكاتب االستشارية

 . المتخصصة

 ة إلي مكتب استشاري عالميقامت بإسناد المخطط القومي للدول . 
  بالشرآاتالعام  المخطط إداراتأنشأت . 

 تتولي إعداد الخطة االستثمارية وخطة مشروعات اإلحالل والتجديد . 
  تشارك ضمن لجنة المخطط مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في أدراج

من نطاق األعمال الممولة في الحدود التي تدخل ض العامةخطتها االستثمارية ضمن الخطة 
 . من الدولة

 
  :الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي .٢

 وضع األسس والمعايير التي تطبق عند إجراء الدراسات أو تحديد األولويات تشارك في  . 

  ترأس لجنة إعداد المخطط والتي يمثل فيها الجهات صاحبة العالقة 
 تطلبات الهيئة لمشاريع االستكمال وتقديمها تتولي دمج متطلبات الشرآة القابضة مع م

 . لالعتماد
 

 :ديوان عام وزارة اإلسكان –قطاع اإلسكان والمرافق  .٣
 مراجعة الخطة االستثمارية واعتمادها .  
 التخاطب الرسمي مع الجهات المعنية من أجل توفير التمويل.  

  
  :)التخطيط سابقًا(وزارة التنمية االقتصادية  .٤

 قترحات الخاصة بالخطة التمويليةتشارك في إعداد الم .  
 ات فعإنشاءات ، أراضي ، د(  عناصر الخطة المختلفة ىتشارك في توزيع االعتماد عل

  )ألخ... مقدمة ، نقد أجنبي 



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٨ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

 تتأآد من آفاية اآلعتمادات الالزمة لتنفيذ الخطة االستثمارية وخاصة الباب. 
  

  : بنك االستثمار القومي .٥
  يشارك في لجنة الخطة  

 ي تدبير األموال الالزمة لتنفيذ الخط االستثمارية وطبقًا للمراحل والجداول والتوقيتات يتول
 . المطلوبة

  
  : الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي .٦

 والمشارآة يتولي التنسيق بين الجهات المختلفة.  

  :تسلسل خطوات إدراج المشروعات االستثمارية في ميزانية الدولة ٤- ٢-١
يوضح تسلسل خطوات إدراج المشروعات االستثمارية والبداية تكون ) ١رقم ( مرفقالشكل ال

من الشرآة القابضة والشرآات التابعة حيث تقوم الشرآة التابعة من خالل المخطط العام 

والتحديثات بوضع تقرير متكامل يشمل قائمة بالمشروعات االستثمارية المقترحة وآذا 

ومن خالل اجتماعات مشترآة مع الهيئة القومية . التقديرية كلفتهامشروعات اإلحالل والتجديد وت

لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب تقوم األطراف بمراجعة القوائم 

واالتفاق عليها ثم يتم إضافة المشروعات الجارية والتي ولم تستكمل بعد والميزانية المقررة لها 

  .كان تشمل المشروعات الجديدة ومشروعات االستكمالوتصل قائمة لوزارة اإلس

تقوم الوزارة بالمراجعة وطلب استيضاحات أن لزم األمر ثم تتخاطب رسميًا مع جهات التمويل 

علمًا بأن القائمة قد ترد ثانية إلي الهيئة القومية والشرآة القابضة إذا لم يمكن توفير التمويل 

روعات ذات األولوية ، وهنا تبرز أهمية أن تكون الشرآة الالزم وذلك بهدف االتفاق علي المش

  ).١٠٠إلي  ١(يبدأ بـ   (Score)القابضة قد قامت بوضع أولوية علي شكل رقم قيمي 

    



الشركة التابعة لمياة الشرب والصرف الصحى

الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحى

  قائمه باملشاريع االستثمارية اجلديدة وتكلفتها
  قائمة مبشاريع االحالل والتجديد والتوسعات وتكلفتها

وزارة التخطيط

تسلسل خطوات ادراج المشاريع االستثمارية فى ميزانية الدولة

الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى

وزارة اإلسكان والمرافق

مراجعة القائمة والتكاليف.
طلب إستيضاحات او تعديالت او تغيرات من 

الشركة التابعة

مراجعة القوائم
إضافة مشاريع اإلستكمال وامليزانية

مراجعة وإستيضاحات
التخاطب الرسمى من أجل توفير التمويل

مراجعة اخلطة ثم ارسالها للمالية

وزارة المالية

حتديد التمويل املتاح الذي قد ال يوفى 
بالضرورة املتطلبات املالية
البحث عن مصادر التمويل

(حكومة، معونات، قروض..الخ)

مجلس الوزراء

للموافقة واالعتماد 
أو اجراء تعديالت

مجلس الشعب والشورى

ترفع جمللس الشعب
والشورى للمناقشة

واالعتماد أو إدخال 
تعديالت

قرار جمهورى

يصدر قرار جمهورى 
بإعتماد اخلطة 

السنوية

MP,NMP,O&M Team :املصدر

موافقة السلـــــــــــــــــــــــطة اخملتصة

موافقة السلـــــــــــــــــــطة اخملتصة
جتميع جميع القوائم للشــــــــــــركات التابعة فى قائمة موحدة
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مالحظات:
١. تاريخ السنة املالية يبدأ فى ٧/١ وينتهى ٦/٣٠

٢. يبدأ اإلعداد لعمل امليزانية من اكتوبر من العام السابق - فمثال
مليزانية العام املالى ٢٠١١/٢٠١٠ يبدأ العمل بها إبتداء من 

أكتوبر ٢٠٠٩
٣. تقدم املوازنة الى مجلس الشعب قبل بداية السنة املالية 

بشهرين (على االقل مايو، يونيو ملناقشة اخلطة)
٤. تصدر وزارة املالية منشور بتاريخ وقواعد إعداد املوزنة. 
٥. إذا لم تعتمد املوازنة بتاريخ ٧/١ يصدر قرار جمهورى 

بالعمل باملوازنة القدمية حلني اعتماد اجلديدة وبصرف قدرة
١٢/١ من السنة السابقة.



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٩    -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي  
 

  

 

 

  الفصل الثاني
  

  آليات تحديد أولويات المشروعات الجديدة
  

  . لمخطط العاما دور٢-١    

  . دقة البيانات وأهميتها٢-٢    

  . ف التقديريةالتكالي٢-٣    

  . تحديد األولويات٢-٤    

  

  

  

  

  

  



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

١٠ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  :دور المخطط العام٢-١   

توفر المبررات لتنفيذ هذا  مبدئيةألدراج أي مشروع جديد في أي ميزانية مقترحة فالبد من وجود دراسة 
ة الفترة الزمني) آيف؟(المالمح األساسية لخطة التنفيذ ) آم؟(عتمادات المطلوبة اال) لماذا؟(المشروع 

  ) ثم ماذا؟(النتائج المتوقعة  من تنفيذ المشروع ) متى؟(إلتمام المشروع واالستفادة منه 

إلي مرحلة ) الفكرة(ويمر المشروع عادة في مجموعة من الخطوات و اإلجراءات ليصل من مرحلة 
تنفيذ (إلي مرحلة ) ورق مشروع(ثم مجموعة أخري من الخطوات ليصل من مرحلة ) ورق المشروع(
تنفيذ المشروع إلي مرحلة استكمال وتشغيل (ثم مجموعة ثالثة من الخطوات ليصل من مرحلة ) شروعالم

  ). المشروع والحفاظ على األصول

المنهج العلمي الختيار المشاريع يبدأ من دراسات المخطط العام ، حيث تم إسناد المخطط العام 
  .المكاتب االستشارية المتخصصةلمجموعة من الشرآات و ٢٠٣٧لمحافظات الجمهورية حتى سنة 

والمخطط العام هو اآللية التي تراها الدولة محققه لألهداف التي اشتملها التخطيط االستراتيجي وبالتالي 
وحتى يكون هذا المخطط . فهو خطة الدولة العملية لتوصيل خدمتي المياه والصرف الصحي لمواطنيها

مجلس  –قرية (لي المستوى الجغرافي من األدنى لألعلى عمليًا وواقعيًا فأن دراسته تتدرج صعودًا ع
ويسمي المخطط على مستوي المحافظة المخطط اإلقليمي )  الجمهورية –محافظة  –مرآز  -محلى

(Regional Master Plan)  بينما يسمي مجموع هذه المخططات على مستوي الجمهورية بالمخطط
التي ينتهي عندها دور هذا المخطط ليحل محل القومي ويكون لهذا المخطط سنة هدف وهي السنة 

  ٢٠٣٧وفي حالة المخطط العام لمياه الشرب والصرف الصحي فسنة الهدف هي . مخطط عام جديد 

  :المخطط العام يجيب على أسئلة حيوية وإستراتيجية

  اليالوضع الح    أين نقف اآلن؟ .١
  . الوصول بمستوي الخدمة إلي مستويات معينة  ما هو المستهدف ؟  .٢
آيف يمكن الوصول إلي المستهدف؟ وهنا تقوم الدراسة بتقديم بدائل ثم تقوم بتحليلها فنيًا  .٣

 . واقتصاديا وتنتهي بالبديل المقترح
المشروعات والبرامج المقترحة للوصول إلي المستهدف وتكلفتها وجداولها  يثم أخيرًا ما ه .٤

مشروعات على شكل خطط خمسية  عمر المخطط العام؟ تقوم الدراسة بتقديم رالزمنية على مدا
وانطالقا من أهمية المخطط العام ووعيًا بدوره الديناميكي الذي يغير . بجداول زمنيه وتكلفة

النتائج آلما تغيرت المعطيات أو البيانات األساسية فقد آونت الشرآة القابضة لمياه الشرب 
رأينا أن أحد أهم  والصرف الصحي إدارة للمخطط العام علي مستوي جميع الشرآات وفي

وظائف اإلدارة هو تمحيص وتدقيق البيانات التي تم أعداد المخطط العام علي أساسها نظرًا 
  .ألهميتها الفائقة في اتخاذ قرارات مستقبلية

 



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

١١    -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي  
 

   المخطط العام 

  

  

  

  

 

  أدوات

 دراسات وتحليالت  
  

  تحليل هيدروليكي  �

  تحليل نوعي �
 .مناطق جديدة أو محرومة  .أ 

  .مناطق محرومة جزئيًا  .ب 

مناطق ال تعاني حاليا ولكنها   .ج 

تحتاج لزيادة الطاقة اإلنتاجية 

 . مستقبًال

  مدخالت
 

 دراسة الواقع وتوثيقه:-  
  

 .حالة األصول .١

 .دراسات سكانية .٢

 . دراسات بيئية .٣

 .دراسات اقتصادية .٤

  مخرجات 
 

  - :قائمة بالمشاريع شاملة 
  

  .التكلفة التقديرية .١

  .البرامج الزمنية .٢

 .ةالبدائل التمويلي .٣

 



١٢    -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي  
 

  :أهمية دقة البيانات٢-٢    
في  آبيردقة البيانات عنصر فائق األهمية في تخطيط المشاريع الجديدة، وينتج عنها قرار صحيح ووفر 

فالبيانات غير الدقيقة قد ينتج عنها مشروع ال داعي له أو قليل األهمية  على الجانب األخرالتكاليف 
  :ظر علي بعض األمثلةنالعنصر دعنا ن نوضح مدي أهمية هذا ىولك. والعائد

  
 )١(مثال 

  
  : ، البيانات المتوفرة هي Aمدينة 

  
  .ثانية/لتر  ١٠٠٠  اإلنتاج المقاس لمحطة المياه هي

  .ثانية/لتر    ٣٠٠  الفواقد في الشبكات هي

  .ثانية/لتر  ٧٠٠  هو   (٢٠١٠)االحتياج الحالي 

  .نيةثا/لتر  ٨٠٠  هو  (٢٠٢٠)االحتياج بعد عشر سنوات 

  .ثانية/لتر  ٩٥٠  هو (٢٠٣٠) االحتياج بعد عشرين عامًا 

  .ثانية/لتر  ١١٠٠  هو   (٢٠٣٧)االحتياج بسنة الهدف 

  
  :االستنتاج

استنتاج ) سواء آان معد المخطط العام أو أي استشاري أخر(من البيانات المتوفرة يمكن لمتخذ القرار 
  :األتي

  ثانية وهو نفس االحتياج الحالي/لتر ٧٠٠أنتاج المحطة مخصومًا منه الفواقد هو .   

  آلبد من زيادة الطاقة اإلنتاجية عاجًال إما بإنشاء محطة جديدة أو توسيع المحطة القائمة أو
 .بخليط من توسيع المحطة القائمة وإنشاء محطة جديدة

 احتياج على األقل ، لمقابلة (ثانية /لتر ٤٠٠ ينبغي أن تكون الزيادة في الطاقة اإلنتاجية هي
 . سنة الهدف

  لتر ثانية/٤٠٠القرار محطة جديدة بطاقة .. ال يوجد مكان لزيادة الطاقة الحالية للمحطة .   

    
اآلن دعنا نفترض سيناريو أخر سيكون هذا السيناريو بناء علي أن بعض البيانات التي تم 

     - :لم تكن دقيقة والبيانات الحقيقية هي التالية  Aتوفيرها لمدينة 
  
 بعد استبدال طلمبات الضغط العالي (ثانية /لتر ١١٥٠طاقة اإلنتاجية لمحطة المياه هي ال

 .)بطلمبات أعلي في الكفاءة



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

١٣    -وع دعم قطاع المياه والصرف الصحي مشر 
 

  ثانية إذا تم /لتر ٢٠٠ثانية وممكن بسهولة تخفيضها إلي /لتر ٣٠٠الفواقد في الشبكات هي
 .الفواقد علي الخط الرئيسي من المحطة للمدينة تقليل الترآيز علي

 
      
  .ثانية/لتر    ٧٠٠  هو   (٢٠١٠)حتياج الحالي اال

  .ثانية/لتر  ٨٠٠  هو   (٢٠٢٠)االحتياج بعد عشر سنوات 

  .ثانية/لتر  ٩٠٠  هو (٢٠٣٠) االحتياج بعد عشرين عامًا 

  .ثانية/لتر  ١٠٠٠  هو   (٢٠٣٧)االحتياج بسنة الهدف 

 
  : من البيانات الجديدة يمكن لمتخذ القرار استنتاج األتي     

 الزجاجةبعد حل مشكلة عنق .(ثانية/لتر ٩٥٠منه الفواقد هو أنتاج المحطة مخصومًا(Bottleneck)  

 )والتي آانت آفاءة طلمبات الضغط العالي ، وتقليل الفواقد علي الخط الرئيسي
   ٢٠٣٠ال يوجد احتياج لمحطة جديدة حتى سنة 

  
ء محطة آاملة ال داعي إلنشائها في ظل تحليل من هذا المثال يتضح أن تدقيق البيانات قد ينتج عنها إلغا

  . االحتياج واالستهالك
  

ولعل أهم ما نوصي به هو تمحيص البيانات أو  إلقاء نظرة مدققه علي مدي دقة البيانات قبل تحديد 
ند قراءة المثال مشاريع الخطة الخمسية االستثمارية واألسئلة التي قد تخطر علي بال متخذ القرار ع

  :تكون  السابق قد
  

  هل الطاقة اإلنتاجية للمحطة مبنية علي قراءات لعدادات قياس اإلنتاج(Bulk Meters)  أم هي تقدير
  علي تقرير لطاقة الطلمبات وافتراض درجة آفاءة ما؟  بناء تقريبي تم أخذه من مشغلي المحطات

 ما السبيل إلي التأآد من الطاقة اإلنتاجية الحالية؟

    
 ه هو رقم افتراضي أم تم ذآره بناء علي مجموعة من الدراسات على درجة عالية  هل الفاقد في الميا

 . من المصداقية

 

 وهل .  ما هي مصادر تعداد السكان الحالي والمستقبلي ومصادر استهالك الفرد الحالي والمستقبلي
 .القراءات الحقلية تتناسب مع تلك المصادر

 انقطاع  –مثًال (تؤآد أو تتمشي مع البيانات المتاحة  هل توجد بيانات حقلية من التشغيل والصيانة
 ). المياه في أوقات الذروة أو في الصيف أو ضعف الضغوط



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

١٤ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

 

  تحسين خدمة الصرف : مثال(هل هناك عوامل خارجية قد ينتج عنها نقص أو زيادة االستهالك

رة داخلية قد ينتج الصحي في المدينة سينتج عنها زيادة استهالك المياه ، وجود عوامل جذب أو هج

 ).عنها نقص السكان واالستهالآات

  
  وألهمية دقة وصحة المعلومات وتأثيرها المباشر على حجم  االستثمارات فأن المعلومات الغير

تمامًا باالحتياجات  تفيدقيقة قد ينتج عنها أما استثمارات مهدرة أو في أحسن األحوال مشروعات ال 

نظام دقيق لتمحيص المعلومات آخطوة أولى لتحديد االحتياجات  لهذا نوصي بأهمية وضع. المرجوة

  . إلي مشروع ما

  
  : تيوعلى هذا فنوصي باآل

  
  الحصول علي البيانات األساسية من خالل الدراسات الحالية وأهمها المخطط العام لمياه الشرب

 .والصرف الصحي بالشرآات
  

 طاء درجة دقة لكل معلومة أما القيام بخطوة ثانية وهامة وهي تمحيص المعلومات وإع          
A or B or C or D  بناء علي الجدول التالي : 

  

A  معلومة على درجة عالية من الدقة ويمكن االعتماد عليها.  

B  معلومة علي درجة متوسطة من الدقة.  
C   ال يوصى باالعتماد عليها –معلومة علي درجة منخفضة من الدقة.  
D   متوفرمعلومة مصدرها غير.  
  

  ) ١(مثال 

  ثانية/ لتر ٦٠٠محطة تنقية مياه طاقتها اإلنتاجية 

A المصدر عدادات قياس التصرف متوسط شهري  

B  ة لبضعة أيام في المحطة وأخذ در عداد مؤقت لقياس التصرف ثم وضعالمص
  المتوسط

C قراءة تصرف المضخات وفرض نسب آفاءة  
D 
  غير متوفر 



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

١٥    -وع دعم قطاع المياه والصرف الصحي مشر 
 

  

   )٢( مثال

  يوم/ ثانية/ لتر ١٥٠هو   )أ(ك الفرد للمياه في مدينة متوسط استهال
  

A  المصدر قراءات عدادات المياه في عينات مختارة في أماآن متفرقة للمدينة وعلي
  فترات متباعدة

B   تم الحصول علي المعلومات من الكود المصري وبدون تمحيص  

C  تم قسمة اإلنتاج من مصدرB هاز المرآزي علي عدد السكان المأخوذ من الج
  للتعبئة واإلحصاء

 

    (٣)مثال

  .مم ونوعه حديد زهر مرن ٦٠٠هو  )أ(لمدينة قطر الخط الرئيسي الداخل 

A   المصدر رسومات آما تم التنفيذ أو الرسومات التصميمية  

B   جسات حقلية أثناء الحفر أو القيام بإصالح الخط  

C  والتحليل الهيدروليكي القطر متناسق مع تصرف الخط والضغوط المتوقعة.  
  

وهكذا يمكن تأآيد درجة من المصداقية على المعلومات المتاحة ويمكن معرفة أن معلومات 
 .أنسب الوسائل لرفع درجة الدقةومشكوك في دقتها 

  
 Bأو    Aوال نوصي بإدخال مشاريع ضمن الخطة االستثمارية ما لم تكن درجة المعلومة هي

  (Cost Estimate Types) دراسات األسعار   ٢-٣
 

 %)٣٠ ±درجة الدقة (      (Order of Magnitude)التقدير التقريبي العام  .١

وقبل ) مرحلة التخطيط(المرحلة األولي من تقدير قيمة المشروع وهى تتم في المرحلة األولي  هذه هى

  . الدراسات التفصيلية والرسومات الهندسية للمشروع المزمع

 



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

١٦ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

    :مثال

 . سرير للمرضى ٢٠٠طوابق وتسع  ٥بارتفاع  ٢متر ١٠٠٠في على مساحة نشاء مستشإيراد  .١

 ثانية/لتر ٥٠٠يراد أنشاء محطة مياه تصرف  .٢

 . فدان ٣٠٠فرد ومساحة القرية  ٢٠,٠٠٠يراد أنشاء شبكة صرف صحي لقرية محرومة تعددها  .٣

  )(Order of Magnitudeأو   (Ball Park Estimate)ه يفي حالة التقدير التقريبي والذي يطلق عل

يمكن بناء ما يسمى  مثًالف ،يتم تقدير تقريبي للسعر أخذًا في االعتبار اعتبارات مقارنة أو جداول أسعار
من مشاريع سابقة حيث يتم رسم منحني متوسط يوضح سعر المحطة مقابل  (Cost Curve)منحني السعر 

 . طاقة اإلنتاج

 

 

  

  : مالحظات هامة

       أي  (Order of Magnitude)تكون   (Planning)ي مرحلة التخطيط جميع األسعار التي تتم ف .١
 .%)٣٠ ±درجة الدقة ( 

 
 . جميع األسعار في المخططات العامة تكون تقديرات تقريبية ما لم يتم وضع تصميم ابتدائي .٢

بناء  لعل من النقاط الهامة والتي يحبذ بشدة أن تقوم بها الشرآة القابضة وآذا الشرآات التابعة هو

  .منحنيات لألسعار بناء علي بعض المشاريع التي تم تنفيذها في نطاق المحافظات 

ستكون لهذه المنحنيات فائدة توحيد األسعار التقديرية حيث أنه في الوضع الراهن ومع وجود مخططات 

خر لنفس عامة يقوم بها عدد آبير من االستشاريين قد نجد تفاوت في األسعار التقديرية من استشاري أل

  . الوحدة
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١٧    -وع دعم قطاع المياه والصرف الصحي مشر 
 

  :افتراضي لكيفية بناء منحنى تكلفة: مثال
  

قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ببناء مجموعة من محطات مياه سطحية وآانت 

  البيانات   -:التكلفة اإلجمالية لألسعار هي

  

  تاريخ

  االبتداء واالنتهاء
  نوع المحطة  المكان  سعة المحطة

التكلفة النهائية 

  بالمليون

  أسوان   ث/لتر ٤٠٠  ٢٠٠٤- ٢٠٠٢
أخذ ومرشحات م مياه سطحية تتكون من

  وأحواض
٤٠  

  ٦٥  سطحية   القاهرة  ث/لتر ٦٠٠  ٢٠٠٧- ٢٠٠٤

  ٩٨  سطحية  المنصورة  ث/لتر ١٢٠٠  ٢٠٠٨- ٢٠٠٦

  ٢٠  سطحية  القليوبية   ث/لتر ١٥٠  ٢٠٠٧- ٢٠٠٦

  ٢٥  سطحية  المنوفية  ث/لتر ٢٥٠  ٢٠٠٦- ٢٠٠٣

  ٦٠  سطحية  المنيا  ث/رلت ٣٠٠  ٢٠٠٧- ٢٠٠١

  ١٢  سطحية  الفيوم  ث/لتر ١٠٠  ٢٠٠٦- ٢٠٠٥

  ٢٥  سطحية  أسيوط  ث/لتر ٢٠٠  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨

 

  : لبناء منحني التكلفة ينبغي االتفاق على مجموعة نقاط  : الحل

  .سنويا %١٥وسوف يتم افتراضه  ٢٠٠٩حتى عام  ٢٠٠١مقدار التضخم من عام  .١

% ١٥آسنة أساس بعد وضع  ٢٠٠٩جدول السابق على سنة بناء على ذلك تعدل جميع األسعار في ال .٢

 . تضخم

 -:ينبغي أيضًا أخذ التكلفة الجغرافيا في االعتبار في هذا المثال سوف يتم افتراض األتي .٣

   .القليوبية أعلي أسعار –القاهرة 

  . من القاهرة% ٥الدلتا يفترض ستكون األسعار أقل 

  . ةمن القاهر% ١٠الصعيد يفترض األسعار أقل 

 .هي القاهرة  Base Cityوالـ  ٢٠٠٩هو   Base Yearتعدل جميع األسعار بحيث يكون الـ  .٤

 (Base Location Cairo ‐٢٠٠٩ Base Year)األسعار بعد التعديل  .٥
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١٨ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  التكلفة بالمليون  المحطة سعة

  ٨٣,٢  ثانية/لتر ٤٠٠

  ٩٨,٨  ثانية/لتر ٦٠٠

  ١٢٣  ثانية/لتر ١٢٠٠

  ٢٥  ثانية/لتر ١٥٠

  ٤٧  ثانية/لتر ٢٥٠

  تم استبعادها  ثانية/لتر ٣٠٠

  ٢٦  ثانية/لتر ٢٠٠

  ١٦  ثانية/لتر ١٠٠

 

  

  (Base Location Cairo ‐٢٠٠٩ Base Year)يتم توقيع البيانات األسعار  .٦
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١٩    -وع دعم قطاع المياه والصرف الصحي مشر 
 

يمكن رسم منحني أسعار تقديري يتوسط النقاط   Excelباستخدام خاصية النقاط المتوسط ببرنامج  .٧
 .أعاله

  

األسعار في التقدير التقريبي العام ألي محطة سطحية عن طريق رسم خط رأسي من  يستخدم منحني .٨
  . الرأسمالية التكلفةالسعة للمنحني ثم خط أفقي للحصول علي 

  ).%٣٠ ±(   هذه األسعار تكون تقريبية وعامه وتكون درجة الدقة في العادة      

  .  ثانية/لتر ٥٠٠تها مليون جنيه لمحطة مياه سع ٧٠تم الحصول على سعر : مثال

  أذآر السعر التقريبي العام المتوقع؟

  : اإلجابة

سعر المحطة سيقع  % ٩٩مليون جنيه وبنسبة  ٧٨مليون جنية و ٤٢سيقع سعر المحطة بين % ٧٠بنسبة 

  . مليون جنيه  ٩٦مليون جنيه و ٢٤بين 

 (Cost Estimate Based on Conceptual Design)التقدير بناء على التصميم االبتدائي  .٢

في هذه المرحلة تكون صورة المشروع قد اتضحت أآثر ففي حالة محطة مياه سطحية على سبيل المثال 
تكون هناك عينات مياه اتخذت من المكان المتوقع للمأخذ ويكون نوع الـ المأخذ وأبعاد الوحدات الخاصة 

 تقديريكون و. دات الكهروميكانيكيةقد تم االتفاق عليها وعلى هذا يمكن حساب الكميات وآذا أسعار الوح
  %١٥ ±األسعار في هذه الحالة أآثر دقة وعادة تكون الدقة في حدود 
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٢٠ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  (Cost Estimate Based on Detailed Design)التقدير بناء على التصميم التفصيلي  .٣

في هذه المرحلة تكون جميع الرسومات التفصيلة وأبحاث التربة والمساحة وتوصيف األجهزة 
  . اآينات وشروط التعاقد وفترات التدريب والشروط الخاصة للتعاقد قد تم استكمالهاوالم

"  رأي المهندس في القيمة التقديرية"يقوم عندئذ المهندس أو المكتب المنوط بالتصميم بتحضير ما يسمى 
(Engineer’s Opinion Cost Estimate)  ١٠ ±تكون الدقة في حدود . %  

الستشاري القيمة التقديرية في مظروف خاص مغلق يسلم لرئيس المؤسسة أو عادة ما يضع المهندس ا
  . من ينوب عنه
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٢١    -وع دعم قطاع المياه والصرف الصحي مشر 
 

  الجديدة للمشروعاتتحديد األولويات  ٢-٤
 

  :مقدمة   ٢-٤-١

ال شك في أن العبء األآبر ليس فقط في أيجاد تمويل للمشروع أو في آيفية تنفيذ المشروع وإنما أيضَا في 

وبالتالي فأن المشروع   Efficiencyوآفاءة   Sustainabilityالة استمرارية الحفاظ علي المشروع في ح

 -:الجيد يتطلب

  : قبل تنفيذ المشروع .١

 المالية أو وسائل التمويل األخرى لتحقيق  اتعتمادالتحديد األولويات التي تتبع في حالة عدم آفاية ا

  . الخطة المستهدفة وبالتالي تحديد البدائل

 تكلفة ممكنة دون مردود سلبي على  نية والتعاقدية الالزمة لتنفيذ األعمال بأقلتحديد الوسائل الف

 .الجودة

  : أثناء تنفيذ المشروع .٢

  تنفيذ خطة محكمة لضمان الجودةواألشراف الفعال ووضع.  

 األجراء الناجح لجميع اختبارات التشغيل . 

  :بعد تنفيذ المشروع .٣

 ل خطط تشغيل وصيانةمن خال الحفاظ على األصول في حالتها الطبيعية .   

 أتباع منهج علمي إلدارة األصول إلحالل واستبدال األصول التي انتهت صالحيتها .  

  
  :آيفية تحديد األولويات

الغرض من تحديد األولويات هو . تبدأ خطوات تحديد األولويات بعد إدراج قائمة بالمشروعات ذات الجدوى

  . حالة عدم آفاية األعتمادات المالية أو وسائل التمويل األخرى اختيار المشروعات ذات األولوية العالية في

علي ذلك تقييم آل . ولوضع األولويات ينبغي االتفاق على المعايير وأهميتها والوزن النسبي لكل منها

أخر الخطوات . مشروع وإعطاء نقاط لكل معيار ثم تجميع الناتج الكلي للنقاط للحصول علي وزن المشروع

  . المشاريع في برنامج تحديد األولوياتهو إدخال 
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٢٢ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  :برنامج تحديد األولويات٢-٤-٢   

قيمة رقمية لكل  عطاءإهو اآللية التي يتم بموجبها تحويل المعايير من مفاهيم عامة إلي قيم وينتج عن هذا 

 . مشروع في آشف األولويات

  :آيفية عمل البرنامج

 –اقتصادية  –بيئية  –اجتماعية (ي تقوم الشرآة باختيارها يرتب البرنامج المشروعات طبقًا للمعايير الت .١

  )سياسية

تحديد وزن لكل  متومن واقع التجربة وما صادفته الشرآة من تجارب أمكن وضع ترتيب لألهمية  .٢

 . معيار

          -:هذه األوزان ال تتسم بالثبات وإنما تخضع للتعديل المحدود طبقَا للعوامل التالية .٣

 .األهداف االجتماعية –األهداف الفنية –التوقيت  )صرف – اهمي(نوع المشروع 

ينتج عن تطبيق هذه األوزان وتحويلها إلي تكاليف استثمارية تراآمية قيمة تحدد الخط الفاصل بين ما  .٤

 . يمكن تنفيذه في حدود األعتمادات وما ينبغي تأجيله

ي عليه وبالتالي فأنها تحتفظ بأولوياتها المشروعات التي تدخل نطاق التأجيل تظل بذات ترتيبيها التي ه .٥

إال في حاالت خاصة آأن يتوسطها احد المشروعات ذو الحاجة شديدة اإللحاح وال ينبغي أن تكون 

 . المشروعات من هذه الفئة ذات وزن ملموس وأال ضاعت الحكمة من هيكلة الخطة

  
  :المدخالت األساسية لتحديد األولويات

  
  الخ... سياسية  –اقتصادية  –اعية اجتم –بيئية (المعايير(  

  مقياس األداء(أهمية آل معيار من المعايير (  

  األهداف تحقيقيتم تحديد وزن لكل معيار يعتمد على إسهام آل معيار في 

 التكاليف الرأسمالية للمشروع  

  .لتحديد عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها طبقًا لألعتمادات المتاحة

المشروعات ذات  مثلالمشروعات ينبغي أن يتم تجنيب احتياطي خاص لها  هناك نسبة من: مالحظة

  . الحالة الطارئة ومن بينها نشوء تغيير مفاجئ أو مطلب سياسي
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٢٣    -وع دعم قطاع المياه والصرف الصحي مشر 
 

  :تحديد معايير المشروعات

يمثل آل ) مصفوفات(السابق اإلشارة إليها يمكن تصنيف هذه النواتج في عدة  اتمن ناتج دراسات المشروع

حدًا بحيث يمكن االستقرار على عدد محدد وموحد لهذه المعايير وفي الوضع الراهن فأن منها معيارًا مو

    -:أشهر هذه المعايير هو

  
 : مشاريع محطات أو امتدادات مياه أو صرف صحي  . أ

 

  موقف المشروع من التنفيذ  .١
مجتمع ال يمكن مساواة مشروع قارب على االنتهاء ويحتاج إلي تمويل ضئيل ليكون آامًال ويفيد ال

بمشروع أخر الزال قيد الدراسة لذلك فإن موقف المشروع من التنفيذ يمثل جزءًا ملموسًا من الوزن 
 . من أوزان المعايير% ٢٥وقد أصطلح على أن يمثل هذا الوزن 

  
  جودة الخدمة الحالية .٢

نما يؤخذ الحدود المقبولة وإ إليال يعني توافر الخدمة انعدام الحاجة إلي تطويرها أو الوصول بها 
  . في االعتبار جودة الخدمة

  
  العينات السالبة   .أ 

وجود عينات سالبة بالمياه يمثل خطر على المجتمع يفوق خطر انعدام الخدمة أحيانًا فيما لو 
وأشهر هذه العينات ما أصطلح (الحدود غير المقبولة  إلىوصلت نسبة هذه العينات السالبة 

  .العد البكتريولوجي ى تسميتهعل
  
  رات الثانويةالمؤش  . ب

المؤشرات الضارة ليست وحدها العنصر المؤثر في جودة الخدمة فهناك نسب لبعض 
المكونات تمثل زيادتها مصدرًا لعدم االستساغة ولعل أحساس عدم االستساغة يخلق لدي 

ففي الريف المصري تكثر الشكوى من تغيير  المواطنين حالة آبيرة من عدم االرتياح للخدمة
لي اللون البيض بعد تسخينها أو اللون األحمر بعد ترسيبها آما أن مذاق الطعام لون المياه إ

   . يمثل إزعاجًا شديدًا لهؤالء السكان) الشاي(المطبوخ وآذلك المشروبات 
ولعل أهم أسباب هذه الظاهرة هما زيادة عنصري الحديد والمنجنيز فمن المعروف أن النسبة 

لتر بينما تصل هذه النسبة أحيانًا في / مجم  ,٣المنجنيز هي لتر و/مجم  ,١المقبولة للحديد هي
لذلك فأن المؤشرات . لتر للمنجنيز /مجم  ٣- ٢للحديد،  لتر/ مجم ,٥اآلبار الجوفية بالدلتا إلى

  . الثانوية تأخذ حيزا من االهتمام يقدر بثالثة في المائة
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٢٤ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  ضغط المياه بالشبكات  . جـ

من مشكلة انخفاض الضغط  ىعانتلعديد من المناطق في مصر من الظواهر الالفته للنظر أن ا
وترجع هذه الظاهرة غالبًا إلي أن شبكات المياه في مصر قد تقادمت عمريًا بشكل آبيرًا مما 

ويضاف . يعرضها أما للتسرب من جراء الثقب أو نقص القطر بفعل الصدأ أو المواد المرسبة
خاصة في المناطق العشوائية أو االمتداد غير إلي ذلك االمتدادات العشوائية للشبكات و

وقد أصطلح علي أن تحظي نسبة تأثير ضغط المياه بالشبكات بثالثة في . المخطط في الريف
  . المائة

 )حد الكفاية(نصيب الفرد الحالي من المياه  .٣
يحدد الكود المصري متوسطًا لما أن يحصل عليه الفرد المصري من المياه  الصالحة للشرب 

  .لترًا في اليوم ١٨٠بما يعادل ) راض الشرب والغسيل واالستحمامأغ(
لسكان المدن يمثل أحد ) لترًا فأقل ٧٠(وبالتالي فإن وجود خدمة المياه بنسبة تغطية ضعيفة 

لترًا فأقل لسكان القرى ويقدر الوزن  ٥٠ ،المعايير المؤثرة لحاجة هذا المجتمع إلي تحسين الخدمة
 %.١٥بحوالي النسبي لهذا المعيار 

  
 تكلفة المشروع للفرد المخدوم .٤

آما ) فدان/ عدد السكان(هذا المعيار يرتبط ارتباطا وثيقًا بالكثافة السكانية في المجتمع المخدوم 
وآلما قلت الكثافة . يرتبط بعدد التجمعات المتقاربة جغرافيًا وهو أحد نواتج الدراسات السكانية

ادت تكلفة الخدمة للفرد لزيادة أطوال الشبكات ويتغير هذا أو تباعدت مسافات التجمعات آلما ز
والوزن الذي يمثله . المؤشر بتغير التضخم ولكن التأثير محدود باعتبار ثبات التوزيع النسبي

 %.١٥المعيار هو  هذا عادة

 

 عدد السكان اللذين يخدمهم المشروع .٥

يد منه عدد معين من السكان يختلف هذا المعيار عن سابقة في أن المنتج النهائي سوف يستف
بغض النظر عن تكدسهم أو تفريقهم وقد أصطلح علي أن الحد األدنى الذي يتمتع بأولوية في 

نسمة وهو أحيانًا يمثل بعض التجمعات البدوية الصحراوية أو أحد العزب  ١٠٠٠الخدمة هو 
يمثل مقدار  حد األقصى نصف مليون نسمة وهو عادة ماالفي الريف المصري ويبلغ  النجوع

ويقدر الوزن النسبي لهذا المعيار بحوالي . أآبر مراآز الجمهورية أو بعض عواصم المحافظات
١٠.% 

   
 نسبة النمو السكاني .٦

فحتي اآلن تعتمد الدراسات السكانية على نسب . هذا المعيار من أآثر المعايير احتياجا للدقة
ليم بأن هناك جهودًا آبيرة تبذل من جانب النمو آما يقدرها جهاز التعبئة واإلحصاء فقط والتس

هذا الجهاز للوصول بهذا اإلحصاء إلي أدق مستوياته أال أن مدخالت اإلحصاء يغلب علها 
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أحيانًا عنصر التقدير ومن ثم فالبد أن يعاد النظر في حساب هذا المعيار بإدخال مصادر أخري 
والمسح الميداني بمعرفة الشباب في  للدراسة منها وزارة التنمية المحلية والمجالس المحلية

العطلة الصيفية بأجر أو عن طريق المشارآة الشعبية ذلك أن هذا المعيار إذا وصل إلي مراحله 
الداخلة آما في  المدن الجديدة (الدقيقة أخذ في االعتبار معدالت التدفقات الداخلة و الخارجة 

سيكون له وزنه الحالي الذي يقدر بعشرة في  فأن هذا المعيار) والخارجة آما في الدلتا والوادي
 . المائة

  
 طبيعة النشاط بالمنطقة .٧

هذا المعيار هو أحد مخرجات الدراسات االجتماعية والغرض منه منح أفضلية لبعض 
المجتمعات التي تتطلب طبيعتها وجود الخدمة بأآثر من غير فما ال شك فيه أن طبيعة المحميات 

ياه جوفية أو عدم  وجود أنماط للصرف الصحي ولكن تأثير هذا الطبيعية ال تحتمل وجود م
  . إال في بعض الحاالت الطارئة% ٥المعيار ال يزيد عن 

  
 :مشاريع الصرف الصحي للقرى المحرومة  . ب

 

 المياه الجوفية .١

من أآبر أخطار عدم وجود نظام صرف صحي متكامل أن مياه الصرف الصحي تجد طريقها 
. المياه الجوفية مما ينتج عنه تلوث المياه الجوفية وارتفاع منسوبهاباطن األرض وتختلط بإلي 

يمكن رؤية نشع في قواعد وأرضيات المباني وهو مؤشر لخطورة  بحيثفي بعض الحاالت 
األمر على صحة المباني وفي أحيان أخري توجد برك متفرقة على سطح األرض ألهمية هذا 

  . لىمن الوزن الك% ٤٠المعيار فقد تم إعطاءه 
 

 قرب القرى من المجاري المائية .٢

وجود قري تقع على مجاري رئيسية وليس لديها خدمة صرف صحي ينتج عنها تلوث مباشر 
وقد أصطلح . أهمية المجرى المائي آلما زادت أهمية هذا المعيار زاداتآلما وللمجرى المائي، 

 . من الوزن الكلى% ٢٥على أعطاء هذا المعيار 

  
 في القرية الكثافة السكانية .٣

أيضا في حالة وجود محطات صرف صحي . آلما زادت الكثافة السكانية آلما قلت التكلفة للفرد
ذات فائض بالقرب من قرية محرومة، تأخذ تلك القرية أولوية أآثر نظرًا لقلة التكلفة مع ازدياد 

من % ٢٠) ة للفردالكثافة السكانية أو التكلف(العائد المرجو وقد اصطلح على أعطاء هذا المعيار 
 . الوزن الكلي
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 وجود خدمة الصرف الصحي .٤

تعطي . هل القرية محرومة بالكامل أم أن هناك أجزاء منها مغطاة بشبكات صرف صحي
 .من الوزن الكلي% ٥أولوية أعلي للقرى المحرومة بالكامل ويأخذ هذا المعيار 

  
 نوع النشاط السائد في المنطقة .٥

ح األفضلية للمناطق التي تتطلب طبيعتها وجود تلك الخدمة أآثر آما في مشروعات المياه، تمن
 . من الوزن الكلي% ٥من غيرها آالمحميات الطبيعية والمناطق األثرية ويأخذ هذا المعيار 

  
 مدي تعاون الجهات المحلية .٦

هل الجهات المحلية متحمسة إلنشاء المشروع ولديها االستعداد للمشارآة الفعالة من أجل توفير 
من الوزن % ٥يأخذ المعيار : ألرض أو المساعدة في خطة االستحواذ علي سبيل المثال ا

  .الكلي
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تحديد أولويات مشروعات المياه الجديدة

الوزنالمعيار

%25نسبة التنفيذ الفعلى للمشروع1

%20جودة الخدمة الحالية2

%15نصيب الفرد الحالى من المياه3

%15تكلفة المشروع للفرد المخدوم4

%10عدد السكان الحالى5

%10معدل نمو السكان6

%5طبيعة النشاط فى المنطقة7

االجمالى

المعايير و أوزانها

010%
  

  

الوزن النسبي لكل معيار

الدرجةأساس القياس

0)0نسبة اإلنجاز (مشروع جديد 1

1%10- 1نسبة اإلنجاز من 2

2%20- 10نسبة اإلنجاز من 3

3%50- 20نسبة اإلنجاز من 4

4%75- 50نسبة اإلنجاز من 5

5%75نسبة اإلنجاز أآثر من 6

25%للمشروع الفعلىالتنفيذ نسبة .  1
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%20جودة الخدمة.  2

الدرجةأساس القياس              

0,20 %من نسبة العينات السالبة أقل 1

1%1إلى0,2 %نسبة العينات السالبة من 2

2%1  5,إلى %1نسبة العينات السالبة من   3

3  2 %إلى 1  5,نسبة العينات السالبة من  4

4 3 %إلى   2 %نسبة العينات السالبة من  5

5%3أآثر من نسبة العينات السالبة 6

والعد القولوني   البكتريولوجيأهم العينات السالبة هي التحليل 

الدرجةالقياسأساس              

0نوعية مياه جيدة1

1%20- 0نوعية المياه غير مقبول بنسبة  في تغير 2

2%40- 20نوعية المياه غير مقبول بنسبة في تغير 3

3%60- 40نوعية المياه غير مقبول بنسبة في تغير 4

4%80- 60نوعية المياه غير مقبول بنسبة في تغير 5

5%100-80تغير فى نوعية المياه غير مقبول بنسبة 6

. بنسبة عالية) اآلبار(زيادة الحديد والمنجنيز في حالة  - :مثًال
أو تغيير في الطعم والرائحة واللون بصورة تجعلها غير مستساغة        

%3) غير ضاره بالصحة(مؤشرات ثانوية  - ب  مؤشرات ضاره بالصحة  -أ 
%14) نسبة العينات السالبة(

  

الدرجةأساس القياس

0متر  20 >ممتاز 

1متر  20متر إلي  15جدا   جيد 

2متر 15متر إلي  12جيد        

3متر 12متر إلي  9متوسط    

4متر 9متر إلي 6ضعيف     

5متر 6جدا  أقل من ضعيف 

%3                        مؤشرات ضغط المياه بالشبكات -ج
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%15الحالينصيب الفرد 3-

نصيب الفرد فى مشروعات المدن، طبقا  -أ
لكود المدن

الدرجةالقياسأساس              

الكود نصيب الفرد أعلى أو يساوى 
0)يوم/فرد/لتر 180(

1%10- 0نصيب الفرد أقل من الكود بنسبة 

2%20- 10نصيب الفرد أقل من الكود بنسبة 

3%30- 20نصيب الفرد أقل من الكود بنسبة 

4%40- 30نصيب الفرد أقل من الكود بنسبة 

نصيب الفرد أقل من الكود بنسبة  أآثر 
5%40من

نصيب الفرد فى مشروعات - ب
القرى، طبقا لكود القرى

الدرجةالقياسأساس           

الكود نصيب الفرد أعلى أو يساوى 
0)يوم/ فرد/لتر 125(

1%10- 0نصيب الفرد أقل من الكود بنسبة 

2%20- 10نصيب الفرد أقل من الكود بنسبة 

3%30- 20نصيب الفرد أقل من الكود بنسبة 

4%40- 30نصيب الفرد أقل من الكود بنسبة 

نصيب الفرد أقل من الكود بنسبة  أآثر 
5%40من

  

  

  المخدومالمشروع للفرد تكلفة 4-
15%للفرد/جم

الدرجةالقياسأساس           

0للفرد/م   500أآثر من 

1للفرد/جم  500-400من  

2للفرد/جم  400- 300من 

3للفرد/جم  300- 200من 

4للفرد/جم  200- 100من 

5للفرد/جم  100أقل من 

السكانأقل استثمار يخدم أآبر عدد من -أ

السكان الحالى الذى عدد 5-
المشروعسيخدمهم 

10 %

الدرجةأساس القياس

0ال يوجد بيانات

10,0001-1000من  

20,0002-10,000من 

50,0003-20,000من 

500,00004-50,000من 

500,0005أآثر من 
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- % 10السكانىنسبة النمو  6

الدرجةأساس القياس

0السكانىأقل من متوسط  معدل النمو 

1السكانييساوى متوسط معدل النمو 

2%30حتى أعلى من متوسط المعدل 

3%60-30أعلى من متوسط المعدل 

4%99-60المعدل أعلى من متوسط 

5%100بأعلى من متوسط المعدل 
الجمهورية للمدن هو   معدل النمو السكاني علي مستوي

.  ويراجع آل فترة% 1,95

متوسط معدل النمو السكانى فى المدن ‐أ 

الدرجةأساس القياس

0السكانيأقل من متوسط  معدل النمو 

1السكاني  يساوى متوسط معدل النمو 

2%30-1 بـأعلى من متوسط المعدل 

3%60-30 بـأعلى من متوسط المعدل 

4%99-60 بـأعلى من متوسط المعدل 

5%100أعلى من متوسط المعدل بـ
الجمهورية للقرى هو   معدل النمو السكاني علي مستوي

.   ويراجع آل فترة% 2,6

متوسط معدل النمو السكانى فى القرى‐ ب

 

  

  

  

  

  

% 5بالمنطقةالنشاط طبيعة .  7

الدرجةأساس القياس

0يوجد بيانات  ال 1

1زراعي2

2تجارى3

3صناعي4

4سياحي5

5محميات طبيعية6
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الوزنالمعيار

%40  )معيار بيئي(حجم الضرر من المياه الجوفية 1

%25)  بيئي/ معيار صحي (قرب القرية من المجاري المائية 2

%20)  معيار اجتماعي(الكثافة السكانية في القرية 3

%5) معيار اجتماعي(وجود خدمة الصرف الصحي 4

%5)  معيار اقتصادي( السائد في القرية  نوع النشاط5

%5)  معيار إداري(تعاون الجهات المحلية  مدى6

المعايير و أوزانها

تحديد أولويات مشروعات الصرف للقرى المحرومة

درجة  مؤشرات المعيار
المؤشر 

Complete damage >75 %
والضرر وصل إلى نشع في  برك(ضرر آامل 

)المباني
5

Major damage (50‐75%)                   
)توجد برك من مياه الصرف الصحي( آبيرضرر 

4

Medium damage (50‐75%) 
يوجد طفح متفرق ومنسوب عالي ( ضرر متوسط

)  من المياه الجوفية
3

 Limited damage <25%                       
2)جوفيه مرتفع نوعًا ما منسوب مياه(ضرر بسيط 

Unknown             1معروف حجم الضررغير

None 0                                ال يوجد ضرر

  حجم الضرر من المياه.  1
% 40)بيئىمعيار  (الجوفية 

درجة  مؤشرات المعيار
المؤشر

Near main canal      رئيسيةمن ترعة قريب  
                                           5

Near  branch canal    
4من ترعه فرعية قريب

 Canal & drain same distance              
فرعية ومصرف على نفس   ترعة          
المسافة                                              

3

Near drain 2قريب                         مصرف

Unknown 1غير متوافرة                 معلومات

None 0                  قريب مائىال يوجد مجرى 
مصدر التخلص من الصرف هو أما ترعة رئيسية  

فرعية أو مصرف رئيسي أو فرعي  أو 

قرب القرية من المجارى . 2
%25)  بيئى/ معيار  صحى (المائية 
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درجة مؤشرات المعيار
المؤشر

None 5                                      ال يوجد

WW service covering 25     4صرف محلى

WW service covering 50%    
3من المنطقة% 50تغطى            

WW service covering  75 %
2                            المنطقةمن % 75تغطى 

Unknown 1                           غير معروف

Full WW coverage 0               تغطية آاملة
المقصودة هي أما تغطية محلية أو من خالل األنظمة  التغطية

البسيطة مثل الخزانات المفتوحة

  الصحىوجود خدمة الصرف . 4
)إجتماعىمعيار (

5 %

درجة  مؤشرات المعيار
المؤشر

more than 35 /km2                 
25آمفي نسمة  35من أآثر 

between 30‐35 /km2                             

24آمفي نسمة  35إلى  30من 

between 25‐30 /km2                  
23آمفي نسمة  30إلى  25من 

between 20‐25 /km               
22آمفي نسمة  25إلى  20من 

less than 20/km2             
21آمفي نسمة  20أقل من 

None 0                                    ال يوجد 

آلما زادت الكثافة السكانية آلما قلت تكلفة الخدمة للفرد

الكثافة السكانية فى القرية        . 3
% 20)إجتماعىمعيار (

  

  

درجة  مؤشرات المعيار
المؤشر

Nature protected area           5محميات طبيعية

Touristic 4                                       سياحي

Industrial 3                                    صناعي

Commercial 2                                  تجارى

Agriculture 1                                  زراعي

None 0                                          يوجد ال

القرية نوع النشاط السائد فى. 5
)إقتصادى معيار(
 

5%

درجة  مؤشرات المعيار
المؤشر

Excellent5ممتاز                                   

Very Good 4                              جيد جدًا

Good 3                                          جيد 

Normal 2                                      عادى

Fair 1                                           بسيط 

None 0                                        يوجد ال
استعداد الجهة المحلية لتوفير األرض  :معيار التعاون يشمل

والمساعدة في خطة االستحواذ، استعداد الجهة المحلية تمويل  
الوصالت الفرعية من خالل المنح الدوارة أو أي وسيلة مناسبة 

مدى تعاون الجهات  . 6
)إدارىمعيار(المحلية 

5%

  

  

  



المخطط العام

مشروعات جديدة
 إحالل وتجديد

 للمنشآت القائمة

الخطط االستثمارية 
الخمسية

تفصيل للمشروعات
•   أولويات ووزن نسبي

•   أسعار تقديرية 
•   ميثاق مشروع

تمحيص 
•  أولويات ووزن نسبي

•  مراجعة لألسعار

 قائمة محدثة
 للخطة الخمسية

مراجعة مع الجهات المختصة

 
 أدوات : 

•  بيانات المخطط
•  بيانات التشغيل

GIS  • 
Models  • 

Asset  • 



تصميم إبتدائي  

ميثاق المشروع 
متفق عليه من
جميع األطراف

بديل د

تحليل بدائل التمويل 

بديل ب
إدراج المشروع 

المقترح ضمن خطة 
الدولة ِاألستثمارية

نموذج لميثاق المشروع الذي تم
 وضعه بواسطة استشاري وزارة

 PM Manual اإلسكان كجزء من الـ 

•   أجزاء ومكونات المشروع  
•   تحليل هيدروليكي للشبكات   

•   قائمة باألبعاد والرسومات األولية واألقطار  
•   تقدير لألسعار أكثر دقة (في حدود + 10%)   

 (EIA) دراسات بيئية   •  

خطة الدولة
 األستشارية
االستثمارية

تمويل مشترك    بديل دقروضمنح أجنبية
 (PPP BOOT) أو

•   ميزانية المشروع.  
•   الجدول الزمني للتنفيذ.  

•   البيانات األساسية  
                          للمشروع والفائدة المرجوة



الخطة اإلستثمارية و دور و حدات 
المخطط العام بالشركات

أ. مشروعات جديدة

تمحيص / تدقيق لبيانات المشروعات الجديدة 
•  وضع أولويات ووزن نسبي

 للمشروعات الجديدة وتحت التنفيذ 
•   مراجعة األسعار التقديرية.

تشمل قائمة بمحطات مياه
وصرف مقترحة

 خدمات صرف لقرى محرومة
  امتدادات شبكات 

زيادة السعة لمحطات قائمة.

قائمة محدثه:- 
•  مشروعات تحت التنفيذ 

(خطة خمسية سابقة) 
•  مشروعات مقترحة للخطة الخمسية.

•  ميثاق للمشروعات المقترحة
 (يشمل توصيف ورسومات تصورية)

•  مراجعة ألهم االفتراضات 
وهل تغيرت. 

•  وضع معايير وتطبيقها
 واستخراج وزن لكل مشروع

 مراجعة مع الشركة القابضة 

أدوات:- 

•  لوح GIS تشمل قائمة
 المنشات الحالية تحت

 التنفيذ المخططة.
•  بيانات بالطاقة المحلية,

الطاقة تحت التنفيذ، 
الطاقة المخططة.

•  لوح GIS تبين مقارنة
 االستهالك باإلنتاج

(Demand VS Production) 

الشركة القابضة تراجعها
 مع الجهات المختصة



تم الحصول على الموافقة
 ضمن خطة

 الدولة األستثمارية

التقييم النهائي
للمشروع

مكتب إستشاري يقوم بوضع
 الرسومات التفصيلية و مستندات 

الطرح و التكلفة التفصيلية للمشروع

الخطوات      النهائية لتنفيذ المشروع

يتم إسناد المشروع إلي شركةالتنفيذ 
 مقاوالت و مكتب أستشاري لألشراف

تقوم الشركة القابضة بإجراءاتاإلستالم والتشغيل
 االستالم وتشغيل المشروع

إعداد وتجهيز الكوادر
 الالزمة للتشغيل

 والتأكد من مستوي
 كفاءتها للتشغيل



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٣٣    -وع دعم قطاع المياه والصرف الصحي مشر 
 

  

  

  

  الثالث الفصل
  

  تجديدآلية تحديد أولويات مشروعات اإلحالل وال
  

  المخاطرةالمفاضلة بين األصول من حيث درجة : ١-٣

 GIS نظم المعلومات الجغرافية ودعم اتخاذ القرار : ٢-٣

    التحليل الهيدروليكي للمشروعات : ٣-٣

   تطبيق تجريبي لتحديد أولوية مشروعات اإلحالل والتجديد بشرآة سوهاج: ٤-٣

    



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٣٤ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

   

  ٣-١ :المفاضلة بين األصول من حيث درجة المخاطرة
  
من هنا و  ( ،أو أحد المنشآت ،آهربائية أو ميكانيكية ،معدةالحاجة إلى اتخاذ قرار بشأن إحالل أو تجديد  عند

فإن االحتكام إلى درجة الخطورة المتعلقة بتشغيل هذا األصل تكون  ،") األصل" مصطلح  سنستخدمصاعدًا 
  .ارئة أو سياسيةال تتعلق بظروف ط التياألحوال  فيو ذلك  ،أفضل السبل هي

  
 :هما ،وهناك عامالن لحساب درجة المخاطرة المرتبطة باألصل

  
     بتعبير  ،هيو  ،عملية التشغيل و الوفاء بالمتطلبات األساسية للشرآة فيوتعنى أهمية األصل     :األهمية

  .طلوبة من الشرآةاألصل على إنجاز المهام الم هذا ،أو انهيار ،تقيس درجة تأثير أعطال ،آخر             
يشارك فيها هذا  التيإنجاز األعمال حدوث أعطال لهذا األصل بما يؤثر على  احتماليةوتعنى   :االحتمالية

  .األصل
  
  

  درجة االحتمالية  Xدرجة األهمية  = درجة المخاطرة    و
  
  

  :التاليف درجة المخاطرة طبقًا للجدول صنَّو ُت
  

 مخاطرةنطاق درجة ال وصف المخاطرة الكود

 ٢٠ - ١ شبه منعدمة  ١

 ٤٠ - ٢٠ منخفضة ٢

 ٦٠ - ٤٠ متوسطة ٣

 ٨٠ - ٦٠ عالية ٤

  ١٠٠ - ٨٠  خطيرة جدًا  ٥
   

 
 تصنيف درجة خطورة األصل:  ١جدول رقم 

 
  
 .يكتسب أولويته بارتفاع درجة المخاطرة الخاصة به) أو مشروع تجديد أو إحالل األصل( األصلو
  

    



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٣٥    -وع دعم قطاع المياه والصرف الصحي مشر 
 

  :األهمية٣-١-١ 

 فيطلمبات ضخ المياه المرشحة  ،فمثًال ،إلى حد آبير ،لنفس نوع األصل ،صية تتسم بالعموميةوهى خا
و قد تختلف تلك الدرجة من عنبر آلخر اختالفًا محدودًا نتيجة  ،عنبر الطلمبات لها تقريبًا نفس درجة األهمية

 في) ٢جدول رقم  ( هأعطالحساسية و حدة أهمية األصل وتحديد ترتيب  فيفمثًال  ،اختالف الظروف بينهم
 :نجد أن  المحطات و الروافع

  
 عنبر مياه مرشحة  فيطلمبة ضخ مياه  )١

  ،يوميًا ٣م٣٠٠,٠٠٠طاقة الضخ لها  إجمالييحتوى على أربع طلمبات 
   ،٣م٣٠٠,٠٠٠و آمية المياه المطلوبة يوميًا أيضًا 

 ٧هذا العنبر تكون  فيكل طلمبة ل )همية ر تحديد األييعامأحد ( حساسية و حدة األعطال نجد أن درجة 
   .٨أو 

 فجائيو يكون هناك عجز  ،%٢٥تضخ بنسبة  التيإذ أن تعطل إحداها يؤدى إلى انخفاض آمية المياه 
   ،النسبة هاحتياجات المياه بهذ في

   ،و يستمر هذا العجز طول فترة إصالح الطلمبة
   ،و البيئةيتوقع معه مشاآل على السالمة و الصحة هذا العطل أن  آما

  ،أو آلها قد تفقد ،أن بعض مهام العنبر باإلضافة إلى
  ،)انخفاض % ٢٥(  عاليإمداد الجمهور بمياه الشرب بشكل  في ،و تتأثر وظيفة الشرآة

الشبكة نتيجة  فيقد تنشأ  التيللمشاآل  ،للتشغيل قد يتأخر تأخرًا مؤثرًا الطبيعيو استعادة الوضع 
 .طهاانخفاض آميات المياه و ضغو

 
 عنبر مياه مرشحة فيطلمبة ضخ مياه  )٢

  ،يوميًا ٣م٣٠٠,٠٠٠طاقة الضخ لها  إجمالييحتوى على أربع طلمبات 
  ،٣م٢٠٠,٠٠٠و آمية المياه المطلوبة يوميًا 

   ،٦أو  ٥هذا العنبر تكون  فيآل طلمبة حساسية و حدة أعطال نجد أن درجة 
تعطل فإن  بالتاليو  ،) Stand by(  احتياطيةيعنى أن إحدى هذه الطلمبات  الفعليالتشغيل إذ أن 

  ،احتياجات المياه فيعجز لن يحدث  بالتاليو  ،خَضُت التييؤدى إلى انخفاض آمية المياه ال إحداها 
إال أن من المحتمل أن يحدث ذلك إذا  ،يتوقع معه مشاآل على السالمة و الصحة و البيئةال هذا العطل  و

   ،بة أخرىبتعطل طلم استثنائيحدث موقف 
   ،تعطلأو آلها قد ت ،آما أن بعض مهام العنبر
   ،متوسطإمداد الجمهور بمياه الشرب بشكل  في ،و تتأثر وظيفة الشرآة

متوسطًا حتى يتم إصالح تلك الطلمبة و وجودها للتشغيل قد يتأخر تأخرًا  الطبيعيو استعادة الوضع 
  .لألخريات احتياطيبشكل 

   
  ياه مرشحةعنبر م فيطلمبة ضخ مياه  )٣

   .حداها احتياطيةطلمبات إ خمسيحتوى على 
 ،٣م٢٠٠,٠٠٠و آمية المياه المطلوبة يوميًا  ،يوميًا ٣م٣٠٠,٠٠٠ خمس طلمباتلطاقة الضخ ل إجمالي

  .٤أو  ٣هذا العنبر تكون  فيآل طلمبة  حساسية و حدة أعطالنجد أن درجة 
   .) Stand by( ياطية يعنى أن إحدى هذه الطلمبات احت الفعليإذ أن التشغيل 



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٣٦ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  .يوميا  /٣م) ٢٤٠,٠٠٠=  ٦٠,٠٠٠*  ٤( وتشغيل أربع طلمبات يفوق الحاجة الفعلية اليومية 
   .هو أآثر من طلمبة واحدة الفعلي االحتياطيأن  أي
)  ١٨٠,٠٠٠= ٦٠,٠٠٠*  ٣(ن سقوط إحدى الطلمبات العاملة لن يؤثرعلى االحتياجات اليومية فإ بالتاليو

فإن تعطل إحداها ال يؤدى إلى انخفاض آمية المياه  عليهو)  ٢٠٠,٠٠٠من  ٢٠,٠٠٠(  %١٠بأآثر من 
   ،احتياجات المياه فيلن يحدث عجز  بالتاليو  ،تضخ التي
وال يتوقع أن تحدث مثل هذه الحالة إال  ،فقط %١٠تعطل واحدة أخرى يؤدى إلى انخفاض اإلمداد بنسبة و 

 .،التشغيل و الصيانة فيد حالة اإلهمال الشدي فياستثنائيًا 
  

 :مجال الشبكات في تحديد ترتيب حساسية و حدة األعطال فيوآأمثلة لتطبيق مفهوم أهمية األصل 
 

 ٥أو  ٤ حساسية و حدة أعطاليمكن أن تعطى درجة  ،سنة ١٥مم عمرها  ١٠٠ماسورة مياه قطر  .١
تلك  فيو قيمة األنشطة التجارية  ،رعهذه الشوا فيتمر بها و حالة المنشآت المقامة  التيطبقًا للشوارع 

 .المنطقة
 

 ناقلة للمياه إلى قرية قريبة سنة ١٥عمرها مم  ٨٠٠ماسورة مياه قطر  .٢
   ،طريقها إلى تلك القرية فيمنطقة صحراوية  فيو تمر 

 .٧أو  ٦حساسية و حدة أعطال يمكن أن تعطى درجة 
 

 قريبة ناقلة للمياه إلى قرية  مم ٨٠٠نفس ماسورة المياه قطر  .٣
   ،تكتظ بالسكان و المنازل القديمة التيالمنطقة المجاورة لمحطة اإلنتاج و فيو لكن 

   ،١٠أو  ٩حساسية و حدة أعطال يمكن أن تعطى درجة 
 أليتحملها هذه الماسورة تنذر بكارثة محققة إذا انفجرت هذه الماسورة  التين آميات المياه الضخمة أل

قد تختلف لنفس األصل و لكنها بعموم نوع األصل فقط تتعلق ال ية وهكذا نرى أن درجة األهم .سبب
  .باختالف الظروف المحيطة به
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٣٧    -وع دعم قطاع المياه والصرف الصحي مشر 
 

 تقييـــــم األثــــر الدرجة
 علــــــــــــــــىأعطاله تـــــــأثيــــــــــر أهمية األصل من خالل 

وظيفة  المهام البيئة الصحة السالمة
 المنشأة

استعادة الوضع 
 حظاتمال الطبيعي

 ال ال ال ال ال ال ال شيء ١
 

 فورًا محدود ال ال ال ال منخفض جدا ٢
 

 وقت بسيط محدود ال ال ال ال منخفض ٣
 

 وقت أطول متوسط بعض ال ال ال منخفض إلى متوسط ٤
 

 وقت أطول متوسط آل ال ال ال متوسط ٥
 

 عاليمتوسط إلى  ٦
مشاآل 
 محتملة

مشاآل 
 محتملة

مشاآل 
 محتملة

 تأخير متوسط متوسط عضفقد ب
 

 عالي ٧
مشاآل 
 متوقعة

مشاآل 
 متوقعة

مشاآل 
 متوقعة

 تأخير مؤثر عالي فقد بعض
 

 جدًا عالي ٨
مشاآل 
 متوقعة

مشاآل 
 متوقعة

مشاآل 
 متوقعة

 تأخير مؤثر عالي فقد آل
 

 خطر ٩
مشاآل 
 مؤآدة

مشاآل 
 مؤآدة

مشاآل 
 مؤآدة

 تأخير مؤثر عالي فقد آل
وجود شواهد أو 

 تإنذارا

 خطر جدًا ١٠
مشاآل 
 مؤآدة

مشاآل 
 مؤآدة

مشاآل 
 مؤآدة

 تأخير مؤثر عالي فقد آل
بدون شواهد أو 

 إنذارات
 

ترتيب أهمية األصل و حساسية َوِحدَّة  أعطاله: ٢جدول رقم 
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٣٨ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

يكتسب األصل حيث فيه  ،إلدارة األصول  االلكترونيالبرنامج  فيهناك مدخل آخر تم تبنيه و
و قد تم اختيار خمسة معايير ليمكن الحكم بطريقة منهجية على  ،ه على الخدمةأهميته من مدى تأثير
خطورتها و نسبة تأثيرها على أهمية  فيوحيث أن المعايير ال تتساوى  ،درجة أهمية األصل

  التاليو الجدول  ،ذه الرؤيةــــــهفقد اتفق على إعطاء أوزان نسبية لتلك المعايير تعكس  ،لــاألص
وبناًء  ،ح لصياغة المعيارطَرُي الذيو السؤال  ،يستعرض تلك المعايير وأوزانها)  ٣ جدول رقم( 

ناسب مع تلك اإلجابة حسب دليل تدرجة ت ،هذا المعيار في ،ى األصلعَطعلى إجابة ذلك السؤال ُي
 ،و هذه المعايير الخمسة تتوزع بين تأثير األصل ،) ١رقم  ملحق( النقاط المخصصة لهذا المعيار 

 :تأثير أعطال األصل على ،و بتعبير آخرأ
  

 .الصحة والسالمة والبيئة و وظيفة المنشأة .١
أو فقد جزء من الدخل  ،التكلفة وما ينعكس عليها من زيادة إلصالح العطل و معالجة آثاره .٢

 .نتيجة لتعطل الخدمة
 .لتعطل األصل و أثره على سمعة الشرآة االقتصاديو االجتماعياألثر  .٣
 .مستوى أداء الخدمة أثر األصل على .٤
     .مدى تطابق األصل مع األآواد والمواصفات القياسية .٥

 :هذه المعايير بأوزانها التاليو يعرض الجدول     
  

مستوى تأثير األصل على 
 ؤالــــالس الوزن الخدمة

التأثير على الصحة العامة و 
 سالمة العاملين

ما هو تأثير األصل على الصحة العامة و ضمان بيئة  ٠,١٢
؟عمل آمنة

زيادة من  الماليالتأثير 
تكاليف أو فقد جزء من 

 الدخل

ما هو تأثير األصل على مخصصات اإلنفاق والعائد  ٠,١٥
 على الدخل؟

و  االجتماعيالتأثير 
 و سمعة الشرآة االقتصادي

المنشآت اإلنتاجية / ما هو تأثير األصل على الجمهور ٠,٢٥
 وسائل اإلعالم؟/ و الخدمية 

تأثير مواصفات األصل على 
 مستوى أداء الخدمة

٠,٤ 
قدرة األصل على الوفاء بعدم انقطاع الخدمة  هيما 
 احتياطية/ فاءة تغطية جميع المناطق بك/ ساعة  ٢٤

 ....لتغطية

التطابق مع األآواد و 
 المواصفات القياسية

المعايير / المصريكود ما مدى مطابقة األصل لل ٠,٠٨
 المواصفات القياسية العالمية؟/ البيئية 

 

  .حسب مستوى تأثيره على الخدمةترتيب أهمية األصل : ٣جدول رقم 

ة دَّبناء على ِح عطَىُت التيولكل معيار من هذه المعايير نظام نقاط يربط بين حدة أثر العطل و عدد النقاط 
معيار  ليتم تخصيصها لألصل بناء على هذه المعايير يتم ضرب نقاط آ التيو بعد تحديد عدد النقاط  ،األثر
سيتم  الذيالمثال  فيآما  ،و مجموع حواصل الضرب هذه يعطى درجة أهمية هذا األصل ،النسبيوزنه  في

حدها األدنى و  فيعندما تكون أهمية هذا األصل  ،١أصل بين  أييحوزها  التيوتتراوح النقاط  ،شرحه



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٣٩    -وع دعم قطاع المياه والصرف الصحي مشر 
 

و من البديهى أن هاتين القيمتين ال تتحققان  ،حدها األعلى فيكون خطورة أعطال هذا األصل عندما ت ،١٠
 .علم االحتماالت الحدثين المستحيل والمؤآدذ أنهما تماثالن فى إ ،عمليًا

  
 :نجد أن)  ١رقم  و الروافع  المحطات مثال في( وبتطبيق هذا المنهج على الطلمبة المذآورة سابقًا 

  

 لوزنا المعيار
النقاط 
 المقدرة

حاصل ضرب 
 النقاط* الوزن 

 ٠,٨٤ ٧ ٠,١٢ العاملين وسالمة العامة الصحة على التأثير

 ٠,٥٦ ٧ ٠,٠٨ القياسية والمواصفات األآواد مع التطابق

 ١,٠٥ ٧ ٠,١٥ الدخل من جزء فقد أو زيادة تكاليف من المالي التأثير

 ٢ ٨ ٠,٢٥ الشرآة وسمعة واالقتصادي االجتماعي التأثير

 ٣,٢ ٨ ٠,٤ الخدمة أداء مستوى على األصل مواصفات تأثير
 ٧,٦٥)            =الضربحواصلمجموع(  األصل أهميةدرجة

 
و إن اختلفت  ،أن  المفاهيم واحدةبما يعنى  ،وهكذا نرى أن آال المنهجين وصل تقريبًا إلى نفس النتيجة

 .السبل
 
  

 :االحتمالية٣-١-٢  
 

بين نفس الوحدات المشترآة  ،ربما بشكل آبير ،و تختلف قيمتها ،ة تتعلق بوحدة محددة بعينهاوهى خاصي
و  ،إذ أنها تعتمد على حالة هذه الوحدة و احتمال حدوث أعطال فيها ،نفس المكان فينفس نوعية األصل  في

مثل  ،ريقة إدارتهابعضها مشترك بين تلك الوحدات و يعتمد على ط ،طريقة حسابها تعتمد على عدة عناصر
  ،و بعضها يختلف حسب آل وحدة بذاتها ،"فاعلية إجراءات التشغيل و الصيانة الروتينية " 

و بنفس آلية  ،أيضًا يجرى تقييمه باستخدام خمسة معايير الذياألصل  فيويتم حساب احتمالية حدوث العطل 
   :التاليسب الجدول ح ،هذا األصليتم حساب مدى احتمال تعطل  ،األصل) أو خطورة أعطال(حساب أهمية 

 
 .عناصر تقييم احتمال أعطال األصل: ٤جدول رقم 

 السؤال الوزن المجموعة
 تقييم حالة األصل الفنية

 لألصل؟ الحالي ما هو الموقف ٠,٣٨
فاعلية إجراءات التشغيل و الصيانة 

 الروتينية

 للتشغيل و الصيانة؟ هل يتم تطبيق اإلجراءات القياسية ٠,٠٥

و السعة  الوظيفيقدرة األداء 
 اإلنتاجية لألصل

٠,٢٢ 
و الطاقة  التصميميبالهدف هل األصل قادر على الوفاء 

 اإلنتاجية المطلوبة؟
معدل تكرار األعطال و استمرارية 

 األصل

٠,١٥ 
معدات  -قطع غيار ( ل قادر على االستمرارية؟ هل األص

 .... - مكان و زمان اإلصالح  -عمالة  -
اليف اإلصالح و عمر األصل و تك

 الصيانة للحفاظ عليه

٠,٢ 
ما مدى توافر عناصر الحفاظ على آفاءة األصل بتكلفة 

 اقتصادية؟



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٤٠ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  
  

تتراوح بين أعطال روتينية  ،والكهربائية المعدات الميكانيكية فيخصوصًا  ،أن األعطال البديهيومن 
 التي هيو ،مؤقتًا أو دائمًا سواٌء ،ال جسيمة ربما تؤدى إلى خروج األصل من الخدمةوأعط ،ضعيفة األثر

 هييتم حسابها هنا  التيو لكن االحتمالية  ،االعتبار عند حساب أهمية األصل آما سبق عرضه فيتؤخذ 
 التيو ،ة بهأداء المهام المنوط فيتؤثر على استمرارية األصل  التيو  ،بوجه عام ،األعطالاحتمالية حدوث 
  .الوفاء بوظيفة المنشأة بشكل مستقر و مستديم فييسهم من خاللها 

درجة  يمكن حسابه فإن ،التاليوإذا افترضنا أن البيانات الخاصة بالطلمبة المذآورة سابقًا طبقًا للجدول 
  :المخاطرة لهذه الطلمبة

  

 الوزن المعيار
النقاط 
 المقدرة

حاصل ضرب 
 النقاط* الوزن 

 ١,٩ ٥ ٠,٣٨ لحالة لألصلتقييم ا

 ٠,٣ ٦ ٠,٠٥ التشغيل والصيانة الروتينية إجراءاتفاعلية 

 ١,٧٦ ٨ ٠,٢٢ لألصل اإلنتاجيةوالسعة  الوظيفي األداءقدرة 

 ١,٠٥ ٧ ٠,١٥ األصلواستمرارية  األعطالمعدل تكرار 

 ١,٢ ٦ ٠,٢ والصيانة للحفاظ عليه اإلصالحوتكاليف  األصلعمر 
 ٦,٢١ )  =مجموع حواصل الضرب ( ل األصل درجة احتمال تعط

   
يتم ضرب درجة أهمية  ،حدوث أعطاله احتمالتناسب حالة األصل من حيث  التيو بعد تحديد النقاط 

  ،الخدمة فيليعطى درجة المخاطرة المرتبطة باستمرار هذا األصل  ،درجة احتمال تعطله Xاألصل 

  .جةدر ٤٧,٥=   ٦,٢١   X ٧,٦٥= درجة المخاطرة   
  

عمليات اإلحالل و التجديد يكون  فيح َرْطُت التيو  ،وبمقارنة درجات المخاطر المقترنة باألصول المختلفة
و يكون  ،مقبول و موثق بالبيانات للمفاضلة بين المشروعات من حيث درجة المخاطرة علميهناك أساس 

  .يتم دراستها التيخطة المالية ال فياألصل ذو درجة المخاطرة األعلى هو األولى باالختيار للتمويل 
  

 التيو  ،و صحة و دقة البيانات الخاصة بتلك األصول ،ويتوقف التقييم الصحيح للموقف على مدى توافر
  .تؤخذ بناًء عليها التيو يؤسس لصحة القرارات  ،بناء نظام يكفل المصداقية لهذه البيانات فييجب الشروع 

  
  
  
  
  
  



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٤١    -وع دعم قطاع المياه والصرف الصحي مشر 
 

 



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٤٢ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

السؤالالوزنمستوى الخدمة
مميز 
اإلجابة

اإلجابة
قيمة 
اإلجابة

وصف اإلجابة

1ليس له تأثير1

4له تأثير بسيط2

7له تأثير قوى وملموس3

10له تأثير خطير4

1ليس له تأثير على المعايير والمواصفات و األآواد5

4له تأثير ملحوظ: على المعايير والمواصفات و األآواد6

7له تأثير قوى: على المعايير والمواصفات و األآواد7

8
له تأثير خطير: على المواصفات و األآواد ويؤدى الى المسائلة 

القانونية
10

1ليس له تاثير مالى9

3له تأثير على الدخل ‐ بدون تكاليف اضافية10
مخصصات اإلنفاق التتجاوز الدخل 

المتوقع

4تأثير مالى بسيط: تكاليف اضافية حوالى 5% من قيمة االصل11
مخصصات اإلنفاق تسير طبقا 

للمخطط
العائد من الدخل يطابق التوقعات7تأثير مالى متوسط : تكاليف اضافية  حوالى 15% من قيمة االصل12

10تأثير مالى آبير: تكاليف اضافية اآثر من 25%  من قيمة االصل12.5

1ليس له تأثير اقتصادى او اجتماعى13

4تأثير بسيط: على المجتمع  والمنشآت14

7تأثير سلبى: يؤدى الى خلل اجتماعى‐ تدخل االعالم  المحلي15

10تأثير خطير واسع االنتشار والمدة ‐ تدخل االعالم القومى16

1ليس له تأثير ويلبى االحتياجات بدون انقطاع17

3له تأثير بسيط: يلبى االحتياجات عدا اوقات الذروة18

4له تأثير متوسط: يلبى احتياجات المناطق بصعوبة19

7تأثيره قوى: يلبى احتياجات المناطق بصعوبة وعلى فترات متقطعة20

10تأثيره خطير: ال يلبى احتياجات معظم المناطق ومستحيلة بالباقى21

التأثير على 
الصحة العامة 
وسالمة العاملين

ما هو تاثير  األصل 
على الصحة العامة 
وضمان بيئة عمل 

آمنة؟
0.12

التطابق مع 
األآواد 

والمواصفات 
القياسية

0.08

ما مدى مطابقة 
األصل للكود 

المصرى / المعايير 
البيئية / المواصفات 
القياسية العالمية؟

تأثير مواصفات 
االصل على 
مستوى اداء 
الخدمة

0.4

ما هى قدرة األصل 
على الوفاء بعدم 

انقطاع  الخدمة 24 
ساعة  / تغطية جميع 
المناطق بكفاءة / 
احتياطى لتغطية 
االزمات؟

التأثير المالى 
من تكاليف 
زيادة او فقد 
جزء من الدخل

0.15

ما هو تاثير  األصل 
على مخصصات 

اإلنفاق والعائد من 
الدخل؟

التأثير 
االجتماعى 
واالقتصادى 
وسمعة الشرآة

0.25

ما هو تاثير  األصل 
على الجمهور / 

المنشآت االنتاجية  
والخدمية / وسائل 

االعالم؟

  

  ) Consequenceاألهمية (   جدول تحديد النقاط لحساب أهمية األصل حسب مستوى تأثيره على الخدمة: ١ملحق رقم 
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٤٣    -وع دعم قطاع المياه والصرف الصحي مشر 
 

عناصر تقييم 
إحتمال األعطال

وزن 
العنصر

مميز سؤال العنصر
اإلجابة

اإلجابة
قيمة 
اإلجابة

1جيد جدا ‐ يحتاج صيانة روتينية1

3جيد ‐ اعطال بسيطة يتم اصالحها2

3
مقبول ‐ اعطال متكررة تتطلب اصالح وصيانة 

مستمرة
5

4
ضعيف ‐ اعطال تتطلب اعمال تجديد  من 20 الى 

40%
8

5
ضعيف جدا ‐ االصل متوقف ويحتاج  اعمال استبدال 

حوالى  %50
10

1جميع االجراءات محدثة ويتم تنفيذها6

3االجراءات محدثة ويتم تنفيذ معظمها7

5االجراءات تحتاج الى تاآيد متابعة التنفيذ8

8ال يتم التنفيذ اال عند الضرورة فقط9

10االجراءات غير متوفرة وال يتم تنفيذها10

11
جيدة جدا ‐ يعمل بكفاءة و السعة اإلنتاجية تلبى جميع 

االحتياجات
1

3جيدة ‐ يلبى معظم االحتياجات  عدا اوقات الذروة12

13
متوسطة ‐ قدرة محدودة ويلبى االحتياجات الضرورية 

فقط
5

8ضعيفة ‐ قدرة ضعيفة والتكفى تلبية  االحتياجات14

10االصل غير قادر على االداء المطلوب15

فاعلية اجراءات 
التشغيل والصيانة 

الروتينية
0.05

هل يتم تطبيق االجراءات 
القياسية للتشغيل والصيانة؟

قدرة االداء 
الوظيفى والسعة 
االنتاجية لألصل

0.22

هل االصل قادر على 
الوفاء بالهدف التصميمى 
والطاقة االنتاجية المطلوبة؟

0.38تقييم الحالة لألصل
ما هو الموقف الحالى 

لالصل؟

  
 

)Likelihood االحتمالية(عناصر تقييم احتمال األعطال : ٢ملحق رقم 
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٤٤ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

 
  

  )Likelihood االحتمالية(عناصر تقييم احتمال األعطال : ٢استكمال ملحق رقم 

عناصر تقييم 
إحتمال األعطال

وزن 
العنصر

سؤال العنصر
مميز 
اإلجابة

اإلجابة
قيمة 
اإلجابة

1اعطال نادرة ‐ وجميع االمكانيات متوفرة16

3اعطال عادية ‐ يتم االصالح خالل اليوم17

5اعطال متوسطة ‐  يتم االصالح خالل االسبوع18

19
معدل اعطال عالى ‐  يتم االصالح من اسبوع الى 

شهر
8

20
معدل اعطال عالى جدا ‐  عدم توفر االمكانيات و ال 

يمكن تحديد زمن لالصالح
10

10اعطال جسيمة ‐ عدم جدوى االصالح26

1جيد جدا: قادر على االستمرارية بتكلفة اقتصادية21

3متوسط: تكاليف االصالح اقل من 22%10

5مقبول ‐ تكاليف االصالح اآبر من 25 23%

8قديم ‐ تكاليف االصالح اآبر من 50 24%

10متهالك ‐ يجب استبداله25

عمر االصل 
وتكاليف االصالح 
والصيانة للحفاظ 

عليه

0.2

ما مدى توافر عناصر 
الحفاظ على آفاءة االصل 

و بتكلفة اقتصادية؟

معدل تكرار 
االعطال 

واستمرارية االصل
0.15

هل االصل قادر على 
االستمرارية؟ قطع غيار‐

معدات‐عمالة‐مكان وزمن 
االصالح
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٤٥    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

آود   م
  المشروع

أسم 
 المشروع

وصف 
  المشروع

درجة 
  األهمية

درجة احتمال 
  األعمال

درجة 
 المخاطرة

ترتيب 
  األولوية

القيمة 
  التقديرية

قيمة تكلفة 
نقطة 

  المخاطرة

  مالحظات

  
  

                    

  
  

                    

  
  

                    

  
  

                    

  
  

                    

  
  

                    

  
  

                    

  
  

                    

  
  

                    

  
  

                    

  
  

                    

  
  

                    

 

 نموذج قائمة عرض وترتيب المشروعات المطروحة لخطة اإلحالل والتجديد وحساب وترتيب أولوياتها للتمويل



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٤٦ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

    االستثمارية وتخطيط المشروعات نظم المعلومات الجغرافية ودعمها في اتخاذ القرارات٣-٢   

  :دمةمق  ١-٢-٣ 

يمكننا في البداية تلخيص الهدف من استخدام نظم المعلومات الجغرافية في دعم اتخاذ القرارات وتخطيط 
  :المشروعات االستثمارية في عدة نقاط وهى

 على المدى الطويل  األصول إلدارةوضع خطط  •

 تحسين التخطيط بالنسبة لتوزيع رأس المال لشبكات المياه والصرف   •

 يات تكنولوجيا المعلومات تطبيق أحدث تقن   •

  .تقدير حالة شبكات المياه وتكلفة مشروعات تحسينها   •

 ،إن اتخاذ القرار الصحيح بشأن تحديد أولويات التمويل لمشروعات قطاع مياه الشرب و الصرف الصحي
سواء آانت مشروعات إحالل وتجديد أو إنشاء مشروعات جديدة يتطلب ليس فقط توافر بيانات صحيحة 

محكم للتعامل مع تلك البيانات و إجراء وونات البنية التحتية للقطاع وإنما باألحرى أسلوب فعال لمك
  .التحليالت المناسبة الستخالص المعلومات التي يمكن الوثوق بها التخاذ القرار

سواء محطات خاصة بمياه الشرب أو (ونظرًا الختالف طبيعة البيانات في آل من المحطات والروافع 
عن طبيعة البيانات الخاصة بالشبكات في آال المجالين فإن ذلك يقتضى أن يختلف  ،)ف الصحيالصر

  Processing أوالتشغيل ، Storageالتخزين أو ، Collectionسواء في الجمع ،أسلوب التعامل مع تلك البيانات
 .Presentation وآذلك طريقة عرض تلك البيانات  ، Analysis أو التحليل ،

ت مكونات المحطات و إن آانت ديناميكية من حيث تغيرها مع الزمن نتيجة ظروف التشغيل إال أنها فبيانا
استاتيكية من حيث الموقع الجغرافي و لذا فإن التعامل مع هذه البيانات يتم من خالل قواعد بيانات عادية و 

ذلك من خالل مفهوم و برنامج  التي يتم تحديثها دوريًا من خالل متابعة عمليات التشغيل و الصيانة ويتم
  ).١شكل رقم (إدارة األصول و العالقات التفاعلية بينه و بين باقي اإلدارات طبقًا للمخطط 
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٤٧    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

 

  .مثال لمخطط تبادل البيانات بين إدارة األصول و إدارة التحليل االقتصادي و قطاع التشغيل و الصيانة:  ١شكل رقم

لى تشابهها مع بيانات المحطات في ديناميكيتها إال أنها تتميز عنها أما بيانات الشبكات فإنها باإلضافة إ
حيث تغطى الشبكات مناطق واسعة هي مناطق خدمة الشرآة و التي تتوسع  ،بطبيعة االنتشار الجغرافي

باضطراد نتيجة التوسع الطبيعي للعمران و الزيادة السكانية و لذا فإن التعامل مع الشبكات ال يصلح 
و التي تتمثل في نظم  ةواعد البيانات العادية و إنما قواعد البيانات المرتبطة بالتطبيقات الجغرافيباستخدام ق

  .Geographical Information Systems (GIS)المعلومات الجغرافية 

و تحديث و معالجة بيانات الشبكات أساسي  و على ذلك فإن استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تخزين
طبقًا للمعايير   البيانات و المعلومات الالزمة لتحديد عناصر تلك الشبكات والتي تتطلبالستخراج 
تخطيط و تنفيذ المشروعات الالزمة للوفاء بمستوى الخدمة المطلوب سواء تلك المشروعات , الموضوعة

 . أو مشروعات إلنشاءات جديدة ،)أصول(لتجديد و صيانة و إحالل مكونات موجودة فعًال 

 اتتمكن إدارة الشبك GIS بأنظمة المعلومات الجغرافيةوالصرف ربط أعمال شبكات المياه ذلك فان وعلى 

  :امن تنفيذ مهمتين أساسيتين هم

 .تسجيل الشبكات جغرافيًا وتشغيليًا   •

  .اتمتابعة التغييرات الديناميكية على هذه الشبك   •

    



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٤٨ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  :مهام التاليةتوسع دور أنظمة المعلومات الجغرافية ليشمل ال وقد

 لدمج بين نمذجة الشبكة هيدروليكيًاا.  
 المراقبة و تحليل المناطق القطاعية. 
 ضبط وإدارة الضغط. 
 تقييم التسربات وضبطها. 
 خطط إعادة تأهيل األنابيب. 

  

 Geographical Information Systems (GIS)نظم المعلومات الجغرافية ٢-٢-٣   

 :الجغرافية المعلومات نظم ماهية .١
 

لم يتأت تعريف واضح ودقيق لماهية هذه النظم  وأهدافها GIS نظرا لتعدد تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية
  العلمية والفنية لمفهوم نظم المعلومات الجغرافية واألبحاثوقد وردت العديد من التعريفات في الدراسات 

GIS  بشكل مختصر  أوردتوالمختصين ولقد  تقليدية لدى آثير من الباحثين تعريفاتبدورها  أصبحتوالتي
 األفرادتعرف بأنها تقنية حديثة يستخدمها الكثير من  إذبعض المفاهيم التي وردت في المصادر العلمية 

خرائط  أووالمؤسسات الخدمية في جمع ومعالجة وتحليل المعلومات المكانية وعرضها على شكل جداول 
  .التي تتميز بالجودة العالية تالتطبيقاللعديد من  Thematic map موضوعية

والبرامج الحاسوبية التي تستعمل لتخزين  األجهزةوهي  األرضلتحليل علوم  أداةوفي تعريف آخر إنها 
 Layers المعلومات واسترجاعها بغية إعداد الخرائط والمعلومات المكانية في عرض متعدد للطبقات وإدارة

عبارة عن علم  أوتها بشكل سليم بما يوفر سرعة العمل ودقته فضال عن تحليل المعلومات وتفسيرها وتهيئ
  .محددة ألهدافالجغرافية الوصفية والمكانية  ومعالجة وتحليل وعرض المعلومات وإدخاللجمع 

العمليات  أهمجغرافي ومن  أساسبأنه وسيلة فعالة للقيام بتحليل البيانات المكانية على  وفى تعريف آخر
عن  Queries البحث عن خصائص الطبقات وتحليل قاعدة المعلومات واالستفسارالسؤال والقدرة على 

تقنية رقمية حديثة تسهم في  فإنها عن مالمح المكان والزمان إحصاءات أوالظواهر الجغرافية في تقارير 
 وتخزينهاتطور علمي في مختلف المجاالت خاصة في الدراسات الجغرافية آأداة لجمع المعلومات  إحداث

عالجتها وتحليلها وعرضها بصورة مختلفة حسب نوعية وهدف البحث وتتعامل مع الخريطة بأسلوب وم
قاعدة معلومات مكانية شاملة عن الظاهرة المراد دراستها فضال عن  وإنشاءديناميكي حديث يتسم بالدقة 

  .خاصية االستعالم المكاني واالستفسار عن البيانات اإلحصائية والتحليل المكان
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٤٩    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

  :أهداف نظم المعلومات الجغرافية   .٢
 

من األمور األساسية التخاذ أي من القرارات المناسبة إلنجاز مختلف األنشطة االستثمارية وتطوير البنية 
التحتية وتحديد القطاعات ذات الجدوى االقتصادية هو توفير البيانات والمعلومات من خالل نظام المعلومات 

ذي يعمل على دفع عجلة التنمية في البالد، ونسرد هنا بعضا من تلك األهداف الجغرافية المتطور، األمر ال
 : الخاصة بنظام المعلومات الجغرافي

 

 .حفظ المعلومات بشكل واضح ونهائي  -
 استيعاب الظواهر ومراقبة األخطار  -

  القرار  ى صناع توفير البيانات والمعلومات الخاصة بنظم الخرائط الجغرافية وتسهيل وصولها إل إمكان  -
 في إدارات أجهزة الدولة وقطاع التخطيط و االقتصاد وخاصة المستثمرين    

 سرعة إنجاز الخرائط الجغرافية  -

    بناء نظام ذي وحدات متكاملة يعتمد على تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية و تكنولوجيا المعلومات   -
 كانيةإلرجاع واستخراج البيانات والمعلومات الم   

  .المعلومات والخرائط بسهولة تامة تحديثإمكان   -
  
 :جغرافي معلومات نظام بناء عناصر .٣

 
  بالطبيعة الموجودة بمكوناته له نموذج بناء طريق عن الواقع محاآاة هو جغرافية بيانات قواعد ببناء المقصود

(Real World Objects)  مكون آل أعطاء مع هذه المكونات بين تربط التي التبادلية العالقات إلي باإلضافة 

 مما تفصيالته، بكل الواقع يحاآى بحيث (Behaviors)الطبيعة  فى له المميزة الخصائص هذه المكونات من

 من بالعديد تمر جغرافى  معلومات نظام إنشاء عملية و الجغرافية، المعلومات نظم من االستفادة من يعظم
  :اآلتية قاطالن في اختصارها يمكن التي و المراحل

 

 (Data Collection)  البيانات جمع .١
 الصناعية األقمار وصور بالخرائط الموجودة المعلومات استخدام الجغرافي المعلومات لنظام يمكن

( البيانات  تلك بين مشترآة مكانية عالقة هناك تكون أن على اإلحصائية والبيانات الجوية والصور
 نظام باستخدام ويمكن ، .. ) المطابق، ., الوصالت, حدود المنازل, المواسير, الشوارع

آما يمكن , الخريطة على توجد التي الموضوعات مختلف بين العالقات إيجاد الجغرافي المعلومات
  .في تحديد إحداثيات األماآن و تجميع البيانات حقليا GPSاستخدام أجهزة تحديد المواقع 

 ذلك و الجغرافي المعلومات نظام داخل الوقت في ميتحك الذي العامل هي البيانات جمع عملية و 

 العناصر بين العالقات آذلك و ,جدا آبيرين مجهود و وقت إلى يحتاج الطبيعة من البيانات جمع ألن

  .المطلوبة البيانات لتحديد المختلفة
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٥٠ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

 
 (Data Input) إدخال البيانات  .٢

 رقمي شكل إلي البيانات تحويل جبي جغرافي معلومات نظام في الجغرافية البيانات استخدام قبل

 ملفات إلي ورقية خرائط من البيانات تحويل عملية إن  ).Line – Point ‐ Polygon(مناسب 

  .(Digitizing)الرقمي  التحويل عملية عليها يطلق رقمية

  

 
  

  البيانات الجغرافية:  ٢شكل رقم 
 

 (Data integration)  البيانات تكامل .٣
 بطرق ارتباطها الصعب من التي البيانات تكامل الممكن من يجعل افيالجغر المعلومات نظام

 المختلفة الخرائط من توليفات من يتكون أن يمكن الجغرافي المعلومات فنظام ذلك وعلى أخرى،

 قواعد الجغرافية و المعلومات نظم تكنولوجيا وباستخدام المتغيرات، مختلف تحليل أو لبناء وذلك

المياه في  تصرف محاآاة الممكن من فإنه المياه و الصرف الصحي  اتبشرآ الخاصة البيانات
 آل في استخدامها يمكن التي المياه آميات تحديد وبالتالي متكامل معلومات نظام في الشبكات
فإنه يمكن عرض صور ممثلة للطبيعة طبقًا لمناظير مختلفة مثل  وعليه منطقة آل وفى مجال

يفة أو تلك التي تقل فيها التصرفات عن الكميات المطلوبة أو المناطق ذات ضغوط المياه الضع
   .المناطق التي تعجز فيها شبكة الصرف الصحي عن استيعاب الوارد إليها و هكذا
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٥١    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

 .و الشكل التالي يوضح التكامل بين نظم المعلومات الجغرافية و األنظمة المختلفة

  
  
  

  فية و األنظمة المختلفةالتكامل بين نظم المعلومات الجغرا:  ٣شكل رقم 
  
  
  :أنواع الخرائط والبيانات .٤

لدراستها و منطلق بيانات نظم  المطلوبة إن توفرت البيانات تتوفر المشروعات متطلبات معظم
 المعلومات نظم في المستخدمة للخرائط عديدة أنواع يوجد المعلومات الجغرافية يبدأ بالخرائط و

 والخرائط اإلدارية الحدود وخرائط الجيولوجية والخرائط الخرائط الطبوغرافية منها الجغرافية

 بعض يلي وفيما الخ ٠٠٠ و األراضي استخدامات وخرائط التربة أنواع وخرائط الهيدرولوجية

 .للخرائط الهامة األنواع

 :(Base Maps) األساس خرائط .١
 واألنهار يةالسكن والمناطق باألحياء الخاصة والحدود السريعة والطرق الشوارع تتضمن وهى

 و. األراضي استخدامات خرائط وآذلك ) ٤شكل رقم ( األماآن  وأسماء والحدائق والبحيرات
  .المجاالت آافة في التطبيقات من مختلفة أنواع في تستخدم التي و األساس تمثل التي الخرائط هي
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٥٢ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  

  .ات الشبكة عليهاخريطة األساس التي تمثل الشوارع و المنشآت التي سيتم توقيع مكون: ٤شكل رقم 
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٥٣    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

 والبيانات األعمال خرائط .٢
و يشمل . الخاصة بالموضوع الذي يتم تطبيقه في نظم المعلومات الجغرافية البيانات على تحتوى

 ، محابس ،مواسير( الديموجرافى و آثافة السكان مكونات النظام المائي  بيانات مختلفة مثل التوزيع
  " ٥شكل رقم ..) " ... ، وصالت منزلية ، حنفيات حريق

  

  

  .GISخريطة شبكة مياه الستخدامها في توقيع مكونات الشبكة و ملحقاتها في نظام : ٥شكل رقم 
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٥٤ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

 :الصناعية األقمار صور .٣
 من الناتجة الصناعية األقمار صور هى "حاليا "انتشارا وأسرعها المكانية البيانات مصادر أقوى من

 الخرائط تحديث مجال في عظيمة فائدة ذات الصناعية األقمار صور روتعتب .بعد عن االستشعار

 أساسا واتخاذها األرض سطح على عمودية "صورا الصناعية األقمار صور اعتبار ويمكن, القديمة

 ) ٦شكل رقم (  خرائط إلنتاج

  
  

  صور األقمار الصناعية: ٦شكل رقم 
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٥٥    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

 :اإلحصائية و ةالجدولي البيانات .٤
 يقوم و التي المطلوب بالتطبيق وثيقة عالقة لها التي والبيانات والتقارير الجداول عةمجمو وهى
         منها  معلومات ليقوم باستنتاج المختلفة تحليالته في باستخدامها الجغرافي المعلومات نظام

  .) ٨،  ٧شكلي رقم ( 

  

  جدول البيانات: ٧شكل رقم 
  
  

  

   

  للبيانات التحليل اإلحصائي: ٨شكل رقم 
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٥٦ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  :في مجال الشبكات المائية GIS أنظمة الـ تطبيقات   ٣-٢-٣

يترتب على المستخدم توفير مجموعة من الشروط المتعلقة  الجغرافيةللنجاح في استخدام أنظمة المعلومات 
 GIS معالجتها والمهام األساسية التي يجب على برمجيات أنظمة الـوبفهم نوعية البيانات المطلوب 

  :ستعملة القيام بها منالم

  و الضغوط وتغييراتها بالسرياننمذجة السلوك الهيدروليكي للشبكة فيما يتعلق. 
  وتوزعه في مختلف مناطق الشبكة) االستهالك(الطلب. 
 أجهزة التحكم بالشبكة وسيناريوهات اإلدارة. 

 

  :تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في الشرآات التابعةمتطلبات   ١-٣- ٢-٣
  
 .اء قاعدة بيانات مناسبة مع القدرة على تقبل معطيات قواعد بيانات خارجيةبن .١

هناك عدد من المهام التي يمكن القيام بها ضمن بيئات حاسوبية مختلفة ولكن ولضمان نجاح تطبيق 
 : أهم هذه المهام هي. المعتمدة GIS أنظمة المعلومات الجغرافية يجب أن تخزن ديناميكيًا ضمن بيئة الـ

 تعديالت في نمذجة الشبكةال. 
 خطط التوسع و الصيانة 
 إعادة تأهيل األنابيب. 
 تقليل التسربات 

 .وجود مدخلي بيانات ذوي آفاءات عالية .٢
  .فريق متابعة يحرص على تدقيق المعطيات المدخلة ومن ثم تحديثها بشكل دوري و منتظم 
جة بشكل سليم يأخذ بعين االعتبار التوزع أن تمتلك إدارة الشبكة فريقًا قادرًا على تفسير نتائج النمذ .٣

 .المكاني ألجزاء الشبكة و التوزع الزماني لتغييرات الطلب في عقد التوزيع
و هذا . إن دقة نتائج النمذجة تعتمد بشكل آبير على توثيق أصول و موجودات النموذج مع الواقع .٤

عمليات لتكون بحالتها يتضمن أآثر من تحديد أماآن توضع التجهيزات بل توصيف آل شروط ال
 :، على سبيل المثال الصحيحة

ومسجل , وضعيات صمامات الشبكة يجب أن تكون موجهة بشكل صحيح على المخططات الورقية
 .بشكل سليم في قاعدة البيانات

 
  في الشرآات (GIS)الرئيسية ألنظمة األنشطة  ٢-٣- ٢-٣

، والتي تشمل العديد من الميزات GIS مجال الـ  لقد تم تطوير العديد من البنى البرمجية التي تستخدم في
ويمكن لمؤسسات المياه و بالعمل الجاد و التعاون مع ,و المعالجات المطلوبة للتشغيل الفعال للشبكة

خبراء أنظمة المعلومات الجغرافية القيام بتطوير نظم تغطي المهام الرئيسية إلدارة الشبكة بما يتوافق 
 :وتتضمن النشاطات الرئيسية التالية, بكةمع الشروط المحلية لكل ش
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٥٧    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

 التحليل الهيدروليكي. 
 التحكم و مراقبة الضغط و التدفق. 
 إدارة التسربات. 
 إعادة تأهيل األنابيب. 
  حوادث عرضية(إدارة الطوارئ(. 

 
توسعت الشرآات التابعة بتشجيع من الشرآة القابضة و مشروعات الدعم الفني و اإلداري للقطاع في 

و بدأت مجهودات حثيثة إلدخال بيانات الشبكات على   GISدارات نظم المعلومات الجغرافية إنشاء إ
  :هذه النظم و تشمل البيانات المدخلة للشبكة و ال تقتصر على

 أماآن المواسير و أعماقها.  
 أطوال المواسير.  
 أقطار المواسير.  
 نوع مادة الماسورة.  

قية الموجودة للشبكة أو التحديث بالتعاون مع إدارات البيانات السابقة إما الخرائط الور ومصدر
  .التشغيل و الصيانة

 عمر الماسورة : 
و هو بيان  ،ومصدر هذا البيان إما وثائق المشروعات المنفذة أو خبرة العاملين القدامى بالشبكة

  .تقريبى إلى حد آبير
  كشف على المواسير الحالة الفيزيائية لها و هذه يجرى تحديثها عند ال( حالة الماسورة

  ....... ).حاالت الكسر مثل مستوى صدأ الماسورة تآآل الجسم سمك الجدار  فيخصوصًا 
 أنواعها أقطارها أماآنها حالتها بيانات المواسير المرتبطة بها  : المحابس  
 أماآنها حالتها جاهزيتها للعمل : حنفيات الحريق  
  أعماق )  (شبكات الصرف الصحي ( ق و المطاب) شبكات المياه ( بيانات غرف المحابس

  ).مناسيب -
  ٩مثل شكل رقم ( بيانات الوصالت المنزلية و العدادات .( 

  
  :ملحوظة

  
فكل عنصر متواجد في هذه الجداول مربوط جغرافيا  الحقاإن آافة الجداول اإلحصائية التي سوف نراها 

  .وعلى ذلك يمكن رؤيته في شكل خرائط وطباعة تقارير منه
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٥٨ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  

  .حالتها.. ) منزلية ، تجارية ، ( نوعها : خريطة بجدول إحصائي لبيانات وصالت الخدمة: ٩كل رقم ش

  

و التحقق من صحتها يمكن عمل العديد من التحليالت على تلك البيانات الستخراج  تومع تكامل البيانا
  :لوبة طبقًا لكل هدف حيث يمكن عملالمعلومات المط

 ط برنامجو ذلك برب: تحليل هيدروليكى GIS )برامج التحليــل الهيدروليـــكى   )أو تصدير بياناته إلى

بحيث يمكن  ),Water Cad, Sewer Cad, Water Gems, Sewer Gems,…)  EPANETمثل

 )١٠شكل رقم ..  ،مواسير ، خزانات ، طلمبات ، مائية مصادر(ببياناتها  المائيتمثيل مكونات النظام 

شكل رقم : تصنيف حالة المواسير طبقًا للضغوط فيها مثل(اآل الموجودة فيها لدراسة حالة الشبكة والمش

أو ارتفاع منسوب مياه الصرف  ١٢شكل رقم (: تغير التصرفات والضغوط في الشبكة طبقًا للزمن )١١

واقتراح و دراسة الحلول لتلك المشاآل  )١٣شكل رقم : الصحي في الشبكات وتدفقها في البدرومات

 .هي المدخل التحليلي لتحديد االحتياج إلى المشروعات في الشبكات وهذه الحلول
  



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٥٩    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

  
  

    )المحطة(ومصدر المياه ) التقاطعات(وعقد ) المواسير(مخطط مبسط لتمثيل شبكة المياه آخطوط : ١٠شكل رقم 

  والمحابس وذلك لبرامج التحليل الهيدروليكى) محطات الطلمبات(الخزانات والروافع و
  
  
  
  



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٦٠ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  
  

  أحد مخرجات برامج التحليل الهيدروليكى تصنيف حالة مواسير الشبكة طبقًا للضغوط فيها: ١١م شكل رق
  



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٦١    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

  

  أحد مخرجات برامج التحليل الهيدروليكى السالسل الزمنية للتصرفات و الضغوط في المواسير والعقد: ١٢شكل رقم



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٦٢ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

 
  

  ض و مناطق امتالء البدروماتتصنيف حالة شبكة الصرف طبقًا لعمق المياه من سطح األر: ١٣شكل رقم 

  

 طبقًا ) مطابق ،غرف  ،محابس  ،مواسير (حيث يمكن عمل تصنيف لمكونات الشبكة   :تحليل إحصائي
زهر  ،زهر  ،صلب ( سنة من آل الخامات ١٠للمعيار المطلوب مثًال المواسير ذات عمر أآثر من 

 ) مثًال مواسير أسبستوس(ينة أو مواسير من نوعية مع"   ١٤شكل رقم .....) "  ،فخار  ،مرن 



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٦٣    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

  

  خريطة بتصنيف مواسير الشبكة طبقًا ألعمارها: ١٤شكل رقم 

 

  البيانات يكون على هيئة رسومات  و يتميز استخدام نظم المعلومات الجغرافية في هذا الشأن بأن عرض
Graphs  آذلك رقميًا  و"  ١٤شكل رقم " يتبين من خاللها أماآن المواسير التي تحقق المعيار المحدد

و "   ٩و  ٧شكل رقم ... )"  ،أعمار ،أطوال(تحتوى المعلومات المطلوبة   Tablesعلى هيئة جداول

مما يساعد على وضوح الرؤية الالزم التخاذ القرار بشأن "  ١٦شكل رقم " أو بيانيًا "  ١٥شكل رقم 
  .اإلعداد القتراح المشروع المطلوب

 



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٦٤ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  

  يانات المواسير المطلوب إحاللها طبقًا لمعايير العمر و معدالت تعطل الخدمةجدول إحصائي  بب: ١٥شكل رقم  



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٦٥    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

  
  

  رسم بياني ألطوال المواسير المطلوب إحاللها بالجدول اإلحصائي: ١٦شكل رقم  

  

  :وباستخدام المعلومات المتاحة من تلك النظم يمكن تقييم عناصر الشبكة حسب المعايير المحددة مثل
  ).١٧شكل رقم (ير ومعدلها لكل نوع أو قطر عدد آسورات المواس

  

  

  

  

  

  



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٦٦ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  
  

  خريطة إحصائية  بمعدالت الكسر في المواسير طبقًا لنوع الماسورة و قطرها: ١٧شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٦٧    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

  تم إضافة نموذج تطبيقي حديث إلحدى البرامج المستخدمة في هذا المجال يخدم بصورة فعلية 

  ةرأسماليال لالستثماراتتخطيط النموذج ٣-٢-٤  

قاعدة البيانات الجغرافية الخاصة  ايتضمن قاعدة بيانات جغرافية؛ ويطلق عليهيجب أن النموذج  نأ
  .بالمشروع الرأسمالي أو التخطيط الرأسمالي

 الشكل العام للبرنامج

  

 :داخل البرنامج جغرافيةالمعلومات المعالجة لبها  االعتبارتم أخذ  التيالعناصر 

 .يل في الشبكةم ١٠٠تقييم لكل    .١

  .العيوب المكررة لكل ميل من الشبكة  .٢

 .عدد شكاوى خطوط المياه العكره  .٣

 .خطوط الشبكة المتداخلة مع مشاريع أخرى  .٤

 .)الهامة والخدمية األماآنمثل (الخطوط الحرجة   .٥

 .العمر األفتراضى للشبكة .٦



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٦٨ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

تصنيف أو تقييم البنية التحتية  وقد تم بناء وتصميم النماذج بحيث توضح لك أو تقدم لك أمثلة على آيفية
وآيفية إلقاء نظرة على الخطوط الرئيسية لديك أو األصول األخرى لديك ثم تقوم بتغطية العوامل  لديك

  .ثم تمنحك ترميز رائع باستخدام األلوان أوالشكاوى المتعلقة بجودة الماءاألخرى، مثل الكسور، 

  :وهنا سوف نشرح ماهية إحدى النماذج المستخدمة

   :فالنموذج األول

  يعطي البيانات في صورة مساحة 

  ميل من المواسير في المساحة  ١٠٠وهكذا سوف يمكننا إلقاء نظرة على الكسور التي تحدث في 

ويبدو أن النموذج يتناول عدد من العوامل، مثل موقع النتائج المخزنة وذلك هو موقع قاعدة البيانات 
حليل، وهنا توجد المساحة الهندسية وتظهر العيوب والكسور في الخط الرأسمالية التي تستوعب مساحة الت

  . الرئيسي ثم تبدأ في تحليل الخط الرئيسي

وبمجرد أن يشرع النموذج في تحليل بياناتك، سوف يقدم لك نتيجة؛ وهذا يعنى أن آل مساحة هندسية سوف 
  تظهر وتوضح عدد الكسور في آل مائة ميل من الخط الرئيسي

 

  

    



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٦٩    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

 دعم اتخاذ القرار فيوامل المستخدمة الع

 التسريبات. 
 عالية أمتارالعمالء المهمين بكميات  إمداد. 
  نوعية المياه فيبيانات للعمالء اللذين سجلوا مشاآل. 
  أخرىمواقع المشاريع لجهات. 

 

  

  

  :صورة طبقات فيبيانات الشبكة 

  اتطبقة ومن أمثلة الطبق ١٥عدد الطبقات المكون منها الشبكة هو. 
  محطات معالجة ومرافق تخزين مغلقة إلىهيكل الشبكة وينقسم. 
 خطوط المياه  –تقاطعات المياه   –الصمامات  –المحابس  - واألخرىالمياه الصالحة للشرب  أنابيب

   .ضخ الشبكة أمتار –الضغوطات  أماآن -الجانبية والمهجورة 

  

  



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٧٠ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  

 عناصر الشبكة 

  

 عناصر خرائط األساس 

  



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٧١    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

  ل الهيدروليكي ودعمه التخاذ القرار في تخطيط مشروعات اإلحالل والتجديدالتحلي ٣-٣

  

  :مقدمة ١-٣-٣

يمثل التحليل الهيدروليكي أحد الروافد الرئيسية الالزمة التخاذ القرار الصحيح فى عملية تحديد أولويات 

و المشروع حينئذ  ،إما وقعت فعًال ،حيث أن االحتياج للمشروع ينشأ من وجود مشكلة ،المشروعات للتمويل

  ،أو متوقعة و يكون الهدف من المشروع تالفيها قبل أن تقع ،يقترح لحلها

إنتاجًا و : إما توفير مياه الشرب ،و حيث أن عمل شرآات قطاع المياه و الصرف الصحي يترآز على
هو الدراسة  فإن أحد العناصر الرئيسي في ذلك ،تجميعًا و معالجة: أو التخلص من مياه الصرف ،توزيعًا

ليتحول هذا الحل بعد ذلك إلى مشروع مقترح يتم دراسة أولويته بالمقارنة  ،الهيدروليكية التي تقترح الحل
    .مع باقي المشروعات

  ،و اقتراح المشروع ،أو التحليل الهيدروليكي هو مرحلة وسط بين تحديد المشكلة ،وهكذا يتبين أن الدراسة

أو عدم توفرها  ،تتراوح المشاآل بين انقطاع المياه إما بشكل آامل أو جزئي فبالنسبة للتغذية بمياه الشرب
  ،إما من ناحية الكمية أو الضغط: بالشكل الذي يحقق رضاء العمالء

فعلى سبيل المثال نواجه آثيرًا من المشاآل التي تتعلق بضعف المياه في مناطق الخدمة، و قد ينصرف 
للتغلب على ) أو محطات الرفع(يادة الضغوط في محطات إنتاج المياه الذهن بشكل مباشر إلى الرغبة في ز

ضعف الضغوط، أو زيادة طاقة تلك المحطات لمجابهة الزيادة في االستهالك، أو آال الحلين، وعند الدراسة 
ك عدم الهيدروليكية للواقع الفعلي ربما يتبين أن أحد الحلين، أو آليهما، لن يزيل المشكلة، ألن الواقع أن هنا

مالئمة للمواسير الخارجة من محطة اإلنتاج و الحاملة للمياه إلى مناطق التوزيع، بمعنى آخر أن سعة 
المواسير غير آافية لنقل إنتاج المحطة بسرعات مناسبة ال تتسبب في انهيار ضغط المياه، مما يتسبب في 

من حيث حجم اإلنتاج أو ( يضيع معه آل أثر للتوسع في المحطة  (Head Loss)خسارة ضخمة للضغط 
الذي تضيع معه آل استثمارات   Bottle Neck، و حينها تمثل هذه المواسير عنق الزجاجة)الضغط 

  .المشروعات التي لم تدرس دراسة هيدروليكية صحيحة، و هو ما يقع فعًال آثيرًا

ن التمويل المتاح ربما يكو ،آما أن توفير مياه الشرب لمناطق الخدمة يمكن أن يتم ببدائل مختلفة
آما أن التمويل الذي يمكن تدبيره قد يستغرق عددًا من السنوات ال  ،للمشروعات غير آاف لتنفيذ بعضها
وهكذا يمكن أن يكون التحليل الهيدروليكي أداة فعالة لحل هذه  ،يتناسب مع التصميم المبدئي للمشروع

  .احالمشاآل من خالل توفير حلول متعددة تناسب التمويل المت

  

    



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٧٢ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  :النظريات الهيدروليكية للشبكات  ٢-٣-٣

بل وتشمل القطع الخاصة و الوصالت و   ال يتم التعامل مع الشبكات على أنها مجموعة من المواسير فقط
  .الخزانات األرضية والعالية و المحابس و الطلمبات بأنواعها

 مكونات شبكات المياه: 
  

  .إلى أخرى  (Node)من  هي تعمل على نقل الماء: (Pipes)المواسير  .١
هي أماآن محددة في الشبكة يتم عندها تالقي خطين أو أآثر نتيجة : (Junction Nodes)نقاط االتصال  .٢

الحتياجات رئيسية مثل منطقة صناعية آبيرة أو تجمع سكني أو حنفيات حريق أو نقاط احتياج تحقيق 
  .ضغوط معينة عندها

م التعامل معها على أنها نقاط بدء للنظام الهيدروليكي  يت:  (Reservoirs and Tanks) الخزانات .٣
Reservoirs ضغوط و آميات(، أو نقاط موازنة الحتياجات الشبكة من الماء( Tanks  وهى تحدد ،

  .آثير من ظروف تشغيل الشبكة
تمثل آنقطة تعمل على إيقاف أو التحكم في التصرفات أو تقليل الضغوط  و تسبب : (Pumps)الطلمبات  .٤

  .واقد في الطاقة داخل الشبكةف
معدات ميكانيكية تعمل على إيقاف أو التحكم في التصرفات أو تقليل الضغوط  :(Valves) المحابس .٥

 .بالشبكة و تسبب فقد في الطاقة داخل الشبكة
  

  مواسير الميـاه فيتحديد ضغط التشغيل الالزم: 

  :ضغط التشغيل الالزم من مجموع القيم التالية حسابيتم 

  . و المنطقة المطلوب توصيل المياه إليها) أو رفعها(ق المنسوب بين محطة إنتاج المياه فر .١

 .فاقد الضغط نتيجة احتكاك الماء مع جسم الماسورة علي طول الخط .٢

 .فاقد الضغط نتيجة األفرع الثانوية علي الخط الرئيسي .٣

 .طع المخصوصة الموجودة بمسار الخطفاقد الضغط نتيجة الق .٤

 .نتيجة المحابس والصمامات بمسار الخط فاقد الضغط .٥

 .عند نهاية الخطقيمة ضغط المياه المطلوب إتاحته  .٦

  
 

 

 



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٧٣    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

 التصميم الهيدروليكي لخطوط التغذية بالمياه:  

  .الفواقد وأنواعها –الضغوط  –قطر المواسير  –السرعة  –وهو دراسة العالقة بين التصرف 

  

   :م إلية البرامج االلكترونيةباستخدا خطوات تحليل وتصميم الشبكات   ٣-٣-٣

لشبكات التغذية بمياه الشرب باستخدام البرامج اإللكترونية هو  الهيدروليكيأول و أهم إجراءات التحليل 
تعتمد على المعادالت الخطية وطريقة  التيتلك البرامج، و فيتحليل بيانات الشبكة وذلك قبل إدخالها 

على قيم التصرفات والسرعات بكل ماسورة خاصــة  للحصول) Try and Error(التجربة والخطأ 
يصعب حلها بطرق  التصميم التقليدية ولذلك سنتناول إجراءات  والتيبشبكات المياه المعقدة بدقة عالية  

  :يليتحليل وإدخال تلك البيانات آما 

 خطوات تحليل الشبكات.  

  اآلليالمحاآاة اإللكترونية وإدخال بيانات للشبكات على الحاسب )Hydraulic Modeling(.  

   :خطوات تحليل الشبكات

 .يتم تخطيط شبكات التغذية بحيث تخدم جميع المناطق داخل حدود الدراسة .١
 .يتم تحديد المساحات المخدومة لخطوط شبكات المياه .٢
 .له  Nodeلكل خط وتحميله على أقرب يومييتم حساب أقصى استهالك  .٣
 . Nodeيتم تقدير التصرف المطلوب من آل وبالتاليت يتم عمل الخطوات السابقة لجميع المسطحا .٤
 .لكل منطقة  يومييتم إدخال أقصى استهالك  .٥
 .يتم إعطاء منحنى التصرف .٦
 .وارتفاعهايتم فرض األبعاد المائية للخزانات العالية  .٧
 .يتم إدخال البيانات الخاصة بالطلمبات من تصرفات وروافع .٨
 .امج المستخدمطبقا للبرن الهيدروليكييتم عمل التحليل  .٩
الالزم  متر ، وهو الضغط ٢٥حدود  فييكون    Node أيعند  متبقييتم التحقق من أن أقل ضغط  .١٠

 .لوصول المياه لألدوار العليا وعمل حنفيات الحريق 
يقل بها االستهالك والتفريغ  التييتم التحقق من قدرة الخزانات العالية على الملئ خالل الساعات  .١١
  .ناء النهار ساعات الذروة أث في

  

  

 



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٧٤ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

    (Hydraulic Modeling)اآلليالمحاآاة اإللكترونية و إدخال بيانات للشبكات على الحاسب 

  :إدخال البيانات .١

مثل  اآللييجب تحضيرها ومراجعتها قبل إدخالها على برامج الحاسب  التيهناك العديد من البيانات 
لتحديد عدد  الشبكيأو  الدائريأو  جريالشنوع تخطيط شبكة توزيع المياه  سواء آانت من النوع 

  سواء آانت نقط استهالك  (Junction)وآذلك عدد ونوع نقط االتصال  N (No. of Pipes)المواسير 
(Consumptions)  لمنطقة ما أو مجموعة بلوآات سكنية أو مساحة سكنية(Area) أو تمثل نقطة ،

 Consumption)ه خالل فترة الليل فيعتبر حينئذ يتم ملئ الذي العاليوآذلك الخزان  (Feeding)تغذية 

Point)  ويدفع بذلك المخزون خالل ساعات الذروة فيكون(Feeding Point)،  وبيانات محطات ضخ
المياه من مناسيب وروافع وفترات للتشغيل والصيانة، وآذلك محابس القفل وتقليل الضغط والغسيل 

  .لتحديد مكونات الشبكات بكل دقة المختلفة حداثياتواإلوصمامات الهواء مع بيان مناسيب األرض 

    استعراض النتائج .٢

  بعد إدخال جميع البيانات آما سبق ذآره وحفظ الملف يتم عمل(Run)   للبرنامج  
  النتائج آالتالي استعراضتمهيدا لمراجعة البيانات وتقييمها يتم بعد ذلك: 

  )Pipes( :بيانات المواسير استعراض

  :لعلى سبيل المثا

 .سريان المياه  اتجاه -
 .التصرف المار بالماسورة  -
 .السرعة داخل الماسورة  -
 .الماسورة  فيالفواقد  -

 
  ) Junctions - Nodes(: االتصالبيانات نقاط  استعراض

  :البيانات التالية استعراضيتم 

 الهيدروليكي االنحدار (H G L)  ٠ 
  متر ٢٥حدود  فية له تكون ويتم التحقق من أقل قيم: عند النقطة  المتبقيالضغط. 

  
  تقييم النتائج   .٣

 :يتم تقييم نتائج الشبكات على أساس أحد المتغيرات التالية 

 السرعات داخل المواسير ) (velocity٠  
 ٠ مقدار الفواقد الهيدروليكية خالل آل ماسورة 
  أتزانمقدار ضغط المياه عند آل نقطة (Pressure). 
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٧٥    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

  تعديل البيانات  .٤

وتحديد أوجه القصور نقوم بفتح نوافذ البيانات مرة أخرى وتعديل ما يلزم منها للحصول على  بعد التقييم
  .المصريطبقا للكود  ينبغيالنتائج آما 

 (Final Output Data)عرض النتائج النهائية   .٥

اء للبرنامج ووجدت جميع النتائج متوافقة مع ما ج (Run)بعد تعديل جميع البيانات الالزمة وعمل تجربة 
 .للنتائج والخروج من البرنامج النهائييتم العرض  المصريبالكود 

  

  (WaterCAD)أستخدام برنامج الـ    ٤-٣-٣

 بالمياهلتحليل وتصميم شبكات التغذية  WaterCADبرنامج الـ  استخدامشرح عام لكيفية  إليونعرض هنا  
مثل األقطار واألطوال ومواد خطوط  (Analysis Input Data)وتشمل إدخال بيانات شبكات التغذية بالمياه 

ومقارنة  قيم التصرفات والسرعات ومقدار  (Output Data)المواسير ثم استعراض نتائج المخرجات 
تشمل  التيالفواقد  بكل ماسورة مع تحديد مناطق االختناقات وآذلك أعمال تصميم شبكات الميــاه الجديدة 

التقديرية طبقا لقيم االستهالآات المتوقعة لكل منطقة حتى سنة الهدف  تحديد أقطار ومواد المواسير والتكلفة
  :األتيالبرنامج  استخدامويشمل 

 تشــغيل البرنــامج. 
  خطــوات إدخــال البيانات(Input Data) 
  إجراء التحليل الهيدروليكي 
  استعراض وتقييم  النتائج األولية(First Output Data)  
 إعادة التحليل الهيدروليكي خطوات تعديل البيانات و 
  استعراض وتقييم  النتائج النهائية(Final output Data) 

 
هو أحد برامج تصميم شبكات التغذية بالمياه المتخصصة والمتميزة نظرا  (WaterCAD)ويعتبر برنامج  

جال وهو برنامج هام لكل مهندس تصميم للمشاريع في م (Windows)لتشغيل البرنامج باستخدام نظام 
التصميم  واختبارشبكات المياه وهو قادر على اختصار الكثير من الوقت في عملية تدقيق عناصر الشبكة 

آما أنه يعطينا تقارير هامة عن عناصر الشبكة وعملية التعديل على التصميم ومن األمور التي يسهل 
تأثيره على باقي العناصر بشكل  التعامل معها بواسطة هذا البرنامج أنه يمكننا التعديل في عنصر ما ورؤية

  .  بسيط وسريع

  :ويتميز البرنامج بالتالي

  أحد برامج تصميم شبكات التغذية بالمياه باستخدام نظام(Windows). 
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٧٦ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

 إلضافة  إمكانية الرسم والتصميم في نفس الوقت حيث أن البرنامج ُمزود بأدوات لرسم الشبكة أو
 باالستعانةم والتعديل عليه ضمن البرنامج،  أو نقوم بالتصميم التصمي استيرادعناصر عليها حيث يمكننا 

  . بأدوات الرسم المتوفرة في البرنامج
  وتبادل الرسومات والبيانات والنتائج بينها مثل برامج  خرىألا اآلليإمكانية التعامل مع برامج الحاسب

AutoCAD- GIS) (  خرىألاإلي جانب برامج التحليل الهيدروليكي. 
  التعامل مع برامج إدخال البيانات المتخصصة مثل برامج سهولةExcel – Access.  
  وتقييم النتائج واستعراضالمرونة وإمكانيات العالية والمتميزة وآذلك سهولة إدخال البيانات. 
  سهولة إجراء التعديالت للمدخالت وإعادة التحليل الهيدروليكي لها حيث يمكن التعديل في عنصر ما

 .ه على باقي العناصر بشكل بسيط وسريعورؤية تأثير
  التصميم واختباراختصار الكثير من الوقت في عملية تدقيق عناصر الشبكة. 
 النتائج وإخراج التقارير لجميع عناصر الشبكة استعراضالعالية في طرق  اإلمكانية. 
  أآبر من  تدفقاتر التصميم لحالة تختلف عن الحالة التصميمية، آالتحقق من حالة مرو اختبارإمكانية

التصميمية ورؤية التأثيرات على عناصر الشبكة من خالل التغيرات الحاصلة في السرعات  التدفقات
  .  والضغوط

  

   Input dataالمدخالت  

بإدخال تلك البيانات على  اآلنتم ذآرها سابقا لشبكات توزيع المياه سنقوم  التيبعد القيام بمراجعة البيانات 
الفصول التالية ، ولتنظيم تلك المنظومة  فيسيتم شرحهم  الذي اآلليباستخدام الحاسب برامج التصميم 

  :يليسنقوم بتحليل تلك البيانات  آما 

  Junctions (Nodes)نقاط االتصال  .١
  يلييتم إعداد بيانات نقاط االتصال آما:  
 ).  ……… ، ٢-J ، ١-J( الرقم المسلسل  -
 .منسوب سطح األرض  -
 .األحداثيات  -
 باقي، واستنتاج  يوميوقد تم استخدام أقصى تصرف : رف المطلوب عند النقطة ونوعه التص -

 .ساعة ، ويشمل أقصى تصرف ساعة وأدنى تصرف خالل اليوم  ٢٤التصرفات منه على مدار 
   Pipesالمواسير  .٢

  يلييتم إعداد بيانات المواسير آما :  
 ). .… ، ٢-P ، ١-P( الرقم المسلسل  -
 .نوع الماسورة  -
 .ر الماسورة قط -
 .( C )هازن ويليامز  احتكاكمعامل  -
 .طول الماســورة  -
  Pumpsالطلمبات  .٣
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  يلييتم إعداد بيانات الطلمبات آما:  

 . ٢-PMP، ١-PMPالرقم المسلسل -
 .األحداثيات -
 .منسوب محور الطلمبة -
 .المناظر لها على منحنى الطلمبة الهيدروليكينوع الطلمبة وقيم التصرف والرافع  -
   Reservoirبالمحطة  األرضيالخزان  .٤

  يلييتم إعداد بيانات الخزانات األرضية آما:  
 ) ٢-R،١-R (الرقم المسلسل  -
 .منسوب سطح المياه بالخزان -
 .األحداثيات -
 Elevated Tankالعالية على الشبكة  الخزانات .٥

  يلييتم إعداد بيانات الخزانات العالية آما:  
  ٢-T ، ١-T)الرقم المسلسل  -
 .ذا آان مستديرقطر الخزان إ -
 .أقصى وأدنى منسوب للمياه بالخزان -
 (Inactive Volume).حجم المياه غير الفعال بالخزان  -
 .منسوب قاع الخزان -
   Valves (PSV)الصمامات  .٦

  يلييتم إعداد بيانات المحابس آما:  
 .الرقم المسلسل -
 .قطر الصمام  -
 .قيمة الفواقد الثانوية -
  .المنسوب -

  
   Hydraulic Pattern Analysis يكيالهيدرولأسلوب التحليل 

  :يتم تحديد نموذج التحليل من أحد الطرق التالية

التصرف عند نقطة االتصال ثابت وآذلك  اعتبار، وفيها يتم  Steady State Analysisالحالة الثابتة  .١
 .الخ... مناسيب الخزانات على الشبكة 

  
يتم اعتبار التصرف عند نقطة االتصال متغير  ، وفيها  Extended Period Analysisالحالة المتغيرة  .٢

،  يوميلمنحنى التصرف ألقصى تصرف  نموذجي استنتاجيجب  وبالتاليبالنسبة لساعات النهار، 
 وإدخاله للبرنامج ، وذلك إلمكانية إجراء تصميم الشبكة على أساس أقصى استهالك على مدار اليوم 

، وأدنى تصرف )يوميأقصى استهالك (ل اليوم ، والتصرف المتوسط خال) أقصى استهالك ساعة( .٣
آما . خالل نفس اليوم، وآذلك لدراسة الخزانات على الشبكة وتحديد ارتفاعها ومناسيب سطح المياه بها

 .أو خالفه....  الصناعييمكن أيضا إدخال بيانات منحنى يعبر عن الحريق ، أو االستهالك 
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٧٨ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

 Output dataالنتائج  

باستخدام أحد برامج  أوتوماتيكيا الهيدروليكيوإجراء عملية التحليل  اآلليعلى الحاسب بعد إدخال البيانات 
  :يليتصميم الشبكات ، وعند إظهار النتائج حسب طبيعة آل برنامج تظهر بيانات تلك المخرجات آما 

  Junctionsنقاط االتصال  .١
 نقاط االتصالالبيانات التالية ل يهمنا:  
  Hydraulic grade الهيدروليكي االنحدار -
 .متر  ٢٥ويتم التحقق من أقل قيمة له تكون فى حدود : عند النقطة  المتبقيالضغط  -

  Pipesالمواسير  .٢
 لمواسيرالبيانات التالية ل يهمنا:  
 .سريان المياه  اتجاه -
 .التصرف المار بالماسورة  -
 .السرعة داخل الماسورة  -
 .الماسورة  فيالفواقد  -
   Pumpsالطلمبات  .٣

 لطلمباتنات التالية لالبيا يهمنا:  
 )ألن التصرف متغير   extended period analysisالحالة المتغيرة  في( تصرف الطلمبة  -
 .للطلمبة  الحاليالرافع  -
   Reservoirبالمحطة  رضيألاالخزان  .٤

 األرضيخزان لالبيانات التالية ل يهمنا:  
 .التصرف الخارج من الخزان  -
  : الخزانات العالية على الشبكة .٥

 عاليةخزان اللالبيانات التالية ل ايهمن:  
  الهيدروليكي االنحدار -
 .التصرف الداخل للخزان أو الخارج منه  -
أثناء ساعات الذروة والملئ فيما  ويتم التحقق من أن الخزان يقوم بالتفريغ الخزان امتالءنسبة  -

  .دون ذلك
  .أثناء ساعات الذروة والملئ فيما دون ذلك -
 .لخزانداخل ا الحاليحجم المياه  -
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  الصمامات  .٦
 البيانات التالية للصمامات يهمنا: 
 .الصمام فيسريان المياه  اتجاه -
 .التصرف المار بالصمام -
 .سرعة المياه -
 .الفواقد داخل الصمام -
 .الضغط قبل وبعد الصمام -

 

  حالة استخدام الحالة الثابتة  فيويالحظ أنهSteady State Analysis   تعطى هذه النتائج على ،
  .البداية فيتم إدخاله  الذيتصرف أساس ال

 فى حالة استخدام الحالة المتغيرة وExtended Period Analysis   فإن هذه النتائج تعطى لكل ،
  .ساعة ٢٤ عناصر الشبكة على مدار
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٨٠ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

 

 

 

 

  
  مشروعات اإلحالل والتجديد لتحديد أولوية تطبيقيةدراسة    ٣-٤

  هاجبسو – يلمحطـات مياه الشـرب و الصـرف الصح
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  األصـــول المطلــوب بيــــان لتحديــــد أولوية

  لهــا عمل إحالل و تجديد

  بمحطـــــــة ميــاه سوهــــــــاج غرب

 )إنجليزى و تشيكى: أولوية على مستوى المحطة آلها( 

درجة مخاطرة   األصل المطلوب عمل إحالل و تجديد له  نوعها  اسم المحطة  م
  األصل

١  

 محطة مياه سوهاج
  غرب

  ٨٢.٦٦  مهمات الشبة  التشيكي

  ٨٢.٦٦  مهمات الشبة  االنجليزي  ٢

  ٨٢.٦٦  مهمات الكلور  االنجليزي  ٣

  ٨٢.٣  المرشحات  االنجليزي  ٤

  ٧٨.٧٤  المروقات  االنجليزي  ٥

  ٧٣.٢٥٣٦  المأخذ  االنجليزي  ٦

  ٧٣.٠٨  المرشحات  التشيكي  ٧

  ٦٦.٦٧٤  أحواض الترويب  و الترسيب  التشيكي  ٨

  ٦٣.٣٤٤  بئر التوزيع  التشيكي  ٩

  ٦٣.٣٢٥  طلمبات المياه المرشحة  االنجليزي ١٠

  ٦١.٢٤٨  مهمات الكلور  التشيكي ١١

  ٥٩.٦  طلمبات المياه المرشحة  التشيكي ١٢

  ٥٣.٧٤  المأخذ  التشيكي ١٣

  ٥١.٣٧  طلمبات المياه العكرة  االنجليزي ١٤

  ٤٤.٧٣  طلمبات المياه العكرة  التشيكي ١٥
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٨٢ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

 "االنجليزي فقط" محطة سوهــاج غرب : وال أ

  تصنيف المخاطرة  درجة مخاطرة األصل  األصل المطلوب عمل إحالل و تجديد له  م

  خطيرة جدا  ٨٢.٦٦  مهمات الكلور  ١

  خطيرة جدا  ٨٢.٦٦  مهمات الشبة  ٢

  خطيرة جدا  ٨٢.٣  )الفالتر ( المرشحات   ٣

  عالية  ٧٨.٧٤  المروقات  ٤

  ليةعا  ٧٣.٢٥٣٦  المأخذ  ٥

  عالية  ٦٣.٣٢٥  طلمبات المياه المرشحة  ٦

  متوسطة  ٥١.٣٧  طلمبات المياه العكرة  ٧
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  "المحطة االنجليزي"محطة سوهــاج غرب 

  المأخــــــــــــذ: أوال

 ) ١( يتم تحديد األهميـــــة للمأخذ  طبقا للجدول ملحق رقم  - * 

حاصل ضرب 
 النقاط* الوزن 

 )المعيـــار( مستوى تأثير األصل على الخدمة زنالو النقاط المقدرة

 التأثير على الصحة العامة وسالمة العاملين ٠.١٢ ٧ ٠.٨٤

 التطابق مع االآواد والمواصفات القياسية ٠.٠٨ ١٠ ٠.٨

 التأثير المالي من تكاليف زيادة أو فقد جزء من الدخل ٠.١٥ ١٠ ١.٥

 وسمعة الشرآة التأثير االجتماعي واالقتصادي ٠.٢٥ ٧ ١.٧٥

  تأثير مواصفات األصل على مستوى أداء الخدمة  ٠.٤  ١٠ ٤

  درجـــــــة األهميــــة لألصـــــــل  ٨.٨٩

 ) ٢( يتم تحديد االحتماليـــة  للمأخذ  طبقا للجدول ملحق رقم   - * 

حاصل ضرب 
 النقاط* الوزن 

 )ارالمعيـــ( عناصر تقييم احتمال األعطال الوزن النقاط المقدرة

 تقييم الحالة لألصل ٠.٣٨ ٨ ٣.٠٤

 فاعلية إجراءات التشغيل والصيانة الروتينية ٠.٠٥ ٥ ٠.٢٥

 قدرة األداء الوظيفي والسعة اإلنتاجية لألصل ٠.٢٢ ١٠ ٢.٢

 معدل تكرار األعطال واستمرارية األصل ٠.١٥ ٥ ٠.٧٥

  عمر األصل وتكاليف اإلصالح والصيانة للحفاظ عليه  ٠.٢  ١٠ ٢

  درجـــــــة االحتمالية لألصـــــــل  ٨.٢٤

 

                          ٧٣.٢٥٣٦=   ٨.٢٤×  ٨.٨٩=  احتمال األعطال × درجة األهمية = درجة المخاطرة للمأخذ 



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٨٤ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  أي مخاطر عالية) ١(تصنف درجة المخاطرة للمأخذ طبقا للجدول رقم 

  ةعنبر طلمبات المياه العكر: ثانيـــا 

  ) ١(يتم تحديد األهمية لطلمبات المياه العكرة طبقا للجدول ملحق رقم  - *

حاصل ضرب الوزن 
 النقاط* 

 الوزن النقاط المقدرة
  مستوى تأثير األصل على الخدمة

 )المعيـــار ( 

 التأثير على الصحة العامة وسالمة العاملين ٠.١٢ ٧ ٠.٨٤

 القياسية التطابق مع االآواد والمواصفات ٠.٠٨ ٤ ٠.٣٢

 التأثير المالي من تكاليف زيادة أو فقد جزء من الدخل ٠.١٥ ٤ ٠.٦

 التأثير االجتماعي واالقتصادي وسمعة الشرآة ٠.٢٥ ٤ ١

  تأثير مواصفات األصل على مستوى أداء الخدمة  ٠.٤  ٧ ٢.٨

  درجـــــــة األهميــــة لألصـــــــل  ٥.٥٦

 ) ٢(طبقا للجدول ملحق رقم   بات المياه العكرةلطلميتم تحديد االحتماليـــة    - * 

حاصل ضرب الوزن 
 النقاط* 

 الوزن النقاط المقدرة
  عناصر تقييم احتمال األعطال

 )المعيـــار ( 

 تقييم الحالة لألصل ٠.٣٨ ٨ ٣.٠٤

 فاعلية إجراءات التشغيل والصيانة الروتينية ٠.٠٥ ١٠ ٠.٥

 عة اإلنتاجية لألصلقدرة األداء الوظيفي والس ٠.٢٢ ١٠ ٢.٢

 معدل تكرار األعطال واستمرارية األصل ٠.١٥ ١٠ ١.٥

  عمر األصل وتكاليف اإلصالح والصيانة للحفاظ عليه  ٠.٢  ١٠ ٢

  درجـــــــة االحتمالية لألصـــــــل  ٩.٢٤



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٨٥    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

 

                                  احتمال األعطال                   × درجة األهمية = درجة المخاطرة لطلمبات المياه العكرة  
  =٥١.٣٧=   ٩.٢٤×  ٥.٥٦                              

 أي مخاطر متوسطة)  ١( تصنف درجة المخاطرة لطلمبات المياه العكرة  طبقا للجدول رقم 

  مهمــات الشبـــة: ثالثــا

  )    ١( للجدول ملحق رقم يتم تحديد األهمية لمهمــــات الشبـــــة طبقا  - * 

حاصل ضرب 
 النقاط* الوزن 

 الوزن النقاط المقدرة
  مستوى تأثير األصل على الخدمة

 )المعيـــار ( 

 التأثير على الصحة العامة وسالمة العاملين ٠.١٢ ١٠ ١.٢

 التطابق مع االآواد والمواصفات القياسية ٠.٠٨ ١٠ ٠.٨

 ف زيادة أو فقد جزء من الدخلالتأثير المالي من تكالي ٠.١٥ ٧ ١.٠٥

 التأثير االجتماعي واالقتصادي وسمعة الشرآة ٠.٢٥ ١٠ ٢.٥

  تأثير مواصفات األصل على مستوى أداء الخدمة  ٠.٤  ٧ ٢.٨

  درجـــــــة األهميــــة لألصـــــــل  ٨.٣٥

  )  ٢( طبقا للجدول ملحق رقم لمهمــــات الشبـــــة يتم تحديد االحتماليـــة    - * 

حاصل ضرب 
 النقاط* الوزن 

 الوزن النقاط المقدرة
  عناصر تقييم احتمال األعطال

 )المعيـــار ( 

 تقييم الحالة لألصل ٠.٣٨ ١٠ ٣.٨

 فاعلية إجراءات التشغيل والصيانة الروتينية ٠.٠٥ ٨ ٠.٤

 قدرة األداء الوظيفي والسعة اإلنتاجية لألصل ٠.٢٢ ١٠ ٢.٢



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٨٦ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

 األعطال واستمرارية األصل معدل تكرار ٠.١٥ ١٠ ١.٥

  عمر األصل وتكاليف اإلصالح والصيانة للحفاظ عليه  ٠.٢  ١٠ ٢

  درجـــــــة االحتمالية لألصـــــــل  ٩.٩

  احتمال األعطال × درجة األهمية = درجة المخاطرة لمهمـــات الشبة   

                                                           =٨٢.٦٦=   ٩.٩ × ٨.٣٥                            

  أي مخاطر خطيرة جدا) ١(تصنف درجة المخاطرة لمهمـــــات الشبة طبقا للجدول رقم 

  مهمــات الكلـــور: رابعــــا 

  )   ١(يتم تحديد األهمية لمهمــــات الكلـــور طبقا للجدول ملحق رقم  - * 

حاصل ضرب 
 النقاط* الوزن 

 الوزن النقاط المقدرة
  مستوى تأثير األصل على الخدمة

 )المعيـــار ( 

 التأثير على الصحة العامة وسالمة العاملين ٠.١٢ ١٠ ١.٢

 التطابق مع االآواد والمواصفات القياسية ٠.٠٨ ١٠ ٠.٨

 التأثير المالي من تكاليف زيادة أو فقد جزء من الدخل ٠.١٥ ٧ ١.٠٥

 تصادي وسمعة الشرآةالتأثير االجتماعي واالق ٠.٢٥ ١٠ ٢.٥

  تأثير مواصفات األصل على مستوى أداء الخدمة  ٠.٤  ٧ ٢.٨

  درجـــــــة األهميــــة لألصـــــــل  ٨,٣٥

 

 ) ٢(طبقا للجدول ملحق رقم  لمهمــــات الكلــــوريتم تحديد االحتماليـــة    - * 

 

 



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٨٧    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

حاصل ضرب الوزن 
 الوزن المقدرة النقاط النقاط* 

  تمال األعطالعناصر تقييم اح

 )المعيـــار ( 

 تقييم الحالة لألصل ٠.٣٨ ١٠ ٣.٨

 فاعلية إجراءات التشغيل والصيانة الروتينية ٠.٠٥ ٨ ٠.٤

 قدرة األداء الوظيفي والسعة اإلنتاجية لألصل ٠.٢٢ ١٠ ٢.٢

 معدل تكرار األعطال واستمرارية األصل ٠.١٥ ١٠ ١.٥

  الصيانة للحفاظ عليهعمر األصل وتكاليف اإلصالح و  ٠.٢  ١٠ ٢

  درجـــــــة االحتمالية لألصـــــــل  ٩,٩

 

  احتمال األعطال × درجة األهمية = درجة المخاطرة لمهمـــات الكلـــور   

                                                               =٨٢.٦٦=   ٩.٩×  ٨.٣٥                           

  أي مخاطر خطيرة جدا) ١(طرة لمهمـــــات الكلـــور طبقا للجدول رقم تصنف درجة المخا

  المروقــــات: خامســــا 

     )١(يتم تحديد األهمية للمروقـــات طبقا للجدول ملحق رقم  - * 

حاصل ضرب 
 الوزن النقاط المقدرة النقاط* الوزن 

  مستوى تأثير األصل على الخدمة

 )المعيـــار ( 

 تأثير على الصحة العامة وسالمة العاملينال ٠.١٢ ١٠ ١.٢

 التطابق مع االآواد والمواصفات القياسية ٠.٠٨ ٧ ٠.٥٦

 التأثير المالي من تكاليف زيادة أو فقد جزء من الدخل ٠.١٥ ١٠ ١.٥



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٨٨ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

 التأثير االجتماعي واالقتصادي وسمعة الشرآة ٠.٢٥ ٧ ١.٧٥

  لخدمةتأثير مواصفات األصل على مستوى أداء ا  ٠.٤  ١٠ ٤

  درجـــــــة األهميــــة لألصـــــــل  ٩.٠١

 

 ) ٢(طبقا للجدول ملحق رقم للمروقـــات يتم تحديد االحتماليـــة    - * 

حاصل ضرب 
 الوزن المقدرة النقاط النقاط* الوزن 

  عناصر تقييم احتمال األعطال

 )المعيـــار ( 

 تقييم الحالة لألصل ٠.٣٨ ٨ ٣.٠٤

 إجراءات التشغيل والصيانة الروتينية فاعلية ٠.٠٥ ٨ ٠.٤

 قدرة األداء الوظيفي والسعة اإلنتاجية لألصل ٠.٢٢ ١٠ ٢.٢

 معدل تكرار األعطال واستمرارية األصل ٠.١٥ ١٠ ١.٥

  عمر األصل وتكاليف اإلصالح والصيانة للحفاظ عليه  ٠.٢  ٨ ١.٦

  درجـــــــة االحتمالية لألصـــــــل  ٨.٧٤

 

  احتمال األعطال × درجة األهمية = للمروقــات    درجة المخاطرة

                                                   =٧٨.٧٤=   ٨.٧٤×  ٩.٠١                            

  أي مخاطر عالية)  ١( تصنف درجة المخاطرة للمروقــــات طبقا للجدول رقم 

 

 

 

 



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٨٩    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

  )الفالتر( المرشحـــات: سادســا 

  )   ١(مرشحــات طبقا للجدول ملحق رقم تم تحديد األهمية للي - * 

حاصل ضرب 
 )المعيـــار( مستوى تأثير األصل على الخدمة الوزن المقدرة النقاط النقاط* الوزن 

 التأثير على الصحة العامة وسالمة العاملين ٠.١٢ ١٠ ١.٢

 التطابق مع االآواد والمواصفات القياسية ٠.٠٨ ٧ ٠.٥٦

 التأثير المالي من تكاليف زيادة أو فقد جزء من الدخل ٠.١٥ ٧ ١.٠٥

 التأثير االجتماعي واالقتصادي وسمعة الشرآة ٠.٢٥ ١٠ ٢.٥

  تأثير مواصفات األصل على مستوى أداء الخدمة  ٠.٤  ١٠ ٤

  درجـــــــة األهميــــة لألصـــــــل  ٩.٣١

  

 ) ٢(للجدول ملحق رقم طبقا للمرشحـــات يتم تحديد االحتماليـــة    - * 

حاصل ضرب 
* الوزن 
 النقاط

 )المعيـــار( عناصر تقييم احتمال األعطال الوزن المقدرة النقاط

 تقييم الحالة لألصل ٠.٣٨ ٨ ٣.٠٤

 فاعلية إجراءات التشغيل والصيانة الروتينية ٠.٠٥ ٨ ٠.٤

 قدرة األداء الوظيفي والسعة اإلنتاجية لألصل ٠.٢٢ ١٠ ٢.٢

 معدل تكرار األعطال واستمرارية األصل ٠.١٥ ٨ ١.٢

  عمر األصل وتكاليف اإلصالح والصيانة للحفاظ عليه  ٠.٢  ١٠ ٢

  درجـــــــة االحتمالية لألصـــــــل  ٨.٨٤



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٩٠ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  احتمال األعطال × درجة األهمية = درجة المخاطرة للمرشحــــات   

                                                     =  ٨٢.٣=   ٨.٨٤×  ٩.٣١                            

  أي مخاطر خطيرة جدا) ١(طرة للمرشحات طبقا للجدول رقم تصنف درجة المخا

  طلمبـات المياه المرشحة: سابعـــا 

  )   ١(المرشحة طبقا للجدول ملحق رقم  يتم تحديد األهمية لطلمبات المياه - * 

حاصل ضرب 
 )المعيـــار( مستوى تأثير األصل على الخدمة الوزن قدرةالم النقاط النقاط* الوزن 

 التأثير على الصحة العامة وسالمة العاملين ٠.١٢ ٧ ٠.٨٤

 التطابق مع االآواد والمواصفات القياسية ٠.٠٨ ٧ ٠.٥٦

 التأثير المالي من تكاليف زيادة أو فقد جزء من الدخل ٠.١٥ ١٠ ١.٥

 القتصادي وسمعة الشرآةالتأثير االجتماعي وا ٠.٢٥ ٧ ١.٧٥

  تأثير مواصفات األصل على مستوى أداء الخدمة  ٠.٤  ٧ ٢.٨

  درجـــــــة األهميــــة لألصـــــــل  ٧.٤٥

 ) ٢(طبقا للجدول ملحق رقم لطلمبات المياه المرشحة يتم تحديد االحتماليـــة    - * 

حاصل ضرب 
 )المعيـــار( حتمال األعطالعناصر تقييم ا الوزن المقدرة النقاط النقاط* الوزن 

 تقييم الحالة لألصل ٠.٣٨ ٨ ٣.٠٤

 فاعلية إجراءات التشغيل والصيانة الروتينية ٠.٠٥ ١٠ ٠.٥

 قدرة األداء الوظيفي والسعة اإلنتاجية لألصل ٠.٢٢ ٨ ١.٧٦

 معدل تكرار األعطال واستمرارية األصل ٠.١٥ ٨ ١.٢

  لصيانة للحفاظ عليهعمر األصل وتكاليف اإلصالح وا  ٠.٢  ١٠ ٢

  درجـــــــة االحتمالية لألصـــــــل  ٨.٥

 



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٩١    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

  احتمال األعطال × درجة األهمية = المخاطرة لطلمبات المياه المرشحة   درجة 

                                                                           =٦٣.٣٢٥=   ٨.٥×  ٧.٤٥                            

  أي مخاطر عالية)  ١( تصنف درجة المخاطرة لطلمبات المياه المرشحة طبقا للجدول رقم 

 "التشيكي فقط"محطة سوهــاج غرب : ثانيا 

  تصنيف المخاطرة  درجة مخاطرة األصل  األصل المطلوب عمل إحالل و تجديد له  م

  خطيرة جدا  ٨٢.٦٦  مهمات الشبة  ١

  عالية  ٧٣.٠٨  )الفالتر ( المرشحات   ٢

  عالية  ٦٦.٦٧٤  أحواض الترويب و الترسيب  ٣

  عالية  ٦٣.٣٤٤  بئر التوزيع  ٤

  عالية  ٦١.٢٤٨  مهمات الكلور  ٥

  متوسطة  ٥٩.٦  طلمبات المياه المرشحة  ٦

  متوسطة  ٥٣.٧٤  المأخذ  ٧

  متوسطة  ٤٤.٧٣  طلمبات المياه العكرة  ٨

  
    



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٩٢ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  المأخــــــــــــذ: أوال 

 )١(ذ  طبقا للجدول ملحق رقم يتم تحديد األهميـــــة للمأخ - * 

حاصل ضرب 
 )المعيـــار( مستوى تأثير األصل على الخدمة الوزن المقدرة النقاط النقاط* الوزن 

 التأثير على الصحة العامة وسالمة العاملين ٠.١٢ ١٠ ١.٢

 التطابق مع االآواد والمواصفات القياسية ٠.٠٨ ١٠ ٠.٨

 يف زيادة أو فقد جزء من الدخلالتأثير المالي من تكال ٠.١٥ ١٠ ١.٥

 التأثير االجتماعي واالقتصادي وسمعة الشرآة ٠.٢٥ ٧ ١.٧٥

  تأثير مواصفات األصل على مستوى أداء الخدمة  ٠.٤  ١٠ ٤

  درجـــــــة األهميــــة لألصـــــــل  ٩.٢٥

 )٢(يتم تحديد االحتماليـــة  للمأخذ  طبقا للجدول ملحق رقم   - * 

حاصل ضرب 
 )المعيـــار( عناصر تقييم احتمال األعطال الوزن المقدرة النقاط النقاط* ن الوز

 تقييم الحالة لألصل ٠.٣٨ ٥ ١.٩

 فاعلية إجراءات التشغيل والصيانة الروتينية ٠.٠٥ ٨ ٠.٤

 قدرة األداء الوظيفي والسعة اإلنتاجية لألصل ٠.٢٢ ٨ ١.٧٦

 األصلمعدل تكرار األعطال واستمرارية  ٠.١٥ ٥ ٠.٧٥

  عمر األصل وتكاليف اإلصالح والصيانة للحفاظ عليه  ٠.٢  ٥ ١

  درجـــــــة االحتمالية لألصـــــــل  ٥.٨١

                           ٥٣.٧٤٢٥=   ٥.٨١٤×  ٩.٢٥=  احتمال األعطال × درجة األهمية = درجة المخاطرة للمأخذ 

  أي مخاطر متوسطة) ١(مخاطرة للمأخذ طبقا للجدول رقم تصنف درجة ال



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٩٣    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

  عنبر طلمبات المياه العكرة: ثانيـــا 

 ) ١(العكرة طبقا للجدول ملحق رقم  يتم تحديد األهمية لطلمبات المياه - *

حاصل ضرب 
 )المعيـــار( مستوى تأثير األصل على الخدمة الوزن المقدرة النقاط النقاط* الوزن 

 عاملينالتأثير على الصحة العامة وسالمة ال ٠.١٢ ٧ ٠.٨٤

 التطابق مع االآواد والمواصفات القياسية ٠.٠٨ ٧ ٠.٥٦

التأثير المالي من تكاليف زيادة أو فقد جزء من الدخل ٠.١٥ ٧ ١.٠٥

 التأثير االجتماعي واالقتصادي وسمعة الشرآة ٠.٢٥ ٧ ١.٧٥

  تأثير مواصفات األصل على مستوى أداء الخدمة  ٠.٤  ٧ ٢.٨

  ة لألصـــــــلدرجـــــــة األهميــــ  ٧

 

 ) ٢(طبقا للجدول ملحق رقم   لطلمبات المياه العكرةيتم تحديد االحتماليـــة    - * 

حاصل ضرب 
 )المعيـــار( عناصر تقييم احتمال األعطال الوزن المقدرة النقاط النقاط* الوزن 

 تقييم الحالة لألصل ٠.٣٨ ٥ ٣.٠٤

 ة الروتينيةفاعلية إجراءات التشغيل والصيان ٠.٠٥ ١٠ ٠.٥

 قدرة األداء الوظيفي والسعة اإلنتاجية لألصل ٠.٢٢ ٥ ١.١

 معدل تكرار األعطال واستمرارية األصل ٠.١٥ ٥ ٠.٧٥

  عمر األصل وتكاليف اإلصالح والصيانة للحفاظ عليه  ٠.٢  ٥ ١

  درجـــــــة االحتمالية لألصـــــــل  ٦.٣٩



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٩٤ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

 

  احتمال األعطال × رجة األهمية د= درجة المخاطرة لطلمبات المياه العكرة  

                                                                      =٤٤.٧٣=   ٦.٣٩×  ٧                              

  أي مخاطر متوسطة) ١(تصنف درجة المخاطرة لطلمبات المياه العكرة  طبقا للجدول رقم 

  مهمــات الشبـــة: ثالثــا 

  ) ١(يتم تحديد األهمية لمهمــــات الشبـــــة طبقا للجدول ملحق رقم  - * 

حاصل ضرب 
 )المعيـــار( مستوى تأثير األصل على الخدمة الوزن المقدرة النقاط النقاط* الوزن 

 التأثير على الصحة العامة وسالمة العاملين ٠.١٢ ١٠ ١.٢

 يةالتطابق مع االآواد والمواصفات القياس ٠.٠٨ ١٠ ٠.٨

٠.١٥ ٧ ١.٠٥ 
التأثير المالي من تكاليف زيادة أو فقد جزء من 

 الدخل

 التأثير االجتماعي واالقتصادي وسمعة الشرآة ٠.٢٥ ١٠ ٢.٥

  تأثير مواصفات األصل على مستوى أداء الخدمة  ٠.٤  ٧ ٢.٨

  درجـــــــة األهميــــة لألصـــــــل  ٨.٣٥

  



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٩٥    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

 ) ٢( طبقا للجدول ملحق رقمـــات الشبـــــة لمهمـيتم تحديد االحتماليـــة    - * 

حاصل ضرب 
 )المعيـــار( عناصر تقييم احتمال األعطال الوزن المقدرة النقاط النقاط* الوزن 

 تقييم الحالة لألصل ٠.٣٨ ١٠ ٣.٨

 فاعلية إجراءات التشغيل والصيانة الروتينية ٠.٠٥ ٨ ٠.٤

 نتاجية لألصلقدرة األداء الوظيفي والسعة اإل ٠.٢٢ ١٠ ٢.٢

 معدل تكرار األعطال واستمرارية األصل ٠.١٥ ١٠ ١.٥

٠.٢  ١٠ ٢  
عمر األصل وتكاليف اإلصالح والصيانة 

  للحفاظ عليه

  درجـــــــة االحتمالية لألصـــــــل  ٩.٩
 

                         ٨٢.٦٦=   ٩.٩×  ٨.٣٥=  احتمال األعطال × درجة األهمية = درجة المخاطرة لمهمـــات الشبة   

  أي مخاطر خطيرة جدا) ١(تصنف درجة المخاطرة لمهمـــــات الشبة طبقا للجدول رقم 

  مهمــات الكلـــور: رابعــــا 

 )   ١(يتم تحديد األهمية لمهمــــات الكلـــور طبقا للجدول ملحق رقم  - * 

حاصل ضرب 
 )المعيـــار( صل على الخدمةمستوى تأثير األ الوزن المقدرة النقاط النقاط* الوزن 

 التأثير على الصحة العامة وسالمة العاملين ٠.١٢ ١٠ ١.٢

 التطابق مع االآواد والمواصفات القياسية ٠.٠٨ ١٠ ٠.٨

التأثير المالي من تكاليف زيادة أو فقد جزء من الدخل ٠.١٥ ٧ ١.٠٥

 التأثير االجتماعي واالقتصادي وسمعة الشرآة ٠.٢٥ ٧ ١.٧٥

  تأثير مواصفات األصل على مستوى أداء الخدمة  ٠.٤  ١٠ ٤

  درجـــــــة األهميــــة لألصـــــــل  ٨.٨



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٩٦ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  

 )٢(طبقا للجدول ملحق رقم لمهمــــات الكلــــور يتم تحديد االحتماليـــة    - * 

حاصل ضرب  
 )المعيـــار( عناصر تقييم احتمال األعطال الوزن المقدرة النقاط النقاط* الوزن 

 تقييم الحالة لألصل ٠.٣٨ ٥ ١.٩

 فاعلية إجراءات التشغيل والصيانة الروتينية ٠.٠٥ ١٠ ٠.٥

 قدرة األداء الوظيفي والسعة اإلنتاجية لألصل ٠.٢٢ ٨ ١.٧٦

 معدل تكرار األعطال واستمرارية األصل ٠.١٥ ٨ ١.٢

  عمر األصل وتكاليف اإلصالح والصيانة للحفاظ عليه  ٠.٢  ٨ ١.٦

  جـــــــة االحتمالية لألصـــــــلدر  ٦.٩٦

 

احتمال األعطال                                                       × درجة األهمية = درجة المخاطرة لمهمـــات الكلـــور   
  =٦١.٢٤٨=   ٦.٩٦×  ٨.٨  

 اطر عاليةأي مخ)  ١( تصنف درجة المخاطرة لمهمـــــات الكلـــور طبقا للجدول رقم 

  

    



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٩٧    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

 أحواض الترويب و الترسيب: خامســــا 

  )   ١(يتم تحديد األهمية ألحواض الترويب و الترسيب طبقا للجدول ملحق رقم  - * 

حاصل ضرب 
 الوزن المقدرة النقاط النقاط* الوزن 

  مستوى تأثير األصل على الخدمة

 )المعيـــار ( 

 ة العاملينالتأثير على الصحة العامة وسالم ٠.١٢ ١٠ ١.٢

 التطابق مع االآواد والمواصفات القياسية ٠.٠٨ ٧ ٠.٥٦

 التأثير المالي من تكاليف زيادة أو فقد جزء من الدخل ٠.١٥ ١٠ ١.٥

 التأثير االجتماعي واالقتصادي وسمعة الشرآة ٠.٢٥ ٧ ١.٧٥

  تأثير مواصفات األصل على مستوى أداء الخدمة  ٠.٤  ١٠ ٤

  ميــــة لألصـــــــلدرجـــــــة األه  ٩.٠١

 )٢(طبقا للجدول ملحق رقم ألحواض الترويب و الترسيب يتم تحديد االحتماليـــة    - * 

حاصل ضرب  
 )المعيـــار( عناصر تقييم احتمال األعطال الوزن المقدرة النقاط النقاط* الوزن 

 تقييم الحالة لألصل ٠.٣٨ ٨ ٣.٠٤

 الصيانة الروتينيةفاعلية إجراءات التشغيل و ٠.٠٥ ٨ ٠.٤

 قدرة األداء الوظيفي والسعة اإلنتاجية لألصل ٠.٢٢ ٨ ١.٧٦

 معدل تكرار األعطال واستمرارية األصل ٠.١٥ ٨ ١.٢

 عمر األصل وتكاليف اإلصالح والصيانة للحفاظ عليه  ٠.٢  ٥ ١

  درجـــــــة االحتمالية لألصـــــــل  ٧.٤

                ٦٦.٦٧٤=  ٧.٤×  ٩.٠١= احتمال األعطال× درجة األهمية = ب درجة المخاطرة ألحواض الترويب والترسي

 أي مخاطر عالية) ١(تصنف درجة المخاطرة ألحواض الترويب و الترسيب طبقا للجدول رقم 



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

٩٨ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

  )الفالتر( المرشحـــات: سادســا 

  )   ١(يتم تحديد األهمية للمرشحــات طبقا للجدول ملحق رقم  - * 

ل ضرب حاص
 )المعيـــار( مستوى تأثير األصل على الخدمة الوزن المقدرة النقاط النقاط* الوزن 

 التأثير على الصحة العامة وسالمة العاملين ٠.١٢ ١٠ ١.٢

 التطابق مع االآواد والمواصفات القياسية ٠.٠٨ ٧ ٠.٥٦

التأثير المالي من تكاليف زيادة أو فقد جزء من الدخل ٠.١٥ ٧ ١.٠٥

 التأثير االجتماعي واالقتصادي وسمعة الشرآة ٠.٢٥ ١٠ ٢.٥

  تأثير مواصفات األصل على مستوى أداء الخدمة  ٠.٤  ١٠ ٤

  درجـــــــة األهميــــة لألصـــــــل  ٩.٣١

 ) ٢(طبقا للجدول ملحق رقم للمرشحـــات يتم تحديد االحتماليـــة    - * 

حاصل ضرب 
 )المعيـــار( عناصر تقييم احتمال األعطال الوزن المقدرة النقاط النقاط* الوزن 

 تقييم الحالة لألصل ٠.٣٨ ٨ ٣.٠٤

 فاعلية إجراءات التشغيل والصيانة الروتينية ٠.٠٥ ٥ ٠.٢٥

 قدرة األداء الوظيفي والسعة اإلنتاجية لألصل ٠.٢٢ ٨ ١.٧٦

 معدل تكرار األعطال واستمرارية األصل ٠.١٥ ٨ ١.٢

  ل وتكاليف اإلصالح والصيانة للحفاظ عليهعمر األص  ٠.٢  ٨ ١.٦

  درجـــــــة االحتمالية لألصـــــــل  ٧.٨٥

 

                            ٧٣.٠٨=   ٧.٨٥×  ٩.٣١=  احتمال األعطال× درجة األهمية = درجة المخاطرة للمرشحــــات 

  أي مخاطر عالية) ١(تصنف درجة المخاطرة للمرشحات طبقا للجدول رقم 



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

٩٩    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

 طلمبـات المياه المرشحة: سابعـــا 

  )   ١(يتم تحديد األهمية لطلمبات المياه المرشحة طبقا للجدول ملحق رقم  - * 

حاصل ضرب 
النقاط* الوزن 

 )المعيـــار( مستوى تأثير األصل على الخدمة الوزن المقدرة النقاط

 لتأثير على الصحة العامة وسالمة العاملين ٠.١٢ ٧ ٠.٨٤

 التطابق مع االآواد والمواصفات القياسية ٠.٠٨ ٧ ٠.٥٦

 التأثير المالي من تكاليف زيادة أو فقد جزء من الدخل ٠.١٥ ١٠ ١.٥

 التأثير االجتماعي واالقتصادي وسمعة الشرآة ٠.٢٥ ٧ ١.٧٥

  تأثير مواصفات األصل على مستوى أداء الخدمة  ٠.٤  ٧ ٢.٨

  ـــــلدرجـــــــة األهميــــة لألصــ  ٧.٤٥

  

    



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

١٠٠ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

 ) ٢(طبقا للجدول ملحق رقم لطلمبات المياه المرشحة يتم تحديد االحتماليـــة    - * 

حاصل ضرب 
 )المعيـــار( عناصر تقييم احتمال األعطال الوزن المقدرة النقاط النقاط* الوزن 

 تقييم الحالة لألصل ٠.٣٨ ٨ ٣.٠٤

 لروتينيةفاعلية إجراءات التشغيل والصيانة ا ٠.٠٥ ٨ ٠.٤

 قدرة األداء الوظيفي والسعة اإلنتاجية لألصل ٠.٢٢ ٨ ١.٧٦

 معدل تكرار األعطال واستمرارية األصل ٠.١٥ ٨ ١.٢

٠.٢  ٨ ١.٦  
عمر األصل وتكاليف اإلصالح والصيانة 

  للحفاظ عليه

  درجـــــــة االحتمالية لألصـــــــل  ٨

 

                      ٥٩.٦=   ٨×  ٧.٤٥=  احتمال األعطال × درجة األهمية = المرشحة  درجة المخاطرة لطلمبات المياه

  أي مخاطر متوسطة) ١(تصنف درجة المخاطرة لطلمبات المياه المرشحة طبقا للجدول رقم 

 لتوزيعبئر ا: ثامنا 

  )   ١(يتم تحديد األهمية لبئر التوزيع طبقا للجدول ملحق رقم  - * 

حاصل ضرب الوزن 
 )المعيـــار( مستوى تأثير األصل على الخدمة      الوزن المقدرة النقاط النقاط* 

 التأثير على الصحة العامة وسالمة العاملين ٠.١٢ ١٠ ١.٢

 اد والمواصفات القياسيةالتطابق مع االآو ٠.٠٨ ٧ ٠.٥٦

 التأثير المالي من تكاليف زيادة أو فقد جزء من الدخل ٠.١٥ ٧ ١.٠٥

 التأثير االجتماعي واالقتصادي وسمعة الشرآة ٠.٢٥ ٧ ١.٧٥

  تأثير مواصفات األصل على مستوى أداء الخدمة  ٠.٤  ١٠ ٤

  درجـــــــة األهميــــة لألصـــــــل  ٨.٥٦



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

١٠١    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

 ) ٢(حتماليـــة  لبئر التوزيع طبقا للجدول ملحق رقم يتم تحديد اال  - * 

حاصل ضرب 
 )المعيـــار( عناصر تقييم احتمال األعطال الوزن المقدرة النقاط النقاط* الوزن 

 تقييم الحالة لألصل ٠.٣٨ ٨ ٣.٠٤

 فاعلية إجراءات التشغيل والصيانة الروتينية ٠.٠٥ ٨ ٠.٤

 يفي والسعة اإلنتاجية لألصلقدرة األداء الوظ ٠.٢٢ ٨ ١.٧٦

 معدل تكرار األعطال واستمرارية األصل ٠.١٥ ٨ ١.٢

٠.٢  ٥ ١  
عمر األصل وتكاليف اإلصالح والصيانة 

  للحفاظ عليه

  درجـــــــة االحتمالية لألصـــــــل  ٧.٤

 

 احتمال األعطال × درجة األهمية = درجة المخاطرة لطلمبات المياه المرشحة   

                                                                           =٦٣.٣٤٤=   ٧.٤× ٨.٥٦ 

  أي مخاطر عالية) ١(تصنف درجة المخاطرة لطلمبات المياه المرشحة طبقا للجدول رقم 

  

 

    



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
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  الرابعالفصل 
 

  مشروعات تحسين رأس المال -٤
    



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

١٠٣    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

  مشروعات تحسين رأس المال -٤

 :مقدمة

هو تحسين   (Capital Improvement Project)مشروعات تحسين قيمة رأس المال  غرض الرئيسى منال
   -:وآأمثلة لتلك المشروعات) أو تقليل الدعم المقدم للقطاع(العائد المادي 

  أحالل وتجديد لطلمبات محطات المياه والصرف الصحي ذات الكفاءة المنخفضة بطلمبات عالية
  .الجودة

 د في الطاقة عن طريق تحسين معامل القدرة واالستفادة من المولدات الكهربائيةترشيد الفاق  .  
 مشروعات وبرامج تخفيض نسبة الفاقد في شبكات المياه .  
  برامج للتأآد من وصول عدادات قياس االستهالك لكبار المستهلكين والمحاسبة العادلة من خالل

  .اء العداداتوتدريب لقر  (Hand Held)األجهزة االلكترونية 

وهى مشروعات تختلف   (Capital Improvement Projects)هذه أمثلة لمشاريع تحسين قيمة رأس المال 
العائد المادي  تحسنفي آونها   (Capital Investment Project)في طبيعتها عن المشروعات االستثمارية 

  . لتحصيلللشرآات ، تقلل اإلهدار ، وتقلل الفجوة بين تكاليف اإلنتاج وا

  ) ١(مثال 

  . ترشيد الفاقد في الطاقة عن طريق تحسين معامل القدرة واالستفادة من المولدات الكهربائية

  (Electricity Power Factor)في آثير من محطات المياه والصرف الصحي يقل معامل القدرة الكهربائية 
 قدرة ا فضًال عن عدم أمكانية إضافةمما يخضع الشرآة لغرامة مالية من وزارة الكهرباء هذ% ٩٢عن 

  . زائدة علي محول الكهرباء
  

ببعض الحسابات البسيطة نجد أن شراء وترآيب مكثف ولوحة معامل تحسين القدرة ينتج عنه توفير للغرامة 
  . شهور ١٠-٦وأن المكثف يسترد قيمته في فترة تتراوح من 

  

ن متوسط االستهالك الشهري الكهربائي بالجنية هو فعلى سبيل المثال لمحطة مياه آدوان بالمنيا نجد أ
وينتج عنه غرامة سنوية  ٧٧ونجد أم معامل القدرة . واتآيلو ٢٣٧,٦٠٠لطاقة قدرها جنيه  ٦٠,٠٠٠

وبذلك يمكن استرداد القيمة جنيه  ٣٣,٧٠٠جنية وأن سعر لوحة معامل تحسين القدرة هي  ٤٦,٠٠٠قدرها 
  . شهور ٩المالية لتحسين معامل القدرة في 

  ) ٢(مثال 

 . تخفيض نسبة الفاقد في شبكات المياه



   شرآة آيمونكس إنترناشيونال
 

١٠٤ -مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي    

ثانية ولنفترض / لتر ١٠٠٠تصلها المياه عن طريق محطة مياه سطحية بطاقة قدرها  )س(لنفترض مدينة 
وأن ) شامًال التشغيل والصيانة والمصاريف اإلدارة واألخرى(قرش للمتر المكعب  ٧٠أن سعر اإلنتاج هو 
وأن الفاقد في المياه في .  قرش للمتر المكعب ٥٠هو ) منزلي ، سياحي، تجاري(فة متوسط سعر التعري

  %. ٤٠الشبكات هو 

 من ذلك يمكننا استنتاج اآلتي:   
 يوم/   ٣متر ٨٦٤٠٠= الطاقة اإلنتاجية اليومية للمحطة  −
 يوم/   ٣متر ٣٤٥٠٠) = غير المباعة(المياه المفقودة في الشبكات  −
  يوم/ جنية  ٢٤٢٠٠= ة ثمن المياه المفقود −
 

  سينتج عنه . أعوام ٥قدمت عرض لبرنامج مدته ) ص(اآلن دعنا نفترض أن أحدي الشرآات الخاصة
 :وأن تكلفة البرنامج هي% ٢٥ي إلي خفض الفاقد الفيزيق

  جنيه ١,٠٠٠,٠٠٠= شراء معدات وأجهزة قياس تصرف  −
 جنيه ٥٠,٠٠٠=  أفراد بتكلفة شهرية ١٠طاقم عمل مكون من  −

  هل يكون هذا البرنامج مؤديًا إلي تحسين رأس المال للشرآة؟ 

   :بافتراض أن
  . فاقد مؤآد% ٢٥الخفض إلي  −
 .الوفر في المياه سيتم بيعه −

 

 ٢١,٦٠٠إلي ) ٢٤١٩٢قيمتها .  (يومي/٣متر ٣٤,٥٦٠  :المياه المفقودة في الشبكات سيتم تخفيضها من 
 . شهري ٢٧٠,٠٠٠جنيه يومي أو  ٩٠٧٢بوفر قدره ) ١٥,١٢٠قيمتها . (يومي/٣متر

  في حدود ) مع أخذ الفائدة في االعتبار(وقيمة المعدات الشهرية  ٥٠,٠٠٠طاقم العمل أجرته الشهرية
 . جنيه شهري ٢٠,٠٠٠

  شهر/جنيه ٢٠٠,٠٠٠الوفر الشهري نتيجة هذا البرنامج هو. 

   )٣(مثال 

 ٤٠ثانية عند رافع /لتر ٣٠٠طلمبة هي بفرض أن محطة رفع س بها طلمبتين رفع صرف صحي تصرف ال
  %.  ٩٠وآفاءة الموتور % ٦٥متر من الحسابات الحقلية وجد  أن آفاءة الطلمبة هي 

ساعة في اليوم  ١٤طلمبة تعمل  رض أن آلبف% ٨٥مبات بطلمبات بكفاءة قدرها وعرض استبدال الطل
  . قرش ٢٠وات هو  وأن سعر الكيلو. جنيه ١٥٠,٠٠٠رض أن سعر الطلمبة الجديدة هي وبف

  .بصرف النظر عن حالة الطلمبة الحالية ومدي استهالآها أحسب وفر الكهرباء نتيجة االستبدال

  . الجدوى المالية لالستبدالو



 
ناشيونالشرآة آيمونكس إنتر  

 
 

١٠٥    - مشروع دعم قطاع المياه والصرف الصحي
 

  :الحل

  Kw ٢٠٠    الحالة األولي استهالك الكهرباء  .١

  Kw ١٦٣    الحالة الثانية استهالك الكهرباء  .٢

 Kw /Hour  ٣٧ Kw = الوفر فى الـ   .٣

  شهر/ جنيه  ٣١٠٠= ٠,٢×٣٠×١٤×٣٧= الشهري  فرالو .٤

  .جنيه ٣٧٢٠٠= الوفر السنوي .٥

  . سنوات ٤سعر الطلمبة الجديدة يوازي وفر الكهرباء في  …

  . عامًا مع الصيانة الجديدة ٢٠سنة ويصل إلي  ١٥-١٢علمًا بأن عمر الطلمبة يتراوح من 

  . هذا االستبدال يمكن أن يصنف آمشروع تحسين رأس المال

  :االستنتاج

يمكن ببعض التمحيص أيجاد مجموعة من مشروعات تحسين رأس المال وهذه المشروعات ال ينبغي أن 
  . ترتبط بميزانية محدودة  ألنها على عكس المشروعات الخدمية ترتبط مباشرة بتحسين استثمارات الشرآات



 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  
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