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ملخص اإلدارة
النتائج الرئيسة:
 . 1تزايد حجم الفاقد املائي خ ل فرتة الدراست ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة من ما يقارب ( )67مليون مرت مكعب عام
 2015إىل ( )74.3مليون مرت مكعب عام . 2017
 . 2ارتفاع النست ت ت تتبة املعيارية لفاقد املياه لدى الشت ت ت تترلة والبال ة ( )30%من حجم االنتاج املائي
السنوي مقارنة مع العجز املائي املزمن الذي يعاني منه األردن.
 . 3حس تتاب الفاقد املائي بش تتكل ايالي حملافظة العاص تتمة وال يتم حس تتابه على مس تتتوى لافة
مناطق توزيع املياه.
 . 4وجود بنود يف معادلة حست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتاب فاقد املياه ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتمن بند ( Billed Unmetered
 )Consumptionيتم تقديرها وال يتم حسابها بشكل دقيق.
 . 5ت تتعت التصت تتور االست تترتاتيجي لدى الشت تترلة ملعا ة مست تتببات الفاقد املائي إىل جانب عدم
التمال بعض بنود اخلطط االسرتاتيجية احلالية ملسببات الفاقد املائي.
 . 6ال يوجد برامج حموس ت ت ت تتبة للبيانات واحلس ت ت ت تتابات املتعلقة بفاقد املياه وربطها بالنش ت ت ت تتاطات
املختلفة ألعمال مديرية فاقد املياه إىل جانب ربطها بأنظمة إدارة شت ت ت ت تتبكات املياه ( SCADA,
.)GIS
 . 7عدم تنفيذ رقابة فنية على مش ت ت ت ت ت تتاريع الفاقد املائي من قبل إدارة التدقيق والرقابة الداخلية
لدى الشرلة.
 . 8ال ت طي ا والت التفتيشت ت تتية للكشت ت تتت عن وجود است ت تتتعماالت غري مشت ت تتروعة لافة مناطق
توزيع حمافظة العاصمة.
 . 9عت االجراءات املنفذة حبق املعتدين على شبكات املياه.
 . 10عدم تأمني ظروف العمل املناسبة للحفاظ على لفاءة شبكات توزيع املياه لعطاءات املشاريع
االستثمارية الكربى (.)CIP
 . 11عت التنسيق املسبق بني شرلة مياهنا وجهات حكومية اخرى عند تنفيذ أعماهلا املتعلقة
بالبنية التحتية.
 . 12عدم احتستتاب فاقد املياه اخلاص بدقة الفوترة بشتتكل دقيق يف غالبية مناطق توزيع حمافظة
العاصمة.
 . 13وجود تداخل يف توزيع املياه ملناطق عمان حيث يتم ت ت ت ت ت مياه من منطقة توزيع إىل منطقة
أخرى.
 . 14تأثر دقة الفوترة ملناطق التوزيع الفرعية بس ت ت ت ت ت ت تتبب وجود مش ت ت ت ت ت ت تترتلني قاطنني يف املناطق
احلدودية لتلك املناطق.
 . 15عدم وجود عدادات لقراءة حجم املياه الداخلة واخلارجة لدى ( )3خزانات فرعية من أصت ت ت ت ت تتل
( )27خزان.
 . 16وجود خطوط توزيع موصولة بشكل مباشر على خطوط نقل املياه الرئيسية يف بعض مناطق
غرب عمّان حيث يؤثر ذلك على قراءات عدادات اخلزانات الفرعية.
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 . 17ارتفاع نسبة عدد املشرتلني الذين ما زالوا يستخدمون العدادات امليكانيكية القدمية بنسبة
بل ت ( )%78.9حتى نهاية الربع الثالث من عام .2018
 . 18تأخر حمامي الش تترلة بتوريد املبالمل املقبو تتة من طرفه املتعلقة ب تتبوطات االس تتتعماالت
غري املشروعة أللثر من املدة الزمنية احملددة باالتفاقية.
 . 19ت تتعت دور ست تتلطة املياه يف الرقابة على االعمال املنفذة من قبل شت تترلة مياهنا يف فيض
الفاقد املائي.
التوصيات الرئيسة:
 . 1التأليد على اهمية إعداد اس ت ت ت تترتاتيجية متكاملة لتخفيض نس ت ت ت تتبة الفاقد املائي ومعا ة
لافة مسبباته.
 . 2تعميم تنفيذ لافة النشتتاطات الرئيستتة املعتمدة لتحديد نستتبة الفاقد املائي بشتتكل دقيق يف
ييع مناطق توزيع املياه.
 . 3أهمية تنفيذ مست ت ت تتت شت ت ت تتامل لتقييم الواقع الفعلي للمناطق اليت يوجد فيها شت ت ت تتبكات مياه
قدمية ،إىل جانب يع لافة البيانات ال رورية حلصر مسببات الفاقد املائي.
 . 4ت ت تترورة قيام حمامي الشت ت تترلة بتوريد املبالمل املالية املدفوعة من قبل املواطنني ت ت تتمن املدة
الزمنية احملددة يف االتفاقية.
 . 5االلتزام باملواص ت تتفات الفنية والش ت تتروط اخلاص ت تتة حلماية ودميومة اخلطوط املياه الرئيس ت تتية
والفرعية والوص ت املنزلية.
 . 6تنفيذ برامج تفتيشت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتية يف لافة مناطق توزيع املياه لتحديد حاالت االعتداءات غري
القانونية واالستعماالت غري املشروعة الواقعة على شبكات املياه.
 . 7تفعيل العقوبات الواردة يف التش ت ت ت ت ت ت ت تتريعات حبق املعتدين على ش ت ت ت ت ت ت ت تتبكات املياه وعدم تقديم
في ات يف ال رامات املتعلقة باعتداءاتهم.
 . 8مراعاة التنسيق املسبق من قبل ا هات املنفذة لعطاءات البنية التحتية مع شرلة مياهنا.
 . 9التأليد على أهمية حوس ت ت ت ت تتبة ييع احلس ت ت ت ت تتابات والبيانات املتعلقة بالفاقد املائي وربطها
بأنظمة إدارة شبكات املياه (.)GIS ،SCADA
 . 10االلتزام بتحديث قاعدة بيانات الش ت ت ت تترلة ورفع لافة دططات تديد ش ت ت ت تتبكات وخطوط
املياه أوالً بأول.
 . 11تفعيل وحدة الرقابة الداخلية يف الشت ت تترلة من خ ل تنفيذ رقابة فنية على لافة ملشت ت تتاريع
فيض الفاقد املائي.
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تقييم إدارة فاقد مياه الشرب يف حمافظة العاصمة
مقدمة:
يُعد األردن ثالث أفقر دولة يف العامل ملص تتادر املياه ،حيث تبلمل حص تتة الفرد الس تتنوية من املياه ()145
مرت مكعتتب ،وهي تعترب بعيتتدة جتتداً عن اخلط التتدولي للفقر املتتائي البتتالمل ( )1000مرت مكعتتب يف
السنة .وأدى التزايد السكاني يف السنوات اخلمس األخرية واست افة العديد من تدفقات ال جئني (
مليون وث مثائة ألت الجئ ست ت تتوري) وتذبذب معدل هطول األمطار إىل زيادة ال ت تت ط على مصت ت تتادر
املياه احملدودة ،وتعترب ندرة هذه املص تتادر من أهم حمددات النمو االقتص تتادي والتنمية يف األردن .ومن
املتوقع أن تصتتل حصتتة الفرد من املياه  -يف حال استتتمرت الظروف احلالية – إىل ( )90مرت مكعب يف
السنة ،مما ي ع األردن أمام نقص خطري يف املياه.
وقد أدى االرتفاع الكبري يف عدد ال جئني الس ت ت ت ت تتوريني (مليون وث مثائة ألت الجىء) إىل ال ت ت ت ت تت ط
الشتتديد يف الطلب على املياه املزودة من خ ل شتتبكة التزويد العامة  ،خاصتتة يف احملافظات الشتتمالية،
حيث ازداد الطلب على مياه الش ت ت ت تترب فيها منذ بداية األزمة ( )40%و( )% 20يف بقية مناطق اململكة.
يف حني ازدادت لمية املياه اليت مت تتخها بش تتكل عام يف األردن ما نس تتبته ( )37%يف عام  2016عن
ما لان عليه الو ع يف عام .2010
ومن ا دير ذلره أن األردن يس ت ت تتتخدم ألثر من ( )100%من مص ت ت تتادر املياه املتجددة ،إذ يتم ت ت ت
واستتتخراج املياه من األحواا ا وفية دعدل يفوق املعدل الستتنوي لت ذيتها .وترتاوح نستتبة ال ت
بني ( )146%يف طبقات املياه ا وفية الصت ت ت ت ت ت ت ت ت ت رى إىل ( )235%يف املناطق الرئيس ت ت ت ت ت ت ت ت تتية ،وقد أدى
االست ت ت ت ت ت ت تتتخراج املفرط إىل ا فاا لبري يف لمية ونوعية موارد املياه ا وفية  ،وأثر على املخزون
اآلمن من املياه ا وفية للسنوات القادمة.
وهلذا فإن االهتمام االلرب إلدارة قطاع املياه يف األردن العمل على است ت ت ت ت ت ت ت ت تتتدامة املصت ت ت ت ت ت ت ت ت تتادر املائية
واالس تتتخدام الكفوء ملياه الش تترب يف لافة القطاعات االقتص تتادية ،إىل جانب فيض نس تتبة الفاقد
من مياه الشرب بكافة انواعه ( الفين واإلداري ) الذي يفوق نسبة (.)50%
وألهمية هذا املو ت ت تتوع يف األردن مت اختيار مو ت ت تتوع تقييم أداء إدارة فاقد مياه الشت ت تترب يف حمافظة
العاصت ت تتمة ليتم التحقق من مست ت تتتوى التزام احلكومة بتنفيذ اخلطط واملشت ت تتاريع ال زمة لتخفيض
مستويات فاقد مياه الشرب واحملافظة على عدم استنزاف لميات املياه اليت يتم خها للمواطنني.
مو وع التدقيق:
س ت تتيتم مراجعة وتقييم أداء اإلجراءات اليت مت تنفيذها من قبل إدارات ا هات املعنية (س ت تتلطة املياه،
شت ت ت ت تترلة مياهنا ) يف خفض فاقد مياه الشت ت ت ت تترب بكافة أنواعه يف حمافظة العاصت ت ت ت تتمة خ ل الفرتة
(. )2017-2015
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مربرات اختيار مو وع التدقيق :
ت ت تتمن ال
• انط قا من التزام ديوان احملاس ت ت تتبة األردني بتنفيذ التدقيق التعاوني املش ت ت تترت
محاية املياه مع موعة العمل البيئية ( )WGEAالتابعة ملنظمة األجهزة العليا للرقابة
اآلستيوية ( )ASOSAIفقد تت املوافقة على تشتكيل فريق التدقيق لتقييم اإلجراءات املنفذة
من قبل إدارات ا هات املعنية يف فيض فاقد مياه الشرب يف حمافظة العاصمة.
• تفاقم مش ت ت ت ت ت ت تتكلة ازدياد الفجوة ما بني العرا والطلب من مياه الش ت ت ت ت ت ت تترب يف األردن عامة ويف
حمافظة العاص ت تتمة خاص ت تتة اليت يس ت تتكن فيها ما يزيد عن أربعة م يني نس ت تتمة ،واإلدارة الكفؤة
لفاقد مياه الشت ت ت ت تترب من شت ت ت ت تتأنها العمل على تقليص حجم هذه الفجوة من خ ل زيادة حجم
املعروا من مياه الشرب  ،وخفض اخلسائر املالية ال ائعة على احلكومة نتيجة لذلك.
• ارتباط مو ت تتوع فاقد املياه بال اية الرابعة من اهلدف الس ت تتادس من أهداف التنمية املس ت تتتدامة
املتعلق بتوفري مياه الشت تترب والصت تترف الصت تتحي للمواطنني ،وتنفيذ هذا ملو ت تتوع ست تتيظهر مدى
التزام احلكومة األردنية بتنفيذ التزامها الطوعي بتنفيذ أهداف التنمية املستدامة .
• تأتي أهمية هذا املو ت ت ت ت ت ت ت ت تتوع ملا له من آثار اجيابية مرتتبة على قدرة األجيال القادمة يف تأمني
احتياجاتها من مياه الشرب يف حال مت االست ل األمثل للموارد املائية املتاحة حالياً .
أهداف التدقيق:
اهلدف الرئيس :التحقق من مدى لفاءة اإلجراءات والعمليات املنفذة من قبل اإلدارات لدى ا هات
املعنية يف خفض فاقد مياه الشرب بكافة أنواعه يف حمافظة العاصمة.
األهداف الفرعية:
• مراجعة اإلجراءات املنفذة من قبل ا هات املعنية يف احلد من االست تتتخدامات غري املشت تتروعة يف
املصادر والشبكات اخلاصة دياه الشرب من حمافظة العاصمة.
• دراسة وحتليل االعمال اليت مت تنفيذها من قبل ا هات املعنية يف صيانة وإعادة تأهيل شبكات
مياه الشرب .
• التحقق من االجراءات املنفذة من قبل ا هات املعنية يف حتست ت ت ت تتني دقة الفوترة (أجهزة القراءة
والعدادات) لتقليل الفاقد من مياه الشرب ألرب قدر ممكن .
وبعد مقابلة ا ملوظفني املعنيني ودراست ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتة امللفات والوثائق اليت اتيحت لفريق العمل تبني وجود
امل حظات التالية:
أوالً :اإلطار التشريعي:
 - 1مل حتدد اتفاقية التفويض والتطوير(اليت دوجبها فو ت تتت ست تتلطة املياه شت تترلة مياهنا إدارة
وتشت يل مرافق املياه والصتترف الصتتحي يف حمافظة العاصتتمة) بشتتكل تفصتتيلي دور ستتلطة املياه
يف متابعة التزام ش ت ت ت ت ت ت تترلة مياهنا بتنفيذ بنود االتفاقية والرقابة من قبل املالك على تنفيذ
االجراءات والعمليات املتعلقة باخلدمات املقدمة من قبلها خاص تتة الرقابة الفنية على مو تتوع
إدارة فاقد مياه الشرب يف حمافظة العاصمة.
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 - 2مل تو تتت االتفاقية (اليت دوجبها فو تتت الش تترلة مكتب حماماه خاص بتحص تتيل األموال
من الق ت ت تتايا املرفوعة على املواطنني) وس ت ت تتيلة او الوثيقة اليت يتم دوجبها القبض  ،حيث أن
املعمول به حالياً إعطاء املواطنني س تتندات قبض خاص تتة دكتب احملاماة وليس تتت س تتندات قبض
خاص ت تتة بش ت تترلة مياهنا .لما أن هذه االتفاقية مل تو ت تتت العقوبات املرتتبة على احملامي يف
حال تأخر توريده للتحصي ت املالية ملدة تزيد عن أسبوع واحد.
 - 3مل يتم حتديث سياسة االستعماالت غري املشروعة اليت تعتمد عليها اللجان اخلاصة يف النظر
باالعرتا ت تتات املقدمة من قبل املواطنني الذين حبقهم ق ت تتايا وبناءً عليها يتم فيض قيمة
املبالمل املالية املس تتتحقة عند النظر يف هذه االعرتا تتات  ،حيث تبني فيض قيمة املس تتتحقات
املالية لقيم متفاوتة للعديد من الق تتايا وص تتل البعض منها ألثر من النص تتت ،وهذا اإلجراء
يتعارا مع أحكام املادة رقم ( )30من قانون س ت ت تتلطة املياه رقم ( )18لس ت ت تتنة  1988وتعدي ته
اليت تنص على تطبيق العقوبة األشد ،ولما هو مو ت با دول رقم ( )1التالي:
ا دول رقم ()1
الفروقات ما بني قيمة املبالمل وال رامات املستحقة على بعض بوط االعتداءات غري املشروعة
قبل وبعد االعرتاا لدى حمامي الشرلة
رقم املشرت
323329
غري مشرت
غري مشرت
548695
268576

رقت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتم
التحويل
226
319
366
341

1995

قيمة املبلمل وال رامات املس ت ت ت ت ت تتتحقة على قيمة املبلمل املس ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتتحق على
اسم املشرت

املش تترت عند حتويل الق تتية للمحامي املشت ت ت ت ت ت تترت بعد االعرتاا لدى
احملامي

قبل االعرتاا
37148
31150

56977
21852
18369

10957
1228

36310
6099

مت رفع العداد 2014/8/11

إن منت املعتدين على خطوط وش ت تتبكات توزيع املياه مثل هذه التخفي ت تتات يف قيمة املبالمل وال رامات
املالية من شأنه العمل على تشجيع االعتداءات وا فاا الرادع لديهم بسبب عدم تطبيق العقوبات
املشددة املتمثلة باحلبس ودفع ال رامات املالية املرتفعة.
ثانياً :اإلطار التنظيمي:
 . 1ال يوجد لدى الشت تترلة تصت تتور است تترتاتيجي وا ت تتت وشت تتامل آللية معا ة مشت تتكلة فاقد مياه
الش ت تترب بكافة انواعه يف حمافظة العاص ت تتمة على املدى املتوس ت تتط والطويل من حيث حتديد و
تو يت ليفية معا ة مسببات فاقد مياه الشرب على مدار السنوات القادمة من األولويات
اليت حتددها الشرلة وربطها ددى توفر املوارد املالية لديها.
 . 2تتمثل اآللية املعمول بها حالياً ملش ت ت تتاريع معا ة فاقد مياه الش ت ت تترب على املنت واملس ت ت تتاعدات
ال تتدولي تتة وجتهيز املطلوب من البي تتان تتات واملعلوم تتات عن تتد توفر املنت فقط األمر ال تتذي جيع تتل
معا ة مشكلة فاقد مياه الشرب مرحلية وليست عملية مستمرة.
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 . 3عدم و وح والتمال التخطيط االسرتاتيجي لدى الشرلة يف ا زء املتعلق باالستعماالت
غري املشروعة من حيث عدم اشتمال اخلطط االسرتاتيجية على املتطلبات والعناصر األساسية
للتخطيط االسرتاتيجي ولما هو آتٍ:
• اخلطة االسرتاتيجية ( :)2012-2017مل يتم حتديد قيمة املؤشر (قيمة سنة األساس)
يف بداية اخلطة إ افة إىل انه مل يتم حتديد القيمة املستهدفة عند نهاية اخلطة .
• اخلطة االس ت ت ت ت تترتاتيجية ( :)2017-2021مل تت ت ت ت ت ت تتمن هذه اخلطة أي أية بيانات عن
القيمة املستتتهدفة ميع ستتنوات اخلطة ،إىل جانب عدم اشتتتمال هذه اخلطة على حتديد
قيمة سنة األساس والقيمة املستهدفة اليت ترغب الشرلة يف حتقيقها عند نهاية اخلطة
للجزء املتعلق بنسبة فاقد مياه الشرب من مشروع تأهيل منطقة طارق ومشروع تأهيل
منطقة اليادودة لما انه مل يتم حتديد القيمة الست تتنوية إلهاز هذا املؤشت تتر على ست تتنوات
تنفيذ اخلطة لك املشروعني.
يرتتب على عدم التمال املتطلبات االساسية للتخطيط االسرتاتيجي فيما يتعلق دو وع
فاقد املياه وجود صت ت ت تتعوبة يف احلكم على مدى التزام الشت ت ت تترلة بإهاز ما هو مطلوب منها  ،وهل مت
الوص ت ت تتول إىل القيمة املس ت ت تتتهدفة عند نهاية اخلطة ليتم بعد ذلك الوقوف على نقاط ال ت ت تتعت يف
تنفيذ املديريات واألقس ت ت تتام املعنية بفاقد املياه هطط عملها الس ت ت تتنوية وو ت ت تتع التوص ت ت تتيات ال زمة
لتحسني مستوى اعماهلا.
 . 4ال يوجد برامج حموس ت ت ت تتبة للبيانات واحلس ت ت ت تتابات املتعلقة بفاقد املياه وربطها بالنش ت ت ت تتاطات
املختلفة ألعمال مديرية فاقد املياه إىل جانب ربطها بأنظمة إدارة شت ت ت ت تتبكات املياه ( SCADA,
 ) GISوذلك لتعزيز املراقبة والتحكم بالفاقد املائي يف مناطق التوزيع ومن ثم إخراج تقارير
فنية من شأنها رفع سوية إدارة مناطق التوزيع.
 . 5عت التنسيق ما بني سلطة املياه وشرلة مياهنا يف ا زء املتعلق بفاقد مياه الشرب حيث
ال يوجد ما يبني وجود متابعة دورية موثقة من قبل س ت ت ت ت ت ت ت تتلطة املياه على االجراءات والعمليات
املنفذة من قبل الشرلة يف فيض فاقد مياه الشرب يف حمافظة العاصمة وأن النسبة املعلن
عنها هي معربة عن الواقع الفعلي.
 . 6ال يوجد أدلة إلجراءات العمل للمديريات واألقس تتام املعنية دو تتوع فاقد مياه الش تترب لدى
الش ت ت تترلة ،حيث يؤدي غياب هذه األدلة إىل عدم و ت ت تتوح إجراءات العمل للموظفني املعنني يف
لل مديرية وعدم و ت ت تتوح مدى الرتابط يف املهام واألعمال املش ت ت تترتلة ما بني تلك املديريات
املختلفة.
 . 7ت ت تتعت التنست ت تتيق والربط ما بني األقست ت تتام املعنية دو ت ت تتوع فاقد املياه خاصت ت تتة يف ما يتعلق
باملعلومات األست تتاست تتية اليت تعد متطلبات أست تتاست تتية لقست تتم آخر؛ فعلى ست تتبيل املثال يتم إعداد
البيانات اخلاصة بقسم االستعماالت غري املشروعة على ملت السل (  )Excelوال يتم ربطها
إلكرتونيا بالدائرة القانونية والدائرة املالية ل ايات متابعة بوط االعتداءات على شبكة املياه.
 . 8عدم تفعيل إدارة التدقيق والرقابة الداخلية لدى الشت ت تترلة نتيجة لعدم وجود لادر وظيفي
فيها األمر الذي يرتتب عليه عدم تنفيذ رقابة فنية على املشتتاريع والربامج املتعلقة بفاقد مياه
الشرب للتألد من أنه مت تنفيذها حسب ما هو مطلوب وقد حققت ال را منها يف التخفيت
من مشكلة فاقد مياه الشرب يف املناطق املستهدفة.
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 . 9يتم االحتفاظ بالقراءات اليومية لكمية مياه الش ت ت ت ت تترب اليت يتم ت ت ت ت تتخها لبعض اخلزانات
الفرعية بشت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتكل ورقي وال يتم إدخاهلا على النظام اإللكرتوني املعتمد لدى الشت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تترلة
( )SCADAمما يشري إىل وجود احتمالية لوقوع أخطاء بشرية يف تدوين قراءات عدادات تلك
اخلزانات ويؤثر على حسبة فاقد مياه الشرب.
 . 10عدم توفر تقارير متابعة تنفيذ خطط العمل الس ت تتنوية ل قس ت تتام واملديريات املعنية دو ت تتوع
فاقد املياه االمر الذي ينجم عنه عدم معرفة مس ت ت ت ت تتتويات االهاز الفعلية لتلك اخلطط وهل
يتم مساءلة االحنراف غري املربر يف االهاز.
 . 11عت ا انب التدرييب الفين اخلاص بالكادر الوظيفي لفاقد املياه.

ثالثاً :اإلطار الفين:
يت من اإلطار الفين احملاور التالية:
• طريقة احتساب نسبة فاقد مياه الشرب .
• االجراءات املتعلقة يف احلد من االس تتتخدامات غري املش تتروعة يف مص تتادر وخطوط وش تتبكات تزويد
مياه الشرب.
• االجراءات املتعلقة يف إعادة تأهيل وصيانة شبكات مياه الشرب.
• االجراءات املتعلقة يف حتسني دقة الفوترة (أجهزة القراءة والعدادات).
طريقة احتساب نسبة فاقد مياه الشرب:
تتمثل طريقة احتساب فاقد مياه الشرب لدى شرلة مياهنا حسب املعادلة التالية:
نسبة فاقد مياه الشرب = ( ايالي حجم املياه املنتجة – املياه املفوترة)  /ايالي االنتاج من املياه
مكونات معادلة حساب فاقد مياه الشرب لدى شرلة مياهنا
االسته
االسته

املفوتر املعدود

من خ ل عداد

عوائد املياه املفوتر املرخص
االسته

املفوتر

وغري معدود بعداد

اإلنتاج

 1لمية املياه املباعة حملافظات أخرى
 2لمية املياه املفوترة للزبائن
 3لمية املياه اليت يتم تزويدها للمشرتلني من خ ل صهاريج مياه
 4لمية املياه اليت يتم استخدامها ل سل خطوط املياه ا ديدة
5
6

لمية املياه الناية عن االعتداءات غري الشرعية على شبكات
وخطوط املياه
إيالي انتاج املياه (مرت مكعب)
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ا دول رقم ()2
حجم فاقد مياه الشرب يف حمافظة العاصمة ومتوسط الكلفة املالية له خ ل الفرتة ()2015-2017
السنة

نسبة فاقد مياه الشرب

حجم التزويد املائي حملافظة العاص ت ت ت ت ت ت تتمةحجم فاقد مياه الشرب

متوسط الكلفة املالية

(مرت مكعب)

(مرت مكعب)

حلجم فاقد مياه الشرب (دينار)

%36.7 2015

183,499,193

67,344,203

60,609,783

%37.5 2017

198,392,613

74,397,230

66,957,507

%37.5 2016
اجملموع خ ل فرتة الدراسة

71,911,442

191,763,846

213,652,875

573,655,652

64,720,298
192,287,588

( )1-3امل حظات املتعلقة بطريقة احتساب فاقد مياه الشرب يف حمافظة العاصمة:
يتم اإلع ن عن فاقد مياه الشت ت ت ت تترب بنست ت ت ت تتبة مئوية وال يتم اإلع ن عن لمية املياه
. 1
الفعلية اليت تثلها تلك النس ت ت ت ت تتبة ،حيث أنه عند ثبات نس ت ت ت ت تتبة فاقد املياه على مدار س ت ت ت ت تتنتني
متتاليتني فإنه يظهر للقارئ بثبات الكمية الفعلية من فاقد املياه بش ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتكل تقرييب يف حني ان
الواقع يش تتري إىل عكس ذلك وذلك بس تتبب زيادة الكمية املنتجة من املياه الناية عن زيادة عدد
املش تترتلني يف الس تتنة ال حقة ،ولما يظهره ا دول اع ه عند ثبات نس تتبة فاقد املياه يف عامي
 2016و 2017فإن حجم الفاقد ارتفع من ما يقارب ( )72مليون مرت مكعب إىل ( )74مليون
مرت مكعب.
يتم حساب فاقد املياه بشكل ايالي حملافظة العاصمة وال يتم حسابه على مستوى
. 2
لافة مناطق توزيع املياه البال ة ( )45منطقة ،حيث ال يساعد هذا االجراء شرلة مياهنا على
حتديد حجم الفاقد بشت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تتكل دقيق إىل جانب عدم امكانية حتديد املناطق اليت تكثر فيها
االعتداءات غري املشروعة أو حتديد مناطق التسرب من شبكاتها.
وجود بنود يف معادلة حست ت ت ت ت ت تتاب فاقد املياه املتمثلة يف لمية املياه اليت تست ت ت ت ت ت تتتخدم
. 3
لتنظيت خطوط املياه إىل جانب لمية است ت تتته املياه غري القانونية ت ت تتمن بند االست ت تتته
املفوتر وغري معتتدود بعتتداد (  )Billed Unmetered Consumptionيتم تقتتديرهتتا وال يتم
حسابها بشكل دقيق؛ األمر الذي يؤثر يف دقة احتساب فاقد مياه الشرب.
ارتفاع النست تتبة املعيارية لفاقد املياه لدى الشت تترلة والبال ة ( )30%من حجم االنتاج
. 4
املائي الست ت تتنوي ،تعد هذه النست ت تتبة مرتفعة مقارنة مع العجز املائي املزمن الذي يعاني منه األردن
خاصة مع وجود استنزاف ال من مصادر املياه دعدل يفوق ت ذيتها السنوية.
( )2-3االجراءات املتعلقة يف احلد من االستعماالت غري املشروعة:
 . 1عدم التزام الش تترلة دتطلبات الوص تتت الوظيفي ملؤه ت الكادر الفين لقس تتم االس تتتعماالت
غري املش ت ت تتروعة  ،حيث ان مؤهل الكادر العامل حالياً هو مواس ت ت تترجي وال يتمتع ييعهم بص ت ت تتفة
ال ت ت ت ت ت ت ت تتابطة العدلية اليت وهلم من القيام بأعمال توقيع ال ت ت ت ت ت ت ت تتبوطات حبق املعتدين على
الشبكات.
 . 2ال ت طي برامج عمل وا والت التفتيش ت تتية (للكش ت تتت عن وجود اس ت تتتعماالت غري مش ت تتروعة)
لافة مناطق توزيع حمافظة العاصمة مما ينجم عنه عدم بط االعتداءات واالستعماالت غري
املشروعة يف املناطق اليت ال يتم زيارتها.
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 . 3ال يتم معاملة موظفي القسم فيما يتعلق احلوافز املالية واملكافآت أسوة باألقسام األخرى يف
الشرلة.
ت ت ت تتعت اإلجراءات املنفذة حبق املعتدين على شت ت ت تتبكات املياه حيث أنه من امل ح ا فاا
. 4
عدد ال تتبوطات اليت مت حتويلها للق تتاء من إيالي ال تتبوطات اليت مت حتريرها خ ل فرتة
الدراستتة بنستتب بل ت ( ) 11% ،10% ،28%ل عوام  2017 ،2016 ،2015على التوالي وحستتب
ما هو مو ت يف ا دول رقم ( )3أدناه:
ا دول رقم ()3
نسبة ال بوطات احملولة واملسددة من إيالي ال بوطات احملررة

الدائرة

2015

البيان

2833

عدد ال بوطات

795

عدد ال بوطات احملولة
إدارة فاقد املياه

688

عدد ال بوطات املسددة
نسبة ال بوطات احملولة من إيالي عدد ال بوطات احملررة
نسبة ال بوطات املسددة من إيالي ال بوطات احملولة

%28
%86

2017 2016
2922 3228
322
147
%10
%46

311
176
%11
%57

املصدر :سج ت قسم االستعماالت غري املشروعة  /إدارة فاقد املياه.

وميكن االست تتتنتاج من ا فاا نست تتبة ال ت تتبوطات احملولة للق ت تتاء من بيانات ا دول أع ه لوجود
احتمالني :االحتمال األول عدم التمال ش ت تتروط اعتبار ال ت تتبط أنه اس ت تتتعمال غري مش ت تتروع بس ت تتبب
ا فاا التاهيل الفين للكادر الوظيفي املست ت ت ت ت تتؤول عن حترير ال ت ت ت ت ت تتبوطات مما يرتتب عليه وجود
ت تتبوطات ميكن الطعن فيها وبالتالي مل يتم حتويلها للق ت تتاء ،واالحتمال الثاني التأخر يف حتويل
ال ت تتبوطات إىل الق ت تتاء من قبل اإلدارة املعنية مما هم عنه وجود عدد منها مل ول للق ت تتاء يف
سنوات سابقة .ويف ل االحتمالني جيب على إدارة شرلة مياهنا معا ة مسببات هذه املشكلة.
 . 5ال تعكس أرقام ال تتبوطات املستتددة لل تتبوطات اليت مت حتويلها إىل الق تتاء األرقام الفعلية
ملا مت تست تتديده ومعا ته من اعتداءات  ،حيث أنه عند وجود اعرتا ت تتات من قبل املواطنني الذين
حبقهم ت ت ت ت ت ت تتبوطات مت حتويلها للمحامي فإن االجراء املتبع لدى الشت ت ت ت ت ت تترلة بأن يتم اعتبار
املش ت ت ت ت ت تترت مس ت ت ت ت ت تتدد ويتم إدخال هذه املعلومة على نظام خدمة الزبائن ( )X7بالرغم ان ما مت
تنفيذه هو عبارة عن جدولة املبلمل املست ت تتتحق على املشت ت تترت  .ويف حال مت اعتماد األرقام املعتمدة
لدى قس تتم االس تتتعماالت غري املش تتروعة ي ح ا فاا نس تتبة ال تتبوطات املس تتددة من ايالي
ال بوطات احملولة خاصة يف عامي  2016و 2017بنسب وصلت إىل ( )57% ،46%على التوالي
األمر الذي يظهر عدم فاعلية االجراءات املنفذة من قبل شت تترلة مياهنا حبق االست تتتعماالت غري
املشروعة.
 . 6ال تظهر التقارير الستتنوية لشتترلة مياهنا البيانات الكاملة عن تتبوطات االستتتعماالت غري
املش ت ت ت ت ت ت ت تتروعة حيث أنها تعترب الوثيقة الرمسية اليت تلخص ما مت إهازه من أعمال خ ل تلك
الفرتة وبالتالي ال يوجد أرقام رمسية معتمدة يف هذا اخلصت ت ت ت تتوص ،وحست ت ت ت تتب ما يظهره ا دول
أدناه:
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ا دول رقم ()4
عدم التمال التقارير السنوية لشرلة مياهنا على البيانات املتعلقة باالستعماالت غري املشروعة
الدائرة

2015

البيان

2832

عدد ال بوطات
التقرير السنوي

2016
-

2017
2919

عدد ال بوطات احملولة

879

-

-

عدد ال بوطات املسددة

-

-

531

املصدر :التقارير السنوية لشرلة مياهنا.

 . 7وجود ت ت ت تتارب يف أرقام ال ت ت تتبوطات احملولة للق ت ت تتاء وال ت ت تتبوطات املست ت تتددة ما بني قست ت تتم
االستعماالت غري املشروعة والدائرة القانونية ،وحسب ما يظهره ا دول أدناه:
ا دول رقم ()5
ت ارب البيانات املتعقلة بأعداد ال بوطات بني قسم االستعماالت غري املشروعة والدائرة القانونية

الدائرة
إدارة فاقد املياه
الدائرة القانونية

2015

البيان

795

عدد ال بوطات احملولة
عدد ال بوطات املسددة
عدد ال بوطات احملولة
عدد ال بوطات املسددة

2016

762
455

688

322

414
332

147

2017

311

412

176

160

 . 8وجود صتتعوبة وخطورة على مفتشتتني شتترلة مياهنا يف دخول بعض املناطق يف جنوب عمّان
(اللنب  ،القست تتطل) لتنفيذ مح ت تفتيش على خطوط نقل املياه الرئيست تتية والفرعية إىل جانب
الوص ت املنزلية األمر الذي يرتتب عليه ارتفاع احتمالية عدم التشاف اعتداءات غري مشروعة
.
 . 9وجود ص تتعوبة لدى مفتش تتي قس تتم االعتداءات غري املش تتروعة يف الكش تتت على أمالن خطوط
نقل املياه الفرعية والوص ت ت ت ت ت ت املنزلية لبعض مناطق جنوب عمان بست ت ت ت تتبب عدم حتديث قاعدة
البيانات ا رافية ( )GISلدى الش ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تترلة وتزويد اخلرائط اإللكرتونية بكافة توزيعات هذه
اخلطوط يف تلك املناطق حيث جيرب هذا الو ت ت تتع مفتش ت ت تتي القس ت ت تتم إىل البحث بش ت ت تتكل يدوي
للكشت عن أمالن وجود هذه اخلطوط.
( )3-3اإلجراءات املتعلقة يف إعادة تأهيل وصيانة شبكات مياه الشرب.
 . 1ال يوجد قس تتم خاص بتنفيذ الص تتيانة الوقائية للعدادات الرئيس تتية ملخففات ال ت ت ط بكافة
مناطق التوزيع.
 . 2عدم تأمني ظروف العمل املناستتبة للحفاظ على لفاءة شتتبكات توزيع املياه ،حيث عند تنفيذ
عطاءات املشتتاريع االستتتثمارية الكربى ( )CIPعام  1999مت اختيار نوعية الشتتبكات على أستتاس
أن يكون ت ت ت املياه مس ت تتتمر إال أنه مل يتم االلتزام بهذا االجراء حالياً حيث يتم ال ت ت ت بش ت تتكل
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متقطع األمر الذي ترتب عليه ا فاا العمر التش ت يلي لشتتبكات املياه وزيادة األعطال والكستتور
فيها.
ت تتعت التنست تتيق املست تتبق بني شت تترلة مياهنا وجهات حكومية اخرى (امانة عمان ،شت تترلات
. 3
االتصت تتاالت وشت تترلة الكهرباء) عند تنفيذ أعماهلا املتعلقة بالبنية التحتية ،حيث أدى ذلك إىل
ارتفاع عدد الكسور يف خطوط نقل املياه الرئيسية خ ل فرتة الدراسة وحسب ما يظهره ا دول
ادناه:
ا دول رقم ()6
عدد الكسور احلاصلة على أطوال شبكة املياه لدى شرلة مياهنا خ ل الفرتة ()2017-2015

السنة

عدد لسور اخلطوط

عدد لسور الوص ت

الرئيسية

املنزلية

أطوال الشبكة

نسبة الكسور لكل
لم يف الشبكة

2015

5,943

28,122

9,433

3.72

2017

6,816

26,722

9,805

3.42

2016

4

5

6

7

6,419

25,991

9,522

3.41

 .وجود ص ت ت تتعوبة يف احلكم على مس ت ت تتتوى لفاءة االهاز الفعلي املتعلق بنش ت ت تتاطات حتس ت ت تتني
لفاءة شت ت ت تتبكة املياه بست ت ت تتبب غياب وجود قيمة معيارية يتم االست ت ت تتتناد عليها للحكم على ما مت
تنفيذه على أرا الواقع لتحسني مستوى نسبة الكسور لكل لم يف الشبكة  ،حيث بلمل متوسط
نستتبة الكستتور لكل لم يف الشتتبكة خ ل فرتة الدراستتة ( )3.52لستتر حستتب ا دول رقم ( )6و
لكن من دون وجود قيمة معيارية ال ميكن احلكم على مستوى هذا االهاز الفعلي.
ت تتعت االجراءات املتعلقة يف تأمني احلماية خلطوط نقل املياه الفرعية والوصت تت ت املنزلية
.
حيث تبني وجود خطوط ووصت تت ت منزلية قريبة من س ت تتطت األرا وش ت تتبه مكش ت تتوفة خاص ت تتة يف
مناطق جنوب عمان ومنها على س تتبيل املثال  :أم الرص تتاص ،أرينبة و تتبعة مما يرتتب على ذلك
تعر ها للكسر والتلت إىل جانب تعر ها ل عتداءات غري املشروعة .
 .وجود مناطق توزيع مياه مازالت شتتبكات ووص ت ت املياه فيها مصتتنعة من مادة ا لفنايز منذ
ألثر من ( )70س ت ت تتنة يف حني يبلمل العمر االنتاجي هلذه املادة ( )50س ت ت تتنة وال يوجد فيها طبقة
محاية امسنتية داخلية وبالتالي يكون حدوث الص ت ت ت ت ت تتدأ فيها أس ت ت ت ت ت تترع من بقية أنواع املواس ت ت ت ت ت تتري
(الديكتايل والبولي ايثلني) ؛ األمر الذي يش ت ت ت تتري إىل تزايد تعرا تلك املناطق لوجود اهرتاءات
يف شبكاتها وتسرب لميات مياه منها.
 .عدم عكس أجزاء من شت ت تتبكات املياه القدمية بدقة على قاعدة بيانات الشت ت تترلة ( )GISاألمر
ال تتذي يؤدي إىل ع تتدم دق تتة األطوال املوجودة يف ج تتدول الكمي تتات يف وث تتائق العط تتاءات اليت يتم
طرحها ست تتنوياً حيث تكون تقديرية وقابلة للزيادة أو النقصت تتان  ،ومنها على ست تتبيل املثال العطاء
رقم ( )C-T-16-0005-FARA 4حيث أظهر لتاب رقابي ست ت تتابق رقم ()9354/4/7/15
ت تتاري  2018/5/10إدراج لمي تتات من خطوط املي تتاه بطول ( )8.69لم جب تتدول لمي تتات
العطاء عند اإلحالة بالرغم من أنها منفذة سابقاً.
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 . 8وجود بيانات غري دقيقة يف قاعدة بيانات الش ت ت ت ت ت ت ت ت ت تترلة ( )GISأثرت على تنفيذ اعمال فرق
الص تتيانة لش تتبكات املياه  ،ومنها على س تتبيل املثال امل حظات املتعلقة بذلك للعام  2017حس تتب
ا دول ادناه:
ا دول رقم ()7
امل حظات املتعلقة بشبكات املياه يف قاعدة بيانات الشرلة ( )GISلعام 2017
أط ت ت تتوال غ ت ت تتري خط تتأ يف مك تتان الشت ت ت ت تتبك على وص ت ت ت تتلتني على خطأ يف الرسم
صحيحة

الربط

905

968

خت ت ت ت ت ت تط ت ت ت ت ت تتوط نت القطعة

عدم الوصت ت ت ت تتول
إىل املوقع

ممنوعة
132

562

142

632

( :)4-3اإلجراءات املتعلقة يف حتسني دقة الفوترة (أجهزة القراءة والعدادات).
 . 1عدم احتستتاب فاقد املياه بشتتكل دقيق يف غالبية مناطق توزيع حمافظة العاصتتمة البال ة ()45
منطقة توزيع؛ حيث أن ذلك يتطلب تنفيذ النشتتاطات الرئيستتة الواردة يف خطة فيض الفاقد
املائي حلست ت ت ت ت ت ت تتابات ( )Flow Balanceو ( )Minimum Night Flowواست ت ت ت ت ت ت تتتبدال عدادات
املش تترتلني امليكانيكية بعدادات إلكرتونية وإدارة ال تت وطات وتنفيذ مس تتوحات لش تتت التس تترب
من خ ل انشت تتاء مناطق توزيع فرعية ل تت املياه بشت تتكل متواصت تتل ملدة ( )48ست تتاعة على األقل ،
وحتديد مواعيد ذروة االست تتته وا فا ت تته ومقارنة حجم املياه اليت مت ت تتخها للمشت تترتلني
والقراءات املفوترة هلؤالء املشتترتلني حيث تعمل هذه اإلجراءات على حتديد احلجم الفعلي من
فاقد املياه.
وتظهر أهمية تنفيذ هذه االجراءات يف حست ت ت ت ت تتاب دقة فاقد املياه ميع مناطق توزيع شت ت ت ت ت تترلة
مياهنا من الفروقات الكبرية اليت ظهرت بني نس ت تتبة فاقد املياه احملس ت تتوب س ت تتابقاً ونس ت تتبة الفاقد
ا ديد الذي مت حسابه من قبل إدارة فاقد املياه عند تنفيذ اإلجراءات املذلورة أع ه ،وا دول
ادناه يبني هذه الفروقات لعدد من املناطق اليت مت انشاؤها يف عام  2017على سبيل املثال :
ا دول رقم ()8
الفروقات يف نسبة فاقد املياه بعد تنفيذ نشاطات خطة

رقم منطقة التوزيع

عدد املشرتلني

فيض فاقد مياه الشرب

نسبة فاقد املياه لسنة األساس

الفرعية

النسبة ا ديدة لفاقد املياه ()%

()%

27E.2

5000

52

23

27 A2

1863

49.4

6

15 A

646

64

26.7

27 D
33 E

43

2633

36.3

1143

15

17
12.7

و من ا دير ذلره أنه مت انشت ت ت ت ت ت ت تتاء ( )12منطقة فرعية يف عام  2017مت عزل منطقة واحدة وهي
منطقة ( )30 Cحيث لانت نس ت تتبة الفاقد ( )%63واص ت تتبحت بعد العزل ( . )%22.6ومما س ت تتبق
يتبني أن نست تتبة الفاقد اليت تعزى لعدم دقة الفوترة من إيالي فاقد املياه يف غالبية مناطق التوزيع
ال تثل الكمية الفعلية من فاقد املياه ؛ وبالتالي تكون مس ت ت ت ت ت ت ت ت تتببات الفاقد تعود ألس ت ت ت ت ت ت ت ت تتباب اخرى
لاالعتداءات غري املشت تتروعة او وجود لست تتور يف خطوط نقل املياه والوصت ت ت املنزلية املوجودة حتت
االرا وغري ظاهرة للعيان .
 . 2وجود تداخل يف توزيع املياه ملناطق عمان حيث يتم ت ت ت ت ت ت ت ت مياه من منطقة توزيع إىل منطقة
أخرى األمر الذي يرتتب عليه قراءات مظللة للفاقد املائي يف تلك املناطق.
 . 3وجود مش ت ت ت تترتلني قاطنني يف املناطق احلدودية ملناطق التوزيع حيث تكون عداداتهم ت ت ت تتمن
مناطق معينة يف حني يتم قراءة تلك العدادات من جباة الش تترلة للمناطق اجملاورة األمر الذي
يؤثر على دقة الفوترة ل البية املناطق الفرعية.
 . 4عدم وجود عدادات لقراءة حجم املياه الداخلة واخلارجة لدى ( )3خزانات فرعية من أص ت ت ت ت ت ت ت ت تتل
( )27خزان فرعي يف ييع مناطق توزيع حمافظة العاص ت ت تتمة مما يرتتب عليه ص ت ت تتعوبة حتديد
حجم التزويد الفعلي للمناطق املرتبطة بتلك اخلزانات وبالتالي يؤثر على دقة احتساب الفاقد
من مياه الشرب .
 . 5وجود خطوط توزيع موصتتولة بشتتكل مباشتتر على خطوط نقل املياه الرئيستتية يف بعض مناطق
غرب ع مّان حيث يؤثر ذلك على قراءات عدادات اخلزانات الفرعية يف تلك املناطق وعلى دقة
احتساب الفوترة.
 . 6ارتفاع نس تتبة عدد املش تترتلني الذين ما زالوا يس تتتخدمون العدادات امليكانيكية القدمية بنس تتبة
بل ت ( )%78.9حتى نهاية الربع الثالث من عام  2018وحسب ما يظهره ا دول رقم (  )9عدد
العدادات اإللكرتونية ا ديدة ( )ULTRA SONICاليت مت ترليبها خ ل فرتة ( -2015الر
بع الثالث :)2018
ا دول رقم () 9
نسبة املشرتلني الذين مت ترليب عدادات إلكرتونية هلم من إيالي عدد مشرتلي حمافظة العاصمة خ ل
الفرتة ( -2015الربع الثالث )2018
عدد

املشرتلني

ايالي عدد

عدد العدادات اإللكرتونية

املشرتلني

ا دد

املشرتلني

اليت مت ترليبها

2015

617,096

35,623

652,719

1877

2017

685,078

31,946

717,024

10,598

احملتوى

2016

653,132

2018الربع الثالث 701,983
اجملموع

36,036
16,905

689,168
718,888

718,888

نسبة املشرتلني الذين يستخدمون
العدادات اإللكرتونية من إيالي عدد
املشرتلني
%0.3

111,260

%16.1

27,797

%3.9

151,532

16

%1.5

%21.1

مما يس ت تتبق يظهر اس ت تتتمرار اس ت تتتخدام غالبية مش ت تترتلي حمافظة العاص ت تتمة العدادات امليكانيكية
القدمية اليت تعترب دقة القراءة فيها منخف ت ت ت ت ت تتة خاص ت ت ت ت ت تتة إذا لان تدفق املياه أقل من ( 30لرت /
الستتاعة) إىل جانب عدم إمكانية أخذ قراءة العداد عن بعد يف حال عدم وجود صتتاحب املنزل وبالتالي
يتم تقدير حجم است ت ت ت ت ت ت ت تتته املياه لتلك الدورة األمر الذي يؤثر ذلك على دقة الفوترة اليت يتم
إصدارها.
 . 7تأخر حمامي الشرلة بتوريد املبالمل املقبو ة من طرفه املتعلقة ب بوطات االستعماالت غري
املشت ت ت ت تتروعة أللثر من املدة الزمنية احملددة باالتفاقية والبال ة  7أيام لما هو مبني يف ا دول
أدناه-:
ا دول رقم () 10
املدة الزمنية لتجاوز حمامي الشرلة يف توريد املبالمل املالية املقبو ة من الق ايا احملولة له خ ل فرتة الدراسة

رقم القبض املتسلسل رقم املشرت
25
34
40

713066
غري مشرت

2018/4/2

2018/4/14

3092

2018/8/15

813

29

2018/11/5

470

579373
3493

2018/7/28

2018/8/27

166

594760
116954

2018/7/9

2018/10/14
2018/11/8

465

9
5

2018/4/23

102

175

2018/3/25

2018/4/10
2018/5/9

323076

134

تاري القبض

تاري االيداع

املبلمل بالدينار مدة التجاوز( باأليام)

2018/12/5

653
565
615

9

23
15
20

 . 8اس تتتثناء العدادات االلكرتونية احلديثة من س تتياس تتة االعرتاا على قراءاتها من قبل املواطنني
مقارنة مع العدادات امليكانيكية ،حيث يرتتب على هذا القرار عدم مقدرة الش ت ت ت ت تترلة على معرفة
مدى دقة قراءة هذه العدادات ومدى حتقيقها للمواصفات الفنية املطلوبة.

التوصيات:
 - 1التأليد على اهمية إعداد استترتاتيجية متكاملة لتخفيض نستتبة الفاقد املائي ومعا ة لافة
مسبباته.
 - 2االلتزام بو تتع قيم معيارية وقيم مس تتتهدفة لكافة عناص تتر خطط عمل فيض نس تتبة الفاقد
املائي وحتديد آلية تنفيذها على مدار سنوات اخلطة.
 - 3تعميم تنفيذ لافة النشت تتاطات الرئيست تتة املعتمدة لتحديد نست تتبة الفاقد املائي بشت تتكل دقيق يف
ييع مناطق توزيع املياه.
 - 4أهمية تنفيذ مستتت شتتامل لتقييم الواقع الفعلي للمناطق اليت يوجد فيها شتتبكات مياه قدمية،
إىل جانب يع لافة البيانات ال رورية حلصر مسببات الفاقد املائي.
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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 وجوب اعتماد أس تتس وا تتحة عند البت يف االعرتا تتات املقدمة من قبل املواطنني على ق تتايامرفوعة حبقهم.
 ت ت ت تترورة قيام حمامي الشت ت ت تترلة بتوريد املبالمل املالية املدفوعة من قبل املواطنني ت ت ت تتمن املدةالزمنية احملددة يف االتفاقية.
 االلتزام باملواص ت ت تتفات الفنية والش ت ت تتروط اخلاص ت ت تتة حلماية ودميومة اخلطوط املياه الرئيس ت ت تتيةوالفرعية والوص ت املنزلية.
 تنفيذ برامج تفتيشت ت ت تتية يف لافة مناطق توزيع املياه لتحديد حاالت االعتداءات غري القانونيةواالستعماالت غري املشروعة الواقعة على شبكات املياه.
 تفعيل العقوبات الواردة يف التشتتريعات حبق املعتدين على شتتبكات املياه وعدم تقديم في تتاتيف ال رامات املتعلقة باعتداءاتهم.
 مراعاة التنسيق املسبق من قبل ا هات املنفذة لعطاءات البنية التحتية مع شرلة مياهنا. التأليد على أهمية حوسبة ييع احلسابات والبيانات املتعلقة بالفاقد املائي وربطها بأنظمةإدارة شبكات املياه (.)GIS ،SCADA
 االلتزام بتحديث قاعدة بيانات الشت تترلة ورفع لافة دططات تديد شت تتبكات وخطوط املياهأوالً بأول.
 تفعيل وحدة الرقابة الداخلية يف الش ت ت ت ت ت تترلة من خ ل تنفيذ رقابة فنية على لافة العملياتواملشاريع املتعلقة بتخفيض الفاقد املائي.
 تعزيز الكادر الوظيفي لفاقد املياه ومعاملتهم أست تتوة ب ريهم من األقست تتام فيما يتعلق باحلوافزاملالية.
 -أتتة قاعدة بيانات قسم االستعم ت غري املشروعة وربطها بالدائرة القانونية.
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