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األردن وادي االردن القدیمنمذجة المناخ
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الشركة

وتقدم خدمات استشاریة متخصصة على ١٩٩٤شركة شركاء الموارد المائیة في عام تأسست
عاًما في الشركة ولقدعملوا سابقًا في مجموعة من ٢٠مستوى العالم. یملك الشركاء خبرة 

في بریطانیا وشركات المؤسسات بما في ذلك مركز دراسات البیئة المائیة ولھیدولوجیا
ان الشركاء لدیھم خبرة االستشاریین ومؤسسات المیاه البریطانیة والوكاالت الدولیة.المھندسین 

فة والمناطق دولة وتشمل المناطق الجا120على حل مشاكل البیئة المائیة في أكثر من في العمل
.كة ذات مسؤولیة محدودة، أصبحت شر٢٠١٢الرطبة. في عام 

الشركاء
یا الفیضانات وموارد المیاهھیدرولوجھارسون: ك فاركفرانك أ

وتخطیط الموارد المائیة: تنمیة المیاه الجوفیةھولمزسبول أ
RIS مؤلف،الخدمات الھیدرولوجیة الخارجیةالدكتور نیك ماندفیل: 

HYSIM مؤلفتغیر المناخ،،ھندسة الھیدرولوجیارون مانلي:
، مخاطر الفیضان والتأمینافیةالمعلومات الجغر: تطبیقات نظم روداالدكتور ھارفي ج

INCA ، مؤلفنمذجة نوعیة المیاهوایتھید: البروفیسور بول ج

المنتسبین
جیا ونمذجة المیاه الجوفیةوالھیدروجیولج مالكولم اشوورث: 

: الھیدرولوجیا وموارد المیاه األفریقیةالدكتور شون تي أفیري
المائیةموارد لالتنمیة الدولیة، اإلدارة المتكاملة لبیتر ج باور: 

ونمذجة الموارد المائیةاالھیدرولوجیروبرت ب س براون: 
تطویر البرمجیات ونظم المعلومات الجغرافیةدانییل بترفیلد: 

، الطاقة المتجددة ونظم المعلومات الجغرافیةالطاقة الكھرمائیةالدكتور دیفید كارلس: 
الري والتنمیة الریفیةوغالس كلندون: د

البیئة المائیة ونمذجة العناصر المغذیةالدكتور جیل كروسمان: 
ھیدرولوجیا أمریكا الجنوبیة والكاراییبالدكتور الیھاندرو دوسایان جونز: 

: تخطیط مصانع المیاه والنمذجةراشیل ج ایفانز
المیاهنمذجة نوعیة البروفیسور مارتین فوتر: 

والشبكات الھیدرولوجیةrdStraHقاعدة البیاناتجینا غاسبار: 
AQATORالبرمجیات الھیدرولوجیة، مؤلفالدكتوركریس س غرین: 
استخدام األراضي، التحتت، ونمذجة التبخرالدكتور روبین ل ھول: 

ھندسة الري للزراعة وتنسیق األراضي الطبیعیة والغولفجون روي: 
والنمذجةTRMM:  تحلیل قاعدة البیاناتبلینستونالدكتور دیفید ت

اإلدارة البیئیةالدكتور باتریك ج رینولدز: 
ةھندسة الھیدرولوجیا والنمذجة الھیدرولیكیجولیان سمیث: 

القیاسات في البیئة المائیة والمیاه العذبةالدكتورة دیبي سنوك:
اإلحصائیةتقییم المخاطر والنمذجة الدكتور روبرت ویلوز: 

، التحمضالنظم البیئیة المائیة والبریةالدكتور ریتشارد ف. رایت: 

الطریقة التي 
نعمل بھا

ئل االتصاالت والحواسب مكاتبھم الخاصة من خالل استخدام وسافيیعمل الشركاء والمنتسبون
إن البرامج المشتركة وتبادل البیانات السریع تسھل تنفیذ العمل بكفاءة والحفاظ على المركزیة.

إن خطة العمل المرنة ھذه تمكننا من االستجابة الحتیاجات .اتالھویة المؤسسیة ونظام المحفوظ
عند الضرورة، یتم تعیین الزبائن حیث ال توجد سلسلة إداریة طویلة وال توجد تكالیف باھظة.

.دعم بموجب عقود ویشرف علیھم مباشرة شریك المشروع أو المنتسبموظفي 
یشارك الشركاء شخصیًا في معالجة المعلومات وتحلیلھا أكثر مما ھي العادة في عالم الشركات 

اٍل مع اإلستشاریة. من خالل الجمع بین الخبرة المھنیة الواسعة في تنفیذ المشاریع على مستوى ع
استخدام مجموعة واسعة من البرامج بءة في استخدام الكمبیوتر (سواء مستویات عالیة من الكفا

تطویر برامج جدیدة خاصة بنا)، نعتقد أنھ بإمكاننا تقدیم كفاءة ال تضاھى في معالجة بأوالتجاریة
.مشكالت البیئة المائیة

زیًدا من التكامل للفریق. یتم تكلیف العمل إن عمل المنتسبین مع واحد أوأكثر من الشركاء یوفر م
.مباشرة من قبل الزبائن أو من قبل للشركات الكبیرإمالشركاء الموارد المائیة

رد المائیة في جمیع أنحاء قام موظفو شركاء الموارد المائیة  بمجموعة واسعة من مشاریع الموا
للجھات المانحة األبحاث العلمیةتقدم الشركة خبرة في قیادة برامج التطویر التقني وحیثالعالم

للمعونة ولوكالة البیئة في المملكة المتحدة كما أن بإمكانھا تزوید مشاریع الموارد المائیة ذات 
.لخبرةامن ذوي وقادة فرق اإلختصاصات المتعددة بمدراء مشاریع 

شركاء الموارد المائیة  برمجیات
لقد قام شركاء الموارد المائیة بتطویر أحدث البرامج المستعملة على نطاق واسع لنمذجة الموارد 

المائیة ونوعیة المیاه كما أنھ بإمكانھم تزوید الزبائن ببرامج اختصاصیة.

ةحواض المائیألالتمثیل الریاضي ل :HYSIM

المناخيبرنامج نمذجة التغیر  :HYSIM-CC

اوتحسینھةتمثیل أنظمة الموارد المائی :AQUATOR

برنامج ترقیم البیانات والخرائط الھیدرولوجیة :CDIG

نوعیة میاه األنھار وانتثار الملوثات :DISPRIN

INCA: الغذائیة،النمذجة المتكاملة لنوعیة المیاه في األحواض المائیة بما فیھا تحوالت المواد
الرواسب، والطحالب

بما فیھا التدفقات QUASAR-INCA لمكونات نموذج Excel اصدار نسخة :QUASAR-LITE
ونوعیة المیاه

تشغیل وتحلیل الخزانات المائیة المتعددة االستعمال :HYDRO

ااألرشیف االكتروني لألمطار الغزیرة والتاریخیة في بریطانی :BRDA

االمعلومات الدولیة وتحلیلھبرنامج قاعدة  :TRMM-SYS

لقد قام شركاء الموارد المائیة بتطویر أحدث البرامج المستعملة على نطاق واسع لنمذجة الموارد 
.ةالمائیة ونوعیة المیاه كما أنھ بإمكانھم تزوید الزبائن ببرامج اختصاصی

 خدماتنا
وتنمیة المیاه الجوفیةالھیدروجیولوجیا

ھیدرولوجیا الفیضانات والجفاف، األمطار الغزیرة
إدارة الموارد المائیة ومحاكاة النظم

اإللكترونیةبرامجالإعداد وقاعدة البیانات الھیدرولوجیة
نمذجة نوعیھ المیاهوالنمذجة الھیدرولوجیة

وجمع البیاناتالقیاسات المائیة
وتغیر المناخالبیئة المائیة 

وتصمیم نظم الصرف في المناطق النمذجة الھیدرودینامیكیة ، التخفیف من الفیضانات 
.المدنیة

التأمینتقییم مخاطر الفیضانات وتقاریر
خبرةوشھود تقییم األثر البیئي 

نمذجة التضاریس الرقمیة ، رسم الخرائط، تحلیل نظم المعلومات الجغرافیة
األبعادوالتصور ثالثي 

الخبرة في مجال الھیدرولوجیا وموارد المیاه
تسجیل البیانات التجھیزات،یة تصمیم شبكات القیاسات المائیة،عمال شركاء الموارد المائأتشمل 

، دراسات المردود والجفاف،ومعالجتھا، تقدیر الفیضان والتنبؤ بھ، دراسات التدفق المنخفض
احلة ، المناطق القم موارد المیاه المتصلة والمعقدةنمذجة نظم استخدا، الطاقة الكھرمائیةتقییم 

التوجیھ اإلطاري ، الموارد الحدودیة وتنفیذ وھیدرولوجیا األراضي الرطبة، تأثیر تغیر المناخ
.لالتحاد األوروبي بشأن المیاه

المیاه الجوفیة واآلبار
لمیاه الجوفیة لمعظم الجیولوجیا العالمیة. شركاء الموارد المائیة لدیھم خبرة في تطویر وإدارة ا

واإلمداد بالمیاه لقد قدمت الشركة نصائح بشأن اإلدارة المركزیة للمیاه الجوفیة لمشاریع الري 
باإلضافة إلى تطویر أطر لتوفیر مخططات إمدادات المیاه والصرف الصحي ،على نطاق واسع

.المیاهمدادات إفي المناطق الریفیة وحفر آبار 
عنصرا أساسیا في العدید من مشاریع الموارد د القضایا البیئیة واإلمدادات المستدامة للمیاه تع

تطویرالمائیة. لقد تم تقدیم الدعم لمؤسسات المیاه البریطانیة على عدة مستویات بما فیھا 
تبارات الضخ خإتصمیم اآلبار وتحلیل ،متخصصة لمعالجة المشكالت المعقدةواستخدام البرامج ال

یقدم شركاء الموارد المائیة خدمات أخرى كالقیاسات المائیة وإختبارات التربة كماوتقییم النتائج
.والمیاه الجوفیة

جودة المیاه والبیئة المائیة
تعد جودة المیاه والدراسات البیئیة المائیة من أھم أنشطة  شركاء الموارد المائیة ، بما في ذلك 

راتھم البرامج الخاصة باألنھار والبحیرات واألحواض الساكبة. تشمل قدوإدارة وتطویرتصمیم 
البحث في استخدام األراضي وتغیر ،، اإلدارة المتكاملة لألحواض الساكبةتقییم ا التأثیرعلى البیئة

قي. ، والتنبؤ والتحكم في الوقت الحقیالمناخ، تقییم توازن النیتروجین، حركة المعادن ، التحمض
أخذ العینات ، ل الخدمات الكیمیاء الھیدرولوجیة، تحلیل السالسل الزمنیةباإلضافة لذلك، تشم
، أخذ العینات یر في األنھار والبحیرات الحمضیة، برامج التحكم في الجوتحلیل نوعیة المیاه

.المائیةوالقیام بعملیات مسح الممرات 


