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 2019 لعام جنين بلدية في المياه تزويد لخدمة ِالسنوي التقرير

 (ملخص(

 ، جنين بلدية مشتركي أعزائي

 المعد من قبل دائرة المياه والصرف الصحي في بلدية جنين. 2019فيما يلي نسخة مختصرة من التقرير السنوي لعام 

التي تم تنفيذها في العام الماضي بهدف تحسين خدمات المياه  )المكتملة والجاري تنفيذها(يتناول التقرير التالي ملخصا لألنشطة الرئيسية  

 .في مدينة جنين

 يُرجى زيارة الموقع اإللكتروني للبلدية أو زيارة دائرة المياه والصرف الصحي بشكل 2019لإلطالع على التقرير السنوي الكامل لعام ، 

والتحديات الراهنة ً ، نوصيك أيضا بقراءة النشرات التالية التي شخصي،و ِ من أجل ٍ فهم أفضل لحالة خدمات المياه في مدينة جنين 

 :دائرة المياه والصرف الصحي في بلدية جنين كملحق لهذا التقرير أعدتها

 .الجزء األول : امدادات المياه والتحديات -نشرة توضيحية للمشتركين حول واقع المياه في بلدية جنين1)

 .التشغيل والتحديات الثاني: نظامالجزء  -نشرة توضيحية للمشتركين حول واقع المياه في بلدية جنين2)

 معدل دفع المشتركين والتحديات المالية الثالث: انخفاضالجزء  -نشرة توضيحية للمشتركين حول واقع المياه في بلدية جنين3)

 

 : المقدمة .1

 . بالمياه التزود خدمات ادارة في جنين بلدية مهمة -أ

والوسائل المباشرة صنفت أهداف بلدية جنين وأنشطتها على شكل ٍ تسلسل   هرمي؛ يتألف من الهدف العام (المهام) ُ 

 جيدة مياه بخدمة المواطنين دي وتز "هو مبين في الشكل أدناه . بحيث تتمثل مهمة بلدية جنين الرئيسية في ا والمخرجات. كم

 " مناسبة وبأسعار
                                

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

 .التي تم تنفيذ بعض األنشطة فيها1،2،3توضح الخارطة أدناه شبكة توزيع المياه الموجودة في مدينة جنين وكذلك مناطق الدراسة 
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 :األنشطة الرئيسية التي تم تنقيذها. 2

 أ( تحسين قراءة العدادات وعملية جباية الفواتير:

لدفع ( تطوير أشكال جديدة من تقارير الجباية والفوترة كإحصاءات تفصيلية لجمع الفواتير مع تقسيمها حسب: )أ( منطقة الفوترة ؛ )ب( طريقة ا1

بما يتماشى ( تعديل البرنامج 2، المحصله والمبالغ الفواتير عددالتحصيل ؛ )ج( فئة العمالء ؛ )د( الدين الجاري والقصير / طويل األجل. و )هـ(  /

( تم إلغاء وحدة الجباية وتم نقل قارئي العدادات قسم خدمات المشتركين 3مع إدخال برنامج الدفع المسبق ونظام بالبيه ونظام الفوترة المحمولة 

 بدائرة المياه والصرف الصحي.

                                 

 ب( تم إجراء العديد من األنشطة إلصالح عدادات مياه المشتركين واستبدالها أونقلها وإعادة تركيبها: 

( استمرار استخدام جهاز فحص عدادات المياه لمعالجة القرائات 1

الصفرية والعدادات المعطلة باالضافة لشكاوي العمالء من القرارئات 
جديدة مشتركين المياه من قبل ( تمت الموافقة على صياغة عقد 2العالية. 

( تم اقرار نوع عداد األتراسونيك لمشتركين الدفع  3المجلس البلدي. 

( تم تنفيذ استبدال العدادات في منطقة الدراسة األولى )خروبة 4المسبقز 

( تم JICA .5وصباح الخير( بناءا على توصيات فريق الخبراء الياباتي 

قتي الدراة الثانية والثالثة وتم شراء االتفاق عى تبديل العدادات في منط
العدادات مسبقة الدفع وصناديق البالستيكية  والتجهيزات والحواسيب 

( تم نقل ثالثة فنيين حاليين من قسم المياه إلىقسم 6واألجهزة ذات الصلة ، 

( بدأ استبدال العدادات 7خدمات المشتركين كفنيين معتمدين للعدادات ، و 

: مجموع ما تم تركيبه هو 2019فع مسبق في أبريل العادية بعدادات د

  (.2020)هذه االحصائيات حتى مارس  .عداد في مناطق الدراسة الثالثة 1915٪( من أصل 86) 1655

 

 الفواتير والديون في مناطق الدراسة الثالثة :ج( رفع مستوى الوعي بأهمية استبدال العداد ودفع 

( إجراء الزيارات من قبل طواقم 2( استمرارية المرونة بالتعامل مع المشتركين في منطقة الدراسة الثالثة والذين لديهم ديون مستحقة. 1
ظام استقبال شكاوى العمالء عبر اإلنترنت ( تشغيل ن3العالقات العامة للمشتركين)استطالع رأي قبل التثبيت( في مناطق الدراسة الثالثة. 

 المدمج في موقع بلدية جنين اإللكتروني الجديد.

 

 د( إجراء مسح وتحديث قاعدة بيانات برنامج الشامل في منطقة الدراسة الثالثة )الشرقية( ومناطق أخرى وإزالة االوصالت غير القانونية ،
 انش في منطقة الدراسة األولى. 2مياه منزلية منفصلة تتفرع من خط توزيع وقد تم تحديد اتصال غير قانوني مشتبه به وخطوط 

 

هـ( تطوير بعض التقنيات واالتصاالت الجديدة: التكامل بين نظامي الشامل ونظام المعلومات الجغرافية وجمع المعلومات واآلراء من 
 لتكامل عبر اإلنترنت كان من السابق ألوانه في بلدية جنين.البلديات األخرى والجامعة العربية األمريكية ؛ وكانت الخالصة إلى أن ا

 

( إنشاء نموذج 2(( ، 3و  2و  1( متابعة المسح قياس ضغط المياه )انتهى في المدينة بأكملها )المنطقة 1و( تحسين توزيع المياه: 
( متابعة تدريب الطواقم على برامج 3و هيدروليكي بما يتماشى مع مسح تحديث شبكة المياه )انتهى في منطقة الدراسة األولى( ، 
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ز( كشف وإصالح التسربات في الوقت المناسب: إجراء التدريب الالزم لطواقم البلدية عند اكتشاف التسربات في مناطقة الدراسة األولى 
 والثانية حتى يتم اإلصالح في الوقت المناسب في المدينة بأكملها.

 

 2و  1( تشخيص حالة المحابس الموجودة )التي تم االنتهاء منها في المدينة بأكملها )المناطق 1الوقائية واستبدال خطوط المياه:  ح( الصيانة
( DSIP( وضع خطة تحسين خدمة المياه بالمنطقة )2( وتحضير جدول كميات وأسعار بتكلفة تقديرية الستبدال المحابس المعطلة(. 3و 

 ومحاولة ايجاد ممول او مانح لتنفيذ هذه الخطة. 3 و 1للمناطق الدراسة 

 

( التعاقد حديثًا مع بئر 1ط( البحث عن مصادر مياه جديدة وإبرام العقود مع اآلبار الخاصة / البحث عن جهات مانحة لحفر آبار بلدية جديدة: 

  الستعادة إنتاجيتها.( التنسيق مع شركة الوائل واستبدال مضخة آبار السعادة 2أبو حطب وبئر أبو سمير ، 

 المالي انب. الج3

الية يوضح الشكل التالي الموازنة المالية لدائرة المياه والصرف الصحي والتي تنفصل عن البيانات المالية الكلية لبلدية جنين من السنة الم
٪ في السنة 51.5من إجمالي اإليرادات وتبقى نسبة التغطية فقط  .  حيث لم تتم تغطية إجمالي التكاليف 2019إلى السنة المالية  2012
وفي السنوات السبع الماضية على التوالي . تم تغطية العجز عن طريق السحب النقدي من احتياطي التأمين الذي يدفعه  2019المالية 

 ائرة مياه الضفة الغربيةياه من دالمشتركون لالشتراكات الجديدة. إلى جانب ذلك ، لم يتم دفع تكلفة شراء الم

 

 (شيكل:العملة) 2019-2012 الصحي والصرف المياه لدائرة المالية الحسابات يوضح جدول

Balance in Financial Statements for WWD from 2012 to 2019 (unit: NIS)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Current water 

revenue
3,188,158 2,847,284 2,562,345 2,300,735 2,540,842 2,989,693 2,867,383 2,549,418 21,845,858 53.8%

Water subscription 

fee
98,084 107,050 104,005 110,264 90,034 101,661 111,472 108,477 831,047 2.0%

Sewerage fee 168,892 189,022 132,308 144,755 144,276 188,584 157,619 177,693 1,303,149 3.2%

Water tanker 

revenue
106,361 87,021 77,500 118,610 109,505 94,825 94,523 115,035 803,381 2.0%

Collected debt 1,346,652 1,045,614 1,131,732 4,890,573 1,477,370 2,321,073 1,653,533 1,484,882 15,351,428 37.8%

Others 28,758 44,574 76,627 43,037 41,783 59,625 57,236 108,652 460,293 1.1%

Total Revenue (X) 4,936,906 4,320,564 4,084,517 7,607,974 4,403,809 5,755,461 4,941,766 4,544,158 40,595,155 100.0%

Personal expense 2,955,048 2,974,900 3,460,002 3,118,229 3,328,137 3,416,255 3,315,771 3,640,613 26,208,955 39.2%

Water purchase fee 

(private well)
791,043 1,467,838 1,378,078 899,555 1,279,097 472,618 835,306 901,188 8,024,723 12.0%

Pump maintenance 141,814 139,600 461,530 590,424 624,765 583,865 1,155,191 562,350 4,259,539 6.4%

Network 

maintenance
408,195 440,400 413,335 242,390 345,512 477,426 116,396 357,490 2,801,145 4.2%

Oils and motor fuels 251,206 247,083 218,721 231,315 156,612 133,607 150,135 193,716 1,582,396 2.4%

Car maintenance 

&insurance
92,276 185,034 103,862 54,995 142,473 106,099 140,013 150,352 975,105 1.5%

Others 1,537,386 13,046 25,078 17,855 34,194 29,841 22,240 25,240 1,704,879 2.5%

Sub total 6,176,967 5,467,901 6,060,606 5,154,763 5,910,790 5,219,711 5,735,052 5,830,950 45,556,742 68.1%

Water purchase fee 

(WBWD, unpaid)
2,706,210 2,928,250 925,158 2,884,726 2,894,034 2,990,286 2,990,000 2,990,000 21,308,664 31.9%

Total Expense (Y) 8,883,177 8,396,151 6,985,764 8,039,489 8,804,824 8,209,997 8,725,052 8,820,950 66,865,406 100.0%

-3,946,272 -4,075,586 -2,901,247 -431,515 -4,401,015 -2,454,536 -3,783,286 -4,276,792 -26,270,251 -

55.6% 51.5% 58.5% 94.6% 50.0% 70.1% 56.6% 51.5% 60.7% -

Note: Water purchase fees (WBWD, unpaid) in 2018 and 2019 are estimated as the same level as 2017 (hatched yellow).
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