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كلمة الرئيس التنفيذي

المهندس غازي خليل هماش
ك ّثفت شركة مياه األردن “مياهنا” خطتها الخمسية ( )2020 – 2016بأهداف استراتيجة ثالثة ،في محاولة جادة لمأسسة العمل بعد تصنيفه وفق رؤى علمية ناضجة ،تمد الشركة وعامليها
بخارطة طريق ال تتوه بوصلتها.
إن رفع كفاءة عمليات التشغيل ،وتحسين القدرة المائية وتنمية وتطوير القدرات المؤسسية ،والعمل على استدامتها ليست مجرد أهداف استراتيجية ،إنما هي عناوين اشتباك إيجابي ،تدفع
الشركة للتفكير خارج الصندوق من أجل ضمان إيصال الخدمة إلى مستحقيها بأعلى درجات الكفاءة.
ندرك في “مياهنا” أهمية خفض الفاقد وخفض النفقات لصالح زيادة اإليرادات؛ ما يتطلب رفع كفاءة العمل المؤسسي وتطوير قدراته ،واالستثمار في أدوات التكنولوجيا وتوظيفها في
القطاع المائي؛ لمضاعفة فرص النجاح في إطار من الخلق والتجديد واإلبداع.
ال شك ان المنح الخليجية والمساعدات األجنبية أسهمت في دفع عجلة التنمية واإلنجاز في الشركة؛ األمر الذي مكنها من تحقيق جزء من أهدافها ،فيما تواصل سعيها الدائم إلنجاز ما يجب
إنجازه.
بالنظر إلى إيماننا المطلق بأن الشركة جزء ال تنفصل عن مجتمعها ،فقد عملنا على مد جسور من التواصل مع فئات المجتمع ،لرفد الشركة بكل أسباب النجاح والمنعة.
صحيح ان تزايد أعداد المشتركين وشح الموارد المائية وكلف الصيانة والتشغيل ّ
شكل هاجساً دائماً للشركة وعامليها ،لكنها لم تصمد كثيراً أمام كفاءة العاملين ورؤيتهم الثاقبة؛ فتحولت
التحديات إلى فرص نجاح حقيقية بدت ظاهرة للعيان في توسع الشركة وتمددها إلى محافظة الزرقاء ومادبا.
اليوم ،تطمئن الشركة إلى مستقبلها بعد أن رسّخت أساساً متيناً من العمل الجاد والمسؤول ،وسط بيئة فنية مسكونة بالنجاح وال هم لها غيره.
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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 .
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ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺘﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ
ﻧﺎﺋﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻣﺤﻄﺔ
ﺍﻟﺰﺍﺭﻩ ﻣﺎﻋﻴﻦ

ﻣﺤﻄﺔ ﺯﻱ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺮﺍﺕ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

ﻋﻘﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻴﺎﻩ ﻭﺻﺮﻑ ﺻﺤﻲ ﻣﺎﺩﺑﺎ
ﻋﻘﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﻣﻴﺎﻩ ﻭﺻﺮﻑ ﺻﺤﻲ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ

ﻭﺣﺪﺓ
ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻧﻈﻢ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺷﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺻﻴﺎﻧﺔ
ﺷﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻣﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺗﺸﻐﻴﻞ
ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺮﺏ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻔﺎﻗﺪﺓ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﺩﺍﺋﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎﺕ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﻭﻓﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻧﺪﺓ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﺟﺒﻞ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ
ﺭﺍﺱ ﺍﻟﻌﻴﻦ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ
ﻣﺤﻄﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﻣﺔ

ﻭﺣﺪﺓ
ﺗﺨﻄﻴﻂ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
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ﺇﺩﺍﺭﺓ
ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ
ﻭﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ

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.

ﺭﺸﻉ ﺾﻑﺍﺀﺓ

ﺲﻡﻂﻐﺍﺕ
ﺍﻝﺎﺤﺶﻐﻀ
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 رفع كفاءة تشغل مرافق المياه و الصرف الصحي في مناطق العاصمة حيث:• وصل معدل التزويد المائي في العاصمة الى  520,000م 3يوميا خالل عام .2016
ويبين الشكل أدناه التطور في الزيادة السنوية للتزويد المائي للعاصمة ومنحنى نسبة
الفاقد المائي السنوي حيث وصلت في عام  2016الى حوالي .37.5%
تحسين التزويد المائي
%45.00

191,763,846

• الكميات المنتجة من المصادر الداخلية و الخارجية و كميات التزويد خالل عام  2016كما هي مبينه
بالجدول ادناه :
المصدر
قناة الملك عبد اهلل و آبار أبو الزيغان من خالل محطة زي
مياه خو – محافظة الزرقاء

200,000,000

2015

2016

69,046,760

70,474,580

213,280

254,260

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

%40.00

150,911,597
%37.60

%37.50

2016

2015

2014

124,175,125

%34.30

%34.00

2013

120,000,000

%32.10

%32.10

2012

2010
2011
Year

100,000,000

m3

128,955,559
35.30

%35.00

119,607,142
%36.80

مياه اللجون  -محافظة الكرك

140,000,000

128,085,416

%36.70

%30.00

134,495,898

132,082,435

180,000,000

0

0

160,000,000

%39.80
136,433,410

مياه الوالة و الهيدان – محافظة مادبا

322,204

286,577

مياه الموجب و الزارة – ماعين من خالل محطة معالجة الزارة
مياه الديسي

31,662,776
100,000,928

34,088,784
100,014,004

80,000,000

2009

2008

2007

2006

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

58
41
46

الى محطة دير عال

1,694,380

2,620,981

مجمل المياه من المصادر الخارجية

202,940,328

207,739,186

مجمل المياه من المصادر الداخلية

28,716,617

30,223,739

مجمل المياه المنتجة

231,656,945

237,962,925

مجمل المياه للمحافظات االخرى

48,157,752

46,199,079

مجمل توزيع المياه (م/3سنة)

191,763,846 183,499,193

520,000

م3

معدل التزويد المائي في العاصمة يوميا خالل عام 2016

* ﺠﺍﺲﺋ ﺍﺠﺊﻌﺲﻐﺍً ﻄﻌﺯﻭﻇﺋ ﺏﺳﺛﺩ ﺍﻝﻡﺤﺎﺭﺾﻐﻆ ﺸﻎ ﺍﻝﻡﻈﻁﺼﺋ
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ﺲﺛﺩ ﺍﻝﺤﺿﺍﻭﻯ ﺍﻝﺎﻎ ﺍﺠﺎﺼﺊﻂﻋﺍ ﻄﺭﺾﺞ ﺍﻝﺎﺗﺿﻃ ﻭ ﺍﻗﺕﺧﺍﻝ ﺥﻘﻝ ﺲﺍﻡ

ﺲﺛﻡ ﻭﺦﻌﻝ ﻄﻐﺍﻩ

2016

ﺍﻝﺿﺱﻌﺭ

62,204

70,120

ﺍﻝﺧﺭﻑ ﺍﻝﺧﺗﻎ

ﺍﻝﺧﻋﺍﺭﻏﺒ

19,777

43,191

• االنتهاء من إعداد الدراسة و التصميم لتحسين شبكة تزويد المياه وضع التزويد المائي في مناطق
شمال عمان .DZ 20, 25, 26, 28
• 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 إضافة الى اإلنتهاء من تنفيذ خط ناقل قط ر  600ملم من خالل مشروع �Adap
 tation of Primary Distribution of DISI Amman Conveyorو الممول من خالل القرض
الفرنسي و بالتالي تحسين وضع التزويد المائي للمنطقة بما يتالئم مع التصميم المطلوب.
• تم اإلنتهاء من اعمال توسعة محطة ضخ دابوق الرئيسية و التي تم انجازها من خالل مشروع تحسين
نظام التزويد المائي في العاصمة المرحلة الثانية و استالمه حيث يتم االشراف عليه من قبل سلطة
المياه ,مما كان له االثر الواضح في تحسين التزويد المائي لمختلف المناطق (خلدا ,أبونصير ,صويلح
و أم الشجيرات) ,حيث اصبح هناك مرونة في عملية التشغيل و تزويد الخزانات الرئيسية لهذه المناطق
لوجود عدد كافي من المضخات لكل منطقة و بشكل منفصل.
• االستمرار في نشاطات تحسين كفاءة شبكة المياه حيث انخفضت نسبة الكسور على الخطوط
الرئيسية و الوصالت المنزلية من نسبة  3.73كسر/كم من طول الشبكة لعام  2015الى  3.41كسر/
كم من طول الشبكة لعام .2016

ﺍﻝﺳﺛﺩ ﺍﻝﺿﻂﻎ ﻝﻘﺕﺧﺍﻗﺕ

583,614
الشكل ادناه يبين عدد الكسور على الخطوط الرئيسية و الوصالت المنزلية خالل عامي  2015و . 2016

ﺲﺛﺩ ﺍﻝﺿﺱﻌﺭ ﺲﻂﻯ ﺍﻝﺚﻁﻌﻁ 2016
ﺍﻝﺭﺉﻐﺱﻐﺋ ﻭ ﺍﻝﻌﺦﻘﺕ ﺍﻝﻡﻈﺞﻝﻐﺋ 2015

ﺲﺛﺩ ﺾﺱﻌﺭ 6,419
ﺍﻝﺚﻁﻌﻁ ﺍﻝﺭﺉﻐﺱﻐﺋ
5,943

2016

ﺍﺬــــــــــــــــــــــــــﻌﺍﻝ ﺣﺊﺿﺋ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ

ﺲﺛﺩ ﺾﺱﻌﺭ 25,991
ﺍﻝﻌﺦﻘﺕ ﺍﻝﻡﻈﺞﻝﻐﺋ 28,122
10

9,522

ﺲﺛﺩ ﺍﻗﺦﻘﺖﺍﺕ

2015

9,433

32,410
34,065

ﻇﺱﺊﺋ ﺍﻝﺿﺱﻌﺭ ﻝﺿﻀ
ﺾﻃ ﺸﻎ ﺍﻝﺤﺊﺿﺋ

3,41
3.73

الشكل ادناه يبين معدل االستجابة السنوي للكسور :

فيما يخص خدمات الصرف الصحي :
• تم تصوير شبكات الصرف الصحي بطول إجمالي مقداره  1500متر طولي .

ﻄﺳﺛﻝ ﺯﻄﻆ ﺍ�ﺠﺎﺔﺍﺏﺋ ﻝﻂﺿﺱﻌﺭ ﺍﻝﺱﻈﻌﻱ

• تعزيز أسطول المركبات وذلك بشراء عدد  7صهاريج جت صرف صحي

8

7.6

• تم معالجة حوالي  70%من مشاكل طمر خطوط ومناهل شبكات الصرف الصحي الواقعة في مجاري الوديان.

7.35

7
5.94
5.9

4.3

4.8

4.4

3

3.3

3.2

2.7

6
5
4
3

• تم طرح عطاءات صرف صحي شمال ومن المتوقع البدء بتنفيذها عام .2017
ﺲﺛﺩ ﺍﻝﺱﺍﺲﺍﺕ

3.9
3.3

3.3

3.4

3.7

3.9

• تم التمديد للمقاول المنفذ لمحطة تنقية جنوب عمان لتشغيل و صيانة المحطة لسنة تشغيلية اخرى
وتم تحضير اإلحتياجات اإلدارية والفنية الالزمة لتشغيل المحطة عند انتهاء الفترة التشغيلية المطلوبة من
المقاول.
• تم احالة عطاء توسعة واعادة تاهيل محطة تنقية وادي السير من قبل سلطة المياه و سيتم البدء بالعمل
خالل عام .2017
الشكل ادناه يبين عدد شكاوى الصرف الصحي خالل عام 2016

2
1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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ﻭﺻﺌ ﺍﻗﺠﺎﺔﺍﺏﺋ
ﺠﺍﺲﺋ

0

ﺍﻝﺧﻐﺍﻇﺋ ﺍﻝﻌﺻﺍﺉﻐﺋ

10,260
ﻄﺎﺭ ﻄﻆ ﺬﻌﻝ

• تم تنفيذ عطاءين لمساندة فرق الصيانة تتمثل بتمديدات خطوط مياه بدال من الخطوط
التالفة وذلك بمبلغ ( )536,840دينارا لعام  2016و تم طرح عطائين اخرين بمبلغ
 600,000دينارا

ﺍﻝﺤﺊﺿﺋ

• العمل على الحد من مشكلة االستعماالت الغير مشروعة و السرقات خاصة في جنوب عمان.

ﺍﻝﺧﻐﺍﻇﺋ ﺍﻝﻁﺍﺭﺉﺋ

50,696
ﻄﺎﺭ ﻄﻆ ﺬﻌﻝ
ﺍﻝﺤﺊﺿﺋ

ﺣﺿﺍﻭﻯ ﺍﻝﺧﺭﻑ
ﺍﻝﺧﺗﻎ ﺥﻘﻝ ﺲﺍﻡ

2016

763
ﻭﺦﻂﺋ

ﺍﻝﻌﺦﻘﺕ ﺍﻝﺭﺉﻐﺱﻐﻩ

19,118
ﺲﺛﺩ ﺍﻝﺤﺿﺍﻭﻯ
ﺍﻝﺿﻂﻎ

43,191
ﺣﺿﻌﻯ
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ﻭﺦﻘﺕ ﻄﻈﺞﻝﻐﺋ

ﻭﺦﻂﺋ

 المحافظة على نوعية المياه :• بهدف ضمان المحافظة على نوعية المياه و لتحسين كفاءة شبكة المياه ,تم خالل عام 2016
غسل و تنظيف  48خزان بمختلف المواقع.
 خفض الفاقد المائي :• االستمرار بأنشطة و فعاليات مشروع ()FARA
 The Fixed Amount Reimbursement Agreementو هو مشروع ممول من قبل الوكالة
االمريكية لالنماء و التعاون الدولي ( )USAIDبمنحة قيمتها االولية ( )30مليون دوالر امريكي
و تم تعزيزها بـ ( )30مليون دوالر اخرى لتشمل محافظات العاصمة عمان  ,مادبا  ,الزرقاء و العقبة.

 اهداف المشروع :• تخفيض معدالت الفاقد المائي الى مستويات مقبولة .
• تطوير ادارة عملية تقليل الفاقد المائي و زيادة العوائد لتصبح جاذبة لالستثمارات .
• وضع خطة عمل تتوافق مع عمليات مراقبة و حساب الفاقد المائي .
• انشاء منطقتي توزيع فرعية نموذجيتين بهدف مراقبة و تنفيذ جميع جوانب خطة تخفيض الفاقد
المائي .
• بناء قدرات العاملين في شركة مياهنا لتحضير الوثائق النموذجية و الفنية الالزمة لجذب االستثمارات
الخارجية المهتمة بموضوع تقليل الفاقد المائي .
• مراجعة و تطوير نظم المعلومات الجغرافية المستخدمة .
• تحديث و تطوير نظام  SCADAلتغطي الخطوط الرئيسية و الثانوية في مناطق التوزيع العشرة .
• عمل مسح شامل لتصبح خدمات المشتركين اكثر ارتباطاً بارض الواقع عن طريق تحديد مواقع
المشتركين و ربطهم بالبرامج المستخدمة داخل مياهنا مثل .X7 GIS

ﻄﺤﺭﻭﻉ ﺕﺚﻑﻐﺨ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ ﺍﻝﻡﻑﺼﻌﺩﺓ  FARAﺸﻎ ﺍﻝﺳﺍﺦﻡﺋ ﻏﺤﻡﻀ  10ﻄﻈﺍﺬﺺ ﺕﻌﺯﻏﻉ ﺭﺉﻐﺱﻐﺋ ﻭ ﺏﺳﺛﺩ ﻄﺤﺎﺭﺾﻐﻆ ﻏﺼﺍﺭﺏ  238,722ﻄﺤﺎﺭﻙ

ﺬﺍﺭﻕ DZ27

ﺍﻝﻐﺍﺠﻡﻐﻆ DZ32

ﺍﻝﻐﺍﺩﻭﺩﺓ DZ33

21,806

36,048

9,356

ﻄﺍﺭﺾﺍ DZ01

ﺃﺏﻌﺲﻂﻈﺛﺍ DZ10

ﺠﺗﺍﺏ DZ08

ﻄﺤﺎﺭﻙ

19,895
ﻄﺤﺎﺭﻙ

ﻄﺤﺎﺭﻙ

30,886
ﻄﺤﺎﺭﻙ

ﻄﺤﺎﺭﻙ

12,170
ﻄﺤﺎﺭﻙ
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ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺱﻐﺭ ﺍﻝﺳﻂﻌﻱ DZ34

7,311
ﻄﺤﺎﺭﻙ

ﺍﻝﺼﻌﻏﺱﻡﺋ DZ11

39,050
ﻄﺤﺎﺭﻙ

ﻄﺭﺝ ﺍﻝﺗﻡﺍﻡ ﺍﻝﺶﺭﺏﻎ DZ39

16,560
ﻄﺤﺎﺭﻙ

ﺃﻡ ﺃﺫﻏﻈﺋ DZ24

45,670
ﻄﺤﺎﺭﻙ

 انجازات مشروع  FARAخالل عام : 2016*  FARA#1تجهيز المشاغل المتنقلة لكشف التسرب في الخطوط المكسورة و الصيانة و بقيمة ()USD $1,305,450
حيث تم انجاز التالي :
 تحضير اليتين متحركتين مجهزة بالكامل بمعدات كشف التسرب المتالئمة مع احدث المعدات العالمية تجهيز ثالث ورش عمل متحركة شاملة لمعدات الصيانة الالزمة لعمل فرق الشركة و اصالح اي ضرر يلحق بالشبكة. تركيب  12عداد ميكانيكي رئيسي في مناطق التوزيع للمساعدة في حساب الفاقد المائي بدقة متناهية . تطوير قدرات العاملين في شركة مياهنا للتعامل مع المعدات الجديدة.* FARA#2اعادة التأهيل الشاملة لشبكة المياه في منطقة طارق  DZ-27بقيمة (  )USD $7,068,593حيث تم عمل
التالي :
 التحليل الهيدروليكي لشبكة منطقة طارق تقسيم و عزل منطقة طارق الى  7مناطق توزيع فرعية . شراء و تجهيز المواسير و القطع الالزمة التمام العمل . اعادة تاهيل شاملة للشبكة من الخطوط الثانوية و الفرعية داخل منطقة طارق. استبدال العدادات القديمة بعدادات حديثة  ULTRASONICللمساعدة في تخفيض الفاقد . تنفيذ حزمة من االجراءات والحسابات المساعدة في عملية تخفيض الفاقد المائي مثل.Flow Balance (FB), and pressure management
* FARA#3استبدال عدادات المشتركين الميكانيكية بعدادات  U.Sبقيمة ( )USD $9,456,000حيث تم :
 تحضير وثائق العطاء و طرحها محليا و دوليا لتزويدنا ب 70000عداد  U.Sو  1000عداد  E.Mلمحافظة العاصمة.* FARA#4اعادة التأهيل الشاملة لشبكة المياه في منطقة اليادودة  DZ-33بقيمة ( )USD $4,652,364.50حيث
تم عمل التالي :
 التحليل الهيدروليكي لشبكة منطقة اليادودة. تقسيم و عزل منطقة اليادودة الى  10مناطق توزيع فرعية . شراء و تجهيز المواسير و القطع الالزمة التمام العمل . اعادة تاهيل شاملة للشبكة من الخطوط الثانوية و الفرعية داخل منطقة اليادودة. استبدال العدادات القديمة بعدادات حديثة  ULTRASONICللمساعدة في تخفيض الفاقد . تنفيذ حزمة من االجراءات والحسابات المساعدة في عملية تخفيض الفاقد المائي مثل.Flow Balance (FB), and pressure management
و عليه تم خالل عام  2016و ضمن مشروع الفاقد :
* االنتهاء من عزل مناطق توزيع فرعية ضمن مناطق (طارق ,اليادودة وماركا) .
* انشاء عدة مناطق توزيع فرعية عن طريق تنفيذ النشاطات الرئيسة لتخفيض الفاقد (حسابات  Flow Balanceو
 , Minimum Night Flowاستبدال عدادات المشتركين الميكانيكية بعدادت ذكية  U.Sوتنفيذ مسوحات كشف
التسرب).
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New NRW%

NRW %
Initial Baseline

No. Of Customers

District

Isolated not Established yet

9723

27A1

49.4%

1499

27A2

Isolated not Established yet

111

27A3

Isolated not Established yet

50

27B

Isolated not Established yet

2633

27D

Isolated not Established yet

2140

27E1

Isolated not Established yet

4008

27E2

Isolated not Established yet

1410

33A

Isolated not Established yet

1167

33B

Isolated not Established yet

3257

33C

Isolated not Established yet

998

33D

36.3%

1143

Isolated not Established yet

138

33F

Isolated not Established yet

568

33G

Isolated not Established yet

378

33H

Isolated not Established yet

8441

01A

Isolated not Established yet

2852

01B1

Isolated not Established yet

1160

01B2

Isolated not Established yet

574

01B3

18.9%

861

01B4

Isolated not Established yet

2482

01C

Isolated not Established yet

268

01D

Isolated not Established yet

1731

01E

Isolated not Established yet

121

01G

22.6%

24.7%

33E

* بعد 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 المائي
 Flow Balanceكجزء من نشاطات استكمال مشروع  FARA2والممول من وكالة االنماء االمريكية
بحيث تم اختيار منطقة فرعية من  DZ27 A-2ليصار الى اعتبارها مشروع ريادي سيتم تطبيق العديد
من النشاطات فيه.
*  FARA#6مشروع المسح الشامل للمشتركين و بقيمة ( )USD $3,844,539حيث ان مساهمة ال
 USAIDتقدر بقيمة ( )USD $1,815,602و مساهمة مياهنا (: )USD $2,028,937
 تم اعداد وثائق االتفاقية وسيتم توقيع االتفاقية بشهر .2017 – 1• تنفيذ متطلبات خطة عمل تخفيض الفاقد حيث تم انشاء عدة مناطق توزيع فرعية و عمل قياسات
وحسابات مثل  Flow Balanceو  Minimum Night Flowو ذلك للمناطق المُضمنة في خطة
عمل تخفيض الفاقد المائي .2016
NRW %
Initial Baseline

No. Of Customers

District

70.0%

1241

28D

26.7%

64.0%

155

42A

20.6%

20.6%

27

42C

22.5%

22.5%

75

42D

27.0%

27.0%

50

42E

26.1%

47.0%

40

42F

336

44D

436

32G

65.0%

32

09A

51.0%

232

09B

63.0%

80

09C

New NRW%

25.7%

• تم دمج الخطة المقترحة من خالل المشروع المنفذ من المنظمة العربية لمرافق المياه ACUWA
والمدعوم من وكالة االنماء االمريكية  USAIDمع خطة عمل الشركة الخاصة بتخفيض الفاقد المائي
والخروج بخطة عمل ينبثق منها مجموعة كبيرة من المشاريع مرتبطة بميزانيات ,موارد ومدة زمنية
سيتم النظر في تطبيقها بعد تأمين الميزانية المطلوبة.
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• إستحداث إدارة جديدة لصيانة المحطات واآلبار والمركبات واآلليات ومحطات معالجة المياه ،ويشمل
نطاق عملها عمان والزرقاء ومادبا.
 دعم اسطول اآلليات العاملة في الشركة و تحسين جاهزيتها من خالل ما يلي-: |1اعادة تأهيل  16مركبة ( بكبات ترك شاصي طويل ).
 |2انجاز أعمال أفرهول للمركبات المختلفة بواقع  78أفرهول.
 |3شراء جتات صرف صحي جديدة عدد  ،7ومن المتوقع إلتحاقها في الخدمة مع بداية النصف الثاني من
العام .2017
 |4شراء صهاريج مياه عدد  ،8ومن المتوقع إلتحاقها في الخدمة مع بداية النصف الثاني من العام .2017
 |5إنجاز عدد  407أمر عمل للصيانة الوقائية للمركبات.
 رفع الجاهزية التشغيلية وخفض استهالك الطاقة الكهربائية وكلف الصيانة في محطات الضخ وذلكمن خالل-:
• دراسة الظروف التشغيلية لمحطة الشميساني واعداد تقرير الستبدال وحدات الضخ بحيث تعمل على
نظام ( )VFDمما سيسهم في خفض استهالك الطاقة.
• دراسة تزويد خزان المنتزه من خالل محطة لب واستبدال مضخات محطة خزان مادبا بمضخات جديدة
تعمل على نظام ( ،)VFDوإلغاء بوستر مثلث لب ،حيث تم اعداد وثائق العطاء و طرحه.
• إعادة تأهيل وصيانة اللوحات الكهربائية لمحطات الخط الناقل (الموجب والزرقاء ماعين).
• تشغيل محطات الخط الناقل (الموجب ،الزاره والزرقاء ماعين) بحيث تم استغالل جميع المصادر المتاحة
و رفع الطاقة االنتاجية الى معدل  5300م/3س.
• دراسة مالئمة المضخات العاملة للواقع التشغيلي في بوستر السخنه في الزرقاء والعمل على استبدالها.
• شراء وحدتي ضخ سطحية لكل من محطتي الموقر والخشافية.
• بلغت جاهزية المعدات في محطات ضخ المياه واآلبار والمركبات واآلليات على النحو التالي-:
جاهزية وحدات الضخ السطحية

98.74%

جاهزية مصادر المياه ( اآلبار )

99.43%

جاهزية الجتات وصهاريج المياه

84.5%
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653,132
عدد المشتركين لنهاية 2016

ﺍﻝﺞﻏﺍﺩﺓ ﺸﻎ ﺲﺛﺩ ﺍﻝﻡﺤﺎﺭﺾﻐﻆ ﻝﻘﺲﻌﺍﻡ )(2009-2016
2009
461,654

113,000

عدد العدادات الميكانيكية المستبدلة بعدادات التراسونيك
و التي تم توريدها من خالل القرض الفرنسي .حيث تتميز هذه
العدادات عن العدادات الميكانيكة بقدرتها على قياس
الـ low flowو قياس االستهالك بغض النظر عن زاوية التركيب.

2010
480,570
2011
503,837
2012
522,377
2013
546,700
2014
581,473
2015
617,096
2016
653,132

و تخضع هذه العدادات لنظام مراقبة اداء حيث يتم قرائتهم عن بعد باستخدام اجهزة تعمل بالراديو بحيث يتم
سحب جميع معلومات العدادات بحيث تشمل التنبيهات الموجوده بالعداد ليتم مراقبة هذه العدادات في حال
حدوث أي خلل.
تم تطبيق نظام ال  Drive byكتجربة في منطقة اليادودة  DZ33Eحيث يتم تجميع قراءات العدادات على الجهاز
الموجوج في السيارة و يقوم القاريء فقط بقيادة السيارة في المنطقة المراد قراءتها.
كما تم العمل على تفعيل مشغل العدادات في دابوق حيث يتم صيانة العدادات الميكانيكية و استصالح العدادات
القديمة ومن ثم اعادة استخدامها بعد فحصها باستخدام طاوالت فحص حديثة تم توريدها للمشغل من خالل
القرض الفرنسي.
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• تنفيذ عدة مشاريع لتقليل الفاقد ممولة من بنك اإلعمار األلماني  KFWلتبديل الوصالت المنزلية:
 مشروع عمان  IVاستبدال الوصالت المنزلية التالفة مع الخطوط المغذية لها ( 200ملم) فما دون في مناطق DZ13خلدا و DZ19الرشيد و DZ21الخرابشة :تم اصدار شهادة االستالم االوليللحزم االولى والثالثة والرابعة كذلك تم الحزمة الثانية استالما نهائيا.
• مشروع اعداد شبكة مياه العاصمة الستقبال مياه الديسي “( ”Adaptation of primary distribution of DISI-Amman Conveyorالقرض الفرنسي) :تم انجاز  93%من اعمال المشروع
وتم تمديد المشروع  39يوما والمتوقع االنتهاء من اعمال المشروع بتاريخ .4/2017
إسم المشروع

وصف المشروع

كلفة المشروع

االنجاز (مالي و فيزيائي)

المتبقى (زمني و مراحل)

تقليل الفاقد في
عمان /الوصالت
المنزلية (عمان )IV

مشروع ممول بنسبة 80%
م��ن بنك االع��م��ار االلماني
 KFWو 20%م��ن مياهنا،
ويشمل اع��ادة تأهيل جزء
من شبكة المياه الثانوية
( 200ملم فما دون) وتغيير
الوصالت المنزلية التالفة
في مناطق  DZ19الرشيد،
 DZ21الخرابشةDZ13 ،
خلدا ،حيث تم اختيارها على
اس��س 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).

تم االش��راف على عطاءات التنفيذ من قبل االستشاري :
ائتالف GauffIngenieure GmbH- SETEC Engineering
مع شركة  ENGICONالمحلية.
تم انجاز  100%من متطلبات مرحلة التصميم وتم صرف
 2,563,831يورو بنسبة انجاز . 98%
• الحزمة االولى والمنفذ من قبل السادة شركة المشاريع
المتحدة :تم انجاز  100%من اعمال المشروع وتم استالم
االعمال استالما اوليا وتم صرف  4,308,796دينار.
• الحزمة الثانية والمنفذ من قبل السادة شركة نمر اللوزي
وشركاه للمقاوالت :تم انجاز المشروع بنسبة  100%وتم
استالم االعمال استالما نهائيا وتم صرف  2,836,415دينار.
• الحزمة الثالثة والمنفذ من قبل السادة شركة العيسى
ونفاع للهندسة والتعهدات) :نسبة االنجاز  98%والمشروع
قيد االستالم وقد تم صرف  2,941,408دينار.
• الحزمة الرابعة والمنفذ من قبل السادة شركة نمر اللوزي
وشركاه للمقاوالت :تم انجاز المشروع بنسبة  100%وتم
استالم االعمال استالما اوليا وتم صرف  3,121,354دينار

• مدة مشروع االسشاري  40شهر تبدأ بمرحلة
التصميم ومدتها  16شهر ومرحلة التنفيذ مدتها
 28شهر مع وجود تقاطع بين المرحلتين ،علما بأن
خدمات االستشاري مددت لكال المرحلتين.

ال���ق���ي���م���ة االج���م���ال���ي���ة
ال���م���خ���ص���ص���ة ()45
مليون ي��ورو تشمل عقد
االس��ت��ش��اري للتصميم
ال���ذي ت��م ط��رح��ه بقيمة
( )1,271م��ل��ي��ون ي��ورو
وحوالي ( )43مليون يورو
لعطاء التنفيذ .علما بان
عقد االشراف يتم تمويله
100%من مياهنا

جاري اإلشراف على عطاء التنفيذ من قبل االستشاري السادة
شركة ارابتك جردانة المحلية .وتم انجاز  93%من االعمال
وتم صرف حوالي  36مليون يورو.

*عدد الوصالت المنزلية التي
تم استبدالها  7100وصلة
منزلية

القرض الفرنسي
Adaptation of
primary distribution
of DISI-Amman
Conveyor

مشروع ممول  100%من
الحكومة الفرنسية كقرض
ميسر بكفالة حكومية،
وس��ي��س��اه��م ال��م��ش��روع
بتحسين ال��ت��زوي��د المائي
ورفع سوية الخدمة المقدمة
للمواطنين وتحسين شبكات
المياه واستكمال االستعداد
الستقبال مياه الديسي.

• جاري االشراف على عطاء الحزمة الثالثة ،حيث
تم استالم الحزمة االولى والرابعة استالما اوليا
والحزمة الثانية استالما نهائيا وج��اري استالم
الحزمة الثالثة.

• مدة عقد االستشاري لمرحلة التنفيذ  26شهرا
بدأت بتاريخ  11/2014و تنتهي بتاريخ 1/2017
وتم تمديد مدة العقد لحين االنتهاء من اعمال
التنفيذ نهاية 4/2017
• مدة عطاء التنفيذ والمحال على السادة شركة
 SADE-CGTHالفرنسية 24ش��ه��ر .التاريخ
االصلي لالنتهاء من اعمال التنفيذ شهر 1/2017
وقد تم تمديد المشروع  39يوما ،والتاريخ المتوقع
لالنتهاء من االعمال  4/2017حسب برنامج عمل
المقاول المقدم.
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• 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

السنة

2016

2015

الوصف

عدد العطاءات

القيمة التقديرية للعطاءات (دينار)

عدد العطاءات

القيمة التقديرية للعطاءات (دينار)

مياه

23

6,295,250

29

11,622,800

صرف صحي عطاءات

4

394,138

7

6,355,000

صرف صحي مناقصات

23

294,563

21

380,000

انشاءات عطاءات

20

1,198,130

8

1,200,000

20

238,955

انشاءات مناقصات
عطاءات الخليجيه

1

153,000

المجموع

71

8,335,081

85

جدول رقم (  )7عدد المعامالت الواردة الى مديرية التصاميم والدراسات

السنة

2015

2016

انواع
المعامالت

عدد
المعامالت
المستلمة

النسبة المئوية
عدد
للمعامالت
المعامالت
المنجزة( )%
المنتهية

اطوال
المعامالت
(متر طولي)

مياه

3899

3887

99.7%

330,087

صرف صحي

729

703

96.5%

30,974

مياه

3045

2983

98%

94,191

صرف صحي

693

655

96%

61,106
18

8,335,081

جدول رقم ( )8كافة العطاءات و اوامر الشراء

السنة

2016

تصنيف المشروع

العدد

القيمة حسب االحالة

قيمة االمر التغييري

القيمة النهائية

كامل قيمة االنفاق

نسبة االنجاز

انشائي/مختلف

4

158,827.5

0

158,827.5

32,806.7

21%

مشاريع /مياه

5

1,217,395.5

0

1,217,395.5

227,461.5

19%

تمديد خطوط مياه/وصالت
منزلية (قسم الوصالت)

18

4,500,000.0

475,000.0

4,975,000.0

4,447,847.0

89%

تمديد خطوط صرف صحي
ومكاره صحيه

23

4,663,861.3

0

4,663,861.3

1,756,986.4

38%

مجموع عام 2016

50

10,540,084.3

475,000

11,015,084.26

6,465,101.605

59%

جدول رقم ( )9عطاءات المنحه الخليجية

السنة

2016

تصنيف المشروع

العدد

القيمة حسب االحالة

قيمة االمر التغييري

القيمة النهائية

كامل قيمة االنفاق

نسبة االنجاز

تمديد خطوط مياه

5

3,336,425.00

71,000.00

3,407,425.00

3,303,464.54

97%

محابس  /مضخات

2

4,203,675.00

215,000.00

4,418,675.00

4,080,051.67

92%

صيانة وتأهيل محطة معالجة

1

139,465.00

4,800.00

144,265.00

126,239.00

88%

تمديد خطوط صرف صحي
 +مكاره صحيه

3

814,194.80

-

814,194.80

748,389.25

92%

مجموع عام 2016

11

8,493,759.80

290,800.00

8,784,559.80

8,258,144.46

94%

مالحظة :جميع مشاريع المنحة الخليجية منتهي تنفيذها باستثناء االمر التغييري الصادر على بند محابس/مضخات سيتم استكماله خالل المنتصف االول من العام 2017
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الهدف االستراتيجي :رفع كفاءة عمليات التشغيل

14,047,0893

ﻡ

3

ﺾﻡﻐﺍﺕ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ ﺍﻝﻡﻈﺎﺔﺋ ﻄﻆ ﺍﻝﻡﺗﻁﺍﺕ ﺍﻝﺎﺍﺏﺳﺋ ﻝﻡﺛﻏﺭﻏﺋ
ﺍﻝﻡﺳﺍﻝﺔﺋ /ﺍﻝﺳﺍﺦﻡﺋ ﻝﺱﻈﺋ  2016ﻄﻌﺯﺲﻩ ﺾﺍﻝﺎﺍﻝﻎ :

5,815,450
ﻡ

3

ﺾﻡﻐﺋ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ ﺍﻝﻡﻈﺎﺔﺋ ﻄﻆ ﻄﺗﻁﺋ
ﺭﺍﺱ ﺍﻝﺳﻐﻆ ﺍﻝﻯ ﺍﻝﺤﺊﺿﺋ ﺏﻡﺼﺛﺍﺭ ﺯﻏﺍﺩﺓ
ﻏﺊﻂﺴ  29%ﺲﻆ ﺍﻝﺳﺍﻡ 2015

3,861,070
ﺾﻡﻐﺋ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ ﺍﻝﻡﻈﺎﺔﺋ ﻄﻆ
ﻄﺗﻁﺋ ﺍﻝﺭﺦﻐﻑﺋ
20

ﻡ

3

4,369,410
ﻡ

3

ﺾﻡﻐﺋ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ ﺍﻝﻡﻈﺎﺔﺋ ﻄﻆ ﻄﺗﻁﺋ
ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺱﻐﺭ ﺍﻝﻯ ﺍﻝﺤﺊﺿﺋ

1,159

ﻡ

3

ﺾﻡﻐﺋ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ ﺍﻝﻡﻈﺎﺔﺋ ﻄﻆ ﻄﺗﻁﺋ
ﻄﺳﺍﻝﺔﺋ ﺭﺍﺏﻐﺋ ﻄﺗﺍﺭﺏ

)ﺕﺱﺎﺚﺛﻡ ﻝﺱﺼﺍﻏﺋ ﺍﻝﻡﻌﺍﺣﻎ ﻄﺱﺍﻊﻡﺋ ﻄﻆ ﺣﺭﺾﺋ
ﻄﻐﺍﻊﻈﺍ ﺏﺛﺲﻃ ﺍﻝﻡﻌﺍﺬﻈﻐﻆ ﻭﺕﻈﻡﻐﺋ ﺍﻝﻡﺔﺎﻡﻉ ﺍﻝﻡﺗﻂﻎ(

ﺾﻡﻐﺍﺕ ﻄﻐﺍﻩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﺍﻝﻡﻈﺎﺔﺋ ﻄﻆ ﻄﺗﻁﺍﺕ ﺍﻝﻡﺳﺍﻝﺔﺋ ﻭﺍﻝﺿﻂﻑﺋ
ﺍ�ﺝﻡﺍﻝﻐﺋ ﻝﻂﻡﺎﺭ ﺍﻝﻡﺭﺏﻉ ﺸﻎ ﺲﺍﻡ  2016ﻄﺼﺍﺭﻇﺋ ﺏﺍﻓﺲﻌﺍﻡ ﺍﻝﺱﺍﺏﺼﺋ:

ﻄﺗﻁﺋ
ﺭﺍﺱ ﺍﻝﺳﻐﻆ

ﻄﺗﻁﺋ
ﻭﺍﺩﻱ ﺍﻝﺱﻐﺭ

ﻄﺗﻁﺋ
ﺍﻝﺭﺦﻐﻑﺋ

ﺍﻝﻡﺔﻡﻌﻉ

2014

2015

ﺍﻝﺿﻡﻐﺋ ﺍﻝﻡﻈﺎﺔﺋ ﻡ3

ﺍﻝﺿﻡﻐﺋ ﺍﻝﻡﻈﺎﺔﺋ ﻡ3

2,607,190

4,518,270

2016
ﺍﻝﺿﻡﻐﺋ ﺍﻝﻡﻈﺎﺔﺋ ﻡ3

تم البدء بتنفيذ المشروع الخاص بتصميم وتوريد
وتركيب نظام تعقيم وتطهير باستخدام األشعة
فوق البنفسجية في كل من محطتي الرصيفة
وراس العين في تاريخ  10/11/2016والذي
سينتهي خالل ثمانية شهور.

5,815,450

ﺍﻝﺎﺿﻂﻑﺋ ﺍ�ﺝﻡﺍﻝﻐﺋ ﺩ/ﻡ 3ﺍﻝﺎﺿﻂﻑﺋ ﺍ�ﺝﻡﺍﻝﻐﺋ ﺩ/ﻡ 3ﺍﻝﺎﺿﻂﻑﺋ ﺍ�ﺝﻡﺍﻝﻐﺋ ﺩ/ﻡ3

0.1257

0.1066

0.103

2014

2015

2016

ﺍﻝﺿﻡﻐﺋ ﺍﻝﻡﻈﺎﺔﺋ ﻡ3

ﺍﻝﺿﻡﻐﺋ ﺍﻝﻡﻈﺎﺔﺋ ﻡ3

4,398,535

4,334,225

ﺍﻝﺿﻡﻐﺋ ﺍﻝﻡﻈﺎﺔﺋ ﻡ3

4,369,410

ﺍﻝﺎﺿﻂﻑﺋ ﺍ�ﺝﻡﺍﻝﻐﺋ ﺩ/ﻡ 3ﺍﻝﺎﺿﻂﻑﺋ ﺍ�ﺝﻡﺍﻝﻐﺋ ﺩ/ﻡ 3ﺍﻝﺎﺿﻂﻑﺋ ﺍ�ﺝﻡﺍﻝﻐﺋ ﺩ/ﻡ3

0.1112

0.1184

0.1099

2014

2015

2016

ﺍﻝﺿﻡﻐﺋ ﺍﻝﻡﻈﺎﺔﺋ ﻡ3

ﺍﻝﺿﻡﻐﺋ ﺍﻝﻡﻈﺎﺔﺋ ﻡ3

3,797,990

3,608,640

اإلشراف على عقود التشغيل والصيانة لمحطات
معالجة المياه /إدارة مياه الزرقاء (عقد محطة
تحلية الزرقاء ،عقد محطة معالجة مياه نبع القنية
ومحطة معالجة بيرين)

ﺍﻝﺿﻡﻐﺋ ﺍﻝﻡﻈﺎﺔﺋ ﻡ3

3,861,070

ﺍﻝﺎﺿﻂﻑﺋ ﺍ�ﺝﻡﺍﻝﻐﺋ ﺩ/ﻡ 3ﺍﻝﺎﺿﻂﻑﺋ ﺍ�ﺝﻡﺍﻝﻐﺋ ﺩ/ﻡ 3ﺍﻝﺎﺿﻂﻑﺋ ﺍ�ﺝﻡﺍﻝﻐﺋ ﺩ/ﻡ3

0.0824

0.0889

0.0878

10,803,715

12,461,135

14,045,930
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تم إعادة تشغيل صيانة وحدة الــــ( )UVفي محطة
معالجة أم رمانة (بيرين) والتي أصبحت تعمل
بالكفاءة المطلوبة.

69,325,240

70,617,500

ﻄﺎﺭ3
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﺯﻱ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺍﻧﺘﺎﺝ

ﻄﺎﺭ3
ﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻀﺨﻮﺧﺔ ﺇﻟﻰ ﺧﺰﺍﻥ ﺩﺍﺑﻮﻕ ﻭ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺿﺦ

ﻄﺎﺭ/3ﺍﻝﺤﻋﺭ

ﻄﺎﺭ/3ﺍﻝﺤﻋﺭ

5,777,103

ﺑﻠﻎ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺍﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

5,067,171
7.7%

ﻄﺎﺭ3

ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺯﻧﺔ
ﺃﻱ ﺑﻤﻌﺪﻝ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻳﺒﻠﻎ
ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ  2016ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺣﺎﺟﺔ
ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ.

0.5689

ﺩﻏﻈﺍﺭ/ﻡ3

ﻛﻠﻔﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺘﺮ ﺍﻟﻤﻜﻌﺐ ﻣﻦ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ

5,884,792

4,856,651

ﻄﺎﺭ3

ﻛﻤﻴﻪ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻪ ﻣﻦ ﻣﺤﻄﺔ
ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺰﻳﻐﺎﻥ

0.5710

ﺩﻏﻈﺍﺭ/ﻡ3

ﻛﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺑﻮﻕ

• ﺖﺧﻂﺌ ﻄﺗﻁﺋ ﺯﻱ ﺲﻂﻯ ﻇﺰﺍﻡ ﺽﺊﻁ ﺍﻝﺔﻌﺩﻩ ) (TSMﺍ�ﺩﺍﺭﺓ ﺍﻝﻑﻈﻐﺋ ﺍﻝﻡﺱﺎﺛﺍﻄﺋ.
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• تنفيذ برنامج التنظيف الشامل لمحطة زي و مرافقها بتكرارية مرتين هذا العام.
• مطابقة المياه المنتجة في محطة زي لمواصفة مياه الشرب االردنية .
• المحافظة على جاهزية وإعتماديه عالية لمحطات ضخ المياه وتطبيق برامج الصيانة الوقائية وفق الخطة المعتمده حيث تم انجاز (  ) 5336أمر عمل في نظام (.)Davison CMMS
• استبدال قاطع كهربائي  )VCB) 6600فولت  ABBللوحة تشغيل مضخة رقم  1في محطة الضخ زي رقم . 5
• استبدال قاطع كهربائي  )VCB) 6600فولت  FUJIللوحة تشغيل مضخة رقم  3في محطة الرفع زي رقم . 1
• تركيب محول اقالع جديد للوحة تشغيل مضخة رقم  1في محطة الضخ زي رقم . 5
• تركيب محركات كهربائية جديدة  3500KWنوع  FUJIعدد ( )2لتشغيل وحدات الضخ رقم(  1و ) 3في محطات الرفع رقم ( . ) 2 ، 3
• إعادة لف و تركيب محركات كهربائية نوع  FUJIعدد ( )2لتشغيل وحدات الضخ رقم(  ) 2 ، 3في محطات الرفع رقم (. ) 4 ، 1
• استبدال وتركيب محرك كهربائي نوع  ABBلوحدة الضخ رقم  3في محطة الماخذ.
• اجراء صيانة كاملة لمضخات الدفع ذوات االرقام (  ) 3,1,4في محطات الرفع رقم ( . ) 1,3,4
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ﺕﺔﺛﻏﺛ ﻭﺕﻌﺠﻐﻉ ﻄﺔﺍﻝ ﺍ�ﺲﺎﻡﺍﺩ ﺍﻓﺭﺩﻇﻎ
ﻄﻆ ﻭﺖﺛﺓ ﺍ�ﺲﺎﻡﺍﺩ ﺍﻓﺭﺩﻇﻎ ) (AUﻝﻐﺧﺊﺡ
ﻄﺔﻡﻌﻉ ﺲﺛﺩ ﺬﺭﻕ ﺍﻝﻑﺗﺹ ﺍﻝﻡﺳﺎﻡﺛﺓ
ﻭﺬﻈﻐﺍً

58

ﺬﺭﻏﺼﺋ ﺸﺗﺹ

ﺕﺑﺊﻐﺌ ﻭﺕﻌﺠﻐﻉ ﻄﺔﺍﻝ ﺍ�ﺲﺎﻡﺍﺩ ﺍﻝﺛﻭﻝﻎ
ﻄﻆ ﻊﻐﺆﺋ ﺍ�ﺲﺎﻡﺍﺩ ﺍﻝﺊﺭﻏﻁﺍﻇﻎ )(UKAS
ﻝﻐﺧﺊﺡ ﻄﺔﻡﻌﻉ ﺲﺛﺩ ﺬﺭﻕ ﺍﻝﻑﺗﺹ
ﺍﻝﻡﺳﺎﻡﺛﺓ ﺩﻭﻝﻐﺍً

18

ﺬﺭﻏﺼﺋ

ﺇﺽﺍﺸﺋ ﺸﺗﺧﻐﻆ ﻝﻡﺔﺍﻝ ﺲﻡﻀ ﻄﺚﺎﺊﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ ﺍﻝﺳﺍﺩﻄﺋ ﺍﻝﺿﻐﻡﺍﻭﻏﺋ ﻝﻐﺧﺊﺡ ﺲﺛﺩ
ﺍﻝﻑﺗﻌﺦﺍﺕ ﺍﻝﺎﻎ ﺕﻈﻑﺜ ﺸﻎ ﻄﺚﺎﺊﺭﺍﺕ
ﻄﻐﺍﻊﻈﺍ ﺍﻝﻡﺭﺾﺞﻏﺋ  97ﺸﺗﺹ ) 63ﻄﻈﻋﺍ
ﺸﻎ ﻄﺚﺎﺊﺭﺍﺕ ﻄﻐﺍﻩ ﺍﻝﺤﺭﺏ ﻭ  34ﺸﺗﺹ
ﺸﻎ ﻄﺚﺎﺊﺭﺍﺕ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ ﺍﻝﺳﺍﺩﻄﺋ( ﺏﺇﺠﺎﺚﺛﺍﻡ
 125ﺬﺭﻏﺼﺋ ﺸﺗﺹ ﻄﺚﺎﻂﻑﺋ.
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• تنفيذ البرامج الرقابية لالبقاء على نوعية المياه ضمن المواصفات النافذة للعاصمة عمان حيث
تم :

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

 تنفيذ البرامج الرقابية والتشغيلية لمياه الشرب للتأكد من نوعية المياه من المصدر و حتى الشبكةحيث تم جمع  79,930عينه خضعت لــ  382,335فحص خالل العام . 2016

 تنفيذ البرنامج الرقابي لمحافظة مادبا للمصادر والشبكات حيث تم جمع ( )1715عينة خضعت لــ( )4221فحصاً مخبرياً و ميدانياً في مختبرات مياهنا المركزية.

 بلغت نسبة مطابقة العينات الجرثومية للمياه المعالجة في محطة زي  100٪و لمياه المصادرالمكلورة  99.92٪ولمياه الشبكات  99.8٪و هي اعلى من المواصفة المطلوبة و التي حددت ب
.95٪

 بلغت نسبة العينات الكيماوية المطابقة للمواصفات القياسية األردنية من المصادر المكلورة 100٪ومن الشبكات  ، 100٪كما بلغت نسبة العينات البكتيريولوجية المطابقة للمواصفة و
المجموعة ضمن البرنامج الرقابي لعينات المصادر المكلورة  100٪والشبكات  100٪خالل العام
.2016

 بلغ مجموع شكاوى نوعية المياه  135شكوى خالل عام  2016بأرتفاع نسبته  16٪بالمقارنة مععام  ،2015كان معظمها غير حقيقي حيث تبين بعد الكشف الميداني أنه ال وجود لمشكله نوعية،
تلتها الشكاوى بسبب العكارة ،و تمت االستجابة للشكاوى بمتوسط زمني مقداره  37.08دقيقة.
بينما بلغ مجموع شكاوى التلوث بالمياه العادمة في العاصمة عمان  7شكاوى و بنسبه  5٪من
مجموع شكاوى نوعية المياه.

 بلغ مجموع شكاوى نوعية المياه في محافظة مادبا  9شكاوى خالل عام  2016كان معظمها غيرحقيقي حيث تبين بعد الكشف الميداني أنه ال وجود لمشكله نوعية ،تلتها الشكاوى بسبب العكارة ،
و تمت االستجابة للشكاوى بمتوسط زمني مقداره  29.17دقيقة.
ﺸﺆﺍﺕ ﺣﺿﺍﻭﻯ ﺝﻌﺩﺓ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ ﻄﺍﺩﺏﺍ2016 -

ﺸﺆﺍﺕ ﺣﺿﺍﻭﻯ ﻇﻌﺲﻐﺋ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ 2016
ﺕﻂﻌﺙ ﺏﺍﻝﻡﻐﺍﻩ ﺍﻝﺳﺍﺩﻄﺋ
5.19%

ﺍﻝﺳﺿﺍﺭﺓ
22.22%

ﻄﺤﺿﻘﺕ ﺩﺍﺥﻂﻐﺋ
20.00%

ﻗ ﻏﻌﺝﺛ ﻄﺤﺍﺾﻀ
ﻇﻌﺲﻐﺋ
77.78%

ﻗ ﻏﻌﺝﺛ ﻄﺤﺍﺾﻀ
ﻇﻌﺲﻐﺋ
54.81%

ﺍﻝﺳﺿﺍﺭﺓ
19.26%

 بلغت تكلفة جمع و اجراء الفحوصات و التحاليل المخبرية لعينات المياه و الصرف الصحي و المياهالصناعية في منطقة عقد مادبا  83,103دينار اردني خالل العام .2016
ﺭﺍﺉﺗﺋ
0.74%
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• ضمن متطلبات عقد االدارة ما بين شركة مياهنا و ادارة مياه محافظة الزرقاء ،تم تنفيذ ما يلي:

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

 اعداد برنامج خاص لمحطات المعالجة و ينفذ من قبل وحده النوعية و ذلك لضبط معاييرالمواصفة القياسية عند ضخ مياه الشرب للمواطنين حيث تم جمع  1,123عينة خضعت لـ 2,943
فحص ميداني.

 تنفيذ البرنامج الرقابي لشعبة المياه الصناعية العادمة على  37منشاة صناعية و تجارية فيالعاصمة عمان ،حيث تم جمع  872عينة خضعت ل  4777فحصا ميدانيا و مخبريا ،كما تم تنفيذ
البرنامج الرقابي للمصانع الرابطة على شبكة الصرف الصحي في محافظة مادبا ،حيث بلغ عدد
العينات التي تم جمعها هو( )22عينة من مصنع كوكا كوال خضعت لــ  148فحصا.

 متابعة شكاوى النوعية حيث بلغ مجموع شكاوى نوعية المياه  71شكوى خالل عام  2016و التيتبين بعد الكشف الميداني عدم وجود مشكلة نوعية في معظمها و تمت االستجابة للشكاوى
بمتوسط زمني مقداره  24.56دقيقة.

 خضعت  153محطة غسيل سيارات للكشف الميداني بواقع مرتين سنويا خالل البرنامج الرقابيللعام  ،2016والذي ينفذ ضمن حدود العاصمة عمان .
 منح موافقة للربط على شبكة الصرف الصحي ل  8منشأت صناعية و تجارية جديدة ضمن العاصمةعمان ،كانت قد تقدمت بطلب للربط خالل العام  2016وتم الكشف عليهم ،والتاكد من طبيعة
العادم المنزلي لهذه المنشات.

ﺸﺆﺍﺕ ﺣﺿﺍﻭﻯ ﺝﻌﺩﺓ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ ﺍﻝﺞﺭﺻﺍﺀ 2016
ﺍﻝﺎﻂﻌﺙ
ﺏﺍﻝﻡﻐﺍﻩ
7%

ﺍ
ﻝﺳ
ﺿﺍ
 11%ﺭﺓ

ﺍﻝﺳﺍﺩﻄﺋ

 متابعة طلبات اصدار الرخص ل  35محطة غسيل سيارات بعد الكشف الميداني عليها ،والتحققمن انشائها لوحدات فصل زيوت مطابقة ،حيث تمت الموافقة على اصدار رخص مهن ل  26محطة
منها.
 التوسع في البرنامج الرقابي للمنشآت الصناعية و التجارية  ،حيث تم اضافة  8منشآت صناعيةو تجارية لبرنامج  2017بعد مطابقة العادم الصناعي الخاص بهذه المنشأت للتعليمات،كما تم
التوسع في البرنامج الرقابي على محطات غسيل السيارات باضافة  49محطة غسيل سيارات جديدة
على برنامج .2017

ﺍﻝﻡﻂﻌﺖﺋ
7%
ﻗ ﻏﻌﺝﺛ ﻄﺤﺍﺾﻀ
ﻇﻌﺲﻐﺋ
75%

• في مجال تنفيذ البرامج الرقابية و التشغيلية على محطات التنقية ،تم انجاز ما يلي:
 تنفيذ البرامج الرقابية و التشغيلية لمحطة وادي السير و أبو نصير والجيزة وجنوب عمان والمصانعالرابطة على شبكة الصرف الصحي في محافظة العاصمة عمان ،حيث تم فحص  6,433عينة في
مختبرات المياه العادمة ،خضعت هذه العينات الى  26,487فحص).
 تنفيذ البرنامج الرقابي لمحطة تنقية مياه مادبا حيث بلغ عدد العينات التي تم جمعها ( )124عينة،خضعت لــ ( )735فحصاً.
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• تطبيق برمجيات شيكات برسم التحصيل والكمبياالت بكل من محافظة العاصمة والزرقاء ومادبا.
• تفعيل نظام الدفع االلكتروني – فواتيركم – في كل من الزرقاء ومادبا اسوة بمياهنا عمان.
• استحداث نظام الكشف الميداني باستخدام االنظمة الذكيه للكشف عن معامالت توصيل المياه
حيث يمكن البرنامج من رسم الدراسات بالميدان .
• تطبيق مركز الشكاوى الموحد لكافة محافظات المملكة وربطها مع خدمة الرسائل النصية
للمواطنين ومع مكاتب الصيانة في كافة المحافظات وتوحيد رقم مركز الشكاوى .117116

6
1
1
7
1
ﺍﻝ

• استحداث نظام الشكاوى من الميدان باستخدام االنظمة الذكيه حيث يتم ارسال الشكوى حسب
مكتب الصيانه وتحديثها ميدانيا.
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• استحداث اليه ارسال رسائل نصيه  SMSللمعنين في وزاره المياه ومدراء الشركات التابعه
للوزاره في حالة وجود شكاوى مرتبطة بحاالت تلوث أو كسر خطوط رئيسية.
• تطبيق نظام االموال االميرية وتحصيل الديون المعدومة.
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• استحداث برمجيات الية للقيام بانشاء العقود بشكل آلي دون الحاجة الدخالها بطريقة يدوية
لغايات الدقة والسرعة.
• استحداث برمجيات الية للقيام باستبدال العدادات على االنظمة دون الحاجة الدخالها بطريقة
يدوية لغايات الدقة والسرعة.
• استحداث برمجيات الستخراج تقارير الية خاصة بفاقد المياه وحسب المعايير واالسس الدولية.

• استحداث وتطبيق انظمةاالنتاج والنوعية الخاصة بنوعية المياه والفحوصات المخبرية للمياه • تطوير البيئة االفتراضية الى بيئة . Windows Server 2012 R2
والصرف الصحي في كل من محافظة الزرقاء ومادبا.
• تشغيل جميع المواقع الخاصة بإدارة محافظة مياه الزرقاء وربطها مع شبكة المعلومات الخاصة بشركة
• استحداث شاشات خاصة بالمواطنين المراجعين لكافة المواقع في الشركة ليقومو بتحديث مياهنا.

بياناتهم في حال طلب تسديد مبالغ على االشتراكات.
• تركيب وتفعيل خطوط اتصال احتياطية للمواقع الرئيسية في شركة مياهنا (االدارة الرئيسية ،دابوق،
• تطبيق االنظمة الخاصة بخدمات الزبائن في مكاتب التحصيل وتقديم كافة انواع الخدمات راس العين ،مادبا ،الزرقاء ،الرصيفة).
للمواطنين دون الحاجة لمراجعة الفروع الرئيسية.
• تركيب وتفعيل راوتر احتياطي لربط جميع مواقع شركة مياهنا مع موقع االدراة الرئيسية.
• استحداث برمجيات الستخراج تقارير خاصة في العدادات الغير مقروءة لتسهيل العمل على الجباة
في حالة وجود بعض العدادات لم يتم قراءتها وايضا عند مراجعة المواطنين الستخراج الفواتير
المترتبه عليهم.
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• شكاوى تتعلق بالتلوث والكسور في الخطوط الرئيسيه على مدار الساعه .
• اضافة ما مجموعه 239,597م تقريباً من مشاريع شبكة المياه و 8,717وصلة منزليه مياه إلى قاعدة البيانات
الجغرافية .
• اضافة ما مجموعه 41,086م تقريباً من مشاريع الصرف الصحي و  2,561وصلة منزليه صرف صحي إلى قاعدة
البيانات الجغرافية .
• تحديث تقريباً  150مسار للجباه في مناطق تحصيل مختلفة على قاعدة البيانات الجغرافية ضمن مشروع
تحديث المسارات في منطقة خدمة مياهنا لربطها مع قاعدة بيانات المشتركين . X7
• تدقيق وترقيم مشاريع المياه و الوصالت المنزليه مياه و صرف صحي على النحو التالي:
 مشاريع مياه عدد (. )29 وصالت منزليه مياه ( )3892وصلة. مشاريع صرف صحي عدد ( .) 39 وصالت منزليه صرف صحي ( )6215وصله. -مكاتب الصيانة و الدائرة الفنية عدد (. )23

9,522,465

م

مجموع اطوال شبكات المياه القائمة
على قاعدة البيانات الجغرافية

160,366

وصلة

مجموع اعداد الوصالت المنزلية لشبكات
المياه على قاعدة البيانات الجغرافية

• رفع مساحي للمناهل وتصحيحها بواقع  29283منهل صرف صحي في عدة مناطق متفرقة .
• ارشفة معامالت الوصالت المنزلية بنسخ رقمية  2016على النحو التالي:
 وصلة مياه عدد .)3841( : وصلة صرف صحي عدد .)4736( : مشاريع صرف صحي ( )90لوحة. -مشاريع مياه ( )88لوحة .

3,147,288

• تقديم الدعم لمكاتب الصيانة و ادارات الشركة المختلفة وذلك بتحديد شبكات المياه والصرف الصحي الغير
ظاهرة باستخدام تقنية الـ  DGPSبواقع  12حالة .

م

مجموع اطوال شبكات الصرف الصحي
القائمة على قاعدة البيانات الجغرافية

• التدقيق المساحي لمشاريع المياه و الصرف الصحي المرفوعة مساحيا ( )2016بواقع  4مشاريع .
• الكشف الميداني على المالحظات الواردة من قسم الخرائط ومتابعتها مع االقسام المعنية لتحديث البيانات
والمعلومات.

43,115

وصلة

مجموع اعداد الوصالت المنزلية لشبكات
الصرف الصحي على قاعدة البيانات الجغرافية
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التطلعات

• ادخال معدات فحص وتكنولوجيا حديثة في أعمال الصيانة للمحطات واالبار ،على سبيل
المثال ال الحصرLaser Alignment Equipments, IR Thermometer, Vibration( :
.).Meter, etc

• تشغيل ما تبقى من مناطق التوزيع حسب التصميم .

• تحديث دليل اجراءات الصيانة والعمل على تحسينها وقياس كفاءة االداء من خالل مؤشرات
اداء محددة ضمن خطة عمل إدارة الصيانة المستحدثة.

• 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 .

• دعم الكادر الفني والهندسي واالداري ألدارة الصيانة وفقاً لخطة الصيانة التي تم اعدادها
بعد استحداث إدارة الصيانة.
• اعادة تأهيل مشغل صيانة المركبات ومبنى إدارة الصيانة لتوفير البنية التحتية الالزمة
إلنجاز االعمال المناطة بإدارة الصيانة.

• مراجعة برنامج توزيع المياه لمناطق العاصمة لتجاوز االختناقات التي ظهرت في العام الماضي و
التركيز على تزويد المناطق باالنسياب الطبيعي حسب التصميم .

• رفع كفاءة الكادر العامل ضمن نطاق عمل االدارة من خالل عقد الدورات الفنية واالدارية
وتبادل الخبرات.

• من المتوقع ان يتم غسيل و تنظيف  55خزان خالل عام .2017
• مراجعة اساليب التشغيل المعيارية لجميع مناطق التوزيع لتكون جاهزة كنسخة الكترونية .

• رفع الجاهزية التشغيلية في محطات الضخ وخفض استهالك الطاقة الكهربائية وكلف
الصيانة وذلك من خالل-:
 فحص كفاءة محطات الضخ في شركة مياهنا وتحديد امكانية توفير الطاقةللمواقع المختلفة.
 تركيب وحدة ضخ جديدة في محطة الموقر وبوستر الخشافية. اعادة تأهيل محطتي الشميساني وخزان مادبا. استبدال وحدات الضخ لبوستر ذيبان في محطة الواله. الغاء بوستر مثلث لب. -دراسة اعادة تأهيل محطتي الطافح ومرحب في الزرقاء.

• اتخاذ عدة إجراءات تشغيلية منها :
 استئجار باكوهات بمبلغ يقدر بـ  375,000دينار. استئجار كمبريسرات بمبلغ يقدر بـ  262,500دينار. استئجار عمال للعمل في اقسام الصيانة بمبلغ يقدر  150,00دينار خالل عام 2016و 2017 تخصيص 000و 600دينار ألعمال صيانة و استبدال الشبكات . تخصيص  820,000دينار لمشاريع اعادة االوضاع .• تخصيص  120,000دينار لمشاريع طوارىء الصرف الصحي لعام 2017
• تخفيض النفقات مع محاوله ابقاء انتاجية العمل دون اي تغير.
• تعزيز أسطول المركبات وذلك بشراء عدد  5صهاريج جت صرف صحي .
• استكمال معالجة مشاكل طمر خطوط ومناهل شبكات الصرف الصحي الواقعة في مجاري الوديان.
• تعزيز أسطول المركبات وذلك بشراء عدد  5صهاريج جت صرف صحي.
• معالجة مشاكل طمر خطوط ومناهل شبكات الصرف الصحي الواقعة في مجاري الوديان.
• 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  2017و 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.
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• االستمرار في العمل على مشروع FIXED AMOUNT REIMBURSEMENT AGREEMENT
 )(FARAكما يلي :
 توقيع اتفاقية فارا (  ) 8و فارا(  )10بقيمة ( )$7,620100.50حيث سيشمل اعادةهيكلة مناطق التوزيع داخل مشروع فارا و التجهيز للعمل في مناطق القويسمة DZ11
و مرج الحمام  DZ39و وادي السير العلوي  DZ34و عمل التحليل الهيدروليكي ،وتركيب
عدادات رئيسية ،و عزل المناطق ،وإدارة الضغوط ،وأنظمة  SCADAفرعية و االستمرار في
تنفيذ متطلبات العمل لمناطق التوزيع  DZ33اليادودة و ماركا  DZ01و استبدال عدادات
المشتركين و انهاء االعمال المتعلقة بمشروع .fara2

• تزويد جميع محطات معالجة المياه بأجهزة حاسوب وربطها على الشبكة الداخلية للشركة وذلك
لتوفير الوقت والجهد وأتمتة البيانات الخاصة بالمحطات.
• متابعة إنجاز تنفيذ المشروع الخاص بتصميم وتوريد وتركيب نظام تعقيم وتطهير باستخدام
األشعة فوق البنفسجية في كل من محطتي الرصيفة وراس العين.
• إنشاء جدار واقي من الخرسانة المسلحة حول نبعة وادي السير.
• دراسة حماية المصادر المائية المغذية لمحطة الرصيفة (اآلبار  17 ،10ونبعة  )2لمنع تلوثها
وتخفيض مدة توقف هذه المصادر بسبب جريان سيل محطة الصرف الصحي /عين غزال خالل
فصل الشتاء.

 توقيع فارا  )Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA 7و بقيمة:( $ 8600000دوالر أمريكي) لتطوير نظام سكادا القائمة وتركيب نظام جديد حيث
يهدف المشروع الى تعزيزقدرات مياهنا لرصد ومراقبة شبكة إمدادات المياه.

• تثبيت اعتماد شهادة ( )TSMاإلدارة الفنية المستدامة لمحطة زي .
• إنشاء محطة معالجة مياه في محطة المأخذ بد ًال من محطة معالجة مياه العارضة .

 -تنفيذ خطة االتصال والتوعية الشاملة للمشاريع .

• تنفيذ مشروع تخفيض مستوى الضجيج لمحطة رفع زي  4من أجل توفير بيئة مناسبة للمجاورين .

• مشروع “( ”Adaptation of primary distribution of DISI-Amman Conveyorالقرض
الفرنسي) :تم االنتهاء من  93%من اعمال المشروع والتاريخ المتوقع النتهاء االعمال شهر 4/2017
حسب برنامج عمل المقاول المقدم.

• استمرارية إنتاج كميات المياه المطلوبة المطابقة لمواصفة مياه الشرب األردنية وضمن أقل
تكاليف ممكنة من جميع محطات المعالجة وفقاً للموازنة المائية المحددة في كل عام .

• 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 Adaptation of primary distribution of DISI-Amman( »Conveyorالقرض الفرنسي).
 االستجابة الى تقارير دراسات مشاريع البرنامج االستثماري باعادة مراجعة وضع الشبكة لتكونجاهزة عام ( 2016مستمر).

• إعادة تأهيل نظام تصريف الحمأة في محطة المأخذ .
• تأهيل أحواض الترسيب في أبو الزيغان .
• تشغيل مشروع التعقيم باألشعة الفوق بنفسجية  UVفي محطة زي وذلك لتحسين نوعية المياه
المضخوخة للعاصمة ومحافظة البلقاء .
• تحديث دليل اجراءات الصيانة والتشغيل وقياس كفاءة االداء من خالل مؤشرات اداء محددة
ضمن خطة العمل الخاصة بقسمي الصيانة والتشغيل .

• تحسين مستوى الخدمة المقدمة والتي تتمثل بما يلي:
 خدمة االفراد والجماعات والمشاريع االستثمارية السكنية والصناعية والتجارية من خالل توسعةشبكات المياه وتحضير وثائق العطاءات واالستجابة لطلبات المواطنين.
 خدمة التجمعات السكانية الغير مخدومة بالصرف الصحي للوصول الى بيئة نظيفة والمحافظةعلى مصادر المياه الجوفية والينابيع و استكمال الشبكات القائمة وتلبية طلبات واحتياجات
المواطنين من خالل دراسة وتنفيذ معامالت جدول االولويات.

• تركيب وحدتي خلط مياه جديدتين على أحواض ترسيب محطة زي .

• االستمرار في تحديث مواصفات المواد التي تدخل في صلب اعمال الشركة.

• تركيب مغذي جديد لمادة الكربون المنشط ومغذي جديد لمادة الفرك سلفيت .

• شراء محرك كهربائي نوع فوجي قدرة  3500كيلوواط خالل العام .
• تركيب مبخر كلورين جديد في محطة زي .
• تركيب مضختين جديدتين لسحب الحمأة على أحواض ترسيب محطة زي .

• استمرارية إنتاج مياه مطابقة لمواصفة مياه الشرب األردنية من جميع المحطات التابعة لمديرية
المعالجة كماً ونوعاً.
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• اصبح من الممكن للحالة التي يكون فيها البيت مغلق ان يتم اخذ قراءة العداد من المشترك عن طريق
الخدمه االلكترونية وهي  whatsappمن خالل التواصل مع موظفين قسم الفوترة وارسال صورة عن
الفاتورة وصورة عن عداد المياه يظهر بها قراءة العداد ورقم الحديد.
• تم تطبيق القراءة عن بعد باستخدام اجهزة تعمل بالراديو لقراءة العدادات الذكية و المركبة في بعض
المناطق على مستوى العاصمة مما يخفف من حاالت التقدير التي يكون فيها الموقع مغلق اضافة الى
دقة القراءة.
• تم استحداث برامج التقسيط بموجب كمبياالت وشيكات على النظام المتكامل الذي يفي بالغرض
بخصوص ادخال جميع معلومات المعامالت المقسطة باالضافة الى طباعة التقارير كتقرير الحجب
الستكمال االجراءات عليها من قبل اقسام التحصيل
• اعادة تفعيل قبول بطاقات الفيزا والماستر كارد لتسديد المدفوعات من قبل المراجعين وذلك بعد
ان تم ايقافها في وقت سابق بسبب العمولة حيث تم االجتماع مع المعنيين واالتفاق على الية العمولة
وكيفية احتسابها.
• بلغت كلفة المواد الكيماوية المستخدمة ( 0.0381دينار/م )3من المياه المدفوعة الى خزان دابوق
بانخفاض مقداره  1.8%عن الموازنة السنوية نتيجة للتعامل التشغيلي الجيد مع نوعيات المياه المختلفة
واختيار المواد الكيماوية المالئمة للمعالجة حيث تم توفير  49,432دينار مقارنة مع مخصصصات المواد
الكيماوية في موازنة عام . 2016
• بيع 2,620,981م 3من انتاجية محطة تحلية ابو الزيغان الى سلطة المياه – دير عال .
• تركيب وحدات ضخ جديدة في محطات الرفع رقم(  )2,4وتحقيق وفر مالي يتجاوز  300ألف دينار سنوياً.
• تسليم محطة تحلية آبار أبو الزيغان لسلطة المياه اعتبارا من  31/12/2016وذلك نظرا لضخ ما اليقل
عن  80%من المياه المنتجة في محطة تحلية ابار ابو الزيغان الى سلطة المياه  /شبكة مياه دير عال حيث
تم توفير كلفة عطاء التشغيل والصيانة .
• رفع الجاهزية التشغيلية وخفض استهالك الطاقة الكهربائية وكلف الصيانة في محطات الضخ .
• فحص ما مجموعة 162,105م من الخطوط متعددة األقطار واألنواع التي تم إنشاؤها حديثاً في
العاصمة عمان من قبل متعهدين و اجازه استخدامها للتحقق من تعقيم هذه الخطوط وفقاً لتعليمات
العمل  ،و تم تحقيق ايرادات بدل الفحوصات المنفذة خالل العام  2016بلغت  25,665دينارا اردنيا.
• فحص ما مجموعة 20,916م من الخطوط متعددة األقطار واألنواع تم إنشاؤها حديثاً من قبل
متعهدين ضمن محافظة مادبا ،حيث تم فحص ()70عينة جرثومية و ( )148فحصا ميدانيا و بلغت قيمة
األيرادات المالية بدل الفحوصات المنفذه  2,375دينارا اردنيا.
• فحص ما مجموعه  175,956م من الخطوط متعددة األقطار و األنواع في محافظة الزرقاء .حيث تم
فحص  576فحص ميداني و  271فحص جرثومي و قد بلغت قيمة المطالبات بدل الفحوصات المنفذة
لهذا العام  12,373دينار أردني .
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التطلعات

• توسعة مستودعات المواد الكيماوية في محطة زي الستيعاب الرصيد االستراتيجي من كميات
المواد الكيماوية المختلفة ولمده ال تقل عن ثالثة شهور و التخلص من تخزينها في األماكن
المكشوفة وتوفير كلف النقل من مستودعات القسطل .
• رفع الجاهزية التشغيلية في محطات الضخ وخفض استهالك الطاقة الكهربائية وكلف الصيانة
وذلك من خالل-:
 فحص كفاءة محطات الرفع التابعة لمحطة زي وتحديد امكانية توفير الطاقة. إعادة تأهيل  4مضخات في محطات الرفع بهدف تحقيق وفر مالي يتجاوز  500ألف دينار سنوياً .• تثبيت وتوسيع كل من مجال األعتماد 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.

ﺕﻈﻡﻐﺋ ﻭﺕﻁﻌﻏﺭ ﺍﻝﺼﺛﺭﺍﺕ
ﺍﻝﻡﺂﺠﺱﻐﺋ ﻭﺍﻝﺳﻡﻀ ﺲﻂﻯ

ﺍﺠﺎﺛﺍﻄﺎﻋﺍ
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• تنفيذ 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 detection
• تركيب كاميرات المراقبة لجميع مواقع وخزانات مياهنا وربطها مع مركز مراقبة رئيسي في
مركز المراقبة والتحكم (.)SCADA Amman

الزيادة في أعداد المشتركين:

• فيما يخص قسم توصيالت الصرف الصحي فقد تم مايلي:
 تم إنجاز وربط عقارات جديدة على شبكة الصرف الصحي بمجمل  3621عقار بنسبة زيادة  12%مقارنةبالسنة الماضية .
 تم الكشف على المكاره الصحيّة والشكاوي وتم انهاء  270شكوى بحلول فنيّة ضمن سرعة قياسية. تم عقد ورش عمل لرفع كفاءة وأداء مقاولين الوصالت المنزلية. -تطبيق المواصفات الفنيّة الخاصّة بالعطاءات على الوصالت المنزلية وذلك لرفع جودة التنفيذ .

الجدول التالي يوضح معامالت المياه لألعوام (:)2012-2016
عدد معامالت المياه

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

2016

38922

32330

34877

• الجدول التالي يوضح نسبة الزيادة في معامالت المياه لألعوام ()2012-2016
الزيادة في عدد المعامالت

النسبة المئوية
للزيادة في عدد
المعامالت مدفوعة
الرسوم

النسبة المئوية
للزيادة في عدد
المعامالت التي تم
تركيبها

2012

نقطة المرجع

نقطة المرجع

نقطة المرجع

2013

+16%

+14%

+12%

2014

+85%

+57%

+58%

2015

+64%

+49%

+42%

2016

+46%

+40%

+53%

النسبة المئوية
للزيادة في عدد
السنة
المعامالت المستقبلة
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تطوير ورفع كفاءة استخدام الموارد البشرية
مقدمة:
تعتبر إدارة الموارد البشرية حلقة الوصل ما بين اإلدارة والموظفين من خالل قيامها بإدارة
الموارد البشرية والتي تعتبر رأس مال الشركة حيث تقوم باإلشراف على إدارة وتخطيط الكوادر
البشرية ومتابعة شؤونهم ورفد المؤسسة ومديرياتها بالقوى العاملة الكفؤة من خالل إدارة
كافة األنشطة المتعلقة بسياسات إدارة الموارد البشرية من خالل تطوير وتطبيق واإلشراف على
السياسات واإلجراءات في هذا الخصوص والمتضمنة عمليات االستقطاب والتعيين وتخطيط
الموارد البشرية والتدريب والتطوير ورفع كفاءتها ،وعالقات الموظفين وقنوات االتصال وتطوير
إجراءات العمل والتأكد من صحة تطبيقها ،واالمتثال للقوانين واألنظمة وتوفير بيئة عمل سليمة
ومناسبة وتقديم الخدمات الالزمة لدعم أعمال اإلدارات األخرى وذلك نحو السعي للوصول إلى
تحقيق رؤية ورسالة وأهداف المؤسسة.

• قسم التعويضات والمنافع :تتلخص مهامه بالعمل على كل من تحديث الهياكل التنظيمية
إلدارات الشركة بشكل شهري ووفقاً ألية تعديالت تطرأ عليه خالل العام كما يختص بالعمل
على تقييم أداء الموظفين وكذلك مهام إدارة الرواتب من حيث إعداد وتحديث سلم الرواتب في
الشركة ومراقبتها من حيث مالءمتها برواتب سوق العمل ومعدالت التضخم وكل ما يتبعها من
حوافز وربطها بالميزانية المرصودة لها كما يندرج من ضمن مهام القسم اإلجراءات المتعلقة
بإعداد األوصاف الوظيفية وكل ما يرتبط بها من تحليل وتقييم الوظائف وبطاقات األوصاف
الوظيفية باإلضافة إلى إعداد ومراجعة الخطط المرتبطة بعمل القسم منها خطط اإلحالل
والمسار الوظيفي والحوافز كما يختص القسم باألعمال المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين على
الحياة (الخاص والحكومي).

وتضم إدارة الموارد البشرية المديريات التالية:
 مديرية شؤون الموظفين -مديرية الخدمات والسالمة

• قسم التعلم والتطوير :حيث يقوم القسم بتحديد االحتياجات التدريبية للموظفين بنا ًء على
المسمى الوظيفي وبالتنسيق مع اإلدارات المختلفة بهدف تحضير الخطة التدريبية السنوية
وتنفيذها على مدار العام بهدف تطوير وتأهيل الموظفين وذلك لتمكينهم من اكتساب معرفة
جديدة وأحدث التقنيات كي تساعدهم على االرتقاء بمهامهم وتحسين مستوى اإلنتاجية للشركة،
كما يُعنى القسم بالمشاركة بإعداد السياسات واإلجراءات التي تعمل على تحفيز الموظفين على
التعلم والتميز ٌ
كل حسب مجاله.

حيث تضم مديرية شؤون الموظفين األقسام التالية:
• قسم التوظيف وتخطيط القوى البشرية :والذي يعمل على تأمين احتياجات الشركة من القوى
البشرية المؤهلة والكفاءة المناسبة لملئ الشواغر الوظيفية المتاحة بمختلف إدارات الشركة
من خالل طلبات االستخدام وطلبات التوظيف االلكترونية من نظام الموارد البشرية المحوسب.
وتتم عملية التعيين وفق السياسات واإلجراءات المعتمدة الستكمال عملية التوظيف كاملة من
خالل إجراء االمتحان التحريري والفحص العملي للوظائف الفنية والمقابالت الشخصية الالزمة
للمتقدمين وذلك لقياس مهاراتهم واختيار األنسب منهم ،ثم استكمال إجراءات التعيين
والمتابعة لغاية مباشرة الموظف الجديد لعمله ومن ثم توثيق كافة المعلومات المتعلقة بعملية
التعيين إلكترونياً .كما ويعمل القسم وباستمرار على تحديث السياسات واإلجراءات لضمان
االستقطاب األمثل للكفاءات.

أما في ما يخص مديرية الخدمات والسالمة فتضم األقسام التالية:
• قسم الخدمات اإلدارية  :يقوم قسم الخدمات اإلدارية بالوقوف على احتياجات الشركة والموظفين
من خالل الزيارات الميدانية الدورية لتوفير بيئة عمل وفق المعايير المناسبة والتي تليق بصورة
شركة مياهنا وموظفيها ومراجعيها وضيوفها ،والذي من شأنه أن يؤدي إلى إيجابيات منها زيادة
الكفاءة ورفع األداء وتحسين العمل وأيضا تقليل التكاليف .وذلك من خالل وضع منهجية علمية
لدراسة وتحليل بيئة العمل سعياً للوصول إلى صفرية الشكاوى.
• قسم السالمة والصحة المهنية واألمن :يهدف القسم إلى المحافظة على سالمة وأمن كافة
الموظفين حيث يتم تحقيق ذلك من خالل الزيارات الميدانية الدورية المفاجئة لكافة المواقع،
للتأكد من تطبيق سياسة السالمة والصحة المهنية الخاصة بالشركة والوقوف على كافة
االحتياجات الخاصة بذلك ومعالجتها بشكل سريع ودراسة وتحليل مخاطر العمل التي يمكن
التعرض لها وتوفير كافة السبل وفقاً للمعايير الدولية للحد من إصابات العمل والتقليل منها،
سعياً للوصول إلى صفر من الحوادث سنوياً ،شعارنا السالمة أو ًال وتوفير بيئة عمل آمنة وسليمة.

• قسم شؤون الموظفين :حيث ينظم القسم العالقة بين الشركة وموظفيها منذ التحاق الموظف
بعمله حتى انتهاء الخدمة عبر إتباع آلية عمل متطورة وإجراءات مبسطة تضمن سرعة وعدالة
اإلجراءات بمراجعة سياسات شؤون الموظفين وتسجيل وتحديث بيانات الموظفين واإلجراءات
على اإلجازات المختلفة والجزاءات بعد التحقق من المخالفات وتدقيق مستحقات الموظفين
الشهرية من رواتب وعمل إضافي ومراقبة دوام الموظفين وإصدار التقارير اليومية وتأهيل
الموظفين لتمكينهم من تطبيق نظام الموارد البشرية المحوسب كي تساعدهم على االرتقاء
بمهامهم وتحسين مستوى اإلنتاجية للشركة والدقة وسرعة اإلنجاز.
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وحيث أن دور إدارة الموارد البشرية مرتبط مع تحقيق األهداف اإلستراتيجية للشركة وما انبثق عنها من مبادرات
ً
نواح عدة ،وفيما يخص المبادرة “تحديث وتطوير التنظيم اإلداري وتطبيق
إستراتيجية ،واستكماال لهذا الدور من ٍ
مخرجات الهيكل التنظيمي المعتمد” فقد تم إعادة هيكلة عدد من اإلدارات بما يتماشى ومتطلبات األهداف
اإلستراتيجية للشركة وبما يحقق مستجدات ومتطلبات العمل ويساهم في رفع سوية وكفاءة الخدمات المقدمة
ومنها (إدارة العمليات وفاقد المياه ،اإلنتاج والنوعية ،خدمات الزبائن).
نواح عديدة مثل التحديث
أما ما يخص المبادرة “تطوير ورفع كفاءة استخدام الموارد البشرية” فهو يشمل ٍ
والتعديل على السياسات واإلجراءات بما يسهم بتبسيط إجراءات العمل وخدمة الموظفين والشركة أيضاً ،حيث
تم اعتماد سياسة التوظيف والمصادقة عليها بقرار من هيئة المديرين ،وتم فيها توثيق إجراءات التعيين المرسلة
بقرار من مجلس الوزراء ومنها مشاركة مندوب من ديوان الخدمة المدنية في لجان المقابالت وطرح الشواغر
المتوفرة فقط في الصحف المحلية وعلى يومين متتاليين ،وأيضاً التعديل والتحديث على سياسة التعويضات
والمنافع الوظيفية بحيث يتم توزيع المزايا الوظيفية الممنوحة للتعيينات عام  2016على أربع سنوات يمنح
الموظف في كل سنة أحد المزايا كاملة .وأيضاً التحديث على سياسة العمل اإلضافي لعام .2016
أما من ناحية المزايا والمنافع الممنوحة للموظفين فقد تم منح عالوة غالء المعيشة للموظفين على رأس عملهم
في العام  2016بزيادة قيمتها ( )20ديناراً لتصبح ( )80ديناراً بد ًال من ( )60اعتباراً من  01/01/2017وبتكلفة
سنوية قيمتها ( )406,560ديناراً أردنياً .وتم منح زيادة سنوية بحد أعلى ( )5%مرتبطة بمحددات منها تقييم
األداء والعقوبات وفترة العمل الفعلية خالل العام .وتعديل المستحقين لبدل الحضانة لتشمل أبناء العامالت لغاية
عمر ( )4سنوات بد ًال من ( )3سنوات وبتكلفة سنوية تقريبية ( )19,796ديناراً أردنياً .حيث ارتفع معدل الرواتب
بنسبة ( )2%عن العام السابق وكما يظهر بالرسم البياني التالي:

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺮﻭﺍﺗﺐ
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450
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أما فيما يخص توزيع القوى البشرية والمتضمنة التعيين والترفيع والنقل وتغيير الحالة الوظيفية ،فيظهر الرسم
البياني التالي مقارنة للسنوات الثالث األخيرة ( )2016-2014كالتالي:

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

85%

60%

18%

21%
4% 9%

11% 10%

0% 0% 1%

ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻊ

ﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻦ

ﺍﻹﻧﺰﺍﻝ

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻨﻘﻞ ﺍﻷﻓﻘﻲ

ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﻥ

2016

ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻟﻤﺆﻫﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ 2016

0%

2016

17.4%
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أما فيما يخص التدريب والتطوير وتأهيل الموظفين ورفع كفاءتهم واالحتفاظ بهم،
واالهتمام بنوعية التدريب والعمل على تأهيل الموظفين من خالل شهادات االعتماد
المحلية والدولية ،تالياً إحصائيات التدريب للعام :2016
أعداد المتدربين حسب جهة التدريب

داخلي

خارجي

)6%( 26

)94%( 427

إجمالي عدد المتدربين

أعداد المتدربين حسب التكلفة
28.8%

2014

أما فيما يخص أتمتة العمليات وحوسبتها والخاصة بتطبيق نظام الموارد البشرية
المحوسب ( )HRMSفي أغلب عمليات الموارد البشرية ،ولضمان جودة ودقة العمل
والسرعة في اإلنجاز فقد تم استالم نظام الموارد البشرية المحوسب استالماً نهائياً.
وتوقيع عقد الصيانة السنوي اعتباراً من شهر ( .)11/2016وأيضاً تفعيل نظام
الكاميرات لمواقع الشركة ونظام التتبع.
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عدد الدورات حسب جهة التدريب
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3.45%
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أما فيما يخص المؤهالت العلمية والتي توليها الشركة اهتماماً كبيراً وتشجع موظفيها على الحصول على
مؤهالت علمية أعلى ،فيبين الرسم البياني التالي نسبة توزيعها للعام :2016

1.7%

6%
4%

2014

أما بخصوص معدل األعمار للعام  2016فقد بلغ ( )40عاماً ،وبخصوص نسبة توزيع الذكور واإلناث ،حيث شكلت
نسبة اإلناث ( )10%من عدد الموظفين ونسبة الموظفين الذكور (.)90%

ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻋﻠﻴﺎ

8%

3%

وفيما يخص كادر موظفي مياهنا والذي يتميز بندرة الخبرات في مجال المياه والصرف الصحي والمؤهل علمياً
وعملياً في هذا المجال ،وحيث تسعى الشركة لالحتفاظ بهذه الكوادر والتي تشكل ميزة تنافسية مع غيرها من
الشركات في نفس القطاع حيث بلغ معدل االحتفاظ للعام  )97%( 2016وهي متقاربة مع السنوات السابقة.
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أما معدل الدوران الوظيفي فيظهر انخفاضاً عن العام السابق بنسبة ( ،)16%ويبين
الرسم البياني بأدناه مقارنة معدل الدوران لألعوام (:)2016 - 2014

453
داخلي

خارجي

3

95

مدفوع الثمن

مجانية

)78%( 353

)22%( 100

إجمالي تكلفة التدريب

79,280

عدد الساعات التدريبية

12,949

عدد الساعات المعتمدة

462

عدد شهادات اإلعتماد

12

أما فيما يخص المشاركة والعمل مع جهات خارجية لتقديم أفضل الخدمات فقد تم توقيع اتفاقيات
عدة مثل توقيع اتفاقية عمل جماعي مع النقابة العامة للصناعات الغذائية وأعضاء النقابة لمدة
عامين وذلك اعتباراً من .01/01/2017

تالياً إحصائيات قسم السالمة والصحة المهنية واألمن:
• تفتيشات السالمة واألمن للعام 2016

ومن باب تقديم أفضل الخدمات والمميزات لكافة موظفي الشركة وعقود اإلدارة فإن الشركة
تحرص على الحصول على أفضل العروض فيما يخص خدمات الهواتف الخلوية واإلنترنت ونظام
التتبع وخدمة محطات الشركة وبتكلفة سنوية إجمالية ( )86,769.678ديناراً أردنياً وذلك لتسهيل
التواصل بين موظفي الشركة لغايات إنجاز األعمال بسرعة وكفاءة.
توفير بيئة آمنة لشركة مياهنا وموظفيها ومنشأتها
ولما كان أحد أدوار الموارد البشرية بإيجاد بيئة عمل آمنة وسليمة والحفاظ عليها ،والمتمثلة
من خالل إدامة صيانة وإعادة تأهيل مباني الشركة ومنشآتها ،من خالل تأمين مكاتب وتجهيزها
وصيانتها لتلبي متطلبات العمل مثل مكتب (القراء مجمع الجليل ،خدمات الزبائن /الزرقاء ،مكتب
طارق /الزرقاء ،مكتب صيانة وتحصيل بيرين...الخ) ،وأيضاً إعادة صيانة بعض مباني ومواقع
الشركة بشكل كامل مثل (مركز التحكم وذلك لتحويله لمركز التحكم والشكاوى المركزي ،مبنى
الصرف الصحي /عين غزال ،قسم صيانة شرق عمان والمياه الفاقد ،مبنى صيانة جنوب عمان ،بعض
المحطات وذلك على مراحل...الخ) ،وأيضاً عمل الصيانة الدورية للمواقع والمباني وحسب الخطط
الموضوعة لذلك مثل (مبنى اإلدارة العامة ،قسم التوصيالت المنزلية ،قسم صيانة غرب عمان،
مبنى مديرية خدمات الزبائن /رأس العين ،مكاتب تحصيل ماركا وصويلح).

الجهة التي
قامت بالتفتيش

عدد الزيارات

تصنيف المخاطر
مرتفع

متوسط

منخفض

ال شيء

شعبة السالمة

1,911

2

63

1,120

726

شعبة األمن

1,408

0

43

814

551

المجموع

3,319

2

106

1,934

1,277

جدول عدد اإلصابات 2014 – 2016

وكما هو شعارنا “السالمة أو ًال” أيضاً وذلك من خالل تنفيذ خطط التفتيش الدورية وتفقد جميع
المواقع واآلليات ،صرف معدات السالمة المهنية والوقاية وتسليمها لكافة الموظفين الجدد
والمستحقين لها ،وأيضاً عمل الفحوصات الطبية والمطاعيم الالزمة للموظفين اعتباراً من تاريخ
 2016/06/10حسب البرنامج المعد لذلك.
وأيضاً من خالل التعاون مع الجهات المختصة والمعتمدة لدى الشركة وذلك لضمان السالمة
واألمن للموظفين ولمواقع الشركة على حدٍ سواء من خالل تنفيذ وتجديد العقود مثل (تنفيذ عقد
صيانة الطفايات واإلنذار ،تنفيذ عقد الحراسة ،تنفيذ عقد إجراء الفحوصات والمطاعيم الطبية).
وأيضاً تم توقيع اتفاقيات لغايات (تدوير الورق ،نظام تكييف مركز التحكم ،القوارض ،عقد النظافة،
تركيب واجهات وبوابات سيكوريت ،صيانة وإدامة المكيفات... ،الخ) وهي مستمرة.
ومن باب المشاركة في الحفاظ على البيئة فقد تم التنسيق مع أمانة عمان الكبرى والموافقة على
تزويدنا بشجيرات عدد ( )2,000غرسة سيتم غرسها في مختلف محطات الضخ والخزانات واآلبار
والمواقع المالئمة التابعة للشركة.
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العام

عدد اإلصابات

عدد أيام
التغيب

معدل
التكرار

معدل الشدة معدل التغيب

2014

19

848

5.69

253.89

45

2015

16

683

4.85

206.97

43

2016

25

521

5.83

166.56
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اإلتصال والتوعية المائية

يقوم االتصال بدور أساسي فيما يخص التوعية بالمشاريع الممولة من الخارج وآخرها مشروع
تخفيض فاقد المياه الممول من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية  ،USAIDحيث أقامت مياهنا
يوماً مفتوحاً في مكتب خدمات الزبائن طارق استهدفت خالله  450زائر تم التعريف من خالله
بالمشروع وتوزيع المنشورات التوعية والتيشيرتات والهدايا األخرى ،وإيماناً منا بدور المرأة الفعال
في التوجيه والتنمية ،كان للمرأة نصيب من برامجنا التوعوية الخاصة بالمشروع ،حيث تم تنظيم
لقاء مع شركاءنا في المجتمع المحلي مكتبة األمانة بمنطقة طارق وكذلك نادي الطفل اليتيم لعمل
محاضرات توعوية موجهه لعدد  75من النساء ،وفتح باب الحوار في أفضل ممارسات الحفاظ على
المياه واستخدام االجهزة الكهربائية الموفرة للمياه والطاقة والعائد المتوقع من هذا المشروع،
باإلضافة اى جوالتنا على مدارس منطقة طارق حيث كانت هذه المنطقة أولى مراحل المشروع.

تواصل الشركة برامجها التوعوية التي تهدف الى رفع الحس المائي لدى كافة فئات المجتمع
والتعريف ببرامج الشركة وخدماتها وآخر المستجدات على طبيعة عملها في عمان والزرقاء ومادبا.
ومن أبواب التواصل مع المجتمعات المحلية على نطاق واسع ،تم التجهيز لليوم المفتوح في مكتب
خدمات الزبائن جاوا في الرابع والعشرين من شهر ايار  2016استهدفنا خالله  100زائر من افراد
المجتمع المحلي .حيث تم تعريف أهالي المنطقة بمفهوم فاقد المياه وطرق الحد منه وممارسات
ترشيد استخدام المياه ،باإلضافة الى طريقة تنظيف الخزان والتي تم عرضها بشكل عملي أمام
الحضور وثم توزيع الهدايا وقطع توفير المياه على المشتركين ،كما تم توزيع القصص والنشرات
التوعوية على الحاضرين واالستماع لمالحظاتهم والرد على استفساراتهم.

أما فيما يخص التواصل الداخلي ،ففي كل يوم تشرق مجلة صباح الخير االلكترونية من شاشات
موظفينا لتطلعهم على كل ما هو جديد ومفيد باالضافة الى اخبار الموظفين وانجازاتهم المهنية
والعائلية ،وفي خالل الشهر الفضيل شارك  993موظف وموظفة بمسابقة رمضان التي تبث من
خالل المجلة وفاز بجوائزها سبعون فائزاً وفائزة سلمهم اياها الرئيس التنفيذي للشركة ضمن
احتفال داخلي سادته أجواء العائلة الواحدة.

كما نظم االتصال والتوعية المائية احتفا ًال بعيد ميالد جاللة الملك يوماً مفتوحاً في مكتب خدمات
زبائن الرصيفة تم فيه اعطاء النصائح التوجيهية واالرشادات لعدد  250زائر خاصة بطرق المحافظة
على خدمة المياه والصرف الصحي وعدم استخدامها استخداماً جائراً ،وتم توزيع الهدايا واالصدارات
على الحضور وتعميم ارقام هواتف الشكاوى.
استهدفنا في مياهنا  4مدارس أساسية بنين وبنات في عمان ،بهدف القيام بدورنا من مسؤولية
مجتمعية وتوعية ألبناءنا بالوضع المائي في األردن وماهو دورنا كمواطنين في الحفاظ على المياه
ومنع االعتداء عليها ،حيث استفاد نحو  520طفل من هذه البرامج والحقائب المدرسية التي تم
توزيعها في هذه المدارس .أما فيما يخص فئة الشباب فقد استهدفنا  8مدارس ثانوية بنين وبنات
في عمان ومادبا والزرقاء التقينا خاللها بعدد  420شاب وفتاة انتجوا تصاميم تدعم فكرة الحفاظ
على المياه وتقليل الفاقد منها.

183

ﺃﻝﺷ

ﻇﺤﺭﺓ
ﻭﺯﺲﺌ

كما التقينا بعدد من أفراد المجتمع المحلي ال يقل عن  640رجل وامرأة من خالل منظمين عدة
منهم أمانة عمان ودائرة الشؤون الفلسطينية وغيرها ،تم التأكيد من خالل هذه الملتقيات على الدور
المشترك ما بين شركة مياهنا وأفراد المجتمع من حيث اإلبالغ عن الكسور والتالعب بعدادات المياه
والسرقات وتسهيل مهمة فرق الصيانة واستبدال العدادات .وشاركت مياهنا في مهرجان الطفولة
السنوي الذي أقيم في مركز زها الثقافي في الرابع والعشرون من شهر اب  2016تخللت مشاركتها
المسابقات والجوائز والهدايا والقصص المفيدة والممتعة.
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أما فيما يخص المنشورات التوعوية وقصص األطفال الهادفة إلى بث ثقافة الترشيد لدى األطفال
فقد تم اصدار  15منشوراً مختلفاً بهذا الصدد بعدد نسخ تجاوز  183,000نسخة تم توزيعها على
المشتركين من خالل مكاتب التحصيل والموظفيين الميدانيين ،باإلضافة الى التوزيع على المدارس
األساسية والثانوية وعلى تجمعات المجتمع المحلي.

ﻄﺚﺎﻂﺷ ﺍﻓﺲﻡﺍﺭ
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ﺇﺦﺛﺍﺭ

التطلعات

• عمل مشغل متنقل للقيام بجوالت صيانة وقائية.
• عمل معرض لمعدات السالمة والصحة المهنية في كل من زي ومادبا.
ً
تلبية لمتطلبات قانون العمل والعمال.
• فتح عيادة طبية للشركة مع تعيين كادر طبي متكامل

• البدأ بوضع التصورات االولية لتجهيز برامج محوسبة لحسابات الفاقد المائي وربطها بالنشاطات
المختلفة العمال المديرية ليصار مستقبال لربطها بانظمة ادارة شبكات المياه مثل ()SCADA,GIS
لخدمة الهدف الرئيسي للمراقبة والتحكم بالفاقد المائي في مناطق التوزيع واخراج تقارير فنية
تهدف لرفع سوية ادارة مناطق التوزيع.

• استحداث غرفة تحكم وسيطرة في الشركة لشبك أنظمة التسجيل والمراقبة من خاللها.
• تغطية كافة مصادر المياه بأنظمة التسجيل والمراقبة.
• تفعيل خطة اإلخالء والطوارئ وتحديثها في كافة مواقع الشركة.

• إعادة تأهيل ( )Full Rehabilitationلجميع أنظمة السكادا الفرعية »Local SCADA «CIP
وعددها سبع مشاريع (.)C2,C8,C9,C10,C12,C14,C15

• إدامة مواد اإلسعاف في اإلدارة الرئيسية وباقي مواقع الشركة.
• تغطية أكبر عدد من موظفي الشركة وعقود اإلدارة بدورات السالمة التأسيسية.

• إنشاء نظام مراقبة وتحكم ( )SCADA Systemبجميع األجهزة والمعدات ( )FCV’Sالخاصة
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
• تحديث واستحداث السياسات واألنظمة والتعليمات الخاصة بالنظام الداخلي للشركة (إعادة
هندسة العمليات اإلدارية).
• تفعيل خطة القوى البشرية وتغطية أغلب الشواغر.
• إيجاد سياسة اإلحالل الوظيفي وتطبيقها.
• تفعيل نظام إدارة الموارد البشرية المحوسب ( )HRMSونظام خدمات الموظفين ()MANA ME
في جميع إدارات الشركة لتصل إلى نسبة (.)100%
• إنشاء مركز تدريب مؤهل ومعتمد لشركة مياهنا.
• تركيب ساعات دوام لتغطية أكبر عدد ممكن من مواقع الشركة.
• إنشاء مركز تدريب افتراضي في موقع عين غزال للتدريب على حوادث العمل.
• إيجاد مبنى مؤهل ضمن المواصفات القياسية ويلبي االحتياجات المطلوبة ومحافظ على البيئة
( ،)Green Buildingمن خالل طرح مناقصة ألعمال مدنية.
• إعادة تأهيل بعض المواقع والمباني مثل (مكتب صيانة ناعور ،خدمات زبائن مرج الحمام ،بعض
مواقع محطة الزاره ماعين ،واستكمال مراحل تأهيل المحطات).
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يغطي هذا التقرير السنوي للسنة التعاقدية الثالثة  2016جزءا ألهم البيانات والرسوم البيانية
التي تبين مدى االنجاز والتطور في األداء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين

ﺃﺲﺛﺍﺩ ﺍﻝﻡﺤﺎﺭﺾﻐﻆ  /ﻄﻐﺍﻩ

عمليات التشغيل والصيانة واألداء المالي والتقليل من فاقد المياه وذلك كنتيجة لعقد ادارة
وتشغيل مياه وصرف صحي مادبا  /شركة مياهنا..

190

ﺃﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ

25,335

1000

ﻝﻌﺍﺀ ﻄﺍﺩﺏﺍ

ﻛﻢ2

ﺍﻟﻤﺴﺎﺣﺔ

ﻝﻌﺍﺀ ﺫﻏﺊﺍﻥ

ﻄﺔﻡﻌﻉ ﺲﺛﺩ ﺍﻗﺣﺎﺭﺍﺾﺍﺕ ﺍﻝﻡﺱﺔﻂﺋ

135

31,192

ﻟﺘﺮ/ﻓﺮﺩ/ﺍﻟﻴﻮﻡ

ﺣﺼﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ

9,1

5,857

ﻄﺔﻡﻌﻉ ﺲﺛﺩ ﺍﻗﺣﺎﺭﺍﺾﺍﺕ ﺍﻝﻑﺳﺍﻝﺋ

28,073

ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻡ3

ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺪ ﺍﻟﻤﺎﺋﻲ

•تغطي خدمات المياه ما يزيد عن  %98من المحافظة وتتجاوز تغطية شبكة مياه الصرف
الصحي  %65من عقارات المشتركين في لواء قصبة مادبا.
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ﺍﺲﺛﺍﺩ ﺍﻝﻡﺤﺎﺭﺾﻐﻆ  /ﺦﺭﻑ ﺦﺗﻎ
ﻝﻌﺍﺀ ﺻﺧﺊﺋ ﻄﺍﺩﺏﺍ

15,463

التزويد المائي:
شكاوى الكسور و التسرب 2016

• تتزود محافظة مادبا بالمياه من خالل مصادرها الذاتية ابارها البالغة  15بئرا في حوض الواله
والهيدان والذي تتميز مياهها بالجودة على مستوى المملكة وذلك بطاقة إنتاجية  2800م 3بالساعة
ويستغل منها اقل من النصف حسب االحتياجات المائية.

Main Line

• بلغت كميات التزويد المائي عام  )9.1( 2016مليون م 3لكافة االستخدامات المنزلية والسياحية
والصناعية وهي مشابهة لكميات التزويد بعام .2015

HC
412

364
296

• تجهيز وتشغيل بئرين جديدين بمواصفات خاصة في حوض الهيدان بطاقة انتاجية للبئرين
700م/3الساعة.

194

164
116

114

336

330
287

273

240
175

354

370

396

126

127

248
151

128

162

142

137

التشغيل والصيانة:
• التزود من مصادر عمان لمعالجة اي توقف بالضخ من مصادر االبار وخاصة ارتفاع العكورة.
• شراء واستالم مضخات غاطسة احتياطية ومناسبة آلبار الهيدان والوالة.

زمن االستجابة إلصالح الكسور

• دعم فرق الصيانة عن طريق استئجار باكوهات وكمبريسرات وتوفير مواسير جلفنايز وبولي
اثيليين.

Year 2014

• 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
واستبدال المضخات القديمة بمضخات جديدة حديثة ذات تكنولوجيا عالية وصديقة للبيئة وموفرة
للطاقة وبدا تشغيل المشروع اعتبارا من تاريخ 2015 / 1 / 4

ﺣﺿﺍﻭﻯ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ

ﺣﺿﺍﻭﻯ ﺍﻝﺿﺱﻌﺭ ﻭﺍﻝﺎﺱﺭﺏ
ﻄﺳﺛﻝ ﺯﻄﻆ ﺍﻗﺠﺎﺔﺍﺏﺋ
2016
2015

3

ﺠﺍﺲﺋ

3

ﺠﺍﺲﺋ

22
ﺠﺍﺲﺋ

35
ﺠﺍﺲﺋ

Year 2015
7.1

5.6

5.3

4.3

2.9

• مكاتب الشكاوي في ادارة مياه مادبا وفي ذيبان مرتبطة آليا مع مقسم مركز االتصال
والشكاوي ( )Call Centerفي شركة مياهنا ويتم تلقي وتسجيل جميع انواع الشكاوي
(الكسور ،عدم وصول المياه ،النوعية ،والصرف الصحي) من خالل نظام شكاوي مركزي .

ﺣﺿﺍﻭﻯ ﺲﺛﻡ ﻭﺦﻌﻝ ﺍﻝﻡﻐﺍﻩ
ﻄﺳﺛﻝ ﺯﻄﻆ ﺍﻗﺠﺎﺔﺍﺏﺋ
2016
2015

Year 2016

2.5
2.5

2.1

2.2

3.1

3.0

3.2
2.9

4.0

3.0
3.9

8.5
7.3

6.0

2.9
2.9

2.6
3.5

3.3
2.6

2.5
2.4

7.3

3.4
2.4

7.6

3.1
2.1

7.8

2.7
2.5

انخفض الزمن المستغرق إلصالح الكسور من  22ساعة ( حسب  )OMSقبل مباشرة العقد إلى 3
ساعات.
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المياه العادمة والمياه الصناعية:

زمن اإلستجابة لشكاوى عدم وصول المياه
Year 2014

55.8
31.7
38.0

43.2

55.3

Year 2015

Year 2016

59.5

53.9

41.7

41.6

• تنفيذ البرنامج الرقابي للمصانع الرابطة على شبكة الصرف الصحي حيث تم جمع ()22
عينة من مصنع كوكا كوال خضعت لـ ( )148فحصا .

50.7
57.4

20.2

16.2

43.9

51.1

16.7
42.3

35.8

47.5

• تنفيذ البرنامج الرقابي لمحطة صرف صحي مادبا حيث تم جمع ( )123عينة ,خضعت لـ
( )735فحصاً.

45.1

28.6

31.4

24.3

28.9

16.1

14.7

19.5

الفاقد المائي:

9.5
16.9
10.5

* اإلجراءات المتخذة لضبط عدادات المشتركين وتصويبها كما يلي:
• إعادة ختم ( )7070عداد وتثبيت واقع الحال لها حتى ال يتم العبث.
• استبدال ( )2286عداد وتثبيت واقع الحال لها.
• استبدال بعض عدادات كبار المستهلكين بأخرى الكترونية

15.3
42.5

20.6

27.6

23.4

20.6

* التفتيش والبحث عن االستعماالت غير المشروعة للمياه حيث بلغت عدد الضبوطات
المحررة  396ضبط .
* 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 اجل معالجة المسببات للفاقد.

التزويد المائي ونسبة الفاقد
2016

2014

2015

التزويد المائي

9,191,679

9,065,956

9,018,190

اإلستهالك المفوتر

5,808,715

5,363,812

5,468,080

الفاقد المائي

3,382,964

3,702,144

3,550,110

نسبة الفاقد المائي

36.8%

40.8%

39.4%

ﻧﺳﺑﺔ ﻓﺎﻗد اﻟﻣﯾﺎه

51.6%
39.4%

40.8%

36.8%

مياه الشرب:
• تطبيق خطة تفصيلية متعلقة بنوعية مياه الشرب لمحافظة مادبا (اآلبار) إنتاجيتها ،تصنيفها ،مشاكل النوعية
وإعداد برنامج رقابي محكم كما هو مطبق بشركة مياهنا.
2016

• متابعة شكاوي النوعية في المحافظة وحسب المنهجية المتبعة في شركة مياهنا
• تنفيذ البرنامج الرقابي لمحافظة مادبا للمصادر والشبكات حيث تم جمع ( )1715عينة خضعت ل ()4221
فحصاً مخبرياً وميدانياً في مختبرات مياهنا المركزية.
• بلغت نسبة العينات البكتريولوجي المطابقة للمواصفات . ٪ 100
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2015

2014

ﻣﻌدل ﺳﻧوات اﻷﺳﺎس

انخفض فاقد المياه  NRWعام 2016بنسبة  % 24عن سنوات األساس

األسباب التي أدت لتقليل الفاقد :
• تحسين احراءات أعمال الفوترة.

مؤشر استهالك المتر المكعب من الطاقة الكهربائية ()KWh/m3

• االستجابة السريعة لمعالجة شكاوي الكسور (زمن االستجابة لإلصالح  3ساعة).

3.77

• تنفيذ مشاريع جديدة (خطوط مياه ناقلة ،تأهيل شبكات ،تحسينات على الشبكة).

2.95

• تفعيل إجراءات التفتيش الميداني واإلجراءات اإلدارية والقانونية (ضبوطات استخدام
المياه بطرق غير مشروعه).

2.97

3.15

االثر المالي السنوي لخفض الفاقد عام  )650( 2016ألف دينار وحسب المعادلة التالية:
األثر المالي = مقدار انخفاض الفاقد عنه في سنوات االساس ( * )% 12.2كمية التزويد
المائي (9.02مليون م * )3كلفة إنتاج المتر المكعب ( 0.59دينار).

استهالك الطاقة الكهربائية
انخفض استهالك المتر المكعب (مياه) من الكهرباء ( )KWh/m3لسنة  2016بنسبة
 %22عن سنوات األساس ومن األسباب التي أدت لخفض اإلستهالك:

2015

2016

2014

ﻣﻌدل ﺳﻧوات اﻷﺳﺎس

• مشروع تحسين كفاءة الطاقة لمحطات لب والوالة .
• تنفيذ خطوط ناقلة بمواقع مختلفة من المحافظة .

)Energy Consumption (Kwh

)Cost (JOD

40346075

االثر المالي السنوي لخفض استهالك المتر المكعب من الطاقة الكهربائية عام 2016
( )700الف دينار وحسب المعادلة التالية:

30516886

30849961

34022439

االثر المالي = انخفاض استهالك المتر المكعب من الطاقة الكهربائية ( * ) 0.82كمية
التزويد المائي (9.02مليون م * )3سعر الكهرباء ( 0.095دينار).
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2919314

2955437

3000179

2873522

2016

2015

2014

2013

مديرية خدمات الزبائن

االستخدامات غير المشروعة

• تواصل العمل على تصحيح معلومات المشتركين وتحديثها في نظام الفوتره  X7أوال بأول .

البيان

عام 2015

عام 2016

عدد الضبوطات

415

396

كميات المياه المقدرة

69,762

144,352

قيم المخالفات المقدرة

75,735

233,430

قيم المخالفات
المسددة

76,625

80,762

• بلغت نسبة االشتراكات الفعالة المفوترة  %98.2نتيجة تحسين أعمال الفوترة والدقة في اخذ قراءات
العدادات باستعمال األجهزة المحمولة إلصدار الفواتير وتوزيعها بمواعيدها وتوثيق حاالت العدادات.
• اإلشراف المباشر على تنفيذ االشتراكات 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.
• قيمة بقايا أثمان المياه المطلوب من المشتركين تسديدها تبلغ حوالي ( )3.96مليون دينار.

تحققات وتحصيالت اثمان المياه (دينار)

ﺗﺣﻘﻘﺎت وﺗﺣﺻﯾﻼت اﺛﻣﺎن اﻟﻣﯾﺎه )دﯾﻧﺎر(

ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﺛﻣﺎن اﻟﻣﯾﺎه
ﻧﺳﺑﺔ ﺗﺣﺻﯾل اﺛﻣﺎن اﻟﻣﯾﺎه
اﻟﺗﺣﻘﻘﺎت
اﻟﺗﺣﺻﯾﻼت

2015

2016

2014

ﻣﻌدل ﺳﻧوات اﻷﺳﺎس

اعداد المشتركين
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ )ﺻﺮﻑ ﺻﺤﻲ(

31192

2016

2015

2014

ﻣﻌدل ﺳﻧوات اﻷﺳﺎس

15463

2016

46

29302

ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ )ﻣﻴﺎﻩ(

27710

25881

13906

12998

12197

2015

2014

2013

وحدة الشؤون الفنية وتكنولجيا المعلومات:

تغطية الكلف التشغيلية (باعتماد التحققات)

• نفذت عدة مشاريع للمياه والصرف الصحي في المحافظة  2016بقيمة تجاوزت ( )7مليون دينار
لغاية تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين وفترة التزويد المائي وتحسين شبكات المياه في
المناطق التي تعاني من ضعف في إيصال خدمات المياه, ,ومنها استكمال خط المياه الناقل لماعين
( )300ألف دينار .وتمديد خطوط مياه ناقلة لخدمة مناطق جلول والصفا ( )250ألف دينار وتحسين
شبكات مختلفة بمناطق متفرقة منها حنينا ولب والفيصلية والتيم وقصبة مادبا بقيمة ( )600ألف
دينارو تأهيل وتحديث شبكة مياه ذيبان (البلد) بكلفة ( )400ألف دينار باستبدال شبكة المياه القديمة
بشبكة جديدة ومتوقع اإلستفادة منها نهاية صيف عام .2017

86.81%

72.47%

70.01%

48.13%

وحدة الشؤون المالية
Base year,%

48.13%

48.13%

Cost
recovery,%

Expenses,
JOD

Revenues,
JOD

Year

49.63%

4502575

2234680

2011

49.28%

4396559

2166474

2012

45.49%

4792211

2179890

2013

70.01%

5291334

3704308

2014

72.47%

5351273

3877870

2015

86.81%

5303015

4603733

2016

2016

2014

2015

ﻣﻌدل ﺳﻧوات اﻷﺳﺎس

ارتفعت نسبة تغطية الكلف التشغيلية عام  2016بنسبة  % 80عن سنوات
األساس وبنسبة  % 20عام 2015

بلغ اثر الزيادة في تعرفه الكهرباء خالل عام )557(2016
الف دينار عن سنوات األساس

Distribution of Operating Expenses

* باعتماد أثمان المياه المستحقة على المشتركين

other cost

salary cost

electricity cost

11%

60%

47

29%

السياسات

الوضع المالي
• يوجد ثبات في قيم النفقات التشغيلية بالرغم من زيادة تعرفة الكهرباء .
• تقدر قيمة العجز في حال عدم وجود عقد اإلدارة على األقل  4.3مليون دينار وذلك بحال بقاء نسب التحصيل
السابقة المنخفضة ( )64٪وكذلك إضافة أثر تعرفة الكهرباء وإحتساب الزيادة الطبيعية في النفقات التشغيلية.
ما بعد عقد االدارة

فترة ما قبل العقد

• المتابعة واالشراف على كافة مشاريع المياه والصرف الصحي المتعلقة بتحسين التزويد
في المحافظة وزيادة كفاءة التشغيل وتخفيض استهالك الطاقة باستخدام مضخات
حديثة موفرة للطاقة.
• متابعة تنفيذ مشاريع دراسات الصرف الصحي تمهيداً لتوفير التمويل الالزم لخدمة
مناطق داخل مدينة مادبا.
• التركيز على بناء القدرات لدى العاملين في عقد اإلدارة وكذلك االنظمة المستخدمة
سوا ًء في جانب تطوير الموارد البشرية ومتابعة تطبيق التقنيات الحديثة المستخدمة
ً
وخاصة المتعلقة بنظام المشتركين
في شركة مياهنا ونقلها وتدريب كادر اإلدارة عليها
وأنظمة المعلومات الجغرافية ( )GISونظام الشكاوى .

البيان

سنوات األساس
()2013,2012,2011

2014

2015

2016

اإليرادات المحصلة

1,836,436

3,759,181

3,890,093

4,119,752

التحديات

النفقات التشغيلية

4,563,782

5,291,335

5,351,273

5,303,015

• تراكم بقايا أثمان المياه على المشتركين من سنوات سابقة والبالغة  4مليون دينار.

العجز المطلوب
تغطية من السلطة

2,727,346-

1,532,154-

1,461,180 -

1,183,263 -

• ارتفاع الطلب على خدمات الصرف الصحي بما يصل إلى الحد األقصى من الطاقة
االستيعابية (التصميمية) لمحطة التنقية البالغة  7600م / 3اليوم .

نسبة تغطية كلف
النفقات التشغيلية

40%

71%

73%

78%

• التعامل مع التراجع في نوعية المياه اثناء هطول المطر الشديد خالل فصل الشتاء
وتوفير مصدر بديل في حال توقفت اآلبار عن الضخ من مصادر الشركة في عمان .
• القدرة على التعامل مع الخطط في طرح عدة مشاريع لخدمات المياه والصرف الصحي
واإلشراف عليها وإداراتها من قبل كادر اإلدارة .

عدد الموظفين في عقد االدارة
• عند استالم شركة مياهنا عقد ادارة مياه مادبا كان عدد الموظفين  253موظف باالضافة الى  25موظف من
ابار الوالة والهيدان
• عدد الموظفين المعارين من سلطة المياه  136موظف .
• عدد الموظفين المكلفين و كذلك الذين تم تعيينهم من قبل الشركة  45موظف
ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻓﻲ ﻋﻘد اﻻدارة

ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن ﻟﻛل  1000ﻣﺷﺗرك
253

181

199

9.77

190

6.83

6.95

5.8

2016

2015

2014

ﻋﻧد اﺳﺗﻼم اﻟﻌﻘد

2016

2015

2014

ﻋﻧد اﺳﺗﻼم اﻟﻌﻘد
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• ارتفاع كلفة الطاقة الكهربائية وتاثيرها على كلف االنتاج.

ﺲﺼﺛ ﺍ�ﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﺎﺤﺶﻐﻀ
ﻄﺗﺍﺸﺰﺋ

ﺍﻝﺞﺭﺻﺍﺀ
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• 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.
• محافظة الزرقاء تعتبر ثالث أكبر محافظة في المملكة من حيث عدد السكان  ،وتقسم المحافظة اداريا الى االلوية واالقضية التالية:
 ( لواء قصبة الزرقاء  /لواء الرصيفة  /لواء الهاشمية) ( -قضاء الضليل  /قضاء بيرين  /قضاء االزرق).

مصادر المياه الرئيسية للمحافظة:
• مصادر داخلية (آبار محافظة الزرقاء)
• مصادر خارجية (عمان)

167

ألف
عدد المشتركين لنهاية
2016
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78,38%
عدد المسجلين بالصرف الصحي
من إجمالي المشتركين

الهيكل التنظيمي:
ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻴﺎﻫﻨﺎ
ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻱ
ﻟﻌﻘﺪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻣﻴﺎﻩ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ
ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ

ﻭﺣﺪﺓ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺘﻮﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺋﻴﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻴﺎﻩ
ﻭﺻﺮﻑ ﺻﺤﻲ
ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﻣﻴﺎﻩ
ﻭﺻﺮﻑ ﺻﺤﻲ
ﺍﻟﺮﺻﻴﻔﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ
ﻭﺍﻵﺑﺎﺭ ﻭﺻﻴﺎﻧﺔ
ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺎﺕ

ﻭﺣﺪﺓ ﻓﺎﻗﺪ
ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ

ﻭﺣﺪﺓ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ

ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﺰﺭﻗﺎﺀ
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺰﺑﺎﺋﻦ ﺍﻟﺮﺻﻴﻔﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ

ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

ادارة العمليات
مديرية المحطات واالبار والصيانة
البند

الربع االول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع

السنوي 3m

المياه المنتجة ()A7

10,047,552

11,104,475

11,363,423

10,221,315

42,736,765

المياه المستوردة ()A8

5,472,738

6,024,874

6,880,933

5,475,089

23,853,634

المياه المصدرة ()A9

872,144

1,157,578

1,180,268

987,394

4,197,384

صافي التزويد

14,648,146

15,971,771

17,064,088

14,709,010

62,393,015

m3

ﻛﻤﯿﺎت اﻟﻤﯿﺎه ﻟﻌﺎم 2016
اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺻدرة

اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺳﺗوردة

اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﻧﺗﺟﺔ
20000000

Q4

Q3

Q2

0

Q1

m3

ﺻﺎﻓﻲ ﺗﺰوﯾﺪ ﻋﺎم 2016

20000000
15000000
Q4

Q3

Q2

10000000

Q1

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺗزوﯾد
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62,393,015m3
صافي التزويد السنوي

94,707,600 kw
الطاقة المستهلكة في عمليات الضخ

ادارة العمليات
)مديرية المياه والصرف الصحي (الزرقاء و الرصيفة
اعداد شكاوى المياه

معدل االستجابة للشكاوى
Leakage

Leakage Response
Time = 6.5
Leakage Response Time
20

17.7

15

11.1

10

4.1

3.5

5
0

Jan

Feb

8.1

7.7

6.2

Mar

Apr

4.8

May

Jun

Jul

Aug

5.4

Sep

4.6

3.9

3.2

Oct

Nov

Dec

an hour

Q1
Actual Repair

ML
(D25)

838

HC
(D 26)

3976

TOTAL

4814

RT

Q3

Actual Repair

RT

Actual Repair

661
4.6

3408

Q4
RT

702
12.1

3480

4069

4182

Actual Repair

6.1

3525
4240

TOTAL House Connection ( HC ) = 14389
TOTAL Actual Repair = 17305
* RT: response Time

Leakage Actual Repair
ML

No Water Response Time

HC

6000

100

4000

80
60

2000

40
20
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

0

Q1

an hour
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Q2

Q3

RT

715

TOTAL Main Line (ML ) = 2916

No Water Response
Time = 61.3

0

Q2

Q4

3.9

تقرير أعداد الشكاوى بخدمة الصرف الصحي وزمن اإلستجابة /الزرقاء (لعام )2016
جرد الخطوط
(م)

صيانة وقائية

زمن اإلستجابة
(ساعة)

عدد الوصالت الخارجية عدد الوصالت المنزلية
(حقيقي)
(حقيقي)

الشهر

عدد الشكاوى
الواردة

عدد الشكاوى
المنتهية

4

0

0

5.2

كانون ثاني

1214

1206

992

0

0

6.4

شباط

1228

1203

988

4

0

9.2

آذار

1365

1363

1164

3

0

13.9

نيسان

1486

1481

1264

1

0

0

أيار

1685

1642

1356

5

0

0

18.1

حزيران

1800

1786

1515

2

0

0

23

تموز

1893

1896

1593

5

0

0

14

آب

1895

1881

1610

2

0

0

10

أيلول

1664

1615

1545

5

0

0

10

تشرين أول

1658

1658

1529

2

0

0

13

تشرين ثاني

1479

1478

1263

0

0

0

15.2

كانون أول

1653

1653

1563

7

0

0

7.9

المجموع

19020

18862

14402

31

0

0

Response Time
25
20
15
10
5
Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Jun

Jul

an hour
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May

Apr

Mar

Feb

Jan

0

انجازات عام 2016

62,393,015

م3
صافي التزويد المائي لمحافظة الزرقاء

17,305

كسر
عدد الكسور التي تم معالجتها على
خطوط شبكة المياه

• استالم وتشغيل شبكات المياه والصرف الصحي المنفذة ضمن مشاريع تحدي االلفية
• فصل جزء كبيرمن شبكات المياه القديمة في عدة مواقع في الزرقاء والرصيفة
• استبدال اجزاء تالفة من خط المرقب الى خزان عوجان قطر600ملم بمواقع مختلفة
• استبدال خط مياه قطر150ملم دكتايل بطول 450م بدل خط تالف في منطقه صروت
• تمديد خط مياه قطر 150ملم دكتايل بطول 1320م لتحسين التزويد المائي لضاحية مكة و شارع ام القرى
• ربط خط مياه قطر 300ملم إليصال مياه المرقب الى خزان محطة  21عوجان وذلك إلستغالل مياه ابار عوجان
• تشغيل الخط الواصل من خزان عوجان الى محطة مرحب قطر 200مم بطول 6كم
• تنفيذ وتشغيل خط مياه قطر 150ملم من محطة ام رمانة الى مثلث اسواق اليقين بطول  3200م.ط.
• احالة عطاء تنفيذ خط مياه قطر 300ملم من صروت باتجاه العالوك بطول 14000م.ط.

نسبة عدد الشكاوي  /طول الشبكة
=  5.6شكوى  /كم  /سنة

18,862

شكوى
عدد شكاوى الصرف الصحي
التي تم انجازها
نسبة عدد الشكاوي  /طول الشبكة
=  13.3شكوى  /كم  /سنة

• تنفيذ مشروع تحسين التزويد المائي في منطقة جبل طارق بتمديد خط مياه قطر 200ملم بطول 300م ضمن
المنحة السعودية
• البدء بتشغيل محطة ابو الزيغان بشكل جزئي لحين تحسين الشبكات الموجودة
• اعادة تشغيل ابار التموين رقم ()6,9
• تطوير واعادة تاهيل عدد من اآلبار التابعة لمحافظة الزرقاء ضمن عطاء خاص
• البدء بتنفيذ مشروع تحسين التزويد المائي في منطقة الرصيفة بتمديد خط مياه قطر 200ملم بطول 1600م ضمن
المنحة السعودية
• تمديد خطوط مياه قطر 100ملم دكتايل بطول 2730م في مواقع مختلفة في لواء الرصيفة لتحسين التزويد المائي
• تنفيذ وتشغيل خط مياه قطر 300ملم دكتايل في منطقة االزرق بطول 760م لتحسين التزويد المائي في المنطقة
• تنفيذ جزء كبير من مشروع استبدال شبكة كهرباء ابار االزرق وما زال العمل جاري
• البدء بمشروع استبدال خطوط مياه ابار االزرق
• عمل صيانة وقائية لخطوط الصرف الصحي في الزرقاء والرصيفة بطول 3000م
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وحدة فاقد المياه
انجازات عام 2016

* نسبة الفاقد عام  ) % 57.5 ( 2016أي بانخفاض  3%مقارنة مع السنة السابقه علماً ان الهدف تنزيل
الفاقد  2%سنويا
نسبة االنخفاض

السنة

نسبة الفاقد

2014

% 63

2015

% 60.5

% 2.5

2016

% 57.5

%3

االجراءات المتخذة لتخفيض الفاقد :
• تخفيف الضغوطات على الشبكة باتباع النظام الهيدروليكي في التزويد وتوزيع المياه .
• إجراء قياسات ودراسات على الشبكة من ضمن مشروع تخفيض الفاقد  FARAالممول ضمن منحة
امريكية ( )USAIDفي عدة مناطق توزيع رئيسية  /الزرقاء .
• تقسيم مناطق توزيع الدور في محافظة الزرقاء الى مناطق توزيع منفصلة عن بعضها البعض .
• تركيب عدادات على الخطوط الرئيسية وعلى مصادر المياه .

الخطط المستقبلية :
• تنفيذ مشروع اعادة تأهيل شبكة منطقة الغويرية.
• دراسة اعادة تأهيل شبكات المناطق الغربية في قصبة الزرقاء.
• األخذ باالعتبار احتساب الكميات المستهلكة لغسيل الشبكات المنفذة حديثاً من قبل إدارة العمليات
والمقاولين .
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مديرية الخدمات الفنية
اعداد الدراسات والوثائق واالشراف حسب المواصفات والموازنات الخطط وتقديم الدعم الفني
• تقوم بأعمال الدراسات واالشراف على مشاريع المياه والصرف الصحي في المحافظة ضمن المواصفات المعتمدة
بالتنسيق الكامل مع إدارة الخدمات الفنية/مياهنا
• إستكمال االجراءات العقدية والمالية للمشاريع القائمة وتقديم الدعم الفني واالشراف على عطاءات المياه
والصرف الصحي قيد التنفيذ في المحافظة
• دراسة واعداد وثائق عطاءات المياه والصرف الصحي المختلفة في المحافظة ومن ثم طرحها ومتابعتها مع
المركز /مياهنا

المشاريع الرئيسية في محافظة الزرقاء لعام 2016

المنح الخليجية

اسم المشروع
تحسين التزويد المائي في منطقة الرصيفة
وتمديد خط مياه قطر  ”8بطول 1600م .ط
تحسين التزويد المائي في منطقة طارق وتمديد
خط مياه قطر  ”8بطول 300م .ط

الكلفة

جهة التمويل

 102،820دوالر الصندوق السعودي

المرحلة الحالية
نسبة االنجاز 90%

 43،600دوالر الصندوق السعودي قيد االستالم االولي

تحسين التزويد المائي في منطقة الضليل
وتمديد خط مياه قطر  ”12بطول 1300م .ط

 94،700دوالر الصندوق السعودي

نسبة االنجاز 95%

تحسين التزويد المائي في منطقة مرحب
وتمديد خط مياه قطر  ”4بطول 1000م .ط

 35،000دوالر الصندوق السعودي

قيد التنفيذ

ايصال المياه الى مناطق متفرقة في المحافظة
) منها (عقلة الكمشة -المقثاة ,الزواهرة وغيرها

 138،985دوالر الصندوق السعودي

قيد التنفيذ

مشروع تمديد خط مياه بولي أيثلين لخدمة
تجمعات في صروت

 39،699دينار

الصندوق الكويتي

نسبة االنجاز 50%
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مديرية الموارد البشرية

المشاريع الرأسمالية لعام 2016

اسم المشروع

الكلفة

جهة التمويل

المرحلة الحالية

إنشاء مبنى كلورين في محطة ضخ األزرق

120,167

موازنة راسمالية

نسبة االنجاز 95%

عطاء إستبدال خطوط أبار االزرق

540,450

موازنة راسمالية

قيد التنفيذ

عطاء توريد وتمديد خط دكتايل قطر ( ) 300ملم
في منطقة األزرق

61,200

موازنة راسمالية

قيد االستالم االولي

توريد وتمديد خط دكتايل قطر(  )300+200ملم
من محطة ام رمانة بإتجاه العالوك بطول 14كم

 785,715,00موازنة راسمالية

قيد التنفيذ

توريد وتمديد خط دكتايل قطر  300ملم من
محطة الحالبات بإتجاه الضليل بطول 10كم

634,109

موازنة راسمالية

نسبة االنجاز 95%

توريد وتمديد خط مياه في منطقة ام رمانة  -شفا
بدران قطرً 6دكتايل بطول 2كم

87,870

موازنة راسمالية

نسبة االنجاز 80%

تمديد خطوط مياه لخدمة ضاحية المدينة وضاحية
البستان

575,800

موازنة راسمالية

تم االحالة في شهر 2/2017

مشاريع برنامج تنمية المحافظات :

اسم المشروع

الكلفة

جهة التمويل

المرحلة الحالية

إعادة تأهيل صرف صحي سيل الزرقاء

600.000

برنامج تنمية
المحافظات

قيد إعداد الدراسة وتجهيز
وثائق العطاء

تحسين التزويد المائي في منطقة الضليل (المرحلة
الثانية ) حي الشهيد

198,665.70

برنامج تنمية
المحافظات

نسبة االنجاز 40%
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خالصة مؤهالت موظقي عقد ادارة مياه الزرقاء

المؤهل

العدد

ماجستير

1

بكالوريوس

43

دبلوم مع شامل

111

دبلوم بدون شامل

10

دبلوم ثالث سنوات

9

دبلوم تلمذه مهنية (سنة  -سنتين)

49

اجازة مزاولة مهنة

118

ثانوية عامة

53

دون الثانوية  /بال

179

شهادة مهنية

3

المجموع

576

خالصة اعداد موظقي عقد ادارة مياه الزرقاء لغاية 2016 /12 /31
عدد الموظفين بداية العقد

669

عدد الموظفين حالياً

576

عدد الموظفين المعارين حالياً

507

خالصة عدد الموظفين المعينين

58

موظفين مياهنا //العاملين على العقد حالياً

11

عدد الموظفين المنتهية اعارتهم /موظفين معارين

162

العدد الكلي والنهائي لموظفي عقد االدارة

576

ادارة خدمات الزبائن

انجازات عام 2016
تكثيف الجهود والتركيز على تصحيح بيانات المشتركين مكتبيا وميدانيا ،االمر الذي أدى
الى تحسن مؤشرات االداء لعام  2016مقارنة مع عام  2015على النحو التالي :

2015

المؤشر

وحدة القياس

االيرادات الكلية

JOD

21,530,204 18,611,248

ايرادات أثمان المياه

JOD

17,518,932 13,390,919

التحققات

JOD

16,985,795 14,538,761

نسبة التحصيل

٪

المديونيه (الذمم على المشتركين)
نهاية كل عام

JOD

92%

2016

103%

12,973,659 13,507,416

عدد الفواتير الصادره بالموقع
(عن طريق أجهزة المحمول )

Bill

108235
()Q1\2016

118044
()Q4\2016

نسبة الفوتره

٪

85%

90%

عدد المشتركين الفعالين

Subscriber

158,611

166,708

حاالت االستعمال الغير مشروع

Subscriber

502

1008

باالضافة الى االنجازات التالية :
• تنظيم حملة الستبدال عدد كبير من العدادات القديمه والمعطله في محافظة الزرقاء وصل الى 15الف
عداد مما ساهم في اصدار فواتير بكميات االستهالك الحقيقيه والذي بدوره ساهم في تخفيض نسبة
الفاقد بشكل ملحوظ
• رفع نسبة الفوترة من  85%عام  2015لتصبح  90%عام  2016مما كان له اثر كبير في زيادة االيرادات
والمبالغ المحصله وتخفيض فاقد المياه
• بلغ عدد المشتركين المربوطين على شبكة الصرف الصحي  78.38%من اجمالي عدد المشتركين
• افتتاح وتطوير المكاتب :
 نقل موقع مكاتب مديرية خدمات الزبائن الرصيفه الى الجبل الشمالي انشاء مكتب تحصيل الرصيفه ( المبنى القديم) انشاء مكتب تحصيل وخدمات شارع الجيش ( المبنى القديم) الستقبال جميع انواع المعامالت انشاء مكتب تحصيل بيرين• تفعيل ارسال الرسائل النصيه للمشتركين  SMSوذلك العالمهم بنتائج االعتراضات والذمم المترتبه
عليهم بد ًال من االتصاالت الهاتفيه مما وفر الوقت والجهد والتكاليف
• تفعيل التحصيل عن طريق الدفع االلكتروني ( ( E-PAYخالل عام  2016لتبلغ قيمة المبالغ المحصله
 139,767دينار
التطلعات لعام :2017
• رفع نسبة الفوترة لتصل الى  95%في نهاية عام 2017مقارنة مع  90%في عام  2016من خالل معالجة
االشتراكات التي ال تصدر لها فواتير ومحاوله الوصول الى اكبر عدد ممكن منها
• تحديث االجهزه المحموله  HHUوالمستخدمه في عملية القراءه واصدار الفواتير في الميدان
• تفعيل عملية التحصيل الميداني باستخدام اجهزة المحمول  HHUبدال من استخدام دفاتر الوصوالت
اليدويه مما لها اثر كبير في تلبيه احتياجات المرحله القادمه
• الحد من االستعمال الغير مشروع من خالل تكثيف حمالت الكشف الميداني
• تحديث وتطوير البرامج المستخدمه لتسهيل الية العمل بين االقسام
• ارشفة المعامالت المستخدمة في خدمات الزبائن وارشفة ملفات المشتركين لسرعة الوصول اليها
• االستمرار في تحفيز المواطنين للربط على شبكة الصرف الصحي بشكل قانوني وتقديم كافة التسهيالت
لهم كالتقسيط و غيرها
• تصويب مسارات القراءه الميدانيه على نظام الفوترة وذلك لتسهيل وصول الفواتير الكبر عدد ممكن
من االشتراكات بهدف رفع نسبة القراءه في الميدان باالضافه الى زيادة سرعة انجاز معامالت المشتركين
مثل تركيب اشتراك جديد والكشف على المعامالت بانواعها
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وحدة النوعية

• شكاوى النوعية  :حيث يتم متابعة شكاوى النوعية وعددها (  ) 56بمعدل استجابة
( )24.56دقيقة وكما هو موضح تاليا ( من حيث نوع الشكوى ) :

انجازات عام 2016
• البرنامج التشغيلي :متابعة وتنفيذ المهام الميدانية والتشغيلية لمحطات الضخ والمعالجة والخزانات.
الموقع

عدد العينات

عددالفحوصات
الميدانية

نسبة المطابقة

محطات المعالجة ،محطات الضخ ،خزانات

1123

2943

96.5 %

• البرنامج الرقابي لعام  : 2016حيث تقوم كوادر مختبرات سلطة المياه بجمع العينات (مياه شرب ومياه
عادمة صناعية) وتحليلها  ،حيث كانت اعداد الفحوصات التي تم اجراؤها للعينات موضحة وممثلة بمؤشرات
االداء كاآلتي :
Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016
2027

1769

1730

2085

577

464

506

479

1450

1305

1224

1606

1854

1770

1765

2398

577

464

506

479

1450

1305

1218

1606

9

19

12

16

158

108

115

159

154

102

106

145

NAME

COD

Water quality tests performed

D41

Microbiological water quality
tests performed
Physical-chemical water
quality tests performed
Water quality tests required
Compliance of
microbiological tests
Compliance of physicalchemical tests
Water Quality Complaints
Number of effluent quality
tests carried out in the period.
Number of compliant effluent
quality tests

D43
D44
D46
D52
D53
F14
N47
N48
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ﺷﻛﺎوى اﻟﻧوﻋﯾﺔ ﻟﻌﺎم 2016
42

ﻻ ﯾوﺟد ﻣﺷﻛﻠﺔ
ﻧوﻋﯾﺔ

0

0

راﺋﺣﺔ

ﻟون

4

6

4

ﻣﻠوﺣﺔ

ﻋﻛﺎرة

ﻣﯾﺎه ﻋﺎدﻣﺔ

• خطوط المياه والشبكات الجديدة  :حيث يتم جمع العينات وتحليلها في مختبرات زي ،حيث
بلغت االطوال وعدد العينات كما يلي :
العام
العدد الكلي للفحوصات  /فحص
عدد الفحوصات الميدانية  /فحص ميداني
عدد الفحوصات الجرثومية على العينات/فحص جرثومي
عدد العينات التي تم جمعها/عينة
مجموع االطوال التي تم فحصها/م
التكلفة االجمالية/دينار اردني

2016
847
576
271
288
175956
12373

وحدة تكنولوجيا المعلومات

مديرية الشؤون المالية

انجازات عام 2016

انجازات عام 2016

• ضم المكاتب التالية الى الشبكة المعلوماتية:
 مكتب تحصيل الرصيفة. مكتب تحصيل وشكاوى بيرين الجديد -مكتب تحصيل الزرقاء الجديد  /شارع الجيش.

• العمل باالنظمة المحاسبية المعتمدة (االكاباك  ,الفا  ,مياهنا المتكامل  ....الخ )
• تنظيم عملية المشتريات داخل االدارة وحوسبتها.

• االنتهاء من أرشفة وتدقيق معامالت الوصالت المنزلية على نظام  GISلالعوام 2016 – 2015 – 2014

• اعداد التقارير المالية والمؤشرات الشهرية والسنوية .

• تدريب كادر قسم المحاسبة على االنظمة المالية .

• تنزيل شبكات المياه والصرف الصحي لمشاريع تحدي االلفية على نظام GIS

المؤشرات المالية حسب حافز االداء

• تنفيذ عطاء شراء احبار وصيانة الطابعات.
السنة

االيرادات

المصاريف

نسبة تغطية
المصاريف التشغلية

• البدء بتطبيق جميع البرامج والتطبيقات المعمول بها في (مياهنا  /عمان) في مختلف المديريات واالقسام
في عقد ادارة مياه وصرف صحي الزرقاء.

2014

 11,9مليون

مليون 20,1

59 %

2015

 18,6مليون

مليون 20,4

85%

• تقديم خدمة الدعم الفني للموظفين على مدار الساعة

2016

 21.5مليون

مليون 25.75

83.5%

• تنفيذ عطاء شراء اجهزة حاسوب عدد ( )25وتوزيعها وتشغيلها.
• تركيب اجهزة مزود طاقة احتياطي في كل من خدمات زبائن الرصيفه والزرقاء.

المؤشرات المالية حسب الحافز التشغيلي
السنة

االيرادات

المصاريف

نسبة تغطية
المصاريف التشغلية

2014

 12,2مليون

مليون 16,2

59 %

2015

 14,7مليون

مليون15.5

105%

2016

 19.7مليون

مليون 16.5

119%

* قيمة الحافز التشغيلي المدفوع لمياهنا بلغت  2,4مليون دينار
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قيم مؤشرات األداء الرئيسية المعتمدة من قبل سلطة المياه  /وحدة التخطيط واإلدارة لعقد إدارة مياه الزرقاء  /مياهنا
ت

اسم المؤشر

وحدة
القياس

سنة األساس 2014

عام 2015

عام 2016

نسبة التحسن مقارنة مع 2014

الهدف لعام 2017

1

االيرادات الكلية  /استحقاق

JOD

11,941,587

18,611,248

21,530,204

80%

23,000,000

2

نسبة التحصيل

%

85

92

103

21 %

110

3

نسبة تغطية الكلف التشغيلية

%

59

85.8

83.54

*41.6 %

90

4

استهالك المتر المكعب من الطاقة الكهربائية

KWh/m3

N/A

2.23

2.018

N/A

1.90

5

نسبة فاقد المياه NRW

%

63

60.5

57.5

8.7%

50

* انخفض المؤشر نتيجة ارتفاع فاتورة معالجة المياه العادمة بزيادة وقدرها  5مليون دينار علما بان نسبة التغطية مع استبعاد هذه الزيادة تبلغ 103%

ت

البيان

وحدة
القياس

2014

2015

2016

مالحظات

1

حصة الفرد من المياه لتر /فرد /يوم ( مع الفاقد )

m³

N/A

39.5

50.81

تحسن نتيجة انخفاض نسبة الفاقد

2

حصة الفرد من المياه لتر /فرد /يوم ( بدون الفاقد )

m³

N/A

127.34

120.98

نقص نتيجة انخافض نسبة التزويد المائي

3

اعداد المشتركين

عدد

152,768

158,611

166,708

4

نسبة اصدار الفواتير

%

N/A

85 %

90 %

5

ضبوطات المياه (االستخدام غير المشروع )

عدد

231

502

1008

6

نسبة الفاقد من المياه

%

63%

%60.5

57.50%

علما بان الفاقد للربع الرابع بلغ 50%

7

زمن االستجابة ( اصالح الكسور /مياه )

ساعة

N/A

8,1

8

مصدر المعلومة من ( ) call center

8

عدد اصالحات الكسور لكل كم

عدد/كم

N/A

6,1

1,64

اطوال الشبكة التي تم اعتمادها مع شبكة االلفية وتشمل جميع
الخطوط بما فيها الوصالت المنزلية

9

التحصيل النقدي

JD

9,718,821

13,390,920

17,518,932

تحسن في التحصيل بنسبة  80%مقارنة بعام 2014

10

كمية المياه الموزعة

m³

N/A

67,124,671

62,239,015

انخفاض التزويد المائي مع ارتفاع التحققات وانخفاض الفاقد

11

عدد ساعات الضخ االسبوعي

ساعة

N/A

31,8

33,6

تم احتساب برنامج التوزيع للسنة كاملة صيفا وشتاءا

12

عدد الموظفين

موظف

669

622

576

13

نسبة تغطية الكلفة التشغيلية

%

59%

85%

83.5%

62

عدد الفواتير الصادرة  /عدد المشتركين

نسبة التغطية مع استبعاد زيادة فاتورة الخربة السمرا قد بلغت
103%

ﺍﻝﺼﻌﺍﺉﻃ
ﺍﻝﻡﺍﻝﻐﺋ

63

307380501
السادة شركة مياه األردن  -مياهنا المحترمين
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان – المملكة األردنية الهاشمية
الرأي

تقرير مدقق الحسابات المستقل

لقد دققنا القوائم المالية المرفقة لشركة مياه األردن  -مياهنا (شركة ذات مسؤولية محدودة) ،والمكونة من قائمة المركز المالي
كما في  31كانون األول  ، 1016وقائمة الدخل الشامل وقائمة التغيرات في حقوق الملكية وقائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية
بذلك التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم المالية وملخصا ً للسياسات المحاسبية الهامة.
برأينا ،إن القوائم ا لمالية المرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية المركز المالي للشركة كما في  31كانون األول
 ،1016وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
أساس الرأي
لقد قمنا بالتدقيق وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا وفقا ً لهذه المعايير موضحة الحقا ً في تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية
المدقق حول تدقيق القوائم المالية.
نحن مستقلون عن الشركة وفقا ً لمتطلبات مجلس معايير السلوك األخالقي الدولية للمحاسبين "دليل قواعد السلوك األخالقي
للمحاسبين المهنيين" والمتطلبات األخالقية ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم المالية ،باإلضافة إللتزامنا بالمسؤوليات األخالقية
األخرى ،وفقا ً لهذه المتطلبات.
في إعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكون أساسا ً نعتمد عليه عند إبداء رأينا.
مسؤوليات اإلدارة واألشخاص المسؤولين عن الحوكمة عن القوائم المالية
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه القوائم المالية وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وعن الرقابة
الداخلية التي تراها ضرورية إلعداد قوائم مالية خالية من األخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب اإلحتيال أو الخطأ.
عند إعداد القوائم المالية ،تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الشركة على اإلستمرارية واإلفصاح ،عندما ينطبق ذلك عن
أمور تتعلق باإلستمرارية وإستخدام أساس اإلستمرارية في المحاسبة ،ما لم توجد نية لدى اإلدارة بتصفية الشركة أو إيقاف
أعمالها أو عدم وجود بديل واقعي غير ذلك.
األشخاص المسؤولين عن الحوكمة مسؤولين عن اإلشراف على إعداد التقارير المالية للشركة.
مسؤولية المدقق حول تدقيق القوائم المالية
إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية ككل خالية من التحريفات الجوهرية ،سواءاً كانت بسبب
اإلحتيال أو الخطأ ،وإصدار تقريرنا الذي يتضمن رأينا حولها .التأكيد المعقول هو مستوى عال من التأكيد ،ولكنه ليس ضمانة
بأن التدقيق الذي قمنا به وفقا ً للمعايير الدولية للتدقيق سوف يكتشف دائما ً أي خطأ جوهري إن وجد ،إن التحريفات يمكن أن
تنشأ عن اإلح تيال أو الخطأ ،وتعتبر جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجمالي يمكن أن تؤثر بشكل معقول على القرارات
اإلقتصادية المتخذة من قبل مستخدمين هذه القوائم المالية.

كجزء من عملية التدقيق وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية  ،نقوم بممارسة الحكم المهني والمحافظة على تطبيق مبدأ الشك المهني في
جميع نواحي التدقيق ،باإلضافة إلى:
 تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في القوائم المالية ،سواءاً كانت ناشئة عن إحتيال أو خطأ ،وكذلك تصميم وتنفيذ
إجراءات التدقيق مالئمة تستجيب لتلك المخاطر ،والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساسا ً لرأينا .إن خطر عدم
إكتشاف أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعلى من الخطر الناتج عن الخطأ ،كما أن اإلحتيال قد يشتمل على التواطؤ،
التزوير ،الحذف المتعمد ،التحريفات ،أو تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية.
 الحصول على فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات تصميم إجراءات تدقيق مالئمة في ظل الظروف
القائمة ،وليس لغرض إبداء رأي حول مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية في الشركة.
 تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإليضاحات ذات العالقة المعدة من
قبل اإلدارة.
 اإلستنتاج عن مدى مالئمة إستخدام اإلدارة ألساس اإلستمرارية في المحاسبة ،وإستناداً إلى أدلة التدقيق التي تم الحصول
عليها ،فيما إذا كان هنالك وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا ً جوهرية حول قدرة
الشركة على اإلستمرارية كمنشأة مستمرة .فإذا إستنتجنا عدم وجود تيقن جوهري ،فنحن مطالبون أن نلفت اإلنتباه في تقرير
المدقق إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في القوائم المالية ،أو إذا كان اإلفصاح عن هذه المعلومات غير كافياً ،فإننا سوف
نقوم بتعديل رأينا .إستنتاجاتنا تعتمد على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير المدقق .ومع ذلك ،فإنه من
الممكن أن تتسبب أحداث أو ظروف مستقبلية في توقف الشركة عن اإلستمرار كمنشأة مستمرة.
 تقييم العرض العام والشكل والمحتوى للقوائم المالية بما فيها اإليضاحات وفيما إذا كانت القوائم المالية تمثل المعامالت
واألحداث بشكل يحقق العرض العادل.
لقد تواصلنا مع األشخاص المسؤولين عن الحوكمة فيما يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق المخطط له ومالحظات التدقيق الهامة ،بما
في ذلك أية نقاط ضعف هامة في نظام الرقابة الداخلية تم تحديدها خالل تدقيقنا.
طالل أبوغزاله وشركاه الدولية

عزيز عبدالقادر
(إجازة رقم )865
عمان في  17نيسان 1035

الموجودات

شركة مياه األردن  -مياهنا
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

2016

قائمة المركز المالي كما في  13كانون األول 1036
إيضاحات

2015

موجودات البنية التحتية
ممتلكات وآالت ومعدات
مشاريع قيد التنفيذ
حق استخدام البنية التحتية

دينـار أردنـي
3
4
5
6

دينـار أردنـي
63.651.999
9.106.315
32.761.609
1

الموجودات غير المتداولة
49.299.850
7.412.719
21.911.707
1
105.519.924

مجموع الموجودات غير المتداولة

78.624.277

17.015.718
5.292.877
28.684.879
28.642.522
5.025.971
84.661.967
190.181.891

7
8
9
10
11

مخزون
ذمم أطراف ذات عالقة مدينة
أرصدة مدينة أخرى
ذمم مدينة
نقد ونقد معادل
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

الموجودات المتداولة
18.798.455
4.903.236
24.451.479
25.644.502
2.383.587
76.181.259
154.805.536

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية

شركة مياه األردن  -مياهنا
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

2016
دينـار أردنـي

قائمة المركز المالي كما في  13كانون األول 1036

إيضاحات

2015
دينـار أردنـي

إحتياطي اجباري
إحتياطي اختياري
أرباح محتفظ بها

رأس المال

1.000.000
109.299
106.351
21.796

1

1.000.000
109.299
106.351
21.796

مجموع حقوق الملكية

مساهمة سلطة المياه

110.602.636
111.840.082

قروض
إيرادات مؤجلة  -الجزء غير المتداول

12

96.673.661
97.911.107

المطلوبات

13
14

المطلوبات غير المتداولة
11.685.408
37.415.000
4.107.935

تأمينات مشتركي مياه

9.676.076
17.096.196
1.582.201
53.208.343

مجموع المطلوبات غير المتداولة

28.354.473
6.628.226
10.910.273

15
16
17
18
14

ذمة المالك  -سلطة المياه
ذمم دائنة
أرصدة دائنة أخرى
مخصص ضريبة الدخل
إيرادات مؤجلة  -الجزء المتداول
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

المطلوبات المتداولة
11.652.629
10.936.810

1.956.947
5.299.975
263.346
74.699
25.133.466
78.341.809
190.181.891

ذمم مقاولين مستحقة

1.753.447
3.859.025
263.346
74.699
28.539.956
56.894.429
154.805.536

شركة مياه األردن  -مياهنا
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية

إيرادات مياه
إيرادات صرف صحي

قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في  13كانون األول 1036

2016
19
20
رسوم اشتراك وطلب توصيل مياه
رسوم اشتراك وطلب توصيل صرف صحي
إيراد خدمة اإلمتياز
مجموع اإليرادات التشغيلية

إيضاحات

2015
دينـار أردنـي
71.372.984
49.268.743
7.415.960
8.652.081
17.020.103
153.729.871

اإليرادات التشغيلية

دينـار أردنـي
61.971.320
47.226.101
7.888.282
9.767.777
3.081.776
129.935.256

معالجة مياه وصرف صحي
مصاريف خدمة اإلمتياز
بدل استخدام بنية تحتية
مجموع المصاريف التشغيلية
مجمل الربح (الخسارة) التشغيلي
عقد إدارة مياه مادبا
عقد إدارة مياه الزرقاء
مصاريف إدارية
مصروف ديون مشكوك في تحصيلها
مصروف مخزون بطيئ الحركة
إيرادات أخرى

المصاريف التشغيلية

22
9و10
7
23

مصاريف اخرى
الخسارة قبل الضريبة

مصاريف تشغيل وصيانة

89.835.970
23.900.767
17.020.103
13.928.975
144.685.815
9.044.056
1.756.272
2.428.448
)(14.566.428
)(1.432.044
)(1.265.320
4.044.843
)(9.827
-

21

91.324.424
16.538.882
3.081.776
8.785.698
119.730.780
10.204.476
1.659.389
2.897.002
)(14.558.052
)(2.569.446
2.375.448
)(8.817
-

الخسارة

ضريبة دخل

-

17

-

3

شركة مياه األردن  -مياهنا
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
قائمة التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية في  13كانون األول 1036

رأس المال
دينار أردني

إحتياطي إجباري

إحتياطي اختياري

أرباح محتفظ بها

دينار أردني

دينار أردني

دينار أردني

مساهمة سلطة المياه
دينار أردني

المجموع
دينار أردني

رصيد  1كانون الثاني 2015

1.000.000

109.299

106.351

21.796

93.954.896

95.192.342

إطفاء خسائر

-

-

-

-

)(8.968.269

)(8.968.269

مساهمة سلطة المياه

-

-

-

-

11.687.034

11.687.034

الربح

-

-

-

-

-

-

رصيد  31كانون األول 2015

1.000.000

109.299

106.351

21.796

96.673.661

97.911.107

مساهمة سلطة المياه

-

-

-

-

13.928.975

13928975.0

الربح

-

-

-

-

-

0

رصيد  31كانون األول 2016

1.000.000

109.299

106.351

21.796

110.602.636

111.840.082

4

شركة مياه األردن  -مياهنا
شركة ذات مسؤولية محدودة
عمان  -المملكة األردنية الهاشمية
2016
دينـار أردنـي
-

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
(الخسارة) الربح قبل الضريبة

قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  13كانون األول 1036
2015
دينـار أردنـي
4.238.720
)(74.699
9.654
1.432.044
)(96.718

استهالكات
إطفاء إيرادات مؤجلة
خسائر استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها
رد مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها

تعديالت لـ :
3.429.364
)(74.699
8.762
2.569.446
)(103.611
مخصص مخزون بطيْ الحركة

517.417
)(4.233.400
)(4.415.063
)(404.642
2.009.332
2.600.433
)(5.024.403
)(26.537
203.500
1.440.950
13.928.975
13.370.883
-

مخزون
أرصدة مدينة أخرى
ذمم مدينة
ذمم أطراف ذات عالقة مدينة
تأمينات مشتركي مياه
إيرادات مؤجلة
ذمة المالك  -سلطة المياه
ذمم دائنة
ذمم مقاولين مستحقة
أرصدة دائنة أخرى
مساهمة سلطة المياه
ضريبة دخل مدفوعة
صافي النقد من األنشطة التشغيلية

)(5.452.147
)(9.378.128
)(5.158.171
)(4.950.751
1.575.025
4.467.676
4.004.151
578.515
818.954
2.718.765
)(4.946.849
)(9.233
13.370.883

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية
شراء ممتلكات وآالت ومعدات
مشاريع قيد التنفيذ

موجودات البنية التحتية

)(1.793.828
)(29.253.475

صافي النقد من األنشطة اإلستثمارية

-

)(1.390.883
)(13.448.016

)(31.047.303

16.005.530
16.005.530
)(4.184.898
6.568.485

20.318.804
20.318.804
2.642.384
2.383.587
5.025.971

قرض
صافي النقد من األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد والنقد المعادل
النقد والنقد المعادل في بداية السنة
النقد والنقد المعادل في نهاية السنة
معلومات عن نشاط غير نقدي
إطفاء خسائر متراكمة في ذمة المالك  -سلطة المياه

-

8.968.269

2.383.587

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)(15.234.346

)(395.447

)(4.956.082

التغيَر في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :

1.265.320

5

