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 اإ�صالح قطاع املياه وال�صرف ال�صحي

التحديات ب�صاأن حتويل اخلدمة اإىل �صركات عامة

 حالة الأردن

AFP-I-00-03-00035-00, عقد رقم No. 539 مهمة رقم

SEGURA/IP3 Partners LLC

اإن الأراء املعرب عنها يف هذه الن�رضة ل تعرب بال�رضورة عن اآراء الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  او احلكومه الأمريكية





 املخت�صرات

   �رضكة مياه العقبة

 منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة 

 �صلطة منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة

 اأمانة عمان الكربى

 الناجت املحلي الإجمايل

 النظام العاملي لتحديد املواقع

 الدينار الأردين

 �صلطة وادي الأردن

 اإئتالف جتاري خا�ص م�صوؤول عن عقد اإدارة املياه يف عمان الكربى .Lyonnaise، Montgonery Watson, Arabtech ليما

 �رضكة حمدودة امل�صوؤولية

مياهنا: �رضكة مياه الأردن  

 مذكرة تفاهم

 وزارة املياه والري

 غري متاح اأو ل تنطبق

 املياه بال مردود

 الت�صغيل و ال�صيانة

 فريق تطوير امل�صاريع

 وحدة التخطيط واإدارة امل�صاريع

 تعادل القوة ال�رضائية

 م�صاركة القطاع اخلا�ص

 امل�صاعدة الفنية والتقنية

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

 �صلطة املياه الأردنية

   

 الوحدات

 كيلو وات /�صاعة

 كيلومرت مربع

 �صعر �صرف العمالت

)�صعر ال�رضف اعتبارا من حزيران / يونيه 2009(: 

1 دولر اأمريكي = 0.70 دينار اأردين 
1 دينار اأردين = 1.42 دولر اأمريكي 
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�رضكة ليما ومياهنا: املوؤ�رضات املعيارية- ال�صنة املالية 2004 و 2008

مياهنا - خطة العمل الأوىل

 مياهنا- تغيري خطط تعوي�ص العاملني

مياهنا- بناء العالمة التجارية

  ال�صمات الع�رضملرافق املياه املدارة بفعالية

قائمة املراجع

الدرو�س امل�صتفادة: فالنتقا�صم النتائج ونتعلم املزيد

 العر�ص والطلب على الإ�صالح يتطلب الإهتمام

الدعم ال�صيا�صي والتوجه املن�صبط اأمران حا�صمان

احلاجة اإىل اإقامة حلقات تغذية راجعة

العقبة - قاعدة معلومات العمالء لعام 2002

  عمان- قاعدة  معلومات الزبائن لعام 2004      
عمان- �صاعات اخلدمة

مراحل ومنهجية امل�رضوع

عملية التحويل اإىل �رضكات: تقومي الإحداث الرئي�صية

�صمات منوج الأعمال ملياهنا

العالقات املرتابطة بني �صيا�صات املحكومة واإدارة ال�رضكات و�صماتها

مفهوم التحويل اإىل ال�رضكات 

املباداأ ال�صا�صي للتحول اإىل ال�رضكات

اإدارة املوارد املائية وتوفري خدمات املياة وال�رضف ال�صحي  رقا�ص ال�صاعة يتاأرجح

 �رضكة مياه العقبة - خدمات العمالء والت�صال

جمل�ص اإدارة م�صتقل و متنوع
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جدول املحتويات املف�صل

ال�صفحةاملحتوى  الف�صل

متهيد

�صكر وعرفان

مقدمة

الأردن: ندرة املياة وبعد اقت�صادي مهمل

دولة بنمو �صكاين مرتفع

اإدارة عامة بدرجة عالية من املركزية

القيود البيئية الهامة

البعد الإقت�صادي املهم

 مناحي ال�صيا�صات املائية

ملاذا الإ�صالح يف العقبة وعمان

مدينتان هامتان مع اختالفات جوهرية

ملاذا الإ�صالح

احلكومة كالعب رئي�صي يف قطاع املياه وال�رضف ال�صحي

 العقبة: مكتب فرعي مع قليل من ال�صتقاللية ونوعية خدمة جيدة

عمان: حوافز غري كافية ، ا�صتقاللية ونوعية اخلدمات فيها

 العملية: الأ�صالح املن�صبط النهج

الطلب على الإ�صالح

الدعم ال�صيا�صي القوي

املجالت الآمنة لتبادل املعرفة

امل�صاعدة املتخ�ص�صة

نهج منظم لالإ�صالح

عملية الإختيار: اي جهة �صتتاثر م�صاحلها

الختيار بني القطاعني العام واخلا�ص

القول والواقع : احلفاظ على الو�صع الراهن

حوكمة ال�رضكات

الرتتيبات املالية

العمليات

توفري اخلدمات

اإن�صاء �صركة: العناية بالتفا�صيل

املرحلة التح�صريية: النهج الرباجمتي/ العملي

اإعداد ال�رضكات للم�صتقبل

هل �صتتمكن �رضكة مياهنا و�رضكة مياه العقبة من تلبية الطموحات؟

التحدي: تنفيذ ال�صيا�صات امل�صتجيبة و الإدارة الفعالة

مفاتيح جناح الإدارة
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�صكر وعرفان 

تعرب SEGURA/IP3 عن تقديرها للجهات والوكالت التالية ، وادارتها العليا وموظفيها ملا قدموه من دعم خالل اإعداد هذه الدرا�صة: 

اململكة الأردنية الها�صمية ، وزارة املياه والري ، و�صلطة املياه يف الأردن  ، وحدة التخطيط واإدارة امل�صاريع، و�صلطة منطقة العقبة القت�صادية 

 .USAID اخلا�صة ، و�رضكة مياه العقبة ، و�رضكة مياه الردن )مياهنا( ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

كما ت�صكر   ال�صيد Bernardo Gomez  وا�صع هذه الدرا�صة ، و ال�صت�صاري Meredith Griggs، واأع�صاء الفريق ال�صت�صاري 

 Tarek Tarawneh , : الذي �صاهم يف عملية التحويل اإىل �رضكات حيث قدم الفريق تعليقات واقرتاحات قيمة ب�صاأن  الدرا�صة. وهم

Paul Cuminskey , Guillermo Yepes , Jose Valdez . Jorge Segura , Roger Patrick

Tatiana Prada و ,Ibrahim Alqam , Hector Arduz
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متهيد 

ي�رض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اأن تقدم هذه الدرا�صة عن كيفية حتويل املياه وال�رضف ال�صحي واملرافق العامة يف العقبة وعمان 

الكربى )عمان( اإىل �رضكات. الدرا�صة موجهة اىل القادة يف الأردن واخلارج الذين يرغبون يف النظر بتجارب الآخرين ب�صاأن تنفيذ الإ�صالح. 

والدرا�صة جزء من مبادرة اأو�صع لهيئة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هدفها حتليل ون�رض املمار�صات يف جمال حتويل مرافق املياه العامة 

اىل �رضكات. 

اأن التعلم التنظيمي جزء اأ�صا�صي من مهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. والهدف من هذا التعليم لي�ص لتح�صني امل�صاريع الفردية فقط 

بل اأي�صا جلعل النتائج متاحة جلمهور وا�صع ، وذلك حلفز تفكري امل�صلحني املحتملني وتوليد ا�صتنتاجات اأولية ب�صاأن عنا�رض الإ�صالحات 

الناجحة وغري الناجحة 

القطاع. فهي درا�صة تو�صح كل من  التي تواجه هذا  للق�صايا  الأجنع  اأكرث احللول  ، ول هي  الدرا�صة مثال على ق�صة جناح  لي�صت هذه 

اإمكانيات وقيود ال�صيا�صات العامة وحماولت الإ�صالح. وبالطبع ، فاإن اإمكانات وقيود ال�صيا�صات العامة تختلف اختالفا كبريا من بلد اإىل 

اآخر. ومع ذلك ، هناك درو�ص ميكن ا�صتخال�صها من جانب �صناع القرار من خالل تبادل الآراء حول جتاربهم. 

SEGURA/IP3 هي من قام  بالدرا�صة احلالية وهي تعمل كا�صت�صاري لعملية عمان. وكانت �رضكة  Chemonicsالدولية هي ال�صت�صاري 
ملدينة العقبة. وتعتمد الدرا�صة اعتمادا �صديدا على تقارير SEGURA/IP3 وChemonics امل�صار اإليها يف تلك املراجع. 

يوليو 2009 
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املربع 1 

مفهوم التحول اإىل �صركات  

التحول اإىل �رضكات عامة مملوكة للحكومة هي العملية التي يتم من خاللها 

حتويل مزود اخلدمة من القطاع العام اىل �رضكة خا�صة ذات توجه جتاري. 

ي�صمل التحول عادة ثالثة اأن�صطة حممية من التدخل اخلارجي: )1( اإن�صاء 

لل�رضكة يكون دور احلكومة الوحيد يف ظلها حمدد  هوية قانونية متميزة 

وعملياتها  ال�رضكة  اأ�صول  بني  الف�صل   )2( ؛  املالك  اأنها  على  بو�صوح 

واأمورها املالية عن عمليات  احلكومة و )3( تطوير توجه جتاري وا�صتقالل 

اإداري يف الوقت الذي تبقى فيه امل�صاءلة للحكومة واجلمهور. 

امل�صدر : الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية /ARD. مرجع �صابق 

�صبق ذكره.

املربع 2 

املبداأ الأ�صا�صي للتحول اىل �صركات  

التمتع  نية  هو  �رضكات  اىل  للتحول  املوجه  املبداأ  اأن 

باملزايا اخلا�صة التي تتمتع بها �رضكة خا�صة مبا يف ذلك 

الكفاءة والإنتاجية وال�صتدامة املالية مع اإبقاء امل�صاءلة 

�صتكون  بنجاح  حتويلها  مت  التي  فال�رضكة  للحكومة. 

قادرة اأن تظهر نتائج اأداء ايجابية اأو حم�صنة.

 .ARD/ الدولية  للتنمية  الأمريكية  الوكالة   : امل�صدر 

مرجع �صابق  �صبق ذكره.

التحول اإىل �رضكات عملية معقدة. وكثريا ما تطلبت املفاو�صات و�صاطة من مكتب رئي�ص الوزراء وجمل�ص الوزراء.

9

مفادها  فر�صية  من  الدرا�صة  هذه  تنطلق 

هوتقدير  الإ�صالح  عملية  فهم  مفتاح  اأن 

 .
3
للم�صاألة الأ�صا�صيني  الالعبني  نوايا 

البلد  ظروف   حتديد  وبعد   ، عليه  وبناء 

وجه  على  وعمان  العقبة  ظروف   و 

املوا�صيع  الدرا�صة  ت�صف  اخل�صو�ص 

التحول  عملية  قبل  القطاع  واجهها  التي 

يف  الدرا�صة  نظرت  ذلك  وبعد  اىل �رضكات، 

وعمان  العقبة  يف  اإىل  �رضكات  التحول  كان 

حكوميني  م�صئولني  �صمت   معقدة.  عملية 

م�صاعدة  على  وانطوت  امل�صتوى،  رفيعي 

املوؤ�ص�صات  بني  بناء  من�صبط  وعمل  تقنية، 

للتنمية  الأمريكية  والوكالة  احلكومية 

من  كثري  ويف  ال�صت�صاريني.  و  الدولية، 

بو�صاطة  مفاو�صات  المر  تطلب  الأحيان، 

من مكتب رئي�ص الوزراء وجمل�ص الوزراء. 

الكيفية التي جرت فيها العملية ب�صاأن: القادة، 

واملوؤ�ص�صة،  والختيارات. وخل�صت الدرا�صة 

اإىل ا�صتعرا�ص التحديات املنتظرة  والدرو�ص 

من   وا�صعيها  يتمكن  اأن  اأمل  على  امل�صتفادة  

توجيه �صناع القرار والقائمني على العمل يف 

الردن ويف اخلارج.

3. وهذه املنهجية مت اختيارها تبعًا ل بروملي. مرجع �صبق ذكره و�صمال �صبق ذكره
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مقدمة 

 .
1
»... ميكن اعتبار اأن الدافع الرئي�صي للتغيري املوؤ�ص�صي هو اإعادة لتوزيع الفر�ص القت�صادية«

ففي عام 2000، قامت حكومة الأردن باإن�صاء منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة. فالتغيريات املوؤ�ص�صية امل�صمنة يف اإن�صاء املنطقة فتحت 

األأبواب لتغيريات اأخرى كبرية يف الأردن كان بع�صها يوؤثر على قطاع املياه وال�رضف ال�صحي. 

وقبل اأن�صاء املنطقة كانت الوكالت احلكومية املركزية م�صوؤولة عن و�صع واإدارة امليناء واملطار وخدمات املرافق، مبا يف ذلك املياه وال�رضف 

ال�صحي. اأفرز قانون اإن�صاء املنطقة حتديا مبا�رضا للو�صع الراهن لأنه خ�ص�ص هذه امل�صوؤولية �رضاحة ل�صلطة منطقة العقبة القت�صادية 

اخلا�صة . 

العقبة قد   يف املنظمات القت�صادية وال�صيا�صية يف 
2
امل�صاريع العقبة القت�صادية اخلا�صة لأ�صحاب  التي يتيحها قانون منطقة  الفر�ص  اأن 

اعتربها الكثريون تهديدا للموؤ�ص�صات املركزية احلكومية العاملة يف املدينة. وبناء على ذلك، جرت مفاو�صات مكثفة بني الطرفني لإيجاد 

�صبل لتنفيذ القانون وحماية م�صالح كل منهما. وكان حتويل خدمات املياه وال�رضف ال�صحي اإىل �رضكة جزءا من هذه املفاو�صات. وكانت 

الأطراف املتفاو�صة هي وزارة املياه والري و�صلطة املياه من جانب و�صلطة منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة من جهة اأخرى. 

لقد كان ل�صابقة  العقبة اأثار على قطاع املياه ككل كما كانت عامال رئي�صيا يف حتويل اخلدمات يف عمان اإىل �رضكة عامة. ومت حتويل اخلدمات 

يف العقبة اإىل �رضكة يف عام 2004 ويف عمان يف عام 2007. 

فالتحول اىل �رضكات يف �صياق هذه الدرا�صة يعني تاأ�صي�ص  �رضكات مياه و�رضف �صحي مملوكة للحكومة  لتحل حمل املوؤ�ص�صات القائمة. 

ففي العقبة اأن�صاأت احلكومة �رضكة مياه العقبة لتحل حمل املوؤ�ص�صة  احلكومية املركزية )�صلطة املياه( ، اأما يف عمان فاأ�ص�صت احلكومة مياهنا 

لتحل حمل ليما ، وهي �رضكة خا�صة تعمل مبوجب عقد اإدارة مع �صلطة املياه. 

تقدم الدرا�صة التي مولتها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2006 تعريفا  لعملية  التحول اإىل  �رضكات وتعريف مببدئها الرئي�صي. 

AQUA : انظر الإطارين 1 و 2. كما تقدم نف�ص الدرا�صة جتارب �صبع مرافق مياه مت حتويلها اىل �رضكات ، مبا فيها العقبة. وهي

 بولندا ؛ COPASA  الربازيل ، �رضكة مياه جوهان�صربغ يف جنوب اأفريقيا ؛ وال�رضكة الوطنية ملياه ال�رضب وال�رضف ال�صحي يف اأوغندا، 

ومياه �صيدين يف اأ�صرتاليا. 

1. برو�صل. دانيل ،Sufficient Reason, Volitional Pragratism, and the Meaning of Economic Institutions جامعة برن�صتون بر�ص، 2006. �ص9.

2. م�صطلح اأ�صحاب امل�صاريع يف هذه الدرا�صة ي�صري اإىل جمموعة من الأفراد والأفراد القادرين على التاأثري يف قطاع عمليات اتخاذ القرار. انظر �صمال، دو جال�ص �صي. 
Understanding Process of Economic Changeْ. جامعة برن�صتون بر�ص، 2005.
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مناحي ال�صيا�صات املائية 

يف  احلكومة  �صيا�صات  نتائج  اإحدى  كانت 

املا�صية  ال�صنوات  مدار  على  املياه  قطاع 

ال�صيا�صات  جهات  تطوير  حول  تتمحور 

املائية املكونة من هيكل معقد من املوؤ�ص�صات 

الر�صمية وغري الر�صمية التي خرجت اإىل حيز 

، وحتدد هذه  
9
الوجود نتيجة لهذه ال�صيا�صات

الهيكلية الالعبني ال�صيا�صيني والقت�صاديني 

الهامني واأي منهم �صتلقى خياراته الهتمام 

وكيفية تنفيذ هذه اخليارات.

املوؤ�ص�صة الرئي�صية امل�صئولة عن ق�صايا املياه 

والري   املياه  وزارة  هي  احلا�رض  الوقت  يف 

وت�صطلع مب�صوؤولياتها من خالل موؤ�ص�صتني 

ل مركزيتني هما : �صلطة املياه و�صلطة وادي 

الأردن.

واأي  املوؤثرين  الالعبني  الهيكلية  هذه  حتدد 

يتم  وكيف  الهتمام  خياراته  �صتلقى  منهم 

تنفيذها

وزارة املياه والري

املائية  1992 لإدارة املوارد  اأن�صئت يف عام 

برامج  وتنفيذ  بو�صع  تقوم  وهي  للبالد، 

تطوير املياه وال�رضف ال�صحي و وتو�صي 

ب�صيا�صات قطاع املياه ملجل�ص الوزراء. 

�صلطة املياه

م�صتقلة  كموؤ�ص�صة   1988 عام  يف  اأن�صئت 

املياه  بوزارة  لحق  وقت  يف  اإحلاقها  ومت 

قياديا  دورا  املياه  �صلطة  ولعبت  والري. 

العقبة  يف  �رضكات  اإىل  التحول  عمليات  يف 

تنفيذ  عن  امل�صئولة  اجلهة  وهي  وعمان. 

املياه  بتوفري  املتعلقة  احلكومية  ال�صيا�صات 

املياه  من  والتخل�ص  البلدية  لال�صتعمالت 

لق�صايا  القت�صادي  البعد  من  الرغم  وعلى 

املياه )عدم التوازن بني العر�ص والطلب(،

يف  احلكومي  التدخل  تركيز  ان�صب  فقد 

املتعلقة  الجراءات  تنظيم  على  القطاع  هذا 

تخ�صي�ص  وعلى  املائية،  بال�صيا�صات 

عنا�رض  اأهم  اإداريا.ومن  املتاحة  املوارد 

تدخل احلكومة قيامها بتحديد اأ�صعار املياه 

وتخ�صي�ص املوارد املالية واملائية على اأ�صا�ص 

معايري �صيا�صية بدل من الرتكيز على املعايري 

القت�صادية واملالية. وقد اأدت هذه املمار�صة 

بدورها  اإىل م�صتويات تعرفة منخف�صة جدا 

واأقل  اأوالبيئية  املالية  التكاليف  تغطي  ل 

بكثري من تكاليف الفر�ص املتاحة. وباقتبا�ص 

مان�رضته �صحيفة اليكونوم�صت ميكن القول 

اإن م�صكلة املياه يف الأردن لي�صت اأنها نادرة 

.
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جدافقط بل اأي�صا رخي�صة للغاية

م�صكلة املياه يف الأردن لي�صت اأنها نادرة جدا 

فقط بل اأي�صا رخي�صة للغاية

اأنحاء  جميع  يف  ال�صائدة  املمار�صات 

التوازن  اختالل  زيادة  على  ت�صاعد  النظام 

مربرة  لي�صت  وهي  والطلب  العر�ص  بني 

جهة  من  القت�صادية  التنمية  يف  مل�صاهمتها 

قلة  اثاأر  التوزيع  والتخفيف من وطاأة  ويف 

املياه من جهة اأخرى. فمعظم ال�صتثمارات 

واملنح  القرو�ص  القطاع متول عن طريق  يف 

واملتعددة  الثنائية  الوكالت  من  املقدمة 

الأثمان  خالل  من  تغطى  ول   ، الأطراف 

عاتق  على  تقع  القرو�ص  خدمة  اأن  ل�صيما 

احلكومة.  وتوؤدي هذه املمار�صات اىل زيادة 

العبء املايل ويف الوقت نف�صه تعر�ص للخطر 

وال�صتثمارات  التحتية  البنى  واإدامة  كفاءة 

امل�صتقبلية يف م�صاريع تنمية املوارد املائية.

القيود البيئية الهامة 

التنمية  امام  كبريا  عائقا  املياه  ندرة  ت�صكل 

القت�صادية يف الأردن. فعلى اأ�صا�ص ن�صيب 

ذات  البلدان  من  واحد  فالأردن  الفرد 

يف  املائية  املوارد  من  املتدنية  امل�صتويات 

قدرة احلكومة املياه 
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العامل. ويف عام 2007 

املتاحة ب145 م3 للفرد يف ال�صنة تتناق�ص 

ال�صكاين.  للنمو  نتيجة  تدريجيا  الكمية 

والتقديرات لعام 2025 هي 100م3 للفرد 

البلدان  فئة  يف  الأردن  ي�صع  مما  ال�صنة   يف 

املياه. ويعترب  نق�ص حاد يف  تعاين من  التي 

كمية  كانت  ان  املائية  املوارد  يف  فقريا  البلد 

املياه اأقل من 1000 م3 للفرد يف ال�صنة.

يف عام 1997 قدر البنك الدويل املياه املتاحة  

للفرد يف ال�صنة ب 170 م3.  وتبلغ التقديرات 

لعام 2025 حوايل 100 م3 للفرد يف ال�صنة 

مما ي�صع الأردن يف فئة البلدان ذات النق�ص 

احلاد يف املياه.

البعد القت�صادي املهم 

الوطني  القت�صاد  اأداء  حت�صني  كيفية  اإن 

البيئية  الفوائد  وحت�صني  والجتماعي  

هي  ال�صحيحة  املياه  موارد  با�صتخدام 

واإدارتها.  املائية  الأردن  �صيا�صات  حمور 

القت�صادية  التنمية  لأن  مهم  فالتح�صني 

على  حا�صمة  ب�صورة  تتوقف  ذاتها  حد  يف 

اأداء قطاع املياه. وهناك هموم اأخرى وهي 

وتزايد  والطلب  العر�ص  بني  التوازن  عدم 

املناف�صة بني م�صتخدمي املوارد ال�صحيحة. 

وتطلبت خ�صائ�ص هذا القطاع ، يف جمملها 

تاريخ  مدى  على  املركزية  احلكومة  اهتمام 

البلد ، كما يت�صح من خالل تدخل احلكومة 

املياه، والتي تهدف  يف جميع عنا�رض دورة 

و  والطلب  العر�ص  التوازن بني  اإىل حتقيق 

املت�صاربة.  امل�صالح  الو�صيط بني  لعب دور 

Liebenthal, Andres, Feinstein, Osvaldo N., and Ingramk Evaluation and Development, the Partnership Dimension .4 البنك الدويل 2004 �ص4.
ال�صيا�صة تتاألف من الأ�صواق الر�صمية وغري الر�صمية والقواعد الالزمة لتلعب لعبة �صيا�صية. جنبًا اإىل جنب مع اآليات التفيذ املطلوبة.
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 الف�صل 1 

الأردن : ندرة املياه،

و بعد اقت�صادي مهمل

قطاع  يف  منه   %  86 توليد  يتم  الإجمايل 

�صيما احلكومية  وال�صياحة،  اخلدمات، ول 

ال�صناعي  القطاع  ويولد  املالية.  واخلدمات 

10 % والقطاع الزراعي 4 %. وي�صتخدم 
املياه  موارد  من   %  65 نحو  القطاع  هذه 

املتاحة. 

اإدارة عامة بدرجة عالية من املركزية 

الذي  بامللك  منوطة  التنفيذية  ال�صلطات 

وزرائه.  خالل  من  �صالحياته  ميار�ص 

وميار�ص الوزراء  دورهم من خالل اثني ع�رض 

حمافظة والتي هي امتداد للحكومة املركزية 

، كما يراأ�ص كل حمافظة حمافظ يعينه امللك 

وي�رضف عليه وزير الداخلية. وهو بلد يتمتع 

با�صتقرار �صيا�صي واقت�صادي كبريين. 

الت�رضيعية على عاتق جمل�صني هما  ال�صلطة 

فمجل�ص  الأعيان.  وجمل�ص  النواب  جمل�ص 

النواب  ينتخب اأع�صاءه يف انتخابات مبا�رضة 

يف حني يعني امللك اأع�صاء جمل�ص الأعيان.

وال�رضف  املياه  خدمات  حتويل  يحدث  مل 

ال�صحي ل�رضكات عامة يف العقبة وعمان من 

باملوارد  فقري  بلد  يف  ذلك  حدث  فقد  فراغ. 

يف  املركزية  من  عالية  درجة  وعلى  املائية، 

اعتربت  الذي  البلد  اأي�صا،  العامة  الإدارة 

املوارد  اإدارة  اأن  فيه  املتعاقبة  احلكومات 

املائية واجب اأ�صا�صي لها. ويف هذا ال�صياق، 

ال�صيا�صات  من  العديد  فاإن احلكومة جربت 

ال�صنني.  مر  على  التنظيمية  والرتتيبات 

دائما.  ال�صيا�صات  هذه  تنجح  مل  ذلك  ومع 

عدم  هو  الق�صور  اأوجه  اأهم  اأحد  ولعل 

القت�صادية  الأبعاد  بني  توازن  وجود 

بقوة  منحازة  ال�صيا�صات  وكانت  والإدارية 

ال�صيا�صية والجتماعية ول�صالح  للتوجهات 

البريوقراطية يف  تخ�صي�ص املوارد املتاحة ، 

ولي�ص يف اجتاه الأبعاد القت�صادية.

دولة بنمو �صكاين مرتفع 

�صغرية دولة  الها�صمية  الأردنية  فاململكة 

ا�صرتاتيجي  2( ولها موقع  كم   92300  (

�صوريا  حتدها   .
5
الأو�صط ال�رضق  قلب  يف 

الغربية  وال�صفة  وا�رضائيل  ال�صمال  من 

اجلنوب،  اىل  الأحمر  والبحر   ، الغرب  من 

اجلنوب  من  ال�صعودية  العربية  واململكة 

كبرية  بن�صبة  ويت�صم  ال�رضق.  من  والعراق 

يف  �رضيع  وبتزايد   �صكانه  بني  ال�صباب  من 

عدد ال�صكان. فنحو 32 يف املئة من ال�صكان 

6.2 مليون ن�صمة يف عام 2008 كانت دون 
�صن 14 عاما. ون�صبة النمو ال�صكاين حوايل 

2.4 % �صنويا.  ومل يكن  هذا النمو ال�رضيع 
اأو  ال�صباب  جليل  املرتفعة  للن�صبة  نتيجة 

ارتفاع معدل اخل�صوبة، ولكن اأي�صا ب�صبب  

تدفقات الهجرة الكبرية من الدول املجاورة. 

وي�صكن نحو 80 % من ال�صكان يف املناطق 

  .
6
احل�رضية

 4،700 يعادل  ما  فيه  الفرد  دخل  ويبلغ 

الناجت املحلي  اأما من حيث  ال�صنة.  دولر يف 

»دعونا نبداأ مبنحى ال�صيا�صات الأمر الأكرث اأهمية بني جميع املجالت.«4 

10

بقوة  منحازة  كانت  املائية  ل�صيا�صات 

ول�صالح  �صيا�صي،  با�صلوب  معها  للتعامل 

تخ�صي�ص  يف   البريوقراطي  ال�صلوب 

الأبعاد  اجتاه  يف  ولي�ص  املتاحة،  املوارد 

القت�صادية.
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 الف�صل 2 

العقبة وعمان:

ملاذا الإ�صالح ؟

»... اأنى تن�صاأ الأفكار املت�صاربة، فقد ترى الهيئات املهيمنة واأ�صحاب امل�صالح فيهااأن 

يف التغيريات ال�رضورية تهديدا لوجودهم، لدرجة اأن اأ�صحاب امل�صالح يف هذه الهيئات 

ي�صيطرون على �صناعة القرار مما ميكنهم من  اإحباط التغيريات الالزمة.«12

التحول  عملية  واجهت  وقد   .2000 عام 

اعتربوها  الكثريون  لأن  �صديدة  معار�صة 

يف  ال�صائدة  العامة  الإدارة  ملركزية  تهديدا 

البلد. األ اأن املعار�صة  حيدت، من خالل دعم 

قوي من امللك نف�صه، واإن�صاء هيئة حكومية 

يعينهم  اأع�صاء  �صتة  من  تتكون  للمنطقة 

تقاريرها   وترفع  الوزراء،  جمل�ص  جميعا 

ل�صنة   32 رقم  )القانون  الوزراء  رئي�ص  اإىل 

للتنمية  الأمريكية  الوكالة  وكانت   .)2000
13

الدولية موؤيدا قويا لن�صاء  املنطقة. 

اأ�صباب  مبناق�صة  العامة  ال�صيا�صة  تعنى 

العمل اجلماعي.  وانطالقا من هذه املقولة ،

قامت  ملاذا  ال�صوؤال  يف  الف�صل  هذا  يبحث 

حكومة الأردن بعملية اإ�صالح خدمات املياه 

وال�رضف ال�صحي يف العقبة وعمان. و لالإجابة 

على ال�صوؤال  فمن املفيد اأن نعرف حالة املدن 

اإذا كان الطلب على الإ�صالح قد جاء  وفيما 

اأن  ويبدو  داخله.  من  اأو  القطاع  خارج  من 

اجلواب مزيج من الثنني معا.  فعلى الرغم 

يف  اخلدمات  بجعل  مبدئي  تفكري  وجود  من 

العقبة مدارة ب�صكل اأكرث ا�صتقاللية،  فالعامل 

الهام من خارج القطاع  هو اإعادة تخ�صي�ص 

م�صوؤوليات التنمية القت�صادية من احلكومة 

القت�صادية  العقبة  منطقة  ل�صلطة  املركزية 

بامل�رضوع.  باملبا�رضة  �رضع  مما  اخلا�صة 

وان العامل الداخلي الهام هو اهتمام �صلطة 

منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة يف التاأكيد 

يف  املياه  اإمدادات  على  املقدرة  تو�صيع  على 

انه  اأ�صا�صا  ظن  قد  كان  الذي  الأمر  وقتها 

�رضوري بحلول عام 2007.

اختالفات  مع  هامتان  مدينتان 

جوهرية 

ذات  البالد  يف  مدينة  اأكرب  خام�ص  فالعقبة 

الوحيد  امليناء  لكونها  اإ�صرتاتيجية  اأهمية 

اأكرب  لأنها  مهمة  فهي  عمان  اأما   . البالد  يف 

واملركز  الإدارية  والعا�صمة  البالد  يف  مدينة 

التجاري كما اأنها عا�صمة حمافظة عمان. 

وهي  البالد  يف  مدينة  اأكرب  خام�ص  العقبة 

فهي  عمان  اأما   . البالد  يف  الوحيد  امليناء 

مهمة لكونها اأكرب مدينة يف البالد والعا�صمة 

الإدارية واملركز التجاري.

العقبة 

تقع العقبة على راأ�ص خليج العقبة. وقدر عدد 

 107.000 بحوايل   2008 عام  يف  �صكانها 

ال�صنة  يف   %  3.5 منو  مبعدل   ، ن�صمة 

ويتوقع اأن يزداد عدد ال�صكان لي�صل حوايل 

129،000 بحلول عام 2020. 

بها  املحيطة  واملناطق  العقبة  حتويل  مت 

يف  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  اإىل 

12. �صمال دو جال�ص �صي 2005، �ص117

13. ملزيد من املعلومات عن ASEZA :عمر كردو�ص ، حالة درا�صية عن احلاكمية، جامعة بون،مركز البحوث التطويرية، كانون الثاين 2005 



الإطار 3 

اإدارة املوارد املائية وتوفري خدمات املياه وال�صرف 

ال�صحي 

رقا�س ال�صاعة يتاأرجح 11

من  الأردن  يف  للمياه  التنظيمية  الرتتيبات  تراوحت 

الأوىل من  ال�صنوات  املائية يف  املوارد  اإدارة  يف  املركزية 

الالحقة  ال�صنوات  يف  الالمركزية  اإىل  البالد  هذه  عمر 

اإىل املركزية اليوم. فرتتيبات توفري خدمات  ثم العودة 

كبري. اإىل حد  مركزية  البلدية  ال�صحي  وال�رضف  املياه 

وكان يتم ت�صغيل معظم الأنظمة مبا�رضة من قبل اإدارات 

احلكومة  جربت  فقد  عمان  يف  اأما  املركزية.  احلكومة 

احلفاظ  من  الرغم  على  التنظيمية  الرتتيبات  خمتلف 

على �صيطرتها على اخلدمات. اأول ويف عام 1973قامت 

احلكومة باإن�صاء موؤ�ص�صة مياه و�رضف �صحي مملوكة 

املياه  خدمات  ت�صغيل  بداأ  �صنوات،  ع�رض  وبعد  لها. 

وال�رضف ال�صحي ب�صكل مبا�رض من خالل �صلطة املياه 

الردنية.  ثم تعاقدت احلكومة يف عام 1999  مع م�صغل 

وحدة  واأ�ص�صت  اخلدمات  لتقدمي  اخلا�ص  القطاع  من 

اأداء امل�صغل  من  اإدارة امل�صاريع يف �صلطة املياه ملراقبة 

يف  ال�صتثمار  برنامج  على  ولالإ�رضاف  اخلا�ص  القطاع 

وعندما  واأخريا،  عمان.  منطقة  يف   ال�صبكات  حت�صني 

انتهي اأجل العقد املربم مع امل�صغل  من القطاع اخلا�ص 

حولت اخلدمات اإىل �رضكة مملوكة لل�صلطة. 

يف  تقريبا  اإىل �رضكات  اخلدمات  وقت حتويل  نف�ص  ويف 

عمان والعقبة ، حاولت احلكومة الدخول يف عقد اإدارة 

املحافظات  ال�صحي يف  املياه وال�رضف  لتوفري خدمات 

ال�صمالية اإل اأن النجاح مل يكتب لهذه املبادرة ب�صبب عدم 

وجود عدد كاف من مقدمي العرو�ص.

ت�صميم  ت�صمل  وا�صعة  فم�صوؤولياتها  ومعاجلتها.  العادمة 

الآبار  وبناء  عليها  والإ�رضاف  اخلدمات  وت�صغيل  وبناء 

العامة، اإ�صافة اإىل ترخي�ص احلفارات واحلفارين، والأبار 

اخلا�صة واإ�صدار تراخي�ص املهند�صني وغريهم من املهنيني 

 .
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العاملني يف ان�صطة املياه وال�رضف ال�صحي  ذات ال�صلة

تو�صيات  والري  املياه  وزير  ال�صلطة  من خالل  تقدم  كما 

مبا  املائية،  ال�صيا�صات  و�صع  ب�صاأن  الوزراء  جمل�ص  اإىل 

فيها ر�صوم واأثمان املياه.و يديرها جمل�ص اإدارة من ع�رضه 

اأع�صاء يراأ�صه وزير املياه والري  ويتاألف من ممثلني عن 

وزارات التخطيط ، والزراعة ، وال�صحة ، والأمناء العامني 

ل�صلطة املياه و�صلطة وادي الأردن. 

�صلطة وادي الأردن 

كهيئة   1988 عام  يف  الأردن  وادي  �صلطة  اإن�صاء  مت  كما 

والري.  املياه  بوزارة  لحق  وقت  يف  اإحلاقها  مت  م�صتقلة 

ويراأ�صها جمل�ص ادارة واأمني عام يتبع لوزير املياه والري، 

و�صلطة وادي الأردن مكلفة بتطوير املوارد املائية والبنية 

الأ�صا�صية  يف املدن والقرى واملرافق ال�صياحية يف   وادي 

الأردن. 

منذ  تطورت  التي  املوؤ�ص�صية  الرتتيبات  يبني   3 املربع 

ا�صتقالل الأردن يف عام 1946.

12

10. مع اأن ذلك من�صو�ص عليه بالقانون فان الوزارة و�صلطة املياه مل تقم بتطبيقه

11. ملزيد من املعلومات انظر حدادين، منذر ج . مرجع �صابق �صبق ذكره.
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اأن ال�صمات الت�صغيلية  للمرفقني متماثلة اإىل 

املختلفة  الأدوار  من  الرغم  على   ، كبري  حد 

الرئي�صية هو  الفروق  اإحدى  للحكومة. فان 

ا�صتمرارية خدمات املياه ، حيث كانت هناك 

ا�صتمرارية التزويد املائي يف  العقبة ، بينما  

وكان  فقط.  متقطعة  عمان  يف  اخلدمة  كانت 

ال�صمات  ال�رضكات.  الآخر هو حجم  الفارق 

الرئي�صية للخدمتني  مبينة باأدناه.

من  قليل  مع  فرعي  مكتب  العقبة: 

ال�صتقاللية ونوعية خدمة جيدة.

ال�صحي قبل  املياه وال�رضف  كانت خدمات 

للدولة  مملوكة  عامة  �رضكات  اإىل  حتويلها 

تقدمها �صلطة املياه من خالل فرعها  املحلي 

اأعطت  فقد  العقبة.  مياه  ب�صلطة  املعروف 

حمدودا  تخويال  املحلي  الفرع  ال�صلطة 

يقت�رض على العمليات اليومية وكانت  املوارد 

املخ�ص�صة لها نادرة و ي�صيطر عليها املركز. 

كان  هذه  التخويل  حمدودية  على  ومثال 

ال�صيطرة ال�صديدة على اإدارة الأمور النقدية 

للخدمات وبرنامج ال�صتثمار،  كانت النقدية 

املح�صلة من العمالء تودع يف ح�صاب مركز 

بتحويل  ال�صلطة  تقوم  بحيث  املياه  �صلطة 

للفرع  دوري  ب�صكل  ح�صابها  من  الأموال 

النقدية  لالحتياجات  املركز  لتقديرات  وفقا 

املياه  �صلطة  رئا�صة  احتفظت  كما  للفرع. 

ب�صلطة تنفيذ ومتويل برامج ال�صتثمار.

فرعها  اإىل  املياه  �صلطة  تفوي�ص  اقت�رض 

املحلي يف العقبة  على العمليات اليومية مع 

جانب  من  م�صددة  برقابة  �صحيحة  موارد 

املركز.

ومن ال�صمات املثرية لالهتمام لقاعدة العمالء يف منطقة العقبة هو حجم  الزبائن غري املنزليني 

وتاأثري ذلك على حجم وقيمة فاتورة املياه. ف 3 % من الزبائن هم من غري املنزليني من 

اإجمايل عدد الزبائن و ميثل ا�صتهالكهم نحو 75 % من حجم املياه ال�صادرة املفوترة  85 % 

من قيمتها. فالفرق بني احلجم الن�صبي حلجم وقيمة فاتورة املياه يرجع اإىل الفارق بني زبائن 

التعرفه املنزلية وغرياملنزلية والفارق بني التعرفة املتدرجة وفقا لال�صتهالك.

اإن عدد زبائن املياه غري املنزليني يف العقبة قليل  اإل اأن  ح�صتهم غري متنا�صبة مع حجم وقيمة 

فاتورة املياه.

 قاعدة العمالء 

اأن قاعدة العمالء خلدمات املياه وال�رضف 

ال�صحي يف العقبة  اأ�صغر بكثري من ما يف عمان من حيث عدد العمالء وحجم املياه املوردة 

.
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على حد �صواء  كما يت�صح يف اجلدول 1 اأدناه

15. ال�صمات امل�صتعملة لو�صف مرافق املياه مقتطفة من Effective Utility Management  التمهيد ملرافق املياه وال�رضف ال�صحي، حزيران/يونيو2008 .جمعية وكالت املياه مرتوبولينت ، جمعية الأ�صغال 
العامة الأمريكية، اجلمعية الأمريكية ل�صبكات املياه، وكالة البيئة الأمريكية، الفدرالية الأمريكية لبيئة املياه. البيانات ب�صاأن اخلدمات ماأخوذه من تقارير م�صت�صاري حتويل اخلدمات  اىل �رضكات.

16. موؤ�رضات اإ�صافية مل�صاهمة كل من العقبة وعمان مو�صحة يف املرفقات 1و2

اجلدول 1

العقبة - قاعدة معلومات العمالء لعام 2002
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يف هذا الف�صل. وعلى الفوائد الكامنة  وراء 

غرار  على  للحكومة  مملوكة  �رضكة  اإن�صاء 

اأن  يعني  وهذا  العقبة.  يف  الناجحة  التجربة 

�صيتمكنون  لأنهم  مرتفعة،  التغيري  ثمار 

التح�صني  من  ملزيد  الظروف  تهيئة  من  

للموؤ�ص�صات  �صي�صمح  كما  اخلدمات.  يف 

احلكومية املركزية بال�صيطرة على اخلدمات. 

وهو نهج  منخف�ص املخاطرة كما اأنه يعتمد 

الكثريون يف  يعتقد  كما  ناجحة  على  جتربة 

احلكومة.

قطاع  يف  رئي�صي  كالعب  احلكومة 

املياه وال�صرف ال�صحي 

كان  العامة  ال�رضكات  اإىل  التحول  قبل 

وال�رضف  املياه  خدمات  يف  احلكومة  دور 

كان  ولكنه  هاما  والعقبة  عمان  يف  ال�صحي 

ذو اختالفات جوهرية من مدينة اإىل اأخرى. 

فرع  من  تقدم  اخلدمات  كانت  العقبة  ففي 

�صلطة املياه املحلي، بينما يف عمان  من �رضكة 

املياه.  �صلطة  ادارة مع  خا�صة مبوجب عقد 

وعلى الرغم من هذا الفرق فقد كان لدى كلتا 

التاأثري  وهو  األ  م�صرتك  عن�رض  الإدارتني 

احلكومية  والقرارات  لل�صيا�صات  القوي 

على  التاأثري  وبالتايل   اخلدمة  عمليات  على 

جودتها وا�صتدامتها.

وهو:  األ  م�صرتك  قا�صم  الرتتيبات  بني  كان 

التاأثري القوي ل�صيا�صات احلكومة وقراراتها 

على اإدامة اخلدمات ونوعيتها وا�صتدامتها.

وب�صفته اإطارا  لتحليل اخلدمات قبل حتولها 

ي�صتخدم  للدولة  مملوكة  عامة  �رضكات  اإىل 

التقرير �صتة خوا�ص ت�صغيلية هي  : قاعدة 

البنية  ا�صتقرار   ، ، نوعية اخلدمات  العمالء 

التحتية ، كفاية موارد املياه ، واملالئمة املالية  
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وتنمية القيادات واملوظفني.

اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  واجهت 

تهديدا  لعتبارها  نظرا  �صديدة  معار�صة 

ملركزية الإدارة العامة يف الأردن.

17 �صلطات وا�صعة  يعطي القانون يف املادة 

اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  ل�صلطة 

العقبة   ميناء  تطوير  م�صوؤولية  ذلك  يف  مبا 

ومع  داخلها.  املرافق  وخدمات  ومطارها  

الأحكام  مبوجب  متوازن  فالتفوي�ص  ذلك، 

بحيث تتطلب  القرارات الرئي�صية  كالتعاقد 

اأو  اخلدمات  لتوفري  ثالثة  اأطراف  مع 

والأن�صطة  امل�صاريع  لتمويل  القرتا�ص 

موافقة جمل�ص الوزراء.

عمان 

بلغ عدد �صكان عمان يف عام 2004  حوايل 

2 مليون ن�صمة اأو 37 % من اإجمايل �صكان 
ويدير  ن�صمة.  مليون   5.4 البالغ  البالد 

يراأ�ص  للعا�صمة  واأمني  اأمانة  املدينة جمل�ص 

يف  قوي  تاأثري  وللحكومة  البلدية.  الإدارة 

اأع�صاء  ون�صف  المني  تعني  لأنها  الإدارة 

بالنتخاب  الآخر  الن�صف  ويختار  املجل�ص 

عمان  يف  ال�صكاين  النمو  معدل  يبلغ  العام. 

يزيد  اأن  املتوقع  ومن  �صنويا   2.5% نحو 

عام  3 ماليني بحلول  نحو  اإىل  ال�صكان  عدد 

 .2020

ملاذا الإ�صالح؟ 

يف العقبة ، كان الإ�صالح مدفوعا اإىل حد كبري 

فقط  تخول  املادة  هذه   .17 املادة  باأحكام 

اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة 

 ، اخلدمات  وتوفري  التحتية  البنية  لتطوير 

بل اأي�صا �رضاحة تلغي جميع القوانني التي 

الغريب  من  ولي�ص  املادة.  هذه  مع  تتعار�ص 

اأن هذه الأحكام اثارت املفاو�صات بني �صلطة 

اخلا�صةوبني  القت�صادية  العقبة  منطقة 

وكالت احلكومة املركزية التي لها فروع يف 

العقبة ، كما هو احلال بالن�صبة ل�صلطة

.
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 املياه 

العقبة  منطقة  �صلطة  القانون  ويخول 

التحتية  البنية  تطوير  اخلا�صة  القت�صادية 

اأدى  ذلك  اأن  غرابة  ول  اخلدمات.  وتوفري 

العقبة  منطقة  �صلطة  بني  للمفاو�صات 

القت�صادية اخلا�صة واملوؤ�ص�صات احلكومية 

التي لها فروع يف العقبة.

الوا�صعة  ال�صالحيات  من  الرغم  وعلى 

املخولة مبوجب القانون ل�صلطة منطقة العقبة 

القت�صادية اخلا�صة  كان جمال الإ�صالح يف 

قطاع املياه وال�رضف ال�صحي تدريجيا وذو 

م�صار واحد ولي�ص على مقا�ص كبري. ويرجع 

بقيادة  الفعالة  القوية  املعار�صة   اىل  هذا 

وزارة املياه والري و�صلطة املياه للتغيريات 

القانون.  يف  بها  امل�صموح  النطاق  الوا�صعة 

وكان ال�صالح ذو م�صار واحد ملوائمته مع 

توجهات  الإدارة العامة املركزية يف الأردن. 

ومت�صيا مع هذا الجتاه، فاإن املفاو�صات بني 

�صلطة منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة و 

�صلطة املياه كثريا ما كانت تتم بو�صاطة من 

الوزراء.  جمل�ص  اأو  الوزراء  رئي�ص  مكتب 

وقد قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

املفاو�صات  خالل  الأطراف  اإىل  امل�صاعدة 

اأي�صا. 

كان  عمان   يف  الإ�صالح  اإن  القول  وميكن 

وليد عاملني. فالعامل الأول هو جتربة مدينة 

مع  دارة  اإل  عقد  انتهاء  والثاين  العقبة، 

م�صغل القطاع اخلا�ص )ليما(. واأعطت هذه 

ل  الذين  احلكوميني  امل�صئولني  امل�صادفة  

يوؤيدون عقد اإل دارة الفر�صة لو�صع حد له. 

اأ�صا�ص حتديدات  وكانت حجتهم مبنية على 

اإل دارة الذي �صتتم مناق�صته فيما بعد  عقد 

14. قانون �صلطة املياه قوي ويعطيها �صالحية التفاو�ص بخالف قوانني موؤ�ص�صات حكومية اخرى
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حد  اإىل  زبائنها  من  النقدية  ليما  �رضكة 

الوفاء  على  قدرتها  تاأثرت  وبالتايل  كبري،  

بالتزاماتها ، ل�صيما مع املوردين. 

اإدارة  جانب  من  �صكوكا  هناك  كانت   ، ثالثا 

ومل  املائية.  املوارد  توافر  ب�صان  ليما 

املائي  الفقر  من  نا�صئة  ال�صكوك  هذه  تكن  

املياه  �صلطة  ل�صيطرة  نتيجة  بل  فقط  للبالد 

و�صلطة وادي الأردن على كميات كبريه من 

مبوجبه  يتم  بروتوكول  دون  م�صادراملياه 

توفري املياه اإىل �رضكة ليما. فقيا�ص خدمات 

املياه و ال�رضف ال�صحي يف عمان با�صتخدام 

يت�صح   ، للعقبة  امل�صتخدمة   ال�صت  ال�صمات 

اأن  اخلدمات  قبل التحول اإىل �رضكات  عامة 

املمار�صات  من  اأقل  كانت  للدولة  مملوكة 

الهند�صية الف�صلى واأدنى من  معايري منطقة  

مبكان  الأهمية  فمن  لالإن�صاف   و  العقبة. 

الت�صاري�ص  يف  الختالفات  اأن  اإىل  الإ�صارة 

بني املدينتني كان له تاأثري كبري على ت�صغيل 

باختالفات  تت�صم  مدينة  فالعقبة   ، اخلدمات 

ب�صيطة يف من�صوب الرتفاع يف حني اأن فارق 

الرتفاع يف عمان يبلغ حوايل  400 مرت من 

بني اأعلى واأدنى نقطة. 

قاعدة العمالء 

لقد منت قاعدة عمالء خدمات املياه وال�رضف 

الأخرية  ال�صنوات  خالل  عمان  يف  ال�صحي 

لل�صكان  الطبيعي  للنمو  نتيجة  �رضيعا  منوا 

ا�صتيعاب  من  املدينة  ومتكنت  والهجرة. 

املياه  عمالء  قاعدة  يف  الإ�صافيني  ال�صكان 

ولكنها ات�صمت بالعجز يف   خدمات ال�رضف 

لقاعدة  الرئي�صية  اخل�صائ�ص  ال�صحي. 

العمالء لعام 2004 مبينة يف اجلدول رقم 2.

اجلامعية.  الدرجات  حملة  من  فقط  خم�صة 

يكن  ،ومل  حمدودة  التدريب  برامج  وكانت 

هناك وجود حلوافز لالأداء.

عمان: حوافز غري كافية ، ا�صتقاللية 

ونوعية اخلدمات فيها 

قبل حتويل اخلدمات اإىل �رضكة عامة مملوكة 

وال�رضف  املياه  خدمات  كانت   ، للدولة 

�رضكة  م�صوؤولية  من  عمان  يف  ال�صحي 

منحته  اإدارة  عقد  مبوجب  )ليما(  خا�صة 

خالل  من   1999 عام  يف  املياه  �صلطة  لها 

 .
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الدويل  البنك  مب�صاعدة  تناف�صي  عطاء 

وكانت  ليما الوحيدة التي تقدمت بالعر�ص 

خا�ص  ائتالف  من  مكونة  وهي    ، الوحيد 

 Montogomery Watson, ي�صم: 

Arabtech Jerdaneh, Suez Lyon-
naise des Eauz)ONDEO( cur-

rently Suez Environment

العقد الأ�صلي ملدة خم�س �صنوات  وكان 

 / الأول  كانون  حتى  ملرتني  مدد  وقد 

دي�صمرب 2006. 

كانت م�صوؤولية الإ�رضاف على تنفيذ العقود 

ل�صلطة املياه  التي قامت بتخويل امل�صوؤولية 

التدقيق  التخطيط والإدارة. وقد مت  لوحدة 

على  اأداء الأمور الفنية واملالية من ليما مرة 

واحدة يف ال�صنة على اأيدي مدققي احل�صابات 

الأمريكية  الوكالة  من  املمولني  امل�صتقلني 

للتنمية الدولية. 

دارة  اإل  عقد  يف  الواردة  ال�رضوط  اأن  اإل 

احلوافزالناجتة  على  رئي�صي  ب�صكل  ركزت 

عن التح�صن املايل ومل تت�صمن ما يكفي من 

احلوافز لت�صجيع التميز يف تقدمي اخلدمات. 

ويعزى ذلك اأ�صا�صا اإىل اأن الأتعاب الإدارية 

الثابتة �صكلت اجلزء الأكرب من اجر املقاول، 

يف حني اأن احلوافز واجلزاءات  املبنية على 

الإتعاب   مع   باملقارنة  �صغرية  كانت  الأداء 

الإدارية. وانتهت حوافز الأداء لت�صبح 5  % 

.
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من التح�صن املايل 

اإل دارة احتفظت �صلطة املياه   ومبوجب عقد 

بكميات  املتعلقة  الهامة  بالقرارات  لنف�صها 

ال�صتثمارية،   وبامل�صاريع  املزودة  املياه 

اأدوات  دومنا  ليما  �رضكة  اإدارة  واأبقت 

وظروف كافية من اجل اإحراز اإجناز كبري يف 

جمال حت�صني اخلدمات.  فكان لهذا الختالل 

اآثار  وال�صالحيات  الوظائف  توزيع  يف 

موا�صيع   هناك  بقيت  اأول  جوهرية.  �صلبية 

التن�صيق وامل�صائلة كما يف اأي عقد ادارة لن 

يت�صل    ما  ليما  �رضكة  خولت  املياه   �صلطة 

بالعمليات اليومية خلدمات املياه وال�رضف 

ب�صلطة  لنف�صها  ولكنهااحتفظت  ال�صحي 

متويل وتنفيذ برامج ال�صتثمار الراأ�صمايل. 

هذه  تق�صيم   عن  النا�صئة  الق�صايا  وكانت 

لأعمال  كبري   حد  اإىل  م�صو�صة  ال�صالحيات 

للنمو  والتخطيط  للخدمة   اليومي  الت�صغيل 

والتحديث.

بالقرارات  لنف�صها  املياه   �صلطة  احتفظت 

املزودة  املياه  بكميات  املتعلقة  الهامة 

اإدارة  واأبقت  ال�صتثمارية،  وبامل�صاريع 

�رضكة ليما دومنا اأدوات وظروف كافية من 

حت�صني  جمال  يف  كبري  اإجناز  اإحراز  اجل 

اخلدمات.  

الأعمال  يف  التوازن  لعدم  الثاين  الأثر  اأما 

املحدودة  �صلطتها  هو  ليما  ل�رضكة  الإدارية 

فالنقدية  العامل.  مالها  راأ�ص  اإدارة  على 

العمالء كانت تودع يف ح�صاب  املح�صلة من 

بتحويل  بدورها  تقوم   التي  املياه  �صلطة 

اىل  اأدى  مما  ليما  �رضكة  اإىل   التمويل 

اطالةالوقت الذي يفرت�ص بحلوله اأن تت�صلم 

20. ابتداأت العملية بع�رضة �رضكات موؤهلة وانتهت بعر�صني فقط ، نان�صي عودة، ر�صالة دكتوراه يف معهد ما�صا�صو�صت�ص للتكنولوجيا ، حزيران 2009 ، �صفحة 93

21 . نان�صي عودة
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النفقات الراأ�صمالية من خالل الإعانات التي 

واملنح  القرو�ص  من  متول  بدورها  كانت 

الأطراف،  واملتعددة  الثنائية  املنظمات  من 

احلالية  والإيرادات  الداخلي   الدين  ومن 

للحكومة. 

ففي املمار�صة العملية �صمحت تعرفه املياه يف 

العقبة قبل التحول اإىل �رضكة عامة بدر تدفق 

نقدي ت�صغيلي لي�صار اإىل حتويله اإىل �صلطة 

ممكنا  النقدي  التدفق  هذا  كان  وقد  املياه. 

ارتفاع  اأولها  رئي�صية.  عوامل  اأربعة  ب�صبب 

حجم مبيعات املياه باجلملة للم�صتهلكني غري 

مرتفعة،  تعرفة   يدفعون   الذين  املنزليني 

النظام  ت�صغيل  تكاليف  انخفا�ص  وثانيها  

معدوما  اأو  �صئيال  �صخا  تطلب  الذي  الأمر 

و ثالثها  جودة نوعية املياه اجلوفية القادمة 

من الدي�صي التي مل  تتطلب �صوى الكلورة، 

�صلطة  لدى  ال�صائدة  املمار�صة  ورابعها 

التحتية  البنية  تاأهيل  اإعادة  بتاأجيل  املياه 

وال�صيانة.

لقد كانت ممار�صة تاأجيل اإعادة تاأهيل البنية 

الو�صائل  من  واحدة  وال�صيانة  التحتية 

يف  ت�صغيلي  نقدي  تدفق  توليد  يف  للم�صاعدة 

املياه. �صلطة  مقر  اإىل  حتويله  ليتم  العقبة 

املوظف وتطوير القدرات القيادية

املوظفني  �صوؤون  اإدارة  مو�صوع  كان  لقد 

�صلطة  واجهت  التي  الق�صايا  من  واحدا 

مياه العقبة، ف�صلم الرواتب مل يكن مناف�صا 

املفرو�صة  القيود  ب�صبب  اخلا�ص  للقطاع 

الرواتب  مل�صتوى  ا�صتنادا  املياه  �صلطة  من 

افتقدوا  العقبة  يف  ال�صلطة  فمدراء  لديها. 

وافتقر  املرفق،  لدارة  ال�صالحيات  اىل 

املوظفون اآنذاك اإىل املوؤهالت. فقد كان هناك 

جودة اخلدمات 

املياه  اإمدادات  نوعية  كانت  العموم،  على 

وخدمات ال�رضف ال�صحي يف العقبة جيدة، 

املياه  انقطاع  من  العمالء  �صكاوى  وكانت 

حتل  ال�صحي  ال�رضف  خدمات  وق�صور 

ب�رضعة )حوايل ثالث �صاعات يف املتو�صط(. 

بف�صل  القيا�صية  اخلدمة  هذه  اإجناز  ومت 

ال�صتثمارات الكبرية لتو�صيع نطاق النظام 

�صيانة  اإدارة  نظام  واإقامة  تاأهيله،  واإعادة 

�صنوات  ثالث  اأو  �صنتني  قبل  حمو�صب 

مملوكة  عامة  �رضكة  اإىل  اخلدمة  حتول  من 

منحة  من  ال�صتثمارات  متويل  ومت  للدولة. 

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية اإىل �صلطة 

املياه. 

مياه  من  الأكرب  اجلزء  ت�رضيف  مت  وقد 

املعاجلة  اإىل موقع حمطة  ال�صحي  ال�رضف 

الواقعة يف  اجلزء ال�صمايل الغربي من املدينة، 

يف  العادمة  املياه  من  اأقل  كميات  اأن  حني  يف 

بنظام  تعالج  كانت  اجلنوبي  منطقةال�صاحل 

اإىل  ذلك   بعد  وتر�صح  المت�صا�صية  احلفر 

جوف الأر�ص. وكانت مرافق جمع ومعاجلة 

لتلبية  البناء  قيد  الإ�صافية  امل�صتعملة  املياه 

الطلب حتى عام 2030 تقريبا. 

ا�صتقرار البنية التحتية 

�صمة  يخ�ص  فيما  املرافق  اأداء  يكن  مل 

يكن  فلم  مر�صيا.  التحتية  البنية  ا�صتقرار 

مكتمال،  الثابتة  الأ�صول  اأو  التغطية  نطاق 

اأو  زمنية  وجداول  خططا  هناك  يكن  ومل 

معايري حمددة  لتغيري واإعادة تاأهيل الأ�صول 

اإعادة  على الرغم من ال�صتثمارات يف جمال 

وعلى   .  2000 عام  اأوائل  يف  النظام  تاأهيل 

وجود  بعدم  املالئمة  الت�صاري�ص  من  الرغم 

اختالفات كبرية يف من�صوب الرتفاع داخل 

منطقة اخلدمة فاأن  عدد خطوط اأنابيب املياه  

امل�رضبة للماء اأو املك�صورة منها وعدد مرات 

ان�صداد �صبكة جتميع ال�رضف ال�صحي كان 

الف�صلى.  الهند�صية  املمار�صات  من  اأعلى 

فعلى �صبيل املثال ، قدرت املياه غري املحا�صب 

من اإنتاج املياه مقارنة 
عليها بنحو 37 % 17 

مع اأقل من 20 % يف اأف�صل املمار�صات، وقد 

والت�رضب  اخلطوط  انفجار  مرات  عدد  قدر 

من  مرت  كيلو  لكل  مبرتني  ال�صنة  يف  منها  

0.2 يف  اأقل من  مقابل  الرئي�صية  التمديدات 

اأف�صل املمار�صات.

اإعادة  على الرغم من ال�صتثمارات يف جمال 

فقد   ،  2000 عام  اأوائل  يف  النظام  تاأهيل 

كان عدد خطوط املياه امل�رضبة للمياه وتواتر 

ال�رضف  خطوط  وان�صداد  اخلطوط  ك�رض 

ال�صحي مرتفعا.

كفاية املوارد املائية 

مياه  حقل  هو  للمياه  الرئي�صي  امل�صدر  اأن 

ويلبي  العقبة  ملنطقة  جيد  وهو   ،
18

الدي�صي 

م�صادر  وهناك   .2013 عام  حتى  الطلب 

اإ�صافية من املتوقع اأن تاأتي من املياه املحالة. 

ففي وقت اإعداد هذه الدرا�صة فاأن  م�صاريع 

حتليه املياه كانت ل تزال قيد النظر، ف�صال 

من  ثاين  اأنابيب  خط  مثل  اأخرى  بدائل  عن 

حقل الدي�صي اىل العقبة. 

اجلدوى املالية 

ب�صاأن  للحكومة  املالية  ال�صيا�صة  تقدم  مل 

�صيئا  املجاري  وخدمات  للعقبة  املياه  توفري 

من  كان  فقد  املالية.  الكفاءة  بخ�صو�ص 

كافية  الت�صغيل  اإيرادات  تكون  اأن  املفرت�ص 

تكاليف  ولي�ص  الت�صغيل  نفقات  لتغطية 

بالكامل.  ال�صتثمار  متطلبات  اأو  ال�صيانة 

ير�صل  العمليات  من  نقدي  فائ�ص  اأي  وكان 

متول  احلكومة  .وكانت  
19

املياه  �صلطة  اإىل 

17. عن�رض هام اخر لرتفاع هذا الرقم هو الزاميةالتزويد للمناطق البدويةالواقعة قرب م�صادر املياه

18. حو�ص الدي�صي اجلويف هو مياه غري متجددة يقع يف جنوب �رضق الأردن و�صمال غرب اململكة العربية ال�صعودية

19.  تبني ان حتويالت العقبة اىل ال�صلطة كانت اأحد العوائق للربنامج ب�صبب اعتماد ال�صلطة عليها



توقيت  اإن  احلالية.  احلكومية  والإيرادات 

وكمية ال�صتثمارات يف جمال تو�صيع واإعادة 

الأموال  توافر  م�صالة  اأملتها  النظام  تاأهيل 

متلها  ومل  املوازنة  ومتويل  اخلارجية 

متطلبات اخلدمة. 

وبالإ�صافة اإىل القيود املفرو�صة على متويل 

فالنظام/النموذج  الراأ�صمالية،  النفقات 

نفقات  بني  جيد  توازن  يوؤمن   ل  املايل 

والإيرادات  جهة،  من  وال�صيانة  الت�صغيل 

هذا  التوازن  عدم  ويرجع  اأخرى.  جهة  من 

جمل�ص  حددها  التي  التعرفة  م�صتويات  اإىل 

دون  �صيا�صية  معايري  اأ�صا�ص  على  الوزراء 

اعتبارات  و  وا�صحة   قواعد  على   ال�صتناد 

كافية  قوامها فيما اإذا  كانت التعرفه كافية 

لتغطية تكاليف ال�صيانة والإ�صالح.

لبناء برنامج فعال لإدارة الأ�صول. وعالوة 

معايري  ال�رضكة  لدى  يكن  فلم   ، ذلك  على 

حمددة لتجديد وا�صتبدال الأ�صول مما جعل  

وا�صتبدال  جتديد  ب�صاأن  القرارات  اتخاذ 

فيها  ، مبا  التمويل  بتوفر  الأ�صول حمكوم 
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عائدات القرو�ص املخ�ص�صة لهذا الغر�ص 

. فعلى �صبيل املثال ، فبعد �صنوات من اإهمال 

البنية التحتية ، قامت �صلطة املياه  با�صتبدال 

تنفيذ   فرتة  خالل  عمان  �صبكة  من    %  10
ممول  ال�صتثمار  هذا  وكان  الإدارة.  عقد 

هذا  توقف  وقد  الدويل  البنك  من  بقر�ص 

الربنامج حال نفاذ متويل البنك الدويل، كما 

 70 بقيمة  برنامج  بتمويل   USAID قام 

مليون دولرل�صتبدال ال�صبكات الرئي�صية يف 

�صواحي العا�صمة. 

وكدليل اآخر على �صعف الأداء فقد كان  عدد 

حالت ت�رضب املياه من اأنابيب املياه وحالت 

مياه  جتميع  نظام  ف�صل  تواتر  و  انك�صارها 

ال�رضف ال�صحي اأعلى بكثري من موؤ�رضات 

ويف  املثال  �صبيل  فعلى  املمار�صات.  اأف�صل 

بنحو  املهدورة  املياه  قدرت   عام2004   

وكان  ال�صبكة   يف  املدخلة  املياه  من   43%
لكل  ال�صنة  يف  ت�رضب  انفجار/   11 هناك  

23. واإذا 
كيلو مرت من �صبكة املياه الرئي�صية 

املمار�صات   باأف�صل  التقديرين  كال  قورن  ما 

املهدور  املاء  من   %  10 من  اأقل  والبالغة 

وعدد انفجار/ ت�رضب اأقل من 0.2 يف ال�صنة 

لكل كيلو مرت من �صبكة املياه الرئي�صية فاأن 

اأدى  وقد  للموارد.  هائال  هدرا  ميثل  هذا 

فقدان املياه اأو غري املحا�صب عليها اإىل تفاقم  

م�صكلة تو�صيل املياه من قبل املزود.

خطوط  يف  والرتداد  الن�صداد  جتاوز  فقد 

املجاري  حتى األن اأف�صل املمار�صات الدولية 

وهي :0.1 لكل كيلومرت من ال�صبكة �صنويا. 

وقد  و�صلت اإىل نحو 18.900 حالة يف عام 

مرات    9 الن�صداد  مقدار   وكان   ،  2004
لكل كيلومرت من ال�صبكة �صنويا. ومتثل هذه 

امل�صكلة �صغطا متزايدا على تطوير م�صاريع 

عقارية جديدة. كما ت�صري اإىل احلاجة امللحة 

ملعاجلة نظام اإعادة التاأهيل. 

كفاية املوارد املائية 

ت�صكل قلة موارد املياه  م�صكلة رئي�صية لعمان 

لن ا�صتهالك املياه البالغ 127 مليون م3 يف 

امل�صادر  قدرة  من  قريبا  كان   2004 عام 

�صنة  يف  املياه  من   3 م  مليون   150 البالغة  

كان  املياه  �صلطة  وح�صب  المطار.  معتدلة 

املياه  م�صادر  كمية  تزداد  باأن  املتوقع  من 

اأي  املتو�صط  املدى  على  عمان  �صت�صل  التي 

اأقل من ع�رض �صنوات من خالل م�صدر  ملدة 

الزارة اجلديد الذي بداأ يف عام 2008.

وعلى املدى الطويل، تقوم �صلطة املياه   حاليا 

بناء  عقد  على  الأخرية  اللم�صات  بو�صع 

وت�صغيل ونقل لتزويد 100 مليون مرت مكعب 

�صنويا من حو�ص مياه الدي�صي اجلويف. حيث 

هي  امل�رضوع  لهذا  الراأ�صمالية  التكلفة  اأن  

حوايل 800 مليون دينار اأردين. 

اجلدوى املالية

للحكومة  التقليدية  ال�صيا�صات  اإىل  بالنظر 

ال�صحي   وال�رضف  املياه  قطاع  بخ�صو�ص  

و�رضوط عقد اإدارة ليما، فاأن توفري خدمات 

الناحية  من   جمدية  تكن  مل  عمان  يف  املياه 

املالية. فكانت  معتمدة على عائدات الت�صغيل 

ل�رضكة ليما و الإعانات احلكومية. وعموما، 

فاإن عائدات ال�رضكة ينبغي اأن تغطي  نفقات 

الإعانات  اأن  حني  يف  وال�صيانة،  الت�صغيل 

متطلبات  تغطي  اأن  ينبغي  احلكومية 

ال�صتثمار. فالإعانات احلكومية كانت ممولة 

املتعددة  املنظمات  من  واملنح  القرو�ص  من 

 ، الداخلي  والدين   ، والثنائية  الأطراف 

19

22. اأدارت �رضكة ليما 3 ام�صاريع رئي�صية: 1. م�رضوع ممول من �صلطة املياه لتح�صني الت�صغيل وال�صيانة. 2. م�رضوع ممول من ال�صلطة للتو�صع خارج منطقة اخلدمة. 3. امل�صاريع املمولة من البنك الدويل.

23 . ل يتوفر معلومات حول ن�صبة الفاقد التجاري اأو الفني
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الأمر  مع  التعامل  على  العمالء  اعتاد  لقد   

املنازل  �صطوح  على  املياه  تخزين  خالل  من 

وخزانات املياه وحتت م�صتوى �صطح الأر�ص 

كغ�صل  مكثفة  باأن�صطة  القيام  على  واعتادوا 

املالب�ص يف اأيام و�صول اإمدادات املياه.

من  احلد  على  املياه  �رضكة  قدرة  عدم  ان 

�صبكة  على  ال�صيطرة  كفاية  وعدم  اخل�صائر 

للقلق  مثري  تراجع  اإىل  اأدى  قد  املياه  توزيع 

يف  مبني  هو  كما   ، اخلدمة  �صاعات  عدد  على 

اجلدول 3.

اأدارة  حتت  ال�صحي  ال�رضف  تغطية  ن�صبة 

ليماومياهنا منخف�صة بحيث و�صلت ال�صبكة 

 2007 عام  ال�صكان  من  فقط   %  78 اإىل 

ارتفعت اىل 80 % عام 2008. وكان اجلزء 

يف  يعالج  ال�صحي  ال�رضف  مياه  من  الأكرب 

والباقي  الطبيعية  التنقية  حمطة  يف  البدء 

الثانوية.  املعاجلة  حمطات  من  اثنتني  يف 

وبالإ�صافة اإىل ذلك ، كانت �صلطة املياه تقوم 

ببناء من�صاة معاجلة ثانوية�صخمة )اخلربة 

ال�صمراء( والتي  دخلت حيز اخلدمةالكامل 

يف عام 2008.

ا�صتقرار البنية التحتية 

اأداء  الأردن ول  املياه يف  �صلطة  اأداء  يكن  مل 

ليما مر�صيا وذلك من خالل  مالحظة ثالثة 

موؤ�رضات كمية ونوعية غري مبا�رضة. فك�صف 

الأ�صول الثابتة و تقييم حالتها مل يكن كافيا 

وملا كان العمالء قد تعاي�صوا مع نظام توزيع 

املياه ، فقد تعلموا على  اأن يتكيفوا من خالل 

منازلهم  يف  داخلية  �صبكات  يف  ا�صتثمارهم 

منازلهم  �صطوح  على  خزانات  فيها  مبا 

امل�صخات  وا�صتخدام  الأر�ص  حتت  و 

يف  والرت�صيح  الت�صفية  واأنظمة  واملحاب�ص 

ب�رضاء  يقومون  اأنهم  كما  الأحيان.  بع�ص 

انقطاع  فرتات  خالل  ال�صهاريج  من  املياه 

املياه، ويقومون  بتطبيق  اأن�صطة م�صددة يف 

ا�صتخدام املياه  كغ�صل املالب�ص يف اأيام و�صول 

اإمدادات املياه. فالزبائن ذوي قدرة تخزين 

مب�صاألة  تاأثرا  الأقل  هم    3 م   10-20 من 

التناوب  اأما الزبائن ذوي الدخل املنخف�ص 

،من  التخزين  على  القدرة  يف  انخفا�ص  مع 

2-1 م 3 ، فيواجهون نق�صا كبريا.

هنالك �صيئة اآخري للتناوب يف اإمدادات املياه 

نتيجة  التوزيع  �صبكة  يف  األإ�رضار  وهي  األ 

التغيريات املفاجئة يف تدفق املياه ) ما يعرف 

بتاأثري مطرقة املاء (،

من   يزيد  التناوب  تطبيق   اأن  يعني   ومما 

تكاليف   ذلك  يف  )مبا  الت�صغيل  تكاليف 

املحاب�ص(  واإغالق  لفتح  الالزمني  املوظفني 

لتخفي�ص  ال�صمامات  ت�صغيل  وتعقيدات 

البالغة   التوزيع  مناطق  بع�ص  يف  ال�صغط 

عن  الك�صف  �صعوبات  واىل  منطقة   330
وتتبع  ت�رضيبات املياه واإ�صالحها.

م�صتوى اخلدمات

الإجنازات يف تر�صيد التكاليف وتخفي�ص عدد 

املوظفني ن�صية لعدد الزبائن ، والأهم من ذلك 

اإىل  زيادة يف ر�صا العمالء. ولكن   اأدت  اأنها 

نوعية خدمات تزويد املياه ات�صمت بالعجز،  

على  التغلب  على  ال�رضكة  قدرة  عدم  ب�صبب 

الأمر  الزبائن  اإىل  املياه  تو�صيل  يف  التناوب 

الذي بداأ يف ال�صبعينات ا�صتجابة  للتخ�صي�ص 

اإىل  للمياه  املركزية  احلكومة  من  الكايف  غري 

املناطق احل�رضية التي تت�صم بفاقد مياه عال 

توزيع  لتناوب  الت�صغيلية  فاملمار�صة  للغاية. 

املياه بني خمتلف املناطق والتي من خاللها 

املناطق،  اأكرث  يف  التوزيع  نظام  جتزئة   يتم 

يومني  املياه  املناطق  معظم  تتلقى  لن  اأدت 

املياه  ولو�صول  فقط  الأ�صبوع  يف  مت�صلني 

لعدد قليل منها  ب�صكل م�صتمر.

يعني التوزيع يف عمان تناوب اإمدادات املياه 

خالله  ينق�صم  بحيث  املناطق   خمتلف  بني 

نظام التوزيع بحيث حت�صل  املياه اإىل معظم 

املناطق يومني مت�صلني فقط يف الأ�صبوع.

اجلدول 2

عمان- قاعدة  معلومات الزبائن لعام 2004
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 الف�صل 3 

العملية :

الإ�صالح املن�صبط النهج 

»بالن�صبة لأي م�رضوع معني ، ينبغي ان حت�صل عملية خلق املعرفة يف بيئة من الرعاية، بيئة 

يكون فيها  لأع�صاء املنظمة دور فعال يف تطبيق الأفكار املقدمة من الآخرين«.24

25 تقييم م�صادر املياه والطلب عليها،ن�رض 
1998 من قبل مونتغومري وات�صون،  عام 

 2007 عام  حدد احلاجة مل�صادر جديدة يف 

ولكن درا�صة جديدة مل�رضوع TAPS حددت 

بان احلاجة �صتكون عام 2013

الدعم ال�صيا�صي القوي 

العقبة  من  كل  يف  الإ�صالح  عملية  قاد  لقد 

وزارة  خالل  من  الوزراء  جمل�ص  وعمان  

يف  املياه  قطاع  تراأ�صت  التي  والري   املياه 

للت�رضيعات  وفقا  الوزراء  فمجل�ص  البالد. 

الأردنية ، هو �صانع القرار. 

اإىل  التحويل  عملية  اأن  احلكومة   وادركت 

�رضكات عامة مملوكة للدولة بحاجة اإىل دعم 

�صيا�صي قوي متوا�صل ، ف�صال عن احلاجة 

رفيعي  حكوميني  وم�صئولني  خرباء  اإىل 

لآخر  يوم  من  العملية  هذه  لقيادة  امل�صتوى 

كما  الوزراء.  جمل�ص  اإىل  تو�صيات  وتقدمي 

فهم اأن  الرتتيبات التنظيمية لالإ�صالح لبد 

واأن  تتكيف  مع احلقائق ال�صيا�صية والإدارية 

العملية  تنفيذ  مت  العقبة   ففي  املدينتني.  يف 

من قبل  جلنة تن�صيق مكونة من ممثلني عن 

ال�صحي   وال�رضف  املياه  قطاع  فاإ�صالح 

ولينجح  باملخاطر.  حمفوفة  معقدة  عملية 

باإظهار  ليكتفوا  اأن  عليهم  ال�صالحيون 

التزام قوي فقط بل عليهم اأي�صا اأن ي�صعوا 

وتنفيذ  لت�صميم  نظامية  من�صبطة  منهجية 

الإ�صالح. فما الذي  جعل عمليات الإ�صالح 

ال�رضعة؟  بالغة  عملية  وعمان  العقبة  يف 

تكمن  ال�صوؤال   هذا  على  الإجابة   اأن   يبدو 

التي  العتيادية    العوامل غري  يف مزيج من 

�صملت  الطلب القوي على الإ�صالح وتقدمي 

ال�صيا�صي امل�صاحب لتفوي�ص وا�صح  الدعم 

وتنفيذ  ت�صميم  عن  امل�صئولني  للموظفني 

اإىل حد  الإ�صالح وعملية �صنع قرار منظمة 

كبري للتاأكيد على اأن ناجت الإ�صالح يت�صق مع 

نوايا �صناع القرار.

الطلب على الإ�صالح 

ويف وقت لحق يبدو اأن قانون اإن�صاء منطقة 

دفعة  اإعطى  قد  القت�صادية اخلا�صة  العقبة 

قوية لإ�صالح قطاع املياه وال�رضف ال�صحي 

اخلا�صة  املنطقة  �صلطة  جعل  فقد  فيها. 

م�صوؤولة عن تطوير جميع اخلدمات ملواكبة 

التطور الطموح للمنطقة ،الرغبة يف التطوير 

مت ت�صجيعهااأي�صا ب�صكل اكرب  حينما اأدركوا  

اأن �صلطة املياه يف العقبة �صتكون غري قادرة 

على تطوير م�صدر جديد للمياه الأمر الذي 

اأمر  باأنه  العقبة   يف  امل�صالح  اأ�صحاب  قدره 

2007.لحقا تبني  �رضوري  بحلول   عام 

بحلول  مطلوبا  �صيكون  اجلديد  امل�صدر  اأن 

عام 2013. 25

القت�صادية  العقبة  منطقة  قانون  قوى  لقد 

اخلا�صة الطلب على اإ�صالح املياه وال�رضف 

ال�صحي  يف العقبة.

وميكن القول اأن النجاح املتحقق لالإ�صالحفي 

تن�صيط  الرئي�صية يف  العوامل  اأحد  العقبة هو 

من  بحيث  عمان.  يف   الإ�صالح   على  الطلب 

بدورهما  الق�صيتني  هاتني  تودي  اأن  املرجح 

اىل قيام احلكومة بتجريب ترتيبات تنظيمية يف 

اأجزاء اأخرى من البالد خا�صة يف املحافظات 

ال�صمالية وال�رضقية. 

24 متكني ان�صاء املعرفة: فون كروغ جورج/ 
مطبعة جامعة اأك�صفورد عام 2000،الف�صل 9 

Von Krogh Georg, Lchijo, Kazuo and Nonaha, Ikujiro, Enabling knowledge Creation, How to Unlock the Mystery of Trvit Knowlalge .24
and Release the ower of Infor mation. جامعة اك�صفورد بر�ص ،2000 �ص9، 

25.  ن�رضت يف  م�صادر املياة وتقييم الطلب يف عام  1998 من قبل Montgomrery Watson / Arabtech Jardaneh  وت�صري التقديرات اىل اأن يف عام 2007 النمو ال�صكاين �صوف يتطلب موارد مائة اإ�صافية واخر 
التوقعات لطلب متت من قبل م�رضوع TAPS يف 2003 مت تاجيلة لزيادة  الطلب لغاية
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املوظف وتنمية القدرات القيادية 

 كانت  اإدارة �صوؤون املوظفني م�صاألة �صعبة اأخرى مبوجب عقد اإلدارة ب�صبب وجود فئتني من املوظفني. 

فاإحدى الفئتني تتاألف من الأفراد الذين مت التعاقد معهم مبا�رضة عن طريق  �رضكة ليما برواتب مرتكزة 

على م�صتويات ال�صوق ومزاياه، والفئة  الأخرى تتاألف من موظفني معارين من �صلطة املياه برواتب ومزايا 

اإىل عدم ر�صا بني املوظفني.  اإىل الت�صاق يف الرواتب واملزايا  اأدي الفتقار  موظفي  اخلدمة املدنية. وقد 

وعلى الرغم من هذه ال�صعوبات ، قامت �رضكة ليما بتعيني واإدامة  قوة عاملة كفوؤة وب�صكل  متزايد . كما 

زادت الفر�ص املتاحة لتنمية املهارات القيادية واملهنية ب�صكل كبري  من خالل التدريب. ومما يوؤ�صف له اأن ما 

حتقق مل يكن كافيا ل�صد الفجوة بني الأداء احلايل والتح�صن املتوا�صل الالزم لرفع م�صتويات اخلدمات. 
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اأن هذا  املنهج  الذي هو  على مراحل قد �صعى ل�صمان اأن كال من اللجان واحلكومة  ميكنهم وب�صكل  تدريجي ومنتظم اأن يولدوا اأفكارا 

واتفاقات مفيدة لإن�صاء ال�رضكات. وبعبارة اأخرى ، فقد  ي�رضت القرارات النهائية باأ�صلوب »غري  مفاجئ«. 

ي�رضت القرارات النهائية الطريق اإىل منهج  �صنع القرار ب�صكل غري مفاجئ.

، والتي كانت منظمة 
28

واأن�صاأت اللجان خطوات عمل فعالة للغاية حافظت على قوة دفع الإ�صالحات باإدامة جدول زمني  دقيق لالجتماعات 

اأعمال مقرتحة جيدة من قبل ال�صت�صاريني، و متت موافقة اللجنة عليها عند بداية كل اجتماع . ومت الإبالغ عن  تنظيما جيدا مع جداول 

املداولت بني األأع�صاء بوثائق موزعة م�صبقا من قبل ال�صت�صاريني اأو عن طريق عر�ص النقاط القوية خالل الجتماعات.

28.  جلنة �رضكة مياة العقبة )AWC( اجتمعت 12 مرة خالل 18 �صهر ولكن جلنة مياهنا اجتمعت 19 مرة يف 14 �صهر

خمطط رقم 1

منهجية ومراحل امل�صروع
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املياه  خلدمات  منا�صبة  واحدة  تو�صية 

ولإجناز  اللجان.  اإىل  ال�صحي  وال�رضف 

مهامهم ،ا�صتخدمت ال�رضكات  فرق متعددة 

حمليني  خرباء  من  مكونة  الخت�صا�صات 

القطاع  اإ�صالح  يف  متخ�ص�صون   واأجانب 

 ، والهند�صة   ، والتنظيم   ، املرافق  واإدارة 

املالية  وال�صوؤون   ، والقانون   ، والقت�صاد 

 ، املعلومات  وتكنولوجيا  الب�رضية  واملوارد 

والت�صالت ، والتدريب. 

نهج منظم لالإ�صالح 

 ، التقنية  ال�صت�صاريني  اقرتاحات  على  بناء 

واأعمال  الإ�صالحات  بتنظيم  اللجان  قامت 

ففي  مراحل.  ثالثة  على  ال�صت�صاريني 

مب�صاعدة    اللجان  قامت  الأوىل   املرحلة 

التنظيمية  اخليارات  بتحليل  ال�صت�صاريني 

وحددت اخليار املو�صى به لتقدمي  اخلدمات. 

ال�صت�صاريون    قام  الثانية  املرحلة  ويف 

درا�صة  باإعداد  اللجنة  اأع�صاء  مع  بالتعاون 

اخليار  لتنفيذ  مف�صلة  طريق  وخطة  جدوى 

الذي مت اختياره. ويف املرحلة الثالثة ، �صاعد 

ال�صت�صاريون  اللجان يف تنفيذ هذا اخليار. 

وقد مت تبيان مراحل امل�رضوع و املنهجية يف 

.
27

املخطط البياين رقم 1  باأدناه 

اخلا�صة  القت�صادية  العقبة  منطقة  من  كل 

وال�صلطات احلكومية، يف حني  تولت ذلك يف 

امل�رضوع  تطوير  فريق  قوامها   جلنة  عمان 

 .
26

فقط  املياه  �صلطة  عن  ممثلي  من  تاألفت 

الأمريكية  الوكالة  من  ممثلني  �صارك  وقد 

كال  يف  ال�صت�صاريني   ومن  الدولية   للتنمية 

اللجنتني.

وقد عك�ص اختالف تكوين اللجان يف العقبة 

التنظيمية  وعمان  الختالفات يف  العالقات 

ففي  واملدينتني.  احلكومة  بني  وال�صيا�صية 

قوامه   تقليد  هناك  كان  املدينتني،  كلتا 

وخدمات  املياه  على  احلكومة  �صيطرة 

املنطقة  فاإن  ذلك  ومع  ال�صحي.  ال�رضف 

العقبة  اأوجدت حالة جديدة يف  القت�صادية  

لأن القانون كان قد خول ال�صلطة يف منطقة 

تطوير  �صلطة  اخلا�صة  القت�صادية  العقبة 

القانون  هذا  وتعار�ص  اخلدمات.  مرافق 

املياه  قطاع  يف  املياه   �صلطة  �صالحيات  مع 

وال�رضف ال�صحي، وبالتايل كان لبد اأن جتد 

احلكومة والعقبة  حال يتعلق  بال�صيا�صات. 

دعم   هو  اإليه  التو�صل  مت  الذي  احلل  وكان 

تعيني ممثلني من �صلطة املياه ومنطقة العقبة 

القت�صادية اخلا�صة.

املجالت اآلمنة لتبادل املعرفة 

احلكومة  اأن�صاأتها  التي  اللجان  مثلت 

للم�صاعدة يف الإ�صالحات نهجا  عمليا وواقعيا  

املتوقع  الإ�صالح. وكان من  مبتكرا لإجراء 

فيها  ميكن  اآمنة«  »اأماكن  هناك  تكون  اأن 

اأن يت�صاركوا ويبدعوا ويطبقوا  للم�صاركني 

املعرفة املتعلقة بالقطاع ب�صاأن التحويل  اإىل 

�رضكات عامة مملوكة للدولة.  وتنعك�ص هذه 

الفكرة يف دورها على  تطوير روؤية جماعية 

التي تقدم  للموؤ�ص�صات  التنظيمية  للرتتيبات 

خدمات املياه وال�رضف ال�صحي.

وواقعيا،  عمليا  نهجا  اللجان  مثلت  لقد 

ومبتكرا لإجراء الإ�صالح. وكان من املتوقع 

اأن تكون هذه »جمالت  اآمنة« لتبادل وخلق ، 

وتطبيق املعرفة املت�صلة بالقطاع.

م�صئولون  �صارك  ذلك  اإىل  وبالإ�صافة 

اللجان. يف  امل�صتوى   رفيعي  حكوميون 

وهذا اأمر يف غاية الأهمية يت�صل   بالت�صال 

املثمر  مع �صناع القرار  يف الوقت املنا�صب  

من  الوزراء  وجمل�ص  الوزراء  رئي�ص  وهم 

املهم  من  وكان  والري.  املياه  وزير  خالل 

اأي�صا التاأكد  من اأن تو�صيات اللجنة جمدية 

بخ�صو�ص ال�صيا�صات.

امل�صاعدة املتخ�ص�صة

والوكالة  والري  املياه  وزارة  قامت 

بتعيني  الدولية  للتنمية  الأمريكية 

احلكومة  مل�صاعدة  متخ�ص�صني  ا�صت�صاريني 

ال�صت�صارية   فال�رضكات  الإ�صالح.  عملية  يف 

الأمريكية  الوكالة  مع  املوقع  العقد  مبوجب 

حتليل  عن  امل�صئولة  هي  الدولية   للتنمية 

وتقدمي  املختلفة  التنظيمية  اخليارات 

تعار�ص القانون مع �صالحيات 

منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة 

و�صالحيات �صلطة املياه جعل  

احلكومة والعقبة بحاجة اإىل اإيجاد 

حل يتعلق بال�صيا�صات  للخالف.

26. يف هذة الدرا�صة اللجنة وفريق تطوير امل�صاريع مرتادفة

27.  عر�ص نقاط قوى الإ�صت�صاري يف تفرير اجلدوى ل PDT يف 10 متوز 2006



25

 الف�صل 4 

عمليةالختيار : 

اأي جهة �صتتاأثر م�صاحلها ؟ 

نتيجة  الأ�صا�ص  يف  هو  املوؤ�ص�صي  فالتغيري   ...، القت�صادية  العوامل  اأهمية  من  »وبالرغم 

مليزان القوى ال�صائد بني املجموعات �صاحبةامل�صالح «. 30

المتياز لي�ص �رضوريا لأن هناك الكثري من 

الوقت لن�صاء امل�صدر اجلديد. ويف ظل هذه 

الظروف اعتمدت اللجنة منوذج التحول اإىل 

ال�رضكات العامة. 

بعني  عمان  يف  التح�صري  جلنة  واأخذت 

ترتاوح  عديدة   تنظيمية  ترتيبات  العتبار  

بني اإعطاء امتياز كامل اإىل �رضكةخا�صة اأو  

�رضكة مملوكة بالكامل للحكومة. ومع ذلك ، 

يوحي  �صجل املناق�صات التي دارت يف اللجنة 

واملقابالت مع امل�صئولني احلكوميني باأن نية 

كانت  احلكومة  يف  املوؤثرين  الالعبني  اأكرث 

للحكومة  مملوكة  �رضكة  اإن�صاء  الدوام  على 

مع  يتفق  وهذا  العقبة.  منوذج  غرار  على 

النهج املركزي ملوارد املياه واإدارة مرافقها 

دون  اللجنة  اأو�صت   ، وبالتايل  الأردن.  يف 

احلكومة  متلكها   ب�رضكة  م�صتفي�ص  نقا�ص 

بالكامل.

نية اأكرث الالعبني املوؤثرين يف احلكومة كانت 

ان�صاء �رضكة مملوكة للحكومة يف عمان على 

غرار منوذج العقبة.

بدائل  بني  من  الأف�صل  البديل  اختيار  ان 

الرتتيبات التنظيمية خلدمات املياه وال�رضف 

يتطلب  المر   فهذا  ح�صا�ص.  لمر  ال�صحي 

الفيزيائية للخدمات  فهما جيدا للخ�صائ�ص 

واملوؤ�ص�صية  القت�صادية  وللخ�صائ�ص 

منطقة  يف  والبيئة  والجتماعية  وال�صيا�صية 

و  اأنه  اإىل  الدرا�صة  هذه  وت�صري  اخلدمة. 

مت�صيا مع الإدارة العامة املركزية يف الأردن ، 

فقدمت القرار  باخليارات الأ�صا�صية يف العقبة 

كطرف  وهي  احلكومة  جانب  من  وعمان 

مهيمن على اأ�صواق املياه ال�صيا�صية يف البالد. 

وتقرتح اأي�صا اأهم القرارات التي ت�صعى اإىل 

احلفاظ على الو�صع الراهن اإىل اأق�صى حد 

ممكن حتى ل تهدد م�صالح منظمات القطاع 

الرئي�صية.

الرئي�صيةعلى  القرارات  حتافظ  اأن  ارتوؤي 

الو�صع الراهن اإىل اأق�صى حد ممكن حتى ل 

تهدد م�صالح موؤ�ص�صات القطاع الرئي�صية.

الختيار بني القطاعني العام واخلا�س 

عملية  يف  وعمان  العقبة  حالتي  اختلفت 

بني  من  الختيار  ب�صاأن  واملعايري  الختيار 

خدمات  لتقدمي  واخلا�ص  العام  القطاعني 

 ، العقبة  ففي  ال�صحي.  وال�رضف  املياه 

منطقة  �صلطة  بادراك  مدفوعا  اخليار  كان 

العقبة القت�صادية اخلا�صة الذي مفاده متى 

ينبغي  دخول م�صدر جديد للمياه يف العمل و 

تقييمها لقدرة �صلطة املياه على متويل وبناء 

واإدخال م�صدر جديد للمياه يف العمل بحلول 

عام 2007.

القت�صادية  العقبة  منطقة  �صلطة  كانت  وملا 

اخلا�صة ي�صاورها ال�صك يف قدرة �صلط  املياه  

اهتمامها  كان  فقد   ، الهدف  هذا  لتحقيق 

م�صغل  مع  امتياز  عقد  على   ين�صب  الأويل 

ذلك.  حتقيق  على  قادر  اخلا�ص  القطاع  من 

من  اأ�صبح  العملية  هذه  من  لحق  وقت  ويف 

فقط  �صيطلب  جديدا  م�صدرا  اأن  الوا�صح 

هذه  اإىل  وا�صتنادا   ،  2013 العام   بحلول 

عقد  ان  الدرا�صة  جلنة  ،قررت  املعلومات 

 .Saleth,R, Maria and Dinar, Ariel The Institutionat of Water, A Cross-Country Analysis of  Institutions and Performance .30

البنك الدويل 2004، �ص.40
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طورت اللجان ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وال�صت�صاريون »امليزة التعاونية« خالل هذه العملية. وينعك�ص هذا يف املبداأ الإر�صادي 

املوجه  لعمل ال�صت�صاريني : 

» �صوف تتحقق امليزة التعاونية عندما يتم اإنتاج �صيء خالق غري عادي ، فرمبا يتم انتاج �صيء مل تتمكن اأية موؤ�ص�صة من اإنتاجه من تلقاء 

29
نف�صها،ومن خالل التعاون ، تكون كل موؤ�ص�صة قادرة على اأن تنجز هدفها اخلا�ص بهاب�صكل اأف�صل مما لو قامت به لوحدها«. 

وعلى �صعيد اآخر ، كانت اللجان فعالة يف اإبالغ  الوزراء الرئي�صيني وامل�صئولني باملعلومات حول العمل اجلاري ، مبا يف ذلك التو�صيات 

التي يجري تداولها يف اللجان. ومل ت�صمل هذه الت�صالت التغذية الراجعة غري الر�صمية التي قدمها امل�صئولون احلكوميون يف اللجان اإىل 

املوظفني من امل�صتوى العايل  فقط بل �صملت على ايجازات امل�صت�صارين الر�صمية للوزراء الرئي�صيني اأي�صا، باإ�صافة اإىل مداولت اللجان التي 

مت ت�صجيلها يف وثائق كانت  قد وزعت على جميع الأع�صاء.

ولقد اأثمر الأ�صلوب انف الذكر بحيث اإن احلكومة كانت قادرة على تطبيق الإ�صالح بوقته.اإل اأن العملية تتطلب وقتا كما يت�صح يف تقومي 

الإحداث الرئي�صية املبينة يف املخطط رقم 2 باأدناه.

Huxham, Chris )Ed( . Creating Collborative Adrantage Sage, London 1996 .29 القتبا�ص هو جزء من عر�ص نقاط قوى ال�صت�صاري لـ  PDT يف ت�رضين الول، 2005.26

عملية التحويل اإىل �صركات: تقومي الإحداث الرئي�صية
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بال�صالحية  العقبة  مياه  �رضكة  وتتمتع 

الكاملة لتمويل وتنفيذ براجمها ال�صتثمارية 

يف حدود امكاناتهااملالية. 

ال�صيطرة  يف  احلكومة  م�صلحة  مع  ومت�صيا 

الراأ�صمايل،  ال�صتثماري  الربنامج  على 

الأ�صول  مبلكية  املياه  �صلطة  احتفظت 

لال�صتخدام  متاحة  وجعلها  عمان  يف  الثابتة 

اتفاقية  لأحكام  وفقا  مياهنا  من  والت�صغيل 

ال�رضوط  هذه  ت�صمل  و  الإحالة.  و  التطوير 

الأ�صول  و�صيانة  لت�صغيل  مياهنا   التزام 

وفقا للمعايري املقبولة. وتعترب الأ�صول التي 

ن�صيبها  من  كجزء  احلكومة،  فيها  �صاهمت 

يف اأ�صهم مياهنا، وكذلك قيمة خمزون ليما ، 

والآليات  واملعدات الت�صغيلية.

الأ�صول  ملكية  حتدث  اأن  املرجح  غري  من 

الثابتة اأي فارق يف قدرة اإل دارة على توفري 

اأن  اإل  ال�صحي.  وال�رضف  املياه  خدمات 

ت�صمل  التي  املالية  البيانات  وجود  عدم 

فرقا  يحدث  ل  واملطلوبات  الأ�صول  جميع 

كبريا يف �صفافية نظام الإبالغ املايل. فبدون 

معلومات موحدة ب�صاأن  قيمة الأ�صول التي 

على  املطلع  فان  ال�رضكات  عائدات  تولد 

كفاءة  على  احلكم  ميكنه  ل  املالية  البيانات 

اإىل  وبالإ�صافة   . الراأ�صمالية  ال�صتثمارات 

اإىل   يوؤدي  وجودا�صتهالك  عدم  فاأن  ذلك، 

اأرباح خدمة  مبالغ فيها. ونتج عن ذلك اأي�صا 

الأرباح  على  دخل  �رضيبة  مياهنا  دفع  اإىل 

واىل قيام �صلطة املياه باأخذ عدة ماليني من 

امل�رضيف  احل�صاب   من  األأردنية  الدنانري  

ملياهنا . 

العمليات 

بها  �صتعمل  التي  الكيفية  اختيار  وعند 

ال�رضكات اجلديدة  وكيف �صتتم تخ�صي�ص 

بعني  بالأخذ  احلكومة  قامت  امل�صوؤوليات، 

برقابة  املياه  و�صلطة  احلكومة  حتتفظ 

�صارمة على ال�رضكات.

ت�صيطر �صلطة املياه  كم�صاهم �صاحب اأغلبية 

الهيئة  على  ال�رضكات  منفرد يف  اأو كم�صاهم 

لل�رضكة.  العليا  ال�صلطة  هي  التي  العامة، 

الذي    
32

الإدارة  جمل�ص  على  ت�صيطر  كما 

يعني اأع�صائه من قبل الهيئة العامة ا�صتنادا 

�صبعة  من  خم�صة  واأن  ال�صا�صي،  للنظام 

تر�صحيهم  يتم  دارة  اإل  جمل�ص  من  اأع�صاء 

الع�صوين  ويعني  املياه  �صلطة  قبل  من 

العقبة  منطقة  �صلطة  قبل  من   الآخرين 

القت�صادية اخلا�صة و يف حالة مياهنا تعني 

�صلطة املياه اأع�صاء املجل�ص ال�صبعة. واأخريا 

املياه  �صلطة  عليه من  امل�صيطر  املجل�ص  يعني 

الدرجة  م�صتوى  من  وتنفيذيني  عاما  مديرا 

الثانية، كما له احلق بتعيني وانهاء خدمات 

اأي موظف يف ال�رضكة.

الرتتيبات املالية 

الرتتيبات املالية التي اعتمدتها احلكومة يف 

خولت  ومياهنا   العقبة  مياه  �رضكة  من  كل 

ال�رضكات  لإدارة  ال�صلطة  من  اأكرب  قدرا 

من  املالية  اليومية  القرارات  اتخاذ  ب�صان 

ما كان لها قبل التحول اإىل �رضكة عامة. اإل 

اإ�صدار  �صلطة  لنف�صها  اأبقت  احلكومة  اأن  

القرارات املالية الإ�صرتاتيجية. 

ومثال واحد على زيادة تفوي�ص �صلطة اإدارة 

ال�رضكات هو �صلطة اإدارة التدفقات النقدية 

للخدمات التي كانت قبل التحول اإىل �رضكات 

عامة ترتكز بيد �صلطة املياه. اأما الآن فتح�صل 

اإدارات �رضكات املياه الإيرادات ت�صتخدمها 

ب�صورة م�صتقلة يف حدود املحددات  املحددة 

اإىل ذلك،  يف امليزانيات ال�صنوية. وبالإ�صافة 

من   % 3 وقيمتها   العائدات  مياهنا  تتلقى 

�رضائب املجاري التي حت�صلها امانة عمان 

دينار  مليون   9 حوايل  تبلغ  والتي  الكربى 

اإجمايل  من   %  12 يعادل  ما  اأو  اأردين 

اإيرادات ال�رضكة.

الإ�صرتاتيجية   املالية  القرارات  اأما يف جمال 

و�صع  �صلطة  لنف�صها  احلكومة  اأبقت  فقد 

عائدات  حتديد  بالتايل  يتيح  مما  التعرفه 

القانوين  الدور  هو  وهذا  املياه.  �رضكات 

ال�صحي   وال�رضف  املياه  قطاع  للحكومة يف 

نظرا للطابع الحتكاري يف هذه ال�صناعة. ول 

تكمن امل�صكلة يف  اأن احلكومة اأبقت لنف�صها 

هذه الولية بل  لأنها احتفظت  بهذه ال�صلطة 

. اإن 
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دون قواعد وا�صحة لتحديد الر�صوم 

اإىل  القواعد كثريا ما يوؤدي  عدم وجود هذه 

�صلوك حكومي �صارعلى ح�صاب املياه. 

بيدها  التعرفه  و�صع  �صلطة  احلكومة  اأبقت 

دون قواعد وا�صحة.

ب�صلطة  لنف�صها  املياه   �صلطة  واحتفظت 

الراأ�صمالية  ال�صتثمارات  وتنفيذ  متويل 

الرئي�صية يف مياهنا نظرا لعدم كفاية موارد 

ال�رضكة املالية. وهذه ال�صتثمارات تكون يف 

ال�صيانة واإعادة التاأهيل والتو�صع يف معظم 

�صبكات املياه وحمطات معاجلة مياه ال�رضف 

ال�صحي  خارج منطقة اخلدمة. واأن ال�صلطة 

املياه  تت�صل  اإىل مياهنا من �صلطة  املفو�صة 

واإعادة  ال�صيانة  جمال  يف  بال�صتثمارات 

املياه  �صبكات  يف  التو�صع  وزيادة  التاأهيل 

وال�رضف ال�صحي ، و�صيانة الآبار ، ونظم 

نقل املياه ، وحمطات معاجلة مياه ال�رضف 

يف منطقة اخلدمة. ول ميكن اأن تتجاوز هذه 

ال�صتثمارات احلد ال�صنوي املتفق عليه بني 

�صلطة املياه و مياهنا.

احتفظت �صلطة املياه لنف�صها ب�صلطة متويل 

وتنفيذ ا�صتثمارات راأ�صمالية كبرية يف مياهنا.

32. يف الأردن، يعادل  جمل�ص الإدارة لل�رضكات ذات امل�صوؤوليه املحدودة معروفة با�صم هيئة املدربني.

33. العديد من املبادرات ملعاجلة و�صع تعرفة جديدة مل تنجح ب�صب كرثة تغري القيادة يف الوزارة
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قرارات احلكومة ب�صان العالقة ملخ�صة يف 

 : لل�رضكتني وقوامها  قانونية متماثلة  وثائق 

واتفاقية  التاأ�صي�ص  وعقد  التاأ�صي�صي  النظام 

الوثائق من  التفوي�ص والتطوير. مت توقيع 

ووافق  املياه   و�صلطة  املياه  �رضكات  ممثلي 

 ، العقبة  اأما يف حالة  الوزراء.  عليها جمل�ص 

�صلطة  ممثل  من  اأي�صا  الوثائق  وقعت  فقد 

منطقة العقبة األقت�صاديه. 

ت�صمح  التاأ�صي�ص  عقد  ومذكرة  مواد  اأن 

حمدودة  م�صئوليه  ذات  �رضكه  باإن�صاء 

الوثائق  وهذه  ال�رضكات.  لقانون  وفقا 

 ، ال�رضكة  ا�صم  تت�صمن  ن�صبيا  ب�صيطة 

املال  وراأ�ص  و�صلطاتها  الرئي�صية  واأهدافها 

وم�صوؤوليات امل�صاهمني و�صالحيات الدارة. 

اأن التفوي�ص والتطوير وثيقة اأكرث تف�صيال 

تتناول جوانب حمددة من عمليات �رضكات 

املياه. وهي ت�صمل  على �صبيل املثال  اإحالة 

والعائدات،  اللتزامات  وحتمل  املوجودات 

ونقل ال�صيطرة على الأ�صول القائمة، ونطاق 

وتطوير  وتو�صعة   ، والإبالغ  اخلدمات، 

النظمة، ومعايري اجلودة. 

بها  قامت  التي  اخليارات  اأهم  هي  ما 

اأربعة  على  الأوىل  بالدرجة  تركز  احلكومة؟ 

الرتتيبات   ، ال�رضكات  اإدارة  هي:  جمالت 

املالية،العمليات والتنظيم.

حوكمة ال�صركات 

ومت�صيا مع تقاليد الإدارة املركزية للمرافق 

حتتفظ  ال�صحي  وال�رضف  للمياه  العامة 

على  �صارمة  برقابة  املياه  و�صلطة  احلكومة 

عمليات ال�رضكات من خالل حقهما  يف تعيني 

الرئي�صية  ال�رضكات  اإدارة  جمال�ص  اأع�صاء 

وتنفيذ ومتويل برامج ال�صتثمار الراأ�صمايل  

وحتديد التعرفه ل�رضكات اخلدمات.

ب�صاأن  اللجنة  مناق�صات  فاإن   ، ذلك  ومع 

اخليارات التنظيمية مع القطاع اخلا�ص قد 

كثرية.  هامة  عوامل  العتبار  بعني  اأخذت 

اأول اظهر امل�صتثمرون وامل�صغلون الدوليون 

املتخ�ص�صون القليل من الهتمام يف م�صاريع 

جديدة يف وقت حتويل اخلدمات يف عمان اإىل 
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�رضكة عامة.

من  املحتملني  للم�صتثمرين  ميكن  وثانيا، 

القطاع اخلا�ص اأن ي�صعوا  اأ�صعارا مرتفعة 

لقاء خدماتهم ان�صجاما مع  ارتفاع املخاطر 

التي ينطوي عليها امل�رضوع يف عمان. وتعود 

هذه املخاطر  وفقا لال�صت�صاريني يف حتويل 

ب�صبب  للجنة   ووفقا  �رضكات  اإىل  اخلدمات 

عدم وجود �صيا�صة حكومية وا�صحة ب�صان 

املوؤكدة  املائية  املوارد  توفر  ولعدم  التعرفة 

خا�صة يف عمان..

مملوكة  �رضكة  خيار  فاإن  حال،  اأية  وعلى 

القطاع  م�صاركة  دون  يحول  ل  للحكومة 

ال�صتعانة  طريق  عن  امل�صتقبل  يف  اخلا�ص 

ترى  عندما  للخدمات  خارجية  مب�صادر 

احلكومة ذلك منا�صبا. فان احلكومة الأردنية 

تدرك اأن التحول اإىل �رضكات عامة كما نفذت 

من قبل هو جزء من عملية تطورية لرتتيبات 

ولي�صت  وال�صيا�صات  للقطاع  موؤ�ص�صية 

بال�رضورة »احلل النهائي« مل�صاكل القطاع. 

نوعية  ل�صمان  �صحرية  �صيغة  هناك  فلي�ص 

مياه جيدة ول�صمان تقدمي خدمات ال�رضف 

ال�صحي. 

القول والواقع: احلفاظ على 

الو�صع الراهن 

اأن�صاأت احلكومة �رضكة مياه العقبة و مياهنا 

م�صوؤولية  ذات  ك�رضكات  �صواء  حد  على 

الأردين. ال�رضكات  لقانون  وفقا  حمدودة 

تعتزم  القانوين،  ال�صكل  هذا  باعتماد  و 

احلكومة توفري اإطار عمل لل�رضكات مبا يتفق 

مع متطلبات كيان يدار مببادئ جتارية حديثة 

اخلا�ص.  القطاع  يتفق مع جتارب   اإطار  يف 

ان هذه النية وا�صحة يف مذكرة التفاهم حيث 

توافق الأطراف  على اأن �رضكة املياه »تعمل 

�صتدار  ذاتي  اكتفاء  وككيان   ، مالية  مبالئة 

مبوجب املبادئ التجارية ومبوجب ت�صجيع 

م�صاركة القطاع اخلا�ص«. 

ولكن احلكومة اتخذت نهجا حذرا عن طريق 

ا�صتخدام حمدود حتى الآن لالإمكانيات التي 

توفرها ال�رضكات ح�صب اإطارها القانوين. و 

يتجلى ال�صتخدام املحدود ب�صورة رئي�صية 

يف هيكل ملكية ال�رضكات ، مما ي�صمح ل�صلطة 

املياه اإحكام ال�صيطرة على عملياتها وتعديل 

فاأن  العقبة  ففي  واحد.  جانب  من  لوائحها 

ب  املياه  �صلطة  هم   املياه  �رضكة  م�صاهمني 

85 % من راأ�صمال ال�رضكة و�صلطة منطقة 
15 %. ويف عمان ،  العقبة األقت�صاديه  ب 

متلك �صلطة املياه 100 % من اأ�صهم مياهنا. 

من   %  75 ميلك  من  كل  القانون  يخول  و 

اأ�صهم ال�رضكة �صلطة تعديل اللوائح. 

املياه  و�رضكات  احلكومة  بني  العالقة  اأن 

من  نوق�صت  التي  الق�صايا  اأهم  من  واحدة 

قبل جلان ال�رضكات يف عمان والعقبة. وهذه 

العالقة ، اإىل جانب هيكل امللكية حتدد الكيفية 

ال�صلطة  توزيع  يتم  �صوف  بو�صاطتها  التي 

بني م�صئويل احلكومة و جمل�ص اإل دارة كما 

حتدد اإدارة ال�رضكات اجلديدة.

كيفية توزيع ال�صلطة بني م�صئويل احلكومة 

و جمل�ص الإدارة. فاإدارة ال�رضكات اجلديدة 

اأهم امل�صائل التي نوق�صت خالل  واحدة من 

عملية التحول اإىل �رضكات عامة.

31 . العديد من عقود المتياز يف انحاء متفرقة من العامل مت ايقافها، مما �صكل عدم ثقة لدى امل�صتثمرين واحلكومات
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التنظيم

اإ�صافة اإىل دورها كم�صاهم  وممول  ل�رضكات املياه  اجلديدة  اختارت  �صلطة املياه اأي�صا موا�صلة ممار�صة التنظيم من خالل وحدة اإدارة 

امل�صاريع   التي اأن�صئت اأ�صال  ملراقبة اإدارة منطقة عمان. واأن معايري الأداء الرئي�صية مبينة باتفاقات الإحالة. وتتطلب هذه التفاقيات اأي�صا 

من ال�رضكات باأن ت�صدر تقارير �صنوية للم�صاهمني ، مبا فيها بيانات املراجعة املالية. 

ميثل دور �صلطة املياه كم�صاهم بغالبية الأ�صهم  واملمول ، واملنظم ل�رضكات املياه اجلديدة خماطر كبرية ب�صبب ال�صعوبات الكامنة يف التوفيق 

بني الأهداف املتعار�صة. ومثال على هذه ال�صعوبات يتعلق مب�صتوى اخلدمات وتوفر املوارد املالية. فينبغي على �صلطة املياه اأن توفق بني 

رغبة احلكومة يف املحافظة على م�صتويات منخف�صة من الر�صوم وتقليل تكلفة تقدمي اخلدمة مع تلبية معايري خدمه عالية يف الوقت نف�صه .

ال�صيا�صات املت�صلة ب�صوؤون العاملني

ت�صمح احلكومة  من خالل اإن�صاء �رضكات ذات م�صوؤولية حمدودة  ملجل�ص الإدارة واإدارة ال�رضكات باإجراء تغيريات يف نظم العاملني ويف 

ال�صيا�صات مبا يتفق مع متطلبات املرافق العامة ولي�ص مع متطلبات اخلدمة املدنية. وكانت اخلطوة الأوىل التي اتخذتها ال�رضكات وجمال�ص 

الإدارة يف هذا الجتاه الدخول يف عقود جديدة مع جميع املوظفني وزيادة رواتبهم مبا يتما�صى مع القطاع اخلا�ص

�صيا�صات ال�صراء

لقد �صكل هذا املجال  ابتعادا كبريا عن املا�صي. فاتبعت �رضكة مياه العقبة ومياهنا على حد �صواء طرق ال�رضاء املتبعة يف القطاع اخلا�ص. 

هذا ويقوم ديوان املحا�صبة بتدقيق امل�صرتيات ل�صمان اأن عمليات ال�رضاء  تتفق مع الأنظمة.

ويو�صح الر�صم البياين باأدناه القرارات التي اتخذتها احلكومة ب�صاأن كيفية قيام مياهنا بالعمل.

الر�صم البياين 3

منهجية ومراحل امل�صروع
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مياه العقبة ومع مياهنا والتي مل توقع عليها 

�صلطة وادي الأردن.

معاجلة املياه العادمة

م�صوؤوليات  ب�صاأن  احلكومة  خيارات  اإن 

بعني    اخذت  قد  العادمة  املياه  معاجلة 

ففي  الأخرى.  الأطراف  حقوق  العتبار 

عمان ، على �صبيل املثال ، فاأن  اأكرب من�صاأة 

)كال�صمرة(  ال�صحي  ال�رضف  مياه  ملعاجلة 

القطاع  من  مقاول  قبل  من  ت�صغيلها  �صيتم 

والذي  املحطة  ببناء  �صيقوم  الذي  اخلا�ص 

ونقل  والت�صغيل  »البناء  برتتيبات  �صيقوم 

تدفع  اأن  وينبغي  املياه.  �صلطة  مع  امللكية« 

اأما  اخلدمة.  هذه  لقاء  املياه  ل�صلطة  مياهنا 

املعاجلة  حمطة  ال�رضكة  فت�صغل  العقبة  يف 

التي بنيت موؤخرا واملمولة من منحة الوكالة 

الأمريكية للتنمية الدولية.

املوؤ�ص�صات  تفر�صها  التي  القيود  العتبار 

الأردنية ذات التاريخ  واملمار�صات ال�صيا�صية 

املادية  للجوانب  ا�صافة  الأردنيةال�صابقة 

لو�صع �صبكات املياه وال�رضف ال�صحي. 

توفري اخلدمات

اإدارة  اأن اختيار خيار تخ�صي�ص م�صوؤولية 

وت�صغيل  اإدارة  و  املياه  اإمدادات  وت�صغيل 

املياه  ل�رضكات  ال�صحي  ال�رضف  �صبكات 

اجلديدة كان ب�صكل مبا�رض ن�صبيا. فمناطق 

اخلدمة كانت حمددة حتديدا جيدا بحيث مل 

خارج  متناف�صة  مل�صالح  وجود  هناك   يكن 

�صلطة املياه التي كان لها تاريخيا امل�صوؤولية 

الكاملة على اخلدمات ، وكان ملجل�ص الوزراء 

هذه  توفري  اأمر  لتفوي�ص  القانونية  ال�صلطة 

اأو  كليا  املياه  �صلطة  متلكها  التي  اخلدمات 

جزئيا لأي  كيان يف القطاع عام اأو اخلا�ص. 

املوارد املائية

املوارد  باإدارة  املتعلقة  القرارات  كانت  لقد 

تلك  من  تعقيدا  اأكرث  وتخ�صي�صها  املائية 

التي تتعلق بال�صبكات.

 ويرجع ذلك اإىل ندرة املياه يف الأردن والتغري 

ال�صنوي على نطاق وا�صع يف اإمدادات املياه 

يف  والبت  بالتحكم  احلكومية  والتقاليد 

الذي  فاحلل  م�صتخدميها.  املياه بني  توزيع 

اعتمد يف كل من العقبة وعمان كان ال�صماح 

و�صيانة  بت�صغيل  اجلديدة  املياه  ل�رضكات 

التي  الآبار   املياه وحقول  اإمدادات  �صبكات 

تقع داخل منطقة خدمة ال�رضكات. ووا�صلت  

تقدمي  الأردن  وادي  و�صلطة  املياه  �صلطة 

خارج  م�صادر  من  املياه  من  كبرية  كميات 

بطبيعتها   تكون   والتي  اخلدمة،  مناطق 

م�صرتكة للم�صتخدمني من املناطق احل�رضية 

املياه  �صلطة  فالتزام  الأخرى.  والريفية 

�صيتم  والتي  املياه  ب�صاأن  كميات كبرية من 

ب�صاأن   والتزاماتها  لل�رضكات  توفريها 

كميات  اأ�صعار  لتحديد  امل�صتخدمة  الطرق 

اخلا�صة  التفاقية  يف  مبينة  الكبرية  املياه 

�رضكة  مع  املوقعة  الكبرية  املياه  بكميات 

ي�صمح ل�رضكة مياه عمان و مياهنا بت�صغيل و�صيانة م�صادر اإمدادات

 املياه الواقعة �صمن مناطق اخلدمة.

وتوفر �صلطة املياه و�صلطة وادي الأردن املياه من م�صادر خارج مناطق اخلدمة.
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عمليةاعادة الهيكلة لت�صميم وتنفيذ املبادرات 

الإدارة  وحتديث  تغيري  تعزيز  اإىل  الرامية 

والعمليات لل�رضكات اجلديدة.

املبادرات  نوعية  التالية  الأمثلة  وتو�صح 

اإعداد هذا  اأو قيد النظر يف وقت  التي نفذت 

التقرير. 

للتنمية  الأمريكية  الوكالة  من  كل  قامت  لقد 

مع  العقد  بتمديد  واحلكومة  الدولية 

املبادرات  لت�صميم  الإ�صالح  ا�صت�صاريي 

يف  والتحديث  التغيري  تعزيز  اإىل  الرامية 

اإدارة وعمليات ال�رضكات اجلديدة.

حت�صني خدمات الزبائن 

العقبة  مياه  �رضكة  من  كل  اإدارة  ركزت 

ومياهنا من بدء العمليات على حت�صني خدمة 

التي  الإجراءات   4 الإطار  ويوجز  العمالء. 

اتخذتها �رضكة مياه العقبة.

 الإطار رقم 4
�صركة مياه العقبة -- خدمة العمالء والت�صال 

قامت اإدارة ال�رضكة باتخاذ اإجراءات لتح�صني خدمات العمالء والت�صال مبا 

يف ذلك : 

اإ�صدار ن�رضة معلومات ت�رضح فيها اأ�صباب تاأ�صي�ص ال�رضكة وكيفية عملها.

تغيري منط مركز خدمات العمالء ليعمل على مدار 24 �صاعة يوميا ، ول�صبعة 

اأيام يف الأ�صبوع. 

تدريب املوظفني على اأدوارهم اجلديدة ، وعلى اأهمية خدمات  العمالء  و�صبل 

التوا�صل مع الزبائن. 

و�صع مبادئ توجيهية لعمالئها حول كيفية التقدم بطلب للح�صول على تو�صيل  

جديد للمياه ، واأهمية قيامهم بدفع فواتريهم يف الوقت املحدد ، وغري ذلك من 

الأمور التي تهم العميل. 

حو�صبة نظام الفواتري. 

اقتبا�ص من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .مرجع �صابق.

تعيني املوظفني الرئي�صيني

كان اختيار مديرين ل�رضكات املياه اجلديدة 

لهذه  وخ�صو�صًا  هامة.  اأخرى  خطوة 

اإقامة  نهج  فقط  تو�صح   ل  لأنها  الدرا�صة 

�صلطة  حتيز  تبني   اأي�صا  واإمنا  ال�رضكات 

املياه يف الأردن باجتاه احلفاظ على الو�صع 

القائم. حيث اختري اأول مدير عام لل�رضكتني 

من موظفي ال�صف الأول يف �صلطة املياه)م.

كمال الزعبي(. كما مت تعينه كاأول مدير عام 

ل�رضكة مياه العقبة، وبعد �صنتني عني مديرا 

من  املدير  هذا  انتقل  وعندما  ملياهنا.  عاما 

جمل�ص  قام   مياهنا  اإىل  العقبة  مياه  �رضكة 

الإدارة برتقية نائب املدير الذي كان رئي�صا 

لفرع مكتب �صلطة املياه يف العقبة قبل التحول 

اإىل �رضكة عامة. ومن املوؤكد اأن �صلطة املياه 

اإمكانية  يف  نظرت  مياهنا  حالة  يف  الأردن  يف 

ا�صتقدام  �صخ�ص ما  من القطاع اخلا�ص ، 

ولكنها يف النهاية قررت تعيني �صخ�ص مقرب 

من  القطاع. 

الأردن جتاه  املياه يف  تاأكد حتيز �صلطة  وقد 

الو�صع الراهن بعد عامني من اإن�صاء مياهنا 

عندماتقاعد املدير العام وحل حمله اأخر من 

موظفي �صلطة املياه. 

اأن  من  بالتاأكد  الأردن  يف  املياه  �صلطة  قامت 

تعيينهم  اإىل  �صي�صار  كان  الذين  الأ�صخا�ص 

جزء  هم  اجلديدة  لل�رضكات  عامني  كمدراء 

من �رضوط النتقال من القدمي اإىل اجلديد.

ويف حالة مياهنا ، على �صبيل املثال ، مت تعيني 

اأن�صاء  املدير املحتمل ب�صفة ا�صت�صارية قبل 

 ، حا�صمة  قرارات  باتخاذ  وكلف  ال�رضكة 

و�رضوط  ال�رضكة  تنظيم  كيفية  ذلك  يف  مبا 

وكيفية  للموظفني،  التعاقد  وظروف 

يف  املياه  �صلطة  من  الأ�صول  على  احل�صول 

الأردن ومن ليما. 

وكان املوظفني الرئي�صيني الآخرين  يف مياهنا، 

با�صتثناء مدير املوارد الب�رضيةواملدير املايل، 

من ال�صلطة اأو من ليما. 

طلب الدعم لل�صركات جديدة 

واحلكومة  الهيكلة  اإعادة  جلان  �صعت   لقد 

يف  امل�صاركني  من  دعم  على  للح�صول 

اأ�صهر  ال�صتة  فرتة  خالل  عمليةالإ�صالح 

امل�صار  التفاهم  مذكرة  توقيع  بني  الواقعة 

مت  وقد   . العمليات  بدء  وبني   اآنفا   اإليها 

عقد  ذلك  يف  و�صائل، مبا  عدة  ذلك من خالل 

وموظفي  العمالية  النقابات  مع  اجتماعات 

اخلدمات وممثلي ال�صلطات املحلية. 

وبالإ�صافة اإىل ذلك ، ظلت ليما تعمل بتمديد 

عقد الت�صغيل ملدة �صتة اأ�صهرا�صافية.

اإعداد ال�صركات للم�صتقبل 

وافقت احلكومة والوكالة الأمريكية للتنمية 

ا�صت�صاريي  مع  العقد  متديد  على  الدولية 
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عن  النا�صئ  الرتياح  مو�صوع  نوق�ص  وقد 

القطاع  عن  ممثلني  ي�صم  متنوع  جمل�ص 

مبكر.  وقت   يف   ، املدين  واملجتمع  اخلا�ص 

�صوى  اختيار  يتم  فلم  ذلك  من  الرغم  وعلى 

املياه  وزارة   خارج  من   فقط  ع�صوين 

الأع�صاء  من  واحد  املياه.  �صلطة  والري/ 

اخلارجني ممثل اأمانة عمان الكربى كطرف  

هام من اأ�صحاب امل�صلحة والع�صو اخلارجي 

هو مدير عام �رضكة الكهرباء الأردنية الذي 

تتعلق   وخلفية  منظورا  املجل�ص  اأمام  ي�صع 

بنوع خمتلف من املرافق.

يتاألف جمل�ص اإدارة مياهنا من اأربعة موظفني 

من وزارة املياه والري ، وواحد من وزارة 

التخطيط ، واثنني من األأع�صاء اخلارجني.

م�صابهة  العقبة  مياه  �رضكة  و�صع  اأن  كما 

لو�صع مياهنا بحيث اأن هناك خم�صة اأع�صاء 

ميثلون وزارة املياه والري وع�صوين ميثلون 

�صلطة  ذراع  هي  التي  العقبة  تطوير  �رضكة 

منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة.

الهامة  الر�صالة  فحوى  مفاد  كان  لقد 

الواردة يف الف�صلني الثالث والرابع هو نهج  

املن�صبط  )العملي(  الرباجمتي  احلكومة 

ب�صاأن اأهم القرارات خالل الإ�صالح. ولهذا 

باإن�صاء  البدء  ب�صاأن  مماثلة  ر�صالة  الف�صل 

بعناية  احلكومة  خططت  لقد  ال�رضكات. 

الالزمة  والأن�صطة  والقرارات  للخطوات 

امل�صوؤولية  حتمل  من  ال�رضكات  لتمكني 

الكاملة ، ولكي تكون م�صئولة عن العمليات 

فعالية  اأقل  كانت  اأنها  اإل  الأول.  اليوم  منذ 

يف اتخاذ الإجراءات الالزمة جلعل ال�رضكات 

على ا�صتعداد على املدى املتو�صط والطويل. 

املرحلة التح�صريية: النهج الرباجمتي 

/ العملي 

الهيكلة  اعادة  عن  امل�صئولة  اللجان  حافظت 

نف�ص  على  للت�صغيل  ال�صابقة  املرحلة  اأثناء 

به  ات�صمت  الذي  العمل  يف  املن�صبط  النهج 

على  ال�صيء  هذا  وانطبق  الأوىل،  املراحل 

خطط  هناك  كانت   حيث  اللجان  ع�صوية 

م�صاغة ب�صكل جيد ومواعيد نهائية لإجناز 

تلك املهام. فاجلدول الزمني املتعلق بتاأ�صي�ص 

مدفوعا  كان   ، املثال  �صبيل  على   ، مياهنا 

تويل  على  احلكومة  باإ�رضار  كبري   حد  اإىل 

اأي   ،2007 يناير   1 يف  ليما  من  اخلدمات 

مبا�رضة بعد اأن انتهى عقد الإدارة اجلاري 

اآنذاك. 

على  ال�رضكتني  كال  انتقال  م�صار  وا�صتمل 

ثالثة عنا�رض رئي�صية : تعيني اأع�صاء ملجل�ص 

الإدارة، وتعيني املوظفني الرئي�صيني ، وطلب 

الدعم لل�رضكات جديدة. 

تعيني اأع�صاء جمل�س الإدارة 

عقدت  التحول،  طريق  على  اأوىل  كخطوة 

مرة  لل�رضكة  عمومية  جمعية  اأول  احلكومة 

الناحية  من  قائمة  اأ�صبحت  اأن  بعد  واحدة 

العامة:  اجلمعية  مهمة  وكانت  القانونية. 

 ، عمان  ففي  الإدارة.  جمل�ص  اأع�صاء  تعيني 

ملواد  وفقا  املفو�صة  ال�صالحية  وبا�صتخدام 

بتعيني  املياه  �صلطة  قامت  التاأ�صي�ص،  عقد 

من  اأربعة موظفني  من  يتاألف  اإدارة  جمل�ص 

وزارة  من  وع�صو    ، والري  املياه  وزارة 

التخطيط وع�صوين خارجني. 

 الف�صل 5 

اإن�صاء �صركة :

العناية بالتفا�صيل 

 غالبا ما تف�صل اخلطط لأن املخططون مل ي�صعوا بعني العتبار جميع الظروف القليلة 

اأن تنجح. وقد  للخطة  اأريد  ما  اإذا  التعامل معها  بد من  التي ل  ،اأو الحتكاكات  اململة 

تكون اخلطة ب�صيطة ولكن تنفيذها هو اجلزء ال�صعب«. 34 

34. منطقية الف�صل، معرفة وجتنب الأخطاء يف الظروف املعقدة، دورنر ديرتيخ 1996
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وينبغي اأن يكون تقييم التقدم املحرز يف اأداء 

املذكورة  املوؤ�رضات  مع  مت�صيا  ال�رضكات 

�رضكة  اإدارة  ملجل�صي  رئي�صيا  واجبا  باأعاله 

مهمة   من  يكون  وان   ، ومياهنا  العقبة  مياه 

املعنية.  اجلهات  من  العليا  وغريها  الإدارة 

لتحقيق  ال�صبل  من  لوجودالعديد  ونظرا 

ال�رضكات  من  كل  تقوم   اأن  فينبغي  التقدم 

باإيجاد  طريقة خا�صة بها تقوم على اأهدافها 

واحتياجات  الإ�صرتاتيجية  واأولوياتها 

املجتمع املحلي الذي تقوم على خدمته. وقد 

مب�صاريع  البدء  املرافق  من  العديد  اختارت 

�صغرية واإدخال التح�صينات   خطوة بخطوة 

امل�صاريع  على  العمل  خالل  من  ورمبا   ،

مبكرة.  جناحات  عن  ت�صفر  �صوف  التي 

 ، قوتها  تعزيز  املرافق  بع�ص  تف�صل  بينما 

والبع�ص الآخر يف�صل الرتكيز على معاجلة 

نقاط ال�صعف.

فالرتابط بني ال�صيا�صات احلكومية ،و اإدارة 

يف  مبني  الت�صغيلية  ال�صفات  و  ال�رضكات 

املخطط البياين 4 رقم   باأدناه. 

حتديث وتو�صيع قاعدة بيانات العمالء 

حملية  �رضكة  مع  عقدا  مياهنا  اأبرمت  كما 

العمالء.  بيانات  قاعدة  وتو�صيع  لتحديث 

ف�صت�صمل قاعدة البيانات املحدثة وامل�صتوفية 

عدد   ، العقار  مثل مكان  للبيانات  معلومات 

،بيانات   ،الرتفاع  املوقع  حتديد   ، ال�صكان 

الت�صال وعنوان العميل. 

ت�صميم جديد ل�صيا�صة الت�صعري

 وهناك جمال اآخر من جمالت الدعم التقني 

قد �صاعد احلكومة يف �صياغة �صيا�صة ت�صعري 

املالية  ال�صالمة  �صمان  اإىل  تهدف  جديدة 

لل�رضكات ، وكفاءة ا�صتخدام املوارد املائية ، 

والتخ�صي�ص ال�رضيح  لالإعانات ابتداء من 

والفقرية  الدخل  مرتفعة  و  متو�صطة  الأ�رض 

منها ، واأن تنفيذ هذه ال�صيا�صة قيد النظر من 

قبل  مياهنا و�رضكة مياه العقبة.

هل �صتكون مياهنا و�صركة مياه 

العقبة قادرتني على تلبية 

الطموحات؟

لقد جنحت احلكومة يف  تاأ�صي�ص  �رضكة مياه 

العقبة ومياهنا بهدف تقدمي خدمات ممتازة 

قد   ، الإ�صالح  هذا  خالل  ومن  للعمالء. 

اأوجدت احلكومة اإطارا تنظيميا مع احتمال 

تزويد فرق اإدارة ال�رضكات بدرجة اأكرب من 

املالية.  املوارد  من  اكرب  وقدر  ال�صتقاللية 

وهذا الأخري �صح  يح ب�صفة خا�صة يف حالة 

من  ال�رضائب  عائدات  حتويل  ومع  مياهنا 

املجاري التي جتمعها اأمانة عمان الكربى.

لإعداد  اإجراءات  احلكومة  اتخذت  كما 

ذات  مرافق   باإظهار  للقيام  ال�رضكات 

من   الرغم  وعلى  جدا.  فعالة  خ�صائ�ص 

مياه  �رضكة  وجناح  م�صداقية  فاأن  ذلك،  

لهذه  اإظهارهما  يف  ومياهنا  العقبةاجلارية 

منه  مفروغ  اأمر  يكون  ما  نادرا  ال�صمات 

ال�صيا�صات  التفاعل بني  يعتمد على  ذلك  لأن 

ال�رضكات.  اإدارات  ونوعية  احلكومية 

باملمولني،  ترتبط   احلكومة  ف�صيا�صات 

 ، املياه  موارد  وفرة   ، الإداري  ال�صتقالل 

يف  م�صتمرة  مياه  اإمدادات  توفري  واإمكانية 

حالة عمان.

م�صداقية وجناح �رضكة مياه عمان ومياهنا 

احلالية  يكاد اأن  ل يكون اأمرا  مفروغا منه 

لأنهما يعتمدان  على التفاعل بني ال�صيا�صات 

احلكومية ونوعية اإدارة ال�رضكات.

مماثلة  بفعالية  املدارة  املرافق  �صمات  اأن 

 2 الف�صل  يف  ا�صتخدمت  التي  لل�صمات 

 ، وعمان  العقبة  من  كل  يف  اخلدمات  لتقييم 

 ، املنتجات  جودة  مثل  موؤ�رضات  وت�صمل 

، واملرونة  املالية  ، والكفاءة  العمالء  ور�صا 

الت�صغيلية ، وغريها.

الر�صم البياين 4

ال�صيا�صات احلكومية الأجنع والعنا�صر الرئي�صية للنجاح

 �صيتم مناق�صتها يف الف�صل التايل
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معارين من  �صلطة املياه يف الأردن. وقام كل 

املياه  ليما واملعارين من  �صلطة  من موظفي 

بتوقيع  عقود عمل جديدة مع مياهنا ي�رضي 

اجلديدة.  ال�رضكة  عمل  بداية  من  مفعولها  

امللحق 4 يت�صمن و�صفا للتغيريات يف خطط 

التعوي�ص. 

بناء العالمة التجارية 

ا�صت�صاريني  مب�صاعدة  مياهنا  �رضعت 

عالمة  لبناء  برناجما  حمليني  متخ�ص�صني 

العتبارية.  ال�رضكة  �صخ�صية  اأو  التجارية 

رئي�صية  جمالت  ثالثة  الربنامج  وت�صمن 

هي: حت�صني اخلدمات ، وتعزيز الت�صالت، 

املرئية  العتبارية  الهوية  وت�صميم 

لوان(.  واأل  )ال�صعار  بحامليها  والتعريف  

هو  والذي  التجارية  العالمات  و�صع  اإن 

ن�صاط م�صتمر يف مياهنا  ي�صتند على  البحث 

اآمال  فهم  اجل  من  ال�رضكة  اأجرته  الذي 

وتطلعات  خمتلف الأطراف املعنية. وي�صف 

5 مبزيد من التف�صيل عملية و  امللحق رقم  

ومكونات العالمة التجارية. 

خف�س املياه ال�صائعة )مياه بال اإيراد(

دخلت مياهنا موؤخرا  مع �صركات خا�صة  

يف ثالثة عقود ملدة �صنة واحدة جتريبية 

ال�صائعة)مياه  املياه  للحد من  لكل منها  

غري حما�صب عليها(. و�صتعمل كل �صركة 

يف منطقة من مناطق عمان. وا�صتنادا اإىل 

نتائج هذه التجربة تعتزم مياهنا الدخول 

اأو�صع.  نطاق  وذو  املدى  طويل  عقد  يف 

وميثل هذا النوع من العقود ابتكارا هاما 

يف قطاع املياه يف الأردن حيث من املتوقع 

مبنية على  الغالب  الدفعات يف  تكون  اأن 

اأ�صا�س الأداء.

اإعداد خطط عمل مياهنا

لقد كان اإعداد وتنفيذ اأول خطة عمل لل�رضكة 

مع   ال�صت�صاري  تعاون   جمالت  اأهم   من  

اإدارة مياهنا لالأعوام )2011-2007(. وقد 

نظمت  خطة العمل لتتمحور حول �صتة مبادرات 

اإ�صرتاتيجية على النحو املبني باأدناه. 

1. اإدارة ندرة املياه 
2. بناء ثقة العمالء 

3.مواجهة متطلبات النمو 
4. بناء التخطيط و القدرات التقنية 
5. امل�صاركة  مع اأمانة عمان الكربى 

6. تعزيز قدرات مياهنا 

مب�صاريع  مدعومة  املبادرات  هذه  من  كل 

لرتتيب  وفقا  تنفيذها   اجل  من  حمددة 

من  م�رضوع  كل  حتديد  مت  وقد  لأولويات. 

واحدة  مديرية  من  املوظفني  من  فريق  قبل 

ال�صخ�ص  هو  الفريق  قائد  وكان  اأكرث.  اأو 

امل�رضوع  تنفيذ  متابعة  عن  امل�صئول 

مايكرو�صوفت.  برجميات  با�صتخدام 

)جدول  موجزة  وثيقة  م�رضوع  لكل  وكان 

امللخ�صة  الوثيقة  وت�صمنت   . امل�رضوع( 

ذلك  يف  مبا  للم�رضوع  الرئي�صية  العنا�رض 

العنا�رضالأربعة التالية :

 نظرة عامة عن امل�رضوع ،اأهدافه ، التنظيم، 

واملوارد،  امليزانية  الإدارة،  م�صوؤوليات 

املخاطر والعوائق التي تعرت�ص التنفيذ. 

الأهمية  فمن  اخلطة  م�صمون  اإىل  بالإ�صافة 

مبكان ت�صليط ال�صوء على اأن اإعدادها انطوى 

على تعاون املوظفني على جميع امل�صتويات ، 

وبالتايل كان تدريبا جيدا اأثناء  العمل اأي�صا، 

اأي�صا مباأ�ص�صة مفهوم خطة  وقامت  مياهنا 

تنفيذ  ملتابعة  مكتب  اإن�صاء  خالل  من  العمل 

امل�صتقبلية.  اخلطط  اإعداد  ولتن�صيق  اخلطة 

وعند اإعداد هذا التقرير كانت ال�رضكة حتدث 

خطة عملها. اأن املجال واملنهجية اللذان اتبعا 

لإعداد اأول خطة عمل قد وردا يف امللحق

رقم 3. 

ت�صجيع التعلم التنظيمي 

مياهنا  مب�صاعدة  اأي�صا  ال�صت�صاري  قام 

�صغرية  ملجموعات  درا�صية  جولت  بتنظيم 

وامل�صئولني  ال�رضكة  اإدارة  فريق  من 

الدرا�صية  اجلولت  واأجريت   
35

احلكوميني.

والوليات   ، واإ�صبانيا   ، لكولومبيا  بزيارة 

مياه  �رضكات  املجموعات  وزارت  املتحدة. 

و�رضف �صحي تدار ب�صكل جيد وموؤ�ص�صات 

يف  القطاع  تنظيم  �رضكة  مثل  اأخرى  مياه 

كولومبيا ومعهد تكنولوجيا املياه من جامعة 

الوكالة  �صعت   لقد  ا�صبانيا.  يف  فالن�صيا 

المريكية لالمناء وال�صت�صاري يف اختيارها 

للم�صاركني  توؤمن  اأن  الزيارة  لماكن 

مع   للتعامل  الالزمة  املرونة  عن  حية  اأمثلة 

التي  املياه  �رضكات  تواجه  التي  التحديات 

اأن�صئت موؤخرا وال�رضكات العاملة يف بيئات 

تعاين من ندرة املياه. لقد مت توثيق الدرو�ص 

امل�صتفادة خالل اجلولت الدرا�صية من قبل 

اجل  من  وال�صت�صاريني  مياهنا  موظفي 

تقدمي توجيه ب�صاأن تقليد بع�ص الطرق  التي 

متت مالحظاتها. 

اإعادة تنظيم نظام املوارد الب�صرية 

قام ال�صت�صاري مب�صاعدة مياهنا يف ت�صميم 

مبا   ، متجان�ص  ب�رضية  موارد  نظام  وتنفيذ 

وخطة   ، الوظائف  ت�صنيف  اإعادة  ذلك  يف 

موجودا  كان   ما  حمل  لتحل  املكافئات 

على  قبال  اإليها  نظر  قد  كان  والتي  ليما  يف  

اأنها ق�صمت  املوظفني اإىل  فئتني : املوظفني 

املعينني مبا�رضة من قبل ليما مبرتبات تعتمد 

على و�صع ال�صوق وعلى املنافع،  وموظفني 

35 . �صارك مدير عام �رضكة مياهنا  العقبة يف جولت الدرا�صة لإ�صبانبا والوليات املتحدة.



35

38. ا�صتقي هذا املو�صوع من مقال على النرتنت بعنوان : جمال�ص ممتازة ، ت�صجيع التميز يف جمال�ص ادارات القطاع ال�صحي

39. المثلة على ذلك يف املدن التالية: دكار-ال�صنغال، بارانكيال-كولومبيا،كوناكري - غينيا

ت�صتطيع  هل   :3 رقم  ال�صيا�صات  ق�صية 

كافية  مياه  كميات  توفر  اأن  احلكومة 

مياه  ول�صركة  ملياهنا  عليها  ويعتمد 

العقبة يف الأجلني املتو�صط والطويل؟ 

�صلطة  ت�صتطيع  ل  باأن  كبري  احتمال  وهناك 

املياه يف الأردن توفري مياه اإ�صافية يف الوقت 

ال�صيا�صات احلالية غري  ا�صتمرت  اإن  املحدد 

قادرة  على ا�صرتداد التكلفة الكاملة ، ل�صيما 

التي    اجلديدة  اخلام  املياه  م�صادر  تكاليف 

تزداد على الدوام و ل تتغري

ت�صتطيع   هل   :4 رقم  ال�صيا�صات  ق�صية 

م�صتمرة  مياه  اإمدادات  توفري  مياهنا 

لعمالئها؟ 

ي�صكل هذا الأمر اأي�صا حتديا كبريا. و�صوف 

الأجل  طويل  التزاما  مواجهته  تتطلب  

خلف�ص املهدور من  املياه ب�صكل حم�صو�ص، 

يف  اجلذور  العميقة  التغريات  عن  ف�صال 

اأن يدرك  القطاع. وينبغي  قادة  طرق تفكري 

اأن  على  واملدراء  ال�صيا�صات  وا�صعوا 

طائل  بال  املهدورة  للمياه  احلايل  امل�صتوى 

املياه احلادة يف الأردن  ل يتما�صى مع ندرة 

وهكذا فان من الأهمية مبكان اأن يتم العمل 

ب�رضعة بغية حت�صني الأداء.

على  الأدلة  يدركوا  اأن  اأي�صا  عليهم  وينبغي 

39  والتي  
العامل  اأخرى من  ذلك من مواقع 

توحي باأن مياهنا باإجمايل ن�صيب الفرد من 

توفري   من  ميكنها  عمان  يف  املتوفرة  املياه 

اإمدادات مياه م�صتمرة للزبائن. 

اأن التغيريات املطلوبة يف طرق التفكري �صعبة 

لكون التطبيق احلايل للتناوب يف التوزيع ما 

بني خمتلف مناطق املدينة ذو تاريخ طويل ، 

جتربة   ذوي  امل�صئولني  ول  املياه  عمالء  فال 

فنظام  عمان.  يف  امل�صتمرة  املياه  باإمدادات 

التناوب بالن�صبة لهم هو اأ�صلوب معي�صة ناجت 

من �صح املياه يف البالد.

ا�صتعداد لتنفيذ اأنظمة ذات �صوابط وتوازنات حيث يكون  للعديد من املنظمات �صالحيات 

وجمالت م�صوؤولية منف�صلة وم�صتقلة.  ول تزال هناك  اأ�صئلة اأخرى  باقية األ وهي هل اأن 

احلكومة و�صلطة املياه يف الأردن كم�صاهمني رئي�صني على ا�صتعداد، لتعيني اأع�صاء جمال�ص 

اإدارة لل�رضكات مبا يتما�صى مع ما هو مطلوب من ال�صتقاللية والتنوع؟ )الإطار 5(. هل 

واأ�صعار اخلدمات؟  للنوعية  م�صتقلة  رقابية  هيئة  لتاأ�صي�ص  ا�صتعداد  على  �صتكون احلكومة 

)يبني الإطار 5 مثال  ملبادئ �صيا�صة ت�صكيل جمل�ص الدارة

الإطار رقم 5 

جمل�س اإدارة م�صتقل ومتنوع 38 

يكون جمل�ص الإدارة يف اأي �رضكة يف العادة مركزيا من اجل اأن  يكون مت�صما باحلوكمة اأو هيكلية 

وعالقات حتدد اجتاه ال�رضكة واأدائها. والهدف من ذلك  التوفيق بقدر الإمكان بني  م�صالح الأفراد 

وال�رضكات ، واملجتمع. ويف هذا ال�صياق ، فاإن م�صاألة تكوين جمل�ص اإل دارة لأمر  مركزي كان  

نوق�ص على نطاق وا�صع يف كل من القطاعني العام واخلا�ص. وفيما يلي عينة من املبادئ التوجيهية 

لتحديد اخت�صا�صات وت�صكيل جمل�ص اإدارة فعال ل�رضكة مياه. 

الأغلبية. ينبغي اأن تكون غالبية اأع�صاء املجل�ص م�صتقلة عن امل�صاهمني الرئي�صيني والوكالت 

احلكومية. 

اختيار اأع�صاء جمل�ص الإدارة. ينبغي اأن يتم اختيارهم يف �صوء تقييم حاجات �رضكات املياه للخربة 

واملقدرة ، واتخاذ القرارات املتوازنة بهدف �صمان اأن يكون املجل�ص قادرا على  اأن بعمل مبعزل عن 

اأي م�صالح خا�صة ، والعمل ب�صكل فعال كهيئة جماعية.

ال�صفات ال�صخ�صية التي ينبغي لكل ع�صو من األأع�صاء اأن يبديها  يف  عمل املجل�ص.

ومن اأمثلة هذه ال�صمات اللتزام الوا�صح بخدمة املجتمع ، ودعم مهمة وقيم �رضكات املياه ، 

وال�صالمة ال�صخ�صية ، وفهم الفرق بني دور الإدارة و جمل�ص الإدارة. 

اخللفيات املهنية والتقنية ومهارات  اأع�صاء املجل�ص. موافقة

ينبغي اأن يجتمع يف جمل�ص اإلدارة مهارات وخربات يف جمالت كالتمويل واإدارة الأعمال ، 

واحتياجات املجتمع ، وتكنولوجيا املعلومات ، واإدارة موارد املياه ، والت�صويق. 

التنوع يف ع�صوية املجل�ص.

ينبغي اختيار األأع�صاء من خمتلف فئات املجتمع املحلي ، واجلن�ص ، والأجيال. فلنبحث  عن 

م�صئولني تنفيذيني كبار من  ال�رضكات الكبرية وال�صناعات لالن�صمام اإىل قطاع الأعمال املحلي  

وقادة املجتمعات املحلية. ويف اجلوهر ،فلنبحث عن اأع�صاء ي�صيفون الكفاءة اأو املهارة الالزمة 

للمجل�ص ، وكذلك فلن�صف تنوعا للمجل�ص

اأن �صلطة املياه يف الأردن موؤ�ص�صة قوية قادرة على اتخاذ القرارات بقليل من  الت�صاور 

الر�صمي  اأو بالتفاق مع الآخرين.
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 الف�صل 6 

التحدي : تنفيذ ال�صيا�صات امل�صتجيبة والإدارة الفعالة

»... هل �صيو�صلنا التزامنا بهذا الهيكل املوؤ�ص�صي احلايل اإىل ما   نتمنى اأن نكون عليه يف 

امل�صتقبل؟ اإذا كان اجلواب ل يب�رض باخلري فعندئذ ل بد من ال�رضوع بهيكلية جديدة «. 36 

يف  ال�صحي  ال�رضف  مياه  ومعاجلة  املياه 

الوقت املحدد والتي هي من م�صئولة  �صلطة 

ب�صبب  الرئي�صي  اخلطر  هو  وهذا  املياه. 

املياه  ل�صلطة  املزمن  ال�صعب  املايل  الو�صع 

ل�صتمرار  ال�صلبي  املايل  الأثر  مع  مقرونا 

الدعم احلكومي لهذا القطاع. 

�صتكون  هل    .2 رقم  ال�صيا�صات  ق�صية 

اأن  من  التاأكد  على  قادرة  احلكومة 

ال�صركات تعمل ب�صكل م�صتقل؟ 

، ل  اأن احلكومة  ب�صبب  اإن هذا حتد �صعب 

�رضكات  ب�صان  اخلربة  من  القليل  اإل  متلك 

. وبالإ�صافة 
37

التي تعمل با�صتقاللية  املياه 

ل�صلطة  املتعددة  الأدوار  فاإن   ، ذلك  اإىل 

يف  الأكرب  امل�صاهم  لكونها  الأردن  يف  املياه 

�رضكة مياه العقبة ومياهنا، ولكونها املورد 

واملنظم  واملمول،  املياه  من  كبرية  لكميات 

جعلها موؤ�ص�صة قوية جدا قادرة على  �صنع 

من  قليل  مع  واحد  جانب  من  القرارات 

مع  التفاق  من  وقليل  الت�صاورال�صفاف 

الآخرين. ي�صبح ال�صوؤال مرة اأخرى ما اإذا 

املياه يف الأردن على  كانت احلكومة و�صلطة 

مياه  خدمات  لتقدمي  احلكومة  لنية  نظرا 

و�رضف �صحي ممتازة من خالل �رضكة مياه 

العقبة ومياهنا فان العمالء �صي�صكلون حتديا 

كبريا لكل من احلكومة و لفرق اإدارة �رضكة 

مياه العقبة ومياهنا. والتحدي الذي تواجهه 

اأن  اإثبات  احلكومة على  يتمثل يف  احلكومة 

�صيا�صاتها توفر مناخا داعما للمرافق ب�صبب 

اأنها تعمل من اأجل حتقيق النتائج املبينة يف 

القدرة  لديها  تكون  اأن  اأو  ال�صفات،  قائمة 

عندما  اأو  تف�صل  عندما  ال�صفات  تبني  على 

تتغري الظروف. فالتحدي الذي يواجه فرق 

اإدارة �رضكة مياه العقبة ومياهنا هو اأن تقوم 

باتباع طرق ونظم اإدارية مالئمة. 

تتعلق  ق�صايا  اأربع  الف�صل  هذا  ويبحث 

بال�صيا�صات التي مل  تعالج بالكامل من خالل 

للدولة،  مملوكة  عامة  �رضكات  اإىل  التحول 

مدى  الف�صل،  هذا  يحدد  اأن  الأرجح  على  و 

ومياهنا.  العقبة  مياه  �رضكة  ف�صل  اأو  جناح 

وتدور هذه الق�صايا حول الرتتيبات املالية، 

وال�صتقالل الذاتي لل�رضكات ، وتوافر املياه، 

املياه  اإمدادات  توفري  على  مياهنا  وقدرة 

مفاتيح  اأي�صا  الف�صل  هذا  ويحدد  امل�صتمر. 

جناح الإدارة و التي هي، كما ذكر من قبل، 

الإ�صرتاتيجية  الأعمال  وتخطيط  القيادة، 

والتوجهات التنظيمية، والقيا�ص.

ق�صايا ال�صيا�صات 

ق�صية ال�صيا�صات رقم 1 .

العقبة  مياه  و�رضكة  مياهنا  �صتكون  هل 

يف  املقبلة  التحديات  مواجهة  على  قادرتان 

ظل الرتتيبات املالية احلالية؟ 

العقبة  مياه  �رضكة  و  مياهنا  اإن�صاء  يكن  مل 

اأو  التعرفة  بنظام  النظر  باعادة  م�صحوبا 

�صيا�صات التمويل وتنفيذ برامج ا�صتثمارات 

لتغيريات  حاجة  فهناك  كبرية.  راأ�صمالية 

الكفاءة  لتحقيق  املجالت  تلك  يف  كبرية 

املالية. 

اأن اآفاق الإ�صالح للتعرفه م�صجعة حيث اأن  

كل  يف  كبري  تعديل  اإجراء  يف  تنظر  احلكومة 

النحو  على  وم�صتوياتها  التعرفة  هيكل  من 

املذكور يف الف�صل 5. 

يف  خا�صة  الت�صعري  اإ�صالح  فاإن   ، ذلك  ومع 

تنفذ   مل  اإذا  كافيا  يكون  ل  قد  مياهنا  حالة 

قطاع  يف  الكبرية  الراأ�صمالية  ال�صتثمارات 
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37 .  ولكن قطاع الكهرباء خمدوم من قبل �رضكات مملوكة من احلكومة ومدارة مبجال�ص اإدارة حتوي ممثلني من القطاع اخلا�ص



 الف�صل 7 

الدرو�س امل�صتفادة : فالنتقا�صم النتائج ونتعلم  املزيد 

واللتزام  القت�صادي  ال�صغط  يلعب  البلدان حيث  من  قليل  عدد  با�صتثناء يف   ...«

بالنوايا  املتعلقة  العبارات  من  اأ�صا�صا  يتكون  رئي�صيا...  دورا  فيها  ال�صيا�صي 

والتغيريات احتفالية اأو التعديالت التجميلية.41 

37

الدعم ال�صيا�صي والتوجه املن�صبط 

اأمران حا�صمان 

الإ�صالحيني  اإ�رضاك  ينبغي   :3 الدر�ص 

لالإ�صالح.  قويا  �صيا�صيا  دعما  وتاأمني  

م�صاركة  ا�صتمرار  �صمان  اأي�صا  وعليهم 

حكوميني  وم�صئولني  خرباء  من   م�صتمرة 

رفيعي امل�صتوى على اأ�صا�ص يومي. فالعقبة 

خالل  من  النهج،  هذا  على  مثالن   وعمان 

اإن�صاء جلان يراأ�صها  م�صئولون  حكوميون 

رفيعني بتفوي�ص وا�صح مع �صهولة الو�صول 

كان   ولقد  امل�صتويات يف احلكومة.  اأعلى  اإىل 

هم  اللجان  يف  امل�صتوى  رفيعي   امل�صئولون 

»اأبطال« الإ�صالح وكان من املهم ا�رضاكهم 

مع  �صخ�صي  موقف  لهم  ليكون  البداية  من 

جناح الربنامج. 

الإ�صالحيون  يتوقع  اأن  ينبغي   .4 الدر�ص 

معار�صة من املوؤ�ص�صات والأفراد املوجودين 

يف ال�صاحة الذين قد يخاجلهم ال�صعور باأنهم 

مهددون مما يدفعهم اإىل اإيجاد  اإ�صرتاتيجية  

واهتماماتهم.  م�صاحلهم  مع  للتعامل 

الإ�صرتاتيجية  هذه  ت�صمل  اأن  ويتوجب 

ميكن  التي  والتو�صيات  الدرو�ص  هي  ما 

املياه  خدمات  حتول  من  ا�صتخال�صها 

اإىل  والعقبة  عمان  يف  ال�صحي   وال�رضف 

هذه  اإن  ؟  للحكومة  مملوكة  عامة  �رضكات 

الدرو�ص  متعددة ، لأن جناح اأو ف�صل هكذا 

بني  البينية  بالعالقات  كثريا  يتاأثر  هيكلة 

، يركز هذا  املتغريات. ومع ذلك  العديد من 

وا�صعة  موا�صيع  ثالثة  على  فقط  الف�صل 

خا�صة  اأهمية  ذات  تبدو  والتي  النطاق 

لال�صالحيني املحتملني وهي : جانبي العر�ص 

والطلب على  الإ�صالح،  و الدعم ال�صيا�صي 

ومنهج الإ�صالح املن�صبط ، وحلقات التغذية 

الراجعة. 

العر�س والطلب على الإ�صالح 

يتطلب الهتمام 

الدر�ص 1. اأن الطلب على الإ�صالح قد ياأتي 

وال�رضف  املياه  قطاع  خارج  اأو  داخل  من 

ال�صحي. وبالتايل فهو �رضوري بحيث يظل 

الإ�صالحيني يف  حالة تاأهب م�صتمرة حت�صبا 

لالأحداث املوؤ�رضة على هذا الطلب . والعقبة 

وعمان مثالن على هذه امل�صادر اخلارجية و 

الداخلية لالإ�صالح. ويبدو اأن م�صدر العقبة، 

من خارج القطاع ، يف حني يبدو اأنه يف عمان 

من الداخل.

اإن�صاء  قانون  من  اآت  العقبة  يف  فالزخم 

يعر�ص  القانون  كون  القت�صادية  املنطقة 

النطاق   وا�صع  املوؤ�ص�صي  التغيري  اإمكانية 

املياه. وعلى  املبا�رض على  قطاع  التاأثري  ذو 

باجتاه   عمان  دفع  فاأن  الآخر،  اجلانب 

نظرا  القطاع   داخل  من  برز  قد  الإ�صالح 

يف  املياه  خدمات  جتربة  لعبته  الذي  للدور 

مع  التعامل  يف  املكت�صبة  واخلربات  العقبة، 

عمان  يف  ال�صحي  وال�رضف  املياه  خدمات 

مبوجب عقد اإل دارة. 

الدر�ص 2:  توؤثر الوكالت املانحة على جانبي 

العر�ص والطلب يف الإ�صالح املوؤ�ص�صي.  ففي 

العقبة وعمان عملت الوكالة الأمريكية للتنمية 

الدولية مع احلكومة على جانبي املعادلة عن 

طريق تقدمي الت�صجيع والدعم التقني واملايل 

لعملية حتول اخلدمات اإىل �رضكات عامة مبا 

يف  للم�صاعدة  با�صت�صاريني  ال�صتعانة  فيها 

عملية الإ�صالح. 

41. �صاليث ماريا وديرن وارييل، �ص 183  
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مفاتيح جناح اإلدارة 

لنجاح  اأ�صا�صي  اأمر  قوي  اإدارة  فريق  اأن 

العقبة ومياهنا. فينبغي  كل من �رضكة مياه 

اأن يكون الفريق  قادر على خلق مناخ داعم 

النتائج  حتقيق  اإىل  �صعيها  يف  للمرافق  

الواردة يف قائمة املوؤ�رضات. 

التقرير  هذا  يف  اإليه  الإ�صارة  �صبقت  وكما 

فان �صمان وجود فريق اإداري موؤهل ينبغي 

الأ�صا�صية  امل�صوؤوليات  بني  من   يكون  اأن 

بهذه  فالنهو�ص  ال�رضكات.  اإدارة  ملجال�ص 

لكبار  دقيقا  اختيارا  يتطلب  امل�صوؤوليات 

بني  فعالة  عمل  لعالقة  واختيارا  املديرين، 

املجل�ص والإدارة، و تقييم منهجي لأداء كبار 

املديرين. 

غالبا  امل�صتخدمة  الإدارة  ومناهج  نظم  اأن 

اإدارة اأكرث  واملجربة ت�صاعد مرافق املياه يف 

 .
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فعالية وكما هو وارد باأدناه 

القيادة 

تت�صل  القيادة بكل من العاملني الذين  ميكن 

عملية  يف   فعالية  ذوي  اأبطال  يكونوا  اأن 

التي  ، وبالفرق ذات املرونة ومع  التح�صني 

القيادة  وت�صمن  اليومية.  بالإدارة  تقوم 

مفهوما   املرفق   اجتاه  يكون  اأن  الفعالة 

وحمت�صنا ومتبعا على اأ�صا�ص م�صتمر طوال 

دورة الإدارة.

مع  التوا�صل  يف  هامة  م�صوؤولية  وللقيادة 

امل�صاركني ومع العمالء. كما تعك�ص القيادة 

مثال  تكون  باأن  املوؤ�ص�صي  بالتميز  التزاما 

ثقافة  وتقوية  تاأ�صي�ص  اإىل  ت�صعى  و  يحتذى 

موؤ�ص�صية حتت�صن التغري اليجابي وت�صعى 

اإىل  التح�صني امل�صتمر. 

تخطيط الأعمال ال�صرتاتيجي 

اأن التخطيط ال�صرتاتيجي و�صيلة هامة لتحقيق التوازن والتما�صك عرب ال�صفات. وتوؤمن 

اخلطة الإ�صرتاتيجية اإطارا لتخاذ القرارات من خالل : 

* تقييم الظروف الراهنة ، ونقاط القوة وال�صعف  
* تقييم الأ�صباب والآثار ، و 

* و�صع الروؤية والأهداف وال�صرتاتيجيات. 

الطرق التنظيمية 

هناك جمموعة متنوعة من الطرق  التنظيمية الفعالة التي ت�صهم يف اإدارة املرافق. و ت�صمل 

على  : 

* اإ�رضاك العاملني بفعالية يف جهود 
التح�صني )امل�صاعدة يف حتديد فر�ص التح�صني وامل�صاركة يف فرق التح�صني امل�صرتكة(  

* ن�رض عملية وا�صحة لإدارة التغري التي 
تتوقع وتخطط للتغيري ، وت�صجع املوظفني على جميع امل�صتويات لقبول التغيري ؛ 

* ا�صتثمار  ا�صرتاتيجيات التنفيذ 
التي ت�صعى اإليها  وحتديد انت�صاراتها والحتفال بها  مبكرا خطوة بخطوة. 

القيا�س 

العمود  القيا�ص  وي�صكل  بال�صفات   املرتبطة  الإدارة   اأمر هام جلهود  حت�صني  القيا�ص  اإن 

الفقري لتح�صني امل�صتمر الناجح. 

40. امل�صدر:خ�صائ�ص الإدارة الفعالة ملرافق املياه، مرجع �صبق ذكره
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امللحق رقم 1

املوؤ�صرات املعيارية- �صركة مياه عمان

ال�صنة املالية 2004 و 2008

امل�صدر : التقرير املايل ل�رضكة مياه العقبة

2004

110

6,900

18
15

14

11
530
37

276
19

1,379
133
N/A
N/A

99
73

4
13

2

27
10

N/A
3.2
7.2 

130

6,900

22
19

17

13
553
25

325
17

2.361
222
11
11

99
93

5
17

4

20
9

1
N/A
N/A

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

100
100

< 1

< 0.2

< 20
< 10

1 )long term(
> 2
< 2

2008
 أفضل

املمارسات
املؤشر

1. معلومات عامة 
جمموع ال�صكان )000(

م�صاحةاملحافظة )كم2( 

2. العمليات
عمالء املياه )000(

عمالء مياه ال�رضف ال�صحي )000(

جمموع املياه املزودة )م3 / �صنة(

جمموع املياه املباعة )م3 / �صنة(

)كم( الرئي�صية  املياه  • اأنابيب 
)م( عميل  لكل  • الأنابيب 

اأنابيب جتميع مياه ال�رضف ال�صحي )كم

الأنابيب باملرت لكل عميل

مرات  الت�رضب /النفجار

املوظفني )عدد(

الإيرادات يف الفواتري ) مليون دينار(

الإيرادات املح�صلة )مليون دينار(

3. موؤ�صرات الأداء
ال�صكان املخدومني )%(

• باملياه
ال�صحي  • بال�رضف 

املوظفني

 )...( عميل  • لكل 
�صحي( �رضف   + •  )مياة 

انفجار الأنابيب/الت�صرب لكل �صنة 

عدد الكم من ال�صبكة الرئي�صية

فاقد املياه

املزودة % املياه  • من 
• م3 يف اليوم لكل خط

الأمور املالية

التح�صيل • معدل 
احلايل • املعدل 

ال�صهر( امل�صتلمة)يف  • احل�صابات 
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حقيقة  يف  اجلديدة  وال�رضكات  احلكومة  اأن 

التي  الوعود  بتنفيذ  يقومون  حقا  الأمر 

قطعها ال�صالحيون؟ وهل اأن �رضكات املياه 

قادرة على مواجهة التحدي املتمثل يف توفري 

التكلفة  وا�صرتداد  اجلودة  عالية  خدمات 

احلقيقية للخدمات؟ اإذا كانت الإجابات  بال ، 

فكيف ينبغي ل�رضكات املياه واحلكومة القيام 

بتعديل �صيا�صاتها وممار�صاتها اخذين بعني  

ب�صاأن  البيانات  وا�صتيفاء  حتديث  العتبار 

الأداء؟ 

واملنهجية،  والعمق  املدى  مثل  عنا�رض 

ووترية عملية الإ�صالح.  وعلى الإ�صالحيون 

اأن يكونوا على  ا�صتعداد لتحقيق توازن بني 

اأهدافهم وبني اأهدف املعار�صة للتو�صل اإىل 

نتيجة مر�صية.

الدر�ص 5. منهج الهيكلة املن�صبط �رضوري. 

تقوم جلان الهيكلة يف كل من العقبة وعمان 

: للغاية  فعالة  عمل  مبمار�صات  بال�رضوع  

لالجتماعات،  دقيق  زمني  جدول  باإدامة 

والتداول على اأ�صا�ص اأوراق البحث و نقاط 

م�صبقا،  املعدة  العرو�ص  يف  الواردة  القوة 

والتبادل احلر لالفكار للو�صول اىل اأر�صية 

م�صرتكة. واإعداد املذكرات لتوثيق املداولت 

تعاونية  بيئة  على  واحلفاظ   ، والتفاقات 

للغاية. 

الدر�ص 6: اأن التخطيط الدقيق لأمر حا�صم 

التنظيمية  الرتتيبات  من  النتقال  لعملية 

القدمية اإىل اجلديدة، لأنه ل يوجد ما ي�صمن 

املهم  ال�رضكة اجلديدة. ومن  تاأ�صي�ص  جناح 

اأي�صا اأن ع�صوية الفريق امل�صئول عن اإن�صاء 

ال�رضكة اجلديدة يكون وب�صكل جوهريا كما 

وعالوة  الإ�صالح.  ت�صميم  فرتة  خالل  هو 

على ذلك ، فاأن للدعم التقني املتوا�صل خالل 

م�صاعدة  يف  هام  دور  الأولية  العمل  فرتات 

فريق الإدارة يف الإعداد للم�صتقبل من خالل 

برامج اإدارية مبتكرة . 

الدر�ص 7. ي�صتطيع ال�صت�صاريون اأن يوفروا 

مب�صاعدة  الإ�صالح  عملية  يف  هاما  عن�رضا 

الإ�صالح   لعملية  ت�صور  و�صع  يف  احلكومة 

ودعمهم  املتخ�ص�صة  املواهب  بتقدميهم  

لتنفيذ الإ�صالح ، وتقدميهم موا�صيع حمددة 

للمناق�صات والتي لي�صت حمددة بال�رضورة 

يوؤدي  اأن  املحتمل  ومن  العملية،  بداية  منذ 

امليدان  يف  ال�صت�صاريني  اخلرباء  وجود 

با�صتمرار اإىل اإحداث فرق جوهري. 

التغذية  حلقات  اإقامة  اإىل  احلاجة 

الراجعة

اأي�صا  الإ�صالحيني  على  ينبغي   .8 الدر�ص 

ت�صري  ل  الواقع   يف  الأمور  اأن  يتذكروا  اأن 

�صناع  يتوقع  كما  الأحيان  من  كثري  يف 

العامة  ال�صيا�صات  تبني  يجب  لذا  القرار. 

الظروف.  تتغري  عندما  اأو  يف�صلون  عندما 

تغذية  حلقات  اإقامة  التكيف  هذا  يتطلب  و 

اإذا  ما  حتديد  على  ت�صاعد  منتظمة  راجعة 

متخ�ص الإ�صالح عن  النتائج املرجوة. وهل 
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مبزيد  التنفيذ  خطط  تطوير  ومت  واملنافع  

للفرتة  األإعمال  خطة  التفا�صيلتمحورت  من 

مبادرات  �صتة  حول    2011  -  2007
اإ�صرتاتيجية. على النحو املبني باأدناه 

1. اإ دارة ندرة املياه 
2. بناء ثقة العمالء 

3. تلبية متطلبات النمو 
4. بناء القدرات التقنية والتخطيطية
5. ال�رضاكة مع اأمانة عمان الكربى 

6. تعزيز قدرات مياهنا

تدعمها  املبادرات  هذه  من   مبادرة  فكل 

تنفيذها، وفقا  اإىل  �صي�صار  م�صاريع حمددة 

لرتتيب الأوليات.

امللحق رقم 3

مياهنا / خطة العمل الأوىل

 ، األأدوات   : ال�صرتاتيجي  التخطيط 

اخلطوات ،النتائج والتحديات

يف عام 2007 بداأت مياهنا بو�صع اأول خطة 

القيادة  لتطلعات  ا�صتجابة  لل�رضكة  عمل 

واجلديدة  القائمة  امل�صاريع  جميع  وبدمج 

قابلة  ونتائج  اأهداف  مع  متما�صكة  خطة  يف 

وتقديرات  الأداء  وموؤ�رضات  للقيا�ص 

باجتماع  املمار�صة  بداأت  وقد  التمويل. 

ملجل�ص الإدارة عن »الت�صور ال�صرتاتيجي« 

لإدارة  والقيم  واملهمة  الروؤية  وفر  الذي 

ال�رضكة  وقد عمل مدراء مياهنا من امل�صتوى 

اأ�صهر  املتو�صط وروؤ�صاء الأق�صام ملدة ثالثة 

مبا لديهم من العديد من وجهات نظر واآراء 

حول خطة العمل فو�صعوا الختيار النهائي 

للم�صاريع لي�صار اإىل  اأدرجها يف اخلطة. لقد 

حول  تتمحور  العمل  خطة  ممار�صة  كانت 

اخلطوات الرئي�صية الثالث املبينة يف املخطط 

األأولية  املرحلة  و�صملت  باأدناه.  البياين 

جمع وتنظيم البيانات يف كل من املديريات. 

تبادل  عملية  عن  متخ�ص  لحق،  وقت  ويف 

املتعددة  املديريات  فرق  بني  ما  يف  الأفكار 

والتي مت حتليلها  املحتملة  بامل�صاريع  قائمة 

يف املرحلة الثالثة  لحقا، وقدرت التكاليف. 

مراحل تطوير خطة الأعمال
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امللحق رقم 2

ليما- مياهنا- املوؤ�صرات املعيارية

ال�صنة املالية 2004 و 2008

20042008
 اأف�صل

املمار�صات

املوؤ�صر

1. معلومات عامة 
جمموع ال�صكان )000(

م�صاحةاملحافظة )كم2( 

2. الت�صغيل
عمالء املياه)000(

عمالء ال�رضف ال�صحي )000(

جمموع املياه املزودة )م3 / �صنة(

جمموع املياه املباعة)م3 / �صنة(

• ال�صبكات الرئي�صية )كم(
عميل م/  الأنابيب  اأمتار  • عدد 

خطوط ال�رضف ال�صحي الرئي�صية

/عميل م  • اأنابيب 

عدد مرات الت�رضب والنك�صار )عدد(

عدد املوظفني )عدد(

الإيرادات ح�صب الفواتري

الإيرادات املح�صلة )مليون دينار(

3. موؤ�صرات الأداء

ال�صكان املخدومني باملياه %

% ال�صحي  • بال�رضف 
املوظفني

)...( عميل  • لكل 
)مياه و�رضف �صحي(

عدد مرات الت�رضب / النك�صار يف ال�صنة

الرئي�صية اخلطوط  من  كم  لكل  • العدد 
فاقد املياه

• من املياه املزودة %
• م3/يوم/كم اأنابيب

الأمور املالية

التح�صيل • معدل 
احلايل • املعدل 

بال�صهر • البقايا 

2,000
7,579

365
260
114

66
6,150

17
2,031

8

55,650
1,272

33
33

97
78

2.0

9

46
21

1.1
1.2
4.4

2,265
7,579

423
362
129

77
7,640

18
2,262

8

39,975
1,314

51
51

99
79

1.7

2

38
19

1.0

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

غري متوفر

100
100

< 1

< 0.2

< 20
< 10

1 )longterm(
> 2
< 2

امل�صدر : التقارير املالية ل�رضكتي ليما ومياهنا
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تقع م�صوؤولية ر�صد تنفيذ امل�صاريع  على عاتق وحدة تخطيط الأعمال. وطوال فرتة التنفيذ تطلب الوحدة التقارير وفقا لنموذج متفق عليه 

م�صبقا  مع كل فريق وتقوم بتتبع ملفات امل�صاريع الرئي�صية.ويتم تقدمي  موجز لتنفيذ خطة العمل �صهريا اأمام الرئي�ص التنفيذي لل�رضكة 

CEO. ويتم عقد لقاءات مع كل الفرق مرة كل �صهرين. 

ويلخ�ص اجلدول التايل تنفيذ م�صاريع خطة العمل يف عام 2008.

على الرغم  من اأن الفرتة الوجيزة للتنفيذ تظهر نتائج اإيجابية فان برنامج التخطيط ال�صرتاتيجي الذي  بداأ يف مياهنا بحاجة اإىل مزيد 

من العمل على الق�صايا الأ�صا�صية مثل ا�صتحداث برنامج حوافز لأع�صاء الفريق ، واملدراء والرئي�ص التنفيذي لل�رضكة . وينبغي اأن يكون 

التمويل متاحا ل�صمان تنفيذ اخلطط ، وينبغي اأن يكون هناك فهما و�صحا لأهمية خطة العمل ويجب اأن يتم ا�صتخدامها على م�صتوى جمل�ص 

الإدارة. 

 وقد مت جدولة خطة العمل املقبلة التي تغطي الفرتة 2009 -- 2013 ليجري حتديدها بحلول منت�صف عام 2009. اما امل�صاريع املنجزة

 ف�صيتم رفعهما من القائمة ، و�صتدرج امل�صاريع اجلديدة و�صيتم حتديث جداول التنفيذ ، وتوافر الأموال ، وتوقعات توفر التمويل و�صيتم

 اإدراج قائمة الأهداف يف ال�صيغة الثانية للخطة. ان  برنامج التح�صني امل�صتمر هو من العنا�رض الرئي�صية لتطلعات ال�رضكة احلديثة مياهنا.

 �صتكون اأ�صا�صا يف �صلب عملية تنفيذ خطة العمل

م�صاريع خطة العمل املنفذة يف عام 2008 

تخطيط الآعمال: برنامج حت�صني م�صتمر
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مديرية  من  املوظفني  من  فريق  قبل  من  امل�رضوع  حتديد   مت  وقد 

واحدة اأو اأكرث. 

وكان رئي�ص  الفريق هو ال�صخ�ص امل�صئول عن تتبع تنفيذ امل�صاريع 

با�صتخدام برجميات مايكرو�صوفت اخلا�صة بامل�رضوع. وكان لكل 

م�رضوع وثيقة موجزة 

الرئي�صية  العنا�رض  تت�صمن  ملخ�صة  وثيقة   ، تاأ�صي�ص(  )م�رضوع 

للم�رضوع مبا يف ذلك العنا�رض الأربعة التالية : 

نظرة عامة عن امل�رضوع واأهدافه، والتنظيم ، وم�صوؤوليات الإدارة،  

وامليزانية واملوارد ، واملخاطر والعوائق التي تعرت�ص التنفيذ

عام  من  نوفمرب  الثاين /  وت�رضين  �صبتمرب  اأيلول /  �صهر  خالل 

، كما هو  لل�رضكة  م�رضوعا يف جمالت خمتلفة   19 بداأ   ،  2007
مف�صل يف اجلدول اأدناه. راأ�ص مال امل�صاريع ال�صتثمارية الواردة 

يف خطة الأعمال هي جزء من األنطالقه يف عام 2007

برامج ال�صتثمار الراأ�صمايل التي 

  اأطلقت  يف عام 2007

1. اإعادة تاأهيل و�صالت املنازل واأنابيب التوزيع
 )منحة بنك التعمري الأملاين( 

2. برنامج ال�صتثمار الراأ�صمايل يف متديدات ال�رضف ال�صحي 
3. اإعادة تاأهيل �صبكة مياه جنوب عمان 

4. برنامج ال�صتثمار الراأ�صمايل يف متديدات املياه 
5. تراكم اأ�صغال/اأعمال من�صاآت املياه وال�رضف ال�صحي اجلديدة 

غري املنجزة 

6. تنفيذ برنامج تاأهيل �صبكة ال�رضف ال�صحي 
7. تعجيل اأ�صغال/اأعمال حتويالت املياه وال�رضف ال�صحي 

املتاأخرة 

8. التغلب على اأوجه الق�صور يف م�صاريع املياه
9. اخلطط الرئي�صية املياه وال�رضف ال�صحي والنماذج 

الهيدروليكية )ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية( 

10. اإعادة تاأهيل حمطة �صخ  عني غزال 
11. زيادة قدرات مديرية اخلدمات الفنية 

12. حت�صني موا�صفات املواد

 م�صاريع اخلطة التي اأطلقت يف عام 2007

1. الت�صالت الداخلية واخلارجية ، وبرنامج التوعية 
2. التح�صينات العامة للمباين ، والأثاث ، والعالمات التجارية ، وبناء مقر جديد 

3. تعزيز املمار�صات الإدارية  فنيا  وجتاريا 
4. حت�صني مركز �صكاوى خدمة العمالء 

5. احل�صول على اعتماد املختربات و حتليل اأمر توطيدها وتطوير ورفع �صوية
 الختبارات يف املختربات.

برنامج ال�صتثمار الراأ�صمايل يف اأنظمة املياه و ال�رضف ال�صحي 

7. و�صع وتنفيذ خطة تكنولوجيا املعلومات الرئي�صية 
8. حتديث وتو�صيع نظام بيانات نظم املعلومات اجلغرافية 

9. حت�صني مرافق خدمة العمالء 
10. حت�صني زمن ال�صتجابة لعرتا�صات الزبائن 

11. تطوير نظام املحا�صبة والأمور املالية  
12. و�صع وتنفيذ اإ�صرتاتيجية تدريب ال�رضكات 

13. تطوير اأنظمة دعم تطوير املوارد الب�رضية 
14. بناء موقع حلماية املحفوظات والأر�صيف الرقمي 

15. اإدخال عمليات ال�صيانة الوقائية يف دائرة ال�رضف ال�صحي
16. و�صع برنامج لتوفري الطاقة 

17. تقييم  اإدخال الفلورايد يف عمليات معاجلة املياه 
18. حت�صني الت�صالت بني املكاتب وامليدان وحت�صني  تتبع نظام حتديد املواقع

ونظم املعلومات اجلغرافية 

19. حت�صني دقة الفوترة وموثوقيتها.

لقد كان من املفرت�ص اأن متول  معظم امل�صاريع املدرجة اأعاله يف عام 2007. ومع ذلك ، فقد األغيت بع�ص امل�صاريع اأو مت تاأجيلها ب�صبب 

التحول يف ترتيب الأولويات وعدم توافر الأموال. 

ميثاق امل�صروع: دليل التنفيذ
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متخ�صت العوامل املركبة ب�صاأن اخلربة والتعليم عن عامل مركب مت تطبيقه على كل درجات الراتب بح�صاب معدل الراتب ملن�صب معني. ومت التو�صل 

اإىل املرتبات اجلديدة با�صتخدام العامل املركب موؤديا ذلك اإىل معدل منحنى للفئة املعنية. ومت ت�صحيح راتب كل موظف بالعامل املركب ثم جرت 

مقارنته مبعدل راتب الفئة املح�صوب بالعامل املركب ومت ح�صاب الزيادة للو�صول  اإىل م�صتوى قابل للمقارنة بني املوظفني الذين يوؤدون ذات العمل، 

وميكن م�صاهدة نتائج التعديل يف املخطط اأدناه.

لقد ازدادت املرتبات بقدر اأكرب ن�صبيا لالأكرث تعليما وخربة ح�صب ما هو مو�صح يف اأعلى املنحدراأعاله 

نتائج الت�صوية ميكن م�صاهتها يف الر�صوم البيانية اأدناه التي تبني مقارنة للتاأثري على موظفي ليما و�صلطة املياه. موظفي ال�صابقني يف ل�صلطة حلقوا 

بزمالئهم القادمني من القطاع اخلا�ص.

نتيجة لعملية التكيف ، 86 % من اإجمايل عدد العاملني الذين مت تعديل  رواتبهم هم من موظفي ال�صلطة ال�صابقني، و 76 % من قيمة التعديالت 

كانت  لهم

اأثر تـــعــديــل الـــراتـــب
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امللحق رقم 4

مياهنا 

تغيري خطط تعوي�س العاملني

الإدارة  لعقد  �صنوات   ال�صبعة   فرتة  خالل 

متكنت  ليما من التعامل مع القيود املفرو�صة 

�صلطة  من   املعارين  املوظفني  تعوي�ص  على 

املياه يف الأردن مبنحهم جمموعة من البدلت، 

لتقليل  الأ�صا�ص  بو�صعها نظام خم�ص�ص يف 

التعوي�ص  بني  التعوي�ص  يف  الفجوات 

وبني  ليما  من  املعينني   باملوظفني  اخلا�ص 

�صلطة  من  املعارين  العام  القطاع  موظفي 

ا�صتخدمت   ذلك  و مبوازاة  الأردن.  يف  املياه 

املزيد  لتقدمي  كو�صيلة  الوظيفي  اللقب  ليما 

من  املعارين  للموظفني  التعوي�صات  من 

كال  فا�صتخدام  الأردن.  يف  املياه  �صلطة 

للموارد  معقدة  هيكلية   عن  اأ�صفر  النظامني 

اأداء  على  ب�صدة  اأثر  الذي  الأمر  الب�رضية 

العمل والإدارة. 

من  جزءا  التعوي�ص  خطة  اإ�صالح  كان  لقد 

�صالح  اإل  وت�صمن  مياهنا.  اإن�صاء  عملية 

الرواتب  جتان�ص  هما:  رئي�صني  عن�رضين 

ملا  وفقا  املنافع  وتنفيذ  وت�صميم  والبدلت 

هذه  وت�صمل  اخلا�ص.  القطاع  يف  يجري 

جلميع  ال�صحي  التاأمني  توفري  الأخرية 

العاملني يف ظل نظام القطاع اخلا�ص واإن�صاء 

جلنة �صندوق الدخار مب�صاهمة من ال�رضكة. 

مثل  اإ�صافية  فوائد  العليا  الإدارة  وتلقت 

ال�صيارة اأو منحة النقل والهاتف اخلليوي.

ملا  الع�رضة  التعوي�ص  بدلت  تخفي�ص  ومت 

بدلت  ثالثة  اإىل  املوظفني  ن�صف  من  يقرب 

قارئي  هي:  حمددة  م�صتهدفة  لوظائف 

للتعامل  واملعر�صني   ، واجلباة   ، العدادات 

باأدناه  اجلدولني  ويبني  العادمة.  املياه  مع 

هياكل مرتبات ليما ومياهنا .

العاملني يف  القائمة بني  لتقليل الفجوات  الراتب الرواتب الأ�صا�صية  وعالوة على ذلك مت تعديل 

القطاعني العام واخلا�ص وكذلك لت�صحيح التفاوت الوا�صح مبوجب نظام اأخذ يف العتبار ثالثة 

عوامل هي : املوقع الوظيفي ، عدد �صنوات اخلربة ، ودرجة التعليم. واأعطي كل واحد من العوامل 

وزنا/قيمة ن�صبية وفقا مل�صتوى املتطلبات ما بني التعليم واخلربات على النحو املف�صل يف الأمثلة 

الواردة يف اجلدول اأدناه.

ليما - �صلطة املياه يف الأردن

هيكل الرواتب 

الراتب الأ�صا�صي  : 

البدلت : 

1. الإ�صايف الثابت 
2. عالوة اإ�صافية 

3. العالوة الأ�صا�صية 
4. عالوة �صخ�صية

5. بدل قارئ العدادات  
6. بدل امني �صندوق 

7. العالوة العائلية 
8. مكافاأة ليما 

9. بدل تعر�ص للمياه العادمة 
10. عالوة �صيارة / بدل النقل 

املجموع الإجمايل : 

اخل�صومات : 

 ال�صمان الجتماعي )5.5 %( 

الأجر ال�صايف : 

م�صاهمات ال�رضكة : 

ال�صمان الجتماعي )11.5 %( 

ال�صحة والتاأمني على احلياة

هيكل الرواتب مياهنا

املرتب الأ�صا�صي اجلديد : 

البدلت :

 

1. بدل قارئ عداد 
2. بدل اأمني �صندوق 

3. بدل تعر�ص للمياه العادمة 
الزيادات : 

  التاأمني ال�صحي )4 %( 

  غالءاملعي�صة )3 %( 

املجموع الإجمايل : 

اخل�صومات : 

  ال�صمان الجتماعي )5.5 %( 

  التاأمني ال�صحي )4 %( 

  �صندوق الدخار )5 %( 

الأجر ال�صايف : 

م�صاهمات ال�رضكة : 

 ال�صمان الجتماعي )11.5 %( 

 التاأمني ال�صحي )8 %( 

 �صندوق الدخار )5 %(

األقيم الن�صبية: الأوزان امل�صتخدمة لغاية تعديل الراتب الأ�صا�صي
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امللحق رقم 6

ال�صمات الع�صر ملرافق املياه املدارة بفعالية 42

جودة املنتجات 

اأن تنتج مياه �صاحلة لل�رضب ، وتعالج املياه العادمة بالتقيد الكامل  مع املتطلبات املعيارية ومتطلبات التوثيق، وتتما�صى مع العمالء ، وال�صحة 

العامة ، والحتياجات البيئية. 

ر�صا العمالء 

اأن تقدم خدمات موثقة ، ملبية ، وباأ�صعار معقولة وفقا مل�صتويات وا�صحة و مقبولة  للعمالء. واأن تتلقى تغذية راجعة يف الوقت املنا�صب للحفاظ 

على ال�صتجابة لحتياجات العمالء وحالت الطوارئ. 

املوظف وتنمية القدرات القيادية 

للتعلم  ت�صاركيه، متعاونة ومكر�صة منظمة  توؤ�ص�ص موؤ�ص�صة   واأن  الآمن.  للتكيف والعمل  قابلة  اأن جتند وحتتفظ بقوة عاملة موؤهلة، حمفزة، 

لتنمية  املتاحة  الفر�ص  على  تركز  و  الوقت.  مرور  مع  وتتح�صن  م�صتدامة  للموظف  املوؤ�ص�صية  املعرفة  اأن  ت�صمن  واأن  با�صتمرار.  والتح�صني 

املهارات القيادية واملهنية وت�صعى جاهدة لتهيئة فريق قيادي من�صق جيدا ومتكاملة.

الت�صغيل الأمثل 

اأن ت�صمن حت�صينات يف الأداء تت�صم بال�صتدامة و املوثوقية  والفعالة من حيث التكلفة ويف الوقت املنا�صب يف جميع جوانب عملياتها. واأن تقلل 

من ا�صتخدام املوارد ، واخل�صارة، والآثار الناجمة عن الأعمال اليومية. واأن تكون على وعي ب�صاأن املعلومات  وم�صتجدات  التقنية الت�صغيلية من 

اجل ا�صتباق ودعم عملية اعتماد التح�صينات يف الوقت املنا�صب. 

اجلدوى املالية

ان تفهم تكاليف دورة احلياة الكاملة للمرفق وحتافظ على توازن فعال بني الديون الطويلة الأجل ، وقيم الأ�صول ونفقات الت�صغيل وال�صيانة 

الحتياطي،  ، وتوفري  التكاليف  املجتمع ومالئمة ل�صرتداد  توقعات  مع  تتالءم  بها  التنبوؤ  توؤ�ص�ص معدلت ميكن  واأن  الت�صغيلية.  والإيرادات 

واحلفاظ على دعم من موؤ�ص�صات ا�صدار ال�صندات ، والتخطيط وال�صتثمار من اأجل امل�صتقبل. 

ا�صتقرار البنية التحتية 

اأن تفهم الظروف والتكاليف املرتبطة باأ�صول البنية التحتية احليوية. وحتتفظ وتعزز بحالة جيدة جميع املوجودات على املدى الطويل باأقل 

تكلفة ممكنة لدورة احلياة ، وخماطر مقبولة تتوائم مع  العمالء ، واملجتمع ، وم�صتويات اخلدمة مدعومة من املنظم، تتما�صى مع النمو املتوقع 

واهداف النظام. وتتاأكد من اأن اإ�صالح الأ�صول واإعادة التاأهيل ، و جهود ال�صتبدال من�صقة مع ال�صلطات املحلية للتقليل من الزعاجات واأية 

نتائج �صلبية.

املرونة الت�صغيلية 

اأن ت�صمن قيام القيادة واملوظفني بالعمل معا من اجل ا�صتباق وتفادي امل�صاكل. وحتدد ب�صكل ا�صتباقي وتقيم، وتوؤ�ص�ص م�صتويات من الهوام�ص 

لتلك الأمور، وتدير على نحو فعال  جمموعة كاملة من خماطر الأعمال التجارية مبا فيها املخاطر القانونية والتنظيمية واملالية والبيئية واملت�صلة 

بال�صالمة والأمن ، والكوارث الطبيعية ذات ال�صلة على نحو ا�صتباقي  يتفق مع اجتاهات ال�صناعة واأهداف موثوقية النظام. 

42. امل�صدر: الإدارة الفعالة للمرافق وهو اأول كتاب عن مرافق املياه  وال�رضف ال�صحي ، �ص 4
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مياهنا 

بناء العالمة التجارية 

ت�صمن برنامج بناء العالمة التجارية ثالثة جمالت رئي�صية هي : حت�صني اخلدمات وتعزيز الت�صالت مع اأ�صحاب امل�صلحة، وت�صميم 

واإدخال ناقالت ب�رضية )ال�صعارات والألوان(. العنا�رض الثالثة من العالمات التجارية مو�صحة اأدناه 

اعتمد اختيار وت�صميم �صعار مياهنا على م�صاركة املوظفني. ولدت م�صابقة اأف�صل ا�صم و�صعار ع�رضات الردود والتي كانت توؤخذ بعني 

العتبار من قبل م�صت�صاري العالمات التجارية ومت ا�صتخدامها لتوليد اخليارات النهائية. وحينما حدد الت�صميم ووفق  عليه مت اعتماد 

ال�صعار، والقرطا�صية ، وعالمات ال�صيارات واإ�صاراتها ، وبطاقات الهوية ، و اعتماد جميع و�صائل  الإعالم واإنتاج مواد املرئيات ، 

ا�صتكملت كلها يف عام 2007. 

وقد ا�صتمرت عملية و�صع العالمة على جبهات عديدة من خالل اأن�صطة الت�صال ، ومدونة قواعد ال�صلوك جديدة للموظفني ، وحت�صينات 

املواقع والأنظمة املكتبية ، وتنفيذ امل�صاريع ذات املدى الطويل  مثل ت�صييد مبنى جديد وحت�صني جميع مرافق اخلدمات والعمالء.

مكـونات الـعالمـات التـجـارية
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قائمة  املراجع 

رابطة وكالت مرتوبوليتان للمياه، و الرابطة الأمريكية لالأ�صغال العامة ، الرابطة الأمريكية للمياه ، وكالت الرابطة الوطنية للمياه ، والرابطة 

الوطنية ل�رضكات املياه ، ووكالة البيئة يف الوليات املتحدة ، واحتاد بيئة املياه. اإدارة املرافق الفعالة. وهو اأول كتاب للمياه وال�رضف ال�صحي 

واملرافق. يونيو 2008. 

بروملي ، ا�صباب كافية. دانيال دبليو. الرباغماتية اختيارية. ومعنى املوؤ�ص�صات القت�صادية. مطبعة جامعة برين�صتون ، 2006. 

�رضكة ت�صيمونيك�ص الدولية .  تقريراجلدوى القت�صادية ل�رضكة مياه العقبة. كانون الثاين / يناير 2002. 

املجال�ص الكبرية. تعزيز التميز يف اإدارة الرعاية ال�صحية. �صبكة الإنرتنت. 

منذر حدادين، املوارد املائية يف الأردن. تطور �صيا�صات التنمية  والبيئة  وت�صوية املنازعات. املوارد مل�صتقبل ال�صحافة عام 2006. 

هوك�صان .ج. )حترير(. خلق املزايا التعاونية. املرميية ، لندن 1996. 

كردو�ص ،مروان اأ. منطقة العقبة القت�صادية اخلا�صة ، الأردن : درا�صة حالة حول احلوكمة. جامعة بون. مركز بحوث التنمية ، كانون الثاين 

/ يناير 2005. 

مذكرة تفاهم لإن�صاء مياهنا. وزارة املياه والري / �صلطة املياه يف الأردن ، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، 13 اأبريل 2006. 

نورث  ، ودوغال�ص ج. املوؤ�ص�صات ، التغيري املوؤ�ص�صي والأداء القت�صادي. مطبعة جامعة كامربيدج ، 1990. 

نورث ، ودوغال�ص ج. فهم عملية التغيري القت�صادي. مطبعة جامعة برين�صتون ، 2005. 

نان�صي عودة ،نحو �رضاكة اأف�صل يف قطاع املياه يف ال�رضق الو�صط ، حالة درا�صية من الردن ، ر�صالة دكتوراه مقدمة يف معهد ما�صات�صوت�ص 

التقني، حزيران 2006

اودجمبي ، �صينا وجاكوب�صون ، وتوما�ص ) حمررين(. اإ�صالح احلكم حتت ظروف الواقع احلقيقي. البنك الدويل ، وا�صنطن العا�صمة ، عام 

 .2008

فريق تطوير امل�رضوع -- مالحظات الجتماع. 

�صيليث  ماريا ر. ، دينار وارييل. القت�صاد املوؤ�ص�صي واملياه. حتليل �صامل للموؤ�ص�صات ولالداء من عدة بلدان. البنك الدويل ، 2004 

حا�صني ادغار. عملية الت�صاور. ودورها يف التطوير التنظيمي. اأدي�صون وي�صلي للن�رض ، الطبعة الثانية ، 1998. 

الإيكونومي�صت العدد 7 مار�ص 2009. 
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ا�صتفادة املجتمع املحلي  

اأن تكون، وعلى نحو وا�صح،   مدركة ومنتبهة  لآثار قراراتها على م�صتقبل املجتمع املحلي حاليا ويف الأجل الطويل ، واأثار هذه القرارات  على  

اأحوا�ص املياه وال�صحة والرفاه. وتديري العمليات والبنية التحتية ، وال�صتثمارات حلماية وترميم وتعزيز البيئة الطبيعية. واأن ت�صتخدم بكفاءة 

موارد املياه والطاقة  وتعزز احليوية القت�صادية ، وحتدث حت�صينا �صامال يف املجتمع. وتاأخذ بعني العتبار وعلى نحو مبني اأفعال متنوعة ملنع 

التلوث ، وافعال ب�صاأن حماية م�صادر املياه كجزء من اإ�صرتاتيجية �صاملة لدامة وتعزيز ال�صتدامة البيئية واملجتمعية. 

كفاية املوارد املائية 

اأن ت�صمن توافر املياه ومبا يتفق مع احتياجات العمالء امل�صتقبلية على املدى الطويل من خالل حتليل الطلب على املوارد والعر�ص  ، وتعليم 

اجلمهور لرت�صيد ال�صتهالك. واأن تاأخذ بعني العتبار، وعلى نحو وا�صح،  دورها يف توافر املياه وتديري العمليات من اجل اإدامة طويلة الأجل 

لحوا�ص املياه اجلوفية وا�صتدامة املياه ال�صطحية وجتديدها. 

تفهم ودعم اأ�صحاب امل�صلحة 

مل�صتويات اخلدمة وهيكلية  التنظيمية  والهيئات   ، املياه  املعنية بحماية  م�صادر  ، واجلهات  املجتمع   ، الرقابة  تولد فهمًا ودعمًا من هيئات  اأن 

املعدلت وميزانيات الت�صغيل و برامج التح�صني الراأ�صمالية وقرارات اإدارة املخاطر. وان تقوم ال�رضكة بن�صاط  ي�صمل جميع اأ�صحاب امل�صلحة 

لي�صاركوا يف اتخاذ القرارات التي مت�صهم.

املوؤ�صرات املعيارية- �صركة مياه العقبة
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