مشح بًئٌ ملصروع تركًب عدد  0111حمطُ تلًنرتٍ حديثُ تعنل بيظاو اشتصاالت 4G
لقًاس ميشىب املًاه و بًاىات حمطات الطلنبات
باستخداو
PEST ANALYSIS
TASK ANALYSIS

اعداد
مهيدسُ  /أماىٌ الشًد ابراهًه
مهيدس  /ماجد صبحٌ روفائًل
االدارَ املركزيُ ليظه الرصد و االتصال (التلًنرتٍ)

مصروع تركًب عدد  0111حمطُ تلًنرتٍ حديثُ تعنل بيظاو اشتصاالت 4G
لقًاس ميشىب املًاه و بًاىات حمطات الطلنبات

القائم باملشروع  :الادارة املركزيت لنظم الرصد و الاجصال (الخليمتري)
الهدف من املشروع  :اعطاء بياناث دقيقت ملناسيب املياه لكافت الترع و املصارف و بياناث حشغيل الطلمباث لكافت
املحطاث لسخدداهاا ي ممي اداراث الزاارة
املستفيد من املشروع  :هصلحت الري  ,هصلحت امليكانيكا والكارباء  ,هيئت الصرف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشح البًئُ اخلارجًُ
PEST ANALYSIS



انعىامم انسياسية
 قانون الخدمة المدنٌة رقم  ١٨لسنة ٦١٨٢
 قانون تنظٌم التعاقدات التً تبرمها الجهات العامة رقم  ٨١٦لسنة ٦١٨١
 قانون تنظٌم االتصاالت رقم  ٨١لسنة ٦١١2



انعىامم انقتصادية








تكلفة المشروع حوالً  ٨5١ملٌون جنٌه
المشروع موفر للطاقة حٌث ٌعتمد على الطاقة الشمسبة
ٌمكن استخدام البنٌة التحتٌة لبعض المحطات القدٌمة
اشتراك شهري لشركة االتصاالت التً ستقدم الخدمة
تعٌٌن موظفٌن التمام ومتابعة المشروع
انعىامم االجتماعية وانثقافية

 تأهٌل جمٌع العاملٌن للتعامل مع االنترنت والتكنولوجٌا
 وجود أعمال تعدي فً المواقع من مقاولٌن ومركب أو سفن
 وجود أعمال سرقات من المواطنٌن فً االماكن النائٌة



انعىامم انتكنىنىجية





التأكد من توافر خدمة االتصاالت فً االماكن النائٌة
توصٌل االنترنت بوحدات التلٌمتري باالدارات
تركٌب جهاز كمبٌوتر وطابعة بوحدات التلٌمتري باالدارات
وجود اٌمٌالت لجمٌع متخذي القرار
TASK ANALYSIS



تهديد دخىل منافسين جدد
 ال ٌوجد – حٌث أن المشروع خدمً و كذلك المنفذ والمستفٌد هو وزارة المائٌة والري



تهديد انمنافسين انمىجىدين
 ال ٌوجد – حٌث أن المشروع خدمً و كذلك المنفذ والمستفٌد هو وزارة المائٌة والري



تهديد وجىد مشروع مكافئ أو بديم
 خدمة  4Gتكفً حالٌا لنقل البٌانات بسرعة عالٌة
 سهولة تغٌٌر بعض االجهزة فً وقت االحالل و التجدٌد



تهديد قىة مساومة انمىردين
ٌ تم الطرح من خالل مناقصة عامة
 وجود شركات كثٌرة تعمل فً المجال



تهديد قىة مساومة انمستههك
 ال ٌوجد – حٌث أن المشروع خدمً و كذلك المنفذ والمستفٌد هو وزارة المائٌة والري

