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Palestinian Water Regulation to Promote Good Governance, Case Study 

in Jerusalem Water Undertaking 

Prepared by: Marwan “Mohammad Said” Abd-Alrahman Bdair. 

Supervised by: Dr. Abd Alrahman Al Tamimi 

 

Abstract: 

 

The research aims to identify the role of the regulatory functions of the Palestinian water 

sector in promoting of good governance, taking the case study Jerusalem Water 

Undertaking. Through which it will recognize the reality of the application of the 

Palestinian water sector regulation and its role in promoting good governance, also study 

the relationship between the regulation of the water sector tools and their role in promoting 

good governance in Palestine will be studied. In order to achieve these objectives, the 

research methodology adopted will use, the descriptive approach, analytical, qualitative 

study of mixed-style, future studies i.e. Delphi studies style, focusing on the impact of the 

independent variables on the dependent. The study offers a detailed description of the 

procedures followed by the researcher in the implementation of the research, how the 

information was collected and documents from sources and interviews. 

 

Through the analysis of results and discussion, the study found that there is a positive role 

for regulatory functions and their tools of the Palestinian water sector in the promotion of 

good governance. The results show that the issue of "The role Palestinian water sector 

regulatory function in promoting good governance” and the most important item from this 

discussion is the "new water law", followed by the second issue "The role of handling 

complaints of citizens in the promoting of good governance”, followed by the issue of 

“The role of water tariff, technical and financial indicators, finally, “The role of 

community participation of regulatory function in the promoting of good water 

governance”. The results have been applied on the case study which is Jerusalem Water 

undertaking; where it was found that there was similarity of the results in terms of the role 

of the water sector regulation in the promotion of good governance. 

 



 

 ك
 

The most important conclusions and recommendations that were found in this research are 

that there is a gap in the current Palestinian legal framework of water sector regulation, and 

that the legal modifications contain in the new Water Law No. (14) Year 2014 on water, it 

was of utmost importance in the role of the water sector regulation in the promotion of 

good governance, through the separation of mandates and tasks within the new 

restructuring of water sector. There is a role for regulation tools, from handling of 

complaints, monitoring technical and financial performance indicators, role of water 

tariffs, and role of community participation in the regulatory function of promoting good 

water governance. 

 

The study performs several recommendations including, bridging the gap of the legal 

framework in water sector regulations, through the issuance of some legal decree by law, 

accelerate the establishment of National Water Corporation and Regional Water Utilities, 

and the Palestinian government to solve the problem of indebtedness of government 

institutions and camps. The water service providers have to do some actions to achieve the 

goals of regulation tools, including separation of water complaints center, re-adjust water 

tariff through economic pricing levels for high consumption, and improving technical 

performance indicators, most importantly of which is to reduce the non_revenue water and 

overall performance. 
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االمارات تونسسورياالسودانالسعوديةقطرعمانالمغربموريتانياليبيالبناناالردنالعراقمصرجيبوتيالبحرينالجزائرالدولة
الضفة الغربية 

وغزة
اليمن

2983354231108110109511510890546329866413253931720790حصة الفرد م³
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المعدل للتقييم محاور/ عناصر الوظيفة التنظيمية في تعزيز الحوكمة الرشيدة

4.28  دور الوظيفة التنظيمية لقطاع المياه في فلسطين في تعزيز الحوكمة الرشيدةالمحور 1

4.47 اهم عنصر: قانون المياه الجديد له اضافة نوعية على تنظيم قطاع المياه الفلسطيني في تعزيز الحوكمة الرشيدة

4.25  دور تنظيم معالجة شكاوى المواطنين في تعزيز للحوكمة الرشيدةالمحور 2

4.53 اهم عنصر: تعتبر تنظيم معالجة شكاوى المواطنين داعم لرفع رضى متلقي الخدمة تؤدي الى تعزيز الحكم الرشيدة

4.19  دور تنظيم مؤشرات االداء الفنية في تعزيز اللحوكمة الرشيدةالمحور 3

4.53

4.17  دور تنظيم تعرفة المياه في تعزيز الحوكمة الرشيدةالمحور 4

4.42

4.07  دور تنظيم مؤشرات االداء المالية في تعزيز الحوكمة الرشيدةالمحور 5

4.47

3.88  دور المشاركة المجتمعية للوظيفة التنظيمية في تعزيز الحوكمة الرشيدةالمحور 6

4.32  اهم عنصر: المشاركة المجتمعية للوظيفة التنظيمية يجب ان تكون ممأسسه

 اهم عنصر: دور تنظيم التعرفة في تحقيق االستدامة لقطاع المياه من خالل تحقيق الكفاءة االقتصادية بالتسعير االقتصادي لمستويات االستهالك االعلى 

لتشجيع المحافظة على المياه تعزز الحوكمة الرشيدة

 اهم عنصر: تعزيز االستدامة المالية تعمل على استدامة الخدمات المقدمة تعزز الحوكمة الرشيدة

 اهم عنصر: تنظيم مؤشرات االداء الفنية تعمل على رفع الكفاءة واالستدامة للنظام المائي لمزودي خدمات المياه التي تعزز الحوكمة الرشيدة

رقم المحور
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محاور 

التنظيم

عناصر 

المؤشرات

قانون 

المياه الجديد

للوظيفة 

التنظيمية 

دور وقائي

مراقبة 

العمليات 

التشغيلية

نشر 

البيانات 

والتقارير

الدور 

التنسيقي

معالجة 

الشكاوى 

لرفع الرضى

عملية ادارة 

الشكاوى

 الشكاوى 

في تحديد 

أوجه القصور

الشكاوى في 

معالجة 

النحرافات

الشكاوى من 

المدخالت 

في التخطيط

استخدام 

الشكاوى  

كأداة رقابية

332915192725231171913المجموع

معدل المحور

معالجة الشكاوىالوظيفة التنظيمية

24.616.3



 

55 
 

،

،

،

،

،

،

محاور 

التنظيم

عناصر 

المؤشرات

 المؤشرات الفنية 

في رفع الكفاءة 

واستدامة للنظام 

المائي

المؤشرات  

الفنية 

لتصويب 

االنحرافات

 المؤشرات  

الفنية لقياس 

االداء الكلي

المؤشرات 

الفنية في 

حماية 

االصول

المؤشرات 

الفنية للحد 

من الفساد

المؤشرات 

الفنية تحقيق 

العدالة في 

توفير الخدمات

التعرفة لتحقيق 

االستدامة 

بتحقيق الكفاءة 

االقتصادية

التعرفة لتحقيق 

االستدامة 

باسترداد  

التكاليف

احتساب القدرة على 

الدفع لفئات الدخل 

المحدود لتحقيق 

العدالة االجتماعية

التعرفة 

التصاعدية 

لتحقيق العدالة 

االجتماعية

التعرفة 

المائية على 

زيادة جودة 

الخدمات

-17751المجموع 3- 315- 7- 11- 9- 7

معدل المحور

التعرفة المائية مؤشرات االداء الفنية

- 4.2 4
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محاور

 التنظيم

عناصر

 المؤشرات

االستدامة 

المالية تعمل 

على استدامة 

الخدمات

مؤشرات 

المالية تعمل 

على استدامة 

المالية

مؤشرات 

االداء المالية 

في قياس 

االداء الكلي

المؤشرات 

المالية في 

االستخدام 

االمثل للموارد

المؤشرات 

اداة رقابية 

لمكافحة 

الفساد

مؤشرات 

االداء المالية 

تعبر عن 

جودة القرارات

مؤشرات 

المالية في 

قياس التقدم 

في الخطط  

المشاركة 

المجتمعية 

يجب ان 

تكون ممأسسه

المشاركة 

المجتمعية 

ضروري في 

تعزيز الحوكمة

المشاركة 

المجتمعية  

الفلسطينية 

امر شكلي

المشاركة 

المجتمعية 

مستوي 

االستراتيجيات

المشاركة 

المجتمعية 

مستوي 

السياسات

-3المجموع 15- 17- 13- 25- 13- 23- 5- 27- 31- 17- 13

-معدل المحور 14.7- 18.6

المشاركة المجتمعية للوظيفة التنظيمية مؤشرات االداء المالية
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2012201320142015الوحدة

4.274.494.254.44عدد إنتاجية الموظفين )عدد العاملين لكل 1000 مشترك (1

26.1272828.26% نسبة فاقد المياه غير المحاسب عليها2

74737578.5لتر̸  فرد ̸  يوم المعدل اليومي لالستهالك المنزلي للفرد من المياه3

91969799% نسبة عينات المصدر خالية من بكتيريا القولونية الكلية4

100100100100% نسبة عينات المصدر خالية من بكتيريا القولونية الغائطية5

99999999% نسبة عينات الشبكة خالية من بكتيريا القولونية الكلية6

100100100100% نسبة عينات الشبكة خالية من بكتيريا القولونية الغائطية7

فوق 100%فوق 100%فوق 100%فوق 100%% عدد الفحوصات الميكروبيولوجية التي تم اجراؤها8

9610099100% نسبة عينات المياه من الشبكة تحتوي على الكلورين الحر9

100100100100% نسبة عينات المياه من المصدر خالية من تلوث النيترات10

مؤشرات االداء الفنيةالرقم
سنوات قياس المؤشرات
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جملة مؤسسات عامة تجاري سياحي صناعي منزلي فئة االستهالك / متر

4.5 5.6 5.6 5.6 4.5 0- 10

4.5 5.6 5.6 5.6 4.5 10.1- 20

5.6 6.8 6.8 6.8 5.6 20.1- 40

6.8 8.1 8.1 8.1 6.8 40.1- 60

9 9 10.8 9.9 9 +60.1

4.2 بالجملة

رسوم اشتراك اجرة عداد مرة كل شهرين بمبلغ 17 شيقل، وهذه الرسوم هي ثابتة لجميع المشتركين

الحد األدنى: 10*4.5=45+17= 62 شيقل/شهر منزلي ومؤسسات عامة
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2014 2013 2012

7.04 6.8 6.61 شيكل/م³ متوسط سعر بيع المتر المكعب من المياه 1

7.32 7 6.96 شيكل/م³ تكلفة التشغيل لكل متر مكعب من المياه المباعة 2

3.49 3.4 3.55 شيكل/م³ تكاليف الشراء لكل متر مكعب من المياه المباعة 3

2.1 2.1 2.03 شيكل/م³ تكاليف الموظفين لكل متر مكعب من المياه المباعة 4

8196 8320 8525 شيكل/شهر متوسط التكلفة لكل موظف / شهر 5

0.91 0.91 0.93 عدد نسبة العمل )نسبة الكفاءة(  لخدمة المياه 6

98 89 96 % كفاءة التحصيل ) الجباية( 7

1.34 1.72 1.54 عدد نسبة السيولة المتداولة 8

0.14 0.46 0.31 عدد نسبة النقد لنتداول 9

سنوات قياس المؤشرات
مؤشرات االداء المالية الوحدةالرقم
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قانون المياه الجديد له اضافة نوعية على تنظيم قطاع المياه الفلسطيني لتعزيز الحوكمة الرشيدة

هناك دور لمراقبة العمليات التشغيلية ومدى االمتثال للشروط والمتطلبات، في تعزيز الحوكمة الرشيدة

هناك دور لنشر البيانات وتقارير مراقبة االداء في تعزيز الحوكمة الرشيدة

هناك دور تنسيقي في الوظيفة التنظيمية للمؤسسات العاملة في قطاع المياه، يعمل على تعزيز الحوكمة الرشيدة

للوظيفة التنظيمية دور وقائي يعمل على تعزيز الحوكمة الرشيدة

تعتبر معالجة شكاوى المواطنين داعم لرفع رضى متلقي الخدمة تؤدي الى تعزيز الحكم الرشيد؟

تعتبر الشكاوى من المدخالت والمعلومات التي تستخدم في عملية التخطيط لتعمل على تعزيز الحوكمة الرشيدة

عملية ادارة الشكاوى من خالل االستجابة والمشاركة والمساءلة تعمل على تعزيز الحكم الرشيدة

قياس مؤشرات الشكاوى اداة تساعد في تحديد اوجه القصور في الخدمات تعمل على تعزيز الحوكمة الرشيدة

تستخدم معالجة شكاوى المواطنين في معالجة االنحرافات التي تعزز من الحوكمة الرشيدة

يمكن استخدام معالجة شكاوى المواطنين كادة رقابية تعمل على تعزيز الحوكمة الرشيدة

1

2

3

4

5

2

تقييم عناصر المحاور حسب االهمية

المحور االول: دور الوظيفة التنظيمية لقطاع المياه في فلسطين في تعزيز الحوكمة الرشيدة

1

2

3

4

5

المحور الثاني: دور معالجة شكاوى المواطنين في الوصول للحوكمة الرشيدة

1

3

4

5

6

المحور الثالث: دور تعرفة المياه في تعزيز للحوكمة الرشيدة

هناك دور لتعرفة المياه من خالل التعرفة التصاعدية في تحقيق العدالة االجتماعية تعزز الحوكمة الرشيدة

الحتساب القدرة على الدفع لفئات الدخل المحدود دور في تحقيق العدالة االجتماعية تعزز الحوكمة الرشيدة

هناك دور للتعرفة في تحقيق االستدامة لقطاع المياه من خالل االسترداد الكامل للتكاليف تعزز الحوكمة الرشيدة

هناك دور للتعرفة في تحقيق االستدامة لقطاع المياه من خالل تحقيق الكفاءة االقتصادية بالتسعير االقتصادي 

تعمل التعرفة المائية على زيادة جودة الخدمات المقدمة من شانها ان تعزز الحوكمة الرشيدة

عناصر محاور الوظيفة التنظيمية لتعزيز الحوكمة الرشيدة الرقم
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1
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6

7

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

لمراقبة مؤشرات االداء المالية تعمل على االستدامة المالية لمزودي الخدمات لتعزيز الحوكمة الرشيدة

تقييم عناصر المحاور حسب االهمية

المحور الرابع: دور مراقبة مؤشرات االداء المالية في تعزيز للحوكمة الرشيدة

يساهم قياس مؤشرات االداء الفنية في قياس االداء الكلي لمزودي خدمات المياه يعمل على تعزيز الحوكمة 

تعزيز االستدامة المالية تعمل على استدامة الخدمات المقدمة تعزز الحوكمة الرشيدة

لمراقبة المؤشرات المالية دور في االستخدام االمثل للموارد تعمل على تعزيز الحوكمة الرشيدة

تعتبر مراقبة المؤشرات المالية اداة رقابية لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة

يساهم قياس مؤشرات االداء المالية في قياس االداء الكلي لمزودي خدمات المياه تعزز من الحوكمة الرشيد

مؤشرات االداء المالية تعبر عن جودة القرارات المتخذة والتي تعزز الحوكمة الرشيدة

لقياس مؤشرات االداء المالية دور في قياس مستوى التقدم في الخطط وتحقيق االهداف المعتمدة تؤدي لتعزيز 

المشاركة المجتمعية للوظيفة التنظيمية في الحالة الفلسطينية هي امر شكلي

عناصر محاور الوظيفة التنظيمية لتعزيز الحوكمة الرشيدةالرقم

قياس مؤشرات االداء الفنية يعمل على تصويب االنحرافات مما يعزز الحوكمة الرشيد

المحور السادس: دور المشاركة المجتمعية للوظيفة التنظيمية في تعزيز الحوكمة الرشيدة

المشاركة المجتمعية للوظيفة التنظيمية امر ضروري في تعزيز الحوكمة

المشاركة المجتمعية للوظيفة التنظيمية تكون في مستوي السياسات

المشاركة المجتمعية للوظيفة التنظيمية تكون في مستوي االستراتيجيات

المشاركة المجتمعية للوظيفة التنظيمية يجب ان تكون ممأسسه

المحور الخامس: دور مراقبة مؤشرات االداء الفنية في تعزيز للحوكمة الرشيدة

مراقبة مؤشرات االداء الفنية تعمل على رفع الكفاءة واالستدامة للنظام المائي لمزودي خدمات المياه التي تعزز 

مراقبة مؤشرات االداء الفنية تعمل على الحد من الفساد لتعزيز الحوكمة الرشيدة

مراقبة المؤشرات الفنية تعمل على تحقيق العدالة في توفير الخدمات المقدمة والتي تؤدي الى تعزيز الحوكمة 

لمراقبة المؤشرات الفنية دور في حماية االصول تعمل على تعزيز الحوكمة الرشيد
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 الوصف الوظيفي والخبرة اسم الخبير الرقم

 مدير عام االدارة العامة للتخطيط يوسف عوايص 1

 مدير عام االدارة العامة للشؤون الفنية حازم كتانة 2

 مدير دائرة التعرفة المائية كمال عيسى 3

 دائرة شؤون المستهلك والشكواى عبد الناصر كحلة 4

 دائرة الشؤون المالية واالدارية فؤاد الرمال 5
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عناصر محاور الوظيفة التنظيمية لتعزيز 

الحوكمة الرشيدة
12345678910111213141516171819

المجموع

لتقييم  ل

المعدل 

لتقييم ل

قانون المياه الجديد له اضافة نوعية على تنظيم 

قطاع المياه الفلسطيني لتعزيز الحوكمة الرشيدة
5555445343555544455854.47

للوظيفة التنظيمية دور وقائي يعمل على تعزيز 

الحوكمة الرشيدة
5545545443553535545844.42

هناك دور لمراقبة العمليات التشغيلية ومدى 

االمتثال للشروط والمتطلبات، في تعزيز 

الحوكمة الرشيدة

4555554343554455345834.37
21.424.28

ر مراقبة االداء  هناك دور لنشر البيانات وتقاري

في تعزيز الحوكمة الرشيدة
5555455434352455445824.32

هناك دور تنسيقي في الوظيفة التنظيمية 

للمؤسسات العاملة في قطاع المياه، يعمل على 

تعزيز الحوكمة الرشيدة

3555443243441445544733.84

تعتبر معالجة شكاوى المواطنين داعم لرفع

رضى متلقي الخدمة تؤدي الى تعزيز الحكم

الرشيدة

5554355554354555535864.53

عملية ادارة الشكاوى من خالل االستجابة

والمشاركة والمساءلة تعمل على تعزيز الحكم

الرشيدة

5555454542455555444854.47
25.474.25

قياس مؤشرات الشكاوى اداة تساعد في تحديد

أوجه القصور في الخدمات تعمل على تعزيز

الحوكمة الرشيدة

4535453554453545435814.26

تستخدم معالجة شكاوى المواطنين في معالجة

االنحرافات التي تعزز من الحوكمة الرشيدة
4435553444552555434794.16

تعتبر الشكاوى من المدخالت والمعلومات التي

تستخدم في عملية التخطيط لتعمل على تعزيز

الحوكمة الرشيدة

4545354542452545425774.05

يمكن استخدام معالجة شكاوى المواطنين كأداة

رقابية تعمل على تعزيز الحوكمة الرشيدة
4425452544551545435764.00

1

3

4

5

2

المحور: دور معالجة شكاوى المواطنين في الوصول للحوكمة الرشيدة                                   4.25

الرقم

تقييم  خبراء المياه لعناصر المحاور حسب االهمية

المحور: دور الوظيفة التنظيمية لقطاع المياه في فلسطين في تعزيز الحوكمة الرشيدة                      4.28

1

2

3

4

6

5
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عناصر محاور الوظيفة التنظيمية لتعزيز 

الحوكمة الرشيدة
12345678910111213141516171819

المجموع

لتقييم  ل

المعدل 

لتقييم ل

15454545554555434455864.53

25454454455452445455834.37

35553454455552355435824.32

25.164.19

44454543444553345345784.11

55454534344542444335753.95

65444434334544434345743.89

15554553552553555345844.42

25553553252554554555834.37

34445454553452544445804.21
20.844.17

44453354553355444454794.16

53543444342341544355703.68

الحتساب القدرة على الدفع لفئات الدخل المحدود

دور في تحقيق العدالة االجتماعية تعزز الحوكمة

الرشيدة

هناك دور للتعرفة في تحقيق االستدامة لقطاع

المياه من خالل االسترداد الكامل للتكاليف تعزز

الحوكمة الرشيدة

هناك دور للتعرفة في تحقيق االستدامة لقطاع

المياه من خالل تحقيق الكفاءة االقتصادية

بالتسعير االقتصادي لمستويات االستهالك االعلى 

تعمل التعرفة المائية على زيادة جودة الخدمات

المقدمة من شانها ان تعزز الحوكمة الرشيدة

المحور: دور تعرفة المياه في تعزيز للحوكمة الرشيدة                                                     4.17

المحور : دور مراقبة مؤشرات االداء الفنية في تعزيز للحوكمة الرشيدة                                 4.19

مراقبة مؤشرات االداء الفنية تعمل على رفع 

الكفاءة واالستدامة للنظام المائي لمزودي خدمات 

المياه التي تعزز الحوكمة الرشيدة

مراقبة مؤشرات االداء الفنية تعمل على الحد من 

الفساد لتعزيز الحوكمة الرشيدة

مراقبة المؤشرات الفنية تعمل على تحقيق 

العدالة في توفير الخدمات المقدمة والتي تؤدي 

الى تعزيز الحوكمة الرشيدة

لمراقبة المؤشرات الفنية دور في حماية االصول 

تعمل على تعزيز الحوكمة الرشيد

الرقم

قياس مؤشرات االداء الفنية يعمل على تصويب 

االنحرافات مما يعزز الحوكمة الرشيد

يساهم قياس مؤشرات االداء الفنية في قياس 

االداء الكلي لمزودي خدمات المياه يعمل على 

تعزيز الحوكمة الرشيدة

هناك دور لتعرفة المياه من خالل التعرفة

التصاعدية في تحقيق العدالة االجتماعية تعزز

الحوكمة الرشيدة
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عناصر محاور الوظيفة التنظيمية لتعزيز 

الحوكمة الرشيدة
12345678910111213141516171819

المجموع

لتقييم  ل

المعدل 

لتقييم ل

14553555454553554445854.47

24454444354545534445804.21

34554344453452555245784.11

44444544454543534345784.11
28.474.07

53544534453543544435774.05

64533454352354454255753.95

72433433352551454255683.58

15555354245444555444824.32

25545354544345555334814.26

34545354545553254435804.21
19.423.88

44515222244342445344643.37

51535252343341344334623.26

المحور : دور مراقبة مؤشرات االداء المالية في تعزيز للحوكمة الرشيدة                                 4.07

الرقم

المشاركة المجتمعية للوظيفة التنظيمية في 

الحالة الفلسطينية هي امر شكلي

المحور: دور المشاركة المجتمعية للوظيفة التنظيمية في تعزيز الحوكمة الرشيدة                         3.88

المشاركة المجتمعية للوظيفة التنظيمية امر 

ضروري في تعزيز الحوكمة

المشاركة المجتمعية للوظيفة التنظيمية تكون في 

مستوي السياسات

المشاركة المجتمعية للوظيفة التنظيمية تكون في 

مستوي االستراتيجيات

المشاركة المجتمعية للوظيفة التنظيمية يجب ان 

تكون ممأسسه

تعزيز االستدامة المالية تعمل على استدامة

الخدمات المقدمة تعزز الحوكمة الرشيدة

لمراقبة المؤشرات المالية دور في االستخدام

االمثل للموارد تعمل على تعزيز الحوكمة الرشيدة

تعتبر مراقبة المؤشرات المالية اداة رقابية

لمكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة

يساهم قياس مؤشرات االداء المالية في قياس

االداء الكلي لمزودي خدمات المياه تعزز من

الحوكمة الرشيد

مؤشرات االداء المالية تعبر عن جودة القرارات

المتخذة والتي تعزز الحوكمة الرشيدة

لقياس مؤشرات االداء المالية دور في قياس

مستوى التقدم في الخطط وتحقيق االهداف

المعتمدة تؤدي لتعزيز الحوكمة الرشيدة

لمراقبة مؤشرات االداء المالية تعمل على

االستدامة المالية لمزودي الخدمات لتعزيز

الحوكمة الرشيدة
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عناصر المؤشرات
قانون المياه 

الجديد

للوظيفة التنظيمية 

دور وقائي

مراقبة العمليات 

التشغيلية

نشر البيانات 

وتقارير

الدور التنسيقي
معالجة الشكاوى 

لرفع الرضى

عملية ادارة الشكاوى

 مؤشرات الشكاوى 

في تحديد أوجه 

القصور

معالجة الشكاوى 

في معالجة 

النحرافات

الشكاوى من 

المدخالت في 

عملية التخطيط

استخدام معالجة 

الشكاوى  كأداة رقابية

-0قانون المياه الجديد 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1

للوظيفة التنظيمية دور 

وقائي

10- 1- 11- 1- 1- 1- 1- 1- 1

-110مراقبة العمليات التشغيلية 1111- 1- 11- 1

-11101نشر البيانات وتقارير 11- 1- 11- 1

-1الدور التنسيقي 1- 1- 10- 1- 1- 1- 1- 1- 1

 معالجة الشكاوى لرفع 

رضى متلقي الخدمة

11- 1110- 1- 1- 1- 1- 1

-11عملية ادارة الشكاوى 1- 1110- 1- 1- 1- 1

 مؤشرات الشكاوى في 

تحديد أوجه القصور

11111110- 111

معالجة الشكاوى في 

معالجة النحرافات

11111111011

الشكاوى من المدخالت 

في عملية التخطيط

11- 1- 1111- 1- 101

استخدام معالجة الشكاوى 

 كأداة رقابية

1111111- 1- 1- 10

معالجة الشكاوىالوظيفة التنظيمية
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عناصر المؤشرات
قانون المياه 

الجديد

للوظيفة التنظيمية 

دور وقائي

مراقبة العمليات 

التشغيلية

نشر البيانات 

وتقارير

الدور التنسيقي
معالجة الشكاوى 

لرفع الرضى

عملية ادارة الشكاوى

 مؤشرات الشكاوى 

في تحديد أوجه 

القصور

معالجة الشكاوى 

في معالجة 

النحرافات

الشكاوى من 

المدخالت في 

عملية التخطيط

استخدام معالجة 

الشكاوى  كأداة رقابية

 مؤشرات االداء الفنية في 

رفع الكفاءة واستدامة 

للنظام المائي

11111111111

مؤشرات االداء الفنية يعمل 

على تصويب االنحرافات
11111111111

 مؤشرات االداء الفنية في 

قياس االداء الكلي
111- 1111111- 1

المؤشرات الفنية دور في 

حماية االصول

11111111111

مؤشرات االداء الفنية تعمل 

على الحد من الفساد
11111111111

المؤشرات الفنية تحقيق 

العدالة في توفير الخدمات

11111111111

التعرفة في تحقيق 

االستدامة من خالل 

11- 11111- 1- 1- 11

التعرفة في تحقيق 

االستدامة من خالل 

11111111111

الحتساب القدرة على الدفع 

لفئات الدخل المحدود دور 

في تحقيق العدالة 

11111111111

التعرفة التصاعدية في 

تحقيق العدالة االجتماعية

11111111111

التعرفة المائية على زيادة 

جودة الخدمات

11111111111
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عناصر المؤشرات

قانون المياه 

الجديد

للوظيفة التنظيمية 

دور وقائي

مراقبة العمليات 

التشغيلية

نشر البيانات 

وتقارير
الدور التنسيقي

معالجة الشكاوى 

لرفع الرضى
عملية ادارة الشكاوى

 مؤشرات الشكاوى 

في تحديد أوجه 

القصور

معالجة الشكاوى 

في معالجة 

النحرافات

الشكاوى من 

المدخالت في 

عملية التخطيط

استخدام معالجة 

الشكاوى  كأداة رقابية

االستدامة المالية تعمل 

على استدامة الخدمات

11111111111

مؤشرات االداء المالية 

تعمل على االستدامة المالية

11111111111

مؤشرات االداء المالية في 

قياس االداء الكلي

11111111111

المؤشرات المالية في 

االستخدام االمثل للموارد

11111111- 111

المؤشرات المالية اداة 

رقابية لمكافحة الفساد

11111111111

مؤشرات االداء المالية 

تعبر عن جودة القرارات

11111111111

مؤشرات االداء المالية في 

قياس مستوى التقدم في 

11111111111

المشاركة المجتمعية يجب 

ان تكون ممأسسه

11- 11- 11- 1- 1- 11- 1

المشاركة المجتمعية 

ضروري في تعزيز الحوكمة

1111- 111111- 1

المشاركة المجتمعية  

الفلسطينية امر شكلي

11111111111

المشاركة المجتمعية تكون 

في مستوي االستراتيجيات

11- 111111111

المشاركة المجتمعية تكون 

في مستوي السياسات

11111111111

332915192725231171913المجموع

24.616.3معدل المحور
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عناصر المؤشرات

 مؤشرات االداء الفنية في 

رفع الكفاءة واستدامة 

للنظام المائي

مؤشرات االداء 

الفنية يعمل على 

تصويب االنحرافات

 مؤشرات االداء 

الفنية في قياس 

االداء الكلي

المؤشرات الفنية 

دور في حماية 

االصول

مؤشرات االداء 

الفنية تعمل على 

الحد من الفساد

المؤشرات الفنية 

تحقيق العدالة في 

توفير الخدمات

التعرفة في تحقيق 

االستدامة من خالل 

تحقيق الكفاءة 

االقتصادية

التعرفة في تحقيق 

االستدامة من خالل 

استرداد  التكاليف

احتساب القدرة على 

الدفع لفئات الدخل 

المحدود في تحقيق 

العدالة االجتماعية

التعرفة التصاعدية 

في تحقيق العدالة 

االجتماعية

التعرفة المائية على 

زيادة جودة 

الخدمات

-قانون المياه الجديد 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1

للوظيفة التنظيمية دور 

وقائي

- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1

-1مراقبة العمليات التشغيلية 1- 1- 1- 1- 11- 1- 1- 1- 1

-1نشر البيانات وتقارير 11- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1

-الدور التنسيقي 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1

 معالجة الشكاوى لرفع 

رضى متلقي الخدمة

1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 11

-1عملية ادارة الشكاوى 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 11

 مؤشرات الشكاوى في 

تحديد أوجه القصور

- 1- 1- 1- 1- 1- 11- 1- 1- 1- 1

معالجة الشكاوى في 

معالجة النحرافات

- 1- 1- 1- 1- 1- 11- 1- 1- 1- 1

الشكاوى من المدخالت 

في عملية التخطيط

- 1- 1- 1- 1- 1- 11- 1- 1- 1- 1

استخدام معالجة الشكاوى 

 كأداة رقابية

1- 11- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1- 1

التعرفة المائية مؤشرات االداء الفنية
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عناصر المؤشرات

 مؤشرات االداء الفنية في 

رفع الكفاءة واستدامة 

للنظام المائي

مؤشرات االداء 

الفنية يعمل على 

تصويب االنحرافات

 مؤشرات االداء 

الفنية في قياس 

االداء الكلي

المؤشرات الفنية 

دور في حماية 

االصول

مؤشرات االداء 
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