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 ُمقِدمة   1 الفصل

ِة إدارة  ِوفقًا "ِلُخط  بلدية جنين بتنفيذها األنشطِة التي تقوم  "2018ِلخدمة ت زويد المياه في بلدية جنين لعام  "التقرير السنوي يُلخص

ر ليُغطي في بلديةجنين " 2027-2018خدمات المياه     .2027-2018الفترة الزمنية  وهي عبارة عن برنامج  ُمتوسط  /طويل األمد، ُطو 

 نظرة عامة عن الخدمة الُمقدمة   2 الفصل

 الهدف العام(المهمة ) 2.1

مي؛ يتألف تسلسل   نشطتها على شكلأنيف هدف المؤسسة وتصتم  كما هو   والوسائل المباشرة والُمخرجات. (لمهام )امن الهدف العام  هرَّ

جيدة   مياه   تزويدِ  خدمة بتوفير بلدية جنين قيام" :بما يليالمياه  تزويدخدمة مجاِل   فَت بلورت ُمهمِة بلديِة جنين في 1-2الشكل   بين فيمُ 
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 الخريطة االستراتيجية إلدارة خدمات توريد المياه في بلدية جنين  1-2الشكل  

 المكاتب الر ي ية  المرافق 2.2

 المالحظات  الهاتف  العنوان  المرافق  /المبنى 

شارع الناصرة  الصحي دائرة المياه والصرف

 دوار الصناعية  –

دير دائرة المياه والصرف الصحي ؛مدير قسم م 2023 250 04

الدراسة والتخطيط ؛رئيس قسم الصرف الصحي 

 ؛رئيس قسم خدمات الُمشتركين ؛ وحدة الجباية.

شارع نابلس   بلدية جنين المبنى الرئيسي  

بالقرب من مبنى –

 الدفاع المدني

 قسم خدمات الُمشتركين :)شعبة الكتبة واألرشفة(.  1036 250 04

اإلدارية ؛ الدائرة الهندسية ؛ وحدة تكنولوجيا    الدائرة

المعلومات ؛ قسم المشتريات ؛ وحدة الجباية ؛ قسم 

والتدقيق الداخلي؛   خدمات المشتركين؛ وحدة الرقابة

 الوحدة القانونية ؛ مركز خدمات الجمهور. 

مركز المدينة  مركز جباية وسط البلد )الِسباط(. 

 )السباط( 

 تير دفع الفوا 5701 241 04

شارع حيفا مقابل   مكتب جباية شارع حيفا  

 مكتب البريد  

 دفع الفواتير   0860 243 04

محطات الشحن الخاصة بعدادات الدفع المسبق )سوبر  

 ماركت الجليل( 

شارع الناصرة 

 دوار خروبة  –

 شحن عدادات الدفع الُمسبق  1105 205 059

 إدارته ِمْن قِبل البلدية   تعود ملكيته إلى بلدية جنين ويتم - - بئر السعادة 
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 المالحظات  الهاتف  العنوان  المرافق  /المبنى 

 نفسه على النحو الوارد أعاله - - بئر الميكانيك  

 نفسه على النحو الوارد أعاله - - بئر بلعمة  

،الشرقية ،حليمة السعدية  UNRWA ( المضخات

مال ،أبو ظهير(  ،الصانوري،صباح الخير ،الج 

 نفسه على النحو الوارد أعاله - -

المياه )الصويطات ،الجلمة   الوصال ت الرئيسية ِلضخ

مال(    ومحطة ضخ الج 

تعود ملكيته إلى بلدية جنين ويتم إدارته ِمْن قِبل دائرة  - -

 مياه الضفة الغربية 

آبار خاصة )فراحتي، جرار، عالونة ، السعدي، 

 السيد( 

 . تقوم البلدية بشراء المياه - -

 تعرفة المياه ال هرية  ر  م أخرى  2.3

 تعرفة المياه الحالية ورسوم أخرى  1-2الجدول  

 المالحظات   التعرفة   الفئة  

تعرفة  

 المياه  

متر مكعب)غير ُمطبق على ُمشتركي عدادات    4يعادل ما كميته  3شيكل/م 1 7.36 الحد األدنى 

 الدفع المسبق( 

 شهر  /الجباية مرة دورة  3شيكل/م 44.3 3م0-05 التعرفة الحجمية 

 3شيكل/م  6.2 3م 50أكثر من 

  3شيكل/م  .54 التعرفة الحجمية )المؤسسات الحكومية(

  3شيكل/م 44.3   التعرفة الحجمية)مؤسسات البلدية(

  3شيكل/م  26. رسوم صيانة شبكة المياه 

شيكل ،   31وقع : شيكل ، رسوم الم 498رسوم االشتراك :  NIS 682 رسوم االشتراكات الجديدة 

   .شيكل 124شيكل ، رسوم أجرة الفنيين  31رسوم العداد : 

دينار   50عدم دفع رسوم التأمين سابقاُ يتم إضافة  في حال شيكل   50  رسوم نقل ملكية العداد 

 شيكل (.  250)

   دينار 50شيكل أو 217  رسوم نقل مكان العداد 

  شيكل  62 إيقاف العداد بشكِل مؤقت  

  شيكل  62 صل العداد رسوم ف

  د لة الت زيع   2.4

ود غيِر الُمتواصل والُمتمثل بفتح المحبس وإغالقه. فنتيجةً ِلكون الت زود ُمتقطعاً وعدم تغطية دورة ال مياه ِلكافة  تَتبع بلدية جنين نظام التز 

ود غالبية المناطق م .فإن أيام الت َزود غير محددة أيام األسبوع ؛  2-1رة أو مرتين في األسبوع ؛ فَتتراوح ما بين فعلى سبيل المثال تتز 

 النخفاض الطلب على المياه. يوم في فصل الصيف ولفترة  أطول في فصل الشتاء نظراً 
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 ن ذة عن األداء االداري   3 الفصل

ة بها. بحيث يتم تَب ليغ مجلس تنظيم خدمات المياه سنوياً  القيم الُمستهدفة الخاص( وKPIsمؤشرات األداء الرئيسية ) 1-3الجدول  يُوضح 

ودي َخد مات المياه؛ مع اإلشارةِ إلى سهولة الُمقارنة بينها. ونظراً لوضع الت َزود  18-1عن المؤشرات المذكورةِ أدناه ) ( ِمن قِبل كافة ُمز 

قان بالضغط والت زود المتواصل. ونتيجةً لغياب المؤشرات  الُمتعل 20و 19بالمياه الُمتقطع في مدينة جنين قد تم إضافة المؤشر رقم 

 لتقييم حالة تدريب الموظفين.  24و 23؛ تم إضافة المؤشريين BSCالُمتعلقة ب “التدريب والتنمية" من المحاوِر األربعِة ل 

 والقيم الُمستهدفة الخاصة بها ( KPIsمؤشرات األداء الرئيسية ) 1-3الجدول  

 المالحظات  الهدف  2018 2017 2016 المؤشر  

 69 معدل االستهالك اليومي للفرد من المياه 1

l/c/d 

61 

l/c/d 

59 

l/c/d 

-  

معدل االستهالك اليومي للمياه لكل فرد )منزلي   2

 و صناعي وتجاري وسياحي( 

74 

l/c/d 

67 

l/c/d 

62 

l/c/d 

-  

 %42 :2018 % 60 % 44 % 49 حيث الحجم  فاقد المياه من 3

2022: 35% 

2027: 30% 

 

  m9 3m 043,7 3m12,581 3,542 فاقد المياه /كم من الشبكة /سنة  4

 

-  

 410 فاقد المياه /وصلة /يوم  5

l/cnx/d 

348 

l/cnx/d 

494 

 l/cnx/d 

 

-  

 2.5 ُمباع من المياه 3نفقات الموظفين /م 6
3NIS/m 

2.9 
3NIS/m 

2.6  
3IS/mN 

-  

 0.7 ُمباع من المياه 3أثمان شراء المياه/ م 7
3NIS/m 

0.4 
3NIS/m 

0.7 
3NIS/m 

-  

 1.4 تكاليف الطافة /متر مكعب من المياه الُمباعة 8
3NIS/m 

1.3 
3NIS/m 

0.1 
3NIS/m 

-  

 %75 :2018 % 79 72%  % 54 خدمة المياه –كفاءة التحصيل  9

2022: 100% 

2027: 150% 

 

 1.00 :2022 1.2 1.3 1.1 عمل ) نسبة الكفاءة ( لصالح خدمات المياهحجم ال  10

2027: 0.8 

التكاليف االدارية والصيانة  

والتشغيل / عائدات التشغيل  

 من المياه.

عينات المياه )المأخوذة من الشبكة ( والتي  11

 تحتوي على بقايا الكلور 

85 % 83 % -% 100 %  

صدر المياه( الخالية عينات المياه )المأخوذة من م 12

 كلياً من التلوث الناتج عن البكتيريا القولونية

100 % 100 % -% 100 %  

عينات المياه )المأخوذة من مصدر   13

المياه(والخالية من التلوث الناتج عن بكتيريا  

 الفضالت 

100 % 100 % -% 100 %  

عينات المياه )المأخوذة من الشبكة ( والخالية  14

 لتلوث الناتج عن البكتيريا القولونيةتماماً من ا 

100 % 100 % -% 100 %  

عينات المياه )المأخوذة من الشبكة (والخالية من  15

 التلوث الناتج عن بكتيريا الفضالت

100 % 100 % -% 100 %  

ال تقل عن  %- % 335 % 400 تنفيذ /اجراء االختبارات الميكروبيولوجية  16

100  % 

 

المأخوذة من المصدر والخالية من عينات المياه  17

 التلوث الناتج عن النترات 

100 % 100 % -% 100 %  

  SPI/1000)مؤشر انتاجية طاقة العمل ) 18

 مشترك 

6.0 6.9 6.6 2018: 5.6 

2022: 5.6 

2027: 5.2 

عدد طاقم العمل/ عدد  

  1000الُمشتركين الفعالين / 

موظف   52و   48مشترك /  

على   2019و  2018لعامي  

 توالي ال

عدد الشكاوي المتعلقة   سيتم تحديده  - - - ضغط المياه الُمزودة للشرب  19

بالضغط /عدد الشكاوي  

 المتعلقة بالخدمة )%(

سيتم تحديده في  - - - استمرارية الت زود 20

كل منطقة  

 توزيع

عندما يكون   عدد الساعات

هنالك ضغطاً على النظام ً /  

 ساعة )%( 24

 5.12 د بالمياهسعر تعرفة الت زو 21
3NIS/m 

- 
3NIS/m  

4.51 
3NIS/m  

-  
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 المالحظات  الهدف  2018 2017 2016 المؤشر  

عدد القصور في خطوط   TBD - - - عدد حاالت القصورفي خط االنابيب  22

كم من خطوط  100االنابيب /

 االنابيب

المشاركة في البرامج   أيام /طاقم  4 - - - مدة التدريب الخارجي للطاقم  23

والتدريبات الُمعدة من خالل  

مات المياه اتحاد مزودي خد

 وغيرهم 

المشاركة في تدريبات   أيام /طاقم  4 - - - مدة التدريب الداخلي للطاقم 24

وورشات خبراء الفريق  

 الياباني 



 

5 

 2018 ضع األن طة الُمن زة في عام  4 الفصل

ً  2018إنجاز األنشطة المخطط لتنفيذها في عام  تقييم 1-4الجدول     .2027-2018 ِلُخطة إدارة خدمات المياه ِوفقا

 2027-2018ِوفقاً ِلُخطة إدارة خدمات المياه    2018إنجاز األنشطة المخطط لتنفيذها في عام  1-4الجدول  

 2018نهاية مجريات التنفيذ في  2018األنشطة التي سيتم انجازها في عام  أنشطة المشروع  

مراجعة ، تنفيذ و متابعة  /تطوير

سياسة الجباية وجدولة تعرفة  

 . المياه

 جاري مناقشتها من قِبل المجلس البلدي  تعيين محاسبين بدوام كامل في الدائرة المالية 

تحليل تعرفة المياه الحالية وتطوير ُمراجعة منقحة  

 . لها

لمياه تم تطوير مسودة تماشياً مع خطة إدارة خدمة ا

2018-2027 . 

تطوير قراءة العدادات وعملية  

 جباية الفواتير. 

تطوير مسودة لنظام تقييم األداء والحوافز لكل ِمن  

 . القُراء والجباة

ُطور نظام تقييم األداء بناًء على الوصوف الوظيفية التي تم  -

 استحداثها.  

مجلس  تم وضع نظام الحوافز للُجباة والقُراء ومصادقته ِمن قِبل ال-

   .البلدي

   من برنامج الشامل ووضعها على سيرفر الجهاز. 6تطوير نسخة  تعديل برنامج الشامل 

 .مسودة تطوير آلية العمل في وحدة الجباية

 

وضع ومناقشة مسودة تعديل هيكلية وحدة الجباية وقسم خدمات 

 المشتركين.  

ب السباط الحالي ومكتب شارع  تم إنهاء تأهيل مكتبين)مكت إعادة تأهيل مكاتب الجباية 

 حيفا)جديد(( 

إصالح ، استبدال ،نقل وإعادة 

 .تركيب عدادات المشتركين

عينة تم انتقائها   70تم شراء جهاز فحص دقة العداد واختبار  اجراء فحص دقة العداد. 

   بشكل  عشوائي في منطقة الدراسة األولى.

 اد مسودة عقد ِلُمشتركي عدادات الدفع المسبق.  إعد الموافقة على عقد تزويد المياه. الحصول على

أنواع من العدادات )ألتراسونيك  3تم اجراء التجربة باستخدام  إجراء تجربة العداد  

 ،حجمي وميكانيكي(. 

تم مصادقة توصيات تركيب عدادات الدفع المسبق في منطقة     سياسة الستبدال العداد /وضع منهج

   .ل المجلس البلديِمن قِب  PA1الدراسة األولى 

 جاري شرائها  شراءعدادات المشتركين 

زيادة وعي المشتركين حول آلية  

 الدفع  

تم إنشاء موقع جديد للبلدية ونظام شكاوي إلكتروني ومراسلة     .وضع برنامج لزيادة الوعي العام

 . أونالين

عملية استبدال العدادات و دفع  زيادة الوعي حول

   .PA1طقة الدراسة األولى  الديون في من/الفواتير

"مرحلة الزيارات" تم اجراء زيارة تجريبية للمشتركين أصحاب  

 . PA1الديون في منطقة الدراسة األولى 

القضاء على الوصالت الغير  

 شرعية 

تنفيذ مسح تحديث بيانات المشتركين وتحديث قاعدة   .

 . 2و  1بيانات الشامل في منطقة الدراسة 

 ُمنجزة. 

 تم تنفيذها في منطقة الدراسة األولى والبساتين.  .الغير قانونية والتحقق منها   حصر الوصالت

آلية عمل للربط اليدوي مابين برنامج الشامل   وضع  تعزيز الوصالت الجديدة

 .GISوقاعدة بيانات ال 

 ُمنجزة. 

  1تنفيذ مسح تحديث شبكة المياه في منطقة الدراسة   ُمعادلة ضغط المياه.  

 .2و

 ُمنجز. 

 . 1،2،3تم إنهائه في مناطق الدراسة  . إجراء مسح قياس ضغوط المياه في الشبكة تحسين توزيع المياه.

تم انهاء المرحلة التحضيرية للمنطقة األولى )باستثناء منطقة 

 (. 3و 2الدراسة 

   .ُمنجز في منطقة الدراسة األولى  .  2و  1وضع مودل هيدروليكي لمنطقة الدراسة  

أو  WaterCAD على برنامج ال اجراء تدريب 

EPA-Net. 

 تم االنتهاء من التدريب األولي.  

كشف وإصالح التسرب في  

 الوقت المناسب 

تنفيذ تدريب يتعلق بفاقد المياه وكشف التسرب  

 وإصالحه في منطقة الدراسة األولى.  

 ُمنجز 

تحديد المعدات والمواد الالزمة للكشف عن التسرب  

 وإصالحه. 

 ُمنجز  

انة الوقائية واستبدال الصي

 األنابيب.

 .تم االنتهاء من المرحلة التحضيرية دراسة تشخيصية للمحابس 

 

 .إيجاد مصادر مياه جديدة

إبرام العقود مع اآلبار الخاصة / والبحث عن الجهات  

 .المانحة لحفر آباِر جديدة

 حديثاً تم التعاقد مع بئر السعدي  
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 2018ر ي ية ِلعام ال ن ذة عن األن طةِ  الفصل الخامس 5 الفصل

  يا ة ال  اية  هيكلية تعرفة المياه  مرا عة ، تنفيذ  متا عة / ضع 5.1

 لتعيين محاِسبين بدوام  كامل.    التحضيرية اإلجراءات 5.1.1

 2018األنشطة التي تم نجازها في عام 

فحتى هذه اللحظة تخضع هذه المهام   .ناإليراد وجباية الدي  عزيِز د وِر مهام التخطيط ومتابعةتحتاج عملية تحسين جباية الفواتير إلى ت 

  ِلضرورة ؛ وذلك نظراً  كامل ولية الُمحاِسبان الموظفان بدوام  إلى إشراف ُمدير الدائرةِ المالية ؛ والتي فعلياً يجب أن تندرج تحت مسؤ 

ات المشتركين ، مركز خدمات  الِوحد ذاِت العالقة َك وحدة الجباية ، قسم خدم /ما بين الدوائرِ  وجوِد التنسيق والتعاون الوثيقين

 الجمهور..إلخ. 

ن جميع البلديات تغيير طريقة الُمحاسبة من األساس النقدي إلى طريقة  م (MoLG) وإلى جانب ذلك ؛ طلبت وزارة الحكم المحلي

هم أساًسا إلعداد وتنفيذ هذا األمر ن الذين سيتم تعيين ي  كما سيكون هؤالء الُمحاسَب  لة، وينبغي للبلدية أن تستعد لذلك قريباً.االستحقاق الُمعد  

 بإلضافة إلى التدريب الداخلي لموظفي البلدية.

كتاباً  قد ق دم JET فريق الخبراء الياباني نلماً بأ وُمؤهالتهم، عِ  عدد المحاسبين الُمقترح تعيينهم ومهامهم الرئيسية 1-5الجدول  ويُبين 

رئيس البلدية يُوصي بتوظيفهم؛ بإلضافِة إلى إرفاِق الوصوف الوظيفية وآلية سير العمل  إلى  2018في الثامن عشر من نيسان اً رسمي 

 و التنظيم اإلداري. 

 عدد الُمحاسبين الُمقترح تعيينهم والمهام الرئيسية والمؤهالت  1-5الجدول  

 الُمسمى الوظيفي   المهام الرئيسية  المؤهالت  ات السابقةالخبر 

سنوات على االقل في مجال   3خبرة 

 العمل ويُفضل في القطاع الحكومي.  

بكالوريس محاسبة /إدارة  

 اعمال  

 محاسب )ايرادات(   تخطيط ومراقبة اإليرادات وتحصيل الديون 

 لكات( محاسب )ممت   تخطيط وتحسين استخدام األصول الثابتة

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

 جاري مناقشتها ِمن  قِبل المجلس البلدي. اآلن فإن عملية التعيين  ِلحد

 التحديات 

لي المحاسبان الُمراد تعينيهما وموظفيها على  بالكفاءةِ الالزمة ؛ِلُمساعدة ُمدير الدائرة المالية يجب األخذ بعين االعتبار ضرورة تح 

 م الصعبة.  إنجاز المها

 تحليل تعرفة المياه الحالية و تقديِم ُمقترح  ُمنّقح  5.1.2

 2018األنشطة التي تم انجازها في عام 

ح  ُمن قح  ُمقتر 2-5الجدول كما يُوضح  .(1-2الجدول  تالية )كما هو ُمبين في المياه الحالية النقاط ال ةتعرف ِِ ل  ل الُمجرىتحلي ال ظهريُ  

   ِلتعرفة المياه.

  1500000وكانت قيمة جباية الديون الشهرية تصل إلى %، 100 باية الفواتيرعدل جالمياه الحالية إذا كان مُ  تعرفةال حاجة لرفع  ✓

  % من التكلفة الكلية في عام100شيكل أي ما يقارب ضعف جباية الديون الحالية؛ وذلك يعود إلى قدرة اإليرادات على تغطية 

2018  . 

فة  لتخفيض التعرتعديل هيكلية تعرفة الفئات )كل كمية من المياه لديها تعرفة ثابتة تزداد بزيادة كمية المياه( وذلك ينبغي   ✓

عدل الحالي  ن يرتفع المُ أ ينبغي أصحاب االستهالك الكبير. وعليه للُمستخدمين تها وزيادللُمستخدمين أصحاب االستهالك القليل 

 . 2إلى ما فوق ال  1.43( من   3شيكل/م 4.34 3شيكل /م 6.2)على سبيل المثال  عرفة الفئاتلت  ُمعدل الزيادةل
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 ُمقترح  ُمنّقح  ِلتعرفة المياه  5-2الجدول  

 األوقاف واألونوروا.على وزارة  ُمالحظة : يشمل االستخدام المنزلي على الموظفين ؛ يشمل االستخدام الحكومي

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

ت م ُمناقشة ُمقترحِ تعرفة المياه الُمن قح ؛ ليتم تقديمهُ الحقاً إلى المجلس   ، المياه خدماتِ  الُمتعلق بإدارة Task Forceوفي اجتماع ال 

فعِ معدل زيادة التعرفة الحجمية ؛ فال بُد مِ    في الدفع أصحاب اإلستهالك المنخفض ْن تحسين رغبة الُمشتركينالبلدي.أما فيما يتعلق ِبر 

ِمن خالل تقليل نسبة التعرفة الحجمية وبالُمقابل زيادتها ِللُمشتركين أصحاب االستهالك العالي مما سيدفعهم إلى تقليل كميات المياه 

( ، وِتبعاً ِلذلك فـإن 1-5الشكل  خرين )يُرجى اإلشارة إلى ؛ األمر الذي سيؤدي إلى توفير كمياِت المياه إلى الُمشتركين اآل الُمستهلكة

 . ُمقترح التعرفة الُمن قَحة سيُسهم بشكل  فاعل  على زيادة اإليراد

  خالل تعرفة المياه الُمنّقحةالتصورات الُمتعلقة بزيادة اإليراد ِمن   1-5الشكل  

 التحديات 

تقوم البلدية بما يلي )ا(  أنغلب الُمشتركين في المسح أ البَ ؛ طَّ  2017ي ان تشرين الث  في  جتماعي الذي تم اجراءهالمسح اإل إلى استناداً 

  والحلاه )د( ضمان االستجابة / ي الشبكة )ب( تركيب العدادات والوصالت المنزلية )ج( تحسين ضغط الم هاغطي تُ  المناطق التي توسيع

  .السريع للشكاوي

  أنقل على األالبلدية  ب علىيتوجَ  البلدية،بل ن قِ مقابل تقديم الخدمة الجيدة مِ  الُمشتركينبل ها من قِ رسوم تعرفة المياه يتم دفعِ  أن بماو

ً تضمن عرض برنامج  . رفة المياه الُمقترحةمراجعة تعمع  المياه؛ بالتوازيلتوسيع خطوط الشبكة وتحسين ضغط  ا

مؤسسةصناعيبلديةحكوميتجاريمنزلي 

3.0م3 4～0

3.0م3 10～0

4.0م3 20～11

4.0م3 30～21

5.0م3 50～31

5.0م3 100～51

6.0م3 150～101

7.0م3 250～151

7.0～م3 251

3.0أالحد األدنى 

7.0بالحد األعلى 

2.3ج=ب/أمعدل الزيادة 

دالتكلفة الثابتة

يالتكلفة المتغيرة 

ف=د+يالمجموع

مالتعرفة الثابتة 

هالتعرفة الحجمية

و=م+هالمجموع

%100.7ط=و/فاسترداد التكلفة 

التكلفة التي 

سيتم استردادها 

)شيكل(

1,921,246

7,026,248

8,947,494

ايراد التعرفة 

المتوقع  )شيكل(

1,931,806

7,082,475

9,014,281

3.03.0

7.07.0

2.32.3

6.06.0

7.07.0

7.07.0

5.05.0

الفئة 

19ثابتة )شيكل/شهري(

حجمية 

)شيكل/م3(

3.03.0

3.03.0

4.04.0

4.04.0

5.05.0

رفع معدل زيادة التعرفة الحجمية 

زيادة الدفع من قِبل المشتركين 

أصحاب االستهالك المنخفض

ترشيد استهالك المياه ِمن قِبل 

المشتركين أصحاب االستهالك 

 العالي

توفير كميات المياه للمشتركين 

اآلخرين 

تحسين ضخ المياه 

تقليل ايراد التعرفة  للمشتركين 

أصحاب  االستهالك العالي

Aيتم تجاهلها مقارنة مع النقطة  

A

حصة ايراد التعرفة الحالية للمشتركين الذين استهالكهم 

   الشهر هي  / م   أكثر من 
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 تح ين عملية قراءة العدادا     اية الف اتير  5.2

 نظام الحوافز للقُّراء والُجباة   5.2.1

 2018األنشطة التي تم إنجازها في عام 

 ؛ 2018ثاني ِمن قِبل المجلس البلدي في تشرين ال ؛ ثم ُمصادقته يستهدف القُراء والجباة حوافزنظام  ومن الجدير ذكره بأنه تم تطوير

؛  المفهوم الجوهري الذي ارتكز عليه نظام الحوافز  2-5الشكل  فيُظهر . زيادة معدل جباية الفواتيروتعرفة المياه الُمح صلة ضمانلِ وذلك 

ً )أ( ُمعدل جباية الفواتير الحالية واعتباره ع التالية لعواملعلى اوالذي بِدوره ألقى الضوء    .)ب( نسبة اإلشتراكات المنزلية .امالً أساسيا

 ام آخذين بعين اإلعتبار طبوغرافية المنطقة. المسافة التي يقطعها كل قارئ وجابي سيراً على األقد )ج(

  المفهوم الجوهري الذي ارتكز عليه نظام الحوافز 2-5الشكل  

 ساهمة في تحقيق الُمخرجاألنشطة المُ 

الُممتدة مابين   وذلك في حاِل زيادة قيمة الفواتير الُمح صلة في الفترةِ  2019 سيتم البدء بصرف هذه الحوافز اعتباراً ِمْن شهر شباط

 . 2019كانون الثاني  – 2018كانون األول 

 التحديات 

  بناًء على التقارير الشهرية الُمستخرجِة ِمنْ  قاعدة البيانات؛ وذلك إجراِء سلسلة  من التحليالت التي تستهدف يتطلب احتساب الحوافز 

وأيضاً هُنالك حاجة  ُملحة  إلى تعديل برنامج الشامل ؛ ليُصبح قادراً على اصدار التقاريِر الالزمِة بشكل  ُمباشر؛ ِلما في  .برنامج الشامل

تركين والمتمثل بالولوجِ إلى البيانات وتنزليها واستخراج التقاريِر ذلك ِمْن تقليل  لعبء العمل الواقعِ على عاتِق قسم خدمات المش

 الشهريِة وتحليل قاعدةِ البيانات.  

 فحص عدادات المياه ذات القراءة الصفرية والحد األدنى.  5.2.2

 2018األنشطة الُمنّجزة في عام 

شهر كحد  أقصى(   /كوب  4ية أو الحد األدنى ) من أصحاِب القراءاِت الصفر وجود عدة مشتركين PA1 منطقة الدراسِة األولى ت ضمنت

ولى  الُمدخلِة على برنامجِ الشامل. وِتبعاً لذلك ؛ ت م إجراء مسح  ميداني  يست هِدف القراءات الصفرية الموجودةِ في منطقِة الدراسة األ 

PA1  ير الُمعد لة للعدادات الُمست هدفة ب( تعديل  ؛ وذلك توضيحاً أِلسبابها بإلضافِة إلى ما يلي: أ( تقدير حجم االستهالك وإعداد الفوات

ج( تحديد العدادات الُمعطلة والتي يجب استبدالها د( معرفة    JET الُمحتسبِة سابقاً ِمْن قِبل فريق الخبراء الياباني NRWنسبة الفاقد 

 الُمشتركين الذين يُعانون من ُشح الت زود ِ بالمياه.

من قسم خدمات الُمشتركين وقسم المياه ووحدة الجباية بإجراء    خبراء الياباني وبمشاركِة أفراد  قام فريق ال 2018تشرين الثاني  28وفي 

  16زيارات  ميدانية ؛ أي بُمعدل  10خالل  عداد مياه يمتلك قراءة صفرية أو حد  أدنى 166ما مجموعه  مسح  ميداني  ؛تم خالله فحص

 .عداد في كل مرة

نسبة جباية الفواتير الحالية
(  المكانية)الفجوة المنطقية  عدد الفواتير  وليس مبل  الفاتورة  النظر في

للر بة بالدفع

الزيادة الشهرية للمبل  الذي تم تحصيل   ال مكاف ة للشهر المقبل

تختلف من )الزيادة التي يعاد توزيعها    

(شهر  خر

مسافة المشي
كم وتعتمد عل  الجباة  من مناطق جبلية    - والتي تتراو  ما بين  

إل  مناطق منبسطة و سهيلة

نسبة المشتركين المنزليين
المشتركين المنزليين هم اقل استعدادا للدفع بسبب عدم وجود فرصة لعمل 

براءة الذمة

ال يوجد 

يوجد
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 ألدنى إلى عدة أسباب كآلتية: الحد ا /وتعود القراءات الصفرية  

 العدادات ال تعمل.   (1

 البيت مغلق ، عدم تمكن القارئ من الوصول إلى العداد.  (2

 مالك المنزل خارج البالد.  (3

 قراءة العداد بشكل  خاطئ.  (4

 اغالق المحبس الموجود قبل العداد.   (5

 .ال يستخدم المشترك مياه البلدية (6

 على برنامج الشامل.  ُمسجالً عدم وجود العداد في الموقع بالرغم من كونِه  (7

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

طلب قسم خدمات المشتركين من أصحاب العداداِت المعطلِة القياِم بتغيريها ؛ بإلضافِة إلى تصحيح بعض القراءات الخاطئة بالتعاوِن  

 مع قارئ العداد. 

 التحديات  

 وتحديث قاعدة بيانات الشامل.   ت الخاطئةال بُد من المتابعة الحثيثة لعملية تصحيح القراءا

 ِلجباية الفواتير.   Palpayنظام ال  5.2.3

 2018األنشطة التي تم إنجازها في عام 

 دفع فواتيرهم في وأيضاً يستطيع المشتركون .البنكيبتحويِل األمواِل المدفوعِة بشكل  ُمباشِر إلى حساب البلدية  Palpayيقوم نظام ال 

   في فلسطين.  Palpay ةأي نقطة دفع تابعة ِلشرك 

. وبناءاَ على هذه المصادقة ستأخذ  2018وتم الموافقة عليه في تشرين الثاني   Palpayتم دراسة الجانب اإليجابي من استخدام نظام 

 .من مجموع الجباية الشهري كعمولة  لها %1.25ما نسبته  Palpay شركة

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

 .Palpayة ونية حالياً بإنهاء اللمسات األخيرة على العقد الُمراد توقيعه ما بين البلدية و وشركالوحدة القان  تقوم

 التحديات 

من شركة اإلسراء وذلك ِلربط النظام مع برنامج الشامل ؛ ف ِمن  API إلى وجوِد واجهة  لبرمجِة التطبيقات Palpayيحتاج نظام ال 

تقل بشكل  الكتروني  إلى قاعدة بيانات الشامل ُمباشرة. فمن الجدير ذكره أن عملية الربط ما بين ستن  فإن أي حركة مالية  ِخالل هذا الربط 

 لم يتم مناقشتها بعد ، وغير ذلك يقع على كاهِل البلدية اختيار مواقع محطات الشحن في المدينة.   (Palpayالشركتين )اإلسراء و

 .  ة الفوترةنظام الفوترة المحمول ِلتطوير قراءة العداد وعملي 

 2018األنشطة التي تم إنجازها في عام 

مع الشركات   المقابالتِ  ؛ فقد تم دراسة إمكانية تقديمه على نطاق  واسع  من خالل إجراءِ  MBS بنظام الفوترة المحمول أما فيما يتعلق

نِعة للنظام فِمن خالل نظام الفوترة   .دادات والفوترةومقدمي خدمات المياه السابقين ؛وذلك سعياً ِلتحسين إجراءات قراءة الع الُمص 

خفض التكلفة الُمتعلقة بقراءة العداد وإعداد    ؛ تستطيع البلدية تحقيق الفائدة على الصعيد المالي عن طريقِ  MBS  المحمول

)أي ما يُعادل   شيكل 54000من حيث التكلفة والزمن ب التوفير السنوي ِلحوالي  MBSالفواتير.تتمثل فائدة نظام الفوترة المحمولة  

 يوم عمل ألربعِة موظفين من قسم خدمات الُمشتركين ؛ وهي ُمفصلة كالتالي:   294دوالر أمريكي( بإلضافِة إلى توفير  15000

   .يوم عمل ِعند استبعاِد التحضيرات الُمقترنة بإعداد الفواتير والطباعة 60شيكل و  13000توفير مبلغ  (1

 ل ِعند استبعاد العمل على إدخال قراءات العدادات على برنامج الشامل. يوم عم 234شيكل و  27000توفير مبلغ  (2

 . شيكل ثمن األوراق والحبر الُمستخدم في الطباعة 14000توفير مبلغ  (3

مني ؛سيتم استرجاع تكلفة النظام ال ملة  كاف ِِبناءاً على الفوائد المذكورةِ أعاله لنظام الفوترة المحمول على ُكل  من الصعيد المالي والز 

داد  خالل السنة األولى ؛ وعليه يمكن استغالل ما تم توفيره من أيام للقيام بأنشطة أخرى كالتالي أ( ُمتابعة الحاالت الُمتعلقة بخراب الع

والتي يُب لغ عنها ِمْن قِبل قارئ العداد.ب( أرشفة ُمختلف نماذج طلبات الُمشتركين وإرفاقها على   وصعوبة الوصوِل إليه وعدم وجوده 



 

10 

 قاعدة بيانات الشامل ج( ُمعالجة شكاوي الُمشتركين.

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

 ُمقترح إدخال نظام الفوترة المحمولة قيد الدراسة وبحاجة إلى ُمصادقة المجلس البلدي. 

 التحديات 

 . يترتب على البلدية تأمين الميزانية الضرورية؛ إال أنه  JICA بالرغم من مناقشة إمكانية تغطية ُجزء ِمْن ثمن النظام ِمن قِبل جايكا

  ا ت دال  نقل  إعادة تركيب عدادا  الم تركين إصالح  5.3

 اإلعدادات التحضيرية لتركيب عدادات الدفع المسبق في مناطق الدراسة  5.3.1

 2018ألنشطة التي تم إنجازها في عام ا

فع المسبق ؛ في حين قام المجلس البلدي بمصادقتها في كانون األول  التوصيات الالزمة لتنفيذ عدادات الد فريق الخبراء الياباني قدم

عناصر   3-5الجدول  يُظهر  . 2019عداد دفع مسبق من نوع األلتراسونيك في شهر شباط  1850وقد تم استالم ما مجموعه  .2018

ِز في انجازها اعتباراً ِمْن شهر شباط تنفيذ خطة عدادات الدفع المسبق ومدى التقدم ا  . 2019لُمحرَّ

ِز في انجازها اعتباراً ِمن  شهر شباط  3-5الجدول    2019عناصر تنفيذ خطة عدادات الدفع المسبق ومدى التقدم الُمحرَّ

 مدى التقدم الُمنجز   النشاط 

  لتقارير تحليل الوضع وإعداد ا  .1

 مكتمل  األولي لتقديم عدادات الدفع المسبق ) تقرير المسح(  المسح 1.1

دراسة نظام عدادات المياه الحالية ونظام الدفع المسبق بإلضافِة إلى استراتيجية ادخال نظام الدفع   1.2

   .المسبق
 مكتمل )تم اختيار نوع عدادات الدفع المسبق(

 مكتمل    .PA-1 لمسبق في منطقة الدراسة األولىإدخال نظام عدادات الدفع ا خطة تنفيذ  1.3

 مكتمل ) تم اختيار عداد األلتراسونيك (.  اختيار عداد التدفق.   .2

 مكتمل  شراء عدادات الدفع المسبق   .3

  .  (VS)و محطات الشحن  PPWM تركيب السيرفر الخاص بعدادات الدفع المسبق .4

 مكتمل  تركيب الخادم الرئيسي  4.1

 مكتمل    (VM) تركيب ماكنات الشحن 4.2

 جاري التنفيذ الربط مع الشامل  4.3

  تركيب عدادات الدفع المسبق في منطقة الدراسة األولى   .5

 جاري التنفيذ قبل التركيب  5.1

 ليس بعد   التركيب  5.2

  وضع نظام الصيانة والتشغيل  .6

 جاري التنفيذ تشكيل هيكلية فرق عدادات الدفع المسبق   6.1

 جاري التنفيذ ظام عدادات الدفع المسبق  نقل البيانات من برنامج االشامل إلى ن 6.2

 بعد التركيب  PPWMصيانة وتشغيل عدادات الدفع المسبق   6.3

  خدمات المشتركين  .7

 جاري التنفيذ خدمات المشتركين قبل تركيب عدادات الدفع المسبق   7.1

 ليس بعد  خدمات المشتركين أثناء التركيب   7.2

 بعد التركيب  (خدمات المشتركين بعد التركيب)العملية التشغيلية  7.3

  حملة زيادة الوعي العام   .8

 جاري التنفيذ قبل التركيب  8.1

 ليس بعد  خالل التركيب والتشغيل   8.2

 ليس بعد  عملية التشغيل   8.3

 مكتمل  قرارات المجلس البلدي  .9

وِد بالمياه  .10   تحسين وضع التَز 

وِد بالمياه   10.1  مكتمل  دراسة وتحليل ظروف التَز 

 شبه مكتمل  ُمقترح   10.2

 جاري التنفيذ ير خدمات المشتركين اجراءات تطو 10.3

  التنفيذ في منطقة الدراسة الثانية والثالثة  .11

 ليس بعد  التخطيط  11.1

 ليس بعد  التركيب  11.2

 ليس بعد  حمالت زيادة الوعي العام  11.3

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

جباية الفواتير التي   م إيجاباً في تحسين نسبة؛ األمر الذي سيُسه 2019سيتم الشروع بتركيب عدادات الدفع المسبق في شهر شباط  

   ديون الُمشتركين وتحسين دقة كميات المياه المستهلكة والُمدخلِة على الشامل. تتضمن جباية
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 التحديات 

م  ؛ بإلضافِة إلى توفير المشرفين والفنيين للقيا PPWMيقع على عاتق البلدية توفير الطاقم الالزم لتركيب عدادات الدفع المسبق  

 . GISوتوفير أفراد  من العالقات العامة والكتبة ومدخلي البيانات على ُكل  من برنامج الشامل و   بأعمال السباكِة والصيانة

 ( Portable Test Benchفحص ِدقة العداد عن طريق ماكنة قياس العداد المحمولة ) 5.3.2

تتكون الماكنة من حقيبِة حماية  خارجية وعداد التدفق   .الحالية  تم شراء ماكنة فحص العداد المحمولة لقياس مدى دقة العدادات المنزلية

؛ وِمن  والماسورةِ الداخلة ومحبسها بإلضافِة إلى الماسورةِ الخارجة ومحبسها

 :Q3)الجدير ذكره أن عداد التدفق عبارة عن عداِد ألتراسونيك ُمعاير

110mm).-Q3/Q1:200, DN20  –h /32.5m.  ام وت تمثل ميزات هذا النظ

العداد المنزلي )ب( استغراق عملية  فك/باألمور التالية : )أ( ال حاجة إلزالة  

القياس ِلفترة  قصيرة  ِمْن الزمن )ج( القدرة على عكس الوضع الواقعي ِلعداد 

 التدفِق في الموقع. 

؛ بهدِف   PA1نُفذ فحص اختبار ِدقة العداد في منطقِة الدراسِة األولى 

لى قياس الفاقد من المياه تشخيِص مدى دقة ِ العدادات الحالية وِمقدار تأثيرها ع

NRW  عداد في منطقة   70، وعليه تم اختيار عينة  عشوائية تتكون من

   .PA1% من مجموع عدادات المياه في منطقِة الدراسِة األولى  10بحيث تُمثل هذه العينة ما نسبته  PA1الدراسة األولى 

 ً باستخدام ماكنِة فحص العداد المتواجدة في مركِز صيانة ِ أحِد موردي عدادات الدفع   وِمن الجدير ِذكرهُ بأنه تم اختبار دقة التدفق ُمسبقا

( على  the ½” device% ِل )2( و + )the ¾” device% ِل) 0.39بما نسبته +  الُمسبق ، وقد تم تقدير الدقة لماكنتي فحص العداد

 .نتائج المسح 4-5الجدول  يُظهر التوالي. 

 تركيب ماكنة فحص العداد المحمولة في الموقع  مواقع العدادات التي تم فحصها  

 نتائج فحص الدقة  4-5الجدول  

  ل نسبة الخطأُمعد عدد العينات  المنطقة   الرقم 

 22 -0.09% (SHK) صباح الخير 1

 kh 28 0.27%خروبة  2

 20 -2.39% (NS) شارع الناصرة 3

 %0.61- 70 المجموع 



 

12 

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

% من العينات المفحوصة تقع ضمن  70عليه نجد أن مايقارب  توزيع نسب الخطأ ِللعدادات التي تم فحصها ؛ وبناءً  3-5الشكل  يوضح 

% ؛ في حين سيتم استبدال العينات الُمتبقية. وبالرغم ِمن انحراف بعض العينات عن 5% و+5-النطاق المسموح به أي ما بين ال 

بِة المقبولة ؛ األمر الذي يُتيح إمكانية  ( إال أن الحصة األكبر تعود إلى العينات التي تخضع ِلنطاق النس5±نطاق نسبة الخطأ المقبولة )

   .PA1 في منطقة الدراسة األولى   NRWتهميش العينات األخرى عند قياس نسبة الفاقد 

 نتائج فحص دقة العدادات 3-5الشكل  

 التحديات 

وأخذها بعيِن االعتبار ؛ِمثل ُعمر العداد   امِل التي تؤثر على ِدقِة العدادات المنزليةوِمن ُمنطلق  آخر ؛ ال بُد ِمن تسليط الضوء على العو

   وكميات المياه التي تم احتسابها ؛ وذلك بهدف تعميم نتائج المسح على المناطق األُخرى.

 زيادة  عي الُم تركين ات اه آلية الدفع.  5.4

 . إنشاء مكاتب الجباية  /إعادة تأهيل  5.4.1

 2018إنجازها في عام  األنشطة التي تم

 مكتب جباية وسط المدينة )السيباط(  (1

  خالل شهر هيل المكتب وتجديدهأت  اله إعادةوت المدينة في وسط  لكائنِ ا الجبايةِ  مكتبِ لِ  اإلعالنية اللوحات ُرِكبت 2018ففي شهر شباط  

 .شتركين جددمُ ال م استقبالومنذ ذلك الوقت يت  علماً بأنه تم ربط مكتب الجباية مع برنامج الشامل، 2018تموز 

 .مكتب جباية شارع حيفا (2

وذلك بعد اإلنتهاء من إعادة تجديد   2018ة شحن في الثالث عشر من تشرين الثاني طتم افتتاح مكتب جباية شارع حيفا واعتماده كنق

 . اِللشروعِ بعملية الجبايةالمكان وتنصيب اللوحات اإلعالنية ؛ بإلضافِة إلى ربطه مع برنامج الشامل وضمان جهوزيته التامة 

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

 مكتب جباية وسط المدينة )السيباط(  (1

فبإمعان النظر بالشكل أدناه   .وشارع حيفا وسط المدينة جبايةمكتب   ِمن خالل المبلغ الُمحصل ِمن تعرفة المياه 4-5الشكل  يوضح 

المتوسط   وقد  بلغ .2017 وذلك بعد شهر تموز  وكبيربشكل مفاجئ   2017مكتب في عام في هذا ال  ِحظ انخفاض الجباية الشهريةلو

  و  .على التوالي 2018و   2017شيكل لعامي   16199و شيكل  21599 تشرين األولذار إلى للجباية ؛في الفترة الممتدة من آ الشهري

فإن عملية الجباية    (2017ي عام )بعد االنخفاض المفاجئ ف تشرين األول-في الفترة الممتدة من تموز ال العامينقارنة كمُ عند  ببساطة

ً  ت شهد  .ت حُسناً ملحوظا

ومع   .اإلعالنية وإعادة تأهيل مكاتب الجباية تركيب اللوحات  صعُب الجزم فيما إذا كان التحسن الطارئ على عملية الجباية عائداً إلىي  

بالدفع في   102مشترك من أصل  26؛ قام  2018تركيب اللوحات اإلعالنية وإعادة تأهيل مكتب الجباية في شباط  هذا وتزامناً مع

   (.5-5الجدول  )يُرجى اإلشارة إلى  2018الثالث من نيسان  -2018آذار  مركز الجباية وذلك في الفترة الممتدة بين السادس من
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 المبالغ الُمّحصلة في مكتب جباية وسط المدينة وشارع حيفا  4-5الشكل  

 عدد المشتركين الذين قامو بالدفع في مركز السيباط  5-5الجدول  

 2018نيسان 3-2018آذار 6 التاريخ

 102 د كافة المشتركينعد

 26 المشتركين الجدد

 NIS 14,649 المبلغ الكلي الذي تم دفعه )المشتركين القدامى والجدد(

 NIS 6,388 المبلغ الذي تم دفعه ِمن قِبل الُمشتركين الُجدد

 مكتب جباية شارع حيفا (2

لة منذ افتتاح المكتبيحتاج تقييم مدى كفاءة وفعالية مكتب الجباية إلى متابعة وإحصاِء عدد المُ  واعتباراً من  .شتركين والمبالغ الُمحص 

شيكل من شهر   6233، 2018شيكل من شهر تشرين الثاني  1062ُسِجل ت الجباية كما يلي :  2019السابع والعشرون من شهر شباط 

   .2019شيكل ِمن شهر شباط  4585، 2019شيكل ِمن شهر كانون الثاني  7907، 2018كانون األول 

 لتحديات ا

 ال بُد من اجراء دراسة  موس عة ِلتقييم أثر تركيب اللوحات اإلعالنية وإعادة تأهيل مكتب السيباط وافتتاحِ مكتب شارع حيفا على عملية

  .الجباية

 .االستراتيجة السلسة مع المشتركين الهادفة إلى تحسين دفع الديون 5.4.2

 2018األنشطة التي تم إنجازها في عام  

إلى   تيجة السلسة اتجاه الُمشتركين إلى الوصول إلى المشتركين غير الملتزمين بدفع المستحق عليهم من ديون ؛ بإلضافةِ تهِدف االسترا

معِ أكبر قدر ممكن من المال وتذكير المشتركين بالدفع. فَت ندَرج هذه العملية تحت مظلِة الحمالت التوعوية أكثر من كونها ُمجردعمل ية ج 

   ها تُش ِكل منبراً النبثاِق ثقافِة دفع  جديدة ما بين المشتركين غير الملتزمين بالدفع وحثِهم على عدم الت هرب ِمن الدفع.جباية ؛ والتي بدور

ود المتواصل    أصحاب الديون (1ي نقسم المشتركين المستهدفين إلى :  ( المشتركين 2والغير ملتزمين بالدفع ،   24 7/في منطقة التز 

  PA1( أصحاب الديون العالية. سيتم مواصلة أنشطة هذه العملية في منطقة الدراسة األولى 3طق الت زود الجيد ،أصحاب الديون في منا

؛ األمر الذي يؤول إلى   PPWM وذلك نتيجةً ِلنظام استرداد الدين في عداد الدفع المسبق PPWM  حتى تركيب عدادات الدفع المسبق

باستثناء المشتركين أصحاب الديون العالية ؛إال انه من الممكن أن تمتد هذه   PAsالدراسة عدم الحاجِة ِللحمالت التوعوية في مناطق 

 . PA3و  PA2التجربة ِلتطال مناطق   أُخرى بمافي ذلك 

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

زيارات أي تم زيارة ما مجموعه   ؛ أربعة ِ 2019وحتى كانون الثاني  2018؛الُمنفذه من شهر تشرين الثاني  بلغت ُمحصلة الزيارات

 ؛ في حين منح اآلخرون وعداً بالدفع مستقبالً.  شيكل من المشتركين 6487جمع  تم خاللها خمسون ُمشترك ؛
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 PA1 نتائج االستراتيجية السلسلة ِلجمع الديون في منطقة الدراسة األولى  6-5الجدول  

 المنطقة   المبلغ المدفوع )شيكل(  عدد الزيارات  السنة  /لشهرا

 صباح الخير+ شارع الناصرة 3,420 2 تشرين الثاني 2018

 خروبة 2,367 1 كانون األول 2018

 خروبة 15,700 1 كانون الثاني  2019

 21,487 4 المجموع 
 

 التحديات 

يلي ؛ وذلك قبل ت وسع األنشطِة إلى مناطق  أخرى ؛ آخدين بعين االعتبار  الجانب المالي والزمني بشكل  تفص ال بُد من دراسة وتقييم

   الفروقات المختلفة في آراِء واستجابِة المشتركين الذين يتمتعون بالت زود الكافي وأولئك الذين يعانون من ُضعِف الت زود بالمياه.

 تعزيز العالقات مع المشتركين   5.4.3

 انشاء موقع  جديد  للبلدية  (1)

 2018لتي تم إنجازها في عام األنشطة ا 

  الموقع معلومات    بحيث يُّوفر )/http://www.jenin.city(.الموقع الجديد ِلبلدية جنين واعتماد العنوان اآلتي له  تم تصميم وبرمجة

  وبدوره يقوم الموقع بتزويد كافة اإلجراءات الالزمة ؛  ه والصرف الصحيبما في ذلك دائرة الميا عن الدوائر المختلفة في البلدية

االشتراك الجديد، ونقل الموقع ،   مثل المختلفة بإلضافِة إلى كيفية تقديم الطلبات ِللحصوِل على الخدمات الُمختلفة مشتركينالخدمات لِ 

 لة. لصحي ذات الصالملكية ، وإجراءات خدمة الصرف  وفصل االشتراك ، وإعادة االشتراك ، ونقل

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

وعليه ال بُد من تقييم مدى فعالية الموقع ِمن خالل إحصاء عدد اإلعجابات   2019أُطِلق الموقع الجديد في التاسع عشر من شهر شباط 

   .وذلك ِلغرص تطوير الموقع 2019أو التعليقات الموضوعِة ِمن قبل الُمشتركين في عام /و

 التحديات 

و تعزيز المحتوى ؛ عدا عن ذلك ؛ ال بُد ِمن تضمين معلوماِت عن   وبحاجها إلى التحديث المعلومات الحالية بكونها غيِر ُمتكاملةتتسم 

 . JICA المشروع الُمنفذ ِمن قِبل

 نظام الشكاوى االلكتروني والدردشة المباشرة من خالل موقع البلدية   (2)

 2018األنشطة التي تم إنجازها في عام 

 الولوج إلى الدردشِة الُمباشرة. موقع البلدية الجديد للمشتركين إمكانية اإلبالغ عن أي شكوى بإلضافة إلى إمكانيةيُتيح 

يُمثل موقع الفيسبوك أداةً  في المدينة ؛  ام الفيسبوكاستخد شيوع؛ ونظراً لِ مسنجر فيس بوك البلدية ( تعمل الدردشة المباشرة من خالل 1

بشكل   و تعليق أ  أيِة رسائلبالرد على  وبِدوِرها ستقوم البلدية.ال سيما ُمشتركي المياه على التواصِل مع البلدية مهمة تساعد المواطنين 

تعبئة نموذج الشكاوى  و الطلب من المواطن ألى القسم المختص إو الشكوى أ و تحويل التعليق أ بوك مسنجر الفيس خالل نْ مِ  ف وري

 من التفاصيل والردود على الشكوى  يرغبون بمزيد   ذا كانواإعبر الموقع 

اإللكتروني  النموذج يُتيحلكتروني ، الل النموذج اإلالشكاوى عبر موقع البلدية للمواطنين باإلبالغ عن أي شكوى من خ ( يسمح نظام2

أسماءهم وأرقام  ب  عومن ناحية  أخرى يتوجب على المشتركين تزويد الموق  .الشكوى ا/تبع لهو القسم التي ت أالدائرة  يارخت ا إمكانية

   .هواتفهم وعنوانهم وأي صور إذا كانوا يرغبون في إضافتها كمرفقات

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

وذلك ت زامناً مع إنشاء موقع البلدية الجديد؛ ال بُد  ِمْن ُمتابعة عدد   2019ت م إطالق نظام الشكاوي اإللكتروني في التاسع عشر من شباط 

وذلك   2019عدد اإلعجابات و التعليقات الموضوعِة ِمن قبل الُمشتركين في عام  ذين قامو ِبت صفحِ الموقع بإلضافِة إلىاألشخاص ال

 . ِلغرص تطوير الموقع

 التحديات 

لُمعلقين  تحتاج الشكاوي التي تم استالمها من خالل الدردشة أو القسم الُمختص على الموقع إلى الُمتابعِة الحثيثة وتزويد الُمشتكين وا

شكوى لكن عملية الرد على هذه الشكاوي ُمجمدة حتى تاريخ كتابة  20فُمن ذ إطالق الموقع الجديد تم استالم ما عدده  .بالردوِد الُمناسبة

http://www.jenin.city/
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   .هذه التقرير ؛ وعليه يجب أن تعمل البلدية على إثارة وتحريك ُكل دائرة لالستجابِة إلى الشكاوي الُمتعلقِة بها

 الُمختصة بخدمات المياه   DMASنظام ال وظائِف   تفعيل (3)

 2018األنشطة التي تم إنجازها في عام 

الصحة   لدائرة التابعسم الحرف والصناعات وقِ  ُكل  ِمن الدائرةِ الهندسية لبَّ ن قِ مِ  DMASنظام تم استخدام و خالل السنواِت السابقة  

 نتيجةً ِلُمشكلة  فنية قد حال دون استخدام دائرة المياه لهذا النظام.   ياهما بين الخادم ودائرة الم ؛ إال أنَّ غياب اإلشارةِ  والبيئة

في البلدية   ITقسم ؛ قيام (Fire wall)  جديد وتركيب جهاز جدار ناري جهاز  ال السيرفر ب و استبد ظامتجديد الرخصة للن  وقد تلى عملية

؛ بإلضافِة إلى العمل على إضفاِء العديد من التعديالت على   فرمن خالل السير DMAS نظاِم الوربط دائرة المياه بــ؛  بحل المشكلة 

 النظام وذلك لتحديِث أو تصحيح مساراِت طلبات المشتركين بِمختلف الخدمات.  

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

ت  كان و الجمهورفي خدمات ومركز  بل قسم المياه وكذلك قسم خدمة المشتركين ن قِ مِ  DMASنظام ال تم اختبار  2019شهر شباط  في

 .المياه والصرف الصحي رةِ ل داِئ ب  قِ  نْ مِ  يتم استخدامهل التي أبدت جهوزية النظام دةاختبار التشغيل جي  مؤشرات 

 التحديات 

يتمثل التحدي الرئيسي بحاجة هذا النظام إلى شخص  واحد  على األقل و موظف صندوق للعمل في مركز خدمات الجمهور وذلك  

  .DMASنظام  والتي يتم استالمها عن الطلبات المتعلقة بالمياه تابعةالستالم وم

 األرشفة االلكترونية ِلُمعامالِت المشتركين  (4)

 2018األنشطة التي تم إنجازها في عام  

من ملفات المشتركين وتخزينها على   15 -10وبشكل  يومي ؛يقوم موظفان من قسم األرشيف المركزي بألرشفِة اإللكترونية ِل  

 السيرفر ، ويتم تخزين المعامالت الورقية في قسم األرشيف المركزي.  

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

 وهو ُمستمر حتى اآلن.  2018تم الشروع بهذا العمل منذ تشرين الثاني 

 التحديات 

م خدمات المشتركين من خالل توفير  مشترك على برنامج الشامل ؛ األمر الذي سيُط ِور مهام قس يجب إرفاق الملفات المؤرشفة لكل

 الوقت عند الحاجِة إلى ملفات المشتركين وتاريخِ سجالتهم.  

 القضاء على ال صالِ  غيِر ال رعية  5.5

 قاعدة بيانات المشتركين   فلترة  /غربلة  5.5.1

 2018األنشطة التي تم إنجازها في عام 

اشتراك مفوتر   8526اشتراك من أصل  1203ل جاب  وقارئ ؛ ُوِجد  أن بناءاً على دفاتر القراءة التي يتم تعبئتها وتسليمها ِمن قِبل ك

نسبة االشتراكات التي يصعُب الوصول إليها أو التابعة  فًتُمثل .(5-5الشكل  تعاني ِمن عدةِ مشاكل يجب حلها )يُرجى اإلشارة إلى 

أو التي تم  تُمثل االشتركات التي ال تمتلك عدادفي حين  .اشتراك 830% أي ما يُعادل 70ئم ما نسبته ِلمنازِل مهدومة أو مغلقة بشكل  دا

  .اشتراك 229 (56+173) % أي ما يقارب   20نسبته  دون إشعار البلدية ما أو تلك التي تم نقل العداد فيها  فصلها

المشبوهِة وغيِر الشرعيِة ؛ وذلك تماشياً مع فلترة قاعدة  الوصالت العديد من وإلى جانب ذلك تخللت أنشطة المسوح الميدانية بإيجاد

بيانات المشتركين الهادفِة إلى معالجة العدادات التي تعاني من المشاكل ، بإلضافِة إلى العدادات التي تم اكتشافها في مسح تحديث  

   .PA2و PA1بيانات المشتركين الذي تم تنفيذه في

في حين تم  .% من اشتراكات المشتركين المعطوبة70أمثلة على العدادات التي يصعب الوصول إليها والتي تُش ِكل  6-5الشكل  يُوضح 

ام  قبل القي  ؛ ثم نُِفذت زيارات  ميدانية ِلفحص هذه االشتراكات الواحِد تلو اآلخر ؛ وذلك GISعلى خريطة ال  تعريف مواقع االشتراكات 

آلية العمل ومدى اإلنجاز الُمحقق في الحاالت التي ال يوجد   7-5الشكل  يُوضح  .بمعالجة المشاكل والقصوِر التي تعاني منها العدادات

  .فيها عداد
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 (2018لقة بعدادات المشتركين )تشرين األول المشاكل الُمتع 5-5الشكل  

 

   .امثلة على مواقع العدادات التي يصعب الوصول إليها 6-5الشكل  

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

  173حاالت من أصل   3تم معالجة  ؛ 7-5الشكل   كما يُظهر؛ ف وال زالت مستمرة 2018تم البدء بتنفيِذ هذه األنشطة في تشرين الثاني 

  310  حاالت من أصل 3غير المستخدمة فقد تم معالجة /التي يصعب الوصول إليها  أما بالنسبِة إلى العدادات . ُوِصف ت بعدم وجود عداد

   ثيقها ورفعها إلى الوحدة القانونية التخاذ االجراء المناسب.وصالت غير شرعية تم تو 7؛ بإلضافة إلى إيجاد  

 التحديات 

دة  َشك ل العجز في توفيِر وساِئل النقل الالزمة ِلقسِم خدمات الُمشتركين عائقاً أمام تنفيذ هذا العمل ؛بإلضافِة إلى ضرورةِ متابعة وح

 رطة والوحدة القانونية فيما يَُّخص الوصالت غير الشرعية. الرقابة والتدقيق الداخلي ِلإلجراءاِت المتخذة ِمن قبل قسم الش
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 آلية العمل ومدى اإلنجاز الُمحقق في الحاالت التي ال يوجد فيها عداد  7-5الشكل  

 معادلة ضغ ط المياه في ال  كة 5.6

 مسح ضغوطات المياه في الشبكة  5.6.1

 2018جازها في عام األنشطة التي تم إن

ود الغير متواصل والُمتبع   يُعد مسح قياس ضغوطات المياه في الشبكة  وِد بالمياه في ِظل برنامج التَز  الطريقة األسهل إِلدراك وضع التز 

 ً ود وُمعادلة الضغوطات في الشبكة وصوالً إلى المستوى الُمن .حاليا اسب. بحيث تم يسعى المسح إلى تطويِر حلول  ِلزيادة ساعات التَز 

تشرين األول إلى   25أيام متتالية ،وذلك بالفترة الممتدة من  7 قياس ضغوطات المياه التي يتم ضخها في الشبكة في مناطق الدراسة لمدة

  26، ومن  PA2منطقة الدراسة الثانية  في 2018آب  20إلى   آب  13، ومن  PA1 في منطقة الدراسة األولى 2017تشرين الثاني  1

 !Error و 8-5الشكل  كما يُظهر ُكالً من  .على التواليPA3 في منطقة الدراسة الثالثة 2019تشرين الثاني  3إلى  األولتشرين 

Reference source not found. وجود فجوةً كبيرة في نتائج قياس ضغوطات المياه في كل منطقة؛ بحيث اتسم    10-5الشكل   و

بكونه حاداً ؛األمر الذي يُشير إلى حدوث ظاهرةِ المطرقة المائية  االنتقال مابين ذروة الضغط وأقل قيمة وصل إليها

(WaterHammer)  .بشكل  ُمتكرر  

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

ومعادلة   المياهحسب المنطقة ؛ وذلك ِلزيادة ساعات ضخ  ستناداً على نتائج مسح الضغوطات يجب وضع الحلول والتدابيِر الالزمةا

  ِللتوزيع حسب األولوية بناًء على مناطق الضغط وعمليات الضغط وصوالً به إلى المستوى المطلوب ؛ وستتضمن الحلول وضع جدوالً 

   .حيث يغطي الجدول كامل مناطق المدينةتشغيل االمحابس اليومية ب 

 التحديات 

أجهزة ِلقياس الضغط إال أنها تكون عرضةً للكسر بحيث قد يُلحق الضغط العالي أضراراً بمجسات الجهاز مؤدياً إلى   5تم شراء وتوفير 

 تلفه. 

الزيارات الميدانية  ؛ زيارة الجيران واألقارب وسؤالهم 

  عن معلومات االتصال والتواصل إذا لزم األمر

زيارة المشتركين لِشرح االجراءات الرسمية وطلب دفع  

 دينار لِنقل العداد   رسوم العقوبة و

استالم الطلبات الُمعبئة والوصول التي يُصدرها مركز 

 خدمات الجمهور ِمن المشتركين ؛ وتعديل بيانات الشامل 

قسم خدمات المشتركين 

(الكتبة)
قسم خدمات المشتركين 

( رئيس القسم ، فني العدادات)

مفاتيح 

الخريطة 

Workflow for Expenditure Section Head

ال يوجد عداد  المشكلة      ُممثلة  عينة

نقل العداد دون اعالم قسم خدمات   /إزالة العداد 

المشتركين 

       ُممثلة  عينة

فصل العداد ِمن قِبل البلدية دون تحديثها على قاعدة 

 بيانات الشامل 

نقل العداد

المشتركين خارج مدينة جنين

التواصل مع المشتركين من خالل وسائل االتصال أو 

 أقاربهم لتحديد جدول لِلقائهم

زيارة المشتركين لِتوضيح االجراءات الرسمية وطلب دفع 

 شيكل رسوم الفصل بشكل  دائم    براءة الذمة و

إزالة العداد

المشتركين داخل مدينة جنين

ادات والجابي قارئ العد

 GISإعداد خرائط ال  تحليل دفاتر القراءة 

وضع أرقام العدادات على الخرائط ,

مشترك في البلدية كلها     تم ايجاد 

مشترك على الخرائط وذلك بالتعاون مع    تم تحديد 

  القُراء والُجباة 

في حال موافقة المشترك 

يُطلب من الوحدة القانونية إصدار كتاب رسمي لجهاز 

 الشرطة التخاذ االجراءات القانونية 

في حال رفض المشترك

الوحدة القانونية 

اصدار كتاب رسمي إلى جهاز الشرطة التخاذ االجراءات 

القانونية 

مشتركين وافقو على الدفع وأتمو االجراءات ؛   

ال يوجد أية تحديثات ِمن قِبل الشرطة بعد اصدارالكتب 

   الرسمية 

.  مشترك وزيارتهم    تم التواصل مع 

طلب قسم خدمات المشتركين من الوحدة القانونية اصدار كتب  

مشتركين ؛ وعليه قامت الوحدة القانونية   رسمية بحق 

 بإصدار الكتب لجهاز الشرطة 

. مشتركين على حل المشكلة   وافق 

تزويد دائرة المياه والصرف 

  الصحي بوسائل المواصالت 

منح األُذونات إلى القُراء ليتعاونو مع قسم 

.   خدمات المشتركين 

يتم متابعة اجراءات الشرطة ِمن قِبل 

    الدائرة القانونية أو وحدة الرقابة 
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  (PA1) منطقة الدراسة األولى نتائج قياس الضغوطات في 8-5الشكل  

 

 (PA2) نتائج قياس الضغوطات في منطقة الدراسة األولى 9-5الشكل  
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 (PA3) نتائج قياس الضغوطات في منطقة الدراسة الثالثة 10-5الشكل   

 ن ت زيع المياه  تح ي 5.7

 مسح تحديث شبكة المياه   5.7.1

 2018األنشطة التي تم إنجازها في عام 

  2016-2015والتي أُعدت سابقاً خالل الدراسة التشخيصية  PA2 و PA1شبكة مياه منطقة الدراسة األولى والثانية  تم تحديث خارطة

عالي الدقة ؛   GPS هاز يستخدم لتحديد موقع الخط( وجهاز)جpipe locator ؛ وقد تتطلب األمر ِشراء جهاز ال GIS على برنامج ال

  GPS الرفع المساحي األولي الُمنفذ باستخدام ال ونظراً ِلكون .بحيث تم استخدامه لتحديد ورصد موقع الخطوط في الشارع بشكل  دقيق 

 ترسيمِ  ر أو في بعض األحيان يتمبشكل  مباش GIS فإنه يتم نقل بيانات الرفع المساحي إلى برنامج ال AutoCADيتخذ صيغة ال 

GIS layer طبقة(GISجديدة على برنامج ) AutoCAD أكثر.أما فيما يتعلق   فماإنش  2الخطوط التي قطرها  ًغطى هذا المسح وقد؛

 . CDSإنش فقد تم رصد مسارها من خالل التقدير النظري وذلك أثناء مسح تحديث بيانات المشتركين2 بالخطوط التي يقل قطرها عن

إنش أو أكثر( والحقاً يتم 2تلخصت العملية بإيجاد عداد المشترك ثم تتبع مسار الخط المشبوك مع العداد وصوالً إلى خط التوزيع)ف

   .GIS وحفظها كملف GISترسيم المسارات على برنامج ال 

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

ً تُش ِكل دقة إحداثيات الخطوط المرصودة مفتاحاً رئي   .وتأهيليها واستبدالها يتحكم بفعالية صيانة وتشغيل الخطوط سيا

 التحديات 

ِلضمان استمرارية تنفيذ األنشطة غي المناطق األخرى ؛ يشترط مسح تحديث شبكة المياه توفير األمور التالية : )أ( خارطة مطبوعة  

شخص ِمن ذوي   2-1مع توفير  ديد موقع الخطوط()جهاز تح  pipe locator(. )ب( جهاز ال  1000:1للشبكة الحالية )مقياس رسم

عالي الدقة مع توفير    GPS ( جهاز3). (sprayالكفاءة والذين سيضعون عالمة لتحديد الموقع في الطريق باستخدام بخاخ ُملون )

   .ِلتحديث وطباعة خرائط الشبكة GISشخص ذو كفاءة لتشغيله.)د( شخص يقوم بمهمة تشغيل برنامج ال 
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 لمحابس  مسح تشخيص ا  5.7.2

 2018األنشطة التي تم إنجازها في عام 

ود الُمت قطع والُمعتَمد ِمن قِبل بلدية جنين ِمن خالل عملية التشغيل اليومية للمحابس الرئيسية وذلك إما بفت  حها أو  يتم تنفيذ نظام التَز 

إغالقها بشكل  ُجزئي  أو  /جيد ) اليمكن فتحهاإغالقها ؛ وقد أفادت تقارير تشخيص المحابس بأن بعض المحابس الرئيسية ال تعمل بشكل  

لم يتم تشكيل أو توثيق جدول أسبوعي ِلتوزيع المياه ؛ بل يتم إقراره بشكل  يومي ِمن قِبل مدير دائرة المياه  كامل (. عدا عن ذلك

 والصرف الصحي. 

(  Secondary) ( وثانويةPrimary) ط  رئيسيةكخطوة  أولى ُصنِفت خطوط التوزيع الرئيسية في بلدية جنين إلى ثالثِة أنواع : خطو

خطوط   الوصالت المنزلية( ، فَتُمثل الخطوط الرئيسية-() وهي خطوط متفرعة من الخطوط الثانويةtertiaryوخطوط الدرجة الثالثة )

  ( ؛ الخطوطSecondery)  انويةوتنكات التوزيع إلى مناطِق توزيع  ُمعينة ؛بينما تُمثل الخطوط الث  /النقل التي تنقل المياه من الخزانات

إلى  توزيع المياه ( قبل شبكه مع خط الدرجة الثالثة؛ في حين يُمثل النوع األخير خطوطPrimaryالمتفرعة من خط النقل األولي) 

  .المشتركين والتي تتفرع من الخطوط الثانوية

الواقعة على خط التوزيع   يع اليومي خاصةً تلكأما الخطوةِ الثانية فقد تمثلت بتحديد مواقع المحابس الُمستخدمة في التوز 

  إلى 5-11والشكل 5-7الجدول  يُشير .GISتوقيعها على برنامج ال /من خالل المسح الميداني ؛ ثم ترسيمها  ( ؛ وذلكPrimaryاألولي)

ود إلى  عت حدود كل منطقة بناءاً جدول ِلمسح تشخيص المحابس ؛ بحيث ُوِض /مناطق وذلك بهدف تطوير برنامج  3تقسيِم مناطق التَز 

ود ثم   PA2و PA1 وتم إيعاز األولوية للمنطقة األولى كونها تَشمل منطقة الدراسة األولى والثانية.على المناطق المجاورة ومناطق التَز 

  .يليها المنطقة الثانية والثالثة

 هدفة في مسح تشخيص المحابس المناطق الُمست 7-5الجدول  

 المناطق المشمولة    موجز  المنطقة 

  رب البلدية -منطقة شمال 1منطقة 
البساتين والصناعية والهدف ووادي بورقين وأبو ظهير وخلة الصوحة ومنطقة الدراسة األول   

   PA2و  PA1 والثانية

 منطقة شرق البلدية  2منطقة 
البدادية ومنطقة الدراسة الثالثة والتي تشمل حليمة السعدية المرا  ا سكان الشرقي واأللمانية و

    والشرقية

 مرا  سعد والسويطات والجنان والجابريات ومخيم جنين     منطقة وسط وجنوب البلدية 3منطقة 

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

)ب( ترسيم   .: )أ( تشخيص مدى فعالية كل محبس رئيسييهدف مسح تشخيص المحابس إلى ما يلي بحيث ما زال هذا العمل ُمستمراً ؛ 

)ج( وضع برنامج توزيع ُمحسن من حيث الكمية والضغط وذلك   .حدود المنطقة وتقييم مدى قدرة كل محبس على التحكم في التوزيع

أجل استبدال المحابس  )د( تطوير خطة استثمار مالية من  .1.6.5استناداً على نتائج مسح قياس الضغوطات كما هو موضح في نقطة  

   .الُمعطلة وبناء غرف تحكم  جديدة سهلة التشغيل والصيانة

 التحديات 

  .بعض المحابس مدفونة تحت األرض وال يمكن التحكم بها ؛ فال بد من الحفر عليها وفحص مدى فعاليتها
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 سية والثانوية وحدود المنطقة خطوط التوزيع األسا  11-5الشكل  

 اكت اف  اصالح الت رب في ال ق  المنا ب 5.8

 ( DMAsتصميم مناطق القياس ) 5.8.1

 2018األنشطة التي تم إنجازها في عام 

المياه الداخلة   ويتم قياس كميات. ( وهي عبارة عن أجزاء  صغيرة من الشبكة تمتاز بأن حدودها ظاهرةDMAمناطق القياس )

تُقاس نسبة الفاقد في كل منطقة قياس ِمن خالل مقارنة كمية    . (Bulk meterا من خالل تركيب عدادات الجملة)منه /والخارجة إليها

المياه التي تم ضخها في المنطقة واالستهالك الُمفوتر؛ وِمن  الضروري العمل على تقليل كمية العدادات المستخدمة قَد ِر اإلمكان 

غرف التحكم في حال تَوفرها وذلك تقليالً لتكلفة العدادات وغرف التحكم والمشاكل التي تُرافق  واإلستفادةِ من العدادات الموجودة في 

 عملية القياس.

( وتم انشاء غرف التحكم فيها PA1,PA2,PA3؛واتخاذها كمناطِق قياس) PA1مناطق في منطقة الدراسة األولى  3وقد تم اختيار 

 (. 5-5الشكل و  8-5الجدول  )يُرجى اإلشارة إلى .وتركيب العدادات داخلها

 وضع مناطق القياس  8-5الجدول  

 وضع االنجاز   غرف التحكم   عدادات الجملة   المناطق المشمولة   مناطق القياس 

PA1  صباح الخير وخروبة وشارع

 .الناصرة

  3لقراءة مصارد المياه و  1) 6

  قراءة المناطق الفرعية

جديدة  3  

موجودة  2  

 تم إنشاء منطقة القياس  

PA2   الزهراء والمخيم الجديد )جزء من

 مخيم جنين(

جديدة  4 5  التصميم على وشك االنتهاء  

PA3   إحداها ِلقياس انتاجية المياه(2 الشرقية وحليمة السعدية( جديدة  1  ك االنتهاء التصميم على وش   

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

الفاقد في المناطق صغيرة المساحة والُمختارة كمناطق قياس على تسهيل وضع خطة لتقليل الفاقد وتنفيذ االجراءات  يساعد تحديد نسبة 
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   .الالزمة لذلك

 التحديات 

مام أدائهم للمهام الموكلِة إليهم بالشكل المناسب ؛ فعلى سبيل المثال  يواجه بعض قُراء العدادات العديد من المشاكل التي تُش كل عائقاً أ

اء بوضع قراءة صفرية ؛ في حين يقوم البعض اآلخر بتسجيل االستهالك الُمعتاد  عند تجنب المشترك للقيام بفتح الباب ؛ يقوم بعض القُر 

الً ، وعليه ال بُد من التحقق من قراءات العدادات ِللحصوِل على  للمشتركين وذلك تجنباً إلمكانية تسجيل مبالغ  كبيرة للمشتركين مستقب 

 .  ُمقنعة ومعقولة NRWنسبة فاقد  

 ( PA1, PA2 PA3)  3و2و1حدود مناطق الدراسة   13-5الشكل 

 الكشف عن التسرب وإصالحه   5.8.2

 2018األنشطة التي تم إنجازها في عام 

ً   الخفي األرضي والتسرب الظاهرالسطحي رب التس:  قسمين إلى المياه خطوط  من الناشئ التسرب يُصنف   التسرب على يُطلق وأيضا

  يتطلب أخرى ناحية   ومن .الزمن من وجيزة   فترة    ِخاللِ   وإصالحهِ  إكتشافهِ  إمكانيةِ  ِلسهولةِ  وذلك المرئي التسرب ُمصطلح السطحي

  التسرب حجم فإن المسح بهذا القيام عن لتأخرا  أو التأجيل حال ؛وفي  سلسة  من المسوح الخاصةإجراءِ  األرضي  التسرب عن الكشف

 .سيزداد
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وإصالحه ِمن  وذلك بهدف اكتشاف التسرب األرضي 2و1( في منطقة الدراسة OJTنُِفذت العديد من أنشطة التدريب في موقع العمل )

الشكل  يُظهر   .ون األرضي( والمايكرفlistening stick؛ مثل عصا السمع )تي تم شرائهاخالل استخدام معدات اكتشاف التسرب ال

 وُوجد أن بعض النقاط التي تم تحديدها والحفر عليها .PA1نقاط التسرب التي تم اكتشافها وإصالحها في منطقة الدراسة األولى  5-12

   .تخلو من التسرب OJTخالل التدريب في موقع العمل 

 PA1نقاط الت رب التي تم اكت افها  إصالحها في منطقة الدرا ة األ لى  12-5الشكل  

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

 يُش كل نشاط الكشف عن التسرب وإصالحه عامالً رئيسياً لتقليل الخسائر الفيزيائية والفاقد.  

 التحديات 

 Reducer والنقاصة و مخفف الضغط ( Gate Valve)داخل الخط أو عند مروره بثنايا محبس البوابة يُنتج صوت جريان المياه 

coupling))  ًي صعُب تميزها  لتسرب و المياه ، ُمشكالً موجات  صوتية قريبةً من صوت ا األنبوبينتشر في ُكل  من جدران  اهتزازا

 ة جنين. خصوصاً عندما يكون الضغط عالياً كما هو الحال في مدين 

كما هو الحال في مدينة جنين إلى التركيز على تقليل الفاقد السطحي   %60يتوجه مزودو خدمات المياه ممن تتجاوز نسبة الفاقد لديهم 

كما يجدر اإلشارة إلى أن معدات كشف الفاقد ليست   .الذي يمتاز بسهولة إيجاده وإصالحه عن طريق توظيف األيدي العاملة المناسبة

   .1.7.5ويجب أن تُسبق هذه الخطوة بإجراء مسح تحديث شبكة المياه كما هو موضح في القسم . ة كبيرة في هذه المرحلةذات أهمي 

 إ راء الصيانة ال قا ية  ا ت دال خط ط ال  كة  5.9

 تحديث المودل الهيدروليكي والتحليالت ِلمنطقة الدراسة األولى  5.9.1

 2018األنشطة التي تم إنجازها في عام 

ً  المودل الهيدروليكي لمنطقة الدراسة األولى والبساتينتم إعداد   هزة سابقا كما هو  بالرجوع إلى العديد من المودل الهيدروليكية الُمج 

ذين يقومون بتعبئة التنكات وذلك في ظل استخدام المضخات الجديدة وضع المشتركين ال 13-5الشكل  ؛ وكما يُظهر  9-5الجدول  ُمبين 

 .  PDD ( Pressure dependant -dischargeوالخاضعة لمودل ال) المقترحة
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 PA1المودل الهيروليكية ونتائج االحتسابات في منطقة الدراسة األولى  9-5الجدول  

 تقييم النتائج   الفرضيات  الهيدروليكي  المودل

عل   الطلب ا عتيادي
 المودل األساسي    -المياه

 الضخ المتواصل  -

   2022اعتبارا من عام  الطلب عل  المياه -

  من خطوط  75تُشير النتائج أن ما نسبت  
ال   األمر الذي  تُظهر ضغطاً عالياً  الشبكة

    يعكس األمر الواقع

للضخ المودل الهيدروليكي  
 المتقطع  

 

ضغط جيد في منطقة شارع الناصرة  - (    (current supply patternالنمط الحالي للتّزوِد بالمياه
التي   ومنطقة البساتين باستثناء بعض النقاط

تعاني من الضغط السالب نتيجةً للخطوط  
 ذات األقطار الصغيرة   

نتيجةً  الضغط السالب في منطقة خروبة -
وب مياه الخزان كما  السريع في منس  للهبوط

 هو الحال في منطقة صبا  الخير   

     ال يعكس األمر الواقع -

المودل الهيدروليكي ِلتزود 
األسبوعي نتيجة الضخ  

 المتقطع للمياه  

المشتركين   بيانات  مسح  عل   بناءاً  للفرد(  الالزمة  المياه  )مقدار  الطلب 
    وبيانات برنامج الشامل

   ال يعكس األمر الواقع

االعتيادي الُمعدل    الطلب
المودل الهيدروليكي –

 األساسي   

 حاجة المشتركين من المياه(   الضخ المتواصل للمياه ) تلبية -

  90ثابت هازن ويليم = -

  /ساعة  48-0(ساعة : شارع الناصرة 108أيام ونصف )  4دورة المياه : -
  108-73صبا  الخير  / 108-49خروبة  /ساعة 48-25البساتين من 

    108-0 (24)صبا  الخير /

    2018كما تم قياس  في أيلول  نمط)باترن( الطلب الفعلي عل  المياه -

كمية المياه المطلوبة لكل خزان منزلي = كمية المياه الكلية التي تم ضخها   -
 دورة (   /ليتر  5200عدد العدادات ) /

يتم   ُمشغلة طوال الوقت   الثانية 1مضخة جديدة : #  2استخدام اقترا  -
   ساعة  48-24الل  تشغيلها خ

ال يمكن تطبيق  في مدينة جنين بنسبة  -
100     

تمتلك كافة الخطوط جهداً ضائعاً   -
(headloss ال يقل عن )تم  كم/ متر20

تحديدها ليتم استبدالها بخطوًط ذات أقطار  
بإلضافِةإل  تقدير أطوال وأقطار    أكبر

    الخطوط التي يجب استبدالها

د  المودل الهيدروليكي للتَّزو
 ساعة( 24المتواصل )

  965عل   اليوم / 3م  977يتم توزيع كمية المياه التي يتم ضخها حالياً   -
 بشكل  عادل   مشترك حالي

 ساعة في صبا  الخير   24نمط)باترن( الطلب عل  المياه في منطقة ال  -

يتم   ُمشغلة طوال الوقت  # الثانية 1مضخة جديدة : #  2استخدام اقترا  -
  ساعة  24-09تشغيلها خالل  

 

ممكن استخدامها  يجاد الخطوط التي تُشكل   -
 عوائق  

   ال تعكس حقيقة الوضع الراهن -

 Pressure مودل ال

dependant 

–discharge( PDD)   

تتدفق المياه أوالً إل  خزانات الوصالت المنزلية ذات الضغط العالي وعند  -
؛إل  أن يتم تحقيق  امتالء الخزان   ينتقل التدفق إل  النقطة التالية وهكذا

    أقص  فائدة هيدروليكية للمشتركين

ليتر في حين يبل  معدل ارتفاع    4000تبل  سعة الخزان لكل وصلة منزلية   -
 أمتار     10قاعدة الخزان عن مستوى األرض 

 دورة المياه : مماثلة لما تم ذكره سابقاَ    -

(  emitterلكل خزان تم وضع خزان تّخيلي) ليتر  4000بإُلضافِة إل   -
واحد لكل منطقة فرعية وذلك لمحاكاة استخدام المياه بعد تعبئة خزانات  

    المشتركين بإلضافِة إل  بعض التسربات 

تم اقترا  مضختان جديدتان ومتطابقتان للمواصفات ؛ #واحدة تعمل   -
بشكل كامل واألخرى يتم استخدامها كمضخة احتياطية خالل الضخ عل   

    لمياه في خزان صبا  الخيرخروبة في حال تّوفر ا  منطقة

يعد قريباًمن الظروف المتواجدة في مدينة  -
    جنين بالر م من أن النتائج لم تكن مثالية

 تبل  سعة خزان محطة ضخ صبا  الخير -
األمر الذي يُعد  ير دقيق ويحول  (3م100)

   دون استخدام مضخة بسعة أكبر 

ال يُمكن تنفيذ المود ل مع وجود المضخة   -
ذلك نتيجةً ِلسعة خزان مضخة  الحالية و

 . صبا  الخير

يحصل المشترك عل  المياه خالل فترة زمنية  -
    قصيرة يمكن تحديدها

تم تقدير الوقت الالزم لتعبئة خزان كل   -
 ليتر(   4000مشترك والذي تبل  سعت  )

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

فَعالة  أداة  عن  عبارة  وهو   : الهيدروليكي  المياهتُ   المودل  شبكة  ِلتخطيط  استحداث  .ستخدم  تم  الدراسة    وقد  في  الهيدروليكي  النظام 

يمكن استخدام   وغير ذلك  .؛ إال أن المودل بحاجة إلى التطوير  WaterCADبرنامج ال    من خالل استخدام  2016-2015التشخيصية  

ُمحاكاة ِلغرض  سابقاً  المذكورة  الهيدروليكية  بش  المودلز  المياه  ت زويد  الُمتعلقة وضع  التدبيرية  االجراءات  وتقييم  وت صوِر  مناسب  كل  

 .  بالصيانِة الوقائية واستبداِل خطوط الشبكة

 التحديات 

 ذو الصلة.   المياه و برنامج االستثمار المالي ضخال بُد من جمع وتقييم االجراءات التدبيرية ِلتطوير 
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At 00:00 hrs At 24:00 hrs 

  

At 48:00 hrs At 72:00 hrs 

  

At 84:00 hrs At 96:00 hrs 

  

At 108:00 hrs Legend for tank volume 
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Full (4000 L) 

2.0 m (3000 L) 

1.5 m (2000 L) 

1.0 m (1000 L) 

0.5 m (Starting level) 

Empty 
 

   .مع استخدام المضخات الجديدة PDDزانات المشتركين من خالل مودل ال محاكاة وضع خ 13-5الشكل  

 مصادر مياه  ديدة  إي اد 5.10

 التعاقد مع بئر السعدي  5.10.1

 2018األنشطة التي تم إنجازها في عام 

عالونة والسيد؛  أال وهي فراحتي وجرار و الحالية ِلضمه إلى مصادر المياه أبرمت البلدية عقداً جديداً مع بئر السعدي 2018وفي أيار 

  10-5الجدول  ؛ وقد اُستخدام بئري السيد والسعدي لتزويد ِتنكات المياه )بإلضافة إلى استخدام مياه بئر السعدي لتزويد الشبكة(. يُبين 

   .اآلبار الخاصة العقود الحالية مع

 اآلبار الخاصة  العقود الحالية مع 10-5الجدول  

 األنشطة الُمساهمة في تحقيق الُمخرج

زيادة كمية المياه الُمشتراه من مصادر المياه الحالية ؛ فإن االستعانة بمصادِر مياه  جديدة سيُساهم في زيادة كمية   ونظراً لعدم إمكانية

  .المياه التي تضخها البلدية

 التحديات 

ادر   جب أن يكون العقد نموذجياً من جانب التشغيل الفني المالئم والصيانة الُمنفذة ِمن قِبل الجهة الُمناسبة وذلك ِلضمان هذه اآلبار كمصي 

المجموع السيد المجموع السعدي عالونة جرار فراحتي

- 2008 - آيار 2018 2008 2017 2008 سنة  بداية العقد 

- السيد - السعدي عالونة جرار فراحتي مضخة غاطسة  الملكية

- - - السعدي عالونة جرار فراحتي خزان المياه

- - - بلدية جنين عالونة جرار بلدية جنين مضخة ُمعززة

- - -

بلدية جنين 

ولكن تم انشاءه 

من قبل عالونة

خط التزويد 

- السيد - السعدي عالونة جرار فراحتي مضخة غاطسة  الصيانة 

- - - السعدي عالونة جرار فراحتي خزان المياه

- - - بلدية جنين عالونة جرار بلدية جنين مضخة ُمعززة

- 7شيكل /3 م3 -
 100ألف

شيكل/سنة
2.0 1.2 1.2 (شيكل /م3) السعر بوحدة 

- - -
تدفعه بلدية 

جنين 100 
عالونة جرار

تدفع بلدية جنين 

50%
تكلفة الكلور

- السيد -
تدفعه بلدية 

جنين 100 
عالونة

جرار ) يمكن 

تعديل سعر 

الوحدة(

تدفعه بلدية 

جنين 100 
تكلفة الكهرباء

315,754 14,994 300,760 - 43,400 127,900 129,460 الكميات الُموردة في 2017 ) م3(

430,618 34,986 395,632 - 86,800 153,480 155,352 المبلغ المدفوع من بلدية جنين عام 2017 )شيكل(

البئر الخاص
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  ُمعتمدة ودائمة للبلدية ، ومن ناحية  أُخرى يجب ُمتابعة المياه المأخودة من هذه اآلبار بشكل  ُمستمر وذلك من حيث الكمية ) من خالل

 تركيب عداد قياس كمية المياه (والجودة ) من خالل فحص المياه بشكل  دوري(.  

 أ رز ال  انب المالية  الفصل ال ادس 6 الفصل

قوائم بأن الحسابات المالية لدائرة المياه والصرف الصحي ُمنفصلة تماماً عن ال .Error! Reference source not foundيُبين 

وبشكل  وجيز إلى الحسابات المالية    1-6 الشكلفي حين يُشير   .2018-2012األخيرة  ية للبلدية وذلك خالل السنوات السبعالمال

 وااليرادات مع استثناء الذمم المدينة.

٪ خالل السنوات   56ه اجمالي االيرادات الجمالي النفقات ؛فقد حافظ متوسط نسبة تغطية اإليرادات على ما نسبت عدا عن عدم تغطية 

. وِمن ُمنطلق  آخر تم تغطية العجز عن طريق السحب النقدي من  1-6الشكل السبع الماضية )باستثناء الذمم المدينة( كما هو مبين في 

ه من قِبل دائرة  ودائع تأمينات المشتركين )على سبيل المثال االشتراك الجديد( ؛ وأيضاً ال بد من التنويه أنه لم يتم دفع تكلفة شراء الميا

 . WBWDمياه الضفة الغربية 

 

2012201320142015201620172018

%3,188,1582,847,2842,562,3452,300,7352,540,8422,989,6932,867,38319,296,44087.0ايرادات اثمان مياه حالية

%98,084107,050104,005110,26490,034101,661111,472722,5703.3رسوم اشتراكات مياه

%168,892189,022132,308144,755144,276188,584157,6191,125,4565.1رسوم المجاري

%106,36187,02177,500118,610109,50594,82594,523688,3463.1اثمان مياه بالتنك

%28,75844,57476,62743,03741,78359,62557,236351,6401.6آخرون

%3,590,2543,274,9512,952,7852,717,4012,926,4393,434,3883,288,23322,184,451100.0مجموع

%2,051,6882,302,5172,676,3112,357,3202,445,8751,819,3961,659,99115,313,09938.5رواتب موظفي قسم المياه والصرف الصحي

%791,0431,467,8381,378,078899,5551,279,097472,618835,3067,123,53517.9مشريات المياه

%731,917601,368672,324642,179711,8181,265,0591,163,4015,788,06814.6رواتب المتقاعدين - مياه

%141,814139,600461,530590,424624,765583,8651,155,1913,697,1899.3صيانة الماتورات والمضخات

%117,010104,698158,594120,006242,041413,11573,5351,228,9983.1صيانة شبكة المياه

%182,760247,083200,203231,315156,612133,448150,1351,301,5573.3زيوت ومحروقات للسيارات

%1,509,0513,731000001,512,7823.8تسديد ديون سابقة

%651,684601,065513,565313,963450,583532,209697,4933,760,5649.5آخرون

%6,176,9675,467,9016,060,6065,154,7635,910,7905,219,7115,735,05239,725,792100.0مجموع

-2,586,714-2,192,950-3,107,821-2,437,362-2,984,351-1,785,323-2,446,819-17,541,340-

58.1%59.9%48.7%52.7%49.5%65.8%57.3%55.8%-

Totalإسم الحساب

دائن باستثناء 

المستحقات

مدين

صافي الخسارة

إجمالي اإليرادات / إجمالي المصروفات ) (

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

                            

ل
يك
ش

ة ايرادات اثمان مياه حالي ه رسوم اشتراكات ميا رسوم المجاري

اثمان مياه بالتنك مجموع خرون

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

    

    

    

    

    

    

    

شيكل

رواتب موظفي قسم المياه والصرف الصحي مشريات المياه

مياه -رواتب المتقاعدين  صيانة الماتورات والمضخات

ه صيانة شبكة الميا زيوت ومحروقات للسيارات

تسديد ديون سابقة  خرون

 

 2018-2012الحسابات المالية خالل   1-6الشكل  
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 كل( القوائم المالية الخاصة بدائرة المياه والصرف الصحي )العملة:شي 1-6الجدول  

2012201320142015201620172018إسم الحسابرقم الحساب

3,188,1582,847,2842,562,3452,300,7352,540,8422,989,6932,867,383ايرادات اثمان مياه حالية411001

98,084107,050104,005110,26490,034101,661111,472رسوم اشتراكات مياه411003

28,75834,80769,04338,00731,80743,98038,547اثمان لوازم اشتراكات مياه411004

106,36187,02177,500118,610109,50594,82594,523اثمان مياه بالتنك411005

08,0005,7553,9388,32513,47515,965مساهمات اثمان مواد411008

01,7671,8291,0921,6512,1702,077رسوم قطع واعادة تركيب411009

000000647رسوم صيانة شبكة المياه411011

168,892189,022132,308144,755144,276188,584157,619رسوم المجاري411012

1,346,6521,045,6141,131,7324,890,5731,477,3702,321,0731,653,533ديون سابقة يمكن تحصيلها411013

4,936,9064,320,5644,084,5177,607,9744,403,8095,755,4614,941,766مجموع

3,590,2543,274,9512,952,7852,717,4012,926,4393,434,3883,288,233مجموع باستثناء 411013

2,051,6882,302,5172,676,3112,357,3202,445,8751,819,3961,659,991رواتب موظفي قسم المياه والصرف الصحي511501

14035,44652,41338,17853,359229,586303,691أجور عمال قسم المياه والصرف الصحي511502

6,9507,7254,24402,65500التامين الصحي511503

731,917601,368672,324642,179711,8181,265,0591,163,401رواتب المتقاعدين - مياه511504

132,3281,32128,77148,76924,4035,03946,974مكافئات وتعويضات نهاية الخدمة511505

0013,90005,40015,6982,900المكافئات والحوافز511506

30,90222,4600021,34617,07537,060التأمين ضد الحوادث واصابات العمل511507

1,1224,0623,71619,01411,6459,6488,846اجور عمل اضافي511509

008,32312,76851,63754,75292,908اجور عمال الصرف الصحي511510

68,446018,518001590زيوت ومحروقات مياه511601

141,814139,600461,530590,424624,765583,8651,155,191صيانة الماتورات والمضخات511602

117,010104,698158,594120,006242,041413,11573,535صيانة شبكة المياه511603

791,0431,467,8381,378,078899,5551,279,097472,618835,306مشريات المياه511604

26,3809,05014,64817,85533,99429,50022,240تعقيم المياه511605

28010004,22900120صيانة العدادات511607

1,85026510,4300000العدد واللوازم511608

182,760247,083200,203231,315156,612133,448150,135زيوت ومحروقات للسيارات511610

61,736143,66674,57343,572142,473106,099140,013صيانة السيارات511611

30,54041,36829,28911,423000تامين السيارات511612

10500003410قطع غيار511613

000020000اجهزة ومعدات511614

290,905335,602254,742118,155103,47264,31142,742صيانة وتمديد وخطوط الصرف الصحي 511615

1,509,0513,73100000تسديد ديون سابقة511616

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

793,286-1,506,981535,750-1,976,0892,453,211-1,147,336-1,240,062-الفائض / العجز )بما في ذلك 411013(

 2,446,819-1,785,323-2,984,351-2,437,362-3,107,821-2,192,950-2,586,714-الفائض / العجز )باستثناء 411013(

 


