
 (UPMU) شركاتالتوصيات وحدة مراقبة اداء 

1220لعام الشركات اداء كما وردت في تقرير   

 

 الرقم التوصية مياهنا العقبة اليرموك

   
الشكاوى المستلمة  فلترةخذ امياهنا التابع لشركة  الشكاوى الموحدمركز  (UPMU) الوحدةتوصي 

   .الشكاوى المكررة الحد منلغايات بعين االعتبار 

1 

   
شركة مياهنا بتطبيق اجراءات التدقيق الداخلي على مركز الشكاوى الموحد  (UPMU) وحدةالوصي ت 

 .المنفذة /الشكاوى المنجزة ومتابعةمن التحقق  لغايات

2 

   
تحديث خطط العمل لغايات التفويض الموقعة مع سلطة المياه فاقيات حسب اتو شركات المياه طلب منيت

 .بالخصوص توصيات وحدة مراقبة اداء الشركاتتحسين االداء مع االخذ بعين االعتبار 

3 

   
المزيد  عادة النظر في برامج توزيع المياه لغايات تحقيقالمياه با شركات (UPMU) وحدةالتوصي 

 بين المشتركين. في التوزيع العدالة من

4 

   
يمكن ذلك و ل وحدتي الطاقة وفاقد المياه،وتفعي بدعمشركة مياه اليرموك ( UPMU)وحدة ال توصي

 من خالل دعم ومساندة الممولين في هذه المجاالت. 

5 

   
من الفوترة عن باقي تأتية مالشركة مياه العقبة بضرورة فصل التحصيالت  (UPMU) وحدةال توصي

 التحصيالت في نظامي الفوترة والمحاسبة.

6 

   
لنفقات تغطية ا نلتضمالمياه  تعرفةهيكلة  دراساتشركات المياه بعمل  (UPMU) الوحدة توصي

 .التشغيلية

7 

   
شركات المياه بمضاعفة جهودها من اجل تحسين اجراءات التحصيل  (UPMU) الوحدة توصي

 .وخفض بقايا اثمان المياه
8 

   
شركات المياه بالتركيز اكثر على البرامج التدريبية من أجل تعزيز  (UPMU) الوحدةتوصي 

 .مخصصات الالزمة لذلك في موازناتهاوبناء قدرات الموظفين ورصد ال

9 

   
لغايات الزرقاء باتخاذ االجراءات الالزمة مياه ادارة شركة مياهنا/  (UPMU) وحدةالتوصي 

 .تسريع تنفيذ الوصالت المنزلية الجديدة

10 

   
 لمختلف تعزيز وتوسيع نطاق التوعية المائيةشركات المياه بضرورة  (UPMU) توصي الوحدة

 .وتجنب اهدارها وتطبيق العقوبات على المخالفينستخدام االمثل للمياه لحثهم على اال لزبائنا فئات

11 

   
محطات  كفاءة لتحسين فُضلى حلولبالبحث عن شركة مياه اليرموك  (UPMU) توصي الوحدة

 .الصرف الصحي وانظمة اعادة االستخداممياه معالجة 

12 

   
وخفض  صادر طاقة متجددة تتميز بالفاعليةشركات المياه بالبحث عن م (UPMU) ةتوصي الوحد

 .الُكلف
13 

   
لقطاع الخاص في انشطتها تعزيز مشاركة ابزيادة وشركات المياه  (UPMU) ةتوصي الوحد

 .المختلفةواعمالها 

14 

   
بشكل ايجابي على  ذلك نعكسكات المياه بزيادة تحصيالتها ليشر (UPMU) توصي الوحدة

 .السيولة النقدية لديها

15 


