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إدارة مياه الشرب
والصرف الصحي
ريادة في مجال الحلول المتكاملة لمياه الشرب

أصبحت سنغافورة بفضل امتالكها ألحد أكثر أنظمة إدارة
المياه المتقدمة في العالم ،محورًا عالميًا لمعرفة إدارة
المياه وتقنياتها وخدماتها .ومن خالل دعم هذا النطاق
الهام من الخب رات ،تقدم الشركات السنغافورية مجموعة
كاملة من الحلول الحديثة والمتكاملة لعدد مت زايد من
العمالء في كل أنحاء العالم.

نطاق واسع من الخب رات

وفي ظل وجود حوالي  ٥مليون نسمة يعيشون فقط في مساحة تبلغ  ٧۱۰كيلو
متر مربع ،وفي ظل وجود موارد محدودة للمياه العذبة ،اضطرت سنغافورة إلى
تطوير حلول إبداعية لسد حاجاتها في مجال إدارة المياه.

لدينا برنامج متكامل إلدارة الطلب على المياه يشتمل على اإلدارة الجيدة لشبكة
النقل والتوزيع لتقليل الخسائر إلى أدنى حد .النتيجة :تبلغ نسبة تسرب المياه في
سنغافورة  ٤‚٥بالمائة ،وهي إحدى أقل نسب تسرب المياه في العالم.

وباستخدام هذا النطاق من الخبرات ،تستطيع الشركات السنغافورية تقديم حلول
شاملة ومتكاملة تماماً إلدارة المياه عبر سلسلة القيمة بأكملها .وتشمل الحلول
ما يلي:
• التخطيط الرئيسي واالستشارات
• اإلمداد بالتقنيات والمعدات
• تصميم العمليات وتكامل األنظمة واإلنشاء
• العمليات والصيانة
ستجد في سنغافورة شركات ذات خبرة في نطاق واسع من مجاالت إدارة
المياه ،بما في ذلك تحلية المياه ومعالجتها ومشاريع معالجة مياه الصرف
الصناعية .كما تقدم الشركات السنغافورية خبرات مكثفة في المجال الفني
ومجال األبحاث والتنمية ،بما في ذلك مجموعة من طرق المعالجة وتقنيات
خاصة بهذه الشركات.

صورة ممنوحة من قبل شركة سيمبكورب

محطة تحلية المياه وتوليد الكهرباء المستقلة بالفجيرة ( ،)IWPPاالمارات العربية المتحدة
تبلغ الطاقة االستيعابية لمحطة تحلية المياه وتوليد الكهرباء بالفجيرة ( )IWPPحوالي  ۱۰۰مليون جالون
إمبراطوري من المياه يوميًا بوصفها أكبر محطة تحلية هجينة عاملة في العالم.

إدارة المياه في سنغافورة

واليوم ،بفضل اشتراتيجية فعالة ومتنوعة لتوفير موارد بديلة للمياه – تعرف
بالموارد الوطنية األربعة للمياه – يتمتع السنغافوريين بمياه شرب جيدة ونظيفة.
الموارد الوطنية األربعة للمياه هي:
• المياه القادمة من األحواض التجمعية المحلية
• المياه المستوردة
• مياه الصرف المعالجة (نيووتر)
• المياه المالحة
تطابق مياه الصنابير في سنغافورة إرشادات منظمة الصحة العالمية بشأن مياه
الشرب وهي صالحة للشرب دون الحاجة الى ترشيح إضافي.

شبكة صرف صحي ذات أنفاق عميقة ،سنغافورة
تنقل المياه المستعملة من المنازل والمنشآت الصناعية عبر شبكة مجاري ذات أنفاق عميقة بطول ٤٨
كم وعلى عمق يتراوح من  ۲۲الى  ٥٥مترًا تحت األرض إلى محطة مركزية لمعالجة مياه الصرف
الصحي.

صورة ممنوحة من قبل شركة كيبل

محطة سينجسبرينج لتحلية المياه ،سنغافورة
تعتبر محطة سينجسبرينج لتحلية المياه ،من خالل استخدامها لتقنية التناضح العكسي المتقدمة والفعالة من
حي الطاقة والتكلفة ،إحدى أكبر محطات تحلية مياه البحر التي تعمل بتقنية األغشية في آسيا.

أعمال معالجة مياه الصرف الصحي في شمال الدوحة ،قطر
سيصبح هذا المشروع عند اكتماله أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه
ومعالجة الحمأة في الشرق األوسط.

العمل على مستوى عالمي

شاركت الشركات السنغافورية بخبراتها وتقنياتها في العديد من المشاريع
الرئيسية في جميع أنحاء العالم .ويشمل ذلك تشغيل أكبر محطة تحلية مياه
هجينة عاملة في العالم وأول محطة في الصين قادرة على معالجة مياه الصرف
الصناعية عالية التركيز بدون معالجة سابقة من قبل العمالء ،كما شاركت
في وضع الفكرة األساسية لألنظمة اإلبداعية إلعادة استخدام المياه وتنفيذها
في الصين والشرق األوسط وبناء بعض أكبر محطات تحلية مياه البحر بتنقية
التناضح العكسي في العالم في بلدان مثل الجزائر والصين.

وهذه هي بعض األمثلة للشركات السنغافورية التي شاركت في مشاريع خارجية
رئيسية:
• مجمع هيفلوكس :بناء أكبر محطة تحلية مياه في العالم تعمل بتنقية األغشية
في الجزائر .ومن المخطط له أن تبلغ سعة المحطة  ٥۰۰۰۰۰متر مكعب
يومياً باستخدام أغشية الترشيح المستدق الخاصة بمجمع هيفلوكس لمرحلة ما
قبل المعالجة وتقنية التناضح العكسي باألغشية.
• كيبل سيجرز :تم التعاقد مع شركة كيبل سيجرز ،فرع من شركة كيبل
إنتجريتد إنجينيرنج ،لتصميم وإنشاء وتشغيل أعمال معالجة مياه الصرف
الصحي في شمال الدوحة ،وهي عبارة عن منشأة لمعالجة مياه الصرف
وإعادة استخدام المياه ومعالجة الحمأة.
• شركة سيمبكورب إندستريز :تمتلك شركة سيمبكروب منشآت قادرة على
معالجة مياه الصرف الصناعية من مصادر متعددة وإدارتها ،بما في ذلك
أول منشأة في الصين قادرة على معالجة مياه الصرف الصحي الصناعي
عالية التركيز مباشرة من المصدر دون الحاجة إلى معالجة مسبقة من قبل
العمالء .وعالوة على ذلك ،فإن الشركة تمتلك أكبر محطة تحلية هجينة
عاملة في العالم وتديرها في إمارة الفجيرة ،باإلمارات العربية المتحدة،
باإلضافة إلى محطة للطاقة والمياه قيد اإلنشاء في عمان.

( )NEWaterنيووتر
مياه صرف معالجة بالغة النقاء وذات جودة عالية ،ويتم الحصول عليها باستخدام تقنيات أغشية متقدمة.

International Enterprise Singapore
مشروع سنغافورة الدولي ( )IEهو وكالة حكومية تقود االقتصاد الخارجي
لسنغافورة .إنها رأس الحربة للنمو الخارجي للشركات التي مركزها
سنغافورة وتروج للتجارة العالمية.
ومن خالل شبكتها العالمية الممتدة في أكثر من  35موقع وكثير منها في
اسواق ناشئة ،فإن الوكالة تربط اصحاب االعمال التجارية مع الشركات
المعنية المتواجدة في سنغافورة من اجل توسعهم في اعمالهم التجارية .يروج
مشروع سنغافورة الدولي.
كذلك لسنغافورة كمركز لالعمال التجارية االجنبية للتوسع في آسيا بالشراكة
مع شركات متواجدة في سنغافورة .فمزايا الموقع االستراتيجي المتميز
لسنغافورة وحكومتها المستقرة والتنافسية في القوى العاملة والبيئة الداعمة
لألعمال التجارية ،كل ذلك يجعل منها منصة انطالق مثالية في المنطقة.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع www.iesingapore.com
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