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كلمة الرئيس التنفيذي
المهندس منير عويس
ندرك تماماً أن طريق المؤسسات الخدمية محفوف بالصعاب والتحديات ،لكننا نؤمن في الوقت نفسه بأهمية وأحقية المجتمع األردني في الحصول على خدمة عالية المستوى في المياه والصرف الصحي.
ونحن نواصل مسيرتنا الخدمية عاماً إثر عام نعي أن الثوابت واألهداف االستراتيجة ال تنتقل من ظلمة األدراج إلى حيز الوجود إال بالعمل والمثابرة وفي إطار من القانون والشفافية والمساءلة؛ لتقديم
األفضل في خدمات المياه والصرف الصحي ألهلنا في محافظتي العاصمة ومادبا.
نرفض “الفزعة” في آداء مهنتنا ،ونمسك بخططنا وأهدافنا االستراتيجية ،التي حاكها ثلة من أهل االختصاص والدراية من مختلف إدارات الشركة ،في انسجام واضح مع المتغيرات والتحديات ،وبما
يعكس الحد األعلى من رفع مستوى خدماتنا.
نطمح لألفضل وطموحنا مشروع .خبرات وكفاءات وأدوات العاملين الرافضة لثقافة “المتاح” و”االستكانة” ،ستسندنا في تسنم أهدافنا ،وبهم تتطور شركتنا وتتمدد.
صرفنا عقوداً من الزمان في بناء منظومة خدمية بقي ديدنها على الدوام التميز والعطاء ،رغم التحديات المتزايدة وتزايد أعداد المشتركين.
اليوم ،ونحن نرى ما أحدثته “مياهنا” من نقلة نوعية في تقديم خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة مادبا؛ بعد أن آلت مسؤولية إدارة مرافق المياه والصرف الصحي فيها منذ أواخر عام ،2013
إلى “مياهنا” نشعر بحالة من الرضا بعد أن حققت الشركة جل أهدافها االستراتيجة ،وتغذ الخطى صوب المزيد.
في العاصمة عمان ارتفع عدد طلبات االشتراك الجديد للمياه بشكل ملحوظ ،حيث استقبلت الشركة  50000طلب اشتراك جديد للمياه خالل عام  ،2014وبنسبة زيادة بلغت  61%عن عام  ،2013ليصل
عدد المشتركين بالمياه إلى . 581,473
لطالما كان لتلك األرقام وقعها لدى الشركة والمواطنين على السواء ،فإننا نؤكد على تمسكنا بذات النهج وبالرؤية نفسها ،مترجمين أفضل الممارسات ،بما يبقي شركة “مياهنا” على رأس الشركات
المتميزة ،سيما وأن تقريراً صدّرته لجنة تقييم التخاصية في األردن أشاد بمستوى اآلداء للشركة وانسجام الزمالء ورؤية مؤسستهم ،التي يقودها هيئة مديرين من ذوي الخبرة والكفاءة.
اليوم ،ونحن نرنو إلى المستقبل ،نبقي أعيننا مفتوحة على كل ما هو إيجابي وبما يسهم في إثراء مسيرتنا الخدمية.

الرؤيا

أن نلتزم بالتميز بخدمة المستهلك والفعالية في
إدارة المياه والصرف الصحي

الرسالة
نسعى لنرتقي بنوعية الحياه بتزويد جميع
المستهلكين بمياه نقية وخدمة مستدامة وفعالة
ومعالجة مياه الصرف الصحي بأساليب حديثة ليتم
المحافظة على البيئة باألسلوب األمثل.

القيم

الجودة ،العمل بروح الفريق ،اإلنتماء ،اإلبتكار
واإلبداع ،المصداقية والشفافية .

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
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ﻭﺣﺪﺓ ﻧﻈﺎﻡ
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ﺍﻟﻔﻨﻲ

ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﺪﻋﻢ
ﺍﻟﻔﻨﻲ
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Imperial College

ﻋﻄﻮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﺨﺮﺍﺑﺸﺔ

،2012
ً

ﻋﻄﻮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﻣﺮﻭﺍﻥ ﺑﺸﻨﺎﻕ

1961
ً

ﻋﻄﻮﻓﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﺪﺱ ﺳﻌﺪ ﺃﺑﻮ ﺣﻤﻮﺭ

عقد اإلدارة والتشغيل

محافظة مادبا
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مقدمة :
قامت شركة مياهنا/عقد إدارة مياه مادبا بتسلم إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي مادبا اعتباراً من
تاريخ  1/10/2013حيث نفذت عدة إجراءات ساهمت في تطور األداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة
للمواطنين وتحسين األداء المالي والتقليل من فاقد المياه ومعالجة العديد من السلبيات التي كانت
موجودة قبل تسلم الشركة مهامها باإلضافة إلى استخدام التكنولوجيا الحديثة في اإلدارة واالستمرار
في مراقبة نوعية المياه وكذلك إيالء موضوع التطوير والتدريب وتنمية الجوانب اإلدارية والفنية
لموظفي اإلدارة ورفدها بكوادر فنية مؤهلة ومدربة سواء من العاملين في شركة مياهنا في عمان أو
عن طريق التعيين حيث انعكس ذلك إيجابا بتحسين كفاءة التزويد المائي ومعالجة الشكاوى وتحسين
مستوى اإليرادات المالية.

خدمات عقد إدارة مياه مادبا
تغطي خدمات التزويد المائي  98%من محافظة مادبا والبالغة مساحتها ( )1000كم 2والمقدر عدد
سكانها بـ ( )178ألف نسمة وتتجاوز تغطية شبكة مياه الصرف الصحي  65%من مشتركين مدينة
مادبا.

مصادرنا المائية
تتزود محافظة مادبا بالمياه من خالل  13بئراً في حوض الواله والهيدان وتتميز مياهها بالجودة
على مستوى المملكة بطاقة إنتاجية  2100م 3بالساعة يستغل منها حالياً ما معدله  1300م3
بالساعة حيث يتم تشغيل  7أبار فقط  .ويتم تنفيذ برامج رقابية معتمدة لمراقبة نوعية المياه من
المصادر والشبكات وحتى خزان المشترك حيث بلغت نسبة العينات الكيماوية والجرثومية المطابقة
للمواصفات القياسية األردنية  100٪حيث تم جمع ( )1339عينة من مياه الشرب خضعت لـ
( )3537فحصاً مخبرياً وكذلك بلغ عدد العينات التي تم جمعها لمحطة صرف صحي مادبا ()114
عينة خضعت لـ ( )692فحصاً في مختبرات مياهنا عدا العينات الماخوذة للمصانع الرابطة على
شبكة الصرف الصحي حيث بلغ عدد العينات التي تم جمعها ( )18عينة خضعت لـ ( )111فحص .
تبلغ كميات المياه المنتجة التي تتزود فيها محافظة مادبا حوالي ( )9.2مليون م 3سنوياً تلبي هذه
الكميات كافة اإلستخدامات المنزلية والسياحية والصناعية .

تعداد المشتركين
بلغ عدد المشتركين بخدمة المياه في محافظة مادبا ( )27710مشترك وعدد المشتركين بخدمات
الصرف الصحي في مدينة مادبا ( )13ألف مشترك ،وحالياً يتم تنفيذ مشروع متفرقات صرف صحي
لـخدمة ( )800مشترك جديد.
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شكاوى المياه
تم إنشاء مكاتب للشكاوى في إدارة مياه مادبا وفي ذيبان مرتبطة آليا مع مقسم مركز االتصال
والشكاوى ( )Call Centerفي شركة مياهنا ويتم تلقي وتسجيل جميع انواع الشكاوى (الكسور ،عدم
وصول المياه ،النوعية ،والصرف الصحي) من خالل نظام شكاوى مركزي وكما هو معمول به في مياهنا
مما أدى إلى تحسن اإلنتاجية وزمن اإلستجابة حيث أصبح الزمن المستغرق إلصالح الكسور بمعدل 6
ساعات بعد أن كان سابقاً بمعدل يزيد عن  20ساعة.

مشاريع خطوط وشبكات المياه والصرف الصحي
تم طرح واحالة تنفيذ عطاءات مشاريع مختلفة بحوالي ( )7.5مليون دينار ممولة من سلطة المياه
والمنحة الخليجية من أجل تحسين فترة تزويد المياه وتطوير شبكة مياه مادبا في المناطق التي تعاني
من ضعف في إيصال خدمات المياه وأهم هذه المشاريع مايلي:
• مشروع تقليل فاقد مياه محافظة مادبا بكلفة ( )3.9مليون دينار مقدمة من الصندوق السعودي
لتنفيذ خطوط مياه ناقلة رئيسية وفرعية ونسبة االنجاز فيه .60%
• عطاءات متفرقة لخطوط مياه ناقلة في مناطق ماعين وذيبان والمشقر والحراوية وجبل بني حميدة
ومليح ولب.
• عطاء مشروع صرف صحي لزيادة عدد المخدومين بشبكة الصرف الصحي لخدمة تجمعات سكانية
داخل المحافظة بطول  10كم وبكلفة ( )750الف دينار ممول من المنحة الخليجية ونسبة اإلنجاز فيه
حوالي .25%
• طرح عطاء دراسات صرف صحي بطول  200كم لتشمل الخدمة مناطق متفرقة من مدينة مادبا ليتم
تنفيذها بعطاءات مستقبلية .
• تم إحالة عطاء حفر بئرين جديدين بمواصفات خاصة في منطقة الهيدان وذلك لمعالجة مشكلة
النوعية التي تحدث خالل فترة الشتاء.
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مؤشرات االداء الرئيسية

جدول رقم ( )1تحققات وتحصيالت أثمان المياه والبقايا والفاقد

• إنخفاض نسبة فاقد المياه في المحافظة لتصل إلى  37%وذلك نتيجة تحسين إجراءات الفوترة
واستبدال العدادات المعطلة ومعالجة تسرب المياه من الشبكات والخطوط الناقلة والتقليل من
اإلستعماالت غير المشروعة للمياه ومن خالل تشديد الرقابة وتفعيل اإلجراءات اإلدارية والقانونية
الخاصة بذلك.
• إرتفعت نسبة التحصيل عام  2014إلى 102%
• بلغت نسبة الفوترة (اإلشتراكات التي صدرت لها فواتير من عدد اإلشتراكات الفعالة)  96%نهاية
عام  2014نتيجة تحسن أعمال الفوترة والتحصيل وتحري الدقة في أخذ قراءات العدادات باستعمال
األجهزة المحمولة إلصدار الفواتير وتوزيعها وتحصيلها بمواعيدها وتوثيق أعمال العدادات وختمها
واستبدال المعطل منها .
• قيمة بقايا أثمان المياه المتراكمة على المواطنين والمطلوب منهم تسديدها تبلغ ( )3.55مليون
دينار وألول مرة توقف إرتفاعها الطردي مع نهاية عام  ،2014علماً أن هذه األموال أموال أميرية
وسيتم اللجوء إلى تطبيق قانون تحصيل األموال األميرية والقضاء حيث نشير إلى أن مياه مادبا يترتب
عليها حوالي ( )3.5مليون دينار سنوياً لشركة الكهرباء وذلك تكاليف ضخ المياه حيث أن العجز المالي
يضاعف من حجم المعاناة في استمرار تقديم الخدمات بالجودة التي ينشدها المواطن االردني .

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

1000

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ

9.2

178

ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻡ3

ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ
ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

142

ﻟﺘﺮ/ﻓﺮﺩ/ﺍﻟﻴﻮﻡ
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البيان

عام 2014

معدل سنوات االساس

التحققات (دينار)

3028219

1952816

التحصيالت (دينار)

3081886

1247475

نسبة التحصيل

102%

% 64

البقايا (دينارا)

3549706

البقايا عند استالم العقد (دينارا)

3590435

نسبة الفاقد

37%

% 52

نسبة تغطية كلفة
التشغيل

70%

48%

وتالي ًا أهم اإلنجازات وحسب األهداف المطلوبة من شركة مياهنا
التشغيل والصيانة:
• معالجة توقف محطات ضخ الوالة ولب في الشتاء بسبب إرتفاع العكورة في مياه اآلبار من خالل التزود
من مصادر عمان.
• شراء  8مضخات غاطسة (إحتياطية) آلبار الهيدان والوالة.
• جمع عينات مياه من مصادر المياه والشبكات والخزانات التجمعية ومن محطة التنقية بصورة دورية
حيث يتم عمل الفحوصات التشغيلية والرقابية والتقييم لها.
• دعم فرق الصيانة عن طريق اإلستئجار للمعدات واآلليات في حال تعطل الموجودة منها لدى اإلدارة
و توفير مواسير جلفنايز وبولي إثيليين لغايات استبدال خطوط المياه التالفة والمكسورة.
• عقد شراكة مع (القطاع الخاص والـ ) GIZوشركة مياهنا وبالتعاون مع سلطة المياه من خالل وحدة
التخطيط واإلدارة للعمل على توفير الطاقة الكهربائية بإعادة تأهيل محطتي لب والواله وإستبدال
المضخات القديمة بمضخات جديدة حديثة ذات تكنولوجيا عالية وصديقة للبيئة وموفرة للطاقة
وتقدر كلفة المشروع بـ ( )726ألف يورو وتم تشغيل المشروع إعتباراً من تاريخ .4/1/2015
• عمل حفر بسعة  3000م 3داخل حرم محطة التنقية وطمر حماة جافة متراكمة فيه تقدر بــ 2000
م.3
تقرير ورسومات توضيحية لعدد الشكاوى واإلصالح عام 2014
500
450
400
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300
250
200
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100
50
0
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Dec. Averge
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131
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133

97
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336

357

330

472

417

382

349

405

410

263

283

Jan.
126

Main Line

382

HC
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وحدة فاقد المياه :

قيم األثر المالي لتقليل إستهالك الطاقة

• تركيب عدادات مياه رئيسية لجميع مصادر المياه (اآلبار) وكذلك إصالح ومعايرة عدادات المياه في
محطات الضخ وخزانات المياه الرئيسية.

جدول رقم ( )2قيم األثر المالي لتقليل إستهالك الطاقة

البيان

المجموع

كمية استهالك الطاقة الكهربائية ( 2014كيلو واط ساعة)

34022439

كمية استهالك الطاقة الكهربائية ( 2013كيلو واط ساعة)

40346075

كمية االنخفاض باستهالك الطاقة الكهربائية (كيلو واط ساعة)

( ) 6323636

• التفتيش والبحث عن اإلستخدامات غير المشروعة للمياه حيث بلغت عدد الضبوطات المحررة 263
ضبط .

قيمة فاتورة استهالك الطاقة الكهربائية ( 2014دينار)

3000179

• العمل على قياس كميات المياه التي يتم تزويدها لكل منطقة من مناطق التوزيع وحساب الفاقد
لكل منطقة ( مادبا  ،ذيبان  ،لب ومليح وجبل بني حميدة) والفاقد الكلي للمحافظة من أجل معالجة
مسببات الفاقد.
نسبة الفاقد

قيمة فاتورة استهالك الطاقة الكهربائية ( 2013دينار)

2873522

قيمة االرتفاع بفاتورة الكهرباء نتيجة زيادة تعرفة الكهرباء عام
( 2014دينار)

()126657

• قامت اإلدارة ولغاية ضبط عدادات المشتركين وتصويبها عام  2014بما يلي:
 إعادة ختم ( )7981عداد وتثبيت واقع الحال لها حتى ال يتم العبث فيها ليصبح عدد العداداتالمختومة ما يقارب  90%من العدد الكلي الشتراكات المياه الفعالة.
 إستبدال ( )4209عداد وتثبيت واقع الحال لها. -إستبدال جميع عدادات كبار المستهلكين ويتم مراقبتها خالل الدورة الواحدة عدة مرات.

51.6%

40.0%

ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ 2014

االثر المالي النخفاض استهالك المتر المكعب من الطاقة
الكهربائية من  )KWh/m3.77 )3معدل سنوات األساس إلى معدل
 )KWh/m3.15 )3عام 2014

36.8%

ﻋﺎﻡ 2014

ﻣﻌﺪﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺱ
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501498

الشؤون الفنية
• دراسة وإعداد وثائق العطاءات المختلفة (مياه وصرف صحي) من خالل إدارة مياه مادبا تمهيداً
لطرحها وإحالتها حسب األصول ومن ثم متابعة تنفيذها مما سهل وسرع اإلجراءات.
• اإلشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي قيد التنفيذ لعام  2014والتي تبلغ قيمتها () 7.5
مليون دينار
• إعداد وثائق عطاء ومخططات لصيانة وإعادة تأهيل مبنى اإلدارة الحالي وقد تم طرح العطاء بحيث
يستوعب متطلبات العمل الجديدة.
• إعداد وثائق عطاء إلنشاء مركز التحكم الرئيسي لمحافظة مادبا وقد تم طرح العطاء.
• إستبدال أجهزة الكمبيوتر القديمة وعددها ( )30جهاز بأجهزة حديثة.
• عمل صيانة شامله لجميع الطابعات وشراء طابعات جديدة .
• إضافة البيانات الجغرافية الخاصة بمحافظة مادبا لقاعدة البيانات الرئيسية الخاصة بمياهنا بعد
إكمال إعادة هيكلة البيانات وتحسينها ويجري حالياً تحديثها أول بأول .

مديرية خدمات الزبائن
• تصحيح بيانات المشتركين في نظام الفوتره مثل وجود أخطاء بتواريخ دورات القراءة والتسديدات
وعدم إصدار الفواتير لفترات طويلة وتثبيت حالة اإلشتراكات الملغية أو المفصولة وحاالت اإلستبدال
والختم واإلشتراكات الجديدة.
• بلغت نسبة الفوترة  96%نتيجة الدقة في أخذ قراءات العدادات باستعمال األجهزة المحمولة وإصدار
الفواتير وتوزيعها بمواعيدها وتوثيق أعمال العدادات وختمها واستبدال المعطل منها ،علماً بأن نسبة
الفوترة قبل مباشرة العقد لم تتجاوز  ،30%حيث بلغ عدد اإلشتراكات التي صدر لها فواتير بقراءات
فعلية من الميدان ( )23016إشتراك.
• اإلشراف المباشر على تنفيذ اإلشتراكات الجديدة وتحسين إجراءات التنفيذ ومنها قيام كادر من
اإلدارة بتركيب عدادات المياه بالمواقع بد ًال من المقاولين.
• تفعيل مكتب مياه ذيبان وربطه على نظام الفوترة وتفعيل خدمة التحصيل وتقديم خدمة إيصال
المياه للمشتركين الجدد.

14

وحدة الشؤون المالية

مؤشرات خدمات الزبائن كمقارنات مع سنوات االساس

• تفعيل األنظمة المالية المحوسبة المعتمدة في شركة مياهنا في وحدة الشؤون المالية/مادبا.

ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﺎﺕ ﺍﳌﻴﺎﻩ ﺍﳌﻔﻮﺗﺮﺓ )ﻡ(3
5203611

• تفعيل الرقابة الداخلية من خالل التدقيق على األمور المالية بالتنسيق مع مديرية خدمات الزبائن.

5419407
3676833

• جرد األصول الثابتة والموجود الفعلي للمستودع وتحديد الكلف وإدخالها على نظام الفا الخاص
بالمستودعات.
• تنظيم عملية المشتريات داخل اإلدارة وحوسبتها.

ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ 2014

ﻋﺎﻡ 2014

ﻣﻌﺪﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺱ

• تنظيم إجراءات ومتابعة الذمة المالية للعقد مع األطراف ذات العالقة شركة مياهنا وسلطة المياه.

ﲢﻘﻘﺎﺕ ﺃﺛﻤﺎﻥ ﺍﳌﻴﺎﻩ )ﺩﻳﻨﺎﺭ(
2919850

3028219

ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ 2014

ﻋﺎﻡ 2014

• تدريب الكادر المالي في إدارة مياه مادبا لدى إدارة الشؤون المالية-مياهنا على األنظمة المالية .

1952816

• تنظيم إجراءات ومتابعة األمور المالية المتعلقة بالموظفين مع الجهات الخارجية مثل ضريبة الدخل
والضمان االجتماعي .

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

ﻣﻌﺪﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺱ

70.0%

70.0%

ﲢﺼﻴﻼﺕ ﺃﺛﻤﺎﻥ ﺍﳌﻴﺎﻩ )ﺩﻳﻨﺎﺭ(
2827456

3081886

ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ 2014

ﻋﺎﻡ 2014

80.0%
70.0%
48.1%

45.5%

30.0%
20.0%
10.0%
0.0

1247475

ﻣﻌﺪﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺱ

ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ 2014

ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
105.0%

101.8%

ﺍﳌﺴﺘﻬﺪﻑ 2014

ﻋﺎﻡ 2014

60.0%
50.0%
40.0%

ﻋﺎﻡ 2014

ﻋﺎﻡ 2013

ﻣﻌﺪﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺱ

ﺗﻮﺯﻉ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
63.7%

ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺃﺧﺮﻯ
14٪

ﻣﻌﺪﻝ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺳﺎﺱ

ﻛﻬﺮﺑﺎﺀ
57٪

السبب  :تحسين إجراءات الفوترة وصيانة العدادات وإيصال الفواتير وتحصيلها
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ﺭﻭﺍﺗﺐ
29٪

وحدة الشؤون اإلدارية
• إعداد هيكل تنظيمي جديد لعقد إدارة مياه مادبا واعتماده من شركة مياهنا.
• تطوير الجوانب الفنية واإلدارية للموظفين في مديريات خدمات الزبائن والعمليات من خالل التدريب.
• تركيب آالت الكترونية لضبط ومراقبة دوام الموظفين من خالل البصمة.
• تنزيل برنامج الموارد البشرية والعمل به.
• تنزيل برنامج ارشفه لحفظ الملفات والعمل به.
• زيادة الكادر وبما يتناسب مع متطلبات العمل.
• اعداد نظام حوافز للعاملين باالدارة والعمل به اعتبارا من تاريخ 1/1/2014

ﻋﺪﺩ ﺍﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﻜﻞ ﺃﻟﻒ ﻣﺸﺘﺮﻙ
9.77
6.86

31/12/2014

7.37

6.95

30/9/2014

30/6/2014

7.49

31/3/2014

30/9/2013

ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﳌﻌﺎﺭﻳﻦ
252
170

31/12/2014

170

175

30/9/2014

30/6/2014

184

31/3/2014

30/9/2013
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 |1ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻣﻮﺍﻃﻨﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

• زيادة عدد ساعات التزويد المائي لمعظم مناطق العاصمة كالتالي:
• وصل معدل التزويد المائي في العاصمة الى  490,000م 3يوميا خالل عام . 2014
ويبين الشكل أدناه التطور في الزيادة السنوية للتزويد المائي للعاصمة ومنحنى نسبة الفاقد
المائي السنوي حيث وصلت في عام  2014الى حوالي .37.6%
Supply

جدول رقم ( )3ساعات التزويد المائي لمناطق العاصمة

المناطق

NRW

(ساعة اسبوعيا موزونة بعدد المشتركين
في المنطقة)

240,000,000

%45.00

220,000,000
%41.90
119,607,142

180,196,077

%39.80
124,175,125

%40.00

%37.60

150,911,597

180,000,000

%35.00

63

m3

136,433,410
%35.30 134,495,898
132,082,435
128,955,559

140,000,000

جنوب العاصمة

46

غرب وشمال العاصمة

160,000,000

%36.80
128,085,416

120,000,000

%34.30

%34.00

200,000,000

وسط و شرق العاصمة

73

100,000,000
%32.10

%32.10

2012

2011

80,000,000

ﺟﻨﻮﺏ ﻋﻤﺎﻥ
ﺷﺮﻕ ﻋﻤﺎﻥ

60,000,000

%30.00
2014

2013

2010

2009

2008

2007

2006

Year

ﻏﺮﺏ ﻋﻤﺎﻥ
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ

ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻋﻤﺎﻥ
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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  27%مما ادى الى زيادة في مجمل توزيع المياه بنسبة  16%لعام
. 2014
جدول رقم ( )4كميات المياه المنتجة من المصادر المختلفة لعامي () 2014 / 2013بالمتر المكعب

2013

2014

المصدر

74,797,930

65820560

مياه خو – محافظة الزرقاء

600,800

142,464

مياه الوالة و الهيدان – محافظة مادبا

916,513

328,972

0

0

مياه الموجب و الزارة – ماعين من خالل محطة معالجة الزارة

36,325,328

30,467,424

مياه الديسي

30,435,689

99,723,021

747,710

1,042,340

مجمل المياه من المصادر الخارجية

143,823,970

197,524,781

مجمل المياه من المصادر الداخلية

31,903,628

28,285,208

مجمل المياه المنتجة

175,727,598

225,809,989

مجمل المياه للمحافظات االخرى

24,816,001

45,613,912

150,911,597

180196077

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

مياه اللجون  -محافظة الكرك

الى محطة دير عال

مجمل توزيع المياه (م/3سنة)
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• انخفض عدد اإلتصاالت الكلي التي يستقبلها مركز التحكم و اإلتصال و التي تمثل شكاوى عدم وصول المياه (اإلنقطاعات ) و الكسور و شكاوى الصرف الصحي و طلبات الصهاريج لعام  2014بنسبة
 41%مقارنة بعام .2013
الرسم أدناه يبين مقارنة بين عدد الشكاوى التي استقبلها مركز التحكم و اإلتصال خالل عامي  2013و . 2014

ﺍﻟﻜﺴﻮﺭ
63,117
ﻋﺪﻡ
ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻴﺎﻩ
64,029

ﺍﻟﻜﺴﻮﺭ
67,286
ﻋﺪﻡ
ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻴﺎﻩ
55,147

ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻳﺞ
29,397

2013

ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻳﺞ
17,912

2014

ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
36,015

ﺍﻟﺼﺮﻑ
ﺍﻟﺼﺤﻲ
44,087
ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ
857,831

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ
ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ
504,614
ﻧﺴﺒﺔ )ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻭ ﺍﻻﻧﺨﻔﺎﺽ(

ﺍﻟﻜﺴﻮﺭ

ﻋﺪﻡ ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻴﺎﻩ

ﺍﻟﺼﻬﺎﺭﻳﺞ

ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ

ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ

7%

-14%

-39%

22%

-41%
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تحسين وضع التزويد المائي في مناطق مختلفة في العاصمة

إدارة الفاقد المائي :

• إعادة تأهيل محطات الخط الناقل الشمالي “الموجب،الزرقاء ماعين ،الزاره” من خالل إستبدال • تم إعادة زيارة  22منطقة توزيع فرعية.
المضخات والمحابس بهدف رفع الجاهزية التشغيلية للمحطات وضمان التزويد المائي المستمر
• تم ربط األعمال والنشاطات التي تقوم بها مديرية الفاقد بنظام التحكم والشكاوى وتعميم اإلجراء
للعاصمة عمان من خالل محطة تحلية الزارة ماعين.
الجديد على جميع المديريات التي تستفيد من خدمات المديرية ليصار لها رقم شكوى لكل خدمة
• إصدار ( )6282أمر عمل لصيانة أسطول المركبات بما فيه غيار الزيوت والفالتر ،داخل كراج الصيانة ولعمل التقارير اليومية والشهرية والسنوية بالتعاون مع مديرية .GIS
ولدى المقاولين المعتمدين ومقاولين في السوق المحلي ،مما ساهم في تحقيق جاهزية تشغيلية عالية
• البدء بالتطبيق والعمل ببرنامج قواعد البيانات الخاصة بمعلومات المسوحات اإلدارية (الميدانية)
وإصدار التقارير وعمل المقارنات مع قواعد البيانات الحالية في شركة مياهنا الـ ( ,)X7وربط البرنامج
• العمل على الحد من مشكلة االستعماالت الغير مشروعة و السرقات خاصة في جنوب عمان.
وقاعدة البيانات ببرنامج الـ  GISلتسهيل إصدار الخرائط حسب متطلبات المسح الميداني.
• وصل عدد المشتركين إلى  581,473مشترك.
• تزويد قسم التطبيقات وأنظمة المعلومات بجميع قواعد البيانات التي كانت مدخلة على قاعدة
• تم استقبال  50000طلب إشتراك مياه جديد حيث بلغة نسبة الزياده مقارنة بالعام الماضي 61%
البيانات االكسل( )excelقبل إنشاء وتجهيز برنامج قاعدة البيانات الخاصة بالمسح اإلداري (الميداني)
نفذ منها  34الف طلب .
وعليه تم نقل  95الف قيد من أصل  100ألف .

التطلعات :
• تشغيل ما تبقى من مناطق التوزيع حسب التصميم .

• إعادة تأهيل واستبدال عدادات آبار الوالة و الهيدان في محافظة مادبا وعددها  13بئر باقطار
مختلفة.
• تحديد  8مناطق توزيع رئيسية يتفرع منها  82منطقة توزيع فرعية تزود  112ألف مشترك وذلك
لتجهيز بنود اإلتفاقيه للمنحه األمريكية المراد توقيعها بين شركة مياهنا والـ USAID

• تزويد خزانات مناطق التوزيع (  )DZ1,DZ2,DZ3,DZ4,DZ5,DZ6باإلنسياب الطبيعي من خزان
ابو علندا و ذلك بعد اإلنتهاء من أعمال مشروع تحسين نظام التزويد المائي في العاصمة (المرحلة • تنفيذ عدة مشاريع لتقليل الفاقد ممولة من بنك اإلعمار األلماني  KFWلتبديل الوصالت المنزلية:
األولى) و استالمه حيث يتم اإلشراف عليه من قبل سلطة المياه و بالتالي توفير حوالي  1.5مليون  -مشروع عمان  : IIIتم استالم أعمال الحزمة الرابعة بتاريخ . 1/2014
دينار من فاتورة الطاقة .
 مشروع عمان  : IVجاري اإلشراف والتنفيذ للعطاءات الثالثة األولى ،التاريخ المتوقع لإلنتهاء من• مراجعة برنامج توزيع المياه لمناطق العاصمة لتجاوز اإلختناقات التي ظهرت في العام الماضي و كامل أعمال التنفيذ للحزم ( )1،2،3هو شهر  7/2015بعد التمديد على المشاريع ألسباب مختلفة،
تم طرح و إحالة عطاء الحزمة الرابعة و متوقع االنتهاء من أعمال التنفيذ في شهر .5/2016
التركيز على تزويد المناطق باالنسياب الطبيعي حسب التصميم .
 مشاريع مكملة لمشاريع تقليل الفاقد  :وافق الممول KfWعلى طلب مياهنا الستغالل متبقيات• مراجعة أساليب التشغيل المعيارية لجميع مناطق التوزيع لتكون جاهزة كنسخة الكترونية .
مشروع عمان  IIIفي مشاريع داعمة لمشاريع تقليل الفاقد شملت طرح عطاء الدراسة اختيار نوع عداد
المواطنين المناسب للتزويد المستمر حيث انتهى بتقديم التقرير النهائي ،كما تم طرح عطاء توريد
تحسين كفاءة شبكة المياه :
15ورشة صيانة متحركة و  5مركبات للكشف عن التسرب و تم ايقاف اجراءات الطرح بناء على طلب
الممول و ذلك لحين االنتهاء من قضايا التحكيم على الحزم الثانية و الثالثة  /مشروع عمان .III
• اإلستمرار في نشاطات تحسين كفاءة شبكة المياه حيث إنخفضت نسبة الكسور على الخطوط
الرئيسية و الوصالت المنزلية من نسبة  4.27كسر/كم من طول الشبكة لعام  2013إلى  - 4.04مشروع “( ”Adaptation of primary distribution of DISI-Amman Conveyorالقرض
كسر/كم من طول الشبكة لعام  2014و بمعدل زمن إستجابة  4.4ساعة لكل شكوى.
الفرنسي)  :تم طرح واحالة عقد االشراف كما تم أيضا طرح و إحالة مشروع التنفيذ و التاريخ المتوقع
لإلنتهاء من أعمال المشروع هو شهر .1/2017
• تم تنفيذ عطاءين لمساندة فرق الصيانة تتمثل بتمديدات خطوط مياه بد ًال من الخطوط التالفة
وذلك بمبلغ ( )900,000دينار.
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• تم إكتشاف  4343حالة إستعمال غير مشروع للمياه بلغت كمية المياه المقدرة منها  1.3مليون
متر مكعب نسبة ماتم تحصيله منها . % 79

التطلعات :
• تقليل الفاقد المائي و زيادة فعالية شبكة مياه العاصمة و ذلك من خالل ما يلي :
* اعداد خطة عمل الفاقد المائي في العاصمة للعام  2015و اهم فعالياتها :
 العمل على تخفيض نسبة الفاقد المائي في كل منطقة توزيع فرعية الى أقل من . % 28 انشاء مناطق توزيع فرعية عدد ( )24والتي تم اعتمادها ضمن خطة العمل لعام .2015 سيتم العمل على تجهيز متطلبات العمل لمناطق التوزيع  33اليادودة و  27طارق و استبدالعدادات المشتركين والبدء بتنفيذها ضمن اتفاقي ة �FIXED AMOUNT REIMBURSE
 )MENT AGREEMENT (FARAالممولة من الوكالة االميريكية لالنماء الدولي .USAID
• اتخاذ عدة إجراءات تشغيلية منها :
* استئجار باكوهات بمبلغ يقدر بـ  350,000دينار.
* استئجار كمبريسرات بمبلغ يقدر بـ  210,000دينار.
* تخصيص  1,700,000دينار ألعمال صيانة و استبدال الشبكات .
* تخصيص  800,000دينار لمشاريع اعادة االوضاع .

سحب خط تحت األرض من خط ناقل قطر  800ملم يزود بركه زراعيه.

سحب خط من تحت األرض من خط ناقل قطر  800ملم يزود مزرعة برسيم وبركه زراعيه .
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جدول رقم ( )5ملخص 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 اع���ادة تأهيل شبكة
المياه الثانوية ( 200ملم فما دون)
وتغيير الوصالت المنزلية التالفة في
مناطق  DZ32الياسمين و DZ24ام اذينه
حيث تم اختيارها على اس��س محددة
تساهم في تحقيق اه��داف المشروع.
*عدد الوصالت المتوقع استبدالها حوالي
 2000وصلة منزلية.

ال���������ق���������ي���������م���������ة
االج��م��ال��ي��ةال��م��خ��ص��ص��ة
للقرض م��ع المساهمة
ال��م��ح��ل��ي��ة ( )20مليون
ي��ورو (تشمل قيمة عقد
االس���ت���ش���اري ال����ذي تم
ط��رح��ه ب��ق��ي��م��ة()2,533
مليون ي���ورو وم��ا تبقى
ح��وال��ي ( )15,5مليون
ي���ورو ك��ع��ط��اءات تنفيذ
عدد .4

ت��م ص��رف المبالغ التالية على ال��ع��ط��اءات:

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 اعمال الحزمة الرابعة في شهر 1/2014

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 ب��ق��ي��م��ة()2,045
مليون يورو وما تبقى()15
حوالي مليون يورو سيتم
طرحها ك��اع��م��ال تنفيذ
وبعدة عطاءات).

* ع���ط���اء  C-T-10-21ع��ل��ى ال���س���ادة
ال��ش��رك��ة ال��ع��م��ري��ه 2,226,771دي������ن������ار
* عطاء  C-T-10-22على ال��س��ادة شركة
ف��رح��ان اب���و ح��م��دان  1,696,006دي��ن��ار
* عطاء  C-T-10-23على ال��س��ادة شركة
ف��رح��ان اب���و ح���م���دان  3,223,857دي��ن��ار
* عطاء  C-T-10-24على السادة الشركة
العمريه3,199,965دينار
ج��اري االش���راف على ع��ط��اءات التنفيذ من
ق��ب��ل االس��ت��ش��اري  :ائ��ت�لا ف �GauffIng
enieure GmbH- SETEC Engineer ingم���ع ش��رك��ة  ENGICONال��م��ح��ل��ي��ة.
تم انجاز  100%من متطلبات مرحلة التصميم
وت��م دف��ع م��ا ي��ق��ارب  100%م��ن مخصصات
االس��س��ت��ش��اري على ه��ذه المرحلة بقيمة
 696,037يورووتم صرف 1,044,791ي���ورو
على المرحلة الثانية بنسبة ان��ج��از . 51%
ج��اري تنفيذ الحزمة االول��ى من قبل السادة
ش��رك��ة ال��م��ش��اري��ع ال��م��ت��ح��دة وت���م ص��رف
2,094,386دي����ن����ار ون��س��ب��ة االن��ج��از .88%
وال��ح��زم��ة الثانية على ال��س��ادة ش��رك��ة نمر
ال���ل���وزي وش���رك���اه ل��ل��م��ق��اوالت��وت��م ص��رف
2,032,614دي����ن����ار ونسبة االن��ج��از ..90%
والحزمة الثالثة على السادة شركة العيسى
ون��ف��اع للهندسة وال��ت��ع��ه��دات) وت��م صرف
1,477,418دي����ن����ار ون��س��ب��ة االن��ج��از .78%
والحزمة الرابعة على السادة شركة نمر اللوزي
وشركاه للمقاوالت و تم صرف مبلغ  711,462و
نسبة االنجاز .35%
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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 .
ج���اري االش����راف والتنفيذ للعطاءات الثالثة
االول���ى ،التاريخ المتوقع لالنتهاء م��ن كامل
اعمال التنفيذ للحزم ( )1،2،3هوشهر 7/2015
تمت إحالة عطاء الحزمة الرابعة ،جاري اإلشراف
و التنفيذ للعطاء ،التاريخ المتوقع لالنتهاء من
كامل اعمال التنفيذ للحزمة الرابعة هو 5/2016
.

تابع جدول رقم ( )5ملخص مشاريع استبدال خطوط التوزيع والوصالت المنزلية للمشاريع الممولة من الخارج

إسم المشروع

وصف المشروع

كلفة المشروع

االنجاز (مالي و فيزيائي)

المتبقى (زمني و مراحل)

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
يورو و ما تبقى حوالي ()43.5
مليون يورو تم طرحها كعطاء
تنفيذ .علما بان عقد االشراف
سيتم تمويله م��ن شركة
مياهنا

تم انجاز  100%من متطلبات مرحلة التصميم
وتم دفع  100%من مخصصات االستشاري
على هذه المرحلة بقيمة  1,271,000يورو.

• م��دة عقد االستشاري لمرحلة التصميم 6
اشهر انتهت بتاريخ  ،4/2014اما مرحلة التنفيذ
مدتها  26شهرا بدأت بتاريخ  11/2014و تنتهي
بتاريخ .1/2017

جاري اإلش��راف على عطاء التنفيذ من قبل
االستشاري السادة شركة ارابتك جردانة
المحلية.

• تم إحالة عطاء التنفيذ على السادة شركة
 SADE-CGTHالفرنسية و التاريخ المتوقع
لالنتهاء من اعمال التنفيذ هو شهر .1/2017

تحسين كفاءة شبكة المياه وخفض الكسور :
• اإلستمرار في نشاطات تحسين كفاءة شبكة المياه على الرغم من وصول مياه الديسي ،وإرتفاع 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 بد ًال من الخطوط التالفة وذلك بمبلغ ( )640,425دينار.
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رفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في العاصمة وذلك عن طريق:
• تم التعامل مع حوالي ( )44087شكوى صيانة خطوط صرف صحي في مختلف مناطق عمان.
• تم تصوير شبكات الصرف الصحي بطول إجمالي مقداره  1970متر طولي .
• إعداد العطاءات لخطوط المياه والصرف الصحي واإلنشاءات حسب المواصفات والشروط العامة والخاصة
بشركة مياهنا وسلطة المياه.
• إعداد الدراسات الخاصة بتحسين الخدمات بما يخص مشاكل المياه والصرف الصحي وكذلك األمور المتعلقة
بتحسين بيئة العمل أو طلبات المساهمة للمواطنين في خطوط الصرف الصحي أو نقل الخطوط.
جدول رقم ( )6وثائق العطاءات المعدة من قبل مديرية الدراسات والتصاميم

2013

السنة

2014

الوصف

عدد العطاءات

القيمة التقديرية
للعطاءات (دينار)

عدد العطاءات

القيمة التقديرية
للعطاءات (دينار)

مياه

58

18,412,500

74

13,720,000

صرف صحي

3

213,000

4

460,000

انشاءات

4

161,400

7

720,000

عطاءات
المنحة
الخليجية

0

0

4

8,575,930

المجموع

65

18,786,900

89

23,475,930
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جدول رقم (  )7عدد المعامالت الواردة الى مديرية التصاميم والدراسات

السنة

2013

2014

انواع
المعامالت

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

اطوال
المعامالت
(متر طولي)

مياه

2470

2420

97.98%

288,087

صرف صحي

559

548

98.03%

45,227

مياه

3785

3588

94.8%

288,535

صرف صحي

600

565

94.2%

40,885

• تقوم مديرية االشراف بكادرها الحالي باالشراف المباشر او غير المباشر على تنفيذ
مشاريع المياه والوصالت المنزليه و مشاريع الصرف الصحي ومشاريع االبنية تلبية
الحتياجات المواطنين اليصال الخدمة و/او تلبية لطلبات ادارات الشركة المختلفة.
• كما تقوم المديرية بالمتابعة االداري��ة والتعاقدية لهذه المشاريع والتنسيب
بالمصادقة على االوام��ر التغيرية كما تعنى بالموافقة على المواد المقدمة من
المقاولين ( )materials&submitalsوالمصادقة على الوثائق والبيانات ومتابعة
الفواتير ومراسالت المقاولين ومتابعة الخالفات
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جدول رقم ( )8كافة العطاءات و اوامر الشراء

السنة

2013

2014

تصنيف المشروع

العدد

القيمة حسب االحالة

قيمة االمر التغييري

القيمة النهائية

كامل قيمة االنفاق

نسبة االنجاز

انشائي/مختلف

9

164,882

105.2

164,987.2

145,256.65

88.041%

تمديد خطوط مياه

3

1,800,104

28,240

1,828,344

1,683,505.23

92.078%

خطوط صرف صحي

2

100,421

0

100,421

88,613.8

88.242%

مكاره صحيه

32

514,440.85

1196

5,156,36.85

347,333.71

67.360%

مجموع عام 2013

46

2579847.85

29541.2

2609389.05

2264709.39

86.791%

امر شراء مياه

1

6450

0

6450

5205.98

80.713%

انشائي/مختلف

5

39,885.25

2575

42,460.25

34,924.13

82.251%

تمديد خطوط مياه

1

55,900

0

55,900

0

0.000%

عطاء مياه

1

72,230

0

72,230

68,866

95.343%

مكاره صحيه

25

409,020.5

260.6

409,281.1

291,827.21

71.302%

المجموع

33

583,485.75

2835.6

586,321.35

400,823.31

68.362%

79

3,163,333.6

32,376.8

3,195,710.4

2,665,532.7

83.410%

المجموع الكلي للعام 2014+2013
جدول رقم ( )9عطاءات المنحه الخليجية ضمن مناطق

السنة
2013

2014

تصنيف المشروع

العدد

القيمة حسب االحالة

قيمة االمر التغييري

القيمة النهائية

كامل قيمة االنفاق

نسبة االنجاز

تمديد خطوط مياه

3

3,278,918

0

3,278,918

1,571,853.98

47.938%

محابس /مضخات

2

4,203,675.95

0

4,203,675.95

887,104.6

21.103%

مجموع عام 2013

5

7,482,593.95

0

7,482,593.95

2,458,958.58

32.862%

تمديد خطوط مياه

1

27,750

0

27,750

26,262.5

94.640%

مكاره صحيه

1

339,310

0

339,310

0

0.000%

المجموع

2

367,060

0

367,060

26,262.5

7.155%

7

7,849,653.95

0

7,849,653.95

2,485,221.08

31.660%

المجموع الكلي للعام 2014+2013
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تحقيقاً للهدف االستراتيجي تم اتخاذ كافة اإلجراءات التشغيلية الالزمة وفقاً للخطة السنوية
والموازنة المائية للشركة لكافة محطات معالجة المياه.
• إنتاج كميات المياه المطلوبه لعام  2014من محطات المعالجة الرئيسية في إدارة اإلنتاج والنوعية
وبنسبة مطابقة لمواصفة مياه الشرب  100%وهي أعلى من المواصفة المطلوبة والتي حددت بــ
 ،95%حيث بلغت كميات المياه المنتجة ( )76,625,000م.3

• بلغت كلفة إنتاج المتر المكعب من المياه المعالجة في محطة زي خالل السنة  0,5352دينار  /م3
وكلفة المياه المدفوعة إلى دابوق  0,5382دينار  /م.3
• تم توقيع إتفاقية إدارة وتشغيل وصيانة محطة معالجة راس العين ولمدة ( )5سنوات إعتباراً من
 15/7/2014مع مقاول محلي حيث اشتملت االتفاقية على اعاده تأهيل مرافق المحطة.

ﺩﻳﻨﺎﺭ

• بلغت كلفة المواد الكيماوية المستخدمة  0,0361دينار/م 3من المياه المدفوعة من محطة
زي إلى خزان دابوق بإنخفاض نقص مقداره  13٪عن الموازنة السنوية نتيجه للتعامل التشغيلي
الجيد مع نوعيات المياه المختلفة و اختيار المواد الكيماوية المالئمة للمعالجة حيث تم توفير
 355431دينار مقارنة مع ميزانية المواد الكيماوية لسنة .2014

0.60
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

2014

2013

2012

2011

2010

0.5382

0.4448

0.4162

0.3322

0.2914

ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻧﺘﺎﺝ ﺍﳌﺘﺮ ﺍﳌﻜﻌﺐ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ
)ﺩﻳﻨﺎﺭ/ﻡ(3

0.0361

0.0384

0.0433

0.0322

0.0341

ﻛﻠﻔﺔ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ )ﺩﻳﻨﺎﺭ/ﻡ(3

من خالل الرسم اعاله نالحظ ثبات في كلفة المواد الكيماوية و ارتفاع في الكلفة الشاملة للمتر
المكعب و ذلك بسبب االرتفاع في تكلفة الطاقة الكهربائية.

• بلغت كمية المياه المنتجة من محطة معالجة مياه وادي السير  4,398,535م 3أي بكمية زيادة
 566888م 3عن العام  ،2013حيث كانت نسبة الزيادة  18%عن الكميات المنتجة لعام ،2013
وذلك بعد تنفيذ عطاء مشروع قناة وادي السير إضافة لوقف اإلعتداءات على مصادر مياه المحطة.

جدول رقم ( )10كميات مياه الشرب المنتجة من محطات المعالجة في إدارة االنتاج والنوعية في عام  2014مقارنة
بالعام :2013

• بلغت كمية المياه المنتجة من محطة الرصيفة 3,797,990م 3أي بزياده 558,600م 3و بنسبة
 17%عن الكميات المنتجة لعام ، 2013نتيجة المراقبة المكثفة و الرصد البيئي و إيقاف مصادر
التلوث لآلبار المغذية للمحطة.
• بلغت كمية المياه المنتجة من محطة أبو الزيغان 7,359,060م ،3حيث تم ضخ 1,042,340م3
من محطة أبو الزيغان باتجاه محطة دير عال /إدارة مياه البلقاء وبقيمة بلغت  594,133دينار.
• استمرار مساهمة شركة مياهنا بدعم المواطنين وتنمية المجتمع المحلي حيث إستمرت بتزويد
المواطنين في قرية رابية محارب /لواء الموقر بالمياه لتربية المواشي وبشكل مجاني وبكمية 725
م 3لعام .2014
• تم تنفيذ برنامج التنظيف الشامل لمحطة زي و مرافقها بتكرارية مره واحده هذا العام.
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المحطة

الكمية (م2013 )3

الكمية (م2014 )3

زي

74,797,930

65,820,560

رأس العين

3,158,560

2,607,190

وادي السير

3,729,650

4,398,535

الرصيفة

3,239,390

3,797,990

رابية محارب

406

725

المجموع

84,925,936

76,625,000

كميات المياه المعالجة والمضخوخة من جميع محطات معالجة المياه في العشر سنوات الماضية:
90,000,000
80,000,000
70,000,000
60,000,000
50,000,000
ﻡ3

40,000,000
30,000,000
20,000,000
10,000,000
2009

2008

2007

2006

2005

3,239,39 3,797,99

3,460,92

3,617,20 3,077,48

3,327,87

2,577,97

2,071,87

2,050,01

2,438,31

2014

2013

2012

2011

2010

3,729,65 4,398,53

3,505,63

3,619,74 2,870,14

3,018,96 3,155,05

3,155,23

2,895,40 3,036,09

5,843,21 4,857,06 5,362,27 4,961,17 3,637,09 5,011,92 4,117,08 5,262,64 3,158,56 2,607,19
60,268,6 59,039,1 45,787,4 48,718,5 53,956,6 59,124,7 61,203,2 68,456,7 74,797,9 65,820,5

0

ﺍﻟﺮﺻﻴﻔﺔ
ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺮ
ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻌﻴﻦ
ﺯﻱ

التطلعات:
• استمرارية إنتاج مياه مطابقة لمواصفة مياه الشرب األردنية كما ونوعا.
• توسعه مستودعات المواد الكيميائية في محطة زي الستيعاب الرصيد اإلستراتيجي من كميات
المواد الكيميائية المختلفة ولمده ال تقل عن ثالثة شهور والتخلص من تخزينها في األماكن
المكشوفة.
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اإلنجازات الخاصة بالهدف :

• الحفاظ على نوعية المياه المعالجة الخارجة من جميع محطات التنقية التابعة لشركة مياهنا
ضمن حدود المواصفة األردنية رقم . 893/2006

• تم إعادة إستعمال مياه الصرف الصحي المعالجة في مجال الزراعة المقيدة وذلك من خالل
زراعة حوالي  300شجرة بأنواع مختلفة في جميع المحطات ومتابعة ري األشجار التي تم
زراعتها سابقا.
• تم تنفيذ ( )2831طلب إيصال لخدمة الصرف الصحي.
• تم إكتشاف ( )5964حالة إيصال غير قانوني على شبكة الصرف الصحي و بقيمة  3.3مليون،
إزدادت عدد الحاالت المكتشفة عن العام الماضي بنسبة . % 53

التطلعات الخاصة بالهدف :
• االستعداد لتشغيل شبكات صرف صحي ومحطة تنقية جنوب عمان ،وتشمل تحضير
اإلحتياجات اإلدارية والفنية الالزمة للتشغيل.
• دراسة تحويل محطة تنقية أبونصيرالى محطة ضخ باالضافة الى اعادة تاهيل محطة تنقية
وادي السير الستيعاب األحمال المستقبلية ،وذلك بعد وصول مياه الديسي.
• اإلنتهاء من مشروع إعادة تأهيل مكب الصهاريج في عين غزال بحيث يتم توسعة المكب
الحالي ومعالجة بعض المشاكل البيئية الموجودة في الموقع.
• معالجة مشاكل طمر خطوط ومناهل شبكات الصرف الصحي الواقعة في مجاري الوديان.
• تعزيز أسطول المركبات وذلك بشراء جتات صرف صحي جديدة عدد  8وبكبات كبينة واحدة
عدد .15
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التطلعات الخاصة بالهدف :

• مشروع “( ”Adaptation of primary distribution of DISI-Amman Conveyorالقرض
الفرنسي) :تم طرح واحالة عقد االشراف كما تم ايضا طرح و احالة مشروع التنفيذ و التاريخ
المتوقع لالنتهاء من اعمال المشروع هو شهر .1/2017

• التقليل من نسبة فاقد المياه بعد أن تم البدء بضخ مياه الديسي للعاصمة األمر الذي تتطلب
تضافر جهود جميع العاملين في شركة مياهنا لمواجهة التحديات والمحافظه على مستوى
الخدمة المقدمة ،وعليه تنوي إدارة الخدمات الفنية :
 .1البدء في تنفيذ اعمال المشروع Adaptation of primary distribution of DISI-Amman
( Conveyorالقرض الفرنسي).
 .2احالة عطاء توريد ورشات الصيانة المتحركة ومركبات الكشف عن التسرب.
 .3االستجابة الى تقارير دراسات مشاريع البرنامج االستثماري باعادة مراجعة وضع الشبكة
لتكون جاهزة قبل عام ( 2016مستمر).

• إستبدال عدادات المياه لجميع المشتركين بوصول مياه الديسي (دراسة أنواع العدادات
بنهاية عام . )2013
تم تأمين تمويل لجزء من المشروع من خالل قرض ممنوح من الحكومة الفرنسية بقيمة 15
مليون دينار و يغطي ثلث تكاليف المشروع البالغ قيمته اإلجمالية  50مليون دينار .حيث انه
سيتم استبدال  123الف عداد بعدادات التراسونيك و  10االف عداد حجمي ،وبعد متابعة اعمال
القرض الفرنسي خالل هذا العام تم طرح وإحالة العطاء لشراء العدادات.

• تحسين مستوى الخدمة المقدمة والتي تتمثل بما يلي:
 .1خدمة االفراد والجماعات والمشاريع االستثمارية السكنية والصناعية والتجارية من خالل
توسعة شبكات المياه وتحضير وثائق العطاءات واالستجابة لطلبات المواطنين.
.2خدمة التجمعات السكانية الغير مخدومة بالصرف الصحي للوصول الى بيئة نظيفة والمحافظة
على مصادر المياه الجوفية والينابيع و استكمال الشبكات القائمة وتلبية طلبات واحتياجات
المواطنين من خالل دراسة وتنفيذ معامالت جدول االولويات.
.3االشراف الغير مباشر على العطاءات المموله على حساب المنحة الخليجية.
.4تحسين مستوى الخدمه في محافظة مادبا بما يتماشى مع االتفاقية المعدة بهذا الخصوص.

والجدير بالذكر انه سيتم استبدال عدادات المشتركين الذين معدل استهالكهم يزيد عن  55م
 3بالدوره كما وسيتم قراءة تلك العدادات عن بعد من خالل القراء .

• االستمرار في تحديث مواصفات المواد التي تدخل في صلب اعمال الشركة.
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جدول رقم ()11

المؤشر

2013

2014

كمية المياه المفوترة

 87.9متر مكعب

 92.9متر مكعب

نسبة الفوترة

99.3%

99.4%

التحققات

 70.5مليون دينار

 78.2مليون دينار

التحصيالت

 70.6مليون دينار

76.2مليون دينار

• مشروع تحصيل الديون القديمة
يهدف المشروع إلى تحصيل حوالي  6مليون دينار من الذمم المستحقة من فواتير قديمة  ،تم خالل عام
: 2014
 .1ارسال ما يزيد عن  415212رسائل نصيه للمشتركين لتذكيرهم باالستحقاقات المطلوبة منهم وتجنباً
الستكمال اجراءات الحجب.
 .2م��ت��اب��ع��ة م����ا ي���زي���د ع����ن  52,700م���ش���ت���رك ع����ن ط���ري���ق اإلت����ص����ال ه��ات��ف��ي��ا
إلب�ل�اغ���ه���م ب��ق��ي��م��ة ال���ذم���م ال��م��س��ت��ح��ق��ة ع��ل��ي��ه��م واق����ت����راح ت��س��ه��ي�لات ل��ل��ت��س��دي��د.
 .3تم حجب الخدمه عن مايقارب  43الف مشترك خالل العام .
 .4تحويل  693إشتراك من الحاالت المستعصية للتحصيل عن طريق القنوات القانونية .

• تم تركيز الجهود في سنة  2014على رفع نسبة الفوترة وقد تم بنجاح رفع النسبة
المسجلة في عام  2013من ( )99.3%إلى ( )99.4%بنهاية السنة اي بما يزيد عن
 600مشترك اضافي تم اصدار فواتير لهم حيث ان كل مشترك من تلك االشتراكات
تم العمل عليه بشكل مستقل بحيث يتم معالجة جميع المشاكل المرتبطه بفوترته
وكذلك تصويب اوضاع تلك االشتراكات على قواعد البيانات لضمان استمرارية
فوترتها بطريقه منتظمه و مازالت الجهود مستمرة لرفع نسبة الفوتره .
• تزايدت كميات المياه المفوتره نتيجه لزياده كميات المياه المستهلكه الناتجه عن
وصول مياه الديسي وتمديد ساعات الضخ للمواطنين كما هو موضح بالجدول رقم
 11مما اثر على زياده عدد االعتراضات خالل عام  2014مقارنة بعام  2012حيث بلغت
نسبة الزياده باعتراضات المشتركين مقارنة بعام  2012بمقدار  66%موضح بالجدول
رقم . 12
• ازدات التحققات بازدياد التزويد المائي للمشتركين حيث ان نسبة الزياده  10%مقارنة
بعام  2013ونسبة الزياده مقارنه بعام  2012بمقدار  % 25تم تحصيل  98%منها .
جدول رقم ()12

عدد اإلعتراضات
السنه

العدد

2012

8804

2014

14648
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اإلتصال والتوعية المائية :

• وبذات السياق وكأحد أنشطة اإلتصال الداخلي دربت الشركة موظفاتها في محافظتي العاصمة
ومادبا على أعمال السباكة المنزلية لتمكينهن من صيانة مرافق المياه واكتشاف وإصالح أي
عطل فيها ،ضمن مسابقة داخلية للعامالت بعنوان “ سباكة في منزلي” .باإلضافة إلى تنظيم
مسابقة رمضان السنوية لعام  2014التي شارك فيها حوالي ( )350موظف وموظفة فاز منهم
( )35في حفل التكريم السنوي التي تنظمة الشركة للمشاركين.

تعزيز قنوات اإلتصال مع الزبائن سعياً نحو ممارسات وسلوكيات أكثر كفاءة في التعامل مع
المياه يقع ضمن أولويات شركة مياهنا من خالل تنفيذ برامج للتوعية المائية تستهدف كافة
الفئات ضمن مناطق خدمة الشركة.
• تم خالل عام  2014تصميم وتنفيذ برامج تدريبية في مجال السباكة المنزلية لفئة السيدات،
لتعريفهن بطرق صيانة مرافق المياه في المنزل للحد من هدر المياه وإصالح األعطال البسيطة،
حيث حظيت فئة السيدات خالل العام  2014بحصة األسد من حيث عدد البرامج التدريبية
المنفذه وعدد المستفيدات من هذه البرامج.

• ضمن برامج اإلتصال المباشر ولتعزيز الثقة مع زبائنها وزعت الشركة ما مجموعه ()1500
قطعة توفير مياه على المواطنين خالل ( )3أيام مفتوحة تم تنظيمها في مكاتب خدمات الزبائن
المنتشرة في محافظتي العاصمة ومادبا بمناسبة عيد اإلستقالل في أيار  ،2014لفتح قنوات
التحاور المباشر ما بين أصحاب اإلختصاص من العاملين والمواطنين لتعريفهم بقضايا المياه
واإلجابة على تساؤالتهم باإلضافة إلى حصولهم على تقديم قطع توفير المياه كهدايا مجانية .

• ولغايات اإلنتشار والتواصل مع أكبر عدد من السيدات في محافظة العاصمة ،نفذت الشركة
مع أمانة عمان الكبرى ( )5ورشات عمل استفاد منها خالل عام  2014ما يقارب ( )350سيدة
في مواقع مختلفة بالعاصمة وتم تزويدهن بقطع توفير مياه وتعريفهن بطريقة تركيبها في
منازلهن.

• استمرت الشركة خالل عام  2014في تنفيذ برامجها المتخصصة لفئة طلبة المدارس ،حيث
شارك ( )800طالب وطالبة في المراحل المختلفة األساسية والثانوية في برامج التوعية المائية
وتم تطبيق برامج تعتمد التفاعل المباشر والتعلم بالمشاركة.

• اعتمدت الشركة المسابقات خالل عام  2014كأحد أدوات التواصل إلحداث التغيير المنشود
في سلوكيات التعامل مع المياه حيث نظمت بالتعاون مع وزارة المياه والري وبدعم من الوكاله
األلمانية للتعاون الدولي مسابقة “ بصلح وبدبر وبالفاتورة بوفر” والتي تم خاللها تدريب ()40
سيدة على طرق كشف هدر المياه في المنازل وأعمال السباكة المنزلية كما تم تزويدهن بقطع
توفير المياه وتدريبهن على كيفية تركيبها في منازلهن بغية تقليل كمية المياه المستهلكة
بالمنزل وتخفيض قيمة فاتورة المياه ،وتم بنهاية المسابقة تكريم ثالث فائزات ممن تمكن
من تحقيق أكبر تخفيض في قيمة فاتورة المياه مقارنة بنفس دورة المياه للعام السابق.

• نفذت الشركة حملة مشتركة مع أمانة عمان الكبرى لتوعية المواطنين بعدم ربط مزاريب مياه
األمطار على شبكة الصرف الصحي استهدفت مواطني العاصمة وتم تسليط الضوء على اآلثار
السلبية المترتبة على الربط الخاطئ.
كما تم بالتعاون مع الوكالة األمريكية للتعاون الدولي تنفيذ حملة استهدفت ( )9000منزل في
منطقة طبربور للتعريف بأهمية تركيب العوامات على الخزانات وتوعيتهم باألنواع الجيدة منها
واستخدمت في الحملتين أدوات اإلتصال الجماهيري واإلتصال المباشر لضمان انتشار واسع
المدى لرسائل الحملة لتحقيق أهدافها.
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• ربط نظام سكادا محطة وآبارالموقر و عددها ( )8آبار مع مركز المراقبة والتحكم (SCADA
 )Ammanو بقيمه إجمالية للمشروع تقدر بحوالي 20,000دينار.
• تنفيذ المرحله األولى من أعمال ربط نظام سكادا مشروع الـ ()C15والذي يضم ( )19موقعاً مع
مركز المراقبة والتحكم ( )SCADA Ammanو بقيمه إجمالية للمشروع تقدر بحوالي20,000
دينار
• تنفيذ المرحله األولى من أعمال ربط نظام سكادا مشروع الـ ()C15والذي يضم ( )19موقعاً مع
مركز المراقبة والتحكم ( )SCADA Ammanو بقيمه إجمالية للمشروع تقدر بحوالي20,000
دينار.

• للمحافظة على جاهزية وإعتماديه عالية لمحطات معالجة المياه فقد تم انجاز االعمال التالية -:
 انجاز خطة الصيانة الوقائية المبرمجة حيث بلغ عدد اوامر العمل المنفذة ( )5499أمر عمل . إنجاز أعمال إعادة تأهيل معدات ضخ محطات زي عدد  2بناءاً على قياس كفاءة المضخات بهدفرفع كفاءتها والمحافظة على كفاءة عالية لوحدات الضخ حيث ارتفعت كفاءة هذه الوحدات كما هو
مبين:
90
85
80

• إنشاء نظام مراقبة وتحكم ( )SCADA Systemفي خزان أبو علندا الديسي ( )AA2و بقيمه
إجمالية للمشروع تقدر بحوالي 30,000دينار.
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• توقيع إتفاقية تدريب وتشغيل ونقل خبرة لمشروع سكادا عمان مع المقاول المنفذ للمشروع.
• مشروع المسح الميداني الشامل
بدأ العمل بهذا المشروع في شهر آب من عام  2012و سيستمر لمدة  5سنوات ،و يهدف
إلى تصحيح و تحديث بيانات المشتركين من خالل إجراء مسوحات ميدانية 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 ملفات إشتراكات المياه و الصرف
الصحي الورقية القديمة و الجديدة و التي يصل عددها إلى  800ألف ملف و التي تحوي معلومات
و وثائق مهمة.
كما و سيكون أحد أهم مخرجات هذا المشروع تصويب أوضاع وصالت المياه و الصرف الصحي و
تصريف مياه األمطار المنفذه بطريقة مخالفة للقوانين و التعليمات و التي سيتم إكتشافها خالل
المسح الميداني .من اهم انجازات المشروع لعام : 2014
 .1ارشفة  46978معاملة صرف صحي.
 .2اكتشاف  2011حاله ايصال غير قانوني من خالل المشروع.
 .3قيمة المطالبات التي ترتبت على حاالت التوصيل غير القانوني المسجله من خالل المشروع
لهذا العام  2.3مليون دينار .

ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ %
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• إعداد وثائق واحالة عطاء إلنجاز أعمال  Rehabilitationلمعدات محطات رفع زي من خالل المنحة
الخليجية بقيمة  3مليون دينار والمتوقع انجازها خالل عام .2015
• اجراء صيانة ثقيلة و تركيب معدات جديدة وكما يلي-:
اعادة تاهيل وحدة ضخ رقم  4في محطة معالجة وادي السير لمياه الشرب . استبدال فالتر نوع فايبروتكس في محطة معالجة وادي السير لمياه الشرب . اعادة تاهيل وحدة ضخ رقم  3محطة معالجة الرصيفة لمياه الشرب . تركيب لوحة تشغيل جديدة لوحدة الضخ رقم  1في محطة معالجة الرصيفة لمياه الشرب. استبدال مضخة رقم  1في محطة معالجة الرصيفة لمياه الشرب . -استبدال قواطع كهربائية  )VCB) 6600V,عدد  3للوحات التشغيل في محطات رفع .
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• ضبط جودة ادخال البيانات الجغرافية من شبكات المياه والصرف الصحي والبيانات الجغرافية
االخرى (المسارات و المعالم واألراضي . ) ...... ،
ومما تم انجازه خالل عام  2014ما يلي :
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* تدقيق وترقيم مشاريع المياه و الوصالت المنزليه مياه و صرف صحي على النحو التالي :
 مشاريع مياه عدد ( . )75 وصالت منزليه مياه ( ) 4611وصلة. مشاريع صرف صحي عدد ( .) 53 وصالت منزليه صرف صحي(  )1835وصله. مكاتب الصيانة و الدائرة الفنية عدد ( . )152 -مشاريع تصريف مياه الخزانات االرضية عدد ( . ) 1
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* رفع مساحي للمناهل وتصحيحها بواقع  4774منهل صرف صحي في عدة مناطق متفرقة.
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* تجربة استخدام تقنية جهاز كشف طبقات االرض  Georadarلالستعالم عن شبكات المياه و
الصرف الصحي داخل طبقات االرض المفقودة.
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* ارشفة معامالت الوصالت المنزلية بنسخ رقمية من سنة  2006حتى  2014كالتالي:
 مياه عدد  ) 51577 ( :وصلة. -صرف صحي عدد  ) 11156( :وصلة.
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* تحديد موقع استعماالت غير مشروعة عدد (  ) 4باستخدام جهاز الـ .DGPS
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* الكشف الميداني على المالحظات الواردة من قسم الخرائط ومتابعتها مع االقسام المعنية
لتحديث البيانات والمعلومات.
* استحداث انظمة لضبط جودة بيانات االشتراكات من خالل مقارنتها بين انظمة المياه والصرف
الصحي مع ارض الواقع للتحقق من دقة البيانات المحصلة من الكشف الميداني وتصويبها على
كافة االنظمة المرتبطة.
* استحداث انظمة لضبط جودة بيانات االشتراكات من خالل مقارنة بيانات الكشف الميداني
ومطابقتها مع البيانات المدخلة على األنظمة والبيانات الورقية التي تم ارشفتها في نظام ارشفة
معامالت الصرف الصحي والتحقق من بيانات العقار واالشتراكات على ارض الواقع بحيث تظهر
االشتراكات المخدومة في شبكة الصرف الصحي والتي ال يتم احتساب اجور انتفاع عليها وايضا
االشتراكات المنتفعة بالصرف الصحي والتي ال يوجد اشتراكات مياه لها كما تم استحداث العديد
من التقارير التحليلية التي تعطي نتائج المسح الميداني التخاذ القرارات المناسبة لمعالجة كافة
الحاالت.
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• يتم تحديث قواعد البيانات الجغرافية باستخدام بيانات دائرة االراضي وأمانة عمان الكبرى والدوائر الحكومية االخرى ،و إدامة شبكات المياه والصرف الصحي بالتنسيق والتعاون مع إدارات الشركة
المختلفة وخاصة اإلدارات الفنية  ،وتوفير احتياجاتهم من التقارير عن البيانات الجغرافية و الخرائط .
ومما تم إنجازه خالل عام  2014ما يلي :
* اضافة ما مجموعه 285,672م تقريباً من مشاريع شبكة المياه و  7,204وصلة منزليه مياه إلى قاعدة البيانات الجغرافية .
* اضافة ما مجموعه 91,913م تقريباً من مشاريع الصرف الصحي و  3,035وصلة منزليه صرف صحي إلى قاعدة البيانات الجغرافية .
* تحديث ما يقارب  110مسار للجباه في مناطق تحصيل مختلفة على قاعدة البيانات الجغرافية ضمن مشروع تحديث المسارات في منطقة خدمة مياهنا لربطها مع قاعدة بيانات المشتركين . X7
* اضافة ما مجموعه  2,600معلم جديد إلى قاعدة البيانات الجغرافية لتصبح  14,145معلم.
هذا وقد بلغت مجموع اطوال شبكات المياه القائمة على قاعدة البيانات الجغرافية(  ) 8,841,089متر و اعداد الوصالت المنزلية لشبكات المياه على قاعدة البيانات الجغرافية ( )143,849وصلة ,بينما
بلغت مجموع اطوال شبكات الصرف الصحي القائمة على قاعدة البيانات الجغرافية (  ) 3,048,441متر و اعداد الوصالت المنزلية لشبكات الصرف الصحي على قاعدة البيانات الجغرافية ( ) 38,220وصلة .
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• متابعة البرمجيات المطبقة بالشركة من حيث التطوير والتطبيق وحل المشاكل إن وجدت والعمل
على تكاملية األنظمة ومتابعة الشركات المزودة للبرمجيات الجاهزة كما ويقوم بتطوير وتحديث
االنظمة الجغرافية المستخدمة في مختلف دوائر الشركة بهدف تسهيل عمل كل مديرية عن طريق
توفير وسائل وادوات تقنية تساعد على اداء اعمالهم اليومية باالضافة الى ادارة البيانات بشكل
يضمن استمراريتها.
ومما تم إنجازه خالل عام  2014ما يلي :
* تحديث نظام الشكاوى عن طريق الميدان باستخدام االجهزة المحمولة (. )PDA
* تطبيق نظام تتبع المركبات الجديد .
* تطوير نظام تحديث الشكاوى بشكل يخدم مديرية المياه الفاقدة.
* تحديث وتطوير النظام الخاص برسم الدراسات حسب المتطلبات الجديدة للمستخدمين.
* تحديث برمجيات نظم المعلومات الجغرافية من النسخة 10.1الى النسخة .10.2
* تحديث وتطوير نظام  ArcGIS Server 10.2الخاص بتطوير نظم المعلومات الجغرافية
باستخدام شبكة اإلنترنت ليخدم نظام البحث الشامل.
* تطوير نظام الكشف الميداني للمراقبين لالشتراكات الجديدة باستخدام االجهزة المحمولة
(. )PDA
* تطوير نظام تحديث شكاوى الصرف الصحي لوقت االستجابة مربوط بالفرق والجتات .
* اضافة امكانية الطباعة باحجام ورق مختلفة ( ( A0,A1 …A4لبرنامج المسارات و طبقات جديدة
خاصة بادارة خدمات الزبائن.
* حوسبة نظام الصندوق حيث ت��م ان��ج��از حوسبة كافة بنود الصندوق وتطبيقها في
ك��اف��ة ف���روع ال��ش��رك��ة واس��ت��خ��راج ال��ت��ق��اري��ر ال�ل�ازم م��ن دف��ت��ر ال��ص��ن��دوق ودف��ت��ر يومية
ال��ص��ن��دوق وغ��ي��ره��ا م��ن ال��ت��ق��اري��ر ال��ت��ي يتم استخراجها م��ن اق��س��ام االدارة المالية
المختلفة ب��االض��اف��ة ال��ى اق��س��ام إدارة خ��دم��ات ال��زب��ائ��ن ال��ت��ي تعنى بآلية استخراج
تقارير الصندوق.
* استحداث آلية ارشفة واستخراج كافة المعامالت المؤرشفة بطريقة سهلة وسريعة  ،وامكانية
تحديد اي االوراق المراد طباعتها ،وقد شمل هذه البرمجية كافة االدارات والمديريات واالقسام التي
تعنى في االرشفة واستخراج االوراق المؤرشفة.
* تحويل معامالت اشتراك المياه الجديد بطريقة آلية دون الحاجة الى عمل نسخ عنها وارسالها الى
إدارة الخدمات الفنية بطريقة يدوية ومن خالل البريد الداخلي للشركة.
* تطبيق نظام المختبرات في مياه مادبا.
* سحب بيانات نظام فوترة مياه مادبا.
* تطبيق نظام االرشفة في مياه مادبا.
* تفعيل نظام ضخ المياه في ادارة العمليات شعبة التحكم وعمل كافة التقارير الالزمه وتطبيقها.
* تم االنتهاء من حوسبة تأمينات المياه وربطها من نظام الصندوق وايضا مطابقتها مع كافة
االنظمة وتفعيلها في كافة فروع الشركة.
* عمل تحديث لنسخ برمجيات المتكامل لتدعم المتصفح االلكتروني.
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• توفير ومراقبة وتقديم الدعم للبنية التحتية لتقنية المعلومات واألجهزة الرئيسية بكل سهولة
وأمان وموثوقية عالية.
ومما تم إنجازه خالل عام  2014ما يلي:
* العمل على ترتيب كبائن وكوابل شبكة المعلومات في جميع مواقع الشركة -جبل الحسين ،راس
العين ،عين غزال ،صويلح ،سحاب ،غرب عمان ،جنوب عمان ،ماركا -والتي بلغت (  11موقع) .
* اضافة ( محطة تنقية مادبا والمرقب و مكتب صيانة الجيزة ) الى الشبكة الرئيسية التابعة لشركة
مياهنا .
* تركيب نظام تحكم ومراقبة لغرفة الخوادم.
• توفير الدعم الفني إلدارات واقسام الشركة المختلفة فيما يتعلق بموارد الشركة التكنولوجية ،
وكذلك وضع الضوابط والمعايير لضمان توفير خدمة دعم الموارد التكنولوجية في الشركة.
ومما تم إنجازه خالل عام  2014ما يلي :
* التعامل مع ( ) 2741شكوى وطلب خدمة تم توثيقها في نظام الدعم الفني كما انه تم تحديث
( )70جهاز حاسوب داخل الشركة وكذلك تحديث الماسحات الضوئية لتتوافق مع متطلبات مشروع
االرشفة .هذا وقد تم تحديث كافة برامج التشغيل لتصبح  Win7على غالبية أجهزة الشركة.
* تم التعامل مع التحديثات المتعلقة ببرامج الصناديق بشراء وتجهيز طابعات للصناديق.
* تحديث اإلجراءات والسياسات إلدارة تكنولوجيا المعلومات في الشركة.

الموارد البشرية:
• تفعيل نظام إدارة الموارد البشرية المحوسب ( )HRMSونظام خدمات الموظفين ()Mena Me
بنسبة ( )80%من إدارات الشركة وتدريب المستخدمين باإلضافة إلى تحديد ضابط إرتباط من
موظفي قسم شؤون الموظفين لكل إدارة بحيث يقوم بمتابعة كافة أمور اإلدارة المتعلقة بالنظام
وكافة المعامالت الخاصة بها.
• واستكما ًال لتطبيق نظام الموارد البشرية المحوسب ( )HRMSالمطبق في الشركة ،مما وفر
الجهد والوقت وقلل األعمال الورقية وتوزيع األعمال ،حيث تم تطبيقه في إدارة العمليات لكافة
األعمال الخاصة باألعمال اليومية من إدخال اإلجازات بأنواعها ،العمل اإلضافي ،جدول الورديات،
وإصدار قسائم الرواتب.
• استالم عقد إدارة مياه وصرف صحي مياه مادبا وتفعيل نظام الموارد البشرية ( )HRMSوتدريب
الكادر على استخدامه بكامل جزئياته وذلك من منطلق تفعيل الالمركزية.
• تم منح صالحيات إصدار اإلجراءات التأديبية من خالل إدارات الشركة بحيث يكون دور الموارد
البشرية إشرافي فقط .
• تفويض الصالحيات بخصوص المعامالت المالية حيث يتم إنجازها خالل يوم.
• تم استكمال تعديل التشوهات الوظيفية وبكلفة سنوية حوالي ( )732ديناراً ،كما تم استحداث
آلية للترفيع التلقائي والتطور الوظيفي لبعض الوظائف وذلك كمرحلة أولى حيث بلغت التكلفة
السنوية حوالي ( )18,436ديناراً.
• أما بخصوص المزايا الوظيفية فقد تم استحداث عالوة غالء المعيشة والبالغة ( )25ديناراً لكافة
العاملين وكمرحلة أولى وبلغت تكلفتها السنوية حوالي ( )517,440ديناراً.
• وفقاً لمستجدات ومتطلبات العمل والتغيير الحاصل في طبيعة ومهام بعض اإلدارات ،فإنه تم
إعادة هيكلتها بما يتناسب مع التغيير الحاصل فيها.
• تم استحداث نظام حوافز مادبا ،جائزة الموظف المثالي لعقد إدارة مادبا.
• احتفظت الشركة بنفس معدل العام السابق لتقييم األداء حيث بلغ ( )85%مما يعكس أن أداء
الشركة جيد جداً.
• تم االشتراك بدراسات مسحية لرواتب ومزايا السوق األردني وذلك لمعرفة وضع شركة مياهنا في
سوق العمل وتطبيق السياسات واألنظمة والتي من شأنها مجاراة سوق العمل واألوضاع المعيشية
فيه.

42

• بلغ معدل األعمار في الشركة ( )39عاماً ،وتبلغ نسبة العاملين الذكور ( ،)90%أما العامالت اإلناث
فتشكل ما نسبته (.)10%

تالياً الرسم البياني يوضح معدل الرواتب لألعوام من (:)2014 - 2012
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ
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• ويعد دور التخطيط وتوزيع القوى البشرية من أهم أدوار الموارد البشرية تماشياً مع تطلعات
الشركة في جذب واستقطاب واالحتفاظ بالعاملين المؤهلين والكفؤين وذلك من خالل ملئ
الشواغر بالتعيينات الداخلية ومن ثم التعيينات الخارجية ،ومن خالل خطط اإلحالل والترفيع ،حيث
تم تعبئة ( )81شاغر مطلوب من أصل ( )90شاغر أي ما نسبته ( ،)91%ويبين الرسم البياني التالي
مقارنة لتوزيع القوى البشرية لألعوام ( )2012-2014والمتضمنة التعيين والترفيع واإلنزال وتغيير
الحاالت الوظيفية:
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

500

70%

450
2014

2013

59%

60%

2012

50%

50%

34%

40%

• ومن منطلق اهتمام الشركة بموظفيها واالحتفاظ بهم والذي يعد التحدي األهم لدى أي شركة،
تالياً مقارنة لمعدل االحتفاظ لألعوام (.)2014 2012-
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• ولغايات رفد الشركة بالكفاءات المناسبة والتي تتالءم مع طبيعة عمل الشركة ،تم البدء بفتح
قنوات تعاون جديدة مع مؤسسات ومعاهد تعليمية لتزويدنا بالمطلوب من كفاءات حديثة التخرج،
وأيضاً من خالل المشاركة في األيام الوظيفية.
• تم تفعيل طلب االستخدام االلكتروني للمتقدمين للحاصلين على مؤهالت علمية أعلى من
الثانوية العامة ،وفي حال تم اختياره للتعيين يتم نقل بياناته على نظام الموارد البشرية المحوسب
( )HRMSوذلك الختصار الوقت والجهد.
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93%
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• يظهر معدل الدوران للعام  2014انخفاضاً عن العام السابق وذلك النخفاض عدد االستقاالت ،كما
شكلت االستقاالت بسبب التقاعد المبكر ما نسبته ( )6%من مجموع االستقاالت وذلك للتعديالت
على قانون الضمان االجتماعي .وأيضاً شكل المستوى الوظيفي الثامن والمتمثل بالفنيين النسبة
األكبر من االستقاالت حيث بلغت النسبة (.)37%
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يوضح الرسم البياني بأدناه مقارنة معدل الدوران لألعوام (:)2014 - 2012
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• ومن ناحية االهتمام بالمؤهالت العلمية والذي تولي له الشركة اهتماماً كبيراً ،ولغايات رفد شركة
مياهنا بما تحتاجه من عمالة وذلك للمستويات ( )10 ،9 ،8فقد تم اعتماد شهادة الكفاءة المهنية
وذلك من خالل التعاون مع المؤسسة الوطنية للتشغيل حيث كانت نسبة التعيينات للحاصلين
على مؤهل الكفاءة المهنية ( )9%من مجموع تعيينات  ،2014ويبين الرسم البياني التالي توزيع
المؤهالت العلمية في الشركة للعام :2014
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• أما بخصوص التدريب والذي يعتبر من المهام األساسية والمهمة للموارد البشرية ،وحيث أنه يتم التركيز على
النوعية ،والعمل على تدريب أكبر فئة من الموظفين حيث كانت نسبة تغطية التدريب ( )50%من كادر الشركة للعام
ً
مقارنة بنسبة ( )35%للعام السابق ،وأيضاً التركيز على شهادات االعتماد الدولية فقد بلغت نسبة حصول
2014
الموظفين على الشهادات المعتمدة ( )26%للعام  2014مقارنة بنسبة ( )17%من العام السابق ،ويبين الجدول
التالي مقارنة بيانات التدريب:
جدول رقم ()13

العام

عدد
الموظفين
المتدربين

ساعات
التدريب

التكلفة

نسبة
الموظفين
المتدربين

معدل
ساعات
التدريب /
موظف

عدد
نسبة
المدربين
تكلفة
التدريب من المعتمدين
()TOT
الميزانية
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50%
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• أما بخصوص طلبات الخدمة والتي تختص بالخدمات اإلدارية (هواتف ،أثاث ،صيانة...الخ) فقد بلغ عدد طلبات
الخدمة الواصلة إلدارة الموارد البشرية ( )283طلباً ،تم إنجاز ( )274أي أن نسبة إنجاز طلبات الخدمة (.)87%
• استئجار وتجهيز مكاتب خدمات زبائن (تالع العلي ،طارق) ،وإنجاز كافة أعمال الصيانة والتأهيل الالزمة لمواقع
الشركة ،باإلضافة إلى تنفيذ عزل لمبنى اإلدارة العامة .ويتم أيضاً إدارة ومتابعة جميع العقود المختلفة (النظافة،
القوارض...الخ) ،تأمين مالبس لموظفي خدمات الزبائن.
• تم تخفيض فاتورة المحروقات للخدمات اإلدارية بنسبة ( )25%عن األعوام السابقة ،وتأمين مركبات الشركة
بالمحروقات باستخدام نظام آلي لشركة المناصير ومن خالل بطاقة ممغنطة ،وتم اعتماد كمية من الديزل لغايات
التدفئة.
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التطلعات الخاصة بالهدف :

• تحديث سلم رواتب عقد إدارة مادبا حسب متطلبات العمل.

• 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

• ربط الكفاءات الوظيفية بكافة عمليات التوظيف والتوصيف والتدريب وذلك حسب أفضل
الممارسات العالمية في مجال الموارد البشرية.
• التركيز على تأهيل الموظفين بحصولهم على شهادات اعتماد دولية في معظم التخصصات
بنسبة ()50%

• 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 وتصويب االوضاع.

• تغطية أكبر عدد من الموظفين بالتدريب بنسبة ال تقل عن (.)70%
• تفعيل نظام الدوام ألكبر عدد ممكن من مواقع الشركة.

• الشروع بإنشاء برنامج الكتروني لعمل ارشفة لكافة نشاطات الفاقد الفيزيائي و ربطها بنظام
التحكم المركزي لمتابعة شكاوى التسرب و الحصول على تقارير فنية واضحة .

• تجهيز وإعادة تأهيل لمكاتب خدمات زبائن (ناعور ،صويلح ،سحاب ،الجيزة) ،مبنى عقد إدارة
مياه الزرقاء.

• الشروع بتنفيذ أعمال مشروع نظام المراقبة والتحكم بشبكات المياه ()SCADA phase II
وربطها بمركز المراقبة والتحكم ( )SCADA Ammanلمراقبة شبكات المياه ومتابعة الفاقد
المائي أو ًال بأول (.)real time leakage detection
• إعادة هندسة محطة المنتزه رقم  6ليكون بمقدورها الضخ باتجاه خزان دابوق و خزان ابو علندا
و ذلك بما يتالئم مع المواصفات الخاصة بالكمية و االرتفاع لكال االتجاهين تماشيا مع مشروع
تخفيض الطاقة.
• إنشاء نظام مراقبة وتحكم ( )SCADA Systemلمحطات الناقل الشمالي.
• انجاز مشروع تأهيل محطات رفع زي من خالل المنحة الخليجية خالل عام  2015و بقيمة 3
مليون دينار.
• تفعيل نظام إدارة الموارد البشرية المحوسب ( )HRMSونظام خدمات الموظفين ()Mena Me
في جميع إدارات الشركة لتصل إلى نسبة ( ،)100%وأتمتة كافة عمليات الموارد البشرية.
• تفعيل وتطبيق الالمركزية في عقود اإلدارة في كافة األمور الخاصة بالموارد البشرية.
• العمل على تشكيل لجان مقابالت موحدة للشواغر المطلوبة وذلك لتقليل الوقت والجهد
الالزمين للتعيين.
• تقليل فترة التعيين من لحظة استالم طلب التوظيف وذلك استناداً على قاعدة البيانات الموجوده
على نظام الموارد البشرية لتصل إلى أسبوع تقريباً.
• استحداث سياسات (االنتداب ،التكليف ،مكافأة نهاية الخدمة) والتي من شأنها االستفادة من
الكوادر القديمة واستقطاب دماء جديدة.
• اعتماد سلم رواتب عقد إدارة الزرقاء حسب معدل التضخم ورواتب مياهنا.
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• تحسين و تطوير المختبرات من خالل -:
 تثبيت مجال االعتماد الوطني من وحدة االعتماد األردني( )AUوذلك في شهر حزيران منالعام  ،2014بحيث أصبح العدد الكلي لطرق الفحص المعتمدة وطنيا  56طريقة فحص.

• تنفيذ البرامج الرقابية والتشغيلية لمياه الشرب للتأكد من نوعية المياه من المصدر و حتى الشبكة
حيث تم جمع  90,105عينه خضعت لــ  416,821فحص خالل العام . 2014
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 تثبيت مجال اإلعتماد الدولي من هيئة اإلعتماد البريطاني ( ،)UKASبحيث تم تجديد االعتمادالدولي لدورة ثانية (أربع سنوات قادمة) وذلك في شهر شباط من العام  ،2014ليصبح بذلك
العدد الكلي لطرق الفحص المعتمدة دوليا  16طريقة فحص.
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 إضافة طرق فحص مختلفة إلى مجال عمل مختبرات مياه الشرب و المياه العادمة ،ليصبح العددالكلي للفحوصات المنفذة في مختبرات مياهنا المركزية  94فحص ( 62منها في مختبرات مياه
الشرب و  32فحص في مختبرات المياه العادمة) تنفذ بــ  130طريقة فحص مختلفة.
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• فحص  6,360عينة 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
 26298فحص.
30

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻧﻲ

25

ﻋﺪﺩ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
ﻫﻴﺌﻪ ﺍﻹﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻪ

ﺍﻵﻻﻑ

15
10

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ

20

5

48

0

2014

2013

2012

2011

2010

2009

6360

6286

6087

4908

4,678

4,248

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ

26298

27600

25520

20939

20,604

19,672

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻔﺤﻮﺻﺎﺕ

• ضمن متطلبات عقد االدارة ما بين شركة مياهنا و ادارة مياه محافظة مادبا ،تم تنفيذ البرنامج
الرقابي لمحافظة مادبا و كما يلي:

• بلغت نسبة مطابقة العينات الجرثومية للمياه المعالجة في محطة زي  99.93٪و لمياه المصادر
المكلورة  99.92٪ولمياه الشبكات  99.82٪و هي اعلى من المواصفة المطلوبة و التي حددت
ب .95٪

 مياه الشرب:• تنفيذ البرنامج الرقابي لمحافظة مادبا للمصادر والشبكات حيث تم جمع ( )1339عينة خضعت
لــ ( )3576فحصاً مخبرياً و ميدانياً في مختبرات مياهنا المركزية.

• بلغ مجموع شكاوي نوعية المياه  119شكوى خالل عام  2014بانخفاض نسبته  3٪بالمقارنة
مع عام  ،2013كان معظمها غير حقيقي حيث تبين بعد الكشف الميداني أنه ال وجود لمشكله
نوعية ،تلتها الشكاوي بسبب العكارة ،و تمت االستجابة للشكاوي بمتوسط زمني مقداره 36.07
دقيقة.
ﻣﺸﻜﻠﻪ ﺩﺍﺧﻠﻴﻪ

• بلغت نسبة العينات الكيميائية المطابقة للمواصفات القياسية األردنية من المصادر المكلورة
 100٪ومن الشبكات . ٪ 100

ﺗﻠﻮﺙ ﻣﻴﺎﻩ ﻋﺎﺩﻣﺔ

14.29%

• بلغت نسبة العينات البكتيريولوجية المطابقة للمواصفة و المجموعة ضمن البرنامج الرقابي
لعينات المصادر المكلورة  100٪والشبكات  99.61٪خالل العام .2014

ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
8.40%

ﻋﺪﺩ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﻔﺤﺺ

ﺍﻟﻌﻜﺎﺭﺓ
26.05%

ﺭﺍﺋﺤﺔ
1.68%

• فحص ما مجموعة  9390م من الخطوط متعددة األقطار واألنواع تم إنشاؤها حديثاً من قبل
متعهدين ضمن محافظة مادبا ،حيث تم فحص ()12عينات جرثومية و ( )24فحص ميداني
بتكلفة مقدارها  340دينار اردني.
 المياه العادمة الصناعية:• تنفيذ البرنامج الرقابي لمحطة تنقية مياه مادبا حيث بلغ عدد العينات التي تم جمعها ()114
عينة ،خضعت لــ ( )718فحصاً.
• تنفيذ البرنامج الرقابي للمصانع الرابطة على شبكة الصرف الصحي ،حيث بلغ عدد العينات التي
تم جمعها هو( )21عينة من مصنع كوكا كوال خضعت لــ  133فحص .

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻣﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ
0.00%

ﺍﻟﻠﻮﻥ

ﺍﺧﺮﻯ

0.00% 0.00%

ﻧﻮﻋﻴﺔ

• التعامل مع حالة تلوث واحد بالمياه العادمة في محافظة مادبا حسب اإلجراءات المتبعة في
شركة مياهنا وبالتنسيق مع صحة مادبا ،و ذلك في مخيم مادبا.

49.58%

• فحص ما مجموعة  194862م من الخطوط متعددة األقطار واألنواع التي م إنشاؤها حديثاً
من قبل متعهدين تطبيقاً لمتطلبات تعليمة العمل  “ WRW7اإلجراءات المتبعة للكشف عن
الخطوط والشبكات” ،حيث ان قيمة المطالبات بدل الفحوصات المنفذة خالل العام  2014بلغت
 27,348دينار اردني .

• بلغت تكلفة جمع و اجراء الفحوصات و التحاليل المخبرية لعينات المياه و الصرف الصحي و
المياه الصناعية في منطقة عقد مادبا  68000دينار اردني خالل العام .2014

• في مجال متابعة نوعية المياه الصناعية و التجارية و التي باشرت مديرية النوعية و ضبط
الجودة مسؤولية متابعتها من خالل شعبة المياه الصناعية و التجارية منذ منتصف شهر شباط
لعام  ، 2014تم:
 منح موافقة للربط على شبكة الصرف الصحي ل 7منشآت صناعية جديدة ،علما بانه سيتم ربطالعادم المنزلي فقط .
 إضافة  14محطة غسيل سيارات على البرنامج الرقابي المنفذ على وحدات الزيوت التابعةلمحطات غسيل السيارات في العام  2014ليصبح عدد المحطات الخاضعة للبرنامج الرقابي
( )108محطة داخل العاصمة عمان في عام .2015
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سياسات العاملين:

وانسجاماً مع التزام الشركة بتطبيق كافة القوانين الخاصة بالعاملين وتحديث السياسات
واألنظمة لتتماشى معها  ،فقد تم خالل عام :2014
• حصول ( )22موظفة أي بنسبة ( )15%من موظفات الشركة على إجازة األمومة خالل العام.

• الحرص على إيجاد بيئة عمل آمنة وسليمة وصحية ،العمل على تقليل إصابات العمل ،تطبيق
سياسة السالمة العامة والصحة المهنية من خالل الجوالت التفتيشية وزيارات المواقع.
• االلتزام بدورة السالمة التأسيسة لكافة الموظفين الجُدد ومن يتعرضوا إلصابات عمل ،حيث
بلغ عدد الموظفين الحاصلين عليها ( )21موظفاً بواقع ( )252ساعة ،أما عقد إدارة مياه مادبا فقد
بلغ عدد الموظفين الحاصلين عليها ( )134موظفاً بواقع ( )1,644ساعة تدريبة وذلك لشمول
جميع الموظفين العاملين في عقد اإلدارة وتدريبهم.

التطلعات
• التوسع في مجال اإلعتماد الوطني و الدولي للفحوصات المنفذه في مختبرات مياهنا المركزية
و اضافة فحوصات جديدة لمجال عمل المختبرات.
• إضافة مناطق جديدة على البرنامج الرقابي ،حسب مقتضيات العمل بالشركة ،واخضاع المنشآت
الصناعية والتجارية فيها للرقابة (مادبا ،الزرقاء ومصانع جنوب عمان).
• السيطرة على إصابات العمل وتطبيق سياسات وقائية وعالجية فعالة.
• فتح عيادة طبية للشركة مع تعيين كادر طبي متكامل تلبية لمتطلبات قانون العمل والعمال.

• صرف معدات الوقاية الشخصية وتسليمها للموظفين الجدد ومستحقي اإلستالم وذلك حسب
سياسة السالمة والصحة المهنية المعتمدة ،وعمل الفحوصات الطبية والمطاعيم الالزمة
للموظفين وحسب البرنامج المعد لذلك.
تالياً إحصائيات السالمة والصحة المهنية واألمن ،حيث يوضح الجدول مقارنة إصابات العمل
وأيام التغيب ويظهر انخفاض في عدد اإلصابات (معدل التكرار) بنسبة ( )27%وأيام التغيب
(معدل الشدة) بنسبة ( )11%عن العام السابق.
جدول رقم ()14

العام

عدد إصابات
العمل

عدد أيام
التغيب

معدل التكرار

معدل الشدة

2012

18
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4.96

0.24

2013

22
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6.14

0.24

2014

16
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4.51

0.21
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0.24
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0.24

0.21

2014

2013

2012

0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

6.30
5.25
4.20
3.15
2.10
1.05
0.00

6.14
4.51
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ات4?:@"ت و7*A: ?"دB*+= اC"DE

(298,031)

(189,200)

")7.F/0 GH كI@J: K: ذMF5: رد

!"M"N:3#ت ا$a)MO%)دات وا7)% اS< =َ"N3# ا:
(1,563,990)

(1,186,243)

ونP5:

(4,261,302)

3,694,087

=ىE أ-1>4: ة4Tأر

(3,112,473)

(891,092)

-1>4: K:ذ

1,127,777

1,559,446

"ه.: GV=*J: "ت1.:W0

-

1,523,740

-789: إ>=ادات

10,101,106

13,315,019

"ه.[ ا-\7+ - mZ"[ ا-:ذ

772,269

(7,690,900)

-1C داK:ذ

431,307

(1,367,691)

-X/*D: YZ"وX: K:ذ

1,321,811

(986,321)

=ىE أ-1Cة دا4Tأر

148,134

-

"ه.[ ا-\7+ -A]"D:

11,573,653

2,242,275

(272,611)

11,301,042

-^IH4: _E د-B>=`

(209,821)

!"M"N:3#! اO:PQ ا./ F*R# اS<$V

2,032,454

!4ر$WX3YZ! اO:PQ ا./ !4F*R#ت ا$*<F3#ا
(88,230)

(2,801,579)

-+IA7: =.a داتI8I:

(1,064,597)

(583,389)

ات4?:ت وb@"ت وآ7*A: =اءd
ات4?:@"ت و7*A: ?"دB*+ اe: ->4Xf (تF/*:

753

23,000

(4,674,385)

(977,200)

g.#1*Z ا4.h i>"رJ:

(5,826,459)

(4,339,168)

!4ر$WX3YZ! اO:PQ ا./ F*R# اS<$V

305,150

785,516

=ضh

305,150

785,516

!"M4)W3#! اO:PQ ا./ F*R# اS<$V

!"M4)W3#! اO:PQ ا./ !4F*R#ت ا$*<F3#ا

دل$\% اF*R# واF*R# اS< ="N3# اS<$V

5,779,733

(1,521,198)

2,309,950

8,089,683

-1DZ ا->ا42 GH  ا[?"دل4X1Z وا4X1Zا

8,089,683

6,568,485

!RI#! ا4$]P S< دل$\% اF*R# واF*R#ا

0

0
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