
٣- تطبيق مبادئ الثورة الصناعية الرابعة 
علي منظومة المياه في مصر من خالل 

إنشاء منظومة مياه ذكية. 
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٣- مشروع منظومة مياه ذكية:  
إنشاء منظومة مياه ذكية من خالل تطبيق 

مبادئ الثورة الصناعية الرابعة على منظومه 
المياة.

إنشاء نظام ذكى فعال �دارة موارد المياه مصمم لتغطية كل من الوقت والمكان، 
يتضمن إنترنت ا�شياء (IOT) ومقاييس المياه الذكية، الهندسة الصناعية (محاكاة 

ا�حداث المنفصلة ونمذجة التنبؤ)، الذكاء االصطناعي وتقنيات إدارة البيانات ومنصات 
تكنولوجيا المعلومات، وعلوم المياه ومعالجة المياه ونظام تحلية المياه والمناولة.

الهدف:
 تطوير منظومة ذكية �دارة شبكة مياه وزيادة كفاءة ا�ستخدام بها  

لتقليل تكلفة استخدام المياه والطاقة عن طريق تحسين وتنظيم 
استهالك المياه مما يؤدي إلي تقليل استهالك المياه وتقليل استخدام 

الطاقة في أنظمة تنقية ومعالجة المياه.

تقليل تكلفة استخدام المياه من خالل تحسين وتنظيم استهالك الطاقة 
في شبكات المياه.

تقليل استخدام الطاقة في نظام معالجة المياه التكميلية والتي تشكل ما 
يصل إلى ٦٠ ٪ من التكلفة ا�جمالية �مدادات المياه.

إنشاء نظام قادر على التنبؤ بأزمات المياه وتوفير حلول للطوارئ في حاالت 
الطوارئ.

تعزيز البيئة المحيطة والحد من تأثير التلوث على الحياة البيولوجية بشكل 
عام.

فكرة
المشروع : 

النتائج المتوقعة للمشروع هي ما يلي:

إنشاء منظومة مياه ذكية من خالل تطبيق مبادئ الثورة الصناعية 
الرابعة علي منظومة مياه.

 إعداد فريق من الباحثين والمهندسين من مختلف التخصصات 
والمؤهلين في مجال شبكات المياه الذكية قادرعلي ا¶تي:

   

إجراء البحوث وتقديم الحلول وا�بتكارات للشركات العاملة 
في مجال استخدام المياه وإدارتها.

إنشاء منصة لشبكات المياه الذكية مفتوحة المصدر على 
شبكة ا�نترنت والتي يمكن اعتمادها ل¸ستخدام من قبل 

أصحاب المصلحة.

الحفاظ على أعلى معايير جودة الخدمة وفاعليتها من خالل 
استخدام أنماط غير تقليدية وتوظيف للتقنيات الحديثة 

الناشئة مثل الذكاء االصطناعي وانترنت ا�شياء والحوسبة 
السحابية وتطبيقات الواقع االفتراضي وغيرها من الخطوات.



١ - تأهيل مركز التميز العلمي 
والتكنولوجي ليكون بيت خبرة في مجال 

الثورة الصناعية الرابعة
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