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2018خدمة تزويد المياه في بلدية جنين لعام لِ  التقرير السنوي  
 (ملخص)

 

 ،  أعزائي مشتركي بلدية جنين
التقرير التالي  تناول ي  .لدية جنينالُمعد ِمن قبل دائرة المياه والصرف الصحي في ب 2018فيما يلي نسخة مختصرة من التقرير السنوي لعام 

 في مدينة جنين. في العام الماضي بهدف تحسين خدمات المياهتنفيذها ) التي تم  جاري تنفيذها(المكتملة والشطة الرئيسية ملخًصا لألن
 صرف الصحي بشكل المياه وال دائرةإللكتروني للبلدية أو زيارة رجى زيارة الموقع ا، يُ  2018لعام التقرير السنوي الكامل إلطالع على ل

تها  التالية التي أعد نشرات، نوصيك أيًضا بقراءة الالراهنة والتحديات  ة جنينلحالة خدمات المياه في مدينفضل أ فهمٍ  من أجلِ  و،شخصي
 :كملحق لهذا التقرير دية جنينفي بل دائرة المياه والصرف الصحي 

 
  الجزء األول : امدادات المياه والتحديات.  -نشرة توضيحية للمشتركين حول واقع المياه في بلدية جنين) 1
  . نظام التشغيل والتحديات: ثانيالجزء ال -) نشرة توضيحية للمشتركين حول واقع المياه في بلدية جنين2
 . والتحديات الماليةالجزء الثالث :انخفاض معدل دفع المشتركين   -نشرة توضيحية للمشتركين حول واقع المياه في بلدية جنين )3
 

 
 المقدمة : . 1
 ادارة خدمات التزود بالمياه . مهمة بلدية جنين في   - أ

مي؛ يتألف تسلسلٍ  نشطتها على شكلأو بلدية جنين ُصنفت أهداف  كما  والوسائل المباشرة والُمخرجات. )(المهاممن الهدف العام  هرَّ
 د المواطنين بخدمة مياه جيدة وبأسعاٍر مناسبة " تزوي" في  الرئيسية مهمة بلدية جنين. بحيث تتمثل الشكل أدناه  بين في هو مُ 

  الخريطة االستراتيجية إلدارة خدمات توريد المياه في بلدية جنين 
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  في بلدية جنين الحالية  توزيع المياهشبكة   -ب

 فيها.تنفيذ بعض األنشطة  التي تم 1،2،3مناطق الدراسة   جنين وكذلكفي مدينة الموجودة  شبكة توزيع المياهأدناه الخارطة  حتوض
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اص) بئر جرار (خ
Jarrar Well (Private)

اص) بئر فراحتي (خ
Farahty Well (Private)

اص) بئر عالونة (خ
Alwaneh Well (Private)

مير(خاص) بئر ابوس
Abu Sameer Well (Private)

ة) بئر بلعمة (بلدي
Balama Well

ويطات نقطة ربط الس
Connection Point to the 
WBWD's Source of Water

ير محطة ضخ صباح الخ
Sabah-Alkheir Connection Point & Pump

ات) بئر السيد (للتنك
Sayyed Well (start from Jan 2019)

(Distributes by tankers)

ة) بئر السعادة (بلدي
Al Sa'deh Well

ة) ك (بلدي بئر الميكاني
Al Mechanic Well

بئر عالء السعدي (خاص)
Alaa Alsa'di Well (Private)

ة اه الضفة الغربي رة مي نقطة ربط الجلمة - دائ
Jalama Connection Point to the WBWD's Source of Water 

ئرابوعرب ة / ب اه الضفة الغربي محطة ضخ الجمال -دائرة مي
Connection Point to the WBWD's AbuArab Well

0 0.5
Km²

#* Connection Point to WBWD's Water Source (4) ة نقطة ربط  - دائرة مياه الضفة الغربي

!( Municipal Well (4) بئر بلديه

!( Private Well (5) بئر خاص

n Tanks (11) تنكات

l Booster

Water Supply System in Jenin

Main Transmission الخط الناقل

Main Distribution الخط الرئيسي

Distribution Line الخط الفرعي

 مصادر المياه لمدينة جنين

المتر المكعب  استهالك المياه السنوي ب
Annual Water Production in m3

2018/5  to 2019/4

City Boundary حدود البلدية

Contour Lines خطوط الكنتور
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Map prepared for the JICA - funded 
'Project for Strengthening the Capacity 
of Water Service Management
in Jenin Municipality' (2017-2020)

اه ة المي ين ادارة خدم مشروع تحس
ن    2017-2020في بلدية جني  

PA1

PA3

PA2

estimated drawing for this line
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 فحص دقة العداد 

 )  األنشطة الرئيسية التي تم تنقيذها 2

مالية في التخطيط ومتابعة  الدائرة الفعالية زيز تع  ل في الدائرة المالية ؛ِلما لها من دوٍر هام فيكام امٍ محاسبين بدوسابقاً تم مناقشة حيثيِة تعيين   - أ
-2018مع اعداد خطة ادارة خدمة المياه لعام طور الفريق مسودة مقترح تعديل تعرفة المياه بالتوازي   الحقاً وجباية الديون .و االيرادات

2027 .   

                                  برنامج  على PA2ومنطقة الدراسة الثانية  PA1الدراسة األولى  منطقةوتحديث بيانات مشتركي  CDS  بيانات المشتركينتنفيذ مسح    -ب

              خالل الشامل من
 PA1إلى التحري عن الوصالت غير القانونية في منطقة الدراسة األولى  ةباإلضاف ،المشاكلن االشتراكات التي تعاني م  وتفنيدجرد 

  القانونية. ضاء على الوصالت غير قبحيث ستساهم هذه األنشطة على ال منها)(الجزء الشرقي  والبساتين
  
   يلي:تمثلت هذه األنشطة بما ف  المشتركين،نقل عدادات   اصالح، استبدال،تم تنفيذ العديد من أنشطة   -ج

  PA1 2ي من منطقة الدراسة األولى عينة تم اختيارها بشكل عشوائ 70 العداد لفحص دقة قراءة  )1
على التوصيات الخاصة   ) الموافقة3ع المسبق مسودة من عقد اشتراك عدادات الدف ) اعداد )2

شراء  ) عملية4قِبل المجلس البلدي  ِمن PA1بعدادات الدفع المسبق في منطقة الدراسة األولى 
  تمرة)مسعدادات المشتركين (

/ الدردشة المباشرة  االلكتروني الشكاوىنظام استحداث كتروني جديد للبلدية وإنشاء موقع إلتم   -د
بهدف زيادة وعي المشتركين وتسهيل امكانية وصولهم الي دائرة المياه لتقديم شكاويهم بطريقة 

وأيضاً تم تنفيذ   أسرع؛
  منزليةزياراتٍ 

استهدفت المواطنين 
 إلقناعهم  PA1من اصحاب الديون في منطقة الدراسة األولى 

   .بتسديد ديونهم
 

يقوم الفريق  الشبكة،أجل معادلة ضغوط المياه في  ومن -ه
 PA1األولى في منطقة الدراسة حديث شبكة المياه بإجراء مسح ت

تم إجراء مسح قياس  المياه،تحسين توزيع بدافعِ و .PA2 الثانيةو
 .PA2و PA1 النموذج الهيدروليكي لـضغوطات الشبكة واعداد 

  

لية قراءة العدادات  من أجل تحسين عميسعى الفريق جاهداً   -و
الفريق العديد من األنشطة بما  وعليه أجرى ؛وجباية الفواتير

تم   والجباه والتيم األداء للقراء ) إعداد خطة تقيي1في ذلك 
بيانات   تحديث قاعدة) 2الموافقة عليها ِمن قِبل المجلس البلدي، 

الشامل من خالل االنتقال الى النسخة السادسة  المشتركين على
مناقشة ) 3 جديد، كمبيوتر وسيرفر تم تنفيذه على والذي

خطة اصالح هيكلية وحدة الجباية وقسم خدمات   تطويرو
ي وسط ف السباط الموجود) إعادة تأهيل مكتب 4و المشتركين،

  حيفا.شارع المدينة وإعادة تأسيس مكتب 
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ف عن التسرب / أثناء العمل على الكشف عن التسرب وتحديد المعدات والمواد الالزمة وشرائها للكش أخرى: التدريب أنشطة -ز .
التعاقد مع بئر السعدي  الشبكة،خطوط  الصيانة واستبدالودة بهدف الموجالمحابس  الالزمة لتشخيص عملإعداد خطة ال إصالحه،

 .جديد للمشتركين كمصدر مياه واستخدامه

 الجوانب المالية. أبرز  ) 3

بأن الحسابات المالية لدائرة المدرج أدناه  الجدوليُبين  
ية  المياه والصرف الصحي ُمنفصلة تماماً عن القوائم المال

- 2012األخيرة  السنوات السبع وذلك خاللللبلدية 
 االيرادات إلجمالي اجماليتغطية عدا عن عدم .2018

نسبة تغطية اإليرادات   على ما  حافظ متوسط النفقات؛ فقد
٪   خالل السنوات السبع الماضية (باستثناء الذمم  56نسبته 

. وِمن ُمنطلٍق آخر تم أدناه كما هو مبين في الشكل المدينة)
تغطية العجز عن طريق السحب النقدي من ودائع تأمينات 

االشتراك  الجديد ) ؛  رسوم المشتركين  (على سبيل المثال
 بد من التنويه أنه لم يتم دفع تكلفة شراء المياه من وأيضاً ال

  .WBWD قِبل دائرة مياه الضفة الغربية 
 

 

 

 

 جدول يوضح الحسابات المالية لدائرة المياه والصرف الصحي (العملة : الشيكل ) 

 

 

اب م الحس 2012201320142015201620172018إسم الحسابرق

ة411001 اه حالي ان مي رادات اثم 3,188,1582,847,2842,562,3452,300,7352,540,8422,989,6932,867,383اي
اه411003 تراكات مي وم اش 98,084107,050104,005110,26490,034101,661111,472رس
اه411004 تراكات مي وازم اش ان ل 28,75834,80769,04338,00731,80743,98038,547اثم
ك411005 اه بالتن ان مي 106,36187,02177,500118,610109,50594,82594,523اثم
واد411008 ان م اهمات اثم 08,0005,7553,9388,32513,47515,965مس
ب411009 ادة تركي ع واع وم قط 01,7671,8291,0921,6512,1702,077رس
اه411011 بكة المي يانة ش وم ص 000000647رس
اري411012 168,892189,022132,308144,755144,276188,584157,619رسوم المج
يلها411013 ن تحص ابقة يمك ون س 1,346,6521,045,6141,131,7324,890,5731,477,3702,321,0731,653,533دي

وع 4,936,9064,320,5644,084,5177,607,9744,403,8095,755,4614,941,766مجم
تثناء 411013 وع باس 3,590,2543,274,9512,952,7852,717,4012,926,4393,434,3883,288,233مجم

حي511501 رف الص اه والص م المي ي قس ب موظف 2,051,6882,302,5172,676,3112,357,3202,445,8751,819,3961,659,991روات
حي511502 رف الص اه والص م المي ال قس ور عم 14035,44652,41338,17853,359229,586303,691أج
حي511503 امين الص 6,9507,7254,24402,65500الت
اه511504 دين -  مي ب المتقاع 731,917601,368672,324642,179711,8181,265,0591,163,401روات
ة511505 ة الخدم ات نهاي ات وتعويض 132,3281,32128,77148,76924,4035,03946,974مكافئ

ز511506 ات والحواف 0013,90005,40015,6982,900المكافئ

ل511507 ابات العم وادث واص د الح أمين ض 30,90222,4600021,34617,07537,060الت
افي511509 ل اض ور عم 1,1224,0623,71619,01411,6459,6488,846اج
حي511510 رف الص ال الص ور عم 008,32312,76851,63754,75292,908اج
اه511601 ات مي وت ومحروق 68,446018,518001590زي
خات511602 اتورات والمض يانة الم 141,814139,600461,530590,424624,765583,8651,155,191ص
اه511603 بكة المي يانة ش 117,010104,698158,594120,006242,041413,11573,535ص
اه511604 ريات المي 791,0431,467,8381,378,078899,5551,279,097472,618835,306مش
اه511605 م المي 26,3809,05014,64817,85533,99429,50022,240تعقي
دادات511607 يانة الع 28010004,22900120ص
1,85026510,4300000العدد واللوازم511608
يارات511610 ات للس وت ومحروق 182,760247,083200,203231,315156,612133,448150,135زي
يارات511611 يانة الس 61,736143,66674,57343,572142,473106,099140,013ص
يارات511612 امين الس 30,54041,36829,28911,423000ت
ار511613 ع غي 10500003410قط
دات511614 زة ومع 000020000اجه
حي 511615 رف الص وط الص د وخط يانة وتمدي 290,905335,602254,742118,155103,47264,31142,742ص
ابقة511616 ون س ديد دي 1,509,0513,73100000تس

وع 6,176,9675,467,9016,060,6065,154,7635,910,7905,219,7115,735,052مجم

ك 411013) ا في ذل ز (بم ائض /  العج 793,286-1,506,981535,750-1,976,0892,453,211-1,147,336-1,240,062-الف
تثناء 411013) ز (باس ائض /  العج 2,446,819-1,785,323-2,984,351-2,437,362-3,107,821-2,192,950-2,586,714-الف


