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 ملخص تنفيذي

مصادرها ومن  م2021خالل العام  من المياه 3مليون م 110.7ما يقارب  بلديات قطاع غزةضخت  .1
 .كم 3,600طوالها حوالي أشبكات توزيع بلغت  فيالمختلفة 

الى ثالث  )المياه المنتجة( مصادر المياه التي تم ضخها من خالل شبكات توزيع مياه البلديات كون تت .2
 ،%84المصدر األول هو المياه الجوفية المستخرجة من آبار المياه التابعة للبلديات بنسبة  ،مصادر

الثالث هو  والمصدر ،%13 بنسبةالمياه المشتراة من االحتالل )مياه ميكروت(  والمصدر الثاني هو
 من اجمالي الكميات التي تم ضخها في شبكات التوزيع.   %3مياه البحر المحالة بنسبة اقل من 

على حسابات  3مليون م 61.1سجلت البلديات كميات استهالك  3مليون م 110.7من أصل  .3
المياه التي تم ضخها في  % من كميات55.2, ما يشكل نسبته تالمستهلكين من خالل العدادا
 تعتبر كميات مياه غير مفوترة. 3مليون م 49.6بلغت  والتيالشبكات, بينما الكمية المتبقية 

من اجمالي كميات المياه التي تم ضخها في % 44.8تشكل  والتيبتتبع كميات المياه غير المفوترة  .4
 :1كميات مياه غير مفوترة بسبب يتضح انها تنقسم الى ،الشبكات

 22.25 وبلغت ،المنتجةمن اجمالي المياه  %20.1شكلت  والتيأخطاء العدادات وأخطاء القياس  .أ
 .3مليون م

 22.14وبلغت  ،المنتجةمن اجمالي المياه  %20شكلت  والتيشرعية( الالوصالت غير )السرقات  .ب
 .3مليون م

 2.87، وبلغت حوالي المنتجةمن اجمالي المياه % 2.6والتي شكلت حوالي  التسريبات الفيزيائية .ج
 .3مليون م

ماكن العامة والدفاع المدني وبعض األماكن التي تعرفها االستهالك المصرح به وغير المفوتر لأل .د
، المنتجةالمياه من اجمالي  %2.1والتي وصلت نسبتها حوالي  ،البلديات وال يوجد بها عدادات

 .3مليون م 2.31وبلغت 

م، وبنسب 2021في العام  %80تمثل صالحية العدادات الواقعة في نفوذ بلديات قطاع غزة حوالي   .5
 . 2كبلدية وادي غزة %35متفاوتة بين البلديات حيث تصل في بعض البلديات لنسبة 

لفحص مدى دقة كفاءة الشبكات المحتسبة من خالل النسبة بين كميات المياه المفوترة وإجمالي كميات  .6
(، فقد تم احتساب كفاءة الشبكات من خالل طريقتين %55.2التي تم ضخها في الشبكات ) المياه

                                                           
 م.2022الواردة من مجلس تنظيم قطاع المياه سنة  البيانات 1
 م.2021تقرير ديوان الرقابية المالية واإلدارية بخصوص شبكات البلديات,  2
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طوال ، والثانية باالعتماد على أساحات التكتالت العمرانية في كل بلديةفنيتين، األولى باالعتماد على م
البلديات  الوزن النسبي لكفاءة شبكات توزيع ، حيث تبين أن متوسطشبكات توزيع المياه في كل بلدية

 .%56.8 هو طريقتين السابقتينلل
بدراسة توزيع كفاءة الشبكات حسب المحافظات المختلفة، فإنه يتضح أن البلديات في محافظة خانيونس  .7

بينما سجلت بلديات محافظة الوسطى أدنى كفاءة شبكات  ،%69سجلت أعلى كفاءة شبكات وصلت لـ 
 %.48.8وصلت لـ 

عند احتساب النسبة بين كميات المياه التي تم ضخها في الشبكات لكل محافظة إلى مساحات التكتالت  .8
الوسطى وغزة العمرانية في تلك المحافظات، فإنه يتبين أن هناك ضخ كبير للمياه في شبكات محافظات 

 مقارنة بباقي المحافظات.  والشمال
هي بلدية غزة، ويعود ذلك إلى عدم دقة القياس  لشبكة نتيجةأكثر البلديات معاناة من الفاقد الكبير في ا .9

 .بشكل دوري على فترات قصيرة وعدم قراءة العدادات العدادات يعدم كفاية الكادر البشري من مراقب
 ،من شبكات توزيع بلدية دير البلح تليها النصيرات وبيت الهيا وملموسة كميات سرقات كبيرةهناك   .10

 .وهذا يستدعي معالجة الوصالت الممتدة بشكل غير شرعي لمنازل المواطنين وبشكل حازم
التسريبات في عدا  ،ليس كبيرا ويمكن قبوله ات معظم البلدياتمن شبك الفيزيائية مشكلة التسريبات  .11

جمالي خمس الفاقد اإل تقترب منكبيرة  التسريبات فيهماعد ت واللتان ،البريج وخانيونس تيبلديشبكات 
 .القديمة الشبكاتالذي يستدعي وضعهما ضمن األولويات في صيانة واستبدال ، األمر للبلديتين

لتر/فرد/يوم  82بلغ  من شبكات توزيع البلديات استهلكها المواطنون نصيب الفرد من الكميات التي  .12
بلدية ضمن الحدود الموصى بها  11وقد جاء متوسط نصيب الفرد في  ،لجميع البلدياتكمتوسط نسبي 

 .بلدية أقل من ذلك 14(، بينما جاء في األقللتر/فرد/يوم على  100عالميًا )
تم وضع عدة سيناريوهات لدراسة تأثير اإلصالحات في نظام توزيع المياه على نصيب الفرد من المياه،  .13

 وقد تبين اآلتي:

 ، فإن نصيب الفرد سيصل إلى حوالي%50بنسبة  والقياسالفاقد نتيجة عدم دقة العدادات  تقليل .أ
ضمن  25 أصل بلدية من 13مقبولة، وسيكون نصيب الفرد في وهي كمية  ،لتر/فرد/يوم 93

 ًا.بها عالمي الموصيالكمية 
 94 فإن نصيب الفرد سيصل إلى حوالي، %50بنسبة  السرقات من الشبكة الحد منفي حال تم  .ب

بلدية  15مقبولة، وسيكون نصيب الفرد في وهي كمية  ،لتر/فرد/يوم على مستوى بلديات قطاع غزة
 ًا.بها عالمي الموصيضمن الكمية  25 أصل من
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الفاقد نتيجة عدم دقة  ليلإلى جانب تق %،50بنسبة  السرقات من الشبكة الحد منفي حال تم  .ج
لتر/فرد/يوم على  108 حوالي فإن نصيب الفرد سيصل إلى ،%50بنسبة  والقياسالعدادات 

ضمن الكمية  25 أصل بلدية من 21وسيكون نصيب الفرد في  ،مستوى بلديات قطاع غزة
 .اً بها عالمي الموصي

   ضرورة قيام سلطة المياه وجودة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية داخل الحكومة لى إخلص التقرير  .14
اهم في تعزيز كفاءة التي تس وخصوصاً  ،على استجالب المشاريع الداعمة لقطاع المياهبالعمل وخارجها 

 وتوفيرصالحة ال عدادات غيرالمن خالل اعتماد أنظمة شبكات حديثة وتغير وصيانة شبكات البلديات، 
في  االشتراكاتمن  %17ما نسبته  وتمثل مياه عداداتلديها ليس  التي لالشتراكاتعدادات مياه جديدة 

 لى تطوير أداء موظفي مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي.إإضافة  ،3قطاع غزة
 مكافحةضرورة قيام سلطة المياه وجودة البيئة وبالتعاون مع البلديات في تفعيل نظام خلص التقرير الى  .15

الى تطبيق قانون  ة, إضافةوتوفير االطقم الفنية واإلدارية والرقابي ،التعديات على شبكات توزيع مياه البلدية
والتي كان لها الدور الرئيسي في  ،التعديات على شبكات المياه ظاهرة لمكافحة( 2002, 3المياه )رقم 
 مفوترة وتقليل نصيب الفرد اليومي من مياه البلدية.المن اجمالي المياه غير  %20 بنسبةزيادة الفاقد 

المياه والصرف الصحي )البلديات( بزيادة أفراد العاملين  اتضرورة قيام مزودي خدملى إخلص التقرير   .16
دور فعال في تطوير الخدمة من لما لها ا، في قسم المياه لتعزيز وتقوية الفرق واألطقم الفنية وتطويره

 جمالي الفاقد.إمن  %20وفي تقليص الفاقد الناتج عن أخطاء القياس والتي شكلت 
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 المقدمة

 

 اقلةلنخطوط اال األولى هي المياه في المدن عمومًا من ثالثة أنواع من األنابيب وفق وظيفتها: تتألف شبكة توزيع
(transmission lines) أو االبار الجوفية بعد  التي تنقل المياه من خزانات التجميع الرئيسية )أو محطة التنقية

التي تنقل المياه  (distribution mains)أنابيب التوزيع الرئيسية الثانية هي و ( إلى منظومة التوزيع، معالجتها
المتشعبة عن  service pipesالخدمة  بأنابيبينما الثالثة هي عبر أنابيب النقل وتوزعها في أنحاء المدينة، 

 أنابيب التوزيع وتنقل المياه منها إلى مواقع االستهالك من مبان ومنشآت صناعية وغيرها.

 4م2000% من شبكات توزيع المياه للبلديات تم تركيبها ما بعد سنة ال 80% الى 70من  في قطاع غزة 
حيث تمتاز هذه الشبكات بقوتها وجودتها الفنية مقارنة بباقي دول اإلقليم حيث يعتبر فاقد الترسيب ليس ملحوظا 

ي ضخت داخل تلك الشبكات في جميع % من الكمية االجمالية الت3داخل تلك الشبكات والتي لن تتجاوز ال 
 هناكم. 2022 التي أجريت خالل العاممجلس قطاع تنظيم المياه  دراسة محافظات وهذه اإلحصائية ما تؤكدهال

و  تختلف اطوال شبكاتها حسب عدد السكان في كل بلدية ،في قطاع غزة (1)رسم توضيحي رقم  بلدية 25
شبكات توزيع مياه البلديات )انابيب بلغ اطوال  حيث ،كل بلدية ة اسفلالجوفيالمياه  وجودة مساحة نفوذ البلدية

كم و التي تغذي وصالت فعالة بعدد اكثر من  3,600حوالي الرئيسي و انابيب الخدمة(  عالنقل و انابيب التوزي
حيث احتلت بلدية  ،دميمليون نسمة من تلك المياه لالستخدام األ 2الف وصلة فعالة ليستفيد اكثر من  170

الف وصلة فعالة و في المرتبة  57كم موصلة ب  725غزة الطول األكبر لألنابيب البلدية الرئيسية بحوالي 
الف وصلة فعالة بينما في المرتبة  19كم من االنابيب الرئيسية موصلة ب  530الثانية هي بلدية خانيونس ب 

كم من االنابيب البلدية الرئيسية  10التي تحوي حوالي و  في محافظة الشمال هي بلدية أم النصر األخيرة
  .5فقط وصلة فعالة 650موصلة بحوالي 

للمياه تدخل شبكات مياه البلديات المصدر األول من الناحية الكمية هي المياه الجوفية  حاليًا هناك ثالثة مصادر
الغير تقليدية وهما  المياه والمصدران اآلخران يعتبران من مصادر ،والتي تصنف من مصادر المياه التقليدية

)مياه ميكروت( و التي تقع ضمن المرتبة الثانية من حيث الكمية في تغذية  جانب االحتاللالمياه المشتراة من 
حيث  ،باإلضافة الى المياه المحالة من محطات تحلية البحر في الشمال و الوسطى و الجنوب ،شبكات البلديات

                                                           
 م.2022تقرير مصلحة بلديات مياه الساحل, 4
  م2021حة بلديات مياه الساحل, البيانات الواردة البينا من مصل5
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يتم خلط مصادر المياه التقليدية مع مصادر المياه الغير تقليدية في خزانات رئيسية في بعض البلديات و ذلك 
 .لتحسن جودة المياه قبل ضخها داخل الشبكات

 (Multi-Jet، Class C-dry typeمن نوع ملتي جت تصنيف ج ) في قطاع غزة منازل(ال) تالعداداغلب أ  
% في حال 5% الى 2تصل ما بين  تالعداداحيث ان نسبة الخطأ التقني في تلك  ،الدقةعدادات عالية  وهي

بار  0.1في اغلب الوصالت الفعالة في قطاع غزة يصل الضغط اقل من  ولكنبار  2كان الضغط يصل ل 
هذا التقرير سيتم التطرق الى  في. 6"بالسالب"% 15ان يصل الى حد اقصى  ننسبة الخطأ يمك وبالتالي

المؤشرات الفنية لتلك الشبكات لكل محافظة من محافظات قطاع غزة بحيث تشمل الكميات التي ضخت داخل 
 وأخيروتوزيعاتها  (Non-Revenue Water (NRW)) مفوترةالالشبكات شاملة المياه غير  وكفاءةالشبكات 

 م.2021خالل العام  وذلكنصيب الفرد من المياه 

 

                                                           
 م.2220ورشة العمل التي أجرتها السلطة مع مجلس تنظيم قطاع المياه في يوليو,  6
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 م.2021: خريطة توضح نفوذ بلديات قطاع غزة  1رسم توضيحي 

 الهدف من التقرير

 يهدف هذا التقرير إلى اآلتي:

على مستوى البلديات  الضخ داخل شبكات مياه البلديةكميات حول تفصيلية  إحصائيةإعداد  .1
 .م2021والمحافظات للعام 

 وكفاءة الشبكات شامل الفاقد بأنواعها (NRW) مفوترةالالمياه غير  كمياتاعداد إحصائية تفصيلية حول  .2
 .م2021والمحافظات للعام على مستوى البلديات 

 .م2021للعام  بلدية ومحافظةل كنصيب الفرد في اليوم في اعداد إحصائية تفصيلية حول  .3
  .م2021على مستوى قطاع غزة للعام  البلديات توزيع الميزان المائي لشبكات اعداد .4
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الخاصة البيئة  وجودةاإلجراءات الواجب اتخاذها من قبل سلطة المياه الخروج بتوصيات بخصوص  .5
بتحسن كفاءة شبكة المياه البلدية وتقليل الفاقد وطرق زيادة نصيب الفرد في قطاع غزة بما يتالءم مع 

 بها حسب منظمة الصحة العالمية. الموصيالمواصفات 

 تعريفات

 

يستخدم مصطلح شبكة توزيع المياه لجزء من نظام توزيع : سلطة المياه الفلسطينية() المياهشبكات توزيع 
المياه من المصدر الرئيسي للمياه مثل )آبار المياه الجوفية، خزانات مياه كبيرة، أنهار، محطات تحلية 

الخ( حتى نقاط الخدمة لمستهلكي المياه بكميات كبيرة أو نقاط الطلب التي يجمعها العديد من  ......كبيرة.
 المستهلكين مًعا.

نظام نقل المياه لشبكة من األنابيب، بشكل عام  (:WHOشبكات توزيع مياه )حسب منظمة الصحة العالمية 
نات الخدمة، ويستخدم مصطلح نظام في هيكل شجري بهدف نقل المياه من محطات معالجة المياه إلى خزا

توزيع المياه لإلشارة إلى شبكة األنابيب التي تحتوي بشكل عام على هيكل حلقي لتزويد المياه من خزانات 
 الخدمة وخزانات التوازن إلى مستهلكي المياه.

هي المياه التي تم رصدها وقراءتها من العدادات والتي تم  (:Revenue Water RWالمياه المفوترة )
 استهالكها من قبل المواطنين بمختلف اغراضهم.

وهي المياه التي لم يتم رصدها أو قراءتها من  (:Non-Revenue Water NRWمفوترة )الالمياه غير 
او أخطاء في القراءة والقياس أخطاء في العدادات  ،التسريبات ،والتي يتم فقدها من قبل السرقات تالعدادا

 مياه.ال اتباإلضافة الى المياه المصرح بها من قبل مزودي الخدمة ولم يتم قراءتها بعداد

على اجمالي  مقسوماً  )كميات المياه المستهلكة( مفوترةال وهي كميات المياه مياه البلدية:كفاءة شبكات توزيع 
 ( ووحدتها %.X 100البلدية )لى شبكات توزيع مياه إالمياه التي ضخت 

وهو أحد أنواع الفاقد للمياه الغير مفوترة والتي تشمل كل من المياه المصرح بها وغير  الفاقد التجاري)الظاهري(:
باإلضافة الى الفاقد الناتج  ،مثل المياه التي تزود لبعض األماكن العامة والدفاع المدني تمفوترة وليس لها عدادا
وأخطاء في القراءات من قبل موظفي مقدمي الخدمة  والتي ال يتم معايرتها دورياً  تعن عدم دقة العدادا

 )البلديات(.
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وهو أحد أنواع الفاقد للمياه الغير مفوترة والتي تعتبر فاقد فيزيائي وهي كميات المياه  الفاقد الحقيقي )التسريب(:
 والى الخزان الجوفي. البلدية وخزانات شبكات توزيع مياه البلديات التي تسربت من

 

 مبررات هذا التقرير/الدراسة

 تعود أهمية هذه الدراسة إلى األسباب التالية: 

ضرورة تحديد كميات المياه التي ضخت الى شبكات توزيع مياه البلدية والمياه التي استهلكت من تلك  .1
 .م2021تحديد كفاءة الشبكة لكل محافظة وبلدية للعام الشبكات للمواطنين وبالتالي 

ضرورة تحديد المياه التي سربت من شبكات توزيع المياه لما لها أهمية في الدراسات الخاصة بنمذجة  .2
 الخزان الجوفي وتحديد الميزان المائي للخزان. 

في إدارة مصادر المياه نصيب الفرد اليومي من المياه في كل بلدية لتحديد األولويات ضرورة تحديد  .3
 للمناطق المختلفة في قطاع غزة.

( خاصة مع قلة الدراسات الموثوقة بالخصوص NRWمفوترة )الضرورة معرفة وتقدير اقسام المياه غير  .4
 والتي لها دور فعال في تحديد االستراتيجيات المستقبلية في إدارة مصادر المياه.

اءة الشبكات في كل محافظة وبالتالي نصيب الفرد عمل التوصيات التي بشأنها تحسين كفضرورة  .5
 .اليومي في المستقبل

 

 أنواع خطوط شبكات المياه في قطاع غزة 

 

 Potable Water Pipelinesالمياه العذبة خطوط شبكات  -1

 

العامة يختلف انواع  والمبانيتغذى المنازل والمؤسسات  التية يشبكات المياه الخاصة بمياه الشرب الرئيس وهي
الخطوط الرئيسية مواسير حديد  فياالغلب تستخدم  فينقل المياه من بلد الى بلد ولكن  فيالمواسير المستخدمة 

 .(UPVC)وانابيب  Ductile Cast Iron، K9الزهر المطيل 

 Treated Sewage Effluentخطوط شبكات المياه لتوزيع مياه الصرف المعالجة  -2
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استخدامات اخرى  أياو  الري شبكات توزيع رئيسية للمياه الناتجة عن المعالجة لمياه الصرف على خزانات  وهي
الخطوط الرئيسية  فياالغلب تستخدم  فينقل المياه من بلد الى بلد ولكن  فييختلف انواع المواسير المستخدمة 

 .(UPVC)ال مواسير 

 

 Irrigation Pipelines الريخطوط شبكات  -3

 

داخل المدن يختلف انواع المواسير  الري الفرعية او خطوط  الري المعالجة لخزانات  الصرفخطوط لنقل مياه 
 البوليالخطوط الرئيسية مواسير من  فياالغلب تستخدم  فينقل المياه من بلد الى بلد ولكن  فيالمستخدمة 

في  (UPVC) ألغراض الري  ناقلة في قطاع غزة هناك شبكات رئيسية ،HDPE الكثافة  عاليايثلين 
و ذلك  ،كم 12عريبة الى المناطق الزراعية شرقا بطول ال تقل عن -منطقة رفحالمحافظات الجنوبية تمتد من 

الن المناطق الشرقية للمحافظات الجنوبية منسوب المياه الجوفية عميقة جدا الى جانب ارتفاع المياه الجوفية 
 .اً منخفض و ال يلبي احتياجات الزراعة شرق

 م2021مصادر المياه التي ضخت الى شبكات مياه البلديات للعام 

)رسم  م2021خالل العام  في قطاع غزة هناك ثالثة مصادر للمياه تم ضخها في شبكات توزيع مياه البلديات
حيث احتلت السحب من المياه الجوفية المرتبة األولى من اجمالي كميات المياه التي ضخت  (،2توضيحي رقم 

 حوالي والتي شكلت جانب االحتالل%( وفي المرتبة الثانية هي المياه المشتراة من 84) البلديات في شبكات
محالة بنسبة اقل من % من اجمالي المياه التي ضخت في الشبكات وفي المرتبة األخيرة هي مياه البحر ال13
 وهي كاآلتي:%7 3

بلدية( قاطنيها بالمياه من خالل آبار المياه  25تزود البلديات ) المياه الجوفية )مصدر تقليدي(: .1
بلدية غزة  فعااًل وتتصدربئرا  301 اآلبار حواليويبلغ تعداد تلك  ،الجوفية ضمن نطاق نفوذ كل بلدية

ويبلغ إجمالي كميات الضخ من تلك اآلبار  ،بئرا 37بئرا تليها بلدية خان يونس  68تلك البلديات ب 
البيئة بها  وجودةم التي تم تزويد سلطة المياه 2021سنويا حسب قراءات عام  3م مليون  13.39حوالي 

مياه الوكالة في معسكر جباليا  تم استثناء آبار. في هذه الدراسة من قبل مصلحة مياه بلديات الساحل

                                                           
 البيانات الواردة بخصوص انتاج المياه لصالح شبكات البلديات من مصلحة مياه بلديات الساحل 7
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تخدم اقل من  والتيألن خطوط شبكاتها منفصلة تماما عن شبكات بلدية جباليا  وذلك ،(3ممليون  2.2)
إدخالها ضمن  وسيتمتم اضافتها عند احتساب نصيب الفرد اليومي في البلدية  ولكنخمس سكان البلدية 

 تم استثناء مياه اآلبار المنزلية ايضاً  في هذه الدراسة الميزان المائي للمياه الجوفية لقطاع غزة.
  البلدية. توزيع في شبكات تضخمن حساب كفاءة الشبكات ألنها ال  )الخدماتية(

م تم 2021خالل العام  :) غير تقليدي/)ميكروت( )مصدر تقليدي جانب االحتاللالمياه المشتراة من  .2
من مياه ميكروت حيث يتم خلطها مع المياه  3مليون م 14.36تزويد بعض بلديات قطاع غزة ب 

 الجوفية وضخها في الشبكات التابعة للبلديات. 
اجمالي كميات المياه المحالة من الثالث محطات  (: بلغتمياه البحر المحالة )مصدر غير تقليدي .3

في حين المياه التي  3ممليون  3.58م ب 2021تحلية البحر )الشمال، الوسطى والجنوب( في العام 
خالل العام والتي  3مألف  240حيث ان الفاقد قد بلغ حوالي  ،3ممليون  .23وصلت خزانات التوزيع 

 جلها نتيجة السرقات من خالل الخطوط الناقلة ما بين المحطات وخزانات التوزيع.

 

 

 م2021شبكات توزيع البلديات للعام  نسب كمية المياه المدخلة في:  2رسم توضيحي 

 

84.16%

12.98%

2.86%

نسب كمية المياه المدخلة في شبكات توزيع البلديات

كميات المنتجة من االبار

"ميكروت"كميات المياه المشتراة من الجانب اإلسرائيلي 

كميات مياه محطات تحلية البحر
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:م2021للعام  لمحافظات قطاع غزة المؤشرات الفنية المتعلقة بشبكة توزيع المياه ألغراض البلدية  

 

م 2021( يوضح التكتالت العمرانية ضمن نفوذ كل بلدية من بلديات قطاع غزة للعام 3الرسم التوضيحي رقم )
% من 98حيث تم استخدام نظام االستشعار عن بعد في تحديد تلك التكتالت بالصور الجوية. أكثر من 

النسبي بدورها يمكن تحديد الوزن  والتيمساحات التكتالت العمرانية تحتوي على شبكات توزيع مياه البلديات 
باإلضافة الى انه سيتم في  ،لكفاءة الشبكات ممثلة لكافة بلديات قطاع غزة حسب مساحات التكتالت العمرانية

ب متوسط احس واخيراً هذا التقرير حساب الوزن النسبي لكفاءة الشبكات من اطوال الشبكات الكلية في كل بلدية 
لكفاءة الشبكات الممثلة لكل بلديات قطاع  أكثر دقةكممثل  الوزن النسبي باستخدام الطريقتين المذكورتين سابقاً 

يالحظ من الرسم التوضيحي أن بلدية غزة تحوي أكبر مساحة  .محافظة من محافظات قطاع غزة ولكل غزة
و  ثم بلدية رفح 2كم 10تليها بلدية خان يونس بتكتل عمراني مساحتها  2كم 27.35للتكتالت العمرانية بحوالي 

حيث ان هناك عالقة طردية ما بين مساحة التكتالت العمرانية و اطوال  ،لكل منهما 2كم 9 حواليب جباليا
 شبكات توزيع مياه البلديات و منها زيادة في اعداد الوصالت الفعالة. 
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 م2021: خريطة توضح التجمعات العمرانية ضمن نفوذ كل بلدية من بلديات قطاع غزة للعام  3رسم توضيحي 

 

 م2021البلدية لمحافظة الشمال للعام  ألغراضالمؤشرات الفنية المتعلقة بشبكة توزيع المياه  -1

 

حيث ان أكبر بلدية  (،1بلديات ضمن محافظة الشمال كما هو موضح في الرسم التوضيحي رقم ) أربعهناك 
لف نسمة و التي أ 102سكان البلدية حوالي  وعدد 2كم 20بيت الهيا بحوالي من حيث المساحة هي بلدية 

. بالرغم من ان مساحة بلدية جباليا كم طولي من شبكات البلدية الناقلة و الرئيسية و انابيب الخدمة 181تحوي 
 203ل شبكات توزيع المياه التابعة لبلدية جباليا تصل ألكثر من ( اقل من بلدية بيت الهيا اال ان اطوا2كم 18)

من السكان القاطنين ضمن نفوذ بلدية  نسمة( اعلىلف أ 251)ويعزي ذلك الى ان عدد سكان جباليا  8كم طولي
بيت الهيا و بالتالي فان اعداد الوصالت الفعالة الالزمة لتغذية السكان و مرافقهم ستكون اعلى و تحتاج الى 

                                                           
 م.2021البيانات الواردة البينا من مصلحة مياه بلديات الساحل,  8
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كميات المياه التي ضخت الى شبكات توزيع مياه البلدية يوضح  (1) رقم جدول اطوال اكبر من شبكات التوزيع.
جانب كفاءة الشبكات على مستوي البلدية وعلى مستوى المحافظة الخاص بمحافظة  والكميات المستهلكة الى

والتي  هي بلدية جباليا التي ضخت المياه من مصادرها المختلفةالبلديات  أكثرحيث ان  ،م2021الشمال للعام 
ن حيث ا ،3ألف م 700بكمية ضخ وصلت ألقل من  اقلها هي بلدية ام النصر 3مليون م 13.52وصلت ل 

 وعددبأطوال الشبكات  وبالتاليكميات اإلنتاج للمياه التي تضخ داخل الشبكات مرتبطة بالكثافة السكانية 
حتى نهاية  نسمة ألف 417 حوالي بلغ عدد سكان المحافظة ،. على مستوى محافظة الشمالالوصالت الفعالة

 ولكن شبكات توزيع البلدية لمن المياه من خال 3مليون م 25.3ارب من قما ي إليهمحيث تم ضخ  ،م2021عام 
 %.56.2بمتوسط كفاءة شبكات بلديات المحافظة ما نسبته  3مليون م 14.7ما تم استهالكه من تلك المياه 

 

شبكات توزيع مياه البلدية والكميات المستهلكة الى جانب كفاءة الشبكات على مستوي البلدية  فيكميات المياه التي ضخت :  1جدول 
 .م2021محافظة الشمال للعام ب الخاص وعلى مستوى المحافظة

 متوسط كفاءة الشبكات  م  2021بيانات بلديات محافظة الشمال للعام 

 البلدية 

كمية المياه 
التي ضخت 

 الشبكات  في

كمية المياه 
 المستهلكة 

NRW 
كفاءة 
 الشبكة

مساحة 
التكتالت 
 العمرانية 

اطوال شبكات 
 توزيع البلدية 

 الوزن النسبي  الوزن النسبي

 اطوال الشبكات مساحة العمران

 % % كم 2كم % 3مليون م 3مليون م 3مليون م

 10 0.27 %75.6 0.07 0.23 0.30 أم النصر   

5
7
.4

%
 

5
5
.1

%
 

 160 2.84 %53.7 2.10 2.44 4.54 بيت حانون 

 181 4.82 %43.0 3.99 3.01 7.00 بيت الهيا 

 203 8.75 %65.9 4.61 8.91 13.52 جباليا

 %56.2 554 16.69 - 10.78 14.59 25.37 اجمالي/متوسط

 

داخل  يوم(/فرد/الفرد من المياه المستهلكة )لتر ونصيب( يوضح كفاءة الشبكات )%( 4الرسم التوضيحي رقم )
بلغ ما  ذيحيث احتلت بلدية ام النصر المرتبة االولى في نصيب الفرد وال ،كل بلدية من بلديات محافظة الشمال

وهو اعلى من الحد األدنى من نصيب الفرد حسب توصية منظمة الصحة العالمية  لتر/فرد/يوم 120يقارب من 
(WHO)،  في المرتبة الثانية75 وهيالنسب المقبولة اال  وضمنباإلضافة الى كفاءة شبكاتها تعتبر األعلى .% 

وصلت ل  والتيبالمحافظة  هي االكبر كفاءة للشبكات هي بلدية جباليا ذات كثافة سكانية أفضلمن حيث 
لحوظ في كفاءة شبكات . بلدية بيت الهيا تعاني من ضعف ملتر/فرد/يوم 100من  أكثرالفرد  ونصيب% 66

ألغراض سرقات من الخطوط ال نتيجة % خالل العام جل الفاقد في تلك البلدية هي43وصلت ل  والتيالبلدية 
. على (1جدول مرفق رقم ) (تعتبر ضمن الفاقد التجاري)الظاهري  والتي والقياسفي العدادات  وأخطاءالزراعة 
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من االستهالك من خالل شبكات  لتر/فرد/يوم 96مستوى محافظة الشمال بلغ نصيب الفرد من المياه البلدية 
في حال تم احتساب مياه أبار الوكالة في  لتر/فرد/يوم 100من  أكثرممكن ان تصل الى  والتي ،البلديات

يب الفرد في محافظة الشمال ضمن معسكر جباليا باإلضافة الى االبار المنزلية والتي يمكن ان نعتبر ان نص
  المعايير الدولية كمنظمة الصحة العالمية من حيث الكمية.

 

 

خريطة توضح و  نصيب الفرد من المياه البلدية المستهلكة القاطنين داخل نفوذ كل بلدية في محافظة الشمال )يمين(: 4رسم توضيحي 
 التكتالت السكانية داخل نفوذ كل بلدية في محافظة الشمال )شمال( كفاءة الشبكات داخل 

الرسم  ،م2021مفوترة لمحافظة الشمال للعام المياه غير ( يوضح نسبة كل فاقد من ال5الرسم التوضيحي رقم )
خطاء مفوترة تليها أال% من المياه غير 51يوضح ان السرقات من الشبكات تحتل النسبة األكبر من الفاقد بنسبة 

% من اجمالي الفاقد الكلي )المياه 45)خطأ تقني( و الخطاء في القياس )أخطاء بشرية( بنسبة  تفي العدادا
حيث ان السرقات كبيرة في المحافظة نتيجة لكثرة األراضي الزراعية المنشرة بين التكتالت  ،مفوترة(الغير 

و  في بلدية جباليا و التي تزيد من نسبة السرقاتالسكاني الكبير  مالسكانية و على أطرافها الى جانب االزدحا
المنازل  تيعزي الى عدم االهتمام بمشاريع معايرة عدادا تو بخصوص أخطاء العدادا ،التعديات على الشبكة

عداد اكبر من الحالي و مدربين جيدا و برقابة أأخطاء القياس تحتاج الى موظفين ب في حين أن ،ل دوري كبش
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% من الشبكات هي جديدة  80الى  70% حيث أن مندورية للتغلب على هذه الظاهرة. نتيجة لقوة الشبكات 
% من اجمالي الفاقد( ال تعتبر تحدي حقيقي ويمكن 2.6و التسريبات من الشبكات )أومتينة فإن السيالن 

 تجاوزها مع االهتمام بالصيانة الدورية للشبكات األكبر عمرًا.

 

 

 م.2021مفوترة( لمحافظة الشمال للعام ال: نسبة كل نوع فاقد من اجمالي الفاقد )المياه غير 5ي رسم توضيح

 

 م2021للعام  غزةالمؤشرات الفنية المتعلقة بشبكة توزيع المياه ألغراض البلدية لمحافظة  -2

 

أكثرها كثافة سكانية هي بلدية غزة و التي يبلغ عدد في محافظة غزة هنالك اربع بلديات اضخمها و ابرزها و 
احة تكتلها سبم الف نسمة و هي األعلى اكتظاظًا مقارنة بباقي بلديات قطاع غزة 690سكانها أكثر من 

و  ،% من المساحة االجمالية لنفوذ بلدية غزة49 والتي تشكل ما نسبته ،2كم 27السكاني وصل ألكثر من 
بكات توزيع مياه و التي تقع ضمن نفوذ بلدية غزة هي األطول حيث بلغت اكثر من نتيجة لذلك فان اطوال ش

شبكة بلدية  وقد كانت كفاءة ،% من اجمالي اطوال شبكات بلديات قطاع غزة22.5كم و التي تشكل  725
بشكل كبير خاصة مع  و هي نسبة منخفضة (7)رسم توضيحي رقم  %49.6 حوالي م2021غزى في العام 

وتعتبر األقل بعد بلدية المغراقة التي وصلت كفاءة شبكتها الى  ،سكاني و كميات االستهالك الكبيرةالعدد ال

0.67% 0.75%

50.84%

44.95%

0.11%
2.68%

المتنوعة لمحافظة الشمال للعام ( NRW)نسب المياه الغير مفوترة 

م2021
غير المفوتر الذي تم قياسه بالعدادات

اتغير المفوتر الذي لم يتم قياسه بالعداد

(سرقات)استهالك غير مصرح به 

عدادات )عدم دقة القياس والعدادات 
(المشتركين

سيالنات وفيضان خزانات البلدية 

يع سيالنات الخطوط الرئيسية وخطوط التوز
ووصالت المشتركين حتى العداد
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( 2جدول رقم ) %.70%  بينما بلديتي وادي غزة و الزهراء فإن كفاءة شبكتها تراوحت حول ال 35حوالي 
 3مليون م 40ت ب حوالي يوضح الكميات الكبيرة التي ضخت في شبكات توزيع بلديات محافظة غزة والتي قدر 

من المياه البلدية أي  3مليون م 38م جلها ضخت في داخل شبكات بلدية غزة ب حوالي 2021خالل العام 
بلدية  ثم المغراقة وأخيراً  3%( موزعة على بلدية الزهراء اقل من مليون م5% لسكان بلدية غزة والباقي )95بنسبة 

من المياه خالل العام. على مستوي محافظة غزة بلغت متوسط  3ألف م 200وادي غزة والتي ضخت اقل من 
حيث ان تأثير بلدية غزة هي الطاغية على  نسبة منخفضة جداً  وهي% 49.8كفاءة شبكات توزيع البلديات 

 وما يترتب عليها من فاقد كبير. واعداهممتوسط كفاءة شبكات المحافظة لكبر مساحة التكتالت السكانية 

 

شبكات توزيع مياه البلدية والكميات المستهلكة الى جانب كفاءة الشبكات على مستوي البلدية  فيكميات المياه التي ضخت : 2جدول 
 م.2021للعام  غزةوعلى مستوى المحافظة الخاص بمحافظة 

 متوسط كفاءة الشبكات  م  2021بيانات بلديات محافظة غزة للعام 

 البلدية 

كمية المياه 
التي ضخت 

 الشبكات  في

كمية المياه 
 المستهلكة 

NRW 
كفاءة 
 الشبكة

مساحة 
التكتالت 
 العمرانية 

اطوال شبكات 
 توزيع البلدية 

 الوزن النسبي  الوزن النسبي

 اطوال الشبكات مساحة العمران

 % % كم 2كم % 3مليون م 3مليون م 3مليون م

 40 0.53 %35.5 0.51 0.28 0.79 المغراقة 

4
9
.9

%
 

4
9
.8

%
 

 17 0.38 %69.8 0.06 0.14 0.20 وادي غزة 

 724 27.34 %49.6 19.13 18.79 37.92 غزة 

 18 0.41 %70.6 0.26 0.63 0.90 الزهراء

 %49.8 799 28.67 - 19.96 19.85 39.81 اجمالي/متوسط

 

 300وصلت لحوالي  والتيالكبر في حصة الفرد من مياه شبكات البلدية بلدية الزهراء كان لها النصيب 
 ،لتر/فرد/يوم 75غزة وصل نصيب الفرد الى  وواديبينا في بلديتي غزة  (،6التوضيحي رقم  )رسم لتر/فرد/يوم

لك ذ ويعزي  لتر/فرد/يوم 60من  ألقلوصلت  والتيحيث احتلت بلدية المغراقة المرتبة الخيرة في نصيب الفرد 
لكثرة السرقات من الخطوط لألغراض الزراعية بشكل رئيسي. على مستوى محافظة غزة بلغ متوسط نصيب الفرد 

 لتر لكل فرد. 25اقل من الحد األدنى الموصي به عالميا ب  وهو لتر/فرد/يوم 76

الرسم  ،م2021للعام  غزةمفوترة لمحافظة النسبة كل فاقد من المياه غير ( يوضح 7الرسم التوضيحي رقم )
% من اجمالي 55خطاء في القياس )أخطاء بشرية( بنسبة يوضح ان أخطاء في العدادات )خطأ تقني( واأل

 حيث السرقات من الشبكاتتليها  ،هي األكبر نسبة مقارنة بباقي أنواع الفاقد الفاقد الكلي )المياه الغير مفوترة(
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و هذا يعطي مؤشر بضعف كبير في  ،المياه الغير مفوترة% من 43الفاقد بنسبة  المرتبة الثانية في نسبةتحتل 
المنازل الى جانب ضعف اعداد و مهارات الكادر البشري في اخذ القياسات بدقة كبيرة  تعمليات معايرة عدادا

حيث يتم اخذ قراءات العدادات مرتين في السنة و هي  خاصة في مدينة غزة ذات الكثافة السكانية العالية جداً 
رتفاع إبينما السرقات كبيرة في المحافظة خاصة في مدينة غزة بسبب  ،رة تعطى احتمالية أخطاء كبيرةفترة قصي

عداد السكان و بالتالي زيادة احتمالية التعديات على الشبكة  ثم تليها استغالل الشبكة في الزراعة خاصة في أ 
% من  80الى  70لقوة الشبكات وان % نتيجةالمناطق الزراعية جنوب بلدية غزة خصوصا في بلدية المغراقة. 

من اجمالي الفاقد( ال تعتبر  %1اقل من و التسريبات من الشبكات )أالشبكات هي جديدة ومتينة فإن السيالن 
 تحدي حقيقي ويمكن تجاوزها مع االهتمام بالصيانة الدورية للشبكات األكبر عمرًا.

 

 

خريطة توضح كفاءة و  نصيب الفرد من المياه البلدية المستهلكة القاطنين داخل نفوذ كل بلدية في محافظة غزة )يمين(:  6رسم توضيحي 
 )شمال(  غزةالشبكات داخل التكتالت السكانية داخل نفوذ كل بلدية في محافظة 
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 م.2021للعام غزة مفوترة( لمحافظة النسبة كل نوع فاقد من اجمالي الفاقد )المياه غير :  7رسم توضيحي 

 

 م2021للعام  الوسطىالمؤشرات الفنية المتعلقة بشبكة توزيع المياه ألغراض البلدية لمحافظة  -3

 

 2كم 16.7أكبرها من حيث المساحة هي بلدية دير البلح بمساحة على سبع بلديات تحتوي محافظة الوسطى 
بلدية دير البلح تحوي  و لكن من حيث مساحة التكتالت السكانية أيضاً  ،2كم 9.5تليها بلدية النصيرات بمساحة 

  2كم 3.5عن بلدية النصيرات التي وصلت ل  و ال تختلف كثيراً  2كم 3.9كبر تكتل عمراني بلغ مساحته حوالي أ
كم لكل من بلدية دير  155كم و  260يات بأطوال و البلديتان تحتوي على أطول شبكات توزيع للمياه البلد

حيث تعتبر بلدية النصيرات األكثر  ،(3البلح و بلدية النصيرات على التوالي كما هو موضح في جدول رقم )
ازدحاما من حيث اعداد السكان و المساحة العمرانية مقارنة بباقي البلديات. بلغ اجمالي كميات ضخ المياه في 

 3مليون م 5.5بحوالي  والنصيراتجلها لبلديتي دير البلح  3مليون م 16.6لمحافظة الوسطى  الشبكات البلدية
مفوترة( حيث ال. احتلت بلدية دير البلح النسبة األسواء لكفاءة الشبكات وكثرة كميات الفاقد )المياه غير لكل منهما

 أكثرمن مياه البلدية  3مليون م 3.85بكمية فاقد تجاوز  (8توضيحي رقم  )رسم % 34.3وصلت كفاءة الشبكة 
 0.85 وحواليهي سرقات تستخدم للزراعة بشكل رئيسي ثم سرقات من قبل تعديات السكان  3مليون م 2من 

0.10% 0.45%

43.21%

55.24%

0.03% 0.98%

المتنوعة لمحافظة غزة للعام ( NRW)نسب المياه الغير مفوترة 

م2021
غير المفوتر الذي تم قياسه بالعدادات

عداداتغير المفوتر الذي لم يتم قياسه بال

(سرقات)استهالك غير مصرح به 

عدادات )عدم دقة القياس والعدادات 
(المشتركين

سيالنات وفيضان خزانات البلدية 

سيالنات الخطوط الرئيسية وخطوط 
عدادالتوزيع ووصالت المشتركين حتى ال
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منها. البلديات الصغيرة وذات اعداد سكان قليل مثل وادي السلقا  والقياس تهي أخطاء في العدادا 3مليون م
بسبب قلة السكان  وذلك% لقلة التعديات على الشبكة 70تتميز بنسبة كفاءة شبكات عالية تصل ل  والزوايدة
% الى 50الشبكات المتفرعة داخل تلك البلديات. باقي البلديات تراوحت نسبة كفاءة شبكاتها ما بين ال  واطوال

 بسبب وذلك( 3مرفق رقم  في القياس )جدول وأخطاء% جل الفاقد لديها هي سرقات ثم أخطاء عدادات  60
وكبر أطوال الشبكات مما يعطى فرصة للسرقات من بعض المواطنين. على مستوى محافظة كثرة السكان 

% وهي منخفضة واقل من محافظتي الشمال وغزة وذلك بسبب 48.8الوسطى بلغت متوسط كفاءة الشبكات 
والتي تحتاج الى نظام مراقبة فعالة ودورية خصوصا  التأثير الكبيرة لرداءة كفاءة الشبكة الخاص ببلدية دير البلح

 في المناطق الزراعية المنتشرة في جميع ارجاء البلدية.

 

شبكات توزيع مياه البلدية والكميات المستهلكة الى جانب كفاءة الشبكات على مستوي البلدية  في : كميات المياه التي ضخت3جدول 
 م.2021للعام  الوسطىوعلى مستوى المحافظة الخاص بمحافظة 

 متوسط كفاءة الشبكات  م  2021بيانات بلديات محافظة الوسطى للعام 

 البلدية 

كمية المياه 
التي ضخت 

 الشبكات  في

كمية المياه 
 المستهلكة 

NRW 
كفاءة 
 الشبكة

مساحة 
التكتالت 
 العمرانية 

اطوال شبكات 
 توزيع البلدية 

 الوزن النسبي  الوزن النسبي

 اطوال الشبكات مساحة العمران

 % % كم 2كم % 3مليون م 3مليون م 3مليون م

 50 1.77 %55.3 1.05 1.30 2.34 البريج

4
9
.1

%
 

4
8
.5

%
 

 89 1.19 %70.8 0.34 0.81 1.15 الزوايدة 

 18 0.21 %55.1 0.11 0.13 0.24 المصدر

 40 0.87 %58.1 0.67 0.93 1.59 المغازي

 155 3.50 %51.4 2.58 2.72 5.31 النصيرات

 260 3.87 %34.3 3.74 1.95 5.68 دير البلح

 20 0.18 %69.4 0.09 0.20 0.29 وادي السلقا

 %48.8 632 11.60 - 8.56 8.04 16.60 اجمالي/متوسط

 

)رسم  كبر في حصة الفرد من مياه شبكات البلديةالنصيب األ احتلت بلدية المصدر بالمحافظة الوسطى
المغازي ا في بلديتي مبين (،8لتر/فرد/يوم )رسم التوضيحي رقم  125والتي وصلت لحوالي  (8توضيحي رقم 

خيرة في نصيب المرتبة األ دير البلححيث احتلت بلدية  ،لتر/فرد/يوم 85حوالي وصل نصيب الفرد  والزوايدة
لتر/فرد/يوم ويعزي ذلك لكثرة السرقات من الخطوط لألغراض الزراعية بشكل  60الفرد والتي وصلت ألقل من 

قل من الحد األدنى لتر/فرد/يوم وهو ا 73بلغ متوسط نصيب الفرد  الوسطىرئيسي. على مستوى محافظة 
 لتر لكل فرد. 27ب  الموصي به عالمياً 
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الرسم   ،م2021للعام الوسطى ( يوضح نسبة كل فاقد من المياه الغير مفوترة لمحافظة 9الرسم التوضيحي رقم )
% من المياه الغير مفوترة تليها أخطاء 50يوضح ان السرقات من الشبكات تحتل النسبة األكبر من الفاقد بنسبة 

% من اجمالي الفاقد الكلي )المياه 27حوالي في العدادات )خطأ تقني( و الخطاء في القياس )أخطاء بشرية( 
حيث ان السرقات كبيرة في المحافظة نتيجة لكثرة األراضي الزراعية المنشرة بين التكتالت  ،الغير مفوترة(

في بلديتي دير البلح الى جانب االزدحام السكاني الكبير   ،اصة في بلدية دير البلحو على األطراف خ السكانية
و بخصوص أخطاء العدادات يعزي الى  ،و التي تزيد من نسبة السرقات و التعديات على الشبكة و النصيرات

تحتاج الى  في حين أن أخطاء القياس ،عدم االهتمام بمشاريع معايرة عدادات المنازل بشكل دوري و مدروس
أظهر الرسم التوضيحي موظفين بعداد اكبر من الحالي و مدربين جيدا و برقابة دورية للتغلب على هذه الظاهرة. 

% من اجمالي الفاقد )المياه غير 12( ان هناك تسريبات كبيرة للشبكة في محافظة الوسطى حوالي 9رقم )
مؤشر على ضعف الشبكات او  وهو (،خانيونسظة )عدا محاف مفوترة( مقارنة بمحافظة الشمال وغزة ورفحال

 واجزاءهافي صيانة الشبكات  أكبرتستدعي اهتمام  والتيمن باقي المحافظات  أكبروجود شبكات قديمة بنسبة 
 المتنوعة الى جانب خزانات البلديات. الهيدروليكية
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خريطة توضح و  البلدية المستهلكة القاطنين داخل نفوذ كل بلدية في محافظة الوسطى )يمين(نصيب الفرد من المياه :  8رسم توضيحي 
 )شمال( الوسطى كفاءة الشبكات داخل التكتالت السكانية داخل نفوذ كل بلدية في محافظة 
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 م.2021للعام الوسطى مفوترة( لمحافظة ال: نسبة كل نوع فاقد من اجمالي الفاقد )المياه غير 9رسم توضيحي 

 

 م2021للعام  خانيونسالمؤشرات الفنية المتعلقة بشبكة توزيع المياه ألغراض البلدية لمحافظة  -4

 

كبرها من حيث المساحة بلدية خانيونس أاسوة بالمحافظة الوسطى هناك سبع بلديات ضمن محافظة خانيونس 
و اصغر البلديات من حيث المساحة هي  2كم 10تليها بلدية الفخاري بمساحة تقارب ال  2كم 53.4بمساحة 

% منهم 66ألف نسمة أكثر من  414. بلغ عدد سكان محافظة خان يونس 2كم 3.3بلدية عبسان الجديدة ب 
حصائية ألف نسبة( حسب إ 274يقطنون ضمن نفوذ بلدية خان يونس وهي تعتبر أكثر البلديات كثافة سكانية )

. في المرتبة 2كم 10حوالي م حيث وصل مساحة التكتالت العمرانية 2021مركز اإلحصاء الفلسطيني للعام 
وهو  2ك م 1.85ألف نسمة وبتكتل عمراني مساحته  47عدد السكان هي بلدية بني سهيال ب  الثانية من حيث

لشبكات الخاص بالبلديات تقع ضمن نفوذ وبناًء عليه فإن أطول ا (،4األكبر بعد بلدية خان يونس )جدول رقم 
كم.  38كم وأصغرها في بلدية عبسان الجديدة بطول  125كم ثم القرارة بطول  530بلدية خان يونس بطول 

%( تعتبر 65.5ن كفاءة شبكاتها )أالعمرانية الكبيرة لبلدية خان يونس اال  والمساحةبالرغم من الكثافة السكانية 
في باقي بلديات محافظة خان يونس بالرغم من صعوبة  وبالمثلجيدة مقارنة بالمدن الكبرى في باقي المحافظات 

9.11%
1.94%

50.01%

26.91%

0.27%
11.75%

المتنوعة لمحافظة الوسطى للعام ( NRW)نسب المياه الغير مفوترة 

م2021
اتغير المفوتر الذي تم قياسه بالعداد

غير المفوتر الذي لم يتم قياسه 
بالعدادات

(سرقات)استهالك غير مصرح به 

عدادات )عدم دقة القياس والعدادات 
(المشتركين

سيالنات وفيضان خزانات البلدية 

سيالنات الخطوط الرئيسية وخطوط 
لعدادالتوزيع ووصالت المشتركين حتى ا
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 %70ذات كفاءة في شبكات البلدية ال تقل عن  والتيالبنية التحتية  وضعفالواقع المائي في شرق المحافظة 
 3مليون م 17ت المياه التي ضخت الى الشبكات في المحافظة حوالي . بلغت كميا(10توضيحي رقم  )رسم
كفاءة شبكات مياه البلديات على مستوي  وبالتاليم 2021خالل العام  3مليون م 5منها فقط حوالي  والفاقد

 % وهي نسبة مقبولة وجيدة مقارنة بباقي المحافظات.69محافظة خان يونس 

 

شبكات توزيع مياه البلدية والكميات المستهلكة الى جانب كفاءة الشبكات على مستوي البلدية  فيكميات المياه التي ضخت : 4جدول 
 م.2021للعام  خانيونسوعلى مستوى المحافظة الخاص بمحافظة 

 متوسط كفاءة الشبكات  م  2021بيانات بلديات محافظة خانيونس للعام 

 البلدية 

كمية المياه 
التي ضخت 

 الشبكات  في

كمية المياه 
 المستهلكة 

NRW 
كفاءة 
 الشبكة

مساحة 
التكتالت 
 العمرانية 

اطوال شبكات 
 توزيع البلدية 

 الوزن النسبي  الوزن النسبي

 اطوال الشبكات مساحة العمران

 % % كم 2كم % 3مليون م 3مليون م 3مليون م

 58 1.14 %74.7 0.08 0.24 0.32 الفخاري

6
8
.8

%
 

6
9
.3

%
 

 125 1.53 %70.1 0.42 0.99 1.41 القرارة 

 115 1.84 %69.9 0.66 1.54 2.20 بني سهيال

 530 10.01 %65.5 3.48 6.61 10.08 خان يونس

 54 0.70 %86.9 0.09 0.59 0.68 خزاعة 

 38 0.30 %71.7 0.15 0.38 0.53 عبسان الجديدة 

 75 1.28 %75.1 0.42 1.27 1.69 عبسان الكبيرة 

 %69.0 995 16.79 - 5.30 11.62 16.92 اجمالي/متوسط

 

على نصيب فرد من مياه شبكات البلديات ال تقل أ الجديدة على  وعبسانالكبيرة  وعبساناحتلت بلديات خزاعة 
في حين ان  ،(WHOالحد األدنى الموصى من قبل منظمة الصحة العالمية ) وهو لتر/فرد/يوم 100عن 

 66( حيث وصل الى 10)رسم توضيحي رقم نصيب الفرد في بلدية خان يونس هو األسوأ في المحافظة 
وهي كمية متدنية جدا تحتاج الى حلول جذرية منها تحسين وتقليل الفاقد. على مستوى محافظة  لتر/فرد/يوم

قل من الحد األدنى أوهو  فرد/يوم/لتر 77فان متوسط نصيب الفرد من مياه شبكات البلدية وصل ل  خانيونس
ن بلدية خان يونس لها الدور البارز في تقليل أحيث  ،لتر للفرد يوميا 23ب  حسب ما هو موصى به عالمياً 

 مفوترة(.الحصة الفرد اليومي لضعف شبكاتها وكثرة الفاقد )المياه غير 
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خريطة توضح و  من المياه البلدية المستهلكة القاطنين داخل نفوذ كل بلدية في محافظة خانيونس )يمين(نصيب الفرد : 10رسم توضيحي 
 )شمال(  خانيونسكفاءة الشبكات داخل التكتالت السكانية داخل نفوذ كل بلدية في محافظة 

 

 ،م2021للعام  خانيونس( يوضح نسبة كل فاقد من المياه الغير مفوترة لمحافظة 11الرسم التوضيحي رقم )
حوالي خطاء في العدادات )خطأ تقني( و الخطاء في القياس )أخطاء بشرية( األالرسم يوضح ان حيث أن 

الفاقد بالمحافظة تليها  عو هي تمثل المرتبة األولى في نو  مفوترة(ال% من اجمالي الفاقد الكلي )المياه غير 38
ن السرقات كبيرة في أحيث  ،% من اجمالي الفاقد بالمحافظة34السرقات من شبكات توزيع البلديات بنسبة 

خان و على األطراف خاصة في بلدية  المحافظة نتيجة لكثرة األراضي الزراعية المنشرة بين التكتالت السكانية
و التي تزيد من نسبة السرقات و  بني سهيالو  خان يونسفي بلديتي  لى جانب االزدحام السكاني الكبيرإ ،يونس

بخصوص أخطاء العدادات يعزي الى عدم االهتمام بمشاريع معايرة عدادات المنازل  .التعديات على الشبكة
جيدا  ومدربينمن الحالي  أكبرفي حين أن أخطاء القياس تحتاج الى موظفين بعداد  ،ومدروسبشكل دوري 
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( ان هناك تسريبات كبيرة 11أظهر الرسم التوضيحي رقم )دورية للتغلب على هذه الظاهرة.  فنية وادارية وبرقابة
وهي األعلى مقارنة مفوترة( ال% من اجمالي الفاقد )المياه غير 23.9بنسبة للشبكة في محافظة الوسطى حوالي 

جود شبكات قديمة بنسبة أكبر الشبكات او و  ملحوظ في وهو مؤشر على ضعف ،بباقي محافظات قطاع غزة
المتنوعة الى جانب  الهيدروليكية من باقي المحافظات والتي تستدعي اهتمام أكبر في صيانة الشبكات واجزاءها

وضرورة إعطاء األولوية عند تخصيص الميزانيات بخصوص صيانة خطوط الشبكة او استبدال  خزانات البلديات
 .مدينة خان يونسالخطوط القديمة بخطوط جديدة خاصة في 

 

 

 م.2021للعام  خانيونسمفوترة( لمحافظة النسبة كل نوع فاقد من اجمالي الفاقد )المياه غير : 11رسم توضيحي 

 

 م2021 للعامرفح المؤشرات الفنية المتعلقة بشبكة توزيع المياه ألغراض البلدية لمحافظة  -5

 

كبرها بلدية رفح أ( و تحوي ثالث بلديات 2كم 41.5تعتبر محافظة رفح أصغر المحافظات من حيث المساحة )
( و اخيرًا بلدية النصر 2كم 6.4% من مساحة المحافظة تليها بلدية الشوكة )73و تمثل  2كم 30بمساحة 

 2كم 9يقارب من  مساحة مابضمن نفوذ بلدية رفح  (. أكبر تكتل عمراني في محافظة رفح موجود2كم 4.65)
 0.75تليها بلدية النصر ذات مساحة  ،م2021الف نسمة حتى نهاية العام  232سكانية كبيرة تصل ل  بأعداد

0.58% 3.37%

33.94%

38.06%

0.11%

23.94%

م2021المتنوعة لمحافظة خانيونس للعام ( NRW)نسب المياه الغير مفوترة 

غير المفوتر الذي تم قياسه بالعدادات

اداتغير المفوتر الذي لم يتم قياسه بالعد

(سرقات)استهالك غير مصرح به 

عدادات )عدم دقة القياس والعدادات 
(المشتركين

سيالنات وفيضان خزانات البلدية 

زيع سيالنات الخطوط الرئيسية وخطوط التو
ووصالت المشتركين حتى العداد



 47من  29الصفحة 

نسمة و اخيرًا من حيث المساحة هي الشوكة بعدد سكان وصل ل  000,10و سكان وصل عددهم حوالي  2كم
( يوضح الكميات التي ضخت داخل في شبكات البلدية والتي وصلت الى 5جدول رقم ) الف نسمة. 18حوالي 

اغلب الفاقد  ،ما بين سرقات وأخطاء عدادات وقياس وتسريبات 3مليون م 5فقد منها حوالي  3مليون م 12 يحوال
فاقد  جماليإ% من 94والتي تشكل  3مليون م 4.7م كانت ضمن نفوذ بلدية رفح حوالي 2021خالل العام 

 ،ان ازدحام مدينة رفح بالسكان له دور رئيسي في ارتفاع كمياه الفاقد للمياه البلدية والذي يظهر جلياً  المحافظة
أظهرت شبكات  خالل العام. 3ألف م 100والنصر اقل من  3ألف م 200تليها الشوكة التي لها فاقد اقل من 

 (12)رسم توضيحي رقم  %80وصلت ألكثر من  والتيكفاءة للشبكات في المحافظة  أفضلالنصر توزيع بلدية 
 وعلى ،البيئة وجودةضمن النسب المقبولة في الخطط االستراتيجية لقطاع المياه الخاص بسلطة المياه  وهي

 بشكل كبير اثرت والتي% 56وصلت ل  والتيالنقيض أظهرت بلدية رفح تدني كبير في كفاءة شبكات البلدية 
 % فقط.60تقارب من  والتيبلديات محافظة رفح على متوسط كفاءة شبكات 

 

شبكات توزيع مياه البلدية والكميات المستهلكة الى جانب كفاءة الشبكات على مستوي البلدية  فيكميات المياه التي ضخت :  5جدول 
 م.2021للعام رفح وعلى مستوى المحافظة الخاص بمحافظة 

 متوسط كفاءة الشبكات  م  2021بيانات بلديات محافظة رفح للعام 

 البلدية 

كمية المياه 
التي ضخت 

 الشبكات  في

كمية المياه 
 المستهلكة 

NRW 
كفاءة 
 الشبكة

مساحة 
التكتالت 
 العمرانية 

اطوال شبكات 
 توزيع البلدية 

 الوزن النسبي  الوزن النسبي

 الشبكاتاطوال  مساحة العمران

 % % كم 2كم % 3مليون م 3مليون م 3مليون م

 53 0.75 %80.3 0.10 0.42 0.52 النصر

5
8
.5

%
 

6
1
.3

%
 

 400 9.07 %56.3 4.68 6.04 10.72 رفح

 95 0.24 %71.4 0.20 0.51 0.71 الشوكة

 %59.9 548 10.07 - 4.99 6.97 11.95 اجمالي/متوسط

 

الحصة األكبر من نصيب الفرد من مياه  قد حازت على بلدية النصرن أ( يوضح 12الرسم التوضيحي رقم )
على من الحد األدنى أ و هي  لتر/فرد/يوم 114م 2021البلدية حيث وصل نصيب الفرد من المياه خالل العام 

األدنى على  هوبينما نصيب الفرد القاطنين ضمن نفوذ بلدية رفح  ،(لتر/فرد/يوم 100الموصي بها عالميا )
 الذي أثرو الرتفاع عدد السكان في البلدية و  لتر/فرد/يوم 70مستوى المحافظة و التي وصلت الى حوالي 

على مستوى  لتر/فرد/يوم 73بشكل رئيسي على نصيب الفرد من مياه شبكات توزيع البلدية لتصل الى متوسط 
ن بلدية أحيث  ،لتر للفرد يومياً  27ميا ب قل من الحد األدنى حسب ما هو موصى به عالأوهو محافظة رفح 

 مفوترة(.اللها الدور البارز في تقليل حصة الفرد اليومي لضعف شبكاتها وكثرة الفاقد )المياه غير  رفح
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خريطة توضح كفاءة و  محافظة رفح )يمين(نصيب الفرد من المياه البلدية المستهلكة القاطنين داخل نفوذ كل بلدية في : 12رسم توضيحي 
 )شمال(  رفحالشبكات داخل التكتالت السكانية داخل نفوذ كل بلدية في محافظة 

الرسم يوضح  ، ،م2021للعام  رفحنسبة كل فاقد من المياه الغير مفوترة لمحافظة ( 13الرسم التوضيحي رقم )
% من اجمالي الفاقد 41.6ان األخطاء في العدادات )خطأ تقني( و الخطاء في القياس )أخطاء بشرية( حوالي 

تليها السرقات من شبكات توزيع  ،الكلي )المياه الغير مفوترة( و هي تمثل المرتبة األولى في نوع الفاقد بالمحافظة
 الىفي المحافظة نتيجة و ملحوظة ن السرقات كبيرة أحيث  ،افظة% من اجمالي الفاقد بالمح39البلديات بنسبة 

و صعوبة  و التي تزيد من نسبة السرقات و التعديات على الشبكة نفوذ بلدية رفحاالزدحام السكاني الكبير في 
. بخصوص أخطاء العدادات يعزي الى عدم االهتمام بمشاريع معايرة عدادات المنازل بشكل دوري الرقابة عليها

وبرقابة فنية  في حين أن أخطاء القياس تحتاج الى موظفين بعداد أكبر من الحالي ومدربين جيداً  ،ومدروس
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 الشبكة ليس بالكبير تسريبات( أن 13وادارية دورية للتغلب على هذه الظاهرة. أظهر الرسم التوضيحي رقم )
% من اجمالي الفاقد وهو مؤشر على قوة الشبكات خصوصا الشبكات التي تقع ضمن نفوذ بلدية 1.17 حوالي

للحد من  وضعفاً  عمال الصيانة الدورية والفعالة للشبكات األكثر عمراً أ ولكن هذا ال يعفي بضرورة متابعة  ،رفح
 الفاقد بشكل دائم.

  

 

 م.2021للعام  رفحمفوترة( لمحافظة النسبة كل نوع فاقد من اجمالي الفاقد )المياه غير : 13رسم توضيحي 

 

 

 

 

  

 

 

 

0.00%

18.06%

39.13%

41.61%

0.03%
1.17%

م2021المتنوعة لمحافظة رفح للعام ( NRW)نسب المياه الغير مفوترة 

غير المفوتر الذي تم قياسه بالعدادات
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 47من  32الصفحة 

 م2021للعام  على مستوى قطاع غزةالمؤشرات الفنية المتعلقة بشبكة توزيع المياه ألغراض البلدية ملخص 

 

وتتصدر بلدية غزة تلك البلديات ب بئر  300م حوالي 2021بلغ عدد االبار الموجودة في بلديات قطاع غزة في العام  
. تعاني هذه اآلبار من تكاليف مرتفعة بسبب االنقطاع المتكرر للكهرباء الذي بئراً  37تليها بلدية خان يونس  بئراً  68

لك في تشغيلها كميات كبيرة من الوقود مما يساهم في ارتفاع تكاليف يلزم تعويض هذا االنقطاع بمولدات ضخمة تسته
لى جانب تقليل ساعات تشغيل اآلبار لعدم توفر الكهرباء على مدار إشبكات توزيع المياه  في وضخهاانتاج المياه 

هذه  وتتفاوتساعة/يوم.  10.68م حوالي 2021بلغ متوسط ساعات تشغيل ضخ مياه البلدية في العام  .الساعة
تمثل صالحية  ساعة/يوم كما في بلدية خانيونس. 2.25في بعض البلديات الى  وتصل ،الساعات من بلدية ألخرى 

متفاوتة بين البلديات حيث تصل  وبنسب ،م2021% في العام 80العدادات الواقعة في نفوذ بلديات قطاع غزة حوالي 
الى حالة هذه العدادات غير الصالحة نسبة أخرى من نسبة  ويضاف ،% كبلدية وادي غزة35في بعض البلديات لنسبة 

م 2021% في العام 17بلغت في بلديات قطاع غزة حوالي  والتيالوصالت الممتدة لمنازل المواطنين بدون عدادات 
مالية موارد  وضياعهذه النسب في مجموعها الى ارتفاع كميات الفاقد من مياه البلدية  وتساهمالنسبة مرتفعة جدا  وهذه

 ومنمن المياه  3مليون م 110.7بالرغم مما سبق فإن بلديات قطاع غزة قد ضخت ما يقارب من  .9كبيرة على البلديات
 % منها تقع ضمن نفوذ بلدية غزة22.5 ،كم 3600مصادرها المختلفة من خالل شبكات توزيع بلغت اطوالها حوالي 

وعند تقسيم المياه المستهلكة الى  على مستوى بلديات قطاع غزة من المياه 3مليون م 49.6حيث تم فقد ما يقارب من 
( على الكميات اإلجمالية التي ضخت الى الشبكات فإن كفاءة شبكات بلديات 3مليون م 61.1المواطنين بقطاع غزة )
ل بلدية %. في هذه الدراسة تم اعتماد مساحات التكتالت العمرانية في ك55.2م وصلت ل 2021قطاع غزة خالل العام 

للحصول على الوزن النسبي لكفاءة شبكات توزيع البلديات لكل  الى جانب اطوال شبكات توزيع المياه في كل بلدية
 %.56.8حيث كان المتوسط من الطريقتين السابقتين  ،منهما

تم فقدة من  ومااستهلكت منها للمواطنين  والتي( يوضح كميات الضخ البلدي داخل الشبكات 14الرسم التوضيحي رقم )
على المستوى المساحي )أماكن التكتالت  ،م2021خالل الشبكات ضمن مساحات التكتالت السكانية ب ملم للعام 

هنالك ضخ كبير للمياه داخل الشبكات مقارنة  والشمال وغزةحافظات الوسطى م العمرانية( للبلديات تظهر ان
محافظة الشمال  يمواطنين همن قبل الالمحافظات استفادة في استهالك تلك المياه  أكثرث ان حي ،بالمحافظات الجنوبية

(. باإلضافة الى ذلك الرسم التوضيحي الذي يبرز خريطة حانون  وبيت وجباليارفح ) البلديات الكبيرة فيهاخصوصا  ورفح
إجراءات فنية وإدارية  ىان بلدية دير البلح تعاني من كميات فقد خطيرة وملموسة تحتاج ال (،مفوترةالالفاقد )المياه غير 

.منها تليها بلدية بيت الهيا فورية للحد

                                                           
 م.2021تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية بخصوص شبكات البلديات,  9



47من  33الصفحة   

 

م.2021للعام  وذلكمنها باإلضافة الى الفاقد بوحدة ال ملم  والمستهلكة: كميات المياه التي ضخت الى الشبكات 14رسم توضيحي 



47من  34الصفحة   

 

ضمن مساحات التكتالت السكانية مفوترة ال( يوضح كميات كل نوع فاقد من المياه غير 15الرسم التوضيح رقم )
األعلى على مستوى حيث ان الرسم التوضيحي يوضح ان كميات السرقات ب ملم هي  ،م2021ب ملم للعام 

المرتبة الثالثة  وفي (،بشريةأخطاء )القياس دقة  وعدم)أخطاء تقنية(  تالعداداتليه عدم دقة بلديات قطاع غزة 
ما في المرتبة األخيرة هي الكميات المصرح بها من نالتابعة للبلديات بي والخزاناتهي التسريبات من الشبكات 

 .تبالعدادا هاومراقبتيتم قياسها  ولمقبل البلديات 

عاني بشكل كبير من عدم دقة القياس من قبل موظفيها الى جانب ت( يظهر ان بلدية غزة 15الرسم التوضيحي )
الى جانب ان أغلب  وهذا ،فترات قصيرة وعلىبشكل دوري  تالعدادامن مراقبة  البشري عدم كفاية الكادر 

 البلدية. الرسم تعدادابسبب كبر الفاقد الناتج عن عدم دقة  وصيانةت المنزلية تحتاج الى معايرة داالعدا
 وبيتكميات سرقات كبيرة من شبكات توزيع بلدية دير البلح تليها النصيرات  ملموسالتوضيحي يوضح بشكل 

حازم. عالوة على  وبشكلل غير شرعي لمنازل المواطنين كيستدعي معالجة الوصالت الممتدة بش وهذاالهيا 
قبوله عدا بلدية البريج  ويمكن ن مشكلة التسريبات من الشبكة ليس كبيراً أسم التوضيحي يوضح ذلك فإن الر 

يستدعي وضعهما  والذييقارب خمس الفاقد اإلجمالي للبلديتين  وماكبيرة  شبكاتها الذي يعد تسريبات وخانيونس
 . ومستمرشبكاتها القديمة بشكل دوري  واستبدالفي صيانة  األولوياتضمن 

 

 

 

 



47من  35الصفحة   

 

.م2021كميات كل نوع فاقد من المياه الغير مفوترة ضمن مساحات التكتالت السكانية ب ملم للعام : 15رسم توضيحي 



47من  36الصفحة   

ن استهالك الفرد في نفوذ البلديات ال يقتصر على المياه المستهلكة من المياه التي تنتجها ألى إنجدر اإلشارة  
في هذه  ولكن ،والمزارعالبلديات فبعض المواطنين يعتمد في استهالكه على آبار خاصة يقوم بحفرها في المنازل 

في  أكثرعن فعاليتها  وللكشفشبكات البلديات فقط  فيالدراسة سيتم اقتصار نصيب الفرد من المياه التي تضخ 
يوم خالل /فرد/( يوضح نصيب الفرد من المياه لتر16تزويد السكان بالكميات المطلوبة. الرسم التوضيحي رقم )

داخل الرسم التوضيحي يوضح نصيب الفرد من الكميات التي استهلكت  (a)حيث ان الخريطة  ،م2021العام 
بلدية من بلديات قطاع غزة نصيب الفرد  11الل شبكات توزيع البلديات حيث تظهر ان لى المواطنين من خإ

 82حيث بلغ نصيب الفرد  ،على االقل لتر/فرد/يوم 100الموصى بها عالميًا اال وهي  الكمية ضمن
تظهر نصيب الفرد من مياه البلدية في حال تم  (b)م. الخريطة 2021كمتوسط نسبي خالل العام  لتر/فرد/يوم

 21عليه فإن  و بناءً  ،%50و القياس بنسبة  تالعداداتقليل السرقات من الشبكة و تقليل الفاقد نتيجة عدم دقة 
ن نصيب أحيث  ،بلدية نصيب الفرد من مياه شبكات البلديات ضمن الكمية الموصى بها عالميا 25بلدية من 

 (C)على مستوى بلديات قطاع غزة. الخريطة  لتر/فرد/يوم 108م سيكون 2021الفرد كمتوسط وزن نسبي للعام 
 وبناء ،%50فقط بنسبة  والقياس تالعداداتظهر نصيب الفرد من مياه البلدية في حال تم تقليل نسبة عدم دقة 

الى  ،المياه ضمن الكمية الموصى بها عالميابلدية يكون نصيب الفرد من شبكات  25بلدية من  13عليه فإن 
وهي كمية يمكن القبول بها  لتر/فرد/يوم 93سيكون م 2021جانب ان نصيب الفرد كمتوسط وزن نسبي للعام 
تظهر نصيب الفرد من مياه البلدية في حال تم  (d)الخريطة ضمن معايير سلطة المياه وجودة البيئة. أخيرا 

بلدية يكون نصيب الفرد من شبكات  25بلدية من  15عليه فإن  وبناءً  ،%50فقط بنسبة  السرقاتتقليل نسبة 
م سيكون 2021ن نصيب الفرد كمتوسط وزن نسبي للعام أالى جانب  ،عالمياً المياه ضمن الكمية الموصى بها 

 .البيئة وجودةكمية يمكن القبول بها ضمن معايير سلطة المياه  وهيلتر/فرد/يوم  94

( باللون األبيض وذلك بسبب ان 8بلدية الزهراء رقم ) تظهر (،16في الرسم التوضيحي رقم ) (d)و  (c) ،(b)خريطة  :مالحظة
 .لتر/فرد/يوم 308نصيب الفرد تجاوز 



 47من  37الصفحة 

 

نصيب الفرد من مياه ( b) ;خالل شبكات توزيع البلدياتنصيب الفرد لتر/فرد/يوم من الكميات التي استهلكت الى المواطنين من ( a: )16رسم توضيحي 
نصيب الفرد من مياه البلدية في حال تم ( C);%50بنسبة  والقياسالفاقد نتيجة عدم دقة العدادات  وتقليلالبلدية في حال تم تقليل السرقات من الشبكة 

 .%50مياه البلدية في حال تم تقليل نسبة السرقات فقط بنسبة نصيب الفرد من ( d);%50تقليل نسبة عدم دقة العدادات والقياس فقط بنسبة 



 47من  38الصفحة 

 

 م2021بلديات قطاع غزة للعام  الميزان المائي لشبكات توزيع

 

حيث تم ضخ  ،م2021الميزان المائي لشبكات توزيع بلديات قطاع غزة للعام ( يظهر 17الرسم التوضيحي رقم )
% منها من المياه المنتجة من آبار البلديات 84من المياه  3مليون م 110.65الشبكات ما يقارب من  في
من الثالث محطات الرئيسية بقطاع غزة  المحالةمن مياه البحر  والباقي% منها من مياه ميكروت 13و

 61.1المختلفة وصلت لحوالي  والمؤسسات(. المياه المستهلكة من قبل المواطنين والجنوبالوسطى  ،)الشمال
م حتى نهايته. 2021من بداية عام  3مليون م 49.6ما يقارب  )مياه غير المفوترة( ية فاقدأي كم ،3مليون م
 تالعدادافي شبكات توزيع بلديات قطاع غزة هي بسبب أخطاء  اجمالي كميات المياه غير المفوترة% من 20.1

ات توزيع كمن الفاقد في شب. في المرتبة الثانية نسبة المياه غير المفوترة احتلت المرتبة األولى حيث والقياس
وفي  ،مفوترةال% من اجمالي المياه غير 20ي نتيجة السرقات وتعديات المواطنين على الشبكة بنسبة البلديات ه

المرتبة الثالثة هي الفاقد نتيجة التسريبات الفيزيائية من شبكات البلديات حيث وصلت نسبتها من اجمالي الفاقد 
وفي المرتبة الخيرة من الفاقد هي نتيجة االستهالك المصرح به وغير المفوتر لالماكن العامة والدفاع  ،2.6%

% من 2.1المدني وبعض األماكن التي تعرفها البلديات وال يوجد بها عدادات والتي وصلت نسبتها حوالي 
 .10اجمالي الفاقد )المياه الغير مفوترة(
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47من  39الصفحة   

 

 م2021 الميزان المائي لشبكات توزيع مياه بلديات قطاع غزة للعام: 17رسم توضيحي 



47من  40الصفحة   

 لتوصياتا

ضرورة قيام سلطة المياه وجودة البيئة لدفع مزودي خدمة المياه والصرف الصحي )البلديات( بزيادة أفراد  .1
العاملين في قسم المياه لتعزيز وتقوية الفرق واألطقم الفنية وتطويرهم ولما لها دور فعال في تطوير 

 جمالي الفاقد.إ% من 20الخدمة وفي تقليص الفاقد الناتج عن أخطاء القياس والتي شكلت 
للعام  3قانون المياه رقم ضرورة قيام سلطة المياه وجودة البيئة وبالتعاون مع البلديات في تفعيل  .2

التعديات على شبكات توزيع مياه البلدية وتوفير االطقم الفنية واإلدارية والرقابية  كافحةلم م2002
% من 20دة نسبة الفاقد والتي وصلت ل لمحاربة ظاهرة السرقات والتي كانت لها الدور الرئيسي في زيا

 مفوترة وتقليل نصيب الفرد اليومي من مياه البلدية.الجمالي المياه غير إ
ضرورة إيجاد مشاريع إلحالل الشبكات القديمة بأخرى حديثة لتقليل التسريبات من شبكات توزيع  .3

ريج والتي كانت نسبة تسريبات البلديات وإعطاء األولويات لتلك المشاريع لبلدية خان يونس وبلدية الب
 م.2021باقي البلديات خالل العام ب مقارنةشبكاتها األعلى 

ضرورة قيام سلطة المياه وجودة البيئة بفرض األنظمة الخاصة بمعايرة العدادات الخاصة بآبار البلديات  .4
دور رئيسي في  وعدادات المنازل بشكل دوري ومنتظم حسب المتطلبات الفنية لتلك العدادات لما لها من

تقليل نسبة الفاقد وزيادة نصيب الفرد من مياه البلدية خاصة في البلديات الكبرى أهمها بلدية غزة وبيت 
 الهيا والنصيرات وجباليا.

وضع الخطط التوعوية للمواطنين بشأن ترشيد استهالك المياه وتنمية قدرات العاملين بتكثيف الدورات  .5
الفنية والمالية في البلديات لتوحيد المفاهيم الخاصة بالمؤشرات الفنية التدريبية في مختلف اإلدارات 

 والمالية لخدمات المياه والصرف الصحي والحرص على زيادة اعداد العاملين المهرة في تلك اإلدارات.
ضرورة قيام سلطة المياه وجودة البيئة وبالتعاون مع وزارة االقتصاد على اعتماد وتوريد األجزاء  .6

وليكية التي صممت لترشيد استهالك المياه داخل المنازل والمؤسسات وتقليل االستهالك اليومي الهيدر 
 بدون اهدار لمياه شبكات توزيع البلديات.

ماكن العامة كالمتنزهات البلدية والعامة والدفاع المدني ضرورة تركيب عدادات مياه معتمدة لأل .7
)كمياه مصرح بها وغير مفوترة( ولما لها أهمية في عمل والمؤسسات الحكومية لتقليل الفاقد في الشبكة 

 ومحاسبة. رقابةالدراسات وتقنين اهدار مياه البلديات في تلك االماكن بدون 
ضرورة قيام سلطة المياه وجودة البيئة بمنع البلديات بوضع حوافز تشجيعية لتشجيع المواطنين على  .8

اقب في اهدار المياه بشكل كبير من قبل المواطنين العتمادهم على تلك الحافزالدفع لما لها من عو 



47من  41الصفحة   

المتراكمة  ة% من القيمة اإلجمالي50كخصم نسبة كبيرة من فواتير المياه المستحقة والتي تصل ل 
 للسنوات السابقة.

األدنى في استهالك ضرورة قيام السلطة بمنع قيام بعض البلديات كبلدية جباليا باعتماد سياسة الحد   .9
وتحميل المواطنين ذات االستهالكات المنخفضة بشكل غير عادل اثمان مياه لم يقوموا  كوب( 30) المياه

 ومثل هذه السياسات تنمي سلوك المواطنين نحو هدر المياه وليس ترشيد المياه. باستهالكها
على  وخارجهاداخل الحكومة  البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية وجودةضرورة قيام سلطة المياه  .10

التي تساعد في الحد من فاقدها من خالل اعتماد  وخصوصاً استجالب المشاريع الداعمة لقطاع المياه 
مياه جديدة للمواطنين الذين  تعدادا وتوفير عدادات غير الصالحةال وصيانة وتغيرأنظمة شبكات حديثة 

أداء  تطوير لىإباإلضافة  ،% من المنازل في قطاع غزة17بلغت ما نسبته  والتي ليس لهم عدادات
 الصحي. والصرفموظفي مقدمي خدمات المياه 

% لما لها 50على تخفيض نسبة السرقات وعدم دقة العدادات والقياس على األقل بنسبة  حالياً  التركيز .11
على من الحد األدنى أ يوم وهو /فرد/لتر 108في زيادة نصيب الفرد في قطاع غزة على األقل  فعال دور

 بها من قبل منظمة الصحة العالمية. الموصي
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i.  م.2022 ،لسلطة المياه وجودة البيئة من مصلحة مياه بلديات الساحل الواردةأرشيف البيانات 

ii.  م.2022، بلديات قطاع غزةلسلطة المياه وجودة البيئة من  الواردةأرشيف البيانات 

iii.  م.2022 ،قطاع المياه ممجلس تنظيلسلطة المياه وجودة البيئة من  الواردةأرشيف البيانات 

iv.  م بخصوص مياه البلديات في قطاع غزة.2021تقرير ديوان الرقابة المالية واإلدارية للعام 

v. قطاع المياه مع سلطة المياه وجودة البيئة لعرض مؤشرات الفنية والمالية لبلديات قطاع غزة للعام  مورشة عمل لمجلس تنظي

 .م 2022،يوليو خورشة عمل بتاري م2021،

 

 

 

 المرفقات 

 

 



47من  42الصفحة   

 

  

 م(2022م )مجلس تنظيم قطاع المياه, 2021غزة للعام  ومحافظة:  كميات كل نوع من أنواع الفاقد )المياه الغير مفوترة( لكل بلدية لمحافظة الشمال  1جدول مرفق   

 جباليا النزلة بيت الهيا بيت حانون أم النصر ←البلدية 
 اجمالي

 وادي غزة المغراقة الزهراء مدينة غزة
 اجمالي

 محافظة غزة  محافظة الشمال  ↓ ( NRWالمياه الغير مفوترة )
 110,000 0 10,000 50,000 50,000 152,700 0 70,000 82,000 700 (3أوال: االستهالك غير المفوتر المصرح به )م

 غير المفوتر الذي تم قياسه بالعدادات 1
0 72,000 0   72,000 0 20,000 0 0 20,000 

 غير المفوتر الذي لم يتم قياسه بالعدادات 2
700 10,000 70,000 0 80,700 50,000 30,000 10,000 0 90,000 

 19,852,065 60,707 497,450 214,180 19,079,728 10,626,944 4,613,075 3,922,265 2,018,504 73,100 (3ثانيًا : االستهالك الغير مفوتر و الغير مصرح به )م

 الفاقد التجاري )الظاهري( أ
71,600 1,983,004 3,865,265 4,406,313 10,326,182 18,979,728 195,000 418,176 59,017 19,651,921 

 استهالك غير مصرح به )سرقات( 1
21,600 1,020,356 2,267,033 2,171,826 5,480,815 8,179,728 100,000 299,778 46,000 8,625,506 

 عدم دقة القياس والعدادات )عدادات المشتركين( 2
50,000 962,648 1,598,232 2,234,487 4,845,367 10,800,000 95,000 118,398 13,017 11,026,415 

 200,144 1,690 79,274 19,180 100,000 300,762 206,762 57,000 35,500 1,500 الفاقد الحقيقي )تسرب( ب

 سيالنات وفيضان خزانات البلدية  1
0 500 5,000 6,762 12,262 4,000 0 1,000 420 5,420 

2 
سيالنات الخطوط الرئيسية وخطوط التوزيع 

 194,724 1,270 78,274 19,180 96,000 288,500 200,000 52,000 35,000 1,500 ووصالت المشتركين حتى العداد

 4,613,075 3,992,265 2,100,504 73,800 (3( )مNRWاجمالي المياه الغير مفوترة لكل بلدية )

  

19,129,728 264,180 507,450 60,707 

 19,962,065 10,779,644 (3( )مNRWاجمالي المياه الغير مفوترة لكل محافظة )  

 

 

 

 

 

 



 47من  43الصفحة 

 

 

 

 م(2022م )مجلس تنظيم قطاع المياه, 2021للعام  الوسطىكميات كل نوع من أنواع الفاقد )المياه الغير مفوترة( لكل بلدية لمحافظة :  2جدول مرفق            

 المصدر وادي السلقا دير البلح الزوايدة المغازي البريج النصيرات ←البلدية 
 اجمالي

 محافظة الوسطى  ↓ ( NRWالمياه الغير مفوترة )
 946,383 120 0 826,763 10,000 0 94,500 15,000 (3أوال: االستهالك غير المفوتر المصرح به )م

 غير المفوتر الذي تم قياسه بالعدادات 1
0 0 0 0 779,763 0 120 779,883 

 غير المفوتر الذي لم يتم قياسه بالعدادات 2
15,000 94,500 0 10,000 47,000 0 0 166,500 

 7,616,911 106,499 88,774 2,908,288 325,900 668,231 952,614 2,566,605 (3ثانيًا : االستهالك الغير مفوتر و الغير مصرح به )م

 6,587,024 99,000 78,000 2,850,288 275,900 607,231 205,000 2,471,605 الفاقد التجاري )الظاهري( أ

 استهالك غير مصرح به )سرقات( 1
1,461,605 130,000 380,000 170,000 2,038,763 35,000 67,500 4,282,868 

 والعدادات )عدادات المشتركين(عدم دقة القياس  2
1,010,000 75,000 227,231 105,900 811,525 43,000 31,500 2,304,156 

 1,029,887 7,499 10,774 58,000 50,000 61,000 747,614 95,000 الفاقد الحقيقي )تسرب( ب

 سيالنات وفيضان خزانات البلدية  1
5,000   1,000 0 16,000 1,500 0 23,500 

2 
سيالنات الخطوط الرئيسية وخطوط التوزيع ووصالت 

 1,006,387 7,499 9,274 42,000 50,000 60,000 747,614 90,000 المشتركين حتى العداد

 106,619 88,774 3,735,051 335,900 668,231 1,047,114 2,581,605 (3( )مNRWاجمالي المياه الغير مفوترة لكل بلدية )

 8,563,294 (3( )مNRWمفوترة لكل محافظة ) اجمالي المياه الغير  
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 م(2022م )مجلس تنظيم قطاع المياه, 2021للعام  رفح ومحافظة خانيونسكميات كل نوع من أنواع الفاقد )المياه الغير مفوترة( لكل بلدية لمحافظة : 3جدول مرفق     

 خانيونس القرارة ←البلدية 
بني 
 سهيال

عبسان 
 الكبيرة

عبسان 
 الجديدة

 اجمالي الشوكة النصر رفح  اجمالي الفخاري خزاعة

  محافظة رفح   محافظة خانيونس ↓ ( NRWالمياه الغير مفوترة )
 900,500 500 0 900,000 209,373 0 5,000 0 3,000 1,000 100,373 100,000 (3أوال: االستهالك غير المفوتر المصرح به )م

 0 0 0 0 30,800 0 0 0 3,000 0 27,800 0 غير المفوتر الذي تم قياسه بالعدادات 1

 900,500 500 0 900,000 178,573 0 5,000 0 0 1,000 72,573 100,000 غير المفوتر الذي لم يتم قياسه بالعدادات 2

االستهالك الغير مفوتر و الغير مصرح به  ثانيًا :
 4,086,850 202,710 102,423 3,781,717 5,092,697 81,760 84,487 148,835 418,015 662,316 3,375,520 321,764 (3)م

 4,026,650 191,710 93,423 3,741,517 3,817,578 54,960 83,987 141,500 387,815 611,316 2,280,000 258,000 الفاقد التجاري )الظاهري( أ

 1,951,460 101,460 50,000 1,800,000 1,799,763 33,460 5,987 75,000 200,000 361,316 990,000 134,000 استهالك غير مصرح به )سرقات( 1

 2,075,190 90,250 43,423 1,941,517 2,017,815 21,500 78,000 66,500 187,815 250,000 1,290,000 124,000 عدم دقة القياس والعدادات )عدادات المشتركين( 2

 60,200 11,000 9,000 40,200 1,275,119 26,800 500 7,335 30,200 51,000 1,095,520 63,764 الفاقد الحقيقي )تسرب( ب

 1,700 1,000 500 200 5,664 0 0 0 200 1,000 700 3,764 سيالنات وفيضان خزانات البلدية  1

2 
سيالنات الخطوط الرئيسية وخطوط التوزيع 

 58,500 10,000 8,500 40,000 1,269,455 26,800 500 7,335 30,000 50,000 1,094,820 60,000 ووصالت المشتركين حتى العداد

   203,210 102,423 4,681,717   81,760 89,487 148,835 421,015 663,316 3,475,893 421,764 (3( )مNRWاجمالي المياه الغير مفوترة لكل بلدية )

( NRWاجمالي المياه الغير مفوترة لكل محافظة )
 5,302,070 (3)م

 

4,987,350 
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 م(2022م )مركز اإلحصاء الفلسطيني, 2021: عدد السكان في كل بلدية من بلديات قطاع غزة للعام 4  جدول مرفق

 
 2021عدد سكان التجمع  التجمع السكاني البلدية

إجمالي عدد السكان 
2021 

 5,352 5,352  أم النصر 1

 59,022 59,022  بيت حانون 2

 101,507 101,507  بيت الهيا 3

 جباليا النزلة 4
 55,887 ُمَخيَّم َجبَاْليا

251,024 
 195,137 َجبَاليا

 غزة 5
 44,535 مخيم الشاطئ

690,111 
 645,576 غزة 

 5,014 5,014   وادي غزة 6

 12,527 12,527   المغراقة 7

 5,836 5,836   الزهراء 8

 النصيرات 9
 35,153 مخيم النصيرات

95,888 
 60,735 النصيرات

 البريج 10
 31,030 مخيم البريج

48,183 
 17,153 البريج

 المغازي 11
 20,105 مخيم المغازي

30,812 
 10,707 المغازي

 26,398 26,398   الزوايدة 12

 2,865 2,865   المصدر 13

 دير البلح 14
 7,734 مخيم دير البلح

90,926 
 83,192 دير البلح

 7,435 7,435   وادي السلقا 15

 32,376 32,376   القرارة 16

 خانيونس 17
 45,970 مخيم خانيونس

274,942 
 228,972 خانيونس

 46,257 46,257   بني سهيال 18

 29,879 29,879   عبسان الكبيرة 19

 10,370 10,370   عبسان الجديدة 20

 12,712 12,712   خزاعة 21

 7,192 7,192   الفخاري 22

 9,992 9,992   النصر 23

 18,290 18,290   الشوكة 24
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 رفح 25
 191,185 رفح

231,836 
 40,651 مخيم رفح

 

 

 

 


