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صدرت هذه املادة - التقرير السنوي 2018 لرشكة مياه الريموك بفضل دعم سخي من الشعب األمرييك من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية )USAID(. محتويات هذا 

التقرير ال تعكس بالرضورة وجهات نظر الوكالة األمريكية للتنمية الدولية أو حكومة الواليات املتحدة.
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هذا التقرير

هو األول الذي تصدره رشكة مياه الريموك ُمدرَِجة فيه نتائج أعامل فرتة 

مالية مكتملة هي عام 2018. وحيث أن الرشكة تشهد تحوالت كبرية 

عىل كافة الصعد اإلدارية والتشغيلية، فقد جاء هذا التقرير ليُعبِّ قدر 

املستطاع، وتحت ضغط الفرتة الزمنية القصرية املعطاة إلعداده، عامَّ 

يحدث يف هذا املرفق الحيوي الهام الخادم ألربع محافطات يف التزويد 

املايئ وخدمات الرصف الصحي لحوايل ثالثة ماليني نسمة. وهو بذلك 

سيشكل بداية حميدة إلصدار تقرير سنوي لكل عام يف املستقبل بهدف 

إطالع ذوي العالقة والجمهور عىل وضع الرشكة التي تنهض بخدمات 

حيوية ال غنى عنها. ولكون هذا التقرير مطبوًعا بعدد محدود من النسخ، 

فباستطاعة املعنيني واملهتمني به اإلطالع عىل نسخة رقمية منه يف موقع 

الرشكة عىل شبكة اإلنرتنت. يحتوي هذا التقرير يف متنه عىل فصول 

رئيسية هي خالصات األداء العام، وتشغيل قطاع املياه، وتشغيل قطاع 

الرصف الصحي، والتقرير املايل امللحق به تقرير املدقق الخارجي لعام 

2018 مقارنًا بعام 2017.
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تشهد رشكة مياه الريموك تحوالت عميقة تصب يف اتجاه متلك رؤية واضحة وإرادة متكنانها من انتهاز فرص التطوير وتدعيم عملياتها يف منطقة الخدمة 

عىل النحو املرتجى من مرفق حيوي يخدم قرابة ثالثة ماليني نسمة يف املحافظات األربع. يف سياق كهذا، فإن فعالية خدمات الرشكة ترتبط مبدى 

دميومة اإلهتامم اللصيق من قبل ذوي العالقة بتطوير األداء املقدم للجمهور الخاص بالنشاطني الرئيسيني الذين تتكفل بهام الرشكة وهام التزويد املايئ 

باملواصفة املعتمدة ملياه الرشب، وخدمات الرصف الصحي. ويكفي أن نشري هنا إىل الوقائع التالية:

بارشت الرشكة منذ منتصف عام 2017 يف إدخال عديد من األنظمة املالية واإلدارية التي تصب يف اتجاه رفع سوية األداء العام. وهذه 	 

األنظمة التي بورش العمل عليها فعليا من قبل املعنيني يف املركز الرئييس والفروع التابعة يف جميع املناطق خالل عام 2018، ستحسن من 

كفاءة القيام بالنشاطات املشمولة، كام وأيضا من سبل الرقابة عىل األداء.

أصدرت الرشكة العديد من السياسات والنظم خالل عام 2018 التي اعتمدت من قبل هيئة املديرين وأصبحت سارية املفعول خالل ذلك 	 

العام، وهي السياسات التي تحدد املسؤوليات والواجبات للمستويات اإلدارية ذات الشأن.

بارشت الرشكة يف مواءمة عملياتها اإلدارية واملالية مبا يتفق مع متطلبات الجهات الداعمة ألجل الوصول إىل حدود املستويات التي تضع 	 

الرشكة يف مجال املرافق العامة املؤهلة ملنحها درجة الجدارة، وما يرتتب عىل ذلك من دعم يعزز قدراتها التشغيلية ونهوضها مبهام الخدمة 

عىل النحو املرجو.

تعمل الرشكة عىل تفعيل سبل اإلرتقاء مبتطلبات التزويد املايئ ملناطق الخدمة، وتخفيض الفاقد من املياه مبا يعزز من نصيب الفرد من كمية 	 

املياه املستهلكة، كام وأيًضا مواصلة توسيع مصادر التزويد املايئ ملناطق الكثافة السكانية التي تشهدها محافظة إربد عىل وجه الخصوص.

تبنَّت الرشكة العديد من اإلجراءات الداخلية الهادفة إىل تخفيض نفقاتها التشغيلية التي ميكن اإلستغناء عنها، وهو الشأن الذي سيمكنها من 	 

توفري التمويل لإلنفاقات الرأساملية دون طلب املعونة من جهات حكومية أو غريها.

مثار ما سبق اإلشارة إليه ستؤدي أُكلها اعتباراً من عام 201٩ وتستمر إىل ما هو أبعد، والتي سيتضمنها التقرير السنوي التايل لعام 201٩.
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منطقة التغطية 
تغطي خدمات رشكة مياه الريموك محافظات الشامل 

األربع؛ إربد، جرش، عجلون، املفرق ومعها البادية الشاملية، 

 Regionl( م بعض منها إىل وحدات تشغيلية مناطقية املقسَّ

Operating Units, ROUs( يزيد عدد املشرتكني فيها عن ٣٤1 
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ألف مشرتك موصولني إىل شبكة التزويد املايئ املدارة بواسطة 

الرشكة، ومشكلني بذلك نسبة تناهز ٩8٪ من عدد السكان 

اإلجاميل يف منطقة الخدمة، وما يزيد عن 1٤1 الف مشرتك 

موصول إىل شبكة الرصف الصحي، بنسبة ٤2٪ من عدد السكان 

يف كافة املناطق.
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التزويد: تتزود محافظة إربد التي تضم قرابة مليوين نسمة بنسبة 
٥٦٪ من ُمجمل التزويد الكيل من املياه العذبة ملنطقة الخدمة. فيام 

املحافظات األخرى تتقاسم نسبة الـ ٤٤٪ املتبقية، حصة محافظة املفرق 

)متضمنة البادية الشاملية( ٣0٪

اإلستهالك: تستهلك محافظة اربد ما نسبته ٦٤٪ من مجمل 
اإلنتاج املايئ السنوي الكيل للرشكة كونها تضم العدد األكب من 

السكان املوصولني إىل شبكة التزويد املايئ

نسب الفاقد لعامي ٢٠١٨ و ٢٠١٧

اربد جرش عجلون المفرق البادیة الشمالیة

37.1

43.9

31

61.6

71.1

36.8 37.5
34.8

62.1

٢٠١٧
٢٠١٨

الفاقد: شهدت محافظة املفرق مبنطقتيها، املفرق والبادية الشاملية 
ارتفاعا ملحوظا يف نسبة الفاقد خالل عامي 2017 و2018. يف حني أن 

نسبة الفاقد عىل مستوى الرشكة بلغت ٤٥.٣٪ يف عام 2018 صعودا من 

٤٤.٣٪ لعام 2017

إضاءات

كمیة التزوید المائي (م ٣) ٢٠١٨

محافظة عجلون
6%

محافظة جرش
9%

البادیة الشمالیة
8%

قصبة المفرق
22%

محافظة اربد
56%

محافظة عجلونكمیة المیاه المباعة (م٣) ٢٠١٨
8%

محافظة جرش
9%

البادیة الشمالیة
4%

قصبة المفرق
16% محافظة اربد

64%
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كمية اإلنتاج من املياه العذبة سنوياً (م٣)

2014

2015

2016

2017

2018 94,505,785

88,803,109

86,979,301

84,486,404

82,382,259

التحصیالت والتحققات (ملیون دینار)

2015 2016 2017 2018

27.35

30.11
31.28 30.94

23.79

27.45

30.92
29.4

التحصیالت (ملیون دینار)
التحققات (ملیون دینار)

المیاه المباعة (ملیون دینار) لعامي ٢٠١٨ و ٢٠١٧

محافظة اربد محافظة جرش محافظة عجلون محافظة المفرق

عام ٢٠١٧
عام ٢٠١٨

6.68

2.20
2.77

21.28

6.17

2.04
2.61

20.45

التحصيل من الحسابات املدينة )الذمم(: بلغت نسبة 
تحصيل املديونية القامئة للسنوات الثالث الفائتة عىل النحو التايل:

٪110 = 201٦

٪100 = 2017

٪8٩ = 2018

كمية اإلنتاج: إزدادت كمية اإلنتاج املايئ خالل األعوام األربعة الفائتة، 
وكانت نسبة الزيادة السنوية عن العام السابق عىل النحو التايل:

201٥ = 2.٥٪ بواقع 2.1 مليون م٣

201٦ = ٣٪ بواقع 2.٥ مليون م٣

2017 = 2,1٪ بواقع 1.8 مليون م٣

2018 = ٦,٤٪ بواقع ٥.7 مليون م٣

املبيعات: تبيع الرشكة يف محافظة إربد ما نسبته ٦٤.٥٪ من مجمل 
كمية املياه املباعة يف املحافظات األربع، حيث استهلكت ما يزيد عن 21 

مليون م٣ مياه صدرت بها فواتري خالل العام. فيام كان استهالك محافظة 

عجلون قلياًل عن 2 مليون م٣.

إضاءات
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ُخالصات مالية 

فئات املصاريف لعام ٢٠١٨

استهالك
أصول
10%

مصاريف
إدارية وعمومية

8%

مصاريف
تشغيل وصيانة

14%

رواتب
23%

كهرباء
45%

فئات املصاريف ٢٠١٧

استهالك
أصول
11%

مصاريف
إدارية وعمومية

8%

مصاريف
تشغيل وصيانة

17%

رواتب
24%

كهرباء
40%

نسبة التغير في فئات املصاريف لعام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٧

كهرباء رواتب  مصاريف
 تشغيل
وصيانة

 مصاريف
إدارية  
وعمومية

 استهالك
أصول

12%

19%

-7%

7%

29%

املصاريف التشغيلية واإلدارية

ازداد مجمــوع اإليــرادات لعــام 2018 بنســبة 1٣٪، بينــام ازداد مجمــوع 

املصاريــف بنســبة 1٦٪. وبهــام، ازدادت خســائر العــام بنســبة 1٩٪ عــن 

عــام 2017. التأثــري األكــب يف الزيــادة عــىل مجمــوع بنــود املصاريــف جــاء 

ــة ٩  ــغ قراب ــذي ازداد مببل ــة ال ــة الكهربائي مــن مــرصوف إســتهالك الطاق

ــة  ــاع تعرف ــارشة الرتف ــك كنتيجــة مب ــار عــن عــام 2017، وذل ــون دين ملي

اســتهالك الكهربــاء لقطــاع امليــاه خــالل عــام 2018، وكذلــك الزديــاد عــدد 

مصــادر الضــخ املــايئ.

التأثــري اآلخــر جــاء مــن بنــود املنافــع الوظيفيــة للعاملــني التــي ازدادت 

ــار عــن عــام 2017. بنســبة 7٪، أي بنحــو1.٤ مليــون دين

تعرفة استهالك الطاقة الكهربائية لقطاع املياه من ٢٠١١ إلى نهاية ٢٠١٨
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ُخالصات مالية 

تغطية التكاليف 

بلغ مجموع املصاريف متضمنة كافة تصنيفتها ضعفي مجموع اإليرادات:
2018: مصاريف مببلغ 87,٦ مليون دينار، مقابل إيرادات مببلغ ٤٣,٩ مليون دينار

2017: مصاريف مببلغ 7٦,1 مليون دينار، مقابل إيرادات مببلغ ٣٩,٤ مليون دينار

 

2017   2018 مليون دينار    

 ٣٩ إيرادات تشغيلية مبارشة    ٤٣  

 71                 81 مصاريف التشغيل متضمنة اإلستهالكات  

مصاريف التشغيل مستثنية اإلستهالكات   72                  ٦٣ 

)٣2(   )٣٩( نتائج األعامل – محتسبة اإلستهالك  

)2٤(   )٣0( نتائج االعامل – مستثنية اإلستهالك  

٪٥٥   ٪٥2 تغطية التكاليف - تشغييل متضمن اإلستهالك 

٪٦2   ٪٥٩ تغطية التكاليف - تشغييل مستثني اإلستهالك 

شــهد عــام 2018 ارتفاعــا ملموســا يف تعرفــة اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة، 

مــام أثــر بشــدة يف نتائــج أعــامل الســنة، حيــث بلغــت نســبة الزيــادة يف 

هــذا املــرصوف 2٩٪ عــن عــام 2017، بواقــع ٣٩.8 مليــون دينــار تكاليــف 

اســتهالك ٣2٥ مليــون كيلــو وات لعــام 2018، مقابــل ٣0.7 مليــون دينــار 

تكاليــف اســتهالك ٣18.7 مليــون كيلــو وات لعــام 2017.  

نسبة تغطية التكاليف لعامي ٢٠١٨ و ٢٠١٧

2017 2108

59%

62%

52%

55%

تغطية التكاليف - تشغيلي متضمن اإلستهالك
تغطية التكاليف - تشغيلي مستثني اإلستهالك

إيرادات التشغيل املباشرة إزاء مصاريف التشغيل متضمنة اإلستهالكات (مليون دينار)

2017 2018

81.3
71

42.639

إيرادات تشغيلية مباشرة
مصاريف التشغيل متضمنة اإلستهالكات

اإلستهالك السنوي من الطاقة الكهربائية (مليون كيلو وات)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

326318.7313.6
299.3

288.2

255.4247.5245.4

 كلفة استهالك الطاقة الكهربائية سنويا (مليون دينار)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

40

30.829.928.6
25.4

18.3
15.7

12.5

15



الخسارة املرتاكمة

بلغــت خســائر الرشكــة الرتاكميــة يف نهايــة عــام 2018 نحــو 1٩0 مليــون 

ــدويل  ــار ال ــر املعي ــق أث ــي إىل تطبي ــق الخارج ــد املدق ــد عم ــار. وق دين

إلعــداد التقاريــر املاليــة رقــم ٩ عــىل حســابات ذمــم املشــرتكني وأضــاف 

ــام  ــرى يف ع ــار أخ ــون دين ــة 11 ملي ــوع قراب ــي املجم ــغ الرتاكم إىل املبل

ــوايل 200  ــة ح ــنوية املرتاكم ــائر الس ــغ الخس ــل مبل ــك، يص 2018. وبذل

مليــون دينــار يف مثــاين ســنوات )2011-2018(. تُطفــأ الخســارة الســنوية 

للعــام الســابق للســنة موضــوع التدقيــق يف حســاب ذمــة املالــك، وبذلــك 

يتأثــر حســاب املالــك نقصانــا مببلــغ اإلطفــاء الســنوي عوضــا عــن إظهــار 

حســاب الخســائر محتويــا عــىل الرصيــد الرتاكمــي منــذ عــام 2011 الــذي 

تحقــق فيــه خســارة مقدارهــا نحــو 12 مليــون دينــار.

الخسائر املتراكمة (مليون دينار)

2011 2018

(189.6)

(11.9)

حساب جاري املالك

بلــغ الرصيــد الدائــن لذمــة املالــك يف نهايــة عــام 2011، وهــو العــام املــايل 

ــة،  ــة الخدم ــررة يف منطق ــة نشــاطاتها املق املكتمــل األول ملامرســة الرشك

ــد هــذا الحســاب إىل نحــو ٤2  ــار، انخفــض رصي ــون دين نحــو 1٥٦.٥ ملي

ــدى  ــن ل ــد مدي ــيتحول إىل رصي ــام 2018، وس ــة ع ــار يف نهاي ــون دين ملي

إطفــاء خســائر عــام 2018. وهــو مــا يرتــب عــىل املالــك إعــادة النظــر يف 

شــأن زيــادة رأســامل الرشكــة خــالل عــام 201٩.  

حساب جاري الشريك في نهاية العام (مليون دينار)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

42

68

83.5
93.694.7

81.1

95.6

156.5

ربحية املرت املكعب املباع من املياه

معــدل ســعر بيــع املــرت املكعــب الواحــد لجميــع القطاعــات يبلــغ 800 

فلًســا مقابــل 1٥٤0 فلًســا ككلفــة إجامليــة لذلــك املــرت. أي ان العائــد يف 

املعــدل العــام يبلــغ ســالب7٤0 فلًســا. وعليــه، فــإن رضب ذلــك املبلــغ يف 

كميــة امليــاه املباعــة ســينتج عنــه مــا يســاوي قيمــة الخســائر الســنوية 

التــي تحــوُل دون التخطيــط  للــرصف الرأســاميل والتوســع وترقيــة الخدمة 

ومــا إىل ذلــك مــن متطلبــات. 

ربحية املتر املكعب املباع

-0.74

1.54

0.8


 سعر بيع
للمتر الكعب


تكاليف إجمالية
للمتر املكعب 


 ربحية املتر
املكعب املُباع
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حقوق امللكية – وزيادة رأس املال املدفوع

ــام 2018  ــة ع ــة يف نهاي ــوق امللكي ــابات حق ــدة حس ــوع أرص ــغ مجم بل

ــب معــه  ــذي يُطل ــار، "ســالب". وهــو األمــر ال ــون دين نحــو  )٥٤.٥( ملي

ــم  ــا لتقوي ــة إتخــاذ إجــراء م ــك للرشك ــاه باعتبارهــا املال ــن ســلطة املي م

ــوع، أو نقــل  ــة املدف ــادة رأســامل الرشك ــا بزي هــذا اإلتجــاه الســالب، إم

ــة.   ــة إىل الرشك ــة املحال ــول الثابت ــن األص ــزء م ــة كل أو ج ملكي

مجموع أرصدة حسابات حقوق امللكية في نهاية العام (مليون دينار)

2012 2013 2014 2015 2016

25.6

22.6

17.5

12.9

18

-54.5

-36.6

تكلفة املبيعات إزاء تكلفة الفاقد من املياه (مليون دينار)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

87.6

76.1

65.6
60.8

56.6

45.946.5
38.3 37.033.6

29.927.426.9
20.3

24.1
18.3

50.6
42.4

35.733.4
29.7

25.622.420.0

تكلفة املبيعات
تكلفة الفاقد من املياه
إجمالي التكاليف

كلفة إنتاج املياه املفقودة

بتوزيــع إجــاميل املصاريــف الســنوية عــىل بنــدي كلفــة امليــاه املباعــة، 

ــة  ــري إىل أن كلف ــج تُش ــإن النات ــنويا، ف ــاه س ــن املي ــد م ــة الفاق وكلف

إنتــاج كميــة امليــاه املفقــودة قاربــت نســبة ٩2٪ مــن مبلــغ  الخســارة 

املحققــة لعــام 2017، ونســبة 8٥٪ مــن مبلــغ خســارة عــام 2018.
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ُخالصات تشغيلية

ــإن  ــي، ف ــرصف الصح ــايئ وال ــد امل ــق التزوي ــرتكيها يف مناط ــة مش لخدم

ــىل  ــالء ع ــة العم ــة لخدم ــة كامل ــا العامل ــد طاقته ــة بحش ــة ملزم الرشك

مــدار الســاعة. هــذه الطاقــة وإن شــابتها بعــض العيــوب أحيانــاً، ااّل انّهــا 

تفــي بالغــرض املرجــو يف النهايــة، وهــو األداء الــذي يتحــدث عنــه هــذا 

التقريــر مــن زوايــاً مختلفــة بحســب طبيعــة املوضــوع املنــدرج تحــت أي 

عنــوان فيــه.

قرابــة ٦٤٪ حجــم عاملــة الرشكــة موجــه إىل النشــاطات  التشــغيلية 

ــك  ــإن تل ــات املشــرتكني، ف ــي خدم ــك موظف ــا إىل ذل ــارشة. واذا اضفن املب

النســبة ترتفــع إىل 87٪ مبقيــة عــىل 1٣٪ تغطــي الجانــب اإلداري يف 

املركــز الرئيــيس واملناطــق التابعــة التــي يقــود عمليــات الرشكــة، ويرســم 

ــا. ــىل ادائه ــرشف ع ــا وي خططه

ــا نســبته ٥٥.8٪ مــن  ــام 2018 مب ــد لوحدهــا يف ع ــزودت محافظــة ارب ت

كميــات التزويــد املــايئ اإلجــاميل لذلــك العــام، فيــام املحافظــات الثــالث 

األخــرى )جــرش وعجلــون واملفــرق( نالــت البقيــة بنســبة ٤٤.2٪. يتفــاوت 

حجــم التزويــد املــايئ مــن ربــع ســنة آلخــر، ففــي الربعــني الثــاين والثالــث 

ــع.  ــني األول والراب ــن الربع ــىل م ــد أع ــبة التزوي ــون نس ــنة تك ــن الس م

ويعــود ســبب ذلــك إىل حجــم االســتهالك املــايئ املرتفــع يف فصــل الصيــف. 

خدمــة التزويــد املــايئ ملنطقــة خدمــة شاســعة املســاحة ليســت بنمطيــة، 

وتواجههــا التحديــات بــني الفينــة واألخــرى حــني تتمثــل يف أعطــال تصيــب 

املنظومــة املائيــة، أو يف انقطــاع مفاجــئ لخدمــة التزويــد، أو خالفهــا مــن 

ــيابها.  ــة وانس ــام الخدم ــق انتظ ــرة يف طري ــف ع ــد تق ــي ق ــل الت العوام

تتعامــل الرشكــة مــع هــذه املعوقــات باســتجابات متفاوتــة. فقــد ســّجل 

عــام 2018 مــا مجموعــه 1٤181٥ شــكوى. منهــا ٩7٩7٩ شــكوى ناتجــة 

مــن أعطــال يف انســدادات متفرقــة، و27٥٤2 شــكوى ناتجــة عــن أعطــال 

ــكوى  ــوث، و1٦181٥ ش ــن تل ــة م ــكوى ناتج ــاه، و10٩ ش ــبكة املي يف ش

ناتجــة مــن أعطــال يف منظومــة الــرصف الصحــي. كان نصيــب محافظــة 

اربــد منهــا 11٩٦78 وباقــي املحافظــات 221٣7. شــكاوى امليــاه أمــر 

ــدة وال ميكــن حرصهــا. وتبقــى مســؤولية  ــه، فمســبباتها عدي ــر من ال مف

الرشكــة هــي التعامــل مــع هــذا الوضــع. فبعــد أن كان زمــن اإلســتجابة 

ــة الـــ ٣0 دقيقــة وألعطــال  ــاه ألعطــال الكــر قراب مــن فــرق عمــل املي

اإلنســداد قرابــة 1٣ دقيقــة، وأعطــال الــرصف الصحــي قرابــة ســاعة 

ً عدد المشتركین بخدمة المیاه سنویا

2013 2014 2015 2016 2017 2018

274,516
288,948

304,558
318,927

331,661 340,792

نسبة التغیر السنوي في البیع والتحصیل

2016 2017 2018

13.3%

11.2%

-5.2%

0.0%

4.7%

2.9%

المبیعات
التحصیالت
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كمیة التزوید السنوي (ملیون م٣)

2013 2014 2015 2016 2017 2018

73.36

81.87 84.27
87.38

90.64
96.41

ً نسبة زیادات التزوید المائي سنویا

2013 2014 2015 2016 2017

10.40%

2.85%
3.56% 3.60%

5.98%

ــة  ــتغرق إىل قراب ــت املس ــك الوق ــد، زاد ذل ــة إرب ــام 2017 ملحافظ يف ع

ــال  ــاعة وأعط ــة ٣ س ــداد قراب ــال اإلنس ــر وألعط ــال الك ــاعة ألعط 2 س

ــة يف  ــام 2018. يف حــني ســجلت الرشك ــرصف الصحــي 1.٥ ســاعة يف ع ال

عــام 2018 زمــن اإلســتجابة لجميــع أنــواع الشــكاوي مبعــدل 1.٥ ســاعة. 

رفْــُع ســوية أداء العنــرص البــرشي عــىل كافــة الُصُعــد، واســتثامر األمــوال 

الالزمــة للتشــغيل، أّديــا إىل نتيجــة مرغوبــة هــي زيــادة »نســبة تغطيــة 

الخدمــة« لتصــل إىل ٩٩٪ لشــبكة ميــاه الــرشب. عــىل الرغــم مــن ارتفــاع 

نســبة الفاقــد خــالل الســنوات حيــث بلغــت تلــك النســبة يف عــام 2017 

٤٤.٣٪ ارتفعــت إىل ٤٥.٣٪ يف عــام 2018.

الرشكــة،  العاملــني يف  امكانيــات  وتطويــر  التشــغييل،  األداء  ِبتََحُســن 

ــع  ــة. وم ــدات الحديث ــات واملع ــاعدة وبالتقني ــائل املس ــم بالوس ورفده

ــإن مصاريــف  ــاع مــؤرش األســعار خــالل عــام 2018 بنســبة ٤,٥٪، ف إرتف

التشــغيل والصيانــة ازدادت يف ذلــك العــام عــن العــام الذي ســبقه بنســبة 

1٩٪، يف حــني أن أحــد مكونــات مصاريــف التشــغيل وهــو بنــد مــرصوف 

الكهربــاء ارتفــع بنســبة تقــارب الـــ ٣0٪ نتيجــة لزيــادة كميــات اإلنتــاج 

ــاع املســتمر يف  ــك االرتف ــد وكذل ــاد مصــادر التزوي ــة إىل ازدي ــايئ إضاف امل

أســعار اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة. مكــون آخــر مــن مكونــات مصاريف 

ــه يف  ــع الــرصف علي ــذي ارتف ــارشة ال ــة املب ــب العامل التشــغيل هــو روات

عــام 2018 بنســبة 7٪. أمــا اإليــراد فقــد تحّســن عــن العــام الــذي ســبقه 

مســجالً بذلــك نســبة زيــادة إضافيــة قدرهــا 1٣٪ عــن إيــراد عــام 2017. 

هــذه النســبة أدَّت إىل إرتفــاع قيمــة اإليــراد اإلجــاميل إىل قرابــة مبلــغ  ٤٤ 

مليــون دينــار، أي زيــادة فاقــت مبلــغ ٥ مليــون دينــار نتجــت عــن عوائــد 

إضافيــة لبنــود اإليــراد مجتمعــة.

تتطــرق األجــزاء ذات العالقــة بــاألداء التشــغييل لقطاعــي امليــاه والــرصف 

الصحــي وخدمــات املشــرتكني إىل التفاصيــل التشــغيلية يف العناويــن 

الالحقــة مــن هــذا التقريــر. وتتحــدث بتعمــق أكــر عــن أداء كل قطــاع 

ــور  ــي القص ــد، ونواح ــة الُصُع ــىل كاف ــرز ع ــدم املُح ــي التق ــة نواح ُمبَِيَن

كذلــك ان ُوِجــدت. هــذا العنــوان تحديــداً ينــوه بصــورة تأشــريية عابــرة 

ــب أو ذاك.  ــة عــىل هــذا الجان ــام للرشك ــل األداء التشــغييل الع ملجم
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رسالة 

املدير العام

ــام ويف محافظــات الشــامل بشــكل  ــايئ يف االردن بشــكل ع ــع امل إن الواق

خــاص يتطلــب بــذل أقــى الطاقــات والجهــود وتســخري كافــة االمكانــات 

ــادر  ــن مص ــث ع ــل يف البح ــم واملتواص ــاد واملنظ ــل الج ــرة والعم املتوف

مائيــة تلبــي الطلــب املتزايــد يومــا بعــد يــوم وعامــا بعــد عــام يف ظــل 

مــا يفرضــه توســع الرقعــة العمرانيــة والنمــو املســتمر للســكان كنتيجــة 

ــة. ــة وقري طبيعي

وأصبــح التطــور التكنولوجــي هاجســا ال بــد مــن مجاراتــه ســواء يف تنفيــذ 

املشــاريع أو تقديــم الخدمــات التــي مــن شــأنها خدمــة مصالــح الرشكــة 

ــف  ــور يف مختل ــب التط ــا يواك ــن ومب ــة املواط ــه خدم ــت نفس ويف الوق

ــاه والــرصف الصحــي. املجــاالت ومــن بينهــا خدمــات املي

ورشكــة ميــاه الريمــوك جــزء ال يتجــزأ مــن قطــاع امليــاه تقــوم عــىل إدارة 

ــرشب باالضافــة اىل جمــع  املصــادر املائيــة وصيانــة وتشــغيل ميــاه ال

ــث  ــوايل ثل ــل ح ــعة متث ــاحة واس ــي يف مس ــرصف الصح ــاه ال ــة مي وتنقي

ــون و700  ــن 2 ملي ــل ع ــا ال يق ــة م ــىل خدم ــل ع ــاحة االردن لتعم مس

الــف مواطــن رغــم العديــد مــن التحديــات والصعوبــات املتمثلــة بنقــص 

املــوارد املائيــة واملاليــة وتفاقــم حجــم فاتــورة الطاقــة وتكاليــف النفقــات 

ــات  ــن الخدم ــتفيدين م ــداد املس ــتمرة يف أع ــادة املس ــغيلية والزي التش

عامــا بعــد عــام.

وإننــا نطمــح مــن خــالل العمــل املخلــص والعزميــة الصلبــة لكافــة 

الكــوادر يف الرشكــة ومــن خــالل الدعــم الــذي تقدمــه الــدول واملنظــامت 

العقبــات  كل  نتجــاوز  أن  املدروســة  والخطــط  الصديقــة  والهيئــات 

ــة مجــاالت  ــة يف كاف ــة نوعي ــك إلحــداث نقل ــة كل ذل ــاب وترجم والصع

العمــل ومبــا يؤســس أمنوذجــا يبنــى عليــه لخدمــة االجيــال القادمــة ومبــا 

يحقــق الرؤيــا امللكيــة يف تحقيــق االنجــازات لتطويــر الخدمــات املقدمــة 

ــعبه. ــه وش ــم بقيادت ــد العظي ــذا البل ــني يف ه للمواطن

م. نبيل الزعبي
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رسالة 

املدير العام

رسالة

رئيس هيئة املديرين

إن أهــم التحديــات التــي تواجــه قطــاع امليــاه بشــكل عــام ورشكــة ميــاه 

ــات  ــد التجمع ــاه وتباع ــادر املي ــح مص ــي ش ــاص ه ــكل خ ــوك بش الريم

الســكانية وعــدم توفــر املــوارد املاليــة لتنفيــذ املشــاريع الكــبى لخدمــة 

اقليــم الشــامل مبحافظاتــه االربــع. لــذا تعتــب ادارة قطــاع خدمــات امليــاه 

ــات  ــث متطلب ــن حي ــدا م ــات تعقي ــر القطاع ــن أك ــرصف الصحــي م وال

واملعالجــة  املخبيــة  واملراقبــة  الدامئــة  والصيانــة  املكلفــة  التشــغيل 

ــاج البعــض االخــر  ــة كل هــذا يف ظــل نقــص املــوارد وتناقــص انت الفوري

والزيــادة املســتمرة يف الطلــب يف كل عــام فهــي حاجــة ليــس مبقدورأحــد 

ــا. العيــش بدونه

حيــث تعمــل رشكــة ميــاه الريمــوك عــىل تشــغيل وصيانــة وتوزيــع امليــاه 

يف شــامل االردن والتــي يقــع عــىل عاتقهــا أعبــاًء كبــرية مــن أجــل إيصــال 

ــد  ــس تزي ــة التضاري ــة متنوع ــة جغرافي ــني ضمــن رقع ــا للمواطن خدماته

مــن صعوبــة العمــل مــام يفــرض عليهــا بــذل الجهــود املضاعفــة اىل جانب 

ــة  ــبكات القدمي ــة والش ــوط الناقل ــن الخط ــد م ــل العدي ــة لتأهي الحاج

ــا مــن  التــي جــرى تنفيذهــا منــذ عــرشات الســنوات لتخــدم عــددا معيًن

الســكان ومل تعــد تفــي بالغــرض بالتــوازي مــع الزيــادة الســكانية وزيــادة 

ــه ذلــك مــن أمــوال طائلــة الجــل تشــغيل  املخدومــني عليهــا ومــا يتطلب

مصــادر مائيــة إضافيــة كافيــة وإنشــاء محطــات جديــدة ومضخــات 

حديثــة بقــدرات أكــب وتوســع يف تنفيــذ خطــوط ناقلــة وفرعيــة وزيــادة 

يف اســتهالك الطاقــة.

تضــع الرشكــة ضمــن سياســتها وخططهــا االســرتاتيجية الخطــة التنفيذيــة 

ــكل  ــاه ب ــد املي ــض فاق ــة تخفي ــا واملتضمن ــن اولوياته 2018 – 202٥ ضم

ــة  ــبكات القدمي ــل الش ــالل تأهي ــن خ ــل اىل ٤٥٪ م ــذي وص ــكاله وال اش

والتالفــة وتفعيــل الرقابــة الدامئــة يف موضوع اإلســتخدامات غــري املرشوعة 

ــراءة  ــىل ق ــة ع ــديد الرقاب ــبكات وتش ــة الش ــة لصيان ــتجابة الريع واإلس

ــة  ــة البديل ــذ مشــاريع للطاق ــة بتنفي ــورة الطاق ــض فات ــدادات وتخفي الع

ــض  ــىل تخفي ــن ع ــا أمك ــل م ــية والعم ــة الرئيس ــادر املائي ــغيل املص لتش

الكلفــة التشــغيلية بتفعيــل برامــج وانظمــة ماليــة وانظمــة محوســبة يف 

ــة. ــع مجــاالت عمــل الرشك جمي

م. توفيق الحباشنة
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أعضاء هيئة مديري الرشكة

تتكــون هيئــة مديــري الرشكــة مــن ســبعة أعضــاء، ثالثــة منهــم مــن القطــاع العــام، وأربعــة مــن القطــاع الخــاص يتــم تعيينهــم مــن قبــل مجلــس 

إدارة ســلطة امليــاه )الهيئــة العامــة للرشكــة( ملــدة أقصاهــا أربــع ســنوات وفقــاً ألحــكام النظــام األســايس للرشكــة. وتنتخــب الهيئــة مــن ضمــن أعضائهــا 

رئيًســا ونائبًــا للرئيــس. تتــوىل هيئــة املديريــن رســم السياســة العليــا للرشكــة واإلرشاف عليهــا، وهــي املســؤولة أمــام الهيئــة العامــة. كــام أنهــا  تتمتــع 

بالصالحيــات والســلطات املقــررة لهــا يف النظــم ذات العالقــة، ويعــود لهــا الحــق بتعيــني مديــر عــام للرشكــة وتحديــد الصالحيــات املمنوحــة لــه. خــالل 

عــام 2018، كانــت الهيئــة مكونــة مــن األعضــاء التاليــة أســامؤهم برئاســة رئيــس الهيئــة املهنــدس توفيــق الحباشــنة.

املهندس إياد الدحيات

امني عام سلطة املياه

املهندس حسني بني هاين

رئيس بلدية إربد الكربى

ــام 1٩87.  ــا ع ــة مــن إيطالي ــوس يف الهندســة املعامري حاصــل عــىل درجــة البكالوري

ــاء  ــس إدارات وأمن ــة مجال ــه عضوي ــا، ولدي ــدة 2٤ عاًم ــاص مل ــاع الخ ــل يف القط عم

ــة.  ــق يف اململك ــن املراف ــد م ــات العدي وهيئ

الدكتور هاين أبو حسان

رئيس غرفة صناعة إربد

شــغل مناصــب عديــدة يف قطــاع امليــاه منهــا أمــني عــام وزارة امليــاه والــري، ومديــر 

وحــدة إدارة املشــاريع يف وزارة امليــاه والــري. يحمــل درجــة املجاســتري يف إدارة 

ــتري يف إدارة  ــة املاجس ــدة، ودرج ــة املتح ــة Warwick يف اململك ــن جامع ــامل م األع

امليــاه والبيئــة يف جامعــة Loughborough يف اململكــة املتحــدة، وكذلــك درجــة 

ــة. ــة األردني ــن الجامع ــة م ــة املدني ــوس يف الهندس البكالوري

حاصل عىل درجة البكالوريوس يف العلوم السياسية من جامعة الريموك، ويشغل حاليا 

منصب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة إربد، ونائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة 

األردن، وعضو مجلس إدارة مؤسسة املدن الصناعية، وعضو مجلس أمناء جامعة 

الريموك.

22



أعضاء هيئة مديري الرشكة

السيد ماجد قطيشات

مستشار أمني عام سلطة املياه

السيد صالح الزعبي

نائب سابق يف الربملان األردين

املهندس أحمد ذينات

مدير عام رشكة كهرباء إربد

ــال  ــة فيبت ــن جامع ــة م ــة الكهربائي ــوس يف الهندس ــة البكالوري ــىل درج ــل ع حاص

ــة  ــن جامع ــة م ــايل يف الهندســة الكهربائي ــوم الع ــام 1٩7٣، ودرجــة الدبل ــة ع االملاني

ــالل  ــر خ ــة AEG يف الجزائ ــل لرشك ــرشوع وممث ــر م ــل مدي ــام 1٩7٥. عم ــني ع برل

الفــرته مــن 1٩7٥ حتــى نهايــة عــام 1٩8٥. ثــم التحــق برشكــة كهربــاء محافظــة إربــد 

التــي تــدرج فيهــا وظائفيــاً إىل أن وصــل إىل منصــب مديــر عــام الرشكــة يف عــام 2002. 

حاصل عىل درجة البكالوريوس يف اإلدارة العامة، لديه خبة تجاوزت الـ 18 عاًما يف 

مجال إدارة املوارد البرشية وبناء القدرات والتطوير املؤسيس. شغل عدة وظائف 

قيادية وإرشافية يف القطاعني العام والخاص باإلضافة إىل عمله كاستشاري يف مشاريع 

ممولة من جهات مانحة.

يحمل درجة البكالوريوس يف علم النفس، عضو مجلس النواب األردين الخامس عرش. 

ناشط اجتامعي وثقايف يف محافظه إربد.

23



الُرؤية

الرسالة

الِقيَم

امليــاه  قطــاع  يف  املثــىل  الخدمــات  لتقديــم  الســعي 

للرقــي  ومتميــزة  عاليــة  بكفــاءة  الصحــي  والــرصف 

للزبائــن املقدمــة  الخدمــة  مبســتوى 

تحقيــق أعــىل درجــة كفــاءة ممكنــة يف إدارة الخدمــات 

املســتدامة والفعالــة يف مجــاالت امليــاه والــرصف الصحــي 

بشــفافية وعدالــة

ــكار  ــامء - اإلبت ــق - اإلنت ــروح الفري ــل ب ــودة - العم الج

ــفافية ــة والش ــداع -املصداقي واإلب

ركائز الرشكة
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النشأة

ــام 2010  ــان ع ــخ 27 نيس ــدة بتاري ــته املنعق ــوزراء يف جلس ــس ال ــن مجل ــرار م بق

أنشــأت رشكــة ميــاه الريمــوك إلدارة ميــاه قطــاع الشــامل وســجلت يف وزارة الصناعــة 

والتجــارة  بتاريــخ 2٦ متــوز عــام 2010 كرشكــة ذات مســؤولية محــدودة تحــت رقــم 

ــرشكات  ــون ال ــكام قان ــاً ألح ــأة 2001127٣2، وفق ــي  للمنش ــم الوطن )22٤0٤( الرق

األردين رقــم 22 لســنة 1٩٩، وهــي منشــأة مملوكــة بالكامــل لســلطة امليــاه األردنيــة 

التــي تشــكل الهيئــة العامــة للرشكــة ممثلــة مبجلــس إدارة ســلطة امليــاه، واملحــددة 

مهامهــا وفقــاً ألحــكام النظــام األســايس وقانــون الــرشكات. وبذلــك تكــون رشكــة ميــاه 

ــه  ــب علي ــام  يرتت ــة، م ــل للحكوم ــة بالكام ــا مملوك ــة كونه ــدة حكومي ــوك وح الريم

أن تخضــع إىل مجموعــة القوانــني التــي تنطبــق عــىل الوحــدات اململوكــة للحكومــة.

ــاءة  ــرصف الصحــي بكف ــاه وال ــي املي ــات يف قطاع ــم الخدم ــة إىل تقدي تســعى الرشك

للرقــي مبســتوى الخدمــات املقدمــة داخــل منطقــة الخدمــة يف املحافظــات األربــع، 

وتنفيــذ املبــادرات اإلســرتاتيجية لتخفيــض الفاقــد مــن امليــاه، وكذلــك تخفيــض 

اســتهالكها مــن الطاقــة الكهربائيــة، وبالتــايل تحســني األداء العــام املتــأيت مــن زيــادة 

ــاء القــدرات الفنيــة واإلداريــة ومواجهــة مشــكلة  اإليــرادات وتخفيــض النفقــات وبن

ــات النمــو الطبيعــي والقــري. ــة متطلب ــاه لتلبي شــح املي

األطر القانونية

تخضــع الرشكــة يف مامرســة أنشــطتها وعملياتهــا للقوانــني واألنظمــة والتعليــامت ذات 

العالقــة مبرافــق امليــاه والــرصف الصحــي املعمــول بهــا يف اململكــة، وكرشكــة مســجلة 

ــاه،  ــل لســلطة املي ــة بالكام ــرشكات األردين، وكوحــدة مملوك ــون ال ــاً ألحــكام قان وفق

فإنهــا مشــمولة باألطــر القانونيــة الحاكمــة التاليــة:

قانون الرشكات األردين رقم 22 لسنة 1٩٩7	 

قانون سلطة املياه رقم 18 لسنة 1٩88	 

نظام اإلشرتاك يف مياه الرشب رقم ٦7 لسنة 1٩٩٤	 

نظام الرصف الصحي رقم ٦٦ لسنة 1٩٩٤	 

اتفاقية التفويض املبمة مع سلطة املياه	 

القوانني النافذة ذات العالقة بالوحدات الحكومية 	 

النظام األسايس وعقد التأسيس	 

أهداف إنشاء الرشكة

ــاه أو أي 	  ــلطة املي ــري/ س ــاه وال ــع وزارة املي ــات م ــة و/أو اتفاقي ــرام اتفاقي إب

مــن خلفائهــا أو أي جهــة اخــرى مبوجــب القانــون، بهــدف تــويل اإلرشاف عــىل 

ــة  ــة يف اململك ــة نشــاط الرشك ــرصف الصحــي ضمــن منطق ــاه وال ــات املي خدم

ــمية. ــة الهاش األردني

البحــث والتطويــر والحصــول عــىل مصــادر مائيــة جديــدة ضمــن نشــاط 	 

الرشكــة متجــددة أو غــري متجــددة مــن مختلــف املصــادر الســطحية والجوفيــة 

مسؤوليات الرشكة

حصة استهالك الفرد من املياه (لتر/يوم)

2016 2017 2018
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ــارية  ــة الس ــا لألنظم ــاه، وفًق ــة املي ــا تحلي ــا فيه ــة مب ــري التقليدي ــة وغ التقليدي

ــذة. ــري الناف ــاه وال ــامت وزارة املي وتعلي

نقل وتخزين وتوزيع املياه.	 

مراقبــة مصــادر امليــاه يف منطقــة نشــاط الرشكــة والحفــاظ عليهــا مــن التعــدي 	 

والتلــوث.

املراقبة واإلرشاف عىل نوعية املياه يف منطقة الخدمة.	 

القيــام بأنشــطة املقــاوالت الالزمــة لتنفيــذ غايــات الرشكــة، والتعاقــد مــع 	 

املقاولــني.

القيــام بأنشــطة التدريــب وإعــداد الدراســات والتصاميــم املائيــة الالزمــة لتنفيذ 	 

أنشــطة وغايــات الرشكة.

والعقــود 	  املشــاريع  يف  واملزايــدات  واملناقصــات  العطــاءات  يف  الدخــول 

الرشكــة. غايــات  ضمــن  الداخلــة  والتوريــدات 

إقامــة الدعــاوى ومبــارشة اإلجــراءات القانونيــة والقضائيــة الالزمــة للمحافظــة 	 

ــل  ــن قب ــدارة م ــة و/أو امل ــول اململوك ــاه واألص ــتعامالت املي ــادر واس ــىل مص ع

الرشكــة.

التصدير واإلسترياد للمياه من داخل وخارج منطقة نشاط الرشكة.	 

تجميع ونقل ومعالجة املياه العادمة والتخلص من الحأمة.	 

رفــع مســتوى الوعــي العــام بقضايــا امليــاه والــرصف الصحــي وتشــجيًعا 	 

بخصوصهــا. الفضــىل  للمامرســات 

ــارات 	  ــك العق ــا يف ذل ــا مب ــل به ــة والتعام ــري املنقول ــة وغ ــالك املنقول ــك األم متل

ــة. ــات الرشك ــة غاي ــة ملزاول الرضوري

ــرف 	  ــة لط ــالل رشكات مملوك ــن خ ــارشة أو م ــواء مب ــة س ــات الرشك ــذ غاي تنفي

ــرى. ــة  أخ ــة أو قانوني ــات تعاقدي ــات أو أي ترتيب ــث أو ائتالف ثال
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النظم الداخلية

يتوفــر للرشكــة كــام يف نهايــة عــام 2018 العديــد مــن النظــم والسياســات الداخليــة 

التــي تــم إصدارهــا بالتعــاوم مــع مــرشوع "مبــادرة لرفــع كفــاءة قطــاع امليــاه" املمــول 

مــن الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة. ومــن هــذه األنظمــة املعتمــدة مــن هيئــة 

مديــري الرشكــة:

النظــام املــايل، سياســة األصــول الثابتــة، سياســة إعــداد املوازنــة الســنوية، دليــل إدارة 

املركبــات، دليــل إدارة النقــد وغريهــا.

صالحيات الرشكة

ــاه 	  ــة مي ــة ورشك ــاه ألردني ــلطة املي ــني س ــة ب ــض املوقع ــة التفوي ــا التفاقي وفًق

الريمــوك فــإن الســلطة متنــح الرشكــة الحق 

وتشــغيل  وصيانــة  وتنميــة  امتــالك  يف 

األصــول املنقولــة يف منطقــة الخدمــة ملــدة 

ــدات  ــات والتعه ــل الضامن ــنة مقاب ٩٩ س

ــا  ــذ التزاماته ــة لتنفي ــا الرشك ــي قدمته الت

ــض. ــة التفوي ــب إتفاقي مبوج

عــىل ضــوء التعديــل األخــري عــىل 	 

ــىل  ــص ع ــذي ن ــاه وال ــلطة املي ــون س قان

تغليــظ العقوبــات الواقعــة عــىل كل مــن 

يعتــدي عــىل أمــالك الســلطة ومرفقاتهــا، 

ــايل: ــو إىل الت ــة تصب ــإن الرشك ف

الحد من اإلعتداءات املتكررة عىل . 1

محطات املياه والخطوط الناقلة وشبكات 

املياه.

التقليل من الفاقد اإلداري عن طريق . 2

ضبط حاالت اإلستخدام غري املرشوع 

للمياه وتقديم املخالفني إىل القضاء التخاذ 

اإلجراءات القانونية الرادعة بحقهم.

تحصيل  الذمم املدينة للرشكة وذلك . ٣

من خالل األدوات واإلجراءات املقرَّة، 

وذلك ضمن األطر الزمنية املحددة لذلك

مظلة القوانني الحكومية

1. قانون الفوائض املالية رقم 2007/30 

موافــاة املوازنــة الســنوية للرشكــة إىل دائــرة املوازنــة العامــة يف وزارة املاليــة، 	 

وذلــك يف موعــد أقصــاه تاريــخ منتصــف شــهر ترشيــن الثــاين مــن كل عــام.

ــة شــهر نيســان مــن 	  ــة املدققــة يف موعــد أقصــاه نهاي ــات املالي عــرض البيان

ــام. كل ع

توريد أي فائض مايل إىل وزارة املالية.	 

بيع ورشاء السلع والخدمات.	 

اإلقــرتاض مــن البنــوك واملؤسســات املاليــة وتلقــي املنــح ســواًء مــن الحكومــة 	 

ــا للترشيعــات النافــذة، ورهــن أي مــن  األردنيــة أو مــن أي جهــة متويليــة وفًق

ــة. األصــول اململوكــة للرشكــة لهــذه الغاي

املشاركة يف الرشكات واملؤسسات األخرى.	 

تحصيل عوائد الخدمات التي تقدمها الرشكة.	 

2. قانون ديوان املحاسبة رقم 1952/28

ــك 	  ــة متل ــىل أي رشك ــة ع ــة واإلداري ــة املالي ــلطة الرقاب ــبة س ــوان املحاس لدي

ــة  ــة مملوك ــث أن الرشك ــر، وحي ــهمها أو أك ــن أس ــبة ٥1٪ م ــة نس الحكوم

ــون. ــذا القان ــكام ه ــة ألح ــا خاضع ــاه فإنه ــلطة املي ــل س ــن قب ــل م بالكام
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يقــوم مــرشوع “مبــادرة لرفــع كفــاءة قطــاع امليــاه” املمــول مــن الوكالــة األمريكيــة 

ــت أو  ــي انته ــادرات الت ــاريع واملب ــن املش ــة م ــة USAID مبجموع ــة الدولي للتنمي

ــر الهيــكل التنظيمــي وإصــدار أنظمــة  ــد اإلنجــاز، والتــي تشــمل تطوي مــا زالــت قي

املــوارد البرشيــة والسياســة املاليــة ومجموعــة أخــرى مــن األنظمــة واجــراءات العمــل 

اىل  إضافــة  املعياريــة، 

الرشكــة  حملــة  دعــم 

مــن  ديونهــا  لتحصيــل 

خــالل تخطيــط، تنظيــم، 

ــة  ــة إعالمي ــذ حمل وتنفي

ــم  ــم الدع ــاملة وتقدي ش

الفنــي لتطويــر وســائل وآليــات التحصيــل وأنظمــة الحوافــز، إضافــة اىل إنشــاء مركــز 

تحكــم يف عمليــات خدمــة املشــرتكني وصيانــة الشــبكات وتطويــر العمــل، يف محطــات 

تنقيــة الــرصف الصحــي، وخطــة تطويــر مبــاين الرشكــة اإلداريــة.

نفــذ املــرشوع WMI  اســتقصاًء لكشــف مــدى معرفــة األردنيــني والالجئــني املقيمــني 

ــي  ــاه والت ــتهالكهم للمي ــاط اس ــم وأمن ــاه وتوجهاته ــا املي ــة بقضاي ــة الخدم يف منطق

ــة  ــالل إقام ــن خ ــا م ــة وتغطيته ــوات املعرفي ــة الفج ــىل معرف ــه ع ــاعدت نتائج س

نشــاطات متخصصــة وصــوال إىل زيــادة معرفــة األفــراد بتحديــات قطــاع امليــاه وشــح 

ــز  ــة ترشــيد اإلســتهالك وتحفي ــاه إىل املســتهلكني وأهمي ــل املي مصــادره وكلفــة توصي

األفــراد عــىل تبنــي تقنيــات وأســاليب تســاهم يف الحفــاظ عــىل امليــاه وتســمح بإعــادة 

ــاًء عــىل طلــب ســلطة امليــاه وتقريــر مــرشوع WMI حــول تقديــر  إســتخدامها. وبن

أســاليب مراقبــة امليــاه الجوفيــة تــم تطويــر إجــراءات لتحســني إدارة امليــاه الجوفيــة 

لآلبــار غــري الزراعيــة وتجهيــز وإصــدار وثائــق العطــاء لرتكيــب 2٤1 عــداد الرتاســونيك 

ــة  ــة إلدارة كاف ــدة متخصص ــتحداث وح ــم اس ــام ت ــة. ك ــري الزراعي ــة غ ــار الخاص لآلب

مناحــي العمــل يف مجــاالت الفوتــرة والتحصيــل واإلشــرتاكات الجديــدة واإلعرتاضــات، 

األمــر الــذي ســينعكس إيجابــا عــىل رفــع مســتوى التحصيــل وتنزيــل نســبة الفاقــد 

وتوفــري املــوارد املاليــة الالزمــة لتمكــني الرشكــة مــن اإليفــاء بالتزاماتهــا. كذلــك، تــم 

ــة  ــت الرشك ــام نظم ــرش، ك ــة يف ج ــرع الرشك ــال لف ــم واإلتص ــز التحك ــز مرك تجهي

ومــرشوع "مبــادرة لرفــع كفــاءة قطــاع امليــاه" نشــاطا ملــدة يومــني يف منطقــة البحــر 

امليــت شــارك فيهــا اعضــاء مجلــس اإلدارة باإلضافــة إىل املــدراء للتباحــث يف مجموعــة 

مــن املواضيــع املتعلقــة برؤيــة الرشكــة وخططهــا املاليــة وجوانــب املــوارد البرشيــة 

والتدقيــق الداخــيل وتكنولوجيــا املعلومــات والحوكمــة والتخطيــط االســرتاتيجي كــام 

تــم اإلتفــاق عــىل خطــوات العمــل املســتقبلية. 

ــرتة  ــادرة يف الف ــرشوع مب ــن م ــم م ــاه بدع ــلطة املي ــت س ــبق، قام ــا س ــة إىل م إضاف

ــة مــن ســلطة  ــاء ســجل األصــول املحال ــول 2018 ببن ــى أيل ــران 2017 وحت مــن حزي

امليــاه إىل رشكــة ميــاه الريمــوك يف املحافظــات األربــع، وســجل آخــر لألصــول املشــرتاة 

مــن قبــل الرشكــة خــالل الســنوات مــن 2011 إىل نهايــة 2018، وتــأيت هــذه الخطــوة 

كمقدمــة إلنشــاء ســجل أصــول ثابتــة دقيــق ســيجري الحقــا ترحيــل بياناتــه إىل وحــدة 

ــن  ــق م ــة التحق ــن مرحل ــاء م ــب اإلنته ــام Oracle ERP عق ــة يف نظ ــول الثابت األص

دقــة البيانــات املجمعــة. وهــو األمــر الــذي ســيمكن الرشكــة مــن إدارة هــذا الجانــب 

املهــم بطريقــة كفــؤة تتوافــق مــع النظــم املرعيــة واملامرســة الفضــىل إلدارة األصــول. 

عمــل املــرشوع جنبــا إىل جنــب مــع الرشكــة لتقديــر مســتويات األداء واقــرتاح وســائل 

لرفــع مســتويات الخدمــة والفوتــرة والتحصيــل باإلضافــة إىل تأســيس مركــز للتحكــم 

يف مدينــة اربــد.

 

جهات التمويل الداعمة

مبوازاة ما سبق، عملت الوكالة األملانية للتعاون الدويل GIZ عىل 

تحديث شبكات املياه يف كل من بلدة سمر وفوعرا والخراج، 

وكذلك إنشاء ومتديد شبكات املياه يف بيت راس والخمس إضافة 

إىل إعادة تأهيل شبكات املياه يف قريتي إبدر ودوقرا وقد بلغت 

قيمة املنحة اإلجاملية لهذه األعامل املنتهية يف عام 2018 أكر 

من 1,٦ مليون دينار أردين.

أما الوكالة األملانية للتعاون الدويل KFW فقد عملت عىل 

توسعة وإعادة تأهيل شبكات الرصف الصحي يف محافظة 

املفرق مببلغ يقارب ٩,2٥ مليون دينار أردين، وأيضاً إنشاء 

شبكة رصف صحي يف بلدة بني حسن يف محافظة املفرق 

مببلغ قارب الـ 10 مليون دينار أردين.

تعمل منظمة العمل ضد الجوع ACF عىل عدة مشاريع 

لصالح الرشكة منها متديد خطوط املياه يف بلدة دير السعنة/

الطيبة، وإعادة تأهيل شبكات املياه يف لواء املزار الشاميل )عنبة 

وارحابا( وكذلك إعادة تأهيل شبكة املياه يف بلدة جحفيه، وأيضاٍ 

متديد خطوط وشبكات مياه يف حي البيضاء يف بلدة ارحابا. وقد 

بلغت قيمة هذه املشاريع ما يقارب ثالثة أرباع مليون دينار أردين حتى نهاية عام 

2018 علاًم انها جميٍعا ما زالت قيد التنفيذ.

إضافة إىل ما سبق، هناك جهات أخرى قدمت منًحا 

للرشكة منها UNICEF التي اشتغلت عىل تحديث 

شبكة مياه حرميا/بني كنانة بكلفة قاربت الـ ٤00 

ألف دينار أردين. وكذلك عىل مشاريع إيصال املياه إىل 

عدد من املدارس يف محافظات املفرق واربد وجرش 

وعجلون مببلغ اجاميل وصل إىل ثالثة ارباع مليون 

دينار أردين.

أما الصندوق السعودي فقد مّول مرشوع تأهيل وتحسني 

شبكات املياه يف بلدات الحيانات، الباعج، ام الرب، 

الدقمسة، الزبيدية يف محافظة إربد، وكذلك تحسني وإعادة 

تأهيل شبكة مياه بلدة حوشا يف محافظة املفرق.

هناك أيًضا، الصليب األحمر الذي مّول منح إعادة تأهيل 

محطة ضخ ملكا ومحطة ضخ سفني/املرحلة االوىل ومحطة 

ضخ حرميا، وتنفيذ خط مياه ناقل آلبار املكيمنات/االغوار 

الشاملية مببلغ إجاميل تجاوز املليون دينار أردين.

27



ــة ينهضــون  ــر وأقســام الرشك ــة دوائ ــالً موزعــني عــىل كاف ــة 1٦٦7عام توظــف الرشك

مبُجمــل األعبــاء واملســؤوليات املُلقــاة عــىل عاتقهــم، ويتقدمــون باشــواط قياســاً عــام 

كان عليــه الوضــع ســابقاً عــىل جميــع الُصُعــد. ويعــود للرشكــة أمــر رفــع ســوية هــؤالء 

ــام ســمحت  ــب كادرهــا كل ــة أيضــاً بتدري ــوم الرشك ــام. كــام وتق ــني بشــكل ع العامل

ــر األداء  ــك بهــدف تحســني املعرفــة واإلطــالع عــىل املســتجدات، وتطوي الفرصــة لذل

كنتيجــة مبــارشة للتدريــب ومراكمــة املعرفــة الوظيفيــة واســتقطاب الخــبات. تتــوزع 

ــات وإدارات  ــا مديري ــرع عنه ــية تتف ــات رئيس ــع محافظ ــىل أرب ــة ع ــات الرشك عملي

وأقســام وشــعب مختلفــة، يقــع عــىل عاتقهــا عــبء النهــوض باملســؤوليات واملهــام 

املوكلــة اليهــا. وتخضــع هــذه الهيكليــة للتطويــر والتغيــري تبعــاً ملقتضيــات العمــل.

تتــوزع العاملــة املَُوظَفــة مبختلــف صنــوف التعاقــد الوظيفــي عــىل نشــاطات 

الرشكــة الرئيســية.وهي نشــاطات التشــغيل والصيانــة، ونشــاطات الخدمــات الفنيــة، 

ــن  ــن كل م ــرع ع ــة واإلدارة. ويتف ــاطات املالي ــرتكني، ونش ــات املش ــاطات خدم ونش

تلــك اإلدارات وحــدات تنظيميــة تابعــة. تحــوز دائــرة التشــغيل والصيانــة عــىل نســبة 

ــاه  ــة، وهــي دائــرة تــرشف عــىل وتديــر قطاعــي املي ٦٤٪ مــن التعــداد العــام للعامل

والــرصف الصحــي يف منطقــة الخدمــة. وهــم يف أغلبهــم مــن العاملــة املبــارشة التــي 

تعمــل عــىل تشــغيل وصيانــة الشــبكات وخطــوط النقــل والخزانــات وباقــي تفرعــات 

منظومــة التزويــد املــايئ. ويضــاف إىل تلــك العاملــة املســتويات االرشافيــة واإلداريــة 

ــرة. مــن املهندســني العاملــني يف الدائ

يحمــل 2٣ شــخصاً مــن عاملــة الرشكــة درجــة الدراســات العليــا، و 2٣٤ شــخًصا درجــة 

ــة عــىل كافــة املناطــق التــي  ــك. تتــوزع هــذه العامل ــة دون ذل البكالوريــوس، والبقي

تخــدم فيهــا الرشكــة. وفيــام يتعلــق بالتنــوع الجنــدري للعاملــني فــإن نســبة االنــاث 

ــدين هــذه النســبة إىل  ــة. تعــود أســباب ت تقــدر بـــ ٩.٤٪ إىل املجمــوع العــام للعامل

عوامــل عــدة لعــل أهمهــا طبيعــة أعــامل الرشكــة يف قطاعــي امليــاه والــرصف الصحــي، 

وبُْعــد بعــض مناطــق الخدمــة. 

تَدفــع الرشكــة ملواردهــا البرشيــة الحقــوق املتعاقــد عليهــا واملتفقــة مــع قانــون العمل 

ــدوق  ــة للتأمــني الصحــي الحكومــي واملســاهمة يف صن ــر مظل ــا توف األردين. كــام أنه

ــد أجــرت  ــا فق ــني فيه ــي للعامل ادخــار املوظفــني. وبهــدف تحســني املســتوى املعي

الرشكــة عــدة تعديــالت عــىل رواتــب املوظفــني منــذ تأسيســها باإلضافــة إىل املنافــع 

الوظيفيــة األخــرى التــي يتقاضونهــا مــا أدى إىل إرتفــاع مداخيلهــم واســتقرارهم 

ــة  ــا العامل ــة لكوادره ــا الرشك ــي وفرته ــي الت ــان الوظيف ــة األم ــراً لحزم ــي نظ الوظيف

ــا  ــم موظفيه ــة. ويف ذات الســياق تقــوم الرشكــة بتقيي مبختلــف مســتوياتهم الوظيفي

ســنوياً ليُصــار عــىل ضــوء نتائــج هــذا التقييــم إىل منــح زيــادة ســنوية.

الهيكل التنظيمي

نسب تعداد العمالة في الدوائر لعام ٢٠١٨

اإلدارة
13%

خدمات املشتركني
22%

التشغيل والصيانة
64%

نسب العمالة حسب الجنس لعام ٢٠١٨

ذكر
91%

أنثى
9%

عدد العاملني في نهاية كل عام

2015 2016 2017 2018

1684

1691

16491649
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المؤھل األكادیمي للعاملین لعام ٢٠١٨

ماجستير
1%

دون الثانوية
39%

دبلوم تلمذه مهنية
13%

دبلوم
20%

توجيهي
13%

بكالوريوس
14%

الفئات العمریة للموظفین لعام ٢٠١٨

فوق ٤٠
79%

٣٠-٤٠
15%

٢٠-٣٠
6%

 هيئة المديرين

 المدير العام

 الشؤون المالية واإلدارية

 تقنية المعلومات

 الموارد البشرية

 المالية

 الشؤون اإلدارية

 التزويد

 العمليات

 اإلنتاج المائي والدعم الفني

 مشتريات وعطاءات

 الشؤون الفنية

 اآلبار

 محافظة إربد

 محافظة عجلون

 محافظة جرش

 محافظة المفرق )والبادية الشمالية(

 خدمات الزبائن

 التخطيط اإلستراتيجي الجودة والنوعية محطات الصرف الصحي شبكة الصرف الصحي

 مستشارون التدقيق الداخلي العالقات العامة الشؤون القانونية

 فوترة وتحصيل مركزي

 خدمات فنية مركزية

 الصيانة والتشغيل

Functinonal Structure الهيكل الوظائفي

29



األنظمة والسياسات

ERP نظام إدارة املوارد املؤسساتية

ــة  ــاطات العملي ــة نش ــر كاف ــة تدي ــدات عامل ــع وح ــن تس ــام م ــذا النظ ــون ه يتك

ــد )املشــرتيات/ املخــازن/ األصــول  ــة واملحاســبية املوزعــة عــىل وحــدات التزوي املالي

الثابتــة( ووحــدات  املــوارد البرشيــة )شــؤون االفــراد/ الرواتــب( والوحــدات املحاســبية 

)االســتاذ العــام/ املدفوعــات/ املقبوضــات/ النقــد(. باإلضافــة إىل ذلــك, يخــدم هــذا 

النظــام وحــدات املوازنــة والتخطيــط وتحليــل التكاليــف. وقــد جــرى يف النصــف الثــاين 

ــة  ــا إىل مســتوى أمتت ــة للوصــول به ــوارد البرشي ــر وحــدات امل ــام 2017 تطوي ــن ع م

عــايل املســتوى ألجــل تخفيــض التدخــل البــرشي إىل الحــدود الدنيــا. يجــدر التنويــه 

إىل أن هــذا النظــام تطبقــه ســلطة امليــاه ووزارة امليــاه والــري ولكــن بإصــدارة أقــدم 

ــرية  ــات الكب ــن املؤسس ــري م ــه كث ــام تطبق ــام 200٣، ك ــا إىل ع ــخ تنفيذه ــود تاري يع

األخــرى. يتيــح هــذا النظــام إمكانيــات التوســع يف تفعيــل نشــاطات عــدة ملختلــف 

ــن  ــو م ــه. وه ــة لخصائص ــر والرتقي ــل والتطوي ــل التعدي ــام ويقب ــة، ك اإلدارات العامل

ــات  ــه متطلب ــاً لخدمت ــة الشــاملة عاملي ــة واإلداري أشــهر التطبيقــات املحاســبية واملالي

.ERP ــوارد املؤسســاتية ــة إدارة امل العمــل يف بيئ

ــة نســخته القدميــة  ــر نظــام أوراكل يف الرشكــة برتقي ــم اإلنتهــاء مــن مــرشوع تطوي ت

Oracle EBS 11i إىل Oracle EBS 12.2.6، وهــو التطويــر الــذي اشــتمل عــىل إعــادة 

ــاطات إدارات  ــة لنش ــع املكون ــة التس ــدات الفرعي ــتندية للوح ــدورة املس ــة ال هندس

املاليــة واملشــرتيات واملــوارد البرشيــة والتــي أصبــح العمــل عليهــا متاحا للمســتخدمني 

ــة عــام 2018 كل حســب  ــارا مــن بداي اعتب

املهــام املوكلــة إليــه، ومبــا يقلــص مــن حجــم 

ــار  ــاع مس ــالل اتب ــن خ ــي م ــل الورق العم

إليكــرتوين للنشــاط هــو أحــوج مــا تحتاجــه 

ــا عــىل  ــر أدائه ــوك لتطوي ــاه الريم ــة مي رشك

ــة.  ــة واإلداري الصعــد املالي

وعليــه، فقــد طُلِــَب مــن كافــة املعنيــني 

مــرشوع  فريــق  مــع  العمــل  الرشكــة  يف 

WMI للوصــول مبيــاه الريمــوك إىل املســتوى 

الــذي اســتدعى تطويــر نظــام  املنشــود 

Oracle الســتخدامه كأداة رئيســية تســاعد 

تبعــا  املرجــوة.  األهــداف  تحقيــق  عــىل 

مســتودعات  يف  العاملــون  بــدأ  لذلــك، 

املخــزون  نظــام  عــىل  العمــل  الرشكــة 

يف   2018/1/1 مــن  اعتبــارا  إليكرتونيــا 

مســتودعات الرشكــة الـــ 18 عوضــا عــن 

الســجالت اليدويــة املعمــول بهــا ســابقا 

ــتودعية.  ــراج املس ــال واإلخ ــركات اإلدخ لح

يف  ملســتخدميه  يتيــح  النظــام  أن  علــام 

ــراج  ــال واإلخ ــاذج اإلدخ ــدار من ــع إص املواق

ورقيــا  وحفظهــام  عليهــام  والتوقيــع 

أقســام  كافــة  مــن  وطُلــب  وإلكرتونيــا. 

ــا لنشــاطات املشــرتيات،  ــي تصــل يدوي ــة الت ــض املعامل ــة رف ــة يف الرشك اإلدارة املالي

ــا  ــري به ــة الس ــئي املعامل ــن منش ــب م ــك، والطل ــا إىل ذل ــب وم ــتودعات، الروات املس

إليكرتونيــا حســب دورة النشــاط ذات العالقــة. كــام بــورش أيضــا يف إعــداد وإصــدار 

ــأن  ــو الش ــاط، وه ــذا النش ــة به ــام املعني ــدة النظ ــطة وح ــهرية بواس ــب الش الروات

ــة  ــد املعني ــدة إدارة النق ــا وح ــرى ومنه ــام األخ ــدات النظ ــة وح ــىل كاف ــق ع املنطب

بإعــداد ومعالجــة التســويات البنكيــة دوريــا.

يتكون النظام املطور، كام هو شأن سابقه، من الوحدات الرئيسية التالية:

نشــاطات اإلدارة املاليــة وتشــمل: نظــم اإلســتاذ العــام، املدفوعــات، املقبوضــات، 	 

األصــول الثابتــة، إدارة النقــد

نشاطات املشرتيات وتشمل: املشرتيات واملواد املستودعية 	 

البرشيــة بصيغتــه األساســية 	  املــوارد  البرشيــة وتشــمل  املــوارد  نشــاطات 

والرواتــب

األستاذ العام

املستودعات

الرواتب

املدفوعات

األصول الثابتة

املوارد البرشية

املقبوضات

املشرتيات

إدارة النقد

املرحلة األوىل
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كشف الحضور
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الوحدات modules العاملة كام يف نهاية ٢٠١٨، واملخطط بناؤها يف عام ٢٠١٩
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تــم بنــاء هــذا النظــام املطــور أخــذا يف اإلعتبــار عديــد مــن مبــادئ املامرســة الفضــىل 

للنشــاط ودورتــه املســتندية املســتقاة مــن مبــدأ اإلســتحقاق املحاســبي املعمــول بــه 

يف رشكات امليــاه األخــرى يف اململكــة ويف قطــاع األعــامل عمومــا. هذا التطوير ســيمكن 

اإلدارات املختلفــة يف الرشكــة مــن تقليــص حجــم العمــل الورقــي الــذي كان معمــوال 

بــه منــذ نشــأتها كرشكــة. وهــو مــا اســتدعى تصميــم دورة العمــل تلــك بحيــث تأخــذ 

مســارا إليكرتونيــا ضمــن النظــام وصــوال إىل مرحلتهــا الدالــة عــىل اإلنجــاز. 

لكونــه نظامــا شــامال ومتشــعبا يغطــي كافــة النشــاطات املاليــة واإلداريــة يف املركــز 

واإلدارات التابعــة، فــإن نظــام الـــ ERP يحتــاج إىل كادر مؤهــل يعمــل عــىل صيانتــه 

ويتعامــل مــع املعوقــات التــي قــد تعــرتض ســبل العمــل عليــه يف املواقــع كافــة.

قــام مــرشوع WMI بتدريــب عــدد مــن املســتخدمني املفتاحيــني key-user مــن كافــة 

دوائــر الرشكــة يف ميــاه الريمــوك يخــدم كل منهــم املهــام املناطــة إليــه الدائــرة التــي 

يعمــل فيهــا ذلــك املســتخدم. بيــد أن الرشكــة مــا تــزال يف حاجــة إىل كادر مؤهــل مــن 

ــال طــوال  ــه فاع ــث يبقي ــا بحي ــا وإداري ــة النظــام فني ــوم بصيان ــة super-user يق فئ

الوقــت مــع مــا يلــزم مــن تطويــره مــن وقــت آلخــر. 

تتمتــع رشكــة ميــاه الريمــوك اآلن بالنظــام الشــامل األحــدث يف قطــاع امليــاه يف اململكــة 

والجــاري تفعيلــه حاليــا بعــد مــي عــام عــىل بــدء العمــل عــىل تطبيقــه عــن طريــق 

ــد الالزمــني إلنجــاح  ــري مــن الوقــت والجه ــذل كث ــم ب ــد مــع مطــور محــيل. ت التعاق

هــذا املــرشوع لفائــدة الرشكــة وقطــاع امليــاه. ولضــامن اســتمرار العمــل عــىل هــذا 

النظــام بالصــورة املرجــوة، ومنعــا ألي إعاقــة مســتقبلية، فــإن الرشكــة ســتويل جانــب 

توفــري اإلختصاصــات املطلوبــة إلدارة وصيانــة النظــام، وتقديــم املســاعدة إىل األقســام 

الدورة املستندية لعملية الرشاء بواسطة النظام

العاملــة اهتاممــا خاصــا.

خــالل النصــف الثــاين لعــام 2018، أتــاح مــرشوع WMI لرشكــة ميــاه الريمــوك العمــل 

عــىل النســخة األحــدث مــن نظــام Oracle EBS  بعــد انتهــاء فــرتة التطبيــق التــي 

ــاطات  ــتندية للنش ــدورة املس ــة ال ــادة هندس ــت إع ــي تضمن ــهرا والت ــدت 1٤ ش امت

املاليــة واإلداريــة واملســتودعات واملشــرتيات واألصــول وإدارة النقــد واملــوارد البرشيــة، 

ــات  ــب املئ ــت أيضــا تدري ــام تضمن ــا، ك ــالف أنواعه ــىل اخت ــامدات ع وسلســلة اإلعت

ــن  ــارا م ــه موضــع العمــل اإلنتاجــي اعتب ــن مســتخدمي النظــام املســتجد، ووضع م

شــهر حزيــران 2018. يعمــل النظــام حاليــا بصــورة جيــدة مــن قبــل كافة املســتخدمني 

ــال  ــؤالء بإدخ ــوم ه ــث يق ــة. حي ــيس للرشك ــز الرئي ــة باملرك ــة املرتبط ــع كاف يف املواق

الحــركات املعنيــة بــكل منهــم لنشــاطات طلبــات اللــوازم، شــؤون األفــراد، التحصيــل 

النقــدي، املصاريــف النريــة، وخالفهــا. إضافــة إىل نشــاطات املركــز الرئيــيس للرشكــة 

الــذي يتــوىل القيــام بكافــة العمليــات ذات الطبيعــة املركزيــة املرتبطــة بالشــأن املــايل، 

واملشــرتيات، واملــوارد البرشيــة واملســتودعات مــن خــالل نظــام موحــد مرتابــط 

ــاعد  ــة ويس ــر املطلوب ــدر التقاري ــا ويص ــة دوري ــامل الرشك ــج أع ــر نتائ ــزاء يظه األج

ــة عــىل األداء. ــل الرقاب اإلدارة يف تفعي

ــاه الريمــوك Oracle EBS R12 عــىل  ميكــن النظــر إىل النظــام املســتجد يف رشكــة مي

ــام 200٦، إال  ــا ع ــه فيه ــم تطبيق ــذي ت ــادم Oracle 11i ال ــداد للنظــام املتق ــه امت أن

أن مســتوى اســتغالله مــن قبــل املســتخدمني طــوال الســنوات الســابقة مل يكــن عــىل 

النحــو املرجــو، ومل تكــن نســبة اإلســتفادة منــه تتعــدى 1٥٪ مــن إمكانياتــه املتاحــة. 

ــام  ــع النظ ــا م ــت إىل نقيضه ــم تحول ــام القدي ــا النظ ــي كان عليه ــورة الت ــذه الص ه

31



املســتجد R12، حيــث تــم إلــزام كافــة مســتخدمي النظــام بالعمــل عليــه، وقــد تــم 

وضــع هيئــة املديريــن واإلدارة العليــا يف الرشكــة يف موقــف الداعــم لهــذا التوجــه ملــا 

فيــه مــن مصلحــة تصــب إيجابــا يف صالــح الرشكــة وقطــاع امليــاه عمومــا يف اململكــة. 

نظــام املعلومــات الجغرافيــة GIS واملســاحة: يعمــل عــىل هــذا النظــام فريــق مــن 

ــد  ــداين، وتحدي ــل املي ــة العم ــة ملتابع ــزة الحديث ــن باألجه ــة املزودي ــي الرشك موظف

االحتياجــات املائيــة املقــررة للمــدى املنظــور نتيجــة دخــول مناطــق جديــدة يف نطــاق 

التنظيــم البلــدي. 

تدريب مستخدمي األنظمة
ــرى  ــد ج ــا، فق ــة حاليً ــة يف الرشك ــدة املطبق ــة الجدي ــق األنظم ــع تطبي ــن م بالتزام

ــق  ــة مناط ــيس وكاف ــز الرئي ــة يف املرك ــه الوظيفي ــب مهام ــني كٌل حس ــب العامل تدري

الخدمــة األخــرى التابعــة للرشكــة. تــم تدريــب عــدد ٣20 مســتخدم لنظــام تخطيــط 

ــة املانحــة  ــن الجه ــدم م ــم املق ــا زال الدع ــع، وم ــة املواق ــوارد املؤسســاتية يف كاف امل

ــه يف املســتقبل. ــراض املرجــوة من ــا لألغ ــا لضــامن إســتمرارية النظــام خادًم قامئً
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ــُع مســتوى الخدمــة املقدمــة، وتحســني األداء،  األهــداف الُعليــا للرشكــة تتمثــل يف رَفْ

واالســتمرارية املَُعــَززَة بالتطويــر، وإيجــاد بدائــل مبتكــرة، ومواصلــة التقــدم. واإلبقــاء 

عــىل كل ذلــك فاعــالً طــوال الوقــت. ولــي تكــون هــذه األهــداف نصــب األعــني، فــإن 

ــا االســرتاتيجية. وهــي خطــة تتضمــن األهــداف  ــة تعمــل عــىل إصــدار ُخطته الرشك

ــددة  ــياقاتها املُح ــا س ــل له ــط عم ــكل خط ــىل ش ــتقبلية ع ــاريع املس ــج واملش والبام

زمنيــاً، وتكاليفهــا املرصــودة، بالتنســيق مــع الجهــات املعنيــة. 

ــرصف  ــاه وال ــق املي ــإدارة مراف ــة ب ــا الخاص ــال التكنولوجي ــورات يف مج ــة التط مواكب

ــتوى  ــول إىل مس ــع للوص ــث تتطل ــا، حي ــل اهتاممه ــة ُج ــه الرشك ــر تولي ــي أم الصح

متقــدم مــن التقنيــة إلدارة املرافــق بفاعليــة أكــب وكلفــة أقــل. ولتحقيــق ذلــك، تقــوم 

الرشكــة بالتواصــل مــع خــباء ودور استشــارات بغــرض إثــراء تجربــة الرشكــة، وإبقائهــا 

عــىل متــاس مبــارش مــع التطــورات املتســارعة التــي يشــهدها هــذا املجــال.

ــع دول  ــك م ــام. متشــابهاً يف ذل ــاً يف الع ــر عــرش دول مائي ــف األردن ضمــن أفق يُصن

ــن  ــردي م ــتهالك الف ــدل االس ــغ مع ــث يبل ــارة االفريقية.حي ــبى يف الق ــراء الك الصح

ــرتاً هــو املعــدل العاملــي  ــل ٣00 ل ــاً مقاب ــرتاً يومي ــة ٩0 ل ــدول قراب ــاه يف هــذه ال املي

لهــذا االســتهالك. ذلــك يســتدعي خلــق هيئــات متخصصــة قديــرة تديــر قطــاع امليــاه 

بفعاليــة، بحيــث مُتَكِّــن أفــراد املجتمــع مــن التــزود باحتياجهــم الطبيعــي مــن امليــاه 

العذبــة. وحجــم هــذا اإلحتيــاج هــو أكــب بكثــري مــام يســتهلكه الفــرد األردين ســنوياً 

ولعقــود َخلـَـت. إن االقتصــاد يف اســتهالك امليــاه يَبقــى هدفــاً مهــامً، ويَعنــي يف مجمــل 

األحــوال عــدم تبذيــر امليــاه كيفــام اتفــق، وال يعنــي تزويــد الفــرد بأقــل مــن حاجتــه 

الطبيعيــة مــن هــذا املتطلــب الحيــايت األســايس. نفهــم أن ذلــك التزويــد الضئيــل يف 

األردن  يفرضــه الواقــع نظــراً لعــدم توفــر مصــادر امليــاه يف املقــام األول. لكــن تبقــى 

الحاجــة إىل توفــري كميــات أكــب مــن امليــاه إلســتخدام الفــرد أكــر مــن نصيبــه الحــايل 

ــر هــذا القطــاع لوضــع التصــورات  ــي تدي ــات الت ــأيت دور الهيئ ــا ي هــي األســاس، هن

والحلــول التــي تخــدم هــذا الهــدف االســرتاتيجي.

يف َمْعــرَض الحديــث عــن اإلســرتاتيجية املائيــة، ال تســتطيع الرشكــة مبفردهــا أن تَرُســم 

سياســة مــن هــذا القبيــل يف َمعــزل عــن الســلطات املختصــة. فسياســة طويلــة األمــد 

كهــذه تكــون الرشكــة جــزءاً منهــا وخادمــة لهــا، وليســت ُمنشــئة لهــا، كونهــا ليســت 

الجهــة صاحبــة االختصــاص يف ذلــك، وال تحــوز عــىل اإلطــار القانــوين الــذي يتيــح لهــا 

ــا  ــن مصادره ــة، وضم ــك، تســتطيع الرشك ــن ذل ــم م ــذا. بالرغ ــر كه ــع أم ــل م التعام

املتاحــة، إحــداث التأثــري بعيــد املــدى يف منطقــة التغطيــة الخاصــة بهــا عــب تنفيذهــا 

للُخطـَـط املوضوعــة التــي تـَـرى انهــا ســتُْحدث فَرقــاً بــني مــا كان ومــا آل اليــه الوضــع 

عقــب التنفيــذ. كــام تســتطيع زيــادة حصــة الفــرد مــن امليــاه العذبــة يف تلــك املنطقــة 

عــب إيجادهــا ملصــادر مائيــة جديــدة. أّن زيــادة حصــة الفــرد مــن امليــاه ال تتعــارض 

مــع الدعــوة للَحــد مــن اإلرساف يف اســتهالكها. فحصــة الفــرد املُرتفعــة مــن االســتهالك 

املــايئ تعكــس أحــد أوجــه الرفاهيــة والتقــدم يف الدولــة. 

ــن  ــد م ــض الفاق ــوع تَخفي ــة ملوض ــة بالغ ــويل أهمي ــة ت ــة الحكيم ــة املائي إّن السياس

ــا  ــك تخــدم األهــداف العلي ــا املُســتطاعة. فهــي بذل ــة إىل الحــدود الدني ــاه املُنتََج املي

ــداف  ــة، واأله ــة للملك ــة العام ــدم املصلح ــا تخ ــاع، وعبه ــة للقط ــات الناظم للهيئ

الحرصيــة الخاصــة بــأداء وحــدة تشــغيلية ُمنــاط بهــا خدمــة منطقــة بعينهــا. تعــاين 

ــة  ــة املُنتَج ــف الكمي ــل إىل نص ــد تص ــد ق ــبة فاق ــن نس ــة م ــق اململك ــض مناط بع

ــري  ــع غ ــور الوض ــا أن نتص ــرى. ولن ــق أخ ــك يف مناط ــن ذل ــر م ــة«، أو أك »املضخوخ

الَســِوي يف بلــد يُعــاين ُشــحاً ُمتأصــالً يف مــوارده املائيــة املحــدودة واملتناقصــة مــع مرور 

الزمــن، يف الوقــت الــذي تضيــع فيــه تلــك الكميــات مــن امليــاه ســدًى، ســواء تربــت 

ــد مبــردود مــايل بقيمتهــا عــىل الجهــة التــي تُديرالقطــاع يف  إىل باطــن األرض أو مل تَُع

منطقــة الخدمــة، ومــا يرتتــب عــىل ذلــك مــن َضعــف يف االمكانيــات تُؤثــر ســلباً عــىل 

ــة التشــغيلية لهــذا املصــدر الحيــوي.  جوانــب أخــرى مــن ُمجمــل العملي

ــاً عــىل تحديــد معــامل الخطــوط العريضــة الســرتاتيجيتها بعيــدة  تعمــل الرشكــة حالي

املــدى. وأبــرز معــامل العناويــن هــو الرتكيــز عــىل أداء الوحــدات اإلداريــة والتشــغيلية 

ــداف  ــم أه ــب رس ــة ع ــاندة وامليداني ــة واملس ــاطات املكتبي ــة النش ــر كاف ــي تدي الت

موضوعــة لــكل منهــا، يقــع عــىل كاهــل كل منهــا مقابلــة تلــك األهــداف يف التواريــخ 

املحــددة، وتحســني األداء مــن ســنة ألخــرى تحقيقــاً ألهــداف النمــو يف منطقــة 

ــامد  ــا باإلعت ــبُل الوصــول اليه ــدة املــدى وُس ــد األهــداف بعي ــك، تحدي ــة. كذل الخدم

ــد  ــىل تزوي ــاء ع ــداف؛ اإلبق ــذه األه ــن ه ــا. وم ــة به ــة الخاص ــادر الذاتي ــىل املص ع

ــادة  ــىل زي ــل ع ــة، والعم ــتخدام كاف ــات اإلس ــي باحتياج ــة تف ــاه آمن ــرتكني مبي املش

حصــة الفــرد مــن امليــاه ســنوياً عــب إيجــاد مصــادر ميــاه رافــدة أو بديلــة للمتوفــر 

منهــا. كــام وأيضــاً االســتمرار يف تحســني البُنيــة التحتيــة وتوســيعها وإحــالل الحديــث 

مــكان املتقــادم، ورفــع كفــاءة العاملــني والوصــول بهــم إىل مســتويات رفيعــة يف األداء 

ــة. ــة التشــغيلية واإلداري ــل العملي ــم ملجم ــاءة يف تناوله ــة والكف واإلنتاجي

تــؤدي الرشكــة مهامهــا بواســطة منظومــات حاســوبية أغلبهــا ُمســتحدث تــم تشــغيله 

ــات  ــا وعملي ــبية بأكمله ــة املحاس ــل والعملي ــرة والتحصي ــطة الفوت ــا. فأنش يف عهده

ــبكات  ــات وش ــة والخزان ــوط الناقل ــة والخط ــات التنقي ــداين وإدارة محط ــح املي املس

التوزيــع تتحكــم فيهــا جميعهــا انظمــة متخصصــة تســاعد اإلدارة وصنــاع القــرار عــىل 

الركــون إىل مدخــالت ومخرجــات موثوقــة ميكــن البنــاء عليهــا. 

يَبْقــى العنــرص البــرشي هــو أهــم مــا متتلــك الرشكــة مــن أصــول، فهــو الــذي يحــرك 

عملياتهــا ويديــر نشــاطاتها، ويُبْقــي عــىل كل مــا مــن شــأنه املســاهمة يف دفــع الرشكــة 

هــذا  املحــددة.  مســاراتها  يف 

ــاً  ــة اهتامم ــه الرشك ــرص أْولت العن

ولِِعلِْمهــا  نشــاتها.  منــذ  بالغــاً 

ــراء  ــل ج ــأيت للعام ــد املت أّن العائ

أهــم  ِمــن  هــو  فيهــا  عملــه 

ــة  ــل الرشك ــه. تعم ــباب عطائ أس

عــىل تحســني مســتويات العاملني 

فيهــا عــب التدريــب والتوعيــة 

ــك، وعــب إحــالل  ــاج ذل ملــن يحت

ــاً يف  ــالً عالي ــة تأهي ــارص مؤهل عن

مجــاالت اإلختصــاص املطلوبــة. 

الخطط املستقبلية
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خدمة القطاع

ــا  ــم أهميته ــب برغ ــة وحس ــرق الصيان ــىل ف ــة ع ــغيل الخدم ــل تش ــرص مفاعي ال تقت

ــل تشــغيل  ــا مث ــة عنه ــل أهمي ــارص ال تق ــاك عن ــل أن هن ــة يف هــذا الشــأن، ب البالغ

وإدارة األنظمــة العاملــة ومتابعتهــا ومراقبتهــا بشــكل حثيــث وعــىل مــدار الســاعة،  

ــي  ــة والت ــبات التابعــة للرشك ــة املخت ــة مــن خــالل مديري ــة إىل متابعــة النوعي إضاف

تشــهد توســعاً يف الــكادر ويف اإلمكانيــات املتاحــة لتمكينهــا مــن إجــراء كافــة 

ــاً. ــة ميداني ــات املخبي الفحوص

تاليف املعوقات

ــة. وال  ــل الرشك ــا يف عم ــا بطريقته ــر كل منه ــي تؤث ــل الت ــن العوام ــري م ــاك الكث هن

ــار البعــض منهــا لخروجهــا عــن الســيطرة يف وقــت مــا. يف حــني أن  ســبيل التقــاء آث

البعــض اآلخــر مُيكــن تــاليف عوامــل ُمســبباته إىل حــد مــا. فعــىل ســبيل املثــال، تتأثــر 

الرشكــة بشــكل مبــارش بــأي قــرار حكومــي يصيــب صناعتهــا يف قطاعــي امليــاه والرصف 

ــأن يف القوانــني التــي تصــدر عــن الهيئــات الترشيعيــة   ــو الش ــك ه ــي. كذل الصح

والتنظيميــة والبلديــة. فــإن َحــَدَث أن تغــريت مواصفــة امليــاه املطلــوب تزويدهــا إىل 

املســتهلكني بطريقــة تســتدعي مــن الرشكــة إنفاقــاً رأســاملياً ملعالجــة امليــاه يك تصبــح 

ــاق  ــذ إنف ــرة لتنفي ــها مضط ــتجد نفس ــا س ــدة، فإنه ــة الجدي ــرشوط املواصف ــة ل ملبي

ــات  ــا النقــدي املخصــص إلنفاق ــا، وعــىل وضعه ــات خططه ــامً عــىل أولوي ســيؤثر حت

ــن أن  ــي ميك ــة الت ــر الخدم ــل مخاط ــىل عوام ــال ع ــو مث ــك ه ــرى. ذل ــة أخ مجدول

تواجههــا الرشكــة. والتــي ليــس لديهــا أي ســيطرة عليهــا. أيضــاً، تغيــري التعرفــة؛ فــإن 

َحــَدث تخفيــض يف ســعر بيــع املــرت املكعــب بقــرار حكومــي، وهــذا هــو أحــد أهــم 

مصــادر املخاطــر املؤثــرة يف نشــاطات الرشكــة، فــإن ذلــك ســيؤدي إىل إرتفــاع كلفــة 

التشــغيل قياســاً إىل اإليــراد. وبالتــايل زيــادة حجــم الخســائر التــي تجــر معهــا تــدين 

الفوائــض النقديــة املتأتيــة مــن اإليــراد. وهــو مــا يــؤدي يف نهايــة املطــاف إىل إعــادة 

هيكلــة خطــط الــرصف الرأســاميل لألعــوام التاليــة، بحيــث تتناســب مــع إمكانيــات 

الرشكــة النقديــة املتناقصــة جــراء ذلــك القــرار أو الترشيــع. وهــو مــا يعنــي يف 

املحصلــة النهائيــة إنفاقــاً رأســاملياً أقــل يف منطقــة الخدمــة، وتأجيــل تطويــر املرافــق، 

ــر يف أحســن األحــوال. ــك التطوي أو خفــض مســتوى ذل

ارتفــاع أســعار املــواد الخــام ولــوازم الشــبكات واألنابيــب واملحروقــات جميعهــا 

ــوى  ــل س ــن بدي ــاك م ــس هن ــارشة، ولي ــاه مب ــه املي ــب خدم ــرة تصي ــل مخاط عوام

ــك هــي إرتفــاع كلفــة التشــغيل تبعــاً إلرتفــاع  ــارشة لذل ــار املب ــا. واآلث التعامــل معه

ــواد الداخلــة يف العمليــة التشــغيلية. وانخفــاض العائــد التشــغييل.  أكالف امل

هنــاك عوامــل مخاطــرة أخــرى غــري مرتبطــة بالخدمــه مبــارشة بــل مبنطقــة الخدمــة 

أهــم عنــرص مــن عنــارص تلــك املنظومــة املتكاملــة هــو العنــرص البــرشي. فهنــاك ِفــرٌق جوالــة تتنــاوب عــى العمــل، وتُغطــي كامــل ســاعات اليــوم 

ــَرق ُمــزودة باملعــدات الالزمــة للتعامــل مــع أي طــارئ أو  ليــالً ونهــاراً. وال تتوقــف أعاملهــا يف العطــل األســبوعية أو األعيــاد واملناســبات. وهــي ِف

شــكوى، كذلــك التعامــل مــع مســببات ذلــك لضــامن عــدم توليدهــا لتلــك املشــاكل مســتقبالً.  عقــب اســتالمها ملســؤولياتها يف عــام 2011 ، أصبحــت 

الرشكــة هــي الطــرف املســؤول عــن تشــغيل الخدمــة بالطريقــة التــي هــي عليهــا اآلن. وهــو الوضــع الــذي يََتطلــب أن تُنفــق الرشكــة مــا هــو ُمتــاح 

لهــا مــن املصــادر الذاتيــة املاليــة والبرشيــة، وكل مــا يلــزم عــى الُبنيــة التحتيــة لشــبكة التوزيــع والخطــوط الناقلــة الرئيســية والفرعيــة، وخزانــات 

التجميــع وكافــة اآلالت واملعــدات الالزمــة لتشــغيل املنظومــة. كذلــك، حفــر اآلبــار حينــام يســتدعي األمــر ذلــك يف منطقــة مــا، وتوظيــف الكــوادر 

البرشيــة الالزمــة لتشــغيل وإدارة كل ذلــك. ولتأمــني مــا ســبق؛ فعــى الرشكــة أن ترصــد ســنوياً مــا تســتطيعه مــن مصــادر ماليــة ملواجهــة متطلبــات 

الــرصف الرأســاميل. 

اإلمكانيات والقدرات

رشكــة ميــاه الريمــوك هــي رشكــة معنيــة بتقديــم خدمــات التشــغيل والصيانــة ملرافــق 

ــرق،  ــد ،املف ــامل )ارب ــات الش ــة مبحافظ ــة الخدم ــي يف منطق ــرصف الصح ــاه وال املي

ــوايل ٩.2  ــة ح ــات االربع ــكان يف املحافظ ــدد الس ــغ ع ــث يبل ــون(. حي ــرش، عجل ج

مليــون نســمة وتغطــي الرشكــة مــا مســاحته 2٩,000 كــم2 متثــل ٣0٪ مــن مســاحة 

ــة الهاشــمية. اململكــة االردني

ــار  ــة آب ــن منظوم ــاه م ــخ املي ــىل ض ــارش ع ــكل مب ــوك بش ــاه الريم ــة مي ــد رشك تعتم

العاقــب/ الباديــة الشــاملية )الزعــرتي( ومنظومــة آبــار وادي العــرب اىل خــزان 

حوفــا وخــزان زبــدا، ومنهــا تضــخ امليــاه لبقيــة املحافظــات ملســافات طويلــة تــرتاوح 

ارتفاعاتهــا لتصــل يف بعــض املناطــق إىل 1200م متســببة بارتفــاع قيــم اســتهالك الطاقة 

مــن الكهربــاء، وكذلــك ارتفــاع نســبة الفاقــد مــن امليــاه نتيجــة املســافات املتباعــدة 

ــني ااملصــادر واملشــرتكني. ــس ب والتضاري

ازدادت التحديــات املائيــة بشــكل فــاق قــدرات وإمكانيــات الرشكــة املناطــق األكــر 

ــاه  اســتضافة للجــوء الســوري يف مناطــق الخدمــة مــام أوقــع عــىل كاهــل رشكــة مي

الريمــوك التــي تديــر خدمــات توصيــل امليــاه والــرصف الصحــي يف محافظــات شــامل 

اململكــة تحديــات جســيمة فاقمــت العجــز املــايئ الــذي تشــهده املنطقــة منــذ زمــن 

طويــل. 

بلــغ عــدد مشــرتيك امليــاه حــوايل ٣٤1 ألــف مشــرتك نهايــة عــام 2018، بنســبة 

خدمــه تبلــغ ٩٩٪ تقريبــا مــن الســكان، كــام يبلــغ عــدد املشــرتكني بالــرصف الصحــي 

حــوايل 1٤1 ألــف مشــرتكا وبنســبة ٤2٪ مــن عــدد مشــرتيك امليــاه. أمــا كميــات امليــاه 

املنتجــة مــن املصــادر الداخليــة واملســتوردة فبلغــت ٩٦.٤ مليــون م٣، ومبعــدل كميــة 

اســتهالك ٩2 لرت/شــخص باليــوم.
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ذاتهــا. فنمــو التعــداد الســكاين واالســتثامر الرأســاميل يف املنطقــة، يولــد طلبــاً متصاعداً 

عــىل امليــاه يســتوجب عــىل الرشكــة تلبيتــه، ذلــك يفــرض عــىل الرشكــة أن تلجــأ إىل 

التفكــري يف بدائــل إضافيــة للتزويــد املــايئ لتلبيــة الطلــب املتصاعــد. وهــو مــا يعنــي 

أن عليهــا أن تنفــق مــن مصادرهــا الخاصــة لتوفــري ذلــك املصــدر ومبــا يرتتــب عليــه 

مــن نفقــات ماليــة رمبــا ال تتوفــر لديهــا حــني الحاجــة.

إّن وجــود شــبكة ميــاه تخــدم الجميــع، ومتواجــدة أينــام كان هنــاك تجمــع ســكاين، 

ســتكون عرضــة ملختلــف أنــواع مؤثــرات املخاطــرة. ولعــّل أهمهــا إمكانيــة تعرضهــا 

للتلــوث. ســيقت كل هــذه االمثلــة، وهنــاك غريهــا ممــن مل يُــرَشْ اليــه للتدليــل عــىل 

ــة  ــي يف منطق ــرصف الصح ــاه وال ــي املي ــغيل قطاع ــا  إدارة وتش ــة أوكل إليه أن رشك

الخدمــة، مطلــوب منهــا وضــع الخطــط الالزمــة ملواجهــة املخاطــر املختلفــة التــي قــد 

تعيــق تقديــم الخدمــة.

التزويد املايئ يف مناطق الخدمة

خدمــة حيويــة توفرهــا الرشكــة  تنحــرص مهامهــا بتزويــد املشــرتكني مبيــاه رشب آمنــة، 

ــة  ــىل الرشك ــك، فع ــامن ذل ــة. ولض ــات كافي ــة، وبكمي ــات الوطني ــة للمواصف مطابق

ــاط  ــع املُن ــات األرب ــدة يف املحافظ ــة الوحي ــا الجه ــؤولية باعتباره ــك مبس ــام بذل القي

إليهــا تقديــم هــذه الخدمــة للمشــرتكني. مفاعيــل تلــك املســؤولية تتــوزع عــىل عــدة 

نشــاطات، كإنشــاء البنيــة التحتيــة الخادمــة لغــرض إيصــال امليــاه إىل طالبيهــا، وصيانــة 

آبــار اإلنتــاج، والخطــوط الناقلــة، وخزانــات تجميــع وتوزيــع امليــاه مبختلــف فئاتهــا، 

وصيانــة شــبكات التوزيــع الداخليــة. وإدامــة الخدمــة يف املســتوى املرغــوب. 

ــة الدامئــة طــوال الوقــت،  ــة مــن الجهوزي ذلــك يتطلــب أن تُبقــي الرشكــة عــىل حال

ــات  ــام الوردي ــة بنظ ــة العامل ــرق الصيان ــوع لف ــن أي ن ــف م ــال توق ــاراً، وب ــالً ونه لي

عــىل مــدار الســاعة، ولجهــات فحــص امليــاه التــي تُجــري الُفحوصــات املقــررة مســبقاً 

ــيطرة  ــم والس ــعبة التحك ــة. ولش ــا إىل ذوي العالق ــل بتقاريره ــاً وتُرس ــاً ومناطقي زمني

ــخ  ــات الض ــبكة وضغوط ــن الش ــددة م ــاط مح ــاه يف نق ــوب املي ــب منس ــي تُراق الت

ومســتويات التخزيــن يف الخزانــات، والتعامــل مــع الحــاالت الطارئــة. ولكادرهــا 

اإلداري والتخطيطــي والرقــايب الــذي يَرســم السياســات ويُراقــب األداء ويُِعــد التقاريــر 

ــة. ــة املعني ــات الناظم ــور والهيئ ــك للجمه ويُفصــح عــن ذل

إبقــاء تلــك املنظومــة املعقــدة يف حالــة التشــغيل الدائــم طــوال الوقــت بــال انقطــاع 

ــة؛  ــال تعطــل إحــدى مفاصــل املنظوم ــه. ويف ح ــل مع ــيء اليســريِ التعام ــس بال لي

فإنــه يتوجــب التعامــل مــع تلــك الحالــة لتبقــى كذلــك بــال انقطــاع. وهنــاك الخطــوط 

الناقلــة الرئيســية والفرعيــة املمتــدة عــىل مســافات مــن مناطــق الضــخ إىل شــبكات 

ــوط  ــي خط ــد(، وه ــرق، إرب ــون، املف ــرش، عجل ــع )ج ــات األرب ــع يف املحافظ التوزي

تــرتاوح أقطارهــا مــن 2٥ ملــم إىل 1200 ملــم. خادمــة بذلــك مشــرتيك تلــك املناطــق 

ــة ٣٤1 الــف مشــرتك. أمــا املناطــق التــي تعــاين مــن مشــاكل  ــغ تعدادهــم قُراب البال

ــج  ــاه بطــرق أخــرى بواســطة صهاري ــا؛ فقــد جــرى تزويدهــا باملي ــاه اليه وصــول املي

ــة منخفضــة الكثافــة الســكانية.  الرشكــة وخصوصــاً للتجمعــات الســكانية النائي

ــة  ــة املُوِصل ــل الداخلي ــوط النق ــا خط ــة به ــع املَْوصول ــات التجمي ــاً، خزان ــاك أيض هن

لشــبكة التوزيــع لــكل منطقــة. وهــذه تحتــاج لرقابــة دامئــة ملســتوى تخزيــن امليــاه يف 

كٍل منهــا، وتنظيفهــا وإجــراء الفحوصــات املخبيــة عليهــا، وحراســتها وإبقــاء انظمتهــا 

ــا،  ــدة منه ــل واح ــة. فتعط ــة الدامئ ــن الجهوزي ــة م ــة يف حال ــة وامليكانيكي الكهربائي

ــاه  يعنــي انقطــاع خدمــة التزويــد عــن منطقــة أو أكــر مــن تلــك التــي تتــزود باملي

مــن ذلــك املصــدر. أمــا شــبكة التوزيــع الداخليــة، فهــي الجــزء األكــر إثــارة للمتاعــب 

ــر يف  ــي ميكــن أن تقــع وتؤث ــد مــن األحــداث الت ــاك العدي للمشــرتكني وللرشكــة. فهن

ــاه. فأعــامل  ــن إيصــال املي ــة املســؤولة ع ــن مجمــل املنظوم ــة هــذا الجــزء م وظيف

الصيانــة عــىل الطــرق التــي تقــوم بهــا العديــد مــن الجهــات األخــرى قــد تــؤدي إىل 

قطــع جــزء أو أكــر مــن تلــك الشــبكة، أو انســداد بعضهــا. وأعــامل البنــاء لهــا ذات 
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3.1%

عدد المشتركین بخدمة المیاه - اربد

2013 2014 2015 2016 2017 2018

227,090221,585
213,229

203,672
193,224

183,211

2.5%

3.9%
4.7%5.4%5.5%5.5% 5.4% 4.7%

3.9%

2.5%

عدد املشتركني بخدمة املياه - املفرق

2013 2014 2015 2016 2017 2018

56,77554,723
52,581

50,022
47,129

44,563

3.7%4.1%
5.1%

6.1%5.8%5.8% 6.1%
5.1%

4.1% 3.7%

عدد المشتركین بخدمة المیاه - جرش

2013 2014 2015 2016 2017 2018

33,01032,154
30,941

29,647
28,32427,239

2.7%

3.9%4.4%4.7%
4.0%4.0%

4.7% 4.4% 3.9%

2.7%
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الضخ

متتلــك »ســلطة امليــاه« املصــادر الطبيعيــة املائيــة املُســامة باآلبــار أو األحــواض املائيــة. 

ــذي  ــد ال ــو العق ــيس«. وه ــد التأس ــب »عق ــتخدامها مبوج ــة اس ــح للرشك ــن تُتي ولك

يســمح للرشكــة بضــخ احتياجهــا املعلــوم يف املــدى املنظــور مــن امليــاه العذبــة ســنوياً، 

وتتحــوط لتلبيــة احتياجــات الســكان املســتقبلية يف املحافظــات األربــع التــي يتزايــد 

عــدد الســكان فيهــا ســنة بعــد أخــرى. كــام تتزايــد فيهــا ويف بعــض أنحــاء املحافظــات 

الصناعــات التــي يتطلــب تشــغيلها اســتهالك كميــات إضافيــة مــن امليــاه. 

بلــغ انتــاج عــام 2018 مــن امليــاه العذبــة املضخوخــة مــن كافــة اآلبــار املــزودة قرابــة 

٩٣ مليــون مــرت مكعــب، وامليــاه الــواردة مــن املحافظــات )الزرقــاء، عــامن( ٣.٥ مليــون 

ــات  ــة احتياج ــب لتغطي ــرت مكع ــون م ــن ٩٦ ملي ــوع زاد ع ــب، أي مبجم ــرت مكع م

اآلبار 

تتكفــل الرشكــة بــكل مــا يلــزم لتشــغيل اآلبــار يف ســعيها للحصــول عــىل أقــى مــا 

ميكــن مــن كميــات اإلنتــاج املــايئ بأقــل التكاليــف وتوفــري املــواد املطلوبــة ألعــامل 

الصيانــة كاســتبدال املعــدات القدميــة مــن كوابــل ومواســري تعليــق ولوحــات كهربائية 

ــار  ــز اآلب ــار التابعــة للرشكــة وتجهي مبــا يضمــن الحفــاظ عــىل اســتمرارية عمــل اآلب

ــبات  ــة واملخت ــاغل املركزي ــة املش ــر ومديري ــة الحف ــع مديري ــيق م ــدة بالتنس الجدي

ــر املعتمــدة.  ورشكات الحف

ــة إىل  ــة، باإلضاف ــوحات هيدرولوجي ــدة ُمس ــة جدي ــاه جوفي ــر مي ــر ب ــب حف يتطل

ــة يف املواقــع املقرتحــة للحفــر  الخرائــط املائيــة الدالــة عــىل مناطــق اإلنتــاج املتََوقََع

األثــر يف مواقــع العمــل. ثــم هنــاك اإلســتعامل غــري املــرشوع والــذي ميكــن أن يؤثــر 

ــك. عــىل الضغــط الداخــيل للشــبكة يف منطقــة العبــث تل

إســتخدام امليــاه العذبــة يف املحافظــات األربــع، موزعــة بــني محافظــة اربــد بنســبة 

٥٦٪، وباقــي انحــاء املحافظــات بنســبة ٤٤٪.
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ــاك تجمعــات ســكانية  ــدة ســكان منطقــة مــا. وحيــث أّن هن بقصــد اســتغاللها لفائ

ــة  ــار محلي ــن آب ــاه م ــق باملي ــك املناط ــد تل ــة إىل تزوي ــَدت الرشك ــد َعَم ــة؛ فق نائي

ــة.  وخاص

مصــادر التزويــد املــايئ للرشكــة  تنحــرص يف اآلبــار املتواجــدة يف  كافــة مناطــق الخدمــة 

ــون م٣،  ــل إىل ٩٣ ملي ــة تص ــاه إجاملي ــة مي ــج كمي ــي تنت ــع والت ــات األرب يف املحافظ

وآبــار خاصــة تشــرتي الرشكــة منهــا قرابــة ٥ مليــون م٣، إضافــة إىل ميــاه خــط الديــيس 

الواصــل إىل منطقــة الزعــرتي والــذي يصــل مقــدار تزويــده بامليــاه إىل قرابــة 2 مليــون 

ــار  ــن اآلب ــب م ــدد األك ــىل الع ــاملية ع ــة الش ــرق والبادي ــة املف ــوي محافظ م٣. تحت

ــوزع نســبة الـــ ٥2٪  ــار، يف حــني تت ــدد اإلجــاميل لآلب ــن الع بنســبة تصــل إىل ٤8٪ م

الباقيــة عــىل املحافظــات األخــرى )اربــد، جــرش، عجلــون(. 

ــن  ــار م ــة اآلب ــامل صيان ــة بأع ــار يف الرشك ــة باآلب ــة املختص ــدة التنظيمي ــوم الوح تق

رفــع وتنزيــل املضخــات الغاطســة وصيانتهــا بالتنســيق مــع فــرق الســحب والتنزيــل 

ــد  ــة العدي ــالح وصيان ــم إص ــث ت ــاص، حي ــاع الخ ــن القط ــا م ــد معه ــك املتعاق وكذل

ــار عــىل النحــو  مــن املضخــات واملحــركات الغاطســة وأعيــدت إىل االســتخدام يف اآلب

ــة ٥0 م٣/ســاعة،  ــر ســميا ٣ بإنتاجي ــة ٤0 م٣/ســاعة، ب ــة بإنتاجي ــر زبيدي املرجــو )ب

بــذر العاقــب ك12٣ بإنتاجيــة 8٥ م٣/ســاعة، كــام تــم اســتحداث بــر ك12٤ج-حليــوه 

ــة ٤٥ م٣/ ــم 11 بســعة إنتاجي ــة فحــل رق ــذر طبق ــاعة، ب ــة 80 م٣/س بســعة إنتاجي

ــم  ــر مشــتل فيصــل رق ــة ٥0 م٣/ســاعة، ب ــم 10 بســعة إنتاجي ــر رق ــر جاب ســاعة، ب

٩ بســعة إنتاجيــة 70 م٣/ســاعة، بــر الزنيــة رقــم 10 بســعة إنتاجيــة ٥0 م٣/ســاعة. 

ــا  ــا  مب ــىل تجهيزه ــل ع ــاري العم ــار ج ــم باآلب ــدة تحك ــتحداث وح ــىل إس ــالوة ع ع

ــوب. ــام مبهامهــا  عــىل النحــو املطل يتوجــب للقي

ــد  ــة ارب ــر بلدي ــز  ب ــر وتجهي ــاء حف ــىل عط ــاهمة واإلرشاف ع ــة باملس ــت الرشك قام

الكبى/حكــام  وتجهيــزه باملعــدات ليكــون قيــد اإلنتــاج الفعــيل مطلــع 201٩، كــام 

ــا يف  ــدة جــرى تركيبه ــات جدي ــا بحامي ــة تشــغيل Inventer رفدته اســتحدثت أنظم

ــع. املواق

ــار  ــاج لآلب ــات اإلنت ــد، تقــوم اإلدارة املختصــة مبتابعــة كمي لضــامن اســتمرارية التزوي

وذلــك بقيــاس مســتوى امليــاه وكميــة اإلنتــاج لــكل بــر، بالتنســيق مــع  ســلطة امليــاه، 

ــع  ــيق م ــىل التنس ــالوة ع ــة، ع ــة املختص ــع اللجن ــة م ــار الخاص ــة اآلب ــك متابع وكذل
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شبكات مياه رشكة مياه الريموك
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خزانات التجميع

ــل إىل 110  ــتيعابية تص ــة اس ــم بطاق ــري الحج ــا كب ــا، بعضه ــة 18٣ خزانً ــك الرشك متتل

ــاه  ــط املي ــف ضغ ــرض تخفي ــدم غ ــري يَخ ــا صغ ــدة. وبعضه ــة زب ــف م٣ يف منطق أل

املندفعــة يف الخــط الناقــل لــدى عبورهــا منطقــة مــا متســببة بضغــط متزايــد بفعــل 

الطوبوغرافيــة للمنطقــة املــار فيهــا. أّمــا الخزانــات األخــرى ذات الســعات املتفاوتــة 

التــي تخــدم غــرض تجميــع امليــاه ومنهــا إىل شــبكات التوزيــع الداخليــة يف املناطــق 

 . zones ــة فهــي موزعــة بحســب مناطــق نطاقي

باإلضافــة إىل غــرض التخزيــن والتوزيــع؛ فــإن الخزانــات التجميعيــة تخــدم هدفــاً آخــر 

ال يقــل أهميــة، وهــو معالجــة امليــاه املتجمعــة فيهــا مبــادة »الكلوريــن« للقضــاء عــىل 

امليكروبــات العالقــة أو التــي ميكــن أن تعلــق بهــا ألي ســبب. عمليــة الكلــورة هــذه ال 

تتــم فقــط بعــد فحــص امليــاه بقصــد الكشــف عليهــا والتقريــر تبعــاً لذلــك إن كانــت 

تحتــاج للمعالجــة مبــادة الكلوريــن أم ال، بــل تتــم بصــورة آليــة وُمبمجــة مســبقاً بغض 

ــدى  ــه ل ــد من ــٌب ال ب ــا ُمتَطل ــث أنه ــة أم ال. حي ــق حي ــاه عوال ــر إن كان يف املي النظ

جميــع املؤسســات املنخرطــة يف خدمــة التزويــد املــايئ أينــام ُوِجــدت. وألنهــا عمليــة 

مأمونــة وغــري ضــارة بصحــة الفــرد املرتــوي مبــاء ُمعالــج مبــادة الكلوريــن؛ فــإن هــذه 

العمليــة قــد تتكــرر تباعــاً وصــوالً إىل نقطــة إيصــال امليــاه إىل ُملكيــة املشــرتك.

ــل  ــرى متوي ــة ج ــة املنقضي ــنوات الثامني ــدار الس ــىل م ــات ع ــض الخزان ــاء بع ــم بن ت

بعضهــا بواســطة املنظــامت الدوليــة ضمــن مشــاريع مســاعدة رشكات امليــاه يف 

اململكــة. تتطلــب إدارة الخزانــات التجميعيــة واألنــواع األخــرى مــن الخزانــات عمليات 

صيانــة دامئــة، وفحــص لِــام يف داخلهــا وتنظيفهــا مــن حــني آلخــر، وإصــالح األجــزاء 

جهــات الحفــر ملتابعــة أعــامل الحفــر وإعــادة تأهيــل اآلبــار.

ال تَْدفــع الرشكــة لســلطة امليــاه أمثــان امليــاه العذبــة املُنتجــة )املضخوخــة( مــن كافــة 

ــع إىل  ــا عــب شــبكات التوزي ــا وتوزيعه ــة ضخه ــوىل عملي ــا تت ــد. لكنه مصــادر التزوي

مناطــق. وإليصــال هــذه امليــاه إىل مســتخدميها يف كافــة املناطــق؛ فإنــه يلــزم تشــغيل 

منظومــة متكاملــة مــن العمليــات يتخللهــا اســتهالك طاقــة كهربائيــة الزمــة لعمليــات 

الضــخ والتشــغيل وصلــت قيمــة فاتورتهــا خــالل عــام 2018 إىل ٤0 مليــون دينــار أردين 

ــل مصاريــف تشــغيلية مبــارشة وغــري مبــارشة يف حــدود مبلــغ ٣٣ مليــون دينــار  وتحمُّ

أردين. وبذلــك تكــون كلفــة إيصــال ُمجمــل كميــة امليــاه التــي يحتاجهــا املســتهلكون 

ــغيلية  ــف تش ــني تكالي ــة ب ــار موزع ــون دين ــة 7٣ ملي ــت قراب ــق بلغ ــة املناط يف كاف

مبــارشة بنســبة ٦٣٪، وتكاليــف إداريــة وعموميــة بنســبة ٣٤٪.
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الخطوط الناقلة 

تتــزود محافظــات منطقــة الخدمــة باحتياجهــا مــن ميــاه الــرشب مــن مصــادر عــدة 

أهمهــا اآلبــار الجوفيــه ومــن خــط الديــيس املتجــه إىل منطقــة الزعــرتي. وهــو خــط 

ممتــد مــن منطقــة خــو  إىل خــزان الزعــرتي. قاطعــاً بذلــك مســافة ٣٥ كــم، وُمَســيِّالً 

امليــاه عــبه بفعــل املضخــات القامئــة الخادمــة ذلــك الغــرض. حيــث ترتفــع منطقــة 

اإلســتقبال قرابــة 700م عــن ســطح البحــر. 

تــم متديــد خــط الديــيس الناقــل مــن منطقــة خــو إىل منطقــة الزعــرتي يف عــام 2018 

ــه  ــة بنائ ــة، واســتغرقت عملي ــة أجنبي ــاه إىل رشك ــه ســلطة املي بواســطة عطــاء أحالت

ــط  ــل الضغ ــدأ وعوام ــة للص ــل املقاوم ــادة الدكتاي ــن م ــزاؤه م ــون أج ــنتني. وتتك س

ــطح األرض.  ــت س ــن تح ــن مرتي ــد ع ــق يَزي ــىل عم ــة ع ــطحي ومدفون ــويف والس الج

ــه راعــت ظــروف  ــِددت ل ــاه متعرجــاً يف مســارات ُح يســري هــذا الخــط الناقــل للمي

امليكانيكيــة والكهربائيــة املتعطلــة. تتعامــل فــرق الصيانــة التابعــة للرشكــة مــع هكــذا 

متطلبــات بحســب جــداول عمــل موضوعــة ســلفاً، وبحســب نــداء الطــوارئ يف حالــة 

حصــول أمــر مــا يســتدعي التعامــل معــه بصــورة  طارئــة. كــام توفــر الرشكــة الحراســة 

ــا أو  ــث مبوجوداته ــا أو العب ــداء عليه ــة دون اإلعت ــات للحيلول ــذه الخزان ــة له الدامئ

مخزونهــا املــايئ. وتوفــر أيضــاً خدمــات تنظيــف محيطهــا مــن املخلفــات، ســيام وأنهــا 

تقــع عمومــاً يف مناطــق غــري مالصقــة للتجمعــات الســكانية.

 .SCADA ترتبــط سلســلة الخزانــات بنظــام »التحكــم والســيطرة وجلــب املعلومــات

ل النظــام طــوال الوقت،  وبذلــك، فــإن مخــزون امليــاه يف أي منهــا يكــون مقــروًءا ملشــغِّ

ــع بحســب البنامــج  ــن والتوزي ــة التخزي ــك، التحكــم يف إدارة عملي ومُيكــن تبعــاً لذل

ــراءات  ــات وق ــل معطي ــا. تُدخ ــددة بعينه ــة مح ــرتة زمني ــي ف ــذي يَُغط ــوع ال املوض

ــم هنــاك لتخــدم أغــراض الدراســة وإجــراء  النظــام إىل قاعــدة بيانــات الرشكــة، وتُراكَ

املقارنــات واســتخالص اإلحصائيــات وإصــدار التقاريــر.

ــه.  ــدر ل ــرتايض املق ــر اإلف ــوال العم ــة ط ــة الخدم ــيول وإدام ــق الس ــر ومناط الحف

وبذلــك، فإنــه خــط يتكفــل بتزويــد مناطــق الخدمــة للرشكــة بكميــات امليــاه املقــررة 

ــة. ــي تســاعد عــىل تحســني الوضــع املــايئ يف  مناطــق الخدم والت

شبكة التوزيع

شــبكة التوزيــع يف املحافظــات األربــع والبالــغ إجــاميل أطوالهــا نحــو 10 آالف 

ــن تقــع أماكــن ســكناهم  كــم  تخــدم مــا نســبته ٩٩٪ مــن قاطنــي املحافظــات. فََم

ــا  ــاه اليه ــع املي ــا بإيصــال شــبكة توزي ــْت خدمته ــة مَتَّ ــة الخدم ــم يف منطق أو أعامله

بواســطة َوْصــالت متفرعــة تخــدم غــرض إيصــال امليــاه إىل ُملكيــات املشــرتكني. ونظــرا 

ــىل  ــا ع ــا ضاغطً ــق وضًع ــك يخل ــإن ذل ــبيًا؛ ف ــبكه  نس ــذه الش ــن ه ــزاء م ــدم اج لق

جوانــب إدامــة الخدمــة وأعــامل الصيانــة وإجــراءات التحكــم والســيطرة عــىل النحــو 

ــوب.  املطل

الخطوط الحمراء متثل التحديثات التي أُجريت عىل شبكة املياه
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مشاريع تطوير الخدمة املنفذة

ت الرشكــة خطــة ملعالجــة املشــاكل املتعلقــة بامليــاه يف فصــول الصيــف وصــوال إىل  أعــدَّ

أوضــاع آمنــة مائيــاً يف كافــة املحافظــات )إربــد، جــرش، عجلــون، واملفــرق(. ولغايــات 

ــط  ــن املشــاريع لرب ــدًدا م ــة ع ــذت الرشك ــد نّف ــة إرب ــايئ يف مدين تحســني الوضــع امل

الخطــوط القامئــة مــع خطــوط جديــدة ذات اقطــار أكــب لزيــادة ضــخ كميــات امليــاه 

إىل بعــض املناطــق التــي تعــاين نقًصــا مائيًــا داخــل املدينــة، كذلــك نفــذت 7 شــبكات 

ــذه  ــد ه ــرا لتزوي ــارع فوع ــرا، ش ــام، فوع ــا، حك ــة، حنين ــة الصناعي ــق املدين يف مناط

ــا يف  ــي تعــاين نقًص ــة. أكــر املناطــق الت ــاه مــن مصــادر وخطــوط بديل املناطــق باملي

محافظــة إربــد ، هــي فوعــرا، شــارع فوعــرا، تقبــل، أم الجدايــل، حــور، اســعره، بســبب 

ــب مــن  ــا تطل ــاج املــايئ م ــة االنت ــد متدني ــامد هــذه املناطــق عــىل مصــادر تزوي اعت

الرشكــة متديــد خــط ناقــل قطــره ٣00 ملــم، وبكلفــة إجامليــة زادت عــن 700 ألــف 

دينــار لتحســني وضــع التزويــد املــايئ يف كل منهــا.

لغايــات تحســني التزويــد املــايئ يف مناطــق غــرب إربــد، تعمــل الرشكــة عــىل متديــد 

ــك املناطــق. ويف محافظــة  ــايئ يف تل ــز الوضــع امل ــم لتعزي ــاه قطــره 12٥ مل خــط مي

عجلــون، تــم تنفيــذ خــط يف منطقــة خشــيبة بقطــر ٤ إنــش لتحســني التزويــد املــايئ 

يف بلــدة خشــيبة والجبــل االخــرض، كــام تــم تنفيــذ خطــوط ٤ إنــش يف مناطــق 

ــا الحــي الرشقــي وكفرنجــة طريــق االغــوار لتحســني الوضــع املــايئ يف بلــدة  عــني جن

ــرة  ــة وعنج ــايئ يف العامري ــع امل ــني الوض ــريفة لتحس ــة املش ــة كفرنج ــرث، ومنطق الح

الحــي الغــريب، وشــارع العرشيــن وعــني البســتان الشــاميل، وتــم تشــغيل جميــع هــذه 

الخطــوط باســتثناء خــط عنجــرة الــذي مــا زال قيــد التنفيــذ، بكلفــة تقــدر بنحــو 2.1٥ 

مليــون دينــار.

ــا  ــبكة جب ــذ ش ــا وتنفي ــرضا الفوق ــبكه الخ ــذ ش ــم تنفي ــد ت ــرش، فق ــة ج ويف محافظ

ــبكة  ــذ ش ــة إىل تنفي ــا، باإلضاف ــغيلها قريب ــع تش ــون املتوق ــاه رمي ــبكة مي ــع وش وقري

ــم  ــف عــام 201٩، ويف محافظــة املفــرق، ت ــع تشــغيلها خــالل صي ــال املتوق ــدة بلي بل

تنفيــذ خطــوط ٦ إنــش يف مناطــق حــي الهاشــمي الغــريب واملفــرق الحــي الجنــويب، 

ــريب،  ــزة الغ ــري حم ــي االم ــي وح ــني النب ــان وع ــق هويش ــش يف مناط ــوط ٤ إن وخط

ــض  ــر األبي ــي الغدي ــش ملنطقت ــط 8 إن ــذ خ ــة إىل تنفي ــامت، باإلضاف ــة العلي وحامم

ــام 201٩.   ــف ع ــغيلها يف صي ــيتم تش ــاريع س ــذه املش ــع ه ــرض، وجمي واالخ

ــات املعقــودة بــني الرشكــة  الوضــع املرغــوب ألداء الخدمــة هــو مــا تحــدده االتفاقي

ــو  ــوب ه ــع املرغ ــك الوض ــاد ذل ــاه. ومف ــلطة املي ــرى كس ــة األخ ــات الناظم والهيئ

ــايل: ــا يف الت ــن تلخيصه ــي ميك ــة، والت ــة للرشك ــداف املوضوع ــؤوليات واأله املس

إدامة التزويد املايئ ومواجهة الطلب عىل املياه يف منطقة الخدمة.	 

الحفــاظ عــىل ميــاه آمنــة وســليمة للــرشب عــب إنفــاذ سلســلة مــن اإلجــراءات 	 

الكفيلــة باإلتيــان بنتائــج تضمــن تحقيــق الهــدف.

تقديــم الخدمــات بطريقــة تســاعد الســلطات املحليــة عــىل إنفــاذ برامجهــا دون 	 

إعاقة.

توســيع التغطيــة وصيانــة البنيــة التحتيــة لضــامن الوصــول إىل طالبــي الخدمــة 	 

يف منطقــة التغطيــة.
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مصادر التزويد املايئ

ــم مناطــق الخدمــة إىل أربــع مناطــق جغرافيــة لــكل منهــا مصادرهــا املحــددة  تَُقسَّ

بالتزويــد املــايئ، وهــي:

محافظة إربد

ــار  ــون م٣موزعــة عــىل آب ــج ٤٦ ملي ــرًا تنت ــاه مــن ٩٦ ب ــزود هــذه املحافظــة باملي تت

ــي  ــورة، بن ــة، الك ــي كنان ــا، بن ــواء الرمث ــوار، ل ــواء األغ ــد، ل ــة ارب ــرب، قصب وادي الع

عبيــد، وأيضــا مــن خــط الديــيس الواصــل إىل منطقــة الزعــرتي مبقــدار 11 مليــون م٣ 

ســنويا. حيــث تَُضــخ قســم مــن امليــاه التــي تُنتجهــا هــذه اآلبــار إىل خزانــات التجميــع 

البالــغ عددهــا ٦٩ يف املحافظــة.

تخــدم الخزانــات غــرض تزويــد الشــبكة الداخليــة باحتيــاج املســتهلكني مــن امليــاه. 

ــاه متواجــدة داخــل حــدود املحافظــة  ــات مي ــة لـــ ٥1 خزان ــغ الســعة التخزيني وتبل

قرابــة1٦0 الــف م٣. والعمــل جــاٍر عــىل زيــادة هــذه الســعة ملواكبــة الطلــب املتزايــد 

ــد، وهــي  ــة يف محافظــة ارب ــع الداخلي ــبكة التوزي ــا ش ــدة. أم ــة مناطــق جدي وخدم

شــبكة قدميــة نســبيًا ،فتبلــغ أطوالهــا قرابــة ٦٣77 كــم خادمــة بذلــك مــا نســبته ٩8 ٪  

مــن ســكان املحافظــة حيــث تســتقبل قرابــة ٥٦ مليــون مــرت مكعــب مــن امليــاه هــي 

مجمــل الكميــة املضخوخــة للمحافظــة. 

محافظة عجلون 

ــة  ــون م٣ موزعــة عــىل كاف ــج ٣ ملي ــراً تنت ــاه مــن 1٣ ب ــزود هــذه املحافظــة باملي تت

ــد تقــدر بـــ ٣  ــاه مــن محافظــة إرب ــة مي انحــاء املحافظــة، كــام تســتقبل أيضــا كمي

مليــون م٣.  يَُضــخ قســم مــن امليــاه التــي تُنتجهــا آبــار اإلنتــاج إىل خزانــات التجميــع 

البالــغ عددهــا ٣2 يف املحافظــة. وهــي خزانــات تخــدم غــرض تزويــد الشــبكة الداخلية 

يف املحافظــة باحتيــاج املســتهلكني مــن امليــاه،  حيــث تبلــغ الســعة التخزينيــة لـــها 2٥ 

قرابــة 8 الــف م٣. والعمــل جــاٍر عــىل زيــادة هــذه الســعة ملواكبــة الطلــب املتزايــد 

وخدمــة مناطــق جديــدة. أّمــا شــبكة التوزيــع الداخليــة يف محافظــة عجلــون، وهــي 

شــبكة قدميــة نســبيا، فتبلــغ أطوالهــا قرابــة 8٥٣ كــم خادمــة بذلــك مــا نســبته ٩8 ٪ 

مــن ســكان املحافظــة، وتســتقبل قرابــة ٦ مليــون م ٣ مــن امليــاه هــي مجمــل الكميــة 

املضخوخــة للمحافظــة. 

محافظة جرش

تتــزود هــذه املحافظــة  بامليــاه مــن 2٤ بــراً تنتــج مــا مقــداره ٥ مليــون م٣ موزعــة 

عــىل كافــة أنحــاء املحافظــة، كــام تســتقبل أيضــا كميــة ميــاه مــن محافظــة إربــد  مبــا 

ــون م٣، ومــن مصــدر خــط الزعــرتي مبــا مقــداره 2٩ الــف م٣، ومــن  مقــداره ٣ ملي

ــغ  ــع البال ــات التجمي ــا إىل خزان ــخ  جميعه ــف م٣ تَُض ــدر بـــ 1٦1 ال ــا يق ــاء مب الزرق

عددهــا 2٦ خزانــا متوزعــة يف أنحــاء املحافظــة. وهــي خزانــات تخــدم غــرض تزويــد 

الشــبكة الداخليــة باحتيــاج املســتهلكني مــن امليــاه. وتبلــغ الســعة التخزينيــة لـــ 17 

خــزان ميــاه متواجــدة داخــل حــدود املحافظــة الخاصــة قرابــة 7 الــف م٣. والعمــل 

ــة الطلــب املتزايــد وخدمــة مناطــق جديــدة.  ــادة هــذه الســعة ملواكب جــاٍر عــىل زي

أمــا شــبكة التوزيــع الداخليــة يف محافظــة جــرش، وهــي شــبكة قدميــة نســبيًا ،فتبلــغ 

أطوالهــا قرابــة 118٥ كــم خادمــة بذلــك مــا نســبته ٩8 ٪ ســكان املحافظــة وتســتقبل 

قرابــة 8 مليــون م٣ مــن امليــاه هــي الكميــة املضخوخــة للمحافظــة. 

محافظة املفرق  )متضمنة البادية الشاملية(

ــرا  ــع ٤1 ب ــرق بواق ــني املف ــة ب ــراً موزع ــن ٦٩ ب ــاه م ــة باملي ــذه املحافظ ــزود ه تت

والباديــة الشــاملية بواقــع 28، كــام تتــزود املفــرق مــن محطــة الزرقاء/قنيــة مبقــدار 

2 مليــون م٣ ومــن آبــار الخالديــة خاصــة )الزرقــاء( مبقــدار 188 الــف م٣ ومــن خــط 

الديــيس الواصــل إىل منطقــة الزعــرتي مبقــدار 2.٥ مليــون م٣، أّمــا الباديــة الشــاملية 

ــخ  ــار الداخليــه ومــن منظومــة الزعــرتي مبــا مقــداره 7.٦ مليــون م٣ تَُض فتتــزود االب

ــي  ــات الت ــي الخزان ــا.  وه ــا ٥٦ خزان ــغ عدده ــع البال ــات التجمي ــا إىل خزان جميعه

تخــدم غــرض تزويــد الشــبكة الداخليــة يف املحافظــة باحتيــاج املســتهلكني مــن امليــاه. 

ــة ٣٥  ــات املتواجــدة داخــل حــدود  املحافظــة قراب ــة للخزان ــغ الســعة التخزيني وتبل

الــف م٣. والعمــل جــاٍر عــىل زيــادة هــذه الســعة ملواكبــة الطلــب املتزايــد وخدمــة 

ــا شــبكة التوزيــع الداخليــة فتبلــغ أطوالهــا يف محافظــة املفــرق  مناطــق جديــدة. أّم

ــا نســبته ٩8 ٪  ــك م ــة بذل ــة الشــاملية 11٣0 كــم، خادم ــة 212٦ كــم ويف البادي قراب

ســكان املحافظــة وتســتقبل قرابــة 2٩ مليــون م٣ مــن امليــاه هــي الكميــة املضخوخــة 

ملنطقتــي املحافظــة. 

إدارة التزويد 

نفــذت الرشكــة العديــد مــن املشــاريع املائيــة ملعالجــة مشــاكل انقطــاع امليــاه 

ــرش  ــرق، ج ــد، املف ــامل )إرب ــات الش ــق يف محافظ ــض املناط ــا إىل بع ــدم وصوله وع

ــده ذات أقطــار أكــب  ــط الخطــوط القامئــة مــع خطــوط جدي ــل برب ــون( تتمث وعجل

ــي  ــد والت ــة إرب ــل مدين ــق داخ ــض املناط ــة إىل بع ــاه املضخوخ ــات املي ــادة كمي لزي

كانــت تعــاين مــن نقــص التزويــد املــايئ لهــا. وقــد تــم تنفيــذ 7 شــبكات يف مناطــق 

ــذه  ــز ه ــات تعزي ــرا( لغاي ــارع فوع ــرا، ش ــام، فوع ــا، حك ــة، حنين ــة الصناعي )املدين

ــاه  ــوط مي ــد خط ــم متدي ــث ت ــة. حي ــوط بديل ــادر وخط ــن مص ــاه م ــق باملي املناط

ــد مناطــق  ــد لتزوي ــم جدي ــاه قطــره ٤00 مل ــا عــىل خــط مي ــم وربطه قطــر 12٥ مل

مختلفــة يف املدينــة الصناعيــة/دوار املريــيس. بذلــك  أمكــن تعزيــز التزويــد املــايئ إىل 

مــا يقــارب ٦000 مشــرتك كانــوا يعانــون مــن ضعــف التزويــد املــايئ يف فصــول الصيــف 

ــن املناطــق  ــب م ــي تعت ــا والت ــة حنين ــق مبنطق ــام يتعل ــوام الســابقة. وفي طــوال األع

الســاخنة جــًدا بســبب ضعــف التزويــد املــايئ لهــا واعتامدهــا عــىل خــط تزويــد واحــد 

ضعيــف نســبيًا، قامــت الرشكــة بتنفيــذ ربطتــني قطــر 1٥0 ملــم وربطهــام مــع خــط 

جديــد قطــره ٣00 ملــم يتــزود بامليــاه مــن خــط قطــره ٦00 ملــم يتــم ضــخ امليــاه لــه 

مــن محطــات زبــدا وحوفــا بكميــات وافــرة. وبهــذا اإلجــراء فقــد  تــم دعــم منطقــة 

حنينــا مبيــاه إضافيــة عــززت التزويــد املــايئ للمشــرتكني يف تلــك املنطقــة الذيــن يزيــد 

عددهــم عــن 8000 مشــرتك، وإنهــاء معاناتهــم خــالل مواســم الصيــف. وفيــام يتعلــق 

ببلــدات حكــام، بــرشى، ســال، املغــري، علعــال، مــرو، الــذي يزيــد عــدد املشــرتكني فيهــا 

ــم مــن  ــاه قطــر 12٥ مل ــد خــط مي ــة بتمدي ــد قامــت الرشك عــن ٩000 مشــرتك، فق

نهايــة خــط قطــر ٦00 ملــم لتزويــد آبــار حكــام ومحطــة ضــخ بــرشى مبيــاه إضافيــة 

مــن مناطــق بــرشى، حكــام، علعــال، مــرو، املغــري. كــام قامــت بتنفيــذ ربطــة قطــر 

1٥0 ملــم وشــبكها عــىل خــط ٦00 ملــم لتحســني الوضــع املــايئ يف املناطــق املرتفعــة 

مــن بلــدة حكــام لتعزيــز الوضــع املــايئ يف منطقــة حــي عاصم/حكــام. 

أكــر املناطــق التــي كانــت تعــاين يف محافظــة إربــد  يف فصــول صيــف االعوام الســابقة 

هــي فوعــرا، شــارع فوعــرا، تقبــل، أم الجدايــل، حــور اســعره، وبســبب اعتــامد هــذه 

املناطــق عــىل مصــادر تزويــد متدنيــة االنتــاج املــايئ هــي بــر اســعره )8م٣( بــر تقبــل 

)8م٣( بــر فوعــرا )20م٣( علــامً بــأن عــدد مشــرتيك هــذه املناطــق يزيــد عــن 2000،  

فقــد قامــت الرشكــة بتمديــد خــط ناقــل قطــر ٣00 ملــم وبتكلفــة إجامليــة زادت عــن 

700 ألــف دينــار لخدمــة هــذه التجمعــات الســكانية بامليــاه وخدمــة مناطــق جديــدة  

هــي املداحــل، الخمــس، وربــط هــذا الخــط عــىل خــط ناقــل قطــره ٦00 ملــم يتــزود 

بامليــاه مــن خزانــات حوفــا وزبــدا. بهــذا اإلجــراء تــم حــل مشــكلة طالــت لســنوات 

وانتهــت بذلــك معانــاة مواطنيهــا يف فصــول الصيــف. 

لغايــات تحســني التزويــد املــايئ يف مناطــق غــرب إربــد؛ زحــر، ســوم، ناطفــة، كفريوبــا، 

ــا  ــرتكني فيه ــدد املش ــغ ع ــي يبل ــه، والت ــف، عنب ــر يوس ــزار، دي ــد، امل ــني اول البل جج

1٣000 مشــرتك فــإن الرشكــة تعمــل عــىل متديــد خــط ميــاه قطــر 12٥ ملم مــن محطة 

حوفــا لضــخ ميــاه إضافيــة إىل محطــة جحفيــه مــن محطــة حوفــا لتعزيــز الوضــع املايئ 

هنــاك.  وعليــه، فقــد تــم اإلنتهــاء مــن ٩0 ٪ وبرعــة قياســية مــن تنفيــذ خــط قطــر 

ــذي  ــدون وال ــة إي ــوب حديق ــة جن ــي يف نقط ــد –املنته ــي عبي ــواء بن ــش يف ل 12 إن

ســيتم ربطــه الحقــا مــع الخــط اليابــاين االمــر الــذي ســيعزز وبشــكل كبــري مــن عمليــة 
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ــف  ــوايل 1٤0 أل ــط ح ــاء الخ ــة إنش ــت تكلف ــث بلغ ــة، حي ــايئ يف املنطق ــد امل التزوي

دينــار  مــا ســيكون لــه االثــر الكبــرييف تعزيــز الوضــع املــايئ يف إيــدون. ويف لــواء الرمثــا 

فقــد تــم اإلنتهــاء مــن تنفيــذ خطــوط ٤ إنــش يف منطقــة الحــي الجنــويب ويف منطقــة 

الجلمــة وخــط يف منطقــة اإلســتخبارات وجــاري العمــل عــىل خــط ٦ إنــش مــن دوار 

الرمثــا الرئيــيس إىل دوار الصالــة الرياضيــة، وكل مــن هــذه املناطــق تعتــب بــؤر ســاخنة 

خــالل فصــول الصيــف حيــث كانــت تعــاين مــن عــدم وصــول امليــاه ألعــوام مضــت، 

ويقــدر عــدد املشــرتكني املســتفيدين مــن هــذه املشــاريع بحــوايل ٤00 مشــرتك. ويف 

ــي  ــق الت ــن املناط ــد م ــبكات العدي ــل ش ــادة تأهي ــم إع ــد ت ــون، فق ــة عجل محافظ

كانــت تعــاين خــالل الســنوات املاضيــة وتنفيــذ خــط منطقــة خشــيبة بقطــر ٤ إنــش 

لتحســني التزويــد املــايئ يف بلــدة خشــيبة والجبــل األخــرض وتشــغيل الخــط. كــام تــم 

تنفيــذ خطــوط ٤ إنــش يف مناطــق عــني جنــا الحــي الرشقــي وكفرنجــة طريــق االغــوار 

لتحســني الوضــع املــايئ يف بلــدة الحــرث ومنطقــة كفرنجــة املشــريفة لتحســني الوضــع 

املــايئ يف العامريــة وعنجــرة الحــي الغــريب وشــارع العرشيــن وعــني البســتان الشــاميل. 

الفاقد من املياه تعمــل جميــع هــذه الخطــوط عــىل النحــو املرجــو باســتثناء عنجــرة الــذي مــا زال قيــد 

وصلــت نســبة »الفاقــد« بشــقيه الفنــي واإلداري عــىل مســتوى 

ــة ٤٤٪، ازدات إىل ٤٥.٣٪  ــام 2017 قراب ــع يف ع ــات األرب املحافظ

يف نهايــة عــام 2018. أي بفــارق قــدره 1.٣٪ مــن إجــاميل كميــة 

امليــاه املُنتجــة. ولتَصــُوِر ذلــك؛ فــإن نســبة الزيــادة هــذه تســاوي 

قرابــة 7 مليــون م٣ مــن امليــاه العذبــة تكفــي احتيــاج مــا نســبته 

12.٥٪ مــن مجمــل التزويــد املــايئ لســكان محافظــة اربــد عــىل 

ــودة عــىل  ــاه املفق ــة املي ــدة ســنة. ُمجمــل كمي ــال مل ســبيل املث

مســتوى املحافظــات بالكامــل والبالغــة ٤٤ مليــون م٣ تســاهم يف 

ــد الرشكــة مبــا يســاوي 1٩.٤ مليــون دينــار بحســب  خســارة تَُكبِّ

معطيــات تكاليــف العــام املــايل 2018.

تُفقــد امليــاه جــراء عاملــني إثنــني جــرى تســميتهام بـــ »العامــل 

الفنــي« و »العامــل اإلداري«. وتعريــف كل منهــام هــو: العامــل 

الفنــي؛ مجموعــة املُســببات التــي تــؤدي إىل هــدر امليــاه جــراء 

اهــرتاء شــبكة التوزيــع أو تآكلهــا يف منطقــة مــا. كذلــك، يَدخــل 

ــاه  ــدر املي ــد كه ــرى للفاق ــببات أخ ــي ُمس ــل الفن ــار العام يف إط

الناتــج عــن تنظيــف الخطــوط الناقلــة، والكميــات املفقــودة مــن 

الخزانــات التجميعيــة لــدى إجــراء الصيانــة عليهــا، ومــن ضمنــه 

أيًضــا الكميــات غــري املُحتســبة الناتجــة عــن عــدم دقــة عــدادات 

ــا العامــل اإلداري؛ فيتضمــن حــاالت اختــالس امليــاه  املصــادر. أّم

بصــورة غــري مرشوعــة مــن قبــل شــخص يَعَمــُد إىل إيصــال 

ُملكيتــه بشــبكة التوزيــع دون علــم الرشكــة. وبذلــك، فــإن كميــة 

اســتهالكه مــن امليــاه للفــرتة التــي ســبقت اكتشــاف أمــره تدخــل 

ــراد كــام  ــة الفاقــد. حيــث ال يقابلهــا إي يف نطــاق احتســاب كمي

هــو عليــه الحــال يف الكميــات املباعــة أُصوليــاً. أيًضــا، هــذا 

العامــل يتضمــن كميــات امليــاه املَُوزََعــة مجانــاً عــىل ُمســتحقيها 

بحســب النظــام املتبــع.

ــزََود  ــاً، واملُ ــاً وفني ــل علمي ــكادر املؤه ــاً ال ــة حالي ــر للرشك يتوف

باملعــدات التقنيــة الحديثــة التــي تســاعد كثــرياً عــىل الحــد مــن 

ُمســببات الهــدر وضيــاع امليــاه. حيــث أن الرشكــة بصــدد إنشــاء 

وحــدة متخصصــة ملتابعــة الفاقــد بشــقيه اإلداري والفنــي ســيتم 

رفدهــا مبختــب متنقــل مجّهــز باملعــدات الالزمــة ملتابعــة التــرب 

يف الشــبكات. 

تاليــاً أهــم اإلجــراءات التــي اتخــذت وستســاهم يف إيقــاف 

ــم تنفيــذ خطــوط 8 إنــش  التنفيــذ. ويف عبــني وصخــرة وعبلــني واشــتفينا وعنجــرة ت

ألجــل تحســني الوضــع املــايئ يف هــذه املناطــق، وهــذه الخطــوط يف مراحــل التشــغيل 

ــون حــوايل 2.2  ــذه املشــاريع يف مناطــق عجل ــة له ــة التقريبي ــة. بلغــت الكلف النهائي

مليــون دينــار مــام انعكــس ايجابــا عــىل وضــع التزويــد املــايئ لحــوايل 8000 مشــرتك 

ــم  ــد ت ــة. ويف محافظــة جــرش، فق ــف القادم سيلمســون الفــرق خــالل فصــول الصي

تنفيــذ شــبكه الخــرضا الفوقــا وتنفيــذ شــبكة جبــا وقريــع، كــام تــم تنفيــذ شــبكة ميــاه 

ــذ شــبكة  ــي يتوقــع تشــغيلها خــالل صيــف عــام 201٩ باإلضافــة إىل تنفي رميــون الت

بلــدة بليــال والتــي يتوقــع تشــغيلها خــالل ذات الفــرتة، وقــد خدمــت هــذه الخطــوط 

حــوايل 1000 مشــرتك كانــوا يواجهــون عجــزًا يف إيصــال امليــاه. ويف محافظــة املفــرق 

تــم تنفيــذ عــدة مشــاريع ملناطــق يف أطــراف مدينــة املفــرق والتــي كانــت تعــاين يف 

الســنوات املاضيــة مــن شــح امليــاه حيــث تــم تنفيــذ خطــوط ٦ إنــش يف مناطــق حــي 

الهاشــمي الغــريب واملفــرق الحــي الجنــويب وخطــوط ٤ إنــش.
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املبالغ املحصلة من اإلستخدام غير املشروع، إزاء مبالغ التحقق في مناطق الخدمة
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نسبة املياه املقدرة من اإلستخدام غير املشروع، ٢٠١٨
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تصاعــد نســبة الفاقــد:

ــدادات . 1 ــة ع ــم كاف ــة لتختي ــذ حمل ــدء تنفي ــع ب ــة، م ــدادات ُمَعطَل اســتبدال ع

املشــرتكني، وتغيــري أســلوب التختيــم القديــم بآخــر جديــد يحمــل رقــم )شــايص( 

مَيْنــع التالعــب بالعــداد، وتُْدخــل بيانــات ذلــك الرقــم ومــا يرافقــه إىل النظــام 

الخــادم لهــذا النشــاط. كل ذلــك بالرتافــق مــع تكثيــف حمــالت التفتيــش عــىل 

اإلســتخدام غــري املــرشوع للحــد مــن هــذه الظاهــرة.

ــث تُبْقــي عــىل . 2 ــاه عــن املشــرتك العاب ــدة لفصــل املي ــة جدي اســتحداث طريق

العــداد يف موقعــه مختومــاً دون فكــه مــن مــكان تركيبــه، يجــيء هــذا اإلجــراء 

ــث مــن إعــادة  ــك العاب ــن ذل ــد مُيَّك ــت الخــبة أّن فــك العــداد ق بعــد ان أبان

امليــاه بطريقــة مــا، وهــو األمــر الــذي يــؤدي إىل زيــادة نســبة الفاقــد.

ــري تعتمــد عــىل . ٣ ــاً بنســبة مرتفعــة، وعــدم إصــدار فوات قــراءة العــدادات فعلي

ــع  ــي ملوق ــف املعن ــارة املوظ ــر زي ــتدعى األم ــى وإن اس ــة حت ــراءات تقديري ق

ــة. ــرة املَْعني العــداد أكــر مــن مــرة خــالل دورة الفوت

رسعــة االســتجابة لحــاالت الصيانــة واإلصــالح مــام يــؤدي إىل توفــري كميــات مــن . ٤

امليــاه كانــت تذهــب هــدراً متســببة يف ارتفــاع نســبة الفاقــد. كــام أنهــا تعــزز 

الثقــة يف اإلســتمرار يف تطويــر وســائل مكافحــة هــذه الظاهــرة.

تحســني الشــبكات واســتبدال التالــف منهــا ســواء كان ذلــك يف الخطــوط . ٥

الرئيســية أو الخــط الناقــل.

ــض . ٦ ــم تخفي ــث يت ــع، بحي ــبكة التوزي ــاً يف ش ــات أوتوماتيكي ــم بالضغوط التحك

ــاًرا. ــه نه ــه إىل الوضــع املخطــط ل ــالً وإعادت الضغــط يف الشــبكة لي

أخذ قراءات عدادات مياه اآلبار واملحطات باستعامل جهاز األلرتاسونيك.. 7

جمــع تقاريــر إنتاجيــة اآلبــار مــن كل املحافظــات واملديريــات بالتنســيق مــع . 8

.Water Balance مديريــة املعلومــات لتوثيــق القــراءات عــيل نظــام إلعــداد

٩ . )BMFO )Bulk Meter Flow & Operations الـــ  نظــام  عــىل  1العمــل 

وبالتنســيق مــع مركــز املعلومــات بــوزارة امليــاه والــري لتوثيقهــا عــىل النظــام 

ــرى . ــاه وال ــوزارة املي ــات ب ــز املعلوم ــد مرك وتزوي

عدد الضبوطات لإلستخدام الغير مشروع ٢٠١٨
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محافظة إربد

18.56%
0.12%

31.32%

50.00%

كمية التزويد م٣ كمية املياه املباعة م٣
كمية املياه املستهلكة واملقدرة من دون عدادات م٣ كمية املياه املفقودة م٣

محافظة عجلون

15.51%0.02%

34.47%

50.00%

كمية التزويد م٣ كمية املياه املباعة م٣
كمية املياه املستهلكة واملقدرة من دون عدادات م٣ كمية املياه املفقودة م٣

محافظة جرش

21.96%

0.24%

27.80%

50.00%

كمية التزويد م٣ كمية املياه املباعة م٣
كمية املياه املستهلكة واملقدرة من دون عدادات م٣ كمية املياه املفقودة م٣

تخفيض الفاقد 

 تُحتســب كميــة الفاقــد مبوجــب معادلــة معياريــة َمفاُدهــا ناتــج طــرح »كميــة امليــاه 

ــُم ذلــك الناتــج عــىل  املباعــة« مــن »كميــة امليــاه املُنتجــة«. وإلســتخراج النســبة يُقسَّ

»كميــة اإلنتــاج«. تأمــل الرشكــة يف عــام2020  أن تصــل مبســتوى الفاقــد املحســوب 

مبوجــب املعادلــة املشــار اليهــا آنفــاً  إىل مــا دون نســبة الـــ ٣8٪. حيــث تجتهــد الرشكة 

ــول  ــتوًى مقب ــك إىل مس ــاً لذل ــول تبع ــدف، والوص ــك اله ــق ذل ــبل تحقي ــرْق س يف طَ

يؤهلهــا ملزيــد مــن تطويــر الخدمــة وتلبيــة احتياجــات الســكان يف مناطــق الخدمــة 

كافــة.  

ــاه،  ــن املي ــببًا يف هــدر قســم م ــى س ــة نســبيًا تبق ــاه قدمي ــة شــبكة مي ــك الرشك متتل

ــرة، كحــاالت اإلســتخدام  ــاك مســببات ذات طبيعــة مغاي ــب اآلخــر، فهن وعــىل الجان

غــري املــرشوع للميــاه. وهــي مســالة ليســت تقنيــة ميكــن وضــع الحلــول الفوريــة لهــا 

ومبــارشة تنفيذهــا. بــل مســالة أخــرى تدخــل يف نطــاق الوعــي واملســؤولية والثقافــة 

ــدم عــىل ترصفــات تخالــف القانــون الســائد. الســائدة لــدى البعــض الــذي يَْق

نسبة الفاقد من املياه

ــذا  ــباب ه ــزى أس ــة وتُع ــري مقبول ــتويات غ ــد يف األردن إىل مس ــبة الفاق ــع نس ترتف

الفاقــد إىل إهــرتاء شــبكات امليــاه وأســباب فنيــة وإداريــة أخــرى. وتعتــب كميــة امليــاه 

املفقــودة مــؤرشاً رئيســياً لقيــاس أداء وكفــاءة إدارة أنظمــة امليــاه يف الــدول. كــام يَُعــُد 

ــادة حصــة  ــاء املاليــة وزي ــة الفاقــد عامــالً مهــامً يف تقليــل األعب تخفيــض نســبة كمي

الفــرد مــن امليــاه.

املفقــود مــن امليــاه هــو الفــرق بــني كميــة امليــاه التــي يتــم تزويدهــا مــن املصــدر 

عــب املنظومــة املائيــة، والتــي تشــمل خطــوط النقــل والخزانــات وشــبكات التوزيــع 

ــة(  ــرة )املباع ــاه املفوت ــة املي ــني كمي ــكانية، وب ــات الس ــف التجمع ــدن ومختل إىل امل

فعليــاً إىل املســتهلكني، والتــي يتــم قياســها مــن خــالل عــدادات امليــاه. ومبعنــى آخــر 

هــي الفــرق بــني التزويــد وكميــة اإلســتهالك املقــروء يف عــدادات املشــرتكني.

ــم امليــاه املفقــودة إىل نوعــني، األول منهــام هــو الفاقــد الفنــي، وتعريفــه؛ كميــة  تَُقسَّ

امليــاه التــي تُفقــد بســبب قــدم عمــر الشــبكات واألعطــال الفنيــة، أو أن تكــون أنابيب 

الشــبكات مهرتئــة أو غــري صالحــة. كــام أن زيــادة ضغــط ضــخ امليــاه يــؤدي إىل تــدين 

العمــر التشــغييل لهــذه الشبكات.يشــمل الفاقــد الفنــي أيضــاً كميــات امليــاه املهــدورة 

مــن خــالل الكســور يف شــبكات امليــاه ســواء املرئيــة منهــا أو غــري املرئيــة. النــوع الثــاين 

ــا  ــباب منه ــدة أس ــودة نتيجــة لع ــاه املفق ــة املي ــه؛ كمي ــد اإلداري، وتعريف ــو الفاق ه

محافظة املفرق

32.02%

0.21%
17.77%

50.00%

كمية التزويد م٣ كمية املياه املباعة م٣
كمية املياه املستهلكة واملقدرة من دون عدادات م٣ كمية املياه املفقودة م٣

نسبة الفاقد في املحافظات لعام ٢٠١٨

مياه العقبة مياهنا مأدبا مياه اليرموك الطفيلة الزرقاء الكرك البلقاء معان

69%68%

60%60%59%

45%

40%39%

31%

48



نسب الفاقد لعامي ٢٠١٨ و ٢٠١٧

اربد جرش عجلون المفرق البادیة الشمالیة

37.1

43.9

31

61.6

71.1

36.8 37.5
34.8

62.1

٢٠١٧
٢٠١٨

كميات التزويد، املباعة، والفاقد من املياه (مليون م٣) في املحافظات لعام ٢٠١٧

محافظة اربد محافظة املفرق محافظة جرش محافظة عجلون

1.83.0

16.918.5

3.45.0

10.3

31.8

5.2
8.0

27.1

50.3

كمية التزويد (مليون م٣) كمية املياه املباعة + كمية مياه املستهلكه املقدرة (مليون م٣)
كمية املياه املفقودة (مليون م٣)

كميات التزويد، املباعة، والفاقد من املياه (مليون م٣) في املحافظات لعام ٢٠١٨

محافظة اربد محافظة املفرق محافظة جرش محافظة عجلون

1.83.6

18.420.0

4.04.6

10.3

33.8

5.7
8.2

28.7

53.8

كمية التزويد (مليون م٣) كمية املياه املباعة + كمية مياه املستهلكه املقدرة (مليون م٣)
كمية املياه املفقودة (مليون م٣)

نوعية مياه الرشب

امليــاه الجوفيــة املعروفــة بجودتهــا وانخفــاض ُملوحتهــا مقارنــة مبصــادر امليــاه األخــرى 

املتوفــرة يف اململكــة، هــي املصــدر األســايس لتزويــد  املحافظــات مبيــاه الــرشب. وهــي 

امليــاه املضخوخــة مــن اآلبــار املحليــة التــي تفــي جزئيــاً باحتياجــات املســتهلكني ، أو 

يتــم رفــد احتياجهــم مــن امليــاه بوســائل أخــرى, كأن تتكفــل الرشكــة بالتزويــد لهــم 

ــة ذات  ــكانية النائي ــات الس ــق التجمع ــاه ملناط ــة للمي ــج الناقل ــق الصهاري ــن طري ع

التعــداد الَنَســمي املُنخفــض.

ــا  ــة إىل مناطــق الخدمــة إىل إيفائه ــاه الــرشب الواصل ــام إىل اّن جــودة مي تُشــري األرق

ــا  ــل منه ــام يَْجع ــا. م ــاء به ــوب اإليف ــة املطل ــية األردني ــات القياس ــري املواصف مبعاي

ــارش. ــرشب املب ــات ال ــِد حاج ــه لَِس ــامد علي ــن االعت ــدراً ميك َمص

تُجــري الرشكــة فحوصــات دوريــة عــىل خزانــات التجميــع الرئيســية والفرعيــة التابعــة 

لهــا. وال يشــمل ذلــك خزانــات املشــرتكني، حيــث أن مســؤولية ذلــك تقــع عىل املشــرتك 

نفســه. كــام تُجــري فحوصــات عــىل امليــاه يف نِقــاط َمْفصليــة أخــرى يف الخــط الناقــل، 

ومناطــق اإلنتــاج وشــبكة التوزيــع الداخليــة. تتــم عمليــة الفحــص ميدانيــاً يف املوقــع 

ــر.  ــت آلخ ــن وق ــري م ــَدد واملُتغ ــدول املح ــب الج ــة بحس ــه العين ــَذت من ــذي اُِخ ال

ومركزيــاً يف املختــبات التابعــة للرشكــة إلجــراء فحوصــات يتطلــب إجراؤهــا َمعــدات 

خاصــة ُمتواجــدة يف تلــك املختــبات. 

مواصفات النوعية 

لحساســية الخدمــة يف مجــال امليــاه، تُجــري الرشكــة ِمئــاٍت الفحوصــات عــىل عينــات 

ــة،  ــبات الرشك ــرى يف مخت ــات تُج ــك الفحوص ــب تل ــاً. أغل ــع دوري ــي تُجم ــاه الت املي

وبعضهــا يف مختــبات »ســلطة امليــاه« يف العاصمــة عــامن. الفحوصــات املخبيــة التــي 

تجريهــا الرشكــة عــىل امليــاه العذبــة يف مختباتهــا واملختــبات املركزيــة التابعة لســلطة 

امليــاه هــي تلــك املتضمنــة ِقيَــَم الَحّديـْـن األعــىل واألدىن للُمواصفــة، ونَتيجــة الفحــص 

ــوم  ــث تق ــات. حي ــروف أو املُصادف ــع للظ ــررة ال تَخض ــة ُمتك ــا عملي ــا. إنه ألي منه

ــة مأخــوذة مــن مواقــع  ــة 80٤8 فحــص ســنوي عــىل ٦٤1٩ عين الرشكــة بإجــراء قراب

ــتَوفية  ــرتك ُمْس ــة املُش ــة إىل ُملكي ــاه الداخل ــامن أن املي ــك لض ــأيت كل ذل ــدة. ي عدي

ــري االســتهالك البــرشي املعروفــة. لــرشوط ومعاي

ليســت الرشكــة وحدهــا هــي مــن تقــوم بالفحوصــات املخبيــة مليــاه الــرشب، بــل أن 

هنــاك جهــات أخــرى تفعــل ذلــك حيثــام يقــع هــذا النشــاط )يف مجــاالت محــددة( 

تحــت مســؤوليتها. فــوزارة الصحــة مثــالً تُجــري فحوصاتهــا الخاصــة بهــا للتحقــق مــن 

ــاه تفعــل  ــاه الــرشب. وســلطة املي اســتيفاء الــرشوط املوضوعــة مــن قبلهــا تجــاه مي

الــيء نفســه.

ــدم  ــدادات وع ــال الع ــتهلك، وأعط ــل املُس ــن قب ــاه م ــري املــرشوع للمي ــتخدام غ اإلس

ــات اإلســتهالك يف  ــد كمي ــر يف تحدي ــا أو إســتبدالها، واللجــوء للتقدي ــة اصالحه متابع

بعــض األحيــان.

تقــدر نســبة الفاقــد مــن امليــاه يف األردن  حاليــاً بحــوايل ٤8٪، وهــي نســبة مرتفعــة 

ــبة يف  ــذه النس ــردوداً. ه ــج م ــدرا وال ينت ــايئ مه ــاج امل ــف اإلنت ــة نص ــي أن قراب تَعن

ــاه تــرتاوح تــرتاوح بــني 1٥٪ و ٪20. الــدول ذات الكفــاءة العاليــة يف إدارة قطــاع املي
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الفحوصات املخربية 

انطالقــا مــن أهميــة املحافظــة عــىل نوعيــة امليــاه، تقــوم مديريــة مختــبات الرشكــة 

بإخضــاع املصــادر املائيــة املختلفــة مــن الينابيــع واآلبــار باإلضافــة إىل أنظمــة التزويــد 

املــايئ بــدءاً مــن مصــادر امليــاه ومحطــات الضــخ والخزانــات والشــبكة العامــة وانتهــاًء 

بعــداد املســتهلك - ألفضــل ســبل الرقابــة والرصــد البيئــي لضــامن ســالمة املســتهلك 

مبراقبــة نوعيــة امليــاه وســالمة خصائصهــا الفيزيائيــة وخلوهــا مــن امللوثــات الكياموية 

ــاه الــرشب رقــم  ــة ملي ــات املواصفــه القياســية األردني ــة اســتناداً اىل متطلب والجرثومي

ــرشب  ــاه ال ــاه الخــام ملصــادر مي ــة املي ــة لنوعي ــري املايكروبيولوجي 201٥/28٦ واملعاي

لعــام 2011.

حفاظــا عــىل البيئــة وســالمتها تقــوم مديريــة املختــبات مبراقبــة نوعيــة امليــاه 

ــاه العادمــة يف إدارات الرشكــة األربــع وتقييــم  ــة املي املســتصلحة مــن محطــات تنقي

مــدى مطابقتهــا للمواصفــة القياســية االردنيــه رقــم 200٦/8٩٣ حســب أوجــه 

اإلســتخدام النهــايئ مــن خــالل تطبيــق البنامــج الروتينــي والتقييــم ألربعــي الفصــيل 

ــة.  ــات الطبيعي ــيل للمحط ــنوي  الفص ــف س ــة والنص ــات امليكانيكي للمحط

ضامنــا لســالمة امليــاه املعالجــة يف محطــات معالجــة وتحليــة امليــاه وضامنــا لدميومــة 

ضــخ ميــاه آمنــه وتقليــال للكلــف التشــغيلية يف ادارات الرشكــة تقــوم مديريــة 

املختــبات مبتابعــة الصيانــة والظــروف التشــغيلية ملراحــل املعالجــة يف كافــة املحطــات 

وتقييــم نوعيــة امليــاه يف كل مرحلــة ويف املنتــج النهــايئ ضمــن برامــج الرقابــة 

ــة . ــغيلية والروتيني التش

أنواع الفحوصات
قسم التحاليل املخربية. 1

مخترب الكياموي - مياه رشب 
ــة ملصــادر  ــة والكيميائي ــص الفيزيائي ــد الخصائ ــاموي تحدي ــب الكي ــوىل املخت يت

ميــاه الــرشب املختلفــة والتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــة األردنيــة مليــاه 

ــاه صالحــة  ــد املســتهلك مبي ــا إلســتمرارية تزوي الــرشب رقــم 201٥/28٦، ضامن

ــرشب. ــاه ال ــة ملي ــات التالي ــذ الفحوص ــالل تنفي ــن خ ــك م ــق ذل ــرشب ويتحق لل

إجراء فحوصات املحددات التالية يف عينات مياه الرشب:	 

ــة يف  ــة والقلوي ــة الحموض ــس درج ــص يقي ــي PH: فح األس الهيدروجين

ــة  ــري صالح ــاه غ ــح املي ــدة تصب ــة 8.٥ وح ــك الدرج ت تل ــدَّ ــاه. إذا تع املي

لالســتهالك البــرشي. تكــون امليــاه قلويــة إذا كانــت درجتهــا أكــر مــن ٥.8 

ــا اقــل مــن ٦.٥. ــة إذا كانــت درجته وحامضي

املــواد الصلبــة الذائبــة الكليــة TDS: فحــص يقيــس درجــة نقــاوة امليــاه 

مــن حيــث كميــة االمــالح الذائبــة فيهــا. إذا كانــت كميــة االمــالح الذائبــة 

أعــىل مــن املعــدل املقبــول، فيمكــن ان يــؤدي ذلــك إىل مصاعــب يف 

ــاه. ــك املي الصناعــات التــي تســتخدم تل

ــة  ــث كمي ــن حي ــاه م ــاوة املي ــة نق ــس درج ــص يقي ــرتات NO3: فح الني

ــك العنــرص متواجــداً بأعــىل مــن  ــإذا كان ذل ــا. ف ــرتات املوجــودة فيه الني

ــات الــرشب.  ــة اإلســتخدام لغاي ــاه غــري ممكن املعــدل املقبــول تصبــح املي

مصــدر هــذه املــادة هــو املخلفــات البرشيــة والحيوانيــة التــي اســتقرت يف 

البيئــة املائيــة لفــرتة زمنيــة طويلــة.

ــاًء  العــكارة: فحــص يقيــس نســبة الشــوائب املوجــودة يف املياه.والتــي بن

ــن  ــث ميك ــم. حي ــة للتعقي ــة املطلوب ــة الجرع ــل كمي ــزداد أو تق ــا ت عليه

للجراثيــم ان تنتــرش يف جزيئــات العــكارة إن كانــت نســبة هــذه االخــرية 

ــاه. مرتفعــة يف املي

األمونيــا NH4: فحــص يقيــس مدخــالت العوامــل الخارجيــة التــي تؤثــر 

يف امليــاه وتســبب تلوثــاً فيهــا. وأهــم هــذه املدخــالت هــي األمونيــا التــي 

مصدرهــا املخلفــات البرشيــة والحيوانيــة. تكــون امليــاه ملوثــة إذا أظهــرت 

نتيجــة الفحــص مســاوية لـــ أو أكــر مــن ٥0 ملغ/لــرت

ــن  ــاه ع ــة يف املي ــة امللوح ــس دج ــص يقي ــة EC: فح ــة الكهربائي املوصلي

ــايئ. ــار الكهرب ــل التي ــاه لحم ــة املي ــاس قابلي ــق قي طري

عــر املــاء: فحــص لقيــاس تكــون نســبة األمــالح املعدنيــة، والتــي غالبــاً 

مــا تكــون أمــالح الكالســيوم )Ca+2( واملغنســيوم )Mg+2(، باإلضافــة إىل 

بعــض األمــالح املنحلــة مــن البيكربونــات والكبيتــات

ــرة  ــة متطاي ــواد كيميائي ــرة )VOCs(: هــي م ــة املتطاي ــات العضوي املركب

تــرض بصحــة اإلنســان والبيئــة. يعــد الحفــاظ عــىل هــذه املركبــات 

العضويــة املتطايــرة تحــت الســيطرة أمــرًا بالــغ األهميــة لصحــة وســالمة 

ــة. ــة البيئ ــني ولحامي املوظف

 TH, Cl, SO4 CN, ABS, B, NO2, F, Br,( :باإلضافــة إىل الفحوصــات

)AL, Color, PO4, SiO2, Ba , LSI, THMs

إجراء قياسات املعادن الثقيلة والنادرة:	 

ــد مــن مســتوى تركيــز بعــض املعــادن يف ميــاه الــرشب،   تهــدف إىل التأكّ

كاملغنيســيوم، والحديــد، والكالســيوم، باإلضافــة إىل الزنــك، والنحــاس، 

وارتفــاع تركيــز هــذه املعــادن قــد يــرّض بالصحــة البرشيــة، ناهيــك عــام 

ــة.  ــح الكريه ــب انبعــاث الروائ ــه مــن مشــاكل، مث يخلف

 	)Odor( إجراء فحص الرائحة

قســـم النوعيـــة. 2
        يقوم قسم النوعية باملهام التالية:

إعــداد برامــج املراقبــة النوعيــة لكافــة املصــادر املائيــة قبــل وبعــد 	 

ــة  ــات املواصف ــب متطلب ــاه حس ــع املي ــبكات توزي ــاء بش ــا وانته معالجته

القياســية األردنيــة مليــاه الــرشب رقــم 201٥/28٦ واملعايــري املايكروبيولجية 
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ــم  ــث تقس ــام 2011 حي ــرشب لع ــاه ال ــادر مي ــام ملص ــاه الخ ــة املي لنوعي

دوريــة جمــع العينــات وأعدادهــا والتحاليــل املطلوبــة بنــاًء عــىل نوعيــة 

ــيل:   ــة كــام ي ــة واملصنف املصــادر املائي

املصادر املائية الجوفية:أ. 

املصادر املحمية. –

املصادر املعرضة للملوثات الخارجية السطحية. –

املصــادر الجديــدة أو التــي يعــاد تشــغيلها بعــد إيقــاف ملــدة  –

تزيــد عــن ٦ أشــهر.

محطات املعالجة، محطات الضخ والبوسرتات.ب. 

الخزانات العامة.ت. 

ــع ث.  ــة توزي ــاء عــىل معادل ــة بن ــات الجرثومي الشــبكات وجمــع العين

ــكل منطقــة. الســكان ل

الخطــوط الناقلــة وفحــص الخطــوط الجديــدة والشــبكات املنفــذة ج. 

مــن خــالل املقاولــني.

جمــع العينــات حســب البامــج املشــار إليهــا أعــاله وتوزيعهــا عــىل 	 

األقســام التحليليــة مبوجــب منــوذج طلــب تحاليــل موضحــا عليــه مصــدر 

العينــة، تاريــخ جمعهــا، التحاليــل املطلوبــة، التحاليــل امليدانيــة التــي يتــم 

ــة. ــة للعين ــة الجامع ــة، والجه اجراؤهــا يف كل جول

ــات 	  ــع متطلب ــج م ــة النتائ ــرشب ومقارن ــاه ال ــة مي ــم نوعي ــة وتقيي مراقب

ــري  ــم 201٥/28٦ واملعايـ ــرشب رق ــاه ال ــة ملي ــية األردني ــة القياس املواصف

ــام 2011. ــرشب لع ــاه ال ــادر مي ــام ملص ــاه الخ ــة املي ــة لنوعي امليكروبيولوجي

ــة 	  ــراءات التصويبي ــاذ اإلج ــني التخ ــة املعني ــاه ومخاطب ــة املي ــم نوعي تقيي

الالزمــة للمحافظــة عــىل نوعيــة ميــاه آمنــة وضمــن متطلبــات املواصفــة 

ــة. القياســية األردني

ــبكات 	  ــاه الش ــة مبي ــوث املتعلق ــاالت التل ــني وح ــكاوى املواطن ــة ش متابع

ــة  ــر الفني ــدار التقاري ــم إص ــك ث ــة لذل ــباب املؤدي ــىل األس ــوف ع والوق

الجهــات  مــن  املطلوبــة  الفوريــة  التصويبيــة  اإلجــراءات  املتضمنــة 

التشــغيلية ضامنــا لســالمة ميــاه الــرشب.

إجــراء املســوحات امليدانيــة للمصــادر املائيــة للوقــوف عــىل مــدى التــزام 	 

كافــة الجهــات املعنيــة بحاميــة املصــادر املائيــة بتنفيــذ تعليــامت الحاميــة 

وتنفيــذ اإلجــراءات الوقائيــة والتصويبيــة. 

3. قســم الرصد البيئي ومراقبة محطات الرصف الصحي

ــات . 1 ــة يف محط ــة املعالج ــة املنزلي ــاه العادم ــة املي ــم مراقب ــذا القس ــوىل ه يت

ــية  ــة القياس ــات املواصف ــىل متطلب ــاًء ع ــا بن ــم كفاءته ــي وتقيي ــرصف الصح ال

األردنيــة رقــم 200٦/8٩٣، وكذلــك مراقبــة أيــة ملوثــات أخــرى لتفــادي تأثريهــا 

ــىل  ــة ع ــدف املحافظ ــة به ــة املحيط ــة والبيئ ــطحية والجوفي ــاه الس ــىل املي ع

ــة. ــق هــذه الغاي ــة لتحقي ــج رقابي ــذ برام ــداد وتنفي ــم إع ــث يت ــة حي ــة العام الصح

ــات . 2 ــع متطلب ــج م ــة النتائ ــتصلحة ومقارن ــاه املس ــة املي ــم نوعي ــة وتقيي مراقب

املواصفــة القياســية األردنيــة رقــم 8٩٣/200٦.

إعــداد التقاريــر الربعيــة والنصــف ســنوية لنوعيــة امليــاه املســتصلحة ومخاطبــة . ٣

املعنيــني التخــاذ اإلجــراءات التصويبيــة الالزمــة لطــرح ميــاه آمنــة ضمــن 

ــات  ــة املســتصلحة لغاي ــاه العادم ــة للمي ــة القياســية األردني ــات املواصف متطلب

ــة املجــاورة. إعــادة االســتحخدام حفاظــا عــىل البيئ

4. قســم  التحلية

تــم إلحــاق هــذا القســم مبديريــة املختــبات يف شــهر نيســان مــن عــام 201٥ 

وذلــك مــن ألجــل ضبــط تشــغيل محطــات املعالجــة والتحليــة بصــورة تكامليــة 

ــام.  ــاه الخ ــة للمي ــج املخبي ــة والنتائ ــغيلية امليداني ــروف التش ــث الظ ــن حي م

مراحــل املعالجــة املختلفــة حســب نوعهــا وأخــريًا امليــاه املعالجــة مــن حيــث 

ــاه  ــص اآلمــن مــن املي ــة التخل ــا وآثارهــا عــىل املنشــأت فضــال عــن آلي نوعيته

51



ــام هــذا  ــث تتلخــص مه ــة اشــكالها حي املرفوضــة الناتجــة عــن املعالجــة بكاف

القســم مبــا يــيل:

إعــداد برامــج الصيانــة الوقائيــة والروتينيــة ملحطــات املعالجــة والتحليــة أ. 

العاملــة وعددهــا )2٣( محطــة يف إدارات الرشكــة اســتنادا ملــا ورد يف البنــد 

ــتهلكات  ــة واملس ــة الالزم ــواد الكياموي ــري امل ــامن توف ــة لض ــاله باإلضاف اع

الخاصــة بــكل محطــة.

متابعــة أرصــدة املــواد واملســتهلكات وطلبهــا ضمــن عطــاءات عنــد وصــول ب. 

حــد الطلــب وهــو رصيــد ٣ أشــهر.

ــة مراحــل املعالجــة ت.  ــة لكاف ــا ًواملخبي ــة يومي ــه التشــغيلية امليداني املتابع

واملياه املرفوضه. 

ــة ث.  ــر انظم ــة وتطوي ــل، الصيان ــادة التاهي ــة إلع ــات الفني ــداد املواصف إع

املعالجــة مبــا يتناســب مــع نوعيــة امليــاه وأهــداف الرشكــة للحصــول عــىل 

ــف التشــغيلية. ــل التكالي ــة وبأق ــات الكافي ــاءة القصــوى، الكمي الكف

إعــداد املواصفــات الفنيــة لتصميــم محطــات املعالجــة للمصــادر املائيــة ج. 

ــارف  ــة املتع ــري التقليدي ــاه غ ــادر املي ــد مص ــة كأح ــة الرديئ ذات النوعي

ــا. عليه

أعداد العينات الجرثومية ونسب املطابقة:ح. 

ــات املختلفــة التــي تــم جمعهــا خــالل . 1 بلــغ املجمــوع العــام للعين

عــام 2018 عــدد 1٣٣10 عينــة أجــري لهــا 27٣2٩ تحليــالً كيامويــاً 

ــة و٣0٦0٣  ــة مــع 1٥807 عين ــاً مقارن ــا وبيوكيميائي وميكروبيولوجي

تحليــالً لعــام 2017.

كان توزيــع أعــداد العينــات والتحاليــل املخبيــة عــىل الشــعب . 2

ــيل: ــام ي ــة ك املخبي

٣٣8٦ عينــة ملختــب التحاليــل الكيميائيــة أجــري لهــا 117٥2تحليــالً  –

فيزيائيــاً وكيميائيــاً.

٩٥٤٤ عينــة ملختــب التحاليــل امليكروبيولوجيــة، أجــري لهــا 12٥87  –

تحليــالً ميكروبيولوجيــاً.

٣80 عينــة ملختــب التحاليــل البيوكيميائيــة، أجــري لهــا ٣017 تحليــالً  –

ئياً. بيوكيميا

بلــغ املعــدل الشــهري العــام لكافــة العينــات الــواردة لقســم . ٣

ــة  ــع 1٣17عين ــة م ــة / الشــهر مقارن ــه 110٩ عين ــل املخبي التحالي

عــام 2017 كــام بلــغ معــدل التحاليــل الشــهرية كافــة 2277 تحليــالً 

ــام 2017. ــال ع ــع 2٥٥0 تحلي ــة م ــهر مقارن /الش
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تُصــدر دائــرة خدمــات املشــرتكني فواتــري اســتهالك امليــاه الخاصــة باملســتهلكني ُربعيــاً 

ألغلــب قطاعــات االســتهالك. ويصــل عــدد هــذه الفواتــري إىل أكــر مــن مليــون فاتــورة. 

ــغ  ــل مبال ــة تحصي ــرة يف عملي ــذه الدائ ــرط ه ــة. تنخ ــدورة املعني ــرتة أو ال ــن الف ع

املديونيــة الناشــئة عــن دورة الفوتــرة تلــك ومــا ســبقها. ويف كل األحــوال وعــىل مــدار 

كافــة الفــرتات الســابقة كانــت نتائــج التحصيــل تــأيت بنســبة تحصيــل تقــارب 8٩٪ مــن 

قيــم فوتــرة الــدورة املعنيــة، وهــي نســبة متدنيــة طبًقــا للمعايــري املوضوعــة!

إضافــة إىل مســؤوليات الخدمــة والفوتــرة والتحصيــل، تعمــل دائــرة خدمات املشــرتكني 

عــىل تخفيــض الفاقــد مــن امليــاه املتــأيت عــن حــاالت اإلســتعامل غــري املــرشوع مليــاه 

ــزوالً  ــام 2018، ن ــة يف ع ــدد هــذه الحــاالت إىل 122٦ حال ــد انخفــض ع الشــبكة. وق

مــن 1٣20 حالــة يف عــام 2017. تعتمــد الرشكــة عــىل أســلوب القــراءة الدقيقــة لعــداد 

املشــرتك لــكل دورة، وال يُســمح بالتقديــر إال يف حــاالت عــدم التمكــن مــن الوصــول 

ــن النظــام الخــادم  ــر الصــادر ع ــون التقدي ــة يك ــي، ويف هــذه الحال ــع املعن إىل املوق

بحســب املعــدل، وال تتجــاوز نســبة اإلنحــراف ٥٪.

تقــدم هــذه الدائــرة خدماتهــا للمشــرتكني عــىل النحــو املرجــو مــن حيــث تخفيــض 

الوقــت املســتغرق ألداء الخدمــة إىل الحــدود القصــوى. ومــن هــذه، خدمــة اإلشــرتاك 

الجديــد وربــط املُلكيــة بالشــبكة.

ــذي  ــة ال ــرتوين للرشك ــع اإللك ــني املوق ــدى تحس ــر ل ــرة أك ــذه الدائ ــيتعزز أداء ه س

ســيتوفر عــىل الكثــري مــن الخدمــات اإللكرتونيــة املقدمــة للجمهــور مــن خاللــه دون 

الحاجــة إىل الذهــاب إىل موقــع اإلدارة املَْعِنيــة بالخدمــة. ومــن هــذه الخدمــات 

التــي ســتكون متوفــرة ؛ خدمــات تعبئــة النــامذج املطلوبــة، واإلســتعالم عــن الرصيــد، 

ــري.  واستنســاخ الفوات

خدمة املشرتكني

عدد الفواتير الصادرة

الربع األول

الربع الثاني

الربع الثالث

الربع الرابع 325,223

331,913

291,896

307,749

301,530

298,557

296,634

297,836

٢٠١٧ ٢٠١٨

نسب التحصیل الربعیة لعام ٢٠١٨

الربع األول الربع الثاني الربع الثالث الربع الرابع

103%

71%

100%

84%

عدد املشتركني بخدمة املياه

2013 2014 2015 2016 2017 2018

340,792
331,661

318,927
304,558

288,948
274,516
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تغطية التكاليف 

ــة  ــار مقارن ــون دين ــة 71.٥ ملي ــف التشــغيلية لعــام 2018 قراب بلغــت قيمــة املصاري

بأمثــان امليــاه املبــارشة لذلــك العــام البالغــة ٣٣ مليــون دينــار. أي انــه »لــو مل تَكــن« 

هنــاك إيــرادات »أخــرى« متمثلــة باجــور اإلنتفــاع مــن خدمــة الربــط بشــبكة الــرصف 

الصحــي ورســوم اإلشــرتاك والتوصيــل وغريهــا مــن تلــك املندرجــة يف قامئــة الدخــل يف 

الجــزء املــايل املتموضــع يف نهايــة هــذا التقريــر، لكانــت الرشكــة تحقــق خســائر أكــب 

مــن  تلــك التــي يفصــح عنهــا هــذا التقريــر.

ــإن  ــي، ف ــرصف الصح ــاه وال ــي املي ــر قطاع ــة تدي ــص رشك ــام يخ ــول في ــة الق خالص

ــدار مــن قبــل  ــاه ُوِضَعــت أساســاً يك ت مــا ســبق يَعنــي أن العمــل ضمــن تعرفــة مي

ســلطات حكوميــة باســتطاعتها التعويــل عــىل إعانــات مــن الخزينــة العامــة ال تســاعد 

كثــرياً عــىل األتيــان بنتائــج ماليــة مرضيــة. ولعــل بيانــات عــام 2018 املدققــة للرشكــة 

خــري مثــال عــىل هــذا.

كمیات التزوید والبیع (ملیون م٣) - ٢٠١٨

محافظة اربد محافظة جرش محافظة عجلون قصبة المفرق البادیة الشمالیة

صافي المیاه المباعة
صافي التزوید المائي

7.4

21.3

5.7
8.2

53.8

4.04.6
2.1

8.2

33.8

مبالغ التحققات والتحصیل (ملیون دینار) - ٢٠١٨

محافظة اربد محافظة جرش محافظة عجلون قصبة المفرق البادیة الشمالیة

1.0

5.5

2.02.3

18.7

1.1

5.6

2.22.8

21.3

صافي التحققات
صافي التحصیالت

التحققات والتحصيل 

ــدر فواتــري البيــع ألغلــب املشــرتكني عقــب انتهــاء فــرتة الربــع املَْعنــي بالفوتــرة،  تَْص

ــد  ــرتكني ق ــة باملش ــاه الخاص ــتهالك املي ــدادات اس ــراءة ع ــة ق ــون عملي ــد أن تك وبع

مَتَّــت. وهــذه تســتغرق قرابــة ٣0 يومــاً لكافــة مشــرتيك املحافظــات البالــغ تعدادهــم 

٣٤1 آلــف مشــرتك. ذلــك يعنــي أن فاتــورة اســتهالك امليــاه للمشــرتك عــن الربــع األول 

ــار ،  ــال، تصلــه يف شــهر أي مــن الســنة )كانــون ثــاين، شــباط، وآذار ( عــىل ســبيل املث

حيــث أن شــهر نيســان مُيَثِّــل الفــرتة التــي تُنجــز فيهــا قــراءة العــداد الســتهالك فــرتة 

الربــع املنــرصم، واعتــامد تلــك القــراءة لبدايــة فــرتة الربــع الالحــق. 

ــددة  ــد مح ــَوزَع يف مواعي ــنوياً تُ ــورة س ــون فات ــن ملي ــد ع ــا يزي ــة م ــِدر الرشك تُْص

ــل  ــمى X7 أُْدِخ ــام يس ــا نظ ــل بإصداره ــات يتكف ــرتكني يف املحافظ ــة املش ــىل كاف ع

لخدمــة هــذا الغــرض خــالل عــام 2018. ويخــدم أيضــاً كافــة العمليــات ذات العالقــة 

باملشــرتكني كحــركات التحصيــل، وإصــدار اإلشــعارات املدينــة والدائنــة، وإجــراء 

التســويات الحســابية، ومــا إىل ذلــك مــن جوانــب تَُهــم املشــرتكني بشــكل عــام. تتــوىل 

ــا  دائــرة املشــرتكني مســؤولية إدارة ذلــك النظــام، وكذلــك التعامــل مــع كافــة القضاي

ــة  ــىل عملي ــب ع ــور. يَْغل ــع الجمه ــارشة م ــة املب ــب ذي العالق ــذا الجان ــة به املَعني

ــل  ــد التحصي ــام ُجْه ــاً، في ــَدَدِة زمني ــات املَُح ــع التوقيت ــاً طاب ــري عموم ــدار الفوات إص

ــرة  ــع دائ ــدة تتب ــه ِوح ــوم ب ــتديم تق ــاط ُمس ــت، ونش ــوال الوق ــتمرة ط ــة مس عملي

ــرتكني.  ــع املش ــن جمي ــة م ــة كاف ــات الرشك ــل مطالب ــا تحصي ــاط به ــرتكني املُن املش

بلغــت قيمــة تحصيــالت عــام 2018 قرابــة 2٩ مليــون دينــاراً، فيــام املبيعــات لــذات 

الفــرتة كانــت ٣٣ مليــون دينــارا. مقابــل هــذا الجهــد الــذي يبذلــه املوظفــون املــوكل 

ــىل  ــاً ع ــم دوري ــة تكافئه ــإن الرشك ــة، ف ــة القامئ ــم املدين ــم الذم ــل قي ــم تحصي اليه

ــاً. جهودهــم تلــك عــىل شــكل حوافــز نقديــة محــددة يجــري دفعهــا لهــم دوري

لــن تَبْقــى كميــة امليــاه املباعــة حاليــاً عــىل حالهــا، فزيــادة عــدد الســكان يف منطقــة 

ــرض  ــة يَْف ــة والســياحية والتجاري ــك املســتثمرين والتجمعــات الخدمي الخدمــة، وكذل

عــىل الرشكــة واقعــاً متغــرياً مــن ســنة ألخــرى َمفــاده اإليفــاء مبتطلبــات التزويــد املــايئ 

للميــاه العذبــة وخدمــات الــرصف الصحــي لــكل مــن يطلــب ذلــك، ويف كافــة املناطــق 

الواقعــة ضمــن منطقــة خدمتهــا. ذلــك وضــع يســتدعي منهــا، وهــو مــا تفعلــه منــذ 

أن نشــأت، أن تســتبق الطلــب بَعَمــل كل مــا مــن شــأنه توفــري َخَدماتهــا يف الوقــت 

املناســب لطالبيهــا، وأن تفــي  بالــرشوط ذات العالقــة التــي تنــص عليهــا اإلتفاقيــات 

املعقــودة.
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معايري الخدمات املقدمة 

لت هــذه الدائــرة نســبة تحصيــل ســنوي انخفضــت إىل 8٩٪ خــالل عــام 2018  َســجَّ

مقارنــة مــع نســبة ٩٩٪ لعــام 2017. تــرتاوح نســبة التحصيــل مــن ربــع آلخــر، وقــد 

كانــت يف عــام 2018 عــىل النحــو التــايل:

الربع االول 10٣٪، الربع الثاين71٪، الربع الثالث100٪، الربع الرابع٪8٤

مل يَطــرا تغيــري كبــري عــىل عــدد العاملــني يف هــذه الدائــرة خــالل العــام 2018. وبالرغــم 

ــن  ــدل زم ــض »مع ــد انخف ــدة. فق ــرية متصاع ــا بوت ــىل أدائه ــت ع ــك، حافظ ــن ذل م

االســتجابة للشــكوى« مــن 2,٤ ســاعة يف عــام 2017 إىل 1,٥ ســاعة يف عــام 2018. كــام 

أنهــا تعاملــت مــع 122٦ حالــة اســتخدام غــري مــرشوع للميــاه يف ذلــك العــام، كانــت 

نتيجتهــا أن اصــدرت مطالبــات بقيمــة ٣27٦٥7 دينــاًرا جــرى تحصيــل معظمهــا الحًقا. 

ــات املشــرتكني يتقاضــون  ــرة خدم ــني يف دائ ــة العامل ــإن كاف ــد، ف ــك الجه نتيجــة لذل

ــة رفــع  ــر الرشكــة األخــرى تشــجيعاً لهــم ملواصل ــز ال تتوفــر لغريهــم مــن دوائ حواف

ــار عــىل  ــف دين ــداره 100 أل ــا مق ــام 2018 م ــد تقاضــوا يف الع ــم. فق مســتوى أدائه

شــكل حوافــز تحصيــل ومنــع عبــث.

وفيــام يخــص اإلعرتاضــات عــىل الفوتــرة فقــد بلــغ عــدد حــاالت االعــرتاض عــىل قيــم 

ــم التعامــل مــع ايٍّ منهــا خــالل  ــة خــالل عــام 2018. ت ــري الصــادرة 8٦٤2 حال الفوات

ُمعــدل زمنــي قــدره اقــل مــن 1٤ أيــام.

تعرفة املياه 

ــم  ــاه بحك ــعريها للمي ــا يف تس ــارية وتطبقه ــة الس ــة الحكومي ــة بالتعرف ــزم الرشك تلت

االتفاقيــات الناظمــة ألعاملهــا يف منطقــة الخدمــة. وهــي تعرفــة تصــدر عــن »ســلطة 

امليــاه« بعــد أن تنــال موافقــة مجلــس الــوزراء. وبذلــك، فــإن ســعر املــرت املكعــب يف 

ــبِّ عــن الســعر الســاري املفعــول بحســب  فاتــورة االســتهالك الصــادرة للمشــرتك، يَُع

التعرفــة النافــذة يف حينــه. وألن تلــك التعرفــة تتــدرج يف زيــادة الســعر ُصعــوداً تبعــاً 

لكميــة االســتهالك يف »القطــاع املنــزيل« تحفيــزاً لإلقتصــاد يف اســتهالك امليــاه العذبــة، 

فــإن هــذا الســعر يختلــف باختــالف الرشيحــة التــي وقعــت فيهــا الكميــة املُْســتهلَكة 

ــامل ،  ــات االع ــة قطاع ــن فئ ــرتك م ــا املش ــزيل. أّم ــرتك املن ــة املش ــاه يف ُملكي ــن املي م

فتنطبــق عليــه التســعرية املوحــدة.

ــَدة«  ــة املَُوَح ــامل( بـــ »التعرف ــة )االع ــري املنزلي ــة غ ــتخدام الفئ ــة إس ــمى تعرف تس

وتُْحتََســب بســعر ثابــت هــو دينــار واحــد لــكل مــرت مكعــب ميــاه ُمســتهلَكة بحســب 

قــراءة العــداد. يضــاف إليهــا نصــف دينــار لــكل مــرت مكعــب ميــاه مســتهلكة كأجــور 

ــورة الحــد األدىن عــىل اســتهالك  خدمــة الــرصف الصحــي )اإلنتفــاع(. و تُْحتََســب فات

٥م٣ لــكل ربــع ســنة.

ولفئــات اإلســتخدام املنــزيل، وتشــمل املنــازل وأماكــن العبــادة والجمعيــات الخرييــة 

غــري الربحيــة، فــإن التعرفــة تَْعتَمــد مبــدأ تصاعــد الســعر طرديــاً مــع كمية االســتهالك. 

ــذه  ــع. ه ــكل رب ــاً ل ــرتاً مكعب ــتهالك 20 م ــىل اس ــد األدىن ع ــورة الح ــب فات وتُْحتََس

ــاه يف عــام 1٩٩8  ــك التــي صــدرت عــن ســلطة املي التعرفــة بشــكلها الحــايل هــي تل

ــة الســارية  ــك، أصبحــت هــي التعرف ــوزراء. وبذل ــس ال ــة مجل ــت موافق ــد ان نال بع

املَْعمــول بهــا يف كافــة انحــاء اململكــة. 

ــجع  ــة تش ــإن الرشك ــة، ف ــايئ يف املنطق ــع امل ــه الواق ــا يفرض ــات م ــع متطلب ــياً م متاش

جميــع مســتهلي امليــاه يف منطقــة الخدمــة عــىل اإلقتصــاد يف اســتهالك امليــاه ايــاً  كان 

املجــال املُســتَْخَدَمة فيــه. ويف هــذا الصــدد فإنهــا تنفــق الكثــري مــن املــوارد عــىل برامج 

ــكل  ــي يش ــد الت ــة إرب ــامل يف مدين ــات األع ــاّلك وإدارات قطاع ــكان وُم ــة الس توعي

ــات.  ــة يف املحافظ ــاه العذب ــاج للمي ــل اإلحتي ــن مجم ــة ٥٦٪ م ــا قراب ــتهالك فيه اإلس

باإلضافــة إىل ذلــك، تـُـَوزِّع الرشكــة مــع الفواتــري الصــادرة الكثــري مــن املــواد التوعويــة 

التــي تســاعد عــىل زيــادة الوعــي املــايئ لــدى املســتهلك مــن مختلــف الفئــات كربــات 

البيــوت وأصحــاب األعــامل.

معدل عدد العاملني لكل ألف مشترك

2015 2016 2017 2018

5.41
5.17 5.10

3.50

كميات املياه (مليون م٣) سنويًا

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

424139.537.937.8
32.237.132.5 52.449.647.346.443
41.235.437.4

94.490.686.884.380.973.472.569.9

تزويد
فوترة
فاقد
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ــذا، فــإن أغلــب  ــة. ل ذات عالقــة بالعمليــة التشــغيلية ملنظومــة التزويــد املــايئ الكلي

أصــول الرشكــة املتكونــة يف معظمهــا مــام ســبق، ُمَوظفــة يف هــذا الجانــب الهــادف إىل 

ــة. ــات بالصــورة املُرْضي إدارة العملي

ال وجــود ملعايــري مقارنــة عامليــة لتمكــني الرشكــة مــن مقارنــة ذلــك الناتــج مــع معيــار 

ــا األعــم هــي أصــول  ــك األصــول أساســاً ويف غالبه ــإن تل ــة. ومهــام يكــن، ف ذي عالق

ُمحالــة اليهــا مــن ســلطة امليــاه مل يجــر تحديــد ملكيتهــا حتــى االن. إضافــة إىل األصول 

ــة يف عــدد مــن الســيارات  ــة متمثل ــك القطــاع أصــوالً متحرك ــا، ميتل ــا آنًف ــوه عنه املن

واآلليــات واملعــدات تَْدعــم العمليــة التشــغيلية للقطــاع وتعينــه عــىل أداء مهامــه.

ال يتوفــر للرشكــة ســجل دقيــق لألصــول العاملــة فيهــا، إال انــه جــرت عمليــة تقيــم 

لتلــك األصــول يف عــام 2018 مل يجــر ترحيــل بياناتهــا إىل ســجالت الرشكــة نظــرا 

ــة. ــول املحال ــك األص ــري تل ــرار يف مص ــاذ ق ــار اتخ النتظ

القوى البرشية التابعة للقطاع

يبلــغ عــدد العاملــني يف تشــغيل قطــاع امليــاه ٩٥7 عامــالً موزعــني عــىل كافــة املرافــق 

التابعــة لــه، وهــي شــبكة التوزيــع الداخليــة والخزانــات والخطــوط الناقلــة الرئيســية 

والفرعيــة ومحطــات الضــخ واآلبــار، إضافــة إىل الخدمــات املســاندة األخــرى يف 

ــة.  ــة واإللكرتوني ــة والكهربائي ــب امليكانيكي الجوان

ــات  ــبات فحوص ــاً إلدارة مخت ــل علمي ــكادر املؤه ــاً ال ــغيل ايض ــاع التش ــر لقط يتوف

ــا.  ــل معه ــن مراحــل التعام ــة م ــرشب يف أي مرحل ــاه ال ــي تجــري عــىل مي ــاه الت املي

ــا. ــل وعدده ــواع التحالي ــاه وأن ــودة املي ــة بج ــر ذات العالق ــدر التقاري ويُص

يتقــاىض العاملــون يف هــذا القطــاع املنافــع الوظيفيــة ذات العالقــة بطبيعــة عملهــم 

ــن أصــول  ــىل الجــزء األعظــم م ــاه ع ــب األســايس. يحــوز قطــاع املي ــب الرات إىل جان

ــة،  ــع الداخلي ــة، وشــبكة التوزي ــد، والخطــوط الناقل ــار التزوي ــع آب ــه تتب الرشكــة، فإلي

ــات التجميــع والتوزيــع ومخفضــات الضغــط، ومــا يســتتبع ذلــك مــن أصــول  وخزان
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مؤرشات أداء القطاع 

ــنة  ــن س ــا م ــاط م ــىل نش ــناً ع ــجل تحس ــاً أن تَُس ــون كافي ــد ال يك ــه، ق ــىل أهميت ع

ــا هــو  ــامً يســاوي أو يتجــاوز م ــك هــو أن تســجل رق ــن ذل ــا األجــدر م ألخــرى. رمب

ــاً.   ــاً أو محلي ــأنه، عاملي ــق بش ــه، ومتف ــول ب ــه، مقب ــارف علي متع

ــام  ــة أرق ــب يف َحصيل ــا تَُص ــة جميعه ــة والتشــغيلية واملالي ــات اإلداري ــطة العملي أنْش

ــا أو  ــة لُكلِه ــري موضوع ــع معاي ــه م ــا، وتُقارن ــاط م ــيل لنش ــج األداء الفع ــس نتائ تَقي

للبَْعــض منهــا. فــإْن كانــت أرقــام  ُمتحصــالت األداء الفعــيل ُمْنَحرفــة عــن األداء 

ــدود  ــه إىل ح ــول ب ــك األداء، والوص ــني ذل ــني تحس ــب إىل املعني ــه يُطل ــاري، فإن املعي

املعيــار، أو تَجــاوزه ُمســتقبالً. تعمــل الرشكــة مــع الجهــات املعنيــة إلصــدار »كتيــب 

معايــري األداء« لرشكــة ميــاه الريمــوك. والــذي ســيَتََضَمن »املعايــري القياســية« املتفــق 

ــخ  ــة يرََتَس ــة علمي ــالل َمنهجي ــن خ ــه م ــم علي ــيل. والحك ــاس األداء الفع ــا لقي عليه

ــن. ــرور الزم ــع م ــا م أســلوب تطبيقه

ــة  ــس املعياري ــيتضمن املقايي ــة، فس ــه النهائي ــب يف صورت ــذا الكتي ــدور ه ــدى ص ل

ــا. وسيســاعد عــىل إصــدار االحــكام  ــوب مقابلته ــة املطل ــة واإلداري التشــغيلية واملالي

ــن  ــواه م ــاً ملحت ــي تبع ــرصف الصح ــاه وال ــي املي ــل يف قطاع ــة تعم ــىل أداء مؤسس ع

معايــري موضوعــة. ســيكون ذلــك هــو املرجــع املســتندي األول مــن نوعــه يف املنطقــة، 

خادمــاً بذلــك أغــراض رفــع ســوية التشــغيل، وقيــاس األداء، وإيجــاد مقيــاس ُمَحــَدِد 

ــه.  ــا يتوجــب أن يكــون علي ــع م ــة األداء الفعــيل م املعــامل ملقارن

تلــك أداة جيــدة للتعامــل مــع هــذا الجانــب للنــأي عــن إصــدار األحــكام غري املســتندة 

إىل وقائــع مؤكــدة. كــام وأنــه ســيخلق مســاراً محــدد اإلتجــاه تســري فيــه كافــة الهيئات 

ــا البعــض.  ــع بعضه ــرشب والــرصف الصحــي لتتنافــس م ــاه ال ــه يف قطاعــي مي املعني

وللوصــول يف أدائهــا العــام إىل تلــك املعايــري أو تجاوزهــا. مــام ســينعكس إيجابــا عــىل 

ــات  ــك الهيئ ــن تل ــام ع ــرىض الع ــن ال ــق مناخــاً م ــور. ويَخل ــة للجمه ــة املقدم الخدم

ــة  ــق العمــيل خدم ــا يف موضــع التطبي ــة تََضُعه ــي ســتعتمد أســاليب عمــل حديث الت

للجمهــور املتلقــي للخدمــة.

مــن البديهيــات أن تحقــق كافــة دوائــر الرشكــة امليدانيــة واملركزيــة العاملــة لخدمــة 

قطاعــي امليــاه والــرصف الصحــي تقدمــاً ملموســاً مــن ســنة ألخــرى. فبالرغــم مــن اّن 

ذلــك يَُعــد إنجــازاً ااّل انَّــه تََقــُدم طبيعــي مطلــوب ومتوجــب التحقيــق. ونقيــض ذلــك 

هــو الجمــود واالســتكانة.

ــداء  ــتجابة لحــاالت الن ــن االس ــن مســتوى زم ــاه تحسَّ ــاع املي ــد إدارة قط ــىل صعي فع

الطــارئ. وتطــورت قــدرة الكــوادر العاملــة عــىل التعامــل مــع حــاالت الصيانــة 

بفرعيهــا الوقــايئ والتصحيحــي، كذلــك انخفــض عــدد حــاالت شــكاوى املشــرتكني مــن 

ــة. ــة املُقدم الخدم

وعــىل صعيــد خدمــات املشــرتكني، انخفــض معــدل زمــن االســتجابة إىل حــدود متدنية. 

ويَجــري التعامــل مــع معامــالت املشــرتكني بطريقــة تختــرص الكثــري مــن الوقــت نظــراً 

ــب  ــرتك طال ــة للمش ــة الريع ــم الخدم ــتلزمات تقدي ــىل مس ــة ع ــالك الرشك إىل امت

الخدمــة مــن أي نــوع، كــام وأن حــاالت اإلعــرتاض عــىل مخرجــات قــراءة العــدادات 

والفوتــرة الصــادرة انخفضــت كثــرياً، وتحســن نشــاط التحصيــل عــىل صعيــدي نســبته 

مــن املبيعــات الدوريــة والشــهرية وفرتتــه الزمنيــة املســتغرقة يف تحصيــل املديونيــات 

القامئــة. 

ــن ســنة  ــا م ــة بنوعيه ــة حــاالت الصيان ــرشي عــىل مواجه ــكادر الب ــدرة ال تتحســن ق

ــة 12٥ الــف  ــاه مــع قراب ــة املي ــة التابعــة ملديري ألخــرى. فقــد تعاملــت فــرق الصيان

ــال  ــاالت األعط ــات ح ــة تصنيف ــىل كاف ــتملت ع ــام 2018. اش ــالل ع ــة خ ــة صيان حال

ــرب. ــور والت ــوارئ والكس والط

ــىل  ــالوة ع ــكادر، ع ــبة لل ــبة املكتس ــم الخ ــن إىل تراك ــذا التحس ــل يف ه ــع الفض يرج

ازديــاد عــدد العاملــني ذوي االختصــاص يف املهــام املناطــة إىل كل منهــم، كــام ويعــود 

جــزء مــن الفضــل إىل التََوُســع الــذي تعتمــده الرشكــة يف توفــري التســهيالت واملعــدات 

واآلالت الالزمــة ألداء القطــاع ملهامــه. فقــد جــرى خــالل العــام املنــرصم رشاء العديــد 

مــن املعــدات إلســتخدام فــرق املتابعــة، وفــرق الفاقــد، وفــرق التوصيــالت وغريهــا.

57



قطاع الرصف الصحي

58



قطاع الرصف الصحي

59



التَخلص من املَُخلَّفات، وإعادة اإلستخدام

يُعتــب قطــاع الــرصف الصحــي مــن القطاعــات الهامــة التــي  ترفــد املصــادر املائيــة  

بأخــرى غــري تقليديــة وتســاهم يف تحســني البيئــة ورفــع املســتوى الصحــي يف 

اململكــة حيــث حظــي هــذا القطــاع بجــل اهتــامم ســلطة امليــاه مــن حيــث مواكبــة 

النمــو والتطــور  خاصــة وأن عــدد الســكان يشــهد زيــادة مضطــردة جــراء الهجــرات 

املتعــددة مــام تطلــب تطويــر االســرتاتيجيات  واملشــاريع  والخدمــات للتتواكــب مــع 

ــة أنواعــه  ــد املــايئ بكاف ــا خدمــات الــرصف الصحــي. التزوي ــد مبــا فيه ــع الجدي الواق

ــاه  عــب وصــالت  ــاه بعــد إســتخدامها. حيــث تــرصّف املي يســتتبع التعامــل مــع املي

ــة يف  ــاه العادم ــن املي ــا م ــداع ُحموالته ــة إىل إي ــف املَُؤدي ــبكة الترصي ــة بش مربوط

محطــات التنقيــة ملعالجتهــا وتخليصهــا مــام علــق فيهــا مــن ُمختلــف أنــواع الشــوائب 

ــة. ــة والصناعي ــات الطبيعي ــة، وامللوث ــة والكيميائي العضوي

ــاه العذبــة ُمنفصلــة متامــاً عــن شــبكة ترصيــف امليــاه  شــبكة تزويــد املشــرتكني باملي

العادمــة حيــث أنهــام تتباعــدان عــن بعضهــام البعــض بحســب معــادالت وإجــراءات 

متعــارف عليهــا. إاّل أن هاتــني الشــبكتني متكاملتــني يف تأديــة خدمــة ال غنــًى عنهــا يف 

املجتمعــات الحديثــة التــي تتوفــر عــىل بُنيــة تحتيــة ُمتامســكة تنهــض بِحْمــل هاتــني 

ــة  ــة الكهربائي ــدات الطاق ــرى كتمدي ــة األخ ــات الحيوي ــب الخدم ــني إىل جان الخدمت

واإلتصــاالت. تخــدم هــذه الشــبكة هدفــا حيويــاً ُمتمثــالً يف تخليــص املُســتهلك مــن 

كميــة امليــاه التــي يُلقــي بهــا، وبغــري وجــوٍد لهــذه الشــبكة، فــإن أمــر تدبــر التََخلـُـص 

مــن امليــاه العادمــة ســيعود إىل املُســتهلك نفســه، اّمــا بـــاللجوء إىل »ُحفــر اإلمتصاص« 

التــي تلــوث كل مــا حولهــا وتتــرب محتوياتهــا إىل باطــن األرض ُمســببَة بذلــك تلويثــاُ 

للمخــزون الجــويف مــن امليــاه العذبــة، أو بتدبــر بنــاء محطــة معالجــة »ميــاه عادمــة« 

خاصــة بــه وعــىل نََفقتَــه، وخصوصــاً يف الصناعــات؛ عــىل مــا يَْحملــه ذلــك ِمــن كُلفــة 

ُمرتفعــة. ناهيــك عــن النظــم الســارية التــي متنــع تلويــث البيئــة واملصــادر الجوفيــة، 

وتَطلــب معالجــة امليــاه العادمــة بحســب معايــري موضوعــة ومامرســات دوليــة متفــٍق 

عليهــا. يتضــح مــام ســبق، األهميــة البالغــة لوجــود شــبكة لترصيــف امليــاه العادمــة يف 

أي منطقــة ســكانية تـُـَبِّر إنشــاء منظومــة متكاملــة لشــبكة الترصيــف الصحــي. وهــي 

منظومــة تأخــذ صفــة الخدمــة العامــة نظــراً لتلبيتهــا لحاجــة حيويــة ال غنــًى عنهــا 

لــكل االفــراد يف املجتمعــات الحديثــة.

ــات  ــبكات ومحط ــا الش ــب فيه ــة تَُص ــوط ناقل ــن خط ــف م ــبكة الترصي ــون ش تتك

تنقيــة تعالــج تلــك امليــاه لتصفيتهــا مــام َعلِــق فيهــا وتنقيتهــا، وخطــوط نقــل للميــاه 

املُعالجــة تنقلهــا إىل وجهاتهــا املســتخدمة لهــا. وإلدارة ذلــك، فهنــاك كادر فنــي وإداري 

مؤهــل إلدارة هــذه املنظومــة، وصيانــة أجزائهــا املتباعــدة األطــراف، وإدامــة تأديتهــا 

للخدمــة طــوال الوقــت، ووضــع اإلمكانيــات املتوفــرة بــني يــدي هــذا الــكادر لتمكينــه 

مــن إدارة هــذا القطــاع بالصــورة املرجــوة.

ــة 1٤٣ كــم  ــاه عادمــة بطــول قراب ــاه الريمــوك بشــبكة ترصيــف مي تتمتــع رشكــة مي

موزعــة عــىل املحافظــات األربــع تَُصــب ُحموالتهــا يف محطــات معالجــة جــرى بناؤهــا 

يف موقــع مختلفــة لتغطيــة إحتياجــات مناطــق الخدمــة. وقــد بــورش يف إنشــاء 

ــبكة  ــىل الش ــينات ع ــن التحس ــد م ــال مزي ــل وإدخ ــوط نق ــرى وخط ــات أخ محط

العموميــة الحاليــة لتصــل خدمــة هــذا القطــاع عــىل صعــد النوعيــة والتغطيــة 

والفعاليــة إىل املســتويات التــي هــي عليــه االن؛ حيــث أنهــا تخــدم مــا نســبته ٤1٪ من 

مشــرتيك امليــاه، فــكل مشــرتك يَطلــب توصيــل ُملكيتــه مبيــاه الــرشب، يتوجــب عليــه 

ــة  ــع يف منطق ــه تق ــت ُملكيت ــي إن كان ــف الصح ــبكة الترصي ــوالً بش ــون موص أن يك

ــف. ــة الترصي تشــملها خدم

واكــب إنشــاء شــبكة الــرصف الصحــي بنــاء 11 محطــة ملعالجــة امليــاه العادمــة أقدمها 

محطــة جــرش عــام 1٩8٤، وســط إربــد عــام 1٩8٦، محطــة الرمثــا عــام 1٩87 تليهــا 

ــا  هــذا بســبب  ــى يومن ــا حت ــؤدي خدماته ــا ت ــام 1٩88، وجميعه ــرق ع محطــة املف

عمليــات التحديثــات املســتمرة. 

يتحكــم نظــام »الســيطرة والتحكــم وجلــب املعلومــات SCADA« يف جميــع مفاصــل 

عمليــات محطــات التنقيــة؛ حيــث يتــم جمــع هــذه املعلومــات مــن املواقــع املختلفــة 

وعرضهــا بصــورة مناســبة عــىل شاشــة عــرض. وتُربــط هــذه املعلومــات مــع بعضهــا 

البعــض مــن خــالل وحــدة التحكــم الرئيســية، أو مــن خــالل وحــدات التحكــم 

الثانويــة. يَتَِســم نظــام »ســكادا« بإمكانيــة تخزيــن املعلومــات عــىل قاعــدة بيانــات 

ــن  ل م ــغِّ ــن املَُش ــات مُتَِك ــن برمجي ــون م ــت الحاجــة، ويتك ــا وق ــن الرجــوع اليه ميك

تشــغيل قطــاع الــرصف الصحــي هــو عــى ذات أهميــة قطــاع ميــاه الــرشب. فهــو القطــاع الــذي يوفــر خدمــة تخليــص املنطقــة مــن مخلفاتهــا، ويُبقــي 

عــى بيئتهــا ســليمة. كــام ويعالــج امليــاه العادمــة والناتجــة عــن نواحــي اإلســتخدام املختلفــة، ويســمح بإعــادة إســتخدامها يف االغــراض الزراعيــة 

والصناعيــة بــدالً عــن امليــاه العذبــة. تختلــف مســؤوليات هــذا القطــاع عــن قطــاع امليــاه باختــالف طبيعــة الخدمــة التــي يقدمهــا. وتنحــرص مهامــه 

يف اســتقبال أحــامل امليــاه العادمــة ومعالجتهــا، وصيانــة املنظومــة وإبقائهــا فاعلــة.
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ــز  ــة باملرك ــة املتصل ــع النظــام. ومــن وحــدات التحكــم الرئيســية والفرعي التفاعــل م

الرئيــيس للنظــام. 

ــة الخطــوط  ــات صيان تشــتمل نشــاطات إدارة خدمــات الــرصف الصحــي عــىل عملي

ــاه  ــة للمي ــوط الناقل ــة، وللخط ــات التنقي ــة إىل محط ــة املؤدي ــاه العادم ــة للمي الناقل

املســتصلحة إىل ُوْجهاتهــا؛ وكذلــك مســؤولية صيانــة شــبكة التوزيــع. ولتمكينهــا مــن 

ــج  ــن صهاري ــة، م ــا املطلوب ــة ألداء َمهامه ــدات الالزم ــة املع ــك كاف ــا متتل ــك، فإنه ذل

الجــت ومعــدات فتــح اإلنســدادات ومضخــات الضغــط ومعــدات حاميــة العاملــني.

ــد إنشــائها، تقــوم  ــي اســتخدمت عن نظــراً لقــدم عمــر الشــبكة ولطبيعــة املــواد الت

الرشكــة ضمــن خطتهــا باســتبدال أجــزاء منهــا حيثــام يلــزم، كــام تقــوم بصيانــة دوريــة 

للشــبكة واملناهــل مــن خــالل فــرق متخصصــة تــم تجهيزهــا وإعدادهــا لهــذا الغــرض، 

األمــر الــذي انعكــس ايجابــاً عــىل عــدد الشــكاوى.

تعمــل محطــات التنقيــة عمومــاً بطريقتــني، أوالهــام »الطريقــة الطبيعيــة«، وتَْعنــي 

ــرَض  ــذا الَغ ــرية ٌمعــدة له ــة املُتجمعــة يف أحــواض كب ــاه العادم ــات املي ــض كمي تَعري

لظــروف الطقــس الســائد مــن أشــعة شــمس واكســجني ودرجــة حــرارة لفــرتة معينــة 

مــن الزمــن متتــد لفــرتة مــن الزمــن. يتــم خاللهــا أكســدة املــواد العضويــة بطريقــة 

طبيعيــة، وترســيب مــا ِعلِــَق بهــا يف اســفل األحــواض، ُمبْقيــة بذلــك عــىل ميــاه أنظــف 

يف الطبقــة العلويــة منهــا، مــام يَســمح 

ــة  ــاً بطريق ــامة فني ــة( املس ــة« )امليكانيكي ــة اآللي ــي »الطريق ــرق؛ ه ــك الط ــاين تل ث

ــة  ــائل آلي ــة بوس ــاه العادم ــَق يف املي ــا َعلِ ــة م ــص يف ازال ــطة«. وتتلخ ــأمة املَُنش »الح

وكيميائيــة عــن طريــق تحلــل األحــامل العضويــة مــن قبــل الكائنــات الحيــة الدقيقــة 

املتواجــدة ضمــن الظــروف املناســبة مــن درجــة الحــرارة، واألس الهيدروجينــي، 

واألكســجني الــآلزم إلمتــام العمليــة مــن خــالل إدخــال الهــواء الــالزم. تُجــزا عمليــات 
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املعالجــة امليكانيكيــة إىل عــدة مراحــل، تبــدأ يف اســتقبال امليــاه العادمــة مــن شــبكة 

ــع الخاصــة  ــاه املعالجــة إىل شــبكة التوزي ــل املي ــة تحوي الترصيــف، وتنتهــي يف مرحل

ــتصلحة.  ــاه املُس باملي

خدمات الرصف الصحي

تتمتــع املحافظــات االربــع بخدمــة الــرصف الصحــي، فيــام بعــض املناطق يَســتعيضون 

عــن خدمــة شــبكة الترصيــف الصحــي بـــ »الُحَفــر اإلمتصاصيــة« للتخلــص مــن امليــاه 

العادمــة التــي تنشــأ جــراء اإلســتهالك البــرشي للميــاه بشــكل رئيــيس يف تلــك املناطــق. 

يبلــغ مجمــوع أطــوال شــبكة ترصيــف امليــاه العادمــة يف املحافظــات االربــع حــوايل 

1٤٣ كــم. تخــدم عــدد ســكاٍن يناهــز 2,7 مليــون نســمة هــم مجمــوع قاطنــي 

املحافظــات. وبذلــك، فــإن نســبة إيصــال الخدمــة إىل املنتفعــني بهــا تناهــز الـــ ٩٩٪ 

مــن تعــداد الســكان يف املناطــق املخدومــة.

محطات التنقية العاملة

محطــة الشــاللة: محطــة ميكانيكــة أنشــئت عــام 201٣، تخــدم مناطــق رشق غــرب 

ــة  ــد، الحصــن، حــوارة، ســال، بــرشى، إيــدون، الرصيــح. بواقــع عــدد ســكان قراب إرب

1٦٣ الــف نســمة.

ــام  ــا ع ــم تحديثه ــام 1٩8٦ وت ــئت ع ــة أنش ــة ميكانيكي ــد: محط ــط إرب ــة وس محط

ــمة. ــف نس ــة 1٤0 إل ــكان قراب ــدد س ــع ع ــد بواق ــة إرب ــدم مدين 201٦. تخ

محطــة وادي العــرب:  محطــة ميكانيكيــة أنشــئت عــام 1٩٩٩. تغطــي أكــب منطقــة 

ــًة بغريهــا مــن املحطــات األخــرى يف املحافظــات األربــع حيــث تخــدم  خدمــة مقارن

مناطــق جنــوب وشــامل وغــرب إربــد، ســوم، دوقــرة، شــامل رشق إربــد، جنــوب غــرب 

إربــد، زبــدة، ناطفــة، بيــت راس، واملناطــق الصناعيــة شــامل رشق إربــد، بواقــع عــدد 

ســكان قرابــة 202 ألــف نســمة.

ــام 200٤.  ــا ع ــم تحديثه ــام 1٩87 وت ــئت ع ــة أنش ــة ميكانيكي ــا: محط ــة الرمث محط

ــف نســمة. ــة 11٤ أل ــدد ســكان قراب ــع ع ــا بواق تخــدم منقطــة الرمث

ــم،  محطــة وادي حســان: محطــة ميكانيكــة أنشــئت عــام 2001، تخــدم مناطــق كت

شــطنا، النعيمــة، مخيــم الشــهيد عزمــي املفتــي. بواقــع عــدد ســكان قرابــة 22 ألــف 

نســمة.

ــم تحديثهــا عــام 201٦.  ــة أنشــئت عــام 1٩8٩ وت محطــة كفرنجــا: محطــة ميكانيكي

تخــدم مناطــق عنجــرة، كفرنجــة، عــني جنــى، وأجــزاء مــن وســط عجلــون بواقــع عــدد 

ســكان قرابــة ٩7 ألــف نســمة.

محطــة املرعــد: محطــة ميكانيكيــة أنشــئت عــام  2011. تخــدم مناطــق رميــون، كتــة، 

نحلــة، ســكاب، مخيــم غــزة، منشــية، حــدادة بواقــع عــدد ســكان قرابــة 11٣ ألــف 

نســمة.

محطــة رشق جــرش: محطــة ميكانيكيــة أنشــئت عــام 1٩8٤ وتــم تحديثهــا عــام 2018 

ــم ســوف بواقــع عــدد  ــات، مخي ــر اللي ــة جــرش، ســوف، دي ــار. تخــدم مدين شــهر أي

ســكان قرابــة 118 ألــف نســمة.

ــام  ــا ع ــم تحديثه ــام 1٩88 وت ــئت ع ــة أنش ــبه ميكانيكي ــة ش ــرق: محط ــة املف محط

ــمة. ــف نس ــة 82 أل ــكان قراب ــدد س ــع ع ــرق بواق ــة املف ــدم مدين 201٥. تخ

وفيــام يخــص التجمعــات الســكانية الغــري موصلــة بشــبكة الــرصف الصحــي، فإنــه يتــم 

خدمتهــا عــن طريــق صهاريــج النضــح التابعــة للرشكــة والتــي تنقــل حموالتهــا مــن 

ــة الطبيعيــة )محطــة الشــونة الشــاملية ومحطــة  ــاه العادمــة إىل محطــات التنقي املي

األكيــدر(.

نظــراً الرتفــاع كلفــة التوصيــل بالشــبكة؛ فــإن املشــرتك يســاهم يف تََحُمــل جــزء مــن 

ــن  ــادرة ع ــأن والص ــذا الش ــة يف ه ــاب املُتَبَع ــة اإلحتس ــب معادل ــة بحس ــك الكلف تل

ســلطة امليــاه )التــي تلتــزم بهــا الرشكة أســوة بكافــة مرافــق إدارة النشــاط يف اململكة(. 

هــذه الكلفــة متوزعــة عــىل بنديــن هــام: كلفــة التوصيــل )اإلشــرتاك(، وكلفــة الخدمــة 

املســتمرة )اإلنتفــاع(. تُدفــع األوىل ملــرة واحــدة لــدى تقديــم طلــب التوصيــل، يف حــني 

ــف  ــة املشــرتك مــن خدمــات الترصي ــاع ُملكي ــاً طــوال فــرتة انتف ــة دوري ــع الثاني تُدف

الصحــي وتتضمنهــا فاتــورة اســتهالك امليــاه الصــادرة دوريــاً لذلــك املشــرتك. 

ليســت خدمــة َوْصــل املُلكيــة بشــبكة تحصيــل امليــاه العادمــة يف املناطــق املخدومــة 

التــي تتوفــر عــىل تلــك الخدمــة اختياريــة لصاحــب تلــك املُلكيــة، فلــدى االنتهــاء مــن 

بنــاء الشــبكة يف منطقــة مــا، وإدخالهــا إىل طــور التشــغيل الفعــيل، فإنــه يُطلــب إىل 

صاحــب امللكيــة تلــك املُســارعة إىل ربــط ُملكيتــه.
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املياه العادمة واملياه املستصلحة

ــاه  ــة املســتنفذة يف مواقــع اســتعاملها عــىل شــكل مي ــاه العذب يعــود جــزء مــن  املي

عادمــة إىل شــبكات الترصيــف التابعــة للرشكــة. لتصــل يف املحصلــة النهائيــة إىل 

ــا دون ُمرورهــا بكافــة  ــاه إىل طالبيه ــا. ال تُضــخ هــذه املي ــة ملعالجته محطــات التنقي

ــن  ــث ميك ــة. حي ــات املوضوع ــرشوط املواصف ــا ب ــررة، وإيفائه ــة املق ــل التنقي مراح

ــتخدام  ــا اإلس ــس منه ــي لي ــا، والت ــددة له ــاالت املح ــك يف املج ــد ذل ــتخدامها بع اس

ــن  ــن أماك ــاد ع ــور باإلبتع ــة للجمه ــرات املوجه ــو التحذي ــواين. تدع ــرشي أو الحي الب

تجمــع امليــاه العادمــة. والتــي ميكــن أن تتواجــد يف منطقــة مــا جــراء كــر يف الخــط 

ــرى.  ــباب أخ ــة، أو ألس ــواد الصلب ــائه بامل ــة إحتش ــول نتيج ــان مانه ــل، أو فيض الناق

ــت إىل  ــا دخل ــون أشــد خطــورة إذا م ــراض، وتك ــة لألم ــة خطــرة وناقل ــاه العادم املي

ــل  ــي تحم ــد. فه ــرح يف الجل ــذ كج ــب منف ــوان ع ــان أو الحي ــة لالنس ــدورة الدموي ال

ــا واالســكاريس   ــة، ومنهــا  األميبي ــات التــي تعيــش يف هكــذا بيئ الكثــري مــن امليكروب

واالنسيلوســتوما. وهــذه االخــرية تعتــب مــن الطفيليــات املعويــة التــي تعيــش يف ميــاه 

ــة. ــة الصحــة العاملي ــرشات منظم ــوت حســب ن املجــاري وتســبب امل
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مراقبة النوعية

هــا عــب شــبكات  التأكــد مــن ُمطابقــة امليــاه املُعالجــة للمواصفــات القياســية قبــل َضخِّ

التوزيــع إلســتخدامها يف مجــاالت اإلســتعامل املــرصح بهــا، هــو مــن أولويــات عمــل 

كــوادر املختــبات والنوعيــة يف الرشكــة. وهــي الجهــة التــي تُجــري كافــة الفحوصــات 

ــع  ــب أن تق ــي يتوج ــاه الت ــالمة املي ــامن س ــل لض ــج متكام ــن برنام ــة ضم املطلوب

مواصفاتهــا ضمــن حــدود املواصفــة القياســية املعتمــدة للســامح بإعــادة إســتخدامها. 

تُجــري الرشكــة العديــد مــن الفحوصــات املَخبيــة عــىل نوعيــة امليــاه العادمــة 

ــة يف  ــة املُنتج ــن أن النوعي ــد م ــد التأك ــات بقص ــن املحط ــادرة إىل وم ــة والص الواصل

ــني  ــة بالطريقت ــاه املعالج ــة للمي ــية األردني ــة القياس ــي باملواصف ــاف تَف ــة املط نهاي

ــة.  ــة وامليكانيكي الطبيعي

ــا  ــي تجريه ــة الت ــات املخبي ــم الفحوص ــرص أه ــكل مخت ــدرج بش ــايل يُ ــياق الت الس

الرشكــة عــىل امليــاه العادمــة وامليــاه املســتصلحة. ال تُطلــب الفحوصــات فقــط ألجــل 

إعــادة إســتخدام امليــاه املســتصلحة. بــل أنهــا مطلوبــة أيضــاً لــرضورات صحيــة وبيئيــة 

يف املنطقــة العاملــة فيهــا التــي يتخلــف عنهــا ميــاه عادمــة يتوجــب نقلهــا مــن تلــك 

املناطــق إىل منطقــة املعالجــة، وتنقيتهــا لضــامن عــدم تلويثهــا ألجــواء املنطقة وســطح 

األرض وباطنهــا، ونــرش األمــراض، ومنــع إحــداث مختلــف أنــواع االرضار الناتجــة عــن 

ميــاه ملوثــة. يقــع عــىل عاتــق مختــبات الرشكــة الكثــري مــن مهــام الفحــص املخــبي 

وأخــذ العينــات مــن جميــع مصــادر امليــاه والتأكــد مــن مطابقتهــا للمواصفــات املقرة. 

ــوع  ــة ن ــه يتوجــب اإلرساع يف معرف ــوث يف إحــدى املناطــق فإن ويف حــال حــدوث تل

ومصــدر التلــوث ووضــع الحلــول التــي مــن شــأنها الحفــاظ عــىل الصحــة العامــة. 

الفحوصات املَخربية

ــات  ــاً. وتَحتفــظ بقاعــدة بيان ــات مــن الفحوصــات املقــررة دوري ــة املئ تجــري الرشك

مُيكــن الرجــوع اليهــا يف هــذا الصــدد عنــد الحاجــة. يتــم التعامــل مــع نتائــج 

الفحوصــات يف الحــال إن تَبَــنّي أّن النتيجــة ال تقــع ضمــن حــدود املواصفــة، أو 

ضمــن الســياق العــام الــذي َدرَجــت النتائــج عــىل إعطائــه عمومــاً. وتُرســل التقاريــر 

املُحتويــة عــىل نتائــج الفحوصــات اليوميــة إىل ذوي الشــأن لإلطــالع عليهــا والتــرصف 

تبعــاً لذلــك. ذلــك هــو اإلجــراء املعيــاري املتبــع يف هــذا الصــدد، الــذي ال ميكــن ملــن 

ــه تجــاوزه تحــت أي ظــرف لخطــورة الشــأن. هــو مــوكل إلي

ــاه العادمــة بالنيرتوجــني بصيغتــه األمونيــة يف  األمونيــا NH4: يركــز عــىل تلــوث املي

ــاًء عــىل مقــدار التلــوث ذاك،  ــه. وبن مدخــل املحطــة ومخرجهــا بهــدف التخلــص من

تتحــدد كميــة االكســجني املطلــوب ضخهــا يف أحــواض التهويــة بهــدف التخلــص مــن 

النيرتوجــني. وهــو معيــار مــن املعايــري التــي تقيــس كفــاءة عمــل محطــات التنقيــة.

النيــرتات NO3: يركــز عــىل تلــوث امليــاه العادمــة بالنيرتوجــني بصيغتــه النيرتيتيــة يف 

ــاًء عــىل مقــدار التلــوث ذاك،  ــه. وبن مدخــل املحطــة ومخرجهــا بهــدف التخلــص من

تتحــدد كميــة األكســجني املطلــوب ضخهــا يف أحــواض التهويــة بهــدف التخلــص مــن 

النيرتوجــني. وهــو معيــار مــن املعايــري التــي تقيــس كفــاءة عمــل محطــات التنقيــة.

ــواد  ــة بامل ــاه العادم ــوث املي ــدار تل ــس مق ــاً BOD: يقي ــجني املســتهلك حيوي األكس

ــدد  ــوث ذاك، تتح ــدار التل ــىل مق ــاًء ع ــا. وبن ــة ومخرجه ــل املحط ــة يف مدخ العضوي
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الخطوط الحمراء متثل التحديثات التي أُجريت عىل شبكة الرصف الصحي

ــا ألكســدة  ــذي تحتاجــه البكتريي ــذي تضخــه أجهــزة االشــباع وال ــة األكســجني ال كمي

ــة يف  ــاءة املحط ــة كف ــو معرف ــص ه ــدف الفح ــاه. ه ــة للمي ــة املُلِوث ــواد العضوي امل

ــك. ــة تل ــواد العضوي ــن امل ــص م التخل

األكســجني املســتهلك كيامويــاً COD: يقيــس مقــدار تلــوث امليــاه العادمــة باملــواد 

العضويــة يف مدخــل ومخــرج املحطــة. وبنــاًء عــىل مقــدار التلــوث ذاك، تتحــدد كميــة 

املــواد العضويــة والكيميائيــة املــراد أكســدتها بالطــرق البيولوجيــة والكيميائيــة. 

هــدف الفحــص هــو معرفــة كفــاءة املحطــة يف التخلــص مــن املــواد امللوثــة عمومــاً.

املــواد العالقــة الكليــة TSS: يفحــص مقــدار املــواد الصلبــة يف امليــاه العادمــة الداخلة 

ــدار  ــس مق ــوي. يقي ــوي والالعض ــكليها العض ــىل ش ــة ع ــن املحط ــة إىل وم والخارج

املكونــات تلــك يف امليــاه قبــل دخولهــا مراحــل املعالجــة جميعهــا، ولــدى خروجهــا من 

املحطــة عــىل شــكل ميــاه مســتصلحة. مقــدار الفــرق بــني القراءتــني يشــكل مــؤرشاً 

عــىل كفــاءة عمــل املحطــة.

النيرتوجــني الــكيل TN: يَفحــص كميــة النيرتوجــني الــكيل يف مرحلتــي دخــول امليــاه 

العادمــة إىل محطــة التنقيــة وخروجهــا منهــا ُمســتصلحة. وبواســطته تتحــدد كميــة 

األكســجني الــآلزم إضافتهــا ملعالجــة النيرتوجــني والتخلــص منــه.

ــاه  ــة يف املي ــة الكلي ــالح الذائب ــدار األم ــص مق ــة TDS: يَفح ــة الكلي ــالح الذائب األم

ــاذ  ــه يف اتخ ــتفاد من ــا. يُس ــة منه ــتصلحة الخارج ــة واملس ــة للمحط ــة الداخل العادم

ــرضاء. ــطحات الخ ــة واملس ــات الحرجي ــاه ري املزروع ــرار تج الق

األس الهيدروجينــي PH: يَفحــص درجــة حموضــة امليــاه املســتصلحة الخارجــة مــن 

محطــة التنقيــة. وبنــاًء عــىل تلــك النتيجــة، تتحــدد كميــة املــواد الكيميائيــة الالزمــة 

للتحكــم يف درجــة الحموضــة بهــدف املحافظــة عــىل شــكلها املتعــادل.

العــكارة Turbidity: فحــص يُــراد منــه التحقــق مــن درجــة عكــورة امليــاه الخارجــة 

مــن محطــة التنقيــة. والتأكــد مــن عــدم احتوائهــا عــىل شــوائب تؤثــر عــىل النوعيــة. 

القوى البرشية العاملة يف القطاع

ــق  ــة املراف ــىل خدم ــني ع ــالً موزع ــاع 2٤٩ عام ــذا القط ــني يف ه ــداد العامل ــغ تع يبل

التابعــة لــه، وهــي شــبكة التجميــع والخطــوط الناقلــة الرئيســية والفرعيــة ومحطــات 

الرفــع ومحطــات التنقيــة، إضافــة إىل الخدمــات املســاندة األخــرى يف الجوانــب 

ــة.  ــة واإللكرتوني ــة والكهربائي امليكانيكي

يتوفــر لهــذا القطــاع الــكادر املؤهــل علميــاً إلدارة مختــبات فحوصــات امليــاه التــي 

تجــري عــىل امليــاه العادمــة واملســتصلحة يف أي مرحلــة مــن مراحــل التعامــل معهــا. 

ويُصــدر التقاريــر ذات العالقــة بجــودة امليــاه وأنــواع التحاليــل وتعدادهــا.

ــاراً  ــي ٤0 دين ــم ه ــة به ــة خاص ــة إضافي ــاع منفع ــذا القط ــون يف ه ــاىض العامل يتق

ــا هــو  ــم يف القطــاع أســوة مب ــاء عمله ــوع لق ــب األســايس املدف ــب الرات شــهرياً بجان

ــة. ــي يف اململك ــرصف الصح ــاع ال ــع يف قط متب
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العينات البكتريولوجية لعام ٢٠١٨

آبارعامة مكلورة آبارعامة غير مكلورة خزانات محطات ضخ وبوسترات محطات معالجة وتحلية مياه الشرب الحكومية محطات تنقية املياه العادمة ينابيع شبكات عامة مظالت خدمات

3732

75

3772

567500

828

1584

293

832

61

2571

53

3369

287255

535

1142

220

723

60

 عينات بيوض الديدان

محطات تنقية خدمات

30

257

26

256

 أعداد عينات الزائفة الزنجارية

محطات معالجة مياه الشرب الحكومية محطات ضخ وبوسترات شبكات خدمات

14

0

1212

14

0

1212

 فحوصات بكتيريا الحديد والكبريت

محطات معالجة وتحلية مياه الشرب الحكومية اآلبار (مكلورة وغير مكلورة) الخدمات

6

8

4

3

4

2
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العينات البكتريولوجية لعام ٢٠١٨

آبارعامة مكلورة آبارعامة غير مكلورة خزانات محطات ضخ وبوسترات محطات معالجة وتحلية مياه الشرب الحكومية محطات تنقية املياه العادمة ينابيع شبكات عامة مظالت خدمات

3732

75

3772

567500

828

1584

293

832

61

2571

53

3369

287255

535

1142

220

723

60

67



البيانات املالية

68



البيانات املالية

69



التقرير املايل

ــف الرئيســية لعــام  ــدت املصاري ــرادات، تزاي ــه الحــال بالنســبة إىل اإلي كــام هــو علي

2018 املتمثلــة يف مصاريــف اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة ورواتــب العاملــني تحديــًدا 

ــة  ــف اإلجاملي ــادة يف املصاري ــبة الزي ــت نس ــث وصل ــابقة، حي ــوام الس ــة باالع مقارن

لعــام 2018 مــا يقــارب 1٩٪ كنتيجــة مبــارشة ملــا ســبق التنويــه عنــه. بلغــت خســائر 

عــام 2018 املحققــة قرابــة ٤٤ مليــون دينــار،  وهــي بذلــك تشــكل مــا نســبته ٩٩.٦٪ 

ــي  ــغييل ه ــد التش ــبة العائ ــإن نس ــك، ف ــام. وبذل ــك الع ــرادات لذل ــل اإلي ــن مجم م

صفــر. 

ليــس مــن أهــداف الرشكــة تحقيــق أربــاح تَعــود عــىل رأس املــال املســتثمر بعائــد، 

وإمنــا هدفهــا يف املقــام األول هــو تحقيــق عائــد يضمن مواصلــة اإلســتمرارية ومواجهة 

إلتزاماتهــا املاليــة تجــاه الدائنــني وإنفاقاتهــا الرأســاملية ومصاريفهــا الجاريــة. وهــو مــا 

مل تســتطع تحقيقــه فعليًــا طــوال الفــرتة مــن عــام 2011 إىل نهايــة عــام 2018.

ظــل الوضــع النقــدي للرشكــة طــوال الســنوات الســابقة يعــاين مــن شــح النقديــة إىل 

حــٍد كبــري. فالعجــوزات النقديــة التــي تواجههــا الرشكــة مــن ســنة ألخــرى تــؤدي حتــاًم 

إىل أن تواجــه الرشكــة معهــا أوضــاَع عــدم القــدرة عــىل اإليفــاء مبتطلبــات التشــغيل 

ــني  ــابات الدائن ــديد حس ــىل تس ــا ع ــدم قدرته ــا ع ــام وأيًض ــول، ك ــه املأم ــىل الوج ع

املســتحقة واملرتاكمــة عــب الســنوات املاضيــة. 

األصول الثابتة

ــة يف  ــول العامل ــاه إىل الرشكــة االُص ــل ســلطة املي ــأن تحي ــة التفويــض ب تقــي إتفاقي

مناطــق الخدمــة يف املحافظــات األربــع، إاّل أّن ذلــك مل يســتتبع إعــداد قيــود محاســبية 

يف الســجالت املاليــة للرشكــة حتــى تاريخــه رغــم أن إتفاقيــة التفويــض املوقعــة بــني 

الســلطة والرشكــة يف عــام 2010 تقــي بإحالــة األصــول إىل الرشكــة باعتبارهــا هيئــة 

مســتقلة، مــام يســتدعى بالــرضورة القيــام بقيــد قيــم األصــول يف ســجالتها وشــطبها 

مــن ســجالت الســلطة، أو اتخــاذ قــرار مــن قبــل مجلــس إدارة ســلطة امليــاه يقــي 

مبــا يتوجــب عملــه يف هــذا الصــدد. يتكــون الجــزء األعظــم مــن هــذه األصــول مــن 

شــبكة توزيــع امليــاه والخطــوط الناقلــة ومحطــات تنقيــة امليــاه العادمــة. ازدادت قيم 

هــذه  األصــول عــىل مــر األعــوام جــراء إضافــة ِقيَــم املشــاريع املمنوحــة مــن الهيئــات 

ــغ  ــا تبل ــة ألي منه ــخ الــرشاء أو اإلحال ــة بتاري ــا الدفرتي ــإن قيمته ــك، ف ــة، وبذل الدولي

قرابــة الـــ بليــون دينــار أردين موزعــة عــىل كافــة أرجــاء مناطــق الخدمــة

املوقف املايل

ــن  ــبة 1٩٪ م ــل نس ــة متث ــة املدقق ــات املالي ــا البيان ــي تظهره ــة الت ــول املتداول األص

إجــاميل أصــول الرشكــة، وتتــوزع عــىل عــدة بنــود أهمهــا: قيمــة املخــزون مــن املــواد 

ــغ  ــة مببل ــم مدين ــار، وذم ــون دين ــارب ٥ ملي ــغ يق ــام مببل ــة الع ــتودعية يف نهاي املس

21 مليــون دينــار ونقــد يف البنــوك بقيمــة 1.٤ مليــون دينــار. يقابــل ذلــك يف جانــب 

املطلوبــات مــن امليزانيــة العموميــة مطلوبــات قصــرية األمــد مببلــغ 1٤1 مليــون دينــار 

موزعــة عــىل مســتحقات رشكات الكهربــاء مجتمعــة مببلــغ 12٦.٦ مليــون دينــار، أي 

ــا  ــار. أم ــون دين ــة ٦.1 ملي ــرى بقيم ــة أخ ــم دائن ــام 2017. وذم ــن ع ــادة ٤0٪ ع بزي

املطلوبــات طويلــة األمــد فتتمثــل بشــكل رئيــيس يف الجــزء غــري املتــداول مــن القــرض 

الفرنــيس بقيمــة 17.٣ مليــون دينــار، إضافــة إىل حســابات ذمــة املالــك )ســلطة املياه(. 

فئات املصاريف الرئيسية

كهرباء رواتب مصاريف تشغيل وصيانة

٢٠١٨
٢٠١٧

12.8

18.6

30.6

12

19.9

39.6

بَلغــت إيــرادات الرشكــة لعــام 2018 نحــو 44 مليــون دينــار تََوَزعــت عــى إيــرادات مبــارشة متثــل قيمــة الفوتــرة ملبيعــات امليــاه للمشــرتكني ورســوم 

خدمــات الــرصف الصحــي، وإيــرادات غــري مبــارشة أخــرى هــي ِقَيــم العوائــد املُتأتيــة مــن مصــادر ليســت ذات عالقــة مبــارشة بالنشــاطات األساســية 

ــا مــع زيــادة نســبة النمــو يف التعــداد الســكاين ملحافظــة إربــد تحديــًدا، وتــرتاوح نســبة ذلــك النمــو  للرشكــة. تنمــو هــذه اإليــرادات املبــارشة طرديً

ــتَغلة يف تشــغيل  ــوزع عــى مصاريــف مبــارشة تتمثــل يف قيمــة اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة املُْس ــا مصاريــف الرشكــة فَتَت يف حــدود 3% ســنويًا. أّم

منظومــة التوزيــع املــايئ ومحطــات التنقيــة، ويف رواتــب العاملــني، باإلضافــة إىل البنــود األخــرى املندرجــة تحــت تصنيــف »املصاريــف املبــارشة« 

بحســب النظــام املحاســبي للرشكــة، وأخــرى غــري مبــارشة تتمثــل يف رواتــب املوظفــني اإلداريــني، والبنــود األخــرى املندرجــة تحــت هــذا التصنيــف.
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اإليرادات 

ــارشة وهــي أمثــان  ــرادات مب ــرادات يف ســجالت الرشكــة املحاســبية إىل إي ــم اإلي تقسَّ

امليــاه املباعــة ومــا شــابهها وغــري املبــارشة وهــي كافــة اإليــرادات املتحققــة األخــرى 

كاملنــح واإلعانــات ومــا شــابه. شــهد بنــد اإليــرادات املبــارشة نســبة منــو بلغــت ٪12 

لعــام 2018 مقارنــة مــع عــام 2017. وكانــت 0٪ لعــام 2017 مقارنــة مــع عــام 201٦. 

ــون مــرت  ــي بلغــت ٩0.٦ ملي ــد املــايئ الت ــة التزوي ــادة كمي ــارشة لزي وهــي نتيجــة مب

ــك  ــت تل ــام 2017. بيع ــب لع ــرت مكع ــون م ــام 2018 و 88.٩ ملي ــاه لع ــب مي مكع

ــغ ٤.٣1  ــا، إىل املســتهلكني مببل ــودة منه ــاه املفق ــات املي ــص كمي ــد تخفي ــة، بع الكمي

ــرادات  ــغ إي ــار لعــام 2017. وهــي مبال ــار لعــام 2018 و27.٣ مليــون دين مليــون دين

ــكاد إىل نســبة ٥٣٪ مــن إجــاميل حســابني رئيســيني هــام مــرصوف الطاقــة  تصــل بال

الكهربائيــة والرواتــب لعــام 2018، ناهيــك عــن نســبة ٣٦٪ مــن مجمــل املصاريــف 

الكليــة، وهــذه األخــرية بلغــت 87.٥ مليــون دينــار يف عــام 2018، و 7٦ مليــون دينــار 

ــام 2017.  يف ع

املصاريف

ــف  ــذه املصاري ــام 2017. ه ــن ع ــام 2018 بـــ 1٥٪ ع ــف لع ــبة املصاري إزدادت نس

متكونــة بشــكل رئيــيس مــن مــرصوف إســتهالك الطاقــة الكهربائيــة والرواتــب إضافــة 

إىل املصاريــف املبــارشة األخــرى. وقــد بلــغ إجــاميل قيمتهــا يف عــام  2018 قرابــة ٦.71 

مليــون دينــار، مشــكلة بذلــك مــا نســبته 228٪ مــن قيمــة إيــراد أمثــان امليــاه، وكانــت 

لعــام 2017 قــد بلغــت ٦2 مليــون دينــار مشــكلة نســبة 227٪ مــن قيمــة إيــراد امليــاه 

ــك التكاليــف يف تصاعــد  ــي أن تل ــني تعن ــك النســب لســنتني متتاليت ــك العــام. تل لذل

مضطــرد وتزيــد عــن ضعفــي اإليــراد الســنوي املتــأيت مــن أمثــان امليــاه.

إجمالي اإليرادات إزاء إجمالي املصاريف سنوياً - مليون دينار

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

38.27

46.52 45.88

56.59
60.82

65.61

75.33

87.57

26.36 28.04
32.89

39.06 38.12 39.96 38.71
43.86

إجمالي اإليرادات
إجمالي املصاريف

صافي الخسائر سنويًا (مليون دينار)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

-43.7

-36.63

-25.65
-22.7

-17.53
-12.99

-18.48

-11.91

71



تغطية التكاليف

ــة  ــؤرش تغطي ــني م ــرادات لتحس ــد اإلي ــىل صعي ــري ع ــل الكث ــة فع ــتطيع الرشك ال تس

الكلفــة فهــي تَتْبــع التعرفــة الصــادرة عــن ســلطة امليــاه يف تســعريها للميــاه املباعــة 

إىل املشــرتكني يف مناطــق الخدمــة، وهــي تســعرية مســتقرة منــذ زمــن. يقابــل ذلــك 

تكاليــف متصاعــدة تُنفقهــا الرشكــة إليصــال امليــاه إىل املشــرتكني. وتبلــغ نســبة 

ــة  ــا قامئ ــام تظهره ــني )1٩٩.٦٪( ك ــد الضعف ــرادات ح ــة إىل اإلي ــف اإلجاملي التكالي

الدخــل لعــام 2018. لكنهــا يف املقابــل تعمــل عــىل تحســني نســبة القــراءة الفعليــة، 

عوًضــا عــن التقديريــة حيثــام أمكــن، مــام ســيكون لــه األثــر اإليجــايب عــىل قيــم اإليراد 

وذلــك كنتيجــة مبــارشة لحجــم فوتــرة أكــب لكميــات اســتهالك ميــاه أكــر، إىل جانــب 

عوامــل أخــرى مؤثــرة كتخفيــض نســبة الفاقــد والتقليــل قــدر اإلمــكان مــن إنفاقــات 

املصاريــف املبــارشة وغــري املبــارشة.

إنخفضــت نســبة تغطيــة التكاليــف لعــام 2018 إىل ٥0٪، بعــد أن كانــت ٥1٪ لعــام 

2017. هــذه النســبة »الشــمولية« تفيــد بــأن قصــور اإليــرادات عــن بلــوغ نســبة الـــ 

100٪ مــن إجــاميل املصاريــف ســينعكس قطًعــا عــىل شــكل خســائر محققــة. وبقيــاس 

ــاميل  ــن إج ــبة الـــ 100٪( م ــا دون نس ــبة ال ٥0٪ )م ــإن نس ــام 2018 ف ــك إىل ع ذل

املصاريــف تعنــي أن الرشكــة بحاجــة إىل مضاعفــة حجــم اإليــرادات إىل ضعــف 

حجمهــا، أو تخفيــض التكاليــف إىل النصــف، وكالهــام متعــذر الوصــول إليــه يف املــدى 

ــارات عديــدة. املنظــور العتب

التدفق النقدي

اُغلــق عــام 2018 عــىل رصيــد نقــدي مســاٍو لـــ 1.٤ مليــون دينــار مــودع يف حســابات 

جاريــة لــدى عديــد مــن البنــوك. ومل يــزدد هــذا الرصيــد عــن بدايــة تلــك الفــرتة ســوى 

ــك  ــذي تحقــق يف ذل ــل ال ــغ التحصي ــك، أن مبل ــى ذل ــار. ومعن ــون دين ــغ 0.٣ ملي مببل

العــام قــد اســتعمل ملقابلــة التزامــات الرشكــة مــن كل نــوع. وقــد كان مبلــغ التحصيــل 

لعــام 2018 قرابــة 2٩.٤ مليــون دينــار.

املصــدر الرئيــيس للتدفــق النقــدي الــوارد للرشكــة هــو نشــاط تحصيل حســابات الذمم 

املساهمة الحدية وتغطية التكاليف

بلــغ معــدل إيــراد املــرت املكعــب الواحــد مــن بنــد أمثــان امليــاه لعــام 2018 مــا قيمتــه 

0.80 دينــار. مقابــل 1.٥٤ دينــار مصاريــف مبــارشة لذلــك املــرت املكعــب، أي أن 

ــاع إتخــذ مســارا ســالبًا بقيمــة 0.7٤  ــاه ُمب ــة لــكل مــرت مكعــب مي املســاهمة الحدي

نسبة تغطية التكاليف

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

50%51%

61%63%

69%
72%

60%

69%

املساهمة الحدية للمتر الواحد املباع - ٢٠١٨ (دينار)

-0.74

1.54

0.80


إيراد أثمان املياه
للمتر املكعب الواحد


مصروف مباشر
للمتر املكعب الواحد


املساهمة الحدية
للمتر املكعب الواحد

الخسائر

ــة  ــم أن كمي ــبة 1٩٪ رغ ــام 2017 بنس ــائر ع ــن خس ــام 2018 ع ــائر ع ــت خس إرتفع

امليــاه املباعــة يف 2018 زادت عــن مثيلتهــا يف عــام 2017 بنســبة 2٪. وتفســري ذلــك، 

يف قســم منــه، هــو زيــادة املصاريــف بنوعيهــا املتغــري والثابــت، وتحديــًدا تلــك التــي 

ــك،   ــىل ذل ــة ع ــام 2018. إضاف ــة ع ــة الكهربائي ــتهالك الطاق ــة اس ــىل تعرف ــرأت ع ط

ــي عمــد املدقــق الخارجــي إىل احتســابها خــالل العــام. ــك اإلســتدراكات الت هنال

ــع  ــك م ــاوية بذل ــار متس ــون دين ــداره ٤٣.7 ملي ــا مق ــام 2018 م ــائر ع ــت خس بلغ

ــت  ــد تضمن ــام 2018، وق ــة يف ع ــائر املتحقق ــام. الخس ــك الع ــرادات لذل ــل اإلي مجم

2.٥ مليــون دينــار مخصــص ديــون مشــكوك يف تحصيلهــا، ومبلــغ ٣.٥ مليــون دينــار 

مخصــص تــدين قيمــة املخــزون مــن املــواد املســتودعية. أمــا الخســائر الرتاكميــة منــذ 

أصــدرت الرشكــة قوامئهــا املاليــة املدققــة األوىل يف عــام 2011 وحتــى نهايــة عــام 2018 

فقــد بلغــت نحــو 200 مليــون دينــار مســجلة بذلــك معــدل حســايب ســنوي للخســائر 

قيمتــه 2٥ مليــون دينــار مقابــل معــدل إيــراد حســايب مبــارش متــأيت مــن العمليــات 

التشــغيلية قيمتــه ٣٤.٣ مليــون دينــار . 

يتضح مام سبق مالحظتني هامتني هام:

ــو 	  ــرى، وه ــنة ألخ ــن س ــا م ــهد ارتفاع ــة يش ــنوية املحقق ــارة الس ــغ الخس مبل

جانــب يتســبب بــه ارتفــاع حجــم اإلنفــاق عــىل املصاريــف التشــغيلية، والتــي 

يقــع يف املقدمــة منهــا مــرصوف اســتهالك الطاقــة الكهربائيــة التــي تــزداد قيــم 

تعرفتهــا لقطــاع امليــاه بــني الفينــة واألخــرى.

ــغيلية 	  ــف التش ــي املصاري ــتهلكني ال تغط ــة للمس ــاه املباع ــان املي ــة أمث أّن قيم

والتــي يصــل حجــم إنفاقاتهــا إىل قرابــة 2.2٥ ضعــف حجــم مبلــغ أمثــان امليــاه 

املباعــة. إيــرادات أمثــان امليــاه وحدهــا تســاهم بنســبة ٣٦٪ مــن إجــامي 

املصاريــف )عــام 2018(. وســتنخفض هــذه النســبة إىل نســب أدىن مســتقباًل إذا 

ــود املصاريــف يف تصاعــد. ــم بن اســتمرت قي

ــه  ــة بإنتاج ــارشة املرتبط ــف املب ــط املصاري ــراد مل يغ ــك اإلي ــي أن ذل ــا يعن ــار. م دين

ــة األخــرى. ــف الثابت ــك عــن املصاري ناهي
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القامئــة عــىل املشــرتكني، ولكــون أرصــدة هــذه الحســابات تتصاعــد مــن ســنة لألخــرى 

التاليــة، فــإن َمــرَُد ذلــك هــو انخفــاض نســبة التحصيــل عــن 100٪ مــن مبلــغ الفوتــرة 

)التحقــق( الســنوية. وهــو مــا يــؤدي إىل الوضــع الــذي تشــهده الرشكــة منــذ نشــأتها 

وحتــى اآلن فيــام يخــص العجــوزات النقديــة املســتدمية طــوال الوقــت والتــي تقــف 

حائــاًل أمــام قــدرة الرشكــة عــىل مواجهــة إلتزاماتهــا التشــغيلية واإلداريــة، ناهيــك عــن 

إلتزامــات الــرصف الرأســاميل. 

ذمم املشرتكني

بلــغ مجمــوع قيــم حســابات ذمــم املشــرتكني التــي تزيــد أعامرهــا عــن ســتة أشــهر 

ــام  ــة ع ــذه يف نهاي ــت ه ــار، وكان ــون دين ــو ٣1.٦ ملي ــام 2018 نح ــة ع ــام يف نهاي ك

حسابات املشتركني - سنويا (مليون دينار)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

رصيد حسابات الذمم بداية العام
إيرادات بيع املياه
التحصيالت
رصيد حسابات الذمم نهاية العام

3939.1

42.5

37.6

32.5

29

24.2

10.810.8

24.2

29

32.5

37.6

42.5

39.1 39

النتائج املالية السنوية (مليون دينار)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-189.6

-145.9

-109.3

-83.6

-60.9

-43.4
-30.4

-11.9

-43.7
-36.6

-25.7-22.7-17.5-13-18.5
-11.9

87.6
75.3

65.660.856.6
45.946.5

38.3 43.938.74038.139.132.92826.4

إيرادات
مصاريف
الخسائر السنوية
الخسائر املتراكمة

محمود برهم - املكلف بأعامل املدير املايل

ــذي  ــام ال ــن الع ــد ازداد بنســبة ٤٪ ع ــار، أي أن الرصي ــون دين 2017 نحــو ٣0.٤  ملي

ســبق. تِبًعــا لذلــك، فقــد َعَمــَد املدقــق الخارجــي إىل رفــع رصيــد الخســائر اإلئتامنيــة 

املتوقعــة مببلــغ 10.8 مليــون دينــار )إنفــاًذا للمعيــار الــدويل إلعــداد التقاريــر املاليــة 

رقــم ٩، الواجــب األخــذ بــه اعتبــارا مــن بدايــة عــام 2018( ليُصبــح صــايف رصيــد هــذا 

الحســاب يف نهايــة عــام 2018 قرابــة 20 مليــون دينــار. 
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السيد املالك املحرتم 

رشكة مياه الريموك 

رشكة ذات مسؤولية محدودة 

إربد - اململكة األردنية الهاشمية 

لقد دققنا القوائم املالية املرفقة لرشكة مياه الريموك )رشكة ذات مسؤولية محدودة( 

واملكونة من قامئة املركز املايل كام يف ٣1 كانون األول 2018، وقامئة الدخل الشامل 

وقامئة التغريات يف حقوق امللكية وقامئة التدفقات النقدية للسنة املنتهية بذلك 

التاريخ ،واإليضاحات حول القوائم املالية وملخًصاً للسياسات املحاسبية الهامة. 

برأينا وبإستثناء تأثري ما هو مشار إليه يف فقرة أساس الرأي املتحفظ، فإن القوائم 

املالية املرفقة تظهر بعدالة من كافة النواحي الجوهرية املركز املايل للرشكة كام يف ٣1 

كانون األول 2018، وأداءها املايل وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفًقاً 

للمعايري الدولية إلعداد التقارير املالية. 

أساس الرأي املتحفظ

مل تقم إدارة الرشكة بتزويدنا بكشوفات تحليلية للممتلكات واملعدات والبالغ 	 

قيمتها 11٩,8٥٥,٤0٩ ديناًرا أردنيًاً كام يف ٣1 كانون األول 2018، كام مل نتمكن 

من التحقق من صحة إحتساب مرصوف اإلستهالك ومل نتمكن من التحقق من 

ملكيتها. 

لقد قمنا بالتدقيق وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق. إن مسؤولياتنا وفقاً لهذه املعايري 

موضحة الحًقا يف تقريرنا ضمن فقرة مسؤولية املدقق حول تدقيق القوائم املالية. 

نحن مستقلون عن الرشكة وفًقاً ملتطلبات مجلس معايري السلوك األخالقي الدولية 

للمحاسبني "دليل قواعد السلوك األخالقي للمحاسبني املهنيني" واملتطلبات األخالقية 

ذات الصلة بتدقيقنا للقوائم املالية، باإلضافة إللتزامنا باملسؤوليات األخالقية األخرى، 

وفقاً لهذه املتطلبات. 

يف إعتقادنا إن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالمئة لتكون أساساً نعتمد عليه 

عند إبداء رأينا املتحفظ. 

فقرة توكيدية

بناًء عىل محرض اجتامع الهيئة العامة للرشكة واملنعقد بتاريخ ٤ ترشين الثاين 201٤، 

فقد تقرر حرص ونقل كافة املوجودات املوجودة يف رشكة مياه الريموك واملشاريع 

املحولة من الجهات املانحة باسم رشكة مياه الريموك إىل سلطة املياه، هذا ومل يتم 

تنفيذ هذا القرار حتى تاريخه. 

أمور أخرى

نود اإلشارة إىل اإليضاح)18(املرفق بالقوائم املالية بخصوص تدقيق القوائم املالية 

للعام السابق من قبل محاسب قانوين آخر.

تقرير مدقق الحسابات املستقل
 10٥180٦0٦

عدم التيقن الجوهري حول اإلستمرارية

نود اإلشارة إىل اإليضاح رقم )8( يف القوائم املالية، حيث بلغت خسائر الرشكة 

املرتاكمة مبلغ ٤٥,٥1٥,٩11 ديناراً أردنياً أي ما نسبته 10٩,0٣2٪ من رأساملها 

املسجل كام يف ٣1 كانون األول 2018، وتشري املادة رقـم )7٥( من قانون الرشكات 

األردين رقم )22( لسنة 1٩٩7 وتعديالته عىل أنه ] إذا بلغت خسائر الرشكة ذات 

املسؤولية املحدودة ثالثة أرباع قيمة رأساملها، فيجب تصفيتها، إال إذا قررت الهيئة 

العامة يف إجتامع غري عادي زيادة رأساملها ملعالجة وضع الخسائر أو إطفائها مبا 

يتفق مع معايري املحاسبة والتدقيق الدولية املعتمدة عىل أن ال يزيد مجمل الخسائر 

املتبقية عىل نصف رأسامل الرشكة يف كلتا الحالتني]. ومل تقم الرشكة لغاية تاريخ 

التقرير بعقد مثل هذا اإلجتامع. 

مسؤوليات اإلدارة واألشخاص املسؤولني عن الحوكمة عن القوائم املايلة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعدالة عرض هذه القوائم املالية وفًقاً للمعايري الدولية 

إلعداد التقارير املالية، وعن الرقابة الداخلية التي تراها رضورية إلعداد قوائم مالية 

خالية من األخطاء الجوهرية سواء كانت بسبب اإلحتيال أو الخطأ. 

عند إعداد القوائم املالية، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة الرشكة عىل 

اإلستمرارية واإلفصاح، عندما ينطبق ذلك عن أمور تتعلق باإلستمرارية وإستخدام 

أساس اإلستمرارية يف املحاسبة، ما مل توجد نية لدى اإلدارة بتصفية الرشكة أو إيقاف 

أعاملها أو عدم وجود بديل واقعي غري ذلك. 

األشخاص املسؤولني عن الحوكمة مسؤولني عن اإلرشاف عىل إعداد التقارير املالية 

للرشكة. 

مسؤولية املدقق حول تدقيق القوائم املالية

إن أهدافنا هي الحصول عىل تأكيد معقول فيام إذا كانت القوائم املالية ككل خالية 

من التحريفات الجوهرية، سواءاً كانت بسبب اإلحتيال أو الخطأ، وإصدار تقريرنا 

الذي يتضمن رأينا حولها. التأكيد املعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، ولكنه ليس 

ضامنة بأن التدقيق الذي قمنا به وفقاً للمعايري الدولية للتدقيق سوف يكتشف دامئاً 

أي خطأ جوهري إن وجد، إن التحريفات ميكن أن تنشأ عن اإلحتيال أو الخطأ، وتعتب 

جوهرية إذا كانت بشكل فردي أو إجاميل ميكن أن تؤثر بشكل معقول عىل القرارات 

اإلقتصادية املتخذة من قبل مستخدمني هذه القوائم املالية . 

كجزء من عملية التدقيق وفقاً ملعايري التدقيق الدولية، نقوم مبامرسة الحكم املهني 

واملحافظة عىل تطبيق مبدأ الشك املهني يف جميع نواحي التدقيق، باإلضافة إىل: 

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية يف القوائم املالية، سواءاً كانت   	

ناشئة عن إحتيال أو خطأ، وكذلك تصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق مالمئة تستجيب 

لتلك املخاطر، والحصول عىل أدلة تدقيق كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا. إن خطر 

عدم إكتشاف أخطاء جوهرية ناتجة عن إحتيال أعىل من الخطر الناتج عن الخطأ، 

كام أن اإلحتيال قد يشتمل عىل التواطؤ ،التزوير، الحذف املتعمد، التحريفات، أو 
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طالل أبوغزاله ورشكاه الدولية 

   محمد األزرق

 إجازة رقم )1000(

عاّمن يف 7 آب 201٩

 

تجاوز ألنظمة الرقابة الداخلية. 

الحصول عىل فهم ألنظمة الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق لغايات   	

تصميم إجراءات تدقيق مالمئة يف ظل الظروف القامئة، وليس لغرض إبداء رأي حول 

مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية يف الرشكة. 

تقييم مدى مالمئة السياسات املحاسبية املستخدمة ومدى معقولية   	

التقديرات املحاسبية واإليضاحات ذات العالقة املّعدة من قبل اإلدارة. 

 

 

اإلستنتاج عن مدى مالمئة إستخدام اإلدارة ألساس اإلستمرارية يف   	

املحاسبة، وإستناداً إىل أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيام إذا كان هنالك 

وجود لعدم تيقن جوهري ذا صلة بأحداث أو ظروف ميكن أن تثري شكوكاً جوهرية 

حول قدرة الرشكة عىل اإلستمرارية كمنشأة مستمرة. فإذا إستنتجنا عدم وجود تيقن 

جوهري، فنحن مطالبون أن نلفت اإلنتباه يف تقرير املدقق إىل اإليضاحات ذات الصلة 

الواردة يف القوائم املالية، أو إذا كان اإلفصاح عن هذه املعلومات غري كافياً، فإننا 

سوف نقوم بتعديل رأينا. إستنتاجاتنا تعتمد عىل أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها 

حتى تاريخ تقرير املدقق. ومع ذلك، فإنه من املمكن أن تتسبب أحداث أو ظروف 

مستقبلية يف توقف الرشكة عن اإلستمرار كمنشأة مستمرة. 

 

تقييم العرض العام والشكل واملحتوى للقوائم املالية مبا فيها اإليضاحات   	

وفيام إذا كانت القوائم املالية متثل املعامالت واألحداث بشكل يحقق العرض العادل. 

لقد تواصلنا مع األشخاص املسؤولني عن الحوكمة فيام يتعلق بنطاق وتوقيت التدقيق 

املخطط له ومالحظات التدقيق الهامة ،مبا يف ذلك أية نقاط ضعف هامة يف نظام 

الرقابة الداخلية تم تحديدها خالل تدقيقنا.  

تقرير حول املتطلبات القانونية والترشيعات االخرى

تحتفظ الرشكة بسجالت محاسبية منتظمة بصورة أصولية، تتفق من النواحي 

الجوهرية مع القوائم املالية ونويص الهيئة العامة باملصادقة عليها.
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قامئة املركز املايل كام يف ٣1 كانون األول 2018

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 

املوجودات

املوجودات غري املتداولة 

ممتلكات ومعدات 

مجموع املوجودات غري املتداولة

املوجودات املتداولة

مخزون

ذمم تجارية مدينة

إيرادات مستحقة وغري مقبوضة

أرصدة مدينة أخرى

نقد ونقد معادل

مجموع املوجودات املتداولة

مجموع املوجودات

حقوق امللكية واملطلوبات

رأس املال 

خسائر مرتاكمة

العجز يف حقوق امللكية

املطلوبات غري املتداولة

ذمة املالك الدائنة

ذمة طرف ذو عالقة دائنة

قرض - الجزء غري املتداول

مجموع املطلوبات غري املتداولة

املطلوبات املتداولة

قرض

ذمم تجارية دائنة

أرصدة دائنة أخرى

مجموع املطلوبات املتداولة

مجموع املطلوبات

مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

إيضاحات

٣

٤

٥

٦

7

1

8

٩

٩

10

10

11

12

2018

دينـار أردنـي

11٩,8٥٥,٤0٩

11٩,8٥٥,٤0٩

٤,٩87,187

1٤,٤2٣,20٦

٦,٥٦٣,٣2٥

80,٣0٩

1,٣٦8,822

27,٤22,8٤٩

1٤7,278,2٥8

٥0,000

٥٤,٥1٥,٩11-

٥٤,٤٦٥,٩11-

٤1,٩7٤,٤٤1

1,22٥,٥7٣

17,٣٣0,٣2٦

٦0,٥٣0,٣٤0

1,01٩,٤٣1

1٣2,٦7٥,080

7,٥1٩,٣18

1٤1,21٣,82٩

201,7٤٤,1٦٩

1٤7,278,2٥8

2017

دينـار أردنـي

118,7٦٦,77٤

118,7٦٦,77٤

٩,٣7٣,10٥

2٤,127,٦08

٤,00٥,٤18

٥٣7,071

1,1٣7,٤87

٣٩,180,٦8٩

1٥7,٩٤7,٤٦٣

٥0,000

٣٦,٦2٥,20٦-

٣٦,٥7٥,20٦-

٦7,٩٤1,٥1٦

88٩,٥7٩

1٩,2٤٥,٩٥٥

88,077,0٥0

-                       

100,٤0٩,212

٦,0٣٦,٤07

10٦,٤٤٥,٦1٩

1٩٤,٥22,٦٦٩

1٥7,٩٤7,٤٦٣
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اإليرادات

أمثان مياه 

أجور إنتفاع باملجاري وأجور نضح

رضيبة الرصف الصحي ٣٪

رسوم إشرتاكات وطلب توصيل مياه

إيرادات أخرى 

فرق عملة

منح

أمثان مياه بواسطة الصهاريج

مبيعات عدادات املشرتكني

رسوم إشرتاكات وطلب توصيل رصف صحي

مبيعات مياه لسلطة املياه وطرف ذو عالقة

مجموع اإليرادات

املصاريف

مصاريف تشغيلوصيانة

رواتب وأجور وملحقاتها

إستهالكات 

مصاريف إدارية

مرصوف تدين يف قيمة املخزون 

خسائرإئتامنية متوقعة

نفقات الجهة الرقابية – سلطة املياه

فرق عملة

تكاليف متويل

مجموع املصاريف

الخسارة

إيضاحات

1٣

1٤

1٥

2018

دينـار أردنـي

٣1,٤٤٤,2٦2

٣,٦٣٦,٦٥٩

٣,٣70,7٦٩

1,7٥0,8٦٦

1,٤٩٩,٥٩٣

8٩٦,1٩8

٣٩0,٣2٥

٣٣8,0٦0

2٤0,7٦0

1٥8,2٥٣

1٣٦,81٤

43,862,559

٥1,٦0٥,70٩

1٩,٩٤7,٣٩٤

٩,071,728

٦80,٩0٦

٣,٥00,000

2,٥٤٥,272

188,٥٣0

-

27,٥2٥

87,567,064

)43,704,505(

2017

دينـار أردنـي

27,٣٤٥,٣٦1

٣,2٩٣,722

2,٥٤8,٤2٥

2,1٥٥,00٥

1,٦10,111

-                       

72٦,8٤7

8٩8,11٥

٣02,٩٥٩

٤00,12٩

1٥1,٥2٦

39,432,200

٤٣,٤7٣,٦٤٥

18,٥٦1,٩8٥

8,10٩,87٣

702,٣7٥

-

2,٥00,000

17٩,٥8٦

2,٤7٤,2٣٩

٥٥,70٣

76,057,406

)36,625,206(
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رصيد 1 كانون الثاين 2017

إطفاء الخسائر املرتاكمة

الخسارة

رصيد 31 كانون األول 2017

رصيد 1 كانون الثاين 2018

أثر تطبيق املعاير الدويل إلعداد التقارير املالية 

رقم )٩( كام 

يف ٣1 كانون األول 2018

الرصيد املعاد قيده كام يف 1 كانون الثاين 2018

إطفاء الخسائر املرتاكمة

الخسارة

رصيد 31 كانون األول 2018

رأس املال

دينار أردين

٥0,000

-

-

50,000

50,000

-

٥0,000

-

-

50,000

خسائر مرتاكمة

دينار أردين

)2٥,٦٥٤,2٥٥(

2٥,٦٥٤,2٥٥

)٣٦,٦2٥,20٦(

)36,625,206(

)36,625,206(

)10,811,٤0٦(

)٤7,٤٣٦,٦12(

٣٦,٦2٥,20٦

)٤٣,70٤,٥0٥(

)54,515,911(

اإلجاميل

دينار أردين

)25,604,255(

25,654,255

)36,625,206(

)36,575,206(

)36,575,206(

)10,811,406(

)47,386,612(

36,625,206

)43,704,505(

)54,465,911(

إن اإليضاحات املرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم املالية 
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

الخسارة

تعديالت لـ:

إستهالكات

تدين يف قيمة املخزون

خسائر إئتامنية متوقعة

فرق عملة

التغري يف املوجودات واملطلوبات التشغيلية :

مخزون

ذمم تجارية مدينة

إيرادات مستحقة وغري مقبوضة

أرصدة مدينة أخرى

ذمم تجارية دائنة 

أرصدة دائنة أخرى

صايف النقد من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطةاالستثامرية

إضافات ممتلكات ومعدات

صايف النقد من األنشطة االستثامرية

التدفقات النقدية من األنشطةالتمويلية

ذمة املالك الدائنة

ذمةطرف ذو عالقة دائنة

قرض

صايف النقد من األنشطةالتمويلية

صايف التغري يف النقد والنقداملعادل

النقد والنقد املعادل يف بداية السنة

النقد والنقد املعادل يف نهاية السنة

معلومات عن نشاط غري نقدي

إطفاء الخسائر املرتاكمة يف ذمة املالك الدائنة

2018

دينـار أردنـي

)٤٣,70٤,٥0٥(

٩,071,728

٣,٥00,000

2,٥٤٥,272

)8٩٦,1٩8(

88٥,٩18

)٣,٦٥2,27٦(

)2,٥٥7,٩07(

٤٥٦,7٦2

٣2,2٦٥,8٦8

1,٤82,٩11

)602,427(

)10,1٦0,٣٦٣(

)10,160,363(

10,٦٥8,1٣1

٣٣٥,٩٩٤

-

10,994,125

231,335

1,1٣7,٤87

1,368,822

٣٦,٦2٥,20٦

2017

دينـار أردنـي

)٣٦,٦2٥,20٦(

8,10٩,87٣

-

2,٥00,000

2,٤7٤,2٣٩

٣,٣٩0,٥٥٦

)٣٦٦,٥٥٤(

872,٤2٤

)٥2٥,٤1٩(

2٥,٦22,٤٩8

)٩,1٤7(

5,443,264

)1٣,818,٩1٩(

)13,818,919(

10,110,٣٤0

28٥,78٩

)1,٦٦٦,٦7٦(

8,729,453

353,798

78٣,٦8٩

1,137,487

2٥,٦٥٤,2٥٥
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الوضع القانوين والنشاط   .1

تــم إنشــاء إدارة مياه قطـــاع الشــامل )مياه الشــامل( مبوجـــب كتاب 	 

وزيــر امليــاه والـــري رقـــم و م ر 1711/1/1٤/1 بتاريخ 22 متوز 2001 

واملتضمــن تعديــل تعليــامت التنظيــم اإلداري لســلطة امليــاه بهـــدف 

ــي  ــامل والت ــاع الش ــاه قط ــدة إلدارات مي ــدة إدارة واح ــاء وح إنش

تضــم إدارة ميــاه إربــد، جــرش، عجلــون واملفــرق. وقــد تــم إعتبــار 

ميــاه الشــامل إدارة مســتقلة ســتعمل عــىل أســس تجاريــة.

ــاين 	  ــون الث ــخ 1 كان ــاً بتاري ــاه الشــامل فعلي ــم فصــل حســابات مي ت

ــك  ــن ذل ــاراً م ــة إعتب ــس تجاري ــىل أس ــل ع ــدء العم ــم ب 2002، وت

ــدت  ــي عقـ ــل الت ــات ورش العم ــىل توصي ــاًء  ع ــك بن ــخ، وذل التاري

بتاريــخ 17 و18 و2٥ متــوز 2001 حســـب مــا ورد يف كتــاب رقــم ش 

م 7/2/17٥02 بتاريــخ 17 أيلــول 2001 مــن أمــني عــام ســلطة امليــاه 

ــرم  ــوزراء األك ــس ال ــس مجل ــة رئي ــاب دول ــه لكت ــن خالل واملشــار م

رقـــم ٣0٣7/2/12/٥7 بتاريـــخ 22 شـــباط 200٥ واملتضمـــن املوافقة 

عــىل الســري بإجـــراءات طـــرح عطـــاء تأهيــل وإحالـــة مشـــروع عقد 

ــاه الشــامل املذكــور. مي

قــرر مجلــس الــوزراء يف جلســته املنعقــدة بتاريــخ 27/٤/2010 	 

املوافقــة عــىل إنشــاء )رشكــة ميــاه الريمــوك( مملوكــة بالكامــل 

ــاه.  ــلطة املي لس

تــم تســجيل الرشكــة يف ســجل الــرشكات ذات املســؤولية املحــدودة 	 

لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة تحــت رقــم)22٤0٤ ( بتاريــخ 2٦ متــوز 

.2010

من غايات الرشكة الرئيسية:	 

تخزين وتوزيع مصادر املياه.	 

توزيع املياه. 	 

أسس إعداد القوائم املالية والسياسات املحاسبية الهامة   .2

أسس إعداد القوائم املالية   1-2

اإلطار العام إلعداد القوائم املالية	 

ــداد  ــة إلع ــري الدولي ــا للمعاي ــة وفًق ــم املالي ــذه القوائ ــداد ه ــم إع ت

ــة.   ــبة الدولي ــري املحاس ــس معاي ــن مجل ــادرة ع ــة الص ــر املالي التقاري

أسس القياس املستخدمة يف إعداد القوائم املالية	 

ــة  ــة إســتناداً إىل طريقــة التكلفــة التاريخي ــم املالي تــم إعــداد القوائ

ــم قياســها بإســتخدام طــرق أخــرى  ــي ت ــود الت بإســتثناء بعــض البن

ــة.  غــري طريقــة التكلفــة التاريخي

العملة الوظيفية وعملة العرض	 

ــة  ــل العمل ــذي ميث ــار األردين وال ــة بالدين ــم املالي ــرض القوائ ــم ع ت

الوظيفيــة للمنشــأة. 

إستخدام التقديرات    2-2

ــرات 	  ــادات وتقدي ــوم اإلدارة بإجته ــة تق ــم املالي ــداد القوائ ــد إع عن

ومبالــغ  املحاســبية  السياســات  تطبيــق  يف  تؤثــر  وإفرتاضــات 

النتائــج  وإن  واملصاريــف،  واإليــرادات  واملطلوبــات  املوجــودات 

الفعليــة قــد تختلــف عــن هــذه التقديــرات. 

ــم 	  ــتمر. يت ــو مس ــىل نح ــات ع ــرات واإلفرتاض ــة التقدي ــم مراجع تت

ــم  ــي ت ــرتة الت ــبية يف الف ــرات املحاس ــريات يف التقدي ــرتاف بالتغ اإلع

فيهــا تغيــري التقديــرات والســنوات الالحقــه التــي تتأثــر بذلــك 

ــري.  التغي

ــة 	  ــائر اإلئتامني ــي الخس ــرات ه ــتخدام التقدي ــول إس ــة ح إن األمثل

املتوقعــة، تقــادم املخــزون، األعــامر اإلنتاجيــة للممتلــكات واملعــدات 

ــا مقامــة ضــد املنشــأة.  ــة قضاي ــة لإلســتهالك، املخصصــات، وأي القابل

 

تطبيق املعايري الدولية ألعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة    3-2

املعايري الجديدة واملعدلة التي تبنتها املنشأة

املعيار الدويل للتقارير املالية رقم)٩(  	 

إســتبدل املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم)٩( منــوذج " الخســائر 

ــدويل رقــم )٣٩( بنمــوذج  ــار املحاســبة ال ــواردة يف معي ــدة" ال املتكب

"الخســائر اإلئتامنيــة املتوقعــة". يتطلــب منــوذج الخســارة اإلئتامنيــة 

املتوقعــة  اإلئتامنيــة  الخســارة  املنشــأة حســاب  مــن  املتوقعــة 

ــر.  ــخ كل تقري ــة يف تاري ــة املتوقع ــارة اإلئتامني ــريات يف الخس والتغي

وبعبــارة أخــرى، مل يعــد مــن الــرضوري حــدوث حالــة إئتامنيــة قبــل 

ــة.  اإلعــرتاف بالخســائر اإلئتامني

ــص  ــرتاف مبخص ــأة اإلع ــن املنش ــدويل رقم)٩(م ــار ال ــب املعي يتطل

الخســائر اإلئتامنيــة املتوقعــة عــىل أدوات الديــن التــي تقــاس 

بالتكلفــة املطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل 

اآلخــر، ولكــن ليــس إلســتثامرات الديــن األخــرى وإســتثامرات حقوق 

امللكيــة التــي يتــم قياســها الحقــاً بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 

ــارة.  أو الخس

املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم)1٥( "اإليــرادات مــن العقــود 	 

مــع العمــالء" 

ــار  ــم)1٥( يف أي ــة رق ــر املالي ــداد التقاري ــدويل إلع ــار ال ــدر املعي ص

201٤ الــذي وضــع منوذجــاً شــامالً للمنشــأة إلســتخدامه يف املحاســبة 

ــار  ــل املعي ــالء .وح ــع العم ــود م ــن العق ــة م ــرادات الناتج ــن اإلي ع
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ــار املحاســبة  ــم)1٥( محــل معي ــة رق ــر املالي ــداد التقاري ــدويل إلع ال

ــدويل رقــم)11(  ــار املحاســبة ال ــرادات" ومعي ــدويل رقــم)18( "اإلي ال

ــون  ــن 1 كان ــاراً م ــة إعتب ــريات ذات الصل ــاء" والتفس ــود اإلنش "عق

ــاين 2018.   الث

إن املبــدأ األســايس للمعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم)1٥( هــو 

أنــه يجــب عــىل املنشــأة اإلعــرتاف باإليــرادات لوصــف نقــل الســلع 

أو الخدمــات املوعــودة للعميــل مببلــغ يعكــس املقابــل الــذي تتوقــع 

ــىل  ــات. وع ــلع أو الخدم ــك الس ــل تل ــه مقاب ــول علي ــأة الحص املنش

وجــه التحديــد، يقــدم املعيــار منهجــاً مــن خمــس خطــوات إلثبــات 

اإليــرادات: 

الخطوة 1: تحديد العقد )العقود( املبمة مع العميل. 	 

الخطوة 2: تحديد إلتزامات األداء يف العقد. 	 

الخطوة ٣: تحديد سعر البيع. 	 

الخطوة ٤: تخصيص سعر للبيع إللتزامات األداء يف العقد. 	 

تســتويف 	  أو حيثــام  باإليــراد عندمــا  اإلعــرتاف   :٥ الخطــوة 

األداء.  إلتــزام  املنشــأة 

مبوجــب املعيــار الــدويل للتقاريــر املاليــة رقــم)1٥(، تعــرتف املنشــأة 

عندمــا أو حيثــام تســتويف إلتــزام األداء، أي عندمــا تحــول "الســيطرة" 

ــزام األداء املحــدد  ــا إلت ــي يقــوم عليه عــىل الســلع أو الخدمــات الت

إىل العميــل. وقــد أضيفــت متطلبــات أكــر إلزامــاً يف املعيــار الــدويل 

للتقاريــر املاليــة رقــم )1٥( للتعامــل مــع حــاالت مختلفــة. وعــالوة 

ــم )1٥(  ــة رق ــر املالي ــدويل للتقاري ــار ال ــب املعي ــك، يتطل ــىل ذل ع

إفصاحــات شــاملة. 

معايري وتفسريات أصدرت ومل تصبح سارية املفعول بعد

تاريخ النفاذ البيان رقم املعيار أو 

التقدير

1 كانون ثاين 

201٩ أو بعد

اإلعرتف بجميع عقود اإليجار يف 

قامئة املركز املايل دون أن يكون 

هناك متييز بني عقود اإليجار 

التشغيلية والتمويلية.

املعيار الدويل 

إلعداد التقارير 

املالية)1٦(- 

جديد »عقود 

اإليجار«

1 كانون ثاين 

2021 أو بعد

عقود التأمني املعيار الدويل 

إلعداد التقارير 

املالية)17(

1 كانون ثاين 

201٩ أو بعد

عدم التيقن من املعالجات حول 

رضيبة الدخل

wم 2٣

ملخص للسياسات املحاسبية الهامة  ٤-2

املمتلكات واملعدات	 

ــاً باملمتلــكات واملعــدات بالتكلفــة التــي متثــل 	  يتــم اإلعــرتاف مبدئي

ــىل  ــا ع ــم تحميله ــرى ت ــف أخ ــه أي تكالي ــاً إلي ــرشاء مضاف ــعر ال س

ــق الــرشوط الالزمــة  ــكات واملعــدات إىل املوقــع وتحقي ــل املمتل نقـ

ــا اإلدارة . ــي ترغبه ــة الت ــل بالطريق ــا لتعم له

بعد اإلعـــرتاف املبـــديئ، يتـــم تسجيل املمتلكـــات واملعـدات يف قامئة 	 

ــم وأي  ــالك املرتاك ــا اإلسـتهـ ــاً منهـ ــة مطروحـ ــايل بالتكلف ــز امل املرك

ــال تســتهلك. ــا األرايض ف ــة، أم ــة يف القيم ــدين مرتاكم خســائر ت

يتــم اإلعــرتاف باإلستهـــالك يف كل فـــرتة كمــرصوف. ويتـــم إحتســاب 	 

اإلستهـــالك عــىل أســـاس القســط الثابــت والــذي يتوقـــع إســتهالك 

املنافـــع اإلقتصـــادية املستقبلية املتوقعـــة لهــــذه املوجودات خـــالل 

ــة:  ــا بإســتخدام النســب الســنوية التالي العمــر اإلنتاجــي له

الفئة

شبكات مياه وشبكات رصف صحي 

آبار

مضخات ومحركات 

آالت ومعدات مختلفة 

مباين 

أجهزة توليد ومعدات كهربائية 

سيارات وآليات 

مولدات ديزل 

عدادات مياه 

خزانات مياه 

أجهزة وبرامج كمبيوتر 

أثاث 

آالت حفر ومعدات ميكانيكية 

نسبة اإلستهالك

٪

٥

٣,٣

10

٦,7

2

8

1٥

7

12

٣

20

10

10

ــنة، وأي 	  ــة كل س ــدرة يف نهاي ــة املق ــامر اإلنتاجي ــة األع ــم مراجع تتـ

ــة. ــرتات الالحق ــريه يف الف ــم تأث ــرات يت ــري يف التقدي تغ

ــكات 	  ــا املمتل ــر بهــ ــي تظه ــة الت ــدين القيم ــار لت ــراء إختب ــم إجـ يت

واملعـــدات يف قامئــة املركــز املــايل عند ظهـــور أي أحـــداث أو تغريات 

يف الظــروف تظهــر أن هــذه القيمــة غــري قابلــة لإلســرتداد. يف حــال 

ظهــور أي مــؤرش لتــدين القيمــة ،يتــم إحتســاب خســائر تــدين تبعــاً 

لسياســة تــدين قيمــة املوجــودات.

عنــد أي إســتبعاد الحـــق للممتلــكات أو املعدات فإنه يتـــم اإلعرتاف 	 

بقيمــة املكاســب أو الخســائر الناتجــة، التــي متثــل الفــرق مـــا بــني 

صـــايف عـــوائد اإلســتبعاد والقيمة التي تظهر بهـــا هـــذه املمتلكـــات 

أو املعـــدات يف قامئـــة املـــركز املالـــي، ضمن الربح أو الخسارة.

ــدات 	  ــكات أو املع ــاء املمتل ــع إلنش ــي تدف ــغ الت ــل املبال ــم تحمي يت
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مخزون	 

ــق 	  ــة للتحق ــة القابل ــايف القيم ــة أو ص ــزون بالتكلف ــاس املخ ــم قي يت

ــل. أيهــام أق

تشــمل تكلفــة املخـــزون كافــة تكاليـــف الــرشاء، تكاليـــف التحـــويل 	 

والتكاليـــف األخـــرى املتكبـــدة يف ســبيل جلــب املخـــزون إىل مكانــه 

ووضعــه الحــايل.

متثــل صــايف القيمة القابلة للتحقـــق الســعر املقـــدر للبيـــع يف ســياق 	 

النشــاط العــادي مطروحـــاً منــه التكاليــف املقــدرة لإلســتكامل 

ــع. ــة البي ــام عملي ــدرة إلمت ــة املق ــف الرضوري والتكالي

يتم تحديد تكلفة املخزون بإستخدام طريقة املتوسط املرجح. 	 

األدوات املالية	 

ــزام  ــاً ملنشــأة وإلت ــه موجــوداً مالي ــج عن ــد ينت ــة هــي أي عق األداة املالي

ــرى.  ــأة أخ ــة ملنش ــايل أو أداة ملكي م

املوجودات املالية	 

املوجود املايل هو أي موجود يكون عبارة عن: 	 

 نقد، أو . 1

 أدوات حقوق ملكية يف منشأة أخرى، أو . 2

 حــق تعاقــدي إلســتالم نقــد أو موجــود مــايل آخــر مــن منشــأة . ٣

أخــرى، أو لتبــادل املوجــودات أو املطلوبــات املاليــة مــع 

منشــأة أخــرى مبوجــب رشوط مــن املتوقــع أن تكــون إيجابيــة 

ــأة، أو  للمنش

 عقــد مــن املمكــن أو ســتتم تســويته يف أدوات حقــوق امللكيــة . ٤

الخاصــة باملنشــأة. 

يتـــم قيــاس املوجـــودات املاليــة مبدئيــاً )غــري املصنفــة ضمــن فئــة 	 

ــة  ــة العادل ــح أو الخســارة( بالقيم ــن خــالل الرب ــة م ــة العادل القيم

مضافـــاً إليهـــا تكاليــف املعامـــالت التــي تنســب مبارشة إىل إمتـــالك 

ــن  ــة ضم ــة املصنف ــودات املالي ــة املوج ــا يف حال ــايل. أم ــود امل املوج

فئــة القيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة فيتــم تســجيل 

ــة الدخــل. ــف املعامــالت يف قامئ تكالي

تصنف املوجودات املالية إىل ثالث فئات وهي عىل النحو التايل:	 

موجودات مالية بالتكلفة املطفأة. 	 

ــامل 	  ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م ــة العادل ــة بالقيم ــودات مالي موج

ــر.  اآلخ

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. 	 

املطلوبات املالية	 

املطلوب املايل هو أي مطلوب يكون عبارة عن: 	 

 إلتــزام تعاقــدي لتسليـــم نقــد أو موجــود مــايل آخــر إىل منشــأة . 1

أخــرى، أو لتبــادل املوجـــودات أو املطلوبــات املالية مع منشــأة 

ــة  ــع أن تكــون غــري إيجابي ــن املتوق ــرى مبوجــب رشوط م أخـ

للمنشــأة، أو 

 عقــد مــن املمكــن أو ســتتم تســويته يف أدوات حقــوق امللكيــة . 2

الخاصــة باملنشــأة. 

يتم اإلعرتاف مبدئيـــاً باملطلـــوبات املاليـــة بالقيمـــة العادلة مطروحا 	 

منها تكاليـــف املعامـــالت التي تحمـــل مباشـــرة عىل إصـــدار هـــذه 

املطلـــوبات، بإســـتثناء املطلـــوبات املاليــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة 

ــة  ــاً بالقيم ــاس مبدئي ــي تق ــارة والت ــح أو الخسـ ــالل الربـ ــن خـ م

ــة. العادل

ــات 	  ــع املطلوب ــاس جمي ــأة بقي ــوم املنش ــديئ، تق ــرتاف املب ــد اإلع بع

الفائــدة  طريقــة  بإســتخدام  املطفــأة  التكلفــة  حســب  املاليــة 

الفّعالــة، بإســتثناء املطلوبــات املاليــة املصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن 

ــة وبعــض  ــي تقــاس بالقيمــة العادل ــح أو الخســارة والت خــالل الربـ

املطلوبــات املاليــة األخــرى املحــددة والتــي ال تقــاس حســب التكلفة 

ــة  ــذه الفئ ــن ه ــة ضم ــات املالي ــرتاف باملطلوب ــم اإلع ــأة. يت املطف

ــم اإلعــرتاف باملكاســب أو الخســائر الناتجــة  ــة، ويت ــة العادل بالقيم

ــارة. ــح أو الخس ــن الرب ــة ضم ــة العادل ــريات يف القيم ــن التغ ع

تدين قيمة املوجودات الغري مالية	 

يف تاريــخ كل قامئــة مركــز مــايل، تقــوم اإلدارة مبراجعــة القيمــة التــي 	 

تظهــر بهــا املوجــودات غــري املاليــة )املمتلــكات 

واملعــدات( يف قامئــة املركــز املــايل، لتحديــد فيمـــا إذا كان هنــاك أي 	 

مــؤرشات تــدل عــىل تــدين قيمــة هــذه املوجــودات. 

ــة 	  ــة القابل ــر القيم ــم تقدي ــدين، يتـ ــؤرشات ت ــور أي مـ ــة ظه يف حال

لإلســرتداد للمـوجـــودات لتحديــد مــدى خســارة التــدين ،وهــي 

القيمــة التــي تتجـــاوز بهـــا القيمــة التــي يظهــر بهـــا املـوجـــود يف 

قامئــة املركــز املــايل قيمتــه القابلــة لإلســرتداد .ومتثــل القيمــة القابلــة 

لإلســرتداد قيمــة املـوجـــود العادلــة مطروحــاً منهــا تكاليف البيـــع أو 

قيمــة املنفعــة يف املـوجـــود أيهــام أكــب. القيمــة العادلــة للموجــود 

هــي القيمــة التــي مــن املمكــن تبــادل املـوجـــود عندهـــا مــا بــني 

أطـــراف عــىل علــم وراغبــة بالتفــاوض عــىل أســـاس تجــاري. وقيمــة 

املنفعــة يف املـوجـــود هــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة 

ــود. ــن املوج ــا م ــتقبليةاملتوقع تولده املس

ألغــراض تقييــم اإلنخفــاض يف القيمــة، يتــم تجميــع األصــول يف 	 

أدىن املســتويات التــي تتوفــر لهــا تدفقــات نقديــة بشــكل مســتقل 

)الوحــدات املولــدة للنقــد(. وتتــم مراجعــة إنخفــاض القيمة الســابق 

لألصــول غــري املاليــة ) فيــام عــدا الشــهرة( للنظــر يف إمكانيــة عكســها 

املحتمــل يف تاريــخ القوائــم املاليــة.

بدايــة إىل حســاب مشــاريع قيــد التنفيــذ. وعندمــا يصبــح املــرشوع 

ــن  ــن ضم ــه م ــاص ب ــد الخ ــه إىل البن ــم نقل ــتخدام يت ــزاً لإلس جاه

املمتلكاتواملعــدات.
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الذمم التجارية الدائنة واملستحقات

الذمــم التجاريــة الدائنــة واملســتحقات هــي إلتزامــات للدفــع مقابــل 

البضائــع أو الخدمــات التــي تــم إســتالمها أو التــزود بهاســـواًء  تــم تقديــم 

ــورد أم ال. ــع امل ــاق رســمياً بشــأنها م ــم اإلتف ــا أو ت ــري به فوات

مقاصة األدوات املالية

ــايف  ــار ص ــع إظه ــة م ــات املالي ــة واإللتزام ــودات املالي ــة املوج ــم مقاص يت

ــايل  ــوين ح ــق قان ــاك ح ــط إذا كان هن ــايل فق ــز امل ــة املرك ــة يف قامئ القيم

ــة للتســوية عــىل  ــا ووجــود ني ــغ املعــرتف به واجــب النفــاذ ملقاصــة املبال

ــت .  ــس الوق ــات يف نف ــوية اإللتزام ــودات وتس ــع املوج ــايف، أو بي ــاس الص أس

النقد والنقد املعادل	 

هــو النقــد يف الصنــدوق والحســابات الجاريــة والودائـــع قصــرية األجــل 

ــي ال  ــل، والت ــهر أو أق ــة أش ــتحقاق لثالث ــرتات إس ــوك ذات ف ــدى البن ل

ــة.  ــري يف القيم ــة للتغ ــر هام ــة ملخاط ــون معرض تك

الذمم التجارية املدينة	 

ــتقة 	  ــري املش ــة غ ــودات املالي ــي املوج ــة ه ــة املدين ــم التجاري الذم

ذات الدفعــات الثابتــة أو املحــددة والتــي مل يتــم تســعريها يف ســوق 

نشــط.

تظهــر الذمــم التجاريــة املدينــة بقيمــة الفواتــري مطروحــاً منهــا أي 	 

مخصــص للذمــم املدينــة املشــكوك يف تحصيلهــا والــذي ميثــل تــدين 

القيمــة القابلــة لتحصيــل الذمــم.

تدين قيمة املوجودات املالية	 

ــت 	  ــام إذا كان ــم في ــوم املنشــأة بتقيي ــايل، تق ــر م ــخ تقري يف كل تاري

املوجــودات املاليــة املســجلة بالتكلفــة املطفــأة وأدوات الديــن 

ــت  ــد تدن ــر ق ــامل اآلخ ــل الش ــالل الدخ ــن خ ــة م ــة العادل بالقيم

إئتامنيــاً. يعتــب األصــل املــايل قــد تــدىن إئتامنيــاً عنــد وقــوع 

ــة  ــة املتوقع ــات النقدي ــىل التدفق ــر ســلبي ع ــه أث ــر ل حــدث أو أك

للموجــودات املاليــة. 

تعرتف املنشأة مبخصص الخسارة اإلئتامنية املتوقعه لـ:  	 

املوجودات املالية املقاسة بالتكلفة املطفأة . 	 

اإلســتثامرات يف أدوات الديــن املقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 	 

الدخــل الشــامل اآلخــر. 

موجودات العقود. 	 

ــغ يســاوي العمــر اإلئتــامين 	  تقيــس املنشــأة مخصــص الخســارة مببل

ــة املتوقعــة.  للخســارة اإلئتامني

يتــم قيــاس مخصــص الخســارة للذمــم التجاريــة املدينــة وموجــودات 	 

ــة  ــامين للخســارة اإلئتامني ــغ يســاوي العمــر اإلئت ــاً مببل ــود دامئ العق

املتوقعــة. 

ــد زاد 	  ــايل ق ــل م ــامن ألص ــر اإلئت ــام إذا كان خط ــد في ــد تحدي عن

ــارة  ــر الخس ــد تقدي ــديئ وعن ــرتاف املب ــذ اإلع ــري من ــكل جوه بش

اإلئتامنيــة املتوقعــة، فــإن املنشــأة تأخــذ بعــني اإلعتبــار املعلومــات 

املعــززة ذات العالقــة واملتاحــة دون تكلفــة زائــدة أو جهــد مفــرط 

ــة واملعلومــات اإلســترشافية.  ــاًء عــىل خــبة املنشــأة التاريخي بن

تعتب املنشأة األصل املايل متعر عندما: 	 

مــن غــري املرجــح أن يســدد العميــل التزاماتــه اإلئتامنيــة إىل . 1

ــل، دون رجــوع املنشــأة إىل إتخــاذ إجــراءات  املنشــأة بالكام

ــة )إن وجــدت(؛ أو  ــل أوراق مالي ــل تحصي مث

  يتجاوز إستحقاق األصل املايل أكر من ٣٦0 يوم. . 2

املقاســة 	  املاليــة  للموجــودات  الخســارة  مخصــص  طــرح  يتــم 

املوجــودات.  لهــذه  املســجلة  اإلجامليــة  القيمــة  مــن  بالتكلفــة 

ــاك توقــع معقــول 	  ــم شــطب األصــل املــايل عندمــا ال يكــون هن يت

باســرتداد التدفقــات النقديــة التعاقديــة. وتقــوم املنشــأة بشــطب 

ــة املنشــأة أو إعــالن  ــغ اإلجــاميل لألصــل املــايل يف حــال تصفي املبل

اإلفــالس أو إصــدار حكــم محكمــة برفــض دعــوى املطالبــة باألصــل 

املــايل. 

األطراف ذات العالقة	 

متثــل املعامــالت مــع األطـــراف ذات العالقـــة تحـــويل املــوارد 	 

العالقــة.  ذات  األطــراف  بــني  مــا  اإللتزامــات  أو  والخدمــات 

يتــم إعتــامد أســس ورشوط التعامــالت بــني األطــراف ذات العالقــة 	 

مــن قبــل اإلدارة. 

املخصصات	 

املخصصــات هــي إلتزامــات حاليــة )قانـــونية أو إســتنتاجية( ناتجــة 	 

ــات  ــل تســوية هــذه اإللتزام ــن املحتم ــابقة، وم ــداث سـ ــن أحـ ع

ــا  ــرتف به ــة املع ــل القيم ــة. ومتث ــة موثوق ــا بطريق ــر مبالغه وتقدي

ــوية  ــات لتس ــن النفق ــة والزمةم ــة محتمل ــل قيم ــص أفض كمخص

ــايل.  ــز امل ــة املرك ــخ قامئ ــزام الحــايل يف تاري اإللت

تراجــع املخصصــات وتعــّد ل يف تاريــخ كل قامئــة مركــز مــــايل. إذا 	 

إنعدمــت إمكانيــة حصــول تدفقــات خارجيــة لتســـوية املخصصــات 

،يتــم عكــس املخصصــات وتســجيلها كدخــل. 

إذا كانــت املنشــأة تتوقــع أن يتــم التعويــض عــن جــزء أو كامــل أي 	 

ــة ضمــن املوجــودات إذا  ــة املدين ــم اإلعــرتاف بالذم مخصــص، فيت

كانــت التعويضــات فعــيل اً مؤكــدة وميكــن قيــاس قيمتهــا بشــكل 

يعتمــد عليــه. 

ــأي مخصــص يف قامئــة الدخــل 	  ــم عــرض املرصوفــات املتعلقــة ب يت

بالصــايف بعــد طــرح أي تعويضــات. 

يتــم خصــم 	  اً،  مــادي  للنقــود  الزمنيــة  القيمــة  تأثــري  كان  إذا 

ــذي  ــايل ال ــة الح ــل الرضيب ــا قب ــدل م ــتخدام مع ــات بإس املخصص
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اإللتزامــات الطارئــة هــي إلتزامــات محتملــة تعتمــد عــىل إحتامليــة 	 

ظهـــور أحـــداث مســتقبلية غــري مؤكــدة، أو هــي إلتزامــات حاليــة 

بــدون إحتــامل حــدوث دفعــات أو عــدم إمكانيــة قياســها بطريقــة 

موثوقــة. 

ال يتم اإلعرتاف باإللتزامات الطارئة يف القوائم املالية. 	 

ــم  ــد إســتخدام الخصــم يت ــزام. وعن يعكــس املخاطــر املحــددة لإللت

ــة  ــا تكلف ــىل أنه ــت ع ــرور الوق ــص مب ــادة يف املخص ــرتاف بالزي اإلع

ــة.  مالي

اإلعرتاف باإليرادات	 

تعــرتف املنشــأة باإليــراد مــن بيــع الســلع أو تقديــم الخدمــة عنــد 	 

نقــل الســيطرة إىل املشــرتي. 

ــبم 	  ــد م ــدد يف أي عق ــل املح ــاس املقاب ــىل أس ــرادات ع ــاس اإلي تق

مــع العميــل واملتوقــع إســتالمة وتســتبعد املبالــغ املحصلــة لصالــح 

أطــراف أخــرى. 

يتــم االعــرتاف باإليــراد عنــد إصــدار الفاتــورة وتوصيــل امليــاه 	 

وقبولهــا مــن العميــل. 

بيع املياه

ــورة  ــدار فات ــاه وإص ــل املي ــد توصي ــراد للمشــرتكني عن ــرتاف باإلي ــم اإلع يت

ــع األخــري مــن الســنة. ــراد الرب ــر إي ــم تقدي ــم ويت ــع ســنوية له رب

املنح

املنـــح غــري املقيــدة املســتلمة كتعويضــات عــن مصاريــف أو خســائر 	 

تـــم تكبدهــا، أو بهــدف الدعــم املــايل الفوري للمنشــأة بــدون ترتيب 

تكاليــف مســتقبلية ذات صلــة، يتــم اإلعــرتاف بهــا مــن ضمــن الربــح 

أو الخســارة يف الفــرتة التــي تصبــح فيهــا هــذه املنــح مســتحقة. 

ــدة كدخــل عــىل أســاس منتظــم خــالل 	  ــح املقي ــم اإلعــرتاف باملن يت

الفــرتات التــي تعــرتف فيهــا املنشــأة بالتكاليــف املحــددة التــي 

ــرصوف.  ــح كم ــق املن ــن طري ــا ع ــرتض تعويضه يف

ــام املنشــأة 	  ــا األســايس قي ــي يكــون رشطه ــح الت ــم اإلعــرتاف باملن يت

بــرشاء أو إنشــاء أو إمتــالك موجــودات غــري متداولــة كدخــل مـــؤجل 

ــاس  ــىل أس ــارة ع ــح والخس ــّو ل إىل الرب ــايل وتح ــز امل ــة املرك يف قامئ

منــّظ م ومنطقــي إســـتناداً إىل األعمـــار اإلنتاجية للمـوجـــودات ذات 

العـالقة. 

قبــل 	  مــن  مامثلــة  مســاعدات  أو  قــروض  توفــري  يتــم  عندمــا 

الحكومــات أو املؤسســات ذات الصلــة بســعر فائــدة أقــل مــن ســعر 

ــة.  ــة منح ــرق مبثاب ــذا الف ــري ه ــه، يعت ــول ب ــاري املعم ــوق الج الس

تكاليف اإلقرتاض	 

تكاليــف اإلقــرتاض هــي الفائــدة والتكاليــف األخــرى التــي تكبدتهــا 	 

الرشكــة عنــد إقــرتاض األمــوال. 

ــم 	  ــي ت ــنة الت ــات يف الس ــرتاض كمرصوف ــف اإلق ــار تكالي ــم إعتب يت

ــا.  تكبده

اإللتزامات الطارئة	 
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282,143

1,340,197

15,260,249

181,013,506

سنة
يف بداية ال

الرصيد 

ي
دينـار أردنـ

2٤,٦٥0,700

1,٩٤1,02٤

٦,700,8٣٣-

2,2٣1,8٦٤

٣1٦,7٥٤

2,٤٤٩,٥٣٤

٤,210,2٤٥

2٩٤,8٣٥

٦,717,٩2٤

٣٦,٣٩7

٩٤٣,287

2٥2,77٦

1,٣٤0,1٩٦-

52,086,369

ك املرتاكم
اإلستهال

ت
إستهالكا

ي
دينـار أردنـ

٤,٣٥٥,٣٤0

٣8٩,٥2٦

1,٤8٣,٤٣٦-

٤٩2,077

٦7,8٥2

٤٣0,٤12

1,20٦,7٥٥

٤2,70٤

٥1٣,702

8,070

٥7,0٣٤

2٤,820--

9,071,728

سنة
يف نهاية ال

الرصيد 

ي
دينـار أردنـ

2٩,00٦,0٤0

2,٣٣0,٥٥0

8,18٤,2٦٩-

2,72٣,٩٤1

٣8٤,٦0٦

2,87٩,٩٤٦

٥,٤17,000

٣٣7,٥٣٩

7,2٣1,٦2٦

٤٤,٤٦7

1,000,٣21

277,٥٩٦

1,٣٤0,1٩٦-

61,158,097

يف
صا

ال

ي
دينـار أردنـ

63,709,854

10,827,749

7,423,043

6,503,820

6,121,751

3,083,787

2,744,973

2,661,756

504,188

487,529

367,891

154,271

4,5471

15,260,249

119,855,409

 
	

ك لخزينة حكومة اململكة األردنية الهاشمية. 
ي مل

ين ه
ض املقامة عليها املبا

 إن األر
	

يف 
ي 

ص، والتــ
صــو

ت الالزمــة بالخ
امل اإلجــراءا

ني إســتك
رشكــة ميــاه الريمــوك مؤقتــاً ولحــ

ىل 
ت ســلطة امليــاه إ

ت ومعــدا
ت وآال

ىل تجميــد نقــل ملكيــة ممتلــكا
تــم العمــل عــ

ىل القوائــم املاليــة. 
ف يكــون لهــا أثــر جوهــري عــ

حــال إثباتهــا ســو

ت
ت ومعدا

3.  ممتلكا
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2017

البيان

ت 
ت مياه وشبكا

شبكا

ي 
صح

ف 
آباررص

ت
ت ومحركا

ضخا
م

يض 
أرا

ت مختلفة
ت ومعدا

آال

ت
ت وآليا

سيارا

ين
مبا

ت كهربائية
أجهزة توليد ومعدا

ت مياه
عدادا

ت ديزل
مولدا

ت مياه
خزانا

أجهزة وبرامج كمبيوتر

ث
أثا

ت ميكانيكية 
ت حفر ومعدا

آال

شاريع قيد التنفيذ 
م

املجموع

سنة
يف بداية ال

الرصيد 

ي
دينـار أردنـ

7٩,٥87,٥70

10,1٩٤,٣٤1

1٣,0٩8,٣1٩

٥,2٣٤,7٩2

7,٣17,٣7٣

7,8٦2,٤0٩

٣,2٥1,17٩

٤,7٣٩,1٣٦

٦,717,٩27

٥٣٩,٩81

2٦8,٩٩2

٩٤٣,28٩

2٦٦,٤27

1,٣٤0,1٩7

1٥,٦72,2٩2

157,034,224

ت
ضافا

إ

ي
دينـار أردنـ

7,٤1٩,8٣1

1,٦0٩,٤8٥

1,7٣٦,0٤1

٩٦8,٦٤0

٤٣7,٦1٣

182,٦27

1٤1,٣٩7

٦٤1,01٤

٥1٣,700

70,07٣-

٥7,0٣٣

11,170-

٣0,2٩٥

13,818,919

الكلفة

ت 
تحويال

ي
دينـار أردنـ

٩٩,٤00-------------

)٩٩,٤00(-

سنة
يف نهاية ال

الرصيد 

ي
دينـار أردنـ

87,106,801

11,803,826

14,834,360

6,203,432

7,754,986

8,045,036

3,392,576

5,380,150

7,231,627

610,054

268,992

1,000,322

277,597

1,340,197

15,603,187

170,853,143

سنة
يف بداية ال

الرصيد 

ي
دينـار أردنـ

20,٦71,٣22

1,٦0٤,٦11

٥,٣٩1,001-

1,7٦8,2٣7

٣,0٣0,88٣

2٥1,72٩

2,070,٤0٣

٦,٣٩٣,72٤

2٥7,0٣٥

28,٣2٩

٩٤2,8٩٣

22٦,1٣٣

1,٣٤0,1٩٦-

43,976,496

ك املرتاكم
اإلستهال

ت
إستهالكا

ي
دينـار أردنـ

٣,٩7٩,٣78

٣٣٦,٤1٣

1,٣0٩,8٣2-

٤٦٣,٦27

1,17٩,٣٦2

٦٥,02٥

٣7٩,1٣1

٣2٤,200

٣7,800

8,0٦8

٣٩٤

2٦,٦٤٣--

8,109,873

سنة
يف نهاية ال

الرصيد 

ي
دينـار أردنـ

24,650,700

1,941,024

6,700,833-

2,231,864

4,210,245

316,754

2,449,534

6,717,924

294,835

36,397

943,287

252,776

1,340,196-

52,086,369

يف
صا

ال

ي
دينـار أردنـ

62,456,101

9,862,802

8,133,527

6,203,432

5,523,122

3,834,791

3,075,822

2,930,616

513,703

315,219

232,595

57,035

24,8211

15,603,187

118,766,774
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4. مخزون

يتضمن هذا البند مخصص تدين يف قيمة املخزون بقيمة ٣,٥00,000 دينار أردين. 

5. ذمم تجارية مدينة  

ذمم مشرتكني )*(

ذمم صهاريج مياه 

أخرى 

يطرح:مخصص خسائر إئتامنية متوقعة)**(

الصايف

2018

دينار أردين 

٤2,8٦٥,11٣

٤٤7,٥0٤

100,٣٦1

28,٩8٩,772-

1٤,٤2٣,20٦

2017

دينار أردين 

٣٩,2٦7,٦70

٤01,٥22

٩1,٥10

1٥,٦٣٣,0٩٤-

2٤,127,٦08

)*( فيــام يــيل بيــان أعــامر ذمــم املشــرتكني موزعــة حســب الفواتــري املصــدرة وهــي 

عــىل النحــو التــايل: 

٩0-1 يوم

180-٩1 يوم

270-181 يوم

271-٣٦٥ يوم

1-2 سنة

2 سنة فام فوق 

املجموع

2018

دينار أردين 

٦,٩٩٦,٣0٦

٤,2٤0,8٥٥

٣,0٣2,٣80

2,٦٤٤,10٥

7,٥٩0,2٦0

18,٣٦1,207

٤2,8٦٥,11٣

2017

دينار أردين 

٣,٩٥7,8٤٦

٤,٩٤8,٣7٥

2,٩٣0,٩88

2,٣٣٤,٥٤2

٦,٤2٦,222

18,٦٦٩,٦٩7

٣٩,2٦7,٦70

)**( فيــام يــيل بيــان حركــة مخصــص خســائر إئتامنيــة متوقعــة عــىل ذمــم تجاريــة 

مدينــة خــالل الســنة وهــي عــىل النحــو التــايل:

رصيد بداية السنة 

أثر تطبيق املعيار الدويل إلعداد التقارير املالية 

رقم )٩( 

املكون خالل السنة

رصيد نهاية السنة

2018

دينار أردين 

1٥,٦٣٣,0٩٤

10,811,٤0٦

2,٥٤٥,272

28,٩8٩,772

2017

دينار أردين 

1٣,1٣٣,0٩٤

-

2,٥00,000

1٥,٦٣٣,0٩٤

6. أرصدة مدينة أخرى

ذمم موظفني 

أخرى

سلف عمل 

شيكات يف الصندوق 

مرصوف مدفوع مقدًما

كفالة بنكية 

املجموع 

2018

دينار أردين 

٦٩,0٩1

٥,٦10

٤,0٥0

1,18٣

٣7٥

-

80,٣0٩

2017

دينار أردين 

8٩,8٤٣

٥,000

8,٥٥0

٣٣٣,٦78

-

100,000

٥٣7,071

7. نقد ونقد معادل 

حسابات جارية لدى البنوك-دينار أردين  

نقد يف الصندوق 

املجموع  

2018

دينار أردين 

1,٣٥٩,٦12

٩,210

1,٣٦8,822

2017

دينار أردين 

1,1٣7,٤87

-

1,1٣7,٤87

8. خسائر مرتاكمة

بنــاًء  عــىل محــرض إجتــامع الهيئــة العامــة غــري العــادي للرشكــة املنعقــد بتاريــخ 	 

ــة  ــة والبالغ ــة للرشك ــائر املرتاكم ــاء الخس ــرر إطف ــد تق ــران 2018 فق 28 حزي

ــن  ــاًم م ــك خص ــون األول 2017 وذل ــام يف ٣1 كان ــار أردين ك ٣٦,٦2٥,20٦  دين

ذمــة املالــك الدائنــة، هــذا وقــد تــم إســتكامل كافــة اإلجــراءات القانونيــة لــدى 

الجهــات الرســمية.

ــام يف ٣1 	  ــار أردين ك ــغ ٥٤,٥1٥,٩11 دين ــة مبل ــة املرتاكم ــائر الرشك ــت خس بلغ

ــل إدارة  ــن قب ــة م ــتقبلية املوضوع ــة املس ــب الخط ــون األول 201 ، وحس كان

الرشكــة فإنهــا بصــدد إطفــاء هــذه الخســائر يف ذمــة املالــك الدائنــة خــالل عــام 

 . 201٩

 

9. أطراف ذات عالقة

الــرشكاء 	  مــع  باملعامــالت  العالقــة  ذات  األطــراف  مــع  املعامــالت   تتمثــل 

والــرشكات التــي ميتلــك فيهــا الــرشكاء حصــص مؤثــرة. 

 يتألف بند ذمة املالك الدائنة بذمة سلطة املياه. 	 

 يتألف بند ذمة طرف ذو عالقة دائنة بذمة مياه الزرقاء. 	 

ــك (	  ــة املال ــع ذم ــالت م ــة باملعام ــرشوط املتعلق ــات وال ــامد السياس ــم إعت  يت

ــوك.  ــاه الريم ــة مي ــل إدارة رشك ــن قب ــة م ــراف ذات العالق ــاه) واألط ــلطة املي س
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إن معظــم املعامــالت مــع الســلطة هــي معامــالت ذات طبيعــة متويليــة 	 

وتجاريــة.

10. قرض

املقرض 

حكومة اململكة 

األردنية الهاشمية )*( 

2018

الجزء املتداول 

دينار أردين 

1,01٩,٤٣1

الجزء غري 

متداول 

دينار أردين 

17,٣٣0,٣2٦

املجموع 

دينار أردين 

18,٣٤٩,7٥7

2017

املجموع 

دينار أردين 

1٩,2٤٥,٩٥٥

ــة  ــة اململك ــل حكوم ــن قب ــة م ــوح للرشك ــرض املمن ــة الق ــد قيم ــذا البن ــل ه )*(ميث

األردنيــة الهاشــمية بتاريــخ 1٦ كانــون األول 2012 والــذي تــم منحــه للحكومــة 

مبوجــب البوتوكــول املوقــع مــع الحكومــة الفرنســية بتاريــخ 1٣ كانــون األول 2012 

والبالــغ 22,8 مليــون يــورو، تــم منــح القــرض مبوجــب فائــدة نســبتها 0.0٥٪ تدفــع 

بشــكل نصــف ســنوي مــن تاريــخ كل عمليــة ســحب وعــىل املبالــغ املســحوبة وغــري 

املســددة مــن قيمــة القــرض، تلتــزم الرشكــة ملــدة 1٥ ســنة مبــا يف ذلــك مــدة الســامح 

والبالغــة ٦ ســنوات بتســديد أصــل املبالــغ املســحوبة مــن القــرض وأيــة مبالــغ أخــرى 

ــط  ــتحق القس ــة، يس ــاوي القيم ــنوي متس ــف س ــط اً نص ــب 18 قس ــتحقة مبوج مس

ــون األول 2027. ــخ 1٦ كان ــري بتاري ــط األخ ــران 201٩ والقس ــخ 1٦ حزي األول بتاري

11. ذمم تجارية دائنة

رشكة كهرباء اربد

رشكة توزيع الكهرباء

رشكة الكهرباء الوطنية 

ذمم موردين

املجموع 

2018

دينار أردين 

71,0٦٣,1٣٤

٣٣,078,٦27

22,٤2٣,717

٦,10٩,٦02

1٣2,٦7٥,080

2017

دينار أردين

٤٥,٦٩٣,8٥7

22,٣٣٩,72٥

22,٤2٣,717

٩,٩٥1,٩1٣

100,٤0٩,212

12. أرصدة دائنة أخرى 

تأمينات اشرتاكات املياه

أمانات وزارة املالية

أمانات صندوق اإلدخار 

أمانات متفرقة 

أمانات املؤسسة العامة للضامن اإلجتامعي 

مقبوض مقدما من مشرتكني

محتجزات مقاولني

مصاريف مستحقة 

املجموع 

2018

دينار أردين 

٣,٤٩٤,182

2,٣٩٤,8٥٤

٥٩2,٣٣٣

٣27,٤٥0

٣0٥,71٤

٣0٣,1٩7

٥2,٤7٣

٤٩,11٥

7,٥1٩,٣18

2017

دينار أردين

٣,27٣,118

2,20٦,1٥8

-

1٣٦,28٣

-

2٥٤,7٦٥

٥2,٤7٣

11٣,٦10

٦,0٣٦,٤07

13. منح

USAID منحة

منحة الوكالة اليابانية للدعم والتعاون الدويل 

منحة الدمنارك 

منحة اليونيسيف 

منحة بنك اإلعامر األملاين 

منحة وزارة املياه والري 

منحة الصليب األحمر 

املجموع 

2018

دينار أردين 

1٦8,٦7٥

٦٩,0٤7

٤7,٦٣2

٣٦,8٣٦

٣٥,8٤٥

٣0,7٣٥

1,٥٥٥

٣٩0,٣2٥

2017

دينار أردين

2٤,٦2٥

٥,٩٤٤

-

٤٥٦,٤78

2٣٩,800

-

-

72٦,8٤7

مبيعات 

مشرتيات   

2018

دينار أردين 

1٣٦,81٤

٤72,808

ــي 	  ــة والت ــراف ذات العالق ــع األط ــة م ــة الهام ــالت التجاري ــل املعام  إن تفاصي

ــىل  ــت ع ــون األول 2018 كان ــام يف ٣1 كان ــامل ك ــل الش ــة الدخ ــر يف قامئ تظه

ــايل:  النحــو الت
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14. مصاريف تشغيل وصيانة 

كهرباء

مشرتيات  مياه  من آبار خاصة

رسوم إستخراج مياه من اآلبار 

صيانة 

مصاريف آليات وسيارات وإستئجارها

محروقات 

أمن وحامية 

تحلية مياه 

بدل أرضار وتعويضات 

مواد كياموية 

مشرتيات مياه من سلطة امليه وطرف ذو عالقة 

نقل

فحوصات مخبية 

أجور عامل مياومة 

متفرقة 

إستهالك مياه 

املجموع 

2018

دينار أردين 

٣٩,٦٤٩,٣7٥

2,٤2٤,٤٦1

1,7٩8,٩02

1,٣18,128

1,22٦,٦٣٣

1,0٣٩,٩٦٣

٩٦٣,78٥

7٩٩,٣٣٣

٦78,٤٤٥

٥22,٦20

٤72,808

٣٩٥,122

2٣٩,22٤

70,٤٣٩

٦,٤71

-

٥1,٦0٥,70٩

2017

دينار أردين

٣0,٦2٤,٥٦٥

2,٤21,2٣٤

1,71٣,٥٦1

2,٣08,2٣٦

1,٥٩8,0٣7

812,77٩

7٥8,000

1,0٩1,٦0٤

٦01,22٦

2٦٤,2٦٦

٤2٤,8٣٥

٥0٦,0٤2

187,٤٣٥

٣٤,٥8٩

٣,2٣٦

12٤,000

٤٣,٤7٣,٦٤٥

15. مصاريف إدارية

كهرباء

إتصاالت 

إيجارات 

نظافة

صيانة 

قرطاسية

أتعاب مهنية 

دعاية وإعالن 

رسوم حكومية وإشرتاكات 

بنكية 

ضيافة 

املجموع 

2018

دينار أردين 

1٩1,٤8٤

1٤٥,٩2٥

111,2٦2

10٩,2٩٥

٣0,01٣

2٦,٤٣٩

22,٥28

1٩,٩٤8

1٦,٥22

٤,278

٣,212

٦80,٩0٦

2017

دينار أردين

181,٣07

1٣٣,0٥٣

1٣0,٦٦7

٩7,٩27

11,7٣0

7٤,788

2٤,٣78

2٥,2٩٣

18,٦٥٩

1,٤71

٣,102

702,٣7٥

16. إلتزام طارئ

ــة  ــة بنكي ــن كفال ــارئ ع ــزام ط ــايل إلت ــز امل ــة املرك ــخ قامئ ــة بتاري ــىل الرشك ــد ع يوج

بقيمــة 100,000 دينــار أردين.

17. القضايا 

ــىل  ــري ع ــن الغ ــة م ــا مقام ــة يوجــد قضاي ــي الرشك ــاب محام ــاء يف كت ــا ج حســب م

الرشكــة بقيمــة 207,27٦ دينــار أردين، وقضايــا غــري محــددة القيمــة، ويوجــد قضيــة 

ــا  ــك القضاي ــزال تل ــار أردين وال ت ــة 1,٥00 دين ــري بقيم ــة عــىل الغ ــن الرشك ــة م مقام

ــم املختصــة.  ــام املحاك منظــورة أم

18.تقرير املحاسب القانوين األخر للسنة املنتهية يف 31 كانون األول 2017

ــدر رأي  ــد أص ــر وق ــوين آخ ــب قان ــل محاس ــن قب ــة م ــة مدقق ــدة اإلفتتاحي إن األرص

ــخ 2٥ نيســان 2018 بخصــوص "مل تقــم الرشكــة  ــة بتاري ــم املالي متحفــظ عــىل القوائ

ــن  ــايل مل نتمك ــدات وبالت ــكات واآلالت واملع ــة للممتل ــوفات تفصيلي ــا بكش بتزويدن

مــن  التحقــق مــن صحــة إحتســاب مــرصوف اإلســتهالك لتلــك املمتلــكات والبالغــة 

حــوايل 8 مليــون دينــار أردين للســنة املنتهيــة يف ٣1 كانــون األول 2017، وبنــاًء عليــه 

ــوايل 12٤  ــه ح ــة قيمت ــة والبالغ ــة الدفرتي ــايف القيم ــن ص ــق م ــن التحق ــن م مل نتمك

ــون األول 2017". ــام يف ٣1 كان ــار أردين ك ــاون دين ملي

19. إدارة املخاطر

مخاطر رأس املال  أ. 

ــني 	  ــذ بعـ ــم األخ ــم ويت ــكل منتظ ــال بش ــات رأس امل ــة مكون ــم مراجع يت

ــم  ــم التحك ــام يت ــه ك ــة في ــر املرتبط ــال واملخاط ــة رأس امل ــار تكلف اإلعتب

ــالل  ــن خ ــد م ــادة العوائ ــامل وزي ــتمرارية األع ــامن إس ــال لض ــرأس امل ب

ــون.  ــة والدي ــوق امللكي ــني حق ــل ب ــوازن األمث ــق الت تحقي

بلغــت خســائر الرشكــة املرتاكمــة مبلــغ ٥٤,٥1٥,٩11 دينــار أردين كــام يف 	 

ــون األول 2018.  ٣1 كان

مخاطر سعر الرصف  ب. 

هــي املخاطــرة الناتجــة عــن تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات 	 

النقديــة املســتقبلية ألداة ماليــة بســبب التغــري يف ســعر الــرصف األجنبــي. 

تنشــأ مخاطــرة ســعر الــرصف نتيجــة لتنفيــذ معامــالت تجاريــة بالعمــالت 	 

ــات أســعار رصف  ــة مــام يفــرض نوعــاً مــن املخاطــر نتيجــة لتقلب األجنبي

هــذه العمــالت خــالل الســنة. 

تتــم إدارة هــذه املخاطــر عــن طريــق إجــراءات خاصــة بأســعار الــرصف 	 

األجنبــي. 

مخاطر سعر الفائدة  ج. 

هــي املخاطــرة الناتجــة عــن تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات 	 

ــدة يف  ــعر الفائ ــريات يف س ــبب التغ ــة بس ــتقبلية ألداة مالي ــة املس النقدي

ــوق.  الس
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مخاطر السيولة  و. 

ــت 	  ــي مت ــة الت ــات املالي ــداد اإللتزام ــىل س ــدرة ع ــدم الق ــر ع ــي مخاط ه

ــر.  ــايل آخ ــود م ــد أو موج ــليم نق ــالل تس ــن خ ــويتها م تس

تتــم إدارة مخاطــر الســيولة عــن طريــق الرقابــة عــىل التدفقــات النقديــة 	 

ومقارنتهــا مــع تواريــخ إســتحقاق املوجــودات واملطلوبــات املاليــة. 

مخاطر السعر األخرى  د. 

هــي املخاطــر الناتجــة عــن تذبــذب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة 	 

ــتثناء  ــوق (بإس ــعار الس ــريات يف أس ــبب التغ ــة بس ــتقبلية ألداة مالي املس

ــرصف)  ــعر ال ــر س ــدة أو مخاط ــعر الفائ ــر س ــن مخاط ــة ع ــك الناتج تل

ســواء تســبب يف هــذه التغــريات عوامــل خاصــة بــاألداة املاليــة الفرديــة 

ــة  ــع األدوات املالي ــىل جمي ــر ع ــل تؤث ــا، أو عوام ــي أصدرته ــة الت أو الجه

ــوق.  ــة يف الس ــابهة املتداول املش

ــتثامرات يف 	  ــة اإلس ــة نتيج ــألدوات املالي ــرى ل ــعر األخ ــر الس ــأ مخاط تنش

ــة .  ــوق امللكي أدوات حق

إن املنشأة غري خاضعة ملخاطر السعر األخرى. 	 

مخاطر اإلئتامن  ه. 

هــي املخاطــر الناتجــة عــن الخســارة املاليــة مــن عــدم قــدرة طــرف أداة 	 

املاليــة مــن القيــام بتنفيــذ إلتزاماتــه. 

تــم وضــع سياســات إئتامنيــة توضح كيفية التعامـــل مـــع األطــراف القادرة 	 

عــىل ســـداد الـــديون والحصــول عىل ضامنــات مالمئة عنــد اللزوم كوســيلة 

لتقليــل مخاطــر الخســائر املاليــة الناتجــة عــن العجــز يف تســديد الديــون. 

املدينــة وحجــم 	  للجهــات  بإنتظــام  اإلئتــامن  يتــم مراقبــة معــدالت 

املعامــالت مــع هــذه الجهــات خــالل الســنة. 

ــروف 	  ــة األوضــاع والظ ــن ناحي ــتمرة م ــامن بصــورة مس ــم اإلئت ــم تقيي يت

ــة .  ــة املدين ــة للجه اإلقتصادي

متثــل القيــم التــي تظهــر بهــا املوجــودات املاليــة يف القوائـــم املاليــة 	 

الحــد األقــى مــن نســب التعــرض ملخاطــر اإلئتــامن، بــدون األخــذ بعــني 

ــا.  ــول عليه ــم الحص ــات ت ــة أي ضامن ــار قيم اإلعتب

األثر عىل الربح )الخسارة( وحقوق امللكية

دينار أردين 

٩1,7٤٩   

التغري يف الفائدة 

٪

0,٥

كام يف ٣1 كانون األول 2018

قرض 

تتــم إدارة املخاطــر عــن طريــق املحافظــة عــىل الجمــع مــا بــني أرصــدة 	 

ــة بطريقــة مالمئــة.  ــة خــالل الســنة املالي ــة والثابت ــدة املتقلب أســعار الفائ

تنشــأ مخاطــرة ســعر الفائــدة لــألدوات املاليــة نتيجــة للتغــريات بأســعار 	 

الفائــدة الســوقية الناتجــة عــن عمليــات اإليــداع يف البنــوك. 

إن املنشأة غري معرضة ملخاطر سعر الفائدة. 	 

ــة 	  ــوق امللكي ــارة وحق ــح أو الخس ــية الرب ــايل حساس ــدول الت ــح الج يوض

للتغــري يف أســعار الفوائــد التــي تدفعهــا املنشــأة عــىل إقرتاضهــا مــن 

ــوك:  البن

+_
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الوصف

املوجودات املالية:

ذمم تجارية مدينة 

إيرادات مستحقة وغري مقبوضة 

أرصدة مدينة أخرى 

نقد ونقد معادل 

املجموع 

املطلوبات املالية:

ذمة املالك الدائنة 

ذمة طرف ذو عالقة دائنة 

قرض 

ذمم تجارية دائنة 

أرصدة دائنة أخرى 

املجموع 

2018

دينار أردين

1٤,٤2٣,20٦

٦,٥٦٣,٣2٥

7٩,٩٣٤

1,٣٦8,822

22,٤٣٥,287

-

-

1,01٩,٤٣1

1٣2,٦7٥,080

7,21٦,121

1٤0,٩10,٦٣2

أقل من سنة 

2017

دينار أردين

2٤,127,٦08

٤,00٥,٤18

٥٣7,071

1,1٣7,٤87

2٩,807,٥8٤

-

-

-

100,٤0٩,212

٥,781,٦٤2

10٦,1٩0,8٥٤

2018

دينار أردين

-

-

-

-

-

٤1,٩7٤,٤٤1

1,22٥,٥7٣

17,٣٣0,٣2٦

-

-

٦0,٥٣0,٣٤0

سنة واحدة فأكر 

2017

دينار أردين

-

-

-

-

-

٦7,٩٤1,٥1٦

88٩,٥7٩

1٩,2٤٥,٩٥٥

-

-

88,077,0٥0

20. إعادة التصنيف

تم إعادة تصنيف بعض أرصدة عام 2017 لجعلها تتناسب مع التصنيف املستخدم يف 

عام 2018.

يوضــح الجــدول التــايل تواريــخ إســتحقاق املوجــودات واملطلوبــات املاليــة 	 

كــام يف ٣1 كانــون أول: 

92



التقرير السنوي – 2018

نسخة رقمية من هذا التقرير 

متوفرة يف موقع الرشكة أدناه.

رشكة مياه الريموك

لإلستفسار، يرجى اإلتصال عىل أي 

من األرقام أو العناوين التالية:

+962 2 727 5477

Info@yw.com.jo
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