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كلمة رئيس مجلس اإلدارة
إن مجلــس إدارة مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه وهــو يضــع بيــن أيديكــم تقريــر األداء   
الخــاص بمقدمــي خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي فــي فلســطين لعــام 2017 بالرغــم مــن 
الصعوبــات التــي واجههــا ومــا زال يواجههــا المجلــس، يصــر علــى إيصــال رســالته بــأن مســيرة 
إصــاح قطــاع الميــاه والتــي بــدأت منــذ العــام 2009 بمصادقــة مجلــس الــوزراء علــى خطــة 
اإلصــاح وتوجــت بإصــدار القــرار بقانــون رقــم 14 لعــام 2014 وتشــكلت معالمهــا بإنشــاء 
مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه قــادرة علــى الصمــود بوجــه كل المعيقــات للوصــول إلــى 

األهــداف التــي ســعت لتحقيقهــا خطــة اإلصــاح.

وكان لدعــم وتوجيــه دولــة رئيــس الــوزراء األثــر األكبــر فــي إنجــاز المهمــة الصعبــة فــي مراقبــة 
أداء هــذا العــدد الكبيــر مــن مقدمــي خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي فــي فلســطين، 
والمجلــس بتقديمــه هــذا الملخــص يصــر علــى متابعــة مســيرة العطاء مهما كانــت التحديات.

اســتمر المجلــس بمراقبــة أداء مقدمــي خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي فــي   
فلســطين للســنة الخامســة علــى التوالــي، وإنــه ليشــرفنا أن نعــرج علــى عــدد مــن اإلنجــازات 
التــي حققهــا العديــد مــن مقدمــي الخدمــات والتــي توجــت بالدقــة والمســؤولية والحــرص 
علــى تدقيــق البيانــات التــي تصــدر عنهــم، والســعي الــدؤوب لزيــادة المعرفــة وتحســين 

األداء والوقــوف بشــكل دقيــق علــى مكامــن الخلــل فــي تقديــم الخدمــات والتكامليــة بيــن 
الدوائــر المختلفــة ذات العاقــة بتقديــم الخدمــات والســعي المســتمر للتواصــل مــع المســتهلكين 

والوصــول إلــى درجــة عاليــة مــن رضــا المواطــن.

وبالرغــم مــن معيقــات تقديــم الخدمــات والتــي يقــف علــى رأســها محدوديــة مصــادر الميــاه إال أن عــددا مــن مقدمــي الخدمــات حقــق إنجــازات 
فــي تحســين الخدمــة تمثلــت بخفــض الفاقــد وخفــض تكلفــة تزويــد المتــر المكعــب مــن الميــاه وزيــادة فــي عــدد ونوعيــة فحوصــات الجــودة 

وتحســين الكفــاءة وتحســن مســتوى الجبايــة.

كمــا ولوحــظ توجــه عــدد مــن مقدمــي الخدمــات لانتقــال لعــداد الميــاه مســبق الدفــع لزيــادة نســبة التحصيــل إال أن هــذا التوجــه مــا زال بحاجــة 
لمزيــد مــن المتابعــة والدراســة لتنــوع أصنــاف وكفــاءة هــذه العــدادات مــن جهــة ولخشــية المجلــس مــن ارتفــاع فــي نســبة الفاقــد التجــاري 

خاصــة وأن مــن اســتخدم مثــل هــذه العــدادات ضعفــت لديــه إمكانيــة المتابعــة الميدانيــة للشــبكة.

وختامــًا، إن مجلــس اإلدارة ليفتخــر ويشــيد بتفانــي العامليــن فــي المجلــس وإصرارهــم علــى إنجــاز مــا هــو مطلــوب وإتمــام كافــة المهــام 
المطلوبــة وضمــن إمكانيــات محــدودة وبمــا يتماشــى مــع القــرار بقانــون رقــم 14 لعــام 2014.

نضــع بيــن أيديكــم هــذا التقريــر وكلنــا ثقــة بأهميتــه فــي تقييــم مســتوى تقديــم الخدمــات فــي الوقــت الراهــن، وأثــره فــي تحســين الخدمــات 
فــي المســتقبل القريــب إذا مــا تــم اإلســتفادة مــن بياناتــه وتطبيــق توصياتــه والبنــاء عليــه.

عبد الكريم أسعد
رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة المدير التنفيذي
إن النجــاح الــذي حققــه مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه مــن خــال تمكنــه مــن االنتهــاء مــن   
إعــداد كافــة تقاريــر األداء الخاصــة بمقدمــي خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي هــو دليــل علــى حســن 
ــة العاقــة مــع  ــا وتتويجــا لمتان ــوزراء ومجلــس إدارة المجلــس وتكلي ــة رئيــس ال ــه مــن دول التوجي

الخدمــات.  مقدمــي 

كمــا وأن الجهــد والتفانــي الــذي بذلــه العاملــون فــي المجلــس جديــر بالتقديــر واالحتــرام، فقــد 
تمكــن فريــق العمــل مــن إعــداد تقريــر مراقبــة األداء والتقريــر المقــارن وتقريــر مراقبــة أداء مقدمــي 
ــزام  ــاه ودليــل أدوات تقييــم مســتوى االلت ــر حوكمــة خدمــات المي خدمــات الصــرف الصحــي وتقري
بمبــادئ الحوكمــة وتقريــر تعرفــة خدمــات الصــرف الصحــي إضافــة لمراجعــة تعرفــة خدمــات الميــاه 

للعديــد مــن مقدمــي الخدمــات. 

ــا المجــال إلنجازهــا وأهمهــا مراقبــة  ــاح لن مــا زال هنــاك العديــد مــن المهــام التــي لــم يت  
ــرة  ــة أداء دائ ــى نطــاق واســع ومراقي ــات التشــغيلية عل ــة العملي ــاه ومراقب ــزود بالمي ــات الت اتفاقي
ميــاه الضفــة الغربيــة وإنجــاز نظــام الشــكاوى وبرنامــج الحوافــز الخــاص بمقدمــي الخدمــات، علمــا 
بــأن المجلــس لــم يكــن هــو الســبب فــي عــدم القيــام بهــذه المهــام، ألســباب عــدة أهمهــا ضعــف 

التمويــل. والمجلــس وإذ ينظــر لبنــاء عاقــة تعــاون قويــة مــع ســلطة الميــاه وباقــي الشــركاء فــي قطاع 
ــأن تضــاف هــذه المواضيــع إلنجــازات المجلــس والقطــاع فــي العــام القــادم، إال أن  الميــاه مــا زال يأمــل ب

الوضــع المالــي للمجلــس ال يــزال هشــا، وقــد يــؤدي اســتمرار الحــال كمــا هــو عليــه اليــوم وبــدون تدخــل عاجــل مــن قبــل الحكومــة الفلســطينية 
ــى إعاقــة شــديدة فــي عمــل المجلــس. ــة، إل ــة وأخــرى دولي ــع العامليــن فــي القطــاع مــن مؤسســات وطني وجمي

إن أهمية هذا التقرير تتضح في األمور التالية:

إن مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه مطالــب بالقانــون بنشــر تقاريــر دوريــة حــول أداء مقدمــي الخدمــات، وهــذا يأتــي متماشــيا مــع   
التوجــه الفلســطيني بإقــرار قانــون الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات ومــع التوجــه العالمــي باســتمرار االحتفــال باليــوم العالمــي 
لحــق المعرفــة فــي الثامــن والعشــرين مــن أيلــول فــي كل عــام وتطبيقــا لمــا جــاء فــي المــادة 20 والمــادة 24 مــن القــرار بقانــون رقــم 
14 لعــام 2014 بشــأن الميــاه. يوفــر المجلــس المعلومــات الفنيــة والماليــة والجــودة وغيرهــا مــن المعلومــات والبيانــات المتعلقــة 
بتقديــم خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي فــي فلســطين ويضعهــا بيــن يــدي صانعــي القــرار والسياســات والباحثيــن والجهــات المانحة 

والمواطنيــن.

أثناء إعداد هذا التقرير:  

اســتضاف المجلــس العديــد مــن طــاب البكالوريــوس والماجســتير والدكتــوراة مــن جامعــات محليــة ودوليــة، يقومــون بأبحــاث   
فــي قطــاع الميــاه وبحاجــة لمعلومــات وبيانــات، حيــث قــام المجلــس بتوفيــر كل مــا يلزمهــم مــن خــال تقاريــر األداء علــى مــر 

الســنوات وقاعــدة بيانــات مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه.

قــام العديــد مــن مقدمــي الخدمــات ببنــاء خططهــم االســتراتيجية ومشــاريعهم، مباشــرة أو مــن خــال الشــركات االستشــارية،   
مســتعينين ببيانــات المجلــس التــي تــم جمعهــا وتدقيقهــا ورفعهــا علــى قاعــدة البيانــات.

توجــه العديــد مــن المموليــن الســتخدام بيانــات المجلــس مــن أجــل متابعــة مشــاريع قائمــة يعملــون علــى دعمهــا أو مــن أجــل   
تصميــم مشــاريع قادمــة.

قام عدد من الباحثين باستخدام بيانات المجلس لعمل أوراق بحثية ونشرها أو تقديمها في مؤتمرات.  
تعزيــز التكامليــة داخــل مؤسســات تقديــم الخدمــات للوصــول إلــى المعلومــة وتدقيقهــا، فقــد أصبــح هنــاك اتصــال وتعــاون وتكامــل   
بيــن الدوائــر المختلفــة داخــل مؤسســات تقديــم خدمــات الميــاه ويشــمل ذلــك الدوائــر الفنيــة والماليــة واإلداريــة وغيرهــا مــن الدوائــر 

واألقســام ذات العاقــة. 

المعلومــات التــي تنشــر أصبحــت أكثــر دقــة وشــمولية ممــا كان يتوفــر ســابقا وخاصــة لــدى مقدمــي الخدمــات الذيــن عملــوا ألكثــر   
مــن ســنة مــع المجلــس فــي مراقبــة مؤشــرات األداء. حيــث لفتــت عمليــة جمــع وتدقيــق وتحليــل البيانــات أنظــار مقدمــي الخدمــات 
إلــى أهميــة هــذه البيانــات وكيــف تؤثــر علــى حســاب المؤشــرات المختلفــة. كمــا لوحــظ ازديــاد االهتمــام بمراقبــة األداء مــن قبــل 

مقدمــي الخدمــات وأهميــة متابعــة المؤشــرات كآليــة لتحســين األداء.
نتطلــع منــذ اآلن لكتابــة تقريــر إنجــازات مراقبــة األداء للعــام 2018 آمليــن أن يشــمل المواضيــع والمهــام التــي لــم نتمكــن مــن إنجازهــا   
عــام 2017 وأن تكــون هــذه اإلنجــازات مبنيــة علــى توافــق تــام وتعــاون أكبــر مــع كافــة المؤسســات ذات العاقــة فــي قطــاع الميــاه.

محمد سعيد الحميدي
المدير التنفيذي
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ملحوظة
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لــم يتــم إعــداد هــذا التقريــر علــى أنــه تقريــر تدقيــق محاســبي تفصيلــي، إنمــا هــو تقريــر لتحليــل بيانــات مؤشــرات األداء   
التــي أفصــح عنهــا مقدمــو الخدمــات وراجعهــا المجلــس، حيــث تمــت عمليــة الجمــع والتدقيــق واســتكمال البيانــات المنقوصــة 
ــارات ميدانيــة ومتابعــات يوميــة وباســتخدام األدوات الخاصــة بالمجلــس كالقاعــدة اإللكترونيــة لبيانــات الميــاه  عبــر عــدة زي
“WRIS”. فيمــا تمــت مطابقــة البيانــات مــع مــا أمكــن الوصــول إليــه مــن ســجالت موثوقــة. ويــرى المجلــس فــي هــذه العمليــة 
ــاء لقــدرات مقدمــي الخدمــات فــي توثيــق وتحليــل بياناتهــم الخاصــة، لذلــك حتــى وإن وجــد تبايــن فــي بعــض المعطيــات  بن
بالمقارنــة مــع ســنوات ســابقة إال أن هــذا ال يؤثــر علــى دقــة البيانــات بشــكل عــام وال علــى دقــة تقاريــر مؤشــرات األداء، وإنمــا 

هــي خطــوة فــي االتجــاه الصحيــح نحــو تحســين نوعيــة البيانــات الصــادرة عــن مقدمــي الخدمــات.

بعــض مقدمــي الخدمــات )خاصــة فــي قطــاع غــزة( قامــوا بتقديــم أرقــام أكثــر دقــة مــن الســنة الســابقة فيمــا يتعلــق بعــدد 
الســكان وطــول الشــبكة، وكمــا ذكــر ســابقًا فــإن هــذا التفــاوت يعكــس التحســن فــي نوعيــة البيانــات المقدمــة مــن قبــل 
مقدمــي الخدمــة وهــو مــا يســعى إليــه المجلــس مــن خــالل العمليــة المســتمرة فــي جمــع البيانــات. وهنــا يجــب اإلشــارة إلــى 

أن معظــم مقدمــي الخدمــات يعتمــدون أرقــام الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني فيمــا يتعلــق بعــدد الســكان.
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مقدمو خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين 
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مقدمو خدمات المياه والصرف الصحي في فلسطين 
يعــرف القــرار بقانــون رقــم 14 لســنة 2014 بشــأن الميــاه  »مقدمــي الخدمــات« بأنهــم : شــركة الميــاه الوطنيــة ومرافــق   
الميــاه اإلقليميــة، بمــا فــي ذلــك الهيئــات المحليــة والمجالــس المشــتركة والجمعيــات التــي تقــوم بتقديــم خدمــة الميــاه أو الصــرف 
الصحــي. يعمــل مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه جاهــدًا للوصــول إلــى كافــة مقدمــي خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي فــي فلســطين، وبشــكل 

تدريجــي وصــل المجلــس خــال العــام 2017 إلــى 89 مقــدم خدمــة، منهــم 64 فــي الضفــة الغربيــة و25 قطــاع غــزة1.

علمــا بــأن مجمــوع عــدد الســكان الذيــن يتلقــون خدمــة الميــاه مــن مقدمــي الخدمــات المشــمولين فــي هــذا التقريــر للعــام 2017 قــد وصــل  إلى 
حوالــي 2,186,275 مواطــن/ة فــي الضفــة الغربيــة وهــو مــا يشــكل %72.6 مــن ســكان الضفــة الغربيــة. وبإضافــة عــدد الســكان المخدوميــن 
فــي قطــاع غــزة وعددهــم مــا يقــارب 1,899,291 مواطــن/ة، بنســبة تغطيــة فــي القطــاع تعــادل 100%، فــإن نســبة تغطيــة هــذا التقريــر تصــل 

إلــى %82 مــن مجمــل عــدد الســكان المخدوميــن فــي فلســطين.

شمولية التقرير

 35 مقدم خدمة 
نسبة التغطية 60% 

2014

 64 مقدم خدمة 
نسبة التغطية 74%

2015

 64 مقدم خدمة 
نسبة التغطية 74% 

2016

 89 مقدم خدمة 
نسبة التغطية 82% 

2017

16
19

عدد مقدمي الخدمات

39
25

39
25

64
25

يلخــص الجــدوالن رقــم »1« و»2« المعلومــات التشــغيلية لمقدمــي الخدمــات المشــمولين ضمــن هــذا التقريــر للعــام 2017. والجــدوالن »3« 
و »4« يلخصــان كميــات الميــاه المتوفــرة لمقدمــي خدمــات الميــاه للعــام 2017.

سيتم اإلشارة لمقدمي الخدمات في التقرير بأسماء مختصرة، ويوجد في الملحق رقم »1« قائمة بكل مقدمي الخدمات المشمولين بالتقرير مع اإلسم الكامل لكل منهم.  1
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مقدمو الخدمات المشمولين
في هذا التقرير

مجالس محلية

3

مقدمو الخدمات

64
عدد المحافظات

10

مصالح مياه

2

بلديات

52

مجالس خدمات مشتركة

6

جمعيات مياه

1

عدد المحافظات

5

مقدمو الخدمات

25

مصالح مياه

1

بلديات

24
الضفة الغربية 

قطاع غزة
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الجدول رقم )1(: المعلومات التشغيلية لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية

مقدم الخدمة
عدد 

الموظفين
 عدد االشتراكات 
في خدمة المياه

 عدد االشتراكات 
في خدمة الصرف 

الصحي 

عدد السكان 
 المخدومين 
 بخدمة المياه

 عدد السكان المخدومين 
بخدمة الصرف الصحي

 طول شبكة المياه 
)كم(

143,595030,000036أبو ديس

389005,800030العوجا

133,725030,000050العيزرية

8013,348080,0000البيرة

152,700040,000082الظاهرية

545007,200036الكرمل

71,649012,050070الشيوخ

91,608015,000040العبيدية

501,141027,3840الرام

82,0341,3509,5007,50051عنبتا 

42,050035,000019عناتا

52,250013,220045عرابة

21,06008,500020السواحرة

42,000011,000060عتيل 

26004004,0002,5007عزموط

31,90009,527043عزون 

52,850020,000045بني نعيم 

71,6007211,00040050بني زيد

31,59955410,0002,77025برطعة 

71,115755,6801,20030بيت ليد

21,563015,000059بيت أوال

42,917018,470096بيت أمر

76,027042,000057بيتونيا

52,46511010,45155044بديا 

101,40005,5000بير نباال

31,25007,000030برقين

42,279012,000060دير الغصون

113,747039,3360104دورا

114,166030,200086حلحول

11819,0609,863240,000169,000325الخليل

63,450027,000085إذنا

91,61008,00005عالر

579,5547,40055,00045,000150جنين
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الجدول رقم )1(: المعلومات التشغيلية لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية

مقدم الخدمة
عدد 

الموظفين
 عدد االشتراكات 
في خدمة المياه

 عدد االشتراكات 
في خدمة الصرف 

الصحي 

عدد السكان 
 المخدومين 
 بخدمة المياه

 عدد السكان المخدومين 
بخدمة الصرف الصحي

 طول شبكة المياه 
)كم(

516,80747631,5002,475203أريحا

27066,7610340,00001,500مصلحة مياه القدس

217,682041,816.50290جنوب شرق نابلس

7028002,2400رمون والطيبة

51,33008,347051كفر راعي

81,3652909,1003,50030خاراس

49142025,0003,00020كفر اللبد

114,300021,5000141ميثلون 

31144,67414,271221,898216,986522نابلس

326,485062,0000513شمال غرب جنين

195,230032,3390144شمال غرب القدس

49503805,9502,28019نوبا

21,56108,365030قبالن

223,708024,439055قباطية

32,400010,000035قفين

559,72312,65655,06554,000153قلقيلية

19022,070053,0000رام الله

230702,00005رأس كركر

73,565022,000069سعير

112,8441,01716,2186,00062سلفيت

51,504015,000042تفوح

113,106020,000080ترقوميا

238,517048,9580180طوباس

12714,71513,80083,05664,000410طولكرم

41,465013,000090تقوع 

477004,700011الفارعة

5515,1468,927116,15781,301312بيت لحم

43,179017,000038يعبد

213,930074,0000165يطا 

71,42008,200068زعترة

380805,500020الزبابدة
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الجدول رقم )2(: المعلومات التشغيلية لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة

مقدم الخدمة
عدد 

الموظفين
 عدد االشتراكات 
في خدمة المياه

 عدد االشتراكات 
في خدمة الصرف 

الصحي 

عدد السكان 
 المخدومين 
 بخدمة المياه

 عدد السكان المخدومين 
بخدمة الصرف الصحي

 طول شبكة المياه 
)كم(

51,40508,361038عبسان الجديدة 

203,958025,696075عبسان الكبيرة

143,9943,20039,59936,98850البريج

71,10505,477058الفخاري 

132,7042,50025,32323,65362المغازي 

61,36774810,4278,59440المغراقة

83722102,4581,42318المصدر 

152,251026,3940125القرارة

61,52307,636052النصر 

257,9977,36780,53664,949150النصيرات 

141,50450013,9782,46780الشوكة

71,1451,0905,0714,27018الزهراء

62,6061,56521,69520,26588الزوايدة

255,0181,60339,36712,432115بني سهيال

314,8294,18948,05839,178150بيت حانون 

307,0845,77180,85476,362180بيت الهيا

مصلحة بلديات 
13220,67617,159189,689177,182390الساحل

457,7666,14378,01169,799240دير البلح

19164,17747,426599,654536,533716غزة

16720,42116,632202,171188,841200جباليا 

12021,14315,263213,056169,952514خان يونس 

91,754011,160050خزاعة

66404634,6423,55310أم النصر

457006,379020وادي السلقا 

647704,448015وادي غزة
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)45( مقدم خدمة يعتمد على المياه المشتراة فقط.  

)5( مقدم خدمة يعتمد على مصادر محلية فقط.  

)9( مقدم خدمة يعتمد على مصادر محلية باإلضافة إلى المياه المشتراة.  

بتقديــم  التقريــر يقومــون  المشــمولين فــي هــذا  الخدمــات  )5( مــن مقدمــي   
الميــاه. خدمــة  يقدمــون  وال  فقــط  الصحــي  الصــرف  خدمــة 

مقدم خدمة مياه 64
وصرف صحي في 

الضفة الغربية منهم:
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)2( مقدم خدمة يعتمد على المياه المشتراة فقط.  
)13( مقدم خدمة يعتمد على مصادر محلية فقط.  

)10( مقدم خدمة يعتمد على مصادر محلية باإلضافة إلى المياه المشتراة.  
)6( مقدم خدمة لديه محطات تحلية.  

مقدم خدمة مياه 25
وصرف صحي في 
قطاع غزة منهم:
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الجدول رقم )3(: كميات المياه المتوفرة لمقدمي خدمات المياه في الضفة الغربية

 مصادر مياه محلية - آبارمقدم الخدمة
  )م3(

 مصادر مياه محلية - ينابيع
 )م3(

 مياه مشتراة
)م3(

00680,331أبو ديس

00805,159العوجا

001,248,078العيزرية

000البيرة

00694,722الظاهرية

0056,640الكرمل

00422,050الشيوخ

00364,626العبيدية

000الرام

779,53400عنبتا 

001,067,200.60عناتا

00368,405عرابة

00370,105السواحرة

00524,840عتيل 

00186,703عزموط

578,86000عزون 

00662,172بني نعيم 

00453,009بني زيد

0105,120288,964برطعة 

00188,335بيت ليد

00475,853بيت أوال

00769,674بيت أمر

001,070,861بيتونيا

00580,160بديا 

000بير نباال

00262,652برقين

524,80805,500دير الغصون

00676,053دورا

00906,254حلحول

007,800,000الخليل

00295,091إذنا

00846,840عار

1,197,40001,200,580جنين
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الجدول رقم )3(: كميات المياه المتوفرة لمقدمي خدمات المياه في الضفة الغربية

 مصادر مياه محلية - آبارمقدم الخدمة
  )م3(

 مصادر مياه محلية - ينابيع
 )م3(

 مياه مشتراة
)م3(

02,924,7050أريحا

1,643,662016,494,994مصلحة مياه القدس

001,060,452جنوب شرق نابلس

000رمون والطيبة

00440,783كفر راعي

00457,022خاراس

00216,290كفر اللبد

00691,222ميثلون 

7,725,6981,679,4581,162,642نابلس

947,5620730,950شمال غرب جنين

001,116,101شمال غرب القدس

00251,708نوبا

00203,623قبان

001,064,370قباطية

499,2340141,790قفين

4,454,63600قلقيلية

000رام الله

0064,480رأس كركر

00935,072سعير

074,670565,030سلفيت

063,690261,231تفوح

00555,000ترقوميا

001,651,680طوباس

7,235,44300طولكرم

00453,354تقوع 

00240,564الفارعة

005,390,536بيت لحم

00621,000يعبد

00868,600يطا 

00316,720زعترة

00173,135الزبابدة

25,586,8374,847,64359,399,206المجموع )م3(
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الجدول رقم )4(: كميات المياه المتوفرة لمقدمي خدمات المياه في قطاع غزة

 مصادر مياه محلية مقدم الخدمة
 آبار  )م3(

 مصادر مياه محلية 
ينابيع )م3(

 مياه مشتراة
)م3(

مياه منتجة من محطات 
 تحلية 

)م3(

00396,9780عبسان الجديدة 

64,00001,130,3860عبسان الكبيرة

1,559,2970195,2380البريج

284,550006,000الفخاري 

938,7170408,5190المغازي 

701,800000المغراقة

199,081000المصدر 

1,379,210000القرارة

408,870000النصر 

3,056,54801,068,030111,028النصيرات 

510,000000الشوكة

427,542000الزهراء

1,050,008000الزوايدة

800,8840962,254176,926بني سهيا

4,206,622000بيت حانون 

4,622,385000بيت الهيا

7,888,440048,00096,000مصلحة بلديات الساحل

4,207,507015,95110,000دير البلح

24,724,92606,401,6830غزة

12,800,000000جباليا 

8,607,65108,75060,450خانيونس 

00586,0020خزاعة

245,600000أم النصر

239,790000وادي السلقا 

134,591000وادي غزة

79,058,019011,221,791460,404المجموع )م3(
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مقدمو خدمات المياه بالجملة – دائرة مياه الضفة الغربية

ــاه  ــات المي ــد كمي ــة هــي الجهــة التــي تقــوم بتزوي ــاه الضفــة الغربي ــرة مي ــر دائ تعتب
بالجملــة فــي الضفــة الغربيــة، إضافــة إلــى امتــاك وإدارة مصــادر الميــاه المكونــة 
مــن 17 بئــرا للميــاه الجوفيــة. باإلضافــة إلــى اآلبــار، تقــوم الدائــرة بتوزيــع الميــاه 
المشــتراة مــن المصــادر اإلســرائيلية، والتــي تشــكل حوالــي ٪80 مــن كميــة الميــاه 

ــا وتوزعهــا علــى مقدمــي الخدمــات. التــي تزودهــا حالي

لــم تقــم دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة بتزويــد أي معلومــات لمجلــس تنظيــم قطــاع 
الميــاه علــى مــدار األعــوام 2015 و2016 و2017 مــن أجــل تقييــم مؤشــرات األداء 
الخاصــة بهــا ونشــرها، وعليــه تكــون البيانــات والمؤشــرات التــي تــم نشــرها فــي تقرير 
2014 هــي آخــر بيانــات محدثــة لــدى المجلــس حــول أداء دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة.
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الميــاه والصــرف  مراجعــة تفصيليــة ألداء مقدمــي خدمــات 
الصحــي حســب المؤشــر

الفصل الثاني

أحد روافد نهر األردن – بانياس – تصوير سمير أبو السعود 2017
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أواًل: المؤشرات الفنية

1. مؤشر المعدل اليومي لالستهالك المنزلي للفرد من المياه
يتــم احتســاب هــذا المؤشــر لمقدمــي الخدمــات الذيــن قامــوا بالفصــل بيــن اســتهاك الميــاه لألغــراض المنزليــة عــن األنــواع األخــرى مــن 
اســتهاك الميــاه )التجاريــة والســياحية والصناعيــة(. وال يــزال بعــض مقدمــي الخدمــات، يقومــون باحتســاب كامــل كميــات االســتهاك تحــت 
بنــد االســتهاك المنزلــي دون فصــل كميــات االســتهاكات األخــرى، ولذلــك تــم اســتثناؤهم مــن عــرض نتائــج هــذا المؤشــر ألن حصــة الفــرد غيــر 

حقيقيــة وســيتم عرضهــا فــي المؤشــر الاحــق.

يوجــد فــي الضفــة الغربيــة 22 مقــدم خدمــة وفــي قطــاع غــزة 15 مقــدم خدمــة، مــن مجمــوع مقدمــي الخدمــات الذيــن يشــملهم هــذا التقريــر،  
وعددهــم 64 فــي الضفــة الغربيــة و25 فــي قطــاع غــزة، ال يقومــون بفصــل االشــتراكات حســب نــوع االســتهاك. مــع العلــم أن عمليــة تحديــد 

أنــواع االســتهاك ممكــن أن تتــم بشــكل ســريع ومبســط وغيــر مكلــف عــن طريــق الجبــاة وقارئــي العــدادات مــن خــال زياراتهــم الميدانيــة.

قطاع غزةالضفة الغربية

أقل معدالت من االستهالك المنزلي اليومي للفرد »لتر/فرد/يوم«

الكرمل

18
وادي غزة

56
المغراقة

60
وادي السلقا

66
إذنا

23
يطا

24

» توصــي معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة  بضــرورة 
توفــر 150 لتــر/ فــرد/ اليــوم علمــا بــأن الحــد األدنــى 

عالميــًا هــو 100 لتــر/ فــرد/ اليــوم«

25أريحا - تصوير فادي عاروري 2016



رسم بياني )1(: المعدل اليومي لالستهالك المنزلي للفرد من المياه
الضفة الغربية 

أبو ديس
العوجا

العيزرية
الظاهرية

الكرمل
الشيوخ

العبيدية
عنبتا 
عناتا

عرابة
السواحرة

عتيل 
عزموط

عزون 
بني نعيم 

بني زيد
برطعة 
بيت ليد

بيت أوال
بيت أمر

بيتونيا
بديا 

برقين
دير الغصون

دورا
حلحول
الخليل

إذنا
عالر

جنين
أريحا

مصلحة مياه القدس
جنوب شرق نابلس

كفر راعي
خاراس

كفر اللبد
ميثلون 

نابلس
شمال غرب جنين

شمال غرب القدس
نوبا

قبالن
قباطية

قفين
قلقيلية

رأس كركر
سعير

سلفيت
تفوح

ترقوميا
طوباس
طولكرم

تقوع 
الفارعة

بيت لحم
يعبد
يطا 

زعترة
الزبابدة

لتر/فرد/يوم

مالحظة: تم اإلشارة إلى مقدمي الخدمات الذين ال يقومون بفصل
االستهالك المنزلي عن أنواع االستهالكات األخرى باللون الرمادي
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رسم بياني )2(: المعدل اليومي لالستهالك المنزلي للفرد من المياه
قطاع غزة

عبسان الجديدة

عبسان الكبيرة

البريج

الفخاري 

المغازي 

المغراقة

المصدر 

القرارة

النصر 

النصيرات 

الشوكة

الزهراء

الزوايدة

بني سهيال

بيت حانون 

بيت الهيا

مصلحة بلديات الساحل

دير البلح

غزة

جباليا

خان يونس 

خزاعة

أم النصر

وادي السلقا 

وادي غزة

63

94

97

114

111

88

77

85

80

73

لتر/فرد/يوم

مالحظة: تم اإلشارة إلى مقدمي الخدمات الذين ال يقومون بفصل
االستهالك المنزلي عن أنواع االستهالكات األخرى باللون الرمادي

المعدل اليومي لالستهالك المنزلي للفرد من المياه للعام 2017

100

150150
9174

100

الضفة الغربية قطاع غزة

لتر/فرد/يوملتر/فرد/يوم

القيمة المحسوبة
المعيار األدنى الموصى به لالستهالك المنزلي للمياه حسب منظمة الصحة العالمية

المعيار األدنى المطلق لالستهالك المنزلي حسب منظمة الصحة العالمية

يوجــد فــي الضفــة الغربيــة 4 مقدمــي خدمــات فقــط يــزودون الحــد األدنــى مــن الميــاه الموصــى بهــا مــن منظمــة الصحــة العالميــة )100 لتــر/
فرد/اليــوم( وهــم عــزون وطولكــرم وقلقيليــة وأريحــا. وياحــظ وجــود كميــات متدنيــة جــدًا ال ترقــى لتلبيــة االحتياجــات األساســية لألفــراد كمــا 

هــو الحــال فــي الكرمــل وإذنــا ويطــا.

قــد تبــدو كميــات الميــاه المتوفــرة فــي قطــاع غــزة أفضــل ممــا هــو الحــال عليــه فــي الضفــة الغربيــة، فعلــى ســبيل المثــال ال توجــد كميــات 
تقــل عــن 50 لتر/فرد/اليــوم كمــا هــو الحــال فــي الضفــة الغربيــة، إال أن نوعيــة الميــاه هــي العائــق األكبــر لــدى مقــدم الخدمــة فــي قطــاع غــزة. 
فوفقــًا لتقاريــر صــادرة عــن ســلطة الميــاه الفلســطينية وأخــرى صــادرة عــن مؤسســات األمــم المتحــدة، فــإن أكثــر مــن %96 مــن الميــاه التــي 
يتــم تزويــد الســكان بهــا مــن قبــل مقدمــي الخدمــات المختلفيــن هــي غيــر صالحــة للشــرب. لمزيــد مــن التوضيــح يمكــن الرجــوع إلــى خرائــط جــودة 

الميــاه صفحــة 57.
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2. مؤشر المعدل اليومي للمياه المباعة للفرد بناًء على عدد السكان
يقيــس هــذا المؤشــر الحصــة الكليــة حســب عــدد األفــراد مــن اســتهاك الميــاه لكافــة االســتخدامات المنزليــة والتجاريــة والصناعيــة والســياحية 
ومســتخدمي الجملــة. ويتــم احتســاب هــذا المؤشــر مــن أجــل المقارنــة بيــن مقدمــي الخدمــات فــي حــال عــدم فصــل أنــواع االســتهاكات مــن 

قبــل مقــدم الخدمــة.

يغيــب التصنيــف المائــم لفئــات المشــتركين فــي خدمــة الميــاه عنــد الكثيــر مــن مقدمــي الخدمــات بحجــة أن التعرفــة موحــدة لــكل الفئــات 
بغــض النظــر عــن نــوع االســتهاك. يوصــي مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه مقدمــي الخدمــات ببــذل جهــد أكبــر فــي فصــل وتصنيــف أنــواع 
االســتهاكات ألهميــة مؤشــر »معــدل االســتهاك المنزلــي للفــرد« والــذي ال يكــون حقيقيــًا إال بفصــل كميــات االســتهاك المنزلــي عــن 
كميــات االســتخدامات األخــرى. فمثــا قــد تبــدو الكميــات المتوفــرة لــدى عــار كبيــرة إال أن مــا يقــارب الـــ %40 منهــا هــو ميــاه مباعــة بالجملــة 
لمناطــق مجــاورة. كذلــك الحــال فــي العوجــا والخليــل حيــث تذهــب كميــات كبيــرة مــن الميــاه المباعــة للنشــاطات التجاريــة والصناعيــة والزراعيــة، 
فيمــا تــزود بلديــة غــزة العشــرات مــن مصانــع الباطــون الجاهــز وعشــرات المنشــآت التجاريــة والســياحية بالميــاه. إن احتســاب هــذه الكميــات 

ضمــن فئــة واحــدة يعطــي نســبة مضللــة وغيــر حقيقيــة لحصــة الفــرد مــن الميــاه ويصعــب مقارنتهــا مــع معاييــر منظمــة الصحــة العالميــة.

رسم بياني )3(: المعدل اليومي للمياه المباعة للفرد بناًء على عدد السكان
الضفة الغربية

أبو ديس
العوجا

العيزرية
الظاهرية

الكرمل
الشيوخ

العبيدية
عنبتا 
عناتا

عرابة
السواحرة

عتيل 
عزموط

عزون 
بني نعيم 

بني زيد
برطعة 
بيت ليد

بيت أوال
بيت أمر

بيتونيا
بديا 

برقين
دير الغصون

دورا
حلحول
الخليل

إذنا
عالر

جنين
أريحا

مصلحة مياه القدس
جنوب شرق نابلس

كفر راعي
خاراس

كفر اللبد
ميثلون 

نابلس
شمال غرب جنين

شمال غرب القدس
نوبا

قبالن
قباطية

قفين
قلقيلية

رأس كركر
سعير

سلفيت
تفوح

ترقوميا
طوباس
طولكرم

تقوع 
الفارعة

بيت لحم
يعبد
يطا 

زعترة
الزبابدة

لتر/فرد/يوم
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رسم بياني )4(: المعدل اليومي للمياه المباعة للفرد بناًء على عدد السكان
قطاع غزة

عبسان الجديدة

عبسان الكبيرة

البريج

الفخاري 

المغازي 

المغراقة

المصدر 

القرارة

النصر 

النصيرات 

الشوكة

الزهراء

الزوايدة

بني سهيال

بيت حانون 

بيت الهيا

مصلحة بلديات الساحل

دير البلح

غزة

جباليا

خان يونس 

خزاعة

أم النصر

وادي السلقا 

وادي غزة

لتر/فرد/يوم

صحيــح أن العديــد مــن مقدمــي خدمــات الميــاه ليــس باســتطاعتهم زيــادة كميــات الميــاه المتاحــة مــن المصــدر ألســباب عــدة أهمهــا الســيطرة 
اإلســرائيلية علــى مصــادر الميــاه، ولكــن يبقــى مطلوبــًا مــن كل مقــدم خدمــة الســعي لاســتخدام األمثــل لمــا هــو متــاح خاصــة مــن خــال خفــض 

الفاقــد مــن الميــاه قــدر اإلمــكان. 

وبالرغــم مــن أن المعــدل العــام لحصــة الفــرد ال يــزال متقاربــًا مــع المعــدل فــي تقريــر العــام الســابق، إال أن بعــض مقدمــي الخدمــات ســجلوا 
زيــادة فــي حصــة الفــرد مقارنــة بالعــام الســابق مثــل بنــي نعيــم، دورا، كفــر راعــي، قباطيــة، البريــج، المغــازي، والتــي رافقهــا تخفيــض ملحــوظ فــي 
كميــة الفاقــد. ولنفــس الســبب تراجعــت حصــة الفــرد عنــد البعــض، مثــل المغراقــة والقــرارة، نتيجــة االرتفــاع الكبيــر فــي كميــة الفاقــد مــن الميــاه.
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المعدل اليومي للمياه المباعة للفرد بناًء على عدد السكان

الضفة الغربية

أقل من 50
لتر/فرد/يوم

الكرمل
18

إذنا
23

يطا 
25

عناتا
28

عزموط
36

أبو ديس
37

الظاهرية
38

دورا
42

قبان
50

100 - 51
لتر/فرد/يوم

العبيدية
54

بني نعيم 
76

بيتونيا
57

سعير
77

شمال غرب جنين
58

قباطية
78

تقوع 
58

السواحرة
78

تفوح
58

يعبد
79

العيزرية
60

زعترة
80

عرابة
60

رأس كركر
80

بيت ليد
60

كفر اللبد
81

جنوب شرق نابلس
60

بيت لحم
82

ميثلون 
62

بيت أوال
83

الخليل
62

شمال غرب القدس
84

بني زيد
65

الشيوخ
84

طوباس
67

نوبا
85

جنين
67

نابلس
89

حلحول
68

الفارعة
91

الزبابدة
68

دير الغصون
91

ترقوميا
69

سلفيت
92

برقين
72

عتيل 
95

خاراس
74

بديا 
95

بيت أمر
75

برطعة 
98

مصلحة مياه القدس
112

كفر راعي
117

طولكرم
118

عزون 
125

عنبتا 
128

قفين
137

150 - 101
لتر/فرد/يوم

قلقيلية
164

أريحا
201

العوجا
232

عار
280

أكثر من 150
لتر/فرد/يوم
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المعدل اليومي للمياه المباعة للفرد بناًء على عدد السكان

قطاع غزة

أقل من 50
لتر/فرد/يوم

ال يوجد

100 - 51
لتر/فرد/يوم

وادي غزة
56

المغراقة
60

وادي السلقا 
66

الشوكة
69

مصلحة بلديات الساحل
79

دير البلح
80

خان يونس 
82

البريج
84

المغازي 
86

عبسان الكبيرة
88

بني سهيا
90

غزة
92

النصر 
93

النصيرات 
94

بيت الهيا
96

الزوايدة
100

جباليا 
100

الفخاري 
104

عبسان الجديدة 
104

أم النصر
112

القرارة
118

خزاعة
121

بيت حانون 
122

المصدر 
131

150 - 101
لتر/فرد/يوم

الزهراء
169

أكثر من 150
لتر/فرد/يوم
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3. النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها
يبيــن هــذا المؤشــر الفــرق بيــن كميــات الميــاه التــي يتــم تزويدهــا مــن قبــل مقــدم الخدمــة وضخهــا فــي شــبكة التوزيــع وكميــات الميــاه التــي 
تتــم فوترتهــا، إذ تمثــل هــذه الكميــة الخســائر التــي يتحملهــا مقــدم الخدمــة مــن خــال تقديمــه لخدمــة الميــاه. ويوضــح الرســم فــي الصفحــة 
رقــم 36 مكونــات الميــاه الغيــر محاســب عليهــا فهــي قــد تكــون فواقــد حقيقيــة مثــل تســريبات الشــبكة وفيضانــات خزانــات التوزيــع أو فواقــد 

أخــرى تتمثــل فــي ســرقات الميــاه عــن طريــق الوصــات الغيــر قانونيــة أو عــدم دقــة القيــاس فــي العــدادات وغيرهــا.

ــا )%65( وبالنظــر إلــى مكونــات الميــاه الغيــر  فــي الضفــة الغربيــة ســجلت عزمــوط أعلــى نســبة ميــاه غيــر  محاســب عليهــا )%72( تليهــا عنات
محاســب عليهــا وجــد أن الفاقــد الظاهــري والمتمثــل بالوصــات الغيــر قانونيــة ومشــاكل العــدادات يقــارب النصــف عنــد كل منهمــا )عناتــا 46% 
وعزمــوط %49(. يجــب علــى مقدمــي خدمــة الميــاه فــي عزمــوط وعناتــا بــذل جهــد أكبــر مــن أجــل تقليــل كميــات الميــاه الغيــر محاســب عليهــا 

وخاصــة أن حصــة الفــرد فــي كلتــا المنطقتيــن متدنيــة جــدًا، فهــي تصــل إلــى 22 لتر/فرد/اليــوم فــي عناتــا و36 لتر/فرد/اليــوم فــي عزمــوط.

هنــاك أيضــًا عــدد مــن مقدمــي الخدمــات تزيــد لديهــم نســبة الميــاه الغيــر محاســب عليهــا عــن %40 مثــل طولكــرم والعيزريــة وخــاراس وجنيــن 
وعنبتــا وبنــي زيــد. جديــر بالذكــر أن طولكــرم وجنيــن تســجل هــذه النســب العاليــة للســنة الرابعــة علــى التوالــي ممــا يعكــس انعــدام أي إجــراء لــدى 

مقــدم الخدمــة مــن أجــل خفــض كميــات الميــاه الغيــر محاســب عليهــا.

وفــي قطــاع غــزة ســجلت أعلــى نســبة فــي المغراقــة حيــث وصلــت إلــى %60 تليهــا بيــت حانــون وجباليــا والمغــازي والمصــدر بنســب 45%، 
%43، %41، %41 علــى التوالــي.

يظهــر لــدى بعــض مقدمــي الخدمــات )11 مقــدم خدمــة مــن أصــل 64 فــي الضفــة الغربيــة( أرقــام متدنيــة فــي مؤشــرات الميــاه الغيــر محاســب 
عليهــا، حيــث أن هنــاك بعــض األرقــام التــي تقــل عــن %15، مــع العلــم أن البيانــات تمــت مراجعتهــا. ويرجــح الســبب فــي عــدم التوثيــق )أو ضعــف 
فــي التقديــر( لكميــات الميــاه المنتجــة أو المشــتراة وبالتالــي ظهــرت الكميــات المنتجــة أو المشــتراة أقــل مــن القيمــة الحقيقيــة بالنســبة 
لكميــات الميــاه المباعــة المســجلة فــي نظــام الفوتــرة. وعنــد البعــض يتــم تحميــل كميــات الفاقــد مــن الميــاه علــى المشــتركين أو علــى البلديــة 
مباشــرة. إن مثــل هــذه الحــاالت، خاصــة مثــل تفــوح وبيــت أوال وعــار، تســتدعي تدخــًا لمســاعدة مقدمــي الخدمــات فــي كيفيــة إدارة وتوثيــق 

البيانــات.
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رسم بياني )5(: النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها
الضفة الغربية

أبو ديس
العوجا

العيزرية
الظاهرية

الكرمل
الشيوخ

العبيدية
عنبتا 

عناتا
عرابة

السواحرة
عتيل 

عزموط
عزون 

بني نعيم 
بني زيد
برطعة 
بيت ليد

بيت أوال
بيت أمر

بيتونيا
بديا 

برقين
دير الغصون

دورا
حلحول
الخليل

إذنا
عالر

جنين
أريحا

مصلحة مياه القدس
جنوب شرق نابلس

كفر راعي
خاراس

كفر اللبد
ميثلون 

نابلس
شمال غرب جنين

شمال غرب القدس
نوبا

قبالن
قباطية

قفين
قلقيلية

رأس كركر
سعير

سلفيت
تفوح

ترقوميا
طوباس
طولكرم

تقوع 
الفارعة

بيت لحم
يعبد
يطا 

زعترة
الزبابدة
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رسم بياني )6(: النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها
قطاع غزة

عبسان الجديدة

عبسان الكبيرة

البريج

الفخاري 

المغازي 

المغراقة

المصدر 

القرارة

النصر 

النصيرات 

الشوكة

الزهراء

الزوايدة

بني سهيال

بيت حانون 

بيت الهيا

مصلحة بلديات الساحل

دير البلح

غزة

جباليا

خان يونس 

خزاعة

أم النصر

وادي السلقا 

وادي غزة

 

ال زالــت عــار تثيــر الجــدل بالنســبة المتدنيــة جــدا فــي نســبة الميــاه الغيــر محاســب عليهــا، وكمــا تــم اإلشــارة فــي تقاريــر ســابقة بالرغــم مــن 
أن البلديــة نجحــت فــي حصــر كل الوصــات/ نقــاط التــزود، حيــث أن هنــاك عــداد لــكل نقطــة تــزود وفواتيــر تصــدر بشــكل دوري وال يوجــد أي 
وصلــة غيــر قانونيــة فــي نطــاق خدمــة بلديــة عــار، إال أن الســبب الرئيســي يعــود إلــى المعالجــة الماليــة التــي تقــوم بهــا بلديــة عــار للميــاه الغيــر 
محاســب عليهــا. تقــوم البلديــة بإصــدار فاتــورة ألي كســور أو تســريبات وتقــوم بتحميلهــا لمســبب الضــرر أو تتحملهــا البلديــة، أي أن البلديــة 
تقــوم بتحصيــل مالــي يقــارب مــا تــم توزيعــه مــن كميــات ميــاه فــي النظــام المائــي. ولكــن فنيــًا ال تــزال هنــاك كميــات ميــاه مفقــودة وحصــة 

الفــرد المحســوبة ضمــن هــذه المعطيــات غيــر حقيقيــة. 

و مــع ذلــك ال يمكــن إغفــال الجهــود التــي يقــوم بهــا العديــد مــن مقدمــي الخدمــات مــن أجــل تخفيــض كميــات الميــاه الغيــر محاســب عليهــا، 
مثــل العوجــا وبيتونيــا وقباطيــة وبيــت أمــر وعبســان الجديــدة والمغــازي والزهــراء وديــر البلــح وخزاعــة ووادي الســلقا ووادي غــزة والتــي تتمثــل 

بـ:

تأهيل الخطوط الرئيسية في شبكات المياه واستبدال العدادات القديمة باإلضافة إلى عمليات الصيانة والمتابعة.  

متابعة وحصر حاالت الوصات الغير قانونية.  

لفتــت تقاريــر المجلــس الســابقة النظــر إلــى أن »االســتهاك المصــرح بــه غيــر المفوتــر« هــو جــزء مــن الميــاه الغيــر محاســب عليهــا،   
فقــام بعــض مقدمــي الخدمــات بالعمــل علــى حصــر وفوتــرة جميــع المنشــآت التــي لــم يكــن يصــدر لهــا فواتيــر أو كانــت تتــم قــراءة 

ــري. االســتهاك لهــا بشــكل تقدي

34



عين السلطان - أريحا – تصوير هال خوري 2016

35



ظام
المياه الداخلة للن

ظام اإلمداد 
ي ن

وهو حجم المياه الداخلة ف
شمل 

وت
 –

صادر 
ف الم

مختل
من 

بالمياه 
والينابيع  

اآلبار 
من 

المنتجة 
ت 

الكميا
ى 

ضافة إل
ت التحلية باإل

طا
والمنتجة من مح

شتراة.
ت المياه الم

كميا

صرح بها غير مفوترة
مياه م

سموح 
ستهلكة والم

كمية المياه الم
بها من قبل مقدم الخدمة من خالل 

صدر بها فواتير.
عداد أو بدونه ال ت

ي 
الـفـاقـد الحــقـيـق

ب 
سر

وتتكون الفواقد الحقيقية من الت
الناقلة 

ط 
طو

الخ
من 

ث 
يحد

ي 
الذ

ضان 
ب والفي

سر
ط التوزيع، والت

طو
وخ

ت 
صال

من الو
ب 

سر
والت

ت 
من الخزانا

المنزلية ولغاية العداد.

ب عليها 
س

المياه المحا
ي تقابل 

والت
عائد 

ي لها 
ي المياه الت

ه
سموح، 

سجل الم
ك المفوتر والم

ستهال
اال

طاء 
صل كمية المياه بنجاح ويتم اع

ث ت
حي

خاللها 
من 

ي 
والت

ك 
شتر

فاتورة بها للم
ق المائية.

ت المراف
تتولد عائدا

ي
ظــاهــر

الـفـاقد الـ
ي 

ف
ظاهرة 

ال
الفواقد 

شمل 
ت

سموح به، وعدم 
ك غير الم

ستهال
اال

ت 
عدادا

طاء 
وأخ

ت، 
العدادا

دقة 
طاء نقل 

ى أخ
ضافة إل

شتركين باإل
الم

ت.
المعلوما

ب عليها 
س

المياه غير المحا
ب عليها 

س
المياه المحا

ي
الميــزان المائـ

شـتــراه
م

ي
إنتاج محل

36



ــي، إذ  ــزان المائ ــر محاســب عليهــا مــن خــال اســتخدام المي ــاه الغي يقــوم المجلــس وبالتعــاون مــع مقدمــي الخدمــات، باحتســاب نســبة المي
أن معرفــة مصــادر الميــاه الغيــر محاســب عليهــا هــو األســاس فــي حــل المشــكلة وخفــض فواقــد الميــاه مــن أجــل التوجيــه األمثــل للجهــود 

ــاه الغيــر محاســب عليهــا. والتمويــل واالســتثمار مــن أجــل تحســين مؤشــر نســبة المي

يلخص الرسم البياني رقم )7( نتائج تحليل الميزان المائي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

رسم بياني )7(: نتائج تحليل الميزان المائي لكل من الضفة الغربية وقطاع غزة

2.8%

9.2%

20.5%

67.5%

الضفة الغربية 

الفاقد الحقيقي 
16,484,511 م3

االستهالك المصرح به المفوتر
121,127,381 م3

االستهالك المصرح به غير المفوتر
 5,066,850 م3
الفاقد التجاري (الظاهري)
36,870,987 م3

29.3%
المياه غير المحاسب عليها

26,067,392 م3

70.7%
المياه المحاسب عليها

62,823,097 م3

70.7%
االستهالك المصرح به المفوتر

62,823,097 م3

2.1%
االستهالك المصرح به غير المفوتر

1,871,216

13.9%
الفاقد الحقيقي
12,346,627 م3

13.3%
الفاقد التجاري

(الظاهري)
11,849,548 م3

27.2%
الفاقد الكلي

24,196,176 م3

72.8%
االستهالك المصرح به

64,694,313 م3

قطاع غزة

35.7%
المياه غير المحاسب عليها

32,354,957 م3

64.3%
المياه المحاسب عليها

58,304,284 م3

64.3%
االستهالك المصرح به المفوتر

58,304,284 م3

3.5%
االستهالك المصرح به غير المفوتر

3,195,634 م3

4.6%
الفاقد الحقيقي

4,137,884 م3

27.6%
الفاقد التجاري

(الظاهري)
25,021,439 م3

%32.2 الفاقد الكلي
29,159,323 م3

67.8%
االستهالك المصرح به

61,499,918 م3

نسبة المياه الغير محاسب عليها

32.5%
تعادل 58 مليون متر مكعب مياه

والتي تعادل 186 مليون شيكل

37



4. مؤشر كمية المياه غير المحاسب عليها لكل كم طول من الشبكة في السنة
لتحليــل أوضــح للوضــع القائــم لــدى مقــدم الخدمــة يجــب قــراءة مؤشــرات الميــاه الغيــر محاســب عليهــا معــًا، ويبيــن الرســمان التاليــان كميــة 
الميــاه الغيــر محاســب عليهــا لــكل كيلــو متــر طــول مــن الشــبكة فــي الســنة. يحســب هــذا المؤشــر كميــة الميــاه الغيــر محاســب عليهــا لــكل كيلــو 

متــر مــن الشــبكة والتــي تكــون ناجمــة عــن تســرب الميــاه والوصــات الغيــر قانونيــة.

كمــا يوفــر هــذا المؤشــر إمكانيــة المقارنــة بيــن مقدمــي الخدمــات ذوي األحجــام المختلفــة، بحيــث يتــم تحييــد طــول الشــبكة ومقارنــة كميــات 
الميــاه الغيــر محاســب عليهــا لــكل كيلــو متــر طولــي، ويعتبــر مؤشــر لكفــاءة الشــبكة وخطــوط النقــل، كمــا وتســاعد النتائــج المســتقاة مــن هــذا 

المؤشــر مقــدم الخدمــة فــي التخطيــط لاســتثمار وتأهيــل أو اســتبدال الشــبكة.

رسم بياني )8(: كمية المياه غير المحاسب عليها لكل كم طول من الشبكة في السنة
الضفة الغربية

أبو ديس
العوجا

العيزرية
الظاهرية

الكرمل
الشيوخ

العبيدية
عنبتا 
عناتا

عرابة
السواحرة

عتيل 
عزموط

عزون 
بني نعيم 

بني زيد
برطعة 
بيت ليد

بيت أوال
بيت أمر

بيتونيا
بديا 

برقين
دير الغصون

دورا
حلحول
الخليل

إذنا
عالر

جنين
أريحا

مصلحة مياه القدس
جنوب شرق نابلس

كفر راعي
خاراس

كفر اللبد
ميثلون 

نابلس
شمال غرب جنين

شمال غرب القدس
نوبا

قبالن
قباطية

قفين
قلقيلية

رأس كركر
سعير

سلفيت
تفوح

ترقوميا
طوباس
طولكرم

تقوع 
الفارعة

بيت لحم
يعبد
يطا 

زعترة
الزبابدة

م3/كم/ سنة
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رسم بياني )9(: كمية المياه غير المحاسب عليها لكل كم  طول من الشبكة في السنة
قطاع غزة

عبسان الجديدة

عبسان الكبيرة

البريج

الفخاري 

المغازي 

المغراقة

المصدر 

القرارة

النصر 

النصيرات 

الشوكة

الزهراء
الزوايدة

بني سهيال

بيت حانون 

بيت الهيا

مصلحة بلديات الساحل

دير البلح

غزة

جباليا

خان يونس 

خزاعة

أم النصر

وادي السلقا 

وادي غزة

م3/كم/ سنة

مؤشر كمية المياه غير المحاسب عليها لكل اشتراك في اليوم  .5
يفصل هذا المؤشر كمية المياه الغير محاسب عليها التي يتحملها كل اشتراك فعال لدى مقدم الخدمة، وبالتالي فإن هذا المؤشر:

يقيــس بطريقــة أخــرى قيمــة التكاليــف اإلضافيــة التــي يتحملهــا كل اشــتراك قانونــي باإلضافــة إلــى تكلفــة كميــة االســتهاك   
العــدادات.  فــي  المســجلة  الفعليــة 

يقيس كميات المياه اإلضافية التي يمكن أن تكون متوفرة للسكان في حالة تقليل كميات المياه الغير محاسب عليها.  

يساعد أصحاب القرار في الهيئات المختلفة في تحديد الحاجة الحقيقية لمصادر مياه جديدة مقارنة بالمتوفرة.  

يســاعد مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه فــي الرقابــة علــى مســتويات الخدمــة المقدمــة للســكان وتحديــد أهــداف تحســين األداء   
والدوليــة. المحليــة  والمعاييــر  القوانيــن  حســب  للســكان  المتوفــرة  الميــاه  كميــات  معاييــر  إلــى  للوصــول  الخدمــات  لمقدمــي 

كمــا يمكــن اســتخدام مخرجــات هــذا المؤشــر مــن قبــل مقدمــي الخدمــات وغيرهــم مــن الجهــات المهتمــة األخــرى فــي أي حمــات   
توعيــة عامــة لتقليــل معــدالت كميــات الميــاه غيــر المحاســب عليهــا.
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رسم بياني )10(: كمية المياه غير المحاسب عليها لكل اشتراك في اليوم
الضفة الغربية

أبو ديس
العوجا

العيزرية
الظاهرية

الكرمل
الشيوخ

العبيدية
عنبتا 
عناتا

عرابة
السواحرة

عتيل 
عزموط

عزون 
بني نعيم 

بني زيد
برطعة 
بيت ليد

بيت أوال
بيت أمر

بيتونيا
بديا 

برقين
دير الغصون

دورا
حلحول
الخليل

إذنا
عالر

جنين
أريحا

مصلحة مياه القدس
جنوب شرق نابلس

كفر راعي
خاراس

كفر اللبد
ميثلون 

نابلس
شمال غرب جنين

شمال غرب القدس
نوبا

قبالن
قباطية

قفين
قلقيلية

رأس كركر
سعير

سلفيت
تفوح

ترقوميا
طوباس
طولكرم

تقوع 
الفارعة

بيت لحم
يعبد
يطا 

زعترة
الزبابدة

لتر/اشتراك/يوم
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رسم بياني )11(: كمية المياه غير المحاسب عليها لكل اشتراك في اليوم
قطاع غزة

عبسان الجديدة

عبسان الكبيرة

البريج

الفخاري 

المغازي 

المغراقة

المصدر 

القرارة

النصر 

النصيرات 

الشوكة

الزهراء

الزوايدة

بني سهيال

بيت حانون 

بيت الهيا

مصلحة بلديات الساحل

دير البلح

غزة

جباليا

خان يونس 

خزاعة

أم النصر

وادي السلقا 

وادي غزة

لتر/اشتراك/يوم

مــاذا تعنــي عبــارة “كميــة الميــاه الغيــر محاســب 

عليهــا فــي خــاراس 422 لتر/اشــتراك/يوم”؟

هــذا يعنــي أنــه لــو توفــرت هــذه الكميــة فــإن حصة 
الفــرد اإلضافيــة هــي 84 لتــر لــكل فــرد فــي اليــوم 
)علــى اعتبــار أن كل اشــتراك يخــدم عائلــة ومعــدل 
عــدد أفــراد العائلــة 5 أفــراد، 5/422= 84(، أي أن 
حصــة الفــرد فــي منطقــة خدمــة خــاراس ســترتفع 

مــن 74 لتر/فرد/يــوم إلــى 158 لتر/فرد/يــوم. 

وبهــذا فــإن تصنيــف خــاراس ســيرتفع مــن تحــت 
الحــد األدنــى الموصــى بــه مــن منظمــة الصحــة 

العالميــة إلــى أعلــى مــن الحــد األدنــى.
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ثانيًا: المؤشرات المالية 

1. مؤشــر متوســط ســعر بيــع المتــر المكعــب مــن الميــاه ومؤشــر التكاليــف التشــغيلية 
لــكل متــر مكعــب مــن الميــاه المباعــة

إن مؤشــري متوســط ســعر بيــع المتــر المكعــب مــن الميــاه والتكاليــف التشــغيلية لــكل متــر مكعــب مــن الميــاه المباعــة، يجــب أن يتــم قراءتهمــا 
معــًا؛ حيــث تتضــح الفجــوة بيــن متوســط ســعر بيــع المتــر المكعــب مــن الميــاه مقارنــة بالتكاليــف التشــغيلية )اإلنتــاج والتوزيــع واإلدارة( لــكل 

متــر مكعــب مــن الميــاه المباعــة.

يختلــف متوســط ســعر بيــع المتــر المكعــب مــن الميــاه بشــكل كبيــر مــن مقــدم خدمــة ميــاه إلــى آخــر نتيجــة التفــاوت فــي التكاليــف التشــغيلية، 
ومــع ذلــك، فقــد تــم توحيــد مبــادئ احتســاب تعرفــة الميــاه وفقــا لنظــام تعرفــة الميــاه رقــم )1( لعــام 2013 والتــي يجــب علــى جميــع مقدمــي 

الخدمــات االلتــزام بهــا إلــى أن يصــدر نظــام تعرفــة جديــد.

ــه التعرفــة  ــاه« ال يقصــد ب ــر المكعــب مــن المي ــع المت ــى أن مؤشــر »متوســط ســعر بي ــاه إل ــر ســابقة، يجــب االنتب ــه فــي تقاري ــم التنوي وكمــا ت
المطبقــة لــدى مقــدم الخدمــة، إنمــا هــو مؤشــر عــام لمعــدل ســعر البيــع لــكل م3 مــن الميــاه ليتــم مقارنتــه مــع التكاليــف التشــغيلية لمقــدم 
الخدمــة، ويتــم حســاب هــذا المؤشــر عــن طريــق إجمالــي مبيعــات الميــاه المفوتــرة بالشــيكل بالنســبة إلــى مجمــوع مبيعــات الميــاه المنزليــة 

التجاريــة، الســياحية والصناعيــة والجملــة والتنــكات بالمتــر المكعــب.
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رسم بياني )12(: متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياه والتكاليف التشغيلية
لكل متر مكعب من المياه المباعة في الضفة الغربية

أبو ديس
العوجا

العيزرية
الظاهرية

الكرمل
الشيوخ

العبيدية
عنبتا 
عناتا

عرابة
السواحرة

عتيل 
عزموط

عزون 
بني نعيم 

بني زيد
برطعة 
بيت ليد

بيت أوال
بيت أمر

بيتونيا
بديا 

برقين
دير الغصون

دورا
حلحول
الخليل

إذنا
عالر

جنين
أريحا

مصلحة مياه القدس
جنوب شرق نابلس

كفر راعي
خاراس

كفر اللبد
ميثلون 

نابلس
شمال غرب جنين

شمال غرب القدس
نوبا

قبالن
قباطية

قفين
قلقيلية

رأس كركر
سعير

سلفيت
تفوح

ترقوميا
طوباس
طولكرم

تقوع 
الفارعة

بيت لحم
يعبد
يطا 

زعترة
الزبابدة

متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياهالتكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه المباعة
شيكل/م3
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رسم بياني )13(: متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياه والتكاليف التشغيلية
لكل متر مكعب من المياه المباعة في قطاع غزة

متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياهالتكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه المباعة

عبسان الجديدة

عبسان الكبيرة

البريج

الفخاري 
المغازي 

المغراقة
المصدر 

القرارة

النصر 

النصيرات 

الشوكة

الزهراء

الزوايدة
بني سهيال
بيت حانون 

بيت الهيا
مصلحة بلديات الساحل

دير البلح

غزة

جباليا

خان يونس 

خزاعة

أم النصر

وادي السلقا 

وادي غزة

شيكل/م3

ــاه، كمــا ســيظهر الحقــًا فــي مؤشــر نســبة  ــر مكعــب مــن المي ــر بيــن متوســط ســعر البيــع والتكاليــف التشــغيلية لــكل مت إن وجــود فــارق كبي
الكفــاءة، يعكــس عــدم قــدرة مقــدم الخدمــة علــى تغطيــة تكاليفــه التشــغيلية. وهنــا يتوجــب علــى مقــدم الخدمــة مراجعــة تكاليفــه التشــغيلية 
أواًل للتأكــد مــن عــدم وجــود تكاليــف إضافيــة غيــر مبــررة وثانيــًا مراجعــة التعرفــة المطبقــة بمــا يتناســب مــع التكلفــة التشــغيلية حتــى يضمــن 
مقــدم الخدمــة عــدم خســارته وقدرتــه علــى تغطيــة تكاليفــه التشــغيلية فــي المرحلــة األولــى وتغطيــة تكاليفــه الرأســمالية الحقــًا مــن أجــل 

االســتمرار فــي تقديــم الخدمــة ورفــع مســتوى جودتهــا.

وهــذا ينطبــق علــى عناتــا وعزمــوط وبديــا وديــر الغصــون والظاهريــة فــي الضفــة الغربيــة، وعلــى الشــوكة وغــزة وخزاعــة وأم النصــر وعبســان 
الجديــدة ووادي الســلقا والفخــاري وعبســان الكبيــرة ووادي غــزة والقــرارة فــي قطــاع غــزة.

يظهــر فــي الرســم البيانــي أدنــاه تفصيــل التكاليــف التشــغيلية لــكل مقــدم خدمــة، كمــا توجــد مفصلــة فــي الماحــق رقــم )3( و)4( لــكل مقــدم 
خدمــة بمــا فيهــا:

تكاليف الموظفين/ات لكل متر مكعب من المياه المباعة.  

تكلفة المياه المشتراة لكل متر مكعب من المياه المباعة.  

تكاليف الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة.  

التكاليف التشغيلية األخرى لكل متر مكعب من المياه المباعة.  
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رسم بياني )14(: التكاليف التشغيلية لمقدمي خدمة المياه 
الضفة الغربية

12 10 8 6 4 02

أبو ديس
العوجا

العيزرية
الظاهرية

الكرمل
الشيوخ

العبيدية
عنبتا 
عناتا

عرابة
السواحرة

عتيل 
عزموط

عزون 
بني نعيم 

بني زيد
برطعة 
بيت ليد

بيت أوال
بيت أمر

بيتونيا
بديا 

برقين
دير الغصون

دورا
حلحول
الخليل

إذنا
عالر

جنين
أريحا

مصلحة مياه القدس
جنوب شرق نابلس

كفر راعي
خاراس

كفر اللبد
ميثلون 

نابلس
شمال غرب جنين

شمال غرب القدس
نوبا

قبالن
قباطية

قفين
قلقيلية

رأس كركر
سعير

سلفيت
تفوح

ترقوميا
طوباس
طولكرم

تقوع 
الفارعة

بيت لحم
يعبد
يطا 

زعترة
الزبابدة

تكاليف الموظفين/ات لكل متر مكعب من المياه المباعة.

تكلفة المياه المشتراة لكل متر مكعب من المياه المباعة.
تكاليف الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة.

التكاليف التشغيلية األخرى لكل متر مكعب من المياه المباعة.

شيكل/م3
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تختلــف مصاريــف الطاقــة بحســب العمليــات التشــغيلية التــي يقــوم بهــا مقــدم الخدمــة، فهــي األعلــى فــي نابلــس حيــث تشــكل مصاريــف 
الطاقــة %40 مــن التكاليــف التشــغيلية الكليــة نســبة إلــى عــدد اآلبــار التــي تقــوم البلديــة بتشــغيلها إضافــة إلــى محطــات الضــخ الموجــودة 
ــكاد  ــل تقــل مصاريــف الطاقــة وت ــة لمنطقــة الخدمــة. فــي المقاب ــى ارتفاعــات مختلفــة بحســب الطبيعــة الطبوغرافي والتــي تقــوم بالضــخ إل
تكــون غيــر محســوبة عنــد مقدمــي الخدمــات الذيــن يعتمــدون علــى الميــاه المشــتراة كمصــدر وحيــد لميــاه الشــرب.  وهنــا يجــب اإلشــارة إلــى 
أن مصــروف الطاقــة مرتبــط ارتباطــا وثيقــا بأســعار المحروقــات ويختلــف باختــاف األســعار فــي الســوق العالمــي فهــو ليــس دائمــًا تحــت تحكــم 
ــد مــن إجــراء  ــا ال ب مقــدم الخدمــة. يجــب اإلشــارة إلــى أن المصــروف العالــي فــي الطاقــة قــد يكــون مرتبــط بوجــود فاقــد فــي الطاقــة وهن

مراجعــة وتدقيــق للتحقــق مــن هــذا الفاقــد.

مقارنــة بمقدمــي الخدمــات فــي الضفــة الغربيــة تشــكل الطاقــة جــزءًا كبيــرًا مــن المصاريــف التشــغيلية لخدمــة الميــاه فــي قطــاع غــزة نظــرًا 
للتكلفــة المرتفعــة للطاقــة فيهــا، خاصــة فــي حــال االعتمــاد علــى مولــدات الكهربــاء التــي تعمــل بالديــزل، مثــل وادي غــزة التــي تشــكل تكلفــة 

الطاقــة فيهــا مــا يقــارب %40 مــن التكلفــة اإلجماليــة للمتــر المكعــب.

يجــب اإلشــارة إلــى أن الميــاه المشــتراة ال يقصــد بهــا فقــط الميــاه المشــتراة مــن دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة، فهــي تشــمل أيضــًا الميــاه 
المشــتراة مــن آبــار خاصــة. لذلــك فــإن مؤشــر تكلفــة الميــاه المشــتراة ال يقصــد بــه ســعر البيــع لــدى دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة )2.6 شــيكل للمتــر 
المكعــب(. ويؤثــر علــى هــذا المؤشــر عوامــل أخــرى مثــل كميــة الميــاه الغيــر محاســب عليهــا، فمثــًا إذا كان الفاقــد فــي الميــاه مرتفــع فهــذا 
يعنــي أن مؤشــر تكلفــة الميــاه المشــتراة ســيصبح أعلــى بالرغــم مــن أن ســعر الشــراء مــن الدائــرة لــم يتغيــر إال أن مقــدم الخدمــة يضــع مصاريــف 

تشــغيلية وإداريــة بنســب أعلــى مــن نســب الميــاه المباعــة.

رسم بياني )15(: التكاليف التشغيلية لمقدمي خدمة المياه 
قطاع غزة

عبسان الجديدة

عبسان الكبيرة

البريج

الفخاري 

المغازي 

المغراقة

المصدر 

القرارة

النصر 

النصيرات 

الشوكة

الزهراء

الزوايدة

بني سهيال

بيت حانون 

بيت الهيا

مصلحة بلديات الساحل

دير البلح

غزة

جباليا

خان يونس 

خزاعة

أم النصر

وادي السلقا 

وادي غزة

تكاليف الموظفين/ات لكل متر مكعب من المياه المباعة.

تكلفة المياه المشتراة لكل متر مكعب من المياه المباعة.
تكاليف الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة.

التكاليف التشغيلية األخرى لكل متر مكعب من المياه المباعة.

12 10 8 6 4 شيكل/م023
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ســعر الميــاه مدعــوم مــن الســلطة الفلســطينية وتتحمــل الحكومــة جــزء مــن تكلفــة الشــراء بالجملــة وهــو مــا ال يعرفــه الكثيــر مــن 
المســتهلكين، فحيــث يقــوم مقــدم الخدمــة بشــراء الميــاه عــن طريــق دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة بســعر 2.6 شــيكل للمتــر المكعــب، 
تقــوم الدائــرة بشــرائه مــن شــركة ميكــوروت بســعر 3.2 شــيكل للمتــر المكعــب، باإلضافــة إلــى مــا تحّملــه شــركة ميكــوروت علــى 

فاتــورة الدائــرة مــن غرامــات وصيانــة وغيرهــا مــن المصاريــف.

علمــًا بأنــه كان باإلمــكان نشــر معلومــات أكبــر حــول التكاليــف التشــغيلية التــي تتحملهــا دائــرة ميــاه الضفــة الغربيــة لــو تمكــن 
ــل أوســع. ــرة مــن أجــل تحلي ــات الدائ ــى بيان ــس مــن الحصــول عل المجل

2. مؤشر نسبة العمل )الكفاءة( – خدمة المياه 
يتــم احتســاب نســبة العمــل بقســمة مجمــوع مصاريــف التشــغيل والصيانــة والمصاريــف اإلداريــة )باســتثناء االســتهاك( علــى إجمالــي اإليــرادات 
التشــغيلية المفوتــرة. وإذا كانــت النســبة أكبــر مــن 1، فهــذا يعنــي أن مجمــوع التكاليــف التشــغيلية واإلداريــة أعلــى مــن اإليــرادات التشــغيلية 
المفوتــرة وبالتالــي هنــاك عجــز مالــي فــي دورة التشــغيل. أمــا إذا كانــت النســبة أقــل مــن 1، فهــذا يعنــي أن إيــرادات التشــغيل المفوتــرة أعلــى 
مــن تكلفــة التشــغيل والمصاريــف اإلداريــة، األمــر الــذي يعنــي أن مقــدم الخدمــة يحقــق فائضــا فــي دورة التشــغيل يمكــن أن يغطــي جــزءا مــن 
ــا  ــات الفواتيــر ســليمة وموثــوق بهــا، تكــون نســبة العمــل مؤشــرًا إن كان مســتوى التعرفــة كافي أو كل التكاليــف الرأســمالية. وإذا كانــت بيان

لتغطيــة تكاليــف التشــغيل والصيانــة أو غيــر كافــي.
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ســجلت أعلــى قيــم فــي مؤشــر نســبة الكفــاءة فــي الضفــة الغربيــة فــي عناتــا وعزمــوط، وهــذا يعــود الرتفــاع كميــات الميــاه الغيــر محاســب 
عليهــا وكمــا تــم ذكــره فــي مؤشــر نســبة الميــاه الغيــر محاســب عليهــا فــإن هــذه الكميــات تشــكل خســائر ملموســة لمقــدم الخدمــة. وياحــظ 

فــي قطــاع غــزة الخســائر التشــغيلية لغالبيــة مقدمــي الخدمــات وأعاهــا فــي القــرارة ووادي غــزة.

رسم بياني )16(: نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
الضفة الغربية

أبو ديس
العوجا

العيزرية
الظاهرية

الكرمل
الشيوخ

العبيدية
عنبتا 
عناتا

عرابة
السواحرة

عتيل 
عزموط

عزون 
بني نعيم 

بني زيد
برطعة 
بيت ليد

بيت أوال
بيت أمر

بيتونيا
بديا 

برقين
دير الغصون

دورا
حلحول
الخليل

إذنا
عالر

جنين
أريحا

مصلحة مياه القدس
جنوب شرق نابلس

كفر راعي
خاراس

كفر اللبد
ميثلون 

نابلس
شمال غرب جنين

شمال غرب القدس
نوبا

قبالن
قباطية

قفين
قلقيلية

رأس كركر
سعير

سلفيت
تفوح

ترقوميا
طوباس
طولكرم

تقوع 
الفارعة

بيت لحم
يعبد
يطا 

زعترة
الزبابدة

عدد
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من األخطاء التي قد يقع بها مقدم الخدمة وتعطي نتائج خاطئة في هذا المؤشر:

إغفــال بعــض التكاليــف التشــغيلية وعــدم إدراجهــا عنــد احتســاب التكاليــف ممــا يظهــر تكاليــف تشــغيلية أقــل مــن الحقيقــي وعليــه   
تكــون نســبة العمــل أقــل مــن 1، بمعنــى أن مقــدم الخدمــة يحقــق أرباحــًا مــن الخدمــة، وهــو مــا يمكــن أن يكــون بخــاف الوضــع 

ــم. القائ
تحميــل تكاليــف أخــرى علــى خدمــة الميــاه مــن خدمــات أخــرى وخاصــة أن غالبيــة مقدمــي الخدمــات هــم دوائــر ميــاه وصــرف صحــي   

موجــودة ضمــن بلديــات تقــدم خدمــات مختلفــة وهنــاك الكثيــر مــن المصاريــف المشــتركة.
عــدم توثيــق واحتســاب التكاليــف التشــغيلية التــي يتــم تقديمهــا لمقــدم الخدمــة كمســاعدات أو منــح مــن الحكومــة أو المموليــن،   

فتظهــر اإليــرادات أعلــى مــن التكاليــف التشــغيلية.

رسم بياني )17(: نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
قطاع غزة

عبسان الجديدة

عبسان الكبيرة

البريج

الفخاري 

المغازي 

المغراقة

المصدر 

القرارة

النصر 

النصيرات 

الشوكة

الزهراء

الزوايدة

بني سهيال

بيت حانون 

بيت الهيا

مصلحة بلديات الساحل

دير البلح

غزة

جباليا

خان يونس 

خزاعة

أم النصر

وادي السلقا 

وادي غزة

عدد

إن أول إجــراء علــى مقــدم الخدمــة التأكــد منــه فــي حــال كانــت نســبة العمــل أكبــر مــن »1« هــو المصاريــف التشــغيلية، حيــث يجــب التأكــد مــن 
أن كل المصاريــف التشــغيلية مبــررة وال يمكــن تخفيضهــا أكثــر ممــا هــي عليــه دون اللجــوء إلــى التأثيــر علــى مســتوى الخدمــة. كمــا أن عليــه 
أن يتأكــد بــأن تكاليــف الميــاه ال يدخــل ضمنهــا تكاليــف لمراكــز أخــرى غيــر التكاليــف التشــغيلية لخدمــة الميــاه. بعــد ذلــك علــى مقــدم الخدمــة 
ــًا عــن نســبة الكفــاءة بأنهــا »كفــاءة التعرفــة« ألنهــا تؤثــر مباشــرة علــى االســتدامة الماليــة لمقــدم  مراجعــة التعرفــة المطبقــة، إذ يعبــر أحيان

الخدمــة.

3. مؤشر كفاءة التحصيل )الجباية(  – خدمة المياه 
ال تــزال نســب التحصيــل متدنيــة بشــكل عــام وخاصــة فــي قطــاع غــزة وتعكــس هــذه النســبة مســتوى كفــاءة موظفــي مقــدم الخدمــة فــي أداء 
المهــام الموكلــة إليهــم إضافــة إلــى مســتوى اســتعداد المســتهلكين للدفــع. ســجلت فــي الضفــة الغربيــة نســب تحصيــل متدنيــة جــدًا تصــل 
إلــى %6 و%13 فــي برطعــة وترقوميــا علــى التوالــي. وفــي قطــاع غــزة ســجلت المغراقــة نســبة تحصيــل %7 ولــم تقــم الفخــاري بتحصيــل أي 

فواتيــر خــال العــام 2017.
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رسم بياني )18(: كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه
الضفة الغربية

أبو ديس
العوجا

العيزرية
الظاهرية

الكرمل
الشيوخ

العبيدية
عنبتا 
عناتا

عرابة
السواحرة

عتيل 
عزموط

عزون 
بني نعيم 

بني زيد
برطعة 
بيت ليد

بيت أوال
بيت أمر

بيتونيا
بديا 

برقين
دير الغصون

دورا
حلحول
الخليل

إذنا
عالر

جنين
أريحا

مصلحة مياه القدس
جنوب شرق نابلس

كفر راعي
خاراس

كفر اللبد
ميثلون 

نابلس
شمال غرب جنين

شمال غرب القدس
نوبا

قبالن
قباطية

قفين
قلقيلية

رأس كركر
سعير

سلفيت
تفوح

ترقوميا
طوباس
طولكرم

تقوع 
الفارعة

بيت لحم
يعبد
يطا 

زعترة
الزبابدة
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يقيــس هــذا المؤشــر نســبة التحصيــل مــن الفواتيــر الصــادرة فــي العــام الحالــي ومــن األرصــدة غيــر المســددة. ويجــب أن تصــل أفضــل نســب 
التحصيــل حوالــي ٪100 حيــث يتــم تحصيــل جميــع فواتيــر العــام الحالــي بالكامــل وعندمــا تكــون األرصــدة الســابقة المســتحقة مــن الســنوات 
الماضيــة صفــر. يظهــر لــدى بعــض مقدمــي الخدمــات نســب أعلــى مــن %100 والســبب قيــام مقــدم الخدمــة بتحصيــل جــزء مــن الديــون الســابقة 
إضافــة إلــى تحصيــل الفاتــورة الحاليــة. علمــًا بأنــه ال توجــد حتــى اآلن آليــة لــدى مقدمــي الخدمــات لفصــل تحصيــات الســنة الحاليــة عــن الســنوات 

الســابقة حيــث أن التحصيــل يتــم تســجيله بشــكل تراكمــي.

رسم بياني )19(: كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه
قطاع غزة

عبسان الجديدة

عبسان الكبيرة

البريج

الفخاري 

المغازي 

المغراقة

المصدر 

القرارة

النصر 

النصيرات 

الشوكة

الزهراء

الزوايدة

بني سهيال

بيت حانون 

بيت الهيا

مصلحة بلديات الساحل

دير البلح

غزة

جباليا

خان يونس 

خزاعة

أم النصر

وادي السلقا 

وادي غزة

يقــوم بعــض مقدمــي الخدمــة بتطبيــق سياســة الخصــم التشــجيعي علــى أرصــدة المشــتركين المتراكمــة مــن أجــل رفــع كفــاءة التحصيــل. وقــد 
أجــازت المــادة )28/ب( مــن القانــون رقــم )1( لســنة 1997 بشــأن الهيئــات المحليــة الفلســطينية وضــع الحوافــز للمكلفيــن ولكنهــا اشــترطت 
موافقــة الوزيــر. أي أن مقــدم الخدمــة ال يجــوز لــه إصــدار القــرار بإجــراء أي خصومــات تشــجيعية منفــردا وعليــه تبليــغ وزارة الحكــم المحلــي 

والحصــول علــى موافقــة وزيــر الحكــم المحلــي علــى ذلــك. 

ــى  ــر الخصــم عل ــى أث ــه مقــدم الخدمــة إل ــون يعطــي الحــق لمقــدم الخدمــة بعمــل خصــم تشــجيعي، لكــن يجــب أن ينتب وبالرغــم مــن أن القان
االســترداد الكامــل للتكاليــف، حيــث يفتــرض أن التعرفــــة المقــــررة تضمــن اســــترداد التكاليــــف مــــن قبــــل مقدمــــي خدمــــات الميــــاه والصــــرف 
الصحــي. ويتــم االســترداد الكامــل مــن خــال تحقيــق إيــرادات تغطــي تكاليــف التشــغيل والصيانــة واحتســاب نســبة اســتهاك الموجــودات 
الثابتــــة بنــــاء علــــى القيمــــة الحقيقيــــة، والقــــروض وفوائدهــــا واالســــتثمارات ألغــــراض التطويــــر2. والخصم التشجيعي عند تطبيقه يؤدي إلى 
خفــض قيمــة اإليــرادات المطلوبــة لتغطيــة التكاليــف المتحققــة مــن تقديــم الخدمــات، وبالتالــي تقلــل مــن فــرص نجــاح مبــدأ االســترداد الكامــل 

للتكاليــف. 

بحسب نص المادة 3 من نظام التعرفة المائية رقم )1( لسنة 2013.  2
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المادة 28 من القانون رقم )1( لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية
التخفيضات

أ. يجــوز لمجلــس الهيئــة المحليــة بمصادقــة الوزيــر أن يخفــض مقــدار العوائــد أو الرســوم المفروضــة علــى أي شــخص أو أن تشــطب 
ــة واإلنصــاف. ــه أن ذلــك أقــرب إلــى تحقيــق العدال ــن ل بســبب فقــره إذا تبي

ب. يجوز لمجلس الهيئة المحلية وبمصادقة الوزير وضع حوافز أو غرامات للمكلفين.

كما أن الخصم التشجيعي ال يدعم تحقيق بعض مبادئ الحوكمة مثل:

الفعاليــة: ال يمكــن تقديــم الخدمــات بالجــودة المطلوبــة ولــن يرضــى المواطنــون عنهــا طالمــا أن اإليــرادات منقوصــة وال تغطــي . 1
التكاليــف.

ــر دفــع االلتزامــات المترتبــة طمعــا فــي . 2 الكفــاءة: ال يمكــن تقديــم الخدمــات بأقــل تكلفــة وفــي أقــل وقــت. كمــا يشــجع علــى تأخي
ــر علــى كفــاءة أداء الخدمــات. ــر بشــكل كبي الخصــم التشــجيعي ممــا يؤث

العدالــة: الخصــم التشــجيعي يقلــل مــن اإليــرادات الــازم توفرهــا لتغطيــة التكاليــف، وهــذا يؤثــر علــى العدالــة فــي تقديــم الخدمــات . 3
للمواطنيــن.

المســاواة: الخصــم التشــجيعي يكافــئ المتأخريــن عــن أداء التزاماتهــم ويعاقــب الملتزميــن. كمــا أنــه يشــوه مبــدأ المســاواة فــي . 4
المعامــات واإلجــراءات البلديــة والحكوميــة. 

النزاهــة: بعــض مقدمــي الخدمــات يمكــن أن يســتغلوا الخصــم التشــجيعي كأداة انتخابيــة تعــزز فــرص نجاحهــم فــي االنتخابــات. هــذا . 5
منافــي لالتــزام بالســلوك القويــم ومبــدأ تجنــب تضــارب المصالــح واالهتمــام بالمصلحــة العامــة. 

4. كفاءة التحصيل )الجباية(  – خدمة الصرف الصحي 
 ال يصــدر مقدمــي خدمــات الصــرف الصحــي ســواء فــي الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة فواتيــر منفصلــة للصــرف الصحــي. حيــث أن أثمــان 
اســتهاك الميــاه ورســوم الصــرف الصحــي تصــدر علــى نفــس الفاتــورة ويتــم التحصيــل لــدى مقدمــي الخدمــة مقابــل الرصيــد اإلجمالــي للفاتــورة 

والتــي قــد تحمــل أيضــا بنــودًا بخــاف الميــاه والصــرف الصحــي.

وكمــا تــم عرضــه فــي تقاريــر ســابقة للمجلــس فــإن كل مقــدم خدمــة يحتســب تعرفــة الخدمــة بطريقــة مختلفــة، وفــي بعــض األحيــان تكــون 
مبلــغ مقطــوع ال يســتند إلــى مبــدأ اســترداد التكلفــة، وبعــض مقدمــي الخدمــة ال يصــدر أي فواتيــر أو مطالبــات تتعلــق بخدمــة الصــرف 

ــى الجــدول المرفــق فــي الملحــق رقــم)2(. ــد فقــط. يرجــى االطــاع عل ــل رســوم اإلشــتراك الجدي الصحــي، ويقتصــر علــى تحصي
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رسم بياني )20(: كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

عزموط
عنبتا 

بني زيد
برطعة

بيت ليد
بديا 

الخليل
جنين

أريحا
خاراس

كفر اللبد
نابلس

نوبا
قلقيلية
سلفيت
طولكرم
بيت لحم

قطاع غزة

عبسان الجديدة 
عبسان الكبيرة

البريج
الفخاري 
المغازي 
المغراقة
المصدر 

القرارة
النصر 

النصيرات 
الشوكة

الزهراء
الزوايدة

بني سهيال
بيت حانون 

بيت الهيا
مصلحة بلديات الساحل

دير البلح
غزة

جباليا 
خان يونس 

خزاعة
أم النصر

وادي السلقا 
وادي غزة

الضفة الغربية

وجديــر بالذكــر وكمــا ذكــر فــي بدايــة التقريــر فــإن مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه قــد بــدأ بإصــدار تقاريــر منفصلــة خاصــة بمقدمــي خدمــات 
الصــرف الصحــي تتنــاول بشــكل أوســع مؤشــرات أداء فنيــة وماليــة وغيرهــا لخدمــات الصــرف الصحــي ســواء فــي الجمــع أو المعالجــة وإعــادة 

االســتخدام.3

3   ماحظة: يمكن الرجوع إلى صفحة المجلس  www.wsrc.ps للحصول على تقرير مقدمي خدمات الصرف الصحي في فلسطين أو التواصل مع المجلس للحصول على نسخة  مطبوعة 
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ثالثًا: مؤشرات جودة المياه
يجــب أن يحصــل المســتهلكون علــى إمــدادات ميــاه آمنــة وصالحــة للشــرب تتماشــى مــع المواصفــات الفلســطينية ذات العاقــة، ومــن أجــل 

تقييــم مــدى متابعــة جــودة الميــاه مــن قبــل مقــدم الخدمــة قــام المجلــس باعتمــاد عــدد مــن مؤشــرات جــودة الميــاه الرئيســية وهــي:

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن الشــبكة بمــا فــي ذلــك خطــوط الميــاه الرئيســة( التــي تحتــوي علــى الكلوريــن الحــر المتبقــي فــي   
الشــبكة واألنابيــب الرئيســة.

نسبة عينات المياه )المأخوذة من المصدر( الخالية من تلوث البكتيريا القولونية الكلية.  

نسبة عينات المياه )المأخوذة من المصدر( الخالية من التلوث بالبكتيريا القولونية الغائطية.  

نسبة عينات المياه )المأخوذة من أنابيب الشبكة بما فيها الخطوط الرئيسة( الخالية من التلوث بالبكتيريا القولونية الكلية.  

نسبة عينات المياه )المأخوذة من أنابيب الشبكة بما فيها الخطوط الرئيسة( الخالية من التلوث بالبكتيريا القولونية الغائطية.  

نسبة الفحوصات الميكروبيولوجية التي تم إجراؤها.   

نسبة عينات المياه المأخوذة من المصدر الخالية من التلوث بالنترات.  
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بعض الماحظات حول مؤشرات الجودة:

عــدم إطــاع عــدد كبيــر مــن مقدمــي الخدمــة علــى فحوصــات جــودة الميــاه التــي تقــوم بهــا وزارة الصحــة وعــدم توثيقهــا لــدى   
البيانــات لغايــات حســاب المؤشــرات. أجــل إدخــال  بنــاًء علــى طلــب المجلــس ومــن  يتــم إحضارهــا فقــط  إنمــا  مقــدم الخدمــة، 

ســيطرت بلديــة طولكــرم علــى مشــكلة التلــوث بالنيتــرات عــن طريــق إغاقهــا للبئــر الملــوث بعــد أن ســجلت وجــود تلــوث علــى مــدار   
ــة بالنيتــرات عنــد كل مــن نابلــس وســلفيت وبرطعــة والزبابــدة. وفــي قطــاع غــزة،  الثــاث أعــوام الســابقة. وظهــرت عينــات ملوث
تظهــر البيانــات وجــود مســتوى مرتفــع مــن التلــوث بالنيتــرات لــدى غالبيــة مقدمــي الخدمــات، باســتثناء الفخــاري والمصــدر والزهــراء، 
وهــو مــا يعــرض المواطنيــن لمخاطــر صحيــة كبيــرة. مــع ماحظــة التحســن الكبيــر فــي عــدد العينــات التــي تــم أخذهــا وفحصهــا خــال 

العــام 2017.

فــي قطــاع غــزة أظهــرت البيانــات نجــاح فحوصــات عينــات متبقــي الكلــور فــي أكثــر مــن %95 مــن العينــات التــي تــم فحصهــا  لــدى   
ــات الســاحل هــي التــي تقــوم بشــراء وتوريــد وتوزيــع مــادة  ــاه بلدي جميــع مقدمــي الخدمــات. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن مصلحــة مي
ســائل هيبوكلوريــت الصوديــوم وصيانــة معــدات ووحــدات حقــن الكلــور لكافــة مقدمــي خدمــات الميــاه فــي القطــاع وعددهــم 25.

ــات مــن  ــاه الفلســطينية وال وزارة الصحــة بأخــذ عين كذلــك فــي قطــاع غــزة، ال يقــوم أي مــن مقدمــي الخدمــة، وال ســلطة المي  
شــبكات التوزيــع لفحــص »نســبة عينــات الميــاه الخاليــة مــن تلــوث البكتيريــا القولونيــة الكليــة« و»نســبة عينــات الميــاه الخاليــة مــن 

تلــوث البكتيريــا القولونيــة الغائطيــة«، باســتثناء مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل وديــر البلــح وغــزة وجباليــا وخــان يونــس. 

ياحــظ لــدى بعــض مقدمــي الخدمــات فــي مؤشــر الفحوصــات الميكروبيــة التــي تــم إجراؤهــا، قيــم تزيــد عــن %100)طالــع الملحــق   
رقــم 3(، وهــو مــا يــدل علــى أن مقــدم الخدمــة يقــوم بفحوصــات أكثــر ممــا هــو مطلــوب منــه بموجــب القانــون، وهــو مــا يتطلــب 
مراجعــة مــن قبــل مقــدم الخدمــة لتقييــم مــدى الحاجــة لهــذا العــدد مــن الفحوصــات آخذيــن بعيــن االعتبار المصــادر المالية والبشــرية 

المطلوبــة للقيــام بمثــل هــذه الفحوصــات. 
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محافظة الخلیل

محافظة اریحا

محافظة جنین

محافظة نابلس

محافظة بیت لحم

محافظة رام هللا والبیرة

محافظة طوباس

محافظة القدس

محافظة سلفیت

محافظة طولكرم

محافظة قلقیلیة

محافظة شمالي قطاع غزة
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فحص التلوث بناءا على 
فحص الكلورین المتبقي

شمال غرب جنين  )1(
جنين  )2(
يعبد  )3(
عرابة  )4(

قباطية   )5(
كفر راعي  )6(

عار  )7(
عتيل  )8(

دير الغصون   )9(
طولكرم  )10(
ميثلون  )11(

طوباس  )12(
الفارعة  )13(

عنبتا  )14(
عزموط  )15(
نابلس  )16(
عزون  )17(

قلقيلية  )18(
بديا  )19(

سلفيت  )20(
جنوب شرق نابلس/عقربا  )21(

مصلحة مياه القدس  )22(
العوجا  )23(
بيتونيا  )24(

شمال غرب القدس  )25(
أريحا  )26(

العيزرية  )27(
أبوديس  )28(

السواحرة الشرقية  )29(
سلطة مياه بيت لحم  )30(

مفتاح الخارطة |    الفحوصات غير مكتملة    غير ملوث    احتمالية وجود تلوث    ملوث

زعترة     )31(
تقوع                  )32(

بيت أمر  )33(
سعير  )34(

حلحول                   )35(
ترقوميا  )36(
الخليل  )37(

دورا  )38(
بني نعيم   )39(

يطا  )40(
عناتا  )41(

العبيدية  )42(
الظاهرية  )43(

الكرمل  )44(
الشيوخ  )45(
بني زيد  )46(
برطعة  )47(

بيت ليد  )48(
بيت أوال  )49(

برقين  )50(
خاراس  )51(

كفر اللبد  )52(
نوبا  )53(

قبان  )54(
قفين  )55(

رأس كركر  )56(
تفوح  )57(

الزبابدة  )58(
إذنا  )59(

الخارطة رقم )1(: نتائج مؤشرات جودة المياه الرئيسية في الضفة الغربية
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محافظة خان یونس

محافظة  غزة
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فحص التلوث بناءا على 
فحص النیترات

محافظة خان یونس

محافظة  غزة

محافظة رفح

محافظة شمالي
قطاع غزة

محافظة المنطقة الوسطى
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ر ا
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·

فحص التلوث بناءا على 
فحص الكلورین المتبقي

بيت حانون   )1(
أم النصر  )2(

بني سهيا  )3(
جباليا النزلة  )4(
مدينة غزة  )5(
المغراقة   )6(

الزهراء  )7(
وادي غزة  )8(
النصيرات   )9(
بيت الهيا  )10(

البريج  )11(
القرارة  )12(

المصدر  )13(
دير البلح   )14(

وادي السلقا  )15(
الزوايدة  )16(

خانيونس  )17(
المغازي  )18(

عبسان الكبيرة   )19(
عبسان الجديدة   )20(

خزاعة  )21(
الفخاري  )22(

مصلحة مياه بلديات الساحل  )23(
النصر  )24(

الشوكة  )25(

مفتاح الخارطة |    الفحوصات غير مكتملة    غير ملوث    احتمالية وجود تلوث    ملوث

الخارطة رقم )2(: نتائج مؤشرات جودة المياه الرئيسية في قطاع غزة
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رابعًا: مؤشرات أخرى

1. معامل إنتاجية الموظف 
يســتخدم هــذا المؤشــر عــادة لقيــاس كفــاءة إدارة المــوارد البشــرية وفعاليــة القيــام بالمهــام. ويتــم حســاب قيمــة هــذا المؤشــر عــن طريــق 
ــا ب 1000. وال ينطبــق هــذا المؤشــر علــى مقدمــي  قســمة عــدد الموظفيــن العامليــن بــدوام كامــل علــى عــدد اشــتراكات الخدمــة مضروب

الخدمــات الذيــن لديهــم أقــل مــن 1000 اشــتراك، حيــث يتــم حســابه بنــاًء علــى عــدد الموظفيــن لــكل 1000 اشــتراك.

وفــي هــذا المؤشــر، كبعــض المؤشــرات األخــرى، ال يمكــن مقارنــة مقدمــي الخدمــات بالمطلــق، إذ تختلــف الحاجــة للعامليــن بحســب اختــاف 
العمليــات التشــغيلية التــي يقــوم بهــا مقــدم الخدمــة، فمثــًا يختلــف عــدد العامليــن لــدى مقــدم خدمــة يديــر آبــاره الخاصــة ومحطــات الضــخ 

مــع مقــدم خدمــة يقــوم فقــط بشــراء الميــاه وتوزيعهــا.

محطة معالجة الصرف الصحي/ نابلس الغربية – تصوير إياد جاد الله 2017 58



رسم بياني )21(: معامل إنتاجية الموظف - خدمة المياه
الضفة الغربية

أبو ديس
العوجا

العيزرية
الظاهرية

الكرمل
الشيوخ

العبيدية
عنبتا 
عناتا

عرابة
السواحرة

عتيل 
عزموط

عزون 
بني نعيم 

بني زيد
برطعة 
بيت ليد

بيت أوال
بيت أمر

بيتونيا
بديا 

برقين
دير الغصون

دورا
حلحول
الخليل

إذنا
عالر

جنين
أريحا

مصلحة مياه القدس
جنوب شرق نابلس

كفر راعي
خاراس

كفر اللبد
ميثلون 

نابلس
شمال غرب جنين

شمال غرب القدس
نوبا

قبالن
قباطية

قفين
قلقيلية

رأس كركر
سعير

سلفيت
تفوح

ترقوميا
طوباس
طولكرم

تقوع 
الفارعة

بيت لحم
يعبد
يطا 

زعترة
الزبابدة

عدد

1.25

مالحظة: تم اإلشارة إلى مقدمي الخدمات الذين
ال ينطبق عليهم هذا المؤشر باللون الرمادي
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رسم بياني )22(: معامل إنتاجية الموظف - خدمة المياه
قطاع غزة

عبسان الجديدة

عبسان الكبيرة

البريج

الفخاري 

المغازي 

المغراقة

المصدر 

القرارة

النصر 

النصيرات 

الشوكة

الزهراء

الزوايدة

بني سهيال

بيت حانون 

بيت الهيا
مصلحة بلديات الساحل

دير البلح

غزة

جباليا

خان يونس 

خزاعة

أم النصر

وادي السلقا 

وادي غزة

عدد

مالحظة: تم اإلشارة إلى مقدمي الخدمات الذين
ال ينطبق عليهم هذا المؤشر باللون الرمادي

دائرة المياه والصرف الصحي – بلدية الخليل - تصوير إياد جاد الله 2017 60



2. مشاركة العاملين حسب النوع االجتماعي -خدمة المياه
)الموظفات اإلناث كنسبة من إجمالي عدد الموظفين(

ــزال متدنيــة جــدًا فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.  ــاه والصــرف الصحــي ال ت ــاث فــي قطــاع تقديــم خدمــة المي إن نســبة تمثيــل اإلن
ويعــود ســبب تدنــي نســبة الموظفــات اإلنــاث فــي قطــاع خدمــة الميــاه إلــى أن أغلــب الموظفيــن المفرغيــن بالكامــل علــى خدمــة الميــاه أو 
الصــرف الصحــي، هــم الجبــاة وعمــال الصيانــة وحــراس ومشــغلي اآلبــار وهــي وظائــف غالبــًا مــا يشــغلها الذكــور. وتشــغل اإلنــاث فــي البلديــات 
غالبــًا مواقــع االســتقبال والســكرتاريا أو فــي الدوائــر الماليــة لكــن ال يتــم حســابها فــي تعــداد العامليــن لهــذا المؤشــر ألن المؤشــر ينظــر إلــى 

العامليــن المفرغيــن بنســبة %100علــى خدمــة الميــاه والصــرف الصحــي.

الموظفات اإلناث كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

الضفة الغربية

5.7%

قطاع غزة

1.3%
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الفصل الثالث
خطوات قادمة وتوصيات
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خطوات قادمة

أواًل: التعامل مع المديونية 

ســتكون مديونيــة مقدمــي الخدمــات أحــد مؤشــرات األداء خاصــة عنــد إجــراء المقارنــات بيــن مقدمــي الخدمــات وســيتم اعتمــاد نشــرها   
فــي تقاريــر المجلــس ابتــداًء مــن تقريــر عــام 2018.

سيكون خفض الدين أو جدولة تسديده أحد شروط إصدار الرخصة أو تجديدها بعد إقرار نظام التراخيص.  

دفع الدين أو جدولته سيكون أحد شروط المصادقة على التعرفة أو تعديلها.  

ســيكون تمويــل مشــاريع تقديــم الخدمــات مرتبطــًا بنتائــج مؤشــرات األداء بحســب تعليمــات مجلــس الــوزراء، وعليــه فــإن مؤشــر   
مســتقبًا4. التمويــل  عليهــا  ســيبنى  التــي  المؤشــرات  أهــم  أحــد  ســيعتبر  المديونيــة 

سيقوم المجلس ووفقا للقانون5 ببناء نظام حوافز آخذا بعين االعتبار كل ما ورد أعاه.  

ثانيًا: االسترداد الكامل للتكاليف

سيباشــر المجلــس بمســاعدة مقدمــي الخدمــات فنيــًا لوضــع اآلليــات للوصــول لاســترداد الكامــل للتكاليــف مــن خــال الدليــل الــذي   
أصــدره المجلــس مؤخــرًا حيــث ســيتم عقــد ورشــات تدريبيــة عمليــة موســعة لشــرحه لكافــة مقدمــي الخدمــة. وســيتعاون المجلــس مــع 

جميــع مقدمــي الخدمــات للبحــث عــن آليــات تطبيقــه بشــكل فعــال فــي الفتــرة القادمــة.

يرجى اإلطاع على قرار مجلس الوزراء في الملحق رقم »5«  4

5  المادة 24 بند رقم »4« من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 بشأن المياه
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ثالثًا: دمج نموذج التعرفة في قاعدة البيانات

ســيقوم المجلــس بدمــج نمــوذج التعرفــة فــي قاعــدة البيانــات بحيــث يقــوم النمــوذج بقــراءة البيانــات الماليــة التــي تــم إدخالهــا فــي   
نمــوذج مؤشــرات األداء وعليــه يقــوم مقــدم الخدمــة بإدخــال البيانــات الماليــة لمــرة واحــدة فقــط. لكــن هــذا يتطلــب دقــة وانتبــاه أكبــر 
مــن مقــدم الخدمــة مــن أجــل تعبئــة البيانــات الماليــة ومــا يتطلبــه مــن فصــل فــي المصاريــف المشــتركة فــي البلديــات مثــًا أو الفصــل 

بيــن مصاريــف خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي.

رابعًا: دراسة معمقة أكثر مع بعض مقدمي الخدمة

كمــا تــم ذكــره فــي تحليــل مؤشــرات األداء، فقــد ظهــرت بعــض المؤشــرات المثيــرة للجــدل خاصــة فــي مؤشــري الميــاه الغيــر محاســب   
عليهــا ونســبة العمــل، وهــو مــا قــد يشــير إلــى خلــل فــي توثيــق وإدارة البيانــات لــدى مقــدم الخدمــة والتــي مــن الممكــن أن تؤثــر ســلبًا 
علــى تطبيــق بعــض مبــادئ الحوكمــة لــدى مقــدم الخدمــة. ســيقوم المجلــس بعمــل زيــارات ميدانيــة لبعــض مقدمــي الخدمــات مــن 

أجــل المتابعــة وتقديــم الدعــم الفنــي إن لــزم.
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توصيات 
الحاجة لبناء قدرات مقدمي الخدمات في المواضيع التالية:  

التعامل مع البيانات وتوثيقها. 1

متابعة جودة المياه والفحوصات المخبرية . 2

مواصفات العدادات وكيفية اختيار العدادات المناسبة سواء عدادات الفوترة أو الدفع المسبق. 3

االسترداد الكامل للتكاليف. 4

ضــرورة أن تكــون هنــاك تغذيــة راجعــة مــن وزارة الصحــة لمقدمــي الخدمــات حــول جــودة الميــاه بغــض النظــر عــن نتيجــة الفحوصــات   
المخبريــة التــي تقــوم بهــا.

أهمية إدراج »االستهاك« ضمن الحسابات المالية.  

فصــل االشــتراكات حســب أنــواع االســتهاك )منزلــي، تجــاري، صناعــي ...( حتــى لــو كانــت التعرفــة موحــدة، وهــذا يتطلــب جهــد بســيط   
مــن مقــدم الخدمــة.

العمل على دراسة تعرفة خدمة الصرف الصحي بما يضمن االسترداد الكامل للتكاليف.  

أهميــة العمــل علــى الميــزان المائــي وتوثيــق مكوناتــه مــن قبــل مقــدم الخدمــة بدقــة أكبــر ألهميتــه فــي معرفــة أســباب الميــاه الغيــر   
محاســب عليهــا مــن أجــل وضــع خطــة عمــل واضحــة للتعامــل مــع كل مكونــات الميــاه الغيــر محاســب عليهــا المذكــورة فــي الميــزان 

المائــي.

ضرورة المباشرة أو استكمال توثيق األصول لدى مقدم الخدمات.  

ضمــان قيــام مقــدم الخدمــة بتوفيــر الفحوصــات المخبريــة بشــكل دوري خاصــة وأن بعــض مقدمــي الخدمــات لــم يقومــوا بتقديــم   
بيانــات تتعلــق بجــودة الميــاه لهــذا العــام. وينصــح المجلــس مقدمــي الخدمــات الذيــن ال تتوافــر لديهــم مختبــرات خاصــة بالتنســيق مــع 

ــاه. مــع التأكيــد علــى ضــرورة توثيــق هــذه الفحوصــات لــدى مقــدم الخدمــة. ــام بفحوصــات جــودة المي وزارة الصحــة للقي

ضرورة مراعاة المساواة بين الجنسين في التعيينات في قطاع تقديم خدمات المياه والصرف الصحي كلما أمكن ذلك.   

ضــرورة قيــام ســلطة الميــاه بإصــدار السياســات التــي وردت فــي اســتراتيجية الميــاه الفلســطينية ومنهــا علــى ســبيل المثــال السياســات   
المتعلقــة بعــدادات الدفــع المســبق والخصــم التشــجيعي وغيرهــا مــن السياســات األخــرى.
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قيم مؤشرات تستدعي تدخل سريع:

ضــرورة العمــل علــى خفــض نســب الميــاه الغيــر محاســب عليهــا. يلخــص الجــدول التالــي مقدمــي الخدمــة الذيــن هــم بحاجــة إلــى أخــذ   
إجــراءات ســريعة لخفــض نســب الميــاه الغيــر محاســب عليهــا والتــي تجــاوزت 40%.

في الضفة الغربية

عزموط
72%
عناتا 
65%

طولكرم
50%

العيزرية 
47%
خاراس
46%
جنين
44%
عنبتا
43%

بني زيد الغربية 
42%

في قطاع غزة

المغراقة 
60%

بيت حانون
45%

جباليا 
43%

المغازي
41%

المصدر
41%

دير البلح
40%

ــة %100. هــذه الديــون هــي مــال عــام ال يجــب  ــاه ليتــم الوصــول إلــى نســبة جباي ــر المي يجــب العمــل علــى رفــع نســبة تحصيــل فواتي  
التهــاون فــي تحصيلــه، كذلــك يجــب علــى مقــدم الخدمــة االهتمــام بهــذا الجانــب لتوفيــر مصــادر تمويــل تســهم فــي تغطيــة التكاليــف. 

ــاه عــن 50%: ــر المي ــاه تقــل لديهــم نســبة تحصيــل فواتي مقدمــو الخدمــات المشــار إليهــم فــي الجــدول أدن

في قطاع غزةفي الضفة الغربية

برطعة الشرقية 
6%

الكرمل
38%

الفخاري 
0%

ترقوميا
13%

إذنا
38%

المغراقة
7%

بيت أوال
15%

بيتونيا
38%

الشوكة
22%

سعير
25%

أبو ديس 
42%

النصيرات 
28%

السواحرة الشرقية
30%

بيت ليد
42%

غزة
32%

عزموط
32%

عناتا 
43%

عبسان الكبيرة 
32%

قباطية
35%

طولكرم
47%

الزوايدة
33%

بني نعيم 
36%

بيت أمر
47%

مصلحة بلديات الساحل
34%

تقوع
37%

العيزرية
47%

أم النصر 
35%

تفوح
38%

دير البلح
36%
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مراجعــة المصاريــف التشــغيلية والتعرفــة لمقدمــي الخدمــات الذيــن ســجلوا نســبة عمــل )كفــاءة( مرتفعــة جــدا أو متدنيــة جــدا، يجــب   
التأكــد مــن أن كل المصاريــف التشــغيلية مبــررة وال يمكــن تخفيضهــا أكثــر ممــا هــي عليــه دون اللجــوء إلــى التأثيــر علــى مســتوى 
الخدمــة. كمــا أن علــى مقــدم الخدمــة أن يتأكــد بــأن تكاليــف الميــاه ال يدخــل ضمنهــا تكاليــف لمراكــز أخــرى غيــر التكاليــف التشــغيلية 
لخدمــة الميــاه. بعــد ذلــك علــى مقــدم الخدمــة مراجعــة التعرفــة المطبقــة، إذ يعبــر أحيانــًا عــن نســبة الكفــاءة بأنهــا »كفــاءة التعرفــة« 

ألنهــا تؤثــر مباشــرة علــى االســتدامة الماليــة لمقــدم الخدمــة.

في قطاع غزةفي الضفة الغربية

عناتا
2.14

الشوكة
1.7

غزة
1.8

عزموط
3.03

خزاعة
1.8

أم النصر
2.0

بديا 
0.31

عبسان الجديدة 
2.2

وادي السلقا 
2.2

دير الغصون
0.47

الفخاري 
2.3

عبسان الكبيرة
2.4

الظاهرية
0.54

وادي غزة
2.6

القرارة
2.8
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المالحق

نبع رأس العين – نابلس - تصوير بلدية نابلس
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الغربيــة  الميــاه والصــرف الصحــي فــي الضفــة  )1( مقدمــو خدمــات  الملحــق رقــم 
2017 العــام  تقريــر  المشــمولين فــي  غــزة  وقطــاع 

االسم المختصراسم مقدم الخدمة#

الضفة الغربية

مصلحة مياه القدسمصلحة مياه محافظة القدس1

بيت لحمسلطة مياه ومجاري- بيت لحم، بيت جاال، وبيت ساحور2

نابلسدائرة المياه والصرف الصحي - بلدية نابلس3

طولكرمدائرة المياه والصرف الصحي - بلدية طولكرم4

قلقيليةدائرة المياه والصرف الصحي- بلدية قلقيلية5

سلفيتدائرة المياه والصرف الصحي - بلدية سلفيت6

جنيندائرة المياه والصرف الصحي - بلدية جنين7

أريحادائرة المياه والصرف الصحي - بلدية أريحا8

طوباسمجلس مياه منطقة طوباس9

الخليلدائرة المياه والصرف الصحي - بلدية الخليل10

شمال غرب جنينمجلس الخدمات المشترك - شمال غربي محافظة جنين11

ميثلونمجلس الخدمات المشترك لمياه الشرب والصرف الصحي - منطقة ميثلون12

عنبتادائرة المياه والصرف الصحي - بلدية عنبتا13

دورادائرة المياه والصرف الصحي - بلدية دورا14

شمال غرب القدسمجلس الخدمات المشترك – جنوب غرب محافظة القدس15

زعترةدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية  زعترة16

تقوعدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية تقوع17

العوجادائرة المياه والصرف الصحي – بلدية العوجا18

أبو ديسجمعية مياة أبو ديس19

عتيلدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية عتيل20

دير الغصوندائرة المياه والصرف الصحي – بلدية دير الغصون21

عاردائرة المياه والصرف الصحي – بلدية عار22

الفارعةمجلس قروي وادي الفارعة23

يعبددائرة المياه والصرف الصحي – بلدية يعبد24

عرابةدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية عرابة25

كفر راعيدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية كفر راعي26

بني نعيمدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية بني نعيم27

ترقوميادائرة المياه والصرف الصحي – بلدية ترقوميا28

بيت أمردائرة المياه والصرف الصحي – بلدية بيت أمر29

حلولدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية حلحول30

سعيردائرة المياه والصرف الصحي – بلدية سعير31
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يطادائرة المياه والصرف الصحي – بلدية يطا32

جنوب شرق نابلسمجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير- منطقة جنوب شرق محافظة نابلس 33

عزوندائرة المياه والصرف الصحي – بلدية عزون34

السواحرة الشرقيةمجلس محلي السواحرة الشرقية35

العيزريةدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية العيزرية36

قباطيةدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية قباطية37

بيتونيادائرة المياه والصرف الصحي – بلدية بيتونيا38

بديادائرة المياه والصرف الصحي – بلدية بديا39

البيرةدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية البيرة 40

الظاهرية دائرة المياه والصرف الصحي – بلدية الظاهرية 41

الكرملدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية الكرمل42

الشيوخدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية الشيوخ 43

العبيديةدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية العبيدية 44

الرام دائرة المياه والصرف الصحي – بلدية الرام 45

عناتا دائرة المياه والصرف الصحي – بلدية عناتا46

عزموطدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية عزموط47

بني زيددائرة المياه والصرف الصحي – بلدية بني زيد الغربية48

برطعة دائرة المياه والصرف الصحي – بلدية برطعة الشرقية49

بيت ليددائرة المياه والصرف الصحي – بلدية بيت ليد50

بيت أوالدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية بيت أوال51

بير نباال دائرة المياه والصرف الصحي – بلدية بير نباال 52

برقيندائرة المياه والصرف الصحي – بلدية برقين53

إذنا دائرة المياه والصرف الصحي – بلدية إذنا 54

الطيبة ورمونمجلس الخدمات المشترك إلدارة الصرف الصحي في الطيبة ورمون  55

خاراسدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية خاراس56

كفر اللبددائرة المياه والصرف الصحي – بلدية كفر اللبد57

نوبادائرة المياه والصرف الصحي – بلدية نوبا58

قبان دائرة المياه والصرف الصحي – بلدية قبان 59

قفين دائرة المياه والصرف الصحي – بلدية قفين 60

رام اللهدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية رام الله61

رأس كركردائرة المياه والصرف الصحي – مجلس قروي رأس كركر62

تفوحدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية تفوح63

الزبابدةدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية الزبابدة64
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قطاع غزة

النصيراتدائرة المياه والصرف الصحي - بلدية النصيرات1

جباليا النزلةدائرة المياه والصرف الصحي - بلدية جباليا النزلة2

خانيونسدائرة المياه والصرف الصحي - بلدية خانيونس3

مدينة غزةدائرة المياه والصرف الصحي - بلدية غزة4

مصلحة مياه بلديات الساحلمصلحة مياه بلديات ساحل غزة - رفح5

البريجدائرة المياه والصرف الصحي - بلدية البريج6

الزوايدةدائرة المياه والصرف الصحي - بلدية الزوايدة7

القرارةدائرة المياه والصرف الصحي - بلدية القرارة8

المغازيدائرة المياه والصرف الصحي - بلدية المغازي9

بني سهيادائرة المياه والصرف الصحي - بلدية بني سهيا10

بيت حانوندائرة المياه والصرف الصحي - بلدية بيت حانون11

بيت الهيادائرة المياه والصرف الصحي – بلدية بيت الهيا12

دير البلحدائرة المياه والصرف الصحي في بلدية دير البلح13

عبسان الكبيرةدائرة المياه والصرف الصحي - بلدية عبسان الكبيرة14

الزهراءدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية الزهراء15

الشوكةدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية الشوكة16

الفخاريدائرة المياه والصرف الصحي – بلدية الفخاري17

المصدردائرة المياه والصرف الصحي - بلدية المصدر18

المغراقةدائرة المياه والصرف الصحي - بلدية المغراقة19

النصردائرة المياه والصرف الصحي- بلدية النصر20

أم النصردائرة المياه والصرف الصحي- بلدية أم النصر21

خزاعةدائرة المياه والصرف الصحي - بلدية خزاعة22

عبسان الجديدةدائرة المياه والصرف الصحي - بلدية عبسان الجديدة23

وادي السلقادائرة المياه والصرف الصحي - بلدية وادي السلقا24

وادي غزةدائرة المياه والصرف الصحي - بلدية وادي غزة 25
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ســلطة الميــاه والمجــاري – بيــت 
لحــم، بيــت جــاال، بيــت ســاحور

1550 شيكل لغاية 4 متر طول
رســوم  )بــدون  الميــاه  فاتــورة  قيمــة  مــن   28%

العــداد( قــراءة 

بلدية نابلس
سكني: 1.5 دينار أردني للمتر المربع 

تجاري وصناعي: 3 دينار أردني للمتر المربع 
0.5 شيكل لكل متر مكعب من المياه المفوترة

بلدية طولكرم
سكني: 150 دينار 

مخازن: 75 دينار
تسوية: 69 دينار

2 شيكل لكل فاتورة المياه

120 شيكل لكل اشتراك في السنة50 دينار بلدية قلقيلية

بلدية سلفيت
4.15 شيكل لكل متر مربع من مساحة البناء

1 شيكل لألرض الفارغة
1 شيكل لكل متر مكعب من المياه المفوترة

بلدية جنين
سكن: 65 دينار أردني 
تجاري: 90 دينار أردني 

0.5 شيكل لكل متر مكعب مفوتر من المياه

13 شيكل لكل متر مربعبلدية أريحا
0.5 شيكل لكل متر مكعب من المياه 

المستهلكة

بلدية الخليل

ســكني: 40 دينــار أردنــي + 2 دينــار لــكل متــر مربــع 
مســاحة

تجــاري: 20 دينــار أردنــي + 100 دينــار لمســاحة 42 
متــر مربــع + 2 دينــار لــكل متــر مربــع إضافــي

ال يوجد تعرفة – فقط رسوم االشتراك الجديد

بلدية عنبتا
50 دينــار باإلضافــة إلــى دينــار عــن كل متــر مربــع 

شــبكة مســاهمة 
10 شيكل لكل فاتورة مياه صادرة

50 شيكل لكل فاتورة مياه صادرة500 ديناربلدية بديا

بلدية نوبا
1.25 دينــار أردنــي ألول 150 متــر مربــع + 0.75 

دينــار أردنــي لــكل متــر مربــع إضافــي
10 شيكل شهري 

20 شيكل شهري1.5 دينار أردني لكل متر مربع مساحةخاراس

ال يوجد1500 شيكل لاشتراكبرطعة 

ال يوجد3 دينار أردني لكل متر مربع مساحةالرام 

60 شيكل سنويًا3 دينار أردني لكل متر مربع مساحةبير نباال

ال يوجد50 دينار أردني عزموط

رام الله

بناء فوق قائم 3 دينار لكل متر مربع مرخص
بناء جديد 

30 قرش لكل متر مربع حسب مساحة األرض	 
3 دنانير لكل متر مربع مرخص	 
30 قرش لكل متر مربع من مساحة اإلرتداد	 

0.45 دينار أردني لكل متر مربع سنويًا

البيرة

3 دينار أردني لكل متر مربع من البناء	 
لمواقــف 	  مربــع  متــر  لــكل  أردنــي  دينــار   1

المســقوفة الســيارات 
300 فلس لألرض الفارغة	 

1.8 شيكل لكل متر مكعب مفوتر من المياه
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2 دينار أردني لكل متر مربع مساحةالطيبة ورمون
مــن   80% مــن  مكعــب  متــر  كل  عــن  شــيكل   2

المفوتــرة الميــاه 

1.5 شيكل لكل متر مكعب مفوتر من المياه100 ديناربني زيد

كفر اللبد
سكني: 850 شيكل
تجاري: 350 شيكل

8 شيكل شهريًا

بيت ليد
سكني: 750 شيكل
تجاري: 350 شيكل

10 شيكل شهريًا

30 شيكل شهريًا120 دينارعتيل

%25 من قيمة فاتورة المياه300 شيكلبلدية أم النصر

بلدية بيت الهيا
400 شيكل – طابق واحد

500 شيكل - طابقين
%25 من قيمة فاتورة المياه

%25 من قيمة فاتورة المياه330 شيكلبلدية جباليا النزلة

بلدية بيت حانون
ســكني:  350 شــيكل + 60 بــدل رســوم تركيــب + 

150 شــيكل لــكل طابــق إضافــي
صناعي: 750 شيكل + 60 بدل رسوم تركيب

منزلي: %25 من قيمة فاتورة المياه
صناعي: %30 من قيمة فاتورة المياه

بلدية غزة

شــيكل   120 واحــد،  لطابــق  شــيكل   80 ســكني: 
خمــس  لحــد  شــيكل   500 طوابــق،  خمــس  لحــد 

رووف مــع  طوابــق 
اســتخدامات أخــرى )صناعــي، تجــاري، مؤسســات 

...( – 200 شــيكل

%16 مــن قيمــة فاتــورة الميــاه + 4 شــيكل لــكل 
طابــق

200 شيكلبلدية الزهراء
%15 مــن قيمــة فاتــورة الميــاه + 7 شــيكل لــكل 

ــورة فات

بلدية دير البلح
400 شيكل – سكني

1000 شيكل - صناعي
%15 مــن قيمــة فاتــورة الميــاه + 5 شــيكل لــكل 

ــورة فات

%15 من قيمة فاتورة المياه200 شيكلبلدية النصيرات

%15 من قيمة فاتورة المياه250 شيكلبلدية البريج

%15 من قيمة فاتورة المياه200 شيكلبلدية المغازي

10 شيكل لكل فاتورة مياه صادرة400 شيكلبلدية المصدر

%15 من قيمة فاتورة المياه200 شيكلبلدية الزوايدة

بلدية خانيونس
600 شيكل – بناء اسمنتي

400 شيكل – لمنازل البركس والزينكو
%15 مــن قيمــة فاتــورة الميــاه + 6 شــيكل لــكل 

شــقة
مصلحــة ميــاه بلديــات الســاحل - 

رفــح
400 شيكل – سكني
600 شيكل - صناعي

30 شيكل لكل شقة لاستهاك المنزلي
60 شيكل لاستهاك التجاري
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بيت أوالبيت ليدبرطعة بني زيدبني نعيم عزون عزموطعتيل السواحرةعرابةعناتاعنبتا العبيديةالشيوخالكرملالظاهريةالعيزريةالعوجاأبو ديسالوحدةالمؤشر 

المؤشرات الفنية

3123255381871539028577895361067665815883لتر/فرد/يومالمعدل اليومي لاستهاك المنزلي للفرد من المياه

37232603818845412828607895361257665986083لتر/فرد/يومالمعدل اليومي للمياه المباعة للفرد بناًء على عدد السكان

%5%34%10%42%16%25%72%27%35%21%65%43%20%12%16%21%47%38%26%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها

مــن  طــول  كــم  لــكل  عليهــا  المحاســب  غيــر  الميــاه  كميــة 
الســنة فــي  5,000.0010,18711,789.881,761.27252.22743.591,777.656,594.5336,495.721,680.446,403.102,383.1819,217.433,378.332,355.203,814.561,636.922,110.90386.44م3/كمالشــبكة 

1379414341475586121453940923311966142091023277116740لتر/وصلة/يومكمية المياه غير المحاسب عليها لكل اشتراك في اليوم

المؤشرات المالية

7.084.146.428.375.355.8354.5254.654.422.853.622.7555.614.445.265شيكل/م3متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياه

8.365.216.734.737.865.014.872.9310.723.064.932.2411.372.533.827.313.667.423.28شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه المباعة

1.151.250.990.540.770.860.880.672.140.631.140.793.030.850.761.230.781.460.63عددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه

%47%15%6%72%36%120%32%100%30%100%43%107%63%60%38%95%47%89%42%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

%100%0%0%0%93%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

0000000.3200000.54000.041.900شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه العادمة

مؤشرات جودة المياه 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن الشــبكة بمــا فــي ذلــك 
الحــر  الكلوريــن  التــي تحتــوي علــى  الرئيســة(  الميــاه  خطــوط 

الرئيســة الشــبكة واألنابيــب  المتبقــي فــي 
%100%100%93%86%43%100%79%

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الكليــة القولونيــة  البكتيريــا  %90%100%100%50%38%0%0%100%100%100%تلــوث 

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الغائطيــة القولونيــة  بالبكتيريــا  %100%43%100%100%100%100%19%0%100%97%100%التلــوث 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

الكليــة
%100%85%100%72%50%83%50%100%100%100%100%95%100%69%89%

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

ــة الغائطي
%100%92%100%89%100%97%50%100%100%100%100%97%100%61%100%

%200%175%46%103%278%127%100%131%122%89%7%313%81%217%267%نسبة الفحوصات الميكروبيولوجية التي تم إجراؤها.

مــن  الخاليــة  المصــدر  مــن  المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
بالنتــرات %100%80%100%100%100%100%100%التلــوث 

مشاركة العاملين حسب النوع االجتماعي 

%0%0%0%0%0%0%50%0%0%0%0%0%11%14%0%7%0%0%0%الموظفات اإلناث كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

%100%100%100%100%100%100%50%100%100%100%100%100%89%86%100%93%100%100%100%الموظفون الذكور كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

مؤشرات أخرى

1.581.754.381.886.731.28ال ينطبق4.245.63.931.952.221.892ال ينطبق5.56ال ينطبق3.893.37عددمعامل إنتاجية الموظف - خدمة المياه
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بيت أوالبيت ليدبرطعة بني زيدبني نعيم عزون عزموطعتيل السواحرةعرابةعناتاعنبتا العبيديةالشيوخالكرملالظاهريةالعيزريةالعوجاأبو ديسالوحدةالمؤشر 

المؤشرات الفنية

3123255381871539028577895361067665815883لتر/فرد/يومالمعدل اليومي لاستهاك المنزلي للفرد من المياه

37232603818845412828607895361257665986083لتر/فرد/يومالمعدل اليومي للمياه المباعة للفرد بناًء على عدد السكان

%5%34%10%42%16%25%72%27%35%21%65%43%20%12%16%21%47%38%26%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها

مــن  طــول  كــم  لــكل  عليهــا  المحاســب  غيــر  الميــاه  كميــة 
الســنة فــي  5,000.0010,18711,789.881,761.27252.22743.591,777.656,594.5336,495.721,680.446,403.102,383.1819,217.433,378.332,355.203,814.561,636.922,110.90386.44م3/كمالشــبكة 

1379414341475586121453940923311966142091023277116740لتر/وصلة/يومكمية المياه غير المحاسب عليها لكل اشتراك في اليوم

المؤشرات المالية

7.084.146.428.375.355.8354.5254.654.422.853.622.7555.614.445.265شيكل/م3متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياه

8.365.216.734.737.865.014.872.9310.723.064.932.2411.372.533.827.313.667.423.28شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه المباعة

1.151.250.990.540.770.860.880.672.140.631.140.793.030.850.761.230.781.460.63عددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه

%47%15%6%72%36%120%32%100%30%100%43%107%63%60%38%95%47%89%42%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

%100%0%0%0%93%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

0000000.3200000.54000.041.900شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه العادمة

مؤشرات جودة المياه 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن الشــبكة بمــا فــي ذلــك 
الحــر  الكلوريــن  التــي تحتــوي علــى  الرئيســة(  الميــاه  خطــوط 

الرئيســة الشــبكة واألنابيــب  المتبقــي فــي 
%100%100%93%86%43%100%79%

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الكليــة القولونيــة  البكتيريــا  %90%100%100%50%38%0%0%100%100%100%تلــوث 

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الغائطيــة القولونيــة  بالبكتيريــا  %100%43%100%100%100%100%19%0%100%97%100%التلــوث 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

الكليــة
%100%85%100%72%50%83%50%100%100%100%100%95%100%69%89%

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

ــة الغائطي
%100%92%100%89%100%97%50%100%100%100%100%97%100%61%100%

%200%175%46%103%278%127%100%131%122%89%7%313%81%217%267%نسبة الفحوصات الميكروبيولوجية التي تم إجراؤها.

مــن  الخاليــة  المصــدر  مــن  المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
بالنتــرات %100%80%100%100%100%100%100%التلــوث 

مشاركة العاملين حسب النوع االجتماعي 

%0%0%0%0%0%0%50%0%0%0%0%0%11%14%0%7%0%0%0%الموظفات اإلناث كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

%100%100%100%100%100%100%50%100%100%100%100%100%89%86%100%93%100%100%100%الموظفون الذكور كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

مؤشرات أخرى

1.581.754.381.886.731.28ال ينطبق4.245.63.931.952.221.892ال ينطبق5.56ال ينطبق3.893.37عددمعامل إنتاجية الموظف - خدمة المياه
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مصلحة أريحاجنينعالرإذناالخليلحلحولدورادير الغصونبرقينبديا بيتونيابيت أمرالوحدةالمؤشر 
مياه القدس

جنوب شرق 
نابلسميثلون كفر اللبدخاراسكفر راعينابلس

المؤشرات الفنية

725495728042666223836116888496574815766لتر/فرد/يومالمعدل اليومي لاستهاك المنزلي للفرد من المياه

755795729142686223280672011126011774816289لتر/فرد/يومالمعدل اليومي للمياه المباعة للفرد بناًء على عدد السكان

%30%30%31%46%19%13%23%21%44%4%22%30%18%12%22%30%37%18%34%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها

مــن  طــول  كــم  لــكل  عليهــا  المحاســب  غيــر  الميــاه  كميــة 
الســنة فــي  2,747.093,347.004,906.612,616.971,921.257501,875.447,195.14762.485,922.007,043.293,041.312,810.59478.911,655.757,008.503,405.251,458.816,068.48م3/كمالشــبكة 

2488724017213957106336515034827517350174422204131194لتر/وصلة/يومكمية المياه غير المحاسب عليها لكل اشتراك في اليوم

المؤشرات المالية

66.824.164.923.965.75.434.849.292.85.842.566.835.015.576.854.055.746.11شيكل/م3متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياه

4.886.221.354.481.94.54.595.78.622.67.222.437.134.015.146.253.614.895.33شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه المباعة

0.860.820.310.780.470.780.811.071.070.91.30.970.970.750.861.010.870.910.92عددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه

%76%65%84%110%105%95%99%122%72%64%38%65%61%101%103%89%87%67%38%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

%73%64%75%031%100%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

000.3300001.3300.002.210.550000.410.0101.44شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه العادمة

مؤشرات جودة المياه 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن الشــبكة بمــا فــي ذلــك 
الحــر  الكلوريــن  التــي تحتــوي علــى  الرئيســة(  الميــاه  خطــوط 

الرئيســة الشــبكة واألنابيــب  المتبقــي فــي 
%100%100%97%83%99%100%100%83%82%99%

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الكليــة القولونيــة  البكتيريــا  %70%88%88%100%100%75%100%100%100%100%92%50%تلــوث 

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الغائطيــة القولونيــة  بالبكتيريــا  %83%100%92%100%100%80%100%100%100%100%100%50%التلــوث 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

الكليــة
%88%92%100%100%94%77%68%100%100%99%100%88%89%68%99%

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

ــة الغائطي
%92%92%100%100%100%88%69%100%100%99%100%480%91%86%99%

%258%102%159%100%2%236%1199%335%274%52%85%222%110%400%232%نسبة الفحوصات الميكروبيولوجية التي تم إجراؤها.

مــن  الخاليــة  المصــدر  مــن  المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
بالنتــرات %92%100%100%100%100%100%100%التلــوث 

مشاركة العاملين حسب النوع االجتماعي 

%7%0%25%0%0%10%7%4%4%11%0%2%9%0%0%0%20%14%25%الموظفات اإلناث كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

%90%100%75%100%100%100%93%96%97%89%100%98%91%100%100%100%80%86%75%الموظفون الذكور كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

مؤشرات أخرى

2.566.96ال ينطبق1.371.162.032.41.762.942.646.191.745.596.868.284.042.733.765.86عددمعامل إنتاجية الموظف - خدمة المياه
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مصلحة أريحاجنينعالرإذناالخليلحلحولدورادير الغصونبرقينبديا بيتونيابيت أمرالوحدةالمؤشر 
مياه القدس

جنوب شرق 
نابلسميثلون كفر اللبدخاراسكفر راعينابلس

المؤشرات الفنية

725495728042666223836116888496574815766لتر/فرد/يومالمعدل اليومي لاستهاك المنزلي للفرد من المياه

755795729142686223280672011126011774816289لتر/فرد/يومالمعدل اليومي للمياه المباعة للفرد بناًء على عدد السكان

%30%30%31%46%19%13%23%21%44%4%22%30%18%12%22%30%37%18%34%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها

مــن  طــول  كــم  لــكل  عليهــا  المحاســب  غيــر  الميــاه  كميــة 
الســنة فــي  2,747.093,347.004,906.612,616.971,921.257501,875.447,195.14762.485,922.007,043.293,041.312,810.59478.911,655.757,008.503,405.251,458.816,068.48م3/كمالشــبكة 

2488724017213957106336515034827517350174422204131194لتر/وصلة/يومكمية المياه غير المحاسب عليها لكل اشتراك في اليوم

المؤشرات المالية

66.824.164.923.965.75.434.849.292.85.842.566.835.015.576.854.055.746.11شيكل/م3متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياه

4.886.221.354.481.94.54.595.78.622.67.222.437.134.015.146.253.614.895.33شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه المباعة

0.860.820.310.780.470.780.811.071.070.91.30.970.970.750.861.010.870.910.92عددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه

%76%65%84%110%105%95%99%122%72%64%38%65%61%101%103%89%87%67%38%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

%73%64%75%031%100%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

000.3300001.3300.002.210.550000.410.0101.44شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه العادمة

مؤشرات جودة المياه 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن الشــبكة بمــا فــي ذلــك 
الحــر  الكلوريــن  التــي تحتــوي علــى  الرئيســة(  الميــاه  خطــوط 

الرئيســة الشــبكة واألنابيــب  المتبقــي فــي 
%100%100%97%83%99%100%100%83%82%99%

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الكليــة القولونيــة  البكتيريــا  %70%88%88%100%100%75%100%100%100%100%92%50%تلــوث 

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الغائطيــة القولونيــة  بالبكتيريــا  %83%100%92%100%100%80%100%100%100%100%100%50%التلــوث 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

الكليــة
%88%92%100%100%94%77%68%100%100%99%100%88%89%68%99%

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

ــة الغائطي
%92%92%100%100%100%88%69%100%100%99%100%480%91%86%99%

%258%102%159%100%2%236%1199%335%274%52%85%222%110%400%232%نسبة الفحوصات الميكروبيولوجية التي تم إجراؤها.

مــن  الخاليــة  المصــدر  مــن  المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
بالنتــرات %92%100%100%100%100%100%100%التلــوث 

مشاركة العاملين حسب النوع االجتماعي 

%7%0%25%0%0%10%7%4%4%11%0%2%9%0%0%0%20%14%25%الموظفات اإلناث كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

%90%100%75%100%100%100%93%96%97%89%100%98%91%100%100%100%80%86%75%الموظفون الذكور كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

مؤشرات أخرى

2.566.96ال ينطبق1.371.162.032.41.762.942.646.191.745.596.868.284.042.733.765.86عددمعامل إنتاجية الموظف - خدمة المياه
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الوحدةالمؤشر 
شمال 
غرب 
جنين

شمال 
غرب 

القدس
الزبابدةزعترةيطا يعبدبيت لحمالفارعةتقوع طولكرمطوباسترقومياتفوحسلفيتسعيررأس كركرقلقيليةقفينقباطيةقبالننوبا

المؤشرات الفنية

438184507813715480527552536210956917165247466لتر/فرد/يومالمعدل اليومي لاستهاك المنزلي للفرد من المياه

588485507813716480779258696711858918279258068لتر/فرد/يومالمعدل اليومي للمياه المباعة للفرد بناًء على عدد السكان

%21%25%23%21%36%24%34%50%28%12%2%15%34%9%29%22%35%25%27%12%22%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها

مــن  طــول  كــم  لــكل  عليهــا  المحاســب  غيــر  الميــاه  كميــة 
الســنة فــي  719.68904.863,438.991,711.976,741.134,015.318,321.571,206.004,585.801,523.29162.57839.812,549.068,903.451,722.675,181.826,187.933,353.051,187.901,151.501,847.46م3/كمالشــبكة 

156681939027416035954243911259148680290203349110137151124لتر/وصلة/يومكمية المياه غير المحاسب عليها لكل اشتراك في اليوم

المؤشرات المالية

4.485.765.395.684.441.281.84.325.113.874.8355.853.684.643.56.384.485.454.215.55شيكل/م3متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياه

5.334.236.235.666.130.841.464.25.043.334.174.234.952.445.195.376.63.186.244.66.23شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه المباعة

0.970.81.130.881.310.650.770.950.950.820.810.80.830.641.070.830.90.681.141.21.18عددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه

%100%60%62%113%71%69%37%47%88%13%38%92%25%100%117%157%35%97%64%71%96%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

%103%30%50%71%41%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

001.470000.77000.550000.61001.050000شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه العادمة

مؤشرات جودة المياه 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن الشــبكة بمــا فــي ذلــك 
الحــر  الكلوريــن  التــي تحتــوي علــى  الرئيســة(  الميــاه  خطــوط 

الرئيســة الشــبكة واألنابيــب  المتبقــي فــي 
%100%79%17%100%99%100%100%18%100%89%100%17%

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الكليــة القولونيــة  البكتيريــا  %83%100%94%100%97%96%64%94%100%100%97%85%100%تلــوث 

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الغائطيــة القولونيــة  بالبكتيريــا  %92%29%98%100%100%100%79%94%100%100%97%85%100%التلــوث 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

الكليــة
%100%85%98%85%100%100%100%86%83%91%95%100%96%86%83%

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

ــة الغائطي
%100%85%98%85%100%100%100%97%100%99%100%100%99%86%83%

%185%100%316%185%125%590%15%119%279%498%50%106%342%55%77%نسبة الفحوصات الميكروبيولوجية التي تم إجراؤها.

مــن  الخاليــة  المصــدر  مــن  المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
بالنتــرات %83%100%100%100%100%80%100%100%100%100%التلــوث 

مشاركة العاملين حسب النوع االجتماعي 

%33%14%0%0%6%25%0%2%0%9%0%18%14%0%2%0%0%0%0%21%6%الموظفات اإلناث كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

%67%86%100%100%95%75%100%98%100%91%100%82%86%100%98%100%100%100%100%79%94%الموظفون الذكور كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

مؤشرات أخرى

ال ينطبق3.631.265.344.93ال ينطبق1.963.873.323.542.78.632.73ال ينطبق1.285.931.255.66ال ينطبق4.933.63عددمعامل إنتاجية الموظف - خدمة المياه
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الملحق رقم )3( ملخص النتائج لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في الضفة الغربية 2017

الوحدةالمؤشر 
شمال 
غرب 
جنين

شمال 
غرب 

القدس
الزبابدةزعترةيطا يعبدبيت لحمالفارعةتقوع طولكرمطوباسترقومياتفوحسلفيتسعيررأس كركرقلقيليةقفينقباطيةقبالننوبا

المؤشرات الفنية

438184507813715480527552536210956917165247466لتر/فرد/يومالمعدل اليومي لاستهاك المنزلي للفرد من المياه

588485507813716480779258696711858918279258068لتر/فرد/يومالمعدل اليومي للمياه المباعة للفرد بناًء على عدد السكان

%21%25%23%21%36%24%34%50%28%12%2%15%34%9%29%22%35%25%27%12%22%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها

مــن  طــول  كــم  لــكل  عليهــا  المحاســب  غيــر  الميــاه  كميــة 
الســنة فــي  719.68904.863,438.991,711.976,741.134,015.318,321.571,206.004,585.801,523.29162.57839.812,549.068,903.451,722.675,181.826,187.933,353.051,187.901,151.501,847.46م3/كمالشــبكة 

156681939027416035954243911259148680290203349110137151124لتر/وصلة/يومكمية المياه غير المحاسب عليها لكل اشتراك في اليوم

المؤشرات المالية

4.485.765.395.684.441.281.84.325.113.874.8355.853.684.643.56.384.485.454.215.55شيكل/م3متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياه

5.334.236.235.666.130.841.464.25.043.334.174.234.952.445.195.376.63.186.244.66.23شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه المباعة

0.970.81.130.881.310.650.770.950.950.820.810.80.830.641.070.830.90.681.141.21.18عددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه

%100%60%62%113%71%69%37%47%88%13%38%92%25%100%117%157%35%97%64%71%96%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

%103%30%50%71%41%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

001.470000.77000.550000.61001.050000شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه العادمة

مؤشرات جودة المياه 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن الشــبكة بمــا فــي ذلــك 
الحــر  الكلوريــن  التــي تحتــوي علــى  الرئيســة(  الميــاه  خطــوط 

الرئيســة الشــبكة واألنابيــب  المتبقــي فــي 
%100%79%17%100%99%100%100%18%100%89%100%17%

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الكليــة القولونيــة  البكتيريــا  %83%100%94%100%97%96%64%94%100%100%97%85%100%تلــوث 

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الغائطيــة القولونيــة  بالبكتيريــا  %92%29%98%100%100%100%79%94%100%100%97%85%100%التلــوث 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

الكليــة
%100%85%98%85%100%100%100%86%83%91%95%100%96%86%83%

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

ــة الغائطي
%100%85%98%85%100%100%100%97%100%99%100%100%99%86%83%

%185%100%316%185%125%590%15%119%279%498%50%106%342%55%77%نسبة الفحوصات الميكروبيولوجية التي تم إجراؤها.

مــن  الخاليــة  المصــدر  مــن  المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
بالنتــرات %83%100%100%100%100%80%100%100%100%100%التلــوث 

مشاركة العاملين حسب النوع االجتماعي 

%33%14%0%0%6%25%0%2%0%9%0%18%14%0%2%0%0%0%0%21%6%الموظفات اإلناث كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

%67%86%100%100%95%75%100%98%100%91%100%82%86%100%98%100%100%100%100%79%94%الموظفون الذكور كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

مؤشرات أخرى

ال ينطبق3.631.265.344.93ال ينطبق1.963.873.323.542.78.632.73ال ينطبق1.285.931.255.66ال ينطبق4.933.63عددمعامل إنتاجية الموظف - خدمة المياه
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الملحق رقم )4( ملخص النتائج لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة 2017

عبسان الوحدةالمؤشر 
الجديدة 

عبسان 
بيت الهيابيت حانون بني سهيالالزوايدةالزهراءالشوكةالنصيرات النصر القرارةالمصدر المغراقةالمغازي الفخاري البريجالكبيرة

مصلحة 
بلديات 
الساحل

خان يونس جباليا غزةدير البلح

المؤشرات الفنية

104638410486601311189394691699488114967773859780لتر/فرد/يومالمعدل اليومي لاستهاك المنزلي للفرد من المياه

10488841048660131118939469169100901229679809210082لتر/فرد/يومالمعدل اليومي للمياه المباعة للفرد بناًء على عدد السكان

%27%43%35%40%32%39%45%33%25%27%31%35%36%20%41%60%41%29%31%27%20%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها

مــن  طــول  كــم  لــكل  عليهــا  المحاســب  غيــر  الميــاه  كميــة 
الســنة فــي  206143791073914288871105984543155310096382619596397296056391263199846633705415396272064476م3/كمالشــبكة 

1532273682055578506021455195822852762743541075695343597471730298لتر/وصلة/يومكمية المياه غير المحاسب عليها لكل اشتراك في اليوم

المؤشرات المالية

2.632.461.891.552.131.6621.671.911.381.571.232.013.311.241.351.361.791.161.151.67شيكل/م3متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياه

6.016.331.323.872.432.32.352.092.282.71.521.23.451.891.461.882.021.991.41.9شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه المباعة

2.22.40.72.31.11.21.12.81.11.61.71.20.61.41.51.11.31.11.81.21.1عددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه

%52%46%32%36%34%63%42%51%33%53%22%65%28%41%43%7%37%0%37%32%67%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

%33%46%13%32%52%12%31%17%30%58%29%32%36%0%41%0%17%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

000.7500.872.161.5900.6401.461.130.871.321.591.151.081.050.531.21.19شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه العادمة

مؤشرات جودة المياه 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن الشــبكة بمــا فــي ذلــك 
الحــر  الكلوريــن  التــي تحتــوي علــى  الرئيســة(  الميــاه  خطــوط 

الرئيســة الشــبكة واألنابيــب  المتبقــي فــي 
%100%99%100%100%100%99%99%100%100%99%99%99%99%100%100%100%96%100%99%100%100%

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الكليــة القولونيــة  البكتيريــا  %79%73%96%62%94%50%74%100%60%86%93%تلــوث 

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الغائطيــة القولونيــة  بالبكتيريــا  %89%89%100%81%98%100%100%100%100%86%86%التلــوث 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

الكليــة
%55%61%91%64%72%

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

ــة الغائطي
%98%79%90%76%89%

%74%139%88%138%98%0%0%0%0%33%0%0%14%0%8%20%11%0%15%0%0%نسبة الفحوصات الميكروبيولوجية التي تم إجراؤها.

مــن  الخاليــة  المصــدر  مــن  المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
بالنتــرات %4%19%13%30%25%40%56%20%35%100%0%0%35%0%100%60%53%100%69%التلــوث 

مشاركة العاملين حسب النوع االجتماعي 

%1%2%1%0%2%0%0%4%0%0%7%0%4%0%0%0%15%0%0%0%0%الموظفات اإلناث كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

%99%98%99%100%98%100%100%96%100%100%93%100%96%100%100%100%85%100%100%100%100%الموظفون الذكور كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

مؤشرات أخرى

3.943.136.669.316.112.34.986.424.236.385.792.988.185.68ال ينطبق3.565.053.516.334.814.39عددمعامل إنتاجية الموظف - خدمة المياه
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الملحق رقم )4( ملخص النتائج لمقدمي خدمات المياه والصرف الصحي في قطاع غزة 2017

عبسان الوحدةالمؤشر 
الجديدة 

عبسان 
بيت الهيابيت حانون بني سهيالالزوايدةالزهراءالشوكةالنصيرات النصر القرارةالمصدر المغراقةالمغازي الفخاري البريجالكبيرة

مصلحة 
بلديات 
الساحل

خان يونس جباليا غزةدير البلح

المؤشرات الفنية

104638410486601311189394691699488114967773859780لتر/فرد/يومالمعدل اليومي لاستهاك المنزلي للفرد من المياه

10488841048660131118939469169100901229679809210082لتر/فرد/يومالمعدل اليومي للمياه المباعة للفرد بناًء على عدد السكان

%27%43%35%40%32%39%45%33%25%27%31%35%36%20%41%60%41%29%31%27%20%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها

مــن  طــول  كــم  لــكل  عليهــا  المحاســب  غيــر  الميــاه  كميــة 
الســنة فــي  206143791073914288871105984543155310096382619596397296056391263199846633705415396272064476م3/كمالشــبكة 

1532273682055578506021455195822852762743541075695343597471730298لتر/وصلة/يومكمية المياه غير المحاسب عليها لكل اشتراك في اليوم

المؤشرات المالية

2.632.461.891.552.131.6621.671.911.381.571.232.013.311.241.351.361.791.161.151.67شيكل/م3متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياه

6.016.331.323.872.432.32.352.092.282.71.521.23.451.891.461.882.021.991.41.9شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه المباعة

2.22.40.72.31.11.21.12.81.11.61.71.20.61.41.51.11.31.11.81.21.1عددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه

%52%46%32%36%34%63%42%51%33%53%22%65%28%41%43%7%37%0%37%32%67%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

%33%46%13%32%52%12%31%17%30%58%29%32%36%0%41%0%17%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

000.7500.872.161.5900.6401.461.130.871.321.591.151.081.050.531.21.19شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه العادمة

مؤشرات جودة المياه 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن الشــبكة بمــا فــي ذلــك 
الحــر  الكلوريــن  التــي تحتــوي علــى  الرئيســة(  الميــاه  خطــوط 

الرئيســة الشــبكة واألنابيــب  المتبقــي فــي 
%100%99%100%100%100%99%99%100%100%99%99%99%99%100%100%100%96%100%99%100%100%

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الكليــة القولونيــة  البكتيريــا  %79%73%96%62%94%50%74%100%60%86%93%تلــوث 

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الغائطيــة القولونيــة  بالبكتيريــا  %89%89%100%81%98%100%100%100%100%86%86%التلــوث 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

الكليــة
%55%61%91%64%72%

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

ــة الغائطي
%98%79%90%76%89%

%74%139%88%138%98%0%0%0%0%33%0%0%14%0%8%20%11%0%15%0%0%نسبة الفحوصات الميكروبيولوجية التي تم إجراؤها.

مــن  الخاليــة  المصــدر  مــن  المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
بالنتــرات %4%19%13%30%25%40%56%20%35%100%0%0%35%0%100%60%53%100%69%التلــوث 

مشاركة العاملين حسب النوع االجتماعي 

%1%2%1%0%2%0%0%4%0%0%7%0%4%0%0%0%15%0%0%0%0%الموظفات اإلناث كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

%99%98%99%100%98%100%100%96%100%100%93%100%96%100%100%100%85%100%100%100%100%الموظفون الذكور كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

مؤشرات أخرى

3.943.136.669.316.112.34.986.424.236.385.792.988.185.68ال ينطبق3.565.053.516.334.814.39عددمعامل إنتاجية الموظف - خدمة المياه
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وادي غزةوادي السلقا أم النصرخزاعةالوحدةالمؤشر 

المؤشرات الفنية

1211116656لتر/فرد/يومالمعدل اليومي لاستهاك المنزلي للفرد من المياه

1211126656لتر/فرد/يومالمعدل اليومي للمياه المباعة للفرد بناًء على عدد السكان

%32%38%23%16%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها

مــن  طــول  كــم  لــكل  عليهــا  المحاســب  غيــر  الميــاه  كميــة 
الســنة فــي  1845556045022883م3/كمالشــبكة 

144238444248لتر/وصلة/يومكمية المياه غير المحاسب عليها لكل اشتراك في اليوم

المؤشرات المالية

2.1211.491.99شيكل/م3متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياه

5.82.353.626.39شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه المباعة

1.82.02.22.6عددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه

%40%50%35%48%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

%41%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

01.930.270شيكل/م3التكاليف التشغيلية لكل متر مكعب من المياه العادمة

مؤشرات جودة المياه 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن الشــبكة بمــا فــي ذلــك 
الحــر  الكلوريــن  التــي تحتــوي علــى  الرئيســة(  الميــاه  خطــوط 

الرئيســة الشــبكة واألنابيــب  المتبقــي فــي 
%100%100%100%100%

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الكليــة القولونيــة  البكتيريــا  %80%تلــوث 

مــن  الخاليــة  المصــدر(  مــن  )المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
الغائطيــة القولونيــة  بالبكتيريــا  %100%التلــوث 

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

الكليــة
%

نســبة عينــات الميــاه )المأخــوذة مــن أنابيــب الشــبكة بمــا فيهــا 
الخطــوط الرئيســة( الخاليــة مــن التلــوث بالبكتيريــا القولونيــة 

ــة الغائطي
%

%0%33%0%0%نسبة الفحوصات الميكروبيولوجية التي تم إجراؤها.

مــن  الخاليــة  المصــدر  مــن  المأخــوذة  الميــاه  عينــات  نســبة 
بالنتــرات %75%67%التلــوث 

مشاركة العاملين حسب النوع االجتماعي 

%0%0%0%0%الموظفات اإلناث كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

%100%100%100%100%الموظفون الذكور كنسبة من إجمالي عدد الموظفين

مؤشرات أخرى

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق5.13عددمعامل إنتاجية الموظف - خدمة المياه
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