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 مصطلحات البحث:



 

 ج

 نظام يعتمد على معايير علمية وفنية مدروسة من اجل فروض تسعيرة المياه نظام التعرفة              

 (.2013،الفلسطيني )مجلس الوزراء

تضمن التعرفة المقررة استرداد التكاليف المالية من قبل مقدمي خدمات المياه  استرداد التكاليف

ف التشغيل والصيانة يوالصرف الصحي، من خالل تحقيق ايرادات تغطي تكال

واحتساب نسبة استهالك الموجودات الثابتة، بناء على القيمة الحقيقية 

 راءوالقروض والفوائد واالستثمارات الغراض التطوير)مجلس الوز 

 (2013،الفلسطيني

هي تلك االجراءات التي تضع هيكلة التعرفة بالحسبان سعرا يمّكن فئات  العدالة االجتماعية

 الدخل المحدود من تحمله لسد حاجات االستهالك االساسية)مجلس الوزراء

 (.2013،الفلسطيني

صاديا لمستويات هي تلك االجراءات التي تضع هيكلة التعرفة سعرًا اقت الكفاءة االقتصادية

 االستهالك االعلى، لتشجيع المحافظة على المصادر المائية)مجلس الوزراء

 (.2013،الفلسطيني

خدمات المياه والصرف 

 الصحي

توفير المياه بالكمية والنوعية المناسبة بكافة انواع استخداماتها 

ومعالجتها)منزلي، صناعي، سياحي،زراعي( ويشمل ذلك عمليات الحفر 

ج والنقل والتخزين والتوزيع واعادة االستخدام )سلطة المياه الفلسطينية، واالنتا

2015) 

هي كافة المؤســســات العاملة في خدمات المياه والصــرف الصــحي، ويشــمل  قطاع المياه

ذلـك القطـاع الحكومي وشــــــــــــــبـه الحكومي والقطـاع الخـا  واالهلي واالفراد 

 (.2014الفلسطينية، العاملين فيها )سلطة المياه 



 

 د

تحقيق مســـــتوش معيشـــــة الئق للجميع ارن بدون تعري  احتياجات األجيال  االستدامة

 .(2014المقبلة للخطر )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،

مؤســســة عامة تتمتع بالشــخصــية اإلعتبارية، وتدخل موازنتها اــمن الموازنة  سلطة المياه الفلسطينية

جلس الوزراء الفلســــــــطيني )ســــــــلطة المياه الفلســــــــطينة، تتبع مو العامة للدولة 

2014.) 

مؤسسة عامة تزود المياه بالجملة لتجمعات الضفة الغربية تتبع لسلطة المياه  دائرة مياه الضفة الغربية

 (.2012الفلسطينية )سلطة المياه الفلسطينية، 

ـــانون رقم   ـــة 14قرار بق ( لســـــــــن

 م بشأن المياه2014

المصــــادي عليه من رئيس دولة فلســــطين بناءًا على تنســــي  مجلس قانون ال

، يهدف إلى إدارة وتطوير مصــادر المياه في 13/05/2014الوزراء بتاريخ 

فلســـــــطين وتحســـــــين مســـــــتوش تقديم الخدمات المائية بتطبيق مبادشء اإلدارة 

 (.2014المتكاملة والمستدامة لمصادر المياه )سلطة المياه الفلسطينة، 

المؤســــســــات والمصــــالب التي تقوم بتوفير خدمات المياه والصــــرف الصــــحي  المياه اإلقليمية مرافق

 .(2002معين )سلطة المياه الفلسطينة،  وإداري  جغرافي نطاي امن 

السياسة التي تعدها سلطة المياه ويقرها مجلس الوزراء الفلسطيني، من أجل  العامة  السياسة المائية

الحقوي الطبيعية والســـــــــياســـــــــية والســـــــــيادية لمصـــــــــادر المياه المحافظة على 

 (.2014واستعماالتها ومشاريعها في فلسطين )سلطة المياه الفلسطينة، 

المياه غير المحمية وهي المياه التي يتم توريدها )إنتاجها وشــــرائها( ولكن ال  الفاقد:

وترة غير يتم دفعها، بما في ذلك الخســـــــــــائر التقنية )التســـــــــــرب(، والمياه المف

المدفوعة، والوصالت غير الشرعية، وأداء عدادات المياه السيئة، وعدم دقة 

 (.2013)مجلس تنظيم المياه، القراءة والمحاسبة للتدفقات المقننة



 

 ه

هي الشــــــبكات التي تعمل على امدادات المياه والصــــــرف الصــــــحي بالجملة  :شبكات توزيع المياه

ين)ســـــلطة المياه تحت ســـــيادة دولة فلســـــطوالمفري في الضـــــفة الغربية وتدار 

 (2016الفلسطينية،

هم مقدموا خدمات المياه في شــــــــــــــركة المياه الومنية ومرافق المياه االقليمية  مزودي خدمات المياه:

بمـا في ذلـك الهيئـات المحليـة والمجـالس المشــــــــــــــتركـة والجمعيـات التي تقوم 

 (2014فلسطينية، )سلطة المياه ال بتقديم خدمة المياه او الصرف الصحي

بحدود االنتداب  فلســــــــــطين على الجزء المتبقي من األردن مصــــــــــطلب أملقه :الضفة الغربية

( A,B,C، ويضـــم منامق )1948البريطاني الذي لم يســـقع بعد النكبة عام 

مما نصــــــت عليه اتفاقية اوســــــلوا بين منظمة التحرير واالحتالل االســــــرائيلي 

 (.2014الفلسطينية،)سلطة المياه  1994عام
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 تعريفات اجرائية:

فة عر هو ذلك النظام الذي تم اقراره من مجلس الوزراء  والذي يعنى بتطبيق سياسة التنظام التعرفة: 

 .2013( لسنة 1) المائية الفلسطيني رقم

والميزانية المائية الفري في كمية المياه المدخلة الى نظام التزويد كمية المياه غير المحاسب عليها: 

 الحقيقية لمزود الخدمة.

كل اجراء قام به المزود بناء على تعليمات نظام التعرفة المائي الفلسطيني بقصد استرداد التكاليف: 

 حصر التكاليف للتزود بالمتر المكع  الواحد من المياه.

دود من تحمل تكاليف كل اجراء تم تطبيقه بهدف تمكين فئات ذوي الدخل المحالعدالة االجتماعية: 

 سد حاجات االستهالك االساسية لهم.

كل اجراء تم ادخاله على هيكلة التعرفة المائية بهدف تحسين مستويات الكفاءة االقتصادية: 

 االستهالك وذلك لتشجيع المحافظة على المصادر المائية وعدم اهدارها.

 

 

 

 االختصارات

SPSS:Statistical Package for the Social Sciences  

NRW:Non-Revenue Water 

PWA:Palestinian Water Authority 
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 الملخص:

نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير  هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دور

فة محددة بالكفاءة المبادشء االساسية لنظام التعر المحاس  عليها في الضفة الغربية، وقد تناولت الدراسة 

سترداد التكاليف والعدالة االجتماعية وجودة الخدمة بما يعزز استدامتها، ممثلة بجملة االقتصادية وا

ارتباما باستراتيجة تخفي  كمية المياه غير المحاس   (2013)االجراءات التي نص عليها النظام

وزع على عينة الدراسة  ،تدخالت مستهدفة تم عكسها في استبيان محكم، وما ورد فيها من (2012)عليها

مزود مياه بالمفري بكافة  32 على اشتملت العينة حيث وفق المنهج الوصفي، االحتمالية العشوائية

نظام التعرفة المائية  لدور ةثر كبير أدرجة ، وقد تمثلت النتائج بوجود تصنيفاتهم، في حدود الضفة الغربية

فة عر ن نظام الت، وتوصلت الفرايات الى أيني في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليهاالفلسط

حجم المزود وعدد السكان ينفي وجود فروي ذات داللة بين نوع و  ة من وجهة نظر المبحوثينالمائي

، ولمزيد من التعمق في المزودين في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها شمولين امن خدمةمال

وفق المنهج الكيفي، للتعرف  تفاصيل النتائج االحصائية قامت الباحثة باستخدام المجموعة البؤرية المركزة

همية أ اسة برزت الدر وقد أ ثر استدامة الخدمة في نظام التعرفة المائية على تخفي  كمية الفاقد،على أ

ترشيد االستهالك من خالل بعلى المياه عرفة المائية كأداة الدارة الطل  المستدام التعامل مع نظام الت

والتعرفة التصاعدية، واسترداد التكاليف امن فترة زمنية  تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها،

كافة مبادشء نظام التعرفة المائية ظهرت النتائج االهمية بمكان تحقيق وقد أ ارتباما بالسياسات المقرة،

بعضها لتحقيق كافة  جراءات النظام بحيث تتكامل معن في مجموع إمشترط بالوصول الى نقطة التواز 

هداف النظام، بتكامل كافة العناصر واالدوار الحكومية وغير الحكومية بتوجيه االعانات واالستثمارات أ 

بما يدعم مخاوف المهمشين ومحدودي الدخل من  واالنصافالمبنية على الشراكة والعدالة  الرأسمالية

 .قدرتهم على الدفع وتلقيهم لخدمات تزويد مياه ذات جودة عالية



 

 ح

همها ارورة تطوير السياسات المتعلقة بالتخلص ة الى مجموعة من التوصيات كان أ وقد خلصت الدراس

 المنصف ي تحقيق استرداد التكاليفمن تكلفة المياه غير المحاس  عليها من التكلفة الفعلية غاية ف

 والكفاءة االقتصادية وجودة الخدمة، بما يعزز استدامة الخدمة اجتماعيا واقتصاديا.
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The Role of Palestinian Water Tariff System in Reducing Non-Revenue 

Water in West Bank  Al-Quds University 

 

 Preparation: Hala Waleed Ahmad Khaled   

Supervisor: Dr. Abed Alrahman Tamimi 

 

Abstract:  

The study aims at identifying the role of the Palestinian water tariff system in reducing the 

amount non-revenue waterin West Bank. The study demonstrated the main principles of the 

tariff system specified in the economic efficiency, cost recovery, and social equity and 

service quality that enhance its sustainability. These main principals are presented by the set 

of procedures of the tariff system in connection with reducing non-revenue water strategy. 

In addition to the targeted interventions reflected in a structured questionnaire distributed to 

the study’s random sample based on the descriptive methodology.  The sample included 32 

retailer water providers in West Bank. The results show high impact of the Palestinian water 

tariff system in reducing non-revenue water and hypotheses demonstrate that, from the 

perspective of the retailer water providers, there are no significant difference due to the 

impact of the system in reducing non-revenue water according to type, volume of the water 

provider, no. of population within the providers’ service coverage. For further in-depth 

analysis of the statistical result, focus groups based on qualitative methodology were 

conducted to demonstrate the impact of the system’s service sustainability on reducing non-

revenue water. The study highlights the importance of addressing water tariff system as a 

tool to administrate the sustainable demand on water through the rationalization of the 

consumption by reducing non-revenue water, progressive tariff structures, and cost recovery 

within a time framework in association with the set policies.  

 

The study’s results show that achieving all principles of the water tariff system is conditioned 

by reaching an equilibrium point between all of its procedures where they integrate with 

each other to achieve its goals. When all governmental and non-governmental elements and 

roles integrate through directing the grants and capital investments based on partnership 

equity and fairness to increase the abilities of the low-income individuals to pay the fees and 

enjoy high quality service.   



 

 ي

The study concluded with a set of recommendations mainly the necessity to develop policies 

related to dropping off the cost of non-revenue water from the actual cost in order to achieve 

fair cost recovery, economic efficiency, and service quality and eventually to sustain the 

service economically and socially.   
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   االطار العام( خطة الدراسة .1

 

 مقدمة: 1.1

اإلسرائيلي مما أدش الى قات كبيرة من قبل االحتالل ومعو عانى قطاع المياه في فلسطين من وجود قيود ي

سلطة عام) مات المياه والصرف الصحي بشكلانعدام التنمية وعدم وجود بنية تحتية مالئمة لخد

هي ، 2018-2016العوام  لسلطة المياه الفلسطينية وحيث أن الخطة االستراتيجية، (2016المياه،

والتطويرية للمؤسسات والمجتمعات التي تسعى الى مكون اساسي ومتطل  رئيسي في العملية التنموية 

قطاع المياه والصرف  تطويرتطوير االنظمة والسياسات التي تكفل أهمية  تزدادير الخدمات، فالتقدم وتطو 

االحتالل والسيطرة على مصادرنا  تحديات وصعوبات بسب  واقعفلسطين من  في ظل ما تشهده الصحي

مكانيات بأفضل الطري والوسائل من خلق إية المتاحة، ومن هنا كان الّ بد قلة اإلمكانيات المالو المائية، 

في فلسطين بطريقة كفؤة وفعالة  والصرف الصحي قطاع المياه للوصول الى األهداف الرئيسية إلدارة

نظام  دور ، من أجل ذلك كانت الحاجة الى التركيز علىةق أسس اجتماعية واقتصادية مستداموف

التي يمكن أن تفيد في  الهاّمة بتخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها من التدخالتوربطه  ،التعرفة

لما لها  ،االسالي  االكفأ واالكثر فعاليةالعتماد  تقدم ورفع جودة الخدمة المقدمة من مزودي الخدمات

انعكاس كبير ومهم في الوصول الى مستويات افضل من جودة الخدمة المقدمة وخصوصا في من 

التجاهين الكمي ني بامن اثر مادي ومالي وف وما تحمله تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها،

 يعاني قطاع المياه من تحديات كبيرة على كافة الجوان  السياسية والتقنية والمالية والنوعي، حيث

من النصف لمعظم منامق التوزيع  ونسبة فاقد كبيرة تصل الكثر ،واالجتماعية والفنية والقانونية االداريةو 

)مجلس تنظيم قطاع  في الضفة الغربية وقطاع غزة (%50- %10)وقد تراوحت بينبالمفري،

 التساؤل التالي: علىسيركز البحث  وفي هذا السياي( 2014المياه،
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كمية المياه غير المحاسب عليها في الضفة  خفيضفي ت المائية الفلسطينييفة التعر ماهو دور نظام 

 ؟الغربية

 

 :مبررات الدراسة   2.1

 (2014) خدمات قطاع المياه والصرف الصحي حس  ما يشار اليها في قانون المياه الجديدتعتبر 

مقسمة بين ثالث مؤسسات قطاعية اساسية هي سلطة المياه الفلسطينية ومجلس تنظيم المياه وشركة 

المياه الومنية باالاافة الى مزودي خدمات المياه بالمفري وهم البلديات والمرافق المائية ومجالس 

من  المقدمحي في قطاع المياه والصرف الص نظام التعرفة واعتماده، وقد تم تطوير الخدمات وغيرها

الحد  سياسة انبثقت النظام المياه الجديد، واستنادا الى هذا سلطة المياه الفلسطيني استجابة لقرار بقانون 

جودة الخدمة المقدمة  علىتطبيق النظام انعكاس ، والتي اوردت اهمية و من المياه غير المحاس  عليها

، وبالتالي كان لمواوع هذا في قطاع المياه والصرف الصحي مزودي خدمات المياه بالمفري من قبل 

بتطوير هذه الدراسة التي تدعم  من قبل سلطة المياه الفلسطينية همية بمكان تكليف الباحثةالبحث من اال

تكون اكثر فاعلية تهدف الى تطوير وتنمية قطاع المياه  سياسات وانظمةالتوجهات االستراتيجية لتطوير 

 في القطاع.

 

 اهمية الدارسة  3.1

 تتحدد اهمية هذه الدراسة فيما يلي:

وتحليله في  المائية الفلسطينينظام التعرفة  دور تطبيق تجزئةسيعمل البحث على  :علميةالاالهمية 

الالزمة لتقليل  الفنية واالدارية البيانات دراسةتخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها من خالل  سياي

 ربع تطبيق هذا النظام برفع بحيث يتم ،لدش مزودي الخدمات بالمفري  المياه غير المحاس  عليهاكمية 
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من خالل التركيز على تخفي  كمية المياه  المياهالخدمة المقدمة لدش مزودي خدمات  مستوش جودة

دعم في وت تساعد دعى اليها النظام والتي يهم العوامل االساسية التأ  حصروي ،غير المحاس  عليها

المثلى التي  سالي الهم اأ ، ااافة الى تحديد كفاءة التعامل مع الفاقد من الجانبين الفني واالداري رفع 

، في التعامل مع مشكلة الفاقد واكثر البرامج فاعلية مبقها مزودي الخدمات استجابة الى مواد النظام

النظام هداف با اكثر ارتباما ممارسات مثلىيم توجه وااب لصاح  القرار في تطوير وتصميم دوتق

 ،التعامل مع مشكلة المياه غير المحاس  عليها على فيأ الى تحقيق مستويات  المتوقعة وصوال والنتائج

 المقدمة في قطاع المياه والصرف الصحي. واستدامة الخدمات جودةب والتي ترتبع

تأثير كبير على جودة الخدمة المقدمة ذات  مشكلة المياه غير المحاس  عليها : تعتبراالهمية المكانية

الضفة  مقدمي الخدمات بالمفري في وبالتالي فان لسطينية،في قطاع المياه وللتجمعات السكانية الف

وبالتالي فان الخطوط الناقلة التابعة  مكان االستهداف والتركيز الجغرافي لهذا البحث سيكونواالغربية 

مع تعذر تغطية لمقدمي الخدمات بالمفري مثل دائرة مياه الضفة الغربية ال تعتبر امن هذا النطاي.

الدراسة لقطاع غزة، السباب لوجستية، مرتبطة بهيمنة االحتالل االسرائيلي على حرية التنقل من والى 

 القطاع.

تقف مؤسسات قطاع المياه المختلفة وعلى رأسها سلطة المياه الفلسطينية على اعتاب  االهمية الزمانية:

تطبيق قانون المياه الجديد والذي نص على تقسيم االدوار وحوكمة القطاع بما يؤهله الى تحقيق االمن 

اه على سلطة الميت داد المياه ومعالجتها، وقد اخذفي ام رفع جودة الخدمات المقدمة من قبلهالمائي و 

في القطاع لرفع مستوش  سياسات التي تكفل ترجمة االستراتيجية الى واقعتطوير االنظمة والعاتقها 

مزودي لكافة  تطوير نظام جديد للتعرفة يواك  االحتياجات واالهداف المحددةالتشغيل والخدمة من خالل 

مشكلة ل مع مللتعارت استراتيجية في قطاع المياه وليس لسلطة المياه فقع، وبناء عليه فانها مو  الخدمات
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التي دعى اليها نظام لخدمة االهداف المحددة  ة التدخالت المقرةيوتاكيد فاعل المياه غير المحاس  عليها

 والذي ما زال مطبقا حاليا لدش كافة مزودي الخدمات. 2013( لسنة 1التعرفة رقم)

، في توزيع المياه بالمفري في الضفة الغربية الخدماتمزودي يهتم هذا البحث في  االهمية البشرية:

 وهذا يعني عدم التطري لموزع الخدمات بالجملة مثل دائرة مياه الضفة الغربية.

نظام التعرفة دور ، والذي يتحدد في يتخذ البحث من عنوانه نطاقا محددا للتركيز االهمية الموضوعية:

 ير المحاس  عليها.في تخفي  كمية المياه غ المائية الفلسطيني

 

 اهداف البحث: 4.1

في تخفي   المائية الفلسطينية دور تطبيق نظام التعرفةيهدف البحث بشكل اساسي الى التعرف على 

بما يضمن تعزيز استدامة الخدمة وجودتها من قبل مقدمي الخدمة كمية المياه غير المحاس  عليها 

 . في الضفة الغربيةبالمفري 

 ويتفرع من هذا الهدف االهداف الفرعية التالية :

في الضفة التعرف على  دور استرداد التكاليف على تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها   .1

 الغربية

 في الضفة الغربية دور العدالة االجتماعية على تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها. تحديد .2

 في الضفة الغربية دور الكفاءة االقتصادية على تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها. إبراز .3

 .دور جودة الخدمة في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها لدش مزودي الخدمةالتعرف على  .4

 الضفة الغربيةفي 

الخدمة  مقدميتعزيز إستدامة الخدمة المقدمة لدش  فيالتعرفة المائي الفلسطيني  تحديد دور نظام .5

 في الضفة الغربية. .الذين مبقوا النظام
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 البحث: مشكلة 5.1

وبشكل خا  مبدئيا  تحقيق اهداف محددة شملت استرداد التكاليف الى التعرفة الفلسطيني نظام دعا

بما يضمن وصول المياه بكميات عادلة لفئات  وتحقيق العدالة االجتماعية تغطية التكاليف التشغيلية،

التي تضمن استدامة المصادر المائية من خالل  والوصول الى الكفاءة االقتصادية الدخل المحدود

باهدافه  لعبه هذا النظام ول حقيقة الدور الذية ح، وهنا تتولد اسئلة كثير اعديةمحددات التعرفة التص

رفع جودة كبر قدر ممكن من ال اتحقيق التأثير على كمية المياه غير المحاس  عليها، في المحددة

واسترداد واستدامتها وتعظيم االيرادات  امدادات المياه تشمل على مستويات مختلفةو  الخدمات المقدمة

عمليات التقييم  والتي سوف يكشف عنها هذا البحث من خالل ،وتحسين العدالة االجتماعية تكاليفال

  التالي:االساسي  تتحدد في السؤال البحث مشكلةوبالتالي فان  التي سيعالجها المختلفة

في تخفيض كمية المياه غير المحاسب عليها في الضفة  الفلسطيني المائية دور نظام التعرفةما هو 

 ؟الغربية

 

 أسئلة البحث: 6.1

المحاس  عليها احد اهم الركائز التي تنهجها استراتيجية استدامة الخدمات غير  يعد تخفي  كمية المياه 

مرار في في قطاع المياه لما لهذه المشكلة من اثر سلبي يتمثل في عدم قدرة مزودي الخدمات في االست

تقوم عليه تعرفة مطبق خدماتهم وذلك السباب كثيرة، تتمثل في الدرجة االولى في عدم وجود نظام تعرفة 

 خدمة التزود بالمياه، وعليه فان السؤال االساسي لهذا البحث يتمثل في التساؤل التالي:

 عليها في الضفة الغربية؟ما هو دور نظام التعرفة الفلسطيني في تخفيض كمية المياه غير المحاسب 

 ويتفرع من هذا التساؤل االساسي االسئلة الفرعية التالية:

 ؟ ما هو دور استرداد التكاليف على تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها .1
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 ؟غير المحاس  عليها مياهالعدالة االجتماعية على تخفي  كمية ال هو دور ما  .2

 ؟على تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها االقتصاديةالكفاءة  دورما هو  .3

ذين مبقوا لدش مزودي الخدمة ال الفلسطيني جودة الخدمة المقدمةالمائي هل رفع نظام التعرفة  .4

 ؟النظام

دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  كمية هل تختلف تقديرات عينة الدراسة حول  .5

تبعا للمتغيرات  عليها في الضفة الغربية من وجهة نظر مزودي الخدمةالمياه غير المحاس  

 ؟(نوع المزود، تصنيف مزود الخدمة، عدد السكان المزودين بالخدمةالمستقلة )

 

 فرضيات البحث: 7.1

 الفرايات االتية:يتخذ البحث 

 المحاس  غير كمية المياهتخفي  و  المائية الفلسطينينظام التعرفة ذات داللة بين  فروي ال يوجد أوال: 

، تصنيف مزود الخدمةنوع المزود،  )الديمغرافية المستقلة تعزش لمتغيرات البحث في الضفة الغربية عليها

المزودين بالخدمة(، علما بان هذه الفراية تتفرع الى فرايات فرعية تبعا لكل متغير من عدد السكان 

 المتغيرات الديمغرافية المستقلة

 فرايات غير احصائية: ثانيا :

في تخفي  كميه المياه غير دمة المقدمة من مزودي الخدمات الخ جودة ستدامةعزيز إلت دور ال يوجد

 .المحاس  عليها

 

 المنهجية: 8.1
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على تطوير اداة جمع بيانات وهي  ةعمل الباحثتوس ،والكيفي معا البحث على المنهج الوصفييقوم هذا 

بحيث تكون محكمة من مجموعة  فرايات البحث االحصائية، اسئلة و وذلك لالجابة على ،االستبيان

 ة، متخذاالحصائية وفر فيها الشروحات التفصيلية السئلة البحثالخبراء في إجازتها لالستخدام، وتمن 

في مجال البحث ومشكلته الدراسية أساسا  العلمية من مراجعة الوثائق والدراسات السابقة والنظريات

ومساعدا في تطوير االستبيان بشكل يحقق اهداف البحث ويجي   ،لتطوير امارا نظريا مثريا في المجال

في ذلك برنامج تحليل  الحصائي المعتمدة علميا، ومستخدمةً سالي  التحليل اتطبيق أوفق  ،عن أسئلته

البيانات المجموعة من مجتمع الدراسة، علما بان البحث سيحدد  لمعالجة (SPSS)الخزم االحصائية

 وفق محددات المنهج الوصفي. هاومجتمع يةمشكلة البحثالعينة الدراسة بما يتالءم مع 

 :  مع مجموعة منباجراء مجموعة بؤرية مركزة  دراسةقوم البينما ست

للدور السياساتي القطاعي  وذلك لتمثيلهم  .الفلسطينيفي نظام التعرفة المائية  سلطة المياه خبراء  .1

  في نظام التعرفة المائي 

 ممن يشغلون وظائف في المستوش االشرافي.، )مزودي( الخدمةمجموعة من مقدمي .2

وذلك لتمثيلهم للدور الرقابي مجلس تنظيم قطاع المياه في نظام التعرفة المائية الفلسطيني . خبراء .3

 االجراءات التي تكفل التزام مقدمي الخدمات بتطبيقها .على تطبيق السياسات و 

بقا، والتي تجي  عن من خالل تطوير مجموعة من االسئلة التي سيتم تطويرها مسوسيكون ذلك 

 .وفق تقنيات تيسير المجموعة البؤرية المركزة  غير االحصائية الدراسة ةفراي

 

 

 هيكلة البحث: 9.1
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ويتفرع منه المتغيرات المستقلة  المائية الفلسطيني،نظام التعرفة يتخذ البحث متغيرا مستقال أساسيا وهو 

 التالية:

 .استرداد التكاليف .1

 .العدالة االجتماعية .2

 .الكفاءة االقتصادية .3

 جودة الخدمة المائية .4

كمية المياه وهو  البحثير التابع والوحيد لهذا عمل البحث على ربع هذه المتغيرات المستقلة بالمتغيوس

في الضفة الغربية والشكل  في شبكات توزيع المياه لدش مزودي خدمات المياه غير المحاس  عليها

 يواب نموذج الدراسة: (1.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نموذج الدراسة(1.1 الشكل 

 المصدر: تطوير الباحثة

 الى الفصول التالية: اسيتم تقسيمهعلى تطبيق المنهجية العلمية لهذه الدراسة  اً وتاكيد

 المتغير التابع  المتغير المستقل 

نظام التعرفية المائية 
 الفلسطيني 

كمية المياه المحاسب 
 عليها

 استرداد التكاليف 
 العدالة االجتماعية
 الكفاءة االقتصادية 

 جودة الخدمة المائية  

 استدامة الخدمة المائية 

 هل هناك فروق؟

 هل هناك أثر؟ 

 فاقد فني 
 فاقد تجاري 

 مؤشرات جودة الخدمة المائية
مؤشرات استدامة الخدمة 

 المائية 
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 الفصل االول: وتحتوي خطة الدراسة .1

 سات السابقة.ايحتوش االمار النظري والدر الفصل الثاني:  .2

 الفصل الثالث: ويحتوي المنهجية واالدوات ومري التحليل .3

 وعرض النتائج. الفصل الرابع: ويحتوي تحليل البيانات واالجابة على االسئلة والفرايات .4

 .هم االستنتاجات والتوصياتأ الفصل الخامس: ويحتوي على  .5

 .التي تم استخدامها في نهاية الدراسةس ار المالحق والمراجع والفه .6

 

 الجدول الزمني: 10.1

 كمايلي: سيتم تقسيم العمل في انجاز هذه الدراسة

 2018واالمار النظري والدراسات السابقة في  لدراسةتطوير خطة ا .1

 2019- 2018تطوير الفصل الثالث الرابع والخامس في سنة  .2
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 الفصل الثاني
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يحتوي  هذا الفصل على مبحثين اساسيين، اما المبحث االول فقد ركز على تقديم امار نظري للبحث 

من خالل تعريف المياه غير المحاس  عليها، وتقديم النظريات المتعلقة بادارة المياه غير المحاس  

تدور حول التعامل مع كمية المياه غير المحاس  عليها وتفصيل عليها وتعريفها وابراز أهم االهداف التي 

اوجه معانيها الى الفاقد االداري والفني، ااافة الى االوااع الحالية والتصورات المستقبلية للتعامل مع 

مشكلة المياه غير المحاس  عليها في فلسطين، وادراجها في سياي مفهوم جودة واستدامة خدمات 

 الستراتيجية القطاعية في فلسطين.امدادات المياه ا

اما المبحث الثاني فقد اعطى مقدمة عن مفهوم نظام التعرفة المائية ومكوناته، وقدم اهداف نظام التعرفة 

المائية واستعراض اهم المعاير في هذا االمار وقارنها بالواقع الفلسطيني ااافة الى تلخيص اهم التجارب 

 العالمية في التعرفة المائية . 

كما تم ايراد مجموعة من الدراسات السابقة باللغتين العربية واالنجليزية في المبحث الثاني، فيما تشابه 

مع البحث في متغيراته المستقلة والتابعة، والتعرف على المنهجيات المختلفة والمراجع المتنوعة واالدوات 

 التي تم اعتمادها في جمع البيانات المختلفة.

 

 

 

 

 

 

 مياه غير المحاسب عليهااالول: ال المبحث 2-1
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 مقدمة:  2-1-1

تعتبر مشكلة المياه غير المحاس  عليها من المشاكل التي تواجه ادارة الطل  على المياه في حالة من  

)كنج دام تزايد السكان وزيادة مضطردة في الضغع على الموارد نتيجة زيادة الطل  عليها

ياه، ، وفي ظل اعف االستجابة لتوفير كميات العرض التي يمكن ان تتاح في سوي الم(2012واخرون،

ذلك ان االمر يحتاج الى توفير بنية تحتية قوية ومتطورة وصالحة وكافية لتغطية المنامق والتجمعات 

، بوجود مواقم مدربة ومؤهلة بشكل مستمر، (2010)ماكينزي،السكنية، وتطور في االداء الفني والتقني

كان بالجملة او بالمفري، أتستطيع ان تتعامل مع حجم االزمة التي تواجه مقدمي خدمات توزيع المياه 

وتولي الدول في العالم اهتمام استراتيجي كبير في مواجهة المشكلة والتعامل معها لحلها بكافة الطري 

الممنهجة علميا واداريا، كمدخل من مداخل تحقيق االمن المائي لها، بوجود ادارة رشيدة لقطاعها 

كلما تدنى  المياه غير المحاس  عليهاميات ، ذلك انه وكلما زادت ك(2012)كنج دام واخرون،المائي

مستوش الخدمة وقلت نسبة وراى المستهلكين، وزادت احتماالت التعرض الى الملوثات المختلفة، وقلت 

ي جهة كانت حتى تصل الى مستوش أالكفاءة ، وزادت التكاليف لدرجة عدم القدرة على تحملها من 

 (.2003صا في العالم النامي )فارلي،التأثير على معدالت التنمية المستهدفة خصو 

 

 

 

 بين الواقع الحالي والمستقبل المنظور: المياه غير المحاسب عليهامفهوم  2-1-2

ثمنها،  دفع يتم وال المشتراة( و المنتجة ( تزويدها يتم التي بالمياه "عليها المحاس  غير المياه"ف رّ عت 

 ،والفاقد االداري ) التجاري ( بما يشمل المياه مثل تسري  في شبكة التزود، الفني الفاقد ذلك في وتشمل
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 ومشاكل الدقيقة غير العدادات والقراءات مشاكل الشرعية، غير الوصالت فواتير، فيها يصدر ال التي

 المحاس  غير المياه ، وتسب (2013)نظام التعرفة المائية الفلسطيني، العدادات عبر التدفق قياس

)مجلس .النقدية المالية المياه قطاع إيرادات وخسارة أصال، الشحيحة المائية الموارد اياع في عليها

 (.2011تنظيم قطاع المياه،

 بشكل الغربية والضفة غزة قطاع من كل في عليها المحاس  غير المياه ومبيعة كمية تحديد يمكن ال

في الضفة  التزود إجمالي من %38 معدله ما فإن التقديرات الحالية، حجم صدي ما إذا لكن دقيق،

الفلسطينية  المياه سلطة أعدت حيث ،مقبوال يعد لمالذي  األمر (،2013)مجلس تنظيم المياه، الغربية

 تنفيذ تم لقد 2025 العام بحلول عليها المحاس  غير المياه من جوهري  بشكل للحد الالزمة السياسات

 من مزودي الخدمات، العديد قبل من عليها المحاس  غير المياه من للحد الهادفة المشاريع من العديد

المجال، واعتمدت  في هذا نجحوا الذين الخدمة مزودي مع المقترحة االستراتيجيات من جملة بحث تم كما

 وتعميم الموجودة الخبرة الخدمة في فلسطين الستغالل مزودي اتحاد إمار في االستراتيجياتهذه 

 1الخدمة مزودي جميع على الناجحة التقنيات

إلى  الوصول إمكانية زيادة في عليها غير المحاس  المياه من الحد لسياسة اإليجابية ارثار وتتمثل

أكثر  قطاع خلق إلى يؤدي مما المياه، لقطاع النقدية المالية االيرادات وزيادة الشحيحة المائية الموارد

 سوش  الشرعية غير للوصالت المشتركين، ذلك انه ال معنى إلى أفضل خدمات وتقديم واستدامة فاعلية

 إمكانيات عداًل، إن ليس وهذا سرقتها، يتم التي المياه ثمن يدفع من هم المخلصين أن المشتركين

 تؤدي أن أيضاً  ويمكن العمل، فر  زيادة إلى تؤدي التجاري  القطاع امن للمياة الوصول المتزايدة

 (.2014)مجلس تنظيم قطاع المياه،  القيمة ذات العمل من فر  المزيد إلى

 

                                                           
 (، سلطة المياه الفلسطينية، رام هللا، فلسطين.2013لمزيد من التفاصيل يرجى االمالع على السياسة الومنية للمياه) 1
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 كمؤشر لألداء: مياه غير المحاسب عليهاال  2-1-3

 المحدودة المائية الموارد على الحفاظ في الخدمة مزود رغبة عن يعبر مياه غير المحاس  عليهاالكمية  

 )فارلي، المزودة والمفوترة المياه كمية بين الفري  هوكتعريف آخر للمياه غير المحاس  عليها،  ، والفاقد

 حس  المعادلة التالية:وب (2013

 فترة خالل المزودة المياه كميات // )3 م( التقييم فترة المفوترة خالل المياه كمية )مجموع -% 100

 التقييم(

(. 2016)مجلس تنظيم المياه، ) × 100% )الخدمة مزود خزانات في الكميات المخزنة في الفري  +_

 :كمية المياه غير المحاس  عليهاوفيما يلي مؤشرات فرعية لحساب 

 عليها: المحاسب غير المياه نسبة .1

)نظام التعرفة  للمستهلكين والمباعة المزودة المياه بين الفري  عليها المحاس  غير المياه نسبة تمثل

 من الفاقد(  الشبكة التسريبات من عليها: المحاس  غير المياه وتشمل ،(2013الفلسطيني،المائية 

 المفقودة المياه مجموع هي عليها المحاس  غير المياه وكمية القانونية، غير والتوصيالت  )التوزيع

 وسيارات والكنائس، للمساجد المزودة المياه( المثال: سبيل على فواتير بها تصدر والتي لم المزودة وتلك

( 2014) استنادا الى ما ورد في تقرير مجلس تنظيم المياه ،(2014)مجلس تنظيم قطاع المياه،  اإلمفاء(

 عن النسبة هذه وتعبر والذي اظهر عدم فوترة المزودين لهذه المؤسسات ااافة الى المؤسسات االمنية،

في  خا ، بشكل والشبكة عام، بشكل المؤسسة، أصول على الحفاظ في الخدمات وجهوده مزود رغبة

 تأهيل إعادة في لالستثمار التخطيع في المياه خدمة مزود المؤشر هذا نتيجة جيدة، تساعد عمل أوااع

 مستويات تقدير وتساعد في التكاليف، موازنة إعداد في الخدمة مزود تساعد أنها كما الشبكة، واستبدال

 األداء مستويات بتحديد المنظم يقوم، حيث بها بالوفاء اإللتزام الخدمات مزود على التي الفردية االداء
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 التشغيل تكاليف وتقليص المشتركين مصالب على الحفاظ أجل من المشغلين قبل من يج  تحقيقها التي

 (.2013)فارندورفر واخرون،الثمينة والمحدودة المائية الموارد على والحفاظ

 

 السنة: في الشبكة في كيلومتر لكل المكعب بالمتر المياه من المفوترة السنوية المياه كمية .2

 قدرته فهو المؤشر هذا يميز ما الرئيسة، أما أهم المياه نقل وخطوط الشبكة كفاءة المؤشر هذا يقيس

 الفاعليةعلى أساس  المقارنة إجراء وعند الشبكة، مول حيث من بين الشبكات الفروي  تأثير إزالة على

)مجلس تنظيم قطاع للمقارنة وقابلة دقة ومصداقية أكثر نتائج يعطي ذلك فإن الشبكة من كيلومتر لكل

 الستثمار التخطيع في المياه خدمات مزود المؤشر هذا من المستقاة النتائج وتساعد ،(2014، المياه

هيئات  وتساعد التكاليف موازنة إعداد في الخدمات مزود تساعد كما أنها وتأهيل أو إستبدال الشبكة،

أن  كما بها، اإللتزام الخدمات مزود التي على الفردية مستويات األداء تقدير في التنظيم القطاعي

 دقة نتائج أكثر يعطي المياه خدمات مزودي من العديد قبل ومن المنظم قبل من المؤشر هذا إستخدام

 ويهدف عليها، المحاس  غير المياه كمية نسبة من عليها الحصول يتم التي تلك من للمقارنة وقابلة

  )القانونية غير أو التوصيالت المياه تسرب عن الناجمة( المياه  من الفاقد حساب كمية إلى المؤشر هذا

 (.2014) مجلس تنظيم قطاع المياه،الرئيسة واألنابي  الشبكة من (كم )لكل

 

 

 

 اشتراك: لكل عليها المحاسب غير المياه .3

 بع  مراعاة يتم لم اذا االحيان بع  في مضللة عليها المحاس  غير للمياه الكلية النسبة تكون  قد

 اثر من التخفيف اجل من المؤشر هذا اختيار تم ولذلك أوعدد االشتراكات، الشبكة مول مثل العوامل
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كما هو مبين  .الخدمة مزودي المقارنة بين عند عليها المحاس  غير المياه نسبة على االشتراكات عدد

 . (1.2)في الشكل

 
 2013: نسبة الفاقد في محافظات الضفة الغربية لعام (1.2 الشكل 

 2013(،1سلطة المياه الفلسطينية)المصدر: 

 

( يتبين ان هناك تباين في كمية المياه غير المحاس  عليها بين محافظات 1.2) بالرجوع الى الشكل

 الغربية حيث تعتبر محافظة مولكرم االعلى بين المحافظات ثم تليها بيت لحم ونابلس وقلقيليةالضفة 

وسلفيت على التوالي بينما ظهر في الشكل ان مصلحة مياه رام هللا والبيرة هي االقل نسبيا بين 

خدمات المحافظات، ويرجع هذا التباين الى اعف االستجابة لتطبيق الممارسات المثلى في التزود ب

امدادات المياه بين المحافظات، وقد يكون ذلك نتيجة توفر مصادر المياه نسبيا في محافظة مولكرم 

وشحها على التوالي في بقية المحافظات االمر الذي جعل مزود الخدمة يضع تطبيق الممارسات المثلى 

لذي سوف يتم بحثه في خدمات امدادات التزود بالمياه امن اولوياته في التخطيع والعمل االمر ا

 واظهار نتائجه والتاكد من هذا االمر في هذه الدراسة.
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 :مياه غير المحاسب عليهاالمقترحة لمعالجة ال االستراتيجيات  2-1-4

في  المقترحة االسترتيجيات تصميم تم حيث مكلفة، عليها المحاس  غير المياه من الحد برامج تعتبر

 عالية بطريقة عليها غير المحاس  المياه كمية تقليص فيه تتيب على نحو قطاع المياه الفلسطيني

 تشير األولية التقديرات فإن الفوائد، منظور من إليها النظر ينبغي التكاليف التي استعرانا الكفاءة، ولو

 االيرادات في زيادة عملياً  يعتبر  %28إلى  %38 من غير المحاس  عليها المياه من الحد أن إلى

 (.  2012(،1سنوات )سلطة المياه الفلسطينية) عشر على مدش دوالر مليون  20 بمقدار

غير المحاس   المياه وموقع ومبيعة كمية، معرفة من يمّكن نحو على االستراتيجيات تصميم تم لقد

كمية  من الحد لتحقيق األرخص الطريقة تمثل والتي األولوية حس  المخططات واع ثم ومن عليها،

 (:2013)مجلس تنظيم قطاع المياه،التالية والعمليات الخطوات يشمل وهذا ،المياه غير المحاس  عليها

 .فعال بشكل المزودة المياه كميات لقياس الضرورية المساعدة واألعمال العدادات .  تركي 1

الخدمة،  مزودي أداء لتقييم الالزمة المحددات وواع عال، مستوش  على التدقيق بأعمال . القيام 2

 .المستهدفة المنامق في الومنية األولويات قوائم وواع

، من خالل الفحص الفئة حس  عليها المحاس  غير المياه لتحديد التفصيلية التحري  عمليات اجراء 3

والتقصي واعادا قاعدة بيانات، ورصد العدادات الفرعية، وتسجيل القراءات التاريخية وتحليليها الى 

 وجداول يمكن ان ترفع جودة التشخيص والدقة لمشكلة للمشكلة.نماذج 

 من الحد خطع وتنفيذ الالزم التمويل وتخصيص األولوية، حس  الومنية العمل خطع واع. 4

 .عليها المحاس  غير المياه

والتثقيف  التوعية حمالت وامالي ،عليها المحاس  غير المياه مشاريع بشأن دائم بشكل تقارير إعداد.5

 .بقيادة واشراف الهيئات الومنية القطاعية المختلفة ،الالزمتين
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 متواصل: بشكل التاليةالفلسطينية   المؤسسات جهود تضافر إلى بحاجة فإننا العملية، هذه ولتنفيذ

 ة) االدارة العامة للتخطيع(.الومني بإدارة االستراتيجية المكلف الفلسطينية المياه سلطة فريق •

مزودي  اتحاد امن موجود( المعلومات  تبادل بهدف عليها المحاس  غير للمياه ومنى ملتقى •

)دائرة المياه والتي ستصبب الخدمات مزودي جميع فيه يمثل ألن بحاجة لكن الومني، الخدمات

 .(2014مجلس تنظيم قطاع المياه،بمجوب القانون شركة مياه ومنية( و)

بحاجة  المزودين، كبار بع  لدش موجود( والمختص  رسالمما عليها غير المحاس  المياه فريق •

 ) المرجع السابق(.الخدمة( مزودي صغار لمساعدة متجول فريق إلى

 

 مصادر المياه غير المحاسب عليها: 2-1-5

تتخذ المياه غير المحاس  عليها صورا وأنواعا مختلفة تتباين في األسلوب والهدف حس  التشخيص 

اه غير المحاس  عليها المزود والشبكة ونظام التوزيع ككل، ويمكن أن نصنف مصادر الميالسليم لواع 

 الى االتي:

 الفاقد االداري: 2-1-5-1

، والتي تسمى أحيانا "الخسائر ير االقتصاديةوتشمل الخسائر التجارية االقتصادية منها وغ

غل  الحاالت، ا (، المياه التي تستهلك ولكن ال يدفعها المستخدم، على 2013الظاهرة")المبرت واخرون،

تكون المياه  قد مرت من خالل عداد ولكن لم يتم تسجيلها بدقة، بسب  )مجلس تنظيم المياه 

 (:2014الفلسطيني،

 اخطاء في قراءة العدادات. .1

 وترة المياه.اخطاء في ف .2

 اخطاء في احصاء وتسجيل العدادات في نظام التوزيع. .3
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والتي تصنف  المياه المسروقة من خالل عدة أسالي  أشهرها ما يعرف) بالوصالت غير الشرعية(  .4

 . امن الفاقد االداري بسب  تجذر المشكلة االجتماعي.

، األمر (2013المبرت واخرون،)وعلى النقي  من التسربات أو تجاوزات الخزان )خسائر غير ظاهرة(

الذي يؤدي بالعديد من مرافق المياه إلى التغااي عن الخسائر التجارية والتركيز بدال من ذلك على 

الخسائر المادية المرتبطة بتسرب المياه الظاهر، ويمكن أن تصل الخسائر التجارية إلى كمية أكبر من 

، وذلك ان زيادة (2013)المبرت واخرون،قيمة أكبرالمياه من الخسائر المادية وغالبا ما تكون لها 

وبالنسبة ألي  ،الخسائر التجارية تزيد اإليرادات، في حين أن الخسائر المادية تقلل من تكاليف اإلنتاج

فائدة مربحة، فإن تعرفة المياه ستكون أعلى من تكلفة اإلنتاج المتغيرة ، وأحيانا تصل إلى أربعة 

، وبالتالي، فإن حجم صغير من الخسائر التجارية (2013مياه الفلسطيني،)مجلس تنظيم قطاع الأاعاف

سيكون له تأثير مالي كبير، ومن الفوائد اإلاافية في الحد من الخسائر التجارية أنه يمكن إنجازها 

 بسرعة وفعالية.

من  للحد مباشرة تدخالت تعتبر ال الخدمة مزودي جان  من السليمة اإلدارة ممارسات أن من بالرغم

 الخسائر من للحد ومتواصلة فعالة حملة إلمالي ارورية أنها إال عليها)الفاقد(، المحاس  غير المياه

 الممارسات هذه تشتمل حيث تطبيقها، أجل من سنوات إلى بحاجة فإننا الممارسات، هذه وحيثما تغي 

 :(2015)البنك الدولي،( 2015)اكوا، (2012)سلطة المياه الفلسطينية، ما يلي على

 (: الممارسات والتطبيق للحد من المياه غير المحاسب عليها1.2  الجدول

 التطبيق الممارسة الرقم
 والتخطيط األصول إدارة 1

 التشغيلي
 الصيانة خطع .1
 الطوارئ  حاالت في الصيانة خطع .2
 الشبكات اغع وخف  الشبكات، وتشغيل إدارة .3
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 األصول استبدال وخطع األصول تأهيل  إعادة .4
 سمالية الرأ

 والعالقات المعلومات، إدارة 2
 والتحليل

 )أعاله مشمول (  المياه على المتواصل التدقيق .1
 بما الصيانة أعمال وتسجيل األصول سجالت  .2

 .واألصول المواد العمر، وتفاصيل في
 األصول صيانة سجالت  .3
 اإلصالح وفترات الصدأ سجالت .4
 المتوفرة الغيار قطع سجالت  .5
 .المشتركين شكاوش  سجالت   .6
 

 غير المحاس  المياه بخصو  . اجراء التحريات1 الدفع وعدم المحاسبة 3
 وعدم قراءة العداد أخطاء /المحاسبة لألخطاء نتيجة عليها
  دفع
 من كل الجودة بخصو  امان يوفر نظام .واع2

 قطاع في المستخدمة المحاسبية والعمليات المنهجية
  المياه

 

 الصيانة الصيانة وخطع التشغيلي،تشمل خطع والتخطيع األصول ( فان إدارة1.2) بالنظر الى الجدول

 تأهيل  الشبكات، ااافة الى إعادة اغع وخف  الشبكات، وتشغيل الطوارئ، وإدارة حاالت في

 .سمالية الرأ األصول استبدال وخطع األصول

 األصول ،و سجالت المياه على المتواصل شاملة للتدقيق والتحليل والعالقات المعلومات، تعتبر إدارة

 الصدأ األصول، و صيانة واألصول، وسجالت المواد العمر، وتفاصيل في بما الصيانة أعمال وتسجيل

 .المشتركين شكاوش  المتوفرة، و الغيار اإلصالح، وقطع وفترات
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 غير المحاس  المياه بخصو  ،يج  تطوير اجراءات تكفل التحريات الدفع وعدم بما يخص المحاسبة

 األول المستوش  إتمام بعد الفواتير فورا دفع وعدم قراءة العداد أخطاء /المحاسبة لألخطاء نتيجة عليها

 الفنية للخسائر الميدانية التحري  بأعمال قليلة مقارنة تكلفتها ألن فورية كأولوية وذلك التدقيق، من

 خالل من العداد قراءة أخطاء /المحاسبية األخطاء من الحد الشرعية، والتي يمكن غير الوصالتو 

 المستخدمة المحاسبية والعمليات المنهجية من كل الجودة بخصو  امان يوفر بسيع نظام واع

 .(2015الدولي،قراءتها)البنك  يتم التي على العدادات الرقابة يضمن وبما المياه قطاع في

 

 الفني: الفاقد 2-1-5-2

 في معالجة المكونات الرئيسية الثالثة للخسائر المادية وهي: ةالمرتبط المياه غير المحاس  عليها شمليو 

 التسرب من أنابي  النقل والتوزيع.• 

 التسرب والفيضانات من خزانات مرافق المياه وصهاريج التخزين.• 

 (.2010)متلقي الخدمة( )سيمبييه،مستفيدالشبكة حتى عداد الالتسرب من وصالت • 

عادة ما تكون التسربات من الخزانات أو صهاريج التخزين مرئية في حالة إجراء عمليات تفتيش منتظمة 

بحيث يسهل تصحيحها، والتسربات من األنابي  تحت األرض سواء كان ذلك الماء موجود في االنابي  

خدمة ليست دائما مرئية ويمكن ان يحدث التسرب فيها لفترة مويلة من الزمن قبل الرئيسية أو أنابي  ال

 كبيرة في المياه.يتم اكتشافها وتحدث خسائر أن 

حس  جداول المياه في  يواب معدل المياه غير المحاس  عليها في الضفة الغربية (2.2لجدول )وا

 :دائرة بنك المعلومات في سلطة المياه الفلسطينية

 : معدل المياه غير المحاسب عليها في الضفة الغربية(2.2 الجدول 



 

23 

 السنة
كمية 
 االكثر فقدا للمياه بين المحافظات  كمية التزود الفاقد

  
مليون م 
   ل / فرد/يوم  مكع  

 مولكرم/ بيت لحم/الخليل / نابلس / رام هللا والبيرة  73 24.8 2010
 مولكرم/ بيت لحم /الخليل / نابلس / رام هللا والبيرة  77 22.9 2011
 رام هللا والبيرة /الخليل وبيت لحم /نابلس / مولكرم  69.3 26.03 2012
  رام هللا والبيرة /الخليل وبيت لحم /نابلس / مولكرم 78.8 29 2013
 رام هللا والبيرة /الخليل وبيت لحم /نابلس / مولكرم  79.1 28.6 2014
 نابلس/الخليل وبيت لحم / رام هللا والبيرة / مولكرم  84.3 38.4 2015
 نابلس/الخليل وبيت لحم / رام هللا والبيرة / مولكرم  82.3 34.7 2016
 (2018المعلومات، سلطة المياه الفلسطينية )دائرة بنك ، 2016جداول المياه المصدر: 

 

 منامق المسددة، في غير الفواتير بإستثناء الغربية، الضفة في عليها غير المحاس  المياه معدل يقدر

محافظات بيت لحم والخليل ورام هللا والبيرة ونابلس ومولكرم)اكبر  سجلت ، وقد% 38 بنسبة التوزيع

 غير للمياه وتترواح األرقام التقريبية ، اعلى نس  في كمية المياه غير المحاس  عليها المحافظات

 10 بين ما الغربية الضفة مياه دائرة قبل من تشغيلها يتم التي الرئيسية الخطوط من عليها المحاس 

 الفاقد بين ما عليها غير المحاس  للمياه التقريبية األرقام هذه من أي توزيع يتم ولم % 25 و %

 (.2013( ،2)سلطة المياه ) الشرعية غير الوصالت بسب  الفاقد أو فنية ألسباب

(، في تفاقم مشكلة الفاقد ارتباما بزيادة كمية المياه المزودة 2.2ترتبع االحصائيات الواردة في الجدول)

( بالمليون متر مكع ، وكذلك ارتباما بزيادة 81.3-60.3خالل الفترة الزمنية الواردة في الجدول ما بين)

تنامي  على اسباب يظهر تساؤال(، االمر الذي 2018( بالمليون نسمة)سلطة المياه،2.7-2.28السكان)

ها بمختلف االسالي  االدارية والفنية لتطوير االجراءات والخطع الكفيلة بمعالجتها وتقليهذه النس  و 

الممارسات المثلى محليا وعالميا، ذلك ان تنامي هذه النس  مرتبطة بالفاقد ذات  المتاحة وفق افضل
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نت في ازدياد االسباب االدارية، وذلك النه رغم ادخال شبكات جديدة على نظام التوزيع اال ان السن  كا

االمر الذي يقود الى ان الفاقد يرجب ان يكون اداريا اكثر منه فنيا، وهذا يفسر سب  ازدياد النس ، 

 (.2.2وتراجع محافظات عن محافظات دون نمع منطقي في الجدول رقم)

 

 : اسباب الفاقد الفني 2-1-5-3-1

سياسة االستدامة المالية لمزودي الخدمات نظام التعرفة المائية الفلسطيني وما يتقامع معه من  ان

والنظر اليه كاداة الدارة الطل  على   (2013الحد من المياه غير المحاس  عليها)سلطة المياه، سياسةو 

يشمل تزويد الطاقم بالمهارات والخبرات والوسائل المياه وترشيد االستهالك وحمايتها من االستنزاف، 

تعامل مع نظام التشغيل والتوزيع المائي، وكيفية تركي  العدادات بالطري والمعلومات الالزمة في كيفية ال

سلطة ) من اجل استبعاد اسباب الفاقد الفنية والتي تشمل (2017،سلطة المياه) المثالية المطلوبة

 :(2014)سيمبييه،(2012،المياه

 اسباب متعلقة بالشبكة مثل قدمها، وتسرب المياه فيها نتيجة اهترائها. .1

 ي المعيارية المطلوبة.مها وعدم صالحيتها وتشغيلها بالطر اسباب متعلقة بنوعية العدادات وقد .2

 اسباب متعلقة بطريقة تركي  العدادات وعدم اتباع االحتيامات المطلوبة. .3

اسباب متعلقة بنظام الضخ في شبكة التوزيع وعدم تجانسه مع الكميات المطلوبة لالستهالك فالضخ  .4

يزيد من الفاقد وكذلك الضخ العالي نتيجة مكوث المياه في الشبكة لفترات مويلة دون المتدني 

 استخدام.

اسباب متعلقة بكمية االستهالك المنزلي، فكلما قلت نسبة االستهالك المنزلي من خزان البيت، زود  .5

الخزان)زينو،  العداد النقص على فترات زمنية ممتدة االمر الذي يخل بقراءة العداد باقل مما زود به

2005.) 
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وهناك اسباب فنية كثيرة ومتعددة تظهر في كل شبكة مشاكل من نوع مختلف لكنها تكون منبثقة عن 

في المجال بضرورة  (2014‘()سيمبييه2013)فارلي،عاله، ويوصي المختصون أ حد االسباب الرئيسية أ

باب التي تسب  الفاقد وبالتالي هم المشاكل وحصر االسأ جل تحديد أدراسة كل شبكة توزيع على حدة من 

 واع الخطع لمعالجتها.

وبالنظر الى هذه االسباب من الضروري ان يكون الطاقم مدرب ومؤهل على كيفية التعامل مع مبيعة 

مهم في  للطواقم العاملة في مراكز مزودي خدمات المياه جل ذلك كان التدري  الفنيأهذه المشاكل، من 

 تقليل نسبة الفاقد.

ضرورة بمكان ان تعمل سلطة المياه الفلسطينية ومزودي خدمات المياه والصرف الصحي على من ال

باستخدام جميع الوسائل الممكنة والتقنيات الحديثة، وقد يتم تصميم  محاس  عليهاإدارة مياههم غير ال

لمياه غير المحاس  انظمة التعرفة المائية واالستراتيجيات المختلفة ذات العالقة مثل استراتيجية الحد من ا

لالنظمة واالجراءات والتدخالت الالزمة  على كيفية توفير اإلدارة الوسطى والعليا لمرافق المياه عليها

المهارات والمعرفة حول كيفية إدارة مياه الصرف الصحي ودورها اكساب مع الفهم الالزم و  ،والمالئمة

دف تقليل جميع األنواع من المياه غير المحاس  الحيوي في معالجة مشاكل مرافق المياه، وذلك أساسا به

 عليها لتتوافق مع المعايير الومنية / الدولية المقبولة.

 الفاقد والتدريب: 2-1-6

الحقيقية يتم تطوير  اسبابهأوتعيين  المياه غير المحاس  عليهاانطالقا من التشخيص الصحيب لمشكلة 

حصرها المطلوب  كافة مصادر المياه غير المحاس  عليها اداريا وفنيامن خالل تحديد  التدخالت الالزمة

في قطاع المياه الفلسطيني لتطوير مهاراتهم  زوديناالنس  لمساعدة الم دخل، وتحديد مريقة التومعالجتها

لمعالجة المشكلة نشطة الالزمة يقومون بتنفيذ كافة االالذين  عاملون على التعامل مع مياه الفاقد، أما ال
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الخاصة والتي قد تكون غير مجهزة بمستويات مختلفة من خبرات المشاركين كمدراء وكفاءات متطورة ، 

 .تكون مختلفة هؤالء العاملينوبالتالي فإن احتياجات التعلم لدش 

رات بتوفير التدري  وبناء القد  3/2014أن سلطة المياه الفلسطينية مكلفة  بموج  قانون المياه رقم 

المدربين  واكسابلجميع مقدمي الخدمات في قطاع المياه الفلسطيني، فإن دورها يقتضي تنظيم تدريبات 

الجدد المعرفة والمهارات األساسية والخبرة العملية. وعليه، فإن سلطة المياه الفلسطينية مسؤولة عن 

، 3)قانون المياه، رقمظفيهاالتدري  في مجال فاقد المياه، وتهدف هذه التدخالت إلى تعزيز قدرات مو 

2014.) 

 اكتساب مهارات التشغيل الالزمة مثلإاافة إلى موظفي مزودي الخدمة للحصول على  

 :(2011)عابدين،

 تشغيل النظام بشكل فعال• 

 تعظيم فوائد النظام• 

 الحد من المزيد من المياه غير المحاسبية )غير المربحة(• 

 محكمةخطة تنبيهات • 

 استخدام خوارزميات متقدمة على نحو فعال.• 

 إنشاء منطقة قياس للبيانات لكل منطقة.• 

ويتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه مرافق المياه في العالم النامي في ارتفاع مستوش فقدان المياه 

ليمة لمستخدمي من الخسائر المادية )التسرب(، وسرقة المياه من النظام، أو بسب  عدم إصدار فواتير س

المياه، ويعرف هذا الفري بين كمية المياه التي واعت في نظام التوزيع وكمية المياه التي يتم تحرير 

 .(2016)النمر، فواتير للمستهلكين باسم الفاقد
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ويؤثر ذلك تأثيرا خطيرا على الجدوش المالية لمرافق المياه من خالل فقدان اإليرادات، والموارد المائية  

ودة، وزيادة التكاليف التشغيلية، مما يقلل من قدرتها على تمويل التوسعات الضرورية للخدمة، وال المفق

على قدرة مرافق المياه على  غير المحاس  عليهاسيما بالنسبة للفقراء، كما يؤثر ارتفاع مستويات المياه 

يمة، والقيود المالية، وسوء زيادة التوصيالت وتوسيع نطاي تغطية الخدمات، وتؤدي البنية التحتية القد

 .(2011)المبرت واخرون،الحكم، واعف تصميم المشاريع إلى تفاقم إدارة المياه غير المحاس  عليها

 

 :المياه غير المحاسب عليهامؤشرات اداء وتقييم العمل على تقليل نسبة   2-1-7

أهداف للتحسين، وقياس ومقارنة تساعد مؤشرات األداء على فهم أفضل لفقدان المياه، وتحديد واع 

األداء مع المتوقع او االقران االخرين من المزودين، إاافة الى واع المعايير ومراقبة االمتثال وإعطاء 

 (.2014ستثمارات المطلوبة في النظام.)سيمبييه،الاالولوية ل

ي، مرتبع بالخطع يج  أن يكون نظام التقييم والرقابة على االداء وااب وسهل الفهم وله أساس منطق

واالهداف والمعايير المحددة، كما ينبغي أن يكون من السهل حساب مؤشرات االداء باستخدام البيانات 

التي تجمعها األداة التي تم تحديدها بانتظام، كما ينبغي أن تتضمن المرافق مؤشرات أداء رئيسية قياسية 

تطوير أدوات مثل أشجار القرارات للمديرين  لقياس األداء لتسهيل المقارنات مع المرافق األخرش، مع

لتحديد مؤشرات األداء المناسبة الحتياجات المرافق الخاصة بهم وسياي التشغيل)المبرت 

 (.2010وتايلور،

وهذه المؤشرات تكون ادارية)تجارية( وفنية)فيزيائية(، وبالتالي فان برامج التدري  يج  ان تراعي تدري  

م والتعامل وقراءة ومعالجة هذه المؤشرات، وما يراكمه نظام الرقابة من بيانات الطاقم على كيفية استخدا

كثيرة ومتعددة الجداول، ال يمكن ألي موظف او خبير التعامل معها دون التعرف والتدري  على مري 

 ها وفق الطري العلمية التي بنيت عليها.لبنائها وعمليات حسابها، وتحلي



 

28 

، المحاس  عليها رات األداء لقياس التقدم المحرز في الحد من المياه غيرالمرافق مؤش مديرواويستخدم 

وتخصيص اولويات االستثمارات، حيث ان أفضل مؤشر أداء للخسائر الفنية هو مؤشر تسرب البنية 

هو قياسه كنسبة مئوية من االستهالك المسموح  تجاري  فاقدالتحتية في الوقت الراهن، فإن أفضل مؤشر 

مديري المرافق إنشاء فريق مستقل لمراجعة الحسابات من أجل رصد التقدم المحرز في  به، يج  على

تنفيذ استراتيجية المياه غير الربحية، كما ينبغي تحديد أهداف األداء على أساس سنوي مع رصد التقدم 

 وذلك من خالل: (2012المحرز واإلبالغ عنه شهريا)ماكنزي،

 ق من الكادر البشري المختص في معالجة الفاقد.يتحديد مري رصد الفاقد إلنشاء فر   .1

 رفع مستوش تطوير وتنفيذ خطع المياه النظيفة. .2

 دمج خطع فاقد المياه في الخطع االستراتيجية و رصد الميزانيات والموافقة من قبل المجالس المعنية. .3

 (.2012الفاقد)فارلي،متابعة دعم المرافق في اعتماد وتنفيذ التدخالت المخطع لها في التعامل مع  .4

وهذا يجعل من نهج الشراكة في هذا االمار يص  في نتائج حقيقية واقعية، ويعمل على تحفيز 

 الموظفين على تقديم معدالت افضل في معالجة الفاقد.

سالي  التدري  وبناء القدرات في مجال الفاقد تتنوع في المؤتمرات أوفي هذا الصدد يتم تطوير مجموعة من 

، وحلقات العمل اإلقليمية، والدورات التدريبية، وخدمات التدري ، والجوالت الدراسية، والتدري  في الومنية

) سلطة المياه، االدارة العامة المشتركةالعمل، والتوأمة، ودورات التعلم اإللكتروني، ومساحات الوي  

 (.2016للتدري ،
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 التعرفة المائية الفلسطيني:نظام  المبحث الثاني: 2-2

 

 مقدمة:  2-2-1

 شبكةل خال نمم لعاا قفرلما لقب نمودة زلماللمياه يخصص  رسع"على انها لمياه افة رتع  تّعرف

(، كما يتم تطبيق المصطلب في كثير من األحيان على تعريفات 2015برانكو،) "لى عمالئهاأنابي  إ

  ( وال تفرض رسوم المياه والمياه المستعملة على المياه نفسها،2014)سيمبييه،مياه الصرف الصحي. 

ولكن السترداد تكاليف معالجة المياه وتخزين المياه ونقلها إلى العمالء وجمع ومعالجة مياه الصرف 

 الصحي ، وكذلك الفواتير والتحصيل.
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"كمية المياه المزودة لالستهالك مضافة اليها رسوم اال ان التعريف الفلسطيني لتعرفة المياه  ينحصر في 

من االستهالك، حيث كلما زادت كمية  3م/20(، وتختلف تعرفة المياه الول 2013ثابتة")سلطة المياه،

االستهالك زادت التعرفة، وتتباين اسعار التعرفة بين المزدين في الضفة الغربية بشكل كبير بسب  

تي يعتمدها المزود مثل االبار الجوفية والينابيع ووصالت شركة "ميكروت" اختالف نوعية مصادر المياه ال

االسرائيلية وبين مصادر مملوكة للموزع او مشتراة من دائرة مياه الضفة الغربية، كما ان الرسوم الثابتة 

ال تعتمد على معيار ثابت ووااب لدش جميع المزودين من اجل ذلك كان مفهوم استرداد التكاليف غير 

وااع وال يعتمد على معيار واحد لدش المزودين في الضفة الغربية، حيث يتم تحميل تكاليف كبيرة في 

( شيكل، 1(شيكل، وتخفيضها بشكل كبير في منامق اخرش مثل اريحا)4.5بع  المنامق مثل نابلس)

 فة المياه.ومثل الخليل ورام هللا والبيرة واللواتي يضفن كمية المياه غير المحاس  عليها الى تعر 

تختلف األسعار المدفوعة مقابل المياه نفسها عن التعريفات المائية، وهي موجودة في عدد قليل من 

البلدان وتسمى رسوم أو رسوم استخراج المياه، والتي ال يتم تغطية رسوم استخراجها، ولكن حول تسعير 

البلدان والمدن وأحياًنا بين فئات المياه، تختلف تعريفات المياه بشكل كبير في بنيتها ومستواها بين 

المستخدمين )المباني السكنية أو التجارية أو الصناعية أو العامة...الخ(. كما تتباين آليات ابع التعرفة 

 .(2015)برانكو،بشكل كبير

تعتبر معظم مرافق المياه في العالم مملوكة للقطاع العام ، ولكن بعضها مملوك للقطاع الخا ، وتتنبأ 

ة االقتصادية بأن المرافق الخاصة غير المنظمة تحدد سعر منتجها عند مستوش يسمب باكتساب النظري

ويمكن تحديدها  ( وفي الواقع يتم تنظيم التعريفات التي تفراها المرافق،2005ميتال،ربب احتكاري. )

توش تحت مجموع التكاليف، على مستوش استرداد التكاليف دون عائد على رأس المال ، أو على مس

 (2012)زيتالندا،استرداد التكاليف بما في ذلك معدل العائد المحدد سلفا على رأس المال
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في العديد من البلدان النامية يتم تحديد التعريفات إلى ما دون مستوش استرداد التكاليف ، حتى دون  

إعانات كبيرة  وهذا غالبا ما يؤدي إلى نقص الصيانة ويتطل  ،النظر في معدل العائد على رأس المال

تكون التعرفة الخاصة بالمياه قريبة من  في البلدان المتقدمة، عادة ما، إذ لكل من االستثمار والتشغيل

تكون الزيادة  مستوش استرداده، بما في ذلك في بع  األحيان  من على أ  ومستوش استرداد التكاليف أ

 (.2005)ميتال، للربب مخصصمبلغ 

 

 التعرفة المائيةاهداف نظام  2-2-2

تحقيق ، و الحصول على استرداد التكاليفالفلسطيني في امان  تركزت اهداف نظام التعرفة المائية 

أجل من المطلوبة،  الوصول الى جودة الخدمة المائية، و تطبيق الكفاءة االقتصادية، و العدالة االجتماعية

 (.2013الفلسطينية،إستدامة الخدمة المائية)نظام التعرفة المائية 

فات واالحكام العامة وتوايب نطاي التطبيق لمزودي الخدمات بالجملة يوفي هذا السياي تم تحديد التعر 

وقد بين النظام احتساب  ،)منزلي، تجاري، سياحي، صناعي(والمفري بكافة انواع االستخدام المائي المزودة

النظام خلى من فئات ومعامل التعرفة للمياه والصرف التعرفة اعتمادا على المبادشء واالهداف اعاله، لكن 

، ومري الحق في االعتراض (2013(،1)نظام التعرفة المائية الفلسطيني)الصحي وتحديد وتعديل التعرفة

 وتحديد رسوم الربع والخدمات االخرش المقدمة.

ائية والصرف فة المعر ظهر وااحا غياب غايات ومبادشء نظام الت (2013(،1))وبعد مراجعة النظام

الصحي العالمية مثل غياب النظام لضمان تزويد جميع الموامنين بخدمة المياه والصرف الصحي بتعرفة 

الى تحقيق العدالة أهدافه معقولة يمكن تحملها وخاصة لألسر األكثر فقرا، رغم دعوة النظام في 

 فئات المهمشة ومتدنية الدخل.تراعي مثل هذه الأن االجتماعية وتطبيق الكفاءة االقتصادية التي يج  
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ظهر في النظام غياب ارورة الحد من التفاوت برسوم الربع واالسعار في المنامق بين مقدمي الخدمة.وال 

 في النظام ما يدعم ارورة امان االستدامة المالية لمقدمي الخدمات المائية.يوجد 

( والذي ابرز دور سلطة 2014لسنة/14قرار بقانون المياه الجديد)علما بان دور سلطة المياه حس  

بدراسة مل  تحديد  المياه في واع السياسة المائية التي على اوئها يقوم مجلس تنظيم قطاع المياه

وتحديد نسبة المصاريف االدارية وتطبيق مبدأ التدرج في تطبيق مبدأ  فة من مقدم الخدمةاو تعديل التعر 

تطوير االستراتيجيات المتعلقة بالتخلص من تكلفة المياه و استرداد التكاليف امن فترة زمنية محددة، 

 عليها.  غير المحاس 

 

 :معايير تحديد التعرفة المائية 2-2-3

عايير الرسمية التي يحددها القانون، وهذا القانون يعكسه يتم تحديد تعرفة المياه على أساس عدد من الم

نظام التعرفة المعد على المستوش الومني، والذي يواب فيه معايير اساسية لواع تعرفة المياه، بحيث 

(،)نظام بشان سياسة التعرفة المائية 2015)برانكو،تشمل المعايير الرسمية عادة ما يلي

 :(2013الفلسطيني،

يوجد مفهوم موحد السترادد التكاليف في فلسطين حيث يضع  ال(، لية )استرداد التكاليفالمعايير الما .1

كل مزود تقديراته الخاصة في استراداد التكاليف، فاحيانا تكون كبيرة ومبالغ فيها، واحيانا تكون اقل 

من التكلفة الحقيقية، وذلك بسب  اختالف مصادر المياه التي يعتمدها المزود مضافا اليها الية 

لدش المزودين فمنهم من يضيف تكاليف كمية الفاقد، ومنهم ومن يضيف التسعير غير الموحدة 

تكاليف االصول، واخرين يبالغن في التكاليف التشغيلية ومعالجة المياه العادمة...الخ.)مجلس تنظيم 

 (.2014قطاع المياه،
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المتغيرة  وهي تمثل مجموع التكاليفالمعايير االقتصادية )تسعير الكفاءة على أساس التكلفة الحدية(  .2

(، 2014التي يتحملها نظام التزويد أو المزود في سبيل تقديم الخدمة) مجلس تنظيم قطاع المياه،

وعند تقدير هذه التكاليف تظهر االختالفات والتباينات الكبيرة بين مزود واخر االمر الذي يخلق 

شيكل في  1ة يقع بين)اختالف في تعرفة المياه بين منطقة واخرش، والمعدل العام في الضفة الغربي

 (.2014شيكل في نابلس()مجلس تنظيم قطاع المياه،  4.5-اريحا

 المعايير البيئية )حوافز للحفاظ على المياه(. .3

يضاف االعتبارات االجتماعية والسياسية في كثير من األحيان الهميتها في تحديد التعرفة حيث يتأثر 

في تجن  الع ء المفرط على المستخدمين الفقراء،  هيكل ومستويات التعرفة في بع  الحاالت بالرغبة

وقدرتهم المحدودة على الدفع، وغالبًا ما تؤدي االعتبارات السياسية في تسعير المياه إلى تأخير في 

معايير ومري تطوير التعرفة  (، يج  ان تكون 2013رسوم التعرفة للمياه)عودة،الموافقة على زيادة 

التي  التعرفةنطبق هذا دائًما على أنواع التعريفات األكثر تعقيًدا ، مثل زيادة سهلة الفهم للمستهلكين. وال ي

 (.2012)زيتالندا، تميز بين فئات المستخدمين المختلفة

 

 

 مقارنة المعايير مع واقع التعرفة الفلسطيني: 2-2-4

االتحاد األوروبي من حيث بالعودة الى تحليل منهجية تعرفة المياه الحالية في فلسطين ومقارنتها مع 

بع  المبادشء والممارسات الفضلى لالستخدام نجد ان المبادئ األساسية لتنظيم تعرفة المياه في 

دعى اليها االتحاد األوروبي ، والتطبيق يختلف إلى حد  يفلسطين ال تتماشى مع أفضل الممارسات الت

لية مقارنة بأفضل الممارسات) كبير، هناك أيضا نقص في الشفافية على حساب التعرفة الفع

 (.2015برانكو،
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وعند استعراض واقع تعرفة المياه في فلسطين نجدها في تباين كبير بين المنامق وال تخضع لتعرفة 

وفي سياي الحديث عن مبدأ استرداد التكاليف الكاملة كما هو مواب في نظام التعرفة الفلسطيني،  موحدة

موجودة لتنظيم هذا المبدأ في تعرفة المياه، حيث ان الحكومة تدفع  نجد ان التشريعات ذات الصلة، غير

تعويضات كافية من المال ااافة الى تكاليف المزود في توفير خدمات منطقة معينة، البعاد 

، وهذا النهج ال يتماشى ومعايير انظمة التعرفة العالمية، حيث أن (2016)مجلس تنظيم المياه،ومنية

ه في فلسطين خالي من وجود بيانات دقيقة تحدد هذا الربب للمزودين، وهذا ال حساب الربب المسموح ب

 (.2014 سيمبيية،) يتماشى مع المعايير العالمية مثل االتحاد األوروبي أو دول أخرش 

تدعو كثير من الدراسات التي تختص بتطوير معايير وممارسات افضل لتطوير تعرفة المياه الى تبني 

، من خالل واع رسوم المياه أن تعكس تعرفة مائية تأخذ بعين (2015)برانكو، مبدأ حماية البيئة

(، 2012زيتالندا،االعتبار التكاليف المتعلقة بحماية البيئة واستدامة المصادر وعدم تلوثها او استنزافها) 

المزودين، واجراء ااف الى ذلك معدل الخسائر التكنولوجية والتجارية في مجال امدادات المياه من قبل 

لها تعرفة المياه المحسوبة، حيث ينبغي ان تأخذ مدراسات الخبراء، وبع  العوامل االجتماعية التي تش

 في االعتبار الواع االجتماعي للعمالء عن مريق تخصيص تكلفة محددة من الخدمات

لموحدة لجميع ، ليس من الوااب كيف يكون هذا المبدأ في حدود تطبيق التعريفات ا(2005)ميتال،

 السكان، في الحالة الفلسطينية.

 ات المثلى على ارورة تحديد مدش دقة التكاليف المؤهلة المدرجة في حساب التعرفة للمياهتحث الممارس

االستثمارات  مع معايير عالمية، وإبراز اهمية حوافز االستثمار ودعم الكفاءة لدعموالتي يج  مقارنتها 

د هذه التدابير في نظام تعرفة المياه الفلسطيني على يلم يتم تحدو ت المياه، وتحسين الكفاءة في امدادا

فة، ااافة الى انه يتم تعيين التعرفة في فلسطين بشكل منفصل عن نوع االستخدام للمياه التعر هيكل 

طة تحتية واحتياجات التنمية المرتبالوالصناعة، السياحة...الخ(، واسهامات المزود في البنية لمنزلي )ا
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في الخطع الومنية وما تهدف اليه من زيادة كميات ربع الخدمة مع نسبة السكان والتجمعات المختلفة 

من مياه األنابي  للشرب والصرف الصحي، ااافة الى مؤشرات جودة الخدمة والتدفق المستمر وتوفر 

ان هذه (، 2014اه،ين)مجلس تنظيم قطاع الميدون انقطاع بجودة وكمية مناسب الخدمة كامل ايام السنة

المؤشرات تبرز اهمية الفاقد حيث يسهم الفاقد في مستوش عال من الخسائر التجارية، وغير المستثمرة 

بنتائج تعكس بنفسها على تطور واستدامة البنية التحتية وتنتج ارتفاع وخسائر فنية، فادحة اظهرتها 

 (.2016-2010) للفترات تقارير مجلس تنظيم المياه في فلسطين

ااف الى ذلك  التحديات الجغرافية والجيوسياسية الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة، االمر الذي 

ني يعكس تباين في تحديد مستوش التعرفة العادل للمستخدم والمزود، وبالرجوع الى نظام التعرفة الفلسطي

 (.2017نجده قد خال من هذه التمايزات)سلطة المياه،

 

 عالمية في التعرفة المائيةتجارب   2-2-5

يوجد تجارب عالمية متنوعة في تطوير انظمة التعرفة المائية، وفي هذا السياي سيتم تناول بع  من 

الدول المختلفة في مستوياتها االقتصادية، واالجتماعية، غاية في توايب الموقف الفلسطيني 

ه وتحدياته الجيوسياسية ناته واختالفاتبمختلف تبايالعالمي وتشخيص تطورات نظام التعرفة مع الموقف 

 التالية:العالمية وبناء عليه سوف يتم استعراض التجارب  والفنية والسوسيواقتصادية

 مبادىء االمم المتحدة لبناء التعرفة المائية: .1

، أعد برنامج األمم المتحدة اإلنمائي تحليل إمكانية واع إمار تنظيمي  2014و  2013خالل عامي 

وكان الهدف الرئيسي هو  (،2015)برانكو،إلعداد التعريفات للمياه وتوريد وخدمات الصرف الصحي

واع مسودة منهجية وتطوير بع  التعريفات الخاصة بإمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي ، 

 :(2015)برانكو،حة هذه التعريفات في مايلير تالمق وحددت المنهجية
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مات المياه من بما في ذلك تكاليف الصيانة التشغيلية مزودي خد كيناسترداد جميع التكاليف: تم.1

 واالستثمارية ، ورأس المال

تكاليف االستثمارات: إذا تم تحديد ذلك. تتضمن هذه الطريقة أيًضا إرشادات مفصلة لتطوير خطة  .2

وقد تضمنت  العمل التي تحتوي على مؤشرات األداء الرئيسية المختارة باإلاافة إلى تعليمات حسابها،

استعراض بع  خطع العمل خطوات مفصلة لتحسين األداء المالي والتشغيلي ، بينما توفر المنهجية 

 أيًضا إرشادات لهذا الغرض.

مؤشرات األداء الرئيسية: من اجل تطوير مؤشرات المحددة في نفس فترة العمل ال بد من التخطيع  .3

الفترة السابقة مقارنة مع الفترة  التي تحققت في هذه المؤشرات قيمترة التخطيع بأكملها ، فضال عن لف

 وتطوير تبريرات الختالف وتراجع هذه القيم او تقدمها.،  الحالية
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وفي هذا االمار فان مجموعة من المبادشء الرئيسية تحقق هذه المنهجية والشكل التالي يلخص هذه 

  المبادش

 

 UNDP : مبادىء بناء نظام التعرفة المائي استنادا الى توصيات(2.2 الشكل 

 

تطوير نظام التعرفة  في اليها االمم المتحدةدعت ( تظهر أهم المبادشء التي 2.2الشكل)وفي 

 وفيما يلي شرح لهذه المبادشء: (2015)المائي

من  : وألية الوصول الى هذه التسوية يج  ان تتم التعرفةلجميع فئات المستهلكين المياهتسوية سعر  .1

وجود اي ، على قاعدة وجوب تسوية سعر المياه لكافة المنامق والسكان، دون فترة انتقالية خالل

تباينات بين منطقة واخرش، رغم ان الحالة الفلسطينية الت عتمد على تسوية سعر موحد بسب  

اختالف المصادر المائية التي يعتمدها المزودين، ااافة الى اختالف معادلة تعرفة المياه من مزود 

 (.2016ى مجلس تنظيم قطاع المياه الى تحقيق هذا المبدأ)مجلس تنظيم قطاع المياه،الى اخر، ويسع

 الكفاءة االقتصادية

التكاليفاسترداد   

الحفاظ على الموارد)الكفاءة 
 البيئية(

 القدرة على تحمل التكاليف

 االنصاف والمساواة

تسوية سعر المياه لجميع 
 فئات المستهلكين

مبادىء بناء نظام التعرفة 

 المائي
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بحق  حيث االعتراف 64/292قرار األمم المتحدة : يستند هذا المبدأ الى مبدأ اإلنصاف والمساواة  .2

كل فرد في الحصول على مياه كافية وآمنة وسهلة  يةحق، وقد نص القانون على أاإلنسان في الماء

االستخدامات ، مما يؤدي إلى ، ومتعددة ل وبأسعار معقولة لالستخدام الشخصي أو المنزليالمنا

 لجميع سكانها. مسؤولية المجتمع المحلي لضمان المياه في ظل ظروف متساوية

الرات  الشهري  والذي يحدد أعلى سعر ممكن يمكن ألسرة متوسطة :مبدأ القدرة على تحمل التكاليف .3

المجتمع المحلي ألولئك األفراد الذين ال  االستهالك لكل فرد ، يليه إعاناتمن دخلها ومتوسع 

 .يستطيعون دفع فاتورة المياه الخاصة بهم

تطبيق رسوم  في يج  ان تشملوالتي  :مبدأ الحفاظ على الموارد الطبيعية أو مبدأ الكفاءة البيئية .4

تلك المجتمعات المحلية مع مصادر المياه بتتعلق  المياه المحددة ، في حين أن الخيارات األخرش 

 المائية السباب خاصة بتكاليف االنتاج المائي. فةالتعر النادرة ، حيث تزايد نماذج 

 طبيق متسقوهو مبدأ بالغ األهمية ، في حين أن خع األساس لت :مبدأ االسترداد الكامل للتكاليف .5

هو الفهم الكامل لجميع التكاليف المتعلقة بإمدادات المياه والصرف الصحي )وخدمات  لهذا المبدأ

 .التغييرات في المحاسبة ومسك الدفاتر ، وهذا يستوج  اجراء الكثير منمعالجة مياه الصرف الصحي

، ه وأداء قطاع الصرف الصحيإمدادات الميا وهو مبدأ بالغ األهمية لتعزيز: مبدأ الكفاءة االقتصادية  .6

، من للتنمية المستدامةتحقيق األهداف االستراتيجية ل بالنسبة حاسماحترام هذا المبدأ هو في الواقع و 

 للمزود. تحقيق االستدامة الذاتية لها خالل

 

 تجربة البوسنة والهرسك:.2
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م خدمات يتقد بتوافق واجماع على اإلمار التنظيمي الحالي إلمدادات المياه فيالبوسنة والهرسك  قامت

المســـــتوش الضـــــروري لالســـــتدامة الذاتية لهذه  وهو الذي يعبر عن لصـــــرف الصـــــحيباســـــتثناء ا المرافق

 (.2015)برانكو، الخدمات

ائر العالية في الخســــ تتحدد في في البوســــنة والهرســــك المشــــاكل الرئيســــية التي تواجهها مرافق المياهان 

وعادة ما يكون ، وعدد الموظفين والخبرات فة غير الكافية ، ونسبة تحصيل المستحقات،كة ، والتعر الشب

 بة والحالة الفلسطينية.االمحاس  عليها عالية جدا، وهذه المحددات تتشغير المياه نسبة متوسع 

وهذا ال يوفر  ،، والتي ال توفر حتما الســـــــــــــتعادة جميع التكاليف وذلك لالســـــــــــــعار غير الدقيقة والممثلة

مالية قادرة على تلبية هذه  صـــــــيانة االســـــــتثمار التي غالبا ما تترك دون مصـــــــادراالمكانية للقيام بعمل 

للشــبكة، مما يســب  تســريبات  التجديد وإعادة البناء المنتظم االحتياجات ، وهذا يعني اــعفا وتراجعا في

 الروتينية. التشغيلية إعاقة العملياتتالي لوباخسائر تنمو عاما بعد عام ، لشبكة لتولد عالية في ا

فة، ومن الناحية النظرية يمكن اســـــــــــترداد أي كاليف جزئًيا من خالل معدل التعر يتم تحديد اســـــــــــترداد الت

ســـــــــــنة أنه ينبغي إقامة نظام في البو ( الى 2015وقد دعت الدراســـــــــــات)برانكو،، مســـــــــــتوش من التكاليف

تؤمن خدمات المياه بحيث  والهرســــك باســــتخدام المعدالت الحقيقية االقتصــــادية لرســــوم المياه وأســــعارها

، والتي من شـــانها ان تحســـن التكلفة وترفع اداء االدارة لقطاع المياهموياًل غير هادف للربب ومســـتداما ت

 مواكبة مع ادخال تحسينات في امار مزودي الخدمات.

 

 االبعاد االجتماعية واالقتصادية لمشكلة المياه غير المحاسب عليها 2-2-6

تتقامع االبعاد االجتماعية واالقتصادية في مار بيئي متكامل مع تفاقم مشكلة المياه غير المحاس   

واحدة من القضايا الرئيسية التي تؤثر على مرافق المياه في العالم النامي هي الفري عليها حيث تعتبر 

كين )تسمى أيًضا "المياه غير فواتير المياه للمستهل ومقداربين كمية المياه المواوعة في نظام التوزيع 
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تعكس كميات اخمة من المياه التي يتم  المياه غير المحاس  عليهاذلك أن    (NRW) (المدرة للدخل

يؤثر بشكل خطير  ، وذلك،او كالهما المستهلكينإلى  فواتير فقدانها من خالل التسريبات، وعدم إصدار

المفقودة وزيادة تكاليف التشغيل)البنك  على الجدوش المالية لمرافق المياه من خالل اإليرادات

 (.2015الدولي،

المرافق المائية التي تفتقر  دارةاعن سوء  يعبرعادة ما  المرتفع للمياه غير المحاس  عليها مستوش الإن  

 .والمهارات اإلدارية الالزمة لتقديم خدمة موثوقة لسكانها، لتقنيةوالمساءلة، وا ، واالستقاللية،وكمةإلى الح

، حيث في البلدان النامية كبير ياه غير المحاس  عليهالما إن إهدار الموارد الناتجة عن ارتفاع مستويات

) البنك  مليار دوالر سنوياً ، ثلثها يحدث في العالم النامي 141بـ  سعر المياه غير المحاس  عليها قدري

مليون متر مكع  يوميا من خالل تسرب  45البلدان النامية فقدان حوالي  في(، حيث  يتم 2016الدولي،

 مليون شخص. 200ما يكفي لخدمة ما يقرب من اي  ،في شبكات التوزيع، المياه

بسب  االختالس ،  مًيا إلى العمالء ، ولكن ال يتم إرسال فاتورة بهامليون متر مكع  يو  30يتم تسليم  

قدرة المرافق العامة في البلدان على  كل هذا يؤثر بشكل مباشر ،وفساد الموظفين ، واعف القياس

 لفقراءلخاصة بالنسبة ، للخدمة والتطويرات الالزمةالنامية على أن تصبب مجدية من الناحية المالية 

 (.2015،بييرج)

اال انه ، في مرافق المياه المياه غير المحاس  عليها على الرغم من أنه من غير الممكن القضاء على

مليار دوالر نقًدا  2.9يولد ما يقدر بمبلغ  الذي التخفي  من الضرورة بمكان  الوصول الى امكانية

مليون شخص ( 90) خدمة امكانيةالقطاع )كل من زيادة اإليرادات وانخفاض التكاليف( و  سنوًيا للمياه

 (.2015، بييرجللدول النامية)  إاافي دون أي استثمارات جديدة في مرافق اإلنتاج 

 والشكل االتي يواب التداخل بين االبعاد االجتماعية واالقتصادية لمياه غير المحاس  عليها

 
 وسع بيئي يتسم بتدني:

الحوكمة، مهارات اداريةالشراكة، التقنية،  المساءلة،  
الكلفة 

 االقتصادية
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 : االبعاد االجتماعية واالقتصاية للمياه غير المحاسب عليها(3.2 الشكل 

 

البيئي الذي تجري  تماعية واالقتصادية باهمية الوسع( اعاله، ارتباط االبعاد االج3.2يظهر في الشكل )

فيه معالجة مشكلة المياه غير المحاس  عليها، ذلك ان التدني في عناصر بيئية مهمة مثل الحوكمة 

تعتبر عائق في وجه اصالح مشكلة تفاقم المياه  والشراكة والمساءلة والتقنية والمهارات االدارية المطلوبة

يؤثر على الفقر  غير المحاس  عليهاالمياه تفاقم مشكلة (، ذلك أن NRWغير المحاس  عليها)

ر معقولة تقدر عليها االسر الفقيرة، ااافة عاسة الكمية والنوعية المطلوبين، باي الدخل لعدم كفايودومحد

قدرة الى وجود تسعير مائي عادل يحقق االنصاف والمساواة للجميع دون تمييز او اقصاء العتبارات ال

  كمية المياه غير المحاس  عليها توقف المزود من استمرار تحميل على الدفع، وبالتالي ان تخفي

ويحمل االسر ما  الع ء االقتصادي،تكاليف هذا الفاقد على فاتورة المستهلكين، االمر الذي يرفع من 

ال ماقة لهم به، وبالتالي التهرب من الدفع، وتفاقم استرجاع التكاليف وتزايد الديون المستحقة، وهذا بدوره 

 واستدامة الخدمة.يرادات المطلوبة للتشغيل والتطوير التي تكفل الجودة لل االيق

 

 

 الدراسات السابقة: 2-3

 تم االمالع على دراسات متعددة ومثرية للبحث باللغتين العربية واالنجليزية نوردها فيما يلي:

العدالة 
 االجتماعية

NRW 
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 دراسات باللغة العربية: 2-3-1

بعنوان  (:2016- 2010  وسلطة المياه الفلسطينيةمجموعة تقارير مجلس تنظيم قطاع المياه 

  مراقبة اداء مزودي خدمات المياه في فلسطين

تقدم هذه التقارير واقع حقيقي لمستوش اداء مزودي خدمات التزود بالمياه في الضفة الغربية بناء على 

اخضاع مجموعة االداء الى مؤشرات عالمية لقياسها ومقارنتها مع الحالة المعيارية لها وقد اوردت هذه 

منها مزودي الخدمات والتي التقارير مجموعة من القراءات والتوصيات وابرزت اهم المشاكل التي يعاني 

 اوقد شمل هذ كاولوية، مشكلة الفاقد والمياه غير المحاس  عليهاوالذي ابرز  2016آخرها تقرير كان 

% من نسبة السكان الفلسطينيين شملت الضفة الغربية واجزاء من القدس 35مزودا غطوا  16التقارير 

عن تباين  التقريروقد ذكر  مليون نسمة. 1.5 بما يعادل 2016الشرقية ااافة الى قطاع غزة في تقرير 

ن غالبيتهم مؤسسات حكم محلي وال يوجد اال القليل أكبير من حيث الشكل المؤسسي للمزودين ذلك 

منهم يعمل كمزود مستقل، ااافة الى تباين في حجم المزودين وظروف التشغيل ومبيعة مصادر المياه 

 عملية صعبة.والتكاليف مما جعل مراقبة االدء 

تباين التكاليف كمية المياه غير المحاس  عليها، اافة الى إهم مشاكل المزودين أ ن أظهر التقرير أو 

المدخالت مع اختالف في متوسع اجور العاملين وقدراتهم وكفاءتهم االدارية إختالف التشغيلية نتيجة 

السيولة واعفها، اال ان التقرير اظهر قلة نسبة و والفنية، وكذلك حجم الديون الكبير والفوترة المالية 

بع  التجارب الناجحة لدش قسم من المزودين في التعامل مع هذه المشاكل وتقديم نماذج جيدة في 

 تقديم الخدمات.

لمجتمع البحث من معلومات وبيانات ستساعد منهجية البحث أساس توفر حجر  بشكل عام وهذه التقارير

 النتائج المطلوبة. في تحقيق االهداف والتوصل الى 
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(: بعنوان "استخدام النماذج الرياضية في ادارة شبكة مياه الشرب بمدينة 2016دراسة النمر: 

 الرياض" 

تبين من الدراسة انه هناك اختالف كبير في معدالت التسرب من منطقة إلى اخرش ومن ساعة إلى 

التسرب  تحديد معدل التغيير في معدلاخرش، ويأخذ وحدة زمن قدرها ساعة واحدة في الدراسة امكن 

  في نفس الموقع خالل اليوم الواحد، كما تم حساب معدل التسرب اليومي في كل موقع على حدة.

وتشير االرقام ان معدل التسرب في بع  المنامق في ساعات االستهالك المنخف  للمياه يبلغ ثالثة 

ب اليومي يختلف من منطقة إلى اخرش فيقل في ااعاف المعدل في اوقات الذروة ، كما ان معدل التسر 

لتر/كم/اليوم/مم ) من قطر االنبوب (، بينما يرتفع في منامق اخرش ليصل  4000بع  المنامق إلى 

لتر/كم/اليوم /مم ومن هذين يتضب الفري في معدل التسرب بالرغم من توحيد جميع  19000إلى 

 المتغيرات.

التحكم في الضغع في النقاط المختلفة في االعتبار، وذلك على وقد أجريت الدراسة بعد واع افتراض 

اساس خف  الضغع في ساعات االستعمال الخفيف إلى ما يكفي لمرور كميات المياه المطلوبة فقع، 

 2600وقد أدش ذلك إلى تقليل معدل التسرب بنسبة ملموسة حيث وصل هذا المعدل إلى مابين 

مم وبحساب اجمالي معدل التسرب اليومي بكل منطقة تبين انه /لتر/كم/يوم 12000لتر/كم/يوم/مم و 

% ويعني هذا االنخفاض في معدل التسرب إلى وفر في كميات 50% ، 30قد انخف  مما مابين 

 الف متر مكع  يوميا. 80المياه العذبة بالمدينة تصل في المتوسع إلى 

تدخالت نظام حث في تقديم اهمية كبيرة في ومن المالحظ من نتائج ومنهجية هذه الدراسة انها ستفيد الب

التعرفة في اوابع استرداد التكاليف والعدالة االجتماعية والكفاءة االقتصادية وما يؤثر عليها من اسباب 

، تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها حقق نتائج كبيرة في التعامل معتي يمكن ان تالو  ة وادارية،نيف
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لكثير من المفاهيم العلمية في التعامل مع الجان  الفني في تقليل نسبة خصوصا ان الدراسة عرات ا

 .في مشكلة البحثالفاقد االمر الذي سيساعد البحث في فهم صورة اعمق واكثر شمولية 

 

(: "تحسين اداء شبكات المياه وتقليل فاقد 2015  اكوا(بي لمزودي خدمات المياهر عدراسة االتحاد ال

 المياه فيها"

لحاجة جميع البلدان في  على مدش االستجابة من مزودي خدمات المياه هدفت الدراسة الى التعرف

حسين أداء شبكات المياه وتقليل الفاقد من غاية في الوصول الى تمنطقة البحر األبي  المتوسع. 

 المياه.

تزداد سوءا نتيجة لتزايد الطل  التي من المتوقع أن ، و ندرة المياه التي تواجه المنامقوركزت الدراسة على 

 ا في البلدان المتوسطية الشريكة.)عدد السكان والنمو االقتصادي(، والتغيرات المناخية سيم

بالمعرفة واألدوات الالزمة  (الفئات المستهدفة )شركات استغالل المياه)  إلى تزويد وممحت الدراسة

 . مغّلة لإليراداتالغير ة النظم والحد من كميات المياه لتحسين إدار 

ان التعرف على هذا المشروع واهدافة وابعادة وبرامجه غاية في االهمية للبحث حيث انه يتقامع مع 

مدش تطبيق انظمة التعرفة مشكلة البحث بتطابق كبير، وهذا سيفيد البحث في توفير تفاصيل مهمة عن 

ة الى تقديم صورة عن مريقة فهم الخبراء ، وتوفير امر نظرية مهمة ومثرية للبحث، ااافالمائية العالمية

 تغيرات المستقلة والتابعة للبحث.في التعامل مع الم

 

 " 2022  -2012( : "سياسة الحد من المياه غير المحاسب عليها2013سلطة المياه الفلسطينية  

وقد قامت  2020هدفت السياسة الى  الحد من المستويات الحالية للمياه غير المحاس  عليها بحلول 

سلطة المياه بتطوير هذه السياسة من خالل تضمين سياسة ومنية تهدف الى امان ان يكون االستخدام 
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اء الفعال، االفضل للموارد المائية أولوية، بما في ذلك تخصيص المال العام من خالل تشجيع االد

وتشجيع مزودي خدمات المياه للحد من كمية المياه غير المحاس  عليها وزيادة توفير الموارد المائية 

 للمشتركين، وزيادة كفاءتهم التشغيلية للوفاء باالهداف الومنية بشكل تدريجي.

تخفي  كمية  علما بان هذه السياسة سوف تفيد البحث في التعرف على االجراءات المثلى التي تتطلبها

المياه غير المحاس  عليها لدش مزودي الخدمة، وربع هذه االجراءات في نظام التعرفة المائية الفلسطيني 

من اجل تطوير االستبيان الذي يربع بين اهداف نظام التعرفة واالجراءات التي دعت اليها هذه السياسة 

اجراءات نظام التعرفة الفلسطيني والمالئمة محاولة للكشف عن العالقة بين كفاءة هذه االجراءات ودليل 

بينهما غاية في تحقيق اهداف الدراسة  في الكشف عن التوازن بين اهداف نظام التعرفة نفسها ومدش 

 انسجامها مع استراتيجية المياه غير المحاس  عليها.

 

 ( بعنوان "تجارب عالمية في ترشيد استخدام الموارد المائية2011عابدين:  دراسة

ركز الكتاب على سبل ترشيد االستهالك ويعتبر قضية الفاقد من المشاكل االستراتيجية والمزمنة التي ي

تواجه مزودي الخدمات المياه في كافة انحاء العالم، ويعرض تجارب عالمية متنوعة في كيفية التعامل 

البحث في التعرف  مع ترشيد استهالك المياه بشكل اساسي ومع مشكلة الفاقد بشكل نوعي، وهذا يفيد

على مري التعامل مع مشكلة البحث في محاولة لرفع جودة الخدمة المقدمة، وتقليل مستوش الفاقد في 

الشبكات، وسيتم التعرف على دور انظمة التعرفة في التعامل مع هذه المشكلة في التجارب العالمية التي 

ظريات والشروحات لمحاور المتغيرات المستقلة افردها الكتاب، وبالتالي سيوفر هذا الكتاب مجموعة من الن

والتابعة للبحث، ويقدم قراءات مقارنة بين التجارب العالمية المختلفة وفلسطين في التعامل مع كمية المياه 

 غير المحاس  عليها والتي اوردها الكتاب هنا تحت مواوع ترشيد استهالك المياه.
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 دراسات باالنجليزية: 2-3-2

تأثير أسعار المياه على االستدامة المالية لمزودي خدمات المياه  (:"2017واخرون  والتميمي مرار

 الفلسطينيين".

الى تقييم  متوسع اسعار المياه على االستدامة المالية لمزودي خدمات المياه الفلسطيني  لدراسةهدفت هذه ا

نسبة الربب أو الخسارة من المياه غير الجمع بين  مثل مؤشراترئيسية الداء المؤشرات افحص  من خالل 

المحاس  عليها وانتاجية الموظفين واالستهالك اليومي والتشغيل وتكاليف الصيانة ومتوسع سعر المتر 

فروي ذات داللة وجود  ، وقد اظهرت الدراسةالمكع  المباع مقسم الى فئات منخفضة ومتوسطة وعالية

على أساس فئات األسعار االستهالك اليومي وتكلفة تشغيل الربب او نسبة العمل و  مؤشرات احصائية في

 .المختلفة

 ،  المحاس  عليهاالمياه غير ب مرتبطة مزيد من االختالفات الهامةكشفت عن  راسةااافة الى ان الد

في إنتاجية تبايبن كبير و ، اإلنتاج على أساس فئات األسعار المنخفضة والعاليةو ، التحصيلكفاءة مثل 

السعر المرتفع الذي حدده مزودي المياه الفلسطينيين ، يؤدي إلى أن  النتائج حيث أظهرتالموظفين. 

بين  ومع ذلك ، كانت العالقة سلبية، الربب في معدل التحصيل وبالتالي زيادة فيو  زيادة في الفاتورة

االستهالك اليومي ومعدل  متوسع و  المحاس  عليها من جهة أخرش السعر من جهة ، والمياه غير 

في قطاع  المياه  خدمات مزودياالنتاج اليومي من المياه، وقد دعت الدراسة الى ارورة ان يقوموا 

االداء تدريجيا لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة لتحسين المياه الفلسطيني بزيادة أسعار المياه  

 واالستدامة المالية.

 

 كفاءة واألداء المؤسسي لمزودي خدمات المياه الفلسطينيين(:" ال2017مرار والتميمي واخرون 
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الكفاءة واالداء المؤسسي لمزودي خدمات المياه في قطاع المياه الفلسطيني  تقييمهدفت الدراسة الى  

إلى دمج مزودي خدمات المياه  2014قانون المياه الفلسطيني لعام وقد ركزت الدراسة على ما دعى  له 

 المرافق اإلقليمية المستقلة ماليا ولها كيانات قانونية منفصلة. في الحاليين 

فروي ذات داللة إحصائية في أداء مقدمي خدمات المياه  ما إذا كان هناك تقّيمالى  دراسةال استندت

المرتبطة حساب نقاط الكفاءة  من خالل،  لديهم ملكيةاصول الالفلسطينية استنادا إلى هيكلهم المؤسسي و 

التحليل  واظهرت الدراسة من خاللمن استهالك المدخالت.  الحد األقصى لمستوش معين بانتاج 

ارتباما بهيكل المزود االستهالك للمياه و السعر ومتوسع  المحاس  عليهااختالفات كبيرة في المياه غير 

الربب  نسبة العمل ، اإلجمالي مؤشرات) من البلديات عند فحص بشكل افضلأداء مرافق المياه لصالب 

مقارنة بالمرافق العامة  حيث أن مجالس الخدمات المشتركة لديها سعر مبيعات مرتفعوكفاءة التحصيل( 

، وأفضل في إنتاجية  المحاس  عليهاوبالتالي ، فهي أكثر ربحية وأكثر كفاءة في المياه غير ، والبلديات

ان مستوش الكفاءة يرتفع اذا تم تجميع مقدمي الخدمات الى  راسة من خالل نتائجهاودعت الدالموظفين. 

 كلفة ويزيد من كفاءة االداء.في مرافق اقليمية الن ذلك من شانه ان يقلل ال

 

 

 

 (: بعنوان دليل التدريب على الفاقد في شبكات التوزيع2014دراسة سيبمييه ، ايزون: 

هذه الدراسة عبارة عن كتاب على شكل دليل تدريبي موجه للمدرب في مجال تقليل نسبة الفاقد في 

شبكات التوزيع وهذا الكتاب يشرح عملية تطوير برنامج تدريبي في تقليل نسبة الفاقد من البداية حتى 

ريفات مهمة اوردها النهاية وفق عملية متكاملة، يضعها المؤلف بين يدي القارشء وقد تعرض فيها الى تع

في فصول الكتاب مثل قطاع المياه ومشكلة الفاقد، ومري التعامل مع الفاقد وكيفية بناء برامج التدري  
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المختصة في الفاقد، وانتقاء المتدربين واالسالي  الالزمة والمناسبة لكل برنامج تدريبي، ويقدم فيها 

رها في البرامج التدريبية بجميع انواعها االدارية والفنية الوسائل واالداوات والعوامل االساسية التي يج  توف

والمالية وغيرها، ويقدم صورة شاملة عن برامج تقليل الفاقد وقد خص الكتاب تجربة دولة زامبيا االفريقية، 

واورد لها حالة دراسية خاصة بها يمكن للبحث ان يستفيد من هذا الكتاب في تطوير االمار النظري 

ا في مبحث كمية المياه غير المحاس  عليها، ومناهج تحديد التعرفة لتقليل نسبة المناس  خصوص

 الفاقد، وكيفية بناء مري التقييم للتحقق من تحقيق االثر المطلوب لعمليات التطبيق لنظم التعرفة المختلفة.

 

 بعنوان "تحديات ادارة الفاقد في الفلبين" 2013تقرير بنك اسيا:

تسب  ر شامل عن ادارة الفاقد وآثارها وابعادها التنموية ويبرز اهم المشاكل التي يقدم هذا التقرير تصو 

وقد وفر التقرير مجموعة من الجداول والبيانات التي يمكن ان يستفيد منها الفاقد في منطقة شري اسيا، 

ية التعامل كيفالبحث في عقد مقارنات مع هذه الدول وما يحدث في فلسطين، وقد قدم التقرير حلوال في 

لة الفاقد، يمكن للبحث ان يسقطها على التجربة الفلسطينية بحيث يتم االستفادة مع اسباب ومسبببات مشك

 تبيان الذي سيقدم الى المبحوثين.منها في تطوير االمار النظري للبحث وشرح محاور االس

، كيف يمكن للقطاع الخاص (: تحديات تقليل الفاقد في الدول النامية2012دراسة بل كنجدام واخرين 

 المشاركة في ذلك:

شبكات توزيع المياه والبحث عن هدفت الدراسة الى التعرف على تحديات  تقليل الفاقد في الدول النامية ل

ة في مشاريع وتدخالت ذات اثر كبير كر ذليل هذه التحديات من خالل المشاللقطاع الخا  في ت دور

 ن حيث الجوان  الفنية واالدارية والمؤسسية.على كفاءة وفاعلية ادارة الفاقد م

وقد خلصت الدراسة الى اهمية مشاركة القطاع الخا  في التعامل مع تحديات تقليل نسبة الفاقد من 

وتقدم الدراسة حاالت دراسية متنوعة يستخلص داء بحيث ربع الدفع مقابل االداء، خالل ابرام عقود اال
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ارب على مستويات اخرش في منامق جغرافية متنوعة يمكن للبحث ان منها االستفادة في تعميم هذه التج

يستفيد منها في سبيل رفع مستوش الوعي تجاه مشكلة البحث واستثمار مري ومنهجية الدراسة في التعلم 

منها في تطوير امار نظري وتقديم تصورات شمولية لمشكلة البحث، ذلك ان الدراسة تعرات لمشكلة 

ن  االداري والفني والمالي، وابرزت دور القطاع الخا  في معالجة المشكلة، والتي الفاقد من حيث الجا

 لفاقد.معايير رقابية صارمة للحد من مشكلة اانظمة تعرفة فعالة، و طرح انها بحاجة الى ت

 

 والتحكم"(: بعنوان "افضل المهارات العالمية الجل تقييم فاقد المياه، الرقابة 2013دراسة مالكوم فيرلي 

هدفت الدراسة الى التعرف على مفتاح الحصول على استراتيجية إلدارة الفاقد من خالل الحصول على 

فهم أفضل ألسباب الفاقد والعوامل التي تؤثر على مكوناته، وبالتالي من اجل امكانية تطوير التقنيات 

ية المؤثرة ، لمعالجة كل واإلجراءات، المصممة خصيصا للخصائص المحددة للشبكة، والعوامل المحل

عنصر من العناصر حس  األولوية، هذا التشخيص بالضرورة يليه التنفيذ العملي للحلول التي تكون 

عملية وقابلة للتحقيق، والتي يمكن تطبيقها على أي شركة مياه، في أي مكان في العالم، لواع 

 استراتيجية الدارة الفاقد بكافة انواعه.

ى ان الخطوة األولى تكمن في واع استراتيجية تطرح بع  األسئلة حول وقد خلصت الدراسة ال

خصائص الشبكة وواقع ممارسات التشغيل، ومن ثم استخدام األدوات وارليات المتاحة القتراح الحلول 

 تستخدم لصياغة االستراتيجية من خالل توليد األسئلة النموذجية التالية: المناسبة، والتي

 تي يتم فقدها؟ما مقدار المياه ال •

 أين يتم فقدانها ؟ •

 لماذا يتم فقدانها؟ •

 ما هي االستراتيجيات التي يمكن إدخالها للحد من الخسائر وتحسين األداء؟ •
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 كيف يمكننا الحفاظ على االستراتيجية والحفاظ على اإلنجازات المكتسبة؟ •

عن مريق إجراء موازنة المياه، ويستند هذا  المحاس  عليهاو بذلك يمكن تحديد مكونات المياه غير 

على قياس أو تقدير المياه المنتجة، المستوردة، المصدرة، المستهلكة أو المفقودة من اجل الوصول الى 

تنادا إلى أفضل الممارسات حساب توازن المياه كدليال لتحديد كمية الفاقد وما تسرب من خسائر حقيقية، اس

تحكمه مؤشرات االداء المقارن بين كافة  ونظام التعرفة، بحيث المتبعة في تحديد التوازن المائي للشبكة

 مشغلي ومزودي المياه.

وهذه الدراسة ستفيد البحث من خالل تقديم تصورات عامة لمعالجة الفاقد، وفق المنظور االستراتيجي 

 ، االمر الذي يمكن واع نتائجها في مقارنةمالمب النظم المخلتفة للتعرفةوالذي بالضرورة يبنى عليه 

للتعامل  مقارن عيار تدخالت في مجتمع البحث وما مرحتة الدراسة كمبين ما موره مزودين الخدمات من 

 نظام التعرفة وتكاليف فاقد المياهمع المشكلة، وهذا سيثري البحث بالتنوع وتدلل على انعكاس تطوير 

 التجارية والفنية التي تؤثر على تقليل نسبة الفاقد في شبكات التوزيع لدش الموزعين.

 العربية السعودية (:مراجعة التعرفة المائية للبلديات في الممكلة2013دراسة عودة، عمر 

هدفت الدراسة الى التعرف على كفاءة التعرفة المائية في بلديات المملكة العربية السعودية، حيث ان 

لدش الممكلة بيئة صحراوية قاسية وتواجه مشكلة نقص المياه المزمن، وتعتمد المملكة بشكل كبير على 

قوم البالد حاليًا بتنفيذ نظام تعريفة مائية غير المياه المحالة باهظة الثمن لتلبية الطل  المحلي، حيث ت

فعال اقتصاديًا، حيث ما خلصت اليه الدراسة، ذلك ان الدراسة تستعرض نظام تعرفة المياه وتكلفة إنتاج 

 مياه الشرب في المملكة العربية السعودية.

لمياه، وتم تطوير توصيات لزيادة تم إجراء تقييم للتبعات المالية الحالية والمستقبلية لنظام التعرفة الحالية ل

كفاءة نظام تعرفة المياه كأدوات إلدارة الطل  على المياه، وأظهرت نتائج البحث أن نظام التعرفة المائية 

٪ من 5الحالي للمملكة العربية السعودية مدعوم بشكل كبير من قبل الحكومة حيث يدفع الناس أقل من 
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داد التكلفة المنخفضة والطل  المتزايد بسرعة ، فإن إعانة المياه تكلفة إنتاج المياه، بالنظر إلى استر 

ستؤدي إلى تحميل ثقيل جدًا على ميزانية البالد، وتوقت الدراسة ان تزيد اإلعانة الحكومية إلنتاج المياه 

، واوصت بإعادة 2020مليون دوالر أمريكي بحلول عام  4772بشكل كبير وسوف تصل إلى حوالي 

لة لنظام تعرفة المياه في المملكة العربية السعودية، بحيث تكون أهداف إعادة هيكلة المياه الهيكلة الشام

تشمل زيادة كفاءة تعرفة المياه كأداة إلدارة الطل  والتخفيف من ع ء الدعم على االقتصاد السعودي، 

يذ نظام التعرفة مواكبة مع ارورة مراعاة الخصائص االقتصادية واالجتماعية للمملكة عند واع خطة تنف

 .الجديدة

 

 (:مسح عالمي للتعرفة المائية العالمية، هل هي مستدامة؟ كفؤة وعادلة؟2012دراسة زيتالندا 

تبحث هذه الورقة العالقات بين التعرفة المائية لمختلف دول العالم مقارنة بتحقيقها لالستدامة والكفاءة 

دولة، وقد خلصت  102مدينة في  308نوعها لـ  وحقوي الملكية ، باستخدام مجموعة بيانات فريدة من

الورقة الى ان إرتفاع الرسوم الجمركية على المياه ترتبع مع انخفاض نصي  الفرد من االستهالك ، 

والفئات المهمشة ، بوجود إرتفاع الطل ، حيث ترتبع التعرفات المائية األعلى كفاءة بزيادة الناتج المحلي 

لمختلف القطاعات وخصوصا قطاع المياه والطاقة، كما اظهرت الورقة  اإلجمالي والحوكمة األفضل،

 لعينات المدن التي اجرتها ان العالقة بين أسعار المياه وتغطية الخدمة غير متناسقة إحصائيًا.

 

 .(:  مشروع تقييم الفاقد في بلدية عنبتا،مركز اكوا االستشاري 2010 (اكوا دراسة 

الى تقييم مشكلة الفاقد في شبكة توزيع المياه في بلدية عنبتا وخلصت الى إن مدش  دراسةال تهدف

وتصنيف أنواع المياه غير المحاس  عليها في بلدية عنبتا ليس دقيقا، ولكن التقديرات تشير إلى أن 

 1800 )الفاقد( غير مقبولة، وان هناك حاليا) وقت اجراء الدراسة( حوالي مستويات المياه غير المحمية



 

52 

كم، وبينت الدراسة ان هناك حاجة إلى تقييم النطاي  50)اشتراك مياه( على مول شبكة  نقطة توزيع

الحقيقي للمشكلة واستهداف الطري االدارية والتمويلية بكفاءة للحد من تسرب مستوش مياه الصرف 

من اجل أن  الصحي من ذوي الخبرة، ومن ثم، فإن خف  مستويات المياه غير المحمية أمر أساسي

 اعتمادا على الشروط المعيارية العالمية. االعلى يتم تحديد حجم المشكلة والمنامق ذات المستويات

ويمكن تحقيق ذلك بطريقة دقيقة لحساب التدفق الداخلى والتدفق من أنظمة إمدادات المياه السائبة 

نبتا إلى تقييم الواع الراهن للمياه والخدمية لتحديد منامق التسرب، وتحقيقا لهذه الغاية، تحتاج بلدية ع

غير المحمية  )الفاقد( وصياغة خطة عمل، بما في ذلك خطع العمل التي تشير إلى قياس المتطلبات 

للمياه السائبة ومتطلبات العمالء، وكذلك متطلبات تقسيم عدادات واجزاء تكوين الشبكة مع التكاليف 

 المرتبطة بها.

التي تطري لها كتدخل اساسي لرفع مستوش  كونات نظام التعرفة المائيتحليل موهذا سيفيد البحث في 

اقم المتخصصة في البلدية، وقد اثار التقرير و المهارات والوعي في التعامل مع مشكلة الفاقد من قبل الط

وتعظم االيرادات توازنا مع الكفاءة االقتصادية  ية متطورة ومتجددة تسترد التكالفااللتزام بتعرفة مائاهمية 

وتحقيقا للعدالة االجتماعية التي يحقق الوصول اليها مواد النظام واهدافه، وهذا الطرح يتطابق مع 

ليل المتغيرات المستقلة لهذا البحث وبالتالي فان البحث سوف يستغل بيانات هذا التقرير في غايات التح

لنظام التعرفة وكيف اثر ذلك على خف  كمية المياه غير المحاس   البحثوالمقارنات التي يقيمها 

 عليها؟

 

ا وصوال الى (:بعنوان " تقييم وضع الفاقد في نيوزالند2010دراسة االن المبرت وريتشارد تايلور  

 ية".ملافضل الممارسات العا
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( التي تمكنت 2002)في عام عرات الدراسة واع الفاقد في نيوزيلندا  كونها واحدة من أوائل البلدان 

هجيات عالمية، والتي منمن إنتاج أفضل برامج القياس المائي المتاحة على المستوش الومني استنادا إلى 

، وبينت الدراسة ان نيوزيلندا تخلفت كثيرا عن العديد من البلدان األخرش في 2008تم تحديثها في عام 

اسة عدم  وجود أي شرط ومني في نيوزيلندا لإلبالغ عن استخدام هذه األدوات العالمية،  وابرزت الدر 

األداء ونشره في إدارة المياه غير المدرة للدخل ومكوناتها، واقتصرت الدراسة على منطقة اوكالند، وبينت 

 ان مستوش الخسائر ال يزال مرتفعا جدا، ويبدو في كثير من النظم أنه لم يتم بعد إجراء أي تقييم للخسائر

تويات فقدان المياه هي أيضا المؤشر الحاسم لحالة نظام البنية التحتية، بدءا من النظم كما أن مس.

 .الكبيرة وصوال إلى المنامق الصغيرة الفردية

مياه في نيوزيلندا زيلندا في تزويد جميع الموردين للوتهدف هذه المبادئ التوجيهية لفقدان المياه في نيو 

ه، ثم واع استراتيجية فعالة الستهالك المياه في أنظمة التوزيع، مع وسائل لتقييم أولي لخسائر الميا

كبيرة كانت أو صغيرة، كما أنها توفر أساسا لتخطيع "الخطوات المستقبلية" في إدارة فاقد المياه، بدءا 

هذه الدراسة ستثري البحث بتقديم فهم عميق لمتغيراته المستقلة والتابعة وتزود يات الحالي و من المستو 

تكون ان  النظمة التعرفةية في التعامل مع الفاقد، وكيف يمكن ملالممارسات العا مار النظري باحدثاال

في تقليل نسبة الفاقد والتعامل مع المشكلة في امارها المستقبلي المستدام، ااافة الى تقديم  فعالة

ها في هذه الدراسة من مية لالستبيان، والتعرف على المنهجيات المختلفة التي تم اعتمادلشروحات ع

 حيث الدراسات المقارنة للمعايير العالمية ومري التقييم التي انتهجتها الدراسة.

 

 قواعد التعرفة المائية الحضرية وفرصة استرداد التكاليف في الهند".(:"2005دراسة ميتال 

بناء التوازنات التي تحقق  اسة الى ابراز اهمية قواعد ومبادشء بناء نظام التعرفة المائي وكيفية ر دهدفت ال

ونظرًا لمستوش االستثمار الرأسمالي المرتفع هذه المبادشء مختلفة االهداف، وقد اظهرت الدراسة انه 
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، وتاريخ الخدمات الحكومية المدعومة، فإن أسعار التكلفة الكاملة لخدمات المياه لم تترسخ بعد في الهند

  مجانية.كبير مما يؤدي إلى إدراك الجمهور بأن المياه  ونتيجة لذلك ، ال يزال السعر منخفًضا بشكل

فة الحالية في الهند منخفضة للغاية بحيث ال تغطي حتى تكاليف التعر مستويات واظهرت الدراسة ان 

فة الثابتة ، التعر هذه الورقة في نماذج التعريفات المائية الحالية للمدن الهندية ) تبحث، وقد التشغيل

وقد تبين أنه ال يمكن ألي من هياكل التعريفات أن يفي  (،، وأهميتها ومشاكلهاالتصاعديةوالتعريفة 

قدرة على تحمل ، ال االجتماعية بجميع أهداف التصميم )استرداد التكاليف ، الكفاءة االقتصادية ، العدالة

هناك العديد ، وان التكاليف ، إلخ(. كما أن اإلعانات ليست وااحة وتستهدف بشكل جيد السكان الفقراء

، وقد  خلصت الدراسة فة وتحسين استرداد التكاليفالتعر التي تثبت فر  زيادة والقضايا من الدراسات 

كما أن اإلعانات ، إذا  ،لمرافق المياه إلى تحسين الواع المالييؤدي  تحسين استرداد التكاليفالى ان 

 ،اقتصادًيا وتدعمهم تم تصميمها بشكل مناس  وموجهة بشكل جيد ، ستخدم مخاوف األقسام األاعف

 القتصادية.وا أن تؤدي في النهاية إلى االستدامة االجتماعيةم اعتمادها هذه النتائج اذا ما تومن شأن 

 

 السابقة:تعليق على الدراسات ال 2-3-3

من مباحث تتطابق ونفس  اسة الحالية من خالل ما اشتملت عليهظهرت الدراسات السابقة اهمية الدر ا

اسة عية لهذه الدر ، وقد شكلت الدراسات السابقة ااافات نو نظام التعرفة وكمية الفافد() اسة هنامبحث الدر 

التي اتبعتها، ومريقة عرض البيانات خلتفة   في االمار النظري والمنهجيات الممن خالل عدة جوان

 يات المختلفة التي خرجت بها هذه الدراسات.صوتحليلها ومناقشتها والتو 

فقد تشابهت الدراسة الحالية مع االسئلة التي تناولتها الدراسات السابقة من حيث المبادشء العامة التي 

عها، ومن هذه الدراسات دراسة بنك آسيا ركزت عليها انظمة التعرفة المائية العالمية على اختالفها وتنو 

(، واللواتي ركزن على المياه غير 2010ودراسة المرت وتايلور) (،2012(، وكنجدام)2013) للتنمية
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( واللواتي 2005(، وميتال)2013وعودة) (2012المحاس  عليها، ودراسات اخرش مثل دراسة زيتالندا)

 ضل الممارسات التي يج  التركيز عليها.ركزن على انظمة التعرفة المائية ومبادئها واف

( ركزتا على االستدامة المالية والكفاءة التشغيلية 2017ي واخرون)اال ان دراستي مرار والتميم

والمؤسساتية لمزودي خدمات قطاع المياه الفلسطيني واللوتي اظهرن تدني في االستدامة المالية وتدني 

في الكفاءة للمزودين ارتباما بنوع وحجم مزود الخدمة بما يتميز في الهيكل التنظيمي وامتالكه لالصول، 

يمكن اعتبار انه كلما كان المزود اكبر وامتالكه لالصول اكثر فان قدرته على تطوير كفاءته في  وبهذا

العمل وتحقيق استدامته يكون اكبر وقد ربع الدراستين ذلك بمجموعة مؤشرات استندت في اساسها على 

لمحاس  عليها على المياه غير المحاس  عليها، والتي اقرت وجود اهمية كبيرة للتعامل مع المياه غير ا

 اساس من الكفاءة واالستدامة. 

لذلك رأت الباحثة انه من المجدي دراسة العالقة بين نظام التعرفة المائية وتقليل كمية المياه غير 

جديد تضيفة الدراسة الحالية، عن كابراز المحاس  عليها، في حالة من الربع المباشر بين المتغيرين، 

اسة الى ة الفلسطينية، بحيث تقدم هذه الدر افة الى تطبيق الدراسة على الحالبقية الدراسات االخرش، اا

باالتجاه التنموي المستدام  اتهمهم وتوجيهاتاصحاب القرار النتائج والتوصيات التي تفيدهم في دعم قرار 

 تلفة.لقطاع المياه ورفع جودة الخدمة المقدمة من قبل المزودين واستدامتها للتجمعات الفلسطينية المخ
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نتعرف من خالل هذا الفصل على كل من منهج ومجتمع وعينة الدراسة وكيفية بناء أداة  الدراسة 

والتحقق من صدقها وثباتها، كما ويتضمن إجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي استخدمتها 

 الباحثة في استخال  نتائج الدراسة وتحليلها.

 

 منهج الدراسة 3-1

لتحليل االستبيان وتحليل ما استخلصته من المجموعة البؤرية  لكيفياعتمدت الباحثة المنهج الكمي وا

وذلك لمالئمته إلغراض الدراسة وتحقيق أهدافها، وجمعت البيانات من خالل توزيع أداة الدراسة االستبيان 

على عينة من مزودي الخدمات في توزيع المياه بالمفري في الضفة الغربية الكترونيا، والتي مبقت نظام 

كعينة الدراسة، وذلك لمعرفة توجهاتهم حول دور نظام التعرفة المائية  2013( لسنة 1رقم )التعرفة 

الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة الغربية وحس  محاور الدراسة دور 

كمية المياه  كل من الكفاءة االقتصادية، استرداد التكاليف، العدالة االجتماعية، جودة الخدمة في تخفي 

 غير المحاس  عليها لدش مزودي الخدمة. 

بالتركيز على مجموعة من القضايا والتي أفرزتها المجموعة  الكيفيهذا باإلاافة الى استخدام المنهج 

البؤرية والتي ناقشت مجموعة من الجوان  التي تتعلق  بدور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  

 محاس  عليها في الضفة الغربية.كمية المياه غير ال

 

 

 

 مجتمع الدراسة  3-2
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مصلحة المياه( في توزيع المياه بالمفري في ، تكون مجتمع الدراسة من مزودي الخدمات )مجلس بلدي

( من مزودي 32والبالغ عددهم )  2013( لسنة 1الضفة الغربية والتي مبقت نظام التعرفة رقم )

والذين مبقوا نظام التعرفة  شمال الضفة الغربية وجنوب الضفة الغربية.الخدمات موزعين على منامق 

  المائية الفلسطيني .

 

 عينة الدراسة:  3-3

تكونت عينة الدراســــــــــة من مجموعة من مزودي الخدمات في توزيع المياه بالمفري في الضــــــــــفة الغربية 

زود خــدمــة موزعين على ( م32والبــالغ عــددهم ) 2013( لســــــــــــــنــة 1والتي مبقــت نظــام التعرفــة رقم )

% من 100محافظات الضــفة الغربية، وذلك عن مريق توزيع االســتبيان الكترونيا وبلغت نســبة  العينة 

 31مجتمع الدراســـــة، وبعد توزيع أداة الدراســـــة وجمع المعلومات من قبل الباحثة شـــــخصـــــيا تم اســـــتعادة 

 استبانة. 

لجداول التالية تبين توزيع عينة الدراســــــــة حســــــــ  ا ،ولمعرفة المزيد حول المتغيرات المســــــــتقلة للدراســــــــة

 المتغيرات المستقلة.

 : توزيع عينة الدراسة حسب متغير نوع المزود(1.3  لالجدو

 لنسبة المئوية % التكرار نوع المزود
 90 28 بلدي مجلس
 3 1 قروي  مجلس
 7 2 مياه مصلحة
 100% 31 المجموع
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% 90( أن نسبة نوع المزود من المجالس البلدية في عينة الدراسة بلغت 1.3) يتبين من خالل الجدول

%، وأن أقل هذه النس  بلغت للمزود المجالس 7وهي األعلى وان نسبة نوع المزود مصلحة المياه بلغت 

 %.  3القروية بنسبة بلغت 

 

 : توزيع عينة الدراسة حسب متغير تصنيف مزود الخدمة(2.3  الجدول

 النسبة المئوية % التكرار تصنيف مزود الخدمة 
 36 11 اشتراك فعال )صغير( 2000اقل من 
 48 15 اشتراك فعال )متوسع( 8000 -2000بين 

 16 5 اشتراك  )كبير( 8000أكثر من 
 100% 31 المجموع

 

في  فعالاشتراك  8000 -2000بين  تصنيف مزود الخدمة( أن نسبة 2.3يتبين من خالل الجدول)

 اشتراك فعال 2000اقل من  تصنيف مزود الخدمة% وهي األعلى وان نسبة 48عينة الدراسة بلغت 

 %.  16بلغت اشتراك   8000أكثر من %، وأن أقل هذه النس  بلغت لتصنيف مزود الخدمة 36بلغت 

 : توزيع عينة الدراسة حسب متغير عدد السكان المزودين بالخدمة(3.3 الجدول

السكان المزودين بالخدمةعدد   النسبة المئوية % التكرار 
 80 25        50000اقل من 
 10 3 100000-50001من

 10 3 فأكثر  100001
 100% 31 المجموع
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عينة  الف من 50000اقل من  ( أن نسبة عدد السكان المزودين بالخدمة3.3) يتبين من خالل الجدول

 100000-50001% وهي األعلى وان نسبة عدد السكان المزودين بالخدمة من 80الدراسة بلغت  

 %.10فأكثر بلغت  100001و 

 

 أدوات الدراسة 3-4

 . االستبيان:1

قامت الباحثة بجمع البيانات األولية من خالل استبانه تم تصميمها لغرض معرفة توجهات عينة الدراسة 

المائية الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة الغربية  لدور نظام التعرفة

وحس  محاور الدراسة دور كل من الكفاءة االقتصادية، استرداد التكاليف، العدالة االجتماعية، جودة 

الخدمة في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها لدش مزودي الخدمة. وتم دراسة وفحص البيانات 

 لمتوفرة في الوثائق الرئيسية، من  دراسات وأبحاث ونشرات مرتبطة بمواوع الدراسة.ا

الخماسي لفقرات الدراسة )دائما يتم ممارسة اإلجراء بشكل دوري في  Likertوقد تم استخدام مقياس 

سسة نقاط، غالبا ما يتم تطبيقه بشكل دوري في نظام العمل لدش المؤ  5نظام العمل لدش مؤسستكم بدرجة 

نقاط، نادرا ما  3نقاط، احيانا ما يتم تطبيقه بشكل دوري في نظام العمل لدش المؤسسة بدرجة  4بدرجة 

نقطة، ال يتم تطبيقه في نظام العمل  2يتم تطبيقه بشكل دوري في نظام العمل لدش المؤسسة بدرجة 

 لدش المؤسسة بدرجة نقطة واحدة(. 

 طوير استبانة أولية تتكون من قسمين:ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بت

: يشتمل هذا الجزء على المتغيرات )البيانات الشخصية( لعينة الدراسة من )نوع المزود، القسم األول 

 تصنيف مزود الخدمة ، عدد االسكان المزودين بالخدمة(. 
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فقرات(،  8ة ):  يتضمن فقرات االستبانة والتي تتوزع على محاور الكفاءة االقتصاديالقسم الثاني

فقرة(، جودة الخدمة لمعرفة دور نظام التعرفة  11فقرات(، العدالة االجتماعية ) 6استرداد التكاليف )

فقرة(. 13المائية الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة الغربية )  

 . المجموعة البؤرية:2

توجيه المناقشة فيها بعدد من  تممناقشة منظمة في مجموعة بؤرية  جلسةقامت الباحثة باختيار وعقد 

غاية منها الحصول سؤال البحث الخامس والمتعلق باستدامة الخدمة، االسئلة المحددة التي تركز على 

 سؤال البحث. على فهم أعمق لوجهات نظر المشاركين وخبرتهم ومفاهيمهم وادراكهم ومواقفهم ازاء

بحيث استطاعت تلك التصورات المشتركة الخروج بمجموعة البدائل التي تفيد في اتخاذ القرارات، أو 

الوصول إلى حلول محددة لمشكلة الدراسة، وهى مريقة مخططة ومكونة من عدد صغير من األفراد 

 الفلسطيني قطاع المياه( من خبراء تنوعت اماكن عملهم في 9ذوش االهتمامات المشتركة، كان عددهم )

رفة المائية، وهم من بين منظم وصانع سياسات ومزود خدمة، اعتبروا من الخبراء في مجال نظام التع

على، تمت دعوتهم بطريقة قصدية اعتمادا على خبرة الباحثة في خبراء نظام التعرفة مسمى مدير فأ

 الشرافي تحديدا في هذا  المجال.المائية في قطاع المياه الفلسطيني، والعاملين في المستوش ا

 

 صدق أدوات الدراسة 3-5

للتأكد من تحقيق صدي أدوات الدراسة، تم عرض االستبيان على مجموعة من المحكمين من المختصين 

بهذا المواوع. وذلك لمعرفة أرائهم حول فقرات االستبيان ومدش واوحها وقدرتها على قياس أهداف 

صياغتها ومالئمتها،  أسئلته. هذا باإلاافة إلى معرفة صحة الفقرات من ناحية سالمةالبحث لإلجابة عن 

 وقد تم العمل على تعديل بع  الفقرات وحذف أخرش وإاافة فقرات لم تكن موجودة.
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 ثبات أداة الدراسة 3-6

صــول إلى ويســتخدم هذا المقياس لمعرفة جودة عملية التحليل ويبين إلى أي مدش يمكن إعادة العمل للو 

نفس النتائج، بمعنى آخر إن اســـــــتخدام أي باحث لنفس األســـــــلوب ونفس اإلجراءات المطبقة على مادة 

معينة ســــــــــوف ينتهي إلى نتائج واحدة. وتم احتســــــــــاب معامل الثبات كرونبام الفا لألداة ككل والمحاور 

وهـذا مـا   .910داة ككـل األربعـة المكونـة لألداة كـل على حـدة. وبلغ معـامـل الثبـات )كرونبـام ألفـا( لأل

( التالي وهي قيمة مقبولة إحصــائيا. كما تم احتســاب معامل الثبات للمحاور 4.3يواــحه الجدول رقم )

 األربعة والتي تتكون منها أداة الدراسة كل على حدة .

 : قيم معامل ثبات كرونباخ الفا حسب المحاور وعدد األسئلة(4.3 الجدول 

 قيمة معامل كرونباخ  الفا( عدد الفقرات المحاور
 0.78 8 الكفاءة االقتصادية 
 0.73 6 استرداد التكاليف
 0.81 11 العدالة االجتماعية
 0.86 13 جودة الخدمة

 0.91 38 الكلي
 

وهي   0.91 ( أعاله أن قيمة  معامل )كرونبام ألفا( الكلية لبنود األداة 4.3يتضــــــــــــــب من الجدول رقم)

لمجال اســــترداد  0.73قيمة مقبولة إحصــــائيا،  وتراوحت قيمة معامل الثبات للمجاالت األربعة ما بين  

 لمجال جودة الخدمة وجميع هذه القيم مقبولة إحصائيا. 0.86التكاليف و 

 إجراءات الدراسة 3-7

 قامت الباحثة بتنفيذ الدراسة من خالل اإلجراءات التالية:
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قامت الباحثة بجمع البيانات الثانوية من خالل مراجعة الدراسات والنشرات  ثانوية:جمع البيانات ال. 1

 تتعلق بمواوع الدراسة. التي

قامت الباحثة بعد  االنتهاء من تصميم االستبانة ومراجعتها والتأكد من صدقها  . جمع البيانات األولية:2

باحثة باسترداد االستبانات واعتماد ما هو صالب بتوزيعها على عينة الدراسة، وفي المرحلة التالية قامت ال

 منها وقابل للتحليل واستبعاد ما ال يمكن تحليلها.

 (، وتنظيفSPSS20قامت الباحثة بإدخال البيانات إلى جهاز الحاسوب باستخدام ) . إدخال البيانات:3

 ومراجعة البيانات المدخلة وتجهيز البيانات للتحليل.

( قامت SPSS20عتماد على البيانات التي تم إعدادها وباستخدام برنامج  )باال . تحليل البيانات:4

 الباحثة بتحليل البيانات لإلجابة عن اسئلة الدراسة وفراياتها.

تمت مناقشة النتائج والخروج بتوصيات وقد تم من خالل هذه النتائج عرض درجة  . مناقشة النتائج:5

 الفقرات وفحص فرايات الدراسة.أثر كل فقرة والدرجة الكلية لجميع 

 

 المعالجة اإلحصائية 3-8

( الذي تم من خالله استخراج مجموعة من  التحليالت SPSS20استخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي )

 اإلحصائية ارتية:

 التكرار والنس  المئوية للمتغيرات المستقلة والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة.  .1

( الختبار الفروي المعنوية بين One way Anovaم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )ت .2

 المتوسطات الحسابية حس  المتغير المستقل.

 .( لمعرفة معنوية معامل الثبات للمجاالت ولجميع فقرات األداة αاستخدام معامل كرونبام ألفا) .3
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 متغيرات الدراسة 3-9

 اشتملت الدراسة على المتغيرات ارتية:

 أواًل: المتغيرات المستقلة: 

 متغير نوع المزود: •

 مجلس بلدي، مجلس قروي، مصلحة المياه

 متغير تصنيف مزود الخدمة: •

                اشتراك   8000أكثر من ،  اشتراك فعال 8000 -2000بين ،  اشتراك فعال 2000اقل من 

 متغير عدد السكان المزودين بالخدمة:  •

 .فأكثر 100001، 100000-50001، من 50000اقل من 

 

متوسع فقرات الدراسة دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  كمية  ثانيا: المتغيرات التابعة:

محاس  عليها في الضفة الغربية وحس  محاور الدراسة دور كل من الكفاءة االقتصادية، المياه غير ال

استرداد التكاليف، العدالة االجتماعية، جودة الخدمة في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها لدش 

 مزودي الخدمة. 
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 نتائج الدراسة 4-1

تناول هذا الفصل عراا للبيانات اإلحصائية الكمية التي تم إدخالها باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية 

" دور )االستبيان ( المتمثلة بتحليل  ، والتي جمعت عبر أداة الدراسة SPSS للدراسات االجتماعية 

المحاس  عليها في الضفة الغربية وحس   نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير

محاور الدراسة دور كل من الكفاءة االقتصادية، استرداد التكاليف، العدالة االجتماعية، جودة الخدمة 

كما هدفت هذه الدراسة الى ، "في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها لدش مزودي الخدمة

بتحليل دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  التعّرف على اختالف تقدير أفراد عينة الدراسة 

كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة الغربية وحس  محاور الدراسة دور كل من الكفاءة 

دة الخدمة في تخفي  كمية المياه غير االقتصادية، استرداد التكاليف، العدالة االجتماعية، جو 

" تبعا للمتغيرات المستقلة نوع المزود، تصنيف مزود الخدمة،  المحاس  عليها لدش مزودي الخدمة

عن أسئلة الدراسة وفحص الفرايات التي  ، قامت الباحثة باإلجابة عدد السكان المزودين بالخدمة

كاداة لجمع ة الى استخدام المجموعة البؤرية نها وذلك الستخال  نتائج الدراسة، ااافانبثقت ع

البيانات الكيفية والتي تناولت المحور الخا  باستدامة الخدمة، والربع بين النتاج االحصائية والنتائج 

 الكيفية .

 

 

 

 

  النتائج المتعلقة باسئلة الدراسة: 4-2

 نصت اسئلة الدراسة على ارتي:
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التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير المحاس  : ما دور نظام السؤال الرئيس األول

عليها في الضفة الغربية من وجهة نظر مزودي الخدمة؟ وقد تفرع عن هذا السؤال مجموعة من االسئلة 

 الفرعية:

ما دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة  -1

 س  محور الكفاءة االقتصادية من وجهة نظر مزودي الخدمة.الغربية ح

ما دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة  -2

 الغربية حس  محور استرداد التكاليف من وجهة نظر مزودي الخدمة.

المياه غير المحاس  عليها في الضفة  ما دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  كمية -3

 الغربية حس  محور العدالة االجتماعية من وجهة نظر مزودي الخدمة.

ما دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة  -4

 الغربية حس  محور جودة الخدمة من وجهة نظر مزودي الخدمة.

 

دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني هل تختلف تقديرات عينة الدراسة حول  -الرئيس الثانيالسؤال 

تبعا  في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة الغربية من وجهة نظر مزودي الخدمة

 ؟(نوع المزود، تصنيف مزود الخدمة، عدد السكان المزودين بالخدمةللمتغيرات المستقلة )

 

استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية لكل فقرة ومحور وعلى الدرجة الكلية  اسئلة الدراسةلإلجابة عن 

 لألداة عند العينة.

ومن أجل تفسير النتائج اعتمدت المتوسطات الحسابية الموزونة ارتية المعتمدة إحصائيا والخاصة 

 باالستجابة على الفقرات كارتي:
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 أثر قليلة جدًا.( درجة 1.8أقل من -1)من  -

 ( درجة أثر قليلة.2.6أقل من  -1.8)من  -

 ( درجة أثر متوسطة3.4أقل من -2.6)من  -

 ( درجة أثر كبيرة.4.2أقل من -3.4)من  -

 فأعلى( درجة أثر كبيرة جدا. 4.2) -

 

دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير المحاس  ولبيان درجة األثر حول 

كان ال بد  حس  محاور الدراسة والدرجة الكلية عليها في الضفة الغربية من وجهة نظر مزودي الخدمة

 ( التالي الذي يواب درجة األثر لكل من المحاور والدرجة الكلية لجميع الفقرات.1.4من إدراج الجدول )

تبة حسب المتوسط : المتوسطات الحسابية ودرجة األثر للمحاور والدرجة الكلية مر (1.4 الجدول 

 الحسابي

   
 الترتيب

 المحور الرقم
االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

درجة 
 األثر

 كبيرة جدا 4.25 0.52 الكفاءة االقتصادية 1 3
 كبيرة جدا 4.42 0.38 استرداد التكاليف 2 1
 كبيرة 3.60 0.81 العدالة االجتماعية 3 4
 كبيرة جدا 4.25 0.53 جودة الخدمة 4 2

 كبيرة 4.09 0.50 المجموع العام
 ( السابق:1.4يتضب من الجدول )

دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها في أن درجة أثر  -

لجميع محاور الدراسة جاءت كبيرة وكبيرة جدا فقد تراوحت  الضفة الغربية من وجهة نظر مزودي الخدمة
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للمحور الثالث العدالة  0.81( وانحراف معياري 3.60المتوسطات الحسابية لالستجابة ما بين )

وبدرجة  0.38( وانحراف معياري 4.42االجتماعية وبدرجة اثر كبيرة والمحور الثاني استرداد التكاليف )

 أثر كبيرة جدا.

دور ولإلجابة عن السؤال الرئيس يتضب من خالل المجموع العام لجميع الفقرات إلى أن درجة أثر -

نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة الغربية من 

( 4.09بة )كانت كبيرة بحيث بلغ المتوسع الحسابي للمعدل العام لالستجا وجهة نظر مزودي الخدمة

نظام التعرفة المائية وهذا يدلل على الدور االيجابي الكبير الذي يعكسه  0.50وانحراف معياري 

 .الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة الغربية من وجهة نظر مزودي

لمياه ومتابعته لمزودي المائية الى انشطة مجلس تنظيم ا التعرفةوتعزو الدراسة الدور االيجابي لنظام 

المائية الفلسطين، وهذا يتفق مع  التعرفةالخدمات من خالل تقييم اداء المزودين، ومدش التزامهم بنظام 

( والذي ذكر التزام المزودين في اجراءات نظام 2014-2010نتائج تقرير مجلس تنظيم قطاع المياه)

وارقام احصائية بينت ان نسبة الفاقد قلت  التعرفة واعرب عن مدش التقدم الحاصل وافرده في جداول

 % االمر الذي يحتاج الى مزيد من التقدم والذي دلت عليه دراسات اخرش مثل دراسة ميتال3بنسبة 

( اللتان اعربتا عن ارورة تكامل العمليات في نظام التعرفة للوصول 2012) (، ودراسة زيتالندا2005)

ه غير المحاس  عليها اهمها تطوير استراتيجية مستدامة الى معدالت تخفي  اكثر في كميات الميا

وواعها في سياي من القابلية لالستخدام امن اولويات ومشاكل كل قطاع ، تتضمن الرقابة  على 

االداء والتقييم المستمر امن معايير عالمية باجراء مقارنات متجانسة لطبيعة كل مزود، تشمل واوح 

افها للوصول الى استدامة اجتماعية واقتصادية تتوزان مع اهداف في مقاصد االعانات وفئات استهد

اخرش لنظام التعرفة اهمها استرداد التكاليف والكفاءة واالقتصادية تتماشى مع اعتماد التعرفة الثابتة 

 والتصاعدية.
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ه ما دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفيض كمية المياولإلجابة عن السؤال الفرعي األول 

غير المحاسب عليها في الضفة الغربية حسب محور الكفاءة االقتصادية من وجهة نظر مزودي 

 ؟الخدمة

كان ال بد من ايجاد المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لكل فقرة من فقرات محور الكفاءة االقتصادية 

 (.2.4) رات كما هو مبين في الجدولوالدرجة الكلية لجميع الفق

: المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لفقرات محور الكفاءة االقتصادية والدرجة الكلية (2.4 الجدول 

 لجميع فقرات هذا المحور

 الوسط الحسابي االنحراف المعياري  الفقرات
درجة 
 األثر

 كبيرة جدا  4.68 0.70 يتم تحليل استخدامات المياه من سجالت العدادات وكشف الفروي 
حس  المواصفات   عدادات االستهالك بشكل دقيق للتأكد من كفاءتهايتم ابع  
 المعتمدة 

 كبيرة جدا  4.48 0.72

 كبيرة جدا  4.61 0.80 يتم توصيل المياه في شبكات  التوزيع للمستهلكين بشكل متواصل
 كبيرة جدا  4.66 0.61 جميع عدادات  التزود الرئيسي  مركبة عند نقطة المصدر )نقطة  اإلنتاج والشراء(

 كبيرة جدا  4.52 0.51 يتم الرقابة  من ان جميع العدادات معايرة على النحو الصحيب 
 كبيرة جدا  4.45 0.74 يتم استبدال العدادات التي ال تعمل وذات الكفاءة المتدنية بشكل صحيب أوال بأول
يتم تقسيم الشبكة الى منامق جزئية تقاس بعدادات منامقية حس  الضغع 

 المطلوب  
 متوسطة 2.65 1.40

 كبيرة  4.06 0.85 تم إعادة تأهيل مكونات الشبكة وخطع استبدالها

 كبيرة جدا  4.25 0.52 الدرجة الكلية 

 

يشير المعدل العام لجميع فقرات هذا المحور إلى أن درجة األثر حس  جميع الفقرات كانت كبيرة جدا 

التعرفة المائية الفلسطيني نظام دور أي أن  0.52وانحراف معياري  4.25بحيث بلغ المتوسع الحسابي 

القتصادية من في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة الغربية حس  محور الكفاءة ا
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وجهة نظر مزودي الخدمة كان كبيرا جدا أي )ايجابيًا(.  ويتضب أن الفقرة "يتم تحليل استخدامات المياه 

وانحراف  4.68من سجالت العدادات وكشف الفروي" حازت على أعلى المتوسطات الحسابية بلغ 

ا الفقرة " يتم تقسيم الشبكة الى وبدرجة اثر كبيرة جدا وأما بالنسبة ألقلها فقد حصلت عليه 0.70معياري 

وانحراف معياري  2.65منامق جزئية تقاس بعدادات منامقية حس  الضغع المطلوب " بمتوسع حسابي 

وبدرجة اثر متوسطة وقريبة من القليلة اي السلبية ويتضب التباين الكبير في توجهات مزودي  1.40

 .الخدمة بخصو  هذه الفقرة

جابات لهذه الفقرة الى اختالف مستوش القدرات الفنية للمزودين، وهذا يتفق مع وتعزو الدراسة  تباين اال

( بما يخص بلدية عنبتا في محافظة مولكرم الى اعف في ابع 2013ما جاءت به دراسة )اكوا()

تقسيم الشبكة الى منامق جزئية تقاس بعدادات منامقية حس  الضغع المطلوب، توافقا مع ما نصت و 

( والتي نصت على 2014-2010) قييم االداء الصادرة عن مجلس تنظيم قطاع المياهعليه  تقارير ت

ات الفنية واالدارية وال يحقق مستوش متقارب ر وجود اختالف وتباين في قدرات المزودين مما يضعف القد

رار زودة بخدمة امدادات المياه للشرب، اتفاقا مع دراسة ممن جودة الخدمة لجميع التجمعات السكنية الم

 ( التي اظهرت وجود فروي ذات داللة لصالب المرافق الكبيرة، ودراستهما الثانية2017) والتميمي

(ارتباما باالستدامة المالية ان ذلك يؤثر بشكل كبير على االستدامة المالية لمزودي الخدمات، 2017)

دالالت لصالب الكفاءة فكلما ارتفع معدل التحصيل مع كفاءة التشغيل فان ذلك من شانه ان يقدم 

  واالستدامة والجودة ارتباما بتعرفة تصاعدية تؤمن استرداد التكاليف.

ما دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي   تعلق باالجابة عن السؤال الفرعي الثاني:أما فيما ي

كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة الغربية حس  محور استرداد التكاليف من وجهة نظر 

 ؟مزودي الخدمة
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ور استرداد التكاليف محقامت الباحثة بايجاد المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لكل فقرة من فقرات 

 .(3.4) والدرجة الكلية لجميع الفقرات كما هو مبين في الجدول

: المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لفقرات محور استرداد التكاليف والدرجة الكلية (3.4 الجدول 

 لجميع الفقرات

 درجة األثر الوسط الحسابي االنحراف المعياري  الفقرات
مستخدمي المياه على جميع نقاط الالستهالك ) بما تم تركي  عدادات 

 في ذلك مباني البلديات ، اماكن العبادة ....الخ (
 كبيرة جدا 4.87 0.34

 كبيرة جدا 4.81 0.40 يتم اصدار الفواتير بناء على القراءات الحقيقية للعدادات  
 كبيرة جدا 4.23 0.96 يوجد سجالت لالصول واهتالكها في حساب التكلفة 

يتم الرقابة على  االخطاء المحاسبية ) اخطاء قراءة العداد ، دفع 
 فواتير فورا ( 

 كبيرة جدا 4.87 0.34

 كبيرة 4.00 1.32 تطوير خطة تسوية الديون المتاخرة على اقساط للمشتركين 
 كبيرة 3.77 1.41 تم تركي  عداد استهالك مياه لكل وحدة سكنية على حدة 

 كبيرة جدا 4.42 0.38 الدرجة الكلية 

 

يشير المعدل العام لجميع فقرات هذا المحور إلى أن درجة األثر لجميع الفقرات كانت كبيرة جدا بحيث 

دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني أي أن   0.38وانحراف معياري  4.42بلغ المتوسع الحسابي لها 

التكاليف من  في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة الغربية حس  محور استرداد

كان كبيرا جدا أي )ايجابيًا(، ويتضب أن الفقرتين " تم تركي  عدادات  وجهة نظر مزودي الخدمة

مستخدمي المياه على جميع نقاط الالستهالك ) بما في ذلك مباني البلديات ، اماكن العبادة ....الخ (" 

دفع فواتير فورا("  حازتا على أعلى  )اخطاء قراءة العداد ، الرقابة على  االخطاء المحاسبية و " يتم 

وبدرجة اثر كبيرة جدا وأما بالنسبة ألقلها فقد   0.34وانحراف معياري  4.87المتوسطات الحسابية بلغ 
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 3.77حصلت عليها الفقرة " تم تركي  عداد استهالك مياه لكل وحدة سكنية على حدة " بمتوسع حسابي 

 .وبدرجة اثر كبيرة 1.41وانحراف معياري 

وتعزو الباحثة درجة االثر الكبيرة جدا لكافة الفقرات اعاله الى رفع وعي المزودين باهمية الوصول الى  

الثر هذه تختلف عن ما جاءت به استرداد التكاليف المطلوب الستدامة الخدمة، اال ان ارتفاع درجة ا

-2010تنظيم المياه ) اسات من حيث وجود فجوة كبيرة في استرداد التكاليف مثل تقارير مجلسر دال

( وتعزو الباحثة هذا االختالف الى ان مزودي الخدمات من مجالس الحكم المحلي تسترد تكاليفها 2014

 عودة      بالكامل ولكن الخلل يكمن في الوصول الى عدالة هذه التكاليف حيث بينت دراسات

الفنية تساهم في وجود اخطاء (( ان االخطاء االدارية و 2016) دراسة النمر (،2005) (،ميتال2013)

كبيرة في حساب التكاليف االدارية والفنية على حد سواء، مما يضعف قدرة المزود على تشخيص مشكلة 

الفاقد لديه ويعيق في تقديم امار وااب لمعالجة المشكلة، ااافة الى االفتقاد الى بناء قواعد ومبادشء 

زنات في المدخالت والمخرجات او االفقتار الى االلتزام بهذه بناء نظام التعرفة المائية الذي يقود الى توا

 (.2005القواعد)ميتال)

( حيث ان العقبات في مشكلة المياه غير 2015ولكن الدراسة اتفقت مع ما جاءت به دراسة بييرج)

المساءلة المحاس  عليها مرتبطة بالوسع البيئي لقطاع المياه مثل االخذ بحوكمة القطاع وارتفاع معدل 

 نية والمهارات االدارية المطلوبة، وهي في مفهومها تلك الفقرات التي تم افرادها في الجدولوالشفافية والتنق

(3.4) 

  

ما دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير أما بالنسبة للسؤال الفرعي الثالث: 

 ؟محور العدالة االجتماعية من وجهة نظر مزودي الخدمةالمحاس  عليها في الضفة الغربية حس  
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 محور العدالة االجتماعيةقامت الباحثة بايجاد المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لكل فقرة من فقرات 

 .(4.4والدرجة الكلية لجميع الفقرات كما هو مبين في الجدول )

ر العدالة االجتماعية والدرجة الكلية : المتوســطات الحســابية ودرجة األثر لفقرات محو (4.4 الجدول 

 لجميع فقرات هذا المجال

 الفقرات
االنحراف 
 المعياري 

 درجة األثر الوسط الحسابي

 كبيرة  3.48 1.29 يتم اجراء مسوح تبين اسباب عدم الدفع
 كبيرة جدا 4.61 0.72 يوجد متابعة لسجل شكاوي المشتركين 

 كبيرة  3.48 1.53 الموصولة بخطوط المياهيتم حصر العفارات غير 
 متوسطة 2.94 1.67 تم تطوير تعرفة للمياه تتناس  مع شرائب القدرة على الدفع 
 متوسطة 2.71 1.49 تم عمل مسوح اجتماعية تحدد القدرة على الدفع للمشتركين 
سياحي  -تجاري  –تم  تحديد تعرفة الستخدامات المياه المختلفة  )منزلي 

).... 
 متوسطة 3.32 1.94

تغطي شبكة  التوزيع كافة المنامق الجغرافية المشمولة في منطقة امتياز 
 الخدمة 

 كبيرة جدا 4.52 0.81

يتم مراقبة اسعار المياه المزودة بالصهاريج للمشتركين المشمولين في منطقة 
 امتياز الخدمة 

 قليلة 2.23 1.82

 كبيرة جدا 4.68 0.70 يتم تتبع الوصالت غير الشرعية بشكل دائم امن امتياز تقديم الخدمات
تتضمن عملية الجباية اجراءات خاصة تراعي ذوي الدخل المنخف   من 

 المستهلكين
 متوسطة 2.74 1.71

 كبيرة جدا 4.87 0.34 يوجد متابعة لسجل شكاوي  الخاصة بفواتير المشتركين بشكل منتظم

 كبيرة 3.60 0.81 الدرجة الكلية للمحور الثالث

 

يشير المعدل العام لجميع فقرات هذا المحور إلى أن درجة األثر لجميع الفقرات كانت كبيرة بحيث بلغ 

دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في أي أن  0.81وانحراف معياري  3.60المتوسع الحسابي 

ية من وجهة االجتماعتخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة الغربية حس  محور العدالة 

نظر مزودي الخدمة كان كبيرا أي )ايجابيًا(.  ويتضب أن فقرة " يوجد متابعة لسجل شكاوي  الخاصة 

وانحراف معياري  4.87بفواتير المشتركين بشكل منتظم" حازت على أعلى المتوسطات الحسابية بلغ 
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" يتم مراقبة اسعار المياه  وبدرجة اثر كبيرة جدا وأما بالنسبة ألقلها فقد حصلت عليها الفقرة  0.34

وانحراف  2.23المزودة بالصهاريج للمشتركين المشمولين في منطقة امتياز الخدمة " بمتوسع حسابي 

وبدرجة اثر قليلة سلبية اي ال يتم مراقبة اسعار المياه المزودة بالصهاريج للمشتركين  1.82معياري 

 ياز الخدمة.المشمولين في منطقة امت

الدراسة تراجع هذا المحور عن باقي المحاور الى استمرار وجود المشكلة الخاصة بالوصول الى  وتعزو

يحتاج الى  التعرفةف نظام ادذلك ان الوصول الى توازنات في اه، التعرفةعدالة اجتماعية  يحققها نظام 

ف وتركز على الفئات تكاملية في معالجة التدخالت كافة ارتباما باستدامة اجتماعيىة تراي كافة االمرا

ي الدخل بالتوازن مع استرداد التكاليف الذي يرفع قيمة التعرفة ويجعلها متناسبة مع زيادة لمهمشة ومتدنا

مثل  الناتج المحلي، وزيادة الطل  على المياه المرتبع بالدخل غالبا حس  ما نصت عليه دراسات سابقة

( واللواتي تنص على اهمية 2013( ودراسة عودة)2010( ودراسة المبرت وتايلور)2012دراسة زيتالندا)

غير المتناغمة مع بعضها من خالل توجيه مقصود ومدروس لخدمة الفئات  التعرفةربع اهداف انظمة 

اسات نظام التعرفة المائي كاداة الدارة الطل  طل  على المياه مما تقدم هذه الدر المهمشة ارتباما بادارة ال

 على المياه.

اكدتا على ترابع الكفاءة االقتصادية  وللتان( 2016( والبنك الدولي،2015)بييرج)دراسات  وبالرجوع الى

بالعدالة االجتماعية وفق تأثير المياه غير المحاس  عليها واللواتي ربطن ذلك باهمية التعرفة العادلة 

ئات الدخل ورتباما والتي تاخذ بعين االعتبار اسس الشراكة والعدالة والقدرة على الدفع من قبل كافة ف

 بمعدل االستهالك التصادعي.

ما دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير أما بالنسبة للسؤال الفرعي الرابع: 

 ؟المحاس  عليها في الضفة الغربية حس  محور جودة الخدمة من وجهة نظر مزودي الخدمة
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والدرجة  محور جودة الخدمةقامت الباحثة بايجاد المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لكل فقرة من فقرات 

 .(5.4الكلية لجميع الفقرات كما هو مبين في الجدول )

والدرجة الكلية  المتوسطات الحسابية ودرجة األثر لفقرات محور جودة الخدمة: (5.4 الجدول 

 لجميع فقرات هذا المجال

 درجة األثر الوسط الحسابي االنحراف المعياري  الفقرات
 كبيرة 3.87 1.12 يتم تحديد المنامق االكثر فقدا للمياه 

 كبيرة 3.97 1.28 يتم التعامل مع الضغع العالي في الشبكة 
 كبيرة جدا 4.29 1.07 يتم واع نظام جودة لتركي  االنابي  ووصالت الخدمة 

 كبيرة 3.90 1.19 يتم تحديد العمر االفترااي للشكبة 
يتم اختيار افضل جودة لمواد الشبكة حس  المواصفات والمقاييس 

 الفلسطينية 
 كبيرة جدا 4.79 0.41

 كبيرة جدا 4.45 0.62 يتم عمل صيانة دورية للشبكة 
 كبيرة جدا 4.35 0.80 هناك امالع متواصل على اهم التقنيات العالمية لمعالجة الخسائر الفنية 

 كبيرة 4.16 0.97 هناك تدري  متواصل لطواقم العمل 
يتم اجراء فحوصات دورية على جودة نوعية المياه في النظام المائي لمزود 

 الخدمة
 كبيرة جدا 4.61 0.72

 كبيرة 4.10 0.75 تم تطوير خطع صيانة دورية 
 كبيرة 3.90 0.87 يتم التعامل االداري في تشغيل الشبكات وخف  اغع الشبكات 

يوفر نظام الجودة المعتمد امان جودة المنهجية والعمليات المحاسبية 
 المستخدمة للرقابة على العدادات المستخدمة 

 كبيرة جدا 4.39 0.72

 كبيرة جدا 4.55 0.62 يوجد متابعة لسجل شكاوي عام للمشتركين بشكل منتظم 

 كبيرة جدا 4.25 0.53 الدرجة الكلية للمحور الرابع

 

يشير المعدل العام لجميع فقرات هذا المحور إلى أن درجة األثر لجميع الفقرات كانت كبيرة جدا بحيث 

أي أن دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في  0.53وانحراف معياري  4.25بلغ المتوسع الحسابي 

من وجهة نظر تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة الغربية حس  محور جودة الخدمة 

مزودي الخدمة كان كبيرا جدا أي )ايجابيًا(.  ويتضب أن فقرة " يتم اختيار افضل جودة لمواد الشبكة 

وانحراف  4.79حس  المواصفات والمقاييس الفلسطينية" حازت على أعلى المتوسطات الحسابية بلغ 
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يها الفقرة "يتم تحديد المنامق وبدرجة اثر كبيرة جدا وأما بالنسبة ألقلها فقد حصلت عل  0.41معياري 

 وبدرجة اثر كبيرة. 1.12وانحراف معياري  3.87االكثر فقدا للمياه" بمتوسع حسابي 

االجراءات التي تكفل  من اهمية ارتباط نظام التعرفة في جودة الخدمة الى مجموعة وتعزو الدراسة

واصفات والمقاييس افق مع المالكمية والنوعية بمستويات تتو حفاظ على مؤشرات االمداد للمياه ال

رتبامها باستدامة خدمات المزودين ومدش كفاءة انظمة التزود في الوصول الى مؤشرات الفلسطينية، ال

(، حيث يرتكز تحسين جودة الخدمة على كفاءة النظم المرتبطة 2013جودة مقبولة عالميا)بنك اسيا

لها كيانات مستقلة ادرايا وماليا)مرار  (، ودمج المزودين في مرافق اقليمية2015)اكوا، بالتزود

 (.2017والتميمي،

وبالرجوع الى اسقاط مفهوم جودة الخدمة على واقع مشكلة الدراسة والتي اظهرت تباينات كبيرة في 

انقطاع فترات التزود بالمياه للمستهلكين واعف في دقة العدادات لقراءة مقارنات مع حجم االستهالك 

ي صناعة القرار والتدخل المطلوب عدة بيانات كافية يتم الرجوع اليها فوغياب قاوتحديد انواع الفاقد، 

وهو االمر الذي تختلف النتائج  ،والمناس ، كل ذلك من شانه ان يؤثر في تحقيق مستوش جودة مطلوب

 درجة اثر كبير جدا لمحور جودة الخدمة، حيث ان تقارير مجلس تنظيم المياهمعه هنا التي اظهرت 

( دعى الى وجود صعوبات تعيق من تحقيق الجودة بسب  تباينات مرتبطة بنوع المزود وحجمه 2013)

( دعت الى ارورة دمج 2017وعدد السكان المخدومين، وبالتالي فان دراسة مرار والتميمي واخرون)

ية تحقق مستوش المزودين في مرافق اقليمية مركزية لها استقاللية ادرية ومالية ينبثق عنها قوة استراتيج

جودة افضل في الخدمات ورفع كفاءة االداء للمزودين، اال ان النتائج هنا تبرز تصورات المزودين ومدش 

تفاؤلهم في تحقيق جودة الخدمة والتي تمثل تصوراتهم الخاصة االمر الذي يج  ان يؤخذ في اعتبار 

ممارسات الفضلى التي تحقق الجودة اصحاب القرار، واستثمار هذا التصور االيجابي في الدعوة الى ال

 المطلوبة في التزود بخدمات امددات المياه.
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دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني هل تختلف تقديرات عينة الدراسة حول  -السؤال الرئيس الثاني: 

تبعا  في تخفيض كمية المياه غير المحاسب عليها في الضفة الغربية من وجهة نظر مزودي الخدمة

 ؟ نوع المزود، تصنيف مزود الخدمة، عدد السكان المزودين بالخدمة(تغيرات المستقلة  للم

ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باختبار فرايات الدراسة التي تنبثق عن هذا السؤال، ولعرض 

 تطري لفحص الفرايات كما هو مواب:النتائج سن

 فرضيات الدراسة:  4-3

 والتي تنص على:الفرضية األولى 

( بين متوسطات االستجابة حول α ≤ 0.05ال توجد فروي ذات داللة إحصائية عند مستوش الداللة )

دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة الغربية 

 متغير نوع المزود.من وجهة نظر مزودي الخدمة حس  محاور الدراسة والدرجة الكلية تبعا ل

لفحص الفراية استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للمحاور وعلى الدرجة الكلية 

 (.5.4لألداة تبعًا لمتغير نوع المزود كما يواحه الجدول )
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 وع المزود: المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للمحاور والدرجة الكلية لألداة  تبعًا لمتغير ن(6.4 الجدول 

 مصلحة المياه مجلس بلدي الدرجة الكلية للمحور
 3.45 3.56 الكفاءة االقتصادية
 4.33 4.41 استرداد التكاليف

 3.45 3.56 العدالة االجتماعية
 4.16 4.06 جودة الخدمة

 4.16 4.06 الدرجة الكلية لجميع الفقرات
 

الستخراج داللة الفروي للدرجة الكلية للمحاور والدرجة الكلية ( ANOVAوتم استخدام تحليل التباين األحادي )

 ( يبين ذلك6.4للفقرات تبعًا لمتغير نوع المزود عند العينة. والجدول )
  

( لجميع المحاور والمعدل العام ألداة الدراسة تبعًا ANOVA:  نتائج تحليل التباين األحادي  (7.4 الجدول 

 لمتغير نوع المزود

 مصدر التباين ية للمحاورالدرجة الكل
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
 مستوى 
 الداللة *

 الكفاءة االقتصادية
 1.03 2 2.05 بين المجموعات

1.65 
 

0.21 
 

 0.62 28 17.40 داخل المجموعات
 30 19.45 المجموع 

 استرداد التكاليف
 0.18 2 0.35 بين المجموعات

1.25 
 

0.30 
 

 0.14 28 3.97 داخل المجموعات
 30 4.32 المجموع 

 العدالة االجتماعية
 1.03 2 2.05 بين المجموعات

1.65 
 

0.21 
 

 0.62 28 17.40 داخل المجموعات
 30 19.45 المجموع 

 جودة الخدمة
 0.44 2 0.87 بين المجموعات

 28 6.49 داخل المجموعات 0.17 1.88
0.23 

 30 7.36 المجموع

 الدرجة الكلية لجميع الفقرات
 0.44 2 0.87 بين المجموعات

1.88 
 

0.17 
 

 0.23 28 6.49 داخل المجموعات
 30 7.36 المجموع 

 (.≤0.05* دال إحصائيًا عند مستوى   
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للمحاور وللدرجة الكلية للفقرات  0.05ان قيمة الداللة أكبر من  ( السابق7.4نالحظ من الجدول )

ونتيجة لذلك فقد تم قبول الفراية الصفرية بمعنى انه ال توجد فروي ذات داللة إحصائية عند مستوش 

( بين متوسطات االستجابة حول دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  α ≤ 0.05الداللة )

المحاس  عليها في الضفة الغربية من وجهة نظر مزودي الخدمة حس  محاور  كمية المياه غير

 الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير نوع المزود.

وتعزو الدراسة عدم وجود فروي حول دور نظام التعرفة المائية تبعا لمتغير نوع المزود الى ان نظام 

االمر  تي تلغي الفروقات بين انواع المزودين،المائية هو ادة من ادوات الحوكمة الرشيدة ال التعرفة

الذي يقلل من اثر وجود فروقات بين مزودي الخدمة علمات بان هذه النتائج تتعارض مع تقارير 

( والتي ابرزت اهمية هذه الفروقات كمعيق في عملية تقييم 2014-2010) مجلس تنظيم قطاع المياه

وتباين بين المزودين في الضفة الغربية تتصل بنوع المزود من االداء لمزودي الخدمات، مثل فروقات 

لتي تختلف من مزود الى اخر، ومبيعة و مزود مستقل، في ظروف التشغيل احيث كونه حكم محلي ا

المصادر المختلفة، وهذه الفروقات بدورها تخلق تباين في تكاليف توزيع خدمة امدادات المياه من مزود 

وصول الى تعرفة مائية عادلة وذات كفاءة اقتصادية مراية، وهذا ما اتفق الى اخر مما يضر في ال

 (، كنجدام2013) (،تقرير بنك اسيا2011) عابدين) ما مجموعة كبيرة من الدراسات السابقة

ابرزن اهمية الوصول الى تجانسات في تقليل هذه الفروقات االمر الذي يسهل  واللواتي(...(، 2013)

غير المحاس  عليها ، ويساعد على تحقيق كفاءة وفاعلية اكبر النظمة التعرفة تقليل نسبة المياه 

 المائية على المستوش الومني والمحلي.

( واللواتي اكدن على وجود فروي 2017) وبالنظر الى هذه النتيجية مقارنة بدراستي مرار والتميمي

لصالب المرافق المائية الكبيرة وحثت تعزش لمتغير الهيكل ودرجة امتالك االصول للمزود والتي كانت 

 الدراستين على تشكيل المرافق المائية المركزية بحيث تزيد بذلك مستوش الكفاءة واالستدامة.
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( الى اهمية االخذ بمؤشرات 2017) هذا االختالف بين دراستي مرار والتميمي واخرون  وتعزو الدراسة

سي كمدخل شمولي لمعالجة مشكلة المياه غير االداء الرئيسية وكفاءة التشغيل والتطوير المؤس

ورات المزودين حيث ان كل مزود لديه تصوراته يها وليس النظر فقع الى مجموعة تصالمحاس  عل

الخاصة التي انطلق منها من خصوصية عمله في منطقة امتيازه الخاصة، متجاهال بذلك كافة 

 الستدامة المالية بما يحقق اهداف نظام التعرفة.ة واتدلل عليها مؤشرات التشغيل والكفاءالمعيقات التي 

 

 الفرضية الثانية والتي تنص على:

( بين متوسطات االستجابة حول α ≤ 0.05ال توجد فروي ذات داللة إحصائية عند مستوش الداللة )

دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة الغربية 

 من وجهة نظر مزودي الخدمة حس  محاور الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير تصنيف مزود الخدمة.

ابية للدرجة الكلية للمحاور وعلى الدرجة الكلية لفحص الفراية استخدمت الباحثة المتوسطات الحس

 (.7.4الخدمة كما يواحه الجدول ) لألداة تبعًا لمتغير تصنيف مزود
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: المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للمحاور والدرجة الكلية لألداة  تبعًا لمتغير 8.4  الجدول 

 تصنيف مزود الخدمة

اشتراك  2000اقل من  الدرجة الكلية للمحور اشتراك  8000 -2000بين   اشتراك 8000اكثر من    
 4.23 4.21 4.31 الكفاءة االقتصادية
 4.43 4.40 4.45 استرداد التكاليف

 3.64 3.47 3.76 العدالة االجتماعية
 4.20 4.20 4.36 جودة الخدمة

 4.08 4.02 4.19 الدرجة الكلية لجميع الفقرات
 

( الستخراج داللة الفروي للدرجة الكلية للمحاور والدرجة ANOVAاستخدام تحليل التباين األحادي )وتم 

 ( يبين ذلك 8.4الكلية للفقرات تبعًا لمتغير تصنيف مزود الخدمة عند العينة. والجدول )

ألداة الدراسة تبعًا ( لجميع المحاور والمعدل العام ANOVA: نتائج تحليل التباين األحادي  (9.4 الجدول 
 لمتغير تصنيف مزود الخدمة

 مصدر التباين الدرجة الكلية للمحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 ف متوسط المربعات
 مستوى 
 الداللة *

 الكفاءة االقتصادية
 0.03 2 0.07 بين المجموعات

0.12 
 

0.89 
 

 0.29 28 8.08 داخل المجموعات
 30 8.14 المجموع 

 استرداد التكاليف
 0.01 2 0.02 بين المجموعات

0.06 
 

0.94 
 

 0.15 28 4.31 داخل المجموعات
 30 4.32 المجموع 

 العدالة االجتماعية
 0.28 2 0.56 بين المجموعات

0.41 
 

0.67 
 

 0.68 28 18.90 داخل المجموعات
 30 19.45 المجموع 

 جودة الخدمة
 0.09 2 0.18 المجموعاتبين 

0.32 
 

0.73 
 

 0.29 28 8.11 داخل المجموعات
 30 8.29 المجموع 

 الدرجة الكلية لجميع الفقرات
 0.09 2 0.19 بين المجموعات

0.36 
 

0.70 
 

 0.26 28 7.18 داخل المجموعات
 30 7.36 المجموع 

 (.≤0.05* دال إحصائيًا عند مستوى   
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للمحاور وللدرجة الكلية للفقرات  0.05ان قيمة الداللة أكبر من  ( السابق9.4نالحظ من الجدول )

ونتيجة لذلك فقد تم قبول الفراية الصفرية بمعنى انه ال توجد فروي ذات داللة إحصائية عند مستوش 

( بين متوسطات االستجابة حول دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  α ≤ 0.05الداللة )

المحاس  عليها في الضفة الغربية من وجهة نظر مزودي الخدمة حس  محاور  كمية المياه غير

 .الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير تصنيف مزود الخدمة

الدراسة اهمية تصنيف مزود الخدمة الى مجموع وحجم االشتراكات التي يشملها المزود في  وتعزو 

تي يج  ان تكون في مستويات اءة االداء والمن حيث كف التعرفةخدمته االمر الذي يسعى اليه نظام 

ة المائي التعرفةمتقاربة رغم اختالف تصنيف مزود الخدمة من حيث حجم االشتراكات، ذلك ان نظام 

جراءات الموحدة لضبع الجودة والكمية واالجراءات الفنية الاستطاع ان يمحو هذه الفروقات من خالل ا

واالدارية والتي قام بالرقابة عليها مجلس تنظيم قطاع المياه لكافة المزودين وقدم لهم التدريبات الالزمة 

ق مع ما جاءت به الدراسات لتنفيذ مجموعة االجراءات التي تحقق اهداف نظام التعرفة، وهذا يتف

عن تقليل كمية الفاقد في الفلبين والتي اظهرت  تحديات ادارة الفاقد الى  ياالسابقة مثل تقرير بنك اس

توفر انظمة المعلومات والبيانات واالحصائيات الشاملة لضبع المتغيرات وامكانية مأسسة و اهمية ال

المحلي والومني واالقليمي والدولي الرساء انظمة تعرفة مائية عقد المقارنات الالزمة على المستوش 

( ومعايير تقييم مضبومة وموحدة محليا وومنيا 2012مستدامة، ترافقها انظمة رقابية صارمة)كنجدام)

 ((.2013انسجاما مع المعايير والممارسات المثلى العالمية)مالكوم فيري)

 

 الفرضية الثالثة والتي تنص على:

( بين متوسطات االستجابة حول α ≤ 0.05روي ذات داللة إحصائية عند مستوش الداللة )ال توجد ف

دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها في الضفة الغربية 
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ين من وجهة نظر مزودي الخدمة حس  محاور الدراسة والدرجة الكلية تبعا لمتغير عدد االسكان المزود

 بالخدمة.

لفحص الفراية استخدمت الباحثة المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للمحاور وعلى الدرجة الكلية 

 (9.4) لألداة تبعًا لمتغير عدد االسكان المزودين بالخدمة كما يواحه الجدول 

لألداة  تبعًا لمتغير : المتوسطات الحسابية للدرجة الكلية للمحاور والدرجة الكلية (10.4 الجدول 

 عدد االسكان المزودين بالخدمة

 الدرجة الكلية للمحور
اقل من 
50000 

- 50000بين 
100000  

اكثر من 
100000 

 4.23 4.21 4.31 الكفاءة االقتصادية
 4.43 4.40 4.45 استرداد التكاليف

 3.64 3.47 3.76 العدالة االجتماعية
 4.20 4.20 4.36 جودة الخدمة

 4.08 4.02 4.19 الدرجة الكلية لجميع الفقرات
 

( الستخراج داللة الفروي للدرجة الكلية للمحاور والدرجة ANOVAوتم استخدام تحليل التباين األحادي )

 . ( يبين ذلك 10.4الكلية للفقرات تبعًا لمتغير عدد االسكان المزودين بالخدمة عند العينة. والجدول )
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( لجميع المحاور والمعدل العام ألداة ANOVA: تائج تحليل التباين األحادي  (11.4 الجدول 

 الدراسة تبعًا لمتغير عدد االسكان المزودين بالخدمة

 مصدر التباين الدرجة الكلية للمحاور
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
 مستوى 
 الداللة *

 االقتصاديةالكفاءة 
 0.26 2 0.51 بين المجموعات

0.94 
 

0.40 
 

 0.27 28 7.63 داخل المجموعات
 30 8.14 المجموع 

 استرداد التكاليف
 0.04 2 0.08 بين المجموعات

0.27 
 

0.77 
 

 0.15 28 4.24 داخل المجموعات
 30 4.32 المجموع 

 العدالة االجتماعية
 0.52 2 1.04 بين المجموعات

0.79 
 

0.46 
 

 0.66 28 18.41 داخل المجموعات
 30 19.45 المجموع 

 جودة الخدمة
 0.03 2 0.06 بين المجموعات

0.10 
 

0.91 
 

 0.29 28 8.24 داخل المجموعات
 30 8.29 المجموع 

 الدرجة الكلية لجميع الفقرات
 0.13 2 0.26 بين المجموعات

0.50 
 

0.61 
 

 0.25 28 7.11 المجموعاتداخل 
 30 7.36 المجموع 

 (.≤0.05* دال إحصائيًا عند مستوى   
 

للمحاور وللدرجة الكلية للفقرات  0.05ان قيمة الداللة أكبر من  ( السابق11.4نالحظ من الجدول )

ونتيجة لذلك فقد تم قبول الفراية الصفرية بمعنى انه ال توجد فروي ذات داللة إحصائية عند مستوش 

( بين متوسطات االستجابة حول دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفي  α ≤ 0.05الداللة )

المحاس  عليها في الضفة الغربية من وجهة نظر مزودي الخدمة حس  محاور الدراسة  كمية المياه غير

 .والدرجة الكلية تبعا لمتغير عدد االسكان المزودين بالخدمة
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الدراسة اهمية متغير عدد السكان الى نسبة عدد المخدومين التي تؤثر على زيادة الطل  على  وتعزو 

االمر الذي  (2017اتفاقا مع دراستي مرار والتميمي) الموارد وبالتالي تكثيف الضغع على استخدامها،

ن وصول يج  تناوله في مجموعة اجراءات نظام التعرفة المائية  تحقيقا لرفع جودة الخدمة واما

االمدادات المائية بكافة وفاعلية الى جميع السكان المخدومين وتقليص نسبة الفروقات بين حجوم 

تبر حجم االشتراكات ممثل حقيقي لعدد السكان في دمات تبعا لعدد السكان حيث ال يعمزودي الخ

جود ( والذي اظهر و 2014-2010الضفة الغربية حس  ما جاء في تقارير مجلس تنظيم المياه)

مشكلة ان االشتراكات ال تمثل عدد السكان وذلك بسب  وجود وانتشار العائلة الممتدة في المجتمع 

 التعرفةالفلسطيني بحيث تكون اكثر من اسرة نووية تابعة الشتراك مياه واحدن وهذا يتخالف مع نظام 

 التعرفةدالة في المائية والذي ينص على ارورة وجود اشتراك لكل اسرة حتى يتسنى الوصول الى ع

خصوصا عند تطبيق التعرفة التصاعدية واتلتي تؤثر سلبا على هذه العائالت وبالتالي ترفع من سعر 

الجباية لمزود الخدمة في ظل ااعاف لهدف  العدالة االجتماعية التي ترتبع بالقدرة على تحمل 

ذي يكون اكبر منه في حالة وجود التكاليف، ااافة الى مبدأ استرداد التكاليف والكفاءة االقتصادية وال

 اشتراكات لكل اسرة تماشيا مع تزايد كميات الطل  على المياه.

على  (2017) )مرار والتميمي واخرون  (2015)كنجدام، وفي هذا الصدد ركزت الدراسات السابقة

ارورة بناء نظام تعرفة ياخذ بحجم المدخالت الحقيقي توازنا مع حجم المخرجات لنظام التوزيع حتى 

يتم الوصول الى حسابات دقيقة لنسبة الفاقد وتحقيق مبادشء واهداف نظام التعرفة للوصول الى افضل 

راتيجية مستدامة لمعالجة الممارسات العالمية من اجل تقليل كمية المياه غير المحاس  عليها بواع است

المشكلة وواع اولويات تحصر عوامل التدخل القصوش لعكسها في برامج تنفيذ عملي يستند الى 

فة عر خالل تطوير انظمة تبة المياه غير المحاس  عليها من التكاملية في مواجهة مشكلة تقليل نس
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ق الكفاءة االقتصادية واسترداد التكاليف مائية تتسم بالشمولية والتوازن مع كافة االهداف الداعية ال تحقي

 (.2014االجتماعية وجودة الخدمة المقدمة )سيمبييه)والعدالة 

 

 تعليق على النتائج  4-4

بالرجوع الى النتائج اعاله والتي اظهرت ان هناك دور كبير لنظام التعرفة بمجموع اجراءاته التي انعكست 

ال تمثل اال تصورات االفراد المبحوثين االمر الذي يستوج  في االستبيان الموزع اال ان هذه النتائج 

الوقوف على هذه التصورات ودراستها بعمق وتفصيل، النه بمقارنة هذه التصورات التي تحمل توجه 

كبير االثر نحو دور نظام التعرفة في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها ، نجد انها ال تتطابق 

بنك المعلومات،  )جداول الفاقد، المياه غير المحاس  عليهاالتي شملت مشكلة  مع االحصائيات الحقيقية

( ، حيث تم الرجوع الى دائرة بنك المعلومات في سلطة المياه وتبين ان 2016سلطة المياه الفلسطينية، 

 مشكلة الفاقد باالرقام تتفاقم في الضفة الغربية .

ه التصورات المتفائلة للفئة المبحوثه وهي ذات ارتباط من اجل ذلك يبرز التساؤل حول ما هي حقيقة هذ

 كبير مع مشكلة البحث ذلك انهم مثلوا مزودي الخدمة في الضفة الغربية .

وعليه فان الدراسة ستبرز هذا التساؤل لدش المجموعة البؤرية في محاولة للوصول الى فهم اشمل لحقيقة 

ع فروي ذات داللة احصائية تعزش لمتغيرات نو  هذه التصورات خصوصا ان النتائج اظهرت عدم وجود

االمر الذي يتخالف مع ما توصي به تقارير مجلس تنظيم قطاع  مزود الخدمة وحجمه وعدد السكان،

(، حيث اعتبرت هذه المتغيرات صعوبات في تقييم االداء وسب  اساسي لتباين 2016-2010) المياه

 كبير في جودة الخدمة.
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 المجموعة البؤرية: 4-5

الخدمة  استدامةالسؤال الرئيسي الثالث: ما هو دور تطبيق نظام التعرفة المائية الفلسطين على 

ة المجموعة ر المقدمة؟ولالجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة باتباع المنهج الكيفي، من خالل ادا

قطاع المياه الفلسطيني، بحيث راعت البؤرية لمجموعة من الخبراء في مجال التعرفة المائية في 

 الباحثة تمثيل كافة اطراف التاثير في هذا المجال. وقد كانت النتائج كما يلي:

 :مقدمة تم افتتاح النقاش من خاللها مع الخبراء في المجموعة البؤرية

لصرف ، أعلنت الجمعية العامة لألمم المتحدة الحصول على مياه الشرب المأمونة وا 2010في يوليو 

الصحي كحق من حقوي اإلنسان. وفي الوقت نفسه ، تعد المياه والمرافق الصحية من المنتجات 

فهناك حاجة للحصول على توازن بين هذين الجانبين من المياه، إن تسعير المياه بطريقة االقتصادية. 

يدفع حيث ،  في العديد من البلدان عادلة ومتساوية مهم للحفاظ على نظام المياه والصرف الصحي،

المستهلكون القليل جدًا مقابل خدمات المياه، وال تغطي اإليرادات من رسوم المياه حتى تشغيل وصيانة 

مرافق المياه ، ناهيك عن إعادة االستثمار في البنية التحتية، حيث تحدد تعريفات المياه والصرف الصحي 

مين في أنظمة مركزية أو شبه مركزية من الخدمات من المستخد امستوش اإليرادات التي يتلقاها مقدمو 

أجل معالجة وتنقية وتوزيع المياه العذبة ، وما يترت  على ذلك من جمع ومعالجة وتصريف مياه الصرف 

الصحي، هنا في هذا اللقاء ، سوف نقدم تسعير المياه كأداة اقتصادية الستدامة جودة الخدمة المقدمة، 

لمياه ، وتعزيز العدالة االجتماعية واسترداد التكاليف في سياي من اجل مهمة تحسين كفاءة استخدام ا

واحد متكامل لضمان تقليل كمية المياه غير المحاس  عليها وبحث دور نظام التعرفة المائية  بتركيزه 

 على استدامة جودة الخدمة المقدمة في سبيل تقليل كمية المياه غير المحاس  عليها.

 

 التعرفة المياه؟ما هو مفهوم  .2
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دادات المياه من إمل لکم عال لعامة بشکالمنافع ره افوتذي ل  للمياه المخصر السعمياه هي الافة رتع

، كما يتم تطبيق المصطلب في كثير من األحيان على تعريفات لصحيرف الصمياه امعالجة وبة ذلعا

الخدمة والفواتير الشهرية مياه الصرف الصحي، تحدد تعريفات المياه ومياه الصرف الصحي شروط 

لمستخدمي المياه في مختلف الفئات، وغالبًا ما يتم تحديد التعريفة الجمركية من قبل هيئة تنظيمية من 

أجل تجميع المياه العذبة وتنقيتها وتوزيعها بشكل مالئم ، وما يتبع ذلك من جمع ومعالجة وتصريف 

 مياه الصرف الصحي.

مياه الصرف الصحي نسبة مئوية ثابتة من تعريفات المياه ، أو يمكن واعها يمكن أن تكون تعريفات 

بشكل منفصل. غالبًا ما تحتوي رسوم المياه على بع  العناصر لمعالجة الفقر، ويتم تحميل رسوم 

 التوصيل إلى الشبكة ، أو تكاليف تركي  المضخات بشكل منفصل.

جميع أنحاء العالم ، وال يوجد توافق في اآلراء حول تتباين ممارسات تحديد التعريفات بشكل واسع في 

 هيكلية التعرفة التي توازن بشكل أفضل أهداف المنفعة ، والمستهلكين ، والمجتمع.

 

  لماذا يجب ان يكون هناك نظام تعرفة مائية فلسطيني؟ .3

التي يحصلون  في كثير من األحيان ، يدفع المستهلكون القليل جداً مقابل خدمات المياه والصرف الصحي

عليها، ال يدرك الناس التكاليف الحقيقية لتوفير خدمات المياه والصرف الصحي ألن هذه كانت مدعومة 

من قبل الحكومات بشكل كبير، العتبار المياه في االدراك النمطي مورد اجتماعي واعتبرت مورداً رخيصًا 

حجمًا التي تتطل  الوصول إلى خدمات و وفيرًا. ومع ذلك ، فمع النمو السكاني والمجتمعات األكبر 

 المياه ، يتناقص توافر المياه العذبة بشكل كبير في العديد من منامق العالم.

تعتبر تعرفة المياه أداة اقتصادية تساعد على مواجهة كل من التحديات المتمثلة في توفير خدمات 

 ى الموارد المائية.المياه والصرف الصحي لجميع المواطنين بأسعار معقولة والحفاظ عل
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يوفر نظام التعرفة المائية الصحيب حوافز لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي المستدامة واستخدام 

 الموارد المائية بكفاءة أكبر.

)على سبيل المثال تكاليف التشغيل والصيانة(  كما يولد النظام عائدات السترداد التكاليف المحددة

ضمان بنية التحتية الالزمة والتوسع وكذلك لمعالجة المياه العادمة ، وبالتالي واألموال الالزمة لتطوير ال

 حماية جودة المياه.

وبالتالي ترسل الرسوم إشارات سعر مناسبة للمستخدمين حول العالقة بين استخدام المياه وندرة المياه، 

مدرة لاليراد( ذلك انه يمكن أن المياه غير المحاس  عليها، او غير الفهي اداة لتقليل الفاقد من المياه 

ت عاوللمجميحفز دفع ثمن الماء الناس إلى تقليل هدر المياه، فيأتي هنا اهمية دور نظام التعرفة المائية 

 لتکلفة.ورة اميسوکافية ت مياه مادخديها لرة لفقير األسن أن ايضمض بحيث لمنخفل اخدلذات ا

اليف ، وهو أمر مهم للغاية لضمان تشغيل شبكات المياه تسمب التعريفات المائية الكافية باسترداد التك

والصرف الصحي التي تعمل بشكل جيد، علما بان النتائج الناجمة عن سوء استرداد التكاليف، تؤدي 

إلى عدم كفاية الدخل لتشغيل وإدارة الخدمة بكفاءة وفعالية، وهذا يعني اعف القدرة على االستثمار في 

الل االستثمار البشري أو االستثمار الرأسمالي، ونتيجة لذلك ، يترت  عليه هذا القطاع ، سواء من خ

سوء الخدمة ، مما يؤدي إلى عدم راا المستخدمين وبالتالي انخفاض في الدفع، وبالربع مع تفاقم كمية 

المياه غير المحاس  عليها فان ذلك من شانه ان  يترت  على مزودي الخدمات تعوي  ذلك في فاتورة 

 اه، االمر غير المنصف للمستهلكين.المي

 

 ستدامة الخدمة وتقليل كمية المياه غير المحاسب عليها؟نظام التعرفة في إ دور جدلية.اين تكمن 3

تسعير المياه مواوع مثير للجدل وهناك الكثير من االختالف حول الطريقة "الصحيحة" لتسعيره بع  

 المواوعات األكثر مناقشة هي:
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تعريفات المياه أداة إدارية قوية لتحقيق أهداف مختلفة في قطاع المياه والصرف الصحي، ومع ذلك تمثل 

، فإن تحديد التعريفات هو عملية سياسية مفعمة بالجدل، وقد أظهرت التجربة أن التعريفات المنخفضة 

ر كوعود لتحقيق يتم تحديدها بشكل كبير ألغراض سياسية وليست عملية، وكثيرا ما يستخدم الماء الح

مكاس  سياسية، في محافظة الخليل على سبيل المثال ، أدش هذا الواع إلى أن القطاع الزراعي ، 

٪ من جميع المياه ، يتلقى حصة كبيرة منه مجانا، بسب  التعديات غير  90والذي يستخدم تقريبا، 

كميات كبيرة من الديون الشرعية والتي ال تالحق بشكل كافي من الطرف الحكومي ااافة الى تراكم 

على البلديات والمجالس المحلية لتمسي هذه الديون عائقا كبيرا أمام استرداد التكلفة الفعالة، وبالتالي فان 

هذا من شانه ان يؤشر على تراجع في عملية تقليل كمية الفاقد، وغالبا ما يلجا المزود الى تحميل تكاليف 

غير منصف، من اجل ذلك تم اقتراح وجود حافز لمزودي الخدمات، الفاقد على فاتورة المستهلكين، وهذا 

من خالل ربع تحميل تكاليف المياه غير المحاس  عليها بنسبة تقليل كميتها التي عمل عليها المزود 

من خالل ادخاله لمدخالت جديدة تسيطر على كمية الفاقد وتقلل منها في شبكة التوزيع الخاصة به 

 امتيازه. والتي تكون تحت مساحة

تعتبر هياكل التعرفة معقدة وصعبة الفهم بالنسبة للمستهلكين، حيث ال يدرك الناس عموًما تكاليف توفير 

خدمات المياه والصرف الصحي ، ومن الصع  عليهم الحكم على السعر "العادل" أو المناس  للدفع. 

مياه عامة يدفعون بالفعل نسبة عالوة على ذلك ، يج  اعتبار أن الفقراء الذين ال يحصلون على شبكة 

عالية من دخلهم إما بتكاليف مفرمة بسب  سوء نوعية المياه من بائعي المياه ، أو في اإلنتاجية المفقودة 

من خالل الوقت الذي تستغرقه النساء لجمع المياه من مصادر بعيدة، خصوصا في المنامق المهمشة، 

لى دفع تكاليف الخدمات منخفضة التكلفة المناسبة، إذا ثبت وسيكون العديد من الفقراء راغبين وقادرين ع

 أنها مالئمة وموثوقة، ارتباما باسترداد تكاليف عادل.
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ما هو دور الجمهور في المشاركة في وضع نظام التعرفة المائية الذي يحقق احتياجاتهم .4

 ومصالحهم؟

ؤثر ممارسات تحديد التعريفة على هناك خالف حول أهداف تسعير المياه وتصميم الرسوم الجمركية. ت

أهداف أصحاب المصالب المختلفين بطري متناقضة، اذ يحتاج المستهلكون إلى خدمات مياه ميسورة 

التكلفة ومتساوية بينما تتطل  المرافق عائدات ثابتة السترداد التكاليف والكفاءة االقتصادية، حيث ال 

 جات.يمكن أن يغطي هيكل التعرفة وحده جميع االحتيا

في كثير من األحيان ، هناك نقص في البيانات التجريبية حول كيفية تأثير استخدام هياكل التعرفات 

المختلفة على استخدام المياه لمختلف فئات المستهلكين، اذ ال توجد اختبارات للسوي لمختلف هياكل 

تعريفات، وال يمكنهم رف  التعريفات المائية، وعادة ال يشارك المستهلكون في تصميم وتحديد هياكل ال

 هياكل التعريفات غير المالئمة ألن هذه هي عادة ما تحددها الجهات التنظيمية الرسمية.

 

ما هي عناصر البيئة التنظيمية واصحاب المصلحة الرئيسيين الذين يجب ان يساهموا في بناء .5

دامة جودة الخدمة وتحقيق انظمة التعرفة وتسعير المياه حتى يتم التوصل الى شراكة حقيقة في است

اهداف نظام التعرفة المائية وصوال الى تقليل كمية المياه غير المحاسب عليها وعدم تحميلها 

 للمستهلكين من قبل المزودين؟

يج  تحديد تعريفات المياه ومياه الصرف الصحي ، ومن وقت رخر ، وإعادة النظر فيها وتكييفها، 

دة ويمكن أن تشمل بع  أو جميع أصحاب المصلحة المذكورين أدناه، وغالبا ما تكون هذه العملية معق

أما الشركات االستشارية الخارجية، فقد تشارك المؤسسات التنظيمية مثل سلطة المياه ومجلس تنظيم 

قطاع المياه ودائرة مياه الضفة الغربية والطرف الحكومي مثل مجلس الوزراء ووزارة المالية، ويمكن تحديد 

المائية عن مريق صيغة مجسدة في تشريع ومني، والتي يمكن أيضا إدارتها وتنظيمها من قبل  التعريفة
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هيئة تنظيمية ومنية، مثل مجلس تنظيم قطاع المياه حاليا في فلسطين، وجرت العادة عالميا على 

ياه والصرف المستوش الومني ، أن يكون للكيانات التالية دور في تعريف البيئة التي تجري فيها إدارة الم

 الصحي:

الدولة : من خالل الوزارات المسؤولة عن المياه والصرف الصحي ، وفي بع  األحيان من خالل  .1

 الوزارات المسؤولة عن البرامج االجتماعية )في الغال  بالنسبة إلى جان  الدعم( ،

فلسطين فان سلطة المياه الجهة المنظمة: التي قد تكون جزًءا من وزارة القطاع أو مستقلة، وفي حالة  .2

 الفلسطينية ومجلس تنظيم قطاع المياه هما المسؤالن عن ذلك.

المستويات المتوسطة من الحكومة: والتي قد تتدخل على سبيل المثال في تنفيذ إعانات المياه ،مثل  .3

أن  البلديات ، التي تكون عادة مسؤولة عن توفير الخدمات األساسية في والياتها القضائية ، ويمكن

تمتلك شركات المرافق المحلية وشركات المرافق المائية )العامة أو الخاصة( ، ومقدمي الخدمة من 

 تعاونيات، وكيانات اخرش مثل القطاع الخا .

المستهلكون: )المنزلية والزراعية والتجارية والصناعية( ، مباشرة أو من خالل الوسطاء ، على سبيل  .4

 المثال ، ممثلي المجتمع.

 

 

 

 

كيف تفسرون  نتائج الدراسة والتي اظهرت درجة اثر كبيرة لنظام التعرفة المائية الفلسطييني وانه .6

ال يوجد فروق ذات داللة احصائية بين نوع المزود وجحمة وعدد السكان المشمولين بخدمة التوزيع 

سلطة المياه  هرت بياناتوبين تخفيض كمية الفاقد، علما بان التقارير تشير الى غير ذلك حيث اظ



 

94 

ظيم المياه وجود تنامي لكمية المياه غير المحاسب عليها وكذلك وجود صعوبات وفروق ومجلس تن

 تبعا لمتغيرات الدراسة الديمغرافية المستقلة تصنيف المزود وحجمه وعدد السكان(؟

ة عليها من تقليل كمية المياه غير المحاس  عليها مشكلة تتفاقم مع الزمن ويج  وقفها والسيطر يعتبر 

خالل االدارة المتكاملة لمصادر المياه بحيث يشمل الجهة القانونية السياسية والسياساتية القطاعية بحيث 

ينعكس كل ذلك على نظام تعرفة مائية متطور يساعد في تقليل كمية الفاقد من خالل مجموعة من 

اسة االحصائية الى هذا التوجه حيث ، والتي يمكن تفسير نتائج الدر االجراءات التي يلتزم بها المزودين

يتشكل لدش المزودين تصورات مرتفعة تجاه اعمالهم، االمر الذي يحتاج الى تطوير معايير ومنية يلتزم 

حيث غالبا ما يكون التصور لدش  ،بها الجميع واال وقعنا في منطقة عدم التاكد من هذه التصورات

لطري المثلى ولكن تاتي اهمية الرقابة على االداء وتطوير صاح  القرار مرتفع تجاه اعماله ومدش اخذه با

قواعد البيانات واجراء الدراسات والمسوح المستمرة ركائز اساسية لرفع درجة التاكد من كون االمور تسير 

امن معايير اابطة مستقاة من الممارسات العالمية المثلى لمواجهة مشكلة وفق ما تم التخطيع لها، 

 اس  عليها.ياه غير المحالم
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 خالصة جلسة المجموعة البؤرية:

على فاتورة المياه الن  المياه غير المحاس  عليهاتوقف مريقة التسعير التي تحمل تكاليف يج  ان ت

ذلك من شانه ان يخل بمبدأ العدالة واالنصاف لتسيعرة عادلة يدفعها المستهلكون، بحيث يتم التكامل مع 

اهداف نظام التعرفة الخاصة باسترداد التكاليف وتحقيق الكفاءة االقتصادية من خالل تطوير تعريفات 

ومحدودي الدخل ونوع االستخدام المائي، ااافة الى  مائية تحقق هذه الكفاءة وال تهمل الفئات المهمشة

تضم الجميع فة التعقيدات وصوال الى توازنات التركيز على العدالة االجتماعية جنبا الى جن  مع باقي كا

في استدامة اجتماعية واقتصادية، وهذا ال يتحقق اال بارساء نظم الحوكمة الرشيدة، وتطوير االستراتيجيات 

تبني قراراتها وتدخالتها على البيانات واالحصاءات والدراسات المتنوعة والمتخصصة في  المناسبة، التي

كافة المجاالت المؤثرة وصوال الى مناسبية كبيرة يمكن الوصول اليها في تحديد امار منهجي للمشكلة 

ئية المياه غير المحاس  عليها من خالل تحويل النظرة اليها من مشكلة الى مصدر من مصادر الما

 المهملة التي يج  استثمارها، في امار ادارة المصادر المائية الطبيعية والبديلة.

 

 وفي نهاية الجلسة اقترح الخبراء بعض التوصيات:

بحيث تمثل  ةتضمينها في نظام التعرفة المائياوصت المجموعة البؤرية باالخذ بمجموعة االجراءات و 

انشطة استدامة جودة الخدمة المقدمة لدش مزودي الخدمة وتساهم في  تكوين اجراءات مانعة لتفاقم نسبة 

المياه غير المحاس  عليها والتي تساعد جهات الرقابة والتقييم والمتابعة في تطوير معايير اابطة 

 مستندة الى الممارسات العالمية الفضلى كما يأتي:

 متخصصة لتطوير ومعالجة اسباب الخسائر الفنية.توفير موازنة  .1

 تطوير حمالت توعية لتشجيع الجمهور عن تبليغ عن تسرب الخطوط التزويد. .2

 االستمرار في مراجعة سياسة التعرفة المائية ارتباما باسترداد التكاليف العادلة. .3
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 مزودي الخدمة.تطوير نموذج لتقرير موحد لمتابعة المياه غير المحاس  عليها لدش  .4

 تطوير خطع الحد من المياه غير المحاس  عليها من قبل المزودين. .5

 تطوير ملبات التمويل وتوزيعها حس  االولوية على مزودي الخدمة. .6

 المياه غير المحاس  عليها. الحد من تدري  العاملين المتخصصين بمتابعة وتنفيذ استراتيجية .7

في سبيل تقليل كمية ودي الخدمة يبين فيه مدش التقدم تقديم تقرير ربعي وسنوي من قبل كافة مز  .8

 حاس  عليها.ملالمياه غير ا

 تقوم سلطة المياه بتطوير اهداف الحد من المياه غير المحاس  عليها.  .9

 تطوير قائمة بالتحديات الهادفة لفهم مبيعة المياه غير المحاس  عليها امن مختلف فئات الخسائر .10

 نواحي الشرعية وغير الشرعية....الخ(.) المحاسبية، عدم الدفع، ال

ومن شان هذه التوصيات ان تساعد في الغاء الفروقات بين مزوديت الخدمة تبعا لمتغيرات الدراسة التي 

تم اعتمادها هنا وهي نوع وحجم مزود الخدمة وعدد السكان المخدومين بسب  االجراءات الموحدة والخطع 

 براء.التطويرية التي واصت بها مجموعة الخ

 

 

 

 

 

 

 

 الربط بين نتائج الدراسة االحصائية والمجموعة البؤرية: 4-6
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 :االتييمكن ربع النتائج االحصائية مع نتائج المجموعة البؤرية من خالل العمود 

 : جدول الربط بين النتائج االحصائية ونتائج المجموعة البؤرية(12.4 الجدول 

 نتائج المجموعة البؤرية  النتائج االحصائية الرقم
 وجود درجة اثر كبيره في دور نظام التعرفة 1

 في تخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها 
  

 يتوقف دور نظام التعرفة في تخفي  كمية المياه 
 غير المحاس  عليها  على درجة التوازن في 

ان يصل  والمجتمع التي يمكنوالمزود  اهداف المنفعة والمستهلك 
 ها.الي

 يوجد درجة اثر كبيرة جدا حس  محور  2
 الكفاءة االقتصادية لنظام التعرفة المائية

 الفلسطيني
 

 تعرفة المياه اداة اقتصادية تعمل على توفير المياه
 باسعار معقولة بحيث تحافظ بذلك على توقف هدر 
 المياه وبالتالي الحفاظ على المورد المائي 

 يوجد درجة اثر كبيرة جدا لمحور استرداد 3
 التكاليف لنظام التعرفة المائية الفلسطيني

 م باستردادو قرفة مصدر عائدات يعنظام التيوفر 
 احتياجات امان توفر التكاليف وهذا بدوره يضمن  

  يري غيلي والتطو من االنفاي التش واستدامتها الجودة المطلوبة
 يوجد درجة اثر كبيرة لمحور العدالة  4

 االجتماعية لنظام التعرفة المائية الفلسطيني
لتخفي  كمية المياه غير المحاس  يعتبر نظام التعرفة المائية اداة 

مياه جديد، وهذا بدوره يضمن وصول تولد مصدر وبالتالي عليها 
 ،الخدمات لالسر الفقيرة

المياه غير المحاس  عليها على الفاتورة  اثمان تحميلالن توقف 
االنصاف والعدالة في وصول مياه للجميع أي يساعد على تحقيق مبد

  .باسعار معقولة
 

 نوعل تبعا عند المزودين ال يوجد فروي ذات داللة 5
 المخدومين وحجم مزود الخدمة وعدد السكان

 ت من شان نظم الحوكمة الرشيدة ان تلغي الفروقا
 بشرط ترابطها مع استراتيجية شاملة تأخذ

 2مجموعة من االجراءات المؤسساتيةبعين االعتبار  

 

( يتبين ان نتائج المجموعة البؤرية جاءت اكثر توايحا وعمقا 12.4رجوع الى الجدول )لمن خالل ا

من النتائج االحصائية، ذلك ان اداة المجموعة البؤرية تسمب للدراسة بان تقف على تفاصيل اكثر من 

                                                           
 توصيات الخبراء المجموعة البؤرية من هذه الدراسة الصفحة السابقة.انظر فقرة  2
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سيرات بع هنا نفع الدراسة من خالل التفاتر لي فان التعامى مع الظاهرة كما هي، وبالتااداة االستبيان التي ت

سبتها المجموعة البؤرية للنتائج االحصائية، ومثال ذلك ان هناك درجة اثر كبيرة لنظام التعرفة التي اك

المائية الفلسطيني على تخفي  كمية الفاقد، ونتائج المجموعة البؤرية في هذا الصدد جاءت لتواب ان 

، ستهلك والمجتمعهذا مشروط بدرجة التوازن التي يمكن ان يصل اليها النظام في اهداف المنفعة والم

بما يشمل تحقيق الكفاءة االقتصادية واسترداد التكاليف والعدالة االلجتماعية وجودة الخدمة واستدامتها 

من قبل المزودين، وهذا لن يكون اال بتطبيق مبدأ الشراكة بين كافة االمراف في واع وتطوير نظام 

 التعرفة المائية.
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 الخامسالفصل 
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 االستنتاجات والتوصيات: 5

 

 االستنتاجات: 5-1

 بناًء على النتائج التي تم استعرااها في الفصل الرابع ، يمكننا استخال  االستنتاجات التالية:

في تقليل الهدر الحاصل  ذات درجة اثر كبيرة جدايمكن النظر لنظام التعرفة المائية كأداة اقتصادية  .1

للمورد المائي في فلسطين، وتخفي  كمية المياه غير المحاس  عليها، بكافة اسبابها الشرعية وغير 

 قا لمبدأ الكفاءة االقتصادية، وتوفير المياه باسعار معقولة وعادلة.الشرعية، تحقي

 واستدامتها سين جودة الخدمةان التسعير المناس  الذي ينص عليه نظام التعرفة المائية يؤدي إلى تح .2

، وبذلك مع التأكيد على أن ذلك مرتبع بتسعير متكامل لكافة الموارد المستخدمة من جميع المصادر

 تشغيل والتطوير.يتم تغطية تكاليف الجودة المرتبطة بال

 

 التوصيات 5-2

 توصي الدراسة بما ياتي:

العناصر المؤثرة  لمياه بحيث تأخذ كافةتطوير نظام تعرفة  المياه والصرف الصحي ورسوم الربع ل .1

 فة المائية مثل قانون المياه ونظام التعرفة المائية السابق والسياسات المائية المعتمدة.ر عوالمتعلقة بالت

تطوير نموذج للتعرفة المائية بالتوافق مع النظام والسياسات المقترحة، بحيث يصل الى نقطة توازن  .2

 تدعم تحقيق مبادشء نظام التعرفة) الكفاءة االقتصادية، العدالة االجتماعية، استرداد التكاليف، 

3.  

خالل التوجهات  جودة الخدمة( بما يعزز استدامة الخدمة المائية المقدمة من المزودين، وذلك من

 االتية:
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تطوير السياسة المائية التي على اوئها تقوم الجهات التنظيمية والرقابية بدراسة مل  أو تعديل  .أ

 سعر التعرفة من مقدم الخدمة.

اعطاء صالحية للجهات التنظيمية والرقابية باصدار تعليمات تحدد بموجبها نسبة المصاريف  .ب

 االصول الى اجمالي سعر التعرفة المائية.االدارية والتشغيلية واهالك 

امن فترة زمنية معينة مواكبة  واع توجهات متعلقة بالتدرج في تطبيق مبدأ استرداد التكاليف .ت

مع نسبة االستثمار الحكومي واالعانات الحكومية والمحلية بحيث تستهدف  وتخدم مخاوف 

غاية في الوصول الى استدامة المهمشين ومحدودي الدخل بما يتناس  وقدراتهم على الدفع 

 اجتماعية واقتصادية.

ستراتيجيات المتعلقة بالتخلص من تكلفة المياه غير المحاس  عليها من التكلفة واع السياسات واال .4

الفعلية، والزام مجلس تنظيم المياه) الجهة المنظمة في فلسطين( امن برنامج الحوافز لديه من 

يات المياه غير المحاس  عليها بنسبة مئوية معينة وفقا تشجيع مزودي الخدمة على  تخفي  كم

 للسياسات المقرة.

اجراء دراسات تطبيقية ومقارنة تركز على مشكلة المياه غير المحاس  عليها لدش كل مزود خدمة،  .5

تبرز تفصيالت وأسباب ومصادر مشكلة المياه غير المحاس  عليها الشرعية وغير الشرعية، غاية 

 المناسبة على المستوش المحلي والومني، مقارنة بافضل المماراسات العالمية. في تطوير الحلول

 

 

 المراجع:

البرنـامج القومي للصـــــــــرف الصـــــــــحي في الريع،البرنـامج  القـائم على (:"2015البنــك الــدولي) •

 دراسة تقييم النظام البيئي واالجتماعي، ملخص تنفيذي، القاهرة، مصر.النتائج"،
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 فلسطين.
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 ، رام هللا، فلسطين.أرشيف دائرة الصرف الصحي(: 2016سلطة المياه الفلسطينية) •

 ، فلسطين.(:" جداول الفاقد، دائرة بنك المعلومات، رام هللا2018سلطة المياه الفلسطينية) •

، قسم الهندسة المدنية تجارب عالمية في ترشيد استخدام الموارد المائي"(:"2011صالب، عابدين) •

 كلية الهندسة، جامعة الخرموم، السودان.

 ، رام هللا، فلسطين.نظام التعرفة المائية الفلسطيني"(:"2013مجلس الوزراء) •

ج الرياضية في ادارة شبكة استخدام النماذ(:"2016النمر احمد، الفريهيدي يوســف ) •

،دبي، االمارات العربية  "، مؤتمر الخليج األول للمياهمياه الشـــــــــرب بمدينة الرياض

 المتحدة.
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 هللا حفظه/ا .. الفاضل/ة األخ/ت

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 بعنوان: بحثية لدراسة استبانه تمثل األسئلة من مجموعة أيديكم بين نضع

دور نظام التعرفة المائية الفلسطيني في تخفيض كمية المياه غير المحاسب عليها في الضفة  "

 الغربية "

 لذا جامعة القدس، من في التنمية المستدامة الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكماالً  وذلك

 عبارة لكل ومواوعية دقة الرأي بكل بإبداء وذلك المرفقة االستبانة أسئلة على باإلجابة مالتكر  برجاء

 البحث ألغراض إال ُتستخدم لن المعلومات المقدمة بأن علماً  مناسبًا، ترونه بما االستبانة عبارات من

 . فقع العلمي

 معنا تعاونكم حسن لكم شاكرين

 الباحثة

 هالة خالد

 

 
 

 المتغيرات الشخصية   الديمغرافية("
 

 

       ( مجلس قروي     2          ( مجلس بلدي  1نوع المزود :   
 ( مصلحة مياه4مشترك    (مجلس خدمات3

 

 اشتراك فعال،  2000صغير: اقل من   تصنيف مزود الخدمة:
 اشتراك فعال، 8000 -2000متوسع: بين 

                اشتراك   8000كبير:اكثر من  
 

             50000اقل من  (1عدد االسكان المزودين بالخدمة  :  
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 فاكثر  100001(3     50001-100000( 2
 

(  في مكان االجابة المخصص وذلك حسب توزيع Xيرجى وضع اشارة   
 القيم في الجدول التالي: 

 

دائما يتم ممارسة االجراء بشكل دوري في  نظام العمل لدش  5
 مؤسستكم 

 دوري في نظام العمل لدش المؤسسة غالبا ما يتم تطبيقه بشكل  4
 دوري في نظام العمل لدش المؤسسة احيانا ما يتم تطبيقه بشكل  3
 دوري في نظام العمل لدش المؤسسة نادرا ما يتم تطبيقه بشكل  2
 دش المؤسسة ال  يتم تطبيقه في نظام العمل ل 1
 
 
 
 
 
 
 
 

المحور االول: ما هو دور الكفاءة االقتصادية في تخفيض كمية المياه غير المحاسب عليها؟ علما بان الكفاءة 
كل اجراء تم ادخاله على هيكلة التعرفة المائية بهدف تحسين مستويات االستهالك وذلك لتشجيع  االقتصادية هي 

 المحافظة على المصادر المائية وعدم اهدارها.

 1 2  3 4 5 الفقرة الرقم 

           يتم تحليل استخدامات المياه من سجالت العدادات وكشف الفروقات 1

2 
حس    يتم ابع  عدادات االستهالك بشكل دقيق للتأكد من كفاءتها

           المواصفات المعتمدة 
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           يتم توصيل المياه في شبكات  التوزيع للمستهلكين بشكل متواصل 3

4 
جميع عدادات  التزود الرئيسي  مركبة عند نقطة المصدر )نقطة  

           االنتاج والشراء(

      يتم الرقابة  من ان جميع العدادات معايرة على النحو الصحيب  5

6 
يتم استبدال العدادات التي ال تعمل وذات الكفاءة المتدنية بشكل 

      صحيب أوال باول

7 
يتم تقسيم الشبكة الى منامق جزئية تقاس بعدادات منامقية حس  

      الضغع المطلوب  

      تم اعادة تاهيل مكونات الشبكة وخطع استبدالها 10
 
 
 
 
 
 
 
 

علما بان استراد   المحور الثاني : ما هو دور استرداد التكاليف في تخفيض كمية المياه غير المحاسب عليها ؟
التكاليف تعني كل اجراء قام به المزود بناء على تعليمات نظام التعرفة المائي الفلسطيني بقصد حصر التكاليف للتزود 

 بالمتر المكع  الواحد من المياه

 1 2 3 4 5 الفقرة  .1

2. 1 
تم تركي  عدادات مستخدمي المياه على جميع نقاط الالستهالك ) بما 

      مباني البلديات ، اماكن العبادة ....الخ (في ذلك 
           يتم اصدار الفواتير بناء على القراءات الحقيقية للعدادات    .3
           يوجد سجالت لالصول واهتالكها في حساب التكلفة   .4
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5.  
يتم الرقابة على  االخطاء المحاسبية ) اخطاء قراءة العداد ، دفع 

           فواتير فورا ( 
           تطوير خطة تسوية الديون المتاخرة على اقساط للمشتركين   .6
      تم تركي  عداد استهالك مياه لكل وحدة سكنية على حدة   .7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

علما بان العدالة   العدالة االجتماعية في تخفيض كمية المياه غير المحاسب عليها؟المحور االثالث: ما هو دور 
االجتماعية هي كل اجراء تم تطبيقه بهدف تمكين فئات ذوي الدخل المحدود من تحمل تكاليف سد حاجات االستهالك 

 م وساهم في تحقيق عدالة التوزيع.االساسية له

 الرقم 
 

  1 3 3 4 5 الفقرة

           يتم اجراء مسوح تبين اسباب عدم الدفع 1

           يوجد متابعة لسجل شكاوي المشتركين  2

           يتم حصر العفارات غير الموصولة بخطوط المياه 3
           تم تطوير تعرفة للمياه تتناس  مع شرائب القدرة على الدفع  6
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           تم عمل مسوح اجتماعية تحدد القدرة على الدفع للمشتركين  7

8 
 -تجاري  –تم  تحديد تعرفة الستخدامات المياه المختلفة  )منزلي 

           سياحي ....(

9 
تغطي شبكة  التوزيع كافة المنامق الجغرافية المشمولة في منطقة 

           امتياز الخدمة 

10 
يتم مراقبة اسعار المياه المزودة بالصهاريج للمشتركين المشمولين في 

           منطقة امتياز الخدمة 

11 
يتم تتبع الوصالت غير الشرعية بشكل دائم امن امتياز تقديم 

           الخدمات

12 
تتضمن عملية الجباية اجراءات خاصة تراعي ذوي الدخل المنخف   

           المستهلكينمن 

      يوجد متابعة لسجل شكاوي  الخاصة بفواتير المشتركين بشكل منتظم 13
 
 
      

المحور الرابع : ما هو دور جودة الخدمة في تخفيض كمية المياه غير المحاسب عليها لدى مزودي الخدمة ؟ علما 
هي كل اجراء يتم تطويره ليكفل وصول المياه المستدام في شبكات التوزيع الى المستهلك بالكمية  بان جودة الخدمة تعني 

 لمعتمدة فلسطينياوالنوعية المطلوبتين وفق المواصفات والمقاييس ا

 1 2 3 4 5 الفقرة الرقم 

           يتم تحديد المنامق االكثر فقدا للمياه  1
           يتم التعامل مع الضغع العالي في الشبكة  2
           يتم واع نظام جودة لتركي  االنابي  ووصالت الخدمة  3
           يتم تحديد العمر االفترااي للشكبة  4

5 
يتم اختيار افضل جودة لمواد الشبكة حس  المواصفات والمقاييس 

           الفلسطينية 
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 (: المجموعة البؤرية:2ملحق 

 المجموعة البؤرية:

 خبير في سلطة المياه.د. معاذ ابو سعدة مستشار و  •

 وعضو مندب للمتابعة مع مجلس تنظيم قطاع المياه م. مروان بدير خبير في سلطة المياه •

 وعضو مندب للمتابعة مع مجلس تنظيم قطاع المياه م. كمال عيسى خبير في سلطة المياه. •

 بالبيانات والمعلومات الالزمة.اشرف دويكات خبير في سلطة المياه، وممثل لتزويد كافة االمراف م.  •

 هديل فيضي خبيرة في سلطة المياه، ممثل ومنتدب لللمتابعة مع مجلس الوزاء. م. •

 م. محمد سعيد الحميدي المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه. •
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 مصلحة مياه القدس.مستوش اشرافي في  م. بسام صوالحة /  •

 سلفيت.بلدية مستوش اشرافي في  م. صالب عفانة /  •

 مصلحة مياه ومجاري بيت لحممستوش اشرافي في  م. اكرم نصار /  •
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  (: البيانات التشغيلية لمقدمي الخدمات في الضفة الغربية3ملحق رقم 
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