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 الملحقهدف 

في إدخال البيانات الالزمة  لبرنامج على المستوى المحلي   جمعيات مستخدمي المياههو مساعدة موظفي لهذا الملحق الهدف الرئيسي 

 المراقبة/الرصد والتقييم الخاص بنظام المونيفا بطريقة موحدة. 

 

 MONEVA Data Processing (Local(.اكسل"، المستوى المحليالمعنون "معالجة بيانات المونيفا )لملف اإلكسل ويعتبر الملحق مكمال 

Level).xls المتغيرات الرقمية، حيث ترد جميع
1
في ورقة  على المستوى المحليبنظام المونيفا الخاصة   PDFملفات ال   التي سيتم إدخالها في   

من الورقة المذكورة؛ علماً بأن بعض هذه القيم بسيطة وسيكون من السهل  Fهذه البيانات في عامود "مدخالت المونيفا". حيث يمكن الحصول على 

ها علي المستخدم إدخالها. ولكن بعضها األخر، على درجة من التعقيد وتحتاج إلى عمليات حسابية  أو توضيحية وسطية. ويعتبر هذا الملحق موج

 . تحتوي على إرشادات لكيفية حسابهالمعالجة المتغيرات األكثر تعقيداً و

 

في ورقة "معالجة بيانات  (Months Processing 36&12)شهر"   36و12وتلخص هذه الوثيقة المتغيرات الواردة في ورقة "معالجة بيانات 

 المونيفا )المستوى اإلقليمي(.اكسل.

 

 الملحقهيكيلة 

وافقة لجميع المتغيرات التي تم تحليلها. وبشكل اساسي يشمل الملحق األجزاء األربعة تم تحضير" اإلجراءات" المثبتة في هذا الملحق بطريقة مت

 :التالية لكل متغيرتم تحليله:

 

ة وأهمية ماهيو شادات تتعلق بمنهجية جمع البياناتويوفرإر كل عملية مقترحةيصف جميع  الخصائص المتعلقة ب و:العملياتب الخاصالجدول  .1

 .أمور توضيحية أخرىوعالقتها بمؤشرات األداءالمرتبطة بها باإلضافة إلى ، البياناتتلك 

ة ثالثأو  خرسطرينتضمن آوي عنها. والشخص المسؤولومتى يتم القيام بها، . ويوضح هذا الجدول تسلسل المهام المطلوبة، جدول المهام .2

 . وأين يمكن الحصول عليها ستخدامها إإرشادات حول النماذج التي يجب  أسطر من الجدول

 . في الحاالت األكثر تعقيداً، قد يكون هنالك حاجة إلستخدام النماذج التالية، وهي: أمثلة للنماذج التي سيتم استخدامها .3

يتم الذي ، والتي تستخدم لجمع البيانات والمعلومات في الميدان. ومن أكثر هذه النماذج شيوعاً، هو اإلستبيان نماذج جمع البيانات ( أ

أنشطة جمعيات مستخدمي المياه )الصيانة، التسغيل، زارعين حول درجة الرضى بشأن بعض استعماله للحصول على أراء الم

لتوضيح كيفية تعبئتها من قبل  البياناتمن األمثلة عن هذه النماذج تتضمن عينة من  ا وفي هذا السياق، يعرض الملحق عدد. خ(ال

 .  أدناه( 5.1)أنظر الجدول   المستخدمين

 لاإدخخاص "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

 أدناه(.   5.2)أنظر الجدول  ، ي المياه"(المزارعين الراضيين، والراضيين الى حد ما، أو غيرالراضيين عن أداء جمعية مستخدم

)أنظر الجدول  القيام بمعالجة البيانات  أيضائة البيانات مباشرة في "نموذج جمع البيانات" حيث يمكن وفي حاالت أخرى، يمكن تعب

)أنظر  أو يتم تعبئتها في نماذج "معالجة البيانات"  التي تم تصميمها ك "نماذج قائمة بذاتها" خصوصا لهذا الغرضأدناه(،   1

 أدناه(.  8.4الجدول  

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

 .لحق. وتم تعبئة هذه األمثلة بالبيانات لتوضيح كيفية تعبئتها من قبل المستخدمينالم
. ومن ثم نقل هذه البيانات إلى جدول معالجة  L.1دخال البيانات في النماذج الموجودة في مرفق إالمستخدم  على، بشكل عام 

 MONEVA Data Processing (Local)  إكسل (.المحليالبيانات الموجود في ملف "معالجة بيانات المونيفا )المستوي 

Level).Xls) بياناتال؛ وبالتحديد ورقة "معالجةProcessing"هر ، حيث سيتم احتساب قيمة المتغيرات المرتبطة بها والتي ستظ

الخاصة بنظام المونيفا على المستوى المحلي   PDFملفات ال   آلياً في ورقة "مدخالت المونيفا" وبذلك تكون جاهزة لإلدخال في 

دليل بالخطوات التفصيلية إلدخال بيانات الرصد في نظام المونيفا على المستوى  4.4.4 بموجب  التعليمات الواردة في القسم  "

 الري إدارة وتقييم لرصد" المونيفا نظام" لتطبيق توجيهية توصيات" الموجود ضمن وثيقة " مستخدمي المياه(المحلي )جمعيات 

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

SWIM-SM   ." 

                                                 
1
ن من إحتساب المؤشرات ي، للنمكالمحليالمستوى على  مونيفااللنظام لرصد" التي يجب إدخالها في قائمة "ا، المتغيرات الرقمية فقطحتوي ملفات االكسل المذكورة على ت 

 الخاصة بنظام المونيفا على المستوى المحلي في جمعيات مستخدمي المياه.  PDF  ملفات ال ما المؤشرات المنطقية يتم إدخالها مباشرة في أالرقمية. 



 

 

Sustainable Water Integrated Management (SWIM) - Support Mechanism 

Project funded by the European Union 

 

المرتبطة بجمع وإدخال المعلومات الخاصة بنظام المونيفا على المستوى المحلي )مثال من جمعيات مستخدمي إجراءات العمل 
 إدارة وتقييم لرصد" المونيفا نظام" لتطبيق توجيهية توصياتمن وثيقة " 8الملحق   األردن(. –المياه في مديرية الشونة الجنوبية 

 4                  "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة صالحيات ونقل التشاركية الري

 

يرجى مالحظة أن اإلجراءات المقترحة في هذا الملحق تنطبق على المتغيرات األكثر تعقيداً، أما باقي المتغيرات فيمكن إدخالها مباشرة 

 إلى نظام المونيفا. 

عة والتوزيع، جاهزة لإلستخدام في الميدان بعد الطبا البيانات"نماذج جمع/إدخال/معالجة "يحتوي على المجموعة الكاملة من و:  L.1مرفق  .4

 وهنا يُعاد عرض نفس األمثلة على النماذج التي وردت في الجزء األول من الوثيقة، ولكن هذه المرة بدون بيانات. 

التي تم وصفها في  نفس النماذحتجد  . وهناخاص بنهاية الملحق مرفقفي  وهي مدرجةالبيانات،. /إدخال معالجة المجموعة الكاملة لنماذج جمع

 لالستعمال في الميدان فور طباعتها وتوزيعها جاهزة ،اتنبدون بيا  ولكن هذه المرة تجدهامثلة األ
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 Farm -المزرعة )مآخذ السفليةالمآخذ : متوسط التدفق في C04041 متغيرال .1

Turnout Assemblies ) ةالري المضغوط ةنظمأفي. 

 C04041المتغير  في نظم الري المضغوط المآخذ السفليةقياس متوسط التدفق على  اسم العملية

وصف/ غرض  

 العملية

 اتتدفقإذا كان الفرق في ما أدناه، ضروري لحساب المؤشر الذي يقيس  C04042متغير النب اهذا المتغير،  إلى ج

شبكة الري ل التشغيليةبالكفاءة المقبولة التي تسمح في إطار الحدود  ةوالسفلي العلويةنهايات المآخذ بين  المزرعة

 .ةالمضغوط

 الجانبية خطوطأ. اختيار ال المنهجية

الجانبية ممثلة من الحقول  الخطوطتكون أن ومن المهم جانبية. خطوط  3سيتم إجراء القياسات على ما ال يقل عن 

األنبوب متر من  300ضمن أول ألول )ا(  الخط الفرعيالرئيسية التي يخدمها نظام الري. ويقترح أن يتم اختيار 

في  (3الثالث ) الخط الفرعي متر من األنبوب الرئيسي و 600و  300ما بين  (2الثاني) الخط الفرعيالرئيسي، و

هكتار،  800جمعيات مستخدمي المياه أكثر من اذا كانت مساحة متر من األنبوب الرئيسي. و 900بعد ما مكان 

 خطوط فرعية. 5فمن المستحسن تمديد القياسات إلى 

احداهما تعمل بنظام  :المياه مستخدمي جمعية: في حال وجود شبكتي ري ضمن المساحة المخدومة من قبل ةمالحظ

ألسباب ) من كل شبكة جانبيةثالث خطوط  في  لمآخذ السفليةا تدفق متوسط، يتم قياس الضخ واألخرى باالنسياب

بهدف استخدامه .(1من الملحق  L.1ومن ثم حساب متوسط التدفق للشبكتين )أنظر النموذج  (منها توثيق أداء كل
 .الضخ واالنسياببنظامي الري برنامج ال يفرق بين ا، كون الفي برنامج المونيف

  مآخذالب. اختيار 

 المختارة: المآخذأن  من التأكد. الرجاء في كل نظام الثالثة المختارةفي كل من األنابيب  يتم تحديد المأخذ األخير

 (أدوات قياس محمولةعلى خالف ذلك يمكن استخدام )، تدفق لديها جهاز قياس .1

 تعمل بانتظام .2

 يمكن الوصول إليها بسهولة .3

 3 لمدةمرة واحدة في الشهر ( اعةالس اليوم ونفسالمختارة في نفس الوقت )نفس المآخذ لجميع سيتم جمع البيانات  جمع البيانات

 ما يلي:مع مراعاة  (من كل شهر اعةفي نفس اليوم ونفس الس)ية أشهر متتال

تؤخذ  (rotationتوزيع المياه بالتناوب ) في حالو. يوم ووقت القياس مع دورة توزيع المياه تزامن  .1

 أخذ القراءات فييستلزم قد  مما الخطوط المختارة، في في يوم توزيع المياه خذا  قياسات التدفق في الم

 نمط التشغيل(. بناء على) على التوالي أكثر من يوم واحد

جمعيات مديرية وهي في حال . مياه الريل المكثف  ع فترات استخدامم عاقبةمتال المختارة األشهر تزامن  .2

 وتشرين أول شهر ا ب وأيلول كل من الشونة الجنوبية

   

يةمسؤولال  المهام الوصف 

 1المهمة  عمليةالالشروع في  جمعية مستخدمي المياهرئيس 
جمعية مستخدمي في  المياه مسؤولالفني / 

  المياه

وفقا  المآخذو الجانبية حدد خطوط األنابيب

 للمنهجية المقترحة أعاله
 2المهمة 

جمعية مستخدمي في  الفريق الميداني المعين

 المياه
جزء األول واألوسط من من  وفقا لل جمع البيانات

نموذج جمع  " 1في الملحق  L.1 رقم نموذج

المستوى على عددية الالبيانات للمتغيرات 

 (L)المحلي

 3المهمة 

جمعية مستخدمي الفريق الميداني المعين في 

 المياه
جمعية مستخدمي موظف المعلومات إلى  لاإرس

عن ادخال ومعالجة  المعني والمسؤول  المياه

   MONEVAبنظام المونيفا البيانات المتعلقة 

 4المهمة 



 

 

Sustainable Water Integrated Management (SWIM) - Support Mechanism 

Project funded by the European Union 

 

المرتبطة بجمع وإدخال المعلومات الخاصة بنظام المونيفا على المستوى المحلي )مثال من جمعيات مستخدمي إجراءات العمل 
 إدارة وتقييم لرصد" المونيفا نظام" لتطبيق توجيهية توصياتمن وثيقة " 8الملحق   األردن(. –المياه في مديرية الشونة الجنوبية 

 6                  "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة صالحيات ونقل التشاركية الري

يةمسؤولال  المهام الوصف 

 المعين جمعية مستخدمي المياه مسؤول

البيانات المتعلقة بنظام دخال ومعالجة ال

  المونيفا

 :تهاإدخال البيانات ومعالج
 متغيرلا بياناتومعالجة  إدخالنموذج "انظر 

C04041"  المعالجة"ورقة فيProcessing" 

معالجة بيانات المونيفا على المستوى " ملف من 

 MONEVA Data‘"            المحلي
Processing (Local Level).xls'  

5المهمة   

أدناه 1أنظر الجدول  مثال على جمع البيانات  

 ومعالجتها 

واليوم من شهرأيلول ت ونفس التاريخ في نفس الوق وتكرارها ،أواخر ا ب البدء باعملية في  قترحي

 من العام.  تشرين أولو

يجب أن تتم في نفس وقت   أنظمة الري المضغوطفي  آخذ السفليةالممالحظة: قياسات التدفق في 

 (C04042 متغيرال )انظر العلوية  لمآخذا التدفق في قياساتأخذ تاريخ و

بدء المقترحة لتنفيذ المواعيد 

 العملية
 

هاء االنتهاء المقترحة النتواريخ  الشونة الجنوبيةجمعيات مديرية ل عامكل  من أولتشرين  30

 العملية 
ةسنوي تكرار تحديث البيانات في نظام  

MONEVA  

 Farm Turnout): متوسط التدفق في المآخذ السفلية C04041: مثال على نموذج جمع البيانات ومعالجتها للمتغير 1جدول رقم 
FTA - Assemblyفي أنظمة الري المضغوطة  ) 

جمعية مستخدمي المياهاسم   بلدنا  
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الذي تم اختياره الخط الفرعياسم  1خط   أضف  3خط  2خط  

 خطوط

أخرى اذا 

كان ذلك 

 ضروريا

 

خذالمأ رقم      21 23 17  
  30/08/2015 30/08/2015 30/08/2015 1تاريخ القياس رقم  
   13:30 13:30 13:30 1 وقت القياس رقم  

  10 8.5 12 (لتر/ثانية)    1 قياس التدفق رقم
   30/09/2015 30/09/2015 30/09/2015 2 تاريخ القياس رقم 

   13:30 13:30 13:30 2  وقت القياس رقم

   8 9 13 (لتر/ثانية)   2 قياس التدفق رقم

  30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015 3 تاريخ القياس رقم
  13:30 13:30 13:30 3  وقت القياس رقم 

  7 10 10 لتر/ثانية()   3 قياس التدفق رقم 
متوسط التدفق في المآخذ السفلية في  

  كل فرع

11.67 9.17 8.33   

C040419.72  )لتر/ثانية( ةالمختار ة: متوسط التدفق للمآخذ السفلي 
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المرتبطة بجمع وإدخال المعلومات الخاصة بنظام المونيفا على المستوى المحلي )مثال من جمعيات مستخدمي إجراءات العمل 
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 7                  "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة صالحيات ونقل التشاركية الري

 (Farm Turnout Assembly)العلويةالمآخذ : متوسط التدفق في  C04042المتغير .2

(FTA) أنظمة الري المضغوطةفي 

 C04042المتغير 

 
أنظمة الري في  العلوية المآخذقياس متوسط التدفق في 

 المضغوطة
 اسم العملية

إذا ما لحساب المؤشر الذي يقيس  انأعاله، ضروري C04041 متغيرإلى جانب الهذا المتغير يعد 

تقع ضمن الحدود المقبولة التي  للمآخذ نهاية العلوية والسفلية البين  المزرعة اتكان الفرق في تدفق

 .ةكفاءة أداء شبكة الري المضغوطبها  تسمح

 وصف العملية / الغرض

 أ. اختيار األنابيب الجانبية

على أن تكون نفس االنابيب التي تم ، أنابيب جانبية 3عن  ما ال يقلسيتم إجراء القياسات على 

الرئيسية  الحقولمن المهم تحديد األنابيب الجانبية لتكون ممثلة من و .C04041اختيارها للمتغير 

متر من  300ألول )ا( ضمن أول  الخط الفرعييتم اختيار التي يخدمها نظام الري. ويقترح أن 

متر من األنبوب الرئيسي و  600و  300( ما بين 2الثاني) الخط الفرعياألنبوب الرئيسي، و

متر من األنبوب الرئيسي. واذا كانت مساحة  600( في مكان ما بعد 3ث )الثال الخط الفرعي

خطوط  5هكتار، فمن المستحسن تمديد القياسات إلى  800جمعيات مستخدمي المياه أكثر من 

 .فرعية

 :المياه مستخدمي جمعية: في حال وجود شبكتي ري ضمن المساحة المخدومة من قبل مالحظة
ثالث  في  لمآخذ السفليةا تدفق متوسط، يتم قياس احداهما تعمل بنظام الضخ واألخرى باالنسياب

من  L.1من كل شبكة ومن ثم حساب متوسط التدفق للشبكتين )أنظر النموذج  جانبيةخطوط 

برنامج ال يفرق بين نظامي الري .بهدف استخدامه في برنامج المونيفا، كون ال( (1الملحق 
 .النسيابالضخ واب

لمنهجيةا  

  المآخذاختيار 

أن  من . الرجاء التأكدفي كل نظامفي كل من األنابيب الثالثة المختارة  وليتم تحديد المأخذ األ

 المختارة: المآخذ

 (على خالف ذلك يمكن استخدام أدوات قياس محمولة)تدفق،  لديها جهاز قياس .1

 تعمل بانتظام .2
 يمكن الوصول إليها بسهولة .3

مرة واحدة ( اعةالس اليوم ونفسالمختارة في نفس الوقت )نفس المآخذ لجميع سيتم جمع البيانات 

مع مراعاة أن يكون  من كل شهر( اعةفي نفس اليوم ونفس الس)أشهر متتالية  3 لمدةفي الشهر 

ة وقت القياس في نفس الوقت او خالل دقائق من قياسات المآخذ السفلية وتزامن األشهر  المختار

 الشونة الجنوبيةوهي في حال جمعيات مديرية المتعاقبة مع فترات استخدام المكثف  لمياه الري )

 (كل من شهر ا ب وأيلول وتشرين أول

 جمع البيانات

 

 
 

يةمسؤولال  المهام الوصف 

جمعية مستخدمي المياهرئيس  عمليةالالشروع في   1المهمة    
المياهجمعية مستخدمي المياه ب مسؤولالفني /   والمآخذ الجانبيةحدد خطوط األنابيب  

 وفقا للمنهجية المقترحة أعاله
2المهمة   

جمعية مستخدمي الفريق الميداني المعين ب

 المياه

جزء األخير من  وفقا لل جمع البيانات

  1في الملحق  L.1 رقم نموذج
3المهمة   

جمعية مستخدمي الفريق الميداني المعين ب

 المياه

جمعية موظف المعلومات إلى  إرسال 

عن  المعني والمسؤول  مستخدمي المياه

بنظام ادخال ومعالجة البيانات المتعلقة 

  MONEVAالمونيفا 

4المهمة   

المعين  جمعية مستخدمي المياه مسؤول 5 المهمة  تها:إدخال البيانات ومعالج  
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البيانات المتعلقة بنظام الدخال ومعالجة 

 المونيفا
بيانات ة ومعالجدخال نموذج  انظر"

في ورقة  "C04041“   متغيرال

من ملف  " Processing"المعالجة

معالجة بيانات المونيفا على المستوى "

 MONEVA Data‘"المحلي
Processing (Local Level).xls’ 

  مثال على جمع البيانات ومعالجتها أدناه 2أنظر جدول رقم 
 مواعيد البدء المقترحة لتنفيذ العملية  C04041 لمتغيرللمواعيد الخاصة با هذه المواعيد مطابقة كونيجب أن ت

 تواريخ االنتهاء المقترحة النتهاء العملية الشونة الجنوبيةجمعيات مديرية ل من كل عام أولتشرين  30
 تكرار تحديث البيانات في نظام سنوية

MONEVA 

 

 Farm Turnout)المآخذ العلويةفي تدفق ال: متوسط C04042رومعالجتها للمتغينات ا: مثال لنموذج جمع البي2جدول رقم 
Assembly  (FTA) (  أنظمة الري المضغوطةفي 

 بلدنا جمعية مستخدمي المياهاسم 

 203003 جمعية مستخدمي المياه رمز

 2015 السنة

1خط  الذي تم اختياره الخط الفرعياسم  2خط   3خط   أضف خطوط أخرى اذا كان  

 ذلك ضروريا

 1 1 1 خذأ  الم رقم

 30/08/2015 30/08/2015 30/08/2015 1تاريخ القياس رقم  

  13:40  13:40 13:40 1وقت القياس رقم   

  12 12 14 )لتر/ثانية(   1قياس التدفق رقم 

 30/9/2015 30/9/2015 30/9/2015 2تاريخ القياس رقم 

  13:40  13:40 13:40 2وقت القياس رقم   

 11 11 12 )لتر/ثانية(2 قياس التدفق رقم

  30/10/2015 30/10/2015 30/10/2015 3تاريخ القياس رقم  

 13:40  13:40 13:40 3وقت القياس رقم  

 9 10 10 )لتر/ثانية(    3قياس التدفق رقم  

  10.67 11.00 12.00 جانبفي كل  العلوى المآخذمتوسط التدفق في  

متوسط التدفق للمآخذ : C04042لمتغير ا

 العلوي المختار )لتر/ثانية(
11.22 

 Farm Turnout) يخذ السفلأ: متوسط الضغط في المC04051المتغير   .3

Assembly ) توى الثالث سعلى الم فرعيفي أطول خط(Tertiary pipeline). 

 C04051المتغير 
 

قياس متوسط الضغط في المأخذ السفلي في أطول خط 

 .المستوى الثالثفرعي على 
 سم العمليةا

إذا ما لحساب المؤشر الذي يقيس  ان أدناه، ضروري C04052 متغيرال إلى جانبهذا المتغير، 

 tertiary) فرعي خط أطول في ضغطال معدلو في ا خر مأخذكان الفرق في الضغط 
 وصف العملية / الغرض
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 C04051المتغير 
 

قياس متوسط الضغط في المأخذ السفلي في أطول خط 

 .المستوى الثالثفرعي على 
 سم العمليةا

pipeline) الريشبكة ل ةتشغيليالكفاءة التحقيق ب ضمن الحدود المقبولة التي تسمحيقع 

 .ةالمضغوط
 األنبوبأ. اختيار 

 .نظام الريفي  فرعي على المستوى الثالثخط سيتم إجراء القياسات على أطول 
 :المياه مستخدمي جمعية: في حال وجود شبكتي ري ضمن المساحة المخدومة من قبل مالحظة

 منالضغط في نهاية المأخذ السفلي ، يتم قياس احداهما تعمل بنظام الضخ واألخرى باالنسياب
للشبكتين الضغط كل شبكة ومن ثم حساب متوسط  أطول خط فرعي على المستوى الثالث في

برنامج ال .بهدف استخدامه في برنامج المونيفا، كون ال( (1من الملحق  L.3)أنظر النموذج 
 .لضخ واالنسياببايفرق بين نظامي الري 

 المنهجية

 المآخذب. اختيار 
  . على المستوى الثالث فرعيخط ألطول  خذ االخيرالمأاختيار يجب 

ً سيتم جمع البيانات مرة واحدة  يجب وفي نفس اليوم ونفس الساعة.  متعاقبةأشهر  3لمدة  شهريا

تتزامن يجب أن ، كما ول شهرتؤخذ فيه القياسات المقترحةفي ك ان يكون وقت القياس ثابتأ

وهي في حال جمعيات ) مياه الريل كثفمال ستخداماالع فترات م عاقبةمتال المختارة األشهر 

 (كل من شهر ا ب وأيلول وتشرين أول الشونة الجنوبيةمديرية 

 جمع البيانات 

 
يةمسؤولال الوصف المهام  

1المهمة  جمعية مستخدمي المياهرئيس  عمليةالالشروع في    
2المهمة  وفقا للمنهجية  خذأمخط فرعي وا خر أطول حدد 

 المقترحة أعاله

جمعية المياه ب مسؤولالفني / 

 مستخدمي المياه
3المهمة   :جمع البيانات 

 1 الملحقفي  L3أنظر النموذج رقم 
الفريق الميداني المعين 

جمعية مستخدمي المياهب  

4المهمة  جمعية مستخدمي موظف المعلومات إلى  إرسال   

عن ادخال ومعالجة  المعني والمسؤول  المياه

  MONEVAبنظام المونيفا البيانات المتعلقة 

الفريق الميداني المعين 

جمعية مستخدمي المياهب  

5المهمة   :إدخال البيانات ومعالجتها 
 متغيرلابيانات  ةومعالجإدخال نموذج "انظر 

C04051"  المعالجة"ورقة فيProcessing"  من

المستوى معالجة بيانات المونيفا على " ملف 

 MONEVA Data Processing (Local‘"المحلي
Level).xls'  

جمعية مستخدمي  مسؤول

المعين الدخال ومعالجة  المياه

 البيانات المتعلقة بنظام المونيفا

أدناه 3أنظر الجدول رقم   مثال على جمع البيانات ومعالجتها  

   كل عام ربيع مواعيد البدء المقترحة لتنفيذ العملية
 عامكل  من  أول تشرينأكتوبر/ 30 تواريخ االنتهاء المقترحة النتهاء العملية

في نظام المونيفا تكرار تحديث البيانات 

MONEVA  
  سنوي
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 Farm Turnout)خذ السفليأ: متوسط الضغط في المC04051: مثال لنموذج جمع البيانات ومعالجتها للمتغير 3جدول رقم 
Assembly)  لثاثعلى المستوى الفي أطول خط أنابيب  ((Tertiary line 

جمعية مستخدمي المياهاسم   بلدنا 

جمعية مستخدمي المياه رمز  203003 

 2015 السنة

الفرعي الذي تم اختياره الخط اسم   أطول فرع  

 25  خذأالم رقم

1تاريخ القياس رقم   30/08/2015 

1وقت القياس رقم     13:40 

)بار( 1الضغط رقم قياس   6 

2تاريخ القياس رقم   30/9/2015 

2وقت القياس رقم     13:40 

()بار 2قياس الضغط رقم    5.5 

3تاريخ القياس رقم    30/10/2015 

3وقت القياس رقم     13:40 

 5 ))بار 3قياس الضغط رقم 

C04051 :5.5 (بار) األخير للمأخذ الضغط متوسط 

فرعي على المستوى الثالث خط : متوسط الضغط في أطول C04052المتغير  .4

(Tertiary pipeline)  

 

خط فرعي على المستوى  في أطول المستهدفقياس متوسط الضغط  اسم العملية

 ))وفقا للحالة الفنية للشبكة( Tertiary pipelineالثالث )
 C04052 المتغير

إذا كان ما لحساب المؤشر الذي يقيس  انضروري C04051أعاله  متغيرالنب اذا المتغير إلى جه وصف العملية / الغرض

ضمن خط فرعي أطول  في المآخذكل لالضغط متوسط و ألخيرا خذأالمالفرق في الضغط على 

 .الحدود المقبولة
 الخطاختيار  . أ المنهجية

 في نظام الري   (Tertiary pipeline) على المستوى الثالث خط فرعيأطول 

  المآخذاختيار  . ب
 فرعي خط  من أطول مأخذكل يجب اختيار 

لضغط واحدة لكل لتكون القيمة االسمية . عادة للمآخذسيتم جمع البيانات من المواصفات الفنية  جمع البيانات

في حال فقط إجراء القياسات الميدانية و يتم . نيمختلفمن موردين  المآخذ اءإذا تم شر إال المآخذ

 .ولكن نادرا ما نحتاج ذلك. لمآخذفي القيمة االسمية للضغط لعدم وجود معلومات 
 

يةمسؤولال الوصف المهام  

1المهمة  عمليةال الشروع في  جمعية مستخدمي المياهرئيس    
2المهمة  وفقا للمنهجية المقترحة أعاله والمآخذفرعي خط  أطول حدد  جمعية المياه ب مسؤولالفني /  

 مستخدمي المياه
3المهمة  أو من  للمآخذجمع البيانات )سواء من المواصفات الفنية  

 )غير متوفرةالمواصفات الفنية القياسات الميدانية إذا كانت هذه 
 1في الملحق  L.4 نموذج أنظر

جمعية الفريق الميداني المعين ب

 مستخدمي المياه
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يةمسؤولال الوصف المهام  

4المهمة   ينالمع جمعية مستخدمي المياهموظف المعلومات إلى  إرسال  

بنظام المونيفا عن ادخال ومعالجة البيانات المتعلقة  ل والمسؤو

MONEVA  

جمعية الفريق الميداني المعين ب

 مستخدمي المياه

5المهمة   :إدخال البيانات ومعالجتها 
في  "C04052 متغيرلابيانات ومعالجة  إدخالنموذج "انظر

معالجة بيانات " ملف  " منProcessingالمعالجة"ورقة 

 MONEVA Data Processing‘"المستوى المحليالمونيفا على 
(Local Level).xls’ 

جمعية في المعين موظف ال

  مستخدمي المياه

 / إدخالهامثال على جمع البيانات

  ومعالجتها
أدناه 4أنظر الجدول رقم   

مواعيد البدء المقترحة لتنفيذ 

 العملية
 ربيع كل عام

تواريخ االنتهاء المقترحة النتهاء 

 العملية
 من كل عامحزيران /يونيو 30

 تكرار تحديث البيانات في نظام

MONEVA 
 سنوي

  

فرعي على خط متوسط الضغط المستهدف في أطول  C04052: مثال لنموذج جمع/ ادخال البيانات ومعالجتها للمتغير 4جدول رقم 

 )طبقاً للظروف الفنية في الشبكة( (Tertiary pipelineالمستوى الثالث )

 بلدنا جمعية مستخدمي المياهاسم 

 203003 جمعية مستخدمي المياه رمز
 رقم / اسم أطول خط فرعي على المستوى الثالث

(Tertiary pipeline) الذي تم اختياره 

13 

اذا كانت المعلومات الميدانية فقطتاريخ القياس )

 )  مطلوبة
30/03/2015 

اذا كانت المعلومات الميدانية  فقط) وقت القياس

 (مطلوبة 
13:40 

قيمة الضغط  رقم المأخذ

 )بار(
1 6 

2 6 

3 6 

4 6 

5 6 

6 6 

7 6 

8 6 

9 6 

10 6 

11 6.5 

12 6.5 

13 6.5 

14 6.5 
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15 6.5 

16 6.5 

17 6.5 

18 6.5 

19 6.5 

20 6.5 
   اذا كان ذلك ضروريا  مآخذأضف 

C04052  : في ماّخذ أطول خط متوسط الضغط

 Tertiaryفرعي على المستوى الثالث )
pipeline  ))بار( 

6.25 

والمتعلقة برضا المزارعين    C04061, C04062,  C05060,  C05070 المؤشرات .5

 جمعية مستخدمي المياهعن خدمات وأداء 

  ,C04061, C04062 المتغيرات استبيان رضا المزارعين اسم العملية
C05060,  C05070   

فيما يتعلق  جمعية مستخدمي المياه أداءعن إجراء مسح للتعرف على مدى رضا المزارعين  وصف العملية

، وصيانة النظام واألداء في منظومة الري المضغوط ضغطالتدفق وجانس في مستوى التالب

 .(1 الملحقفي   L.5.1)حسب النموذج  جمعية مستخدمي المياهللعام ا
أداء  تقييممتابعة و مديريةبستكون مناطة هذا النشاط مسؤولية ق في األردن أن اتفتم اال

 في سلطة وادي األردن  جمعية مستخدمي المياه

نظام الالتدفق في جانس في مستوى تال عننسبة المزارعين الراضين :  C04061 ذات الصلة المؤشراتتعريف 

 .طوضغمال
C04062  : الضغطجانس في مستوى تالعن نسبة المزارعين الراضين. 
C05060 : عن تشغيل نظام الري الراضيننسبة المزارعين. 
C05070 : عن صيانة نظام الري الراضيننسبة المزارعين. 
C07070 : جمعية مستخدمي المياه عن أداءالراضين نسبة المزارعين  

 
 يةمسؤولال الوصف المهام

مدير المتابعة والتقييم  عمليةال فيشروع ال 1المهمة 

 جمعيات في إدارة 

مستخدمي المياه بوادي 

 األردن

الذي يستهدفهم االستبيان. يجب ان يكون  المزارعيناختيار  2المهمة 

 المأخذمزارعاً من  20اً داخل كل مجموعة )االختيار عشوائي

 من المقترح  – العلوية المآخذمن  10من الوسط،  10السفلى، 

 (مزارع 40اختيار ما مجموعه 

دير المتابعة والتقييم م

معيات في إدارة ج

مستخدمي المياه بوادي 

بالتعاون مع  األردن

جمعية رئيس 

أو  مستخدمي المياه

 . ضابط المياه
تنفيذ االستبيان على كل المزارعين المختارين باستخدام النموذج   3المهمة 

L.5.1  إلى مدير متابعة وتقييم أداء  أ  معب   وإرساله  الملحقفي

  جمعية مستخدمي المياه  في سلطة وادي األردن

المعين  الميداني الفريق

المتابعة  يةمديرمن 

إدارة  فيوالتقييم 

مستخدمي  جمعيات 

 المياه بوادي األردن
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 يةمسؤولال الوصف المهام

 هاتلخيصو ( L.5.2)النموذج  في ادخال بيانات نتائج االستبيان 4المهمة 

 .السفلي من النموذجفي القسم كما هو

مديرية المتابعة والتقييم 

في إدارة جمعيات 

مستخدمي المياه بوادي 

 األردن
  جمعية مسؤول الىتعبئه  البعد إرساله و L.5.2النموذج  إرسال 5المهمة

 بالمونيفادخال ومعالجة البيانات المتعلقة ال ه المعينمستخدمي الميا

مدير المتابعة والتقييم 

جمعيات  في إدارة 

مستخدمي المياه بوادي 

 األردن

في  L.5.3 النموذجفي  كما هو وارد نتائج االستبيان تلخيص 6المهمة 

 1 الملحق
 
 

مسؤول جمعية  

مستخدمي المياه المعين 

الدخال ومعالجة 

البيانات المتعلقة بنظام 

 المونيفا

 معالجة البيانات:  7المهمة 

 ,C04061رات  ؤشالملحساب البيانات   ةمعالجنموذج "انظر
C04062, C05060, C05070 and C07070   من نتائج

ورقة في  وذلك "استبيان رضا المزارعين 

معالجة بيانات المونيفا على " ملف  " منProcessingالمعالجة"

 MONEVA Data Processing (Local‘"المستوى المحلي
Level).xls ’ 

  جمعية مسؤول

 ه المعينمستخدمي الميا

دخال ومعالجة ال

البيانات المتعلقة بنظام 

 المونيفا

 / إدخالهامثال على جمع البيانات

  ومعالجتها
 5.1جمع البيانات: أنظر الجدول رقم 
 5.2ادخال البيانات: أنظر الجدول رقم 
 5.3معالجة البيانات: أنظر الجدول رقم 

مواعيد البدء المقترحة لتنفيذ 

 العملية
 كانون الثاني/يناير

تواريخ االنتهاء المقترحة 

 النتهاء العملية
 شباط/فبراير

 :C04061, C04062, C05060, C05070 سنوي تكرار االستبيان
 :C07070 كل ثالث سنوات

 جمعية مستخدمي المياه أداء عنالمزارعين  رضاالحظ أن المسح سوف يعكس درجة 
وأثناء الثالث  ,C04061, C04062, C05060, C05070 خالل العام السابق للمؤشرات

   .C07070 سنوات السابقة للمؤشر
 تكرار تحديث البيانات في نظام

MONEVA 
 C04061, C04062, C05060, C05070 :سنوي

 C07070 :كل ثالث سنوات

والمتعلق  -جمعية مستخدمي المياه: مثال لنموذج جمع البيانات لقياس درجة رضا المزارعين عن اداء وخدمات 5.1جدول رقم

 C04061, C04062, C05060, C05070 and C07070: المؤشرات  ب

 بلدنا جمعية مستخدمي المياهاسم 
 203003 جمعية مستخدمي المياه رمز

 1/1/2014 تاريخ االستبيان

  اختياري(( اسم المزارع
 26 حوض )اختياري بالنسبة لألردن الحوضرقم 

 ?أوسطمأخذ  ?مأخذ علوي ?خذ سفلىأم موقع وحدة المزرعة



 

 

Sustainable Water Integrated Management (SWIM) - Support Mechanism 

Project funded by the European Union 

 

المرتبطة بجمع وإدخال المعلومات الخاصة بنظام المونيفا على المستوى المحلي )مثال من جمعيات مستخدمي إجراءات العمل 
 إدارة وتقييم لرصد" المونيفا نظام" لتطبيق توجيهية توصياتمن وثيقة " 8الملحق   األردن(. –المياه في مديرية الشونة الجنوبية 

 14                  "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة صالحيات ونقل التشاركية الري

  نعم  كتابة كلمة نعم مقابل االجابة المناسبة يرجى

درجة الرضا الغرض من التقييم   المؤشر
2
 

غير راض  غير راض محايد راض راض بشدة

 بشدة

C04061  إلى أي حد انت راض عن

 الريم انظتدفق في التجانس 

 ط؟وضغمال

     نعم

C04062  إلى أي حد انت راض عن

 الضغط؟ تجانس

   نعم  

C05060  إلى أي حد انت راض عن

 تشغيل نظام الري؟

  نعم   

C05070  إلى أي حد انت راض عن

   صيانة نظام الري؟

    نعم 

C07070 
3

إلى أي حد انت راض عن  

 جمعية مستخدمي المياهأداء 

 نعم    

 

 ,C04061بالمؤشرات  : مثال لنموذج ادخال البيانات الدخال نتائج " استبيان رضا المزارعين " والمتعلق 5.2جدول رقم 
C04062, C05060, C05070 and C07070  

تاريخ 

 االستبيان 

 الحوضرقم  رقم المزارع
4

 

  مأخذ  موقع

وحدة 

 المزرعة

 درجة الرضا عن 

التدفق في  تجانس

 ؟المضغوطالري م انظ

 تجانس

 ؟الضغط

تشغيل نظام 

 ؟الري

صيانة نظام  

   ؟الري

جمعية أداء  

مستخدمي المياه
5

 

31/12/14 1 DA 26 5 علوي
6

 3 2 4 1 

31/12/14 2 DA 26 3 3 3 3 3 علوي 

31/12/14 3 DA 26 1 1 1 1 1  سفلى 

31/12/14 4 DA 26 4 4 4 4 4 علوي 

31/12/14 5 DA 26 2 2 2 2 2 أوسط 

31/12/14         

31/12/14         

31/12/14         

31/12/14         

31/12/14 40 DA 26       

 0 0 0 0 8 عدد المزارعين الراضين بشدة 

 8 16 8 8 8 عدد المزارعين الراضين 

 8 8 8 16 8 يدين االمحعدد المزارعين 

 8 8 16 8 8 عدد المزارعين غير الراضين

 16 8 8 8 8 بشدة الراضينعدد المزارعين غير 

  40 المزارعين المستهدفين في المسح العدد الكلي

                                                 
2
 في منطقة الخدمة جمعية مستخدمي المياهمستوى رضائك عن تحت اإلجابة التي تمثل "نعم"  أدخل 

 يتم تضمينها في االستبيان كل ثالث سنوات  3
 ألردنمطبقة في ا 4
 يتم تضمينها في االستبيان كل ثالث سنوات 5
 بشدة راض= غير  1، راض=  غير  2،  = محايد 3، راض=  4، بشدة راض= 65
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 ,C04061 :المتغيرات لحسابنتائج " استبيان رضا المزارعين " الخاصة بالبيانات  معالجة: مثال لنموذج 35.جدول رقم 
C04062, C05060, C05070  وC07070 

/ المتغيرالمؤشر رمز  القيمة الوصف 

C04061  التدفق في النظام تجانس عن "الراضين والراضين الى حد ما" نسبة المزارعين

 المضغوط

75% 

C04061.1  المستهدفين في المسحالعدد الكلي للمزارعين  40 

C04061.2  الراضين والراضين الى حد ما"عدد المزارعين"
7
تجانس التدفق في نظام  عن 

 الري المضغوط

30 

C04062  الضغطتجانس عن "الراضين والراضين الى حد ما" نسبة المزارعين  75% 

C04062.1  الضغطتجانس عن  "الراضين والراضين الى حد ما"عدد المزارعين  30 

C05060  عن تشغيل نظام الري"الراضين والراضين الى حد ما" نسبة المزارعين  75% 

C05060.1  عن تشغيل نظام الري "الراضين والراضين الى حد ما"عدد المزارعين  30 

C05070  عن صيانة نظام الري"الراضين والراضين الى حد ما" نسبة المزارعين  75% 

C05070.1  ه صيانة نظام الريعن  "الراضين والراضين الى حد ما"عدد المزارعين  30 
8C07070  جمعية مستخدمي المياهعن آداء "الراضين والراضين الى حد ما" نسبة المزارعين  75% 

C07070.1  جمعية مستخدمي عن آداء   "الراضين والراضين الى حد ما"عدد المزارعين

 المياه

30 

جمعية أداء عن : )درجة رضا فريق العمل الحكومي  C07080 المؤشر .6

 (مستخدمي المياه

   C07080 المتغير  استبيان رضا فريق العمل الحكومي اسم العملية 
 . جمعية مستخدمي المياهتنفيذ استبيان لتحديد درجة رضا فريق العمل الحكومي فيما يتعلق بآداء  الغرض/  العملية وصف

 جمعية أداء وتقييم متابعة بمديرية مناطة ستكون النشاط هذا مسؤولية أن األردن في االتفاق تم

 األردن وادي سلطة في  المياه مستخدمي

 

 المهام

 
 يةمسؤولال الوصف

مدير المتابعة والتقييم  في االستبيانالبدء  1المهمة 

في إدارة جمعيات  

مستخدمي المياه بوادي 

 األردن
الحكومي من المكتب اإلقليمي المعني الذي  فريق العمل تحديد 2المهمة 

 العاملينإذا كان عدد الموظفين ف. جمعية مستخدمي المياهيعمل مع 

وإذا كان . اجميع يتم اجراء االستبيان عليهم، (20من )اقل  قليال

 ..موظفا 20عينة عشوائية من عدد العاملين كبيرا يقترح أخذ 

مدير المتابعة والتقييم 

في إدارة جمعيات 

مستخدمي المياه بوادي 

 األردن. 

تنفيذ االستبيان على الفريق الحكومي المختار باستخدام نموذج   3المهمة 

L.6.1  متابعة وتقييم أداء وإرساله معب أ  إلى مدير  1 الملحقمن

 جمعية مستخدمي المياه  في سلطة وادي األردن

الفريق المعين من 

 مدير المتابعة والتقييم

( وتلخيصها  L.6.2ادخال بيانات نتائج االستبيان في النموذج ) 4المهمة 

 كما هوفي القسم السفلي من النموذج
مديرية المتابعة والتقييم 

في إدارة جمعيات 

                                                 
7
لتلبية متطلبات تعريف المؤشر في نظام المونيفا "نسبة المزارعين الراضين والراضين الى حد ما" عن خدمة ما، على المستخدم جمع عدد  

 .ن الذين أجابوا بأحدى اإلجابات التالية: "راض جدا"، "راض" ، "محايد" على السؤال المتعلق بالمؤشر قيد النظرالمزارعي
 يتم تضمينها في االستبيان كل ثالث سنوات 8
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 المهام

 
 يةمسؤولال الوصف

 المياه بواديمستخدمي 

الى مسؤول جمعية  مستخدمي إلى المعبأ  L.6.2 النموذجإرسال  5المهمة 

 المياه المعين الدخال ومعالجة البيانات المتعلقة بالمونيفا 
مدير المتابعة والتقييم 

في إدارة جمعيات  

مستخدمي المياه بوادي 

 األردن
في  L.5.3تلخيص نتائج االستبيان كما هو وارد في النموذج  6المهمة 

 1الملحق 

مسؤول جمعية  

مستخدمي المياه المعين 

الدخال ومعالجة 

البيانات المتعلقة بنظام 

 المونيفا

 :معالجة البيانات  7المهمة 
من  C07080 المؤشر الخاص لحساب معالجة النموذج " أنظر

ورقة وذلك في  ااستبيان رضا الفريق الحكومي" نتائج 

معالجة بيانات المونيفا على " ملف  " منProcessingالمعالجة"

 MONEVA Data Processing (Local‘"المستوى المحلي
Level).xls’ 

مسؤول جمعية  

مستخدمي المياه المعين 

الدخال ومعالجة 

البيانات المتعلقة بنظام 

 المونيفا

البيانات/ إدخالها مثال على جمع 

  ومعالجتها
 أدناه 6.1جمع البيانات: انظر الجدول رقم  
  أدناه  6.2نظر الجدول رقم ا ادخال البيانات: 
 أدناه 6.3نظر الجدول رقم امعالجة البيانات:  

 

مواعيد البدء المقترحة لتنفيذ 

 العملية
 كانون الثاني/يناير

تواريخ االنتهاء المقترحة 

 العمليةالنتهاء 
  شباط/ .فبراير

 أداء عنعكس مدى رضا الموظفين الحكوميين يكل ثالث سنوات. الحظ أن المسح سوف  تكرار االستبيان
 .خالل السنوات الثالث السابقة جمعية مستخدمي المياه

 تكرار تحديث البيانات في نظام

MONEVA 
 كل ثالث سنوات

 جمعية مستخدمي المياه عن أداء  "رضا فريق العمل الحكومي"درجة الستبيان  9 : مثال نموذج جمع البيانات 6.1جدول رقم 

  C07080بالمتغير  علقالمت

 بلدنا اسم جمعية مستخدمي المياه

 203003 رمز جمعية مستخدمي المياه

 1/1/2014 تاريخ االستبيان

   اسم المسؤول الحكومي )اختياري(

 درجة الرضا الغرض من التقييم المتغير

  بشدةغير راض  غير راض  محايد ضار  بشدة راض

C07080  الى أي حد انت راض عن

جمعية مستخدمي آداء 

المياه
10

 ؟

  نعم   

                                                 
 كل ثالث سنوات جمع البياناتيتم  9

10
 في منطقة الخدمة جمعية مستخدمي المياهأدخل "نعم" تحت اإلجابة التي تمثل مستوى رضاك عن    
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 الحكومي: مسؤولتعليقات ال  

 

 

 C07080 : فيما يتعلق بالمتغير "درجة رضا فريق العمل الحكومي"  11ستبياننتائج اادخال : مثال نموذج  6.2 جدول رقم

 جمعية مستخدمي المياهدرجة الرضا عن آداء  رقم الموظف االستبيانتاريخ 

31/12/2014 1 5
12 

31/12/2014 2 3 

31/12/2014 3 1 

31/12/2014 4 4 

31/12/2014 5 2 

   

   

31/12/2014 16 5 

31/12/2014 17 3 

31/12/2014 18 1 

31/12/2014 19 4 

31/12/2014 20 2 

 4 عدد الموظفين الحكوميين الراضين بشدة 

 

 6 عدد الموظفين الحكوميين الراضين

 4 المحايدينعدد الموظفين الحكوميين 

 3  غير الراضين الموظفين الحكوميين عدد

 3 بشدة غير الراضين الموظفين الحكوميين عدد

 20 لموظفين الحكوميين المستهدفين في المسحلعدد الكلي ال

المتغير/ المتغير  رمز

 الفرعي

 القيمة الوصف

C07080  المعبر عنها جمعية مستخدمي المياهدرجة رضا فريق العمل الحكومي فيما يتعلق بأداء(

الحكوميين "الراضين والراضين الى حد ما"   عن أداء جمعية مستخدمي الموظفين بنسبة 

 (المياه

75% 

C07080.1  20 المستهدفين باألستبيانعدد موظفي الفريق الحكومي 

C07080.2  اضين والراضين الى حد مارال"عدد الموظفين الحكوميين"
14
جمعية مستخدمي أداء عن   

 المياه
15 

  

                                                 
 كل ثالث سنوات توزيعهيتم  11
 بشدة راض= غير  1، راض=  غير  2،  = محايد 3، راض=  4، بشدة راض= 125
 كل ثالث سنوات جمع البياناتيتم  13
14

الحكوميين "الراضين )المعبر عنها بنسبة الموظفين لمعرفة " درجة رضا فريق العمل الحكومي فيما يتعلق بأداء جمعية مستخدمي المياه ، 

على المستخدم جمع عدد الموظفين الذين أجابوا بأحدى اإلجابات التالية: "راض جدا"،  والراضين الى حد ما"   عن أداء جمعية مستخدمي المياه(

 ."راض" ، "محايد" على السؤال المتعلق بالمؤشر قيد النظر.

 استبيان "درجة رضا فريق العمل الحكومي"من نتائج  C07080المتغير  لحساب 13البيانات معالجة: مثال نموذج 6.3جدول رقم 
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"تكاليف إجمالي الخاصة ب C05081, C05082, C06091, C06092.1 المتغيرات .7

  C08021 والمتغير "و "تكاليف الصيانة المباشرة ةالفعليالمقدرة والصيانة" 

 الستخدام غير المشروعاصالح اتكاليف الخاص ب

 اسم العملية
 

 C05081 المتغير لصيانةاألنشطة  ةالمقدرساب التكاليف الفعلية وح

 العملية/ الغرضوصف 

 
مؤشر الذي يقيس الفرق بين اللحساب  الزمين C05082 مع المتغير C05081 المتغير

 .ألنشطة الصيانة للعام الماضيالمقدرة لتكلفة الفعلية واإجمالي 

تكاليف الالزمين لحساب مؤشر يقيس الفرق بين  C06092.1 مع المتغير C06091 المتغير 

 والفعلية للعام الماضي.لصيانة المقدرة ل المباشرة

 باستثناءتساوي جميع "تكاليف الصيانة" بأنها لصيانة ل المباشرةتكاليف البحكم تعريف 

بالتالي ". ، فإن التكاليف المباشرة للصيانة تعكس جمعية مستخدمي المياه موظفي"تكلفة 

 .التكاليف الثابتةتعد من رواتب الموظفين   كونالتكاليف المتغيرة للصيانة، 

غير القانونية  االستخداماتبسبب  االصالح ضروري لضمان أن تكلفة   C08021المتغير

االستخدام  الناتجة عنحاالت الصيانة يجب تسجيل  لهذا تناقص مع مرور الوقت. وللمياه ت

  .الصيانة طةنشاإجراءات تسجيل من  ال يتجزأكجزء بها غير المشروع والتكاليف المرتبطة

نفقات الصيانة بما في ذلك تكلفة وقت  بضبطمستخدمي المياه  جمعيات وعادة ما تقوم

أو عدم  اجإلدرالمعايير المطبقة  ختلفتمخصص ألنشطة الصيانة، ولكن غالبا ما الالموظفين 

الجمعيات المقارنة بين كلفة الصيانة في  يقيعكلفة معينة من جمعية الى أخري مما إدراج 

 .المختلفة

في البنود التي ينبغي النظر فيها لحساب  التجانسالغرض من هذه العملية هو توفير ان 

بسبب االستخدام غير  االصالحوتكاليف الصيانة المباشرة، وتكاليف  الكليةالصيانة تكاليف 

 .. المشروع

البنود التي يمكن 

أنشطة من اعتبارها 

 الصيانة

مخصص ألنشطة ال تكلفة وقت الموظفينويتمثل في . جمعية مستخدمي المياه موظفي .1

تسجيل الوقت من المهم فإنه  ، عديدة مهامب تقوم جمعية مستخدمي المياه وبما أنالصيانة.

الت اآلمشغلي تكلفة  إدراجال ينبغي في هذا الصدد و .المخصص ألنشطة الصيانة

في  المشغلينادراج تكلفة  يتمما  عادة حيث انه (، وما إلى ذلكعربات التحميل)الجرارات، 

 )3)انظر النقطة  (منها لكلساعة ال تكلفة

 C08021و  C05081،C05082 لمتغيراتباالمتعلق مالحظة: هذا البند هو 

تكلفة العمال والفنيين وغيرهم من األشخاص حساب يجب  .العاملة الخارجية األيديتكلفة  .2

. على سبيل المثال إذا المياهجمعية مستخدمي خارج أعمال الصيانة من ب الذين يقومون

ثم يجب أن من إلعداد مربع أسمنت،  ينتطلب نشاط صيانة اثنين من العمال الخارجي

 .هذين العاملينتحسب تكاليف 
جمعية من المملوكة المستخدمة ألعمال الصيانة ) كنةاالمتكلفة حساب يجب . الماكينات .3

تضم العديد من المكونات والساعة ب الماكيناتتكلفة  وتسجل(. أو المؤجرة مستخدمي المياه

 )، والصيانة، مشغل اآلالت، والتأمين، وغيرهااالهتالك)عملية 
ت األعشاب، تكلفة المواد )االسمنت والرمل والخشب والحديد ومبيداحساب : يجب المواد .4

 لصيانة.الخ( والمستخدمة في ا
واستبدال قطع الغيار، مثل جميع قطع الغيار كلفة اعتبار يجب : غيار واالستبدالالقطع  .5

أي تستخدم في  قطعمن  الصمامات وأجهزة القياس، واألنابيب، والمحركات، وما إلى ذلك

 من تكاليف الصيانة. اجزء ،نشاط صيانة

، C05081 ،C05082 ،C06091 المتغيراتب أعاله مرتبطة 2-5من  البنود)الحظة: م
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C06092.1  وC08021) 

المستبعدة تحديدا  البنود

 من أنشطة الصيانة
 بما أن نقل )الحافالت الصغيرة والسيارات والدراجات النارية، والدراجات(.ال سيارات .1

)مثل تنوعة فيها ممات خد قدمونالذين ي الجمعية لموظفيخدمات  توفرهذه المركبات مثل 

الذي الوقت لتشغيل وخدمات الصيانة، الخ(، فإنه من الصعب إجراء تقييم دقيق الدارة واإل

 صيتخصيمكن السنة صيانة. ومع ذلك ففي نهاية لعمال األ تستخدم فيه هذه السيارات

 .الصيانة ألنشطة اإلجمالية لهذه المركباتالتكلفة السنوية نسبة مئوية من 
كل  للماكيناتساعة التكلفة تتضمن . الماكينات، والتأمين على واالصالح الزيوت والوقود .2

 .بةوسمحهذه التكاليف، وبالتالي فهي 

طة لعلى عاتق ستشغيل وصيانة محطات الضخ  مسؤولية تقعفي حالة األردن حيث 

تشغيل المرتبطة ب ج تكلفة أنشطة الصيانةادرفإنه من غير الجائزإ، JVA وادي األردن

 .مستخدمي المياهجمعية من قبل  محطاتهذه ال وصيانة

 جمع البيانات
( على مدار العام C06091و (C05081 سيتم جمع البيانات المتعلقة بتكاليف الصيانة الفعلية

يتم و جميع التكاليف للسنة السابقة(تحقق  )أي بمجردثم يتم تلخيصها في بداية السنة التالية 

 .كجزء من عملية جمع البيانات قانونية الغير  االستخداماتبأنشطة الصيانة المتعلقة  تحديد

 ألي سنة أو الموجودة بالموازنة تكاليف الصيانة المتوقعةالمتعلقة بلجمع البيانات بالنسبة 

(C05082 وC06092.1)وثيقة المالية المقدمة الفي  التكاليفيمكن الحصول على هذه  فأنه

 .للموافقة عليها العموميةإلى الجمعية في بداية السنة أو في نهاية العام السابق 

الفرق بين تكاليف الصيانة 

والمدرجة في الفعلية 

 الموازنة

خالل العام تحققت فعليا  تشير إلى التكاليف التي تكاليف الصيانة الفعلية للعام الماضي

الماضي. وهذا ينطبق على كل من إجمالي تكاليف الصيانة وإجمالي تكاليف الصيانة 

في بداية كل عام  العموميةالجمعية  علىعرض موجز لهذه التكاليف  تقديم ينبغيوالمباشرة. 

 .لسنة السابقةلوثيقة المالية )الميزانية( الكجزء من 

(  C06092.1و  C05082) ي سنةأل الموازنةفي ة أو المدرجة تكاليف الصيانة المتوقع

وثيقة المالية الدة في التي تدرج عاو، نظرقيد ال عامللتكاليف التي تم التخطيط لها لإلى ا تشير

يمكن وفي بداية السنة أو في نهاية السنة السابقة للموافقة عليها.  العموميةالمقدمة إلى الجمعية 

الصيانة اإلجمالية الفعلية أو تكاليف الصيانة اليف تكأعلى من أو تساوي او كون أقل، تأن 

 .المباشرة

مئوية من  كنسبة ي سنةأل ةأو التي تدرج في الموازن ويمكن تقدير تكاليف الصيانة المتوقعة

، مع األخذ الرجوع إليه يتملتقدير أكثر تفصيال يمكن عمل كما ولسنة السابقة،لالتكاليف الفعلية 

 .ةبعين االعتبار احتياجات الصيانة الوقائي

 
 المهام

 
يةمسؤولال وصف  

. مطبقة  غير بدء عملية تسجيل أنشطة الصيانة وتكاليفها إذا كانت هذه العملية  1  مهمة

الناتجة عن أنشطة الصيانة  توثيقالقيام بعملية هذه ال ويجب أن تتضمن

 وتكاليفها للمياه  المشروعة غيرات مداخاالست

 جمعية مستخدمي المياهرئيس 

مستخدمي   جمعية مسؤول المالي لمسؤولل ( L.7.1 إرسال نموذج جمع البيانات )نموذج 2 مهمة 

دخال ومعالجة ال ه المعينالميا

 البيانات المتعلقة بنظام المونيفا

...  1,2,3,4,5)أرقام متعاقبةعدة نسخ وإدخال من  L.7.1  طباعة نموذج رقم  3مهمة

تجنب   . يجبنموذجعلى كل ذلك و أعمال الصيانة لترقيم كل عمل من الخ.(.

 .ذجانمترقيم الاالزدواجية في 

جمعية ل المالي  مسؤولال

 مستخدمي المياه
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جمعية المالي ل مسؤولال .الموظفين المسؤولين عن تنفيذ أنشطة الصيانة على  L.7.1 توزيع استمارة رقم  4مهمة

 مستخدمي المياه
 

)الموظفين، والمواد  تسجيل جميع الموارد المستخدمة لكل نشاط من أنشطة الصيانة  5مهمة

غير  وقطع الغيار واألستبدال مع األشارة إذا كان النشاط  يتعلق  باالستخدامات

 )انظر النموذج   ."ال"أو  "نعم" إلى جانب "X"المشروعة للمياه عن طريق إضافة 

 (L.7.1 رقم

جمعية فريق الصيانة المعين ب

 مستخدمي المياه

 شاملغير المالي  مسؤوللل L.7.1 رقم نموذج االستمارة المستوفاة  إرسال  6 مهمة 

  لتكاليفل

جمعية فريق الصيانة المعين ب

 مستخدمي المياه

 نموذج المخصصة لذلك في في األعمدةمورد  مقابل كل "كلفة الوحدة"أدخال    - 7 مهمة 

L.7.1   كل مورد ومجموع التكلفة المتحققة لكل نشاط تكلفة حسابمع. 

 (الخ، وقطع الغياراآلالت والعمال و)الموظفين جميع الموارد تكاليف اجمع  -

 للنشاط التكلفة اإلجماليةللحصول على 

جمعية المالي ل مسؤولال

 مستخدمي المياه

جميع تكاليف وجمع   L.7.2 نموذجمعلومات كل نشاط كما هو مبين في  صيلخت 8 مهمة 

 ألنشطة الصيانةية شهرالالتكلفة  للحصول على  نشطةاأل

جمعية المالي ل مسؤولال

 مستخدمي المياه

جمعية المالي ل مسؤولال    L.7.3 نموذجكما هو مبين في الشهرية   المعلومات صيلخت 9 مهمة 

 مستخدمي المياه

المتوقعة المباشرة تكاليف الصيانة  الكلية و الصيانة بحث عن تكاليفلا   - 10 مهمة 

(C05082  وC06092.1) في الوثيقة   عادة  يمكن العثور عليهاو لنفس العام

في بداية  العموميةقدم إلى الجمعية تالتي  الميزانية المتوقعة(التي تشمل المالية )

 .نفس العام أو في نهاية العام السابق

 C05082)المتوقعة المباشرة تكاليف الصيانة  الكلية و الصيانة تكاليف إضافة     -

  L.7.3 نموذج في  المقابلة لها( إلى الخاليا C06092.1و

جمعية المالي ل مسؤولال

 مستخدمي المياه

 مسؤولالمعني ال للموظف 10و  9المهام  اتج عن تنفيذنال L.7.3 النموذج إرسال  11  مهمة 

 MONEVA  عن ادخال ومعالجة البيانات المتعلقة بنظام

جمعية المالي ل مسؤولال

 مستخدمي المياه
 

 . .النتائج ملخص إدخال البيانات ومعالجة 12مهمة 

موذج إدخال ومعالجة  "ن  في وذلك  تم استالمه ذي السنوي الملخص الأدخل 

ملخص البيانات الشهرية الخاصة لحساب  كلفة الصيانة في جمعية مستخدمي المياه 

والكلفة المتوقعة  الكلية  C05081, C06091 & C08021 والمرتبطة بالمتغيرات

 "الموجود و " C05082 & C06092.1والمباشرة للصيانة المرتبطة بالمتغيرين 

معالجة بيانات المونيفا على " ملف  " منProcessingالمعالجة"ورقة في 

 ’MONEVA Data Processing (Local Level).xls‘" المستوى المحلي

 

مسؤول جمعية مستخدمي 

الدخال ومعالجة المياه المعين 

 البيانات المتعلقة بنظام المونيفا

مثال جمع / 

ادخال ومعالجة 

 البيانات

 7.1جمع البيانات: انظر جدول رقم 
 7.3 جدول  و 7.2إدخال ومعالجة البيانات: أنظر جدول رقم 

بدء المواعيد 

المقترحة لتنفيذ 

 العملية

   كانون الثاني/يناير  1

 االنتهاءمواعيد 

 لعمليةلالمقترحة 
   كانون أول/ديسمبر 31

تكرار تحديث 

البيانات في 

نظام 

MONEVA.  

 :C08021,C06092.1,C06091, C05082, C05081  سنوي
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 ونقل التشاركية الري إدارة وتقييم لرصد" المونيفا نظام" لتطبيق توجيهية توصياتمن وثيقة " 8الملحق   األردن(. –بية المرتبطة بجمع وإدخال المعلومات الخاصة بنظام المونيفا على المستوى المحلي )مثال من جمعيات مستخدمي المياه في مديرية الشونة الجنوإجراءات العمل 

 21                  "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة صالحيات

 الستخدام غير المشروعبا المرتبطةاإلصالحات صيانة وتكلفتها بما في ذلك عملية كل موارد المستخدمة في اللتسجيل   C08021، و C05081 ،C06091  للمتغيراتالصيانة  ب سجليكتمثال :  17.جدول رقم

      3/15/2014 3/12/2014  )إلى/من( التواريخ  

        12 الصيانة عملياتل سلسلمتال رقمال

 واستبدال الصمامالمكسورة منت صالح مضخة االسإ  الصيانة عمليةوصف 

     ال X نعم ؟للمياه هل تتعلق الصيانة باالستخدام غير المشروع

  3رقم الحوض،  15رقم مأخذ ، اجنوب 3رقم  الفرعي الخط  موقع النشاط

  وصف الموارد المستخدمة

كلفة الوحدة في  قطع الغيار واالستبدال المواد جمعية المياهالموظفي 

بالدينار  الساعة
15

 

كلفة الوحدة من المواد 

 بالدينار قطع الغياروأ

 تكلفة المورد

 بالدينار

ساعات  عدد أو الماكينةالموظف اسم 

 العمل

عدد قطع الغيار  نوع قطع الغيار الكمية المستخدمة القياس نوع المادة ووحدة

 المستخدمة

1 اسم الموظف
16

 80.00   5         16  سالم  

2  اسم الموظف
10

   4  أبو زيد 

  

  5 

 
20.00 

   12  عامل   1 عامل

  

  3 

 
36.00 

   4  فني  2 عامل

  

  5 

 
20.00 

   HP 2 60 )تراكتور( جرار 1 آلة

  

  20 

 
40.00 

     8  خالط اسمنت 2 آلة

 

  5 

 
40.00 

   1 كجم( 25كيس  1اسمنت )     1 مادة

  

2 2.00 

   3 (كجم 30كيس  1رمل )     2 مادة

  

1 3.00 

     3 مادة
ع )قط خشب للسقالة

 )سم3*60*12

10 

    

 

0.25 2.50 

  الموارد المستخدمة

تكلفة الوحدة في  قطع الغيار واالستبدال   المواد جمعية مستخدمي المياهفريق عمل 

)دينار  الساعة

 اردني/ساعة

تكلفة الوحدة من المواد 

 و قطع الغيار
 تكلفة المورد

 أو/و اسم فريق العمل

 اآللة
 نوع المادة و الوحدة عدد ساعات العمل

عدد قطع الغيار  نوع قطع الغيار  الكمية المستخدمة 

  المستخدمة

 Ø 4” 1 صمام           1 قطعة غيار 

 

90 90.00 

 Ø 4”  2 شفة          2 قطعة غيار

 

10 20.00 

 353.50 (C05081 بالمتغيرالمرتبطة )  12تكاليف الصيانة الكلية للنشاط رقم 

C06091 المتعلقة بالمتغير ) 12تكاليف الصيانة المباشرة للنشاط رقم 
17

) 253.5 

C08021 ة )المتعلقة بالمتغيرمشروعغير ال الناتجة عن االستخداماتتكلفة إصالح 
18

) 353.50 

 

                                                 
15

حسب ما هو معمول به في نظام  ساعات يوميا 7-8بمضروبة  شهر 12الفعلية في الشهرمضروبة ب  عدد أيام العملأي ) "األنتاجية" عدد ساعات العمل علىخرى المكافا ت األتقسيم الراتب اإلجمالي السنوي باإلضافة إلى ن طريق ع L.8.4مكن الحصول على األجر بالساعة لكل موظف من نموذج ي  

 (الجمعيات
16

 (C06091)  عند حساب تكاليف الصيانة المباشرةال يتم ادراجها  ينئموقت موظفي الصيانة الداة الحظ أن تكلف  
17

 (C06091) الحظ أن تكلفة وقت موظفي الصيانة الدائمين ال يتم ادراجها عند حساب تكاليف الصيانة المباشرة 
18

 ةغير القانونياالستخدامات بمرتبط التكلفة نشاط الصيانة  يساوي هذا 
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 :ة بالمتغيراتصلتالم المسجلةالصيانة  تكاليف عملياتاليومي لملخص البيانات  ةومعالجإدخال نموذج مثال :  2 .7 جدول

C05081 ،C06091 و ،C08021   

رقم عملية 

  الصيانة
  تاريخ البدء

 تاريخ االنتهاء
تاريخ 

  االنتهاء
هل تتعلق  وصف عملية الصيانة

الصيانة 

باالستخدام 

غير 

المشروع 

 للمياه؟

اجمالي 

تكاليف 

عملية 

الصيانة 

 المتصلة)

 بالمتغير
C05081) 

إجمالي 

التكاليف 

المباشرة 

 لعملية

 الصيانة
المتصلة )

 بالمتغير
C06091) 

اجمالي تكاليف 

الصيانة بسبب 

االستخدام غير 

 )المشروع 

المتصلة 

 بالمتغير
C08021) 

1            

2            

                      

12 3/12/2014 3/15/2
014 

 إصالح مضخة االسمنت

واستبدال المكسورة 

 الصمام

 353.5 253.5 353.5 نعم

أضف أنشطة كلما كان 

 ً   ضروريا
                  

 353.5 253.5 353.5 الشهري  اإلجمالي

إدخال ومعالجة  ملخص البيانات الشهرية الخاصة لحساب  كلفة الصيانة في جمعية مستخدمي ثال نموذج : م 7.3 جدول

والكلفة المتوقعة  الكلية والمباشرة للصيانة المرتبطة  C08021و C05081, C06091المياه والمرتبطة بالمتغيرات  

 C05082 & C06092.1بالمتغيرين 

تكاليف عملية  الشهر

المتصلة الصيانة )

 بالمتغير

(C05081 

التكاليف المباشرة 

 الصيانة لعملية

 بالمتغيرالمتصلة )

(C06091 

تكاليف الصيانة 

االستخدام بسبب 

 )غير المشروع 

 بالمتغيرالمتصلة 

(C08021 

 الصيانة تكاليف

 المتوقعةالكلية 

 المتغير)

C05082)  

 الصيانة تكاليف

 المتوقعةالمباشرة 

 المتغير)

C06092.1) 

1 500 480 40   

2 300 280 100   

 3 100 80 50   

4 120 100 20   

5 50 30 20   

6 40 20 20   

7 80 60 10   

8 70 50 10   

9 100 80 5   

10 20 10 10   

11 150 130 50   

12 55 35 10   

 1500 1700 345 1355 1585 السنوي  اإلجمالي

 



 

 

Sustainable Water Integrated Management (SWIM) - Support Mechanism 

Project funded by the European Union 

 

المرتبطة بجمع وإدخال المعلومات الخاصة بنظام المونيفا على المستوى المحلي )مثال من جمعيات إجراءات العمل 
" المونيفا نظام" لتطبيق توجيهية توصياتمن وثيقة " 8الملحق   األردن(. –مستخدمي المياه في مديرية الشونة الجنوبية 

               "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة صالحيات ونقل التشاركية الري إدارة وتقييم لرصد

   23 

إجمالي التكاليف السنوية الفعلية الواردة   C06051, C06052.1 المتغيرات .8

 جمعية مستخدمي المياهبالميزانية العام الماضي ب

 اسم العملية

 
إجمالي التكاليف السنوية الفعلية الواردة بالميزانية العام الماضي حساب 

 جمعية مستخدمي المياهب
 ,C06051 المتغيرات

C06052.1   
 وصف العملية / الغرض

 
ضروريان لحساب مؤشر يقيس الفرق بين  C06052.1 إلى جانب المتغير C06051  المتغير 

 جمعية مستخدمي المياهالسنوية ل التكاليف الفعلية والتكاليف المقدرة إجمالي

 وتبين فيهاللجمعية العمومية  تقدمها وثيقة ماليةبتحضير عادة مستخدمي المياه  جمعياتتقوم جميع 

( للعام الموازنة)أو المتوقعة التكاليف الكلية الفعلية للعام الماضي إلى جانب التكاليف المقترحة 

 التالي  
البنود التي تؤخذ في 

االعتبار تحت اجمالي 

جمعية لتكاليف ال

 مستخدمي المياه

 المتغير) جمعية مستخدمي المياهلالسنوية الفعلية  كاليفالتحيث المبدأ يجب أن تتضمن  من

C06051 )   التاليةجميع البنود: 

جمعية مستخدمي في  والعمال المؤقتين إجمالي التكاليف السنوية الفعلية ألجور الموظفين. 1

 متغيرات فرعية:  أربعةويتكون هذا المتغير من  C06101. المتغير. المياه

 الشهرية والمزايا اإلضافية الشهرية المرتباتوتشمل مجموع : ةالسنوياتب وإجمالي الر 

 C06101.1المتغير الفرعي : )التأمين الصحي والضمان األجتماعي( للموظفين

  حوافز اإلنتاجية، بدل  األخرىإجمالي تكااليف العمل األضافي والمساهمات(

الحسومات األداريةو مواصالت،مصاريف التدريب والسفر الخ
19
 )إن وجدت(: السنوية 

  C06101.2المتغير الفرعي 

  المتغير الفرعي ةلعمالة الميدانية المؤقتل السنويةإجمالي التكالبف :C06101.3 

 المتغير الفرعيعضاء الهيئة األداريةأل السنويةمدفوعات ال :  C06101.4 

 وتشمل: C06051.1: المتغير الفرعي خالل العام مصاريف أخرى. 2

 واالمداداتلمواد ا 2.1

التي تم شراؤها للصيانة الوقائية والتصحيحية )الخشب واالسمنت والرمل وقطع الغيار، المواد 

  (الخ

األرض، وما  تقليب معدات ت النارية والجرارات والشاحنات والدراجا ,سياراتالمعدات )ال 2.2

 )إلى ذلك

 اإلصالح وقطع الغيار 

  الوقود والزيت للعربات 

 الضرائب الحكومية 

 والمرافق العامةالطاقة 2.3 

  / لمحطات الضخ الوقودالكهرباء 

  بالجملة من اآلخرين الماء )إذا تم شراؤه( 

 تصاالتالا 

 الضرائب الحكومية 

 مخازن وورش العمل وغيرها من المبانيالمكاتب وال2.4 

 صيانةالصالح / اإل 

  إن وجد(األيجار( 

 لوازم قرطاسية  

                                                 
19

حال أخل  الموظف بالمهام المناطة به أو تغيبه عن العمل  بعد انتهاء أيام األجازة السنوية بما  وتشمل الحسومات المالية في 

 يتوافق مع قانون العمالة المعمول به
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 اسم العملية

 
إجمالي التكاليف السنوية الفعلية الواردة بالميزانية العام الماضي حساب 

 جمعية مستخدمي المياهب
 ,C06051 المتغيرات

C06052.1   

 الضيافة  

 التنظيف 

  المكاتب(األصالحات الطارئة )صيانة 

  شاملة الضريبة الحكومية(فاتورة المياه( 

 شاملة الضريبة الحكومية(فاتورة الكهرباء( 

 شاملة الضريبة الحكومية( تصاالتالوا هاتفال فاتورة( 

 دعاية وإعالن 

 أثاث 

 تدفئة 

 سنوية أخرى تكاليف .3

 إن وجدتاالهتالك تكاليف ، (الفرعي  المتغيرC06051.2 ) 

 دفعات القروض( 3المتغير الفرعي.C06051) 

على مدار العام ويتم  )C06051 (الفعلية السنويةإجمالي التكاليف ب المرتبطة البيانات جمعيتم  جمع البيانات

 .)لسنة السابقةاجميع تكاليف تحقق تلخيصها في بداية كل عام )أي بمجرد 

في إدراجها يتم  ما عادةف،  )C06052.1(سنة ةيأل التكاليف المتوقعةب المرتبطةلبيانات ل أما بالنسبة

 .لهافي بداية تلك السنة أو في نهاية السنة السابقة  العموميةوثيقة المالية المقدمة إلى الجمعية ال
الفرق بين التكاليف 

الفعلية الكلية والتكاليف 

 المقدرة

إلى التكاليف الحقيقية التي وقعت خالل العام  هذهتشيرو : التكاليف الفعلية للعام الماضي

وثيقة المالية الفي بداية كل عام كجزء من  العموميةالجمعية  علىخالصتها  ينبغي عرضوالماضي.

 .قدم عن السنة السابقةالتي ت)الميزانية( 

تشير إلى إجمالي التكاليف التي تم التخطيط فسنة  ةيأل ةأو المتوقع الموازنةفي المدرجة  تكاليفالأما 

والتي تدرج عادة في الوثيقة المالية المقدمة إلى الجمعية العمومية في بداية السنة أو   لعاملذلك الها 

أعلى من التكاليف أو تساوي أو أقل،  قيمتها كونتيمكن أن و.  في نهاية السنة السابقة للموافقة عليها 

 .عليةاإلجمالية السنوية الف

 
 يةمسؤولال الوصف المهام

الجدول السابق تحت المدرجة في كافة التكاليف  تما اذا كانالتأكد  1 مهمة 

جمعية لتكاليف الالبنود التي تؤخذ في االعتبار تحت اجمالي " عنوان

بكم ،  الخاصة جمعية مستخدمي المياه طبق علىنت "مستخدمي المياه

 .حسب الحاجة في القائمةالتكاليف غير المدرجة إضافة مع 

جمعية رئيس 

أو  مستخدمي المياه

 المالي مسؤولال

فئات بموجب ال جمعية مستخدمي المياهتكاليف بدء عملية تسجيل جميع  2 مهمة 

  مطبقةغير إذا كانت هذه العملية ، المدرجة أعاله

جمعية رئيس 

 مستخدمي المياه
  المالي مسؤولالالى   التاليةات ستماراألإرسال  3 مهمة 

لتسجيل  :(C06101.2الفرعي  بالمتغير المتعلق) L .8.1لنموذج أ

الحسومات و العمل اإلضافي الشهري والمساهمات األخرىقيمة 

مع مراعاة  ةالسنوي يفلاكتلا جمالياإل وحسابلكل موظف  األدارية

 .هاحسومات األدارية منطرح ال

بالمتغير الفرعي  ة)المتعلق L.8.2(b)  و L.8.2(a) ذجاالنم

C06101.3) :المدفوعات اليومية لعمال أو فنيي الميدان ل يسجلت

على  السنوي لهذه التكاليفالشهري ووحساب اإلجمالي المؤقتين 

 الترتيب.

  ليسجلت: (C06101.4)المتعلق بالمتغير الفرعي  L.8.3 النموذج

وحساب اإلجمالي السنوي لهذه مدفوعات أعضاء الهيئة األدارية 

جمعية رئيس 

 مستخدمي المياه
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 يةمسؤولال الوصف المهام
 مدفوعاتال

القيمة  لحساب: (C06101 )المتعلق بالمتغير الفرعي L.8.4 النموذج

 . للموظفين السنويةألجور اإلجمالية ل

  )المتعلق بالمتغير الفرعي L.8.5(b)  و  L.8.5(a) النموذج
C06051.1)إلجمالي  و لحسابل جميع المصاريف األخرى : لتسجي

 لهذه المصاريف على الترتيب. السنوي

لتسجيل :    (C06051.2)المتعلق بالمتغير الفرعي   L.8.6النموذج 

 السنوية حسب الحاجة االهتالكف وتكالي جمعية مستخدمي المياهأصول 

لتسجيل : (C06051.4)المتعلق بالمتغير الفرعي   L.8.7  النموذج

 وحساب القيمة السنوية لهذه الدفعات. قروضالشهرية للدفعات ال

دخال إل:(C06051)المتعلق بالمتغير الفرعي   L.8.8 النموذج 

 .لها اإلجمالية السنويةوحساب الكلفه بيانات ملخص التكاليف 

 المالي  مسؤولال حسب الحاجة في عدة نسخ ( L - 8.8. L .8.1)أعاله  النماذج طباعة  4 مهمة
( كجزء C06101 متغير)لموظفين" ل" ةالسنوي األجور إجماليحساب  5 مهمة 

 جمعية مستخدمي المياهل من اجمالي التكاليف السنويةال يتجزأ 

 المالي مسؤولال

 أوال بحيث يتم ما يلي:  L.8.1  -L.8.3 نماذجتعبئة ال - 5.1 مهمة  -

 ةالشهريوالمساهمات العمل اإلضافي الشهري  ليسجت( 1)

مصاريف  ،حوافز اإلنتاجية، بدل مواصالتاألخرى )

لكل )إن وجدت(  الشهريةوالحسومات الخ(  ،التدريب والسفر

وجمع المبالغ الشهرية للحصول  ، L.8.1في نموذج  موظف

 على المجموع السنوي في نهاية العام.

في  ينمؤقتالالميدان  المعلالمبالغ المدفوعة تسحيل ( 2)

وتلخيصها شهريا وسنويا في نموذج  L.8.2(a) نموذج 

L.8.2.b 

في هيئة األدارية ال ضاءعالمبالغ المدفوعة ألتسجيل ( (3

وجمعها للحصول على المجموع السنوي في  L.8.3نموذج 

 نهاية العام.

 المالي مسؤولال

 تعبئةعن  الناتجة السنوية لكل موظف مجاميعالحيل تر - 5.2 مهمة  -

 العمل اإلضافيلقيمة  مجموع السنويال) L.8.1نموذج ال

  L.8.2.bوالنموذجلكل موظف(  والحسومات المساهماتو

 )مجموع المبالغ التي دفعت للعمال المؤقتين على مدار السنة(

هيئة ال ضاءعمجموع المبالغ المدفوعة أل) L.8.3 والنموذج، 

 L.8.4 وذجمالنالخانات المخصصة لذلك قي الى  األدارية(

 الموظفين. األجور السنوية إجماليحساب  من لتمكنل

 المالي مسؤولال

عمل، صافي الالمعلومات المتبقية المتعلقة بعدد أشهر تعبئة  - 5.3 مهمة  -

في  وذلك والمزايا اإلضافية لكل موظف الشهري تباالر

حساب بهدف  L.8.4 قي النموذجالمخصصة لذلك األعمدة 

 .الرواتب الشهرية والسنوية إجمالي

 المالي مسؤولال

إجمالي للحصول على  L.8.4 النموذجقي كافة التكاليف  جمع - 5.4 مهمة  -

 األجور السنوية "للموظفين"

 المالي مسؤولال

كون هذه المعلومة مهمة في  الساعة لكل موظفة أجرحساب  - 5.5 مهمة  -

في  ة الوقت الذي يساهم به الموظفون المعنيون تكلف حساب

المخصصة  ةالى الخانفي  ألدخال هذه األجرةالصيانة ل أعما

 المالي مسؤولال
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  L.7.1النموذج لذلك قي 

  األخرى الشهرية للمصاريف السنوي  اإلجماليحساب  6مهمة  

 (C06051.1 الفرعيمتغير)ال

 المالي مسؤولال

مع  5.L.8(a)النموذج  بموجب األخرى لمصاريفاتسجيل  - 6.1 مهمة  -

التي تندرج تحتها  في الخانة المقابلة للفئةتسجيلها من التأكد 

 .شهرياوحساب المصاريف  المصاريفمن هذه كل 

 المالي  مسؤولال

وحساب  L.8.5.bالنموذج ترحيل النفقات الشهرية الى  - 6.2 مهمة  -

فرعية المدرجة ال اتفئالكل وذلك ل سنويةلنفقات الامجموع 

"المواد واللوازم"، "المعدات"،  التالية: الفئات الرئيسية تحت

وورش العمل "الطاقة والمرافق العامة و" مكاتب ومخازن 

، 2.2، 2.1  لبنودالمقابلة لوغيرها من المباني "

 "أعاله" األول من هذا القسمالواردة في الجدول 2.3،2.4

 المالي مسؤولال

(: يتم  C06051.2 متغير الفرعيال ) السنوية االهتالك تكاليف" حساب 7مهمة 

 االهتالكالتي ينطبق عليها  األصولجميع  تسجيل عن طريق هذا

نسبة الشراء، و وسنة شراءسعر  بما في ذلك تسجيل قيمة السنوي 

اجمالي  وحساب  L.8.6 نموذج في قيد النظرالسنة السنوية و االهتالك

 .المعنية للسنة االهتالكقيمة 

 المالي مسؤولال

 (C06051.4الفرعي  متغيرلقروض )الدفعات ل  السنويةقيمة الحساب  8مهمة 

  L.8. 7جب النموذج وبم

 المالي مسؤولال

 أعاله في 9-5المهام الناتجة عن تنفيذ  السنوية جميع التكاليف تعبئة  9مهمة

 L.8.8 نموذج

 المالي مسؤولال

لعام ا موازنةلمدرجة في ابحث عن التكاليف اإلجمالية المتوقعة أو ا 01مهمة 

يمكن العثور عليها  و.  C06052.1 الفرعي بالمتغير ة المتعلقو  نفسه

عادة في الوثيقة المالية المقدمة إلى الجمعية العمومية في بداية السنة أو 

 ة السنة السابقة للموافقة عليهافي نهاي

 المالي مسؤولال

عن إدخال ومعالجة  مسؤولالوالمعين  للموظفكل مما يلي  إرسال 11مهمة 

 : MONEVAبنظام المونيفا  البيانات المتعلقة

 C06101بالمتغير ة المتعلقالسنوية  أجور الموظفين إجمالي ملخص (1

 (L.8.4)نموذج )

  C06051بالمتغير المتعلقة التكاليف السنوية ملخص إجمالي (2

 (L.8.8 نموذج) 

المتعلقة و  الميزانية المرصودة فيأو  المتوقعةالتكاليف  إجمالي قيمة( 3

  C06052.1بالمتغير

 المالي  مسؤولال

 .: .النتائجملخص إدخال البيانات ومعالجة  12مهمة 

 "فيالبيانات  موجز أدخل  :(L.8.4)نموذج ) C06101لمتغيرا

السنوية   أجور الموظفين نموذج إدخال ومعالجة بيانات ملخص إجمالي

وذلك في ورقة  "C06101المتعلقة بالمتغير  جمعية مستخدمي المياهل

معالجة بيانات المونيفا على " من ملف  "Processing"المعالجة

 MONEVA Data Processing (Local"‘المستوى المحلي

Level).xls’ 

نموذج  "فيالبيانات  موجز دخل أ :(L.8.8 )نموذج  C06051المتغير

جمعية اإلجمالية السنوية لإدخال ومعالجة بيانات ملخص التكاليف 

وذلك في ورقة  "C06051المتعلقة بالمتغير  مستخدمي المياه

معالجة بيانات المونيفا على " من ملف  "Processing"المعالجة

جمعية  مسؤول

 مستخدمي المياه

المعين الدخال 

البيانات ومعالجة 

المتعلقة بنظام 

  المونيفا
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 MONEVA Data Processing (Local"‘المستوى المحلي

Level).xls’ 

 فيمباشرة تم استالمها  التيالمتغير  قيمةأدخل  : C06052.1المتغير

 المونيفافي  ورقة  "األدخال لنظام  الخانة المقابلة لهذه المتغير

Input2MONEVA "  معالجة بيانات المونيفا على " من ملف

 MONEVA Data Processing (Local’"المستوى المحلي

Level).xls’  

مثال جمع البيانات/ ادخال 

 ومعالجة البيانات
 8.3و 8.2 و8.1 ول رقماأنظر الجد

بدء المقترحة لتنفيذ المواعيد 

 العملية
  كانون الثاني/يناير 1

 كانون األول/ ديسمبر 31 لعمليةلالمقترحة  االنتهاءمواعيد 

حديث البيانات في نظام تتكرار 

MONEVA.  
 C06051  ،C06052.1سنوي
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 والمتغيرات الفرعية التابعة له C06101المتعلقة بالمتغير والعمال المؤقتين لموظفين لالشهرية والسنوية ألجور انموذج إدخال ومعالجة بيانات : مثال 8.1جدول 

 C06101.220 C06101.1 

 

 السنة    

 كلفة الساعة
 األنتاجية
21بالدينار  

الكلفة 
االجمالي

ة 
السنوية 
للموظف 

 بالدينار

الحسوما
 ت
سنوية ال

 )دينار(

المساهمات 
السنوية 
  22األخرى
 بالدينار

إجمالي 
قيمة 
العمل 

األضافي 
 بالدينار

 السنويالراتب  إجمالي
 والمزايا اإلضافية

 بالدينار

الراتب  إجمالي
الشهري 

 بالدينار

التأمين 
الصحي 
الشهري 

 بالدينار

الضمان 
األجتماعي 

بالدينارالشهري   

صافي الراتب 
الشهري 

 بالدينار

عدد 
أشهر 
العمل 
خالل 
  العام

المسمى 
الوظيفي )أو 

طبيعة 
 العمل(

اسم 
 الموظف 

  حسن  12 2000 500 500 3000 36000 0 500 -20 36480 

  حامد  12 1300 400 300 2000 24000 500 0 0 24500 

 ظافر  4 600 200 100 900 3600 300 0 0 3900 

 يرجى إضافة أسماء حسب الحاجة

             

 
 المجموع 63600  800  500   -20 64880

 23C06101.3ن ن المؤقتيلعمال  الميدا المدفوعة لسنويةا+ إجمالي القيمة  1000 

الهيئة األدارية  عضاءأل المدفوعة لسنويةا+ إجمالي القيمة  500 
24 C06101.4 

 
 اجمالي قيمة الرواتب  66380

  السنوية
  C06101 

                                                 
20

 " الشهرية لكل موظف والحسومات سجل بيانات العمل اإلضافي الشهري واالشتراكات الشهرية األخرى" L.8.1نموذج  في  القيم من المجموع السنوي الذي تم احتسابه  تؤخذ  هذه 
21

كما هو  (ساعات 8-6) عدد ساعات العمل باليوم يوم في الشهر( و26( بالسنة )بمعدل ةنتاجياال) ةفعليالعمل الم ايعلى عدد أموظف كل الكلفة االجمالية السنوية لتحسب عن طريق قسمة   

  اتالجمعينظام معمول به في 
22

 مصاريف التدريب والسفر الخ حوافز اإلنتاجية، بدل مواصالت، 
23

 C06101.3: القيمة السنويةالمدفوعة لعمال الميدان المؤقتينا خر سطر الذي يمثل مجموع ( L.8.2(b)ة من نموذج تؤخذ  هذه القيم 
24

 C06101.4:الهيئة األدارية عضاءالقيمة السنويةالمدفوعة ألا خر سطر الذي يمثل مجموع ( L.8.3ة من نموذج تؤخذ  هذه القيم 
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 29                  "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة

  C06051.1 بالمتغير الفرعي المتعلقة : المصاريف األخرى مثال على:  8.2 دولج

                     

 الشهر    السنة  

 الطاقة والمرافق العامة مخازن وورش العمل وغيرها من المبانيالمكاتب وال
معدات و والجرارت والشاحنات والسيارات والدراجات الناريةالمعدات )

 ، الخ( تقليب األرض
 المصاريفنوع  المواد والمشتريات

 أثاث تدفئة
دعاية 

  وإعالن

شاملة الضرائب  ( قيمة الفواتير
 )الحكومية

 صيانةأصالحات طارئة )
 المكاتب(

 ضيافة تنظيف
لوازم 

 قرطاسية
إن األيجار )

 ( وجد
 /األصالح 

 صيانةال
الضرائب 

 25الحكومية

ريات تمش
مياه 

  بالجملة

الكهرباء 
الوقود /

لمحطات 
 الضخ

 وقود وزيت العربات الحكوميةالضرائب 
 األصالح وقطع الغيار

  
مشتريات المواد الالزمة ألعمال الصياة 

 الوقائية والتصحيحية
 الرقم التاريخ  رقم الفاتورة  الوصف

 مياه كهرباء اتصاالت

   
 
 

 
 

 
    

10 
      

   
 10 للطباعة ورق

 1/1/15 1 

   
 
 

 
 

 
           

30   
 201 للسيارة وقود

 10/1/15 2 

   
 
 

 
 

 
   

2 
       

   
 24 شاي

 12/1/15 3 

   
22 

 
 

 
           

   
 - بطاقة هاتف خلوي

 15/1/15 4 

   
22  

 
           

   
 2548742 فاتورة هاتف

 17/1/15 5 

   
 

 
 

110  
         

   
 2543 فاتورة مياه

20/1/15 6 

   
 
 

132  
          

   
 1543 فاتورة كهرباء

 22/2/15 7 

  23/2/15 1711  اسمنت 100                  

  23/2/15 511 إنش 4فلنجة  10  150                 

                       

                       

                       

 الشهري المجموع  100 150 30 0 0 0 0 0 0 10 2 0 0 110 132 44 0 0 0

                                                 
25

 يتم تعبئتها في حال عدم إدراجها ضمن الفاتورة  
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 C06051.2بالمتغير الفرعي المتعلقة و  جمعية مستخدمي المياهصول ألالسنوية  االهتالكتكاليف مثال على حساب إجمالي :  8.3 دولج

 السنة         

 السنوية االهتالكقيمة 
 االهتالكنسبة 

 السنوية
 الشراءسعر  سنة الشراء

 نوع الموجودات البند

 السيارات سيارة تويوتا  15000 2010 15% 2250

 جرار 22000 2008 15% 3300

 حفارة 45000 2013 10% 4500

 قالب إرض 3000 2014 20% 600

 األبنية     

     

     

 األثاث واألجهزة مكتب 250 2013 15% 37.5

 جهاز الحاسوب 400 2014 35% 140

 طابعة 85 2014 35% 29.75

 C06051.2 جمعية مستخدمي المياهلموجودات  السنوية االهتالكقيمة إجمالي  10857.25
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 متغيرالمتعلقة بال جمعية مستخدمي المياهلبيانات ملخص التكاليف اإلجمالية السنوية ل ومعالجة ادخإنموذج مثال على :  8.4 دولج

C06051  

   
 السنة

  

أو المتغير  متغيرالرمز 

الفرعي )حسب 

 المقتضى(

 ))العملة اجمالي التكلفة السنوية الوصف  نوع التكلفة

C06101 الموظفين C06101.1  :تب والرالمجموع السنوي ل

 والمزايا اإلضافية للموظفين

63600 

C06101.2  : المجموع السنوي لتكلفة

 لمساهمات السنويةوا العمل األضافي

)حوافز اإلنتاجية، بدل  لكل موظف األخرى

 الخ( مصاريف التدريب والسفرمواصالت،

 السنوية والحسومات األدارية

1280 

 C06101.3 المجموع السنوي لكلفة : 

 العمالة الميدانية المؤقتة
1000 

 C06101.4  : المدفوعات السنوية ألعضاء

 الهيئة األدارية

500 

C06051.1 المواد التي تم شراؤها للصيانة الوقائية  واالمدادات المواد

والتصحيحية )الخشب واالسمنت والرمل 

 )وقطع الغيار، الخ

100 

, السيارات) المعدات

 النارية الدراجات

 والشاحنات والجرارات

 األرض، تقليب ومعدات

 )ذلك إلى وما

 150 االصالح وقطع الغيار 

 360 الوقود، الزيت للعربات

 0  ضرائب حكومية

 0 لمحطات الضخ الوقودالكهرباء /  العامة والمرافق الطاقة

  بالجملة مياه مشتريات 

  الحكومية الضرائب 

 وورش والمخازن المكاتب

 المباني من وغيرها العمل
  

 0 صيانةال /األصالح 

 0 األيجار )إن وجد(

 120 لوازم قرطاسية

 20 الضيافة

 0 التنظيف

 0 األصالحات الطارئة )صيانة المكاتب

 1200 فاتورة المياه

 1440 فاتورة الكهربا

 480 فاتورة الهاتف واالتصاالت

 0 دعاية وإعالن

 0 أثاث

 0 تدفئة

C06051.2  10857.25 الك، إن وجدتتتكاليف االه أخرىتكاليف 

C06051.3  0 قروضالدفعات 

C06051  81107.25 للجمعية خالل العام الماضيالكلية الكلفة الفعلية 
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 والمقدرةإجمالي التكاليف السنوية الفعلية  C06101  ،C06102.1:ينالمتغير .9

 .العام الماضي جمعية مستخدمي المياه لموظفين العاملين فيجور األ

لموظفين العاملين جور اإجمالي التكاليف السنوية الفعلية والمقدرة أل حساب اسم العملية

 العام الماضي جمعية مستخدمي المياهفي 
 و C06101 ينالمتغير

C06102.1 
أجور لحساب مؤشر يقيس الفرق بين تكلفة  ناضروري C06102.1 المتغيرنب اإلى ج  C06101المتغير  وصف العملية 

 المدرجة بالموازنة تلك و)بما في ذلك العمالة المؤقتة( الفعلية  جمعية مستخدمي المياهموظفي 

السبب  لجمعيات مستخدمي المياه. لهذاة التكلفة السنويإجمالي دة من أهم مكونات واح األجورتكاليف تعتبر 

 .التكاليف اإلجماليةمن النسبي  هاوزنمعرفة من المهم فإنه 

تكون  ما وعادةبانتظام.تدفع الرواتب كون  بشكل دائم، في جمعيات مستخدمي المياه األجورتسجل تكاليف 

 جمعية مستخدمي المياه  ة متوفرة في القسم المالي منبالمعلومات المطلو

 والمتعلقة بهذا المتغير جمعية مستخدمي المياهتكاليف أجور موظفي  عملية حسابلقد تم تغطية 

(C06101)  ضمن عملية حساب( متغيرإجمالي التكاليف السنوية لجمعية مستخدمي المياه C06051 .)

 (.5 مهمة) أعاله 8انظر القسم 

البنود التي تؤخذ في  

كأنشطة صيانةاالعتبار   
، خبير التشغيل، عامل جمعية مستخدمي المياه)رئيس  األجوركل تكاليف يجب أن تشمل من حيث المبدأ 

 ةجالحابإضافة كل المرتبات حسب  جمعية مستخدمي المياهالصيانة، ألخ( وتقوم 

على مدار العام ويتم تلخيصها في بداية السنة  (C06101) الفعلية األجوربتكاليف جمع البيانات المتعلقة  يتم  جمع البيانات

 .التالية

في يتم إدراجها  ما عادةف، (C06102.1)  سنة ةيأل ةالمتوقعالموظفين  بأجورلبيانات المتعلقة ل أما بالنسبة

 .لهافي بداية تلك السنة أو في نهاية السنة السابقة  العموميةوثيقة المالية المقدمة إلى الجمعية ال

الفرق بين التكاليف الكلية 

 الفعلية والتكاليف المقدرة
تشير إلى التكاليف الحقيقية التي وقعت خالل  (C06101) الموظفين الفعلية للعام الماضيأجور  تكاليف

وثيقة الفي بداية كل عام كجزء من  العموميةالجمعية  علىالعام الماضي. ينبغي عرض موجز لهذه التكاليف 

 .سنة السابقةلالمالية )الميزانية( ل

تشير إلى إجمالي فسنة  ةيأل (C06102.1) لمتوقعةاأو  الموازنةفي المدرجة الموظفين  أجور تكاليفأما 

تدرج عادة في الوثيقة المالية المقدمة إلى  والتي العام، لكذالموظفين التي تم التخطيط لها لأجور تكاليف 

أو أقل،  قيمتها كونتيمكن أن و.  الجمعية العمومية في بداية السنة أو في نهاية السنة السابقة للموافقة عليها 

 .أعلى من التكاليف اإلجمالية السنوية الفعليةتساوي أو 

 
 المهام

 

 يةمسؤولال الوصف

عملية حساب إجمالي التكاليف السنوية لجمعية كجزء من  أعاله 8القسم رقم تم عرض هذه المهام في  5-1 مهمة

 مستخدمي المياه

 للعام نفسه المدرجة في الموازنةالمتوقعة أو  األجور ابحث عن تكاليف 6 مهمة

(C06102.1)  في الوثيقة المالية )الموازنة المتوقعة( التي يمكن العثور والتي

 .بداية نفس العام أو في نهاية العام السابقتقدم إلى الجمعية العامة في 

 المالي مسؤولال

 عنالمنبثقة  (C06102.1) ,إرسال إجمالي التكلفة السنوية المتوقعة للعام الماضي  7 مهمة

عن إدخال ومعالجة البيانات المتعلقة   مسؤولالمعين ال ، للموظفأعاله  6 مهمة 

  MONEVAبنظام المونيفا 

 المالي مسؤولال

 . .النتائجملخص بيانات إدخال ومعالجة  8 مهمة

 أعاله  8في قسم   12 مهمةأنظرلل:  C06101المتغير

في الخانة  مباشرة تم استالمها التيالمتغير  قيمةأدخل  : C06102.1المتغير

"  Input2MONEVA المونيفافي  ورقة  "األدخال لنظام  المقابلة لهذه المتغير

جمعية  مسؤول

المعين  مستخدمي المياه

الدخال ومعالجة 

البيانات المتعلقة بنظام 
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 المهام

 

 يةمسؤولال الوصف

 MONEVA Data’"المونيفا على المستوى المحليمعالجة بيانات من ملف  "

Processing (Local Level).xls’ 

 المونيفا

مثال جمع البيانات 

 ومعالجتها 

 8.1 .أنظر الجدول رقم

مواعيد البدء المقترحة 

 لتنفيذ العملية
  الثاني(كانون (يناير 1

مواعيد االنتهاء 

 المقترحة للعملية
 كانون األول( 31) ديسمبر 31

تكرار تحديث البيانات 

في نظام المونيفا 

MONEVA  

 C06101  ،C06102.1 سنوي

  C03071 ،C03081 ،C03102 ،C03103 ،C03104، D04041المتغيرات  .11

 معلومات المزرعةالمتعلقة ب

المزرعة من بالشهرية للحصول على المعلومات المتعلقة  المسوحاتإجراء  اسم العملية

حيث المساحات المزروعة ، وأساليب الري وعدد  البيوت المحمية 

  والمحاصيل الرئيسة

، C03071المتغيرات 

C03081 ،C03102 ،

C03103 ،C03104،و 

D04041   

 وصف العملية

وعالقتها بنظام الرصد 

 MONEVA)والتقييم )

 ويستخدم هذا  المساحة المروية في العام الماضي لمرة واحدة على األقل.: C03071 متغيرال

تكاليف الصيانة، والموظفين، وإجمالي التكاليف  األخرى مثل المؤشرات/العديد من المتغيرات حسابل

ويمكن تحديد المساحة المروية لمرة واحدة على األقل عن طريق تحديد الشهر السنوية للهكتار الواحد. 

وادي األردن  شمال تكون فيه أغلب المساحات المخدومة من قبل الجمعية مزروعة. وهي في حالالذي 

 وفي وسط وجنوب الوادي في شهر ابريل/نيسان  من كل عام فبراير/شباطفي شهر 

ر هذا المتغير عن ويعب  .المروية  في العام الماضيالمحصودة  إجمالي عدد الهكتارات : C03081المتغير

 .ويستخدم هذا لحساب العديد من المتغيرات مثل االحتياجات المائية للهكتار الواحد اعة. كثافة الزر

 (إلى ذلكض،  وما احواألالمساحات المروية بالري السطحي )األخاديد، :  C03102المتغير

 اشاترشالمساحات المروية بال:  C03103المتغير

 لري الموضعياالمساحات المروية ب:  C03104المتغير

جمعية لمساعدة الالزمة  م المعلوماتيلتقدأعاله   C03104و C03102 ،C03103 تستخدم المتغيراتو

 كفاءة الري لرفع تحسينات المحتملةعلى إدخال الوالجهة الحكومية المسؤولة  مستخدمي المياه

يسمح و .جمعية مستخدمي المياه ضمن نطاق خدمة  المغطاة بالبيوت المحمية المساحة D04041 : المتغير

 في اإلنتاج الزراعيلمزارعين ااستثمارات رصد هذا المتغير 

 ه:كما هو مبين أدنا شهريا البيانات جميع جمع يتعين ال ولكن. شهر كل واحدة مرة الميدانيمسح الالقيام ب تمي  جمع البيانات

 . شهرياالمساحة المروية جمع المعلومات المتعلقة بايتعين لحساب هذا المتغير : C03071 متغيرال

 مثال. (الزراعية)الكثافة  المروية  في العام الماضيالمحصودة  إجمالي عدد الهكتارات  :C03081 متغيرال

تين أو   في حالهو ال كما هكتار ٣أو  ٢مرات في السنة يحتسب كأنه  ٣إذا تم حصد/زراعة الهكتار مر 

على  ذلك في السنة، ويتوقف ة واحدةمر أكثر منواحد الكتار اله ةحيث يمكن زرع المحاصيل الموسمية، 

تكون قيمة ، شجاراألب الواحد هكتارالومدة كل موسم. من ناحية أخرى إذا تم زرع  لزراعةواسم امعدد 

 يتم زراعة محاصيل أخرى بين الشجر.، ما لم "هكتار واحد" المروية ساحة المزروعةالم
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المزرعة من بالشهرية للحصول على المعلومات المتعلقة  المسوحاتإجراء  اسم العملية

حيث المساحات المزروعة ، وأساليب الري وعدد  البيوت المحمية 

  والمحاصيل الرئيسة

، C03071المتغيرات 

C03081 ،C03102 ،

C03103 ،C03104،و 

D04041   

ن أفضل طريقة لتقدير فإل في وادي األردن، والمحصنفس لالزراعية المواسم ما تتداخل  غالبا هوحيث أن

كل  "من الشهراتحديد بكون تمن المحاصيل الموسمية مثل الخضروات،  المروية المساحة المزروعة

مع المواسم األخرى )أي الشهر( الزراعة فيه ال تتداخلالذي " موسم
26
   )سواء المواسم السابقة أو التالية( 

إضافة المقابلة لها  ومن ثم  سماشهر ممثلة للمساحات المروية للمواأل هالمساحات المروية خالل هذاعتبار و

 ار.شجألامساحات إلى تلك المساحات 

يتم بعد  في العام الماضي لمرويةا ات المحصودة هكتارللالعدد اإلجمالي  احتساب ، فإنضوء ما تقدم على

 لجميع أشهر السنةأعاله   C03071المرتبطة بالمتغير المساحات المروية جمعاألنتهاء من 

 والزيتون والتمر الموز :حالة األردنفي وهي  المناسبة الرئيسية المحاصيل وفقا لفئات هاتجميع/تهامعالجو

 .يها األول والثاني والبيوت المحميةموسمب الخضرواتباألضافة إلى غيرها من األشجار والحمضيات و

 .أدناه D04041 متغيرالانظر 

األشهر التي تخلو  في يتعين جمعها   المتصلة بأساليب الري C03104و C03102، C03103 متغيراتال

من تداخل المواسم الزراعية
27
. 

في منتصف موسم الريالمعلومات عنها  يتم جمعو :إذا وجدتالبيوت المحمية  عدد D04041 : المتغير
28  

 
 

 المهام

 
 يةمسؤولال الوصف

جمعية رئيس  الشروع في العملية 1المهمة 

 مستخدمي المياه

مثل  ( وتوزيعها على موظفي الميدان1 لحقالم - L.10المسح ) نماذجباعة ط 2المهمة 

 موزعي المياه

  جمعية مسؤول

 ه المعينمستخدمي الميا

دخال ومعالجة ال

البيانات المتعلقة بنظام 

 المونيفا

في  ذجامالنوتعبئة  1 لحقالم - L.10باستخدام النموذج  مسح الميدانيالقيام بال 3المهمة 

 ه مستخدمي الميا  جمعيةالمونيفا في نظام ضابط ارتباط  الىإرسالها الموقع و

 المياه موزعو

مونيفا في المكتب األقليمي  ارتباط ضابطإلى  اشهري "المعبأة البيانات"سال ار 4المهمة 

إدارة المياه  المسؤول عن نظام معلوماتلشخص ا لالذي يقوم بدوره بإرساله

(WMIS) وادي األردن ليتم إدخالها في النظام. سلطة في 

جمعية  مسؤول

مستخدمي المياه المعين 

الدخال ومعالجة 

البيانات المتعلقة بنظام 

 المونيفا

 نظام معلوماتول ؤمس (WMISإدارة المياه ) نظام معلومات في شهريا دخال البياناتا 5المهمة 

                                                 
26
شهريوليو/ تموز ونوفمبر/تشرين الثاني في أخدود وادي األردن )بما في ذلك األغوار الجنوبية(  باإلضافة إلى شهرمارس/  

 ا ذار في األغوار الجنوبية
27
ما في ذلك األغوار الجنوبية(  باإلضافة إلى شهرمارس/ شهريوليو/ تموز ونوفمبر/تشرين الثاني في أخدود وادي األردن )ب 

 ا ذار في األغوار الجنوبية
 28
 تاألردن إن وجدأخدود وادي لجميع المناطق في نوفمبر/تشرين الثاني  شهر 
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 المهام

 
 يةمسؤولال الوصف

باستخدام  MONEVAفي ال  المطلوببالشكل  سنويا تلخيص نتائج المسح  6المهمة

السترجاع وتلخيص نتائج المسح من نظام ال  ي تم تطويرهلذا البرنامج

(WMIS)   حفظ مع( الملف النصيtext file ) عن تطبيق هذا البرنامج الناتج

 . مثالقيد النظر السنةوفي ملف تعكس تسميته رمز المتغير 

“C03071_2014.txt” 

 (WMISإدارة المياه )

ارتباط ضابط إلى أعاله  6الناتج عن المهمة ( text file) ينصإرسال الملف ال 7 المهمة

ضابط ارتباط  إلىمونيفا في المكتب األقليمي الذي يقوم بدوره بإرسالها نظام ال

   .همستخدمي الميا  جمعيةالمونيفا في 

على الكمبيوتر  C:/MONEVA Processingتحت  النصي الوارد حفظ الملف 8المهمة 

 تسميتهعلى المحافظة  مراعاةمع 

جمعية  مسؤول

مستخدمي المياه المعين 

الدخال ومعالجة 

البيانات المتعلقة بنظام 

 المونيفا

 من  "Input2MONEVAمدخالت المونيفا" ورقة افتح   9المهمة

 MONEVA Data"‘المستوى المحليمعالجة بيانات المونيفا على ملف  "

Processing (Local Level).xls’ 

المتغير  هذا يتم استحضار قيمةل. انقرهو قيد النظر ابحث عن رمز المتغير

حساب المرتبطة بالتفصيلية تخزين النتائج و من الملف النصي المعني اوتوماتيكيا

معالجة ملف  "من  "WMIS Results معلومات التحكم" ورقة في  متغيرهذا ال

 MONEVA Data Processing"‘بيانات المونيفا على المستوى المحلي

(Local Level).xls 

جمعية  مسؤول

مستخدمي المياه المعين 

الدخال ومعالجة 

البيانات المتعلقة بنظام 

 المونيفا

 10 أنظر الجدول رقم إدخال المعلومات مثال

 .10L رقم النموذجأنظر  نموذج إدخال المعلومات

مواعيد البدء المقترحة 

 لتنفيذ العملية

عدد و الجمعية  المخدومه من قبل اعتمادا على المساحة أيام 5-2لمدة تستمر كل شهر، واليوم األول من 

 البيانات المسح الميداني وجمع إجراء الموظفين القائمين على

مواعيد االنتهاء المقترحة 

 للعملية
 كانون األول( 31) ديسمبر 31

تكرار تحديث البيانات 

في نظام المونيفا 

MONEVA  

  سنوي
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من  8الملحق   األردن(. –بية المرتبطة بجمع وإدخال المعلومات الخاصة بنظام المونيفا على المستوى المحلي )مثال من جمعيات مستخدمي المياه في مديرية الشونة الجنوإجراءات العمل 
                 "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة صالحيات ونقل التشاركية الري إدارة وتقييم لرصد" المونيفا نظام" لتطبيق توجيهية توصياتوثيقة "

 36 

  D04041، و C03071 ،C03081 ،C03102 ،C03103 ،C03104 :معلومات  المزرعة المتعلقة بالمتغيرات بإدخالالخاص بيان لمثال ل10:جدول رقم 

   32+31 الحوض 1/12/2014 التاريخ الكفرين الجمعيةاسم 

رقم الوحدة  رقم/اسم الخط

 الزراعية
نوع ا

حصولمل
29 

مساحة 

المحصول 

المكشوفة 

)دونم(
33 

عدد البيوت 

 المحمية

للمحصول
30 

نظام 

الري
31 

حصولمالنوع ا
33

المحصول مساحة   

المكشوفة 

)دونم(
33 

للمحصول عدد البيوت المحمية
نظام الري 34

35
 

 تنقيط 3 1 باذنجان تنقيط 2 5 بندورة 1 1

 تنقيط 2  1   خيار سطحي - 10 ليمون 1 1

     رشاشات - 9 نخيل 1 1

 تنقيط  15 نخيل رشاشات  15 ليمون 2 1

 

 
 

 

                                                 
29

 تجمع المعلومات شهريا 
30

 فبراير/شباط  لجميع المناطق في أخدود وادي األردن إن وجدتفي تجمع المعلومات  
31

 ذار في األغوار الجنوبيةالمعلومات في شهريوليو/ تموز و نوفمبر/تشرين الثاني في أخدود وادي األردن )بما في ذلك األغوار الجنوبية(  باإلضافة إلى شهرمارس/ ا  تجمع  
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مروية وقيمة ال حاصيلالم يةنتاجبإالمتعلقة  D04022و  D04021 ينالمتغير .11

  األنتاج

 في الميدان للحصول على المعلومات المتعلقة الموسمية الستبياناتإجراء ا اسم العملية

 بإنتاجية المحاصيل المروية وقيمة األنتاج
و  D04021المتغيرين 

D04022 
وعالقتها  وصف العملية

بنظام الرصد والتقييم 

((MONEVA 

القابلة للري التي تخدمها جمعية المساحة ضمن إجمالي إنتاج المحاصيل السنوية "D04021  متغيرالإن  

لجميع المحاصيل  )بالعملة المحلية(السنوية إجمالي القيمة " D04022 والمتغير "مستخدمي المياه )طن(

متوسط قيمة إنتاج المحاصيل يرتبطان ب ينمؤشرب لحسا ن اضروري المذكورة المساحةنفس  ضمنالمنتجة 

قيمة اإلنتاج ومع أن  .على باب المزرعة يتم استالمه لكل متر مكعب من الماءكذلك وهكتار لكل المروية 

، التكنولوجيااستخدام ، السوقطبيعة  طبيعة التربة، مثل توافر المياه،عوامل )عدة على  تعتمد الزراعي

 جمعيةإدارة تأثير ن لمعرفة امهم نيمؤشرالهذين ن أ إال، وما إلى ذلك(، في ممارسات الري المثلى الدراية

 لمناطقخاصة في االري،  مياهوكفاءة استخدام  المحاصيل ةوقيم يةزيادة إنتاج من حيثمستخدمي المياه 

لمقارنة مدى التباين  قيمة نسبية ذا المؤشريكون لهحيث  ،الزراعينمط التي يتشابه فيها الالمناخية الواحدة و

 من جهة أخرى والهيئات الحكومية العامة من جهة في إدارة المياه بين الجمعيات المختلفة أوبين الجمعيات

 .يرة ما زالت مسؤولة عن إدارة الري في بعض المناطق المجاورة للجمعياتفي حال كانت األخ

 ما يلي:تحديد قيمة األنتاج الزراعي على يعتمد و

 المتغير الفرعي ) .دونم(10هكتار = 1 هكتار )بال المساحة المروية من كل محصول

D04021.1) ، يها ويمكن الحصول عل( من مديرية التحكمWMIS)   معالجة بيانات بعد 

  .L.10نموذج  بموجبعها تجميالتي تم ومساحاتها لمحاصيل نوع االمسوحات الشهرية ل

يمكن اعتماد أهم خمسة في المساحة المخدومة من قبل الجمعية في حال تعدد نوعية المحاصيل مالحظة: 

 من حيث المساحة المروية محاصيل 

 أو كغم لكل دونم( انتاجية المحصول )طن لكل هكتار -(المتغير الفرعي D04021.2)  ويمكن

 دائرة األحصاءات العامة الحصول عليها من

  المتغير الفرعي)- (مزرعةعل باب ال عرسال)ل ومحصكل من كيلوغرام الواحد السعر 

D04022.1  )ويمكن الحصول عليها من دائرة األحصاءات العامة 

 في نهاية كل عام  مديرية التحكمملفات نصية من  :D04021.1المتغير الفرعي   جمع البيانات

 في نهاية كل عام دائرة األحصاءات العامةمن   D04022.1و  D04021.2 ينر الفرعيينالمتغي

 
 

 المهام

 

 يةمسؤولال الوصف

جمعية رئيس  الشروع في العملية 1المهمة 

 مستخدمي المياه

مخاطبة في سلطة وادي األردن جمعيات مستخدمي المياه  متابعة وتقييم مديرمن الطلب  2المهمة 

 (2. )ضمن نطاق الجمعية مروية خمسة محاصيل همأ( مديرية التحكم للحصول على 1)

 األردن في وادي إنتاجية المحاصيل ةقيم دائرة األحصاءات العامة للحصول على

  المزرعة على باب  أسعارهاو

  جمعية مسؤول

 ه المعينمستخدمي الميا

دخال ومعالجة ال

البيانات المتعلقة بنظام 

 المونيفا
جمعيات  إدارةمدير  دائرة األحصاءات العامة مديرية التحكم والمعلومات المذكورة أعاله من كل من طلب  3المهمة 

في مستخدمي المياه 

 سلطة وادي األردن

البيانات التي تم الحصول عليها من و من مديرية التحكم النصي الوارد الملفرسال إ 4المهمة 

 .همستخدمي الميا  جمعيةفي  اونيفارتباط المإلى ضابط  دائرة األحصاءات العامة

مدير إدارة جمعيات 

في مستخدمي المياه 

 سلطة وادي األردن
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 المهام

 

 يةمسؤولال الوصف

 C:;/MONEVA Processingتحت  من مديرية التحكم النصي الوارد حفظ الملفا.  5 المهمة

 تسميتهعلى مراعاة المحافظة على الكمبيوتر مع 

 من  "Input2MONEVAمدخالت المونيفا" ورقة افتح ب. 

 MONEVA Data"‘معالجة بيانات المونيفا على المستوى المحليملف  "

Processing (Local Level).xls’ 

 هذا يتم استحضار قيمةلانقره. و  (D04021.1) قيد النظر ابحث عن رمز المتغيرج. 

المتغير اوتوماتيكيا من الملف النصي المعني وتخزين النتائج التفصيلية المرتبطة بحساب 

معالجة بيانات من ملف  " "WMIS Results معلومات التحكم" ورقة في  متغيرهذا ال

  MONEVA Data"‘المونيفا على المستوى المحلي

Processing (Local Level).xls 

نموذج إدخال  في دائرة األحصاءات العامةتم الحصول عليها من  التي  البياناتإدخال د. 

ومعالجة البيانات الخاصة لحساب  إجمالي إنتاج أهم خمسة محاصيل وقيمة انتاجيتها 

والمتغيرات الفرعية التابعة لهما  "وذلك   D04022و  D04021والمرتيطة بالمتغيرين 

يانات المونيفا على المستوى " من ملف  "معالجة بProcessingفي ورقة "المعالجة

  MONEVA Data Processing (Local Level).xls‘المحلي"

  جمعية مسؤول

 ه المعينمستخدمي الميا

دخال ومعالجة ال

البيانات المتعلقة بنظام 

 المونيفا

 :معالجة البيانات  6المهمة

نموذج إدخال ومعالجة البيانات الخاصة لحساب  إجمالي إنتاج أهم خمسة  انظر"

والمتغيرات  D04022و  D04021محاصيل وقيمة انتاجيتها والمرتيطة بالمتغيرين 

" من ملف  "معالجة Processing"وذلك  في ورقة "المعالجةالفرعية التابعة لهما  

 MONEVA Data Processing (Local‘بيانات المونيفا على المستوى المحلي"

Level).xls ’ 

  جمعية مسؤول

 ه المعينمستخدمي الميا

دخال ومعالجة ال

البيانات المتعلقة بنظام 

 المونيفا

إدخال  مثال

 المعلومات

 11 أنظر الجدول رقم

نموذج إدخال 

 المعلومات

 1L.1 رقم النموذجأنظر 

مواعيد البدء 

المقترحة لتنفيذ 

 العملية

 كما يلي: موسم زراعينهاية كل بعد 

 في األغوار الشمالية:  أول الشهر من يوليو/تموز، ومن نوفمبر/تشرين الثاني 

 :  أول الشهر من يونيو/حزيران، ومن سبتمبر/أيلولالشونة الجنوبيةفي األغوار الوسطى و

 في األغوار الجنوبية:  أول الشهر من مارس/ ا ذار ، ومن مايو/أيار ومن  سبتمبر/أيلول

 . من تاريخ توزيع األستبيان على المزارعين أيام 7لمدة تستمر ، و  

مواعيد االنتهاء 

 المقترحة للعملية

 من تاريخ توزيع األستبيان على المزارعين أيام 7

تكرار تحديث 

في نظام البيانات 

المونيفا 

MONEVA  

  سنوي
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والمتغيرات  D04022و  D04021نموذج إدخال ومعالجة البيانات الخاصة لحساب  إجمالي إنتاج أهم خمسة محاصيل وقيمة انتاجيتها والمرتيطة بالمتغيرين على مثال 11:جدول رقم 

 الفرعية التابعة لهما  

يرجى إدخال  أهم خمسة 

محاصيل من حيث المساحة 

 للعام قيد 

 النظر

 المساحة )دونم(

المتغير الفرعي )

D04021.1:،  والمتغيرات

 (الفرعية التابعة له

 االنتاجية )كغم/دونم(

الفرعي  المتغير)

D04021.2  والمتغيرات

 (الفرعية التابعة له

إجمالي إنتاج المحاصيل 

 )طن(

 (D04021 المتغير)

السعر على باب المزرعة 

 )دينار/كغم(

 المتغير)

 (D04022.1الفرعي

 قيمة االنتاج )دينار(

 (D04022غير المت)

 120 0.400 300 3000 100  بندورة

 16.5 0.500 33 220 150 ليمون

 200 2.000 100 500 200 التمور

      موز

      البطاطا

إنتاج المحاصيل السنوية  المروية ضمن المساحة القابلة للري  :  إجماليD04021المتغير 

 )طن( التي تخدمها جمعية مستخدمي المياه

433  

 336.5 (بالدينار)إجمالي قيمة إنتاج المحاصيل السنوية المروية ضمن المساحة القابلة للري التي تخدمها جمعية مستخدمي المياه :  D04022المتغير 
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بيانات المتغيرات العددية  /إدخال/معالجةجمع نماذج:1رفقمال

 (L) ي المستوى المحل على
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 يةالسفل المآخذالتدفق في متوسط C04042 : و C04041 ينللمتغير  ومعالجتها نموذج جمع البيانات L.1:..نموذج

 (ةفي أنظمة الري المضغوط )على الترتيب( (Farm Turnout Assembly-FTA)والعلوية 

 انسياب(شبكة ضغط ) ضخ(شبكة ضغط ) الشبكةنوع  

 3ضخ خط  2خط  1خط  3ضخ خط  2خط  1خط  الفرعية المختارةخطوط ال 
       اسم /رقم الخط الفرعي المختار 

       )متر( بعد الخط الفرعي عن الخط الرئيسي 
بالنسبة للخط الرئيسي  الخط الفرعيموقع  

 )شمال/جنوب/شرق أو غرب(
      

الخط  التدفق التصميمي للما خذ على  

 )لتر/ثانية(:الفرعي المختار 
      

       عدد الوحدات الزراعية المخدومة بالخط 

 ّ خذ الما

 السفلية 

       المختار رقم  المأخذ

       المختار مالحظات على المأخذ

       في الشهر األول  - 1 رقمتاريخ القياس 

       1  وقت القياس رقم

       )لتر/ثانية( 1 قياس التدفق رقم

       في الشهر الثاني  -2 رقمريخ القياس تا

       2  وقت القياس رقم

       )لتر/ثانية( 2م قياس التدفق رق

        في الشهر الثالث  - 3 رقمتاريخ القياس 

       3  وقت القياس رقم

       )لتر/ثانية( 3  قياس التدفق رقم

       مالحظات الشخص المسؤول عن القياس 

متوسط التدفق في المآخذ السفلية في كل 

 فرع
      

C04041لتر/ثانية( : متوسط التدفق للمآخذ السفلية المختارة(  

الماّخذ 

 العلوية

       رقم  المأخذ

       ظات على المأخذمالح

       في الشهر األول  - 1 رقمتاريخ القياس 
       1  وقت القياس رقم

       )لتر/ثانية( 1 قياس التدفق رقم

       في الشهر الثاني  -2 رقمتاريخ القياس 

       2  وقت القياس رقم

       )لتر/ثانية( 2م قياس التدفق رق

        في الشهر الثالث  - 3 رقمتاريخ القياس 

       3  وقت القياس رقم

       )لتر/ثانية( 3  قياس التدفق رقم
مالحظات الشخص المسؤول عن القياس في 

 المأخذ
      

متوسط التدفق في المآخذ العلوية في كل 

    فرع
   

C04042لتر/ثانية( : متوسط التدفق للمآخذ العلوية المختارة(  

  لتوقيع:ا  نظام المونيفاضابط ارتباط  األرسال الى تاريخ   عن فريق القياس: المسؤولاسم الموظف 

 توقيع:ال   :التدقيق تاريخ   : نظام المونيفااسم ضابط ارتباط 
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 Farm Turnout)  السفلي خذأالمالضغط في متوسط  :C04051 للمتغير ومعالجتها نموذج جمع البيانات L.3: .نموذج

(Assembly  (FTA) لثاثفرعي على المستوى الأطول خط في (Tertiary line) 

 السنة   :رمزجمعية مستخدمي المياه   : اسم جمعية مستخدمي المياه

  
 شبكة ضغط )انسياب( شبكة ضغط )ضخ( نوع الشبكة

ذي تم فرعي على المستوى الثالث الخط أطول اسم /رقم 

 ( (Tertiary lineاختياره 
 

 

   )متر( بعد الخط الفرعي عن الخط الرئيسي

موقع الخط الفرعي بالنسبة للخط الرئيسي )شمال/جنوب/شرق 

 أو غرب(
 

 

   عدد الوحدات الزراعية المخدومة بالخط

   المختار رقم  المأخذ

   المختار مالحظات على المأخذ

    في الشهر األول  - 1 رقمتاريخ القياس 

    1وقت القياس رقم 

   )بار( 1قياس الضغط رقم 

   الثانيفي الشهر   - 2تاريخ القياس رقم 

   2وقت القياس رقم 

   )بار( 2قياس الضغط رقم 

   الثالثفي الشهر   -  3تاريخ القياس رقم 

   3وقت القياس رقم  

   ))بار 3قياس الضغط رقم 

   خطمتوسط الضغط في المآخذ السفلي في كل 

C04051)متوسط الضغط في آخر مأخذ )بار :  

C04052 : في أطول متوسط الضغط المستهدف لكل المآخذ

 خط أنابيب ثالثي )طبقا للظروف الفنية للشبكة(

 

 

 
  التوقيع:  نظام المونيفاضابط ارتباط  األرسال الى تاريخ   القياس: فريق المسؤول عناسم الموظف 

 

 التوقيع:   تاريخ التدقيق:   اسم ضابط ارتباط نظام المونيفا: 



 

 

Sustainable Water Integrated Management (SWIM) - Support Mechanism 

Project funded by the European Union 
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 ثالثي  خط أنابيبمتوسط الضغط في أطول "  C04052" للمتغير:نموذج جمع البيانات  :L.4 .نموذج رقم

  جمعية مستخدمي المياهاسم 

  جمعية مستخدمي المياه رمز

  السنة

  ختارمال ( Tertiaryعلى المستوى الثالث ) خط فرعيأطول اسم رقم / 

  (اذا كانت المعلومات الميدانية مطلوبة  فقط (لقياستاريخ ا

  (اذا كانت المعلومات الميدانية مطلوبة  فقط ( وقت القياس

المأخذرقم  أو  قيمة الضغط طبقا للمواصفات الفنية 

 القياسات

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20
32

  

  

  

  

  

  

  

  

  

:C04052  على المستوى الثالث  خط فرعيأطول في ماّخذ متوسط الضغط

(Tertiary pipeline )  )بار( 

 

  التوقيع:  نظام المونيفاضابط ارتباط  األرسال الى تاريخ   القياس: فريق اسم الموظف المسؤول عن

 

  التوقيع:   تاريخ التدقيق:   اسم ضابط ارتباط نظام المونيفا: 
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مزارع  40 يتم ارساله إلى كل مزارع تم اختياره )يوصى بـ  )نموذج جمع البيانات( المزارعينرضا استبيان L.5.1:نموذج 

 C07070، وC04061 ،C04062 ،C05060 ،C05070 لجمع بيانات للمتغيرات )

  مستخدمي المياهجمعية اسم 

  جمعية مستخدمي المياه رمز

  تاريخ االستبيان

  اسم المزارع )اختياري(

اختياري ) الحوضرقم 

 )بالنسبة لألردن

 

  موقع المزرعة

يرجى كتابة كلمة نعم مقابل 

  االجابة المناسبة

 ?وسطاأل المأخذ ?ويالعل المأخذ ?السفلى المأخذ

   

درجة الرضا هدف التقييم   المؤشر
33

 

 غير راض راض الى حد ما  راض

C04061  انت راض حدالى اي 

عن توحيد التدفق في 

  ?األنظمة المضغوطة

   

C04062  الى اي حد انت راض

 ?د الضغطعن توحي

   

C05060  الى اي حد انت راض

 ?عن تشغيل نظام الري

   

C05070  الى اي حد انت راض

   ?عن صيانة نظام الري

   

C07070
34

الى اي حد انت راض  

جمعية عن آداء 

 ?مستخدمي المياه

   

 
  ألتوقيع:  في إدارة جمعيات   مدير المتابعة والتقييم الى األرسال تاريخ  : اسم الموظف القائم على األستبيان

 

 

   Signature:

                                                 
 جمعية مستخدمي المياهأدخل "نعم" تحت االجابة التي تعبر عن درجة رضائك عن خدمات  33
 يان كل ثالث سنواتيتم أدراجها في االستب 34
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من  8الملحق   األردن(. –بية المرتبطة بجمع وإدخال المعلومات الخاصة بنظام المونيفا على المستوى المحلي )مثال من جمعيات مستخدمي المياه في مديرية الشونة الجنوإجراءات العمل 
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 C07070 و C04061, C04062, C05060, C05070اتالمؤشرب ةتعلقالم" رضا المزارعين استبياننتائج "نموذج إدخال  L.5.2: نموذج

تاريخ 
 االستبيان

رقم 
 المزارع

 رقم الحوض
35

درجة الرضا سفلى، علوي، أم أوسط() مأخذ ال  موقع 
36

 عن المضغوط الريم افي نظ 

أداء   نظام الصيانة   نظام التشغيل  الضغط تجانس التدفق تجانس
جمعيةال

2037 

 1        

 2        

 3        

 4        

 5        

 6        

 7        

 8        

 9        

 10        

 11        

 12        

 13        

 14        

 15        

 16        

 17        

 18        

 19        

 20        

 21        

 22        

 23        

 24        

 25        

 26        

 27        

 28        

 29        

 30        

 31        

 32        

 33        

 34        

 35        

 36        

 37        

 38        

 39        

 40        

      عدد المزارعين الراضين بشدة 

      عدد المزارعين الراضين 

      المحايدين عدد المزارعين 

      عدد المزارعين غير الراضين

      بشدة عدد المزارعين غير الراضين

   المزارعين المستهدفين في المسح العدد الكلي

  لتوقيع:ا  مدير المتابعة والتقييم في إدارة جمعيات  تاريخ األرسال الى    ستبيان:معلومات اال تفريغالموظف القائم على  اسم

   :التدقيقتاريخ   : مدير المتابعة والتقييم في إدارة جمعيات  اسم 

التوقيع:   في الجمعية تاريخ األرسال الى ضابط ارتباط المونيفا

                                                 
 ألردنمطبقة في ا 35
36

 بشدة راضغير  نتاإذا ك 1، راضغير  نتاإذا ك 2، محايد نتاإذا ك 3، ”راض“ نتاإذا ك  4،“ بشدة إذا كانت األجابة "راض 5أدخل رقم 
 يتم جمعها كل ثالث سنوات 37
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المرتبطة بجمع وإدخال المعلومات الخاصة بنظام المونيفا على المستوى المحلي )مثال من جمعيات إجراءات العمل 
" المونيفا نظام" لتطبيق توجيهية توصياتمن وثيقة " 8الملحق   األردن(. –مستخدمي المياه في مديرية الشونة الجنوبية 

               "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة صالحيات ونقل التشاركية الري إدارة وتقييم لرصد

   46 

 ,C04061, C04062, C05060 :المتغيرات لحساب " استبيان رضا المزارعيننتائج "معالجة  نموذج  L.5.3: نموذج
C05070  وC07070 

/ المؤشر رمز

 المتغير

 القيمة الوصف

C04061  التدفق في تجانس عن "الراضين والراضين الى حد ما" نسبة المزارعين

 النظام المضغوط

 

C04061.1  المستهدفين في المسحالعدد الكلي للمزارعين   

C04061.2  الراضين والراضين الى حد ما"عدد المزارعين"
38
تجانس التدفق في  عن 

 نظام الري المضغوط

 

C04062  الضغطتجانس عن "الراضين والراضين الى حد ما" نسبة المزارعين   

C04062.1  الضغطتجانس عن  "الراضين والراضين الى حد ما"عدد المزارعين   

C05060  عن تشغيل نظام الري"الراضين والراضين الى حد ما" نسبة المزارعين   

C05060.1  عن تشغيل نظام الري "الراضين والراضين الى حد ما"عدد المزارعين   

C05070  عن صيانة نظام الري"الراضين والراضين الى حد ما" نسبة المزارعين   

C05070.1  ه صيانة نظام الريعن  "الراضين والراضين الى حد ما"عدد المزارعين   
39C07070  جمعية مستخدمي عن آداء "الراضين والراضين الى حد ما" نسبة المزارعين

 المياه

 

C07070.1  جمعية مستخدمي عن آداء   "الراضين والراضين الى حد ما"عدد المزارعين

 المياه

 

 

 
   ستبياناالمعالجة نتائج تاريخ      :في الجمعية  نظام المونيفااسم ضابط ارتباط 

    التوقيع:

 

 

  

                                                 
38

والراضين الى حد ما" عن خدمة ما، على المستخدم جمع لتلبية متطلبات تعريف المؤشر في نظام المونيفا "نسبة المزارعين الراضين  

 .عدد المزارعين الذين أجابوا بأحدى اإلجابات التالية: "راض جدا"، "راض" ، "محايد" على السؤال المتعلق بالمؤشر قيد النظر
 يتم جمعها كل ثالث سنوات 39
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 اسم جمعية مستخدمي المياه  C07080 المؤشرالمرتبط بموظفي الحكومة  رضا40استبيان  : L.6.1نموذج 

  جمعية مستخدمي المياهاسم 

  رمز جمعية مستخدمي المياه

  تاريخ االستبيان

اسم المسؤول الحكومي 

  )اختياري(

 

 درجة الرضا الغرض من التقييم المتغير

  بشدة غير راض  غير راض محايد ضار  بشدة راض

C07080  الى أي حد انت راض

جمعية عن آداء 

مستخدمي المياه
41

 ؟

     

 الحكومي: مسؤولتعليقات ال  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ألتوقيع:  في إدارة جمعيات   مدير المتابعة والتقييم الى األرسال تاريخ  اسم الموظف القائم على األستبيان :

  

                                                 
 كل ثالث سنوات توزيع اإلستبيانيتم  40

41
 في منطقة الخدمة جمعية مستخدمي المياهأدخل "نعم" تحت اإلجابة التي تمثل مستوى رضاك عن    
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  C07080 المتغيربالمتعلقة  جمعية مستخدمي المياه ن أداءعنتائج "رضا الموظفين الحكوميين" وتحليل موذج إدخال ن :L. 6.2نموذج 

تاريخ االستبيان
42

 درجة الرضا عن آداء جمعية مستخدمي المياه رقم الموظف   

بشدة غير راض غير راض محايد ضار  بشدة راض  

 1      

 2      

 3      

 4      

 5      

 6      

 7      

 8      

 9      

 10      

 11      

 12      

 13      

 14      

 15      

 16      

 17      

 18      

 19      

 20      

     عدد الموظفين الحكوميين الراضين بشدة

   عدد الموظفين الحكوميين الراضين

الحكوميين المحايدينعدد الموظفين     

    عدد الموظفين الحكوميين غير الراضين

   عدد الموظفين الحكوميين غير الراضين بشدة

العدد الكلي للموظفين الحكوميين المستهدفين في 

 المسح
   

 

 مدير المتابعة والتقييم في إدارة جمعيات  تاريخ األرسال الى    معلومات االستبيان: تفريغاسم الموظف القائم على 

  التوقيع: 

   :التدقيقتاريخ   : مدير المتابعة والتقييم في إدارة جمعيات  اسم 

 التوقيع   في الجمعية تاريخ األرسال الى ضابط ارتباط المونيفا

  

                                                 
 كل ثالث سنوات توزيعهيتم  42
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 C07080معالجة نتائج استبيان "درجة رضا فريق العمل الحكومي" الخاصة بالمتغير نموذج L.6.3:  نموذج 

المتغير/ المتغير  رمز

 الفرعي

 القيمة الوصف

C07080  المعبر جمعية مستخدمي المياهدرجة رضا فريق العمل الحكومي فيما يتعلق بأداء(

عن أداء جمعية  الموظفين الحكوميين "الراضين والراضين الى حد ما"  عنها بنسبة 

 (مستخدمي المياه

 

C07080.1  المستهدفين باألستبيانعدد موظفي الفريق الحكومي  

C07080.2  اضين والراضين الى حد ما"رال"عدد الموظفين الحكوميين
43
جمعية أداء عن   

 مستخدمي المياه
 

   ستبياناالمعالجة نتائج تاريخ      :في الجمعية  اسم ضابط ارتباط نظام المونيفا

    التوقيع:

 
 

                                                 
43

المعبر عنها بنسبة الموظفين الحكوميين "الراضين  لمعرفة " درجة رضا فريق العمل الحكومي فيما يتعلق بأداء جمعية مستخدمي المياه 

، على المستخدم جمع عدد الموظفين الذين أجابوا بأحدى اإلجابات التالية: "راض  أداء جمعية مستخدمي المياه( والراضين الى حد ما" عن

 .جدا"، "راض" ، "محايد" على السؤال المتعلق بالمؤشر قيد النظر.
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 صالحيات ونقل التشاركية الري إدارة وتقييم لرصد" المونيفا نظام" لتطبيق توجيهية توصياتمن وثيقة " 8الملحق   األردن(. –بية المرتبطة بجمع وإدخال المعلومات الخاصة بنظام المونيفا على المستوى المحلي )مثال من جمعيات مستخدمي المياه في مديرية الشونة الجنوإجراءات العمل 

 50                  "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة

 لتسجيل الموارد المستخدمة في كل عملية صيانة وتكلفتها بما في ذلك اإلصالحات المرتبطة باالستخدام غير المشروع  C08021، و C05081 ،C06091كتيب سجل الصيانة للمتغيرات   : L.7.1 نموذج

  التوقيع:     األدخال تاريخ       :(7ألى  2)األعمدة المتعلقة بنشاطات الصيانةمعلومات الإدخال ب المفوضاسم الموظف 

  التوقيع      ا األدخالتاريخ       ( وحساب إجمالي التكاليف:11 إلى 9التكاليف )األعمدة لمسؤول المالي أو المفوض بإدخال ااسم 

                                                 
44

 يعبأ من المسؤول المالي أو المفوض 
45

 C06091 بالمتغير المرتبطة  تكاليف الصيانة المباشرة ال تحسب ضمن ينالحظ أن تكلفة وقت  موظفي الصيانة الدائم 

        اريخ )من/إلى(الت

عمليات الصيانةل المتسلسل الرقم
44       

     وصف عملية الصيانة

    ال  نعم للمياه هل تتعلق الصيانة باالستخدام غير المشروع

   موقع النشاط
 

وصف الموارد 

  المستخدمة
 قطع الغيار واالستبدال المواد جمعيات مستخدمي المياه

ر 
سا

 ي
ى

عل
( 

ف
لي

كا
لت

با
ة 

لق
تع

لم
 ا
ت

ما
و
عل

لم
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ل
خا

إد
م 

يت
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ال
لم

 ا
ور

ألم
 ا
ن

ع
ل 

و
سؤ

لم
 ا
ف

ظ
و
لم

 ا
ل
قب

ن 
 م

ة(
ان

خ
ال
ه 

هذ
 

(7) 

تكلفة الوحدة في 

الساعة )دينار / 

 ساعة(

(8) 

تكلفة الوحدة 

من المواد او 

 ) قطع الغيار
 (دينار

(9) 

التكلفة الكلية 

 )  لكل مورد
 (دينار

(1) 
 األسم

(2) 
عدد 

ساعات 

 العمل

(3) 
 ووحدة القياسالنوع 

(4) 
الكمية 

 المستخدمة

(5) 
  نوع قطع الغيار

(6) 
عدد قطع 

الغيار 

 المستخدمة

  45 1موظف
 

    
     

    212موظف

    
  

 

 

    21 3موظف

    
  

 

 

    21 4موظف

    
  

 

 

      1 عامل

    
  

 

 

     2 عامل

    
  

 

 

    3 عامل

    
  

 

 

    4 عامل

    
  

 

 

    1 ماكينة 

    
  

 

 

    2 ماكينة 

    
  

 

 

     3 ماكينة 

    
  

 

 

     4 ماكينة 

    
  

 

 

     1 مادة

   

   

      2 مادة

   

   

     3 مادة

   

   

      4 مادة

   

   

      1 قطعة الغيار

 

   

      2 الغيار ةقطع

 

   

      3 الغيار ةقطع

 

   

      4 الغيار ةقطع

 

   

  (C05081 متغيربال المرتبطة) الصيانة عملية تكاليف إجمالي

(C06091 بالمتغيرالمرتبطة  ) 12 إجمالي تكاليف الصيانة المباشرة رقم 
21

  

  (C08021 بالمتغيرالمرتبطة  ) عوشرماإلصالح الناتج عن االستخدام غير التكلفة 
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 51                  "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة

   C08021، و C05081 ،C06091 لمتغيراتالمتصلة با المسجلةالصيانة  تكاليف عملياتبيانات ملخص  ةإدخال ومعالج: نموذج  L.7. 2 نموذج

رقم عملية 

  الصيانة
تاريخ 

  البدء
تاريخ 

  االنتهاء
وصف عملية 

 الصيانة
هل تتعلق الصيانة باالستخدام غير 

 المشروع للمياه؟

ر المتصلة بالمتغياجمالي تكاليف عملية الصيانة )

C05081) 

المتصلة ) الصيانة إجمالي التكاليف المباشرة لعملية

 C06091)ر بالمتغي
المتصلة ) ات غير القانونيةخداماجمالي تكاليف الصيانة بسبب االست

 C08021)ر بالمتغي

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

    الشهري اإلجمالي

     التوقيع:      تاريخ ال     :بياناتال ةإدخال ومعالجبالمفوض  المالي أوالمسؤول  اسم
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 52                  "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة

 C05082 & C06092.1والكلفة المتوقعة  الكلية والمباشرة للصيانة المرتبطة بالمتغيرين  C05081, C06091 & C08021دخال ومعالجة  ملخص البيانات الشهرية الخاصة لحساب  كلفة الصيانة في جمعية مستخدمي المياه والمرتبطة بالمتغيرات  إ نموذج :L.7.3نموذج 

تكاليف عملية الصيانة )المتصلة بالمتغير  الشهر

C05081) 

التكاليف المباشرة لعملية الصيانة )المتصلة 

 (C06091بالمتغير 

نة بسبب االستخدام غير المشروع تكاليف الصيا

 (C08021المتصلة بالمتغير )

تكاليف الصيانة الكلية المتوقعة 

 (C05082)المتغير 

تكاليف الصيانة المباشرة المتوقعة 

 (C06092.1)المتغير 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

      اإلجمالي السنوي

C05081 التكلفة الفعلية ألنشطة الصيانة خالل العام :

 الماضي

C06091 تكاليف الصيانة السنوية المباشرة التي تكبدتها جمعية مستخدمي المياه العام الماضي.: مجموع 

C08021  الكلفة التقديرية لإلصالحات بسبب االستخدام غير المشروع للمياه خالل العام الماضي: 

C05082التكلفة المرصودة في الميزانية ألنشطة الصيانة العام الماضي : 

C06092.1 : تكاليف الصيانة السنوية المباشرة المتوقعة 

 

 
 

  التوقيع:     تاريخ األرسال الى ضابط ارتباط المونيفا     :بياناتال ةإدخال ومعالجبالمفوض  المالي أوالمسؤول  اسم

     التوقيع:      تاريخ التدقيق        اسم ضابط ارتباط نظام المونيفا:
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 53                  "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة

 C06101.2المتعلقة بالمتغير الفرعي -لكل موظف  وحساب اإلجمالي السنوي لهذه التكاليفالشهرية والحسومات الشهرية األخرى  المساهمات و  العمل اإلضافي الشهريبيانات  سجل: L.8.1  نموذج

 السنة       

الشهري للموظفين  المجموع اسم  (1) (2) (3) (4) (5) 
      الموظف

الحسومات 
األدارية 
الشهرية 
 )دينار(

المساهمات 
الشهرية 
األخرى 
)حوافز 

اإلنتاجية، بدل 
مواصالت، 
 الخ( )دينار(

العمل 
اإلضافي 
الشهري 
  )دينار(

 

الحسومات 
األدارية 
الشهرية 
 )دينار(

المساهمات 
الشهرية األخرى 

)حوافز 
اإلنتاجية، بدل 

مواصالت، الخ( 
 )دينار(

العمل 
اإلضافي 
 الشهري 
 )دينار(

الحسومات 
األدارية 
الشهرية 
 )دينار(

المساهمات 
الشهرية األخرى 

)حوافز 
اإلنتاجية، بدل 

مواصالت، الخ( 
 )دينار(

العمل اإلضافي 
الشهري  

 )دينار(

الحسومات 
األدارية 
الشهرية 
 )دينار(

المساهمات 
الشهرية 

األخرى )حوافز 
اإلنتاجية، بدل 

مواصالت، الخ( 
 )دينار(

ي العمل اإلضاف
الشهري  

 )دينار(

الحسومات 
 46األدارية

 الشهرية )دينار(

المساهمات 
الشهرية األخرى 

)حوافز 
اإلنتاجية، بدل 

مواصالت، الخ( 
 )دينار(

العمل 
اإلضافي 
الشهري  

 )دينار(
 

الحسومات 
األدارية 
الشهرية 
 )دينار(

المساهمات 
الشهرية األخرى 

)حوافز 
اإلنتاجية، بدل 

مواصالت، الخ( 
 )دينار(

العمل 
اإلضافي 
الشهري 
  )دينار(

 

 الشهر

                  1 

                  2 

                  3 

                  4 

                  5 

                  6 

                  7 

                  8 

                  9 

                  10 

                  11 

                  12 

 المجموع                  

 ةوالحسومات األخرى  المساهمات و لعمل اإلضافي السنوية ل قيمةال : C06101.2 الفرعي المتغير: 

 

       :التاريخ التوقيع         :تسجيل البياناتالمفوض ب المالي أو اسم المسؤول

 

                                                 
46

 قانون العمالة المعمول به  وتشمل الحسومات المالية في حال أخل  الموظف بالمهام المناطة به أو تغيبه عن العمل  بعد انتهاء أيام األجازة السنوية بما يتوافق مع  
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 54 

 C06101.3المتعلقة بالمتغير الفرعي الميدان المؤقتين أو فنييلعمال  اليومية ل المدفوعاتسج: .2 L.8(a)نموذج 

 السنة    الشهر   

عدد ساعات  تكلفة الساعة القيمة المدفوعة

 العمل في اليوم
 التاريخ نوع العمالة المؤقتة األسم

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    C06101.3 المتعلقة بالمتغير الفرعيالمدفوعة لعمال الميدان المؤقتين  الشهرية مجموع القيمة 

 التوقيع     التاريخ:    :تسجيل المدفوعاتالمفوض ب المالي أو اسم المسؤول
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 55 

 C06101.3المتعلقة بالمتغير الفرعي الميدان المؤقتين أو فنييلعمال  الشهرية والسنوية : ملخص المدفوعات.2 L.8(b)نموذج 

  السنة    

 القيمة المدفوعة الشهر

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

إجمالي التكالبف السنوية للعمالة الميدانية المؤقتة: المتغير الفرعي 

C06101.3 

 

 

 :تسجيل المدفوعاتالمفوض ب المالي أو اسم المسؤول

 التاريخ:

 :التوقيع
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 56                  "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة

 C06101.4المتعلقة بالمتغير الفرعي الهيئة األدارية عضاءالشهرية والسنوية ألمدفوعات ال: سجل .L.8 3 نموذج

 السنة           

 ضواسم ع (1) (2) (3) (4) (5) 

الهيئة 

 األدارية
       المجموع

قيمة  مالحظات

 الدفعة

قيمة  مالحظات

 الدفعة

قيمة  مالحظات

 الدفعة

قيمة  مالحظات

 الدفعة
 الشهر قيمة الدفعة مالحظات

           1 

           2 

           3 

           4 

           5 

           6 

           7 

           8 

           9 

           10 

           11 

           12 

 المجموع           

 C06101.4   الهيئة األدارية: المتغير الفرعيالمدفوعات السنوية ألعضاء  

 :التوقيع       تاريخ:ال     :تسجيل المدفوعاتالمفوض ب المالي أواسم المسؤول 
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 57                  "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة

 والمتغيرات الفرعية التابعة له C06101المتعلقة بالمتغير المؤقتين والعمال لموظفين ل السنويةو الشهرية ألجورا: نموذج إدخال ومعالجة بيانات .L.8 4نموذج 

C06101.1 C06101.247       السنة
    

المسمى الوظيفي )أو  اسم الموظف

 طبيعة العمل(

عدد أشهر 

العمل خالل 

  العام

الراتب  صافي

 الشهري

 بالدينار

الضمان األجتماعي 

 بالدينار الشهري

التأمين الصحي 

 بالدينار الشهري

الراتب  إجمالي

 بالدينار الشهري

الراتب  إجمالي

 بالدينار السنوي

قيمة العمل إجمالي 

خالل العام األضافي 

 بالدينار

 26األخرى السنويةالمساهمات 

)حوافز اإلنتاجية، بدل 

  مواصالت، الخ( بالدينار

الحسومات 

 سنويةال

 ))دينار

الكلفة االجمالية 

للموظف  السنوية

 بالدينار

 الساعةكلفة 

 اإلنتاجية

 48بالدينار

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       المجموع

C06101.3 49 المتغير الفرعي :نن المؤقتيلعمال  الميدا المدفوعة لسنويةا+ إجمالي القيمة 
   

 C06101.4 المتغير الفرعي :: الهيئة األدارية عضاءأل المدفوعة لسنويةا+ إجمالي القيمة 
50    

   C06101: المتغير إجمالي الرواتب السنوية

 

 التوقيع          تاريخ األرسال الى ضابط ارتباط المونيفا          ومعالجة بيانات:إدخال بالمفوض  المالي أو اسم المسؤول

                                                 
47

 " الشهرية لكل موظف والحسومات سجل بيانات العمل اإلضافي الشهري واالشتراكات الشهرية األخرى" L.8.1نموذج  في  القيم من المجموع السنوي الذي تم احتسابه  تؤخذ  هذه 
48

    ساعات( كما هو معمول به في نظام الجمعيات 7يوم في الشهر( و عدد ساعات العمل باليوم )26تحسب عن طريق قسمة الكلفة االجمالية السنوية لكل موظف على عدد أيام العمل الفعلية )االنتاجية( بالسنة )بمعدل   
49

 C06101.3: المدفوعة لعمال الميدان المؤقتين القيمة السنويةا خر سطر الذي يمثل مجموع ( L.8.2(b)ة من نموذج تؤخذ  هذه القيم 
50

 C06101.4:الهيئة األدارية عضاءالمدفوعة أل القيمة السنويةا خر سطر الذي يمثل مجموع ( L.8.3ة من نموذج تؤخذ  هذه القيم 
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 58                  "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة

  C06051.1 بالمتغير الفرعي المتعلقة   جمعية مستخدمي المياهل األخرىالمصاريف  : سجل.5 L.8(a)نموذج

                     

   السنة    الشهر  

 الطاقة والمرافق العامة المكاتب والمخازن وورش العمل وغيرها من المباني

والسيارات والدراجات المعدات )
 لشاحناتوالجرارت وا النارية

 ، الخ( تقليب األرضمعدات و

المواد 
 والمشتريات

 نوع المصاريف

تدفئ
 ة

أثا
 ث

دعاية 
وإعال

 ن

شاملة الضرائب  ( قيمة الفواتير
 )الحكومية

ات األصالح
 الطارئة

 صيانة)
 المكاتب(

الضيا التنظيف

 فة
لوازم 
 قرطاسية

األيجار 
إن )

 (وجد

األصالح 

/ 
 صيانةال

الضرائب 
 الحكومية

ريات تمش
مياه 
 بالجملة

الكهرباء 
والبنزين 
لمحطات 

 الضخ

الضرائب 
 الحكومية

 وقودلا
والزيت 
 للمركبات

األصالح 
وقطع 
 الغيار

د امشتريات المو
الالزمة ألعمال 

ة الوقائية نالصيا
 والتصحيحية

رقم  الوصف
 الفاتورة

 الرقم التاريخ

تصاالالا
 ت

كهرباال
 ء

 مياهال

        
 

                                 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 المجموع الشهري                                      

 

  التوقيع      :بتسجيل المصاريفاسم المسؤول المالي أو المفوض 
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 59                  "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة

  C06051.1 بالمتغير الفرعي المتعلقة  )إلجمالي السنوي لحساب )لجمعية مستخدمي المياه األخرىلمصاريف ا نموذج إدخال ومعالجة بيانات ا L.8.5(b)نموذج

 

 الطاقة والمرافق العامة المكاتب والمخازن وورش العمل وغيرها من المباني

 والسيارات والدراجات الناريةالمعدات )

،  تقليب األرضمعدات و لشاحناتوالجرارت وا

 الخ(

 المواد والمشتريات
  

دعاية  أثاث تدفئة عومجالم
 وإعالن

شاملة الضرائب  ( قيمة الفواتير
 )الحكومية

ات األصالح
 صيانة) الطارئة

 المكاتب(

الضيا التنظيف

 فة
لوازم 
 قرطاسية

األيجار 
إن )

 (وجد

 /األصالح 
 صيانةال

الضرائب 
 الحكومية

ريات تمش
 مياه بالجملة

الكهرباء 
والبنزين 
لمحطات 

 الضخ

الضرائب 
 الحكومية

والزيت  وقودلا
 للمركبات

األصالح 
 وقطع الغيار

د الالزمة امشتريات المو
ة الوقائية نالصيا ألعمال

 والتصحيحية

 الشهر

 مياهال كهرباءال تصاالتالا 

 
        

 
                          

1 

 
                                  

2 
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4 
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                                  C06051.1 لمصاريف األخرىل :اإلجمالي السنوي  

 

 التوقيع          تاريخال          :بتسجيل المصاريفاسم المسؤول المالي أو المفوض 
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 C06051.2بالمتغير الفرعي الك السنوية المتعلقة توتكاليف اإله  جمعية مستخدمي المياهلصول األ: سجل L.8.6 نموذج

 السنة         

 نوع الموجودات البند رابالدين سعر الشراء سنة الشراء (%) الك السنويةتنسبة األه  رانيدبال السنوية االهتالكقيمة 

 السيارات     

     

     

     

     

     

     

 األبنية     

     

     

     

     

     

     

     

 األثاث واألجهزة     

     

     

     

     

     

     

 C06051.2 جمعية مستخدمي المياهلموجودات  السنوية االهتالكقيمة إجمالي  

  التوقيع          :تاريخ ال          :األصولبتسجيل اسم المسؤول المالي أو المفوض 
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 C06051.4بالمتغير الفرعي المتعلقة  ضوالقردفعات : سجل L.8.7 نموذج

 السنة      

ربالدينا السنوية القيمة األشهر عدد  ربالدينا الشهرية الدفعة   رقم القرض اسم البنك وصف موجز عن القرض 

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

  
    

 
  

       

 
  

       

 
  

       

 
  

       

جمعية مستخدمي المياه في لقروضل ةالسنوي القيمة جماليإ    (C06051.4) 

 

 :التوقيع       : :تاريخال          :دفعات القروض بتسجيلسم المسؤول المالي أو المفوض ا

 

 

  



 

 

Sustainable Water Integrated Management (SWIM) - Support Mechanism 

Project funded by the European Union 

 

المرتبطة بجمع وإدخال المعلومات الخاصة بنظام المونيفا على المستوى المحلي )مثال من جمعيات إجراءات العمل 
" المونيفا نظام" لتطبيق توجيهية توصياتمن وثيقة " 8الملحق   األردن(. –مستخدمي المياه في مديرية الشونة الجنوبية 

               "(وتونس األردن) دولتي في الريادي التطبيق على بناء   الري إدارة صالحيات ونقل التشاركية الري إدارة وتقييم لرصد

   62 

  C06051 متغيرالمتعلقة بال جمعية مستخدمي المياهلبيانات ملخص التكاليف اإلجمالية السنوية ل ومعالجة ادخإنموذج  :L.8.8 نموذج

   السنة

أو المتغير  متغيرالرمز 

الفرعي )حسب 

 المقتضى(

 ))العملة اجمالي التكلفة السنوية الوصف  نوع التكلفة

C06101 الموظفين C06101.1  : تب وارللالمجموع السنوي

 والمزايا اإلضافية للموظفين

 

C06101.2  :تكلفة ل المجموع السنوي

المساهمات السنوية و العمل األضافي

)حوافز اإلنتاجية، بدل  لكل موظف األخرى

 الخ( مصاريف التدريب والسفرمواصالت،

  والحسومات األدارية السنوية

 

 C06101.3 المجموع السنوي لكلفة : 

 المؤقتةالعمالة الميدانية 

 C06101.4  : المدفوعات السنوية ألعضاء

 الهيئة األدارية

C06051.1 المواد التي تم شراؤها للصيانة الوقائية  واالمدادات المواد

والتصحيحية )الخشب واالسمنت والرمل 

 )وقطع الغيار، الخ

 

, السيارات) المعدات

 النارية الدراجات

 والشاحنات والجرارات

 األرض، تقليب ومعدات

 )ذلك إلى وما

  االصالح وقطع الغيار 

  الوقود، الزيت للعربات

   ضرائب حكومية

  لمحطات الضخ الوقودالكهرباء /  العامة والمرافق الطاقة

  مشتريات مياه بالجملة  

  الضرائب الحكومية 

المكاتب والمخازن وورش 

 العمل وغيرها من المباني
 

  صيانةال /األصالح 

  األيجار )إن وجد(

  لوازم قرطاسية

  الضيافة

  التنظيف

  األصالحات الطارئة )صيانة المكاتب

  فاتورة المياه

  فاتورة الكهربا

  فاتورة الهاتف واالتصاالت

  دعاية وإعالن

  أثاث

  تدفئة

C06051.2 وجدت إن الك،تهاال تكاليف أخرى تكاليف  

C06051.3 قروضال دفعات  

C06051  للجمعية خالل العام الماضيالكلية الكلفة الفعلية  

 

  : ملخص التكاليف اإلجمالية السنوية سم المسؤول المالي أو المفوض بإدخال ومعالجة بياناتا

 :التوقيع  : تاريخ األرسال الى ضابط ارتباط المونيفا
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 D04041، وC03071 ،C03081 ،C03102 ،C03103 ،C03104بالمتغيرات تعلقة مدخال معلومات المزرعة النموذج إاستبيان و L.10نموذج 

        الحوض  رقم  التاريخ  الجمعيةاسم 

رقم  رقم/اسم الخط

الوحدة 

 الزراعية

نوع ا

حصولمل
51 

المحصول مساحة 

)دونم(المكشوفة 
 

52 

عدد البيوت 

 المحمية

للمحصول
40 

نظام الري
حصولمالنوع ا 53

39
المحصول مساحة   

)دونم(المكشوفة 
40 

عدد البيوت 

 المحمية

للمحصول
40 

نظام الري
41

نوع ا 

حصولمال
39

  

المحصول مساحة 

)دونم(المكشوفة 
40

 

عدد البيوت 

 المحمية

للمحصول
40

 

نظام الري
41

نوع ا 

حصولمال
39

  

المحصول مساحة 

المكشوفة 

)دونم(
40

 

عدد البيوت 

 المحمية

للمحصول
40

 

نظام الري
41

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 :التوقيع      ضابط ارتباط المونيفاتاريخ األرسال الى    :   الذي قام بالمسح الموظفاسم 

 

 التوقيع    األقليمي )في المديرية(ضابط ارتباط المونيفا تاريخ األرسال الى        ضابط ارتباط المونيفااسم 

  

                                                 
51

 تجمع المعلومات شهريا 
52

 لجميع المناطق في أخدود وادي األردن إن وجدتنوفمبر/تشرين الثاني في تجمع المعلومات  
53

 وادي األردن )بما في ذلك األغوار الجنوبية(  باإلضافة إلى شهرمارس/ ا ذار في األغوار الجنوبيةتجمع المعلومات في شهريوليو/ تموز و نوفمبر/تشرين الثاني في أخدود  
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موذج إدخال ومعالجة البيانات الخاصة لحساب  إجمالي إنتاج أهم خمسة محاصيل وقيمة انتاجيتها والمرتيطة :  :.L.11نموذج

 اوالمتغيرات الفرعية التابعة لهم D04022و  D04021بالمتغيرين 

يرجى إدخال  أهم 

خمسة محاصيل 

من حيث المساحة 

 للعام قيد 

 النظر

االنتاجية  المساحة )دونم(

 )كغم/دونم(

إجمالي إنتاج 

 المحاصيل )طن(

السعر على باب 

المزرعة 

 )دينار/كغم(

قيمة االنتاج 

 )دينار(

      

      

      

      

      

إنتاج المحاصيل السنوية   إجمالي : D04021المتغير 

المروية ضمن المساحة القابلة للري التي تخدمها جمعية 

 )طن( مستخدمي المياه

  

إجمالي قيمة إنتاج المحاصيل السنوية المروية ضمن المساحة القابلة للري التي :  D04022المتغير 

 (بالدينار)تخدمها جمعية مستخدمي المياه 

 

 

 التوقيع   تاريخ معالجة البيانات   اسم ضابط ارتباط المونيفا


