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رسالة رئيس هيئة المديرين



المهند�س منير عوي�س � -أمين عام �سلطة المياه
في �ضوء الوثائق الوطنية ( الأجندة الوطنية و كلنا الأردن)
و تم�شيا مع �إ�ستراتيجية وزارة المياه و الري – �سلطة المياه
و بهدف تح�سين م�ستوى الخدمة في مجال المياه و ال�صرف
ال�صحي و ا�ستمرارا للنجاح الذي حققته �شركة ليما بعد انتهاء
عقدها الذي دام �سبع �سنوات ،تم �إن�شاء �شركة مياه الأردن-
مياهنا بهدف الم�ضي قدما لتح�سين الكفاءة الإدارية و المالية
والفنية لتقديم خدمات مميزة لمواطني محافظة العا�صمة.
�إن نجاح هذه التجربة كان تحديا لل�شركة تمثل ب�سيا�سة التطوير
ال�شامل و �إعداد الأنظمة المرنة المالئمة التي تتيح للموظفين
ذوي الخبرات المختلفة و الذين ان�ضموا �إلى ال�شركة من عدة
جهات �أن يقدموا �أف�ضل ما لديهم و ذلك من خالل رفع الروح
المعنوية و تقديم الحوافز و الر�ضا الوظيفي لهم .و قد تبنت ال�شركة �سيا�سة ا�ستقطاب الكفاءات التي ت�ستطيع تقديم
�إ�ضافات جديدة للعمل .كما تم اعتماد الأنظمة و الإجراءات الالزمة لإنجاز خطة العمل الخم�سية الطموحة التي تبنتها
ال�شركة �سواء فيما يتعلق بالقرارات المالية �أو الفنية.
لإنجاح عمل ال�شركة فقد تبنت الهيئة �سيا�سة التعاون الوثيق مع جميع الجهات ذات العالقة بعملها �سواء كانوا مواطنين
�أو مقاولين �أو ا�ست�شاريين �أو م�ؤ�س�سات ر�سمية �أخرى و على ر�أ�سها وزارة المياه و الري ب�سلطتيها.
بعد انتهاء العام الأول من عمر ال�شركة ف�إن ال�شركة تفخر بالإنجازات التي تم تحقيقها و التي يبينها هذا التقرير
بالأرقام ،و تفخر ب�أن ال�شركة ا�ستطاعت اال�ستمرار بعملياتها بدون �أية عوائق تذكر ،و في نف�س الوقت با�شرت بالعديد
من �أوجه التطوير لعمل نقلة نوعية في �إدارة خدمات المياه و ال�صرف ال�صحي في مجال االخت�صا�ص .
�ستعمل ال�شركة خالل الأعوام القادمة على مواجهة متطلبات التنمية في العا�صمة ،و تنفيذ الم�شاريع الهامة لخدمة
المواطنين و الم�ستثمرين و من خالل م�شاركة القطاع الخا�ص بجميع �أ�شكاله ،بحيث ال ت�شكل ق�ضية المياه عائقا �أمام
ا�ستقطاب اال�ستثمارات في المنطقة .كما �ستقوم ال�شركة ب�إجراءات التحديث و التجديد ل�شبكات المياه و ال�صرف
ال�صحي للحفاظ على ديمومتها و فاعليتها .كما �ستركز ال�شركة على البرامج الهادفة لتح�سين الخدمات التي تقدمها
وعلى بناء عالقات وثيقة مع زبائنها و الح�صول على ر�ضاهم.
ال ي�سعني �إال �أن �أ�شكر زمالئي �أع�ضاء هيئة المديرين على جهودهم المميزة و متابعتهم الحثيثة لمهام و م�س�ؤوليات
ال�شركة المتعددة و كذلك للرئي�س و الإدارة التنفيذية لل�شركة و جميع العاملين فيها على عملهم الد�ؤوب و المميز.



رسالة الرئيس التنفيذي

المهند�س كمال الزعبي
عام من الإنجازات الحقيقية
ر�ؤية وا�ضحة  ...وخطى واثقة
خالل عامها الأول ومنذ �أن با�شرت �شركة مياه الأردن – مياهنا عملها في كانون ثاني 2007
ك�شركة وطنية محدودة الم�س�ؤولية ،بد�أت ال�شركة ب�إعداد الخطط وتنفيذ البرامج الفنية
والإدارية الهادفة �إلى تح�سين كفاءة تقديم خدمات المياه وال�صرف ال�صحي في العا�صمة.
حيث تم �إقرار خطة عمل ال�شركة للأعوام  2011 – 2007والتي تت�ضمن تنفيذ م�شاريع بكلفة
�إجمالية قدرت بقيمة ( )200مليون دينار� ،ستقوم ال�شركة بتمويل تنفيذ خطتها بواقع ()90
مليون دينار من مواردها الذاتية ،في حين �سيتم البحث عن م�صادر مالية �إ�ضافية لتغطية
القيمة المتبقية وبواقع ( )110مليون دينار.



وقد تمكنت مياهنا خالل عام  2007من تحقيق �إنجازات حقيقية باعتماد �إدارة فنية ومالية
�أكثر كفاءة وفاعلية لزيادة العوائد من خالل تخفي�ض النفقات ،حيث تمكنت ال�شركة
من تح�سين كفاءة محطات �ضخ المياه من � %79إلى  %80.2مما ترتب عليه تخفي�ض في
قيمة الطاقة بحوالي (� )130ألف دينار �سنوي ًا ،ولم تواجه ال�شركة �أية م�شكالت �أو �أعطال
في محطات ال�ضخ نتيجة اعتمادها لل�صيانة الوقائية بد ًال من ال�صيانة العالجية ،وتعمل
ال�شركة على المحافظة على نوعية المياه �ضمن الموا�صفات المعتمدة ،حيث حققت ال�شركة
نجاحات �إ�ضافية بزيادة االعتماد للمختبرات المركزية في مجال الفحو�صات الكيميائية
والميكروبيولوجية للمياه لي�شمل �سبعة فحو�صات مخبريه جديدة لمياه ال�شرب لعام ،2007
�إ�ضافة لثالثة وثالثين فح�ص ًا رئي�سي ًا مخبري ًا كانت قد ح�صلت ال�شركة عام  2006على
�شهادة االعتماد الأردني ال�ستيفائها متطلبات الموا�صفة الأردنية والمكافئة للموا�صفة الدولية
الأيزو في عام  .2006وقد بلغ عدد الفحو�صات المخبرية التي نفذتها ال�شركة عام 2007
( )376200فح�ص ًا مخبري ًا �أي بمعدل ( )1030فح�ص يومي ًا.

وفي مجال عمليات �ضخ المياه وتوزيعها ،فقد انخف�ض عدد الك�سور في �شبكات المياه بن�سبة ( )%8كما انخف�ضت مدة
اال�ستجابة لإ�صالح الك�سور من (� )3.7إلى (� )3.4ساعة ،وقد تم ا�ستبدال خطوط المياه التالفة بطول بلغ ( )139كم،
وتمكنت ال�شركة خالل عام  2007من تحقيق انخفا�ض في الفاقد المائي بن�سبة (.%)2.1
وتعمل �شركة مياهنا بكامل طاقتها و�إمكانياتها على تح�سين م�ستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومواكبة متطلبات
النمو ال�سكاني المتزايد والتو�سع العمراني الذي ت�شهده العا�صمة ،حيث تم خالل عام  2007تنفيذ ()22.200
ا�شتراك جديد للمياه وال�صرف ال�صحي مما �أدى لزيادة عدد الم�شتركين �إلى ( ، )430.384كما قامت ال�شركة ب�إتمام
كافة المعامالت غير المكتملة منذ عام  ،2006وبهدف تح�سين درجة ر�ضا الم�شتركين خف�ضت ال�شركة مدة االنتظار
لتركيب عداد المياه �إلى خم�سة �أيام ،قد تزداد هذه المدة لت�صل �إلى ما دون ال�شهر الواحد في حال ا�ستوجب تركيبة
تمديد خطوط مياه جديدة و�إجراء حفريات .وقد ارتفعت ن�سبة المخدومين في ال�صرف ال�صحي العا�صمة خالل العام
الما�ضي لت�صل �إلى (.)%80
وتعتمد فل�سفة ال�شركة على الت�سهيل ما �أمكن على المواطنين والعمل بروح ور�ؤية القطاع الخا�ص وبنكهة وطنية ،مبنية
على بناء الثقة مع الم�شتركين والتوا�صل المبني على ال�شراكة الحقيقية وتبني مبد�أ التحفيز لاللتزام بت�سديد قيمة
الفواتير الم�ستحقة بد ًال من حجب الخدمة الذي تلج�أ �إليه كخيار �أخير  ،وقد تمكنت ال�شركة في هذا المجال من
تخفي�ض عدد الم�شتركين الذين حجبت عنهم الخدمة �إلى الن�صف مقارنة مع عام  ،2006كما قامت ال�شركة خالل
عام  2007بتحديث �أجهزة الحا�سوب المتنقلة لقراءة عدادات المياه و�إ�صدار الفواتير في الموقع.
ولتح�سين �شبكات المياه في العا�صمة فقد قامت �شركة مياهنا بدرا�سة و�إحالة وتنفيذ عدد كبير من م�شاريع المياه
قدرت قيمتها بحوالي ( )14مليون دينار خالل عام  2007تمثلت با�ستبدال الو�صالت المنزلية التالفة وخدمة التو�سعات
الجديدة لخدمة المواطنين وم�شاريع الإ�سكانات العامة التابعة لم�ؤ�س�سة الإ�سكان وكذلك الم�شاريع الخا�صة المنفذة من
قبل القطاع الخا�ص والم�شاريع الحكومية كم�شاريع �أمانة عمان الكبرى ووزارتي الأ�شغال واالت�صاالت كما نفذت مياهنا
عدد من الم�شاريع لتحديث ال�شبكات الناقلة للقرى في جنوب وغرب عمان ونقل خطوط رئي�سية من �أرا�ضي المواطنين
بالإ�ضافة لم�شاريع تح�سين الو�ضع الت�شغيلي خالل موا�سم ال�صيف ،كما قدرت قيمة م�شاريع ال�صرف ال�صحي بحوالي
( )5مليون دينار تمثلت ب�إي�صال خدمات ال�صرف ال�صحي للمواطنين وم�شاريع نقل خطوط ال�صرف ال�صحي وحل
م�شكالت المكاره ال�صحية.
وحيث �أن الموظفين هم �أ�سا�س النجاح فقد �أنهت ال�شركة خالل عامها الأول بناء هيكلها التنظيمي واعتمدت �سلم ًا
جديد ًا للرواتب نتج عنه زيادات في رواتب الموظفين تجاوزت ( )%20منذ بداية العام �إ�ضافة العتماد العديد من
برامج الحوافز المتخ�ص�صة في قطاعات ال�شركة المختلفة.
الأداء الفني لل�شركة كان جيد ًا خالل عام  2007رغم كونه عام الت�أ�سي�س وبناء الأ�سا�س و�إعادة الهيكلة و�إ�صدار
الأنظمة والتعليمات والإجراءات� ،أما الأداء المالي فقد فاق التوقعات من حيث ارتفاع الإيرادات مما مكن ال�شركة من
تخ�صي�ص حوالي ( )17مليون دينار للإنفاق الر�أ�سمالي.
�إن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لوال الجهد المميز لكافة مدراء وموظفي ال�شركة باختالف مواقعهم ،وال ي�سعني �إال
�أن �أقدم �شكري لكل منهم ،كما �أتقدم بال�شكر الجزيل لهيئة مديري ال�شركة على جهودهم الحثيثة في ر�سم ال�سيا�سات
العامة و�إقرار الأنظمة والتعليمات والتي كان لها �أكبر الأثر في نجاح ال�شركة.



رؤية ومهمة وقيم مياهنا

رؤيتنـا

�أن نتميز بااللتزام نحو الم�ستهلك و الفعالية في �إدارة خدمات
المياه وال�صرف ال�صحي
مهمتنـا

�أن نرتقي بنوعية الحياة بتزويد جميع الم�ستهلكين بخدمة م�ستدامة
وفعالة يعتمد عليها للمياه وال�صرف ال�صحي
قيمنـا

10

الجودة و الخبرة الفنية والم�صداقية و االلتزام االجتماعي

نبذة عن نشأة مياهنا
قامت وزارة المياه والري� /سلطة المياه في عام  2005ب�إجراء درا�سة تحليلية بالتعاون مع الم�ؤ�س�سات الدولية المانحة
وم�ؤ�س�سة فنية ا�ست�شارية لتحديد �أف�ضل البدائل والخيارات المتاحة لإدارة خدمات المياه في العا�صمة بعد انتهاء
مدة عقد الإدارة المبرم ما بين �سلطة المياه و�شركة ليما وهي ائتالف �شركات فرن�سية بريطانية �أردنية ،حيث �أو�صت
الدرا�سة ب�أن توكل �إدارة خدمات المياه وال�صرف ال�صحي في العا�صمة �إلى �شركة خا�صة وطنية تتمتع با�ستقاللية مالية
و�إدارية تعمل على �أ�س�س تجارية ،فكان ميالد �شركة مياه الأردن – مياهنا في بداية كانون ثاني  2007ك�شركة م�ستقلة
ذات م�س�ؤولية محدودة مملوكة بالكامل ل�سلطة المياه تعمل بموجب �أنظمة وقوانين القطاع الخا�ص لتتولى م�س�ؤولية
�إدارة خدمات المياه وال�صرف ال�صحي في العا�صمة .حيث منحت �سلطة المياه الحق ل�شركة مياهنا ب�إدارة الخدمات
في العا�صمة بكامل الإيرادات ،والعوائد المترتبة على �ضريبة ال�صرف ال�صحي بواقع  %3من قيمة التخمين الإيجاري
للعقارات ،كما نقلت �سلطة المياه �إلى مياهنا الم�س�ؤولية الكاملة لإدارة العمليات وال�صيانة واال�ستثمارات الناتجة عن
التو�سع في تقديم خدمات المياه وال�صرف ال�صحي في العا�صمة والمعرفة بم�شاريع اال�ستثمارات العادية في اتفاقية
التكليف والتطوير ،في حين تتحمل �سلطة المياه م�س�ؤولية �إدارة الم�شاريع الكبرى المتعلقة با�ستكمال برامج �إعادة ت�أهيل
�شبكات المياه لمواكبة التو�سعات المت�سارعة في العا�صمة ،وكذلك اال�ستثمارات المطلوب تنفيذها كا�ستثمارات معلقة
لم يتم تنفيذها خالل عقد الإدارة مع �شركة ليما.
وقد حر�صت �شركة مياهنا ومنذ ن�ش�أتها على المحافظة على حقوق العاملين ،حيث تم نقل جميع العاملين من �شركة
ليما �إلى �شركة مياهنا �ضمن نظام للرواتب يعتمد مبد�أ العدالة وتكاف�ؤ الفر�ص ،كما تم �إعادة تعيين موظفي �سلطة
المياه الذين �أنهوا مدة التقاعد القانونية ،في �شركة مياهنا وفق �أنظمة وقوانين ال�شركات الخا�صة ووفق �سلم للرواتب
مواز للقطاع الخا�ص.
يحكم �شركة مياهنا هيئة عامة تتولى تعيين رئي�س و�أع�ضاء هيئة مديري ال�شركة ،الم�س�ؤولة بدورها عن تعيين الفريق
الإداري التنفيذي والموظفين ،وتتكون هيئة المديرين من �سبعة �أع�ضاء يمثلون وزارة المياه والري و�سلطة المياه و�سلطة
وادي الأردن ووحدة �إدارة الم�شاريع في وزارة المياه والري و�أمانة عمان الكبرى ووزارة التخطيط و�شركة الكهرباء
الأردنية.
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الهيكل التنظيمي

12

هيئة المديرين
رئيس هيئة المديرين

المهند�س منير عوي�س� /أمين عام �سلطة المياه
حا�صل على درجة البكالوريو�س في هند�سة الم�ساحة من جامعة مو�سكو للم�ساحة والت�صوير
الجوي عام � ، 1981شغل �سابق ًا من�صب نائب المدير العام التنفيذي ل�شركة ليما ،كما عمل
مدير ًا لإدارة مياه محافظة عمان وم�ساعد ًا لأمين عام �سلطة المياه لقطاع الو�سط .ويحوز على
ع�ضوية عدد من مجال�س �إدارة هيئات ر�سمية.

نائب رئيس هيئة المديرين

ال�سيد نا�صر ال�شريدة� /أمين عام وزارة التخطيط
حا�صل على درجة الماج�ستير في االقت�صاد من جامعة اليرموك عام � ،1995شغل مواقع عدة في
الأمم المتحدة ومنظمات دولية غير حكومية ،كما عمل مدير ًا لمديرية التعاون الدولي في وزارة
التخطيط ،و�أنيطت به م�س�ؤولية �إدارة ملفات الم�ساعدات الخارجية وتطوير التعاون الثنائي
ومتعدد الأطرف مع دول وجهات عدة.
عضو

المهند�س خلدون الخ�شمان� /أمين عام وزارة المياه والري
حا�صل على درجة البكالوريو�س في الهند�سة المدنية من جامعة  NEDللهند�سة والتكنولوجيا في
الباك�ستان عام  ،1980عمل م�ساعد ًا لأمين عام �سلطة المياه ومدير ًا تنفيذي ًا لإدارة مياه قطاع
ال�شمال ومدير �إدارة في �إربد والمفرق وجر�ش وعجلون والزرقاء والبلقاء .ويحوز على ع�ضوية
عدد من مجال�س �إدارات �شركات مختلفة
عضو

المهند�س مو�سى الجمعاني� /أمين عام �سلطة وادي الأردن
حا�صل على درجة الماج�ستير في الهند�سة المدنية /تخطيط و�إدارة م�صادر المياه من جامعة
كولورادو الأمريكية عام � .1989شغل �سابق ًا من�صب قائم ب�أعمال الأمين العام وم�ساعد الأمين
العام ل�سلطة وادي الأردن .ويحوز على ع�ضوية عدد من مجال�س الإدارة.
عضو

المهند�س مروان ب�شناق /مدير عام �شركة الكهرباء الأردنية
حا�صل على درجة البكالوريو�س في الهند�سة الكهربائية من كلية فرادي هاو�س في لندن عام
 ،1961تدرج في منا�صب متعددة في �شركة الكهرباء الأردنية كان �آخرها نائب ًا لمديرعام
ال�شركة .ويحوز على ع�ضوية عدد من مجال�س الإدارة
عضو

المهند�س عمار غرايبة /وكيل �أمانة عمان الكبرى
حا�صل على درجة البكالوريو�س في الهند�سة المدنية والماج�ستير في الإدارة ،تدرج في عدة
مواقع في �أمانة عمان الكبرى.
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ملخص خطة العمل

ملخص خطة العمل
�ستقوم �شركة مياهنا خالل الأعوام 2007م �إلى 2011م با�ستثمار ما قيمته ( )200مليون دينار� .ستوفر مياهنا ما قيمته ()90
مليون دينار من مواردها الذاتية ،في حين �سيتم البحث عن م�صادر مالية �إ�ضافية لتغطية القيمة المتبقية من م�صادر خارجية.
تت�ضمن خطة عمل �شركة مياهنا �ستة مبادرات �إ�ستراتيجية رئي�سية يندرج �ضمن مظلة كل �إ�ستراتيجية عدد من الم�شاريع ت�صل
بمجموعها �إلى  59م�شروعا ،و فيما يلي المبادرات ال�ستة:
إدارة شح المياه :أولوية رئيسية

يعاني الأردن من �شح م�صادره المائية وا�ستنزاف معظمها ،الأمر الذي دفع الدولة �إلى اال�ستثمار بقوة لإيجاد م�صادر بديلة
للمياه لتلبية متطلبات الزيادة ال�سكانية والنمو االقت�صادي ،ترتب على ذلك �ضرورة التزام مياهنا ب�إدارة فعالة لتوزيع المياه
وتخفي�ض الفاقد منها بن�سبة كبيرة ،وقد بلغ عدد الم�شاريع المدرجة �ضمن هذه المبادرة  9م�شاريع.
بناء الثقة مع المستهلك

تقوم �شركة مياهنا بتنفيذ برنامج مكثف يهدف �إلى تعزيز التوا�صل مع الزبائن وتعريفهم بخطط ال�شركة والبرامج والم�ستجدات
والق�ضايا المتعلقة بهم ،كما تعمل مياهنا �ضمن هذا الإطار على تطوير مركز ات�صال مركزي للتعامل مع طلبات الزبائن وت�سهيل
ح�صولهم على الخدمة بالإ�ضافة �إلى اعتماد تقنيات متطورة لتح�سين دقة قراءات العدادات و�أنظمة الفوترة ويبلغ عدد م�شاريع
المبادرة  12م�شروع.
تلبية متطلبات النمو
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ا�ستدعى النمو االقت�صادي والعمراني المتزايد الذي ت�شهده عمان� ،ضرورة اال�ستجابة من قبل مياهنا وبالتعاون مع �سلطة المياه
والجهات ذات العالقة للعمل على تلبية متطلبات هذا النمو ال�سريع خا�صة في مجال تنفيذ البرامج اال�ستثمارية لتوفير البنية
التحتية المطلوبة ويندرج �ضمن هذه المبادرة  7م�شاريع.

تخطيط وبناء القدرات الفنية

ت�سعى مياهنا ولغايات تح�سين كفاءة �إدارة برامجها اال�ستثمارية� ،إلى تعزيز وتمتين قدراتها الفنية وبخا�صة في مجال
�إدارة الم�شاريع ،حيث تم تحديث البناء الهيكلي الجديد لل�شركة ،لي�سمح ب�إدارة وتخطيط �أكثر فعالية لتحقيق الأهداف.
ويبلغ عدد م�شاريع هذه المبادرة  8م�شاريع.
تعزيز قدرات مياهنا

�ستبذل �إدارة مياهنا خالل الخم�س �سنوات الأولى جهود ًا كبيرة لالرتقاء بقدراتها على تقديم الخدمات وخا�صة في
مجاالت تقنيات المعلومات والموارد الب�شرية والإدارة المالية و�صيانة البنى التحتية ويبلغ عدد م�شاريع المبادرة 21
م�شروع.
بناء الشراكة مع الجهات ذات العالقة

ت�شهد مدينة العا�صمة نموا اقت�صادي ًا مت�سارع ًا نتيجة التو�سع العمراني المتزايد وبخا�صة في قطاع الإ�سكان وقطاع
الأعمال والمناطق ال�صناعية  ،ال�سيما في مناطق جنوب عمان ،الأمر الذي ي�ستدعي �ضرورة مواكبة هذا النمو من
خالل توفير خدمات المياه وال�صرف ال�صحي ،لذا تعمل مياهنا وبال�شراكة مع ذوي العالقة المعنيين بهذا الخ�صو�ص
لت�سريع توفير الخدمات في تلك المناطق وتطوير خطط مجدية اقت�صاديا طويلة الأمد لتغطية التكاليف ،ويندرج �ضمن
هذه المبادرة م�شروعين �إثنين.
عدد مشاريع خطة العمل لكل مبادرة والكلفة
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أهم انجازات مياهنا عام 2007

أهم انجازات مياهنا عام 2007

تم تخفيض فاقد المياه من  ٪ 41،9لعام
 2006الى  ٪ 39،8لعام 2007

تمكنت ال�شركة خالل عامها الأول من التغلب على ال�صعوبات و التحديات المتمثلة ب�شح المياه خالل ف�صل ال�صيف و
تطبيق برنامج توزيع مياه ب�شكل مر�ضي على الرغم من زيادة الطلب على المياه .بالإ�ضافة �إلى ذلك با�شرت ال�شركة
بتنفيذ عدد من الم�شاريع الفنية و الإدارية تهدف �إلى تح�سين الخدمة و المحافظة على �شبكات المياه و ال�صرف
ال�صحي و مرافق ال�شركة.
و فيما يلي بعض أهم هذه المشاريع:

 )1الموافقة على خطة عمل ال�شركة للأعوام � 2007إلى  2011بقيمة �إجمالية قدرها  200مليون دينار �أردني .تحتاج
ال�شركة لتمويل خارجي بقيمة  110مليون دينار �أردني لتتمكن من تنفيذ خطة عملها على �أكمل وجه.
 )2تفتخر ال�شركة بخدمة عدد اكبر من الزبائن بكميات اقل من المياه حيث تم تزويد عمان ب ـ  124.1مليون م( 3بنمو
ن�سبته  %3عن ال�سنة الما�ضية) بينما زاد عدد الم�شتركين  %5.5لي�صبح العدد الكلي  430,384م�شترك.
 )3تم تخفي�ض فاقد المياه من � %41.9إلى  %39.8مما �أدى �إلى زيادة معدل ا�ستهالك الفرد من  93.7لتر/فرد/يوم
�إلى  94.9لتر/فرد/يوم.
 )4نتيجة التطبيق الناجح لبرنامج تخفي�ض الفاقد و المراقبة الحثيثة لال�ستعماالت الغير م�شروعة ،زادت مبيعات
المياه و ال�صرف ال�صحي في عام  2007بن�سبة  %10مقارنة مع العام الما�ضي.
 )5قامت مياهنا بزيادة اال�ستثمارات في الم�شاريع الر�أ�سمالية لعام � 2007سبع �أ�ضعاف حيث زادت اال�ستثمارات من
 2.3مليون دينار �أردني في  2006لت�صل �إلى  15.75مليون دينار �أردني.
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 )6با�شرت مياهنا بالعمل على �إعادة ت�أهيل �شبكات جنوب عمان (الجيزة و الموقر) با�ستثمار بلغ  2.5مليون دينار �أردني.

 )7ازدادت النفقات الت�شغيلية بن�سبة  %12مقارنة بالعام ال�سابق بينما ازدادت الإيرادات بن�سبة .%23
 )8انتهت مياهنا من تطبيق هيكلية جديدة مما �سهل عملية انتقال موظفي ال�سلطة �إلى ال�شركة .كما تم تعديل �سلم
الرواتب ليتنا�سب و ال�سوق الأردني بزيادة بلغ متو�سطها  %21و �شمول الموظفين بمظلتي التامين ال�صحي والت�أمين
على الحياة بالإ�ضافة �إلى �صندوق االدخار.
 )9تم زيادة عدد الفحو�صات المخبرية الحا�صلة على االعتماد الأردني لي�صبح مجموعها الكلي  40فح�ص .كما وتقوم
مختبرات زي ب�إجراء  1030فح�ص يومي م�سجلة ن�سبة مطابقة  %99.99ح�سب الموا�صفة الأردنية.
 )10ا�ستطاعت مياهنا تخفي�ض كلفة الكهرباء لمحطات ال�ضخ في زي بقيمة � 129ألف دينار �أردني �سنوي ًا وذلك ب�سبب
زيادة فعالية الم�ضخات من � %79إلى .%80.3
 )11انخف�ضت الك�سور في �شبكات المياه بن�سبة  %8في عام  2007حيث انخف�ض عدد حاالت الك�سور من 12,201
عام � 2006إلى  11,265و هذا يعود �إلى زيادة كفاءة فرق ال�صيانة و زيادة عدد المقاولين و ت�شغيل الم�شاريع
اال�ستثمارية ل�شبكات المياه ،كما انخف�ض معدل اال�ستجابة من قبل فرق ال�صيانة لإ�صالح الك�سور من � 3.7ساعة
�إلى � 3.4ساعة.
 )12انخف�ض وقت االنتظار الالزم لتركيب عداد جديد مع ما يتطلبه من حفر و تمديد �شبكات بن�سبة ( %66من � 4أ�شهر
في عام � 2006إلى اقل من  30يوم) .و يرجع ذلك الى زيادة المخ�ص�صات و تب�سيط الإجراءات.
 )13تم زيادة ن�سبة الم�ستفيدين من خدمات ال�صرف ال�صحي بن�سبة  %2.3لت�صبح التغطية  %80من �سكان منطقة
الخدمة .تطلب ذلك عمل �شبكات ل ـ  2,589عقار جديد لي�صل عدد العقارات المخدومة  91,690عقار.
 )14انخف�ض عدد الم�شتركين الذين حجبت عنهم الخدمة في عام  2007بن�سبة  %50مقارنة مع عام  2006بعد تبني
�سيا�سة التوعية و التوا�صل مع الم�شتركين و اعتماد الحجب كخيار �أخير.
 )15تم ا�ستحداث �شعبة جديدة تابعة لخدمات الزبائن تعنى بمراقبة المياه ال�صناعية ون�شر �سيا�سة اال�ستخدام الأمثل
من قبل م�شتركي المن�ش�آت ال�صناعية.
 )16تطبيق االتفاقية الخا�صة بتخفي�ض الحمل الكهربائي االق�صى لمحطة زي بين �شركة مياهنا و�شركة توزيع الكهرباء الزاحة
الحمل االق�صى لم�ضخات مياه زي في فترة الذروه حيث تم تحقيق وفر مالي بلغ  261,808دينار اردني ل�سنة .2007
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تطلعات مياهنا لعام 2008

تطلعات مياهنا لعام 2008
 )1ارتفعت موازنة ال�شركة لعام � 2008إلى  104مليون دينار �أردني و التي تعتبر الموازنة الأكبر في تاريخ �شركات
المياه بالأردن مخ�ص�ص منها  28.6مليون دينار �أردني للم�شاريع اال�ستثمارية.
� )2سوف تبا�شر مياهنا في  2008ببرنامج �إعادة ت�أهيل �شبكات المياه حيث �ستقوم با�ستبدال  25,000و�صلة منزلية
بقيمة  17مليون دينار بتمويل م�شترك ما بين مياهن ـ ــا بن�سبة  %35و بنك االعمار الألماني بن�سبة  , %65وهذا
البرنامج �سيكون له �أثر وا�ضح في تخفي�ض فاقد المياه وتح�سين برنامج التوزيع.
� )3ستقوم مياهنا بدرا�سة خيار اال�ستعانة ب�شركات خا�صة في ثالثة مجاالت هامه -:ت�شغيل و �إدارة جنوب عمان و
�إدارة فاقد المياه و �إدارة مديرية تكنولوجيا المعلومات .ومن المتوقع �أن ت�سهم هذه البرامج بتح�سن ملمو�س في
تخفي�ض الفاقد و زيادة في عائدات ال�شركة وتخفي�ض النفقات.
� )4ست�ستمر مياهنا بتنفيذ برامج التوا�صل و برامج التوعية المائية لكافة الفئات الم�ستهدفة لتعزيز ممار�سات المحافظة على
المياه واال�ستخدام الأمثل لها .كما �ستقوم ال�شركة بالترويج للنباتات المتحملة للجفاف بالتعاون مع البرامج والم�شاريع ذات
العالقة.
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� )5ستعزز مياهنا برنامج خدمات الزبائن وذلك بزيادة مواقع دفع الفواتير بالإ�ضافة �إلى البدء ببرنامج الزبون
المميز “ ”Super Clientلتحفيز العمالء على الدفع خالل فترة ب�سيطة من ا�ستالم الفواتير مقابل حوافز و
مزايا تقدمها ال�شركة.

 )6خالل عام � 2008ستقوم مياهنا بت�شغيل �أجهزة جديدة في مختبرات زي مما �سي�ساهم في تقليل الوقت ورفع
م�ستوى نوعية نتائج الفحو�صات .هذا و �ستبا�شر ال�شركة بالإجراءات الالزمة للح�صول على اعتماد عالمي
 UKASو�أي�ضا �ستتم المبا�شرة بعمل فحو�صات مخبريه للمياه العادمة للمرة الأولى في مختبرات مياهنا.
 )7يتوقع في نهاية عام � 2008أن تت�سلم مياهنا برنامج �سكادا” ”SCADAلمنطقة عمان للمراقبة والتحكم بمحطات
�شركة مياهنا من خالل غرفة تحكم رئي�سية في منطقة دابوق.
 )8من خالل تطبيق برنامج الموارد الب�شرية المحو �سب “ “ HR Systemفي نهاية العام �ستتمكن ال�شركة من
الح�صول على معلومات دقيقة ومحدثة لكل ما يخ�ص الموارد الب�شرية و �سيتم ربطه مع النظام المالي الحت�ساب
الكلف والرواتب.
 )9متوقع �أن يتم االنتهاء من تحديث المعلومات وال�شبكات الخا�صة بنظام المعلومات الجغرافية  GISلت�شكل قاعدة
بيانات رئي�سية تربط بينها البرامج التطبيقية لل�شركة .كما �سيتم المبا�شرة بتطبيق نظام التتبع الجغرافي لفرق
و�آليات ال�شركة في الميدان.
 )10يتوقع االنتهاء في نهاية العام من اختيار موا�صفات �أف�ضل للمواد و قطع الغيار الم�ستخدمة في ال�شركة بحيث يتم
انتقاء �أف�ضل الموا�صفات المتوفرة ب�أن�سب الكلف لزيادة مدة الخدمة و تحقيق �أداء �أف�ضل.
 )11من خالل الم�سح الميداني الرقمي لمنطقة جنوب عمان ومناطق مختارة من و�سط عمان �سيتم الح�صول على
معلومات �شاملة وتف�صيلية لتلك المناطق مما �سيعزز قاعدة البيانات ونوعية التقارير الم�ستخرجة ،بعد تغذية
برنامجي خدمات الزبائن والمعلومات الجغرافية بنتائج الم�سح.
� )12سيتم االنتهاء من تطبيق وت�شغيل نظام المالية “ ”ACCPACللمحا�سبة والم�شتريات والم�ستودعات يمكن من
توفير تقارير دقيقة ومعلومات مالية لمتخذي القرار.
 )13تحديث نظام المق�سم التابع لمركز المكالمات وال�شكاوي و ربط جميع مواقع مياهنا برقم هاتف موحد مما
�سيكون له دور في تطوير الخدمة المقدمة للعمالء وتح�سين النوعية وتقليل الكلفة الت�شغيلية للنظام.
� )14ستقوم �شركة مياهنا بتطيق نظام الأر�شفة الإلكتروني لتوثيق جميع وثائق ال�شركة ل�سهولة الرجوع �إليها كما �أنها �ستعمل
على تو�سيع �شبكة المعلومات وتحديثها لت�شمل كافة مواقع ال�شركة لت�سهيل �إن�سباب المعلومات بين المواقع والمركز.

بلغت موازنة عام 2008
لشركة مياهنا  104مليون
دينار أردني وهي الموازنة
األكبر في تاريخ شركات
المياه في األردن
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الميــــاه
نظام التوزيع في العاصمة

الميــــاه

�ضمن م�شاريع �إعادة الهيكلة تم تق�سيم مدينة عمان �إلى  44منطقة توزيع رئي�سية  Distribution Zoneمختلفة ت�صل
المياه لكل منها عن طريق خزان ار�ضي م�ستقل وفي بع�ض الحاالت خزانات علوية (�أبراج) لتزويد الأماكن المرتفعة.
تتزود هذه الخزانات بوا�سطة خطوط ناقلة رئي�سية تم تركيب عدادات عليها لمعرفة كميات المياه المزودة للخزانات.
تق�سم مناطق التوزيع الرئي�سية �إلى ما مجموعه  330منطقة توزيع فرعية معزولة (� )Districtأي بمعدل يقارب  7مناطق توزيع
لكل منطقة توزيع رئي�سية  ،حيث ت�صل المياه لكل منطقة من المناطق الفرعية المعزولة والم�ستقلة ا�ستقالال تاما بوا�سطة
خطوط ثانوية  .ويتم ال�سيطرة على تدفق المياه لمناطق التوزيع الفرعية بوا�سطة مخف�ضات �ضغط ( )PRVو عدادات رئي�سية
على مداخلها وبالتالي يمكن احت�ساب ومقارنة كميات المياه ال�صادرة من الخزان مع الواردة �إلى مناطق التوزيع.
ويتم مقارنة كميات المياه المباعة (با�ستخدام نظام �إ�صدار الفواتير) مع الكميات التي تم تزويدها لمناطق التوزيع
الفرعية (با�ستخدام العدادات الرئي�سية) وبالتالي يمكن معرفة ن�سبة الفاقد من المياه.
وت�سمى الخطوط داخل منطقة التوزيع بالخطوط الفرعية ومنها يتم اخذ الو�صالت الفرعية (الو�صالت المنزلية)
ولي�س من الخطوط الرئي�سية �أو الثانوية.
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صيانة نظام التوزيع و المعدات
تنق�سم ال�صيانة �إلى مديريتين ،تعنى الأولى ب�صيانة ال�شبكات والأخرى ب�صيانة المعدات والمرافق.
أ) مديرية صيانة الشبكات.

تتكون من �أق�سام ثالث (�شرق و غرب و جنوب عمان) و تحوي على:
· جهاز �إدارة مكون من  25موظفا و  15مراقب �صيانة ي�شـ ـ ــرفون على  60فرقة �صيانة مجهزة تجوب �شوارع
العا�صمة و المناطق التابعة لها على مدار ال�ساعة.
· يتم اال�ستعانة بمقاولين فرعيين داعمين ذوي جهاز فني داعم خا�ص ب�إعادة �أو�ضاع الحفريات التي تتم بوا�سطة
فرق ال�صيانة من �أ�سفلت و بالط و خر�سانة  ، ...و يتم اختيار ه�ؤالء المقاولين من ال�شركات المحلية الم�ؤهلة من
خالل طرح عطاءات.
· يتم اال�ستعانة بمقاولين فرعيين داعمين �أي�ضا ذوي جهاز هند�سي خا�ص با�ستبدال الخطوط التالفة و دعم
ال�شبكة القائمة و يتم طرح عطاءات خا�صة لهذه الغاية  ،حيث يتم من خالل هذه العطاءات تمديد خطوط مياه
جديدة مع كل ما يلزم ذلك من حفر و تمديد و طمم و�إعادة �أو�ضاع و و�صل المنازل عليها .
ب) مديرية صيانة المعدات.

الدائرة الم�س�ؤولة عن �ضمان الجاهزيه لكافة مرافق ومعدات انتاج المياه والمركبات والمحافظه عليها لتكون في
اعلى الم�ستويات بما ي�ضمن انتاج كميات المياه بطاقتها الق�صوى وبكفاءه عاليه وبارخ�ص التكاليف باال�ضافه الى
توفير المركبات واالليات الثقيله الالزمه لعمل دوائر ال�شركه و�صيانتها حيث تقوم المديريه باعمال ال�صيانه الوقائيه
ومعالجة االعطال الطارئه .وت�ستخدم هذه المديريه نظام ال�صيانه المحو�سب Computerized Maintenance
 Management System-CMMSفي ادارة اعمال ال�صيانه ويبلغ عدد الكادر الفني في المديرية  48موظفا
يعملون في ثالث اق�سام هي:
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ق�سم �صيانة محطات معالجة المياه

ويعنى ب�صيانه مرافق ومعدات محطة زي لمعالجه المياه ,محطة وادي ال�سير ,محطة الر�صيفة محطة العار�ضة ,محطة
تحليه ابو الزيغان ومحطة را�س العين.

ق�سم �صيانة المحطات واالبار

ويعنى ب�صيانة المعدات في االبار والمحطات و البو�سترات و محطات تنقية ال�صرف ال�صحي و ي�شمل ذلك كافة
المعدات المكانيكيه والكهربائيه و�أنظمه التحكم ( )SCADAواالت�صاالت الخا�صه بهذه المواقع.

ق�سم �صيانه المركبات والمعدات المتحركة

ويعنى ب�صيانة المركبات الخفيفه والثقيله و المعدات المتحركه كما يقوم الق�سم بمهام الترخي�ص والتامين على
المركبات ويبلغ عددها� 285آلية ومعدة ,باال�ضافه الى مهام التفتي�ش
معلومات عن الشبكة الحالية:

تتكون �شبكة مياهنا من:
)1
)2
)3

)4
)5
)6

 17محطة �ضخ رئي�سيه تحوي على  84م�ضخة عامله ،بالإ�ضافة الى  12محطة تزويد.
 72بئر م�شكلة  %76من الم�صادر الداخلية.
نبعان (وادي ال�سير و ر�أ�س العين) يزداد �إنتاجهما خالل فترة ال�شتاء وينخف�ض خالل ف�صل ال�صيف ،ويتم
معالجة مياههما بوا�سطة نظام الفلترة الدقيقة “.“Ultra Filtration
خزانات علوية (�أبراج) عددها  12برج ب�سعة تخزينية  6,000م.3
خزانات �أر�ضية عددها  60خزان ب�سعة تخزينية  626,200م.3
محطات تقويه  Boosterعددها  26محطة بقدرة ت�شغيلية  6,611م�/3ساعة.

كما تمتلك مياهنا � 19صهريج مياه ب�سعات متعددة ( 4و  8و  12م )3ت�ساهم بعملية التزويد خالل �أوقات �شح الم�صادر
و الأعطال الطارئة بالإ�ضافة للطلبات اليومية للمواطنين عند توفر الإمكانية لذلك.
يربط بين هذه المواقع و الم�شتركين �شبكة موا�سير من مختلف الأنواع طولها  6,740,820م ،نمت بن�سبة مقداره ـ ـ ـ ــا
 %1.48مقارنة مع العام ال�سابق .تتكون ال�شبكة ب�شكل رئي�سي من الدكتيل و البولي ايثلين كما في الجدول التالي:

الوحدة
بداية ( 2007بالمتر)
نهاية ( 2007بالمتر)
التغير المئوي
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نواع الموا�سير
انواع اخرى المجموع
�ستيل
مجلفن
بولياثيلين
دكتيل
6,642,405
11,791 1,357,204 1,690,154 1,483,560 2,099,696
6,740,820
10,477 1,326,833 1,640,650 1,561,932 2,200,928
%1.48 %11.14- %2.24- %2.93%5.28
%4.82

كميات توزيع المياه لعام 2007

كميات التزويد الفعلية لمختلف م�صادر المياه بالمتر المكعب لعام 2007
الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

م�صادر المياه
قناة الملك عبد اهلل
(معالجة من خالل محطة زي)
�أبو الزيغان
محطة خو/الزرقاء �إلى عين غزال
الواله/هيدان �إلى محطة المنتزه
اللجون
م�شروع الزارة ماعين
مجموع الم�صادر الخارجية
النبعان (وادي ال�سير و ر�أ�س العين)
الآبار
مجموع الم�صادر الداخلية
الإنتاج الكلي
مجموع الكميات الم�صدرة
للمحافظات الأخرى
�صافي كميات المياه المزودة

المجموع

39,510,879 10,383,359 12,449,220 8,657,327 8,020,973
1,568,326
2,136,939
1,291,334
1,883,520
4,716,663
19,617,755
2,394,153
6,873,009
9,267,162
28,884,917

1,873,050
1,989,580
1,296,238
1,657,471
8,524,541
23,998,207
2,546,532
7,205,956
9,752,488
33,750,695

1,707,145
1,773,610
1,123,693
1,170,559
9,475,264
27,699,491
1,968,908
7,062,452
9,031,360
36,730,851

1,552,334
1,764,070
1,325,440
1,309,594
8,463,078
24,797,875
1,944,750
6,864,770
8,809,520
33,607,395

6,700,855
7,664,199
5,036,705
6,021,144
31,179,546
96,113,328
8,854,343
28,006,187
36,860,530
132,973,858

8,798,733 2,163,571 2,480,694 2,278,450 1,876,018
124,175,125 31,443,824 34,250,157 31,472,245 27,008,899
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حصص مختلف مصادر المياه لشركة مياهنا
مصادر المياه الخارجية لشركة مياهنا

مقارنة التزويد المائي لعام  2007مع 2006

قناة الملك عبد اهلل و �آبار �أبو الزيغان من خالل محطة زي
مياه خو – محافظة الزرقاء
مياه الوالة و الهيدان – محافظة مادبا
مياه اللجون  -محافظة الكرك
مياه الموجب و الزارة – ماعين من خالل محطة معالجة الزارة
محطة دير عال
مجمل المياه من الم�صادر الخارجية
مجمل المياه من الم�صادر الداخلية
مجمل المياه للمحافظات االخرى
مجمل توزيع المياه(م�/3سنة)
مجمل توزيع المياه(م/3يوم)
معدل مدة توزيع المياه (�ساعة/ا�سبوع)
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2006
59,039,170
12,444,168
5,927,617
7,690,070
5,538,306
0
90,639,331
37,503,225
8,535,414
119,607,142
327,691
51.27

مالحظات:
 .1انخفا�ض كمية المياه المنتجة من الم�صادر الداخلية (الآبار و النبعان) بن�سبة  %1.71و االنخفا�ض يعزى �إلى ثالث �أ�سباب:
 االعتداء على الآبار البعيدة. انخفا�ض من�سوب المياه. م�شاكل النوعية. .2انخفا�ض معدل مدة توزيع المياه بن�سبة  %8.25ب�سبب عدم تنا�سب ازدياد عدد الم�شتركين مع ازدياد كميات المياه المتاحة.

2007
45,787,480
7,664,199
5,036,705
6,021,144
31,179,546
424,254
96,113,328
36,860,530
8,873,133
124,175,125
340,002
47.04

االختالف
%22.46%38.41%15.03%21.7%462.97
%6.04
%1.71%3.96
%3.8
%3.76
%8.25-

برنامج توزيع المياه

معظم المناطق ال�شرقية والجنوبية في العا�صمة تتزود باالن�سياب الطبيعي بعد ت�شغيل م�شاريع �إعادة هيكلة ال�شبكة
وذلك من خالل خزانات رئي�سية تم �إن�شا�ؤها في كل منطقة توزيع  ،ويعتمد تزويد هذه الخزانات على مياه خزان دابوق
والم�صادر الخارجية و الداخلية .بينما المناطق الغربية من العا�صمة تتزود مبا�شرة من خزان دابوق .
عدد �ساعات تزويد مياه باال�سبوع
24
30
36
48
72
168
*المجموع

عدد الم�شتركين
76,911
29,571
163,596
82,646
9,388
45,048
407,160

ن�سبة الم�شتركين
%18.89
%7.26
%40.18
%20.30
%2.31
%11.06
%100

ن�سبة الم�شتركين التركميه
%18.89
%26.15
%66.33
%86.63
%88.94
%100.00

*المعدل زمني مقداره � 47ساعة تقريبا
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نسبة توزيع المياه للمشتركين لصيف 2007

انجازات عام 2007
توسعات الشبكات

ا�ستلمت ادارة الخدمات الفنية طلبات تو�صيل خالل عام  2007باطوال اجمالية بلغت  400كم مف�صلة كما يلي:
انواع المعامالت
مياه
�صرف �صحي
المجموع

االطوال  /المتر الطولي
375,476
21,679
397,155

عدد المعامالت المنتهية
1985
746
2,731

عدد المعامالت الم�ستلمة
2063
850
2,913

منها تم اعداد درا�سات فنية مف�صلة لما مجموعة  240كم بقيمة اجمالية قدرها  18.4مليون دينار ،و ح�سب الجدول التالى:
الو�صف
مياه
�صرف �صحي
متفرقات
المجموع الكلي
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القيمة التقديرية للعطاءات (دينار)
13,707,834
4,140,929
520,806
18,369,570

االطوال  /المتر الطولي
191,308
48,666
239,974

 و نفذ عدة عطاءات� ،أهمها:�أ)  30عقد بقيمة  5.2مليون دينار ب�أطوال تقريبية  175كم لتو�صيل
عقارات قائمة ب�شبكة المياه ب�أطوال ال تزيد عن 500م لكل معاملة
من خالل ادارة خدمات الزبائن.
ب) م�شاريع را�سمالية ا�ستثمارية لزيادة اطوال ال�شبكة بحوالي  33كم
طولي بقيمة  5,5مليون دينار من خالل ادارة الخدمات الفنية.
جـ) ونظرا للتطور العمراني و التوجه اال�ستثماري نحو منطقة جنوب
عمان ،قامت ال�شركة من خالل �إدارة الخدمات الفنية ب�إعداد
والمبا�شرة بتنفيذ عدة م�شاريع ر�أ�سمالية ريادية كما يلي:
 درا�سة فنية �شاملة للتزويد المائي في �ألوية الجيزة و الموقر و ناعور وتبلغ كلفة درا�سة اال�ست�شاري (  ) 112,000الف دينار.
 تنفيذ عطاءات �ضرورية في كل من الجيزة و الموقر بقيمــة  1.5مليونو 1مليون تقريبيا لكل منهما على التوالي.
صيانة شبكات مياه

خالل عام  2007عملت مديرية �صيانة ال�شبكات على ا�ستبدال:
 (  ) 93,208مترا طوليا من خطوط المياه بوا�سطة فرق ال�صيانة. (  ) 46,057مترا طوليا من خطوط المياه بوا�سطة المقاولين الفرعيين. (  ) 1,536و�صلة منزلية بوا�سطة المقاولين الفرعيين .صيانة المعدات

و �أما انجازات مديرية �صيانة المعدات فكانت كما يلي:

 رفع كفاءة م�ضخات الرفع في محطات زي من � %79إلى  %80.3وذلكنتيجة انجاز �أعمال الترميم و ال�صيانة لأربعة م�ضخات رئي�سيه مما �أدى
�إلى تخفي�ض ا�ستهالك الطاقة الكهربائية بقيمه تقدر بحوالي 129,000
دينار.
	�إحالة عطاء تركيب وحدتين للتخل�ص من غاز الكلورين في حاالتالت�سرب ( )chlorine gas scrubber systemفي محطة زي ومحطة
التاج ل�ضمان �سالمة العاملين وال�سكان المجاورين لهذه المحطات في
حالة حدوث ت�سرب غاز الكلورين.
 خطة ال�صيانة الوقائية لكافة المعدات والمركبات من خالل نظام( )CMMSحيث بلغ مجموع �أوامر العمل المنجزة (� ) 9841أمر عمل،
�إ�ضافة �إلى �أعمال ال�صيانة العالجية مما �أدى �إلى تحقيق جاهزيه عاليه
لكافة المعدات والمركبات بلغ معدلها .% 94
تحديث البيانات و المعلومات الجغرافية للشبكات GIS
Department

حققت الشركة تخفيض في
كلفة الطاقة الكهربائية بقيمة
 129.000دينار سنوي ًا نتيجة رفع
كفاءة مضخات الرفع في
محطات زي من  79٪إلى 80.3٪

تعتبر نظم المعلومات الجغرافية من الخدمات الهامة التي تعتمدها �شركة
مياهنا كقاعدة بيانات ل�شبكات المياه وال�صرف ال�صحي ،تنق�سم المديرية
�إلى ق�سمين ،الأول يعني بالخرائط والمخططات وال�صور الجوية ,وال�صور
الف�ضائية وكافة المعلومات المتعلقة بها ،والتي ت�ستفيد منها فرق ال�صيانة
والدرا�سات والتخطيط وتحديد مواقع الزبائن وغيرها� ,أما الق�سم الثاني
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فيهتم ب�إدارة البيانات وحفظها و�صيانتها وكذلك �إن�شاء التطبيقات التي ت�ساعد على تي�سير انجاز �أعمال ال�شركة
المختلفة با�ستخدام قواعد البيانات الجغرافية.

و في العام المن�صرم ،قامت المديرية بما يلي:
·

·
·
·

�إدخال ما مجموعة  167كم تقريبا من م�شاريع �شبكات المياه و  70كم تقريبا من م�شاريع ال�صرف ال�صحي �إلى
قاعدة البيانات الجغرافية لل�شركة.
البدء بتحديث قاعدة بيانات �أرا�ضي منطقة خدمة �شركة مياهنا – محافظة العا�صمة ،بالح�صول على �أحدث
بيانات دائرة الأرا�ضي والم�ساحة .ودرا�سة �إعادة ترتيب �شبكات المياه وال�صرف ال�صحي لت�صبح �أكثر دقة.
�إعداد وتوقيع اتفاقيات من اجل تحديث وتبادل المعلومات مع �أمانة عمان الكبرى.
تطوير نظام قاعدة البيانات و �شراء برنامج حديث لنظم المعلومات الجغرافية لال�ستفادة منه في م�شاريع
التتبع و ال�شكاوي الم�ستقبلية.

 )5التحكم و الشكاوي

يتكون من ( )34موظف يقومون وعلى مدار ال�ساعة بتلقي �شكاوى المواطنين و تحويلها �إلى الأق�سام المعنية وفق احدث
معايير الجودة والتقنيات المعلوماتية.
تم خالل عام  2007تلقي  468,416مكالمة منها:
  11,265تبليغ عن خط رئي�سي مك�سور و  33,074عن حالة ت�سرب من و�صلة منزلية. � 51,681شكوى عدم و�صول مياه و  17,253طلب �صهريج. � 28,691شكوى �صرف ال�صحي. � 486شكوى نوعية مياه  ،غالبيتها ارتفاع في ن�سبة العكورة ويالحظ �أن عدد ال�شكاوي المتعلقة بعدم مطابقةالنوعية للموا�صفات كانت فقط ( )14حالة.
 )6الفاقد

نظرا ل�شح الموارد المائية تم خالل العام  2007ا�ستحداث مديرية متخ�ص�صة
بالفاقد و تجهيزها بالكوادر المطلوبة و المعدات و الأجهزة الالزمة .با�شرت
عملها وفق المحاور الرئي�سية التالية:
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 )1م�ساندة �أق�سام ال�صيانة المختلفة (�شرق وغرب وجنوب عمان) في
الك�شف عن مواقع الت�سريب المنظور و الغير منظور ،والقيام بتحديد
م�سارات الخطوط لخدمة �أغرا�ض المديريات الأخرى ومتعهدي ال�شركة.
� )2صيانة  /ا�ستبدال عدادات رئي�سية و �صيانة مخف�ضات �ضغط PRV
وتركيب �أجهزة حفظ بيانات التدفق وال�ضغط في مختلف مواقع العا�صمة
لمراقبة �أداء ال�شبكة.
 )3م�سح مناطق ( )Districtموزعة على مختلف مناطق العا�صمة� .شملت
عملية الإن�شاء عزل المناطق وتخفي�ض ن�سبة الفاقد �إلى ما دون  %30والت�أكد
من و�ضعية تركيب عدادات الم�شتركين في هذه المناطق.
 )4و �أخيرا القيام بم�سح ميداني دوري لل�شبكة (بع�ض المناطق يتم م�سحها
لأكثر من مرة وبح�سب الحاجة) ،و �إعادة زيارة المناطق  Districtالتي تم
�إن�شا�ؤها �سابقا للت�أكد من ن�سبة الفاقد فيها لإبقائه �ضمن الن�سبة المطلوبة
(�أقل من .)%30

ولغايات الو�صول �إلى معدالت عالمية للفاقد المائي كان ال بد من ا�ستكمال الفعاليات والن�شاطات الخا�صة فيما ي�سمى
مناطق التوزيع والتي يواجه �إن�شائها العديد من الم�شاكل والقيود التي تحول دون التقدم ال�سريع في هذا المو�ضوع ومنها:
 .1عدم توفر كميات كافية من المياه لزيادة فترات التزويد المائي وبالتالي عدم القدرة على ا�ستكمال الأن�شطة الخا�صة
بعزل هذه المواقع و�إلغاء ال�شبكات القديمة ودرا�سة الفاقد بوا�سطة ما ي�سمى � Flow Balanceأو بوا�سطة .MNF
� .2صعوبة تطبيق مفهوم �إدارة مناطق التوزيع ( )DZ Managementب�سبب عدم القدرة على و�ضع هذه المواقع
على التزويد الم�ستمر مما يحول دون و�ضع معايير لكل منطقة توزيع ( )Benchmarkو معرفة الحاجة الحقيقية
لكميات التزويد لكل م�شترك و معايرة �أجهزة تخفي�ض ال�ضغط ( )PRVsلل�سيطرة على ال�ضغوط داخل منطقة
التزويد و بالتالي ال�سيطرة على الك�سور المرئية وغير المرئية.
 .3عدم ا�ستكمال م�شاريع �إعادة هيكلة ال�شبكة في جزء كبير من العا�صمة �إال �أن كوادر ال�شركة تقوم حالي ًا
بالإجراءات الالزمة لت�شغيل ما يمكن ت�شغيله من المواقع باالن�سياب الطبيعي.
و لكن على الرغم من ال�صعوبات ،كان �أداء المديرية الجديدة لعام  2007مر�ضيا و محققا للأهداف المو�ضوعة .توزع
�أدا�ؤها كما يلي:
 )1الك�شف عن  2,250موقع ت�سريب في منطقة الخدمة و  767حالة ت�سريب في خطوط رئي�سية.
�	)2إن�شاء  31منطقة ( )Districtموزعة على مختلف مناطق العا�صمة ،بلغ عدد الم�شتركين في هذه المناطق
 58,352م�شترك .كما قامت فرق المياه الفاقدة ب�إعادة زيارة  12منطقة تم �إن�شا�ؤها �سابقا للت�أكد من ن�سبة
الفاقد فيها.
 )3تم خالل الم�سوحات الميدانية الدورية ،ما يلي:
�أ -تفقد  11,602منهل ات�صاالت و ت�صريف مياه �أمطار و�صرف �صحي .وتم من خالل هذه العملية اكت�شاف
و�إ�صالح  206ت�سرب غير مرئي.
ب -فح�ص  23,293و�صلة منزلية تم من خاللها اكت�شاف و�إ�صالح  653ت�سرب على هذه الو�صالت.
ج -تحديد م�سارات  1,756خط لخدمة �أغرا�ض المديريات الأخرى
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مشاريع رئيسية لعام 2008
 )1مشروع إنشاء مركز رئيسي لتلقي جميع مكالمات الشركة

لغايات الت�سهيل على المواطنين وتمكينهم من اال�ستف�سار عن الخدمات المقدمة من �شركة مياهنا� ،ستقوم ال�شركة
بتوحيد الخدمة من خالل اعتماد رقم هاتف موحد لجميع مواقع ال�شركة الأمر الذي �سي�ؤدي �إلى تخفي�ض الكلفة
الت�شغيلية لنظام الهواتف المتعدد و ت�سريع ح�صول المواطن على المعلومات و الخدمات المطلوبة.
ويت�ضمن الم�شروع تطوير الموقع الحالي ل�شعبة التحكم و�إن�شاء مق�سم موحد يعتمد ا�ستخدام تكنولوجيا االنترنت
رخي�صة الكلفة و تطوير نظام قادر على ربط مختلف قواعد البيانات الجغرافية و المالية و الم�شتركين و ال�شكاوي.
 )2مشاريع رأسمالية لزيادة أطوال و تحسين الشبكة

ا)
ب)
ج)
د)
هـ)
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تمديد �شبكات مياه جديدة في جنوب غرب عمان في لواء ناعور بقيمة تقريبية  1.5مليون دينار و كذلك في لواء
الجيزة بقيمة  1.4مليون دينار وفي لواء الموقر بقيمة  0.85مليون دينار.
البدء بالإ�شراف على �أعمال اال�ست�شاري لم�شروع تبديل الو�صالت المنزلية التالفة في بع�ض مناطق عمان من خالل
القر�ض المقدم من بنك الأعمار الألماني ( )KfWو الممتد على مدار خم�س �سنوات بكلفة مقدارها  17مليون دينار.
تنفيذ حزمة م�شاريع تو�سعية لل�شبكات لخدمة م�شتركين جدد بقيمة  9.3مليون دينار.
تنفيذ حزمة م�شاريع لنقل ال�شبكات القائمة في �أرا�ضي المواطنين بقيمة  1.5مليون دينار.
تنفيذ حزمة م�شاريع ال�ستكمال وت�شغيل بع�ض الم�شاريع الر�أ�سمالية (  )CIPالمنفذة �سابقا من قبل �سلطة المياه
بقيمة  2.7مليون دينار.

 )3تصميم و إنشاء مبنى جديد لشركة مياهنا

تم تخ�صي�ص موقع منا�سب من قبل �سلطة المياه لإقامة المبنى
الرئي�سي ل�شركة مياهنا كبديل للموقع الحالي الم�ست�أجر في جبل
الح�سين ،و�سيفي المبنى الجديد باالحتياجات والتو�سعات الم�ستقبلية
لل�شركة.
يتوقع خالل  2008االنتهاء من ت�صميم المبنى الجديد و الإحالة على مقاول
لمبا�شرة التنفيذ على مدار العامين القادمين.
 )4إضافة وحدتي فلتره عالية المواصفات في
محطتي تنقية وادي السير و رأس العين

زيادة القدرة اال�ستيعابية لكلتا المحطتين ب ـ  250م�/3ساعة لال�ستفادة
من كميات المياه الزائدة خالل فترتي ال�شتاء و الربيع مما �سيكون له
انعكا�س ايجابي على الكميات المنتجة.
 )5تطوير األنظمة المعلوماتية المستخدمة بالشركة
في مجاالت شؤون الموظفين و المالية و األرشفة
االلكترونية للبيانات و الصيانة الدورية

نظرا للكم الهائل من المعامالت الورقية المتعلقة بالم�شتركين و
الحر�ص على حفظها و ت�سريع الية الرجوع اليها ،حر�صت ال�شركة على
البدء بتفيذ م�شروع االر�شفة االلكترونية لمعامالت الم�شتركين و االدارة
المالية لل�شركة .يتوقع االنتهاء من تطبيق النظام في منت�صف 2008
ليتم بعدها المبا�شرة ب�إدخال المعلومات.
و انطالقا من �أهمية وجود نظام �ش�ؤون موظفين و نظام مالي محو�سب
“وهما حاليا غير متوفرين”  ،و�ستقوم ال�شركة باعتماد نظام مالي و
نظام �ش�ؤون الموظفين يمكن الربط بينهما لتوفير المعلومات و تحليلها
فيما يتعلق بالكلفة و المخزون و الأداء.
ولغايات �إطالة العمر الت�شغيلي و جاهزيه المعدات و الآالت و
المحطات�،ستقوم ال�شركة بتطوير النظام الحالي لل�صيانة الدورية
وتجهيزه بقاعدة بيانات �شامله و مركزية.
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الصرف الصحي

الصرف الصحي
معلومات
تقوم مديرية خدمات ال�صرف ال�صحي ب�صيانة وت�شغيل �شبكات ال�صرف ال�صحي القائمة �ضمن منطقة الإدارة التابعة
لل�شركة لخدمة التجمعات ال�سكانية في المناطق المختلفة .كما تقوم بت�شغيل و�صيانة محطات التنقية للمياه العادمة
داخل منطقة عمل ال�شركة ومكب �صهاريج الن�ضح في محطة تنقية عين غزال.

·

المواقع الرئيسية:

يتم عبر �شبكات ال�صرف ال�صحي جمع المياه العادمة ونقلها من التجمعات ال�سكانية �إلى مواقع محطات التنقية داخل
منطقة عمل ال�شركة في محطتي تنقية �أبو ن�صير ووادي ال�سير ،او ت�صدير المياه العادمة عبر ال�شبكات �إلى محطة
تنقية الخربة ال�سمراء و�أي�ضا �إلى محطتي البقعة و الفحي�ص.
ا�ست�صالح المياه العادمة يتم طبقا للمقايي�س الأردنية رقم  2001 / 893و رقم  2002/893حتى يكون بالإمكان �إعادة
ا�ستعمالها لغايات محدده.

·
شراء نظام تصوير
تلفزيوني للكشف
على خطوط الصرف
الصحي من الداخل ومن
المتوقع استالمه في
بداية .2008
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محطات التنقية

هذا الن�شاط يت�ضمن الت�شغيل وال�صيانة لمحطات التنقية داخل منطقة خدمات ال�شركة
( محطات تنقية وادي ال�سير و �أبو ن�صير ) .وفيما يلي نبذة عن �أداء هذه المحطات:
 -1محطة تنقية �أبو ن�صير :تقع هذه المحطة في مدينة �أبو ن�صير ال�سكنية وت�ستخدم
طريقة التهوية المطولة لمعالجة المياه العادمة (Activated sludge extended
 )aerationليتم طرحها في الوادي المجاور الم�ؤدي في النهاية �إلى �سد الملك طالل
وتقوم �أمانة عمان ب�سحب كميات تتراوح من � 300إلى  400م 3يوميا لري بع�ض الحدائق
داخل الأمانة.

 -2محطة تنقية وادي ال�سير :تقع هذه المحطة في منطقة الفرواتية �أ�سفل منطقة وادي ال�سير
ال�سكنية وت�ستخدم طريقة �أحوا�ض التنقية الطبيعية المهواه لمعالجة المياه العادمة
( )aerated oxidation pondsحيث يتم طرحها في الوادي المجاور الم�ؤدي في النهاية
�إلى �سد الكفرين.

·

شبكة الجمع

بلغ طول �شبكة ال�صرف ال�صحي في نهاية العام  2007ما مجموعه  2200كم ب�أقطار
من150ملم –1500ملم.
االنجازات المتحققة
 بو�شر خالل عام  2007ب�إتباع �أ�سلوب ال�صيانة الوقائية لل�شبكة وقد بلغت �أطوال خطوطال�صرف ال�صحي التي تم تنظيفها ( )336.3كم
 تم �شراء �سيارات جت عدد  5لدعم الأ�سطول العامل في �صيانة �شبكات ال�صرف ال�صحيومن المتوقع ا�ستالمها في بداية .2008
 تم �شراء نظام ت�صوير تلفزيوني للك�شف على خطوط ال�صرف ال�صحي من الداخل ومن المتوقعا�ستالمه في بداية .2008
الكميات المعالجة:
بلغت كمية المياه المعالجة في محطة تنقية �أبو ن�صير  860,701م 3و في محطة وادي
ال�سير 1,136,271م� .3أما كمية المياه العادمة التي تم جمعها وت�صديرها لمحطات �أخرى خارج
حدود منطقة الخدمة فكانت  62,232,256م.3
المشاريع الرئيسية لعام 2008
·
·
·
·

�شراء �سيارات جت عدد  3لدعم الأ�سطول العامل في �صيانة �شبكات ال�صرف ال�صحي.
ت�أهيل وتطوير مكب �صهاريج الن�ضح داخل محطة عين غزال.
تكثيف تطبيق برامج ال�صيانة الوقائية لتنظيف �شبكات ال�صرف ال�صحي.
�إطالق م�شروع تطوير �أداء ق�سم ال�صيانة ل�شبكات ال�صرف ال�صحي �ضمن م�شاريع خطة
العمل لل�شركة.
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خدمات الزبائن

خدمات الزبائن
مراكز الخدمات
يوجد حاليا ثالث مراكز رئي�سية في جبل الح�سين و را�س العين و جنوب عمان يقدم موظفو ال�شركة فيه جميع الخدمات مثل:
 قراءة وتوزيع الفواتير. معالجة الفواتير. تح�صيل �أثمان المياه و معامالت التق�سيط. حجب الخدمة و�إعادتها . ا�ستقبال و �إعداد المعامالت لمختلف طلبات المواطنين المتعلقة باال�شتراك بالمياه وال�صرف ال�صحي . ا�ستقبال �شكاوي واعترا�ضات الم�شتركين .كما يوجد  7مراكز تح�صيل موزعة في المناطق التالية (مرج الحمام و �سحاب و �شرق عمان و ماركا و غرب عمان و �أبو
ن�صير و في وزارة المياه و الري).
اثمان الخدمات
ايرادات المياه و الصرف الصحي

التحقق (دينار)
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التح�صيل (دينار) ن�سبة التح�صيل ()%

اثمان مياه و �صرف �صحي للم�شتركين الحكومين و كبار الم�ستهلكين

9,854,082

9,000,185

%91.33

اثمان مياه و�صرف �صحي لم�شتركين ال�شرائح االخرى

36,028,544

36,159,152

%100.36

ر�سوم تو�صيل المياه

5,998,071

5,998,071

%100.00

ر�سوم تو�صيل ال�صرف ال�صحي

8,275,249

8,275,249

%100.00

متفرقات

7,848,795

7,848,795

%100.00

المجموع االجمالي

68,004,741

67,281,452

%98.94

مالحظة :كبار الم�ستهلكين هم الذين ي�ستهلكون �سنويا كمية مياه تزيد عن  2000م 3و عددهم  4270م�شترك

بلغ متوسط التحصيل
ألثمان المياه والصرف
الصحي لجميع
المشتركين 98.42 ٪
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انجازات 2007
 )1سرعة تنفيذ معامالت وصالت المياه الجديدة

بلغت طلبات تو�صيل المياه المت�أخرة في بداية عام  2007ما مجموعه  680معاملة (على ال�شبكات القائمة بم�سافات
تقل عن 500م طولي) و �أخذ هذا الرقم بالتناق�ص حتـى �أ�صبح �صفرا في نهاية عام  .2007و تحقق ذلك ب�سبب زيادة
عدد العطاءات المطروحة من  10عطاءات �إلى  15عطاء و تعديل �أ�سلوب طرح هذه العطاءات حيث تم ف�صل عطاءات
الخطوط عن الو�صالت المنزلية.
كما نق�صت الفترة الزمنية ما بين الدفع و ال�شبك للمعاملة الواحدة من � 4أ�شهر �إلى �شهر واحد حاليا.

تم شراء  100جهاز قارئ
عدادات محمول بكلفة 100.000
لتسريع قراءة العدادات
وإصدار الفاتورة وطباعتها
في الموقع خالل  20ثانية

 )2إعادة دراسة تعليمات و سياسات خدمات الزبائن

تم درا�سة جميع تعليمات �سلطة المياه المتعلقة بمعظم الن�شاطات التي تتعلق ب�إدارة خدمات الزبائن مثل التو�صيالت
الجديدة (مياه و �صرف �صحي) و االعترا�ضات و اال�ستعماالت غير الم�شروعة و تحويل اال�شتراك.
تم تطوير هذه التعليمات بما ال يتعار�ض مع نظام مياه ال�شرب و نظام ال�صرف ال�صحي و كان الهدف هو ت�سهيل
الإجراءات على الزبائن و �سرعة الإنجاز بما ينعك�س ايجابيا على �صورة ال�شركة.
 )3افتتاح مكتب تحصيل في وزارة المياه و الري

تم افتتاح مكتب جديد للتح�صيل في مقر وزارة المياه و الري في �شهر  11لي�صبح بذلك عدد مكاتب التح�صيل 8
بالإ�ضافة �إلى المركزين الرئي�سيين في جبل ح�سين و ر�أ�س العين.
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 )4أجهزة محمول جديدة

تم �شراء  100جهاز قارئ عدادات محمول بكلفة  100,000دينار .و هذه الأجهزة الجديدة تتمتع بموا�صفات متقدمة
ال�ستخدامها في قراءة العدادات و التح�صيل في الموقع .و من �أهم الموا�صفات:
· �سرعة الجهاز حيث يمكن �أخذ القراءة � ،إ�صدار الفاتورة و طباعتها خالل  20ثانية.
· ات�ساع الذاكرة التخزينية مما ي�سمح بتحميل عدد نقاط �أكبر.
· دقة �أعلى عند نقل المعلومات من المحمول لنظام الخا�ص بالم�شتركين.X7
· مزودة بكاميرات رقمية.
 )5استحداث شعبة لمراقبة المياه الصناعية

تم اتخاذ قرارا بت�أ�سي�س هذه ال�شعبة و�ستبا�شر عملها الفعلي بعد االنتهاء من تجهيز المختبر الخا�ص بال�صرف
ال�صحي خالل .2008

يهدف �إن�شاء ال�شعبة �إلى:
.1

.2
.3
.4

متابعة نوعية المياه العادمة ال�صناعية و التجارية و الت�أكد من �صالحية ت�صريفها �إلى �شبكة ال�صرف ال�صحي
بعد عمل الفحو�صات الالزمة مثل ()PH,TDS,TSS,MBASS,COD, Heavy metals
ا�ستنادا على نتائج الفحو�صات �سيتم ا�ستيفاء �أجور �إ�ضافية في حال ارتفاع  CODح�سب الأنظمة المعمول بها.
متابعة المطاعم و الم�شاحم للت�أكد من خلو المياه العادمة من ال�شحوم.
ا�ستحداث برنامج توعية ب�أ�ساليب المعالجة للمياه العادمة و الطرق ال�سليمة للتخل�ص منها.

 )6مسح للربط الغير قانوني لمياه األمطار على الصرف الصحي لمنطقة سيل عمان  -الزرقاء

تم البدء في هذا الم�شروع في منت�صف �شهر �أيلول و يهدف الم�شروع �إلى تقليل ال�شبك الغير قانوني لمياه الأمطار
على ال�صرف ال�صحي و الذي ي�ؤدي بدوره �إلى اغالقات و �إفا�ضة �شبكة ال�صرف ال�صحي بكميات كبيره من المياه.
كما يعيق ال�شبك الغير قانوني �سير العمل و يودي لحدوث تلوث و مكاره �صحية.

�إن عمل م�سوحات �شاملة لمناطق مختلفة يهدف للت�أكد من :

 .1عدم ت�صريف مياه الأمطار على �شبكة ال�صرف ال�صحي.
 .2عمل م�سوحات على هذه العينات من حيث قانونية تو�صيل ال�صرف ال�صحي و فرق الر�سوم.

وقد تم منذ البدء بالم�شروع الإنتهاء من م�سح  850عقار .
 )7تقليل الفترة الزمنية لدراسة االعتراضات و تقليل عددها

بو�شر العمل بتنفيذ �أحد م�شاريع المطروحة في خطة عمل ال�شركة و الذي يهدف �إلى تح�سين و�ضع االعترا�ضات من خالل:
 .1تقليــل المدة الزمنية الالزمـة لمعالجـة االعترا�ض بدرا�سة خطوات �سير االعترا�ض لو�ضع اليد على مواقع ال�ضعف ومعالجتها.
 .2تقليـل عدد االعترا�ضـات المقدمـة عن طريق �إجراء درا�سة لتحديد الأ�سباب التي ت�ؤدي لالعترا�ضات و العمل على تالفيها.
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تطوير الخدمات و أهم المشاريع لعام 2008
 )1إعادة هيكلة مكاتب خدمة الجمهور

يتم حاليا عمل درا�سة لزيادة عدد المكاتب والخدمات المقدمة فيها و في عام  2008يتوقع تطبيق
احد االقتراحين التاليين:
 .1ا�ستحداث مديريات �شاملة لخدمة الزبائن لت�صبح  6مديريات موزعة في عمان بحيث
ت�شمل كافة الخدمات التي يتم تقديمها حاليا من قبل مديريتي جبل الح�سين ور�أ�س العين.
 .2تعزيز قدرات المكاتب الحالية لزيادة الخدمات المقدمة فيها.
 )2مسح ميداني لتحديث معلومات المشتركين

يهدف الم�شروع �إلى تحديث قاعدة بيانات الم�شتركين و م�سارات الجباة و ربط معلومات
الم�شتركين بنظام الجغرافي  .GISيعد هذا الإجراء كجزء من برنامج متكامل تقوم به
ال�شركة لتقليل فاقد المياه.
بالإ�ضافة �إلى ما ذكر �سابقا تتم حاليا درا�سة التعاقد مع �شركة خا�صة لإجراء م�سح للم�شتركين في
جنوب عمان تحديدا.
 )3تطوير عدادات كبار المستهلكين

القيام بدرا�سة �إمكانية تطوير خدمة كبار الزبائن من خالل عدة خيارات منها:
· درا�سة �إمكانية �أخذ قراءات عدادات كبار الم�ستهلكين عن بعد با�ستخدام تردد
موجات الراديو و ذلك بتزويد العدادات ب�أجهزة خا�صة لهذه الغاية.
· �إ�صدار الفواتير ب�شكل �شهري لكبار الم�ستهلكين.
· ا�ستمرار العمل على �إعادة درا�سة العدادات الموجودة حاليا من حيث الحجم
والنوعية ،كا�ستخدام عدادات الكتروميكانيكية بدال من العدادات الميكانيكية
الم�ستخدمة حاليا.
 )4زيادة عدد نقاط الدفع و تسهيل طرق الدفع

ت�سهيال على المواطنين ،يتم حاليا درا�سة عدة بدائل لزيادة نقاط التح�صيل �سواء من
خالل االتفاق مع �أطراف �أخرى او بوا�سطة و�ضع �أجهزة �إلكترونية متطورة في الأماكن
العامة و المراكز التجارية.
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النـوعيـة

النـوعيـة
تلتزم ال�شركة بان النتائج المخبرية لكافة الفحو�صات المتعلقة بموا�صفات المياه المعالجة تقع �ضمن الن�سب الم�سموح
بها للموا�صفة الأردنية القيا�سية لمياه ال�شرب ،بل �أن بع�ض المحددات �أو المعايير المعتمدة حاليا �أف�ضل من الموا�صفة
المطلوبة .
�إن مختبرات النوعية التابعة ل�شركتنا معتمدة من دائرة الموا�صفات والمقايي�س منذ  2006/8/21ل ـ  33فح�ص
كيميائي و �أحياء دقيقة موزعة على  3مختبرات متخ�ص�صة.
يتم اخذ العينات من مختلف مراحل الإنتاج و التوزيع في كل من:
· محطة معالجة زي
· م�صادر مياه العا�صمة
· �شبكات التوزيع
انجازات عام :2007
·
·
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في  2007/12/13تم زيادة مجال االعتماد الوطني للفحو�صات الكيماوية ب�إ�ضافة �سبعة فحو�صات جديدة
خا�صة بنظام ،17025 ISO/IECو هذا ت�أكيد للكفاءة الفنية العالية و المميزة لمختبراتنا.
تم تنفيذ البرنامج الرقابي والت�شغيلي لمحطة زي حيث:
 تم �إجراء  354,038فح�ص في مختبرات زي بمعدل  29,503فح�ص� /شهر للبرنامج الت�شغيلي لمحطة زي. تم فح�ص  71,225عينة في مختبرات زي بمعدل  5935عينــة� /شهر للبرنامج الت�شغيلي لمحطة زي. بلغت ن�سبة مطابقة العينات من مخرج المحطة للفحو�صـ ـ ـ ــات الكيماوية  % 100و الفحو�صات الجرثومية % 99.93و فحو�صات الطحالب و النيماتود .% 100

· كما تم تنفيذ البرنامج الرقابي لمختلف م�صادر المياه و�شبكاتها
وخزاناتها حيث:
 بلغ عدد العينات الكيماوية  3331عينة خ�ضعت ل 7151فح�ص ح�سب برنامج الر�صد النوعي لمياه العا�صمة عمان
وكانت ن�سبة عينات الم�صادر المطابقة للموا�صفة  %100بينما
ن�سبة عينات ال�شبكة المطابقة .%100
 تم �إجراء  956فح�ص طحالب ونيماتود ل  519عينة �ضمنالبرنامج الرقابي لمياه العا�صمة عمان وكانت ن�سبة العينات
المطابقة للموا�صفة .% 100
 بلغ عدد العين ــات الجرثومي ــة  11,616عينــة ،خ�ضعـت لـ 14,055فح�ص حيث كانت ن�سبة العينات الجرثومية لعينات الم�صادر
المكلورة المطابقة للموا�صفة  %99.97و لعينات ال�شبكة كانت
.% 99.99
·

تمكنت �شركة مياهنا هذا العام من ت�سجيل رقم قيا�سي للمدة
الزمنية الم�ستغرقة للتحقق من التلوث �أو �إثبات وجود م�شكلة نوعية
حقيقية ،و بلغ متو�سط المدة  29دقيقة فقط.

تطلعات عام :2008
·
·

·

تو�سعة نطاق عمل المختبرات ب�إ�ضافة �أربعة فحو�صات جديدة
و هي (NO2, pseudomonas Bacteria & Girdia
� )&Cryptoضرورية للك�شف عن �أي تلوث قد تتعر�ض لها ال�شبكة.
�إن�شاء مختبر مياه �صناعية يعنى ب�أخذ عينات من الم�صانع
بالتعاون مع �إدارة خدمات الزبائن للت�أكد
من نوعية المياه ال�صناعية الداخلة في
ال�شبكة و مطابقتها للموا�صفات المعتمدة
بهذا الخ�صو�ص.
�ست�سعى مختبرات مياهنا للح�صول
على االعتماد الدولي (.)UKAS

 ٪100هي نسبة مطابقة
عينات المصادر
والشبكة للمواصفة
حسب برنامج الرصد
النوعي لمياه العاصمة
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المـوارد البشريـة

المـوارد البشريـة

ت�أ�س�ست �إدارة الموارد الب�شرية منذ انطالقة �شركة مياهنا في بداية عام � 2007إيمان ًا ب�أهمية دورها في تحقيق
ا�ستراتيجيات و�أهداف ال�شركة.
تنق�سم �إدارة الموارد الب�شرية بمديرياتها و�أق�سامها �إلى ثالث �أجزاء رئي�سة ،الجزء الأول ،يتعلق بالموارد الب�شرية والجزء
الثاني بالخدمات الإدارية والجزء الثالث بال�سالمة وال�صحة المهنية والأمن:
الجزء المتعلق بالموارد الب�شرية يت�ضمن كل ما يتعلق بم�سار عمل الموظف من بداية مرحلة عمله �إلى نهايتها.
الجزء المتعلق بالخدمات الإدارية يت�ضمن توفير بيئة عمل مالئمة للموظفين وفق الموا�صفات والمعايير المنا�سبة.
الجزء المتعلق بال�سالمة وال�صحة المهنية يتعلق بتزويد الموظفين ب�أعلى موا�صفات �أدوات ال�سالمة للعمل في بيئة عمل
�آمنة حفاظ ًا على �سالمتهم.

“نعمل معا نحو بيئة عمل أفضل”
«الموظف هو رأس المال الحقيقي»

إنجازات :2007
بما �أن �شعارنا «نعمل مع ًا نحو بيئة عمل �أف�ضل» و «�أن الموظفين هم ر�أ�س مال ال�شركة» فقد �أولت ال�شركة جل اهتمامها في
عامها الأول لتطبيق ال�شعار لما له من نتائج �إيجابية على �أدائها.
خالل عام � 2007أر�ست �إدارة الموارد الب�شرية البنية التحتية الالزمة لتطوير �أعمال الإدارة متوازن ًا مع دورها تجاه
الموظفين والإدارات الأخرى وال�شركة في الوقت نف�سه ،نذكر منها:
·
·
·
·
·
·
·
·

42

�إعداد و�إقرار هيكل تنظيمي جديد لل�شركة.
تغير مفهوم �صورة الموظفين من كونهم م�ستخدمين �إلى �شركاء في ال�شركة ،و تطوير بع�ض ال�سيا�سات والأنظمة
ل�ضمان ان�سيابية العمل والعدالة بين الموظفين
ً
ً
ً
تحديث الو�صف الوظيفي وفق �أف�ضل الأ�ساليب المعا�صرة ،حيث تم �إنجاز  292و�صفا وظيفيا و 18كتيبا لل�شخ�صية
االفترا�ضية لمختلف الوظائف.
بناء �سلم رواتب مق�سم �إلى م�ستويات وظيفية مدعومة بالم�ؤهالت الأكاديمية المنا�سبة وتعديلها وفق �سلم الرواتب الجديد.
ا�ستحداث �صندوق ادخار الموظفين.
تجديد بع�ض مرافق ال�شركة لعك�س ال�صورة ال�صحيحة والمتجددة عن ال�شركة.
توفير خدمة الهواتف الخلوية ب�أ�سعار خا�صة للموظفين وعائالتهم.
�إلزامية ا�ستخدام �أدوات ال�سالمة من قبل الموظفين وزيادة التغطية.

رأس مال مياهنا البشري:

ال�سنة
مجموع الموظفين

2006
1272

2007
1255

تم خالل عام  2007إقرار هيكل تنظيمي
وسلم رواتب جديدين
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المستوى ا لتعليمي:

السالمة والصحة المهنية:

الو�صف
�أيام العطل الناتجة عن �إ�صابات العمل
حوادث ال�سير
معدات ال�سالمة وال�صحة المهنية الم�ستهلكة
مقارنة إصابات العمل
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2006
416
149
1625

2007
308
124
3017

خدمات الموارد البشرية المتكاملة:

بالإ�ضافة �إلى ما تم ذكره بخ�صو�ص المهام الفنية لإدارة الموارد الب�شرية تجاه ال�شركة وموظفيها ،فلم ُيغفل الجانب
والبعد الإن�ساني والروحي للموظف وبما �أن “العقل ال�سليم في الج�سم ال�سليم” فقد ارت�أينا ت�شكيل “لجنة تن�سيق
الن�شاطات” تعنى بالن�شاطات االجتماعية والريا�ضية والخيرية لبث وتن�شيط الحياة االجتماعية بين الموظفين
وعائالتهم وتفعيل العمل التطوعي والعطاء داخل وخارج ال�شركة.
الرؤية المستقبلية لعام :2008

ما تم �إنجازه في عام � 2007أ�صبح جزء ًا من التاريخ وال يحق لنا �أن نتغنى به لأن الم�ستقبل هو حا�ضرنا وم�ستقبلنا،
وهنا نبين بع�ض الخطوات التي نتطلع لتحقيقها �أو تنفيذها خالل عام  2008لتكتمل �صورة �إدارة الموارد الب�شرية:
�إن الهدف الرئي�س من ت�أ�سي�س �إدارة الموارد الب�شرية بالإ�ضافة �إلى ما تم ذكره بخ�صو�ص م�ساندة ال�شركة في تحقيق
ا�ستراتيجياتها تكمن في اعتالء الت�صنيف لأف�ضل �إدارات الموارد الب�شرية ،والح�صول على ت�صنيف واعتماد ر�سمي
بذلك على م�ستوى الأردن والم�ستوى الإقليمي تبع ًا لذلك ،وقد نتمكن من تحقيق ذلك في عام  2009بعد االنتهاء من
تنفيذ الخطط المو�ضوعة لعام .2008
-

تطبيق برنامج الموارد الب�شرية ونظام الح�ضور واالن�صراف.
درا�سة وتح�سين م�سار و�آلية العمل وتعزيز بيئة العمل الالورقية.
الحفاظ على الموظف الكفء وا�ستقطاب الخبرات المميزة وال�شباب المبدع والطموح لالن�ضمام �إلى فريق العمل.
درا�سة وتخطيط القوى الب�شرية للوقوف على العدد الأمثل للموظفين.
تح�ضير االحتياجات التدريبية للموظفين و�إنجاز الخطة لعام .2008
و�ضع الموظف المنا�سب في المكان المنا�سب ح�سب الخبرات والم�ؤهالت ،وت�شجيع الموظفين للح�صول على الحد
الأدنى للم�ؤهالت المطلوبة للوظيفة.
االنتهاء من �صيانة وتجديد مباني ال�شركة في مختلف المواقع.
االرتقاء في خدمة القيمة الم�ضافة للموظفين والحفاظ على بيئة عمل مالئمة في كل الأوقات.
ا�ستحداث زي موحد للموظفين الميدانيين وفق �أعلى الموا�صفات.

عند االنتهاء من ت�أ�سي�س �إدارة الموارد الب�شرية و�ضمان ان�سيابية العمل �سن�سعى �إلى تبادل زيارات العمل مع الم�ؤ�س�سات
وال�شركات لتبادل المعرفة والخبرات والنجاحات وذلك ا�ستكما ًال لدورنا تجاه المجتمع.
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االتصـــال

االتصـــال
ترتب على اتجاه قطاع �إدارة خدمات المياه في الأردن نحو
الخ�صخ�صة و العمل بر�ؤية القطاع الخا�ص �ضرورة �إدخال مفاهيم
جديدة للتوا�صل و التعامل مع الجمهور و �إيجاد مناخ مالئم مبني
على ال�شراكة ي�سمح بان�سياب المعلومات والتعريف بخطط ال�شركة و
�أهدافها.
وي�ساهم االت�صال الفعال في تعزيز ثقة المواطنين و تعريفهم بدورهم و
تفعيل م�شاركتهم في تحقيق �أهداف ال�شركة وبخا�صة في مجال تخفي�ض
فاقد المياه و تح�سين ن�سبة التح�صيل و المحافظة على م�صادر المياه
بالإ�ضافة �إلى ن�شر المعرفة و التوعية المائية و تعريف المواطنين بتقنيات
اال�ستخدام الأمثل للمياه.
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و ال يقل االت�صال الداخلي �أهمية عن االت�صال الخارجي في تح�سين مناخ
العمل و زيادة والء العاملين و �سعيهم لالرتقاء في الأداء و تقديم الخدمة و
االلتزام بمعايير الجودة و الم�صداقية في التعامل مع المواطنين ،الأمر الذي
يعك�س ال�صورة الإيجابية لل�شركة و يعزز ثقة المتعاملين معها.

انجازات عام 2007
 -1اإلستراتيجيات و السياسات:

�	)1إعداد �سيا�سة ن�شر المعلومات الخا�صة ب�شركة مياهنا
�	)2إعداد �إ�ستراتيجية المحافظة على المياه
�	)3إعداد �إ�ستراتيجية االت�صال الخا�صة بال�شركة
 )4تنفيذ م�شروع االت�صال و التوعية المائية المدرج �ضمن خطة عمل �شركة مياهنا للأعوام 2011-2007
في مجال تعزيز االتصال الداخلي :

�	)1إ�صدار الن�شرة الإلكترونية اليومية “ �صباح الخير” و تت�ضمن ر�صد �إعالمي لكل ما ين�شر حول قطاع المياه
بالإ�ضافة �إلى الم�ستجدات و الأخبار حول ال�شركة و العاملين فيها.
�	)2إ�صدار الن�شرة الداخلية الدورية لموظفي مياهنا.
 )3تنفيذ ن�شاطات داخلية كلقاءات الإدارة مع العاملين ،وتنظيم منا�سبات اجتماعية مختلفة.
 )4تنفيذ الأن�شطة المتعلقة بتعزيز هوية ال�شركة و �صورتها.
في مجال تعزيز االتصال الخارجي:

� -1إعداد ون�شر الإ�صدارات التالية-:

 )1الملف التعريفي بال�شركة Company Profile

 )2دليل الخدمات
 )3ملخ�ص خطة عمل مياهنا للأعوام 2011 – 2007
 )4ن�شرة الزبائن
 )5ن�شرة برنامج �إدارة الفاقد من المياه.

 -2التوا�صل الإعالمي

� )1إعالنات ترويجية و �إعالمية لأهداف و خدمات ال�شركة من خالل و�سائل الإعالم المرئية و المقروءة.
 )2تنظيم الم�ؤتمرات و اللقاءات و الجوالت ال�صحفية.
 )3تنظيم الحمالت الإعالمية بما يتوافق و �أهداف ال�شركة.

نعتز بثقة
أهلنا في عمـــان
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� -3صورة ال�شركة

Branding

تم خالل عام � 2007إ�صدار �إ�ستراتيجية ال�شركة “”Branding Strategy

بالتعاون مع �شركة مخت�صة ،ت�ضمنت ال�شعار و المظهر العام للمن�ش�آت و
المطبوعات.

 -4زيارات و م�شاركات

 )1تنظيم زيارات �إلى ثالثة مراكز لكبار ال�سن و تقديم تبرعات من ال�شركة
�ضمن �أن�شطة التزام ال�شركة نحو المجتمع المحلي.
 )2تمثيل مياهنا في عدة لجان منها -:اللجنة العليا لم�سابقة الملكة علياء
للعمل االجتماعي التطوعي و لجنة الم�ؤ�س�سات المانحة لقطاع المياه
والبرامج وال�شاريع �ضمن قطاع المياه.
�	)3إعداد وتنظيم اللقاءات الخا�صة بزيارات وفود الدول لل�شركة �ضمن
�إتفاقيات موقعة مع هذه الدول.
 )4ا�ستقبال عدد كبير من الأ�شقاء العرب من (�سوريا و العراق و فل�سطين
و اليمن) للإطالع على تجارب ال�شركة وخبراتها في مجاالت عديدة و
من �أهمها التجربة الأردنية في �إن�شاء ال�شركات المملوكة للحكومة لإدارة
خدمات المياه.
 )5ا�ستقبال �أعداد كبيرة من الزوار من طلبة الجامعات و المدار�س� ...إلى
نظام مياه محطة زي نظرا لتعدد الأن�شطة الفنية التقنية التي تحتويها.

 -5تنظيم المنا�سبات و احتفاالت ال�شركة.
خطط و برامج االتصال و التسويق للعام 2008
في � 2008ست�ستمر مياهنا بتنفيذ البرامج التي بد�أت في العام ال�سابق مع تركيز
االهتمام نحو ما يلي:
 )1تنفيذ برامج التوعية المائية على م�ستوى كافة القطاعات في المملكة بكافة
الو�سائل المتاحة.
 )2تنفيذ حملة �إعالمية للتعريف بالو�ضع المائي و دور المواطنين في تر�شيد
ا�ستهالك المياه.
 )3التخطيط و الإعداد لتنفيذ برنامج الزبون المميز بالتعاون مع �إدارة
خدمات الزبائن
 )4تنفيذ برنامج محا�ضرات للعاملين بال�شركة حول الإدارات المختلفة.
 )5ت�صميم و ت�شغيل الموقع الإلكتروني ل�شركة مياه الأردن -مياهنا http://
www.miyahuna.com.jo
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�	)6إقامة معار�ض للتعريف بال�شركة و �إنجازاتها.
�	)7إن�شاء غابة مياهنا بالتعاون مع وزارة الزراعة انطالقا من التزام مياهنا
في المحافظة على البيئة.
 )8ال�شراكة مع الم�ؤ�س�سات و الجهات ذات العالقة لتنفيذ حمالت و �أن�شطة
م�شتركة (ك�أمانة عمان و الم�شاريع المائية الممولة من منظمات و جهات
دولية مختلفة).

اﻟﺘﻘـﺮﻳﺮ اﻟﻤـﺎﻟﻲ 2007

شركة مياه األردن  -مياهنا
الوضع القانوني والنشاط
 -1تم ت�أ�سي�س �شركة مياه الأردن – مياهنا بموجب القانون الم�ؤقت رقم  22ل�سنة  1997ك�شركة ذات م�س�ؤولية
محدودة تحت الرقم ( )13162بتاريـ ــخ /31ت�شرين �أول ، 2006/وتتمثل غايات ال�شركة الرئي�سية كما وردت في
النظام الأ�سا�سي وعقد الت�أ�سي�س في - :
· تخزين وتوزيع م�صادر المياه .
· التعامل مع المياه العادمة .
· الت�صرف بالمياه العادمة المعالجة .
· توفير المياه.
· الح�صول على م�صادر مياه جديدة.
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ب – �إن �شركة مياه الأردن مملوكة بالكامل ل�سلطة المياه وتحكم العالقة بينهما �إتفاقية التفوي�ض والتطوير التي تم
الموافقة عليها من مجل�س الوزراء الموقر بموجب قراره رقم ( )3175في جل�سته المنعقدة بتاريخ . 2007/1/9

القوائم المالية
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تعتبر القوائم المالية المعرو�ضة في التقرير ال�سنوي �أولية ولي�ست نهائية  ،حيث �أن العمل جاري لتدقيق الح�سابات من
قبل المدقق الخارجي وذلك ب�سبب ما تتطلبه �سنة الأ�سا�س عادة” في عمليات تدقيق الح�سابات من �إجراءات وتوكيدات
ومطابقـ ــات باال�ضافه لوجود نيه لتعديل بع�ض بنود اتفاقية التفوي�ض والتطوير بين �سلطة المياه و�شركة مياه الأردن
وخا�صة فيما يتعلق ب�صافي الربح الت�شغيلي واعادة ا�ستخدامه بالكامل في الأ�ستثمارات الر�أ�سماليه العاديه وكذلك فيما
يتعلق ب�أ�ستخدام الأ�صول المملوكه ل�سلطة المياه والم�ستخدمه من قبل �شركة مياه الأردن.
تتمثل القوائم المالية بما يلي - :
قائمـة الدخـل

تحليل الإيرادات
 .1لقد بلغت الإيرادات الكلية لعام  72.6 ( 2007مليون دينار) مقابـ ــل ( 59.2مليون دينار) للعام  2006وبفرق
مقداره  13.5مليون دينار وبن�سبة زيادة . %23
�	.2إذا تم �إ�ستعرا�ض بنود الإيرادات يالحظ �أن �سبب زيادة الإيرادات الكلية بن�سبة  %23يعود �إلى البنود الرئي�سية التالية-:
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 زيادة �إيرادات فواتير المياه وال�صرف ال�صحي بن�سبة  %10عن عام  2006وبمبلغ  4.1مليون دينار . زيادة �إيرادات ر�سوم تو�صيالت المياه والمجاري بن�سبة  %14عن عام  2006وبمبلغ  1مليون دينار .	�إيرادات ر�سوم المجاري المح�صلة عن طريق �أمانة عمان والبالغة  7.6مليون دينار  ،تم تح�صيلها في العام 2007وذلك بموجب �إتفاقية التفوي�ض بين �سلطة المياه و�شركة مياه الأردن  ،علما” ب�أن هذه الر�سوم كانت
تح�صل من قبل �سلطة المياه.
	�إيرادات الفوائد الدائنة والبالغة  0.6مليون دينار للعام  2007والتي لم تكن متاحة في العام  2006بموجب عقدالإدارة.

اﻟﺘﻘـﺮﻳﺮ اﻟﻤـﺎﻟﻲ 2007

تحليل الم�صروفات
 .1لقد بلغت الم�صروفات الكلية لعام  54.1 ( 2007مليون دينار ) مقاب ــل ( 47.7مليون دينار) للعام  2006وبفارق
مقداره  6.4مليون دينار وبن�سبة زيادة . %13
�	.2إذا تم �إ�ستعرا�ض بنود الم�صروفات  ،يالحظ �أن �سبب زيادة الم�صروفات الكلية بن�سبة  %13يعود �إلى البنود الرئي�سية التالية-:
 زيادة م�صروف الكهرباء الت�شغيلية بن�سبة  %29عن العام  2006وبمبلغ مقدراه  5.3مليون دينار  ،ويعودال�سبب في ذلك �إلى ت�شغيل م�شروع الزارة  -ماعين وتحمل ال�شركة لم�صاريف كهرباء الت�شغيل لهذا
الم�شروع.
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الفهــرسالعالقه بن�سبة  %27.7عن العام  2006وبمبلغ مقدراه  1.6مليون دينار
 زيادة م�صروف الرواتب والبنود ذات ،ويعود ال�سبب في ذلك �إلى �إعادة هيكلة �سلم الرواتب في ال�شركة ليتنا�سب نوعا” ما مع ال�سوق  ،مما كان له
الأثر الإيجابي على �إنتاجية الموظفين.
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علما” ب�أن هذه الزيادة في الرواتب يقابلها عدم تحمل ال�شركة في العام  2007لر�سوم عقد الإدارة والحوافز المرتبطة
به والتي كانت تدفع بموجب عقد الإدارة والبالغة في العـ ــام  2.3 2006مليون دينار.
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 زيادة م�صاريف معالجة مياه ال�صرف ال�صحي بن�سبة  %346عن العام  2006وبمبلغ مقدراه  3.4مليوندينار ،ويعود ال�سبب في ذلك �إلى ت�شغيل م�شروع الخربة ال�سمرا من قبل المتعهد  ،حيث بلغت �أجور معالجة
المتر المكعب لل�صرف ال�صحي  155فل�س  ،علما” ب�أن هذا الم�شروع قد تم �إن�شائه ب�أ�سلوب ( ) BOTمن
قبل �سلطة المياه .
	�إنخفا�ض م�صاريف �شراء المياه من المحافظات الأخرى بن�سبة  %35عن عام  2006وبمبلغ (  ) 2.4مليوندينار .
	�إنخفا�ض م�صاريف الو�صالت المنزلية بن�سبة  %16عن العام  2006وبمبلغ (  ) 1 . 1مليون دينار . لقد بلغ م�صروف الإهتالك  0.6مليون دينار  ،ويمثل هذا الم�صروف �إهتالكات الأ�صول التي تم نقلها من�سلطة المياه �إلى �شركة مياه الأردن بموجب �إتفاقية التفوي�ض بالإ�ضافة �إلى �إهتالك الأ�صول التي تم �شرائها
من قبل ال�شركة خالل العام  ، 2007علما” ب�أن م�صروف الإهتالك خالل فترة عقد الإدارة كان يتم ت�سجيله
في �سجالت ال�سلطة.

تحليل الأرباح
 .1لقد بلغ �صافي الربح الت�شغيلي قبل الإ�ستهالك وال�ضرائب  19.1مليون دينار للعام  2007مقابل  11.5مليون دينار
للعام  2006وبفرق مقداره  7.7مليون دينار ون�سبة زيادة مقدارها  %67ويعود ال�سبب في ذلك �إلى جهود ال�شركة
في عامها الأول  ،حيث زادت الإيرادات بن�سبة  %23مقابل زيادة في الم�صروفات بن�سبة  ، %13علما” ب�أن ال�شركة
ملتزمة ب�أ�سعار المياه وال�صرف ال�صحي المطبقة في �سلطة المياه والموافق عليها من قبل مجل�س الوزراء.
 .2لقد بلغ �صافي الربح الت�شغيلي قبل ال�ضرائب  18.5مليون دينار وبن�سبة زيادة  %62بعد تنزيل م�صروف
الإ�ستهالك البالغ  0.6مليون دينار مقابل  11.5مليون دينار للعام  ، 2006حيث لم يتم ت�سجيل م�صروف
الإ�ستهالك في �سجالت عقد الإدارة وكان ي�سجل في �سجالت �سلطة المياه .
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 .3يتم �إ�ستخدام �صافي الربح الت�شغيلي في الإ�ستثمارات الر�أ�سمالية في قطاع المياه وذلك للمحافظة على الأ�صول
القائمة ومواجهة التو�سع والنمو العمراني وال�سكاني المتطرد ،حيث تقدر الإ�سثمارات الر�أ�سمالية بموجب الخطة
الإ�ستثمارية بحدود  200مليون دينار للأعوام ()2011 - 2007

تحليل التكاليف
 .1لقد بلغت ن�سبة تغطية الإيرادات لم�صاريف الت�شغيل وال�صيانة قبل الإ�ستهالك  % 135.7للعام  2007مقابل %124
لعام  2006بن�سبة زيادة مقدراها .%11.7
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 .2لقد بلغت ن�سبة تغطية الإيرادات للم�صاريف الكلية بما فيها �إ�ستهالك الأ�صول المملوكة لل�شركة  % 134.2لعام .2007
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 .3لقد بلغت ن�سبة تغطية الإيرادات للم�صاريف الكلية بما فيها �إ�ستهالك الأ�صول المملوكة لل�شركة والبالغة 0.6
مليون دينار  ،وكذلك �إ�ستهالك الأ�صول المملوكة من قبل ال�سلطة والمقدرة بحدود  31.5مليون دينار .%84.8
�	.4إن مقدار الربح الت�شغيلي المتحقق في العام  2007للمتر المكعب بمبلغ  239فل�س ال يغطي تكلفة الإ�ستهالك الكلي
(�أ�صول ال�سلطة و�أ�صول ال�شركة) والبالغة  401فل�س للمتر المكعب  ،وهذا ما ت�شير �إليه ن�سبة تغطية التكاليف
الكلية البالغة . %84.8
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�	.5إن مقدار الربح الت�شغيلي بعد ا�ستهالك الأ�صول المملوكه لل�شركه المتحقق في العام  2007للمتر المكعب بمبلغ  231فل�س.
�	.6إن مقدار الخ�ساره الت�شغيليه بعد ا�ستهالك الأ�صول المملوكه لل�شركه ول�سلطة المياه المتحقق في العام 2007
للمتر المكعب بمبلغ  162 -فل�س.

تحليل ن�سب الربحية

 .1بلغت ن�سبة العائد على �إجمالي الإيرادات  %26.3لعام  ، 2007وهذا يعني �أن كل دينار من الإيرادات يولد �أرباح
قبل ال�ضرائب والإ�ستهالكات بمقدار  263فل�س بينما بلغت الن�سبة  %19.3للعام .2006
 .2بلغت ن�سبة العائد على �إجمالي الإيرادات بعد الإ�ستهالك للأ�صول المملوكة لل�شركة  ، %25.5وهذا يعني �أن كل
دينار من الإيرادات يولد �أرباح قبل ال�ضرائب بمقدار  255فل�س .
 .3بلغت ن�سبة العائد على �إجمالي الإيرادات بعد الإ�ستهالك للأ�صول المملوكة لكل من ال�شركة و�سلطة المياه
( )%17.9بمعنى �أن كل دينار من الإيرادات يولد خ�سارة مقدارها  179فل�س .
 .4بلغت ن�سبة العائد على �إجمالي الموجودات ( % 33.8)ROAلعام  2007بينما ال يمكن �إحت�ساب هذه الن�سبة للعام
 ، 2006كون الأ�صول ال ت�سجل في �سجالت عقد الإدارة.
 .5بلغت ن�سبة العائد على حقوق الملكية  %99.9لعام  ، 2007بينما ال يمكن �إحت�ساب هذه الن�سبة للعام  ، 2006كون
الح�سابات تعك�س مفهوم عقد الإدارة ولي�ست �شركة لها ر�أ�س مالها الخا�ص بها.
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الميزانية العمومية - :

تحليل ن�سب ال�سيولة
 .1ن�سبة ال�سيولة  :لقد بلغت ن�سبة ال�سيولة والتي تمثل مقدار تغطية الموجودات المتداولة للمطلوبات المتداوله 4.8
مره ،وهذا م�ؤ�شر على قدرة ال�شركة على الإقترا�ض ب�شروط تف�ضيلية .
 .2ن�سبة ال�سيولة ال�سريعة  :لقد بلغت ن�سبة ال�سيولة ال�سريعة والتي تمثل مقدار تغطية الموجودات المتداولة ب�إ�ستثناء
المخزون للمطلوبات المتداولة  4.2مرة وهذا ي�ؤكد على قدرة ال�شركة على الإقترا�ض ب�شروط تف�ضيلية .
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� .3صافي ر�أ�س المال العامل  :لقد بلغت قيمة �صافي ر�أ�س المال العامل والتي تمثل الموجودات المتداولة مطروحا”
منها المطلوبات المتداولة  39.05مليون دينار .
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 .4ن�سبة النقد والنقد المعادل �إلى الموجودات المتداولة . %35.3
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 .5ن�سبة النقد والنقد المعادل �إلى �صافي ر�أ�س المال العامل . % 44.6

 .6ن�سبة الودائع لأجل �إلى �إجمالي النقد والنقد المعادل  ، %80.1وهذا م�ؤ�شر على �إ�ستثمار ال�سيولة المتاحة على
�شكل ودائع مربوطة لمدة ثالثة �أ�شهر ب�سعر فائدة � %6.3سنويا” تقريبا” والتي عادت على ال�شركة ب�إيرادات بلغت
� 629ألف دينار �أي ما ن�سبته  %0.86من �إجمالي الإيرادات .
 .7بلغت ن�سبة النقد والنقد المعادل المتاح لتغطية مدفوعات ال�شركة  %19.1من �إجمالي النقد والنقد المعادل ،
وهذه الن�سبة تمثل ح�ساب ال�شركة الجاري لدى البنك والبالغ  3.4مليون دينار

تحليل ن�سب الن�شاط
 .1معدل دوران المخزون  :لقد بلغ معدل دوران المخزون والذي يمثل قيمه المواد ال�صادرة من الم�ستودعات
مق�سوما” على متو�سط ر�صيد الم�ستودع  1.13مرة في العام . 2007
 .2مدة بقاء الب�ضاعة في المخازن  :بلغت المدة  318يوم وطول المدة يعني تجميد الأموال على �شكل مخزون وفي
المقابل ف�إن طول المدة يعود �إلى �سيا�سة ال�شركة في الإحتفاظ بالمواد الإ�ستراتيجية مثل المواد الكيماوية بوقت
مبكر ل�ضمان عدم ح�صول �أي نق�ص في هذه المواد  ،كما �أن ال�صعود الم�ستمر لم�ؤ�شر الأ�سعار يدفع �إلى �شراء
المواد و تخزينها تجنبا” لإرتفاع الأ�سعار .
 .3فترة التح�صيل  :لقد بلغت فترة التح�صيل بحدود  84يوما” ويعود ال�سبب الى ر�صيد الذمم المدينة التي تم
�إ�ستالمها من �سلطة المياه في  2007/1/1والبالغة  11.22مليون دينارعلما” ب�أن ن�سبة التح�صيل للعام  2007قد
بلغت.%100.42
 .4معدل دوران �ألأ�صول المتداولة  :لقد بلغ معدل دوران الأ�صول المتداولة والذي يمثل قدرة الدينار الم�ستثمر في
الأ�صول المتداولة على توليد المبيعات  1.47مرة.
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تحليل ن�سب الرفع المالي (هيكل را�س المال)
 .1بلغت ن�سبة المطلوبات �إلى حقوق الملكية  %195.4ويعود ال�سبب فيه �إلى ح�ساب جاري ال�سلطة الدي ي�صنف من
�ضمن المطلوبات غير المتداولة والبالغ  25.9مليون دينار  ،حيث �سيتم تخفي�ض الح�ساب الجاري لزيادة ر�أ�س
مال ال�شركة ليتنا�سب حجم را�س المال مع حجم ن�شاط ال�شركة .
 .2بلغت ن�سبة المطلوبات �إلى �إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات  %66.1و�أن �إرتفاع هذه الن�سبة يعود �إلى الح�ساب
الجاري ل�سلطة المياه .

D
E

T
I
D

 .3ن�سبة الرافعة المالية  :تقي�س هذه الن�سبة العالقة بين المطلوبات طويلة الأجل ومجموع الأ�صول  ،وقد بلغت هذه
الن�سبة لعام  ، %47.3 2007علما” ب�أن المطلوبات طويلة الأجل ال تمثل قرو�ض و�إنما تمثل ح�ساب جاري �سلطة
المياه في �سجالت ال�شركة والبالغ  25.9مليون دينار.

تحليل نقطة التعادل

U
A
N
U

بلغت نقطة التعادل لكميات المياه وال�صرف ال�صحي لعام  49.168.333 2007متر مكعب  ,وعند نقطة التعادل تت�ساوى
الأيرادات الكليه مع التكاليف الكليه وهي تمثل التكاليف الثابته مق�سومه على هام�ش الم�ساهمه
 )1بلغت ايرادات كمية التع ــدل ) 49.168.333 * 0.907 ( 44.595.678
 )2بلغت التكاليف المتغـ ــيره ) 49.168.333 * 0.307( 15.094.678
 )3بلغت التكاليف الثابت ـ ــه 29.501.000
� )4صافي �ألأرباح لكمية التعـادل 00.000.000
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الموازنة الشاملة لشركة مياهنا

بااللف دينار اردني
الموازنة لعام  2007الموازنة لعام  2008االنحراف
االيرادات
المياه
ر�سوم ا�شتراكات مياه ور�سوم عدادات
مبيعات مياه لم�صنع البندوره
مبيعات مياه بوا�سطة �صهاريج مياهنا
مبيعات مياه للمحافظات
اجمالي مبيعات المياه (االيراد المفوتر)
ر�سوم و�صالت منزلية جديدة
اجمالي ايرادات المياه
ال�صرف ال�صحي
اجمالي ا�شتراكات ال�صرف ال�صحي (ايرادات فواتير)
و�صالت �صرف �صحي جديدة
ر�سوم �صرف �صحي ا�ضافية (و�صالت غير قانونية)
اجمالي ايرادات ال�صرف ال�صحي
ايرادات اخرى
3%م�ساهمة االمانة في ال�صرف ال�صحي
فوائد دائنة
اجمالي االخرى
اجمالي االيرادات

D
E

IT

34,344
172
2,084
36,600
5,500
42,100

40,647
32
158
2,333
43,169
7,056
50,225

%8.5%12.0
%17.9
%28.3
%19.3

9,687
6,000
1,200
16,887

11,465
7,544
2,160
21,169

%18.4
%25.7
%80.0
%25.4

11,000
11,000
69,987

8,000
500
8,500
79,894

%27.3-

14
1,239
1,200
3,702
5,369
6,856
100
62
500
7,680
450
5,500
447
84
61
269
120
750
697
450
107
140
1,930
658
413
760
100
652
38
105
141
108
259
54,912

43,953
24,911

اال�ستهالك
الطوارى

892
-

51,764
27,110
()286
62
1,900
868
3,385
9,548
8,227
200
250
500
11،878
500
9،239
570
401
93
245
130
700
1,978
1,540
123
315
1,992
664
360
863
125
991
76
235
165
212
303
68،603

15,075

11,291

�صافي الدخل بعد اال�ستهالك والطوارى

14،183

8،123

اجمالي م�صاريف الموازنة

69,856

104،035

اجمالي الم�صاريف الرا�سمالية

%22.7%14.2

D
U
A
N
U

التكاليف الت�شغيلية
الكهرباء
توفير الكهرباء
محروقات المحطات
مواد كيماوية
معالجة المياه  -متعهدين
م�شتريات مياه من محافظات �أخرى
معالجة المياه العادمة خارج عمان
الرواتب و االجور والم�صاريف ذات العالقة
التدريب
معدات الحرا�سة والحماية
الحوافز
تكاليف ال�صيانة
�شبكة المياه
الو�صالت الجديدة
االبار والمحطات و الخزانات
محطة زي و وادي ال�سير و الر�صيفة
محطات معالجة المياه العادمة و نقل الروا�سب
�صيانة المباني
�صيانة �شبكة ال�صرف ال�صحي
�صيانة الطرق و االر�صفة
م�ستهالكات اخرى و خدمات
تكاليف العدادات
القرطا�سية
ا�ستهالكات و فحو�صات مخبرية و �أخرى
مركبات و اليات
�صيانة
محروقات
ا�ستجار
ت�أمين ( ُك ّل الأخطار)
ادارية اخرى
ايجارات مكاتب
م�صروفات العالقات العامة
تكاليف الهواتف
�صيانة برامج الكمبيوترات و االجهزة
اخرى
اجمالي التكاليف
�صافي الدخل قبل اال�ستهالك والطوارى

%18.4

14,944

1,558
1,610

33،822

%17.8
%8.8

%327.6
%53.4
%27.7%8.6%77.8
%20.0
%100.0
%303.2
%0.0
%54.7
%11.1
%68.0
%27.5
%380.2
%53.7
%9.0%8.3
%6.7%183.7
%242.2
%15.0
%124.4
%3.2
%1.0
%12.8%13.6
%25.0
%52.0
%101.5
%123.6
%16.6
%95.8
%16.9
%24.9

%25.1-

%74.6

%42.7-

%126.3
%48.9
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قائمة الدخل

االيرادات
ايرادات المياه و ال�صرف ال�صحي
ايرادات
مبيعات مياه لم�صنع البندوره
مبيعات مياه بوا�سطة �صهاريج مياهنا
مبيعات مياه للمحافظات
ايرادات ا�شتراكات المياه الجديدة
ايرادات مياه اخرى
ايرادات �صرف �صحي اخرى
ايرادات �صرف �صحي و و�صالت جديدة
3%م�ساهمة االمانة في ال�صرف ال�صحي
ايرادات اخرى
فوائد دائنة  -ح�ساب جاري
فوائد دائنة  -ح�ساب ودائع

D
E
اجمالي االيرادات

الم�صروفات
التكاليف االنتاجية المتغيرة
كهرباء
محروقات المحطات
مواد كيماوية
م�شتريات المياه الخام
معالجة المياه العادمة خارج عمان
الرواتب و االجور والم�صاريف ذات العالقة
رواتب و اجور
المكافات والحوافز
التدريب و الم�صاريف االخرى
م�صاريف ال�صيانة
�شبكة المياه
و�صالت جديدة
االبار والمحطات و الخزانات
محطة زي
محطات معالجة المياه العادمة
�صيانة المباني
�صيانة �شبكة ال�صرف ال�صحي
�صيانة الطرق و االر�صفة
نقل الروا�سب
م�ستهالكات اخرى و خدمات
تكاليف العدادات
القرطا�سية
مواد وفحو�صات مخبرية
ا�ستهالكات
مركبات و اليات
�صيانة
محروقات
ا�ستجار
ت�أمين وترخي�ص
ادارية اخرى
ايجارات مكاتب
م�صروفات العالقات العامة
تكاليف االت�صاالت (خلوي,انترنت وخطوط ار�ضية)
�صيانة برامج الكمبيوترات و االجهزة
اخرى
مخ�ص�ص ديون م�شكوك فيها
مخ�ص�ص مخزون بطيئ الحركة
ر�سوم عقد االدارة
مكاف�أة تحفيز االداء
اجمالي الم�صاريف قبل اال�ستهالك وال�ضريبة
�صافي الربح قبل اال�ستهالك وال�ضريبة
م�صروف اال�ستهالك
اجمالي الم�صاريف

�سنة 2006

�سنة 2007

42,862,565
4,673
159,185
1,923,864
5,459,689
858,322
536,232
7,358,671
0

46,980,933
26,822
135,254
2,384,356
5,431,499
667,830
368,194
8,379,177
7,615,095

4,118,368
22,149
)(23,931
460,492
)(28,191
)(190,492
)(168,038
1,020,506
7,615,095

%10
%474
%15%24
%1%22%31%14
-

0
0

189,297
440,165

189,297
440,165

-

59,163,200

72,618,621

13,455,421

%23

18,057,492
7,960
1,264,683
6,817,176
1,010,056

23,377,125
60,115
1,221,242
4,443,777
4,502,256

5,319,633
52,155
)(43,441
)(2,373,399
3,492,200

%29
%655
%3%35%346

4,678,792
876,834
48,991

6,632,272
498,703
30,905

1,953,480
)(378,131
)(18,086

%42
%43%37-

458,340
6,937,724
164,932
81,439
10,627
168,860
51,104
678,964
22,673

609,014
5,854,121
302,693
195,000
13,357
271,381
105,277
791,688
24,292

150,674
)(1,083,603
137,761
113,561
2,730
102,521
54,173
112,724
1,619

%33
%16%84
%139
%26
%61
%106
%17
%7

454,701
110,925
27,886
105,106

711,982
137,364
113,109
87,318

257,281
26,439
85,223
)(17,788

%57
%24
%306
%17-

400,699
340,352
629,040
101,186

535,746
370,696
734,303
132,904

135,047
30,344
105,263
31,718

%34
%9
%17
%31

36,746
27,245
183,265
68,386
307,048
1,129,687
140,377
2,017,820
284,848
47,701,969
11,461,231
47,701,969

37,354
76,525
169,532
125,836
288,939
1,047,262
0
0
0
53,502,088
19,116,533
596,717
54,098,805

608
49,280
)(13,733
57,450
)(18,109
)(82,425
)(140,377
)(2,017,820
)(284,848
       5,800,119
7,655,302
596,717
       6,396,836

%2
%181
%7%84
%6%7%12
%67
%13

T
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D
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�صافي الربح قبل ال�ضريبة

مقدار التغير

ن�سبة التغير

U
A
N
U

11,461,231

18,519,816

7,058,585

%62

اﻟﺘﻘـﺮﻳﺮ اﻟﻤـﺎﻟﻲ 2007

الميزانية العمومية كما في  31كانون األول 2007

 31كانون الأول 2007
دينـار �أردنـي

بيان �أ
 1كانون الثاني 2007
دينـار �أردنـي

الموجودات

الموجودات المتداولة
نقد ونقد معادل
ذمم مدينة
�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمة المالك � -سلطة المياه
مخزون
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
حق ا�ستخدام البنية التحتية
ممتلكات و�آالت ومعدات
م�شاريع قيد التنفيذ
مجموع الموجودات غير المتداولة

D
E

T
I
D

مجموع الموجودات
ح�سابات لها مقابل

ت�أمينات م�شتركين محتفظ بها لدى �سلطة المياه
المطلوبات وحقوق الملكية

17,403,611
10,961,851
9,632,214
4,985,312
6,372,187
49,355,175

15,000
11,160,442
6,291,230
5,018,227
22,484,899

1
3,655,339
1,759,330
5,414,670

1
2,962,721
2,962,722

54,769,845

25,447,621

U
A
N
U
3,313,517

3,313,517

المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
ذمة المالك � -سلطة المياه
مجموع المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
جاري �سلطة المياه

8,299,524
2,004,069
10,303,593

       -

25,931,436

25,432,621

مجموع المطلوبات

36,235,029

25,432,621

حقوق الملكية
ر�أ�س المال الم�صرح به
ر�أ�س المال المدفوع
ربح الفترة

30,000
15,000
18,519,816

30,000
15,000
-

مجموع حقوق الملكية

18,534,816

15,000

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

54,769,845

25,447,621

ح�سابات لها مقابل
ت�أمينات م�شتركين محتفظ بها لدى �سلطة المياه

3,313,517

3,313,517
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بيان التدفقات النقدية للفترة منذ التأسيس
في  31تشرين األول  2006وحتى  31كانون األول 2007

التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية
الربح
 :تعديالت لـ
ا�ستهالك
 :التغ َير في الموجودات والمطلوبات الت�شغيلية
ذمم مدينة
�أر�صدة مدينة �أخرى
ذمة المالك � -سلطة المياه
مخزون
ذمم دائنة و�أر�صدة دائنة �أخرى
�صافي النقد من الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من الأن�شطة الإ�ستثمارية
�شراء ممتلكات و�آالت ومعدات
م�شاريع قيد التنفيذ
�صافي النقد من الأن�شطة الإ�ستثمارية
التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية
جاري �سلطة المياه
�صافي النقد من الأن�شطة التمويلية
�صافي التغير في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
معلومات عن ن�شاط غير نقدي
تحويل �صافي �أ�صول �سلطة المياه �إلى ال�شركة

بيان د
للفترة منذ الت�أ�سي�س في
 31ت�شرين الأول 2006
وحتى  31كانون الأول 2007
دينـار �أردنـي
18,519,816
596,717

D
E

T
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D

198,591
)(3,340,984
)(2,981,243
)(1,353,960
8,299,524
19,938,461

U
A
N
U
)(1,289,335
)(1,759,330
)(3,048,665
498,815
498,815
17,388,611
15,000
17,403,611

25,432,621

يان التغيرات في حقوق الملكية للفترة منذ التأسيس
في  31تشرين األول  2006وحتى  31كانون األول 2007

بيان ج
ر�أ�س المال المدفوع
دينار �أردني

للفترة منذ الت�أ�سي�س في 31ت�شرين الأول 2006
وحتى  31كانون الأول 2007
15,000
ت�سديد ر�أ�س المال
الربح
15,000
ر�صيد  31كانون الأول 2007
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ربح الفترة
دينار �أردني
18,519,816
18,519,816

المجموع
دينار �أردني
15,000
18,519,816
18,534,816
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ملخص لتحليل تغطية الكلفة

المجموع

اجمالي االيرادات

بااللف دينار اردني
�سعر المتر بالدينار
2007
م مكعب

72,619

0.907

85,599

1.069

53,502
24,598
23,377
1,221
28,904
7,162
1,883
4,347
6,566
8,946
32,097
31,500
597
0
0
0

0.668
0.307
0.292
0.015
0.361
0.089
0.024
0.054
0.082
0.112
0.401
0.393
0.007
0
0
0

ن�سبة تغطية التكاليف الت�شغيلية
ن�سبة تغطية التكاليف الكلية(ا�صول �شركة مياهنا و�سلطة المياه)
ن�سبة تغطية التكاليف الكلية(ا�صول �شركة مياهنا فقط)

%135.7
%84.8
%134.2

%135.7
%84.8
%134.2

الربح الت�شغيلي قبل اال�ستهالك وال�ضريبة
الربح الت�شغيلي بعد ا�ستهالك ا�صول مياهنا فقط وقبل ال�ضريبة
الربح الت�شغيلي بعد ا�ستهالك اجمالي اال�صول (مياهنا و�سلطة المياه)
وقبل ال�ضريبة

19,117
18,520

0.239
0.231

12,980-

0.162-

46,981
25,638

ايرادات الفواتير
ايرادات اخرى

D
E
اجمالي التكاليف

اجمالي التكاليف الت�شغيلية
التكاليف الت�شغيلية المتغيرة
تكاليف الكهرباء
تكاليف مواد كيماوية
التكاليف الت�شغيلية الثابتة
رواتب واجور
تكاليف ادارية
تكاليف �صيانة
تكاليف و�صالت جديدة
م�شتريات المياه-----معالجة �صرف �صحي
التكاليف الرا�سمالية (اال�ستهالك)
ا�ستهالك ا�صول � -سلطة المياه
ا�ستهالك ا�صول  -مياهنا
تكاليف مالية
تكلفة الفائدة
تكلفة تغير �أ�سعار ال�صرف

T
I
D

0.587
0.320

U
A
N
U
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