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مؤشرات امداد مياه الشرب األضافية

بيانات عامة-( 2)استمارة رقم 

تذكير بمؤشرات امداد مياه الشرب األضافية في إستمارات النموذج 

الموحد المعتمد من المجلس الوزاري العربي للمياه 



يةالريف/إمداد مياه الشرب للمناطق الحضرية

مصادر محسنة

توصيلة 

منزلية

مصادر غير محسنة

آبار يدوية 

محمية

عيون 

محمية

خزان محمي لتجميع

مياه األمطار
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حنفية 

عمومية

آبار 

أنبوبية

متوسط كمية 

االستهالك اليومي

للفرد 

بعد المصدر عن 

المنزل

نوع التعرفة متوسط سعر المتر 

المكعب

استمرارية اإلمداد نوعية المياه

خدمة إمداد مستمرة بشكل يومي 

يوم اسبوعيا 4-3خدمة إمداد بمتوسط 

خدمة إمداد يوم واحد اسبوعيا 

خدمة إمداد بمتوسط يوم واحد كل اسبوعين 

خدمة إمداد بمتوسط اقل من المذكور أعاله

مياه إمداد يتم تعقيمها 

مياه إمداد لم يتم تعقيمها 

تعرفه ثابتة 

ةتعرفه تصاعدي

3م/$

شهر/فرد/$

عيون غير 

محمية

مياه سطحية آبار يدوية مياه الناقالت

غير محمية

متوسط كمية 

االستهالك اليومي 

للفرد 

بعد المصدر عن المنزل

جلببب الميبباه إلببى المنببزل فببي المنبباطق 

30الحضبببببرية يسبببببتنرق أكثبببببر مبببببن 

دقيقة 

جلببب الميبباه إلببى المنببزل فببي المنبباطق 

دقيقة 30الحضرية يستنرق اقل من  جلببب الميبباه إلببى المنببزل فببي المنبباطق 

دقيقة 30الحضرية يستنرق اقل من 

جلببب الميبباه إلببى المنببزل فببي المنبباطق 

30الحضبببببرية يسبببببتنرق أكثبببببر مبببببن 

دقيقة 

تذكير بمؤشرات امداد مياه الشرب األضافية في إستمارات النموذج الموحد المعتمد من 

المجلس الوزاري العربي للمياه 



تذكير بمؤشرات امداد مياه الشرب األضافية في إستمارات النموذج 

الموحد المعتمد من المجلس الوزاري العربي للمياه 

متوسط كمية االستهالك اليومي للفرد

المؤشرات األضافية

(عدد السكان)استمرارية اإلمداد 

(عدد السكان)نوعية المياه 

(عدد السكان)نوع التعرفة  

تجةمتوسط التكلفة للمتر المكعب من المياه المن

متوسط كمية االستهالك اليومي للفرد

(عدد السكان)استمرارية اإلمداد 

(عدد السكان)نوعية المياه 

لسكانيةمتوسط التكلفة للمتر المكعب من المياه للشريحة ا

نزلية الشريحة السكانية المخدومة بتوصيلة م

من شبكة إمداد

كة الشريحة السكانية المخدومة بحنفية عمومية من شب

إمداد



مصادر البيانات

(User)المستخدم 

(Households)أو األسر 

مج المؤشرات األساسية المعتمدة من قبل برنا

الرصد المشترك العائد لألمم المتحدة

ق المؤشرات اإلضافية المطلوب احتسابها وف

النموذج الموحد

اإلدارات الوطنية المكلفة إدارة قطاع إمداد 

المياه 

مصادر البيانات
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معالجة 

البيانات 

احتساب 

المؤشرات 

اإلضافية

بيانات من المؤسسات 

أو الجهات الرسمية 

المسؤولة عن إدارة 

وتشنيل خدمات إمداد 

المياه في المناطق 

الحضرية

بيانات من المؤسسات 

أو الجهات الرسمية 

المسؤولة عن إدارة 

وتشنيل خدمات إمداد 

المياه في المناطق 

الريفية

المياه النظرية المقترحة الحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد

عبر شبكات التوزيع

12



(السنة/مكعبمتر)بالسنةإنتاجهيتمالتيالمياهحجم

(%)المياهفواقدنسبةمتوسط

(السنة/مكعبمتر)العموميةالحنفياتمناستهالكهيتمذيالالمياهحجم

(السنة/مكعبمتر)(Billed)المفوترالمياهحجم

(تاالشتراكاعدد)التوزيعبشبكةالمشتركينعدد

بيانات من المؤسسات أو الجهات الرسمية المسؤولة عن إدارة وتشنيل خدمات إمداد المياه1

اشتراككلخاللمنالمخدوميناألشخاصعددمتوسط



HTSPIJKL

:يتم تنظيم البيانات وفق الجدول التالي

بيانات من المؤسسات أو الجهات الرسمية المسؤولة عن إدارة وتشنيل خدمات إمداد المياه1



األشعةون،األوزالكلور،)الرئيسيةالتعقيمطرقبأحدتعقيمهايتمالتي(المنتجالمياهحجممن)المياهحجمنسبة

(البنفسجيةفوق

اتخدماتئفإحدىفيتقعإمدادخدمةيتلقونالذين(المخدومينللسكاناإلجماليالعددمن)السكانعددنسبة

:التاليةاإلمداد

أسبوعياواحديومبمتوسطإمدادخدمةأسبوعيايوم4-3بمتوسطإمدادخدمةيوميبشكلمستمرةإمدادخدمة

أسبوعينكلواحديوممناقلبمتوسطإمدادخدمةأسبوعينكلواحديومبمتوسطإمدادخدمة

منزليةتوصيلةعبرالمخدومةالسكانيةللشريحةالمياهإمدادخدماتتعرفةوقيمةنوع

(مكعبمتر/$)تصاعديةتعرفة(السنة/$)اشتراكلكلثابتةسنويةتعرفة

عموميةحنفيةعبرالمخدومةالسكانيةللشريحةالمياهإمدادخدماتتعرفةوقيمةنوع

(مكعبمتر/$)تصاعديةتعرفة(السنة/$)اشتراكلكلثابتةسنويةتعرفة

1
بيانات من المؤسسات أو الجهات الرسمية المسؤولة عن إدارة وتشنيل خدمات إمداد المياه 

(تابع)
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بيانات من المؤسسات أو الجهات الرسمية المسؤولة عن إدارة وتشنيل خدمات إمداد المياه1
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معالجة البيانات واحتساب المؤشرات2

إمدادةشبكمنمنزليةبتوصيلةالمخدومةالسكانيةللشريحةللفرداليومياالستهالككميةمتوسط

وحدة القياس

مؤشر

يوم/فرد/ليتر

طريقة االحتساب

حجم المياه المفوتر أو حجم 

المياه المستهلك

(x1000))السنة/متر مكعب(

Ci أو Di

السكان الحضر المخدومين عدد

ة  عبر توصيلة منزلية من شبك

(x1000)إمداد  
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ي نطاق كل مؤسسة ف(يوم/فرد/ليتر)كمية االستهالك اليومي للفرد للشريحة السكانية المخدومة بتوصيلة منزلية من شبكة إمداد 

مياه



2
:يتم تنظيم الحسابات وفق الجدول التالي

(يوم/فرد/ليتر)(Q)إمدادشبكةمنمنزليةبتوصيلةالمخدومةالسكانيةللشريحةللفرداليومياالستهالككميةمتوسطاحتسابيتم

Weighted)مياهمؤسسةكلنطاقفيالمخدومينالسكانبعددالموزونالمتوسططريقةباستخدام Average)يليكما:
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معالجة البيانات واحتساب المؤشرات
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إمدادشبكةمنمنزليةبتوصيلةالمخدومةالسكانيةللشريحةاإلمداداستمرارية

وحدة القياس

مؤشر

السكانعدد

طريقة االحتساب

ن نسب عدد السكان الذي

يتلقون خدمات اإلمداد

فةوفق الفئات المختل

NAi,

NBi, NCi,

NDi, NEi

السكان الحضر عدد

المخدومين عبر توصيلة 

منزلية من شبكة إمداد 

Gi

ون عدد السكان الذين يتلق

خدمة إمداد مستمرة بشكل

يومي

100

NA
GPNA i

ii 

عدد السكان الذين يتلقون 

4-3خدمة إمداد بمتوسط 

يوم أسبوعيا

عدد السكان الذين يتلقون

خدمة إمداد بمتوسط يوم 

واحد أسبوعيا 

عدد السكان الذين يتلقون 

خدمة إمداد بمتوسط يوم 

واحد كل أسبوعين 

عدد السكان الذين يتلقون 

خدمة إمداد بمتوسط اقل 

من يوم واحد كل 

أسبوعين 

100

NB
GPNB i

ii 
100

NC
GPNC i

ii 
100

ND
GPND i

ii 
100

NE
GPNE i

ii 

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات



2

:يتم تنظيم الحسابات وفق الجدول التالي

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات
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إمدادشبكةمنمنزليةبتوصيلةالمخدومةالسكانيةللشريحةالمياهنوعية

وحدة القياس

مؤشر

السكانعدد

طريقة االحتساب

م نسبة حجم المياه التي يت

يم تعقيمه بأحد طرق التعق

ون، الكلور، األوز)الرئيسية 

(األشعة فوق البنفسجية

Mi

السكان الحضر عدد

المخدومين عبر توصيلة 

منزلية من شبكة إمداد 

Gi

م عدد السكان المخدومين بمياه إمداد ت

يةتعقيمها بأحد طرق التعقيم الرئيس

عدد السكان المخدومين بمياه إمداد لم 

يتم تعقيمها بأحد طرق التعقيم 

الرئيسية

100

M
)G(PT i

ii 
iii PTGPNT 
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إمدادشبكةمنمنزليةبتوصيلةالمخدومةالسكانيةللشريحةالتعرفةنوع

وحدة القياس

مؤشر

السكانعدد

طريقة االحتساب

عنومعرفةهيالمياهإمدادومنشآتشبكاتعنالمسؤولةالوطنيةالمؤسساتقبلمنالمتوفرةالبياناتإن

السكانعددمقابلفيتصاعديةأوثابتةتعرفة)مياهمؤسسةكلنطاقفيالمستهلكةللمياهالمعتمدةالتعرفة

(إمدادشبكةمنمنزليةتوصيلةعبرالمخدومين

تصاعديةتعرفة تعرفة ثابتة 

السكانعددالسكانعدد

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات
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2
ة من شبكة متوسط التكلفة للمتر المكعب من المياه المنتجة للشريحة السكانية المخدومة بتوصيلة منزلي

إمداد

وحدة القياس

مؤشر

أميركيدوالر

طريقة االحتساب

سعر المتر المكعب لخدمات

إمداد المياه في نطاق كل 

(متر مكعب/$)مؤسسة مياه 

WAi

السكان الحضر عدد

المخدومين عبر توصيلة 

منزلية من شبكة إمداد 

Gi

لخدمات إمداد المياه في المناطق ( Weighted Average)متوسط سعر المتر المكعب 

الحضرية للشريحة السكانية المخدومة بتوصيلة منزلية من شبكة إمداد






i

i

i

ii

G
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AE
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مدادإشبكةمنعموميةبحنفيةالمخدومةالسكانيةللشريحةللفرداليومياالستهالككميةمتوسط

وحدة القياس

مؤشر

يوم/فرد/ليتر

طريقة االحتساب

المستهلكة من حجم المياه 

الحنفيات العمومية 

(x1000) ) متر

)السنة/مكعب

TSP

السكان المخدومين عدد

بحنفية عمومية من شبكة

(x1000)إمداد 

PSP

(يوم/فرد/ليتر)متوسط كمية االستهالك اليومي للفرد للشريحة السكانية المخدومة بحنفية عمومية من شبكة إمداد 

ة، سوف نستعين بسبب صعوبة أن يكون لدى مؤسسات المياه الوطنية بيانات عدد السكان المستخدمين للحنفيات العمومي

.د المشتركلدى برنامج الرصالمتوفرة عدد السكان الذين يتغذون من الحنفيات العمومية لتقييم هذا المؤشر ببيانات 

310
365PSP

TSP
QSP 
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إمدادشبكةمنعموميةبحنفيةالمخدومةالسكانيةللشريحةاإلمداداستمرارية مؤشر

إمدادشبكةمنعموميةبحنفيةالمخدومةالسكانيةللشريحةالمياهنوعية مؤشر

إمدادةشبكمنعموميةبحنفيةالمخدومةالسكانيةللشريحةالمياهمنالمكعبللمترالتكلفةمتوسط مؤشر

يتمزلية،منبتوصيلةالمخدومةالسكانيةللشريحةالعائدةالمؤشراتالحتسابالمتبعةالطريقةبنفس

:عموميةبحنفيةالمخدومةالسكانيةللشريحةالعائدةالتاليةالمؤشراتاحتساب

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات
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الشربهميابإمدادالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتالحتسابالمقترحةالنظرية

يةاإلضافالمؤشراتاحتسابوالبياناتمعالجة

علقةالمتاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال
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علىربالشمياهبإمدادالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الوطنيالصعيد

علقةالمتاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الريفيةالمناطقفيالشربمياهبإمداد



رب في الشاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد مياه مثال عن كيفية 

المناطق الحضرية



إمدادةشبكمنمنزليةبتوصيلةالمخدومةالسكانيةللشريحةللفرداليومياالستهالككميةمتوسط مؤشر

رب في الشاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد مياه مثال عن كيفية 

المناطق الحضرية



إمدادشبكةمنمنزليةبتوصيلةالمخدومةالسكانيةللشريحةالمياهنوعية مؤشر

رب في الشاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد مياه مثال عن كيفية 

المناطق الحضرية



إمدادشبكةمنمنزليةبتوصيلةالمخدومةالسكانيةللشريحةالمياهنوعية مؤشر

رب في الشاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد مياه مثال عن كيفية 

المناطق الحضرية



إمدادشبكةمنمنزليةبتوصيلةالمخدومةالسكانيةللشريحةالتعرفةنوع مؤشر

رب في الشاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد مياه مثال عن كيفية 

المناطق الحضرية



رب في الشاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد مياه مثال عن كيفية 

المناطق الحضرية



المحتويات
موحدالالنموذجإستماراتفياألضافيةالشربمياهامدادبمؤشراتتذكير

للمياهالعربيالوزاريالمجلسمنالمعتمد

الشربهميابإمدادالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتالحتسابالمقترحةالنظرية

يةاإلضافالمؤشراتاحتسابوالبياناتمعالجة

علقةالمتاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الحضريةالمناطقفيالشربمياهبإمداد

علىربالشمياهبإمدادالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الوطنيالصعيد

علقةالمتاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الريفيةالمناطقفيالشربمياهبإمداد



رب في الشاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد مياه مثال عن كيفية 

المناطق الريفية



المحتويات
موحدالالنموذجإستماراتفياألضافيةالشربمياهامدادبمؤشراتتذكير

للمياهالعربيالوزاريالمجلسمنالمعتمد

الشربهميابإمدادالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتالحتسابالمقترحةالنظرية

يةاإلضافالمؤشراتاحتسابوالبياناتمعالجة

علقةالمتاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الحضريةالمناطقفيالشربمياهبإمداد

علىربالشمياهبإمدادالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الوطنيالصعيد

علقةالمتاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الريفيةالمناطقفيالشربمياهبإمداد



رب على الشاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد مياه مثال عن كيفية 

الصعيد الوطني



صرف 

صحي
مياه شرب

مبادرة 

MDG+

شكرا لحسن اإلصغاء،،،


