
 

 

 
 

 

 
 

المرافق العامة والبنیة التحتیة   الجزء األول: التقییم التطبیقي لآلالت والمعدات

 وخدمات المصانع 

 
٤۰۳ 



 

 

 الھدف

للمقیمین المعتمدین. وتھدف تعد ھذه المذكرة مرجع للدورات التدریبیة في تقییم المصانع واآلالت والمعدات التابعة للھیئة السعودیة  
 ھذه المذكرة لتقدیم معلومات حول التقییم التطبیقي لآلالت والمعدات للمرافق العامة والبنیة التحتیة وخدمات المصانع

 
 

 إخالء المسؤولیة

تقییم حقوق نشر كل ھذا المنھج أو جمیع الحقوق المتعلقة بھذا المنھج محفوظة للھیئة السعودیة للمقیمین المعتمدین (تقییم)، حیث تملك  
جزء منھ، وال یجوز إعادة إنتاج أو توزیع أو نقل جزء من ھذا المنھج أو كلھ بأي شكل أو وسیلة، بما في ذلك التصویر أو النسخ أو  

مكتوب مسبق من  التسجیل بواسطة الصوت أو الفیدیو أو النشر على االنترنت وغیرھا من األسالیب اإللكترونیة دون الحصول على إذن  
تقییم، إال في حالة االقتباسات المختصرة الواردة في مراجعات النقاد وغیرھا من االستخدامات غیر التجاریة المسموح بھا بموجب نظام  
حمایة حقوق المؤلف وقوانین حقوق النشر، وتحتفظ الھیئة بحقھا في مقاضاة أي شخص ینتھك ھذه الحقوق. وال تتحمل الھیئة مسؤولیة 

ي أضرار أو خسائر ألي شخص یتخذ أو یمتنع عن القیام بأي إجراء استناداً على ھذا المنھج، وال تتحمل تقییم مسؤولیة دقة المعلومات  أ
الواردة في المنھج عند االقتباس منھ أو إعادة ترجمتھ ونشره، وإلى الحد الذي تسمح بھ األنظمة والقوانین فإن تقییم تخلي مسؤولیتھا  

من كافة الخسائر أو األضرار المباشرة وغیر المباشرة المترتبة على األشخاص أو الجھات والمتعلقة بتفسیر ھذا المنھج أو  والتزامھا  
 تطبیقھ.

 

 للمزید من المعلومات، الرجاء التواصل 

 اكادیمیة تقییم 
الھیئة السعودیة للمقیّمین المعتمدین (تقییم)، الدور الثالث، مبنى 

 اآلماني 
 ، الریاض  ۱۳۳۲۱حي الصحافة 

 المملكة العربیة السعودیة 
www.taqeem.gov.sa



 

 

 ٤۰۳منھج 
 باني المرافق العامة والبنیة التحتیة وخدمات الم -التطبیقي لآلالت والمعدات  الثاني التقییمالمستوى 

 

 الھدف 

 في نھایة ھذا المنھج سیتمكن المتدربون منم فھم خدمات المصانع الشائعة والموجودة داخل العدید، باإلضافة الى المرافق الشائعة والبنى
یم لآلالت  التحتیة التي بدورھا تساھم في تقدیم ھذه الخدمات الى المرافق الصناعیة والمجتمع بشكل عام، باإلضافة الى كتابة تقاریر التقی

 البسیطة والمصانع المعقدة. 

 

 المحتویات
 

 المرافق والبنى التحتیة  •

 خدمات المصانع  •

 فھم عملیات التصنیع •

o مقدمة 

o تقنیات مصانع المعالجة 

o تخطیط سیر العمل 

o  محطة فرعیة -تحلیل مصانع المعالجة:دراسة حالة 

 تقریر تقییم اآلالت والمعدات •

 والمركباتالمھمة: تقییم الورش  •

 

 المنھجیة 

 
 محاضرة  •

 مناقشة •

 أسئلة وأجوبة •

 

 المدة 

 

 أیام ٥ •



 

 

 جدول البرنامج 
 

 : ۲متوسط   البرنامج التدریبي 
المرافق الشائعة، والبنى التحتیة وخدمات  -التقییم التطبیقي لآلالت والمعدات

 المصانع

 أیام  ٥  المدة 

 
 

 

التاریخ / 
 الوقت 

 

 الیوم األول 

 
 الیوم الثاني 

 
 الیوم الثالث 

 
 الیوم الرابع 

 
 الیوم الخامس 

 

۰۸۳۰ – ۱۰۳۰ 

 الجلسة األولى 

المرافق والبنى 
التحتیة وخدمات  

 المصانع 

 الجلسة الثانیة 

التقنیة وتخطیط سیر 
 العمل

 الجلسة الخامسة
مقدمة عن تقییم 
 الورش والمركبات

 الجلسة السابعة

تحضیر المشروع 
 والعرض 

 

۱۰۳۰ – ۱۱۰۰      

تكملة الجلسة  ۱۲۰۰ – ۱۱۰۰
 األولى

 الجلسة الثالثة 

تحلیل مصانع 
المعالجة دراسة  

المحطات  -حالة 
 الفرعیة 

 

 الجلسة السادسة 

 معاینة الموقع 

تكملة الجلسة 
 السابعة

 االختبار

)۱۱٫۰۰ – 
۱٤٫۰۰( 

 ثالث ساعات 

۱۲۰۰ – ۱۳۰۰ 

۱۳۰۰ – ۱۳۳۰      

 

۱۳۳۰ – ۱٥۳۰ 

الجلسة تكملة 
 االولى

 الجلسة الرابعة

 كتابة التقریر

 

تكملة الجلسة 
 السادسة 

تكملة الجلسة 
 السابعة

 



 

 
 

  

 
  

 

التقییم التطبیقي لآلالت 
 والمعدات

المرافق الشائعة والبنى التحتیة  
 وخدمات المصانع



 

 

 

 قائمة المحتویات

 ۸ ............................................................................................................... ةالمرافق والبنى التحتی       

 ۱ المرافق والبنى التحتیة  1.0

 ۱ البنیة التحتیة للكھرباء 2.0

 ۱٥ البنیة التحتیة للمیاه 3.0

 ۱۹ البنیة التحتیة لمیاه الصرف الصحي 4.0

 ۲۰ البنیة التحتیة للغاز  5.0

 ۲۳ ........................................................................................................... خدمات المصانع               

 ۲٤ خدمات المصانع  1.0

 ۷۳ لآلالت والمعداتاألنظمة المحوسبة  2.0

 ۸۲ الرموز الملونة للمرافق الموجودة تحت األرض  3.0

 ۸۳ :۱الملحق  4.0

 ۱۰۸ ............................................................................................ التقنیة وتخطیط تدفق العملیات             

 ۱۰۹ مقدمة في التصنیع 1.0

 ۱۱۰ فق المصنع والتخطیطتقدیر تد 2.0

 ۱۱٤ إنشاء جداول األصول لعكس مخططات المصنع المختلفة 3.0

 ۱۱٦ ................................................................................................................. تحلیل مصانع المعالجة

 ۱۱۷ التعریف 1.0

 ۱۱۷ عناصر المحطات الفرعیة 2.0

 ۱۱۷ أنواع المحطات الفرعیة 3.0

 ۱۱۹ ونات المحطات الفرعیةمك 4.0

 ۱۲۸ دراسات حالة لعملیات تقییم معدات المحطات  5.0

 ۱۳۹ ............................................................................................................................ كتابة التقریر 

 ۱٥٥ التقاریرأساسیات إعداد   1.0

 ۱٥۷ صیغة ومحتوى تقاریر التقییم 2.0

 ۱٦۲ األخطاء الشائعة في تقریر التقییم 3.0

 ۱٦۳ نموذج لتقاریر التقییم  4.0



 

 

 ۱٦٤................................................................................................................المالحق

 

 
 

 
 خدمات المصانع

 
 المالحق 

 الملحق (أ): نموذج لخطاب تعاقد تقییم رافعة متنقلة 

 الملحق (ب): نموذج تقریر تقییم رافعة متنقلة

 الملحق (ج): نموذج خطاب تعاقد لتقییم محطة فرعیة

 نموذج تقریر تقییم محطة فرعیة  الملحق (د): 

 

 

 



  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرافق والبنى التحتیة        



  

۱ 
 

 المرافق والبىف التحت�ة  ١٫٠
في ھذا المنھج، تشمل المرافق والبنى التحتیة على أصول مادیة تقدم للمصنع وللمجتمع الكھرباء والغاز والماء  

 وخدمات الصرف الصحي.  

بشكل عام، یمكن أن تشمل البنى التحتیة على الطرق وسكك الحدید وشبكات االتصاالت وغیرھا. وغالبًا تكون 
افق وتتولى صیانتھا، وقد تكون ملكیتھا عامة أو خاصة. ویمكن أن ھذه األصول مملوكة لشركات مختصة بالمر

 تشمل البنى التحتیة أیًضا على شبكات األصول التي تستخدم في الخدمات الصحیة والتعلمیة.

 البن�ة التحت�ة لل�ه��اء  ٢٫٠
 نظرة عامة   ۲٫۱

وغیر الفرعیة والتي  تشمل أنظمة إمداد الكھرباء محطات تولید التي تنتج الكھرباء وأنظمة النقل الفرعیة  
التوزیع والتي  العالي من مرافق تولید الكھرباء الى نقاط إمداد رئیسیة،وأنظمة  تنقل الجھد الكھربائي 

 توزع الجھد الكھربائي العالي والمتوسط الى المستھلكین سواء كانوا أفراد أو مصانع

 
 : اإلمداد الكھربائي ۱الشكل

 وتوزیعھ، یصنف الجھد الكھربائي كالتالي: في سیاق تولید الكھرباء ونقلھ 

 كیلوفولت ۸۰۰أكثر من  -جھد فوق العالي  •

 كیلوفولت ۷٤٥كیلوفولت الى  ۳٤٥یتراوح بین   -الجھد العالي جًدا  •

 كیلوفولت  ۲۷٥كیلوفولت الى  ۱۰۰یتراوح بین  -الجھد العالي  •

 كیلوفولت ٦۹كیلوفولت الى   ۲٫٤یتراوح بین  -جھد متوسط  •

  كیلوفولت ۲٫٤أقل من   - جھد منخفض  •
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 : جھد عالي جًدا، جھد عالي، جھد متوسط۲صورة 

 تولید الكھرباء ۲٫۲

یمكن تصنیف محطات تولید الكھرباء بطرق مختلفة. في ھذا المنھج، یركز التصنیف على الطریقة التي یتم  
 بھا تولید الطاقة الكھربائیة. 

اط/میغاواط أو كیلو فولت أمبیر/میغا فولت أمبیر حسب  غالبًا تقاس قدرة أغلب المولدات إما بالكیلو  مالحظة:
 حجم الوحدة. 

 محطات الطاقة الحراریة   ۲٫۲٫۱

محطات الطاقة الحراریة ھي محطات تتحول فیھا الطاقة الحراریة الى طاقة كھربائیة. في عدید  
وتعد   التوربینات،من محطات الطاقة الحراریة، تُسخن المیاه وتتحول الى بخار وبدوره یحرك  

م  یت  البخاري،ھذه التوربینات المحرك األساسي لمولد الكھرباء. وبعد مرور البخار عبر التوربین  
وتعرف ھذه      تمریره إلى مكثف حیث یتكثف البخار ویتم إعادتھ إلى نظام إمدادات المیاه للغالیة.

 العملیة بدورة رانكن. 

یمكن تشغیل محطات الطاقة الحراریة التي تعتمد في عملھا على دورة رانكن بالوقود أو الغاز 
 أو بالطاقة الشمسیة أو الوقود الحیوي   أو الفحم أو االنشطار النووي أو النفایات الصلبة أو المنزلیة

 وتشمل محطات الطاقة الحراریة على مایلي:  

   التوربین البخاري /غاز طبیعي/ وقود/فحم •

 دورة التوربین الغازي المفتوحة   •

 دورة التوربین الغازي المركبة   •

 الحرارة األرضیة  توربین  •
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 الطبیعي والوقود والفحم محطات تولید الطاقة التي تعمل بالغاز  ۳صورة

تستخدم محطات الطاقة التي تعتمد على دورة التوربین الغازي المفتوحة أو المركبة توربینات  
غازیة شبیھھ بتلك المستخدمة في الطائرات. وفي محطات دورة التوربین الغازي المفتوحة یُضغط  

حرك التوربین الغازي  الغاز ثم یُحرق في غرفة االحتراق وتنبعث غازات ساخنة، بعد ذلك یت
 والذي یعد المحرك األساسي لتشغیل المولد. ویتخلص من الحرارة المھدرة في الجو  

 
 )CCGTدورة التوربین الغازي المركبة (   ٤صورة

 

في محطات دورة التوربین الغازي المركبة، وباإلضافة الى المكونات التي شرحناھا سابقًا یتم  
االحتفاظ بالحرارة المھدرة من التوربین الغازي وتحول الى غالیة استرداد الحرارة النتاج البخار 
المولدات  لتشغیل  االساسي  المحرك  یعد  والذي  البخاري  التوربین  لتشغیل  سیستخدم  والذي 

 اإلضافیة. 
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 )CCGTمحطة دورة التوربین الغازي المركبة ( ٥صورة :

مصادر الوقود األساسیة في محطات دورة التوربین الغازي المفتوحة والمركبة ھي الغاز الطبیعي 
 A1والدیزل ووقود الطائرات النفاثة  

تولیده وتخزینھ وتعد محطات التولید بالحرارة الجوفیة، والتي تستخدم البخار الطبیعي الذي یتم  
 في جوف األرض، نوع من أنواع محطات الطاقة الحراریة. 

 
 محطة تولید بالحرارة الجوفیة ٦صورة 
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 محطات طاقة شمسیة كھروضوئیة ۲٫۲٫۲

تستمد محطات الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة الطاقة من ضوء الشمس،حیث تؤخذ بواسطة الخالیا  
كھروضوئیة مصنوعة من مادة السیلیكا، والتي تطلق الكھروضوئیة أو األلواح الشمسیة. الخالیا ال

 االكترونات عند تعرضھا ألشعة الشمس.

 
 محطات طاقة شمسیة كھروضوئیة ۷صورة 

 محطات تولید كھرومائیة ۲٫۲٫۳

طاقة   إلى  المتساقطة  للمیاه  الحركیة  الطاقة  فیھا  تتحول  محطة  ھي  الكھرومائیة  الطاقة  محطة 
المیاه (مجرى األنھار)    ل)، وتحویالسدود المحطات على أماكن لجمع المیاه (كھربائیة. وتشمل ھذه  

 وأنظمة تخزین الضخي

یتم جمع میاه النھر وتخزینھ باستخدام اآلبار النشاء خزان على   التقلیدي،في نظام جمع المیاه  
محرك مستوى واحد،ومن ثم فتحھ بدرجھ محدده لتنزل المیاه على التوربین المائي والذي یعد ال

 األساسي لتشغیل مولد لكھرباء. 

 
 : نظام جمع المیاه۸صورة 

في نظام تحویل المیاه،یتم تحویل میاه النھر وتوجیھھا من خالل قنوات أو فتحات تصریف المیاه 
 الى التوربینات المائیة والتي تعد األساسي لتشغیل مولد لكھرباء. 
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 : محطة تحویل مائیة ۹صورة 

ھي أنظمة مشابھھ ألنظمة جمع المیاه، ولكن في أنظمة التخزین الضخي أنظمة التخزین الضخي  
یتم جمع المیاه عندما تمر عبر التوبین/التوربینات في خزان منظم منخفض لیتم ضخھا مره اخرى  
في خزان مرتفع في األوقات التي تستھلك فیھا الطاقة بشكل منخفض (عادةً في فترة المساء)،  

 وقات التي یكون فیھا استھالك الطاقة عالي(غالبًا في فترة النھار) لتستخدم مرة اخرى في األ

 
 أنظمة التخزین الضخي المائیة  ۱۰صورة 

ھناك نوعان أساسیان من التوربینات المائیة وھي التوربین الدفعي والتوربین التفاعلي ویعتمد 
سوب"، وتدفق المیاه وحجمھا  اختیار التوربین المائي على ارتفاع المیاه الراكده، ویشار الیھا "بالمن

 في الموقع. ومن العوامل التي تؤخذ باالعتبار عمق التوربین وكفاءتھ وتكلفتھ. 

i. التوربین الدفعي 
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تستخدم التوربینات الدفعیة بشكل عام سرعة الماء لتحریك المصب وتفریغھ إلى الضغط 
 الجوي 

 
 محرك الدفعي (عجلة بیلتون)  ۱۱صورة 

تناسب التوربینات الدافعة بشكل عام االستخدامات ذات المنسوب المرتفع والتدفق المنخفض.  
 وتشمل األنواع الفرعیة للتوربینات الدافعة مایلي:

 عجلة بیلتونتوربین  •

 التدفق المتعارض توربین  •

ii. التوربینات الرد فعلیة 

كة. وتستخدم التوربینات  تطور التوربینات التفاعلیة الطاقة من خالل الضغط والمیاه المتحر
التي   المیاه فیھا منخفض والتدفق عالي، وتشمل على    یكون منسوب التفاعلیة في المواقع 

 األنواع التالیة: 

 مروحةتوربین ال •

 البصیلةتوربین  •

 بي أنبوتوربین  •

 توربینة كابالن  •

 توربینة فرنسیس    •

 توربینة حركیة  •
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 : توربین تفاعلي ( كابالن عمودي)۱۲صورة 

 محطة تولید الطاقة بالریاح  ۲٫۲٫٤

تُستخدم الریاح في محطات تولید الطاقة بالریاح، أو ماتعرف بمزارع الریاح، لتحریك توربینات  
 الریاح والتي تعد المحرك األساسي لتحریك المولد. 

 
 مزرعة الریاح  ۱۳صورة 

 أنواع اخرى من محطات تولید الطاقة ۲٫۲٫٥

االحتراق الداخلي كمحرك رئیسي لتشغیل المولد. ویمكن استخدام تستخدم المولدات التقلیدیة محرك  
 الدیزل أو البترول أو الغاز كوقود لمحرك االحتراق الداخلي.
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 : مجموعة مولدات الدیزل ۱٤صورة 

ھناك محطات تولید الطاقة أقل شیوًعا ومنھا محطات تولید الطاقة من األمواج والمد والجزر  
ین. كما أصبحت أنظمة تخزین الطاقة أكثر انتشاًرا كجزء من نظام  والكتلة الحیویة والھیدروج

 إمداد الكھرباء الشامل.

 

 أنظمة نقل الكھرباء وأنظمة النقل الفرعیة ۲٫۳

 تتمثل شبكات أنظمة نقل الكھرباء وأنظمة النقل الفرعیة العالقة بین انتاج الطاقة واستخدامھ

فوق العالي والجھد العالي جًدا والجھد العالي أما أنظمة   بشكل عام، تحمل شبكات النقل الكھرباء ذات الجھد 
النقل الفرعي فتحمل الكھرباء ذات الجھد المتوسط لمسافات طویلة من محطة انتاج الطاقة الى المستخدمین  

 : فئتین وینقسم النقل الى 

i. خطوط النقل المعلقة 

ھو نظام یستخدم في نقل وتوزیع الطاقة الكھربائیة لنقل الطاقة الكھربائیة عبر مسافات طویلة. وتتكون 
 .أو أعمدةمن موصل واحد أو أكثر وتكون معلقة بأبراج  

ii. خطوط النقل األرضیة 

وتعتبر اغلى من غیرھا، ألن تكلفة دفن الكابالت اغلى بكثیر من خطوط نقل الطاقة المعلقة وتكالیف  
ورة الحیاة لخطوط النقل األرضیة أغلى بضعفین أو أربعة أضعاف من تكالیف خطوط نقل الطاقة  د 

 المعلقة.
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 خطوط النقل المعلقة  ۲٫۳٫۱

یستخدم الجھد فوق العالي والجھد العالي جًدا والجھد العالي في نقل الطاقة الكھربائیة وذلك لخفض 
األسالك. مقاومة  في  المھدرة  االضاءة    الطاقة  في  بسھولة  الجھد  ھذا  استخدام  یمكن  ال  ولكن 

یجب خفض جھد مستوى النقل لیتوافق مع معدات المستخدم النھائي. وتستخدم    ا والمحركات، لذ 
 المحوالت لتغییر مستوى الجھد الكھربائي في التیار المتردد في دوائر النقل.

 أبراج خطوط النقل المعلقة ذات جھد عالي  ۱٥صورة 

 اصر خطوط النقل ومن عن

 محوالت رافعة للجھد وخافضة للجھد •

 تدعم الموصالت الكھربائیة میكانیكیًا وتعزلھا عن األرض. -عوازل الخط  •

 ومن ممیزات نقل الجھد فوق العالي والجھد العالي جدا والجھد العالي مایلي: 

 تقلیل حجم مواد الموصالت  •

 نقل الطاقة الكھربائیة بخط ثالثي الطور  •

 زیادة كفاءة نقل الكھرباء  •

 خفض نسبة ھبوط الجھد في الخط •

 خطوط النقل األرضیة ۲٫۳٫۲

خطوط النقل األرضیة ھي أحد الطرق المستخدمة في نقل الطاقة الكھربائیة وتوزیعھا باإلضافة  
 الى خطوط النقل العلویة 

 ویمكن أن تكون الكوابل األرضیة ذات الجھد الكھربائي العالي: 

 األرض.مدفونة مباشرة تحت  •

 تكون داخل المسار الموجود تحت األرض.  •

 تكون داخل فتحات التھویة (البالستیكیة) الموجودة تحت األرض. •

یعد ھذا النظام أكثر أمانًا من خطوط النقل العلویة حیث یندر احتمال حصول مالمسة مع الناس 
 ل األقطاب الكھربائیة. أو الحیوانات أو األجسام المعدنیة الصغیرة للموصالت الكھربائیة التي تحم
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 ومن ممیزاتھ: 

 المظھر العام أفضل •

 أقل عرضة للضرر بسبب العواصف أو البرق.  •

 تكلفة صیانة منخفضة. •

 احتمالیة أقل لحصول األعطال وانقطاع الجھد الكھربائي. •

 
 الكوابل األرضیة ذات الجھد العالي ۱٦صورة 

 خطوط توزیع الكھرباء ۲٫٤

لتوزیع الكھرباء من نظام النقل الى المستھلك وتعمل في الطرف السفلي خطوط التوزیع ھي خط أو نظام  
 في نطاق الجھد المتوسط الى المنخفض. 

 وتصنف أنظمة التوزیع بناًء على الجھد الكھربائي: 

 كیلوفولت ۳٫۳كیلوفولت أو  ٦٫٦كلوفولت،  ۱۱أنظمة توزیع أساسیة (جھد متوسط): عادةً  . أ 

 فولت  ۲٤۰أو   ٤۱٥منخفض): عادةً أنظمة توزیع ثانویة ( جھد  . ب 

 وتتكون أنظمة التوزیع بشكل عام من: 

 المغذیات •

 الموزعات  •
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 مكونات النظام الكھربائي  ۲٫٥
 المحول  .أ 

الكھربائیة في أحد  الطاقة  یغیر  للطاقة ولكنھ  یعتبر جھازا محوال  المحول ھو جھاز ساكن، وال 
بواسطة المجال المغناطیسي ولكن مستویات الجھد الكھربائي إلى طاقة كھربائیة في مستوى آخر  

مع زیادة أو نقصان نسبي في تصنیف التیار ومن دون تغییر في التردد. كما یمكن أن یرفع الجھد 
 الكھربائي أو یخفضھ. 

i. محول الرفع 

 محول الرفع ھو محول یكون فیھ الجھد الثانوي أكبر من الجھد األساسي. •

الدورات في الملف الثانوي أكبر من الملف األساسي،  في ھذا النوع من المحوالت یكون عدد   •
ومن خالل الّملف الثانوي یتم إنتاج جھد كھربائي أكبر من الذي یتم إنتاجھ من خالل الملّف 

 األساسي.

 
 : محول الرفع۱۷صورة 

ii. محول الخفض 

 ھو محول یكون فیھ الجھد الثانوي أقل من الجھد األساسي. •

األساسي،  ن عدد الدورات في الملّف الثانوي أقل من الملّف في ھذا النوع من المحوالت یكو •
ینتج جھد أقل  خالل الملّف الثانوي لینتج جھد كھربائي أقل من الذي یتم إنتاجھ من    اوھذ

 خالل الملّف األساسي.
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 : محول الخفض۱۸صورة 

 المحطات الكھربائیة الفرعیة .ب 

تُستخدم المحوالت في المحطات الكھربائیة الفرعیة لتحویل الجھد من عالي الى منخفض أو العكس.  
وتشمل بشكل عام على معدات تحویل وحمایة وتحكم ومحوالت. عادةً ال توجد في محطات الكھرباء  

 الفرعیة مولدات، على الرغم من وجود محطات كھرباء فرعیة بجانب محطات تولید الطاقة.

i. تدفق الطاقة الكھربائیة ما بین محطة التولید والمستھلك عبر محطات فرعیة في مستویات مختلفة  قد ت
 للجھد الكھربائي.

ii.  تستخدم قواطع الدوائر الكھربائیة في المحطات الفرعیة الكبیرة لمعالجة وجود دائرة كھربائیة قصیرة
 أو حدوث أي زیادة في حمل التیارات في الشبكة. 

iii. جھزة مثل المكثفات ومنظمات الجھد الكھربائي في المحطات الفرعیة.قد توجد بعض األ 

iv.   قد توجد المحطات الفرعیة على األسطح في أماكن محاطة بسیاج أو تحت األرض أو في المباني ذات
 األغراض الخاصة.

v.  قد تسبب القضبان األرضیة في المحطات الفرعیة إلى انتفاخ أو ارتفاع محتمل لألرض. وقد تجعل
رات المتدفقة في سطح األرض األجسام المعدنیة أن یكون لھا جھد كھربائي مختلف كثیًرا عن  التیا

 الموجود في األرض تحت أقدام الناس، وھذا یزید من خطر حدوث الصواعق الكھربائیة.
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 : المحطات الكھربائیة الفرعیة۱۹صورة 

vi.   ارتفاع محتمل لألرض. وقد تجعل قد تسبب القضبان األرضیة في المحطات الفرعیة إلى انتفاخ أو
التیارات المتدفقة في سطح األرض األجسام المعدنیة أن یكون لھا جھد كھربائي مختلف كثیًرا عن  

 الموجود في األرض تحت أقدام الناس، وھذا یزید من خطر حدوث الصواعق الكھربائیة.

 المفاتیح الكھربائیة .ج 

الف مفاتیح  من  مجموعة  ھي  الكھربائیة  الدوائر المفاتیح  وقواطع  والصمامات  الكھربائیة  صل 
 الكھربائیة المستخدمة للتحكم في المعدات الكھربائیة وحمایتھا وعزلھا.  

 
 الكھربائیة   المفاتیح: ۲۰صورة 

تستخدم المفاتیح الكھربائیة لفصل الطاقة عن المعدات للسماح بإنجاز العمل وإزالة التشققات. ویعد 
 المعدات مھًما نظًرا الرتباطھ مباشرة بفعالیة إمدادات الكھرباء. ھذا النوع من 

وعادة ما توجد المفاتیح الكھربائیة في المحطات الفرعیة في كال جانبي الجھد العالي والمنخفض 
لمحوالت الطاقة الكبیرة. وقد توجد المفاتیح الكھربائیة في الجانب ذو الجھد المنخفض للمحوالت  

د قواطع الدوائر الكھربائیة ذات جھد كھربائي متوسط لدوائر التوزیع ومزودة في مبنى ما مع وجو
 بمعدات قیاس وتحكم وحمایة. 

 قضبان التوصیل (البسبار) .د 

ھو نظام للموصالت الكھربائیة في محطات التولید أو استالم الطاقة حیث تكون جاھزة   البسبار
 للتوزیع. 
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 قضبان التوصیل (البسبار)    ۲۱صورة 

 

 البن�ة التحت�ة للم�اە  ٣٫٠
 نظرة عامة  ۳٫۱

یمكن أن تشمل بنیة المیاه التحتیة محطات لتحلیھ المیاه ومعالجتھا حیث تعالج المیاه الخام لتصبح صالحة 
لشرب، وعلى شبكات نقل وتوزیع حیث تنقل المیاه الخام والمعالجة من الخزانات ومحطات تحلیة المیاه ل

 الى المستھلكین.

ومن ثم معالجتھا وتوزیعھا على    األنھار سحب المیاه الخام مباشرةً من أنظمة    نالحاالت، یمكوفي بعض  
 المستھلكین.

 خزان المیاه  ۳٫۲

خزانات أو صھاریج. وعادةً یتنشأ الخزانات من خالل بناء سد على النھر.  تُخزن المیاه الخام عادةً في  
 وتكون ھذه السدود إما ترابیة بسیطة أو ھیاكل خرسانیة ضخمة. 
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 :  سد ترابي۲۲صورة

 
 : سد خرساني ضخم ۲۳صورة

 تحلیة المیاه ۳٫۳

تعرف تحلیة المیاه على أنھا عملیة إزالة المعادن من المیاه المالحة إلنتاج میاه صالحة لالستھالك البشري  
 والري.   

المعالجة  ماقبل  عملیات  الى  (باإلضافة  المیاه  وانتاج  الطاقة  تولید  معدات  األساسیة  األصول  وتشمل 
العك التناضح  التي تعتمد على األغشیة (مثل عملیة  التبخیر  والعملیات  الحراریة (مثل  سي) والعملیات 

ومحطات   األنابیب  (وتشمل  المعالجة  مابعد  وعملیات  التقطیر،  عملیات  أو  المراحل)  متعدد  الومضي 
 الوصل ومرافق التخزین). 

 
 : محطة تحلیة المیاه ۲٤صورة 

 

 معالجة المیاه  ۳٫٤

 تشتمل محطات معالجة المیاه عادةً على العملیات التالیة:
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(الشب   -الترویب • السائل  االلمنیوم  كبریت  عادةً  الكیمیائیة،  المواد  لیساعتُضاف  البكتیریا    د )، 
 والجزیئات الصغیرة على االلتصاق مع بعضھا لتشكیل جزئیات أكبر. 

یمكن وعن الماء،    لتفصل األجسامأو تطفو    الجسیمات  تغطس  –(الترسیب / التنقیة) والطفو    -التندیف •
 یستخدم في ھذه المرحلة مایلي:  . بسھولةإزالتھا 

o  حوض تسریب میكانیكي، ویعرف بالمصفّي أو 

o  لتطفو.  موّزع، جھاز یضخ فقاعات صغیرة تلتصق بالجزیئات 

المیاه من خاللھا. من    -الترشیح • العالقة من خالل عبور  تزیل الفالتر أو األغشیة جمیع الجزیئات 
 أنواع المرشحات: 

o مرشحات وسائط 

o  غشائیة مع مسام مجھریةمرشحات 

یدمر الكلور والكلورامین (الكلور واألمونیا) أو األشعة فوق البنفسجیة أي بكتیریا    - التطھیر    -التطھیر •
 مسببة للمرض. 

ویتم تعدیل درجة الحموضة عن طریق    عادة،یضاف الفلورید    -الفلورة وتصحیح درجة الحموضة   •
 المعالجة على المستھلكین.إضافة المواد الكیمیائیة قبل توزیع المیاه 

 نقل المیاه وتوزیعھا ۳٫٥

المستھلكین من خالل   الى  المیاه  تحلیة  المیاه ومن محطات  تحلیة  الخزانات ومحطات  بین  المیاه  تُنقل 
 شبكات أنابیب.  

عادةً، تنصنف األنابیب التي تنقل المیاه الخام من الخزانات الى محطات المعالجة كخطوط نقل، وتصنف 
التي تربط    الخطوط  توزیع.  المستھلكین كخطوط  إمداد  أنابیب  الى  المحطات  المعالجة من  المیاه  تنقل 

 أنابیب االمداد خطوط التوزیع بمباني المستھلكین.

 طرق توزیع المیاه ۳٫٦

 ھناك ثالثة طرق لنظام توزیع المیاه:

 توزیع الجاذبیة . أ 

 كاِف.ھذه الطریقة مناسبة عندما یكون مصدر االمداد مرتفع بشكل  •

 واقتصادیة. ویعد من أكثر طرق التوزیع موثوقیة  •

 یُستخدم منسوب المیاه المتبقي في الفقد االحتكاكي أو غیره. •

 نظام الضخ . ب 

 تُضخ المیاه مباشرة في أنابیب التوزیع دون فرز. •

 ویُسمى ضخ بدون نظام تخزین.  •

 من الضروري وجود مضخات الرفع العالي  •

 مداد الطاقة.تتوقف إمدادات المیاه إذا توقف إ •

 ال تُستخدم ھذه الطریقة بشكل عام.  •

 نظام یجمع بین الجاذبیة والضخ . ج 

 من أكثر الطرق انتشاًرا •
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 تُضخ المیاه المعالجة وتخزن في خزانات توزیع مرتفعة. •

 ومن ثم تُضخ الى المستھلكین بقوة الجاذبیة.  •

 الل فترات الطلب المرتفع. تُخزن المیاه الزائدة خالل فترات الطلب المنخفض في الخزان وتُّورد خ •

 نظام اقتصادي وفعّال وموثوق.  •

 أنابیب المیاه  ۳٫۷

 م األنابیب على استخدامھا:احجأ یعتمد اختالف 

 األنابیب الرئیسیة كبیرة القطر، والتي تقوم باإلمداد لكافة المدن. •

 المباني.الخطوط الفرعیة الصغیرة، والتي تقوم باإلمداد لشارع ما أو لمجموعة من  •

 األنابیب صغیرة القطر، والتي تقع داخل المباني.  •

 ویمكن تقسیم أنابیب المیاه إلى عشرة أنواع:

 األنابیب المعدنیة . أ 

 ) وأنابیب النحاس.GIتشمل األنابیب المعدنیة أنابیب الفوالذ وأنابیب الحدید المجلفن (

 
 : األنابیب المعدنیة۲٥صورة 

 أنابیب االسمنت  . ب 

 أنابیب االسمنت أنابیب الخرسانة وأنابیب الخرسانة المسلحة وأنابیب األلیاف االسمنتیة.تشمل  

 
 : أنابیب أسمنتیة۲٦صورة 

 أنابیب البالستیك . ج 

تشمل األنابیب البالستیك أنابیب كلورید متعدد الفینیل وأنابیب كلورید متعدد الفینیل غیر الملدن  
 وأنابیب االثیلین المتعدد وأنابیب برولین متعدد عشوائیة وأنابیب كلورید متعدد الفینیل المكلور،  
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 أنابیب البالستیك ۲۷صورة 

 

 البن�ة التحت�ة لم�اە ال�ف الص�ي  ٤٫٠
 نظرة عامة  ٤٫۱

تشیر البنیة التحتیة لمیاه الصرف الصحي ألنظمة األنابیب المستخدمة لجمع میاه الصرف الصحي ونقلھا،  
 تصریف میاه الصرف الصحي.  ةالصحي، أنظمومحطات معالجة میاه الصرف 

 جمع میاه الصرف الصحي ٤٫۲

حجم شبكات  ویكون   عادةً تجمع میاه الصرف عن طریق الطین أو أنابیب البالستیك الى مجاري الجمع.
الصرف الصحي كاف لیستوعب أقصى قدر ممكن من التدفقات في وقت الذروة بدون زیادة (ال یكون  
 ممتلئ) وعادة ما تكون مصنوعة من البالستیك أو الطین أو اإلسمنت أو الخرسانة أو أنابیب الحدید.

من أماكن كبیرة وتفرغ في محطات معالجة    تجمعالتي  وتفرغ في أنابیب الصرف الصحي المعترضة و
 واغلب أنابیب الصرف الصحي المعترضة القدیمة مصنوعة من الطوب.الصحي. الصرف 

 محطة معالجة میاه الصرف الصحي ٤٫۳

المسبقة  المعالجة  مرحلة  وھي  مراحل،  أربع  الصحي  الصرف  میاه  معالجة  محطات  تشمل  أن  یمكن 
 ة.  والمعالجة األولیة والثانویة والثالثی

وتتكون مرحلة المعالجة المسبقة من شاشات وغرف وأحواض معادلة ومكاشط إلزالة قطع الحطام   •
 الكبیرة والحصى والزیوت والدھون المتراكمة من تیار اإلدخال.

  الترسیب،وتتكون مرحلة المعالجة األولیة من خزانات ترسیب كبیرة، وعادةً تسمى یأحواض ما قبل   •
 و منقیّات أولیةأو خزانات ترسیب أولیة أ

 تصنف أنظمة المعالجة الثانویة على أنھا أنظمة ثابتة أو ذات نمو معلق. •

o   الرطبة الصناعیة و األبراج الحیویة    واألراضيوتشمل األنظمة الثابتة المرشحات التقطیریة
حیث تنمو الكتلة الحیویة على الوسائط وتمر میاه الصرف الصحي  موصالت بیولوجیة دوارة  و

 ا.  فوق سطحھ

o  تشمل أنظمة النمو المعلق على الرواسب الطینیة المنشّطة، حیث تمزج الكتلة الحیویة مع میاه
الصرف ویمكن تشغیلھا في مساحة أصغر من المرشحات التقطیریة والتي تعالج نفس كمیة  

 المیاه.

o   وتشمل بعض طرق المعالجة الثانویة مصفي ثانوي لتسویة وفصل شوائب الكتلة الحیویة أو
 شیح المواد في المفاعالت الحیویة في المعالجات الثانویة. تر
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ویمكن تعریف المعالجة الثالثیة احیانًا على أنھا أي عملیة غیر المعالجة األولیة والثانویة. تعالج   •
المیاه في بعض األحیان بالطرق الكیمیائیة أو الماّدیة (على سبیل المثال، عن طریق البحیرات أو 

 الدقیق) قبل تفریغھا. وتعرف ھذه العملیة بصقل المیاه. الترشیح 

 
 : رسم بیاني لمحطة معالجة میاه الصرف الصحي ۲۸صورة 

 

 البن�ة التحت�ة للغاز  ٥٫٠
 نظرة عامة  ٥٫۱

تشیر البنیة التحتیة للغاز الطبیعي الى األنابیب المستخدمة لجمع الغاز الطبیعي ونقلھ وتوزیعھ من آبار  
 المستھلك. كما تشمل جمیع المرافق المستخدمة في النقل مثل محطات الضغط والقیاس.االنتاج الى 

 إنتاج الغاز الطبیعي ونقلھ وتوزیعھ صورة:

 تشمل مكونات البنیة التحتیة الرئیسیة ما یلي: 

تستخدم األنابیب ذات القطر الكبیر لنقل الغاز مباشرةً من مناطق االنتاج الى  أنابیب النقل: •
 أماكن ذات االستھالك العالي(مثل محطات تولید الطاقة) والى شركات التوزیع المحلیة.
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أنابیب التوزیع: اما األنابیب ذات القطر األصغر فھي تنقل الغاز الى المستھلكین الصناعیین  •
 والمحلین داخل المنطقة

لجة الغاز وتخزینھ من  وفي ھذا المنھج، سنغطي أنظمة نقل وتوزیع الغاز فقط، حیث تعتبر مرافق معا 
 مرافق االنتاج المتخصصة عوًضا عن البنیة التحتیة. 

 نقل الغاز ٥٫۲
 األنابیب  ٥٫۲٫۱

تتكون أنظمة نقل الغاز من "خط أنابیب" وھي مصنوعة من مادة الفوالذ الكوربونیة وفق معاییر  
 معھد البترول األمریكي. 

األنابیب   األ  مغطاةوھذه  تحت  التآكل عند وضعھا  لمنع  توجد  بطبقة خاصة  أن  یمكن  رض. 
مللمتر   ۱۲۲۰انش) الى    ٦مللیمتر (  ۱٥۰أنابیب نقل الغاز في أي مكان ویتراوح قطرھا من  

رطل لكل بوصة مربعة)   ۲۰۰باسكال (  ۱٤۰۰انش) وتعمل تحت الضغط ویتراوح بین  ٤۸(
 رطل لكل بوصة مربعة)   ۱٬٥۰۰باسكال ( ۱۰٬٥۰۰الى 

 محطات الضواغط والمعززات ٥٫۲٫۲

إضافي بواسطة ضاغط واحد أو أكثر أو محطات تقویة/تعزیز یتم إنشاؤھا    یمكن توفیر ضغط
على فترات على طول خط األنابیب. تحافظ ھذه المحطات على ضغط الغاز على فترات على  
طول خط األنابیب وتتكون عادةً ضاغط غاز واحد بالطرد المركزي أو أكثر كل منھا مدفوع  

 بواسطة توربین غازي. 

 
 ضاغط غاز بطرد مركزي یعمل التوربین الغازي : ۳۰شكل 

 محطات القیاس ٥٫۲٫۳

تقیس ھذه المحطات تدفق الغاز عبر األنابیب. وتوضع بشكل دوري على طول خطوط األنابیب  
 وتسمح بمراقبة وإدارة الغاز فیھا. 

 الصمامات ٥٫۲٫٤

 المسارب: تتیح التدفق الحر للغاز أو تقییده.  •
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 الصمامات على امتداد طولھا. تشمل خطوط األنابیب الدولیة  •

 قدیكون تدفق الغاز مقید إذا تطلب أحد أجزاء األنابیب. •

 الصیانة واالستبدال •

 )SCADAمحطات التحكم وأنظمة سكادا ( ٥٫۲٫٥

 مراقبة الغاز والتحكم بھ داخل خطوط األنابیب.  •

 جمع واستیعاب وإدارة البیانات من الضاغط ومحطات القیاس. •

 لبیانات الواردة، وھي أنظمة جمع ومراقبة البیانات والتحكم بھا.) اSCADAتقدم أنظمة سكادا ( •

 
 خطوط أنابیب الغاز، محطات القیاس والتنظیم : ۳۱صورة 

 توزیع الغاز  ٥٫۳

 ھناك ثالثة أنواع من أنظمة توزیع الغاز وھي: 

 نظام المستوى الواحد . أ 

وھو مخصص للمناطق یقدم النظام الغاز للمستخدمین والذي یكون تحت نوع واحد من الضغط،  
 ذات الكثافة السكانیة المنخفضة. 

 نظام المستویان . ب 

إما متوسط أو منخفض أو  للمستخدمین والذي یكون تحت ضغط مشترك  الغاز  النظام  یقدم 
 مرتفع، وھو مخصص للمدن متوسط المساحة. 

 نظام المستویات الثالثة  . ج 

یقدم النظام الغاز للمستخدمین والذي یكون تحت ثالثة أنواع من الضغط إما متوسط أو 
 منخفض أو مرتفع، وھو مخصص لتلبیة احتیاجات المدن الكبیرة.
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 خدمات المصانع ۱٫۰

 نظرة عامة  ۱٫۱

یُغطي ھذا القسم الخدمات الشائعة داخل منشأة التصنیع. وكثیر منھا یوصل الى المنشأة من خالل المرافق 
 السابقة. أما الباقي فھي موجودة داخل الموقع.والبنیة التحتیة الموضحة في األقسام 

 الخدمات الكھربائیة  ۱٫۲

الخدمات الكھربائیة داخل منشأة التصنیع عند نقطة التورید من مزود الكھرباء. في حین أن   أعادة، تبد 
المعاینة المادیة للمنشأة تحدد األصول الرئیسیة لخدمة محطات الكھرباء بطریقة واحدة بطریقة واحدة. 

أن الدخول لموقع المحطات الفرعیة   امفید، خصوصُ ر المخططات احادیة الخط مصدر معلومات  فتعتب
 محدود. 

 الخدمات الكھربائیة للمصانع ممایلي:  نالكبیرة، تتكوفي منشأت التصنیع 

 مفاتیح عزل التیار المغذي •

 وحدة/وحدات الربط الحلقي •

 محول/محوالت الخفض •

 وحدة/وحدات التحكم بالمحركات  •

 لوحة توزیع •

 مولدات احتیاطیة •

 الكابالت واألسالك الكھربائیة  •

یمكن أن تساعد المخططات أحادیة الخط التي یقدمھا العمیل في تحدید بعض العناصر الرئیسیة في النظام  
 مثال علیھا: مخطط أحادي الخط ۱الكھربائي داخل منشأت التصنیع في صورة رقم  
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 مخطط أحادي الخط  ۱صورة 

یلي   الرئیسیة: وفیما  المكونات  بعض  الى  لإلشارة  الشائعة  الرموز   بعض 
 

 
 المحول 

 

 

 المولد

 

 
 المردد

 
 

 

 مفتاح كھربائي 

 

 
 

 الرموز المستخدمة في مخطط احادي الخط   ۲صورة

 مفاتیح عزل التیار المغذي ۱٫۲٫۱

. ولھا طریقة لتشغیل مدخل مولد الطاقة الموجود في الموقعفي  تثبت مفاتیح عزل التیار المغذي  
الطاقة في الموقع والیقافھا. ویكون الجھد مطابق للجھد الموجود في الموقع وغالبًا یكون نطاق 

 الجھد متوسط. ومن األنواع الشائعة المفاتیح الكھربائیة المعزولة بالھواء أو بالغاز
 وحدة الربط الحلقي ۱٫۲٫۲

تستخدم في نقاط ربط الحمل في شبكة التوزیع الحلقیة  وحدة الربط الحلقي ھي مجموعة من المفاتیح  
داخل المصنع. وغالبًا تكون متوسطة الجھد وقد تكون معزولة بالھواء أو الزیت أو الغاز كما قد  

 تكون متصلة بمحول.

 وتشمل المعلومات التقنیة األساسیة التي یجب تسجیلھا في وحدة الربط الحلقي مایلي:

 المّصنع  •

 الطراز  •

 النوع  •

 دیر الجھد بالكیلو فولتتق •

 تیار مقنن لفترة قصیرة بالكیلو أمبیر.  •
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 محول خافض  ۱٫۲٫۳

المحول الخافض كما شرحناه في جزء البنیة التحتیة للكھرباء ولكم عادةً یكون تصنیفھا أقل. في  
الجھد   منشأت لیناسب  الجھد من مصدر اإلمداد (غالبًا یكون جھد متوسط)  یتم خفض  التصنیع، 

 فولت) ۲٤۰فولت أو  ٤۱٥یكون الجھد  وغالبًا(المنشأة المطلوب في 

 وتشمل المعلومات التقنیة االساسیة التي یجب تسجیلھا في محول الخفض (أو الرفع) مایلي: 

 المصنّع  •

 النوع  •

 ). MVA) أمبیر أو میقافولت أمبیر( kVAالتقدیر بالكیلوفولت ( •

 ).MV) أو میجافولت ( kV) أو كیلو فولت(Vالجھد العالي أو المنخفض بالفولت ( •

 وحدة التحكم بالمحركات ۱٫۲٫٤

یتكون مركز التحكم بالمحرك من قواطع الدوائر الكھربائیة وبادئ الحركة وأجھزة التحكم والتي  
غالبًا لدیھا قدرة عالیة لتغذیة األحمال الكبیرة. وتُستخدم ألواح مركز التحكم بالمحرك والتي تتكون 

اوح أو سیور  من بادئ الحركة لتشغیل أو التحكم بالمحرك أو مضخات المیاه أو الضواغط أو المر
 النقل وغیرھا.

 وتشمل المعلومات التقنیة التي یجب تسجیلھا لوحدة التحكم بالمحركات: 

 المّصنعین •

 عدد األجزاء  •

 ) kV) أو كیلوفولت (Vالجھد بالفولت( •

 ). kA) أو كیلو أمبیر (Aقیاس الحمل باألمبیر ( •

كون فیھا قضیب توصیل وحدة التحكم بالمحركات ھي مجموعة أو أكثر من األقسام المغلقة التي ی
 مشترك ویتكون بشكل أساسي من وحدات التحكم بالمحرك. 

وغالبًا تتكون وحدة التحكم بالمحركات من مجموعة من محركات البدء كما یمكن أن تشمل نواقل  
المبنى   خدمات  مدخل  یكون  وقد  قیاس،  وأجھزة  للمبرمجة  قابلة  تحكم  وحدات  التردد  متغیرة 

 الكھربائیة. 

 د وحدة التحكم بالمحركات من خالل الجھد وعدد األقسام وقیاس الحمل باألمبیر ویمكن تحدی



 

 

 

۲۷ 
 

 
 : وحدة التحكم بالمحركات۳صورة 

 
 لوحة توزیع  ۱٫۲٫٥

لوحة التوزیع ھي نظام یوزع الطاقة الكھربائیة بواسطة أفرع للوصول لمستخدم محدد. وتتكون 
وأجھزة   ٤۰۰۰Aأو    ۲٥۰۰Aوإلى ما یصل لـ    ٦۳۰A/400A/250Aلوحة التوزیع من تیارات  

 قیاس ومؤشرات وأعداد مختلفة من المغذیات الخارجة ذات التصنیفات المختلفة.

) ولوحة توزیع فرعیة MDB)، ولوحة توزیع رئیسیة (LV(منخفض  ویمكن تصنیفھا إلى جھد  
)SMDB) ولوحة توزیع نھائیة (FDB .( 

 لھا للوحة التوزیع مایلي: وتشمل المعلومات التقنیة التي یجب تسجی

 النوع (كما ھو مذكور في الفقرة السابقة) •

 الجھد الكھربائي •

 

 

 )MDB: لوحة توزیع رئیسیة (٤صورة 
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 ):SMDB: لوحة توزیع فرعیة (٥صورة 

 

 
 )FDB: لوحة توزیع نھائیة (٦صورة 
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 : عمود التغذیة۷صورة 

المحول والمفاتیح الكھربائیة في مكان واحد یُسمى وفي األنشطة الصناعیة، یمكن جمع كل من  
بالمحطة الفرعیة المقسمة لوحدات. وغالبًا تشمل المفاتیح الكھربائیة األخرى وحدات تحكم منطقیة 

 قابل للبرمجة، وھي أنظمة تحكم صناعیة تراقب أداء المعدات وتتحكم بھا باستمرار. 

 
 المفاتیح الكھربائیة  ۸صورة

 
 یاطیةالمولدات االحت  ۱٫۲٫٦

العدید من المرافق الصناعیة لدیھا ومولدات احیاطیة یتتمكن من تشغیل المصنع بشكل كامل أو 
جزئي عند انقطاع الكھرباء وعادةً تعمل االمولدات االحتیاطیة من خالل مولدات االحتراق الداخلي  

 وتكون عادةً كوحدات مجمعّة. (دیزل أو بینزین) وتتضمن إمدادات الوقود والتحكم.

 وتشمل المعلومات التقنیة التي یجب تسجیلھا للمولدات االحتیاطیة مایلي: 

 المصنّع  •
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 نوع المحرك (دیزل وبینزین أو غیرھا)  •

 القیاس المقدر بالكیلوفولت أمبیر •

 ساعات العمل •

 
 صورة: مجموعة المولدات االحتیاطیة 

 الكابالت واألسالك ۱٫۲٫۷

الكھربائیة وآالت التشغیل داخل المرافق. یمكن تقدیر ذلك تربط الكابالت واألسالك جمیع المعدات  
یتم  والتي  الفردیة،  بالمعدات  المحلیة  الخطوط  أو  الحلقیة  الربط  بالجھد والطول ألنابیب وحدات 

 تضمینھا في تكلفة االستبدال لكل آلة باستخدام تقنیات تقدیر تكلفة العوامل.

 خدمات المیاه والصرف الصحي  ۱٫۳

 المیاه والصرف الصحي داخل المرافق الصناعیة مایلي:  عادةً تشمل خدمات

 الخزانات  •

 السخانات (لتوفیر المیاه الحارة أو البخار) •

 المضخات •

 الصرف الصحي ومیاهمحطات معالجة المیاه  •

 األنابیب والصمامات  •
 الخزانات ۱٫۳٫۱

الحدید   المجلفن،  الصلب  الفوالذ  أو  الكربوني،  المطاوع/  الفوالذ  من  الخزانات  المموج،  تُصنع 
مكعبة    ةالخرسان أو  أفقیة  أسطوانیة  أو  أسطوانیة رأسیة  تكون  أن  البالستك. ویمكن  أو  المسلحة 

 ویمكن أن تكون مغلقة أو مفتوحة. وتُقاس الخزانات غالبًا بالسعة واألبعاد.
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 ان ماء مصنوع من الحدید المموج : خز ۱۰صورة 

 
 : خزان ماء مصنوع من البالستك۱۱صورة 
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 خزان ماء مصنوع من الفوالذ الكربوني  ۱۲صورة 

 وتشمل المعلومات التقنیة التي یجب تسجیلھا للخزانات االحتیاطیة مایلي: 

أو أسطوانیة أفقیة أو مكعبة أو مغلقة    رأسیة  ةالمثال، اسطوانیالنوع واالتجاه (على سبیل   •
 مفتوحة)أو 

 مواد البناء  •

 األبعاد  •

 السعة  •

 األساسات (حسب الحاجة)  •

سبیل المثال خزان میاه، خزان وقود،العائد من المكثف وغیرھا، ویمكن    (علىالوظیفة   •
 تحدید وظیفتھا إذا كان ھناك أكثر من خزان) 

 السخانات ۱٫۳٫۲

 ر أنواع السخانات كالتالي: في مصانع المعالجة، یمكن تصنیف أشھ

 سخان أنبوب اللھب  •

 سخان أنبوب المیاه •

في سخانات أنابیب اللھب، یمر غاز االحتراق داخل األنبوب مع وجود میاه خارج األنابیب. ومن 
 ممیزات ھذه السخانات شكلھا البسیط ومتطلباتھا أقل صرامة.

 



 

 

 

۳۳ 
 

 
 سخان أنبوب اللھب: ۱۳صورة 

المیاه داخل األنبوب ویمر خاز االحتراق حول األنبوب من الخارج.    ن المیاه، تكوفي سخان أنبوب  
ومن ممیزات ھذه السخانات أن وزن وحدة البخار الذي تنتجھ أقل، وتحتاج لوقت أقل لرفع ضغط 
البخار، مرنة أكثر في االستجابة مع تغیرات األحمال، ولدیھا قدرة عالیة على العمل عند إنتاج  

 البخار بمعدالت عالیة.

 
 سخان أنبوب المیاه ۱٤صورة 

ویمكن تشغیل كال النوعان بالزیت أو الغاز أو الوقود الصلب. ویمكن تجمیعھا أو تصنیعھا داخل 
 الموقع وذلك حسب حجمھا. 

وغالبًا، تقاس سعة الخزان إما بالكیلوواط / میغاواط (أو الحصان) أو كجم/ساعة (أو رطل / ساعة)  
 من البخار المنتج.

 لومات التقنیة التي یجب تسجیلھا للسخانات مایلي: وتشمل المع



 

 

 

۳٤ 
 

 المصنعین •

 ) اللھب وغیرهالنوع (أنبوب المیاه، أنبوب  •

 نوع تشغیل النار (بالزیت، بالغاز، الوقود الصلب)   •

السعة المقدرة بالكیلوواط / میغاواط (أو الحصان) أو كجم/ساعة (أو رطل / ساعة) من   •
 البخار المنتج.

 المضخات ۱٫۳٫۳

ھناك ثالث أنواع أساسیة من المضخات وھي المضخة اإلیجابیة ومضخة تدفق الطرد المركزي  
ومضخات لولبیة وغالبًا تستخدم   الدوار  والفصوالمحوري. وتتكون المضخة االیجابیة من ترس  

 لنقل السوائل اللزجة. 

 
 المضخة االیجابیة  ۱٥صورة 

 وتشمل المعلومات التقنیة التي یجب تسجیلھا للسخانات مایلي: 

 المصنعین •

 الطراز (وغالبًا تشمل الحجم)  •

 ، لولبیة)الدوار ترسیة، الفص (مضخةالنوع  •

 تقدیر المحرك (كیلوواط) •

ویمكن تحدید وظیفتھا إذا كان ھناك    -الوظیفة (نقل الزیت، توصیل المشروب، وغیره.   •
 أكثر من مضخة)

ات الطرد المركزي المضخات المنفصلة والعمودیة والمضخات متعددة المراحل. وفي  تشمل مضخ
مضخات الطرد المركزي یتغیر اتجاه تدفق السوائل تسعین درجة أثناء تدفقھ فوق الدفّاعة. وتعتبر 

 ھذه المضخات من أكثر األنواع استخداًما لنقل المیاه ومیاه الصرف الصحي. 

 لتي یجب تسجیلھا للسخانات مایلي: وتشمل المعلومات التقنیة ا

 المصنّع  •

 الطراز  •

 الحجم (قطر المدخل × قطر المخرج× قطر الدفاّعة)   •
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 النوع (منفصل، عمودي، متعدد لمراحل) •

 تقدیر المحرك (كیلوواط) •

 الوظیفة •

 

 
 : مضخة الطرد المركزي ۱٦صورة 

(دفع  دافعة  المضخات شیوًعا وتتكون من مروحة  أنواع  أكثر  المحوري من  التدفق  تعد مضخة 
محوري) داخل أنبوب.  ویمكن تشغیل المروحة الدافعة مباشًرة بواسطة المحرك المثبت في األنبوب  
أو من خالل محرك كھربائي أو محرك یعمل بالوقود أو الدیزل ویكون مثبت في األنبوب من جھة 

 رجیة أو في أنبوب آخر.  الخا

 
 : مروحة التدفق المحوري ۱۷صورة 

 

 وتشمل المعلومات التقنیة التي یجب تسجیلھا لمروحة التدفق المحوري مایلي: 

 المّصنع  •

 الطراز (قد یشمل الحجم) •

 الحجم (قطر المروحة الدافعة) •

 تقدیر المحرك (كیلوواط) •
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 الوظیفة •
 الصحيمحطات معالجة المیاه ومیاه الصرف  ۱٫۳٫٤

تتكون عادةً محطات معالجة المیاه والصرف الصحي داخل منشأة التصنیع من عنصر واحد أو 
 أكثر كما ھو مذكور سابقًا في قسم البنیة التحتیة ولكن على نطاق أصغر.

 األنابیب والصمامات ۱٫۳٫٥

المعدات یمكن تحدید األنابیب بناء على القطر والطول ومواد البناء لعملیات التشغیل الرئیسیة أو ب
 الفردیة باستخدام طریقة تقدیر تكلفة العوامل. 

 خدمات الغاز  ۱٫٤

عادة ما تكون ممتلكات شركة  (وعادة    تشتمل خدمات الغاز عادةً داخل المنشأة الصناعیة على عداد غاز
وأنابیب وصمامات. یمكن تحدید األنابیب بناء على القطر والطول ومواد البناء لعملیات التشغیل  )  المرافق

 ئیسیة أو بالمعدات الفردیة باستخدام طریقة تقدیر تكلفة العوامل.الر

 خدمات الھواء المضغوط ۱٫٥

الھواء  الصناعیة على ضاغط ھوائي ومجففات ومستقبل  المنشأة  داخل  الھواء لمضغوط  تشمل خدمة 
 وانابیب وصمامات ھواء مضغوط

 ضاغط ھوائي  ۱٫٥٫۱

الترددي والضا الھوائیة الضاغط  أنواع الضواغط  اللولبي وضاغط الطرد من أشھر  الدوار  غط 
 المركزي. 

تعتبر ضواغط الھواء الترددیة من آالت االزاحة الموجبة، ویعني ھذا أنھا تزید من ضغط الھواء  
 من خالل تقلیل حجمھ. 

 
 : ضاغط ھواء ترددي باسطوانة مزدوجة۱۸صورة 

تعد الضواغط اللولبیة الدوارة من آالت االزاحة الموجبة. ومن أشھر الضواغط الھوائیة الدوارة 
 ضاغط ھوائي دوار حلزوني وحید المرحلة مغمور بالزیت  

 ویتكون ھذا النوع من دّوارین في التغلیف، وتضغط الدواراتك الھواء داخلیًا. 



 

 

 

۳۷ 
 

 
 ضاغط ھواء دّوار  ۱۹صورة 

المركزي   الطرد  إلى  ضواغط  الدّوار  الّدافع  من  الطاقة  نقل  على  تعتمد  دینامیكیة  ھي ضواغط 
 الھواء. وُصمم ھذا النوع من الضواغط للقدرات الكبیرة ألن التدفق في الضاغط یكون مستمر. 

 
 ضاغط طرد مركزي ۲۰صورة 

 وتشمل المعلومات التقنیة التي یجب تسجیلھا لضاغط الطرد المركزي مایلي: 

 المّصنع  •

 وھذا یحدد غالبًا تقدیر القدرة والمحرك)الطراز ( •

 النوع ( ترددي، لولبي دّوار، ریشة دّوارة،طرد مركزي، جھاز المستقبل الثابت وغیره)  •

 القدرة (إن وجدت تقاس بالمتر المربع/للقدم،متر مكعب لكل متر، لتر لكل ثانیة)  •

 تقدیر المحرك (إن وجد یقاس بالكیلواط)  •

 



 

 

 

۳۸ 
 

 مجففات الھواء ۱٫٥٫۲

أنواع مختلفة من مجففات الھواء المضغوط. وتصنف غالبًا الى مجموعتین وھي: أساسیة ھناك  
وتشمل الدمج والتبرید والتسییل؛ وثانویة وتشمل التنشیف واالمتصاص واألغشیة. والتبرید أكثرھا  

 انتشاًرا.

 
 : مجفف ھواء مبرد ۲۱صورة 

 مایلي: وتشمل المعلومات التقنیة التي یجب تسجیلھا لمجفف الھواء 

 المّصنع  •

 طراز (ویحدد غالبًا تقدیر القدرة والمحرك)  •

 نوع مجفف الھواء •

 مستقبل الھواء  ۱٫٥٫۳

حول  للتوزیع  المضغوط  الھواء  تخزن  فوالذیة  أوعیة ضغط  عن  عبارة  الھواء  استقبال  أجھزة 
. وفي  األسفلوتكون مقعرة من  المنشأة. ویمكن أن تكون اسطوانیة رأسیة أو اسطوانیة عمودیة  

 بعض ضواغط الھواء الصغیرة یكون المستقبل مثبت فیھا. 

 مستقبل الھواء مایلي:وتشمل المعلومات التقنیة التي یجب تسجیلھا ل

 المّصنع (إن وجد) •

 مواد البناء  •

 االتجاه (اسطواني افقي أو عمودي)  •

 األبعاد (القطر× االرتفاع/ الطول) والقدرة (متر مكعب،قدم مكعب، لتر،وغیرھا) •
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 : جھاز استقبال الھواء ۲۲صورة 

 األنابیب والصمامات ۱٫٥٫٤

البناء للصناعات الكبیرة أو قد تكون موجودة في  یمكن تحدید األنابیب من قطرھا وطولھا ومواد  
 القطع الفردیة للمعدات باستخدام طرق تقدیر تكلفة العوامل 

 أنظمة التكییف  ۱٫٦

 التكییف ھو عملیة تغییر خصائص الھواء (ال سیما درجة الحرارة والرطوبة) لتصبح مالئمة أكثر. 

والتحكم في مستوى الرطوبة، باإلضافة إلى توفیر    وتنظیفھتتضمن عملیة التكییف تبرید الھواء وتسخینھ  
 الراحة القصوى داخل األماكن المغلقة.

ویفضل التحكم بھذه الظروف للحفاظ على صحة شاغلي المكان وراحتھم أو الستیفاء متطلبات العملیات 
 الصناعیة بغض النظر عن ظروف المناخ الخارجیة. 

ینقل مكیف الھواء الحرارة من داخل المبنى إلى خارجھ. تمتص المادة المبردة في النظام فائض الحرارة  
أنابیب مغلق إلى ملف خارجي. تقوم المروحة بنفخ الھواء الخارجي عبر   ومن ثم تضخھا عبر نظام 

ص من حرارة الھواء الملف الساخن بحیث تُنقل الحرارة من المادة المبردة للھواء الخارجي. وعند التخل
 الداخلي، یتم عندھا تبرید األماكن المغلقة. 
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 : نظام التكییف ۲۳صورة 

یمكن تصنیف أنظمة التكییف وفقا للوسائل التي یمكن من خاللھا تحقیق التبرید المتحكم بھ في المنطقة  
 المكیفة. 

 وفیما یلي أنواع أنظمة التكییف المختلفة. 

 مكیف النافذة   ۱٫٦٫۱

نواع أنظمة التكییف استخداما نظرا النخفاض تكلفتھ. ولتركیب أحد ھذه الوحدات،  یعد من أكثر أ
 یلزم وجود فتحة في الحائط ومساحة مفتوحة خلفھ.  

تعد ھذه الوحدات سھلة التركیب ویمكن االعتماد علیھا وتحافظ على برودة الغرفة مما یغني عن 
قرابة انتھاء فصل الصیف وانخفاض الحرارة،  أنظمة التكییف المركزیة ذات التكلفة المرتفعة. وعند  

 یمكن نقل ھذه الوحدات وتخزینھا واستخدام النافذة ألغراض أخرى. 

 



 

 

 

٤۱ 
 

 
 : مكونات مكیف النافذة ۲٤صورة 

 
 : وحدة مكیف النافذة ۲٥شكل 

 نظام تكییف السبلیت (المكون من وحدتین)  ۱٫٦٫۲

یُستخدم كل من نظام تكییف النوافذ ونظام تكییف السبلیت للغرف الفردیة أو المكاتب الصغیرة.  
 ویتكون نظام تكییف السبلیت من جزئین: 

i. الوحدة الخارجیة 

 تكون مثبتة خارج الغرفة وتتضمن مكونات مثل: الضاغط والمكثف وصمام التمدد. 

ii.  الوحدة الداخلیة 



 

 

 

٤۲ 
 

التبرید ومروحة التبرید، ، وال حاجة لوجود فتحة في الحائط  تتكون من المبخر أو ملف  
 إلنشاء ھذه الوحدة.

 
 : مكونات نظام تكییف السبلیت۲٦صورة 

 
 : وحدة تكییف السبلیت۲۷صورة 

 نظام التكییف المركزي  ۱٫٦٫۳

التسوق یُستخدم نظام التكییف المركزي في تبرید المباني والفنادق والمسارح والمطارات ومراكز 
 الكبیرة بشكل كامل.



 

 

 

٤۳ 
 

 
 : مكونات وحدة التكییف المركزي۲۸صورة 

 
 : نظام التكییف المركزي ۲۹صورة 



 

 

 

٤٤ 
 

 
 : معدات التكییف المركزي ۳۰صورة 

 نظام التكییف القائم بذاتھ   ۱٫٦٫٤

یُستخدم كل من نظام تكییف النوافذ ونظام تكییف السبلیت لقدرات التكییف الصغیرة والتي تصل لـ 
طن. أما بالنسبة ألنظمة   ۲۰ستخدم أنظمة التكییف المركزیة عندما تتجاوز أحمال التبرید  طن، وتُ   ٥

التكییف   أجھزة  تتوفر  السابقین.  الخیارین  بین  ما  التبرید  لقدرات  فتُستخدم  بذاتھا  القائمة  التكییف 
 طن. ۱٥، ۱۰، ۷، ٥، ۳القائمة بذاتھا بحسب القدرات الثابتة التالیة:

الوحد  الھواتف والمنازل والقاعات الصغیرة تُستخدم ھذه  المطاعم ومقسمات  ات بشكل شائع في 
 وغیرھا.

 

 
 : مكونات نظام التكییف القائم بذاتھ۳۱صورة 

 



 

 

 

٤٥ 
 

 
 : وحدة التكییف القائم بذاتھ ۳۲صورة 

 نظام تبرید المناطق ۱٫٦٫٥

والمقدمة من مصانع ) ھو عبارة عن نظام یقوم بتوزیع المیاه المبردة  DCSنظام تبرید المناطق (
 تبرید مخصصة لمباني متعددة لغرض التبرید وأغراض أخرى. 

یتم توصیل المیاه المبردة للمكاتب والمباني السكنیة والصناعیة عبر أنبوب معزول تحت األرض  
وذلك لتبرید الھواء الداخلي في المباني في منطقة ما. والھدف من ذلك ھو جعل إنتاج المیاه المبردة 

باستخدام مصانع تبرید المنطقة. ومن ثم یتم توجیھ المیاه المبردة لمختلف وحدات المبنى  مركزیا  
 عبر أنابیب موجودة تحت األرض ومعزولة مسبقا. 

 یتكون نظام تبرید المناطق من التالي: 

 یُنتج میاه مبردة ألغراض التبرید.   -مصنع التبرید المركزي  •

 مبنى. تُوزع المیاه المبردة لل -شبكة التوزیع  •

 دائرة تكییف خاصة بالمبنى.   –محطة المستخدم   •
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 : مخطط نظام تبرید المناطق ۳۳صورة 

 
 )DCS: نظام تبرید المناطق (۳٤صورة 

 ) CBSنظام الشعاع البارد ( ۱٫٦٫٦

ھو أحد أنواع نظام الحمل والذي یشمل (التدفئة، التھویة، التكییف)، ویعد مصمًما لتدفئة أو تبرید 
العالیة كالمباني التجاریة. یبعث بشكل أساسي تأثیره البارد بواسطة الحمل وذلك باستخدام  المباني  

 الماء إلزالة الحرارة من غرفة ما. 

تكون أنابیب المیاه التي تمر عبر الشعاع معلقة على بعد قریب من سقف الغرفة. ویقوم الشعاع  
رض، ومن ثم یتم استبدالھ بھواء أكثر  بتبرید الھواء الموجود حولھ فیصبح أكثر كثافة وصوال لأل

 دفئًا منتقالً لألعلى مما ینتج عنھ استمرار تدفق الحمل وتبرید الغرفة. 

 ):CBSھناك نوعان من أنواع أنظمة الشعاع البارد (

i. ) نظام الشعاع البارد النشطACBS( 



 

 

 

٤۷ 
 

النظام على  یتكون من مبادل حراري موجود داخل وعاء معلق أو مثبت في السقف. ویحتوي  
إمدادات متكاملة للھواء، ویمر الھواء عبر فوھات تدفعھ من المساحة العلویة عبر ملف التبرید.  
وتسمح عملیة الدفع للشعاع البارد بتوفیر قدرة تبرید أكبر من تلك الموجودة في نظام الشعاع  

 ).PCBSالبارد غیر النشط (

 

 

 : نظام الشعاع البارد النشط ۳٥صورة 

ii.  الشعاع البارد غیر النشط (نظامPCBS ( 

 یتكون من مبادل حراري موجود داخل وعاء أو غالف معلق في السقف.  

الھواء   تبرید  ویتم  السقف  باتجاه  الدافئ  الھواء  ویرتفع  األنابیب.  عبر  المبردة  المیاه  وتمر 
البارد مما یسبب نزولھ نحو األرض والذي ینتج عنھ حركة ھوائیة تبرد  بالشعاع    المحیط 
 المساحة الموجودة. وھذا یسمح للشعاع البارد غیر النشط بتبرید المساحة دون اسخدام مراوح. 

 

 : نظام الشعاع البارد غیر النشط ۳٦صورة 

 نظام المیاه المبردة ۱٫٦٫۷

یوفر النظام میاه باردة لمعدات مناولة الھواء ألغراض تبرید إمدادات الھواء وذلك للتحكم بدرجة 
 المیاه لنقطة محددة مسبقا ضمن المبرد نفسھ.الحرارة. ویتم تبرید 

 وتشمل مكونات النظام:

 المبخر (ملف التبرید) .أ

 یبّرد المیاه.

 المبّرد .ب



 

 

 

٤۸ 
 

 آلة تقوم بإزالة الحرارة من السائل عن طریق وحدة التبرید باالمتصاص. 

 برج التبرید  .ج

 یقوم بتبرید المیاه من المكثف من خالل تبدیدھا في الھواء. 

 المضخات .د

 توفیر ضغط كافي لنقل السائل عبر نظام تبرید وتكثیف المیاه عند معدل التدفق المطلوب.

 
 : مكونات نظام المیاه المبردة ۳۷صورة 

 نظام مكافحة الحرائق  ۱٫۷

یعد نظام مكافحة الحرائق من أھم الخدمات الموجودة في المباني، ویھدف لحمایة حیاة اإلنسان وممتلكاتھ.  
 لمباني وفقًا لكود البناء المعمول بھ عند إصدار ترخیص البناء. یجب إنشاء ا

تُستخدم معدات مكافحة الحرائق إلخماد الحرائق والحد من األضرار التي تسببھا، وتشمل خزانات كبیرة  
 وأنظمة ضخ وشبكة من األنابیب والصنابیر والرشاشات. 

عیة مزودة بنظام كشف الحرائق واإلنذار  یجب أن تكون كافة أنواع المباني وخصوًصا التجاریة والصنا
ساعة. وتقوم معظم أنظمة مكافحة    ۲٤منھا بحیث تكون متصلة مباشرة بقسم إطفاء الحرائق على مدار  

 الحرائق بتوجیھ المیاه نحو المادة المحترقة وتبریدھا حتى یخمد الحریق.  

یمیائیة عوامل ووسائل إطفاء معینة، وقد  تتطلب الحرائق الناتجة عن السوائل القابلة لالشتعال والمواد الك
 یكون استخدام المیاه مع بعض أنواع الوقود خطًرا.  

والحرارة   الوقود  وھي  الثالثة  االحتراق  عناصر  أحد  من  التخلص  على  الحرائق  مكافحة  نظام  یعتمد 
وأ كالخراطیم،  میكانیكیة  أنظمة  الحرائق:  مكافحة  أنظمة  أنواع  من  نوعان  وھناك  نظمة واألكسجین. 

 كھربائیة كالرشاشات. 

 نظام الرشاشات الجافة ۱٫۷٫۱

 ھو النظام الذي تكون فیھ األنابیب معبئة بھواء أو نیتروجین مضغوط، بدالً من الماء. 



 

 

 

٤۹ 
 

 
 : نظام الرشاشات الجافة۳۸صورة 

 نظام الرشاشات الرطبة ۱٫۷٫۲

باستمرار داخل أنابیب  یعد نظام الرشاشات الرطب من أكثر األنظمة شیوعا، ویتم االحتفاظ بالمیاه  
 الرشاشات.

 
 : نظام الرشاشات الرطبة۳۹صورة 

 نظام الرشاشات ذات اإلنذار أو التشغیل المسبق  ۱٫۷٫۳

تعمل أنظمة الرشاشات ذات اإلنذار أو التشغیل المسبق بنفس عمل أنظمة الرشاشات الجافة. ولكن 
األنابیب بواسطة صمام یتم تشغیلھ كھربائیًا  یكمن االختالف في أن الماء یتم االحتفاظ بھ داخل  

ویطلق علیھ الصمام ذو اإلنذار أو التشغیل المسبق. یتم التحكم بعمل الصمام بواسطة أجھزة مستقلة 
 للكشف عن اللھب والحرارة والدخان.



 

 

 

٥۰ 
 

 
 : نظام الرشاشات ذات اإلنذار أو التشغیل المسبق  ٤۰صورة 

 نظام الرشاشات المخصصة لألرفف  ۱٫۷٫٤

الناتجة   تشكل الحرارة  فیھا معدل  تنتشر بسرعة ویزید  كبیرا كونھا  المستودعات خطرا  حرائق 
خالل وقت قصیر جًدا. تعد أنظمة الرشاشات المخصصة لألرفف مصممة خصیصا لحمایة مناطق 

 التخزین في المستودعات.

 
 : نظام رشاشات إخماد الحرائق ٤۱صورة 

 نظام رشاشات إخماد الحرائق  ۱٫۷٫٥

ظام مصمم خصیصا لمخازن التبرید أو للمستودعات الخالیة من التدفئة باستخدام طریقة یعد ھذا الن
"تطویق النار وإخمادھا" وذلك لحمایة المبنى والمواد المخزنة بداخلھ. ویعتبر نظام مضاعف ذو 

 تشغیل مسبق تم تطویره لحمایة المخازن العلویة. 

 



 

 

 

٥۱ 
 

 : نظام رشاشات إخماد الحرائق ٤۲صورة 

 ) ESFRأنظمة رشاشات اإلخماد المبكر واالستجابة السریعة ( ۱٫۷٫٦

الرشاشات   المستودعات بدال من أنظمة  السقف وتُستخدم في  ھي عبارة عن رشاشات مثبتة في 
أنظمة  توجد  لألرفف.  المخصصة  األنظمة  تقدمة  ما  تفوق  حمایة  وتوفر  لألرفف،  المخصصة 

)ESFRشات التقلیدیة.  تتكون من رؤوس ذات ضغط ) في األسقف كما ھو الحال مع أنظمة الرشا
 عال وطاقة مرتفعة لتوفیر الحمایة الالزمة دون الحاجة للرشاشات المخصصة لألرفف. 

 

 ) ESFR: أنظمة رشاشات اإلخماد المبكر واالستجابة السریعة (٤۳صورة 

 نظام الدّوامات إلخماد الحریق ۱٫۷٫۷

سق إلطفاء الحرائق. وتعتمد ھذه التقنیة على  یستخدم ھذا النظام الماء والنیتروجین معا بشكل مت
استخدام قطرات صغیرة من الماء المتصاص الحرارة بینما یعمل النیتروجین على تقلیل األكسجین 

 والذي من شأنھ أن یزید النیران.

 
 : نظام الدّوامات إلخماد الحریق ٤٤صورة 
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 إخماد الحرائق باستخدام الرغوة أو المواد الكیمیائیة  ۱٫۷٫۸

لتغطي تُست الماء  مع  الرغوة  تمتزج  بحیث  سببھا سوائل  احتمال وجود حرائق  عند  الرغوة  خدم 
. وتطفئ الرغوة الحریق من خالل وقف  إطفاؤھاالسائل المشتعل ومن ثم تقوم بتبرید النار حتى یتم  

إمداد األكسجین في النیران ومن ثم توفیر مواد تبرد الوقود المشتعل. ویمكن استخدام الرغوة مع 
 الوقود الھیدروكربوني والمذیب القطبي مثل اإلیثانول.

 
 : إخماد الحرائق باستخدام الرغوة أو المواد الكیمیائیة٤٥صورة 

 أنظمة إخماد الحرائق باستخدام ثاني أكسید الكربون  ۱٫۷٫۹

سریعة یُفّضل استخدام أنظمة ثاني أكسید الكربون إلخماد حرائق المرافق الھامة. تعتبر ھذه األنظمة  
وفعالة ویمكنھا التكیف مع مختلف المخاطر، وال یسبب إطالق ثاني أكسید الكربون (عامل تنظیف  

 منخفض التكلفة) ضررا على العقار وال یعد موصال للكھرباء. 

 

 
 : أنظمة إخماد الحرائق باستخدام ثاني أكسید الكربون٤٦صورة 

 الخاملة إخماد الحرائق باستخدام الغازات: الغازات  ۱٫۷٫۱۰

ھو مصطلح یُطلق على الغازات الخاملة والعوامل الكیمیائیة المستخدمة في إطفاء الحرائق. تعمل 
الغازات الخاملة على إزالة األكسجین في منطقة الخطر إلى درجة ال یمكنھ فیھا من زیادة اشتعال 

 الحریق.
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 : إخماد الحرائق باستخدام الغازات: الغازات الخاملة٤۷صورة 

 ام صنابیر إطفاء الحریقنظ ۱٫۷٫۱۱

یعد من أقدم طرق إطفاء الحرائق وأكثرھا شیوًعا وفعالیة. ویتكون من أنابیب علویة وأرضیة عالیة 
 التحمل مزودة بملحقات. 

 یمكن إیجاد صمامات صنبور إطفاء الحریق الخارجیة في كافة المواقع االستراتیجیة. 

الحرا الحریق مصمم إلطفاء  أنواع یعد نظام صنبور إطفاء  الكبیرة بمختلف مخاطرھا.  من  ئق 
 صنابیر إطفاء الحریق ھي مداد الحریق الجاف ومداد الحریق الرطبة. 

 تتكون مضخة إطفاء الحریق من:
 
 مضخة مساعدة  •
 مضخة كھربائیة  •
 مضخة دیزل االحتیاطیة •

 أنظمة التحكم بإطفاء الحرائق ۱٫۷٫۱۲

 قسمین:یمكن تقسیم أنظمة التحكم بإطفاء الحرائق إلى 
 
 أنظمة اإلنذار من الحریق وأجھزة الكشف عنھ.  •
 نظام الضخ، وكال القسمین مرتبطین بلوحة التحكم. •

عند حدوث حریق یرسل الحساس في جھاز كشف الدخان إشارة للوحة التحكم الموجودة في نظام  
 اإلنذار، والذي بدوره یشغل الصمام ونظام الرش.
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 إطفاء الحریق : مثال على أنظمة التحكم ب٤۸صورة 

إلى   ۲تكون أنظمة مكافحة الحرائق ذات المضخات المتوازیة مزودة بمضخات یتراوح عددھا من  
اتجاه واحد  ٦ ذات  مثبتة بصمامات  المداخل والمخارج.    مقطوعةوتجھیزات  ، وكل مضخة  في 

ھذه األنابیب مزودة بحساسات    )، وتكونوموصلة بأنابیب االمتصاص (السحب) والتفریغ (الطرد 
 ومقاییس وأوعیة ضغط. 

 

 
 : مثال على أنظمة إطفاء الحرائق (ذات المضخات المتوازیة) ٤۹صورة 

 أنظمة كشف الحرائق واإلنذار منھا  ۱٫۷٫۱۳

 الحرائق واإلنذار منھا بالطرق التالیة:تعمل مكونات أنظمة كشف 

 میكانیكیًا •

 ھیدرولیكیًا  •

 ھوائیًا •

 كھربائیًا •

 أنواع أنظمة اإلنذار من الحریق:
 
 أنظمة اإلنذار التقلیدیة  . أ 
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 یُعرف بالنظام المحلي أو المنطقة المحمیة (محطة التشغیل وجرس اإلنذار). •

 وجودھا عند حدوثھا وترسل اشارات.یشمل أجھزة الكشف عن الحرائق والتي تستشعر  •
 

 أنظمة اإلنذار المعنونة . ب 

 ھي نوع حدیث من األنظمة ویتكون من معّرفات ممیزة. •

 عند تشغیل أحد مكونات النظام، یُشیر إلى عنوان المكون في لوحة تحكم اإلنذار.   •

 أدناه بعض األمثلة على أجھزة اإلنذار األوتوماتیكیة:    

 ة (جھاز درجة الحرارة الثابتة ومعدل االرتفاع)أجھزة الكشف عن الحرار •

 أجھزة الكشف عن الدخان  •

 أجھزة الكشف عن اللھب •

 أجھزة الكشف عن تسرب الغازات •

 كاشف مزدوجة  •
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 كاشف الحرارة 

 

 كاشف الدخان

 

 كاشف غاز ونار 

 

غاز /COكواشف مزدوجة ( دخان/نار/
 طبیعي) 

 

 كاشف لھب 

 
 على اجھزة شف الحرائق االوتوماتیكیة  أمثلة: ٥۰صورة 

 

 : نظام إنذار الحرائق ٥۱صورة

 معدات مناولة المواد ۱٫۸

تُشیر إلى التقنیات المستخدمة في نقل المواد من موقع آلخر داخل المصنع. وتعد المركبات الصناعیة 
المصانع. ویعت الموجودة في  النقل  تقنیات  أبرز األمثلة على  النقل والرافعات من  نقل  وسیور  بر نظام 

 المواد عبارة عن مجموعة من تقنیات النقل والتي تقوم بتنفیذ مھام النقل داخل المصنع.  
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 ھناك أنواع مختلفة من معدات النقل یمكن إیجادھا في أي منطقة صناعیة مثل: 

 الرافعات  •

 سیور النقل •

 الرافعات المتنقلة والشوكیة •

 الرافعات ۱٫۸٫۱

الرافعات ھي معدات میكانیكیة ُصممت لنقل األجسام الثقیلة من مكان آلخر. وتُستخدم في مواقع 
 اإلنشاءات والوحدات الصناعیة وساحات الخردة والمصانع وغیرھا من المناطق.  

 أنواع الرافعات:

 الرافعات الجسریة األحادیة (المونوریل)  .۱

 بقضیب أحادي مثبت في السقف.  تعمل الرافعات الجسریة األحادیة (المونوریل)

تستخدم ھذه الرافعات مسار علوي أو شبكة من المسارات لرفع المنتجات ونقلھا في خط ثابت  
. ویمكن أن تكون ھذه الرافعات ثابتة  شاحنةبتجاه ال  أحدھامجموعة الرافعات أو  تتحرك    بحیث

 ع الخط األحادي. أو جزًءا من نظام رافعات محطة العمل والتي تتیح بدورھا تحدید موض

 تشمل المعلومات التقنیة األساسیة التي یجب تسجیلھا للرافعات الجسریة األحادیة مایلي: 

،  beam، وعادة تقُاس  لجسر األحادي (عمق المساحةاالطول (یُقاس بالمتر) وحجم   •
 ) ملیمتر  UB(  =۱٥۰(۱٥۰المثال على سبیل 

 قدرة الرفع •

 (سنذكرھا الحقًا) تفاصیل بكرات الرفع المثبتة  •

 

 أنواع الرافعات الجسریة األحادیة (المونوریل): 

 الرافعات الجسریة األحادیة (المونوریل) مستقیمة الذراع  . أ 

 
 : الرافعات الجسریة األحادیة (المونوریل) مستقیمة الذراع٥۲صورة 
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 الرافعات الجسریة األحادیة (المونوریل) منحنیة الذراع . ب 

 
 : الرافعات الجسریة األحادیة (المونوریل) منحنیة الذراع٥۳صورة 

 الرافعات الذراعیة .۲

تتكون من ذراع یدعم األحمال األفقیة وملحق بعمود رأسي دّوار والذي قد یكون قائم بذاتھ أو 
مثبت بأحد المباني.  وتُتیح رفع أو خفض األحمال ضمن قوس دوران ثابت. ویمكن أن تأتي  

 الرافعات الذراعیة بقدرات وأشكال مختلفة من ضمنھا الدوران اآللي.

 اسیة التي یجب تسجیلھا للرافعات الذراعیة مایلي:تشمل المعلومات التقنیة األس

 نصف قطر الذراع •

 قدرة الرفع •

 سنذكرھا الحقًا) (المثبتة تفاصیل بكرات الرفع  •

 أنواع الرافعات الذراعیة: 

 الرافعات الذراعیة المثبتة على جدار  . أ 

 الرافعات الذراعیة المثبتة على حوامل (ركائز)  . ب 

 الرافعات الذراعیة ذات األعمدة  . ج 
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 : الرافعات الذراعیة ٥٤رة صو

 )EOTالرافعات الكھربائیة العلویة المتنقلة ( .۳

الرافعات   ھذه  تعمل  المصانع.  في  شیوعا  العلویة  الرافعات  أنواع  أكثر  من  النوع  ھذا  یعد 
كھربائیا بواسطة جھاز تحكم متدّل أو یعمل باألشعة تحت الحمراء سواء داخل حجرة تشغیل 

 أو ملحق بالرافعة.

العلویة   الكھربائیة  الرافعات  مكونات  الجسریة.  الرافعة  أو  بالجسر  الرافعات  ھذه  وتعرف 
 )EOTالمتنقلة (

   .عوارض مثبتة منیتكون عوارض وقضبان المدرج:  •

أساسیتان   • عارضتان  أو  عارضة  من  یتكون  المتنقلة  العلویة  الكھربائیة  الرافعات  جسر  ھیكل 
 وعارضتان خلفیتان.

آلیة التنقل في الرافعات الكھربائیة العلویة تتكون من محرك ومكابح ومخفّض ووصلة وعمود  •
 نقل الحركة وعجالت وغیرھا من األجزاء. 

 عربة الرفع: تشمل آلیة رفع وآلیة متنقلة للعربات. •
 

 مایلي:تشمل المعلومات التقنیة األساسیة التي یجب تسجیلھا للرافعات الكھربائیة العلویة المتنقلة  

 جسر الرافعة •

 قدرة الرفع •

 طول وحجم عوارض المدرجات والسكك  •

 سنذكرھا الحقًا) (المثبتة تفاصیل بكرات الرفع  •
 

 ): EOTأنواع الرافعات الكھربائیة العلویة المتنقلة (

 الرافعات الكھربائیة العلویة المتنقلة ذات الجسر األحادي . أ 
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 الكھربائیة العلویة المتنقلة ذات الجسر األحادي : الرافعات٥٥صورة 

 

 الرافعات الكھربائیة العلویة المتنقلة ذات الجسرین  . ب 

 

 
 : الرافعات الكھربائیة العلویة المتنقلة ذات الجسرین٥٦صورة 
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 الرافعات ذات الجسر األحادي المعلقة من األسفل (المتدلیة)  . ج 

 

 
 األحادي المعلقة من األسفل (المتدلیة) : الرافعات ذات الجسر  ٥۷صورة 

 

 (المتدلیة)  األسفلالرافعات ذات الجسرین المعلقة من  . د 

 
 (المتدلیة) األسفل: الرافعات ذات الجسرین المعلقة من ٥۸صورة 

 الرافعات المتحركة .٤

 تشمل المعلومات التقنیة األساسیة التي یجب تسجیلھا للرافعات المتحركة مایلي: 

 جسر الرافعة •

 قدرة الرفع •

 طول وحجم عوارض المدرجات والسكك  •

  سنذكرھا الحقًا) (المثبتة تفاصیل بكرات الرفع  •



 

 

 

٦۲ 
 

 أنواع الرافعات المتحركة 

 الرافعات الضخمة  . أ 

 
 : الرافعات الضخمة ٥۹صورة 

 الرافعات شبھ الضخمة  . ب 

 
 الرافعات شبھ الضخمة: ٦۰صورة 

  



 

 

 

٦۳ 
 

 

 الرافعات الجداریة المتنقلة  . ج 

تعتبر مناسبة لنقل المواد إلى محطات العمل المستقلة والمتقاربة والتي تكون داخل نطاق 
 العمل وأیًضا إذا كان ھناك أشغال تحت الرافعات العلویة الكبیرة.  

 

 
 الرافعات الجداریة المتنقلة:  ٦۱صورة 

 

 الرافعات الخفیفة . د 
 

 
  رافعة خفیفة ٦۲صورة 



 

 

 

٦٤ 
 

 

 بكرات الرفع العلویة .٥

یمكن أن  ھي عبارة عن وحدات آلیة تُستخدم للرفع العمودي وتتضمن مناولة األحمال المعلقة.  
 .سالسل  أسالك أوبالكھرباء أو بالھواء المضغوط وتستخدم تعمل 

 تشمل المعلومات التقنیة األساسیة التي یجب تسجیلھا لبكرات الرفع مایلي: 

 المّصنع  •

ناقل متحرك یدوي أو كھربائي، •  أسالك أو النوع (رفع یدوي والكتروني وھوائي، 
 سالسل وغیرھا)

 قدرة الرفع •

 

 
 بكرة رفع كھربائیة علویة   ٦۳صورة 

 سیور النقل ۱٫۸٫۲

نظام سیور النقل ھو نوع شائع من معدات المناولة المیكانیكیة التي تنقل المواد من موقع آلخر.  
 النقل لفئتین: یمكن تقسیم أنظمة سیور 

 األنظمة التي تكون جزء من آلة تصنیع المنتجات. •

 األنظمة التي تنقل المنتجات في مختلف مراحل التصنیع. •

 تشمل المعلومات التقنیة األساسیة التي یجب تسجیلھا لسیور النقل مایلي: 

 (كما ھو موضح في الصفحات التالیة) نوع السیور •

 الطول / االرتفاع) األبعاد (العرض / القطر ×  •

 مواد البناء (على سبیل المثال حزام مطاطي،مسامیر فوالذیة مقاومة للصدأ)  •

 حجم المحرك •

 یساھم في تحدید مكان سیور النقل)  -المھمة (نقل األسمنت، تغذیة المنتج،تفریغ اآللة  •

 أنواع سیور النقل:



 

 

 

٦٥ 
 

 سیور النقل اللولبیة .۱

  uعمود أو محور دوران على شكل حرف  تتكون عادة من حلزون لولبي طویل مثبت في  
وتكون ھذه السیور مصنوعة غالبًا من الفوالذ المقاوم للصدأ أو الفوالذ الطري حسب المنتج  

 الذي سینقل.

 
 : سیور النقل اللولبیة ٦٤صورة 

 

 سیور النقل ذات العوارض  .۲

العلویین  الطرفین  في  المسننة  التروس  حول  ملتفة  مزدوجة  أو  متصلة  سالسل  من  تتكون 
 كذلك من كاشطات عرضیة متباعدة والتي تدفع المواد لألسفل. نوالسفلیین، وتتكو

 أنواع سیور النقل ذات العوارض: 

 سیور نقل لألعلى  •

 السیور المعلقة  •

 السیور المدولبة •

 السالسل المدولبة •

 الجر سالسل  •



 

 

 

٦٦ 
 

 
 : سیور النقل ذات العوارض ٦٥صورة 

 سیور النقل ذات الصفائح .۳

قد تكون سیور النقل ذات الصفائح بدیال لسیور النقل ذات العوارض. تتكون سیور النقل ذات  
 الصفائح من صفائح فوالذیة متداخلة مثبتة بین السالسل المدولبة أو فوقھا. 

 
  : سیور النقل ذات الصفائح ٦٦صورة 



 

 

 

٦۷ 
 

 

 قادوس المرفاع أو المصعد  .٤

آلیة لحمل أو سحب المواد عمودیًا، وتعتمد المصاعد العمودیة كلیا على قوة   ھو عبارة عن 
 الطرد المركزي وذلك لنقل المواد عبر مزلق التفریغ. 

 

 
 قادوس المرفاع أو المصعد: ٦۷صورة 

 

 مزلق حلزوني   .٥

 من أسھل الطرق وأقلھا تكلفة إلنزال المواد والصنادیق 

 
  : مزلق حلزوني  ٦۸صورة 



 

 

 

٦۸ 
 

 سیور النقل ذات االسطوانات الدّوارة .٦

 یتكون من اسطوانات ثابتة في مكانھا بحیث تتیح حركة المواد بفعل الجاذبیة أو الدفع.

 
 : سیور النقل ذات االسطوانات الدّوارة٦۹صورة

 

 األحزمة الناقلة .۷

 وحلقة متكررة تحمل الدعامة التي تدور حولھم.یتكون نظام األحزمة الناقلة من بكرتین أو أكثر  

 
 : األحزمة الناقلة۷۰صورة 

 سیور النقل وعربات الترام العلویة .۸

قد یكون من المفضل أن تتم عملیات التصنیع بواسطة النقل العلوي إلخالء الممرات وإزالة 
 األضرار التي قد تلحق األرضیات. 

 تتكون سیور النقل العلویة أو سیور نقل العربات من سلسلة متنقلة تتحرك بسرعة متوسطة.  •

 تكون معلقة بواسطة عربات في مسار (خط سیر) مناسب. •

 تكون مزودة بملحقات مختلفة األشكال تناسب العمل المنجز.  •



 

 

 

٦۹ 
 

 
 : سیور النقل العلویة۷۱صورة 

 سیور النقل ذات الحركة (التدفق) المستمر  .۹

 آلة تتحرك فیھا المواد بصورة بطیئة داخل ممرات. ھي 

 
  : سیور النقل ذات الحركة (التدفق) المستمر۷۲صورة 



 

 

 

۷۰ 
 

 سیور النقل ذات الھواء المضغوط  .۱۰

 تعتمد على تیار ھوائي عالي السرعة لتحریك المواد بنفس أثر الریاح. 
 

 

 : سیور النقل ذات الھواء المضغوط ۷۳صورة 

 
 المتنقلة والرافعات الشوكیة رافعات  ۱٫۸٫۳

تكون الرافعات المتحركة مثبتة في مرفاع زاحف أو عجالت ووتتحرك بشكل مرن أكثر من الرافعات  
التنقل حول موقع   الثابتة. ویمكن تشغیل بعض الرافعات على الطرق السریعة وتتیح قدرتھا على 

 األشغال مرونة في نقل المواد حول الموقع. 

 تقنیة األساسیة التي یجب تسجیلھا للرافعات المتنقلة مایلي: تشمل المعلومات ال

 المّصنع  •

 النوع (كما سیوضح الحقًا)  •

 الطراز (والذي یحدد القدرة)  •

 قدرة الرفع •

 ھناك أنواع مختلفة من الرافعات المتنقلة وتشمل مایلي: 

 الرافعات المحمولة .۱

محمولة أكثر من األنواع ، كما أنھا  درجة كاملة  ۳٦۰  أن تدور بـھي رافعات صغیرة بأربع عجالت یمكنھا  
ویسمح حجمھا الصغیر بسھولة بالتنقل في األماكن    التركیب،سھلة    ھذه الرافعاتتعتبر  واألخرى من الرافعات.  

 .الضیقة والمفتوحة



 

 

 

۷۱ 
 

 
 رافعة محمولة: ۷٤صورة 

 رافعة زاحفة  .۲

الرافعات الزاحفة على ھیكل سفلي مزود بزوج من الجنازیر الفوالذیة بدالً من العجالت.  تبنى  
وعلى الرغم من أن ھذه الجنازیر تحد من دوران الرافعات الزاحفة، إال أنھا تساعد في استخدام 

 الرافعات على األسطح الناعمة والمواقع ذات التحسینات المحدودة دون توقف. 

حفة مزودة بذراع تلسكوبي والذي یسمح بتغییر حجمھا، مما یجعلھا قابلة  وبعض الرافعات الزا
 للتكیف بشكل كبیر في مختلف التضاریس. 

 
 : رافعة زاحفة ۷٥صورة 

 رافعات لجمیع الطرق  -رافعات وعرة .۳

ھذه الرافعات مصنوعة بطریقة مشابھھ للرافعات الزاحفة، ولكن بدل الجنازیر، یتكون الھیكل  
عجالت كبیرة ومطاطیة وتكون عادةً مزودة بمحرك دفع رباعي. كما    أربعمن  السفلي للرافعة  

 یوجد حوامل تیلسكوبیة وركائز لتحسین الثبات وتسھیل الحركة في المناطق الضیقة والوعرة.



 

 

 

۷۲ 
 

 
 رافعات لجمیع الطرق  -رافعات وعرة: ۷۹صورة 

 

 رافعة شوكیة  .٤

الرافعة الشوكیة ھي مركبة صغیرة فیھا شوكتان في المقدمة تستخدم لنقل ورفع األحمال الثقیلة  
 بین مسافات قصیرة. وتختلف أنواع تصامیم الرافعات الشوكیة.  

 وتشمل المعلومات التقنیة األساسیة التي یجب تسجیلھا في الرافعات الشوكیة مایلي: 

 المّصنع  •

 النوع (كما سیوضح الحقًا)  •

 الطراز (والذي یحدد القدرة)  •

 قدرة الرفع •

 وفیما یلي أكثر األنواع شیوًعا:

 



 

 

 

۷۳ 
 

 : رافعة شوكیة۷۷صورة 

ویمكن تشغیلھا إما بواسطة   عادة تكون شاحنة نقالة تعمل بالكھرباء  - رافعات حمل منخفض •
شخص یعمل على الماكینة أو یسیر بجانب المركبة. وتعمل المركبات ذات الحمل الخفیف  

 بنظام رفع ھایدرولیكي یدوي وال یعمل بالطاقة. 

وعادة تعمل بالطاقة. ویمكن تشغیل رافعة التكدیس إما بواسطة شخص یعمل    -رافعة تكدیس •
 ركبة وذلك حسب تصمیمھا. على الماكینة أو یسیر بجانب الم 

وھي نوع من أنواع رافعات التكدیس وصممت خصیًصا للممرات   - رافعة شوكیة كھربائیة   •
في ھذه الرافعة لتصل الى األحمال    شواكالصغیرة، وتعمل عادةً بالطاقة الكھربائیة وتمتد األ

 رفعھا. تو

موازنة   • شوكیة  بالغاز  -رافعة  أو  بالكھرباء  أما  الرافعات  ھذه  أو   تعمل  المسال  النفطي 
البترول أو بالدیزل ویمكن أن یكون القائد في ھذه الرافعة إما جالًسا أو قائًما. وتعد الرافعات  

 السفلیة من أكثر أنواع الرافعات شیوًعا.

الجانبي   • الرفع  ذات  النفطي    -رافعة شوكیة  بالغاز  أو  بالكھرباء  أما  الرافعات  ھذه  تعمل 
ل ویمكن أن یكون القائد في ھذه الرافعة إما جالًسا أو قائًما.  المسال أو البترول أو بالدیز

 وكما ھو واضح من أسمھا، تكون الشوك مثبتة من الجھة الجانبیة للمركبة. 

بعد) • (مناولة عن  تیلسكوبیة  مناولة  الشوك. وعاد   - رافعة  فیھ  مثبت  تلیسكوبي  لھا حامل 
لرافعات  اق داخلي. وشكلھا مشابھ لیكون السائق في ھذه الرافعة جالًسا وتعمل بمحرك احتر

 المحمولة 
 األنظمة المحوسبة لآلالت والمعدات ۲٫۰

الكمبیوتر أجھزة  من  نظام  ھو  المحوسب  من   النظام  والعدید  مركزي  تخزین  نظام  في  تشترك  التي  المترابطة 
األجھزة المحیطة مثل الطابعات أو الماسحات الضوئیة أو الموجھات. ویمكن تشغل أي جھاز مرتبط بالنظام بشكل 

 مستقل كما یمكن أن یتصل بأجھزة وحواسیب خارجیة. 

) وذاكرة والكترونیات ذات عالقة واجھزة محیطة متصلة CPUیتكون الحاسب من وحدة المعالجة المركزیة ( 
 بنظام التشغیل الداخلي ویتم التحكم بھا من خاللھا. مرتبطةوجمیعھا 

یُحدد حجم نظام الحاسب بما یتناسب مع عدد المستخدمین الذین یتعاملون معھ في وقت واحد، ونوع العمل المنجز  
 وحجم البیانات التي یجب تخزینھا. 

 بیوترجھاز الكم ۲٫۱

یجمع جھاز الكمبیوتر بین مكونات مادیة ملموسة ومكونات غیر ملموسة. یتكون جھاز الكمبیوتر العادي 
 من ذاكرة ومجموعة من الحاالت التي تحدد العالقة بین مدخالت النظام ومخرجاتھ. 

 ) hardwareالمكونات المادیة الملموسة ( . أ 

األجزاء مثل:  الكمبیوتر  لجھاز  المادي  الھیكل  عامة    تمثل  فئات  ثالثة  ھناك  لمسھا.  یمكن  التي 
) المركزیة  المعالجة  المدخالت كوحدة  الملموسة وھي أجھزة  المادیة  ) وأجھزة CPUللمكونات 

 المخرجات (المساندة) كأجھزة التخزین أو الذاكرة الثانویة.

 )softwareالمكونات غیر الملموسة ( . ب 

العناصر غیر المادیة للكمبیوتر، وفي    المكونات غیر الملموسة ھي مصطلح عام یستخدم لوصف
األساس یتحكم النظام في معالجة الكمبیوتر وینقل البیانات. تسمى المكونات غیر الملموسة التي  



 

 

 

۷٤ 
 

وأقراص  البیانات،  تخزین  وشرائط  التشغیل  أنظمة  ویشمل  الكمبیوتر،  ببرامج  الكمبیوتر  تشغل 
 وتسمى جمیعھا بـ"الوسائط".

البرامج أصوالً  الكمبیوتر  تعتبر معظم  نظام  تجمیعھا ضمن  یتم  لم  مادیة)ما  ملموسة (غیر   غیر 
بشكل أوسع. غالبًا تُصنف حزم البرامج الجاھزة القیاسیة أو "المجمعة" كأصول ثابتة،أما البرامج 
المتخصصة فتصنف بشكل عام كأصول غیر ملموسة. وال تقیم البرمجیات عادةً كجزء من نظام  

 الكمبیوتر.

 فیا یلي بعض من المصطلحات المھمة في نظام الكمبیوتر:

 البیانات  •

 مجموعة من المعلومات التي سیتم معالجتھا بالكمبیوتر، وغالبًا بالتحویل الى أكواد ریاضیة.

 المعالجة •

 المعالجة االلكترونیة للبیانات. 

 النتیجة  •

 ناتج المعلومات المفیدة من معالجة البیانات. 

 المعلومات •

 نات وفقا لمعیار محدد. جمع البیا

 المدخالت •

 عملیة جمع البیانات وإدخالھا في جھاز الكمبیوتر.

 المخرجات •

 الناتج من معالجة البیانات واستخراجھا من الذاكرة.

 معدات تقنیة المعلومات ۲٫۲

والخدمات   للكمبیوتر  الملموسة  وغیر  الملموسة  المادیة  المكونات  من  المعلومات  تقنیة  معدات  تتكون 
 والمعدات المساعدة. 

 الخادم . أ 

نظام الخادم ھو نظام كمبیوتر مخصص إلدارة موارد الشبكة ویستخدم كمستودع مركزي للبیانات والبرامج  
 المختلفة.

بما   الخوادم  من  مختلفة  أنواع  ھو وھناك  والخادم  الشبكة.  وخوادم  البرید  وخوادم  الویب  خوادم  ذلك  في 
 مصطلح عام یشیر إلى مضیف یساھم في تنفیذ العدید من البرامج. 



 

 

 

۷٥ 
 

 
 : الخادم ۷۸صورة 

 

 ) UPSمزودات الطاقة المستمرة ( . ب 

دیة  مزودات الطاقة المستمرة ھو جھاز كھربائي یوفر طاقة احتیاطیة في حال تعطلت مصادر الطاقة االعتیا
او انخفض الجھد الكھربائي لمستویات غیر مقبولة.  وتحتوي أنظمة مزودات الطاقة على بطاریات تخزن 
الطاقة عند توفر مصدر التیار الكھربائي. وفي حال وجود عطل في مصدر التیار الكھربائي، یحول العاكس 

 الكھربائي شحن البطاریة الى تیار مناوب. 

 

 ) UPS: مزودات الطاقة المستمرة ( ۷۹1صورة 
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 مودم االنترنت . ج 

مودم  یعدل  یضمنھا  ذلك  وبعد  ینقلھا  ثم  الرقمیة  المعلومات  یشفر  بحیث  اإلشارات  اإلنترنت  مودم  یعدل 
اإلرسال الكیباللبیانات في إشارة متوافقة مع نظام اإلرسال (والذي یمكن أن یكون كیبل أو ھاتف أو رادیو 

 قمر صناعي أو میكروویف).  /

 

  نترنت: مودم اال2صورة



 

 

 

۷۷ 
 

 جھاز التوجیھ (راوتر)  . د 

االسلكیة موجات  الشبكات  االتصال. وتستخدم  ویوّجھ حركة شبكات  متعددة  التوجیھ شبكات  یربط جھاز 
الرادیو. یترجم المحول الالسلكي في الكمبیوتر البیانات إلى إشارة السلكیة ثم یرسلھا باستخدام ھوائي. ثم 

ك تشفیرھا. یرسل جھاز التوجیھ المعلومات الى االنترنت غالبًا یستقبل جھاز التوجیھ االسلكي االشارة ویف
 باستخدام سلك اثرنت.  

تعمل العملیة أیًضا بشكل عكسي، حیث یتلقى جھاز التوجیھ المعلومات من اإلنترنت، ویترجمھا إلى إشارة 
 السلكیة ویرسلھا إلى المحول الالسلكي للكمبیوتر.

 
 : جھاز التوجیھ ۸۱صورة 

 مفاتیح الشبكة . ه 

بعضھا  مع  مباشر  بشكل  بالتواصل  الكمبیوتر)  عادةً  الشبكة،  (نقطة  المختلفة  الشبكة  لعقد  المفاتیح  تسمح 
البعض. وھناك عدة أنواع من المفاتیح. تتوصل مفاتیح الشبكة المحلیة لكل عقدة في الشبكة الداخلیة. بشكل 

تحتوي فقط على جھازین یتواصالن مع بعضھما   أساسي، یكون المفتاح سلسلة من الشبكات الفوریة التي
 البعض في نفس الوقت. 

 
 : مفاتیح الشبكة۸۲صورة 

  



 

 

 

۷۸ 
 

 وحدة المعالجة المركزیة  . و 

بأجزاء   وتتحكم  والحسابات  القرارات  بكل  تقوم  والتي  الكمبیوتر،  داخل جھاز  الصغیرة  الرقاقة  وھي 
 أخرى من جھاز الكمبیوتر. 

 )CPUالمركزیة (تتكون وحدة المعالجة 

 وحدة التحكم  . أ 

) باإلضافة لكافة أجزاء  CPUتتحكم بالعملیات المتعلقة باألجزاء األخرى لوحدة المعالجة المركزیة (
 الكمبیوتر عن طریق بإرسال إشارة تحكم 

 )ALUوحدة الحساب والمنطق ( . ب 

والُمجّمع (المراكم). وھي  تتكون وحدة الحساب والمنطق من مجموعة معقدة من الدارات المنطقیة  
 مسؤولة بشكل أساسي عن إجراء العملیات الحسابیة المتعلقة بالمقارنة المنطقیة وصنع القرار. 

 الذاكرة الرئیسیة . ج 

تعمل على تخزین بیانات البرنامج وتعلیماتھ وتتكون من نوعین من رقائق التخزین ویُطلق علیھا  
). تمثل ذاكرة الوصول العشوائي RAMشوائي () وذاكرة الوصول العROMذاكرة القراءة فقط (

)RAM  .الجزء الذي یخزن التعلیمات التي یدیرھا الكمبیوتر والبیانات التي یعالجھا بشكل مؤقت (
 وھي جھاز تخزین سریع التغییر (متطایر). 

 اجھزة المخرجات  . د 

تشمل معظم أجھزة تُستخدم أجھزة المخرجات للحصول على نتیجة المعالجة التي یقوم بھا الكمبیوتر.  
 المخرجات شاشة عرض وطابعة.

تُستخدم أجھزة التخزین الثانویة أو المساندة لتخزین البرامج والبیانات في حالة عدم استخدامھا، أي  
أنھا تُستخدم للتخزین الدائم. وتعد أجھزة التخزین مستقرة، لذا تبقى البیانات المخزنة في تلك األجھزة 

أم ومن  تتحرك.  وال  المضغوطة بأمان  واألقراص  الصلبة  األقراص  الثانویة:  التخزین  أجھزة  ثلة 
 .USBواألقراص المرنة وأجھزة الـ 

 ) البیانات الواردة، وھي أنظمة جمع ومراقبة البیانات والتحكم بھا.SCADAتقدم أنظمة سكادا ( ۲٫۳

 والعملیات الصناعیة.   على اآلالتأنظمة سكادا ھي أنظمة تحكم مصنعیة تتحكم وتشرف 

) للبرمجة  القابلة  المنطقیة  التحكم  وحدات  سكادا  أنظمة  (PLCsتستخدم  الطرفیة  التحكم  وحدات   (RTUs  (
 مراقبة وإدارة ألتمتة االستجابات إلنذارات النظام. وتتیح أنظمة سكادا لمشرفي المصانع    استشعار أخرىوأجھزة  

سكادا   نظام  حاسمة.  قرارات  اتخاذ  في  تساعد  التي  الفعلي  الوقت  في  اإلنتاج  بیانات  وتحلیل  وجمع  اإلنذارات 
 متخصص بجمع البیانات وتوجیھ عملیات التصنیع لذا ال یمكنھ تنفیذ تقنیات متطورة للتحكم بالعملیات. 
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 نظام سكادا ۸۳صورة 

 )RTUsالوحدات التحكم الطرفیة ( ۲٫۳٫۱

في   وتتحكم  تراقب  والتي  الدقیقة  المعالجات  على  قائمة  أجھزة  ھي  الطرفیة  التحكم  وحدات 
 األجھزة المیدانیة وتوصل البیانات ألجھزة التحكم في المصنع مثل أنظمة سكادا.

 

 ) RTUsوحدات تحكم الطرفیة ( :۸٤صورة 
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د واألتمتة ومنافذ  تدعم وحدات التحكم الطرفیة مجموعة وظائف مثل المراقبة والتحكم عن بع
 االتصال تخزین البیانات المحلیة.   

 
 : كابینة وحدة التحكم الطرفیة لمحطة الصمامات في الصحراء۸٥صورة 

 وحدات تحكم منطقیة قابلة للبرمجة ۲٫۳٫۲

ھو نظام تشغیل رقمي مصمم خصیًصا لیستخدم في المصانع، وذلك من خالل استخدام ذاكرة 
للتعلیمات الموجھھ للمستخدم ولتنفیذ وظائف محددة. وتُستخدم قابلة للبرمجة للتشغیل الداخلي  

 ھذه األجھزة للمراقبة والتحكم من وحدة تحكم مركزیة في المصنع مثل نظام سكادا. 

كما یمكنھا مراقبة وتسجیل البیانات وقت التشغیل مثل إنتاجیة اآللة أو درجة حرارة التشغیل، 
 لید إنذارات ألعطال اآللة.وتو تلقائیًا،وبدء العملیات وإیقافھا 

 
 : وحدات تحكم منطقیة قابلة للبرمجة۸٦صورة 

 األدوات المیدانیة   ۲٫۳٫۳

ھي أجھزة استشعار ومشغالت متصلة بالمعدات بشكل مباشر في جمیع انحاء المصنع الذي 
ینتج اشارات تناظریة ورقمیة للتواصل مع مدخالت وحدات التحكم الداخلیة ووحدات التحكم 

لقابلة للبرمجة. یمكن أن تقیس األدوات المیدانیة الضغط والمستوى ودرجة الحرارة الداخلیة ا 
 والتدفق وغیرھا، وقد محل مشغلي المصانع في العدید من الصناعات.  
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البیانات من   الصمامات واغالقھا وجمع  فتح  مثل  المحلیة  بالعملیات  المیدانیة  تتحكم األجھزة 
محلیة في حاالت اإلنذار. باإلضافة الى المحوالت وصمامات  أنظمة الحاساسات ومراقبة البیئة ال

 التحكم.

 
 : محوالت الحرارة۸۷صورة 

 

 )DCS(الموزع نظام التحكم  ۲٫٤

التي تتواصل مع أجھزة التحكم   نظام التحكم الموزع ھو نظام تحكم محوسب یتكون من حزم برامج الكمبیوتر
 ) للمعدات التي یتم التحكم فیھا.HMIآلة مركزیة (  -المستقلة والتي توفر واجھة مستخدم 

یتحرك حسب حالة العملیة وتطبق تقنیات متطورة للتحكم   إنھیختلف نظام التحكم الموزع عن نظام سكادا حیث  
 بالعملیات. 

ملیات الصناعیة الكبیرة والمعقدة والموزعة جغرافیًا. داخل النظام، تكون  صمم نظام التحكم الموزع للتحكم في الع
وحدات التحكم موزعة في جمیع ارجاء المصنع. تُوصل وحدات التحكم باألجھزة المیدانیة وأجھزة الكمبیوتر التي 

لكامل وتحسین  تعمل من خالل شبكات اتصاالت عالیة السرعة. ویمكن ألنظمة التحكم الموزعة التحكم بالمصنع با
 عملیات الصناعات المعقدة مثل مصافي النفط والغاز ومحطات تولید الطاقة.

كأصل   ولیس  الشاملة،  المصنع  تعتبر كجزء من عملیة  وغالبًا  المعالجة  لمصنع  األنظمة خصیًصا  ھذه  وتُطور 
في األنظمة، ولكن ألن   منفصل.  كل نظام فرید من نوعھ، وعلى الرغم من ذلك، تتشابھ العناصر التقنیة المحوسبة

 اغلب ھذه العناصر موزعة في عملیة االنتاج، أغلب التكالیف   وادناه یوجد مثال توضیحي لنظام التحكم الموزع. 
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 : نظام التحكم الموزع ۸۸صورة 

 تقییم األنظمة المحوسبة في بیئة مصانع العملیات   ۲٫٥

 تعقیدھا، على سبیل المثال:یعتمد أسلوب التقییم لألنظمة المحوسبة على مدى 

 أنظمة الحاسب والمعدات التقنیة   ۲٫٥٫۱

عادة یمكن تحدید األصول المادیة ویمكن تقییمھا باستخدام أسلوبي التكلفة والسوق، ویكون التقییم بشكل 
االصلیة    مصانع المعداتأفضل إذا تم الحصول على تكلفة االحالل الحدیثة ألصل حدیث مشابھھ من  

 اتجة لبیانات المبیعات المماثلة.وقیاس القیمة الن

 أنظمة التحكم الموزع ۲٫٥٫۲

تعتبر ھذه األنظمة أكثر تعقیًدا وتطور لتلبي احتیاجات معینة في مصنع المعالجة. وتكمن القیمة غالبًا 
 في تصمیم وتطویر وتكوین ھذه األنظمة وبالتالي یندر وجود مماثالت لھا في السوق.   

الجة اخرى)  أدوات مع  (معلذا، في معظم الحاالت، تقیم أنظمة التحكم الموزع كجزء من مصنع المعالجة  
 وال یمكن تقییمھا بشكل منفصل.

تركیب   وتشتمل تكالیف  المثال  سبیل  على  تحدیدھا،  یصعب  أخرى  أصول  على  المحوسبة  األنظمة 
األسالك وبیئات التشغیل النظیفة لمعدات التحكم.  قد ال تكون تكلفة ھذه األصول محددة بوضوح، وحسب  

ق تقنیة المعلومات والشؤون المالیة للعمیل لفھم ھذه  حجم النظام، قد تتطلب مناقشات إضافیة مع فری
التكالیف.  كما یمكن أیًضا تحدید التكالیف التاریخیة من خالل مراجعة فواتیر الشراء / البناء التاریخیة  

 لتحدید نسبة التكالیف المنسوبة إلى ھذه األصول.

لذلك یجب   )،م المبنى (كخدمات بناءكما یجب اإلشارة الى أنھ یمكن أیًضا تضمین ھذه التكالیف في تقیی
 على المقیم أن ینسق مع مقیم المبنى لضمان عدم حذفھا أو احتسابھا مرتین.  

  - ویجدر اإلشارة الى أنھ یمكن استبدال معدات أنظمة التحكم الموزعة إذا تطورت البرمجیات أو التقنیة  
لمعالجة في نھایة عمرھا اإلنتاجي. وقد یحدث ھذا قبل أن تُضّمن أنظمة الكمبیوتر الخاصة بمصنع ا

وبالتالي، قد یكون من الضروري تحدید نسبة تتعلق القیمة اإلجمالیة للمصنع بھذه األصول، بحیث یمكن 
 استھالكھا بشكل منفصل عن بقیة المصنع. 

 
 الرموز الملونة للمرافق الموجودة تحت األرض  ۳٫۰

 دیدھا لحمایتھا من األضرار أثناء الحفر. تُستخدم للتفریق بین المرافق الموجودة تحت األرض وتح
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 وتساعد في تحدید موقع ونوع المرفق الموجود تحت األرض. 

 
 : الرموز الملونة للمرافق الموجودة تحت األرض۳۹صورة 

 
 مالحظة:

ھناك مكونات أخرى متعددة تدخل ضمن مصانع المعالجة والتي یلزم على مقیمي اآلالت والمعدات معرفتھا عند 
 إجراء عملیة التقییم.  تشمل المكونات اإلضافیة: 

 نظام التھویة. •

 نظام األمن.  •

 نظام االتصال. •

 للمزید من التفاصیل  ۱ملحق   ٤٫۰ اطلع على

 
 : ۱الملحق   ٤٫۰

 معلومات إضافیة لالطالع فقط، ولن تكون ضمن أسئلة االختبار.  ۱تعد المعلومات المذكورة في الملحق  مالحظة:  

 نظام التھویة  ٤٫۱
التھویة ھي عملیة یتم فیھا إنتاج الھواء النقي ومن ثم یتم إزالة الھواء من المساحة المشغولة. وتعد الغایة األساسیة 
من عملیة التھویة ھي الحفاظ على جودة الھواء. وفي بعض األحیان، قد تستخدم التھویة لخفض درجة الحرارة  

 داخل المنطقة المشغولة.

 یة التھویة: وتوضح األسباب التالیة أھم

 الحفاظ على الھواء النقي للجھاز التنفسي. •

 الحفاظ على المستوى المناسب من األكسجین في الھواء. •

 التحكم بثاني أكسید الكربون.  •

 التحكم بمستوى الرطوبة.  •

 خفض مستوى الحرارة.  •

 إزالة الغبار والروائح. •

 ھناك نوعان من أنواع التھویة: 

 التھویة الطبیعیة  •
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 یكة التھویة المیكان •

 التھویة الطبیعیة  ٤٫۱٫۱

التھویة ھي عملیة سحب الھواء النقي من الخارج لداخل المبنى. وفي المقابل، یساعد الھواء 
النقي في إخراج الھواء الدافئ والملوث داخل المبنى لخارجھ عبر الفتحات الموجودة في السقف.  

إلى تدفق الھواء الخارجي وتحدث كل ھذه العملیة دون الحاجة إلى مساعدة میكانیكیة. وتشیر  
 للمناطق الداخلیة وذلك نتیجة االختالف في درجة الحرارة أو الضغط.

 أنظمة التھویة الطبیعیة: 

 تأثیر الریاح •

 تأثیر المداخن •

 مزیج من تأثیر الریاح والمداخن  •

 
 : تأثیر المداخن في أنظمة التھویة الطبیعیة  ۹۰صورة 
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 الریاح والمداخن: مزیج من تأثیر  ۹۱صورة 

 التھویة المیكانیكة ٤٫۱٫۲

تقوم أنظمة التھویة المیكانیكیة بتوزیع الھواء النقي باستخدام فتحات التھویة والمراوح بدال من  
االعتماد على تدفق الھواء عبر الفتحات الصغیرة أو التصدعات الموجودة في جدار أو سقف  

 المنزل أو نوافذه.  

ئیة لتوفیر حركة الھواء الالزمة داخل المبنى. وتضمن كذلك تستخدم ھذه األنظمة مرواح كھربا
تغیر محدد في الھواء، ویمكن إخراج الھواء الواقع تحت ضغط المراوح عبر الفالتر. ویعد  

 التكییف من أمثلة التھویة المیكانیكة. 
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 : التھویة المیكانیكة۹۲صورة 

 ھناك ثالثة أنواع من أنظمة التھویة المیكانیكة: 

 فتحات التھویة الطبیعیة والتھویة المیكانیكیة (نظام العادم) ٤٫۱٫۲٫۱

والتبرید أكثرھا انتشاًرا. وتنتج المراوح ضغطا سلبیا على الفتحات والذي یسبب  
بدوره تحرك الھواء في الغرفة باتجاه المروحة ویتم استبدال الھواء داخل الغرفة 

 اء نقي من خارجھا. بھو

 یزیل نظام تھویة العادم الھواء والملوثات الھوائیة من منطقة العمل.

 من أنواع أنظمة العادم:

 نظام العادم العام  . أ 

یُستخدم للتحكم بالحرارة في المنطقة وذلك بإنتاج كمیات كبیرة من الھواء  •
 في تلك المنطقة، وقد یتم تلطیف الھواء وإعادة توزیعھ.

یُستخدم إلزالة الملوثات عن طریق مزجھا بكمیة كافیة من الھواء الخارجي   •
 لیصل تركیز الھواء لمستوى مناسب.

 

 نظام العادم العام  . ب 

 یھدف إلزالة الملوثات من مصدرھا.  •

 مكوناتھ: 

 غطاء العادم.  •
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نظام القنوات الھوائیة والذي یشمل مدخنة العادم و قنوات إعادة توزیع الھواء  •
 أو كلیھما. 

 جھاز تنقیة الھواء. •

 مروحة، وتعمل كجھاز لتحریك الھواء. •

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نظام العادم۹۳صورة 

 فتحات التھویة المیكانیكیة والتھویة الطبیعیة  ٤٫۱٫۲٫۲

الھواء في   یُسّخن  للمبنى. وقد  قبل تحویلھ  النظام  الھواء في ھذا  یلزم تسخین 
 استخدام مسخن المروحة.وحدة مركزیة ویُنقل لمختلف الحجرات أو قد یتم 

 فتحات التھویة المیكانیكیة والتھویة ٤٫۱٫۲٫۳

 تقدم أفضل نظام تھویة وتعتبر تكلفتھ مرتفعة ویُستخدم لمختلف أنواع المباني. 

 
 أنواع مراوح  ٤٫۱٫۳

 المروحة الدافعة  . أ 

ضغط ھوائي وتؤثر بشكل محدود على األنابیب. ومناسبة لالستخدام في فتحات    ال تُتنتج
 التھویة الموجودة في النوافذ والجدران.
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 : المروحة الدافعة ۹٤صورة 

 مروحة التدفق المحوري . ب 

داخل   الھواء عبر مسافات طویلة  لنقل  تُنتج ضغطا عالیا وتُستخدم  أن  األنابیب،  یمكن 
 عمل األنابیب وال تتطلب وجود قاعدة.عمل المروحة مع  ویتكامل

 
 : مروحة التدفق المحوري ۹٤صورة 

 

 مراوح الطرد المركزي  . ج 

یمكن أن تُنتج ضغطا عالیا، ولدیھا القدرة الستیعاب كمیات كبیرة من الھواء، وتعد مناسبة  
لتركیب أنظمة التكییف كبیرة الحجم. وقد تتكون من مدخل أو مدخلین. ویمكن اختیار  
من  المتعددة  األنواع  وتجعل  التكییف.  نوع  على  بناء  الدفّاعات  من  المختلفة  األنواع 
المراوح  أنواع  أكثر  من  المنفصل  الدفع  محرك  في  البكرات  ومعدالت  الدفّاعات 

 استخدامات.



 

 

 

۸۹ 
 

 
 : مروحة الطرد المركزي  ۹٦صورة 

 أنواع مرشحات الھواء  ٤٫۱٫٤

 الحجرات مرشحات (فالتر) الھواء ذات اللوح أو  . أ 

قد یكون ھذا النوع من المرشحات جاف أو رطب (لزج) ویعد جاھز لالستخدام بحیث  
الھواء  تسرب  لمنع  صلب  خارجي  إطار  وجود  ویلزم  األنابیب.  داخل  تركیبھ  یسھل 

 الملوث. 

 
 : مرشحات (فالتر) الھواء ذات اللوح أو الحجرات ۹۷صورة 

 

 مرشحات (فالتر) الھواء الجیبیة  . ب 

ع مواد الترشیح التي توفر كمیات كبیرة من الھواء، ویمكن غسلھا وتنظیفھا  .تعد أحد أنوا
 واستبدالھا بشكل دوري. 



 

 

 

۹۰ 
 

 
 مرشحات (فالتر) الھواء الجیبیة ۹۸صورة 

 مرشحات (فالتر) الھواء االسطوانیة . ج 

 یعمل ھذا النوع من المرشحات بشكل یدوي أو بواسطة مفتاح ضغط حساس.

 

 
 (فالتر) الھواء االسطوانیة: مرشحات ۹۹صورة 

 

 مرشحات (فالتر) الھواء اللزجة . د 

في   عادة  ویُستخدم  باألغبرة،  االحتفاظ  على  المقدرة  المرشحات  من  النوع  ھذا  یحمل 
 التطبیقات الصناعیة.



 

 

 

۹۱ 
 

 

 : مرشحات (فالتر) الھواء اللزجة۱۰۰صورة 

 الوحدة اإللكتروستاتیة  . ه 

إلكتروستاتیة  بشحنة  األغبرة  جزیئات  تزود  والتي  مؤینة  منطقة  الوحدة  ھذه  في  یوجد 
موجبة. وقد یكون لھذه الوحدة مرشحات أولیة أو وسطیة أو نھائیة كما ھو موضح أدناه 

 .٪۹۹مما یجعل لھا كفاءة تبلغ حوالي  

 
 : مرشحات (فالتر) الھواء ذات الوحدة اإللكتروستاتیة۱۰۱صورة 

 

 أنظمة األمن  ٤٫۲
 ھو عبارة عن طرق أو وسائل لحمایة األشیاء بواسطة نظام من األجھزة والعناصر المترابطة.

 من أنواع أنظمة األمن:

 ) CCTVالدوائر التلفزیونیة المغلقة ( -كامیرات المراقبة  •

 خول أو الوصولأنظمة (مراقبة) التحكم بالد •

 أنظمة أجھزة اإلنذار األمنیة •



 

 

 

۹۲ 
 

 )CCTVالدوائر التلفزیونیة المغلقة ( -كامیرات المراقبة  ٤٫۲٫۱

شاشات   (الكامیرات،  من:  بكل  مباشرة  وربطھ  الفیدیو  وتسجیل  بث  فیھ  یتم  نظام  عبارة  ھو 
 العرض، أجھزة التسجیل).

لمراق المصانع  في  المغلقة  التلفزیونیة  الدوائر  معدات  تحكم  تُستخدم  غرفة  من  العملیات  بة 
 مركزیة، على سبیل المثال عندما ال تكون البیئة مناسبة لإلنسان. 

وقد تعمل ھذه األنظمة باستمرار أو لمراقبة حدث معین. وھناك نوع متطور من ھذه األنظمة 
) والتي توفر تسجیالت لسنوات متعددة باختالف  DVRیستخدم أجھزة تسجیل الفیدیو الرقمیة (

 وأداءھا وسماتھا األخرى مثل: أجھزة استشعار الحركة وتنبیھات البرید اإللكتروني.  جودتھا

والمزودة بحساسات تُقاس دقتھا    IPتدعم كامیرات المراقبة الالمركزیة (المستندة على عناوین  
بالمیغا بیكسل) التسجیالت وتنقلھا مباشرة للشبكة بواسطة أجھزة التخزین أو األقراص الداخلیة  

 لیات المستقلة.للعم

 
 

 )CCTVالدوائر التلفزیونیة المغلقة (  - : كامیرات المراقبة ۱۰۲صورة 

 

 تتكون من: 

 كامیرا.  •

 أسالك. •

 شاشة مراقبة.  •

 مسجل •

 

 الدوائر التلفزیونیة المغلقة:  - أنواع كامیرات المراقبة 

 الكامیرات الداخلیة . أ 

 الداخلیة.تُستخدم لتفعیل آلیة الحمایة واألمان في األماكن 



 

 

 

۹۳ 
 

 
 : الكامیرات الداخلیة ۱۰۳صورة 

 الكامیرات الخارجیة . ب 

تُستخدم في األماكن الخارجیة، ومخصصة في الغالب لنقاط الدخول والخروج مع وجود  
أو  التخریب  ضد  واقي  غالف  بوجود  الكامیرات  ھذه  وتتمیز  محدودة.  لیلیة  إضاءة 

 اإلتالف. 

 
 

 : الكامیرات الخارجیة ۱۰٤صورة 

 لرؤیة اللیلیةكامیرات ا . ج 

تُستخدم في المناطق المعرضة لحدوث الخطر والتي تتطلب وجود مراقبة سواء نھارا أو  
لیال. وتُستخدم ھذه الكامیرات لألغراض العسكریة وكذلك في مواقف السیارات والمناطق 

 عالیة األمان التي یتطلب وجود كامیرات مراقبة فیھا وفي حال انعدام اإلضاءة اللیلیة. 

 
 : كامیرات الرؤیة اللیلیة۱۰٥ة صور

 ) Domeكامیرات الدوم (  . د 

ویمكن  االستدارة  ویمكنھا  وجودھا.  مالحظة  الزوار  یستطیع  ال  بصورة  تركیبھا  یتم 
 والحافالت وغیرھاتحریكھا وإمالتھا یدویًا. تُستخدم في األماكن العامة كمحطات القطار  

 من األماكن المزدحمة بالناس. 



 

 

 

۹٤ 
 

 
 )Domeلدوم (: كامیرات ا۱۰٦صورة 

 

 )Bulletبولت ( -كامیرات اسطوانیة  . ه 

تُشبھ الرصاصة في شكلھا، وتُستخدم في المباني السكنیة. وتأتي بأحجام صغیرة وتتمیز  
بتصمیم متكامل وتعد مضادة للماء. ویمكن كذلك تثبیتھا على الحائط أو على أي منطقة  

 عمودیة.

 
 ) Bulletبولت (  -: كامیرات اسطوانیة ۱۰۷صورة 

 كامیرات واقیة ضد التخریب أو اإلتالف . و 

تُستخدم للحفاظ على األمان في األماكن الخارجیة. یأتي ھذا النوع من الكامیرات داخل 
مادة صلبة مغطاة بزجاج مضاد للتخریب أو التلف والذي ال یؤثر على جودة الفیدیو.  

 التي تتطلب أمانًا عالیًا. ویصعُب كسر ھذه الكامیرات والذي یجعلھا مناسبة في الحاالت 

 
 : كامیرات واقیة ضد التخریب أو اإلتالف ۱۰۸صورة 



 

 

 

۹٥ 
 

 

 )PTZالكامیرات المتحركة ( . ز 

توفر الكامیرات المتحركة إمكانیة التدویر والتكبیر والتصغیر في كل االتجاھات. ویمكن 
ات  ضبطھا تلقائیا لتتمكن من االستدارة في مختلف مجاالت الرؤیة. وتعد مناسبة للمھم

 الدوریة والمناطق المفتوحة كالحدود والمطارات ومواقف السیارات وغیرھا. 

 

 
 )PTZ: الكامیرات المتحركة (۱۰۹صورة 

 الدوائر التلفزیونیة المغلقة الالسلكیة -كامیرات المراقبة  . ح 

المراقبة   كامیرات  أنظمة  األنظمة   - تتشابھ  مع  الالسلكیة  المغلقة  التلفزیونیة  الدوائر 
استقبال   جھاز  تثبیت  ویتم  بالكامیرا.  مثبت  إرسال  جھاز  وجود  في  وتختلف  السلكیة. 
بالمدخالت الموجودة في نظام المراقبة أو جھاز الكمبیوتر. وتصبح مفیدة عندما تكون  

 الشاشة بعیدة جدا وتتطلب وجود سلك یربط بینھما. المسافة بین الكامیرا و

 
 الدوائر التلفزیونیة المغلقة الالسلكیة  - : كامیرات المراقبة ۱۱۰صورة 

 ) DVRأجھزة تسجیل الفیدیو الرقمیة ( . ط 

)، ولكن تكون الصورة الملتقطة من كامیرات  VCRتتشابھ مع مسجالت شرائط الفیدیو (
لمغلقة رقمیة. ھناك نوعان من أنواع أجھزة تسجیل الفیدیو الدوائر التلفزیونیة ا  -المراقبة  
 الرقمیة: 

 أجھزة مستقلة   •



 

 

 

۹٦ 
 

 أقراص صلبة مرتبطة بنظام الكمبیوتر  •

 

 
 ) DVR: أجھزة تسجیل الفیدیو الرقمیة (۱۱۱صورة 

 )IPكامیرات ( . ي 

الدوائر   - تعد الكامیرات التي تعمل عبر بروتوكول اإلنترنت من أنواع كامیرات المراقبة  
التلفزیونیة المغلقة. تستخدم بروتوكول اإلنترنت والذي تستخدمھ معظم الشبكات المحلیة 

)LAN  .لبث الفیدیو بصورة رقمیة عبر شبكات البیانات ( 

 
 )IP: كامیرات (۱۱۲صورة 

 أنظمة (مراقبة) التحكم بالدخول أو الوصول  ٤٫۲٫۲

 ھناك ثالثة أنواع من ھذه األنظمة: 

 اإلداریةأجھزة التحكم  . أ 

 تحدید األدوار والمسؤولیات والسیاسات والوظائف اإلداریة للتحكم بالبیئة الرقابیة.  •

استخدام تقنیات المكونات المادیة الملموسة وغیر الملموسة لتطبیق إمكانیة الدخول أو   •
 الوصول.

 ضمان أمن وسالمة البیئة المادیة.  •

 أجھزة التحكم التقنیة: . ب 

 من أمثلتھا: 



 

 

 

۹۷ 
 

 التشفیر •

 القیاسات الحیویة •

 البطاقات الذكیة •

 الرموز  •

 قائمة التحكم بالدخول أو الوصول •

 تقاریر االنتھاكات •

 سجالت مراجعة الحسابات وتدقیقھا •

 مراقبة الشبكة والكشف عن االختراقات •

 أجھزة التحكم المادیة: . ج 

 من أمثلتھا: 

 )HVACالتدفئة والتھویة والتكییف ( •

 األسیجة •

 األبواب المقفلة  •

 المحظورةالمناطق  •

 الحّراس وكالب الحراسة  •

 أجھزة الكشف عن الحركة  •

 كامیرات الفیدیو •

 أجھزة الكشف عن الحرائق  •

 أجھزة الكشف عن الدخان  •

 القیاسات الحیویة  ٤٫۲٫۲٫۱

الھویة  لتأكید  بھا  المعترف  المھمة  الوسائل  من  الحیویة  المؤشرات  أصبحت 
 وازداد استخدامھا في أنظمة األمن.

اإللكترونیة التقنیات كبصمات األصابع والعین (الشبكیة  تستخدم بعض األقفال  
 والقزحیة) والصوت للتحقق من المستخدمین.

ببطاقة  إلیھ  یُشار  ما  (عادة  جسم  استخدام  ھو  الرادیو  بموجات  الھویة  تحدید 
التعریف بإشارات الرادیو) وتطبیقھ على أو دمجھ مع منتج أو إنسان أو حیوان  

 خدام موجات الرادیو.لغرض التعرف والتتبع باست

یُمكن قراءة بعض البطاقات التي تكون على بعد أمتار متعددة وتتجاوز مدى  
 نظر القارئ. وتُستخدم ھذه التقنیة في األقفال اإللكترونیة الحدیثة.

 



 

 

 

۹۸ 
 

 
 : القیاسات الحیویة۱۱۳صورة 

 أجھزة استشعار الحركة ٤٫۲٫۲٫۲

أنواع   إلى أي نوع من  الحركة" لإلشارة  المصطلح "استشعار  یُمكن استخدام 
أنظمة االستشعار والتي تكشف عن وجود حركة سواء حركة إنسان أو جسم  

 ما. ویُطلق علىھا أجھزة الكشف عن الحركة.

یشیع استخدامھا في أنظمة األمن وتؤدي إلى تشغیل التلقائي للمصابیح أو أجھزة 
 د وغیرھا من التطبیقات. اإلنذار عن بع

 من أنواع أجھزة استشعار الحركة:

 الحساسات النشطة •

 الحساسات غیر النشطة •

 
 : الحساسات النشطة۱۱٤صورة 



 

 

 

۹۹ 
 

 
 : الحساسات غیر النشطة  ۱۱٥صورة 

 أنظمة أجھزة اإلنذار األمنیة  ٤٫۲٫۲٫۳

ھي عبارة عن أجھزة إلكترونیة تصدر ضجة عالیة عند دخول شخص غیر  
بنى، ویعتبر جرس اإلنذار مصمم للكشف عن االقتحام أو  مصرح لھ بدخول الم

 الدخول غیر المصرح بھ لمبنى أو منطقة معینة. 

 

 
 : أنظمة أجھزة اإلنذار ۱۱٦صورة 

 ): PCUوحدة التحكم بالمرافق ( . أ 

تعتبر أساس النظام وتقرأ مدخالت الحساسات (أجھزة االستشعار) وتتعقب  
إیقاف تشغیلھ. وفي األنظمة الحدیثة، اإلشارات وحالة تشغیل الجھاز أو  

تتكون وحدة التحكم من مجموعة من ألواح دائرة الحاسب داخل غالف 
 معدني باإلضافة إلى مصدر (مزود) الطاقة.

 الحساسات (أجھزة االستشعار):   . ب 

ھي عبارة عن أجھزة تكشف محاوالت االقتحام، ویمكن وضعھا في محیط  
كال أو  داخلھا  أو  المحمیة  (أجھزة المنطقة  للحساسات  یمكن  ھما. 

االستشعار) أن تكشف عن المقتحمین بطرق مختلفة منھا: مراقبة األبواب 
واالھتزازات   األصوات  ومراقبة  الشاغرة  الداخلیة  والمناطق  والنوافذ 

 وغیرھا من األمور المخلة باألمن.

 أجھزة التنبیھ أو التحذیر:  . ج 



 

 

 

۱۰۰ 
 

شیوعا: األجراس وصافرات  تحدد ھذه األجھزة حالة اإلنذار، ومن أكثرھا  
تحذیر   منھا  مختلفة  أغراًضا  التنبیھ  أجھزة  تؤدي  والكشافات.  اإلنذار 

 الشاغلین من حاالت االقتحام وإبعاد المقتحمین. 

 لوح األزاریر: . د 

ھي عبارة عن أجھزة صغیرة مثبتة على الجدار وتشمل األزرار والمفاتیح 
 وأضواء المؤشر.

 ترابط المكونات  . ه 

وصیالت مباشرة بوحدة التحكم أو روابط ال سلكیة بمصدر  قد یتكون من ت
 (مزود) محلي للطاقة. 

 أجھزة األمن: . و 

والكامیرات  المصابیح  أمثلتھا:  ومن  اللصوص،  األجھزة  ھذه  تكشف 
 وأجھزة اللیزر. 

 األقفال اإللكترونیة (أو الكھربائیة): . ز 

وقد   كھربائي،  تیار  باستخدام  تعمل  إقفال  أجھزة  عن  عبارة  تعمل ھي 
األقفال الكھربائیة أحیانًا بشكل مستقل من خالل وحدة التحكم االلكتروني  

 المثبتة مباشرةً في المفتاح. 

 األقفال اإللكترونیة المجھزة بوسائل تحقق مختلفة  . ح 

 الرموز العددیة •

 كلمات المرور  •

 
 

 : األقفال اإللكترونیة (أو الكھربائیة) ۱۱۷صورة 

 

 نظام االتصاالت  ٤٫۳
عبارة عن مجموعة من شبكات اتصاالت مستقلة وأنظمة إرسال ومحطات تقویة ومحطات فرعیة ومعدات ھو  

) والتي عادة ما تكون قادرة على التواصل والترابط وتنفیذ العملیات المشتركة للحصول DTEمحطة البیانات (



 

 

 

۱۰۱ 
 

متكافئة تقنیًا وتشمل استخدام على وحدة متكاملة. تؤدي مكونات نظام االتصاالت أغراًضا شائعة، على أن تكون  
 اجراءات شائعة تتوافق مع أجھزة التحكم وتعمل مع بعضھا.

 متطلبات أساسیة: خمسویشمل 

 مصادر البیانات (منشأ البیانات)  •

 جھاز إرسال (یُستخدم لنقل البیانات وإرسالھا)  •

 وسیط اإلرسال (مزود بكوابل أو بدونھا) •

 الستقبال البیانات وتلقیھا)جھاز استقبال (یُستخدم  •

 الوجھة (مكان البیانات) •

 من مكونات االتصال:

 اإلرسال البسیط .أ

 مثال: جھاز الرادیو أو التلفاز. 

 
 : دوائر (قنوات) اإلرسال البسیطة۱۱۸صورة 

 اإلرسال باتجاھین في أوقات مختلفة (المزدوج النصفي) . ب

 )Walkie-Talkieمثال: األجھزة الالسلكیة (

 
 : دوائر (قنوات) اإلرسال باتجاھین في أوقات مختلفة (المزدوج النصفي)۱۱۹صورة 

 

 اإلرسال باتجاھین في الوقت نفسھ  .ج

 مثال: الھاتف 



 

 

 

۱۰۲ 
 

 
 : دوائر (قنوات) اإلرسال باتجاھین في الوقت نفسھ ۱۲۰صورة 

 من أنواع أنظمة االتصاالت: 

 الصناعیة (الستالیت)نظام االتصال باألقمار  ٤٫۳٫۱

 وھي محطة تُستخدم إلشارات االتصاالت السلكیة والالسلكیة والرادیو والتلفاز.

بعیدتین  المحطتین  البث الالسلكي ولكن  التواصل عبر  في حال أرادت محطتین في األرض 
لتتمكنا من استخدام الوسائل االعتیادیة. فعندھا یمكن للمحطتین استخدام قمر صناعي كمحطة  

للقمر  تق (اإلرسال)  البث  بإرسال  األرض  في  الموجودة  المحطات  أحد  وتقوم  لالتصال،  ویة 
بالقمر   الموجود  التحویل  جھاز  ویقوم  اإلرسال.  عملیة  العملیة  ھذه  على  ویُطلق  الصناعي، 
عملیة  علیھا  ویُطلق  الثانیة،  األرض  لمحطة  إرسالھا  ثم  ومن  اإلشارة  بتحویل  الصناعي 

 االستقبال. 

 

 
 : نظام االتصال باألقمار الصناعیة (الستالیت)۱۲۱صورة 

 

 یمكن تقسیم العناصر األساسیة لخدمة االتصال باألقمار الصناعیة إلى:  

 العنصر الفضائي •

 العنصر األرضي  •



 

 

 

۱۰۳ 
 

یتكون  التشغیل.  أو  اإلطالق  وآلیة  الفضائیة  (المركبة)  السفینة  من  الفضائي  العنصر  یتكون 
األرضیة ومركز التحكم بالشبكة الخاصة بكامل نظام األقمار  العنصر األرضي من المحطة  

 الصناعیة.

 
 : مكونات نظام االتصال باألقمار الصناعیة (الستاالیت)۱۲۲صورة 

 نظام الرادار  ٤٫۳٫۲

موجات الرادیو لتحدید مدى وزاویة وسرعة   األجسام باستخدامالرادار ھو نظام یكشف حركة  
استخدامھ   ویمكن  الطائاألجسام.   الصواریخ راتلكشف  الفضائیة،  (المركبات)  السفن   ،

 الطقس، التضاریس.  )، تغیراتالموجھة، المركبات اآللیة (المیكانیكیة

 مكونات الرادار:

 جھاز اإلرسال •

 الالقط الھوائي  •

 جھاز االستقبال  •

 وحدة العرض  •

 مصدر (مزود) الطاقة •

 جھاز اتصال مزدوج (دارة إرسال واستقبال) •

 أنواع الرادارات:

 الرادارات النبضیة .۱

 رادارات الموجات المستمرة  .۲



 

 

 

۱۰٤ 
 

 
 : مبادئ نظام الرادار ۱۲۳صورة 

 ) Walkie-Talkieنظام األجھزة الالسلكیة ( ٤٫۳٫۳

النظام من جھازین استقبال ودائرتین   جھاز السلكي جھاز استقبال    إرسال، ولكلیتكون ھذا 
 وإرسال.

 
 )Walkie-Talkie: مكونات األجھزة الالسلكیة (۱۲٤صورة 

 نظام االتصاالت الداخلیة (اإلنتركوم) ٤٫۳٫٤

ھو نظام ینقل المعلومات في شكل إشارات كھربائیة من مكان آلخر ضمن موقع مؤكد. ویعد  
 نظام اتصاالت سلكیة والسلكیة خاص، ویتیح لموقعین أو أكثر بالتواصل مع بعضھما. 

ال بین  الرسائل  تبادل  یسھل  والذي  شخصي  اتصاالت  جھاز  اإلنتركوم  عندما  ویعتبر  مواقع 
 یصعب التواصل المعتاد بسبب بعد المسافة أو وجود عوائق أخرى. 



 

 

 

۱۰٥ 
 

 
 : نظام االتصاالت الداخلیة (اإلنتركوم) ۱۲٥صورة 

 )LMRنظام الرادیو األرضي المتنقل ( ٤٫۳٫٥

ھو نظام اتصال السلكي مخصص للمستخدمین الموجودین على األرض الذین یتنقلون بواسطة 
 مشیًا على األقدام. مركبات متحركة أو 

تُستخدم مثل ھذه األنظمة بواسطة منظمات االستجابة السریعة مثل: مراكز الشرطة واإلطفاء  
التي   النقل مثل سیارات األجرة والشركات  واإلسعاف واألعمال والمنظمات العامة وخدمات 

 تملك أسطول كبیر من المركبات أو عدد كبیر من العمال.

 . دة وھوائي وأجھزة السلكیة متعددة ثنائیة االتجاهتتألف عادة من محطة قاعو

 
 )LMR: رسم تخطیطي لنظام الرادیو  لإلرسال واالستقبال (۱۲٦صورة 



 

 

 

۱۰٦ 
 

 
 : نظام الرادیو عالي القدرة۱۲۷صورة 

 نظام االتصاالت الخلویة  ٤٫۳٫٦

 یعد نظام االتصاالت الخلویة مصمم لتوفیر التواصل بین وحدتین متنقلتین أو بین وحدة متنقلة 
 ).PSTNوأخرى ثابتة أو ھاتف أرضي (شبكة االتصاالت الھاتفیة الثابتة 

 یتكون النظام من ثالثة مكونات رئیسیة كالتالي: 

 )SIM)،بطاقة االشتراك (UEمعدات المستخدم ( -) MSالمحطة المتحركة ( .۱

 المحطة الثابتة (المحطة -) BSSشبكة المحطات الثابتة (النظام الفرعي للمحطة األساسیة  .۲
)، وحدة التحكم (مراقب المحطات الفرعیة RBS)، محطة الرادیو الثابتة (BTSالفرعیة 
BSC  ( 

)،  MSCمركز تبدیل أو تحویل مكالمات الجوال ( -) NSSمحطة النظام الفرعي للشبكة ( .۳
 ) HLR)، سجل المقر الرئیسي (VLRسجل مقر الزوار (

 
 : الھاتف الخلوي  ۱۲۸صورة 



 

 

 

۱۰۷ 
 

 
 االتصاالت الخلویةنظام   ۱۲۹صورة 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقنیة وتخطیط تدفق العملیات              



 

 

 

۱۰۹ 
 

 مقدمة في التصنیع  ۱٫۰

بالنسبة لمعظم مقیمي اآلالت والمعدات معرفة معلومات مفصلة عن جمیع عملیات   المستحیل  أنھ من  في حین 
للحصول على   المطلوبة  األسئلة  یعرفوا  أن  الضروري  فمن  تكون موجودة،  قد  التي  المختلفة  التصنیع  وتقنیات 

 المعلومات المتعلقة بالتقنیات والعملیات الآلزمة لكل عملیة تقییم 

بًا سیكون الموظفین الذي یعملون في عملیات التشغیل والھندسة في المصنع مصدر اساسي للمعلومات باإلضافة غال
 الى مصنعي المعدات واألنترنت.

 كجزء من الجولة التعریفیة األولیة للمصنع واإلجتماعات، یجب أن یسعى مقیم اآلالت والمعدات إلى فھم:  

 عملیة التصنیع الشاملة،  •

 لیة، تدفق العم •

 األنواع المختلفة من المعدات المستخدمة في عملیة التصنیع،   •

 كیف یتم قیاس القدرة في منشأة بشكل عام وفي منطقة العملیة/خط التصنیع ومستوى المعدات الفردیة. •

 وھذا سیعطي مقیم اآلالت والمعدات المعلومات األساسیة التي یجب معرفتھا. 

ید العوامل التي من المحتمل أن تؤثر على القیمة. قد تكون ھذه تقنیات بدیلة  كما یجب أیًضا إكمال التحریات لتحد 
 أو أصول حدیثة مماثلة تجعل األصول محل التقییم متقادمة بشكل أكبر أو

 فیما یلي بعض األسئلة المفیدة:

 إذا كنت ترید استبدال ھذه المنشأة، فھل ستبني مبنى مطابق تماًما كما ھو الیوم؟ •

ات أو أصول بدیلة متوفرة برأس مال أو تكالیف تشغیل أٌقل یمكنھا أداء نفس وظائف األصول ھل ھناك تقنی •
 محل التقییم؟ 

 كیف تقارن األصول محل تقییم بأحدث التقنیات واألصول المتاحة؟ •

 ماألصل أو المنشأة الذي یمكن اعتبارھا كـ "معیار" حالي، وكیف یقارن األصل/ المنشأة محل تقییم؟  •

 یات االستخدام الحدیثة والمتوقعة مقارنة بالسعة المقدرة للمنشأة؟  ما ھي مستو •

ما ھي السعة الشكلیة والفعلیة للمنشأة ودرجة المنفعة (أو القدرة على تقدیم وحدة بسعة عمل معینة) بالنسبة   •
 إلى مجموعة األقران/ المنافسین؟

 (وحدات) القیاس التي توفر أنسب أساس للمقارنة. فیما یتعلق بما ورد أعاله، من الضروري تحدید وحدة 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

۱۱۰ 
 

 تقدیر تدفق المصنع والتخطیط  ۲٫۰

 مقدمة في مخططات المصانع  ۲٫۱

في ھذا القسم بعض األمثلة ألنواع مختلفة من المخططات الداخلیة للمصانع والتي قد تكون موجودة في  
 منشأت تصنیع مختلفة. 

 مخطط القسم  ۲٫۱٫۱
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : مخطط القسم۱صورة 

 المخطط الوظیفي  ۲٫۱٫۲

 
 

 : مثال على مخطط بناًء على الوظیفة۲صورة 

تُستخدم تصامیم الوظائف غالبًا في ورش اإلنتاج أو في المنشآت التي تنتج بالطلب وبیكمیات  
قلیلة ولھا متطلبات معینة وتسلسل عمل مختلف. وتعتمد تصامیم الوظائف على ترتیب المرافق  

 لعملیات المتشابھة في وظائفھا أو طبیعتھا قریبة من بعضھا.یحیث تكون جمیع ا

والھدف من ھذا تسھیل انتاج السلع أو تقدیم الخدمات التي لھا متطلبات متعددة ومختلفة. وعاًدة 
بعضھا حسب   مع  اآلالت  تُجمع  حیث  منفصلة  أقسام  الورش  مثل  اإلنتاج  مصانع  في  یكون 

 ۳غرفة ۲غرفة ۱غرفة
 

 قسم الطالء

 

 قسم التجمیع 

 

 قسم الورش 

 

 قسم االستالم 

 

 قسم الشحن 

 

 قسم االختبار

 ٦غرفة ٥غرفة ٤غرفة



 

 

 

۱۱۱ 
 

التجل وآالت  التفرز  آالت  (مثل  وآالت الوظیفة  الھیدرولوكیة  والمكابس  الثقب  وآالت  یخ 
 الخراطة).

وبالتالي، جمیع المرافق المرتبة حسب وظائفھا أو عملیاتھا تحتاج لمثل ھذه المخططات.  وتقدم  
 ھذه المخططات المرونة المطلوبة للتعامل مع متطلبات ومسارات المصنع المختلفة. 

 مخطط المنتج  ۲٫۲

ویوجد ھذا النوع من التخططات غالبًا في ورش التدفق (التجمیع المتكرر وعملیات أو صناعات التدفق 
موحدة   تتطلب عملیات  والتي  موحدة  وبمعاییر  كبیرة  بكمیات  المنتجات  التدفق  تنتج ورش  المستمر). 

نظریَ  المنتج.  بناًء على خط سیر  تسلسلیًا،  الموارد  تترتب  المخططات  یسمح ھذا ومكررة. في ھذه  ا، 
التسلسل للعملیة بالكامل أن تكون في خط مستقیم وتكون في أغلب األحیان متخصصة إلنتاج منتج واحد 

 فقط. بعد ذلك یمكن تقسیم تدفق خط اإلنتاج لیسھل عمل الموظفین واستخدام المعدات خالل التشغیل.

ن أن تستخدم سیور النقل  غیر متوازن.  یمكخط  وھناك خطان سیر في ھذه المخططات، خط متوازن و
في أحد الخطوط المتوازنة لنقل المنتجات بشكل مستمر حتى یتمكن الموظفین من العمل على المنتجات  
أثناء مرورھا بالسیر. وفي بعض عملیات التشغیل الطویلة، یضطر الموظفین الى السیر بجانب العمل  

في   للبدء  العمل  لمحطة  یعود  ثم  انتھائھ،  في  اثناء تحركھ حتى  مایحدث  (وھذا  آخر  العمل على جزء 
 صناعة السیارات). 

في الخطوط غیر المتوازنة، یقوم الموظفین بعمل صفوف بین محطات العمل لیتمكنوا من العمل بسرعات  
لمساحات   حاجتھا  بسبب  الضخمة  المنتجات  مع  الطریقة  بھذه  االستعانة  یمكن  ال  ذلك  ومع  متفاوتة. 

ة بین معدالت المنتجات المتباینة دون وجود وقت كاف للتوقف. یمكن  التخزین. وبسبب صعوبة الموازن
استخدام تقنیة تعرف بموازنة خط التجمیع لجمع المھام التي تُنفذ في محطات العمل بحیث یكون ھناك  

 توازن معقول بین محطات العمل.

ازنة على تعیین المھام  غالبًا تُحسن كفاءة ھذا المخطط من خالل استخدام موازنة الخط.  وتقوم ھذه المو
لمحطات العمل بطریقة تجعل الوقت بین المحطات تقریبًا متساوي. وھذا بدوره یقلل الوقت في محطات  
العمل التي تكون بوضعیة السكون أما انتظارھا لوصول ألجزاء من المرحلة األولیة أو لتتفدي تكدس  

 المخزون قبل المرحلة النھائیة. 

 
 المنتج : مخطط حسب ۳صورة 

 مخطط الموقع الثابت ۲٫۲٫۱

یستخدم ھذا النوع من المخططات في المشاریع التي تنتج منتجات سھلة الكسر أو ضخمة أو 
تلك التي یصعب نقلھا مثل السفن والطائرات.  في ھذا المخطط، یكون المنتج ثابت طوال فترة  

 تصنیعھ. 



 

 

 

۱۱۲ 
 

قة الكھربائیة والنوویة) بناء  مثال آخر، عملیات البناء (المباني والسدود ومحطات انتاج الطا
المنازل   إصالحات  النفط  عن  والتنقیب  الزراعة  وأعمال  فضائیة  والسفن  والطائرات  السفن 
وغسیل السیارات اآللي. ولكي ینجح ھذا المخطط، یجب أن تكون جمیع الموارد المطلوبة قابلة  

 للنقل حتى نتمكن من نقلھا لمكان العمل.

لمستخدم لیس لدیھ خیارات كثیرة فیما یتعلق باستخدام مخطط الموقع نظًرا لطبیعة المنتج، فأن ا
 الثابت.

 

 
 : مخطط الموقع الثابت ٤صورة 

 

 
 : مخطط الموقع الثابت لمصنع الطائرات ٥صورة 

 مخطط الخالیا  ۲٫۲٫۲

العملیة  لمتطلبات  وفقًا  اآلالت  فیھا  تُجمع  التي  المخططات  من  نوع  ھو  الخلوي  التصنیع 
العناصر المتشابھة والتي تتطلب معالجات مماثلة. وتُعرف ھذه المجموعات لمجموعات من  

 بالخالیا. 

 وبالتالي، یمكن أن نقول بأن مخطط الخالیا ھو مخطط للمعدات ُصمم لیدعم التصنیع الخلوي. 



 

 

 

۱۱۳ 
 

وتعتبر ھذه الطریقة من الطرق البسیطة النتاج منتجات مشابھھ باستخدام الخالیا أو مجموعة 
األفراد   جمیع  من  اقصاء  من خالل  التشغیل  عملیات  لتسھیل  المعدات  أو  العمل  محطات  أو 

التكالیف غیر الضروریة بین العملیات. ویمكن أن تكون الخلیة مصممة لعملیة معینة أو جزء  
 معین أو لمنتج كامل.

ء تُجمع جمیع العملیات في خالیا باستخدام تقنیة المجموعات. وتتضمن ھذه التقنیة تحدید األجزا
التي لھا نفس الخصائص (حجم أو شكل أو وظیفة) وخصائص وظیفیة متشابھھ (نوع العملیة  

 المطلوبة واآلألت المتوفرة التي تؤدي ھذه العملیة وتسلسل العملیة) 

الخلیة   داخل  المعدات  جمیع  تشغیل  ویمكنھم  مدربین  الخالیا  مخططات  في  العاملین  جمیع 
نتیجة مخرجاتھا. وفي بعض ا الخالیا في خطوط تجمیع ویتحملون  تدخل بعض  قد  ألحیان، 

المنتج النھائي. في بعض الحاالت، تتشكل خلیة من خالل تكریس معدات معینة إلنتاج مجموعة 
الخالیا األسمیة). وبالتالي ال   أو  بالخالیا اإلفتراضیة  الفعلیّة (تسمى  للخلیة  نقلھا  أجزاء دون 

 تضطر المنشآة بإعادة ترتیب مخططھا الحالي.

نقل   بحركة  الحواسیب  تتحكم  الخلوي.  التصنیع  من  مؤتمتة  نسخة  المرن  التصنیع  نظام  یعد 
مع   المنتج  حسب  المخططات  من  اإلستفادة  من  المصنعین  وتمّكن  متعددة  لعملیات  األجزاء 

 المحافظة على مرونتھم في إنتاج دفعات صغیرة. 
 

 
 : مخطط الخالیا٦صورة 

 المخطط المختلط  ۲٫۲٫۳

بمخطط المصفوفة المختلط. ویجمع ھذا المخطط مزایا المخططات حسب العملیة ویعرف أیًضا  
 والمخططات حسب المنتج. ویستخدم عند صنع منتج معین بأنواع وأحجام مختلفة.

 



 

 

 

۱۱٤ 
 

 
 : المخطط المختلط ۷صورة 

تجمع العدید من المحطات بین المخططات الثالث الرئیسیة. ویعّرف ھذا النوع بالمخططات  
الھجینة. على سبیل المثال، یمكن أن تستخدم منشأة ما مخطط حسب العملیة في  المختلطة أو  

أغلب عملیاتھا باإلضافة الى خط التجمیع في أحد اقسامھا. وفي المقابل، یمكن أن تستخدم منشأه  
أخرى مخطط الموقع الثابت لتجمیع منتجھا النھائي، ولكن تستخدم خط التجمیع إلنتاج العناصر  

المنتج النھائي (مثل الطیارات). قد تكون خطوط التجمیع في موقع أو مجّمع    الضروریة لصنع
انتاج   بنظام  تعمل  جمیعھا  ولكن  مختلفة،  قضائیة  سلطات  أو  مختلفة  مواقع  في  تكون  قد  أو 
مشترك.  ویعتمد ھذا غالبًا على: نظام "في الوقت المناسب" والذي یقلل من المخزون من خالل 

المحدد  تسلسل اإلنتاج توفیر ا الوقت  التجمیع في  المخزون فقط إلى خط  المطلوبة من  لكمیة 
 المطلوب. 

 
 إنشاء جداول األصول لعكس مخططات المصنع المختلفة ۳٫۰

من أھم المھارات األساسیة التي یجب أن یتقنھا مقیم اآلالت والمعدات ھي استیعاب الطریقة األنسب لفھم األصول 
التقییم، بحیث یكون جدول األصول الناتج منطقیًا للقارئ ویمكن متابعتھ بسھولة. باإلضافة محل تقییم من منظور  

 الى ذلك، یساھم استخدام األسلوب الدقیق لفھم األصول عدم حدوث أي حسابات متكررة أو اقصاءات. 

ن األصل تكون األصول محل تقییم في مكا  ثمادي، حیقد تكون بعض عملیات التصنیع على أساس جغرافي أو  
أو مواقع الجغرافیة المنفصلة، مثل المباني الفردیة أو مناطق العمل المحددة أو اإلدارات داخل المبنى. على سبیل 
المثال، قد توجد بعض األدوات المیكانیكیة داخل منشأة تصنیع كبیرة في ورشة منفصلة أو ورشة محددة داخل 

 موجودة داخل الموقع كمجموعة أصول منفصلة.  المبنى الكبیر. لذلك سیكون منطقي فھم األصول ال

باإلضافة لذلك، ینبغي تسجیل أدوات الماكینة والمعدات األخرى الموجودة داخل الورشة بترتیب منطقي، حیث ال 
یوجد تدفق ثابت في الورش للمنتج (أو تدفق العملیة). وقد یبدأ ھذا قي مكان ما في الورشة واستخدام مخطط مادي 

 كانیكیة داخل الورشة.لألدوات المی

یكون ھناك تدفق عملیة محدد بوضوح داخل الموقع الواسع. قد یكون ھذا خط   د األخرى، قفي عملیات التصنیع  
تصنیع أو إنتاج حیث ینتقل المنتج من آلة أو مجموعة من اآلالت، إلى التي تلیھا في عملیة تصنیع محددة، حیث  

ومن أمثلة عملیات التصنیع    یذ عملیة محددة في عملیة التصنیع بشكل عام. أو مجموعة من اآلالت، بتنف   آلة،تقوم كل  
حیث یفرض المنطق أن جدول األصول یجب أن   ، مواد البناء  األغذیة وإنتاج  ومعالجةتصنیع السیارات    عملیات
   األصول في تدفق العملیة. تحسب



 

 

 

۱۱٥ 
 

مفید   متاحة وتعتبر مصدر  المصنع  تكون رسومات تخطیط  ما  لفھم مكونات خط غالبًا  والمعدات  لمقیم اآلالت 
التصنیع أو اإلنتاج. سواء استخدم مقیم اآلالت والمعدات الرسومات أو عاینوا الموقع شخصیًا أو كالھما معًا،  

 المبدأ التوجیھي البسیط ھو تحدید موقع بدایة خط اإلنتاج وتسجیل األصول بالتسلسل من بدایة الخط إلى نھایتھ. 

التصنیع، مثل إنتاج النفط والغاز ومعالجة المعادن، قد یحتوي تدفق العملیة ھذا على العدید من في بعض عملیات  
المعدات في   المبنى، وقد توجد بعض  داخل  المعدات في طوابق مختلفة  المختلفة، وقد توجد  الدوائر والتیارات 

جھ مقیم اآلالت والمعدات ھو فھم  الخارج، وبعضھا في مبنى واحد وبعضھا في مبنى آخر. ویبقى التحدي الذي یوا
 تدفق العملیة واألصول بترتیب یعكس تدفق العملیة. وھذا غالبًا یصعب تحدیده بالمعاینة الشخصیة.

) ومخططات األنابیب واألجھزة PFDsلحسن الحظ، في معظم ھذه العملیات، توفر مخططات تدفق العملیات (
)P & IDsمرة أخرى، یتمثل المبدأ التوجیھي في تسجیل األصول في  ) مصدر مفید لمقیمین اآلالت والمعدات .

تدفق   أمر  في  األصول  الدوائر    العملیة،جدول  أو  التیارات  یجب وضع  انتھائھا.  وحتى  العملیة  بدایة  من  بدًءا 
 المنفصلة بشكل منطقي ضمن تدفق العملیة وستتبع عادةً تدفق المواد الخام عبر المنتجات النھائیة.
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 التعریف  ۱٫۰

داخل منشأة تصنیع، حیث یتم تحویل   ووتوزیعھا، أالمحطة الفرعیة ھي محطة فرعیة لنظام تولید الكھرباء ونقلھا  
العكس باستخدام المحوالت. تتدفق الطاقة الكھربائیة من خالل عدة محطات    ومنخفض، أالجھد من عالي إلى  

فرعیة بین محطة التولید والمستھلك وقد یختلف الجھد في عدة خطوات. قد تتدفق الطاقة الكھربائیة ما بین محطة  
الفرعیة على التولید والمستھلك عبر محطات فرعیة في مستویات مختلفة للجھد الكھربائي. قد تحتوي المحطات  

 محوالت لتغییر مستویات الجھد بین جھد نقل عالي وجھد توزیع أقل، أو عند توصیل جھدین نقل مختلفتین. 

المحطة الفرعیة ھي نظام كھربائي عالي الجھد. یمكن استخدامھا لتبدیل المولدات والمعدات والدوائر أو الخطوط 
تغییر التیار  وآخر، أییر جھد التیار المتردد من مستوى إلى داخل النظام وخارجھ. كما یمكن استخدامھا أیًضا لتغ

ذات صلة.  الفرعیة صغیرة وتحتوي على محوالت ومفاتیح  المحطات  بعض  العكس.  أو  مباشر  لتیار  المتردد 
 وبعضھا كبیرة جًدا وتحتوي على محوالت عدیدة ومفاتیح كثیرة ومعدات اخرى. 

 ائي أو قد تكون مملوكة لعمیل صناعي أو تجاري كبیر. قد تُشغّل المحطة فرعیة من قبل مرفق كھرب

 
 عناصر المحطات الفرعیة ۲٫۰

. وتستخدم قواطع وتحكمتحتوي المحطات الفرعیة بشكل عام على محول واحد أو أكثر ومفاتیح ومعدات حمایة  
ي زیادة في الدوائر الكھربائیة في المحطات الفرعیة الكبیرة لمعالجة وجود دائرة كھربائیة قصیرة أو حدوث أ

أو الصمامات لحمایة  اإلغالق حمل التیارات في الشبكة. في محطات التوزیع الصغیرة قد تستخدم قواطع إعادة
 الدوائر الفرعیة.

عادةً ال توجد في محطات الكھرباء الفرعیة مولدات، على الرغم من وجود محطات كھرباء فرعیة بجانب محطات  
عیة على مفاتیح كھربائیة ذات جھد عالي ومحول طاقة واحد أو أكثر ومفاتیح تولید الطاقة. وتحتوي المحطات الفر

كھربائیة ذات جھد منخفض وأنظمة حمایة من التیارات وأنظمة تحكم والتأریض والتقییس. ونظام التأریض ھو 
التأریض عملیة نقل التفریغ الكھربائي مباشرةً لألرض بمساعدة أسالك منخفضة المقاومة وتعرف ھذه العملیة ب

الجھد  القدرة ومنظمات  الفرعیة مثل مكثفات تحسین معامل  المحطات  الكھربائي. وقد تتوفر أجھزة أخرى في 
 الكھربائي وغیرھا. 

ویمكن أن تكون المحطات الفرعیة في أرض مسورة أو تحت األرض أو في مباٍن مختصة. كما یمكن أن تحتوي 
وجد غالبًا في المناطق الحضریة للتقلیل من الضوضاء التي تسببھا  المباني الشاھقة على محطات فرعیة داخلیة. وت

 المحوالت بسبب وجودھا في المبنى أو لحمایة لوح المفاتیح من أوضاع الطقس أو التلوث. 

 
 أنواع المحطات الفرعیة ۳٫۰

 ھناك نوعان من المحطات الفرعیة تستخدم في األنظمة الكھربائیة:

 محطات النقل   ۳٫۱

تربط ھذه المحطات خطین نقل أو أكثر. وفي أبسط الحاالت، تكون جمیع خطوط النقل في المحطة بذات 
الجھد. وفي ھذه الحالة، تحتوي المحطات الفرعیة على مفاتیح عالیة الجھد تسمح بربط خطوط النقل أو  

دین كھربائیین  عزلھا إلزالة األعطال أو صیانتھا. وتحتوي ھذه المحطات على محوالت لتحول بین جھ
أو بین أجھزة التحكم بالجھد وتحسین معامل القدرة كالمكثفات والمفاعالت ووالمعوضات والمعدات مثل  

 محوالت إزاحة الطور للتحكم بتدفق الطاقة بین نظامي طاقة متجاورین.

فلة مع  تتفاوت محطات النقل من البسیطة الى المعقدة. فالمحطات الفرعیة الصغیرة قد تكون أشبھ بالحا
وجود قواطع الدوائر الكھربائیة.  أما بالنسبة للمحطات الكبیرة فیمكنھا أن تغطي مساحات واسعة (تصل  
 لعدة فدانات أو ھیكتارات) بمستویات جھد مختلفة وعدة قواطع وكمیات ھائلة من معدات التحكم والحمایة. 
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لل الجھد من األولي  ترفع  التي  المحوالت  للمحوالت، تعرف  للجھد. بالنسبة  الرافعة  بالمحوالت  ثانوي 
 وعلى العكس، ھناك محوالت خافضة للجھد.

 محطات نقل رافعة للجھد  •

تستقبل ھذه المحطات الطاقة الكھربائیة من محطات تولید قریبة وتستخدم محوالت طاقة كبیرة  
 لزیادة الجھد ونقلھ ألماكن بعیدة.

 محطات نقل خافضة للجھد •

نتقال في الشبكة الكھربائیة. وتربط أجزاء الشبكة المختلفة وتعد  تقع ھذه المحطات في نقاط اال
 مصدر طاقة لخطوط المحطات الفرعیة.

 محطات توزیع الطاقة  ۳٫۲

ھي محطات تنقل الطاقة من نظام النقل الى نظام التوزیع في المنطقة. لیس من المجدي اقتصادیًا أن  
مباشًرة، إال إذا كان حجم استھالك الطاقة كبیر، حینھا  یوصل مستھلكي الكھرباء بشبكة النقل الرئیسیة  

 تخفّض محطة التوزیع الجھد الى مستوى مناسب للتوزیع المحلي.

تكون   أو فرعیین. ویمكن أن  نقل أساسیین  التوزیع على األقل خطین  وعاًدة تكون مدخالت محطات 
المنطقة. والمخرجات ھي عدد كیلو فولت أو ما ھو شائع في    ۱۱٥مدخالت الجھد على سبیل المثال،  

كیلو فولت ویعتمد    ۳۳كیلو فولت الى    ۲٫٤المغذیات. وعادةً یكون جھد التوزیع متوسط ویتراوح یبن  
ھذا على حجم المنطقة المخدومة واالستخدام المحلي. وتنتقل وحدات التغذیة فوق الشوارع أو (تحت  

 لعمیل أو بالقرب منھ. األرض في بعض األحیان) وتشغل محوالت التوزیع في مقر ا

باإلضافة الى تحویل الجھد، تعزل ھذه المحطات األعطال في أنظمة النقل والتوزیع. وتعد بمثابة نقاط  
لتنظیم الجھد. وعلى الرغم من طول دوائر التوزیع (والتي تمتد الى عدة أمیال أو كیلومترات) إال أن 

 معدات تنظیم الجھد تكون مثبتة على طول الخط.

العالي واألنظمة االحتیاطیة في جھة    غالبًا الجھد  تبدیل  الكبیرة معقدة، مع  المدن  المحطات في  تكون 
الجھد المنخفض. وتحتوي محطات التوزیع على مفاتیح ومحول واحد وأدنى عدد ممكن من المرافق في  

 جھة الجھد المنخفض. 

التوزی محوالت  وتغیر  المستھلكین.  من  قریبة  عادةً  المحطات  ھذه  لمستویات  تكون  االنتقالي  الجھد  ع 
 منخفضة لیستخدموھا.

 وتھدف المحطات لما یلي؛ 

 تغییر الجھد من مستوى آلخر.  •

 تنظیم الجھد لتعویض تغییرات نظام الجھد. •

 تبدیل دوائر النقل والتوزیع داخل النظام الشبكي وخارجھ. •

 قیاس جودة الطاقة الكھربائیة المتدفقة في الدوائر. •

 صل للدوائر.توصیل إشارات التوا •

 منع جمیع الصواعق الكھربائیة من الوصول للنظام. •

 توصیل محطات تولید الطاقة الكھربائیة بالنظام.  •

 ربط األنظمة الكھربائیة التي تُستخدم في أكثر من مرفق.  •

 التحكم بقدرة التیار المتردد وتدفقھ في الدوائر. •
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 مكونات المحطات الفرعیة   ٤٫۰

 مجموعة من المعدات الكھربائیة التالیة:المحطات الفرعیة ھي 

 مفاتیح كھربائیة  •

 لوحة مفاتیح   •

 محوالت كھربائیة •

 محوالت جھد سعوي •

 الموصالت والعوازل  •

 العوازل  •

 قضیب التوصیل (البسبار)  •

 مانع الصواعق  •

 قواطع الدوائر الكھربائیة  •

 مّرحالت  •

 مجموعة مكثفات ومعدات منوعة •

 مجموعة مولدات كھربائیة  •

 مكافحة الحرائقمرافق  •

 المفاتیح الكھربائیة  ٤٫۱

الكھربائیة   الدوائر  في  تستخدم  التوصیل  أجھزة  من  مجموعة  الى  الكھربائیة  المفاتیح  مصطلح  یشیر 
وقواطع  الصمامات  مثل  والحمایة  التوصیل  أجھزة  من  وتتكون  الجھد.  وعالیة  ومتوسطة  منخفضة 

 وأجھزة أخرى التي تتحكم بتدفق الكھرباء. كھربائیة وعوازل ومفاتیح الفصل والمرحالت 

تستخدم ھذه األجھزة لتشغیل الطاقة الكھربائیة وإیقافھا للمحوالت والمحركات والمولدات وخطوط النقل 
 وأنظمة التوزیع. 

 وتتكون المفاتیح الكھربائیة من عنصران أساسیان:  

ا • وموانع  والموصالت  الكھربائیة  القواطع  مثل  الطاقة  توصیل  لھذه عناصر  ویمكن  لصواعق، 
 العناصر فصل تدفق الطاقة عند حدوث أي خلل.

أخرى  • وأجھزة  التیار  ومحوالت  التحكم  ولوح  الواقیة  المرحالت  مثل  بالطاقة  التحكم  عناصر 
 لحمایة ومراقبة عناصر توصیل الطاقة والمعدات الكھربائیة. 

الدوائر الكھربائیة وتنقسم لثالثة مستویات  وتصنف المفاتیح الكھربائیة وفقًا لمستویات الجھة المستخدمة في  
 كالتالي: 

 مفاتیح تحكم عالیة الجھد  •

 مفاتیح تحكم متوسطة الجھد   •

 مفاتیح تحكم منخفضة الجھد  •
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كما ینبغي أن تكون المفاتیح الكھربائیة داخل خزانة معدنیة مغلقة ومثبتة على األرض وقابلة للتوسع 
 وتكون داخل المبنى.  

 وتشمل المعلومات التقنیة التي یجب تسجیلھا للمفاتیح الكھربائیة مایلي: 

 المّصنع  •

 النوع  •

 الجھد الكھربائي •

 الحمل (القوة باألمبیر)  •

 عدد األجزاء  •

 

 
 

 : المفاتیح الكھربائیة ۱صورة 

 لوحة المفاتیح ٤٫۲

 تتكون لوحة المفاتیح من لوحة كبیرة أو مجموعة من اللوح أو إطار ھیكلي وتثبّت فیھا قضبان التوصیل 
 والمفاتیح وأجھزة الحمایة والتحكم. ویمكن أن تثُبت في الوجھ أو في الجھة الخلفیة أو كالھما. 

وُصممت معدات توزیع الطاقة الكھربائیة إلعادة توجیھ تدفق الطاقة الكھربائیة والتحكم بھا، سواء كانت  
مكن أن تُستخدم لوحة  من مصدر واحد أو أكثر وتُوزع على لعدة أقسام أو أحمال مختلفة. وبالتالي ی

المفاتیح لتوزیع الطاقة الكھربائیة لألحمال الفردیة ومعدات التحكم والمحوالت ولوح المفاتیح الكھربائیة  
 وغیرھا.

ویكّمن دور لوح المفاتیح الرئیسي في تقسیم الطاقة الكھربائیة الواردة الى دوائر مستقلة وفقًا لمتطلبات 
 ھزة حمایة التیار لكل قسم وفقًا لتیار الحمل. جھدھا. ویتم اختیار القواطع وأج 

بمجرد تقسیم التیارات، تُتوزع وفقًا ألحمالھا مثل أحمال اإلضاءة، والمقابس وغیرھا.   ویمكن في بعض  
 لوح المفاتیح تحدید مقدار الطاقة التي تستخدمھا كل دائرة مثل اللوح المستخدمة في الشقق السكنیة.
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 المفاتیح:  وفیما یلي أھم مكونات لوح
تنقل    لوح أو إطارات: • الدوائر وأجھزة أخرى  المفاتیح ومؤشرات  لتثبت فیھا األجھزة مثل 

 الطاقة الكھربائیة وتتحكم بالدوائر. 
لربط والتحكم بمصدر طاقة أو أكثر من والى لوح المفاتیح. وقد    أجھزة التحكم والمراقبة: •

 تشمل أجھزة قیاس التردد وأدوات أخرى لقیاس تردد ومزامنة مولدات الطاقة.
لنقل الطاقة الواردة من المصدر وتوزیعھا لألقسام مختلفة في التركیب من خالل لوح    بسبار:  •

 المفاتیح وأجھزة التحكم. 

 

 

 
 : لوح التحكم۲صورة 

 وتشمل المعلومات التقنیة التي یجب تسجیلھا للوح التحكم مایلي: 

 المّصنع  •

 النوع  •

 الجھد الكھربائي •

 الحمل (القوة باألمبیر)  •

 عدد األجزاء  •

 لطاقة الكھربائیة محول ا ٤٫۳

 ھو آلة كھربائیة ثابتة تستخدم لتحویل الطاقة من دائرة ألخرى دون تغییر ترددھا. 

والتولید.  النقل  النظام ألغراض  في  الجھد  مستویات  رفع  أو  لخفض  غالبًا  الطاقة  محوالت  وتستخدم 
 وتصنّف ھذه المحوالت لعدة أنواع وفقًا لتصمیمھا وأغراض استخدامھا وطرق التركیب وغیرھا.

 وتشمل المعلومات التقنیة االساسیة التي یجب تسجیلھا في محول الخفض (أو الرفع) مایلي: 

 المّصنع  •

 النوع  •

 القدرة بالكیلوفولت أمبیر أو میجا فولت أمبیر.  •
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 ).MV) أو میجافولت ( kV) أو كیلو فولت(Vالجھد العالي أو المنخفض بالفولت ( •

: ۳  صورةعلى محول ثالثي األطوار مغمور بالزیت ومغلق بإحكام (القدرة موضحة في    ، مثال۱٦۷في الشكل  
. وھذا النوع مناسب لالستخدام ONAN) ویستخدم طریقة التبرید بالھواء الطبیعي وبالزیت الطبیعي  محول طاقة

 الداخلي والخارجي.

 
 : محول طاقة۳صورة 

 

 محول جھد سعوي ٤٫٤

 الجھد معًا. ومحولیجمع محول الجھد السعوي بین محول التیار 
 

 التیار  ومحول: رمز محول الجھد ٤صورة 

 ھناك نوعان من محوالت الجھد السعوي ھما:

 محول التیار . أ 
یُستخدم محول التیار لقیاس التیار المتردد من خالل أخذ عینات من التیارات العالیة في النظام.  

ثانوي بنسب مساویة للتیار المتدفق في المرحلة األولیة. ویستخدم ھذا المحول في وینتج تیار  
تركیب وصیانة مرّحالت التیارات في المحطات الفرعیة ألغراض الحمایة والتي غالبًا تستخدم  

 تیارات منخفضة في عملیات التشغیل.

 محول الجھد  . ب 
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ولكن   التیار،  لمحول  ألخذ شبیھ  جھد    یستخدم  إلنتاج  النظام  من  العالیة  الجھود  من  عینات 
منخفض لمّرحالت نظام الحمایة.  ومن ھذا الجھد المنخفض، یمكن حساب الجھد الفعلي العالي 

 للنظام دون قیاس الجھود العالیة مباشًرة لتجنب تكالیف نظام القیاس.

 الموصالت والعوازل ٤٫٥

 Conducterالموصالت  . أ 
دفق التیار الكھربائي. وتستخدم لنقل الطاقة الكھربائیة من مكان  الموصالت ھي مواد تسمح بت

الى آخر من خالل المحطات الفرعیة. تختلف أنواع الموصالت ویفضل استخدام موصالت  
 االلمنیوم في أنظمة الطاقة العملیة.

ومواده وحجمھ  البناء  نوع  للموصالت  تسجیلھا  یتعین  التي  األساسیة  الفنیة  التفاصیل  تشمل 
لھ. ومع ذلك، قد ال یتم تصنیف الموصالت كأصول منفصلة وعادة ما یتم تضمینھا كجزء  وطو 

 من أصل مركب مثل خط الكھرباء العلوي.

 

  Insulatorsالعوازل الكھربائیة  . ب 
ھي مواد (غالبًا مصنوعة من السیرامیك) ال تسمح بتدفق اإللكترونات أو الشحنات الكھربائیة بسھولة. 
من   مختلفة  أنواع  وھناك  المقاومة.  عالیة  خصائصھا  خالل  من  الكھربائیة  التیارات  تقاوم  وبالتالي 

جھد وعوازل مقیدة ألسالك التیار عالي ال  وعازلالعوازل مثل شداد عازل ألسالك التیار عالي الجھد  
الشكل   وفي  وغیرھا.  العازلة  العوازل    ٥والدبابیس  وتستخدم  العوازل،  من  أنواع  عدة  توجد  ادناه، 

الكھربائیة ألغراض العزل أثناء نصب األعمدة الكھربائیة مع الموصالت لتجنب أي التماس كھربائي 
 وألغراض عزل اخرى.    

ھا أصول منفصلة كجزء من أصل مركب مثل خط  ونادًرا ماتصنف العوازل الكھربائیة على أن
 الكھرباء العلوي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 : أنواع العوازل ٥صورة 

 Isolatorعوازل  ٤٫٦
تعمل یدویًا وتعزل جزء من الموصل أو جزء من دائرة الكھربائیة داخل المحطة   ھي مفاتیح مكانیكیة

الفرعیة للحد من حدوث أي أعطال. لذا تسمى أیًضا بالفواصل أو المفاتیح الفاصلة. وھناك أنواع مختلفة  
من العوازل تُستخدم لعدة أغراض مثل عوازل بقاطع كھربائي، عازل بقاطع مزدوج،عازل موصل، 

 ط وغیرھا. عازل خ

 وتشمل المعلومات التقنیة التي یجب تسجیلھا للعوازل النوع والجھد.
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 Isolators: عوازل  ٦صورة 

 قضبان التوصیل (البسبار)   ٤٫۷
المحطات   في  غالبًا  وتستخدم  وواردة  توصیل صادرة  خطوط  عدة  على  وتحتوي  التیار  تحمل  موصالت  ھي 

المفرد والقضیب المزدوج والقضیب الدائري. عادةً تكون ھذه القضبان الفرعیة. وتصنف لعدة أنواع مثل القضیب  
  جزء من لوحة المفاتیح وال یمكن تصنیفھا كأصول منفصلة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : قضبان التوصیل (البسبار) ۷صورة 

 Lightening Arrestersمانع الصواعق   ٤٫۸

والمحوالت وغیرھا مثبتة خارج المبنى. تثبت  دائما تكون معدات المحطات الفرعیة مثل الموصالت  
الكھربائیة   المعدات  تلف  لتجنب  وذلك  األرض  إلى  الصواعق  موجات  لتمریر  الصواعق  موانع 

  الخارجیة.
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 Circuit Breakersالقواطع الكھربائیة  ٤٫۹

الفرعیة   المحطات  االتماسات    وعناصرھالحمایة  بسبب  الزائدة  األحمال  أو  المفرطة  التیارات  من 
ھربائیة أو أي أعطال أخرى، یُفصل القسم المتعطل من األقسام اآلخرى إما یدویًا أو آلیًا. وبمجرد  الك

إصالح العطل، یمكن إعادة بناء الدائر األصلیة إما یدویًا أو آلیَا. یعتمد تصمیم القواطع الكھربائیة على  
وقواطع    SF6وائیة وقواطع غازیة  خصائصھا واستخداماتھا المختلفة، وتعد القواطع الزیتیة والقواطع الھ

 مفرغة من الھواء أكثر األنواع استخداًما.

 تشكل قواطع الدائرة عادةً جزًءا من لوحة التبدیل، وبالتالي ال یمكن تصنیفھا كأصول منفصلة.

  Capacitor bankمجموعة مكثفات  ٤٫۱۰

حاویة خاصة وتستخدم ھي مجموعة من المكثفات المتطابقة متصلة بشكل متسلسل أو متوازي داخل  
للطاقة  كمصدر  المكثفات  ھذه  وتعمل  الفرعیة.  للمحطات  األساسیة  الحمایة  أو  القدرة  معامل  لتحسین 
التیار  قدرة  تزید  أن  یمكن  كما  والتیار.  الجھد  بین  الطور  مسافة  تخفیض  یمكنھا  وبالتالي،  التفاعلیة 

ة.  وتعد من أكثر الطرق االقتصادیة  المتموج. وتتجنب جمیع الخصائص غیر المرغوبة في نظام الطاق
 للمحافظة على معامل الطاقة ولتحسین مشاكل تباطئ الطاقة.

وتشمل المعلومات التقنیة التي یجب تسجیلھا لمجموعة المكثفات المصنّع والقیاس المقدر بالكیلوفولت 
 أمبیر: 

 مجموعة المولدات االحتیاطیة  ٤٫۱۱

ومحرك   كھربائي  مولد  من  المجموعة  ھذه  الطاقة تتكون  یولد  واحد  جھاز  معًا  ویشكالن  معًا  مثبتان 
الكھربائیة. في المولدات أو ما تعرف بالمنّوبات الكھربائیة، یُولد العمل المیكانیكي في المحرك الطاقة 
الكھربائیة. وتستخدم مجموعة المحركات في المواقع التي ال یوجد فیھا شبكة كھرباء أو لتشغیل مولد  

د تعطل الشبكة. ویمكن لمجموعة المحركات أن تولد الطاقة أثناء ساعات الذروة  الطاقة االحتیاطي عن
عند ارتفاع تكالیف الطاقة. وذلك لخفض حجم الطاقة الكھربائیة التي یجب شرائھا من شركات الخدمات.  

 ویعتمد ھذا المبدأ على تقلیل استخدام الطاقة في أوقات الذروة. 

 تسجیلھا للمولدات االحتیاطیة مایلي: وتشمل المعلومات التقنیة التي یجب 

 المّصنع  •

 نوع المحرك (دیزل وبینزین أو غیرھا)  •

 أو بالكیلو واط   القیاس المقدر بالكیلوفولت أمبیر •

 ساعات العمل •
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 : مجموعة مولدات احتیاطیة ۸صورة 

 
 

 نظام مكافحة الحرائق. ٤٫۱۲
 ومن أشھر مرافق مكافحة الحریق الشائعة:

 التلقائیة الثابتة األنظمة  .۱

استخدام ھذه   الزیت، وینبغي  الخارجیة ومعدات  الزیت  األنظمة على محوالت  تستخدم ھذه 
 األنظمة للوقایة من:

 السوائل القابلة لالشتعال في المحوالت.  •

 المخاطر الكھربائیة بما في ذلك محوالت الفناء الخارجي ومفاتیح الزیت. •

أنظمة رش   عنتشمل  عالحاجة  د المیاه،  وفوھات رش  ،  تلقائیة  مجموعة صمامات غمر  لى 
 مفتوحة مع صمامات لتوجیھ المیاه إلى أسطح المحوالت الخارجیة ومعدات الزیت السائب. 

 أنظمة رش المیاه لمكافحة الحرائق .۲

ینبغي أن تعتمد أنظمة مكافحة الحرائق المائیة على أنابیب المیاه المحلیة ومنافذ إخماد الحرائق 
ظام. عندما تكون المحطة الفرعیة بعیدة عن أنابیب المیاه المحلیة، یتم توفیر  لضخ المیاه للن 

 صھاریج تخزین المیاه والمضخات المدعومة بالدیزل إلمداد أنظمة اإلخماد. 

 تفعیل أنظمة رش المیاه  .۳

 أو مصابیح قابلة لالنصھار.   مع وصالتینبغي تفعیل أنظمة رش الماء تلقائیًا 

  SCADAظمة بواسطة مفاتیح التدفق لتفعیل اإلشارات في نظام سكادا  ویجب مراقبة ھذه األن
 (نظام التحكم اإلشرافي وتحصیل البیانات). 

 صنابیر مكافحة الحرائق  .٤

 تستخدم ھذه الصنابیر لمكافحة الحرائق بعد عزل الكھرباء بالكامل.

 أنظمة إخماد الحرائق باستخدام الغاز .٥
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الغازات للتحكم في الحرائق في المحطات الفرعیة، خاصةً إذا یمكن استخدام خلیط معین من  
 كانت تشتمل أیًضا على أي من البیئات التالیة: 

 مراكز البیانات  •

 غرف التواصل  •

 مرافق اتصاالت  •

 غرف تزوید الطاقة غیر منقطعة  •

 مرافق صحیة  •

 وتشمل المعلومات التقنیة التي یجب تسجیلھا ألنظمةإخماد الحرائق باستخدام الغاز مایلي: 

 المّصنع  •

 النوع  •

 حسب االقتضاء):  (السعة  -یمكن أن تشمل مقاییس الحجم / القدرة 

 عدد الرشاشات والفوھات وصنابیر إطفاء الحرائق وغیرھا. •

 عدد وحجم اسطوانات الغاز. •

 تغطیة مساحة كبیرة)  طول وقطر األنابیب (عند  •

 المساحة المغطاة  •
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 دراسات حالة لعملیات تقییم معدات المحطات  ٥٫۰

 فیما یلي بعض األمثلة للمكونات المتضمنة في تقییم المحطات الفرعیة. 

 مكونات محطات تحلیة المیاه   ٥٫۱
 

 الوصف المكان  .

 غرفة المحوالت  أ

امبیر   - كیلوفولتEWT، 2000محول إي دبلیو تي  
)KVA  التبرید بالھواء الطبیعي وبالزیت الطبیعي ،(ONAN    

 یتضمن مایلي: 

 نظام ثاني أكسید الكربون •

كیلوجرام، وأنابیب الغاز  ۷٥الى  ٤تتكون من أسطوانات یتراوح حجمھا بین  •
وصمامات وفوھات الرش وأجراس لوح التحكم، وأضواء التحكم ومفاتیح وأسالك 

 الصمامات وأجھزة الكشف وجمیع الملحقات ذات العالقة. 

 تتكون من لوحتان: لوحة مفاتیح التغذیة الرئیسیة  ب

 والمشیر الي الضوء  ۱االولى: المدخل رقم اللوحة  .۱

 والمشیر الي الضوء ۲اللوحة الثانیة: المدخل رقم  .۲

 
 وتتضمن مرافق مكافحة الحرائق: 

 نظام ثاني أكسید الكربون •

كیلوجرام، وأنابیب الغاز  ۷٥الى  ٤تتكون من أسطوانات یتراوح حجمھا بین  •
وأضواء التحكم ومفاتیح وأسالك وصمامات وفوھات الرش وأجراس لوح التحكم، 

 الصمامات وأجھزة الكشف وجمیع الملحقات ذات العالقة.

 ۱٦۰۰ x 800 x 2100  ملم 

 تتكون من لوحتان: لوحة التبدیل الرئیسیة للتبدیل الوارد ج.

 ) ۱المعیار ( .۱
 أمبیر، قاطع دائرة ھوائیة  ۱۰۰۰تأریض ثالثي األطوار بقوة  •

ومرحل التأریض من شركة “مایكرو  "  مرحل تجاوز التیار  •
'MK1000A . ' 

 مؤشر الضوء  •

 ) ۲المعیار ( .۲
 أمبیر، قاطع دائرة ھوائیة.  ۱۰۰۰تأریض ثالثي األطوار بقوة   •

 ".   Mikroمرحل تجاوز التیار ومرحل التأریض من شركة “مایكرو  •

 مؤشر الضوء  •

 “STARLITE” ‘MSB’ 1400 X 1000 X 2100  
 لوحات التحكم الرئیسیة ۲  ملیمتر  @

 لوحتان مفاتیح التغذیة الرئیسیة 

 لوح:  ٥تتكون من  فولت لوحة التحكم الرئیسي ٤۱٥ د

 تورید الي مركز تحكم بنك مكثف  .۱
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 الوصف المكان  .

 ۷۹۰۰ x 800 x 

لوح تحتوي   ٥الرئیسیة @ ملم لوحة مفاتیح التغذیة  ۲۲۰۰
 على:

 Hokkimمنظم معامل القدرة من شركة حكیم   •

 مؤشر الضوء  •

 

 مفتاح كھربائي  .۲

  Mikroمرحل التأریض من شركة “مایكرو  •

." 

التحكم بالمحركات في مصانع  مفتاح مركز  •

 إزالة المیاه

• “Mikro عداد التأریض” 

 مفتاح مركز التحكم بالمحركات  •

• “Mikro عداد التأریض” 

 لوحة مفاتیح ضاغط الھواء. •

 مفتاح المنفاخ الھوائي.  •

 مفتاحان احتیاطیان.  •

 

 مفتاح استرداد المیاه المستخدمة.  .۳
• “Mikro.عداد التأریض” 

 مفاتیح.   ۸لوحة البدء و  •

 مفتاح مركز التحكم بمحرك المصفّي.  •

 مفتاح كیمیائي.  •

 مفتاح تركیب الكلور.  •

 مفتاحان احتیاطیان.  •

 

أمبیر،   ۸۰۰مرحالت حمایة لتأریض ثالثي األطوار بقوة  .٤

 قاطع دائرة ھوائیة. 

  Mikroمرحل التأریض من شركة مایكرو  •

 "." 

مرحل تجاوز التیار من شركة   •

 " Mikroمایكرو"

 

 كیلوفولت امبیر.  ۲۰۰۰فولت من محول بقوة  ٤۱٥امدادات طاقة واردة بقوة  .٥

 " Mikroمرحل التأریض من شركة مایكرو" •

مرحل تجاوز التیار من شركة   •

 " Mikroمایكرو"
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 مؤشرات الضوء ولوحات التحكم  •

 " Tempowerقاطع كھربائي ھوائي "  
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 للمزید حول تفاصیل التقییم، انظر للجدول ادناه 
 

 محطة معالجة المیاه
 التكلفة  محطة فرعیة

 جدید 
 لایر سعودي 

 القیمة المعدلة  المعدل معامل ال
 

 (لایر سعودي) 

سنة  
 الصنع: 

العمر  العمر الفعلي 
االقت
 صادي

قیمة  
 اإلھالك 

القیمة الحدیثة   الوحدة 
 (لایر سعودي)    

 
 

قیمة تكلفة  
اإلحالل المھلكة  
 (لایر سعودي)   

 
 

 غرفة المحوالت  )۱
  “EWT” 2000KVA ONAN  

 المحول    
 

 مكافحة الحرائق 
نظام التدفئة والتھویة وتكییف الھواء 

)Co2 .( 
c/w 4  اسطوانات    ۷٥  - عدد كلغ. 

Co2    وأنابیب
الغاز،والصمامات،والفوھات،ولوحة  
وضوء   الجرس،  التحكم 
التبدیل،واألسالك   المؤشر،ومفاتیح 
وجمیع   الكشف  الصمامات،وأجھزة 

 الملحقات المرتبطة بھا. 

 
۳٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 

 
۱٫۰۰ 

 
۳٬۰۰۰٬۰۰۰ 

  

 
۲۰۰۲ 

 
۱۳ 

 
۳۰ 

 
۰٫۳٦ 

 
۲ 

 
٦٬۰۰۰٬۰۰۰ 

 

 
۲٬۱٦۰٬۰۰۰ 

 

مفاتیح التغذیة  لوحة  )۲
 الرئیسیة 

۱٦۰۰ X 800 x 2100 mm    
لوحة مفاتیح التغذیة الرئیسیة، لوحتین  

 تحتوي على: 
رقم   المدخل  االولى:    ۱اللوحة 

 والمشیر الي الضوء
رقم   المدخل  الثانیة:     ۲اللوحة 

 والمشیر الي الضوء.
 

 مكافحة الحرائق 
نظام التدفئة والتھویة وتكییف الھواء 

)Co2 .( 
c/w 8 nos.- 75 kg  اسطوانات .

Co2    وأنابیب
الغاز،والصمامات،  

التحكم   والفوھات،ولوحة 
ضوئي،   الجرس،مؤشر 
التبدیل،واألسالك  ومفاتیح 
الكشف  الصمامات،وأجھزة 
المرتبطة   الملحقات  وجمیع 

 بھا. 
 
 

 

 
٤۰٫۰۰۰ 

 

 
۱٫۰۰ 

 
٤۰٫۰۰۰ 

 

 
۲۰۰۲ 

 
۱۳ 

 
۳۰ 

 
۰٫۳٦ 

 
۲ 

 
۸۰٫۰۰۰ 

 

 
۲۸٫۸۰۰ 

 

الرئیسیة للتبدیل لوحة التبدیل   )۳
 الوارد

“STARLITE” ‘MSB’ 1400 
X 1000 X 2100     ملیمتر

 لوحات التحكم الرئیسیة ۲@ 
 

 ) ۱المعیار ( اللوحة االولى:
۱۰۰۰  A TPN ACB   االمدادات

 القادمة 
مرحل تجاوز التیار ومرحل التأریض  
  " “مایكرو   شركة  من 

'MK1000A . ' 
 مؤشر الضوء 

 
 ) ۲المعیار (  اللوحة الثانیة:

۱۰۰۰  A TPN ACB   االمدادات
 القادمة 

مرحل تجاوز التیار ومرحل التأریض  
  " “مایكرو   شركة  من 

'MK1000A .' 
 مؤشر الضوء 

 

 
٤۰٫۰۰۰ 

 

 
۱٫۰۰ 

 
٤۰٫۰۰۰ 

 

 
۲۰۰۲ 

 
۱۳ 

 
۳۰ 

 
۰٫۳٦ 

 
۲ 

 
۸۰٫۰۰۰ 

 

 
۲۸٫۸۰۰ 
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الرئیسیة   )٤ التبحكم  لوحة 
 للتبدیل الوارد 

۷۹۰۰ X 800 x 2200   ملیمتر 
الرئیسیة،   التغذیة  مفاتیح  لوحة 

 لوحتین تحتوي على: 
 

االولى: مركز   اللوحة  الي  تورید 
 تحكم بنك مكثف 

“Hokkim” ‘HL-14  عامل منظم ’
 التشغیل 
 مؤشر الضوء 

 
 تحكم  ۱رقم.  SSB اللوحة الثانیة:

 “Mikro  لتصریف التأریض  ”عداد 
التحكم   مركز  المیاه 

 بالمحركات
 “Mikro  عداد التأریض”Damp1  

 لمركز التحكم بالمحركات
شركة   من  التأریض  مرحل 

 "."  Mikroمایكرو 
 لوحة مفاتیح ضاغط الھواء.

 مفتاح المنفاخ الھوائي. 
 مفتاحان احتیاطیان. 

 
الثالث: المیاه   اللوحة  مفتاح استرداد 

 المستخدمة. 
شركة   من  التأریض  مرحل 

 "."  Mikroمایكرو 
تحكم    لوحة  و     Damp 2بدایة 

Damp3 
شركة   من  التأریض  مرحل 

 "."  Mikroمایكرو 
 مصفي محول مركز التحكم بالمركز 

شركة   من  التأریض  مرحل 
 "."  Mikroمایكرو 
 مفتاح كیمیائي. 

 مفتاح مركز التحكم بمحرك المصفّي. 
 مفتاحان احتیاطیان. 

 
الرابعة لـ    اللوحة  الحمایة  مرحالت 

۸۰۰A TPN ACB 
(SSB 1 ( 

شرك من  التأریض  ة  مرحل 
 "."  Mikroمایكرو 

شركة  من  التیار  تجاوز  مرحل 
 " Mikroمایكرو"

 
الخامسة:   طاقة  اللوحة  امدادات 
بقوة   من    ٤۱٥واردة  فولت 
كیلوفولت   ۲۰۰۰محول بقوة  

 امبیر. 
شركة    من  التأریض  مرحل 

 "."  Mikroمایكرو 
شركة  من  التیار  تجاوز  مرحل 

 " Mikroمایكرو"
 مؤشرات الضوء ولوحات التحكم 

ھوائي    كھربائي  قاطع 
"Tempower " 

 
 
 

 

 
٥۰٬۰۰۰ 

 

 
۱٫۰۰ 

 
٥۰٬۰۰۰ 

 

 
۲۰۰۲ 

 
۱۳ 

 
۳۰ 

 
۰٫۳٦ 

 
٥ 

 
۲٥۰٬۰۰۰ 

 

 
۹۰٬۰۰۰ 

  

 ٦٤۱۰۰۰۰         االجمالي
 

۲٬۳۰۷٬٦۰۰ 
 

 تاریخ التصنیع، العمر االقتصادي، تكلفة اإلحالل المھلكة  
 

 

 مكونات المحطة الفرعیة لإلضاءات االرضیة في المطار  ٥٫۲
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 الوصف المكونات  .

.
 أ

 كیلوفولت  ۳۳لوحة مفاتیح 
 

 " مع مفاتیح كھربائیة معزولة ZYZ" طراز " ABBشركة "

 ذات خزائن  •

 كیلوفولت، معزولة بغاز.  ۳۳ •

 لوحة مفاتیح مزدوجة لما یلي:   •
o  دائرة التغذیة مع نظام حمایة ترنسلي 
o o  میجا فولت أمبیر  ۳۰دائرة المحول بقوة 

o  قضیب توصیل مزدوج 

o  (بسبار) معدات قضبان التوصیل 

ب
. 

 محول الطاقة 

 محول طاقة. ۳۳/۱۱میقا فولت أمبیر.   ۳۰بقوة   MTMشركة 
 NT1طراز  •

 ثالثي الطور   •

 میقا فولت امبیر  ۲۱/۳۰ •

   ONANالتبرید بالھواء الطبیعي وبالزیت الطبیعي   •

 یأتي مع:  •
o   لوحة تحكم 
o اختبار الكھرباء وتشغیلھا 

ج
. 

 كیلوفولت  ۱۱مفاتیح بقوة 

 

كیلوفولت، مع قضیب توصیل   ۱۱، مفاتیح بقوة Univer C/2" طرازABBشركة"
 مزدوج وخزائن 

 اللوحة لـ:  •

 میجا فولت أمبیر  ۳۰دارة محول بقوة  •

 circuitالمحول  kVA ۳۰۰كیلو فولت    ۱۱/۰٫٤۱٥ •
o  أمبیر   ۱٦۰۰دائرة تغذیة بقوة 
o  أمبیر  ٦۳۰دائرة تغذیة بقوة 
o  قضیب توصیل مزدوج 
o  (بسبار) معدات قضبان التوصیل 

د
. 

 محول توزیع مساعد 

 

 كیلوفولت أمبیر.  ۱۰۰۰، محول توزیع بقوة   MTMشركة

 محول التوزیع 

 (خارجي)  ONANالتبرید بالھواء الطبیعي وبالزیت الطبیعي   •

• Dyn 11 Vector group 

• Comes with off-load tap charger 

 اختبار الكھرباء وتشغیلھا •

ه
 ـ

   LV ٤۱٥لوحة مفاتیح رئیسیة طراز 

 قاطع تیار ھوائي 

 قاطع تیار ھوائي  •
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 الوصف المكونات  .

و
. 

 أمبیر مزدوج)  ۳٥فولت  ۱۰نظام تیار مباشر ( • معدات الشحن والبطاریات 

 SAFT" SCB 100-110-35شاحن “ •

 فولت (تیار مستمر).  ۱۱۰یأتي مع لوحة توزیع بقوة  •

 '  SBM" '112بطاریة  •

 

ز
. 

 كیلوفولت  ۳۳لوحة التحكم والترحیل بقوة 
 ' ABB" 'RNCكیلوفولت طراز " ۳۳لوحة التحكم والترحیل بقوة  •

 تتحكم بـ:  •
o دارة المغذي 
o  میقافولت أمبیر   ۳۰دائرة بقوة 
o  قضیب توصیل مزدوج 
o  (بسبار) معدات قضبان التوصیل 

 كیلوفولت ۳۳للتحكم ومراقبة المفاتیح الكھربائیة بقوة  •

 من خالل سكادا ألغراض التحكم واإلشراف   CBقاطع دائرة التحكم  •

 

 

ح
. 

 كیلوفولت  ۱۱لوحة تحكم رئیسیة بقوة 
 كیلوفولت.   ۱۱' لوحة تحكم رئیسیة بقوة ABBطراز " •

 كیلوفولت ۱۱للتحكم ومراقبة المفاتیح الكھربائیة بقوة  •
 ) من خالل نظام سكادا ألغراض التحكم واإلشراف.CBقاطع دائرة التحكم(  •

أ
. 

 كیلوفولت. ۱۱، عازل تأریض بقوة Post Gloverطراز  • كیلوفولت تأریض محاید ۱۱
 

 محاید. مع شبكة بمقاوم تأریض  •

 كیلوفولت.  ۳۳/۱۱لكل محطة فرعیة بجھد   •

أوم لمقاومة تیارات الخطأ التي تكون أقل من   ٤مقاوم تأریض محاید مقدر بـ  •
 أمبیر.  ۱٦۰۰

•  

 باإلضافة الي االتصال والروابط.  •

ي
 وحدة الفرز  .

 معدات االشراف  •

ك
. 

 أسالك الطاقة وملحقاتھا • األسالك

 م   ۱٬۸۲۸٫۰ •

 واألسالك اإلضافیةأسالك التحكم  •

 كیلوفولت  ۳۳أسالك للمفاتیح الكھربائیة ولوح التحكم بقوة  •

 م  ۲٬۲٥۰ •

 حامل األسالك   •
ل 
 كیلوفولت ۳۳معدات بقوة  • اختبار المعدات  .

 فولت ٤۱٥كیلوفولت و  ۱۱معدات ذات عالقة بقوة  •
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 الوصف المكونات  .

م
. 

 مغطاة بالمعدن  • اخرى 

 مفتاح  •

 أسالك •

 حفر الخنادق  •

 إضاءات  •

 تاریخ التصنیع، العمر االقتصادي، تكلفة اإلحالل المھلكة  
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 للمزید حول تفاصیل التقییم، انظر للجدول ادناه 

 الملحق (ب) عن المحطة الفرعیة لإلضاءات االرضیة في المطار أدناه.

 
 التكلفة  محطة فرعیة

 جدید  
 لایر سعودي 

معامل  
 التغییر  

 القیمة المعدلة 
 

 لایر سعودي 

سنة  
 الصنع: 

العمر 
 الفعلي 

العمر 
االقت
 صادي

قیمة  
اإلھال

 ك

القیمة الحدیثة   الوحدة 
 باللایر 

 
 

 القیمة 
 تكلفة اإلحالل 

  المھلكة
 باللایر 

٥(  ۳۳KV المفتاح الكھربائي 
“ABB” ZVZ with SF 6  

مفاتیح التبدیل المعزولة, 
Cubicle  .نوع 

۳۳KV,لوحة تبدیل   , غاز معزول
 مزدوجة لـ:

 دائرة التغذیة مع الحمایة. -
 ۳۰دارة المحوالت نوع  -

MVA 
 (بسبار) وصلة المعدات  -
 (بسبار) قسم المعدات    -

 
 

 
۱٬۰۷۰٬۲۸۷ 

 
 

٤٤۳٬۳٥۲ 
 
 

۲۸۱٬۲۸۱ 
 
 

۲٬۲۱۰٬۸۸۱ 
 
 

۲٬۲۱۰٬۸۸۱ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

۱٫۰۰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

۲٬۲۱۰٬۸۸۱ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

۲۰۰۲ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

۱۳ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

۳۰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

۰٫۳٦ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
۱ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

۲٬۲۱۰٬۸۸۱ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

۷۹٥٬۹۱۷ 
 

 محول الطاقة  )٦
“MTM’30 MVA 33/11  

 محول الطاقة  
    NT 1طراز   نوع  
 ثالثي الطور 

۲۱/۳۰ MVA 
 برج التبرید: 

 ) MMCمركز التحكم بالمحرك ( 
 

 اختبار والتشغیل 
 
 
 

 
۷۰٥٬۳۱۲ 

 
 

٤٬۲۰۰ 
 
 

۷۰۹٬٥۱۲   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

۱٫۰۰ 

 
 
 
 
 

 
 

۷۰۹٬٥۱۲ 
 

 
 
 
 
 

 
 

۲۰۰۲ 

 
 
 
 

 
 
 

۱۳ 

 
 
 
 
 

 
 

۳۰ 

 
 
 
 

 
 
 

۰٫۳٦ 

 
 
 
 

 
 
 
۱ 

 
 
 

 
 
 
 

۷۰۹٬٥۱۲ 
 

 
 
 
 

 
 
 

۲٥٥٬٤۲٤ 
 

۷( ۳۳KV المفتاح الكھربائي 
“ABB” Univer c/2 11 KV 

 مفتاح بسبار مزدوج*. 
 اللوح لـ: 

 ۳۰دارة المحوالت نوع  -
MVA   

  ٤۱٥ ۱۱/۰محول  -
 كیلوفولت 

- ۱٦۰۰A دارة المغذي 
- ٦۳۰A دارة المغذي 
 بسبار وصلة المعدات  -
 بسبار قسم المعدات   -

 
 

 
۲۸۸٬۹٤۳ 

 
 
 

٦۰٬۲٤۲ 
 
 

۱۰۳٬۳۰۳ 
٤٦۱٬۳۹۷ 
۱۰۹٬٤۷۳ 

 
۱۲۰٬۷۷٥ 

 
 

۱٬۱٤٤٬۱۳۳ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

۱٫۰۰ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

۱٬۱٤٤٬۱۳۳ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

۲۰۰۲ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

۱۳ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

۳۰ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

۰٫۳٦ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
۱ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

۱٬۱٤٤٬۱۳۳ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

٤۱۱٬۸۸۸ 
 

 مساعد محول التوزیع  )۸
MTM’ 1000 KVA 

11/0.415KV    
 محول التوزیع 

   ONANخارجي نوع   -
- - Dyn 11 Vector 

group 
- - c/w off-load tap 

charger 
 اختبار والتشغیل 

 

 
٤٥٬٥٤۰ 

 
 

۳٦۷ 
 
 

٤٥٬۹۰۷ 
 

 
 
 
 
 

 
 

۱٫۰۰ 

 
 
 
 
 

 
 

٤٥٬۹۰۷ 
 

 
 
 
 
 

 
 

۲۰۰۲ 

 
 
 
 
 

 
 

۱۳ 

 
 
 
 

 
 
 

۳۰ 

 
 
 
 
 

 
 

۰٫۳٦ 

 
 
 
 
 
 

 
۱ 

 
 
 

 
 

 
 

٤٥٬۹۰۷ 
 

 
 
 
 

 
 

 
۱٦٬٥۲٦ 

 

طراز   )۹ رئیسیة  مفاتیح    ٤۱٥لوحة 
LV –  قاطع دائرة ھوائي 

 " ABBقاطع دارة ھوائي "
 

 
۲۰٬۰٤٥ 

 

 
۱٫۰۰ 

 
۲۰٬۰٤٥ 

 

 
۲۰۰۲ 

 
۱۳ 

 
۳۰ 

 
۰٫۳٦ 

 
۱ 

 
۲۰٬۰٤٥ 

 

 
۷٬۲۱٦ 

 

 معدات البطاریة والشاحن )۱۰
DC System (10V 35A 

dual( 
“SAFT” SCB 100-110-

35 
  c/w DC 110 Vشاحن نوع  

’ SBM” ‘112لوحة التوزیع  “
 بطاریة نوع   

 
 

 
 
 

۷۷٬۹۰۰ 
 
 

 
 

 
 
 

۱٫۰۰ 

 
 
 

 
 

۷۷٬۹۰۰ 
 

 
 

 
 
 

۲۰۰۲ 

 
 

 
 
 

۱۳ 

 
 

 
 
 

۳۰ 

 
 

 
 
 

۰٫۳٦ 

 
 

 
 
 
۱ 

 
 

 
 
 

۷۷٬۹۰۰ 
 

 
 

 
 
 

۲۸٬۰٤٤ 
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بقوة   )۱۱ والترحیل  التحكم   ۳۳لوحة 

 كیلوفولت: 
  ۳۳لوحة التحكم والترحیل بقوة 

 كیلوفولت
Contro & Control: 

 دارة المغذي -
میقافولت   ۳۰دائرة بقوة  -

 أمبیر 
 قضیب توصیل مزدوج  -
 (بسبار) قسم المعدات    -

للتحكم ومراقبة المفاتیح الكھربائیة  
كیلوفولت.قاطع دائرة   ۳۳بقوة 

 من خالل سكادا  CBالتحكم 
 ألغراض التحكم واإلشراف. 

 

 
 

 
 

۲٥۸٬۹٦۱ 
 

۱۳۳٬۳٦۳ 
 

۱٦۸٬۳٦۰ 
 
 

٤۲٬۲٤٦ 
 
 

٦۰۲٬۹۳۰ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱٫۰۰ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

٦۰۲٬۹۳۰ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۰۰۲ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۱۳ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۳۰ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۰٫۳٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٦۰۲٬۹۳۰ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

۲۱۷٬۰٥٥ 
 

بقوة   )۱۲ رئیسیة  تحكم   ۱۱لوحة 
 كیلوفولت 
' لوحة تحكم رئیسیة  ABBطراز "

 كیلوفولت ولوحة الترحیل.     ۱۱بقوة 
 

المفتاح  kV ۱۱لتشغیل ومراقبة 
عن  CBالكھربائي, ,ومراقبة 

المختار لمھمة  SCADAطریق 
 التحكم االشرافي 

 

 
 

٦۸٬۰٦۸ 
 

 
 

۱٫۰۰ 

 
 

٤٥٬۹۰۷ 
 

 
 

۲۰۰۲ 

 
 

۱۳ 

 
 

۳۰ 

 
 

۰٫۳٦ 

 
 
۱ 

 
 

٦۸٬۰٦۸ 
 

 
 

۲٤٬٥۰٤ 
 

 كیلوفولت تأریض محاید ۱۱ )۱۳
، عازل Post Gloverطراز 

 كیلوفولت.  ۱۱تأریض بقوة 
أوم   ٤مقاوم تأریض محاید مقدر بـ 

لمقاومة تیارات الخطأ التي تكون  
 أمبیر.   ۱٦۰۰أقل من 

 
 باإلضافة الى االتصال والروابط   

 

 
 

٦۹٬٦۳٥ 
 
 

٤٦٬٤٤۹ 
 
 

۱۱٦٬۰۸٤ 
 

 
 

۱٫۰۰ 

 
 

۱۱٦٬۰۸٤ 
 

 
 

۲۰۰۲ 

 
 

۱۳ 

 
 

۳۰ 

 
 

۰٫۳٦ 

 
 
۱ 

 
 

۱۱٦٬۰۸٤ 
 

 
 

٤۱٬۷۹۰ 
 

 وحدة الفرز  )۱٤
 

 لإلشراف على المعدات 

 
۹٬۳۱۰ 

 

 
۱٫۰۰ 

 
۹٬۳۱۰ 

 

 
۲۰۰۲ 

 
۱۳ 

 
۳۰ 

 
۰٫۳٦ 

 
۱ 

 
۹٬۳۱۰ 

 

 
۳٬۳٥۱ 

 

 األسالك )۱٥
  -اسالك الطاقھ وجمیع مالحقاتھا

 متر  ۱۸۱۸
 

كابالت مساعدة وتحكم للمفتاح  
 متر  ۲۲٥۰-التحكمولوح 

 
 حامل األسالك   

 

 
۳٤٤٬٦۲٥ 

 
 

٥۲٬٥٥۰ 
 

 
٤۹٬۹۹۸ 
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۰٫۳٦ 

 
 

 
 
 
۱ 

 
 
 

 
 

٤٤٦٬۱۷۳ 
 

 
 

 
 
 

۱٦۰٬٦۲۲ 
 

 اختبار والتشغیل  )۱٦
 

 كیلوفولت ۳۳معدات بقوة  -
 ۱۱معدات ذات عالقة بقوة  -

 فولت ٤۱٥و  كیلوفولت
-  

 
۱۹٬٦٥٦ 

 
۱٥٬٤۰۰ 

 
۱٥٬٤۰۰ 

 
 

 
۱٫۰۰ 

 
 

 
۱٥٬٤۰۰ 

 

 
 

 
۲۰۰۲ 

 
 

 
۱۳ 

 
 

 
۳۰ 

 
 

 
۰٫۳٦ 

 
 

 
۱ 

 
 

 
۱٥٬٤۰۰ 

 

 
 

 
٥٬٥٤٤ 

 

 اخرى  )۱۷
 مغطى بالمعدن  -
 مفتاح  -
 أسالك -
 حفر الخنادق  -
 إضاءات  -

 

 
 

 
۷۷٬۲۹۷ 
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۰٫۳٦ 
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۷۷٬۲۹۷ 
 

 
 

 
۲۷٬۸۲٦ 

 

 ٥٥٦۳۲۹٦          االجمالي
 

۲٬۰۰۲٬۷۸٦  
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 كتابة التقریر     
 



 

 

 

۱٥٥ 
 

 
 أساسیات إعداد التقاریر  ۱٫۰

 ما المقصود بالتقاریر؟  ۱٫۱

التقاریر الى ابالغ العمیل (أو اصحاب المصلحة الذین قد یستفید من التقاریر أو  في شروط التقییم،تشیر
قد یعتمدون علیھا) باستنتاجات التقییم وفق خطاب التعاقد.  یمكن عرض نتائج التقییم في عدة أشكال  

 مختلفة،تشمل النتائج األولیة واإلرشادیة باإلضافة إلى تقریر تقییم سردي نھائي ("التقریر").  

ویعد التقریر الخطوة األخیرة في عملیة التقییم ویعرض استنتاجات المقیمین مع الحقائق والمالحظات 
أیًضا   التقریر  یقدم  المھمة.  نطاق  في  المحدد  السیاق  للعمیل،في  الموحدة  والتوصیات  والنتائج واآلراء 

لمساعدتھم على اتخاذ قرارات    مجموعة من البیانات المختارة بدقھ لتلبیة احتیاجات المستفیدي من التقریر
 مستنیرة في سیاق مھني. 

یجب أن یوضح التقریر مھمة التقییم التي سیعمل علیھا المقیم وأن یوضح األصل محل تقییم بوضوح.  
وألن التقریر ھو امتداد للعمل المھني للمقیم، یجب أن یكون موجًزا ومنظًما وُمعًدا بما یتماشى مع معاییر  

و  المھنیة  أو  التقییم  التجاریة  أو  المالیة  االتفاقیات  من  غیرھا  أو  والمحاسبة  واألنظمة  المقابلة،  اللوائح 
 كالھما.  

العمل  أنھ یعكس  التأكد من  المھم  لذلك من  التقریر،  بناًء على  التصرف واتخاذ قرارات  للعمیل  یمكن 
 المنجز بدقة، ویوضح أي افتراضات وقیود أساسیة.

األفراد أو الشركات المعنیة وال ینبغي مشاركتھ مع أطراف خارجیھ    عادة تكون التقاریر موجھھ الى 
 بدون موافقة خطیة مسبقة من المقیّم. 

المقیّم أن یدرك أنھ إذا اتفق الطرفان في خطاب التعاقد، فإنھ یمكن مشاركھ تقریر التقییم    ىذلك، علومع  
والبنوك المقرضة وغیرھا).     (على سبیل المثال المدققین  مع اصحاب مصلحة آخرین واالعتماد علیھ

ومن الضروري أیًضا أن ندرك أن األطراف األخرى قد یكون لدیھم منظور أو دافع مختلف عند قراءة  
 تقریر التقییم، والذي قد ال یتماشى مع الغرض الذي تم إجراء التقییم من أجلھ. 

 لتقریر بمثابة: باإلضافة الى أن تقریر التقییم یُقدم معلومات ذات صلة، یمكن أن یكون ا

 مستند قانوني یدعم التقییم.  .۱

 مستند ُمقارن للتقییمات المستقبلیة  .۲

 مصدر للمراجع المستقبلیة.  .۳

 المتطلبات األساسیة للتقاریر الجیدة  ۱٫۲

غالبًا یعتبر التقریر المنتج النھائي، ویُقدم إلى العمیل عند االنتھاء من مھمة التقییم. ویجب بذل عنایة  
 إعداد محتویات التقریر لضمان استیفاء المعاییر المھنیة.فائقة عند 

 وتتسم التقاریر الشاملة والمنظمة بما یلي: 

 وضوح ومنطقیة كافة المعلومات واألسباب ذات الصلة.  . أ 

 استخدام جمل وعبارات بسیطة وموجزة. . ب 

 الشمولیة وسھولة القراءة.  . ج 

 المذكورة في التقریر والمؤدیة إلى استنتاجات التقریر. اإلشارة بوضوح للحقائق واالفتراضات  . د 

 استخدام الكلمات والرسوم التوضیحیة المناسبة (الخطط والصور وغیرھا).   . ه 



 

 

 

۱٥٦ 
 

 إجراء البحوث الشاملة وتقدیمھا بدقة وإیجاز وبطریقة مقنعة. . و 

 استخدام لغة واضحة یفھمھا العمیل والمستخدم المقصود.  . ز 

 واألدلة المھمة. تجنب تحریف أو حذف الحقائق . ح 

 ترقیم الفقرات لیسھل الرجوع إلیھا. . ط 

 إرفاق جدول للمحتویات لیسھل الوصول لإلشارات المرجعیة.  . ي 

 تقدیم آراء منطقیة ومعززة بشواھد سلیمة. . ك 

 السیرة الذاتیة للمقیم والتي تثبت انھ قادر على ممارسة ھذه المھنة. . ل 

 IVS ۲۰۲۰معاییر التقییم الدولیة 

لمعیار   (الفقرة    ۱۰۳وفقًا  الدولیة  معاییرالتقییم  أو ۱۰٫۳من  التقییم سردیة وشاملة  تقاریر  تكون  أن  یمكن   ،(
 موجزة ومختصرة. 

) أن تقریر التقییم، الذي ۲۰۲۰إعداد التقاریر من معاییر التقییم الدولیة (  ۱۰۳من معاییر،   ۳۰٫۱تتطلب الفقرة  
 ب أن ینقل ما یلي ،كحد أدنى:  ینتج عن مھمة التقییم یتضمن تقییم أصل أو أصول ، یج

نطاق    ۱۰۱من معاییر التقییم الدولیة    ۲۰٬۳نطاق العمل المستخدم؛ شامالً العناصر المذكورة في فقرة   أ)
 العمل،  

 ب) االستخدام المقصود،  

 األسلوب أو األسالیب المستخدمة،  ج)

 الطریقة أو الطرق المستخدمة،   د)

 المدخالت الرئیسیة المستخدمة،  ھـ) 

 االفتراضات المقدمة،  و)

 استنتاج القیمة واألسباب الرئیسة ألّي نتیجة تم التوصل إلیھا،  ز) 

 البیانات المستخدمة في التقریر (والتي قد تختلف عن تاریخ التقییم). ح)

 

 یجب أن یوضح نطاق العمل مایلي: ۲۰٫۳)، نطاق العمل، فقرة ۲۰۲۰من معاییر التقییم الدولیة ( ۱۰۱معیار 

 أ) ھویة المقیّم. 

 ب) ھویة العمیل أو العمالء 

 ھویة المستخدمین المقصودین (إن وجد).  ج)

 د) ھویة األصل/ األصول محل التقییم (إن وجد). 

 عملة التقییم.   ھـ) 

 ن التقییم.  (و) الغرض م 

 ز) أساس/أسس القیمة المستخدمة 

 ح) تاریخ التقییم 

 ومدى عمل المقیم أو أي قیود علیھا.  ةط) طبیع

 ي) طبیعة ومصدر المعلومات التي یعتمد علیھا المقیم: 



 

 

 

۱٥۷ 
 

 االفتراضات الخاصة أو الھامة في التقییم.   ك)

 نوع التقریر الذي یتم إعداده.   ل)

 أو التوزیع أو النشر.  م) القیود على االستخدام 

 ن) إعداد التقییم وفقًا لمعاییر التقییم الدولیة وأن المقیم سیقیم مدى مالءمة جمیع المدخالت الھامة.

 
 صیغة ومحتوى تقاریر التقییم ۲٫۰

یجب أن یحدد تقریر التقییم بدقة ووضوح االستنتاجات التي تم التوصل إلیھا بحیث ال تكون غامضة أو مضللة أو 
) ونطاق العمل المتفق علیھ بین TORانطباعا خاطئا. ویجب أن تتوافق مع وثیقة الشروط والمواصفات (تعطي  

 العمیل والمقیّم قبل بدء التكلیف. 

یُقدم تقریر التقییم معلومات كافیة تسمح لمن یطلع ویعتمد علیھ أن یفھم البیانات الواردة فیھ والقواعد المنطقیة التي  
 ت واالستنتاجات بصورة تامة كما یُشیر إلى أي افتراضات أو شروط مقیدة استند إلیھا التقییم.  استند إلیھا والتحلیال

على  یشمل  أن  ویجب  التقییم.  من  والغرض  التقییم  محل  والمعدات  اآلالت  نوع  على  التقریر  محتوى  ویعتمد 
 المعلومات التالیة كحد أدنى: 

 تعلیمات للقیمة ۲٫۱

جمیع   على  التقریر  یشمل  أن  واعتماد  ینبغي  وطلباتھ،  العمیل  احتیاجات  وتحدید  بوضوح  التعلیمات 
الخدمات التي ستقدم وتوضیح سریة ھذه المعلومات للعمیل للغرض المحدد الذي تشیر لھ،أو الشروط 
واألحكام إذا كان سیشاركھا مع طرف ثالث.  في ھذا الجزء، ینبغي أن یحتوي على تعلیمات العمیل  

وھو األفضل، وإذا كانت خطیة یجب توضیح تاریخ الخطاب ومن المرسل أو خطیة    شفھیةسواء كانت  
 وتفاصیل اخرى.  

 غرض التقییم ۲٫۲

الداخلیة وألغراض  واإلدارة  المالیة  التقاریر  مثل  التقییم  من  الغرض  بوضوح  التقریر  یُبین  أن  یجب 
تقییم وفقًا للوائح ضمان القرض والتأمین واتخاذ القرارات التجاریة. كما یجب توضیح إذا كان اعتماد ال

 معینة (مثل المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة). 

والمدخالت  التقییم  وطرق  الصلة  ذات  القیمة  أساس  سیحدد  ألنھ  مھًما  التقییم  من  الغرض  ویعتبر 
 واالفتراضات المعتمدة، باإلضافة إلى استنتاج القیمة. 

 تاریخ التقییم ۲٫۳

قد تختلف قیمة األصل في أي وقت؛ لذلك، یجب أن یتم االتفاق على تاریخ التقییم مع العمیل مسبقًا وأن 
تقدیم   تاریخ  في  یكون  وقد  العمیل  قبل  من  عادة  التقییم  تاریخ  تحدید  یتم  التقریر.   في  بوضوح  یُذكر 

 المعلومات األساسیة أو تاریخ فحص الموقع أو في تاریخ تاریخي محدد.  

كان التقییم في تاریخ مستقبلي مطلوبًا، یجب على المقیم أن یدرس بعنایة ما إذا كان ذلك معقوًال أو  إذا  
والقیود   التحذیرات  في  بعنایة  النظر  یجب  فیھ.  یعمل  الذي  والسوق  األصول  بناًء على طبیعة  ممكنًا، 

في تاریخ قدیم لتوفیر سیاق  وشكل مثالي، یجب تقدیم التقییم في التاریخ الحالي أو    - المتعلقة بالتقریر  
للتقییم. بشكل عام ،ال ینبغي دعم عملیات التقییم في تاریخ مستقبلي ألنھا توقعات ولیست تقییمات، وإذا  
كانت ستقدم ، فیجب على المقیمین الموافقة على القیود وتوثیقھا مسبقًا من أجل حمایتھم وإبالغ العمیل 

 بشكل كامل بشأن القیود.

 المعاینة  ۲٫٤



 

 

 

۱٥۸ 
 

 ن یوضح التقریر التاریخ الذي قام فیھ المقیم أو مساعده بمعاینة اآلالت والمعدات،   یجب أ

إذا تمت المعاینة وفق المعلومات المقدمة من العمیل (على سبیل المثال قوائم مخزون المعدات أو سجالت  
 األصول الثابتة أو مخططات تدفق العملیات) فیجب ذكر ذلك بوضوح في التقریر.  

 ینبغي أن یوضح التقریر غرض التقریر ومداه:

قد یتطلب ذلك فقط نظرة    -ت إضافیة ذات صلة بالتقییم  لالستفادة من البیانات الحالیة والحصول على معلوما . أ 
 عامة على المعاینة المادیة لعینة نموذجیة لألصول الرئیسیة.

قد یتطلب ذلك وقا أكثر في الموقع لیتمكن الفریق من    -إلعداد قائمة األصول أو التحقق من دقة القوائم الحالیة   . ب 
ی فیما  الصلة  ذات  الواقعیة  البیانات  على  المثال  الحصول  سبیل  على  باألصول،  واألوصاف،  تعلق  الموقع، 

 ، وسنة البناء، إلخ.زوالطرا 

عادة إذا كان سیعتمد على تقییم الحالة الفنیة، فیعده مھندس   -الحالة)  إلعداد قائمة فنیة (قد یشمل ذلك تقییم   . ج 
 یتمتع بالمؤھالت وخبرات ذات الصلة فیما یتعلق باألصول.

 معداتتعریف المصنع واآلالت وال ۲٫٥

تعتبر المصانع واآلالت والمعدات جزء من الملكیة عوضا عن الملكیة العقاریة. وتصنف ھذه األصول 
أصول  أنھا  على  تصنیفھا  یتم  المحاسبیة،  للمعاییر  بالنسبة  المحاسبیة.  للمعاییر  وفقًا  ملموسة  كأصول 

 ي والمباني). وھذا یشمل كالً من األصول واآلالت والمعدات والعقارات (األراض  -ملموسة 

 یمكن تعریف المصانع واآلالت والمعدات كالتالي: 

 المصانع: مجموعة األصول التي قد تتضمن مباني وآالت ومعدات مختصة غیر دائمة. . أ 

اآلالت: تتضمن آالت فردیة أو مجموعة من اآلالت وتعمل بالطاقة المیكانیكیة، وتتكون من عدة أجزاء لكل  . ب 
 ھا أعماالً محددة.جزء وظیفة محددة وتؤدي عند جمع

 المعدات: جمیع أصول ملحقة تُستخدم للمساعدة في وظائف المنشأة.  . ج 

 وصف المصنع واآلالت والمعدات ۲٫٦

یجب أن یحتوي تقریر التقییم على وصف للمصنع واآلالت والمعدات المدرجة في التقییم (یشار إلیھا  
 ناحیة المثالیة أیًضا المعلومات التالیة: غالبًا باسم "األصول في النطاق" أو "األصول محل تقییم") ومن ال

 الوصف الكلي  . أ 

ینبغي أن یشمل العملیات والوظائف واألدوار الكلیة لآلالت والمعدات، ویشمل وصف المكونات  
األساسیة التي تساھم في تصمیم المصانع وقدراتھا بدایة من استالم المواد الخام حتى الحصول 

 یلي: على المخرجات، وینبغي أن تشمل ما 

 اسم وعنوان المصنع محل التقییم. .۱

والمخرجات   .۲ الفعلي  واإلنتاج  القصوى  والقدرة  المستخدمة  والمواد  اإلنتاج)  (خط  اإلنتاج  عملیة 
 اإلضافیة (في حال وجودھا). 

 ساعات العمل/ والوردیات .۳

 برامج الصیانة وعملیات إیقاف التشغیل المخططة .٤

 ى تاریخ التقییم.تكالیف الصیانة السنویة لمدة ثالث سنوات حت .٥
 تكوین العملیة/ االستخدام األمثل للمساحة مقارنة بأحدث تقنیات المصنع. .٦

 مالءمة اآلالت والمعدات الموجودة في الموقع.  .۷



 

 

 

۱٥۹ 
 

 التقنیة الحدیثة المكافئة وتحدید اآلالت والمعدات المتقادمة والقدیمة. .۸

 شھادات واعتمادات الجودة .۹

 التقید بشروط التشریعات الحالیة مثل: قوانین البیئة والصحة المھنیة والسالمة وغیرھا.   .۱۰

 الوصف الجزئي  . ب 

ھو الوصف المفصل لكل نوع من اآلالت والمعدات محل المعاینة، ویجب أن یشمل وصف اآلالت  
 والمعدات على األمور التالیة:

 الوصف  •
 اسم العالمة التجاریة  •
 المّصنع  •
 الطراز  •
 النوع/ الوظیفة •
 السعة / المساحة -القدرة  •
 الرقم التسلسلي •
 ملحقة األصول  -ملحقات أو قطع غیار / ملحقات  •
 المعدات واإلضافات األخرى •
 سنة الصنع •
 حالة األصل  •
 عن سنة الصنع)  (تختلفسنة التشغیل  •
 بلد المنشأ •

 سیر عمل اآلالت والمعدات  . ج 

والمعدات   اآلالت  عمل  سیر  ذكر وصف  اآلالت  یجب  عملیات  شرح  وكذلك  بوضوح  المفصل 
أو  كانت صغیرة  المصنع سواء  أجزاء  كافة  لنھایتھا. ویلزم اإلفصاح عن  بدایتھا  والمعدات من 

 كبیرة. 

 

 االفتراضات  ۲٫۷

قد تكون ھناك حاالت یُطلب فیھا من المقیّم إجراء عملیة التقییم بناء على افتراضات معینة والتي لم یتم  
 م. وینبغي ذكر ھذه االفتراضات بوضوح في تقریر التقییم. إدراكھا وقت التقیی

تأثیرً  التقییم  على رأي    اكبیرً   ا یمكن أن یكون لھذه االفتراضات واالفتراضات الخاصة المستخدمة في 
 القیمة واالستنتاجات. 

 : االفتراضاتذكر فئتین من  ۲۰۰٫۲، الفقرة ۱۰٤المعیار الدولي 

 في تاریخ التقییم المذكورة تسق مع الحقائق أو قد ت تتسقالتي لحقائق المفترضة ا )۱

 ذكورة في تاریخ التقییم تي تختلف عن تلك المالحقائق المفترضة ال )۲

 فیما یلي أمثلة على افتراضات التقییم: 

 الحالة

افتر وبالتالي  المصنعّة،  العالمیة  الشركات  توصیات  وفق  تتم  األصول  أن صیانة  األصول "نفھم  حالة  أن  ضنا 
 تتناسب مع العمر المحدد لكل أصل"



 

 

 

۱٦۰ 
 

 

 مدى المعاینة  

لم نرتب أو نجري أي اختبارات میكانیكیة أو كھربائیة على أي من المعدات المدرجة في ھذا التقریر، مما یحد " 
 ".للمظھر المادي الخارجي والمعلومات الواردة بشأن تاریخ وحالة المعدات المعاینةمن 

 

 االمتثال لألنظمة: 

أجلھا وتتوافق مع جمیع   استخدامھا من  المقرر  التي من  أن اآلالت والمعدات مناسبة لألغراض  افترضنا  "لقد 
 ."اللوائح واللوائح القانونیة ذات الصلة

 الربح المفترض 

مستمر   من عمل  كجزء  وتكوینھا  الحالي  موقعھا  في  االستخدام  في  ستستمر  النطاق  في  األصول  أن  "نفترض 
ومربح. وحتى یتأكد ھذا األفتراض أو یرفض، ال یمكن االعتماد على نتیجة ھذا التقییم كمقیاس نھائي أو قیمة 

والمدخالت في ھذا الصدد من المدققین   عادلة أو سوقیة، وبالتالي قد تكون ھناك حاجة إلى مزید من االقتراحات
 و / أو مقیمین المنشآت االقتصادیة ".  

 األصول المستیعدة: 

"التقییم یستبعد المخزون وأي قیمة ترجع إلى الشھرة والرسومات الفنیة واألنماط وبراءات االختراع والبرامج  
 ى وجھ التحدید في ھذا التقریر." والعمل الجاري وجمیع العناصر األخرى التي لم تتم اإلشارة إلیھا عل

 "استبعدنا أي أصول تابعة لجھات خارجیة، أو أصول موجودة في مواقع أخرى غیر محددة في ھذا التقریر."

 االعتماد على بیانات الطرف الثالث: 

] من  المقدمة  المعلومات  على  أساسي  بشكل  بیاناتنا  المقدمة  xxxتعتمد  البیانات  كمیة  على  وتقتصر  ودقتھا ] 
 محدودة."

 

 

 أسس القیمة ۲٫۸

بناًء على الغرض من التقییم وشروط المھمة.    الصلة،یجب على المقیم تحدید أساس أو أسس القیمة ذات  
افتراضات مناسبة أو افتراضات   أيفیھا  یجب أن یرتبط بالتعریف والمتطلبات ذات الصلة، بما  بعد ذلك،  
 أسس القیمة المعتمدة.خاصة أو 

قد یكون ھذا ھیئة تنظیمیة (مثل تقییم ، معاییر التقییم    - مصدر البیانات    ع الرسمي، معریف  یجب تقدیم الت
وینبغي على  الدولیة)، في النظام األساسي للمملكة العربیة السعودیة أو تحدیدھا من قبل أطراف أخرى. 

 أن یوضح للعمیل كیفیة تطبیق التعریف. المقیم 

 قائمة بأسس القیمة المستخدمة عالمیًا: ۲۰٫۱، الفقرة ۱۰٤یذكر المعیار 

 القیمة السوقیة  )۱

 اإلیجار السوقي )۲

 الثمنالقیمة االستثماریة/  )۳

 القیمة المنصفة   )٤

 قیمة التصفیة  )٥



 

 

 

۱٦۱ 
 

في    مالحظة: تذكر  لم  أخرى  أسس  والمعدات ھناك  اآلالت  بتقییم  وذات عالقة  الدولیة  التقییم  معاییر 
 الدولیین اآلخرین تشمل:  الشركاءالمنصوص علیھا في القانون أو اللوائح أو 

 المعاییر المحاسبیة الدولیة)القیمة العادلة ( )۱

 ل:وھذه تتعلق فقط بأساس القیمة المعتمدة وقد تشم -یجب أیًضا تحدید أي افتراضات خاصة بوضوح 

 تُباع األصول:  . أ 

 في موقعھم الحالي،كجزء من نشاط تجاري مستمر بربحیة مفترضة ("استمراریة النشاط ")  •

 في موقعھم الحالي كمجموعة أصول واحدة مستقلة أي عمل أو مشروع أوسع ("في الموقع")  •

 كعناصر فردیة لإلزالة ("خارج الموقع")  •

 بوضوح وقد تعكس: یجب تحدید الفترة الزمنیة  -فترة التسویق  . ب 

 فترة تسویق معقولة؛ أو  •

 فترة تسویق محدودة •

 یمكن تقدیمھا على النحو التالي:  -تقییمات التأمین  . ج 

 على أساس التعویض، أي یعكس التعویض عن الضرر / اإلصابة  •

 على أساس االسترجاع  (على افتراض أن بولیصة التأمین تتضمن ھذا البند)  •

 أسالیب التقییم  ۲٫۹

أسالیب التقییم بوضوح مع شرح سبب اختیار األسالیب وأي منھا استخدم لتحدید قیمة األصل.  یجب ذكر  
 وتعّرف األسالیب المعترف بھا دولیًا في معاییر التقییم الدولیة وتشمل أسلوب السوق والدخل والتكلفة.

 المعلومات المقدمة ۲٫۱۰

مصادر) التي تم االعتماد علیھا كجزء  یجب أن یذكر التقریر بوضوح المعلومات األساسیة (بما في ذلك ال
من عملیة التقییم. كما یجب أن یشرح المقیم أیًضا سبب اقتناعھ بدقة ھذه البیانات، أو إذا كانت مشورتھ 

 تعتمد بالكامل على المعلومات المقدمة. 

 

 رأي القیمة ۲٫۱۱

باالعتبار للوصول للتوصیات  ھي الخطوة األخیرة في تقریر التقییم، ویجب ذكر كافة العوامل التي أُخذت  
 في التقریر. 

 مؤھالت المقیم ۲٫۱۲

 یلزم على المقیّم توقیع التقریر وذكر اسمھ ورقم عضویتھ.

 المالحق ۲٫۱۳

 نظرة عامة على األصل . أ 

 یجب أن یتضمن التقریر ملخًصا لكل موقع، بما في ذلك نوع اإلنتاج والقدرة وسنة اإلنشاء 

 الصور الفوتوغرافیة . ب 

 على صور ذات صلة خاصة صور المصنع واآلالت. یجب أن یشتمل التقریر 



 

 

 

۱٦۲ 
 

 وصف اآلالت والمعدات . ج 

یجب أن یتضمن التقریر تفاصیل ووصف لآلالت والمعدات التي ستقیم. قد تكون ھذه نظرة عامة  
 للتقریر.  قالفردیة، كملحمحدودة، أو قد یتم تعیین استنتاجات التقییم لألصول 

 
 األخطاء الشائعة في تقریر التقییم ۳٫۰

 فیما یلي بعض األخطاء الشائع حدوثھا عند إعداد تقاریر التقییم:

 غالبًا ال توضح البیانات التالیة في التقریر: 

 العمیل والمستخدم المقصود للتقریر أو أحدھما  .أ

 )TORالوصف المبھم لوثیقة الشروط والمواصفات ( .ب

 وسلوك مھنة. عدم اإلشارة إلى معاییر التقییم الدولیة أو میثاق آداب  .ج 

مثل   .د  ) والمحاسبة  التقریر  متطلبات  و  التقییم  من  الغرض  الى  اإلشارة  وغیرھا.)    GAAPو    IFRSعدم 
المالیة.( على سبیل المثال، بیان  التقاریر  بوضوح. أو اإلشارة إلى معاییر خاطئة أو قدیمة من معاییر إعداد 

 ).SSAP-28ممارسة امحاسبة القیاسیة( 

القیمة   .ه  ی-أسس  الضریبي غالبًا  التقییم  اساس ضریبة مشتق من  العادلة" وھذا عادةً  السوقیة  القیمة   " الى  شار 
قائمة   في   " المنفعة  قیمة   " یعّرف مصطلح  لم  ذلك،  الى  باإلضافة  التقییم.   مھنة  لممارسة  الموحدة  للمعاییر 

صادیة. وأسس القیمة الوحیدة مصطلحات معاییر التقییم الدولیة وال ینبغي استخدامھا كمصطلح تقییم المنشآت االقت
المعّرفة في قائمة مصطلحات معاییر التقییم الدولیة ولھ صلة بتقییم اآلالت والمعدات ھي القیمة السوقیة والقیمة 

) وقیمة التصفیة مع أن علملیات التقییم ألغراض  ASC 820المعاییر المحاسبیة الدولیة/  ۱۳العادلة (معیار  
أسا بناء على  أو االسترجاع) عادة، یجب التأمین ستحدد  للتعویض  (إما  التأمین  المتوافقة مع أساس  القیمة  س 

استخدام القیمة العادلة (إذا كانت ألغراض إعداد التقاریر المالیة) أو القیمة السوقیة (إذا كانت ألغراض أخرى).  
أو التقییم التي بموجبھا، على ألن القیمة العادلة قد یكون لھا عدة تعریفات، فعلیك دائًما تحدید اتفاقیة محاسبة  

 سبیل المثال القیمة العادلة للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة وتعریف المعیار المحاسبي في المقابل.    

 عدم تقدیم أفتراضات أو قیود واضحة .و

 تتضمن بیان اخالء المسؤولیة غیر مناسب  .ز

 فترة التسویق  .ح 

 تاریخ التقییم .ط

 تشمل الملخص والموقع. و -األصول التي ستقیم  .ي 

 ال یذكر التقریر بوضوح حالة منفعة / ملكیة األصول التي ستقیّم. -الملكیة  .ك

 أسلوب التقییم 

 غالبًا ال یكون متاح. -ینبغي اعتبار جمیع األسالیب المتاحة  .أ

 عدم وضوح األسلوب المعتمد والمنھجیة. .ب

والقیمة  .ج  اإلھالك  ونوع  األصل  المقارن وعمر  البیع  أدلة  المثال  سبیل  التقییم، على  تتضمن مدخالت  ال  غالبًا 
 المتبقیة وغیرھا. 

 ال توضح دائًما تعدیالت التقییم أو االفتراضات الخاصة. .د

 تیجة التقییم.غالبًا ال یوجد نظرة عامة على السوق وال حالتھ في التقریر، ولكنھا تعطي سیاق وخلفیة لدعم ن .ه 
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 اعتبارات اخرى:

ال تحسب القیم في التقریر، لذاینبغي اجراء اختبارات ریاضیة لضمان مطابقة جمیع األرقام في الجداول واألشكال  .أ
 والنصوص.

 األرقام بدون فاصلة أو أسم العملة في ملخصات التقییم. .ب

 غالبًا ال توجد مصادر مرجعیة خارجیة. -مصادر المعلومات  .ج 

 غالبًا ال یوجد دلیل على أن المقیم لدیھ المؤھالت والخبرة الكافیة إلجراء التقییم. -ییم / السیر الذاتیة فریق التق .د

 
 نموذج لتقاریر التقییم ٤٫۰

راجع المرفق في ملحق ب لنموذج تقریر التقییم لرافعة متنقلة وملحق د لنموذج تقریر التقییم لمحطة فرعیة. في مایلي في 
 نماذج مفصلة لخطابات التعاقد لنماذج تقاریر التقییم. جوملحق  أملحق 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المالحق 
 

 



 

 

 

۱ 
 

 

 الملحق (أ): نموذج لخطاب تعاقد تقییم رافعة متنقلة  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السادة االعزاء:

 تقییم رافعة متنقلة على أساس القیمة السوقیة وفق معاییر التقییم الدولیة

نشكركم الختیاركم شركة (ج) لخدمات التقییم (نحن) ولذلك إلجراء بعض الخدمات المھنیة (الخدمات) لشركة (أ) (أنتم أو العمیل)،  
("تاریخ التقییم"). سینفذ التقییم وفقًا لمعاییر التقییم    ۲۰۲۱فبرایر    ۱فیما یتعلق بتقییم رافعة متنقلة (األصل محل تقییم) اعتباًرا من  

الصادر عن مجلس المعاییر الدولیة والدلیل المنشور من الھیئة السعودیة للمقیّمین المعتمدین (تقییم). نقدر إتاحة الفرصة الدولیة  
 ونسعد بالعمل معكم. 

یصف ھذا الخطاب التعریفي، إلى جانب جمیع ملحقاتھ ومعارضھ وجداولھ ومرفقاتھ األخرى (یشار إلیھا مجتمعة باسم "االتفاقیة")،  
في ذلك التزاماتنا الخاصة. ُحدد نطاق الخدمات في بیان العمل في الملحق أ،  مع تفاصیل الرسوم    اوتوثیقھا، بمبات بیننا  الترتی

وترتیبات الفواتیر.  أي شروط أو أحكام إضافیة محددة للخدمات تُبیّن في الملحق ب، وتشمل قیود اإلفصاح واستخدام النصائح 
   والتقاریر. 

ادة النسخة المرفقة من ھذه االتفاقیة لتأكید موافقتك على ھذه الترتیبات وإعادتھا إلیمت في أقرب وقت مناسب. إذا كان لدیك یرجى التوقیع وإع
 أي أسئلة حول ھذه الترتیبات، یرجى االتصال [اكتب اسم جھة االتصال ورقم الھاتف]   

 خالص التحیة، 

 االسم: 

 ) قسم اآلالت والمعدات ۱۰۰۰۰۰۰۰۰( –مقیّم اآلالت المعدات 

  

 خاص وسري 

 

 ۲۰۲۰ینایر  ۱٥

 الرقم المرجعي للعمیل 

 

 الرقم المرجعي الخاص بنا 

 

 الخط المباشر      

 

 البرید اإللكتروني: 

 

 شركة أ 

 ومنصبھ]مالحظة : [اكتب اسم الشخص 

 شركة أ 
 ۱۲۳شارع 
 حي أ 

 ، ۱۲۳٤٥٦الریاض 
 المملكة العربیة السعودیة 

 

 



 

 

 

۲ 
 

 موافقة  

 شركة أ 
 یمثلھا (ممثل مفوض):

 

 

 التوقیع: 

 

 من (االسم والمنصب):
 

 

 التاریخ: 

 بیان العمل  -الملحق أ 

 شروط عامة -الملحق ب 

 الملحق أ 
 نطاق العمل

 نطاق الخدمات 

("تاریخ التقییم").  نتفھم أن التقییم مطلوب لببیع محتمل    ۲۰۲۱فبرایر    ۱طلبتم منا النظر في تقییم الرافعة المتنقلة اعتباًرا من  
ة  لألصل محل تقییم، وسینفذ التقییم وفقًا لمعاییر التقییم الدولیة الصادرة عن مجلس معاییر التقییم الدولیة والدلیل المنشور من الھیئ

 یة للمقیّمین المعتمدین (تقییم). السعود 

 سنقوم بـ:

 .جمع بیانات األصول الثابتة التي قدمتھا الشركة (أ) وعالقتھا باألصول المعنیة 
 
  .إجراء معاینة للموقع بھدف فھم طبیعة وحالة وعملیة األصول المعنیة ومقارنة ومفاضلة مالحظات الموقع بالبیانات المقدمة 

 .إجراء بحث عن السوق 

 مع الشركة    إجراء تحلیل تقییم لألصل محل تقییم. یعكس األصل المعني المعلومات التي قدمتھا شركة (أ) ومالحظاتنا خالل زیارات الموقع أو النقاشات
 (أ). 

   عوامل قد تؤثر على إجراء مقابالت مع شركة (أ) لمناقشة تكالیف اإلحالل والعمر وبیانات السوق الحالیة وحالة األصول محل التقییم بما فیھا أي
 قیمتھا.

 فیما یلي توضیح إضافي. یتمثل دورنا في تقدیم النصیحة والتوصیات لتأخذھا باالعتبار.  لن نجري أي عملیات أو نتخذ أي قرارات إداریة.  

 لى نطاق العمل. قد ترغب في تغییر نطاق العمل بعد المضي في التعاقد.  سنناقش ھذه األمور وسنتفق كتابةً على أي تغییرات تطرأ ع



 

 

 

۳ 
 

 قیود النطاق 

بأنكم   ننوه  أن  نود  كما  مسبقًا،  علیھا  المتفق  باستثناء  قدمتموھا  التي  والتفسیرات  والمعلومات  البیانات  دقة  من  للتحقق  نسعى  لن 
 ودقیقة.مسؤولون عن البیانات والمعلومات والتفسیرات المقدمة.  ولذلك، نفترض أن المعلومات الواردة منكم كاملة 

سیقدم التقییم للغرض المذكور أعاله فقط وال ینبغي استخدامھ أو االعتماد علیھ ألي غرض آخر، وال ینبغي الكشف عنھ أو مناقشتھ 
 من شروط العمل المرفقة.    ۱۲مع أي طرف آخر دون موافقتنا المسبقة كتابیًا، باستثناء ما ھو مبین في القسم  

 الغرض 

إلى مساعدة في دراسة وتقییم العروض المقدمة من قبل أطراف ثالثة للحصول على األصل محل التقییم.  نتفھم أن شركة أ تحتاج   
 لذلك، ستستخدم نتائج عملنا فقط لتزوید إدارة شركة أ برأینا حول القیمة السوقیة لألصل محل تقییم (الغرض).  

 أسس القیمة

لفرضیة اللتي ستستخدم ھي القیمة السوقیة. یحدد المعیار القیمة السوقیة على من معاییر التقییم الدولیة، المعیار / ا  ۱۰٤وفق معایر  
 النحو التالي:

القیمة السوقیة ھي المبلغ المقدر الذي ینبغي على أساسھ مبادلة األصول أو االلتزامات في تاریخ التقییم بین مشتر راغب وبائع 
یث یتصرف كلُّ طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو راغب في إطار معاملة على أساس محاید بعد تسویق مناسب ح

 إجبار." 

 ھذا ھو تعریف القیمة الذي سنطبقھ في تقدیم الخدمات.   

 التقییم 

 ھناك ثالث أسالیب مختلفة في سیاق تقییم األصول بشكل عام ھي:   

   أسلوب مبني على السوق 
 
 أسلوب مبني على الدخل 

 
  أسلوب مبني على التكلفة 

 
في حین أن كل أسلوب یؤخذ باالعتبار عند التقییم األولي لألصل، فإن طبیعة وخصائص األصل ستحدد األسلوب أو األسالیب األنسب للتطبیق  

 في ظروف معینة.     

 تنفیذ الخدمات 

 مھمة الفریق:

في   ستنفذ المھمة بإشراف [اسم شریك التعاقد أو المشرف] في فریق [....] في [....]. ستقدم المساعدة من [اسم مسؤول التعاقد] وھو [تصنیفھ]
 فریق [....] في [....] وسیتحمل المسؤولیة الیومیة ألعمال تقییم األصول الملموسة. 

 ي [....] سیراجع ھذه المھمة.[اسم مسؤول المراجعة] مسؤول أو قائد فریق [....] ف

 الجدول الزمني
ر  سنبدأ العمل [فوًرا بناًء على تأكید كتابي منك بقبول شروط المھمة كما ھي موضحة في ھذا الخطاب/ أو في [اكتب التاریخ] وسنھدف إلى ذك 

ي [اكتب التاریخ]. سنحتاج إلى الوصول في رأینا بشأن القیمة في موعد ال یتجاوز [... أسابیع من استالم جمیع المعلومات ذات الصلة أو ف
] ۱٤الوقت المناسب إلى اإلدارة واستالم المعلومات الالزمة منك بھدف استیفاء ھذا الجدول الزمني. من المتوقع استالم المعلومات في غضون [

الخطاب. ومع   قبول  افت  تقدرون،وكما    ذلك،یوًما من  یعتمد على  القبیل  التعاون والمساعدة فإن أي جدول زمني من ھذا  أننا سنتلقى  راض 
 فلن نكون مسؤولین عن أي تأخیر. ذلك،المناسبین وسنكون قادرین على إكمال استفسارات السوق الخاصة بنا. ومع ذلك، إذا لم نفعل 



 

 

 

٤ 
 

 سنبلغك في أقرب وقت ممكن عملیًا إذا كان من المحتمل أن یكون ھناك أي تأخیر كبیر في الجدول الزمني أعاله.

 سومالر

الشروط واألحكام اإلضافیة أدناه للحصول على شرح ألساسنا في الرسوم والمسائل األخرى    - من الرسوم    ۱نود االشارة إلى القسم  
 المتعلقة بالرسوم وترتیبات الفواتیر. [إذا قُدم تقدیر، قم بتضمین الصیاغة التالیة:] نظًرا ألن ھذا مجرد تقدیر ، ومع ذلك ، قد تكون 

 ر أو أقل من ھذا المبلغ.رسومنا أكث

 أحكام وشروط إضافیة - الرسوم 
 تخضع الرسوم لألحكام المنصوص علیھا في الشروط واألحكام العامة الواردة في الملحق (ب) وللشروط واألحكام اإلضافیة التالیة.  

 باستثناء ما ھو مذكور أعاله لترتیبات الرسوم األكثر تحدیًدا، ستستند الرسوم على:    .۱

 قدمیة الموظفین المطلوبین عدد وأ 
 
    درجة المھارة والمسؤولیة التي ینطوي علیھا 

 
  الموارد المطلوبة الكمال الخدمات 

 
  معدالت الرسوم للموظفین المناسبین 

 
أي تقدیر للرسوم متفق علیھ معك یستند بالضرورة إلى افتراض أن المعلومات المطلوبة للخدمات یتم توفیرھا وفقًا للجداول  .۲

تأخیرات أو   إلیك وإلى موظفیك الرئیسیین كما ھو مطلوب. قد یؤدي حدوث  الزمنیة المتفق علیھا ولدینا إمكانیة الوصول 
مشكالت أخرى غیر متوقعة خارجة عن اإلرادة إلى فرض رسوم إضافیة سیتم رفع الفواتیر، بما في ذلك عندما نحتاج إلى  

 لقانون أو ممارسة مصلحة الضرائب. القیام بعمل إضافي كبیر بسبب التغییرات في ا

یحق لنا أن نخصم منك أي عمل لم یفوتر حتى تاریخ اإلنھاء وذلك وفقًا للشروط واألحكام العامة في حال قررت في أي وقت   .۳
 إنھاء ھذا التعاقد.

 ترتیبات الفواتیر

ھائیة عند االنتھاء من الخدمات.  ستضاف المصاریف  یوًما مع إصدار أول فاتورة عند بدء العمل وإصدار الفاتورة الن  ۳۰سنصدر فاتورة كل  
 وأي ضرائب ساریة إلى كل فاتورة عند تكبدھا. 

 ستستند مبالغ الفواتیر على أفضل تقدیر لدینا للعمل المنفذ في الثالثین یوًما التالیة بعد تعدیلھا حسب الفروق في الشھر السابق. 

 الدفع 

 تدفع الفواتیر فوًرا عند تقدیمھا.

 ات المعلوماتمتطلب
 ستُقدم جمیع المعلومات (التي تُطلب بشكل معقول نظًرا لنطاق عملنا) في غضون فترة زمنیة یتفق علیھا الطرفان. سنتناقش معًا عند إدراك

 الحاجة ألي معلومات إضافیة.

تحقق  سنعتمد على دقة واكتمال المعلومات األساسیة التي تزودنا بھا فیما یتعلق بجمیع األعمال.  لن نتحقق من ھذه المعلومات، وبالتالي لن ن
 من دقتھا أو أي تفسیرات مقدمة. 

د على إذا لم تتمكن من تزویدنا بأي معلومات مطلوبة قد یؤثر على قدرة إنھاء التقییم ببالشروط المذكورة أعاله أو إطالقًا.  سنبلغك بأي قیو
 التقییم أو االعتماد الذي قد یتم وضعھ علیھ كنتیجة لمعلومات غیر كاملة.



 

 

 

٥ 
 

 ت مع اإلدارة واألبحاث السوقیة والقطاع التي تعمل ضمنھا األصول محل التقییم. باإلضافة إلى األدلة المقدمة، سیعتمد تقییمنا على المناقشا

 نتائج العرض 
ه ستوثق نتائج العمل في تقریر سردي منفصل ("التقریر") یحدد منھجیات واستنتاجات التقییم. سیقدم التقییم والتوصیات للغرض المذكور أعال 

 غرض آخر، وال ینبغي الكشف عنھ أو مناقشتھ مع أي طرف آخر دون موافقتنا الخطیة المسبقة.   فقط وال ینبغي استخدامھ أو االعتماد علیھ ألي

 الملحق (ب): 
[اكتب اسم المقیّم المعین وشروط العمل المحددة وغیرھا] 



 

 

 

۱ 
 

 

 متنقلة  الملحق (ب): نموذج تقریر تقییم رافعة 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شركة "خ" لخدمات التقییم  

 ۱۲۳شارع 

 حي أ 

 ،۱۲۳٤٥٦الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة

 
 
 شركة أ 

 
 تقییم رافعة متنقلة على أساس القیمة السوقیة. 

 
 ۲۰۲۱فبرایر  ۲۸

  



 

 

 

۲ 
 

 شركة "خ" لخدمات التقییم  

 شارع خ  

 حي خ

 ، ۱۲۳٤٥٦الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة

 ۲۰۲۱فبرایر   ۲۸

 شركة أ 

 ۱۲۳شارع 

 حي أ 

 ،  ۱۲۳٤٥٦الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة

 

 السادة االعزاء:

(اتفاقیة المشاركة) وفقًا للتعلیمات المتعلقة بتحدید وتقییم المحطة الفرعیة   ۲۰۲۱ینایر  ۱٥نفذنا ما ھو منصوص علیھ في اتفاقیة التعاقد بتاریخ  
(تاریخ    ۲۰۲۱فبرایر    ۱والمعدات الكھربائیة المرتبطة بھا والموجودة في مصنع (ز)التابع لشركة (أ) في الریاض (األصول محل التقییم ) في  

 التقییم).  

 غرض التقییم وقیود االستخدام 

) تحتاج إلى مساعدة في دراسة وتقییم العروض المقدمة من قبل أطراف ثالثة لالستحواذ على األصل محل تقییم. لذلك، تم نتفھم أن شركة (أ 
 إعداد ھذا التقریر (التقریر) فقط لغرض تزوید شركة ج برأي حول القیمة السوقیة لألصل المعني (الغرض).

و عرضھ على أي أطراف أخرى باستثناء ما ھو منصوص علیھ في خطاب التعاقد.   وال ال یجوز نقل ھذا التقریر ومحتویاتھ أو اإلشارة إلیھ أ
 نتحمل أي مسؤولیة أو التزام تجاه أي شخص بخالف شركة (أ). 

 طبیعة نطاق الخدمات

 طبیعة نطاق الخدمات بما في ذلك تفصیل لألسس والقیود في خطاب التعاقد.   

قییم الدولیة الصادرة عن مجلس المعاییر الدولیة والدلیل المنشور من الھیئة السعودیة للمقیّمین المعتمدین نفذنا تقریر التقییم ووفقًا لمعاییر الت 
 (تقییم). نتصرف باستقاللیة عند تأدیة األعمال. 

 راجعت اإلدارة محتویات التقریر التي أكدت لنا دقة الوقائع. 

 في حین یتناول كل جزء من التقریر جوانب مختلفة من العمل، یجب قراءة التقریر بأكملھ من أجل الفھم الكامل ألساس استنتاجات التقییم.  

    سعدنا بتقدیم خدماتنا لشركة (أ). ال تتردد في االتصال بنا إذا كانت لدیك أي أسئلة حول التعاقد أو إذا كنا سنقدم أي مساعدة إضافیة.

 خالص التحیة، مع

 المقیّم االسم

 ) قسم اآلالت والمعدات۱۰۰۰۰۰۰۰۰( –مقیّم اآلالت المعدات 
  



 

 

 

۳ 
 

 نظرة عامة على التقییم

 

 الغرض واألھداف ۱٫۰

(تاریخ التقییم).   ۲۰۲۱فبرایر    ۱قیمت شركة (خ) لخدمات التقییم األصل الملموس المحدد (األصل محل التقییم) وذلك بطلب من شركة (أ), في  
اإلدارة   الغرض من التقییم ھو لتزوید شركة أ برأي للقیمة السوقیة لألصل محل تقییم. وبالتالي، سیتم استخدام نتائج تحلیلنا فقط ألغراض مساعدة

 في أغراض صنع القرار الداخلي.

 نلذلك، كااف ثالثة للحصول على األصل محل التقییم.  نتفھم أن شركة أ تحتاج إلى مساعدة في دراسة وتقییم العروض المقدمة من قبل أطر 
 الغرض من عملنا ھو تقدیم توصیات بشأن القیمة السوقیة لألصل موضوع شركة (أ) وفقًا لمعاییر التقییم الدولیة (الغرض). 

 

 أسس القیمة  ۲٫۰

وبالتالي فإن األساس المناسب للقیمة سیكون على األرجح القیمة السوقیة یتضمن البیع المقترح لألصل محل تقییم البیع لإلزالة من الموقع الحالي،  
 بافتراض فرضیة تقییم خارج الموقع.

 معیار أو فرضیة القیمة المعتمدة في ھذا التقریر ھي القیمة السوقیة، وتعّرف بأنھا: 

مات في تاریخ التقییم بین مشتر راغب وبائع راغب في إطار  القیمة السوقیة ھي المبلغ المقدر الذي ینبغي على أساسھ مبادلة األصول أو االلتزا
أساس   IVS 104معاملة على أساس محاید بعد تسویق مناسب حیث یتصرف كلُّ طرف من األطراف بمعرفة وحكمة دون قسر أو إجبار. (

 القیمة).

خذ المشترون المحتملون في االعتبار أي تكالیف مرتبطة تستبعد تقییمات السوق ھذه عموًما أي تكالیف / فوائد للتركیب. من المرجح أیًضا أن یأ
ھذه   نمتنقلة، فإباإلزالة والنقل (بما في ذلك الضرائب / الرسوم، وما إلى ذلك) والتركیب وإعادة التشغیل. ألن األصل محل تقییم ھو رافعة  

 التكالیف لیست كبیرة. یعّرف خارج الموقع كالتالي:

ة األصول محل التقییم من موقعھا الحالي على أساس التخلص التدریجي (التفكك) (مثل المزاد) أو إزالة قاعدة  التقییم على أساس افتراض إزال
 األصول بأكملھا كمجموعة واحدة. 

من  ایُفترض أن تكون ملكیة األصل محل التقییم جیدة وقابلة للتسویق ما لم ینص على خالف ذلك. یُفترض أیًضا أن یكون أصل محل التقییم خالیً 
 أي االمتیازات أو حقوق االرتفاق أو األعباء ما لم ینص على خالف ذلك.

 الموضوع األصل ۳٫۰

" ۱موجودة في شركة (أ)، مصنع أسمنت الریاض. أرجو النظر في الملحق "   Liebherr LTM 1095-5.1یتعلق ھذا التقییم برافعة متحركة  
 ۲صل محل تقییم في ملحق لتفاصیل وصف األصول محل التقییم. توجد صور فوتوغرافیة لأل

 

 نطاق العمل  ٤٫۰

 یشمل نطاق التعاقد على: 

 جمع بیانات األصول الثابتة التي قدمتھا الشركة (أ) وعالقتھا باألصول المعنیة.  •
 معاینة الموقع بھدف فھم طبیعة وحالة وعملیة األصول المعنیة ومقارنة ومفاضلة مالحظات الموقع بالبیانات المقدمة. •
شركة "أ"  لفھم طبیعة األصول المعنیة، بما في ذلك نوعھا وتكوینھا واستخدامھا وقدراتھا التشغیلیة وصیانتھا؛ من بین  مقابالت مع   •

 الجوانب األخرى المعتبرة.   
 بحث السوق  •
لنقاشات تحلیل تقییم أصل الموضوع. یعكس األصل المعني المعلومات التي قدمتھا شركة (أ) ومالحظاتنا خالل زیارات الموقع أو ا •

 مع الشركة (أ).
 



 

 

 

٤ 
 

 

 القیود ٥٫۰

 وفقًا لخطاب التعاقد الخاصة بنا وخطاب اإلحالة المرفق بھذا التقریر، یخضع تحلیلنا للشروط المقیدة الواردة في ھذا التقریر.

 العملة  ٦٫۰
 جمیع مبالغ العمالت مسجلة بالریال السعودي، مالم یذكر خالف ذلك. 
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 التقییم

 إجراءات التقییم ۷٫۰

 اتخذنا اإلجراءات التالیة لتقییم األصول محل التقییم:  

 جمع البیانات وتسویتھا •
 معاینة الموقع  •
 اجتماعات ومقابالت المھندسین •
 بحث السوق والتكلفة •
 التقییم المنھجیة االختیار والتحلیل  •

المعلومات المھمة للتحلیل وأیًضا لتحدید المعلومات التي تبدأ المرحلة األولى من التحلیل بإجراءات جمع البیانات.  لقد عملنا مع شركة (أ) لتحدید  
 كانت متاحة بسھولة.

ییم. قمنا بشكل ناقشنا مع شركة (أ) لتطویر قائمة شاملة بالبیانات المطلوبة لتحلیل التقییم بما في ذلك البیانات المالیة والتشغیلیة لألصل محل التق
 استخالص استنتاجاتنا للقیمة.  مستقل بتطویر وجمع بیانات إضافیة للمساعدة في

في البدایة، زودتنا شركة (أ) بنسخة إلكترونیة من سجل األصول الثابتة. یحتوي سجل األصول الثابتة على معلومات وصفیة وتشمل الشركة 
 المالكة ونوع األصل وموقعھ ورمزه ووصفھ وتاریخ الشراء وسعره واإلھالك المتراكم، وصافي القیمة الدفتریة.

   التقییم:القائمة التالیة عناصر البیانات اإلضافیة التي جمعت واستخدمت في تحلیل  توضح

 معلومات المیزانیة العمومیة •
 سجالت صیانة المعدات مع معلومات وصفیة عن الشركة المصنعة لألصل محل تقییم والطراز والرقم التسلسلي والسعة وسنة الطراز. •
 المصنع.رسومات للمرفق توضح تخطیط  •

 معاینة الموقع  ۸٫۰

 كما ھو موضح أدناه.    ۲۰۲۱فبرایر  ۱اكتملت معاینة الموقع فیما یتعلق بأصول الموضوع في 

 العضویات  االسم: 
 مقیم اآلالت والمعدات، قسم اآلالت والمعدات، تقییم اسم المقیم األول: 

 والمعدات، تقییممقیم اآلالت والمعدات، قسم اآلالت  اسم المقیم الثاني: 

 

المقدمة وتباینھا.   الحظنا وج  بالمعلومات  المالحظات  التقییم ومقارنة  لفھم طبیعة وحالة وتشغیل األصول محل  الموقع  بمعاینة  لنا  معنا ُسمح 
یة الملحوظة واالستخدام معلومات تكمیلیة أثناء فحص الموقع، مثل: التصنیع والطراز والحجم وسعة التصمیم ومواد البناء والعمر والحالة الماد

 الحالي لألصول محل تقییم.  

 مقابالت واجتماعات المھندسین ۹٫۰

ل باإلضافة إلى فحص الموقع، تشاورنا مع إدارة شركة (أ) وجمعنا معلومات مفصلة إضافیة وضروریة إلجراء تقییم لألصول محل التتقیم.   وشم
 ذلك اجتماعات مع الموظفین الھندسیین المشاركین في بناء وشراء معدات جدیدة من أجل:

 معرفة العملیات المستخدمة. •
 حالل إعداد تقدیرات لتكلفة اإل •
 فھم تاریخ اإلصالح والصیانة لألصل محل تقییم.  •
 جمع البیانات التقنیة واتجاھات التكلفة. •

 بحث السوق والتكلفة ۱۰٫۰

التقییم.    عند إجراء التقییم، أجرینا بحثًا مستقالً عن طریق االتصال بعدد محدود من البائعین األصلیین والموردین الجدد والمستخدمین لألصل محل
دثات، ناقشنا طلب السوق الحالي ألنواع األصول التي یتم تقییمھا باإلضافة إلى تكالیف استبدال المعدات الجدیدة وقیم السوق  خالل ھذه المحا
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التضخم الخاصة  التكلفة ومؤشرات  باتجاھات  تتعلق  التي تم تجدیدھا أو استخدامھا. كما بحثنا عن مصادر عامة لمعلومات  للمعدات  المحتملة 
 لموردون ومصادر المعلومات العامة، على سبیل المثال ال الحصر:بالقطاع. یشمل ا

 في ذلك: االصناعیة، بمالمجالت والمنشورات  •
 ] XXXصحیفة [ •
 مزادات متنوعة •

 بعد اإلجراءات الموضحة سابقًا، استخدمنا البیانات المقدمة مع المعلومات التي جمعت كأساس لتحلیل التقییم الخاص بنا. 

 المنھجیة والتحلیل  اختیار  ۱۱٫۰

) IVSCتھدف الطرق واإلجراءات المستخدمة إلجراء األصول محل تقییم إلى االمتثال للمعاییر الصادرة عن مجلس معاییر التقییم الدولیة (
 وتقییم. 

لى طبیعة األصل محل التقییم  والدخل والتكلفة) والطرق التي تندرج تحت ھذه األسالیب. بناء ع  (السوقاخذنا باالعتبار أسالیب التقییم الثالثة  
 والمعلومات المتوفرة، استنتجنا أن أنسب أسلوب لتقییم األصل محل التقییم ھو أسلوب السوق. 

تأكید  أو  أو استخراج  أو غیر مباشر، الشتقاق  المقیم إجراء مقارنات مع األصول األخرى، بشكل مباشر  السوق من  یتطلب أسلوب  ببساطة، 
 عتمد أسلوب السوق على مبیعات األصول القابلة للمقارنة لتوفیر مؤشر على قیمة األصل المعني.  المدخالت ذات الصلة. وی

 تطبیق أسلوب السوق  ۱۲٫۰

لموردین عند إجراء تقییمنا، أجرینا بحثًا مستقالً من خالل إجراء مناقشات مع اإلدارة واالتصال بمصنعي المعدات األصلیین وبائعي المزادات / ا
یتعلق بأصول   لفھم الطلب على فیما  المتنقلة،  الرافعات  یتم فیھا شراء / بیع  التي  الحالیة  بیئة السوق  ناقشنا  المحادثات،  الموضوع. خالل ھذه 

ت األصول والمشترین المحتملین وقنوات التخلص واألسواق واالتجاھات بشكل أفضل. أجرینا أیًضا مناقشات للحصول على بیانات مقارنة المبیعا 
 لقابلة للمقارنة والتي تساعد على تحدید القیمة. مثل المعامالت ا

 من أجل تحلیل البیانات بشكل ھادف، اتخذنا اإلجراءات التالیة: 

 بحث سوقي عن المعدات التي تستخدم بشكل مستقل •
 تحویل كافة بیانات السوق إلى العملة األساسیة •
 ادراج رسم بیاني لبیانات السوق على أساس العمر مقابل بیانات السوق كنسبة من تكلفة االحالل الحدیثة.   •
 تعدیل مجموعة بیانات السوق الثانویة ألي قیم متطرفة واضحة. •
 إدراج أفضل خط انحدار في مخطط االنتشار لتقدیر قیمة كل أصل بناًء على العمر  •

تكن ھناك حاجة إلى مزید من التعدیالت للتدھور المادي والتقادم الوظیفي واالقتصادي ألن أسلوب السوق یعكس عند تقدیر القیمة السوقیة، لم  
 عادةً جمیع أشكال التقادم والتدھور.

 

 رأي التقییم  ۱۳٫۰

دات المحددة في تاریخ بعد أخذ جمیع البیانات ذات الصلة والمبادئ المنصوص علیھا في االعتبار، فإننا نرى أن القیمة السوقیة لآلالت والمع
 ملیونان وستمائة وخمسون ألف لایر سعودي) لایر سعودي (لایر سعودي:  ۲٫٦٥۰٫۰۰۰التقییم تبلغ 

  



 

 

 

۷ 
 

 القیود

شف  قد تعتمد شركة "أ" على تقریرنا لألغراض المنصوص علیھا في اتفاقیة التعاقد فقط.   یجب أن تحافظ على التقریر بسریة تامة ویجب أال تك 
 إلى عن التقریر ألي طرف آخر أو تستخدم التقریر ألي غرض آخر دون موافقتنا الخطیة المسبقة، باستثناء أنھ یجوز لك تقدیم نسخة من التقریر  

مسؤولیك وموظفیك و المستشارون المحترفون (المالیون والمحاسبیون والقانونیون) ، الذین یساعدونك أو ینصحونك، بشرط أنھ في كل حالة، 
 یجب علیك أوالً إخطار المستلم، والتأكد من أن المستلم یفھم ویوافق على ما یلي: 

 الخطیة.   التقریر ومحتویاتھ سریة وال یجوز الكشف عنھا دون موافقتنا

 لذلك، ال یقدم التقریر أي إرشادات حول قیمة األصول في أي تاریخ آخر.   ۲۰۲۰فبرایر  ۱تاریخ التقییم 

 یخضع تقریر التقییم لالفتراضات العامة والشروط المحددة التالیة حسب االقتضاء:   

لكات التي یتم تقییمھا أو المسائل القانونیة، بما في ذلك الملكیة لم نجري أي تحقیقات وال نتحمل أي مسؤولیة فیما یتعلق بالوصف القانوني للممت
ي امتیازات أو األعباء. یُفترض أن تكون ملكیة العقار جیدة وقابلة للتسویق ما لم ینص على خالف ذلك. یُفترض أن یكون العقار متاًحا وخالیًا من أ

 ف ذلك.  أو حقوق ارتفاق أو تجاوزات أو أعباء أخرى ما لم ینص على خال

ت. ال یوجد یُعتقد أن المعلومات التي قدمھا اآلخرین، والتي تستند إلیھا كل أو أجزاء من ھذا التقییم، موثوقة ولكن لم یتحقق منھا في جمیع الحاال
 ضمان على دقة ھذه المعلومات.

اریة أخرى من أي حكومة محلیة أو والئیة أو من المفترض أن جمیع التراخیص، وشھادات اإلشغال، والموافقات، أو أي سلطة تشریعیة أو إد
التقریر وطنیة أو كیان أو منظمة خاصة قد تم أو یمكن الحصول علیھا بسھولة أو تجدیدھا ألي استخدام تستند على تقدیرات القیمة الواردة في ھذا  

. 

یر لیعكس األحداث أو الظروف التي تحدث بعد ال نتحمل أي مسؤولیة عن تغییرات ظروف السوق، وال نفترض أي التزام بمراجعة ھذا التقر
 تاریخ ھذا التقریر.   

ثول ال یُطلب من شركة "خ" وال أي شخص یوقع أو یرتبط بھذا التقریر بموجب ھذا التقریر تقدیم مزیدًا من االستشارات أو تقدیم شھادة أو الم
 لذلك.   أمام المحكمة أو في إجراءات قانونیة أخرى ما لم یتخذ ترتیبات محددة  

لمثال أُعد ھذا التقریر للغرض المذكور فقط وال یجوز استخدامھ ألي غرض آخر. ال ینشر ھذا التقریر أو أي أجزاء منھ (بما في ذلك، على سبیل ا
ھنیة التي  ال الحصر، أي استنتاجات تتعلق بقیمة أو ھویة شركة "خ" أو أي شخص یوقع أو یرتبط بھذا التقریر أو االتحادات أو المنظمات الم

 ینتمون إلیھا) إلى جھات خارجیة باستثناء السلطات الضریبیة االتحادیة والوالیات بأي وسیلة دون موافقة خطیة مسبقة من شركة "خ". 

الشرائ القوة  إلى  القیمة  التقریر في خطاب اإلحالة. تعتمد توصیتنا بشأن  الواردة في ھذا  التي تنطبق علیھا اآلراء  القیمة  تاریخ  للعملة  یحدد  یة 
 المحلیة، اعتباًرا من ذلك التاریخ. أعده:

 أعدتھ:

 المقیّم االسم
) قسم اآلالت والمعدات۱۰۰۰۰۰۰۰۰( –مقیّم اآلالت المعدات 
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 ۱الملحق  

 الوصف التفصیلي وتحلیل التقییم 

 
 

عمر  الرقم  سنة الصنع  الحجم السعة  الطراز  المّصنع ال�م�ة وصف تفص��ي 
 االستخدام 
 (بالسنوات)

 العمر
 (بالسنوات)

 الق�مة السوق�ة  
   (ر�ال سعودي) 

كة ليبه�ي  ١ رافعة متحركة، أرض وعرة    ٢٦٥٠٠٠٠               ٨ ٢٥ ١٢٣٤٥٦٧٨ ٢٠١٢ م�ت   ٥٨٬٠ارتفاع الذراع   طن ٩٥ LTM1095-5.1 �ش

   
 

  
 

    

 السوق�ة إجما�ي الق�مة
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 ۲الملحق  
 

 الصور 
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 الملحق ج: نموذج خطاب تعاقد لتقییم محطة فرعیة
 

 خاص وسري 

 

 ۲۰۲۰ینایر   ۱

 

 الرقم المرجعي للعمیل 

 

 الرقم المرجعي الخاص بنا 

 

 الخط المباشر      

 

 اإللكتروني: البرید 

 

 شركة أ 

 انتبھ: [اكتب اسم الشخص ومنصبھ]

 شركة أ 
 ۱۲۳شارع 
 حي أ 

 ، ۱۲۳٤٥٦الریاض 
 المملكة العربیة السعودیة 

 

 

 

 السادة االعزاء:

 تقییم محطة فرعیة معینة وأصول المعدات الكھربائیة المتعلقة بھا ألغراض إعداد التقاریر المالیة   

نشكركم الختیاركم شركة (خ) لخدمات التقییم (نحن) ولذلك إلجراء بعض الخدمات المھنیة (الخدمات) لشركة (أ) (أنت أو العمیل)،  
 ۲۰۲۱فبرایر    ۲فیما یتعلق بتقییم بعض األصول الملموسة المحددة فیما یتعلق باالستحواذ على الشركة (ب) اعتباًرا من تاریخ  

قیاس القیمة   ۱۳لتقییم وفقًا للمعیار الثالث من معاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة دمج األعمال والمعیار  (تاریخ التقییم). سینفذ ا
ین العادلة، ووفقًا لمعاییر التقییم الدولیة الصادرة عن مجلس المعاییر الدولیة والدلیل المنشور من الھیئة السعودیة للمقیّمین المعتمد 

 فرصة ونسعد بالعمل معكم. (تقییم). نقدر إتاحة ال

یصف ھذا الخطاب التعریفي، إلى جانب جمیع ملحقاتھ ومعارضھ وجداولھ ومرفقاتھ األخرى (یشار إلیھا مجتمعة باسم "االتفاقیة")،  
سوم  في ذلك التزاماتنا الخاصة. ُحدد نطاق الخدمات في بیان العمل في الملحق أ،  مع تفاصیل الر  اوتوثیقھا، بمالترتیبات بیننا  

وترتیبات الفواتیر.  أي شروط أو أحكام إضافیة محددة للخدمات تُبیّن في الملحق ب، وتشمل قیود اإلفصاح واستخدام النصائح 
   والتقاریر. 

ن لدیك یرجى التوقیع وإعادة النسخة المرفقة من ھذه االتفاقیة لتأكید موافقتك على ھذه الترتیبات وإعادتھا إلیمت في أقرب وقت مناسب. إذا كا
 أي أسئلة حول ھذه الترتیبات، یرجى االتصال [اكتب اسم جھة االتصال ورقم الھاتف]   

 خالص التحیة، 

 االسم: 

 ) قسم اآلالت والمعدات ۱۰۰۰۰۰۰۰۰( –مقیّم اآلالت المعدات 
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 موافقة  

 شركة أ 
 یمثلھا (ممثل مفوض):

 

 

 التوقیع: 

 

 من (االسم والمنصب):
 

 التاریخ: 

 بیان العمل  -الملحق أ 

 شروط عامة -الملحق ب 

 الملحق أ 
 نطاق العمل

 نطاق الخدمات 

لقد طلبت النظر في تقییم بعض المحطات الفرعیة وأصول المعدات الكھربائیة المرتبطة بھا ("األصول محل التقییم") اعتباًرا من  
("تاریخ التقییم"). نتفھم أن التقییم مطلوب فیما یتعلق باالستحواذ على أصول الموضوع، سینفذ التقییم وفقًا للمعیار   ۲۰۲۱فبرایر    ۳

قیاس القیمة العادلة، ووفقًا لمعاییر التقییم الدولیة الصادرة   ۱۳ر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة دمج األعمال والمعیار  الثالث من معایی
 عن مجلس المعاییر الدولیة والدلیل المنشور من الھیئة السعودیة للمقیّمین المعتمدین (تقییم). 

 سنقوم بـ:

 لشركة (أ) وعالقتھا باألصول المعنیة.جمع بیانات األصول الثابتة التي قدمتھا ا 
 
  .إجراء معاینة للموقع بھدف فھم طبیعة وحالة وعملیة األصول المعنیة ومقارنة ومفاضلة مالحظات الموقع بالبیانات المقدمة 

 
 .إجراء بحث عن السوق 

 
   (أ) ومالحظاتنا خالل زیارات الموقع أو النقاشات  إجراء التقییم التحلیلي لألصول المعنیة. یعكس األصل المعني المعلومات التي قدمتھا شركة

 مع الشركة (أ). 
 
 ؤثر  إجراء مقابالت مع شركة (أ) لمناقشة تكالیف اإلحالل والعمر وبیانات السوق الحالیة وحالة األصول محل التقییم بما فیھا أي عوامل قد ت

 على قیمتھا. 
 

 التوصیات لتأخذھا باالعتبار.  لن نجري أي عملیات أو نتخذ أي قرارات إداریة.  فیما یلي توضیح إضافي. یتمثل دورنا في تقدیم النصیحة و

 قد ترغب في تغییر نطاق العمل بعد المضي في التعاقد.  سنناقش ھذه األمور وسنتفق كتابةً على أي تغییرات تطرأ على نطاق العمل. 

 قیود النطاق 

البیانات   دقة  من  للتحقق  نسعى  بأنكم  لن  ننوه  أن  نود  كما  مسبقًا،  علیھا  المتفق  باستثناء  قدمتموھا  التي  والتفسیرات  والمعلومات 
 مسؤولون عن البیانات والمعلومات والتفسیرات المقدمة.  ولذلك، نفترض أن المعلومات الواردة منكم كاملة ودقیقة.



 

 

 

۳ 
 

عتماد علیھ ألي غرض آخر، وال ینبغي الكشف عنھ أو مناقشتھ سیقدم التقییم للغرض المذكور أعاله فقط وال ینبغي استخدامھ أو اال
 من شروط العمل المرفقة.    ۱۲مع أي طرف آخر دون موافقتنا المسبقة كتابیًا، باستثناء ما ھو مبین في القسم  

 الغرض 

الستحواذ على مصنع (ز)  ستستخدم نتائج عملنا ألغراض مساعدة إدارة شركة (أ) فقط في تقییم األصول محل التقییم فیما یتعلق با
 التابع لشركة (ب) ألغراض إعداد التقاریر المالیة وفقًا للمعیار الثالث من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة. 

 أسس القیمة  

القیمة التي ستستخدم في   التقاریر المالیة، فإن معیار فرضیة  الدولیة إلعداد  الثالث عشر من المعاییر  تطبیق قواعد وفقًا للمعیار 
 محاسبة الشراء ھي القیمة العادلة. یُعّرف المعیار القیمة العادلة:

 "السعر المستلم لبیع أصل أو المدفوع لتحویل التزام معین في معاملة منظمة بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس".

 ھذا ھو تعریف القیمة الذي سنطبقھ في تقدیم الخدمات.   

 التقییم 

 أسالیب مختلفة في سیاق تقییم األصول بشكل عام ھي:    ھناك ثالث

   أسلوب مبني على السوق 
 
 أسلوب مبني على الدخل 

 
  أسلوب مبني على التكلفة 

 
في حین تؤخذ كل من ھذه الطرق في االعتبار عند التقییم األولي لألصل، فإن طبیعة وخصائص األصل ستحدد األسلوب أو األسالیب األكثر  

 قابلیة للتطبیق في مجموعة معینة من الظروف.   

 تنفیذ الخدمات 

 مھمة الفریق:
في [....]. ستقدم المساعدة من [اسم مسؤول التعاقد] وھو [تصنیفھ] في   ستنفذ المھمة بإشراف [اسم شریك التعاقد أو المشرف] في فریق [....]

 فریق [....] في [....] وسیتحمل المسؤولیة الیومیة ألعمال تقییم األصول الملموسة. 

 [اسم مسؤول المراجعة] مسؤول أو قائد فریق [....] في [....] سیراجع ھذه المھمة.

 الجدول الزمني

ر  سنبدأ العمل [فوًرا بناًء على تأكید كتابي منك بقبول شروط المھمة كما ھي موضحة في ھذا الخطاب/ أو في [اكتب التاریخ] وسنھدف إلى ذك 
 رأینا بشأن القیمة في موعد ال یتجاوز [... أسابیع من استالم جمیع المعلومات ذات الصلة أو في [اكتب التاریخ]. سنحتاج إلى الوصول في

] ۱٤قت المناسب إلى اإلدارة واستالم المعلومات الالزمة منك بھدف استیفاء ھذا الجدول الزمني. من المتوقع استالم المعلومات في غضون [الو
الخطاب. ومع   قبول  التعاون والمساعدة   تقدرون،وكما    ذلك،یوًما من  أننا سنتلقى  افتراض  یعتمد على  القبیل  فإن أي جدول زمني من ھذا 

 فلن نكون مسؤولین عن أي تأخیر. ذلك،ن وسنكون قادرین على إكمال استفسارات السوق الخاصة بنا. ومع ذلك، إذا لم نفعل المناسبی

 سنبلغك في أقرب وقت ممكن عملیًا إذا كان من المحتمل أن یكون ھناك أي تأخیر كبیر في الجدول الزمني أعاله.

 الرسوم

الشروط واألحكام اإلضافیة أدناه للحصول على شرح ألساسنا في الرسوم والمسائل األخرى    - الرسوم  من    ۱نود االشارة إلى القسم  
المتعلقة بالرسوم وترتیبات الفواتیر. [إذا قُدم تقدیر، قم بتضمین الصیاغة التالیة:] نظًرا ألن ھذا مجرد تقدیر، ومع ذلك، قد تكون 

 رسومنا أكثر أو أقل من ھذا المبلغ.



 

 

 

٤ 
 

 أحكام وشروط إضافیة - الرسوم 

 تخضع الرسوم لألحكام المنصوص علیھا في الشروط واألحكام العامة الواردة في الملحق (ب) وللشروط واألحكام اإلضافیة التالیة.  

 باستثناء ما ھو مذكور أعاله لترتیبات الرسوم األكثر تحدیدًا، ستستند الرسوم على:    .۱

  عدد وأقدمیة الموظفین المطلوبین 
 
 مھارة والمسؤولیة التي ینطوي علیھا   درجة ال 

 
  الموارد المطلوبة الكمال الخدمات 

 
  معدالت الرسوم للموظفین المناسبین 

أي تقدیر للرسوم متفق علیھ معك یستند بالضرورة إلى افتراض أن المعلومات المطلوبة للخدمات یتم توفیرھا وفقًا للجداول  .۲
أو  تأخیرات  حدوث  یؤدي  قد  مطلوب.  ھو  كما  الرئیسیین  موظفیك  وإلى  إلیك  الوصول  إمكانیة  ولدینا  علیھا  المتفق  الزمنیة 

بما في ذلك عندما نحتاج إلى   الفواتیر،ادة إلى فرض رسوم إضافیة سیتم رفع  مشكالت أخرى غیر متوقعة خارجة عن اإلر
 القیام بعمل إضافي كبیر بسبب التغییرات في القانون أو ممارسة مصلحة الضرائب.

یحق لنا أن نخصم منك أي عمل لم یفوتر حتى تاریخ اإلنھاء وذلك وفقًا للشروط واألحكام العامة في حال قررت في أي وقت   .۳
 ھاء ھذا التعاقد.إن

 ترتیبات الفواتیر

یوًما مع إصدار أول فاتورة عند بدء العمل وإصدار الفاتورة النھائیة عند االنتھاء من الخدمات.  ستضاف المصاریف    ۳۰سنصدر فاتورة كل  
 وأي ضرائب ساریة إلى كل فاتورة عند تكبدھا. 

 دیلھا حسب الفروق في الشھر السابق. ستستند مبالغ الفواتیر على أفضل تقدیر لدینا للعمل المنفذ في الثالثین یوًما التالیة بعد تع

 الدفع 

 تدفع الفواتیر فوًرا عند تقدیمھا.

 متطلبات المعلومات
 ستُقدم جمیع المعلومات (التي تُطلب بشكل معقول نظًرا لنطاق عملنا) في غضون فترة زمنیة یتفق علیھا الطرفان. سنتناقش معًا عند إدراك

 الحاجة ألي معلومات إضافیة.
قة واكتمال المعلومات األساسیة التي تزودنا بھا فیما یتعلق بجمیع األعمال.  لن نتحقق من ھذه المعلومات، وبالتالي لن نتحقق  سنعتمد على د

 من دقتھا أو أي تفسیرات مقدمة. 
ا.  سنبلغك بأي قیود على إذا لم تتمكن من تزویدنا بأي معلومات مطلوبة قد یؤثر على قدرة إنھاء التقییم ببالشروط المذكورة أعاله أو إطالقً 

 التقییم أو االعتماد الذي قد یتم وضعھ علیھ كنتیجة لمعلومات غیر كاملة.

 ییم. باإلضافة إلى األدلة المقدمة، سیعتمد تقییمنا على المناقشات مع اإلدارة واألبحاث السوقیة والقطاع التي تعمل ضمنھا األصول محل التق

 نتائج العرض 

العمل في تقریر سردي منفصل ("التقریر") یحدد منھجیات واستنتاجات التقییم. سیقدم التقییم والتوصیات للغرض المذكور أعاله ستوثق نتائج  
 . فقط وال ینبغي استخدامھ أو االعتماد علیھ ألي غرض آخر، وال ینبغي الكشف عنھ أو مناقشتھ مع أي طرف آخر دون موافقتنا الخطیة المسبقة

 (ب): الملحق 
 [اكتب اسم المقیّم المعین وشروط العمل المحددة وغیرھا] 



 

 

 

۱ 
 

 
 الملحق (د): نموذج تقریر تقییم محطة فرعیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شركة خدمات التقییم

 شارع  خ ذ ط

 حي خ ذ ط  

 ،۱۲۳٤٥٦الریاض 

 السعودیةالمملكة العربیة 

 

 

 شركة أ 

 

 تقییم محطة فرعیة وما یرتبط بھا من المعدات الكھربائیة الموجودة في محطة "ب" في الریاض، 

 ألغراض إعداد التقاریر المالیة

 

 ۲۰۲۱فبرایر  ۲۸

  



 

 

 

۲ 
 

 شركة "خ" لخدمات التقییم 
 شارع خ  
 حي خ

 ، ۱۲۳٤٥٦الریاض 
 المملكة العربیة السعودیة

 2021 ینایر ۱
 شركة أ 
   ۱۲۳شارع 
 حي أ

 ،  ۱۲۳٤٥٦الریاض 
 المملكة العربیة السعودیة

 

 السادة االعزاء:

(اتفاقیة المشاركة) وفقًا للتعلیمات المتعلقة بتحدید وتقییم المحطة الفرعیة   ۲۰۲۱ینایر    ۱نفذنا ما ھو منصوص علیھ في اتفاقیة التعاقد بتاریخ  
(تاریخ   ۲۰۲۱فبرایر    ۳والمعدات الكھربائیة المرتبطة بھا والموجودة في مصنع (ز)التابع لشركة (ج) في الریاض (األصول محل التقییم ) في  

 التقییم).  

 غرض التقییم وقیود االستخدام 

التقریر (التقریر) بناًء على تعلیمات محددة من شركة (أ)بغرض المساعدة في ذكر األمور المتعلقة بمحاسبة الشراء وفقًا للحسابات التي  أُعد ھذا  
 قیاس القیمة العادلة (الغرض).   ۱۳ستعد وفقًا للمعیار الثالث من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة دمج األعمال والمعیار

نقل ھذا التقریر ومحتویاتھ أو اإلشارة إلیھ أو عرضھ على أي أطراف أخرى باستثناء ما ھو منصوص علیھ في خطاب التعاقد.   وال   ال یجوز
 نتحمل أي مسؤولیة أو التزام تجاه أي شخص بخالف شركة (أ).

 طبیعة نطاق الخدمات

 د.    طبیعة نطاق الخدمات بما في ذلك تفصیل لألسس والقیود في خطاب التعاق

قیاس القیمة العادلة، ووفقًا لمعاییر التقییم    ۱۳سینفذ التقییم وفقًا للمعیار الثالث من معاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة دمج األعمال والمعیار  
(تقییم).   المعتمدین  للمقیّمین  السعودیة  الھیئة  من  المنشور  والدلیل  الدولیة  المعاییر  مجلس  الصادرة عن  تأدیة  الدولیة  عند  باستقاللیة  نتصرف 

 األعمال. 

 راجعت اإلدارة محتویات التقریر التي أكدت لنا دقة الوقائع.

 في حین یتناول كل جزء من التقریر جوانب مختلفة من العمل، یجب قراءة التقریر بأكملھ من أجل الفھم الكامل ألساس استنتاجات التقییم.  

 تردد في االتصال بنا إذا كانت لدیك أي أسئلة حول التعاقد أو إذا كنا سنقدم أي مساعدة إضافیة.   سعدنا بتقدیم خدماتنا لشركة (أ). ال ت

 مع خالص التحیة، 

 المقیّم االسم

  ) قسم اآلالت والمعدات۱۰۰۰۰۰۰۰۰( –مقیّم اآلالت المعدات 



 

 

 

۳ 
 

 قائمة المحتویات                                         الصفحة 

 ٤ نظرة عامة على التقییم 

 ٤ الغرض واألھداف 1.0

 ٤ أسس القیمة 2.0

 ٤ األصول المعنیة  3.0

 ٥ نطاق العمل  4.0

 ٥ االستثناءات  5.0

 ٥ القیود 6.0

 ٥ العملة  7.0

 ٦ التقییم 

 ٦ إجراءات التقییم  8.0

 ٦ معاینة الموقع  9.0

 ٦ مقابالت واجتماعات المھندسین 10.0

 ۷ بحث السوق والتكلفة 11.0

 ۷ اختیار المنھجیة والتحلیل  12.0

 ۷ تطبیق أسلوب التكلفة 13.0

 ۷ حساب تكلفة اإلحالل بالطریقة المباشرة 14.0

 ۸ حساب تكلفة اإلحالل الجدیدة بالطریقة غیر المباشرة 15.0

 ۸ التدھور والتقادم المادي 16.0

 ۸ العمر الفعّال 17.0

 ۸ تعاریف اإلھالك 18.0

 ۸ القیمة المتبقیة  19.0

 ۸ التقادم الوظیفي 20.0

 ۸ التقادم االقتصادي 21.0

 ۹ رأي التقییم  22.0

 ۱۰ القیود

 ۱۱ الملحق (ط)

 
 

  



 

 

 

٤ 
 

 

 نظرة عامة على التقییم

 الغرض واألھداف ۱٫۰
(تاریخ التقییم).   ۲۰۲۰فبرایر    ۳الملموس المحدد (األصل محل التقییم) وذلك بطلب من شركة (أ), في  قیمت شركة (خ) لخدمات التقییم األصل  

لتي  نفھم أن الغرض من ھذا التقریر (التقریر) من شركة (أ) بغرض المساعدة في ذكر األمور المتعلقة بمحاسبة الشراء وفقًا لحسابات الشراء ا
 قیاس القیمة العادلة (الغرض).     ۱۳یر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة دمج األعمال والمعیارستعد وفقًا للمعیار الثالث من المعای

استحوذت شركة (أ) على األعمال واألصول التي تتكون من المحطة الفرعیة الموجودة في مصنع (ز) التابع لشركة (ج)، الریاض ، المملكة 
، قیمنا بعض األصول ۲۰۲۰ینایر    ۱ سعودي (الصفقة). وفقًا لخطاب التعاقد المؤرخ في  لایر   ۱،۸۰۰،۰۰۰العربیة السعودیة بمقابل إجمالي  

 الملموسة المحددة فیما یتعلق بالمعاملة كما في تاریخ التقییم.   

 أسس القیمة  ۲٫۰

 معیار أو فرضیة القیمة المعتمدة في ھذا التقریر ھي القیمة العادلة، وتعّرف بأنھا: 

أو المدفوع لتحویل التزام معین في معاملة منظمة بین المشاركین في السوق في تاریخ المعاملة. المعاییر الدولیة إلعداد السعر المستلم لبیع أصل 
 قیاس القیمة العادلة) ۱۳المعیار  -التقاریر المالیة 

لعادلة یجب أن تعكس توقعات السوق حول احتمالیة  باإلضافة إلى ذلك، یحدد المعیار الثالث من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة أن القیمة ا
مشتركة تدفق المنافع االقتصادیة المستقبلیة المرتبطة باألصل إلى المشتري. بالتالي، یجب عموًما أن یعكس أي تحلیل االفتراضات التي قد تكون  

 بین أي مشارك في السوق إذا كان سیشتري أو یبیع كل أصل محدد على أساس فردي.  

اق،  یجب تقدیر القیمة العادلة بالرجوع إلى "المشاركین في السوق" بشكل عام مع استبعاد القیم التآزریة الفریدة لمشتري معین. في ھذا السیبذلك،  
م قیسیشمل المشاركون في السوق المشترین المحتملین الذین لدیھم القدرة على االستحواذ وسیقومون بدور نشط في إدارة الشركة المستحوذة. وست 

 ھذه القدرة في سیاق القدرة المالیة وكذلك في استراتیجیة تشغیل معقولة بعد الدمج.   

 فیما یتعلق باألعمال التشغیلیة، یفترض التعریف أیًضا استمراًرا مربًحا لالستخدام الحالي، مع مراعاة االستخدام األعلى واألفضل. 

لم ینص على خالف ذلك. یُفترض أن یكون العقار متاًحا وخالیًا من أي امتیازات أو حقوق یُفترض أن تكون ملكیة العقار جیدة وقابلة للتسویق ما  
 ارتفاق أو تجاوزات أو أعباء أخرى ما لم ینص على خالف ذلك.

 األصول المعنیة ۳٫۰

)، في الریاض، المملكة العربیة  یتعلق ھذا التقییم بالمحطات الفرعیة والمعدات الكھربائیة المرتبطة بھا الموجودة في مصنع (ز) التابع لشركة (ج
 السعودیة، وتتألف األصول محل التقییم مما یلي: 

 المحول .۱
 قواطع الدوائر الكھربائیة  .۲
 مفاتیح كھربائیة متوسطة الجھد ومنخفضة الجھد .۳
 طاقة معامل تصحیح المعدات .٤
 جھاز تحكم منطقي قابل للبرمجة ومعدات التحكم .٥
 مولدات احتیاطیة .٦

 
 

أخذنا في االعتبار الوظائف األساسیة لألصول عند إجراء تقییم األصول الملموسة كجزء من الحرص الواجب والحظنا واعتبرنا عوامل القیمة 
 الرئیسیة ذات الصلة.  

والمعدات كما ھو موضح في نطاق العمل، راجعنا القائمة الفنیة لألصول التي قدمتھا شركة (أ) من غرفة البیانات ومعلومات اآلالت   •
("األصول محل تقییم")، باإلضافة إلى البیانات التكمیلیة التي قدمتھا إدارة    XXXالمقدم بتاریخ    XXXالمعروضة في العرض التقدیمي  

XXX . 
 .  XXXتمت معاینة األصول محل التقییم في یوم واحد وتقع في  •



 

 

 

٥ 
 

المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة لألصول محل التقییم، بناًء  أجرینا حسابات من أجل تحدید نطاق القیمة العادلة الحالیة المتعلقة ب •
قیمة على معاییر التقییم الدولیة ودلیل الممارسة الصادر عن الھیئة. لقد أشرنا إلى نطاق قیمة محتمل بناًء على بیانات التكلفة األساسیة و

 طراف المشاركین في السوق (بقدر اإلمكان).   السوق التي تم الحصول علیھا من خالل أبحاثنا ومناقشاتنا مع األ
 ]، اعتمدنا أسلوب السوق.     XXXاألسلوب األساسي المستخدم ھو أسلوب التكلفة، باستخدام طریقة تكلفة االحالل المھلكة. بالنسبة للعنصر [ •
 ال یشمل التقریر تقییم األصول غیر الملموسة والعقارات والمنشأة. •
 التقریر المرحلي التالي نظرة عامة عن المصنع باإلضافة إلى بعض االفتراضات.تعطي مسودة  •
 االفتراضات األساسیة والقیود مذكورة في المالحق.  •

 أرجو النظر في الملحق "ط" لتفاصیل وصف األصول محل التقییم.  

 نطاق العمل  ٤٫۰

 یشمل نطاق التعاقد على: 

 "أ"، تمثل جمیع المصانع والمعدات التي حصلت علیھا.مجموعة من بیانات األصول التي قدمتھا شركة  •
 معاینة الموقع بھدف فھم طبیعة وحالة وعملیة األصول في الموقع ومقارنة ومفاضلة مالحظة األصول الرئیسیة بالبیانات المقدمة. •
ھا التشغیلیة وصیانتھا؛ من بین طبیعة األصول المعنیة، بما في ذلك نوعھا وتكوینھا واستخدامھا وقدرات " لفھممقابالت مع شركة "أ •

 الجوانب األخرى المعتبرة.
 بحث السوق  •
في سجل األصول الثابتة ومالحظاتنا خالل زیارات  المقدمةالتقییم التحلیلي لألصول المعنیة. یعكس األصل المعني المعلومات  •

 الموقع أو النقاشات مع الشركة "أ".

 االستثناءات  ٥٫۰

 لتقریر: تستثنى النقاط التالیة من نطاق ا

 الممتلكات العقاریة •
 األصول غیر الملموسة  •
 أي تحلیل للتدفقات النقدیة أو الربحیة أو التعدیالت ذات الصلة    •
 المخزون  •
 أي أصول أو التزامات أخرى  •

 القیود ٦٫۰
 ذا التقریر.وفقًا لخطاب التعاقد الخاصة بنا وخطاب اإلحالة المرفق بھذا التقریر، یخضع تحلیلنا للشروط المقیدة الواردة في ھ

 العملة  ۷٫۰

  جمیع مبالغ العمالت مسجلة بالریال السعودي، مالم یذكر خالف ذلك. 



 

 

 

٦ 
 

 التقییم

 إجراءات التقییم ۸٫۰

 اتخذنا اإلجراءات التالیة لتقییم األصول محل التقییم:  

 جمع البیانات وتسویتھا •
 معاینة الموقع  •
 اجتماعات ومقابالت المھندسین •
 بحث السوق والتكلفة •
 التقییم المنھجیة االختیار والتحلیل  •

معلومات التي تبدأ المرحلة األولى من التحلیل بإجراءات جمع البیانات.  لقد عملنا مع شركة (أ) لتحدید المعلومات المھمة للتحلیل وأیًضا لتحدید ال
 كانت متاحة بسھولة.

التقییم بما في ذلك البیانات المالیة والتشغیلیة لألصل محل التقییم. قمنا بشكل ناقشنا مع شركة (أ) لتطویر قائمة شاملة بالبیانات المطلوبة لتحلیل  
 مستقل بتطویر وجمع بیانات إضافیة للمساعدة في استخالص استنتاجاتنا للقیمة. 

ة وتشمل الشركة في البدایة، زودتنا شركة (أ) بنسخة إلكترونیة من سجل األصول الثابتة. یحتوي سجل األصول الثابتة على معلومات وصفی
 المالكة ونوع األصل وموقعھ ورمزه ووصفھ وتاریخ الشراء وسعره واإلھالك المتراكم، وصافي القیمة الدفتریة.

 توضح القائمة التالیة عناصر البیانات اإلضافیة التي جمعت واستخدمت في تحلیل التقییم :   

 معلومات المیزانیة العمومیة •
ت وصفیة عن الشركة المصنعة لألصل محل تقییم والطراز والرقم التسلسلي والسعة وسنة سجالت صیانة المعدات مع معلوما  •

 الطراز. 
 رسومات للمرفق توضح تخطیط المصنع. •

 معاینة الموقع  ۹٫۰

 كما ھو موضح أدناه.  ۲۰۲۱فبرایر  ۳اكتملت معاینة الموقع فیما یتعلق بأصول الموضوع في 

 العضویات  االسم: 
 مقیم اآلالت والمعدات، قسم اآلالت والمعدات، تقییم اسم المقیّم األول 

 مقیم اآلالت والمعدات، قسم اآلالت والمعدات، تقییم اسم المقیم الثاني: 

 

المقدمة وتباینھا.   الحظنا وجم بالمعلومات  المالحظات  التقییم ومقارنة  لفھم طبیعة وحالة وتشغیل األصول محل  الموقع  بمعاینة  لنا  عنا سمح 
دام تخمعلومات تكمیلیة أثناء فحص الموقع، مثل: التصنیع والطراز والحجم وسعة التصمیم ومواد البناء والعمر والحالة المادیة الملحوظة واالس

 الحالي لألصول المعنیة.  

 مقابالت واجتماعات المھندسین ۱۰٫۰

باإلضافة إلى فحص الموقع، تشاورنا مع إدارة شركة (أ) وجمعنا معلومات مفصلة إضافیة وضروریة إلجراء تقییم لألصول محل التتقیم. وشمل 
 جل:ذلك اجتماعات مع الموظفین الھندسیین المشاركین في بناء وشراء معدات جدیدة من أ

 معرفة العملیات المستخدمة. •
 إعداد تقدیرات لتكلفة اإلحالل  •
 معرفة تاریخ اإلصالح والصیانة ألصول الموضوع. •
 جمع البیانات التقنیة واتجاھات التكلفة. •
صول محل مناقشة مشكالت التقادم االقتصادي أو الوظیفي غیر المتعلقة بالتدفق النقدي وإعداد سیاسات الصیانة والتقاعد المتعلقة باأل •

 التقییم. 



 

 

 

۷ 
 

 بحث السوق والتكلفة ۱۱٫۰

ثات، ناقشنا بحثنا باستقاللیة عند إجراء التقییم وذلك باالتصال بعدد محدود من البائعین األصلیین والموردین لألصل محل التقییم. خالل ھذه المحاد
ت الجدیدة وقیم السوق المحتملة للمعدات التي تم تجدیدھا طلب السوق الحالي ألنواع األصول التي یتم تقییمھا باإلضافة إلى تكالیف استبدال المعدا 

أو استخدامھا. كما بحثنا عن مصادر عامة لمعلومات تتعلق باتجاھات التكلفة ومؤشرات التضخم الخاصة بالقطاع. یشمل الموردون ومصادر 
 المعلومات العامة، على سبیل المثال ال الحصر:

 لك:المجالت والمنشورات الصناعیة،بما في ذ •
 ] XXXصحیفة [ •
 مزادات متنوعة •

 بعد اإلجراءات الموضحة سابقًا، استخدمنا البیانات المقدمة مع المعلومات التي جمعت كأساس لتحلیل التقییم الخاص بنا.  

 اختیار المنھجیة والتحلیل   ۱۲٫۰

) IVSCمجلس معاییر التقییم الدولیة (  تھدف الطرق واإلجراءات المستخدمة إلجراء األصول محل تقییم إلى االمتثال للمعاییر الصادرة عن 
 وتقییم. 

یعة األصول وضعنا باالعتبار األسالیب الثالثة الرئیسیة للقیمة (السوق والدخل والتكلفة) والطرق التي تتألف منھا ھذه األسالیب. اعتمادًا على طب
 ألصول محل التقییم. محل التقییم والمعلومات المتاحة استنتجنا اعتبار أسلوب التكلفة األنسب لتقییم ا

تم اعتبار عدم مالءمة أسلوب الدخل لتقییم األصول محل التقییم ولم یستخدم حیث ال یمكن تخصیص تدفقات الدخل الفردي بشكل معقول وفعال 
الملموسة وغیر  لكل من األصول المعنیة.   في حالة إمكانیة تخصیص تدفقات الدخل، فمن المحتمل وبشكل افتراضي أن تتوافق مع األصول  

 الملموسة.

 واستنتجنا أیًضا إلى عدم مالئمة أسلوب السوق نظًرا للطبیعة المتخصصة لألصول محل التقییم ونقص معلومات المبیعات القابلة للمقارنة.  

المساھمة المرتبطة بالتركیب   اُستخدم أسلوب التكلفة لتقییم األصول محل التقییم لغرض ھذا التحلیل. أدركنا باستخدام ھذا األسلوب عالقة القیمة
 الضروري، والھندسة، وتكالیف اإلعداد بالمكمالت المركبة لألصول.

 تطبیق أسلوب التكلفة ۱۳٫۰

م. ناقشنا بحثنا باستقاللیة عند إجراء التقییم وذلك باالتصال بعدد محدود من البائعین وخبراء القطاع والموردین ذو العالقة باألصول محل التقیی
حادثات طلب السوق الحالي ألنواع األصول المقیّمة باإلضافة إلى تكالیف إحالل األصول الجدیدة وقیم السوق المحتملة للمعدات خالل ھذه الم

 التي المجددة او المستخدمة. 

غیرات التكنولوجیة في لقد بحثنا أیًضا في مختلف مصادر المعلومات المتاحة للعامة فیما یتعلق باتجاھات التكلفة والعمر اإلنتاجي الطبیعي والت
 الصناعات المشغلة لألصول محل التقییم. 

 بعد اإلجراءات الموضحة سابقًا، استخدمنا البیانات المقدمة مع المعلومات التي جمعت كأساس لتحلیل التقییم الخاص بنا. 

لألصول محل التقییم باستخدام طرق (االتجاه) المباشرة حددنا عند تطبیق أسلوب التكلفة ما یلي: أوالً تقدیرات تكلفة االحالل أو االستبدال الحالیة  
 أو غیر المباشرة. 

 حساب تكلفة اإلحالل بالطریقة المباشرة  ۱٤٫۰

یقة المباشرة یعتمد الحساب المباشر لتكلفة االحالل الجدیدة على المعلمات المادیة والفنیة ألصل محل التقییم. اعتمدنا بشكل أساسي في تطبیقنا للطر
تنا  التكلفة على المعلومات الواردة في سجل األصول والبیانات التي ُجمعت الزیارة المیدانیة والمعلومات التفصیلیة المقدمة استجابة لطلباألسلوب  

 للحصول على المعلومات.

تریات وإدارة البناء والمواد تشمل التقدیرات بحكم تعریفھا، التكالیف المباشرة وغیر المباشرة المرتبطة بكل األصول بما في ذلك الھندسة والمش
 والمعدات والشحن والتركیب والعمالة.

 لقد أخذنا في االعتبار مصادر البیانات التالیة في تحدید تكلفة االحالل المقدرة لدینا جدیدة: 

 بیانات التكلفة التاریخیة •
 مناقشات مع مھندسي المشروع والمصنّعین والموردین لألصول محل التقییم.  •
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 إلحالل الجدیدة بالطریقة غیر المباشرة حساب تكلفة ا  ۱٥٫۰

المسجلة  قُدرت تكلفة إعادة اإلنتاج الجدیدة بحسب الطریقة غیر المباشرة ألسلوب التكلفة لألصول محل التقییم من خالل فھرسة التكلفة التاریخیة
وًما التكلفة األساسیة لألصل، وأي اعتبارات في سجل األصول الثابتة بناًء على نوع األصول وتاریخ الشراء. تضمنت التكالیف التاریخیة عم

شاءات، إضافیة تتعلق بالشحن، والرسوم، والتسلیم المحلي، والتركیب والتشغیل، والتكالیف غیر المباشرة مثل الھندسة، والمشتریات، وإدارة اإلن
 وتكالیف االقتراض حسب االقتضاء والمطبق. 

 التدھور والتقادم المادي ۱٦٫۰

ل التقییم كانت قید االستخدام لعدة السنوات، فمن المعقول افتراض أن قیمتھا السوقیة أقل من تكلفة إحاللھا الجدیدة.   لذلك، نظًرا ألن األصول مح
 ُخصصت بدالت للتدھور المادي وكذلك التقادم الوظیفي واالقتصادي كما قد ینطبق. تم النظر في العوامل الرئیسیة التالیة: 

الذي یُعبر عنھ عادةً بالسنوات حیث ستستخدم األصول قبل تدھورھا إلى حالة غیر صالحة لالستعمال أو إیقافھا العمر    -العمر الفعال   •
 من الخدمة. تم أخذ العوامل الرئیسیة التالیة في االعتبار: 

 الجزء من عمر األصل المنقضي منذ وضعھ في الخدمة في األصل.  -العمر الزمني  •
 تي تشیر إلیھا حالتھا الفعلیة ، والتي قد تكون أو ال تساوي العمر الزمني. عمر األصول ال -العمر الفعلي  •
 الفترة التي تظل خاللھا األصول قید االستخدام قبل إیقافھا من الخدمة. -العمر اإلنتاجي المتبقي  •

 العمر الفعّال  ۱۷٫۰

الموظفین الھندسیین المعنیین والمعلومات المرجعیة والمصادر استند تقدیر العمر الفعلي المستخدم في تقییم األصول محل التقییم إلى المناقشات مع  
 المختلفة المنشورة والخبرة في تقییم األصول المماثلة. 

لعوامل.  أخذنا باالعتبار أیًضا ما إذا كانت ھناك أي عوامل خارجیة یمكن أن تؤثر على الحیاة الفعلیة لألصل محل التقییم. لم نحدد أي من ھذه ا
 عّال المعتمد في الملحق (ط).ذُكر العمر الف

 تعاریف اإلھالك ۱۸٫۰
   تُعرف ملفات تعریف اإلھالك المادي المختلفة وتستخدم على نطاق واسع في الممارسة التي تعمل وفقًا للمفاھیم األساسیة الموضحة سابقًا.

 أخذنا في االعتبار أنثاء تحلیل أسلوب التكلفة منحنیات التدھور المادي التالیة:   

 استھالك خطي لمنفعة األصول على مدار عمرھا اإلنتاجي.   -إلھالك المباشر تعریف ا •
یمثل االنخفاض في القیمة كل عام نسبة ثابتة من القیمة المتبقیة وینتج عنھ انخفاض تدریجي  -ملف تعریف إھالك القیمة المتناقصة  •

 في القیمة بمرور الوقت. 
 

 لقد اعتمدنا استھالك القسط الثابت للمحوالت والمفاتیح الكھربائیة وانخفاض قیمة االستھالك للمولدات.  

 القیمة المتبقیة  ۱۹٫۰
صل علیھ إضافةً إلى ذلك، یجب تقدیر القیمة المتبقیة لألصل لحساب اإلھالك. القیمة المتبقیة للعنصر ما ھي إال المبلغ المقدر الذي یمكن أن تح

الیًا من التخلص من األصل، بعد خصم التكالیف المقدرة للتخلص ، إذا كانت األصول بالفعل قدیمة وفي الحالة المتوقعة في نھایة عمرھا  المنشأة ح
 اإلنتاجي. 

 ٪ اعتمادًا على طبیعة األصول الفردیة التي ھي محل التقییم. ٥٪ و ۲تتراوح نسبة القیم المتبقیة المعتمدة ما بین 

 التقادم الوظیفي ۲۰٫۰

 وظیفي. سعینا إلى تحدید وجود تكالیف رأس المال الزائدة أو تكالیف التشغیل الزائدة المرتبطة باألصول محل التقییم وذلك للنظر في التقادم ال

، وأن نفھم من نقاشاتنا مع إدارة شركة "أ" وموردي المعدات الرئیسیین، أن األصول محل التقییم تعكس أحدث التقنیات لھذا النوع من المرافق
 دم الوظیفي.تكالیف رأس المال والتشغیل تعتبر متوافقة مع المعدات األخرى المتاحة. وفقًا لذلك، استنتجنا أنھ ال حاجة للتعدیل فیما یتعلق بالتقا

 التقادم االقتصادي ۲۱٫۰
 وقیاس التقادم االقتصادي:  تستخدمان لتحدیدھناك طریقتان شائعتان 



 

 

 

۹ 
 

كجزء    EOبین قیمة المنشأة والقیم المشار إلیھا لألصول وااللتزامات ذات الصلة لتحدید وقیاس    المنشأة: مقارنةطریقة المقارنة لقیمة   •
 من نھج التكلفة

 طریقة الفائدة: ھي طریقة تركز على تحدید السعة الزائدة وتقلیصھا ومقارنتھا بطلب السوق.    •
مل علیھا في تاریخ التقییم كجزء من معاملة تجاریة بحتة تتضمن بیع منشأة اقتصادیة عاملة، فقد اعتمدنا طریقة نظًرا لألصول محل التقییم التي عُ 

 مقارنة المنشآت االقتصادیة.  

 وبالنقاش مع شركة "أ" حددنا ما یلي:

 ۲۰۲۰فبرایر  ۳ تاریخ اكتمال المعاملة:
 لایر  ۱۸۰۰۰۰۰ إجمالي المقابل المدفوع:

 األصول الملموسة (األصول المعینة)  المشمولة في المعاملةاألصول 
 المخزون 

 الشھرة
 سنوات ۱۰فترة اإلیجار ومدة اإلیجار المتبقیة  الفترة 

لایر سعودي وأنھ لم یتم الحصول   ۱۰۰،۰۰۰كما أفادت إدارة شركة (أ) أن القیمة العادلة للمخزون الذي تم الحصول علیھ في المعاملة بلغت  
لمدة  على أي التزامات كجزء من المعاملة.   كما أفادوا أنھ لم یتم الحصول على أي ممتلكات عقاریة في الصفقة وأن الحیازة كانت بعقد إیجار  

 سنوات بإیجارات السوق.    ۱۰

لایر    ۱،۸۰۰،۰۰۰تبلغ  والشھرة،بالنظر إلى المعلومات الواردة أعاله، یتضح أن القیمة العادلة لألعمال، بما في ذلك جمیع األصول والمخزون 
فإن القیمة العادلة المشار إلیھا والمتاحة إلسنادھا إلى   )، لایر سعودي  ۱۰۰،۰۰۰سعودي. بعد خصم القیمة العادلة للمخزون المستحوذ علیھ (

  ۱،٥۹٦،۰۰۰بمبلغ    التكلفة إلى القیمة العادلة لألصول محل التقییم   أسلوبلایر سعودي.   یشیر    ۱،۷۰۰،۰۰۰األصول الملموسة والشھرة ھي  
 لایر سعودي والتي تقل عن المیزانیة المتاحة لألصول الملموسة والشھرة. 

 ویشیر ھذا إلى: 

 أ) ال حاجة للتعدیل بسبب التقادم االقتصادي 

 لایر سعودي  ۱۰٤۰۰۰ب) تبلغ القیمة المضمنة للشھرة 

 تلخص المیزانیة العمومیة اإلرشادیة المعلومات أدناه:  

 القیمة العادلة الفئة 
 لایر سعودي

 المصدر

 أسلوب التكلفة لشركة خ   ۱٬٥۹٦٬۰۰۰ األصول الملموسة (األصول المعینة) 
 شركة أ   ۱۰۰٬۰۰۰ المخزون 

 مضّمن من األعلى وقیمة المعاملة    ۱۰٤٬۰۰۰ الشھرة
 قیمة المعاملة    ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ إجمالي قیمة المنشأة 

 

 أعاله، استنتجنا أنھ ال حاجة للتعدیل بسبب التقادم االقتصادي.مع األخذ في االعتبار ما ورد 

 رأي التقییم  ۲۲٫۰

تاریخ بعد األخذ بالعتبار جمیع البیانات ذات الصلة والمبادئ المنصوص علیھا في ، فإننا نرى أن القیمة العادلة لألصول محل التقییم كما في  
 التقییم بلغت:  

 وتسعون ألفًا  ملیون وخمس مئة وستةلایر سعودي  ۱٥۹٦۰۰۰

  



 

 

 

۱۰ 
 

 القیود

شف  قد تعتمد شركة "أ" على تقریرنا لألغراض المنصوص علیھا في اتفاقیة التعاقد فقط.   یجب أن تحافظ على التقریر بسریة تامة ویجب أال تك 
 إلى عن التقریر ألي طرف آخر أو تستخدم التقریر ألي غرض آخر دون موافقتنا الخطیة المسبقة، باستثناء أنھ یجوز لك تقدیم نسخة من التقریر  

مسؤولیك وموظفیك و المستشارون المحترفون (المالیون والمحاسبیون والقانونیون) ، الذین یساعدونك أو ینصحونك، بشرط أنھ في كل حالة، 
 یجب علیك أوالً إخطار المستلم، والتأكد من أن المستلم یفھم ویوافق على ما یلي: 

 الخطیة.   التقریر ومحتویاتھ سریة وال یجوز الكشف عنھا دون موافقتنا

 لذلك، ال یقدم التقریر أي إرشادات حول قیمة األصول في أي تاریخ آخر.   ۲۰۲۱فبرایر  ۳تاریخ التقییم 

 یخضع تقریر التقییم لالفتراضات العامة والشروط المحددة التالیة حسب االقتضاء:   

لكات التي یتم تقییمھا أو المسائل القانونیة، بما في ذلك الملكیة لم نجري أي تحقیقات وال نتحمل أي مسؤولیة فیما یتعلق بالوصف القانوني للممت
ي امتیازات أو األعباء. یُفترض أن تكون ملكیة العقار جیدة وقابلة للتسویق ما لم ینص على خالف ذلك. یُفترض أن یكون العقار متاًحا وخالیًا من أ

 ف ذلك.  أو حقوق ارتفاق أو تجاوزات أو أعباء أخرى ما لم ینص على خال

ت. ال یوجد یُعتقد أن المعلومات التي قدمھا اآلخرین، والتي تستند إلیھا كل أو أجزاء من ھذا التقییم، موثوقة ولكن لم یتحقق منھا في جمیع الحاال
 ضمان على دقة ھذه المعلومات.

من المفترض أن جمیع التراخیص، وشھادات اإلشغال، والموافقات، أو أي سلطة تشریعیة أو إداریة أخرى من أي حكومة محلیة أو والئیة أو 
التقریر وطنیة أو كیان أو منظمة خاصة قد تم أو یمكن الحصول علیھا بسھولة أو تجدیدھا ألي استخدام تستند على تقدیرات القیمة الواردة في ھذا  

. 

ال نتحمل أي مسؤولیة عن تغییرات ظروف السوق، وال نفترض أي التزام بمراجعة ھذا التقریر لیعكس األحداث أو الظروف التي تحدث بعد 
 تاریخ ھذا التقریر.   

شھادة أو المثول   ال یُطلب من شركة "خ" وال أي شخص یوقع أو یرتبط بھذا التقریر بموجب ھذا التقریر تقدیم مزیدًا من االستشارات أو تقدیم
 أمام المحكمة أو في إجراءات قانونیة أخرى ما لم یتخذ ترتیبات محددة لذلك.   

لمثال أُعد ھذا التقریر للغرض المذكور فقط وال یجوز استخدامھ ألي غرض آخر. ال ینشر ھذا التقریر أو أي أجزاء منھ (بما في ذلك، على سبیل ا
أو ھویة شركة "خ" أو أي شخص یوقع أو یرتبط بھذا التقریر أو االتحادات أو المنظمات المھنیة التي  ال الحصر، أي استنتاجات تتعلق بقیمة  

 ینتمون إلیھا) إلى جھات خارجیة باستثناء السلطات الضریبیة االتحادیة والوالیات بأي وسیلة دون موافقة خطیة مسبقة من شركة "خ". 

التي تنطبق علیھا اآلراء   القیمة  تاریخ  للعملة  یحدد  الشرائیة  القوة  إلى  القیمة  التقریر في خطاب اإلحالة. تعتمد توصیتنا بشأن  الواردة في ھذا 
 المحلیة، اعتباًرا من ذلك التاریخ. أعده:

 المقیّم االسم
) قسم اآلالت والمعدات۱۰۰۰۰۰۰۰۰( –مقیّم اآلالت المعدات 



 

 

 

۱۱ 
 

 
 الملحق (ط) 

 التفصیلي وتحلیل التقییم الوصف 

 
 

ي  الوصف العام  ال�م�ة 
وحدة   القدرة  الطراز  المّصنع الوصف التقيف

 القدرة 
سنة 

 التصنيع
تكلفة  

االحالل 
 الحديثة

 ر�ال سعودي  

العمر 
 الفع�ي 

عمر  
االستخدام  
 االقتصادي 

تع��ف 
 اإلهالك 

الق�مة  
 المتبق�ة 

معامل  
 اإلهالك 

 الق�مة العادلة 
 ر�ال سعودي  

 شنا�در  فولت  ٤٣٣-ك�لو فولت   ٢٢ المحول  ١
 

١٫٥ MVA ٢٥ ١٧   ٢١٠٬٠٠٠      ٢٠٠٢ SL ٧٠٬٠٠٠          ٪ ٣٣٫٤ ٪ ٢٫٠  
ي "  مفاتيح كه��ائ�ة  ١

ي هوائئ
ن ق��ن  " SF6قاطع كه��ائئ    ١٥٠٬٠٠٠        ٪ ٣٣٫٤ ٪ ٢٫٠ SL ٢٥ ١٧   ٤٦٠٬٠٠٠      ٢٠٠٢ ك�لو فولت  ٢٢ SM6 مارلني

 ميتا�الد  التحكم بالمحرك الرئ��ي مركز  مركز التحكم بالمحرك  ١
 

   ٨٤٠٬٠٠٠        ٪ ٣٣٫٤ ٪ ٢٫٠ SL ٢٥ ١٧   ٢٬٥٣٠٬٠٠٠   ٢٠٠٢ فولت  ٤١٥
 مصحح عامل الطاقة  ٢

 
   ٢٦٠٬٠٠٠        ٪ ٣٣٫٤ ٪ ٢٫٠ SL ٢٥ ١٧   ٧٨٠٬٠٠٠      ٢٠٠٢ ك�لو فولت  ٢٠٠ ABBACUS أ ب ب

ي قابل  مفاتيح كه��ائ�ة  ١
مجة لوحة جهاز تحكم منط�ت  ألن براد�ي  لل�ب

   
٢٥ ١٧   ٢٠٠٬٠٠٠      ٢٠٠٢ SL ٦٧٬٠٠٠          ٪ ٣٣٫٤ ٪ ٢٫٠  

 لوجكس  المعالج ومزود الطاقة مفاتيح كه��ائ�ة  ١
   

٢٥ ١٧   ٣٩٠٬٠٠٠      ٢٠٠٢ SL ١٣٠٬٠٠٠        ٪ ٣٣٫٤ ٪ ٢٫٠   
 ميتا�الد  فولت لوحة المفاتيح  ٤١٥ مفاتيح كه��ائ�ة  ١

 
  ٦٧٬٠٠٠          ٪ ٣٣٫٤ ٪ ٢٫٠ SL ٢٥ ١٧   ٢٠٠٬٠٠٠      ٢٠٠٢ فولت  ٤١٥

  ١٢٬٠٠٠          ٪ ١٠٫٦ ٪ ٥٫٠ ق�مة اإلهالك  ٢٠ ١٥   ١١٠٬٠٠٠      ٢٠٠٤ ك�لو فولت  ٣٧٥ ٣٥٠RE02V كولر معبأة، ديزل المولد  ١
                  ٤٬٨٨٠٬٠٠٠   

     
    ١٬٥٩٦٬٠٠٠   



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 أسئلة التمارین     
 



 

 

 

۱ 
 

 
 أي مما یلي ھو االسم الذي یطلق على العملیة المستخدمة في محطات الطاقة الحراریة؟   .۱

 دورة ارسكین  .أ
 دورة رانكلین  .ب
 دورة حراریة .ج
 دورة الكثافة .د

 
 ما ھي وظیفة محطة التوزیع الفرعیة؟   .۲

 ینقل الطاقة من المحول إلى نظام لوحة مفاتیح المستھلك عالي الجھد    .أ
 ھي محطات تنقل الطاقة من نظام النقل الى نظام التوزیع في المنطقة.  .ب
 ھي محطات تنقل الطاقة من نظام النقل الى المستھلك المباشر  .ج
 النقل الى نظام التحویل في المنطقة.ھي محطات تنقل الطاقة من نظام  .د

 
 أي مما یلي یعتبر صحیًحا فیما یتعلق بمحطات الطاقة الحراریة الجوفیة؟   .۳

 تستخدم البخار الطبیعي الذي یتم تولیده وتخزینھ في جوف األرض، نوع من أنواع محطات الطاقة الحراریة )۱
 تستخدم الدافع والتوربینات الرد فعلیة )۲
 قة الحراریةتتكون من محطات الطا )۳
 إنھا تشبھ إلى حد كبیر محطات الطاقة الشمسیة الكھروضوئیة   )٤

 

 فقط  ۲و  ۱ . أ 
 فقط  ٤و ۳و۲ . ب 
 فقط  ۳و  ۱ . ج 
 جمیع ما سبق  . د 

 
 دورة التوربین الغازي المركبة .٤

 ضوء الشمس  . أ 
 غاز العادم من التوربینات الغازیة . ب 
 الكھرباء من المولد . ج 
 ثاني أكسید الكربون من الغالف الجوي . د 

  



 

 

 

۲ 
 

 أي من العبارات التالیة خطأ فیما یتعلق بمحوالت الطاقة الكھربائیة؟   .٥
 تستخدم محوالت الطاقة غالبًا لخفض أو رفع مستویات الجھد في النظام ألغراض النقل والتولید.  . أ 

 یتم تصنیف المحوالت بواسطة الكیلوفولت أو میجافولت  . ب 
 دائرة ألخرى دون تغییر ترددھا. ھو آلة كھربائیة ثابتة تستخدم لتحویل الطاقة من  . ج 
 ھي محطات تنقل الطاقة من نظام النقل الى نظام التوزیع في المنطقة.  . د 

 
 من ممیزات خطوط النقل ذات الجھد الكھربائي العالي ھي: .٦

 تقلیل حجم مواد الموصالت )۱
 نقل الطاقة الكھربائیة بخط ذو ثالث مراحل )۲
 زیادة كفاءة نقل الكھرباء  )۳
 في الخطخفض نسبة ھبوط الجھد  )٤

 

 فقط  ۲و  ۱ . أ 
 فقط  ۳و۲ . ب 
 فقط  ٤و  ۱ . ج 
 جمیع ما سبق  . د 

 
 أي من نطاقات الجھد التالیة یُصنف عادةً على أنھ جھد عالي جًدا:   .۷

 كیلو فولت  ٦۹كیلو فولت إلى  ۲٬٤ . أ 
 كیلو فولت ۲۷٥كیلو فولت إلى  ۱۰۰ . ب 
 كیلو فولت ۷٤٥كیلو فولت إلى  ۳٤٥ . ج 
 كیلو فولت ۸۰۰> . د 

 
 الرئیسیة للمضخات الموجودة في مصانع المعالجة ھي: األنواع الثالثة  .۸

 وتدفق المركزي والمحوري.   االیجابي،االتجاه  . أ 
 الطرد المركزي والتوزیع اإلیجابي واإلزاحة المحوریة. . ب 
 اإلزاحة اإلیجابیة والتدفق المحوري والطرد المركزي. . ج 
 اإلزاحة السلبیة والتدفق بالطرد المركزي والمحوري.  . د 

  



 

 

 

۳ 
 

 
 من الفئات الرئیسیة الثالث ألنبوب الماء؟  لیسأي مما یلي  .۹

 األنابیب المعدنیة  . أ 
 األنابیب االسمنتیة  . ب 
 أنابیب األلیاف الضوئیة . ج 
 األنابیب البالستیكیة . د 

 

 أي مما یلي یُعد من المكونات الشائعة لنظام الھواء المضغوط؟   .۱۰
 ضاغط ھوائي )۱
 جھاز منقي الھواء  )۲
 جھاز استقبال الھواء )۳
 صماماتاألنابیب وال )٤

 

 فقط  ۳و ۲و۱ . أ 
 فقط  ٤و ۳و۱ . ب 
 فقط  ٤و ۳و۲ . ج 
 جمیع ما سبق  . د 

 
 األنواع الثالثة الرئیسیة للسخانات الموجودة في مصانع المعالجة ھي:  .۱۱

 سخان أنبوب اللھب وسخان أنبوب البخار . أ 
 سخان أنبوب الھواء وسخان أنبوب البخار . ب 
 سخان أنبوب اللھب وسخان أنبوب الھواء . ج 
 أنبوب اللھبسخان أنبوب المیاه وسخان  . د 

  
 التصنیع الخلوي ھو ______________. .۱۲

 نوع من المخططات یُستخدم في المشاریع التي تنتج منتجات سھلة الكسر أو ضخمة أو یصعب نقلھا. . أ 
نوع من المخططات تُجمع فیھ اآلالت لمجموعات من العناصر المتشابھة والتي تتطلب معالجات مماثلة وفقًا لمتطلبات   . ب 

 العملیة.
 خطوط اإلنتاج (التجمیع والمعالجة المتكررة أو صناعات التدفق المستمر)  . ج 
نوع من المخططات یُستخدم في الورش أو في المنشآت التي تنتج بالطلب وبكمیات قلیلة ولھا  متطلبات معینة وتسلسل   . د 

 عمل مختلف. 
 

  



 

 

 

٤ 
 

 أي مما یلي من أنواع الرافعات المتنقلة؟ .۱۳
 الرافعات الجسریة األحادیة.  )۱
   ة محمولةرافع )۲
 رافعات لجمیع الطرق  -رافعات وعرة )۳
 الرافعات الذراعیة )٤

 
 فقط  ۳و ۲و۱ . أ 

 فقط  ۳و۲ . ب 
 فقط  ٤و  ۱ . ج 
 جمیع ما سبق  . د 

 
 تخطیطات الموضع الثابت ھي األفضل لـ  : .۱٤

 تصنیع البصائع الكھربائیة . أ 
 تصنیع األحذیة  . ب 
 صناعة السفن  . ج 
 جمیع ما سبق  . د 

 
 أي مما یلي یعد طرقًا مناسبة لوصف األصول وتسجیلھا في قائمة األصول (حدد كل ما ینطبق):   .۱٥

 ترتیب تدفق العملیة )۱
 اآلالت الجدیدة أوالً  )۲
 ترتیب جولة )۳
 بالموقع المادي  )٤

 
 فقط  ۳و ۲و۱ . أ 

 فقط  ٤و ۳و۱ . ب 
 فقط  ٤و ۳و۲ . ج 
 جمیع ما سبق  . د 

 
 عن المخطط المختلط:  ةصحیح عتبرتال أحد الخیارات التالیة  .۱٦

 یجمع ھذا المخطط مزایا المخططات حسب العملیة والمخططات حسب المنتج. . أ 
 یُستخدم عند صنع منتج معین بأنواع وأحجام مختلفة. . ب 
 یزید من حصص المخزون بسبب نظام اإلنتاج غیر المألوف بین خطوط التجمیع.  . ج 
 ویعّرف ھذا النوع بالمخططات المختلطة أو الھجینة. . د 

 
 بمخطط الموقع الثابت؟ ال تتعلقخیارات التالیة أحد ال .۱۷

 تترتب الموارد في ھذه المخططات تسلسلیًا بناًء على خط سیر المنتج. . أ 
 نقل األجزاء والمعدات من وإلى منطقة العمل.  . ب 



 

 

 

٥ 
 

 یثقل نقل المشاریع الضخمة. . ج 
 مناسبة لبناء الھیاكل الثابتة.  . د 

 
 بالمحرك؟ أي من الجمل التالیة صحیحة لمركز التحكم  .۱۸

تُستخدم ألواح مركز التحكم بالمحرك والتي تتكون من بادئ الحركة لتشغیل أو التحكم بالمحرك أو مضخات المیاه أو  . أ 
 الضواغط أو المراوح أو سیور النقل وغیرھا. 

وحدة التحكم بالمحركات ھي مجموعة أو أكثر من األقسام المغلقة التي یكون فیھا قضیب توصیل مشترك ویتكون   . ب 
 ل أساسي من وحدات التحكم بالمحرك. بشك

 ویمكن تحدید وحدة التحكم بالمحركات من خالل الجھد وعدد األقسام وقیاس الحمل باألمبیر . ج 
 جمیع ما سبق  . د 

 
 )؟ DCS(الموزع أي من الجمل التالیة تعد أفضل وصف لنظام التحكم  .۱۹

لتي تتواصل مع أجھزة التحكم المستقلة نظام التحكم الموزع ھو نظام تحكم محوسب یتكون من حزم برامج الكمبیوتر ا . أ 
 ) للمعدات التي یتم التحكم فیھا.HMIآلة مركزیة ( -والتي توفر واجھة مستخدم 

 تسمح المفاتیح لعقد الشبكة المختلفة (نقطة الشبكة، عادةً الكمبیوتر) بالتواصل بشكل مباشر مع بعضھا البعض. . ب 
 ات الرقمیة ثم ینقلھا وبعد ذلك یضمنھایعدل مودم اإلنترنت اإلشارات بحیث یشفر المعلوم . ج 
 یربط جھاز التوجیھ شبكات متعددة ویوّجھ حركة شبكات االتصال.   . د 

 
 أي من العبارات التالیة یصف بشكل أفضل مرحلة ما قبل المعالجة لمحطة معالجة میاه الصرف الصحي؟ .۲۰

تتكون مرحلة المعالجة األولیة من خزانات ترسیب كبیرة، وعادةً تسمى یأحواض ما قبل الترسیب، أو خزانات ترسیب  . أ 
 أولیة أو منقیّات أولیة.

تتكون مرحلة المعالجة المسبقة من شاشات وغرف وأحواض معادلة ومكاشط إلزالة قطع الحطام الكبیرة والحصى  . ب 
 ر اإلدخال.والزیوت والدھون المتراكمة من تیا

 تشمل نظم المعالجة السابقة للفلور ومرافق المعالجة بالكلور.  . ج 
 تصنف أنظمة المعالجة الثانویة على أنھا أنظمة ثابتة أو ذات نمو معلق.  . د 

  



 

 

 

٦ 
 

 
 )؟SCADAأي من التالي قد تستخدمھا مكونات أنظمة جمع ومراقبة البیانات والتحكم بھا، أنظمة سكادا ( .۲۱

 للبرمجة  وحدات تحكم منطقیة قابلة . أ 
 األدوات المیدانیة  . ب 

 )RTUsالوحدات التحكم الطرفیة ( . ج 

 جمیع ما سبق  . د 
 

 : تحتوي المحطة الفرعیة على .۲۲
 مرتفع الجھد الكھربائي مستھلك لوحة المفاتیح والمفاتیح الكھربائیة )۱
 مفاتیح كھربائیة منخفضة الجھد )۲
 نظام التأریض  )۳
 مفاتیح تحكم كھربائیة متوسطة الجھد )٤
  

 فقط  ۳و ۲و۱ . أ 
 فقط  ٤و ۳و۲ . ب 
 فقط  ٤و ۲و۱ . ج 
 جمیع ما سبق  . د 

 
 أي من الجمل التالیة صحیحة؟ .۲۳

 البسبار ھو نظام للموصالت الكھربائیة في محطات التولید أو استالم الطاقة حیث تكون جاھزة للتوزیع.  . أ 
 المحطة الفرعیة ھي نظام یحول مصادر الطاقة المختلفة إلى طاقة كھربائیة.  . ب 
 ربائیة الفرعیة لتحویل الجھد من عالي الى منخفض أو العكس. تُستخدم المحوالت في المحطات الكھ . ج 
 محطات الطاقة الحراریة ھي محطات تتحول فیھا الطاقة الحراریة إلى طاقة كھربائیة. . د 

 
 تصنع العوازل الكھربائیة عادةً من: .۲٤

 الرصاص  . أ 
 النحاس . ب 
 السرامیك  . ج 
 األلمنیوم . د 

  



 

 

 

۷ 
 

 

 المولدات؟ أي من الطرق التالیة تعمل بھا مجموعة  .۲٥
 تولد مجموعة المفاتیح الكھربائیة التي یتم تشغیلھا بواسطة محرك احتراق داخلي یولد الطاقة الكھربائیة  . أ 

 مولد تیار متردد یتم تشغیلھ بواسطة محرك احتراق داخلي یولد طاقة كھربائیة. . ب 
 ناقل تیار متردد یتم تشغیلھ بواسطة محرك احتراق داخلي یولد طاقة كھربائیة. . ج 
 توزیع ناقل بمحرك االحتراق الداخلي یولد طاقة كھربائیة.لوحة  . د 

 
 یتمیز تقریر التقییم الشامل والمنظم والمكتوب بشكل جید بما یلي:  .۲٦

 ترحیل واضح ومنطقي لجمیع المعلومات والمنطق ذات الصلة  .۱
 بحث شامل یتم تقدیمھ وتلخیصھ بشكل مقنع ودقیق  .۲
 جمل قصیرة ودقیقة وبسیطة .۳
 تحریف أو حذف للحقائق المھمة وأدلة اإلشاعاتخال من أي  .٤

  
 فقط  ۳و ۲و۱ . أ 

 فقط  ٤و ۳و۲ . ب 
 فقط  ٤و ۲و۱ . ج 
 جمیع ما سبق  . د 

 
 یتضمن الوصف الكلي لآلالت والمعدات على؟ .۲۷

 العملیات التجاریة. .۱
 تحدید األدوار والمھام للمصانع واآلالت.  .۲
 مستوى الصیانة واالستخدام. .۳
 مالءمة المصنع واآلالت في الموقع. .٤

  
 فقط  ۳و ۲و۱ . أ 

 فقط  ٤و ۳و۲ . ب 
 فقط  ٤و ۲و۱ . ج 
 جمیع ما سبق  . د 

  



 

 

 

۸ 
 

 
 أي من العبارات التالیة ال تنطبق على تقریر التقییم؟ .۲۸

 تقریر التقییم ھو وثیقة مفصلة، یوفر بیانات أساسیة، ویثبت المعلومات، ویشرح سبب التوصل إلى بعض االستنتاجات . أ 
 لتي یقوم بھا الُمقیم وأن یصف بوضوح الفائدة المقدرة یجب أن یكون تقریر التقییم قادًرا على التعبیر عن مھمة التقییم ا . ب 
 یمكن للعمیل استخدام تقریر التقییم للتحقق من جدول صیانة اآلالت والمعدات . ج 
التقییم   . د  یتماشى مع معاییر  بما  یكون موجًزا ومنظًما وُمعًدا  أن  للُمقیم، ویجب  المھني  للعمل  امتداد  التقییم ھو  تقریر 

 المھنیة.

 
 ب تضمینھ في متن تقریر التقییم؟ أي مما یلي یج .۲۹

 نطاق العمل  .۱
 وصف اآلالت والمعدات .۲
 تفاصیل أسلوب التقییم واالفتراضات المعتمدة .۳
 تاریخ التقییم .٤

 
 فقط  ۳و ۲و۱ . أ 

 فقط  ٤و ۳و۲ . ب 
 فقط  ٤و ۲و۱ . ج 
 جمیع ما سبق  . د 

 
 عادةً في الوصف الجزئي لآلالت والمعدات؟   ال یُضمنأي مما یلي  .۳۰

 اسم المصنع  . أ 
 رقم الطراز والنوع . ب 
 الوصف الوظیفي  . ج 
 أسباب التقادم  . د 

 

 ؟ IVSCألساس القیمة في مسرد  لیس تعریفًاأي مما یلي  .۳۱

 القیمة السوقیة . أ 
 القیمة العادلة . ب 
 قیمة التصفیة  . ج 
 استمراریة نشاط األعمال . د 

  



 

 

 

۹ 
 

 
 المناسبة ألغراض التأمین وما ھي طرق التقییم المناسبة ألغراض التأمین؟أي مما یلي یعتبر أسس القیمة  .۳۲

 تكلفة االسترجاع الحدیثة  .۱
 تكلفة اإلحالل المھلكة .۲
 مقارنة المبیعات .۳
 القیمة التعویضیة  .٤

 
 ) ٤-۳-۲-۱ضع دائرة حول االجابة الصحیحة ( -أسس القیمة )أ

 ) ٤- ۳-۲-۱( ضع دائرة حول االجابة الصحیحة  -طرق التقییم )ب
 

 
 من وظیفة تقریر التقییم؟ ال یعدأي مما یلي  .۳۳

 یعمل كوثیقة قانونیة في الدفاع عن التقییم  . أ 
 قد تكون قابلة للمقارنة للتقییمات المستقبلیة  . ب 
 یعمل كوثیقة قانونیة لزیادة إنتاج المصانع . ج 
 كمصدر مرجعي مستقبلي في تحدیث التقییمات  . د 

 

 لتقییم اآلالت والمعدات؟أي مما یلي یمكن اعتباره غرًضا  .۳٤
 القیمة السوقیة .۱
 التقاریر المالیة .۲
 التأمین .۳
 بیع بالتراضي .٤

 
 فقط  ۳و ۲و۱ . أ 

 فقط  ٤و ۳و۲ . ب 
 فقط  ٤و ۲و۱ . ج 
 جمیع ما سبق  . د 

  



 

 

 

۱۰ 
 

 
 أي مما یلي یجب تضمینھ في تقریر التقییم لآلالت والمعدات؟ .۳٥

لنھج التكلفة والتي تم تقییمھا باستخدام )  DRCتحدید األصول التي تم تقییمھا باستخدام طریقة تكلفة االحالل المھلكة ( )۱
 طریقة البیع المقارنة لنھج السوق. 

) ألسلوب التكلفة، على  DRCالتفاصیل المتعلقة بالمدخالت الرئیسیة المعتمدة في تطبیق طریقة تكلفة االحالل المھلكة (  )۲
 الك والقیمة المتبقیة وما إلى ذلك.سبیل المثال تكالیف االحالل الحدیثةوالعمر والعمر الفعلیة وطریقة (طرق) االستھ

 دلیل المبیعات القابل للمقارنة أو مناقشة ظروف السوق   )۳
 المخزون  )٤

 
 فقط  ۳و ۲و۱ . أ 

 فقط  ٤و ۳و۲ . ب 
 فقط  ٤و ۲و۱ . ج 
 جمیع ما سبق  . د 

  



 

 

 

۱۱ 
 

 إملئ الفراغ بالكلمة المناسبة من الجدول.  ٤۰-۳٦األسئلة 
 

 السوق التقاریر المالیة  القیمة العادلة 

 فترة التسویق  العمیل أو المستخدمین المقصودین   التأمین

 تاریخ التقییم  تقییم خارج الموقع التكلفة 

 
 من بین أسس القیمة المطلوبة عامةً لتقییم اآلالت والمعدات القیمة السوقیة و ________________. .۳٦

 
السوقیة ____________ وما إذا كانت تشمل االفتراضات الخاصة المتعلقة بتقییم اآلالت والمعدات على أساس القیمة   .۳۷

 األصول ذات قیمة في الموقع أو ____________

 
ضمان القرض ، ________________ ، و ________________ ھي ثالثة أغراض مشتركة لتقییم اآلالت   .۳۸

 والمعدات

 
۳۹.   ، الدخل  ھي  الدولیة  التقییم  معاییر  بواسطة  المحددة  للقیمة  الرئیسیة  الثالثة  و  األسالیب   ________________

_______________ 
  

و  .٤۰  ___________________ القیمة،  أساس  والمعدات  اآلالت  تقییم  تقریر  یحدد  أن  یجب 
____________________ 

 
  



 

 

 

۱۲ 
 

 
 ٤۷-٤۱إملئ الفراغات. صل اإلجابة الصحیحة لألسئلة 

 
 ضاغط مكثف منفاخ  مروحة 

  منظم الحرارة  جھاز الترشیح مبخر 

 

 
 

  



 

 

 

۱۳ 
 

 
 

 ٥۰-٤۸إملئ الفراغات. صل اإلجابة الصحیحة لألسئلة 
 

 العوازل الكھربائیة  المحول قضبان التوصیل (البسبار) 

 
 

٤۸ . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

٤۹ . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 اإلجابة: 

 اإلجابة: 



 

 

 

۱٤ 
 

 
٥۰ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ********************************************* 
 نھایة ورقة األسئلة

 **************************************************************** 
 حظر

ال یجوز إعادة إنتاج أي جزء من ھذه الورقة دون إذن جمیع الحقوق محفوظة لتقییم  
۲۰۲۱ 

 

 اإلجابة: 



 

 

 

 

 إجابات التمارین 
 
 

 د  ۲٦ ب ۱
 أ ۲۷ ب ۲
 ج ۲۸ ج ۳
 د  ۲۹ ب ٤
 د  ۳۰ د  ٥
 د  ۳۱ د  ٦
 )۳و۲ب( -)٤و۱(أ  ۳۲ ج ۷
 ج ۳۳ ج ۸
 ب ۳٤ ج ۹
 أ ۳٥ ب ۱۰
 القیمة العادلة  ۳٦ د  ۱۱
 فترة التسویق (خارج الموقع)  ۳۷ د  ۱۲
 التقاریر المالیة, التأمین ۳۸ ب ۱۳
 السوق, التكلفة ۳۹ ج ۱٤
 العمیل أو المستخدم النھائي أو كالھما، تاریخ التقییم  ٤۰ ب ۱٥
 مبخر  ٤۱ ج ۱٦
 منفاخ  ٤۲ أ ۱۷
 مكثف  ٤۳ د  ۱۸
 ضاغط  ٤٤ أ ۱۹
 مروحة ٤٥ ب ۲۰
 جھاز الترشیح ٤٦ د  ۲۱
 منظم الحرارة ٤۷ د  ۲۲
 المحول  ٤۸ ج ۲۳
 العوازل الكھربائیة   ٤۹ ج ۲٤
 قضبان التوصیل (البسبار)   ٥۰ ب ۲٥

 

 

 

 

 


	الهدف
	إخلاء المسؤولية
	للمزيد من المعلومات، الرجاء التواصل
	منهج 403 المستوى الثاني التقييم التطبيقي للآلات والمعدات - المرافق العامة والبنية التحتية وخدمات المباني
	المحتويات
	المنهجية
	المدة
	جدول البرنامج
	المرافق والبنى التحتية
	1.0 المرافق والبنى التحتية
	2.0 البنية التحتية للكهرباء
	2.1  نظرة عامة
	2.2 توليد الكهرباء
	2.2.1 محطات الطاقة الحرارية
	2.2.2 محطات طاقة شمسية كهروضوئية
	2.2.3 محطات توليد كهرومائية
	2.2.4 محطة توليد الطاقة بالرياح
	2.2.5 أنواع اخرى من محطات توليد الطاقة

	2.3 أنظمة نقل الكهرباء وأنظمة النقل الفرعية
	2.3.1 خطوط النقل المعلقة
	2.3.2 خطوط النقل الأرضية

	2.4 خطوط توزيع الكهرباء
	2.5 مكونات النظام الكهربائي

	3.0 البنية التحتية للمياه
	3.1 نظرة عامة
	3.2 خزان المياه
	3.3 تحلية المياه
	3.4 معالجة المياه
	3.5 نقل المياه وتوزيعها
	3.6 طرق توزيع المياه
	3.7 أنابيب المياه

	4.0 البنية التحتية لمياه الصرف الصحي
	4.1 نظرة عامة
	4.2 جمع مياه الصرف الصحي
	4.3 محطة معالجة مياه الصرف الصحي

	5.0 البنية التحتية للغاز
	5.1 نظرة عامة
	5.2 نقل الغاز
	5.2.1 الأنابيب
	5.2.2 محطات الضواغط والمعززات
	5.2.3 محطات القياس
	5.2.4 الصمامات
	5.2.5 محطات التحكم وأنظمة سكادا (SCADA)

	5.3 توزيع الغاز


	خدمات المصانع
	1.0 خدمات المصانع
	1.1 نظرة عامة
	1.2 الخدمات الكهربائية
	1.2.1 مفاتيح عزل التيار المغذي
	1.2.2 وحدة الربط الحلقي
	1.2.3 محول خافض
	1.2.4 وحدة التحكم بالمحركات
	1.2.5 لوحة توزيع
	1.2.6 المولدات الاحتياطية
	1.2.7 الكابلات والأسلاك

	1.3 خدمات المياه والصرف الصحي
	1.3.1 الخزانات
	1.3.2 السخانات
	1.3.3 المضخات
	1.3.4 محطات معالجة المياه ومياه الصرف الصحي
	1.3.5 الأنابيب والصمامات

	1.4 خدمات الغاز
	1.5 خدمات الهواء المضغوط
	1.5.1 ضاغط هوائي
	1.5.2 مجففات الهواء
	1.5.3 مستقبل الهواء
	1.5.4 الأنابيب والصمامات

	1.6 أنظمة التكييف
	1.6.1 مكيف النافذة
	1.6.2 نظام تكييف السبليت (المكون من وحدتين)
	1.6.3 نظام التكييف المركزي
	1.6.4 نظام التكييف القائم بذاته
	1.6.5 نظام تبريد المناطق
	1.6.6 نظام الشعاع البارد (CBS)
	1.6.7 نظام المياه المبردة

	1.7 نظام مكافحة الحرائق
	1.7.1 نظام الرشاشات الجافة
	1.7.2 نظام الرشاشات الرطبة
	1.7.3 نظام الرشاشات ذات الإنذار أو التشغيل المسبق
	1.7.4 نظام الرشاشات المخصصة للأرفف
	1.7.5 نظام رشاشات إخماد الحرائق
	1.7.6 أنظمة رشاشات الإخماد المبكر والاستجابة السريعة (ESFR)
	1.7.7 نظام الدوّامات لإخماد الحريق
	1.7.8 إخماد الحرائق باستخدام الرغوة أو المواد الكيميائية
	1.7.9 أنظمة إخماد الحرائق باستخدام ثاني أكسيد الكربون
	1.7.10 إخماد الحرائق باستخدام الغازات: الغازات الخاملة
	1.7.11 نظام صنابير إطفاء الحريق
	1.7.12 أنظمة التحكم بإطفاء الحرائق
	1.7.13 أنظمة كشف الحرائق والإنذار منها

	1.8 معدات مناولة المواد
	1.8.1 الرافعات
	1.8.2 سيور النقل
	1.8.3 رافعات المتنقلة والرافعات الشوكية


	2.0 الأنظمة المحوسبة للآلات والمعدات
	2.1 جهاز الكمبيوتر
	2.2 معدات تقنية المعلومات
	2.3 تقدم أنظمة سكادا (SCADA) البيانات الواردة، وهي أنظمة جمع ومراقبة البيانات والتحكم بها.
	2.3.1 الوحدات التحكم الطرفية (RTUs)
	2.3.2 وحدات تحكم منطقية قابلة للبرمجة
	2.3.3 الأدوات الميدانية

	2.4 نظام التحكم الموزع (DCS)
	2.5 تقييم الأنظمة المحوسبة في بيئة مصانع العمليات
	2.5.1 أنظمة الحاسب والمعدات التقنية
	2.5.2 أنظمة التحكم الموزع


	3.0 الرموز الملونة للمرافق الموجودة تحت الأرض
	4.0 الملحق 1:
	4.1 نظام التهوية
	4.1.1 التهوية الطبيعية
	4.1.2 التهوية الميكانيكة
	4.1.2.1 فتحات التهوية الطبيعية والتهوية الميكانيكية (نظام العادم)
	4.1.2.2 فتحات التهوية الميكانيكية والتهوية الطبيعية
	4.1.2.3 فتحات التهوية الميكانيكية والتهوية

	4.1.3 أنواع مراوح
	4.1.4 أنواع مرشحات الهواء

	4.2 أنظمة الأمن
	4.2.1 كاميرات المراقبة - الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV)
	4.2.2 أنظمة (مراقبة) التحكم بالدخول أو الوصول
	4.2.2.1 القياسات الحيوية
	4.2.2.2 أجهزة استشعار الحركة
	4.2.2.3 أنظمة أجهزة الإنذار الأمنية


	4.3 نظام الاتصالات
	4.3.1 نظام الاتصال بالأقمار الصناعية (الستلايت)
	4.3.2 نظام الرادار
	4.3.3 نظام الأجهزة اللاسلكية (Walkie-Talkie)
	4.3.4 نظام الاتصالات الداخلية (الإنتركوم)
	4.3.5 نظام الراديو الأرضي المتنقل (LMR)
	4.3.6 نظام الاتصالات الخلوية



	التقنية وتخطيط تدفق العمليات
	1.0 مقدمة في التصنيع
	2.0 تقدير تدفق المصنع والتخطيط
	2.1 مقدمة في مخططات المصانع
	2.1.1 مخطط القسم
	2.1.2 المخطط الوظيفي

	2.2 مخطط المنتج
	2.2.1 مخطط الموقع الثابت
	2.2.2 مخطط الخلايا
	2.2.3 المخطط المختلط


	3.0 إنشاء جداول الأصول لعكس مخططات المصنع المختلفة

	تحليل مصانع المعالجة
	1.0 التعريف
	2.0 عناصر المحطات الفرعية
	3.0 أنواع المحطات الفرعية
	3.1 محطات النقل
	3.2 محطات توزيع الطاقة

	4.0 مكونات المحطات الفرعية
	4.1 المفاتيح الكهربائية
	4.2 لوحة المفاتيح
	4.3 محول الطاقة الكهربائية
	4.4 محول جهد سعوي
	4.5 الموصلات والعوازل
	4.6 عوازل Isolator
	4.7 قضبان التوصيل (البسبار)
	4.8 مانع الصواعق Lightening Arresters
	4.9 القواطع الكهربائية Circuit Breakers
	4.10 مجموعة مكثفات Capacitor bank
	4.11 مجموعة المولدات الاحتياطية
	4.12 نظام مكافحة الحرائق.

	5.0 دراسات حالة لعمليات تقييم معدات المحطات
	5.1 مكونات محطات تحلية المياه
	5.2 مكونات المحطة الفرعية للإضاءات الارضية في المطار


	كتابة التقرير
	1.0 أساسيات إعداد التقارير
	1.1 ما المقصود بالتقارير؟
	1.2 المتطلبات الأساسية للتقارير الجيدة

	2.0 صيغة ومحتوى تقارير التقييم
	2.1 تعليمات للقيمة
	2.2 غرض التقييم
	2.3 تاريخ التقييم
	2.4 المعاينة
	2.5 تعريف المصنع والآلات والمعدات
	2.6 وصف المصنع والآلات والمعدات
	2.7 الافتراضات
	2.8 أسس القيمة
	2.9 أساليب التقييم
	2.10 المعلومات المقدمة
	2.11 رأي القيمة
	2.12 مؤهلات المقيم
	2.13 الملاحق

	3.0 الأخطاء الشائعة في تقرير التقييم
	4.0 نموذج لتقارير التقييم

	الملاحق
	الملحق (أ): نموذج لخطاب تعاقد تقييم رافعة متنقلة
	الملحق (ب): نموذج تقرير تقييم رافعة متنقلة
	نظرة عامة على التقييم
	1.0 الغرض والأهداف
	2.0 أسس القيمة
	3.0 الموضوع الأصل
	4.0 نطاق العمل
	5.0 القيود
	6.0 العملة
	التقييم
	7.0 إجراءات التقييم
	8.0 معاينة الموقع
	9.0 مقابلات واجتماعات المهندسين
	10.0 بحث السوق والتكلفة
	11.0 اختيار المنهجية والتحليل
	12.0 تطبيق أسلوب السوق
	13.0 رأي التقييم
	القيود
	الملحق 1
	الملحق 2

	الملحق ج: نموذج خطاب تعاقد لتقييم محطة فرعية
	الملحق (د): نموذج تقرير تقييم محطة فرعية
	نظرة عامة على التقييم
	1.0 الغرض والأهداف
	2.0 أسس القيمة
	3.0 الأصول المعنية
	4.0 نطاق العمل
	5.0 الاستثناءات
	6.0 القيود
	7.0 العملة
	التقييم
	8.0 إجراءات التقييم
	9.0 معاينة الموقع
	10.0 مقابلات واجتماعات المهندسين
	11.0 بحث السوق والتكلفة
	12.0 اختيار المنهجية والتحليل
	13.0 تطبيق أسلوب التكلفة
	14.0 حساب تكلفة الإحلال بالطريقة المباشرة
	15.0 حساب تكلفة الإحلال الجديدة بالطريقة غير المباشرة
	16.0 التدهور والتقادم المادي
	17.0 العمر الفعّال
	18.0 تعاريف الإهلاك
	19.0 القيمة المتبقية
	20.0 التقادم الوظيفي
	21.0 التقادم الاقتصادي
	22.0 رأي التقييم
	القيود
	الملحق (ط)

	أسئلة التمارين

