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  الملحقهدف 
التقييم الخاص بنظام المراقبة/الرصد ودخال البيانات الالزمة  لبرنامج إاإلقليمية في مكاتب الموظفي هو مساعدة  الملحق االرئيسي لهذالهدف 

 مونيفا بطريقة موحدة. ال

 

 MONEVA Data Processing (Regionalالمونيفا )المستوى اإلقليمي(.اكسل"، )معالجة بيانات "ملف اإلكسل المعنون ل الملحق مكمالعتبر وي
Level).xls) المتغيرات الرقمية، حيث ترد جميع

 ".مونيفامدخالت ال"" في ورقة الخاصة ب" الرصد" مونيفا نظام القائمة "ي فالتي سيتم إدخالها   1

لقيم بسيطة وسيكون من السهل علي المستخدم هذه ا؛ علماً بأن بعض المذكورة من الورقة Fفي عامود البيانات حيث يمكن الحصول على هذه 

معالجة ل اموجهالملحق  اعتبر هذ. ويية وسطيةأو توضيح عمليات حسابية  إلىوتحتاج  على درجة من التعقيد ،ها األخرإدخالها. ولكن بعض

 رشادات لكيفية حسابها. وتحتوي على إ المتغيرات األكثر تعقيداً 

 

"معالجة بيانات  من ملف (Months Processing 36&12) " شهر 36و12بيانات "معالجة  ورقةالواردة في المتغيرات الملحق  اخص هذلوي

 مونيفا )المستوى اإلقليمي(.اكسل.ال

 

 الملحقهيكيلة 
 ةاألربع األجزاءالملحق  شملي. وبشكل اساسي التي تم تحليلها المتغيرات جميعبطريقة متوافقة ل ملحقهذا الفي  المثبتة" اإلجراءات "تحضيرتم 

 التالية لكل متغيرتم تحليله:

 

 وأهمية ةماهيو شادات تتعلق بمنهجية جمع البياناتويوفرإر كل عملية مقترحةيصف جميع  الخصائص المتعلقة ب و:العملياتب الخاصجدول ال .1

 .أمور توضيحية أخرىباإلضافة إلى  المرتبطة بهاوعالقتها بمؤشرات األداء، البياناتتلك 

ة ثالثأو  سطرينخرتضمن آيو عنها. والشخص المسؤولمتى يتم القيام بها، وتسلسل المهام المطلوبة،  هذا الجدول ويوضح .جدول المهام .2

  .وأين يمكن الحصول عليها ستخدامها إتي يجب لنماذج الإرشادات حول ا أسطر من الجدول

 هي: و، التالية نماذجال ستخدامك حاجة إللهناقد يكون ، . في الحاالت األكثر تعقيداً استخدامهاأمثلة للنماذج التي سيتم  .3

ً  .ع البيانات والمعلومات في الميدانجم، والتي تستخدم لع البياناتجمنماذج  ( أ الذي يتم ستبيان إلهو ا ،ومن أكثر هذه النماذج شيوعا

   .(خأنشطة جمعيات مستخدمي المياه )الصيانة، التسغيل، الدرجة الرضى بشأن بعض زارعين حول استعماله للحصول على أراء الم

ل اإدخخاص "نموذج دخال البيانات التي تم جمعها في نموذج تكون هنالك حاجة إلأحيانا، : نماذج إدخال ومعالجة البيانات ( ب

وقد تم  .)مثال على ذلك رأي كل مزارع مشمول باستبيان "درجة  رضا المزارعين عن أداء جمعية مستخدمي المياه"(  ".البيانات

)مثال: تجميع االجابات على مستوى  "عدد  على المستوى المرغوب به تصميم مثل هذا النموذج للتمكن من تجميع االجابات

 .ي المياه"(غيرالراضيين عن أداء جمعية مستخدمالمزارعين الراضيين، والراضيين الى حد ما، أو 

أو يتم تعبئتها  وفي حاالت أخرى، يمكن تعبئة البيانات مباشرة في "نموذج جمع البيانات" حيث يمكن القيام بمعالجة البيانات أيضا

 .ك "نماذج قائمة بذاتها" خصوصا لهذا الغرض  في نماذج "معالجة البيانات"  التي تم تصميمها

لحق. وتم تعبئة المهذا  في  تحليلال قيدمتغير لكل ()وفق ما تنطبق عليه الحالة البيانات معالجة/لادخإ/ جمع نماذج على أمثلةلحق المهذا  يوفرو

 .كمثال على ذلك( أدناه 1)أنظر الجدول  لتوضيح كيفية تعبئتها من قبل المستخدمينهذه األمثلة بالبيانات 

 36و12"معالجة بيانات  ورقة . ومن ثم نقل هذه البيانات إلى R.1الموجودة في مرفق  نماذجالدخال البيانات في إيجب أن يقوم المستخدم ب

 MONEVA Data Processing)  إكسل ”.قليمي(مستوي اإل)ال المونيفا معالجة بيانات"ملف من  MonthsProcessing 36&12)شهر" )
(Regional Level).Xls” ، والمرتبطة بها  قيمة المتغيراتيتم احتساب سحيث ً وبذلك تكون  مونيفا"مدخالت ال" ورقة في التي ستظهر آليا

                                                      
ن من إحتساب المؤشرات الرقمية. يالمستوى اإلقليمي، للنمكعلى  مونيفااللنظام لرصد" التي يجب إدخالها في قائمة "ا، المتغيرات الرقمية فقطحتوي ملفات االكسل المذكورة على ت 1

  .ما المؤشرات المنطقية يتم إدخالها مباشرة في النظام.أ
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 بيانات إلدخال التفصيلية بالخطوات دليل 4.4.3 " القسم الواردة في التعليمات  باتباع"مونيفانظام ال"في  "الرصد" قائمةجاهزة لإلدخال في 

 إدارة وتقييم لرصد" المونيفا نظام" لتطبيق توجيهية توصياتضمن وثيقة " الموجود "   االقليمي المستوى على المونيفا نظام في الرصد

التي تم تحضيرها من قبل مشروع و "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة صالحيات ونقل التشاركية الري

SWIM-SM . 

 ىفيمكن إدخالها مباشرة إلالمتغيرات باقي أما ، األكثر تعقيداً المتغيرات  ىتنطبق علالمقترحة في هذا الملحق جراءات إلايرجى مالحظة أن 

 . نظام المونيفا

جاهزة لإلستخدام في الميدان بعد الطباعة  "البياناتنماذج جمع/إدخال/معالجة "المجموعة الكاملة من  ىيحتوي عل:  R.1مرفق ال .4

 . لنماذج التي وردت في الجزء األول من الوثيقة، ولكن هذه المرة بدون بياناتعلى ااألمثلة  نفس عرضوهنا يُعاد  والتوزيع،
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 نظام المونيفامأسسة  .1

 
واالقليمي لوطنيعلي المستوي ا نظام المونيفامأسسة  المسؤولية  العملية 

 

 

 

 

في الدولة. ويمكن تحقيق ذلك علي  نظام المونيفاقرار سياسي لمأسسة تطبيق إتخاذ تتطلب هذه العملية 

 مناطق أخري. إلى، ومن ثم التوسع بالتدريج مراحل من خالل إنشاء مناطق ريادية بداية  
وصف 

 العملية/الهدف
 

 

 

 األمين العام

 المدير العام

عليي المسيتوي اليوطني. ويمكين تعييين  نظام المونيفا فيدخال البيانات إلتنسيق عملية جمع و ضابطتعيين 

 . (دخال ومعالجة البياناتسؤول عن إخر مآمختص بجمع البيانات  )ضابط :نضابطي
 

 

 

 

 المنهجية

 

وذلك حسب النماذج المحددة  نظام المونيفافي دخال البيانات إفي كل منطقة لتنسيق جمع و ضابطتعيين 

ضابط مختص بجمع البيانات ) :ضابطين( ومن الممكن أيضا تعيين R.1للمنطقة )النماذج في مرفق 

  آخر مسؤول عن إدخال ومعالجة البيانات(. و

بشرية، المالية، التشغيل والصيانة، الموارد الالمختصة )دوائرال إلىإرسال كتاب/رسالة )مع النماذج( 

 ن. ينيلطلب التعاون مع الموظفين المع ةمانحجهات الالمعلوماتية(، والالنظم 
المعلومات حسب نماذج جمع،  تعبئةجمعيات مستخدمي المياه لتبني النظام، و إلىارسال كتاب/رسالة 

 مونيفا(. الإدخال، ومعالجة البيانات علي المستوي المحلي )المرتبطة ب
 نظام المونيفاإنشاء لجنة توجيهية/تقيمية ل

 

 برنامج في المشاركة المؤسسات بين التنسيق فعالية درجة: A02020R رقم المتغير .2

PIM / IMT اإلقليمي المستوى على  

المتغير 

A02020R 
في  PIM/IMTال  المشاركة في برنامج مؤسساتتقييم درجة كفاءة التنسيق بين ال

 المنطقةاإلقليم/

 

 العملية
 

في  PIM/IMTال  ال ت المشاركة في برنامجمؤسساكفاءة التنسيق بين اليقيس هذا المتغير درجة  

نفس على ليست بالضرورة  يمستوي اإلقليمالالمنطقة. ويجب التوضيح أن درجة التنسيق علي 

عندما تقوم  فع الالتنسيق مستوى . ولغايات التوضيح، نعتبر أن وطنيالمستوي العلي المستوى 

آلية التنسيق )لجنة التنسيق، أو أي ترتيب  وفقات المشاركة بجميع مسؤولياتها مؤسسجميع ال

 مؤسسي(. 

 

 

وصف 

/الهدفالعملية  

 

 المسؤولية اتقع في النهاية، .  "اإلجابة المسؤول عن هو "من هو المؤشرالسؤال المطروح المرتبط بهذا  

 الحصوللضمان في اإلقليم. و PIM/IMTال  رتباط برنامجإأو ضابط ي يملقإلاالمكتب عاتق مدير علي 

المعنيين موظفيين الأخذ آراء بضابط ارتباط المونيفا اإلقليمي يُقترح أن يقوم  ، على إجابة ُممثلة للواقع

 . هااإلقليم وتنسيقفي 

 

 

 

 

 

 المنهجية
 

% 50البحث تعكس أكثر من   قيد، ينصح بأن تكون إجابة السؤال A02020Rداء ألوفي حالة مؤشر ا 

عن  ،المسؤول ضابطفي المنطقة. ويمكن لل PIM/IMTال  ال بتنفيذ برنامجين عنيالموظفين المآراء من 

 R.1في مرفق  R.1، سؤال الموظفيين عن رأيهم من خالل نموذج رصدتنسيق اإلجابات حول أسئلة ال
خالل التنسيق  فاعليةمثل النتائج درجة السنة )في بداية السنة( وستُ في سوف يتم جمع البيانات مرة واحدة  

 ات المشاركة. مؤسسبين الالعام الماضي 
 جمع البيانات

   
 المهام الوصف المسؤولية

 
في  نظام المونيفاالمسؤول عن تنسيق عملية جمع البيانات الخاصة ب ضابطبدء العملية، الطلب من ال مدير اإلقليم

 بخصوص المتغير قيد البحث.  معنيينالموظفين الراء من اإلقليم، بجمع اآل
1مهمة   

2مهمة   R.1نموذج  بموجب PIM/IMTال  ال تنفيذ برنامجبعنيين مباشرةً ع البيانات من موظفي األقاليم المجم اإلقليمي ضابطال  
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 المهام الوصف المسؤولية
 

 تنسيقل المعين

دخال ومعالجة إو

 متعلقةالبيانات ال

 .نظام المونيفاب

 (راض إلى حد ما، غير راض)راض،  فئات. وتحديد أعلي نسبة وفق ثالث R.1في مرفق 

الضابط اإلقليمي 

لتنسيق  المعين

وإدخال ومعالجة 

البيانات المتعلقة 

 بنظام المونيفا 

 "xls(.قليميمستوي اإلال) المونيفا معالجة البيانات"ملف من   1جابات في جدول رقم إلإدخال البيانات وا

   . Months" “Processing 36&12ورقة 
3مهمة   

، يجب إدخال البيانات الخاصة بعام 2015الماضي ) إذا كنا في عام عام لليتم إدخال البيانات  حيث أن 

حية في الذاكرة، وعليه ما زالت آلراء تكون ا خال البيانات في بداية كل سنة حتى(. ينصح بإد2014

 دخال البيانات.  إليناير  15ينصح بإعتماد تاريخ 

التاريخ المقترح 

 لبدء تنفيذ العملية
 

 خالل يوم واحد. على آراء الموظفين الحصول من المقدر يكانون الثاني/يناير من كل عام، حيث  16 

 

التاريخ المقترح 

نهاء العمليةإل  

  ً تحديث تردد  سنويا

نظام البيانات في 

 المونيفا
ذج جمع ونم  R.1في مرفق  R.1انظر نموذج  

 البيانات
نموذج معالجة البيانات، حيث أن النتائج واضحة من  خالل نموذج جيع البيانات إلىاليوجد حاجة    نموذج معالجة  

 البيانات

جمع  مثال على دناهأ 1انظر جدول رقم  

 ومعالجة البيانات

 التشاركية دارةاإل برنامج في المشاركة المؤسسات بين التنسيق فعالية بدرجة المتعلقة البيانات ومعالجة إدخال نموذجل لمثا :(1جدول رقم )

اإلقليمي المستوى على
2
   A02020Rبالمتغيِر والخاصة الماضي العام خالل 

                                                      
 في المنطقة أو المكتب اإلقليمي 2
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03

(2) Satisfactory (1) Medium (0) Not at all  

1

1

1

1

1

1 4 0

(1) Medium 

Officer 8  - 8 المسؤول

Officer 9  - 9 المسؤول

Regional Office  Number 

Officers participating  

Officer 1  - 1 المسؤول

Officer 2 - 2 المسؤول

Officer 3 - 3 المسؤول

Officer 4  - 4 المسؤول

Officer 5  - 5 المسؤول

Officer 6  - 6 المسؤول

Officer 7 - 7 المسؤول

Add officers if needed making sure that the 

number of officers is always odd numbers (5, 7, 9, 

11 etc.)

المجموع لكل فئة

Total for each categoryا

A02020Rتنسيق الغالبة درجة ال

Predominant degree of satisfaction

 
  مالحظة: جميع الخانات باللون الوردي هي خانات محتسبة.    
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 وكالة قبل من المخصصة األموال من السنوي المبلغ إجمالي: A03021R رقم المتغير .3

 لبرنامج التخطيط أجل من( المانحة الجهات ذلك في بما) المتعاونة األخرى والمؤسسات الري

PIM / IMT منطقتكم في  الماضي العام خالل وتنفيذه  

المتغير 

A03021R 
المشاركة بما فيها مؤسسات تقديرالمخصصات المالية المرصودة سنوياً من قبل وكالة  الري، وال

 ة.منطقالخالل العام الماضي في  PIM/IMTال  امجنوتنفيذ برالجهات المانحة، لتخطيط 

 العملية
 

، بما فيها مساهمات الجهات PIM/IMTال المخصصات المالية الكلية لبرنامج يقيس هذا المتغير  

وفي العادة، يمكن توقع زيادة في  نفقات. ال اهلقيم السنوية معرفة إتجهذه االمانحة. ويتيح تحليل 

تنفيذ البرنامج للحصول علي نتائج ملموسة، ولكن بعد السنوات األولى من  خاللالمخصصات 

قص. وتختلف الفترة الزمنية انتمعظم جمعيات مستخدمي المياه، تبدأ مساهمة الحكومة بال إنشاء

خطط تطوير وفق لزيادة أو نقصان المخصصات المالية في كل بلد، ويمكن تحديدها فقط محلياً 

 . PIM/IMTال برنامج 

يات جمعالمخدومة من قبل راضي األكلفة مساحة مجمل تحديد  ىويساعد هذا المتغير أيضا عل

 . وذلك لكل هكتار هامستخدمي المياه التي تم إنشاؤ

 على متغيرين فرعيين:  A03021Rويحتوي المتغير 

  الري وكالة قبل من الماضي العام تخصيصها تم التي  الرواتب قيمة: : A03021R.1المتغير الفرعي 

 . منطقتكم في وتنفيذه الصالحيات  ونقل   الري في التشاركية اإلدارة لبرنامج التخطيط  بهدف

  المانحة الجهات قبل من الماضي العام تخصيصها تم التي  المبالغ مةقي :A03021R.2المتغير الفرعي 

 . منطقتكم في وتنفيذه الصالحيات  ونقل   الري في التشاركية اإلدارة لبرنامج التخطيط بهدف

 

وصف 

 العملية/الهدف

 

 تتكون المنهجية من ثالث خطوات أساسية:  
)المتغير  PIM/IMTال تنفيذ برنامج ل فرغينتالكلفة السنوية لموظفي وكالة الري والمتحديد  ( أ

A03021R.1.يقابل كلفة الوقت الذي يقضيه  األولن: مكونيوتتكون الكلفة من  ( في المنطقة

يقابل كلفة وقت  والثاني ؛منطقة الالبرنامج في  في متابعة أعمال المركز الرئيسيموظفي 

فرغين تن من موظفيين مفي المكتب اإلقليمي قيد النظر. ويتكون المكونافي  الموظفيين العاملين

تحديد الوقت إن لبرنامج. في ا جزئيآخرين عاملين بشكل ، وPIM/IMTال لبرنامج  تماما

كل في مع االشخاص المعنيين، وعاون يتم بالتيجب ان  PIM/IMTال المخصص لبرنامج 

كيفية  2.2وجدول  2.1. ويوضح الجدول رقم عقولم و ريبيتقبشكل يكون التحديد األحوال، 

 . مكونتحديد الكلفة لكل 
هذا الوقت )سواء كان دوام جزئي أو دوام كلي( الكلي لمجموع قيمة ال، بأن ويجب التنويه

المرتبط  A03041Rخر هو آيستخدم ايضاً الحتساب متغير  PIM/IMTال مخصص لبرنامج ال

مكتب الفي  PIM/IMTال برنامج في عدد الموظفين الحكوميين الذي عملوا بدوام كامل  ب

  ادناه. 4قسم انظر خالل العام الماضي.  اإلقليمي

  عادةً (. A03021R.2متغير ) يمستوي اإلقليمالتحديد مساهمات الجهات المانحة للبرنامج علي  ( ب

. ومين الممكيين أن تكيون هييذه المكتييب اإلقليمييهييذه المعلوميات فيي الييدائرة الماليية فيي مثيل تتيوفر 

سي لوكالة الري لجميع مناطق الري )المكاتب الجهويية(، المعلومات متوفرة فقط في المكتب الرئي

. قليميييةمكاتييب اإلبالتسيياوي علييى الالكلييية المخصصييات توزيييع فتييراض إوفييي هييذه الحاليية، تييم 

 هذه الفرضية.  2.2جدول اليفترض و
متغير لل الكليمجموع الللحصول علي المقابل لكل منهما وذلك ج( إدخال القيمتين أعاله للمتغير

A03021R . 

 المنهجية
 

ولذلك فإن  اإلقليمي.تقديرا معقوالً للنفقات على المستوى أعاله مكونين لقيمة التي تم احتسابها لعتبر التو 

ً  احتساب تفاصيل الكلف البسيطة مثل برامج الكمبيوتر واالجهزة .   كما انه ال يتم احتساب ال يعتبر عمليا

امج نرالبليس له عالقة بمن هذا اإلستثمار  غرضالكلف اإلستثمار في المباني واآلالت الكبيرة حيث ان 

 .ة هذه اإلستثمارات على البرنامج تحميل اي جزء من كلف عقولسابق له، وليس من المكونه 

 

البيانات جمع ( R.1نموذج المعتمد لكل متغير )مرفق الالبيانات وذلك حسب  جمعيجب علي المكتب االقليمي    

   
 المهمة الوصف المسؤولية

 
البيانات  جمعتنسيق عملية المونيفا اإلقليمي ارتباط ضابط طلب من الالعملية وبدء  مدير المكتب اإلقليمي 1مهمة رقم   
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 المهمة الوصف المسؤولية
 

 R.2.2ونموذج  R.2.1للسنة حسب نموذج 
 المعين الضابط اإلقليمي

لتنسيق وإدخال ومعالجة 

 البيانات المتعلقة بنظام المونيفا 

حسب الموظف المعني  مع PIM/IMTال المخصص لبرنامج  مناقشة نسبة الوقت

 R.2.1نموذج 

2مهمة رقم   

 المعين الضابط اإلقليمي

لتنسيق وإدخال ومعالجة 

 البيانات المتعلقة بنظام المونيفا 

3مهمة رقم   ،بمساعدة الدائرة المالية ،R.2.1الرواتب وأية بيانات ذات عالقة في نموذج  دخالإ  

 المعينالضابط اإلقليمي 

لتنسيق وإدخال ومعالجة 

 البيانات المتعلقة بنظام المونيفا 

في مكتب  مختصةبالتعاون مع الوحدات ال R.2.2نموذج في إدخال البيانات الخاصة 

تعبئة جهات المانحة للتمكن من المنطقة أو المكتب الرئيسي، وإذا لزم االمر مع ال

 . R.2.2نموذج 

4مهمة رقم   

 المعين الضابط اإلقليمي

لتنسيق وإدخال ومعالجة 

 البيانات المتعلقة بنظام المونيفا 

: إدخال جميع البيانات الموجودة في النموذجين، في إدخال ومعالجة البيانات

من  36MonthsProcessing&12”" ورقةفي  a& 2.b.2الجداول الخاصة بها 

 وذلك حسب االتي: " .xls ملف "معالجة بيانات المونيفا )المستوى اإلقليمي(
 المتعلقة البيانات ومعالجة إدخال موذجن“ a.2جدول  يعبأ في: R.2.1نموذج رقم 

 أو جزئيا المتفرغين الموظفين ووقت رواتب من التشاركية األدارة برنامج  بنصيب

 العام منطقتكم في وتنفيذه التشاركية الري إدارة لبرنامج للتخطيط كامل بدوام

 . A03021R.1 , A03041R & B03021R“ بالمتغيرات والخاصة الماضي

  المتعلقة البيانات ومعالجة إدخال نموذج“ b.2يعبأ في جدول  :R.2.2نموذج رقم 

 التشاركية الري إدارة لبرنامج للتخطيط المانحة الجهات لبق من المخصصة بالمبالغ

 .   A03021R.2 بالمتغير والخاصة اضيالم العام منطقتكم في وتنفيذه

5مهمة رقم   

. قد ُعرفتالماضي  عامكل عام، حيث تكون البيانات لل منيناير  كانون الثاني/ 1  التاريخ المقترح لتنفيذ  

 العملية
 

يوما  15تستتغرق العملية أكثر ال يناير من كل سنة،حيث يجب أ 15  التاريخ المقترح  

 لالنتهاء من العملية
تردد تحديث البيانات  مرة كل سنة 

 في نظام المونيفا
 R2.1&R2.2نموذج  

 

البيانات جمعنماذج   

"جمع بيانات المونيفا  من ملف " 36MonthsProcessing&12ورقة " انظر  

 ".xls( المستوي اإلقليمي)
البيانات معالجةنموذج   

ومعالجة  جمع أمثلة دناهأ 2.2وجدول  2.1انظر جدول رقم  

 البيانات
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 قبل من الماضي العام تخصيصها تم التي  الرواتب قيمة:  A03021R.1ومعالجة البيانات للمتغير رقم:  إدخالمثال لنموذج  2.1جدول رقم 

 . منطقتكم في وتنفيذه الصالحيات  ونقل   الري في التشاركية اإلدارة لبرنامج التخطيط  بهدف  الري وكالة

Irrigation 

Agency Head 

quarters

Secretary General/General 

Director

 على المستوى الوطني 

National

1 5% 2500 4 1,25% 375

Assistant Secretary General 

(ASG)  Financial Affairs

 على المستوى الوطني 

National

1 5% 1800 4 1,25% 270

ASG Admin Affairs  على المستوى الوطني 

National

1 5% 1800 4 1,25% 270

ASG for the North & Middle 

Directorates (Qais Owais)

   على مستوى

 مديريات الشمال 

والوسط والشونة 

الجنوبية  

 North, Middle   

and South

1 20% 1800 3 6,67% 1440

Assistant Secretary General 

(ASG) for the Southern Ghors 

(Mahmoud Harb)

   على مستوى األغوار 

الجنوبية

Southern Ghors

1 20% 1800 1 0,00% 0

#N/D 0,00% 0

#N/D 0,00% 0

WUA Support 

unit

WUA Administration Director  على المستوى الوطني 

National

1 25% 1600 4 6,25% 1200

WUA Support Director (Ali 

Omari) (previously WUA unit 

director

 على المستوى الوطني 

National

1 100% 1300 4 25,00% 3900

WUA M&E Director (Anwar) على مستوى المديرية

Regional

1 50% 680 1 50,00% 4080

Coordination (Sana)  على المستوى الوطني 

National

1 100% 700 4 25,00% 2100

Archive (Bahjat)  على المستوى الوطني 

National

1 100% 350 4 25,00% 1050

Archive (Nohammad Faour)  على المستوى الوطني 

National

1 100% 350 4 25,00% 1050

Typist  على المستوى الوطني 

National

1 100% 350 4 25,00% 1050

Documentation&Contracting  على المستوى الوطني 

National

1 100% 700 4 25,00% 2100

#N/D 0,00% 0

#N/D 0,00% 0

وقت  نسبة ال

المتاح سنويا 

للتخطيط وتنفيذ 

برنامج ال 

PIM/IMT في 

المنطقة المعنية

 Availability

 %for the

 designated

 region

 during the

year

برنامج   حصة ال

في المنطقة 

المعنية من 

الرواتب السنوية

 Contribution

 of Annual

 Salaries to

 PIM/IMT in

 the

 designated

Region (JDs)

خانات الملونة باللون األحمر خانات المقابلة لكل موظف جديد يتم إضافته مع مراعاة نسخ المعادالت من ال أضف سطور كا يلزم وأمأل المعلومات كما ينبغي في ال

 Add staff as necessary and fill in all information in the row highlighted with blue opposite to each new position entered. Make sure to always copy

the formulae in red fonts

خانات الملونة باللون األحمر خانات المقابلة لكل موظف جديد يتم إضافته مع مراعاة نسخ المعادالت من ال أضف سطور كا يلزم وأمأل المعلومات كما ينبغي في ال

 Add staff as necessary and fill in all information in the row highlighted with blue opposite to each new position entered. Make sure to always copy

the formulae in red fonts

Position -وظيفي المسمى ال  المستوى الذي يعمل به 

الموظف المعني

 Level of

Availability

العدد

 No. of

- people

وقت  نسبة ال

المتاح سنويا 

للتخطيط وتنفيذ 

برنامج ال 

PIM/IMT

 Availability 

 %for

 PIM/IMT

 during the

year

إجمالي الراتب 

الشهري

 Avg

 Monthly

 Gross Salary

)JDs(

عدد المناطق 

المخدومة من قبل 

الموظفين المعنيين

 No. of

 Regions for

 which the

 staff is

 responsible

 for /involved

with
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Regional 

Office 

O&M Director Regional office على مستوى المديرية

Regional

1 25% 1300 1 25,00% 3900

Head of Operation Regional 

office

على مستوى المديرية

Regional

1 20% 700 1 20,00% 1680

Head of maintenance Regional 

Office

على مستوى المديرية

Regional

1 10% 700 1 10,00% 840

Stage Officers على مستوى المديرية

Regional

1 15% 400 1 15,00% 720

#N/D 0,00% 0

#N/D 0,00% 0

#N/D 0,00% 0

#N/D 0,00% 0

#N/D 0,00% 0

Project 

Coordination

S. Ghors Coordinator 

(Maymouna)

   على مستوى األغوار 

الجنوبية

Southern Ghors

1 100,00% 600 1 0,00% 0

Project 

Counterparts

Counterpart 1: Planning 

Director (Khalil)

 على المستوى الوطني 

National

1 5,00% 1500 4 1,25% 225

Counterpart 2: S. Ghors 

Administration Director

   على مستوى األغوار 

الجنوبية

Southern Ghors

1 100% 1300 1 0,00% 0

#N/D 0,00% 0

#N/D 0,00% 0

26250,00

2,87

0,70

A03021R.1: برنامج من الرواتب السنوية للموظفين المعنيين في منطقتكم مجموع حصة ال

Total Salaries contributions to the PIM/IMT in the designated Region

A03041R:  مجموع عدد الموظفين العاملين سنويا )بما يعادل دوام كامل( على التخطيط ل وتنفيذ البرنامج في منطقتكم 

Total number of full time officers allocated to PIM/IMT planning and implementation in the designated region 

(expressed in  person /year)
B03021R:  عدد المسؤولين الحكوميين الذين عملوا بدوام كامل في المكتب اإلقليمي/الجهوي العام الماضي لدعم البرنامج 

Number of government staff at the Support Units of the regional office fully dedicated to provide support to PIM/IMT 

program up to last year

خانات الملونة باللون األحمر خانات المقابلة لكل موظف جديد يتم إضافته مع مراعاة نسخ المعادالت من ال أضف سطور كا يلزم وأمأل المعلومات كما ينبغي في ال

 Add staff as necessary and fill in all information in the row highlighted with blue opposite to each new position entered. Make sure to always copy

the formulae in red fonts

خانات الملونة باللون األحمر خانات المقابلة لكل موظف جديد يتم إضافته مع مراعاة نسخ المعادالت من ال أضف سطور كا يلزم وأمأل المعلومات كما ينبغي في ال

 Add staff as necessary and fill in all information in the row highlighted with blue opposite to each new position entered. Make sure to always copy

the formulae in red fonts

 
   مالحظة: .

هي للغرض التوضيحي فقط  وال تمثل الواقع  2.1القيم في الجدول   
   في قائمة الموظفين  العام الماضيخالل  نيالعاملفقط  يجب إدراج 
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 قبل من الماضي العام تخصيصها تم التي  المبالغ مةقي:  A03021R.2ومعالجة البيانات للمتغير رقم  إدخالنموذج ل: مثال 2.2رقم  جدول

 . منطقتكم في وتنفيذه الصالحيات  ونقل   الري في التشاركية اإلدارة لبرنامج التخطيط بهدف  المانحة الجهات

الجهة المانحة 1

Donor 1

الجهة المانحة 2

Donor 2

الجهة المانحة 3

Donor 3

الجهة المانحة 4

Donor 4

الجهة المانحة 5

Donor 5

الجهة المانحة 6

Donor 6

الجهة المانحة 7

Donor 7

الجهة المانحة 8

Donor 8

 الجهة المانحة 9

Donor 9

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

GIZ IOJOV AFD SWIM ISSP ??? ??? ??? ???

 القيمة التقديرية للمبالغ  التي تم تخصيصها

  العام الماضي من قبل الجهات المانحة

 بهدف التخطيط  ل وتنفيذ اإلدارة ة

 التشاركية لمياه الري ونقل  الصالحيات

 على المستوى الوطني )استشارات، مدير

 ،المشروع، موظفين فنين، برامج حاسوب

  (بنية تحتية، معدات، الخ

Estimated Annual 

program/Project Allocations for 

PIM/IMT (Consultancy, project 

manager, study tours, technical 

officers,training,  software, 

hardware, equipment, etc)

60000 195500 60000

عدد المناطق المخدومة من قبل المشروع 

 No. of regions served by the

project

4 4 4 2 4 4 4 4 4

تقديرية لحصة كل منطقة قيمة ال ال

Estimated Annual Project 

contribution to PIM/IMT per 

region (JD)

15000 0 0 97750 15000 0 0 0 0

127750

315500

Name of Donor

A03021R.2: قيمة المبالغ  التي تم تخصيصها العام الماضي من قبل الجهات المانحة  بهدف التخطيط  ل وتنفيذ اإلدارة ة التشاركية لمياه الري ونقل  الصالحيات في منطقتكم 

Total allocated by donors for planning & implementation of PIM/IMT in the designated region

A03021N.2: وطني  قيمة المبالغ  التي تم تخصيصها العام الماضي من قبل الجهات المانحة  بهدف التخطيط  ل وتنفيذ اإلدارة ة التشاركية لمياه الري ونقل  الصالحيات على المستوى ال

Total allocated by donors for planning & implementation of PIM/IMT at the national level  
هي للغرض التوضيحي فقط  وال تمثل الواقع  2.2القيم في الجدول مالحظة:   

 لبرنامج كامل بدوام عملوا الذين الحكوميين المسؤولين ددع: A03041Rالمتغير رقم   .4

PIM / IMT الماضي العام الجهوي/اإلقليمي المكتب في.   

المتغير رقم 

A03041R 
المسؤولين الحكوميين الذين عملوا بدوام كامل ضمن برنامجي االدارة تقييم عدد 

 التشاركية للري ونقل صالحيات إدارة الري في منطقتك خالل العام الماضي. 
 

 العملية
 

في برنامج ال ين الذين يعملون بدوام كامل يعدد المسؤولين الحكوماإلتجاه في المتغير ا هذم يقي 

PIM/MIT  .ين في ين الحكومييفترض أن يزيد عدد المسؤوليعلماً بأنه ُفي المنطقة المعنية

 إنشاء جمعيات مستخدمي المياه.  بعدالعدد ، ولكن مع الوقت يتناقص السنوات االولي للبرنامج

 

العملية/الهدفوصف   
 

 

حتساب عدد المسؤولين الحكوميين إيلزم فقط حيث منهجية إدخال القيم لهذا المتغيربسيطة، إن  

خالل العام الماضي في المنطقة. وتكمن الصعوبة فقط في تحديد البرنامج في  ين ملاالع

الذي تم األشخاص الذين لم يعملوا بدوام كامل. في هذه الحالة، يلزم تحويل الوقت الكلي 

. ويفترض أن املكوقت موظف من وحدة ما يقابله إلى يصه بشكل متفرغ او جزئي تخص

وصفها حيث أن البيانات قد تم جمعها سابقاً ضمن العملية التي تم تكون هذه العملية ممكنة، 

  (. 3في جزء رقم  3) انظرمهمة رقم  A03021Rللمتغير رقم 

 المنهجية
 

البيانات جمع السنة فيمرة واحدة     

   
 المهام الوصف المسؤولية

 
1مهمة رقم    3، جزء رقم 1في مهمة رقم  مشمولة يمكتب اإلقليممدير ال  

الضابط اإلقليمي 

المعين لتنسيق وإدخال 
2مهمة رقم  3، في جزء رقم 2في مهمة رقم مشمولة   
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 المهام الوصف المسؤولية
 

ومعالجة البيانات 

 المتعلقة بنظام المونيفا
الضابط اإلقليمي 

لتنسيق وإدخال المعين 

ومعالجة البيانات 

 المتعلقة بنظام المونيفا

 إدخال ومعالجة البيانات:

أعاله(،  3)انظر قسم  A03021R.1إن البيانات التي تم إدخالها الحتساب المتغير رقم 

 قبل األخير وذلك وفق السطر A03041Rحتساب المتغير رقم إلعمل بشكل آلي تسست

 . أعاله 2.1جدول لفي ا

 

في   67سطر  " .xlsأيضا ملف "معالجة بيانات المونيفا )المستوى اإلقليمي(انظر 

 األدارة برنامج  بنصيب المتعلقة البيانات ومعالجة إدخال نموذج" :a 2.جدول

 للتخطيط كامل بدوام أو جزئيا المتفرغين الموظفين ووقت رواتب من التشاركية

 والخاصة الماضي العام منطقتكم في  وتنفيذه التشاركية الري إدارة لبرنامج

  ."A03021R.1 , A03041R & B03021R  بالمتغيرات

3مهمة رقم   

العام الماضي قد يناير، حيث من المفترض أن تكون بيانات كانون الثاني/ 15تاريخ  

 . ُعرفت
التاريخ المقترح للبدء بتنفيذ 

 العملية

يوما.  15تستغرق العملية أكثر من أال  يناير، حيث يجب  كانون الثاني/ 30تاريخ   التاريخ المقترح النهاء  

 العملية
  ً نظام  فيدد تحديث تر سنويا

 المونيفا
سترجاع البيانات من خالل نموذج رقم إنموذج، حيث من الممكن إلى حاجة يوجد ال 

R.2.1  مرفق رقم(1.R    .) 

البيانات جمعنموذج   

 البيانات ومعالجة إدخال نموذج"a.2  الجدول من، 67 سطر رقم ىانظر أيضا إل 

 المتفرغين الموظفين ووقت رواتب من التشاركية األدارة برنامج  بنصيب المتعلقة

 العام منطقتكم في  وتنفيذه التشاركية الري إدارة لبرنامج للتخطيط كامل بدوام أو جزئيا

  ، في"A03021R.1 , A03041R & B03021R  بالمتغيرات والخاصة الماضي

)المستوى  افيمونالمعالجة بيانات "من ملف" MonthsProcessing 36&12ورقة "

 ." .xlsاإلقليمي(

عالجة البياناتمنموذج   

ومعالجة  جمعمثال علي  اعاله 2.1جدول رقم  إلىانظر  

 البيانات

 

 الماضي  العام تخصيصها تم التي السنوية المالية لمبالغا: A03051Rالمتغير رقم   .5

 مستخدمي جمعيات إلى تسليمها أجل من منطقتكم في  الري نظم تحسين أو/  و تأهيل إلعادة

 . المياه
المتغير رقم 

A03051R 
أنظمة الري  حسنالماضي والمرصودة إلعادة تأهيل وت عامإجمالي المخصصات المالية للديرتق

 ةمنطقالجمعيات مستخدمي المياه في  إلىالتي سيتم تسليمها 

 العملية
 

تم رصدها إلعادة تأهيل  ييقيس هذا المتغير إتجاه إجمالي المخصصات المالية للعام الماضي الت 

جمعيات مستخدمي المياه في المنطقة المحددة. ويهدف  إلىالتي سيتم تسليمها تحسين أنظمة الري و

إدارتها  تتم يأنظمة الري الت حسينتأهيل وتستثمارها في االمبالغ التي تم هذا المتغيرلمعرفة قيمة 

هذا المتغير  سمحيو .كفاءة أنظمة الري بهدف رفعمن قبل جمعيات مستخدمي الميا ه في المنطقة 

التي تم نقلها.   لمساحة بتحديد قيمة كلفة التأهيل/هكتارمن مجمل ا  
 

لكون معظم جمعيات  ، نظراً من البرنامجالسنوات األولي خالل لمخصصات المالية تتزايد اويفترض بأن 

وبمجرد اإلنتهاء من تأهيل معظم الجمعيات سنبدأ هذه عادة تأهيل. الى إمستخدمي المياه بحاجة 

   المخصصات بالتناقص.

وصف 

 العملية/الهدف

 

لهييذا خييالل العييام الماضييي للمنطقيية خصصييت تعتبيير المنهجييية بسيييطة، حيييث يكفييي تسييجيل المبييالغ التييي ُ   المنهجية
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المتغير رقم 

A03051R 
أنظمة الري  حسنالماضي والمرصودة إلعادة تأهيل وت عامإجمالي المخصصات المالية للديرتق

 ةمنطقالجمعيات مستخدمي المياه في  إلىالتي سيتم تسليمها 

 العملية
 

  الجهات المانحة. من  مخصصاتال مع مراعاة تسجيل، الغرض

البيانات جمع سنويا   

 
 المهام الوصف المسؤولية

 
المديرية ، وتحديد العملية قائمةالمنطقة إذا لم تكن اإلقليم/توثيق كلفة التأهيل حسب ة يعملب ءالبد المدير العام

  .مسؤولة عن ذلكال المعنية
1المهمة رقم   

ياإلقليم المكتبمدير  

 
قيد الرصد البيانات للسنة  جمعبأن يقوم ب (المنطقةفي اإلقليمي )المونيفا  ضابط إرتباط الطلب من 

 .المديرية المعنيةمن 
2المهمة رقم   

الضابط اإلقليمي 

لتنسيق وإدخال  المعين

ومعالجة البيانات 

 المتعلقة بنظام المونيفا 

)وفق  يسي أو في المكتب اإلقليميالبيانات المطلوبة من الوحدة المالية المعنية في المقر الرئ جمع 

 ما ينطبق(، و من الجهات المانحة إذا دعت الحاجة. 
3المهمة رقم   

الضابط اإلقليمي 

لتنسيق وإدخال  المعين

ومعالجة البيانات 

 المتعلقة بنظام المونيفا

ورقة   (، ومن ثم فيR.1)مرفق  R.3 إدخال البيانات في نموذج رقم

"12&36MonthsProcessingالمستوي اإلقليمي( معالجة بيانات المونيفا “ملف  " من(xls. ،"

 المانحة الجهات من المخصصة بالمبالغ المتعلقة البيانات ومعالجة إدخال نموذج: 3جدول رقم 

 المياه مستخدمي لجمعيات لتسليمها المخطط الري أنظمة وتحسين تأهيل بهدف الماضي العام خالل

   A03051Rبالمتغير والخاصة  منطقتكم في

4المهمة رقم   

  

  في بداية السنة
التاريخ 

ء لبدالمقترح 

 تنفيذ العملية
 

التاريخ    نهاية كل عاميجب أن تنتهي العملية في  

نهاء إلالمقترح 

 العملية
  ً حديث ردد تت سنويا

البيانات في 

 نظام المونيفا
 جمعنموذج  (R.1)مرفق  R.3نموذج  

 البيانات
معالجة بيانات المونيفا  )المستوي “" من ملف 36MonthsProcessing&12ورقة " 

 من المخصصة بالمبالغ المتعلقة البيانات ومعالجة إدخال نموذج: 3"، جدول رقم .xlsاإلقليمي(

 لجمعيات لتسليمها المخطط الري أنظمة وتحسين تأهيل بهدف الماضي العام خالل المانحة الجهات

   A03051Rبالمتغير والخاصة  منطقتكم في المياه مستخدمي

نموذج معالجة 

 البيانات

 جمعمثال علي  أدناه  5انظر جدول رقم  

ومعالجة 

  البيانات
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  العام تخصيصها تم التي السنوية المالية المبالغ: A03051Rومعالجة البيانات للمتغير رقم  جمعنموذج  ى: مثال عل5جدول رقم 

 . .المياه مستخدمي جمعيات إلى تسليمها أجل من منطقتكم في  الري نظم تحسين أو/  و تأهيل إلعادة الماضي
 رقم

الحوض/األحوا

 ض التي تم

تأهيلها

Rehabilitated

 

(s)Developm

ent Area

تأهيل  نوع ال

 Type of

rehabilitation

Irrigation 

Agency (JVA)

GIZ IOJOV/AFD Gulf Fund Donor 5 Donor 6 Donor 7 Donor 8

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

North Directorate

Middle Directorate

South Shuneh 

Directorate

Southern Ghors

المجموع الفرعي 

للمنطقة

 Subtotal for the

designated region

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

A03051R: المبالغ المالية السنوية التي تم تخصيصها العام  

 الماضي إلعادة تأهيل و / أو تحسين نظم الري  في منطقتكم

من أجل تسليمها إلى جمعيات مستخدمي المياه

Total Annual rehabilitation amount in the 

designated region (JDs)
A03051N: المبالغ المالية السنوية التي تم تخصيصها العام 

وطني إلعادة تأهيل و / أو تحسين  الماضي على المستوى ال

نظم الري من أجل تسليمها إلى جمعيات مستخدمي المياه

Total Annual rehabilitation amount at the 

National level (JDs)

المديرية/المنطقة

Region/Directorate

تأهيل من قبل كل جهة مانحة/مؤسسة. يرجى من وحدة المتابعة  المبالغ التي تم تخصيصها العام الماضي إلعادة ال

نتائج الى كل المديريات تقييم إدخال الرقم المقابل لكل مديرية/منطقة بالدينار ومن ثم توزيع ال وال

 .Annual Rehabilitation Amounts Per region and per Institute and donor. The M&E directorate 

at the WUA Administration should enter the figures for all the regions/directorates and 

distribute them to the  regions/directorates

 

 لوكالة الجهوي/اإلقليمي  المكتب في العاملين الموظفين ددع:  A05081Rالمتغير رقم   .6

  الماضي العام خالل الري نظم وصيانة لتشغيل تماما المتفّرغين الري

 
المتغير رقم 

A03081R 
 والمتغير رقم 

A03091R 

كلياً لتشغيل فرغين تالملوكالة الري  المكتب اإلقليميتقييم عدد العاملين في 

 يانة  أنظمة الري خالل العام الماضيوص
 العملية

 

في المتفرغين عدد الموظفين في اإلتجاه  A05081Rالمتغير رقم  قيم هذاي 

 تغير اإلتجاه مع الوقت.  يةلتشغيل وصيانة أنظمة الري، وكيف يقليماإلالمكتب 

مقارنيية هييذه البيانييات مييع أعييداد مييوظفي التشييغيل والصيييانة فييي بداييية كمييا وأن 

علييي تحديييد أثيير تسيياعد (، A05091Rمتغييير رقييم ) ليينفس المنطقييةبرنييامج ال

   عدد موظفي التشغيل والصيانة.  ىعل PIM/IMT  ال برنامج
 اً متزايييدإمييا A05081R فييي قيميية المتغييير تجيياه أن يكييون اإلوميين المفتييرض 

ً وثابتأ دعيم  ىليمعظم جمعيات مستخدمي المياه إالبرنامج نظرا  لحاجة بداية  في ا

 وصف العملية/الهدف
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المتغير رقم 

A03081R 
 والمتغير رقم 

A03091R 

كلياً لتشغيل فرغين تالملوكالة الري  المكتب اإلقليميتقييم عدد العاملين في 

 يانة  أنظمة الري خالل العام الماضيوص
 العملية

 

    مع مرور الوقت. كبير في التشغيل والصيانة. وسييتناقص العدد 
المتفرغين فيي المكتيب إن المنهجية بسيطة، حيث يكفي تسجيل أعداد الموظفين  

)مرفيق رقيم  R.4لهيذه الوظيفية خيالل العيام الماضيي فيي نميوذج رقيم اإلقليمي 

1.R  .) 

 المنهجية
 

البيانات جمع  سنويا   

 
 المهام الوصف المسؤولية

 
مدير المكتب 

 اإلقليمي
1المهمة رقم    البيانات للعام الماضي جمعضابط ارتباط المونيفا اإلقليمي الطلب من   

الضابط اإلقليمي 

لتنسيق  المعين

وإدخال ومعالجة 

البيانات المتعلقة 

 بنظام المونيفا

المكتب المعلومات من قسم الموارد البشرية في المقر الرئيسي أو  جمع

 ينطبق(ما )حيث اإلقليمي
2المهمة رقم   

الضابط اإلقليمي 

لتنسيق  المعين

وإدخال ومعالجة 

البيانات المتعلقة 

 بنظام المونيفا

في  4( وكذلك في جدول رقم R.1)مرفق رقم  R.4 إدخال البيانات في نموذج

" من ملف "معالجة بيانات المونيفا  36Months Processing&12ورقة"

 " .xls)المستوي إلقليمي(

3المهمة رقم   

ذ التاريخ المقترح لبدء تنفي يجب أن تبدأ العملية في بداية السنة  

 العملية
 

المقترح إلنهاءتاريخ ال خر كل سنةآيجب االنتهاء من العملية في    

 العملية
تردد تحديث البيانات في نظام  سنويا 

 المونيفا
البيانات جمعنموذج  (R.1)مرفق  R.4نموذج رقم     

" من ملف "معالجة 36Months Processing&12ورقة"في  4جدول رقم  

 ".xlsبيانات المونيفا  )المستوي إلقليمي(

 نموذج معالجة البيانات

ومعالجة  جمعمثال علي  أدناه 6انظر جدول رقم  

  البيانات
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  المكتب في العاملين الموظفين عدد:  A05081Rومعالجة البيانات للمتغير رقم  جمع(: مثال لنموذج 6جدول رقم )

 .الماضي العام خالل الري نظم وصيانة لتشغيل تماما المتفّرغين الري لوكالة الجهوي/اإلقليمي
Year 2014

أدخل المستوى الذي 

تتوفر فيه المعلومات 

لديكم

 Please enter the

 level for which

data is available

وظيي المسمى ال

Position

 عدد موظفي التشغيل

صيانة  للسنة قيد النظر  وال

 العاملين في

 المديرية/المنطقة أو في

 المنطقة  الرئيسية

(حسب توفر المعلومات)

Number of O&M 

staff working in the 

Irrigation Agency 

regional office(s)

وحدات الزراعية  عدد ال

التي تقع ضمن   

المديرية)سواء كانت 

مخدومة من قبل 

الجمعيات أو المديرية(

 No. of Farm Units

 within the the

 regional

office/Directorate

Distribution/ advisors 9

Distribution control officer 1

Drivers 12

Guards 26

Technicians (Inspection) 1

Technicians (Maintenance) 14

Pump operators 7

Ditch riders-Management 23

Head of Operation 1

Head of Maintenance 1

Directors O&M 1

Total 96

0,058968059

1455

85,7985258

A05081R: العدد المقدر للموظفين العاملين في المكتب  

ليمي/الجهوي لوكالة الري المتفّرغين تماما لتشغيل وصيانة  اإلق

نظم الري خالل العام الماضي

Estimated No. of O&M Staff serving the WUAs in 

each region

مديرية الشونة الجنوبية

 South Shuneh

Directorate

1628

صيانة لكل وحدة زراعية عدد موظفي التشغيل وال

No. of O&M staff per FU

وحدات الزراعية المخدومة بالجمعيات في المديرية/المنطقة  عدد ال

المعنية

نظر خالل العام قيد ال

No. of FUs served by the WUAs in the designated 

region

 
 

  أيام التدريب الفعلي والمخطط له لموظفيعدد : B03031R& B03032Rالمتغير رقم   .7

 . العام الماضيخالل في المكتب اإلقليمي وحدة الدعم 
 

 المتغيرات رقم 

B03031R 
B03032R 

في المكتب اإلقليمي خالل تقييم عدد أيام التدريب لموظفي وحدة الدعم 

لعام الماضي ا  
 العملية

 

عيدد أييام التيدريب في علي تقييم اإلتجاه  B03031Rيساعد المتغير رقم  المتغيرات رقم   وصف العملية/الهدف
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 المتغيرات رقم 

B03031R 
B03032R 

في المكتب اإلقليمي خالل تقييم عدد أيام التدريب لموظفي وحدة الدعم 

لعام الماضي ا  
 العملية

 

B03031R 
B03032R 

ذا اإلتجياه ميع هي وكيفية تغيير، كتب اإلقليميلموظفيي وحدة الدعم في الم

 تدريب للموظفيين سنويا. الالوقت. يجب ضمان حد أدنى لعدد أيام 

يساعد علي تقييم عدد األييام التدريبيية المخطيط  B03032Rالمتغير رقم 

 . كتب اإلقليميوحدة الدعم في الم لها لموظفي

ميا تييم إنجيازه ميين فعالييية  ىميدإن نياتج قسيمة المتغيييرين يعطيي مؤشييراً ل

كون هناك زيادة أو ثبات فيي اإلتجياه يالمخطط له. ويفترض أن التدريب 

وذليك لحاجية لبرنامج، ل، خالل السنوات االولي B03031Rللمتغير رقم 

يتناقص عدد أيام التيدريب، وموظفي جمعيات مستخدمي المياه للتدريب، 

 . زمنمع مرور ال

لمخطييط لهييا لمييوظفي وحييدة أيييام التييدريب الفعلييية وايكفييي تسييجيل عييدد  

 R.5خييالل العييام الماضييي فييي نمييوذج رقييم  الييدعم فييي المكتييب اإلقليمييي

 (. R.1)مرفق رقم 

 المنهجية
 

البيانات  جمع البيانات سنويا عند القيام بالتدريب  جمعسوف يتم    

 
  الوصف المسؤولية

 المهام
 

المكتب مدير 

 اإلقليمي
البيانات للعام  جمعضابط ارتباط المونيفا اإلقليمي بالطلب من 

   الماضي 
1المهمة رقم   

الضابط اإلقليمي 

لتنسيق وإدخال  المعين

ومعالجة البيانات 

 المتعلقة بنظام المونيفا

2المهمة رقم  البيانات المطلوبة من قسم الموارد البشرية في مكتب المنطقة  جمع  

الضابط اإلقليمي 

لتنسيق وإدخال  المعين

ومعالجة البيانات 

 المتعلقة بنظام المونيفا

في ورقة   5و جدول رقم  R.5إدخال البيانات في نموذج 

"12&36Months Processing" معالجة بيانات " من ملف

 "  .xls)المستوي اإلقليمي( المونيفا 

3المهمة رقم   

لبدء العمليةالتاريخ المقترح  يجب أن تبدأ العملية في بداية السنة    
 

 التاريخ المقترح النهاء العملية يجب إنهاء العملية في اخر السنة  

 تردد تحديث البيانات في نظام المونيفا سنويا 

البيانات جمعنموذج  (R.1)مرفق رقم  R.5نموذج رقم    

من  "36Months Processing&12في ورقة  " 5جدول رقم  

 " .xls)المستوي اإلقليمي(ملف "معالجة بيانات المونيفا  

معالجة البيانات نموذج  

 لبياناتاومعالجة  جمعمثال علي  أدناه 7انظر جدول رقم  
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 العام خالل  المياه مستخدمي جمعيات دعم لوحدة الجهوي/األقليمي المقر لموظفي لها والمخطط الفعلية التدريب أيام بعدد المتعلقة البيانات ومعالجة إدخال نموذج  نموذجمثال ل:7جدول رقم 

 B03031R & B03032R  بالمتغيرين والخاصة الماضي
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Training course 1 - 

المساق 1

Training 

course 2 - 

المساق 2

Training 

course 3 - 

المساق 3

Training 

course 4 - 

المساق 4

معدل عدد الساعات 

 No. of training

hours per day

عدد األيام

 No. of

training days

معدل عدد 

الساعات 

 No. of

 training

hours per day

عدد األيام

 No. of

 training

days

معدل عدد 

الساعات 

 No. of

 training

 hours per

day

عدد األيام

 No. of

 training

days

معدل عدد 

الساعات 

 No. of

 training

 hours per

day

عدد األيام

 No. of

 training

days

معدل عدد 

الساعات 

 No. of

 training

 hours per

day

عدد األيام

 No. of

 training

days

معدل عدد 

الساعات 

 No. of

 training

 hours per

day

عدد األيام

 No. of

 training

days

6.5 3 6 4 6 2 6 2 7 1

معدل عدد ساعات 

يوم  تدريب في ال ال

 No. of training

hours per day

تدريب ام ال عدد أي

 No. of

training days

معدل عدد ساعات 

يوم  تدريب في ال ال

 No. of

 training

hours per day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

تدريب  ساعات ال

يوم  في ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

تدريب  ساعات ال

يوم  في ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

6.5 3 6 4 6 2 6 2 7 1

مديرية الشونة الجنوبية

 South Shuneh

Directorate

O&M Director Regional office

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Head of Operation Regional 

office
0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0

Head of maintenance Regional 

Office
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stage Officers 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

Subtotal 2.4375 2.4375 6 6 3 3 1.5 1.5 0.875 0.875 0 0

13.8125

13.8125

Training Courses during the year - المساقات خالل السنة

Actual Training hours & days - فعلية لكل يوم تدريب  معدل عدد الساعات ال

وعدد األيام

فعلية تدريب ال ام ال مجموع أي

Total Actual Training days 2.4375 3 1.5

Training course 5 - 

المساق 5

Training course 6 - 

المساق 6

Name of Actual Training Course - تدريب عليه اسم المساق الذي تم ال

سيكم MONEVA Deir Alla

MONEVA Evaluation 

Bristol

MONEVA regional 

Greece

JCC  Training on WUA 

Administtration

1.5 0.875 0

Name of Planned Training Course - اسم المساق المخطط له سيكم

عدد 

األشخاص 

عدد األشخاص 

الذين تم 

عدد األشخاص 

المخطط 

عدد األشخاص 

الذين تم 

عدد 

األشخاص 

عدد األشخاص 

الذين تم 

عدد 

األشخاص 

عدد األشخاص 

الذين تم 

Planned Training hours & days  - معدل عدد الساعات المخطط لها لكل يوم 

تدريب وعدد األيام

تدريب المخطط لها ام ال مجموع أي

Total Planned Training days
2.4375 3 1.5

عدد 

األشخاص 

B03031R: ليمي/الجهوي فعلية التي تم تنفيذها لموظفي المقر األق تدريب ال ام ال  عدد أي

لوحدة دعم جمعيات مستخدمي المياه  خالل العام الماضي

Number of actual training days carried out for the staff of the 

Support Units at the regional level during last year.  B03032R: ليمي/الجهوي لوحدة دعم جمعيات مستخدمي المياه تدريب المخطط لها لموظفي المقر األق ام ال  عدد أي

خالل العام الماضي

Number of training days planned for the staff of the Support Units at regional level 

during the last year.  

1.5 0.875 0

المديرية/المنطقة

Region/Directorate

ليمي/الجهوي المتفرغة جزئبا  وظيفية للمقر األق المواقع ال

أو بدوام كامل لتقديم الدعم للجمعيات 

عدد األشخاص الذين تم 

تدريبهم  فعليا

عدد األشخاص 

المخطط لتدريبهم

عدد األشخاص 

الذين تم تدريبهم  
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 ,B04031,B04032,B04051,B05031,B05032,B08031المتغيرات رقم  .8

B08032 ي وموظفي جمعيات يالفعلي لقيادالتدريب ، و)بأنواعه( بالتدريب المخطط له ةتعلقالم

 . للعام الماضي ةمنطقالمستخدمي المياه في 

 
 المتغيرات رقم
B04031, B04032, 
B04051, B05031, 
B05032, B08031 
& B08032 

  

وموظفي جمعيات  يلقياديلمواضيع تدريبية محددة،  ،تقييم عدد أيام التدريب

  المنطقة.مستخدمي المياه في 
 العملية

 

 يمييوظفي وقيييادي دورات التدددريب الفعليددةعييدد  ، يمثييلB04031المتغييير رقييم  

 جمعيات مستخدمي المياه خالل العام الماضي. 

لهيا لميوظفي وقييادي  دورات التددريب التخطديطعدد يمثل  B04032المتغير رقم 

 لعام الماضي. لجمعيات مستخدمي المياه 

دورات تلقت ويمثل عدد جمعيات مستخدمي المياه التي  B04051المتغير رقم 

)التشغيل والصيانة، توفير المياه،الخ( خالل العام  فنيةفي مواضيع  تدريب

  الماضي. 
 محاسدبيةالشدؤون ال فيييمثيل عيدد أييام التيدريب الفعليي  B05031المتغير رقيم 

 اضي. لموظفي وقياديي جمعيات مستخدمي المياه المعنيين خالل العام الم

شدددؤون ال فدددي ايمثيييل عيييدد أييييام التيييدريب المخطيييط لهييي B05032المتغيييير رقيييم 

لقييياديي ومييوظفي جمعيييات مسييتخدمي المييياه المعنييين خييالل العييام محاسددبية ال

 الماضي. 

تلقاها قياديو وموظفو يمثل عدد أيام التدريب الفعلي التي  B08031المتغير رقم 

  خالل العام الماضي.  التقييمو الرصدجمعيات مستخدمي المياه في مجال 
رصد ال في مجال  ايمثل عدد أيام التدريب المخطط له B08032المتغير رقم 

 خالل العام الماضي لموظفي وقياديي جمعيات مستخدمي المياه.  والتقييم

كل المتغيرات أعاله، تشمل جمعيات مستخدمي المياه  المشار إليها في مالحظة: 

  IMTو  PIMتلك العاملة تحت كل من النموذجين  

وتلخيصييا لمييا سييبق، تسيياعد هييذه المتغيييرات علييي تقييييم التييدريب المخطييط لييه، 

كيل المواضييع التدريبيية  فييجمعيات مسيتخدمي الميياه  يوالفعلي لموظفي وقيادي

 .  (المواضيع الفنية، المحاسبة، والمتابعة والتقييم) الرئيسية

وصف 

 العملية/الهدف
 

وموظفي  يسيكون كافياً تسجيل عدد األيام التدريبية المخطط لها، والفعلية لقيادي 

)مرفق رقم  R.6جمعيات مستخدمي المياه خالل العام الماضي في نموذج رقم 

1.R )يز بين أنواع التدريب المختلفة: يلتممع ا 

ال  عندماأي ) التدريب لقياديي وموظفي جمعيات مستخدمي المياه .1

  (خرى المدرجة أدناهت األفئالحدى اإلالتدريب  يخضع
 التدريب الفني .2
 المحاسبية شؤوني الفالتدريب  .3
 والتقييم التدريب على الرصد .4

 المنهجية
 

البيانات جمع   يةالتدريبالدورة د اعقإنالبيانات عند  جمعسوف يتم    

 
 المهام الوصف المسؤولية
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 المهام الوصف المسؤولية
المكتب اإلقليميمدير 1المهمة رقم     البيانات للعام الماضي جمع المونيفا اإلقليمي ضابط إرتباطالطلب من    

 المعين الضابط اإلقليمي

لتنسيق وإدخال ومعالجة 

البيانات المتعلقة بنظام 

 المونيفا

2المهمة رقم  قليمي مكتب اإلالالبيانات المطلوبة من قسم الموارد البشرية في  جمع  

 المعين الضابط اإلقليمي

لتنسيق وإدخال ومعالجة 

البيانات المتعلقة بنظام 

 المونيفا

( R.1)مرفق رقم  R.6.bونموذج  R.6.aنموذج رقم  إدخال البيانات في

من ملف " 36Months Processing&12" ورقةفي  6جدول  باإلضافة إلى 

 " .xls )"معالجة بيانات المونيفا )المستوى اإلقليمي

3المهمة رقم   

التاريخ المقترح لبدء  يجب أن تبدأ العملية في بداية كل سنة  

 العملية

التاريخ المقترح  يجب أن تنتهي العملية في نهاية كل سنة  

 إلنتهاء التنفيذ
تردد تحديث البيانات  سنويا 

 في نظام المونيفا
البيانات  جمعنموذج  (R.1)مرفق  R.6.b، ونموذج R.6.aنموذج رقم      

" من ملف "معالجة 36Months Processing&12" ورقةفي  6جدول   

 ".xls )بيانات المونيفا )المستوى اإلقليمي

نموذج معالجة 

 البيانات 

 جمعمثال علي  أدناه 8انظر جدول رقم  

 ومعالجة البيانات 
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 (B04031, B04032, B04051, B05031, B05032, B08031 & B08032   بالمتغيرات والمتعلقة  الماضي العام خالل( له والمخطط الفعلي) المياه مستخدمي جمعيات وقادة موظفي بتدريب المتعلقة البيانات ومعالجة إدخال  نموذجمثال ل. :8جدول رقم 
المديرية/المنطقة

Region/Directorate

يرجى إدخال اسم المديرية الخاصة بكم 

قائمة المحددة مسبقا من ال

 Enter your regional office

name using the drop menu

Year 0

 اسم المساق الذي تم

تدريب عليه  ال

Name of Training 

Course 

implemented

Egypt - سيكم MONEVA @ local level MONEVA On-job training MONEVA Evaluation TrainingMONEVA Regional workshop

Date - تاريخ ال 01-Oct-14 27-Jun-14 08-Sep-14 17-Sep-14 17-Nov-14

تدريب نوع ال

 Type of

 implemented

training course

فئة المستهدفة ال

Target Category

يوم  تدريب في ال معدل عدد ساعات ال

No. of training hours per day

تدريب ام ال عدد أي

 No. of

training days

معدل عدد ساعات 

يوم  تدريب في ال ال

 No. of training

hours per day

تدريب ام ال عدد أي

 No. of

training days

معدل عدد ساعات 

يوم  تدريب في ال ال

 No. of

 training

hours per day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

تدريب  ساعات ال

يوم  في ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

تدريب  ساعات ال

يوم  في ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours

per day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours

per day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

6.5 3 6 4 12 1 6 2 6 2 7 1 7 2

تدريب  ام ال مجموع أي

فعلية ال

 Total Actual

Training days

اسم المساق المخطط له 

 Name of Planned

Training Course

Egypt??? MONEVA @ local level MONEVA On-job training MONEVA Evaluation TrainingMONEVA Regional workshop

تدريب المخطط له نوع ال

 Type of Planned

training Course

فئة المستهدفة ال

Target Category

يوم  تدريب في ال معدل عدد ساعات ال

No. of training hours per day

تدريب ام ال عدد أي

 No. of

training days

معدل عدد ساعات 

يوم  تدريب في ال ال

 No. of training

hours per day

تدريب ام ال عدد أي

 No. of

training days

معدل عدد ساعات 

يوم  تدريب في ال ال

 No. of

 training

hours per day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

تدريب  ساعات ال

يوم  في ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

تدريب  ساعات ال

يوم  في ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours

per day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours

per day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

6.5 3 6 4 6 2 6 2 6 2 7 1 7 2

تدريب  ام ال مجموع أي

المخطط لها

 Total Planned

Training days

Training Courses during the year - المساقات خالل السنة

Training course 1 - 1 المساق Training course 2 - 2 المساق Training course 3 - 3 المساق Training course 4 - 4 المساق Training course 5 - Training course 6 - Training course 7 - Training course 8 - Training course 9 - 

JCC  Training on WUA 

Administtration

JCC  Training on WUA 

Administtration

01-May-14 01-May-14

 Training of WUA تدريب قادة الجمعيات والموظفين

leaders Staff

 تدريب على  نشاطات المتابعة/الرصد والتقييم

M&E Training

 تدريب على  نشاطات 

المتابعة/الرصد والتقييم

M&E Training

 تدريب على  نشاطات 

المتابعة/الرصد والتقييم

M&E Training

 تدريب على  نشاطات 

المتابعة/الرصد والتقييم

M&E Training

تدريب قادة الجمعيات 

 Training of والموظفين

WUA leaders Staff

تدريب محاسبي

Accounting matters

 Training of WUA تدريب قادة الجمعيات والموظفين

leaders Staff

 Training تدريب قادة الجمعيات والموظفين

of WUA leaders Staff

تدريب قادة الجمعيات والموظفين 

 Training of WUA leaders

تدريب قادة الجمعيات والموظفين 

 Training of WUA leaders

تدريب قادة الجمعيات 

 Training of والموظفين

تدريب قادة الجمعيات 

 Training of والموظفين

تدريب قادة الجمعيات 

 Training of والموظفين

 معدل عدد الساعات

فعلية لكل يوم تدريب  ال

وعدد األيام

Actual Training 

hours & days

2.4375 3 1.5 1.5 1.5 0.875 1.75 0 0

JCC  Training on WUA 

Administtration

JCC  Training on WUA 

Administtration

 Training of WUA تدريب قادة الجمعيات والموظفين

leaders Staff

 تدريب على  نشاطات المتابعة/الرصد والتقييم

M&E Training

 تدريب على  نشاطات 

المتابعة/الرصد والتقييم

M&E Training

 تدريب على  نشاطات 

المتابعة/الرصد والتقييم

M&E Training

 تدريب على  نشاطات 

المتابعة/الرصد والتقييم

M&E Training

تدريب قادة الجمعيات 

 Training of والموظفين

WUA leaders Staff

تدريب محاسبي

Accounting matters

 Training of WUA تدريب قادة الجمعيات والموظفين

leaders Staff

 Training تدريب قادة الجمعيات والموظفين

of WUA leaders Staff

تدريب قادة الجمعيات والموظفين 

 Training of WUA leaders

تدريب قادة الجمعيات والموظفين 

 Training of WUA leaders

تدريب قادة الجمعيات 

 Training of والموظفين

تدريب قادة الجمعيات 

 Training of والموظفين

تدريب قادة الجمعيات 

 Training of والموظفين

معدل عدد الساعات 

المخطط لها لكل يوم 

تدريب وعدد األيام

 Planned Training

hours & days

2.4375 3 1.5 1.5 1.5 0.875 1.75 0 0
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اسماء الجمعيات في 

منطقتكم التي شاركت 

بالتدريب وكذلك التي 

كان مخططا لها أن 

تشارك )شاملة الجمعيات 

نظامين  العاملة تحت ال

)التشاركي ونقل 

الصالحيات(

  Name of WUAs

 )under PIM & IMT(

 in your region

 which attended

 the training course

 and those planned

to attend

ا شاركت  يرجى إدخال الرقم 1 إذ

تدريبي الذي تم فعليا  الجمعية بالمساق ال

تنفيذه 

 Enter 1 for the WUAs  actually

attending the course

يرجى إدخال 

ا كان  الرقم 1 إذ

مخطط للجمعية 

المشاركة في 

تدريبي  المساق ال

المخطط له 

 Enter 1 for

  the WUAs

 Planned to

 attend the

course

ا  يرجى إدخال الرقم 1 إذ

شاركت الجمعية بالمساق 

تدريبي الذي تم فعليا  ال

تنفيذه 

 Enter 1 for the

 WUAs  actually

 attending the

course

يرجى إدخال الرقم 

ا كان مخطط  1 إذ

للجمعية المشاركة 

في المساق 

تدريبي المخطط  ال

 Enter 1 for له

  the WUAs

 Planned to

 attend the

course

يرجى إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

شاركت الجمعية 

تدريبي  بالمساق ال

الذي تم فعليا 

تنفيذه 

 Enter 1 for

  the WUAs

 actually

 attending the

course

يرجى إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

كان مخطط 

للجمعية 

المشاركة في 

المساق 

تدريبي  ال

المخطط له 

 Enter 1 for

  the WUAs

 Planned

 to attend

the course

يرجى إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

شاركت الجمعية 

بالمساق 

تدريبي الذي  ال

تم فعليا تنفيذه 

 Enter 1 for

  the WUAs

 actually

 attending

the course

يرجى إدخال 

ا كان  الرقم 1 إذ

مخطط للجمعية 

المشاركة في 

المساق 

تدريبي  ال

المخطط له 

 Enter 1 for

  the WUAs

 Planned to

 attend the

course

يرجى إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

شاركت الجمعية 

بالمساق 

تدريبي الذي  ال

تم فعليا تنفيذه 

 Enter 1 for

  the WUAs

 actually

 attending

the course

يرجى 

إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

كان مخطط 

للجمعية 

المشاركة 

في المساق 

تدريبي  ال

المخطط له 

 Enter 1

 for the

  WUAs

 Planned

 to

 attend

 the

course

يرجى إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

شاركت 

الجمعية 

بالمساق 

تدريبي الذي  ال

تم فعليا تنفيذه 

 Enter 1 for

  the WUAs

 actually

 attending

the course

يرجى 

إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

كان مخطط 

للجمعية 

المشاركة 

في المساق 

تدريبي  ال

المخطط له 

 Enter 1

 for the

  WUAs

 Planned

 to

 attend

 the

course

يرجى إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

شاركت 

الجمعية 

بالمساق 

تدريبي الذي  ال

تم فعليا تنفيذه 

 Enter 1 for

  the WUAs

 actually

 attending

the course

يرجى 

إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

كان مخطط 

للجمعية 

المشاركة 

في المساق 

تدريبي  ال

المخطط له 

 Enter 1

 for the

  WUAs

 Planned

 to

 attend

 the

course

يرجى 

إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

شاركت 

الجمعية 

بالمساق 

تدريبي  ال

الذي تم 

فعليا تنفيذه 

 Enter 1

 for the

  WUAs

 actually

attendin

 g the

course

يرجى 

إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

كان مخطط 

للجمعية 

المشاركة 

في المساق 

تدريبي  ال

المخطط له 

 Enter 1

 for the

  WUAs

 Planned

 to

 attend

 the

course

يرجى 

إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

شاركت 

الجمعية 

بالمساق 

تدريبي  ال

الذي تم 

فعليا تنفيذه 

 Enter 1

 for the

  WUAs

 actually

attendin

 g the

course

يرجى 

إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

كان مخطط 

للجمعية 

المشاركة 

في المساق 

تدريبي  ال

المخطط له 

 Enter 1

 for the

  WUAs

 Planned

 to

 attend

 the

course

الرامة 

Ar-Rama

1 1 1 1 1 1

الكفرين 

Al-Kafrein

1 1 1 1 1 1

غور كبد المضخة 91

 Ghor KabedPump

Station 91

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

غور كبد المضخة 95

 Ghor Kabed Pump

Station 95

1 1 1 1 1 1

غور كبد المضخة 81

 Ghor Kabed Pump

Station 81

1 1 1 1 1 1

جمعية وادي األبيض

Wadi Abyad WUA

عدد جمعيات مستخدمي 

المياه في منطقتكم التي 

شاركت بالتدريب )شاملة 

الجمعيات العاملة تحت 

نظامين )التشاركي  ال

ونقل الصالحيات(

 No. of WUAs

 )under PIM & IMT(

 attending each

 training in your

region

5 1 1 1 1 5 5 0 0

5 1 1 1 1 5 5 0 0

عدد جمعيات مستخدمي المياه في منطقتكم التي كان مخططا لها 

نظامين  أن تشارك بالتدريب )شاملة الجمعيات العاملة تحت ال

)التشاركي ونقل الصالحيات(

 No. of WUAs (under PIM & IMT) planned to attend

the training courses in your region
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 :)تتمة( 8جدول 

2

2

5

0

0

0

0

B05032: قادة المعنيين من جمعيات مستخدمي المياه تدريب في المسائل المحاسبية للموظفين/ال ام ال  عدد أي

المخطط لها خالل العام الماضي

Number of planned training days on accounting matters for relevant staff/leaders of 

WUAs

B08031: تقييم لقادة وموظفي جمعيات مستخدمي المياه المنفذة فعليا خالل تدريب على الرصد وال ام ال  عدد أي

العام الماضي

Number of training days on the M&E system that were actually carried out during last 

year for the leaders and staff of the WUAs. 

B08032: تقييم لقادة وموظفي جمعيات مستخدمي المياه المخطط لها خالل تدريب على الرصد وال ام ال  عدد أي

.العام الماضي

Number of training days planned to be carried out during last year for the leaders and 

staff of the WUAs on the M&E system

B04031: فعلية التي أجريت لرؤساء وموظفي جمعيات مستخدمي المياه  خالل العام تدريبية ال  عدد الدورات ال

 الماضي

Number of actual training courses carried out for the WUAs leaders and staff during last 

B04032: تدريبية  لرؤساء وموظفي جمعيات مستخدمي المياه  المخطط لها  خالل العام الماضي  عدد الدورات ال

Number of training courses planned for WUAs leaders and staff for last year.

B04051: صيانة، وتوفير المياه( خالل تقني )التشغيل وال تدريب ال  عدد جمعيات مستخدمي المياه التي تلقت ال

.العام الماضي

Number of WUAs that have received technical training (O&M, water saving, etc.) 

during last year.
B05031: قادة المعنيين من فعلية في المسائل المحاسبية التي تم تنفيذها للموظفين/ال تدريب ال ام ال  عدد أي

.جمعيات مستخدمي المياه خالل العام الماضي

Number of Actual Training Days on Accounting matters for relevant staff/leaders of 

WUAs carried out during last year.

 
 

نظم بتثبيت الفعلي والمخطط له للن : والمتعلقي B05052، ورقم B05051المتغير رقم   .9

 خالل العام الماضي.  ةمنطقالمحاسبية في جمعيات مستخدمي المياه في ال

 

 B05051 المتغيران
 B05052 و 

في جمعيات النظم المحاسبية  ثبيتتلالالزم  لتخطيطالقيام باالتأكد من 

 خالل العام الماضي ةمنطقالفي وبتثبيتها فعلياً مستخدمي المياه 

 العملية
 

 المتغيرات

B05051  
B05052 

محاسيبية الفعليي للينظم ال التثبييثتيم ميا إذا  B05051يبين المتغير رقيم 

و اكثير مين جمعييات مسيتخدمي الميياه فيي المنطقية المعنيية أفي جمعية 

 خالل العام الماضي. 

 

محاسيبي فيي  مانظي ثبييتإذا تيم التخطييط لت B05052يبين المتغير رقم 

 جمعية او اكثر، من جمعيات مستخدمي المياه خالل العام الماضي. 

 

ظم لناتثبيت  فاعلية عن اً مؤشريعطي المتغيرين إن ناتج قسمة 

في ضبط األمور الماليه في جمعيات من أثر  اما لهل المحاسبية

األحيان يكون النظام المحاسبي عبارة عن غالبية مستخدمي المياه. في 

الحكومية لمثل هذا يفي بالمتطلبات ، كما يجب أن برنامج محوسب

 .النوع من  األنظمة
 

 وصف العملية/الهدف
 

 المنهجية تمجمعيات مستخدمي المياه في المنطقة المعنية، التي عدد يكفي تحديد  
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 B05051 المتغيران
 B05052 و 

في جمعيات النظم المحاسبية  ثبيتتلالالزم  لتخطيطالقيام باالتأكد من 

 خالل العام الماضي ةمنطقالفي وبتثبيتها فعلياً مستخدمي المياه 

 العملية
 

 ه فعلياً فيها فيتثبيتلتثبيت نظام محاسبي فيها وتلك التي تم  لتخطيط ا

 (. R.1)مرفق رقم  R.7خالل نموذج رقم 

 

البيانات  جمع البيانات سنويا جمعيجب    

 
 المهام الوصف المسؤولية

 
المكتب مدير

 اإلقليمي 
البيانات للعام  جمعالمونيفا اإلقليمي ارتباط من ضابط الطلب من    

 الماضي
1المهمة رقم   

 الضابط اإلقليمي

لتنسيق وإدخال  المعين

ومعالجة البيانات 

 المتعلقة بنظام المونيفا

2المهمة رقم  إلقليميمكتب االالبيانات من القسم المالي في  جمع  

 الضابط اإلقليمي

لتنسيق وإدخال  المعين

ومعالجة البيانات 

 المتعلقة بنظام المونيفا

 7في جدول رقم ( R.1)مرفق رقم  R.7إدخال البيانات في نموذج رقم 
" من ملف 36Months data processing&12في ورقة "

 .  ".xl)المستوي اإلقليمي( معالجة بيانات المونيفا "

3المهمة رقم   

العام يجب أن تبدأ العملية في بداية   التاريخ المقترح لبداية العملية 
 

 تاريخ نهاية العملية يجب انتهاء العملية في نهاية العام 

تردد تحديث البيانات في نظام  سنويا 

 المونيفا
البيانات جمعنموذج   (R.1)مرفق رقم  R.7 نموذج رقم   

 36Months data&12في ورقة " 7جدول رقم أنظر   
processing معالجة بيانات المونيفا  )المستوي " من ملف"

 . ".xlاإلقليمي(
 

 نموذج معالجة البيانات

عالجة البياناتمو جمعمثال علي  ادناه 9انظر جدول رقم    
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( له والمخطط الفعلي) المياه مستخدمي جمعيات في يمحاسب نظام بتثبيت المتعلقة  البيانات ومعالجة إدخالذج ونممثال ل(: 9جدول رقم )

   B05051 & B05052 بالمتغيرين والخاصة
 

الرامة 

Ar-Rama
203006

الكفرين 

Al-Kafrein
203005

غور كبد المضخة 91

 Ghor KabedPump Station

91

203003

غور كبد المضخة 95

 Ghor Kabed Pump Station

95

203004

غور كبد المضخة 81

 Ghor Kabed Pump Station

81

203001

جمعية وادي األبيض

Wadi Abyad WUA
203007

#N/D

#N/D

0

مديرية الشونة الجنوبية

South Shuneh Directorate

ا تم في العام خانة المناسبة، إذ  أدخل 1 في ال

 الماضي تثبيت نظام محاسبي )عموما برنامج

حاسوب(  في جمعية مستخدمي المياه قيد النظر

Enter 1 in the corresponding cell, if 

the standard accounting system 

(generally software) was installed  

last year in the WUA

ا تم في العام خانة المناسبة، إذ  أدخل 1 في ال

 الماضي التخطيط لتثبيت نظام محاسبي )عموما

 برنامج حاسوب(  في جمعية مستخدمي المياه قيد

النظر

Enter 1 in the corresponding cell, if 

the standard accounting system 

(generally software) was planned to 

be installed last year in the WUAالمديرية/المنطقة

Region/Directorate

0

B05052: عدد جمعيات مستخدمي المياه التي تم التخطيط لتثبيت نظام المحاسبة فيها )عادة ما يكون برنامج حاسوب(  خالل العام الماضي.

Number of WUAs in which the standard accounting system (generally software) was planned to be installed last year.

حالة تلك العاملة تحت نموذج "إدارة الري  مالحظة: تشمل جمعيات مستخدمي المياه في هذه ال

."(IMT) ونموذج "نقل صالحيات إدارة الري "(PIM) التشاركية

Note: WUAs include in this case both those operating under PIM & IMT.

B05051: عدد جمعيات مستخدمي المياه التي تم تثبيت نظام المحاسبة فيها

خالل العام الماضي )عادة ما يكون برنامج حاسوب(   

Total number of installations  on accounting matters  actually carried out
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

اسم الجمعية

WUA Name

رمز الجمعية

WUA Code

 

المتعلقة بتأهيل جمعيات مستخدمي  B09021, B09041 & B09042المتغيرات رقم  .10

 خالل العام الماضي ةمنطقالالمياه في 
 المتغيرات 

B09021 , 
B09041 
B09042 

تقييم عدد جمعيات مستخدمي المياه، التي تم فيها، خالل العام الماضي 

حتياجات ، وعدد جمعيات مستخدمي المياه التي تم التخطيط إلتقييم 

 . ةمنطقالتأهيلها، والتي تم تأهليها فعليا في إلنتهاء من ل

 أسم العملية
 

عييدد جمعيييات مسييتخدمي المييياه التييي تييم تقييييم  B09021المتغييير رقييم  دريقيي 

 العام الماضي.  حتىا فيهلتأهيل إحتياجات إعادة ا

عدد جمعييات مسيتخدمي الميياه التيي أنجيزت فيهيا  B09041المتغير رقم  دريق

بيين هيذا المتغيربشيكل عيام أعمال تأهيل أنظمة اليري خيالل العيام الماضيي، وي

ييدل نياتج ن. واآلحتيى التأهييل أعميال إعيادة مين اسيتفادت لتيي الجمعيات عدد ا

 قسمة المتغيرين على التقدم النسبي في تنفيذ أعمال إعادة التأهيل في المنطقة. 

 وصف العملية/الهدف
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 المتغيرات 

B09021 , 
B09041 
B09042 

تقييم عدد جمعيات مستخدمي المياه، التي تم فيها، خالل العام الماضي 

حتياجات ، وعدد جمعيات مستخدمي المياه التي تم التخطيط إلتقييم 

 . ةمنطقالتأهيلها، والتي تم تأهليها فعليا في إلنتهاء من ل

 أسم العملية
 

تم  عدد جمعيات مستخدمي المياه التي دريق B09041المتغير رقم 

 خالل العام الماضي. فيها فعلياً تأهيل إعادة الأعمال إنجاز 

عدد جمعيات مستخدمي المياه التي تم  دريق B09042المتغير رقم 

تأهيل أنظمة الري فيها خالل العام إعادة أعمال لإلنتهاء من التخطيط 

 الماضي. 

لتقدم في مدى ا  B09042و B09041المتغيرين ويبين ناتج قسمة 

 التأهيل المخطط لها. إعادة أعمال تنفيذ  اإلنتهاء من

 المنهجية (R.1)مرفق رقم  R.8يرجي تعبئة البيانات المطلوبة في نموذج رقم  
 

البيانات جمع البيانات سنويا جمعيجب    

 
 المهام الوصف المسؤولية

 
مديرالمكتب 

 اإلقليمي 
 جمع البيانات للعام الماضيالمونيفا اإلقليمي ارتباط ضابط الطلب من 

   
1المهمة رقم   

 الضابط اإلقليمي

لتنسيق  المعين

وإدخال ومعالجة 

البيانات المتعلقة 

 بنظام المونيفا

2المهمة رقم  اإلقليميمستوي الجمع المعلومات من القسم المسؤول علي   

 الضابط اإلقليمي

لتنسيق  المعين

وإدخال ومعالجة 

البيانات المتعلقة 

 بنظام المونيفا

 8، في جدول رقم (1R)مرفق  R.8نموذج رقم إدخال البيانات في 
من ملف "معالجة "36Months Processing&12" وفي ورقة 

  " .xlبيانات المونيفا  )المستوى االقليمي(

3المهمة رقم   

 التاريخ المقترح لبدء العملية يجب البدء بهذه العملية في بداية العام 
 

من العملية التاريخ المقترح لالنتهاء يجب االنتهاء من العملية في نهاية كل سنة   

 تردد تحديث البيانات في نظام المونيفا سنويا 

 نموذج جمع البيانات (R.1)مرفق رقم  R.8نموذج رقم  

ملف  " من36Months Processing&12"في  8جدول رقم  

  .xls معالجة بيانات المونيفا  )المستوي اإلقليمي(

 نموذج جمع البيانات

ادناه 10انظر جدول رقم   جمع ومعالجة البيانات مثال علي   
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 في المياه مستخدمي جمعيات في الري أنظمة تأهيل بإعادة المتعلقة البيانات ومعالجة دخالإذج ونمل. مثال 10جدول رقم 

 . B09021, B09041 & B09042 بالمتغيرات والخاصة منطقتكم

الرامة 

Ar-Rama
203006

الكفرين 

Al-Kafrein
203005

غور كبد المضخة 91

 Ghor KabedPump Station

91

203003

غور كبد المضخة 95

 Ghor Kabed Pump Station

95

203004

غور كبد المضخة 81

 Ghor Kabed Pump Station

81

203001

جمعية وادي األبيض

Wadi Abyad WUA
203007

#N/D

#N/D

2

ا تم حتى العام  خانة المناسبة إذ أدخل 1 في ال

الماضي تقييم احتياجات إعادة تأهيل أنظمة 

نظر الري  في جمعية مستخدمي المياه قيد ال

 Enter 1 in the corresponding cell, if in

 the concerned WUA, the evaluation

 of the rehabilitation needs has been

carried out up to last year

5

المديرية/المنطقة

Region/Directorate

1

1

1

ا تم في العام الماضي خلية المقابلة، إذ  أدخل 1 في ال

 التخطيط إلنجاز أعمال إعادة تأهيل نظام الري في جمعية

 مستخدمي المياه قيد النظر

Enter 1 in the concerned cell, if the   

rehabilitation works on irrigation system 

were planned to be completed during last 

year in  the concerned WUA.

حالة تلك العاملة تحت نموذج "إدارة الري التشاركية )PIM(" ونموذج "نقل صالحيات إدارة الري  مالحظة: تشمل جمعيات مستخدمي المياه في هذه ال

.")IMT(

Note: WUAs include in this case both those operating under PIM & IMT

1

1

1

جنوبية مديرية الشونة ال

South Shuneh Directorate

2

B09021: عدد جمعيات مستخدمي المياه التي تم  تقييم احتياجات إعادة تأهيل أنظمة الري فيها  حتى 

.العام الماضي

Number of WUAs where the evaluation of the rehabilitation needs has been 

carried out up to last year.

B09041: عدد جمعيات مستخدمي المياه التي أنجزت فيها فعلياً أعمال إعادة تأهيل نظام الري خالل العام الماضي

Number of WUAs where rehabilitation works on irrigation system were actually completed during last year.

B09042: عدد جمعيات مستخدمي المياه التي تم التخطيط إلنجاز أعمال إعادة تأهيل نظام الري فيها خالل العام الماضي

Number of WUAs where rehabilitation works on irrigation system were planned to be completed during last year.

1

ا تم في العام  خانة المناسبة إذ أدخل 1 في  ال

الماضي األنتهاء من أعمال إعادة تأهيل نظام 

الري في جمعية مستخدمي المياه قيد النظر 

 Enter 1 in the corresponding cell, if

 the rehabilitation works on irrigation

 system were actually completed

.during last year

1

1

جمعية اسم ال

WUA Name

جمعية رمز ال

WUA Code
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  (R)ى اإلقليميوللمتغيرات الرقمية على المست البيانات /معالجة/إدخالجمعنماذج :  R.1المرفق
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 اإلدارة برنامج في المشاركة المؤسسات بين التنسيق فعالية بدرجة المتعلقة البيانات ومعالجة إدخالج وذم: نR.1نموذج 

   A02020Rبالمتغيِر والخاصة الماضي العام خالل  اإلقليمي المستوى على التشاركية

Regional Office  Number 03 رقم المكتب اإلقليمي   
 

Officers participating   الموظفون المشاركون  
(2) 
Satisfactory 

  راض

(1) Medium 

 راض الى حد ما (2)

(0) Not at 
all 

غير  (1)
   راض

Officer 1  - 1 المسؤول       

Officer 2 - 2 المسؤول       

Officer 3 - 3 المسؤول       

Officer 4  - 4 المسؤول       

Officer 5  - 5 المسؤول       

Officer 6  - 6 المسؤول       

Officer 7 - 7 المسؤول       

Officer 8  - 8 المسؤول       

Officer 9  - 9 المسؤول       

        

Add officers if needed making sure that the 
number of officers is always odd numbers (5, 7, 9, 
11 etc.) 
 ممكن إضافة عدد اكبر مع ضرورة إبقاء الرقم الكلي فردي 

      

        

        

 المجموع لكل فئة

  Total for each categoryا
   

A02020Rالغالبة التنسيق درجة 
Predominant degree of satisfaction  

  
  
  

 نقطة تنطبق على كافة النماذج في هذا المرفق:

 

الخانات  الملونة باألزرق فقطعلى المستخدم إدخال البيانات في   

"، وإدخالها في 36MontsProcessing&12ورقة " ".xls مونيفا )المستوى اإلقليمي(المعالجة بيانات "عندما يتم نقل المعلومات الى ملف: 

 ( سيتم احتساب الحقول الملونة باللونين الرمادي والبرتقالي آلياً. 1الجدول تحت نفس الرقم )مثال جدول 

 

file:///C:/Users/UDSER/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/JuanAntonio/Documents/mis%20documentos/SWIM%20activities/2015/Tables%20for%20use%20in%20the%20procedures%20after%20revison%20of%20Suzan%20(Dec).xlsx#RANGE!A2020R
file:///C:/Users/UDSER/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/JuanAntonio/Documents/mis%20documentos/SWIM%20activities/2015/Tables%20for%20use%20in%20the%20procedures%20after%20revison%20of%20Suzan%20(Dec).xlsx#RANGE!A2020R
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 األوروبي من اإلتحاد ةممولمبادرة 
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 الموظفين ووقت رواتب من التشاركية األدارة برنامج  بنصيب المتعلقة البيانات ومعالجة إدخال نموذج : R.2.1نموذج

 بالمتغيرات والخاصة الماضي العام منطقتكمفي  وتنفيذه التشاركية الري إدارة لبرنامج لتخطيطل كامل بدوام أو جزئيا المتفرغين

A03021R.1 , A03041R & B03021R 

Irrigation 

Agency Head 

quarters

Secretary General/General 

Director

 على المستوى الوطني 

National

Assistant Secretary General 

(ASG)  Financial Affairs

 على المستوى الوطني 

National

ASG Admin Affairs  على المستوى الوطني 

National

ASG for the North & Middle 

Directorates (Qais Owais)

   على مستوى

 مديريات الشمال 

والوسط والشونة 

الجنوبية  

 North, Middle   

and South

Assistant Secretary General 

(ASG) for the Southern Ghors 

(Mahmoud Harb)

   على مستوى األغوار 

الجنوبية

Southern Ghors

WUA Support 

unit

WUA Administration Director  على المستوى الوطني 

National

WUA Support Director (Ali 

Omari) (previously WUA unit 

director

 على المستوى الوطني 

National

WUA M&E Director (Anwar) على مستوى المديرية

Regional

Coordination (Sana)  على المستوى الوطني 

National

Archive (Bahjat)  على المستوى الوطني 

National

Archive (Nohammad Faour)  على المستوى الوطني 

National

Typist  على المستوى الوطني 

National

Documentation&Contracting  على المستوى الوطني 

National

Position -وظيفي المسمى ال  المستوى الذي يعمل به 

الموظف المعني

 Level of

Availability

العدد

 No. of

- people

وقت  نسبة ال

المتاح سنويا 

للتخطيط وتنفيذ 

برنامج ال 

PIM/IMT

 Availability 

 %for

 PIM/IMT

إجمالي الراتب 

الشهري

 Avg

 Monthly

 Gross Salary

)JDs(

خانات المقابلة لكل موظف جديد يتم إضافته مع مراعاة نسخ المعادالت من  أضف سطور كا يلزم وأمأل المعلومات كما ينبغي في ال

خانات الملونة باللون األحمر ال

 Add staff as necessary and fill in all information in the row highlighted with blue opposite to each new

position entered. Make sure to always copy the formulae in red fonts

خانات المقابلة لكل موظف جديد يتم إضافته مع مراعاة نسخ المعادالت من  أضف سطور كا يلزم وأمأل المعلومات كما ينبغي في ال

خانات الملونة باللون األحمر ال

 Add staff as necessary and fill in all information in the row highlighted with blue opposite to each new

position entered. Make sure to always copy the formulae in red fonts
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 األوروبي من اإلتحاد ةممولمبادرة 
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Regional 

Office 

O&M Director Regional office على مستوى المديرية

Regional

Head of Operation Regional 

office

على مستوى المديرية

Regional

Head of maintenance Regional 

Office

على مستوى المديرية

Regional

Stage Officers على مستوى المديرية

Regional

Project 

Coordination

S. Ghors Coordinator 

(Maymouna)

   على مستوى األغوار 

الجنوبية

Southern Ghors

Project 

Counterparts

Counterpart 1: Planning 

Director (Khalil)

 على المستوى الوطني 

National

Counterpart 2: S. Ghors 

Administration Director

   على مستوى األغوار 

الجنوبية

Southern Ghors

خانات المقابلة لكل موظف جديد يتم إضافته مع مراعاة نسخ المعادالت من  أضف سطور كا يلزم وأمأل المعلومات كما ينبغي في ال

خانات الملونة باللون األحمر ال

 Add staff as necessary and fill in all information in the row highlighted with blue opposite to each new

position entered. Make sure to always copy the formulae in red fonts

خانات المقابلة لكل موظف جديد يتم إضافته مع مراعاة نسخ المعادالت من  أضف سطور كا يلزم وأمأل المعلومات كما ينبغي في ال

خانات الملونة باللون األحمر ال

 Add staff as necessary and fill in all information in the row highlighted with blue opposite to each new

position entered. Make sure to always copy the formulae in red fonts
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 األوروبي من اإلتحاد ةممولمبادرة 
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 إدارة لبرنامج للتخطيط المانحة الجهات لبق من المخصصة بالمبالغ  المتعلقة البيانات ومعالجة إدخالنموذج : R.2.2نموذج 

 .A03021R.2 بالمتغير والخاصة الماضي العام منطقتكم في وتنفيذه التشاركية الري
2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

GIZ IOJOV AFD SWIM ISSP ??? ??? ??? ???

 القيمة التقديرية للمبالغ  التي تم تخصيصها

  العام الماضي من قبل الجهات المانحة

 بهدف التخطيط  ل وتنفيذ اإلدارة ة

 التشاركية لمياه الري ونقل  الصالحيات

 على المستوى الوطني )استشارات، مدير

 ،المشروع، موظفين فنين، برامج حاسوب

  (بنية تحتية، معدات، الخ

Estimated Annual 

program/Project Allocations for 

PIM/IMT (Consultancy, project 

manager, study tours, technical 

officers,training,  software, 

hardware, equipment, etc)

عدد المناطق المخدومة من قبل المشروع 

 No. of regions served by the

project

تقديرية لحصة كل منطقة قيمة ال ال

Estimated Annual Project 

contribution to PIM/IMT per 

region (JD)

Name of Donor

A03021R.2: قيمة المبالغ  التي تم تخصيصها العام الماضي من قبل الجهات المانحة  بهدف التخطيط  ل وتنفيذ اإلدارة ة التشاركية لمياه الري ونقل  الصالحيات في منطقتكم 

  



 

 آلية الدعم -2020ومبادرة أفاق   المستدامة للمياهو المتكاملة اإلدارة

 األوروبي من اإلتحاد ةممولمبادرة 

 

من الوثيقة  7الملحق   .(األردن – الجنوبية الشونة مديرية من مثال( اإلقليمي المستوي على المونيفا بنظام الخاصة المعلومات بجمع المرتبطة العمل إجراءات
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 تأهيل بهدف الماضي العام خالل المانحة الجهات من المخصصة بالمبالغ المتعلقة البيانات ومعالجة إدخال نموذج :R.3نموذج 

 .  A03051Rبالمتغير والخاصة  منطقتكم في المياه مستخدمي لجمعيات لتسليمها المخطط الري أنظمة وتحسين

 
Irrigation 

Agency (JVA)

GIZ IOJOV/AFD Gulf Fund Donor 5 Donor 6 Donor 7 Donor 8

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

North Directorate

Middle Directorate

South Shuneh 

Directorate

Southern Ghors

المجموع الفرعي 

للمنطقة

 Subtotal for the

designated region

0 0 0 0 0 0 0 0

0

A03051R: المبالغ المالية السنوية التي تم تخصيصها العام  

 الماضي إلعادة تأهيل و / أو تحسين نظم الري  في منطقتكم

من أجل تسليمها إلى جمعيات مستخدمي المياه

Total Annual rehabilitation amount in the 

designated region (JDs)

المديرية/المنطقة

Region/Directorate

 
  



 

 آلية الدعم -2020ومبادرة أفاق   المستدامة للمياهو المتكاملة اإلدارة

 األوروبي من اإلتحاد ةممولمبادرة 
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 لتشغيل تماما المتفّرغين اإلقليمي  المكتب في العاملين الموظفين بعدد المتعلقة البيانات ومعالجة إدخال موذجن: R.4نموذج 

 A05081R بالمتغير والخاصة الماضي العام خالل الري نظم وصيانة
Year 2014

أدخل المستوى الذي 

تتوفر فيه المعلومات 

لديكم

 Please enter the

 level for which

data is available

وظيي المسمى ال

Position

 عدد موظفي

 التشغيل

صيانة  للسنة  وال

 قيد النظر

 العاملين في

 المديرية/المنطقة

  أو في المنطقة

 الرئيسية

 حسب توفر)

(المعلومات

Number of 

O&M staff 

working in 

the Irrigation 

Agency 

regional 

office(s)

وحدات الزراعية  عدد ال

التي تقع ضمن   

المديرية)سواء كانت 

مخدومة من قبل 

الجمعيات أو المديرية(

 No. of Farm Units

 within the the

 regional

office/Directorate

Distribution/ advisors

Distribution control officer

Drivers

Guards

Technicians (Inspection)

Technicians (Maintenance)

Pump operators

Ditch riders-Management

Head of Operation

Head of Maintenance

Directors O&M

Total

مديرية الشونة الجنوبية

 South Shuneh

Directorate

صيانة لكل وحدة زراعية عدد موظفي التشغيل وال

No. of O&M staff per FU

وحدات الزراعية المخدومة بالجمعيات في المديرية/المنطقة  عدد ال

المعنية

نظر خالل العام قيد ال

No. of FUs served by the WUAs in the designated 

region
A05081R: العدد المقدر للموظفين العاملين في المكتب  

ليمي/الجهوي لوكالة الري المتفّرغين تماما لتشغيل وصيانة  اإلق

نظم الري خالل العام الماضي

Estimated No. of O&M Staff serving the WUAs in 

each region

 
 



 

 آلية الدعم -2020ومبادرة أفاق   المستدامة للمياهو المتكاملة اإلدارة

 األوروبي من اإلتحاد ةممولمبادرة 
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 B03031R & B03032R  تغيرينمبال والخاصة الماضي العام خالل  المياه مستخدمي جمعيات دعم لوحدة الجهوي/األقليمي المقر لموظفي لها والمخطط الفعلية التدريب أيام بعدد المتعلقة البيانات ومعالجة إدخال نموذج : R.5نموذج 

Training course 1 - 

المساق 1

Training 

course 2 - 

المساق 2

Training 

course 3 - 

المساق 3

Training 

course 4 - 

المساق 4

معدل عدد الساعات 

 No. of training

hours per day

عدد األيام

 No. of

training days

معدل عدد 

الساعات 

 No. of

 training

hours per day

عدد األيام

 No. of

 training

days

معدل عدد 

الساعات 

 No. of

 training

 hours per

day

عدد األيام

 No. of

 training

days

معدل عدد 

الساعات 

 No. of

 training

 hours per

day

عدد األيام

 No. of

 training

days

معدل عدد 

الساعات 

 No. of

 training

 hours per

day

عدد األيام

 No. of

 training

days

معدل عدد 

الساعات 

 No. of

 training

 hours per

day

عدد األيام

 No. of

 training

days

معدل عدد ساعات 

يوم  تدريب في ال ال

 No. of training

hours per day

تدريب ام ال عدد أي

 No. of

training days

معدل عدد ساعات 

يوم  تدريب في ال ال

 No. of

 training

hours per day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

تدريب  ساعات ال

يوم  في ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

تدريب  ساعات ال

يوم  في ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

مديرية الشونة الجنوبية

 South Shuneh

Directorate

Head of Regional offcie 

Stage officers  

Insert other  offciers 

Subtotal

Training Courses during the year - المساقات خالل السنة

Training course 5 - 

المساق 5

Training course 6 - 

المساق 6

Name of Actual Training Course - تدريب عليه اسم المساق الذي تم ال

Actual Training hours & days - فعلية لكل يوم تدريب  معدل عدد الساعات ال

وعدد األيام

فعلية تدريب ال ام ال مجموع أي

Name of Planned Training Course - اسم المساق المخطط له

المديرية/المنطقة

Region/Directorate

ليمي/الجهوي المتفرغة جزئبا  وظيفية للمقر األق المواقع ال

أو بدوام كامل لتقديم الدعم للجمعيات 

 Positions in the regional offices who are

partially or fully dedicated to PIM/IMT

عدد األشخاص الذين تم 

تدريبهم  فعليا

 No. of people

Actually attending

عدد األشخاص 

المخطط لتدريبهم

 No. of people

 Planned to

عدد األشخاص 

الذين تم تدريبهم  

فعليا

 No. of people

عدد 

األشخاص 

المخطط 

لتدريبهم

عدد األشخاص 

الذين تم 

تدريبهم  فعليا

 No. of

عدد األشخاص 

المخطط 

لتدريبهم

 No. of

عدد األشخاص 

الذين تم 

تدريبهم  فعليا

 No. of

عدد 

األشخاص 

المخطط 

لتدريبهم

عدد األشخاص 

الذين تم 

تدريبهم  فعليا

 No. of

عدد 

األشخاص 

المخطط 

لتدريبهم

عدد األشخاص 

الذين تم 

تدريبهم  فعليا

 No. of

عدد 

األشخاص 

المخطط 

لتدريبهم

B03031R: ليمي/الجهوي فعلية التي تم تنفيذها لموظفي المقر األق تدريب ال ام ال  عدد أي

لوحدة دعم جمعيات مستخدمي المياه  خالل العام الماضي

Number of actual training days carried out for the staff of the 

Support Units at the regional level during last year.  

B03032R: ليمي/الجهوي لوحدة دعم جمعيات مستخدمي المياه تدريب المخطط لها لموظفي المقر األق ام ال  عدد أي

خالل العام الماضي

Number of training days planned for the staff of the Support Units at regional level 

during the last year.  

Planned Training hours & days  - معدل عدد الساعات المخطط لها لكل يوم 

تدريب وعدد األيام

تدريب المخطط لها ام ال مجموع أي

 



 

 آلية الدعم -2020ومبادرة أفاق   المستدامة للمياهو المتكاملة اإلدارة

 األوروبي من اإلتحاد ةممولمبادرة 
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 B04031, B04032, B04051, B05031, B05032, B08031 & B08032    تبالمتغيرا والمتعلقة  الماضي العام خالل( له والمخطط الفعلي) المياه مستخدمي جمعيات وقادة موظفي بتدريب المتعلقة البيانات ومعالجة إدخال  نموذج: R6.aنموذج 
المديرية/المنطقة

Region/Directorate

يرجى إدخال اسم المديرية الخاصة بكم 

قائمة المحددة مسبقا من ال

 Enter your regional office

name using the drop menu

Year 0

تدريب عليه  اسم المساق الذي تم ال

Name of Training Course 

implemented

Date - تاريخ ال

تدريب نوع ال

 Type of implemented

training course

فئة المستهدفة ال

Target Category

يوم  تدريب في ال معدل عدد ساعات ال

No. of training hours per day

تدريب ام ال عدد أي

 No. of

training days

معدل عدد ساعات 

يوم  تدريب في ال ال

 No. of training

hours per day

تدريب ام ال عدد أي

 No. of

training days

معدل عدد ساعات 

يوم  تدريب في ال ال

 No. of

 training

hours per day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

تدريب  ساعات ال

يوم  في ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

تدريب  ساعات ال

يوم  في ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours

per day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours

per day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

فعلية تدريب ال ام ال مجموع أي

Total Actual Training days
اسم المساق المخطط له 

 Name of Planned Training

Course

Egypt??? MONEVA @ local level MONEVA On-job training MONEVA Evaluation TrainingMONEVA Regional workshop

تدريب المخطط له نوع ال

 Type of Planned training

Course

فئة المستهدفة ال

Target Category

يوم  تدريب في ال معدل عدد ساعات ال

No. of training hours per day

تدريب ام ال عدد أي

 No. of

training days

معدل عدد ساعات 

يوم  تدريب في ال ال

 No. of training

hours per day

تدريب ام ال عدد أي

 No. of

training days

معدل عدد ساعات 

يوم  تدريب في ال ال

 No. of

 training

hours per day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

تدريب  ساعات ال

يوم  في ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

تدريب  ساعات ال

يوم  في ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours per

day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours

per day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

معدل عدد 

ساعات 

تدريب في  ال

يوم  ال

 No. of

 training

 hours

per day

ام  عدد أي

تدريب ال

 No. of

 training

days

تدريب المخطط لها ام ال مجموع أي

Total Planned Training days

Training Courses during the year - المساقات خالل السنة

Training course 1 - 1 المساق Training course 2 - 2 المساق Training course 3 - 3 المساق Training course 4 - 4 المساق Training course 5 - Training course 6 - Training course 7 - Training course 8 - Training course 9 - 

 Training of WUA تدريب قادة الجمعيات والموظفين

leaders Staff

 تدريب على  نشاطات المتابعة/الرصد والتقييم

M&E Training

 تدريب على  نشاطات 

المتابعة/الرصد والتقييم

M&E Training

 تدريب على  نشاطات 

المتابعة/الرصد والتقييم

M&E Training

 تدريب على  نشاطات 

المتابعة/الرصد والتقييم

M&E Training

تدريب قادة الجمعيات 

 Training of والموظفين

WUA leaders Staff

تدريب محاسبي

Accounting matters

 Training of WUA تدريب قادة الجمعيات والموظفين

leaders Staff

 Training تدريب قادة الجمعيات والموظفين

of WUA leaders Staff

تدريب قادة الجمعيات والموظفين 

 Training of WUA leaders

تدريب قادة الجمعيات والموظفين 

 Training of WUA leaders

تدريب قادة الجمعيات 

 Training of والموظفين

تدريب قادة الجمعيات 

 Training of والموظفين

تدريب قادة الجمعيات 

 Training of والموظفين

فعلية لكل يوم  معدل عدد الساعات ال

تدريب وعدد األيام

Actual Training hours & days

JCC  Training on WUA 

Administtration

JCC  Training on WUA 

Administtration

 Training of WUA تدريب قادة الجمعيات والموظفين

leaders Staff

 تدريب على  نشاطات المتابعة/الرصد والتقييم

M&E Training

 تدريب على  نشاطات 

المتابعة/الرصد والتقييم

M&E Training

 تدريب على  نشاطات 

المتابعة/الرصد والتقييم

M&E Training

 تدريب على  نشاطات 

المتابعة/الرصد والتقييم

M&E Training

تدريب قادة الجمعيات 

 Training of والموظفين

WUA leaders Staff

تدريب محاسبي

Accounting matters

 Training of WUA تدريب قادة الجمعيات والموظفين

leaders Staff

 Training تدريب قادة الجمعيات والموظفين

of WUA leaders Staff

تدريب قادة الجمعيات والموظفين 

 Training of WUA leaders

تدريب قادة الجمعيات والموظفين 

 Training of WUA leaders

تدريب قادة الجمعيات 

 Training of والموظفين

تدريب قادة الجمعيات 

 Training of والموظفين

تدريب قادة الجمعيات 

 Training of والموظفين

معدل عدد الساعات المخطط لها 

لكل يوم تدريب وعدد األيام

 & Planned Training hours

days
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 B04031, B04032, B04051, B05031, B05032, B08031 & B08032   بالمتغيرات والمتعلقة  الماضي العام خالل( له والمخطط الفعلي) المياه مستخدمي جمعيات وقادة موظفي بتدريب المتعلقة البيانات ومعالجة إدخال  نموذج :R.6.bنموذج 
اسماء الجمعيات في منطقتكم التي 

شاركت بالتدريب وكذلك التي كان 

مخططا لها أن تشارك )شاملة 

نظامين  الجمعيات العاملة تحت ال

)التشاركي ونقل الصالحيات(

 Name of WUAs  (under PIM

 IMT) in your region which &

 attended the training

 course and those planned

to attend

ا شاركت  يرجى إدخال الرقم 1 إذ

تدريبي الذي تم فعليا  الجمعية بالمساق ال

تنفيذه 

 Enter 1 for the WUAs  actually 

attending the course

يرجى إدخال 

ا كان  الرقم 1 إذ

مخطط للجمعية 

المشاركة في 

تدريبي  المساق ال

المخطط له 

 Enter 1 for

  the WUAs

 planned to

 attend the

course

ا  يرجى إدخال الرقم 1 إذ

شاركت الجمعية بالمساق 

تدريبي الذي تم فعليا  ال

تنفيذه 

 Enter 1 for the 

 WUAs  actually

 attending the

course

يرجى إدخال الرقم 

ا كان مخطط  1 إذ

للجمعية المشاركة 

في المساق 

تدريبي المخطط  ال

 Enter 1 for له

  the WUAs

 planned to

 attend the

course

يرجى إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

شاركت الجمعية 

تدريبي  بالمساق ال

الذي تم فعليا 

تنفيذه 

 Enter 1 for 

  the WUAs

 actually

 attending the

course

يرجى إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

كان مخطط 

للجمعية 

المشاركة في 

المساق 

تدريبي  ال

المخطط له 

 Enter 1 for

  the WUAs

 planned

 to attend

the course

يرجى إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

شاركت الجمعية 

بالمساق 

تدريبي الذي  ال

تم فعليا تنفيذه 

 Enter 1 for 

  the WUAs

 actually

 attending

the course

يرجى إدخال 

ا كان  الرقم 1 إذ

مخطط للجمعية 

المشاركة في 

المساق 

تدريبي  ال

المخطط له 

 Enter 1 for

  the WUAs

 planned to

 attend the

course

يرجى إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

شاركت الجمعية 

بالمساق 

تدريبي الذي  ال

تم فعليا تنفيذه 

 Enter 1 for 

  the WUAs

 actually

 attending

the course

يرجى 

إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

كان مخطط 

للجمعية 

المشاركة 

في المساق 

تدريبي  ال

المخطط له 

 Enter 1

 for the

  WUAs

 planned

 to

 attend

 the

course

يرجى إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

شاركت 

الجمعية 

بالمساق 

تدريبي الذي  ال

تم فعليا تنفيذه 

 Enter 1 for 

  the WUAs

 actually

 attending

the course

يرجى 

إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

كان مخطط 

للجمعية 

المشاركة 

في المساق 

تدريبي  ال

المخطط له 

 Enter 1

 for the

  WUAs

 planned

 to

 attend

 the

course

يرجى إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

شاركت 

الجمعية 

بالمساق 

تدريبي الذي  ال

تم فعليا تنفيذه 

 Enter 1 for 

  the WUAs

 actually

 attending

the course

يرجى 

إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

كان مخطط 

للجمعية 

المشاركة 

في المساق 

تدريبي  ال

المخطط له 

 Enter 1

 for the

  WUAs

 planned

 to

 attend

 the

course

يرجى 

إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

شاركت 

الجمعية 

بالمساق 

تدريبي  ال

الذي تم 

فعليا تنفيذه 

 Enter 1 

 for the

  WUAs

 actually

attendin

 g the

course

يرجى 

إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

كان مخطط 

للجمعية 

المشاركة 

في المساق 

تدريبي  ال

المخطط له 

 Enter 1

 for the

  WUAs

 planned

 to

 attend

 the

course

يرجى 

إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

شاركت 

الجمعية 

بالمساق 

تدريبي  ال

الذي تم 

فعليا تنفيذه 

 Enter 1 

 for the

  WUAs

 actually

attendin

 g the

course

يرجى 

إدخال 

ا  الرقم 1 إذ

كان مخطط 

للجمعية 

المشاركة 

في المساق 

تدريبي  ال

المخطط له 

 Enter 1

 for the

  WUAs

 planned

 to

 attend

 the

course

الرامة 

Ar-Rama

الكفرين 

Al-Kafrein

غور كبد المضخة 91

Ghor KabedPump Station 91

غور كبد المضخة 95

Ghor Kabed Pump Station 95

غور كبد المضخة 81

Ghor Kabed Pump Station 81

جمعية وادي األبيض

Wadi Abyad WUA

عدد جمعيات مستخدمي المياه في 

منطقتكم التي شاركت بالتدريب 

)شاملة الجمعيات العاملة تحت 

نظامين )التشاركي ونقل  ال

الصالحيات(

 & No. of WUAs (under PIM

 IMT) attending each

training in your region

عدد جمعيات مستخدمي المياه في منطقتكم التي كان مخططا لها أن تشارك 

نظامين )التشاركي ونقل  بالتدريب )شاملة الجمعيات العاملة تحت ال

الصالحيات(

 No. of WUAs (under PIM & IMT) planned to attend the

training courses in your region
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 B05051 & B05052 بالمتغيرين والخاصة( له والمخطط الفعلي) المياه مستخدمي جمعيات في المحاسبة نظام بتثبيت المتعلقة  البيانات ومعالجة إدخال  نموذج :R.7نموذج 

B05051: عدد جمعيات مستخدمي المياه التي تم تثبيت نظام المحاسبة فيها

خالل العام الماضي )عادة ما يكون برنامج حاسوب(   

Total number of installations  on accounting matters  actually carried out

B05052: عدد جمعيات مستخدمي المياه التي تم التخطيط لتثبيت نظام المحاسبة فيها )عادة ما يكون برنامج حاسوب(  خالل العام الماضي.

Number of WUAs in which the standard accounting system (generally software) was planned to be installed 

last year.

المديرية/المنطقة

Region/Directorate

اسم الجمعية

WUA Name

رمز الجمعية

WUA Code

ا تم في العام خانة المناسبة، إذ  أدخل 1 في ال

 الماضي تثبيت نظام محاسبي )عموما برنامج

 حاسوب(  في جمعية مستخدمي المياه قيد

النظر

Enter 1 in the corresponding cell, if 

the standard accounting system 

(generally software) was installed  

last year in the WUA

ا خانة المناسبة، إذ  أدخل 1 في ال

 تم في العام الماضي التخطيط

 لتثبيت نظام محاسبي )عموما

 برنامج حاسوب(  في جمعية

مستخدمي المياه قيد النظر

Enter 1 in the 

corresponding cell, if the 

standard accounting 

system (generally 

software) was planned to 

be installed last year in 

the WUA
حالة تلك العاملة تحت  مالحظة: تشمل جمعيات مستخدمي المياه في هذه ال

 ونموذج "نقل صالحيات إدارة الري "(PIM) نموذج "إدارة الري التشاركية

(IMT)".

Note: WUAs include in this case both those operating under 

PIM & IMT.

 يرجى إدخال اسم المديرية الخاصة

قائمة المحددة مسبقا بكم من ال

Enter your regional office 

name using the drop menu
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 B09021, B09041 & B09042 بالمتغيرات والخاصة منطقتكم في المياه مستخدمي جمعيات في الري أنظمة تأهيل بإعادة المتعلقة البيانات ومعالجة إدخال  نموذج : R.8 نموذج

المديرية/المنطقة

Region/Directorate

اسم الجمعية

WUA Name

رمز الجمعية

WUA Code

ا تم حتى العام  خانة المناسبة إذ أدخل 1 في ال

الماضي تقييم احتياجات إعادة تأهيل أنظمة 

نظر الري  في جمعية مستخدمي المياه قيد ال

 Enter 1 in the corresponding cell, if

 in the concerned WUA, the

 evaluation of the rehabilitation

 needs has been carried out up to

last year

ا  خانة المناسبة إذ أدخل 1 في  ال

تم في العام الماضي األنتهاء من 

أعمال إعادة تأهيل نظام الري 

في جمعية مستخدمي المياه قيد 

النظر 

 Enter 1 in the

 corresponding cell, if the

 rehabilitation works on

 irrigation system were

 actually completed

.during last year

ا خلية المقابلة، إذ  أدخل 1 في ال

 تم في العام الماضي التخطيط

 إلنجاز أعمال إعادة تأهيل نظام

 الري في جمعية مستخدمي المياه

 قيد النظر

Enter 1 in the concerned 

cell, if the   rehabilitation 

works on irrigation 

system were planned to 

be completed during last 

year in  the concerned 

WUA.

 ")PIM( حالة تلك العاملة تحت نموذج "إدارة الري التشاركية مالحظة: تشمل جمعيات مستخدمي المياه في هذه ال

.")IMT( ونموذج "نقل صالحيات إدارة الري

Note: WUAs include in this case both those operating under PIM & IMT

B09021: عدد جمعيات مستخدمي المياه التي تم  تقييم احتياجات إعادة تأهيل أنظمة الري فيها  

.حتى العام الماضي

Number of WUAs where the evaluation of the rehabilitation needs has 

been carried out up to last year.B09041: عدد جمعيات مستخدمي المياه التي أنجزت فيها فعلياً أعمال إعادة تأهيل نظام الري خالل العام الماضي

Number of WUAs where rehabilitation works on irrigation system were actually completed during last year.

B09042: عدد جمعيات مستخدمي المياه التي تم التخطيط إلنجاز أعمال إعادة تأهيل نظام الري فيها خالل العام الماضي

Number of WUAs where rehabilitation works on irrigation system were planned to be completed during last year.

 يرجى إدخال اسم المديرية الخاصة

قائمة المحددة مسبقا بكم من ال

Enter your regional office 

name using the drop menu

 


