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سبعة أعوام متتالية مرت على تأسيس شركة مياهنا منذ عام  2007بما طوته من إنجازات وتحديات وضعت الشركة على خارطة التجارب الوطنية الالفتة وفق ماجاء في
تقرير لجنة تقييم التخاصية في االردن الذي ارتكز على مجموعة متنوعة من المعايير المعتمدة دوليا لتقييم عملية التخاصية واضع ًا شركة مياهنا في قائمة الشركات
التي تميزت إيجاب ًا وتبنت أفضل الممارسات وشهدت تحسن ًا في األداء.
التحديات في عام  2013كانت مختلفة وأكثر تعقيداً غير أن التعامل معها كان بذات الدرجة من اإلحترافية والمهنية العالية ،سواء من حيث التحضير لوصول مياه الديسي للعاصمة
وما تطلبه ذلك من تحسين لكفاءة الشبكات الستقبال مياه الديسي وإيجاد آلية أكثر فعالية لصيانتها وإدارة الفاقد المائي وارتفاع كميات التزويد المائي المتزامن مع تزايد جسيم في
عدد سكان العاصمة وما رافقه من ارتفاع بعدد المشتركين بلغت نسبته  4%أصبح معها عدد المشتركين  547ألف مشترك.
بخطى واثقة نتجه لتحقيق أهدافنا اإلستراتيجية وفق خطة عملنا لألعوام  ، 2017 - 2013رؤيتنا واضحة يدعمها فريق عمل متناغم من الزمالء والزميالت صنعوا هذه اإلنجازات بالجهد
والعمل الجاد المخلص ،يدعمهم هيئة مديرين من ذوي الكفاءة والخبرة الطويلة.

وفقنا اهلل جميعاً لما فيه خير هذا الوطن وأهله الطيبين تحت ظل قيادة صاحب الجاللة الهاشمية

الملك عبداهلل الثاني ابن الحسين حفظه اهلل ورعاه

الرؤيا ...
الرسالة ...
القيم ...

أن نلتزم بالتميز بخدمة المستهلك والفعالية في إدارة المياه
والصرف الصحي
نسعى لنرتقي بنوعية الحياه بتزويد جميع المستهلكين بمياه
نقية وخدمة مستدامة وفعالة ومعالجة مياه الصرف الصحي
بأساليب حديثة ليتم المحافظة على البيئة باألسلوب األمثل.
الجودة ،العمل بروح الفريق ،اإلنتماء ،اإلبتكار واإلبداع ،المصداقية
والشفافية .

الهيكل التنظيمي

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﻋﻘﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻴﺎﻩ ﻣﺄﺩﺑﺎ

ﻣﺤﻄﺔ
ﺍﻟﺰﺍﺭﺓ
ﻣﺎﻋﻴﻦ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ
ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻧﻈﻢ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺷﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
)ﺟﺒﻞ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ(

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ
ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻵﺑﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
)ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻌﻴﻦ(

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ

مياهنا | التقرير السنوي 6 | 2013

ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺨﻄﻴﻂ
ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﺳﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺨﻄﻴﺐ

ﻋﻄﻮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺤﺒﺎﺷﻨﺔ

Imperial College

ﻋﻄﻮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺮﺍﺑﺸﺔ

،2012
ً

ﻋﻄﻮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﺸﻨﺎﻕ

ﻋﻄﻮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺳﻌﺪ ﺃﺑﻮ ﺣﻤﻮﺭ

1961
ً
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عقد اإلدارة والتشغيل

محافظة مادبا

عقد إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة مادبا
باشرت مياهنا إعتباراً من  2013/10/1مسؤوليتها عن إدارة خدمات المياه والصرف
الصحي في محافظة مادبا بموجب عقد اإلدارة والتشغيل الموقع ما بين سلطة
المياه وشركة مياه األردن /مياهنا ،بهدف رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين
وتحسين التزويد المائي ورفع كفاءة الشبكات وتقليل نسبة الفاقد المائي في محافظة
مادبا باإلضافة إلى نقل الخبرات من شركة مياهنا إلى إدارة مياه محافظة مادبا.
ولغايات تطوير األداء وتحسين إجراءات العمل باشرت مياهنا باتخاذ الخطوات الالزمة
في المجاالت التالية:

أو ًال :اإلجراءات اإلدارية وتكنولوجيا المعلومات:
)1تأهيل وتدريب العاملين في ادارة مياه مادبا والمباشرة بتنفيذ برنامج للتدريب
المستمر لكافة العاملين.
)2إدخ��ال وتفعيل استخدام األجهزة والمعدات واألنظمة اإللكترونية مثل األجهزة
المحمولة وتوابعها وإصدار الفواتير في الميدان واألنظمة المتعلقه بنظام الصندوق
ومعامالت المياه والصرف الصحي ونظام الشكاوي ونظام المستودعات.
)3إعتماد نماذج جديدة للتوثيق لكل من محطات المياه ومحطة التنقية واآلبار والخزانات
والتقاريراليومية والدورية بمختلف أنواعها.
)4إستبدال أجهزة الكمبيوتر البطيئة وعمل صيانة شاملة لجميع الطابعات وشراء طابعات
مركزية ورفع قدرة خط الشبكة من  2ميغا الى  4ميغا.
)5شراء مقسم  IPو 20هاتف  IPوالمكالمات من خالل مقسم جبل الحسين وعمل Email
لجميع موظفي مياه مادبا.
)6تركيب ساعات دوام لضبط دوام الموظفين وتنزيل برنامج أرشفه لحفظ الملفات.
)7زيادة الكادر من خالل اإلنتداب أو التعيين بما يتناسب مع متطلبات العمل.

مياهنا | التقرير السنوي 9 | 2013

ثاني ًا :خدمات الزبائن :

ثالث ًا :العمليات والشؤون الفنية

)1رفع عدد القراءات الحقيقية لغاية بناء قاعدة معلومات سليمة من ( 7آالف مشترك) من أصل
( 26ألف مشترك) ليصل الى ( 21.5الف مشترك) .

 )1معالجة مشكلة توقف محطات ضخ الوالة ولب في الشتاء (بعد تساقط االمطار) بسبب إرتفاع
العكورة بتحويل المياه من خزان دابوق.

)2ربط نظام فوترة خدمات المشتركين ( )X7إلدارة مياه مادبا مع الخادم الرئيسي لشركة
مياهنا.
)3تثبيت حالة اإلشتراكات الملغية أو المفصولة وحاالت اإلستبدال والختم واإلشتراكات الجديدة

)4تحسين إج��راءاتﺧﺰﺍﻧﻚ
ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻚ الجديدة وذلك بقيام كادر اإلداره بتركيب العدادات
تنفيذ االشتراكات
بالمواقع بد ًال من المقاولين ،وكذلك تركيب عدادات الفصل واإليصال واإلشراف المباشر على
ﻫﻞ ﺗﻌﻠﻢ ؟؟؟
صحي).
تنفيذ اإلشتراكات الجديدة (مياه وصرف
ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﻨﺰﻟﻚ ﻗﺪ ﺗﺒﺪﻭ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻭﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ
ﺍﻟﺸﻮﺍﺋﺐ ،ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﻠﻮﺛﺎﺕ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻭ ﺑﻜﺘﻴﺮﻳﺔ

الشركةﻳﻌﻮﺩ ﻷﺳﺒﺎﺏ
ﻭﺫﻟﻚ
وهي تعادل  35%من عدد المشتركين.
بإعادةﻣﻨﻬﺎ:ختم ( )8971عداد
)5قامت
* ﻋﺪﻡ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺟﻴﺪﺍً ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺩﺧﻮﻝ ﺣﺸﺮﺍﺕ ﺃﻭ ﻃﻴﻮﺭ
*ﺭﻛﻮﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺰﺍﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺳﺘﻨﻔﺎﺫ

ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻮﺭ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.
( )3508عداد وهي تعادل حوالي  13.5%من عدد المشتركين.
 )6قامت الشركة باستبدال

ﻛﻴﻒ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺧﺰﺍﻥ ﻣﻨﺰﻟﻚ؟؟

ﺇﺑﻘﺎﺀ ﺧﺰﺍﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻐﻄﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻢ
ﻭ ﺗﻨﻈﻴﻔﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺩﻭﺭﻱ ﺃﻣﺮ ﺃﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﻧﻈﻴﻔﺔ
ﻭﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺰﻟﻚ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺭ
ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻚ.

ﺗﺘﺸﺮﻑ ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ ﺑﺨﺪﻣﺘﻜﻢ
ﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﺴﺆﻭ ﺩﺑﺎ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍً
ﻑ ﺻﺤﻲ ﻣﺎ
ﻣﻴﺎﻩ ﻭﺻﺮ
ﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻭﺫﻟ
ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ
ﻣﻦ
ﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺩﺍ
ﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺮﻱ.
ﻩ /ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤ
ﺍﻟﻤﻴﺎ

ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻚ
ﺇﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻣﻦ ﺃﻱ ﻋﺒﺚ ﺃﻭ ﺗﻼﻋﺐ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻚ،
ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻭﺿﻌﻪ ﻓﻲ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻣﺤﻜﻢ ﺍﻹﻏﻼﻕ ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻌﺒﺚ ﻭﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﻮﻳﺔ.

ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﺭﺩﻥ  -ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ | ﻣﺎﺩﺑﺎ

ﺗﺘﺸﺮﻑ ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ ﺑﺨﺪﻣﺘﻜﻢ
ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻴﺎﻩ ﻭﺻﺮﻑ ﺻﺤﻲ ﻣﺎﺩﺑﺎ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﺍً
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ
ﻣﻦ
ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻊ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ /ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺮﻱ.

ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻨﺎ:

ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﺪﻣﺘﻜﻢ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ
ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﻻ ﻳﺠﻮﺯ

ﻗﻄﻊ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﺨﺘﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺪﺍﺩ ﺃﻭ ﻓﻜﻪ ﺃﻭ ﺇﺯﺍﻟﺘﻪ ﻣﻬﻤﺎ
ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ،ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺫﻟﻚ
ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺠﺐ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭ
ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ.

ﺗﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺔ
ﺑﺎﺷﺮﺕ ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻋﺎﻡ 2007
ﻛﺸﺮﻛﺔ ﺃﺭﺩﻧﻴﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﻣﺴﺆﻭﻟﻪ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 2,6
ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ.

ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ
ﺃﺧﺘﺎﻡ ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ
ﺗﺤﻤﻲ ﻧﻔﺴﻚ
ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﺭﺩﻥ  -ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ | ﻋﻘﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺎﺩﺑﺎ
ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻱ ﻋﻄﻞ ﺑﺎﻟﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺮﺟﺎﺀ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ :
05 3241652 | 05 3244553

ﻣﻦ ﺃﻫﺪﺍﻓﻨﺎ:

ﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺧﺪﻣﺘﻜﻢ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ
ﺭﻓﻊ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ ﺣﻮﺍﻟﻲ 1400
ﻣﻮﻇﻒ ،ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ )(540
ﺃﻟﻒ ﻣﺸﺘﺮﻙ.

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﺭﺩﻥ  -ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ | ﻋﻘﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺎﺩﺑﺎ
ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ 05 3241652 | 05 3244553 :
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ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻷﺭﺩﻥ  -ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ | ﻋﻘﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺎﺩﺑﺎ
ﻫﺎﺗﻒ ﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ 05 3241652 | 05 3244553 :

 )2إنشاء مكتب للشكاوى في إدارة مياه مادبا وذيبان وربطها آليا مع مقسم مركز اإلتصال
والشكاوى الرئيسي في مياهنا مع تفعيل نظام الشكاوى وإصدار أوامر عمل حسب ما هو معمول
به في مياهنا وإصدار تقارير يومية ودورية لرصد معدل اإلستجابة إلصالح الشكاوى ومتابعة عدد
الوارد اليومي والمحدث والمعلق و التمييز بين الشكاوى بأنواعها.
 )3تأهيل آبار الوالة والهيدان والتي تبلغ  13بئرا واستبدال عدادات المياه وتقييم دقة العدادات
الرئيسية ومعايرتها.
 )4إستبدال مضختين رئيسيتين من المضخات المعطلة في محطة لب الرئيسية والتي بدورها
أدت إلى استمرار الضخ دون انقطاع.
 )5غسيل الخزانات الرئيسية (الوالة ،لب ،مادبا) حسب األصول المتبعة في مياهنا وبواسطة
جهاز ومعدات شركة مياهنا.
 )6انتداب موظفين من كادر شركة مياهنا الى إدارة مياه مادبا وخاصة مهندسين إلى وحدة
الشؤون الفنية حيث أصبحت تتم دراسة وإعداد وثائق العطاءات المختلفة مياه وصرف صحي
العطاءات من خالل إدارة مياه مادبا تمهيداً إلحالتها ومتابعة تنفيذها مما سهل اإلجراءات.
 )7توقيع عقد شراكة مع القطاع الخاص ووكالة التعاون االلماني  GIZوشركة مياهنا وبالتعاون
مع سلطة المياه من خالل وحدة التخطيط واالدارة للعمل على توفير الطاقة الكهربائية بإعادة
تاهيل محطتي لب والوالة واستبدال المضخات القديمة بمضخات جديدة حديثة ذات تكنولوجيا
عالية وصديقة للبيئة وموفرة للطاقة وتبلغ كلفة المشروع ( )750الف يورو.

ً
رابعأ :في مجال اإلتصال والتوعية المائية
 )1إعداد وتنفيذ خطة للتواصل مع المواطنين إلعالمهم بتولي شركة مياهنا مسؤولية إدارة
خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة مادبا ،حيث تم توزيع ( )20.000نشرة مع قراء
العدادات للتعريف بشركة مياهنا كمزود للخدمة.
 )2توزيع  20.000نشرة للتوعية المائية على المشتركين بواسطة قراء العدادات ومكتب خدمات
الزبائن ،لتوعيتهم بأهمية تنظيف الخزان وتركيب العوامة.
 )3تنفيذ ( )6حلقات عمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم /مديريتي تربية قصبة مادبا وذيبان
في ( )6مدارس في كل من مادبا وذيبان إستهدفت ( )600طالب وطالبة كما تم توزيع حقائب
مدرسية ولوازم وقصص أطفال وقرطاسية على الطلبة
 )4تنظيم مسابقة رسم إستهدفت طلبة المرحلة األساسية من الصف األول ولغاية الثالث
األساسي ،تمحورت حول أهمية المحافظة على الخزان والعوامة
 )5تنظيم مسابقة كتابة قصة قصيرة إستهدفت طلبة المرحلة األساسية من الصف الرابع ولغاية
السابع األساسي ،حول أهمية المحافظة على الخزان والعوامة حيث تم لغاية المسابقة توزيع
 50.000نشرة توعية حول موضوع المسابقة التي حظيت باهتمام كبير من الطلبة وأهاليهم
 )6تم بالتنسيق والتعاون مع مديرية تربية قصبة مادبا وعدد من المدارس المشاركة بالمسابقة
تنظيم حفل الختام لتوزيع الجوائز من قبل شركة مياهنا على الطلبة الفائزين بالمسابقة وعددهم
( )35طالب وطالبة
 )7إعداد ( )500ملصق جداري تتضمن التعريف بإدارة شركة مياهنا لخدمات المياه والصرف
الصحي في محافظة مادبا ،وتعليق الملصقات من قبل قراء العدادات في مواقع بارزة وشعبية في
المحافظة
 )8وضع يافطات أرضية تعريفية في مكتب خدمات الزبائن /إدارة مياه محافظة مادبا
 )9عرض أفالم توعية مائية وتعريف بشركة مياهنا وأنشطتها على شاشة  LCDفي مكتب خدمات
الزبائن /إدارة مياه محافظة مادبا.
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أهدافنا
اإلستراتيجية

أهدافنا االستراتيجية -:
 |1توفير المياه لجميع مواطني محافظة العاصمة

• تسعى شركة مياهنا لتوفير المياه لجميع مواطني العاصمة حيث يعتبر هذا الهدف الشاغل
الرئيسي لكافة العاملين اخذين بعين االعتبار الزيادة السنوية في عدد الزبائن وقاطني
العاصمة عمان حيث تم تنفيذ وصالت مياه منزلية عدد  3772في عام  2013في مختلف مناطق
العاصمة و تنفيذ  22866طلب إيصال لخدمة المياه بزيادة سنوية بلغت  4%بحيث اصبح عدد
المشتركين حوالي  547ألف مشترك وتم تنفيذ  25,600طلب إيصال لخدمة المياه.
تجاوباً مع الزيادة المطردة في عدد المشتركين قامت الشركة بزيادة كميات المياه المزودة
للعاصمة سنويا من خالل توفير كميات مياه اضافية من المصادر المتاحة كما عملت على
تحسين ادارة الفاقد المائي واعتماد آلية أكثر فعالية لمعالجة الكسور حيث سعت مياهنا الى
تحقيق ما يلي -:
تحسين وضع التزويد المائي في مناطق مختلفة في العاصمة من خالل :
 .1تم استقبال مياه الديسي خالل شهر تموز من هذا العام مما ساهم بتحسين التزويد المائي
للعاصمة عمان .
 .2ارتفع معدل التزويد المائي في العاصمة من  390,000م  3يوميا في الفترة قبل وصول
مياه الديسي الى  490,000م  3يوميا في فترة ما بعد وصول مياه الديسي و ذلك بزيادة تقدر
ب_  100,000م  3يوميا.
ويبين الشكل أدناه التطور في الزيادة السنوية للتزويد المائي للعاصمة ومنحنى نسبة الفاقد
المائي السنوي حيث وصلت في عام  2013الى حوالي  % 34بزيادة مقدارها  5.92%عن العام
السابق وذلك كنتيجة لوصول مياه الديسي.

.3زيادة عدد ساعات التزويد المائي لمعظم مناطق العاصمة كالتالي:
جدول رقم ( )1ساعات التزويد المائي لمناطق العاصمة

المناطق

بعد الديسي
قبل الديسي
(ساعة اسبوعيا النسبة من مدة (ساعة اسبوعيا النسبة من مدة
موزونة بعدد برنامج التوزيع موزونة بعدد برنامج التوزيع
المعلن %
المشتركين في
المعلن %
المشتركين في
المنطقة)
المنطقة)

وس����ط و ش��رق
العاصمة

29

80

71

190

جنوب العاصمة

22

80

44

175

غ����رب وش��م��ال
العاصمة

30

87

49

124

160,000,000
150,000,000

45.00%

140,000,000
130,000,000
120,000,000

40.00%

110,000,000
100,000,000
35.00%

3

90,000,000
80,000,000
70,000,000

30.00%

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

60,000,000

41,90% 39,80% 36,80% 35,30% 34,30% 32,10% 32,10% 34,00%
1

!#REF

119,607 124,175 128,08 128,955 134,495 132,082 136,433 150,911
1

!#REF
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و لتتمكن مياهنا من زيادة كميات المياه المزودة لمواكبة زيادة الطلب من قبل مواطني العاصمة فقد تم زيادة
الكميات المنتجة من المصادر الخارجية بنسبة  % 26نتيجة وصول مياه الديسي مما ادى الى زيادة في مجمل
توزيع المياه بنسبة  % 10.6لعام 2013
جدول رقم ( )2كميات المياه المنتجة من المصادر المختلفة لعامي () 2013 / 2012بالمتر المكعب

2012

2013

المصدر
قناة الملك عبد اهلل و آبار أبو الزيغان من خالل محطة زي

68,365,750

74,797,930

مياه خو – محافظة الزرقاء

3,616,790

600,800

مياه الوالة و الهيدان – محافظة مادبا

2,950,520

916,513

28,821

0

37,775,024

36,325,328

0

30,435,689

657,580

747,710

مجمل المياه من المصادر الخارجية

113,385,692

143,823,970

مجمل المياه من المصادر الداخلية

35,775,365

31,903,628

مجمل المياه المنتجة

149,161,057

175,727,598

مجمل المياه للمحافظات االخرى

12,736,444

24,816,001

مجمل توزيع المياه (م/3سنة)

136,433,410

150,911,597

مياه اللجون  -محافظة الكرك
مياه الموجب و الزارة – ماعين من خالل محطة معالجة الزارة
مياه الديسي
الى محطة دير عال
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 .4انخفض عدد االتصاالت الكلي التي يستقبلها مركز التحكم و االتصال و التي تمثل شكاوى عدم وصول
المياه (االنقطاعات) و الكسور و شكاوى الصرف الصحي و طلبات الصهاريج من  2250اتصال في اليوم معظمها
لإلبالغ عن عدم وصول مياه في الفترة ما قبل الديسي الى  1263اتصال في اليوم بعد وصول الديسي و
معظمها لإلبالغ عن خطوط مكسوره أو انسداد في شبكة الصرف الصحي .
 .5العمل على الحد من مشكلة االستعماالت الغير مشروعة و السرقات خاصة في جنوب عمان.
بلغت كميات المياه المنتجة لعام  2013من محطات المعالجة الرئيسية في ادارة االنتاج والنوعية
 84,925,936م  3حيث ارتفعت كميه المياه المنتجة بحوالي  4,5مليون متر مكعب مقارنة مع الكميه المنتجة
لعام  ، 2012كذلك ارتفعت كميه المياه المنتجة من محطه زي عام  2013بحوالي  6,5مليون متر مكعب مقارنة
مع عام . 2012
جدول رقم ( )3كميات المياه المنتجة من محطات المعالجة الرئيسية

المحطة

الكمية (م)3
2012

الكمية (م)3
2013

زي

68,456,750

74,797,930

رأس العين

5,262,642

3,158,560

وادي السير

3,505,635

3,729,650

الرصيفة

3,460,920

3,239,390

رابية محارب

524

406

المجموع

80,686,471

84,925,936

• ساهمت شركة مياهنا بدعم المواطنين و تنميه المجتمع المحلي حيث باشرت الشركة بتزويد المواطنين في
قرية رابية محارب  /لواء الموقر بالمياه لتربية المواشي وبشكل مجاني.
• إنشاء قناة تصريف للمياه المنسابه في الوادي المجاور لمحطة وادي السير لحماية مصادر المياه و الحد من
التلوث الذي يؤدي إلى إيقاف المحطة ادى ذلك الى رفع كمية المياه المنتجة من المحطة عام  2013بحوالي
 244,015م  3مقارنة مع الكمية المنتجة عام . 2012
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ادارة الفاقد المائي :
• تم تجهيز برنامج قواعد البيانات الخاصة بمعلومات المسوحات االدارية (الميدانية) والذي يهدف
الى انشاء قاعدة بيانات يسهل الوصول اليها والتعامل معها من حيث اصدار التقارير وعمل المقارنات
مع قواعد البيانات الحالية في شركة مياهنا ( )X7وتصويب االوضاع وتم ارسال قاعدة البيانات
القديمة الى إدارة تكنولوجيا المعلومات و العمل جاري لتثبيته كما تم ترتيب و تجهيز و تجربة آلية
ادخال المعلومات الجديدة الى البرنامج ..
• تنفيذ عدة مشاريع لتقليل الفاقد ممولة من بنك االعمار االلماني  KFWلتبديل الوصالت المنزلية :
 مشروع عمان  : IIIتم االنتهاء من تنفيذ الحزمة الثالثة بتاريخ  ، 2013 / 02 / 10كما تم انجاز %98من اعمال الحزمة الرابعة .
 مشروع عمان  : IVجاري االشراف والتنفيذ للعطاءات الثالثة االولى ،التاريخ المتوقع لالنتهاء منكامل اعمال التنفيذ للحزم (  ) 1،2،3هو شهر  2014 /7اال انه من المتوقع ان يكون هناك تمديد
على المشاريع السباب مختلفة ،تم طرح الحزمة الرابعة وسينتهي التقييم الفني والمالي قريبا.
 مشاريع مكملة لمشاريع تقليل الفاقد  :وافق الممول  KFWعلى طلب مياهنا الستغالل متبقياتمشروع عمان  IIIفي مشاريع داعمة لمشاريع تقليل الفاقد شملت طرح عطاء لدراسة اختيار نوع
عداد المواطنين المناسب للتزويد المستمر حيث انتهى بتقديم التقرير النهائي و طرح عطاء
توريد  15ورشة صيانة متحركة و  5مركبات للكشف عن التسرب .

• تم إكتشاف  5,434حالة إستعمال غير مشروع للمياه بلغت كمية المياه المقدرة منها 1.4
مليون متر مكعب.
• حملة مكثفة للحد من اإلستعماالت غير المشروعة
بدأت حملة بشهر حزيران و استمرت لمدة  6اسابيع حيث قامت فرق مياهنا بمرافقة رجال
االمن العام لفصل االعتداءات على خطوط المياه ،تركزت أعمال الحملة على مناطق جنوب
عمان مثل أم العمد و ام رمانه و الجيزة واللبن والموقر ،حيث بلغ عدد حاالت االستعماالت
غير المشروعة للمياه التي تم ضبطها حوالي  344ضبط استعمال غير مشروع وكمية المياه
المقدرة على هذه الحاالت تجاوزت  275ألف متر مكعب .
تم ضبط العديد من االعتداءات على خطوط المياه الناقلة والرئيسية الموزعة وحتى
الوصالت المنزلية ،منها ما يستخدم لري المزروعات أو تعبئة الصهاريج وبيعها للمواطنين

سحب خط من تحت األرض من خط ناقل
قطر  800ملم لري المزارع و بيع المياه
بالصهاريج في منطقة القسطل
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سحب خط تحت األرض من خط ناقل قطر 800
ملم لري المزارع في منطقة الجيزة.

جدول رقم ( )4ملخص مشاريع استبدال خطوط التوزيع والوصالت المنزلية للمشاريع الممولة من الخارج

إسم المشروع

وصف المشروع

كلفة المشروع

االنجاز (مالي و فيزيائي)

المتبقى (زمني و مراحل)

استبدال
الوصالت
المنزلية
عمان ()III

مشروع ممول بنسبة  % 59,85من بنك
االعمار االلماني  KFWو  % 40,15من
مياهنا ،ويشمل اعادة تأهيل شبكة المياه
الثانوية )  200ملم فما دون( وتغيير
الوصالت المنزلية التالفة في مناطق
 DZ32الياسمين و  DZ24ام اذينه حيث
تم اختيارها على اسس محددة تساهم
في تحقيق اهداف المشروع.
*عدد الوصالت المتوقع استبدالها حوالي
 2000وصلة منزلية.

ال���ق���ي���م���ة االج���م���ال���ي���ة
المخصصة للقرض مع
المساهمة المحلية ()20
مليون يورو (تشمل قيمة
عقد االستشاري الذي تم
ط��رح��ه بقيمة ()2,533
مليون ي���ورو وم��ا تبقى
ح��وال��ي ( )15,5مليون
يورو كعطاءات تنفيذ عدد
)4

تم صرف المبالغ التالية على العطاءات:
* عطاء  21-10-C-Tعلى السادة الشركة
العمريه  1,797,810دينار
* عطاء  22-10-C-Tعلى السادة شركة
فرحان ابو حمدان  1,462,880دينار
* عطاء  23-10-C-Tعلى السادة شركة
فرحان ابو حمدان  2,877,312دينار
* عطاء  24-10-C-Tعلى السادة الشركة
العمريه  2,375,570دينار

مدة المشروع االستشاري  43شهر تبدأ بمرحلة
التصميم ومدتها  16شهر وانتهت ومرحلة
االشراف على التنفيذ مدتها  27شهر بدأت بتاريخ
 ،6/10/2010مع وجود تقاطع بين المرحلتين .مدة
التنفيذ للعطاءات  18شهر باستثناء العطاء C-T-
 10-22فمدته  12شهر من تاريخ امر المباشرة،
تم استالم كل من الحزمة االولى والثانية والثالثة
اما الحزمة الرابعة فما زالت مستمرة.
تم تمديد عقد االستشاري لغاية 31/12/2013

تقليل الفاقد
في عمان/
الوصالت
المنزلية
عمان ()IV

م��ش��روع ممول  80%م��ن بنك االعمار
االلماني  KFWو 20%مياهنا ،ويشمل
اعادة تأهيل جزء من شبكة المياه الثانوية
( 200ملم فما دون) وتغيير الوصالت
المنزلية التالفة ف��ي مناطق DZ19
الرشيد DZ21 ،الشميساني DZ13 ،خلدا،
حيث تم اختيارها على اس��س محددة
تساهم في تحقيق الهدف من المشروع.
*ع��دد ال��وص�لات المنزلية التي سيتم
استبدالها حوالي 9500وصلة منزلية

ال���ق���ي���م���ة االج���م���ال���ي���ة
المخصصة ( )17مليون
ي��ورو (تشمل قيمة عقد
االس���ت���ش���اري ال����ذي تم
ط��رح��ه بقيمة ()2,045
مليون يورو وما تبقى()15
حوالي مليون يورو سيتم
طرحها ك��اع��م��ال تنفيذ
وبعدة عطاءات).

جاري االشراف على عطاءات التنفيذ من
قبل االستشاري  :ائتالف Gauff Ingenieure
 GmbH- SETEC Engineeringمع شركة
 ENGICONالمحلية ،وقام االستشاري بدراسة
الحزمة الرابعة بما يتناسب مع متبقيات مشروع
عمان III.
تم انجاز  % 98من متطلبات مرحلة التصميم
وتم دفع ما يقارب  % 95من مخصصات
االسستشاري على هذه المرحلة بقيمة
 671060يورو وتم صرف على المرحلة الثانية
 %38بقيمة  489644يورو .
جاري تنفيذ الحزمة االولى من قبل السادة
شركة المشاريع المتحدة وتم صرف 1153637
دينار ونسبة االنجاز .% 59.8
والحزمة الثانية على السادة شركة نمر اللوزي
وشركاه للمقاوالت وتم صرف  1311000دينار
ونسبة االنجاز ..% 76.34
والحزمة الثالثة على السادة شركة العيسى
ونفاع للهندسة والتعهدات( وتم صرف
 984154.25دينار ونسبة االنجاز ..% 31.5

مدة المشروع حسب عقد االسشاري  40شهر تبدأ
بمرحلة التصميم ومدتها  16شهر ومرحلة التنفيذ
مدتها  28شهر مع وجود تقاطع بين المرحلتين،
علما بأن خدمات االستشاري مددت على مرحلة
التصميم .
جاري االشراف والتنفيذ للعطاءات الثالثة االولى،
التاريخ المتوقع لالنتهاء من كامل اعمال التنفيذ
للحزم ( )1،2،3هو شهر 7/2014
متوقع بدء الحزمة االخيرة قريبا و تحتاج  22شهر
للتنفيذ.
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تابع جدول رقم ( )4ملخص مشاريع استبدال خطوط التوزيع والوصالت المنزلية للمشاريع الممولة من الخارج

إسم المشروع

وصف المشروع

كلفة المشروع

االنجاز (مالي و فيزيائي)

القرض الفرنسي
Adaptation
of primary
distribution of
DISI-Amman
Conveyor

م��ش��روع م��م��ول  100%م��ن الحكومة
الفرنسية كقرض ميسر بكفالة حكومية،
وسيساهم المشروع بتحسين التزويد
المائي ورف��ع سوية الخدمة المقدمة
للمواطنين وتحسين شبكات المياه
واستكمال االس��ت��ع��داد الستقبال مياه
الديسي.

القيمة االجمالية المخصصة
( )45مليون يورو تشمل عقد
االستشاري للتصميم الذي تم
طرحه بقيمة ( )1,271مليون
ي���ورو ب��االض��اف��ة ل��ـ 0.500
مليون ل�لاش��راف وم��ا تبقى
حوالي ( )43مليون يورو سيتم
طرحها كعطاء تنفيذ .علما
ان باقي عقد االشراف سيتم
تمويله من مياهنا

تم انجاز  40%من متطلبات مرحلة التصميم
وتم دفع  25%من مخصصات االسستشاري
على هذه المرحلة بقيمة  317,752يورو.

المتبقى (زمني و مراحل)
مدة عقد االستشاري لمرحلة التصميم  6اشهر،
اما التنفيذ فمن المتوقع ان يكون  24شهر
تم اعداد وثائق العطاء وجاري تدقيقها من قبل
مياهنا والممول

تحسين كفاءة شبكة المياه وخفض الكسور :
• االستمرار في نشاطات تحسين كفاءة شبكة المياه على الرغم من وصول مياه الديسي ،وارتفاع الكسور على الخطوط الرئيسية و الوصالت المنزلية من  2.71كسر/كم الى نسبة  4.27كسر/كم من
طول الشبكة وزيادة بنسبة  ، % 57.6و بمعدل زمن إستجابة  3.9ساعة لكل شكوى.
• تم تنفيذ عطاءين لمساندة فرق الصيانة تتمثل بتمديدات خطوط مياه بدال من الخطوط التالفة وذلك بمبلغ ( )640,425دينارا.
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رفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في العاصمة وذلك عن طريق:
 .1إعداد العطاءات لخطوط المياه والصرف الصحي واالنشاءات حسب المواصفات والشروط العامة والخاصة
بشركة مياهنا وسلطة المياه.
 .2إعداد الدراسات الخاصة بتحسين الخدمات بما يخص مشاكل المياه والصرف الصحي وكذلك األمور
المتعلقة بتحسين بيئة العمل او طلبات المساهمة للمواطنين في خطوط الصرف الصحي اونقل الخطوط.
جدول رقم ( )5وثائق العطاءات المعدة من قبل مديرية الدراسات والتصاميم

2013

2012

الوصف/
السنة

عدد العطاءات

القيمة التقديرية
للعطاءات (دينار)

عدد العطاءات

مياه

35

5,156,470

58

18,412,500

صرف صحي

4

527,409

3

213,000

انشاءات

3

691,163

4

161,400

المجموع

42

6,375,042

65

18,786,900

القيمة التقديرية
للعطاءات (دينار)
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جدول رقم ( ) 6عدد المعامالت الواردة الى مديرية التصاميم والدراسات

السنة

2012

2013

انواع
المعامالت

النسبة المئوية
عدد المعامالت عدد المعامالت
للمعامالت
المنتهية
المستلمة
المنجزة( )%

اطوال
المعامالت
(متر طولي)

مياه

2053

2027

98,73%

198,155

صرف صحي

508

497

97,83%

36,090

مياه

2470

2420

97.98%

288,087

صرف صحي

559

548

98.03%

45,227

تقوم مياهنا ومن خالل كادرها الحالي باالشراف المباشر أو غير المباشر على تنفيذ مشاريع المياه والوصالت
المنزليه ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع األبنية تلبية الحتياجات المواطنين اليصال الخدمة و/أو تلبية
لطلبات إدارات الشركة المختلفة باإلضافة إلى المتابعة اإلدارية والتعاقدية لهذه المشاريع والتنسيب بالمصادقة
على األوامر التغييرية ،كما تعنى بالموافقة على المواد المقدمة من المقاولين ()materials & submittals
والمصادقة على الوثائق والبيانات ومتابعة الفواتير ومراسالت المقاولين ومتابعة الخالفات التعاقدية وحسابات
التعويضات ،باإلضافة إلى التنسيق مع دوائر الخدمات األخرى خارج الشركة وداخلها.
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مرفق أدناه جدول رقم ( )7يبين المشاريع المختلفة وقيمتها وتقدم سير عملها لألعوام  2012و  ،2013مع األخذ بعين االعتبار وجود مشاريع ما زالت مستمرة.
جدول رقم ( )7المشاريع المختلفة وقيمتها وتقدم سير عملها لألعوام  2012و 2013

السنة

2012

2013

نوع المشروع

عدد العطاءات

قيمة العطاء
االصلي

االوامر
التغيرية

قيمة العطاء
بعد التغيير

مجموع
االنفاق

 %نسبة االنجاز
المالي

متفرقات

6

552,309

7,800

560,109

154,734

28%

مياه

19

6,098,725

236,260

6,334,985

5,358,045

84%

صرف صحي

28

3,600,971

37,622

3,638,633

2,620,792

72%

المجموع

53

10,252,005

281,682

10,533,727

8,133,571

متفرقات

13

767,053

25300

792353

230317

29%

مياه

12

6,907,221

177,710

7,084,931

5,051,179

71%

صرف صحي

29

2,656,980

22000

2,678,980

1,571,860

58%

المجموع

54

10,331,254

225,010

10,556,264

6,853,356
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التطلعات لعام 2014
 .1استمرارية إنتاج مياه مطابقة لمواصفة مياه الشرب األردنية كماً ونوعاً.
.2تنفيذ توسعه مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي ألستيعاب الرصيد األستراتيجي

 العمل على إعادة زيارة  56منطقة توزيع فرعية تم انشاؤها مسبقا مع نهاية .2014• اتخاذ عدة إجراءات تشغيلية منها :

من كميات المواد الكيماوية المختلفة و لمده التقل عن ثالثة شهور و التخلص من تخزينها

 -استئجار باكوهات بمبلغ يقدر بـ  450000دينار.

في األماكن المكشوفة.

 -استئجار كمبريسرات بمبلغ يقدر بـ  21000دينار.

.3إعادة تأهيل نظام تصريف الحمأة في محطة المأخذ.

 -تخصيص  1,700,000دينار ألعمال صيانة و استبدال الشبكات .

.4صيانة أحواض الترسيب في أبو الزيغان.

 -تخصيص  770,000دينار لمشاريع اعادة االوضاع .

 .5تقليل الفاقد المائي و زيادة فعالية شبكة مياه العاصمة و ذلك من خالل ما يلي :
• اعداد خطة عمل الفاقد المائي في العاصمة للعام  2014و اهم فعالياتها :

 .6خدمة االفراد والجماعات والمشاريع االستثمارية السكنية والصناعية والتجارية من خالل توسعة
شبكات المياه وتحضير وثائق العطاءات واإلستجابة لطلبات المواطنين.

 -العمل على تخفيض نسبة الفاقد المائي في كل منطقة توزيع فرعية الى أقل من % 28

 .7خدمة التجمعات السكانية الغير مخدومة بالصرف الصحي للوصول الى بيئة نظيفة والمحافظة

 -انشاء مناطق توزيع فرعية عدد ( )27خالل عام  2014تقع ضمن  DZ 10ابو علندا و

على مصادر المياه الجوفية والينابيع واستكمال الشبكات القائمة وتلبية طلبات واحتياجات المواطنين

 DZ 11القويسمة تخدم  51002مشترك.

من خالل دراسة وتنفيذ المعامالت وفق جدول األولويات.
 .8اعداد قائمة بأولويات المشاريع ذات األهمية القصوى وتحضير وثائق العطاءات ليتم تمويلها من

جدول رقم ()8

العنصر
المناطق الفرعية المنشأة

عدد المناطق الفرعية
160
اي ما نسبته  % 60من مناطق التوزيع
الفرعية

المناطق الفرعية المتواجدة داخل الـ
C15

86

المناطق الفرعية الغير منشأة او
معزولة

47

المناطق الفرعية المعزولة

32
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خالل المنحة الخليجية وبالتنسيق مع سلطة المياه.

أهدافنا االستراتيجية -:
 |2توفير خدمات تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي

رفع كفاءة خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين في العاصمة و ذلك عن طريق :
• تم التعامل مع حوالي ( )36015شكوى صيانة خطوط صرف صحي في مختلف مناطق عمان.
• تم تصوير شبكات الصرف الصحي بطول إجمالي مقداره  3000متر طولي .
• تم تنفيذ ( )2,643طلب إيصال لخدمة الصرف الصحي.
• تم إكتشاف ( )3,218حالة إيصال غير قانوني على شبكة الصرف الصحي و بقيمة  4.4مليون ،إزدادت عدد الحاالت المكتشفة عن العام الماضي بشكل ملحوظ بعد البدء بمشروع المسح الميداني الشامل.

توفير خدمات تجميع و معالجة مياه الصرف الصحي :
• الحفاظ على نوعية المياه المعالجة الخارجة من جميع محطات التنقية التابعة لشركة مياهنا ضمن حدود المواصفة األردنية رقم . 2006 / 893
• تم إعادة إستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في مجال الزراعة المقيدة وذلك من خالل زراعة حوالي  500شجرة بأنواع مختلفة في جميع المحطات ومتابعة ري األشجار التي تم زراعتها سابقا.
تطلعات 2014
 .1االستعداد لتشغيل شبكات صرف صحي ومحطة تنقية جنوب عمان ،وتشمل تحضير اإلحتياجات اإلدارية والفنية الالزمة للتشغيل.
 .2إعادة تأهيل محطة تنقية أبونصير ومحطة تنقية وادي السير إلستيعاب األحمال المستقبلية ،وذلك بعد وصول مياه الديسي.
 .3إعادة تأهيل مكب الصهاريج في عين غزال بحيث يتم توسعة المكب الحالي ومعالجة بعض المشاكل البيئية الموجودة في الموقع.
 .4معالجة مشاكل طمر خطوط ومناهل شبكات الصرف الصحي الواقعة في مجاري الوديان.
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أهدافنا االستراتيجية -:
 |3اإلعداد الستقبال كميات المياه اإلضافية من مشروع الديسي

• االنتهاء من مشروع دراسة مناطق التاج و الجوفة  DZ05 ,DZ04و التي تتمتع بتزويد مستمر
الستكشاف تأثير نظام التزويد المستمر على مسببات الفاقد اإلدارية والفيزيائية في العاصمة
عمان والحصول على تقارير فنية توضح إنعكاسات اإلنتقال الى التزويد المستمر على الفاقد
الفيزيائي واإلداري (الشبكة وقراءات عدادات المستهلكين).
• إنهاء المسح الميداني لمناهل مناطق التوزيع الفرعية  Districtsوعددها  325متضمنة 367
عداد لبيان حالة عدادات المياه ومخفضات الضغوط  PRVsعدد  202والحصول على التقرير
النهائي الذي تم رفعه لإلدارة تمهيداً إلعداد العطاءات الخاصة بإصالح وإستبدال العدادات
والمخفضات المعطلة والتالفة وذلك استعدادا الستقبال مياه الديسي وما يتبع ذلك من التحول
من التزويد المتقطع إلى زيادة كميات التزويد والمتوقع أن يصل الى  72ساعة في االسبوع.
• مشروع «( »Adaptation of primary distribution of DISI-Amman Conveyorالقرض
الفرنسي) :طرح واحالة عطاء الدراسات والتصاميم وانجاز  ٪ 40من العطاء.
• إستبدال عدادات المياه لجميع المشتركين بوصول مياه الديسي (دراسة أنواع العدادات):
قامت مياهنا بالتعاقد مع اإلستشاري العالمي  SETECلعمل دراسة لتحديد نوع العدادات
األنسب و الذي يجب إستخدامها بسبب تغير الظروف التشغيلية بوصول مياه الديسي.
بدأت الدراسة بشهر شباط  2013و استمرت لمدة ستة أشهر  ،فريق اإلستشاري كان يضم
خبير فني في الشبكات ،خبير فني في العدادات و خبير إقتصادي.
تم من خالل الدراسة إختبار عدادات تمثل مختلف مبادىء القياس measuring principles
الخمسة المتعارف عليها لتحديد نوع العداد األنسب من ناحية فنية و إقتصادية للظروف
التشغيلية المتوقعة بقدوم مياه الديسي ،تم تجربة األنواع الخمسة في الظروف الحقيقية في
الموقع لمدة شهرين كما و تم فحص العدادات مخبريا تحت ظروف معيارية.
نتائج الدراسة بينت أن العدادات الحالية ستؤدي إلى خسارة ما يقارب  % 20من القراءة أي خسارة
في التحققات تزيد عن  20مليون دينار بالسنة و أن العدادات األنسب للمرحلة القادمة هي
العدادات اإللكترونية (اإللكتروماغنتيك أو األلتراسونيك).
بنهاية عام  2013تم تأمين تمويل لجزء من المشروع من خالل قرض ممنوح من الحكومة
الفرنسية بقيمة  15مليون دينار و الذي يغطي ثلث تكاليف المشروع و الذي ستبلغ قيمتة
اإلجمالية  50مليون دينار.
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تجربة األنواع الخمسة في الظروف الحقيقية في الموقع.

تطلعات 2014
• التقليل من نسبة فاقد المياه حيث أن وصول مياه الديسي أصبح وشيكا وبالتالي فإن
التحضيرات الستقبال مياه الديسي وكذلك المحافظة على المياه الجوفية تشكل أهم التحديات
التي تواجه شركة مياه االردن  -مياهنا ،وعليه سوف يتم :
.1إحالة عطاء التوريد «اختيار نوع عدادات المواطنين المناسب للتزويد المستمر » ( /ملحق على
مشروع عمان.)III
.2إحالة عطاء توريد ورشات الصيانة المتحركة ومركبات الكشف عن التسرب.
.3إستكمال طرح عطاءات إستبدال الوصالت المنزلية الممولة خارجياً ومتابعة اإلشراف على
تنفيذها.
.4اإلنتهاء من مرحلة الدراسات والتصميم لمشروع Adaptation of primary distribution of
( DISI-Amman Conveyorالقرض الفرنسي) واحالة عطاء التنفيذ.
.5اإلستجابة إلى تقارير دراسات مشاريع البرنامج اإلستثماري بإعادة مراجعة وضع الشبكة لتكون
جاهزة قبل عام . 2015

أهدافنا االستراتيجية -:
 |4إدارة العالقات مع الزبائن

• تستهدف الشركة في برامجها لإلتصال كافة فئات المواطنين حيث نفذت الشركة العديد
من األنشطة لتوعية المستهلكين وتعريفهم بالممارسات الصحيحة في التعامل مع المياه
واستخدامها بكفاءة .وتم خالل العام  2013المشاركة في معارض محلية وعربية كالمعرض
الذي نظمته الجمعية العربية لمرافق المياه /أكوا على هامش أسبوع المياه العربي شارك به
ما اليقل عن  800مشارك من 18دولة باإلضافة لمعارض وطنية مختلفة.
• في مجال توعية المرأه ،استهدفت الشركة خالل العام  2013ما ال يقل عن  500سيدة،
حيث تم تقديم محاضرات التوعية المائية لعدد من الجمعيات والملتقيات التي تعنى بالمرأه
كملتقى سيدات األعمال والمهن ونادي سيدات سالح الجو ،كما تم دعم مبادرات تستهدف
توعية السيدات من خالل تقديم قطع توفير للمياه ونشرات للتوعية.
• تدعم الشركة المؤسسات الوطنية لتعزيز قدرتها نحو استخدام أكثر كفاءة للمياه حيث
تم خالل العام  2013تقديم ما ال يقل عن  1200قطع ودوشات موفرة للمياه لعدد من
المؤسسات والمستشفيات والمبادرات الوطنية.
• تحظى برامج توعية الطلبة في المراحل الدراسية األساسية باهتمام خاص حيث قامت
الشركة بتنفيذ برامج لتوعية  600طالب وطالبة باإلضافة إلى حوالي  800طفل تم
استهدافهم خالل يوم الطفولة التاسع الذي ينظمه مركز زها للطفولة سنوياً.
• ضمن برامج تعزيز ثقة الزبائن بالشركة ،نفذت مياهنا اليوم المفتوح للمواطنين بمناسبة
عيد اإلستقالل في أيار  ، 2013حيث استقبل مكتب خدمات الزبائن في جبل الحسين حوالي
 1500مواطن ومواطنة شاركوا في أنشطة تمحورت حول التعريف بأهمية صيانة شبكة
المياه الداخلية والخزان والعوامة كما تم توزيع هدايا مجانية عبارة عن قطع توفير مياه لكافة
مراجعي الشركة في هذا اليوم.
• وتماشيا مع المستجدات فيما يتعلق بوصول مياه الديسي للعاصمة في النصف الثاني من
العام  ، 2013نفدت الشركة حمالت لتوعية المواطنين بضرورة استخدام المياه بكفاءة
وتجنب هدرها ومراعاة صيانة شبكة المياه الداخلية والخزان والعوامة ،وتم توزيع 50,000
نشرة على المواطنين مع فاتورة المياه من قبل قراء العدادات والجباه.
• بعد تولي مياهنا مسؤولية إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة مادبا ،أعدت
الشركة خطة للتواصل مع المواطنين حيث تم توزيع نشرات مع قراء العدادات للتعريف
بمياهنا كمزود للخدمة كما تم استهداف  600طالب وطالبة في مادبا وذيبان باإلضافة إلى
تنظيم مسابقة رسم وكتابة قصة قصيرة على مستوى المرحلة األساسية من الصف األول
ولغاية السابع األساسي ،تمحورت حول أهمية المحافظة على خزان المياه والعوامة ،وتم خالل
المسابقة توزيع  50,000نشرة توعية حول موضوع المسابقة التي حظيت باهتمام كبير من
الطلبة وأهاليهم وتم بنهاية المسابقة توزيع الجوائز على الفائزين الذين بلغ عددهم 35
طالب وطالبة في حفل تم تنظيمه بالتعاون مع مديرية تربية محافظة مادبا.
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• تم تركيز الجهود في سنة  2013على رفع نسبة الفوترة و التي تأثرت سلبا بالتغييرات
المتكررة على نظام الفوترة خالل  2011و  2012وقد تم بنجاح رفع النسبة المسجلة في عام
 2012من  % 97.9إلى  % 99.3بنهاية السنة و مازالت الجهود مستمرة للعودة بنسبة
الفوترة لمعدالتها الطبيعية و هي . % 99.5
• كما تم العمل أيضا على رفع نسبة التحصيل بعد أن وصلت إلى أقل مستوياتها في عام
 ، 2012حيث تجاوزت نسبة التحصيل  % 100في عام . 2013
• بدا تأثير ضخ مياه الديسي واضحا على كميات المياه المفوترة و التحققات فبزيادة معدل
التزويد المائي إزدادت كميات المياه المفوترة بنسبة  % 12عن العام السابق.
• و من جانب آخر فإن توفر كميات إضافية من المياه و تمديد ساعات التزويد للمواطنين أدت
إلى زيادة اإلستهالك و بالتالي إرتفاع قيم الفواتير األمر الذي دفع بالعديد من المشتركين
إلى اإلعتراض على فواتيرهم  ،فارتفعت عدد اإلعتراضات في خالل فترة التزويد بمياه الديسي
بنسبة  % 82مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق كما يوضح الجدول رقم .10
من الجدير بالذكر أن نتيجة الكشوفات الميدانية على هذه اإلعتراضات تؤكد على أن السبب
الرئيسي لإلرتفاع غير الطبيعي باإلستهالك هو )التسريب الداخلي( سواء من الخزانات أو
الشبكات الداخلية المهترئة.
جدول رقم ()9

المؤشر

2012

2013

كمية المياه المفوترة

 78.6متر مكعب

 87.9متر مكعب

نسبة الفوترة

97.9%

99.3%

التحققات

 62.1مليون دينار

 70.5مليون دينار

التحصيالت

 57.3مليون دينار

 70.6مليون دينار

نسبة التحصيل

92.2%

100.2%

جدول رقم ( )10عدد اإلعتراضات المسجلة

الشهر

عدد اإلعتراضات المسجلة
2012

2013

شهر 9

1,390

1,863

شهر 10

906

2,015

شهر 11

550

1,814

شهر 12

960

1,244

المجموع

3,806

6,936

• مشروع تحصيل الديون القديمة
بدأ العمل بالمشروع في شهر أيلول  2012و سيستمر لمدة  3سنوات ،و يهدف إلى تحصيل حوالي 6
مليون من الذمم المستحقة من فواتير قديمة  ،تم خالل عام  2013تحصيل ما يقارب  1.3مليون دينار
من هذه الديون من خالل :
.1ارسال ما يزيد عن  430,000رسائل نصيه للمشتركين لتذكيرهم باالستحقاقات المطلوبة منهم
وتجنباً الستكمال اجراءات الحجب.
.2متابعة ما يزيد عن  50,000مشترك عن طريق اإلتصال هاتفيا إلبالغهم بقيمة الذمم المستحقة
عليهم واقتراح تسهيالت للتسديد.
.3حجب الخدمة عن  11,600مشترك تقريبا من الذين لم يستجيبوا للطرق السابقة.
.4تحويل  190إشتراك من الحاالت المستعصية للتحصيل عن طريق القنوات القانونية .
• إفتتاح مكاتب خدمات زبائن جديدة
تم في شهر أيلول من هذا العام إفتتاح مركزين جديدين لخدمات الزبائن في منطقتين حيويتين و
هما منطقة تالع العلي و منطقة طبربور يقوم كل من المركزين بخدمة ما يزيد عن  25,000مشترك،
تقدم في هذين المركزين جميع الخدمات التي تقدم في باقي المراكز من دفع الفواتير  ،تقديم طلب
إشتراك بخدمة المياه أو الصرف الصحي وغيرها .
 يبلغ عدد مكاتب خدمات المشتركين  12مكتب منتشرة في جميع أنحاء مدينة عمان لضمان راحةالمشترك.
• خدمة الرسائل النصية
تم في شهر أيار  2013إطالق خدمة جديدة لمشتركينا و هي إرسال رسائل نصية إلعالمهم بصدور
الفاتورة ،قيمتها و موعد استحقاق الدفع.

السبب الرئيسي لإلعتراضات هو (التسريب الداخلي) سواء من الخزانات أو الشبكات الداخلية المهترئة
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أهدافنا االستراتيجية -:
 |5تحسين العمليات الداخلية

لضمان جاهزية عالية لمحطات معالجة المياه فلقد تم انجاز األعمال التالية :
• تطوير برنامج الصيانة المحوسب بإدخال برنامج جديد  Davison CMMSبهدف تحسين إداره
اعمال الصيانة في الشركة ضمن مفهوم متكامل إلداره األصول على مستوى الشركة.
• إعداد وثائق عطاء إلنجاز أعمال  Rehabilitationلمعدات محطات رفع زي من خالل المنحة الخليجية
تشمل المعدات القديمة العاملة منذ إنشاء محطة زي عام  1985بهدف المحافظة على أعلى جاهزية
تشغيلية للمحطات وبكلفة تقدر بحوالي  3مليون دينار.
• تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية المبرمجة لكافة مرافق محطات المعالجة والبالغ عددها  5277أمر
عمل ضمن خطة الصيانة المعدة بإستخدام نظام الصيانة المحوسب  CMMSبهدف التقليل من
أعطال المعدات والمحافظة على أعلى جاهزية تشغيلية للمحطات.
• شراء و تركيب محرك كهربائي بقدرة  3500ك.واط على وحدة الضخ رقم  4في محطة رفع زي رقم .4
• استبدال قواطع رئيسية عدد  3في محطات رفع و محطة زي.
• انشاء مناهل على محابس خزانات محطات الضخ (.)4 - 1
• تم تنفيذ برنامج صيانة ثقيله  Rehabilitationضمن برنامج سنوي مستمر للمحافظة على كفاءة
عالية لوحدات الضخ العاملة ويبين الرسم ادناه التحسن الذي طرأ على كفاءة المضخات في محطة
زي بعد اجراء اعمال الصيانه الشامله في حين يتم تحقيق وفر مالي قيمته  114,000دينار سنوياً في
حالة تحسن كفاءة وحده ضخ واحده بنسبه  5%وتشغيلها لمدة  24ساعه .

%
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• تم االستالم االولي العمال مشروع نظام سكادا للتحكم و المراقبة بمجموعة ابار الموقر و عددها 8
ابار و بقيمه إجمالية للمشروع تقدر بحوالي  90,000دينار.
• تم االستالم االولي العمال مشروع نظام سكادا لمشروع  C15و الذي يضم التحكم و المراقبة بـ 18
خزان منتشرة في العاصمة و بقيمه إجمالية للمشروع تقدر بحوالي  185,000دينار .

مشروع المسح الميداني الشامل
• بدأ العمل بهذا المشروع في شهر آب من هذا العام و سيستمر لمدة  5سنوات ،و يهدف إلى
تصحيح و تحديث بيانات المشتركين من خالل إجراء مسوحات ميدانية لحوالي  550ألف مشترك و
مطابقتها مع البيانات الموجودة على قواعد البيانات المختلفة من قاعدة بيانات المشتركين و
قاعدة البيانات الجغرافية.
 يتضمن عمل المشروع أيضا أرشفة و فهرسة إلكترونية لجميع لملفات إشتراكات المياهوالصرف الصحي الورقية القديمة و الجديدة و التي يصل عددها إلى  800ألف ملف تحوي
معلومات و وثائق مهمة.
 سيكون أحد أهم مخرجات هذا المشروع تصويب أوضاع وصالت المياه و الصرف الصحيو تصريف مياه األمطار المنفذه بطريقة مخالفة للقوانين و التعليمات و التي سيتم إكتشافها
خالل المسح الميداني.
 النتائج األولية للمشروع بدت واضحة في ارتفاع عدد حاالت اإليصال غير القانوني على شبكةالصرف الصحي ،ففي هذا العام تم إكتشاف  3218حالة و هذا يشكل زيادة بنسبة  % 30عن
عدد الحاالت المكتشفة في عام  ، 2012أما بالنسبة لقيمة المطالبات المترتبة على هذه
الحاالت فقيمتها تصل إلى  4.4مليون دينار مقارنة ب  2.8مليون دينار فقط في العام الماضي.
• تم استحداث قسم لغيار الزيوت والفالتر داخل كراج الصيانة بتاريخ  2012 / 07 / 21وقد تم
إصدار  895أمر عمل لغيار الزيوت والفالتر وتزويد الزيوت حتى نهاية العام مما حقق وفراً يقدر
بحوالي .٪ 23
• العمل على تطبيق البيئة االفتراضية حيث كانت نقلة نوعيه في ادارة تكنولوجيا المعلومات حيث
ساهمت في توفير (عدد السيرفرات والكهرباء والصيانة والمساحه وغيرها من امور اخرى) .
• ضم و تجهيز شبكه ادارة مياه مادبا واالفرع التابعه لها (الصيانة والمستودع وذيبان) الى الشبكة
الرئيسية التابعه لمياهنا .
• تحويل استقبال شكاوى المياه والصرف الصحي من مادبا الى مركز الشكاوى الرئيسي بـدابوق .
• متابعة برنامج المسح الشامل الذي يحتوي على معلومات كافة البرمجيات المتعلقة بإشتراكات
المياه والصرف الصحي وربط البرمجيات مع نظام األرشفة بطريقة آلية لخدمات الزبائن.
• عمل برمجيات خاصة بالمسح الشامل إلدارة العمليات .
• إستحداث برمجيات أتمتة الصناديق – خدمات الزبائن و المالية.
• البدء بتطبيق نظام تتبع المركبات الجديد .
• تطوير نظام طباعة آلي لمخططات الـ  AS Builtالخاصة بالوصالت المنزلية
• البدء بتطبيق النظام الخاص برسم الدراسات وتطويره ليتوافق مع االحتياجات الجديدة
للمستخدمين.
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• التحديث اآلني والمباشر لبيانات المشتركين من نظام ال  X7على قاعدة بيانات نظم المعلومات
الجغرافية وبشكل يومي بد ًال من كل ثالثة شهور سابقاً.
• ربط نظام البحث الجغرافي مع نظام المسح الشامل.
• تعديل نظام الشكاوى بعد نقله لدابوق لتحسين سرعة النظام والتقليل من الضغط على الشبكة
• بناء نظام الشكاوى الخاص بإدارة مياه مادبا وربطه مع مركز التحكم والشكاوى الرئيسي
• ربط معلومات نظام المشتركين  X7ونظام الـ  Cobolمع قاعدة البيانات الجغرافية وتحليلها
واستخراج البيانات الالزمة لتصحيح المسارات على نظام المشتركين  X7الخاص بإدارة مياه مادبا
• تنفيذ السياسات واإلجراءات بإستخدام المعايير الدولية (.)ITIL,v3
• اضافة ما مجموعه  229,070م تقريباً من مشاريع شبكة المياه و  6,724وصلة منزليه مياه إلى
قاعدة البيانات الجغرافية .
• اضافة ما مجموعه  164,682م تقريباً من مشاريع الصرف الصحي و  6,847وصلة منزليه صرف
صحي إلى قاعدة البيانات الجغرافية
• تطوير أداء نظام الشكاوى.
• اإلستمرار في تحديث بيانات شبكات المياه والصرف الصحي.
• اعتماد طرق العمل القياسية المكتوبة  SOP’sفي محطة الزارا ماعين للقيام بمهام التشغيل
المختلفة .
• اعتماد نظام الصيانة المحوسب  CMMSلتنظيم أعمال الصيانة الوقائية لما يزيد عن ستة اآلف
جهاز ومعدة موجودة في محطة الزارا ماعين وبمعدل  2500أمر عمل شهرياً.
• السعي الدائم ألن يكون جميع العاملين حاصلين على شهادات ممارسة المهنة وفقاً لنظام ABC
األمريكي في مجال التشغيل والصيانة ومختبرات المياه.

ولتحسين العمليات الداخلية سعت مياهنا الى التركيز على الكوادر البشرية باعتبارها راس
المال الحقيقي ألي شركة تسعى للتميز واإلبداع وذلك من خالل -:
تتسم إدارة الموارد البشرية بأنها نهج إستراتيجي شامل يسعى إلدارة الموارد وثقافة مكان العمل
وبيئته .ومن مهامها الحقيقية تمكين الموظفين من اإلسهام بشكل فعال ومثمر في االتجاه الكلي
للشركة وتحقيق أهدافها وما تطمح في إنجازه.
• بخصوص نظام الموارد البشرية المحوسب ( )HRMSالمطبق في الشركة ،ولتوفير الوقت والجهد
وتوزيع األعمال والتقليل من األعمال الورقية بدأت إدارة الموارد البشرية بتطبيق النظام على كل
من اإلدارات التالية :خدمات الزبائن ،اإلنتاج والنوعية ،الزاره ماعين ،حيث تم إعطاء الصالحيات
للمستخدمين لكافة األعمال من إدخال اإلجازات بأنواعها ،العمل اإلضافي ،جدول الورديات ،وإصدار
قسائم الرواتب.
• بخصوص دراسة التعديالت على األوضاع الوظيفة والتي تمت بعدة مراحل ،تطبيق المرحلة األولى
لدراسة التشوهات حيث بلغت التكلفة السنوية مبلغ(  )109,392ديناراً ،والمرحلة الثانية وهي تعديل
سلم الرواتب للوظائف الفنية وبلغت تكلفتها السنوية مبلغ ( ) 499,563ديناراً ،أما المرحلة الثالثة
وهي استكمال دراسة التشوهات للمستويات العليا وبتكلفة سنوية بلغت مبلغ ( )15,832ديناراً.
المزايا الوظيفية تقدم الشركة العديد من المزايا مثل )الراتب الثالث عشر والرابع عشر ،صندوق
االدخار ،الهواتف الخلوية ،التأمين الصحي وتأمين الحياة ،والعالوات العديدة( ،ويبين الرسم التالي
معدل الرواتب في الشركة.

• في مجال تخطيط وتوزيع القوى البشرية حيث يعد من أهم أدوار الموارد البشرية في تحقيق
احتياجات الشركة من العاملين القادرين والمؤهلين من خالل ملئ الشواغر داخلياً أو ًال ثم
االستقطاب من الخارج ،ترفيع العاملين ونهج سياسة تحفيز الموظفين ،فقد تم تعبئة ( )110شاغر
داخلياً وخارجياً من أصل ( )169شاغر أي ما نسبته ( ،)% 65وتبين األرقام التالية مقارنة لتوزيع
القوى البشرية لعامي : 2013 ، 2012
جدول رقم ( )11توزيع القوى البشرية
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• يشكل االحتفاظ بالعاملين تحد ألي شركة لالحتفاظ بالكفاءات الموجودة لديها ،فبلغ معدل
االحتفاظ للعام  )% 97( 2013مقارنة بالعام  2012حيث كانت النسبة ( ،)% 89ويظهر ازدياد بالنسبة
بفارق (  )8%والذي يعد مؤشراً إيجابياً.
يبلغ معدل األعمار في الشركة ( )38عام ،وتبلغ نسبة العاملين الذكور ( ،)% 90أما العامالت اإلناث
فتشكل ما نسبته (.)% 10

• إلزام جميع الموظفين الجدد بعمل الفحوصات الطبية المعتمدة لدى الشركة مع الجهة الطبية
التي تم التعاقد معها ،والذي أدى بدوره إلى تقليل تكلفة التأمين الصحي.
• أما بخصوص معدل الدوران بسبب االستقاالت لعام  )% 4.59( 2013ولعام )% 3.45( 2012
بنسبة زيادة ( )% 1.14حيث كانت النسبة األكبر لالستقاالت بسبب التقاعد المبكر بما نسبته
( ) %66.2وذلك بسبب التعديل على قانون الضمان لسن التقاعد المبكر .أما من حيث المستوى
الوظيفي حيث شكل المستوى الثامن النسبة األكبر والتي بلغت ( )% 45.6ويليه المستوى السابع،
والرسم البياني التالي يبين مقارنة معدل الدوران لألعوام : 2013 - 2011
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حيث تظهر الشركة اهتماماً بالمؤهالت العلمية للموظفين ،فيما يلي
رسم بياني يوضح توزيع المؤهالت العلمية:
2013

جدول رقم ( )12مقارنة بيانات التدريب

نسبة
الموظفين
المتدربين

معدل ساعات
التدريب /
موظف

نسبة تكلفة
التدريب من
الميزانية

12.08

40%
42%
69%

العام

عدد الموظفين
المتدربين

ساعات
التدريب

التكلفة

2011

721

18,060

80,715

48%

2012

565

17,213

84,376

37%

11.41

2013

796

16,038

138,733

53%

10.75

ونظراً لخصوصية وطبيعة قطاع المياه والصرف الصحي وندرة البرامج التدريبية المناسبة له وحرصاً من إدارة الموارد
البشرية على منح الموظفين فرص تدريبية عادلة وكافية فإن اإلدارة قد إرتأت تأهيل من هم من ذوي الكفاءات
والخبرات كمدربين في مجال تخصصاتهم لنشر خبراتهم ومعرفتهم ،ويبين الجدول مقارنة أعداد المدربين الداخليين
المعتمدين (:)TOT

1%
17%

جدول رقم ( )13عدد المدربين المعتمدين

33%

29%
10%

12%
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• ويعد التدريب من إحدى أولويات إدارة الموارد البشرية وتهتم بهذا الجانب من حيث التركيز على نوعية التدريب
المقدم للموظفين ،ويبين الجدول التالي مقارنة بيانات التدريب:

العام

عدد المدربين المعتمدين

2011
2012
2013

7
2
9

وأيضاً ركزت إدارة الموارد البشرية على تأهيل العاملين بشهادات االعتماد الدولية حيث بلغ عددهم ( )40موظفاً كل
حسب تخصصه بانواع شهادات مثل( :فنية ،مهارات تدريب ،التدقيق ،تكنولوجيا المعلومات ،المالية ،الموارد البشرية).
أما بخصوص طلبات الخدمة فقد بلغ عدد طلبات الخدمة الواصلة إلدارة الموارد البشرية ( )473طلباً ،تم إنجاز () 458
أي أن نسبة إنجاز طلبات الخدمة (.)% 97

تطلعات 2014
• تطوير مركز الشكاوى واالتصاالت الرئيسي ،بحيث يتم ضم شكاوى مياه مادبا وتحديث الشكاوى في نفس أقسام
صيانة شبكات المياه في شرق وغرب وجنوب عمان إضافة الى مادبا ،وذلك تميهدا لتفعيل واستخدام نظام اجهزة
المساعد الرقمي الشخصي .PDA
• استكمال وتفعيل برنامج قواعد البيانات الخاصة بمعلومات المسوحات االدارية (الميدانية) والذي يهدف الى انشاء
قاعدة بيانات يسهل الوصول اليها والتعامل معها من حيث اصدار التقارير وعمل المقارنات مع قواعد البيانات
الحالية في شركة مياهنا (  ) X7وتصويب االوضاع.
• الشروع بإنشاء برنامج الكتروني لعمل ارشفة لكافة نشاطات الفاقد الفيزيائي و ربطها بنظام التحكم المركزي
لمتابعة شكاوى التسرب و الحصول على تقارير فنية واضحة .
 لضمان استمرارية تشغيل محطة زي بطاقتها القصوى سيتم إجراء ما يلي:• تطبيق برامج الصيانة التنبؤية الحديثة التي تعتمد على التحليل و القياس باستخدام نظام الصيانة المحوسب
الحديث الذي تم ادخاله في نهاية عام . 2013
• اعادة تاهيل ( )4 - 3مضخات دفع في محطة زي بهدف رفع كفائتها و المحافظة على استهالك الطاقة الكهربائية
• تشغيل خط اتصاالت جديد (تيليمتري) ما بين محطات الضخ ()2 - 1
• ربط غرفة الكلورين للمبنى القديم بجهاز  Scrubberلتوفير اقصى درجات السالمة العامة للعاملين و المجاورين.
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أهدافنا االستراتيجية -:
 |6اإللتزام بالقوانين واألنظمة والسياسات المعمول بها

لضمان مطابقة نوعية مياه الشرب للمواصفات األردنية تم انجاز ما يلي :
 .1تنفيذ البرامج الرقابية والتشغيلية لمياه الشرب للتأكد من نوعية المياه من المصدر و حتى
الشبكة حيث تم جمع  90,473عينه خضعت ل  394,284فحص خالل العام . 2013

الرسم البياني التالي يبين النسبه المئوية للشكاوى حسب مصدرها و سببها :
2013
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% 7.32

٪ 2.44

 .2فحص  6,286عينة في مختبرات المياه العادمة وفقاً للبرنامج الرقابي والتشغيلي لمحطة وادي
السير و أبو نصير والجيزة والمصانع الرابطة على شبكة الصرف الصحي وخضعت هذه العينات
الى  27,600فحص.

4,678

% 34.96

0

 .3بلغت نسبة مطابقة العينات الجرثومية للمياه المعالجة في محطة زي ٪ 100و كذلك لعينات
المصادر المكلورة  ٪ 99.97و الشبكات  ٪ 100و هي اعلى من المواصفة المطلوبة و التي حددت
بـ . ٪ 95
 .4بلغ مجموع شكاوى نوعية المياه  123شكوى خالل عام  2013بانخفاض نسبته ٪ 18
بالمقارنة مع عام  ، 2012كان معظمها غير حقيقي حيث تبين بعد الكشف الميداني ال وجود
لمشكله نوعية ،تلتها الشكاوى بسبب العكارة  ،و تمت االستجابة للشكاوى بمتوسط زمني
مقداره  34,81دقيقة.

% 15.45

% 39.02

 .5فحص ما مجموعه  86,933م من الخطوط متعددة األقطار و األنواع التي تم انشاؤها حديثاً من
قبل متعهدين « تطبيقاً لمتطلبات تعليمة العمل ، WRW7األجراءات المتبعة للكشف عن الخطوط
و الشبكات » حيث تم فحص  207عينات جرثومية و  462فحص ميداني.
 .6حرصاً على اهمية المحافظة على نوعية مياه مطابقة ألعلى المواصفات قامت المديرية بما يلي :
 توسيع مجال االعتماد الوطني من وحدة االعتماد األردني( )AUبإدخال فحصين كيماويين للمياهالعادمة هما ، BOD, COD :وذلك في شهر حزيران من العام  ، 2013بحيث أصبح العدد الكلي
لطرق الفحص المعتمدة وطنيا  56طريقة فحص.
 تثبيت مجال اإلعتماد الدولي من هيئة اإلعتماد البريطاني ( ،)UKASوذلك في شهر شباط منالعام  2013ليصبح بذلك العدد الكلي لطرق الفحص المعتمدة دوليا  16طريقة فحص.
 اجتياز الزيارة التقييمية لمختبرات السلطة األردنية ( ، ) WAJحيث كانت الزيارة في شهر كانونالثاني من العام  ، 2013لمختبرات المياه العادمة.
 المشاركة في اختبارات الكفاءة الخارجية مع شركات ومؤسسات مختلفة ( ) ERA, FAPASحيث تمتصدير  158نتيجة فحص ل  94محدد.
 .7تحسين و تطوير المختبرات حسب خطة العمل المعتمدة لعام  2013للشركة و الخطة الخمسية
لألداره ،من خالل إضافة الفحوصات التالية لمجال عمل مختبرات مياه الشرب و المياه العادمة وهي :
 إدخال فحص  PO4على جهاز  HACH DR 5000إلى مجال عمل مختبرات مياه الشرب الكيميائية. إدخال فحص ال  Boronإلى مجال عمل المختبر الكيميائي للمياه العادمة -إدخال فحص  Iron Bacteriaالى مجال عمل مختبر الميكروبيولجي لمياه الشرب .
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 .8اصبح العدد الكلي للفحوصات المنفذة في مختبرات مياهنا المركزية  94فحص ( 62منها
في مختبرات مياه الشرب و  32فحص في مختبرات المياه العادمة) تنفذ ب  122طريقة فحص
مختلفة.
 .9ضمن تنفيذ عقد اإلدارة ما بين شركة مياهنا و إدارة مياه محافظة مادبا  ،بدأ التنفيذ
الفعلي للبرنامج الرقابي لمحافظة مادبا منذ شهر تشرين أول  2013بعد إعداد البرامج
الرقابية الالزمة للمواقع والمصادر المختلفة في المحافظة كما يلي:
 تم تنفيذ البرنامج الرقابي لمحافظة مادبا للمصادر والشبكات حيث تم جمع ( )448عينةخضعت لـ ( )1,143فحصاً مخبرياً و ميدانياً في مختبرات مياهنا المركزية.
 بلغت نسبة العينات الكيماوية المطابقة للمواصفات القياسية األردنية من المصادر المكلورة ٪100ومن الشبكات . ٪ 100
 بلغت نسبة العينات البكتيريولوجية المطابقة للمواصفة و المجموعة ضمن البرنامج الرقابيلعينات المصادر المكلورة  ٪ 100والشبكات  ٪ 99.6وذلك خالل فترة تنفيذ العقد لهذا العام.
 تم تنفيذ البرنامج الرقابي لمحطة تنقية مياه مادبا حيث بلغ عدد العينات التي تم جمعهاخالل الشهور الثالث األخيرة هو ( )23عينة ,خضعت لـ ( )157فحصاً.
 تم تنفيذ البرنامج الرقابي للمصانع الرابطة على شبكة الصرف الصحي حيث بلغ عدد العيناتالتي تم جمعها هو ( )4عينة من مصنع كوكا كوال خضعت ل  24فحوصات .
 كما تم اإلنتهاء من تدريب أحد العاملين من كادر إدارة مياه مادبا ليصبح جامع عينات مؤهلحسب نظام الجودة المطبق في مختبراتنا ،وتزويده بكافة مستلزمات جمع العينات .
 لم يتم تسجيل أي شكاوى تتعلق بنوعية المياه خالل األشهر الثالث األخيرة من عام . 2013 . 10من القوانين التي تخضع لها الشركة قانوني الضمان االجتماعي وقانون العمل األردني
وتطبق كل ما يتم عليها من تعديل وتحديث ،حيث قامت إدارة الموارد البشرية بتحديث
سياسات الدوام واإلجازات والسلف ،كما تم إضافة أنواع إجازات مثل إجازة الزواج ،مرافقة االبن
في المستشفى ،وفاة قريب من الدرجة الثانية ،إجازة األبوة ،وتم توسيع نطاق سياسة السلف
للتسهيل على الموظفين.
 وبخصوص إجازة األمومة فقد استفادت ( )17موظفة أي ما نسبته ( )% 12من موظفاتالشركة.
 تطبيق سياسة السالمة والصحة المهنية من خالل اجراء زيارات وتفتيشات على مواقعالشركة وتنفيذ دراسات الحتياجات المواقع وتحديد المخاطر ،والعمل على التقليل والحد من
إصابات العمل ومحاولة إيجاد بيئة عمل آمنة وسليمة والوصول إلى صفرية حوادث العمل.
 تم إعطاء وتدريب جميع الموظفين الجدد دورة السالمة التأسيسية وكذلك من يتعرضواأيضاً إلصابات عمل يتم إلحقاهم بهذه الدورة ،فقد بلغ عدد الموظفين ( )41موظفاً بواقع
( )246ساعة تدريبية.

تبين الجداول التالية اإلحصائيات الخاصة بالسالمة والصحة المهنية واألمن حيث أدى تطبيق
سياسة السالمة الخاصة بإصابات العمل إلى انخفاض في عدد أيام التغيب مع بقاء االرتفاع في
عدد اإلصابات بنسبة (.)% 1.24
جدول رقم ()14

العام

عدد إصابات
العمل

عدد أيام
التغيب

معدل التكرار

معدل الشدة

2011

13

362

3.62

0.10

2012

18

873

4.96

0.24

2013

22

855

6.14

0.24

جدول رقم ()15

الجهة التي
قامت بالتفتيش

عدد
الزيارات

مرتفع

تصنيف المخاطر
معدل الزيارات
متوسط منخفض ال شيء  /لكل موقع

شعبة السالمة

1285

2

72

294

917

4

شعبة األمن

1479

1

54

550

874

5

الجهة التي
قامت بالتفتيش

2764

3

126

844

1791

6.30

6.14

5.25
4.96

4.20
3.62

3.15

0.24
0.24

2.10
1.05
2013

2012

2011

0.10

0.00

2013
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تطلعات 2014
• االلتزام بمتابعه شكاوى النوعية وفق الوقت المحدد ( )Response Timeوتثبيت الحد األقصى لسرعة
اإلستجابة ب  45دقيقة.
• تثبيت مجال اإلعتماد الدولي والوطني لمختبرات مياه الشرب ومختبرات المياه العادمة .
• اإلستمرار بتحسين و تطوير المختبرات من خالل إضافة الفحوصات التالية إلى مجال عمل المختبرات
وكما يلي-:
 المختبر الكيماوي لمياه الشرب:* فحص  Bromideعلى طريقة Hach DR 5000.
* فحص  Colorعلى طريقة Hach DR 5000.
 مختبرات المياه العادمة* فحوصات NH4,PO4, NO3 ,على طريقة Hach DR 6000.
* فحص االكسجين الحر بطريقه المعايره .
* فحوصات  Total Coliform & E.coliعلى طريقة Enzyme Substrate.
• تنفيذ برنامج جمع عينات مياه الشرب للعام  2014من قبل الموظف المدرب والمؤهل من كادر إدارة
مياه مادبا وبإشراف مباشر من قسم مصادر المياه  /إدارة اإلنتاج و النوعية .
• تفعيل العمل في مختبر المياه العادمة في محطة تنقية مادبا.
• تأهيل الكادر لمتابعة شكاوى النوعية في المحافظة وذلك ألهمية السرعة في التعامل مع هذا النوع
من الشكاوى والحفاظ على معدل الحد االقصى لالستجابة لشكاوى النوعية وهو  45دقيقة.
• تهدف إدارة الموارد البشرية إلى تطبيق وتفعيل نظام الموارد البشرية المحوسب ( )HRMSعلى باقي
إدارات الشركة بنسبة ( ،)% 50وأيضاً تفعيل نظام الخدمة الذاتية ( )% 20من الفئة المستهدفة.
• التركيز على تأهيل الموظفين بحصولهم على شهادات اعتماد دولية في معظم التخصصات بنسبة ()%25
• تغطية أكبر عدد من الموظفين بالتدريب بنسبة ()% 70
• تأهيل عدد كافي من فنيي السالمة والصحة المهنية لكافة مواقع الشركة (ضابط ارتباط) ،فني سالمة
لكل ( )200موظف.
• وقف ارتفاع عدد إصابات العمل.
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