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مقدمة في تقييم اآلالت والمعدات المختصة
 1.0المقدمة
صا في
تعتبر عمليات تقييم اآلالت والمعدات عمليات مختصة وتتطلب خبرة ودورات تدريبية محددة إلجرائها خصو ً
الصناعات المختصة .ويجب أن يكون لدى مقيمي اآلالت والمعدات الخبرة الكافية والتدريب المناسب قبل تقييم اآلالت
والمعدات في مثل هذه الصناعات .باإلضافة الى ذلك ،يجب على مقيمي اآلالت والمعدات فهم عملية االنتاج في
الصناعات محل التقييم من البداية الى النهاية .وذلك لفهم أنواع اآلالت المستخدمة في تلك الصناعات.
 1.1أنواع الصناعات المختصة
في هذا المنهج ،سيتعرف المقيمين على تقييم اآلالت والمعدات في الصناعات المختصة .وهناك العديد من
الصناعات التي تتطلب عمليات تقييم آلالتها ومعداتها .وهذا يعتمد على نوع وأهمية الصناعات المختصة في
الدولة الموجودة فيها .وتعد الصناعات التالية من ضمن الصناعات المختصة الهامة في المملكة العربية السعودية
واللتي تواجه مقيمي اآلالت والمعدات:
أ .التعدين
• النفط الخام والغاز الطبيعي
• مصافي النفط
• صناعة األسمدة
• تعدين الفوسفات
• معالجة األلمنيوم
ب .التصنيع
• صناعات المركبات
• صناعات البالستيك
• صناعات األغذية
➢ منتجات األلبان
➢ صناعة المخابز
➢ تغليف األغذية
ج .التشييد
• إنتاج الفوالذ
• إنتاج اإلسمنت
د .النقل ووسائل التواصل
• المطارات
• الموانئ
• االتصاالت وتقنية المعلومات
ه .المرافق
• محطات الطاقة
• محطات تحلية المياه
و .الخدمات
• الرعاية الصحية
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ز .الزراعة
• تربية الدواجن
• المسالخ
ومن بين جميع الصناعات المختصة المذكورة آنفًا ،اخترنا ثالث صناعات فقط لنشرحها بالتفصيل مع ذكر امثلة
تقييم توضيحية لكل صناعة وهي:
 )1تقييم محطة تحلية المياه
 )2تقييم مصافي النفط
 )3تقييم المطارات
وفي نهاية هذا المنهج ،سنتطرق إلى المعاينة وإجراءات السالمة وهي إجراءات يجب أخذها باالعتبار خالل إعداد
المشروع الحقًا في منهج .405
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الفصل األول :تقييم تطبيقي على محطات تحلية المياه
 1.0نظرة عامة على اقتصاد محطات تحلية المياه
 1.1مقدمة
تحلية المياه هي عملية استخراج المعادن من المياه المالحة .ويشير هذا المصطلح بشكل عام الى إزالة األمالح والمعادن
من المادة المستهدفة (غفور .)2009،وفي قطاع الزراعة على سبيل المثال ،تعد معالجة التربة من العمليات الهامة التي
تقلل من ملوحتها ،وهي من المسائل الشائعة في هذا القطاع (.)2012، Global Water Intelligence
تحلى المياه المالحة إلنتاج مياه صالحة لالستهالك البشري وللري .كما يمكن استخراج الملح كمنتج إضافي من هذه العملية.
وتستخدم التحلية في العديد من السفن البحرية والغواصات .وتركز أغلب عمليات تحلية المياه الحديثة على التكلفة الفعّالة
المدورة من مصادر المياه المستقلة عن
لتوفير مياه عذبة لالستخدام البشري .كما تعد هذه المياه باإلضافة الى مياه الصرف
ّ
مياه األمطار (قطيشات.)2009،
تعد عملية تحلية المياه مكلفة أكثر من استخراج المياه العذبة من األنهار أو من جوف األرض وأكثر من عملية تدوير المياه
أو حفظها ،وذلك بسبب الطاقة التي تستهلكها .ومن ناحية أخرى ،قد ال تتوفر جميع البدائل المذكورة آنفًا بشكل دائم ،وبالتالي
يعتبر نقص احتياطي المياه من أخطر المشاكل في العالم.
في الوقت الحالي ،يعتمد  %1من سكان العالم تقريبًا على المياه المحالة في استخداماتهم اليومية .وتتوقع منظمة األمم
المتحدة أنه بحلول عام  2025سيعاني سكان العالم من ندرة المياه (ردي وغفور.)2007
ينتشر مفهوم تحلية المياه في المناطق الجافة على وجهه التحديد مثل المملكة العربية السعودية وأستراليا حيث كانت تعتمد
قدي ًما على حفظ مياه األمطار في سدود لالستفادة منها.
 1.2اقتصاد تحلية المياه
من المتوقع أن يزيد الطلب على المياه بنسبة  %40بحلول عام  .2030حيث ستصبح عمليات التحلية مصدر رئيسي للمياه
النظيفة ،وبالتالي ستكون محطات تحلية المياه جزء ال يتجزأ من بنية المياه التحتية في جميع أنحاء العالم .وينتج عن اختالف
التقنيات وتعدد مجاالت االستخدام مشاكل عديدة من حيث التكامل والتشغيل األمثل .ويؤدي ارتفاع الطلب والتكلفة والوعي
البيئي إلى تحسين الكفاءة واالستدامة.
يولد تعقيد المشاريع المتزايد تحديات جديدة في دورة حياة محطات تحلية المياه بأكملها ،ابتداء من مراحل
وفي نفس الوقتّ ،
التخطيط والبناء وانتها ًء بمراحل التشغيل أو التفكيك أو اإلزالة .وعلى كل من الممولين والمستثمرين ومزودي التقنية ومالك
ومشغلي محطات تحلية المياه توثيق التحديات التي تواجههم وإدارة مخاطرها.
تضطر العديد من المناطق القاحلة أو التي تعاني من شح المياه إلى زيادة مواردها من خالل تحلية المياه لتغطي الطلب
المتزايد عليها نتيجة التضخم السكاني والتوسع العمراني والتطور السياحي والزراعي .وفي بعض الدول ،تعد المياه المحالة
مصدر أساسي ،مثل قطر والكويت اللتان تعتمد بنسبة  %100على المياه المحالة في اإلمدادات المنزلية والصناعية
(غفور)2009،
تنتج  64.7%من إجمالي المياه المحالة في العالم باستخدام تقنية األغشية و %34.2منها باستخدام عمليات التحلية
الحرارية .وتختلف مصادر المياه المحالة في عملية التحلية %58.9 ،منها من مياه البحار و %21.2من المياه الجوفية
العسرة ،وتكون بقية النسب من المياه السطحية أو مياه الصرف المالحة .وتتغير هذه النسب بسبب النمو السريع لسوق تحلية
المياه ،ويقدر معدل النمو الحالي بحوالي  %55في السنة ،وهو رقم كبير.
يرجع سبب زيادة القدرة اإلنتاجية للمياه المحالة لزيادة الطلب عليها باإلضافة إلى انخفاض تكاليف عمليات التحلية بشكل
كبير وذلك بسبب التقنيات المتقدمة التي جعلت تكاليف المياه المحالة منافسة لمصادر المياه األخرى .وفي مناطق محددة،
أصبحت المياه المحالة تنافس مصادر المياه التقليدية وشبكات نقل المياه من أجل امدادات مياه الشرب (مثل ،بناء السدود
والخزانات أو قنوات النقل) (قطيشات.)2009،
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 2.0فرص تطوير عمليات تحلية المياه وتنبؤات السوق
لعمليات التحلية فرص تطوير كبيرة على نطاق العالم ،وذلك بسبب وجود  42دولة ساحلية من أصل  71مدينة كبرى ال
يمكنها الوصول لمصادر المياه العذبة (غفور .)2009،حيث يعيش  2.4مليار نسمة ،أي ما يقارب  %39من اجمالي
سكان العالم على بعد أقل من  100كلم من البحر (قطيشات.)2009،
توجد هناك أسباب عديدة تزيد من احتمالية تطوير تحلية المياه وتفضيلها على مصادر المياه التقليدية بخالف أن كونها
الخيار الوحيد لبعض الدول .وكونها ال تتأثر بالتغيرات المناخية مثل األمطار وخالفه ،فهي تتميز بأنها مصدر آمن لتوريد
المياه .وتعد عملية تحلية مياه البحر مصدر جديد للمياه وغير محدود وال تعتمد على معيار استدامة معين ،على أنها قد تكون
محدودة باستخدام الطاقة.
تزيد القدرة على تحلية المياه بشكل دائم حول العالم ،ليس فقط في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا حيث الطلب على
المياه متزايد ومصادره محدودة بل أيضا في المدن التي كانت تستبعد فكرة تحلية المياه في الماضي مثل اسبانيا وأستراليا
(كال المنطقتان تحتوي على أراضي قاحلة وشبه جافة) .ومن المتوقع أن يفوق سوق تحلية المياه  31مليار دوالر امريكي
بحلول ( 2015بانكراتز)2008،
وفق منظمة تحلية المياه العالمية ،في يونيو عام  ،2015تم تشغيل  18,426محطة تحلية حول العالم ،وانتجت حوالي
 86.6مليون متر مربع في اليوم الواحد وخدمت أكثر من  300مليون شخص .حيث بلغ حجم المياه  78.4مليون متر
مكعب في عام  ،2013أي زاد بنسبة  %10.17خالل سنتين .ويعد مشروع رأس الخير في المملكة العربية السعودية
أكبر مشروع تحلية المياه ،حيث أنتج المشروع في عام 2014حوالي  1,025,000متر مربع في اليوم ،ولكن يتوقع أن
يفوق هذا المشروع محطات التحلية في كالفورنيا .وتنتج دولة الكويت مياه محالة أكثر من أي دولة أخرى بإجمالي %100
من المياه المستخدمة (قريينلي اتال.)2009 ،

 3.0عمليات تحلية المياه ومكونات أعمال البناء وخدمات المباني
 3.1تقنيات التحلية
يمكن تقسيم أهم أنواع التقنيات المستخدمة في عمليات تحلية المياه حول العالم إلى التقنيات الحرارية وتقنيات األغشية.
وكالهما تعمالن بالطاقة لتنتج مياه عذبة .كما يندرج تحت هذه األنواع فئات (عمليات) فرعية تعمل بوسائل مختلفة .ويوضح
الجدول  1.0أدناه أهم العمليات المستخدمة في تحلية المياه.
تقنيات األغشية

التقنيات الحرارية

التناضح العكسي
التبخير الومضي متعدد المراحل
()RO
()MSF
الديلزة الكهربائية
تقنية التبخير بطريقة التأثير متعدد المراحل
()ED
()MED
الديلزة الكهربائية العكسية
التقطير بالضغط البخاري ((VCD
()EDR
جدول  :1.0تقنيات وعمليات تحلية المياه
 3.1.1التقنية الحرارية
تستخدم تقنيات التقطير الحرارية بشكل كبير في الشرق األوسط ،ويرجع ذلك إلى مخزون النفط في تلك المنطقة والذي
بدوره يحافظ على انخفاض سعر تكلفة الطاقة .وتعد عملية التبخير الومضي متعدد المراحل وتقنية التبخير بطريقة التأثير
متعدد المراحل وعملية التقطير بالضغط البخاري من أهم العمليات الحرارية وتستخدم على نطاق واسع .وتعتبر التحلية
بالطاقة الشمسية من التقنيات الحرارية أيضًا ولكنها تستخدم غالبًا لتحلية المياه بمعدالت صغيرة جدًا.
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وفيما يلي نبذة عن هذه التقنيات:
أ.

التبخير الومضي متعدد المراحل ()MSF

تعمل هذه العملية على تقطير مياه البحر من خالل تحويل جزء من الماء الى بخار في مراحل متعددة .وتنتج محطات
التبخير الومضي متعدد المراحل ما يقارب  %60من المياه المحالة في العالم.

صورة  :1رسم تخطيطي لعملية التقطير الومضي متعدد المراحل (باتجاه واحد)
المصطلحات:
إدخال البخار
أ
ب
ج

د

هـ
إدخال مياه البحر
إخراج ماء صالح و
للشرب

إخراج المخلفات

ز

جمع التكثيف

إخراج البخار
تبادل حراري

ح

محلول ملحي

صورة  :2محطات تقطير ومضي متعدد المراحل في جبل علي ،دبي
ب .تقنية التبخير بطريقة التأثير متعدد المراحل ()MED
تعمل هذه العملية من خالل مجموعة من الخطوات تسمى “التأثيرات" .تضخ المياه الصادرة في أنابيب عمودية أو أفقية في
الغالب ومن ثم تسخن لتنتج البخار .ثم يسخن البخار الدفعة التالية من المياه البحر الصادرة .ولزيادة الفعالية ،يمكن أخذ
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البخار المستخدم لتسخين مياه البحر من محطات الطاقة القريبة .على الرغم من أن هذه الطريقة تعتبر من أكثر الطرق
الفعّالة ،إال أن هناك بعض القيود مثل درجة الحرارة القصوى والعدد االقصى لعدد التأثيرات.

صورة  :3محطة تحلية متعددة التأثيرات

مالحظة:

صورة  :4رسم تخطيطي للتأثير متعدد المراحل ()MED
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المرحلة األولى موضحة في أعلى الصورة ،وتمثل األجزاء الوردية في الصورة البخار ،في حين يمثل اللون األزرق الفاتح
مياه التغذية السائلة ،أما اللون الفيروزي فيمثل ناتج التكثيف.
دليل المصطلحات:
ادخال مياه التغذية
F
 Wاخراج ماء عذب (مكثف)
ادخال بخار التسخين
S
اخراج بخار التسخين
C
اخراج المحلول الملحي
R

O
P
EC
HE
VC

ادخال الماء البارد
اخراج ماء بارد
مكثف قذفي
مبادل حراري
التبريد النهائي

ج .عملية التقطير بضغط البخار ()VCD
تستخدم هذه الطريقة الضواغط الميكانيكية أو ضغط متدفق لضغط البخار الموجود فوق السائل .ومن ثم يستخدم البخار
المضغوط لينتج الحرارة الالزمة لتبخير باقي مياه البحر .وألن هذا النظام يعمل بالطاقة فقط ،فإن فعاليته ستزيد إذا استعمل
على نطاقات صغيرة.

صورة  :5عمليات التقطير بالضغط البخاري

صورة  :6محطات التقطير بالضغط البخاري
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 3.1.2تقنية األغشية
تستخدم هذه التقنيات غالبًا في الواليات المتحدة ،وتعالج هذه األنظمة مياه التغذية من خالل تدرج الضغط ودفع المياه عبر
األغشية ،وهناك ثالث تقنيات أغشية أساسية وهي عملية التناضح العكسي ،والفصل الغشائي الكهربائي (الديلزة) ،والديلزة
الكهربائية العكسية ( .)EDRوتعتمد هذه التقنية على األغشية لتحلية المياه.
وفيما يلي نبذة عن هذه التقنيات:
أ.

التناضح العكسي (األسموزي) ()RO

تستخدم األغشية في هذه العملية لتحلية المياه المالحة من خالل تطبيق عملية التناضح العكسي .وفي عمليات التناضح
العكسي تستخدم أغشية شبه نافذة والضغط عليها(من جهة أغشية التغذية) لتسمح بتغلغل المياه عبر األغشية وفصل األمالح
عنها .وتستخدم أنظمة األغشية في محطات التناضح العكسي طاقة أقل من تلك المستخدمة في عمليات التحلية الحرارية.
وتعتبر عملية التناضح العكسي من تقنيات المياه التي تستخدم األغشية شبة النافذة إلزالة األيونات والجزيئات والجسيمات
الموجودة في مياه الشرب .وفيه هذه العملية ،يستخدم الضغط للتغلب على الضغط التناضحي وهي خاصية مصاحبة تتحرك
بالجهود الكيميائية المختلفة للمذيب .ويزيل التناضح العكسي أنواع متعددة من الجسيمات المذابة أو المعلقة من الماء ،بما
في ذلك البكتيريا .وتستخدم هذه التقنية في العمليات الصناعية وعمليات إنتاج مياه الشرب .وينتج عنها بقاء المذاب على
جانب الغشاء المضغوط وعبور المذيب من الجهة األخرى.
في عمليات التناضح االعتيادية ،يمر المذيب عبر غشاء من منطقة ذات تركيز أقل (جهد ماء عالي) الى منطقة ذات تركيز
أعلى (جهد ماء منخفض) .وتنتج القوى الدافعة لحركة المذيب من خالل تقليل طاقة النظام الحرة ،وذلك عندما يقل تركيز
المذيب على جانبي الغشاء ،ويؤدي هذا الى توليد ضغط تناضحي (أسموزي) بسبب انتقال المذيب الى المحلول األكثر
ً
تركيزا .عند استخدام الضغط الخارجي لعكس التدفق الطبيعي للمذيب الصافي ينتج لنا التناضح العكسي .وتشبه هذه العملية
تطبيقات تقنيات األغشية األخرى.
ومع ذلك ،توجد اختالفات رئيسية بين عمليات التناضح العكسي وعمليات الترشيح .فآلية الترشيح الغشائي تعتمد على
تصفية أو استبعاد الحجم ،لتحقق العملية كفاءة عالية بغض النظر عن المعامالت مثل ضغط المحلول والتركيز .وتتضمن
لعملية التناضح العكسي أيضًا االنتشار ،حيث يجعل العملية تعتمد على الضغط ومعدل التدفق وحاالت أخرى.
وتعتبر عملية التناضح العكسي من أكثر الطرق استخدا ًما لتنقية مياه البحر لتصبح صالحة للشرب من خالل إزالة األمالح
والمواد السائلة األخرى من جزيئات الماء.

صورة  :7خط إنتاج ،محطة تناضح عكسي في مدينة كيب كورال.
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صورة :8عملية ترشيح المياه بالتناضح العكسي

صورة  :9أغشية شبه نفاذه تستخدم في تحلية المياه
ب .الفصل الغشائي الكهربائي (الديلزة)
تستخدم عملية الفصل الغشائي الكهربائي لنقل أيونات األمالح من محلول إلى آخر تحت تأثير الجهد الكهربائي .وتتم هذه
العملية داخل خلية الفصل الغشائي الكهربائي .وتتكون الخلية من مياه تغذية (مخففة) ومحلول ملحي مركز مفصولين
باستخدام أغشية فصل األيونات الموجبة والسالبة ،وتقع هذه األغشية بين قطبين كهربائيين .وفي أغلب األحيان ،تستخدم
في عمليات الفصل الغشائي عدة خاليا مرتبطة ببعضها وتتكون من أغشية لفصل األيونات الموجبة والسالبة وتعرف بمجمع
األغشية.
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تختلف عمليات الفصل الغشائي الكهربائي عن تقنيات التقطير وباقي العمليات التي تعتمد على األغشية ،مثل التناضح
ونظرا لقلة كمية األجسام
العكسي (األسموزي) حيث تنقل المواد المذابة بعيدًا عن تيار التغذية بدال من التيار العكسي.
ً
المذابة في مياه التغذية مقارنًة بالسوائل ،فإن مياه التغذية تعالج بشكل أفضل في هذه العملية.

صورة  :10عملية الفصل الغشائي الكهربائي(الديلزة)

صورة  :11محطة الديلزة الكهربائية
ج .الديلزة الكهربائية العكسية
الديلزة الكهربائية العكسية هي عملية تحلية المياه باستخدام األغشية .حيث ينقل التيار األمالح المذابة واأليونات التي تحتوي
على الفلورايد والنترات والكبريتات عبر مجموعة تحليالت كهربائية مكونة من طبقات متناوبة من أغشية التبادل األيونية
الموجبة .وينعكس اتجاه تدفق األيونات بشكل دوري من خالل عكس قطبية الجهد الكهربائي المستخدم.
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صورة  :12عملية الديلزة الكهربائية العكسية

 3.2مكونات محطات تحلية المياه وخدمات المباني
عادةً ،تتكون محطات التحلية من المرافق واألنظمة التالية:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

نظام جمع المياه
نظام المعالجة األولية
نظام المعالجة بالتناضح العكسي
نظام المعالجة النهائية
نظام الغسيل العكسي والتنظيف الكيميائي
نظام معالجة الحمأة
نظام تفريغ مكثف
أنظمة مساعدة

يوضح الرسم البياني أدناه طريقة تحول المياه المالحة لمياه عذبة من خالل عملية التناضح العكسي.
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صورة  :13عملية التناضح العكسي

 3.2.1أنظمة جمع مياه البحر
تتمثل وظيفة هذه األنظمة في جمع مياه ذات خصائص نوعية معينة تناسب األغراض المطلوبة ،لتقليل التأثير البيئي على
األماكن المحيطة .وتعتمد هذه التأثيرات على نوع المحطة .فمثالً ،تستخدم محطات توليد الطاقة التي تعمل بالتوربين الغازي
المياه المجمعة لتبريد الدارة الكهربائية ،بخالف محطات تحلية المياه التي تستخدم تلك المياه لالستهالك البشري.
ووفقًا لذلك ،سنحصر أشهر أنواع مآخذ المياه (باألخص أماكن جمع المياه المفتوحة في البحر) ومعالم التصميم وأحدث
تجارب تصميم وبناء مآخذ المياه وزيادة حجمها.
 3.2.2أنواع مآخذ المياه
يمكن تصنيف مآخذ المياه كالتالي:
أ.

اآلبار
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تستخرج المياه من منسوب المياه الجوفية على السواحل .وتعد المياه المجمعة في اآلبار خيارا جيدا لالستخدام في محطات
التحلية ألنها تتميز بجودتها العالية .وتتم عمليات التنقية والمعالجة التي تخضع لها المياه بعد أن تمتصها المضخات للتخلص
من األتربة والشوائب .ومن مساوئ اآلبار انخفاض سعتها االستيعابية مع مرور الوقت بسبب الترسبات الطينية في باطن
البئر (انسدادها نتيجة الترسبات الصغيرة) وهذا يعيق تدفق المياه.

صورة  :14مأخذ المياه

صورة :15بئر لجمع المياه من قاع البحر
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صورة  :16بئر تحت االنشاء
ب .مأخذ ساحلي مباشر
وتعمل من خالل مجموعة من القيسونات .ويعمل هذا النوع من المآخذ في بعض األراضي الحبيسة فقط؛ ألن الحركة
الساحلية قد تدفن هذه اآلبار وتسدها .باإلضافة إلى ذلك ،قد تكون نوعية المياه المجمعة سيئة .وذلك بسبب النفايات العضوية
وغير العضوية الموجودة على طول الساحل والتي قد تنجرف بسبب الحركات المائية .ولذلك ال ينصح بتركيب هذه المآخذ
لتحلية المياه ومزارع األسماك ،ولكن ينصح بها في دوائر التبريد .وتسبب التحركات الساحلية مشاكل كثيرة ،مثل تغيرات
في مستوى وشكل الساحل ،والذي بدوره يسبب مشاكل في القدرة الوظيفية لمأخذ الماء.

صورة :17مأخذ مياه مباشر
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صورة  :18مقطع عرضي وصورة لمأخذ مياه مباشر
ج .مآخذ المياه المفتوحة على البحر
هذه المآخذ تتكون عادة من هيكل واحد في مكان مناسب وعلى عمق كافي لتدخل المياه في األنابيب المثبتة تحت الماء والتي
بدورها تنقله لنفس المكان في اليابسة حيث تضخ محطة الضخ المياه لوجهتها .وغالبًا ما تصنع المباني التي تقع داخل البحر
ونادرا ما تصنع من المعادن لتفادي تآكلها الحقًا .ويعتبر أفضل
من البالستيك المقوى بالزجاج أو مواد بالستيكية اخرى،
ً
حل لضمان جودة المياه من خالل اختيار أنسب نقطة لجمع المياه والتأكد من وجود سعة هيدروليكية كافية ،بشرط أن تكون
المآخذ واألنابيب المائية والمضخات (التي تكون داخل محطات الضخ أو في األرض) ذات حجم وقوة كافية.

صورة  :19مآخذ المياه المفتوحة قيد االنشاء
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محطة الضخ

مياه البحر
الترسبات الطينية (الطمى)
الرمال الخشنة

أنابيب مآخذ النقل
القاعدة

أنابيب الترشيح

الحصى

صورة  :20مآخذ المياه المفتوحة على البحر
 3.2.3نظام المعالجة األولية
تعتبر عمليات المعالجة األولية جزء ال يتجزأ من محطات تحلية المياه بالتناضح العكسي والغرض الرئيسي من هذه األنظمة
هو إزالة الجسيمات والحطام والكائنات الحية الدقيقة والمواد الصلبة العالقة والطمي من مياه البحر قبل التناضح العكسي.
وفي أفضل الحاالت تبقى المواد المذابة فقط داخل الماء بعد هذه المرحلة ،ويمكن أن تعمل األغشية في هذه المحطات لفترة
طويلة دون تنظيفها إذا كانت مياه البحر تنقى بطريقة تمنع ترسب المعادن على سطح األغشية .وحسب التجارب العملية،
يمكن ترك أغشية محطات معالجة المياه بالتناضح العكسي دون تنظيف من سنة إلى سنتان وإذا كانت مياه البحر ذات جودة
عالية فقد تصل إلى عشر سنوات.
وفي الواقع ،تزيل أنظمة المعالجة األولية أغلب المواد الصلبة داخل المياه وليست كلها ،لذا تتراكم المواد الصلبة العالقة
والجسيمات والطمي الباقية بعد عمليات المعالجة األولية على سطح أغشية التناضح العكسي وتضعف كفاءة هذه األغشية
مع مرور الزمن .كما يمكن أن يتكون غشاء حيوي رقيق على سطح األغشية وذلك بسبب وجود بكتيريا ومواد عضوية
مذابة في المياه.
تتلف جميع األغشية مع مرور الزمن ،ولكن كمية الشوائب وإمكانية عكسها هما العامالن األساسيان اللذان يؤثران على
أداء كفاءة عملية التناضح العكسي لمياه البحر .وترتبط هذه العوامل بدورها بجودة مياه المصدر وأداء نظام المعالجة األولية
في محطات تحلية المياه.
يستخدم عادة ً نوعان من المعالجة األولية لحماية أغشية محطات تحلية المياه بالتناضح العكسي من التلف وهما نظام ترشيح
عا في محطات
تقليدي بالحبيبات وترشيح األغشية .ويعد نظام الترشيح بالحبيبات من أكثر تقنيات المعالجة األولية شيو ً
التحلية الكبيرة والمتوسطة .وتكون مرشحات المعالجة األولية لمياه البحر مشابهه للمرشحات المستخدمة في ترشيح المياه
النقية ويمكن أن تعمل بالجاذبية أو بالضغط.
يعد غشاء الترشيح المستخدم في المعالجة األولية لمياه البحر حديث نسبيًا ،وتستخدم أكثر من نصف محطات تحلية المياه
حول العالم في الوقت الحالي تقنية أغشية المعالجة األولية .وتطبق هذه األنظمة أغشية الترشيح الفائق وأغشية الترشيح
الدقيق وتكون مثبتة في وحدات ويتم من خاللها ترشيح مياه البحر إما بالضغط أو بالتفريغ.
وأشارت الدراسات الحديثة أن تقنيات الترشيح الغشائي الحديثة لها مميزات عديدة للمعالجة األولية لمياه البحر مقارنة
باستخدام بأنظمة الترشيح بالحبيبات.
وينصح باختبار كال النظامين جنبًا إلى جنب وذلك لتطوير معلومات أداء النظام ،كما يجب أخذ األمور التالية بعين االعتبار
عند اختيار أنظمة الترشيح بالحبيبات أو ترشيح أغشية المعالجة األولية لتحلية مياه البحر.
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صورة  :22المعالجة األولية لتحلية مياه البحر

صورة  :22محطة الترشيح الفائق
 3.2.4أنظمة المعالجة بالتناضح العكسي
التناضح العكسي تقنية لتنقية المياه تستخدم أغشية شبه نفاثة إلزالة األيونات والجزيئات من مياه الشرب .ويستخدم الضغط
في التناضح العكسي لتجاوز الضغط األسموزي ،وهو معامل ديناميكي حراري ينشأ من الفرق في الطاقة الكامنة الكيميائية
للمذيب  .و يمكن لعملية التناضح العكسي أن تزيل أنواع عديدة من المواد المذابة والمعلقة وتشمل البكتيريا وتستخدم في
العمليات الصناعية وفي انتاج مياه الشرب .ففي هذه العملية يبقى المذاب في الجزء المضغوط للغشاء ويعبر المذيب إلى
الجهة األخرى .وهذه األغشية ال تسمح بمرور الجزيئات أو األيونات الكبيرة عبر المسام (أو الثقوب) ولكن تسمح بمرور
الجزيئات الصغيرة (مثل جزيئات المذيب).
في عمليات التناضح االعتيادية ،يمر المذيب عبر غشاء من منطقة ذات تركيز أقل (جهد ماء عالي) إلى منطقة ذات تركيز
أعلى (جهد ماء منخفض) .وتنتج القوى الدافعة لحركة المذيب من خالل تقليل الطاقة الحرة للنظام ،عند يقل الفرق في
اختالف تركيز المذيب على جانبي الغشاء ،وهذا يولد ضغط أسموزي (تناضحي) بسبب انتقال المذيب إلى المحلول األكثر
ً
تركيزا .وعند استخدام الضغط الخارجي لعكس التدفق الطبيعي للمذيب الصافي ينتج لنا التناضح العكسي ،وتشبه هذه العملية
تطبيقات تقنية األغشية األخرى.
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ولكن هناك اختالفات رئيسية بين التناضح العكسي والتنقية .فتعتمد آلية الترشيح الغشائي على الجهد أو استبعاد الحجم،
لرفع كفاءة العمليات بغض النظر عن عوامل مثل ضغط المحلول وتركيزه .وتتضمن عملية التناضح العكسي أيضًا االنتشار،
حيث يجعل العملية تعتمد على الضغط ومعدل التدفق وظروف أخرى .وتعتبر عملية التناضح العكسي من أكثر الطرق
استخدا ًما لتنقية مياه البحر لتصبح صالحة للشرب من خالل إزالة االمالح والمواد السائلة األخرى من جزيئات الماء.

صورة  :23أنظمة المعالجة بالتناضح التناضح العكسي (األسموزي) ومكوناتها

صورة :24آلة معالجة بالتناضح العكسي
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 3.2.5نظام المعالجة النهائية
تشمل عمليات المعالجة النهائية التطهير ومكافحة التآكل ،ويمكن أن تشمل عمليات إزالة الغاز أو التعرية الهوائية أو كالهما
في حال وجود غاز ثاني أكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين في المياه النافذة .وتعد المعالجة النهائية ضرورية في معالجة
المياه المنزلية قبل وصول المياه المعالجة باألغشية ألنظمة التوزيع كمياه صافية.
قام بربانو وآخرون ( )2007باالطالع على  62محطة تناضح عكسي أو محطات ترشيح النانو بقدرة انتاجية تفوق مليون
جالون في اليوم إما باستخدام محطات تحلية مياه البحر أو تحلية المياه المالحة (وتشمل المياه الجوفية والمياه السطحية
والمياه الزراعية) أو معالجة مياه الصرف الصحي لفهم أبرز الممارسات في المرحلة النهائية .جميع المرافق التي أجريت
عليها الدراسة استخدمت طريقة واحدة على األقل من طرق المعالجة النهائية لمكافحة التآكل.
وتشمل هذه الطرق إضافة المواد الكاوية (بنسبة  )%31وخلطها مع مياه خام أو شبه معالجة أو معالجة (بنسبة )%29
وإزالة الغازات أو الكربونات (بنسبة  )%25وإضافة مثبطات التآكل (بنسبة  .)%14وتستخدم أغلب محطات التناضح
العكسي للمياه العسرة عمليات إزالة الغازات والكربونات وباإلضافة إلى استخدام المواد الكاوية ويتغلل أغلب هذا الخليط
مع المياه الجوفية .وتستخدم  %85من المحطات التي شملتها الدراسة المواد المطهرة في عمليات التحلية مثل الكلور.
وتشمل مواد التطهر األخرى الكلورامين (بنسبة  )%24واألشعة فوق بنفسجية (بنسبة .)%4

صورة  :25صهريج المعالجة النهائية
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صورة  :26مرحلة المعالجة النهائية في محطات تحلية المياه
 3.2.6نظام الغسيل العكسي والكيميائي
ً
يتضمن الغسيل العكسي للمرشحات الحبيّبية عدة مراحل .أوال ،ينزع المرشح من الخط ثم يصرف الماء حتى يصل لمستوى
أعلى من سطح طبقة المرشح .بعد ذلك ،يدفع الهواء المضغوط لألعلى عبر مواد المرشح ،مما يسبب بتوسع طبقة الترشيح
ويعلق الجسيمات المتراكمة .وبعد دورة تنقية الهواء ،تدفع المياه العكسية النظيفة لألعلى عبر طبقة المرشح مع استمرار
توسع طبقة المرشح وحمل الجسيمات المعلقة في حوض الغسيل العكسي المعلق فوق طبقة المرشح .وفي بعض التطبيقات،
تدفع مجاري الهواء والماء لألعلى في نفس الوقت من خالل الوسائط الحبيّبية ثم تشطف بالماء.
يستمر الغسيل العكسي لفترة محدودة ،أو حتى يصل مستوى تعكر ماء الغسيل العكسي لمستوى أقل من القيمة المحددة .وفي
نهاية دورة الغسيل العكسي ،ينتهي تدفق الماء لألعلى ويستقر سطح المرشح بسبب الجاذبية ومن ثم يدخل الماء العكر إلى
السطح المرشح حتى ينسد وثم تكرر دورة الغسيل العكسي.
تستخدم مرشحات معالجة المياه أنظمة غسيل سطحية لتفتت طبقات األسطح المرشحات الحبيّبية المسدودة .وتقع هذه األنظمة
في أعلى المرشحات الحبيّبية أو تكون معلقة فوقها.
وتصرف مياه الغسيل العكسي إلى الصرف الصحي دون معالجة أو تعالج ويعاد تدويرها داخل المحطة .في السابق ،كانت
مياه الغسيل العكسية تصرف مباشرة ً الى إمدادات المياه السطحية ،ولكن في الوقت الحالي أصبح التصريف المباشر أكثر
تنظي ًما .تحتوي مياه الغسيل العكسي على تركيز عالي من مواد الجسيمات .تشمل عمليات المعالجة التقليدية التنديف
والترويب والترسيب .وقد تضاف أحيانًا بوليميرات صناعية عضوية ذات وزن جزئي عالي لتسهل عملية تكوين الشوائب.
وقد يسبب فشل عمليات معالجة الغسيل العكسي وإعادة إدخال المياه الرديئة في مجرى تدفق المياه الرئيسي في محطات
تنقية المياه إلى حدوث اضطرابات عامة وقد ينتج عنه مياه شرب معالجة ذات جودة رديئة.
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صورة  :27عمليات الغسيل العكسي ومخرجاته

صورة  :28مرشح غسيل عكسي تلقائي
 3.2.7نظام المعالجة المركزية (معالجة الحمأة)
ضا بنظام الترسيب .بعد إضافة كبريت األلمنيوم واإللكتروليت المتعدد تستقر الترسبات وتصبح على هيئة بقايا
ويعرف اي ً
طينية في خزانات التسريب .وتعرف خزانات التسريب أحيانا بالمنقيات ،ألنها تنقي الماء .وتزال البقايا الطينية بشكل يومي
وتنقل بعد ذلك الى طبقات التنشيف ،بينما ينقل الماء إلى المرشحات.
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صورة  : 29المعالجة المركزية
على الرغم من تطور التقنيات في مجال األغشية الصناعية شبه المنفذة ،إال أن هناك بعض المساوئ في عمليات التناضح
العكسي ومنها انسداد األغشية ،وهذا يزيد من الحاجة للضغط وبالتالي زيادة للطاقة .ويمكن تقليل التراكم في مرحلة المعالجة
األولية للمياه بإحدى الطرق التقليدية مثل استخدام عناصر الترسيب (مثل كلوريد الحديديك) في خزانات الترسيب .وهذه
الطريقة لها عيوبها أيضًا ،حيث أنها تنتج كمية كبيرة من البقايا التي يجب التخلص منها.

صورة  : 30رسم بياني للمعالجة المركزية
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وتضمن عمليات التشغيل الحالية إعادة البقايا الطينية لمدافن النفايات .ولكن تكاليف هذه العملية عالية ويجب البحث عن
طرق أخرى بديلة للتخلص من النفايات للتقليل من تكاليف التشغيل في الخطط المستقبلية .ومن الحلول البديلة ،دمج البقايا
الطينية الناتجة من المعالجة األولية مع البقايا المالحة الناتجة من عمليات التناضح العكسي.

صورة  :31نظام التعويم بالهواء للمعالجة المركزية

صورة  :32النظام الفعّال لمعالجة البقايا الطينية
مركزالماء
 3.2.8نظام تصريف ّ
المركز الناتج من محطات تحلية المياه باستخدام مآخذ المحيطات المفتوحة بنفس لون ورائحه ونسبة األكسجين
عادة ً يكون ّ
وشفافية مياه المصدر والتي أنتج منها هذا المر ّكز .ولذا تفريغ المر ّكز إلى المسطحات المائية السطحية (مثل المحيطات
واألنهار وغيرها) ال يغير من خصائصه المادية أو الجمالية على البيئة المائية باستثناء كثافته.
عند استخدام مواد الترويب مثل كلوريد الحديديك وكبريتات الحديديك في مرحلة المعالجة األولية لمياه البحر سيصبح لون
مرشح الغسيل العكسي أحمر بسبب ارتفاع نسبة هيدروكسيد الحديديك في مياه الغسيل العكسي .وإذا كانت مياه الغسيل
العكسي مخلوطة مع مر ّكز نظام التناضح العكسي ،سيتغير لون المر ّكز وكافة بقايا محطات تحلية المياه.
ال توجد أي عالقة بين مستوى الملوحة ومستوى طلب األكسجين الحيوي أو الكيميائي لمر ّكز محطات تحلية المياه .يشكل
الصوديوم والكلوريد  %80من المعادن التي يتكون منها مر ّكز الملوحة وال تعتبر هذه المعادن مصدر غذائي للكائنات
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المركز الناتج من محطات تحلية مياه البحر مواد صناعية مقارنةً بملوثات مياه
المائية .وال تعتبر المواد الصلبة المذابة في ّ
الصرف الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصناعية والبلدية.
في أغلب مباني محطات التحلية الحديثة ،يعمل ترشيح مياه الغسيل العكسي في محطات التحلية من خالل عملية الترسب.
لذا تكون نسبة المواد الصلبة العالقة والطلب على االكسجين الحيوي قليلة في مياه الغسيل العكسي المخلوطة مع مر ّكز نظام
التناضح العكسي .ويتخلص من المواد الصلبة والمواد العضوية التي كانت في مياه المصدر من خالل دفنها في مدافن
النفايات كبقايا صلبة .ونتيجة لذلك ،يكون إجمالي المواد الصلبة العالقة في تصريف محطات تحلية المياه أٌقل من المواد
الصلبة العالقة في مياه المصدر المحيطة والمجمعة للتحلية .وغالبًا ما تكون جودة مياه البحر المحيطة متناسقة جدًا ،وترجع
نسبة ملوحة  %98من مركز مياه البحر إلى خمسة معادن مذابة وهي الصوديوم والكلوريد والكبريت والمغنيسيوم
والكالسيوم.
وفيما يلي أشهر خمس بدائل إلدارة مر ّكز الماء:
.1
.2
.3
.4
.5

تفريغ المياه السطحية
التخلص من المجاري
حقن البئر العميقة
تطبيقات أرضية
أحواض التبخر

صورة  :34نظام تصريف مركز الماء

صورة  :35تحلية المياه والمحلول الملحي
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صورة  :36التخلص من المركّز

 3.3أعمال بناء محطات تحلية المياه
تثبت ألواح خشبية حول الموقع قبل البدء ببناء األساس ،وتستخدم األسس الركائزية بخرسانات مسلحة في أعمال البناء
األساسية .ويبنى بالط الخرسانة المسلحة واألساسات المتصلة في محطات تحلية المياه .باإلضافة إلى بناء مباني خرسانية
مسلحة في الموقع باستخدام الخرسانة الجاهزة وبطرق البناء التقليدية .كما ستكون جميع األنابيب مدعومة بشكل مناسب.
وتشمل أعمال البناء األساسية تحريك الركائز والحفر العمودي واألنفاق الصغيرة ورفع األنابيب وربطها وأعمال بناء
المباني وتثبيت المعدات الكهربائية والميكانيكية.
ومن المتوقع إنشاء مآخذ مفتوحة أو مغمورة (يصل عمقها تقريبًا من  150متى إلى  200متر) وأنابيب صرف (يتراوح
طولها من  200إلى  250متر) .وستبنى هذه المآخذ وأنابيب الصرف باستخدام تقنيات الحفر النفقي .في حال الحاجة
ألعمال تجريف محلية لبناء هياكل المآخذ وموزعات التهوية ،فستقلل أعمال الحفر ألقصى حد ممكن لتجنب أي آثار بيئية
محتملة أو التقليل منها.
باإلضافة الى ذلك ،تنقل هياكل المآخذ وفتحات التصريف (مثل المآخذ المفتوحة ورؤوس الرشاشات) وتثبت في الموقع.

 3.4تشغيل محطات تحلية المياه
تسحب مياه البحر من نظام المأخذ لتبدأ عملية التحلية .وتوضع جرعات الكلور بشكل دوري في مياه البحر داخل المأخذ
للتحكم بنمو الميكروبات داخل المأخذ ونظام الفحص.
تنقل مياه البحر الى نظام المعالجة األولية من خالل فحصها ثم ترشيحها قبل البدء بعملية التناضح العكسي (األسموزي).
تضاف المكثفات والبوليمرات لتغذية المياه للتخثر والتلبد .ويزال الكلور المتبقي من خالل عملية إزالة الكلور .وسيتم إنشاء
مجاري لبقايا عمليات المعالجة األولية .وتشمل المجاري البقايا الطينية من أجهزة الفحص وبقايا الغسيل العكسي من
المرشحات (وتعرف أيضًا بالمجاري المتبقية).
يحرك ضغط األنابيب العالي المياه عبر نظام التناضح العكسي ،وتنقسم المياه إلى مجريين ،مجرى التيار المنخفض (مجرى
المنتج) ومجرى المر ّكز العالي (مجرى مر ّكز التناضح العكسي أو البقايا) وهو التدفق غير المرغوب به من أغشية التناضح
العكسي .وتنتقل المياه من نظام التناضح العكسي إلى نظام المعالجة النهائية قبل ضخها إلى نظام التوزيع الستخدامها
للشرب .ويجب تنظيف األغشية بالمواد الكيميائية تنظيف فوري أو بشكل دوري ،وبعد تنظيف األغشية ،يتم معادلة الفضالت
ودمجها مع المر ّكز للتخلص منها.
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تشمل عمليات المعالجة النهائية عمليات التطهير باستخدام الكلور والفلورايد ،ومعادلة الحموضة وتثبيتها من خالل جرعات
هيدروكسيد الكالسيوم وجرعات ثاني أكسيد الكربون .وفيما يلي مخطط يوضح سير عملية التدفق في محطة تحلية المياه
بالتناضح العكسي.

صورة  :36مخطط عملية التدفق لمحطة تحلية المياه بالتناضح العكسي

 4.0تقييم محطة تحلية المياه
 4.1التو ّجهات في عقود تحلية المياه وتمويل المشاريع
تعد الحكومات المصدر الرئيسي لتمويل مثل هذه المشاريع ،ولكن حجم االستثمارات المتوقعة فيها جعلها تقتنع بأن القطاع
الخاص سيكون له دورا فعّاال في تطويرها وتقديم الخدمات التقنية واإلدارية .ونتج عن هذه العوامل مشاريع تحول ناجحة
بين القطاعين العام والخاص ،وتعرف بالمشاريع المستقلة إلنتاج الماء والكهرباء ( .)IWPPومن طرق تسليم المشاريع
األخرى عقود البناء والتملك والتشغيل أو البناء والتشغيل والتحويل (نقل الملكية) ،وال تكون ملك للحكومة في البداية ولكن
بضمانات تعاقدية.
أغلب مشاريع تحلية المياه في وقتنا الحالي ممولة من القطاع الخاص وعقودها من نوع البناء والتملك والتشغيل أو البناء
والتملك والتشغيل والتحويل (نقل الملكية) .ويتضمن عقد البناء والتملك والتشغيل إمداد طويل األجل مع العميل والذي بدوره
يكون مسؤول عن الخدمات المقدمة (مثل الماء أو الكهرباء أو كالهما معًا) .أما بالنسبة لعقد التشغيل أو البناء والتملك
والتشغيل والتحويل (نقل الملكية) ،فيتولى صاحب المناقصة نفس المهام ولكن تنقل ملكية المشروع للعميل عند انتهاء عقد
اإلمداد.

 4.2تطبيق طرق التقييم
 4.2.1الطريقة التقليدية (ألغراض مرجعية فقط)
هناك طريقتان لحساب تكلفة تحلية المياه بهذه الطريقة وهما حساب تكلفة محطة التحلية وحساب تكلفة المياه.
تنتج محطات التحلية عادة ً  100,000متر مربع من الماء في اليوم الواحد ،وإذا افترضنا أن الفرد الواحد سيستهلك 300
لتر في اليوم ،فسيصل إجمالي المستفيدين  300,000شخص تقريبًا .وتبلغ تكلفة إنشاء محطة التحلية  1,000,000لاير
سعودي لكل  1,000متر مكعب في اليوم وبالتالي تبلغ تكلفة محطة المياه الكبيرة والتي تخدم  300,000شخص ما يقارب
 100,000,000لاير سعودي إضافة إلى تكاليف البنية التحتية لتوزيع المياه إلجمالي التكاليف السابقة.
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 4.2.2طريقة تكلفة االحالل المهلكة
هناك أصول ال تباع أبدًا أو من النادر جدًا أن تباع ،وتعرف باألصول المختصة وتحسب قيمتها غالبًا في المنشأة باستخدام
طريقة صافي تكلفة الحالل وليس لتقييم المنشأة بحد ذاتها.
تقييم المنشأة هو تقييم المشروع التجاري مع األخذ باالعتبار تدفق الدخل مع مرور الوقت مع القيمة النهائية لبعض السنوات.
ويندرج هذا تحت نموذج التدفقات النقدية المخصومة.
وفيما يلي بعض األصول التي يمكن تقييمها بهذه الطريقة:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.
ط.

مصافي النفط.
محطات الطاقة الكهربائية.
محطات تحلية المياه.
تركيبات األحواض حيث ترتبط اعمال اإلنشاء والتطوير بالمالك مباشرة.
مشاريع مختصة أخرى.
أصول في مواقع جغرافية خاصة.
أعمال مدنية مختصة.
األصول النافذة (العقارات التي تقل أسعارها تدريجيًا مثل حقول ذات موارد معدنية ،والمقابر ،والمنح).
أصول عامة (مثل أصول البنية التحتية التشغيلية ،الطرق والطرق العامة والسكك الحديدية والمطارات والمرافق
العامة وخدمات الدفاع).

صافي تكلفة اإلحالل للعقارات المختصة هو تقدير قيمة االستخدام الحالي لها .وترتبط تقديرات صافي تكلفة اإلحالل بما
يلي:
أ.
ب.
ج.

تكلفة المباني المختصة
تكلفة البناء عند وجود مهارات معينة لتشغيل بعض التقنيات (تضمن اآلثار التاريخية والمعمارية).
تكاليف التطوير الضرورية وتشمل أعمال البنية التحتية وتصريف المياه ومحطات الضخ ومحطات المعالجة
وأعمال حماية البيئة.
الرسوم المهنية مثل الضرائب والتراخيص ودراسة األثار ...إلخ.
توفر إعانات للتنمية اإلقليمية.

د.
ه.
و.
وتراجع هذه القيم مع التالي:
أ .اإلهالك االقتصادي للمباني المختصة بسبب المستوى التقني لعمليات االنتاج المماثلة.
ب .اإلهالك اإلنشائي للمباني المختصة.
ج .اإلهالك الوظيفي للمباني المختصة.
د .اإلهالك اإلستراتيجي للمباني المختصة.
ه .اإلهالك المتعلق بالتشريعات البيئية.
وفي الجدول التالي مكونات رأس المال:
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صورة  :37مكونات التكلفة الرأسمالية المباشرة في تقييم تحلية المياه باستخدام التدفقات
النقدية المخصومة
فيما يلي نموذج لطريقة تكلفة االحالل المهلكة:
العنصر
التكلفة الحالية المباشرة وغير المباشرة
 +تكاليف الشحن
 +التأمين
 +الرسوم والضرائب
 +النقل
 +التركيب
تكلفة االحالل الحديثة
ناقص االهالك
القيمة الرأسمالية

المبلغ
باللاير السعودي
أ
x
x
x
x
x
ب
ج
د
هـ

 5.0المشاكل والتحديات
على الرغم من وجود دوافع مقنعة لتقييم المياه ،إال أن هناك عقبات كثيرة .وهذا بدوره يصعب عملية التقييم ،ولكنه يزيد
من الحاجة لتطوير أسلوب بسيط ومتسق تستخدمه المنشآت لتقييم المياه.

 5.1التباس المصطلحات
يتطلب تقييم المياه فهم مجموعة معقدة من المصطلحات المختصة ،وغالبًا ما يكون هناك لبس بين المصطلحات األساسية
حيث إن حجم المصطلحات هائل.
الرد:
نادرا
من الضروري فهم المصطلحات األساسية ،خصوصا عند التفريق بين القيمة والتكلفة والسعر .وكما وضحنا سابقًاً ،
ما يعكس السعر المدفوع الستخدام المياه قيمته الحقيقية أو اجمالي تكلفة امداده .وتقيم المياه بشكل جزئي وذلك بسبب
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التناقضات حول المصطلحات الثالثة :القيمة والتكلفة والسعر .وفي سياق الشركات ،تركز الدراسات المتعلقة بتقييم المياه
إما على تقييم القيمة وتعزيزها أو على تقييم التكاليف وخفضها.

 5.2دورة المياه الديناميكية والمعقدة
وتكون
تتكون دورة المياه على العديد من العناصر التفاعلية مثل الشالالت وتدفق األنهار والمياه الجوفية واألنهار الجليدية
ّ
السحب .وتتفاقم الطبيعة الديناميكية بسبب التغيرات الموسمية الطبيعية وغير الطبيعية وتغيرات المناخ وظواهر النينو
والنينا 2وجميعها قد تسبب حاالت جفاف أو فيضانات شديدة وقد يصعب التنبؤ بها أو تحديد موقعها .كما أن اعتماد جميع
األنظمة البيئية على المياه والدور الرئيسي الذي تلعبه في تنظيم تدفقها وتنقيتها يزيد من تعقيدها.

1

الرد:
من الضروري األخذ باالعتبار جميع الجوانب المتعلقة بدوره المياه ومجاريها عند تقدير وتقييم مخاطر المياه .ويجب اعتماد
جدول مناسب للتقييم مع مراعاة جميع حاالت تغير المناخ الممكنة .كما يمكن أن يساعد تحليل االستجابة في توقع اآلثار
الناتجة عن التقلبات المحتملة في توفر المياه وحاالت الجفاف وتغير أسعار المياه

 5.3القضايا المتعلقة بكمية المياه وجودتها
على خالف الكربون والذي له قيمة عالمية محددة وهي الطن المتري ،تعتمد قيمة المتر المربع من الماء على العرض
والطلب والجودة في مجمع مائي محدد .كما تؤثر كمية المياه على جودتها ،على سبيل المثال ،في حاالت تخفيف الفضالت
والقدرات االستيعابية الطبيعية .كما تؤثر جودة المياه على طريقة استخراجها وعلى القيم األخرى الموجودة في الموقع
والمرتبطة بالمسطحات المائية .باإلضافة إلى ذلك ،قد تؤثر المياه الرديئة على صحة االنسان من خالل السموم واألمراض
صا في البحيرات شديدة التلوث
والطفيليات وهذا بدوره يزيد من التكاليف االجتماعية .كما أن الجهل بأسباب الملوثات خصو ً
يمكن أن يزيد األمر سو ًءا.
الرد:
من الضروري اعتبار كمية المياه وجودتها عند تقدير مخاطر وفرص شركات المياه .قد يكون وجود متوسط قيمة اجتماعية
للماء مفيد ومناسب في الكثير من األحيان ،اال أنه من الضروري أن نضع في اعتبارنا أن المتر المكعب للماء سيكون له
قيمة وتكاليف وأسعار مختلفة وذلك يعتمد على ندرتها وجودتها واالستخدام المنافس في مسطحات المياه ذات الصلة.

 5.4وجهات نظر مختلفة ألصحاب المصالح.
تقدم المياه استخدامات تنافسية وقيم مختلفة لعدد من أصحاب المصلحة ..وهذا ما يعرف بمنظور القيمة والذي يتشكل حسب
العوامل المؤثرة ( .)2003 ,Moss et alباإلضافة إلى ذلك ،قد تتطلب بعض القرارات المختلفة التركيز على جوانب
مختلفة للمياه محل التقييم .فعلى سبيل المثال ،الشركات والبنوك تهتم بالقيم المالية وجني األرباح أما الجهات الحكومية فهي
مهتمة بالنمو االقتصادي ،والمنظمات غير الحكومية فهي مهتمة باستقرار السكان المحلين واألصليين والحفاظ على القيم
الروحية وقيم التنوع الحيوي.
الرد:
من الضروري معرفة جميع أصحاب المصلحة المستفيدين من المياه أو المتأثرين باستخدامها .ومن الضروري أيضًا اعتبار
نطاق القيم التي تقدمها المياه ألصحاب المصلحة .كما يجب أن نعرف أن بعض القيم (مثل القيم الروحية والجوهرية) ال
يمكن تحويلها إلى قيم نقدية.

 1هي انتقال كمية كبيرة من المياه الحارة في المحيط االستوائي من الشرق إلى الغرب.
 2ظاهرة تنشأ من اندفاع المياه الساخنة نحو الشرق من المحيط الهندي وأسيا واندونيسيا وأستراليا.
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 5.5قضايا أخالقية
يمكن أن ينتج عن قيم المياه المختلفة قضايا أخالقية .وبعض هذه المشاكل لها تأثير قوي على تقييم استخدام المياه وباألخص
فرض الرسوم عليها والقدرة على تحمل تكاليف خدمات المياه ويرتبط هذا بصحة اإلنسان وتخفيف معدل الفقر وقضايا
التنمية الدولية المتعلقة بالمياه.
الرد.
قد تكون القضايا االخالقية المتعلقة بالمياه والوصول اليها وتحديد أسعارها معقدة جدًا .ويجب أن يكون النقاش حول هذه
القضايا مبني على قيمة المياه والبنى التحتية الموثوقة والمناسبة ومدى استمرارية تقديم المياه والقدرة على تحمل التكاليف
واإلنصاف .وال يهدف تقييم المياه لتسليعها بل لفهم قيمة االستخدام المقدمة ألصحاب المصلحة بشكل أفضل والمساعدة في
تحديد الموارد وتحفيز االستخدام الحذر والمساعدة في جمع االيرادات لالستثمار في توفير خدمات المياه المستمر ،ويشمل
المياه النظيفة والصالحة لالستخدام البشري .على سبيل المثال ،عالج مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة هذه القضايا
المتعلقة بحقوق االنسان للحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحي.

 5.6صعوبات التقييم
يعد تقييم المياه عملية معقدة ،فهناك العديد من القيم المختلفة المتعلقة بالمياه ،ولكن القليل منها لها قيمة سوقية خاصة ،ولذلك
يجب استخدام طرق تقييم مختلفة .وعلى الرغم من تعدد أدلة تقييم المياه ،ال يوجد فيها ما يلبي احتياجات الشركات على
وجه التحديد.
الرد:
ال ينبغي أن يكون أسلوب التقييم مالي ،ففي بعض الحاالت يمكن االكتفاء بتقدير عام أو توقعات حول القيمة .ويمكن االكتفاء
باألساليب النوعية والكمية ويعتمد هذا على طبيعة المشكلة والقرار الذي يجب أن يتخذ.

 5.7قلة الحوافز لتقييم العوامل الخارجية
قد ال تأخذ الشركات بعين االعتبار التأثيرات السلبية أو االيجابية للقيم المتعلقة بالمياه وذلك ألنها ال ترتبط بالقيمة السوقية
لكونها عوامل خارجية .كما أن هناك العديد من التكاليف االجتماعية والفوائد ال تأخذها المنشئات باالعتبار وبالتالي ال تؤثر
على أرباحها النهائية بشكل مباشر .وقد يكون إنفاق المبالغ لتقييم هذه العوامل الخارجية إما أمر عملي أو مخاطرة لتلك
الشركات حيث قد تضطر لدفع المزيد عليها في نهاية األمر.
الرد:
تسعي العديد من المبادرات ومشرعي القوانين إليجاد طرق الستيعاب هذه العوامل الخارجية من خالل اللوائح والضرائب
وغيرها من الطرق األخرى .لذلك من مصلحة الشركات فهم هذا الموقف والتكيف معه .وعالوة على ذلك ،دعا مؤتمر
األمم المتحدة للتنمية المستدامة Rio+20لتحسين التقارير المتكاملة ورفع مستوى التزام الشركات وذلك لحساب خط األساس
الثالثي فيها بشكل أفضل وهذا بدوره سيزيد من الضغط على الشركات المماثلة .وتشمل استراتيجيات المنشآت نقل التكاليف
واعتماد تقنيات توفير مياه وتحديد مواقع العمليات التي يقل فيها المياه .ومع مرور الوقت ،ستحظى الشركات والمنتجات
التي تستخدم كميات قليلة من المياه وتقلل الضرر على جودتها بمميزات اعلى من منافسيهم.

 6.0الخالصة
يعد االستثمار وإ جمالي تكاليف المياه وقيمتها عوامل أساسية يستخدمها أصحاب القرار الختيار التقنيات المناسبة لمشروع
تحلية المياه بناء على قدرة المصنع واستهالك الطاقة ونوع تسليم العقد وعوامل اخرى مثل تكلفة تخفيف اآلثار البيئية .ولكن
تعتمد التكلفة على عوامل عديدة وتعتمد دقة تقدير التكلفة على استخدام مجموعة برامج عالية الشفافية والجودة للوصول
لنتائج أكثر دقة .وعادة ال تتوافق معلومات التكلفة المقدمة مع التقنيات المختلفة أو المنشآت المشابهة ألنها تكون خاصة
بالموقع .وتختلف دقة طرق تقدير التكلفة المتوفرة وحزم البرامج وتتراوح نسبة الخطأ من 10إلى .%50
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ومن الواضح بأن هناك حاجة لتحديد مدى تعقيد نماذج تقدير التكاليف ومحتواها .كما يجب أن توضح وتحدد طرق تقدير
تكلفة المياه جميع العوامل المساهمة في تكلفة تحلية المياه وتطور اجراء منظم واضح لتقدير تكلفة تحلية المياه ألي منشأة
وهذه التقديرات ضرورية لتخطيط المشروع وتحديد الميزانية وكذلك لدراسات الجدوى.
انخفضت تكاليف تقنيات تحلية المياه خاصةً في العقد الماضي بسبب االنخفاض الكبير الذي حدث في تقنية التناضح العكسي.
وأثر انخفاض تكاليف المعالجة بالتناضح العكسي في معدالت النمو وفي قدرة المصانع والمحطات والمنافسة مع التقنيات
األخرى .والتطورات الهائلة في أنظمة التناضح العكسي (تصاميم أفضل للعمليات واألغشية والمعادن واستهالك طاقة أقل)
باإلضافة الى بساطة ومرونة مناقصات المشاريع الحديثة .ولكن يعتقد الخبراء بأن تكاليف تحلية المياه لن تستمر باالنخفاض
بنفس المعدل في المستقبل القريب ،على الرغم من التطورات المستمرة في التقنيات الموجودة أسعار المعدات والمواد الخام
وتكاليف الطاقة في ارتفاع مستمر وهذا بدوره سيؤثر على التكاليف الرأسمالية وتكاليف التشغيل في المستقبل.
في النهاية ،ركز هذا الفصل على مكونات محطات تحلية المياه وعلى الطرق التي يمكن استخدامها لتحديد القيمة السوقية
أو العادلة لألصل.
اطلع على مثال تقييم محطة معالجة المياه في الملحق (أ) أدناه.
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ملحق (أ)
مثال على تقييم محطة معالجة المياه
قد يكون مبنى محطة معالجة المياه مشابهه لمبنى تحلية المياه مع وجود اختالفات بسيطة في األجهزة واآلالت
المستخدمة.

صورة  :38محطة معالجة المياه

صورة  :39منظر عام للسد
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صورة  :40الشكل العام لمحطة معالجة المياه
تشمل محطات معالجة المياه اثني عشر عملية وهي كالتالي:
أ .تحديد مصادر المياه الخام:
تستخرج امدادات المياه الخام من األنهار القريبة من المحطات .وتضخ المياه من األنهار باستخدام أربع مضخات
مغمورة تبلغ سعة كل واحدة  1,110متر مكعب في الساعة .ومن ثم يمر بمراحل معالجة متعددة قبل أن يصبح صالح
لالستهالك.
ب .عملية الفحص:
تمر المياه الخام بعملية الفحص في مآخذ المياه ،وذلك لتنظيفها من المواد صلبة مثل األخشاب والرمل والعشب وغيرها.
ج .عملية التهوية:
تضخ المياه الخام للمهويات الشاللية وتتعرض للهواء الخارجي لزيادة نسبة االكسجين فيها وللتخلص من رائحتها
وطعمها من خالل عمليات األكسدة .ويمكن أكسدة الحديد) (FeRAMوالمغنيسيوم لتصبح في حالة غير قابلة للذوبان.
د .عملية الترويب
بعد عملية التهوية ،يضاف كبريتات األلمنيوم السائل في الماء الخام .ثم يتدفق الماء الى خزانين حيث تحدث عملية
يكون التفاعل الكيميائي جسيمات دقيقة من الجسيمات اللزجة األكبر واألثقل حج ًما .ويتم التحكم في خزان
الترويبّ .
التنديب للحصول على النتيجة المثلى .وتحبس هذه الجسيمات الثقيلة البكتيريا وتغير لون الماء ،ويستخدم مركب الشب
لتسهيل عملية الترسب.

صورة  :41خزان التلبد
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ه .الترسيب
تتدفق المياه التي تحتوي على شوائب في خزانات الترسيب ،وتتشكل الشوائب بصورة أثقل وأكبر ثم تترسب في
قاع الخزان وبالتالي يصبح لدينا مياه نظيفة.

صورة  :42خزان الترسب
و .الترشيح
تحتوي محطة المعالجة على أربع وحدات من مرشحات رملية السريعة والتي تستخدم رمال األنهار كمواد .ويمر
الهواء عبر مرشح رملي والذي يحبس الطين الناعم فيها .وبعد ذلك ،تستقبل األنابيب المثبتة تحت المرشحات الرملية
المياه الصافية التي تم تصفيتها .ولضمان جودة الماء ،تنظف المرشحات الرملية في أوقات معينة .ويتم التحكم بعملية
الغسيل المعروفة بالغسيل العكسي بشكل تلقائي.
ز .عملية التطهير
تتدفق المياه المصفاة في خزانات المياه النظيفة ويضاف لها مادة الكلور للقضاء على الجراثيم والبكتيريا الموجودة في
المياه لتصبح صالحة للشرب.
ح .تعديل درجة الحموضة
يستخدم جير المطفأ لضمان نظافة المياه ضمن نطاق درجة الحموضة ( )pH valueالمطلوبة .وتنخفض درجة
الحموضة في المياه أثناء عملية الترسب بسبب إضافة مركب الشب ،ولذلك يضاف ماء الجير للمياه النقية لرفع درجة
الحموضة للدرجة المطلوبة .ويجب أن تكون درجة الحموضة مناسبة ألن إذا كانت المياه حمضية (أي األس
الهيدروجيني منخفض) فستتسبب بتآكل أنابيب المياه وإذا كانت قلوية (أي االس الهيدروجيني مرتفع) فتسبب ترسبات
في إمدادات المياه.
ط .إضافة الفلورايد
يضاف فلورايد الصوديوم للماء النظيف.
ي .خزان المياه النظيفة
تحفظ المياه النظيفة في خزانات مخصصة لها قبل توزيعها.
ك .مراقبة جودة المياه
مختبرات محطات المعالجة مجهزة بمعدات اختبار جودة المياه .وتجرى االختبارات على عينات من المياه الخام
ورواسب المياه والمياه النظيفة .وتؤخذ عينات المياه كل ساعتان وتختبر في مختبرات المحطة لضمان جودة المياه
وتوافقها مع معايير وزارة الصحة .ويتم مراقبة معلمات جودة المياه لقيم األس الهيدروجيني والتكدر والكلور والفلورايد
المتبقي مباشرة ً بواسطة معدات اختبار إلكترونية.
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ل .نظام توزيع المياه
تضخ المياه من خزان المياه النظيفة لخزان آخر (تبلغ سعته  13.5مليون لتر) عبر أنابيب يبلغ قطرها  750ملم وتمتد
لمسافة  9كيلومتر .وتنقل المياه من هذا الخزان إلى نظام التوزيع عبر أنابيب يبلغ قطرها 900ملم و700ملم.
ارجع إلى الملحق (ب) أدناه للمزيد من التفاصيل حول تقييم محطة معالجة المياه.
الملحق (ب)
(أ) X
(ب)
=
(ج)

معادلة
تكلفة
االحالل
المهلكة=
(ج)( Xز) ( Xح)
مثال على تقييم محطة معالجة المياه
تاريخ التقييم 2018/01/08

الغرض من التقييم الخصخصة (القيمة السوقية)
العنصر

التكلفة الحديثة
(أ)

معامل
التسوية
(ب)

قيمة التسوية
(ج)

سنة
الصنع
(د)

العمر
الفعلي
(هـ)

العمر
الفعال
(و)

قيمة
اإلهالك
(ز)

الوحدة
(ح)

قيمة االحالل
المهلكة

القيمة
(ك)

(ط)
محطة معالجة المياه
 )1جهاز التهوية
جهاز التهوية 1
 15.4م * 9.9م جهاز التهوية
مثبت في خرسانة مسلحة سمكها 3.0م
ومزودة بساللم ودرابزين ومنصة
وصمامات وأنابيب والتجهيزات

لاير سعودي
2,744,280

1.00

لاير سعودي
2,744,280

2008

10

50

0.63

1

لاير سعودي
1,728,896

لاير سعودي
1729,000

جهاز التهوية 2
15.4م*9.9م خرسانة مسلحة
مثبت في خرسانة مسلحة سمكها 3.0م
ومزودة بساللم ودرابزين ومنصة وصمامات وأنابيب
والتجهيزات

لاير سعودي
2,744,280

1.00

لاير سعودي
2,744,280

2008

10

50

0.63

1

لاير سعودي
1,728,896

لاير سعودي
1729,000

 )2الخلط
خزان خلط من الخرسانة المسلحة مساحته 60.0
م* 6.0مومزود بـ:
خالط يعمل بمحرك كهربائي ومزودة بعلبة التروس
وأنابيب والتجهيزات والموصالت والروابط.
 )3الترويب
 64الوحدة
خزان خلط الخرسانة المسلحة مساحته 3.28م *
3.56م مزودة
بخالط يعمل بمحرك كهربائي ومزودة بعلبة التروس
وأنابيب والتجهيزات والموصالت والروابط.

لاير سعودي
3,240,000

1.00

لاير سعودي
3,240,000

2008

10

50

0.63

1

-لاير سعودي
2,041,200

لاير سعودي
2,041,000

لاير سعودي
105.120

1.00

لاير سعودي
105.120

2008

10

50

0.63

64

لاير سعودي
4,238,438

لاير سعودي
4,238,438

لاير سعودي
1,771,200

1.00

لاير سعودي
1,771,200

2008

10

50

0.63

5

لاير سعودي
5.579,280

لاير سعودي
5,579,000

لاير سعودي
1,047,960

1.00

لاير سعودي
1,047,960

2008

10

50

0.63

5

لاير سعودي
3,301,074

لاير سعودي
3,301,000

 )4محطة معالجة المياه
 5وحدات
60.00م*3.28م منقي شرائح الخرسانة المسلحة
مزودة بـ
مشغل من نوع "'Rotork" 'MQ300F 07.1
وأنابيب وتجهيزات والموصالت والروابط.
 )5خزان الترشيح
 6وحدات
8.2م*14.2م خزان ترشيح الخرسانة المسلحة
مزودة بـ
مرشح الرمل السريع
تعمل بوابة ضبط تدفق المياه من خالل
مشغل من طراز "'Rotork" 'IQ10F10A
تعمل بوابة ضبط تدفق المياه من خالل مشغل من
طراز"'Rotork" 'IQ10F10A
يعمل النافخ الهوائي من خالل مشغل من طراز
"'Rotork" 'Q100F07.1
لوح التحكم بالمرشح مزوده بـ
مؤشر متري وأزرار التبديل والروابط
وأنابيب وتجهيزات والموصالت والروابط.
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مركز التحكم بالمحرك ()MCC

لاير سعودي
40.000

1.00

لاير سعودي
40.000

2008

10

25

0.40

2

لاير سعودي
32,000

لاير سعودي
32,000

لوحتان بدء وابعادها كالتالي؛ 2200*800*1220
اللوحة االولى والثانية:
أمبير متر وفولت متر
مؤشرات الضوء ولوحات التحكم
مفتاح وحدة االمداد الوارد V/240V415
مشغل بثالث مفاتيح
مفتاح تشغيل احتياطي
مشغل بثالث مفاتيح
مفتاح متفرق
لوحة جهاز التحكم المنطقي
لوحة جهاز التحكم المنطقي ويبلغ حجمها
 2000*600*800ملم

لاير سعودي
40.000

1.00

لاير سعودي
40.000

2008

10

25

0.40

1

لاير سعودي
16,000

لاير سعودي
16,000

بطارية
" "Nimacبطاريات النيكل والكادميوم

لاير سعودي
20,000

1.00

لاير سعودي
20,000

2008

10

15

0.22

1

لاير سعودي
4,400

لاير سعودي
4,000

تيار مستمر بقوة  24فولت و35
أمبير
لوحة منقي ازالة البقايا الطينية
 100*240*900ملم ،لوحة تحكم
مزودة بـ
مفاتيح لوحة التحكم ومتر ومؤشر الضوء
خزان المياه المعالجة
)6
 80م ×  70م ×  4م ارتفاع  22.400 ،م 3
خزان مستطيل
مزودة بـ
جرعات الكلور
ساللم فوالذية وأنابيب وصمامات والتجهيزات
والموصالت والروابط.
محطة ضخ المياه المعالجة
)7
مضخة المياه المعالجة من رقم  1الى رقم 10

لاير سعودي
20,000

 345لاير
سعودي

لاير سعودي
750,000

1.00

1.00

1.00

لاير سعودي
20,000

 345لاير
سعودي

لاير سعودي
750,000

2008

10

25

0.40

1

لاير سعودي
8,000

لاير سعودي
8,000

2008

10

50

0.63

22400

لاير سعودي
4,868,640

لاير سعودي
4,869,000

2008

10

25

0.40

10

لاير سعودي
3,000,000

لاير سعودي
3,000,000

" 'Ebara" '450VYIIMمضخات الطرد المركزي
 "Tatung" 'TIKوتعمل بمحرك كهربائي من نوع 'FCKT Nبقوة  750كيلواط
مزودة بـ
مشغل من طراز "'Rotork" '18A F10A
أنابيب وصمامات والتجهيزات والموصالت والروابط.
رافعة سقفية متحركة()OTC
رافعة سقفية متحركة من شركة " "Misiaووزنها
 8.0مزودة بمحرك وسالسل ورافعة
لوحة مركز التحكم بالمحرك ()MCC

لاير سعودي
160,000

1.00

لاير سعودي
160,000

2008

10

25

0.40

1

لاير سعودي
64,000

لاير سعودي
64,000

لاير سعودي
40.000

1.00

لاير سعودي
40.000

2008

10

25

0.40

2

لاير سعودي
32,000

لاير سعودي
32,000

 2200*800*1300ملم لوحتان مفاتيح كهربائية
اللوحة االولى والثانية:
أمبير متر وفولت متر
ومفاتيح لوحة التحكم ومؤشر الضوء
 300أمبير  -االمداد الوارد من مضخة المياه المعالجة
مفتاح متفرق
مفتاح الرافعة الجسرية
مفتاح مغذي التوزيع

لوحة مضخة المياه المعالجة

لاير سعودي
40.000

1.00

لاير سعودي
40.000

 1400*600*1300ملم لوحة مضخة المياه
المعالجة
مزودة بـ
متر رقمي يستخدم لما يلي:
الضغط الرئيسي للمياه المعالجة
التدفق الرئيسي للمياه المعالجة
التدفق الرئيسي لمياه الصرف
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2008

10

25

0.40

1

لاير سعودي
16,000

لاير سعودي
16,000
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معدل تدفق المياه الخام
الضغط الرئيسي لمياه الصرف
مستوى المياه المعالجة رقم 1
مستوى المياه المعالجة رقم 2
خزان مياه الصرف
مفاتيح التحكم ومؤشر الضوء
بطارية
بطاريات من نوع "Nimac" 'SEB 100-24-
15' Unicad Nikle Cadmium
تيار مستمر بقوة  24فولت و 15أمبير
غرفة توزيع رئيسية بقوه  415فولت
)8
 2200*1250*4200ملم  1500أمبير لوحة
مفاتيح رئيسية لمضخة المياه المياه المعالجة
لوح ، 6
اللوحة االولى:
مغذي الكلور في وحدة التحكم بالمحركات
مغذي المياه المعالجة في وحدة التحكم بالمحركات
المغذي الكيميائي في وحدة التحكم بالمحركات
MCC Filter Gallery Feeder No. 1
switch
مفتاح تشغيل احتياطي
من اللوحة الثانية الى اللوحة السادسة
وصلة
"Terasaki" 'Tempower' ACB
متر أمبير وفولت أمبير ومتر معامل القدرة ومفاتيح
كهربائية
مفاتيح التحكم ومؤشر الضوء
غرفة ضغط الهواء
m Ø x 2.0 m H Mild Steel vertical 1.2
air receiver tank
مزودة بـ
ضاغط هواء مزدوج من نوع " Ingersoll
 'Rand" '2545ويعمل بمحرك كهربائي من نوع
" 'Ingersoll Rand" 'TV2 132 M4بقوة
 7.5كيلواط
مزودة بـ
لوحة تحكم ومفاتيح كهربائية ومؤشر ضوئي وروابط
لوحة بدء ضغط الهواء
 1400*600*1300ملم لوحة البدء بضغط الهواء
مزودة بـ
متر أمبير وفولت أمبير ومفاتيح كهربائية
مفتاح متفرق
ضاغط هواء رقم 1 .تحكم
ضاغط هواء رقم 2 .تحكم
مفاتيح التحكم ومؤشر الضوء
)9

لاير سعودي
20,000

1.00

لاير سعودي
20,000

2008

10

25

0.40

1

لاير سعودي
8,000

لاير سعودي
8,000

لاير سعودي
40.000

1.00

لاير سعودي
40.000

2008

10

25

0.40

1

لاير سعودي
16,000

لاير سعودي
16,000

لاير سعودي
20,000

1.00

لاير سعودي
20,000

2008

10

25

0.40

1

لاير سعودي
8,000

لاير سعودي
8,000

لاير سعودي
20,000

1.00

لاير سعودي
20,000

2008

10

25

0.40

1

لاير سعودي
8,000

لاير سعودي
8,000

غرفة المحطة الرئيسية  11كيلوواط

 2150*1800*19200ملم لوحة المفاتيح الرئيسية24،
لوحة

لاير سعودي
40.000

1.00

لاير سعودي
40.000

2008

10

25

0.40

24

لاير سعودي
384,000

لاير سعودي
384,000

من اللوحة األولى حتى اللوحة رقم :24
مفاتيح كهربائية بقوة  11كيلوواط
)LBS (Spare
Panel = K1 Switch
مفاتيح التحكم ومؤشر الضوء
 )10مبنى محطة المعالجة الكيميائية

 Limeخزان
)m Ø x 9.0 m (H 3.0
مزودة بـ
m Ø x 1.2 m (H), Mild steel tank 1.0
c/w
خالط يعمل بمحرك كهربائي
وأنابيب وتجهيزات والموصالت والروابط.
لوحة تحكم محلية
لوحة تحكم محلية 1800*400*800
for Lime plant @ single panel
مزودة بـ
إمداد وارد  415فولت
مفاتيح التحكم ومؤشر الضوء
خزان لخلط بيرمنغنات البوتاسيوم
 )m Ø x 2.2 m (H 1.85خزانات فوالذ صلب

لاير سعودي
450,000

1.00

لاير سعودي
450,000

2008

10

25

0.40

2

لاير سعودي
360,000

لاير سعودي
360,000

لاير سعودي
20,000

1.00

لاير سعودي
20,000

2008

10

25

0.40

1

لاير سعودي
8,000

لاير سعودي
8,000

لاير سعودي
170,000

1.00

لاير سعودي
170,000

2008

10

25

0.40

1

لاير سعودي
68,000

لاير سعودي
68,000
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مزودة بـ
مضخة " "Grundfosمزودة بمحرك كهربائي بقوة
0.37
وأنابيب وتجهيزات والموصالت والروابط.
لوحة تحكم ببرمنغنات البوتاسيوم
1800*400*800ملم
مزودة بـ
مفاتيح التحكم ومؤشر الضوء
خزان خلط
 X 800 x 2200 800مليمتر
مزودة بـ
خالط يعمل بمحرك كهربائي
مضخة تعمل بمحرك كهربائي
لوح التحكم ولوحة مفاتيح
وأنابيب وتجهيزات والموصالت والروابط.
خزان مسحوق الكربون النشط
 Øم ×  1.2م (ارتفاع)  ،خزان من الفوالذ المطاوع
c/w
خالط يعمل بمحرك كهربائي
وأنابيب وتجهيزات والموصالت والروابط.

لاير سعودي
360,000

1.00

لاير سعودي
36,000

2008

10

25

0.40

2

لاير سعودي
28,800

لاير سعودي
29,000

لاير سعودي
135,000

1.00

لاير سعودي
135,000

2008

10

25

0.40

2

لاير سعودي
108,000

لاير سعودي
108,000

لوحة التحكم بالكربون النشط
1800*400*800ملم
مزودة بـ
مفاتيح التحكم ومؤشر الضوء
خزان تخزين بولي االلمنيوم
 3،0م ×  4،5م(االرتفاع)  26500 ،لتر من
األليافمزودة بـ
خالط يعمل بمحرك كهربائي
وأنابيب وتجهيزات والموصالت والروابط.
مزودة بـ
مفاتيح التحكم ومؤشر الضوء

لاير سعودي
65,000

1.00

لاير سعودي
65,000

2008

10

30

0.46

3

لاير سعودي
89,700

لاير سعودي
90,000

خزان خلط الفلورايد
 3.0م ×  3.0م ×  4.0م (العمق) السعة  36م 3
خرسانة
الخزان
مزودة بـ
خالط يعمل بمحرك من نوع " "ABBبقوة 2.2
كلواط
وأنابيب وتجهيزات والموصالت والروابط.

لاير سعودي
160,000

1.00

لاير سعودي
160,000

2008

10

30

0.46

1

لاير سعودي
73,600

لاير سعودي
74,000

غرفة نفخ الهواء

لاير سعودي
150,000

1.00

لاير سعودي
150,000

2008

10

25

0.46

1

لاير سعودي
69,000

لاير سعودي
60,000

ضاغط من نوع " 'Longtech" 'LT-250Aبوزن 0.4
كيلوجرام،
يعمل بمحرك كهربائي من نوع "Teco" 150 HP
وأنابيب وتجهيزات والموصالت والروابط.
 )11مبنى التطهير

التطهير
اسطوانات غاز الكلور  1560كلوجرام
مزودة بـ
أنابيب ،صمامات ,منفث ,لوحة التحكم ,مؤشر ضوء
مفاتيح التبديل ،وأجهزة الكشف وجميع الملحقات
المرتبطة بها
غرفة التطهير
جهاز تطهير غاز الكلور من نوع " " Siemens
'V2000' 6000
مزودة بـ
أنابيب وموصالت وروابط (لكل أنبوب)
 )12خزان مياه الصرف
 16م  Ø X 3،1االرتفاع م 900 ،م³
خزان الخرسانة المسلحة االسطوانية
مثبت في خرسانة مسلحة سمكها 10.0م
ومزودة بساللم وصمامات وأنابيب والتجهيزات
 )13خزان الزيادة
m Ø x 8,0 m L 2,0
خزان فوالذي افقي

لاير سعودي
150,000

1.00

لاير سعودي
150,000

2008

10

25

0.46

1

لاير سعودي
69,000

لاير سعودي
69,000

لاير سعودي
15,000

1.00

لاير سعودي
15,000

2008

10

25

0.46

1

لاير سعودي
6,900

لاير سعودي
7,000

لاير سعودي
3,200,000

1.00

لاير سعودي
3,200,000

2008

10

50

0.63

1

لاير سعودي
2,016,000

لاير سعودي
2,016,000

لاير سعودي
20,000

1.00

لاير سعودي
20,000

2008

10

50

0.63

1

لاير سعودي
12,600

لاير سعودي
13,000

41

منهج اآلالت والمعدات  :404التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات  -الصناعات المتخصصة

مزود بصمامات وأنابيب والتجهيزات
 )14خزان معالجة مياه الصرف
 m x 15.0 m x 5.0 m 15.0خزان الخرسانة
المسلحة
مزودة بـ
مضختان تعمل بمحرك وتضخ للمشغل
مضختان تعمل بمحرك وتضخ الى خزان معالجة
الحمأة
سلم فوالذي مزود بقفص فوالذي وأنابيب وصمامات
وتجهيزات وموصالت وروابط.
 )15خزان معالجة البقايا الطينية
 m x 15.0 m x 5.0 m 15.0خزان الخرسانة
المسلحة
مزودة بـ
مضختان تعمل بمحرك
سلم فوالذي مزود بقفص فوالذي
وأنابيب وتجهيزات والموصالت والروابط.
 )16مكثف البقايا الطينية
m Ø X 6,0 m H , 900 m³ 14
خزان الخرسانة المسلحة االسطوانية
مثبت في خرسانة مسلحة سمكها 10.0م
ومزود بسالسل وصمامات وأنابيب والتجهيزات
 )17بحيرة البقايا الطينية
بحيرة البقايا الطينية رقم  4-1بعمق  6,975مترمربع
 )18المختبرات
محلل ( ماء خام)
مجموعة محلالت رقمية مثبته على
لوحة بحجم 2000ملم*1850ملم مصنوعة من
:االلمنيوم وتتكون من
تعكر المياه
جهاز قياس العكر ' Liquisys Mمن شركة إندرس
هاوزر
"
ماء قلوي
جهاز قياس درجة الحموضة ' Liquisys Mمن
شركة إندرس هاوزر

لاير سعودي
260,000

1.00

لاير سعودي
260,000

2008

10

50

0.63

1

لاير سعودي
163,800

لاير سعودي
164,000

لاير سعودي
95,000

1.00

لاير سعودي
95,000

2008

10

30

0.46

1

لاير سعودي
43,700

لاير سعودي
44,000

لاير سعودي
470,000

1.00

لاير سعودي
470,000

2008

10

30

0.46

2

لاير سعودي
432,400

لاير سعودي
432,000

لاير سعودي
70,000

1.00

لاير سعودي
70,000

2008

10

30

0.46

4

لاير سعودي
128,800

لاير سعودي
129,000

لاير سعودي
50,000

1.00

لاير سعودي
50,000

2008

10

25

0.40

1

لاير سعودي
20,000

لاير سعودي
20,000

مصدر المياه الخام
"Integra" wedgewood analytical
أخرى

لاير سعودي
5,000

1.00

لاير سعودي
5,000

2008

10

25

0.40

1

لاير سعودي
2,000

لاير سعودي
2,000

" 'HACH" 'DR 2800
مقياس الطيف الضوئي
لاير سعودي
30,783,125

االجمالي

 - DOMتاريخ الصنع
 – ELالعمر االقتصادي
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التقييم التطبيقي على مصافي النفط
 1.0نظرة عامة على اقتصادات تكرير النفط
تكرير النفط عملية فريدة من نوعها وجوهرية في سلسة إمدادات النفط من البئر إلى المضخة .وتضيف العمليات األخرى
قيمةً للنفط من خالل نقله وتخزينه (مثل استخراج النفط الخام إلى السطح ،ونقله من حقول النفط إلى مرافق التخزين ثم إلى
المصافي ،ونقل المنتجات المكررة من المصافي إلى المحطات ومواقع االستخدام النهائي ،إلخ) .ويضيف التكرير قيمة
بتحويل النفط الخام إلى مجموعة من المنتجات المكررة مثل وقود النقل .والهدف االقتصادي الرئيسي في التكرير هو تعظيم
القيمة المضافة في تحويل النفط الخام إلى منتجات نهائية.
في العديد من الشركات ،تحقق األرباح والخسائر بسبب االختالف بين تكلفة المدخالت وسعر المخرجات .وبهدف الحصول
على ميزة تنافسية يجب على الشركة أن تجعل المنتجات ذات قيمة أعلى باستخدام مدخالت تكلفة أقل من المنافسين .وفي
أعمال تكرير النفط فإن تكلفة المدخالت (النفط الخام) وسعر المخرجات (منتجات مكررة) كلتاهما متقلبتان للغاية ،وتتأثران
بتغيرات العرض والطلب على المستويات العالمية واإلقليمية والمحلية .ويجب أن تكون مصافي النفط في المنطقة المناسبة
بهدف تغيير األنظمة البيئية ،وتغيير أنماط الطلب وزيادة التنافسية العالمية بين المصافي لتصبح مربحة.
يعتمد االقتصاد العام أو استمرارية عمل المصافي على تفاعل ثالث عناصر رئيسية وهي :اختيار النفط الخام المستخدم،
ومدى تعقيد معدات التكرير ،ونوعية المنتجات وجودتها .ويتأثر اقتصاد المصافي بمعدالت استخدام المصافي واالعتبارات
البيئية.
يتطلب استخدام النفط الخام المكلف (والذي يكون أخف وزنا وأكثر حالوة) عمليات تحسين خفيفة ولكن تنخفض امدادات
النفط الخام الخفيف والحلو ويزداد التفاضل بين النفط الخام الثقيل والنفط الخام الحامض .وإن استخدام النفط الخام األثقل
واألرخص يعني استثمار أكثر في عمليات التحسين .كما يجب موازنة التكاليف وفترات االسترداد لوحدات معالجة
المصفاة مقابل تكاليف النفط الخام المتوقعة والفرق المتوقع بين أسعار النفط الخام الخفيفة والثقيلة

 2.0اتجاهات تطوير تكرير النفط
يعتبر النفط الخام أحد أهم السلع األساسية في العالم بعد تكريره لمنتجات نفطية .ويعد تكرير النفط الخام خطوة تحول رئيسية
في مرحلة التكرير في صناعة النفط والغاز ألنها تضيف قيمة تجارية بتحويله لعدد من المنتجات القابلة للتسويق.
هنالك  655مصفاة حول العالم في  116دولة قادرة على إنتاج  80.600.000برميل يوميا ً .ويبلغ اإلنتاج السنوي ما
يقارب  75مليون برميل في اليوم ،بمتوسط استغالل للقدرة يساوي  .%85وتخطت في السنوات األخيرة بعض الدول هذا
المعدل مثل الواليات المتحدة.
وألسباب تتعلق باالقتصاد والمرونة ،فإن أغلب عمليات تكرير النفط تكون بالقرب من أسواق المنتجات النفطية المكررة
حيث توجد طاقة تكرير هائلة في الواليات المتحدة ،وأوروبا الغربية ،والدول الرئيسة في آسيا ومنطقة المحيط الهادي.
وينقل النفط الخام لهذه المصافي لمسافات طويلة عبر خطوط األنابيب أو في ناقالت النفط الخام من حقول اإلنتاج الرئيسية،
غالبًا في دول ال شرق األوسط وروسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا .وتقع العديد من المصافي األخرى في دول منتجة حيث
يكرر النفط الخام المحلي لمنتجات نفطية تطرح في السوق المحلي أو اإلقليمي ،أو تنقل أحيانا ً لألسواق البعيدة .وتوزع
المنتجات بمجرد تكريرها لألسواق التجارية والتجزئة بالعبّارات وسفن الشحن النظيفة ،وخطوط األنابيب ،والقطارات،
والشاحنات.

 3.0أقسام قطاع النفط والغاز

ينقسم قطاع النفط والغاز عادة ً إلى ثالثة مراحل رئيسية:
• التنقيب
• النقل
• التكرير
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 3.1مرحلة التنقيب:
تعرف هذه المرحلة بمرحلة التنقيب عن النفط وإنتاجه ،وتشمل جميع األنشطة المتعلقة بالبحث عن النفط الخام أو الغاز
الطبيعي واستخالصه وإنتاجه من الحقول الجوفية أو المائية .وتحفر في هذه المرحلة اآلبار االستكشافية واآلبار النفطية
الستخراج النفط الخام ،والغاز الطبيعي ،والسوائل األخرى إلى سطح األرض.
•
•
•
•

وتشمل األنشطة األساسية في هذه المرحلة ما يلي:
استخدام المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية الستكشاف المواقع المحتملة.
البحث عن حقول النفط الخام الجوفية أو المائية والغاز الطبيعي.
الحصول على تراخيص للحفر وأذونات من أصحاب األرض.
حفر اآلبار االستكشافية.

وهناك أنواع عديدة لمنصات النفط (أجهزة الحفر) أثناء التنقيب:
أ.
)1
)2
)3
)4

أبراج الحفر البحرية المتنقلة:
عبّارة حفر مائية ( 10-3متر تحت الماء).
أبراج الحفر المرفوعة ( 120-10متر تحت الماء).
أبراج الحفر الشبه غاطسة أو انغماريه ( 1,500 ‐60متر تحت الماء).
سفن الحفر ( 3600 -300متر تحت األرض).

ب.
)1
)2
)3
)4

أبراج الحفر البحرية ذات المنصة الثابتة:
أجهزة حفر أرضية.
أجهزة حفر مثبتة على شاحنة.
رافعة هيدروليكية.
وحدات أو حاويات.

 3.2مرحلة النقل:
تشمل مرحلة النقل تجهيز وتخزين ونقل وتسويق النفط والغاز الطبيعي وسوائله .وتشمل النقل (خطوط األنابيب ،السكك
الحديدية ،العبّارات ،وناقالت النفط أو الشاحنات) والتخزين ،وتسويق المنتجات البترولية الخام أو المكررة بالجملة.
ويمكن استخدام خطوط األنابيب وغيرها من الوسائل لنقل النفط الخام من مواقع اإلنتاج إلى المصافي وتوصيل المنتجات
المكررة والمتنوعة إلى الموزعين .وتجمع شبكة خطوط األنابيب الغاز من مصانع تنقية الغاز الطبيعي وتوصلها للعمالء
مثل المنشآت المحلية.
وتشمل األنشطة األساسية في هذه المرحلة ما يلي:
• النقل (خطوط األنابيب ،السكك الحديدية ،العبّارات ،وناقالت النفط أو الشاحنات).
• تسويق منتجات الجملة.

 3.3مرحلة التكرير:

تشمل هذه المرحلة تكرير النفط الخام والغازات الطبيعية المستخرجة في المرحلة األولى إضافةً لبيع وتوزيع المنتجات.
وتتضمن مرافق مثل المصانع البتروكيماوية ،مصافي النفط ،وشركات توزيع الغاز الطبيعي ،منافذ بيع التجزئة (مثل:
محطات الغاز) وغيرها .وتشتق الكثير من المنتجات من تكرير النفط الخام ويشمل ذلك الديزل ،الغاز النفطي المسيل،
االسفلت  ،فحم الكوك النفطي ،البنزين ،األسمدة ،مانع التجمد ،بالستيكيات ،مطاطيات ،مبيدات الحشرات ،مطاط صناعي،
وقود الطائرات النفاثة وغيرها.
وتشمل األنشطة األساسية في هذه المرحلة ما يلي:
• التكرير
• النقل لمرافق التجزئة
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•

تسويق المنتج النهائي

 4.0مقدمة في تقييم مصافي النفط
يعد تكرير النفط عملية مصنعية حيث يعالج النفط الخام ويكرر إلى منتجات أكثر فائدة .تملك كل مصفاة التكوين المادي،
عالوة على تميز خصائص واقتصاد التشغيل.
تحدد مواصفات المصفاة وخصائص أداؤها بموقع المصفاة ،عتاقتها ،وتوافر المال لالستثمار الرأسمالي ،توافر النفط الخام،
الطلب على المنتج (من األسواق المحلية والخارجية) متطلبات جودة المنتج ،المعايير واألنظمة البيئية ،متطلبات وخصائص
السوق لتكرير المنتجات.
 4.1أنواع النفط الخام
يوجد في العالم أكثر من  150نوع من النفط الخام ،وغالبًا يكون النفط المصفى إما نفط خام حلو وخفيف أو نفط خام كثيف.
يحتوي النفط الخام الكثيف واألكثر حموضة على كمية أكبر من الكبريت ونسبة أعلى من الهيدروكربونات الثقيلة المؤلفة
من سالسل كربون طويلة .وتعتبر الخامات النفطية الثقيلة متوفرة بكثرة ورخيصة ،لكنها أغلى في التكرير بسبب الحاجة
الستثمارات كبرى وارتفاع تكاليف التجهيز (مدخالت الطاقة العالية والتجهيزات اإلضافية لتلبية المتطلبات البيئية).
عادة يكون الخام الخفيف والحلو أكثر قيمة تكرير أعلى من الخامات ذات الكثافة الثقيلة (األكثر حموضة) ألن الخامات
تحول لمنتجات خفيفة قيّمة وخامات نفطية حلوة
النفطية الخفيفة تحتوي على محاصيل طبيعية من المكونات عالية التي ّ
محتوية على نسبة كبريت أقل .بالتالي فأن الخامات النفطية الخفيفة تتطلب طاقة معالجة واستثمارات رأسمالية منخفضة
أكثر من الخامات النفطية الثقيلة الحامضة لتلبية الطلب على المنتج ومعايير الجودة.
 4.2منتجات مصافي النفط
تحول مصافي البترول الزيوت الخام وغيرها من المدخالت األخرى إلى عدة منتجات مكررة وتشمل:
• الغازات البترولية المسالة ()LPG
• الميثان
• البنزين
• وقود الطائرات
• الكيروسين (لإلضاءة والتدفئة)
• وقود الديزل
• المواد البتروكيماوية الوسيطة
• زيوت التشحيم والشمع
• زيت التدفئة المنزلية
• زيت الوقود (لتوليد الطاقة والوقود البحري والتدفئة الصناعية والمحلية)
• األسفلت (الستخدامات الرصف والتسقيف)
4.3عملية تكرير النفط
تحدث التحوالت الفيزيائية والكيميائية التي يمر بها النفط الخام في المصفاة خالل عدة عمليات ملحوظة ،وتنفذ ك ٍل منها في
منشأة منفصلة أو وحدة معالجة .وتضم المصافي الحديثة الكبيرة ما يصل إلى  50عملية متميزة ،تعمل في تفاعل وثيق.
ويبين الجدول  1.0أدناه المراحل المختلفة في عمليه تكرير النفط.
المرحلة
تقطير النفط الخام
التحويل
("التكسير")

الجدول  1.0فئات عمليات التكرير
الوظيفة
فصل شحنة النفط الخام إلى جزئيات
في نطاق الغليان لمزيد من المعالجة.
تكسير جزئيات النفط الخام إلى
مصادر تكرير أخف لمزيد من
المعالجة أو المزج.
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األمثلة:
• التقطير الجوي
• تقطير الفراغ
• تقنية التكسير الحفزي
()FCC
• التكسير الهيدروجيني
• التكرير
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المرحلة
تحسين الوقود

المعالجة

الفصل
المزج
االستخدامات

األمثلة:
الوظيفة
إعادة هيكلة الجزيئات لتحسين
• التكسير التحفيزي
وقيمة
خصائصها (مثال :األوكتين)
• األلكلة
البنزين وعناصر الديزل.
• األزمرة
• البلمرة
• األثيرة
• إزالة شوائب الذرة المغايرة (مثل • :إزالة الكبريت بالهيدروجين
ووسيط كيميائي
الكبريت) من تيارات التكرير
ّ
ومزج المواد
• مهذِّب الكبريت بالهيدروجين
ووسيط كيميائي
• إزالة المركبات األروماتية من
أنهار التكرير
• البنزين وتقطير الكبريت
بالهيدروجين ووسيط كيميائي
• تشبع البنزين
يعني الفصل الفيزيائي أو الكيميائي
• التجزئة (متعددة)
فصل مكونات تيارات التكرير للرقابة • استخراج األروماتية
على الجودة أو لمزيد من المعالجة
خلط المواد إلنتاج المنتجات النهائية
• مزج البنزين
المتوافقة مع خصائص المنتج
• مزج الديزل أو النفاث
والمعايير البيئية
استخالص
،
الطاقة
الوقود المكرر،
• توليد الطاقة
الكبريت ،حركات النفط ،المنتجات
• استخالص الكبريت
الخام وتخزينها ،التحكم باالنبعاثات،
إلخ

 4.2.1تقطير النفط الخام
إن تقطير النفط الخام هو العملية األولية في المصافي ،بغض النظر عن سعتها أو التكوين العام .وله وظيفة فريدة من نوعها
تؤثر على جميع عمليات التكرير في مرحلة التنقيب .يفصل تقطر الخامات النفطية النفط الخام (عادة مزيج من الزيوت
الخام) إلى مصادر تكرير وسيطة (تعرف بـ"األجزاء الخام) تتميز بنطاقات الغليان (قياس التقلب أو الميل للتبخر)
كل جزء يترك وحدة تقطير النفط الخام هو:
• محدد بنطاق درجة غليان فريدة من نوعها،

•

المركبات الهيدروكربونية المتميزة ،وكلها تحتوي على درجات الغليان داخل نطاق
يتكون من مئات أو آالف ّ

القطع.
وتشمل هذه األجزاء (بهدف رفع نطاق الغليان) الغازات الخفيفة ،النفثا ،زيوت الغاز ،النفط المتبقي (كما يظهر في الشكل
رقم ( .))1ويخضع ك ٍل منها لعملية تكرير مختلفة لمزيد من المعالجة.
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صورة :1رسم بياني لتدفق العمليات لمصفاة حديثة (نموذجية) تنتج مجموعة كاملة من أنواع الوقود عالية الجودة وغيرها
من المنتجات.
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يعد النفثا من مواد نطاق غليان البنزين ،غالبا ما تصعّد لوحدات التحسين (لتحسين األوكتين ،مراقبة الكبريت ،إلخ) ثم إلى
خلط البنزين .عادة ً تخضع المقطرات بما في ذلك الكيروسين للمعالجة ثم تمزج مع وقود الطائرات ،الديزل ،وزيت المدفأة
المنزلية .وتمر زيوت الغاز بوحدات التحويل حيث تفكك لمصادر أخف (بنزين ،تقطير) .أخيرا ،يوجّه النفط المتبقي
(الرواسب) لوحدات التحويل األخرى أو يمزج مع الوقود الصناعي أو األسفلت .تملك الرواسب قيمة اقتصادية ضئيلة،
وواقعيا فإن قيمتها أقل من النفط الخام المستخرج منها .تقوم معظم المصافي الحديثة بتحويل أو تحسين القيمة المنخفض
الثقيلة إلى منتجات قيّمة وخفيفة (البنزين ،الوقود النفاث ،وقود الديزل ،إلخ).
 4.3.2عمليات التحويل (التكسير)
تقوم عمليات التحويل بتفاعالت كيميائية تكسر من خاللها الجزيئات الهيدروكربونية الكبيرة ،وعالية الغليان (ذات القيمة
المنخفضة) إلى جزيئات مناسبة أصغر وأخف ،بعد المعالجة لمزجها مع البنزين ،الوقود النفاث ،وقود الديزل ،مواد التغذية
البتروكيماوية ،وغيرها من المنتجات الخفيفة ذات القيمة المرتفعة) .تشكل وحدات التحويل عمليات التكرير الحديثة
واألساسية الضرورية بسبب:
• إمكانية تحقيق المصفاة لعوائد عالية من وقود النقل وغيره من المنتجات الخفيفة والقيّمة.
• توفير المرونة التشغيلية للحفاظ على إنتاج المنتجات الخفيفة في مواجهة التقلبات العادية في جودة النفط الخام ،و
• السماح باالستخدام االقتصادي للنفط الخام الكثيف والحامض.

تعد عمليات التحويل ذات أهمية أساسية تقنية التكسير الحفزي ( ،)FCCالتكسير الهيدروجيني ،والتفحيم.
أ.

تقنية التكسير الحفزي ()FCC

تعد عملية التكسير الحفزي أحد أهم عمليات التقطير في مرحلة التنقيب من حيث القدرة اإلنتاجية على نطاق الصناعة
ً
محفزا لتحويل
وأثرها العام على اقتصاد التكرير والعمليات .تنفذ العملية في درجة حرارة عالية وضغط منخفض وتستخدم
الغازات الثقيلة (وغيرها من المصادر الثقيلة) بالتقطير الخام إلى غازات خفيفة ومواد تغذية بتروكيماوية ومواد مزج البنزين
و (النفثا) ومواد وقود مزج الديزل (الزيت الخفيف المعاد تكريره).
وتنتج تقنية التكسير الحفزي كميات كبيرة من الغازات الخفيفة ،بما فيها األولفين .ويعد األولفين الخفيف من المواد الكيميائية
ذات التفاعل العالي وهو ذا أهمية سواء كمواد تغذية بتروكيماوية أو كمواد تغذية للمصفاة لعمليات التحسين (التي تنتج
األوكتين العالي ،الكبريت المنخفض ،مواد مزج البنزين) .وباختيار المحفز المناسب يمكن تقنية التكسير الحفزي لزيادة
إنتاجية مواد مزج البنزين (النفثا) ،تقطير مواد المزج (الزيت الخفيف المعاد تكريره) أو مواد التغذية البتروكيماوية.
ب .التكسير الهيدروجيني
التكسير الهيدروجيني هو مثل تقنية التكسير الحفزي يحول المواد المقطرة وغاز الزيوت من تقطير النفط الخام (وغيرها
من مصادر التكرير الثقيلة األخرى) إلى البنزين ومواد مقطرة أولية .يعد التكسير الهيدروجيني عملية تحفيزية تحدث في
المولد خارجيا لتكسير مواد التقطير وزيت الغاز الثقيل المغذي
درجة حرارة متوسطة وضغط عالي .وهو يطبق الهيدروجين ّ
للغازات الخفيفة ،ومواد التغذية البتروكيماوية ،والبنزين ومواد مزج وقود الديزل.
يوفر التكسير الهيدروجيني محاصيل المنتجات الخفيفة ومرونة تشغيل عالية .تعتمد محاصيل المنتج من التكسير
الهيدروجيني على كيفية تصميم الوحدة وعملها .يمكن للتكسير الهيدروجيني أن يحول كل تغذياته إلى مواد مزج البنزين.
بدال من ذلك ،يمكن أن ينتج التكسير الهيدروجيني الوقود النفاث ووقود الديزل ،ممزوجا بكميات قليلة من مواد البنزين.
للتكسير الهيدروجيني ميزة هامة تفوق تقنية التكسير الحفزي ،ال يؤدي الهيدروجين الداخل للتكسير الهيدروجيني إلى
تفاعالت تكسير لكن أيضا هناك غيرها من التفاعالت التي تزيل الذرات المغايرة – باألخص الكبريت -من المصادر
المتكسرة هيدروجينيا .وتنتج تفاعالت هذه المعالجة الهيدروجينية مصادر متكسرة هيدروجينيا بمحتوى كبريت منخفض
وغيرها من الخصائص المحسنة.
بالتالي ،فإن المصادر الهيدروجينية هي مواد مزج مفيدة إلنتاج وقود الكبريت المنخفض جدا ) .(ULSFوال تعتبر هذه
المصادر الهيدروجينية خالية من الكبريت لكنها أيضا منخفضة في محتوى األروماتية .واألروماتية هي مركبات
هيدروكربونية تأخذ جزيئاتها شكل الحلقة .وتملك هذه المركبات محركا ضعيف األداء (مثل :انخفاض عدد السيتين) وضعف
في خصائص االنبعاثات لديزل الوقود وذلك في مرحلة غليان التقطير .إن تكسر التفاعالت الكيميائية في التكسير
الهيدروجيني يفتح الحلقات األروماتية .وينتج المعالج تقطيرا ممتازا لمزج المواد بأداء متميز وخصائص انبعاثات .بالتالي،
غالبا ما تستقبل وحدات التكسير الهيدروجيني أو تقنية التكسير الحفزي أو وحدات التفحيم محتوى األروماتية العالي والكبريت
العالي كمغذيات تقطر المصادر من هذه الوحدات.
يكون التكسير الهيدروجيني أكثر فعالية من التفحيم أو تقنية التكسير الحفزي عند تحويل الزيوت الغازية الثقيلة وتصنيع
المنتجات منخفضة الكبريت .لكن يعتبر التكسير الهيدروجيني مكلف جدا في البناء والتشغيل بسبب استهالكه العالي جدا
للهيدروجين.
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ج .التفحيم
هو عملية تحويل حرارية وغير محفزة تقوم بتكسير النفط المتبقي ،والرواسب الثقيلة من التقطير الخام إلى نطاق المواد
الوسيطة األخف لمتابعة المعالجة .يعد التفحيم مهم في صناعة التكرير (لكن ليس األهم) فهو وسيلة لتحويل النفط المتبقي -
"أسفل برميل الخام"-إلى منتجات خفيف وذات قيمة.
المنتجات المتكسرة من التفحيم تحتوي على الغازات الخفيفة (تشمل األولفين الخفيف) ،النفثا ذا الجودة الضعيفة (النفثا
المتفحم) الذي يجب أن يخضع لعملية معالجة الحقة .وكميات كبيرة من زيت الغاز المتفحم وفحم البترول.
يستخدم زيت الغاز المتفحم أساسا كتغذية إضافية لعملية تكسير المقطرات بالوسيط الكيميائي .على الرغم من احتوائه على
كميات عالية من الكبريت وغيرها من الملوثات .مما يجعله أقل قيمة لعملية تكسير المقطرات بالوسيط الكيميائي من الزيوت
الغازية النقية.
وباالعتماد على النفط الخام ،يمكن بيع فحم البترول الذي ينتج في ألتكويك لكثير من االستخدامات ،مثل وقود المصفاة،
محطات توليد الطاقة الخارجية ،الطمر.
4.3.3عمليات التحسين
تعمل علميات التحسين على التفاعالت الكيميائية التي تجمع بين أو تعيد هيكلة الجزيئات في تدفقات إلنتاج تدفقات أعلى
بالقيمة ،األوكتان العالي في المقام األول ،مادة مزج البنزين منخفضة الكبريت .تستخدم جميع عمليات التحسين المحفزات،
وتشمل الجزيئات الهيدروكربونية الصغيرة ،وتطبق على انتاج البنزين.
وأهم عمليات التحسين هي التهذيب بالوسيط الكيميائي ،األلكلة ،األزمرة ،البلمرة ،واألثيرة.
أ .التهذيب بالوسيط الكيميائي
هي أكثر عمليات التحسين استخداماً .تعالج وحدات التهذيب تيارات النفثا المختلفة (بشكل أساسي ،على سبيل المثال :نفثا
التشغيل المباشر من التقطير الخام)
تقوم المهذبات بالعديد من التفاعالت التحفيزية على تيارات النفتا التي تزيد بشكل كبير من أوكتان هذه التيارات (في
بعض الحاالت بما يصل إلى  50رق ًما أوكتانًا) .يطلق على ناتج التهذيب إعادة التهيئة وهو عبارة عن مخزون من مزيج
البنزين عالي األوكتان.
والتهذيب هو عملية التكرير األساسية التي يخضع فيها منتج األوكتان للمراقبة عن طريق التالعب في ظروف التشغيل.
تسمح التعديالت الطفيفة في ظروف التشغيل للعاملين بالعمل في "الظروف" المختلفة ،إلنتاج مهذبات األوكتان في أي مكان
في نطاق من  85إلى  100رون.
وللمهذبات وظيفة أخرى ومهمة في التكرير .تملك المركبات األروماتية نسبة من الهيدروكربون يأتي من التهذيب الذي
أنتجته أعلى من المركبات الهيدروكربونية .بالتالي ،تنتج المهذبات الهيدروجين كمنتج مشترك .ينتج المهذب إمدادات
الهيدروجين بما يقارب  %45من استهالك الهيدروجين في المصافي.
التركيز العالي للمركبات األروماتية في المهذبات هو المصدر الرئيسي ألوكتان التهذيب .وتعتبر هذه المركبات األروماتية
ذات قيمة كمواد تغذية بتروكيماوية .بالتالي ،تقع الكثير من المصافي بالقرب من المراكز البتروكيماوية التي تملك عمليات
الستخراج بعضا من هذه األرومات لبيعيها كمواد تغذية بتروكيماوية.
وتعتبر األرومات مركبات سامة باألخص مادة البنزين ،مما أدى لضغوطات خارجية لتوليد األوكتان التدريجي من المصادر
ذات محتوى األرومات المنخفض.
ب .األلكلة
تكون األلكلة من األولفينات الخفيفة مع اإليزوبوتان إلنتاج األوكتان الخفيف (تقريبا  94-90رون) مواد مزج البنزين
(ألكيلي) .تأتي األولفينات الخفيفة ومعظم اإليزوبوتان من مصفاة وحدة تكسير المقطرات بالوسيط الكيميائي .وبالتالي،
تتواجد وحدات األلكلة في المصافي التي تحوي على تقنية التكسير الحفزي .بسبب طبيعة عملية األلكلة ،ال يحتوي األلكيلي
على المواد األروماتية وال الكبريت مما يجعله مادة مزج بنزين ممتازة .وتستخدم جميع وحدات األلكلة سائل حمضي محفز
قوي  -أما حمض الهيدروفلوروريك ( )HFأو حمض الكبريتيك ( ،)H2SO4بحسب العملية.
كال العمليتان تتطلبان الدقة في العمل بسبب المخاطر البيئية والصحية المحتملة التي تشكلها األحماض .وتتركز وحدة
الهيدروفلوروريك على احتمال إطالق غاز الهيدروفلوروريك السام .بالنسبة لتركز وحدات حمض الكبريتيك فهي أكثر في
االستالم ،التخزين ،ونقل كميات كبيرة من الحمض المركز القوي.
ج .األزمرة
تعيد األزمرة ترتيب األوكتان المنخفض وجزيئات البارافين الطبيعي في النفثا النقية إلنتاج المماثل ،واألوكتان العالي،
والبارافانات المأزمرة .بالتالي ،زيادة كبيرة في األوكتان من تيار النفثا الناتجة (ايزومير) وجعلها قيّمة لمادة مزج البنزين.
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كفائدة إضافية في العملية ،ال تنتج األزمرة منتجا يحتوي أساسا على الكبريت وال البنزين .لذا فقد أضافت بعض
المصافي مؤخرا سعة األزمرة كوسيلة الستيفاء معايير البنزين الجديدة الصارمة على إنتاجها للبنزين.
د .البلمرة
تجمع البلمرة بين جزئين أو ثالثة من جزيئات األولفين الخفيف لتنتج ينزين عالي األوكتين واألولفين ،عنصر مادة
مزج البنزين األولفيني (البنزين المبلور).
تعد البلمرة عملية غير مكلفة تقريبا ،لكنها ال تستخدم كثيرا ألن مادة مزج البنزين المبلور غير مرغوبة الرتفاع
األولفين فيها ،وذلك ألن األولفينات غير ثابتة في البنزين.
ه .األثيرة
تجمع األثيرة بين األولفينات التي تنتجها تقنية التكسير الحفزي للمصانع مع مادة الكحول المشتراة (المينيثول ،اإلينول)
إلنتاج اإلثير (فئة من المركبات العضوية المحتوية على األكسجين).
تعد األثيرات من مواد مزج البنزين الممتازة ،بأوكتان عالي جدا وغيرها من خصائص المزج المرغوبة.
وأكثر عملية أثيرة شائعة هي التي تجمع الميثانول مع اإليزوبوتان إلنتاج مركب ميثيل ثالثي بوتيل اإليثر.
 4.3.4عمليات المعالجة (الهيدروجينية)
تقوم عمليات المعالجة بالتفاعالت الكيميائية التي تزيل الذرات المتغايرة (مثل :الكبريت ،النتروجين ،المعادن الثقيلة) أو
بعض المركبات المحددة من أجزاء النفط الخام ومصادر التكرير وغيرها من األغراض.
ومن أهم هذه األغراض:
• استيفاء مواصفات المنتج المكرر (مثل :الكبريت في البنزين ووقود الديزل،
• حماية المحفزات في الكثير من عمليات التكرير من العطل(التسمم) الناتجة عن االتصال المطول مع الذرات
المتغايرة .وحتى اآلن فإن أكثر تقنية معالجة مستخدمة هي الهدرجة المحفزة أو المعالجة الهيدروجينية.
وتزيل الذرات المتغايرة عن طريق التفاعل مع تيارات التكرير التي تحتوي على الذرة المتغايرة مع وجود عامل محفز.
ويجمع الهيدروجين مع الذرة المتغايرة لتشكيل الجزيئات غير الهيدروكربونية التي يتم فصلها بسهولة من تيارات التكرير.
للمعالجة الهيدروجينية أشكال ودرجات عديدة من القساوة .سمي بالعديد من األسماء في مصانع التكرير والمنشورات.
وغالبا ما يشار إلى المعالجة الهيدروجينية التي تركز على ازالة الكبريت بعملية استخراج الكبريت بالهدرجة؛ وتركز
المعالجة الهيدروجينية على ازالة النيتروجين الهيدروجين التكثيف؛ وغيرها.
تجرى عملية المعالجة الهيدروجينية على درجات عالية (مثل :درجة حرارة عالية ،ضغط ،وتركيز الهيدروجين) غالبا ما
تنطوي على بعض التكسير العرضي أيضا .وتسمى المعالجة الهيدروجينية العميقة من هذا النوع بالتكرير الهيدروجيني.
تستخدم عملية المعالجة الهيدروجينية بشدة منخفضة لتعديل بعض خصائص منتجات التكرير المختصة (مثل :الخصائص
المنوعة لزيت التشحيم) الستيفاء المواصفات.
تملك معظم المصافي التي تنتج المنتجات الخفيفة وحدات معالجة هيدروجينية .وتعمل على كسور النفط الخام المختلفة،
ومصادر التكرير المتوسطة ،ومواد المزج ،تتراوح بين النفثا الخفيفة والرواسب الثقيلة وتلبي كثيرا من األغراض.
 4.3.5عمليات الفصل
عمليا فإن جميع مصادر التكرير هي عبارة عن خليط من المركبات الهيدروكربونية .تستخدم عمليات الفصل االختالفات
في الخصائص الفيزيائية والكيميائية لهذه المركبات لتفصل تيار تكرير واحد إلى مصدرين جديدين أو أكثر.
التقطير أو التجزئة هي أكثر عمليات الفصل شيوعا تستخدم االختالفات في درجات نطاق الغليان إلحداث االنفصال األخف
نسبيا (غليان أقل) وخليط أثقل نسبيًا (غليان أعلى) .يستخدم التقطير تقنية مثبت جدارتها وبال شك أنه أكثر عمليات التكرير
استخداما ،وتنتشر وحدات التقطير (المجزئات) في كل مكان بالمصفاة.
تلزم وحدات التقطير مدخالت كبيرة من الطاقة الحرارية لغليان المكونات األكثر تقلبا في الخليط المفصول .بالتالي ،فإن
وحدات تقطير المصفاة بما فيها التقطير الخام تشكل جميعها جزء كبير من اجمالي الطاقة المستخدمة في المصفاة.
االستخالص هو عملية فصل أخرى تستخدم اختالفات الذوبان النسبي للمركبات المختلفة في المذيبات السائلة إلزالة مركبات
محددة لخليط الهيدروكربونات .وأكثر تطبيقات تكرير االستخالص شيوعا هي استخالص األروماتية ،والتي تزيل انتقائيا
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بعض المركبات مصدر األروماتية من المهذبات الالتي تنتج في التهذيب المحفز .األروماتية المستخلصة (البنزين ،التولوين،
الزيلين) هي باألساس مواد تغذية بتروكيماوية.
 4.4.6مزج المنتج
مزج المنتج هي العملية األخيرة لكل مصفاة بغض النظر عن حجمها أو التكوين العام ،تمزج مصادر المصفاة بسبب
خصائصها المتنوعة إلنتاج منتجات نهائية مكررة تستوفي المعايير الحكومية والصناعية بأقل تكلفة .وتتعلق المعايير المختلفة
بالخصائص الفيزيائية (مثل الكثافة والتقلب ومدى الغليان) والخواص الكيميائية (مثل محتوى الكبريت ،مواد أروماتية ،وما
إلى ذلك) ،وخصائص األداء (مثل رقم األوكتان ،ونطاق الدخان).
يتطلب إنتاج المنتج النهائي مزج العديد من المكونات ألن:
مكون المزج بكمية كافية لتلبية الطلب ألي من منتجات المزج األولية مثل البنزين ،الوقود النفاث ،ووقود
ال تنتج المصافي ّ
الديزل.
تملك الكثير من مكونات المزج الخصائص التي تستوفي بعض وليس جميع المعايير ذات الصلة بالمنتج المكرر إلى ما
يجب أن تمزج له.
مكون المزج بكمية كافية لتلبية الطلب ألي من منتجات المزج األولية مثل البنزين ،الوقود
المصافي
• ال تنتج
ّ
النفاث ،ووقود الديزل.
• تملك الكثير من مكونات المزج الخصائص التي تستوفي بضعا وليس جميع المعايير ذات الصلة بالمنتج المكرر
إلى ما يجب أن تمزج له.
• يفرض تخفيض التكلفة على المنتجات المكررة أن تمتزج لتستوفي المواصفات بدال من تجاوزها إلى أعلى حد
ممكن وعادة ً يخلط البنزين بما يقارب  10-6من مواد المزج .بينما يخلط وقود البنزين بما يقارب  6-4من مواد
المزج.
يعد مزيج البنزين أحد أكثر عمليات المزج المؤتمتة تعقيدا .حيث تقيس األنظمة المؤتمتة في المصافي الحديثة وتخلط مواد
المزج واإلضافات.
تراقب أجهزة التحليل المتصلة باألنترنت (تستكمل بتحاليل مخبرية لعينات المزج) خصائص المزج بشكل مستمر .تنشئ
النماذج الرياضية والتحكم بالكمبيوتر مكونات المزيج التي تنتج كميات المنتج المطلوبة بما يتوافق مع خصائص المزج
بأدنى تكلفة إنتاجية .ينطوي مزج المنتجات األخرى على أقل أتمتة وتحليل رياضي.
 4,3.7المرافق وعمليات الدعم
تشمل المصافي على الكثير من وحدات العمليات اإلضافية متنوعة التعقيد والغرض .تنتج بعضها منتجات متخصصة
(الشمع ،المشحمات ،األسفلت ،وغيرها) والسيطرة على انبعاثات الهواء والماء األخرى ،وال زال غيرها يقدم الدعم لعمليات
الخط الرئيسي المذكورة أعاله.
تشمل المرافق الداعمة األساسية ما يلي:
• إنتاج الهيدروجين واستخالصه
• استخالص الكبريت (عمليات إزالة الكبريت)
• معالجة الغاز الخفيف وفصله
• حركة الزيت وتخزينه
• توليد الطاقة والبخار
تتطلب عمليات التكسير والمعالجة بالهيدروجين مدخالت كبيرة من الهيدروجين .وكما ذكر سابقا ،يلبى احتياج هيدروجين
المصفاة بمنتج الهيدروجين الذي أنتج في المهذب .ويلبى باقي احتياج الهيدروجين
تنتج هذه الوحدات الهيدروجين من الغاز الطبيعي ألن الهيدروجين مرتفع التكلفة بغض النظر عن مصدره ،فإن معظم
المصافي فيها مرافق استخالص وإعادة تدوير الهيدروجين المنفق في عمليتي التكسير بالهيدروجين والمعالجة بالهيدروجين
وفيض التيارات.
تستخدم عملية المصفاة الوقود والبخار لمصادر عمليتي التسخين والغليان ولتوفير الطاقة الالزمة للتفاعالت الكيميائية،
وتستخدم الكهرباء لتشغيل المضخات والضواغط .تقتني بعض المصافي الوقود (الغاز الطبيعي) ،الكهرباء ،والبخار ،بينما
يقوم البعض اآلخر بتوليد مرافقهم في الموقع .
يشمل التوليد في الموقع على المراجل البخارية التقليدية ومرافق توليد الطاقة ،أو التوليد المشترك .والتوليد المشترك هو
اإلنتاج المتكامل للكهرباء والبخار ،بكفاءة حرارية عالية جدا ،وإما أن يكون ذلك باستخدام الغاز الطبيعي المشترى أو الغاز
الخفيف المنتج بالمصفاة كوقود.
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الجدول رقم ( )2وحدات العمليات المشتركة والمرافق في مصافي النفط
الوظيفة
الوحدة
يزيل الملح من النفط الخام قبل تحويله لوحدة التقطير الجوي.
وحدة التحلية
يقطر النفط الخام لكسور
وحدة التقطير الجوي
وحدة التقطير التفريغي متابعة تقطير الرواسب المتبقية بعد التقطير الجوي.
إزالة كبريت النفثا قبل إرساله لوحدة التهذيب بالوسيط
وحدة المعالجة
الكيميائي .ينبغي معالجة النفثا هيدروجينيا قبل إرسالها لوحدة
الهيدروجينية للنفثا
التهذيب بالوسيط الكيميائي.
وحدة التهذيب بالوسيط تحتوي على الوسيط الكيميائي لتحويل جزيئات نطاق غليان
النفثا إلى مهذبات أوكتان أعلى .تملك المهذبات محتوى عالي
الكيميائي
من األروماتية ،األولفين ،الهيدروكربونات الحلقية .بعدها
يستخدم الهيدروجين سواء بالمعالجة الهيدروجينية أو التكسير
الهيدروجيني.
تقطير إزالة الكبريت (على سبيل المثال :الديزل) بعد التقطير
وحدة تقطير المعالجة
الجوي.
الهيدروجينية
تحسين الكسور األثقل لمنتجات أخف وأكثر قيمة.
تقنية التكسير الحفزي
()FCC
تحسين الكسور األثقل لمنتجات أخف وأكثر قيمة.
وحدة التكسير
الهيدروجيني
معالجة األسفلت لبنزين ووقود الديزل وتترك الكوك كمنتج
وحدة التفحيم
متبقي.
تنتج عنصر األوكتان العالي لمزيج البنزين.
وحدة األلكلة
تحويل األولفينات إلى عناصر مزج البنزين عالية األوكتان.
وحدة التثاني
على سبيل المثال :يمكن للبوتينات أن تثانى إلى أيزو أوكتان
التي يمكن أن تتهدرج الحقا لتشكيل األيزو أوكتان.
تحويل الجزيئات الخطية ألوكتان عالي بجزيئات متفرعة
وحدة األزمرة
للمزج إلى بنزين أو تغذية لوحدات األلكلة.
إنتاج الهيدروجين للمعالجة الهيدروجينية والتكسير
وحدة تهذيب التيار
الهيدروجيني.
خزانات للبروبان والوقود الغازي المشابه في الضغط الكافي
وحدات تخزين الغاز
للمحافظة عليهم بالشكل السائل وعادة ً ما تكون دائرية أو على
المسيل
شكل رصاصة.
خزانات للنفط الخام وخزانات متوسطة والمنتجات النهائية،
خزانات التخزين
عادة ما تكون إسطوانية مع نوعا من البخار لإلغالق وبجدار
رملي ليحتوي االنسكابات.
تدوير مياه التبريد.
أنظمة التبريد بالماء
توليد البخار.
مصانع المنجل
جعل هذه المياه مناسبة إلعادة االستخدام أو التخلص منها.
أنظمة جمع مياه
الصرف ومعالجتها
أنظمة المرافق األخرى (خارج الموقع):
• توزيع الطاقة الكهربائية
• مرافق زيت الوقود وغاز الوقود
• إمداد المياه ،معالجتها ،والتخلص منها
• أنظمة تهوية المصنع
• أنظمة الوقاية من الحرائق
• أنظمة اإلنارة والتصريف واحتواء النفايات
• أنظمة االتصال في المصنع
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•
•
•
•
•
•
•
•

الطرق والمسارات
سكك الحديد
الرصيف
الحاجز
المباني
المركبات
مرافق مزج المنتجات وإضافاتها
مرافق تحميل المنتجات

 5.0طريقة التقييم

يعتبر النفط الخام ملكية خاصة وال يتداول كثيرا في السوق ،لذا ستفرض بعد القيود على عمليات التقييم .تحدد طريقة التقييم
بالخصائص الفعلية ،المواصفات ،السعة ،الغرض من التقييم وأنواع المعلومات المتاحة .وسيناقش طريقتين من طرق للتقييم
وهما طريقتي األرباح والتكلفة.
 5.1أسلوب التكلفة
يتطلب هذا األسلوب مستوى معين من المعرفة عن اقتصاد وتقنية المصنع .ينبغي تحديد التكلفة الحالية لآلالت والمعدات
بطريقة استرجاع التكلفة الحديثة .وتعرف بأنها " التكلفة الحالية لملكية مشابهة للملكية الجديدة وبأقرب استخدام مكافئ
للملكية محل التقييم" ويستخدم أسلوبان لطريقة التكلفة.
أ.

طريقة استرجاع التكلفة الحديثة
لاير سعودي
N

العنصر
االسترجاع الحديث إضافةً للتركيب ،التشغيل ،الشحن ،الضريبة
وغيرها
 xتوفير مخصصات التضخم للسنة القادمة وعدد من السنوات
قيمة التأمين

x

تقريبًا

X
....
0000لاير
سعودي

ب .تكلفة اإلحالل واإلهالك
هي التكلفة الحالية إلحالل األصل بأصل مكافئ وحديث ،بخصم العمر ،التدهور المادي والتقادم التقني والوظيفي،
والتقادم االقتصادي ،مع األخذ باالعتبار إجمالي العمر المتوقع لألصل وتوقع القيمة المتبقية (إن وجدت)
ونموذج تكلفة اإلحالل واإلهالك هي كالتالي:
لاير سعودي

العنصر
السعر الحالي الحديث
باإلضافة رسوم الشحن
التأمين
الرسوم والضريبة
النقل
التركيب
التشغيل

00
أ
ب
ج
د
هـ
و
X
000
(د)
0000

تكلفة اإلحالل الحديثة
مطروحا منه اإلهالك:
القيمة الرأسمالية

53

منهج اآلالت والمعدات  :404التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات  -الصناعات المتخصصة

وهناك خطوتان للتوصل إلى القيمة ،هما:
• التحقق من تكلفة اإلحالل الجديدة
• حساب التدهور المادي ،والتقادم الوظيفي واالقتصادي.
ويمكن التحقق من بإحدى الطرق الثالثة التالية:
• عن طريق االستفسار من المورد أو الشركة المصنعة
• عن طريق تطبيق مؤشر التكلفة على التكلفة التاريخية/األصلية
• قاعدة بيانات خدمات تقييم مارشال
وقد تتشابه المصافي في نظر الشخص العادي ،وبالواقع فإن كل مصفاة فريدة من نوعها وتعد مرفق صناعي معقد ،يمكن
معالجة الزيوت الخام وتكرير مزيج المنتجات بمرونة.
وتزن كل مصفاة باستمرار عدد من العوامل بما فيها عمل وحدات التحويل المتنوعة .على الرغم من وجود قيود على
إمكانية مرونة المصفاة .ويحدد تكوين وتعقيد كل منشأة أنواع النفط الخام الذي يمكن معالجته والمنتجات المصنعة.
كما أن البنية التحتية للموقع والنقل يحدان من درجة إمكانية وصول مصفاة التكرير ألنواع متنوعة من النفط الخام وغيرها
من اإلمدادات .تؤثر هذه العوامل على الطاقة وتكاليف العمال ،إضافة للقيود التنظيمية وتكاليف الصيانة.
 5.2طريقة األرباح
الطريقة الثانية هي طريقة األرباح وهي التقنية المفضلة لتقييم دخل العقارات مثل مصافي النفط .وتعتمد هذه الطريقة على
مبدأ اعتماد القيمة السوقية على قدرتها لتوليد األرباح .يعني ذلك أن أرباح المصنع تشمل قيمة األرض ،والمباني وغيرها
من العناصر المتعلقة به .وعند اتباع هذا الطريقة ينبغي أخذ عمر المصنع والمواد الخام للمدة المتبقية باالعتبار .تعتمد
طريقة األرباح على مفهوم اعتماد القيمة السوقية للمصنع واآلالت على الفوائد التي يمكن اشتقاقها من نشاط المصنع
التجاري .ونظرية هذا األسلوب هي أن المستأجر يرغب بدفع حصة من أرباح عمله التجاري كإيجار لمالك المصنع
واآلالت .
تتكون طريقة األرباح من عدد من الخطوات لتقدير الفوائد المستقبلية المتوقعة ،وترجمتها إلى قيمة إجمالية مقطوعة عند
نقطة زمنية محددة .وعند توقع الفوائد المستقبلية ،يجب الحصول على الحسابات التجارية آلخر ثالث سنوات على األقل
بهدف تحليل االتجاه الموضوع.
ينبغي الحصول على بيانات النفقات بنفس الطريقة التي تتحقق بها اإليرادات للتأكد من أن كال النمطين انعكاسا عادال للتجارة
التي يمكن للجهة المشغلة الكفء أن تحققها في السوق العادلة.
في حال عدم اتباع الحسابات اتجاها مقبوال ،ينفذ التحليل النقدي الذي يحدد األماكن التي تمارس فيها ضوابط غير كافية ثم
يعدل الحساب ليقدم انعكاسا عادال لإلمكانيات التجارية التي يمكن تحقيقها بكفاءة المختصة المشغل.
نموذج طريقة األرباح كالتالي:
العنصر
العائد اإلجمالي في السنة (المتوسط)
مبيعات المنتجات
إيجار المباني
إيجار المعدات
غيرها*1
إجمالي األرباح في السنة
ناقص:
تكاليف التشغيل في السنة
اإلدارة والتنظيم
مبيعات التسويق واإلعالنات
الصيانة
رسوم تنظيمية
تكلفة اإلستخدامات
غيرها*2

لاير سعودي

لاير سعودي

X
X
X
X
00

X
X
X
X
X
X
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00
00

صافي األرباح في السنة
ناقص:
الرصيد المجزأ
الفائدة على تشغيل رأس المال@ %i
سهم المستأجر @ %i

X
X
X

إجمالي اإليجار في السنة
ناقص:
المصروفات في السنة
التأمين
اإليجارات المستقلة والتقييم

X
X
X

صافي اإليجار
ضريبة الشركات لشراء السنة @  %iلعدد  n*3من
السنوات
القيمة الرأسمالية

00
00

00
00
x

السنة الحالية
....

مالحظة:
* - 1عائدات أخرى (إن وجدت).
* - 2ال تشمل تكلفة العمليات لم تم إدراجه.
* - 3تستند  nعلى عدد السنوات المؤجرة المتبقية أو إلى األبد.
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 6.0مشاكل وتحديات
تحدث بعض التحديات أثناء التدريب كالتالي:
• صعوبات في تحديد المعلومات الالزمة وموقع مصدرها.
• صعوبات في الحصول على البيانات ذات الصلة.
• دقة المعلومات  -معلومات مختلفة من السجالت وفي الموقع.
• طبيعة تعقيد المهمة -أنواع وتصنيفات مختلفة لمصانع مصاف النفط.

 7.0الخالصة
ال يعد تقييم مصافي النفط أمرا ً اعتياديا .فهو يتطلب فهم عميق للتشغيل اليومي للنظام والنظام المشترك ،والعمر االفتراضي
للنظام واالنفاق النقدي لتطوير وتشغيل النظام .على الرغم من انطباق معايير التقييم الثالثة :الدخل ،السوق ،التكلفة ،على
شركات تصنيع النفط والغاز ،يملك كل جزء ضمن سلسلة القيمة عملياته وخصائصه الفريدة ،مما يجعل بعض أساليب
ومنهجيات التقييم مالءمة أكثر من غيرها .وبسبب طبيعة تعقيد مصنع النفط والغاز ونظام العمليات المشترك في تحديد
القيمة فإن أفضل الطرق المستخدمة هي طريقة اإلحالل واإلهالك باالعتماد على تعليمات العميل .
لمزيد من التفاصيل حول تقييم مصنع النفط والغاز يرجى الرجوع للمرفق أ.
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العنصر

الرقم

التكلفة الحديثة

العامل
المعدل

تاريخ الصنع:

القيمة

العمر
الحقيقي

عمر النشاط
االقتصادي

القسم

المعدلة
(ج)
(أ)
الصناعات المتخصصة
(ب)والمعدات -
تقييم التطبيقي لآلالت
منهج اآلالت والمعدات  :404ال

أ)
)1

200.000,00
لاير سعودي

1.4

2008

 280,000لاير
سعودي

10

30

0.46

128,000
لاير سعودي

129,000
لاير سعودي

إزالة الملح
400.000.000
لاير سعودي

1.4

 5.600.000لاير
سعودي

2008

10

30

0.46

2,576,000
لاير سعودي

2,576,000
لاير سعودي

فرن
"شركة الغاز والتصنيع" فرن
الديزل
خزان فوالذ 2.0 m Ø x 8.0
)m (H

700.000,00
لاير سعودي

1.4

2008

 980,000لاير
سعودي

c/w
مدخنة فوالذ
)1.2 m Ø x 10.0 m (H
لوحة التحكم ،مفاتيح التبديل،
الوصالت
الوصول للساللم ،الدرابزين،
المنصة ،الصمامات ،األنابيب
والتجهيزات

)4

(ط)

منتج خال من الهيدروجين/مبادل
الحرارة

إزالة الملح
وعاء الفوالذ المقاوم للصدأ
)1.0 m Ø x 3.0 m (L
مشيدة بالدعم الهيكلي الصلب
كاملة مع األنابيب ،صمام،
التجهيزات ،والتلفريكات
واتصاالت

)3

(تكلفة اإلحالل
المهلكة)
(ح)

(تقريبا)

وحدة تقطير النفط الخام ()CDU

منتج خا ِّل من الهيدروجين /مبادل
الحرارة 10 ،قضبان
مشيدة بالدعم الهيكلي الصلب
كاملة مع األنابيب ،الصمامات،
التجهيزات ،والوصالت
واالتصاالت

)2

(د)

(هـ)

(و)

(ز)

القيمة

القيمة

وحدة التكسير
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10

30

0.46

450,800
لاير سعودي

451,000
لاير سعودي
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وحدة التكسير
برج خزان الفوالذ المقاوم للصدأ
)1.50 m Ø x 7.0 m (H
c/w
مكثف علوي
وعاء السائل المعاد
الغاز الناتج من وعاء فاصل البخار
السائل
ضاغط الغاز الناتج
برد (مياه التبريد)
م ّ
وعاء عازل
 -2جانب المنتج الخا ِّل من
الهيدروجين
مضخة المنتج السفلية
الوصول للساللم ،الدرابزين،
المنصة ،الصمامات ،األنابيب
والتجهيزات

8.000.000
لاير سعودي

إجمالي تكلفة
اإلحالل الحديثة

1.4

2008

11.200.000
لاير سعودي

10

30

0.46

18.060.000,00
لاير سعودي

مالحظة:
 -1عنصر التكلفة الجديدة هو معلومات مطلوبة من المورد أو المصنّع.
 -2يتألف العامل المعدل من النقل ( ،)%10الضريبة ( ،)%10التأمين ( ،)%5التركيب ( ،)%5التجربة والتشغيل (.)%10
 -3عمر النشاط االقتصادي هو معلومات من اسم المصنع /معدل اإلهالك من إيرادات نيوزيلندا .2008
 -4يستند اإلهالك على جدول روستون.
 -5صيغة معادلة تكلفة اإلحالل المهلكة( :أ) ( Xب) = (ج)
(ج) ( Xد) ( Xهـ) = (و)
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5,152,000
لاير سعودي

 5,152,000لاير
سعودي

8,308,000
لاير سعودي
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التقييم التطبيقي للمطارات
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التقييم التطبيقي للمطارات
 1.0مقدمة
سنناقش في هذا الفصل طريقة تقييم المباني واآلالت والمعدات في المطار .ومن بين العناصر التي سيسلط عليها الضوء
هي المكونات المعنية ونظرة مختصرة لبعض تقييمات اآلالت والمعدات لتشغيل المطار .لذلك ومن وجهة نظر المقيم،
يعتمد تقييم التأمين على العقد التأميني والشروط المتفق عليها بين شركة التأمين وصاحب البوليصة.
نظرة عامة على اقتصاديات المطار

1.1

وفقًا لمنشور جمعية مستشاري الشركات في عام  2014/2013فإن الحكومة السعودية كانت دائ ًما مهتمة بنمو البنية التحتية
للبالد.
ومن المشاريع الهامة في المملكة بناء المطارات المحلية واإلقليمية والدولية .ومن المطارات الدولية مطار الملك عبد العزيز
الدولي ومطار الملك خالد الدولي ومطار الملك فهد الدولي ومطار األمير محمد بن عبد العزيز الدولي ومطار الطائف
الدولي .أما المطارات اإلقليمية ،مطار ابها ومطار اإلحساء ومطار الجوف ومطار حائل ومطار الملك عبد هللا بن عبد
العزيز ومطار نجران ومطار األمير عبد المحسن بن عبد العزيز ومطار األمير نايف بن عبد العزيز ومطار األمير سلطان
بن عبد العزيز .ومن المطارات المحلية مطار الوجه ومطار القيصومة ومطار الدوادمي ومطار عرعر ومطار بيشة ومطار
القريات وغيرها.
وخالل مؤتمر المطارات المنعقد في دبي عام  2010أشار مدير التخطيط المؤسسي الدكتور علي الزهراني إلى أن القيادة
السعودية أسندت إلى الهيئة العامة للطيران المدني السعودي ( )GACAمهمة تحويل جميع المطارات في السعودية لتحقق
ما يلي:
•
•
•

تصبح هيئة مستقلة
تحقيق  %100من الكفاءة المالية خالل عام 2020
رفع القيود عن قطاع الطيران في السعودية

ويمكن شرح مساهمة أعمال المطارات في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية لعام  2020على النحو التالي،
حيث إن مساهمة قطاع الطيران تساوي  30.2مليار لاير سعودي ( )%1.8للناتج المحلي اإلجمالي المكون من:
•
•
•

مساهمة مباشرة بما تساوي  16.7مليار لاير سعودي من خالل مخرجات قطاع الطيران (شركات الطيران
والمطارات والخدمات األرضية)
ومساهمة غير مباشرة بما يساوي  6.4مليار لاير سعودي لسلسلة إمدادات قطاع الطيران ،و
ومساهمة في نفقات العاملين وسلسلة اإلمدادات بما يساوي  7.1مليار لاير سعودي

باإلضافة لذلك ،هناك فوائد السياحة التي تساوي  23.6مليار لاير سعودي التي تزيد من إجمالي المساهمة  53.8مليار
لاير سعودي أو  %3.2من الناتج المحلي اإلجمالي.
وفيما يتعلق بالخصائص االقتصادية ،فإن تكلفة البنية التحتية للمطارات عالية وثابتة .من الصعب تغطية هذه التكاليف في
المطارات التي تكون فيها الحركة التشغيلية ضعيفة .وبناء على الوفورات االقتصادية يمكن توزيع التكلفة على حجم الحركة
بنا ًء على زيادة الحركة التشغيلية مع مرور الوقت .على سبيل المثال لزيادة العائدات للوصول إلى مليون راكب لكل سنة،
ستحتاج لعائد ثابت للمستوى المطلوب بعد مليون راكب كل سنة .وهناك جانب آخر يجب أخذه باالعتبار أال وهو المجال
االقتصادي .ويقصد به أنه كلما زادت الحركة التشغيلية يمكن تتنوع مصادر الدخل في المطار لتصبح أكثر ربحية.
وفيما يخص استدامة القيمة ،فإن الوقت مهم وال ينبغي أن يتعارض بالجوانب التالية:
•

التخطيط طويل األمد
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•
•
•

 30سنة من عمر األصل
التقلب في سوق شركات الطيران
تغير تقنية الطائرات

في بعض األحيان ،قد تكون هناك حاجة للخصائص االقتصادية لالستخدام غير المرن لألصول المطلوبة عندما يتعلق األمر
بين مستوى التوسع التدريجي الممكنة واالستخدام البديل.
وفي الجدول ادناه امثله على األصول غير المرنة في الجدول التالي:
األصل
المدرج
الممرات /ساحة خدمات
الطائرات
صالة الركاب
محطة الشحن
مواقف السيارة

توسيع القدرات التزايدية
محدود
متوسط إلى مرتفع

االستخدام البديل
ال
ال

مرتفع
مرتفع
مرتفع

نعم
نعم
نعم

سيحتاج أي مطار الى اعتبار تكلفة حركة النقل ذات المسافة الطويلة مقارنة بالحركة ذات المسافة القصيرة.
•
•
•
•
•

عدد الجسور المطلوبة للطائرات الكبيرة
زيادة ساحات خدمات الطائرات وممرات ومدرجات للطائرات أوسع
مساحة أكثر للركاب المغادرين
تكلفة نظام األمتعة
الجمارك والجوازات
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باإلضافة إلى ذلك ،فإن جانب اإليرادات من حركة النقل الطويلة تعتبر أعلى من حركة النقل القصيرة ألن:
•
•
•

مدة بقاء الركاب أطول (توقف مؤقت)
أنشطة السوق الحرة والبيع بالتجزئة
إنفاق أعلى من المسافرين

يمكن تصنيف إيرادات المطار للمجموعات التالية:

صورة  :1تصنيف إيرادات المطارات

1.2

توجهات تطوير المطارات

في البداية ،بدأت المطارات بمدرجات صغيرة ومدرجات عشبية ومرافق ترفيهية أساسية بتكلفة إنشائية ضعيفة ويمكن أن
تستوعب الطائرات الصغيرة (مقعدين إلى أربعة مقاعد) .فأصبح من الالزم استخدام أسطح معبدة لتتحمل وزن الطائرات
لذا تم بناء المدرجات والممرات وساحة خدمات الطائرات ( )RTAبتكاليف إنشائية مرتفعة .وبارتفاع الطلب على النقل
الجوي اصبحت الحاجة للمرافق األساسية ضرورية الستيعاب مرافق أكبر .ومع زيادة عدد المسافرين واختالفهم ،من
الضروري توفير مرافق وخدمات أفضل مثل األنظمة المتطورة التي بدورها تعزز تدفق المسافرين وسالمتهم .وبمرور
السنوات تتطلب كل هذه التحسينات تكلفة تشغيلية معقولة لضمان استدامة المطار.
صورة توضيحية

توجهات تطوير المطارات
مدرج عشبي
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صورة توضيحية

توجهات تطوير المطارات
مهبط الطائرة

مسطح معبّد

مدرج مالئم ،ممرات ،مساحة خدمات
الطائرات

2.0

نموذج لدراسة حالة :تقييم مطار اليمامة الدولي

2.1

األهداف:

يهدف هذا المثال الى:
• تحديد الطرق المستخدمة في تقييم مباني المطار واآلالت والمعدات ألغراض التأمين.
• تحديد العوامل التي تؤثر على مباني المطار واآلالت والمعدات ألغراض التأمين

2.2

النطاق:

ستناقش هذه الحالة المواضيع التالية:
• الغرض من التقييم
• أهم عنصران في التقييم وهما مباني المطار واآلالت والمعدات
وكما وضحنا سابقًا؛ سنركز في هذا الفصل على تقييم اآلالت والمعدات .باإلضافة الى ذلك ،يمكن اعتبار المباني إذا كانت
ضمن اآلالت والمعدات.
وستركز هذه الدراسة على ما يلي:
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نوع األًصل
المبنى (بعض
المباني يمكن
اعتبارها كآالت
ومعدات)
اآلالت والمعدات

2.3

جدول  1منهجية تقييم المباني اآلالت والمعدات
المصدر
الموضوع
• المعلومات المقدمة من الشركة،
• عمليات التقييم
ومستشار المشروع في مطار
• أسس التقييم
اليمامة
• طرق التقييم
• تقرير تقييم لمطار اليمامة
• العوامل المؤثرة على القيمة
• قائمة الحصر للمبنى محل تقييم
• التقييم
• تقرير تقييم لمطار اليمامة
• عمليات التقييم
• أسس التقييم
• طرق التقييم
• العوامل المؤثرة على القيمة
• التقييم

الموقع

يقع مطار اليمامة الدولي في المنطقة الجنوبية من المدينة أ .وجغرافيًا ،يقع على بعد  70كيلومتر من جنوب مدينة ب ويبعد
حوالي  45كيلومتر من مدينة ج.
الطريق األساسي للوصول للمطار من والى مدينة أ سيكون قصير عبر طريق الطريق المركزي السريع ( )ELITEالذي
يربط الشمال بالجنوب .أما الطريق الثاني للوصول الى المطار فهو الطريق الشرقي ،والذي يمر عبر الطريق السريع.
ويمكن الوصول للمطار عبر خط السكك الحديدية السريع ،والذي يمكن من خالله الوصول للمطار مباشرة ً من خالل المحطة
الرئيسية ومحطة المدينة في مدينة ب .أو يمكن استخدام المواصالت العامة من والى المطار مثل الباصات السريعة وسيارات
األجرة وتطبيقات التوصيل مثل أوبر وكريم.

2.4

وصف عام

تبلغ مساحة مطار اليمامة  100كيلو متر مربع (أي ما يقارب  10,000هكتار أو  25,000فدان) ويعتبر من أكبر
مطارات العالم.
تبلغ مساحة تطوير المرحلة األولى ما يقارب  %25من أجمالي مساحة األرض أي  2.500هكتار .حيث بدأ عملياته
التجارية في  28يونيو  .1998وتقع أعمال التطوير الحالية في الجزء الشرقي من المطار ،وتركت باقي المناطق في
الجزء الغربي ألعمال التطوير المستقبلية .والزالت مزارع نخيل التمر وأشجار المناجروف موجودة في حدود المطار
واألجزاء غير المطورة والتي تعد بمثابة منطقة عازلة.
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تعليمات رسمية من العميل

تحديد ملكية األصول واألصل الذي سيقيم

تحديد نطاق التقييم

جمع البيانات (مخطط المبنى وإذا كان هناك أي تكاليف قديمة)

معاينة الموقع  -مراجعة مخطط الموقع وأخذ القياسات إذا لزم
األمر وجمع المعلومات حول المناطق المحيطة.

تحليل البيانات وأعمال التقييم

النتيجة ورأي القيمة
2.5

تقييم المبنى

 2.5.1عملية التقييم
فيما يلي إجراءات التقييم المبنى:
صورة :2عملية تقييم مبنى مطار اليمامة
 2.5.2وصف عام لمباني مطار اليمامة
صممت المباني والمرافق في المرحلة األولى لتلبي احتياجات  25مليون مسافر في السنة .وتشمل أهم المرافق في المرحلة
األولى ما يلي:
أ.

وتتكون محطات الركاب الضخمة من ثالثة مبان رئيسية وهي:
• المبنى الرئيسي
• المبنى الفرعي
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• مبنى األقمار الصناعية مع فندق في دور الميزانين
ب .ممران متوازيان بطول  4,000متر مرتبطان بنظام شامل للمدرجات وممرات الطائرات.
ج .برج مراقبة الحركة الجوية بارتفاع  130متر وبرج المراقبة والذي يبلغ ارتفاعه  52متر.
د .مرافق أرضية وجوية شاملة مثل مرافق الشحن وصيانة الطائرات وخدمات التموين ومواقف سيارات مؤقتة ودائمة.
ه .التسهيالت التجارية األخرى سواء تتعلق بالطيران أو ليس لها عالقة به للمشغلين والوكالء وأصحاب االمتياز
والع ّمال.
و .سكك الحديد السريعة ،والتي تنقل الركاب من محطة أ الى محطة ب في المبنى الرئيسي

 2.5.3وصف المبنى
تقع المباني المذكورة في تقرير التقييم ضمن منطقة مطار اليمامة الدولي .وفيما يلي جميع
المباني والمرافق التابعة لمطار اليمامة الدولي:
رقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27

جدول  : 2قائمة المباني والمرافق المتضمنة في التقييم
أسم المبنى أو المرفق
المبنى الرئيسي
المبنى الفرعي
محطة سكة القطار
مبنى األقمار الصناعية والفندق
فندق ABC
مجمع مواقف دائمة
مجمع مواقف مؤقتة
محطة اإلطفاء الرئيسية وبرج التدريب وحجرة الرطوبة والدخان
محطة اطفاء صغيرة
مبنى وحدة السالمة في المطارات
مدرجات  1و2
المدرج
ممرات الطائرات
عصيان مضيئة إرشادية
طريق الخدمة الجوية
محرك طيران ارضي باليستي
سياج ومبنى الحراسة والحدود
دعامات أمنية
غرف خفض الضغط
األنفاق
مستودع مركزي
قاعدة هندسية
مرافق المنطقة المشتركة الجنوبية
محطة الباصات الجنوبية
محطة معالجة مياه الصرف الصحي
محطة التطهير
مهبط طائرات الهيلكوبتر
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2.6

تقييم اآلالت والمعدات

 2.6.1عملية التقييم
يجب اتخاذ االجراءات اآلزمة في هذه العملية للوصول للقيمة التأمينية
تعليمات رسمية من العميل

•
•
•
•
•
•
•
•
•

تحديد حاجات العميل ومتطلباته
الغرض واالستخدام المقصود من التقييم
تاريخ التقييم
موضوع التقييم
أسس التقييم
االفتراضات التي ستستخدم
المستندات الداعمة
مسؤولية المقيم
القيود (إن وجدت)
نطاق التقييم
تحديد ملكية األصول واألصل الذي سيقيم

جمع مخزون األصول
معاينة الموقع والتحقق من اآلالت والمعدات
موقع اآلالت والمعدات
وصف المعدات
أسس وطرق التقييم

•
•
•
•
•
•

دليل القيمة
المصنعين والبائعين
وكالء اآلالت
المعارض التجارية
دليل األسعار
فاتورة العميل
السجالت السابقة
النتيجة ورأي القيمة

صورة  :3عملية تقييم مبنى مطار اليمامة
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 2.6.2وصف كلي لمطار اليمامة
أ.

نظام مناولة األمتعة

بشكل عام يمكن تصنيف سير عملية مناولة األمتعة كالتالي:
• يوجد  216مكتب إلصدار بطاقات الصعود  216منطقة المغادرة مقسمة على ستة مناطق لألمتعة القياسية
• باإلضافة الى ذلك ،يوجد خطان متعاكسان لألمتعة ذات الوزن الزائد مع شاشة وميزان في نهاية منطقة إصدار
بطاقات الصعود.

صورة  :4مناطق مكاتب إصدار بطاقات الصعود -المبنى الرئيسي
بمجرد إصدار بطاقة الصعود ،تمر األمتعة عبر ماسح الرمز الشريطي (الباركود) ،يتحرك هذا الجهاز بدرجة  360حول
سيور النقل بما في ذلك الجهة السفلى .ويمسح هذا الجهاز الرموز الشريطية لـ  %90من األمتعة التي تمر من خاللها .بعد
ذلك ،تمر األمتعة من خالل جهاز الفحص للمرحلة األولى.
عبورا باألقسام التالية:
تأخذ سيور النقل كل حقيبة لمكانها
ً
•
•
•
•
•
•

جهاز الفرز الرئيسي (سواء جهاز الفرز الرئيسي رقم  1أو جهاز الفرز الرئيسي رقم .)2
غرفة الشم والفحص (فحص المرحلة الثالثة).
أنظمة الكشف عن المتفجرات ومحطات العمل.
خط لألمتعة التي ال يوجد عليها بطاقة تعريفية.
الفرز النهائي في مجرى األمتعة (سواء محطة الفرز النهائي رقم  1أو محطة الفرز النهائي رقم ) 2يحّمل نظام
مناولة األمتعة الحقائب في عربات أو حاويات خاصة حتى تنقل مباشرة ً الى الطائرة.
بعد ذلك ،توجه جميع الحقائب الى مبنى األقمار الصناعية من خالل سيور نقل سريعة والتي تمر عبر نفق يبلغ
طوله  1.1كيلومتر وستفرز هذه األمتعة مره اخرى .ويتوفر في مبنى األقمار الصناعية مجموعتان من محطات
الفرز النهائية والمزودة بمجرى األمتعة

ويوجد مخزن لألمتعة في الطابق السفلي ويسع هذا المخزن لـ  1200حقيبة في وقت واحد وتكون في حاالت العبور
(ترانزيت) والتسجيل المبكر.
وتقع مكاتب التسجيل اإلضافية في محطات الباصات ومواقف السيارات .بالنسبة للمسافرين الذين يستخدمون القطار السريع،
فستنقل جميع األمتعة من محطة القطار الى محطة المطار في الدور األرضي.
تنزل حقائب الوصول في سيور النقل في مبنى األقمار الصناعية والمبنى الرئيسي (توجد أجهزة فرز وسيور نقل سريعة
مخصصة للحقائب القادمة من مبنى األقمار الصناعية) ويتم توصيلها لمنطقة استالم األمتعة
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يتم التحكم في حركة نظام مناولة األمتعة ومراقبته وحمايته من خالل غرف التحكم وبالتحديد غرف التحكم المركزية في
المبنى الرئيسي وغرفة التحكم المركزية الثانوية في مبنى األقمار الصناعية .وكال غرف التحكم متطابقة .تعد غرفة التحكم
المركزية الثانوية غرفة احتياطية يمكن استخدامها إذا كانت غرفة التحكم الرئيسية تخضع للصيانة أو ال تعمل.
يقسم سير النقل في قسم مناولة األمتعة كالتالي:
داخل المبنى الرئيسي  14.0 :كيلومتر
 10.0 :كيلو ( 10خطوط من أنظمة السير السريعة
النفق
يبلغ طول كل منها  1كيلومتر تقريبا)
داخل مبنى األقمار  9.0 :كيلومتر
الصناعية
 1.0 :كيلومتر
مواقف السيارات
 34.0 :كيلومتر
اجمالي الطول
تشمل عملية التقييم قيمة نظام حماية األمتعة كجزء من نظام مناولة األمتعة.
انظر لملحق أ لالطالع على نموذج تقييم أنظمة سيور النقل –من نظام مناولة األمتعة
ب .نظام العبور
ويعرف بنظام النقل اآللي وهو نظام مؤتمت ال يحتاج لسائقين .صمم هذا النظام ليخدم  5,800مسافر في الرحلة الواحدة
كل ساعة ،من خالل مركبات من طراز  CX-100ويمكن أن تتراوح من مقطورة واحدة الى ثالث مقطورات .في الوقت
الحالي ،ط ّور النظام ليصبح ثالث مقطورات بدل من مقطورتان ليستوعب أعداد المسافرين المتزايدة .يبلغ طول هذا النظام
تقريبًا  1.3كيلومتر ويستغرق تقريبًا دقيقتين ليوصل المسافرين للمحطة.
يعمل نظام النقل اآللي على خطان مزدوجان بين محطتان وينقل المسافرين من المحطة الرئيسية الى محطة األقمار
الصناعية والعكس.

صورة  :5نظام النقل اآللي
بشكل عام ،تشمل جميع أنظمة النقل اآللي على ما يلي:
• التصميم
• هندسة االمدادات والنظم وربط القطارات التي تعمل بدون سائق.
• إرسال اإلشارات
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

نظام االتصاالت
محطة تزويد الطاقة
أبواب أتوماتيكية
مفاتيح
مرافق المعدات والصيانة
خدمات االختبار والتكليف والنقل والتدريب
نظام األمن
معدات مكافحة الحرائق
ورش الصيانة

ج .معدات نظام إصالح الطائرات المحطمة ()ACRES
تستخدم هذه المعدات إلصالح الطائرة ونقلها لمكان آمن في حال وقوع حادث ال سمح هللا في المدرج ،لتتمكن السلطات من
اعادة فتح المدرج مرة اخرى بأسرع وقت ممكن.

صورة  :6نظام إصالح الطائرات المحطمة ()ACRES
وتتوفر في هذه الوحدة مجموعة كاملة من معدات نظام إصالح الطائرات المحطمة وهي كالتالي:
• نظام المصاعد الهوائية
• لوح التحكم
• لوح التوزيع
• ضاغط هوائي متنقل
• وسادات واقية
• خراطيم توصيل الهواء
• أسالك الربط ومرفاع
• ممرات طائرات مؤقتة
د .سيارات اطفاء (لخدمات اإلنقاذ واطفاء الحرائق في المطار)
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تكون هذه السيارات جاهزة على مدار الساعة لمباشرة حاالت طوارئ الطائرات في حال حدوثها ال سمح هللا في مطار
اليمامة الدولي .ويدرب طاقم فريق االنقاذ على قيادة مجموعة من سيارات الطوارئ مثل سيارات زيقلر (سيارات اطفاء
الحريق في المطار) ،وصهاريج نقل المياه وسيارات الطوارئ وسيارات اإلسعاف ومركبة القيادة ورافعات مزودة بساللم
دوارة.
ّ

صورة  :7سيارات اطفاء
يمكن لهذه المركبات مباشرة حرائق الطائرات وحاالت الطوارئ األخرى بأمان وفقًا لممارسات ومعايير منظمة الطيران
المدني الدولية.
ه .سيارات تنظيف الطرق والمدرجات
توجد  11سيارة تنظيف في المطار .وصممت هذه السيارات ألداء مهام معينة مثل تنظيف السوائل والمعادن وإزالة المطاط
وتنظيف المدرج بسرعة عالية .والمركبات المستخدمة هي؛
•
•
•

شاحنات لتنظيف الطرق
سيارات تنظيف متوسطة الحجم
سيارات تنظيف صغيرة (وتعرف أيضًا بأجهزة التنظيف)

صورة  :8سيارات تنظيف الطرق والمدرجات
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و .مجسم مصغر للطائرة (نموذج لمحاكاة الحرائق)
صممت هذه النماذج لتنفيذ سيناريوهات الطوارئ التي يمكن أن تحدث في الطائرات التجارية مثل جسم طائرة بوينغ 737
وتشمل قمرة القيادة ودورات المياه ورفوف األمتعة العلوية وصفوف المقاعد وأنوار السقف وخزانة الشحن ومقصورة
المحرك ومنطقة العجالت.
جميع التركيبات مصنوعة من مادة الفوالذ .ويبلغ اجمالي طول نماذج محاكاة الطائرة  20متر ويبلغ قطرها  3أمتار
واجمالي وزن الهيكل بالكامل حوالي  150طن.
والغرض األساسي لنموذج محاكاة الحرائق لتدريب رجال اإلطفاء .حيث يوفر هذا المرفق تدريب واقعي لرجال االطفاء
من خالل تنفيذ الحوادث التي تحدث في الطائرات بأكبر دقة ممكنة.

صورة  :9مجسم مصغر للطائرة (نموذج لمحاكاة الحرائق)
تسمح هذه المرافق لرجال االطفاء برفع درجة الحرارة الداخلية حتى  250درجة كما ثبتت أنظمة السالمة إلدارة عملية
التشغيل والتحكم بها.
ز .جسر صعود الركاب
جسر صعود الركاب أو ما يعرف بجسر تحميل الركاب ،يمتد هذا الجسر المتحرك من بوابة المحطة ويسمح للمسافرين
للوصول الى الطائرة دون الخروج من المبنى .ويكون متصل بشكل دائم في طرف المبنى ويمكن تحركه لليمين أو اليسار،
رفعه أو خفضه ،مدّه أو سحبه ليالئم جميع أشكال الطائرات بمختلف أحجامها واشكالها.
تتحكم محطات التشغيل بتحركات الجسر من خالل كابينة التحكم في جسر صعود الركاب .وعادة ً يتم تشغيل الجسر بواسطة
 9وحدات من المحركات والمشغالت وبشكل عام ،توجد في بوابات المطار مجموعة من الخطوط المرسومة على ممرات
الطائرات وذلك للمساعدة في ركن أنواع الطائرات المختلفة بشكل مناسب ليسهل على مشغلي جسر الصعود توصيله بجسم
الطائرة.
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صورة  :10جسر صعود الركاب
يوجد في المطار ما يقارب 75وحدة من جسور صعود الركاب 35 .منها صنعّتها شركة جيتواي والمعروفة بـ Jet
 Way Passenger Bridgeفيما صنعت شركة بوكاكا الجسور الموجودة في مبنى األقمار الصناعية .وهذه الجسور
مجهزة بالمعدات التالية نظام إمداد الهواء ووحدة الطاقة األرضية ونظام المياه المتنقل ونظام التوجيه البصري.
ومن الخدمات المساندة المتصلة بالجسر الدوائر التلفزيونية وأجهزة كشف الحرائق وصفارات االنذار ووحدات التكييف
المنغلقة والمفصولة وخراطيم المياه .يبلغ اجمالي خراطيم المياه  65وحدة 20 .منها في المبنى الفرعي في حين توجد 45
وحدة المتبقية في مبنى األقمار الصناعية .وتوجد  4وحدات من أنظمة الطاقة الكهربائية والتي تمد جسر صعود الركاب
بالطاقة اآلزمة وتم توزيع الوحدات كالتالي؛ وحدتان في المبنى الفرعي ووحدتان في مبنى األقمار الصناعية.
ح .نظام اإلضاءات األرضية للمدرجات أو ممرات الطائرات
نظام إضاءة المدرج هو نظام مكون من إضاءات تحدد الحدود الجانبية والطولية لمنطقة الهبوط .وتستخدم أنواع عديدة من
االضاءات على طول المدرج .كما تستخدم سلسلة من الدارات إلمداد المصابيح بالطاقة الكهربائية.
وبشكل عام ،يتم إضاءة الممرين أي ممر رقم رقم  )14L/32R( 1وممر رقم  )14R/32L( 2من خالل:
•
•
•
•
•
•
•
•

الممرات
عتبة المدرج
نهاية مدرج المطار
منطقة الهبوط
إنارة أرضية بجانب ممرات الطائرة
الخط المركزي للمدرج
الحدود
اضاءات مؤشر مسار النهج الدقيق ()PAPI
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صورة  :11منظر جوي لمطار اليمامة
تتكون مرافق اإلضاءة داخل المدرج من إضاءات الخط مركزي والحافة ومحطة توقف في حين تكون اإلضاءة في مواقف
ممرات الطائرات قوية وعالية.
ط .معدات محطة الكهرباء الفرعية
تتكون محطة الطاقة الكهربائية الفرعية ( )EPSمن شبكة توزيع  33كيلو فولت ومحطة فرعية  11/33كيلو فولت وشبكة
توزيع  11كيلو فولت من محطة فرعية .KV415 .0 / 11ولغرض التقييم ،تم تسجيل خمس وحدات من محطات 11/33
 KVو 42وحدة من محطات ( KV11/33أربعة منها محطات تبديل)
يوفر المحطات الفرعية  11KV / 33هذه مصدران مختلفان ،محطة تبديل رئيسية تبلغ  33KV / 132ومحطة تبريد
منطقة الغاز ( )GDCفي الموقع .تتشابه هذه المحطات في هيكلها وتتكون من العناصر التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

مبنى المحطة الفرعية
مفاتيح كهربائية معزولة بالغاز مع قضيب توصيل مزدوج KV33
محول طاقة طراز KV, 30 MVA11/33
مفاتيح كهربائية مغطاة بطبقة معدنية مع قضيب توصيل مزدوج KV11
محوالت طاقة مغمورة بالزيت Kv0.415/11
لوحة مفاتيح كهربائية رئيسية V415
نظام بطاريات التيار المستمر V110
لوح التحكم عن بعد ولوح المرحالت
معدات التأريض KV11

تقع محطات  KV11/33داخل مطار اليمامة كمباني مستقلة وغرف داخل المباني.
وتشابه محطات KV0.415/11المحطات السابق في البناء وتتكون من العناصر التالية:
•
•
•
•
•

مبنى المحطة الفرعية
مفاتيح كهربائية معدنية KV11
محوالت طاقة مغمورة بالزيت Kv0.415/11
لوحة مفاتيح كهربائية رئيسية V415
نظام بطاريات التيار المستمر V110
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2.7

أسس تقييم اآلالت والمعدات

تستخدم طريقة تكلفة االسترجاع في هذه الحالة ،لتقييم ألغراض التأمين .ووفقًا لدليل اآلالت والمعدات الصادر عن تقييم
ينبغي أن تعكس تكلفة االسترجاع التكلفة المقدرة الضرورية السترجاع أو إعادة بناء األصول المؤمنة لتصبح بحالة شبيه
باألصل الجديد ولكن ليس أفضل وال أشمل منه.
ويعرف ارتفاع القيمة في تاريخ التقييم على أنه قيمة استرجاع األصل (شامل الرسوم والتركيبات ذات العالقة) كما لو كان
ّ
في حالة جديدة أو في الحاالت التالية؛
•
•
•

استخدام تقنيات حالية مرادفة
المواد
الخدمات

وللوصول للقيمة التأمينية ،اجريت مقارنات معقولة لآلالت والمعدات مع اعتبار مايلي؛
•
•
•

2.8
•
•
•

الجودة
االنتاجية
المخرجات مقارنة بالعناصر األخرى المتوفرة في المجال في تاريخ التقييم.
افتراضات اخرى
ويمكن تعريف القيمة التأمينية على أنها التكلفة الالزمة الستبدال أو اصالح أو اعادة بناء الملكية لتصبح في حالة
مشابهه لحالتها السابقة ولكن ليست أفضل أو أشمل من حالتها عندما كانت جديدة
بناء على األسعار المتوفرة حاليًا من مختلف الشركات المصنعّة والموردة للمصانع واآلالت ،وحيث أن المصانع
واآلالت لم تعد متوفرة ،يعتمد أقرب سعر مكافئ لها أو اخر سعر معروف لها أو تكلفة بنائها المقدرة.
أي أسعار فردية شاملة في التقييم لها عالقة منطقية بالمصانع واآلالت .ويمكن أن تتأثر األرقام بالظروف المتقلبة.
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2.9

طرق التقييم

يمكن استخدام الطرق التالية للوصول للقيمة التأمينية لآلالت والمعدات:
 2.9.1أسلوب مقارنة المبيعات
يستخدم هذا األسلوب المعامالت الموجودة في السوق للوصول لقيمة المصانع واآلالت بنا ًء على تعامالت البائعين
والمشترين .يتم تحليل المبيعات وتعديلها لتناسب اآلالت والمعدات محل التقييم .وتجرى التعديالت لـ
أ .الحجم :حجم اآلالت والمعدات
ب .مستوى تعقيد اآلالت والمعدات
ج .الوقت :االختالفات االقتصادية لآلالت والمعدات بين تاريخ التقييم وتاريخ البيع
د .العمر :تحديد إذا كان البيع تم في فترة حديثة مماثلة وبنفس مستوى التقنية.
ه .الموقع
تكون الحسابات حسب المعادالت التالية؛
العنصر
أسعار المبيعات المعدلة زائد التركيب والتشغيل والشحن
والضرائب وغيرها،
التضخمات والتوجهات للسنة/للسنوات القادمة
القيمة التأمينية

السعر باللاير
السعودي
أ
x

إ ًذا

ب
ج
د لاير سعودي

 2.9.2أسلوب التكلفة
يتطلب هذا األسلوب مستوى معين من المعرفة باالقتصاديات والتقنيات المستخدمة في هذا المجال .وعند تطبيق أسلوب
التكلفة يجب تحديد التكلفة الحالية آلالت والمعدات
وتعرف تكلفة االسترجاع الحديثة بأنها "التكلفة الحالية لعنصر جديد مشابهه وله خصائص مقاربة لخصائص الملكية محل
التقييم .وهناك أسلوبان الستخدام طريقة تكلفة االسترجاع الحديثة
أ.

استخدام معدل التضخم
لاير سعودي
ط

العنصر
التكلفة األصلية ()1998
(شامل جميع تكاليف التركيب)
معدل التضخم (من )2006 - 1998
القيمة القيمة السوقية الحالية لآلالت والمعدات
التضخمات والتوجهات للسنة/للسنوات القادمة
القيمة التأمينية

x
x

إ ًذا

ي
ك
خ
ل
م لاير سعودي
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ب .طريقة التكلفة الحديثة
العنصر
االسترجاع زائد التركيب والتشغيل والشحن والضرائب وغيرها.
التضخمات والتوجهات للسنة/للسنوات القادمة
القيمة التأمينية

x

إ ًذا

لاير سعودي
ن
خ
ع
ف لاير سعودي

 2.10عوامل قد تؤثر على تقييم اآلالت والمعدات في مطار اليمامة الدولي
يجب أخذ العوامل التالية باالعتبار عند حساب القيمة التأمينية لآلالت والمعدات:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.
ط.
ي.
ك.
ل.
م.
ن.
س.
ع.
ف.

3.0

التكاليف ما قبل اإلنتاج مثل الرواتب واإليجارات واإلضاءات وغيرها
نفقات اختبار تشغيل اآلالت
التعويضات عن التأخر في تسليم اآلالت (إن وجدت)
األخذ باالعتبار الخبرات اآلزمة إلقامة المصانع وتشغيلها ،وتزويد الشركات االجنبية بالخبرات التقنية لتثبيت اآلالت
والمعدات وتشغيلها.
نفقات تثبيت وتركيب اآلالت -جميع النفقات المتعلقة بتثبيت اآلالت مثل تكاليف نقلها وتكاليف المهندسين والموردين
وتأمين اآلالت.
عمولة ضمان -ويحدث هذا عندما يدفع المشتري عمولة للبنك لضمان دائم لشراء اآلالت من شركات اجنبية.
الرواتب ونفقات سكن العمال المسؤولين عن تركيب اآلالت ونفقات السفر وغيرها -خالل فترة البناء يجب اعتبار
جميع النفقات المساهمة في تثبيت اآلالت والمعدات.
نفقات تدريب العمال -النفقات المتعلقة بتثبيت اآلالت فقط .وتقصى منها اي تكاليف الصيانة والتشغيل.
تكاليف المواد والعمال والشحن للمناولة.
تكاليف النقل
تأسيس الكهرباء واألنابيب
ضرائب المبيعات
الرسوم الهندسية والمعمارية والرسوم المهنية االخرى.
الرسوم االدارية والمحاسبية واالستشارية والقانونية
التأمين المؤقت خالل فترة التثبيت.
التراخيص والتصاريح ورسوم التثبيت.
التكاليف االمنية خالل فترة التثبيت.

المشاكل والتحديات في تقييم مطار اليمامة الدولي
فيما يلي بعض الصعوبات التي قد يواجهها المقيم أثناء عملية التقييم:

•
•
•
•
•
•
•

طبيعة المهمة المعقدة
قلة الممارسات الدولية المقبولة
صعوبة تحديد الفائدة محل تقييم ووظيفتها.
صعوبة تحديد المعلومات اآلزمة وتحديد المصادر.
صعوبة الحصول على بيانات ذات عالقة.
تحديد الفئة الوظيفية للمطار
تقدير العمر االقتصادي للتحسينات
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4.0

خالصة

عملية تقييم المطارات ليس كغيرها من عمليات التقييم .فهي تتطلب فهم عميق لعمليات النظام اليومية ،والنظام المشمول
وعمره االفتراضي والمبالغ المصروفة لتطويره وتشغيله .وفي عمليات تقييم الملكية العادية ،يمكن استخدام طريقة المقارنة
نظرا لصعوبة الوصول للقيمة التأمينية لمطار اليمامة الدولي وأنظمته الشاملة فأن
أو طريقة التكلفة أو طريقة الدخل .ولكن ً
أفضل طريقة يمكن استخدامها هي طريقة استرجاع التكلفة الحديثة .لذا وجود السعر األصلي وتوفر التكلفة األصلية يساعدان
فريق التقييم في وصول لمؤشر سعر التكلفة الحديثة .ولكن تعتمد معدالت التضخم المستخدمة على تجربة المقيم وقدرته
على استخدامها .ويمكن مراجعة هذه الطريقة مع نتائج تكلفة االسترجاع الحديثة آللة ذات طراز مشابهه في السوق .على
الرغم من المشاكل والتحديات التي يواجها المقيم في تقييم هذا المطار ،إال أن القسم يقدر تميزها والخبرة التي المكتسبة
منها.
ارجع لملحق ب للمزيد من المعلومات حول تقييم المطارات
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مثال على تقييم نظام سيورنقل املطارات  -نظام مناولة األمتعة

صورة  :12نظام مناولة األمتعة في املطارات

هو أحد أنواع أنظمة سيور النقل الموجودة في المطارات والتي تنقل األمتعة من منصة إنهاء إجراءات السفر
(منطقة تسجيل األمتعة وتسليمها) ومن ثم تحمليها داخل الطائرات ،ويقوم النظام كذلك بنقل األمتعة المحملة داخل
الطائرات إلى منطقة تنزيلها.
ومن أكثر سيور النقل شيوعا هي السيور ذات االستخدام العام .تشمل هذه السيور المتينة مواد كالمطاط أو األقمشة
مثل :النايلون ،البوليستر ،النيوبرين ،النتريل .تحدد سمات السيور التطبيقات األساسية لسيور النقل .يشيع استخدام
سيور النقل ذات كلوريد متعدد الفينيل ( )PVCفي متاجر البقالة ،ويستخدم النيوبرين أو البوليستر أو المطاط في
مناولة األمتعة في المطارات .وتشمل المكونات األساسية لسيور النقل ،المحرك الكهربائي والتروس والبكرات
والتي تكون مثبتة على هيكل خاص.
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مثال :1
تقييم مجموعة عامة من سيورالنقل ألغراض التأمين.
أساس التقييم ألغراض التأمين هو تكلفة االسترجاع الحديثة ( .)RCNفي حال تقييم اآلالت والمعدات فهي تكلفة
"استبدال اآلالت والمعدات بأخرى جديدة مماثلة لها بحيث تكون بديال حديثا بشرط أن تكون التكلفة شاملة تكلفة
الشحن والتأمين والتركيب.

إهالك سيورالنقل.
تعد مصممة لنقل األمتعة بسرعة عبر صاالت المطار .وبشكل عام ،تنقل سيور النقل األمتعة بسالسة على شكل
دفعات من الصاالت وإلى المحطات ،ويمكن نقل األمتعة بكفاءة وفعالية لتستوفي متطلبات أي مطار.
تشمل مكونات نظام مناولة األمتعة ( )BHSمجموعة من األقسام بداية من قسم تسليم األمتعة ومن ثم قسم لنقلها
وأخيرا قسم لتنزيلها .ويمكن إضافة نموذج موحد الستيعاب مختلف التغييرات ،ويمكن لسيور النقل أن تنقل األمتعة
ً
نزوال.
أفقيًا أو صعودًا أو

سيورالنقل
وصف العنصر
ناقل  990مليمتر ،طوله  20متر ،تشغله شركة " "Sewللمحركات والوصالت (التوصيالت).
أ1-
ناقل  990مليمتر ،طوله  6متر ،تشغله شركة " "Sewللمحركات والوصالت (التوصيالت).
أ2-
ناقل  990مليمتر ،طوله  15متر ،تشغله شركة " "Sewللمحركات والوصالت (التوصيالت).
أ3-
ناقل  990مليمتر ،طوله  40متر ،تشغله شركة " "Sewللمحركات والوصالت (التوصيالت).
أ4-

مثال على حساب تكلفة االسترجاع الحديثة:

ع

أ تكلفة االستبدال

العناصر

.

د

عامل التضخم

اإلجمالي

الحديثة

د
أ ناقل  990مليمتر،

1

أ 215,000ريال سعودي

-طوله  20متر ،تشغله

-

 1شركة ""Sew

1

1.025 X

 220,375ريال سعودي

للمحركات والوصالت
(التوصيالت).
 220,375ريال سعودي
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تكلفة االستبدال

ع العناصر
د

عامل التضخم

اإلجمالي

الحديثة

د
أناقل  990مليمتر،

أ 65,000ريال سعودي

1

-طوله  6متر ،تشغله

-

 2شركة ""Sew

2

1.025 X

 66,625ريال سعودي

للمحركات والوصالت
(التوصيالت).
 66,625ريال سعودي

عالعناصر

?

تكلفة االستبدال

د

عامل التضخم

اإلجمالي

الحديثة

د
3ناقل  990مليمتر،

1

 162,000ريال سعودي
أ

طوله  15متر ،تشغله

-

شركة ""Sew

3

1.025 X

 166,050ريال سعودي

للمحركات والوصالت
(التوصيالت).
 166,050ريال سعودي
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العناصر

تكلفة االستبدال الحديثة

عامل التضخم

اإلجمالي

ناقل  990مليمتر ،طوله

 430,000ريال سعودي

1.025 X

 440,750ريال سعودي

 40متر ،تشغله شركة
" "Sewللمحركات
والوصالت
(التوصيالت).
 440,750ريال سعودي

مالحظة:
المورد.
أ .يمكن الحصول على تكلفة االستبدال الحديثة لكل عنصر من ّ
ب .تشمل تكلفة االستبدال الحديثة لكل عنصر تكلفة النقل والتركيب واالختبار والتشغيل والضرائب.
ج .يبنى مضاعف عامل التضخم ( )x 1.025على المعدل الحالي للتضخم في المملكة العربية السعودية،
والذي يبلغ حوالي %2.5

العدد

العناصر

1

ناقل  990مليمتر ،طوله  20متر،

عدد

رقم

الوحدات

البوابة

1

أ1-

تكلفة االسترجاع الحديثة

 220,375ريال سعودي

تشغله شركة " "Sewللمحركات
والوصالت (التوصيالت).
2

1

ناقل  990مليمتر ،طوله  6متر ،تشغله

أ2-

 66,625ريال سعودي

شركة " "Sewللمحركات والوصالت
(التوصيالت).
3

1

ناقل  990مليمتر ،طوله  15متر،

أ3-

 166,050ريال سعودي

تشغله شركة " "Sewللمحركات
والوصالت (التوصيالت).
4

1

ناقل  990مليمتر ،طوله  40متر،

أ4-

 440,750ريال سعودي

تشغله شركة " "Sewللمحركات
والوصالت (التوصيالت).
إجمالي تكلفة االسترجاع الحديثة
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مثال :2

تقييم مجموعة عامة من سيور النقل لغرض إيجاد القيمة السوقية
أساس التقييم هو القيمة السوقية (خارج الموقع) ،والقيمة السوقية لآلالت والمعدات (خارج الموقع) هي:
➢ القيمة السوقية لآلالت والمعدات ككل لغرض اإلزالة من الموقع.
➢ القيمة السوقية لآلالت والمعدات كل على حدى لغرض اإلزالة من الموقع.
تفترض القيمة خارج الموقع بأنه سيتم بيع األصول من موقعها الحالي ،ويتم استبعاد تكاليف التركيب والتشغيل للمصنع
(حيثما تنطبق) من التقييم .وقد يتم استبعاد خدمات المصنع (كونها ال تمثل عادة قيمة هامة أو كبيرة بناء على فرضية
خارج الموقع ،وذلك يعود لصعوبة نقلها) أو قد يخصم منها بشكل كبير لتعكس تكاليف إعادة التركيب واإلزالة.

سيورالنقل
وصف العنصر:
أ1-

ناقل  990مليمتر ،طوله  20متر ،تشغله شركة " "Sewللمحركات والوصالت (التوصيالت).

أ2-

ناقل  990مليمتر ،طوله  6متر ،تشغله شركة " "Sewللمحركات والوصالت (التوصيالت).

أ3-

ناقل  990مليمتر ،طوله  15متر ،تشغله شركة " "Sewللمحركات والوصالت (التوصيالت).

أ3-

ناقل  990مليمتر ،طوله  40متر ،تشغله شركة " "Sewللمحركات والوصالت (التوصيالت).
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مثال على حساب القيمة السوقية (خارج املوقع) باستخدام طريقة تكلفة اإلحالل املهلكة

العدد

العناصر

1

ناقل  990مليمتر،

عدد

رقم

تكلفة االستبدال

الوحدات

البوابة

الحديثة

1

أ1-

 215,000ريال

مضاعف اإلهالك
ّ
الفعال (اإلهالك @

تكلفة اإلحالل املهلكة
()DRC

)%53
طوله  20متر ،تشغله

0.47 X

 101,050ريال سعودي

سعودي

شركة ""Sew
للمحركات والوصالت
(التوصيالت).
 101,050ريال

اإلجمالي

سعودي

ناقص:
 5,000لاير سعودي

التفكيك

 2,000لاير سعودي

النقل

القيمة السوقية (خارج املوقع)  94,050ريال سعودي
العدد

العناصر

2

ناقل  990مليمتر،

عدد

رقم

تكلفة االستبدال

الوحدات

البوابة

الحديثة

1

أ2-

 65,000ريال

مضاعف اإلهالك
ّ
الفعال (اإلهالك @

تكلفة اإلحالل املهلكة
()DRC

)%53
طوله  6متر ،تشغله

0.47 X

 30,550ريال سعودي

سعودي

شركة ""Sew
للمحركات والوصالت
(التوصيالت).
اإلجمالي
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ناقص:
 1,500ريال سعودي

التفكيك
النقل

 600ريال سعودي

القيمة السوقية (خارج املوقع)

 28,450ريال سعودي

العدد

العناصر

3

ناقل  990مليمتر،

عدد

رقم

تكلفة االستبدال

الوحدات

البوابة

الحديثة

1

أ3-

 162,000ريال سعودي

مضاعف اإلهالك
ّ
الفعال (اإلهالك @

تكلفة اإلحالل املهلكة
()DRC

)%53
0.47 X

 76,140ريال سعودي

طوله  15متر ،تشغله
شركة ""Sew
للمحركات والوصالت
(التوصيالت).
اإلجمالي

ناقص
التفكيك
النقل
القيمة السوقية (خارج املوقع)

 3,750ريال سعودي
 1,500ريال سعودي
 70,890ريال سعودي
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العدد

العناصر

4

ناقل  990مليمتر،

عدد

رقم

تكلفة االستبدال

الوحدا

البوابة

الحديثة

مضاعف اإلهالك
ّ
الفعال (اإلهالك @

ت
1

تكلفة اإلحالل املهلكة
()DRC

)%53
أ4-

 430,000ريال سعودي

0.47 X

 202,100ريال
سعودي

طوله  40متر،
تشغله شركة ""Sew
للمحركات
والوصالت
(التوصيالت).

 202,100ريال
سعودي

ناقص:
التفكيك  10,000ريال سعودي
 4,000ريال سعودي

النقل

القيمة السوقية (خارج املوقع)

 188,100ريال سعودي

مالحظة:
أ.

القيمة السوقية لآلالت والمعدات ككل لغرض اإلزالة من الموقع.

ب .يبلغ العمر االقتصادي لمجموعة عامة من سيور النقل حوالي  15سنة
ج .يتم الحصول على تكلفة االستبدال الحديثة لكل عنصر من المورد.
د .يتم الحصول على تقدير تكلفة التفكيك ( 250.00لاير سعودي لكل متر) من المورد.
ه .يتم الحصول على تقدير تكلفة النقل ( 100.00لاير سعودي لكل متر) من المورد.
و .يتحمل المشتري جميع تكاليف نقل مجموعة عامة من سيور النقل لموقع جديد.
ز .يبنى المضاعف الفعّال لـ  %53( 0.47إهالك) على جدول رشتون (القسط المتناقص).
ح .اإلهالك (التقادم المادي والوظيفي واالقتصادي)
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العدد

العناصر

1

ناقل  990مليمتر ،طوله  20متر،

عدد

رقم

الوحدات

البوابة

1

أ1-

القيمة السوقية (خارج املوقع)

 94,050ريال سعودي

تشغله شركة " "Sewللمحركات
والوصالت (التوصيالت).
2

1

ناقل  990مليمتر ،طوله  6متر ،تشغله

أ2-

 28,450ريال سعودي

شركة " "Sewللمحركات والوصالت
(التوصيالت).
3

1

ناقل  990مليمتر ،طوله  15متر،

أ3-

 70,890ريال سعودي

تشغله شركة " "Sewللمحركات
والوصالت (التوصيالت).
4

1

ناقل  990مليمتر ،طوله  40متر،

أ4-

 188,100ريال سعودي

تشغله شركة " "Sewللمحركات
والوصالت (التوصيالت).
إجمالي القيمة السوقية (خارج املوقع)
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ملحق ب
معلومات اضافية :تقييم مطار
يجب مراعاه خمسة عناصر اساسية عند تقييم اآلالت والمعدات في المطار وهي كالتالي:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

نظام اإلضاءة األرضية في المطارات
نظام مناولة األمتعة
جسر صعود الركاب
خدمات اإلنقاذ واطفاء الحرائق في المطار
محطات فرعية

وفي هذا التمرين سنقيم عناصر جسر صعود الركاب فقط في مبنى األقمار الصناعية.
وفيما يلي صور لجسر صعود الركاب
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جسر صعود الركاب ويعرف ايضا بجسر اإلركاب .وهو جسر مغلق ويمتد من بوابة المبنى بحيث يسمح للمسافرين للصعود
على متن الطائرة بكل سالسة وسهولة دون الخروج من المبنى .ومكونات جسر الصعود الرئيسية هي المحور والجسر
ورأس جسر المقصورة وأعمدة الرفع العمودية .عند الصعود على متن الطائرة ،يمر المسافرون بالمحور وهو أول جزء
من جسر الصعود .وهذا المحور مدعوم بعمود ثابت متصل بمبنى المطار.
وصمم هذا الجسر بطريقة ال تنقل األحمال واالهتزازات داخل المبنى .يسمح المحور للجسر بالتحرك ب  175درجة،
 87.5درجة باتجاه الساعة و 87.5بعكس اتجاه عقارب الساعة من الخط المركزي للممر.

:1
:2
:3
:4

عمود الدعم
المحور
الجسر
مقصورة الطائرة

 :5نظام الرفع
 :6نظام القيادة
 :7ساللم الخدمة

قد يتفرع من جسر الصعود جسران أو أكثر متداخلة .ويتم التحكم بمد الجسر وسحبه وبتعديالت طول أعمدة الرفع العمودية
وبحركة العجالت وبحركة المظلة واتصاله باب الطائرة من خالل نظام يعرف بنظام التحكم بشاشة اللمس مع نظام التحكم
المنطقي القابل للبرمجة ويوجد هذا النظام في مقصورة الجسر.
بشكل عام ،توجد في بوابات المطار مجموعة خطوط مرسومة على ممرات الطائرات ليساعد على ركن أنواع الطائرات
المختلفة بشكل مناسب ليسهل على مشغلي جسر الصعود توصيل الجسر بجسم الطائرة
كما تم تجهيز جسر الصعود بمكونات الدعم التالية مثل نظام التكييف المسبق ،نظام وحدة الطاقة الكهربائية األرضية ،نظام
التوجيه البصري ونظام الدوائر التلفزيونية المغلقة والموجودة في الجانب األيسر من المبنى لحماية جسر صعود الركاب.
ومن الخدمات المساندة المتصلة بالجسر الدوائر التلفزيونية وأجهزة كشف الحرائق وصفارات االنذار ووحدات التكييف
المنغلقة والمفصولة وخراطيم المياه.
يوجد في المطار مايقارب  75وحدة من جسور صعود الركاب .توجد  35وحدة من شركة جيتواي في جهة الرحالت
الدولية ،في حين توجد ال 25وحدة المتبقية من شركة بوكاكا في مبنى األقمار الصناعية (الرحالت الداخلية).
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وفيما يلي جدول مفصل عن  22وحدة من جسور صعود الركاب.
الرقم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

الموقع
( -C1اليمين)
( -C1يسار)
( -C2اليمين)
( -C2يسار)
( -C3يمين)
( -C3يسار)
( -C24يمين)
( -C24يسار)
( -C26يمين)
(-C26يسار)
C31
C33
( -C32يمين)
(-C32يسار)
( -C34يمين)
(-C34يسار)
( -C35يمين)
(-C35يسار)
( -C36يمين)
(-C36يسار)
( -C37يمين)
(-C37يسار)

اطلع على ملحق ج للمزيد من التفاصيل حول تقييم جسر صعود الركاب في مبنى األقمار الصناعية.
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ملحق ج
معادلة تكلفة االحالل الحديثة:
أxب=ج
ج  xد = هـ

تقييم اآلالت والمعدات لغرض التأمين(تكلفة االحالل
الحديثة)
اآللة جسر صعود الركاب (من شركة )BUKAKA
مثال على تقييم المطار

عامل التضخم :هو عامل التضخم لعدد  xمن السنوات
(المعادلة 𝑛 𝑖 1 +
حيث
معدل الفائدة =i
المدة (عدد السنوات) = N

1.1.2019
الموقع :مبنى األقمار الصناعية ،مطار اليمامة الدولي

العناصر

رقم

رقم الوحدة
أ.

" 'RAMPWAY BUKAKA'' 'R2-15/21الرقم التسلسلي:
" 'RAMPWAY BUKAKA '' 'R2-15 / 21الرقم التسلسليSPG--060 :
 234جسر صعود الركاب بنفقان زجاجيان ويمتد طوله حتى  21متر كحد
اقصى و 15متر من

1

السعر (للوحدة)
ب

 2,196,875.00لاير
سعودي

1

" "JETAIRE" "XPC 7500-321-00-40الرقم التسلسلي،60166 :مع
نظام تبريد مسبق تحت جسر صعود الركاب بقدرة تصل الى  75طنًا.
وتبلغ أبعاده  2200مم (العرض) ×  4270مم (الطول) ×  1530مم
(االرتفاع)
ميتسوبيشي  ،HC - 3C90E' 90kVAالرقم التسلسليAX83N1 - - 95 :
 04التردد
محول لتحويل الطاقة الكهربائية من تيار مستمر بقوة  415فولت50 ،
هيرتز الى  115/200فولت 400 ،هيرتتز

رقم البوابة

السعر
ج

 2,196,875.00لاير
سعودي

عامل التضخم
د

1.05

االجمالي
هـ

 2,306,718.75لاير
سعودي

( C1يمين)

1

153,125.00باللاير
السعودي

153,125.00باللاير
السعودي

1.05

160,781.25باللاير
السعودي

" 'FMT" 'APISالرقم التسلسلي :نظام توجيه االرساء البصري
المطور طراز (70303نظام التحكم اآللي) ويبلغ بعده  980ملم
(العرض)*  430ملم (العرض) * ( 1510االرتفاع)

1

161,466.66باللاير
السعودي

161,466.66باللاير
السعودي

1.05

169,539.99باللاير
السعودي

" "ANSULالرقم التسلسلي 100 ،84836 :جالون من خزانات الرغوة،
وتبلغ ابعادها  2000ملم (االرتفاع) *  960ملم (القطر) متصلة بأنظمة
أنابيب المياه

1

 40,000.00لاير
سعودي

 40,000.00لاير
سعودي

1.05

 42,000.00باللاير
السعودي

االجمالي

رقم

العناصر

رقم الوحدة
أ.

التفاصيل

تشمل تكلفة االستبدال
الحديثة لكل عنصر
تكلفة النقل والتركيب
واالختبار والتشغيل
والضرائب.

 2,679,039.99لاير
سعودي
رقم البوابة

السعر (للوحدة)
ب

السعر
ج

عامل التضخم
د

االجمالي
هـ

التفاصيل

"،'RAMPWAY BUKAKA'' 'R3-17/34الرقم التسلسليSPG--060 :
243جسر صعود الركاب بثالث أنفاق زجاجية من شركة Apron
 Drive Telescoping Passagewayوتمتد بحد اقصى حتى  34متر و
 2,596,875.00لاير
سعودي

1

2

" 'JETAIRE" 'XPC 7500-321-00-40الرقم التسلسلي  60167مع
نظام تبريد مسبق تحت جسر صعود الركاب بقدرة تصل الى  75طنًا.
وتبلغ أبعاده  2200مم (العرض) ×  4270مم (الطول) ×  1530مم
(االرتفاع)

( C1يسار)
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 2,596,875.00لاير
سعودي

1.05

 2,726,718.75لاير
سعودي
تشمل تكلفة
االستبدال الحديثة
لكل عنصر تكلفة
النقل والتركيب
واالختبار والتشغيل
والضرائب.
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ميتسوبيشي  ،HC - 3C90E' 90kVAالرقم التسلسليAX83N1 - - 95 :
 04التردد
محول لتحويل الطاقة الكهربائية من تيار مستمر بقوة  415فولت50 ،
هيرتز الى  115/200فولت 400 ،هيرتتز
" "ANSULالرقم التسلسلي 100 ،85537 :جالون من خزانات الرغوة،
وتبلغ ابعادها  2000ملم (االرتفاع) *  960ملم (القطر) متصلة بأنظمة
أنابيب المياه

1

153,125.00باللاير
السعودي

153,125.00بالريا
ل السعودي

1.05

160,781.25باللاير
السعودي

1

 40,000.00لاير
سعودي

 40,000.00لاير
سعودي

1.05

 42,000.00باللاير
السعودي

االجمالي

رقم

العناصر

رقم الوحدة
أ.

 2,929,500.00لاير
سعودي

رقم البوابة

السعر (للوحدة)
ب

السعر
ج

عامل التضخم
د

االجمالي
هـ

التفاصيل

" 'RAMPWAY BUKAKA'' 'R3-15/29الرقم التسلسليSPG--060 :
 244جسر صعود الركاب بثالث أنفاق زجاجية من شركة Apron
 Drive Telescoping Passagewayوتمتد بحد اقصى حتى 29متر و
 2,546,875.00لاير
سعودي

1

3

" 'JETAIRE" 'XPC 7500-321-00-40الرقم التسلسلي ،60163 :مع
نظام تبريد مسبق تحت جسر صعود الركاب بقدرة تصل الى 75
طنًا.وتبلغ أبعاده  2200مم (العرض) ×  4270مم (الطول) × 1530
مم (االرتفاع)

ميتسوبيشي  ،HC - 3C90E' 90kVAالرقم التسلسليAX83P9 - - 95 :
 02التردد
محول لتحويل الطاقة الكهربائية من تيار مستمر بقوة  415فولت50 ،
هيرتز الى  115/200فولت 400 ،هيرتتز

 2,546,875.00لاير
سعودي

1.05

 2,674,218.75لاير
سعودي

( C3يمين)

1

153,125.00باللاير
السعودي

153,125.00باللاير
السعودي

1.05

160,781.25باللاير
السعودي

" 'FMT" 'APISالرقم التسلسلي :نظام توجيه االرساء البصري المطور
طراز (70923نظام التحكم اآللي) وابعاده  980ملم (العرض)* 430
ملم (العرض) * ( 1510االرتفاع)

2

 161,466.66لاير
السعودي

 322,933.32لاير
سعودي

1.05

 339,079.99لاير
سعودي

" "ANSULالرقم التسلسي 100 ،85572 :جالون من خزانات الرغوة،
وتبلغ ابعادها  2000ملم (االرتفاع) *  960ملم (القطر) متصلة بأنظمة
أنابيب المياه

1

 40,000.00لاير
سعودي

 40,000.00لاير
سعودي

1.05

 42,000.00باللاير
السعودي

االجمالي

 3,216,079.00لاير
سعودي
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إجراءات المعاينة لمصانع المعالجة
 1.0المقدمة
إن تقييم اآلالت والمعدات موجود منذ نشأة التقييم .يتطلب هذا المجال تدريب متقدم ومجموعة معقدة من المهارات المختلفة
عن مهارات مقيم العقار .وبسبب الطبيعة الخاصة لهذا المجال المتخصص فمن المهم معرفة الهندسة ،االقتصادات ،التصنيع،
اإلنشاءات ،والمحاسبة .ومن المهم أيضا لمقيم المعدات أن يفهم أساسيات الهندسة الميكانيكية مثل تصميم اآللة ،سير عملياتها،
خطط هندسة اآلالت ،والقدرة على التواصل مع الموردين والمصنعين حول هندسة المنتجات .سيعتمد تدريب الفاحص الفني
الجيّد على قدرة كل مقيّم للمعدات الذين سبق لهم تقييم اآلالت والمعدات.
في المناهج السابقة ،اطلع المشاركون على إجراءات المعاينة العامة ،وكيفية إجراء معاينة مناسبة لآلالت والمعدات لتقييمها.
ومن المهم جدا لجميع مقيمي اآلالت والمعدات الفهم والتخطيط لعملية المعاينة لكي ال ينسوا تسجيل المالحظات.
تشير معايير التقييم الدولية  ، IVS 2020معيار 102االمتثال للمعايير وأعمال البحث واالستقصاء ،فقرة  20.1الى أن
أعمال البحث واالستقصاء التي تجري في إطار مهمة التقييم يجب أن تتسم بالكفاءة والكفاية بحيث تأخذ في الحسبان
غرض التقييم وأساس القيمة.
تعد اإلجراءات المناسبة للمعاينة مهمة لضمان التغطية الشاملة لتقييم اآلالت والمعدات لربط جميع المالحظات بمجال محدد
سبق توثيقه أخذه باالعتبار.

2.0إجراءات المعاينة
بالعودة لمنهج  05 - 402فإن المعلومات المرجعية إجراءات المعاينة تنقسم ألربع خطوات:
المرحلة األولى :ما قبل المعاينة
المرحلة الثانية :المعاينة المبدئية
المرحلة الثالثة :أثناء المعاينة
المرحلة الرابعة :ما بعد المعاينة
 2.1المرحلة األولى :ما قبل المعاينة
قبل إجراء معاينة للموقع على المشاركين التعرف على:
أ.
ب.

ج.
د.

الغرض من التقييم :بيع /شراء ،ضمان أو تمويل
تاريخ التقييم يحدد تاريخ التقييم بناء على:
• تاريخ المعاينة ،أو
تاريخ التقييم المذكور على النحو المنصوص عليه في القانون أو المرسوم (إذا كان التقييم القانوني) ،أو
•
أي تاريخ طلبه العميل
•
تحديد أسس القيمة سواء كانت قيمة سوقية ،قيمة االسترجاع ،قيمة التعويض ،قيمة االستخدام الحالي ،وغيرهم
يجب أن يكون لدى المشاركون أدوات مناسبة قبل المعاينة ،كالتالي:
▪ قلم
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مصباح يدوي
شريط قياس
كاميرا
دفتر مالحظات
منشفة صغيرة
عدة السالمة
 حذاء السالمة خوذة السالمة نظارات الحماية -سدادة االذن

▪
▪
▪
▪
▪
▪

 2.2المرحلة الثانية :المعاينة المبدئية
سيجري المقيّم في هذه المرحلة معاينة عامة لآلالت والمعدات وكذلك المناطق المجاورة .ويتوقع من المقيّم أن يقوم
بالتالي:
أ .ترتيب اجتماع مع العميل .والحصول على مختصر سير عمل اآلالت والمعدات والجوانب األمنية من مدير
المصنع وباإلضافة لجانب األمان بما يتفق مع نظام السالمة أو الدرجة.
ب .الحصول على القوائم المالية وتكاليف اإلنتاج والتكاليف العامة.
ج .جمع المعلومات المتعلقة بالصيانة من جدول الصيانة وكذلك تكلفة اإلصالح للسنوات الثالث األخيرة.
د .الحصول على قائمة جرد مخزون اآلالت والمعدات وسجالت المصنع
ه .ترتيب إجراءات جمع البيانات ،وتحديد مصادر البيانات مثل :سجالت المصنع وسجل أعمال الصيانة ووثيقة
عقد مشتريات اآلالت والمعدات وأدلة التشغيل.
و .أخذ صور لآلالت والمعدات.
ز .تقدير الوقت المطلوب إلتمام المعاينة.
ح .تخطيط عملية المعاينة بطريقة منظمة.
 2.3المرحلة الثالثة :أثناء المعاينة
تشمل اإلجراءات في هذه المرحلة ما يلي:
أ .التدابير األمنية
• ارتداء المالبس المناسبة.
• ارتداء معدات السالمة مثل :النظارات وسدادات األذن والخوذة وأحذية السالمة.
• اتباع إجراءات السالمة.
ويمنع:
•
•
•
•

لمس أو تشغيل اآللة دون أذن.
إزالة اآللة
تشغيل وإطفاء أي لوحة مفاتيح.
دخول الغرف أو األقسام دون إذن.

ب .عملية المعاينة
الغرض من المعاينة هو إعداد قائمة المخزون وجمع البيانات المادية لآلالت والمعدات .والجانب المهم في تقييم اآلالت
والمعدات هو السجل الجيد لكل صنف ومرجعه .عمليات المعاينة هي كالتالي:
.1

•

اإلعداد للمخزون
الغرض من قائمة المخزون هو تسجيل أكبر قدر من البيانات ذات العالقة وتمكين المشارك من تحديد
القيمة .يمكن إجراء قوائم المخزون بالحواسيب الشخصية أو األجهزة اللوحية مع إدخال البيانات والمسح
الضوئي ،واإلمالء أو تدوين المالحظات.
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جمع البيانات أثناء المعاينة
.2
يلزم أثناء المعاينة البيانات والمعلومات التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

رقم أصل العميل والرقم التعريفي (إن وجد)
نوع اآللة
اسم المصنع
الطراز/النوع
الرقم التسلسلي
سنة التصنيع
بلد المنشأ
الحجم والقدرة
حالة اآللة
آلة جديدة أو مستخدمة
التكلفة األصلية ،تاريخ الشراء /التركيب والملحقات المرفقة باآللة
تفاصيل المرفقات والقطع
مواد البناء للمعدات والصنف الخاص
نوع وتفاصيل ناقل الحركة :نقل الحركة بواسطة جنزير أو سالسل/ناقل الحركة بالسير ،ناقل الحركة
بالمسننات ،نقل الحركة من السالسل للمسننات ،خافض نسب الحركة ،إلخ
المحرك الرئيسي ،المحرك اإللكتروني أو محرك االحتراق الداخلي على سبيل المثال القوة الحصانية،
الطور ،الجهد الكهربائي ،القوة باألمبير وعدد الدورات في الدقيقة
الرجوع لألساسات الخاصة ،المنصة ،وخدمة االتصاالت مثل األسالك والسباكة وتركيب األنابيب ،وغيرها
من تكلفة التركيب الزائدة (إن وجد أو ذا عالقة)
التعديالت أو التجديدات من اآلالت القياسية
كبيرا من المعلومات والبيانات
قدرا
ً
نظرا لكونه قد يمتلك ً
كما قد يبحث المقيّم عمن يتولى صيانة المعدات؛ ً
عن اآللة.

ينبغي تسجيل جميع البيانات والمعلومات في دفتر المعاينة.
الصور الفوتوغرافية
.3
التقاط صور لجميع اآلالت (إن سمح)
وصف اآللة
.4
ينبغي ذكر التفاصيل بكفاية لتقديم وصفًا صحي ًحا لآللة .ال يوجد تنسيق محدد ولكن غالبا ما يكون كالتالي مثال :العالمة
التجارية ،نوع اآللة ،الطراز ،الرقم التسلسلي ،القدرة ،سنة التصنيع ،بلد المنشأ ،حالة اآللة.
 2.4المرحلة الرابعة :ما بعد المعاينة
في هذه المرحلة وعند انتهاء عملية المعاينة يجب حينها مراجعة المالحظات المسجلة لضمان عدم نسيان أي عنصر.
ينبغي على المقيم الحصول على معلومات االتصال بمدير المصنع أو المدير المالي في حال الحاجة ألي معلومات
إضافية.
يبدأ المقيّم بعملية جمع بيانات اآلالت والمعدات محل التقييم في المكتب .ويمكن الحصول على المعلومات المطلوبة لهذه
العملية من:
أ .اسم المصنع
ب .مورد اآللة
ج .المعارض التجارية
د .شبكة المعلومات
ه .دليل األسعار
و .فواتير المستهلكين
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ز.
ح.
ط.
ي.
ك.

اإلعالنات
باعة المزاد
قاعدة البيانات لآلالت والمعدات
تقارير التقييم السابقة
تقرير العميل السنوي

مالحظات:
• من المهم االحتفاظ بسجالت التقييم السابقة للرجوع إليها مستقبال .ومن أمثلة البيانات التي تحتاج لحفظها هي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
•
•

وصف األصل
رقم األصل
تاريخ الشراء األصلي
تكلفة الشراء األصلية
تصنيف األصل
موقع األصل و
القيمة المعلنة

من المهم فهم تلك التفاصيل لقوائم المخزون ويجب معاينة جميع المعدات محل التقييم وتوثيقها.
وهناك عوامل أخرى ينبغي لفت االنتباه لها عند جمع المعلومات وهي كالتالي:
الضمانات
خدمات ما بعد البيع
أدلة المستندات
مهندس مقيم
تدريب متخصص /ورشة عمل
إصدار التراخيص
حقوق التوزيع ،إلخ

o
o
o
o
o
o
o

 3.0جمع المعلومات
ينبغي أن تشمل معلومات المعدات على ما يلي:
.1

معلومات المخزون األساسية:
أ .الكمية
➢ عدد األصناف المسجلة في وحدة حفظ المخزون ()SKU
ب .الوصف
➢ الطراز ،الوصف المادي ،تاريخ الشراء ،إلخ
ج .التكلفة
➢ فرديا أو ك ٍل على أساس سعر الشراء
د .وحدة القياس
➢ الوزن ،االرتفاع ،الحمولة بالطن ،الحالة ،الصناديق ،وسعة كل صنف.

.2

عالوة على ذلك ،هناك معلومات إضافية هامة وهي:
رقم وحدة حفظ المخزون أو المهمة
أ.
رموز التصنيف أو الفئة
ب.
المصنع
ج.
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د.
ه.
و.
ز.

.3

.4

فصل وإهالك األصناف يكون على نحو التصنيف التالي:
األقسام
أ.
المستويات
ب.
غرفة بغرفة
ج.
سير العمليات
د.
المخططات
ه.
للمصنّعين (المواد الخام ،استمرارية العمل ،المنتج النهائي)
و.
ينصح بأخذ المعلومات من موظفي الشركة أنفسهم أثناء المعاينة وجمع المعلومات والبيانات ،وهم:
أ.
ب.
ج.
د.

.5

قسم تشغيل اآللة (المدير المالي أو الرئيس)
قسم التسويق والشراء
مشرف المصنع أو مدير اآللة
الشخص المسؤول أو الشخص المعين المسؤول

جمع المعلومات في الموقع ،تقييم اآلالت والمعدات يعد ميكانيكي بطبيعته .لذلك قبل البدء بالمعاينة،
ينصح المقيم بإجراء بعض البحوث حول المعلومات العامة لإلنتاج أو أعمال المصنع لربطها مع
البيانات التي جمعت:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.

.6

النوع
االستخدام /النشاط ،تاريخ المبيعات
الموقع
الحالة (اإلهالك أو التقادم)

المصنّع
المبيعات والتسويق
المسترجعات واإلصالحات
شراء المواد الخام
كمية ونوع المعلومات التي جمعت في الموقع وقيمتها
نسبة سير العمليات المكتملة وغير المكتملة

وبمجرد انتهاء المعاينة يمكن تلخيص المعلومات المأخوذة من الموقع على النحو التالي:
أ.
ب.
ج.
د.

مقارنة المعلومات الوصفية للصنف المادي الفعلي إلى ما يشير إليه.
التأكد من عرض كميات معقولة من المخزون أو وحدة حفظ المخزون.
جودة المخزون أو حالته
طريقة التخزين بما فيها موقع المراجع

الرجاء تدوين المالحظات حول األصناف المتقادمة ،والغير مفيدة ،وحالة التلف .وذكر أصناف الطرف الخارجي
المستخدمة أو المخزنة في موقع الشركة (غير خاضعة للتقييم).
عند إجراء المعاينة في الموقع ينصح بعقد اجتماع مفتوح ومغلق للتأكد من جمع المعلومات المهمة.

 4.0مشاكل وتحديات أثناء المعاينة
ينبغي على مقيمي اآلالت والمعدات إدراك أهمية األخذ باالعتبار بعض التدابير المعينة أثناء إجراء أي مهمة تقييم
وذلك تجنبا لبعض المشاكل التي قد تنشأ لهذا السبب.
يمكن تلخيص بعضا من المشاكل والتحديات التي تحصل على النحو التالي:
.1

تعقيد المهمة بشكل عام
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.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

غياب معيار المالحظات االسترشادية
تعدد ّ
المالك
دقة المعلومات
إتاحة البيانات ذات العالقة والمعلومات
جدول المعاينة
هناك تواريخ عديدة ينبغي االلتزام بها (على سبيل المثال :تاريخ الشراء ،التركيب ،التشغيل،
وغيرها)
الحصول على األداء الوظيفي لكل أصل
تقييم العمر االقتصادي
أفضل ممارسة داخل المنطقة
أدلة المقارنات
األصول المتحركة في المصنع مثل الرافعات الشوكية .سيرغب المقيم باإلشارة لألصول كما
هي مرتبة لتجنب تكرار حسبتها.
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إجراءات السالمة أثناء معاينة اآلالت والمعدات
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 1.0المقدمة
تكون بعض المخاطر المرتبطة بمهمة العمل أو المعاينة واضحة ،مثل :مخاطر اآلالت الخطيرة أو المواد الكيميائية .ولكن
ال يكون الخطر واضحا ً في بعض األحيان ،مثل :معاينة منطقة تفريغ البضائع أو صناديق التعبئة في المستودع.
ينبغي أن تكون إجراءات السالمة من أولويات مقيم اآلالت والمعدات ،وينبغي عليه الوعي الدائم بالمخاطر المتعلقة بمهام
العمل ،كما ينبغي عليه معرفة كيفية تجنب اإلصابات أو الحوادث أثناء المعاينة.
وتتلخص أهمية إجراءات السالمة أثناء معاينة اآلالت والمعدات في اآلتي:
أ.
ب.
ج.
د.

2.0

لضمان السالمة والعمل بأمان اثناء معاينة الموقع.
القدرة على اإلخالء عند الحاجة أثناء المعاينة.
االستعداد مقدما وإحضار جميع معدات السالمة قبل البدء بالمعاينة.
معرفة جميع الفتات السالمة.

الغرض من إجراءات السالمة:
وهي كالتالي:
أ .استخدام مالبس ومعدات الحماية كما يجب.
ب .إجراء فحوصات السالمة األساسية على المعدات قبل المعاينة.
ج .اتباع تعليمات السالمة.
د .معرفة ما يجب عمله عندما يتعرض شخص ما لألذى أثناء المعاينة.
ه .معرفة أهمية استخدام أو ارتداء معدات أو مالبس الحماية.
و .إدراك خطر األشياء المؤذية.
ز .اتخاذ االجراء المناسب عند مالحظة أي خطر.
ح .اتخاذ اإلجراء المناسب عند سماع إنذار الحريق.
ط .معرفة أهمية اتباع إجراءات اإلخالء.
ي .استخدام الطرق الصحيحة عند تحريك األشياء في مكان العمل.

3.0

قواعد السالمة الواجب اتباعها:
يجب على المقيم قبل دخول منطقة المعاينة أن يراعي القواعد التالية:
أ .اتباع تعليمات السالمة.
ب .غسل اليدين.
ج .ارتداء معدات الحماية الشخصية.
د .اتباع أسهم الخروج.
ه .تدريب شخص من فريق آخر على معدات السالمة الشخصية.
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احتياطات السالمة الالزمة:
4.0
يجب على مقيم اآلالت والمعدات إدراك وفهم أهمية التزامه باحتياطات السالمة وارتداء المالبس المالئمة وااللتزام بجميع
الفتات السالمة أثناء عملية المعاينة .كما يحب أن يأخذ باالعتبار الفتات السالمة المثبتة بالحائط ،وفيما يلي أمثلة على
الفتات السالمة:
أ .ممرات الخروج.
ب .الدخول للمصرح لهم فقط.
ج .ممنوع التدخين.
د .ال يسمح بالهواتف النقالة.
ه .ارتداء الخوذة.
و .ارتداء حذاء السالمة.
ز .نظارات الحماية.

5.0

اإلجراءات المتخذة في حاالت الطوارئ:

أ .في حال حدوث حالة طوارئ أثناء المعاينة فينبغي على المقيم إبالغ وتنبيه قائد الفريق أو طلب مساعدة مشرف
المبنى على الفور.
ب .تحديد موقع أقرب حقيبة إسعافات أولية أو أقرب هاتف لطلب المساعدة.
ج .يجب أن يكون استخدام طفايات الحريق أو ثاني أكسيد الكربون أو أي بودرة أو مادة كيميائية لمكافحة الحريق
بحسب إرشادات المصنع.
د .ال تذعر وأبق هادئا.

6.0

استعدادات السالمة قبل المعاينة:
يجب على المقيم قبل تحديد تاريخ المعاينة أن يتبع الخطوات التالية:

أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.

إخطار العميل قبل تاريخ المعاينة.
جدولة موعد لشرح تعليمات السالمة.
إدراك مخاطر مكان العمل.
تجهيز معدات السالمة الالزمة للمهمة.
تسليم األسماء وبطاقات التعريف أو اسم فريق العمل المشارك.
الحصول على بطاقة دخول خاصة إذا لزم األمر (يومية ،أسبوعية ،شهرية).
معرفة الشخص المسؤول لمساعدة المقيم في المعاينة.
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7.0

ما الذي يجب معرفته حول المخاطر:
يمكن أن تسبب المخاطر أّذى على مقيم اآلالت والمعدات أثناء إجراؤه للمعاينة ،وتعرف المخاطر بأنها أي شيء
يسبب ما يلي:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.
ط.

8.0

الجروح
التعثر
الحروق
الكسور
أذى األذنين
أذى العينين
األمراض
آالم
التسمم

الفتات الخطر:
قد يرى المقيم الالفتات أدناه خالل المعاينة ،يجب عليه أن يكون متنبّها لإلجراء المتخذ.
أ.

الرافعة الشوكية /آلة تحميل

تنبه هذه الالفتة على وجود رافعة شوكية أو آلة تحميل تعمل في هذه المنطقة .ولتجنب خطرها ينبغي المشي في
الممرات المخصصة وتجنب الجري والتيقظ.
ب .األسطح الزلقة

عا هي إصابات الجمجمة ،والجروح،
تتسبب االنزالقات والتعثرات بمئات اإلصابات سنويًا .وأكثرها شيو ً
والكسور ،والكدمات ،والخلوع .وقد تحدث إصابات أكثر خطورة من ذلك .تحدث معظم االنزالقات أثناء السقوط
من المرتفعات المنخفضة مثل الساللم واألرصفة ،والوقوع في حفرة أو مجرى أو في مسطح مائي .لذا أهم
المعدات الشخصية التي يجب ارتداؤها هو الحذاء المانع لالنزالق.
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ج .تحذير عدم النظر

تشير الالفتة أعاله أن المنطقة معرضة لما قد يسبب بأذى للعينين ،مثل :الشرار المتطاير ،و اللحام ،والحرارة،
والشعاع .وينبغي ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة عند معاينة هذه المنطقة .وقد يتطلب األمر شاشات
لحام أو نظارات حماية.

9.0

قائمة معدات السالمة:
ارتداء معدات الحماية الشخصية .وهي معدات تحمي المقيم من مخاطر العمل التي قد تؤثر على الصحة أو
السالمة .وهي على النحو التالي:
د .نظارات الحماية:
تعتبر نظارات الحماية أحد أشكال معدات السالمة التي تحيط بالعينين وتحمي المنطقة التي حولها لمنع دخول
الجسيمات الدقيقة ،والماء ،والكيماويات.

نظارات الحماية
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ه .سدادات األذنين:
يمكن لسدادات األذنين أن تقلل من التعرض لألصوات الحادة ،وتحمي من فقدان السمع .إذا تم ارتداؤها
بطريقة صحيحة فإنها ستوفر أقصى درجات الحماية.

سدادات األذنين
و .سترات السالمة (العاكسة):
من المهم ارتداء سترة السالمة عند تشغيل المعدات الثقيلة أو قيادتها في الموقع .تعكس األشرطة المتوهجة
على السترة أضواء المركبة والمعدات وهي كفيلة بأن تجعل الشخص واض ًحا للعيان .وفي حال كان العمل
على طرق عامة ،فيحب الحرص على ارتداء السترة لتعزيز رؤية القائدين على الطريق.

سترة السالمة
ز .قفازات السالمة:
توفر الحماية من المواد الكيميائية ذات التركيز المعتدل ،ويمكن ارتداؤها في المختبرات لقوتها الكافية في
الحماية من المواد الكيميائية المستخدمة ،وتقلل القفازات المصنوعة من الجلد مخاطر الجروح والكدمات.
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قفازات السالمة

ح .حذاء السالمة:
تحمي أحذية السالمة القدمين من التعرض لإلصابات في مكان العمل وتقليل شدة خطرها .ويعتبر ارتداؤها
إجرا ًء احترازيًا عندما يكون المصنع بالقرب من غابة مليئة بالكائنات السامة.

حذاء السالمة
ط .الخوذة:
تلزم بعض المنشآت بارتداء الخوذة ،حيث تعرف إصابات الرأس بخطورتها ومن الممكن أن تتسبب بالوفاة،
ويتسبب بهذه اإلصابات سقوط األجسام أو االرتطام بها .وال تحمي الخوذة الجزء العلوي من الرأس فقط بل
تحمي كل ما ارتبط بالجمجمة ،مثل :العينين ،واألذنين ،واألنف ،والفم.

الخوذة
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ي .األقنعة:
تعتبر األقنعة ضرورة في العديد من المهن وفي مهام العمل المتنوعة أو في المنزل .وتتطلب بعض المصانع
استخدام واقي الوجه إذا كان العاملين يتعرضون لألجسام المتطايرة والمعادن المنصهرة والمواد الكيميائية
السائلة ،واألحماض والمواد الكاوية ،والغازات الكيميائية أو األبخرة ،أو األشعة الضوئية الخطرة المحتملة.

قناع الوجه
ك .مالبس مقاومة اللهيب:
هذه المالبس مصنوعة من القطن  %100أو قد تصنع من الصوف إذا كان وزنه مناسبًا للظروف التي
يتعرض لها الشخص مثل اللهب والكهرباء .وهذه المواد ال تذوب بتزايد درجات الحرارة ولكن قد تشتعل
وتحترق.

مالبس مقاومة اللهيب
ل .كاشف تسرب الغازات:
وهو جهاز يكتشف وجود غازات في أماكن العمل .ويمكن استخدامه للكشف عن الغازات القابلة لالشتعال
والغازات السامة واستنزاف األكسجين.

كاشف تسريب الغازات
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معرفة الفتات السالمة:

10.0
أ.

حماية العينين:

صورة  :10الفتة لحماية العينين
تأكد دائما من معرفة المقيم بما يجب عليه عمله عندما يرى الالفتات.
ب.

حماية السمع:

صورة  :11الفتة لحماية االذنين
تعني هذه الالفتة وجوب ارتداء سماعات االذن .وهي أداة تدخل لقناة األذن لحمايتها من األصوات العالية ،المياه،
األجسام الدخيلة ،الغبار ،الرياح العاتية.
يمكن أن تستخدم سدادات األذن ذات االستخدام الواحد .ومعظمها يكون من المطاط المصنوع من اإلسفنج المرن،
يقوم الشخص بإدخال هذه اإلسطوانة المبرومة لداخل القناة بإحكام .وبمجرد تركها ستغلق هذه السدادات قناة
األذن ،وتعزل اهتزازات األصوات التي تصل للطبلة.
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ج.

سترة السالمة

صورة  : 12الفته الرتداء سترة الحماية
تتوفر سترة السالمة باللون األصفر ،أو البرتقالي ،وخطوط عاكسة بشارات وحروف مطبوعة عليها.
يعتمد لون سترة السالمة على الشخص ،وبيئات العمل أو أنواع المصانع.
د.

القفازات

صورة :13الفتة الرتداء القفازات
يكون ارتداء القفازات خالل مشاريع العمل لتغطي وتحمي اليدين من المعصم لألصابع .وتحافظ قفازات العمل
على أيدي العامل وأصابعه من الجروح البسيطة ،مثل :القطع والتقرحات والشظايا وثقوب الجلد والحرارة
والحروق الكيميائية وغيرها.

11.0

أنواع أجهزة الحماية:
أنواع أجهزة حماية التنفس هي كالتالي:
أ .جهاز تنفس منقي للهواء )(APR
ب .جهاز تنفس مزود للهواء )(SAR
ج .جهاز تنفس ذاتي االحتواء )(SCBA
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مجموعة من أجهزة حماية التنفس موضحة كاآلتي:
خطر

جهاز تنفس
مزود للهواء

نعم

نقص األكسجين

جهاز تنفس ذاتي
االحتواء
()SCBA

ال

نعم
 IDLHالخطر
المباشر على
الحياة

منقي الغبار
ال

جهاز تنفس
منقي للهواء
()APR

أ.

 PAPRمنقي
هواء تنفسي يعمل
بالطاقة

جهاز تنفس
مزود للهواء
()SAR

جسيمات

ب .غاز /بخار
ت .غاز /بخار وجسيمات

قناع الغاز

جهاز تنفس
منقي للهواء
()APR

جهاز تنفس
مزود للهواء
()SAR

 = IDLHالخطر المباشر على الحياة
 = PAPRمنقي هواء تنفسي يعمل بالطاقة
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البدالت والقفازات الواقية ضد المواد الكيماوية:

12.0

تستخدم البدالت والقفازات لحماية أجسامنا من اإلصابة أو التعرض للمواد الكيميائية الخطرة من خالل منعه من
مالمسته للجلد .ومن ناحية أخرى ،تحمينا أجهزة حماية الجهاز التنفسي من المواد الكيميائية الخطرة التي قد تدخل
إلى أجسامنا عن طريق االستنشاق.
تصنيف مجموعات المخاطر:

13.0

❖ مخاطر مادية
أمثلة:
 الضوضاء الحرارة التهوية الضوء اآلالت االهتزازات❖ مخاطر عملية بشرية
أمثلة:
 األوضاع األحمال الجهد التعب المراجعة❖ الكيميائيات
أمثلة:
 الغبار السوائل الغازات الرذاذ األبخرة❖
-

الضغوطات
أمثلة:
مناوبات العمل
الرقابة الزائدة
المسؤولية
انعدام الرقابة

أخرى
أمثلة:
-

الجراثيم
اإلشعاع
األفاعي ،النحل ،وغيرها من الحشرات.
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مخرج اإلخالء لحاالت الطوارئ ونقطة التجمع:

14.0

يجب على المقيم عند إجراء المعاينة أن يعي تما ًما إجراءات اإلخالء لحاالت الطوارئ في جميع األحوال .ويعتبر
هذا اإلجراء ضروريًا وأساسيًا إلنقاذ األرواح وضمان تقليل الفوضى ألدنى حد ،وجعل اإلخالء بطريقة آمنة وفي
وقت مناسب .عادة ً ما يبلّغ المقيمين بإجراءات اإلخالء قبل إجراء معاينة لآلالت والمعدات ،وهذا إجراء أساسي
يطلبه مالك المبنى ،كما يلزم الزوار أو العاملين في المبنى بحضور جلسة إلجراءات السالمة قبل السماح لهم
بدخول المبنى.
ومن بين األمور التي يجب اتباعها في إجراءات اإلخالء هي:
أ.

معرفة موقع نقطة التجمع في حاالت الحريق.

صورة  :14الفتة نقطة التجمع
ب.

معرفة مسارات الخروج واإلخالء واالطالع على جميع خطط اإلخالء المتاحة بالفرضية.

ج.
د.
ه.

صورة  :15نموذج خطة إخالء
إحاطة جميع أعضاء الفريق واالستماع لإلعالن الصادر خالل حالة الطوارئ.
تحديد الخطر المحتمل وإطالع المقيم على أي مخاطر عالية للحريق وغيره.
إذا كان المقيم يحمل هاتفه النقال في المصنع فعلى المشرف معرفة رقم التواصل مع الفريق.
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الخالصة

15.0

يجب على المقيم االلتزام بما ينبغي ارتداؤه في موقع العمل مثل المالبس ونظارات الحماية والقفازات ،وال تطبق
أي استثناءات على السياسات .ينبغي االعتناء بمعدات الحماية الشخصية وتخزينها عند عدم استخدامها .مثاال
على ذلك :يمكن تخزينها في مكان نظيف وجاف .إذا كانت قابلة إلعادة االستخدام فينبغي حفظها نظيفة وبحالة
جيدة.
وبالنهاية دائما تذكر:
أ.
ب.
ج.
د.
ه.

تقديم معدات الحماية الشخصية المناسبة خالل المعاينة.
توفير الحماية الكافية لالستخدام المقصود.
تدريب مستخدمي هذه المعدات على استخدامها بشكل آمن.
صيانتها باستمرار واستبدالها في حال وجود عيوب.
إعادتها للمخزن بعد استخدامها.
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أسئلة التمارين
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أسئلة التمارين
تقييم اآلالت والمعدات
التقييم التطبيقي لآلالت والمعدات
الصناعات المتخصصة
404
2021

المنهج:
التاريخ:

 .1أي الطرق التالية ليست من التقنيات الحرارية التي تستخدم في تحلية المياه؟
أ .التقطير الومضي متعدد المراحل ()MSF
ب .التناضح العكسي ((RO
ج .التأثير متعدد المراحل ()MED
د .عملية التقطير بضغط البخار ()VCD
 .2أي الخيارات التالية يعتبر من التكاليف غير المباشرة في تقييم محطات تحلية المياه؟
 )1التكاليف القانونية
 )2التكاليف اإلدارية
 )3فوائد البنوك
 )4تكاليف طارئة
أ 1 .و 2فقط
ب 2 .و 3فقط
ج 3 .و 4فقط
د .جميع ما سبق
سؤال رقم  3الى سؤال رقم  - 6املئ الفراغات
التناضح العكسي

تقطير

التأثير متعدد المراحل
()MED

مآخذ ساحلية مباشرة

صافي تكلفة االحالل

 ------------ .3من عمليات تنقية المياه والتي تستخدم األغشية شبة النافذة إلزالة األيونات والجزيئات والجسيمات
الموجودة في مياه الشرب.
 .4من أنواع مآخذ المياه اآلبار و  -------ومآخذ المياه المفتوحة على البحر.
 .5من التقنيات الحرارية المستخدمة في تحلية المياه ،التقطير الومضي متعدد المراحل و  -----------والتقطير
بالضغط البخاري.
 .6تعمل عملية التقطير الومضي متعدد المراحل على  -------مياه البحر من خالل تحويل جزء من الماء الى بخار
في مراحل متعددة.
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 .7جميع الخيارات التالية من تقنيات تحلية المياه ماعدا؛
)1
)2
)3
)4

التقنيات الحرارية
تقنية األغشية
تقنية اهتزازية
تقنية تربونية

أ 1 .و 2فقط
ب 2 .و 3فقط
ج 3 .و 4فقط
د .جميع ما سبق
 .8يعرف  ---------بالترسب.
أ .نظام الغسيل العكسي والتنظيف الكيميائي
ب .التطهير والتحكم بالتآكل
ج .نظام المعالجة بالحمأة
د .مر ّكز نظام التفريغ
 .9فيما يتعلق بحركة النقل الطويلة في المطارات مقارنةً بحركة النقل القصيرة ،يجب على مشغلي المطارات االخذ
باالعتبار جميع التكاليف التالية ماعدا:
أ .عدد جسور االركاب المطلوبة للطائرات الكبيرة.
ب .مرات أكثر ومدرجات أوسع.
ج .الجمارك والهجرة.
د .عدد معدات نظام اصالح الطائرات المحطمة.
 .10يمكن جمع التعليمات الرسمية لتقييم اآلالت والمعدات من خالل ------
أ .األمن
ب .مدير الفرع
ج .العميل
د .مقيم األصل
 .11من الضروري تحديد  ---------قبل تقييم اآلالت والمعدات.
أ .حجم األًصل
ب .وزن المعدات
ج .طول اآللة
د .ملكية األصل.
 .12جمع األدلة من مصادر مختلفة ضروري جدًا لتقييم اآلالت والمعدات بشكل ممتاز.
تشير العبارة أعاله الى----
أ .تحليل البيانات
ب .كشف الحساب
ج .دليل الخدمات
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د .مزودي الخدمات

 .13أي العبارات التالية ال تشير الى (مناولة األمتعة)
أ .جهاز الفرز الرئيسي هو الفرز األولي لألمتعة
ب .الفحص يتم من خالل جهاز أشعة سينية لكل حقيبة
ج .يستخدم مخزن االمتعة لتخزين األمتعة الثقيلة
د .تم التحكم في حركة نظام مناولة األمتعة ومراقبته وحمايته من خالل غرف التحكم
 .14ماهي مرحلة الفحص في غرفة الفحص والشم في نظام مناولة األمتعة؟
أ .مرحلة الفحص األولى
ب .مرحلة الفحص الثانية
ج .مرحلة الفحص الثالثة
د .مرحلة الفحص الرابعة
 .15يمكن استالم األمتعة من -----------
أ .منطقة استالم األمتعة.
ب .مكتب تذاكر األمتعة.
ج .سير نقل األمتعة.
د .بمجرى األمتعة
 .16جهاز ارضي يساعد الطيارين في الهبوط باستخدام األضواء.
ما هو هذا الجهاز؟
أP.A.S.I .
بV.I.S.I .
جP.A.P.I .
دV.I.G.S .
 .17تشير الصورة ادناه الى -----

أAREAS .
بASEAS .
جACRES .
دAESAR .
 .18جميع الخيارات التالية من أنواع سيارات تنظيف الطرق المتوفرة في المطار ماعدا
أ .شاحنات لتنظيف الطرق
ب .أجهزة التنظيف
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ج .سيارات تنظيف متوسطة الحجم
د .سيارة كنس هوائية
 .19تعرف المنظمة التي تتحكم وتنظم معايير وممارسات المطار المتعلقة بسالمة الطائرات والوقاية من الحرائق
وحاالت الطوارئ األخرى المتعلقة بالطائرات بـ .--------
أ .مجلس الطيران الدولي
ب .منظمة الطيران المدني الدولي
ج .اتحاد النقل الجوي الدولي.
د .الخدمة الوطنية للخدمات الجوية.
 .20أي من الخيارات التالية ليس من منتجات تكرير النفط:

21

أ)

البنزين

ب)

المينثول

ج)

وقود الديزل

د)

زيت المدفأة المنزلية

تنتج ________الهيدروجين للمعالجة الهيدروجينية والتكسير الهيدروجيني.
أ)

وحدة األزمرة

ب)

وحدة تهذيب التيار

ج)

وحدة التثاني

د)

وحدة تقطير المعالجة الهيدروجينية

22

تشمل األنشطة الرئيسية في هذه المرحلة التسويق للمنتجات النهائية والنقل لمرافق التجزئة:

تشير الجملة السابقة لمرحلة ______.
أ)

التنقيب

ب)

النقل

ج)

التكرير

د)

ال شيء مما ذكر
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23

أي من العبارات التالية من األنشطة الرئيسية لمرحلة التنقيب:
)1

حفر اآلبار االستكشافية

)2

البحث عن حقول النفط الخام الجوفية أو المائية والغاز الطبيعي.

)3

تستخدم المسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية الستكشاف المواقع المحتملة.

)4

الحصول على تراخيص للحفر وأذونات من أصحاب األرض.

أ)

1و 2و3

ب)

2و  3و4

ج)

1و  3و4

د)

جميع ما ذكر

األسئلة 27-24
صل العبارة الصحيحة في العمود "أ" بالمصطلح المناسب لها في العمود "ب".

عمود ب

عمود أ
24

تنتج عنصر األوكتان العالي لمزيج البنزين.

1

وحدة األزمرة

25

تحول األولفينات إلى عناصر مزج البنزين عالية األوكتان .على

2

وحدة التثاني

سبيل المثال :يمكن للبوتينات أن تثانى إلى أيزو أوكتان التي يمكن
أن تتهدرج الحقا لتشكيل األيزو أوكتان.
26

تعالج األسفلت لبنزين ووقود الديزل وتترك الكوك كمنتج متبقي.

3

وحدة األلكلة

27

تحول الجزيئات الخطية ألوكتان عالي بجزيئات متفرعة للمزج

4

وحدة التفحيم

إلى بنزين أو تغذية لوحدات األلكلة.

28

ترتبط القدرة على التواصل مع الموردين والمصنّعين بـ ــــــــــــــ.
أ)

قيمة اآللة.

ب) تاريخ الشراء.
ج) كيفية تشغيل اآللة.
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د)

29

30

هندسة تفاصيل المنتج.

يحتاج مقيم المصانع أن يجري المعاينة المناسبة ــــــــــــ.
أ)

لفهم سير العملية.

ب)

لضمان اآلمان.

ج)

للحصول على المعلومات الصحيحة.

د)

للحصول على تفاصيل الحساب.

ستشمل معلومات الجرد األساسية الطراز ،الوصف المادي ،تاريخ الشراء ،إلخ.
تشير الجملة السابقة لـ ______.

31

أ)

الكمية

ب)

الوصف

ج)

وحدة القياس

د)

حالة األصول

أي من التالي من عوامل جمع المعلومات:
)1

الضمانات وخدمة ما بعد البيع

)2

أدلة المستندات

)3

التراخيص

)4

مهندس مقيم

أ)

1و2

ب)

1و 2و3

ج)

 3و4

د)

جميع ما ذكر
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 32ينبغي على مقيم اآلالت واملعدات أن يميز بين التواريخ عند جمع املعلومات لكل آله .تاريخ التقييم مبنى على جميع
التواريخ التالية ماعدا

33

34

35

أ)

تاريخ المعاينة

ب)

تاريخ الحصول على التعليمات

ج)

التاريخ المطلوب بحسب التشريع القانوني

د)

تاريخ الصيانة الوقائية

أي من العبارات التالية ال تعتبر من قواعد السالمة التي يجب اتباعها:
أ)

اتباع إجراءات السالمة

ب)

ارتداء معدات الوقاية الشخصية

ج)

االتصال باإلسعاف لطلب المساعدة

د)

اتباع أسهم المخرج

أي من التالي ال يعتبر من احتياطات وإجراءات السالمة:
أ)

ممرات الخروج

ب)

المصرح له فقط
الشخص
ّ

ج)

ممنوع التدخين

د)

ال ترتدي حذاء السالمة

أي من العناصر التالية تستثنى من كونها أحد معدات الوقاية الشخصية:
أ)

الجوارب

ب)

حذاء السالمة

ج)

النظارات

د)

الخوذة
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36

إذا حدثت حاالت الطوارئ اثناء المعاينة ،يجب إبالغ قائد الفريق أو مشرف المبنى فورا لطلب مساعدتهم.

ترتبط العبارة السابقة بـ ـــــــــــ.

37

أ)

اإلجراء المتخذ في حالة الطوارئ

ب)

استعدادات السالمة قبل المعاينة

ج)

قواعد السالمة التي يجب اتباعها

د)

معرفة المخاطر

تشير الالفتة التالية إلى أن المنطقة معرضة لـ ـــــــــــ.

)1

شرارات

)2

وميض القوس

)3

الشعاع

)4

الصواعق

أ)

1و2

ب)

1و 2و3

ج)

 2و 3و4

د)

جميع ما ذكر
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38

يستثنى من أجهزة حماية التنفس:
أ)

جهاز تنفس منقي للهواء ()APR

ب)

جهاز تنفس مزود للهواء ()SAR

ج)

خزان األوكسجين التنفسي ()OBT

د)

جهاز تنفس بدون اسطوانات ()SCBA

*************************************************
نهاية أسئلة ورقة التمارين

***************************************************************
يحظر
يمنع استخدام جزء من هذه االسئلة دون الحصول على األذن
جميع الحقوق محفوظة لتقييم 2021
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ورقة اإلجابة
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د
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ج
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ج
ج
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