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 تمهيد .1

ويف إطار عمل إصالح قطاع املياه هي مراقبة وتقييم خدمات املياه أحدى املهام الرئيسية للوزارة  .أنشئت وزارة املياه والبيئة  2003يف عام 
  .والصرف الصحي يف احلضر 

احلضر وبدعم من برنامج امليـاه   املناطق يفوالصرف الصحي  ملياهيف قطاع اصالح املؤسسي لإل بالتعاون مع السكرتارية الفنيةقامت الوزارة 
املؤسسات احمللية واملرافق املستقلة خلدمات املياه والصرف الصحي باحلضر واملؤسسة العامة  وكذلك GTZللمؤسسة األملانية للتعاون الفين 

 خـدمات مؤشرات أداء وظام على أساس اخلطوط اإلرشادية يعتمد هذا الن،  PIISتطوير نظام معلومات مؤشرات األداء للمياه والصرف ب
 املياه وحتديد فق امر اتدارإلدعم  PIISنظام معلومات مؤشرات األداء الـ مت تصميم . )IWA(اجلمعية العاملية للمياه  الصادرة من املياه

خدام تواس ةيلتشغيلارات ددت الوزارة على موضوع بناء القدوبعد التنفيذ ش. احتياجات املراقبة على املستوى الوطين يف الالمركزية للقطاع 
  .ء على املستويني احمللي والوطينالنظام ألغراض مراقبة األدا

حي باحلضر وتزويد اجلهات قطاع خدمات املياه والصرف الصومات مؤشرات األداء  جلمع وحتليل بيانات مرافق لأنشأت الوزارة وحدة مع
هذا النظام نسبة كبرية من بيانات املؤسسـات احملليـة   غطي يو. التنمية بالبيانات واملؤشرات القطاع واملرافق وهيئاتذات العالقة بالرئيسية 
  .أداء قطاع احلضر وع املستقلة باحلضر لتحليلوالفر

القـوى العاملـة ،   (سبعة فئات هـي   إىلقسمة ؤسسات احمللية والفروع يف احلضر مر رئيسي لتقييم أداء املمؤش 17قامت الوزارة بإختيار 
 بالغ األمهية حيث يقوم بتحليل مؤشرات )2007تقرير ( تقريرالويعترب هذا ). تهالك ، التغطية التشغيل ، املالية ، الفواتري ، املشتركني ، االس

ويسلط الضوء على املرافق ذات األداء اجليد وتلـك ذات األداء  ، املؤسسات احمللية والفروع  مبستوى أداءائج ومقارنة النت األداء لكل مرفق
سة وقابليـة  وتنمية القطاع ، ولزيادة املناف لتخطيط االستراتيجي لالستثماريف اجزئياً بينها ، وستستخدم النتائج  الضعيف لتعزيز املنافسة فيما

  .احلضريف األهداف املرجعية للقطاع  إنشاء وحتديدالتقارير يف هذه سوف تستخدم يف املستقبل املقارنة بني املرافق 

اليت  ملؤسسات احمللية والفروعمبا يف ذلك ا سهم يف إعداد هذا التقريرأتقدير إىل كل من الشكر والالص خبم أتقدأن  ويف األخري ال يسعين إال
  .يف إجناحه تعاونت

 

  وزير املياه والبيئة

  عبد الرمحن فضل اإلرياين/ م
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 المقدمة .2
 علـى  قطاع احلضرل مرافق املياه والصرف الصحي قبة وتقييم أداءرامل PIISنشاء نظام معلومات مؤشرات األداء الـ ، أُ 2003يف العام 

احلسابات  أنظمةبيان أساسي منها ما يستخرج آلياً من   90املستويني احمللي والوطين ، وهذا النظام هو عبارة عن نظام آيل مبين على أساس 
مؤشر من  70ج اويتم استخر. ونظام الفوترة أو إدخاهلا يدوياً من قبل مستخدمي النظام يف املؤسسات احمللية والفروع على املستوى احمللي 

  ).IWA(تلك البيانات االساسية من خالل عمليات احتساب بسيطة مبنية على أساس نظام مؤشر األداء اخلاص باجلمعية العاملية للمياه 

وخالل فترة التجربة جرى حتسـني النظـام وفقـاً    . 2004فرع رداع يف منتصف عام  يفوتركيبها ر النسخة التجريبية من النظام مت إصدا
 9النظـام يف  تركيـب  ، مت 2005وخالل الربع الثاين من عام . يف احلضر من خالل إضافة بيانات أساسية ومؤشراتالحتياجات املرافق 
 فـرد  60استفاد منها أكثر من  اليت عملالعدد من الدورات التدريبية قصرية األجل وورش عقد وعلى ضوئه مت فرع  14مؤسسات حملية و

  .واملؤسسة العامة للمياه والصرف الصحياملستقلة  روعوالف من موظفي الوزارة واملؤسسات احمللية

تعزيـز  لحيث مت االستفادة من التوصيات  للمرافق ذات العالقةمع مستخدمي النظام واملدراء  ةاملنعقد ومن خالل االجتماعات وورش العمل
وسوف يشمل . يف السنة القادمة هيف مؤشراحيتاج إىل الكثري من التحليل فإن نظام معلومات مؤشرات األداء سوف  ومع ذلك، فهم النظام 

على و. يشمل التأكد من صحة البيانات وكذلك سوف التحليل ملؤشرات األداء اإلدارية وكفاءة التحكم يف اإلجراءات على املستوى احمللي
املرافـق  مـن   23 فإنالبيانات التشغيلية ، املالية و الفنية  بينما. مؤسسة حملية وفرع يف احلضر  20 يفالنظام  ركيبته مت فإناملستوى احمللي 

   .شهريةدورية يف وزارة املياه والبيئة بصورة  PIISترسل بياناا إىل وحدة الـ 

املؤسسات احمللية أداء القطاع الفرعي يف احلضر ليستفيد من ذلك مجيع  عناملعلومات لتوفري التقارير السنوية على املستوى الوطين تم إعداد ي
وضع  مومن خالل التقرير سوف يالحظ القارئ عد. والفروع على املستوى احمللي وكذا الوزارة على املستوى الوطين يف حتسني أداء املرافق

م معيار املقارنة والبدء باستخدا PIISقارنة بني املرافق باستخدام نظام الـ املوكذلك  2006والرسومات البيانية للسنة السابقة القيم املثلى 
  .للقطاع لقياس األداء
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  :المرافق المستخِدمة لنظام معلومات مؤشرات األداء .3
 11هناك . فاملرافق املظللة باللون الربتقايل لديها نظام معلومات مؤشرات أداء. يظهر الشكل البياين أدناه حملة حول مرافق املياه باحلضر

شراف عليها من قبل املؤسسات احمللية او من قبل املؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي اإل يتموفرع مستقل  12مؤسسات حملية و 
  . ئهااحمللي وذلك ملراقبة وتقييم أدا تستخدم نظام معلومات مؤشرات األداء على املستوى

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

 يف احلضر اليت تستخدم نظام معلومات مؤشرات األداءمرافق املياه  ):1(الشكل 
 
 

وزارة المياه والبيئة

المؤسسة العامة للمياه 

 والصرف الصحي

 مرافق عامة مستقلة

  المحويت

 عتق

 المؤسسات المحلية مرافق عامة مستقلة

  صنعاء

 المكال

 إب

  سيئون

 تعز

 الحديدة

  أبين

 حجه

 صعدة

  ذمار

 لحج

 عدن

 البيضاء

 يريم

المخا

زبيد

المنصورية

باجل

بيت الفقيه

المؤسسات المحليةفروع   

  الشحر

  الديس

  الريدة

  الغيل

  تريم

  الحوطة

  طور الباحة

  فإنرد

 رداع

 :المفتاح

مرافـق مـزودة بنظـام    = اللون البرتقـالي 

  معلومات مؤشرات األداء

مرافق غيـر مـزودة بنظـام    = غير الملون 

 معلومات مؤشرات األداء

 عمران
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 :مراجعة البيانات والتحقق من دقتها .4
يف  بإرسال كافة البيانات االساسية إىل وحدة  PIISتقوم املؤسسات احمللية والفروع اليت تستخدم نظام معلومات مؤشرات األداء الـ 

تلك وال تراعي أيضاً الدقة يف  املوعد احملددإرسال البيانات يف ب غري ملتزمةإال أن معظم املؤسسات والفروع . من كل شهر 10تاريخ 
مبتابعة املؤسسات إلرسال البيانات يف وقتها ومراجعتها شهرياً للتأكد من إرسال  PIISالوزارة ممثلة بوحدة  تقومذلك ل. البيانات املرسلة

ر واملتابعة من واألتصال املستم. هذا من شأنه حتسني آلية العمل على املستويني احمللي والوطين. البيانات واكتماهلا والتأكد من صحتها أيضاً
  .ى املستوى احملليلتحسني توفري البيانات وفهمها عل قبل الوحدة مطلوب

ملني األعطال يف األنظمة نتيجة الصيانة الغري اجليدة وانتقال املوظفني العافتتمثل يف أسباب التأخري يف إرسال البيانات وعدم استكماهلا أهم 
بل إرساهلا إىل إدارات أخرى وكذا عدم مراجعة البيانات املدخلة يدوياً والتأكد من صحتها ق  PIISـــــاملدربني على نظام ال

وتعكس البيانات الغري الصحيحة إىل عدم فهم البيانات األساسية واملؤشرات من قبل العاملني . احلسابات الشهرية والسنويةإغالق والتأخر يف 
  .على النظام بالشكل املطلوب على املستوى احمللي

وبصورة تأكد من صحتها من قبل الوحدة يف الوزارة المراجعتها ولكي يتم ) 2جدول رقم (مؤشر  17 بيانات أساسية لـ تولقد اختري
والتأكد من استكمال مجيع البيانات األساسية ومتابعة املؤسسات احمللية والفروع للتأكد من البيانات األساسية الغري مرسلة والبيانات  ةشهري

  .األساسية الغري منطقية
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 :تقييم مؤشرات األداء .5
والذي . 2007على أساس إمجايل عدد توصيالت املياه والصرف الصحي للعام  جمموعاتصنفت حسب  ملؤسسات احمللية والفروع ا

اموعات وهي مقسمة على النحو ورتبت هذه املؤسسات والفروع تنازلياً يف هذه , سوف تستخدم يف حتليل املؤشرات يف هذا التقرير
  - :اآليت

  توصيلة 30.000من  أكثرلصحي مرافق عدد توصيالت املياه والصرف ا:  أ اموعة
  توصيلة 30.000و  10.000مرافق عدد توصيالت املياه والصرف الصحي بني :  ب اموعة
  توصيلة  10.000و  5.000مرافق عدد توصيالت املياه والصرف الصحي بني :  ج اموعة
  توصيلة 5.000من أقل  مرافق عدد توصيالت املياه والصرف الصحي: د اموعة 

 
2007إجمالي عدد توصيالت المياه والصرف الصحي للعام ) : 1(جدول رقم   

 عدد توصيالت المياه  الموقع
2007 

عدد توصيالت الصرف 
 الصحي
2007 

إجمالي عدد توصيالت المياه 
 والصرف الصحي

2007 
 المجموعة أ

  183,359.00 85,137.00 98,222.00  عدن
  152,589.00 70.245.00 82,344.00  صنعاء
  87,222.00 31,765.00 55,457.00  الحديدة
  76,741.00 32,022.00 44,719.00  تعز

  58,418.00 24,296 34,122.00  المكالء
  30,765.00 13,662.00 17,103.00  إب

  المجموعة ب
  29,531.00 383.00 29,148.00 سيئون
  24,073.00 8,700.00 15,373.00  ذمار
  13,119.00 6,319.00 6,800.00  رداع
  11,613.00 0.00 11,613.00 الشحر
  10,335.00 3,243.00 7,092.00  باجل

  المجموعة ج
  9,432.00 0.00 9,432.00 الغيل
  8,395.00 3,952.00 4,443.00 زبيد
  8,281.00 2,953.00 5,328.00 حجة
  7,462.00 3,485.00 3,977.00 يريم

  8,534.00 2,039.00 6,495.00 بيت الفقية
  5,895.00 2,518.00 3,337.00 عمران

  المجموعة د
  3,866.00 0.00 3,866.00  الريدة
  3,668.00 0.00 3,668.00 الديس

  2,869.00 546.00 2,323.00 المحويت
  2,387.00 0.00 2,387.00 صعدة

  2,152.00 0.00 2,152.00 المنصورية
  1,764.00 0.00 1,764.00 المخاء

 
 
 

واليت أيضاً سوف تستخدم يف هذا  2006يف عام  لتقييم أداء املرافق يف احلضرالواردة أدناه اختارت وزارة املياه والبيئة مؤشرات األداء 
  . التقرير

  2007 املؤشرات املستخدمة يف التقرير ) :2(اجلدول رقم 
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الوحدة  مؤشر األداء  زالرم  الفئة

  الموظفون
A.1.2  عدد  توصيلة مياه وصرف صحي 1000عدد الموظفين لكل 

A.2.2 مصروفات التدريب إلجمالي تكاليف الموظفين % 

  تشغيل/ فنية 

B.1 فاقد المياه %  

C.1 بكتيريولوجيا(ودة زدرجة نقاوة المياه الم( % 

C.2 آفاءة المعالجة في محطات معالجة الصرف الصحي % 

D.2 

  استمرارية التزويد بالمياه 
  ساعة في اليوم 24-12=أ   
  ساعة في ا ليوم  6-12= ب 
  ساعات في اليوم 6أقل من = ج  
  مرة في االسبوع= د   
 أقل من مرة في االسبوع= هـ  

- 

 مالية
E.1.1 التغطية اإلجمالية المحصلة للكلفة % 
E.2.1 التغطية التشغيلية المحصلة للكلفة % 

 الفواتير والمشترآين

F.1 آفاءة التحصيل % 
F.2 فترة الدين days 

F.3 + 
F4 

متر مكعب  5معدل تكلفة المياه لألسر ذات الدخل المحدود في الـ 
  معدل/ األولى آنسبة مئوية من معدل الدخل 

متر 5تكلفة الصرف الصحي لألسر ذات الدخل المحدود في الـ  
 المكعب األولى آنسبة مئوية من معدل الدخل

% 

 االستهالك
G.1 ش/ل متوسط االستهالك الكلي للمياه/

 ي

G.2 ش/ل متوسط االستهالك المنزلي للمياه/
 ي

 التغطية

H.2 نسبة تغطية خدمات المياه % 
H.3  الصرف الصحينسبة تغطية خدمات % 
H.4 عدد عدد السكان المزودين بخدمات المياه 
H.5 عدد عدد السكان المزودين بخدمات الصرف الصحي 

لعام  ات األداء لألربعة الفصولسيتم بالتفصيل حتليل كافة املؤشرات الرئيسة أعاله باإلضافة إىل إظهار قيم نظام معلومات مؤشر
، ويف حالة عدم توفر بيانات يف أي من الفصول فسوف يتم وضع رمز  2006ومقارنتها بالعام  2007ومعدل  القيم للعام  2007

والبيانات األساسية يف امللحق ) 1(حيث وتوجد تعريفات احتساب مؤشر األداء يف امللحق . لتدل على أن القيمة غري متوفرة) م.ق(
  .2007منذ منتصف العام  التواصل مع املؤسسةغري متوفرة لصعوبة ؤسسة احمللية صعدة وجتدر املالحظة أن مؤشرات امل). 2(
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  A.1.2 /توصيلة مياه وصرف صحي 1000عدد الموظفين لكل   1- 5
  

  .حمددةتوصيلة مياه وصرف صحي خالل فترة زمنية  1000عدد املوظفني لكل  :التعريف
ىل إمجايل إضافة باإل)  PAY1(تبني عدد املوظفني الثابتني واملتعاقدين حيث  اه وصرف صحيتوصيلة مي 1000عدد املوظفني لكل 

  .  لكل توصيلة مياه وصرف صحي) PAY51(عدد املوظفني باألجر اليومي 
  

  عدد -   A.1.2 - 2007 توصيلة مياه وصرف صحي 1000عدد املوظفني لكل ) : 3(جدول رقم 
 

 2006 2007الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثانيالفصل األول  الموقع
 المجموعة أ

 10.2 10.0 10.0 9.9 10.1 10.3  عدن
 7.6 7.1 7.1 7.2 7.3 7.4  صنعاء
 6.1 6.5 6.5 6.6 6.7 6.8  الحديدة
 م.ق 9.0 9.0 9.2 9.2 9.0  تعز

 10.3 10.7 10.7 10.7 10.8 10.4  المكالء
 6.3 8.8 8.8 8.9 6.3 6.2  إب

  المجموعة ب
 13.5 13.7 13.7 13.3 13.3 13.4 سيئون
 9.7 9.9 9.9 10.0 10.6 10.4  ذمار
 م.ق 5.2 5.2 5.0 5.0 0.0  رداع
 11.4 11.8 11.8 12.0 12.6 11.7 الشحر
 6.3 6.5 6.5 6.0 5.2 6.2  باجل

 المجموعة ج
 15.9 16.0 16.0 16.1 16.4 15.7 الغيل
 5.7 6.3 6.3 6.4 6.5 6.5 زبيد
 13.8 14.5 14.5 14.6 13.6 13.6 حجة
 6.2 7.8 7.8 7.4 7.4 7.9 يريم

 6.9 6.2 6.2 6.6 6.9 7.0 بيت الفقية
 7.4 10.9 10.9 10.9 10.7 10.7 عمران

  المجموعة د
 14.2 13.7 13.7 13.8 13.9 14.1  الريدة
 14.1 15.0 15.0 14.9 15.0 14.0 الديس

 14.4 15.3 15.3 15.5 15.2 14.6 المحويت
 18.9 م.ق م.ق م.ق 18.4 19.9 صعدة

 9.7 11.6 11.6 11.6 11.7 11.8 المنصورية
 13.2 13.6 13.6 13.7 13.3 13.6 المخاء

 
  .توصيلة مياه وصرف صحي مكتملة 1000إن معظم بيانات مؤشر عدد املوظفني لكل 

وأضعف أداء هو املكال  6.5بقيمة يف اموعة أفضل أداء املؤسسة احمللية احلديدة صاحبة إن ) أ(اموعة يف ) 3(رقم نالحظ يف اجلدول 
احلديدة ، إب و املكال ارتفعت ، ويعود السبب توصيلة مياه وصرف صحي لكالً من 1000عدد املوظفني لكل  نالحظ إن.  10.7بقيمة 

  .2007عدد التوظيف خالل العام  زيادةإىل  عهذا االرتفايف 
 31صحي اخنفض يف كالً من عدن ، صنعاء بالرغم من زيادة عدد املوظفني بنحو توصيلة مياه وصرف  1000ن عدد املوظفني لكل إ
، ومع ذلك ، فإن عدد  إىل التحسن يف األداءدت أبدورها  التوصيالتالزيادة يف عدد  إال أن 2007يف عدن خالل العام  ف جديدظمو

يتم وجيب إن اجليد  همأداءجداً باملقارنة مع  مرتفعة   فإن نسبة عدد املوظفني وبشكل عامتوصيلة مياه وصرف صحي 1000املوظفني لكل 
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توصيلة مياه وصرف صحي إىل الزيادة يف عدد  1000يف اخنفاض عدد املوظفني لكل ما يف صنعاء فيعود السبب ، أ ها يف املستقبلضيختف
  . 2007خالل العام توصيلة  2000 توصيالت املياه بنحو توصيلة و 5000  بنحوب عتوصيالت الصرف الص

مؤشر أداء عدد فإن ، وبشكل عام  13.7سيئون بنسبة لوأضعف أداء كان  5.2رداع بنسبة لأفضل أداء كان  نالحظ أن) ب(يف اموعة 
ويعود . 2006يف العام  اتمع املؤشر وذلك باملقارنة 2007خالل العام  مرتفعة  توصيلة مياه وصرف صحي 1000املوظفني لكل 

  .التوظيف نسبةفاع رتاالسبب يف ذلك إىل 
قيم ونالحظ أن هناك حتسن يف .  16ضعف أداء كان الغيل بقيمة أو 6.2بقيمة  أفضل أداء كان يف بيت الفقيةفإن ) ج(أما يف اموعة 

يف العام  6.9قيمة املؤشر من  تتوصيلة مياه وصرف صحي حيث اخنفض 1000بيت الفقية فقط لعدد املوظفني لكل يف  ؤشرهذا امل
السبب يعود و 2006باملقارنة مع بيانات العام  2007يف العام  ارتفع  )ج(املرافق يف اموعة  بينما، 2007يف العام  6.2إىل  2006

قيمة  تفعتيف سنة واحدة حيث ار %47ونالحظ إن املؤشر ارتفع يف عمران بشكل كبري حيث كان نسبة االرتفاع .التوظيفإىل زيادة 
  .2007يف العام  10.9إىل  2006يف العام  7.4املؤشر من 

ومع هذا ،15.3و كان أضعف أداء لفرع احملويت بقيمة . 11.6مؤشر كان لفرع املنصورية بقيمة للنالحظ أن أفضل أداء ) د(يف اموعة 
هو املرفق  ةأن الريدأيضاً نالحظ و.2007يف العام  11.6إىل  2006يف العام  9.7فإننا نالحظ ارتفاع هذه القيمة يف فرع املنصورية من 
 14.2حيث اخنفضت القيم من يف هذه اموعة توصيلة مياه وصرف صحي  1000الوحيد الذي قام بتحسني مؤشر عدد املوظفني لكل 

  .2007يف العام  13.7إىل  2006يف العام 
  

ويعود السبب  2007يف مجيع املرافق خالل العام توصيلة مياه وصرف صحي ارتفعت  1000وبشكل عام يالحظ أن عدد املوظفني لكل 
وحتتاج هذه املرافق إىل التقليص من عملية . أو باألجر اليومي) متعاقد + مثبت (يف ذلك إىل االستمرار بالتوظيف سواًء يف املوظفني الدائمني 

  .التشغيلية لرفع القدرات وزيادة الكفاءات يف عملياا إستراتيجيةنفس الوقت بناء  ويفالتوظيف 
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 A.2.2/ مصروفات التدريب إلجمالي تكاليف الموظفين 2- 5
 

  .مصروفات التدريب إلمجايل تكاليف املوظفني خالل فترة زمنية حمددة :التعريف
 

 % -   A.2.2 - 2007 مصروفات التدريب إلمجايل تكاليف املوظفني) 4(جدول 
 2006 2007الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول  الموقع

 المجموعة أ
 0 1.3 4.0 0.4 0.1 0.3  عدن

 0.8 1.1 0.4 1.2 1.6  1.3  صنعاء
 0.0 0.1 0.3 0 0 0  الحديدة
 0.0 0.9 0.5 0.6 2.6 0  تعز

 .م.ق 1.2 2.1 0.3  0.2 2.6  المكالء
 0.0 0.1 0.4 0 0 0  إب

  المجموعة ب
 0.0 0.1 0 0 0.1 0.2 سيئون
 0.0 0.8 1.7 0.5 0.9 0.1  ذمار
 0.0 2.6 0.7 6.5 2.4 1.0  رداع
 0.0 0.1 0 0 0 0.4 الشحر
 0.0 0.5 0.8 1.1 0 0  باجل

 المجموعة ج
 0.0 0 0 0 0 0 الغيل
 0.0 0.9 0.8 0.5 0.4 2.3 زبيد
 0.0 1.3 0.8 1.9 2.2 0.4 حجة
 م.ق 0.3 0 1.1 0 0 يريم

 0.0 0.2 0 0.4 0.3 0 بيت الفقية
 0.0 0.1 0 0 0.5 0 عمران

  المجموعة د
 0.0 0 0 0 0 0  الريدة
 0.0 0.3 0.5 0.2 0.2 0.2 الديس

 0.0 0 0 0 0 0 المحويت
 0.0 0 0 0 0 0 صعدة

 0.0 0 0 0 0 0 المنصورية
 0.0 0.9 1.9 0 0.7 1.3 المخاء

 
   .2006عام بالباملقارنة  2007مجيع بيانات مؤشر األداء مصروفات التدريب إلمجايل تكاليف املوظفني مكتملة للعام 

حيث أن . 2007خالل العام تكاليف املوظفني زادت مصروفات التدريب إلمجايل ) أ(يظهر املرافق يف اموعة ) 4(اجلدول رقم 
يف ، وهذا بسبب زيادة النسبة % 1,3ت نسبة التدريب إلمجايل التكاليف للموظف هو كانوعدن كان للمؤسسة احمللي أداء أفضل 
  . أدائهما كان األضعف يف اموعة فإن) احلديدة وإب(أما املؤسستني احملليتني . الرابع الفصل 

 االربع الثالث كان مرتفع جداً مبقارنته ايضاً إن قيميالحظ و% . 2.6بنسبة يف اموعة األفضل أن رداع كانت ) ب(يف اموعة أما 
، ومع  2007يف العام % 0.1سيئون و الشحر بنسبة  امه،  ضعف أداءاأل املؤسسات و%. 6.55األخرى حيث بلغ نسبة  باألرباع

  .2006مكتملة وهناك حتسن مبقارنتها بالعام ) ب(املرافق يف اموعة قيم مجيع فإن ذلك 
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ضعف حيث مل يكن هناك أي األرنتها بباقي املرافق ، وكان أداء الغيل اجة كان أداءها األفضل مبقح فإن) ج(أما يف اموعة 
وكذا نالحظ أن يرمي وبيت الفقية وعمران أيضاً كانت مصروفاا اخلاصة بالتدريب قليلة .2007مصروفات خاصة بالتدريب للعام 

  .جداً

ة ي، احملويت ، صعدة ، واملنصور ةالريدمن  كالً ، أما 2007يف العام % 0.9بنسبة  كان أفضل أداء هو املخاء) د(وأخرياً يف اموعة 
  . مل تنفق أي شيء يف التدريب

الكثري من األهتمام يف رفع ت املرافق أبد فإنوبشكل عام .أداء املرافق حتسنت هلذا املؤشر فإن ، 2006ومن خالل مقارنتها بالعام 
% 5إىل % 0هذه النسبة من أن تتراوح ب جيو من خالل التدريب اجليد ، وقدرات القوى العاملة لديها  وذلك من خالل رفعقدراا 

 ططاخل املرافق تتبىنمن الضروري أن لديها  قدرات القوى العاملة ودف رفع%  5أقل من  لديها فق مصروفات التدريبمجيع املرا .
لتركيز على اجلانب الفين واإلداري واملايل ومن مث توسعة تطوير القدرات من خالل اب وذلك بالبدءالقوى العاملة التدريبية  لتطوير 
  .برامج تطوير معينة
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  B.1/فاقد المياه نسبة  3- 5

  .ددةحمإمجايل املياه املنتجة ناقصاً إمجايل املياه املفوترة كنسبة إمجالية للمياه املنتجة خالل فترة زمنية  :التعريف 

ايل فرق إمجايل املياه املنتجة وإمج(غري احملتسبة وفقا لتعريف اجلمعية العاملية للمياه معرب عنها كنسبة مياه فاقدة اليعكس هذا املؤشر املياه 
  .هلذا املؤشرويبين اجلدول أدناه البيانات املقدمة من املؤسسات احمللية والفروع املختلفة ). الفاقد اإلدارياملياه املباعة مبا يف ذلك 

  % -  B.1 - 2007  فاقد املياه) 5(جدول 
  

  
  .2006 البيانات باملقارنة مع بيانات العام ريفتوأن هناك حتسن يف كما مكتملة  فاقد املياهالحظ أن بيانات مؤشر نسبة ي
صاحب إب كانت ونالحظ إن . 2006مع العام  هوذلك مبقارنت 2007ؤشر حتسن يف مجيع املرافق خالل العام هذا امل) أ(اموعة يف  

  .%42.2حديدة بنسبة لل  أداء كانوأضعف % 17.5أفضل أداء بنسبة 
يف  والنسبة الثابتة يف  الشحر وهناك حتسنبنسبة ضئيلة جداً  اخنفضت قد نالحظ إن نسبة فاقد املياه يف سيئونفإننا ) ب(أما يف اموعة 

  %. 50.2بنسبة األضعف ذمار كانت   بينما% 13.8أفضل أداء كان لرداع بنسبة  و. باجل

 2006 2007الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول  الموقع
 المجموعة أ

 32.6 31.3 30.6 30.1 27.3 36.5  عدن
 38.8 38.5 39.3 35.7 37.1 41.8  صنعاء
 42.4 42.2 43.0 41.7 41.3 43.1  الحديدة
 م.ق 35.1 33.2 37.8 33.3 36.0  تعز

 32.4 30.1 33.4 29.8 31.2 24.5  المكالء
 19.3 17.5 17.1 13.1 19.4 20.3  إب

  المجموعة ب
 31.8 32.1 26.5 34.1 33.9 33.5 سيئون
 م.ق 50.2 51.4 49.7 49.6 50.1  ذمار
 م.ق 13.8 14.0 15.5 12.3 13.1  رداع
 21.2 21.2 22.6 15.0 19.0 28.6 الشحر
 21.6 21.0 23.6 21.4 18.7 20.3  باجل

 المجموعة ج
 11.7 38.7 39.7 38.3 41.3 35.0 الغيل
 م.ق 12.4 10.7 13.1 14.8 10.5 زبيد
 16.4 22.6 21.4 24.9 23.9 20.1 حجة
 19.1 18.4 16.8 22.6 16.0 16.8 يريم

 16.0 16.1 15.5 14.5 18.8 15.4 بيت الفقية
 17.5 20.2 7.9 22.2 18.0 31.4 عمران

  المجموعة د
 52.0 54.5 56.8 56.0 52.9 51.4  الريدة
 15.7 18.1 24.4 13.7 17.8 15.4 الديس

 24.6 26.9 23.1 27.8 29.0 27.7 المحويت
 .م.ق .م.ق .م.ق .م.ق 34.2 20.0 صعدة

 11.0 16.4 18.1 16.2 16.2 15.1 المنصورية
 23.9 19.3 13.7 15.7 23.4 24.6 المخاء
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 2006يف العام % 19.1النسبة من  اخنفضتحيث  مؤشر األداء فيه حتسن الذي ) ج(يرمي هو املرفق الوحيد يف اموعة أن   ظكما نالح
بشكل تدهورت قد  لغيل يف انسبة فاقد املياه أما . ، ويعود السبب يف ذلك إىل ارتفاع كمية املياه املباعة2007يف العام % 18.4إىل 

وكذلك احلال يف كالً من حجة وعمران حيث إن نسبة الفاقد  2007يف العام % 38.7إىل  2006يف العام % 11.7من ملحوظ 
% 20.2إىل  2006يف العام % 17.5ويف عمران من  2007يف العام   %22.5إىل  2006يف العام  %16.4يف حجة من  تارتفع

كمية املياه املنتجة أكثر من ارتفاع كمية املياه  ارتفاع ؤشر نسبة فاقد املياه إىلالسبب الرئيسي يف تدهور أداء م ويعود. 2007يف العام 
  %.38.7لغيل بنسبة وأضعف أداء كان يف ا% 12.4بيد بنسبة زوبشكل عام فإن أفضل أداء كان يف . ةاملباع

يف % 23.9من  تفضفاقد املياه حيث اخنافق اليت استطاعت أن حتسن نسبة املر بني كل دة منيهي الوحاملخاء نالحظ أن ) د(يف اموعة 
. 2006وذلك مبقارنتها بالعام  2007أما باقي املرافق فإن نسبة فاقد املياه ارتفعت يف العام . 2007يف العام % 19.3إىل  2006العام 
، وأضعف أداء 2006يف العام % 11بالرغم من تدهور النسبة حيث كانت النسبة  %16.4أفضل أداء بنسبة  ةمازالت املنصورية صاحب و

  %.54.5بنسبة  ةالريديف كان 

كفاءة قسم حسابات ونسبة فاقد املياه يعتمد على عدد من العوامل كحالة األنابيب وجودا وكذلك التوصيالت الغري قانونية  قيمةإن 
 حنو األنظمة القدميةأن تكون نسبة فاقد املياه يف  جيباألداء اجليد  فان  للتجارب ووفقاً إىل .ت املياهعداداالشهرية لقراءة من خالل الالعمالء 

 مرتفع أداء مؤشر نسب فاقد املياه  ةيف املرافق الكبريويالحظ أن  %20 أقل من  أما يف األنظمة اجلديدة فيجب أن تكون % 25
وبشكل عام ، على املرافق أن تبدي الكثري من االهتمام ملؤشر نسبة فاقد .متواضعةإال إا  املرافق يف حتسن أن هناك ونستطيع أن نالحظ.

  .املياه وأن تسعى إىل خفضها ألن هناك تدهور يف معظم املرافق وهذا ما يوضحه الرسم البياين
 
 
 

  %، B،2007-1فاقد المياه، ) 2(شكل 
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 C.1/)بكتيريولوجيا(درجة نقاوة المياه المزودة  4- 5
  

  .عدد العينات اإلجيابية اليت تتوافق مع معايري الكلور كنسبة من إمجايل عدد العينات املأخوذة خالل فترة زمنية حمددة :التعريف

  % - C.1 - 2007 )بكترييولوجيا(درجة نقاوة املياه املزودة ) 6(جدول 

وكما نالحظ أن كل من عدن ، . بياناا أرسلت  %)40تقريباً (مرفق  23مرافق من  10مكتملة باستثناء غري  C.1معظم بيانات املؤشر 
، باجل ، املرافق رداع أما . جلميع الفصول تقوم بفحص املياه بشكل مستمر صنعاء ، احلديدة ، تعز ، املكالء ،إب ، الغيل ، حجة و املخاء 

أي فحوصات للمياه خالل العام  مل جتري 10وعددها  باقي املرافقو فصل أو فصلني يف السنة لاملياه ن أرسلت بيانات فحص زبيد وعمرا
2007.  

أن أفضل أداء من  ، ومن اجلدول أعاله نالحظ أيضاً 2007مكتملة خالل العام ) أ(أن البيانات يف اموعة ) 6(نالحظ يف اجلدول رقم و
  %.80.9تعز بنسبة  يف وأضعف أداء كان% 100احلديدة وعدن بنسبة  ابني املرافق مه

 2006 2007الفصل الرابعالفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول  الموقع
 المجموعة أ

 92.0  92.3  94.9  91.1  92.3  91.2  عدن
 100  99.0  100.00  100.00  100.00  95.74  صنعاء
 م.ق  100.0  100.00  100.00  100.00  100.00  الحديدة
 م.ق  80.9 76.4  87.3 74.7 83.5  تعز

 99.0  98.4  99.6  96.4  97.9  100.00  المكالء
 95  100.0  100.00  100.00  100.00  100.00  إب

  المجموعة ب
 م.ق 0 0 0 0 0 سيئون
 م.ق م.ق م.ق 0 0 م.ق  ذمار
 م.ق م.ق م.ق  0.0  100.00 0  رداع
 م.ق 0 0 0 0 0 الشحر
 م.ق 0.0 0 0 100.0 0  باجل

  المجموعة ج
 م.ق 55.5 53.3 63.6 42.5 56.5 الغيل
 م.ق م.ق م.ق 100.0 100.0 0 زبيد
 89.8 93.1 102.3 91.9 89.6 85.3 حجة
 م.ق م.ق م.ق م.ق م.ق م.ق يريم

 م.ق م.ق 0.0 0.0 م.ق م.ق بيت الفقية
 م.ق 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 عمران

  المجموعة د
 م.ق 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  الريدة
 م.ق 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الديس

 م.ق م.ق م.ق م.ق 0.0 0.0 المحويت
 م.ق م.ق م.ق 0.0 0.0 0.0 صعدة

 م.ق 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 المنصورية
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 المخاء
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  .2007غري متوفرة وذلك لعدم توفر البيانات خالل العام ) ءسيئون ، ذمار ، رداع ، الشحر ، والبيضا(أن بيانات نالحظ ) ب(يف اموعة 

أن  نبالرغم م% 93.1 بةعلى املياه حيث كان أداء حجة األفضل بنسهناك فقط مرفقني  قامت بإجراء فحوصات ) ج(أما يف اموعة 
%. 100حيث أن أعلى نسبه جيب أن يصل إليها أي مرفق هو . وهذا الرقم مشكوك يف صحته% 102.3بيانات الربع الرابع ارتفعت إىل 

وكذا نالحظ يف هذه اموعة أن يرمي ، بيت الفقية ، .املياه لديه مؤشر نالحظ أيضاً أن بيانات الغيل مكتملة ولكن الفرع حيتاج إىل حتسنو
  .دئهم ضعيف جداً وذلك لعدم قيامهم بفحص املياهوعمران ا

وكان أدائها هو % 100فحص املياه حيث بلغت نسبة نقاوة املياه قدمت بيانات نالحظ أن املخاء هي الوحيدة اليت ) د(وأخرياً يف اموعة 
  .2007ا مل تقم بأي عمليات لفحص املياه خالل العام فإأما باقي املرافق األفضل يف اموعة ، 

من املرافق مل تقم % 50حوايل  فإنوبالرغم من ذلك ، . 2006لعام مع احتسنت مبقارنتها  2007بيانات العام إرسال  فإن عام،وبشكل 
ا تطوير أداءهإىل لذا حتتاج هذه املرافق . بفحص املياه والتأكد من نقاوا ، رمبا يعود السبب لعدم قيام املرافق بإجراء اختبارات بشكل دوري

  .يف املستقبل
 



 17                              2007التقرير السنوي :  PIISوحدة الـ 
 

  C.2/آفاءة المعالجة في محطات معالجة الصرف الصحي  5- 5
 

  .كنسبة من إمجايل عدد العينات املأخوذة خالل فترة زمنية حمددة) BOD(عدد العينات اإلجيابية اليت تتوافق مع معيار  :التعريف

  (%)  -  C. 2- 7200كفاءة املعاجلة يف حمطات معاجلة الصرف الصحي ) 7(جدول 
 

من باجل  ،واستثنيتمنها لديها حمطات معاجلة صرف صحي  مؤسسة 13مخسة عشر مؤسسة لديها خدمات الصرف الصحي ولكن 
  .الرابع من هذه السنة الفصلالتقييم يف هذه السنة لكون خدمات الصرف الصحي مل تبدأ سوى يف 

رسل ت%) 40تقريباً (مرفق  15من فقط مرافق ولكن هذا التحسن غري كايف ، ستة  ما،نوعاً  تنحتس 2007ات املتوفرة هلذه السنة البيان
ونالحظ أن بيانات املؤشر لـ عدن ، صنعاء ، إب ، ذمار ) ءة املعاجلة حملطات املعاجلةكفا( C.2البيانات األساسية اخلاصة مبؤشر األداء 
أما احلديدة ، تعز ، املكال ، رداع . ةبيانات املؤشر للربع األول والثاين لزبيد غري متوفر بينما. 2007واحلديدة مكتملة جليمع الفصول للعام 

  .عن هذا املؤشربإرسال إي بيانات  ا مل تقمفإ، يرمي ، بيت الفقية ، واحملويت 

 2006 2007الفصل الرابعالفصل الثالثالفصل الثاني الفصل األول  الموقع
 المجموعة أ

 81.7 85.1 86.5 86.9 84.8 82.3  عدن
 61.4 40.4 25.00 38.5 47.1 46.7  صنعاء
م.ق 0.0  الحديدة م.ق  م.ق 0.0  م.ق  . 
م.ق 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  تعز . 

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  المكالء
 93.8 96.9 102.2 95.00 95.4 95.8  إب

  المجموعة ب
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سيئون
م.ق 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0  ذمار . 
م.ق 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  رداع . 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الشحر
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 باجل

  المجموعة ج
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الغيل
م.ق زبيد م.ق  م.ق 61.5 58.3  م.ق  . 
 87.3 77.7 80.00 78.7 76.2 76.2 حجة
م.ق يريم م.ق  م.ق  م.ق  م.ق  م.ق  . 

م.ق بيت الفقية م.ق  م.ق  م.ق  م.ق  م.ق   
م.ق 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 عمران . 

  المجموعة د
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  الريدة
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الديس

م.ق 0.0 0.0 المحويت م.ق  م.ق  م.ق  . 
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 صعدة

 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 المنصورية
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 المخاء
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نالحظ أن ثالثة مرافق بياناا مكتملة  من ستة مرافق ، ونالحظ أن املؤسسة احمللية إب هي أفضل املرافق من حيث األداء ) أ(يف اموعة 
بالفصل   دقيقة كون إن النسبةالرابع غريالفصل وبالرغم من األداء اجليد للمؤسسة إال إن بيانات %. 96.9حيث أن كفاءة املعاجلة بلغت 

أما . 2006كذلك نالحظ أن كفاءة  املعاجلة لكالً من عدن وأب حتسنت عما كانت عليه يف السنة السابقة %. 100جتاوزت الـ  الرابع
 ، واليت2006 عاممع الوذلك مبقارنتها  2007خالل العام % 40.4خنفضت نسبتها إىل اأضعف أداء كان للمؤسسة احمللية صنعاء حيث 

  %.81.7 كانت

موعة . ا مكتملةميف هذا التحليل سوف يتم حتليل مرفقني فقط من املرافق كون بياناهناك حتسن يف املؤسسة احمللية ذمار ) ب(يف ا
كفاءة املعاجلة  فنالحظ أن) ج(أما يف اموعة  %.50حيث أن نسبة كفاءة املعاجلة هي  اًن أداءها كان ضعيفوبالرغم  من التحسن إال أ

  %.10كان  2006أي إن نسبة االخنفاض عن السنة السابقة . 2007خالل  العام % 77.7إىل  تاخنفض

البيانات الواصلة من املرافق حتتاج إىل املزيد من التحسني وذلك من حيث الدقة وتوفريها ، باإلضافة أن عدد العينات  فإنوبشكل عام 
  .احلد من املخاطر البيئيةني مستمر لكي يتم ري حتتاج إىل حتسياملطابقة للمعا
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 D.2/ استمرارية خدمات التزويد بالمياه  6- 5

 6- 1=  3اليوم ؛ /ساعة 12- 6=  2اليوم؛ /ساعة 24-12=  1: استمرارية خدمة التزويد باملياه وفقا للفئات :التعريف
  أقل من مرة يف األسبوع=  5مرة يف األسبوع ؛ =  4  اليوم ؛/ساعات

ويعكس هذا املؤشر معلومات تتعلق باألداء، ولكنه قد يعكس أيضا وضع ) اليوم/ساعة(استمرارية خدمة اإلمداد باملياه ) D-2(املؤشر  يبني
  .موارد املرفق أو التغريات املومسية

  )-( D-2 – 2007استمرارية خدمة اإلمداد باملياه ) 8(جدول 
 2006 2007الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول  الموقع

 المجموعة أ
 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  عدن

 1.0 .م.ق .م.ق 1.00 1.00 1.00  صنعاء
 .م.ق 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  الحديدة
 .م.ق 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00  تعز

 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  المكالء
 4.0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00  إب

  المجموعة ب
 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 سيئون
 .م.ق 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00  ذمار
 .م.ق 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00  رداع
 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 الشحر
 2.0 4.00 4.00 4.00 2.00 1.00  باجل

 المجموعة ج
 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 الغيل
 .م.ق .م.ق 1.00 1.00 1.00 .م.ق زبيد
 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 حجة
 5.0 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 يريم

 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 بيت الفقية
 .م.ق 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 عمران

  المجموعة د
 1.0 1.00  1.00 1.00 1.00 1.00  الريدة
 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 الديس

 5.0 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 المحويت
 2.0 .م.ق .م.ق 2.00 2.00 2.00 صعدة

 .م.ق 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 المنصورية
 1.0 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 المخاء

ما عدا  2006قارنة بالسنة السابقة مكتملة نسبياً و هناك حتسن يف توفرها م D.2استمرارية خدمة التزويد باملياه  مؤشربيانات تعترب 
ساعة (لتزويد باملياه خدمات ا ةاملؤشر استمراريهذا يعكس  و .2007زبيد للعام  األول يفالفصل وكذا بيانات  بيانات صنعاء للفصل الرابع

وذلك لعدة  الضعيفمن هو ذو األداء وال ميكن من خالل هذا املؤشر املقارنة بني املرافق وإظهار من هو األفضل يف تزويد املياه و) . اليوم/ 
على  تساعدسوف اليت بعض املالحظات باإلضافة إىل  وغريها أسباب منها مصادر املياه ووفرا ، التضاريس ، والترددات املومسية لكل مرفق

  . بالشكل الصحيح هتفسري
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أنه يتم تزويد  إال )ساعة يف اليوم 24- 12ويد املياه من يتم تز) (1(نالحظ أنه بالرغم من أن صنعاء وعدن يف نفس الفئة ) أ(يف اموعة 
  ،ناطقاملهذه يف   ضعف مصادر املياهلبشكل متقطع وذلك ) املناطق(حياء املشتركني باملياه على حسب األ

. 2007خالل العام ) 4(إىل الفئة تزويد املياه استمرار  تباجل يعاين من اخنفاض يف وفرة املياه حيث اخنفض فإن) ب(أما يف اموعة 
  ). 2(الفئة حيث كان ب 2006بقة ومبقارنته بالسنة السا

 2006خالل العام ) 5(هي املرفق الوحيد الذي استطاع أن حيسن من استمرارية التزويد باملياه من الفئة نالحظ أن يرمي ) ج(ويف اموعة 
  .2007خالل الربعني الثالث والرابع للعام ) 3(إىل الفئة 

من املرافق اليت تستخدم % 65والذي ميثل حوايل ) 1(يف الفئة  هاافظ على مكانتحتأن  تاستطاع 23مخسة عشر مرفق من . وبشكل عام 
  .PIISنظام الـ  
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 E.1.1/التغطية اإلجمالية المحصلة للكلفة 7- 5

مبيعات املياه ورسوم الصرف الصحي، رسوم اخلدمات األخرى، رسوم االشتراكات اجلديدة كنسبة (إمجايل اإليرادات احملصلة  :التعريف
  ).من إمجايل التكلفة الرأمسالية والتشغيلية خالل فترة معينة

 % -  E.1.1 - 2007 التغطية اإلمجالية احملصلة للكلفة) 9(جدول 
 2006 2007 الفصل الرابع الفصل الثالث الثانيالفصل  الفصل األول  الموقع

 المجموعة أ
 91.7  101.2 153.7 68.3 80.2 97.2  عدن

م.ق  صنعاء م.ق  م.ق  م.ق  م.ق   67.0 
م.ق  97.3 137.2 80.5 84.0 80.9  الحديدة . 
م.ق  61.0 93.1 44.4 46.7 51.7  تعز . 

م.ق  80.1 121.4 65.8 54.0 73.9  المكالء . 
 68.7 67.4 81.8 59.2 60.3 65.7  إب

  المجموعة ب
 94.0  19.9  25.1  8 .18  18.4  16.6 سيئون
م.ق  134.4  247.0  91.0  103.9  107.2  ذمار . 
م.ق  66.0  6 .136  9 .117  32.0  72.3  رداع . 
م.ق  115.6  149.4  105.6  95.2 110.3 الشحر . 
م.ق  86.0 93.8 82.5 72.2 95.7  باجل . 

 المجموعة ج
م.ق  173.6  319.5  125.6  107.3  138.5 الغيل . 
م.ق  48.9  58.3  46.4  39.3  51.5 زبيد . 
 107.7  73.4  152.6  52.0  35.3  27.9 حجة
م.ق  53.6  64.3  52.3  42.8  55.8 يريم . 

 169.5  155.0  374.6  91.9  88.1  109.2 بيت الفقية
 36.7  44.9  35.4  64.3  43.2  43.8 عمران

  المجموعة د
م.ق  69.3  54.4  85.0  71.4  76.7  الريدة . 
م.ق  114.8 131.3  104.5  110.3  112.6 الديس . 

م.ق  49.2  36.0 المحويت م.ق  م.ق  م.ق  . 
م.ق  105.86  79.24 صعدة م.ق  م.ق   79.1 

م.ق  104.29  59.8  197.3  71.3  75.3 المنصورية . 
 95.1  108.8  110.0  173.9  68.4  6 .76 المخاء

اليت مل ترسل أي بيانات خالل  معظم البيانات متوفرة ملؤشر التغطية اإلمجالية احملصلة للكلفة ما عدا صنعاءمن اجلدول أعاله نالحظ إن   
  .السنة و احملويت اليت بياناا غري متوفرة للفصلني الثالث والرابع

الفصلني ملحوظ يف ارتفاع وعن السنة السابقة ، كما إن هناك تفاوت  نتحتساحملصلة للكلفة  ةنالحظ من اجلدول أعاله أن التغطية اإلمجالي 
  .خالل السنةعلى عدم انتظام املشتركني يف سداد قيمة املياه املفوترة  مما يدلالثالث والرابع 

حققت أعلى أداء وقد هي األفضل  إن املؤسسة احمللية عدن ، ) أ(يف اموعة جند وكما أن البيانات مكتملة ) 9(نالحظ يف اجلدول رقم 
لم تتجاوز فباقي املؤسسات والفروع ويف . بياناا غري متوفرة  فإنأما صنعاء ،% 101.2نسبة يف التغطية اإلمجالية احملصلة للكلفة بنسبة 

 %.100صلة للكلفة الـ نسبة التغطية اإلمجالية احمل
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حققت أعلى نسبة يف التغطية اإلمجالية احملصلة للكلفة حيث بلغت النسبة قد هي األفضل أداء و املؤسسة احمللية ذمار ) ب(يف اموعة  
وذلك باملقارنة ملدفوعات سابقة  كان التحصيل فيها كبري جداًواحتمال  الفصل الرابعالنسبة ارتفعت بشكل كبري يف وبالرغم إن % 134.4

خالل العام % 19.9تها نسب بلغتدائها سيئ جداً حيث فقد كان أسيئون أما % 115.6ه فرع الشحر بنسبة ليالفصول األخرى مع 
  %.94كانت النسبة  واليت 2006 إي إن النسبة تراجعت بشكل كبري عما كانت عليه يف السنة السابقةم ، 2007

 النسبةوهذه . جداً يف الفصل الرابعحيث أن النسبة كانت مرتفعة % 173.6أداء هو الغيل بنسبة  نالحظ أن أفضل) ج(أما يف اموعة 
يف العام % 107.7اخنفضت من التغطية اإلمجالية احملصلة للكلفة  فإنأما حجة .نتيجة  للكفاءة العالية للتحصيل أو أن هناك خطاء ما

 2007للعام % 44.9إىل % 36.7اإلمجالية احملصلة للكلفة حتسنت من  التغطية فإنعمران ويف .2007للعام % 73.4إىل  2006
  .ولكن أداءها ما زال هو األضعف يف اموعة

عدم بسبب وأضعف أداء كان للمحويت وذلك .  2007لعام ايف % 114.8كان األداء األفضل هو فرع الديس بنسبة ) د(يف اموعة  و
  .توفر البيانات

علماً أن استرداد التكلفة يشكل قاعدة مهمة من اإلستراتيجية الوطنية إلصالح . ضمان كفاءة أو فعالية اإليرادات  اهلدف من هذا املؤشر هو
مطلوب من املرافق حالياً تغطية إمجايل تكلفة عمليات . القطاع ، كما يبني املؤشر مدى تطبيق هذه القاعدة من قبل املرافق املستهدفة 

% 100حيث تبني األرقام اليت هي بواقع . إىل جزء من تكلفة اإلهالك ألصول املعدات الكهربائية وامليكانيكية التشغيل والصيانة باإلضافة 
ولذا فإن استمرار ضمان تغطية التكلفة سيوفر السيولة الكافية لتشغيل املرافق . وما فوق إن التغطية الكاملة للتكلفة قد حتققت من قبل املرافق 

  .بشكل مستمر

تقييم العوامل املؤثرة على أداءها ووضع خطط وبرامج لتحسني أداءها الكلي للوصول إىل % 80ق اليت نسبة التغطية أقل من ملرافجيب على ا
  .يف التغطية% 100نسبة 
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  E-2-1/التغطية التشغيلية المحصلة للكلفة 8- 5

رسوم االشتراكات  وتستثىن مبيعات املياه ورسوم الصرف الصحي ورسوم اخلدمات األخرى(إمجايل اإليرادات املفوترة  :التعريف
  .كنسبة من إمجايل التكلفة والتشغيلية خالل فترة حمددة) اجلديدة

 % -  E.2.1 - 2007 غطية التشغيلية احملصلة للكلفة الت) 10(جدول 
 2006 2007 الفصل الرابع الفصل الثالثالثانيالفصل  الفصل األول  الموقع

  المجموعة أ
 120.4  132.3  193.1  9 .84  105.5  143.7  عدن

 116.2 97.1  117.2  81.7  87.2 101.8  صنعاء
 105.1  112.5  157.7  87.5  3 .98  96.3  الحديدة
م.ق  82.2  120.3  60.2  62.4 72.5  تعز  

 129.9  103.3  154.2  82.1  66.8  101.1  المكالء
  94.6  86.1  99.3  77.3  79.3  85.0  إب

  المجموعة ب
 127 117.1  128.4  118.9  112.0  103.6 سيئون
م.ق  143.1  278.5  82.9  113.5  117.6  ذمار  
م.ق  121.7  140.5  117.3  109.5  122.1  رداع  
 137.3  127.3  169.5  115.3  102.5 120.2 الشحر
 112.5 117.5 130.6 111.5 98.6 130.0  باجل

 المجموعة ج
 335.3 186.9 346.1 134.3 113.5 151.1 الغيل
 115.3 133.4 155.9 111.9 108.5 167.7 زبيد
 109.1 101.1 174.5 84.9 50.4 51.6 حجة
 80.7 72.6 84.4 69.5 57.1 5 .83 يريم

 171.2 121.3 202.1 91.4 78.8 169.4 بيت الفقية
 96.7 105.2 63.5 256.9 101.0 112.2 عمران

  المجموعة د
 80.8 72.9  58.8  90.6  71.1  81.9  الريدة
 118.7 8 .122  140.7  110.6  117.7  122.0 الديس

 71.2 61.1  70.2  51.0  67.6  55.2 المحويت
م.ق  105.9  78.9 صعدة م.ق  م.ق   108.6 

 100.0 94.5  84.4  86.0  92.1  132.6 المنصورية
 114.5 128.0  158.3  116.8  105.0  123.7 المخاء

  2006وهناك حتسن يف أكتمال البيانات  مبقارنتها للعام السـابق  احملصلة للكلفة مكتملة لكل املرافق  التشغيلية بيانات مؤشر األداء التغطية
احتمال بسبب حتصيل هناك لعدد من املرافق والرابع  الفصليف  ةًًاحملصلة للكلفة متذبذبه وخاصويالحظ أيضاً أرتفاع نسبة التغطية التشغيلية 

  .أو إن البيانات غري صحيحةلدفعات سابقة 
حققـت  هي األفضل أداء واملؤسسة احمللية عدن ، و 2007إن مجيع البيانات مكتملة للعام   )أ(اموعة يف ) 10(نالحظ يف اجلدول رقم 

  %.82تعز بنسبة يف اموعة كان أضعف أداء و %132.3للكلفة بنسبة احملصلة أعلى نسبة يف التغطية ا التشغيلية 
ـ  الفصلويالحظ أيضاً أن قيمة % 143.1هو ذمار بنسبة  2007كان أفضل أداء للعام ) ب(يف اموعة  ع جـداً  الرابع للمؤسسة مرتف

ونالحظ أيضـاً ان أضـعف أداء يف   % 127.3بنسبة  ثاين أفضل أداء ويليه الشحر. وىل من نفس السنةثالثة األوذلك مبقارنته بالفصول ال
  %.117.1اموعة هو سيئون بنسبة 
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قـيم  مع الرابع كان مرتفعاً جداً مبقارنته الفصل أن قيمة  أيضاً نالحظو% 186.9الغيل كان األفضل بنسبة أداء  فإن) ج(أما يف اموعة 
  %.72.6يرمي بنسبة  يف ف أداء كانعأما أض%. 113.7بنسبة  ثاين أفضل اداء الثالثة األوىل لنفس السنة ، يليه زبيدالفصول 

حيث استطاع أن يرفع نسبة التغطية التشغيلية احملصـلة للكلفـة مـن    % 128بنسبة  املخاءيف أفضل أداء كان  فإن) د(وأخرياً يف اموعة 
إلن حلصوله على أقل نسـبة ولكـن    فقط وأضعف أداء كان لفرع احملويت ليس. 2007يف العام % 128إىل  2006للعام  114.5%

  .2007يف العام   %61.1إىل  2006يف العام % 71.2من النسبة اخنفضت 
  

ية التشغيلية احملصلة ، أن التغطللمعدات الكهروميكانيكة على األقلتكلفة رأس املال زائداً التشغيلية هو حتقيق التكلفة األهداف الوطنية  أحد
مع األخذ باالعتبار إن اهلدف % 100أعلى من تستهدف قيمة املرافق أن كافة وعلى  .الوطين اهلدفهذا لتحقيق هي اخلطوة األوىل للكلفة 

% 100معظم املرافق استطاعت أن تغطي نفقات التشغيل احملصلة للكلفة بنسبة  فإن وبشكل عام. طويل األجل هو تغطية الكلفة اإلمجالية 
  .هذه  النسبةاحللول لبلوغ فعليها إجياد % 100نسبة التغطية أقل من  املرافق اليتأما  .البياينأو أعلى كما يظهر الرسم 
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  F-1/آفاءة التحصيل 9- 5
التوصيالت ال تتضمن رسوم  –مبيعات املياه ورسوم الصرف الصحي ورسوم اخلدمات (إمجايل اإليرادات التشغيلية  :التعريف

  .كنسبة من إمجايل املبيعات املفوترة - اجلديدة
 

  % -  F.1 - 2007 كفاءة التحصيل) 11(جدول 
 2006 2007 الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول  الموقع

 المجموعة أ
م.ق 94.8  167.1  75.2  52.1  99.71  عدن . 

 96.3 90.2  121.1  78.2  81.8  80.1  صنعاء
 93.9 103.5  179.9  77.6  83.0 79.4  الحديدة
م.ق 99.1  176.1  71.0  73.3  73.0  تعز . 

 119.3 102.0  194.0  76.5  62.0  86.5  المكالء
 107.7 110.9  7 .140  95.3  101.4  102.9  إب

  المجموعة ب
 105.4  97.2  123.8  5 .91  83.9  6 .87 سيئون
م.ق  124.0  220.0  91.7  86.2  95.6  ذمار . 
 103.3  87.9  86.4  88.3  87.8  89.5  رداع
 107 107.0  146.2  89.4  86.0  108.4 الشحر
 91.3  97.4 121.6 94.4 75.5 100.0  باجل

 المجموعة ج
 120.6  67.3  138.5  45.6  44.5  46.6 الغيل
 79.7  102.0  129.3  96.5  71.2  117.6 زبيد
 103.4  86.4  176.1  73.3  39.5  37.2 حجة
 90.9  89.9  78.9 87.5  92.6  110.9 يريم

 89.6  97.8  116.5  82.5  92.2  98.9 بيت الفقية
 78.0  83.1  1 .85  68.7  82.2  110.2 عمران

  المجموعة د
 100.8  102.8  120.1  97.0  92.2  102.7  الريدة
 108  106.4  92.1  150.1  102.3  99.0 الديس

 89.7  70.1  80.2  55.4  70.3  74.4 المحويت
م.ق  84.4  58.2 صعدة م.ق  م.ق   80.2 

 86.4  89.2  101.1  8 .86  78.7  92.6 المنصورية
 95.1  103.8  150.0  90.2  76.8  97.7 المخاء

 
  2006وذلك مبقارنتها للعام السابق 2007للمرافق لعام هناك حتسن يف أكتمال البيانات . معظم البيانات مكتلمة ملؤشر كفاءة التحصيل 

الفصل خالل حتصيل املدفوعات السابقة الرابع وذلك أما ألرتفاع الفصل يف  ةوخاصكفاءة التحصيل أرتفاع نسبة تذبذب ويالحظ أيضاً 
  .اخري أو أن هناك خطأ ماأل

رفع نسبة كفاءة التحصيل من يستطاع أن اكما % 110.9هو إب بنسبة ) أ(أن أفضل أداء يف اموعة ) 11(نالحظ يف اجلدول رقم 
اخنفضت كما ؤسسة احمللية صنعاء صاحبة األداء األضعف وكانت امل. 2007خالل العام % 110.9إىل  2006يف العام % 107.7

  . 2007خالل العام % 90.2إىل  2006خالل العام % 96.3كفاءة التحصيل من 
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الرابع  الفصلنسبة ارتفعت بشكل كبري يف لوكذلك نالحظ أن ا% 124.0أفضل أداء بنسبة  ةنالحظ أن ذمار صاحب) ب(يف اموعة 
حيث اخنفضت وأضعف أداء هو رداع %. 107بنسبة كثاين أفضل أداء يليه الشحر لذا . 2007خالل العام  ىاألخربالفصول مبقارنتها 

  .2007خالل العام % 87.9إىل  2006يف العام % 103.3النسبة بشكل كبري من 
عن % 20التحصيل حبوايل نسبة كفاءة باإلضافة هناك زيادة ب% 102فنالحظ أن زبيد صاحب أفضل أداء بنسبة ) ج(أما يف اموعة 
% 120.6كفاءة التحصيل أخنفضت من  كما أن% 67.3الغيل بنسبة  يأداء من بني املرافق ه األسوأ توكان. 2006السنة السابقة 

  %.44ي أن نسبة اإلخنفاض حوايل أ% 67.3إىل  2006للعام 
يف % 70.1وأضعف أداء كان لفرع احملويت بنسبة %. 106.4نالحظ أن أفضل أداء كان لفرع الديس بنسبة ) د(وأخرياً يف اموعة 

  %.89.7النسبة  وكانت 2006عن السنة السابقة % 20حيث أخنفضت هذه النسبة حبوايل  2007العام 
مستمر لرفع  نيىل حتسإاملرافق حتتاج  لذا فإن.أو أعلى % 100 اهلديكفاءت التحصيل  تمن املرافق كان% 40 يلوبشكل عام ، حوا
. 2006بالعام وكذلك  2007خالل العام منخفضة حتصيلها  ةمن املرافق اليت كفاء% 60أما . لثبات وضعها املايل كفاءة التحصيل لديها

  .اإلجيايب يف الوضع املايل للمرافق التأثري والذي سيكون له  باملصروفاتالغة باملمن املمكن رفع كفاءة التحصيل دون و
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  F-2/فترة الدين 10- 5
  

الفترة . إمجايل مبلغ الدين خالل فترة زمنية حمددة اىل متوسط اإليرادات التشغيلية املفوترة خالل نفس الفترة احملددة :التعريف
  .باأليام

 يوم -  F.2 - 2007 فترة الدين ) 12(جدول 
 2006 2007 الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول  الموقع

 المجموعة أ
م.ق  340.8  9 .343  398.0  260.1  449.4  عدن  

 183.9  206.1  210.4  213.9  203.5  186.2  صنعاء
 332.0  272.7  292.3  329.7  303.2  7 .279  الحديدة
م.ق 6..191  187.7  272.0  244.1  192.2  تعز . 

 134.5  82.5  97.5  123.2  101.9  86.7  المكالء
 112.4  105.3  97.46  138.6  127.4  118.6  إب

  المجموعة ب
 70.5  39.6  38.2  78.7  68.4  69.3 سيئون
م.ق  345.9  340.0  447.8  398.2  444.0  ذمار . 
 165.6  190.0  173.5  170.3  149.3  153.2  رداع
 97.2 86.5  85.0  103.8  86.6  109.4 الشحر
 188.5  252.3 264.3  235.5  229.7  204.6  باجل

 المجموعة ج
 177.7 63.3  68.2  201.0  151.0  106.2 الغيل
 155.1  176.9  180.9  170.9  164.2  179.4 زبيد
 364.2  290.0  255.7  378.8  345.3  324.0 حجة
 172.6  189.9  142.5  150.5  183.7  198.6 يريم

 242.6  228.8  200.8  215.9  244.5  266.5 بيت الفقية
 167.5  201.7  203.0  135.9  166.6  213.1 عمران

  المجموعة د
 122.4  155.6  157.2  138.4  6 .144  144.8  الريدة
 66.8  75.0  53.6  113.7  74.4  73.0 الديس

 270.2  313.0  285.1  283.7  8 .273  291.4 المحويت
م.ق  394.7  8 .335 صعدة م.ق  م.ق   304.2 

 186.7  217.8  230.7  204.2  181.3 202.7 المنصورية
 167.5  167.9  162.7  197.4  189.2 204.2 المخاء

 
 

  .2006قارنتها بالعام مب 2007بيانات العام  توفري هناك حتسن يفومكتملة ) فترة الدين(إن معظم بيانات مؤشر األداء 
إىل  2006يـوم يف العـام    134.5حيث فترة التدين حتسنت من ) أ(لنا أن إداء املكال هو األفضل يف اموعة  ظهري) 12(رقم اجلدول 
  .يوم حيث أن هذه الفترة طويلة جداً 340وأضعف أداء كان عدن بـ . 2007يوم خالل العام  82.5

إىل  2006يوم يف العام  70.5فترة الدين  حيث اخنفض فترة الدين من نالحظ أن أفضل أداء كان لسيئون لتحسن مؤشر ) ب(يف اموعة 
  .2007يوم خالل العام  345.9وكان أضعف أداء هو ذمار حيث بلغت الفترة حوايل . 2007يف العام  39.6
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 117.7 خنفاض القيمة مـن  اباإلضافة إىل  الدين فترةهو الغيل حيث إن هناك حتسن يف  أفضل أداء ملؤشر فترة الدين فإن) ج(أما اموعة 
خالل العـام   يوم290فترة الدين  بلغتاألضعف حيث  كان  اأداءه فإنحجة  يفأما  .2007لعام ل يوم 63.3إىل  2006يوم يف العام 

  .يوم364.2حيث كانت فترة الدين  2006ذلك إال أن فترة الدين حتسنت يف املرفق مقارنته بالعام  ، وبالرغم  2007
 واليت كانـت  بالرغم من زيادة فترة الدين  2007يوم للعام  75األفضل يف اموعة بـ  هءفنالحظ أن الديس كان أدا) د(ة اموعأما يف  

عـام   نـذ م  مل يظهر أي حتسن وم وكذلكي313فترة الدين بلغت  ه األضعف حيثءأما احملويت فكان أدا .2006العام يف يوم  66.8
  .يوم 270.2حيث كانت فترة الدين  2006

على املرافـق أن تركـز   جيب و. مقبولة فترة الدين تصل إىلاستطاعت أن  فقط من املرافق اليت تستخدم نظام مؤشرات األداء % 22هناك 
يؤدي إىل خفض فترة وبالتايل فع كفاءة التحصيل والذي من خالله ستتمكن من ر. املشتركنيوخدمة إيصال املياه خدمة  حتسني  جهودها يف

  .من خالل قيام املشتركني بدفع قيمة اخلدمة يف الوقت املناسب ن،الدي
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)  F.3( -متر مكعب األولى آنسبة مئوية من معدل الدخل 5معدل تكلفة المياه لألسر ذات الدخل المحدود في الـ   5-11
المكعب األولى آنسبة مئوية من معدل  متر 5ومعدل تكلفة الصرف الصحي لألسر ذات الدخل المحدود في الـ 

 F ).(4-الدخل
متر مكعب األوىل من  5معدل تكلفة املياه لألسر ذات الدخل احملدود كنسبة مئوية من معدل تكلفة استهالك الـ  :تعريفال

  معدل الدخل 
يشري هذان املؤشران إىل مقدرة األسر الفقرية على الدفع مقابل اإلمداد باملياه وخدمات الصرف الصحي حيث أن اخلمسة متر 

ووفقا لتوصيات منظمة الصحة . مكعب من املياه هي أصال مدعومة من قبل تعرفة املستهلكني املستخدمني كميات كبرية من املياه
الحتساب هذه القيمة . الصرف الصحي أمرا مقبوالواملياه من دخلها مقابل خدمات % 5الفقرية صرف األسر نسبة العاملية يعترب 

 20.000الذي مت حتديده لكافة املرافق مببلغ ) M31/ الدخل الشهري لألسرة الفقرية(تطرأ احلاجة إىل توفر البيانات األساسية 
 .التايل نفقات املياه فقط ويبني اجلدول. الشهر لضمان قابلية املقارنة بشكل أفضل/ريال

   يبني معدل تكلفة املياه لألسر ذات الدخل احملدود) 13(جدول 
  % -   / F.3 2007متر مكعب األوىل من معدل الدخل  5كنسبة مئوية من معدل تكلفة استهالك الـ  

 2006 2007 الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول  الموقع
 المجموعة أ

 0.6  0.7 0.7 0.7 0.7  0.7  عدن
 0.9  0.9  9 .0  9 .0  0.9  0.9  صنعاء
 0.5  0.7  0.7  0.6  0.7  0.7  الحديدة
م.ق 0.8  0.8  0.8  0.8  0.8  تعز . 

 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  المكالء
 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  إب

  المجموعة ب
 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5 سيئون
م.ق  0.8  0.7  0.8  0.8  0.9  ذمار . 
 1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  1.1  رداع
 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5 الشحر
 0.9  0.9  0.9  0.9  0.9 0.9  باجل

 المجموعة ج
 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5 الغيل
 0.9  0.9  0.9  0.9  0.9  0.9 زبيد
 1.8  1.8  1.8  1.8  1.8  1.8 حجة
 0.8  0.9  1.1  8 .0  0.8  8 .0 يريم

 0.9  0.9  1.0  0.9  0.9  0.9 بيت الفقية
 0.8 0.9 0.9  0.9  0.9  0.8 عمران

  المجموعة د
 0.5  0.5  0.6  0.5  0.6  0.5  الريدة
 0.5  0.5  0.5  0.5  0.5  0.5 الديس

 2.2  2.3  2.4  2.4  2.4  2.2 المحويت
م.ق  1.9  1.9 صعدة م.ق  م.ق   1.9 

 1.4  1.6  1.6  1.6 1.6  1.5 المنصورية
 1.3 1.3 1.3  1.3 1.3  1.3 المخاء

 
  .2006أفضل من العام  2007توفر البيانات هلذا املؤشر خالل العام ومعظمها مكتملة  F.3إن قيم مؤشر األداء 
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ـ    سر ذاتلأل خدمة املياه أن املتوسط السنوي لتكاليف ) 13(نالحظ يف اجلدول  ا الدخل احملدود يف الغالـب متسـاوية بيانا
واليت زادت قيمهـا بشـكل   ) ةيعدن ، احلديدة ، يرمي ، زبيد ، احملويت ، واملنصور(باستثناء املرافق  2007و  2006لألعوام 

  . 2007و  2006خالل  العامني مل ترتفع قريباً الشهرية  ألتعرفهأن ا يشري مم% 0.2-0.1من طفيف ومبا نسبته 

متر املكعب األوىل كنسبة مئوية من معدل  5معدل تكلفة الصرف الصحي لألسر ذات الدخل احملدود يف الـ :   F-4تعريف 
  الدخل

متر مكعب  5يبين معدل تكلفة المياه لألسر ذات الدخل المحدود آنسبة مئوية من معدل تكلفة استهالك الـ ) 14(جدول 
  % -F -2007-4األولى من معدل الدخل 

 2006 2007الفصل الرابعالفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول  الموقع
 المجموعة أ

 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  عدن
 0.8 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7  صنعاء
 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  الحديدة
م.ق 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  تعز . 

 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2  المكالء
 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4  إب

  المجموعة ب
 0.1 *0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 سيئون
م.ق 0.6 0.5 0.6 0.6 0.6  ذمار . 
 1.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0 .0  رداع
ص.ع 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 الشحر  
ص.ع 0.4 0.40.40.40.4  باجل  

 المجموعة ج
ص.ع 0 0 0 0 الغيل ص.ع   
 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 زبيد
 1.00 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 حجة
 0.6 0.6 0.8 0.6 0.6 0.6 يريم

ص.ع **0.2 0.6 0.4 0.0 0.0 بيت الفقية  
 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 عمران

  المجموعة د
ص.ع 0.0 0.0 0.0 0.0  الريدة ص.ع   
ص.ع 0 0 0 0 الديس ص.ع   

 1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.1 المحويت
م.ق 0 0 صعدة م.ق  م.ق  ص.ع   

ص.ع 0 0 0 0 المنصورية ص.ع   
ص.ع 0 0 0 0 المخاء ص.ع   
 املعدل السنوي لبيت الفقية غري صحيح* *                                 ليس هناك أي خدمات صرف صحي لسيئون*    عدم وجود صرف صحي: ص .ع

 
توفر البيانات هلذا املؤشر . الفصول الثالثة األوىل مل ترسل بيانات  معظمها مكتملة بإستثناء رداع اليت F.3إن قيم مؤشر األداء 

  .2006أفضل من العام  2007خالل العام 
ـ لأل  الصرف الصحيلتكاليف أن املتوسط السنوي ) 14(نالحظ يف اجلدول  ا سر ذات الدخل احملدود يف الغالب متساوية بيانا

-0.1أن النسبة أرتفعـت مـن    حيث) ، زبيد ، واحملويتعدن، صنعاء ، احلديدة (باستثناء املرافق  2007و   2006لألعوام
  . 2007و  2006خالل  العامني  مل ترتفع تقريباًالتعرفة الشهرية مما يشري إن % 0.2
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  % - F (– 2007-4(و ) F-3(إجمالي المؤشران ) 15(جدول 

الحدود اإلجمالي F3 F4 الموقع
 المقبولة

 المجموعة أ
 √ 1.0 0.5 0.7  عدن

 √ 1.4 7.0 0.9  صنعاء
 √ 1.2 0.5 0.7  الحديدة
 √ 1.3 0.5 0.8  تعز

 √ 0.7 0.2 0.5  المكالء
 √ 0.9 0.4 0.5  إب

  المجموعة ب
 √ 0.6 0.1 0.5 سيئون
 √ 1.4 0.6 0.8  ذمار
م.ق 1.1  رداع م.ق  م.ق   
م.قص.ع 0.5 الشحر م.ق   
 √ 1.3 0.4 0.9  باجل

 المجموعة ج
م.قص.ع 0.5 الغيل  √ 
 √ 1.4 0.5 0.9 زبيد
 √ 2.8 1.0 1.8 حجة
 √ 1.5 0.6 0.9 يريم

 √ 1.1 0.2 0.9 بيت الفقية
 √ 1.4 0.5 0.9 عمران

  المجموعة د
م.قص.ع 0.5  الريدة  √ 
م.قص.ع 0.5 الديس  √ 

 √ 3.5 1.2 2.3 المحويت
م.ق صعدة م.ق  م.ق  م.ق   

م.قص.ع 1.6 المنصورية  √ 
م.قص.ع 1.3 المخاء  √ 

  وجود صرف صحيعدم : ص .ع
ولن يتم حتديد املرافق ذات . من اخلدمات هي يف حدود ما أوصت به منظمة الصحة العاملية للنوعني إن التعرفة) 15(اجلدول رقم يوضح 

  .احملددة من قبل منظمة الصحة العاملية% 5األداء اجليد واألداء الرديء هلذا املؤشر طاملا مل يتجاوز أي مرفق نسبة الـ 
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  G-1/االستهالك الكلي للمياه متوسط  12- 5
  

  .يف اليوم الواحد بناء على كمية املياه املفوترة وإمجايل عدد التوصيالت فردمتوسط االستهالك الكلي للمياه باللتر لكل  :التعريف
  .املياه فيهافكرة عن معدل استهالك املياه للفرد ومن مث يعكس مستوى املعيشة يف البالد وحالة مصادر ) G-1(يقدم املؤشر 

 
  ي/ف/ل – G.1 – 2007 –متوسط االستهالك الكلي للمياه ) 16(جدول 

 
 2006 2007الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول  الموقع

 المجموعة أ
 110.9  8 .93  95.2  92.8  95.3  95.8  عدن

 53.6  69.3  65.91  71.40  71.02  70.76  صنعاء
 62.6  58.0  56.28  58.93  60.07  60.14  الحديدة
م.ق  36.9  39.67  35.39  35.11  38.86  تعز  

 85.4  87.4  88.64  93.99  91.85  81.10  المكالء
م.ق  61.6  65.24  62.18  61.56  62.14  إب . 

  المجموعة ب
 62.6  72.8  73.43  79.47  73.61  63.74 سيئون
م.ق  65.5  64.7  65.3  70.4  68.1  ذمار . 
 49.8  52.7  50.6  54.9  56.2  52.3  رداع
 70.0  73.9  75.78  79.52  77.44  66.29 الشحر
 38.6  33.3  32.13  32.51  34.57  36.14  باجل

 المجموعة ج
 110.3  112.1  109.7  120.8  112.5  108.5 الغيل
 46.3  46.9  46.18  50.88  52.22  42.28 زبيد
 54.8  9 .55  62.4  55.1  57.4  53.2 حجة
 30.3  31.0  37.65  34.67  27.21  25.62 يريم

 42.8  42.6  43.73  44.97  44.86  39.17 بيت الفقية
 57.1  54.0  38.96  57.04  56.63  49.66 عمران

  المجموعة د
 55.2  63.6  65.1  67.6  63.5  60.9  الريدة
 80.6  83.7  86.9  89.4  82.9  80.3 الديس

 25.2  24.3  25.4  23.8  24.1  25.0 المحويت
م.ق  64.4  73.4 صعدة م.ق  م.ق   54.3 

 37.9  37.9  36.5  40.2  41.4  34.4 المنصورية
 50.5  70.7  75.2  74.3  72.8  65.3 المخاء

 
  .2006البيانات باملقارنة بالعام السابق توفر  حتسن يفوهناك مكتملة تقريبا ) G-1(تعترب بيانات املؤشر 

ارجية مثـل املنـاخ   اخلعوامل ال عدد من ألن استهالك املياه يعتمد إىل حد كبري على الضعيفيتم حتديد املرافق ذات األداء اجليد واألداء  لن
معـدل   فـإن ) 16(كما هو ظاهر يف اجلدول  .واحملافظة عليها هحلماية املياوميكن تقييم هذا املؤشر إذا مت تطبيق برامج خاصة . ووفرة املياه

وبشكل عام يالحظ أنه يف املناطق الساحلية ذات املناخ احلار مثل عـدن   .اليوم/الفرد/لتر 112-24إمجايل االستهالك من املياه يتراوح بني
مـن  فض هذا املعدل يف املناطق اجلبلية إىل ما يقارب بينما ينخ )اليوم/الفرد/لتر 93-60( بني واملكال واحلديدة تكون كميات االستهالك 

  .اليوم/الفرد/لتر 24-60
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 ويالحـظ . يوم/فرد/لتر 100-40عدل مبمتوسط االستهالك الكلي للمياه االستثماري  الوطنية لقطاع املياه والربنامج اإلستراتيجيةوضعت 
وجيب على هذه املرافق أن تقوم بتحليل اسباب عدم بلوغ . ة مل تستطيع أن حتقق املعدل املذكور ييرمي ، احملويت و املنصورباجل ، أن تعز ، 

  .االستهالك وتطوير احللول لتحسني الوضعفيما خيص املستهلكني مبا حيتاجونه من املياه  يدزوتأن يتم  وأيضاً املعدل 
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  G-2/متوسط االستهالك المنزلي للمياه 13- 5
  

متوسط االستهالك املرتيل للمياه باللتر لكل فرد يف اليوم الواحد بناء على كمية املياه املفوترة يف التوصيالت املرتلية وإمجايل  :التعريف
  .عدد التوصيالت املرتلية

   
  اليوم الواحد /الفرد/لتر  - G – 2007-2متوسط االستهالك المنزلي من المياه ) 17(جدول 

 
 2006 2007 الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول  الموقع

 المجموعة أ
 84.6  72.2  74.2  71.4  73.3  72.8  عدن

 52  64.0  61.9  65.9  64.4  65.0  صنعاء
 54.3  49.8  49.5  50.4  51.7  50.4  الحديدة
م.ق  35.0  38.3  33.5  33.1  36.4  تعز . 

 73.4  74.2  77.2  77.0  79.5  68.4  المكالء
 56.2  59.2  63.2  59.8  58.5  60.1  إب

  المجموعة ب
م.ق  72.4  73.7  82.1  76.4  66.2 سيئون . 
م.ق  59.2  58.6  59.1  63.0  61.2  ذمار . 
 46.4  48.5  47.5  50.3  51.5  48.6  رداع
 73.1  74.8  77.5  80.1  78.0  68.1 الشحر
 37.6  32.7  31.6  31.9  33.9  35.2  باجل

 المجموعة ج
 65.7  64.7  67.8  68.4  63.4  61.3 الغيل
 44.2  45.0  44.6  49.0  49.8  40.3 زبيد
 35.1  36.0  39.6  36.3  37.3  33.3 حجة
 29.7  30.2  36.2  34.2  26.6  25.0 يريم

 40.0  40.9  41.9  43.2  43.0  37.5 بيت الفقية
 53.6  50.3  36.2  53.1  53.0  46.3 عمران

  المجموعة د
 55.6 63.7  66.1  67.0  62.9  60.9  الريدة
 82.6  86.3  89.6  91.8  85.6  83.0 الديس

 22.3  21.0  21.5  20.4  21.4  21.7 المحويت
م.ق  58.3  64.8 صعدة م.ق  م.ق   46.8 

 37.5  37.6  36.4  39.8  41.1  34.0 المنصورية
 45.4  63.8  69.8  66.6  65.1  58.9 المخاء

  
  .2006العام السابق مع البيانات باملقارنة  توفري وهناك حتسن يف اًمكتملة تقريب) G-2(عترب بيانات املؤشر ي

. ألن استهالك املياه يعتمد إىل حد كبري على عوامل خارجية مثل املناخ ووفرة املياه الضعيف لن يتم حتديد املرافق ذات األداء اجليد واألداء
  .واحملافظة عليها املياه حبمايةوميكن تقييم هذا املؤشر إذا مت تطبيق برامج خاصة 

 



 35                              2007التقرير السنوي :  PIISوحدة الـ 
 

وإجمالي عدد السكان المزودين بخدمة ) H-2(نسبة تغطية خدمات اإلمداد بالمياه 14- 5
 )H-4(في المناطق الحضرية  المياه

نطاق  مجايل عدد السكان يفإمجايل عدد السكان الذين خيدمهم املرفق اىل إمعرب عنها بتغطية خدمات اإلمداد باملياه  :H-2: تعريف
  .خدمة املرفق
 متوسط عدد األفراد لكل إمجايل عدد السكان املزودين خبدمة املياه معرب عنها بعدد توصيالت املياه املرتلية مضروب يف :H-4: تعريف

  ).7املعدل الوطين هو . (توصيلة مياه
 18ا يظهر اجلدول رقم كم. مستوى تغيطة خدمات املياه  H.4وإمجايل عدد السكان يف املرفق  H.2يظهر املؤشران تغطية خدمات املياه 

  .ة يطتفصيل التغ
  % - H.2  – 2007–تغطية خدمات اإلمداد بالمياه  نسبة )18( جدول رقم 

 2006 2007 الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول  الموقع
 المجموعة أ

 79.1 92.8 92.8 92.2 91.6 91.0  عدن
 40.5 32.4 32.4 32.3 32.2 32.1  صنعاء
 95.3 79.4 79.4 79.0 78.0 77.1  الحديدة
م.ق 54.6 54.6 54.3 53.8 53.2  تعز . 

 106.3 104.2 104.2 103.2 101.5 99.9  المكالء
 42.0 43.7 43.7 42.9 42.4 42.1  إب

  المجموعة ب
 81.7 46.9 46.9 45.4 45.1 44.7 سيئون
 58.6 45.6 45.6 45.0 44.5 43.6  ذمار
م.ق 66.2 66.2 65.4 64.2 63.4  رداع . 
 95.7 100.3 100.3 99.4 98.1 97.2 الشحر
 77.6 71.8 71.8 71.1 70.8 69.4  باجل

 المجموعة ج
 107.2 114.5 114.5 114.1 112.9 112.1 الغيل
 114.2 123.1 123.1 121.0 119.6 118.9 زبيد
 66.5 70.7 70.7 70.1 68.5 68.00 حجة
 67.7 65.2 65.2 65.0 63.9 63.4 يريم

 100.4 99.7 99.7 99.3 98.3 96.5 بيت الفقية
 68.1 44.2 44.2 43.8 43.3 42.4 عمران

  المجموعة د
 90.9 81.1 81.1 80.9 80.3 79.0  الريدة
 90.0 103.6 103.6 102.6 101.6 100.7 الديس

 49.7 55.8 55.8 55.5 55.1 7 .54 المحويت
م.ق 68.5 67.8 صعدة م.ق . م.ق . . 35.5 

 90.6 107.5 107.5 107.3 106.7 105.6 المنصورية
 100 90.8 90.8 89.8 88.4 86.6 المخاء

  .2006بيانات مؤشر نسبة تغطية خدمات املياه مكتملة تقريباً حيث إن وفرة هذه البيانات أفضل من العام السابق 
 مبقدار 2006أي بنسبة زيادة عن السنة السابقة  % 92.8عدن حيث بلغت نسبة التغطية أفضل أداء من بني املرافق هو ) أ(اموعة  يف 
 داءهاأ فإنأما صنعاء . م2007يف عام  7إىل  2006يف عام  6األفراد لكل توصيلة مياه من  تغري يف عددالويعود ذلك إىل % 19

خنفاض ويالحظ إن هناك ا 2006يف العام % 40.5وقد كانت النسبة  2007خالل العام % 32.4نسبة التغطية  حيث بلغتاألضعف 
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 فإنأما يف املكال ، . 2007يف العام  7إىل  2006يف العام  9ن عدد األفراد لكل توصيلة مياه مخنفاض اإىل  ويعود السبب% 8.1مبقدار 
، ونالحظ أن هذه % 2.1أي بنسبة اخنفاض قدرها  2007يف العام % 104.2إىل  2006يف العام %  106التغطية إخنفضت من  ةنسب

  .الصحيحعدد السكان يف خدمة املرفق بالشكل وبالتايل هناك ضرورة إىل مراجعة %  100النسبة أكرب من 
خالل العام % 45.6وأضعف أداء ذمار بنسبة تغطية % 100.3األفضل بنسبة  هءنالحظ أن الشحر كان أدا) ب(يف اموعة 

 8توصيلة مياه من اخنفضت ويعود السبب يف ذلك إىل اخنفاض عدد االفراد لكل وذمار  ونالحظ إن نسبة التغطية لكالً من سيئون .2007
  .2007يف العام  7إىل   2006 يف العام بالنسبة لذمار  9و لسيئونبالنسبة 

تصحيح إىل ، وهذان املرفقان حيتاجان % 100زبيد بنسبة تغطية أعلى من  ولكل من  الغيل  األداء األفضل كان فإن) ج(أما يف اموعة 
  %.44.2وأضعف أداء هو عمران وبنسبة . بالشكل الصحيح  يف منطقتهما نياملخدومعدد السكان 

جتـاوزت الــ   وهذه النسـب   . على التوايل  %103.6و  %107.5والديس بنسبة  املنصورة اأفضل أداء مه فإن) د(يف اموعة أما 
املرفـق   فـإن وبالرغم من ذلك % 55.8أداء فهو احملويت بنسبة  ضعفاألأما . التأكد من صحتهاب حتتاج إىل سنهذه ال فإنلذا % 100
 اخنفض من نالحظ أن نسبة التغطية يف فرع الريدا   %.49.7حيث كانت نسبة التغطية  2006عن السنة السابقة % 6ار دحتسن مبق ىأبد

 7إىل  8عدد األفراد لكل توصيلة مياه من اخنفاض  ويعود السبب يف ذلك إىل.  2007يف العام  %81.1إىل   2006يف العام  90.9%
  . أفراد

يفترض املرفق واليت  واملساحة املخدومة يف منطقة  عدد السكانبسبب عدم وضوح املعلومات عن نسبة تغطية امدادات املياه تتأثر  مؤشر فإنوبشكل عام 
مـن   احملدثة االستراتيجية الوطنية لقطاع املياه والربنامج االستثماريوفق التوصية يف ويف املستقبل سوف يتم أخذ عدد السكان .من قبل املرافقمراجعتها 

ـ ملستوى احمللي والوطين على ا أفرادلكل توصيلة مياه بسبعة  األفرادباإلضافة أنه سوف يتم حتديد عدد خالل وضع خرائط ملناطق اخلدمة  ؤدي يوالذي س
  .إىل تغري يف نسب التغطية يف املرافق

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  %  H ،2007-2نسب تغطية خدمات اإلمداد بالمياه ) 4(شكل 
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وإجمالي عدد السكان المزودين بخدمة  H)-3/(نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي  15- 5

 )H-5/(في المناطق الحضريةالصحي  الصرف 
 

نطاق  تغطية خدمة الصرف الصحي معرب عنها بإمجايل عدد السكان الذين خيدمهم املرفق اىل إمجايل عدد السكان يف :H-3تعريف 
  .خدمة املرفق

املرتلية مضروب يف  الصرف الصحيإمجايل عدد السكان املزودين خبدمة الصرف الصحي معرب عنها بعدد توصيالت  :H-5: تعريف
  .)7املعدل الوطين ( متوسط عدد األفراد لكل توصيلة صرف صحي

ستخدم نظام واليت ت 23مرفق من  16 عددها واملرافق اليت تقدم خدمات صرف صحي. نسبة تغطية الصرف الصحي) 19(يبني اجلدول 
  .معلومات مؤشرات األداء

  % -  H.3 – 2007 –نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي ) 19(جدول  .
 2006 2007 الفصل الرابع الفصل الثالث الفصل الثاني الفصل األول  الموقع

  )أ(المجموعة 
 68.1 80.9 80.9 80.3 79.5 78.6 عدن

 33.0 27.6 27.6 26.9 26.2 25.9 صنعاء
 55.5 45.0 45.0 44.9 44.5 44.3 الحديدة
م.ق 38.7 38.7 38.7 37.4 37.3 تعز . 

 78.2 78.1 78.1 77.6 76.6 75.8 المكالء
 33.4 34.6 34.6 34.2 33.6 33.4 إب

 )ب(المجموعة 
 1.0 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5  سيئون
 34.12 6 .25 25.6 25.5 25.5 24.6 ذمار
م.ق 61.3 61.3 60.9 59.7 59.0 رداع . 

 )ج(المجموعة 
ص.ع 33.2 33.2 30.1 27.5 8.7 باجل  
 102.4 111.5 111.5 110.8 109.9 108.9 زبيد
 36.4 38.0 38.0 37.7 37.5 37.5 حجة
 57.4 56.8 56.8 56.6 55.7 54.8 يريم

ص.ع 31.7 7 .31 24.7 0.00 0.00 بيت الفقية  
 51.4 32.5 32.5 32.4 32.2 31.7 عمران

 )د(المجموعة 
 11.2 12.7 12.7 12.5 12.5 12.3 المحويت

  .2006بيانات مؤشر نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي مكتملة تقريباً حيث إن وفرة هذه البيانات أفضل من العام السابق 
% 80.9 إىل  2006يف العام  68.1من  نسبة التغطيةارتفعت للمؤسسة احمللية عدن حيث أفضل أداء كان يتضح أن  ) أ(يف اموعة 
يف  7إىل  2006يف العام  6هذه الزيادة الكبرية نتيجة لزيادة عدد األفراد لكل توصيلة صرف من   فإنومع ذلك . 2007خالل العام 

ويعود  2006لسنة السابقة ل% 33 نسبة ال وقد كانت 2007يف العام % 27.6ا االضعف بنسبة ءهأما صنعاء فكان أدا. 2007العام 
  .2007يف العام  7إىل  2006يف العام  9عدد األفراد لكل توصيلة صرف صحي من إخنفاض ذلك إىل  السبب يف

% 25.6أداء كان من نصيب ذمار بنسبة تغطية  اضعف، أما % 61.3سبة تغطية بنحبة أفضل أداء ارداع ص نالحظ أن  )ب(اموعة  يف
السبب يف ذلك إىل اخنفاض عدد األفراد لكل توصيلة صرف ويعود  2006يف العام % 34.1هذه النسبة   كانتحيث  2007خالل العام
  .2007يف العام  7إىل  2006يف العام  9صحي من 
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وهذه النسبة مشكوك يف صحتها وحتتاج إىل % 100بيد حيث إن نسبة التغطية جتاوزت الـ ز يف أفضل أداء كان فإن) ج(اموعة أما يف 
ونالحظ إن نسبة التغطية %. 31.7وأضعف أداء كان  يف اموعة هو بيت الفقية بنسبة  .التأكد من عدد السكان يف نطاق خدمة املرفق

  .يف عمران حتتاج إىل التأكد من عدد السكان ومعدل النمو السكاين يف نطاق خدمة املرفق
 نسبة التغطية أن الصحي ونالحظ نالحظ إن احملويت هو املرفق الوحيد الذي يقوم بتزويد املواطنني خبدمة الصرف) د(وأخرياً يف اموعة 

   .مشكوك يف صحتها وحتتاج إىل التأكد منها، وهذه النسبة  2007يف العام  %12.7 إىل  2006يف العام  %11.2 ارتفعت من 
املرفق  نطقة واملساحة املخدومة يف م عدد السكانبسبب عدم وضوح املعلومات عن تتأثر  الصرف الصحيوبشكل عام فإن مؤشر نسبة تغطية امدادات 

االستراتيجية الوطنية لقطاع املياه والربنامج االستثماري وفق التوصية يف ويف املستقبل سوف يتم أخذ عدد السكان .من قبل املرافقيفترض مراجعتها واليت 
عة أفراد علـى املسـتوى احمللـي    بسبصرف صحي لكل توصيلة  األفرادباإلضافة أنه سوف يتم حتديد عدد من خالل وضع خرائط ملناطق اخلدمة  احملدثة

  .ؤدي إىل تغري يف نسب التغطية يف املرافقوالذي سيوالوطين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    %  H 2007-3نسب تغطية خدمات الصرف الصحي )5(شكل 
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  :مالحظات عامة وتوصيات .6
هو التقرير الثالث والذي مت أعداده من قبل وحدة نظم معلومات  2007إن هذا التقرير لنظام معلومات مؤشرات األداء للعام 

وفقا لتوصيات تقرير لألعوام السابقة سينتقل عمل نظام معلومات مؤشرات األداء . مؤشرات األداء يف الوزارة والسكرتارية الفنية
وذلك من خالل توفري الدعم الفين الكامل لكادر وموظفي الوحدة .  وحدة النظم يف وزارة املياه والبيئةوإعداد التقارير تدرجييا إىل

لية وتأهيله على القيام بكافة أعماله بالسرعة والدقة املطلوبة يف إجناز األعمال وتطوير النظام ليليب مجيع االحتياجات احلالية واملستقب
آلية العمل وتبادل البيانات بني املؤسسات احمللية والوزارة واجلهات املستفيدة الرئيسية، خطوة والذي سوف يؤدي بدوره إىل حتسني 

  .GTZوهذا يوجب اإلقرار باحلاجة إىل الدعم الكامل للوحدة من قبل الوزارة وجهات الدعم وخباصة . خطوة
  :مراجعة البيانات وجودتها  6.1

ء تعترب عملية مستمرة وحباجة إىل حتسني مستمر لتوفري مجيع املعلومات اليت تؤدي أن عملية مجع بيانات نظام معلومات مؤشرات األدا
إىل إظهار أداء املؤسسات والفروع احلالية ومقارنتها بأعوام سابقه إلظهار مستوى حتسن أداءه من عدمه وما هي نقاط التحسن 

  .والضعف لتلك املؤسسات والفروع وكيفية حتسني األداء فيها
ن آلية متابعة ووصول البيانات ومراجعتها والتأكد من صحتها حتسنت بشكل كبري عما كانت عليه يف السنة السابقة بالرغم من أ

  .إال إا ما تزال ضعيفة نسبياً يف بعض احلاالت وباإلمكان اعتبار العملية اجلارية ملراقبة األداء خطوة كبرية لتحسينه 2006
  
  :أداء المؤسسات المحلية  6.2

اخنفض أداء عدد قليل من املؤشرات فقط منذ . حتسن أداء معظم املؤشرات الرئيسية 2007و  2006رنة بني بيانات عامي تثبت املقا
أهم املالحظات حول عملية املقارنة من . ليست متشاة 2005وبالرغم من أن كافة املؤشرات الرئيسية لتقرير عام . 2005عام 

  .رىمؤشرات العامني املذكورين ومؤشرات أخ
  

يف معظم املؤسسات احمللية يف العام ) A-1-2" (توصيلة مياه وصرف صحي 1000عدد املوظفني لكل " ارتفع مؤشر  •
وذلك بسبب إن نسبة الزيادة يف عدد املوظفني كان أكرب من نسبة الزيادة يف عدد التوصيالت عن السنة السابقة  2007
2006 .  

ملعظم املؤسسات احمللية والذي بدوره أدى إىل ) A-2-2" (اليف املوظفنيمصروفات التدريب إلمجايل تك" ارتفع مؤشر  •
 .زيادة كفاءة املوظفني ورفع كفاءة أداء خدمات املؤسسات احمللية

  اموعة أوخصوصا مرافق يف الـ  2007يف عام ) B-1" (فاقد املياه"استطاعت معظم املؤسسات احمللية ان ختفض  •
عما كانت عليه يف السنة ) C-1)" (بكترييولوجيا(درجة نقاوة املياه املزودة " اخلاصة مبؤشر  هناك حتسن يف توفري البيانات •

نسبة  فإن 2007أما يف العام % 26.09   2006، حيث كان مستوى توفري تلك البيانات يف العام  2006السابقة 
 . ودة بكترييولوجيادرجة نقاوة املياه املزباإلضافة إىل أداء أفضل يف ، % 43.48توفر البيانات 

، إال أنه ) C-2" (كفاءة املعاجلة يف حمطات معاجلة الصرف الصحي" بالرغم من التحسن الطفيف يف توفر البيانات ملؤشر  •
 .ال ميكن تقييم املؤشر بشكل مناسب بسبب ضعف توفر البيانات وعدم جودا يف بعض املؤسسات احمللية

من املؤسسات احمللية من إمداد مياه % 52، مل تتمكن إال نسبة "إلمداد باملياهاستمرارية خدمة ا) " D-2(وفقا للمؤشر  •
ساعة يف اليوم و  12- 6من املؤسسات احمللية توفر اإلمداد باملياه لفترة % 9ساعة يف اليوم، بينما  24- 12الشرب لفترة 

 . بياناا غري متوفره فإناحمللية أما بقية املؤسسات . ساعات يف اليوم 6من املؤسسات احمللية لفترة أقل من % 13
عما كانت عليه يف السنة ) E-1-1" (التغطية اإلمجالية احملصلة للكلفة" هناك حتسن يف توفري البيانات اخلاصة مبؤشر  •

 فإن 2007أما يف العام % 39.13مبا نسبته  2006، حيث كان مستوى توفري تلك البيانات يف العام  2006السابقة 
من املؤسسات احمللية استطاعت ان تغطي إمجايل التكاليف مع % 35إى أن حوايل % 95.65يانات كانت نسبة توفر الب
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وبالرغم من توفر مجيع البيانات هلذا . ختفيض املديونية أما باقي املؤسسات احمللية فلم تستطع أن تغطي الكلفة اإلمجالية
 .املؤشر إال إن البيانات غري دقيقة

عما كانت عليه يف السنة ) E-2-1" (التغطية التشغيلية احملصلة للكلفة" لبيانات اخلاصة مبؤشر هناك حتسن يف توفري ا •
من املؤسسات احمللية استطاعت أن تغطي التكاليف التشغيلية مع ختفيض املديونية % 65.22، أن حوايل  2006السابقة 

وبالرغم من توفر مجيع البيانات هلذا املؤشر ، إال أن  .أما باقي املؤسسات احمللية فلم تستطع أن تغطي التكاليف التشغيلية
 .البيانات غري دقيقة

من املؤسسات احمللية % 39.13حيث استطاعت )" F-1(كفاءة التحصيل "هناك حتسن يف توفري البيانات اخلاصة مبؤشر  •
 .سسات احمللية غري دقيقة، وبالرغم من ذلك إال أن هذا املؤشر يف بعض املؤ% 100أن ترفع كفاءة حتصيلها  فوق الـ 

عن السنة السابقة % 10حيث أرتفع بنسبة  اموعة دما عدا  اموعاتيف مجيع ) F-2" (فترة الدين"اخنفض مؤشر  •
2006. 

مكعب  متر 5معدل تكلفة املياه لألسر ذات الدخل احملدود كنسبة مئوية من معدل تكلفة استهالك الـ " يشري املؤشر  •
عن % 3.81إىل ان التعرفة قد ازدادت بشكل طفيف على املتوسط أي زدات حبوايل ) F-3" (األوىل من معدل الدخل

% 4يادة كانت حوايل الز فإن )ج،د(اموعتني ويف % 8حوايل  اموعة أحيث كانت الزيادة يف  2006السنة السابقة 
أ، (اموعات  ارتفعت يف كل من) F-4(أما  قيم املؤشر % .0الزيادة كانت  فإن اموعة بأما يف  لكل جمموعة ،

معظم  فإن، وبشكل عام %17حبوايل  اموعة ب واخنفض قيمة املؤشر يف % 9, % 4, % 27كاآليت  )ج،د
 . احملددة من قبل منظمة الصحة العاملية% 5املؤسسات والفروع ال تزال ما دون قيمة 

و % 4حبوايل  ) ب،د(اموعتني يف كل من ) G-1" (متوسط االستهالك الكلي للمياه" شر متوسط مؤ/زاد معدل •
 .على التوايل% 16و % 24حبوايل ) أ، ج(اموعتني  على التوايل واخنفض يف% 10

 %.2حوايل ) G.2(زاد متوسط االستهالك املرتيل للمياه  •
، )H-3" (نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي"ومؤشر ) H-2(" نسبة تغطية خدمات اإلمداد باملياه" بالنسبة للمؤشر  •

البيانات مشكوك يف صحته وذلك لعدم توفر بيانات حقيقية لعدد السكان يف املؤسسات احمللية بشكل دقيق لديها وفقا  فإن
توصيلة  55890ولكن ينبغي املالحظة أنه وفقا لنظام معلومات مؤشرات األداء مت تنفيذ إمجايل . للنمو السكاين املتوقع

 .2007يف عام ) H-9(توصيلة صرف صحي  49285و ) H-8(مياه 
  
  :االستنتاجات 6.3

اقبة كاستنتاج ميكن القول أن نظام معلومات مؤشرات األداء يعترب أداة يف غاية األمهية يدعم وزارة املياه والبيئة يف تنفيذ مهمتها يف مر
ومع هذا هناك حاجة لتطوير وحتسني استخدام هذا النظام . اد عملية الالمركزيةبعد اعتم ضريف احل أداء قطاع املياه والصرف الصحي

وجيب أن تعتمد اخلطط السنوية طويلة األجل . لتحقيق املتابعة والتدخل املبكر إلصالح أي احنراف يف تلك املؤسسات احمللية
لتحقيق حتسن شامل، وعلى املؤسسات . ألداءللمؤسسات والفروع بشكل أكرب على نتائج موثوق ا من نظام معلومات مؤشرات ا

. والفروع إعطاء اهتمام أكثر ملؤشرات األداء بشكل عام وعلى وجه اخلصوص لتلك املؤشرات الرئيسية اليت مت مناقشتها يف هذا التقرير
  .وسوف يساعد ذلك احلكومة اليمنية واجلهات املاحنة لتحديد األوليات يف خمصصام االستثمارية

قاط الضعف الرئيسية يف عمل الوحدة التأخري يف إرسال البيانات يف مواعيدها من قبل املؤسسات والفروع وعدم دقة تلك تتمثل ن
وقد مت اختاذ اإلجراءات األولية لعمليات التعزيز من قبل وزارة املياه والبيئة متمثلة بوحدة النظم وذلك من خالل . البيانات واكتماهلا

ير الشهرية اخلاصة بالنظام حيث تقوم وحدة النظم بالتحقق من اكتمال البيانات وجودا شهرياً وإبالغ البدء يف إعداد التقار
وتشدد وزارة املياه والبيئة على اإلجراءات التالية . املؤسسات احمللية بالنتائج إال ان التعقيب عليها من قبل املؤسسات احمللية يعترب نادرا

  . احمللي والوطينلتحسني املراقبة على املستويني
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  التوصيات .7
مسئولية (ضرورة عقد دورات تدريبية الحقة ملستخدمي النظام حبسب احلاجة تتناول املعرفة يف جمال تكنولوجيا املعلومات  •

  ).املدراء املاليني واملدراء الفنيني ومدراء العموم(إىل جانب تعريف وتفسري املؤشرات الستخدامها كأداة لإلدارة ) الوحدة
وعلى . حاليا نادراً ما يستخدم النظام كأداة مراقبة يف املؤسسات احمللية بالرغم من تقدميها ملعلومات مفيدة الختاذ القرار •

وينبغي ان تكون . مدراء عموم املؤسسات ومدراء الفروع فهم أمهية النظام واستخدامه كأساس ملناقشات جمالس اإلدارة
 .وي من بيانات نظام معلومات مؤشرات األداءنقطة البداية لتخطيط االستثمار السن

وينبغي على وجه اخلصوص . على املؤسسات احمللية والفروع إعداد آليات داخلية الختبار اجلودة لتوفري البيانات األساسية •
 .مراقبة البيانات اليت يتم إدخاهلا يدويا

قيم ملؤشرات هذا التقرير حيث وأن هناك شحة يف جيب التأكيد على أمهية توفري البيانات األساسية لتمكينها من تقدمي  •
كفاءة املعاجلة يف "و ) C-1) " (البكتريولوجيا(درجة نقاوة املياه املزودة "توفري هذه البيانات وخصوصا للمؤشرات  

 .#- Iوأيضاً البيانات اخلاصة بالربنامج االستثماري ) C-2" (حمطات معاجلة الصرف الصحي
معدل دخل "أو ) M37" (إمجايل عدد السكان يف اطار مناطق خدمة املؤسسة أو الفرع"املقدمة مثل البيانات األساسية  •

حتتاج إىل ) M34" (متوسط عدد األفراد لكل توصيلة مياه وصرف صحي"و ) M31" (األسر ذات الدخل احملدود
  .مراجعة واختاذ قرار حوهلا على املستوى الوطين 

األداء دوريا وحل أي مشاكل حتدث له فورا من قبل خبري تكنولوجيا املعلومات يف  جيب صيانة نظام معلومات مؤشرات •
 .من خالل عقد صيانة) مين سوفت(الفرع أو /املؤسسة

الفرع باإلجابة بشكل رمسي على أسئلة واستفسارات وحدة نظام معلومات مؤشرات األداء يف /جيب أن تقوم املؤسسة •
 .وزارة املياه والبيئة

م معلومات مؤشرات األداء أن تضع آلية ملتابعة املؤسسات احمللية والفروع والتأكد من صحة املعلومات على وحدة نظ •
لمختصني والدعم الفين املتواصل خالل فترات لوكفاءة العاملني على النظام وذلك من خالل الرتول امليداين والتدريب 

  .زمنية حمددة مسبقاً 
فرع لتظهر /لية والفروع أن تعد تقارير شهرية دورية تظهر مستوى أداء املؤسسةعلى اإلدارة املختصة يف املؤسسات احمل •

  .الفرع من عدمه وإرفاق نسخة إىل وحدة النظم يف الوزارة /مستوى حتسن أداء املؤسسة
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  الملحقات
 مراجع المؤشرات الرئيسية التي تم مناقشتها والتعريفات والمعادالت) 1(ملحق 
رمز 
المؤ
  شر

الو  اسم المؤشر
  حدة

  المعادلة  التعريف

A.1.
2 

ل    وظفين لك دد الم ع
اه  1000 يلة مي توص

  وصرف صحي
  عدد

ل    وظفين لك دد الم اه   1000ع يلة مي توص
 .وصرف صحي خالل فترة زمنية محددة

(PAY1+PAY51)/(
(BIL2+BIL3)/100

0) 
A.2.

2 
دريب   روفات الت مص
اليف   الي تك إلجم

  الموظفين
%  

مصروفات التدريب إلجمالي تكاليف الموظفين 
 x (ACC5/ACC25)  . خالل فترة زمنية محددة

100 

B.1 فاقد المياه  
%  

اه  الي المي ا إجم ة ناقص اه المنتج الي المي إجم
  .المفوترة خالل فترة زمنية محددة

((BIL6-
BIL7)/BIL6)  x 

100 
C.1  اه اوة المي ة نق درج

زودة  الم
  ) بكتيريولوجيا(

%  
ايير      عدد  ي تتوافق مع مع ة الت العينات اإليجابي

ات      دد العين الي ع ن إجم بة م ور آنس الكل
  .المأخوذة خالل فترة زمنية محددة

(M13/M12) x 100 

C.2   ي ة ف اءة المعالج آف
ة   ات معالج محط

  الصرف الصحي
%  

ار    ع معي ق م ي تتواف ة الت ات اإليجابي عدد العين
)BOD ( ات دد العين الي ع ن إجم بة م آنس

  .ذة خالل فترة زمنية محددةالمأخو
(M15/M14) x 100 

D.2   ة تمرارية خدم اس
  اإلمداد بالمياه

%  

  :استمرارية التزويد بالمياه
A=12-24  ساعة في اليومB= 6-12    ساعة
وم     ي الي ن   =Cف ل م وم  6أق ي الي اعات ف س

D=    مرة في األسبوعE=       رة في ل من م أق
  .األسبوع

OM18 

E.1.
1 

ة  ة التغطي اإلجمالي
  .المحصلة للكلفة

%  

لة  رادات المحص الي اإلي اه (إجم ات المي مبيع
دمات   وم الخ حي، رس رف الص وم الص ورس
األخرى، رسوم االشتراآات الجديدة آنسبة من 
الل   غيلية خ مالية والتش ة الرأس الي التكلف إجم

  ).فترة معينة

(ACC19/ACC20 
+ ACC23)) x 100 

E.2.
1 

غيلية   ة التش التغطي
  ة للكلفةالمحصل

%  

وترة،    رادات المف الي اإلي اه  (إجم ات المي مبيع
دمات  وم الخ حي ورس رف الص وم الص ورس

دة  تراآات الجدي وم االش بة ) األخرى ورس آنس
من إجمايلي التكلفة الرأسمالية والتشغيلية خالل 

  .فترة معينة

(ACC22/ACC23) 
x 100 

F.1 آفاءة التحصيل  

%  

غيلية  رادات التش الي اإلي اه (إجم ات المي مبيع
 –ورسوم الصرف الصحي ورسوم الخدمات     

بة   –ال تتضمن رسوم االشتراآات الجديدة  آنس
  ).من إجمالي المبيعات المفوترة

(ACC22/ACC24) 
x 100 

F.2 فترة الدين  
%  

ى   ددة ال رة مح الل فت دين خ غ ال الي مبل إجم
الل  وترة خ غيلية المف رادات التش ط اإلي متوس

  .فترة زمنية محددة 

BIL29/ 
(ACC24/NOPD) 

F.3  اه ة المي دل تكلف مع
دخل   ر ذات ال لألس
ة     المحدود آنسبة مئوي
ة    دل تكلف ن مع م

%  

دخل المحدود  اه لألسر ذات ال ة المي دل تكلف مع
ـ   ة من        5في ال بة مئوي ى آنس ر مكعب األول مت

  .معدل الدخل
(BIL32/M31) x 

100 
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رمز 
المؤ
  شر

الو  اسم المؤشر
  حدة

  المعادلة  التعريف

ـ  تهالك ال ر  5اس مت
ن     ى م ب األول مكع

  معدل الدخل
F.4    ة الصرف دل تكلف مع

ر ذات  حي لألس الص
بة    الدخل المحدود آنس
ة    دل تكلف مئوية من مع

ـ  تهالك ال ر  5اس مت
ن     ى م ب األول مكع

  .معدل الدخل

%  

ر ذات  حي لألس رف الص ة الص دل تكلف مع
ـ  ي ال دود ف دخل المح ى  5ال ر المكعب األول مت

 x (BIL40/M31)  .آنسبة مئوية من معدل الدخل
100 

G.1   ط تهالك  متوس االس
  الكلي للمياه

/ل
/ف
  ي

اللتر لكل    رد متوسط االستهالك الكلي للمياه ب  ف
وترة     اه المف ة المي في اليوم الواحد بناء على آمي

  .وإجمالي عدد التوصيالت

(BIL7/(BIL2 
Xm34 x NOPD)) 

x 1000 
G.2  متوسط االستهالك

/ل  المنزلي للمياه
/ف
  ي

ل    اللتر لك اه ب ي للمي تهالك المنزل ط االس متوس
رد اه       ف ة المي ى آمي اء عل د بن وم الواح ي الي ف

المفوترة في التوصيالت المنزلية وإجمالي عدد 
  .التوصيالت المنزلية

(BIL33/(BIL30 x 
M34 x NOPD)) x 

1000 

H.2  دمات ة خ بة تغطي نس
  %  اإلمداد بالمياه

ها بإجمالي تغطية خدمة اإلمداد بالمياه معبر عن
الي     ى إجم عدد السكان الذين يخدمهم المرفق ال
  .عدد السكان في المنطقة التي يقع فيها المرفق

((BIL30 x 
M34)/M37) x 100 

H.3  دمات ة خ بة تغطي نس
  %  الصرف الصحي

ا   ر عنه حي معب رف الص ة الص ة خدم تغطي
ى   بإجمالي عدد السكان الذين يخدمهم المرفق ال

ا     إجمالي عدد السكان في  ع فيه ي يق ة الت المنطق
  .المرفق

((BIL36 x 
M34)/M37) x100 

H.4  كان دد الس الي ع إجم
  عدد المزودين بخدمة المياه

اه      ة المي زودين بخدم كان الم دد الس الي ع إجم
ة    اه المنزلي يالت المي دد توص ا بع ر عنه معب
مضروب في متوسط عدد األفراد لكل توصيلة  

  .مياه

BIL30 x M34 

H.5  دد الي ع كان إجم الس
ة  زودين بخدم الم

  عدد  .الصرف الصحي

ة الصرف    إجمالي عدد السكان المزودين بخدم
اه    يالت المي دد توص ا بع ر عنه حي معب الص
المنزلية مضروب في متوسط عدد األفراد لكل  

  .توصيلة صرف صحي

BIL36 x M34 
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  البيانات األساسية التي تشكل جزء من المؤشرات الرئيسية) 2(ملحق 
  

  التكرارية  الوحدة  البيانات األساسية  الرمز
ACC19  شهريا  ريال يمني  )التشغيلية والرأسمالية(إجمالي اإليرادات المحصلة  
ACC20  شهريا  ريال يمني  إجمالي التكلفة الرأسمالية  
ACC22 شهريا  ريال يمني  إجمالي اإليرادات التشغيلية المحصلة  
ACC23 شهريا  ريال يمني  إجمالي التكلفة التشغيلية  
ACC24 شهريا  ريال يمني  إجمالي اإليرادات التشغيلية المقدم بها فواتير  
ACC25 شهريا  ريال يمني  إجمالي تكلفة الموظفين  
ACC5 شهريا  ريال يمني  نفقات التدريب  
BIL2 شهريا  عدد  عدد توصيالت المياه  
BIL3 شهريا  عدد  عدد توصيالت الصرف الصحي  

BIL29 شهريا  ريال يمني  إجمالي المديونية  
BIL30 شهريا  عدد  عدد توصيالت المياه المنزلية  

BIL32  معدل النفقات الشهرية للمياه للخمسة المتر المكعب األولى من
  شهريا  ريال يمني  المياه

BIL33  شهريا  متر مكعب  إجمالي آمية المياه المفوترة للقطاع المنزلي  
BIL36  شهريا  عدد  المنزليعدد توصيالت الصرف الصحي للقطاع  
BIL6 شهريا  متر مكعب  المياه المنتجة  
BIL7   شهريا  متر مكعب  المباعة- المفوترةإجمالي المياه  
M12 شهريا  عدد  إجمالي عدد عينات الكلور المأخوذة  
M13 شهريا  عدد  عدد عينات الكلور اإليجابية  
M14  شهريا  عدد  عدد عينات الـ بي أو دي المجمعة  
M15  شهريا  عدد  عدد عينات الـ بي أو دي المطابقة لمعيار التدفق  
M31 سنويا  ريال يمني  معدل دخل األسر ذات الدخل المحدود  
M34 سنويا  عدد متوسط عدد األفراد لكل توصيلة مياه  
M37 سنويا  عدد  المرفق  إجمالي عدد السكان في إطار مناطق خدمة  

OM18 
- 6= اليوم ب/ساعة 24- 12 =أ : استمرارية التموين بالمياه

مرة في األسبوع = اليوم د /ساعات 6-1= أليوم ج /ساعة 12
  .أقل من مرة في األسبوع= هـ 

  شهريا  فئة

PAY1  شهريا  عدد  إجمالي عدد الموظفين  
PAY51 شهريا  عدد  إجمالي العمالة باألجر اليومي  

 


