
 
 2021تلخيص التقرير السنوي للعام 

لتعليمات اتحادات املياه والصرف الصحي )املعايير والتعليمات   81وفًقا للبند  

بخصوص مستوى وجودة الخدمات التي يجب على الشركة تزويد املستهلكين 

 . 2010بها( من العام 

 

 كلمة املدير العام  .1

 

الجليل   مياه  شركة  العام  بدأت  في  هو 2010عملها  الحالي  العام  فإن  وبهذا   ،  

انجازاٍت    الحادي عشر على التوالي لعمل الشركة. استطاعت الشركة تحقيق 

. شركة مياه الجليل 2010كبيرة منذ أن بدأت بالعمل والنشاط في مطلع العام  

من    وهي بتحسن مستمرلها وتضاف لرصيدها    تحسبحققت انجازات رائعة  

 .تنجيع تنفيذها للمشاريعادائها و  حيث

 خلفية عامة  .2

السلطات املحلية ملجموعة من    2009تموز    2تأسست شركة مياه الجليل في  

خدمات وتقديم  املياه  تزويد  لقانون   بهدف  وفًقا  للمواطنين  الصحي  الصرف 

رخصة التفعيل التي حصلت عليها في  بموجب  و   2001املياه من العام    اتاتحاد

 .      2010من كانون الثاني من العام  األول بدأت الشركة عملها في  .2009العام 

 :  تفاصيل التواصل مع الشركة

 لالستفسار والتفاصيل حول دفع الحساب بواسطة خط تلفوني مجاني: 

 1-800-800-399   

 سخنين -الفرع الرئيس ي 

 7379 صندوق بريد  3081000-سخنين 

 6741221-04 فاكس:   8118111-04التلفون املركزي: 

 www.megalil.co.il    :موقع االنترنت

 أصحاب األسهم )ملكية الشركة(  .3

 

 مجلس إدارة الشركة

 رئيسة مجلس إدارة  –هنادي عاصلة  •

 عضو مجلس إدارة   –ياسر حوراني ملحامي ا •

 عضو مجلس إدارة  –محمد بكري  •

 عضو مجلس إدارة  –سهيلة شواهنة  •

 عضو مجلس إدارة  –وليد عبد الغني  •

 مجلس إدارة عضو  –د خطيب أحماملحامي   •

 

 معطيات حول هدر املياه .4

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ا للبلدات والسنواتك .5
ً
 مية العدادات وفق

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 لتخفيض بأسعار املياه  مستحقون  .6

 تحديد   تم  2014  العام  من  الصحي  والصرف   املياه  اتحادات  ألنظمة  وفًقا

   :بأسعار املياه تخفيض على الحصول  حقها من التي املجموعات

  لقانون   9  البند  بحسب  التنقل  التفاقية  وفًقا  استحقاق  صاحب .1

 .  1995( مدمجة نسخة) الوطني التأمين

استحقاق   .2 بحسب صاحب  العام  العجز  أو  الشاملة  االعاقة 

الفصل في قانون التأمين الوطني، الذي حصل على اعاقة طبية 

 ;% على األقل 70بنسبة 

( أ)  224  للبند  وفًقا  التمريض  الستحقاق  وفًقا  استحقاق  صاحب .3

 ; الوطني التأمين قانون  في( 2) أو

  في   251  للبند  وفًقا  الشيخوخة  ملخصصات  استحقاق  صاحب .4

 ; الوطني التأمين قانون 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.megalil.co.il/
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 معطيات حول هدر املياه والجباية  .7

 2021 2020 السنة

 7,822,323 7,830,000 كمية املاء 

 %10.45 %10.56 هدر املياه

 %28 %28 هدر الجباية الجاري   

 %6 %9.5  هدر الجباية املتراكم

 

 عدد املستهلكين في الشركة  .8

 2021 2020 نوع املستهلك 

 21,528 21,533 سكن

 103 107 بستنة

 332 354 مؤسسات 

 2 2 مشافي

 1,183 1,163 تجارة 

 2,325 1,992 بناء 

 1,976 1,618 اخر 

 9 5 صناعات 

 312 308 زراعة

 142 138 2زراعة 

 27,912 27,220 إجمالي 

 

 شرح عن كيفية حساب فاتورة املياه .9

موحدة  رأسعا املياه  املياه  سلطة  يد  على  تحديدها  الفاتورة  ويتم  عن  .  عبارة 

مرة كل شهرين      هااملياه املستهلكة خالل فترة الفاتورة املحددة، يتم ارسال   مجموع

هنالك نوعان من قراءة العدادات   .هتسديد التزاماته لشركة املياوعلى املواطن  

 . يةإما قراءة فعلية وإما تقدير 

 جدول فحص عينات لجودة املياه  .10

 

 

 

 

 شركة املياه مارات استث .11

   عمل تنقية املخلفاتم .12

كافة مخلفات بلدات الشركة تتصل بمعمل تنقية املخلفات اللوائي في مدينة  

كرميئيل. حيث يدار هذا املعمل على يد اتحاد البلدات اللوائي للصرف الصحي،  

األعوام   املعمل خالل  وتطوير  تحسين  في  الجليل شريكة  مياه  ، 2010وشركة 

 كل. مليون شي 20ستثمار بأكثر من وذلك عبر اال  2012- و 2011

 نظيم شبكة الكهرباءت  .13

  الكهرباء.   سؤول عن صالحية منظومةفًقا لقانون الكهرباء، صاحب امللكية مو 

واكمال يه  عل  ينبغيذليل املخاطر  تبغية   األرض ي  الكهرباء  اجراء فحص لخط 

 كهربائي مؤهل.  من خاللالنواقص 

 

 

 

 

 استثمارات أمن املياه  .14

 

 

 

 

 

 توجهات الجمهور خالل العام   .15

 

 

 

 

 

 

 

 

 قبات وتشويشات ع .16

تزويد الخدمات  من  لم تحصل تشويشات تذكر منعت الشركة

  املرجوة منها. 
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