مصفوفة شركاء شركة مياه األردن  -مياهنا
األهداف االستراتيجيه

طبيعة العالقه

الشريك

* مالك الشركة
* شرٌك استراتٌجً
*تحكم العالقة اتفاقٌة التفوٌض والتطوٌر
*تكامل وتنسٌق وتداخل

قوة
العالقه

قوٌة

* المشاركة وتقدٌم الدعم الفنً والمعلومات والوثائق
* تطبٌق السٌاسات والرقابة
* الموافقة على إٌقاف أو تشغٌل مصادر المٌاه
*المشاركة كجهه رقابٌة بتطبٌق المواصفة األردنٌة لمٌاه الشرب
لمصادر المٌاه داخل حدود شركة مٌاهنا
* المشاركة باتخاذ القرارات المتعلقة بنوعٌة المٌاه
* تنفٌذ الفحوصات المخبرٌه الغٌر متوفره لدى مختبرات شركة
مٌاهنا .
* اجراء الفحوصات المخبرٌه لتأكٌد مطابقة بعض المواد المورده
للمواصفات المطلوبه .
* تنفٌذ الفحوصات المخبرٌه الغٌر متوفره لدى مختبرات شركة
مٌاهنا .

قوٌة

* الرقابة والتنظٌم
* تقدٌم معلومات ووثائق وتداخل وتنسٌق

1

*تعزٌز قدرات مٌاهنا
*بناء الثقة مع المستهلك
*إدارة شح المٌاه

سلطة المٌاه األردنٌة

2

تعزٌز قدرات مٌاهنا

* شرٌك استراتٌجً
* الجهة المنظمة /مراقبة وتقٌٌم مؤشرات
وحدة التخطٌط واالدارة ( /)PMUسلطة المٌاه
األداء
* الرقابة المالٌة واالدارٌة

3

* إدارة شح المٌاه
* التخطٌط وبناء القدرات الفنٌة
* تعزٌز قدرات مٌاهنا

سلطة وادي األردن

4

* بناء الشراكات مع مقدمً
الخدمات
* تطوٌر قدرات مٌاهنا

أمانة عمان الكبرى

5

* التخطٌط وبناء القدرات الفنٌه
* تطوٌر قدرات مٌاهنا

شركات الكهرباء

6

* تعزٌز قدرات مٌاهنا
* بناء الثقة مع المستهلك

البنوك

* خدمات مالٌة
* خدمات الزبائن

7

تعزٌز قدرات مٌاهنا

وزارة المالٌة

8
9

تعزٌز قدرات مٌاهنا
تعزٌز قدرات مٌاهنا

دٌوان المحاسبة
دائرة الموازنة العامة

* دعم رقابً
قوٌة
* تحصٌل األموال األمٌرٌة
ضبط االعمال ومدى مالئمتها مع االنظمة الحكومٌة
قوٌة
اعداد الموازنات
قوٌة
* تقدٌم خدمات
* تداخل،تكامل
قوٌة

* تكامل
* تنسٌق
* دعم مادي وفنً
*تقدٌم خدمات
* تنسٌق لغاٌات تنفٌذ المشارٌع الرأسمالٌة
الخاصة بشركة مٌاهنا
*تنسٌق وتداخل
* تحصٌالت
* برامج مشتركة للتوعٌة المائٌة
* تقدٌم خدمات
* تداخل،تكامل

وصف العالقه الحاليه

قوٌة

مجاالت التعاون

*مشارٌع مشتركة
*نوعٌة مٌاه الشرب والمٌاه العادمة والصناعٌة
* تبادل الخبرات والمشاركة برسم السٌاسات
*دور إداري ورقابً

* المصادقة على استالم المواد وكمٌات المٌاه
* تصحٌح الوضعٌة بناء على مؤشرات األداء

* عقد االجتماعات والتنسٌق لمراجعة كمٌات المٌاه الخام
وفقا ً للكمٌات المتاحه واالولوٌات .
* تقدٌم الدعم الفنً العمال التشغٌل والصٌانه لسلطة وادي االردن
* تقدٌم الدعم الفنً الى سلطة وادي االردن العمال تشغٌل
من قبل كادر شركة مٌاهنا .
وصٌانة محطات الموجب لضمان استمرارٌة تزوٌد المٌاه
* تزوٌد المٌاه الخام لتتم معالجتها فً محطات معالجة مٌاه زي
الخام الى محطة تحلٌة الزاره ماعٌن .
والزاره ماعٌن .
* التنسٌق المستمر لضمان التزوٌد المائً وفقا ً للكمٌات
المحدده سنوٌا ً .
* التوسعات المستقبلٌة
* تنسٌق حفرٌات  +التوسعات السكانٌة
* تحصٌل ضرٌبة المجاري
* تنسٌق توصٌالت المٌاه والصرف الصحً
* التنسٌق فً تنفٌذ األعمال
* خدمات نظام المعلومات الجغرافٌة GIS
* تنفٌذ حمالت مشتركة وأنشطة للتوعٌة المائٌة
* دعم فنً وتكامل

محددات العالقة

* اتفاقٌة التفوٌض والتطوٌر
* مواصفة مٌاه الشرب والمٌاه العادجمة والصناعٌة
* التشرٌعات والسٌاسات

* المنسق بٌن الشركة والمالك/سلطة المٌاه
* البروتوكول الرقابً

اإلجراءات المقترحه لتطوير العالقه

* عمل مشترك وتنسٌق دائم
*اجتماعات دورٌة
* التدرٌب وتبادل الخبرات

* العمل المشترك والتنسٌق الدائم

* مذكرة التفاهم المبرمه مع سلطة وادي االردن .
مراجعة مذكرة التفاهم لتحدٌد االلتزامات
* اتفاقٌة التفوٌض والتطوٌر
والمسؤولٌات بشكل واضح .
* كمٌات المٌاه المحدوده .

مسؤولية المحافظة عمى
العالقات مع الشركاء

* هٌئة المدٌرٌن
*الرئٌس التنفٌذي ومدراء
اإلدارات

الرئٌس التنفٌذي ومدراء
اإلدارارت

* إدارة اإلنتاج والنوعٌة
* إدارة العملٌات

* اتفاقٌات ثنائٌة
*أعمال مشتركة
* تعلٌمات
* إغفال طرف الهتمام طرف آخر

* اجتماعات دورٌة
*سٌاسة عامة مرسومة بتشرٌع وشروط
لتنسٌق الخدمات
*زٌارات وتنسٌق دائم

* الرئٌس التنفٌذي
* مدراء اإلدارات
* مدٌرٌة اإلتصا والتوعٌة
المائٌة

قوٌة

* تزوٌد الطاقه الكهربائٌه للمحطات لتشغٌل معدات ومرافق
الشركة
* صٌانة محطات التحوٌل الكهربائٌه .

*تخفٌض الحمل الكهربائً وقت الذروه
* المتابعه والتنسٌق المبرمج النجاز اعمال الصٌانة اثناء
التوقفات .

* تعلٌمات تنظٌم هٌئة قطاع الطاقه
* اتفاقٌات ثنائٌة

* تحدٌد االولوٌات فً تزوٌد الطاقة
الكهربائٌه اثناء االزمات .
* دراسات مشتركة

* إدارة اإلنتاج والنوعٌة
* إدارة العملٌات

قوٌة

* تقدٌم معلومات وتكامل واستثمار وخدمات
*تقدٌم الخدمات

* حفظ الودائع وتنظٌم الحسابات الجارٌة
* خدمات الزبائن

* مصالح مشتركة
* اتفاقٌة

* التشاور والتنسٌق الدائم
* اجتماعات دورٌة

* الرئٌس التنفٌذي
* مدٌر إدارة الشؤون المالٌة
* مدٌر إدارة خدمات الزبائن

* اعتماد المٌزانٌة السنوٌة
* المساعدة فً إنجاز األعمال
تداخل وتنسٌق
تداخل وتكامل
* الحصول على شهادة االعتماد الوطنً ومراجعتها سنوٌا ً

* تخطٌط
تعلٌمات
* تحصٌل الذمم
رقابة مالٌة وادارٌة والتأكد من تطبٌق السٌاسات والتشرٌعات جهة حكومٌة رقابٌة
جهة حكومٌة
تداخل فً عملٌة اعداد الموازنات
* التشرٌعات الخاصه بالمواصفات والمقاٌٌس
* التاكد من تطبٌق نظام ضبط الجودة فً المختبرات حسب
متطلبات االٌزو 17025

 11التخطٌط وبناء القدرات الفنٌة

وحدة االعتماد البرٌطانٌة

* تقدٌم خدمات
* تداخل وتكامل

قوٌة

* الحصول على شهادة االعتماد الدولً ومراجعتها سنوٌا ً .

* المراجعه وتقدٌم التوصٌات من مٌاهنا فٌما ٌتعلق
بالمواصفات والمقاٌٌس .

 12تعزٌز قدرات مٌاهنا

الجمعٌة العلمٌة الملكٌة

تقدٌم خدمات

قوٌة

* معاٌرة األجهزة المخبرٌة
* تنفٌذ الفحوصات المخبرٌة الغٌر متوفرة لدى شركة مٌاهنا
* إجراء الفحوصات المخبرٌة لتأكٌد مطابقة بعض المواد المورده
للمواصفات المطلوبة

* التكامل لتنفٌذ الفحوصات المخبرٌة لضمان مطابقة مٌاه
الشرب والمٌاه العادمة والصناعٌة للمواصفات المعتمدة

* بناء الثقة مع المستهلك
13
* تعزٌز قدرات مٌاهنا

وزارة الصحة

قوٌة

* مراقبة نوعٌة المٌاه
* الموافقة على اٌقاف او تشغٌل اي مصدر سواء كان مصدر
جدٌد او متوقف نتٌجة النحراف النوعٌة .
* المشاركة فً تطبٌق المواصفة االردنٌة لمٌاه الشرب للمصادر
العاملة داخل حدود شركة مٌاهنا كجهة رقابٌة .
* المشاركة فً اتخاذ القررات بشؤون النوعٌة للمصادر العاملة .
* المشاركة فً تطبٌق المواصفة االردنٌة لمٌاه الشرب والمٌاه
العادمة للمصادر العاملة داخل حدود شركة مٌاهنا كجهة رقابٌة .
* المشاركة فً تطبٌق المواصفة االردنٌة لمحطات المٌاه العادمة
العاملة داخل حدود شركة مٌاهنا كجهة رقابٌة .

 10التخطٌط وبناء القدرات الفنٌة

مؤسسة المواصفات والمقاٌٌس
متمثلة بوحدة اإلعتماد

* تنفٌذ متطلبات المواصفة األردنٌة
* دعم فنً ورقابً

قوٌة

* نوعٌة مٌاه الشرب
* نوعٌة مٌاه الشرب و المٌاه العادمة والصناعٌه

* زٌارات
* تنسق دائم
التنسٌق المستمر
التنسٌق المستمر

ادارات الشركة
ادارات الشركة

* زٌادة عدد الفحوصات المخبرٌة المعتمدة
سنوٌا ً

إدارة اإلنتاج والنوعٌة

تبادل الخبرات والتدرٌب

إدارة اإلنتاج والنوعٌة

تبادل الخبرات والتدرٌب

* اتفاقٌة مراقبة النوعٌة
* المحددات الوارده فً مواصفة مٌاه الشرب
والمٌاه العادمه والمٌاه الصناعٌه
* وزارة الصحه هً الجهه صاحبة الوالٌه لرقابة
مٌاه الشرب وفقا ً للقانون

إدارة الشؤون المالٌة

* تبادل الخبرات والتدرٌب
* اجتماعات دورٌة

إدارة اإلنتاج والنوعٌة

* إدارة اإلنتاج والنوعٌة
* إدارة العملٌات

مصفوفة شركاء شركة مياه األردن  -مياهنا
األهداف االستراتيجيه

الشريك

وزارة األشغال العامة و
* تعزٌز قدرات مٌاهنا
14
*بناء الشراكة مع مقدمً الخدمات االسكان

طبيعة العالقه

قوة

وصف العالقه الحاليه

العالقه

مجاالت التعاون

* اجتماعات
* سٌاسة عامة مرسومة بتشرٌع وشروط
لتنسٌق الخدمات
* إعادة تقٌٌم شروط العطاءات
* التواصل المستمر والمشاركة وتبادل
اآلراء
زٌارات واجتماعات
زٌارات واجتماعات
توحٌد الشراكة من خالل تقدٌم عروض
خدمٌة لمٌاهنا Ewallet

تنسٌق و تداخل

قوٌة

* تنسٌق حفرٌات فً الشوارع النافذة
* تنسٌق لغاٌات تنفٌذ مشارٌع الشركة الرأسمالٌة

االسكانات

نظام وزارة األشغال العامة

* تقدٌم خدمات أعمال مقابل عقود
* تقدٌم الخدمات وتورٌد المواد

قوٌة

* شراء تنفٌذ األعمال
* تكامل وتقدٌم خدمات

* تعاون مقابل الثمن (شراء خدمات وأعمال)
* تزوٌد المواد والخدمات واألعمال

* خبرة المقاول واألسعار الممقدمة
* خدمات مساندة

قوٌة
قوٌة

خدمة اإلتصاالت
خدمات فنٌة

توفٌر خدمات االتصاالت
خدمات فنٌة

اتفاقٌات ثنائٌة
اتفاقٌات ثنائٌة

قوٌة

تقدٌم تسهٌالت رسمٌة وشخصٌة

خدمات الهواتف

عرض مالً

دعم قطاع المٌاه

قطاع المٌاه

* إتفاقٌة
* تنسٌق وتعاون

* اجتماعات دورٌة

قطاع المٌاه

اتفاقٌة

اجتماعات دورٌة

سٌاسة نشر المعلومات

تعاوم وتنسٌق مستمر

* إدارة شح المٌاه
 * 15بناء الثقة مع المستهلك
* تلبٌة متطلبات النمو
 16تعزٌز قدرات مٌاهنا
 17تعزٌز قدرات مٌاهنا

باتلكو
شركات الحاسوب الخدمٌة

 18تعزٌز قدرات مٌاهنا

شركة زٌن

تنسٌق وتداخل
تنسٌق وتداخل
تقدٌم خدمات الهواتف الخلوٌة الرسمٌة
واشخصٌة

* التخطٌط وبناء القدرات الفنٌة
19
* تعزٌز قدرات مٌاهنا

USAID

دعم فنً ومالً

قوٌة

 20التخطٌط وبناء القدرات الفنٌة

KFW

دعم فنً ومالً

قوٌة

دعم قطاع المٌاه

* بناء الثقة مع المستهلك
21
* إدارة شح المٌاه
* بناء الثقة مع المستهلك
22
* إدارة شح المٌاه

المؤسسات اإلعالمٌة

تنسٌق وتبادل المعلومات

قوٌة

انسٌابٌة للمعلومات وتواصل وشفافٌة

نشر المعلومات على أوسع مدى

المؤسسات الوطنٌة
(حكومٌة/غٌر حكومٌة)

 23تعزٌز قدرات مٌاهنا

المراكز التدرٌبٌة واإلستشارٌة

تنظٌم برامج وأنشطة التوعٌة المائٌة وبرامج
المسؤولٌة اإلجتماعٌة
* تطوٌر قدرات العاملٌن
* تدرٌب
*دعم مادي وفنً

قوٌة

برامج مشتركة

برامج مشتركة

قوٌة

متابعة أداء العاملٌن

استشارات ودورات تدرٌبٌة

المقاولٌن والموردٌن

محددات العالقة

اإلجراءات المقترحه لتطوير العالقه

تعاون وتنسٌق مستمر
* عطاءات
*عروض مالٌة

اجتماعات دورٌة

 24تعزٌز قدرات مٌاهنا

شركات النظافة

تقدٌم خدمات النظافة لمواقع الشركة

قوٌة

زٌارات مٌدانٌة

خدمات

عطاءات

اجتماعات دورٌة

 25تعزٌز قدرات مٌاهنا

شركات األمن والحماٌة

تأمٌن الحراسة والحماٌة لمواقع الشركة

قوٌة

متابعة مستمرة

األمن والحماٌة

عطاءات

* اجتماعات دورٌة
* مخاطبات رسمٌة

 26تعزٌز قدرات مٌاهنا

األمن العام

تنسٌق وتداخل

* تنسٌق حفرٌات
متوسطة
* أمن المواقع

السٌر والحماٌة

تعلٌمات

اجتماعات

 27تعزٌز قدرات مٌاهنا

سالح الجو الملكً

تنسٌق وتداخل

متوسطة تنسٌق حفرٌات

تنسٌق

تعلٌمات

زٌارات

 28تعزٌز قدرات مٌاهنا

دائرة األراضً و المساحة

تقدٌم وثائق و معلومات

GIS

تعلٌمات

 29تعزٌز قدرات مٌاهنا

المركز الجغرافً الملكً

تقدٌم وثائق و معلومات

* بناء الشراكة مع مقدمً
 30الخدمات
* تعزٌز قدرات مٌاهنا

شركة االتصاالت األردنٌة

* تنفٌذ الفحوصات المخبرٌه الغٌر متوفره لدى مختبرات شركة
متوسطة
مٌاهنا .
* اجراء الفحوصات المخبرٌه لتأكٌد مطابقة بعض المواد المورده
متوسطة
للمواصفات المطلوبه .

* زٌارات
*اجتماعات
* زٌارات
*اجتماعات
* اجتماعات
* سٌاسة عامة مرسومة بتشرٌع وشروط
لتنسٌق الخدمات

مسؤولية المحافظة عمى
العالقات مع الشركاء
إدارة الخدمات الفنٌة

كافة إدارات الشركة
إدارة تكنولوجٌا المعلومات
إدارة تكنولوجٌا المعلومات
رئٌس قسم الخدمات اإلدارٌة/إدارة الموارد البشرٌة
* إدارة الخدمات الفنٌة
* إدارة العملٌات
* إدارة خدمات الزبائن
* مدٌرٌة اإلتصال والتوعٌة
المائٌة
* إدارة الخدمات الفنٌة
* إدارة العملٌات
مدٌرٌة اإلتصال والتوعٌة
المائٌة
مدٌرٌة اإلتصال والتوعٌة
المائٌة
منسق التعلم والتطوٌر /إدارة
الموارد البشرٌة
رئٌس قسم الخدمات
اإلدارٌة/إدارة الموارد البشرٌة
رئٌس شعبة األمن /إدارة
الموارد البشرٌة
* إدارة الخدمات الفنٌة
* إدارة العملٌات
* إدارة خدمات الزبائن
* إدارة الخدمات الفنٌة
* إدارة العملٌات
* إدارة خدمات الزبائن
* إدارة تكنولوجٌا المعلومات
* إدارةالخدمات الفنٌة
* إدارة تكنولوجٌا المعلومات
* إدارةالخدمات الفنٌة
*إدارة تكنولوجٌا المعلومات
* إدارة الموارد البشرٌة
* إدارة الخدمات الفنٌة
* إدارة الخدمات الفنٌة
* إدارة العملٌات
*إدارة خدمات الزبائن
إدارة خدمات الزبائن

GIS

تعلٌمات

* توفٌر خدمات االتصاالت
* تعاون وتنسٌق بمستوى جٌد

* اتفاقٌات ثنائٌة
* إغفال طرف الهتمام طرف آخر

 31تعزٌز قدرات مٌاهنا

البلدٌات

تنسٌق وتداخل

متوسطة تنسٌق حفرٌات

تنسٌق

تعلٌمات

زٌارات

 32بناء الثقة مع المستهلك
* إدارة شح المٌاه
* تلبٌة متطلبات النمو
33
* التخطٌط وبناء القدرات الفنٌة
* تعزٌز قدرات مٌاهنا
 34بناء ثقة المستهلك

شركة البرٌد األردنً

تقدٌم خدمات

متوسطة تقدٌم خدمات

خدمات الزبائن

اتفاقٌة

اجتماعات دورٌة

الشركات اإلستشارٌة

تقدٌم خدمات هندسٌة واستشارٌة مقابل عقود

متوسطة شراء الخبرات الفنٌة

تعاون مقابل ثمن (شراء خدمات)

طبٌعة الخبرة واألسعار المقدمة

مزٌد من الخصخصة

إدارة الخدمات الفنٌة

شركة فٌزا األردنٌة

تقدٌم خدمات

متوسطة تقدٌم خدمات

خدمات الزبائن

اتفاقٌة

اجتماعات دورٌة

إداة خدمات الزبائن

تنسٌق لغاٌات تنفٌذ مشارٌع الشركة الرأسمالٌة متوسطة خدمة االتصاالت وتداخل الخطوط

