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تقديم

إن اســتدامة قطــاع الميــاه فــي فلســطين، مســؤولية جماعيــة يشــترك فيهــا مقدمــو الخدمــات والمواطــن باإلضافــة إلــى كافــة 
المؤسســات ذات العالقــة. ومــع أن المعيقــات كثيــرة إال أن توزيــع المهــام وفــق القــرار بقانــون رقــم 14 لســنة 2014 قــد يذلــل هــذه 
العقبــات، فيمــا تولــي المــادة 24 مــن القانــون مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه مهمــة إنشــاء قاعــدة بيانــات بالمعلومــات الفنيــة والماليــة 
واإلحصائيــة والعمــل علــى نشــرها دوريــا؛ ويأتــي نشــر تقريــر البيانــات والمؤشــرات المقــارن للعــام 2018، اســتجابة لهــذه المــادة مــن 

القــرار بالقانــون.

لقــد أظهــر قطــاع الميــاه فــي فلســطين أن تحقيــق نجاحــات حقيقيــة فــي قطــاع الميــاه علــى المســتوى الوطنــي والمحلــي ليــس 
باألمــر المســتحيل، كمــا أثبــت عــدد مــن مقدمــي الخدمــات ووفــق مؤشــرات محــددة أن هــذا النجــاح ممكــن التحقيــق. ففــي اآلونــة 
األخيــرة بتنــا نشــهد تحســنًا فــي منظومــة بيانــات مقدمــي خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي فــي فلســطين بشــكل كبيــر؛ حيــث 
أصبحــت أكثــر دقــة مشــّكلًة إحــدى أهــم مقومــات التخطيــط فــي القطــاع، والفضــل بذلــك يعــود للقائميــن علــى القطــاع مــن مقدمــي 

الخدمــات وواضعــي السياســات دون أن نغفــل الجهــات الدوليــة الداعمــة لهــذا القطــاع. 

وُيشــار هنــا إلــى أن مجلــس تنظيــم قطــاع الميــاه قــد أصبــح لديــه بيانــات تشــمل 291 مدخــاًل، يســتقي منهــا أكثــر مــن 60 مؤشــرًا فــي 
خدمــات الميــاه، وحوالــي 20 مؤشــرًا فــي خدمــات الصــرف الصحــي، فيمــا يتواصــل العمــل إلضافــة مؤشــرات أخــرى تفيــد صانعــي القــرار 

وواضعــي السياســات ومقدمــي الخدمــات والباحثيــن والجهــات الدوليــة الشــريكة فــي قطــاع الميــاه.

إنَّ الصالحيات الملقاة على عاتق المجلس تســتوجب شــمولية كافة مقدمي الخدمات في هذا التقرير، وعليه، فإنَّ المجلس يتوقع 
زيــادة بنســبة كبيــرة فــي التقريــر القــادم ليتســنى إعطــاء التوصيــات والمالحظــات لمقدمــي الخدمــات وصانعــي القــرار والمشــتركين 

بشــكل أفضــل وأعــم، وفــي ذات الوقــت فــإنَّ المجلــس يقــدر ويثمــن كافــة الجهــود التــي ُبذلــت للحصــول علــى المعلومــات. 

ــر لتبيــان مــن هــو األفضــل فــي تقديــم  ــر تدقيــق محاســبي تفصيلــي، أو تقري ــر لــم يتــم إعــداده كتقري ننــوه مــرًة أخــرى أنَّ هــذا التقري
الخدمــات، وإنمــا كحافــز لبــذل المزيــد مــن الجهــد لتصويــب الوضــع فــي تقديــم الخدمــات حيثمــا أمكــن. كمــا يَخّصــص هــذا التقريــر لعرض 
بيانــات مؤشــرات األداء التــي أفصــح عنهــا مقدمــو الخدمــات وراجعهــا المجلــس، ويــرى فيــه المجلــس إمكانيــًة لبنــاء قــدرات مقدمــي 
الخدمــات فــي توثيــق وتحليــل بياناتهــم الخاصــة مــن خــالل النقاشــات التــي تّمــت بيــن مختلــف مقدمــي الخدمــات، للوقــوف علــى 

أســباب تحســن أو تراجــع أي مــن المؤشــرات المعتمــدة.

لــذا، وحتــى وإن ُوِجــد تبايــن فــي بعــض المعطيــات بالمقارنــة مــع ســنوات ســابقة، فــال يؤثــر هــذا التبايــن علــى دقــة البيانــات بشــكل عــام 
وال علــى دقــة تقاريــر مؤشــرات األداء، وإنمــا هــو انعــكاس للوقــوف علــى آليــات أخــرى للتحقــق مــن الدقــة والموضوعيــة عنــد عــرض 

البيانــات، وذلــك مــا يــرى فيــه المجلــس خطــوة فــي االتجــاه الصحيــح نحــو تحســين نوعيــة البيانــات الصــادرة عــن مقدمــي الخدمــات.

شمولية هذا التقرير
يقــدم هــذا التقريــر مقارنــة ألداء بعــض مقدمــي خدمــات الميــاه والصــرف الصحي لألعوام 
2020 و2021، مــن خــالل مؤشــرات محــددة فــي المجــاالت الفنيــة والماليــة، إلــى جانــب 
عــدد مــن المؤشــرات الخاصــة بجــودة الميــاه والمؤشــرات األخــرى مثــل مؤشــر )إنتاجيــة 

الموظفيــن فــي خدمــة الميــاه(.

 فيمــا شــملت هــذه المقارنــة أداء 75 مقــدم خدمــة ميــاه وصــرف صحــي فــي الضفــة 
الغربيــة تغطــي خدماتهــم ألكثــر مــن 300 تجمعــًا ســكانيًا، و 25 مقــدم خدمــة فــي قطــاع 
ــة و8 مخيمــات )يشــكلون  غــزة يقدمــون الخدمــات لـــ 33 تجمعــًا ســكانيًا منهــم 25 بلدي

جميعهــم مــا نســبته %85 مــن ســكان فلســطين(.
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Forward

Regardless of the fact that the Palestinian Water Authority being the overall responsible for the water 
sector in Palestine, still, the sustainability of the sector is a collective responsibility that also includes 
service providers, citizens and all relevant institutions. Although the obstacles are many, the distribution 
of tasks in accordance with Decree No. 14 for the year 2014 Relating to the Water Law, may overcome 
these obstacles. One of the responsibilities and tasks of the Water Sector Regulatory Council according 
to Article 24 is to establish a database with technical, financial and statistical information and publish it 
periodically. The publication of this report comes in response to this article.
The water sector in Palestine has shown that real successes in the water sector can be achieved at the 
national and local levels, and a number of service providers have demonstrated, according to specific 
indicators, that success can be achieved. We are witnessing an improvement in the data system of 
water and wastewater service providers in Palestine; it has become more accurate, validated and timely 
collected and is supporting the future planning in the sector. The credit goes service providers and 
policymakers, without neglecting the international partners who support this sector.
The WSRC by now and through the WIRS have data that includes 291 variables and derives more than 
60 indicators in water services and about 20 indicators in wastewater services and work is ongoing to 
add other indicators that benefit decision makers, policy makers, service providers, researchers and 
international partners in the water sector.
The powers entrusted to the council require the comprehensiveness of all service providers in this 
report, and therefore the council expects a significant increase in the next report in order to give 
recommendations and observations to service providers, decision makers and customers in a better 
and more comprehensive way. At the same time, the council appreciates and values   all efforts made to 
obtain the information.
Once again, we note that this report was not prepared as a detailed audit report, or a report to show 
who is the best in providing services, but rather an incentive to do more to improve services provision 
wherever is possible. This report is still dedicated to presenting the performance indicator data disclosed 
by service providers and reviewed by the Council.
The Council sees in it a possibility to build the capabilities of service providers in documenting and 
analyzing their own data through discussion with the council and through discussions with other  service 
providers to determine the reasons for improvement or retreat of any of the approved indicators, so even 
if there is a discrepancy in some data compared to previous years, this does not affect the accuracy of 
data, this is seen by the council as a reflection of the use of additional mechanisms to verify accuracy and 
objectivity when displaying data. This is by the Council a step in the right direction towards improving the 
quality of data issued by service providers.

Report Coverage
This report provides a comparison of the performance of water and wastewater 
service providers for the years 2020 and 2021, through specific indicators in 
the technical, financial, and water quality areas and other indicators )employee 
productivity index in the water service(. This comparison included the performance 
of 75 water and wastewater service providers in the West Bank, whose services 
cover over 300 communities and 25 service providers in the Gaza Strip, providing 
services to 33 communities, including 25 municipalities and 8 Refugee Camps )all 
of whom constitute 85% of the Palestinian population(.
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نتائج وإحصاءات عامة
يجــب التنويــه أواًل إلــى أن المعــدالت واألرقــام الــواردة   
مناطــق  فــي  الســكان  مجمــوع  تغطــي  التقريــر  فــي 

فلســطين.  عمــوم  وليــس  الخدمــة 

خــالل العــام 2021، بلــغ معــدل كميــة الميــاه المتاحــة   
للمواطــن يوميــًا فــي الضفــة الغربيــة 85 لتــرًا، مقارنــًة مــع 
74.7 لتــرًا للفــرد فــي اليــوم فــي العــام 2020، كمــا تراجــع 
ــًا  ــرًا للفــرد يومي هــذا المؤشــر فــي قطــاع غــزة مــن 94 لت
خــالل العــام 2020 ليصــل إلــى 86 لتــرًا للفــرد يوميــا فــي 

العــام 2021.

العــام  المحاســب عليهــا فــي  الميــاه غيــر  بلغــت نســبة   
2021 فــي الضفــة الغربيــة %34، بينمــا ارتفعــت نســبة 
الفاقــد المائــي فــي قطــاع غــزة بحوالــي 5 نقــاط مئويــة 

.2021 لعــام   45% إلــى  لتصــل 

تــم رصــد ارتفــاع واضــح علــى كفــاءى التحصيــل لعام 2021   
حيــث وصلــت النســبة إلــى %75 بالمقارنــة مــع %64 لعــام 
2020، والوضــع فــي قطــاع غــزة ال يختلــف حيــث ارتفعــت 
النســبة مــن %40 عــام 2020 لتصــل إلــى %52 فــي عــام 

.2021

ــات مؤشــرات األداء  ــل بيان ــر هــو لعــرض وتحلي هــذا التقري  
التــي أفصــح عنهــا مقدمــو الخدمــات وراجعهــا المجلــس، 
حيــث تمــت عمليــة الجمــع والتدقيــق واســتكمال البيانــات 
المنقوصــة عبــر عــدة زيــارات ميدانيــة ومتابعــات يوميــة 
كالقاعــدة  بالمجلــس  الخاصــة  األدوات  وباســتخدام 
ــاه WRIS. فيمــا تمــت مطابقــة  ــات المي اإللكترونيــة لبيان
ســجالت  مــن  إليــه  الوصــول  أمكــن  مــا  مــع  البيانــات 
موثوقــة. ويــرى المجلــس فــي هــذه العمليــة بنــاء لقــدرات 
مقدمــي الخدمــات فــي توثيــق وتحليــل بياناتهــم الخاصــة، 
المعطيــات  بعــض  فــي  تبايــن  وجــد  وإن  حتــى  لذلــك 
بالمقارنــة مــع ســنوات ســابقة، إال أن هــذا ال يؤثــر علــى 
دقــة البيانــات بشــكل عــام وال علــى دقــة تقاريــر مؤشــرات 
نحــو  الصحيــح  االتجــاه  فــي  خطــوة  هــي  وإنمــا  األداء، 
تحســين نوعيــة البيانــات الصــادرة عــن مقدمــي الخدمــات.

ــر  بالنســبة للمؤشــرات التــي لــم يتــم عرضهــا ضمــن التقري  
كمؤشــرات رضــى المســتهلك بمــا يشــمل عــدد الشــكاوى 
التــي تصــل مقدمــي الخدمــة، فلــم يجــد المجلــس ضــرورة 
لعرضهــا حاليــا وذلــك ليــس لعــدم أهميتهــا، وإنمــا لعــدم 
وجــود توافــق بيــن مقدمــي الخدمــات لتعريــف الشــكوى 
الشــبكة  فــي  الضغــط  بزيــادة  المطالبــة  عــن  وتمييزهــا 
ــره. ــاه، أو اإلبــالغ عــن انقطــاع أو غي مثــال أو إيصــال المي

للعلــم فــإن المــادة 24 مــن القــرار بالقانــون بشــأن الميــاه،   
حــول معالجــة  منهــا  الثالــث عشــر  البنــد  فــي  ورد  ومــا 

General results and statistics
 It must be noted first that the averages and 

numbers indicated in the report cover the 
total population in the service areas and not 
the whole of Palestine.

 The per capita water availability in the West 
Bank was 85 liters compared to 74.7 liters per 
person per day in 2020. This indicator in the 
Gaza Strip declined from 91 liters per person 
per day in 2020 to 86 liters per person per day 
in 2021.

 The none revenue water percentages in the 
year 2021 in the West Bank was 34%, NRW 
ratio increased by 5 points compared to 2020 
to reach 45% for the year 2021..

 There was a clear improvement for the 
collection efficiency in West Bank as it 
increased from 64% in 2020 to reach 75% in 
the year 2021, and in Gaza it increased from 
40% in 2020 to reach 52% in 2021

 This report is prepared mainly to analyze the 
performance indicator’s data that service 
providers submitted and reviewed by WSRC. 
With that being said, the process of collecting 
data verifying, and data completion was 
conducted through field visits and daily follow 
up utilizing the tools founded by the WSRC, 
mainly the Water Regulation Information 
System ”WRIS“. Then data was matched with 
reliable official documents submitted by 
service providers. Therefore, even if variation 
was found in some figures compared to 
previous years, it does not affect the accuracy 
of the data nor the accuracy of the performance 
monitoring indicators. In fact, it’s a step in 
the right direction towards improving the 
quality of data available submitted by service 
providers.

 With regard to indicators that were not 
presented within this report including 
customers satisfaction, as well as number 
of complaints that reach service providers, 
the Council did not find it necessary to 
present them now not because they were 
not important, but because there was no 
consensus between service providers to 
define the complaint and distinguish it from a 
demand to increase pressure in the network, 
for example, to deliver water or reporting a 
break or something else.

 For information, Article 24 the Decree No.14 
for the year 2014 relating to water issues 
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and what is stated in the thirteenth clause 
thereof regarding handling complaints 
between service providers and consumers, 
the Council receives a number of complaints 
from consumers and service providers 
receiving water from other water providers 
or from private wells, and most complaints 
centered around prices of a service or prices 
for connecting the property to water or 
sanitation services. The council intends to 
build a computerized and archived complaints 
system that will be linked with all service 
providers in Palestine.

 It is also noticeable that there is a great 
difference between level of preparedness to 
deal with citizens ’complaints and this ranged 
from telephone contact with the head of the 
local council, and this is predominant among 
small service providers to the presence of 
computerized and archived systems for some.

 The report did not include indicators for the 
governance of service provision, and although 
the Council completed these indicators and 
conducted a review with a number of service 
providers and related authorities, the intention 
is to prepare a special report on the subject in 
the near future.

 At the same time, the Council is in the process 
of preparing another independent report on 
monitoring operational operations in line with 
Article 7 of Article 24 of the Water Law.

الشــكاوى بيــن مقدمــي الخدمــات والمســتهلكين؛ فــإن 
المجلــس يتلقــى العديــد مــن الشــكاوى مــن مســتهلكين 
ومقدمــي خدمــات يتلقــون الميــاه مــن مقدمــي ميــاه 
آخريــن، أو مــن آبــار خاصــة وتمحــورت معظــم الشــكاوى 
بخدمــات  العقــار  ربــط  أســعار  أو  الخدمــة  أســعار  حــول 
الميــاه أو خدمــات الصــرف الصحــي. فيمــا يتوجــه المجلــس 
إلــى بنــاء نظــام شــكاوى محوســب ومؤرشــف يتــم ربطــه 

مــع كافــة مقدمــي الخدمــات فــي فلســطين.

الخدمــة  مقدمــي  اســتعداد  بيــن  كبيــر  تفــاوت  هنــاك   
بيــن  المواطنيــن، ويتــراوح ذلــك  للتعامــل مــع شــكاوى 
رئيــس  مــع  الهاتفــي  االتصــال  عبــر  الشــكاوى  تلقــي 
المجلــس المحلــي، وهــذا هــو الغالــب عنــد صغــار مقدمــي 
ومؤرشــفة  محوســبة  أنظمــة  إتاحــة  وبيــن  الخدمــات، 

اآلخــر. البعــض  لــدى  الشــكاوي  لتلقــي 

تقديــم  حوكمــة  مؤشــرات  علــى  التقريــر  يشــتمل  لــم   
هــذه  إعــداد  أتــم  قــد  المجلــس  أن  ومــع  الخدمــات، 
مقدمــي  مــن  عــدد  مــع  بمراجعتهــا  وقــام  المؤشــرات 
الخدمــات والجهــات ذات العالقــة؛ فإنــه ســيعمل علــى 
المســتقبل  فــي  الموضــوع  حــول  خــاص  تقريــر  إعــداد 

القريــب.

ــر  وفــي نفــس الوقــت، فــإن المجلــس بصــدد إعــداد تقري  
مســتقل حــول مراقبــة العمليــات التشــغيلية، تماشــيًا مــع 
البنــد الســابع فــي المــادة 24 مــن القــرار بقانــون بشــأن 

الميــاه.

Not Applicable / Not Available NA ال ينطبق / غير متوفر

Improvement in indicator value تحسن في قيمة المؤشر  

Decline in indicator value تراجع في قيمة المؤشر  

No change in indicator value ال تغير في قيمة المؤشر

فــي حــال كان التقــدم أو التراجــع فــي قيمــة المؤشــر أقــل مــن 1% 
فــا يعتبــر أن هنالــك تغييــر فــي قيمــة المؤشــر

In the case when the increase or decrease in the indicator is less than 
1%, it is considered that there is no change in the indicator value
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Jerusalem Governorate محافظة القدس

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  68.569.3l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 70.072.0l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%15.7%15.6%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 12791318m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 99.899.6l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.750.90NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.063.07NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.060.03NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%80.6%67.2%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.760.71No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%26%31%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%50%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%50%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.663.52No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Northwest Jerusalem Joint Service 
Council
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

مجلــس الخدمــات المشــترك فــي شــمال 
غــرب القــدس

بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

1,248,0021491905,400040,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Jerusalem Governorate محافظة القدس

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  48.148.0l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 48.148.0l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%45.0%45.0%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 2512325097m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 647.8625.4l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%100%100%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.340.44NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

5.505.64NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%57.5%35.0%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.171.07No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.293.18No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

A’nata Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية عناتا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

1,115,03920702,19935,00035,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Jerusalem Governorate محافظة القدس

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  57.257.1l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 61.864.7l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%35*%40.4%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 90498554m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 300.2261.9l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.620.70NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

5.274.75NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.01NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%53.6%50.6%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.930.85No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%0%0%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%0%0%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%0%50%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%93%0%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.142.64No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Al ‘Eizariya Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية العيزرية
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

1,273,274551304,922034,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

* المؤشر تم احتسابه بدون إدخال الكميات المباعة إلى خارج منطقة الخدمة 12



Jerusalem Governorate محافظة القدس

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  42.254.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 42.254.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%20.0%30.0%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 82505714m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 135.693.7l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%67%67%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

NA0.53NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.713.33NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 NA0.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

NA60.0%%Collection Efficiency - water service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NA81.8%%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.960.57No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NA0.35NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NA0.33NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.253.42No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Az Za’ayyem Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية الزعيم
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

300,00010.581,2001,7548,00012,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Jerusalem Governorate محافظة القدس

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  68.560.5l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 68.560.5l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%58.4%37.2%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 1110523199m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 373.7726.4l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.300.30NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

4.156.80NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.200.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%35.4%46.2%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.131.56No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%67%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.071.90No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

As Sawahira Ash Sharqiya 
Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية السواحرة الشرقية
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

477,06812201,05009,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Jerusalem Governorate محافظة القدس

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  75.0127.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 75.0127.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%13.3%41.6%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 101752375m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 281.762.7l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%93%92%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

NA0.39NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

4.453.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 NA0.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

NA99.9%%Collection Efficiency - water service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NA66.7%%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.111.33No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NA0.43NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NA3.36NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%14%0%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  4.212.57No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Al Jib Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية الجيب
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

268,7961568101,5574,6505,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Jerusalem Governorate محافظة القدس

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  45.047.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 49.650.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%30.3%33.1%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 68976325m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 171.8152.3l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.703.39NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

4.464.34NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%46.6%36.6%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.051.39No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%0%0%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.643.52No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Abu Dis Cooperative Society for Water
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

جمعية أبو ديس التعاونية للمياه
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

731,702351403,982027,500
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Jericho Governorate محافظة أريحا

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  154.7158.0l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 198.2199.3l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%26.1%27.6%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 47304291m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 NA358.8l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%44%17%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.010.71NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.000.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.430.33NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%60.8%66.2%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%45.6%62.4%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.090.88No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 0.870.78NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.472.29NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%98%99%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%98%96%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%99%99%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%100%100%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  NA5.39No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Jericho Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية أريحا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

3,348,629204441,2256,68415,00034,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Jericho Governorate محافظة أريحا

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  259.2193.5l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 259.2193.5l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%62.7%50.1%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 1437118007m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 1299.31628.0l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.080.10NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

4.677.36NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.030.05NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%43.9%15.6%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.560.36No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.003.00No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Al A’uja Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية العوجا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

947,31133301,00005,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Bethlehem Governorate محافظة بيت لحم

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  60.473.0l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 60.773.4l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%25.6%23.1%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 21883131m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 165.6220.7l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.260.61NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.383.50NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.020.02NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%67.6%88.9%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.870.93No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%64%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA0%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%78%82%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%78%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.873.60No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Ubeidiya Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية العبيدية
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

612,07250701,944017,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Bethlehem Governorate محافظة بيت لحم

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  55.858.4l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 59.560.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%40.7%39.5%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 21892324m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 358.0370.2l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.680.63NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

4.304.39NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%50.9%38.1%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.011.00No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%73%NA%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%NA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.542.45No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Tuqu’ Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية تقوع
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

542,70695401,634014,500
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Bethlehem Governorate محافظة بيت لحم

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  78.483.3l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 78.483.4l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%21.6%36.4%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 58333328m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 255.6137.2l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.970.94NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.777.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

NA%Collection Efficiency - water service%48.9%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.971.60No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%NA%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%NA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.281.61No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Nahhalin Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية نحالين
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

430,50828301,860010,100
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Bethlehem Governorate محافظة بيت لحم

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  72.554.2l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 72.554.2l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%47.3%48.0%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 46113058m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 507.5335.1l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

NA1.08NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

5.004.94NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 NA0.11NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%32.3%25.7%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.301.44No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%NA67%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  4.464.00No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Jannatah Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية جناتا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

323,07750501,25008,600
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Bethlehem Governorate محافظة بيت لحم

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  76.791.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 85.497.4l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%33.8%31.2%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 14151609m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 202.2261.2l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.810.83NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.783.95NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%57.7%51.0%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.081.05No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  4.354.32No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Za’tara Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية زعترة
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

456,35596701,62008,492
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Bethlehem Governorate محافظة بيت لحم

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  80.492.2l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 80.492.2l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%30.8%37.1%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 21211835m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 282.3239.1l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

NA0.80NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

4.133.76NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 NA0.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%62.6%72.3%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.090.80No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%NA%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%NA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%NA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.255.31No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Battir Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية بتير
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

267,26144.85094205,500
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Bethlehem Governorate محافظة بيت لحم

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  69.843.5l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 77.951.1l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%*%42.4*%39.2%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 51345453m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 453.6472.2l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%87%89%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.910.96NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.973.47NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.270.32NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%63.6%49.0%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%100<%76.9%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.030.90No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 0.710.57NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 1.380.85NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%80%89%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%65%87%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%91%93%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%83%98%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%91%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.982.90No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Water Supply and Sewerage Authority 
“WSSA” Bethlehem
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

سلطة المياه والمجاري “بيت لحم”
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

6,852,125446.55312,24514,12697,99811,3052
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

25* المؤشر تم احتسابه بدون إدخال الكميات المباعة إلى خارج منطقة الخدمة



Ramallah Governorate محافظة رام الله

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  88.5103.3l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 89.0103.3l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%31.2%19.7%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 26614705m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 116.9242.2l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

0.800.69UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

3.243.43NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.000.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 NIS/m3Energy costs per m3 of water sold%99.0%96.5شيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

NANA%Collection Efficiency - water service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%0.880.96%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( NANANo.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 1.380.85NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%95%83%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.243.05No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Beit Liqya , Kharbatha Al Misbah JSC
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

للتخطيــط  المشــترك  الخدمــات  مجلــس 
المصبــاح( خربثــا  لقيــا،  )بيــت  والتطويــر 

بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

928,09861.61003,278016,925
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Ramallah Governorate محافظة رام الله

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  78.661.2l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 79.570.0l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%42.4%29.6%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 51777893m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 146.7212.3l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.921.46NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

5.977.17NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%41.6%61.9%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.950.95No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA%Water samples )taken at source( free from%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%95%87%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.863.13No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Beituniya Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية بيتونيا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

122,368765.82106,701027,566
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Ramallah Governorate محافظة رام الله

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  62.976.7l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 62.976.7l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%28.2%22.0%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 15522203m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 102.5125.2l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%4%3%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.680.93NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.263.62NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%94.9%100.0%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.940.81No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NA4.35NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.412.07No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Bani Zaid Al Gharbia Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بني زيد الغربية
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

390,158505842,41040010,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Ramallah Governorate محافظة رام الله

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  79.679.0l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 93.7102.4l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%*%29.1*%29.4%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 32312328m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 209.0151.6l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 NANA%Wastewater Coverage%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

2.072.11NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.493.48NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.590.58NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%89.6%80.0%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.010.98No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%92%98%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%73%50%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%82%58%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%91%96%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%97%99%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NA100%%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.823.70No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Jerusalem Water Undertaking
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

مصلحة مياه محافظة القدس
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

19,971,8431,800280075,7600390,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

29* المؤشر تم احتسابه بدون إدخال الكميات المباعة إلى خارج منطقة الخدمة



Ramallah Governorate محافظة رام الله

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  50.563.5l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 50.563.5l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%34.5%40.0%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 54255456m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 150.7163.9l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

NA0.61NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

4.333.97NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 NA0.29NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%95.1%81.9%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.270.85No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%75%86%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.562.53No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Beit ‘Ur at Tahta Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية بيت عور التحتا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

205,39813301,18605,800
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

30



Jenin Governorate محافظة جنين

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  60.869.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 60.869.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%*%38.1*%37.0%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 782878m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 196.6226.5l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.531.38NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.980.80NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 1.401.37NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%94.2%96.0%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.890.94No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%91%73%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%94%93%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%95%93%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%97%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.393.25No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

West Jenin Joint Service Council
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

لميـــاه  المشـــتركة  الخدمـــات  مجلـــس 
جنيـــن غـــرب  الشـــرب 

بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

2,530,2801,07337011,390060,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

31* المؤشر تم احتسابه بدون إدخال الكميات المباعة إلى خارج منطقة الخدمة



Jenin Governorate محافظة جنين

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  56.456.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 59.459.5l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%41.3%43.2%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 27542672m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 228.0218.7l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%10%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.980.50NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

4.584.41NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%51.7%20.4%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NA0.0%%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.020.86No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NA0.03NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NA0.73NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%83%70%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%86%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%96%83%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.102.02No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Meithalun JSC
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

مجلس الخدمات المشــترك لمياه الشــرب 
والصــرف الصحــي , منطقة ميثلون

بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

956,984148113944,9542,5322,5854
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

32



Jenin Governorate محافظة جنين

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  65.766.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 71.570.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%58.2%59.6%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 1397912594m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 577.6606.7l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%65%77%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.391.99NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.163.19NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.200.07NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%65.0%50.9%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%85.2%100<%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.321.48No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NA3.81NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NA1.15NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%80%78%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%99%98%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%99%99%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%96%97%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%97%99%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%80%60%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  5.756.52No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Jenin Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية جنين
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

3,678,4061707810,2319,66838,61859,413
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Jenin Governorate محافظة جنين

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  93.492.1l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 93.492.1l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%27.4%26.1%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 36083823m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 217.0227.2l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.670.66NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.203.27NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.010.02NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%44.7%21.5%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.910.94No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%27%18%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%89%98%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%96%98%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%75%69%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%83%85%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  4.153.97No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Qabatiya Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية قباطية
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

1,296,383931704,287028,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Jenin Governorate محافظة جنين

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  76.779.4l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 76.779.4l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%31.6%17.9%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 22824811m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 82.4173.5l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.62NANIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.92NANIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 1.64NANIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

NA%Collection Efficiency - water service%95.1%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.87NANo.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%44%83%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%83%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%67%77%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.371.58No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Ya’bad Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية يعبد
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

762,42450603,798018,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Jenin Governorate محافظة جنين

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  100.360.4l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 100.360.4l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%13.0%22.4%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 47571346m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 146.443.3l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.350.58NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

4.122.99NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%100<%99.7%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.000.84No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%46%62%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%90%78%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%96%95%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%92%93%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%92%93%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.870.71No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Arraba Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية عرابة
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

341,92333202,808013,500
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Jenin Governorate محافظة جنين

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  62.664.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 62.664.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%*%26.3*%20.6%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 9651425m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 100.0144.5l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.650.36NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

5.423.63NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.820.62NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%100<%100<%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.891.11No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%44%46%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%88%92%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%94%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.382.53No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Kafr Ra’i Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية كفر راعي
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

456,57158.5401,58009,870
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

37* المؤشر تم احتسابه بدون إدخال الكميات المباعة إلى خارج منطقة الخدمة



Jenin Governorate محافظة جنين

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  85.083.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 85.083.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%25.7%19.2%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 16072279m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 107.8152.6l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.390.39NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

1.731.54NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%87.8%67.6%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.450.45No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%60%42%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%73%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%87%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.302.22No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Birqin Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية برقين
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

292,40533301,35007,100
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

38



Jenin Governorate محافظة جنين

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  62.259.6l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 62.259.6l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%38.7%42.0%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 63885486m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 210.0193.9l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

NA0.32NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

1.724.24NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%100.0%100<%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.340.78No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%80%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%0%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%80%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.331.94No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Silat adh Dhahr Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية سيلة الظهر
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

283,58420301,55008,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

39



Jenin Governorate محافظة جنين

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  67.973.0l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 72.975.5l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%25.5%24.5%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 19602138m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 114.3113.8l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.500.73NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.914.15NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.010.01NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%94.8%92.6%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.800.91No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%10%0%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%83%69%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.931.77No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Az Zababida Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية الزبابدة
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

184,82022201,13305,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Jenin Governorate محافظة جنين

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  149.791.4l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 170.0114.2l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  NA27.6%%Non-Revenue Water by volume%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 NA4153m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 NA124.6l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%*%65*%65%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.240.62NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

2.003.31NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.120.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%101.7%42.2%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.701.38No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%88%50%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%92%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%78%88%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%96%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.601.90No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Barta’a ash Sharqiya Water 
Association
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

جمعية برطعة الشرقية التعاونية
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

345,58323402,10006,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

41



Jenin Governorate محافظة جنين

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  46.948.5l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 46.948.5l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%30.8%34.9%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 16861456m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 151.2127.6l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

NA0.80NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

1.543.96NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 NA0.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%100<%100<%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.851.64No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%67%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%75%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.822.67No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

A’jja Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية عجة
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

170,00036301,12506,650
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

42



Hebron Governorate محافظة الخليل

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  57.557.0l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 62.667.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%41.6%45.8%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 74066832m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 573.0492.7l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%80%84%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.071.13NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

5.034.41NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.480.45NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%85.0%49.9%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.251.08No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 1.190.53NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 1.740.47NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%94%95%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%98%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%98%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%98%98%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%99%98%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%100%100%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.391.54No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Hebron Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية الخليل
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

10,126,2976005219,60422,794186,000232,500
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Hebron Governorate محافظة الخليل

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  27.631.5l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 28.531.7l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%37.6%30.5%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 20412927m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 219.2327.6l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.141.41NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.744.53NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%72.3%56.4%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.971.09No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%77%88%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%87%96%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%90%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%94%96%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%99%99%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  4.243.47No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Yatta Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية يطا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

1,557,5632001704,895084,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Hebron Governorate محافظة الخليل

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  42.043.3l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 42.043.3l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%29.7%27.1%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 16091766m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 147.5179.4l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.381.37NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.563.70NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.310.05NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%33.2%57.1%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.291.16No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%9%0%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%25%17%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%25%67%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%86%88%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%95%96%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.043.49No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Dura Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية دورا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

1,010,6711701604,585045,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

45



Hebron Governorate محافظة الخليل

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  26.642.0l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 35.142.0l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%18.1%18.3%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 762889m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 108.3146.4l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.521.50NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.183.18NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%59.9%70.1%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.860.95No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%NA17%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%50%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%80%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%65%90%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%87%96%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  8.647.11No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Adh Dhahiriya Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية الظاهرية
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

748,1231521802,530040,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Hebron Governorate محافظة الخليل

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  62.750.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 62.750.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%21.8%17.8%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 20611196m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 99.0104.8l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.580.54NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.163.33NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.07NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%100.0%36.0%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.770.76No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%29%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%89%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%89%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.162.46No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Bani Na’im Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية بني نعيم
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

712,4941301004,067030,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Hebron Governorate محافظة الخليل

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  33.6NAl/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 62.660.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%39.7%36.7%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 51085828m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 NANAl/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.210.64NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

4.375.03NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.030.02NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%56.4%28.9%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.091.25No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%NA65%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%64%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%84%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  NA3.72No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Sa’ir Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية سعير
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

1,029,29970902,417028,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Hebron Governorate محافظة الخليل

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  71.177.3l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 73.980.6l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%46.7%48.8%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 49384708m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 457.2439.0l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.240.23NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

5.084.87NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.030.03NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%32.8%27.5%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.850.88No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%33%0%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.372.27No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Beit Ummar Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية بيت أمر
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

1,059,681105703,085019,200
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Hebron Governorate محافظة الخليل

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  66.678.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 66.678.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%32.1%34.9%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 25352681m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 183.3184.5l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.560.22NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.993.83NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%100<%100<%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.051.11No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.111.06No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Surif Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية صوريف
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

794,096.0895403,782018,700
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Hebron Governorate محافظة الخليل

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  54.759.5l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 67.869.7l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%9.9%18.1%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 1069595m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 95.150.8l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.440.43NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.353.09NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.10NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%55.5%27.4%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.911.19No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%67%57%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA%Water samples )taken at source( free from%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.301.56No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Tarqumiya Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية ترقوميا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

601,524100503,214020,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

51



Hebron Governorate محافظة الخليل

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  46.157.6l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 46.157.6l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%37.1%36.2%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 36374518m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 223.8293.1l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

2.221.49NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

4.084.14NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%106.2%100.0%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.761.55No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%90%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%90%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.142.63No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Beit Ula Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية بيت أوال
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

547,81745501,900016,395
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Hebron Governorate محافظة الخليل

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  45.351.4l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 45.359.2l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%22.5%28.4%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 24542087m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 159.7145.4l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.770.69NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.632.62NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.130.13NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%38.3%18.7%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.760.69No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA86%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA86%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.972.83No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Taffuh Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية تفوح
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

418,19445501,769015,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Hebron Governorate محافظة الخليل

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  75.074.3l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 87.091.3l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%13.7%9.3%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 7031048m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 63.5100.7l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.670.62NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

2.993.28NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.380.37NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%91.7%88.0%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.080.75No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%43%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%71%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.752.61No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Ash Shuyukh Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية الشيوخ
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

513,53767.3501,918013,300
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

54



Hebron Governorate محافظة الخليل

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  80.588.1l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 80.588.1l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%45.9%39.5%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 56217779m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 303.7403.2l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%50%38%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.57NANIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

4.30NANIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%65.1%54.3%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NA%Collection Efficiency - wastewater service%59.4%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.83NANo.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 1.09NANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 1.12NANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%77%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%91%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.322.70No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Kharas Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية خاراس
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

593,2693594501,8505,0009,980
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Hebron Governorate محافظة الخليل

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  40.561.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 40.561.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%28.7%36.2%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 17061210m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 207.7165.8l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

NA1.25NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

4.083.64NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 NA0.31NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%69.0%95.1%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.101.09No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%70%0%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA0%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  5.565.56No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Ar Ramadin Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية الرماضين
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

190,065455090006,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

56



Tulkarm Governorate محافظة طولكرم

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  74.281.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 132.6157.7l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%*%39.8*%48.6%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 967814496m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 678.5549.6l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%72%70%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.720.67NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.000.01NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.520.36NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%35.0%32.7%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%35.0%32.7%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.540.69No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 6.582.28NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.501.48NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%27%32%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%96%97%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%99%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%87%93%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%89%97%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%83%100%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  5.001.76No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Tulkarm Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية طولكرم
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

8,615,623236508,00017,05565,00090,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

57* المؤشر تم احتسابه بدون إدخال الكميات المباعة إلى خارج منطقة الخدمة



Tulkarm Governorate محافظة طولكرم

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  82.289.2l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 82.289.2l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%28.4%17.5%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 12742182m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 88.9146.4l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.560.63NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.000.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.000.91NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%80.5%76.6%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.041.69No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%0%9%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%60%86%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%69%84%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%92%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.353.01No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Deir al Ghusun Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية دير الغصون
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

500,00065802,654011,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

58



Tulkarm Governorate محافظة طولكرم

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  107.1101.1l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 107.1101.1l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%31.3%26.3%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 27963217m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 179.3229.9l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.430.49NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

1.091.16NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.100.13NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%87.8%76.8%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.630.66No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%50%50%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA57%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA64%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA91%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.131.74No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

A’ttil Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية عتيل
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

617,56760402,300011,500
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

59



Tulkarm Governorate محافظة طولكرم

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  82.14105.41l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 119.95119.46l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%*%48*%51%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 8139.775882.38m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 543.7463.5l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%70%70%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.180.66NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 1.61.27NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%97%98%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.830.67No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NA2.4NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%29%50%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%50%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%68%83%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.223.54No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Anabta Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية عنبتا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

892,3646591,3502,2606,6759,560
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

* المؤشر تم احتسابه بدون إدخال الكميات المباعة إلى خارج منطقة الخدمة 60



Tulkarm Governorate محافظة طولكرم

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  73.6369.42l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 73.6386.77l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%44%47%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 NA11717.28m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 331.7329.6l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%30%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.650.88NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 2.941.05NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%95%75%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NA100%%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.720.52No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NA3.14NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%29%40%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%50%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%56%88%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%78%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.122.85No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Bal’a Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية بلعا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

480,1211862791,7532,5508,500
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Tulkarm Governorate محافظة طولكرم

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  79.494.57l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 79.494.57l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%*%31*%37%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 2289.681985.39m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 203.5175.5l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.440.38NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

1.221.26NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.641.01NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%97%100<%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.831.03No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%40%77%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA%Water samples )taken at source( free from%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%72%73%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  4.866.24No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

‘Illar Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية عار
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

966,090621201,92208,050
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

* المؤشر تم احتسابه بدون إدخال الكميات المباعة إلى خارج منطقة الخدمة 62



Tulkarm Governorate محافظة طولكرم

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  52.5955.52l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 55.758.66l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%24%28%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 821.7718.42m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 120.7100.9l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%15%14%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.041.28NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.623.44NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%100%106%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.060.86No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 0.340.22NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%88%60%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA50%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%88%90%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  42.3No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Beit Lid Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية بيت ليد
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

198,0006752681,3071,0207,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Tulkarm Governorate محافظة طولكرم

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  77.6986.17l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 77.6986.17l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%38%39%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 5147.15451.35m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 276.0270.6l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%23%23%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.190.86NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

2.462.41NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%66%64%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%53%81%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.810.89No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 1.692.76NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.32NANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%22%40%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%67%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%67%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.962.72No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Kafr Al Labad Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية كفر اللبد
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

288,3002032331,1041,3005,700
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

64



Tulkarm Governorate محافظة طولكرم

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  125.61127.21l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 125.61127.21l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%23%28%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 4754.223469.8m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 190.6148.5l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%76%65%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.141.15NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%98%100%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%100%100%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.690.73No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 2.521.56NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 1.631.09NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%0%21%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%50%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%80%75%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%94%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.442.34No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Baqa Ash Sharqiya Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية باقة الشرقية
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

301,5602051,1521,2803,8005,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Tulkarm Governorate محافظة طولكرم

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  215.26195.69l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 391.39371.82l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%*%14.2*%12.3%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 1400015678m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 174.4192.6l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%86%86%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.080.09NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 00.2NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%64%71%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%44%79%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.150.34No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 0.562.45NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.51.99NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%20%33%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA67%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%82%60%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.821.79No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Zeita Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية زيتا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

1,014,000538001,1153,0003,500
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

* المؤشر تم احتسابه بدون إدخال الكميات المباعة إلى خارج منطقة الخدمة 66



Tubas Governorate محافظة طوباس

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  68.9283.95l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 69.8883.95l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%36.0%36.3%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 21142295m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 210.7236.7l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%17%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.071.13NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

4.314.06NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.140.05NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%97%82%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NA100%%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.121.25No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%68%70%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%94%96%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%98%98%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%91%88%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%98%97%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.542.95No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Tubas Joint Service Council
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

مجلس الخدمات المشترك طوباس
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

2,441,827383381,250101,758,75051,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

67



Salfit Governorate محافظة سلفيت

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  110.83105.66l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 122.58118.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%*%14.7*%12.7%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 12131437m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 77.388.4l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%55%57%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.660.54NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

1.672.04NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.130.45NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%69%49%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%53%45%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.740.91No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 0.290.35NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%87%88%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%83%95%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%97%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%94%98%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%99%99%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%90%100%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.791.73No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Salfit Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية سلفيت
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

818,1867881,1823,4748,20015,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

* المؤشر تم احتسابه بدون إدخال الكميات المباعة إلى خارج منطقة الخدمة 68



Salfit Governorate محافظة سلفيت

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  99.24101.36l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 99.24101.36l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%26.9%23.2%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 26343547m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 101.1138.8l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%5%6%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

10.7NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

2.161.86NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 1.120.83NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%25%50%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%100<%93%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.111.02No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 0.91.13NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.114.15NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%29%28%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%50%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%93%90%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%97%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.461.43No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Biddya Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية بديا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 658,314  50 11 134 3,500 670 13,000
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Salfit Governorate محافظة سلفيت

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  78.7189.56l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 87.497.84l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%20.1%24.5%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 39662637m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 123.293.5l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.290.47NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.453.25NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%84%100%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.390.95No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%NA37%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA95%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  21.76No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Az Zawiya Municipality )Salfit(
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية الزاوية )سلفيت(
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 288,350 22 30 1,7000 6,450
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Salfit Governorate محافظة سلفيت

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  89.04105.62l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 104.65109.85l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%9.1%10.6%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 20871203m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 49.619.4l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

NA0.85NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

2.912.86NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

NA84%%Collection Efficiency - water service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.91.11No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%15%32%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%92%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.330.59No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Qarawat Bani Hassan Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية قراوة بني حسان
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 264,634 20 2 0 3,400 0 6,000 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Salfit Governorate محافظة سلفيت

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  76.7289.93l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 76.7289.93l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%16.4%28.7%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 28231619m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 154.791.2l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

NA0.45NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.493.11NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 NA0NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%74%102%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.941.13No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%0%46%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  33.08No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Deir Ballut Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية دير بلوط
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 197,500  20  30 973 0 5,000 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Salfit Governorate محافظة سلفيت

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  85.2984.93l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 85.2984.93l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%18.4%24.1%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 34272692m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 152.6119.9l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

NA0.19NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.433.23NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 NA0.08NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%88%100%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.011.01No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%11%33%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.52.5No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Deir Istiya Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية ديرستيا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 190,000  13  2 0 800 0 5,000 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

73



Nablus Governorate محافظة نابلس

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  61.9890.81l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 65.4391.57l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%*%36.7*%33.2%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 85079237m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 133.9152.7l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.830.65NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.112.66NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.060.05NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%80%95%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.970.77No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%79%67%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA0%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%0%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%94%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%95%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.684.17No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

South East Nablus JSC
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

مجلــس الخدمــات المشــترك للتخطيــط والتطوير، 
منطقــة جنــوب شــرق محافظــة نابلس
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

1,412,802 42  29 0 6,959 0 30,000 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

* * المؤشر تم احتسابه بدون إدخال الكميات المباعة إلى خارج منطقة الخدمة 74



Nablus Governorate محافظة نابلس

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  82.1678.73l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 90.187.31l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%*%37.1*%35.5%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 67797128m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 234.4214.7l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%97%97%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.471.34NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.240.3NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 2.062.13NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%65%58%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%62%57%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.830.79No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 0.951.16NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NA1.1NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%82%84%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%87%90%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%97%99%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%99%99%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%100%100%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  6.615.72No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Nablus Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية نابلس
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 12,056,163  550  361  49,963  49,994  202,330  208,585 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Nablus Governorate محافظة نابلس

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  68.2569.35l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 77.0572.7l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%36.8%34.1%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 25002463m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 183.9211.3l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.220.35NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

4.244.17NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%30%43%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.040.84No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%64%64%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA%Water samples )taken at source( free from%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%91%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  0.671.51No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Beita Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية بيتا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 555,977  83  4 0 2,650 0 13,200 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Nablus Governorate محافظة نابلس

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  3940.67l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 41.5842.91l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%41.0%29.3%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 13812050m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 92.9156.9l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.740.83NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

4.385.19NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.741.32NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%99%100<%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 3.90.99No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%22%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%33%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%89%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.442.29No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

A’sira ash Shamaliya Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية عصيرة الشمالية
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 305,157  61  5 0 2,183 0 11,500 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

77



Nablus Governorate محافظة نابلس

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  53.2768.51l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 53.2768.51l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%17.9%30.0%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 1670839m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 91.557.8l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.320.21NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.724.28NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.010.01NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

NA%Collection Efficiency - water service%100%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.730.84No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%70%20%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.21.16No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Aqraba Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية عقربا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 304,585  65  3 0 2,582 0 10,000 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Nablus Governorate محافظة نابلس

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  46.2666.64l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 57.5566.64l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%11.9%22.9%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 1608656m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 85.141.8l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.940.85NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.43.36NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.050NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%100<%100%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.020.81No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%50%60%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%93%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.661.55No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Qabalan Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية قبان
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 248,431  45  3 0 1,935 0 9,000 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Nablus Governorate محافظة نابلس

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  70.68113.74l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 70.68113.74l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%17.0%11.3%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 11721869m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 60.096.0l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%100%50%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

NA0.44NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

2.933.13NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 NA0.18NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%80%75%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.10.94No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NA0.87NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%NA89%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%78%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.331.25No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Sarra Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية صرة
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 165,028  15  2  370  800  3,300  3,300 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

80



Nablus Governorate محافظة نابلس

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  28.7252.17l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 28.7252.17l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%65.2%80.9%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 NA20389m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 606.4NAl/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%20%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

NANANIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

14.47.47NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 00NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%0%80%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 4.953.22No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NA0.08NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%67%67%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA%Water samples )taken at source( free from%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%92%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.75NANo.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

A’zmut VC
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

مجلس قروي عزموط
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 218,888  7  2 0 600  800  4,000 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Qalqiliya Governorate محافظة قلقيلية

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  169.42169.54l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 179.96176.86l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%25.1%25.5%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 81767914m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 304.5291.1l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%95%97%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.240.27NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.530.53NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%76%67%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%84%74%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.650.71No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 1.151.54NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 1.271.05NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%96%99%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%99%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%99%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%98%97%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%99%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%80%90%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.562.32No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Qalqiliya Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية قلقيلية
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

5,109,978 162  48  14,508  12,066  56,500  59,298 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

82



Qalqiliya Governorate محافظة قلقيلية

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  119.73114.62l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 119.73114.62l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%*%21.0*%19.6%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 20132148m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 152.0158.7l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.220.22NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.840.9NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 1.070.8NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%100<%94%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.730.76No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NANANIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%57%25%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%70%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%80%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%90%83%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%97%90%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.51.44No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

A’zzun Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية عزون
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 650,516  56  3 0 2,077 0 10,800 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

83* المؤشر تم احتسابه بدون إدخال الكميات المباعة إلى خارج منطقة الخدمة



Qalqiliya Governorate محافظة قلقيلية

بالنسبة إلى مؤشرات جودة المياه، فقد تم االعتماد على البيانات التي حصل عليها المجلس من وزارة الصحة الفلسطينية، وفي حال وجود مختبر خاص بمقدم 
الخدمة فقد تم اعتماد المؤشر بناء على جميع الفحوصات سواء من وزارة الصحة أو من مقدم الخدمة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  146.14168.49l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 146.14205.48l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%20.0%19.3%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 49404286m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 157.5205.5l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%90%100%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

NA0.11NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

NANANIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 NANANIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%52%100%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NA100%%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( NANANo.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NA0.58NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 NANANIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%54%40%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%82%55%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%100%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%80%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%93%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.061No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Habla Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية حبلة
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 750,000  35  3  1,700  2,000  7,200  8,000 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Gaza Strip
قطاع غزة
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Gaza Governorate محافظة غزة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  91.770.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 99.176.1l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%50.5%40.7%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 1832022559m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 900.51107.4l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%87%94%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.340.30NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

2.052.42NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.380.45NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%79.5%28.0%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%81.5%28.0%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 2.473.93No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 0.571.29NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.701.45NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%94%94%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%89%88%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%93%90%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%88%90%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%95%95%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%30%34%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.861.46No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Gaza Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية غزة
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

37,920,184 848  209  67,482  47,329  586,594  676,309 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

86



Gaza Governorate محافظة غزة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  65.964.3l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 66.164.4l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%64.5%51.2%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 574310149m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 568.4851.9l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%74%86%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.931.02NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.000.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.500.29NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%25.7%42.7%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%15.4%28.9%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.101.15No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 1.611.52NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 1.541.52NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NA100%%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.612.45No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Moghraga Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية المغراقة
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 787,140  50  7  1,404  1,632  8,769  11,901 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

87



Gaza Governorate محافظة غزة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  211.1272.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 218.9372.6l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%29.4%31.7%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 71069110m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 434.6583.7l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%94%55%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.100.47NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.000.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.050.11NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%26.5%90.2%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%92.2%9.3%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.590.52No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 0.931.97NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.440.73NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%93%33%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%100%100%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.852.42No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Zahra Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية الزهراء
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 899,150  29  5  1,200  1,240  4,377  4,669 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

88



Gaza Governorate محافظة غزة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  87.085.2l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 88.187.3l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%30.2%22.3%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 15982529m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 101.9151.6l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%85%88%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.740.92NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.000.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.490.43NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%33.0%71.1%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%21.7%50.7%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.860.72No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 1.321.15NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 1.712.01NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA90%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%50%75%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  5.825.47No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Wadi Gaza Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية وادي غزة
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 201,214  24  8  893  1,097  3,761  4,412 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Dair al Balah Governorate محافظة دير البلح

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  86.081.7l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 86.482.0l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%48.7%35.0%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 919315186m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 483.6839.7l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%98%93%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.230.27NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.731.12NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.180.17NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%37.1%44.4%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%24.7%34.2%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.820.97No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 1.761.66NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.590.61NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%14%11%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.632.97No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Nusairat Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية النصيرات
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

5,306,581 170  32  8,063  8,423  89,176  91,094 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Dair al Balah Governorate محافظة دير البلح

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  64.357.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 68.661.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%65.7%55.7%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 1197914763m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 1047.31290.7l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%91%87%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.370.41NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.120.20NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.700.58NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%43.4%21.6%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%33.2%18.8%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.970.88No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 2.581.92NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 1.301.20NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%96%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA%Water samples )taken at source( free from%98%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA%Water samples )taken at source( free from%98%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%46%36%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.433.66No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Dair al Balah Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية دير البلح
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

5,683,193 253  42  6,790  7,928  78,196  86,380 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Dair al Balah Governorate محافظة دير البلح

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  83.176.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 83.677.6l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%44.7%40.2%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 1278914959m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 609.2700.9l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%95%91%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.410.38NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.830.74NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.240.29NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%52.5%42.8%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%32.8%36.3%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.161.00No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 3.482.65NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 1.170.96NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%97%98%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA98%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NA%Water Samples )taken at the sources( free%80%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.983.66No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Braij Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية البريج
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

2,342,741 70  21  3,912  4,093  43,365  45,774 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Dair al Balah Governorate محافظة دير البلح

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  76.185.2l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 76.586.6l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%41.9%54.7%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 134179685m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 868.4608.0l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%86%91%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.780.73NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

1.580.86NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.260.61NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%56.8%33.4%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%58.3%48.5%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.401.52No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 2.953.88NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 1.331.49NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA93%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA93%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%40%50%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.712.66No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Maghazi Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية المغازي
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

1,593,319 69  12  2,560  3,011  25,266  29,271 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Dair al Balah Governorate محافظة دير البلح

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  67.271.3l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 89.687.2l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%29.2%41.6%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 61193691m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 520.8313.1l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%77%96%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.350.30NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.000.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.210.24NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%23.5%32.0%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%21.4%30.0%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.470.61No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 1.651.74NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.730.80NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%96%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA99%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA98%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA96%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%100%50%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  4.141.36No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Zawaida Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية الزوايدة
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

1,150,600 91  6  1,970  2,939  19,799  25,606 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Dair al Balah Governorate محافظة دير البلح

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  59.277.1l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 60.378.1l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%30.6%41.2%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 45033171m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 423.5347.5l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.490.90NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.000.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.130.07NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%38.3%68.3%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.810.92No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NA0.00NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.000.00NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%67%50%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  5.975.71No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Wadi Salga Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية وادي السلق
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 290,180  28  4 0 700 0 7,063 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Dair al Balah Governorate محافظة دير البلح

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  106.2155.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 107.0156.2l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%44.9%50.8%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 60615468m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 736.2679.3l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%50%93%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.120.54NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.000.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.460.42NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%80.1%110.3%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%89.9%93.4%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.720.91No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 2.804.70NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.961.35NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%97%99%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA92%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA92%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA94%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA72%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NA100%%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  4.934.65No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Musaddar Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية المصادر
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 237,290  20  3  229  430  1,146  2,292 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Khan Younis Governorate محافظة خانيونس

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  70.476.5l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 74.978.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%34.6%27.6%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 50556226m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 346.5423.5l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%79%94%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.490.45NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.050.06NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.510.77NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%34.2%50.4%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%21.8%14.9%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.031.02No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 1.831.53NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 1.461.42NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%90%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%93%84%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%15%96%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%127%88%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%97%99%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%11%39%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.642.59No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Khan Younis Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية خانيونس
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 10,068,552  556  150  20,166  22,396  173,213  219,954 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Khan Younis Governorate محافظة خانيونس

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  93.994.5l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 95.896.0l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%30.1%30.8%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 57965528m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 337.8323.7l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%42%46%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.480.48NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.163.76NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.570.45NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%52.9%29.2%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%8.5%6.6%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.372.07No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 1.441.95NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.840.78NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA77%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NA100%%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.273.92No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Bani Suhaila Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية بني سهيا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

2,203,242  120  26  2,130  5,614  18,503  43,944 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Khan Younis Governorate محافظة خانيونس

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  104.7119.2l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 128.5122.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%24.9%21.3%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 36313827m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 234.1273.0l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.620.82NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.323.72NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.280.30NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%43.2%33.0%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 2.562.32No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NA0.00NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.000.00NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%96%87%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA75%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA75%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NA100%%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  4.216.15No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Abasan Kabira Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية عبسان الكبيرة
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

1,693,233   110   26 0 4,226 0 28,385 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Khan Younis Governorate محافظة خانيونس

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  99.291.7l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 101.292.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%29.9%31.6%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 40353244m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 407.1457.6l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%9%4%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.860.72NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.000.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 1.350.70NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%67.8%48.8%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%55.7%30.0%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.641.27No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 7.154.32NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 1.330.25NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%94%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NA100%%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  6.956.34No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Qarara Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية قراراة
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

1,409,391  130  18  120  2,525  2,590  29,138 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Khan Younis Governorate محافظة خانيونس

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  140.8100.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 141.7127.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%13.1%47.4%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 96441570m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 751.0125.2l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.430.53NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

1.133.18NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.070.16NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%63.4%92.7%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.752.19No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NA0.00NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.000.00NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.623.06No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Khuzaa Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية خزاعة
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 682,862  57  6 0 1,958 0 12,712 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Khan Younis Governorate محافظة خانيونس

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  101.4108.5l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 104.2110.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%28.3%28.8%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 37463816m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 299.1304.8l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.371.06NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

3.262.56NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.240.24NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%48.2%52.9%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.971.58No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NA0.00NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.000.00NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%93%99%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.833.74No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Abasan Jadida Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية عبسان الجديدة
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 526,736  39  5 0 1,338 0 9,333 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه

102



Khan Younis Governorate محافظة خانيونس

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  103.7101.7l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 104.4102.4l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%25.3%24.6%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 14101409m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 188.8180.8l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

1.501.30NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.000.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 1.891.83NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%63.9%44.9%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 2.932.56No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NA0.00NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.000.00NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA89%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA99%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA93%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA99%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%40%40%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  7.587.26No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Fukhari Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية الفخاري
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 323,766  58  9 0 1,239 0 6,473 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Rafah Governorate محافظة رفح

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  57.787.1l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 58.495.0l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%28.4%56.4%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 58862521m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 691.6297.9l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%44%22%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.980.41NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.010.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.710.52NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%35.7%22.7%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%4.2%1.7%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.461.84No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 2.053.93NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.811.28NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NA100%%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  7.434.31No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Shuka Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية الشوكة
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 709,210  80  15  1,000  1,855  6,402  14,632 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Rafah Governorate محافظة رفح

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  122.5172.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 128.1175.8l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%19.7%12.4%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 10891766m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 97.5161.1l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%0%0%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.880.90NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.000.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.850.66NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%35.4%32.4%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

NANA%Collection Efficiency - wastewater service%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.381.36No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( NA0.00NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.000.00NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NANA%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NANA%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  3.563.44No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Al Naser Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية النصر
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 519,266  58  6 0 1,742 0 6,495 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Rafah Governorate محافظة رفح

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  81.873.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 83.175.2l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%43.7%37.5%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 83249640m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 506.0612.5l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%88%93%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.550.53NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.040.09NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.490.49NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%34.9%31.7%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%36.5%8.9%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.021.02No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 0.411.51NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 1.101.17NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%98%98%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%88%85%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 Water samples )taken at source( free from%%100%99%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA88%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%17%24%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.442.10No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

CMWU Rafah
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

مصلحة مياه بلديات الساحل رفح
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 10,728,038  486  72  18,128  20,956  194,742  220,244 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Northern Gaza Governorate محافظة شمال غزة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  102.6120.9l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 105.4121.6l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%34.1%33.2%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 1248310728m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 695.5740.3l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%119%102%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.370.31NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.000.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.540.49NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%57.2%46.3%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%65.4%70.8%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.301.12No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 2.572.13NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 1.021.10NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%100%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA88%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA99%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NA13%%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  1.742.40No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Jabalia Al Nazleh Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية جباليا النزلة
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 13,524,972  430  111  19,132  17,072  238,473  200,819 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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Northern Gaza Governorate محافظة شمال غزة

20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  81.984.3l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 83.085.5l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%57.0%60.7%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 2423021580m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 1636.91456.2l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%87%90%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.360.32NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.000.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.720.69NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%45.9%72.1%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%61.3%68.8%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.141.17No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 2.472.93NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 1.271.17NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%92%92%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA82%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA98%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%83%83%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%92%92%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  Water Samples )taken at the sources( free%%88%88%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  4.113.99No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Beit Lahya Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية بيت الهيا
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

7,000,000  185  55  7,711  7,511  84,251  96,432 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعـــدل اليومـــي الســـتهالك الفـــرد مـــن الميـــاه على 
المنزلي االســـتهالك  114.3112.3l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســـتوى 

المعـــدل اليومي للميـــاه المباعة للفرد بنـــاء على عدد 
 129.8119.2l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالسكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%46.3%33.2%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليهـــا بالمتـــر المكعب 
 802911669m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملـــكل كـــم طـــول مـــن الشـــبكة في الســـنة

network per year  

كميـــة الميـــاه غيـــر المحاســـب عليها لكل اشـــتراك في 
 673.9995.6l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليوم

 Wastewater Coverage%%90%90%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.320.49NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.000.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.240.26NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%51.2%50.0%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%50.6%49.1%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 0.841.16No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 2.302.78NIS/m3Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 0.821.14NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%96%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA96%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NANA%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NA64%%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  2.632.60No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Beit Hanoun Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية بيت حانون
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

4,539,511  180  24  4,928  5,780  50,169  56,071 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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20202021UnitTechnical Indicatorsوحدةالمؤشرات الفنية

المعــدل اليومــي الســتهالك الفــرد مــن الميــاه علــى 
المنزلــي االســتهالك  108.4117.0l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يوممســتوى 

المعــدل اليومــي للميــاه المباعــة للفــرد بنــاء علــى عــدد 
 110.5119.2l/c/dAverage daily per capita water consumptionلتر/فرد/يومالســكان

-All types 

  Non-Revenue Water by volume%%24.4%26.5%النسبة المئوية للمياه غير المحاسب عليها )الفاقد(

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا بالمتــر المكعــب 
 73907380m3/kmNon-revenue water in (m3( per km in theم3/كملــكل كــم طــول مــن الشــبكة فــي الســنة

network per year  

كميــة الميــاه غيــر المحاســب عليهــا لــكل اشــتراك فــي 
 302.6299.5l/c/dNon-revenue water per connection per dayلتر/اشتراك/يوماليــوم

 Wastewater Coverage%%77%77%نسبة تغطية الصرف الصحي

20202021UnitFinancial Indicatorsوحدةالمؤشرات المالية

الميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  الموظفيـــن  تكلفـــة 
عـــة لمبا ا

0.760.77NIS/m3Personnel Cost per m3 of water soldشيكل / م3

تكلفـــة المياه المشـــتراة )عنـــد نقطة الشـــراء( لكل متر 
مكعـــب من الميـــاه المباعة

0.000.00NIS/m3Water Purchase cost per m3 of water soldشيكل / م3

 0.450.43NIS/m3Energy costs per m3 of water soldشيكل / م3تكلفة الطاقة لكل متر مكعب من المياه المباعة

Collection Efficiency - water service%%42.7%44.1%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة المياه

Collection Efficiency - wastewater service%%56.0%51.5%كفاءة التحصيل )الجباية( - خدمة الصرف الصحي

 Efficiency Ratio( - water( 1.752.05No.Working ratioعددنسبة العمل )الكفاءة( - خدمة المياه
service 

 Efficiency Ratio( - wastewater( 5.034.60NIS/m3Working ratioشيكل / م3نسبة العمل )الكفاءة( - خدمة الصرف الصحي
service 

ميـــاه  مـــن  مكعـــب  متـــر  لـــكل  التشـــغيلية  التكاليـــف 
المجمعـــة الصحـــي  الصـــرف 

 1.491.28NIS/m3Operating costs per cubic meter of collectedشيكل / م3
wastewater )NIS / Cubic meter(

20202021UnitQuality Indicatorsوحدةمؤشرات جودة المياه

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( التـــي تحتوي علـــى الكلورين 

الحـــر المتبقـــي في الشـــبكة واألنابيب الرئيســـة
%93%100%%

Water samples (taken from network 
including mains( containing free chlorine 
residual )RC(

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الكليـــة

total coliform contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
 NA100%%Water samples )taken at source( free from%تلـــوث البكتيريـــا القولونيـــة الغائطيـــة

fecal coliform contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الكلية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from total coliform 
contamination  

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة من الشـــبكة بمـــا في ذلك 
خطـــوط الميـــاه الرئيســـة( الخاليـــة مـــن تلـــوث البكتيريا 

الغائطية القولونيـــة 
%NA100%%

Water samples (taken from network 
including mains( free from fecal coliform 
contamination 

عينـــات الميـــاه )المأخـــوذة مـــن المصـــدر( الخاليـــة من 
النترات  NA100%%Water Samples )taken at the sources( free%تلـــوث 

from Nitrate contamination

20202021UnitOther Indicatorsوحدةمؤشرات أخرى

  7.477.41No.Staff Productivity Index -Water Serviceعددمؤشر إنتاجية الموظفين - خدمة المياه

Um Ennaser Municipality
Water & Wastewater Data 2020 - 2021

بلدية إم النصر
بيانات المياه والصرف الصحي 2020 - 2021

 302,000  10  6  498  675  4,014  5,245 
System Input 
Volume )m³(
مصادر المياه

المتوفرة

 Water network 
length including 

mains )km(
طول شبكة المياه

 Number of staff working 
on water and wastewater 

service ”Total“ )NO.(
عدد العاملين

)مياه وصرف صحي(

 Total number 
of wastewater 

customers )No.(
عدد اشتراكات
الصرف الصحي

 Total number of 
water customers 

)NO.(
عدد اشتراكات المياه

 Population served with 
wastewater service 

)inhabitants(
عدد السكان المخدومين 

بالصرف الصحي 

  Population served 
with water service 

)inhabitants(
عدد السكان

المخدومين بالمياه
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