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رسالة رئيس هيئة المديرين

المهندس منير عويس  -أمين عام سلطة المياه
بالرغم من قصر الفترة المنقضية على إنشاء شركة مياه األردن (مياهنا) إال أن ما تحقق من انجاز يدل على سالمة التوجيه و يحفز على المضي
قدما في تحسين كفاءة الشركة الفنية والمالية واإلدارية نحو التميز في تقديم خدمات المياه و الصرف الصحي.
ففي مجال التزويد المائي تم تنفيذ عدد من المشاريع التي حققت تحسنا ملحوظًا في تزويد المواطنين بالمياه خاصة في المناطق المرتفعة
في العاصمة ,باإلضافة الى حفر واعادة تأهيل عدد من اآلبار بغية ايجاد مصادر مياه إضافية لمواجهة الطلب المتزايد على المياه ومواكبة
متطلبات التنمية االقتصادية في عاصمتنا الحبيبة  .وفي مجال تخفيض الفاقد من المياه ,تمنكت الشركة من تخفيض الفاقد بنسبة  ( %5من
 %42الى  , ) %37.3كما انتهجت الشركة مشاركة القطاع الخاص لتنفيذ برنامج لمدة عام كمرحلة أولى يتم خالله مسح ودراسة الفاقد المائي
تمهيدا البرام عقود طويلة االمد في ضوء تقييم إنجازات هذه المشاريع الريادية خالل العام األول  .وفي مجال تحسين الخطوط وتحديث الوصالت
المنزلية وقعت الشركة إتفاقية مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الستبدال الوصالت المنزلية وبكلفة إجمالية بلغت ( )17مليون دينار.
لقد استطاعت الشركة خالل عامين من العمل الجاد إلى تحقيق إنجازات مميزة يبينها هذا التقرير باألرقام ،ففي مجاالت تحسين التزويد المائي
تم تنفيذ عدد من المشاريع التي حققت تحسنًا ملحوظًا في تزويد المواطنين بالمياه خاصة في المناطق المرتفعة في العاصمة ،باإلضافة إلى
حفر وإعادة تأهيل عدد من اآلبار بغية إيجاد مصادر مياه إضافية لمواجهة الطلب المتزايد على المياه ومواكبة متطلبات التنمية اإلقتصادية في
عاصمتنا الحبيبة .وفي مجال تخفيض الفاقد من المياه ،تمكنت الشركة من تخفيض الفاقد إلى  %37,3في عام  ،2008كما تعاقدت الشركة
وفي خطوة رائدة في المنطقة مع إئتالفات شركات محلية /أجنبية من القطاع الخاص لتنفيذ برنامج لمدة عام كمرحلة أولى لتنفيذ مسح
ودراسات للفاقد المائي ،تمهيدًا إلبرام عقود طويلة األمد في ضوء تقييم إنجازات هذه اإلئتالفات خالل العام األول .وفي مجال تحسين الخطوط
وتحديث الوصالت المنزلية وقعت الشركة إتفاقية مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع الستبدال الوصالت المنزلية وبتمويل من بنك اإلعمار األلماني
والحكومة األردنية وبكلفة إجمالية بلغت ( )17مليون دينار.
كما ركزت الشركة على نوعية المياه المزودة للمشتركين لتطابق المواصفات القياسية المعمول بها.
كما أولت الشركة عناية خاصة خالل تقديم خدماتها للزبائن والتعامل معهم حيث تنفذ الشركة برامج بناء الثقة وفتح قنوات لإلتصال الفعال
وبناء الشراكة مع زبائنها ،باإلضافة إلى تحسين مستوى الخدمة وتقصير مدة تنفيذ اإلشتراكات الجديدة وتحديث العدادات وتقليل اإلعتراضات
على الفواتير.
وتعتمد مياهنا في عملها على أحدث التقنيات فتمكنت من إحداث نقلة نوعية في إدارة برامج عملها المالية والفنية وإدارة الموارد البشرية،
وتولي الشركة موظفيها وهم من الكفاءات المميزة اهتمامًا خاصًا من خالل اعتماد نظام للرواتب والحوافز وفرص التدريب والتحفيز لتحقيق
أعلى درجات الرضا الوظيفي ليتماشى مع برامج وخطط الشركة الطموحة في تحسين وارتقاء األداء للعاملين.
أتوجه بالشكر والتقدير للزمالء أعضاء هيئة المديرين على جهودهم المميزة لدفع مسيرة شركة مياهنا ،كما أشكر الرئيس التنفيذي واإلدارة
التنفيذية وجميع العاملين بالشركة على ما بذلوه من جهود وعمل مثمر.
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كلمة الرئيس التنفيذي

المهندس زكريا الطراونة
عام آخر  ...ومزيد من اإلنجازات
استمرت الشركة خالل عامها الثاني بتطبيق أفضل الممارسات الفنية والمالية واإلدارية في إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في العاصمة،
فتمكنت الشركة رغم تحديات شح المياه من تزويد منطقة الخدمة بما يزيد عن ( )128مليون متر مكعب من المياه وبزيادة في حصة الفرد الواحد
من  148لتر /اليوم الواحد في عام  2007إلى  149لتر /اليوم لعام  2008بالرغم من نمو عدد المشتركين بنسبة  %4,8وزيادة الطلب على المياه نتيجة
للتوسعات في شبكة المياه لمواكبة الطفرة العمرانية في العاصمة.
َ
تخفيضًا في نسبة الفاقد المائي بلغ  %2,5ليصل إلى  %37,3بنهاية عام  2008مقارنة مع  %39,8عام  ،2007وذلك
وقد حققت الشركة في عام 2008
جراء زيادة أطوال الخطوط المستبدلة بنسبة  %142وزيادة عدد الوصالت المنزلية المنفذة بنسبة  ،%52باإلضافة إلى تقليل المياه المفقودة من
خالل كشف ما عدده  8448حالة لإلستعمال غير المشروع والتي ساهمت برفد الشركة بحوالي  1,46مليون دينار ،باإلضافة إلى تقليل كميات المياه
المفقودة بنسبة زيادة قدرها  %23مقارنة مع عام .2007
وفي مجال نوعية المياه ،فقد انخفض عدد شكاوي النوعية في عام  2008بنسبة بلغت  %21مقارنة مع عام  ،2007كما اضافت الشركة عدد جديد من
الفحوصات لمياه الشرب ليصبح العدد الكلي في عام  )99( 2008فحصًا وبنمو بلغ  %36منها  40فحص معتمد من دائرة المواصفات والمقاييس/
وحدة اإلعتماد ،وقد تم خالل عام  2008إجراء  420,000فحص مخبري وبنسبة مطابقة بلغت .%99,9
نما عدد المشتركين خالل عام  2008بنسبة  %4,8ليصل عدد اإلشتراكات الكلي إلى  444,610مشترك ،وقد حرصت الشركة على تحسين خدماتها
للزبائن وتسريع وتبسيط إجراءات خدمة توصيل المياه وتركيب العدادات وبدأت في أيلول  2008بتنفيذ برنامج جديد لدفع الفواتير مباشرة في
الموقع بهدف التسهيل على المواطنين ،كما قامت باستبدال ( )3000عداد في منطقتي الجبيهة وضاحية الرشيد لمعالجة الضغوطات العالية
في الشبكة وزيادة دقة القراءة ،وقد بدأت الشركة بإصدار فواتير شهرية لكبار المستهلكين مما سهل إجراءات الدفع وتخفيض متوسط فترة
التحصيل.
ولغايات زيادة مصادر المياه ،قامت الشركة بإعادة تأهيل عدد من اآلبار وحفر آبار جديدة باإلضافة إلى رفع قدرة نبعتي راس العين ووادي السير،
وحماية ( )19بئر في جنوب عمان حفاظًا على نوعية مصادر المياه والحد من العبث بها .كما نفذت الشركة خط مياه رئيسي بقطر  400ملم من
محطة تقوية دابوق إلى خزان خلدا مما أدى إلى تحسين توزيع المياه وبخاصة في المناطق المرتفعة نتج عنه انخفاض في عدد شكاوى عدم
وصول المياه بنسبة .%65
المزيد من إنجازات الشركة يبينها هذا التقرير هي نتاج جهد مخلص وعطاء منتمي ساهم فيه جميع العاملين في مياهنا باختالف مواقعهم.
وال يسعني إال أن أتقدم بالشكر لكل زميل وزميلة كما أتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى رئيس وأعضاء هيئة المديرين على جهودهم الداعمة
في رسم السياسات وإقرار األنظمة والتعليمات إلنجاح الشركة.
شركة مياهنا – مياه أهل العاصمة جميعًا ...
قصة نجاح  ...مثابرة وتصميم على اإلرتقاء في تقديم أفضل الخدمات بأيدي األردنيين لخدمة األردنيين.
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رؤية و مهمة و قيم مياهنا

رؤيتنا
أن نتميز بااللتزام نحو المستهلك و الفعالية في إدارة المياه و مياه الصرف الصحي

مهمتنا
أن نرتقي بنوعية الحياة بتزويد جميع المستهلكين لخدمة مستدامة و فعالة يعتمد عليها للمياه و مياه الصرف الصحي

قيمنا
الجودة و الخبرة الفنية و المصداقية و االلتزام االجتماعي
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نبذة عن نشأة مياهنا

قامت وزارة المياه والري /سلطة المياه في عام  2005بإجراء دراسة تحليلية بالتعاون مع المؤسسات الدولية المانحة ومؤسسة فنية استشارية
لتحديد أفضل البدائل والخيارات المتاحة إلدارة خدمات المياه في العاصمة بعد انتهاء مدة عقد اإلدارة المبرم ما بين سلطة المياه وشركة ليما
وهي ائتالف شركات فرنسية بريطانية أردنية ،حيث أوصت الدراسة بأن توكل إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في العاصمة إلى شركة خاصة
وطنية تتمتع باستقاللية مالية وإدارية تعمل على أسس تجارية ،فكان ميالد شركة مياه األردن – مياهنا في بداية كانون ثاني  2007كشركة
مستقلة ذات مسؤولية محدودة مملوكة بالكامل لسلطة المياه تعمل بموجب أنظمة وقوانين القطاع الخاص لتتولى مسؤولية إدارة خدمات
المياه والصرف الصحي في العاصمة .حيث منحت سلطة المياه الحق لشركة مياهنا بإدارة الخدمات في العاصمة بكامل اإليرادات ،والعوائد
المترتبة على ضريبة الصرف الصحي بواقع  %3على الممتلكات الثابتة ،كما نقلت سلطة المياه إلى مياهنا المسؤولية الكاملة إلدارة العمليات
والصيانة واالستثمارات الناتجة عن التوسع في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في العاصمة والمعرفة بمشاريع االستثمارات العادية في
اتفاقية التكليف والتطوير ،في حين تتحمل سلطة المياه مسؤولية إدارة المشاريع الكبرى المتعلقة باستكمال برامج إعادة تأهيل شبكات
المياه لمواكبة التوسعات المتسارعة في العاصمة ،وكذلك االستثمارات المطلوب تنفيذها كاستثمارات معلقة لم يتم تنفيذها خالل عقد اإلدارة
مع شركة ليما.
وقد حرصت شركة مياهنا ومنذ نشأتها على المحافظة على حقوق العاملين ،حيث تم نقل جميع العاملين من شركة ليما إلى شركة مياهنا
ضمن نظام للرواتب يعتمد مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص ،كما تم إعادة تعيين موظفي سلطة المياه الذين أنهوا مدة التقاعد القانونية ،في
شركة مياهنا وفق أنظمة وقوانين الشركات الخاصة ووفق سلم للرواتب مواز للقطاع الخاص.
يحكم شركة مياهنا هيئة عامة تتولى تعيين رئيس وأعضاء هيئة مديري الشركة ،المسؤولة بدورها عن تعيين الفريق اإلداري التنفيذي
والموظفين ،وتتكون هيئة المديرين من سبعة أعضاء يمثلون وزارة المياه والري وسلطة المياه وسلطة وادي األردن ووحدة إدارة المشاريع في
وزارة المياه والري وأمانة عمان الكبرى ووزارة التخطيط وشركة الكهرباء األردنية.
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هيئة المديرين

الهيكل التنظيمي

رئيس هيئة المديرين
المهندس منير عويس /أمين عام سلطة المياه
حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة المساحة من جامعة موسكو للمساحة والتصوير الجوي عام  ، 1981شغل
سابقًا منصب نائب المدير العام التنفيذي لشركة ليما ،كما عمل مديرًا إلدارة مياه محافظة عمان ومساعدًا ألمين عام
سلطة المياه لقطاع الوسط .ويحوز على عضوية عدد من مجالس إدارة هيئات رسمية.

ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

نائب رئيس هيئة المديرين
السيد ناصر الشريدة /أمين عام وزارة التخطيط
حاصل على درجة الماجستير في االقتصاد من جامعة اليرموك عام  ،1995شغل مواقع عدة في األمم المتحدة ومنظمات
دولية غير حكومية ،كما عمل مديرًا لمديرية التعاون الدولي في وزارة التخطيط ،وأنيطت به مسؤولية إدارة ملفات
المساعدات الخارجية وتطوير التعاون الثنائي ومتعدد األطرف مع دول وجهات عدة.

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ وا�ﺗﺼﺎل

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺆﻳﺔ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﺸﺆون
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺸﺆون اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻣﺪﻳﺮ إداة
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻔﻨﻴﺔ

ﺗﺨﻄﻴﻂ اﻟﻌﻤﻞ

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
ا�ﻧﺘﺎج
واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ

عضو

ﻣﺪﻳﺮ إدارة
ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ

المهندسة ميسون الزعبي  /أمين عام وزارة المياه والري
حاصلة على درجة الماجستير في الهندسة المدنية  /إدارة الطلب على المياه  -جامعة العلوم والتكنولوجيا . 2007
شغلت مناصب عدة كان آخرها في مجال تحليل السياسات لقطاع البنية التحتية في الديوان الملكي الهاشمي  -إدارة
الشؤون اإلقتصادية كما عملت بقطاع البنية التحتية في رئاسة الوزراء وكذلك بمواقع عدة في وزارة المياه والري منها مدير
المالية و متابعة المشاريع.

عضو

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺠﻐﺮاﻓﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺷﺆون
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﻴﺎه

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮة
اﻟﺘﺪرﻳﺐ
و اﻟﺨﺪﻣﺎت
واﻟﺴﻼﻣﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺗﺸﻐﻴﻞ
ا�ﺑﺎر واﻟﻤﺤﻄﺎت

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻮدﻋﺎت

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻤﻴﺎه

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻓﺎﻗﺪ اﻟﻤﻴﺎه

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ
واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
 /ﺟﺒﻞ اﻟﺤﺴﻴﻦ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
وا�ﺳﺘﺜﻤﺎر

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
 /رأس اﻟﻌﻴﻦ

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ورﻗﺎﺑﺔ اﻟﺠﻮدة

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺨﺪﻣﺎت
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ا�ﺷﺮاف

المهندس موسى الجمعاني /أمين عام سلطة وادي األردن
حاصل على درجة الماجستير في الهندسة المدنية /تخطيط وإدارة مصادر المياه من جامعة كولورادو األمريكية عام .1989
شغل سابقًا منصب قائم بأعمال األمين العام ومساعد األمين العام لسلطة وادي األردن .ويحوز على عضوية عدد من
مجالس اإلدارة.

عضو
المهندس مروان بشناق /مدير عام شركة الكهرباء األردنية
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من كلية فرادي هاوس في لندن عام  ،1961تدرج في مناصب
متعددة في شركة الكهرباء األردنية كان آخرها نائبًا لمديرعام الشركة .ويحوز على عضوية عدد من مجالس اإلدارة

عضو
المهندس عمار غرايبة /وكيل أمانة عمان الكبرى
حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية والماجستير في اإلدارة ،تدرج في عدة مواقع في أمانة عمان الكبرى

ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
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انجازات عام 2008
اإلنتاج الكلي

132,973,858

138,373,015

%4.1

مجموع الكميات المصدرة للمحافظات األخرى

8,798,733

9,686,276

%10.1

صافي كميات المياه المزودة

124,175,125

128,686,739

%3.6

على الرغم من زيادة كميات المياه المزودة ،واجهت مياهنا تحديدا في توزيع المياه على المشتركين حيث انخفض معدل تزويد المشتركين
بالمياه أسبوعيا من  47ساعة في عام  2007الى  44ساعة تقريبا في عام  ،2008و يعود ذلك الى:
 -1نمو عدد المشتركين بنسبة .%5.7
 -2عدم انتظام موعد ضخ مياه مشروع الزارة ماعين ألسباب فنية.
 -3الطفرة العمرانية في منطقة الخدمة.
 -4التوسع الكبير في شبكة مياهنا لمواكبة نمو الطلب على المياه.
و مع ذلك حافظت شركة مياهنا على نفس نوعية الخدمة المقدمة و حاولت جاهدة المباشرة في مشاريع تسهم في تحسين نوعية الخدمة و
كميات المياه المزودة بحيث زادت حصة تزويد المياه للفرد الواحد من  148لتر /اليوم في عام  2007الى  149لتر في عام .2008

كميات الصرف الصحي
تم جمع  66,513,753متر مكعب من مياه الصرف الصحي بحيث عولج ما مقداره  2,062,296متر مكعب في محطتي ابو نصير و وادي السير اللتين
تداران من قبل شركة مياهنا (حسب الجدول التالي) .بينما تم جمع الكمية المتبقية و البالغة  64,451,457متر مكعب و نقلها الى محطة الخربة
السمرا حسب االتفاقية المبرمة بالخصوص.
المحطة

عام 2007

عام 2008

ابو نصير

م3860,701

م3856,537

م31,136,271

م31,205,759

م31,996,972

م32,062,296

وادي السير
المجموع

برنامج الفاقد

كميات المياه و معدل التزويد
بلغت في عام  2008كميات المياه المزودة لمنطقة خدمة مياهنا بــ  128,686,739متر مكعب بنمو مقداره  %3.6و تعزي هذه الزيادة الى زيادة
كميات المياه الواردة من مشروع الزارة ماعين ( )%13.8و قناة الملك عبد اهلل ( )%8.6بينما انخفض إنتاج مشروع اللجون بنسبة  %41.5و زادت كميات
المياه المصدرة الى محافظات أخرى (.)%10.1
عام 2007

عام 2008

نسبة التغير

مصادر المياه و الكميات المنتجة
قناة الملك عبد اهلل

39,510,879

42,901,142

%8.6

أبو الزيغان

6,700,855

6,340,896

%5.4-

محطة خو/الزرقاء إلى عين غزال

7,664,199

7,037,151

%8.2-

الواله/هيدان إلى محطة المنتزه

5,036,705

5,956,040

%18.3

اللجون

6,021,144

3,520,769

%41.5-

مشروع الزارة ماعين

31,179,546

35,470,337

%13.8

مجموع المصادر الخارجية

96,113,328

101,226,335

%5.3

مجموع المصادر الداخلية

36,860,530

37,146,680

%0.8
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حققت الشركة خالل  2008تخفيضا في الفاقد المائي بلغت نسبتها  %2.5حيث انخفض من  %39.8في نهاية  2007الى  %37.3في نهاية  2008مما
يعني توفير في كميات المياه مقداره  1,433,917م 3و ذلك من خالل :
•زيادة مبيعات كميات المياه بنسبة .%6
•زيادة في أطوال خطوط المياه المستبدلة بنسبة  %142تقريبا باإلضافة الى زيادة في عدد الوصالت المنزلية المنفذة بنسبة .%52
•الكشف عن استعماالت غير مشروعة و مساهمتها بتقليل كميات المياه المفقودة بنسبة زيادة قدرها  %23عن السنة الماضية.
كما قامت فرق تقليل الفاقد بمساندة أقسام الصيانة في الكشف عن  1,786تسرب في خطوط فرعية و  1,072تسرب في الخطوط الرئيسية
والثانوية ،باإلضافة الى إنشاء و عزل  24منطقة تشغيل ليصبح عدد المناطق المعزولة و التي يكون فيها الفاقد اقل من  134 ،%30منطقة من
أصل  330أدت أيضا إلى تخفيض كميات من المياه المفقودة .و ال يمكن تجاهل المناطق التي تم عزلها في السنوات السابقة إذ تم إعادة تفقد 8
مناطق من خالل جوالت تفقدية و دورية حسب األولويات و محددات العمل.
أخيرا ،تأمل مياهنا في عام  2009اإلبقاء على معدل خفض الفاقد بنسبة  %2كحد ادنى عن طريق االستمرار في منهجية عزل مناطق التوزيع و
المباشرة في تنفيذ مشروع استبدال الوصالت المنزلية في عمان ،حيث من المتوقع أن يتم عزل  41منطقة توزيع في العام القادم.

شكاوي النوعية
تلقت مياهنا  338شكوى بخصوص نوعية المياه لعام  2008بنسبة انخفاض عن العام الماضي تقدر بـ  . %21و بعد الكشف الميداني الذي حافظ
فيه الفريق الفني المختص على الوقت المطلوب لتأكيد التلوث او اثبات وجود مشكله نوعيه حقيقيه وهو  30دقيقه فقط للوصول لموقع
الشكوى و التحقق منها .وقد عزت كوادر الشركة المختصة أسباب الشكاوى الى ما يلي:

•ارتفاع العكاره :حيث وصل عدد الشكاوى الى  212شكوى مشكلة نسبه .%63
•عدم وجود مشكله نوعيه ( شكاوى غير حقيقية) :حيث وصل عددها الى  93شكوى و بلغت نسبتها . %28
•مشاكل شبكات داخلية للمشترك :حيث وصل عددها الى  22شكوى وبلغت نسبـــــتها %7
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•تلوث موضعي بالمياه العادمه حيث وصل عددها الى  8شكوى وبلغت نسبـــــتها %2
•أسباب أخرى :حيث وصل عددها الى  3شكـوى مثل رائحة و تلوث بترولي وبلغت نسبـــــتها .%1

 -1إصدار قصة «مياهنا مع فرح وريان» وهي بداية إصدارات الشركة ضمن سلسلة قصص مياهنا للتوعية المائية لألطفال.
 -2تجهيز حقائب مدرسية ولوازم و قرطاسيه تحمل شخصيات قصة فرح وريان الستخدامها في محاضرات التوعية المائية في مدارس
العاصمة
 -3إصدار نشرة حدائق الندرة المائية تتضمن معلومات حول حدائق الندرة المائية وأنواع النباتات والشجيرات واألشجار التي يمكن زراعتها
في حدائق الندرة المائية
 -4إصدار نشرة  flyerلمفتشي هدر المياه تتضمن رسائل للتوعية المائية الستخدامها خالل جوالت التفتيش في األحياء باستخدام
السكوترز.
 -5تنفيذ حملة إعالمية للتوعية المائية بالتعاون مع أمانة عمان.
 -6إصدار نشرة عائلتي للتوعية المائية و التي تبين دور كل جزء من أفراد العائلة في المساهمة في التوفير باستخدام المياه في المنزل.
 -7إصدار رسائل لعامالت المنازل الوافدات باللغات السيريالنكية و الفلبينية و االندونيسية تتضمن التعريف بالوضع المائي في األردن
باإلضافة الى إرشادات عملية لطرق المحافظة على المياه و استخدامها بكفاءة في المنزل.

(رسمه بيانية تبين توزيع الشكاوي)
و تعتبر شكاوى التلوث بالمياه العادمة هو االخطر على الصحة العامه و تعود أسبابه إلى:
 -1انسداد في مناهل الصرف الصحي مما يؤدي إلى تدفق المياه العادمة إلى الشوارع .
 -2عدم نضح الحفر االمتصاصية كلما دعت الحاجة.
 -3كسور في خطوط الصرف الصحي و خاصة الوصالت المنزلية .
 -4عدم استيعاب شبكة الصرف الصحي لمياه األمطار التي تسلط عليها.
 -5وجود كسور في خطوط الشبكة ( مياه الشرب ).

اتصال و تعاون دولي

وبقي أن ننوه الى انه -:
 -1يتم توثيق الشكاوي حسب متطلبات ERP
 -2لم يسجل أي حالة تلوث في المصادر وانما كانت جميعها متعلقة بمواقع مختلفة وقد تم التعامل معها حسب األصول.

المشتركين
نما عدد المشتركين المسجلين لدى مياهنا بنسبة  %4.8خالل العام الماضي ليصبح زهاء  444ألف مشترك .كما حاولت مياهنا زيادة نسبة
االشتراكات المفعلة من المجموع الكلى عن طريق زيادة سرعة التحصيل و إيجاد برامج تشجيعية مثل برنامج الزبون المميز و الكشف السريع
عن االستعماالت الغير مشروعه.
عدد االشتراكات المفعلة

عدد االشتراكات الكلي المسجل

عام 2006

369,986

409,431

عام 2007

400,560

424,385

نسبة النمو

%8.3

%3.7

423,193

444,610

%5.7

%4.8

نسبة االشتراكات المفعلة من عدد االشتراكات
الكلي

نسبة حجب الخدمة إلى تجنبها

عام 2007

%94.4

%50

عام 2008

%95.2

%30

عام 2008
نسبة النمو

 -1تصميم وتنفيذ يافطات تعريفية بالشركة في مواقع رئيسية في مداخل العاصمة
 -2المشاركة في عدد من المعارض منها كرنفال الفرح والمحبة في مدرسة السلط الثانوية  /معرض  /ACWUAالبحر الميت و معرض
الجامعة الهاشمية.
 -3تنفيذ الموقع اإللكتروني للشركة
 -4تم إعداد برامج لعدد من الوفود الرسمية المهتمة بالتعرف على أنشطة الشركة وبرامجها ،منها وفود من أفغانستان والعراق وسوريا
والسلطة الوطنية الفلسطينية واليمن باإلضافة إلى وفود من مؤسسات أردنية مختلفة.

بلغ عدد حاالت المكتشفة من االستعمال غير المشروع  8,448حالة ،ساهمت برفد الشركة بـ 1,46مليون دينار بعد التسوية و إعادة األوضاع و
احتساب كميات المياه المسروقة.

االتصال و التوعية المائية
أولت الشركة خالل عام  2008موضوع التوعية المائية اهتمامًا كبيرًا ،بغية تعريف المواطنين بدورهم في المحافظة على المياه واستعمالها
بكفاءة ،باإلضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف الشركة في مجاالت تخفيض الفاقد من المياه وتحسين نسبة التحصيل من خالل االلتزام
بتسديد فواتير المياه في المواعيد المحددة ،و قد باشرت الشركة ضمن برامجها لتعزيز الثقة مع المشتركين بتنفيذ برنامج الزبون المميز الذي
يكافئ المشترك الملتزم بالتسديد بتقديم هدية الشركة له مع رسالة تقدير األمر الذي القى استحسانًا الفتًا من المواطنين ،و قد تم خالل عام
 2008توزيع رسائل تقدير و قطع توفير المياه على  5000زبون ؟؟؟؟ و ستقوم الشركة في عام  2009بتوسيع قاعدة الزبائن المستفيدين ليصل الى
 15,000زبون مميز بمرافقة حملة إعالميه مناسبة.
وفي مجال االتصال الداخلي ،فقد استمرت الشركة خالل عام  2008بتنفيذ برامج موجهة نحو الموظفين مما ساهم في تحسين مناخ العمل
وتعزيز والء العاملين للشركة وانعكس إيجابيًا على األداء وتحسين تقديم الخدمة للمواطنين.

التوعية المائية
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أداء الخدمة
الصيانة الدورية للشبكة و برنامج تقليل الفاقد محققة نموا ملحوظا بأطوال الخطوط و خفض ملموس في عدد الكسور و اإلصالحات.
و يعزى االنخفاض بعدد اإلصالحات الى تبني الشركة نظام حوافز يسعي الى تقليل الكلف و التركيز على النوعية الجيدة لإلصالح تجنبا لتكرار
األعمال المنجزة

فحوصات مياه الشرب ومياه الصرف الصحي
تقوم شركة مياهنا بتنفيذ منظومة من البرامج الرقابية والتشغيلية كونها المسؤوله عن نوعية المياه في العاصمة عمان لضمان مطابقة
المياه المزودة للمواطنين مع متطلبات المواصفة االردنيه لمياه الشرب ،و تنفيذا لهذه السياسة التي تقع ضمن أولى أولويات الشركة تم إضافة
عدد جديد من الفحوصات لمياه الشرب ليصبح العدد الكلي للفحوصات لعام  )99( 2008فحصا بنمو مقدار , %36منها  40فحص معتمد من دائرة
الموصفات و المقاييس /وحدة االعتماد .
وكخطوة رائدة قامت شركة مياهنا بتحديث مختبرات فحوص المياه العادمة الكيميائية والمايكروبيولوجية ،و مع نهاية عام  2008تم االنتهاء من
أعمال الصيانة المدنية في المختبرات الكائنة في محطة تنقية أبو نصير و تأثيثها وتزويدها بأحدث األجهزة لرفع الكفاءة و الجاهزية للمختبرات
العاملة ،حيث أدخل  13فحص كيميائي جديد ليصبح عدد الفحوصات الكيميائية التي تنفذ في المختبر الكيميائي للمياه العادمة  24فحص،
وألول مره يتم إجراء الفحوصات المايكروبيولوجيه لعينات المياه العادمة ،كما تم تحليل عينات للمياه الصناعية.
بعد إجراء أكثر من  420,000فحص مخبري ،تمكنت مياهنا من المحافظة على نسبة مطابقة عالية قدرها . %99.9

الموقع

عدد الفحوصات
المنفذة

عدد أنواع الفحوصات

نسبة الفحوصات
المطابقة للمواصفات

عدد الفحوصات
المعتمدة

2007

2008

2007

2008

2007

2008

2007

فحص كيميائي وفيزيائي
لمياه الشرب

352,933

362,991

50

51

33

33

%100

%99.71

فحص أحياء دقيقة لمياه
الشرب

23,267

23,923

7

7

7

7

%99.96

%99.78

فحص كيميائي لمياه الصرف
الصحي

3,503

14,696

11

24

0

%99.96

فحص أحياء دقيقة لمياه
الصرف الصحي

52

3

0

%100.00

فحص للمياه الصناعية

583

9

0

المجموع

17,123

19,611

5

5

0

0

%100

%99.98

396,826

421,856

73

99

40

40

%100.0

%99.9

الصيانة
خالل عام  ،2008استبدلت الشركة خطوط بما يزيد عن  267كم من مختلف األقطار و قامت أيضا باستبدال  9,259وصلة منزلية ضمن برنامج
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استبدال شبكات (كم)

267.9

110.8

%141.8

استبدال وصالت منزلية

9,259

6,095

%51.9

عدد اإلصالحات

39,975

44,339

%9.8-

عدد اإلصالحات ضمن الزمن المستهدف ( 6ساعات)

35,665

38,839

%8.2-

نسبة اإلصالحات ضمن الزمن المستهدف الى عدد اإلصالحات الكلي

%89.2

%87.6

%1.9

الطلبات الجديدة
مياه
تتنوع طلبات االشتراكات الجديدة للمياه في مياهنا الى ثالث أنواع رئيسية و هي :طلبات خدمة قريبة من الشبكة القائمة (ال تزيد عن 500م) و
طلبات خدمة بعيدة عن الشبكة القائمة (أكثر من 500م) و تجمعات إسكانية .و قد استلمت مياهنا في عام  2008مجمل معامالت بلغت كلفتها
قرابة  36مليون دينار منها  20مليون دينارللمعامالت األقل من 500م و  14,5مليون دينار لألكثر من 500م و الباقي للتجمعات اإلسكانية.
مجموع األطوال الالزمة للتنفيذ تتجاوز  613كم من المواسير مختلفة األقطار و هذا الكم ال تستطيع مياهنا بقدراتها المالية المتواضعة تحققيه،
مما لزم وضع برنامج أولويات مستند الى الكلفة المتوقعة و سنة تقديم الطلب و عدد العقارات المخدومة في حال التنفيذ.
و كما يلي رسوم بيانيا يوضح توزيع المعامالت و المستلمة و المنفذة جغرافيا:
(رسمة بيانية تبين توزيع المعامالت حسب المناطق)

2008

فحص ميداني لمياه التوزيع

2008

2007

نسبة التغير

مياه  -المعامالت المستلمة و المدروسة

كلفة المشاريع

المجمع
الكلي حسب
المنطقة

تحتاج الى
كلفة المتوقعة تمديد اكثر من
500م

تحتاج الى
تمديد اقل من
500م

كلفة المتوقعة

تجمعات
سكانية

م6,045

د3,022,550

د4,687,020

شمال عمان

م26,093

د1,152,220

م9,530

د512,250

د572,200

د2,947,015

شرق عمان

م48,273

د2,200,340

م2,915

د174,475

م11,885

د1,988,050

د5,907,485

غرب عمان

م76,915

د3,663,285

م4,850

د256,150

م38,335

جنوب عمان

م227,689

د12,669,880

م13,260

د893,325

م147,320

د8,844,500

د22,407,705

المجموع

م378,970

د19,685,725

م30,555

د1,836,200

م203,585

د14,427,300

د35,949,225

أطوال العطاءات المطروحة
للتنفيذ

كلفة المتوقعة

نسبة التنفيذ الى المستلم
حسب المنطقة

شمال عمان

م8,490

د1,645,000

%35.1

شرق عمان

م83,750

د3,710,000

%125.9
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غرب عمان

م36,130

د3,310,000

%56.0

جنوب عمان

م47,824

د4,946,400

%22.1

المجموع

م176,194

د13,611,400

%37.9

صرف صحي
أما بخصوص الصرف الصحي فقد بلغت كلفة تنفيذ طلبات االشتراكات الجديدة و طلبات نقل الخطوط من أراضي المواطنين لعام  2008زهاء
 18مليون دينار ليصبح قيمة الطلبات التي تنتظر التنفيذ  34.6مليون دينار طرح منها عطاءات للصرف الصحي بقيمه  3.6مليون دينار حسب
أولويات محددة.
صرف صحي

(رسمه بيانية تبين توزيع المعامالت حسب المناطق)

أطوال
المعامالت
المستلمة

كلفة المتوقعة

أطوال
المعامالت
المدروسة

كلفة المتوقعة

أطوال
العطاءات
المطروحة
للتنفيذ

كلفة المشاريع

شمال عمان

م55,073

د5,507,259

م30,623

د3,062,309

م5,476

د547,600

%9.94

شرق عمان

م9,764

د976,400

م32,160

د3,216,019

م9,420

د941,984

%96.48

غرب عمان

م85,499

د8,549,924

م51,629

د5,162,921

م11,570

د1,157,024

%13.53

جنوب عمان

م30,907

د3,090,700

م51,236

د5,123,560

م10,273

د1,027,261

%33.24

المجموع

م181,243

د18,124,283

م165,648

د16,564,809

م36,739

د3,673,869

%20.27

و من هذه العطاءات المطروحة ،بلغت أعداد الوصالت المنفذة كما يلي موزعة حسب المناطق ،علما بان العطاءات تشمل تمديد و استبدال
خطوط رئيسية و نقل خطوط من أراضى الغير و بني تحتية للمشاريع باإلضافة للوصالت:

عدد الوصالت المنفذة من خالل مركز خدمات الزبائن في رأس العين

عدد الوصالت

شمال عمان

614

شرق عمان

1,164

غرب عمان

961

جنوب عمان

2,422

المجموع

5,161

(رسمه بيانية تبين توزيع الوصالت المنفذة)

نسبة التنفيذ
الى المستلم
حسب
المنطقة

(رسمه بيانية تبين توزيع المعامالت حسب المناطق)
و بهذا تصبح كلفة المشاريع المطروحة بشقيها مياه و صرف الصحي من استبدال و توسع في الشبكات  18مليون دينار و هو ما نسبته %23
من مجمل دخل شركة مياهنا لعام .2008

سرعة تنفيذ االشتراكات
تمكنت مياهنا من تنفيذ ما نسبته  %62من المجموع الكلى للطلبات المقدمة للحصول على خدمات جديدة خالل مدة ال تزيد عن  17يوم .أما
النسبة المتبقية فتعود أسباب تأخر تنفيذها ألسباب خارجة عن إرادة مياهنا كالحصول على التراخيص الالزمة من الجهات الحكومية و الكلفة
لبعد المنطقة عن اقرب منطقة مخدومة و صعوبة إخراج الدراسة النهائية لبعض المعامالت كونها تقع ضمن شوارع غير منظمة وأخيرا
العالية ُ
الكم الهائل للمعامالت المستلمة.

تخفيض الكلف في محطة زي
استمرت مياهنا بتنفيذ اتفاقيه تخفيض الحمل الكهربائي لمحطة مياه زي و الموقعة بينها و بين شركه توزيع الكهرباء المساهمة العامة
والذي انعكس بتوفير  272,027دينار من فاتورة الكهرباء لصالح مياهنا خالل  8شهور لسنه .2008
كما تم توفير مبلغ  62,194دينار من الميزانية السنوية المخصصة للمواد الكيماوية إذ انخفضت كلفة المواد الكيميائية لمتر المياه المعالج
بمقدار %3.7نتيجة لتحسين كفاءة التشغيل و طرق التعامل مع مختلف نوعيات المياه الداخلة لمحطة معالجة زي.
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تحسين نوعية الخدمة
شراء  5جتات للصرف الصحي
تم شراء خمس آليات (جت) لدعم أسطول صيانة شبكات الصرف الصحي ليصبح العدد الكلي للجتات العاملة في مديرية الصرف الصحي  15جت.
و قد أدى زيادة عدد اآلليات الى تخفيض زمن االستجابة لشكاوي الصرف الصحي ،ويبدو ذلك جليا في انخفاض زمن االستجابة بنسبة  %25لعام .2008
كما تمكنت الشركة نتيجة زيادة عدد اآلليات من تخصيص آلية جت واحدة على األقل في كل وردية لزيادة فاعلية الصيانة الوقائية لشبكات الصرف
الصحي ،و يتوقع أن يلمس األثر االيجابي له في انخفاض عدد الشكاوي لكل كيلو متر من شبكة الصرف الصحي في العام .2009

تصحيح بيانات نظام الجغرافي GIS
بعد توقيع اتفاقية تبادل المعلومات ما بين مياهنا و أمانة عمان الكبرى و شراء المعلومات من دائرة األراضي و المساحة ،قامت مياهنا بتحديث
قاعدة البيانات و تصحيح األخطاء الجغرافية من اجل استخدامها في تخطيط الشبكات و تحديد مسارات الخطوط القائمة.
و يشكل هذا المشروع المرحلة األولى لبناء نظام متكامل لمتابعة الفرق الميدانية و أعمال الصيانة و بناء قاعدة بيانات جغرافية متصلة مع نظام
مركز الشكاوي.

تحسين سرعة اإلجراءات في رأس العين
نظرا للعدد الكبير من المراجعين و اعتباره المركز الرئيسي الستالم طلبات توصيل الخدمة ،كان البد من تحديث أجهزة و برمجيات مكتب خدمات
الزبائن في رأس العين .إذ تم العمل على عدة محاور:
 -1رفع سرعة خط االتصال ما بين هذا الفرع و المركز الرئيسي ليصبح متوسط الزمن المستغرق السترجاع المعلومات  10ثواني لألمر الواحد.
 -2تحديث أجهزة الحاسوب و إضافة جهاز جديد يعمل على ضغط المعلومات لتسريع االتصال.
 -3إضافة برمجيات جديدة مصممة بالكامل من قبل كوادر الشركة و حسب احتياجات الفرع المتزايدة و هي:
أ .نظام األرشفة الرقمية للوثائق والمعلومات
قامت الشركة في الربع الثالث من عام  2008بشراء وتطبيق نظام األرشفة الرقمية للمعامالت اليومية من المياه والصرف الصحي بكلفة
إجمالية وصلت الى  30ألف دينار كمرحلة أولى من المشروع ،اخذين بعين االعتبار التزايد الكبير لحجم الوثائق وأهميتها للشركة حيث انه
يمكن اعتبارها جزءا ال يتجزأ من موجوداتها القيمة.
و قدر عدد الوثائق لدى الشركة بـ  6,000,000وثيقة موزعة على  450,000ملف والتي تشكل ملفات المشتركين فقط.
ب.نظام معلومات الصرف الصحي
قامت مياهنا بتطوير نظام معلومات صرف صحي  ،وذلك بدراسة اإلجراءات المتبعة وإعادة هندسة اإلجراءات الختصار الزمن ما بين تاريخ
تقديم الطلب حتى تنفيذ التوصيل الى  15يوم في المتوسط.
وقد تم بناء النظام ليراعى سرعة تناقل المعلومات بدقة لألقسام المختلفة محققين بذلك االستخدام األمثل للموارد البشرية وتوفير
المعلومات للمستخدمين حسب الحاجة.

خدمات مباشرة للزبائن
نظام دفع الفاتورة في الموقع
منذ أيلول  ،2008باشرت مياهنا بتنفيذ برنامج جديد باإلضافة لقراءة العدادات و إصدار الفواتير و هو إمكانية الدفع مباشرة في الموقع .تهدف هذه
الخدمة الى التسهيل على المواطن و تقليل زمن تحصيل الذمم و دقة نقل المعلومات من الموقع الى نظام الفواتير المركزي.
كما يساعد هذا النظام على إبالغ المشترك في حال نية الشركة فصل االشتراك بغية إعطائهم فرصة أخيره لتسديد مستحقات الشركة.

استبدال  3000عداد في الجبيهة و ضاحية الرشيد
قامت مياهنا باستبدال  3,000عداد بعدادات متخصصة بكلفة إجمالية  150,000دينار في كل من منطقتي الجبيهة و ضاحية الرشيد .و تم ذلك
لمعالجة مشكلة الضغوطات العالية في الشبكة و القراءات الناتجة عنها حيث تتميز هذه العدادات بقدرتها على حل مشكلة الهواء داخل
الشبكة لتساهم بزيادة دقة نسبة القراءات.

ج .نظام الوصالت المنزلية
حرصا من الشركة على تقديم خدمة توصيل المياه وتركيب العدادات بزمن قياسي منذ تاريخ تقديم الطلب حتى التركيب – و الذي أصبح
اآلن يتراوح بين  24إلى  48ساعة  -والتأكد من جاهزيه التوصيل ،باشرت الشركة بتطوير برنامج يربط اإلجراءات بمختلف مراحلها مع
الدوائر المساندة مثل العطاءات و المستودعات و اإلدارة.
حيث يتكون المشروع من:
•ربط إجراءات تركيب العدادات بالمستودعات وتحديد توفر المواد المطلوبة.
•متابعة عطاءات التوصيل وربطها مع المعامالت.
•قياس معدالت الصرف الدورية للمواد المستخدمة.
•توفير المعلومات المطلوبة لطرح العطاءات المستقبلية.

خدمات مساندة

عزل منطقتي نزال و األخضر

شبكة المياه

تم عزل منطقتي حي نزال و األخضر من ناحية التوزيع حيث أدى ذلك الى انخفاض عدد شكاوي عدم وصول المياه بنسبة  %43تقريبا ،حيث أن
مقارنة عدد الشكاوى الواردة للشركة في شهر تموز في عامي  2007و  2008تظهر انخفاض كبير من  364شكوى الى  207شكوى.
كما أدى تخفيض الضغوط في الشبكة الى إحداث تقليل ملموس في عدد الكسور و اإلصالحات في تلك المناطق.

اعداد الدراسات في منطقتي شمال و جنوب عمان

رفع جودة اعادة االوضاع وزيادة مدة الخدمة النابيب المياه والصرف الصحي
وذلك عن طريق التعاقد مع احد المختبرات حيث تم اخذ عينات عشوائية من مقاطع الحفريات لمواقع تم تنفيذ مشاريع مياه وصرف صحي فيها
تمهيدا لمراجعة المواصفات وتعديل الالزم منها وبالتالي تحضير وثيقة شاملة كمرجع ودليل لالشراف على تنفيذ المشاريع تضمن
اختيار افضل المواصفات للمواد وقطع الغيار المستخدمة في الشركة وادراجها ضمن شروط العطاء.
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ومع تزايد المشاريع االستثمارية و المشاريع المستقبلية من مشاريع األبراج وسياسة النمو للمناطق الصناعية ومخطط طريق مطار عمان ضمن
مخطط عمان الشمولي الذي تم إعالنه من قبل أمانة عمان ،فقد تم االنتهاء من مشروع إعداد الدراسات األولية و الجدوى االقتصادية لمواكبة النمو
في منطقة جنوب عمان و في نهاية العام تم استالم الوثائق النهائية من االستشاري.
خالل عام  2008أحيل عطاء مشابه لعمل دراسة تفصيلية و جدوى اقتصادية لشبكات المياه في منطقة شمال عمان لمواكبة التوسع العمراني في
تلك المنطقة لتشمل توصيات واقتراحات عدة.
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و نظرا لضرورة صيانة الشبكات و استبدالها في مناطق معينة في جنوب عمان و لعدم توفر التمويل الالزم لتغطية المنطقة بأكملها ،نفذت
مياهنا ضمن ميزانيتها المحدودة عدة عطاءات قيمتها  2,2مليون دينار في قرى جنوب عمان مثل الذهيبة و الفيصيلية و المنشية باإلضافة الى
قرى أخرى في كل من لوائي الموقر و ناعور .بلغت أطوالها 35,7كم شاملة خطوط ناقلة و وصالت فرعية بأقطار مختلفة.

تنفيذ خط خلدا – دابوق
نفذت الشركة خط مياه رئيسي بقطر  400ملم من محطة تقوية دابوق الى خزان خلدا حيث أدى ذلك الى تحسين توزيع المياه خاصة في المناطق
المرتفعة و انخفاض عدد شكاوي عدم وصول المياه بنسبة  %65تقريبا .كما انخفضت كلفة التشغيل و الصيانة عن طريق توقيف تشغيل محطة
تقوية الواحة باتجاه خلدا.

حماية  19بئر في جنوب عمان
تم تجهيز  19بئر بقواعد إسمنتية حول فوهات اآلبار ووضع عليها غرف تشغيلية اسطوانية الشكل مصنوعة من الصاج حفاظًا على نوعية مصادر
المياه والحد من العبث بالمعدات والتجهيزات والكوابل الخاصة بها.

الدعم الفني
انتهاء المرحلة األولى من مشروع تطوير مركز الشكاوى و التحكم الرئيسي
في عام  2008تم تحديث المقسم الرئيسي و الذي انشأ عام  1999باستبداله بمقسم متطور يفي باالحتياجات المستقبلية لجميع اتصاالت الشركة
و تطبيق نظام االتصال الصوتي عبر االنترنت في المركز الرئيسي كمرحلة أولى بعد أن كان مركزا للشكاوى فقط بأنواعها شكاوى مياه و صرف
صحي و الصهاريج.
و يتوقع خالل عام  2009أن يتم ربط الفروع المتعددة للشركة بهذا المقسم ليكون مركزا لالتصال بالفروع باإلضافة الى تحديث خدمات الشكاوى
المختلفة.

نظم مالية جديدة
للمرة األولى في مياهنا و من خالل قدرات كادر الشركة ،تم تطبيق نظام مراقبة الموازنة و ربطها مع طلبات و أوامر الشراء ليتناسب مع حجم
المعامالت المالية للشركة و ضمان انسياب المعلومات و دقتها .كما طبق نظام معالجة الكفاالت و آلية مراقبة تاريخ االنتهاء أوتوماتيكيا ،نظرًا
لتعدد مقاولي الشركة و عدد العطاءات المنفذة سنويا.

المسح الميداني للمشتركين
بكلفة تقريبية تقارب ربع مليون دينار ،تم المباشرة بمشروع المسح الميداني لمشتركي جنوب عمان.
و سيغطي المسح منطقتي جنوب عمان و االخضر بعدد اجمالى  37,500مشترك حيث تعاني منطقة جنوب عمان من أعلى نسبة فاقد في منطقة
الخدمة ،كما تم اختيار منطقة األخضر كمنطقة تجريبية و من المتوقع بعد االنتهاء من المسح أن تشهد انخفاضا في نسبة الفاقد ال تقل عن
 %10كحد ادني ،جراء تحديث قاعدة بيانات المشتركين مثل اإلحداثيات الجغرافية و أرقام العدادات و عددها باإلضافة الى معلومات المشتركين و
ربطها مع نظام الفوترة و نظام المعلومات الجغرافية.
يتضمن المشروع إعداد برامج حاسوبية متخصصة و تحميلها على أجهزه يدوية تمكن من جمع المعلومات المطلوبة من الموقع بدقة و يسر.
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إضافة خدمات جديدة
م / 3ساعة و سيتم االنتهاء من التنفيذ وتسليم الوحدة لمياهنا خالل النصف األول من سنة  2009بقيمة إجمالية  328ألف دينار .
كما تم توقيع اتفاقية إنتاج مياه محطة نبع راس العين حيث تقوم بموجبها إحدى الشركات المحلية بتنفيذ توسعة للمحطة و تركيب وحده
فلتره اضافيه بقدرة 250م / 3ساعة  ,ورفع طاقة المحطة من  1,000الى  1,250م / 3ساعة  ,و سيتم االنتهاء من التنفيذ خالل النصف األول من عام
. 2009

الدعم الفني
إصدار فاتورة شهرية لكبار المستهلكين
منذ شباط  ،2008بدأت مياهنا بإصدار فواتير شهرية لكبار الزبائن الذين يستهلكون أكثر من  1000متر مكعب خالل ثالث أشهر (دورة واحدة) .و
يهدف هذا المشروع الى تسهيل إجراءات الدفع  ،و قد ساهمت هذه الخطوة في تخفيض متوسط فترة التحصيل من  34يوم الى  26يوما.
كما أن القراءة الشهرية تساهم مساهمة كبيرة في الكشف عن وجود أعطال في العدادات و معالجتها في وقت أقصر مما يقلل من الخسائر
المتوقعة و خصوصا لالستهالك الشهري الكبير لهذه الفئة و التي يشكل أغلبها جهات رسمية و تجارية ضخمة.

نظام التتبع االلكتروني
يهدف المشروع الى تتبع الفرق الميدانية مركزيا عن بعد مما ينعكس على فاعلية و سرعة توجيهيها و بشكل ملموس من خالل تقليل زمن
االستجابة لشكاوى المواطنين و دقة المعلومات المرسلة من الموقع .كما يهدف المشروع الى المحافظة على موجودات مياهنا في الميدان عن
طريق تتبعها على مدار الساعة.
و يعتمد المشروع على الخرائط الجغرافية و التي تم تحديثها مؤخرا ضمن اتفاقية التعاون مع أمانة عمان الكبرى و دائرة األراضي و المساحة و
استخدام نظام تحديد المواقع عبر األقمار الصناعية و نظام االتصاالت الخلوية.

االنتهاء من إنشاء شعبة المياه الصناعية و استحداث فحوصات جديدة لمياه الصرف الصحي.
كما هو مخطط ،باشرت شعبة المياه الصناعية عملها في  2008بعد االنتهاء من إعداد مختبر مؤهل إلجراء الفحوصات على المياه الصناعية .و قد
تم اجراء  9أنواع من الفحوصات على  583عينة.
وكخطوة رائدة قامت شركة مياهنا بتحديث مختبرات فحوص المياه العادمة الكيميائية والمايكروبيولوجية ،كما تم بنهاية عام  2008االنتهاء من
أعمال الصيانة المدنية في المختبرات الكائنة في محطة تنقية أبو نصير و تأثيثها وتزويدها بأحدث األجهزة لرفع الكفاءة و الجاهزية للمختبرات
العاملة ،حيث أدخل  13فحص كيميائي جديد ليصبح عدد الفحوصات الكيميائية التي تنفذ في المختبر الكيميائي للمياه العادمة  22فحصًا.

مصادر مياه
إعادة تأهيل  6آبار داخلية .
ضمن خطة صيف  2008تم إعادة تأهيل عدد من المصادر الداخلية وعددها  6آبار في كل من القطرانة و عين غزال و الموقر و ميركوري بقدرات
كادر الصيانة و التشغيل لدى شركة مياهنا ،إذ بلغت كمية الزيادة في اإلنتاج السنوية ما يزيد عن  1,500,000م.3

إعادة تأهيل آبار أبو الزيغان و الخط الناقل
المباشرة بتبديل الخط الناقل لمياه أبار أبو الزيغان بكلفة إجمالية  570,000دينار باستخدام خطوط مياه نوع (GRPالياف زجاجية معالجة) تقاوم
األمالح و تتناسب مع طبيعة مياه اآلبار الخام في منطقة دير عال /آبار أبو الزيغان وسوف يؤدي ذلك الى زيادة إنتاج المياه من محطة تحلية أبو
الزيغان من  14000م 3يوميا الى  22000م 3يوميا.

مصادر مياه جديدة في الحسبان و القطرانة
تم إجراء اختبار تجريبي لمجموعة آبار جديدة في القطرانة وعددها  7آبار والتي هي ضمن خطة صيف  2009حيث من المتوقع أن يبلغ مجموع
إنتاجها الكلي  2,200,000م 3سنويا.
و من جهة أخرى ،سيتم تجريب مجموعة من اآلبار في منطقة حسبان عددها  5يتوقع رفد الميزانية المائية بحوالي  6,000,000م 3سنويا.

مصادر مياه جديدة :رفع قدرة النبعتان (رأس العين و وادي السير)
بوشر العمل بتوسعه محطة معالجة نبع وادي السير وذلك بتركيب وحده فلتره  UFبقدره  250م / 3ساعة ورفع طاقة المحطة من  400الى 650
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التقرير المالي
 .1الوضع القانوني والنشاط
أ -تم تأسيس شركة مياه األردن – مياهنا بموجب القانون المؤقت رقم  22لسنة  1997كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ( )13162بتاريــــخ
/31تشرين أول ، 2006/وتتمثل غايات الشركة الرئيسية كما وردت في النظام األساسي وعقد التأسيس في - :
•تخزين وتوزيع مصادر المياه .
•التعامل مع المياه العادمة .
•التصرف بالمياه العادمة المعالجة .
•توفير المياه .
•الحصول على مصادر مياه جديدة .
ب – إن شركة مياه األردن مملوكة بالكامل لسلطة المياه وتحكم العالقة بينهما إتفاقية التفويض والتطوير التي تم الموافقة عليها من مجلس
الوزراء الموقر بموجب قراره رقم ( )3175في جلسته المنعقدة بتاريخ . 2007/1/9

 .2القوائم المالية
لقد صدرت القوائم المالية المدققة بتاريخ  2009/4/28وذلك ضمن المدة المسموح بها في قانون ضريبة الدخل المادة رقم ( )2من التعليمات رقم
( )3لسنـة  2002وكان تقرير المدقق نظيفا» (. ) Unqualified Report
تتمثل القوائم المالية بما يلي - :

أوال»  :قائمة الدخل
• تحليل اإليرادات
 .1لقد بلغت اإليرادات الكلية لعام  77.5 ( 2008مليون دينار) مقابــــل ( 72.6مليون دينار) للعام  2007وبفرق مقداره  4.9مليون دينار وبنسبة
زيادة . %7
 .2إذا تم إستعراض بنود اإليرادات يالحظ أن سبب زيادة اإليرادات الكلية بنسبة  %7يعود إلى البنود الرئيسية التالية - :
•زيادة إيرادات فواتير المياه والصرف الصحي بنسبة  %8.5عن عام  2007وبمبلغ  4.03مليون دينار منها  3.144مليون دينار مياه و 0.889
مليون دينار صرف صحي .
•زيادة إيرادات رسوم توصيالت المياه بنسبة  %10عن عام  2007وبمبلغ  0.523مليون دينار .
•زيادة إيرادات رسوم المجاري المحصلة عن طريق أمانة عمان وبنسبة  %23عن عام  2007وبمبلغ  1.7مليون دينار  ،علما» بأن هذه الرسوم
يتم تحصيلها بموجب إتفاقية التفويض بين سلطة المياه وشركة مياه األردن .
•زيادة إيرادات الفوائد الدائنة والبالغة  0.899مليون دينار للعام  2008وبنسبة  %104عن عام  2007وبمبلغ  0.459مليون دينار .
•إنخفاض إيرادات رسوم توصيالت الصرف الصحي والبالغة  6.087مليون دينار وبنسة إنخفاض مقدارها  %27عن عام  2007وبمبلغ 2.291
مليون دينار .
• تحليل المصروفات
 .1لقد بلغت المصروفات الكلية قبل المصاريف السنوية إلستخدام األصول الثابتة المملوكة لسلطة المياه لعام  66.5 ( 2008مليون دينار )
مقابـل ( 55.9مليون دينار) للعام  2007وبفارق مقداره  10.6مليون دينار وبنسبة زيادة . %19
 .2إذا تم إستعراض بنود المصروفات  ،يالحظ أن سبب زيادة المصروفات الكلية بنسبة  %19يعود إلى البنود الرئيسية التالية - :

شركة مياه األردن  -مياهنا
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•زيادة مصروف الكهرباء التشغيلية بنسبة  %9عن العام  2007وبمبلغ مقدراه  2.1مليون دينار  ،ويعود السبب في ذلك إلى زيادة كميات
المياه من  133.081مليون متر مكعب إلى  138.418مليون متر مكعب مع ثبات أسعار الكهرباء .
•زيادة مصروف الرواتب والبنود ذات العالقه بنسبة  %39عن العام  2007وبمبلغ مقدراه  2.8مليون دينار  ،ويعود السبب في ذلك إلى
إعادة هيكلة سلم الرواتب في الشركة .
•زيادة مصاريف معالجة مياه الصرف الصحي بنسبة  %114عن العام  2007وبمبلغ مقدراه  5.1مليون دينار  ،ويعود السبب في ذلك إلى
تشغيل مشروع الخربة السمرا من شهر آب 2007/حيث تحملت سنة  2007خمسة شهور فقط  ،حيث بلغت أجور معالجة المتر المكعب
للصرف الصحي  155فلس  ،علما» بأن هذا المشروع قد تم إنشائه بأسلوب ( ) BOTمن قبل سلطة المياه .
•إنخفاض مصاريف شراء المياه من المحافظات األخرى بنسبة  %33عن عام  2007وبمبلغ (  ) 2.082مليون دينار ويعود السبب في ذلك
إلى إنخفاض الكميات المشتراه من المحافظات األخرى  ،فقد إنخفضت هذه الكميات المتعلقة بالمصادر الخارجية من  18.722مليون
متر مكعب في العام  2007إلى  16.513مليون متر مكعب في العام  2008وبوفر مقداره  0.309مليون دينار  ،كما أنه لم يتم تحميل
الشركة فروقات أسعار كما حدث في العام  ، 2007حيث تم تحميل الشركة مبلغ  1.8مليون دينار كفروقات أسعار .
•زيادة مصاريف الصيانة بنسبة  %11.5وبمبلغ  0.945مليون دينار عن عام  ، 2007وكانت الزيادة الجوهرية في البنود التالية  :محطة زي
بمبلغ  0.377مليون دينار  ،وصيانة اآلبار والخزانات مبلغ  0.385مليون دينار .
•زيادة مصاريف المواد الكيماوية بنسبة  %47وبمبلغ  0.568مليون دينار  ،ويعود السبب في الزيادة إلى إرتفاع األسعار للمواد الكيماوية
في العام  ، 2008حيث بلغت قيمة الزيادة نتيجة إرتفاع األسعار بمبلغ  0.519مليون دينار  ،والزيادة نتيجة زيادة كمية المياه المعالجة 0.049
مليون دينار .
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•زيادة مصروف اإلهتالك بمبلغ  0.373مليون دينار وبنسبة  %61وذلك نتيجة لزيادة أصول الشركة .
•الوصالت المنزلية الجديدة (عدادات 1/2انش) - :
•لقد بلغت تكاليف الوصالت المنزلية في العام  2007مبلغ  6.403مليون منها  5.854مليون دينار أعمال ومواد ومبلغ  0.549مليون دينار
عدادات مقابل ايرادات عن التوصيالت الجديدة  5.431مليون دينار وبخسارة مقدارها  0.972مليون دينــار .
•أما في العام  2008فقد بلغت تكاليف الوصالت المنزلية مبلغ  6.454مليون دينار منها  5.658مليون دينار أعمال ومواد ومبلغ 0.796
مليون دينار عن عدادات مقابل ايرادات  5.955مليون دينار وبخسارة مقدارها  0.499مليون دينار.
• تحليل األرباح
 .1لقد بلغ صافي الربح التشغيلي قبل اإلستهالك والضرائب ومصاريف إستخدام األصول الثابتة المملوكة لسلطة المياه  12.063مليون دينار
للعام  2008مقابل  17.3مليون دينار للعام  2007وبفرق مقداره  5.237مليون دينار ونسبة إنخفاض مقدارها  %30ويعود السبب في ذلك إلى
زيادة اإليرادات بنسبة  %7مقابل زيادة في المصروفات بنسبة  ، %19علما» بأن الشركة ملتزمة بأسعار المياه والصرف الصحي المطبقة في
سلطة المياه والموافق عليها من قبل مجلس الوزراء .
 .2لقد بلغ صافي الربح التشغيلي قبل الضرائب ومصاريف إستخدام األصول الثابتة المملوكة لسلطة المياه  11.083مليون دينار وبنسبة
إنخفاض  %34مقابل  16.7مليون دينار للعام . 2007
 .3لقد بلغت األرباح التشغيلية للمتر المكعب للمياه والصرف الصحي قبل الضرائب ومصاريف إستخدام األصول  128فلس للعام 2008
مقابل  209فلس للعام  ، 2007علما» بأن هذه األرباح قد تحققت نتيجة لإليرادات األخرى والتي بلغت في العام  305 2008فلس للمتر وفي العام
 320 2007فلس للمتر المكعب .
 .4بلغ صافي الربح التشغيلي بعد اإلهتالك ومصاريف إستخدام األصول الثابتة والضرائب في العام  0.133 2008مليون دينار مقابل 0.009
مليون دينار في العام . 2007
 .5يتم إستخدام صافي الربح التشغيلي قبل إحتساب مصاريف إستخدام األصول الثابتة المملوكة لسلطة المياه في اإلستثمارات
الرأسمالية العادية فقط  ،بينما يتم تمويل اإلستثمارات الرأسمالية الرئيسية من قبل سلطة المياه وذلك بموجب إتفاقية التفويض
والتطوير وملحقاتها الموقعة بين سلطة المياه وشركة مياه األردن .
• تحليل التكاليف
 .1لقد بلغت نسبة تغطية اإليرادات الكلية لمصاريف التشغيل والصيانـة  % 118.4للعام  2008مقابل  %131.3لعام  2007بنسبة إنخفاض مقدارها
 %12.9ويعود السبب في ذلك إلى إرتفاع المصروفات نتيجة لزيادة حجم النشاط وإلرتفاع معدالت األسعار في العام  2008مقابل عدم إرتفاع
أسعار بيع الميـاه .
علما» بأن الشركة تحملت مبلغ  5.1مليون دينار زيادة في العام  2008عن العام  2007وذلك تكاليف معالجة المياه العادمة في محطة الخربة
السمرا حيث كانت التكلفة جزئية في العام  2007تتمثل في خمسة أشهر نتيجة بدء التشغيل في آب من العام . 2007
 .2لقد بلغت نسبة تغطية اإليرادات الكلية للتكاليف الكلية  %116.7للعام  2008مقابل  %129.9للعام  ، 2007ويعود السبب في ذلك إلى زيادة
مصاريف اإلستهالك بنسبة  %61نتيجة لزيادة اإلستثمارات الرأسمالية .

مره للعام  2007وعلى الرغم من إنخفاض هذه النسبة بسبب زيادة المخزون بمقدار  2مليون دينار إال أن هذه النسبة مرتفعة وتؤكد على قدرة
الشركة على اإلقتراض بشروط تفضيلية .
 .1نسبة السيولة السريعة  :لقد بلغت نسبة السيولة السريعة والتي تمثل مقدار تغطية الموجودات المتداولة بإستثناء المخزون
للمطلوبات المتداولة  3.85مرة للعام  2008مقابل  4.92مره للعام  ، 2007وهذا مؤشر على قدرة الشركة على اإلقتراض بشروط تفضيلية .
 .2صافي رأس المال العامل  :لقد بلغت قيمة صافي رأس المال العامل والتي تمثل الموجودات المتداولة مطروحا» منها المطلوبات
المتداولة  30.4مليون دينار للعام  2008مقابل  37.8مليون دينار للعام . 2007
 .3نسبة النقد والنقد المعادل إلى الموجودات المتداولة  %20.3للعام  2008مقابل  % 37.7في العام . 2007
 .4نسبة النقد والنقد المعادل إلى صافي رأس المال العامل  % 25.6للعام  2008مقابل  %46للعام . 2007
 .5نسبة الودائع ألجل إلى إجمالي النقد والنقد المعادل  %74.8في العام  2008مقابل  %80.25في العام  2007وهذا مؤشر على إستثمار
السيولة المتاحة على شكل ودائع مربوطة لمدة ثالثة أشهر بسعر فائدة  %6.3سنويا» تقريبا» والتي عادت على الشركة بإيرادات بلغت
 0.899مليون دينار أي ما نسبته  %1.16من إجمالي اإليرادات .
 .6بلغت نسبة النقد والنقد المعادل المتاح لتغطية مدفوعات الشركة  %25.2من إجمالي النقد والنقد المعادل لعام  2008مقابل %19.75
في العام  2007وهذه النسبة تمثل حساب الشركة الجاري لدى البنك والبالغ  1.967مليون دينار في العام  2008مقابل  3.430مليون دينار في
العام . 2007
 .7تحليل اإلستثمارات الرأسمالية - :
•لقد بلغت قيمة إستخدامات األموال في األنشطة اإلستثمارية  20مليون دينار للعام  2008مقابل  3مليون دينار للعام  2007وبنسبة زيادة
مقدارها . %567
 .8تحليل الموجودات غير المتداولة - :
•لقد بلغ رصيد مشاريع تحت التنفيذ للعام  12.436 2008مليون دينار مقابل  1.759مليون دينار وبنسبة زيادة مقدارها . % 607
•لقد بلغ رصيد الممتلكات واآلآلت والمعدات في العام  5.780 2008مليون دينار مقابل  3.267مليون دينار في العام  2007بنسبة زيادة
مقدارها . %76.9
•لقد بلغ رصيد األصول غير الملموسة (الشبكات) في العام  6.265 2008مليون دينار مقابل  0.378مليون دينار في العام  2007وبنسبة
زيادة مقدارها . %1557
• تحليل نسب الرفع المالي ( هيكل راس المال )
 .1بلغت نسبة المطلوبات إلى إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات  %99.8وأن إرتفاع هذه النسبة يعود إلى الحساب الجاري لسلطة المياه
والذي يمثل مساهمة السلطة في شركة مياه األردن  ،حيث كان هذا الرصيد عند إنشاء الشركة  25.4مليون دينار وإزداد بالمبالغ التي التي
تمثل إستخدام األصول الثابتة المملوكة للسلطة ليصبح  53.6مليون دينار.

 .3لقد بلغت نسبة تغطية اإليرادات المفوترة ( بإستثناء اإليرادات األخرى) لمصاريف التشغيل والصيانة  %77.9في العام  2008مقابل %85
للعام 2007

 .2بلغت نسبة حقوق الملكية إلى إجمالي األصول  %0.002فقط  ،حيث بلغت قيمة حقوق الملكية  0.070مليون دينار وبلغ إجمالي األصول 62.9
مليون دينار وهذا مؤشر على ضرورة رفع رأس المال بشكل مقبول لموازنة هيكل رأس المال .

 .4لقد بلغت نسبة تغطية اإليرادات المفوترة (بإستثناء اإليرادات األخرى) للتكاليف الكلية  %76.7للعام  2008مقابل  %84للعام . 2007

 .3نسبة الرافعة المالية  :تقيس هذه النسبة العالقة بين المطلوبات طويلة األجل ومجموع األصول  ،وقد بلغت هذه النسبة لعام 2008
 ، %87.3علما» بأن المطلوبات طويلة األجل ال تمثل قروض وإنما تمثل حساب جاري سلطة المياه في سجالت الشركة والبالغ  53.6مليون
دينار .

 .5بلغت نسبة التكاليف الثابتة إلى التكاليف الكلية لعام  %59 2008مقابل  %56لعام  2007وأن ذلك سيؤدي إلى رفع نسبة الرافعة
التشغيلية وزيادة درجة حساسية األرباح للتغيير في حجم النشاط .
• تحليل نسب الربحية
 .1بلغت نسبة العائد على إجمالي اإليرادات  %14.3لعام  ، 2008وهذا يعني أن كل دينار من اإليرادات يولد أرباح قبل الضرائب ومصاريف
إستخدام األصول الثابتة بمقدار  128فلس  ،بينما بلغت النسبة  %23و بربح مقداره  209فلس للعام . 2007
 .2بلغت نسبة العائد على إجمالي الموجودات ( % 17.6 ) ROAلعام  2008مقابل  %32.5للعام  ، 2007ويعود السبب إلى إنخفاض األرباح بنسبة
 %34وزيادة حجم الموجودات بنسبة  % 22.3لتصبح  62.8مليون دينار  ،وهذا يعني أن كل دينار مستثمر في األصول يحقق  176فلس في
العام  2008مقابل  340فلس في العام . 2007

• تحليل نسب النشاط
 .1معدل دوران المخزون  :لقد بلغ معدل دوران المخزون والذي يمثل قيمة المواد الصادرة من المستودعات مقسوما» على متوسط
رصيد المستودع  1.37مرة في العام  2008مقابل  1.17مرة في العام . 2007
 .2مدة بقاء البضاعة في المخازن  :بلغت المدة  263يوم في العام  2008مقابل  308يوم في العام  ، 2007ومن المالحظ تحسن فترة بقاء
البضاعة بالمخازن بمقدرا  45يوم وعلى الرغم من ذلك فإن طول المدة يعود إلى سياسة الشركة في اإلحتفاظ بالمواد اإلستراتيجية مثل
المواد الكيماوية بوقت مبكر لضمان عدم حصول اي نقص في هذه المواد  ،كما أن الصعود المستمر لمؤشر األسعار يدفع إلى شراء
المواد وتخزينها ىتجنبا» إلرتفاع األسعار .

ثانيا»  :الميزانية العمومية

 .3لقد بلغت نسبة التحصيل للعام  % 100.36 2008مقابل  %98.42في العام . 2007

• تحليل نسب السيولة

 .4بلغ عدد أوامر الشراء المحالة في العام  1469 2008امر بقيمة  7.5مليون دينار مقابل  1250أمر شراء بقيمة  4.2مليون دينار .

نسبة السيولة  :لقد بلغت نسبة السيولة والتي تمثل مقدار تغطية الموجودات المتداولة للمطلوبات المتداوله  4.8مره للعام  2008مقابل 5.6

 .5بلغ عدد العطاءات المحالة في العام  116 2008عطاء بقيمة  29مليون دينار مقابل  159عطاء بقيمة  26.3مليون دينار لعام . 2007
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تقرير المدقق المستقل

• تحليل نقطة التعادل
تمثل كمية التعادل حجم النشاط الذي تتساوى عنده اإليرادات الكلية مع التكاليف الكلية  ،وبالتالي يكون صافي الربح صفرا» وتحتسب بقسمة
التكاليف الثابتة على هامش المساهمة .
105180743

كمية التعادل للمياه للعام  100,483,394 : 2008متر مكعب .
كمية التعادل للمياه للعام  93,231,334 : 2007مترمكعب .
عام 2007

عام 2008

إيرادات كمية التعادل

53,608,022

58,782,785

التكاليف المتغيرة

28,622,022

31,551,785

هامش المساهمة

24,986,000

27,231,000

التكاليف الثابتة

24,986,000

27,231,000

0000

0000

صافي الربح

ومن المالحظ إرتفاع نقطة التعادل وإنخفاض نسبة هامش األمان ويعود السبب في إرتفاع نقطة التعادل إلى زيادة التكاليف الثابتة من 24,986
مليون دينار إلى  27,231مليون دينار وإرتفاع التكلفة المتغيرة للمتر المكعب من  0.307دينار إلى  0.314دينار .
										
										

مدير إدارة الشؤون المالية
تيســير مـراد

السادة شركة مياه األردن  -مياهنا المحترمين
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
لقد دققنـا القوائـم المالية المرفقـة لشركة ميـاه األردن – مياهنـا (شركة ذات مسؤولية محدودة) والمكـونة من قائمة المركز المالي كمــا في 31
كانون األول  2008وقائمة الدخل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وملخصا للسياسات
المحاسبية الهامة واإليضاحات األخرى.

مسؤولية اإلدارة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وتشتمل هذه المسؤولية على:
تصميم وتطبيق والمحافظة على الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب
الغش أو الخطأ ،وكذلك اختيار وتطبيق سياسات محاسبية مالئمة ،وعمل تقديرات محاسبية معقولة في ظل الظروف القائمة.

مسؤولية المدقق
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي في هذه القوائم المالية استنادا إلى تدقيقنا لها .لقد قمنا بالتدقيق وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .إن هذه
المعايير تتطلب التزامنا بمتطلبات وقواعد السلوك المهني وان نخطط وننفذ التدقيق بغرض التوصل إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت
القوائم المالية خالية من األخطاء الجوهرية.
إن عملية التدقيق تتضمن القيام بإجراءات للحصول على أدلة تدقيق حول المبالغ واإلفصاحات الواردة في القوائم المالية .تعتمد تلك اإلجراءات
سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ .عند تقدير تلك
على حكم المدقق بما في ذلك تقدير مخاطر وجود أخطاء جوهرية في القوائم المالية
ً
المخاطر يأخذ المدقق بعين االعتبار الرقابة الداخلية المتعلقة بإعداد وعدالة عرض القوائم المالية للمنشأة وذلك لتصميم إجراءات التدقيق
المالئمة في ظل الظروف القائمة وليس لغرض إبداء رأي في مدى فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة ,كما يشمل التدقيق تقييما لمدى مالءمة
السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة وكذلك تقييما عاما لعرض القوائم المالية.
في اعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسا نعتمد عليه عند إبداء رأينا.

الرأي
برأينـا إن القوائـم المالية تظهـر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركـز المالـي لشركة مياه األردن  -مياهنا (شركة ذات مسؤولية محدودة)
كمـا في  31كانون األول  2008وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
طالل أبوغزاله وشركاه الدولية

حسني أحـمد عليان
(إجـازة رقم )763
عمان في  28نيسان 2009
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قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول 2008
الموجودات

إيضاحات

قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول 2008

2008

2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

نقد ونقد معادل

3

7,806,718

17,370,895

ذمم دائنة

ذمم مدينة

4

10,647,926

10,996,688

أرصدة دائنة أخرى

أرصدة مدينة أخرى

5

11,132,924

10,264,792

مخصص ضريبة الدخل

ذمة المالك  -سلطة المياه

6

946,342

1,497,459

مجموع المطلوبات المتداولة

مخزون

7

7,836,526

5,841,289

38,370,436

45,971,123

الموجودات المتداولة

مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
حق استخدام البنية التحتية

8

1

1

أصول غير ملموسة

9

6,265,052

377,836

ممتلكات وآالت ومعدات

10

5,780,213

3,266,744

مشاريع قيد التنفيذ

12,435,979

1,759,330

مجموع الموجودات غير المتداولة

24,481,245

5,403,911

مجموع الموجودات

62,851,681

51,375,034

حسابات لها مقابل
تأمينات مشتركين محتفظ بها لدى سلطة المياه

11

3,313,517

3,313,517

المطلوبات وحقوق الملكية

2008

2007

ايضاحات

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

12

4,977,971

6,418,948

13

2,848,715

1,735,033

102,264

2,264

7,928,950

8,156,245

المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة
تأمينات مشتركي مياه

1,271,474

565,618

مساهمة سلطة المياه

53,581,436

42,631,436

مجموع المطلوبات غير المتداولة

54,852,910

43,197,054

مجموع المطلوبات

62,781,860

51,353,299

حقوق الملكية
رأس المال المصرح به

30,000

30,000

رأس المال المدفوع

30,000

15,000

احتياطي اجباري

14

14,235

906

احتياطي اختياري

15

15,141

1,812

أرباح مدورة

10,445

4,017

مجموع حقوق الملكية

69,821

21,735

62,851,681

51,375,034

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية
حسابات لها مقابل
التزام مقابل تأمينات مشتركين محتفظ بها لدى
سلطة المياه
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11

3,313,517

3,313,517
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قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2008

قائمة المركز المالي كما في  31كانون األول 2008

رأس المال
المدفوع

احتياطي
إجباري

احتياطي
اختياري

أرباح مدورة

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

15,000

-

-

-

15,000

الربح

-

-

-

6,735

6,735

-

906

1,812

()2,718

-

906

1,812

4,017

21,735

-

-

15,000

33,086

33,086
69,821

2008

للفترة منذ التأسيس
في
 31تشرين األول 2006
وحتى  31كانون األول
2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

إيرادات مياه

16

42,730,198

39,287,109

المحول إلى االحتياطيات

إيرادات صرف صحي

17

20,492,069

17,846,125

رصيد  31كانون األول 2007

15,000

12,180,863

14,170,685

تسديد راس المال

15,000

-

2,134,200

1,314,703

الربح

-

-

-

77,537,330

72,618,622

المحول إلى االحتياطيات

-

13,329

13,329

()26,658

30,000

14,235

15,141

10,445

ايضاحات

تسديد رأس المال
اإليرادات

رسوم اشتراك وطلب توصيل مياه وصرف صحي
إيرادات أخرى

18

مجموع اإليرادات

رصيد  31كانون األول 2008

المصاريف
مشتريات مياه

19

3,288,533

5,383,821

مصاريف تشغيل وصيانة

20

45,594,752

39,105,701

10,535,840

5,386,504

/8ب

10,950,000

16,700,000

مصاريف اخرى

21

50,757

-

مصاريف إدارية

22

6,984,162

6,033,538

77,404,044

72,609,564

الربح قبل الضريبة والرسوم

133,286

9,058

ضريبة دخل

()100,000

()2,264

()200

()59

33,086

6,735

معالجة مياه وصرف صحي
بدل استخدام بنية تحتية

مجموع المصاريف

رسوم صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني
الربح
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قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31كانون األول 2008

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
الربح قبل الضريبة والرسوم

2008

للفترة منذ التأسيس
في
 31تشرين األول 2006
وحتى  31كانون األول
2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

133,286

9,058

صافي التغير في النقد والنقد المعادل

()9,564,177

17,355,895

النقد والنقد المعادل في بداية السنة/الفترة

17,370,895

15,000

النقد والنقد المعادل في نهاية السنة/الفترة

7,806,718

17,370,895

معلومات عن نشاطات غير نقدية
المحول من مشاريع تحت التنفيذ إلى أصول غير ملموسة
وممتلكات وآالت ومعدات
تحويل صافي أصول سلطة المياه إلى الشركة

913,373

-

-

25,432,621

تعديالت لـ :
استهالك وإطفاء

980,034

607,448

خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات

37,789

-

-

1,047,262

ديون مشكوك في تحصيلها
التغير في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
َ
ذمم مدينة

348,762

()883,508

أرصدة مدينة أخرى

()868,132

()3,973,562

551,117

()1,497,459

مخزون

()1,995,237

()823,062

ذمم دائنة

()1,440,977

6,418,948

أرصدة دائنة أخرى

1,113,482

1,734,974

تأمينات مشتركي مياه

705,856

565,618

()434,020

3,205,717

ذمة المالك  -سلطة المياه

صافي النقد من األنشطة التشغيلية
التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
شراء أصول غير ملموسة

()5,099,497

-

شراء ممتلكات وآالت ومعدات

()3,445,472

()1,289,307

39,834

-

مشاريع قيد التنفيذ

()11,590,022

()1,759,330

صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية

()20,095,157

()3,048,637

متحصالت نقدية من استبعاد ممتلكات ومعدات

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
مساهمة سلطة المياه
تسديد راس المال
صافي النقد من األنشطة التمويلية
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10,950,000

17,198,815

15,000

-

10,965,000

17,198,815
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إيضاحات حول القوائم المالية
 -1الوضع القانوني والنشاط
•تم تأسيس شركة مياه األردن  -مياهنا بموجب القانون المؤقت رقم  22لسنة  1997كشركة ذات مسؤولية محدودة تحت الرقم ()13162
بتاريخ  31تشرين أول  ,2006وتتمثل غايات الشركة في:
•تخزين وتوزيع مصادر المياه.
•التعامل مع المياه العادمة.
•التصرف بالمياه العادمة المعالجة.
•توفير المياه.
•الحصول على مصادر المياه.
•إن الشركة مملوكة بالكامل من قبل سلطة المياه.

 -2السياسات المحاسبية الهامة
تـم عرض القوائم المالية المرفقة وفقـًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسيرات ذات العالقة الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير
الدولية إلعداد التقارير المالية ,وفيما يلي ملخصا ألهـم السياسات المحاسبية المتبعة:
أ -أساس القياس
•تـم إعداد القوائم المالية وفقًا ألساس التكلفة التاريخية ,وتـم تعديل هذا األساس بالنسبة لبعض األصول كما هو موضح أدناه.
ب -النقد والنقد المعادل
•يتمثل بند النقد والنقد المعادل في الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك.
•أي رصيد بنكي يتذبذب من كونه رصيدا موجبـًا الى رصيد «سحب على المكشوف» يدخل كبند من ضمن النقد والنقد المعادل.
ج -الذمم المدينة
•تظهر الذمم التجارية المدينة بقيمة الفواتير مطروحا منها أي مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها.
•يتم أخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها عندما يتوفر مؤشر على عدم قابليتها للتحصيل.
وتحصل بمقتضى قانون تحصيل األمـوال األميرية المعمول به وبالتالي ال يمكن شطبها.
•تعتبر أمـوال الشركة من األموال العامة
ّ
د -المخزون
•يق َيم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل .
•تشمل تكلفة المخزون كافة تكاليف الشراء وتكاليف التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة في سبيل إحضار المخزون ووضعه في حالته
ومكانه الحاليين.
•يتم تحديد التكلفة على أساس طريقة المتوسط المرجح.
•يتم تحميل المواد واللوازم المصروفة من المستودعات على مشــاريع شبكة المياه والمجاري ومصاريف الصيانة بنسبة التكاليف
المباشرة لكل منهما.
•يتـم تعريف صافي القيمة القابلة للتحقق بأنهـا السعر المقدر للبيع/االستخدام في سياق النشـاط العادي مطروحا منه التكاليف
المقدرة لإلكمال والتكاليف الضرورية المقدرة إلتمام عملية البيع/االستخدام.
•يتم عمل مخصص للمخزون بطئ الحركة عندما يتوفر مؤشر على ذلك.
هـ -األصول غير الملموسة
•األصل غير الملموس هو أصل قابل للتحديد غير نقدي و بدون جوهر مادي.
•تشمل تكلفة األصل غير الملموس كافة التكاليف المباشرة الضرورية للحصول على األصل وإعداده بشكل يصبح قادرًا على العمل
باألسلوب المقصود من اإلدارة.
•تمثل األصول غير الملموسة البنية التحتية والتي نشأت بموجب اتفاقية التفويض والتطوير الموقعة مع سلطة المياه األردنية.
•يتم إطفاء األصول غير الملموسة ذات العمر المحدد بطريقة القسط الثابت على مدى عمرها اإلنتاجي بنسبة .%13
و -ممتلكات وآالت ومعدات
•يتم تسجيـل الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مطروحًا منها االستهالك المتراكم وأية خسائر متراكمة لتدني القيمة.
•تستخدم الشركة طريقة القسط الثابت في استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات على مدى عمرها اإلنتاجي باستخدام النسب
السنوية التالية:
تحسينات على المأجور

%10-2,5

معدات وآالت

%15-10

مركبات
أثاث وتجهيزات
أجهزة حاسوب وبرامج
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•تتدنى قيمة األصل عندما تزيد القيمة الدفترية عن القيمة القابلة لالسترداد  ،فإذا وجد أي مؤشر على ذلك يتم تخفيض قيمة األصل
للقيمة القابلة لالسترداد.
•يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أي من الممتلكات واآلالت والمعدات على أنه الفرق بين المبالغ المحصلة من االستبعاد
 إن وجدت  -والمبلغ المسجل لألصل ،كما يتم تسجيل الربح أو الخسارة في قائمة الدخل.•يتم االعتراف بتكاليف اإلصالح والصيانة الدورية للممتلكات واآلالت والمعدات في قائمة الدخــل عنـد حدوثها.
ز -مشاريع قيد التنفيذ
المعدات بداية إلى حساب مشاريع قيد التنفيذ .وعندما يصبح المشروع
•يتم تحميل المبالغ التي تدفع إلنشــاء الممتلكات أو اآلالت أو
ّ
جاهزًا لالستخدام يتم نقله إلى البند الخاص به من ضمن الموجودات غير المتداولة.
ح -الذمم الدائنة
سواء صدرت بهـا فواتير من المورد أم ال.
•يتـم االعتراف بالذمـم الدائنة بقيمة االلتزام مقابل الخدمات أو البضائع المستلمة
ً
ط -صندوق االدخار
•يتم اقتطاع ما نسبته  %5من رواتب الموظفين وتسـاهم الشركة بنفس النسبة في صندوق االدخار لمـوظفي شركة مياه األردن -
مياهنا.
ي -االعتراف بااليرادات
بيع المياه
يتم االعتراف باإليراد عند إصدار الفاتورة وتوصيل المياه وقبولها من العميل مع الوفاء بكافة الشروط التالية:
•قيام الشركة بتحويل المخاطر الهامة ومنافع المياه إلى المشتري.
•عدم احتفاظ الشركة بعالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادة بوجود الملكية وال بالرقابة الفعالة على المياه المباعة.
•إمكانية قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوقة.
•إحتمالية تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالعملية إلى الشركة.
•إمكانية قياس التكاليف التي تكبدت أو سيتم تكبدها في العملية بصورة موثوقة.
تقديم الخدمات
يتم االعتراف باإليراد عند إصدار الفاتورة وتقديم الخدمة وقبولها من العميل مع الوفاء بكافة الشروط التالية:
•إمكانية قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوقة.
•احتمالية تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالعملية إلى الشركة.
•إمكانية قياس مرحلة إنجاز العملية بشكل يمكن الوثوق به بتاريخ قائمة المركز المالي.
•إمكانية قياس التكاليف التي تم تكبدها من أجل العملية والتكاليف الالزمة إلتمامها بشكل يمكن الوثوق به.
الفائدة
يتم االعتراف بإيراد الفائدة عند الوفاء بكامل الشروط التالية:
•احتمالية تدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالعملية إلى الشركة.
•إمكانية قياس مبلغ اإليراد بصورة موثوقة.
•يتم االعتراف بإيراد الفائدة باستخدام أساس االستحقاق.
ك -ضريبة الدخل
•تحتسب ضريبة الدخل وفقًا للقوانين واألنظمة المعمول بها في األردن.
ل -العمالت األجنبية
•تسجل المعامالت بالعملة األجنبية خالل السنة بالدينار األردني على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ هذه المعامالت .وتقيد
الموجودات والمطلوبات بالعمالت األجنبية بالدينـار األردني على أسـاس أسعار الصرف السائدة كما في تاريخ قائمة المركز المالي ,وتقيد
أية أرباح أو خسائر ناجمة عن التغيرات في أسعار الصرف في قائمة الدخل في السنة التي تنشأ فيها.
م -األدوات المالية
•تعرف األداة المالية بأنها أي عقد ينتج عنه أصل مالي لمنشأة والتزام مالي أو أداة ملكية لمنشأة أخرى.
•تتألف األدوات المالية للشركة بشكل رئيسي من النقد والذمم المدينة والدائنة.
•تبين بعض الفقرات الواردة أعاله السياسات المحاسبية المتعلقة بهذه األدوات المالية.

 -3نقد ونقد معادل
يتألف هذا البند مما يلي:

%20
%15-10
%25

حسابات جارية لدى البنوك

2008

2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

1,967,101

3,430,737
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ودائع لدى البنوك

5,839,617

13,940,158

ايرادات مستحقة  -ضريبة مجاري

3,045,037

2,650,498

المجموع

7,806,718

17,370,895

اعتمادات مستندية

127,544

-

دفعات مقدما ً ملوردين

599,430

568,197

دفعات مقدما ً ملقاولني

98,332

66,501

مصاريف مدفوعة مقدما

33,054

63,463

أمانات ضمان اجتماعي مدينة

8,290

-

ذمم موظفني

52,386

51,720

قروض موظفني

26,207

-

تأمينات مستردة

34,134

20,857

11,132,924

10,264,792

 -4ذمم مدينة
أ -يتألف هذا البند مما يلي:
2008

2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

مشتركي مياه وصرف صحي

18,854,331

18,987,122

توصيالت صرف صحي

3,378,867

3,681,117

79,711

73,657

يطرح :مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها  -إيضاح /4ب

()11,689,012

()11,778,852

الصافي

10,623,897

10,963,044

ذمم جهات حكومية

3,873

3,335

شركات تأمين

2,646

2,646

ذمم مدينة اخرى

17,510

27,663

10,647,926

10,996,688

شيكات مرتجعة

المجموع
ب -إن الحركة على مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها هي كما يلي:

رصيد أول السنة
رد مخصص انتفت الحاجة له
المكون خالل السنة
ّ
رصيد آخر السنة

2008

2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

11,778,852

10,731,590

()89,840

-

-

1,047,262

11,689,012

11,778,852

المجموع

 -6ذمة المالك  -سلطة المياه
بناء على اتفاقية
يمثل هذا البند ذمة سلطة المياه وهي ذات طبيعة تجارية .يتم اعتماد سياسات األسعار والشـروط المتعلقة بهـذه المعامالت
ً
التفويض الموقعة بين الشركة وسلطة المياه وتعديالتها .إن المعامالت مع المالك خالل السنة كانت على النحو التالي:
2008

2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

مبيعات مياه

2,534,448

1,487,568

مشتريات مياه

()497,220

()3,167,037

معالجة صرف صحي

()627,830

3,497,744

بدل قطع غيار وصيانة

()301,085

()257,312

-

()15,912

أخرى

()161,971

()47,592

الصافي

946,342

1,497,459

مختبرات

 -7مخزون
يتألف هذا البند مما يلي:

 -5أرصدة مدينة أخرى
يتألف هذا البند مما يلي:

ايرادات مستحقة  -مياه
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2008

2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

7,108,510

6,843,556

قطع غيار
مواد كيميائية

2008

2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

6,241,061

5,293,061

1,735,842

688,605

43

المجموع
يطرح :مخصص مخزون بطيء الحركة
الصافي

7,976,903

5,981,666

		
المحول من مشاريع تحت التنفيذ

()140,377

()140,377

		
اإلضافات خالل السنة

7,836,526

5,841,289

		
حذوفات

أ -يمثل هـذا البند القيمة الرمزية للممتلكات واآلالت والمعدات المملوكة من قبـل سلطة المياه مقابل تحويل حق استخدام الشركة لهـا اعتبارا
من تاريخ التحويل الواقع في  1كانون الثاني  2007ولمـدة ( )99سنة داخـل منطقة عمان.
إن صافي القيمة الدفترية لهذه الموجودات كما في تاريخ التحويل كالتالي:
القيمة الدفترية
دينـار أردنـي

محطات معالجة المياه

102,460,795
62,500,000

أرض

31,970,273

أحواض مائية

5,558,094

أدوات ومعدات

3,932,165

مباني

2,575,678

صمامات ومحابس مياه

956,642

آبار

705,473

أجهزة حاسوب

61,613

سيارات

53,396

أخرى

105,518

المجموع

210,879,647

		
كما في  1كانون الثاني 2008
		
إطفاء السنة

117,963

		
كما في  31كانون األول 2008

159,657

صافي القيمة الدفترية		
		
كما في  31كانون األول 2008

6,265,052

		
كما في  31كانون األول 2007

377,836

ب -قامت شركة مياه األردن – مياهنا (المفوض لها) وسلطة المياه (المفوض) بإبرام اتفاقية تفويض وتطوير تحيل صالحية استيفاء وتحصيل
واالحتفاظ بكافة أثمان ورسوم وأي دخل آخر ناتج عن تزويد الخدمات وجميع اإليرادات المتولدة من تحصيل رسوم المجاري ضمن منطقة الخدمة
إلى المفوض لها.
تقوم المفوض لها بتخطيط وتنفيذ وتمويل استثمارات رأسمالية عادية ،شريطة أن ال يتجاوز المبلغ الذي يتم إنفاقه لهذه االستثمارات ( )10ماليين
دينار أردني للسنة األولى التي تلي تاريخ النفاذ .وبعد ذلك يتم االتفاق سنويًا بين المفوض والمفوض لها على إجمالي المبلغ السنوي ،أما فيما
يتعلق باالستثمارات الرأسمالية الرئيسية فتكون من مسؤولية المفوض.
مدة االتفاقية  99سنة من بداية تاريخ النفاذ الموافق  1كانون الثاني .2007
كما هو وارد في إيضاح (/8ب) تقوم المفوض لها بدفع بدالت سنوية مقابل استخدام البنية التحتية المحولة من المفوض.

 -10ممتلكات وآالت ومعدات
أظهرت الممتلكات اآلالت والمعدات في تاريخ قائمة المركز المالي على النحو التالي:

التكلفــــة
كما في  1كانون الثاني
		
2008

 -9أصول غير ملموسة

اإلضافات خالل السنة

أ -يتألف هذا البند مما يلي:

حذوفات
بنية تحتية
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دينار أردني

6,424,709

41,694

المحول من مشاريع تحت
		
التنفيذ

كما في  1كانون الثاني 2008

()121

		
اإلستهالك المتراكم

بناء على موافقـة مجلس الوزراء في جلستـه المنعقدة بتاريخ  19آب  2008على ملحق اتفاقيـة التفويض والتطوير الموقعة بين سـلطة المياه
ب-
ً
(المالك) والشركة تقوم الشركة بدفع بدالت سنوية الستخدام البنية التحتية للسلطة «البدالت السنوية» يتم االتفاق عليها خالل الشهور الثالثة
التالية النتهاء أية سنة مالية ،وقد تـم تحـديد البـدل السنوي مقابل حق استخدام البنية التحتية لعام  2008بقيمة  10,950,000دينار أردني (16,700,000
دينار أردني لعام .)2007

التكلفــــة

5,099,497

		
كما في  31كانون األول 2008

 -8حق استخدام البنية التحتية

شبكات توزيع مياه وصرف صحي

905,803

كما في  31كانون األول
		
2008

تحسينات
على المأجور

معدات وآالت

مركبات

أثاث وتجهيزات

أجهزة
حاسوب وبرامج

المجموع

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

22,533

1,716,667

1,430,178

223,638

439,482

3,832,498

7,570

-

-

-

-

7,570

253,449

1,712,629

950,930

108,562

419,902

3,445,472

-

()10,004

()81,009

()411

()5,544

()96,968

283,552

3,419,292

2,300,099

331,789

853,840

7,188,572

اإلستهالك المتراكم

419,530

45

كما في  1كانون الثاني
2008
استهالك السنة
حذوفات

255,092

33,660

77,952

565,754

11,026

328,998

342,257

42,158

137,632

862,071

-

()1,599

()16,577

()28

()1,262

()19,466

580,772

75,790

214,322

1,408,359

كما في  31كانون األول
2008
صافي القيمة الدفترية
كما في  31كانون األول
		
2008

272,030

2,893,339

1,719,327

255,999

639,518

5,780,213

كما في  31كانون األول
		
2007

22,037

1,518,113

1,175,086

189,978

361,530

3,266,744

 -11تأمينات مشتركين محتفظ بها لدى سلطة المياه
أ -يتألف هذا البند مما يلي:

 -13أرصدة دائنة أخرى
يتألف هذا البند مما يلي:
2008

2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

محتجزات مقاولين

1,270,456

381,276

مصاريف مستحقة

926,962

554,855

أمانات مقاولين

225,865

316,216

أمانات سلطة المياه

196,254

-

مخصص بدل إجازات

131,962

131,962

أمانات وزارة المالية

86,106

239,308

أمانات ضريبة دخل

6,879

8,596

أمانات ضمان اجتماعي وصندوق تقاعد

3,152

62,005

135

135

2008

2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

3,236,402

3,257,182

ايراد صهاريج مياه مقبوضة مقدمًا

48,634

39,025

أمانات صندوق االدخار

أمانات صهاريج صرف صحي

12,466

10,790

أخرى

أمانات مقاولي صرف صحي

16,015

6,520

المجموع

3,313,517

3,313,517

أمانات مشتركين مياه

المجموع

تأمينات للغير
مخصص صندوق دعم التعليم والتدريب المهني والتقني

259

59

-

39,925

685

696

2,848,715

1,735,033

 -14احتياطي إجباري

ب -تـم اعتبار تأمينـات المشتركين المدفـوعة لسـلطة المياه فـي منطقـة عمـان قبـل  31كانـون األول  2006الـتزامًا علـى شـركة ميـاه األردن  -مياهنا.
ستقوم سلطة المياه بتسديد المبالغ التي تقوم الشركة بتسديدها للمشتركين والمتعلقة بتلك التأمينات.

يتم تكوين االحتياطي اإلجباري وفقًا ألحكام قانون الشركات باستقطاع نسبة  %10من صافي ربح السنة ،ويتوقف هذا االقتطاع متى بلغ
االحتياطي رأسمال الشركة.

 -12ذمم دائنة

 -15احتياطي اختياري

يتألف هذا البند مما يلي:

يتم تكوين االحتياطي االختياري باستقطاع نسبة ال تزيد عن  %20من صافي ربح السنة.
2008

2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

1,997,554

3,815,748

ذمم مقاولين

1,875,171

1,022,282

ذمم موردين

792,087

1,154,693

ذمم شركات الخدمات

313,159

426,225

4,977,971

6,418,948

ذمم شركات الكهرباء

المجموع

46

 -16إيرادات مياه
يتألف هذا البند مما يلي:

مبيعات مياه  -مشتركين

2008

للفترة منذ التأسيس في
 31تشرين األول 2006
وحتى  31كانون األول
2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

39,379,223

36,264,715

47

2,625,499

2,384,356

مبيعات مياه لجهات حكومية
رسوم عدادات مياه

503,122

475,960

أثمان مياه بواسطة الصهاريج

205,204

135,225

مبيعات مياه أخرى

17,150

26,853

42,730,198

39,287,109

 -19مشتريات مياه
يتألف هذا البند مما يلي:

2008

للفترة منذ التأسيس في
 31تشرين األول 2006
وحتى  31كانون األول
2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

 -17إيرادات صرف صحي

خو

985,202

1,569,103

يتألف هذا البند مما يلي:

الوالة

833,845

1,031,172

المصادر الداخلية  -اآلبار

742,934

1,220,023

اللجون

492,908

1,232,718

أبو الزيغان

233,644

330,805

المجموع

3,288,533

5,383,821

المجموع

2008

للفترة منذ التأسيس في
 31تشرين األول 2006
وحتى  31كانون األول
2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

أجور انتفاع بالمجاري وأجور نضح

11,160,583

10,231,030

ضريبة مجاري

9,331,486

7,615,095

المجموع

20,492,069

17,846,125

 -20مصاريف تشغيل وصيانة
يتألف هذا البند مما يلي:

2008

للفترة منذ التأسيس في
 31تشرين األول 2006
وحتى  31كانون األول
2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

4,756,766

3,541,987

مساهمة الشركة في الضمان اإلجتماعي

370,725

261,747

المساهمة في صندوق االدخار

157,007

10,359

25,526,653

23,388,137

تمديدات أنابيب مياه

6,342,613

6,626,172

صيانة شبكات ومحطات

2,725,269

1,149,422

مواد مخبرية وكيميائية

1,934,066

1,334,351

استهالك وإطفاء

728,381

431,339

صيانة شوارع

699,695

791,688

تدفئة ومحروقات

654,362

377,645

صيانة سيارات

497,923

458,913

ايجارات

441,986

209,711

 -18إيرادات أخرى
يتألف هذا البند مما يلي:

2008

للفترة منذ التأسيس في
 31تشرين األول 2006
وحتى  31كانون األول
2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

إيراد فوائد بنكية

1,005,488

629,462

رسوم إعادة توصيل

373,020

372,722

تبرعات

164,837

-

رد مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها إنتفت الحاجة له

89,840

-

أجور صيانة أنابيب مياه وصرف صحي

72,206

61,525

رسوم اعتراض

51,132

56,100

رسوم نسخ عطاءات

23,624

68,403

أخرى

354,053

126,491

المجموع

2,134,200

1,314,703

48

رواتب وأجور ومنافعها

كهرباء

49

إيجار سيارات ومعدات

139,510

98,141

مواد مستهلكة

114,375

87,318

تأمين وترخيص سيارات

99,892

87,251

اتصاالت

80,773

94,828

صيانة عامة

61,783

43,397

أتعاب مهنية

52,901

25,538

السالمة والصحة المهنية

46,020

-

أمن وحماية

43,189

24,342

دورات تدريبية

37,605

5,641

قرطاسية ومطبوعات

30,821

21,892

نظافة

25,204

16,045

سفر وتنقالت

8,259

3,904

المساهمة في صندوق التقاعد الحكومي

3,285

1,943

اتصاالت

ضيافة

2,576

3,906

أمن وحماية

86,890

تحليل وفحص عينات

937

-

دورات تدريبية

83,243

12,957

متفرقة

12,176

10,084

كهرباء

82,813

52,776

المجموع

45,594,752

39,105,701

سفر وتنقالت

78,152

33,257

تأمين

75,402

62,693

نظافة

74,940

50,381

أتعاب مهنية واستشارات

74,756

69,857

ايجارات

59,708

32,284

ضيافة

52,449

19,362

طوابع

28,972

34,554

مصاريف بنكية

26,620

11,213

السالمة والصحة المهنية

18,402

-

تبرعات

11,883

3,200

المساهمة في صندوق التقاعد الحكومي

1,783

3,482

-

1,047,262

متفرقة

57,772

32,274

المجموع

6,984,162

6,033,538

 -21مصاريف أخرى
يتألف هذا البند مما يلي:
2008
دينـار أردنـي
خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

37,789

مصاريف إتفاقيات التعاون مع أفغانستان واليمن

12,968

المجموع

50,757

 -22مصاريف إدارية
يتألف هذا البند مما يلي:

50

2008

للفترة منذ التأسيس في
 31تشرين األول 2006
وحتى  31كانون األول
2007

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

رواتب وأجور ومنافعها

4,047,105

3,097,298

مساهمة الشركة في الضمان اإلجتماعي

329,443

204,556

المساهمة في صندوق االدخار

142,642

9,604

إيجار سيارات

598,324

431,520

صيانة

272,775

242,296

استهالك

251,653

176,147

قرطاسية ومطبوعات

186,024

116,651

تدفئة ومحروقات

149,368

80,616

دعاية واعالن

101,518

75,346

91,525

75,842
58,110

ذمم مشكوك في تحصيلها

51

 -23القضايا

رصيد  31كانون االول  2007بعد إعادة التصنيف

3,266,744

377,836

3,644,580

كما جاء في كتاب محامي الشركة ،هنالك قضايا مرفوعة من الغير على الشـركة بمبلغ  1,324,154دنانير أردنية ،كما يوجد قضايا مرفوعة من
الشركة على الغير بمبلغ 53,162دينارا أردنيا ،كما يوجد قضايا غير محددة القيمة ،وما زالت تلك القضايا منظورة أمام المحاكم المختصة .

 -24األدوات المالية
أ -القيمة العادلة
•إن القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات المالية تساوي تقريبا قيمتها العادلة.
•تشير اإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية إلى القيم العادلة لهذه األدوات المالية ،كما تعرض بعض السياسات المحاسبية في اإليضاح
( )2الطرق المستخدمة في تقييم هذه األدوات.

ب -كما تم إعادة تصنيف بعض مصاريف التشغيل والصيانة إلى البنود الخاصة بها ضمن المصاريف اإلدارية لعام :2007

البيــــــــــــان

ب -مخاطرة السوق
•تعرف مخاطرة السوق بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار
السوق ،وتتضمن المخاطر التالية:
مخاطرة العملة
•تعرف مخاطرة العملة بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار
صرف العمالت األجنبية.
•إن المخاطر المتعلقة باألدوات المالية المقيمة بالـدوالر األمريكي منخفضة بسبب ثبات سعر صـرف الدينار األردني مقابل الدوالر
األمريكي.

مصاريف
تشغيل و صيانة

مصاريف إدارية

المجموع

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

رصيد  31كانون االول  2007قبل إعادة التصنيف

42,879,192

2,260,047

45,139,239

إعادة التصنيف

()3,773,491

3,773,491

-

39,105,701

6,033,538

45,139,239

رصيد  31كانون االول  2007بعد إعادة التصنيف

مخاطرة سعر الفائدة
•تعرف مخاطـرة سعر الفائدة بأنها مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة التغيرات في
معدالت الفائدة السائدة في السوق.
•إن األدوات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي غير خاضعة لمخاطرة سعر الفائدة باستثناء الودائع والتي تخضع لمعدالت
الفائدة السائدة في السوق.
مخاطر السعر األخرى
•تعرف مخاطرة السعر األخرى بأنهـا مخاطرة تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية نتيجة التغيرات
سواء كان سبب التغيرات عوامل خاصة باألداة
في أسعار السوق  -غير تلك الناجمة عن مخاطـرة سعر الفائدة أو مخاطـرة العملة -
ً
المالية أو الجهة المصدرة لها أو عوامل تؤثر على كافة األدوات المالية المشابهة المتداولة في السوق.
•.إن األدوات المالية الظاهرة في قائمة المركز المالي ليست خاضعة لمخاطرة السعر األخرى.
ج -مخاطرة االئتمان
•تعرف مخاطـرة االئتمان بأنهـا مخاطرة إخفاق أحد أطراف األداة المالية في الوفاء بالتزاماته مسببا بذلك خسارة مالية للطرف اآلخر.
•تحتفظ الشركة بالنقد لدى مؤسسات مالية ذات ائتمان مناسب.
•تحافظ الشركة على رقابة جيدة على مستويات االئتمان الممنوحة للعمالء وعمليات التحصيل.
د -مخاطرة السيولة
•تعرف مخاطـرة السيولة بأنها مخاطـرة تعرض المنشـأة إلى صعوبات في الوفـاء بالتزاماتها المرتبطة باألدوات المالية.
•إن الشركة غير خاضعة لمخاطرة السيولة.

 -25إعادة تصنيف
أ -تم إعادة تصنيف بعض بنود القوائم المالية وذلك وفقًا لتفسير لجنة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم (« )12ترتيبات امتياز تقديم
الخدمات» والذي أصبح ساري المفعول اعتبارًا من السنوات المالية التي تبدأ في  1كانون الثاني  ،2008وبموجب هذا التفسير يتم المحاسبة عن
التغيير في السياسة المحاسبية الناتجة عنه بأثر رجعي ،وبالتالي فقد تم إعادة تصنيف البنود التالية للسنة الحالية والسنة المقارنة السابقة:

ممتلكات
وآالت ومعدات

إصول غير
ملموسة
(بنية تحتية)

المجموع

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

دينـار أردنـي

رصيد  31كانون االول  2007قبل إعادة التصنيف

3,644,580

-

3,644,580

إعادة التصنيف

()377,836

377,836

-

البيــــــــــــان
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