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   وكالة التنمیة الفرنسیة

BOQ Bill of Quantities كمیات جدول ال 
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 ُمقِدمة   1  الفصل

األنشطِة التي تم تنفیذھا ِمن قِبل بلدیة جنین (الُمشار إلیھا  " كافة2019لتقریر السنوي ِلخدمة تّزوید المیاه في بلدیة جنین لعام ي "ایُغط

 (”Business Plan“إلیھا الحقاً بالُمشار في بلدیةجنین " 2027- 2018ات المیاه إدارة خدم "ِلُخطةِ  داً تنا) وذلك اس ”JM“  قاً بالح

موافقة المجلس البلدي في    حازعلىوالذي  2027- 2018الفترة الزمنیة  /طویل األمد، ُطٍور لیُغطي ة عن برنامج ٍُمتوسطٍ عباروھي  )

   .2019نیسان 

  مة  الخدمة الُمقد نامة عنظرة ع 2  الفصل

 المھمة   2.1

مي؛ یتألف تسلسلٍ  نشطتھا على شكلأنیف ھدف المؤسسة وتصتم  كما ھو   والوسائل المباشرة والُمخرجات. )ام لمھ(امن الھدف العام  ھرَّ

جیدة   میاهٍ  تزویدِ  خدمة بتوفیر بلدیة جنین قیام" :بما یليالمیاه  تزویدخدمة مجاِل   فَتّبلورت ُمھمِة بلدیِة جنین في 1-2كل  الش بین فيمُ 

  ”.في متناول الجمیع أسعارٍ ب للمواطنین و
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الھدف العام

الوسائل المباشرة 

المخرجات

  

  الخریطة االستراتیجیة إلدارة خدمات تورید المیاه في بلدیة جنین  1-2كل  الش

  والمرافق المكاتب الرئیسیة 2.2

ِة  ن كافة ؛بإلضافمسؤولیة تزوید المیاه وادارة خدمات المشتركی  WWDالمشار إلیھا الحقاً ب  ي رف الصح اه والصئرة المی تتحمل دا

عملیة قراءة العدادات وتسلیم الفواتیر والجبایة في المناطق المخدومة ِمن قبل بلدیة جنین . تتكون دائرة المیاه والصرف  إلى متابعة 

وقسم الصرف الصحي وقسم   WS المشار إلیة الحقاً ب والتخطیط وقسم المیاه دراساتقسم ال :أال وھيمن عدة أقسام  WWD الصحي

  المشار إلیھا الحقاً ب؛ تم البدء بتركیب عدادات الدفع المسبق 2019فخالل نیسان   .CSSمشار إلیھ الحقاً ب لامات المشتركین خد

PPWM  حطات شحن؛ وعلیھ تم توفیر مفي مناطق الدراسة المستھدفة  Vending Station  خاصة بكروت الPPWM   في اماكن

 المسبق. لیة على مشتركي الدفع فیھا وذلك كخطوة تسھی  قریبة من المناطق التي تم التركیب

  المكاتب الرئیسیة والمرافق 2.3
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  والمرافقالمكاتب الرئیسیة   1-2الجدول  

  المالحظات  الھاتف  نالعنوا  المرافق /المبنى 

 دائرة المیاه والصرف الصحي ى مبن 
شارع الناصرة  

 الصناعیة دوار–
042502023 

قسم   دائرة المیاه والصرف الصحي ؛  مدیر
قسم الصرف و  WSوالدراسة والتخطیط 

 . CSSو  الصحي ؛

 بلدیة جنین المبنى الرئیسي
شارع نابلس  

مبنى    بالقرب من–
 ي الدفاع المدن 

042501036 

  ”FD“الحقا ب المشار الیھا ة المالیة ائرالد
ندسیة ؛ وحدة  الدائرة اإلداریة ؛ الدائرة الھ

ات ؛ قسم المشتریات ؛  المعلوم كنولوجیات 
قسم العالقات العامة وحدة الرقابة والتدقیق  

مركز خدمات   والداخلي؛ الوحدة القانونیة 
 . ”PSC“حقا ب الجمھور المشار الیھ ال 

وتوفیر ) السیباطلد (بایة وسط الب ز جمرك
لعدادات    Vending Station لشحنمحطات ا

 .الدفع المسبق

نة  مركز المدی 
 )السیباط(

042415701 
وشحن كروت عدادت الدفع   دفع الفواتیر

 المسبق. 
  وتوفیر محطات الشحن مكتب جبایة شارع حیفا

Vending Station لعدادات الدفع المسبق. 
شارع حیفا مقابل  

 مكتب البرید 
042430860 

المسبق  صة بعدادات الدفعمحطات الشحن الخا
 ) الجلیل(سوبر ماركت 

الناصرة  شارع 
 بة دوار خرو–

0592051105 

 شحن عدادات الدفع الُمسبق 
وضع محطة شحن خاصة بعدادات الدفع  

  المسبق في سوبر ماركت الظاھر 
منطقة  - شارع حیفا

  الزھره 
0594032106 

فع  دات الد اصة بعدا وضع محطة شحن خ
سرور   لسید أیسر أبوبر ماركت ابق في سوالمس

  الكائن في الحارة الشرقیة  

الحارة   - البیادر
  یة الشرق

0569444046 

 - - بئر السعادة 

تعود ملكیتھ إلى بلدیة جنین ویتم إدارتھ ِمْن  
 قِبل البلدیة 

 - - بئر المیكانیك
 - - بئر بلعمة
  ، UNRWA  مضخة الوكالة(  تالمضخا

صباح   ، ري الصانو حلیمة السعدیة ،  شرقیة ،ال
 الّجمال ،أبو ظھیر)  ، الخیر

- - 

المیاه   الوصال ت الرئیسیة ِلضخ
 ،الجلمة ومحطة ضخ الّجمال)السویطات(

- - 

تعود ملكیتھا وإدارتھا إلى دائرة میاه الضفة 
(المشار الیھ فیما بعد ب   الغربیة

“WBWD”(  -اه الفلسطینیةالمی  سلطة 
 ) ”PWA“بعد ب  فیمایھا  (المشار ال

جرار، عالونة ،   ، (فراحتيخاصة آبار 
 ) رأبو سمی  ، السید ،  السعدي 

 لبلدیة بشراء المیاه. م اتقو - -

  تعرفة المیاه الشھریة ورسوم أخرى 2.4

  یة ورسوم أخرى تعرفة المیاه الحال 2-2الجدول  

  حظات المال التعرفة  ةالفئ 

تعرفة المیاه
 3شیكل/م  7.361 الحد األدنى  

لى (غیر ُمطبق ع متر مكعب 4یعادل ما كمیتھ 
  دادات الدفع المسبق)ُمشتركي ع 

 التعرفة الحجمیة
  شھر  /الجبایة مرة دورة  3شیكل/م  44.3  3م 05-0

 3شیكل/م 6.2 3م 50أكثر من 
  3شیكل/م .54 یة)لمؤسسات الحكوملحجمیة (االتعرفة ا

  3شیكل/م  44.3  (مؤسسات البلدیة) التعرفة الحجمیة
  3م/كلی ش 26. رسوم صیانة شبكة المیاه  

 رسوم االشتراكات الجدیدة  
  31: وقعشیكل ، رسوم الم  498: رسوم االشتراك كل ی ش 682

شیكل ، رسوم أجرة   31: شیكل ، رسوم العداد
   .شیكل 124 : الفنیین

 كیة العداد رسوم نقل مل
  50عدم دفع رسوم التأمین سابقاُ یتم إضافة  في حال   شیكل   50 

 ). شیكل 250دینار (
   دینار  50شیكل أو 217  العداد  رسوم نقل مكان

   شیكل  62 إیقاف العداد بشكِل مؤقت  
  شیكل  62 صل العداد رسوم ف
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 جدولة التوزیع 2.5

عاً وعدم تغطیة . فنتیجةً ِلكون التّزود ُمتقطس وإغالقھاحابالمبفتح ُمتمثل د غیِر الُمتواصل والتبع بلدیة جنین نظام التّزوتَ 

یام التَّزود غیر محددة. فعلى سبیل المثال تتّزود غالبیة المناطق مرة أو مرتین في وع ؛ فإن أأیام األسبكافة میاه لِ دورة ال

  اض الطلب على المیاه.النخفل الشتاء نظراً ف ولفترةٍ أطول في فص یوم في فصل الصی 2-1األسبوع ؛ ُمتراوحةً ما بین 

  التسلسل الھیكلي لألنشطِة الرئیسیة  3  الفصل

تسلسل األنشطِة الرئیسیة الواردة في خطة العمل الُمعدة ِمن قِبل الفریق الیاباني. وتزاُمناً مع سیاسِة سلطة المیاه   1-3الشكل یُبین 

 تخاذ المنطقة الشمالیة من مدینة جنین كمنطقٍة تجریبیة؛اٍه اقلیمیٍة في الضفِة الغربیة وای متأسیس مصالحِ  ؛ الھادفِة إلىPWA یةالفلسطین 

تُشكل محطةً بارزةً لخدمة   2022المیاه في بلدیِة جنین. وِمن الُمالحظ أن سنة  ال بُد ِمن اتخاِذ خطوةٍ عاجلٍة نحو تحسین إدارة خدمة

ومسح تحدیث بیانات  (CDS) یانات الُمشتركینر عدةِ أمور ِمثل: مسح قاعدة ب وتطوی نھا سیتم انجاز ي مدینِة جنین، فبغضوالمیاه ف

ة  ة الحالی ی الُمحاسب اجعة تعرفة المیاه وتغییر األسس وإعداد النموذج الھیدرولیكي وتحسین جبایة الفواتیر ومر (WNS) شبكة المیاه

ً  ُمعدّل.االستحقاق ال سلیصبح بناءاً على أُسُ  على األساس النقدي  القائمة مناطقیة  تطویریٍة  وضع خطةٍ  تم ِلتحقیق ھذا التطویر وسعیا

DSIP المنطقة الثانیة شرق المدینة ، المنطقة الثالثة (وسط  )غرب المدینة- المنطقة األولى (شمال في  2019خالل العام تنفیذھا و ،

  . 2019عام بنیة التحتیة خالل الالضروریة  في ال تحسینات الویل في تماه الفلسطینیة وذلك بمساعدة سلطة المی  )دینة وجنوبھاالم

مسح بیانات المشتركین

مسح تحدیث بیانات الشبكة 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

PPWM  استبدال عدادات المواطنین ب/العالقات العامة

الشامل  لىتحدیث بیانات المشتركین ع

مسح ضغوطات الشبكة 

تعدیل وانشاء مودل ھیدرولیكي

 تقییم األصول ،القوائم المالیة والمحاسبة على
أساس االستحقاق

نظام الحوافز /اجراء التقییم 

الرسائل /الفوترة
PALPAY نظام/الشامل/القصیرة

مراجعة 
التعرفة 

PSC /شكاوي المواطنین 

انشاء اشتراكات جدیدة 

تشخیص 
المحابس

اصالحھ /الكشف عن التسرب 

ایجاد مصادر میاه جدیدة 

خطة تطویر الخدمات حسب المنطقة

لمناطقالبحث عن فرٍص تمویلیةٍ لتطویر البنیةِ التحتیة ل

وسط وجنوب 
مناطق (المدینة

)أخرى

شرق المدینة

(PA3     
والمناطق 
(المحیطة 

غرب -شمال
وPA1,2)المدینة

المناطق 
(المحیطة

  

  رئیسیة شطة اللسل الھیكلي لالنتس ال 1-3الشكل  
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 نبذة عن األداء االداري  4  الفصل

حیث یتم تَّبلیغ مجلس تنظیم خدمات المیاه  صة بھا. ب ھدفة الخاالُمست القیم ) وKPIsمؤشرات األداء الرئیسیة ( 1-4الجدول   وضحیُ 

WSRC اإلشارةِ إلى سھولة الُمقارنة بینھا. دي َخدّمات المیاه؛ مع ) ِمن قِبل كافة ُمّزو18- 1كورةِ أدناه (لمؤشرات المذسنویاً عن ا

ان بالضغط والضخ المتواصل. ونتیجةً  لُمتعلقا 20و  19شر رقم ه الُمتقطع في مدینة جنین قد تم إضافة المؤ ونظراً لوضع التَّزود بالمیا

لتقییم حالة   24و  23؛ تم إضافة المؤشریین BSCعِة ل محاوِر األرب تعد أحد الي ریب والتنمیة" والت ب “التد لُمتعلقةلغیاب المؤشرات ا

  تدریب الموظفین. 

  والقیم الُمستھدفة الخاصة بھا ) KPIsلرئیسیة (مؤشرات األداء ا 1-4الجدول  

 المالحظات   الھدف 2019 2018 2017 2016 المؤشر 

 لفرد من المیاهستھالك الیومي لمعدل اال 1
 (منزلي)

69 
لتر/فرد/

 ي

61 
لتر/فرد/ی

 وم

59 
لتر/فرد/ی

 وم

 - - 

 

ي العدد االفتراض
ومین للسكان المخد

في عام   56000ھو 
الیوجد  . 2018
متوفرة للعام بیانات 
2019 . 

معدل االستھالك الیومي للمیاه لكل فرد  2
  )و صناعي وتجاري وسیاحي(منزلي 

74 
فرد/یلتر/

 وم

67  
یفرد/لتر/

 وم

62 
لتر/فرد/ی

 وم

 - - 

 %42 :2018 % 55 % 60 % 44 % 49 فاقد المیاه من حیث الحجم 3
2022: 35% 
2027: 30% 

في   3م 1,887,189
 . 2018عام 

 9,542 لشبكة /سنةه /كم من افاقد المیا 4
 3م

7,043 
 3م

12,581 
 3م

11,099  
 3م

 اضياالفترالطول  -
كم  150ه لشبكة المیا

نھایة  فيوذلك 
بلغ طول . 2018

  167.74شبكة المیاه 
كم وذلك في نھایة 

2019 . 
   410 فاقد المیاه /وصلة /یوم 5

وصللتر/
 یوم/ة

348   
لتر/وصل

 ة/یوم

494 
لتر/وصل

 یوم/ة

474  
للتر/وص
 ة/یوم

عدد الوصالت  -
  10765المنزلیة 

وذلك في نھایة كانون 
   .2019 االول

   2.5 ن المیاهُمباع م 3نفقات الموظفین /م 6
 3مكل/یش

2.9  
  3مشیكل/

2.6 
 3مشیكل/

2.8  
 3مشیكل/

-  

   0.7 ُمباع من المیاه 3م/ أثمان شراء المیاه 7
 3مشیكل/

0.4   
 3مشیكل/

0.7  
 3مشیكل/

0.7  
  3مشیكل/
 

مل تكلفة المیاه یشال -
التي تم شرائھا من 
دائرة میاه الضفة 

  .الغربیة
ه من المیا الیف الطافة /متر مكعبكت 8

 الُمباعة
1.4  
  3مشیكل/

1.3   
 3مشیكل/

0.1 
  3مشیكل/
 

0.2  
  3مشیكل/
 

االمحروقات ووقود  -
 المركبات في عام

  ؛  2019 و  2018
 شمل أثمانالی

الكھرباء غیر 
 وعة.المدف

 %75 :2018 % 52 % 79 % 72 % 54 خدمة المیاه–لتحصیل كفاءة ا 9
2022: 100% 
2027: 150% 

 

 ) لصالح خدماتةبة الكفاءنسحجم العمل ( 10
 المیاه

1.1 1.3 1.2 1.3 2022: 1.0 
2027: 0.8 

التكالیف االداریة 
والصیانة والتشغیل / 

لتشغیل من عائدات ا
الیشمل ( المیاه.

 الدفع) قةتحالمبالغ مس
) والتي وذة من الشبكةنات المیاه (المأخیع 11

 .تحتوي على تركیزالكلور المتبقي
85 % 83 % -% 95 % 

(570 
/600) 

ات الختبار ال تسجیل % 100
 . 2018المیاه في عام 

عینات المیاه (المأخوذة من مصدر المیاه)  12
التلوث الناتج عن البكتیریا  الخالیة كلیاً من

 القولونیة

100 % 100 % -% 85% 
(510 
/600) 

100 % 
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 المالحظات   الھدف 2019 2018 2017 2016 المؤشر 

 عینات المیاه (المأخوذة من مصدر المیاه) 13
ا عن بكتیریخالیة من التلوث الناتج وال

 الفضالت

100 % 100 % -% 85% 
(510 
/600) 

100 % 

) والخالیة عینات المیاه (المأخوذة من الشبكة 14
بكتیریا التلوث الناتج عن ال تماماً من
 القولونیة

100 % 100 % -% 85% 
(510 
/600) 

100 % 

 والخالیة )عینات المیاه (المأخوذة من الشبكة 15
 فضالتكتیریا المن التلوث الناتج عن ب

100 % 100 % -% 85% 
(510 
/600) 

100 % 

 %100 %- % 335 % 400 تنفیذ /اجراء االختبارات المیكروبیولوجیة 16
(600 
/600) 

ال یقل 
 %100عن

ر والخالیة ة من المصداه المأخوذالمی عینات 17
 من التلوث الناتج عن النترات

100 % 100 % -% 2.5% 
(15 

/600) 

100 % 

 SPI/1000)(جیة طاقة العمل مؤشر انتا 18
 مشترك

6.0 6.9 6.6 7.0 2018: 5.6 
2022: 5.6 
2027: 5.2 

عدد طاقم العمل/ عدد 
ركین الفعالین / الُمشت

ظف مو 52و  48
و   2018لعامي 
لي تواال على  2019

 .في خطة العمل
سیتم  TBD  - - - ضغط المیاه الُمزودة للشرب 19

 دیدهتح
متعلقة الشكاوي ال عدد
غوط /عدد بض

ي المتعلقة الشكاو
 .دمة (%)بالخ

سیتم تحدیده   - - - استمراریة التّزود 20
في كل منطقة 

 توزیع

عندما  اتعدد الساع
 لنظام المائيایكون 

اه) (شبكة المی
 بشكل مضغوطا

ساعة  24 /كاف
(%). 

 5.12 سعر تعرفة التّزود بالمیاه 21
 3مشیكل/

-   
 3مل/شیك

4.51 
 3مشیكل/

 -  

  وط شبكةطخاالت القصورفي عدد ح 22
 المیاه.

- - -  TBD  
 سیتم تحدیده

القصور  حاالت عدد
خطوط شبكة في 

كم من 100/المیاه
 .شبكة المیاهط خطو

المشاركة في البرامج  أیام /طاقم 4  - - - للطاقم مدة التدریب الخارجي 23
والتدریبات الُمعدة من 

ودي خالل اتحاد مز
خدمات المیاه 

UPWSP وغیرھم. 
المشاركة في  أیام /طاقم 4   - - - قمالداخلي للطامدة التدریب  24

 ورشاتالتدریبات وال
 الداخلیة.

  

 2019تنفیذ األنشطة الرئیسیة للعام  وضع  مسالفصل الخا 5  الفصل

فریق   ن قِبلعلى التوالي وذلك توافقاً مع خطة العمل الُمعدة مِ   2019و  2018وضع األنشطة الُمنجزة خالل عام  1-5الجدول  وضح ی 

 لیاباني. الخبراء ا
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  )األنشطة المنتھیة لكن بحاجة الى توسیع نطاقھا  ؛ یر منتھیةاألنشطة الغ ؛ ال یوجد نشاط مقابل :مالحظة (  2019" حتى نھایة 2027-2018 في خطة " ادارة خدمات المیاه وضع تنفیذ األنشطة 5-1الجدول  

 األنشطة الُمنفذة  وضع بعض األنشطة التي سیتم استكمالھا   األنشطة 
 ا أمور أخرى یجب اتخاذھ

 2019عام نھایة ال 2018نھایة العام  2019عام  2018عام 

زیادة 
ت 

الیرادا
ا

 

ة  تطویر/ مراجع 
بة  وتنفیذ ومراق

سیاسة الجبایة  
وجدول تعرفة  

 المیاه

توظیف محاسبین بدوام كامل في  
 .الدائرة المالیة

 وتعینھم كمحاسبین  PSCمات الجمھور ومركز خد CUة الجبایة موظف من وحد  2تم نقل    .اري مناقشتھا مع المجلس البلديج 
 ).ینمحاسب  2د/نقل (وذلك بعد تقاع

شغیل  محاسبین لتولي مھمة اعداد وت  3توظیف 
 النظام المالي على اساس االستحقاق. 

المیاه الحالیة ووضع   تحلیل تعرفة
 .مقترح مراجعة لھا

ة  مقترح التعرفة بما یتماشى مع خطة ادارتطویر  
 . 2027- 2018 خدمات المیاه

 . مكتمل   .2018تم انھائھا في 

  ایة وتحصیلقبة أھدف الجب تطویر ومرا 
 .الدیون

، فخالل العام    2020% خالل العام  9یادة نسبة التحصیل بنسبة وضع الھدف المتمثل بز 
وذلك   %) 39%) مقارنة بالنسبة األصلیة (48ارتفعت نسبة التحصیل الى ( 2018

   وقسمتھا على الفواتیر المحصلة خالل الشھر الحالي.سبة الفواتیر الصادرة  باحتساب ن 

 . متابعةال استمرار

قرر المجلس البلدي بتحویل النظام المالي الحالي القائم على االساس النقدي إلى أساس    . ةتقییم قیمة أصول المیاه الحالی  
 . تم البدء بمراجعة قیم األصول االستحقاق ، 

النظام المالي   ة اجراءات االنتقال منسیتم متابع
س  الى اسا الحالي والقائم على االساس النقدي 

 ق. الستحقاا
تطویر عملیة  

قراءة العدادات  
 جبایةوال

اعداد مسودة نظام تقییم األداء ونظام  
ِلقراء العدادات   الحوافز/ العقوبات

 والجباة. 

نظام تقییم األداء ونظام الحوافز  تنفیذ 
 جبایةطویر آلیة عمل وحدة ال والعقوبات وت 

CU.   

ف الوصوى تطویر نموذج تقییم األداء بناءاً عل - 
  الُمعدة.  وظیفیةال

المتبعة في تقییم األداء  إلجراءات والقوانین وضع ا - 
    .ونظام الحوافز السنویة

والجباة   تطویر نظام عالوات تحفیزیة لقراء العدادات - 
 س البلدي.والذي تم الموافقة علیھ ِمن قبل المجل

لبلدي ووزارة  جلس ان الم كال م ونظام الحوافز السنویة إلى موافقةم تقییم األداء یحتاج نظا - 
  . MoLG الحكم المحلي

خالل األشھر التالیة : كانون   صرف العالوات التحفیزیة لقارئي العدادات والجباةتم  - 
 زیةیتم دفع العالوة التحفی ھ لم . مع العلم بأن 2019من العام  الثاني ، آذار،حزیران ،تموز

 . 2020ذار  آوحتى السادس من   2019كانون األول  منذ بدایة 

ز  یجب الموافقة على نظام تقییم األداء والحواف
السنویة وكافة األنظمة ذات الصلة ِمن قِبل المجلس  

  . MoLGالبلدي ووزارة الحكم المحلي 
اء ال بد من متابعة تنفیذ العالوات التحفیزیة للقر 

 .  والجباة

ى النسخة  لالشامل اج تحدیث النسخة الخامسة من برنام  . برنامج الشاملتعدیل  
 السادسة على سیرفر البلدیة. 

 جبایةرة تفصیلیة تحتوي على احصائیات كفاتووبرمجة نماذج تقاریر الجبایة  تطویر - 
ة الدفع  (ب) اسم الجابي وطریق (أ) مناطق الفوترة ،وتفاصیل أخرى مثل  القواتیر

ه) عدد  ( ،  یل األمدطو- الدین الحالي والدین المتوسط (د) ، ) فئة المشترك(ج والتحصیل ،
  .  ھاالفواتیر والمبالغ التي تم تحصیل

و نظام الفوترة   PalPayتعدیل البرنامج بما یتماشى مع ادخال نظام الدفع المسبق و  - 
  . MBS المحمولة

ساس  تنفیذ التعدیالت الالزمة لالنتقال الى ا 
  د شجرة الحسابات المتبعة لدىاالستحقاق و اعتما

ً ، وأ MoLG وزارة الحكم المحلي تفعیل ایقونة  یضا
 لشامل. مراكز التكلفة على برنامج ا

تطویر آلیة عمل وحدة  وضع مسودة  
 . CUالجبایة 

وحدة   تطویر ومناقشة مسودةخطة اصالح ھیكلیة 
 . CSS  وقسم خدمات المشتركین  CU الجبایة

  .الغاء وحدة الجبایة تم - 
 . CSSن شتركی ت الم تم نقل قراء العدادت والجباة إلى قسم خدما  - 

ناطق وذلك لتغطیة الم اعادة توزیع مناطق القراءة
شواغر من أصل   6التي ال یتم قرائتھا نظراً لوجود  

واألخد بعین االعتبار المناطق التي  ؛قارئ 15
  واستخدام PPWMتغطیھا عدادات الدفع المسبق 

 . MBSة نظام القوترة المحمول
مكتب  مكتب جبایة (  2دة تأھیل من اعا ھاءم االنت ت     .اعادة تأھیل مكاتب الجبایة 

 ).ومكتب جبایة شارع حیفاالسیباط الحالي 
 . مكتمل . 2018م االنتھاء في  ت 

واتباع   ,MBSقدیم نظام الفوترة المحمولة ت   
  SMSآلیة ارسال الرسائل النصیة القصیرة 

ت البنكیة ونقاط الدفع من خالل الحواال و
  . Palpayمدینة البیع المنتشرة في ال

 . یبات الالزمةوتنفییذ اختبار تشغیلھا و التدر  MBS ال شراء أجھزة -  
 مشترك.   300ل  SMSاتباع مودل تشغیلي الرسال الرسائل النصیة القصیرة  - 
  غیلھا. و تحضیر التجھیزات الالزمة لتش  Palpay ابرام عقد مع شركة  - 

التشغیل بعد اصالح الخلل األولي في   سیتم مواصلة
 .شغیلیةاكل الت مشالنظام وال

لدفع وادخالھا  الحواالت البنكیة ل  طریقةیجب دراسة   
 . حیز االستخدام

إصالح واستبدال   
  ونقل وإعادة تثبیت 

عدادات میاه  
 المشتركین. 

 portable testالعداد المحمولة  تم شراء ماكینة فحص  دقة العداد.  فحصتنفیذ اختبار
bench machine  تم  عداد  70تم فحص  بحیث

ختیارھم بشكل عشوائي في منطقة الدراسة األولى  ا
PA1 . 

  portable test bench machineستمرار باستخدام ماكینة فحص العداد المحمولة  اال
  . اءات العالیةوحل شكاوي المشتركین المتعلقة بالقرالصفریة  الصالح مشاكل القراءات

 

 . مر مست 

اه شتراك المی نسخة عقد ا  الموافقة على 
  مراجعتھا. تم  التي

كي عدادات  لعقد تزوید المیاه لمشتر اعداد مسودة جدیدة 
 . PPWM  الدفع المسبق

یتم عرضھ وتوقیعھ ِمن قِبل مشتركي عدادات الدفع   تم الموافقة على نسخة العقد الجدید ِمن قِبل المجلس البلدي. 
   .PPWM مسبقال

نواع مختلفة من العدادات  ا 3بة باستخدام  جراء التجرتم ا  یذ تجربة العدادات. تنف 
 یكانیكي).األلتراسونیك و الحجمي والم( وھي

 . مكتمل تم اختیار نوع عداد الدفع المسبق المراد استخدامھ وھو األلتراسونیك. 

ات الحالیة وضع سیاسة استبدال العداد 
 . المسبقبعدادات الدفع 

ق الخبراء جلس البلدي على توصیات فری وافق الم  
صوص تركیب عدادات الدفع المسبق  بخ JETالیاباني 

 . PA1في منطقة الدراسة 

 JETلتوصیات فریق الخبراء الیاباني استبدال العدادات الحالیة بعدادات دفع مسبق وفقاً  - 
  . PA1في منطقة الدراسة 

بعدادات   PA3و  PA2سة مناطق الدراة الستبدال العدادات الحالیة في  وضع وتنفیذ سیاس - 
  الدفع المسبق. 

الستبدال في  یجب ان تتوافق سیاسة ا( تملمك
  PA2المناطق األخرى مع السیاسة المتبعة في 

 ویفضل اضافة التعدیالت عند الضرورة).  PA3و

تیكیة وبرنامج  البالسالدفع المسبق والصنادیق  شراء أجھزة عداداتمن عملیة   تم االنتھاء شراء عدادات الدفع المسبق.  التحضیر لعملیة  شراء عدادات المشتركین.  
 .بإلضافة إلى شراء القطع وأجھزة الكمبیوتر والمعدات الالزمة الدفع المسبق

سیتم استكمال ھذه الخطوة للمناطق خارج مناطق  
  . PA1,2&3الدراسة  

  CSS شتركینإلى قسم خدمات الم WSمن قسم المیاه ین الحالییین لفنی من ا  3نقل تم    . یب الفنیین على صیانة العداداتتدر /تعیین   
 . عدادات وتعینیھم كفني 

 . مكتمل

استبدال عدادات المشتركین في منطقة   
 . PA1الدراسة األولى  

 . 2019في نیسان   PPWMتم البدء باستبدال العدادات الحالیة بعدادات الدفع المسبق  -  
%) من أصل  81عداد اي ما نسبتھ ( 631تم تركیب ؛   2020 نون الثانيكا فحتى بدایات - 

  622%) من أصل 9ما نسبتھ ( عداد اي 56؛ وتم تركیب   PA1 في منطقة الدراسة 783
في   510 %) من أصل41(عداد اي ما نسبتھ  96؛تم تركیب   PA2 الدراسة في منطقة

 عداد في مناطق 1915ل عداد من أص  783.( اي تم تركیب  PA3 منطقة الدراسة
  . PA1,2&3  لدراسةا

ي  الدفع المسبق ف یجب االنتھاء من تركیب عدادات 
 . PA1,2&3مناطق الدراسة 

مسبق خارج مناطق البدء بتركیب عدادات الدفع ال 
  . الدراسة

وضع المعاییر الفنیة للوصالت المنزلیة   
   دادات الدفع المسبق.وتركیب ع

 ھا في حیز التنفیذ.بحاجة إلى تطویر ثم وضع  .إلى تطویر بحاجة 
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 األنشطة الُمنفذة  وضع بعض األنشطة التي سیتم استكمالھا   األنشطة 
 ا أمور أخرى یجب اتخاذھ

 2019عام نھایة ال 2018نھایة العام  2019عام  2018عام 

رفع مستوى وعي   
جاه  ات  المشتركین

 ع آلیة الدف

تطویر وتنفیذ برنامج لزیادة الوعي  
 . العام

إنشاء موقع الكتروني جدید لبلدیة جنین بإلضافة إلى   
إنشاء نظام شكاوي الكتروني/ واستخدام دردشة  

 . المیاشرة ألونالینا

 . منتھي  . 2018 ھاء في عامتم االنت 

عي حول استبدال العدادات  لوازیادة  
ة  واتیر في منطقوآلیة دفع الدیون والف

  . PA1  الدراسة
  
 

في منطقة  2018استكمال أنشطة عام 
 . PA3الدراسة  

من خالل زیارة    "soft approach"تنفیذ ال 
  ةیون العالیة في منطقة الدراس المشتركین أصحاب الد

PA1 . 

مثلة بزیارة أصحاب الدیون العالیة في  المت  "soft approach"  االستمرار بتنفیذ ال - 
 . PA1 سةطقة الدرامن 

مسح قبل تركیب  " للمشتركین " (door to door visitاجراء الزیارات المنزلیة "  - 
ق  في مناط  ة تماعات مع اللجنة المسؤول) وعقد عدة اجPPWMعدادات الدفع المسبق 

 . PA3و  PA2و PA1الدراسة  

 door to door"یع الزیارات المنزلیة یتم توس
visit" ركبون  د الذین سی لتشمل المشتركین الجد

 . PPWMعدادات الدفع المسبق 

إنشاء نظام شكاوي الكتروني ووضع -   
 . الھیكلیة ذات العالقة

 وني. تشغیل نظام الشكاوي االلكترمتابعة  . جود على موقع البلدیةتشغیل نظام الشكاوي األلكتروني المو  

القضاء على  
  الوصالت غیر

 القانونیة

  CDS  تنفیذ مسح بیانات المشتركین
ث قاعدة بیانات المشتركین على وتحدی 

و   1PAالشامل في مناطق الدراسة  
2PA .  

في    2018نشطة المنجزة في عام  تنفیذ األ
  2000یذھا على تنف ة الدراسة الثالثة ومنطق

 . مناطق الدراسة  خارج نزلیةوصلة م

یجب توسیع تنفیذ ھذا النشاط لیشمل المناطق خارج   . PA3 تم انتھاء التنفیذ في منطقة الدراسة  . 2PAو  1PAء التنفیذ في مناطق الدراسة م انتھات 
 . PA3وPA2 و PA1  الدراسة مناطق حدود 

تحدید الوصالت غیر الشرعیة  
 . المشبوھة والتحقق منھا

لشمالیة من حي  ا المنطقةتنفیذ ھذا النشاط في تم  . 2018  المنجزة في عاممتابعة تنفیذ األنشطة 
 ).1(منطقة  البساتین

" في منطقة الدراسة األولى  2من خط توزیع  زلیة غیر شرعیة متفرعةتحدید وصلھ من 
PA1  .والعمل على فصلھا 

 وتوسیعھ.  متابعة تنفیذ النشاط

تعزیز الوصالت   
 المنزلیة الجدیدة 

بین  صوص آلیة الربطعمل كتیب بخ
 . GIS  ج الشامل والبرنام

 شر ما بین برنامجي الشامل والالربط المبا
GIS.   

  CDS  یانات المشتركینماشیاً مع تنفیذ مسح ب تم التنفیذ ت 
 . 2PAو 1PAفي منطقة الدراسة 

وكانت   .تم جمع البیانات والخبرات من البلدیات المجاورة والجامعة العربیة االمریكیة
 ى بلدیة جنین.عللربط بین البرنامجین ُمبكرة خطوة ا أنائیة تدل على النتیجة النھ

 . مكتمل

خدمة تزوید المیاه
ن 

سی
ح

ت
  

 

معادلة ضغوط  
 المیاه

  WNSشبكة المیاه تحدیث  ذ مسحتنفی 
 . 2PAو 1PAفي منطقة الدراسة 

  WNSتحدیث شبكة المیاه تنفیذ مسح 
 بالتماشي مع مسح بیانات المشتركین. 

في    WNSاه شبكة المی   تحدیثمسح النتھاء من تنفیذ ا
 . PA2و  1PAمنطقة الدراسة 

یجب توسیع تنفیذ ھذا النشاط لیشمل المناطق خارج   . PA3  في منطقة الدراسة  WNS شبكة المیاه  تحدیث االنتھاء من تنفیذ مسح
 . PA3وPA2 و PA1  الدراسة مناطق حدود 

تحسین توزیع  
 المیاه

  بكةتنفیذ فحص ضغوطات المیاه في الش ء منالنتھاتم ا . 2018تنفیذ األنشطة المنجزة في عام  متابعة  تنفیذ مسح فحص ضغوطات المیاه. 
؛ وكذلك تم   PA3و  PA2و 1PAالدراسة  في منطقة

 PA1باستثناء (  1االنتھاء من ھذا النشاط في المنطقة  
  ). 2PAو

 . مكتمل ).3و 2و1تم االنتھاء من تنفیذ فحص ضغوطات المیاه في كامل المدینة (منطقة 

مودل ھیدرولیكي لمنطقة   إعداد
 . 2PAو 1PA الدراسة

ھیدرولیكي تماشیاً مع مسح  صمیم مودل  ت 
 . WNSكة المیاه  ب تحدیث ش

  PA1تم تنفیذ ھذه المھمة في كال من منطقة الدراسة  
 . PA2و

یجب توسیع تنفیذ ھذا النشاط لیشمل المناطق خارج   . PA3 تم التنفیذ في منطقة الدراسة 
 . PA3وPA2 و PA1  الدراسة مناطق حدود 

برامج ال   على OJTتنفیذ 
EPANET  أو الWater CAD . 

لمنطقة الدراسة   EPANETتدریب أولي على برنامح  . 2018المنجزة في عام   األنشطةمتابعة تنفیذ 
PA1 . 

 . مكتمل . PA3و  PA2لمنطقة الدراسة  EPANETتدریب على برنامج متابعة ال

كشف وإصالح   
التسرب في الوقت  

 المناسب 

  OJT إجراء تدریب في مكان العمل
الكشف   و NRWبخصوص الفاقد  

منطقة  رب وإصالحھ في التس عن
 . 1PAالدراسة 

  OJT إجراء تدریب في مكان العمل
بخصوص الكشف عن التسرب وإصالحھ  

 . 3PAسة في منطقة الدرا 

  1PAتم االنتھاء من التدریب في منطقة الدراسة 
  . 2PAو

جراء تثبیت التسرب من سطح األرض كإجراء تم إ . 2018م مل في العا تم استكمال الع 
روتیني منتظم ویجب أن یكون النشاط الرئیسي ،  

 ولكن یجب استخدام المعدات المشتراة حسب الحاجة. 

ف  وریة للكشرتحدید المعدادات الض  
 عن التسرب والقیام بشرائھا. 

مولّد كھربائي   و ماكنة التسنین  و حفارتم شراء سیارة  
األنابیب و  و جھاز تحدید مواقعومایكرفون أرضي 

أجھزة فحص ضغوط المیاه , عداد قیاس دقة التدفق و  
 محابس البوابة  و مرابط.

 . مكتمل . 2018تم استكمال العمل في العام 

غیة تدریب الفنیین الیافعین على أعمال  اعادة تعیین فني اللحام على اساس العقود وذلك ب   . اللحام تدریب فنیي  
 . اللحام

 . تملمك

الصیانة الوقائیة  
شبكة  بدال  واست 

 األنابیب

 ). 3  و 2و  1المناطق التنفیذ في كافة ارجاء المدینة (انتھاء  -  . االنتھاء من االجراءات التحضیریة . 2018تنفیذ األنشطة المنجزة في عام   متابعة تشخیص المحابس الحالیة.
 الستبدال المحابس المعطلة.   والتكلفة التقدیریة الالزمة  BOQویر جدول الكمیات  تط - 

 . ملمكت 

  DSIPمناطقیة خطة تحسین یر تطو  
 . 1قة  المنط تستھدف

التحسیین والموافقة على مفھوم خطة   PWAتم االجتماع مع سلطة المیاه الفلسطینیة  -  
 .المناطقیى وجدول تطویرھا وطریقة تنفیذھا

د خرائط توضح مناطق  اعدا- : أ)3 و  2و  1المناطق (لكامل المدینة  DSIPرتطوی  - 
ضع  ایجاد وتوظیف اجراءات تدبیریة لتحسین و - بالمیاه ؛   توزیعالتوزیع وجدول 

 التزود بالمیاه.

 . مكتمل

  .اطقیةایجاد مانحین وتنفیذ خطة التحسین المن   
 

 . PWAمع سلطة المیاه الفلسطینیة   DSIP  تحدیث االنجاز ومشاركة التطویرات على ال -  
تمویل وكالة التنمیة استخدام من خالل بعملیة الشراء   PWAاه الفلسطینیة بدأت سلطة المی  - 

الواقع   WBWDع لدائرة میاه الضفة الغربیة الستبدال الخط الناقل التاب   AFDالفرنسیة 
 . بین وصلة الجلمة والسویطات

بدال  الست " لبلدیة جنین وذلك 3"و 2شراء خطوط ب  PWAبدأت سلطة المیاه الفلسطینیة  - 
 التوزیع القدیمة والتي تعاني من التسرب. خطوط 

  3 بد من توسیع ھذا النشاط خصوصاَ في المنطقة ال
  2یاه من خالل التعاقد مع حیث تم تحسین مصادر الم

آبار خاصة إال انھ لم یتم التخلي عن الخطوط القدیمة  
مع خطوط   ازي بشكل متووالتي تدار وتستخدم 
شاریع سابقة  م نفیذھا في م ت الشبكة الحدیثة التي ت 

 . KfWممولة من  

إیجاد مصادر میاه   
 جدیدة 

د مع اصحاب اآلبار  ابرام العقو
مانحیین لتمویل عملیة   الخاصة / ایجاد

  .لبلدیة جنین آبار جدیدةحفر 

  ر ابو سمیر. ابو حطب وبئ  اقد مع بئرالتع حدیثا تم -  ر السعدي. حدیثا تم التعاقد مع بئ  . 2018متابعة تنفیذ األنشطة المنجزة في عام  
ة الوائل واستبدال مضخة بئر السعادة وذلك لتغطیة انخفاض انتاجیة  التعاون مع شرك - 

 .البئ



 

8 

  لجوانب المالیة أبرز ا 6  الفصل

الفترة الممتدة خالل  ُمنفصلة تماماً عن القوائم المالیة للبلدیة وذلك المیاه والصرف الصحي بأن الحسابات المالیة لدائرة 1-6ل الشكیُبین 

   متوسط نسبة تغطیة اإلیرادات قد حافظ؛ف الجمالي النفقات اتاجمالي االیراد ا عن عدم تغطیةعد  .2019- 2012 بین السنوات المالیة

. وِمن ُمنطلٍق آخر تم تغطیة العجز عن  التوالي على لسبع الماضیةوات اخالل السن   و 2019لعام  %60.7% و 51.5 على ما نسبتھ

من التنویھ أنھ لم یتم دفع بد ) ؛ وأیضاً الة لجدیدا اتالمثال االشتراك(على سبیل  یق السحب النقدي من ودائع تأمینات المشتركینطر

  . WBWD دائرة میاه الضفة الغربیة نمالمیاه التي تم شرائھا تكلفة 

20122013201420152016201720182019

%3,188,1582,847,2842,562,3452,300,7352,540,8422,989,6932,867,3832,549,41821,845,85853.8ای��رادات اثم��ان می��اه حالی��ة

%98,084107,050104,005110,26490,034101,661111,472108,477831,0472.0رس��وم اش��تراكات می��اه

%168,892189,022132,308144,755144,276188,584157,619177,6931,303,1493.2رس��وم المج��اري

%106,36187,02177,500118,610109,50594,82594,523115,035803,3812.0اثمان می�اه بالتن�ك

%1,346,6521,045,6141,131,7324,890,5731,477,3702,321,0731,653,5331,484,88215,351,42837.8دی�ون س�ابقة یمك�ن تحص��یلھا

%28,75844,57476,62743,03741,78359,62557,236108,652460,2931.1اآلخ��رین

%4,936,9064,320,5644,084,5177,607,9744,403,8095,755,4614,941,7664,544,15840,595,155100.0مجم��وع

%2,955,0482,974,9003,460,0023,118,2293,328,1373,416,2553,315,7713,640,61326,208,95539.2مص�اریف شخص��یة

%791,0431,467,8381,378,078899,5551,279,097472,618835,306901,1888,024,72312.0مش��ریات المی��اه - آب�ار خاص��ة

%141,814139,600461,530590,424624,765583,8651,155,191562,3504,259,5396.4ص��یانة الم���اتورات والمض���خات

%408,195440,400413,335242,390345,512477,426116,396357,4902,801,1454.2ص��یانة ش��بكة األنابی��ب وع��دادات المی��اه

%251,206247,083218,721231,315156,612133,607150,135193,7161,582,3962.4زی���وت ومحروق���ات للس���یارات

%92,276185,034103,86254,995142,473106,099140,013150,352975,1051.5ص��یانة الس��یاروات ت��امین الس���یارات

%1,537,38613,04625,07817,85534,19429,84122,24025,2401,704,8792.5اآلخ��رین

%6,176,9675,467,9016,060,6065,154,7635,910,7905,219,7115,735,0525,830,95045,556,74268.1المجم���وع الف���رعي

WBWD 2,706,2102,928,250925,1582,884,7262,894,0342,990,2862,990,0002,990,00021,308,66431.9مش��ریات المی��اه%

%8,883,1778,396,1516,985,7648,039,4898,804,8248,209,9978,725,0528,820,95066,865,406100.0المص��اریف الكلی��ة

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

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

مجم��وعإس��م الحس��اب

تفاص��یل إجم��الي المص��روفات م��ن 2012 إل���ى 2019                   إجم���الي النفق����ات م����ع توزی����ع اإلی����رادات م����ن 2012 إل���ى 2019

دائ�ن 

باس�تثناء 

المس���تحقات

مدین

إجم���الي اإلی���رادات /  إجم���الي المص���روفات (%)
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ایرادات اثمان میاه حالیة رسوم اشتراكات میاه

رسوم المجاري اثمان میاه بالتنك

دیون سابقة یمكن تحصیلھا اآلخرین

المصاریف الكلیة
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شیكل

مصاریف شخصیة آبار خاصة-مشریات المیاه 

صیانة الماتورات والمضخات صیانة شبكة األنابیب وعدادات المیاه

زیوت ومحروقات للسیارات صیانة السیاروات تامین السیارات

اآلخرین WBWDمشریات المیاه 

 

 2019 - 2012ة ِل القوائم المالی 1-6ل  الشك


