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كلمة الرئيس التنفيذي

المهندس منير عويس
نسعد في شركة مياه األردن “مياهنا” بتوسعنا اليوم ،في محافظات ثالث؛ العاصمة عمان ،ومادبا ،والزرقاء ،بعد أقل من عقد من الزمان على بدء ممارسة الشركة مهامها في إدراه خدمات
المياه والصرف الصحي.
“توسع” صاحبه مزيد من حجم المسؤوليات ،والتحديات ،سيما وأن األردن من أفقر دول العالم مائياً ،لكن اإلدارة الرشيدة في ملف المياه تكفلت بتحقيق قصص نجاح حقيقية ،باالستناد إلى
رؤى وأهداف استراتيجية واضحة ،تأخذ باعتبارها حاجة الناس المتزايدة إلى الماء ،إلى جانب قدرة الشركة اإلنتاجية؛ وهو ما انعكس إيجاباً على ساعات التزويد المائي للمواطنين ،وسرعة
االستجابة للشكاوى.
يستمر هاجس الشركة في رفع مستوى الخدمات ،وتحسين كفاءة التزويد المائي ،وسرعة معالجة الشكاوى لجميع المشتركين ،باالستناد إلى كفاءة عاملينا ،ورغبتهم الجادة في البذل
واإلنتاجية ،في إطار من المؤسسية المبنية على التشاركية والتكاملية.
اليوم ،ال يمكن ألحد إنكار ما قدمته الشركة على مدى سنوات من الرصد والمتابعة والتشبيك والمعالجة .اليوم ،نطمئن بعد أن وصلت “مياهنا” وبحجم تزويد يكفي حاجة المشتركين
اليومية ،مدركين أن أسرة الشركة لم تدخر جهداً في مواجهة المعوقات وتذليلها من جهة ،وتحسين عمليات التشغيل والصيانة ،وخدمات الزبائن ،إلى جانب التقليل من فاقد المياه؛
باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة في اإلدارة ،وتنمية الجوانب اإلدارية والفنية.
ندرك أن ارتفاع عدد االشتراكات في العاصمة والزرقاء ومادبا يعني في جملة ما يعنيه أعبا ًء جديدة ،لكنها في اآلن ذاته تقدم شواهد رقمية على نوعية اآلداء ،وتعزز من قناعة المشتركين
بسوية شركتهم ورسالتها ،كما أنها تفتح شهيتنا على تعزيز وجودنا ،كبيئة خدمية ،توظف أسباب النجاح وال تتعجل في القطاف.
في الواقع ،ال يمكن إغفال دعم ومساندة هيئة المديرين في الشركة ،الذين وظفوا كامل خبراتهم ،وأدواتهم الفنية واإلدارية على مدى عقود ،في دعم وتعزيز مسيرة العطاء للشركة ،عبر
رؤى علمية ،شكلت محطات تنويرية أضاءت طريق الخدمة بعد تعبيدها.
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ﺍﻝﺭﺅﻏﺍ

ﺃﻥ ﻇﻂﺎﺞﻡ ﺏﺍﻝﺎﻡﻐﺞ ﺏﺚﺛﻄﺋ ﺍﻝﻡﺱﺎﻋﻂﻙ ﻭﺍﻝﻑﺳﺍﻝﻐﺋ ﺸﻎ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ ﻭﺍﻝﺧﺭﻑ ﺍﻝﺧﺗﻎ

ﺍﻝﺭﺠﺍﻝﺋ
ﻇﺱﺳﻯ ﻝﻈﺭﺕﺼﻎ ﺏﻈﻌﺲﻐﺋ ﺍﻝﺗﻐﺍﻩ ﺏﺎﺞﻭﻏﺛ ﺝﻡﻐﻉ ﺍﻝﻡﺱﺎﻋﻂﺿﻐﻆ
ﺏﻡﻐﺍﻩ ﻇﺼﻐﺋ ﻭﺥﺛﻄﺋ ﻄﺱﺎﺛﺍﻄﺋ ﻭﺸﺳﺍﻝﺋ ﻭﻄﺳﺍﻝﺔﺋ ﻄﻐﺍﻩ
ﺍﻝﺧﺭﻑ ﺍﻝﺧﺗﻎ ﺏﺃﺠﺍﻝﻐﺈ ﺖﺛﻏﺑﺋ ﻝﻐﺎﻃ ﺍﻝﻡﺗﺍﺸﺰﺋ ﺲﻂﻯ
ﺍﻝﺊﻐﺆﺋ ﺏﺍﻓﺠﻂﻌﺏ ﺍﻓﻄﺑﻀ.

ﺍﻝﺼﻐﻃ

ﺍﻝﺔﻌﺩﺓ ،ﺍﻝﺳﻡﻀ ﺏﺭﻭﺡ ﺍﻝﻑﺭﻏﺺ ،ﺍ�ﻇﺎﻡﺍﺀ ،ﺍ�ﺏﺎﺿﺍﺭ ﻭﺍ�ﺏﺛﺍﻉ،
ﺍﻝﻡﺧﺛﺍﺻﻐﺋ ﻭﺍﻝﺤﻑﺍﺸﻐﺋ .

ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﻌﻘﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ ﻭﺻﺮﻑ ﺻﺤﻲ ﻣﺎﺩﺑﺎ

ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ﻭﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ
ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺤﻄﺔ
ﺍﻟﺰﺍﺭﻩ
ﻣﺎﻋﻴﻦ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﻭﺣﺪﺓ ﺗﺨﻄﻴﻂ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ

ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﻌﻘﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ ﻭﺻﺮﻑ ﺻﺤﻲ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ

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
ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺩﻋﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺷﺒﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻭﺍﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﻭﺭﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
)ﺟﺒﻞ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ(

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
)ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻌﻴﻦ(

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﺤﻄﺎﺕ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ

ﺭﺉﻐﺟ ﻊﻐﺆﺋ ﺍﻝﻡﺛﻏﺭﻏﻆ

ﻊﻐﺆﺋ ﺍﻝﻡﺛﻏﺭﻏﻆ
ﺍﻝﻡﻋﻈﺛﺱ ﺕﻌﺸﻐﺺ ﺍﻝﺗﺊﺍﺣﻈﺋ

ﺍﻝﻡﻋﻈﺛﺱ ﻄﺗﻡﺛ ﺬﻩ ﺃﺭﺠﻘﻥ

ﺃﻄﻐﻆ ﺲﺍﻡ ﺠﻂﻁﺋ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﺮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ.

ﺃﻄﻐﻆ ﺲﺍﻡ ﺍﻝﺔﻡﺳﻐﺋ ﺍﻝﺳﺭﺏﻐﺋ
ﻝﻡﺭﺍﺸﺺ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ )ﺃﺾﻌﺍ(

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ/
ﺍﻟﺒﺎﻛﺴﺘﺎﻥ  ،1980ﻳﺸﻐﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ /ﺃﻛﻮﺍ ﻣﻨﺬ  ،1/1/2009ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎً
ﻣﻮﻗﻊ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺮﻱ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 .2009 – 2006ﻳﺤﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ
ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
ﺲﺪﻌ ﻊﻐﺆﺋ ﺍﻝﻡﺛﻏﺭﻏﻆ

ﺲﺪﻌ ﻊﻐﺆﺋ ﺍﻝﻡﺛﻏﺭﻏﻆ

ﻇﺍﺉﺈ ﺭﺉﻐﺟ ﻊﻐﺆﺋ ﺍﻝﻡﺛﻏﺭﻏﻆ

ﺍﻝﻡﻋﻈﺛﺱ ﺥﻂﺛﻭﻥ ﺍﻝﺚﺤﻡﺍﻥ

ﺭﺉﻐﺟ ﻍﺭﺸﺋ ﺦﻈﺍﺲﺋ ﺍﻝﺞﺭﺻﺍﺀ

ﺍﻝﻡﻋﻈﺛﺱ ﺠﺳﺛ ﺃﺏﻌﺖﻡﻌﺭ
ﺃﻄﻐﻆ ﺲﺍﻡ ﺠﻂﻁﺋ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻓﺭﺩﻥ

ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ/ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ 1980
ﻭﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ /ﺍﺳﻜﺘﻠﻨﺪﺍ  .1984ﻋﻤﻞ
ﻓﻲ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻋﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮﺍً ﻟﻐﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ ﻭﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻓﺘﺮﺓ ﻭﻏﺮﻓﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻧﺎﺋﺒﺎً ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ
 2003-2007ﻭﻳﺤﻮﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ

ﺲﺪﻌ ﻊﻐﺆﺋ ﺍﻝﻡﺛﻏﺭﻏﻆ

ﺲﺪﻌ ﻊﻐﺆﺋ ﺍﻝﻡﺛﻏﺭﻏﻆ

ﺲﺪﻌ ﻊﻐﺆﺋ ﺍﻝﻡﺛﻏﺭﻏﻆ

ﺍﻝﻡﻋﻈﺛﺱ ﻄﺭﻭﺍﻥ ﺏﺤﻈﺍﻕ

ﺍﻝﻡﻋﻈﺛﺱ ﺦﺍﻝﺡ ﺍﻝﺚﺭﺍﺏﺤﺋ

ﺃﻄﻐﻆ ﺲﺍﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺎﺚﻁﻐﻁ ﻭﺍﻝﺎﺳﺍﻭﻥ ﺍﻝﺛﻭﻝﻎ

ﻄﺛﻏﺭ ﺲﺍﻡ ﺣﺭﺾﺋ ﺍﻝﺿﻋﺭﺏﺍﺀ ﺍﻓﺭﺩﻇﻐﺋ
1961

ً
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ﺍﻝﻡﻋﻈﺛﺱ ﺏﺱﺍﻡ ﺍﻝﺧﺶﻐﺭﻏﻆ

ﻄﺱﺍﺲﺛ ﺃﻄﻐﻆ ﺲﺍﻡ ﺠﻂﻁﺋ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ
ﻝﺤﺂﻭﻥ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ
ﺣﺎﺻﻞ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ1982 /
ﻭﺍﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﻨﺪﺳﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ 1993/ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺍﻷﺭﺩﻧﻴﺔ .ﻳﺸﻐﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻳﺴﻲ .ﺷﻐﻞ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻋﺪﺓ
ﻣﻮﺍﻗﻊ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﻳﺴﻲ ﻭﻣﺴﺎﻋﺪ ﺃﻣﻴﻦ ﻋﺎﻡ ﺳﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﻠﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.

ﺃﻊﺛﺍﺸﻈﺍ

ﺍ�ﺠﺎﺭﺍﺕﻐﺔﻐﺋ

ﺕﻌﺸﻐﺭ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ ﻝﺔﻡﻐﻉ
ﻄﻌﺍﺬﻈﻎ ﻄﻈﺍﺬﺺ
ﺍﻝﺚﺛﻄﺋ
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تحسين التزويد المائي

• وصل معدل التزويد المائي في العاصمة الى  500,000م 3يوميا خالل عام .2015
ويبين الشكل أدناه التطور في الزيادة السنوية للتزويد المائي للعاصمة ومنحنى نسبة
الفاقد المائي السنوي حيث وصلت في عام  2015الى حوالي .36.7%
تحسين التزويد المائي

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

%45.00

2014

2015

65,820,560

69,046,760

200,000,000

مياه خو – محافظة الزرقاء

183,499,193
180,196,077
%41.90

150,911,597

136,433,410

134,495,898

%37.60
128,955,559
35.30

%35.00

2015

2014

124,175,125

%34.30

%34.00

2013

120,000,000

%32.10

%32.10

2012

2010
2011
Year

m3

%36.70

119,607,142
%36.80

مياه الوالة و الهيدان – محافظة مادبا

140,000,000

128,085,416
132,082,435

180,000,000
160,000,000

%39.80

%40.00

%30.00

• الكميات المنتجة من المصادر الداخلية و الخارجية و كميات التزويد خالل عام  2015كما هي مبينه
بالجدول ادناه :

100,000,000
80,000,000

2009

2008

2006

2007

60,000,000

• وصل عدد ساعات التزويد المائي لمعظم مناطق العاصمة كالتالي:
ﺲﺛﺩ ﺠﺍﺲﺍﺕ ﺍﻝﺎﺞﻭﻏﺛ ﺍﻝﻡﺍﺉﻎ ﻝﻡﺳﺰﻃ ﻄﻈﺍﺬﺺ ﺍﻝﺳﺍﺦﻡﺋ

ﻭﺳﻂ ﻭﺷﺮﻕ ﻋﻤﺎﻥ
ﺟﻨﻮﺏ ﻋﻤﺎﻥ
ﻏﺮﺏ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﻋﻤﺎﻥ

60
45
54

مياه اللجون  -محافظة الكرك

213,280

142,464

322,204

328,972

0

0

مياه الموجب و الزارة – ماعين من خالل محطة معالجة الزارة

30,467,424

31,662,776

مياه الديسي

99,723,021

100,000,928

الى محطة دير عال

1,042,340

1,694,380

مجمل المياه من المصادر الخارجية

197,524,781

202,940,328

مجمل المياه من المصادر الداخلية

28,285,208

28,716,617

مجمل المياه المنتجة

225,809,989

231,656,945

مجمل المياه للمحافظات االخرى

45,613,912

48,157,752

مجمل توزيع المياه (م/3سنة)

183,499,193 180,196,077

500,000

*ﺠﺍﺲﺋ ﺍﺠﺊﻌﺲﻐﺍً ﻄﻌﺯﻭﻇﺋ ﺏﺳﺛﺩ ﺍﻝﻡﺤﺎﺭﺾﻐﻆ ﺸﻎ ﺍﻝﻡﻈﻁﺼﺋ

م3

معدل التزويد المائي في العاصمة يوميا خالل عام 2015
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الشكل ادناه يبين عدد الكسور على الخطوط الرئيسية
و الوصالت المنزلية خالل عامي  2014و . 2015

ﺲﺛﺩ ﺍﻝﺤﺿﺍﻭﻯ ﺍﻝﺎﻎ ﺍﺠﺎﺼﺊﻂﻋﺍ ﻄﺭﺾﺞ
ﺍﻝﺎﺗﺿﻃ ﻭ ﺍﻗﺕﺧﺍﻝ ﺥﻘﻝ ﺲﺍﻡ 2015

ﺲﺛﻡ
ﻭﺦﻌﻝ ﻄﻐﺍﻩ
67,392

ﺍﻝﺧﺭﻑ
ﺍﻝﺧﺗﻎ
56,159

ﺲﺛﺩ ﺍﻗﺦﻘﺖﺍﺕ 36,748
34,065

ﺍﻝﺿﺱﻌﺭ
67,147

5
1
0

2

8,841
9,433

ﺍﺬﻌﺍﻝ ﺣﺊﺿﺋ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ

ﺲﺛﺩ ﺍﻝﺿﺱﻌﺭ ﺲﻂﻯ ﺍﻝﺚﻁﻌﻁ
ﺍﻝﺭﺉﻐﺱﻐﺋ ﻭ ﺍﻝﻌﺦﻘﺕ ﺍﻝﻡﻈﺞﻝﻐﺋ

ﺍﻝﺧﻋﺍﺭﻏﺒ
19,169

2014
2015

ﺍﻝﺳﺛﺩ ﺍﻝﺿﻂﻎ ﻝﻘﺕﺧﺍﻗﺕ

ﻇﺱﺊﺋ ﺍﻝﺿﺱﻌﺭ ﻝﺿﻀ
ﺾﻃ ﺸﻎ ﺍﻝﺤﺊﺿﺋ

845,133

4.04
3.73

• إصدار ( )7229أمر عمل لصيانة أسطول المركبات بما فيه غيار الزيوت والفالتر ،داخل كراج
الصيانة ولدى المقاولين المعتمدين ومقاولين في السوق المحلي ،مما ساهم في تحقيق
جاهزية تشغيلية عالية.
• شراء عدد  15بكب كبينة واحدة حيث سيتم توريدها وإلتحاقها بأسطول المركبات في الربع
األول من عام .2016
• العمل على الحد من مشكلة االستعماالت الغير مشروعة و السرقات خاصة في جنوب عمان.
• اعداد دراسة لتحسين وضع التزويد المائي في مناطق شمال عمان.

ﺲﺛﺩ ﺾﺱﻌﺭ ﺍﻝﻌﺦﻘﺕ ﺍﻝﻡﻈﺞﻝﻐﺋ

29,318
28,122

تحسين كفاءة شبكة المياه :
• االستمرار في نشاطات تحسين كفاءة شبكة المياه حيث انخفضت الكسور على الخطوط
الرئيسية و الوصالت المنزلية من  4.04كسر/كم من طول الشبكة لعام  2014الى 3.73
كسر/كم من طول الشبكة لعام .2015
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ﺲﺛﺩ ﺾﺱﻌﺭ ﺍﻝﺚﻁﻌﻁ ﺍﻝﺭﺉﻐﺱﻐﺋ

7,430
5,943

ادارة الفاقد المائي :

الشكل ادناه يبين معدل االستجابة السنوي للكسور :

• في عام  2015تم إكتشاف  3832حالة إستعمال غير مشروع للمياه التفاصيل مبينة في
الجدول التالي:

ﻄﺳﺛﻝ ﺯﻄﻆ ﺍ�ﺠﺎﺔﺍﺏﺋ ﻝﻂﺿﺱﻌﺭ ﺍﻝﺱﻈﻌﻱ
8

7.6

انجازات قسم االستعماالت غير المشروعه 2015

7.35

7
5.94
5.9

4.3

4.8

4.4

3.3

3.2

2.7

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6

عدد الضبوطات

4689

3832

5

عدد التحويالت

* 2285

879

قيمة التحويالت /دينار

3988604.43

9321237.14

قيمة تقدير اللجنة  /دينار

6120520.724

9108523.852

4
3

ﺲﺛﺩ ﺍﻝﺱﺍﺲﺍﺕ

3.9
3.3

3.3

3.4

3.7

3.9

البيان العام

2014

2015

كمية تقدير اللجنة  /متر3

4183179

8353528

2

تسديدات المياه  /دينار

429737.1

300672.6

1

تسديدات االضرار  /دينار

1709560

1127687.5

*علما ان التحويالت وعددها المذكوره في عام  2014شاملة لعام  2012ولعام 2013

0

• تنفيذ عدة مشاريع لتقليل الفاقد ممولة من بنك اإلعمار األلماني  KFWوالحكومة الفرنسية:

• تم تنفيذ عطاءين لمساندة فرق الصيانة تتمثل بتمديدات خطوط مياه بدال من الخطوط
التالفة وذلك بمبلغ ( )663,665دينارا لعام  2015و تم طرح عطائين اخرين بمبلغ 536,840
ديناراً.

* مشروع عمان  IIIاستبدال الوصالت المنزلية التالفة مع الخطوط المغذية لها ( 200ملم)
فما دون في مناطق  DZ32الياسمين و DZ24ام اذينه :تم استالم الحزمة الثالثة والحزمة
الرابعة استالما نهائياً بداية . 2015

ادارة الفاقد المائي :

• تم البدء بأعمال مشروع تخفيض الفاقد  FARAو الممول من الوكالة األمريكية للتنمية
الدولية  USAIDو الذي يشمل  8مناطق توزيع رئيسية يتفرع منها  82منطقة توزيع فرعية
تزود  112الف مشترك .

* مشروع عمان  IVاستبدال الوصالت المنزلية التالفة مع الخطوط المغذية لها ( 200ملم)
فما دون في مناطق DZ13خلدا و DZ19الرشيد و DZ21الخرابشة :جاري االشراف والتنفيذ
للعطاءات االربعة ،تم االنتهاء من الحزمة الثانية واستالم جزء منها استالما اولياً ،والتاريخ
المتوقع لالنتهاء من كامل اعمال التنفيذ للحزم ( )1،3،4هو شهر  9/2016بعد التمديد على
المشاريع السباب مختلفة.

• انشاء  16منطقة توزيع فرعية كما كان مقررا في خطة عمل تخفيض الفاقد للعام . 2015
• تزويد قسم التطبيقات وانظمة المعلومات بجميع قواعد البيانات التي كانت مدخلة على
قاعدة البيانات االكسل( )excelقبل انشاء وتجهيز برنامج قاعدة البيانات الخاصة بالمسح
االداري (الميداني) وعليه تم نقل  95الف قيد من اصل  100ألف .

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

• القيام بدراسة مفصلة للوضع القائم آلبار محافظة الزرقاء التي يبلغ عددها  100بئر و
استبدال بعض هذه العدادات مما ساهم في احتساب الفاقد المائي في المحافظة.
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جدول ملخص 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 التي تم استبدالها حوالي
 3200وصلة منزلية.

بلغت القيمة االجمالية
المخصصة للقرض مع
المساهمة المحلية ()15
مليون يورو (تشمل قيمة
عقد االستشاري الذي تم
ط��رح��ه بقيمة ()2,533
مليون ي���ورو وم��ا تبقى
كعطاءات تنفيذ عدد .4

تم صرف المبالغ التالية على العطاءات:
* عطاء  C-T-10-21على السادة الشركة
العمريه 2,226,771دينار

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 الحزمتين الثالثة
والرابعة استالما نهائيا بداية 2015
صدر قرار التحكيم بخصوص الحزمة الثانية برد
ادعاء المقاول

تقليل الفاقد في
عمان /الوصالت
المنزلية (عمان )IV

مشروع ممول  77.15%من بنك االعمار
االلماني  KFWو 22.85%مياهنا للحزم
( 1،2و )3وبنسبة  59.85%م��ن بنك
االعمار االلماني و 40.15%من مياهنا
للحزمة الرابعة ،ويشمل اعادة تأهيل جزء
من شبكة المياه الثانوية ( 200ملم فما
دون) وتغيير الوصالت المنزلية التالفة في
مناطق  DZ19الرشيد DZ21 ،الخرابشة،
 DZ13خلدا ،حيث تم اختيارها على اسس
محددة تساهم في تحقيق الهدف من
المشروع.

ال���ق���ي���م���ة االج���م���ال���ي���ة
المخصصة ( )20مليون
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 تم
طرحها كاعمال تنفيذ 4
عطاءات).

* عطاء  C-T-10-22على السادة شركة فرحان
ابو حمدان  1,696,006دينار
* عطاء  C-T-10-23على السادة شركة فرحان
ابو حمدان  3,223,857دينار
* عطاء  C-T-10-24على السادة الشركة
العمريه  3,199,965دينار
ج��اري االش���راف على ع��ط��اءات التنفيذ من
قبل االستشاري  :ائتالف GauffIngenieure
 GmbH- SETEC Engineeringمع شركة
 ENGICONالمحلية.
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  2,092,479يورو
على المرحلة الثانية بنسبة انجاز . 84%
• جاري تنفيذ الحزمة االولى من قبل السادة
شركة المشاريع المتحدة وتم صرف 2,812,064
دينار ونسبة االنجاز .95%
• والحزمة الثانية على السادة شركة نمر اللوزي
وشركاه للمقاوالت وتم صرف 2,393,295دينار
ونسبة االنجاز ..100%
والحزمة الثالثة على السادة شركة العيسى
ون��ف��اع للهندسة وال��ت��ع��ه��دات) وت��م صرف
 2,516,682دينار ونسبة االنجاز .80%
والحزمة الرابعة على السادة شركة نمر اللوزي
وشركاه للمقاوالت و تم صرف مبلغ 2,355,980
و نسبة االنجاز .80%

*ع��دد ال��وص�لات المنزلية التي سيتم
استبدالها حوالي 7100وصلة منزلية
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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 .
• تم االنتهاء من اعمال الحزمة الثانية وجاري
استالمها
• جاري االشراف والتنفيذ الحزم الثالثة (،)1،3،4
التاريخ المتوقع لالنتهاء من كامل اعمال التنفيذ
9/2016

تابع جدول ملخص 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 وما تبقى حوالي ()43
مليون يورو تم طرحها كعطاء
تنفيذ .علما ان عقد االشراف
تم تمويله من مياهنا

جاري اإلش��راف على عطاء التنفيذ من قبل
االستشاري السادة شركة ارابتك جردانة
المحلية .وتم انجاز  15%من االعمال وتم
صرف  15مليون يورو من عقد التنفيذ.

• م��دة عقد االستشاري لمرحلة التصميم 6
اشهر انتهت بتاريخ  ،6/2014اما مرحلة التنفيذ
مدتها  26شهرا بدأت بتاريخ  11/2014و تنتهي
بتاريخ .1/2017
• تم إحالة عطاء التنفيذ على السادة شركة
 SADE-CGTHالفرنسية و التاريخ المتوقع
لالنتهاء من اعمال التنفيذ هو شهر .1/2017

رفع كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين في العاصمة

• 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.
وثائق العطاءات المعدة من قبل مديرية الدراسات والتصاميم

السنة

2015

2014

الوصف

عدد العطاءات

القيمة التقديرية للعطاءات (دينار)

عدد العطاءات

القيمة التقديرية للعطاءات (دينار)

مياه

74

13,720000

23

6,295,250

صرف صحي عطاءات

4

460,000

4

394,138

23

294,563

انشاءات

7

720,000

20

1,198,130

عطاءات الخليجيه

4

8,575,930

1

153,000

المجموع

89

23,475,930

71

8,335,081

صرف صحي مناقصات

13

• تم توزيع فرق صيانة شبكات الصرف الصحي على اقسام مكاتب الصيانة الثالثة و ذلك لزيادة
فعالية العمل و رفع كفاءة االداء مما يؤدي الى تقليل زمن االستجابه لشكاوى الصرف الصحي و
االستفاده من العطاءات العاملة في خدمة الصرف الصحي.
الشكل ادناه يبين عدد شكاوى الصرف الصحي خالل عام . 2015

ﻭﺦﻘﺕ ﻄﻈﺞﻝﻐﺋ

890

ﺍﻝﺧﻐﺍﻇﺋ
ﺍﻝﻌﺻﺍﺉﻐﺋ

275

ﻭﺻﺌ ﺍﻗﺠﺎﺔﺍﺏﺋ

12.76

ﺲﺛﺩ ﺣﺿﺍﻭﻯ ﺍﻝﺧﺭﻑ
ﺍﻝﺧﺗﻎ ﺥﻘﻝ ﺲﺍﻡ

2015

ﺍﻝﺧﻐﺍﻇﺋ ﺍﻝﻁﺍﺭﺉﺋ

35377

ﺲﺛﺩ ﺍﻝﺤﺿﺍﻭﻯ
ﺍﻝﺿﻂﻎ

22863

ﺍﻝﻡﻈﺎﻋﻎ

53289

• تم تصوير شبكات الصرف الصحي بطول إجمالي مقداره  400متر طولي .
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الزيادة في أعداد المشتركين:

ﺲﺛﺩ ﻄﺳﺍﻄﻘﺕ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ

• وصل عدد المشتركين المسجلين في نهاية عام  2015إلى  617,096مشترك.

60000

الجدول التالي يوضح معامالت المياه لألعوام ( )2012-2015حيث يوضح الرسم البياني
الزيادة في عدد المعامالت خالل هذه السنوات

50000
40000

السنة

عدد معامالت المياه
المستقبلة

عدد المعامالت التي
تم دفع رسومها

عدد المعامالت التي
تم تركيبها

2012

26729

23018

22865

2013

31139

26166

25557

2014

49572

36242

36025

2015

43742

34226

32374

ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ

10000

2015

الزيادة في عدد المعامالت

النسبة المئوية
للزيادة في عدد
المعامالت مدفوعة
الرسوم

2012

نقطة المرجع

نقطة المرجع

نقطة المرجع

2013

16%

14%

12%

2014

85%

57%

58%

2015

64%

49%

42%

النسبة المئوية
للزيادة في عدد
السنة
المعامالت المستقبلة

2013

2014
ﺍﻟﺴﻨﺔ

• اما بخصوص نسبة الزيادة في اعداد المعامالت مقارنة بعام  2012لألعوام
 2013-2015فهي مبينه في الجدول ادناه:
النسبة المئوية
للزيادة في عدد
المعامالت التي تم
تركيبها

ﺍﻟﻌﺪﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ

20000

617,096
عدد المشتركين لنهاية 2015
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2012

0

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ

عدد معامالت المياه

ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﺔ

30000

جدول كافة العطاءات و اوامر الشراء

السنة

2014

2015

تصنيف المشروع

العدد

القيمة حسب االحالة

قيمة االمر التغييري

القيمة النهائية

كامل قيمة االنفاق

نسبة االنجاز

انشائي/مختلف

6

59,960.0

2,575.0

62,535.0

45,840.0

73%

مشاريع /مياه

4

163,205.0

0

163,205.0

160,011.0

98%

تمديد خطوط مياه/وصالت
منزلية

41

7,250,000.0

0

7,250,000.0

6,072,979.0

84%

تمديد خطوط صرف صحي
 +مكاره صحيه

29

629,705.0

2,513.0

632,218.0

486,014.0

77%

مجموع عام 2014

80

8,102,870.0

5,088.0

8,107,958.0

6,764,844.0

83%

انشائي/مختلف

13

352,889.0

26,712.0

379,601.0

289,902.0

76%

مشاريع /مياه

6

153,610.0

-915.0

152,695.0

140,297.0

92%

تمديد خطوط مياه/وصالت
منزلية

27

5,700,000.0

0

5,700,000.0

5,523,462.0

97%

تمديد خطوط صرف صحي
 +مكاره صحيه

15

969,198.0

50,600.0

1,019,798.0

558,467.0

55%

المجموع

48

6,822,808.00

76,397.00

7,252,094.00

6,512,128.00

90%

128

14,925,678.00

81,485.00

15,360,052.0

13,276,972.00

86%

المجموع الكلي للعام 2015+2014
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عدد المعامالت الواردة الى مديرية التصاميم والدراسات

السنة

2014

2015

انواع
المعامالت

عدد
المعامالت
المستلمة

النسبة المئوية
عدد
للمعامالت
المعامالت
المنجزة( )%
المنتهية

اطوال
المعامالت
(متر طولي)

مياه

3785

3588

94.8%

288,535

صرف صحي

600

565

94.2%

40,885

مياه

3899

3887

99.7%

330,087

صرف صحي

729

703

%96.5

30,974
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جدول عطاءات المنحه الخليجية

السنة

2014

2015

تصنيف المشروع

العدد

القيمة حسب االحالة

قيمة االمر التغييري

القيمة النهائية

كامل قيمة االنفاق

نسبة االنجاز

تمديد خطوط مياه

4

3,306,668.00

71,000.00

3,377,668.00

2,978,362.00

88%

محابس /مضخات

2

4,203,675.00

215,000.00

4,418,675.00

3,914,718.00

89%

تمديد خطوط صرف صحي

1

339,310.00

339,310.00

286,052.00

84%

مجموع عام 2014

7

7,849,653.00

286,000.00

8,135,653.00

7,179,132.00

88%

تمديد خطوط مياه

1

29,757.00

0

29,757.00

23,387.00

79%

صيانة وتأهيل محطة معالجة

1

139,465.00

4,800.00

144,265.00

103,765.00

72%

تمديد خطوط صرف صحي
 +مكاره صحيه

2

474,884.00

474,884.00

314,425.00

66%

مجموع عام 2015

4

644,106.00

4,800.00

648,906.00

441,577.00

68%

11

8,493,759.00

290,800.00

8,784,559.00

7,620,709.00

87%

المجموع الكلي للعام 2015+2014
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ﺾﻡﻐﺍﺕ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ ﺍﻝﻡﻈﺎﺔﺋ
ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ) 0.0402ﺩﻳﻨﺎﺭ/ﻡ (3ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻟﻰ
ﺧﺰﺍﻥ ﺩﺍﺑﻮﻕ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎﺽ ﻣﻘﺪﺍﺭﻩ  3.13٪ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﺴﻨﻮﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ
ﺍﻟﺠﻴﺪ ﻣﻊ ﻧﻮﻋﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ
ﺗﻮﻓﻴﺮ  89,763ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺯﻧﺔ ﻋﺎﻡ .2015
ﺏﻂﺶﺌ ﺾﻡﻐﺍﺕ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ ﺍﻝﻡﻈﺎﺔﺋ ﻄﻆ ﻄﺗﻁﺍﺕ ﺍﻝﻡﺳﺍﻝﺔﺋ ﺸﻎ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﺍﻗﻇﺎﺍﺝ ﻭﺍﻝﻈﻌﺲﻐﺋ
ﻝﻋﺜﻩ ﺍﻝﺱﻈﺋ 81,510,130ﻡ 3ﻄﻌﺯﺲﻩ ﺾﺍﻝﺎﺍﻝﻎ :

69,325,240

ﻄﺎﺭ3
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ
ﺯﻱ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻧﺘﺎﺝ

5,777,103

ﻄﺎﺭ/3ﺍﻝﺤﻋﺭ

69,048,460
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺇﻟﻰ
ﺧﺰﺍﻥ ﺩﺍﺑﻮﻕ ﻭ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺿﺦ

5,754,038

ﻄﺎﺭ3

ﻄﺎﺭ/3ﺍﻝﺤﻋﺭ

ﺑﻠﻎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

4,428,301
ﺃﻱ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻳﺒﻠﻎ  6.8%ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ  2015ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ
ﻄﺎﺭ3

ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ.

4,518,270

ﻄﺎﺭ3
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻌﻴﻦ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﺑﻠﻐﺖ
ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ  2014ﺑﻌﺪ ﺍﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻟﻠﻤﺤﻄﺔ.

42%
19

4,334,225

ﻄﺎﺭ3
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﺒﻜﺔ

3,608,640

ﻄﺎﺭ3
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﻟﺮﺻﻴﻔﺔ

535

ﻄﺎﺭ3
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺭﺍﺑﻴﺔ ﻣﺤﺎﺭﺏ
ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﻟﻮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻮﻗﺮ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﺴﻘﺎﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺷﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ ﺑﺪﻋﻢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ
ﻭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ.

5,062,940

ﻄﺎﺭ3
ﻛﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺰﻳﻐﺎﻥ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺿﺦ

1,594,380

ﻄﺎﺭ3
ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ ﺍﺑﻮﺍﻟﺰﻳﻐﺎﻥ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﻣﺤﻄﺔ ﺩﻳﺮ ﻋﻼ  /ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ
ﻭ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺑﻠﻐﺖ  908,796.6ﺩﻏﻈﺍﺭ

ﺑﻠﻐﺖ ﻛﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 0.5765ﺩﻏﻈﺍﺭ/ﻡ 3ﻭﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺑﻮﻕ
 0.5788ﺩﻏﻈﺍﺭ/ﻡ3

ﻛﻤﻴﺎﺕ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻻﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2015ﻣﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻡ 2014

2014

ﺍﻝﺿﻡﻐﺋ ﻄﺎﺭ3

2015

ﻛﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﺨﻮﺧﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺮ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ:

 65,820,560ﺯﻱ 69,048,460

90,000,000

2,607,190

ﺭﺍﺱ
ﺍﻝﺳﻐﻆ

4,518,270

4,398,535

ﻭﺍﺩﻱ
ﺍﻝﺱﻐﺭ

4,334,225

3,797,990

ﺍﻝﺭﺦﻐﻑﺋ

3,608,640

725

ﺭﺍﺏﻐﺋ
ﻄﺗﺍﺭﺏ
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80,000,000
70,000,000
60,000,000
40,000,000
30,000,000

76,625,000

81,510,130

20,000,000
10,000,000
2015

2014

2013

2012

2011

2009

2010

2008

2007

2006

2,050,010 2,071,870 2,577,970 3,327,870 3,617,200 3,077,480 3,460,920 3,239,390 3,797,990 3,608,640
3,155,236 3,018,965 3,155,058 3,619,745 2,870,140 3,505,635 3,729,650 4,398,535 4,334,225

0
Russaifa

Wadi AlSeer 3,036,096
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التطلعات

• االنتهاء من عزل منطقة توزيع طارق  DZ27والبدء بعملية استبدال الخطوط و الوصالت
المنزلية و تركيب عدادات على مداخل مناطق التوزيع الفرعية للبدء باحتساب كمية الفاقد و
الموازنة المائية  Flow Balanceكجزء من نشاطات استكمال مشروع  FARA2والممول
من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية بحيث تم اختيار منطقة فرعية من  DZ27 A-2ليصار
الى اعتبارها مشروع ريادي سيتم تطبيق العديد من النشاطات فيه.

• تشغيل ما تبقى من مناطق التوزيع حسب التصميم .

• االستمرار في تجهيز متطلبات العمل لمناطق التوزيع  DZ33اليادودة و ماركا  DZ01و
استبدال عدادات المشتركين و التجهيز للعمل في مناطق القويسمة  DZ11و مرج الحمام
 DZ39و وادي السير العلوي  DZ34والبدء بتنفيذها ضمن اتفاقية
)FIXED AMOUNT REIMBURSEMENT AGREEMENT (FARA
الممولة من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية .USAID

• تزويد خزانات مناطق التوزيع (  )DZ1,DZ2,DZ3,DZ4,DZ5,DZ6باالنسياب الطبيعي من
خزان ابو علندا و ذلك بعد االنتهاء من اعمال مشروع تحسين نظام التزويد المائي في العاصمة
(المرحلة االولى) و استالمه حيث يتم االشراف عليه من قبل سلطة المياه و بالتالي توفير حوالي
 1.5مليون دينار من فاتورة الطاقة .

• البدأ بوضع التصورات واالفكار االوليه الستخدام االجهزة المحمولة في جمع المعلومات
من خالل المسوحات الميدانية بالتعاون المباشر مع مديرية تكنولوجيا المعلومات  /االنظمة
الجغرافية لما له من اثر مباشر في تحسين دقة المعلومات وعمل التحديث المباشر لها.

• تزويد منطقة التوزيع  DZ27باالنسياب الطبيعي من خزان طارق و ذلك بعد االنتهاء من
اعمال مشروع تحسين نظام التزويد المائي في العاصمة المرحلة الثانية و استالمه حيث يتم
االشراف عليه من قبل سلطة المياه و بالتالي تحسين وضع التزويد المائي للمنطقة بما يتالئم
مع التصميم المطلوب

• اتخاذ عدة إجراءات تشغيلية منها :
* استئجار باكوهات بمبلغ يقدر بـ  300,000دينار.
* استئجار كمبريسرات بمبلغ يقدر بـ  210,000دينار.
* تخصيص  520,000دينار ألعمال صيانة و استبدال الشبكات .
* تخصيص  820,000دينار لمشاريع اعادة االوضاع .

• مراجعة برنامج توزيع المياه لمناطق العاصمة لتجاوز االختناقات التي ظهرت في العام الماضي
و التركيز على تزويد المناطق باالنسياب الطبيعي حسب التصميم .
• تنفيذ مخرجات الدراسة التي أُعدت لتحسين وضع التزويد المائي في مناطق شمال عمان.
• مراجعة اساليب التشغيل المعيارية لجميع مناطق التوزيع لتكون جاهزة كنسخة الكترونية .

• تطبيق نظام اإلدارة الفنية المستدامة ( ) TSMوذلك بعد النجاح في الحصول على اإلعتماد
في بداية عام 2016

• تقليل الفاقد المائي و زيادة فعالية شبكة مياه العاصمة و ذلك من خالل النشاطات الرئيسة
التالية :
 استكمال تطبيق خطة عمل الفاقد المائي في العاصمة للعام  2016و 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  2016وبعدد
مشتركين حوالي  33الف مشترك ,تشمل العديد من المسوحات الميدانية الفيزيائية واالدارية.

• استمرارية إنتاج مياه مطابقة لمواصفة مياه الشرب األردنية من جميع محطات المعالجة
وفقاً للموازنات المائية المحدده في كل عام.
• توسعه مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي الستيعاب الرصيد األستراتيجي من
كميات المواد الكيماوية المختلفة و لمده التقل عن ثالثة شهور و التخلص من تخزينها في
األماكن المكشوفة.

• مراجعة الخطة المقترحة من المشروع المنفذ من الجمعية العربية لمرافق المياه ACUWA
بدعم من الوكالة االمريكية للتنمية الدولية  USAIDوالذي يهدف لتحسين االداء وتخفيض
الفاقد في العاصمة عمان ومحاولة دمجها بالخطة التنفيذية السنوية لشركة مياهنا بما يضمن
الخروج بمجموعة من المشاريع االستثمارية التشغيلية التي ستساهم بتخفيض الفاقد.

• إعادة تأهيل نظام تصريف الحمأة في محطة المأخذ.
• تأهيل أحواض الترسيب في أبو الزيغان.
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• الحفاظ على نوعية المياه المعالجة الخارجة من جميع محطات التنقية التابعة لشركة مياهنا
ضمن حدود المواصفة األردنية رقم . 893/2006

ﺲﺛﺩ ﻄﺳﺍﻄﻘﺕ ﺍﻝﺧﺭﻑ ﺍﻝﺧﺗﻎ ﺍﻝﻡﻈﻑﺜﺓ

ﻋﺪﺩ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ
ﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﻨﻔﺬﺓ

• شراء باص سعة  23راكب لنقل موظفي محطة تنقية جنوب عمان .
• تم البدء بتشغيل شبكات صرف صحي جنوب عمان
• تم البدء بتشغيل محطة تنقية جنوب عمان من خالل الكوادر التي تم تعيينها وذلك تحت
اشراف المقاول المنفذ للمحطة ولحين انتهاء الفترة التشغيلية المطلوبة من المقاول باالضافة
الى تحضير اإلحتياجات اإلدارية والفنية الالزمة لتشغيل المحطة بشكل كامل مستقبال.

2015

• تم االنتهاء من دراسة تحويل محطة تنقية أبونصيرالى محطة ضخ بالتعاون مع سلطة المياه
حيث من المتوقع طرح عطاءات صرف صحي شمال عمان في عام 2016
• تم طرح عطاء توسعة واعادة تاهيل محطة تنقية وادي السير من قبل سلطة المياه والعطاء
قيد االحالة.
• في عام  2015بلغ عدد معامالت الصرف الصحي المنفذة  3,240معاملة بنسبة زيادة مقدارها
 % 39عن عام  2014كما هو مبين بالجدول ادناه .كما يببن الرسم البياني اعداد معامالت
الصرف الصحي المنفذة لالعوام . 2012-2015
عدد معامالت الصرف الصحي

السنة

عدد معامالت الصرف
الصحي المنفذة

2012

2552

الزيادة

النسبة المئوية
للزيادة

2013

2621

69

3%

2014

2326

-295

-11%

2015

3240

914

39%
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2014

ﺍﻟﺴﻨﺔ

2013

2012

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ

• شراء عدد  7صهاريج جت صرف صحي حيث تم إلتحاق عدد  2منها بأسطول المركبات في
نهاية العام  ،2015وسيتم إلتحاق عدد  5منها في الربع الثاني من عام .2016
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التطلعات

• تخصيص  120,000دينار لمشاريع طوارىء الصرف الصحي لعام 2016
• تخصيص  50,000دينار لمناقصة جرد الخطوط وتنظيف المناهل لعام 2016&2015
• تعزيز أسطول المركبات وذلك بشراء عدد  7صهاريج جت صرف صحي منها صهريجان جت
ونضح وعدد  5صهاريج جت.
• االنتهاء من مشروع إعادة تأهيل مكب الصهاريج في عين غزال حيث تم توسعة المكب الحالي
ومعالجة بعض المشاكل البيئية الموجودة في الموقع.
• معالجة مشاكل طمر خطوط ومناهل شبكات الصرف الصحي الواقعة في مجاري الوديان.
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• في عام  2015تم االبدء بتوريد  123الف عداد الترسونيك و  10االف عداد حجمي
من خالل القرض الفرنسي بقيمه  14,855,000يورو  .والجدير بالذكر ان عملية
استبدال العدادات تتم من خالل مقاول حيث كان امر المباشرة لعطاء االستبدال بتاريخ
 26/12/2015و قد تم استبدال  1790عداد التراسونيك حتى نهاية عام  2015علماً
بأن عملية االستبدال سوف تستمر لحين استكمال كامل كمية العدادات الموردة ضمن
القرض الفرنسي.
علماً بأن عملية االستبدال تتم من خالل اجهزة ذكية و قد تم تدريب موظفين مياهنا و
المقاول على عملية االستبدال من خالل الشركة المصنعه.

التطلعات
• التقليل من نسبة فاقد المياه حيث تم البدء بضخ مياه الديسي للعاصمة وعليه تتطلب مواجهة
التحديات والمحافظه على مستوى الخدمة جهد مشترك من جميع العاملين في شركة مياه االردن-
مياهنا ،وعليه قامت ادارة الخدمات الفنية باالتي:
* البدء في تنفيذ اعمال المشروع (القرض الفرنسي).
Adaptation of primary distribution of DISI-Amman Conveyor
* االستجابة الى تقارير دراسات مشاريع البرنامج االستثماري باعادة مراجعة وضع
الشبكة لتكون جاهزة عام ( 2016مستمر).
• تحسين مستوى الخدمة المقدمة والتي تتمثل بما يلي:
* خدمة االفراد والجماعات والمشاريع االستثمارية السكنية والصناعية والتجارية من
خالل توسعة شبكات المياه وتحضير وثائق العطاءات واالستجابة لطلبات المواطنين.
* خدمة 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.
* تحسين مستوى الخدمه في محافظة مادبا بما يتماشى مع االتفاقية المعدة بهذا
الخصوص.
• االستمرار في تحديث مواصفات المواد التي تدخل في صلب اعمال الشركة.

تم تجهيز مشغل لفحص العدادات في دابوق حيث تم توريد طاولتين فحص عدادات من
خالل القرض الفرنسي ايضأ حيث يمكن فحص عدادت ميكانيكية و عدادات التراسونيك
عليها  ،ادناه صورة لطاولة الفحص.
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التحصيالت والفوترة
• بلغ اجمالي التحصيالت الثمان المياه داخل مكاتب شركة مياهنا ( )59950894.281دينار بينما بلغت االيداعات الخارجية عن طريق الفيزا ،الماستر كارد ،البنوك ،بطاقات ناشونال اكسبرس ،شيكات
برسم التحصيل ،فواتيركم ،البريد الثمان المياه ( )19568867.887دينار.
• بلغ اجمالي تحصيالت المكاتب من الرسوم المختلفة (مياه وصرف صحي)  35128624.829دينار بينما بلغ اجمالي تحصيالت الرسوم من االيداعات الخارجية عن طريق الفيزا,الماستر كارد ,ناشونال
اكسبرس ,شيكات برسم التحصيل ( )1287679.108دينار.
• اما بخصوص مكاتب التحصيل فقد تم فتح مكتب تحصيل ناعور ليقوم بتقديم كافة الخدمات للمشتركين كما تم نقل وتحديث مكتب تحصيل سحاب حيث يتم تقديم كافة الخدمات المشتركين.
• تم البدء بتحصيل الفواتير من المشتركين عن طريق شركة مدفوعاتكم بالتنسيق مع البنوك حيث تم المباشرة بالتحصيل في شهر تشرين ثاني
• العمل على استبدال المكالمات الهاتفية مع المواطنين لتبليغهم بنتيجة االعتراض برسائل نصية تصلهم على هواتفهم النقالة وفيها كافة التفاصيل وذلك توفيراً للوقت والجهد والتكلفة المادية اقل.
بلغت نسبة الفوترة لعام  )% 99.187( 2015و تزايدت كميات المياه المفوتره نتيجه لزياده كميات المياه المستهلكه الناتجه عن وصول مياه الديسي وتمديد ساعات الضخ للمواطنين كما هو موضح
بالجدول ادناه :
كمية المياه المفوترة و نسبة الفوترة

المؤشر

2013

2014

2015

كمية المياه المفوترة

 87,972,300م3

 92,947,999م3

 97,369,75م3

نسبة الفوترة

98.5%

99.264%

99.187%
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اإلتصال والتوعية المائية
الشركة مستمرة ببرامجها للتواصل مع المواطنين في محافظات العاصمة والزرقاء
ومادبا ،من خالل قنوات اإلتصال المختلفة سعياً نحو زيادة ثقة المشتركين
بالخدمات المقدمة وتعريفهم بالوضع المائي باألردن ودورهم في المحافظة على
المياه واستخدامها بكفاءة وكذلك تعريفهم بالمستجدات والتطورات.
منذ تولي شركة مياهنا إدارة خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة الزرقاء
في بداية عام  ،2015لعب اإلتصال دوراً كبيراً في تجسير المسافة ما بين
الشركة ومواطني محافظة الزرقاء للتعريف بشركة مياهنا والدور المطلوب من
المواطنين حيال هذه المستجدات ،وكانت البداية بتنظيم يوم مفتوح في مكتب
خدمات الزبائن في الزرقاء وكذلك في الرصيفة الستقبال المواطنين كإعالن
عن استالم الشركة مسؤولية تقديم خدمات المياه والصرف الصرف حيث تم
توزيع هدايا مجانية وإصدارات توعية مائية وقطع توفير المياه على المراجعين
باإلضافة إلى المساهمة بتهيئة مكتبي خدمات الزبائن في محافظة الزرقاء ولواء
الرصيفة الستقبال المراجعين وتعليق اللوحات التوضيحية إلجراءات الحصول على
الخدمات والوثائق المطلوب تقديمها من قبل المواطن كما تم توزيع مغناطيس
لتعميم رقم هاتف شكاوى المياه والصرف الصحي على المواطنين الستقبال
ومعالجة شكاوى المياه والصرف الصحي  ،وقام قراء العدادات في محافظة الزرقاء
باستهداف المواطنين في منازلهم وتوزيع ( )50.000نشرة للتوعية والتعريف
بأهمية المحافظة على عداد المياه وضرورة اإللتزام بدفع فواتير المياه في موعد
مناسب.
فيما يتعلق ببرامج تعزيز الثقة عقدت مديرية اإلتصال والتوعية المائية سلسلة
من األيام المفتوحة في ( )9مكاتب خدمات للزبائن والمنتشرة في العاصمة  ،تم
خاللها اإلتصال المباشر مع (  ) 3600مواطن حيث تم توزيع قطع توفير المياه
وتعريف المواطنين بأهمية صيانة شبكة المياه الداخلية والمواصفات الجيدة
للعوامات وطرق تنظيف خزانات المياه كما تم فتح المجال لإلجابة على استفسارات
المواطنين.
استفادت ( )900سيدة من برامج التدريب على أعمال السباكة البسيطة في
المنازل ،من خالل المشاركة في اللقاءات والورشات التدريبية التي نظمتها الشركة
لمجموعات مختلفة من سيدات المجتمع المحلي بالتنسيق مع أمانة عمان الكبرى،
كما شاركت ( )300سيدة من موظفات شركة مياهنا في عمان ومادبا ،وموظفات
أمانة عمان الكبرى وتجمع لجان المرأه /مادبا ومركز تدريب مهني مادبا في
ورشات عمل للتدرب على أعمال السباكة المنزلية األساسية.
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كعادتها تنظم الشركة برامج تعزيز اإلتصال الداخلي للعاملين من خالل إصدار الصحيفة اإللكترونية
اليومية “صباح الخير” باإلضافة إلى تنظيم عدد من المسابقات السنوية كمسابقة رمضان التي شارك
فيها ما يزيد عن ( )700موظف وموظفة ويتم بنهاية الشهر الفضيل تنظيم حفل برعاية الرئيس
التنفيذي لتكريم ما ال يقل عن ( )30فائز وفائزة ،كما شاركت هذا العام ( )50موظفة في عمان ومادبا في
مسابقة “سباكة في منزلي” تنافسن خاللها على تخفيض كمية استهالك المياه في منازلهن وحصلت
( )4فائزات ممن حققن أكبر تخفيض في كمية استهالك المياه على جوائز مالية ،كما وزعت الشركة
صنادق عدة السباكة على جميع المشاركات كجوائز تشجيعية.

ﺲﺛﺩ ﺍﻝﻡﺱﺎﻋﺛﺸﻐﻆ ﺏﺊﺭﺍﻄﺒ
ﺍ�ﺕﺧﺍﻝ ﻭﺍﻝﺎﻌﺲﻐﺋ ﺍﻝﻡﺍﺉﻐﺋ

ﺏﺍﻓﺭﺻﺍﻡ

تم خالل العام  2015استهداف ( )2600طفل من خالل تنظيم برامج وأنشطة توعية مائية في مركز زها
الثقافي /مهرجان الطفولة السنوي باإلضافة إلى عدد من المدارس /المرحلة األساسية  ،كما تم عقد
ورشات عمل لما مجموعة ( )400من طالبات المرحلة الدراسية الثانوية.
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أقبل ما ال يقل عن ( )2000زائر على زيارة جناح مياهنا في ( )3معارض نظمتها الجمعية العربية لمرافق
المياه /أكوا واإلتحاد الدولي للمياه ومركز زها الثقافي وتم توزيع هدايا ومواد توعية مائية وإصدارات
الشركة خالل هذه المعارض.
تعتمد الشركة مبادئ اإلتصال اإلستراتيجي لدعم اإلدارات الفنية في تحقيق أهدافها اإلستراتيجية،
كما تعتمد نتائج مسح رضا الزبائن الذي ينفذ كل سنتين لمعرفة احتياجات الزبائن وتحديد مجاالت
التحسين .وقد تم خالل عام  2015إصدار ( )25إصداراً في عمان ومادبا والزرقاء ،استهدفت ما ال يقل
عن ( )350.000مواطن تضمنت رسائل تتوافق والمستجدات ومتطلبات اإلدارات الفنية ،وتلتزم مديرية
اإلتصال والتوعية المائية بإعداد وتصاميم إصداراتها داخلياً مما يعزز من إلتزام الشركة بشروط الهوية
المعتمدة ويوفر على الشركة مبالغ طائلة سنوياً.

ﺃﻝﺷ

ﻄﻌﺍﺬﻆ

2000
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ﺯﻭﺍﺭ ﻄﺳﺍﺭﺽ

ﺇﺕﺧﺍﻝ ﺩﺍﺥﻂﻎ

1200

400

ﺠﻐﺛﺓ

ﺣﺊﺍﺏ

25

2600
ﺬﻑﻀ

1200

ﻄﺚﺎﻂﺷ ﺍﻓﺲﻡﺍﺭ
)ﺃﻏﺍﻡ ﻄﻑﺎﻌﺖﺋ(
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ﺇﺦﺛﺍﺭ

ﺕﺗﺱﻐﻆ ﺍﻝﺳﻡﻂﻐﺍﺕ
ﺍﻝﺛﺍﺥﻂﻐﺋ
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• تنفيذ المرحله الثانية من أعمال ربط نظام سكادا مشروع الـ ()C15والذي يضم ( )19موقعاً مع مركز المراقبة والتحكم ( )SCADA Ammanو بقيمه إجمالية للمشروع تقدر بحوالي 20,000دينار.
• إنتهاء إتفاقية تدريب وتشغيل ونقل خبرة لمشروع سكادا عمان مع المقاول المنفذ للمشروع وبكلفة إجمالية تقدر بحوالي  100,000دينار.
• أعادة تأهيل محطات الخط الناقل الشمالي ( الموجب) من خالل المنحة الخليجية.
• تطوير مركز الشكاوى واالتصاالت الرئيسي ،و ضم شكاوى مياه مادبا و الزرقاء وتحديث الشكاوى في نفس أقسام صيانة شبكات المياه في شرق وغرب وجنوب عمان إضافة الى مادبا ،و تم البدء بتدريب
المعنيين على استخدام نظام اجهزة المساعد الرقمي الشخصي  PDAعلى مراحل .
• الشروع بتنفيذ أعمال مشروع نظام المراقبة والتحكم بشبكات المياه ( )SCADA phase IIوربطها بمركز المراقبة والتحكم ( )SCADA Ammanلمراقبة شبكات المياه ومتابعة الفاقد المائي أو ًال بأول
( )real time leakage detectionوسيتم استكماله خالل .2016
• 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.
• تم ربط الشكاوى التي تحول الى مديرية المياه الفاقدة بنظام التحكم المركزي العطاءها رقم متسلسل خاص بها من اجل متابعتها و الحصول على تقارير فنية اولية عنها .
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• إنجاز أعمال عطاء إعادة تأهيل لمعدات محطات رفع زي من خالل المنحة الخليجية بقيمة  3مليون
دينار على النحو التالي :

• للمحافظة على جاهزية وإعتماديه عالية لمحطات معالجة المياه فقد تم انجاز االعمال التالية :
* انجاز خطة الصيانة الوقائية المبرمجة حيث بلغ عدد اوامر العمل المنفذة ( )5129أمر عمل .
Preventive And Corrective Maintenance Schedule

4
2
0

Thousands

6

Water Treatment Plant
Maintenance
Unscheduled Job

Scheduled Job

* إنجاز أعمال إعادة تأهيل معدات ضخ محطات زي حيث تم اجراء الصيانة الثقيلة لمضخات عدد
 2بناءاً على قياس كفاءة المضخات بهدف رفع كفاءتها والمحافظة على كفاءة عالية لوحدات
الضخ حيث ارتفعت كفاءة هذه الوحدات باإلضافة الى استبدال مضخات عدد  2ضمن مشروع
المنحة الخليجية كما هو مبين بالرسم البياني:

مضخة نوع ايبارا

1

مضخة  2محطة 2

مضخة نوع ايبارا

1

مضخة  2محطة 4

محرك كهربائي رقم 4

1

محطات الضخ 3

* استبدال قواطع كهربائية  )VCB) 6600V,عدد  1للوحات التشغيل  1في محطة الضخ رقم . 5
* استبدال كنتاكتور  )VC) , 6600Vعدد 1للوحة تشغيل مضخة رقم  4في محطة الضخ زي رقم . 5
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P3/S1 P2/S2 P4/S3 P1/S4 P3/S4 P4/S1 P3/S3 P1/S1 P1/S2 P3/S2 P4/S4 P1/S4 P3/S4 P2/S4 P4/S1 P1/S3 P2/S2

73 74.1 74.4 71.3 76.9 69.1

رداد  450ملم

16

محطات الضخ ( ) 1-4

* استبدال محرك كهربائي قدرة  280ك واط لوحدة الضخ رقم  3في محطة المأخذ .

85

74 75.5 69.2 71.9 73.8

محبس تحكم  450ملم

16

محطات الضخ ( ) 1-4

* استبدال فالتر نوع فايبروتكس في محطة معالجة وادي السير لمياه الشرب .

90

70 73.5

محبس عزل  450ملم

16

محطات الضخ ( ) 1-4

• اجراء صيانة ثقيلة و تركيب معدات جديدة وكما يلي-:

Pumps Efficiency Improvement

Before Rehabilitation 76.6 74.5 73.5 72.6

83.6 83.0 82.4 79.0 79.6 81.5 80.6 79.2 82.4 80.0 81.6 79.2 79.9 83.5 83.7 80.3 83.4

المعدة

العدد

مكان التركيب

After Rehabilitation
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• تدقيق وترقيم مشاريع المياه و الوصالت المنزليه مياه و صرف صحي على النحو التالي :
* مشاريع مياه عدد ( . )31
* وصالت منزليه مياه ( ) 7164وصلة.
* مشاريع صرف صحي عدد ( .) 24
* وصالت منزليه صرف صحي ( )7490وصله.
* مكاتب الصيانة و الدائرة الفنية عدد ( . )49
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ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺨﻄﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺃﺭﺷﻔﺘﻬﺎ

جودة البيانات الجغرافية
• يعنى بضبط جودة بيانات اشتراكات المياه والصرف الصحي وبيانات المشتركين والبيانات
الجغرافية من شبكات المياه والصرف الصحي والبيانات الجغرافية االخرى ( المسارات و المعالم
واألراضي . ) ...... ،
وقد تم خالل عام : 2015

ﺍﺭﺣﻑﺋ ﻄﺳﺍﻄﻘﺕ ﺍﻝﻌﺦﻘﺕ ﺍﻝﻡﻈﺞﻝﻐﺋ
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1000
0

• رفع مساحي للمناهل وتصحيحها بواقع  9329منهل صرف صحي في عدة مناطق متفرقة

2015

• تجربة استخدام تقنية جهاز كشف طبقات االرض  Georadarلالستعالم عن شبكات المياه
والصرف الصحي المخفية داخل طبقات االرض.
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• ارشفة معامالت الوصالت المنزلية بنسخ رقمية من سنة  2006حتى  2015كالتالي:
* مياه عدد  ) 7053 ( :وصلة.
* صرف صحي عدد  ) 6417( :وصلة.
* مشاريع صرف صحي) 25 (:مشروع.
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• الكشف الميداني على شبكات المياه والصرف الصحي لالجابة على المالحظات التي تظهر
خالل عملية االدخال .
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الخرائط و تحليل البيانات الجغرافية

التطبيقات وانظمة المعلومات

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 إالدارات الفنية  ،وتوفير احتياجاتهم من التقارير عن البيانات
الجغرافية و الخرائط .
وقد تم خالل عام : 2015

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.

• اضافة ما مجموعه 441,779م تقريباً من مشاريع شبكة المياه و 7,800وصلة منزلية مياه
إلى قاعدة البيانات الجغرافية .
• اضافة ما مجموعه 57,761م تقريباً من مشاريع الصرف الصحي و 2,334وصلة منزليه صرف
صحي إلى قاعدة البيانات الجغرافية .
• تحديث تقريباً ( )71مسار للجباه في مناطق تحصيل مختلفة على قاعدة البيانات الجغرافية
ضمن مشروع تحديث المسارات في منطقة خدمة مياهنا لربطها مع قاعدة بيانات المشتركين
 . X7مع مالحظة أن  10%من هذه المسارات هي مسارات جديدة ترسم ألول مرة.
هذا وقد بلغت مجموع اطوال شبكات المياه القائمة على قاعدة البيانات الجغرافية 9,282,868
متر و اعداد الوصالت المنزلية لشبكات المياه على قاعدة البيانات الجغرافية  151,649وصلة,
بينما بلغت مجموع اطوال شبكات الصرف الصحي القائمة على قاعدة البيانات الجغرافية
3,106,202متر و اعداد الوصالت المنزلية لشبكات الصرف الصحي على قاعدة البيانات
الجغرافية  40,554وصلة .
ﺍﻃﻮﺍﻝ ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ
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وقد تم خالل عام : 2015
• تطوير نظام دراسة المعامالت لمراقبي التوصيالت المنزلية باستخدام االجهزة المحمولة ()PDA
• تطوير نظام تتبع المركبات الجديد.
• تطوير نظام تحديث ال Districtبشكل يخدم مديرية المياه الفاقدة.
• تطوير آلية ربط قاعدة بيانات نظم المعلومات الجغرافية من ِ Application Serverالى Direct
.Connection
• تطبيق نظام الكشف الميداني للمراقبين لالشتراكات الجديدة باستخدام االجهزة المحمولة ()PDA
• تطوير نظام تحديث شكاوى الصرف الصحي بحيث يمنع التحديث بعد الساعة  6.30صباحا من اليوم
التالي.
• تحديث آلية الطباعة لبرنامج المسارات واضافة طبقات جديدة خاصة بادارة خدمات الزبائن
• تطوير نظام خاص بقسم االعتراضات لطباعة مسار القراء.
• دمج برنامج المخططات والمسارات معا.
• التحديث على نظام الكشف الميداني باستخدام نظامAndroid.
• حوسبة الصندوق في مادبا والزرقاء ،حيث تم انجاز حوسبة كافة بنود الصندوق وتطبيقها في الزرقاء
والرصيفه ومادبا واستخراج التقارير الالزمه من دفتر الصندوق ودفتر اليومية وغيرها من التقارير التي
يتم استخراجها من االقسام المالية المختلفة واقسام خدمات الزبائن التي تعنى بآلية استخراج تقارير
الصندوق.
• عمل نظام ختم الدوام في الزرقاء.
• طباعة مذكرة اإليصال في مادبا والزرقاء من النظام المتكامل واستخراج كافة التقارير الخاصة والمرتبطه
بها.
• تفعيل نظام الدفع االلكتروني –فواتيركم -في مياهنا
• تفعيل تطبيق االجهزة الذكية،تطبيق يخدم المواطن في االستعالم عن الفواتير او مواقع فروع الشركة،
اخر اخبار الشركة ،وايضا امكانية الدفع االلكتروني في مياهنا والزرقاء والرصيفه ومادبا.
• مشروع تخفيض المياه المفقودة ،حيث يتم احتساب كلفة الساعة لكافة الموظفين العاملين في
المشروع من موظفي مياهنا وأيضا تكلفة استخدام اآلليات والمعدات في المشاريع الخاصة وكافة التكاليف
المرتبطه مع المشاريع المنفذه.
• نظام الطاقة ،الدخال كافة المعلومات الخاصة في الطاقة الغراض استخراج التقارير.
35

تشغيل شبكات الحاسوب
يعنى بتوفير ومراقبة وتقديم الدعم للبنية التحتية لتقنية المعلومات واألجهزة الرئيسية بكل
سهولة وأمان وموثوقية عالية.
وقد تم خالل عام : 2015
• إعادة ترتيب وهيكلة شبكة المعلومات الخاصة بإدارة محافظة مياه الزرقاء وربطها مع شبكة
المعلومات الخاصة بشركة مياهنا.
• نقل خطوط شبكة المعلومات لشركة مياهنا من مزود الخدمة (شركة أمنية) إلى مزود
الخدمة (شركة زين) ،وتفعيل خطوط شبكة المعلومات إحتياطية للمواقع التالية  :جبل
الحسين ،دابوق ،راس العين ،الزرقاء ،الرصيفة ،مادبا.
• تركيب مقسم الهاتف في مديرية الزرقاء ومديرية الرصيفة ،والعمل على تطوير مقسم الهاتف
الخاص بمركز الشكاوي في دابوق
• تركيب وتفعيل نظام النسخ االحتياطي للبيئة اإلفتراضية ()Veeam Backup
• زيادة سعة أنظمة التخزين المركزية ( )SANالستيعاب األنظمة الجديدة لشركة مياهنا.
الدعم الفني
يتم توفير الدعم الفني إلدارات واقسام الشركة المختلفة فيما يتعلق بموارد الشركة التكنولوجية،
وكذلك وضع الضوابط والمعايير لضمان توفير خدمة دعم الموارد التكنولوجية في الشركة.
وقد تم خالل عام : 2015
• التعامل مع ( ) 3053شكوى وطلب خدمة تم توثيقها في نظام الدعم الفني  ،وتم تعميم
العمل على برنامج دعم فني موحد يشمل كافة المحافظات التابعة لشركة مياهنا.
• تحديث أجهزة الحاسوب الخاصة بخدمة الجمهور المباشرة لتقديم أفضل خدمة وبأسرع وقت.
• تحديث معظم أجهزة الحاسوب في مياه محافظة الزرقاء وكذلك تحديث الطابعات لتتوافق مع
متطلبات عمل شركة مياهنا ،هذا وقد تم تحديث كافة برامج التشغيل لتصبح  Win7على غالبية
أجهزة الشركة في كافة المواقع التابعة لشركة مياهنا.
• تحديث اإلجراءات والسياسات إلدارة تكنولوجيا المعلومات في الشركة.
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الموارد البشرية

الرسم البياني التالي يبين مقارنة لتوزيع القوى البشرية لألعوام ( )2015-2013والمتضمنة
التعيين والترفيع واإلنزال وتغيير الحاالت الوظيفية:

• يقسم دور الموارد البشرية إلى الدور التشغيلي والذي يتلخص في إدارة القوى العاملة ،وجذب
الكفاءات ،والتدريب ،والتقييم ومكافئة الموظفين ،والتأكد من اإلمتثال للقوانين واألنظمة.

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

59%

• خالل العام  2015استكملت إدارة الموارد البشرية ما بدأت العمل به من تحديث للسياسات
واألنظمة والمزايا الوظيفية ،فاستحدثت صندوق التكافل االجتماعي لموظفي الشركة ،وبدل
المؤهل العلمي للحاصلين على درجات علمية تفوق المطلوب لوظيفتهم ،باإلضافة الى مكافأة
ضباط ارتباط السالمة والصحة المهنية حيث بلغت التكلفة اإلجمالية حوالي ( )43,000ديناراً
سنوياً.
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• وقد ساهم تطبيق نظام الموارد البشرية المحوسب ( )HRMSفي عقود اإلدارة على التحول إلى
الالمركزية في هذه المناطق ،باإلضافة إلى أتمتة العمليات من خالل نظام خدمات الموظفين
الذاتي ( )Mena Meوالذي يمكن تطبيقه على الهواتف الذكية أيضاً.
ﺩﻳﻨﺎﺭ

596

2014

• تم تحديث سلم الرواتب لمنطقة مادبا والتي تخضع أيضاً إلدارة شركة مياهنا بما يتناسب مع
سوق العمل واألحوال المعيشية في محافظة مادبا بتكلفة إجمالية بلغت ( )3,120ديناراً سنوياً.
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• وحيث تم ضم محافظة الزرقاء الى إدارة شركة مياهنا في هذا العام ،فقد تمت إعادة هيكلة
(  )600من العاملين والمعارين هناك وتسكينهم ضمن الوظائف المعتمدة وإخضاعهم لسياسة
التعويضات والمنافع ونظام الحوافز الخاص بعقود اإلدارة.
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• كما تم استحداث سياسة جديدة هدفها إعادة توزيع التعويضات والمنافع دون انتقاص من
حقوق الموظفين المكتسبة بحيث تضمن الحفاظ على استمرارية عمل الكادر البشري بدافعية
وانتماء ،توفر من خاللها مبلغ ( )150,000ديناراً سنوياً تم إعادة استغالله بمزايا وظيفية أخرى،
علماً أن معدل الرواتب ارتفع بنسبة ( )2.5%عن العام السابق ،الرسم البياني التالي يوضح معدل
الرواتب للسنوات الثالث األخيرة:
ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ

28%

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ

• الدور االستراتيجي ويتمحور حول طرق استغالل رأس المال البشري بالطريقة المثلى والحفاظ
عليه من خالل التطوير واإلحالل ونقل المعرفة والخبرات ،باإلضافة إلى كونها اليد المنفذة
والموجهة لسياسات الشركة وتطلعاتها.
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• يتكون كادر عمل مياهنا من خليط من الخبرات الطويلة والنادرة في مجال المياه والصرف
الصحي والمختبرات باإلضافة إلى المهنيين والفنيين في اإلدارات المساندة المختلفة ،حيث
بلغ معدل أعمار الموظفين ( )39عام ،ويبين الرسم البياني التالي توزيع المؤهالت العلمية في
الشركة للعام  ،2015مع توضيح المؤهالت العلمية وحسب تصنيفات سلم الرواتب:

• أما بخصوص التدريب والذي يعتبر من المهام األساسية إلدارة الموارد البشرية ،فقد كانت
أولى أهدافه التركيز على الشهادات المعتمدة محلياً ودولياً ( ،)Certificationsحيث بلغت
نسبة حصول الموظفين على الشهادات المعتمدة ( )35%للعام  2015مقارنة بنسبة ( )26%من
العام السابق ،ويبين الرسم البياني التالي مقارنة بيانات التدريب:
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• ويظهر معدل الدوران للعام  2015انخفاضاً عن العام السابق وذلك النخفاض عدد االستقاالت
عن العام السابق ،وقد شكل بلوغ سن التقاعد والتقاعد المبكر ما نسبته ( )40%من مجموع
االستقاالت ،ويبين الرسم البياني بأدناه مقارنة معدل الدوران لألعوام (:)2015 - 2013
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11.76

60%

التطلعات

• تأهيل الموظفين بحصولهم على شهادات اعتماد محلية ودولية في معظم التخصصات
بنسبة (.)55%
• ربط التدريب بالمهام الوظيفية من خالل مصفوفة المهارات ووضع خطة التدريب بنا ًء عليها.
• استحداث أنظمة وسياسات تضمن مكافأة المتميزين من الكوادر الفنية ،وتقدر الخبرات
الطويلة ومساهمات الكوادر القديمة في نقل المعرفة.

• إعادة تأهيل ( )Full Rehabilitationلجميع أنظمة السكادا الفرعية Local SCADA
 ”“CIPوعددها سبع مشاريع (.)C2,C8,C9,C10,C12,C14,C15

• إعادة تأهيل مباني الشركة.

• إنشاء نظام مراقبة وتحكم ( )SCADA Systemبجميع األجهزة والمعدات ()FCV’S
الخاصة بمشروع تحسين التزويد المائي في العاصمه – المرحله األولى وربطه مع مركز المراقبة
والتحكم (.)SCADA Amman
• إنشاء نظام مراقبة وتحكم ( )SCADA Systemبجميع األجهزة والمعدات الخاصة بمشروع
تحسين التزويد المائي في العاصمه – المرحله الثانية في محطة تقوية دابوق وربطه مع مركز
المراقبة والتحكم (.)SCADA Amman
• ربط مشروع كاميرات المراقبة في محطة عين غزال الكترونياً مع مركز الطوارئ  /سلطة المياه
تمهيداً لربطها مع الجهات األمنية المعنية .
• تطوير التقارير الصادرة من مركز الشكاوى و التحكم بخصوص الشكاوى المحوله الى مديرية
الفاقد بحيث تعطي تفاصيل اكثر شمولية مثل ال Response Time
• إنشاء نظام مراقبة وتحكم ( )SCADA Systemلجميع المصادر ومحطات الضخ الرئيسية
التابعه لمياه الزرقاء.
• اعادة تأهيل اللوحات الكهربائية و نظام التحكم و المراقبة للمحطات.
• 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 رفع كفاءة وحدات الضخ في محطات رفع زي وذلك باستبدال مضخات عدد 12
عام  2016ضمن مشروع توفير الطاقة ( )EEPالممول من ( )KFWو تحقيق وفر في استهالك
الطاقة الكهربائية يبلغ ( )17,663,000كيلو واط.ساعة سنوياً.
• استكمال تفعيل نظام إدارة الموارد البشرية المحوسب ( )HRMSونظام خدمات الموظفين
( )Mena Meفي جميع إدارات الشركة وأتمتة كافة عمليات الموارد البشرية.
• تفعيل وتطبيق الالمركزية في عقود اإلدارة في معظم األمور الخاصة بالموارد البشرية.
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ﺍ�ﻝﺎﺞﺍﻡ ﺏﺍﻝﺼﻌﺍﻇﻐﻆ
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ﺍﻝﻡﺳﻡﻌﻝ ﺏﻋﺍ
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مختبرات نوعية المياه

• تنفيذ البرامج الرقابية والتشغيلية لمياه الشرب للتأكد من نوعية المياه من المصدر و حتى الشبكة
حيث تم جمع  88,606عينه خضعت لــ  416,469فحص خالل العام . 2015

• تثبيت مجال اإلعتماد الدولي من هيئة اإلعتماد البريطاني ( )UKASلمجموعة طرق الفحص
المعتمدة دولياً و البالغ عددها  16طريقة فحص.

• فحص  6,010عينة في مختبرات المياه العادمة وفقاً للبرنامج الرقابي والتشغيلي لمحطة وادي
السير و أبو نصير والجيزة وجنوب عمان والمصانع الرابطة على شبكة الصرف الصحي وخضعت هذه
العينات الى  24,171فحص.

• تثبيت مجال اإلعتماد االردني من وحدة اإلعتماد االردني ( ،)AUلمجموعة طرق الفحص المعتمدة
وطنياً و البالغ عددها  56طريقة فحص.

• بلغت نسبة مطابقة العينات الجرثومية للمياه المعالجة في محطة زي  100٪و لمياه المصادر
المكلورة  99.86٪ولمياه الشبكات  99.67٪و هي اعلى من المواصفة المطلوبة و التي حددت ب
.95٪

• استخدام جهاز  HACH DR 6000من قبل مختبر الكيماوي للمياه العادمه إلجراء الفحوصات
( )T-N, CN, Al, Bعلما بأن مختبرات مياهنا المركزية تنفذ  94فحص ( 62منها في مختبرات مياه
الشرب و  32فحص في مختبرات المياه العادمة) بإستخدام  128طريقة فحص مختلفة.

• بلغ مجموع شكاوى نوعية المياه  113شكوى خالل عام  2015بانخفاض نسبته  5٪بالمقارنة مع
عام  ،2014كان معظمها غير حقيقي حيث تبين بعد الكشف الميداني أنه ال وجود لمشكله نوعية،
تلتها الشكاوى بسبب العكارة ،و تمت االستجابة للشكاوى بمتوسط زمني مقداره  36.55دقيقة.
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ﻄﺤﺿﻘﺕ ﺩﺍﺥﻂﻐﺋ
16.81%

ﻗ ﻏﻌﺝﺛ ﻄﺤﺍﺾﻀ
ﻇﻌﺲﻐﺋ
55.75%

ﺍﻝﺳﺿﺍﺭﺓ
19.47%

ﺭﺍﺉﺗﺋ
0.88%

ﻄﺤﺎﺼﺍﺕ
ﺏﺎﺭﻭﻝﻐﺋ
0.00%

ﺃﺥﺭﻯ
ﺍﻝﻂﻌﻥ
0.00% 0.00%

• فحص ما مجموعة 182,273م من الخطوط متعددة األقطار واألنواع التي تم إنشاؤها حديثاً من
قبل متعهدين و اجازه استخدامها للتحقق من تعقيم هذه الخطوط وفقاً لتعليمات العمل  ،و تم
تحقيق ايرادات بدل الفحوصات المنفذة خالل العام  2015بلغت  30,568دينارا اردنيا.
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البرنامج الرقابي  /عقد ادارة مياه محافظة مادبا :

• في مجال متابعة نوعية المياه الصناعية و التجارية ،تم انجاز مايلي:

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

* تنفيذ البرنامج الرقابي لشعبة المياه الصناعية العادمة على  20منشاة صناعية و  9منشآت تجارية
 ،حيث تم جمع  600عينة خضعت ل  1430فحص ميداني باالضافة الى  1869فحصا مخبريا.

مياه الشرب
• تنفيذ البرنامج الرقابي لمحافظة مادبا للمصادر والشبكات حيث تم جمع ( )1257عينة خضعت لــ
( )3297فحصاً مخبرياً و ميدانياً في مختبرات مياهنا المركزية.

* الكشف على  108محطة غسيل سيارات خالل البرنامج الرقابي للعام .2015
* منح موافقة للربط على شبكة الصرف الصحي لـ  13منشأة صناعية و تجارية جديدة (عادم منزلي)،
في حين تم تعليق الموافقة على ربط منشاة صناعية واحدة لحين مطابقة العادم الصناعي الخاص
بهذه المنشاة للتعليمات.

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

* متابعة طلبات اصدار /تجديد الرخص ل 25محطة غسيل السيارات بعد الكشف الميداني عليها،
والتحقق من انشائها لوحدات فصل زيوت مطابقة.

• بلغت نسبة العينات البكتيريولوجية المطابقة للمواصفة و المجموعة ضمن البرنامج الرقابي
لعينات المصادر المكلورة  100٪والشبكات  99.93٪خالل العام .2015

* بلغت قيمة المطالبات التي تم تسجيلها على المنشآت الصناعية وتجارية الخاضعة للبرنامج الرقابي
بدل أجور اضافية لمحدد  COD 4,715.42دينارا اردنيا وذلك لغاية الربع الثاني لعام .2015

• فحص ما مجموعة 57,553م من الخطوط متعددة األقطار واألنواع تم إنشاؤها حديثاً من قبل
متعهدين ضمن محافظة مادبا ،حيث تم فحص ()141عينات جرثومية و ( )292فحص ميداني
بتكلفة مقدارها  4,820دينارا اردنيا.
• بلغ مجموع شكاوى نوعية المياه في محافظة مادبا  11شكوى خالل عام  2015كان معظم الشكاوى
بسبب العكارة ،و تمت االستجابة للشكاوي بمتوسط زمني مقداره  37.40دقيقة.
المياه الصناعية العادمة
• تنفيذ البرنامج الرقابي لمحطة تنقية مياه مادبا حيث بلغ عدد العينات التي تم جمعها ( )114عينة،
خضعت لــ ( )756فحصاً.
• تنفيذ البرنامج الرقابي للمصانع الرابطة على شبكة الصرف الصحي ،حيث بلغ عدد العينات التي تم
جمعها ( )24عينة من مصنع كوكا كوال خضعت لــ  156فحصا.
• بلغت تكلفة جمع و اجراء الفحوصات و التحاليل المخبرية لعينات المياه و الصرف الصحي و المياه
الصناعية في منطقة عقد مادبا  67,061دينار اردني خالل العام .2015
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عقد ادارة مياه محافظة الزرقاء :

السالمة والصحة المهنية:
• تلتزم شركة مياهنا بتطبيق كافة القوانين التي تخص العاملين ومتابعة آخر تحديثاتها،
وتحديث السياسات واألنظمة بما يتماشى معها.

ضمن متطلبات عقد االدارة ما بين شركة مياهنا و ادارة مياه محافظة الزرقاء ،تم تنفيذ ما يلي:

• اعداد برنامج خاص لمحطات المعالجة و الضخ في شهر آب  2015ينفذ من قبل وحده النوعية و
ذلك لضبط معايير المواصفة القياسية عند ضخ مياه الشرب للمواطنين حيث تم جمع  422عينة
خضعت ل  935فحص ميداني.

• إيجاد بيئة عمل آمنة وسليمة وصحية ،تضمن تقليل إصابات العمل وتطبيق سياسة السالمة
العامة والصحة المهنية من خالل الجوالت التفتيشية وزيارات المواقع.
• تأهيل عدد ( )10من ضباط ارتباط السالمة والصحة المهنية المعتمدين من وزارة العمل.

• متابعة شكاوي النوعية حيث بلغ مجموع شكاوي نوعية المياه  71شكوى من شهر نيسان و لنهاية
عام  .2015و التي تبين بعد الكشف الميداني عدم وجود مشكلة نوعية في معظمها.

• االلتزام بدورة السالمة التأسيسة لكافة الموظفين الجُدد ومن يتعرضوا إلصابات عمل ،حيث
بلغ عدد الموظفين الحاصلين عليها خالل العام ( )37موظفاً بواقع ( )444ساعة.

• فحص ما مجموعة  229,443من الخطوط متعدده االقطار و األنواع منذ بداية حزيران 2015
حيث تم فحص  1188فحص ميداني و  468فحص جرثومي ،و بلغت قيمة األيرادات المالية بدل
الفحوصات المنفذه  20,290دينار اردني.

تالياً إحصائيات السالمة والصحة المهنية واألمن ،حيث توضح الرسوم أدناه مقارنة إصابات
العمل وأيام التغيب وتظهر انخفاض في أيام التغيب (معدل الشدة) بنسبة ( )3%مقارنة مع
العام  2014وزيادة في معدل التكرار بنسبة ( )1.66%مقارنة مع العام  2014وذلك نتيجة زيادة
في عدد إصابات العمل مع انخفاض في عدد أيام التغيب.
ﺲﺛﺩ ﺃﻏﺍﻡ ﺍﻝﺎﺶﻐﺈ

ﺲﺛﺩ ﺇﺦﺍﺏﺍﺕ ﺍﻝﺳﻡﻀ

2013

2013

2014

2014

2015

2015

855

22

755

16

651

22

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺸﺪﺓ

0.21

0.24

0.18

2015
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2014

2013

0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺘﻜﺮﺍﺭ

6.17

6.14

4.51

2015

2014

2013

6.30
5.25
4.20
3.15
2.10
1.05
0.00

التطلعات
• تثبيت وتوسيع كل من مجال اإلعتماد الوطني و الدولي للفحوصات المنفذة في مختبرات مياهنا المركزية.
• اضافة فحوصات او طرق فحص جديدة لمجال عمل المختبرات.
• إضافة مناطق جديدة على البرنامج الرقابي ،حسب مقتضيات العمل بالشركة.
• السيطرة على إصابات العمل وتطبيق سياسات وقائية وعالجية فعالة.
• فتح عيادة طبية للشركة مع تعيين كادر طبي متكامل تلبيه لمتطلبات قانون العمل والعمال.
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ﺲﺼﺛ ﺍ�ﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﺎﺤﺶﻐﻀ

ﻄﺗﺍﺸﺰﺋ ﻄﺍﺩﺏﺍ
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يغطي هذا التقرير السنوي للسنة التعاقدية الثانية  2015جزءاً الهم المعلومات والبيانات
والرسوم البيانية التي تبين مدى االنجاز والتطور في األداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة
للمواطنين وتحسين عمليات التشغيل والصيانة وخدمات الزبائن واألداء المالي والتقليل من
فاقد المياه ,نتيجة مباشرة العمل في عقد إدارة وتشغيل مياه وصرف صحي مياه مادبا  /شركة
مياهنا.

ﺃﺲﺛﺍﺩ ﺍﻝﻡﺤﺎﺭﺾﻐﻆ  /ﻄﻐﺍﻩ

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

1000

ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ

5728 23574

ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ

ﻝﻌﺍﺀ ﻄﺍﺩﺏﺍ

9.1

190

ﻄﺔﻡﻌﻉ ﺲﺛﺩ ﺍﻗﺣﺎﺭﺍﺾﺍﺕ ﺍﻝﻡﺱﺔﻂﺋ

ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻡ3

ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ

ﻝﻌﺍﺀ ﺫﻏﺊﺍﻥ

29302
26464

ﻄﺔﻡﻌﻉ ﺲﺛﺩ ﺍﻗﺣﺎﺭﺍﺾﺍﺕ ﺍﻝﻑﺳﺍﻝﺋ

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

135

ﻟﺘﺮ/ﻓﺮﺩ/ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﺍﺲﺛﺍﺩ ﺍﻝﻡﺤﺎﺭﺾﻐﻆ  /ﺦﺭﻑ ﺦﺗﻎ
ﻝﻌﺍﺀ ﺻﺧﺊﺋ ﻄﺍﺩﺏﺍ

13906

تغطي خدمات المياه ما يزيد عن  98%من المحافظة وتتجاوز تغطية شبكة الصرف الصحي
 65%من عقارات المشتركين في لواء قصبة مادبا.
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التزويد المائي:

ﺣﺿﺍﻭﻯ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ

• تتزود محافظة مادبا بالمياه من آبارها البالغة  13بئراً في حوض الواله والهيدان والذي تتميز
مياهها بالجودة على مستوى المملكة بطاقة إنتاجية تصل الى  2000م 3بالساعة يستغل منها
ما معدله  1500 – 1000م 3بالساعة حسب الحاجة .
• االنتهاء من حفر بئرين جديدين بمواصفات خاصة في حوض الهيدان والطاقة اإلنتاجية لكل
بئر  450م/3الساعة وسيتم االستفادة منها حال تجهيزها.
• بلغت كميات المياه التي تزودت بها محافظة مادبا عام  )9.1( 2015مليون م 3سنوياً لكافة
االستخدامات المنزلية والسياحية والصناعية.

ﺣﺿﺍﻭﻯ ﺍﻝﺿﺱﻌﺭ ﻭﺍﻝﺎﺱﺭﻏﺈ
ﻄﺳﺛﻝ ﺯﻄﻆ ﺍﻗﺠﺎﺔﺍﺏﺋ
2015
2014

التشغيل والصيانة:
• معالجة توقف الضخ من مياه االبار في الشتاء بسبب ارتفاع العكورة فيها من خالل التزود
من مصادر عمان.

2.7

6

ﺠﺍﺲﺋ

• إعداد البرامج الرقابية الالزمة للمواقع والمصادر المختلفة في المحافظة من قبل مختبرات
شركة مياهنا.

ﺠﺍﺲﺋ

ﺣﺿﺍﻭﻯ ﺲﺛﻡ ﻭﺦﻌﻝ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ
ﻄﺳﺛﻝ ﺯﻄﻆ ﺍﻗﺠﺎﺔﺍﺏﺋ
2015
2014

• جمع عينات مياه من مصادر المياه والشبكات والخزانات التجمعية ومن محطة التنقية بصورة
دورية حيث يتم عمل الفحوصات التشغيلية والرقابية والتقييم لها .وكانت خالل السنة التعاقدية
الثانية  2015كما يلي:

22.4 38

مياه الشرب:

ﺠﺍﺲﺋ

• تنفيذ البرنامج الرقابي للمصادر والشبكات حيث تم جمع ( )1257عينة خضعت ل ()3297
فحصاً مخبرياً وميدانياً.

ﺠﺍﺲﺋ

Leakage Responce time
Year 2015

• بلغت نسبة العينات البكتريولوجي المطابقة للمواصفات من المصادر المكلورة  ٪ 100ومن
الشبكات .99.93٪

Year 2014

Average of leakage time in 2015
2.7 hours

المياه العادمة والمياه الصناعية:

8.5
7.3

7.1

• تنفيذ البرنامج الرقابي لمحطة صرف صحي مادبا وبلغ عدد العينات التي تم جمعها ()114
عينة ,خضعت ل ( )756فحصاً.

5.6

6.0
5.3
4.3

2.9
2.5

• تنفيذ البرنامج الرقابي للمصانع الرابطة على شبكة الصرف الصحي حيث بلغ عدد العينات
التي تم جمعها ( )24عينة من مصنع كوكا كوال خضعت لـ ( )156فحصا .
• متابعة شكاوى النوعية في المحافظة وحسب المنهجية المتبعة في شركة مياهنا.
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3.2
2.1

7.3

7.6

7.8

2.2

4.0
3

2.9

3.4

3.3
2.6

2.5

3.1

2.7

فاقد المياه
• اإلجراءات المتخذه للتخفيض من المياه المفقوده :
 ضبط عدادات المشتركين وتصويبها حتى ال يتم العبث بها :* إعادة ختم ( )5083عداد وتثبيت واقع الحال لها.
* استبدال ( )1845عداد وتثبيت واقع الحال لها.
 التفتيش وضبط االستخدامات غير المشروعة للمياه حيث بلغت عدد الضبوطاتالمحررة  415ضبط .

انخفض فاقد المياه NRW
عام  2015بنسبة

21%

عن سنوات األساس

 مشروع تقليل فاقد مياه محافظات الوسط (مادبا) خطوط رئيسية  ”6ولغاية ”12طول8.5كم خطوط منزلية طول  42.5كم  /مناطق الخدمة الحي الشرقي وحنينا
والنطافة  ,ومتوقع االنتهاء من تشغيله مع بداية صيف . 2016
 تنفيذ خطوط مياه ناقلة في ماعين (قطر  ”8بطول 3,5كم) والحراوية (قطر  ”6بطول3كم) واستكمال خط محطة الوالة ـــ ذيبان (قطر  ”8بطول 2,7كم)
 استكمال تنفيذ وتشغيل خط مربعة النديم  /باتجاه طريق الكرك تحسين خطوط مياه وشبكات توزيع المياه في (لب -الحياض ،لب الحرثين ،مادبا –حي العلماء)
حيث ساهمت هذه المشاريع في تخفيض الضغوط التشغيلية إضافة إلى تقليل استهالك
الطاقة الكهربائية .

انخفضت كمية المياه المفقودة في
المحافظة نتيجة تحسين إجراءات الفوترة
واستبدال العدادات المعطلة ومعالجة
شكاوي الكسور والتسريبات من خطوط
المياه الناقلة والشبكات واكتشاف
استخدامات المياه غير المشروعة وتفعيل
اإلجراءات اإلدارية والقانونية .

نسبة المياه المفقودة
المستهدف عام

المحقق عام

المحقق عام

2015
45.0%

2015
40.8%

2014
36.8%

معدل سنوات
األساس

51.6%

• عام  2014تم فيه تصويب اشتراكات المياه التي كانت تقدر كمياتها قبل المباشرة بالعقد .

استهالك المتر المكعب من الطاقة
الكهربائية ()KWh/m3
المستهدف عام

المحقق عام

المحقق عام

2015
3.00

2015
2.97

2014
3.15

معدل سنوات
األساس

3.77

• انخفض استهالك المتر المكعب (مياه) من الطاقة عام 2015بنسبة  % 5.7عن عام 2014
• انخفضت كمية استــهالك الكهرباء عام  2015بنسبة  % 9عن عام  2014البالغة ( )34مليون كيلو واط
• انخفضت قيمة فاتورة الكهرباء عام  2015بقيمة ( )44742دينار عن عام .2014
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خدمات الزبائن
• تواصل العمل على تصحيح معلومات المشتركين وتحديثها في نظام الفوتره ()X7اوال باول .
• بلغت نسبةالعقود الفعالة المفوترة  % 98.6نتيجة تحسن اعمال الفوترة والدقة في اخذ قراءات العدادات
باستعمال االجهزة المحمولة الصدار الفواتير وتوزيعها بمواعيدها وتوثيق حالة العدادات .

3,479,415
2015

3,549,706
2014

3,590,435
2013
2,594,014

نسبة تحصيل أثمان المياه

المستهدف عام

المحقق عام

المحقق عام

معدل سنوات
األساس

2015
2015
2014
101.8% 102.3% 105.0%

63.7%

ارتفعت نسبة التحصيل المحققة عام  2015بنسبة  61%عن سنوات االساس

3071684
3142230

بقايا أثمان مياه (ذمم)

2011

3.48
مليون دينار

قيمة بقايا أثمان المياه المطلوب
تسديدها من المشتركين.
و توقف ارتفاعها الطردي اعتبارا من
بداية عام  2014مع مباشرة العقد .

الشؤون الفنية وتكنولوجيا المعلومات
• دراسة وإعداد وثائق العطاءات المختلفة (مياه وصرف صحي) من خالل اإلدارة ومن ثم طرحها
وإحالتها حسب األصول ومن ثم متابعة تنفيذها مما سهل وسرع اإلجراءات.

دينار

قيمة تحققات اثمان المياه

قيمة التحصيالت

2012

1,825,209

• االشراف على تنفيذ مشاريع المياه والصرف الصحي لعام 2015
• إعادة تأهيل مبنى اإلدارة الحالي بحيث استوعب متطلبات العمل الجديدة.
• إنشاء مركز التحكم الرئيسي لمحافظة مادبا وقد تم طرح العطاء والعمل المنجز منه .80%

دينار

• إضافة البيانات الجغرافية الخاصة بمشتركي محافظة مادبا لقاعدة البيانات الرئيسية الخاصة
بمياهنا بعد إكمال إعادة هيكلة البيانات وتحسينها و تحديثها اول بأول .
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الشؤون المالية
نسبة تغطية كلف التشغيل

Base year,%

االثر المالي نتيجة انخفاض نسبة الفاقد عام 2015

%,Cost recovery

Expenses, JOD

Revenues, JOD

Year

49.63%

4502575

2234680

2011

49.28%

4396559

2166474

2012

45.49%

4792211

2179890

2013

5291335
5351273

3704308
3877870

2014
2015

48.13%

70.01%
72.47%
* باعتماد أثمان المياه المستحقة على المشتركين

قيمة االثر المالي نتيجة انخفاض استهالك المتر
المكعب من الطاقة الكهربائية

الوضع المالي
قبل عقد االدارة
البيان
االيرادات المحصلة
النفقات التشغيلية
العجز المطلوب تغطيته من
سلطة المياه

ما بعد عقد االدارة

()2011،2012،2013
سنة االساس
1,836,436
4,563,782

2014

2015

3,759,181
5,291,334

3,890,093
5,351,273

- 2,727,346

-1,532,153

-1,461,180

الوفر الناتج عن انخفاض العجز مقارنة بسنوات األساس لعام  2015لصالح سلطة المياه وذلك في حال استبعاد اثر زيادة
تعرفة الكهرباء حوالي () 2مليون دينار

عدد الموظفين لكل الف مشترك

6.8

2015/12/31

9.77 6.95
2014/12/31

577937

دينار
قيمة الوفر المالي الناتج عن انخفاض الفاقد
معدل  % 10.8بالمقارنة مع سنوات االساس
حيث سعر المياه المنتجة ( )0.59دينار/م3

2013/9/30

50

689013

دينار

االثر المالي النخفاض استهالك المتر المكعب من
الطاقة الكهربائية من ( )3.77KWh\m3معدل
سنوات األساس إلى ( )2.97KWh\m3عام 2015

ﺲﺼﺛ ﺍ�ﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﺎﺤﺶﻐﻀ

ﻄﺗﺍﺸﺰﺋ ﺍﻝﺞﺭﺻﺍﺀ
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مديرية الشؤون الماليه:

• تولت شركة مياهنا مسؤولية ادارة خدمات المياه والصرف الصحي في محافظة الزرقاء اعتبارا
من  1/1/2015بموجب عقد االدارة والتشغيل الموقع ما بين سلطة المياه وشركة مياه االردن -
مياهنا بهدف رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في محافظة الزرقاء .

• العمل باالنظمة المحاسبية المعتمدة ( ,Accpac,Alphaمياهنا المتكامل  ........الخ )
• تدريب كادر قسم المحاسبة على االنظمة المالية

• محافظة الزرقاء تعتبر ثالث اكبر محافظة في المملكة من حيث عدد السكان إذ يبلغ عدد
سكانها مليون و ثالثمئة الف نسمه تقريبا.

• تنظيم اعمال قسم المشتريات داخل ادارة العقد وحوسبتها
• العمل على ادارة قسم المستودعات حسب االنظمه المعمول بها بالشركه من تزويد وصرف وخالفه
• اعداد التقارير المالية والمؤشرات الشهرية والسنوية

معدل تحصيل االيرادات
السنوية لكل مشترك

111.7

دينار

• تنقسم المحافظه ادارياً إلى قسمين :
الزرقاء والنواحي
لواء الرصيفه
• عدد مشتركي المياه في المحافظه يقارب  160الف مشترك ويشكل عدد المشتركين المسجلين
بالصرف الصحي ما نسبته  81%من اجمالي االشتراكات
• تتزود الزرقاء مائياً من المصادر الرئيسيه
 مصادر داخليه :ابار محافظة الزرقاء مصادر خارجية :مياه الديسي والزاره ماعين• تتم متابعة العمل في شركة مياهنا  /عقد ادارة مياه الزرقاء من خالل ادارتين وثالث مديريات
ووحدتين.
• بعض من انجازات ادارة العقد خالل العام االول من العقد العام  2015من خالل المديريات
واالدارات.

قيمة الوفر المالي نتيجة انخفاض
نسبة الفاقد للعام  3.2% = 2015على
متوسط سعر تكلفة المياه ( )0.63دينار
لكل متر مكعب =  1,262,920دينار

ﺍﻝﻡﺂﺣﺭﺍﺕ ﺍﻝﻡﺍﻝﻐﺋ ﺖﺱﺈ ﺖﺍﺸﺞ ﺍﻓﺩﺍﺀ

ﺍﻝﻡﺂﺣﺭﺍﺕ ﺍﻝﻡﺍﻝﻐﺋ ﺖﺱﺈ ﺍﻝﺗﺍﺸﺞ ﺍﻝﺎﺤﺶﻐﻂﻎ
85.2%

150
102%

2014
2015

16.4

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

16.2

ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ

* ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻓﺰ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻉ ﻟﻤﻴﺎﻫﻨﺎ ﺑﻠﻐﺖ  2.9ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻳﻨﺎﺭ

* ادارة خدمات الزبائن | إدارة العمليات
* مديرية الشؤون الماليه | مديرية الموارد البشريه | مديرية الخدمات الفنية
* وحدة النوعية | وحدة الرقابه الداخليه
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80
59%

100

83%
12.2 16.8

ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ

100

50

60
20.1 21.7

0
2014
2015

ﻧﺴﺒﺔ ﺗﻐﻄﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻳﻒ

40
18.4

11.9

ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ

20
0

مديرية الخدمات الفنية

مديرية الموارد البشريه

• تقوم باعمال الدراسات واالشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي في المحافظة ضمن المواصفات المعتمدة بالتنسيق الكامل مع
ادارة الخدمات الفنيه /مياهنا

ﻄﺂﻊﻘﺕ ﻄﻌﻅﻑﻎ ﺲﺼﺛ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻄﻐﺍﻩ ﺍﻝﺞﺭﺻﺍﺀ
ﺷﻬﺎﺩﺓ ﻣﻬﻨﻴﺔ

7

ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ /ﺑﻼ

188

ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ

• قسم الدراسات :اعداد الوثائق والعطاءات الالزمة حسب الموازنات دراسات عطاءات المياه والصرف الصحي في المحافظة  ،حصر الخطط
المستقبلية والمشاريع الراسمالية

58

ﺇﺟﺎﺯﺓ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﻣﻬﻨﺔ

132

ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺗﻠﻤﺬﺓ ﻣﻬﻨﻴﺔ )ﺳﻨﺔ  -ﺳﻨﺘﻴﻦ(

• قسم االشراف على المشاريع  :مسؤول عن استكمال األجراءات العقدية والمالية للمشاريع القائمة وتقديم الدعم الفني واالشراف على
عطاءات المياه والصرف الصحي قيد التنفيذ في المحافظه
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ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺳﻨﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ

1

ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺛﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ

9

ﺩﺑﻠﻮﻡ ﺑﺪﻭﻥ ﺷﺎﻣﻞ

10

ﺩﺑﻠﻮﻡ ﻣﻊ ﺷﺎﻣﻞ

118

ﺑﻜﺎﻟﻮﺭﻳﻮﺱ

500
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ﺲﻁﺍﺀﺍﺕ ﺍﻝﻡﺤﺍﺭﻏﻉ ﻝﺳﺍﻡ 2015
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ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺇﻋﺎﺭﺗﻬﻢ

ﻣﻮﻇﻔﻲ ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺪ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﻴﻨﻴﻦ ﺟﺪﻳﺪﺍً
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ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻟﻀﻠﻴﻞ

ﻋﻄﺎﺀ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﺇﻧﺸﺎﺋﻴﺔ ﻣﺤﻄﺎﺕ

ﻋﻄﺎﺀ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺤﻄﺔ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻘﻨﻴﺔ

53

ﻋﻄﺎﺀ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﻣﺤﻄﺔ
ﺗﺤﻠﻴﺔ ﺁﺑﺎﺭ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ

800 700 600 500 400 300 200 100 0

ﻋﻄﺎﺀﺍﺕ ﺇﺳﺘﺌﺠﺎﺭ
ﻛﻤﺒﺮﻳﺴﺮﺍﺕ ﻭﻋﻤﺎﻝ

667

ﻋﻄﺎﺀﺍﺕ ﺇﺳﺘﺌﺠﺎﺭ
ﺑﺎﻛﻬﻮﺍﺕ

622

ﻋﻄﺎﺀ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺧﻂ
ﻣﺤﻄﺔ ﺃﻡ ﺭﻣﺎﻧﺔ
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ﻋﻄﺎﺀﺍﺕ ﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻝ
ﺧﻄﻮﻁ ﻣﻴﺎﻩ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﻘﺪ

11

100

ﻋﻄﺎﺀﺍﺕ ﻃﻮﺍﺭﺉ
ﺻﺮﻑ ﺻﺤﻲ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ

150

ﻋﻄﺎﺀﺍﺕ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ

ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻳﻦ

114

200

ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ /ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ
ﺍﻟﺮﺻﻴﻔﺔ /ﺃﻟﻒ ﺩﻳﻨﺎﺭ

ادارة خدمات الزبائن
• تنقسم الى مديريتي خدمات زبائن الزرقاء وخدمات زبائن لواء الرصيفه
مقارنة التحققات والتحصيالت والمديونيه للعامين  2014و2015

المديونيه

التحققات

التحصيالت

2014

12,706,201

11,417,716

9,718,821

2015

13,541,754

14,566,551

13,391,154

التغير بالزياده او النقصان
للعام 2015

835,553

3,148,835

3,672,333

• المديونيه :تمثل رصيد الذمم على المشتركين لغاية ( 31/12/2014رصيد النهايه ) هي ( )12.7مليون
دينار وبالمقارنه مع رصيد الذمم للعام  2015والتي بلغت ( )13.5مليون بزياده ( ),8مليون دينار .
• التحققات :خالل عام 2014بلغت التحققات ( ) 11.4مليون دينار وتوضح قيم الفواتير التي تم اصدارها
خالل العام  2014من تاريخ  1/1الى  12/31بغض النظر عن الربع الذي صدرت له الفواتير وبالمقارنه مع
تحققات العام  2015التي بلغت (  )14.5مليون اي بزياده ( )3.1مليون دينار.

اسباب ارتفاع المديونيه والتحققات عام : 2015
• تم عمل تسويات لحسابات المشتركين بشكل ملموس
• اصبحت القراءات فعليه
• تم البدء بتطبيق نظام ال Smoothingفي  2015/7/1مما ادى الى ارتفاع عدد الفواتير المصدره بواقع

 20الف فاتوره خالل العام

التحصيالت :بلغت ايرادات العام  2014كسنه ماليه ( )9.7مليون وللعام  )13.3( 2015مليون بزياده ()3.6
مليون دينار.
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ادارة العمليات

ﺯﻄﻆ ﺍ�ﺠﺎﺔﺍﺏﺋ  /ﺠﺍﺲﺋ
120

ﺍﻝﺎﺞﻭﻏﺛ ﺍﻝﻡﺍﺉﻎ  /ﻄﻂﻐﻌﻥ ﻡ3

45

100
80

40

60
35

40

30

20

ﻣﻴﺎﻩ

0

ﺻﺮﻑ
ﺻﺤﻲ

Mar

25

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ

20

ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ

ﺍﻝﺤﺿﺍﻭﻯ ﺍﻝﻌﺍﺭﺩﺓ
15

6000
5000

10

5

4000
ﺷﻜﺎﻭﻯﺻﺮﻑ ﺻﺤﻲ

3000

ﺷﻜﺎﻭﻯ ﻣﻴﺎﻩ

2000
1000

0
ﺍﻟﻤﺼﺪﺭﺓ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﺭﺩﺓ

ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ

Dec

55

Nov

Oct

Sep

Aug

Jul

Jun

May

Apr

Mar

0

المحطات
عدد المحطات  18 :محطة ضخ موزعة في انحاء محافظة الزرقاء حسب الحاجة .
 |1محطة الزرقاء الجديدة | معدل الضخ 1000 :م/3س
اتجاه الضخ  :الزرقاء وسط المدينة

 |7محطة الهاشمية | معدل الضخ 150 :م/3س
اتجاه الضخ  :الهاشمية والسخنة

 |13محطة عوجان  | 21معدل الضخ 430 :م/3س
اتجاه الضخ  :خزان عوجان

 |2محطة األزرق | معدل الضخ 1800 :م/3س
اتجاه الضخ  :محطة خو

 |8محطة الحالبات | معدل الضخ 550 :م/3س
اتجاه الضخ  :محطة خو  -منطقة الحالبات والضليل

 |14محطة التموين | معدل الضخ 210 :م/3س
اتجاه الضخ  :منطقة طارق -خادم الحرمين

 |3محطة مرحب | معدل الضخ 85م/3س
اتجاه الضخ  :منطقة بيرين  -ضاحية االميرة هيا

 |9محطة القنية | معدل الضخ 185 :م/3س
اتجاه الضخ  :الزرقاء -المفرق

 |15محطة العالوك | معدل الضخ 5 :م/3س
اتجاه الضخ  :العالوك

 |4محطة البتراوي | معدل الضخ 1500 :م/3س
اتجاه الضخ  :الزرقاء الجديدة

 |10بوستر السخنة | معدل الضخ 75 :م/3س
اتجاه الضخ  :ابو الزيغان

 |16محطة خزان عوجان | معدل الضخ  :م/3س
اتجاه الضخ  :ضاحية مكة و المدينة

 |5محطة خو | معدل الضخ 2300 :م/3س
اتجاه الضخ  :محطة الزرقاء

 |11محطة الطافح | معدل الضخ 180 :م/3س
اتجاه الضخ  :الضليل-الطافح

 |17محطة قرى بني هاشم | معدل الضخ 0 :م/3س
اتجاه الضخ  :ابو الزيغان (لم تعمل بعد)

 |6محطة ام رمانة | معدل الضخ 2000 :م/3س
اتجاه الضخ  :محطة خو

 |12محطة صروت | معدل الضخ 10 :م/3س
اتجاه الضخ  :منطقة صروت

 |18محطة البساتين | معدل الضخ 800 :م/3س
اتجاه الضخ  :الرصيفة  -جريبا  -حطين

مصادر المياه
عدد المصادر  76 :مصدر مائي  73منها ابار جوفية و  3ينابيع
 |1ابار األزرق | عددها  17 :بئر
انتاجها 1800 :م/3س

 |5ابار الحالبات | عددها  9 :ابار
انتاجها 570 :م/3س

 |9ابار الهاشمية | عددها  3 :ابار
انتاجها 250 :م/3س

 |2ابار عوجان | عددها  2 :بئر
انتاجها 320 :م/3س

 |6ابار بيرين | عددها  3 :ابار
انتاجها 75 :م/3س

 |10بئر القنية العميق | عددها  1 :بئر
انتاجها 110 :م/3س

 |3ابار الكوريدور | عددها  9 :ابار
انتاجها 590 :م/3س

 |7ابار التموين | عددها  9 :ابار
انتاجها 205 :م/3س

 |11ابار الزرقاء | عددها  3 :ابار
انتاجها 350 :م/3س

 |4ابار مرحب | عددها  6 :ابار
انتاجها 75 :م/3س

 |8ابار الرصيفة | عددها 11 :بئر
انتاجها 440 :م/3س

 |12الينابيع
نبع صروت 10 :م/3س
نبع العالوك 5 :م/3س
نبع القنية 75 :م/3س
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الخزانات

وحدة النوعية

عدد الخزانات  12 :خزان منفرد عدا الخزانات الموجودة داخل المحطات

• تنفيذ البرنامج الميداني  /التشغيلي:
تم تنفيذ البرنامج التشغيلي لمراقبة نوعية المياه للمحافظة الزرقاء

 |1خزان البتراوي الياباني | سعة الخزان 14000 :م3
 |2خزان الهاشمية | سعة الخزان 1600 :م3
 |3خزان المغير | سعة الخزان 2500 :م3
 |4خزان السخنة | سعة الخزان 1300 :م3
 |5خزان ضاحية األميرة سلمى | سعة الخزان 500 :م3

• متابعة شكاوى النوعية
• جمع عينات وفحص ميداني لخطوط المياه والشبكات الجديدة في محافظة الزرقاء
• يتم تدقيق ومطابقة المطالبات المالية للنتائج المخبرية الوارده من مديرية المختبرات والنوعيه
والمنفذه ضمن البرنامج الرقابي

 |6خزان بيرين | سعة الخزان 1000 :م3

ﺃﻇﻌﺍﻉ ﺣﺿﺍﻭﻯ ﺍﻝﻈﻌﺲﻐﺋ ﻭﺲﺛﺩﻊﺍ 2015 /

 |7خزان مدينة خادم الحرمين | سعة الخزان 500 :م3
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 |8خزان القادسية | سعة الخزان 6300 :م3

ﻻ ﺷﻲﺀ

 |9خزان عوجان العلوي | سعة الخزان 6600 :م3
 |10خزان جريبا | سعة الخزان 1800 :م3
 |11خزان عوجان السفلي | سعة الخزان 1600 :م3
 |12خزان فيصل | سعة الخزان 4000:م3
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