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كلمة األستاذ الدكتور
وزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
ورئيس مجلس إدارة الجهاز
ش ــهدت مص ــر األرب ــع اع ــواه األ ـ ـ ه تنفي ــذ
جمموعـ ــة مـ ــن املشـ ــروعات القوميـ ــة كاف ـ ـة
القطاع ــات بتكلف ــة اس ــتثمارية تقـ ـ ب مـ ـن 3.5
تريليــون جنيـ  ،وذلــك ســيا ركــة البنــاء
وال ــتعم الـ ــا تشـ ــهدثا مص ــر عق ــ ـ ــورة 30
يوني  2013للوفاء بالتطلعات التنموية للشع
املص ـ ـ ــرم العظ ـ ـ ــيم  ،ي ـ ـ ــث ضـ ـ ـ ـ الدول ـ ـ ــة
اس ــتثمارات ضـ ـ مة ش ــبكات الط ــر وإقام ــة
امل ــدن اجلدي ــدة واملن ــادق اإلقتص ــادية ومش ــاريع
اإلســكان بــا تسف مســتوياتها  ،جنبــا إىل جن ـ
م ــع اجله ــود املبذول ــة تط ــوير امل ــدن واملن ــادق
القائمــة وحتس ــن بنيته ــا األساس ــية وال ــت ل
مــن هــاثرة العشــوائيات والســكن ـ امل ط ـ
و ــ ا م ــن  ،بت ــوف مس ــاكن بديل ــة لق ــاد
ثذه املنادق.
ومل ينفص ـ ــل اإلثتم ـ ــاه بقط ـ ــاع مي ـ ــاه الش ـ ــرب
والصرف الصحي عن ركة التنمية والتطـوير
ال ــا تش ــهدثا مص ــر  ،ف ــال م م ــن ان الدول ــة
قطع شودا كـب ا علـى مـدار العقـود املاضـية
ــدمات مي ــاه الش ــرب ت ــى اص ــبح
ت ــوف
اخلدم ــة ت ط ــي اكث ــر م ــن  %96م ــن الس ــكان ،
وتــوف ــدمات الصــرف الصــحي الــا اصــبح
ت طي اكثر من  %57من السـكان إال اننـا الزلنـا
حنت ـ ــاخ لت ـ ــت اس ـ ــتثمارات ك ـ ــب ة للوصـ ـ ـول
مبعــدالت الت طيــة بالصــرف الصــحي إىل %100
م ــن امل ــدن والق ــرى املص ــرية  ،وس ــد الفج ــوة ب ــن
معدالت الت طية املنادق احلترية والريفية

ا.د  /مصطفى كمال مدبوىل
و نف ــس الوقـ ـ ض ــت اس ــتثمارات جدي ــدة لت ــمان
اس ــتدامة وص ــول ــدمات مي ــاه الش ــرب للم ــوادنن
ب ــاجلودة الكافي ــة  ،وث ــو م ــا يس ــتل ه تنفيـ ـذ ط ــ
اإل ــسل والتجدي ــد والتط ــوير املس ــتمر والتوســع
الشبكات واحملطات .
وحتقيقــا للعدالــة اإلجتماعيــة والتــوازن بــن مصــا
املستهلكن واملنتجن  ،وتعظيم االسـتفادة مـن الـدعم
الــا تتـ الدولــة القطــاع  ،ومــن اجــل احملافظــة
عل ــى األص ــول واالس ــتثمارات مراف ــق مي ــاه الش ــرب
والصــرف الصــحي  ،فقــد اده ـ الدولــة م ـؤ را إىل
تنفيذ عملية إصسح مـالي مـن ـسل تنفيـذ سياسـات
تسـ ـ ـ ــع جدي ـ ـ ـ ــدة تراع ـ ـ ـ ــي األبع ـ ـ ـ ــاد اإلجتماعي ـ ـ ـ ــة
واإلقتصادية وحتف على االستثمار القطـاع  ،وثـي
سياس ــات ستس ــهم حتقي ــق الت ــوازن املــالي ملق ــدمي
اخلــدمات دون ان ــس قــو املســتهلكن والت امــات
الدولـ ــة حنـ ــو الفةـ ــات وـ ــدودة الـ ــد ل واملسـ ــتحقة
للدعم .
إن منظوم ــة قط ــاع مي ــاه الش ــرب والص ــرف الص ــحي
واهليةـ ــات العاملـ ــة إدـ ــاره  -ومـ ــن ضـ ــمنها جهـ ــاز
تنظ ـ ــيم مي ـ ــاه الش ـ ــرب والص ـ ــرف الص ـ ــحي ومحاي ـ ــة
املسـ ــتهلك  -ال تـ ــد ر جهـ ــدا التطـ ــوير املسـ ــتمر
للقطاع  ،وتتع نصـ اعينهـا دائمـا مصـلحة املـوادن
وصــا الــودن  ،وال يســعنا ثنــا ســوى دديــد الوعــد
بأن تظل كل مكونـات القطـاع وثيةاتـ ملت مـة بهـذا
النهج املستقبل  ،واهلل املوفق واملستعان .

كلمة األستاذ الدكتور
الرئيس التنفيذى للجهاز
هل األثتماه الذم تولي الدولة إلصسح
منظومة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ،
و سيا عملية إعادة اهليكلة الا انطلق
مطلع األلفية اجلديدة صدر القرار اجلمهورم
رقم  136لسنة  2004الذم يقتي بإنشاء جهاز
تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ومحاية
املستهلك ليكون مسةوال عن تنظيم ومتابعة
ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة إنتاخ وتوزيع
ا من من الصرف
مياه الشرب والت ل
الصحي  ،وبتوالي مرا ل اإلصسح توال
القرارات اجلمهورية والوزارية الا تع ز قياه
اجلهاز مبسةوليات  ،ففي عاه  2007صدر القرار
اجلمهورم  227لسنة  2007بتعديل بعض
ا كاه القرار  136لسنة  ، 2004م القرار الوزارى
 115لسنة  2007والذم منح اجلهاز جمموعة
من الصس يات الا تساعده على القياه بدوره
الذم ينظم القرار  136لسنة  ، 2004ومؤ را
ثناك نقاش مهم ول مشروع قانون جديد
لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ،
والذم سيوفر للجهاز التنظيمي جمموعة
كب ة من األدوات القانونية الا تساعده على
املساثمة اإلرتقاء بالقطاع  ،وينظم العسقة
بن ادراف حت مظلة وزارة اإلسكان واملرافق
واجملتمعات العمرانية .

ا.د  /ومد سن مصطفى
يث يتتمن التقرير التاسع الذم بن ايديكم
عرضا لوضع القطاع العاه املالي ، 2017/2016
كما يتتمن عرضا ألنشطة وإجنازات اإلدارات
امل تلفة للجهاز سل نفس الف ة  ،اصة وانها
شهدت قياه اجلهاز بدور وورم تطوير ودعم
طة اإلصسح املالي للقطاع من سل سياسة
جديدة وثيكل جديد لتعريفة مياه الشرب والصرف
الصحي مت إقراره من جملس الوزراء وبدا مقدمى
تطبيق بالفعل  ،ويعمل اجلهاز على
اخلدمة
متابعة عملية التطبيق لتمان اإللت اه باهليكل
واجلداول احملددة للتعريفة حتقيق التوازن بن
قو املنتجن واملستهلكن .
كما واصل اجلهاز سل العاه املالي 2017/2016
تنفيذ طت مراجعة جودة مياه الشرب ومطابقة
الصرف الصحي وكفاءة التش يل فى املعامل
املرك ية واملعامل الفرعية ومعامل احملطات ملقدمى
اخلدمة  ،وكذلك متابعة قطاعات دمة العمسء
وآليات التعامل مع الشكاوى واستفسارات العمسء ،
فتس عن مراجعة األداء املالي والتجارم ملقدمى
اخلدم .

وحنن إذ نتع التقِرير التاسع للجهاز بن يدم
و إدار ادواره ومسةوليات يواصل اجلهاز
املعنين واملهتمن فإننا نرجو التوفيق فى حتقيق
إصدار تقاريره السنوية الا تتتمن استعراضا
اثدافنا مبا يعود بالنفع على القطاع وعلى ودننا
للتطورات الا درات على القطاع
ال الي واهلل املوفق واملستعان.
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قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر

مقـــــــدمه:

التحديات اليت تواجه القطاع:

اول الدولة اثتمامـا كـب ال لسرتقـاء بقطـاع ميـاه
الشرب والصـرف الصـحي ،وقـد ههـر ثـذا اإلثتمـاه
مــن ــسل عمليــات اإلصــسح اهليكلــي للقطــاع منــذ
عـاه  2004عـن دريـق صــدور القـرار اجلمهـورم رقــم
( )135لســنة  2004بإنشــاء الشــركة القابتــة مليــاه
الشــرب والصــرف الصــحي وحتويــل اهليةــات العامــة
إىل ش ــركات تابع ــة قت ــع للق ــانون ( )203لس ــنة
 1991وكذلك صدور القرار اجلمهورم رقم ()136
لسـ ــنة  2004بإنشـ ــاء جهـ ــاز تنظـ ــيم ميـ ــاه الش ـ ـرب
والصـ ــرف الصـ ــحي ومحايـ ــة املسـ ــتهلك كجهـ ــة
رقابي ــة وكم ــنظم للقط ــاع لتحقي ــق الت ــوازن ب ــن
مقدمي ومتلقي اخلدمة ،والتى تُعد مـن اخلطـوات
اهلامــة إعــادة ثيكلــة القطــاع مــن اجــل تطــويره
وزيادة كفاءت .

يواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي
العديد من التحديات واملتمثلة يف أربعة
حتديات رئيسية :

ويتميـ ثــذا القطــاع بــالثراء الكــب وا توائـ علــى
جم كب مـن االصـول القائمـة التـى تتمثـل فـى
شــبكات ميــاه الشــرب والصــرف الصــحى ووطــات
تنقيـ ــة ميـ ــاه الشـ ــرب ووطـ ــات معاجلـ ــة الص ــرف
الصـ ــحى ووطـ ــات رفـ ــع ميـ ــاه الشـ ــرب والص ـ ـرف
الصــحى يــث يقــدر إمجــاىل جــم األصــول دبقـلا
لتق ــديرات الش ــركة القابت ــة ــواىل  120ملي ــار
جني .
إن تــوافر منظومــة ميــاه الشــرب والصــرف الصــحى
واحملافظــة عليهــا و ســن إدارتهــا واالســتفادة منهــا
من اثم العوامل اجلاذبة لإلسـتثمارت الـا تسـاعد
على حتقيق تنمية مستدامة وشاملة ع األجيال.
و هل ثذه التحديات ،كـان البـد مـن الـتفك
وضــع السياســات املرجعيــة الــا تهــدف الــي اصــسح
عمــل القطــاع وتطــوير األداء مبــا كن ـ م ـن تلبيــة
اال تياجات املت ايدة بكفاءة وفاعلية .من ثنا تأتي
اثمي ــة وج ــود م ــنظم للقط ــاع ،يس ــعى إىل ض ــمان
وصـ ــول اخلدمـ ــة لكافـ ــة املـ ــوادنن ـ ــودة عاليـ ــة
وبسـ ـ ــعر عـ ـ ــادل مـ ـ ــع حتقيـ ـ ــق االسـ ـ ــتدامة املالي ـ ــة
للش ــركات والتاكـ ــد مـ ــن التوافـ ــق مـ ــع الشـ ــروط
والتواب البيةية .
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-1حتديات تشريعية:

تتمث ــل ف ــى وج ــود إد ــار تش ــريعي يت ــب وحيك ــم
وحي ـ ــدد الن ـ ــوا ي الرئيس ـ ــية لسياس ـ ــات حتدي ـ ــد
وتوجي الـدعم واوجـ حتقيـق التـوازن بـن مصـا
املس ـ ــتهلكن ومق ـ ــدمي اخلدم ـ ــة وب ـ ــدائل وي ـ ــل
املشروعات ،وفى إدار ذلك مت إعداد مشـروع قـانون
تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

-2حتديات مالية:

تتمث ـ ــل التح ـ ــديات املالي ـ ــة لقط ـ ــاع مي ـ ــاه الش ـ ــرب
والص ــرف الص ــحي ف ــى وج ــود سياس ــات تسـ ـع ية
حتكم وتتع التواب التسـع ية امـا فيمـا يتعلـق
باألنش ـ ــطة اإلس ـ ــتثمارية تتمث ـ ــل التح ـ ــديات فـ ـ ـى
س ــاب ج ــم التموي ــل ال ــسزه لعملي ــات التشــ يل
والصيانة ،فأسلوب التسـع السـابق خلـدمات ميـاه
الش ــرب والص ــرف الص ــحي ق ــد ا ــر بالس ــل عل ــى
ويـل
ا داء املالي للقطاع ادى إىل زيادة العجـ
املشروعات وزيادة الفجوة بن املصاريف واإليـرادات،
كما ان كان ال يعكس األسس السـليمة للتسـع
اإلقتصـ ــادم وإسـ ــتعادة التكـ ــاليف الكليـ ــة ملقـ ــدمى
اخلدمـة اـا ترتـ عليـ تـع فةـات بالـدعم قـد ال
تكـ ــون مسـ ــتحقة ل ــ وقـ ــد ادى ذلـ ــك اىل مقـ ــدمى
اخلدمــة علــى الــدعم املقــده مــن وزارة املالي ـة ســواء
لـ ـ ــدعم املوازنـ ـ ــات اجلاريـ ـ ــة او لتمويـ ـ ــل املوازن ـ ـ ـات
اإلس ــتثمارية ا ــا حي ــد م ــن ق ــدراتهم عل ــى تط ــوير
األداء الفـ واإلدارم واملــالي وفــى إدــار ذلــك فقــد
مت تــب سياســة تســع ية جديــدة بــدءا مــن العــاه
املــالي  2015/ 2014ومت حتريــك التعريفــة بنس ـ
خمتلفـ ـ ــة وذلـ ـ ــك مراعـ ـ ــاة للظـ ـ ــروف السياسـ ـ ــية
واإلقتص ــادية واإلجتماعي ــة الت ــى م ــرت به ــا ال ــبسد
يـث تسـاثم فـى ت طيـة التكـاليف التـى يتكبــدثا
مقدمى اخلدمة .
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تتمث ــل التح ــديات الفني ــة رف ــع كفـ ـاءة ب ــرامج
اإل ـ ــسل والتجدي ـ ــد و ب ـ ــرامج الص ـ ــيانة الدوري ـ ــة
وك ــذلك تع ــويض ال ــنق ف ــى اخلـ ـ ات الفني ــة
والــذى يــؤدى اىل فــض نســبة الفاقــد م ـن امليــاه و
إنتظ ـ ــاه اخلدم ـ ــة واحلف ـ ــاه عل ـ ــى جودته ـ ــا وم ـ ــد
ــدمات ميــاه الشــرب والصــرف الصــحى للمنــادق
احملرومة.

-4حتديات مؤسسية:

فى ضـوء عمليـات اإلصـسح اهليكلـي للقطـاع والـا
ب ـ ــدات من ـ ــذ ع ـ ــاه  2004مت حتدي ـ ــد ادوار اجله ـ ــات
األساســية للقطــاع ( اجلهــاز التنظيمــي والشــركة
القابتـ ــة والشـ ــركات التابعـ ــة واهليةـ ــة القوميـ ــة
واجلهاز التنفيذم ملياه الشـرب والصـرف الصـحى )
واجله ـ ــات املس ـ ــاندة وذات الص ـ ــلة بالقط ـ ــاع ( وزارة
املاليــة  ،وزارة الصــحة  ،وزارة املـوارد املائيــة والــرى ،
وزارة البية ــة  ،وزارة الت ط ــي واإلصـ ـسح اإلدارى ،
وزارة التنمية احمللية).

األطراف الفاعلة
بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى:
وحدة إدارة املشروعات (:)PMU

يقع عليها العبأ األك فى إدارة قطاع مياه
الشرب والصرف الصحى فى مصر فهى مسةولة
عن رسم السياسات اخلاصة بالقطاع وتقوه ايتال
ومراجعة
بإعداد اإلس اتيجيات واخلط
التقارير السنوية ألداء ثذا املرفق:
ويتم ذلك من سل عدة جهات منوط بها القياه
بهذه األعمال وثى :

مت إنشاء الشركة القابتة ملياه الشرب والصرف
الصحى مبوج القرار اجلمهورى رقم ( )135لسنة
 2004وهلا الش صية اإلعتبارية دبقال أل كاه
قانون شركات قطاع األعمال رقم ( )203لسنة
 1991والئحتة التنفيذية .
مبقتتى القرار اجلمهورى املشار إلي فقد مت
حتويل اهليةات العامة واهليةات اإلقتصادية
وشركات مياه الشرب والصرف الصحى
باحملافظات إىل شركات تابعة للشركة القابتة
وتكـ ــون اضـ ــعة أل كـ ــاه قـ ــانون شـ ــركات قط ـ ـاع
األعمال.
كما مت صدور القـرار اجلمهـورى رقـم ( )249لسـنة
 2006بنق ـ ــل تبعي ـ ــة اص ـ ــول مراف ـ ــق مي ـ ــاه الش ـ ــرب
والصــرف الصــحى التــى تــدار مبعرفــة احملليــات إىل
شـ ـ ـ ــركات ميـ ـ ـ ــاه الشـ ـ ـ ــرب والصـ ـ ـ ــرف الصـ ـ ـ ــحى
باحملافظات وال رض من إنشـاء الشـركة القابتـة
ث ــى تك ــوين وإدارة وت ــدوير وفظ ــة األورا املالي ــة
للدول ــة اثل ــة ف ــى اص ــول ش ــركات مي ــاه الش ــرب
والص ــرف الص ــحى باحملافظ ــات مب ــا تتت ــمن م ــن
اسهم وصكوك ويل وسندات واية ادوات او صكوك
مالية ا رى .
وال ـ ـ ــرض مـ ـ ــن إنشـ ـ ــاء الشـ ـ ــركات التابعـ ـ ــة ثـ ـ ــو
اإلضطسع مبسةوليات تنقيـة وحتليـة ونقـل وتوزيـع
وبي ــع مي ــاه الش ــرب  ،وك ــذلك دمي ــع ومعاجل ــة
والت ل األمن من مياه الصرف الصحى .

قطاع مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر

-3حتديات فنية :

-1الشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحى
والشركات التابعة هلا (: )HCWW

-2اهليئة القومية ملياه الشرب والصرف الصحى
(: )NOPWASD

تت ـ ــوىل اهلية ـ ــة القومي ـ ــة ملي ـ ــاه الش ـ ــرب والص ـ ــرف
الصحى املنشأه بقرار رئـيس اجلمهوريـة رقـم ()197
لسنة  1981إعداد ط نشادى مياه الشرب
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والصرف الصحى على املسـتوى القـومى فـى كافـة
وافظات اجلمهورية ماعدا القـاثرة واألسـكندرية
والقليوبية واجلي ة وبعض منادق التعم وتباشـر
اهليةـ ـ ــة كافـ ـ ــة اإل تياجـ ـ ــات السزمـ ـ ــة لتحقيـ ـ ــق
اثدافها من سل األتى :
• تص ـ ـ ــميم املش ـ ـ ــروعات الكـ ـ ــ ى عل ـ ـ ــى مس ـ ـ ــتوى
احملافظــات واملدرجــة خبطــة اهليةــة واملمول ـة مــن
مي اني ــة الدول ــة مب ــا ف ــى ذل ــك إع ــداد الدراس ــات
وكراسات الشروط واملواصفات والعقـود اخلاصـة
بتل ــك املشروعـ ــات وحتلي ــل وفحـ ـ العطـ ـاءات
وترسيتها .
• األشراف على تنفيـذ املشـروعات وإسـتسمها ونقـل
األصـ ــول واإللت امـ ــات إىل اجله ـ ـ املسـ ــةولة عـ ــن
التش يل والصيانة مبـا هلـا مـن قـو ومـا عليهـا
من إلت امات  ،لتتوىل إدارتها وتش يلها .
• إنشــاء مراك ـ التــدري لرفــع الكفــاءه اإلنتاجيــة
فيم ـ ــا مـ ـ ـ اعم ـ ــال مي ـ ــاه الش ـ ــرب والص ـ ــرف
الصحى.
• تقـديم املشـورة واخلـ ة الفنيـة فـى جمـاالت ميـاه
الش ـ ـ ـ ـ ــرب والصـ ــرف الصــحى دا ليـال و ـ ـ ـارجيلا
( الدول العربية واألجنبية ) .

-3اجلهـــــــاز التنفيذى مليــــــاه الشـرب والصرف
الصحى (: )CAPW

• مت إنش ـ ــاء اجله ـ ــاز التنفي ـ ــذى ملش ـ ــروع الص ـ ــرف
الصـحى للقـاثرة الكـ ى مبوجـ القـرار الــوزارى
( )497لسنة 1981لتنفيذ مشروع الصرف الصحى
للقاثرة الك ى انذاك .
• مت إصــدار القــرار الــوزارى رقــم ( )372لســنة 2005
لتشـ ــمل إ تصاصـ ــات اجله ـ ــاز مشـ ــروعات مي ـ ــاه
الش ـ ــرب والصـ ـ ــرف الصـ ـ ــحى للقـ ـ ــاثرة الك ـ ــ ى
واألسكندرية .
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• مت إصــدار القــرار الــوزارى رقــم ( )296لســنة 2007
بتعـ ــديل نطـ ــا عمـ ــل اجلهـ ــاز التنفيـ ــذى ليتـ ــم
اعمــال مشــروعات ميــاه الشــرب والصــرف الصـحى
للقاثرة الك ى واألسكندرية ووافظتى اجليـ ة
والقليوبي ـ ــة ومت تع ـ ــديل اس ـ ــم اجله ـ ــاز ليص ـ ــبح
( اجله ـ ـ ــاز التنفي ـ ـ ــذى ملي ـ ـ ــاه الش ـ ـ ــرب والصـ ـ ـ ـرف
الصحى).
• مــت اجلهــاز ببحــث وإق ـ اح ورســم السياســات
واخلط ـ ـ ـ ــ وال ـ ـ ـ ــ امج الفنيـ ـ ـ ـ ــة والتمويليـ ـ ـ ـ ــة
للمشـ ــروعات اخلاصـ ــة مبيـ ــاه الشـ ــرب والصـ ــرف
الصحى فى نطا عمل وكذلك األشـراف علـى
تنفيذثا مع التنسيق بن ثذة اخلطـ والـ امج
و طـ ـ ـ ـ اجله ـ ـ ــات امل تلف ـ ـ ــة املتدا ل ـ ـ ــة م ـ ـ ــع
املشروعات اخلاصة باجلهاز .

 -4جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى
ومحاية املستهلك )(EWRA

• مت إنش ــاء جهـ ــاز تنظ ــيم ميـ ــاه الش ــرب والصـ ــرف
الص ـ ــحى ومحاي ـ ــة املس ـ ــتهلك مبوجـ ـ ـ الق ـ ــرار
اجلمهورى رقـم  136لسـنة  2004ومت بدايـة العمـل
فعلي ـلا فــى عــاه  ،2007ومــت مبتابعــة ومراقب ـة
ك ــل م ــا يتعل ــق بأنش ــطة مي ــاه الش ــرب والص ــرف
على مستوى اجلمهورية.
• مت اجلهاز بوضع معاي اجلودة واألداء علـى
املســتويات الفنيــة واإلداريــة واملاليــة ف ـى القطــاع.
وتتمث ـ ــل رس ـ ــالة اجله ـ ــاز ف ـ ــى محاي ـ ــة مص ـ ــا
املسـ ــتهلكن وتقـ ــديم اخلدمـ ــة ـ ــودة وكف ـ ـاءة
عالية وسعر مناس  ،مـع العمـل علـى تهيةـة منـا
جيد لإلستثمار.
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اإلرتقــاء خبــدمات ميــاه الشــرب والصــرف الصــحى
مـ ــن ـ ــسل حتقيـ ــق التـ ــوازن بـ ــن مصـ ــا مجيـ ــع
األد ــراف إد ــار م ــن املب ــاد العام ــة املتمثل ــة
الشفافية والكفاءة ومحاية قو املستهلكن.

الرسالة:

التأكــد مــن تــوافر ــدمات ميــاه الشــرب والصــرف
الصــحى ــودة عاليــة وســعر مناس ـ يتواف ـق مــع
سياسة الدولة للقطاع مع اإللت اه ماية الصـحة
العامة والبيةة.

اهلدف:

تنظــيم ومتابعــة ومراقبــة كــل مــا يتعلــق بأنشــطة
مي ـ ــاه الش ـ ــرب والص ـ ــرف الص ـ ــحى عل ـ ــى مس ـ ــتوى
اجلمهوريـ ـ ــة .سـ ـ ــواء التـ ـ ــى تباشـ ـ ــرثا مشـ ـ ــروعات
كوميـة او التـى نحهــا الدولـة امتيــاز العمـل فــى
ثــذا اجملــال دبق ـال للقــانون او و ــدات ميــاه الشــرب
والصرف الصحى التى تنشةها املشروعات اخلاصة.
على حنو كن ويشجع ثذه املشروعات من حتقيق
اعل ــى مس ــتوى م ــن األداء مب ــا يت ــمن إس ــتمرارية
اخلدم ـ ــة ب ـ ــاجلودة والكف ـ ــاءه املطلوب ـ ــة .وتقـ ـ ـديم
اخلدم ـ ــة للمس ـ ــتهلك بص ـ ــورة مناس ـ ــبة وبأنسـ ــ
األسعار.

• التأك ــد م ــن ان كاف ــة األنش ــطة املتعلق ــة مبي ــاه
الشــرب و الصــرف الصــحي تــتم إدــار االلت ـ اه
ب ـ ــالقوانن و الل ـ ــوائح و اص ـ ــة املتعلقـ ـ ـة منه ـ ــا
باجلودة و محاية البيةة.
• مراجعــة اخلط ـ اخلاصــة باســتهسك و تنقيــة و
حتليـ ــل و نقـ ــل و توزيـ ــع ميـ ــاه الشـ ــرب والصـ ــرف
الصحى.
• تقــديم املســاعدات الفنيــة للمشــروعات بنــاء علــى
دراسات حتدد مستوى ا داء.
• املتابعــة الفنيــة و التجاريــة و اإلقتصـادية و املاليــة
املسـ ــتهدفة و التحقـ ــق مـ ــن تكلفـ ــة انش ــطة ميـ ــاه
الش ــرب و انش ــطة الص ــرف الص ــحى مب ــا يت ــمن
مصا املشروعات واملستهلكن.
• دراسة دلبات حتديد و تعديل التعريفة مبا يكفل
التـ ــوازن بـ ــن مق ـ ــدمي اخلدمـ ــة و املس ـ ــتهلكن و
اعتمادثا من جملس الوزراء.
• مراجعــة و إعتمــاد ــاذخ العقــود و اإلتفاقـات بــن
مقدمى اخلدمة و املستهلكن.
• متابعــة تــوافر الكفــاءات اإلداريــة والفني ـة واملاليــة
واالقتصادية لكافة املشروعات.
• ضـمان جــودة مسـتوى اخلــدمات الفنيـة و اإلداريــة
لكافة املشروعات.
• نشر املعلومات و التقارير و التوصيات مبـا يتـمن
احلقـ ـ ـ ــو و االلت ام ـ ـ ـ ــات ملقـ ـ ـ ــدمى اخلدم ـ ـ ـ ــة و
املستهلكن.
• ــث ش ــكاوى املشــ كن مب ــا يكف ــل الت ــوازن
محاية مصا مقدمى اخلدمة واملستهلكن.
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الرؤية:

إختصاصات اجلهاز:

القواعد احلاكمة:

• اإلستدامة املالية واملائية.
• جودة تقديم اخلدمة.
• عدالة األسعار.
• محاية املستهلك.
• محاية البيةة .

أدوات التنظيم:

• ترا ي م اولة النشاط.
• تعريفة إستهسك اخلدمات.
• مراقبة ا داء.
• تشجيع املنافسة واحلواف التنظيمية.
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احملاور الرئيسية ألنشطة اجلهاز:
احملور األول :مراقبة جودة املياه:

• دميع عينات من مواقـع إنتـاخ امليـاه باحملافظـات
وحتليلـ ـ ــها مبعرفـ ـ ــة معامـ ـ ــل اجلهـ ـ ــات العلميـ ـ ــة
احملايدة.
• إص ــدار التق ــارير ع ــن موق ــف ج ــودة مي ــاه لش ــرب
و دمات الصرف الصحى باحملافظات.
• املــرور امليــدانى علــى املعامــل املرك يــة والفرعيــة
ومعامل احملطات املوجودة لدى مقدمى اخلدمة.
• مقارن ــة ب ــن النت ــائج م ــن ــسل التق ــارير ال ــا
يصــدرثا اجلهــاز للوقــوف علــى التحســن جــودة
مياه الشرب وكفاءة معاجلة الصرف الصحي.

احملور الثانى :محاية املستهلك:

• متابعة و صـر وتصـنيف شـكاوى املسـتهلكن عـ
الوسائل املتنوعة.
• ال يــارات امليدانيــة علــى الطبيعــة لبحــث شــكاوى
مياه الشرب والصرف الصحي.
• مراجعــة إدارت ومراكـ دمــة العمــسء للوقـوف
علـ ــى مسـ ــتوى تقـ ــديم اخلـ ــدمات والتطـ ــور ف ـ ـى
اإلداء.
• تعــديل الســلوكيات الســلبية ودعــم الس ـلوكيات
االجيابي ــة ف ــى تعام ــل اجملتم ــع م ــع قت ــايا مي ــاه
الشـ ــرب والصـ ــرف الصـ ــحى وزيـ ــادة الـ ــوعى ل ــدى
املستهلكن.
• قي ــار درج ــة الرض ــاء ع ــن ــدمات مي ــاه الشـ ـرب
والصرف الصحى.

احملور الثالث :التحليل املاىل والتنظيم االقتصادى:

• حتليل القـوائم املاليـة اخلاصـة مبقـدمي ـدمات
مياه الشرب والصرف الصحى.
• مراجع ــة املوازن ــات اإلس ــتثمارية ملق ــدمي ــدمات
مياه الشرب والصرف الصحى.
• إص ـ ــدار تق ـ ــارير بالتوص ـ ــيات السزم ـ ــة لتحسـ ـ ـن
ا داء.
• القياه بدراسات التكلفـة وتعـديل تعريفـة ـدمات
مياه الشرب والصرف الصحي.
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احملور الرابع :اعتماد مشغلي مرافق مياه الشرب و
الصرف الصحي:

• مت إعــداد برنــامج لتحديــد وبنــاء وقيــار قــدرات
مــديرى ومشـ لى وطــات ميــاه الشــرب والصــرف
الص ــحى وولل ــى معام ــل مراف ــق مي ــاه الشـ ـرب
والصـ ــرف الصـ ــحى وكـ ــذلك الشـ ــبكات ومـ ــنح
شهادات اإلعتماد هلم.
• قي ــاه اجله ــاز التنظيم ــي بالتع ــاون م ــع املركـ ـ
الق ـ ــومى لبح ـ ــوا اإلس ـ ــكان والبن ـ ــاء والش ـ ــركة
القابتة فى إقاذ اإلجـراءات التنفيذيـة لتفعيـل
برنامج اإلعتماد.

احملور اخلامس :مراقبة أداء الشركات لتقليل
الفاقد من مياه الشرب:

• تركيـ عــدادات قيــار علــى مواقــع إنتــاخ امليــاه
ومراجعــة كافــة العــدادات املركبــة علــى وص ـست
املستهلكن.
• قي ــاه الش ــركات بتقس ــيم من ــادق اخلدم ــة إىل
منـ ـ ــادق منفصـ ـ ــلة وذلـ ـ ــك ب ـ ـ ــرض السـ ـ ــيطرة
والتأكد من كمية املياه دا ل شبكات التوزيع.
• قي ــاه الش ــركات ب كيــ ع ــدادات قي ــار عل ــى
املأ ذ حملطات إنتـاخ ميـاه الشـرب وذلـك لقيـار
كمية املياه اخلاه الدا لة حملطات مياه الشرب.

احملور السابع:اإلطار التشريعى لقطاع مياه
الشرب والصرف الصحى:

• قانون تنظيم القطاع .
• ال ا ي .
• تو يد التشريعات.
• محاية إستثمارات واصول القطاع.
• جذب اإلستثمارات اخلاصة.

احملور الثامن:التعاون الدوىل:

احملور السادس :التأكيد على ضبط األداء الفين
واملالي ملقدمي اخلدمة من خالل مؤشرات األداء
ومستويات اخلدمة :

• الوكالة األمريكية للتنمية الدولية USAID
• إتفاقية الشراكة املصرية األوروبية SAAP
• التعاون الف اإل ائي املصرم األملاني GIZ
• البنك الدولي WB

• إع ــداد ج ــداول للبيان ــات الس ــنوية املطلوب ــة م ــن
الشـ ــركات لتقـ ــد ها للجهـ ــاز ب ـ ــرض سـ ــاب
مؤشــرات ل ـ داء للشــركات ومســتويات اخلدمــة
للمستهلك
• مراجعة وحتليل البيانات الواردة.
• إ تس ــاب مؤش ــرات األداء للش ــركات ومســتويات
اخلدمة للمستهلك.
• إص ـ ــدار تق ـ ــارير بالتوص ـ ــيات السزم ـ ــة لتحسـ ـ ـن
وتطوير آداء مقدمي اخلدمات.
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وفى هذا اإلطار فإن اجلهاز التنظيمى يسعى إىل
حتقيق االهداف التالية:
ضــمان تــوف ميــاه الشــرب الكافيــة عالي ـة اجلــودة
للمـ ـ ــوادنن مجيـ ـ ــع احنـ ـ ــاء مجهوريـ ـ ــة مص ـ ــر
العربي ــة ،ومب ــا يت ــمن ان يك ــون جلمي ــع امل ــوادنن
الس ــبيل للحص ــول عل ــى مي ــاه الش ــرب النقي ــة ذات
اجلودة.

دميع ومعاجلة مياه الصرف الصحي بصورة آمن
تتوافق مع املعاي البيةية والصحية.
حتقي ــق درج ــة عالي ــة م ــن االس ــتقسلية املؤسس ــية
ملقـدمى اخلدمـة لكــي حتقـق اثـدافها دون الت امهــا
بقيود تؤ ر على مساراتها وكفاءة عملها.

حتقي ـ ــق االس ـ ــتدامة املالي ـ ــة للش ـ ــركات العامل ـ ــة
بالقطاع ،مبا يسمح هلا بتطـوير سـبل عملـها وإدارة
نشادها بكفاءة.

حتقيق عائد عادل لسستثمار علـى انشـطة القطـاع
مب ـ ــا حيق ـ ـ ـ ـ ـ ــق مفه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوه فاعليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة النفقـ ـ ـ ـ ــة
(.)Cost Effectiveness

).

ويقصـد مبـنظم اخلدمـة دا ـل قطـاع ميـاه الشـرب والصـرف الصـحى وجـود جمموعـة مـن القواعـد املنظمـة
واملل مــة الصــادرة عــن كيــان ل ـ الصــفة القانونيــة والســلطة السزمــة (اجلهــة التنظيميــة) لرقابــة ومتابعــة
واإلشــراف علــي إلتـ اه الكيانــات األ ــرم (مقــدمي اخلــدمات) اخلاضــعة للتنظــيم باإلضـطسع مبســةولياتها
داه عمسءثا وإقاذ اإلجراءات وتطبيق العقوبات السزمة ال اإل سل بهذه املسةوليات.
ويقوه جهاز تنظـيم ميـاه الشـرب والصـرف الصـحى ومحايـة املسـتهلك بهـذا الـدور يـث يعتـ رار املثلـث
الذى قاعدت تتكون من كسل من مقدمى اخلدمة ومتلقى اخلدمة.
12
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يف إطار السعى حنو حتقيق التوازن بني متلقى ومقدمي اخلدمة مبا يضمن زيادة كفاءة وتطوير القطاع،
ومتاشياً حنو تطوير أداء القطاع املتمثله فيما يلي:
 .1إستعادة التكاليف للشركات مقدمة اخلدمة بهدف حتقيق االستقسل املالي للقطاع وقفيف األعبـاء
عن املوازنة العامة للدولة.
 .2رفع كفاءة التحصيل بالقطاع لتوف السيولة السزمة لسداد املستحقات.
 .3بناء مصداقية مع العمسء من سل حتسن كفاءة نظم قراءة العدادات وصيانتها.
 .4إدارة املوارد البشرية بالقطاع بكفاءة وفعالية.
 .5احلد من إرتفاع الفاقد مـن امليـاه ملـا ثلـ مـن ثـدر الطاقـة ومسـتل مات التشـ يل والصـيانة ومعوقـلا
للشركات حنو حتسن األداء املالي.
فقــد قــاه اجلهــاز وفقـلا لس تصاصــات امل ولــة لـ بــالقرار اجلمهــورم رقــم  136لســنة  2004بــالتحقق مــن
تطور مسـتويات األداء املاليـة واإلداريـة والتجاريـة للشـركات مقدمـة اخلدمـة عـن العـاه املـالي 2016/2017
وذل ــك وفقـ ـلا جملموع ــة م ــن املؤش ــرات املتع ــارف عليه ــا اقليميـ ـلا ودوليـ ـلا والب ــال ع ــددثا ( )8مؤش ــرات اداء
باإلضافة إىل تصنيف مسـتويات االداء للشـركات مقدمـة اخلدمـة وفقـال ملؤشـرات قيـار األداء املسـت دمة
إلي س ة مستويات من يث الكفاءة:
مستوى اداء جيد Good Performance
مستوى اداء مقبول Acceptable Performance
مستوى اداء

مقبول Unacceptable Performance

ثذا وقـد مت تقسـيم الشـركات مقدمـة اخلدمـة العاملـة بالقطـاع والبـال عـددثا  23شـركة تابعـة (بعـد
إستبعاد شركة القليوبية  ،شركة وافظات القناة حلادا ة ضمها للقطاع من احملليـات مـن نطـا عمـل
س للعـرض واملقارنـة بـن الشـركات املشـابهة العوامـل
التقرير) إىل اربع جمموعات رئيسية وذلك تسـهي ل
والظروف امل تلفة ،وذلك من يث:
• إقتصاديات احلجم.
• النطا اجلعرا .
• الطبيعة والظروف اخلاصة.

14
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وقد أسفرت نتائج تقييم مستويات االداء املالية واإلدارية والتجارية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي
للعام املالي  ،2016/2017عن ما يلي:

أوالً :على مستوى القطاع
بل ـ نســبة ت طيــة تكــاليف التشـ يل والصــيانة (بعــد إســتبعاد اإلثــسك والفوائــد) ــسل العــاه املــالي
 2016/2017حنو  %99.1وذلـك مقارنـة بنسـبة  %102.6عـن العـاه املـاىل  ،2015/2016وتعـد نسـبة ت طيـة
تك ــاليف التشـ ـ يل والص ــيانة ــسل الع ــاه امل ــاىل  2016/2017وفقـ ـلا لتص ــنيف مس ــتويات األداء ض ــمن
مس ــتوم األداء املقب ــول والت ــى جيـ ـ العم ــل عل ــى تطويرث ــا واحملافظ ــة عل ــى إس ــتمراريتها حتقيقـ ـلا
لإلستدامة املالية للقطاع وقفيف األعباء عن املوازنة العامة للدولة.
نسبة تغطية إيرادات النشاط لتكاليف التشغيل والصيانة

بل ـ نســبة ت طيــة اإليــرادات الكليــة للتكــاليف الكليــة 1بالقطــاع ــسل العــاه املــاىل  2016/2017حنــو
 ،%89.0وذلــك مقارنــة بنســبة  %88.8عــن العــاه املــاىل  ،2015/2016وتعــد ثــذه النس ـ وفق ـلا لتصــنيف
مســتويات األداء ضــمن "مســتوم األداء املقبــول" والتــى جي ـ العمــل علــى حتس ـينها إداث ـال إىل قطــاع
مستقر ماليال ولت فيف الع عن املوازنة العامة للدولة.
تش ـ نتــائج نس ـ إســتعادة التكلفــة ــسل الســنوات املاليــة ( )2016/2017 - 2015/2016إىل مــدى ا ــر
إعــادة ثيكلــة الــنظم التســع ية خلــدمات ميــاه الشــرب والصــرف الصــحي علــى تطــور معــدالت األداء
بصورة إجيابية مبا يتمن حتقيق االستدامة املالية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
نسبة تغطية اإليرادات الكلية للتكاليف الكلية
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بل نسبة التحصيل من إصدارات الفـ ة بالقطـاع ـسل العـاه املـالي  2016/2017حنـو  %65.8وذلـك
مقارنــة بنســبة  %62.8عــن العــاه املــاىل  ،2015/2016وتعــد نس ـ التحصــيل مــن إصــدارات الف ـ ة ـسل
السنوات املالية ول الدراسة وفقلا لتصنيف مستويات األداء ضمن مستوم األداء املقبول والتـى جيـ
العمل على إستمرارية حتسينها ل يادة التـدفقات النقديـة إداثـال إىل قطـاع مسـتقر ماليـال ولت فيـف
األعباء عن املوازنة العامة للدولة.

بل ـ ـ نس ــبة التحص ــيل اإلمجالي ــة بالقط ــاع ــسل الع ــاه امل ــاىل  2016/2017حن ــو  %49.4م ــن مجل ــة
املســتحق علــى العمــسء وذلــك مقارنــة بنســبة حتصــيل بل ـ حنــو  %48.7عــن العــاه املــاىل ،2015/2016
وتعد ثذه النس وفقلا لتصنيف مستويات األداء ضمن مسـتوم األداء ـ املقبـول والتـى جيـ العمـل
على حتسينها وتطوير منظومة التحصيل مبا يساثم حنو زيادة التدفقات املالية ومبـا يتـمن حتقيـق
االستدامة املالية للقطاع وقفيف االعباء عن املوازنة العامة للدولة.
نسبة التحصيل اإلمجالية
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بل ـ نســبة عــدد املش ـ كن الــذين يــتم واســبتهم وفق ـال إلســتهسكات فعليــة ـسل العــاه املــاىل
 2016/2017حنـو  %80.5مــن مجلــة عــدد املشـ كن وذلــك مقارنــة بنســبة بل ـ حنــو  %79.8عــن العــاه
املاىل .2015/2016
وتعد ثذه النس وفقلا لتصنيف مستويات األداء ضمن "مستوم األداء املقبـول" اـا يتطلـ احملافظـة
على معدل األداء وحتسين تدرجييال.
نسبة عدد املشرتكني الذين يتم حماسبتهم وفق ًا إلستهالكات فعلية

بل ـ نســبة كميــة امليــاه املباعــة وفق ـلا لقــراءات فعليــة ــسل العــاه املــاىل  2016/2017حنــو  %66.5مــن
مجلة كمية املياه املباعة وذلك مقارنة بنسبة بل حنو  %67.2عن العاه املاىل .2015/2016
وتعد ثـذه النسـ وفقـلا لتصـنيف مسـتويات األداء ضـمن "مسـتوم األداء ال ـ مقبـول" ولـذلك جيـ
عل ــى الش ــركة القابت ــة توجيـ ـ الش ــركات التابع ــة هل ــا حن ــو تركيـ ـ وإس ــتبدال ع ــدادات قي ــار
اإلسـتهسك العادلـة والتالفـة للمشـ كن مـع ضــمان إلتـ اه الشـركات مبحاسـبة املشـ كن دبقـلا
الستهسكات فعلية وليس وفقلا ملتوسطات تقديرية.
نسبة كمية املياه املباعة وفق ًا لقراءات فعلية
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عدد العمالة لكل  1000وصلة

التحليل املاىل والتجارى واإلدارى

بل متوس عدد العمالة لكل  1000وصلة ميـاه وصـرف ـسل العـاه املـاىل  2016/2017حنـو  5.6عامـل
وذلــك مقارنــة مبتوس ـ  5.7عامــل عــن العــاه املــاىل  2015/2016ومتوس ـ  5.9عامــل عــن العــاه املــاىل
.2014/2015
ويعــد متوس ـ عــدد العمالــة لكــل  1000وصــلة ــسل الســنوات املاليــة وــل الدراســة وفق ـلا لتصــنيف
مستويات األداء ضمن "مستوى األداء اجليد" والتى جي احملافظة عليها والعمل على إستمراريتها.

بل ـ نســبة الفاقــد مــن امليــاه بالقطــاع ــسل العــاه املــاىل  2016/2017حنــو  %29.55مــن كميــة امليــاه
املتا ة للبيـع ،وعلـى الـر م مـن ان ثـذه النسـبة وفقـال لتصـنيف مسـتويات األداء ضـمن "مسـتوم األداء
املقبول" اال ان جي العمل على حتسينها وذلك ملا ثل من ثدرلا فـى الطاقـة ومسـتل مات التشـ يل
وتوف ثا ثل بديسل افتل عن إجراء توسعات للمحطات القائمة او إنشاء وطات جديدة.
نسبة الفاقد من املياه
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تطور مستويات االداء املالية واإلدارية والتجارية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خالل السنوات
املالية حمل الدراسة.
تطـــور مستـــويـــات األداء بــالـقطـــاع
م

القياس المرجعى

المــؤشـــرات
FY 2017-16

تطور اآلداء

FY 2016-15

تطور اآلداء

FY 2015-14

1

نسبة تغطية إيرادات النشاط لتكاليف
التشغيل وال صيانة %

99.1%

-3.5%

102.6%

18.3%

84.3%

100.0%

2

نسبة تغطية اإليرادات الكلية للتكاليف
الكلية %

89.0%

0.2%

88.8%

15.4%

73.4%

100.0%

3

نسبة التحصيل من إصدارات ال فترة %

65.8%

2.9%

62.8%

-0.9%

63.7%

80.0%

4

نسبة التحصيل اإلجمالية %

49.4%

0.7%

48.7%

0.2%

48.5%

70.0%

5

نسبة عدد المشتركين الذين يتم محاسبتهم
وفقا إلستهالكات فعلية %

80.5%

0.6%

79.8%

-1.3%

81.1%

85.0%

6

نسبة كمية المياه المباعة وفقاً لقراءات
فعلية %

66.5%

-0.7%

67.2%

-2.0%

69.2%

85.0%

7

عدد العمالة لكل  1000وصلة

5.6

-0.1

5.7

-0.2

5.9

6.0

8

نسبة ال فاقد من المياه %

29.55%

-0.0%

29.56%

-0.0%

29.57%

25.0%

جم اإلستثمارات لتنفيذ مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي:
إرتفاع إمجالي اإلستثمارات املعتمدة للشركة القابتة اإلستثمارات لتنفيذ مشاريع مياه
الشرب والصرف الصحي لتصل الي  1349مليون جنية عاه  2017/2016ب يادة نسبة
اكثر من  %100عن جم اإلستثمارات بعاه .2013/2012
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عمـ ـ ــل اجلهـ ـ ــاز علـ ـ ــى ترتي ـ ـ ـ الشـ ـ ــركات مقدمـ ـ ــة اخلدمـ ـ ــة وفقـ ـ ــا ملسـ ـ ــتوى كفـ ـ ــاءة االداء العـ ـ ــاه
 Ranking Companies’ Overall Performanceوذلـك علـى اسـار جممـوع النقـاط التـى
يتم منحها للشركات وفقال لنتائج املؤشرات املست دمة لتقييم مسـتويات االداء ،وذلـك بهـدف حتفيـ
وتشجيع الشركات مقدمة اخلدمة على حتسن مستويات األداء املالية واإلدارية والتجارية
منهجية الت يي (المعدلة)

م رات يي ا دا

ير م و

الن ا

الوزن الن

1

ن ة

ية إيرادات الن ا لتكالي الت ي وال يانة %

ك ر م و ي اوى %100

م و ي اوى %80

15

15%

2

ن ة

ية اإليرادات الكلية للتكالي الكلية %

ك ر م و ي اوى %100

م و ي اوى %80

15

15%

3

ن ة الت

ي م إ دارات الفترة %

ك ر م و ي اوى %80

م و ي اوى %60

15

15%

4

ن ة الت

ي اإل مالية %

ك ر م و ي اوى %70

م و ي اوى %60

15

15%

5

ن ة دد الم تركي الذي يت م اس ته وف ا إلسته كات فعلية %

ك ر م و ي اوى %85

م و ي اوى %75

10

10%

6

ن ة كمية الميا الم ا ة وف ا ل را ات فعلية

ك ر م و ي اوى %85

م و ي اوى %75

10

10%

م و ي اوى 6

ك ر م و ي اوى 9

10

10%

م و ي اوى %25

ك ر م و ي اوى %30

5

5%

5

5%

100

100%

7
8
9

دد العمالة لك  1000و لة
ن ة الفا د م الميا %
التوا

يد

م الجهاز التن يم

التحليل املاىل والتجارى واإلدارى

ثانياً :على مستوى الشركات

يتم ترتي الشركات مقدمة اخلدمة وفقلا لقيار مستوى كفاءة األداء العاه
 ، Overall Performanceوذلك من سل اخلطوات التالية:
 -1قيار مستوى كفاءة األداء
لكل مؤشر

 -2حتديد مستوى كفاءة
األداء العاه للشركة وثو
جمموع نقاط تقييم مستويات
كفاءة األداء لكل املؤشرات

حتقيق الشركة ملستوى اداء
مقبول  -درجة التقييم -:
دون نقاط point 0
حتقي ـ ــق الش ـ ــركة ملس ـ ــتوى اداء
مقب ــول (درج ــة التقي ــيم  -:وفقـ ـال
لنتـ ـ ـ ــائج األداء اى نسـ ـ ـ ــبة م ـ ـ ـ ـن
النقاط الكاملة)
حتقي ـ ــق الش ـ ــركة ملس ـ ــتوى اداء
جي ــد (درجـ ــة التقي ــيم  -:نقـ ــاط
كاملة )Full Point

 -3ترتي الشركات مقدمة
اخلدمة وفقال ملستوى كفاءة
األداء العاه

التقرير السنوى التاسع لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك 2017-2016
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وقد اسفرت نتائج ترتي الشركات مقدمة اخلدمة وفقال لتقييم مستويات االداء املالية
واإلدارية والتجارية للعاه املالي  ،2016/2017عن ما يلي:
• صــول شــركة ال ربيــة علــى املرك ـ األول ،و صــول شــركة الدقهليــة علــى املرك ـ الثــاني ،كمــا
صل شركة املنوفية على املرك الثالث.
• صول شركة مياه االسكندرية على املرك الرابع وشركة الفيوه على املرك اخلامس.
• صول شركات مياه الشرب والصـرف الصـحي ب ـ (صـرف االسـكندرية ،األقصـر ،قنـا ،مرسـى مطـروح،
مشال وجنوب سيناء) على املراك األ ة بالقطاع اا يتطل توج الشركة القابتـة حنـو دعـم
تلك الشركات من كافة اجلوان مع تمية وضـع طـ وبـرامج ذات مـدى زمنـى وـدد تهـدف
إىل حتسن مستويات االداء تدرجييال.

اصــدر اجلهــاز جمموعــة مــن التوصــيات التــى تســاثم فــى األرتقــاء مبســتويات األداء املاليــة
واإلداري ــة والتجاري ــة لش ــركات مي ــاه الش ــرب والص ــرف الص ــحي و الت ــى تسـ ـتهدف إق ــاذ
جمموعة من اإلجراءات وال امج واخلط التى تعمل على حتقيق ما يلي:

• ميكنة وتطوير نظم التكاليف بالشرات مقدمة اخلدمة مبا يساثم حنو الوصول إىل
التكلفة احلقيقية للم املكع من مياه الشرب والصرف الصحي
• فض تكاليف التش يل والصيانة للمحطات والشبكات.
• حتسن معدالت كفاءة التحصيل وربطها بنظاه احلواف للعاملن بالشركات.
• حتسن كفاءة نظم قراءة العدادات وصيانتها مع ضمان اإللت اه مبحاسبة املش كن
دبقال الستهسكات فعلية.
• تفعيل منظومة إدارة األصول ) (Assets Managementبكل ما حتتوي من برامج
ل صول وآليات متابعة برامج الصيانة الدورية والوقائية وحتديد االستثمارات املطلوبة
ل امج اإل سل والتجديد بدقة وتبعال ل ولويات ودرجة اخلطورة اا يؤدم بالتبعية
الستمرارية اخلدمة باجلودة والكفاءة املطلوبة.
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أوالُ  :مؤشرات االداء ومستويات اخلدمة اخلاصة خبدمات مياه الشرب والصرف الصحى
ثانياً  :مؤشرات االداء ومستويات اخلدمة جلودة املياه
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مؤشرات األداء ومستويات اخلدمه

أوالُ  :مؤشرات االداء ومستويات اخلدمة اخلاصة خبدمات مياه الشرب والصرف الصحى
خدمات مياه الشرب :
التغطيه خبدمات مياه الشرب على مستوى الشركات

بل الت طي خبدمات مياه الشـرب علـى مسـتوى  24شـرك  24سـاع متصـل  %95بينمـا بل ـ الت طيـ
ـن بلـ امل ـدومن بطـر ا ـرى
بنظاه املناوبات  %4.9اما امل دومن نفيات عام فقـد بل ـ %0.31
متتمن تناكر املياه  %0.05اما ال خمدومن فقد بل .%0.55

5

5

التغطيه خبدمات مياه الشرب لكل شركة

• بل الت طي بنظاه  24ساع متصـل كـل مـن شـرك ميـاه القـاثره وميـاه االسـكندري وميـاه شـرب
وصرف صحي سوثاخ  ،منيا  ،ب سويف  ،القليوبية ،دمياط %100
• تلـيهم شـركة ميــاه شـرب وصـرف صــحي املنوفيـة يــث بل ـ الت طيـ  24ســاع متصـل  %99.6امــا %0.4
فهم خمدومن .
• بينما بل اقل نسبة ت طي بنظاه  24ساعة متصـلة شـركة ميـاه شـرب وصـرف صـحي اسـوان يـث
بل  %70.00ويتم ت طية  %30.00بنظاه املنوبات.
التغطيه على مستوى الشركات
نسبة السكان التى تصلهم مياه الشرب  24ر متصلة W1
نسبة السكان التى تصلهم مياه الشرب بنظاه املناوبات W2
نسبة السكان امل دومن

نفيات عامة W3

نسـ ــبة السـ ــكان امل ـ ــدومن بطـ ــر ا ـ ــرى متتـ ــمنا تنـ ــاكر امليـ ــاه
عامة W4
نسبة السكان ال

خمدومنW5

عدد الوصالت املشرتكة خبدمة مياه الشرب :
إرتفع عدد الوصست املش كة خبدمة مياه
الشرب من العاه املالي  2013/2012ا العاه

املالي  2017/2016من 11409000وصل الي
 14911367وصلة ب يادة قدرثا  3502367وصل .
• املصدر :شركات مياه الشرب والصرف الصحى من سل برنامج البيانات السنوى ()AIR
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تصدرت شركة مياه الشرب باإلسكندري من يث نصي الفرد من كمية املياه املنتج يث بل نصي
الفرد  554.30ل /يوه اما نصي الفرد من يث كمية املياه املباع فقد بل  402.41ل /يوه.
كما يوجد اقل نصي للفرد من املياه املباعة واملنتجة لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحي مدن
القناة يث بل نصي الفرد 106.7ل /يوه اما نصي الفرد من يث كمية املياه املباع فقد بل
 35.41ل /يوه.

مؤشرات األداء ومستويات اخلدمه

نصيب الفرد من كميات املياه املنتجه واملباعه

كميات املياه املنتجه من احملطات املركب عليها عدادات

جاءت شركة مياه الشرب باإلسكندري و شركة مياه شرب وصرف صحي الفيوه املرك االول من
يث كمية املياه املنتج من احملطات املرك عليها عدادات يث بل  %100تليها شركة مياه شرب
وصرف صحي اجلي ه يث بل  %93تليهم شركة مياه الشرب و الصرف الصحى بالبح ه بنسبة %92
ن بل كمية املياه املنتج من احملطات املرك عليها عدادات  %0شركة مياه شرب وصرف
صحي القليوبية.
نسب كميات املياه املنتجه من احملطات املركب عليها عدادات

• املصدر :شركات مياه الشرب والصرف الصحى من سل برنامج البيانات السنوى ()AIR
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الفاقد من املياه

تصدرت شركة مياه شرب وصرف صحي مدن القناة الشركات من يث نسبة الفاقد من املياه يث
بل  %66.8تليها شركة مياه شرب وصرف صحي مطروح بنسبة %51.7
كمية املياه املفقوده لدى كل شركة من امجالي كمية املياه املنتجه

إخنفت كمية املياه الفاقدة للشركات التابعة ليصل الي نسبة  %29سل العاه املالي 2017/2016
مقابل نسبة  %32سل العاه املالي  2013/2012وذلك بالشركات االتية على سبيل املثال :
شركة مياه الشرب بالقاثرة  -شركة مياه الشرب باالسكندرية  -شركة مياه الشرب و الصرف الصحي
بكفر الشيت  -شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالبحر األمحر  -شركة مياه الشرب و الصرف
الصحي بشمال وجنوب سيناء .

الفاقد داخل احملطات

جاءت اعلى نسب للفاقد دا ل احملطات شركة مياه شرب وصرف صحي اسوان يث بل %37.60
ن كان اقل نسب للفاقد دا ل احملطات شركة مياه شرب وصرف صحي البحر االمحر يث
بل .%2
كمية املياه املفقوده داخل احملطه لدى كل شركة

• املصدر :شركات مياه الشرب والصرف الصحى من سل برنامج البيانات السنوى ()AIR
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• بل ـ اعلــى نسـ للعــدادات العاملـ شــركة ميــاه الشــرب والصــرف الصــحي الــبح ه بنســبة %99.6
ن بل اقل نسبة للعدادات العامل لدى شرك مياه شرب القاثره يث تبل النسب % 52.00
• بل ـ اعلــى نسـ للعــدادات العاملـ لسشـ كات املن ليـ  %100كــل مــن شــركة ميــاه شــرب وصـرف
ــن بل ـ اقــل نســب  %76لــدى شــرك ميــاه شــرب وصــرف
صــحي الشــرقي ،كفــر الشــيت  ،اجلي ـ ة
صحي البحر األمحر.
نسبة العدادات العامله ونسبة االشرتاكات املنزليه لديهم عدادات

نسبة مش كى دمة مياه الشرب (من ىل) لديهم عدادات W14

مؤشرات األداء ومستويات اخلدمه

العدادات العامله والعدادات املنزليه

نسبة العدادات العامل w13

الكسور لكل 100كم من الشبكه

بل اك عدد مرات الكسور لكل  100كم من الشبك لدى شرك مياه الشرب بالقاثره يث بل
 6079تليها شرك مياه شرب وصرف صحي الفيوه بواقع  430انفجار.
االنفجارات لكل 100كم من الشبكه

• املصدر :شركات مياه الشرب والصرف الصحى من سل برنامج البيانات السنوى ()AIR
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االنقطاعات

• تصدرت شرك مياه القاثره اعلى نسب مرات إنقطاع اخلدم ال خمط هلا و اسـت رق اكثـر مـن
ــن كــان امل ط ـ ل ـ
 12ســاع و قــد بل ـ  %100بواقــع عــدد مــرات انقطــاع  2عــاه 2016/2017
%51.7من امجالي االنقطاعات امل ط هلا واست رق اكثر من  12ساع نفس العاه
• بينما كان نسبة انقطاع اخلدمـ خمطـ هلـا شـركة ميـاه شـرب وصـرف صـحي مبطـروح %71.10و
ال خمط هلا % 7

نسبة انقطاع اخلدمه املخطط هلا والغري خمطط هلا واستغرقت اكثر من  12ساعه متصله

• املصدر :شركات مياه الشرب والصرف الصحى من سل برنامج البيانات السنوى ()AIR
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التغطيه خبدمات الصرف الصحي

تبل نسب السكان املتصلن بشبكات الصرف الصحى على مستوى  24شركة  %57.40و تبل نسب السـكان
امل ـدومن بأسـالي صــرف وليـ ( انـات حتليــل – دميـع – بيـارات )  %14.6امــا نسـب السـكان ال ـ
خمدومن خبدم الصرف الصحى تبل .% 28
التغطيه بانواع اخلدمه املختلفه خلدمه الصرف الصحي

مؤشرات األداء ومستويات اخلدمه

خدمات الصرف الصحي :

لتغطيه خبدمات الصرف الصحي على مستوى الشركات

بل اعلى نسب ت طي على مستوى الشركات خلدم الصرف الصحى( املتصلن بشبكات الصرف
الصحى ) لدى شرك القاثره للصرف صحي بنسب  % 94.4يليها شرك اإلسكندري بنسب %93.20
يليها شركة مياه الشرب و الصرف الصحى مبدن القناه  %83.30اما اقل نسب للت طي توجد لدى
شرك مياه شرب وصرف صحي قنا .%15.4
التغطيه بانواع اخلدمه املختلفه خلدمة الصرف الصحي لكل شركه

عدد الوصالت املشرتكة الصرف الصحي :

إرتفع عدد الوصست املش كة خبدمة الصرف الصحي من العاه املالي  2013/2012ا العاه
املالي  2017/2016من  5766945وصل الي  7682408وصلة ب يادة قدرثا  1915463وصل دبقا
لبيانات القوائم املالية للشركات التابعة .
• املصدر :شركات مياه الشرب والصرف الصحى من سل برنامج البيانات السنوى ()AIR
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كمية مياه الصرف املعاجلة سنويا :

إرتفع إمجالي كمية مياه الصرف الصحي املعاجل جلميع الشركات التابعة ليصل الي  7028767ه /3يوه
عاه  2017/2016مقابل  10515998ه /3يوه عاه  2013/ 2012بارتفاع 3487231ه/3يوه .

انواع معاجله الصرف الصحي

بل نسب املعاجل الثانوي  %100لكل من شرك مياه شرب وصرف صحي بقنا و شركة مياه شرب
وصرف صحي بالبح ه و بنى سويف فى ن تبل نسب املعاجل اإلبتدائي  %0.60لشرك الفيوه اما
الثانوى فبل  % 90و ال معاجل % 9.4
انواع معاجله الصرف الصحي

طفوحات لكل 100كم من الشبكه

بل نسب الطفو ات لكل  100كم من الشبك لشرك صرف القاثره  4753.5دفح لكل 100كم من
شبكات القاثره وثذا نظرا لطول الشبكات و قدمها بينما بل نسب الطفو ات لكل  100كم اقل من
 1000لشركة مياه شرب وصرف صحي" منيا  ،ربي  ،كفر الشيت  ،األقصر".
الطفوحات لكل 100كم من الشبكه

• املصدر :شركات مياه الشرب والصرف الصحى من سل برنامج البيانات السنوى ()AIR
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 .1مؤشر تنفيذ خطة مجع عينات مياه الشرب للتحاليل الكيميائية والفيزيائية

يوضح الشكل نسـبة العينـات الـا مت حتليلـها في يائيـال وكيميائيـال بالفعـل إلـي العـدد امل طـ لـ ـسل
السنة .لو ظ زيادة نسـبة العينـات التـى مت حتليهـا بالفعـل ـسل العـاه عـن العـدد امل طـ لـ فـى بعـض
الشركات (القاثرة).
مؤشر تنفيذ خطة مجع عينات مياه الشرب للتحاليل الكيميائية والفيزيائية
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ثانياً  :مؤشرات االداء ومستويات اخلدمة جلودة املياه
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 .2مؤشر املطابقة الكيميائية والفيزيائية لعينات مياه الشرب

يوضح الشكل نسبة العينات املطابقة الا مت حتليلها في يائيال وكيميائيال إلي العدد الذى مت حتليلها
بالفعل سل السنة .لو ظ اخنفاض عدد العينات املطابقة فى بعض الشركات (مدن القناة).
مؤشر املطابقة الكيميائية والفيزيائية لعينات مياه الشرب
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يوضح الشكل نسبة العينات الا مت حتليلها بك يولوجيال بالفعل إلي العدد امل ط ل سل السنة.
لو ظ زيادة نسبة العينات التى مت حتليها بالفعل سل العاه عن العدد امل ط ل فى بعض الشـركات
(القاثرة  -الشرقية  -اإلسكندرية).
مؤشر تنفيذ خطة جتميع عينات مياه الشرب للتحاليل البكرتيولوجية
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 .3مؤشر تنفيذ خطة مجع عينات مياه الشرب للتحاليل البكرتيولوجية

 .4مؤشر املطابقة البكرتيولوجية لعينات مياه الشرب

يوضح الشكل نسبة العينـات املطابقـة الـا مت حتليلـها بك يولوجيـال إلـي العـدد الـذى مت حتليلـها بالفعـل
سل السنة.
مؤشر املطابقة البكرتيولوجية فى عينات مياه الشرب
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 يوضح الشكل نسبة العينات الا مت فحصها دفيليال بالفعل إلي العدد امل ط ل سل السنة. بالنسبة لشركات بنى سويف ودمياط واملنوفية ال توجد طة لتجميع العينات دفيليال. بالنسبة لشركة القليوبية مل يتم ا ال البيان اخلاصة خبطة لتجميع العينات دفيليال. لــو ظ زيــادة نس ــبة العينــات التــى مت حتليه ــا بالفعــل ــسل الع ــاه عــن العــدد امل طــ ل ـ فــى بع ــضالشركات (الشرقية – القاثرة  -البح ة).
مؤشر تنفيذ خطة جتميع عينات مياه الشرب للتحاليل الطفيلية
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 .5مؤشر تنفيذ خطة مجع عينات مياه الشرب للتحاليل الطفيلية
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 .6مؤشر املطابقة الطفيلية لعينات مياه الشرب

 يوضح الشكل نسبة العينات املطابقة الا مت فحصها دفيليال إلي العدد الذى مت حتليلها بالفعل سلالسنة.
 بالنسبة لشركات بنى سويف ودمياط واملنوفية ال توجد عينات لتحليلها دفيليال. بالنسبة لشركة القليوبية مل يتم ا ال البيان اخلاصة بتحاليل العينات دفيليال.مؤشر املطابقة الطفيلية فى عينات مياه الشرب
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 .7مؤشر تنفيذ خطة مجع عينات مياه الشرب للتحاليل الطحلبية

 يوضح الشكل نسبة العينات الا مت فحصها دحلبيال إىل العدد امل ط ل سل السنة. بالنس ــبة لش ــركات اإلس ــكندرية وال ــبح ة و البح ــر األمح ــر والقليوبي ــة مل ي ــتم ا ــال البي ــان اخلاص ــةبتحاليل العينات دحلبيا.
 بالنسبة لشركة اسوان ال توجد طة لفح العينات دحلبيا. لــو ظ زيــادة نس ــبة العينــات التــى مت حتليه ــا بالفعــل ــسل الع ــاه عــن العــدد امل طــ ل ـ فــى بع ــضالشركات (القاثرة).
 لــو ظ اخنفــاض نســبة العينــات التــى مت حتليهــا بالفعــل ــسل العــاه عــن العــدد امل طـ لـ فــى بعــضالشركات (الشرقية).

مؤشر تنفيذ خطة مجع عينات مياه الشرب للفحص الطحلبى
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عدد املعامل املركزية احلاصلة على شهادة : ISO

إرتفع عدد املعامل املرك ية احلاصلة على شهادة  ISOمن عدد  7معامل عاه  2013/2012ليصل الي
عدد  9معامل عاه . 2017 /2016
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 يوضح الشكل نسبة العينات الا مت حتليلها في يائيال وكيميائيال بالفعـل إلـي العـدد امل طـ لـالسنة.
 بالنسبة لشركة اسيوط ال توجد طة لتجميع العينات في يائيا وكيميائيا. بالنسبة لشركة األقصر مل يتم دميع عينات للتحاليل الفي يائية والكيميائية. لــو ظ اخنفــاض نســبة العينــات التــى مت حتليهــا بالفعــل ــسل العــاه عــن العــدد امل طـ لـ فــى بعــضالشركات (الفيوه  -دمياط).
120%

ـسل

مؤشر تنفيذ خطة جتميع عينات الصرف الصحى للتحاليل الكيميائية والفيزيائية
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مؤشرات األداء ومستويات اخلدمه

 .1مؤشر تنفيذ خطة مجع عينات مياه الصرف الصحى للتحاليل الكيميائية والفيزيائية

0%

 .2مؤشر املطابقة الكيميائية والفيزيائية لعينات مياه الصرف الصحى

 يوضح الشكل نسبة العينات املطابقة الا مت حتليلها في يائيال وكيميائيال إلي العدد الذى مت حتليلهابالفعل سل السنة.
 بالنسبة لشركة األقصر مل يتم دميع عينات للتحاليل الفي يائية والكيميائية. لو ظ اخنفاض عدد العينات املطابقة فى بعض الشركات (مرسى مطروح – قنا – اسوان  -اجلي ة).مؤشر املطابقة الكيميائية والفيزيائية لعينات مياه الصرف الصحى
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مؤشرات األداء ومستويات اخلدمه

 .3مؤشر تنفيذ خطة مجع عينات مياه الصرف الصحى للتحاليل البكرتيولوجية

 يوضح الشكل نسبة العينات الا مت حتليلها بك يولوجيال بالفعل إلي العدد امل ط ل سل السنة. بالنسبة لشركات بنى سويف ومرسى مطروح واسيوط ال توجد طة لتجميع العينات بك يولوجيال. بالنسبة لشركة األقصر مل يتم ا ال البيان اخلاص خبطة دميع العينات بك يولوجيال. لــو ظ اخنفــاض نســبة العينــات التــى مت حتليهــا بالفعــل ــسل العــاه عــن العــدد امل طـ لـ فــى بعــضالشركات (الفيوه  -سوثاخ  -اجلي ة).
مؤشر تنفيذ خطة جتميع العينات مياه الصرف الصحى للتحاليل البكرتيولوجية
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 .4مؤشر املطابقة البكرتيولوجية لعينات مياه الصرف الصحى

 يوضح الشكل نسبة العينات املطابقة الا مت حتليلها بك يولوجيلا إلي العـدد الـذى مت حتليلـها بالفعـلسل السنة.
 بالنسبة لشركات بنى سويف ومرسى مطروح واسيوط مل يتم دميع عينات للتحليل البك يولوجية. بالنسبة لشركة األقصر مل يتم ا ال البيان اخلاصة بتجميع عينات للتحليل البك يولوجية. لو ظ اخنفاض عدد العينات املطابقة فى بعض الشركات (الفيوه ،قنا ،املنيا ،واسوان).مؤشر املطابقة البكرتيولوجية ملياه الصرف الصحى
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جودة اخلدمــــة

احملور األول :مراجعه جوده مياه الشرب وكفاءه معاجله الصرف الصحى
منهجية اجلهاز يف مراجعة جودة مياه الشرب

• بالتعاون مع وزارة الصحة يتم موافاة اجلهاز بنتائج التحاليـل التـى ـ لعينـات مآ ـذ ودـرود وشـبكات
وطات مياه الشرب مبحافظات اجلمهورية سل العاه (كل س ة اشهر).
• بــالرجوع إلــي نتــائج حتاليــل عينــات مآ ــذ ودــرود وشــبكات وطــات ميــاه الشــرب بالتقــارير الســابقة
وكذلك املنادق الا تظهر بها شكاوم جودة مياه الشرب.

• بدراسة التحاليل السابقة يتم إ تيار احملافظات ذات اخلطورة مرتبة ترتيبلا تنازليال دبقـال ألوزان اعطيـ
لنســ العين ــات ال ــ مطابق ــة بك يولوجيــلا وال ــا تع ــدت نس ــبة ( )%5وك ــذلك نســ العين ــات ال ــ
مطابقــة كيميائي ـال ــسل العــاه (كــل س ــة اشــهر) ،مــأ وذلا االعتبــار نوعيــة امليــاه (املصــدر) ونســبة
ت طية ثذا املصدر احملافظة.
• بالتعــاون مــع إ ــدى اجلهــات املصــرية احملايــدة املتعاقــد معهــا اجلهــاز مــن ــسل بروتوكـول ســنوى وثــى
املرك ـ القــومى للبحــوا واملرك ـ القــومى لبحــوا اإلســكان والبنــاء وجامعــة عــن مشــس ويــتم دميــع
عينات من مآ ذ ودرود وشبكات وطات مياه الشرب دبقلا ملنهجي قـاه وضـعها ـ اء االحتـاد الـدوىل
بالتنسيق مع البا ثن بإدارة اجلودة باجلهاز.
• يتم النظر فى توافق ثذه النتائج مع بعتها م مقارنتهـا مبـا ورد فـى املواصـفات القياسـية املصـرية مليـاه
الشرب الصادره دبقال للقرار الوزارم رقم ( )458لسنة 2007ه.
• يتم عمل التحليل اإل صائى لنتائج التحاليل.
• يــتم بعــد ذلــك عمــل مل ـ للنتــائج املست لصــة اــا ورد
اوج اإلتفا او اإل تسف ثذه النتائج.

حتاليــل اجلهــات املشــار إليهــا مبينـلا فيـ

• يتم إعداد التقرير الفنى النهائى شامسل التوصيات بناءال علي مامت صـره املل ـ النهـائي متتـمنلا
وجهة النظـر العلميـة لعـسخ كافـة اشـكال القصـور (إن وجـدت) سـواء مرا ـل التنقيـة وذلـك ب ـرض
حتسن جودة مياه الشرب املنتجة.

• مت إرسال التقارير إىل اجلهات املعنية والتى تتمثل فى وزارة الصحة والسكان ووزارة املوارد املائيـة والـرى
وكـذا الشـركة القابتـة مليــاه الشـرب والصـرف الصــحى ومقـده اخلدمـة التــابع هلـا التحاليـل للتوجيـ
حنو إقاذ اإلجراءات لتنفيذ التوصيات التى تتمنها التقرير.
• يتم إرسال تقرير اجلهاز اخلاص ودة مياه الشرب مرفقال بـة املـذكرة اىل مكتـ السـيد الـدكتور وزيـر
اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية -رئيس جملس إدارة اجلهاز.
• يقوه مقدمي اخلدم مبوافاة اجلهاز باإلجراءات الا إقذت
إرسال التقرير.

ثذا الشأن سل مخسة عشـر يومـال مـن

• يقوه اجلهاز مبتابعة تنفيذ التوصيات.

• وفى ثذا االدار فقد قاه اجلهاز ـسل الفـ ة مـن يوليـو  2016تـى يونيـو 2017بإصـدار عـدد ( )8تقـارير
عن جودة مياه الشرب مبحافظات (القاثرة ،القليوبية ،البحر األمحـر ،السـويس ،الفيـوه ،املنيـا ،الـبح ة،
الدقهلية) دبقلا لل طة املوضوع واجلدول التالي يوضح ذلك-:
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ظ

ع

1

جودة مياه الشرب

القليوبية

53

مارس 2016

يوليـــــو 2016

2

جودة مياه الشرب

القاهرة

122

إبريــل 2016

أغسطـس 2016

3

جودة مياه الشرب

البحراالحمر

25

أكتوبر 2016

ديسمــــبر2016

4

جودة مياه الشرب

السويس

19

نوفمــبر2016

ينــــــــاير2017

5

جودة مياه الشرب

الفيوم

27

نوفمــبر2016

ينــــــــاير2017

6

جودة مياه الشرب

المنيا

55

ينـــــاير2017

فــــــبراير2017
مــــــارس2017

7

جودة مياه الشرب

البحيرة

61

ينـــــاير2017

مــــــارس2017

8

جودة مياه الشرب

الدقهلية

87

فبـــراير2017

إبريـــــــل2017

جودة اخلدمــــة

ع

خ

خ

اإلجراءات التى مت اختاذها:

• مت إرسال تقارير اجلهاز اىل مكت السيد الوزير مرفقال بها املذكرة املرفوعة لسيادت بذات اخلصوص .

• مت إرسال نس ة من تقارير اجلهاز اىل كل من -:

• شركة مياه الشرب والصرف الصحى باحملافظة ملوافاة اجلهاز باالجراءات التصحيحية.
• الشركة القابتة ملياه الشرب والصرف الصحى.
• وزارة الصحة والسكان.
• وزارة املوارد املائية والرى.
• وزارة البيةة

التوصيات اليت وردت بتقارير اجلهاز:

• جي مراجعـة املسـح البيةـي ملآ ـذ احملطـات للتأكـد مـن مطابقتهـا ملـا ورد باملـادة رقـم ( )6بالقـانون رقـم
( )27لسـنة 1978ه خبصـوص تنظــيم املـوارد العامـ للميـاه السزمـ للشــرب واإلسـتعمال األدمــى مـع عمــل
تقييم للم ادر املوجودة على مصدرى املياه و اصة فيما يتعلق بال يوت والشحوه.
• مراجعة إجراءات وهروف إضافة جرعات الشب بدءال من إجراءات ودورية إ تبار الكؤور والتأكيـد علـى
قيار األلومنيوه املتبقى ا ناء اإل تبار إل تيار اجلرعة املناسبة.
• مراجعة إجراءات صيانة ومعايرة دلمبات قن الشب وحتت ولول الشب  .مع التأكيد علـى ضـب
الطلمبة س توصيات املعمل.

• مراجعــة جرعــة الكلــور النهائيــة ووق ـ الــتسمس فــى دــرود وشــبكات احملطــات نظــرال إلرتفــاع العــد الكلــى
للبك يا بعض العينات ووجود البك يا القولونية.
• التأكيــد علــى متابعــة تركيـ االلومينــوه املتبقــى فــى امليــاه املنقــاه وإقــاذ اإلجــراءات السزمــة فــى الــة
استمرار ارتفاع تركي االلومنيوه املتبقى.
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جودة اخلدمــــة

• مراجع ــة تشـ ـ يل احملط ــات الت ــى به ــا و ــدات إزال ــة احلدي ــد واملنجنيـ ـ نظ ــرلا إلرتف ــاع تركيـ ـ احلدي ــد
واملنجني وارتفاع العكارة عن احلدود املسموح بها.
• مراجعــة تش ـ يل احملطــات اإلرتوازيــة نظــرلا إلرتفــاع تركي ـ احلديــد واملنجني ـ والفلورايــد عــن احلــدود
املسـموح بهــا مــع إضــافة و ـدات إزالــة احلديــد واملنجنيـ للمحطــات اإلرتوازيـة التــى ال يوجــد بهــا وســائل
للمعاجلة واههرت ارتفاع احليد واملنجني .
• إجياد بديل للمحطات التى اههرت ارتفاع فى تركي الفلورايد .
• متابعــة تركي ـ الصــوديوه بعــد كــل مر لــة مــن مرا ــل التنقيــة نظــرلا ل يــادة تركي ـ الصــوديوه عــن
احلدود املسموح بها بعينة درد احملطة.
• مراجعـة طـ ال سـيل والـتطه والتأكيـد علـي تنفيـذثا مواعيـدثا بالكيفيـة املنصـوص عليهــا
دليل تش يل الشبكات نظرال الرتفاع العد الكلى البكت ى فى بعض الشبكات.
• يوصــى اجلهــاز الشــركة مبتابعــة تنفيــذ التوصــيات ورفــع التقــارير عــن الــة وتقــده األعمــال دوري ـال إىل
الـ ــجهاز.

منهجية اجلهاز فى مراجعة كفاءة معاجلة الصرف الصحى

لعينات السي النهائى حملطات
• بالتعاون مع وزارة الصحة يتم موافاة اجلهاز بنتائج التحاليل التى
معاجلة الصرف الصحى فى وافظات اجلمهورية سل العاه (كل س ة اشهر).
• بالرجوع إلي نتائج حتاليل عينات السي النهائى حملطـات معاجلـة الصـرف الصـحى بالتقـارير السـابقة
وكذلك املنادق الا تظهر بها شكاوم جودة مياه الشرب.
• بالتعــاون مــع إ ــدى اجلهــات املصــرية احملايــدة املتعاقــد معهــا اجلهــاز مــن ــسل بروتوكــول ســنوى وثــى
املرك ـ القــومى للبحــوا واملرك ـ القــومى لبحــوا اإلســكان والبنــاء وجامعــة عــن مشــس ويــتم دميــع
عينــات الســي النهــائى حملطــات معاجلــة الصــرف الصــحى دبق ـال ملنهجي ـ قــاه وضــعها ـ اء االحتــاد
الدوىل بالتنسيق مع البا ثن بإدارة اجلودة باجلهاز.
• يــتم النظــر فــى توافــق ثــذه النتــائج مــع بعتــها ــم مقارنتهــا مبــا ورد فــى املواصــفات القياســية املصــرية
الصــادره دبق ـال للتشــريعات املنظمــة ملعــاي الســي النهــائى حملطــات معاجلــة الصــرف الصــحى دبق ـلا
ألسلوب الت ل النهائي.
للنتائج املست لصة اا ورد حتاليل اجلهات املشار إليها مبينلا فيـ اوجـ
• يتم بعد ذلك عمل مل
اإلتفا او اإل تسف ثذه النتائج.
• يتم إعداد التقرير الفنى النهائى شامسل التوصيات بناءال علي مامت صره املل ـ النهـائي متتـمنلا
وجهة النظر العلمية لعسخ كافـة اشـكال القصـور (إن وجـدت) سـواء مرا ـل املعاجلـة ب ـرض حتسـن
كفاءة معاجلة الصرف الصحي.
• يتم إرسال التقارير إىل اجلهات املعنية والتى تتمثل فى وزارة الصحة والسكان ووزارة املوارد املائية والرى
وكـذا الشـركة القابتــة مليـاه الشــرب والصـرف الصــحى ومقـده اخلدمــة التـابع هلــا التحاليـل للتوجيـ
حنو إقاذ اإلجراءات لتنفيذ التوصيات التى تتمنها التقرير.
• يتم إرسال تقرير اجلهاز اخلاص بكفاءة معاجلة الصـرف الصـحي مرفقـلا بـ املـذكرة اىل مكتـ السـيد
الدكتور وزير اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية -رئيس جملس إدارة اجلهاز.
• يقوه مقدمي اخلدم مبوافاة اجلهاز باإلجراءات الا إقذت ثذا الشأن سل مخسة عشر يومـلا مـن
إرسال التقرير.
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ظ

جودة اخلدمــــة

فى ثذا االدار فقد قاه اجلهاز سل الف ة من يوليو  2016تى يونيو  2017بإصدار عدد ( )7تقارير عن
كفـ ــاءة معاجلـ ــة ميـ ــاه الصـ ــرف الصـ ــحى مبحافظـ ــات (الـ ــبح ة ،املنيا،الشـ ــرقية ،الدقهليـ ــة ،األقصـ ــر،
األسكندرية ،بورسعيد) دبقلا لل طة املوضوع واجلدول التالي يوضح ذلك-:

خ

1

مطابقه مياه الصرف الصحى

المنيا

9

ينـــاير2017

2

مطابقه مياه الصرف الصحى

البحيرة

19

ينـــاير2017

3

مطابقه مياه الصرف الصحى

الشرقية

16

مـارس2017

4

مطابقه مياه الصرف الصحى

الدقهلية

44

مـارس2017

5

مطابقه مياه الصرف الصحى

االقصر

4

ابريــل2017

6

مطابقه مياه الصرف الصحى

االسكندرية

11

ابريـل 2017

7

مطابقه مياه الصرف الصحى

بورسعيد

5

يونيــو2017

التوصيات التى وردت بتقارير اجلهاز

• قياه شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالتأكيد على مراجعة صرف املنشآت التجارية والصـناعية
علـى شـبكة الصـرف الصـحى العامـة ومطابقتهـا للمعــاي الواجـ توافرثـا دبقـال ملـا ورد باملـادة ( )14مــن
الق ــرار ال ــوزارم رق ــم ( )44لس ــنة  2000وال ــذم ي ــنظم املع ــاي واملواص ــفات الواجــ توافرث ــا امل لف ــات
بصرفها علي شبكات الصرف الصحي العامة.
السائلة الا ير
• رفــع كفــاءة تش ـ يل وطــات الصــرف الصــحى ال ـ مطابقــة دبق ـلا ملــا ورد بــدليل تش ـ يل احملطــة مــع
مراع ــاة م ــا ورد ب ــالكود املص ــرم للتشـ ـ يل والص ــيانة نظ ــرال إلرتف ــاع تركيـ ـ ات األكسـ ـجن الكيمي ــائى
املســتهلك ،األكســجن احليــوى املمــت  ،املــواد الصــلبة الذائبــة الكليــة ،املــواد العالقــة الكليــة ،األمونيــا،
العد اإل تماىل للمجموعة القولونية ونق األكسجن الذائ .
ونظرا لدور اجلهاز فيما يتعلق مبراقبـ ميـاه الصـرف الصـحى علـى مسـتوى اجلمهوريـة ومنهـا الشـركات
اخلاصــة وايت ـلا بنظــاه ( )PPPمشــاركة القطــاع العــاه واخلــاص فقــد مت دميــع عينــات ميــاه الصــرف
الصــحى مــن وط ـ اوراســكواليا (بنظــاه مشــارك القطــاع العــاه واخلــاص) وإصــدار تقــارير ربــع ســنوية
وإرساهلا اىل ثية اجملتمعات العمرانية.
وفى ثذا االدار فقد قاه اجلهاز فى الف ة مـن يوليـو  2016تـى يونيـو  2017بإصـدار عـدد ( )4تقـارير ربـع
سنوية عن كفاءة معاجلة مياه الصرف الصحى مبحطة القاثرة اجلديدة (اورسكواليا) واجلدول التاىل
يوضح ذلك-:
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جودة اخلدمــــة

ع

خ

ظ

1

تقرير ربع سنوى عن مطابقه مياه الصرف الصحى
عن أشهر 2016/ 6-5-4

القاهره
(اورسكواليا)

6

يوليــو 2016

2

تقرير ربع سنوى عن مطابقه مياه الصرف الصحى
عن أشهر 2016/ 9 - 8 – 7

القاهره
(اورسكواليا)

6

أكتوبر 2016

3

تقرير ربع سنوى عن مطابقه مياه الصرف الصحى
عن أشهر 2017/ 12 -11 -10

القاهره
(اورسكواليا)

6

ديسمبر2016

4

تقرير ربع سنوى عن مطابقه مياه الصرف الصحى
عن أشهر 2017/ 3 -2 -1

القاهره
(اورسكواليا)

6

مــارس2017

التوصيات التى وردت بتقارير اجلهاز:

• التأكيــد علــى قيــاه اجلهــة امل تصــة بتش ـ يل وطــة الصــرف الصــحى بالقــاثرة اجلديــدة مبتابعــة
وقيار املؤشرات فى املياه الدا لـة واخلارجـة مـن احملطـة للتأكـد مـن عـده داوزثـا احلـد األقصـى دبقـلا
للبنود املذكورة فى العقد.
• التأكيد على الشركة املشـ لة مبراجعـة مرا ـل وهـروف التشـ يل وإجـراء اإل تبـارات السزمـة لتقيـيم
مدى كفاءة احملطة والتأكد من إتباع طوات التش يل القياسية.
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منهجية اجلهاز

• ق ــاه اجله ــاز بوض ــع اليـ ـ جدي ــدة لقي ــاه ف ــر العم ــل الت صص ــية اجمل ــاالت الفني ــة ب ي ــارات ميداني ــة
للشركات التابعة سل العاه املـاىل  2016/2017ملراجعـة املعامـل املرك يـة والفرعيـة واحملطـات والشـبكات
من النا ية الفنية.
• تهدف عملية مراجعة معامل مياه الشرب إىل التأكد من تطبيق املعاي احمللية والدولية املعتمدة لتمان
إتباع إجراءات التش يل القياسية فى املعامل.
• كما تهدف عملية مراجعة تنقية مياه الشرب إىل التأكد من توافر طة سسمة ومأمونية مياه الشـرب –
ال ــتأكد مــن إجــراء إ تبــارات حتديــد اجلراعــات مثــل الكلــور والشــب – إ تبــارات تقيــيم كفــاءة مرا ــل
التنقية – توافر ط صيانة ومعايرة مرا ل التنقية دا ل احملطة.
• كما تهدف عملية مراجعة مراك تش يل الشبكات إىل التأكد من وجود إجراءات تتمن سـسمة اخلـ ان
دا ليـلا و ارجيـلا – وجــود برنـامج منــتظم لصـيانة و سـيل وتنظيــف اخل انـات والشــبكات و طـ عمليــات
اإل سل والتجديد – وجود متابعة منتظمة للت دا ل الشبكات.

جودة اخلدمــــة

احملور الثاني :مراجعة تشغيل املعامل املركزية والفرعية ومعامل احملطات والشبكات

• بالنسبة ملراجعة تش يل املعامل املرك ية والفرعية واحملطات والشبكات فقد قـاه اجلهـاز ـسل الفـ ة مـن
يوليــو  2016تــى يونيــو  2017بإصــدار عــدد ( )5تقــارير عــن تشـ يل املعامــل املرك يــة والفرعيــة واحملطــات
والشبكات مبحافظات (الدقهلية ،املنيا ،األقصر ،مدن القناة ،األسكندرية) دبق لا للجدول التالي-:
ع

ظ

خ

1

الدقهلية

مراجعة ميدانية لتشغيل بعض المعامل والمحطات والشبكات

أغسطس2016

2

المنيا

مراجعة ميدانية لتشغيل بعض المعامل والمحطات والشبكات

نوفمبـــر2016

3

االقصر

مراجعة ميدانية لتشغيل بعض المعامل والمحطات والشبكات

فبرايـــر2017

4

مدن القناة

مراجعة ميدانية لتشغيل بعض المعامل والمحطات والشبكات

مـــارس2017

5

األسكندرية

مراجعة ميدانية لتشغيل بعض المعامل والمحطات والشبكات

يونيــــو2017

أهم التوصيات التى جاءت بالتقارير:
بالنسبة للمعمل املرك ى:

• ضرورة اإللت اه بتو يق مجيع البيانات الترورية لتسلسل يازة العينات ومراجعة االسس واملعاي التى
تبنى عليها ط دميع العينات.
• ضــرورة العمــل علــى دديــد اعتمــاد األي ـ و  17025علــى ان يشــمل مجيــع املؤشــرات الــواردة املواصــفة
القياسية املصرية.
• ض ــرورة مراجع ــة اج ــراءات ض ــب اجل ــودة ف ــى (دمي ــع العين ــات  -مراجع ــة اج ــراءات مراقبـ ـة اجل ــودة
التحليلية ملؤشرات املعمل ).
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جودة اخلدمــــة

• ضرورة حتديد مهاه االش اص القائمون على حتليل املؤشرات فى اقساه املعمل املرك ى وعمـل بطاقـات
الوصف الوهيفى جلميع العاملن.
• ضــرورة تــوف مجيــع األجه ـ ة والكيماويــات الصــاحلة لسســت داه السزمــة ليــتمكن املعم ـل مــن القيــاه
بتحليل مجيع املؤشرات الواردة املواصفة القياسية املصرية.
• العمل على زيادة التواصل مع مسةوىل التش يل باحملطات بـادسعهم علـى نتـائج التحاليـل بشـكل فـورى
بقدر االمكان.
• ضرورة وجود طة لتدري ورفع كفاءة العاملن باملعمل املرك ى.
• ضرورة مشاركة املعمل انشـطة مراقبـة اجلـودة اخلارجيـة وان يـتم تسـجيل نتـائج املشـاركة والتعليـق
عليها وعمل االجراءات التصحيحية عند الل وه.
• ضرورة وجود اجه ة مناسبة باملعمل دبقلا للطر املست دمة حتليل العينات.
• ضرورة وجود سجل الة) ) Logbookلكل جهاز موضح ب كافة التفاصيل.
• ضرورة قياه املشرفون مبتابعة اداء القائمن علي التحاليل دبقال خلطة زمنية ودورية ابتة.
• ضرورة وجود طة للصيانة الوقائية و طة معايرة ألجه ة املعمل.
• ض ـ ــرورة وج ـ ــود ع ـ ــدد مناسـ ــ م ـ ــن الع ـ ــاملن امل ـ ــؤثلن ذوى اخلـ ــ ة حتالي ـ ــل الكيمي ـ ــاء العت ـ ــوية
والبك يولوجية.
• ضرورة وجود طة لفح البيةات واملستنبتات والكيماويات ودد بها مؤشرات القبول او الرفض.

بالنسبة ملعامل احملطات:

• ضــرورة تعــديل ط ـ دميــع العينــات وااللت ـ اه باملؤشــرات التش ـ يلية التــى يــتم حتليلــها فــى مرا ــل
التنقية ومطابقـة مـا يـتم تنفيـذه فـى اخلطـ ووضـع االسـس واملعـاي العلميـة الصـحيحة التـى يبنـى
عليها دميع العينات من الشبكات.
• ضرورة وجود رسوه بيانية او رائ GISتوضح اماكن املواسـ الرئيسـية و انـات اخلدمـة ووطـات
الرفع واحملابس الرئيسية بالشبكة وتوضح ما إذا كان ثذه احملابس مفتو ة اه م لقة.
• ضرورة تسجيل تفاصيل العينات بشكل صحيح علي امللصق و سجل القائم علي دميع العينات.
• ضرورة توف األعداد املناسبة مجيع الت صصات املطلوبـة (كيميـاء – ميكروبيولـوجي – بيولـوجي)
كل معمل وطة مبا يتناس مع جم العمل وتنوع .
• ضــرورة قيــاه املشــرف بــالتحقق مــن صــحة النتــائج بطريقــة علميــة صــحيحة باســت داه دــر خمتلفــة
وا صائية لتحقيق ثذ التحقق قبل إصدارثا تقارير.
• ضرورة وجود طة واضحة وشاملة لكل التحاليل ملتابعـة اداء السـادة القـائمن علـى التحاليـل واإللتـ اه
بتنفيذثا ،ومشاركة مجيع املعامل الفرعية مع املعمل املرك م مراقبة اجلودة اخلارجية.
• ضرورة تنفيذ ط التدري اخلاصة بالعاملن بكل معمل فرعي على دة تشمل االش اص والـدورات
واالماكن والف ات ال منية االزمة للتدري .
• ضرورة تطبيق بعض إجراءات مراقبة اجلودة التحليلية.
• ضرورة توف الكيماويات الصاحلة لسست داه واملناسبة للتحاليل.
• ضرورة وجود برنامج مفعل خلدمة وصيانة ومعايرة كل جهـاز ارجيـا مـع ضـرورة االلتـ اه بـ وتسـجيل
بيانات الصيانة الدا لية ومراجعة الطر القياسية العاملية معايرة األجه ة وان تشمل اخلطـة مجيـع
األجه ة.
• ضرورة تطبيق معاي األي و  17025او بعتها على االقل.
• ضرورة وجود اجه ة مناسبة باملعمل ت طى الطر املست دمة حتليل العينات.
مسةول عن مراقبة اجلودة.
• ضرورة حتديد ش
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• ضــرورة وجــود معلومــات مكتوبــة ــول مجيــع األنشــطة املوجــودة علــى املآ ــذ ووجــود طــة
مكتوبة ملتابعة مآ ذ احملطات.
• ضرورة تقييم امل ادر كج ء من طة سسمة مياه الشرب.
• ضــرورة وجــود طــة متابعــة مكتوبـ ــول مصــدر امليــاه (املأ ــذ) متعلقــة بامل ــادر وتشـ يل
احملطة.

جودة اخلدمــــة

تش يل وطات التنقية:

• ضرورة وجود دليل لتش يل احملطة يشـمل الصـيانة وتعليمـات واضـحة ـول كيفيـة تشـ يلها ،وان يكـون
ث ــذا ال ــدليل متا ـ ـال للق ــائمن عل ــى التشـ ـ يل ،وان يلتـ ـ ه الق ــائمون عل ــى التشـ ـ يل بقراءتـ ـ وتطبي ــق
التعليمات املشار اليها في .
• ضــرورة متابعــة مســتوى األلومنيــوه املتبقــى بعــد ال ويــق اســبوعيا علــى األقــل  ،والتأكــد علــى ان ـ فــى
احلدود املسموح بها.
• ضــرورة وجــود ط ـ مكتوبــة ل ســيل وصــيانة املرشــحات واملروقــات التــى يــتم تنفي ـذثا وتفعيــل برنــامج
احملطات.
املاس
• ضرورة تدري القائمن علي تش يل العمليات وان يكون ثذا التدري دا ليا ويـتم تسـجيل ثـذا التـدري
وان يتم إبرازه عند الطل .

تش يل الشبكات:

• ض ــرورة تفعي ــل التنس ــيق ب ــن إدارات ف ــروع الش ــبكات واإلدارة الرئيس ــية واإلدارات ذات الص ــلة بالش ــركة
المدادثم باخلرائ وحتديثاتها.
• ضرورة وجود إجراءات تش يل قياسية الشبكات و ط الصيانة لكل مكوناتها الرئيسية.
سيل وتطه الشبكات.
• ضرورة تفعيل التنسيق بن املعامل الفرعية وإدارة افرع الشبكات فيما م
• ضــرورة اثتمــاه إدارة افــرع الشــبكات بتو يــق و فــظ املســتندات الــا تثب ـ قيــامهم بأعمــال الصــيانة
الشبكة.
• ضرورة وجود سجست لكل مكونات الشبكة الرئيسية تشمل كل البيانات األساسية.
• ضرورة االلت اه بتنفيذ ط التدري وإبراز ما يثب ذلك (سجل التـدري  -صـور مـن الشـهادات)علـى
ان تكون متا ة الفرع.
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جودة اخلدمــــة

احملور الثالث :املعاينات امليدانيه للشكاوى
منهجية اجلهاز

• يقوه اجلهاز بالن ول اىل مواقع الشكوى بناءًعلى الشـكاوى التـى تـرد للجهـاز مـن مكتـ السـيد الـدكتور/
وزير االسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية وايتال من وسائل االعسه املقروءة واملسموعة واملرئية.
• يقوه اثلي اجلهاز ب يارة املوقع للوقوف على اسباب الشـكوى وا ـذ عينـات مـن دـرود احملطـات والشـبكات
لتحليلها من النا ية الطبيعية ،الكيميائية ،البكت يولوجية والبيولوجية.
• يتم حتليل العينات وفح النتائج ومقارنتها باملواصفات القياسية املصـرية مليـاه الشـرب الصـادرة بـالقرار
الوزارم رقم( )458لسنة 2007ه.
• يتم إعداد التقرير.
• بالنسبة للمعاينات امليدانية فقد قاه اجلهاز سل الف ة من يوليو 2016تى يونيـو 2017بإصـدار عـدد()7
تقارير عن شكوم جودة مياه الشرب دبقلا للجدول التالي-:
ظ
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خ

ع

1

االسماعيلية

شكوى جوده المياه بسرابيوم

4

يوليــــــو2016

2

القليوبية

شكوى جوده المياه بشبرا الخيمة بام بيومى

8

يوليــــــو2016

3

أسوان

شكوى جودة المياه بأبار الشالل

12

أغسطـس2016

4

الدقهلية

شكوى جودة االبار الجوفية بأجا

9

أغسطـس2016

5

البحر االحمر

شكوى جودة المياه بشالتين

7

أكتوبـــــر2016

6

االقصر

شكوى جودة مياه إسنا

10

ديســــمبر2017

7

البحر األحمر

شكوى جودة مياه شالتين

10

فـــــبراير2017
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طــة مــد ــدمات شـبكات الصــرف
• ضــرورة إدراخ القــرم ال ـ خمدومـ مبشــروعات الصــرف الصــحي
الصحي وذلك لتجن تواجد ام مصدر يهدد بثلوا مصادر مياه الشرب وشبكات مياه الشرب.
• مراجعــة االش ـ ادات الصــحية حلــره ا بــار ب ــرض تــوف
الصرف للكتلة السكنية احمليطة.

جودة اخلدمــــة

التوصيات التى وردت بتقارير اجلهاز

ــره آمــن ل بــار ملنــع تل ـوا املصــدر مــن ميــاه

• التأكيد على زيادة دورية سيل الشبكات شهريا بتواجد مندوب الصحة واحملليات وإجياد لول لصرف
ميــاه ال ســيل و صوصـلا ألدــراف الشــبكات الــا اليوجــد هلــا صــرف تــى يتســنى للقــائمن علــى ســيل
الشبكات سيل كل ادراف الشبكات بكفاءة.
الة الشبكة وحتديد املنادق ذات األولوية واألكثر تعرضا للكسور او االنفجارات
• التأكيد على فح
وإدراجها اخلطة العاجلة لإل سل والتجديد بشركة املياه بعد توف اإلعتمادات السزمة.
• يوصــي اجلهــاز بوضــع طــة لتش ـ يل آبــار امليــاه الصــاحلة مــن يــث األش ـ ادات الصــحية او مطابقــة
معــاي املصــدر مــن ــسل برنــامج تش ـ يلي وقيــاه الشــركة القابتــة وشــركات ميــاه الشــرب والصــرف
الصــحي بتقــديم الدراســة الفنيــة واملاليــة مــع دراســة تــدب االعتمــادات املاليــة والكــودار الفنيــة املدربــة
السزمــة إلعــادة تش ـ يل ثــذه ا بــار وذلــك بهــدف إســت سل امليــاه اجلوفيــة ول يــادة كميــة ميــاه الشــرب
املنتجة مع إمكانية ل املياه اجلوفية بالسطحية.
• ضرورة قياه الشركات التابعة بعمل طة سـسمة ومأمونيـة امليـاه ل بـار ال ـ مطابقـة متتـمنة تقريـر
معهد وا املياه اجلوفية التابع لوزارة الرم لبيان سـسمة ميـاه املصـدر وذلـك ل بـار الـا التتـوافر بهـا
اإلش ـ ادات الصــحية وعرضــها علــى اإلدارة املرك يــة لشــةون البيةــة بــوزارة الصــحة والســكان ملراجعتهــا
ومن م عرضها على اللجنة العليا للمياه العتمادثا والبدء تنفيذثا.
• التأكي ــد عل ــى الش ــركة بالتع ــاون م ــع مجعي ــات ق ــو اإلنس ــان باملنطق ــة للقي ــاه م ــست توعي ــة
للموادنن خبصوص األمراض املتعلقة مبياه الشـرب وكيفيـة تنقيـة ميـاه الشـرب وجمهـودات الشـركة
لتوف مياه شرب آمنة للموادنن
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محاية املستهلك

اوالً  :مراجعة إدارات ومراكـز خدمــة العمالء
منهجية التقييم:

• يعتمــد اجلهــاز تقييم ـ ملكــون دمــة العمــسء علــى القي ــار الكمــي والتحليــل الوصــفي ملــدى تــوفر
التجهي ات املؤسسية وقـدرات الكـوادر البشـرية العاملـة بـاإلدارات واألقسـاه والو ـدات امل تلفـة ،فتـس عـن
جــودة اخلــدمات الفعليــة الــا تقــدمها ثــذه اإلدارات واألقســاه والو ــدات ،وذلــك مــن ــسل املشــاثدات
امليدانية لفريق العمل وقوائم املراجعة املعدة سـلفً ،باإلضـافة لتحليـل متـمون الو ـائق ذات الصـلة والـا
مت احلصول عليها سل ال يارة امليدانية .
عملية املراجعة ( )8قوائم مراجعة وإستبيان (  ) checklistتتتمن كل منها جمموعـة
• إست دم
من البنود و يقـة الصـلة مبكـون دمـة العمـسء بأقسـام وفروعـ امل تلفـة  ،وذلـك بهـدف احلصـول علـى
البيانات السزمة للتقييم وإق اح اإلجراءات التصحيحية املناسبة ،يـث مت إسـتيفاء بيانـات ثـذه القـوائم
مــن ــسل إجــراء زيــارة ميدانيــة وعقــد مقــابست مــع املســةولن والعــاملن بــاإلدارات واألقســاه والو ــدات
املرتبطة مبكون دمة العمسء واحلصول على املستندات املطلوبة ،و ثل القوائم الثمانية فيما يلي -:
 oقائمة رقم "  : "1قائمة مراجعة إدارة دمة العمسء والعاملن بها.
 oقائمة رقم " : "2قائمة مراجعة مراك دمة العمسء وكفاءة العاملن بها .
 oقائمة رقم " : "3قائمة مراجعة جداول البيانات السنوية )(AIR
 oقائمة رقم " : "4قائمة مراجعة اخل السا ن .
 oقائمة رقم " : "5قائمة مراجعة مكون دراسات قيار رضا العمسء واستطسعات الرام
 oقائمة رقم " : "6قائمة مراجعة مكون التوعية
 oقائمة رقم "  : "7قائمة مراجعة مكون العسقات مع اجملتمع ) (Social Engagement
 oقائمة رقم " : "8قائمة مراجعة مكون العسقات العامة .
• قام اإلدارة العامة حلماية املستهلك سل الف ة من يوليو  2016و تى يونيـو  2017مبراجعـة إدارات
ومراك ـ دمــة العمــسء لعــدد ( )7شــركات علــى مســتوى اجلمهوريــة ضــمن طــة اجلهــاز للعــاه املــإىل
( )2017/2016وبيانها كما يلى:
خ
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 1شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية

يوليــــو 2016

%44.1

تم الرد

 2شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا

سبتمـبر 2016

%43.56

تم الرد

 3شركة مياه الشرب بالقاهرة

ديسمـبر 2016

%82.2

تم الرد

 4شركة الصرف الصحى بالقاهرة

ينــــاير 2017

%64.58

تم الرد

 5شركة مياه الشرب والصرف الصحى باألقصر

فبــراير 2017

%21.7

تم الرد

 6شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناه

مــارس 2017

%22.32

تم الرد

 7شركة مياه الشرب باألسكندرية

مـــــايو 2017

%73.03

تم الرد
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• تطوير وتفعيل ثيكل تنظيمي متكامل يتم مكون دمة العمسء بالشركة بشكل مستقل.
• إنشاء آلية مستد ة للتواصل مع اجملتمع املدني ومكونات اجملتمع احمللي ذات الصلة.
• وضع املقاييس واملعاي الا كن الشركة من قيار وتقييم مدم رضا العمسء.
• ســرعة اإلنتهــاء مــن إنشــاء العــدد الكــا مــن مراك ـ اخلدمــة الفرعيــة تكــون متكافةــة مــع عــدد الســكان
والتوزيع اجل را والتقسيم اإلدارم لنطا دمة الشركة.
• تطوير التنسيق الدا لي واهلوية املو دة مبراك اخلدمة وتوف اإلعتمادات املالية السزمة.
• تطوير نظاه اخل السا ن وربط بطريقة فعالة باإلدارات واألنظمة األ رم ذات الصلة.
• تطوير نظاه لتفعيل و صر مطالبات وشكاوى العمسء من كافة مصادرثا.
• تطوير ادلة العمـل وإجـراءات التشـ يل واالثتمـاه بقيـار الفـ ات ال منيـة الفعليـة الـا يسـت رقها اداء
اخلدمات امل تلفة للمستفيدين او ل شكواثم .

محاية املستهلك

اإلجراءات التصحيحية الواردة بالتقارير:

اإلجراءات التى قام بها اجلهاز:

• مت إرســال التقــارير إىل مكت ـ الســيد األســتاذ الــدكتور /وزيــر اإلســكان واملراف ـق واجملتمعــات العمرانيــة
وكذا الشركة القابتة ملياه الشرب والصرف الصحى ،شركات مياه الشـرب والصـرف الصـحى التابعـة
والتوجي حنو تنفيذ اإلجراءات التصحيحية وموافاة اجلهاز مبا يتم فى ثذا الشأن.

ثانياً :تقرير شكاوى صيف 2016

• فــى إدــار إثتمــاه الدولــة الكــب واملت ايــد بقطــاع ميــاه الشــرب والصــرف الص ـحي ودر ـ علــي اجنــدة
اولوياتها  ،لذا فإن اجه تها امل تلفة تتع قتـايا القطـاع وـل إثتمامهـا سـبيل التأكـد مـن وصـول
ثذه اخلدمات للمستهلكن باجلودة والكفاءة املطلوبة دبقال للمواصفات القياسـية املصـرية والتشـريعات
واملعاي املطبقة ثذا الشأن.
• وفى إدار دور اجلهاز التأكد من ومتابعة توافر دمات مياه الشـرب والصـرف الصـحي علـي مسـتوم
اجلمهورية باجلودة املطلوبة والكفاءة املرجوة  ،ونظـرلا ل ثميـة البال ـة الـا يوليهـا اجلهـاز للمسـتهلك
وملقدمى اخلدمات بإعتبارثما األسار واحملرك ألم إجراءات يـتم إقاذثـا لتنميـة ثـذا القطـاع احليـوم
اهلــاه  ،فقــد قــاه اجلهــاز بعمــل صــر وحتليــل لشــكاوى صــيف  2016ــسل اشــهر ( مــايو  ،يونيــو  ،يوليــو ،
ا سطس  ،سبتم ) والواردة من الشركة القابتة ملياه الشرب والصرف والصحي بسب التأ املباشر
لتلــك األشــهر ــسل فـ ة الصــيف علــى مســتوى اخلدمــة املقدمــة للمــوادنن وقــد لـو ظ ثــذا التــأ
مب تلــف احملافظــات بالتقــارير الســابقة عــن اعــواه  2015 ، 2014 ، 2013 ، 2012مــن ــسل إرتفــاع اعــداد
الشــكاوى الــواردة للشــركات والتــى عان ـ منهــا احملافظــات  ،وذلــك مــن اجــل الوقــوف علــى اســباب ثــذه
الشكاوى والعمل على تسفى مثل ثذه الشكاوى الصيف املقبل  ،كما ددر اإلشـارة إلـي انـ مت بنـاء ثـذا
التقرير بناءال علي البيانـات الفنيـة فقـ والـواردة مـن الشـركة القابتـة مليـاه الشـرب والصـرف الصـحي
ملساسها املباشر باملوادنن وثي الشكاوم اخلاصة بـ (إنقطاع مياه – ضعف مياه – كسـور ميـاه – جـودة
مياه – الصرف الصحي – التجارية) ومت إستبعاد اإلستفسارات والشـكاوم األ ـرم لبعـدثا عـن اجلانـ
الف .
• وفــى إدــار العمــل علــى تسفــى تكــرار مثــل ثــذه الشــكاوى ــسل الصــيف القــاده فقــد قــاه اجلهــاز بإصــدار
التقريــر اخلــامس عــن شــكاوم اشــهر الصــيف يتتــمن حتليــل لبيانــات شــكاوى صــيف  2016ملعرفــة مــدى
تأ ث ــا عل ــى امل ــوادنن وعل ــى اخلدم ــة املقدم ــة هل ــم وس ــيقوه اجله ــاز بإرس ــاهلا إىل الش ــركة القابت ــة
والشركات التابعة ملعرفة ما مت خبصوص تلك الشـكاوى واإلجـراءات التـى مت إقاذثـا مـن جانـ كـل
شركة على دة من اجل تس مثل ثذه الشكاوى مستقبسل.
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 -1إمجالي شكاوي أشهر صيف 2016
• ورد لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي سل اشهر صيف  2016عدد شكاوم بل  407.630شكوم لعـدد
( )25شركة ميـاه شـرب وصـرف صـحي ،مت تقسـيم الشـكاوم بنـاءال علـي البيانـات الفنيـة فقـ الـواردة مـن
الشــركة القابتــة مليــاه الشــرب والصــرف الصــحي ملساســها املباشــر بــاملوادنن وثــي الشــكاوم اخلاصــة بـ ـ
(شــكاوم ميــاه الشــرب – شــكاوم الصــرف الصــحي – الشــكاوم التجاريــة) ثــذا وقــد بلـ عــدد شــكاوم ميــاه
الشـرب ـسل اشـهر صـيف  2016عـدد  266.882شـكوم بنسـبة  %65.5مـن إمجـالي الشـكاوم البـال 407.630
شكوم ،وبل عدد شكاوم الصرف الصحي  137.935شكوم بنسبة  ، %33.8فيما بل عدد الشـكاوم التجاريـة
 2.813شكوم بنسبة  %0.7من إمجالي شكاوم اشهر صيف .2016

رســم بيــاني يوضــح نســبة
كل نوع من انواع شكاوم
اشهر صيف 2016

رس ــم بي ــاني يوض ــح مقارن ــة
بن نسبة كل نوع من انواع
ش ــكاوم اش ــهر ص ــيف 2016
وشكاوم صيف 2015
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• جاءت شكاوم اشهر صيف  2016موزعة علي عدد ( )25شركة مياه شرب وصـرف صـحي مجيعهـا موزعـة
علــي اقــاليم اجلمهوريــة الســبع*  ،بل ـ إمجــالي الشــكاوم عــدد  407.630شــكوم  ،جــاءت اعلــي نســبة مــن
الشــكاوم اصــة بــأقليم القــاثرة الك ـ م يــث بل ـ عــدد شــكاوم  215.572شــكوم بنســبة  ، %52.9يلي ـ
إقليم الدلتا بعدد شكاوم  48.065شكوم بنسبة  ، %11.8فيما جاءت اقـل الشـكاوم اصـة بـأقليم اسـيوط
بعدد  8.662شكوم بنسبة  %2.1من إمجالي شكاوم اشهر صيف  2016موزعة علي اقاليم اجلمهورية.

محاية املستهلك

 -2شكاوي أشهر صيف  2016موزعة علي أقاليم اجلمهورية السبع

جدول يوضح نسبة كل اقليم من شكاوم اشهر صيف 2016
ي

ي

52.9%

ب

11.8%

10.2%

9.7%

8.6%

4.8%

2.1%

نسبة كل اقليم من شكاوم اشهر صيف 2016

 1-2مقارنة بني شكاوي أشهر صيف  2016وصيف  2015موزعة علي األقاليم

• إ تلف نس شكاوم اشهر صيف  2016عن شكاوم اشهر صيف  2015مـن يـث عـدد ونسـبة كـل إقلـيم
من ثذه الشكاوم ،يث تناقص نسبة شكاوم إقليم القاثرة الك م لتصبح  %52.9سل عاه  2016بعـد
ان كان  %55.4سل عاه  ،2015كما تناقص ايتلا نسبة شكاوم إقليم األسكندرية لتصبح  %10.2بعـد
ان كان ـ  ،%10.6بينمــا ت ايــدت نســبة شــكاوم إقلــيم الــدلتا لتصــبح  %11.8بعــد ان كان ـ  ،%11.1وايت ـلا
ت ايـدت نسـبة شـكاوم إقلـيم قنـاة السـويس لتصــبح  %9.7ـسل عـاه  2016بعـد ان كانـ  %7.9ـسل عــاه
.2015
جدول يوضح مقارنة نسبة شكاوم اشهر صيف  2016بنسبة شكاوم اشهر صيف  2015موزعة علي األقاليم
ب
ي
ي
2016

52.9%

11.8%

10.2%

9.7%

8.6%

4.8%

2.1%

ي
2015

55.4%

11.1%

10.6%

7.9%

8.2%

5.2%

1.7%
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رسم بياني يوضح مقارنـة
ب ــن نس ــبة ش ــكاوم اش ــهر
صـ ـ ـ ـ ـ ــيف  2016ونسـ ـ ـ ـ ـ ــبة
شكاوم اشهر صـيف 2015
موزعة علي األقاليم

 -3إمجاىل شكاوى أشهر صيف  2016موزعة علي الشركات

• قاه اجلهاز بعمل صر لشكاوى ف ة الصيف  2016واملتمثلة فى اشهر ( مايو  ،يونيو  ،يوليو  ،ا سـطس ،
سبتم ) بسب معاناة وافظات اجلمهورية سل تلك الف ة بالعديد من املشاكل مـن اجـل حتليـل
بيانات تلك الشكاوى والعمل على تسفى ـدوا مثـل تلـك الشـكاوى مـرة ا ـرم ،ثـذا وقـد بلـ إمجـاىل
الشكاوى الواردة للشركات سل تلك الفـ ة عـدد  407.630شـكوى موزعـة علـي عـدد ( )25شـركة ميـاه
شرب وصرف صحي.
• جاءت شركة مياه الشـرب بالقـاثرة األعلـى مـن يـث عـدد الشـكاوى يـث ورد هلـا عـدد  108.485شـكوى
بنسبة  %26.6من إمجاىل شكاوى اجلمهورية ،يليها شركة اجليـ ة بعـدد  58.318شـكوى بنسـبة  %14.3مـن
إمجاىل الشكاوم ،فيما جاءت اقل الشركات من يث عدد الشكاوى شركة مشـال وجنـوب سـيناء بعـدد
 1.671ش ــكوى بنس ــبة  ،%0.41ــم ش ــركة األقص ــر بع ــدد  1.733ش ــكوم بنس ــبة  %0.43م ــن إمج ــاىل نس ــبة
الشكاوى سل ف ة صيف .2016
• جاءت اثم الشكاوم اخلاصة مبياه الشرب ثي شكاوم (اإلنقطاع  ،الكسور  ،اجلـودة  ،التـعف) باإلضـافة
إلي شكاوم الصرف الصحي والشكاوم التجارية.
رســم بيــاني يوضــح نســبة
كــل شــركة مــن شــكاوم
اشهر صيف 2016
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• جاءت شكاوى اشهر صيف  2016ما بن شكاوم (مياه شرب – صرف صـحي – داريـة) مصـنفة مجيعهـا
إلي عدد  6تصنيفات (إنقطـاع ميـاه  -ضـعف ميـاه  -كسـر ميـاه  -جـودة ميـاه  -صـرف صـحي  -داريـة)،
يث جاءت شكاوم مياه الشرب اصة بـ (إنقطاع مياه  -ضعف مياه  -كسر مياه  -جودة مياه) وشكاوم
الصرف الصحي اصة بالطفو ات ،فيما جاءت الشكاوم التجارية اصة بالفوات والعدادات.
• جــاءت اعلــي نســبة مــن شــكاوم النــوع ــسل اشــهر صــيف  2016ثــي شــكاوم إنقطــاع امليــاه بعــدد 182.685
شــكوم بنســبة  ،%44.8يليهــا شــكاوم الصــرف الصــحي بعــدد  137.935شــكوم بنســبة  ،%33.8فيمــا جــاءت
الشكاوم التجارية اقل نسبة شكاوم بعدد  2.813بنسبة  %0.7من إمجالي شكاوم اشهر صيف .2016

محاية املستهلك

 -4تصنيف شكاوي أشهر صيف  2016من حيث النوع

جدول يوضح نسبة كل نوع من انواع شكاوم اشهر صيف 2016
ع

ي

ع

ع

44.8%

ض
33.8%

16.5%

2.7%

1.5%

0.7%

رسم بياني يوضح نسبة كل نوع من انواع شكاوم اشهر صيف 2016
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 1-4مقارنة بني شكاوي أشهر صيف  2016وصيف  2015من حيث النوع

• إ تلف نس شكاوم اشهر صيف  2016عن نسـ شـكاوم اشـهر صـيف  2015سـواء بال يـادة او النقصـان
يث ت ايدت نسبة شـكاوم الصـرف الصـحي ـسل عـاه  2016لتصـبح  %33.8بعـد ان كانـ  %29.3ـسل
عاه  ،2015كما ت ايدت ايتال نسبة شكاوم كسور املياه لتصـبح  %16.5ـسل  2016بعـد ان كانـ %12.6
سل  ،2015بينما تناقصـ نسـبة شـكاوم إنقطـاع امليـاه لتصـبح  %44.8ـسل  2016بعـد ان كانـ %53.4
سل  ،2015وتناقص نسبة شكاوم جودة املياه لتصبح  %1.5ـسل  2016بعـد ان كانـ  %3ـسل ،2015
كما تناقص ايتال نسبة الشكاوم التجارية لتصـبح  %0.7ـسل  2016بعـد ان كانـ  %1.7ـسل ،2015
ومت إسـتبعاد شـكاوم ضــعف امليـاه مـن املقارنــة يـث مل يـرد للجهــاز عنهـا ام بيانـات ــسل شـكاوم اشــهر
صيف .2015
جدول يوضح مقارنة بن نسبة كل نوع من انواع شكاوم اشهر صيف  2016وصيف 2015
ع

ي

ع

2016

44.8%

33.8%

16.5%

1.5%

0.7%

2015

53.4%

29.3%

12.6%

3%

1.7%

مقارن ــة بـ ــن نسـ ــبة ك ــل
ن ـ ــوع م ـ ــن ان ـ ــواع ش ـ ــكاوم
اشهر صيف  2016وصـيف
2015
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جاءت شكاوم إنقطاع مياه الشرب باملرتبة األولي يـث سـجل اعلـي نسـبة مـن نسـ شـكاوم اشـهر صـيف
 2016من يث النوع ،يث بل شكاوم اإلنقطاع عدد  182.685شـكوم بنسـبة  %44.8مـن إمجـالي شـكاوم
اشهر صيف  ،2016جاءت اعلي نسبة من شكاوم إنقطاع املياه لشركة مياه الشرب بالقاثرة بنسبة ، %42.2
يليها شركة مياه الشـرب والصـرف الصـحي بـاجلي ة بنسـبة  ،%20.2فيمـا جـاءت اقـل الشـركات مـن يـث
شكاوم اإلنقطاع ثي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء بنسبة .%0.1

محاية املستهلك

 2-4شكاوي إنقطاع مياه الشرب

رسـ ــم بيـ ــاني يوضـ ــح نسـ ــبة
ك ــل ش ــركة م ــن ش ــكاوم
إنقط ــاع املي ــاه ــسل اش ــهر
صيف 2016

 3-4شكاوي الصرف الصحي

جاءت شكاوم الصرف الصحي باملرتبة الثانية من شكاوم اشـهر صـيف  ،2016يـث بل ـ شـكاوم الصـرف
الصحي عدد  137.935شكوم بنسبة  %33.8من إمجالي شكاوم اشهر صيف  ،2016وجاءت مجيعها مصـنفة
يــث ان ثــذه ثــي اكثــر الشــكاوم الــا إســتقبلتها الشــركات ــسل اشــهر
إلــي شــكاوم الطفو ــات فقـ
صيف  ،2016اعلي نسبة من شكاوم الصرف الصحي جاء لشـركة الصـرف الصـحي بالقـاثرة بنسـبة ،%23
يليها شركة مياه الشـرب والصـرف الصـحي بسـوثاخ بنسـبة  ،%14.4فيمـا جـاءت اقـل الشـركات مـن يـث
شكاوم الصرف الصحي ثي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيت بنسبة .%0.3

رسـ ــم بيـ ــاني يوضـ ــح نسـ ــبة
ك ــل ش ــركة م ــن ش ــكاوم
الص ـ ــرف الص ـ ــحي ـ ــسل
اشهر صيف 2016
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 4-4شكاوي كسور مياه الشرب

جــاءت شــكاوم كســور ميــاه الشــرب باملرتبــة الثالثــة مــن شــكاوم اشــهر صــيف  ،2016يــث بل ـ شــكاوم
كســور امليــاه عــدد  67.212شــكوم بنســبة  %16.5مــن إمجــالي شــكاوم اشــهر صــيف  ،2016اعلــي نســبة مــن
شكاوم كسور ميـاه الشـرب جـاء لشـركة ميـاه الشـرب بالقـاثرة بنسـبة  ،%34.6يليهـا شـركة ميـاه الشـرب
والصــرف الصــحي بــاجلي ة بنســبة  ،%11.8فيمــا جــاءت اقــل الشــركات مــن يــث شــكاوم كســور امليــاه ثــي
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيناء بنسبة .%0.3

رســم بيــاني يوضــح نســبة
كــل شــركة مــن شــكاوم
كسور مياه الشرب سل
اشهر صيف 2016

 5-4شكاوي ضعف مياه الشرب

جاءت شكاوم ضعف مياه الشرب باملرتبة الرابعة من شكاوم اشهر صيف  ،2016يث بل ـ شـكاوم ضـعف
املياه عدد  10.954شكوم بنسبة  %2.7من إمجالي شكاوم اشهر صيف  ،2016اعلي نسـبة مـن شـكاوم ضـعف
مياه الشرب جاء لشركة مياه الشرب بالقاثرة بنسبة  ،%52.9يليها شركة مياه الشـرب والصـرف الصـحي
باجلي ة بنسبة  ، %11.4فيما جـاءت اقـل الشـركات مـن يـث شـكاوم ضـعف امليـاه ثـي شـركة ميـاه الشـرب
والصرف الصحي بقنا بنسبة .%0.08
رســم بيــاني يوضــح نســبة
كــل شــركة مــن شــكاوم
ضعف مياه الشـرب ـسل
اشهر صيف 2016
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جاءت شكاوم جودة مياه الشرب باملرتبة اخلامسة من شكاوم اشهر صيف  ،2016يث بل شـكاوم جـودة
املياه عدد  6.031شكوم بنسـبة  %1.5مـن إمجـالي شـكاوم اشـهر صـيف  ،2016اعلـي نسـبة مـن شـكاوم جـودة
مياه الشرب جاء لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بـاجلي ة بنسـبة  ،%24.3يليهـا شـركة ميـاه الشـرب
بالقاثرة بنسبة  ،%20.9فيما جـاءت اقـل الشـركات مـن يـث شـكاوم جـودة امليـاه ثـي شـركة ميـاه الشـرب
والصرف الصحي مبرسي مطروح بنسبة .%0.07
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 6-4شكاوي جودة مياه الشرب

رسـ ــم بيـ ــاني يوضـ ــح نسـ ــبة
ك ــل ش ــركة م ــن ش ــكاوم
ج ــودة مي ــاه الش ــرب ــسل
اشهر صيف 2016

 7-4الشكاوي التجارية

جاءت الشكاوم التجارية باملرتبة السادسـة واأل ـ ة مـن شـكاوم اشـهر صـيف  ،2016يـث بل ـ الشـكاوم
التجاريــة عــدد  2.813شــكوم بنســبة  %0.7مــن إمجــالي شــكاوم اشــهر صــيف  ،2016وجــاءت مجيعهــا اصــة
باحملاسبة سواء كان شكاوم فوات او شكاوم عدادات ،اعلي نسـبة مـن الشـكاوم التجاريـة جـاء لشـركة
مياه الشرب باألسكندرية بنسبة  ،%40.8يليها شركة مياه الشـرب بالقـاثرة بنسـبة  ،%35.2فيمـا جـاءت اقـل
الشركات من يث الشـكاوم التجاريـة ثـي شـركة ميـاه الشـرب والصـرف الصـحي بأسـوان بنسـبة ،%0.04
ثــذا ومل يــرد ام شــكاوم داريــة لشــركات ميــاه الشــرب والصــرف الصــحي مبحافظــات (األقصــر – البحــر
األمحر – سيناء) سل اشهر صيف .2016
رسـ ــم بيـ ــاني يوضـ ــح نسـ ــبة
كــل شــركة مــن الشــكاوم
التجاري ـ ـ ــة ـ ـ ــسل اش ـ ـ ــهر
صيف 2016
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 -5التوصيات

 .1موافاة اجلهاز بنسبة ما مت ل إلمجالي عدد الشكاوم سل اشهر صيف  ( 2016مايو  ،يونيو  ،يوليـو ،
ا سطس  ،سبتم ) كل شركة علي دة.
 .2موافاة اجلهـاز بـإجراءات و طـة كـل شـركة مـن اجـل تـس او احلـد مـن ثـذه املشـكست او العمـل علـي
تقليل معدل شكاوم املستهلكن سل العاه القاده لصيف  2017كل شركة علي دة.
 .3موافاة اجلهاز باملتوسطات ال منية حلل شكاوم املستهلكن ـسل اشـهر صـيف  ( 2016مـايو  ،يونيـو ،
يوليو  ،ا سطس  ،سبتم ) كـل تصـنيف علـي ـدة (جـودة ميـاه الشـرب  ،إنقطـاع اخلدمـة  ،الكسـور ،
التعف  ،الصرف الصحي  ،التجارية) كل شركة علي دة.
 .4موافاة اجلهاز بتوقيتـات إنقطـاع امليـاه (امل طـ  ،ال ـ خمطـ ) للعـاه املـالي  2017 / 2016وكـذلك
(امل ط ) للعاه املالي  2018 / 2017مبجرد إعتماده  ،مع توضيح مدم إلت اه الشركة بهذه التوقيتات
كل شركة دة.
 .5قياه كسل من اخل السا ن ومراك دمة العمسء بإستقبال ومتابعة كـل انـواع شـكاوم ومطالبـات
العمــسء  ،وإقــاذ كــل اإلجــراءات السزمــة  ،وإبــسف العمــسء مبوقــف الشــكاوم واملطالبــات اخلاصــة بهــم
(مبعــ ان تك ــون إدارة دم ــة العم ــسء ث ــي اإلدارة املن ــوط به ــا التعام ــل املباش ــر مــع العم ــسء لتفعي ــل
مرك ية الشكاوم).
 .6قياه كل شركة علي دة بتسجيل ما مت ل من إمجالي الشكاوم الـواردة هلـا بصـفة دوريـة (يوميـ ،
اســبوعية  ،شــهرية  ،ربــع ســنوية ...إخل) إليفــاد اجلهــاز بنســبة مــا مت ل ـ مــن ثــذه املشــكست دوري ـال مــع
حتديد اسباب عده ل باقي املشكست.
 .7تطوير نظاه لتفعيل و صر مطالبات وشكاوى العمسء من كافة مصادرثا.
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