
المحتويات

موحدالالنموذجإستماراتفياألضافيةالصحيالصرفبمؤشراتتذكير

للمياهالعربيالوزاريالمجلسمنالمعتمد

الصحيبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتالحتسابالمقترحةالنظرية

يةاإلضافالمؤشراتاحتسابوالبياناتمعالجة
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مؤشرات الصرف الصحي األضافية

بيانات عامة-( 5)استمارة رقم 

تذكير بمؤشرات امداد مياه الشرب األضافية في إستمارات النموذج 

الموحد المعتمد من المجلس الوزاري العربي للمياه 



تذكير بمؤشرات الصرف الصحي األضافية في إستمارات النموذج الموحد المعتمد من 

المجلس الوزاري العربي للمياه 

لحضريةاالمناطقفيالصحيالصرفمياه

التي يتم جمعها

المعالجة 

للزراعة 

تغذية المياه الجوفية 

الستخدامات منزلية

ي تصريف مباشر إلى مجرى مائ

أو إلى البحر

الستخدامات أخرى

معالجة أولية  

معالجة ثانوية 

معالجة ثالثية 

التي ال يتم جمعها

نوعية المعالجة إعادة االستخدام

غير المعالجة 

إعادة االستخدام

للزراعة 

تغذية المياه الجوفية 

الستخدامات منزلية 

تصريف مباشر إلى مجرى 

مائي أو إلى البحر 

الستخدامات أخرى 

نوع التعرفة فةمتوسط التكل

تعرفة ثابتة 

تعرفة تصاعدية

3م/$

شهر/فرد/$

ت
را

ش
مؤ

ية
اف
ض
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تذكير بمؤشرات امداد مياه الشرب األضافية في إستمارات النموذج 

الموحد المعتمد من المجلس الوزاري العربي للمياه 

صحيصرفمياهمعالجةبمحطاتالمخدومينالسكانعدد

المؤشرات األضافية

ثالثيةاوثانويةأولية،معالجةومحطاتالصحيالصرفمياهتجميعبشبكاتالمخدومينالسكانعدد

لصرفامياهاستخداميعادوالتيمعالجةومحطاتالصحيالصرفمياهتجميعبشبكاتالمخدومينالسكانعدد

نزلية،مالستخداماتالجوفية،المياهتغذيةبغرضاألرضباطنفيللحقنالزراعة،ألغراضالمعالجةالصحي

البحرإلىأومائيمجرىإلىمباشرتصريفأوأخرىالستخدامات

(السكانعدد)التعرفةنوع

الصحيالصرفبشبكةالمخدومةالسكانيةالشريحةمنالفردعلىالشهريةالتكلفةمتوسط

معالجةبمحطاتموصولةالغيرالمنزليةالصحيالصرفبشبكاتالمخدومينالحضرالسكانعدد

الناتجةذلةالمبتالمياهاستخداميعادوالتيالصحيالصرفمياهتجميعبشبكاتالمخدومينالحضرالسكانعدد

خداماتالستمنزلية،الستخداماتالجوفية،المياهتغذيةبغرضاألرضباطنفيللحقنالزراعة،ألغراضعنها

البحرإلىأومائيمجرىإلىمباشرتصريفأومعالجةدونأخرى



المحتويات

موحدالالنموذجإستماراتفياألضافيةالصحيالصرفبمؤشراتتذكير

للمياهالعربيالوزاريالمجلسمنالمعتمد

الصحيبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتالحتسابالمقترحةالنظرية

يةاإلضافالمؤشراتاحتسابوالبياناتمعالجة

فيصحيالبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الحضريةالمناطق

فيصحيالبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الريفيةالمناطق

علىحيالصبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الوطنيالصعيد

موحدالالنموذجإستماراتفياألضافيةالصحيالصرفبمؤشراتتذكير

للمياهالعربيالوزاريالمجلسمنالمعتمد

المؤشرات األضافية: ثانيا
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معالجة 

البيانات 

احتساب 

المؤشرات 

اإلضافية

بيانات من المؤسسات 

أو الجهات الرسمية 

المسؤولة عن إدارة 

وتشغيل خدمات الصرف

الصحي في المناطق 

الحضرية

بيانات من المؤسسات 

أو الجهات الرسمية 

المسؤولة عن إدارة 

وتشغيل خدمات الصرف

الصحي في المناطق 

الريفية

الصحيبالصرفالنظرية المقترحة الحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة 

12



متر)التاليةالمعالجةأنواعبإحدىمعالجتهايتمالتيالمبتذلةالمياهحجم

:(السنة/مكعب

(السنة/مكعبمتر)المعالجةالمبتذلةللمياهاإلجماليالحجم

إحدىفياستخدامهاإعادةيتمالتيالمعالجةالصحيالصرفمياهحجمنسبة

:(%)التاليةاالستخداماتمشاريع

(االشتراكاتعدد)المبتذلةالمياهتصريفبشبكةالمشتركينعدد

اشتراككلخاللمنالمخدوميناألشخاصعددمتوسط

1
بيانات من المؤسسات أو الجهات الرسمية المسؤولة عن إدارة 

وتشغيل خدمات إمداد المياه

معالجة ثالثيةمعالجة ثانويةمعالجة أولية

الستخدامات منزليةللحقن في باطن األرض بغرض تغذية المياه الجوفيةللزراعة

تصريف مباشر إلى مجرى مائي أو إلى البحر الستخدامات أخرى



HTSPIJKL

:يتم تنظيم البيانات وفق الجدول التالي

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



(السنة/مكعبمتر)(البياناتهذهتوفرحالفي)المعالجةوغيرالمجمعةالمبتذلةالمياهحجم

خداماتاالستمشاريعإحدىفياستخدامهاإعادةيتموالتيالمعالجةوغيرالمجمعةالصحيالصرفمياهحجمنسبة

:التالية

الصحيالصرفخدماتوتعرفةنوع

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

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

(تابع)

الستخدامات منزليةللحقن في باطن األرض بغرض تغذية المياه الجوفيةللزراعة

تصريف مباشر إلى مجرى مائي أو إلى البحر الستخدامات أخرى



:يتم تنظيم البيانات وفق الجدول التالي

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



المحتويات

موحدالالنموذجإستماراتفياألضافيةالصحيالصرفبمؤشراتتذكير

للمياهالعربيالوزاريالمجلسمنالمعتمد

الصحيبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتالحتسابالمقترحةالنظرية

يةاإلضافالمؤشراتاحتسابوالبياناتمعالجة

فيصحيالبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الحضريةالمناطق

فيصحيالبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الريفيةالمناطق

علىحيالصبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الوطنيالصعيد

موحدالالنموذجإستماراتفياألضافيةالصحيالصرفبمؤشراتتذكير

للمياهالعربيالوزاريالمجلسمنالمعتمد

المؤشرات األضافية: ثانيا
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معالجة البيانات واحتساب المؤشرات2

صحيصرفمياهمعالجةبمحطاتالمخدومينالحضرالسكان

وحدة القياس

مؤشر

السكانعدد

طريقة االحتساب

في لمياه المبتذلة المعالجةاحجم 

متر )نطاق كل مؤسسة مياه 

(x 1000( )السنة/مكعب

BDi

متوسط كمية االستهالك 

في نطاق كل اليومي للفرد 

(يوم/فرد/ليتر)مؤسسة مياه 

Qi

عدد السكان الحضر المخدومين بمحطة معالجة مياه صرف صحي في نطاق كل مؤسسة مياه

 

i

i

i
Q

BD

85.0*365

1
*1000PW 

هالمياحجمنسبةهي85%

حجممنالناتجةالمبتذلة

المستهلكةالمياه



2

:يتم تنظيم الحسابات وفق الجدول التالي

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات



2

ةثالثياوثانويةأولية،معالجةومحطاتالصحيالصرفمياهتجميعبشبكاتالمخدومينالسكان

وحدة القياس

مؤشر

السكانعدد

طريقة االحتساب

انوية معالجة أولية، ثحجم المياه المبتذلة المعالجة

متر )او ثالثية  في نطاق كل مؤسسة مياه 

(x 1000( )السنة/مكعب

BAi, 

BBi, BCi

متوسط كمية االستهالك 

في نطاق كل اليومي للفرد 

(يوم/فرد/ليتر)مؤسسة مياه 

Qi

عدد السكان الحضر المخدومين 

بشبكات تجميع مياه الصرف 

الصحي ومحطات معالجة أولية

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات

i

i

Q

BA
*

85.0*365

1000
PWP 

i

i

Q

BB
*

85.0*365

1000
PWS 

i

i

Q

BC
*

85.0*365

1000
PWT 

عدد السكان الحضر المخدومين 

بشبكات تجميع مياه الصرف 

الصحي ومحطات معالجة ثانوية

عدد السكان الحضر المخدومين 

بشبكات تجميع مياه الصرف 

الصحي ومحطات معالجة ثالثية



2

:يتم تنظيم الحسابات وفق الجدول التالي

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات



2
مياهاستخداميعادوالتيمعالجةومحطاتالصحيالصرفمياهتجميعبشبكاتالمخدومينالسكانعدد

الجوفية،المياهتغذيةبغرضاألرضباطنفيللحقنالزراعة،ألغراضالمعالجةالصحيالصرف

البحرإلىأومائيمجرىإلىمباشرتصريفأوأخرىالستخداماتمنزلية،الستخدامات

وحدة القياس

مؤشر

السكانعدد

طريقة االحتساب

النسب المؤية إلعادة 

االستخدام

BEi, BFi, 

BGi, BHi, 

BIi, 
حجم المياه المبتذلة المعالجة BDi

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات

هفي نطاق كل مؤسسة مياحجم مياه الصرف الصحي المعالجة التي يتم إعادة استخدامها في االستخدامات المختلفة 

100

BE
BDCA i

ii 
100

BF
BDCB i

ii 
100

BG
BDCC i

ii 
100

BI
BDCE i

ii 
100

BH
BDCD i

ii 

لمعالجةعدد السكان المخدومين بشبكات تجميع مياه الصرف الصحي ومحطات معالجة والتي يعاد استخدام مياه الصرف الصحي ا

i

i

i
Q

CA
*

85.0*365

1000
PCA 

i

i

i
Q

CB
*

85.0*365

1000
PCB 

i

i

i
Q

CC
*

85.0*365

1000
PCC 

i

i

i
Q

CE
*

85.0*365

1000
PCE 

i

i

i
Q

CD
*

85.0*365

1000
PCD 



2

:يتم تنظيم الحسابات وفق الجدول التالي

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات



2

معالجةبمحطاتموصولةالغيرالمنزليةالصحيالصرفبشبكاتالمخدومينالحضرالسكانعدد

وحدة القياس

مؤشر

السكانعدد

طريقة أولى–طريقة االحتساب

(x 1000)في نطاق كل مؤسسة مياه اجمالي عدد السكان المخدومين بشبكات الصرف الصحي  BOi

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات

المنتجة والمصرفة عبر شبكات التجميع في نطاق كل مؤسسة مياه( x 1000( )السنة/متر مكعب)حجم المياه المبتذلة 

ii QBO*
1000

85.0*365
)i(Volume 

في نطاق كل مؤسسة مياه( x 1000( )السنة/متر مكعب( )BDi)حجم المياه المبتذلة المعالجة  BDi

ii BD)i(VolumeDJ حجم المياه غير المعالجة

i

i

i
Q

DJ
*

85.0*365

1000
PDJ 

مناكبريالصحالصرفبشبكةالمشتركينعنالناتجالمبتذلةالمياهحجمكانحالوفي

المعالجةالمبتذلةالمياهحجم



2

معالجةبمحطاتموصولةالغيرالمنزليةالصحيالصرفبشبكاتالمخدومينالحضرالسكانعدد مؤشر

ثانيةطريقة –طريقة االحتساب

(x 1000( )السنة/متر مكعب)في نطاق كل مؤسسة مياه حجم المياه المبتذلة غير المعالجة DAi

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات

عدد السكان الحضر المخدومين بشبكات الصرف الصحي الغير موصولة بمحطات معالجة في نطاق كل مؤسسة مياه 

i

i

i
Q

DA

85.0*365

1
*1000PDA 



2

معالجةبمحطاتموصولةالغيرالمنزليةالصحيالصرفبشبكاتالمخدومينالحضرالسكانعدد مؤشر

ثالثةطريقة –طريقة االحتساب

برنامج الرصد عدد السكان المخدومين بشبكة تصريف المياه المبتذلة التي يمكن الحصول عليها من بيانات

المشترك العائد لألمم المتحدة 
PSC

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات

المنتجة والمصرفة عبر شبكات التجميع( x 1000( )السنة/متر مكعب)حجم المياه المبتذلة 

(x 1000( )السنة/متر مكعب( )BS)حجم المياه المبتذلة المعالجة  BDi

حجم المياه غير المعالجة

مناكبريالصحالصرفبشبكةالمشتركينعنالناتجالمبتذلةالمياهحجمكانحالوفي

المعالجةالمبتذلةالمياهحجم

QPSC*
1000

85.0*365
Volume 

BSVolumeDJ 

Q

DJ
*

85.0*365

1000
PDI 



2
لمبتذلةاالمياهاستخداميعادوالتيالصحيالصرفمياهتجميعبشبكاتالمخدومينالحضرالسكانعدد

الستخداماتالجوفية،المياهتغذيةبغرضاألرضباطنفيللحقنالزراعة،ألغراضعنهاالناتجة

البحرإلىأومائيمجرىإلىمباشرتصريفأومعالجةدونأخرىالستخداماتمنزلية،

وحدة القياس

مؤشر

السكانعدد

طريقة االحتساب

النسب المؤية إلعادة 

االستخدام

BEi, BFi, 

BGi, BHi, 

BIi, 

بشبكاتالسكان الحضر المخدومين 

الصرف الصحي المنزلية الغير 

موصولة بمحطات معالجة

PDJi

(or) 

PDAi

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات

صحي غير عدد السكان المخدومين بشبكات تجميع مياه الصرف الصحي ومحطات معالجة والتي يعاد استخدام مياه الصرف ال

المعالجة

100

DB
)PDAorPDJ(PDM i

iii 
100

DC
)PDAorPDJ(PDN i

iii 
100

DD
)PDAorPDJ(PDO i

iii 

100

DF
)PDAorPDJ(PDQ i

iii 100

DE
)PDAorPDJ(PDP i

iii 



2

:يتم تنظيم الحسابات وفق الجدول التالي

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات



2

نوع التعرفة

وحدة القياس

مؤشر

السكانعدد

طريقة االحتساب

فةمعرهيالصحيالصرفومنشآتشبكاتعنالمسؤولةالوطنيةالمؤسساتقبلمنالمتوفرةالبياناتإن

ضرالحالسكانعددمقابلفي،(تصاعديةأوثابتةتعرفة)مياهمؤسسةكلمنالمعتمدةالتعرفةنوع

:منزليةتوصيلةعبرالمخدومين

تصاعديةتعرفة تعرفة ثابتة 

السكانعددالسكانعدد

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات



2

:يتم تنظيم الحسابات وفق الجدول التالي

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات



2
كة الصرف متوسط التكلفة للمتر المكعب من المياه المبتذلة المنتجة من الشريحة السكانية المخدومة بشب

الصحي

وحدة القياس

مؤشر

أميركيدوالر

طريقة االحتساب

عب تكلفة خدمة تصريف ومعالجة المتر المك

من المياه المبتذلة المنتجة من الشريحة 

حي السكانية المخدومة بشبكة الصرف الص
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DXi

عدد السكان المخدومين 

بشبكات الصرف الصحي 

في نطاق كل مؤسسة مياه 

BOi

ريحة متوسط تكلفة خدمة تصريف ومعالجة المتر المكعب من المياه المبتذلة المنتجة من الش

(Weighted Average)(متر مكعب/$)السكانية المخدومة بشبكة الصرف الصحي 

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات
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الصحيالصرفبشبكةالمخدومةالسكانيةالشريحةمنالفردعلىالشهريةالتكلفةمتوسط

وحدة القياس

مؤشر

امريكيدوالر

طريقة االحتساب

ة من متوسط تكلفة المياه المبتذلة المنتج

صرف الشريحة السكانية المخدومة بشبكة ال

)(متر مكعب/$)الصحي 

DZ
كمية االستهالك متوسط 

(يوم/دفر/ليتر)اليومي للفرد 
Q

متوسط التكلفة الشهرية على الفرد من الشريحة السكانية المخدومة بشبكة الصرف الصحي

معالجة البيانات واحتساب المؤشرات
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المحتويات

موحدالالنموذجإستماراتفياألضافيةالصحيالصرفبمؤشراتتذكير

للمياهالعربيالوزاريالمجلسمنالمعتمد

الصحيبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتالحتسابالمقترحةالنظرية

يةاإلضافالمؤشراتاحتسابوالبياناتمعالجة

فيصحيالبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الحضريةالمناطق

فيصحيالبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الريفيةالمناطق

علىحيالصبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الوطنيالصعيد

موحدالالنموذجإستماراتفياألضافيةالصحيالصرفبمؤشراتتذكير

للمياهالعربيالوزاريالمجلسمنالمعتمد
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صحي في بالصرف الاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة مثال عن كيفية 

المناطق الحضرية



رب في الشاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد مياه مثال عن كيفية 

المناطق الحضرية

صحيصرفمياهمعالجةبمحطاتالمخدومينالحضرالسكان مؤشر



رب في الشاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد مياه مثال عن كيفية 

المناطق الحضرية

ةثالثياوثانويةأولية،معالجةومحطاتالصحيالصرفمياهتجميعبشبكاتالمخدومينالسكان مؤشر



رب في الشاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد مياه مثال عن كيفية 

المناطق الحضرية

مياهاستخداميعادوالتيمعالجةومحطاتالصحيالصرفمياهتجميعبشبكاتالمخدومينالسكانعدد

الجوفية،المياهتغذيةبغرضاألرضباطنفيللحقنالزراعة،ألغراضالمعالجةالصحيالصرف

البحرإلىأومائيمجرىإلىمباشرتصريفأوأخرىالستخداماتمنزلية،الستخدامات
مؤشر



رب في الشاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد مياه مثال عن كيفية 

المناطق الحضرية

معالجةبمحطاتموصولةالغيرالمنزليةالصحيالصرفبشبكاتالمخدومينالحضرالسكانعدد مؤشر

تتطلب هذه الطريقة توفر بيانات عدد 

السكان المخدومين بشبكة تصريف المياه

المبتذلة الصادرة عن برنامج الرصد 

المشترك العائد لألمم المتحدة، والذي 

.الف نسمة2800يساوي في هذا المثال 



رب في الشاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد مياه مثال عن كيفية 

المناطق الحضرية

لمبتذلةاالمياهاستخداميعادوالتيالصحيالصرفمياهتجميعبشبكاتالمخدومينالحضرالسكانعدد

الستخداماتالجوفية،المياهتغذيةبغرضاألرضباطنفيللحقنالزراعة،ألغراضعنهاالناتجة

البحرإلىأومائيمجرىإلىمباشرتصريفأومعالجةدونأخرىالستخداماتمنزلية،
مؤشر



رب في الشاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد مياه مثال عن كيفية 

المناطق الحضرية

نوع التعرفة مؤشر



رب في الشاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد مياه مثال عن كيفية 

المناطق الحضرية

كة الصرف متوسط التكلفة للمتر المكعب من المياه المبتذلة المنتجة من الشريحة السكانية المخدومة بشب

الصحي
مؤشر

الصحيالصرفبشبكةالمخدومةالسكانيةالشريحةمنالفردعلىالشهريةالتكلفةمتوسط مؤشر
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للمياهالعربيالوزاريالمجلسمنالمعتمد

الصحيبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتالحتسابالمقترحةالنظرية

يةاإلضافالمؤشراتاحتسابوالبياناتمعالجة

فيصحيالبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الحضريةالمناطق

فيصحيالبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الريفيةالمناطق

علىحيالصبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الوطنيالصعيد

موحدالالنموذجإستماراتفياألضافيةالصحيالصرفبمؤشراتتذكير

للمياهالعربيالوزاريالمجلسمنالمعتمد
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رب في الشاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد مياه مثال عن كيفية 

المناطق الريفية



المحتويات

موحدالالنموذجإستماراتفياألضافيةالصحيالصرفبمؤشراتتذكير

للمياهالعربيالوزاريالمجلسمنالمعتمد

الصحيبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتالحتسابالمقترحةالنظرية

يةاإلضافالمؤشراتاحتسابوالبياناتمعالجة

فيصحيالبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الحضريةالمناطق

فيصحيالبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الريفيةالمناطق

علىحيالصبالصرفالمتعلقةاإلضافيةالمؤشراتاحتسابكيفيةعنمثال

الوطنيالصعيد

موحدالالنموذجإستماراتفياألضافيةالصحيالصرفبمؤشراتتذكير

للمياهالعربيالوزاريالمجلسمنالمعتمد

المؤشرات األضافية: ثانيا
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رب على الشاحتساب المؤشرات اإلضافية المتعلقة بإمداد مياه مثال عن كيفية 

الصعيد الوطني



شكرا لحسن اإلصغاء،،،


