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 الملخص التنفيذي
في الوقت وتوزيعها  المدى الطويلوذات كفاءة على مستقرة كافية و تأمين مصادر تمويل توفير و إلى لتمويل المستدام ايهدف 

األموال  حول كميةاالستدامة المالية ال تتعلق فقط علمًا بأن التكاليف. استرداد كامل لتغطية  المناسب وبالطريقة المثلى
 بكفاءة وفعالية. ، ولكن أيضًا حول كيفية صرفها الالزمة

 

 استراتيجيات التمويل المستدام

 هي:الموصى بها استراتيجيات التمويل المستدام 

المبنية على التعرفة بواسطة وبعض االستثمارات الرأسمالية )التطويرية( لمقدمي الخدمات تكاليف التشغيل  تغطية .1
 ؛التكاليفاسترداد كامل 

 من خالل الجديدة على المدى القصير والمتوسط الستثمارات الرأسمالية )التطويرية( ل األموال الالزمة معظمتوفير  .2
 ة؛يوالحكوم الجهات المانحة

 ؛اإلدارة وأساليب ووسائل، التوزيعو اإلنتاج كفاءة وتحسين التكاليف خفض طريق عن األقصى الحدإلى التمويل غير المباشر  زيادة .3

 ؛المحاسب عليهاتخفيض المياه غير متعلقة بتمويل مشاريع ل األجلقصيرة ومتوسطة الإمكانية اللجوء إلى القروض  .4

     ؛قة الدفعبالمياه مسينبغي على الحكومة أن تؤيد استخدام عدادات  .5

ينبغي على دوائر و تغطية أثمان ونفقات المياه" ت المياه فقط وحصريًا على إنفاق إيراداالتأكيد على مبدأ "أن يقتصر  .6
فتح حسابات بنكية بخصوص توجيهات وزارة الحكم المحلي تلتزم بالبلديات أن الصرف الصحي في  خدماتالمياه و 

 .لهذا الغرضمنفصلة مخصصه 

، التعرفة، االستثمارات الجديدة، االيرادات شعبية حول تحصيل حمالتبقوة من خالل الجمهور مع عالقات ال عزيزت .6
 التكاليف، ... الخ؛ و

 لدى كافة مزودي الخدمة. المتعارف عليها دولياً ة يالمحاسبالقواعد و  الحديثة الماليةنظم المراعاة تطبيق  .6

تعرفة ومن المتوقع أن يتم تحقيق  ةيجيتدر عملية التكاليف استرداد كامل  الهادفة إلىتطبيق التعرفة في يعتبر البدء و 
 ،استرداد كامل الكلفة ةتشدد على تعرف 2113علمًا بأن أنظمة التعرفة لعام  .استرداد كامل الكلفة خالل خمس سنوات

 لألسر ذوي الدخل المنخفض. حتياجات االستهالك األساسيالمعقولة سعار الوصول ألرغبة في الإلى كما توحي 
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ويتم تقديم تلك مختلفة. ال هاالصرف الصحي بأشكال خدماتمنافع المياه و جميع  ضمالخدمة  يمزودعلى حاليًا يكون 
المستقبلية عبر دوائر متخصصة بتقديم تلك الخدمات. وفي الوقت الحالي، يضم الخدمات ضمن الهيكلية المؤسساتية 

الصرف الصحي في البلديات ... الخ. وتقوم  خدماتالخدمات المشتركة ودوائر المياه و مزودو الخدمة كل من مجالس 
المنافع اإلقليمية. وتعتبر شركة  يةمحدودلنظرًا أمثل الطرق بقطاع المياه  دمج وتوحيدتشجع  علىسياسة سلطة المياه 

 .أيضاً  ( مزودًا للخدمةبالجملةالمياه الوطنية )مزود المياه 

والتي تغطي إدارة موارد المياه،  فلسطينفي في سياسة واستراتيجية المياه الوطنية  استراتيجيات التمويل المستداموتنعكس 
 المياه والصرف الصحي. اتإمداد

 

 النظم المالية والمحاسبية

 -النظم المالية والمحاسبية:ينطبق ما يرد تاليًا على 

i.  تتبع  ، على سبيل المثال:زودي الخدمةملدى جميع الواضحة السياسات المالية واإلجراءات يتم تعريف
االستحقاق المحاسبي المعّدل من أجل أن تكون قادرة على قياس مبدأ مبدأ االستحقاق أو المحاسبية النظم 

 ؛المناسبة ةالتعرفوتكلفة الخدمات لتحديد  يالمالركز المو  مخرجات المالية الفعليةال

ii. ؛كطرف ثالث مزودي الخدماتدى لمدققي حسابات مستقلين  من الضرورة بمكان وجود 

iii. ؛ةشعارات دائناالوجود لوائح واضحة تخص إصدار  من الضروري 

iv.  مزودي الخدمات؛لتكون أساس معياري لاستخدام مؤشرات األداء أن يتم 

v. لعقوبات متصاعدة؛ما ورد الخدمات الذين ال ينفذون  يخضع مزودو 

vi.  يتم تحسين فعلى سبيل المثال %. 01 حوالي نسبتهلتفوق  االيرادات تحسين تحصيلالعمل على يتم
 مقابل تلقيهم الخدمات؛ليتم الدفع مجموعات المستخدمين  كافةمع بطريقة فّعالة التحصيل 

vii.  ؛لالتحصينسبة في حال عدم تحّسن  عدادات الدفع المسبق طرحيتم 

viii.  بأن ال يكونوا قادرين  ينتوقعماللمجموعات المستخدمين غير القادرين على الدفع أو تقدم الحكومة إعانات
 ؛التي يتلقونها مقابل الخدمات على الدفع



   7 
 

ix.  الوزارات، الدوائر الحكومية، المؤسسات الحكومية، البلديات، ... الخ إلى مزودي الخدمات عن المياه تدفع
 فترات الدفع؛ و ضمنالصرف الصحي  خدماتو 

x. المياه خالل فترات الدفع.كميات قابل يقوم مزودو الخدمات بالدفع لشركة المياه الوطنية مقابل بالم 

 

 حاسبيةمالنظم المالية والتطوير مع جنبًا إلى جنب ويعتبر من الضروري لكافة مزودي الخدمات تحسين عملية التحصيل 
جراءات العمل  .وا 

 

 الكفاءة

تم تسليط الضوء على هذا وقد  .اتمزودي الخدملدى عمليات ال الكفاءة في إدارةالتأكيد على أهمية من األهمية بمكان 
( iiلتغطية التكاليف؛  االيرادات( احتساب i: عن طريق  2113وتخفيض التكاليف في أنظمة التعرفة لعام  ةتحسين الكفاء

غير  الحد من الوصالت، المياه منفاقد الكفاءات فنّية، تخفيض وجود أكبر و وتنمية تخفيض التكاليف من خالل إدارة 
يتعلق بعملية بما ( تحسين األداء الفّني والمالي )iii؛  تحصيلعملية الكفاءة رفع  من خاللزيادة العوائد ، وبالقانونية

 جديدة(.ة التعرفالالمصادقة على 

 يركِّزوا على تحسين:على مزودي الخدمات أن  ، فإنعالية فّعالة وذات كفاءةتنمية من أجل تحقيق إدارة و و 

  التشغيلية؛الكفاءة 

  ؛التحصيلكفاءة الفوترة و 

 الكفاءة المالية واإلدارية؛ و 

 كفاءة االستثمارات. 

 

 تمويلمصادر ال

 تشمل المصادر المحتملة والممكنة لألموال:

 المستخدم(؛ ةالمستهلك )تعرف ةتعرف 



   8 
 

 التمويل الحكومي؛ 

  التنمويةالمساعدة الرسمية  مؤشرأموال المانحين بما في ذلك (ODA( المنظمات غير الحكومية ،)NGOs ... ،)
 الخ؛

  إطفاء أموال المنحة؛ناجمة عن التمويل الذاتي بما في ذلك أموال تراكمية 

 القروض؛ 

 التمويل غير المباشر؛ 

 المساهمات المجتمعية )النقدية و/أو العينية(؛ و 

  رخصة، الغرامات والجزاءات و رسوم االستخراج )االستخالص(.الرسوم بما في ذلك رسوم تنظيمية، رسوم 

 

المستهلك، التمويل الحكومي تعرفة لمصادر أموال مزودي الخدمات على رئيسي في الوقت الحالي، ينصب التركيز ال
لحكومة الدعم غير المشروط لمن  سيتحولولكنه  التعرفةوأموال المانحين. وفي المستقبل، سيبقى التركيز منصبًا على 

الدعامة هي إلى قروض مدعومة بتمويل ذاتي وتمويل غير مباشر. وستكون الرسوم في المستقبل والجهات المانحة 
 الرئيسية لمجلس تنظيم قطاع المياه.

 

 االستثمارات

يعتبر بأوسع نطاق ممكن و  المقبول الصرف الصحي بالحد األدنىايصال المياه وخدمات مع توفر األموال الالزمة فإن 
 على سّلم األولويات.بها يعتبر أمرًا إلى سكان غير مخدومين  كما أن إيصال الخدمات .أمرًا أساسياً 

والمنفعة( التكلفة )بما في ذلك تحليل  فحص كل استثمار جديد فإنه يتوجب، ة األجلضمان استدامة االستثمارات طويلول
فإن لم تكون الموارد المحلية كافية لتمويل تكاليف التشغيل.  نضمن بأنلكي  تتم الموافقة النهائية على االستثمارقبل أن 
أن نقوم و والمعايير الفنّية  ناسبةالم اختيار التكنولوجياوآلية  معايير الخدمةإعادة فحص فعلينا القيام بكذلك، األمر يكن 

 مالئمة لذلك.  تسوياتعمل ب

، لذلك يجب أن قائمةالتشغيل التمويل عمليات القدرة على متوازنة مع  إن الحاجة لالستثمارات الجديدة يجب أن تكون
تم معالجة احتياجات السكان غير المخدومين تكما يجب أن ال  .لمصادر المتوفرة بالطريقة األمثلاالستفادة من ايتم 
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هو استثمارات جديدة  وجودمن وراء  والرئيسي يكون الهدف الكليوبالتالي نفقة عمليات التشغيل القائمة. على حساب 
أن ُتحترم على يتلقون امدادات مياه نظيفة وخدمات صرف صحي مناسبة سالذين  زيادة عدد األشخاص المستفيدين

 لخدمات.فيما يتعلق با الحاليينحقوق المستفيدين 

 

 خطة العمـــل

تحسينات في قطاع المياه ولتسهيل تنفيذ استراتيجيات  إلحداثاإلجراءات المحددة والمطلوبة  تتبع خطة العمل الحالية
 مستدام. التمويل قطاع المياه في ال
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 خطة عمل الستراتيجيات تمويل مستدامة
 التوقيت اإلجراء المطلوب المالحظـــات

   سلطة المياه الفلسطينية .أ 
سلطة المياه الفلسطينية  في كفاءةذوي تعيين موظفين ضرورة 

في  ةساعدلممستدام ولالتمويل الفي من أجل إدارة استراتيجيات 
 استراتيجيات قطاع المياه. وتنفيذ ضمان تبني

 

سلطة المياه الفلسطينية من في  ذوي كفاءةيتم تعيين موظفين 
دورًا  المراقبة والتقييمتلعب وحدة . و ستراتيجياتاالأجل إدارة 

 في مثل هذا النشاط. رئيسياً 

سلطة المياه الفلسطينية من أجل  في ذوي كفاءةتعيين موظفين 
 ستراتيجيات.االإدارة 

   البلديات .ب 
 أثمان المياهفي كثير من الحاالت على البلديات  تعتمد

وخدمات الصرف الصحي لتمويل تكاليف أخرى غير متصلة 
ال يوجد عائدات كافية لتغطية كافة نفقات حيث أنه بها. 

. والنتيجة هي أن على أساس متواصل ومستمرالبلديات 
لدعم إمداد وتوريد المياه  التمويل الذي يتوجب استخدامه

 بإلحاح لغايات أخرى ت الصرف الصحي يتم استخدامهوخدما
صرار كبير  من البلديات. وا 

تنظيم العمل إعادة بلديات بضرورة لإصدار توجيهات ل يجب
أن توجد و  ،كنظام قائم بذاتهصحي الصرف بدوائر المياه وال

وتنشئ وحدات رسمية )إذا لم تكن موجودة فعليًا( لتنفيذ أنشطة 
باقي عن  صحي بشكل منفصلالصرف المياه وخدمات التوريد 

يتم . وهنالك متطلب رئيسي آخر وهو أن األنشطة األخرى
الصحي مياه والصرف إنشاء حساب بنكي خاص بإيرادات ال

جراءاتمع  تغطية أثمان  بهدف أصولية محاسبية  برامج وا 
توريد المياه وخدمات الصرف ب المياه والنفقات الخاصة

والبرامج أن تضمن اإلجراءات  نه من الضروريأكما  .لصحيا
إدارًة جيدة ورشيدة لألموال المقبوضة. وفي الروتينية المحاسبية 

تشمل  حكومية لجنةموضوع متصل فإن هنالك حاجة لوجود 
احتياجات  لفحصوزارة الحكم المحلي ووزارة المالية كل من 
 البلديات.

ريد خدمات تو  يوحدات رسمية قائمة بذاتها )مزوديجب إنشاء 
كافة ل ةمنفصل ات بنكيةحساب صرف صحي( معالمياه و ال

 البلديات.

   التحصيالت .ج 
ه توريد المياايرادات  تحصيل هنالك عدد من األسباب تمنع

إلى مستويات  وخدمات مياه الصرف الصحي من الوصول
التحسينات في الفوترة الحالية ووتيرة التحصيل فإن بشكل عام، 

واإلجراءات من الممكن أن تساهم في معدالت تحصيل 
جراءات يتوجب لدى كافة مزودي  محسنة تنفيذ وتيرة تحصيل وا 

 الخدمات بما في ذلك البلديات.
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هذه األسباب التعقيدات من الممكن أن تضم قبولة، و م قياسية
إلى بلديات  الرجوع)ويل مساره ي يتم تحالتمويل الذالناشئة عن 

سبب آخر وهو عدم الدفع من قبل  الىباإلضافة (. أعاله
(. أدناهإلى مخيمات الجئين  )الرجوع سكان مخيمات الالجئين

لتغطية  ايرادات المياه أن ال يتم توزيعنه من الممكن أكما 
وبذلك  ،بشكل صحيحأثمان المياه ونفقات الصيانة والتشغيل 

معدالت التحصيل الحقيقية. إن إنشاء وحدة رسمية  نعلمال قد 
في  قائمة بذاتهااللمزودي توريد مياه وخدمة الصرف الصحي 

جراءاتالبلديات مع حسابات بنكية منفصلة واستخدام   وتيرة وا 
محاسبية مالئمة يزيد من دقة معدالت التحصيل المبلغ عنها. 

نات في سيوفي ذات الوقت ينبغي أن يتم اإلقرار بأن التح
التحصيل واإلجراءات من الممكن أيضًا  الفوترة الحالية ووتيرة

   أن تساهم في معدالت تحصيل متزايدة.

للمحصلين  نشرويتوجب أن تشمل اإلجراءات والوتيرة . متزايدة
ف أحد األهدا التقليل من االختالس واالحتيال وأن يكون

. وفي موضوع متصل، فإن الرئيسية لمثل تلك التحسينات
إنشاء وتأسيس وحدات قائمة بذاتها مع حسابات بنكية منفصلة 

 الرجوع) ةوالمحسن ةسيساهم في إحصاءات التحصيل المطور 
سكان مخيمات ( وكذلك الدفع من قبل أعالهبلديات الإلى 

فإذا لم ُتحدث (. أدناهالجئين الإلى مخيمات  الرجوعالالجئين )
 يتم عندهاهذه اإلجراءات المقترحة تحسينات على التحصيالت 

أخذ موضوع تطبيق نظام عدادات الدفع المسبق باالعتبار 
 مسبق أدناه(.الدفع العدادات إلى  جوعر البجدية عالية )

   مخيمات الالجئين .د 
 ايرادات المياه وصول  منعتم االقتراح بأن هنالك سبب واحد ي

إلى المستوى القياسي المقبول وهو  وخدمات الصرف الصحي
 نه ليسحيث أالالجئين.  عدم الدفع من قبل سكان مخيمات

مياه البتوريد  الخدمات ون يقوم مزودأ ممكنًا من ناحية مالية
 مخيمات الالجئين.لصحي مجانًا الصرف الوخدمات 

يتوجب على سكان مخيمات الالجئين أن يدفعوا بشكل عام، 
ن أيجب حيث الصرف الصحي. خدمات و مياه ال توريد مقابل

 بواسطة الخدمات ها مزودويتكبدالتكاليف التي يتم دفع  
 مشكلة هذه أن به مالمسلّ  ومنالمستفيدين من تلك الخدمات. 

 من فترة مدى علىو على المستوى السياسي  معالجتها ينبغي
شاورات ونقاشات مع يتوجب أن يتم البدأ في ملذلك . الزمن

ممكنة وأن أقصى سرعة قادة المجتمع في مخيمات الالجئين ب
الشعبية يكون هذا األمر مصحوبًا بسلسلة من الحمالت 

مات العامة. وتكون النتيجة النهائية أن يقوم سكان مخي
توريد المياه وخدمات  الالجئين بالدفع بشكل كامل مقابل

  الصرف الصحي.

 مقابليتوجب على سكان مخيمات الالجئين أن يدفعوا بالكامل 
كما يجب البدأ بعمل توريد المياه وخدمات الصرف الصحي. 

 ذلك )وتشمل العدادات المؤقتة(.تحقيق ترتيبات من أجل 



   12 
 

 
   عدادات الدفع المسبق .ه 

( إنشاء iبالجمع فيما بين  تتحسن التحصيالتبأن كلنا أمل 
توريد المياه و الصرف الصحي لخدمات قائمة بذاتها  اتوحد

لدى مزودي الخدمات مع وجود حسابات بنكية منفصلة يتم 
جراءات محاسبية مالئمة؛  سنادها بواسطة وتيرة وا  ( iiدعمها وا 

جراءات تحصيل لى إمحسن باإلضافة  تقديم نظام فوترة وتيرة وا 
الدفع من قبل سكان مخيمات الالجئين. فإذا لم ( iiiمحسنة؛ و 
اإلجراءات تحسينات على التحصيالت عندها يتم  ُتحدث هذه

أخذ موضوع تقديم عدادات الدفع المسبق بيعن االعتبار 
  كوسيلة لتحسين التدفقات النقدية.

 عدادات استخداممجال  في الرائدة المشاريع من عدد وهناك
على هذه التجربة، ينبغي أن يتم إعداد  وبناءً  .المسبق الدفع

 خطة لتركيب عدادات دفع مسبق في المناطق ذات الصلة. 

يتم إعداد خطة لتركيب عدادات دفع مسبق في المناطق ذات 
 الصلة.

   مزودي الخدمات .و 
عالية  وفعالية يتوقع المستهلكين عمليات ذات كفاءة

. منخفضةمقابل عمليات ذات كفاءة دفع ويعترضون على ال
يتوجب على مزودي الخدمات أن يكون لديهم عددًا من 

 مع نتائج  التكاليفت كفاءة، استرداد األهداف تضم عمليات ذا
دارة تعادل الكلفة وسعر البيع  )أساسية بشكل خاص(  سليمةوا 

ومن أجل تحقيق عمليات ذات كفاءة فإنه يتوجب  ... الخ.
 -ن:على مزودي الخدمات أن يركِّزوا على تحسي

  ؛المياه غير المحسوبة(الكفاءة التشغيلية )وتشمل ضبط 
 كفاءة الفوترة والتحصيالت؛    
 دارية؛ و  كفاءة مالية وا 
 .كفاءة االستثمارات 

 الموجودة لتحقيق تحسينات تشغيليةأن يتم توسعة البرامج 
االستثمارات في أعمال إعادة التأهيل )تحسين شبكات،  اعتبارو 

غير المحسوبة من المياه الخ( ذات أهمية خاصة ألنها تقلل 
العمل على وتجلب العديد من المنافع لمزودي الخدمات. 

فع التحسينات توحيد ضمن القطاع من أجل جني مناتشجيع ال
الخ. ...  واقتصاديات الحجمتوفر خبرة أفضل، ل ي العملياتف

 وكما قد يعود دمج مزودي الخدمات بالفائدة على وضع
على العدد األكبر من مزودي التعرفة بحيث يكون من السهل 

على طول مناطق  تبادل الدعم واإلعانة المشتركةالخدمات 
 خدمتهم. 

يتم تنفيذ برامج التحسين التشغيلية لدى العدد األكبر من 
على طول السنوات القادمة. ويتم توجيه  مزودي الخدمات

الجهود في محاولة إلحداث توحيد في القطاع لتقليل عدد 
 مزودي الخدمات.

   عالقات المجتمع وحمالت التواصل .ز 
 على طول السنتين القادمتين.يتم تنفيذ أكبر عدد من الحمالت تستمر الحمالت الموجهة للمجتمعات المحلية وتتواصل ويتم القات بالمجتمع وحمالت تواصل واتصال مع الجمهور هامة ع
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أكبر عدد . ويتم تنفيذ إثراء وزيادة أنشطة البرنامج ذات الصلة التمويل المستدام.قطاع المياه في  ستراتيجياتالجدًا بالنسبة 
 على طول السنوات القادمة. من الحمالت

   االستثمارات .ح 
 غيرهاكثير و  جارية المختلفة االستثمار برامجهنالك العديد من 

 ومراجعة لضروري والالزم فحصمن او  ،التخطيط مرحلة في
مقترحات االستثمار القائمة والمستقبلية لضمان أن تكون 

 واقعية.

االستثمارات لضمان أن الموارد ومراجعة  فحصتكمن أهمية 
تكاليف تشغيلية مستمرة. وبذات السياق، لتمويل المحلية كافية 

جل اختيار تكنولوجيا يتم تطوير معايير الخدمة من أيجب أن 
توريد خدمات تبني نطاق الحد األدنى لمعايير و  لالستثمارات

الصرف الصحي بحيث تعكس واقعية على األرض في و المياه 
، واألخذ طبيعيةمناطق جغرافية مختلفة متنوعة و/أو مواقع 

تنوع السكان ومجموعات باالعتبار ظروف المجتمع من 
 المستفيدين.

ستثمارات )أعمال إعادة تأهيل، استثمارات التكون الحاجة ل
الخ( مستمرة في المستقبل المنظور كما رأسمالية جديدة، ... 

يجب توجيه الجهود لضمان تمويل أكبر عدد ممكن من 
  .االستثمارات  بعد الفحص والمراجعة

   )المقابل( تمويل النظيـــر .ط 
مشاكل في إثارة تمويل تعاني من البلديات  قتراح بأنتم اال
لكثير من  مة نقدية أو عينيةهمساعلى شكل  )المقابل( النظير

االستثمارات الرأسمالية بحيث يكون تمويل النظير شرطًا مسبقًا 
 الشتراك وانخراط المانح.

يتم بذل مع المانحين ذوي العالقة و  ظيرتتم مناقشة تمويل الن
بدائل مالئمة لمدخالت نقدية مثل: الجهود لالتفاق على 

 مساهمات عينية، فرض رسوم توصيل، ... الخ.

يتم الشروع في تشاورات ومناقشات مع المانحين حول أموال 
 النظير )بما في ذلك بدائل لمدخالت نقدية(.
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 خلفيةالمقدمة و ال. 1
 
 مستدام ألنشطة قطاع المياه في فلسطين.التمويل في التحديد ووضع استراتيجيات  في هذه الوثيقة تم
 
على المدى الطويل وتوزيعها مستقرة وذات كفاءة كافية و مالية  تأمين مصادرعن المقدرة على  يعبرن التمويل المستدام إ

 كمية حولاالستدامة المالية ال تتعلق فقط  نإ في الوقت المناسب وبالطريقة المثلى لتغطية استرداد كامل التكاليف.
 تقديم المنافع لخدمة المجتمعات.ية كيفبو ، ، ولكن أيضًا حول كيفية صرفها بكفاءة وفعاليةاألموال الالزمة

 
جراءات مالية  تكون جميع المصادر المتوفرة )البشرية، بحيث ليمة. س ورقابيةتتضمن االستدامة متابعة وتنفيذ مبادئ وا 

تم استخدامها واالستفادة منها بكفاءة وبشكل فّعال لتحقيق أفضل نتائج ويومسجلة  فنية، المالية، ... الخ( متطابقةال
 ممكنة.

 
وتغطية النفقات  جديدة لتمويل استثمارات  المتاح التمويل في كبير نقص وجودفي جميع أرجاء العالم ومن المعلوم 

وغير مقبولة و/أو محدودة  ةمرضيدمات غير خ يؤدي إلىمما  الصرف الصحي،وخدمات توريد المياه ألنشطة تشغيلية ال
وتقّدر منظمة الصحة . من األشخاص لكثيربالنسبة صول لتوريد المياه وخدمات الصرف الصحي القدرة للو  الى عدمأو 

 يعتبر عائد مؤثر ومثير جدًا. مما 12و  4بين ما معدل المنفعة/الكلفة الصحية لالستثمارات  (WHOالعالمية )
 

تمع، واسع داخل المج على نطاقلصحي دمات الصرف اجابية لالستثمار في توريد المياه وخالمنافع اإلي يتم ترويج
البنية التحتية. كما في صيانة  لالستثمار المتاح العام التمويل زيادةل الحكومة، المانحين، ... الخ، كما يتم توجيه الجهود

دامت ال يتم االحتفاظ في وخالفًا لذلك فإن خدمات  في قطاع المياه. الخ( لجيدة )اإلدارة ...الجودة اذات مصادر وا 
 نات ملحوظة.يالجودة المنخفضة ستستمر دون تحس

 
 -تم تنظيم استراتيجيات الستدامة التمويل في األقسام التالية:

 )الملخص التنفيذي وخطة العمل )أعاله 
 )المقدمة والخلفية )هذا القسم 
 النهج والمنهجية بما في ذلك الخطوات القادمة 
 التحديات بما في ذلك التوقيت     
 الكفاءة 
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o الكفاءة التشغيلية 
o كفاءة الفوترة والتحصيالت 
o الكفاءة المالية واإلدارية 
o كفاءة االستثمارات 

 مؤشرات األداء 
  التمويلمصادر 

o المستهلك ةتعرف 
o الحكومة 
o المانحين 
o التمويل الذاتي 
o القروض 
o التمويل غير المباشر 
o مساهمات المجتمع 
o الرسوم 

  مع المجتمعالعالقة 
o  تواصلحمالت ترويجية ومعلوماتية و 

 ة ومؤسساتيةيأمور قانونية، سياس 
 

 يوجد ستة مالحق: ،عالوة على ذلك

 ؛2113أنظمة التعرفة لعام  .1
 ؛مسائل التعرفة .2
3. 3Ts ( فةالتعر)التحصيالت، القدرة على والرغبة في الدفع؛، الضرائب والتحويالت ، 
 لتخطيط المالي االستراتيجي؛ا .4
 ؛ و الرئيسية مؤشرات األداء .5
 الالمركزية .6
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 ةم. النهج والمنهجية بما في ذلك الخطوات القاد2
تم سلطة المياه الفلسطينية و في ية تم إعداد مسودة أولى الستراتيجيات التمويل المستدام بعد تشاورات ونقاشات داخل

. وتمخض عن 2112 عام نيسان األول منفي عقد اجتماع تشاوري ه المسودة على أصحاب المصالح و تعميم هذ
على المسودة الثانية التي تم تعميمها على أصحاب  التي انعكستو االقتراحات الممتازة والهامة االجتماع عددًا من 

وتم دعوة كافة األطراف المعنية من أجل تقديم مالحظات  2112أيار  21تم عقد ورشة عمل بتاريخ قد المصالح. و 
 خطية.

دراسة بعناية فائقة قبل إصدار مسودة ثالثة، وبعد والتعليقات الشفوية  المكتوبة أخذ كافة المالحظاتقد تم و هذا 
 محّدثة.النسخة الإصدار تم  مستفيضة

تم النص الرئيسي  أصحاب المصالح، وعليه فإن اجتذاب نطاق واسع منوراء وثيقة االستراتيجيات هو  من ن الهدفإ
 في المالحق. احتواء نص معلوماتي خاصوتم  شكل مختصرتحصيره ب

الوثيقة ولكنه لم يتم تكرارها هنا، وبداًل تم فحص تحليالت الوضع الراهن في قطاع المياه في فلسطين أثناء إعداد كما 
( لمراجعة قطاع المياه 2111المدى )آذار  ةمن ذلك تم إحالة القارئ على وجه الخصوص إلى مسودة تقرير متوسط

 العديد من مشاكل تمويل القطاع. يتناول( والذي IWSRفلسطيني )المؤسساتي ال

 الخطوات القادمة

 .في الوقت المناسب إلى مجلس الوزراء يمهاتقدو  مستداماللتمويل ااستراتيجيات  تنوي سلطة المياه الفلسطينية تبني

تنفيذ وتطبيق التدابير المقترحة في  تتولى مهام وزارية مسئولياتسلطة المياه الفلسطينية كونها هيئة حكومية وستتولى 
 ، وتشمل: لعمل وذلك مع أصحاب مصالح مختلفينخطة ا

 ( مجلس تنظيم قطاع المياهWSRC) 
 وزارة الحكم المحلي 
 البلديات 
 خدمات المياه مزودي 
 شركة المياه الوطنية 
 في فلسطينالمياه  ةاتحاد مزودي خدم 
 المانحين 
 وزارة المالية 
  والتنمية اإلدارية.وزارة التخطيط 
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جراءات مآلية مراقبة وسيتم تبني  أنظمة مناسبة وضع الى  راقبة مشتركة، باإلضافةرسميًا لضمان توافق مشترك وا 
 .في مكانها وتدابير تنفيذ قوية

 التحديـــــات بما في ذلك التوقيت .3
هذا القسم إن الظروف الحالية تطرح وتعرض العديد من التحديات مثل التحديات اللوجستية واإلدارية ... الخ ولكن يعالج 

 التحديات المالية.

 تطوير مرافق قطاع المياهولكن تكاليف االستثمار ل للجميع، الصرف الصحي حقُيعتبر الماء الصالح للشرب وخدمات 
مرتبطة بتوصيل مياه صالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي إلى و تكاليف يومية مستمرة هنالك  نأ، كما عالية جداً 

   المستفيدين. 

باالستثمارات بما في ذلك إعادة التأهيل. والتحدي الثاني هو أن إن التحدي األول هو النقص الحاد لألموال الخاصة 
لتغطية تكاليفها  التمويلو متوقع منها بسبب قلة وانعدام كثيرًا من مرافق قطاع المياه الشّغالة والتي تعمل ال تحقق ما ه

 اليومية.

يتم التركيز على تحديات تحقيق تمويل مستدام لقطاع المياه )توريد المياه وخدمات الصرف الصحي( في حاجتين و 
 -بارزتين:

 أموال الستثمارات رأسمالية جديدة بما في ذلك إعادة التأهيل؛ و 

  التشغيل.تكاليف لتغطية أموال 

تمويل استثمارات في  الحترازات مطلوبة لضمان عدملحاجيات متداخلة فيما بينها، وتكون االحتياطات واتعتبر تلك او 
بين  بالتالي خلق توازنتشغيلية. التكاليف لل مخصصال التمويليلها بمرافق قطاع مياه جديدة ومرافق قطاع معاد تأه

توسيع نطاق  انعدام الصيانة. ويكون الهدف الكلي لالستثمارات نتيجة تلف وعطب المرافق الموجودة  لتجنباالحتياجين 
وحصص احترام حقوق  معمناسبة الصحي الصرف اللشرب وخدمات عدد األشخاص الذين يتلقون مياه صالحة ل

 تشغيل.الالمستفيدين الموجودين. وهذا يعني موازنة االحتياجات الستثمارات جديدة مع االحتياجات لتمويل تكاليف 

 التوقيت

فترة زمنية )توريد مياه وخدمات الصرف الصحي( ضمن أوسع تغطية ممكنة نشر  إنحيث يعتبر التوقيت تحدٍّ آخر، 
أساسيًا وضروريًا. وينبغي أن تكون عملية جلب خدمات للسكان غير ( أمرًا التمويل المتوفرمعقولة ومنطقية )وب

 سيتتطلبعلى سلم األولويات، علمًا بأن هذا األمر  المخدومين وكذلك المستفيدين الذين هم حاليًا يفتقرون للخدمات
 تسويات حول معايير الخدمة، اختيار التكنولوجيا، المعايير الفنّية ... الخ.
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 الكفاءة .4
قد تم تسليط الضوء على تحسين و  في إدارة عمليات مزودي الخدمات، أهمية الكفاءة تسليط الضوء علىروري من الض

 (:1ارجع للملحق ) 2113)معايير التعرفة( في أنظمة التعرفة لعام  5الكفاءات وتخفيض التكاليف في المادة 

  ؛نفقاتلتغطية الااليرادات احتساب 

 استرداد التكاليف عبر إدارة وكفاءات فنية أكبر؛ تقليل فاقد المياه في النظام؛ تقليل التوصيالت غير  يتم تعزيز
 القانونية؛ وعن طريق زيادة العائدات من خالل كفاءة تحصيل محسنة؛ و

 من قبل  تطور قابل للقياس في تحسين األداء الفني والمالي بما في ذلك أخذ موضوع تقليل معدل الخسارة باالعتبار
 سلطة المياه )كمشرع ومنظم( قبل أن تتم الموافقة على تعرفة جديدة.

 -يتوجب على مزودي الخدمات أن يركِّزوا على تحسين: ت فعالة وذات كفاءة،ق إدارة عمليايحقولت

 الكفاءة التشغيلية؛ 
 كفاءة الفوترة والتحصيالت؛ 
 الكفاءة المالية واإلدارية؛ و 
 .كفاءة االستثمارات 
 

 .اآلن تناول والتطرق إلى هذه النطاق على الشكل التالي ويتم
 

 الكفاءة التشغيلية 4.1 
يكون لدى مزودي  بالتالي،و مقابل انعدام الكفاءة، دفع العلى زبائن يعترضون علمًا بأن التعتبر كفاءة التشغيل أمرًا أساسيًا 

، إدارة رشيدة )أساسية الخدمات عددًا من األهداف تشمل عمليات ذات كفاءة، استرداد كلفة مع نتائج تحليل نقطة التعادل
  بشكل خاص(، ... إلخ.

فاقد  إنتاجية عالية، حد أدنى منذات  ييكون النظام اليومف المرافق الجديدة بكفاءة،ويجب أن تعمل كافة المرافق الموجودة و 
يتم تحسين ليات المرافق الموجودة، و ه الجهود لتحسين كفاءة عميتوجباإلضافة إلى ياه وتكاليف تشغيلية منخفضة. الم

 بشكل فّعال. تخفيض التكاليفوراء  ض فاقد المياه للحد األدنى والسعياالنتاجية وتخفي



   19 
 

يجلب الذي األمر  المياه غير المحسوبة تخفيض للعمل على على أساس متواصل ومستمر تم معالجة الكفاءات التشغيليةتو 
( المعالجات 2112) المحاسب عليهاغير  ياهتخفيض المبخصوص الكثير من الفوائد. وتحدد وثيقة مسودة استراتيجية 

 والتصليحات مثل: تحديد التسريبات، استثمارات في أعمال إعادة التأهيل، تحسين الشبكات، ... الخ.

والتحصيالت  أنظمة الفوترةيتم مناقشة )ما يلي في مكانه كل كان ة ميسرة ومسّهلة بشكل كبير إذا ليوستكون الكفاءة التشغي
 األقسام التالية(:والنظم المالية والمحاسبية في 

 مقاييس وتدابير رفع الكفاءة؛ 
 مقاييس وتدابير التطوير المؤسساتي؛ 
 ( ؛االستخدام األمثل لطاقم نظام إدارة الموارد البشرية)الموظفين، ... الخ 
 نظام إدارة األصول؛ 
 ؛)شبكة ادارة العمليات...الخ( نظام التخطيط التشغيلي 
 ( سليمةوبرامج روتينية مثل لخطط الصيانة، إجراءات الصيانة األستخدام االنظام الصيانة.)خطط الصيانة الطارئة ، 

 

 التوحيد –اقتصاديات الحجم 

ضمن القطاع لجني منافع وفوائد التحسينات في العمليات بسبب توفر خبرة أفضل،  دمج مزودي الخدماتيتم التشجيع على 
دمج بالفائدة على وضع التعرفة بحيث يكون من السهل على العدد األكبر من وتعود عملية الاقتصاديات الحجم، ... الخ. 

 مزودي الخدمات تبادل الدعم واإلعانة المشتركة على طول مناطق خدمتهم.

 

 التحصيالتكفاءة الفوترة و  4.2
عندها ويكون  ن المعايير،تتحس نأ الخدمات عندها من الممكن مقابللمستهلكين )المستخدمين( يدفعون إذا كان جميع ا
بشكل أكبر مقابل الخدمات إذا ما كانوا يعتقدون بأن جميع المستخدمين يدفعون، كما سيكون ن في الدفع المستهلكين راغبي

الخدمة بكفاءة طالما أن  يمزود يعمل بحيثفي الخدمات تحسينات أعلى مقابل التعرفة أيضًا بدفع راغبون  المستهلكون
 جميع المستخدمين يدفعون.

التحسينات في الفوترة  ، ولكنمقبولةقياسية المياه وخدمات الصرف الصحي لمستويات  اتال تصل التحصيالت من توريد
جراءات التحصيل  السليمةالروتينية برامج الو الحالية  ومن المهم أن يتم بشكل كبير في ازدياد معدالت التحصيل. تساهم وا 

أيضًا نظام تحصيل ذا لدينا يجب أن يكون ولكن نظام فوترة،  فال يكفي أن يكون لدينا لتشديد على تحصيل عائد التعرفة،ا
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أمرًا أساسيًا لتحقيق  يدعم المجتمعالمتواصل. ويعتبر شهري كفاءة لضمان تحصيالت نقدية بالحد األقصى بناء على أساس 
 والحفاظ على معدالت تحصيل عالية.

 -رئيسيان للتحصيالت هما:المران األ

  تزويد المياه  لمزودي الخدمات مقابلالبلديات، ... الخ أن تدفع الدوائر الحكومية و المؤسسات و على الوزارات و
 الصرف الصحي ضمن شروط الدفع؛ وخدمات و 

 ضمن شروط  تزويد المياه بالجملةالمياه  لشركة المياه الوطنية مقابل بالمقابل، على مزودي الخدمات أن يدفعوا
 الدفع.

. ويتم تحصيل عائدات التعرفة بالكامل من شهريوينبغي أن تصل التحصيالت النقدية إلى الحد األقصى على أساس 
 نفس المبادئ.ل بالجملةالمياه تزويد مقابل تتبع عملية الدفع و  للخدمات. عقولة ومنطقيةالمستفيدين لتغطية تكاليف تشغيلية م

إلحداث المشاكل المتعلقة بالتحصيالت وتقترح عدد من اإلجراءات واألفعال المطلوبة من وتشدد خطة العمل على عدد 
 تحسينات:

  تحصيل؛الفوترة و لل وبرامج روتينية منقحةأنظمة 
 بلديات؛ال 
  الجئين؛ والمخيمات 
 .عدادات دفع مسبق 

 

 برامج روتينية منقحة للفوترة والتحصيل

إلحداث تحسينات في أغلب مزودي الخدمات  لدى نة للفوترة والتحصيل مطلوبة وأساسيةالبرامج المنقحة والمحسن إ
تخفيض خذ نظم الحاسوب باالعتبار. كما يجب أن يتم ف دقيقة وصارمة، وأتحديد ووضع أهدا ت، باإلضافة الىالتحصيال

 االختالس واالحتيال للحد األدنى، وأن تشمل البرامج الروتينية المنقحة تدويرًا للتحصيالت.

 البلديات

من توريد المياه وخدمات الصرف الصحي  المحّصل التمويلُتدر البلديات عائدات غير كافية لتغطية التكاليف وتعتمد على 
والقائمة للبلديات بأن تُنشئ وحدات رسمية قائمة  مع التعليمات الموجودةالتكاليف االضطرارية، األمر الذي يتعارض لتمويل 

الصرف الصحي( مع حسابات بنكية منفصلة تتماشى مع مبدأ "ُتصرف عائدات  خدماتبذاتها )مزودي خدمات توريد المياه و 
توجيهات نظمة البلدية وتحترم الصرف الصحي في األ خدماتالماء حصريًا وفقط على الماء". وينبغي أن تتقيد دوائر المياه و 

 .لهذا الغرضبفتح حسابات بنكية منفصلة ومخصصة اإلدارية واإلرشادية وزارة الحكم المحلي 
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 مخيمات الالجئين

مقابل الخدمات األمر الذي يضع ضغوطات على تمويالت مزودي الخدمات، بالتالي إن سكان مخيمات الالجئين ال يدفعون 
 .النتباه فوري ومباشرتحتاج هذه المسألة 

 عدادات الدفع المسبق

على أساس  مسبقالدفع التنفيذ وتطبيق نظام ب مختلفة بتحسين التحصيالت، عندها يتم النظرإذا لم تنجح جميع االقتراحات ال
 .جدي

 

 الكفاءة المالية واإلدارية 4.3
لدى كافة مزودي  المالية واإلجراءات معّرفة بشكل جيد أن تكون السياسات فينبغيتعتبر الكفاءة المالية واإلدارية أمرًا مهمًا، 

الخدمات، مثاًل: تتبع النظم المحاسبية نظام االستحقاق أو نظام استحقاق معدل من أجل أن تكون قادرة على قياس النتائج 
على ذلك، فإنه يتم التشديد على أهمية  مطّبقة. عالوة التعرفةكلفة الخدمات وأن تكون و الموقف المالي، و المالية الفعلية، 

لمزودي الخدمات، كما ويجب أن يتم تقديم وتعريف مؤشرات األداء أيضًا )ارجع  مستقلمدقق حسابات كوجود طرف ثالث 
 (.5إلى القسم 

ة مالية؛ دليل إن نظامًا ماليًا موحدًا لمزودي الخدمات قيد التنفيذ. وتضم المخرجات إجراءات محاسبية وسياسات؛ كتّيب إدار 
، ... الخ. وسيتم توسيع النظام في الوقت المناسب ليغطي سياسة الرسم البيانيي للحسابات القياسيسةإرشادات مالي؛ 

 للعمل التجاري. طيطالتخطيط المالي بما في ذلك التخ

 -:على وكمثال على ذلك، ستشمل اإلجراءات المحاسبية والسياسات

  المعدومة؛معيار المخصصات للديون 
 معيار معالجة دفعات نهاية الخدمة والمنافع؛ 
 معيار تقييم األصول الثابتة؛ 
 معيار معدالت ونسب االستهالك؛ و 
 .معيار معدالت إهالك المنح 

بناء على القيمة الحقيقة )يتم احتساب إلى احتساب االستهالك على األصول الثابتة  2113وتشير أنظمة التعرفة لعام 
 تقديرات مجموع األصول الثابتة التي جرى تقييمها لتلك السنة(.حسب سنة بطريقة القسط الثابت االستهالك كل 
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بشكل صحيح على توريد  لتمويل المقبوض قد ال يتم توزيعهأن ا إلى، فإن أحد االقتراحات يشير وفي موضوع متصلأخيرًا، 
لذا فإن إنشاء وحدة المياه وخدمات الصرف الصحي في حسابات البلديات والتي بواسطتها نفهم معدالت التحصيل الفعلية. 

صحي قائمة بذاتها بشكل رسمي في البلديات مع وجود حسابات بنكية منفصلة وبرامج الصرف المياه و المزودي خدمات 
تسجيل الحسابات والتي بواسطتها تزداد دقة معدالت التحصيل المبّلغ اهم في تحسين معيار نقحة ُيسمحاسبية روتينية م

 عنها.

 إجراءات معيار اإلشعارات الدائنة

 اللوائح والقوانينإشعارات دائنة يعتبر أمرًا بالغ األهمية لضمان وجود واضحة إلصدار  قوانينو  لوائحإن الحاجة لوجود 
المعّرفة على نحو  اتصالحيالو  من المسؤوليةالواضحة في مكانها. ويتم اتباع اإلجراءات بطريقة موضوعية مع مستويات 

 مع المستهلكين. رارات المتعسفة والظالمة وال يتم تشجيعها في التعاملالق مالئم. ويتم الحد من

 مستهلك النموذجية.كجزء من إجراءات شكاوى ال يجب أن يتم تعريف اللوائح والقوانين

 

 كفاءة االستثمارات 4.4
تعريض معايير الخدمة والمعايير الفنية  ينبغي أن ال يتم تحقيقها على حساباالستثمارات أمرًا هامًا جدًا ولكن تعتبر كفاءة 

  ويكون الهدف طويل األمد لالستثمارات حاضرًا وموجودًا لضمان استدامة جميع االستثمارات.للخطر. 

 االعتبار.عين ب بعدد من العوامل اإلرشادية خذاألتم وي

 إجراءات نظامية

 سلس لالستثمارات المخطط لها.التنفيذ الفي مكانها من أجل ينبغي أن تكون اإلجراءات النظامية 

 معايير الخدمات

يعكس تلك يجب أن ، األمر الذي نطاق الحد األدنى الواقعي لمعايير توريد المياه وخدمات الصرف الصحييتم تبّني 
ضًا بعين االعتبار خذ أيطبيعية. كما يتم األمتنوعة و/أو مواقع و في مناطق جغرافية مختلفة الواقع أرض المعايير على 

وضاع األمعايير مختلفة على يتم تطبيق المفترض بأن من و مستفيدين. ومجموعات  ظروف المجتمع من إختالف السكان
تحقيق  لضمان التسويات والمساومات ضروريةوقد تكون  التمويل هنالك نقص دائم في المختلفة. إنما بالحقيقة، سيكون

ضمن تقييدات وحدود التمويل المتوفرة وضمن فترة زمنية معقولة ومنطقية، وينبغي أن وسع نطاق ممكن تغطية مقبولة أل
 أدناه(.ُتعكس معايير الخدمة في عملية اختيار التكنولوجيا )انظر المعايير الفنية 
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 المعايير الفنية

يعتبر اختيار و  .غير منقطعةتعتبر التكنولوجيا المالئمة أساسية لتحقيق اتساع ناجح لمرافق قطاع المياه بعمليات تشغيلية 
أمرًا رئيسًا لتقليل تكاليف استثمار رأس المال للحد األدنى.  المناسب وبالمكان المناسبفي الوقت  التكنولوجيا المناسبة

وفقًا  ،بقدر ما يكون ذلك عملياً  ،يجب أن يعكس كل استثماربالتالي و  نقص ام فيهعلى الدو  سيكون التمويلبحقيقة األمر، و 
 -عوامل التالية:لل

  لما فوق التدابير الهندسية و/أو لما فوق األبعاد النسبية المحددة؛أن ال تكون التصميمات يجب 
 القيمة للمال؛ 
 منافع اقتصاديات الحجم؛ 
 مجاالت عمليات التشغيل والصيانة؛ 
 ؛ ويةمجاالت لوجستية عمل 
 .أن تكون التكنولوجيا مدعومة محليًا 

هو: هل من المحتمل أن تكون المصادر و وعند التمويل المستقبلي لعمليات التشغيل لكل استثمار فإن هنالك سؤال هام 
مدى والتأكد من  افية، يجب أن ُيعاد تقييم اختيار التكنولوجياإذا لم تكن كف التشغيلية أم ال،تكاليف الالمحلية كافية لتمويل 

 مخطط مالي.  ضمصغير متعدد التخصصات ي قمساعدة فريقابليتها على 

قد يشجع على تصميم حلول لما فوق التدابير الهندسية و/أو لما فوق األبعاد في بعض الحاالت إن توفر أموال "مجانية" 
" التمويل "المجانيشّجع أيضًا وتكاليف صيانة غير مستدامة. وقد يالنسبية المحددة مما يترتب على ذلك تكاليف تشغيلية 

مان استخدام عادل ومنصف على وجود حلول رأسمالية مكثفة ومركزة على أن تكون هذه الحلول محروسة ومحفوظة لض
 لألموال.

 فجوة تمويل التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة

تقديم حاًل قبل المضي قدمًا اي استثمار جديد ينبغي تكاليف الصيانة والتكاليف التشغيلية في مويلية في فجوة ت عند وجود
غيلية في مرحلة ما قبل تخطيط التنفيذ ألي وجود التزامات صيانة والتزامات تش رأسمالي، فليس من المقبولباستثمار 
 استثمار.
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 مؤشرات األداء .5
النظام يلعب ن ألتقييم معيارية مزودي الخدمات وعلى نّصت سلطة المياه الفلسطينية )كمنظِّم( على استخدام مؤشرات األداء 

هو تحسين توصيل خدمة وأن يكون الهدف  تحسين جودة خدمات مزودي الخدمات السليم لمراقبة األداء دورًا رئيسيًا في
 .الخدمات لتحقيق استدامة مالية وتمكين مزودي

 -من المهم أن تضمن عوامل األداء ما يلي:و 

 المستخدمة من قبل جميع مزودي الخدمات؛ و ةالتعرف ذات –وتناغم المعلومات  تطابق 

 عبر جميع مزودي الخدمات. طابقتتم تطبيق نسب ومعدالت ... الخ بتناغم و أن ي 

( في ضوء الحاجة لتحسين خدمة التوصيل وتمكين مزودي الخدمات من KPLsوقد تم اختيار عوامل أداء مالية رئيسية )
مزودي الخدمات استقرار المختارة هي تلك التي تؤثر على ( KPLsإن عوامل األداء المالية الرئيسية )تحقيق استدامة مالية. 

تسلط الضوء على التي تحصيل، ... الخ، وكذلك في التؤدي إلى كفاءة و  تغطي تكاليف اإلنتاج والتشغيل والتي المالي
للحصول  5هي )ارجع إلى الملحق التي تم اختيارها ( KPLsالممارسات اإلدارية الحالية. إن عوامل األداء المالية الرئيسية )

 على تفاصيل أكثر(:

 ؛تر مكعبمعدل سعر البيع لكل م 

 ؛مكعب تركاليف التشغيلية لكل مالت 

 معدل ونسبة العمل؛ 

 كفاءة التحصيل )%(؛ 

 مؤشر إنتاجية الموظفين )رقم(؛ و 

 المحاسب عليها بالحجممياه غير ال (NRW.% ) 

الخدمات غير المنفذون وغير المؤدون خاضعين لعقوبات متصاعدة والتي قد تضم  بقوة بأن يكون مزوديالتوصية تمت لقد 
 الصلة.ذوي الخدمة  يفصل تام لمزود

" في بدون تحفظات تقارير تدقيق "نظيفة زودي الخدمات بتسليممن يشمل نظام رقابة األداء التزام وقد تم التوصية أيضًا بأ
لمحاسبية والمالية العاملة والمعرفة جيدًا جزء ال يتجزأ من المتطلب الخاص وتعتبر اإلجراءات والنظم االوقت المناسب, 

 بجميع مزودي الخدمات.
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 مصادر التمويل .6
( التكاليف ii)توريد مياه وخدمات الصرف الصحي(؛ و ( استثمارات رأسمالية iبشروط شاملة من أجل:  التمويليتم طلب 

 لضمان استدامة فّعالة وكافية. كيفية استخدامه لتحديد التمويلالتشغيلية. وتتم هنا مناقشة مصادر 

فقد تم إعداد وتجهيز سياسة واستراتيجية المياه الوطنية لفلسطين  مستوى االستثمارات الرأسمالية المطلوبة يةمن حيث كم
. إنه لمن القريبالية من أجل التنفيذ في المستقبل شامل وقائمة أولويات االستثمارات الرأسممع برنامج استثماري 

بحيث دورة الموازنة عملية  عملية تخطيط االستثمار المثلى عبارة عن نفإفي حال كان التمويل يسمح بذلك،  ،المفهوم
ثالث متجددة لمدة خطة بناًء على مع وجود أولوية الستثمارات يتم تنفيذها تكون مدتها ثالث سنوات محّدثة باستمرار 

 سنوات.

 -:الممكنالتمويل تضم مصادر 

  المستخدم(؛تعرفة المستهلك )تعرفة 

 التمويل الحكومي؛ 

  أموال المانحين بما في ذلك( المساعدة الرسمية للتنميةODA( المنظمات غير الحكومية ،)NGOsالخ؛ ... ،) 

 التمويل الذاتي بما في ذلك أموال تراكمية من إطفاء/إهالك أموال المنحة؛ 

 القروض؛ 

 التمويل غير المباشر؛ 

 المساهمات المجتمعية )النقدية و/أو العينية(؛ و 

 .)الرسوم بما في ذلك رسوم تنظيمية، رسوم رخصة، الغرامات والجزاءات ورسوم االستخراج )االستخالص 

لتمويل الحكومي وأموال المستهلك، ا ةفي الوقت الحالي، ينصب التركيز األساسي لمصادر أموال مزودي الخدمات على تعرف
المستهلك ولكنه سيبتعد عن الحكومة والمانحين متجهًا إلى تعرفة منصبًا على في المستقبل سيبقى التركيز و  المانحين.

مباشر. وستكون الرسوم في المستقبل الدعامة الرئيسية لمجلس تنظيم قطاع التمويل غير الالقروض المدعومة بتمويل ذاتي و 
 المياه.

 أشكال متنوعة من مشاركات القطاع الخاص.اكتشاف وقت يمكن فقد ُيالحظ أنه ومع مرور العالوة على ذلك، 

 .التمويلجدول ملخص لمصادر فيما بعد يلي و 

 -تحت العناوين الرئيسية:في األقسام التي تلي الجدول،  التمويل المتنوعتم تزويد تفاصيل حول مصادر 
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  الحالي، المتوقع والمستقبلي؛ –الوفرة والتوقيت 

   والموجود؛نسبة التمويل القائم 

 مستوى األمن واالستقرار )عالي/متوسط/منخفض(؛ 

 المتطلبات / الشروط الالزمة 

  التطبيق.قابلية 
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 التمويلمصادر  –جدول ملخص 

نسبة التمويل القائم  الوفرة والتوقيت التمويل
 والموجود

مستوى األمن 
 واالستقرار )عالي

 / متوسط /
 منخفض(

 قابلية التطبيق الالزمةالمتطلبات/الشروط 

 المستقبلي المتوقع الحالي

المفروضة ال  التعرفة المستهلك ةتعرف
تغطي تكاليف 
التشغيل المستمرة 

 والمتواصلة

 التعرفةستغطي 
المفروضة تكاليف 
التشغيل المستمرة 

 والمتواصلة

 ةسيتم فرض تعرف
 السترداد كامل الكلفة

 –المصدر الرئيسي 
وألعلى حد ممكن، 

التي ُتحّصل حاليًا  التعرفة
 التكاليف التشغيلية تغطي

متوسط بالمعدل؛ 
آملين أن ننتقل 

 للمستوى العالي

تحسينات رئيسية في 
 ةتعرفالتحصيالت؛ يتم تقديم 

 السترداد كامل الكلفة

مزودي 
 الخدمات

هام لسلطة المياه  مصدر توفر تمويل محدود توفر تمويل محدود توفر تمويل محدود الحكومة
الفلسطينية؛ مصدر 
رئيسي الستثمارات 

 مزودي الخدمات

منخفض؛ آملين 
أن ننتقل للمستوى 

 المتوسط

تتبع الطلبات دورة يتوجب أن 
الموازنة وأن تتماشى وتسير 
جنبًا إلى جنب مع أولويات 

 الحكومة

سلطة المياه 
الفلسطينية؛ 

مزودي 
 الخدمات

تمويل ملتزم به  المانحين
 يتم ال متوفر ولكن و 

 االستثماراتنشر 
 بسرعة كافية

التمويل سيتم تناول 
بشكل الُملتزم به 
 نشرأكثر كفاءة مع 

أسرع لالستثمارات؛ 
مجاالت مجلس 

 تنظيم قطاع المياه

من المتوقع أن ينخفض 
تمويل المانحين تدريجيًا 

 على المدى الطويل

مصدر هام لسلطة المياه 
والستثمارات الفلسطينية 

مزودي الخدمات؛ من 
المتوقع أن يكون مصدر 
أولي هام لمجلس تنظيم 

 قطاع المياه

االستثمار المحّسن  نشريتم  متوسط
من قبل سلطة المياه 
الفلسطينية ومزودي 
الخدمات؛ استقالل مالي 
متدرج لمجلس تنظيم قطاع 

 المياه

سلطة المياه 
الفلسطينية؛ 

مزودي 
الخدمات؛ 

مجلس تنظيم 
 قطاع المياه

مكانية جيدة محدود التمويل الذاتي مكانية جيدة توقع وا  إمكانية االنتقال  عديم األهمية توقع وا 
 إلى متوسط

تحسينات رئيسية في معدالت 
 التعرفة والتحصيالت

مزودي 
 الخدمات
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مكانية جيدة محدودة القروض مكانية جيدة توقع وا  مشاريع مصممة جيدًا  متوسط عديم األهمية توقع وا 
غير لتخفيض المياه 

 المحاسب عليها

مزودي 
 الخدمات

التمويل غير 
 المباشر

مكانية جيدة محدود بعضًا من التوقع  توقع وا 
 واإلمكانية

إمكانية االنتقال  عديم األهمية
 نحو متوسط

برامج مصممة جيدًا لكفاءة 
 محسنة

مزودي 
 الخدمات

؛ مشاورات مع المجتمعات متوسط عديم األهمية محدودة محدودة محدودة مساهمات مجتمعية
شفافية في المشاريع؛ ترويج 
 منافع المجتمع بطريقة إيجابية

مزودي 
 الخدمات

محدودة لسلطة المياه  الرسوم
 الفلسطينية

محدودة لسلطة المياه 
الفلسطينية؛ تزيد 
األهمية لمجلس 

 تنظيم قطاع المياه

محدودة لسلطة المياه 
من المتوقع  الفلسطينية؛

أن يكون مجلس تنظيم 
قطاع المياه ذاتي 

 التمويل

عديم األهمية لسلطة 
 المياه الفلسطينية

متوسط؛ آملين 
 االنتقال إلى عالي

أنظمة؛ استقاللية مالية 
وتمويل ذاتي لمجلس تنظيم 

 قطاع المياه

سلطة المياه 
الفلسطينية؛ 

مجلس تنظيم 
 قطاع المياه

 مالحظات:
 بالجملةيضم مزودي الخدمات كل من شركة/شركات المياه الوطنية، مزود/مزودي المياه 

 2113يتم تقديم تعرفات استرداد الكلفة كاملة حسب أنظمة التعرفة لعام 
 مسائل التمويل ومحطة تحلية المياه في غزةتستثني المالحظات حول المانحين والقروض 
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 المستهلكتعرفة  6.1
التمويل  هي بالتحديد التعرفةيتلقوها، و الخدمات التي  التي ُتدفع من قبل المستفيدين مقابل الرسومالمستهلك هي  ةتعرف

 ل تكاليف التشغيل وغيرها من تكاليف مزودي الخدمات.ويتمل،فعلياً  المحّصل

صيانة الوقود، تكاليف توزيع، الطاقة، الكيماويات، الرواتب، ال(، بالجملةالمياه الُمشتراة )أثمان تضم التكاليف التشغيلية 
حصيل، مصاريف عامة، ... الخ باإلضافة منتظمة وتكاليف إعادة تأهيل، قطع غيار، مستلزمات أخرى، تكاليف فوترة وتال
 المصاريف اإلدارية األخرى. لىإ

على نسخة من  1، ويحتوي الملحق 2113المياه والمياه العادمة في فلسطين خاضعة ألنظمة التعرفة لعام  ةتعرفن إ
، التعرفة، (والتحويالت، الضرائب التعرفة) 3Tsالــ  3مسائل التعرفة بينما يتعامل ويتناول الملحق  2ويثير الملحق  .األنظمة

 والرغبة بالدفع.المقدرة التحصيالت وكذلك 

 الوفرة والتوقيت

 في الوقت الحالي

المفروضة ال تغطي  التعرفةإن ب مقابل الخدمات التي يزودونها مع العلم من قبل جميع مزودي الخدماتفرض التعرفة يتم 
 تكاليف التشغيل المرصودة بالموازنة.

 المتوقعمن 

 لتغطي تكاليف التشغيل المرصودة بالموازنة. التعرفةسيتم زيادة 

 المستقبلفي 

على أن استرداد الكلفة "يتم  2113، وتنص أنظمة التعرفة لعام كامل التكاليفعلى أساس استرداد  التعرفةسيتم احتساب 
تحقيقه من خالل إيرادات تغطي تكاليف التشغيل والصيانة؛ واحتساب استهالك األصول الثابتة بناء على القيمة الحقيقية؛ 

ارية المفعول ونافذة خالل كامل التكاليف ساسترداد تعرفة لغايات تطويرية." وينبغي أن تكون واستثمارات  والقروض وفوائدها؛
 خمس سنوات.

 نسبة التمويل القائم والموجود

لتغطية  التمويل الذي يتم تحصيله ال يكون كافين لتمويل التكاليف التشغيلية مع العلم أ التعرفةالخدمات على  يعتمد مزودي
 التشغيلية المرصودة في الموازنة.التكاليف 
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 متوسط / منخفض(األمن واالستقرار )عالي / مستوى 

ويوجد مجال كبير لزيادة هذا المستوى إلى مستوى عالي عن  ،متوسط التعرفةاستقرار مستوى أمن و  لحالي، يعتبرفي الوقت ا
 ( معدالت التحصيل.ii( تزويد الخدمة؛ و iطريق تحسين 

 الشروط الالزمةالمتطلبات / 

تدريجيًا على أن يكون الهدف قصير المدى هو  التعرفةزيادة ل، باإلضافة الى معدالت التحصيإجراء تحسينات كبيرة على  
سارية المفعول ونافذة  كامل التكاليفاسترداد  ةأن تكون تعرف كما يجب ،رصودة في الموازنةتغطية التكاليف التشغيلية الم

 خالل خمسة سنوات.

 قابلية التطبيق

الصرف الصحي بما في وخدمات الخدمات جميع منافع المياه  مزودي الخدمات، ويضم مزودي المستهلك علىتعرفة تنطبق 
ة الصرف الصحي في البلديات ... إلخ وكذلك شركة المياه الوطني خدماتمياه و الذلك مجالس الخدمات المشتركة، دوائر 

 (.بالجملة)مزود المياه 

 

 الحكومــــة 6.2
من الممكن أن يتم استخدام أموال الحكومة لعمل استثمارات رأسمالية، مصاريف تشغيلية و/أو منح إعانة للمستهلكين. ومن 

وال تقل أهمية ، بها التنبؤ يمكن ال كماالستثمارات رأسمالية   أموال الحكومة من األفضل أن يتم تخصيصفإنه عملية، ناحية 
 .المخصصة المبالغأهمية  عن بتوقيت أموال الحكومةالتنبؤ  إمكانية

 تتم مطابقةمة نحو استثمارات رأسمالية محددة، ويمكن أن أن يتم توجيه أموال الحكو بتوصي استراتيجيات التمويل الُمستدام و 
لك، فإن على أساس استثمار باستثمار من أجل تمويل موازنة الحكومة بشكل محدد. وبعد ذ مارات الرأسمالية المحددةاالستث

 على تقدم االستثمار الرأسمالي الفردي.سيؤثر فقط أي نقص 

، فقد تم اإلدراك بأن موارد القطاع العام بحاجة الى إعادة إعادة بناء وهيكلة تمويالت الحكومةفي الوقت الحالي تم يو 
أنشطة أكثر إنتاجية. وفي الوقت نفسه تتواصل الجهود لتطوير يهها الى توجبطريقة أكثر متانة وهيكلية و  تخصيص وتوزيع

بغي أن تحّسن وتطور هذه الجهود أداء . وفي الوقت الذي ينالمؤسسات العامة على كافة المستوياتو الحكومة أداء وتحسين 
 إلى قطاع المياه. التمويل المقدمى ازدياد في فإنه قد ال تؤدي إلالحكومة، المؤسسات العامة ... الخ 
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 الوفرة والتوقيت

 في الوقت الحالي

 .توفر التمويل الحكومي محدودن إ

 من المتوقع

 .لمستقبل المنظورفي اسيستمر الوضع الحالي 

 في المستقبل

 .سيستمر الوضع الحالي في المستقبل

 نسبة التمويل القائم والموجود

يعتبر التمويل الحكومي مصدرًا هامًا لسلطة المياه الفلسطينية وذلك ألن سلطة المياه تعتمد بشكل كبير على موازنة الحكومة 
الخدمات مساهمات من الحكومة تجاه مشاريع استثمار  لتمويل التكاليف يومًا بيوم. وتتلقى سلطة المياه الفلسطينية ومزودي

 لخاص بالمشاريع. التمويل اإجمالي % من 11بمعدل رأسمالية 

 مستوى األمن واالستقرار )عالي / متوسط / منخفض(

متوسط في ال المستوى الحكومي منخفض، وقد يتطور وينتقل الى في الوقت الحالي، ُيعد مستوى أمن واستقرار التمويل
 المستقبل.

 المتطلبات / الشروط الالزمة

أن تكون على تتبع الطلبات إجراءات الموازنة المعتادة طة دورة الموازنة، و بواسيتم النفاذ والوصول إلى التمويل الحكومي 
 متماشية مع أولويات الحكومة.

 القابلية للتطبيق

 ينطبق تمويل الحكومة على سلطة المياه الفلسطينية ومزودي الخدمات.
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 المانحيــــن 6.3
(، NGOs(، المنظمات غير الحكومية )ODAالرسمية للتنمية )المساعدة تشمل أموال المانحين المبالغ المقدمة من قبل 

تجزأ من يال  زءً جفي الغالب تكون هذه المبالغ و  .بطبيعتهارأسمالية ن تكون أبشكل رئيسي على  التمويالت وتميل هذه...الخ 
 .نوعًا ما قابل للتنبؤ التمويلكون تحرير البرامج الهيكلية المصادق عليها والمعتمدة وي

محددة، ويمكن أن وجيه أموال المانحين نحو استثمارات رأسمالية أن يتم تاالستراتيجيات الخاصة بالتمويل المستدام بوتوصي 
 كونه مقدم من مانح أو مانحين. تثمار باستثمار لتمويل محددعلى أساس اس مارات الرأسمالية المحددةاالستث تم مطابقةت

بأهداف التقدم التي يتم مراقبتها  التمويلر مشاريع رأسمالية ويتم ربط تحريالذ طبق ترتيبات خاصة على تنفيوعلى العموم، تن
 .عن كثب

 محطة تحلية المياه الكبير في غزة حالة خاصة للتمويل.ُيعتبر مشروع و 

 الوفرة والتمويل

 في الوقت الحالي

تم قد المانحين تتجاوز المصروفات و ت وتعهدات ووفقًا لسجالت سلطة المياه فإن التزاما سيبقى تمويل المانحين متوفر،
 الجانب اإلسرائيلي.عرقلة من قبل المنع و اجراءات الالعديد من المشاريع بسبب  تأجيل

 من المتوقع

 نشرومن المأمول بأن يتم التطرق إلى التمويل المتعهد به بطريقة أكثر فاعلية مع وجود  سيبقى تمويل المانحين متوفر،
نه من المتوقع بأن يبقى تمويل المانحين أمرًا هامًا في السنوات األولى لمجلس كما و سريع لمشاريع استثمارية رأسمالية.  ا 

  تنظيم قطاع المياه.

 في المستقبل

 تمويل المانحين تدريجيًا على المدى الطويل. من المتوقع أن ينخفض

 نسبة التمويل القائم والموجود

المياه الفلسطينية ومن قبل  مصدرًا هامًا لتمويل مشاريع استثمارية رأسمالية تم التعهد بها من قبل سلطة تمويل المانحينُيعد 
المشاريع.  إجماليمن % 01الخدمات. إنهم يتلقون مساهمات من المانحين إزاء مشاريع استثمارية رأسمالية بمعدل  مزودي

نه من المأمول أن يبقى  مجلس تنظيم قطاع المياه تمويل المانحين مصدرًا هامًا للتمويل. كما في السنوات الخمس األولى لوا 
 وتقدم المنظمات غير الحكومية مساهمات قّيمة للعديد من المشاريع صغيرة الحجم.
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 مستوى األمن واالستقرار )عالي / متوسط / منخفض(

بتمويل  متصاًل ومتعلقاً ويكون هنالك دائمًا نوع من عدم اليقين والتأكد  متوسطفي مستوى أمن واستقرار تمويل المانحين  ُيعد
  المانحين.

 المتطلبات / الشروط الالزمة

وتختلف تلك اإلجراءات من مانح إلى آخر  ،يتم النفاذ والوصول إلى تمويل المانحين عن طريق إجراءات المانحين الفردية
 ولكن يتم بذل الجهود لتوحيد العملية.

 بلية للتطبيقالقا

 ينطبق تمويل المانحين على سلطة المياه ومزودي الخدمات.

يتوجب أن يكون التنسيق الفاعل لألنشطة االستثمارية مع كافة المانحين المهتمين بما في ذلك مؤسسات التمويل الدولية 
راغبين بتمويل أنواع معّينة من  أولوية، وتكون المرونة مطلوبة عند التعامل مع المانحين. ومن الممكن أن يكون المانحين

ال فقد يضيع التمويل. أفضليات المانحين بهذا الخصوص بعناية فائقةحقائق ؤخذ االستثمارات، مواقع معّينة ... الخ وتُ   وا 

 

 التمويل الذاتي 6.4
مل مع هذه الِمنح حاليًا يتلقى معظم مزودي الخدمات ِمَنحًا إلعادة تأهيل وتوسيع البنية التحتية لمرافق المياه، ويتم التعا

قروض فعلية وأن ال يكون م التعامل مع أموال هذه الِمَنح على انها ينبغي أن يت ة. لكن في الواقع،كأموال مجانية بدون تكلف
هالكهافقط الجيل الحالي هو المستفيد منها  . وينبغي أن تتمتع األجيال القادمة بالمنفعة من هذه الِمَنح عن طريق إطفائها وا 

لى فترة طويلة من الزمن. وسيتم استخدام أرصدة اإلطفاء المتراكمة لتمويل توسع مستقبلي للبنية التحتية بينما يتم استخدام ع
 رصيد االستهالك التراكمي الستبدال األصول الموجودة.

هالك المنح مدروسة ومقدمة أن  ومن الموصى به إلى مزودي الخدمات من قبل سلطة المياه الفلسطينية تكون ثقافة إطفاء وا 
 الخدمة في كل سنة مالية. ديوأن يتم اعتبار المبالغ المطفأة والمهلكة سنويًا على أنها جزء من التكاليف في حسابات مزو 

 الوفرة والتمويل

 في الوقت الحالي

 الموجودة التي ال تنتج فائض وال تغطي التكاليف التشغيلية المرصودة في الموازنة. التعرفةالتمويل الذاتي محدود جدًا ك

 من المتوقع
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 صى بالتمويل الذاتي في المستقبل المنظور. و يُ 

 في المستقبل

 سيزداد التمويل الذاتي في المستقبل.

 نسبة التمويل القائم والموجود

لتمويل المصاريف التشغيلية المرصودة في  كفيالتمويل المحصل ال ييعد التمويل الذاتي مصدرًا غير مهم للتمويل ألن 
 الموازنة.

 مستوى األمن واالستقرار )عالي / متوسط / منخفض(

 إن المستوى المستقبلي المتوقع ألمن واستقرار التمويل الذاتي هو مستوى متوسط.

 المتطلبات / الشروط الالزمة

 استرداد الكلفة كاملة. ةصيل ويجب أن يتم تقديم تعرفعلى معدالت التحيجب أن يتم إجراء تحسين 

 القابلية للتطبيق

 على مزودي الخدمات. ذاتيتمويل الالينطبق 

 

 الـقــــروض 6.5
ويجب أن يتم اعتبارها على أنها ستمول بشكل  حتمااًل حتميًا على المدى المتوسطاقروض الإمكانية الحصول على تعتبر 

 المحاسب عليهاالتشغيلية. على سبيل المثال: لتخفيض وتقليل المياه غير ام الكفاءة عدانمشاريع تعالج لصالح  كلي أو جزئي
تم تأسيس قد ثالث إلى خمس سنوات(. و  ل ذاتي مع أفق استرداد واسترجاع على مدىوتعتبر هذه المشاريع ذات تموي)

 بشكل منفصل وقد يتم التطرق لها بتفاصيل أكثر. المحاسب عليهاوتقديم استراتيجية تخفيض المياه غير 

"يتم تحقيقه  كامل التكاليفوالتي تنص على أن استرداد  2113بأنظمة التعرفة لعام  ةمدعومطويلة األجل القروض  نإ
نجازه من خالل عائدات تغطي التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة؛ يكون احتساب استهالك األصول الثابتة مبني على  وا 

 القيمة الحقيقية؛ قروض وفوائدها؛ واستثمارات لغايات تنموية وتطويرية."

 الوفرة والتوقيت

 في الوقت الحالي
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 محدود جدًا.التمويل باستخدام وبواسطة القروض 

 من المتوقع

 من المتوقع أن يزداد استخدام القروض في المستقبل المنظور.

 في المستقبل

 ستكون القروض مصدرًا رئيسيًا للتمويل في المستقبل.

 نسبة التمويل القائم والموجود

قيمة منخفضة نسبيًا مع  فإنه يتم تزويد قرض ميسر ذافي بعض الحاالت و  ويل بالقرض مصدرًا هامًا للتمويل،ال ُيعد التم
 منحة ذات قيمة عالية كجزء من رزمة التمويل الكلية.

 مستوى األمن واالستقرار )عالي / متوسط / منخفض(

 هو مستوى متوسط.القروض إن المستوى المستقبلي المتوقع ألمن واستقرار 

 المتطلبات / الشروط الالزمة

يتم على أن آفاق استرجاع واسترداد لثالث أو خمس سنوات.  يق القروضريع الممولة عن طر ينبغي أن يكون للمشامبدئيًا، 
تسديدات رأس فيما يتعلق بدفعات الفائدة و دة على تقليل المخاطر تصميم المشاريع بوجود تدابير احتياطية مالئمة للمساع

ي الوقت نفسه، يجب المالية. وفالمال. وقد ُتسّهل الضمانات والكفاالت الحكومية عملية منح القروض بواسطة المؤسسات 
  وأن يتم تقديم تعرفات استرداد الكلفة كاملة.  أن يتم تحسين على معدالت التحصيل بشكل ملحوظ وكبير

 القابلية للتطبيق

مواطن الضعف  متوسطة المدىويتوجب أن تعالج مشاريع  مزودي الخدمات،القروض بشكل رئيسي على ينطبق تمويل 
 .على المدى الطويل تمويل استثمارات رأسمالية بواسطة القروضالتشغيلية. فقد يتم 

 

 التمويل غير المباشر 6.6
نجاز التمويل غير المباشر عن طريق تقليص وخفض التكاليف وزيادة كفاءة اإلنتاج، التوزيع، واإلجراءات  يتم تحقيق وا 

للتنفيذ بمعنى أن يكون العائد من هذه المشاريع  وميسرةاإلدارية. وتعتبر المشاريع الخاصة بتحسين الكفاءة مشاريعًا سهلة 
مرتفعًا. ويجب أن يتم توجيه الجهود لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية والمرافق الحالية عن طريق تحسين اإلنتاجية، تقليل 
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فيذ تحسينات في ظروف وتعمل مثل هذه الجهود على تحرير أموال لتن ف.يلاكتال توفيرل وراء فاقد المياه والسعي بشكل فعا
مكانية توسيع المرافق والمنشآت القائمة والموجودة.  تشغيلية، إعادة تأهيل وتحديث المرافق والمنشآت القائمة والموجودة، وا 

 الوفرة والتوقيت

 في الوقت الحالي

 مثلما ُتعتبر الجهود لتحسين الكفاءة صعبة التنفيذ. ُيعد التمويل غير المباشر تموياًل محدودًا جداً 

 من المتوقع

 ي المستقبل المنظور.التمويل غير المباشر فمن المتوقع أن يزداد استخدام 

 في المستقبل

كما وتنخفض في اللحظة التي يتم فيها الوصول للقيمة المثلى للكفاء فإن إمكانية واحتمالية التمويل غير المباشر ستقل 
 ذوي كفاءة في المستقبل. ن جميع مزودي الخدماتسيكو 

 نسبة التمويل القائم والموجود

لتمويل تكاليف التشغيل  التمويل المحصل غير كافيعتبر مثلما ي مصدرًا هامًا للتمويل غير المباشرال ُيعد التمويل 
 .المرصودة في الموازنة

 مستوى األمن واالستقرار )عالي / متوسط / منخفض(

 هو مستوى متوسط. تمويل غير المباشرالمستوى المستقبلي المتوقع ألمن واستقرار الإن 

 المتطلبات / الشروط الالزمة

تحسين معدالت التحصيل  وفي الوقت نفسه يجب أن يتميتم تصميم وتطبيق المشاريع الجيدة لتحسين الكفاءة، يجب أن 
   .التكاليفكامل استرداد تعرفة تساعد على ملحوظ مع تقديم بشكل 

 القابلية للتطبيق

  على مزودي الخدمات. غير المباشر تمويل الينطبق 
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 مساهمات المجتمع 6.6
، غير أن مساهمات المجتمع التمويلال ُيعد مبلغ التمويل من مساهمات المجتمع )النقدية والعينية( هامًا وجوهريًا من حيث 

الستثمار ما وينبغي أن يتم تشجيع مساهمات المجتمع بشكل فاعل. كما ُتعطي إشارة هامة جدًا لمدى التزام المجتمع 
ن رسوم أغير حيوية وغير قابلة للتطبيق. كما  االستمرار باستثماراتلى إوفرة مساهمات المجتمع  ويتوجب أن ال تؤدي

 .التوصيل هي احدى مجاالت االهتمام األخرى

 الوفرة والتوقيت

 في الوقت الحالي

 التمويل الذي يتم الحصول عليه من خالل مساهمات المجتمع محدود.ُيعد مبلغ 

 من المتوقع

ولقد تم االقتراح بأن يتم تضمين رسوم التوصيل  يجب أن ُتصبح مساهمات المجتمع ذات أهمية أكبر في المستقبل المنظور.
ازدياد وارتفاع وعي العامة يكون أن ب . كما تم االقتراح أيضاً عجديدة تصب في خدمة المجتم في خطط التمويل الستثمارات

 حيال منافع وفوائد ازدياد الكفاءة ودعم المشاريع شكاًل واقعيًا وحقيقيًا من أشكال مساهمة المجتمع.

 في المستقبل

 يجب أن يتم أخذ مساهمة المجتمع باالعتبار في كافة االستثمارات الرأسمالية في المستقبل.

 

 نسبة التمويل القائم والموجود

تمّثل مساهمة المجتمع حصة ونسبة غير هامة في مشاريع استثمار رأس المال الُمتعهد به من قبل سلطة المياه الفلسطينية 
 لمشاريع صغيرة الحجم.جتمع من المويمكن أن تتلقى المنظمات غير الحكومية مساهمات عينية  ،ومزودي الخدمات

)مدخالت نقد فعلية( للعديد من إثارة موضوع تمويل النظير  فييوجد لدى البعض من البلديات مشاكل ، وفي أمر متصل
ألن تمويل النظير يعتبر شرطًا مسبقًا النخراط واشتراك المانح. ولقد تم االقتراح في خطة العمل بأن  االستثمارات الرأسمالية

مالئمة لمدخالت النقد، مثاًل:  يتم مناقشة تمويل النظير مع المانحين ذوي العالقة وأن تُبذل الجهود لالتفاق على بدائل
 مساهمات عينية، فرض رسوم توصيل، ... الخ.

 مستوى األمن واالستقرار )عالي / متوسط / منخفض(

 هو مستوى متوسط. مساهمات المجتمعإن المستوى المستقبلي المتوقع ألمن واستقرار 
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 المتطلبات / الشروط الالزمة

ترويج التفاعل اإليجابي لمنافع ، و المشاريعتلك شفافية في تنفيذ الو  المشاريعإجراء مشاورات مع المجتمع حول تصميمات 
  للمجتمع.بالنسبة  المشاريعهذه وفوائد 

 القابلية للتطبيق

مزودي الخدمات، وقد تتلقى المنظمات غير الحكومية مساهمات سلطة المياه الفلسطينية و على  مساهمات المجتمعنطبق ت
 مجتمع عينية.

 الرســـــــوم 6.6
 تشمل الرسوم كل من رسوم تنظيمية، رسوم رخصة، جزاءات وغرامات، رسوم استخراج )استخالص( ... الخ. 

لمجلس تنظيم قطاع المياه بحيث أنها من المتوقع أن تصبح تموياًل ذاتيًا لتمويل من مصادر اوستكون الرسوم مصدرًا هامًا 
من خالل الجمع بين الرسوم التنظيمية المفروضة على مزودي الخدمات، رسوم الترخيص والغرامات  في المدى المتوسط

والجزاءات. وُتعتبر المساهمات من رسوم الرخصة، رسوم االستخراج )االستخالص( والغرامات والجزاءات مصدرًا ثانويًا من 
    مصادر التمويل لسلطة المياه الفلسطينية.

 في الوقت الحالي

 عد مستوى الرسوم الذي تم زيادته ورفعه من قبل سلطة المياه الفلسطينية محدود جدًا.يُ 

 من المتوقع

مبالغ الرسوم التي تم رفعها وزيادتها من قبل سلطة المياه الفلسطينية ستستمر بمحدوديتها وستصبح الرسوم مصدرًا مهمًا 
 للتمويل بشكل متزايد بالنسبة لمجلس تنظيم قطاع المياه.

 في المستقبل

ستكون مبالغ الرسوم التي تم رفعها وزيادتها من قبل سلطة المياه الفلسطينية محدودة، وستكون الرسوم مصدرًا هامًا لمجلس 
 تنظيم قطاع المياه كما أنها من المتوقع أن تصبح تموياًل ذاتيًا في المستقبل.

 نسبة التمويل القائم والموجود

 للتمويل بالنسبة لسلطة المياه الفلسطينية.تعتبر الرسوم مصدرًا غير هام 

 مستوى األمن واالستقرار )عالي / متوسط / منخفض(
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سيزداد هذا و  نظيم قطاع المياه هو مستوى متوسطإن المستوى المستقبلي المتوقع ألمن واستقرار الرسوم بالنسبة لمجلس ت
 بشكل واعد إلى مستوى عالي في حينه.  المستوى

 الشروط الالزمةالمتطلبات / 

 استقاللية مالية للتمويل الذاتي بالنسبة لمجلس تنظيم قطاع المياه.  و  ب األصول حيال الرسومحسمقرة أنظمة 

 القابلية للتطبيق

 في الوقت الحالي تنطبق الرسوم على سلطة المياه الفلسطينية وستنطبق في المستقبل على مجلس تنظيم قطاع المياه.  

 عالقات المجتمع .6
 حجميع أصحاب المصال يشاركينبغي أن ستراتيجيات الخاصة بتمويل مستدام، لذلك عالقات المجتمع في طليعة اال ان

ضغط( أمرًا مجموعات الويعتبر دعم المجتمع )بما في ذلك ويجب أن يتم دعم الحمالت الشعبية من قبل قادة المجتمع. 
 القادة المحليين البارزين مفتاح الحصول على هذا الدعم.يعتبر حيث معدالت تحصيل عالية أساسيًا إلنجاز 

 

 مالت ترويجية، معلوماتية واتصالح 6.1
، التكاليف، التحصيالت واالستثمارات التعرفةتعتبر الحمالت الترويجية والمعلوماتية واالتصال الفّعالة والناجحة فيما يتعلق ب

 الجديدة أمرًا أساسيًا.

 -وتشمل الحاجة لترويج وتفسير:تتعدد الرسائل الممكنة 

 من المستفيد والمنتفع من عائدات التعرفة؛ 

 لتشغيل والصيانة؛عمليات االحاجة ل 

 كيف يتم استخدام عائدات التعرفة؛ 

  مطلوبة؛ التعرفةِلَم 

  ؛التعرفةكيف يتم وضع وتحديد 

 التكاليف؛ 

 شفافية العمليات؛ 
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 عالقات المجتمع 

 إشراك المجتمع؛ 

  معدالت تحصيل عالية؛أهمية تحقيق 

 أهمية الدفع في الوقت المحدد؛ 

 أهمية التأكد من أن كل شخص يدفع؛ 

 األمور العملياتية للتوصيالت والتوريد؛ 

 الحاجة للتوصل إلى اتفاق حول المعايير الفنية ومعايير الخدمة؛ 

 التكاليف الكثيرة المرتبطة باالستثمارات؛ و 

   استثمارات ناجحة.المشاكل الكثيرة المرتبطة بتنفيذ 

القادة  من قبلالحمالت في المجتمعات المحلية  ن يتم السماح بتنفيذأو  جميع أصحاب المصالح يشاركعمومًا، ينبغي أن 
البارزين المحليين وأن يتم الحصول على دعمهم المفتوح ومشاركتهم الفاعلة )هذا أمر مهم بشكل خاص فيما يتعلق بحمالت 

 التحصيالت(.

 

 ة، ومؤسساتيةيقانونية، سياسأمور  .6
اصة مع ترتيبات مؤسساتية مناسبة أمرًا أساسيًا لنجاح االستراتيجيات الخلى جنب إ جنباً والسياسات تكون القوانين المالئمة 

ة واألمور يبأن هنالك مبادرات متواصلة ومستمرة فيما يتعلق باألمور القانونية، السياسباستدامة التمويل. وقد ُيالحظ 
 سساتية.المؤ 

 -تتماشى وتنسجم استراتيجيات التمويل المستدام مع ما يلي:

 قانون المياه؛ 

 سياسة واستراتيجية المياه الوطنية لفلسطين؛ 

  (2112) المحاسب عليهامسودة استراتيجية تخفيض المياه غير 

  ؛ و2113أنظمة التعرفة لعام 
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  الخدمات.مبادئ عامة التفاقيات تنظيمية )أداء( متوقعة مع مزودي 

المانحين قد انخرطوا واشتركوا بشكل فاعل في كثير من المبادرات وتم أخذ من جهة األمور المؤسساتية، فقد تم اإلقرار بأن 
 .وصياغتها االستراتيجياتلهذه  المستفادة بعين االعتبار في وضع إطارالدروس 

 .(6مسألة الالمركزية )انظر الملحق  أحد مجاالت االهتمام األخرى هي

 

 مالحظات

 وقد تم تحديث قانون المياه.. 2112( لسنة 3قطاع المياه حاليًا محكوم وخاضع لقانون المياه، القانون رقم )

عداد اإل، وقد تم وتتعامل السياسة واالستراتيجية الوطنية للمياه لفلسطين مع سياسات واستراتيجيات إلدارة موارد المياه
الصرف الصحي. وتشير السياسة واالستراتيجية الوطنية للمياه لفلسطين بأن الماء هو وخدمات توريد المياه واالنتهاء من 

نها تنص على أن:  ( للماء قيمة اقتصادية في iiاء البشر على قيد الحياة؛ لبقفريدة صحية ( للماء قيمة iسلعة اقتصادية، وا 
يقوم على أيضًا على أنه سيتم إنفاذ وتعزيز مبدأ خدمات الماء ليست مجانية. وتنص ( iiiكافة استخداماتها التنافسية؛ و 

  .أساس تغريم المتسبب في عملية التلوث

إن السياسة واالستراتيجية الوطنية للمياه لفلسطين تتماشى مع الوثائق الحاكمة القائمة والموجودة بما في ذلك االستراتيجية 
(، سياسة المياه 1006يجية إدارة موارد المياه )(، مسودة استرات2113-2111الصرف الصحي )وخدمات لقطاع المياه 

( وخطة إدارة طبقة 2111، خطة المياه الوطنية )(2111دراسة تخطيطية الستراتيجية قطاع المياه )(، 1005الوطنية )
  (.2114-1000المياه الجوفية الساحلية )

 مجاالت لوجستية عملّية؛ و 

 .ينبغي أن تكون التكنولوجيا مدعومة محليًا 

المحتملة المصادر المحلية  توهو إذا ما كانفي المستقبل سُيطرح سؤال مهم حيال تمويل عمليات التشغيل لكل استثمار 
فإن اختيار التكنولوجيا يجب أن يكون قد تم بالتأكد من صالحيتها كافية لتمويل التكاليف التشغيلية. فإذا لم تكن كافية، 

 صات والذي يضم الُمخطط المالي.وصحتها بمساعدة فريق صغير متعدد التخص

 بعادلما فوق التدابير الهندسية و/أو لما فوق األحلول فإن توفر أموال "مجانية" قد يشجع على تصميم في بعض الحاالت، 
"المجاني" على  التمويلشّجع وقد يالنسبية المحددة مما يترتب على ذلك تكاليف تشغيلية وتكاليف صيانة غير مستدامة. 

 تكون هذه الحلول محروسة ومحفوظة لضمان استخدام عادل ومنصف لألموال.أن ومركزة على وجود حلول رأسمالية مكثفة 

 



   42 
 

 فجوة تمويل التكاليف التشغيلية وتكاليف الصيانة

استثمار جديد فإنه من الواجب أن يتم تقديم حاًل قبل أي الصيانة في التشغيل و تكاليف لتغطية وحيث أنه يوجد فجوة تمويلية 
في مرحلة ما قبل  صيانةوالتزامات تشغيلية ويجب أن ال يكون مقبواًل وجود التزامات المضي قدمًا باستثمار رأسمالي. 

 تخطيط التنفيذ ألي استثمار.
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  2113التعرفة لعام  امظن 1 الملحق
 

 انظمة تعرفة المياه

 2113رقم ) ( لعام 

 

 مجلس الوزراء

 بناء على

 ( بالتحديد،61وتعديالته، مادة رقم ) 2113بنود أحكام القانون األساسي المعّدل لعام 

 ( بالتحديد،42، 26، 21؛ المواد )2112( لعام 3قانون المياه رقم )

 ( بالتحديد15حول السلطات المحلية؛ المادة ) 1006( لعام 1القانون رقم )

 على وبناء

 توصية مجلس المياه الوطني،

 ،15/11/2113والذي تم المصادقة عليه واعتماده من قبل مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد في رام اهلل بتاريخ 

 وبناء على الصالحيات المخولة بالقانون،

 وفي سبيل المصلحة العامة،

 فقد اصدرنا النظام التالي:

 التعريفات  – 1المادة 

 مياه فلسطين : سلطةالسلطة

 مجلس المياه الوطنيالمجلس: 

السلطات المحلية، مجالس الخدمات المشتركة، المرافق المحلية للمياه ومياه  مزودي خدمات المياه ومياه الصرف الصحي:
 الصرف الصحي، مرافق المياه اإلقليمية واتحادات المياه.
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 والتجارية والصناعية المنزلية بل مزودي الخدمة لالستعماالتالخدمات المقدمة من قإمدادات المياه ومياه الصرف الصحي: 
 والسياحية.

 المياه. تسعير في المستخدمةوالمقاييس  والمعايير مؤشرات القياسنظام التعرفة: 

 مجموعات مختلف بين المياه استهالك وحدات حجم النسبي الذي يتم اعطاءه إلى هي الوزنعناصر هيكلية التعرفة: 
 مختلفة. استهالك مستويات وعلى المستخدمين

 المياه استهالك من مختلفة بأحجام المستخدمين من مختلفة تُفرض على فئات حجم وحدة لكل هي األسعاراسعار التعرفة: 
 الصحي. الصرف مياه وتصريف

 محلي.هو تصميم التعرفة الذي يتم اعداده من قبل سلطة المياه بالتنسيق مع وزارة الحكم ال النموذج الموّحد:

المتعلقة ( التكلفة) إثبات المصروفات هو النظام الذي يتم فيه إثبات اإليرادات عند تحقيقها، باإلضافة إلىنظام االستحقاق: 
 باإللتزامات والتي تكون غير متعلقة بالموعد الذي يتم فيه الدفع.

 تطبيق النظام  – 2المادة 

ومياه الصرف الصحي تحت اشراف وزارة الحكم المحلي ومراقبة  سيتم تطبيق هذا النظام من قبل مزودي خدمات المياه
 السلطة.

 أهداف سياسة التعرفة  – 3المادة 

يتم تحديد األسعار المفروضة وفقًا لمعايير التعرفة من قبل مزودي خدمات المياه ومياه الصرف الصحي من أجل تحقيق 
 أهداف السياسة التالية:

 معتمدة والموافق عليها استرداد الكلفة من قبل مزودي خدمات المياه ومياه الصرف الصحي. استرداد الكلفة: تضمن التعرفة ال

 األصول استهالك ويتحقق االسترداد الكامل للكلفة من خالل اإليرادات التي تغطي تكاليف التشغيل والصيانة؛ احتساب
 اإلنمائية والتطويرية. راضلألغ الحقيقية؛ القروض وفوائدها؛ االستثمارات القيمة أساس على الثابتة

يمكِّن فئات الدخل المحدود من تحّمله لسد حاجات االستهالك  : تضع هيكلية التعرفة سعراً العدالة االجتماعية .1
 األساسية. 

 المحافظة على األعلى لتشجيع االستهالك : تضع هيكلية التعرفة سعرًا اقتصاديًا لمستوياتاالقتصادية الكفاءة .2
 المائية.  الموارد
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 استراجية التعرفة  – 4المادة 

 والسياحية. والصناعية والتجارية المنزلية المجاالت كافة المستخدم فئات تضم .1
االستهالك المختلفة، وتزداد  المستخدمين ومستويات مختلف مجموعات المياه بين تزويد إمدادات توزيع تكاليف يتم .2

 االستهالك. مستويات ازدياد مع المستهلكين على المفروضة األسعار
يتم توزيع تكاليف خدمات مياه الصرف الصحي بين مختلف مجموعات المستخدمين بناء على حجم المياه  .3

 الصحي.  الصرف مياه حجم على باالعتماد سّلمًا متطوراً  الرسوم المفروضة المستهلكة، كما ستتبع
 معايير التعرفة  – 5المادة 

ومياه الصرف على النموذج الموحد، وسيظهر تصميم التعرفة المصمم لفترة  تستند معايير التعرفة لمزودي خدمات المياه
 معينة الخطوات التالية:

 التكلفة. السترداد النفقات احتساب .1
 تقييم االسعار المعقولة للمجموعات ذات الدخل المنخفض. .2
 مكعب. متر ومياه الصرف الصحي لكل المستقبلية للمياه االقتصادية التكلفة .3
 وهيكلية التعرفة من أجل تطبيق أهداف السياسة الموافق عليها والمعتمدة من قبل المجلس.تصميم بنية  .4
 تثبيت أسعار الوحدة لمختلف فئات المستخدمين ومستويات اإلستهالك المختلفة. .5
 النظام؛ في المياه فاقد وكفاءات تقنية أفضل؛ تقليل تعزيز استرداد الكلفة لتخفيض األسعار من خالل إدارة جيدة .6

 تحصيل مطورة ومحّسنة. كفاءة خالل من اإليرادات زيادة طريق القانونية؛ وعن غير التوصيالت من الحد
 معدل خفض ذلك في بما والمالي الفني األداء تحسن في الملموس بأخذ التقدم الفلسطينية المياه أن تقوم سلطة .6

 الجديدة. التعرفة على الموافقة بعين االعتبار قبل الخسارة
 

 احتساب التكاليف - 6المادة 

والتي يتم الحصول  –( من هذا النظام 5وفقًا للمادة ) –الخط الفردي  التاريخية لبنود التكلفة بيانات من التكاليف ُتحسب
 من التكاليف بالتالي تقدير عليها من نظام محاسبة تكاليف االستحقاق. وفي حال لم يكن مثل نظام المحاسبة هذا بمكانه يتم

 يلي: كما التعرفة تطبيق نظام في المدرجة الموجودة. وتكون التكاليف الحسابات
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 يتم احتساب التكاليف الثابتة مقابل قراءة العداد وكتابة الفواتير والجباية والمصروفات اإلدارية واالقتصادية على .1
 والخدمات واإلدارة، تة للمكاتب،والثاب العامة الفردية. وتُدرج التكاليف الخدمة لمكونات الفعلية التكاليف أساس

 العمالء الثابتة. تكاليف في والشخصية القانونية
 والمخزون، الكيميائية، والمواد الفعلية للطاقة، التكاليف من والصيانة للتشغيل بالحجم المتصلة يتم احتساب التكاليف .2

يصال تزويد في ... الخ، المستخدمة والنقل، والموظفين،  مياه ومعالجة وأخذ إلى المستخدمين للشربصالحة  مياه وا 
 بسعر( شراء بالجملة) المياه من كبيرة كميات شراء تكاليف شمل وضم مقبولة. ويتم كذلك بمعايير الصحي الصرف
 الخدمة. مزودي قبل من المدفوعة الوحدة

 باستخدام السنة لتلك تقييمها التي تم إعادة الثابتة الموجودات مجموع تقديرات من سنة يتم احتساب اإلستهالك لكل .3
 الثابت.  القسط طريقة

 المدفوعة. الفائدة بمعدل كتكلفة جديدة استثمارات المأخوذة لتمويل القروض على الفائدة يتم ضم وشمل رسوم .4
 الصحي مياه الصرف وخدمات المياه إمدادات مقابل المفروضة على العمالء الرسوم  - 6المادة 

 عن: معلومات على أن تتضمن فردية، فواتير على المفوترة للمستخدميناظهار الرسوم المفروضة  .1
 

 وتكاليف الخدمة اإلدارة، تكاليف اإليجار، أو/و العداد قراءة من أجل تغطية النفاذ والوصول العميل أو رسوم -أ 
 والفوترة؛

الصرف  مياه إزالة أو المستهلكة المياه إيصال تكاليف لتغطية( باألمتار) الكمية كتل أساس على الحجمية الرسوم -ب 
 الصحي؛

 الصحي. الصرف نظام على الملوثات الثقيلة في إضافية رسوم -ج 
عادة المتأخرة، الدفعات على غرامات أي -د   الخ. توصيالت، وا 

 
 يصدر مزودي خدمات المياه ومياه الصرف الصحي فواتير للزبائن كل شهر أو شهرين. .2

 تعديل التعرفة  – 6المادة 

 في زيادة أو/و الكهرباء أسعار في زيادة هناك كانت ومياه الصرف الصحي إذا تعرفة المياه أن تعّدلمن الممكن  .1
 الخدمات. مزودي تكاليف في وضارة متوقعة غير زيادات إلى يؤدي األمر الذي بالجملة الشراء

 ( من النظام.1) ملحق في الخطوات المبينة التعرفة طلبات تتبع عملية تقديم .2
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 البيانات التي سيتم تقديمها  – 9المادة 

 يقدم مزودي خدمات المياه ومياه الصرف الصحي إلى سلطة المياه الفلسطينية البيانات التالية:

 .دموح بشكل والمالي، التقني األداء بيانات .1
 موحد. بشكل المقترحة، المعدلة التعرفة ملخص .2

 

 إجراءات تعديل التعرفة  – 11المادة 

أو تعديل التعرفة من قبل مزود الخدمة إلى وزارة الحكم المحلي والتي بدورها تقوم بتحويله الى يتم تقديم طلب تحديد  .1
 سلطة المياه.

 التالية: بالخطوات الطلب الفلسطينية المياه سلطة تقّيم .2
 

 التعرفة؛ منطلقات السعر التي تستدعي تغيير أن من التأكد -أ 
 الفلسطينية؛ المياه سلطة سياسة أهداف تلبي المقترحة التعرفة من أن التحقق -ب 
 األداء التي تم إنشاؤها قد تم تلبيتها واإليفاء بها. أهداف تحسين أن من التأكد -ج 

 
 استالمها للطلب؛ وفي تاريخ من يوماُ  ثالثين تتجاوز ال فترة خالل الطلب حيال رأيها أن تعّبر عن السلطة على .3

 مقبواًل. الطلب ُيعتبر سوف الفترة، هذه االستجابة خالل عدم حالة
عادته المادة، سيتم رفضه هذه من (2) الفقرة في ورد ما الطلب بتلبية فشل حال في .4 والتي  المحلي الحكم وزارة إلى وا 

 الموافقة. عدم بأسباب الخدمة مزود تبلغ سوف بدورها
 الطلب. رفض حالة في المختصة المحكمة الرجوع إلى والمياه الخدمة بإمكان مزودي .5

 االلتزام بهيكلية التعرفة  – 11المادة 

 هذا في المذكورة التعرفة لمعايير وفقاً  المختلفة لالستخدامات المياه أسعار ومياه الصرف الصحي المياه خدمة يحدد مزودي
 النظام.

 اإللغاء  – 12المادة 

 يعتبر كل شيء يتعارض مع بنود أحكام هذا النظام ملغيًا.
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 التطبيق  – 13المادة 

 النظام من يتم تطبيق والعمل بهذا .النظام هذا بنود أحكام تنفيذ اختصاصه مجال في كل المختصة، الجهات جميع على
 الرسمية. الجريدة في كما وُينشر صدوره تاريخ

 ه 1434الموافق لــ    من سنة     11/2113صدر في مدينة رام اهلل بتاريخ     /

 سالم فياض

 رئيس الوزراء
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 طلب تعديل التعرفة وعملية المصادقة :1الشكل 

 
 
 
 

 
 

 طلب لتعديل التعرفة والموافقة. 
  طلب –الخطوات: مزودي الخدمة 

  سلطة المياه الفلسطينية –تعديل التعرفة 
 

                                                                                                   نعم
 

                                                    ال                           
                                                                             

 تقييم الطلب:
 األسعار االفتتاحية                                                                           نعم ▫
 أهداف السياسة ▫
 أهداف األداء ▫

                                                    ال                          
 

                                                                                                 نعم
 

                                                   ال                           
 

                                                                                                 نعم
 الموافقة على تغيير التعرفة

 
  
 
 
 

 

 عمل الطلب

 بيانات مالية وحسابات-
 أسعار مقترحة من طراز تعرفة-
 أسباب تقديم الطلب-

 استالم الطلب:

 هل األسعار االفتتاحية عملياتية -
هل أهداف سياسة قطاع سلطة -

 المياه الفلسطينية للتعرفة عملياتية 
 عملياتية هل أهداف تحسين األداء -

 تفحص األسعار االفتتاحية لتغيير التعرفة

 

ع / راج  ي  
 يمتثل

 تفحص مدى تلبية التعرفة
 سياسة سلطة المياه الفلسطينيةأهداف 

هل أهداف سياسة استرداد الكلفة، المساواة االجتماعية، 
 والكفاءة االقتصادية قد تم تلبيتها 

ع / راج  ي  
 يمتثل

 تفحص تحسين األداء
 تم تلبية االسعار االفتتاحية

 هل تم تلبية أهداف فنّية -
 هل تم تلبية أهداف مالية -

ع / راج  ي  
 يمتثل

 قم بإعداد موافقة خطيّة
 الموافقة على أهداف أداء جديدة-
 تعرفة وأسعار منّقحةالموافقة على -

 اعتراض واستئناف
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 التعرفة مسائل  2ملحق ال
 التكاليف التشغيلية لتمويل اإليرادات اإلجمالية الناتجة عن تحصيالت فعلية من يكفي ما يكون هناك أن الضروري انه لمن

والتي  المنطقة تلك تكاليف لتمويل كافية خدمة منطقة لكل تكون التعرفة أن التكاليف. كما يجب من المتواصلة وغيرها
 ذلك في بما) األخرى المصادر جميع من األموال أن هو لذلك الرئيسي كاملة. والسبب التكاليف استرداد ألسس وفقاً  تحتسب
 خدمة منطقة وبدون وجود تنبؤ لإليرادات فإنه سيكون من الصعب تشغيل أي وال يمكن توقع المبالغ. منتظمة غير( الحكومة

 .للمستفيدينموثوق بها  ومالئمة وتزويد خدمات سليمة متوسط بطريقةال المدى على
 

وغيرها من  التشغيل وذلك بخصوص تكاليف قائمة وموجودة منطقة خدمة لكل وبالتالي، يجب أن يتم اعداد موازنة مالئمة
باإلضافة الى  الموازنة، فيالمدرجة  التكاليف بشكل يغطي هذه التعرفة إيرادات لتحصيل وأن يتم التخطيط التكاليف األخرى،

 .مستمر ومتواصل أساس زيادة التحصيالت الى الحد األقصى شهرًا بعد شهر على

 وقبل االستثمار إعداد تخطيط من كجزء يجب تنفيذها باستثناء هذه العملية التي جديد استثمار لكل العملية نفس ويتم تطبيق
 .التكاليف األخرى من وغيرها وصالحية تكاليف التشغيل صحة من التحقق كما أن يتم منح التفويض لالستثمار النهائي،

 أن يجب يعني أن التعرفة وعلى المدى الطويل مما الكلفة استرداد في صميم التعرفة يأتي فإن إيراد المالية، الناحية من
عن  تفاصيل يعطي (3) الملحقفإن  صلة، ذا صعيد وعلى. للكلفة الكامل االسترداد أساس يتم احتسابها على تكاليف تغطي
3Ts ،"والرغبة للدفع واالستعداد التكاليف تحمل على والقدرة والتحصيالت، "الضرائب والتحويالت والتعرفة. 

 تعرفات تكون أيضًا أن المتوقع للكلفة عملية تدريجية، ومن الكامل االسترداد تعرفات إدخال عملية تكون أن المتوقع ومن
 قصير المدى والفوري على التركيز يكون أن يجب .سنوات خمس غضون وسارية المفعول في للكلفة نافذة الكامل االسترداد

 أن المعقول فإنه من الوقت، مرور ومع .الموازمة المدرجة في التشغيل التعرفة التي تغطي تكاليف إيرادات تحصيالت
 لضمان أعلى تعرفات رسوم لدفع نفوس المستفيدين في الثقة ستعزز الموثوق بها المحسنة والخدمات الكفاءة بأن نفترض

من  االستثمارات تمويل في المساهمة وكذلك وتكاليف الحداثة التأهيل إعادة تكاليف ولتغطية الحصول على خدمات أفضل،
 .اجل التوسع

 القول بأن التعرفة يمكن عام، مياه الصرف الصحي، وبشكل وخدمات المياه تعرفات إمداد على الوارد أعاله ويكون التركيز
 إضافة إلى .الري مياه ورسوم( استخراجها) المياه رسوم استخالص وخدمات مياه الصرف الصحي، المياه إمدادات تغطي
 الرئيسيين وغيرهم من المستخدمين التجارة، الصناعة، الزراعة، األسر،)المختلفين  المستخدمين أنواع من العديد هناك ذلك،

لى آخره  أن لضمان االستخراج مستويات على للسيطرة يكون المياه استخراج رسوم من الهدف أن إلى شارةاإل ويجدر(. وا 
 التوازن) الصلة ذات المصادر قدرات/  التجديد قدرات تتجاوز ال وأن الطويل المدى على مستدامة المياه إمدادات تظل

 (.عند التطبيق صعب
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 والرغبة للدفع واالستعداد التكاليف تحمل على التحصيالت، القدرة، (Ts 3)التعرفة، الضرائب والتحويالت  3ملحق 
 ( TS 3الـــ )

 التعرفة، الضرائب والتحويالت""

 الثالث إليرادات قطاع المياه هي: األساسية المصادر

 التعرفة؛ 
 الضرائب؛ و 
 .التحويالت 

 التشغيل لتمويل الرئيسي المصدر تكون أن أدنى كحد المفروضة على الزبائن والمتوقعة بشكل عام المبالغ هي التعرفات
 .الصحي/ المجاري الصرف وخدمات المياه إلمدادات( O&M) الصيانة وتكاليف المتكرر

خالل  من ذلك إلى وما واإلعانات الحكومية، يتم تمويل المساهمات -مصطلح الضرائب   يتم استخدام لماذا - الضرائب
الضرائب  من فإن المبالغ الممّولة وبشكل أكثر دقة،) الحكومة اآلتية من المبالغ إلى تشير الضرائب، وبالتالي، فإن الضرائب
مياه  وخدمات المياه إمدادات لتمويل الحكومة أموال تقديم ويتم (.الحكومة أموال مصدر هي والتي تكون على شكل ضرائب

عانات من متلقي الخدمة ودعم تشغيل، وِمنح رأسمالي، استثمار ِمنح طريق عن المجاري/الصحي الصرف ذلك.  إلى وما وا 
 اإليرادات مصادر تحت إدراجها يجعل مما الميسرة القروض طريق عن الحكومية األموال تقديم يمكن الحاالت بعض وفي

 وحوافز على أنها تحوي إشارات الميسرة القروض وتعتبر .الضرائب طريق عن تنشأ المبالغ ولكن وهلة قليال ألول مربكة
 .المالي االستقالل من مزيد لفرض روريةالزمة وض

الحكومية،  غير والمنظمات الرسمية اإلنمائية المساعدة مثل خارجية ثالثة أطراف اآلتية من المبالغ إلى التحويالتتشير 
 وغيرها. تشغيل ومنح رأسمالي، استثمار ِمنح طريق عن المبالغ هذه تقديم ويمكن. التضامن أشكال من وغيرها

 كلفة مستدام  واسترداد للكلفة الكامل االسترداد

 كامل الكلفة أي استرداد مفهوم على مستندة تكون التعرفة أن بوضوح إلى  (2113 كانون الثاني) المياه تعرفة يشير نظام
 –الصحي  ومياه الصرف مزودي خدمات المياه بواسطة الكلفة المعتمدة والموافق عليه استرداد أنه يجب أن تضمن التعرفة

 األصول استهالك احتساب والصيانة؛ التشغيل تكاليف تغطي التي اإليرادات خالل استرداد كامل للكلفة من تم تحقيقوي
 ولؤالئك المهتمين باألمر،. التنمية والتطوير ألغراض واالستثمارات وفوائدها؛ القروض الحقيقية؛ القيمة أساس على الثابتة

 التكلفة المستدامة، استرداد بالنسبة لمفهوم بالتعرفة متعلقة حالية نشرات في مراجع هناك أن إلى فإنه من الجدير باإلشارة
الجمع بين  من نقدية تدفقات تأمين المستدامة" التكلفة استرداد  -"استرداد التكلفة الكاملة  من المعدلة وتستلزم الصيغة

 .الكلفة استرداد لتحقيق (Ts 3)التعرفة، الضرائب والتحويالت 
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 والقروض اإليراد مصادر

 على القائم بالتمويل واألسهم السندات مع جنب إلى جنباُ  والتي ُيشار إليها) قروض على الحصول الممكن من يكون أحياناً 
 (.هنا فيما بعد واألسهم يتم تجاهل السندات – التمويل القابلة للتحصيل أو مصادر السوق

 والقروض.( وتمثلها التعرفة، الضرائب والتحويالت)اإليرادات  مصادر بين خلط هناك يكون ما وغالبا

المياه، بالتالي  قطاع في المالية الخطط في صميم كل التعرفة، الضرائب والتحويالت هي من المستقبلية النقدية إن التدفقات
 لتصليحاتوا لتكاليف التشغيل والصيانة اليومية، عائدات إيرادات التعرفة، الضرائب والتحويالت يجب ان يقدم تدفق

 .على نطاق واسع والتوسعات والتحديثات الدورية، واالستبداالت

 أن يمكن ال ولكنها الزمن من معينة لفترة اإليرادات النقدية مصادر تدفقات عن العبء لتخفيف القروض استخدام ويمكن
 مبالغ القروض على مستحقة للدفع لحظة استالمها وتكون الفائدة تكبد تكاليف من إن القروض اإليرادات. مصادر محل تحل
ويجب ان يتم انتاج وخلق هذه المبالغ  .معينة مرحلة مستحقة للدفع في المال رأس كما وتصبح تسديدات المسددة، غير

الضخمة  التعرفة إيرادات أن يعني ومبالغ تسديدات رأس المال من اإليرادات المستقبلية، وغالبًا من إيرادات التعرفة. وهذا
 من يكونوا واثقين عندما فقط متاحة األموال سيجعلون على قروض ألن موردي القروض ومتطلب للحصول شرط هي والقوية

ألنه في كل  مقدماً  محصلة القروض كإيرادات تعتبر أن يمكن وبطريقة ما،. بالكامل المال رأس وتسديد الفوائد دفع سيتم أنه
 .يق اإليرادات المستقبليةعن طر  المطاف نهاية في األحوال يتم تسديد القروض

 التعرفات

 ثابتة وفي بأسعار المجاري/  الصحي مياه الصرف وخدمات جودة عالية ذات مياه بإمدادات عام، يطالب المستفيدين بشكل
 ويفضل ان ُتغطى ظهورها، عند( التشغيل والصيانة خاصة) التكاليف نفسه، يجب ان  يتم تغطية الوقت في .الجميع متناول

 على فيها الحفاظ النظر يتعين التي العوامل تعرفات. من شكل على بها التنبؤ يمكن ثابتة ومستقرة إيرادات قاعدة طريق عن
  االجتماعية. الحماية تدابير ومعالجة الخدمة مستويات

مثال،  المناسبة، الحوافز وتوفير المستدامة التكاليف استرداد وحاسمة لتحقيق بشكل جيد ضرورية المصممة تكون التعرفات
التشغيل والصيانة  تكاليف بطريقة فعالة. إن ايرادات التعرفة تقع في صميم استرداد التكاليف ويعتبر استرداد المياه الستخدام

 في للمرافق التام االنهيار إلى المطاف نهاية في يؤدي أن ويمكن الخدمات تدهور إلى ألن اإلخفاق في ذلك سيؤدي هام مبدأ
 .حينه

خدمة مقبولة بشكل مستمر، والتعرفة هي من أكثر المصادر  مستوى الزمة وضرورية لضمان المنتظمة المالية المواردتكون 
تلبية  نتوقع أن المعقول على المدى الطويل غير من ليس التي يتم االعتماد عليها لمثل هذا النوع من التمويل. لذا فإنه

 التعرفات. خالل سنوي من أساس على توقعةالم التكاليف لجميع( المستهلكين) المستفيدين
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 وعلى التعرفات، من الناحية المثالية، وكحد ادنى ان:

 الدخل؛ تنتح 
 الكفاءة؛ تحسن 
 متناول الجميع؛ أسعارها في تكون 
 الرفاه والعدالة االجتماعية للعامة؛ تحسن 
 و ُتدير الطلب؛ 
 االقتصادية التطوير والتنمية ُتسهل. 

 تحديد التعرفات

 هي دالة كما ويمكن القول بأن تكاليف التشغيل والصيانة دالة تكاليف التشغيل والصيانة، هي التعرفات القول انيمكن 
 اإليرادات بواسطة من معين التعرفة التي تنتج مستوى أشكال من شكل يجب ان يتم دفع  .والمعايير الفنية معايير الخدمات

 .الخدمة من معين مستوى على الحصول في باالستمرار يرغبون ما كانوا إذا المستفيدين

 األفراد للمستفيدين عادلة فردي مطلوب، فمن الصعب تأسيس تعرفات مستوى على التعرفات لتحديد إن نهجًا عملياً 
تكون  عملية تعرفة لكل البداية األمر من اإلقدام على مثل هذه العملية. إن نقطة يجب أن ال يمنع هذا ولكن( المستخدمين)

ومحددة بشكل  معينة لفترة والصيانة التشغيل تكاليف لتغطية تحصيلها إلى لإليرادات التي نحتاج المطلق المستوى إلنشاء
بشكل  المستفيدين بواسطة المبلغ هذا لضمان إنتاج التعرفات المبلغ، ينبغي أن يكون هدف تحديد هذا وعند معرفة .دقيق

 على للتشغيل والصيانة تقع الالزمة األموال توفير يتفهموا بأن مسؤوليةأن  إلى بحاجة اإلمكان،  فالمستفيدين قدر منصف
 (.الكفاءة الى حد ما من جيدة ظروف في مرفق لتشغيل المعقولة التكاليف أنها معّرفة على) عاتقهم

 :خياران التعرفة يكون بالتالي لديهم مستويات عن راضين كمجموعة إذا لم يكن المستفيدين عام، وبشكل

 أو التعرفات؛ خالل من يرغبون بدفعها التي المبالغ مع يتطابق الخدمة من أقل مستوى قبول بإمكانهم 
 من خالل تشجيع كافة المثال: سبيل على) التعرفات خالل من إنتاجها يتم التي اإليرادات لزيادة جهود بذل بإمكانهم 

 (.الخ المحدد، الوقت في فواتيرهم دفع خالل من فواتيرهم، على دفع المستفيدين
 

 أنواع التعرفات 

 بشكل عام، يمكن ان تكون التعرفات:

 باالستهالك؛ مربوطة متغيرة، أي 
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 غير مربوطة باالستهالك؛ ثابتة، أي 
 والمتغيرة؛ الثابتة الجمع بين العناصر أي ،(جزئين) والمتغير الثابت تجمع بين 
 ،المياه؛ استهالك زاد كلما زيادة التعرفات أي متغير تصاعدي 
 رسوم ثابتة أيضاً  يكون هناك ولكن تصاعدي لمتغير وفقاً  ، أي(جزئين) المتغير والثابت التصاعدي بين الجمع. 

 السيطرة في تساهم لن ولكنها على رفع اإليرادات( االستخدام مع يختلف ال ثابت مبلغ) الثابتة التعرفة رسوم ستعمل نسبة
 .إهدارها تجنب أو المياه على الطلب على

المتري  القياس أشكال من شكالً ( المستهلكة فقط الوحدات وفقًا لعدد يدفع المستخدمين) المتغيرة التعرفات أنواع تتطلب جميع
وتعتبر  .مجتمعة( جزئين) والمتغيرة الثابتة التعرفات أنواع كافة مثلما تتطلب االستخدام لقياس أخرى وسائل بالعداد أو
 على للسيطرة المياه ذات كميات كبيرة عدادات استخدام الممكن من يكون قد ولكن للغاية مكلفة الحاالت بعض األمتار في
ويكون قياس األمتار مطلوبًا في حال  .فعال أيضاً  النظراء يكون ضغط أن ويمكن المساحة، حيث من األقل على االستخدام

 .المياه من هدرأردنا التقليل  إذا أو/و بطريقة ما المياه على الطلب أردنا السيطرة على

يمكن أن يكون العنصر المتغير في جزئي التعرفة التصاعدية  تدريجي عن طريق السماح بزيادة رسوم التعرفة وفقًا 
 الستهالك الُكتل، ويتم االشارة إلى هذا بتعرفة الكتلة المتزايدة. 

 في بالتغيرات الثابت العنصر ما دون تأثر حد إلى مستقرة إيرادات تدفقات تقدم أنها هو لجزئي التعرفة الرئيسية المزايا احدى
يفرض  المتغير إن العنصر (.المالية المخاطر أيضاً  يقلل وبالتالي) األدنى بالحد اإليرادات تدفق يضمن األمر الذي الطلب

على المياه ويمكن التشجيع من خالل هذه الطريقة على المحافظة  المستهلكة للوحدات وفقاً ( المستهلك) المستفيد رسوم على
 .وعندما يكون ذلك مطلوباً  حسب متفاوتة بدرجات

ث  مبدأ تغريم الملوِّ

 إن مبدأ تغريم الملوث، بشكل عام، هو مبدأ سياسة البيئة القائم على تغريم كل من يتسبب بالتلويث بتكاليف التلوث، ويتم
 على للتطبيق مناسبة األكثر هو تغريم الملوثفإن مبدأ  طبيعته، التعرفات. وبحكم تشكيل عند عادة المبدأ هذا تطبيق
 .مياه الصرف/  الصحي تعرفات الصرف خدمات

 معدالت التحصيل 

 تحصيل معدالت وزيادة وهياكل التعرفات، مستويات إصالح يتضمن تتطلب زيادة اإليرادات من التعرفات نهجًا شاماًل،
 .الفواتير
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 وسعر لالستخدام داالً  اعتبار األخير ويمكن بحيث ورسوم متغيرة ثابتة التعرفات من رسوم تتكون قد أعاله، مبين هو كما
ويكون لمعدالت (. االستهالك أنماط على اعتماداً  وحدة لكل مختلفة انه يمكن ان تنطبق أسعار وبحيث) استخدام وحدة لكل

 .تم تحصيلها بالفعل التي اإليرادات إجمالي حيث من األهمية من القدر التحصيل نفس

 ليس٪ )111 تحصيل مستندة على معدل المطلوبة ما كانت اإليرادات إذا - عن معدالت التحصيل بسيط مثال يلي اوفيم
نما الطبيعي هذا الوضع يجب مضاعفة  فنظرياً  فقط،٪ 51 هو الفعلي التحصيل كان معدل ولكن( مثال هو مجرد وا 

الرسوم المفروضة  يدفعون الذين ألولئك بالنسبة عادل غير هذا أن الواضح ومن .المستهدفة العائدات التعرفات لتحقيق
 التعرفات تزيد ففي الواقع، ال. منخفضة التحصيل كانت معدالت إذا قد يحدث القبيل هذا من شيئا الواقع، في عليهم، ولكن

الخدمات الى مستوى  تصل مقاييس حتى العام تلو العام متفاوتة بدرجات يتدهور الخدمات إن تقديم بل المطلوب؛ بالعامل
 .متدني جدا

تحقيق الحد االقصى  لضمان فعالة نظم إلى الحاجة مع جنب إلى جنبا التعرفة إيرادات تحصيل وقد تم ابراز والتركيز على
 هذا في امر مهم الجيدة المجتمع عالقات على الحفاظ شهر، ويكون بعد شهرا مستمر أساس على من التحصيالت النقدية

 تحصيل معدالت على والمحافظة لتحقيق ضروري هو أمر( النظراء ضغط ذلك في بما) المحلي المجتمع دعم. الصدد
 قاعدة مستويات على تنفذ أن ينبغي خاصة، وبصفة المصلحة، أصحاب جميع على التحصيل حمالت توجيه وينبغي. عالية

 .المحلية

 للدفع واالستعداد التكاليف تحمل على القدرة

 أرض على القائمة الظروف على تقوم أن ينبغي وهي أنه التكاليف تحمل على رئيسية في القدرة نقطة يجدر اإلشارة الى
 الفقراء أكثر الناس من يدفع كثير. التكاليف تحمل على العامة المقبولة للقدرة بالمعايير يسمى ما على التركيز من بدالً  الواقع

 إلمدادات المقبولة المعايير إلى تستند معقولة على أنها أسعار تعتبرأسعار  رسمية غير قنوات خالل من بكثير لإلمدادات
 (.األسرة دخل من٪ 5-3 على تعتمد المثال، سبيل على) المجاري/  الصحي مياه الصرف وخدمات المياه

 :التكاليف تحمل على يتوجب معالجتهما في موضوع القدرة أمران هناك

 إجمالي هل أي، – الصادرة عن التعرفات اإليرادات الخدمة من خالل يجب أن يتم تغطية أي جزء من تكاليف تقديم 
 تحديد على يساعد هذا على اإلجابة - ككل  مجموع المستفيدين العام وضع سياق في معقولة المقترحة التكاليف
 و التعرفة، مستوى

 من  أي، – ذلك إلى وما األسرة أنواع مجموعات الدخل المختلفة، التعرفة عبر إيرادات تُنَتج وتتولد أن يجب كيف
 .المناسب التعرفة هيكلية تحديد على تساعد هذا على اإلجابة - يتوجب عليه أن يدفع ماذا 
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 بما مفصلة معلومات يوفر ال الوطني ألن المستوى المحلي المستوى على التكاليف تحمل على القدرة نعالج أن دائماً  وينبغي
 من الفعلية الحالية األسهم تحديد  المحلي المستوى على من الممكن سوى ال يكون إنهف ذلك، إلى وباإلضافة. الكفاية فيه

 تحمل على القدرة تحليالت في األرقام ويجب استخدام هذه .المياه إمدادات على للحصول يتم انفاقها التي األسر دخل
 على تعتمد قد التي ال يتم توفير الخدمات لهااألسر  مثال، التكاليف، تحمل على القدرة معايير يسمى ما من بدال التكاليف
 المياه لشبكة رسوم أي األرجح على -  من شبكة تزويد المياه بكثير أعلى الذين يفرضون رسوم الرسميين غير البائعين
 قبل من لذلك نتيجة ترحيب موضع وستكون الباهظة الرسوم بهذه مقارنة كبيرا انخفاضا تظهر سوف بانتظام المزودة

 .وضعهم القائم على كبير كما ستتسبب بتحسن المحتملين المستفيدين

 من كثير في. المحلي المستوى على يتم تنفيذها عندما فقط الدفع للمسوحات استعدادية الطريقة، يجب االعتماد على وبنفس
 هذه مثل في وغالبا تكون،. أفضل خدمات مقابل المتوقع من بكثير أكثر لدفع استعداد على المستفيدين الحاالت يكون

 لكثير الرسمي غير البائعين على يعتمدون الذين أولئك بين سيما ال جدا، عالية للدفع االستعدادية االستقصائية، الدراسات
 .السابقة الفقرة في إليها المشار األسباب من نفس

من  التكاليف تحمل على القدرة معوقات ويمكن ان تتم مواجهة. فيها يتوجب النظر أخرى نقطة الفقراء مصالح ان حماية
 حصول لضمان الجهود تكريس يتم عادة. منصفة بطريقة تطبيقها يتم والتي" والمعقولة العادلة" رسوم التعرفات فرض خالل
 المالية االستدامة على الحفاظ ويمكن. جداً  معقولة بتكلفة األساسية احتياجاتهم يمثل الذي" حد الخدمة استهالك" على الفقراء
 للمستخدمين الكبار دعم المستخدمين المثال، سبيل على المستخدمين، مجموعات عبر المتبادل الدعم إلى اللجوء خالل من

 الخ. أخرى، لمناطق المناطق بعض لغيرهم، ودعم المستخدمين فئات ودعم بعض الصغار،

التي من الصعب جدا ان  المجتمع، األكثر فقرًا في القطاعات مصالح حماية إلى اإلشارة عند اإلعانات يتم ذكر ما وكثيرا
 وال تصيب جمهورهم تفوت أن اإلعانات أي النوايا، أفضل العواقب عن تنتج أسوأ ما غالباً . تطبق على ارض الواقع

 تمامًا. المستهدف

 ليف التشغيل والصيانة، تتدهورتكا لتلبية كافية غير اإليرادات فيها تكون التي الحاالت في لالهتمام، انه مثيرة نقطة وأخيرًا،
وبما ان الفقراء غير متصلين بشكل . أن يكون هناك توسيع للمرافق وال يمكن ببطء، القائمين للمستفيدين الخدمات مستويات

. المياه من االحتياجات لتلبية الرسمية غير المصادر على االعتماد في لالستمرار يضطرون سوف أنهم يعني فهذا عام،
 .فقرا فعليا أكثر الفقراء المنخفضة تجعل التعرفات أن يقال، في الواقع، ما كثيرا دائرية، فبطريقة
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 التخطيط المالي اإلستراتيجي 4ملحق 
 

 تميل المياه قطاع تمويل حول( ذلك إلى وما ودراسات بحوث مقاالت، تقارير،) الحالية المواد المطبوعة أن إلى اإلشارة تجدر
 االستراتيجي. المالي التخطيط إلى للرجوع

 تماماً  صحيحاً  ليس هذا أن حين في المياه، قطاع تمويل لمشاكل الحل بأنه التخطيط المالي اإلستراتيجي يوصف ما غالباً 
الخطط  إن. المياه قطاع المشمولة في تمويل والعمليات القضايا مع للتعامل إطاراً  يقدم إال أن التخطيط المالي اإلستراتيجي

 .تحقيقها وكيفية المجاري/  الصحي الصرف بمياه لألهداف المتعلقة هامة توّفر وسائل مناسبة اإلستراتيجيةالمالية 

 متاح تمويل وأن يكون هناك واقعي الوطني أمر المياه قطاع أن تكون سياسة بضمان إن التخطيط المالي اإلستراتيجي معني
 :هي أساسية عناصر ثالثة انها تضم أي منهجية ومنتج، عملية وهوالتخطيط المالي اإلستراتيجي نهجا  يتضمن. لتنفيذها

 المطروحة بوضوح؛ القضايا حول المعنية األطراف بين الحوار خالل من نهج 
 الخيارات على المترتبة واآلثار القرار في الرئيسية المتغيرات بين التفاعالت لتوضيح اآلراء في توافق بناء منهجية 

 و المتخذه؛
 أطر أو السنوية الميزانيات داخل يتم ربطها أن يمكن والتي منتظم محدثة بشكل تمويل استراتيجية مثل معين منتج 

 .المتوسط المدى على النفقات
 تتضمن أهداف التخطيط المالي اإلستراتيجي على:

 بهدف وذلك الصلة، ذوي المصلحة أصحاب جميع فيها يشارك متعلق بالسياسات، اجراء حوار لتمكين بنية توفير 
 ممكنا؛ مياه قطاع بشأن اآلراء في توافق إنتاج

 طويل المدى؛ منظور والغايات المختلفة في أثر األهداف توضيح 
 والمشاريع؛ والبرامج المياه قطاع سياسات ربط 
 المالية؛ االحتياجات بشأن وشفافة واضحة بيانات توفير خالل من الخارجي التمويل تيسير 
 التعرفة، الضرائب والتحويالت( من خالل  المياه قطاع لتمويل مصادر الثالث على تفحص حقيقي وواقعي توفير(

 .المستقبلية التنمية لدعم مالية طرائق للتمويل باالضافة الى مستدامة تحديد مصادر
 تتضمن النتائج المتوقعة من التخطيط المالي اإلستراتيجي على :

 للقضايا؛ مشترك فهم 
 الواقعية؛ المياه لقطاع حتيةالت البنية أهداف على توافق 
 لسياسة التعرفة؛ موضوعية أكثر مناقشات 
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 ؛(الفقراء حماية مثل،) االجتماعية الجوانب من اعتبارات 
 البيئية؛ األهداف واقعية انعكاسات على 
 المالية؛ وزارة مع الحوار لتحسين فرصة 
 المتوسط. المدى على النفقات إطار في النتائج دمج إمكانيات 

 صلة بالتخطيط المالي اإلستراتيجي التي يجب تعلمها: دروس ذات

 واقعية؛ أهداف وضع 
 العامة؛ الموازنة بعملية ربط التخطيط المالي اإلستراتيجي 
 الرأسمالي؛ االستثمار بشكل أساسي ألغراض العامة استخدام األموال 
 و بشدة؛ اإلعانات االقتصاد من استخدام 
 شفافة العملية تكون وأن واضح استهداف اإلعانات بشكليجب ان يتم  تم استخدامها، إذا . 

 المستدام التمويل

 ذلك: في بما عوامل عدة نتاج هو المستدام التمويل

 التشغيلية؛ الكفاءة تعظيم خالل من معقولة وبأسعار معقولة حدود ضمن التكاليف إبقاء 
 معقولة؛ حدود ضمن الخدمة معايير وضع 
 لإليرادات )التعرفة، الضرائب والتحويالت(. األساسية المصادر تعظيم 
 مع) القروض جمع عملية في كضمان العائدات استخدام المالئمة، الظروف وفي الزمن مجرى في أنه، أيضا الممكن ومن
 المال الفائدة ومبالغ رأس أن من واثقين يكونوا عندما فقط سيجعلون التمويل متاحا القروض مزودي أن االعتبار في األخذ

 (.يمكن تسديدها بالكامل

 التمويلية الفجوة

 :التمويلية عند تعريف الفجوة في القرارات المركزية مجاالت معالجة ثالثة يتوجب علينا

 ؛(والمعايير التقنية معايير الخدمة تعديل أو/  و الكفاءة تحسين) التكاليف قاعدة إدارة 
 والتحويالت، الخ(؛)التعرفة، الضرائب  المستدامة التمويل أنظمة إنشاء 
 (.الخ االختصاص، الجغرافية، المساحة حيث من) وعدالة بكفاءة التمويل تخصيص 
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 الخاتمة

 الترتيبات من عدداً  هناك الن االستراتيجي المالي التخطيط عملية تنفيذ المناسب من يعتبر ال هذه المرحلة من الزمن، في
 مع السياسة واالستراتجية الوطنية للمياه لفلسطين هو تعامل خاصة أهمية ومن ذات المياه، قطاع في الصلة الجارية ذات

مدادات المياه، موارد إلدارة واستراتيجيات سياسات ويتم إعداد برنامج استثماري موّسع ومتكامل  الصحي، والصرف المياه وا 
 القصير. المدى على األولوية ذات االستثمارات من قائمة لتجميع نشاط تنفيذ مشتماًل على الكلفة التقديرية، ومن ثم
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 الرئيسية األداء مؤشرات 5ملحق 
 إلدارات الحوافز وتوفير المقدمة الخدمات نوعية تحسين عملية في رئيسيا للخدمات دورا السليم األداء مراقبة نظام يلعب

 جودة لقياس دوليا ومقبول سليم شكل قياس األداء مؤشرات يقدم استخدام. والكفاءة الفعالية زيادة أجل من الخدمات مزودي
هذا إلى  يؤدي. الخدمات مختلف مزودي بين الموضوعية والمقارنات بالشفافية ويسمح الخدمات، مزودي وكفاءة الخدمة،

فوائده  مع األداء، مراقبة نظام يكون كما. أفضل خدمات تقديم على وتشجيعهم مماثلة، تعهدات تحديد المعايير بين
 المياه، ويجب ان تكون احد فوائده الخاصة قطاع في الفاعلة الجهات من للعديد فائدة ذات والمحتملة، واستخدامته العديدة

 .الخدمات لمزودي الممارسات أفضل تقديم على هي المساعدة

 والمساعدة للسكان،المقدمة  والخدمات إدارتهم تحسين على ومساعدتهم الخدمات لمزودي أهداف تحديد النظام لهذا وينبغي
 الخدمات، ومزودي الفلسطينية المياه سلطة بين والتفاعل التعاون وتعزيز التنفيذ، لمعايير الخدمات مزودي امتثال على رصد

عالم  مصالح حماية في للمساعدة الرئيسية الرصد أدوات وتوفير الخدمات الخاصين بهم، مزودي أداء حول العمالء وا 
 .المستهلكين

 الرئيسية األداء مؤشرات

من  الخدمات مزودي وتمكين الخدمات تقديم تحسين إلى الحاجة ظل في المالية الرئيسية األداء مؤشرات اختيار تم وقد
مزودي الخدمات  استقرار على تؤثر التي تلك هي الرئيسية التي تم اختيارها األداء ان مؤشرات. المالية االستدامة تحقيق
. الحالية اإلدارية الممارسات على الضوء تسلط والتي وكفاءة التحصيل الخ،  والتشغيل، اإلنتاج تكاليف تغطي والتي المالي،
 :هي المختارة المالية الصلة ذات الرئيسية األداء مؤشرات

 مكعب؛ متر لكل البيع سعر متوسط 
 مكعب؛ متر لكل التشغيل تكاليف 
 العمل؛ معدل 
 ؛)٪( التحصيل كفاءة 
 و ،(رقم) الموظفينإنتاجية  مؤشر 
 الحجم  حيث من المياه الغير مدرة لإليرادات.٪ 

 مكعب لكل متر البيع سعر متوسط

 المنظمة الجهة قبل من المياه أسعار ورصد الجميع متناول في بأسعار أساسية كسلعة أن يتم توريد المياه للمستهلكين يجب
 الخدمات مزودي كفاءة عدم ثمن يدفعوا للمياه وكما ال يجب أن الفعلية التكلفة من أكثر يدفعون ال المستهلكين أن من للتأكد
 .الخدمات مزودي بين مياه التعرفة متوسط لمقارنة هو المؤشر هذا من والغرض. اإلدارة وسوء
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 يةوالمؤسس إجمالي مبيعات المياه المنزلية( / بالشيكل) التي تم فرضها المياه فواتير مبيعات إجمالي: الحساب طريقة
 .(متر مكعب) والصناعية والسياحية

 

 لكل متر مكعب التشغيل تكاليف

 ان الحسابات. الخدمات مزودي بين والفعالية للكفاءة دقيقة مقارنات إجراء على متر مكعب لكل التشغيل تساعد تكاليف
. ومعدل التشغيل العمل، ولمعدل السعر لكل متر مكعب لحساب مهمة الماء لكل متر مكعب من التشغيل لتكاليف الدقيقة

 المياه مصادر أصل المثال، سبيل على المياه، خدمات مزودي بين التشغيل تكاليف في التباين على العوامل من تؤثر العديد
 .الخدمات مزودي بين التشغيل تكاليف مستوى بين للمقارنة هو المؤشر هذا من والغرض. المختلفة

متر ) الماء مبيعات صافي( / االستهالك باستثناء) بالشيكل اإلدارية والتكاليف والصيانة تكاليف التشغيل: الحساب طريقة
 .(مكعب

 نسبة العمل

 لمزود من الهامش يتبقى كم و التشغيل لتكاليف التشغيلية اإليرادات تغطية مدى معرفة الخدمات إلى يحتاج مزودي
  مجموع قسمة حاصل  العمل تكون نسبة. التشغيلية اإليرادات من المال رأس وتكاليف استثماراته من اجل تغطية الخدمات
 كانت إذا.  التشغيلية اإليرادات إجمالي على مقسومة( االستهالك باستثناء) اإلدارية والتكاليف والصيانة التشغيل تكاليف
 أن يعني وهذا ، التشغيلية تاإليرادا من أعلى واإلدارية التشغيلية التكاليف مجموع فبالتالي يكون ، 1 من أكبر العمل نسبة
ذا. التشغيل دورة تتكبده مالي عجز هناك تكاليف  من أعلى التشغيل إيرادات تكون بالتالي، ،1 من أقل النسبة كانت وا 

او  من جزءا يغطي أن يمكن الذي التشغيل دورة في فائضا يولد الخدمات مزود أن يعني وهذا والتكاليف اإلدارية، التشغيل
 التقنية، المطبقة وأسعار الخدمات التعرفات فعالية في المؤشرات بعض العمل قد توفر نسبة. الرأسمالية التكاليفجميع 
 . السنوية اإليرادات من التشغيلية تكاليفه لدفع الخدمات مزود قدرة قياس هو المؤشر هذا من والغرض

 ايرادات التشغيل. ( /االستهالك باستثناء) بالشيكل اإلدارية والتكاليف والصيانة تكاليف التشغيل: الحساب طريقة

 كفاءة التحصيل )%(

 التحصيل وتكون نسبة المسددة، غير األرصدة ومن الحالي للعام الفوترة من التحصيل قياس هي نسبة ان كفاءة التحصيل
وربما  المعدومة، الديون بسببولكن . بالكامل المسددة غير واألرصدة الحالي للعام تحصيل الفوترة يتم حيث٪ 111 المثالية

 والذي الخدمات لمزودي مستحق مبلغ هو المعدوم ان الدين٪. 01 من أكثر المقبولة النسبة تكون السيئة، الفوترة ممارسات
 المبذولة الجهود جميع ويكون قد تم استنفاذ مختلفة، تحصيله ألسباب ألنه ليس من الممكن خسارة باعتباره شطبه تم

 من والغرض استعداد المستهلكين للدفع، ومستوى الخدمة التحصيل لمزود كفاءة موظفين مستويات النسبة تعكس. لتحصيله
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 الحالية السنة من التحصيل نسبة المؤشر هذا يقيس. العمالء من ديونه لتحصيل الخدمات مزود قدرة قياس هو المؤشر هذا
 السابقة. ومن ديون السنوات

 الصحي ومياه الصرف إجمالي مبيعات المياه/  السنة خالل الصحي الصرف ومياه المياهتحصيالت رسوم : الحساب طريقة
 %.011 ×شيكل( ) المفوترة السنوية

 مؤشر إنتاجية الموظفين )رقم(

خمس من التكاليف الموظفين نحو  تمثل. عموما، عميل 1111لكل  موظفينعدد الان مؤشر إنتاجية الموظفين هو متوسط 
مؤشر إنتاجية الموظفين  تأثير مباشر وكبير على سعر تكلفة ل يكونوبالتالي  ،التشغيل لمزود خدمات المياهإجمالي تكاليف 

تحديد المناطق التي يوجد  علىمشابهة الميزات ال ذاتالخدمات  زوديمقارنات نتائج هذا المؤشر بين متساعد . ياهوبيع الم
الخدمات عن طريق حساب عدد  زوديب إنتاجية الموظفين في موالغرض من هذا المؤشر هو لحسا ،فيها مجال للتحسين

 .فعليمشترك 1111الموظفين الالزمين لكل 

 .1111( / الفعليين المياه مشتركين عدد/ ) العاملين الموظفين عدد إجمالي: الحساب طريقة

 ٪ الحجم حيث من لإليرادات الغير مدرة المياه

 ذلك في بما) للعمالء وفواتير المياه الموجهة المنتجة المياه إجمالي بين الفارق نسبة هي المياه الغير مدرة لإليرادات
الواقع عدها واحتسابها ولكن لم تتم الفوترة بها.  تم في التي المياه ونسبة المشروعة، غير والتوصيالت الشبكة في التسربات

 تعرض. للعمالء في حاالت كثيرة، من ارتفاع التعرفات وتتسب، التشغيل تكاليف من العالية تزيد المياه الغير مدرة لإليرادات
 ظروف ظل في الخصوص، وجه على والشبكة عام بشكل األصول على الحفاظ في اهتمام وجهود مزود الخدمات نسبة هذا
 رضوالغ الشبكة، استبدال أو تأهيل إعادة في لالستثمار الخدمات على التخطيط مزود المؤشر هذا تساعد نتيجة. جيدة عمل
 .الشبكة لنقص مقياس توفير هو المؤشر هذا من

 خالل المزودة المياه مجموع/ ) التقييم فترة خالل متر مكعب()الموجهة  الفواتير كمية إجمالي) -٪ 111: الحساب طريقة
 %.111* ( المرافق خزانات في المخزنة الكميات في الفرق±  التقييم فترة
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 الالمركزية 6 ملحق
 كثيرا. هذا واقع األمر بالحقيقة يكون ال ولكن قد المياه قطاع في التمويل مشاكل لجميع كحل الالمركزية عرضيتم  ما غالبا
 في تمويل نقص إلى تؤدي الالمركزية األحيان من كثير ففي كافي، تمويل إطار دون ان يكون هناك الالمركزية تحدث جدا،

 في. لتمويلها( القانونية الصكوك ذلك في بما) الوسائل توفير دون ومهام مسؤوليات المركزية السلطة تؤول حيث الخدمات،
 .بالمركزية االستمرار من بكثير أسوأ تكون هذه الحاالت، هذه مثل

 األموال لهذه السليم باالستخدام يتعلق فيما مشاكل هناك تكون ما غالبا المركزية، السلطة من متاحة األموال كانت إذا حتى
 تنشأ عندما المقصودة لألغراض الواردة األموال تستخدم ال قد البلديات أن التجارب وتبين. الالمركزي المستوى على

 إلقامة آلية إلى حاجة هناك ال يكون المياه قطاع ألنشطة المقدمة األموال حالة في وبالتالي إلحاحان أكثر أخرى احتياجات
 .النجاح يضمن ال قد هذا حتى لألسف، ولكن، األموال هذه حول سياج

 على مراجعة تقرير خالل من أقسام المياه او المرافق المصرفية حسابات على مباشرة مراقبة هذا األمر وضع  وسيتم بسبب
 .للمياه يتم استخدامها حصرا للمياه األموال جميع ان من اجل اظهار مستقل ثالث طرف قبل من سنوي أساس

 

 

 

 

 

 

 

 


