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جـهاز تنظيم مياه الشرب
والصرف الصحى وحماية المستهلك 

 كلمة السيد المهندس وزير اإلسكان والمرافق
والتنمية العمرانية ورئيس مجلس اإلدارة

احلكومة.  اأولويات  قائمة  اأهمية كبرية فى  ال�سحى  وال�رصف  ال�رصب  مياه  يحتل قطاع 

رفع  ورZبتها فى  القطاع  بهذا  الإرتقاء  يعك�س �رصورة  اإمنا  الدولة  الهتمام من جانب  وهذا 

كفاءته لتوفري اإحتياجات املجتمع امل�رصى خا�سة فى Xل تزايد التحديات التى تواجه القطاع 

من ندرة املياه وارتفاع عدد ال�سكان. ولقد �سهد القطاع تغريات هيكلية عديدة منها اإن�ساء 

ال�رصب  مياه  هيئات  عدد كبريمن  وحتويل  ال�سحى  وال�رصف  ال�رصب  ملياه  القاب�سة  ال�رصكة 

مياه  تنظيم  جهاز  اإن�ساء  اىل  بالإ�سافة  املختلفة  باملحافظات  ل�رصكات  ال�سحى  وال�رصف 

 136 ال�رصب وال�رصف ال�سحى وحماية امل�ستهلك وفقا لقرار ال�سيد رئي�س اجلمهورية رقم 

لعام 2004. وهذه التغريات الهيكلية �ساحبها زيادة املخ�س�سات املالية املوجهة للقطاع .

وقد ت�سمن الربنامج الإنتخابى لل�سيد / رئي�س اجلمهوريه �رصورة توفري مبل≠ 30 مليار 

جنيه يتم انفـاقها علي م�رصوعات مياه ال�سـرب وال�سـرف ال�سحى خـالل اخلطـه اخلم�سـيه 

20 مليار  بتوفري مبل≠  �سيادته للحكومه  اإىل مطالبة  بالإ�سافه   )  2012  –  2007  ( احلالية 

جنيه خالل �سنوات اخلطة توجه مبا�رصة للم�رصوع القومى لل�رصف ال�سحى بالقرى امل�رصية 

اآمنة  لتوفري م�سادرمياه  ال�سحى  وال�رصف  ال�رصب  مياه  بقطاع  الدوله  اإهتمام  يعك�س  ‡ا 

ملحطات مياه ال�رصب واحلد من التلوث يف املجارى املائيه واملـياه اجلوفيـه .

ويف هذا الإطار فاإن امل�رصوعـات املخطـط تنفيذها خالل اخلطـة اخلم�سية )2007 – 2012( 

933^22 مليار جنيه مل�رصوعات التغذية  449^67 مليار جنـيه ) منها  بـ  تقـدر ا�ستثماراتها 

توفري  يعك�س �رصورة  وهذا   ) ال�سحى  ال�رصف  مل�رصوعات  مليار جنيه   44^516 ومبل≠  باملياه 

م�سادر اإ�سافية Zري احلكومية لتنفيذ هذه امل�رصوعات.

 ول�سمان حتقيق هذه الأهداف فاإن جهاز تنظيم مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى له دور 

حمورى فى هذا الإطار لتفعيل هذه املنظومة اجلديدة للقطاع.

وزيرالإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية

و رئي�س جمل�س اإدارة اجلهاز

مهند�س/ اأحمد املغربى



التقــرير الســنوى األول 2007 - 2008

 كلمة مساعد وزير اإلسكان والمرافق والتنمية
العمرانية والمدير التنفيذي للجهاز

فى Xل ما ي�سهده قطاع مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى من تغريات هيكلية تتزايد اأهمية 

جهاز تنظيم مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى وحماية امل�ستهلك فى مراقبة القطاع ومتابعة 

تتبع  اىل  بالإ�سافة  هذا  للمواطنني.  تقدمه  الذى  اخلدمة  مل�ستوى  التابعة  ال�رصكات  اآداء 

التابعة من امل�ساندة احلكومية وحتديد مقدار الدعم ال�سنوى مع رفع  احتياجات ال�رصكات 

الكفاءة الإقت�سادية واملالية لل�رصكات لتعظيم الإ�ستفادة من الإمكانات املالية املحدودة .

 ومن ثم فاإن اجلهاز يقوم بدور حمورى فى �سبط اإيقاع قطاع مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى 

من خالل و�سع معايري اجلودة والآداء على امل�ستويات الفنية والإدارية واملالية فى هذا القطاع 

العام, وتتمثل ر�سالة اجلهاز فى حماية م�سالح امل�ستهلكني ومقدمى  مبا يحقق ال�سالح 

خدمة مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى مبا ي�سمن تقدË اخلدمة بجودة وكفاءة عالية و�سعر 

عادل ومنا�سب مع تهيئة مناخ جيد لالإ�ستثمار.

وقد بداأ اجلهاز عمله بالفعل يف عام 2007م ويعترب هذا التقرير هو التقرير الأول الذى ي�سدره 

اجلهاز عن العام املن�رصم ) 2008/2007 ( يف Xل الت�سكيل اجلديد ملجل�س اإدارة اجلهاز والذى 

املدنى و�سخ�سيات عامة نهدف من  املجتمع  ي�سم يف ت�سكيله خربات عريقة و‡ثلني عن 

احليادية  �سمان  مع  القطاع  متطلبات  مع  التعامل  يف  اجلهاز  فاعلية  زيادة  اىل  تواجدها 

واملو�سوعية .

بها  قام  التى  والإجنازات  واأن�سطته  اجلهاز  بدور  التعريف  الأول  ال�سنوى  التقرير  وي�ستعر�س 

وخططه امل�ستقبلية لتحقيق الدور املنوط به , كما يو�سح التقرير و�سع القطاع ب�سفة 

عامة والتحديات التى تواجه القطاع مع الرتكيز على دور اجلهاز فى مواجهة هذه التحديات , 

هذا بالإ�سافة اإىل اإ�ستعرا�س دور الأجهزة والهيئات املحلية والدولية التى يتعاون معها اجلهاز 

لتحقيق اأهدافه .

وهذا التقرير من�سور على املوقع اخلا�س باجلهاز على ال�سبكة الدولية

www.ewra.gov.eg 

م�ساعــــد وزيـــــر

الإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية

و الـمـديــر الـتنفيــذي للـجـهــاز 

مهند�س/ حممد الألفي

 



 5 

جـهاز تنظيم مياه الشرب
والصرف الصحى وحماية المستهلك 

المقـدمـة
فى  اجلهاز  دور  امل�ستهلك  وحماية  ال�سحى  وال�رصف  ال�رصب  مياه  تنظيم  جلهاز  الأول  التقرير  يتناول 

البع�س.  بع�سها  مع  ال�سحى  وال�رصف  ال�رصب  مياه  قطاع  فى  العاملة  اجلهات  بني  العالقة  تنظيم 

كما يتطرق اىل العالقة بني امل�ستهلك وال�رصكات املقدمة للخدمة من خالل التاأكيد على دور اجلهاز 

فى �سبط الآداء الفنى واملاىل على م�ستوى ال�رصكات املقدمة للخدمة وتفعيل دور القطاع اخلا�س فى 

تطوير قطاع مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى من خالل اإن�ساء املحطات وت�سغيلها و�سيانتها .

مياه  قطاع  واإجنازات  تطور  ت�سمل  القطاع  عن  عامة  نبذة  باإ�ستعرا�س  الأول  اجلزء  يف  التقرير  ويبداأ   

ال�رصب وال�رصف ال�سحى واجلهات العاملة واجلهات ذات ال�سلة بالقطاع والقوانني احلاكمة والنظرة 

امل�ستقبلية للقطاع فى �سوء الإهتمام من جانب الدولة لالإرتقاء بهذا القطـاع وكذلك لتحقيق ما ورد 

بالربنامج الإنتخابى لل�سيد رئي�س اجلمهوريـة خالل اخلطـة اخلم�سية 2012/2007.

ويتناول اجلزء الثانى من التقرير دور جهاز تنظيم مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى وفقاً للقرار اجلمهورى 

رقم )136( ل�سنة 2004 باإن�سائه بغر�س تطوير البنية الأ�سا�سية واإتباع اإ�سرتاتيجيات جديدة بالقطاع 

على نحو يواكب اأحداث الو�سائل التكنولوجية. وذلك ل�سمان توافر واإ�ستمرارية اخلدمات املقدمة جلميع 

املواطنني بجودة عالية وب�سعر عادل ومنا�سب ومر�سى لالأطراف املتعاملة مع القطاع وفقاً للمعايري 

الإ�ستثمارات  لدخول  املناخ  وتهيئة  احلالية  الإ�ستثمارات  على  احلفاظ  ي�سمن  ومبا  والدولية  املحلية 

اجلديدة فى القطاع مرتكزاً على مبادى رئي�سية متمثلة فى ال�سفافية واإر�ساء قواعد املناف�سة وحماية 

حقوق ال�رصكات وامل�ستهلكني .

م�ستعر�ساً   2008/2007 املايل  العـام  خالل  اجلهـاز  اإجنـازات  التقريـر  من  الثالث  اجلـزء  ي�ستعر�س  و 

الإجنازات يف املجال الفني والتى ت�سمل البدء فى تطبيق برنامج مراقبة جودة مياه ال�رصب على بع�س 

حمافظات اجلمهورية كنموذج جتريبى �سمل حمافظات ) القاهرة – الإ�سكندرية – البحرية – اأ�سوان – 

�سوهاج – القليوبية – اأ�سيوط ( بالإ�سافة اإىل القيام بعمل م�سح ميدانى على معامل حمطات مياه 

الفاقد فى مياه  واإقالل  املائى  الإتزان  العمل فى مو�سوعات  ور�س  واإعداد  املذكورة  باملحافظات  ال�رصب 

ال�رصب والبدء فى اإعداد دليل ملعايري م�ستويات الآداء خلدمات مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى .

لتكلفة  املاىل  بالتحليل  اخلا�سة  الدرا�سة  اإعداد  البدء فى  مت  الإقت�سادى فقد  للتنظيم  بالن�سبة  اأما 

خدمة مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى .

كما يتناول هذا اجلزء الدرا�سات التى قام اجلهاز باإعدادها والتى �سملت : 

وال�رصف  ال�رصب  مياه  لقطاع  الإقت�سادى  الت�سغيل  وكفاءة  الفنى  الآداء  م�ستويات  مقارنة  درا�سة 

ال�سحى بالقاهرة الكربى مع بع�س املدن الأ�سيوية التى تت�سابه مع القاهرة فى عدد ال�سكان وامل�ستوى 

الإقت�سادى والإجتماعى .وي�ستمل اأي�ساً على ور�س العمل والربامج التدريبية وهى :
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•اإدارة املخاطر والأ�سول من املنظور التنظيمى . 	

•عقد برامج تدريبية فى جمال التنظيم والتخطيط املاىل وحتليل التكلفة والإيرادات للعاملني  	

باجلهاز باإ�ستخدام النموذج املاىل الإلكرتونى .

ويتناول هذا اجلزء اأي�ساً مالمـح خطة اجلهـاز للعام القـادم 2009/2008 والتى ت�سمل :

اأولً : فى جمال التنظيم الفنى :

•العمل على و�سع برنامج �سامل للتحقق من جودة مياه ال�رصب وكذلك البدء فى و�سع مقايي�س  	

الآداء ل�رصكات مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى .

ثانياً : فى املجال الإقت�سادى :

•مراجعة منوذج التعريفة املطبق وتطويره . 	

•الدرا�سة اخلا�سة بالتحليل املاىل لتكلفة خدمة مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى . 	

ثالثاً : فى جمال حماية امل�ستهلك :

•اإعداد منظومة متكاملة للتعامل مع �سكاوى امل�ستهلك. 	



نبذة عامة عن قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى

ألول 

نبذة عامة عن قطاع مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى
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نبذة عامة عن قطاع مياه الشرب
والصرف الصحى

اإن تزايد اإهتمام الدولة بقطاع مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى يعك�ض مدى اأهمية هذا القطاع 

ملا له من دور حيوى وفعال على كافة الأ�سعدة الإقت�سادية والإجتماعية . ويتمثل هذا الإهتمام 

فى العمل على تنمية وتطوير البنية الأ�سا�سية للقطاع ورفع كفاءة الهيئات واملوؤ�س�سات 

العاملة فى القطاع على جميع امل�ستويات الفنية واملالية والإدارية . ونظرا للزيادة ال�سكانية 

ال�سحى  لل�رشف  الآمن  التخل�ض  على  والعمل  املياه  من  الفرد  اإ�ستهالك  وزيادة  امل�ستمرة 

كان من ال�رشورى العمل على زيادة الإ�ستثمارات فى هذا القطاع للنهو�ض به . وقد �سخت 

اإرتفعت قيمة  اإ�ستثمارات فى قطاع مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى حيث  احلكومة امل�رشية 

هذه الإ�ستثمارات من 1.153مليار جنيه خالل 30 عاماً [ يف الفرته من 1952 حتي عام 1982 [ ، 

لت�سل اإىل 65 مليار جنيه [ يف الفرته من 1982 حتي عام 2007 [ منها 25 مليار جنيه لقطاع 

مياه ال�رشب و40 مليار جنيه لقطاع ال�رشف ال�سحى .

قطاع املياه 

يوميا  م3  مليون   1.27 حواىل   1952 عام  ال�رشب  مياه  ملحطات  الإنتاجية  الطاقة  بلغت 

باإ�ستثمارات قدرها 86 مليون جنيه وفى خالل الفرتة من عام 1952 وحتى عام 1982 مت اإ�سافة 

طاقة جديدة قدرها 5.75 مليون م3 يومياً باإ�ستثمارات قدرها مليار جنيه. ويف الفرتة من عام 

1982 حتى 2007 مت اإ�سافة طاقة جديدة من امل�رشوعات التى مت تنفيذها خالل هذه الفرتة 

والتى رفعت الطاقة الإنتاجية اإىل 21 مليون م3 يومياً باإ�ستثمارات قدرها 25 مليار جنيه.

ومت تغذية جميع املدن واملراكز مبياه ال�رشب بن�سبة تغطية 100% والقرى بن�سبة %98.

والأ�سكال التالية تو�سح اإ�ستثمارات الدولة فى قطاع مياه ال�رشب ون�سبة التغطية للمدن 

والقرى .
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قطاع ال�رصف ال�صحى 

بلغت الطاقة الإ�ستيعابية قبل عام 1952 من حمطات ال�رشف ال�سحى 360 األف مرت مكعب 

/يـوم باإ�ستثمارات قـدرها 84 مليـون جنيه ومن عام 1952 حتى عام 1982 مت اإ�سافة م�رشوعات 

رفعت الطاقة الإنتاجية اإىل 1.1مليون مرت مكعب / يوم باإ�ستثمارات منفذه خالل هذه الفرتة 

قدرها 800 مليون جنيه.

التى مت  اإ�سافـة طاقـة جديدة من امل�رشوعات  2007 مت  1982 حتى عام  الفرتة من عام  ويف 

تنفيذها حيث رفعت الطاقة الإنتاجية اإىل 11 مليون مرت مكعب/ يوم باإ�ستثمارات منفذه 

خالل هذه الفرتة قدرها 40 مليار جنيه.

ومت تغطية املدن واملراكز بخدمات ال�رشف ال�سحى بن�سبة 60% وت�سل ن�سبة التغطية فى 

القرى اىل %11.
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التقــرير الســنوى األول 2007 - 2008

1-1 بيانات عامة عن ن�صيب الفرد من مياه ال�رصب وال�رصف ال�صحى

بالن�سبة ملياه ال�رشب زاد ن�سيب الفرد من 55 لرت للفرد فى اليوم عام 1952 اىل 130 لرت 

للفرد فى اليوم عام 1982 وزاد اىل 300 لرت للفرد فى اليوم فى بع�ض املدن عام 2007. بينما 

زادت الطاقة الإنتاجية من 1.2 مليون مرت مكعب عام 1952 اىل 26 مليون مرت عام 2007 ، 

وبالن�سبة لل�رشف ال�سحى زاد ن�سيب الفرد من 15 لرت للفرد فى اليوم عام 1952 اىل 180 

لرت للفرد فى اليوم عام 2007. بينما زادت الطاقة النتاجية لقطاع ال�رشف ال�سحى من 

0.36 مليون مرت مكعب عام 1952 اىل 16 مليون مرت مكعب عام 2007 وهو ما تو�سحه 

الأ�سكال التالية :
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جـهاز تنظيم مياه الشرب
والصرف الصحى وحماية المستهلك 

ويو�سح اجلدول رقم ) 1 ( عدد امل�رشوعات التى مت تنفيذها يف قطاع مياه ال�رشب وال�رشف 

ال�سحى يف الفرتة من 1952 اىل 2007 مع تو�سيح ملعدل ن�سيب الفرد وتطور الإ�ستثمارات 

والطاقة الإنتاجية خالل نف�ض الفرتة . 

البيان
عدد امل�رشوعات

)تراكمى(

الطاقة الإنتاجية

)األف م3/يوم(

معدل ن�سيب 

الفرد

)لرت/يوم(

تطور الإ�ستثمارات

)تراكمى(

) القيمة باملليون جنيه (

الفرتة الزمنية
مياه 

�رشب

�رشف 

�سحى

مياه 

�رشب

�رشف 

�سحى

مياه 

�رشب

�رشف 

�سحى

مياه 

�رشب

�رشف 

�سحى
الإجماىل

2528127036055158684170ما قبل عام 1952

85736575011001302510008001800من 1952 اىل1982

351611972100011000300180250004000065000حتى2007

اجلدول رقم )1( : عدد امل�رصوعات يف قطاع مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحي يف الفرتة 2007-1952
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التقــرير الســنوى األول 2007 - 2008

1-2 اجلهات العاملة يف قطاع مياه ال�رصب وال�رصف ال�صحى

اإن قطاع مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى تخ�سع اإدارته بالأ�سا�ض لوزارة الإ�سكان واملرافق والتنمية 

العمرانية والتى تعمل حتت مظلتها العديد من الهيئات املرتبطة بهذا القطاع وفيما يلى 

نو�سح دور كل من هذه الهيئات وعالقتها بقطاع مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى .

1-2-1 وزارة الإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية

الإ�سرتاتيجيات  باإعداد  اي�سا  بالقطاع وتقوم  ال�سيا�سات اخلا�سة  الوزارة بو�سع ور�سم  تقوم 

واخلطط ومراجعة التقارير ال�سنوية لآداء القطاع مبختلف هيئاته وموؤ�س�ساته ويتم ذلك من 

خالل هيئات منوط بها القيام بهذه العمال وهى:

جهاز تنظيم مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى وحماية امل�ستهلك 	•
ومت اإن�ساوؤه مبوجب القرار اجلمهورى رقم 136 ل�سنة 2004ويخت�ض مبتابعة ومراقبة كل مايتعلق 

باأن�سطة مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى على م�ستوى اجلمهورية.

الهيئة القومية ملياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى  	•
تتوىل الهيئة القومية ملياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى املن�ساأه بقرار رئي�ض اجلمهورية رقم )197( 

ل�سنة 1981 اإعداد خطط ن�ساطى مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى على امل�ستوى القومى فى 

كافة حمافظات اجلمهورية ماعدا القاهرة والإ�سكندرية و�سيناء والبحر الأحمر وبع�ض مناطق 

التعمري الأخرى وتبا�رش الهيئة كافة املهام الالزمة لتحقيق اأهدافها من خالل الآتى :

ت�سميم امل�رشوعات الكربى على م�ستوى املحافظات واملدرجة بخطة الهيئة واملمولة   -

من ميزانية الدولة مبا فى ذلك اإعداد الدرا�سات وكرا�سات ال�رشوط واملوا�سفات والعقود 

اخلا�سة بتلك امل�رشوعـات وحتليل وفح�ض العطاءات وتر�سيتها.

الإ�رشاف على تنفيذ امل�رشوعات واإ�ستالمها ونقل الأ�سول والإلتزامات اإىل اجلهه امل�سئولة عن   -

الت�سغيل وال�سيانة مبا لها من حقوق وما عليها من اإلتزامات ، لتتوىل اإدارتها وت�سغيلها.

اإن�ساء مراكز التدريب لرفع الكفاءه الإنتاجية فيما يخ�ض اأعمال مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى .  -

اجلهاز املركزى للتعمري 	•
للقانون رقم )63( ل�سنة 1987 ويتوىل الإ�رشاف على اأجهزة التعمري  يعمل هذا اجلهاز طبقاً 

الإ�سكان  املناطق من خالل قطاعات  هذه  تعمري  تتوىل  والتى  اجلمهورية  اأنحاء  فى  املنت�رشة 

واخلدمات واملرافق . وقد قام اجلهاز باإن�ساء وت�سغيل و�سيانة امل�رشوعات اخلا�سة مبحطات مياه 

ال�رشب وال�رشف ال�سحى فى مناطق التعمري مثل حمطات حتلية مياه ال�رشب من البحر الأحمر 

اإىل طابا ودهب و�رشم ال�سيخ وكذلك حمطات معاجلة ال�رشف ال�سحى فى الوادى اجلديد و�رشم 

ال�سيخ والطور .

اجلهاز التنفيذى ملياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى 	•
اإن�ساء اجلهاز التنفيذى مل�رشوع ال�رشف ال�سحى للقاهرة الكربى مبوجب القرار الوزارى رقم  مت 

)497( ل�سنة1981 لتنفيذ م�رشوع ال�رشف ال�سحى للقاهرة الكربى. وقد مت اإ�سدار القرار الوزارى 
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جـهاز تنظيم مياه الشرب
والصرف الصحى وحماية المستهلك 

رقم )372( ل�سنة 2005 لت�سمل اإخت�سا�سات اجلهاز م�رشوعات مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى 

للقاهرة الكربى والإ�سكندرية .

ومت موؤخراً اإ�سدار القرار الوزارى رقم )296( ل�سنة 2007 بتعديل نطاق عمل اجلهاز التنفيذى لي�سم 

اأعمال م�رشوعات مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى للقاهرة الكربى والإ�سكندرية وحمافظتى اجليزة 

والقليوبية ومت تعديل اإ�سم اجلهاز لي�سبح اجلهاز التنفيذى ملياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى.

ويخت�ض اجلهاز ببحث واإقرتاح ور�سم ال�سيا�سات واخلطط والربامج الفنية والتمويلية للم�رشوعات 

اخلا�سة مبياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى فى نطاق عمله وكذلك الإ�رشاف على تنفيذها مع التن�سيق 

بني هذه اخلطط والربامج وخطط اجلهات املختلفة املتداخلة مع امل�رشوعات اخلا�سة باجلهاز . 

هيئة املجتمعات العمرانية اجلديدة 	•
مت اإن�ساء الهيئة مبوجب القانون رقم )59( ل�سنة 1979 وكان الغر�ض من اإن�سائها هو اإن�ساء املدن 

واملجتمعات العمرانية اجلديدة واإدراتها من خالل قطاعات الإ�سكان واخلدمات واملرافق. لذا فقد 

قامت الهيئة باإن�ساء وت�سغيل و�سيانة مرافق مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى باملدن اجلديدة. 

وبعد �سدور القرار اجلمهورى باإن�ساء ال�رشكة القاب�سة يتم حالياً نقل تبعية اأ�سول مرافق مياه 

ال�رشب وال�رشف ال�سحى باملدن اجلديدة اإىل ال�رشكة القاب�سة ملياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى 

وال�رشكات التابعة لها باملحافظات طبقاً للتوزيع اجلغرافى .

ال�رصكة القاب�سة ملياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى  	•
مت اإن�ساء ال�رشكة القاب�سة ملياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى مبوجب القرار اجلمهورى رقم )135( 

ل�سنة 2004 ولها ال�سخ�سية الإعتبارية طبقاً لأحكام قانون �رشكات قطاع الأعمال رقم )203( 

ل�سنة 1991 ولئحته التنفيذية . 

اإليه مت حتويل الهيئات العامة والهيئات  مبقت�سى الفقرة الثالثة من القرار اجلمهورى امل�سار 

تابعة لل�رشكة  اإىل �رشكات  الإقت�سادية و�رشكات مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى باملحافظات 

القاب�سة وتكون خا�سعة لأحكام قانون �رشكات قطاع الأعمال رقم 203 لعام 1991.

كما مت �سدور القرار اجلمهورى رقم )249( ل�سنة 2006 بنقل تبعية اأ�سول مرافق مياه ال�رشب 

وال�رشف ال�سحى التى تدار مبعرفة املحليات اإىل ال�رشكة القاب�سة ملياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى 

لت�سكيل �رشكات مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى بهذه املحافظات .

وملا كان الغر�ض من اإن�ساء ال�رشكة القاب�سة هو تكوين واإدارة وتدوير حمفظة الأوراق املالية 

للدولة ممثلة فى اأ�سول �رشكات مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى باملحافظات مبا تت�سمنه من 

اإن�ساء  من  الغر�ض  فاإن  اأخرى  مالية  �سكوك  اأو  اأدوات  واأية  و�سندات  متويل  و�سكوك  اأ�سهم 

 ، ال�رشب  مياه  وبيع  وتوزيع  ونقل  وحتلية  تنقية  مب�سئوليات  الإ�سطالع  هو  التابعة  ال�رشكات 

وكذلك جتميع ومعاجلة والتخل�ض الآمن من مياه ال�رشف ال�سحى .



 14 

التقــرير الســنوى األول 2007 - 2008

1-2-2 وزارة التنمية املحلية

الريفية  التنمية  م�رشوع  وهو  امل�رشية  بالقرى  للنهو�ض  رائد  م�رشوع  بتنفيذ  الوزارة  قامت 

املتكاملة ) �رشوق ( ومن خالل امل�رشوع قامت الوزارة بتنفيذ م�رشوعات مياه ال�رشب وال�سـرف 

ال�سحى للمنـاطق الريفيـة بالتعاون مـع الوحـدات املحلية للقرى. وقد قامت الوزارة بتدبري 

الإعتمادات املطلوبة لهذه امل�رشوعات من خالل الإعتمـادات احلكومية واملنح الدولـية واملنح 

اخلا�سة . وقبل اإن�ساء ال�رشكة القاب�سة كانت تعمل الوزارة على دعم وم�ساندة املحليات فى 

تاأدية مهامها لتح�سني اأ�سلوب الإمداد مبياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى والإ�رشاف على تنفيذ 

امل�رشوعات التى تنفذ فى النطاق اجلغرافى للمحليات والتى ل تدخـل �سمن نطاق الهيئة 

القومـية ملياه ال�سـرب وال�سـرف ال�سحى .

الإدارات املحلية 	•
تقوم الإدارات املحـلية مبحافـظات اجلمـهورية ) اإدارات مرافق مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى ( 

باإدارة وت�سغيل و�سيانة مرافق مياه ال�رشب وال�سـرف ال�سـحى باملدن والأحـياء واملراكز احلـ�رشية 

وال�رشف  ال�رشب  ملياه  القومية  الهيئة  تعتمد على  وهى  الإقليمية  املرافق  تغطيها  التى ل 

ال�سـحى فى ت�سـميم وتنفـيذ امل�سـروعات التابـعة لها وكـذا اأعمـال الإحالل والتجـديد. 

وقـد �سدر القرار اجلمهورى رقم )249( ل�سنة 2006 بنقل تبعية اأ�سـول مرافق ميـاه ال�رشب 

وال�رشف ال�سحى التى تديرها املحليات اإىل ال�رشكات التابعة لل�رشكة القاب�سة باملحافظات 

املختلفة .

مديريات الإ�سكان واملرافق 	•
كانـت تقوم بت�سغيل و�سيانة م�رشوعات ميـاه ال�سـرب وال�سـرف ال�سحى فى املناطق الريفية 

التى ل تغطيها املرافق الإقليمية مع اإعتمـادها اأي�سـاً فـى تنفيذ م�رشوعاتها على الهيـئة 

القومية مليـاه ال�رشب وال�سـرف ال�سحى. وبعد �سدور القرار اجلمهورى رقم )249( ل�سنة 2006 

ال�سـركات  اإىل  منهـا  ال�سحى  وال�رشف  ال�رشب  ميـاه  مرافـق  اأ�سـول  تبعية  نقل  الآن  يتم 

التابعة باملحافظات املختلفة .
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1-2-3 جهات اأخرى عاملة بالقطاع

هيئة قناة ال�سوي�س 	•
تقـوم هيـئة قناة ال�سويـ�ض بـتوفري احتياجـات مـدن القنـاة الرئي�سية ) بور�سعيد، الإ�سماعيلية، 

ال�سوي�ض ( من مياه ال�رشب ويقت�رش دورها على املدن الثالث فقط كما تقوم بت�سغيل و�سيانة 

حمطات معاجلة ال�رشف ال�سحى الرئي�سية وي�ساهم مع الهيئة الإدارة املحلية للمحافظات 

الثالثة فى ت�سغيل و�سيانة ال�سبكات وتوفري املياه للقرى املحيطة وتتوىل املحليات فى املدن 

الثالث ت�سغيل و�سيانة �سبكات ال�رشف ال�سحى وتتوىل الهيئة القومية ملياه ال�رشب وال�رشف 

ال�سحى تخطيط وت�سميم والإ�رشاف على تنفيذ م�رشوعات مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى فى 

املناطق الريفية باملحافظات الثالثة.

القوات امل�سلحة  	•
تقوم القوات امل�سلحة من خالل الهيئة الهند�سية للقوات امل�سلحة بتدبري مياه ال�رشب واإن�ساء 

ال�سبكات الداخلية للوحدات الع�سكرية املتمركزة فى نطاق املدن وكذا مل�رشوعات الإ�سكان 

واملبانى الإدارية التى تقوم بتنفيذها وذلك بالتن�سيق مع �رشكات مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحي 

على م�ستوى املحافظات الواقع يف نطاقها هذه امل�رشوعات . 

واي�ساً تقوم باإن�ساء وت�سغيل و�سيانة اخلطوط وتنفيذ اآبار املياه وحمطات التنقية للوحدات 

والغربية  ال�رشقية  م�رش  حدود  على  الع�سكرية  املناطق  نطاق  فى  املتمركزة  الع�سكرية 

واجلنوبية. 
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  وال�سكل رقم )7( يو�سح اجلهات العاملة بقطاع مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى
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 1-2-4 اجلهات الأخرى ذات ال�سلة بقطاع مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى 

هناك عدد من اجلهات الأخرى التى بطبيعة دورها لها �سلة بعمل القطاع وفيما يلى نو�سح 

دور هذه اجلهات:

وزارة الدولة ل�سئون البيئة 	•
وتخت�ض بالقيام بالأعمال التى من �ساأنها حماية البيئة من التلوث و�سمان ح�سن ا�ستخدام 

املوارد الطبيعية للمياه. 

وزارة املوارد املائية والرى  	•
وتخت�ض الوزارة باإدارة وتنمية املوارد املائية وذلك باإ�سدار الرتاخي�ض لإقامة ماآخذ مياه ال�رشب 

ملحطات التنقية مع �سمان توافر املياه طوال العام للماآخذ وتخت�ض اأي�سا باإ�سدار تراخي�ض 

حفر الآبار فى املناطق ال�سحراوية طبقاً للمخزون الإ�سرتاتيجى للمياه اجلوفية فى م�رش، كما 

يتبعها جميع امل�سارف التى يتم �رشف مياه ال�رشف ال�سحى املعاجلة عليها. 

وزارة ال�سحة وال�سكان  	•
وتخت�ض الوزارة مبتابعة ومراقبة نوعيات مياه ال�رشب وخا�سة من نهر النيل وكذلك تخت�ض 

مبراقبة جودة املياه املنتجة من حمطات تنقية املياه باأخذ عينات ب�سفة دورية وحتليلها للوقوف 

على مدى مطابقتها للموا�سفات اخلا�سة مبنظمة ال�سحة العاملية )WHO( واملوا�سفات 

امل�رشية املنظمة مع اإبالغ اجلهات املعنية بنتائج التحليالت .

وزارة املالية  	•
وتخت�ض الوزارة باإتاحة التمويل والدعم الالزم للقطاع ب�سفة عامة .

وزارة الدولة للتنمية القت�سادية  	•
اخلم�سية  اخلطط  �سمن  ال�سحى  وال�رشف  ال�رشب  مياه  م�رشوعات  باإدراج  الوزارة  وتخت�ض 

وال�سنوية للدولة مع اعتماد املبالغ الالزمة لتنفيذ هذه امل�رشوعات.

وزارة الدولة للتعاون الدوىل  	•
واملقر�سة جلمهورية م�رش  املانحة  الدول  الواردة من  والقرو�ض  املنح  بتنظيم  الوزارة  تخت�ض 

للتنمية  الدولة  وزارة  واإبالغ  ال�سحى  وال�رشف  ال�رشب  مبياه  اخلا�سة  للم�رشوعات  العربية 

الالزمة  املبالغ  اعتماد  مع  للدولة  وال�سنوية  اخلم�سية  اخلطط  �سمن  لإدراجها  الإقت�سادية 

لتنفيذ هذه امل�رشوعات.

وزارة التعليم العاىل والدولة للبحث العلمى  	•
وتخت�ض الوزارة باإجراء البحوث والدرا�سات عن امل�ساكل املتعلقة مبياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى 

ارتباطاً  واملرتبطة  الإقليمية  اجلامعات  اإليها وخا�سة فى  ترد  التى  وامل�ساكل  احلالت  ح�سب 

وثيقاً مب�ساكل املجتمع مع تقدمي امل�سورة الفنية .
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وزارة الدولة لالإنتاج احلربى  	•
وتخت�ض م�سانعها باإنتاج وت�سنيع املعدات واملهمات امليكانيكية والكهربائية الالزمة ملحطات 

لتقليل  املياه  عدادات  اإنتاج  وكذلك  ال�سحى  ال�رشف  معاجلة  ال�رشب وحمطات  مياه  تنقية 

الإعتماد على املنتج الأجنبى مع توفري قطع الغيار الالزمة لهذه املهمات. 

وزارة الزراعة واإ�ست�سالح الأرا�سى  	•
وتخت�ض مبنح املوافقات الالزمة لنقل ملكية الأرا�سى الزراعية لإقامة حمطات تنقية مياه 

بنوعيات  اخلا�سة  املوافقات  وكذلك  الريفية  املناطق  فى  وخا�سة  ال�سحى  وال�رشف  ال�رشب 

املحا�سيل التى ي�سمح بزراعتها مبياه ال�رشف ال�سحـى املعاجلة . 

ال�سندوق الإجتماعى للتنمية  	•
يعترب الدور الرئي�سى لل�سندوق هو تعبئة املوارد املالية والفنية الدولية واملحلية واإ�ستخدامها 

فى الأن�سطة الإنتاجية. اأما املنح فيتم ا�ستخدامها فى امل�رشوعات اخلدمية التى ت�ستهدف 

تنمية البنية الأ�سا�سية حيث ت�ساهم فى تنفيذ م�رشوعات مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى 

وفق خطط الهيئات وال�رشكات العاملة فى هذا املجال باملحافظات. 
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وال�سكل رقم )8( يو�سح اجلهات ذات ال�سلة بقطاع مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى.
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 1-3 اأهم القوانني احلاكمة للقطاع

توجــد جممــوعة من الت�رشيعــات والقــرارات اجلمهــورية والقــرارات الوزاريــة التى حتكــم 

وتنظــم اأو�ساع قطاع مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى امل�رشى ومنها :

1-3-1 القوانني

القانون رقم 93 ل�سنة 1962

القانون  هذا  اأحكام  لتطبيق  وذلك  ال�سائلة  املخلفات  �رشف  ب�ساأن  القانون  هذا  �سدر  وقد 

على الإن�ساءات التى تعد لتجميع املخلفات ال�سائلة من امل�ساكن وامل�سانع واملحال العامة 

والتجارية وال�سناعية وغريها ومياه الر�سح والأمطار بغر�ض التخل�ض منها بطريقة �سحيحة 

بعد معاجلتها.

القانون رقم 27 ل�سنة 1978

وقد �سدر هذا القانون فى �ساأن تنظيم املوارد العامة للمياه الالزمة لل�رشب والإ�ستعمال الآدمى. 

1-3-2 القرارات اجلمهورية

 القرار رقم 2703 ل�سنة 1966 

 ب�ســــاأن اإن�ساء اللجنة العليا للمياه وتخت�ض هذة اللجنة بفح�ض جميع امل�سائل ال�سحية 

املتعلقة مبياه ال�رشب وو�سع املوا�سفات واملعايري القيا�سية وال�سرتاطات ال�سحية ملياه ال�رشب 

ومواردها وطرق معاجلتها واملوافقة على م�رشوعات املياه وال�رشف وو�سائل املعاجلة.

القرار رقم 197 ل�سنة 1981

مقرها  ال�سحى«  وال�رشف  ال�رشب  ملياه  القومية  »الهيئة  ت�سمى  عامة  هيئة  اإن�ساء  ب�ساأن 

القاهرة وتكون لها ال�سخ�سية الإعتبارية وتتبع الوزير املخت�ض بالإ�سكان وت�رشى فى �ساأنها 

تنفيذ  على  والإ�رشاف  واخلطط  ال�سيا�سات  ر�سم  بها  ويناط  العامة  الهيئات  قانون  اأحكام 

من  اأكرث  تخدم  اأو  املحليات  نطاق  اأو  اإمكانيات  عن  تخرج  التى  الكربى  القومية  امل�رشوعات 

املادة  وبينت  الهيئة  واأغرا�ض  م�سئوليات  القــرار  من  الثانيــة  املــادة  واأو�سحت  حمافظة، 

. وقد مت  الثامنة بينت مواردها  واملادة  الهيئة  اإدارة  اإخت�سا�سات جمل�ض  القرار  ال�سابعة من 

تعديل هذا القرار بالقرار رقم 36 ل�سنة 1986 ب�ساأن اإ�سافة فقرة جديدة اإىل املادة )1( من 

اخلا�سة  اخلدمات  من  وغريها  واملعونة  واخلربة  امل�سورة  تقدمي  لها  يجوز  »كما  ال�سابق  القرار 

والأجنبية فى جمالت  العربية  والدول  واخلا�سة  العامة  الإعتبارية  الأ�سخا�ض  تطلبها  التى 

م�رشوعات مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى ...... اإلخ . 

القرار رقم 135 ل�سنة 2004

ب�ساأن تاأ�سي�ض �رشكة قاب�سة ت�سمى »ال�رشكة القاب�سة ملياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى« تكون 

القاهرة  الرئي�سى  ومركزها  الأعمال  قطاع  قانون  لأحكام  وفقا  الإعتبارية  ال�سخ�سية  لها 

غــر�ض  ويكون  القــرار  من  الثالثة  املادة  فى  عليها  املن�سو�ض  التابعة  ال�رشكات  وتتبعها 

ومعاجلة  وجتميع  ال�ســرب  ميــاه  وبيع  وتوزيع  ونقل  وحتليـة  تنقيـة  القاب�سـة  ال�ســركة 
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والتخل�ض الآمن من مياه ال�رشف ال�سحى، وتتبع ال�رشكة لوزير الإ�سكان واملرافق والتنمية 

العمرانية.

القرار رقم 136 ل�سنة 2004

ب�ساأن اإن�ساء جهاز ي�سمى »جهاز تنظيم مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى وحماية امل�ستهلك« 

ومقره  العمرانية  والتنمية  واملرافق  الإ�سكان  لوزير  ويتبع  الإعتبارية  ال�سخ�سية  له  تكون 

الرئي�سى مدينة القاهرة ويجوز بقرار من جمل�ض اإدارته اإن�ساء فروع اأو مكاتب تابعة له داخل 

اجلمهورية .

وقد �سدر القرار فى )14( مادة ويهدف اإىل متابعة ومراقبة كل ما يتعلق باأن�سطة مياه ال�رشب 

وال�رشف ال�سحى على م�ستوى اجلمهورية وقد وردت اإخت�سا�سات اجلهاز على �سبيل احل�رش 

باملادة الثالثة من القرار ، وتبني املادة الرابعة موارد اجلهاز ، واأو�سحت املادة ال�ساد�سة ت�سكيل 

جمل�ض اإدارته كما بينت املادة ال�سابعة اإخت�سا�سات جمل�ض اإدارته . 

 

القرار رقم 249 ل�سنة 2006

ب�ساأن نقل تبعية ال�سول اخلا�سة مبرافق مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى بوحدات الإدارة املحلية 

اىل ال�رشكة القاب�سة ملياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى ويزاد بها راأ�سمال ال�رشكة اململوك للدولة 

بقيمتها الدفرتية، وت�ستمر وزارة املالية فى دعم هذه املرافق اإىل اأن يتم حتقيق التوازن املاىل 

بعــد تاأ�سي�ض ال�رشكات التابعة .

1-3-3 القرارات الوزارية

القرار رقم 286 ل�سنة 1990

وقد �سدر هذا القرار من وزير التعمري واملجتمعات العمرانية اجلديدة والإ�سكان واملرافق فى 

�ساأن حتديد اأ�س�ض الت�سميم و�رشوط التنفيذ خلطوط املوا�سري ل�سبكات مياه ال�رشب وال�رشف 

ال�سحى . 

القرار رقم 301 ل�سنة 1995

 وقد �سدر هذا القرار من وزير ال�سحة ب�ساأن املوا�سفات ال�سحية اخلا�سة مباآخذ حمطات 

مياه ال�رشب وحمايتها من التلوث، واأخذ عينات املياه للفح�ض طبقا لأحكام القانون رقم 27 

ل�سنة 1978.

القرار رقم 52 ل�سنة 1998

وقد �سدر هذا القرار من وزير الإ�سكان واملرافق واملجتمعات العمرانية فى �ساأن اأ�س�ض الت�سميم 

و�رشوط تنفيذ حمطات تنقية مياه ال�رشب.
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القرار رقم 115 ل�سنة 2007

وقد �سدر هذا القرار من وزير الإ�سكان واملرافق والتنمية العمرانية ب�ساأن ممار�سة جهاز تنظيم 

مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى وحماية امل�ستهلك لن�ساطاته واإخت�سا�ساته املن�سو�ض عليها 

بالقرار اجلمهورى رقم 136 ل�سنة 2004 ب�ساأن ما يلى : 

ال�سحى  وال�رشف  ال�رشب  مياه  ب�رشكات  اخلا�سة  واحل�سابات  ال�سجالت  على  	 الإطالع 
للوقوف على التكاليف اأو اأى بيانات متعلقة بالآداء واحل�سول على �سورة منها .

	 اإمكانية دخول معامل مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى التابعة لل�رشكات واإجراء الفحو�سات 
الالزمة والإطالع على ال�سجالت للتاأكد من تطبيق معايري اجلودة واإخطار ال�رشكات بها.

الإحتياجات  تلبية  على  للوقوف  الب�رشية  للكوادر  والتاأهيل  التدريب  عمليات  	 متابعة 
الالزمة. 

	 درا�سة وحتليل املتطلبات املالية ال�سنوية املتعلقة بالدعم متهيدا لتحديد املطلوب من 
جانب الدولة .

القرار رقم 458 ل�سنة 2007

وقد �سدر هذا القرار من وزير ال�سحة وال�سكان ب�ساأن احلدود الق�سوى للمعايري واملوا�سفات 

الواجب توافرها فى املياه ال�ساحلة لل�رشب وال�ستخدام املنزىل.
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نبذة عامة عن قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى

لثانى 

جهاز تنظيم مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى 

وحماية امل�ستهلك
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2-1 اأهداف ودور اجلهاز

اإن قطاع مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى يعترب من اأهم القطاعات التى حتتاج اىل النهو�ض 

معدلت  فى  امل�ستمر  التزايد  ومع  م�رش.  فى  الأ�سا�سية  باخلدمات  الإرتقاء  اأجل  من  بها 

اإت�ساع تقدمي خدمات مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى فاإن  النمو ال�سكانى وما ي�ساحبه من 

الإ�ستثمارات املنفقة على هذا القطاع حتتاج اإىل زيادات م�ستمرة وتخطيط اأف�سل ل�سمان 

ح�سن اإ�ستخدامها. ومن ثم فاإنه هناك حاجة ما�سة لتحقيق اإ�ستغالل اأف�سل للموارد داخل 

قطاع مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى لتحقيق الأهداف املن�سودة على م�ستوى القطاع وعلى 

م�ستوى الإقت�ساد القومى باأكمله. 

العاملة  الهيئات  بني  العالقة  لتنظيم  للقطاع  تنظيمى  جهاز  اإن�ساء  من  لبد  كان  لذلك 

يف القطاع مع بع�سها البع�ض وكذلك العالقة بني امل�ستهلك وال�رشكات املقدمة للخدمة 

والإ�سطالع بدوره فى �سبط الآداء الفنى واملاىل على م�ستوى ال�رشكات املقدمة للخدمة مع 

ال�رشب وال�رشف  والفعال للقطاع اخلا�ض فى تطوير قطاع مياه  الدور املحورى  التاأكيد على 

ال�سحى من خالل اإن�ساء املحطات وت�سغيلها و�سيانتها. 

وقد اأن�سىء جهاز تنظيم مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى مبوجب القرار اجلمهورى رقم )136( 

ل�سنة 2004 بغر�ض تنظيم القطاع وتطويره ون�رش جميع خدماته، والعمل على تطوير البنية 

الأ�سا�سية واإتباع اإ�سرتاتيجيات جديدة بالقطاع على نحو يواكب اأحدث و�سائل التكنولوجيا 

واإ�ستمرارية خدمات القطاع املقدمة جلميع املواطنني وفقا للمعايري الدولية  ل�سمان توافر 

بجودة عالية، وب�سعر عادل ومنا�سب ومر�سى لالأطراف املتعاملة بالقطاع . وذلك مبا ي�سمن 

القطاع  يف  اجلديدة  الإ�ستثمارات  لدخول  املناخ  وتهيئة  احلالية،  الإ�ستثمارات  على  احلفاظ 

وحماية  احلرة  املناف�سة  قواعد  واإر�ساء  ال�سفافية  فى  متمثلة  رئي�سية  مبادىء  على  مرتكزاً 

حقوق ال�رشكات وامل�ستهلكني .

وتتمثل الأهداف الرئي�سية للجهاز فيما يلى:

�سمان و�سول خدمات مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى اإىل جميع مناطق اجلمهورية مبا يف  	•
ذلك مناطق التو�سع العمرانى واملناطق احل�رشية والريفية والنائية .

تلبية  و�سمان  ال�سحى  ال�رشف  وخدمات  ال�رشب  مياه  على  الطلب  مواجهة  تاأمني  	•
اإحتياجات امل�ستهلكني وتاأكيد عن�رش اجلودة .

الدولية  املنظمات  عن  ال�سادرة  والقرارات  الدولية،  الإتفاقيات  باأحكام  الإلتزام  �سمان  	•
والإقليمية املتعلقة بقطاع مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى والتى تقـرها الدولة .

ت�سجيع م�ساركة القطاع اخلا�ض فى الإ�ستثمار بقطاع مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى.  	•

مراقبة حتقيق برامج الكفاءة الفنية والقت�سادية ملختلف خدمات مياه ال�رشب وال�رشف  	•
ال�سحى .

درا�سة طلبات تعديل التعريفة، وبناء على هذه الدرا�سات، يتم و�سع التو�سيات وتقدميها  	•
لإعتمادها من جمل�ض الوزراء.
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•	 مراجعة واإعتماد مناذج العقود والتفاقات املربمة التى تنظم العالقة مع امل�ستهلكني.

اإدراك  يف  وامل�ستهلكني  ال�رشكات  ت�ساعد  التي  والتو�سيات  والتقارير  املعلومات  ن�رش  	•
حقوقهم واإلتزاماتهم .

ال�رشكات  التوازن بني م�سالح  امل�ستهلكني بغر�ض حتقيق  والتحقق من �سكاوى  درا�سة  	•
وامل�ستهلكني، واحلد من اخلالفات التى قد تن�ساأ بني الطرفني .

اأن حمطات مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى تطبق املعايري القيا�سية الفنية  التاأكد من  	•
ومقايي�ض الآداء قبل بدء تقدمي اخلدمات .

متابعة توافر الكفاءات الإدارية والفنية واملالية والإقت�سادية لدى ال�رشكات . 	•

اإجراءات  و�سع معايري الآداء لل�رشكات من النواحى الفنية والإقت�سادية واملالية، وحتديد  	•
ومواعيد اإ�سدار التقارير التى تقدمها ال�رشكات، وكذلك اإجراءات الرقابة واملراجعة طبقا 

لل�رشورة .

وتلخ�ض  للجهاز  اإ�سرتاتيجية  اأهداف  خم�سة  حتديد  على  اإ�ستقر  الأهداف  هذه  �سوء  وفى 

الأهداف الرئي�سية ال�سابق ذكرها يف :

الإعالم وتفعيل دور اجلهاز لتنظيم ومراقبة القطاع.  .1

و�سعتها  التى  ال�سيا�سات  تنفيذ  من  بالقطاع  العاملة  اجلهات  اإلتزام  من  التحقق   .2

احلكومة.

حتقيق التوازن مبا يكفل اأ�سعار عادلة للم�ستهلكني ومقدمى اخلدمة.  .3

التحقق من جودة اخلدمة املقدمة للم�ستهلكني.  .4

ت�سجيع الإ�ستثمار اخلا�ض بالقطاع.  .5
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2-2 الهيكل التنظيمي للجهاز

ون�ستعر�س الهيكل التنظيمي للجهاز من خالل ال�سكل رقم ) 9 ( 

)9(
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1- الإدارة املركزية للمعايري واملطابقة وحماية امل�ستهلك 

ت�ستمد الإدارة املركزية للمعايري واملطابقة وحماية امل�ستهلك م�سئولياتها واخت�سا�ساتها من 

القرار اجلمهورى رقم 136 ل�سنة 2004 بان�ساء اجلهاز وحتديد اخت�سا�ساته وم�سئولياته ومن 

القرار الوزارى رقم 115 ل�سنة 2007 يف �ساأن ممار�سة اجلهاز التنظيمى لقطاع مياه ال�رشب 

املركزية  الإدارة  م�سئوليات  وتتمثل   . لإخت�سا�ساته  امل�ستهلك  وحماية  ال�سحى  وال�رشف 

للمعايري واملطابقة وحماية امل�ستهلك فيما يلي :

العمل علي تطبيق اللوائح ال�سحية والبيئية فيما يخ�ض جودة مياه ال�رشب ومعاجلة   -

ال�رشف ال�سحي.

العمل علي تطبيق الكودات امل�رشية ال�سادرة من املراكز البحثية اخلا�سة باأعمال تنقية   -

املعالج  اإ�ستخدام مياه ال�رشف ال�سحي  واإعادة  ال�رشب ومعاجلة ال�رشف ال�سحي  مياه 

والت�سغيل وال�سيانة.

العمل علي حتديث املوؤ�رشات الفنية والإدارية التي تطراأ مبرور الوقت وتقدم �سري العمل.  -

تقدمي امل�سوره والدعم الفني لل�رشكات مقدمة اخلدمه.  -

العمل علي التن�سيق بني الإدارات التابعة لها وتذليل املعوقات التي تواجههم وتطويرهم   -

وت�سافرهم للو�سول ايل اأعلى م�ستويات اجلودة يف القطاع.

وتتبع الإدارة املركزية للمعايري واملطابقة وحماية امل�ستهلك ثالثة اإدارات عامة هى :

 الإدارة العامة ملراقبة جودة املياه 

وفقاً للقرار اجلمهورى رقم 136 ل�سنة 2004 وللقرار الوزارى رقم 115 ل�سنة 2007 فاإن الدارة 

العامة جلودة مياه ال�رشب تركز بالأ�سا�ض علي حمورين هما :

مراقبة جودة املياه املنتجه علي م�ستوي اجلمهورية.   -

امل�سح امليداين ملعامل املحطات.  -

وتنق�سم الإدارة العامة ملراقبة جودة املياه اىل اإداراتني فرعيتني هما :

اإدارة اإنتاج تقارير جودة املياه.  .1

اإدارة امل�سح امليداين ملعامل املحطات.  .2

والإدارة العامة ملراقبة جودة املياه تخت�ض مبا يلى :

جتميع  واأن�سطة  ال�رشب  مياه  وبيع  وتوزيع  ونقل  وحتلية  تنقية  اأن�سطة  اأن  من  التاأكد  	•
ومعاجلة والتخل�ض الآمن من مياه ال�رشف ال�سحى وال�سناعى تتم جميعها فى اإطار 

املتعلقة  تلك  العربية وخا�سة  ال�سارية فى جمهورية م�رش  واللوائح  بالقوانني  اللتزام 

باجلودة وحماية البيئة .

التخل�ض  ال�رشب وخطط  وتوزيع مياه  ونقل  وحتلية  وتنقية  الإ�ستهالك  مراجعة خطط  	•
الآمن من مياه ال�رشف ال�سحى وال�سناعى .

اإمكانية دخول معامل مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى التابعة لل�رشكات واإجراء الفحو�سات  	•
الالزمة والإطالع على ال�سجالت للتاأكد من تطبيق معايري اجلودة واإخطار ال�رشكات بها.

ومن اإجنازات الإدارة العامة جلودة مياه ال�رشب القيام بتنفيذ برنامج جودة مياه ال�رشب كما  	•
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هو مو�سح باإجنازات اجلهاز يف اجلزء الثالث من التقرير . وتهدف الإدارة اىل التو�سع فى 

تطبيق هذا الربنامج فى الفرتة القادمة وذلك من خالل زيادة عدد مرات املتابعة لل�رشكات 

واملحافظات التى مت تغطيتها وتطبيق الربنامج على �رشكات وحمافظات اأخرى .

الإدارة العامة للمعايري واملطابقة

وفقاً للقرار اجلمهورى رقم 136 ل�سنة 2004 وللقرار الوزارى رقم 115 ل�سنة 2007 فاإن الإدارة 

العامة للمعايري واملطابقة تخت�ض مبا يلى :

اإعداد الدرا�سات التى يتم بناء عليها حتديد م�ستويات الآداء الفنية امل�ستهدفة.  	•
التاكد من التزام ال�رشكات بتحقيق معايري الآداء الفنية . 	•

متابعة توافر الكفاءات الإدارية والفنية لل�رشكات. 	•
�سمان جودة م�ستوى اخلدمات الفنية والإدارية التى تقدمها ال�رشكات وتقدمي امل�ساعدة  	•

الفنية لها.

تقييم طلبات احل�سول علي الرتاخي�ض من الناحية املالية والإدارية والفنية ل�سمان تقدمي  	•
اخلدمة ب�سورة اآمنة وكافية وذات جودة عالية.

اإعداد اإ�سرتاطات اإ�سدار الرتاخي�ض والعمل علي حتديثها طبقا للم�ستجدات باملجال. 	•
التاأكد من اإلتزام ال�رشكات مقدمة اخلدمة مبعايري الآداء التي اإخذت بها الرتخي�ض. 	•

تلقي ومراجعة التقارير الدورية ملوؤ�رشات الآداء من مقدمي اخلدمة. 	•
الرتاخي�ض  علي  للح�سول  ال�رشكات  من  املقدمة  الطلبات  جلميع  بيانات  قاعدة  اإن�ساء  	•

وبيان موقف كل منها.

مندوب اجلهاز مبعمل حمطة اإدفينا مبحافظة البحرية
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وتنق�سم الإدارة العامة للمعايري واملطابقة اىل ثالث اإدارات فرعية كما يلى : 

اإدارة املعايري والإلتزام الفنى .  .1

اإدارة الرتاخي�ض .  .2

اإدارة ال�رشاكة بني القطاع العام واخلا�ض.  .3

وتت�سمن اخلطة ال�سنوية لالإدارة العامة للمعايري واملطابقة ما يلى :

حتديد معايري م�ستويات اخلدمة :  -1

ويجرى العمل الآن على اإ�سدار كود مل�ستويات اخلدمة فى جمهورية م�رش العربية وذلك  	•
ماميكن  واإ�ستخال�ض  املجال  هذا  فى  املختلفة  الدول  جتارب  واإ�ستعرا�ض  مراجعة  بعد 

تطبيقه فى م�رش .

ال�رشكات  جميع  على  عليها  املتفق  اخلدمة  م�ستويات  تطبيق  فى  البدء  يتم  و�سوف  	•
التابعة مع و�سع نظام ملتابعة تطبيق ال�رشكات لهذا النظام ومراقبة �سري العمل .

كذلك فاإن الإدارة �سوف تقوم باإعداد تقارير ربع �سنوية عن تطور �سري العمل بال�رشكات  	•
ومتابعة تطبيقها لهذا النظام . 

فى جمال الإتزان املائى وتقليل الفاقد فى �سبكات املياه فاإن الإدارة تقوم مبا يلى :  -2

اإر�سال اإ�ستمارات الإ�ستبيان Checklist اخلا�سة بالإتزان املائى وتر�سيد الفاقد فى �سبكات املياه  	•
والتى مت اإعدادها اىل جميع ال�رشكات ومتابعة جتميع املعلومات اخلا�سة بكل ال�رشكات.

هذا بالإ�سافة اىل القيام بزيارات ميدانية للتاأكد من اإلتزام ال�رشكات باخلطط املتعلقة  	•
بالإتزان املائى واإ�سدار تقارير ربع �سنوية عن مدى اإلتزام ال�رشكات. 

ثم  ومن  للمحطات  الفاقد  ملعرفة  لالإدارة  الإمكانية  �ستتاح  التقارير  هذه  خالل  ومن  	•
اجلدول  ومتابعة  الفاقد  بتقليل  اخلا�سة  اإ�سرتاتيجيتهم  تنفيذ  فى  ال�رشكات  م�ساعدة 

الزمنى للتنفيذ الفعلى لهذه الإ�سرتاتيجيات واإ�سدار تقارير ربع �سنوية عنها . 

اإعداد وتطوير قوائم الإ�ستبيان يف �سوء الكود امل�رشي للت�سغيل وال�سيانة ملحطات تنقية    -3

كهرباء  مياه ال�رشب مع تدريب الكوادر ال�سابة من املهند�سني يف التخ�س�سات ) مدين – 

– ميكانيكا ( لتنفيذ اأعمال امل�سح امليداين واإعداد التقـارير الفنية لتقـييم اآداء مواقع 
الإنتـاج .

الإدارة العامة حلماية امل�ستهلك

وفقاً للقرار اجلمهورى رقم 136 ل�سنة 2004 وللقرار الوزارى رقم 115 ل�سنة 2007 فاإن الإدارة 

العامة حلماية امل�ستهلك هي نقطة الإت�سال بني اجلمهور وو�سائل الإعالم .

وتنق�سم الإدارة العامة حلماية امل�ستهلك اىل ثالث اإدارات فرعية كما يلى :

ادارة �سكاوي امل�ستهلك.  -

ادارة املراجعة الفنية للعقود.  -

ادارة التوعية والعالم.  -

والإدارة العامة حلماية امل�ستهلك تخت�ض بـما يلى :

وامل�ستهلكني على معرفة  ال�رشكات  ت�ساعد  التى  والتو�سيات  والتقارير  املعلومات  ن�رش  	•
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من  اإطار  يف  وذلك  اجلهاز  يوؤديه  الذى  الدور  بطبيعة  وتعريفهم  واإلتزاماتهم  حقوقهم 

ال�سفافية الكاملة .

موافاة اإدارة اجلهاز التنظيمي بتقارير عن الإجتاهات ال�سائدة بال�سكاوي . 	•
تقييم اإجراءات ال�رشكات مقدمة اخلدمة يف التعامل مع ال�سكاوي و�رشعة الإ�ستجابة لها. 	•

تاأ�سي�ض قاعدة اإت�سال مع ال�رشكات مقدمة اخلدمة ل�سهولة التوا�سل معها. 	•
حتديد اأدوات وو�سائل الإت�سال التي تدعم برامج التوعية والإعالم. 	•

فح�ض ال�سكاوى التى تقدم من ال�رشكات اأو من امل�ستهلكني واإتخاذ الإجراءات الالزمة  	•
لتالفى اأ�سبابها .

متابعة جودة اإدارات اخلط ال�ساخن بال�رشكات التابعة. 	•
اخلا�سة  والإجراءات  العمل  وخطط  وال�سيا�سات  والأولويات  والأهداف  املعايري  و�سع  	•

بالإ�ستعالمات وتقييم رد الفعل العام جتاه �سيا�سات وقرارات اإدارة اجلهاز.

تفعيل دور اإدارة ال�سكاوي لعمل مراجعة علي اإدارات خدمة امل�ستهلك لل�رشكات التابعة  	•
وذلك لتقييم مراكز خدمة امل�ستهلك بال�رشكات ورفع كفاءاتها.

تفعيل برنامج التطوير الإداري للجهاز مع تدريب كوادر قادرة علي تعديل الدورات امل�ستندية  	•
واإجراءات الت�سغيل النموذجية طبقاً ملتطلبات التطبيق العملية.

. وذلك بهدف تعريف  الإعالم  الإعالمية للجهاز مع و�سائل  الإ�سرتاتيجية  اإعداد اخلطة  	•
امل�ستهلك بحقوقه وواجباته بالإ�سافة ايل تعريفه بدور اجلهاز. 

كتابة و�سياغة �رشوط و�سكل ومواد العقود بني املواطنني وال�رشكات مقدمة اخلدمة . 	•
التحقق من �رشعية و�سالحية العقود املربمة . 	•

التحقق من متابعة تنفيذ �رشوط التعاقد ور�سد املخالفات. 	•
حتديث لبنود العقود من خالل التعديالت التي تطراأ علي القوانني احلاكمة للقطاع. 	•

و�سع وتنظيم نظم فعالة للعقوبات بالن�سبة للمخالفات املتكررة لالإتفاقات التنظيمية  	•
والتعاقدية من جانب املرافق وذلك بالتعاون مع اإدارة ال�سئون القانونية.

اأهاىل حمافظة قنا يجيبون عن اإ�ستف�سارات و اأ�سئلة مندوبي اجلهاز اخلا�سة ب�سكوى جودة املياه
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2- الإدارة املركزية للت�سعري والتعريفة

ت�ستمد الإدارة املركزية للت�سعري والتعريفة م�سئولياتها واخت�سا�ساتها من القرار اجلمهورى 

رقم 136 ل�سنة 2004 باإن�ساء اجلهاز وحتديد اخت�سا�ساته وم�سئولياته ومن القرار الوزارى رقم 

115 ل�سنة 2007 يف �ساأن ممار�سة اجلهاز التنظيمى لقطاع مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى 

وحماية امل�ستهلك لإخت�سا�ساته والتي تتمثل فيما يلي :

مراجعة وتقييم التكلفة التاريخية للت�سغيل وال�سيانة بالن�سبة مل�ستوي تقدمي اخلدمة   -

من جانب مقدم اخلدمة والأ�سول املادية له.

الفواتري  واإ�سدار  العدادات  قراءة  لربامج  الإقت�سادية  والكفاءة  املالية  اجلوانب  تقييم   -

والتح�سيل.

-  اإعداد طرق واأدوات حتديد تكاليف اخلدمة الفعلية واملخططة للمرافق وال�رشكات التابعة .

اإعداد وتنفيذ املعايري املحا�سبية.  -

اإعداد تو�سيات عن متطلبات الإيرادات والأ�ساليب املختلفة لتحديد التعريفة.  -

مطابقتها  من  والتاأكد  التابعة  وال�رشكات  للمرافق  التعريفة  طلبات  وتقييم  مراجعة   -

لل�سيا�سات والقرارات التنظيمية الإقت�سادية.

مراجعة �سجالت ن�ساط وح�سابات ال�رشكات التابعة.  -

والإدارة  التكاليف  العامة لتحليل  الإدارة  القت�سادى كل من  للتحليل  املركزية  الإدارة  وتتبع 

العامة للت�سعري والتعريفة. 

الإدارة العامة لتحليل التكاليف

وفقاً للقرار اجلمهورى رقم 136 ل�سنة 2004 وللقرار الوزارى رقم 115 ل�سنة 2007 فاإن الدارة 

العامة لتحليل التكاليف تخت�ض بـما يلى :

املتابعة الدورية والتحقق من اأن تكلفة تنقية وحتلية ونقل وتوزيع وبيع مياه ال�رشب وتكلفة  	•
جتميع ومعاجلة والتخل�ض الآمن من مياه ال�رشف ال�سحى وال�سناعى ت�سمن م�سالح 

ال�رشكات وامل�ستهلكني .

اإعداد الدرا�سات التى يتم بناء عليها حتديد م�ستويات الآداء املالية والتجارية والقت�سادية  	•
امل�ستهدفة .

الإدارة العامة للت�سعري والتعريفة

وفقاً للقرار اجلمهورى رقم 136 ل�سنة 2004 وللقرار الوزارى رقم 115 ل�سنة 2007 فاإن الدارة 

العامة للت�سعري والتعريفة تخت�ض مبا يلى :

درا�سة طلبات حتديد وتعديل التعريفة مبا يكفل التوازن املاىل والإقت�سادى لل�رشكات ومبراعاة  	•
�رشائح واأمناط ال�ستهالك، وذلك لعتمادها من جمل�ض الوزراء . 

التاأكد من التزام ال�رشكات بتحقيق املعايري املالية والتجارية والإقت�سادية ومن تطبيقها  	•
جلداول التعريفة .
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3- الإدارة العامة ل�سئون املكتب التنفيذى

تخت�ض هذه الإدارة باملتطلبات التنظيمية الداخلية ل�سئون مكتب املدير التنفيذى للجهاز 

وميكن ايجاز مهام ووظائف هذه الإدارة فيما يلي : 

اإدارة عمليات التخطيط باجلهاز ومعاونة املدير التنفيذى فى اإعداد اخلطط ال�سنوية.  	•
الإ�رشاف على حفظ حما�رش جميع اإجتماعات روؤ�ساء الإدارات املركزية والإجتماعات الخرى  	•
الداخلية بناء على طلب املدير التنفيذى ومتابعة تنفيذ تو�سيات وقرارات اجلهاز بناء على 

طلب املدير التنفيذى . 

الإ�رشاف على حفظ حما�رش جميع اإجتماعات جمل�ض اإدارة اجلهاز وملفات الق�سايا التى  	•
تتطلب قرارات من جمل�ض الإدارة وقرارات املجل�ض التى يطلب من اجلهاز القيام بها .

الإ�رشاف على تلقى والإحتفاظ بكل مرا�سلة ومتابعتها والإ�رشاف على الإعداد والتجهيز  	•
لالإجتماعات بالتعاون مع الإدارات املعنية باجلهاز .

على  احتوائها  من  والتاأكد  باجلهاز  اخلا�سة  املكتبة  وتنظيم  واإعداد  اإدارة  على  الإ�رشاف  	•
امل�سادر املنا�سبة والإ�رشاف على اأعمال الرتجمة .

الداخلى  التدريب  وبرامج  الفنية  التدريب  برامج  وتنفيذ  وتن�سيق  اإعداد  على  الإ�رشاف  	•
واخلارجى للعاملني .

فتح قنوات ات�سال مبا�رشة مع و�سائل العالم املختلفة )مقروءة، م�سموعة، مرئية( فى  	•
اأنحاء اجلمهورية واإ�سدار البيانات ال�سحفية والإعالمية ) الإذاعية، التلفزيونية ( ح�سب 

توجيهات املدير التنفيذى .

الإ�سرتاك فى و�سع ال�سيا�سة الإعالمية للجهاز بالتعاون مع الإدارات الأخرى لإقرارها من  	•
ال�سلطة املخت�سة وجمل�ض اإدارة اجلهاز وفتح قنوات اإت�سال مبا�رشة مع و�سائل الإعالم 

اأنحاء اجلمهورية واإ�سدار البيانات ال�سحفية  املختلفة )مقروءة، م�سموعة، مرئية( فى 

والإعالمية )الإذاعية، التلفزيونية( ح�سب توجيهات املدير التنفيذى .

وتنق�سم الإدارة العامة ل�سئون مكتب املدير التنفيذي اىل ثالث اإدارات فرعية كما يلى :

اإدارة العالقات العامة.  .1

اإدارة التخطيط واملتابعة.  .2

اإدارة التنظيم والإدارة.  .3

4- الإدارة العامة للنظم املعلوماتية 

وتخت�ض الإدارة الإدارة العامة للنظم املعلوماتية مبا يلي :

اإدخال اأحدث اأ�ساليب التكنولوجيا وتطوير اأ�ساليب الإدارة داخل اجلهاز وتطوير التفاعل   -

بني الإدارات داخل اجلهاز وفقا لأحدث الأ�ساليب التكنولوجية وكذلك التعاون مع الهيئات 

والوزارات املعنية لت�سغيل برامج ال�سئون الإدارية .

الإنتهاء من ت�سميم املوقع الإلكرتونى للجهاز على �سبكة املعلومات الدولية وتاأ�سي�ض   -

وحدة نظم معلومات جغرافية باجلهاز والإن�سمام ل�سبكة املعلومات اجلغرافية امل�رشية 

واإن�ساء مركز لتلقى ال�سكاوى .

تركيب وجتهيز وتاكيد تاأمني اأجهزة احلا�سب الآيل وال�سبكات وقواعد البيانات.  -
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تدريب العاملني باجلهاز علي الأجهزة والربجميات اخلا�سة بالنظام.  -

تنمية اإ�ستخدام تقنية املعلومات لتطوير عمليات الت�سغيل باجلهاز.  -

توفري اإمكانات اإدخال البيانات ذات احلجم الكبري وامل�سح ال�سوئي وفهر�سة الوثائق.  -

البيانات  وت�سميم قواعد  الإحتياجات  للم�ستخدمني يف حتليل  الفنية  امل�ساعدة  تقدمي   -

واإ�سدار التقارير.

الإحتفاظ مبكتبة النظام وادلة ال�ستخدام لالأجهزة والربامج.  -

الإحتفاظ با�سطوانات التعريف للحا�سبات الآلية والطابعات والآت امل�سح ال�سوئي.  -

وتنق�سم الإدارة العامة للنظم املعلوماتية اىل اأربعة اإدارات فرعية كما يلى :

اإدارة اخلرائط اجلغرافية.  .1

اإدارة الدعم الفني  .2

اإدارة التوثيق الإلكرتوين.  .3

اإدارة مركز املعلومات.  .4

5- الإدارة العامة ل�سئون الأمانة العامة 

 تخت�ض هذه الإدارة بتخطيط وتنظيم الأمور الإدارية واملالية و�سئون الأفراد للجهاز والعاملني 

املالية  بالنواحى  املتعلقة  باللوائح  يتعلق  فيما  احلكومية  الإجراءات  تنفيذ  متابعة  مع  به 

والإدارية وتتمثل اخت�سا�ساتها فيما يلي :

تن�سيق اأن�سطة �سئون العاملني باجلهاز التي ت�سمل التعيني والتدريب وعالقات العمل  ••
وتنفيذ مناذج الإجراءات والإحتفاظ ب�سجالت العاملني باجلهاز.

الإ�سهام يف التطوير امل�ستمر لالئحة �سئون العاملني. ••
اإعداد م�رشوع املوازنة ال�سنوية للجهاز وخطط الإنفاق ال�سنوية . ••

الإحتفاظ بال�سجالت املالية واملحا�سبية وتطبيق ال�سيا�سات والإجراءات املالية. ••
التاأكد من حت�سيل املبالغ امل�ستحقة ودفع امل�ستحقات للمتعاملني مع اجلهاز . ••

التخطيط والتعاقد علي اخلدمات الالزمة للجهاز. ••
تنمية اآداء العاملني وت�سنيف الوظائف اخلا�سة بهم . ••

تخطيط ومتابعة ال�سئون الإدارية للجهاز والعاملني به. ••

وتنق�سم الإدارة العامة ل�سئون الأمانة العامة اىل ثالث اإدارات فرعية كما يلى :

اإدارة ال�سئون الدارية.  .1

اإدارة ال�سئون املالية.  .2

اإدارة املوارد الب�رشية.  .3
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نبذة عامة عن قطاع مياه الشرب و الصرف الصحى

لثالث 

اإجنازات اجلهاز يف الفرتة من يوليو 2007م 

اىل يونيو 2008م
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1- التنظيم الفني 

اأوالً : مراجعة جودة مياه ال�رصب 

تعد جودة مياه ال�رشب هي اخلط الفا�سل يف تقييم اخلدمة املقدمة للم�ستهلكني ، اإذ اأنها تقف 

حائالً دون اإنتفاع الفرد العادي باملياه اأو رمبا تكون �سبباً يف �سل�سلة من التتابعات غري ال�سحية 

التي قد ترتتب عن ا�ستخدام الفرد العادي ملياه غري اآمنة �سحياً. ويف هذا ال�سدد فقد ا�ستند 

اجلهاز يف مراقبة جودة مياه ال�رشب اإيل املوا�سفات القيا�سية امل�رشية ملياه ال�رشب والتي ت�سمن 

قيماًً ثابتة ووا�سحة لكل �سفة من �سفات املياه ال�ساحلة لل�رشب . وقد و�سع اجلهاز خطة 

مراقبة �سنوية ملواقع اإنتاج املياه ذات الأنواع املختلفة حيث روعي يف املراقبة النظر يف جودة 

املياه املنتجة من املحطات ال�سطحية الكربي واملحطات املدجمة النقايل والآبار اأو العمليات 

الرتوازية، وروعي اأي�ساً تغطية الأماكن ذات الكثافة ال�سكانية العالية وتلك النائية.

وبناء على ما �سبق فان اإدارة مراقبة جودة مياه ال�رشب تعمل على اأ�سا�ض جمموعة خطوات 

ت�سمل اأربعة خطوات اأ�سا�سية هى :

�سحب العينات الع�سوائية :  .1

اإن حمور العينات الع�سوائية هو برنامج مت و�سعه بناء على معايري ثابتة . هذه املعايري تتمركز 

حول تغطية م�سادر املياه املختلفة والتى تغذى املحطات بجميع اأنواعها على م�ستوى احل�رش 

املطلوب  واملوؤ�رشات  التغطية  اأماكن  واأولويات  التجميع  نقاط  ت�سمل  املعايري  وهذه  والريف 

حتليلها .

جتميع عينات من حمطة �سبني القناطر
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اجلهات  اأكرب  من  يعترب  والذى  للبحوث  القومى  املركز  مع  برتوكول  عقد  مت  الإطار  هذا  وفى 

العلميه امل�رشيه املحايده والتى لها تاريخ علمى وخربات طويله فى جمال مراقبة جودة مياه 

ال�رشب ،ومت جتميع العينات من الأماكن التى يحددها اجلهاز ونقلها بالطرق املو�سى بها علميا 

وحتليلها بالطرق املتفق عليها عاملياً وقد روعى فى ذلك ما ن�ست عليه الت�رشيعات العلمية 

امل�رشية واأي�سا طرق اأخذ العينات والقيا�ض الواردة فى كتاب

 «Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater». Prepared and
 published jointly by:
 «American Public Health Association», «American Works Association and Water
Environmental Federation».

وخالل العام املاىل 2008/2007 مت الإنتهاء من القيام ب�سحب العينات الع�سوائية لل�رشكات 

واملحافظات التى مت املوافقة عليها باإجتماع جمل�ض الإدارة فى مايو 2007 وهى : حمافظة 

القاهرة الكربى ) القاهرة ، القليوبية ، اجليزة ( ؛ حمافظة �سوهاج ؛ حمافظة البحرية ؛ حمافظة 

الإ�سكندرية ؛ حمافظة اأ�سيوط ؛ حمافظة اأ�سوان .

جتميع بيانات حتاليل مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحي الواردة من ال�رصكات :  .2

هى اأحد حماور الإدارة العامة ملراقبة جودة مياه ال�رشب والتى يتعاون فيها اجلهاز مع �رشكات 

املياه . اإذ تقوم معظم �رشكات املياه باإر�سال نتائج ربع �سنوية من حتاليل عينات مياه ال�رشب 

التى متت مبعرفة ال�رشكة ، واجلهاز بدوره يقوم ب�رشد هذه التحاليل فى التقارير املرفوعة عن جودة 

مياه ال�رشب باملحافظة املناظرة . كما اأن اجلهاز حاليا يقوم بت�سميم برنامج لإت�سال اجلهاز 

ب�رشكات املياه من خالل ال�سبكة الدولية للمعلومات ومن خالله �سوف يت�سنى لل�رشكات اإفادة 

اجلهاز باملعلومات املطلوبة ب�سكل اأكرب وب�سفة دورية مما يتيح حتليل البيانات ب�سكل �سهرى 

. وهذه التحاليل التى �سوف ترد من ال�رشكات لها اأهميتها الق�سوى اإذ اأنها تعد اأحد قنوات 

التعاون القائمة بني اجلهاز وال�رشكات والتى اأي�سا تو�سح امل�سادر اأو الأماكن التى تعانى من 

وجود خلل ما ليت�سنى للجهاز القيام بدوره املنوط فى ذلك واإتخاذ الإجراءات الالزمة.

التحليل الإح�سائي لنتائج عينات مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى يف م�رص :  .3

باجلودة  م�رش  للم�ستهلكني يف  ال�سحي  وال�رشف  ال�رشب  مياه  خدمات  و�سول  من  للتاأكد 

وال�رشف  ال�رشب  مياه  تنظيم  جهاز  يقوم  امل�رشية،  القيا�سية  للموا�سفات  طبقاً  املطلوبة 

ال�سحي وحماية امل�ستهلك مبراجعة جودة مياه ال�رشب وكفاءة معاجلة ال�رشف ال�سحي يف 

حمافظات م�رش وذلك بعمل زيارات ميدانية لبع�ض مواقع حمطات اإنتاج مياه ال�رشب وحمطات 

معاجلة ال�رشف ال�سحي بكل حمافظة واأخذ عينات من مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحي فيها 

لتحليلها واختبار ما اإذا كانت مطابقة للموا�سفات القيا�سية امل�رشية اأم ل. 

علي  كاملة  لثمان حمافظات  بتغطية   )  2008/2007  ( املن�رشم  العام  يف  اجلهاز  بداأ  وقد 

اإقليم القاهرة الكربى ) حمافظة القاهرة، حمافظة  م�ستوي جمهورية م�رش العربية، وهي 

اجليزة، حمافظة القليوبية( - حمافظة الإ�سكندرية - حمافظة البحرية - حمافظة �سوهاج 
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- حمافظة اأ�سيوط - حمافظة اأ�سوان، علماَ باأن اجلهاز �سيقوم بتغطية باقي املحافظات يف 

م�رش. 

الوزن  يتنا�سب مع  مبا  ال�رشب من كل حمافظة  ب�سحب عدد من عينات مياه  اجلهاز  ويقوم 

الن�سبي لعدد �سكان املحافظة وبن�سبة عينة مياه لكل 30 األف ن�سمة، ب�رشط اأن ل يقل 

عدد العينات امل�سحوبة عن 50 عينة من املحافظة الواحدة وذلك لتحقيق م�ستوي مقبول من 

خماطرة امل�ستهلك )احتمال قبول الفر�ض القائل باأن م�ستوي جودة املياه يف املحافظة مقبول 

يف حني اأنها غري ذلك(. وقد مت تخ�سي�ض عدد العينات يف املناطق املختلفة يف كل حمافظة 

ب�سكل يعك�ض كال من الوزن الن�سبي ملتو�سط ن�سيب الفرد من املياه امل�ستهلكة يف املنطقة 

وكذلك الوزن الن�سبي لطول �سبكات املياه وعدد املحطات يف املنطقة.

وبعد اأخذ العينات، يتم حتليل العينات مبعرفة اجلهاز وحتديد ما اإذا كانت ن�سبة العينات الغري 

اخلطاأ  نتيجة  العينات  من   %5 وهو  به  امل�سموح  احلد  معنويا  تتعدي  للموا�سفات  مطابقة 

الب�رشي يف عملية التحليل والت�سجيل. وبغر�ض توكيد جودة النتائج التي يتو�سل اإليها اجلهاز، 

يتم اإعادة حتليل ما يقرب من 5% من العينات وح�ساب معامل الختالف بني النتائج لتحديد 

مدي جودة النتائج املتو�سل اإليها. 

بتحليل  القيام  يتم  �سوف  بينها،  والعالقات  املياه  جودة  يف  توؤثر  التي  العوامل  ولتحديد 

ح�ساب  )مثل  الو�سفية  الإح�سائية  الأ�ساليب  بع�ض  باإ�ستخدام  العينات  لنتائج  اإح�سائي 

املتو�سط والتباين لكل اخلوا�ض الكيميائية والبيولوجية للمياه( وبع�ض الأ�ساليب الإح�سائية 

الإ�ستنتاجية )مثل حتليل الإرتباط والإنحدار لتحديد اخلوا�ض الأكرث تاأثرياً يف جودة املياه املنتجة 

مندوب اجلهاز مبعمل حمطة النزهة مبحافظة الأ�سكندرية
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يف املحافظة(. و�سوف يتم اإ�سافة هذه النتائج يف التقارير التي �ست�سدر عن اجلهاز يف الفرتة 

القادمة.

تقارير نتائج حتاليل اجلهاز :   .4

ويف ظل تو�سيات جمل�ض الإدارة مت اإدارج �سمن خطة عمل اجلهاز خالل العام املاىل 2008/2007 

اجلهاز  خاللها  من  يقوم  اجلمهورية  م�ستوى  على  كاملة  حمافظات  ثمان  بتغطية  القيام 

بالوقوف على جودة مياه ال�رشب املنتجة يف تلك املحافظات واي�ساً خدمات ال�رشف ال�سحى 

ثالث مرات خالل العام املاىل. 

و�سوهاج  والبحرية  والإ�سكندرية  والقليوبية  واجليزة  القاهرة  املحافظات  هذه  �سملت  وقد 

واأ�سيوط واأ�سوان.

وقد اإنتهى اجلهاز بالفعل من اإعداد تقارير عن حمافظات القليوبية والقاهرة واجليزة و�سوهاج 

والبحرية، وفيما يلى ملخ�ض لنتائج حتاليل اجلهاز يف عدد من املحافظات.

ملخ�س نتائج حتاليل اجلهاز ملحافظة القليوبية والتى متت يف اأغ�سط�س 2007م 

مياه ال�رصب 	•
قام اجلهاز ب�سحب عدد من عينات مياه ال�رشب املنتجة من حمطات مياه مر�سحة وحمطات   -
مدجمة نقاىل وحمطات الآبار الإرتوازية يف عدة مواقع اإنتاج وتوزيع وفقاً للمعايري العلمية 

والفنية التي يطبقها اجلهاز.

ل�سمان الوقوف على جودة مياه ال�رشب مت اأخذ عينة من خمرج املحطة وعينة اأخرى من   -
�سبكة التوزيع.

مت اإجراء جميع الفحو�سات والتحاليل وفقاً لطرق القيا�ض العاملية ومت مطابقة النتائج   -
وفقاً للمعايري واملوا�سفات الواجب توافرها يف املياه ال�ساحلة لل�رشب والإ�ستخدام الآدمى 

طبقاً لقرار وزير ال�سحة رقم 108 لعام 1995م.

وقد حدد اجلهاز مدى مطابقة العينات امل�سحوبة للموا�سفات القيا�سية امل�رشية �سواء   -
اأو من الناحية البيولوجية) اأعداد  اأو من الناحية البكرتيولوجية  من الناحية الكيمائية 

طحلبية(.

مياه ال�رصف ال�سحي 	•
حتاليل مياه ال�رشف ال�سحي ) ال�سيب النهائي ( وقد �سملت التحاليل كالً من الأ�ض   -
الأك�سجني  النـرتات،  الكربيتيدات،  الكـليه،  الذائبة  املواد  العالقة،  املواد  الهيدروجيني، 

الذائب، الإحتياج الأك�سجيني الكيماوى، الإحتياج الأك�سجيني احليوي، الزيوت وال�سحومات 

عدة  املحطات يف  من  النهائي  ال�سيب  عينات  �سحب  مت  وقد  الكلية.  القولون  وبكرتيا 

مواقع.

وقد مت مطابقة نتائج التحاليل اخلا�سة بال�سيب النهائي باملوا�سفات املن�سو�ض عليها   -
بالقانون رقم 48 لعام 1982م والذى ينظم معايري ال�رشف ال�سحي املعالج على امل�سارف 

الزراعية.
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وقد اإنتهى التقرير مبجموعة من التو�سيات وفقاً لروؤيـة اجلهـاز بحـيث تـ�ساعد القـائمني  	•
ملحافظ  التقرير  اإر�سال  مت  وقد  ال�سحي  وال�رشف  ال�رشب  مياه  جودة  م�ستوى  رفع  على 

القليوبية.

ملخ�س نتائج حتاليل اجلهاز ملحافظة �سوهاج والتى متت يف دي�سمرب 2007م 

مياه ال�رصب  	•
قام اجلهاز ب�سحب عدد من العينات منها عينات من ماآخذ املحطات وعدة عينات مق�سمة   -
اىل عينات ماأخوذة من حمطات املياه ال�سطحية املر�سحة، عينات ماأخوذة من املحطات 

املدجمة النقاىل وعينات ماأخوذة من عمليات الآبار الإرتوازية.

وكما مت التعامل يف حمافظة القليوبية مت التعامل يف حمافظة �سوهاج حيث مت اأخذ   -
جودة  على  الوقوف  ل�سمان  التوزيع  �سبكة  من  اأخرى  وعينة  املحطة  من خمرج  عينة 

املياه.

مطابقة  ومت  العاملية  القيا�ض  لطرق  وفقاً  والتحاليل  الفحو�ض  جميع  اإجراء  مت  كذلك   -
النتائج وفقاً للمعايري واملوا�سفات الواجب توافرها فى املياه ال�ساحلة لل�رشب والإ�ستخدام 

الآدمى طبقاً لقرار وزير ال�سحة رقم 458 لعام 2007.

وفيما يتعلق مباأخــذ مياه ال�رشب فقد مت جتميع عدة عينات من بع�ض املاأخــذ اخلا�سة   -
مبحطات املياه ال�سطحية وحمطات املياه املدجمة النقاىل . ومت حتليل عينات هذه املاآخــذ 

طبقاً للموا�سفات الواردة فى القانون رقم 48 لعام 1982 والذى ينظم املعايري املتعلقة 

مبجارى املياه العذبة.

وقد حدد اجلهاز مدى مطابقة العينات امل�سحوبة طبقاً للموا�سفات القيا�سية امل�رشية   -
�سواء فيما يتعلق باخلوا�ض الطبيعية اأو الكيميائية اأو من الناحية البيولوجية اأو الناحية 

البكرتيولوجية.

مندوب اجلهاز مبعمل حمطة اخلانكة مبحافظة القليوبية
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مياه ال�رصف ال�سحي 	•
حتاليل مياه ال�رشف ال�سحي ) ال�سيب النهائي ( وقد �سملت التحاليل كالً من الأ�ض   -
الهيدروجيني، املواد العالقة، املواد الذائبة الكليه، الكربيتيدات، النرتات، الأك�سجني الذائب، 

الإحتياج الأك�سجيني الكيماوى، الإحتياج الأك�سجيني احليوي، الزيوت وال�سحومات وبكرتيا 

القولون الكلية. وقد مت �سحب عينات ال�سيب النهائي من املحطات يف عدة مواقع. 

وقد مت مطابقة نتائج التحاليل اخلا�سة بال�سيب النهائي باملوا�سفات املن�سو�ض عليها   -
فى  امل�ستخدم  املعالج  ال�سحى  ال�رشف  ب�ساأن   2000 ل�سنة   44 رقم  الوزارى  بالقرار 

الزراعة.

وقد اإنتهى التقرير مبجموعة من التو�سيات وفقاً لروؤية اجلهاز ومت اإر�سال التقرير ملحافظ  	•
�سوهاج.

�سهرى  خالل  متت  والتى  واجليــزة  القاهــرة  ملحافظتــى  اجلهــاز  حتاليل  نتائج  ملخ�س 

�سبتمرب واأكتوبر 2007 

مياه ال�رصب 	•
-  قام اجلهاز ب�سحب عدد من العينات من بع�ض املحطات ال�سطحية الكربى.

وقد قام اجلهاز باأخذ عينة من طرد املحطة ومتابعة �سبكة توزيع مياه ال�رشب ل�سمان   -
جودة املياه.

وقد متت مطابقة النتائج باملعايري واملوا�سفات الواجب توافرها فى املياه ال�ساحلة لل�رشب   -
والإ�ستخدام الآدمى بقرار رقم 458 لعام 2007.

مندوب اجلهاز مبعمل حمطة بلينا مبحافظة �سوهاج
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مياه ال�رصف ال�سحي 	•
حتاليل مياه ال�رشف ال�سحي ) ال�سيب النهائي ( وقد �سملت التحاليل كالً من الأ�ض   -
الهيدروجيني، املواد العالقة، املواد الذائبة الكليه، الكربيتيدات، النرتات، الأك�سجني الذائب، 

وال�سحومات  الزيوت  احليوي،  الأك�سجيني  الإحتياج  الكيماوى،  الأك�سجيني  الإحتياج 

وبكرتيا القولون الكلية. وقد مت �سحب عينات ال�سيب النهائي من عدة املحطات.

وقد مت مطابقة نتائج التحاليل اخلا�سة بال�سيب النهائي باملوا�سفات املن�سو�ض عليها بالقانون   -
رقم 48 لعام 1982م والذى ينظم معايري ال�رشف ال�سحي املعالج على امل�سارف الزراعية.

لروؤية اجلهاز بحيث ت�ساعد القائمني  اإنتهى التقرير مبجموعة من التو�سيات وفقاً  وقد  •	

على رفع م�ستوى جودة مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحي .

معمل حمطة رو�س الفرج مبحافظة القاهرة
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ثانياً : قوائم االإ�صتبيان

قائمة  اإعـداد  خالل  من  ال�ســرب  ميـــاه  جودة  ملراقبة  جديد  نظــام  باإتباع  اجلهاز  قام  وقد 

اإ�ستبيـان طبقاً للمعايري املاأخوذة واملو�سوعة مبعرفة جهــاز تنظيم املياه باإجنلرتا )DWI(، وطبقاً 

للكود امل�رشى للت�سغيل وال�سيانة لو�سع اأ�س�ض مراقبة جودة مياه ال�رشب املنتجة يف حمافظات 

القاهرة واجليزة والإ�سكندرية والبحرية واأ�سوان وذلك للوقوف علي جودة مياه ال�رشب املنتجة يف 

هذه املحافظات واي�ساَ خدمات ال�رشف ال�سحي كما هو مو�سح باجلداول رقم ) 2 (. 

علماَ باإن اجلهاز �سيقوم بعمل تغطيات اأخري للمحافظات املذكورة عاليه خالل العام املاىل 

2009/2008 ملراجعة مايلي :-

	طرق جتميع العينات من �سبكات التوزيع . 	

	طرق جتميع العينات داخل حمطات التنقية . 	

	التعامل مع العينات مبعامل املحطات واملعامل املركزية . 	

	قيا�ض كفاءة العاملني يف املعامل . 	

	طرق التحاليل مبعامل املحطات واملعامل املركزية . 	

	مراقبة اإمتام التحاليل باملعامل املركزية ومعامل املحطات وتوافر الأجهزة املعملية  	

ويقوم اجلهاز باإ�ستيفاء هذا الإ�ستبيان يف حمطات املياه ب�سكل دورى ومن خالله تتم مراقبة 

جودة مياه ال�رشب وحتديد مواطن القوة وال�سعف يف اأ�سلوب تقدمي اخلدمة .

قيام مندوب اجلهاز باإ�ستيفاء قوائم الإ�ستبيان مع اأحد املخت�سني مبعمل حمطة كوم اأمبو مبحافظة اأ�سوان
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احملافظة 
احملطات اخملطط املرور عليهاعدد محطات املياه التابعة للشركة

ارتوازينقاليمرشحةارتوازينقاليمرشحة

15001500القاهرة واجليزة

  824150911البحيرة

924126901القليوبية

900900اإلسكندرية

844234702سوهاج

210185204أسيوط

136915300أسوان

اجلدول رقم ) 2 ( : برنامج امل�سح امليداين الذى مت تنفيذه خالل عام 2008/2007 لتغطية معامل 

املحطات باملحافظات
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ثالثاً : االإتزان املائي واإقالل الفاقد يف مياه ال�رصب )1(
1

فى اإطار التعاون بني اجلهاز وم�رشوع امل�ساركة امل�رشية الأوروبية مت عقد ور�سة عمل ملدة 5 اأيام 

خالل الفرته من 30 مار�ض وحتى 3 اأبريل 2008م ملناق�سة الإتزان املائى والفاقد فى �سبكات مياه 

ال�رشب بالتعاون مع ال�رشكه القاب�سة و�رشكات مياه ال�رشب بالقاهرة والإ�سكندرية والبحرية 

واأ�سوان وقد ح�رش ور�سة العمل اخلبري العاملى ال�سيد / مالكومل فارىل .

اأهم املو�سوعات التي مت مناق�ستها فى الور�سة : 	•
اإ�ستعرا�ض تطبيقات ح�ساب الفواقد با�ستخدام برامج احلا�سب اليل مت�سمنا مكونات   -

الربنامج وتطبيق الربامج بوا�سطة ال�سادة املهند�سني علي ادخال البيانات واملخرجات .

اإ�ستعرا�ض التكنولوجيا املختلفة لجهزة القيا�ض من خالل مندوبي كربي �رشكات انتاج   -

نظام  خالل  من  وحتليلها  وجتميعها  البيانات  ادخال  بطرق  التعريف  مع  القيا�ض  اجهزة 

.Data Logger
واإ�ستعرا�ض  املائي ومناق�ستها وكيفية تنفيذها  الإتزان  و�سع خطة عمل لإ�سرتاتيجية   -

املعوقات التي قد تظهر عند التطبيق .

اإعداد دليل مراقبة الإتزان املائى .  -

وقد خرجت الور�سه بعدة تو�سيات اأهمها : 	•
الإعداد لعقد ور�سة عمل حمليه لعر�ض جتـارب ال�سـركات فى تطبيقات منظومة الإتزان   -

املائى والإ�ستفاده من اخلربات املحليه .

املائى على م�ستوى  الإتزان  لقيا�سات  املوؤهلة  الكوادر  لإعداد  والفعال  امل�ستمر  التدريب   -

ال�رشكات .

الإ�سرتاك فى الدوريات العلميه اخلا�سه بالإتـزان املـائى وت�سمل الآتى :  -

 - IWA Water Loss Task Force  

�رشورة توحيد م�سمى الإداره امل�سئولة عن تفعيل اإ�سرتاتيجية الإتزان املائى فى ال�رشكات   -

املحلية بدلً من وجود م�سميات خمتلفه فى ال�رشكات املحلية .

وحل  املائى  الإتزان  اإ�سرتاتيـجيات  بدعم  التابعة  بال�رشكات  العليا  الإدارة  قيام  اأهمية   -

تي�سري احل�سول  العدادات وكذلك  وقراءة  الفواتري  املرتبطة بتح�سيل  الإدارية  امل�سكالت 

على البيانات من قبل اإدارة الإتزان املائى .

الأخذ فى الإعتبار موؤ�رشات الآداء لالإتزان املائى طبقاً ملوا�سفات منظمة املياه العامليه   -

)IWA( وهذا املوؤ�رش يعرب عنه 

لرت / و�سلة / يوم  » 
لرت / و�سلة / يوم / �سغط » 

لرت / و�سلة / كيلو مرت » 

الإتزان املائى هو عملية ح�سابية حل�ساب كميات املياه الغري حما�سب عليها والتي ت�سمل الفواقد الفنية   1

)Physical Losses( وكذا الفواقد التجارية )Commercial Losses( وت�سمل اأي�ساً مراجعة عنا�رش ومكونات 
الإتزان املائي والتعرف علي كيفية الو�سول لالإتزان املائي واإ�ستخدام النتائج لتحديد الفاقد يف النظام وكذا 

التعرف علي مناطق الفقد يف النظام ب�سفة عامة .
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بدلًمن الن�سبه املئويه التى يتم ح�سابها حالياً .  

تطبيق اإ�ستخدام برامـج احلا�سـب الآىل من خالل التدريب وكذلك التعرف على التكنولوجيا   -

احلديثة فى جمال القيا�سات مع درا�سات اجلدوى الالزمة للتكاليف والت�سغيل وال�سـيانة 

والتـدريب لهذه الأنظمة على اإ�ستخدامها .

الإ�رشاع فى تنفيذ املخطط الإ�سرتاتيجى للمياه وال�رشف ال�سحى )Master Plan( وذلك   -

 District( لإمكانية قيام ال�رشكات بتقـ�سيم املـناطق املخدومة اىل منطقة اإدارة املناطق

Management Area( حيث تواجه �سعوبات تتمثل فى عدم قيام اإدارة ال�سبكات بقفل 
بع�ض املحاب�ض لإحكام القيا�سات اخلا�سة بالإتـزان املائى فى بع�ض املناطق لتاأثريها على 

م�ستوى اخلدمـة فـى هذه املنـاطق بالإ�سافة اإىل و�سع خطط الإحالل والتجديد .

تدبري الإعتمادات املالية الالزمة لتوفري اأجهزة القيا�ض مع العمل على خلق الكوادر الفنية   -

اخلطط   – املطلوبة  العماله   – القيا�ض  اأجهزة  من  لالإحتياجات  وو�سع خطة  املطلوبة 

املدد الزمنية . التنفيذية – 

الإ�ستفاده من جتارب الدول الأخرى فى جمال الإتـزان الـمائى من حيث املوؤ�رشات املرجعيه   -

فيها وكيفية قيا�سها .

بالدرا�سات  القيام  املوا�سري مع  املنا�سبه من  النوعيات  واإختيار  التنفيذ  التو�سية بجودة   -

الالزمه لتقليل الفواقد فى ال�سبـكات وداخل املحطات . 

-  ت�سكيل جلنة من اجلهاز التنظيمى وال�رشكه القاب�سه تكون مهمتها متابعة التو�سيات 

لتفعيل  العليا  لالإداره  التو�سيات  ورفع  مراجعة  دورها  ويكون  الور�سة  بها  خرجت  التى 

اإ�سرتاتيجية الإتزان املائى مبختلف ال�رشكات .

ور�سة العمل املتعلقة بالإتزان املائي و الفاقد يف �سبكات مياه ال�رصب
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رابعاً : اإعداد دليل معايري م�صتويات االآداء خلدمات مياه ال�رصب وال�رصف ال�صحى

التن�سيق مع املركز القومى لبحوث الإ�سكان والبناء لإعداد دليل معايري مل�ستويات الآداء  مت 

خلدمات مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى ومت ت�سكيل جلنة مكونة من ممثلى كافة اجلهات العاملة 

بالقطاع والتى ت�سمل جهاز تنظيم مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحي وحماية امل�ستهلك وال�رشكة 

القاب�سة ملياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى بالإ�سافة اىل وزارة الرى واملوارد املائية، وزارة ال�سحة 

وال�سكان، وزارة التنمية املحلية، وزارة الدولة ل�سئون البيئة وقد اإجتمعت اللجنه وجارى الإعداد 

والتجهيز لإ�سدار الدليل فى �سورته النهائيه .

الهدف من اإعداد دليل معايري م�ستويات الآداء :

املياه  مقدمي  من  املقدمة  اخلدمات  جودة  حت�سني  ايل  تهدف  اخلدمة  اآداء  م�ستويات   -

الوفاء بتوقعات امل�ستهلكني من هذه اخلدمات  واملحافظه علي هذه اجلودة وتركز علي 

وهذا الدليل ي�سع اخلطوط الرئي�سية لأ�س�ض خدمة امل�ستهلكني ومعايري هذه اخلدمة .

اإ�سالح قطاع مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحي  اآثار على عملية  ولتطبيق معايري اخلدمة   -

التي جتريها احلكومة امل�رشية تت�سمن ما يلي :

التاأثري الأول اأنه يتعني علي الإطار التنظيمي الأخذ يف العتبار العالقة بني تكاليف اخلدمة يف 

ال�رشكات وجودة اخلدمة املقدمة. فاجلهاز التنظيمي م�سئول عن حماية امل�ستهلك ويتعني األ 

يكون حتقيق الكفاءة الفنية اأو الإقت�سادية على ح�ساب جودة اخلدمة.

والتاأثري الثاين ملعايري اخلدمة هي اأنها اإحدى اأ�س�ض املنهج الأكرث عدالة و�سفافية يف تخ�سي�ض 

ال�ستثمار وهو منهج ي�سعي اإيل الإرتقاء بكل املجالت حتى ت�سل اإيل احلد الأدنى املطلوب 

مل�ستوي اخلدمة ويتعني اأن يوؤخذ يف العتبار اأن تنفيذ مثل هذا املنهج يتطلب تقنيات لتحديد 

اأو  الفنية  الناحية  يف  �سواء  حالياً  املطبقة  واملعايري  املقرتحة  املعايري  بني  الفجوة  م�سادر 

املالية.

ال�سحى من منظورين  وال�رشف  ال�رشب  مياه  الدليل معايري جودة خدمات  يتناول هذا  كما 

خمتلفني لتنظيم العالقة بني الأطراف املعنية تت�سمن ما يلي :

اأولً: العالقة بني جهاز تنظيم مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحى وحماية امل�ستهلك و�رصكات مياه ال�رصب 

وال�رصف ال�سحى ) فنية / تنظيمية (:

)�ساملة  والتنظيمية  الفنية  الناحية  الآداء من  اإىل موؤ�رشات  اأن تتطرق  العالقة ميكن  وهذه 

النواحي الإدارية واملالية والإقت�سادية( ل�رشكات مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى. والهدف من 

ذلك هو الوقوف على م�ستوى الآداء وتقييم الو�سع الراهن وت�سخي�ض اأ�سباب الق�سور وحتديد 

احتياجات الدعم امل�ستقبلية وت�سحيح امل�سارات وتوجيه الآداء اإىل الأف�سل.

 

ثانياً: العالقة التعاقدية بني امل�سرتك فى اخلدمة و�رصكات مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحـى :

وهذه العالقة يحكمها عقد بتقدمي خدمة اإىل امل�سرتك وفقاً ملعايري وموا�سفات معينة ميكن 
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للم�سرتك اأن يقيمها وبالتاىل يحق له ال�سكوى عندما يحدث اإنحراف عن املعايري واملوا�سفات 

فى  امل�ستهلك  وحماية  ال�سحى  وال�رشف  ال�رشب  مياه  تنظيم  جهاز  ويعترب  عليها.  املتفق 

هذا ال�سدد اأي�ساً جهة رقابية ومرجع تنظيمي ي�سمن للم�سرتك حقوقه ويوجه ال�رشكات 

املقدمة للخدمة لإحرتام بنود التعاقد بينها وبني امل�سرتك وح�سها على تقدمي خدمة جيدة 

للم�سرتكني. كما يحق للجهاز اأن يوجه اللوم لل�رشكات فى حالت التق�سري بل ويح�سم الأمر 

فى اأحقية امل�سرتك فى التعوي�ض طبقاً لن�سو�ض العقد املربم بني ال�رشكات وامل�سرتك.

وميكن اإدراج معايري وموا�سفات خدمة مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى حتت �ستة نقاط اأ�سا�سية 

قد تختلف فى احل�رش عن الريف وهى : 

ال�ستمرارية فى اإمداد مياه ال�رشب و�سغط املياه .  .1

جودة نوعية مياه ال�رشب.  .2

التجميع والنقل الآمن ملياه ال�رشف ال�سحى ومياه الأمطار.  .3

معاجلة مياه ال�رشف ال�سحى والأمور البيئية املتعلقة به.  .4

خدمة امل�سرتكني )العمالء(.  .5

موؤ�رشات الآداء الفنية والدارية.  .6

وميكن تطبيق هذه املعايري على مراحل خمتلفة والهدف منها هو حت�سني معايري وموا�سفات 

اخلدمة فى كل مرحلة تالية .
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2- التحليل الإقت�سادي

اأوالً : التحليل املاىل لتكلفة خدمة مياه ال�رصب وال�رصف ال�صحى 

يعترب التحليل املاىل مكمل اأ�سا�سى لبيان واإي�ساح ال�سورة املالية والإقت�سادية لأى قطاع مبا 

يخدم وي�ساعد على جذب الإ�ستثمارات من جانب واحلفاظ على ما هو قائم بالفعل وقيا�ض 

مدى القدرة على تخطيط اإدارته �سواء على اجلانب التاريخي او الن�سبى املقارن.

اإخت�سا�سات اجلهاز فى تلك اجلزئية قام   وبناء على ذلك ومن منطلق احلر�ض على تطبيق 

اجلهاز بطرح مناق�سة حمدودة ملجموعة من املكاتب الإ�ست�سارية وبيوت اخلربة للقيام بدار�سة 

تو�سح اأ�سا�ض ملنهجية العمل امل�ستقبلى . حيث اأن الهدف من تلك الدرا�سة هو م�ساعدة 

جهاز تنظيم مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى وحماية امل�ستهلك يف مراقبة ح�سابات التكلفة 

التى تتقدم بها ال�رشكات للخدمات التى تقدم للم�ستهلكني ، بالإ�سافة اىل و�سع مقايي�ض 

ومعايريمرجعية ي�ستدل بها لطرق حتديد التكاليف وتدوين وت�سجيل احل�سابات مبا تتما�سى مع 

اخل�سائ�ض الإقت�سادية والفنية لل�رشكات وطبقا لنوعية اخلدمات املقدمة. 

للممار�سات  والفني  الإقت�سادى  الو�سع  بتقييم  تتعلق  املراحل  من  عدد  الدرا�سة  وت�سمل 

احلالية التى تقوم بها ال�رشكات وتلك ال�رشكات هى ) �رشكة مياه �رشب القاهرة الكربي، �رشكة 

�رشف �سحي القاهرة الكربي، �رشكة مياه �رشب و�رشف �سحي اأ�سوان ( وو�سع منهج قيا�سى 

دليل  اإىل  وحتويلها  املختلفة  ال�رشكات  تطبيقه على  بحيث ميكن  اخلدمات  تكاليف  لتحديد 

ي�ستخدم كمرجع جلميع ال�رشكات املختلفة . واأخرياً حماولة تكييف املنهج اجلديد وجتربته على 

جمموعة من ال�رشكات وتعديل هذا املنهج وفقاً لنتائج التجربة .
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ثانياً : درا�صات قام بها اجلهاز 

- درا�سة مقارنة م�ستويات الآداء بني قطاع مياه ال�رصب وال�رصف ال�سحي مبدينة القاهرة الكربي وبع�س 

املدن الآ�سيوية املثيلة

قام العاملون باجلهاز باإعداد درا�سة ملقارنة م�ستويات الآداء الفني وكفاءة الت�سغيل الإقت�سادي 

لقطاع مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحي بالقاهرة الكربي مع بع�ض املدن الآ�سيوية التي تت�سابه 

مع القاهرة يف عدد ال�سكان وامل�ستوي الإقت�سادي والإجتماعي . و�سملت املدن التي مت مقارنتها 

مانيال ) الفلبني (، نيودلهي ) الهند (، كرات�سي ) باك�ستان (، دكا ) بنجالدي�ض ( و�سيول ) كوريا 

اجلنوبية ( .

وجدير بالذكر اأن القاهرة تاأتى يف املرتبة الثانية بعد مانيال من حيث عدد ال�سكان ثم تليها 

اأن القاهرة مثلها مثل بقية مدن  الدرا�سة  واأو�سحت   . راأ�سها نيودلهى  املدن الأخرى وعلى 

اآ�سيا تعاين من م�ساكل مت�سابهه من حيث توافر البيانات واإرتفاع ن�سبة الفاقد وعدم كفاءة 

عدادات القيا�ض واإنخفا�ض كفاءة التح�سيل .

واأظهرت الدرا�سة عدة موؤ�رشات هامة مثل وقوع القاهرة يف مركز متو�سط مقارنة باملدن املقارنة 

من حيث متو�سط ن�سيب الفرد من املياه املنتجة كما هو مو�سح بال�سكل رقم ) 10 (.

 

بينما حتتل القاهرة املركز الأول من حيث متو�سط ن�سيب الفرد من املياه املباعة كما هو مبني 

من ال�سكل رقم ) 11 (. 

 

 

ال�صكل رقم )10( : متو�صط ن�صيب الفرد من املياه ) مرت مكعب / يوم (
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وحتتل القاهرة مركزاً متقدماً علي باقي املن فيما يتعلق بن�سبة تغطية خدمات مياه ال�رشب 

وال�رشف ال�سحي كما هو مو�سح بال�سكلني رقم ) 12 (، ) 13 (.

 

 

ال�صكل رقم ) 11 ( : معدل اإ�صتهالك املياه اليومى ) لرت / يوم (

ال�صكل رقم ) 12 ( : ن�صبة تغطية خدمات مياه ال�رشب
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وهذه املوؤ�رشات اإمنا تعك�ض تقدم الكفاءة الفنية يف القاهرة مقارنة باملدن الأخرى واإن كانت 

كفاءة  كاإنخفا�ض  الأخرى  باملدن  مقارنة  واملالية  الإدارية  املوؤ�رشات  بع�ض  توا�سع  من  تعاين 

التح�سيل كما هو مو�سح بال�سكل رقم ) 14 (.

 

 

 

ال�صكل رقم ) 13 ( : ن�صبة تغطية خدمات ال�رشف ال�صحي

ال�صكل رقم ) 14 ( : كفاءة التح�صيل
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واإرتفاع عدد العاملني لكل 1000 و�سلة كما هو مو�سح بال�سكل رقم ) 15 (.

واإرتفاع ن�سبة املياه الغري حما�سب عليها ) الفاقد ( كما هو مو�سح بال�سكل رقم ) 16 (.

واأو�سحت الدرا�سة اأي�ساً اأن ن�سبة م�ساركة القطاع اخلا�ض يف قطاع مياه ال�رشب وال�رشف 

ال�سحي تتفاوت تفاوتاً كبرياً حيث تزداد ب�سورة كبرية يف �سيول وتوجد بن�سب متوا�سعة يف 

كل من مانيال ونيودلهى وتنعدم يف كرات�ض ودكا .

وقد خل�ست الدرا�سة ايل اأن الآداء الفني لقطاع مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحي بالقاهرة يتمتع بالقوة 

اإذا ما قورن باملدن الأخرى ولكن ي�سوبه بع�ض اأوجه ال�سعف فيما يتعلق بالآداء املايل والإداري .

 

 

ال�صكل رقم ) 15 ( : عدد العاملني لكل 1000 و�صلة

ال�صكل رقم ) 16 ( : ن�صبة املياه الغري حما�صب عليها ) فاقد املياه (
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ثالثاً : ور�ش العمل والربامج التدريبية

- اإدارة املخاطر والأ�سول من املنظور التنظيمي

معهد  مع  بالتعاون  امل�ستهلك  وحماية  ال�سحي  وال�رشف  ال�رشب  مياه  تنظيم  جهاز  عقد 

البنك الدويل برنامج تدريبي عن اإدارة الأ�سول واإدارة املخاطر مع الرتكيز على الدور التنظيمي. 

وياأتى هذا الربنامج التدريبي يف اإطار جهود اجلهاز لرفع كفاءة العاملني بقطاع مياه ال�رشب 

وال�رشف ال�سحي .

عقدت الدورة خالل الفرتة من 9 ايل 12 يونيو 2008م وح�رشها 35 فرد ممثلني عن قطاع مياه 

ال�رشب وال�رشف ال�سحي .

وت�سمنت الدورة النواحي التنظيمية واإدارة املخاطر وتخطيط الأعمال واأ�ساليب الإدارة احلديثة 

مع الرتكيز على كيفية اإعداد اأ�ساليب تقييم ذاتية لل�رشكات العاملة يف قطاع مياه ال�رشب 

وال�رشف ال�سحي من خالل خربات الدول الأخرى .

يف اإطار تنمية التعاون الإقليمي

باأبو  باإ�ست�سافة املدير التنفيذي جلهاز تنظيم املياه والكهرباء   2008 - قام اجلهاز يف يونيو 

اجلهازين  املختلفة بني  التعاون  اأوجه  وذلك لبحث  اجلهاز  لقاء مو�سع �سم قيادات  ظبي يف 

امل�رشي والإمارتي يف �ستى اجلوانب الفنية والإقت�سادية.

والإيرادات  التكلفة  وحتليل  املاىل  والتخطيط  التنظيم  جمال  يف  تدريبية  برامج  عقد  مت   -

للعاملني باجلهاز باإ�ستخدام النموذج املاىل الإلكرتوين.

ح�سور ممثلي اجلهاز لربنامج تدريبي عن اإدارة الأ�سول و اإدارة املخاطر
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3- املجال الإدارى

اأوالً : التطوير االإدارى

قام اجلهاز بالإ�ستعانة باأحد املكاتب الإ�ست�سارية املتخ�س�سة لتنفيذ م�رشوع التطوير الإدارى 

تطوير  وينق�سم م�رشوع   . املماثلة  للهيئات  العاملية  املعايري  بطريقة علمية ح�سب  للجهاز 

جهاز تنظيم مياه ال�رشب وال�رشف ال�سحى وحماية امل�ستهلك اإىل ثالث مراحل :

املرحلة الأوىل ) بناء الهيكل التنظيمى واملوارد الب�رصية (

مراجعة الهيكل التنظيمى للجهاز مت�سمناً تو�سيح الإدارات املختلفة والتبعية الإدارية  	•
لكل اإدارة، مع الأخذ فى الإعتبار الهيكل التنظيمى الذى مت بناءه م�سبقاً واأي�سا درا�سة 

القرارات الوزارية وامل�ستندات املتعلقة باإن�ساء اجلهاز .

و�سف عام يو�سح املهام والأهداف الرئي�سية لكل اإدارة والذى ي�ساعد على حتديد امل�سئوليات  	•
و�سهولة الإت�سال داخلياً وخارجياً .

حتديد الو�سف الوظيفي للوظائف املختلفة باجلهاز والتى ت�ساعد على : 	•
حتديد اإطار م�سئولية وخمرجات كل وظيفة .  -

تو�سيح التبعية وامل�سئولية الإدارية .  -

حتديد متطلبات الوظيفة من خربات ومهارات .   -

و�سع هيكل الكفاءات املهارية للجهاز . 	•
قيام الفريق الإ�ست�سارى بتقييم الكفاءات املهارية للموظفني احلاليني، وتقدمي تقرير يو�سح  	•

مناطق القوة ومناطق التطوير وو�سع خطة تطوير املهارات املطلوبة .

املرحلة الثانية ) تطوير اأعمال اجلهاز (

و�سع خريطة لكل عملية باجلهاز والتى تو�سح اخلطوات التف�سيلية والو�سائل امل�ستخدمة . 	•
و�سع دليل الإجراءات الت�سغيلية لالإدارات املختلفة باجلهاز . 	•

و�سع اأ�س�ض التحكم بالدورة امل�ستندية باجلهاز . 	•
اإعداد اجلهاز للتقدم واحل�سول على �سهادة الأيزو 9001/2000. 	•

املرحلة الثالثة ) الإت�سال مع اجلمهور (

و�سع اإ�سرتاتيجية الإت�سال مع اجلمهور . 	•
و�سع خطة وقنوات الإت�سال مع اجلمهور . 	•

ثانياً : عقد ور�ش عمل وبرامج تدريبية لرفع كفاءة العاملني باجلهاز 

تت�سمن خطة اجلهاز القيام بعقد برامج تدريبية يف برامج احلا�سب الآىل واللغة الإجنليزية للعاملني 

باجلهاز يف خمتلف امل�ستويات والإدارات وذلك لرفع الكفاءة الإدارية واملهارية للجهاز .




