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 هنج يف النظر اجلزائر جديدة، أعادت مائية مصادر تطوير كلفة وارتفاع عليها الطلب وازدياد املياه ندرة بسبب    :ملخص
 منط وحتسني وتنميتها املياه عرض حجم زيادة إىل اليت هتدف احلديثة األساليب بعض إىل تلجأ وجعلها املائية، اموارده إدارة

 إدارة للموارد املائية اليت تركز على مدخل املتكاملة اإلدارة يةاسرتاتيج استنادا إىل تطبيق وذلك، كفاءهتا ورفع استخدامها
 تكون هذه أن على االستخدام ترشيد جمال يف رئيسية تعد أداة اليت" المياه تسعير" يف ذلك تتمثل يف ووسيلتها الطلب،
 وفعالية كفاءة يف األخري  رفع هلا، وتضمن املتاح للمستخدمني الدخل ومستوى املياه وتوزيع اإلنتاج كلفة بني توفق التسعرية
تسعري املياه ودوره يف حتقيق كفاءة استخدامها  بيان الدراسة حماولة تأيت هذهوقصد اإلملام جبوانب هذا املوضوع،  .املياه استغالل
 :وذلك من خالل استعراض احملاور التالية باجلزائر

تسعري املياه يف ظل التوجه احلديث حنو إدارة الطلب على  -3 البعد التسويقي للتسعري؛ -2 التحليل اإلقتصادي للمياه؛ -1
 .تسعري املياه يف اجلزائر وتطوره -4 املياه؛

 .املياه، التسعري، تسعري املياه، اقتصاد املياه، إدارة الطلب على املياه، اجلزائر :الكلمات المفتاحية
 jel :M11,O13,Q25 رموز

Abstract:     For the water scarcity, increased demand and the high cost of developing sources 

of new water, Algeria Consider approaches manage their water resources, and make them 

resort to some modern methods that aim to increase the volume of water supply and 

development and improve the pattern of use and raise their efficiency, and based on the 

application of strategic integrated management of water resources that based on the entrance 

of demand management, The way is to "water pricing", which is a key tool in the field of 

rational use to be this pricing gathering the cost of production and distribution of water and 

the level of disposable income users, and ensure the latter raise the efficiency and 

effectiveness of water use . 

          In order to understanding the aspects of the subject, this research comes, trying to show 

the impact of pricing on the rational use of water and through exposing the following 

sections: 

1 - Economic Analysis of water; 2 - marketing dimensional of pricing; 

3 - water pricing in the modern trend towards water demand management; 

4 - Water Pricing in Algeria and their development. 

Key words: water, pricing, water pricing, water economy, water demand management, 

Algeria. 
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 :المقدمة

 فهو الكوكب، هذا فوق احلياة لتقوم لعباده وهبها اليت اهلل نعم من عمةنو  األرض، سطح على املوجودة املوارد أهم املاء
 مكان يف النسبية بالندرة االقتصادية املوارد كبقية املياه مورد تصفيو  .تنموية جهود ألي األساسية والدعامة والغذاء احلياة مصدر

 استخدامه يتطلب مما ،االستخدام نوع على اعتمادا حمددة واصفاتمو  بنوعية ويطلب االستخدام متعدد أنه كما ،معني زمان أو
 .عليها املتنافسة استخداماهتا بني أمثل ختصيصا صيصهختو  أمثل استخداما

إن تسيري املياه أصبح من املواضيع احملددة للتنمية واإلستقرار يف كثري من دول العامل ومنها اجلزائر خاصة، لتميزها مبوارد مائية 
ملقابل هناك طلب متزايد على املياه لتلبية احتياجات التنمية ورفع املستوى املعيشي للسكان، وهكذا حمدودة وغري منتظمة وهشة، وبا

 األمر املائية مواردها إدارة ملشاكل مسؤولية التصدي بتحمل وذلك الدولة على حتديا وتلوثها املائية املوارد ندرة مشكلة تفرض
 على الطلب إدارة املياه ومدخل عرض إدارة مدخل : مدخلني خالل للموارد من ةاملتكامل اإلدارة اسرتاتيجية تطبيق يستلزم الذي
     تسعيرة " يف ذلك تتمثل يف ووسيلته ،"الطلب إدارة "على تركز اليت املائية الدويل اسرتاتيجيته حتديد البنك مع خصوصا. املياه

جة ملموسة يف إدارة الطلب على املياه، وميكن أن تكون أداة فعالة يعد تسعري املياه أداة اقتصادية ميكن أن تساهم بدر  وعليه ،"لمياها
إلدارة خدمة املياه، كما جيب أن تكون األسعار عادلة ومنصفة وجيب تطبيقها على الكميات املستهلكة، كذلك عند وضع نظام 

زيادهتا تدرجييا وتضمن يف األخري  تسعريي جيب مراعاة اجلوانب اإلجتماعية واألخالقية للمجتمع، وكذا عند زيادة األسعار جيب
  . الفعالية

 التحليل اإلقتصادي للمياه: المحور األول
على سطح األرض ومورد ال بديل عنه، وهذا ما جعله سلعة مميزة بني السلع اإلقتصادية األخرى، واملاء له  املاء أساس احلياة

 .امات كثرية يف حياة اإلنسانمكانته يف علم اإلقتصاد من عدة زوايا وله مصادر عديدة واستخد
 مفهوم وأهمية اقتصاد المياه: الفرع األول

إن دراسة كيفية استخدام املوارد املائية واحلفاظ عليها وتنميتها هو الذي يقودنا إىل الدراسة اإلقتصادية للموارد املتاحة، ذلك 
التقدم اإلقتصادي اليت وصلت إليها، خصوصا وان أن حجم املوارد املائية يؤثر على مستوى معيشة سكان الدولة، وعلى درجة 

وبناء على ذلك ميكن تعريف علم اقتصاد املوارد املائية بأنه ذلك . مستوى الرفاهية اإلقتصادية هو دالة يف حجم املوارد املائية املتاحة
ة إدارهتا، مبا يعود بالفائدة على مجيع أفراد العلم الذي يبحث يف تنمية املوارد املائية من حيث زيادة كميتها وحتسني نوعيتها ورفع كفاء

 . iاجملتمع
وقد جاءت احلاجة لضرورة وجود هذا العلم بعد تزايد أزمة املياه العاملية وحترك املنظمات الدولية بغرض البحث عن حلول هلذه 

إلضافة إىل سن جمموعة من القوانني املشاكل املتزايدة، بتطبيق بعض املعارف العلمية واهلندسية اخلاصة مبنشآت الري والصرف، با
 .الدولية واحمللية اليت تنظم استغالل املياه

 :iiوهناك جمموعة من العوامل اليت جتعل دراسة املياه ذات أمهية بالغة وهي
ج هذا يتطلب حصرها بدقة لتحديد إمكانيات استغالهلا حمليا ومستقبليا بوضع الربام: حماية الموارد المائية والحفاظ عليها -

اليت تتضمن عدم اإلسراف يف استخدامها، مثل سن بعض التشريعات اخلاصة باملوارد املائية اليت حتد من استخراجها وضمان عدم 
 ؛"باليوم العالمي للماء"مارس من كل سنة الذي يسمى  22استنفاذها، وكذا حضور الدول إلجتماع اجمللس العاملي للمياه كل 
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سنويا، فإن املوارد املائية ال تزيد بنفس املعدل، وهذا  %  1,5السكان زيادة تقدر حبوايل بينما يسجل عدد :زيادة السكان -
الوضع يتطلب دراسة ضرورة التوسع يف اإلستفادة من املوارد احلالية أو البحث عن مصادر جديدة للموارد املائية وكذا البحث عن 

 األساليب اإلدارية احلديثة املساعدة على احملافظة عليها؛

ازداد معدل استهالك الفرد للمياه من شرب واستعماالت منزلية متنوعة، باإلضافة إىل اعتماد  :تزايد معدالت استهالك الفرد -
ية أغلبية السلع اإلستهالكية عند إنتاجها على املياه، وهذا ما أدى إىل زيادة اإلهتمام برتشيد استهالك املياه واستخدام الطرق اإلقتصاد

 احلديثة؛

يف السنة،  2م 0211إن الدول املتقدمة اليت يرتفع فيها معدل استهالك الفرد للمياه البالغ حوايل  :ه ومؤشرات التنميةالميا -
سنة، وترتفع  57آالف دوالر ويصل عمر الفرد إىل أكثر من  01جندها حتقق مؤشرات تنمية عالية مثل يزيد دخل الفرد فيها عن 

بينما حيدث العكس يف الدول املتخلفة ... ، وتنخفض فيها معدالت النمو السكا ي ونسب األمية فيها درجة التصنيع واإلكتفاء الذايت
يف السنة، وهذا ما يدل على ارتباط الرفاهية والتنمية وحاجات   2م 711اليت يقل فيها نصيب الفرد من استهالك املياه البالغ حوايل 

 السكان املعيشية باملوارد املائية؛

تعترب املياه الساقطة مصدرا مهما من مصادر الطاقة مهما اختلفت طرق استغالهلا، حيث حتول إىل طاقة   :ةالمياه والطاق -
 .  كهربائية تستخدم يف حياة اإلنسان وتساهم يف الرقي والتطور اإلقتصادي واإلجتماعي

 مصادر المياه واستخداماتها: الفرع الثاني
مظاهر احلياة، وهو أحد أهم عناصر الثروة الطبيعية يف الكون، وتكمن أمهية  املاء هو العنصر األساسي لقيام أي مظهر من

املاء يف أنه يشكل القوت والغذاء اليومي للكائنات احلية وهو عنصر مهم ملصادر الطاقة، وأهم العناصر احملددة للتوسع يف إنتاج 
مليار  0331وتقدر كمية املاء على كوكب األرض بـ ... آخر  احملاصيل والتوزيع الزراعي، وقناة مهمة يف احلركة والنقل من مكان إىل

من مجيع مصادر املياه   %  2,5وكمية املياه العذبة والصاحلة تشكل فقط . توجد يف البحار واحمليطات  % 97,5منها   3مليون كم
اك مناطق تعا ي من الفيضانات والكوارث وتتوزع املوارد املائية بشكل غري منتظم وغري متجانس على الكرة األرضية، فهن. iiiيف العامل

 :ivومن مصادر املوارد املائية املعروفة جند. نتيجة تدفق مياه األمطار الغزيرة ومناطق أخرى تعا ي من اجلفاف وعدم كفاية املوارد املائية
 :ومنها ما يلي: المصادر التقليدية -1

أن ارتفاع معدل تساقط األمطار يف منطقة معينة يعين ارتفاع  هي املصدر الرئيسي لكثري من مناطق العامل حيث: مياه األمطار -
 منسوب املياه اجلوفية والسطحية واألهنار، وتعتمد الكثري من الدول يف زراعتها وإنتاج حماصيلها الغذائية على مياه األمطار؛

مطار، ومتتد على مساحات واسعة مما وتشمل األهنار والبحريات العذبة واجلداول اليت تنتج عن الينابيع واأل :المياه السطحية -
 جيعلها عرضة للتلوث بسبب أنشطة اإلنسان التنموية، ويعتمد عليها يف الزراعة وتوليد الطاقة ويف تنمية الصناعات املختلفة؛

ب مياه وتشمل مجيع أنواع املياه املوجودة يف باطن األرض ومنها املياه املخزنة يف طبقات األرض نتيجة تسر : المياه الجوفية -
األمطار إىل هذه الطبقات وهي أحواض مائية متجددة، واملياه اجلوفية غري املتجددة اليت اختزنت يف خزانات جوفية عرب عصور طويلة 

  ة؛وتوقفت تغذيتها مبياه األمطار نتيجة عوامل مناخية وجيولوجية عديد

فق املياه يف العيون والينابيع من باطن األرض إىل سطحها تتواجد يف أعماق متفاوتة البعد، وهناك عدة أسباب لتد: مياه العيون -
ومنها اختالف درجات احلرارة، والضغط اهليدروستاتيكي الواقع على طبقات األرض املتشبعة باملياه، باإلضافة إىل الضغط الناتج عن 

 .اه إىل سطح األرضالغازات احلبيسة يف طبقات األرض ودورها يف إحداث تفاعالت كيميائية تساهم يف تدفق املي

 :ومنها: المصادر غير التقليدية -2
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حيث بلغ إنتاج املياه العذبة املزالة  0631بدأ استخدام تكنولوجيا إزالة امللوحة سنة  :تحلية مياه البحر والمياه قليلة الملوحة -
مليون  03لك املياه أكثر من مرت مكعب يف اليوم، وكان معظمها لتحلية مياه البحر، وحاليا بلغ إنتاج ت 0111امللوحة حوايل 

مرت مكعب يف اليوم باستخدام عدة طرق حديثة مثل الديلزة الكهربائية والتناضح العكسي، ولكنها مكلفة بسبب الطاقة الالزمة 
 لتشغيل حمطات التحلية؛

وص نظرا ملالءمتها ميكن استخدام مياه الصرف الصحي املعاجلة لري احملاصيل الزراعية باخلص :مياه الصرف الصحي المعالجة -
 لنمو تلك احملاصيل أو استخدامها يف الصناعة وألغراض ترفيهية يف صيانة املناظر الطبيعية واخلزانات اجلمالية وغريها؛

ميكن استخدامها ألغراض الري ألهنا ال تشكل خطرا على النبات، بينما تكون مصدر خطورة  :استخدام مياه الصرف الزراعي -
يوان عند اختالطها مبصادر مائية تستخدم لسإستعمال البشري أو احليوا ي ألهنا غالبا تتأثر باألدمدة على صحة اإلنسان واحل

 واملبيدات؛

إن الصناعة تستهلك ربع اإلستهالك العاملي من املياه الذي يستخدم للتربيد واملعاجلة والتسخني وغريها، وهي  :التدوير الصناعي -
دة تدويره داخل املصانع  وبالتايل ميكن احلصول على عائد أكرب من املياه املخصصة تستهلك جزء بسيط والباقي ميكن إعا

 للعمليات السابقة؛

عندما حل اجلفاف،  0647بدأت أوىل احملاوالت يف املقاطعات الشمالية للواليات املتحدة األمريكية سنة  :األمطار الصناعية -
استخدام تقنية حقن السحب بالثلج اجلاف  لتحويل القطرات الصغرية إىل وهنا قام العلماء بعدة جتارب حلل املشكلة من خالل 

قطرات كبرية اليت تتساقط مطرا حيث يكرب حجمها وتتشبع بالرطوبة باستخدام مواد كيميائية أخرى للغرض نفسه، وتعترب تقنية 
 .طاق ضيقاإلستمطار من التكنولوجيات احلديثة للحصول على املياه ولكنها مازالت تستخدم على ن

 املركزية احللول من بدال ...(مياه األمطار واملياه اجلوفية )  املنخفض املال رأس وذات الالمركزية للبدائل أكرب أمهية إيالء بجي

 املنخفضة للتكلفة نظرًا جدوى أكثر احللول هذه أن كبري حد إىل ثبت وقد ،...(حتلية مياه البحر واإلستمطار ) املرتفع املال رأس ذات

 .vاجلديدة التقليدية للمياه
 :viتطلب املياه لغرض استخدامات متعددة منها

  لرت يوميا للفرد يف  21تستخدم املياه ألغراض الشرب، الطبخ، الغسل، التنظيف املنزيل وغريها ويرتاوح معدل اإلستخدام بني
 لرت يف جمتمع متطور؛ 511جمتمع متخلف إىل 

 ية حيث تستحوذ الزراعة على اجلزء األكرب من كميات املياه املستخدمة لألغراض املختلفة تستخدم املياه يف ري األراضي الزراع
خصوصا يف املناطق اجلافة، كما أن الثروة احليوانية أيضا حتتاج إىل كميات كبرية من  % 90على املستوى العاملي بنسبة قد تصل إىل 

 لرت من احلليب؛ 41لرت إلنتاج  011ر إىل لرت يوميا، واألبقا 5املياه، فاخلروف الواحد حيتاج إىل 

  من اجملموع الكلي للمياه املستخدمة يف العامل، حيث تستخدم  % 21تستعمل املياه يف الصناعة حيث تستهلك حوايل
 بأشكال متعددة منها ألغراض التربيد، ويف تركيب املنتجات، وإجراء التفاعالت الكيميائية وأغراض التذويب وغريها؛

 طاقة املائية حيث تعترب املياه مصدرا مهما يف إنتاج الطاقة الكهربائية الرخيصة؛إنتاج ال 

 إنتاج األدماك عن طريق تربية األحياء املائية واألدماك من أجل سد احلاجات املتزايدة على هذا النوع من اللحوم؛ 

 وسيلة نقل باستخدام السفن والزوارق استخدام املياه يف النقل واملواصالت حيث تستعمل البحار واألهنار والبحريات ك
 والغواصات؛

 السياحة وتشمل املسابح ومالعب املياه، وإنشاء حبريات اصطناعية؛ 

 النظافة وجتميل احمليط السكين، ويف اإلستخدامات العامة بغية ري املساحات اخلضراء العامة؛ 
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 تستخدم املياه يف مشاريع البناء والسكن والتشييد. 

 قيمة اإلقتصادية للمياهال: الفرع الثالث
دارة إحد اجلوانب اهلامة يف أاقتصاديات املياه يشكل  ضع لتجاذبات اقتصادية و بات مبدأأصبح املاء وأمام ندرة توفره خي

سلعة فال ،(بغض النضر طبعا عن أمهيته لسإنسان واحليوان)ىل املاء كسلعة اقتصادية إر ويف احلقيقة فانه ال ميكن النظ .الطلب على املاء
خر إىل آاالقتصادية من حيث تعريفها هي سلعة قابلة للنقل والتداول ختضع لألسواق من حيث تقدير قيمتها وميكن نقلها من مكان 

و أخرى و ميكن للمستهلك تبعا ملستوى دخله شراء ا سوق دويل مثل خمتلف املوارد األويكون هل وفقا ملا تقتضيه أسعار السوق،
مثل اهلواء وبالتايل فهو حق مكتسب  هخيار لديه عن استخدامات ما املاء فهو ضرورة حياتية لسإنسان والأ. ما االمتناع عن شراء سلعة

وهي  منطقة،له البد للمؤسسات املعينة من توفريها لكافة املواطنني وفقا لرسوم متليها الظروف االجتماعية واالقتصادية السائدة يف كل 
 :، وميكن حتديد بعض اخلصائص اإلقتصادية للموارد املائية منهاتكاليف التشغيل و الصيانة اديف معظم احلاالت تنحصر يف اسرتد

 املاء مورد نادر؛  -
ضيفت إليها قوة أذا إىل سلعة إن تتحول أومع ذلك ميكن  فراد اجملتمع،أن املوارد املتجددة ملك جلميع إ: الماء مورد متجدد -

و حىت حتليتها أاحلال بالنسبة ملياه الشرب اليت يتم تنقيتها وتوصيلها  تزيد قيمتها كما هو عمل جديد تزيد من منفعتها و بالتايل
 ؛فرادأو موت بالنسبة لألهنا قضية حياة مدعومة نظرا أل فراد اجملتمع بأمثانأفيستفيد منها مجيع 

اإلحتكار : يعرف هبفوان السوقللماء مميزات جتعل منه سلعة ذات مضامني خاصة، تؤدي إىل ما : الماء وآليات السوق -
كما . وعليه غالبا ما يعجز السوق عن حتديد أسعار العرض والطلب على املياه... الطبيعي، وجود اآلثار اخلارجية، املاء خدمة عامة 

مستلزمات االنتاج ىل املياه كأحد إرنا ، فإذا نظ"سلعة انتاجية"نتاج إوليس كمستلزم  "سلعة استهالكية"ىل املياه كمنتج هنائي إر ينظ
وإذا مت . بني اخلدمة العامة و اخلاصة  نه جيب التفرقة هنا بني السلعة العامة والسلعة اخلاصة متاما كما يتم التفرقةفإ"إنتاجية سلعة "

وتعظيم ن املياه من قبيل السلعة العامة فان ذلك ال يعين عدم تنظيم استغالل هذه السلع العامة بغرض احلفاظ عليها االعرتاف بأ
 .   االستفادة منها ، وهو ما ينطبق متاما على ضرورة تدخل الدولة لتنظيم و ليس ضرورة تدخل الدولة للبيع

وعلى اعتبار ندرة املياه وصعوبة الوصول إليها خصوصا إىل املياه العذبة الصاحلة لسإستخدام البشري، هذا ما يعطي للمياه 
املدارس اإلقتصادية اليت تطرقت إىل املياه من خالل قيمتها ومثنها من أجل معرفة كيفية قيمة اقتصادية كبرية، وهناك الكثري من 

 :viiتسعريها، ومن أبرز هذه املدارس اإلقتصادية نذكر
بالتفرقة  تفسريا لذلك التناقص" آدم سميث"رأسهم  وعلى ةصحاب املدرسة الكالسيكيأقدم   :المدرسة الكالسكية -0

فاملاء يتمتع  ،ولتوضيح فكرته جاء مثاله الشهري يف التفرقة بني املاء و املاس .قيمة االستعمال  وقيمة املبادلة: بني نوعني من القيمة مها
كن قيمته عند املبادلة عالية لأما املاس فقيمة استعماله ضئيلة للغاية و  ،بقيمة استعمال عالية جدا ولكن قيمته عند املبادلة صغرية جدا

كما .بدل فيها من عمل ي اوقال إن قيمة كل سلعة تتحدد مب ،ىل اختاذ العمل مقياسا للقيمةإري ذلك ذهب ويف حماولته لتفس. جدا
ولكن هناك  فهذا الثمن يتحدد طبقا العتبارات العرض و الطلب، ،ن هذه القيمة قد ختتلف مع مثن السوقأإىل " آدم سميث"أشار 

وانتهى الوضع عند  الذي يتحدد باملعدل الطبيعي لكل من األجر و الربح و الريع، اجتاها لثمن السوق إىل املساواة مع الثمن الطبيعي
 . قيمة العمل على اجملتمع البدائي اإلنتاج وقصر نظرية تكلفةإىل األخذ بنظرية " آدم سميث"

أن الغرض من  وبني ،"آدم سميث"التفرقة بني قيمة االستعمال وقيمة املبادلة كما وردت عند  فوافق على "ريكاردو"أما 
فقيمة  ،ن يكون هلا قيمة استعمالأنه حىت يكون للسلعة قيمة مبادلة البد و أو . نظرية القيمة هو البحث يف حمددات قيمة املبادلة

 تتحدد وفقا لعناصرألهنا ن تكون معيارا لقيمة املبادلة عة لكن قيمة االستعمال ال تصلح أليف السل ةاالستعمال شرط لقيام قيمة املبادل
 بنظرية العمل يف القيمة،" رأس املال"خذ يف جزئه األول يف كتابه الشهري فأ" كارل ماركس"أما  .و العمل املبذول يف السلعةأالندرة 
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حيث  منفالسلعة ذات القيمة  .حيث يأيت بثالث تغريات لتحليل السلعة، األوىل قيمة االستعمال والثانية قيمة املبادلة والثالثة القيمة
بالعمل ،كل جهد  "ماركس"ويقصد  ،املشرتك بينهما وهو العملو البلورة هلذا العنصر ذوي الطابع االجتماعي و أالتجسيد  أهنا هي

ما املنتجات الطبيعية عنده فليست هلا أ ولية،أو مادة ألة آو مرتاكم يف شكل أو بصورة عمل خمتزن أإنسا ي سواء اختذ صورة ظاهرة 
 .عمل اقيمة إذا مل يبذل يف اقتنائه

عند هناية القرن التاسع عشر ليقدموا بناء متكامال على التحليل احلدي " النيوكالسيك"جاء : المدرسة النيوكالسكية  -2
يف حتديد القيمة دون اصطدام بعقبة ( عالقة شخصية)الذي ساهم يف حل لغز املاء و املاس ، حيث أمكن إدخال املنفعة وهي 

وقد ساعد على رواج . لكبرية، فاملنفعة رغم أهنا عالقة شخصية إال أهنا تتوقف أيضا على الندرةاخنفاض أمثان السلع ذات املنافع ا
لبيان مدى تأثري " فيشنر"أفكار املدرسة احلدية ما حدث من تطور يف الدراسات النفسية يف تلك الفرتة، حيث انتشرت أعمال 

ادمه يقول أنه إذا تعرض الشخص جلرعات متساوية من مؤثر خارجي األحاسيس نتيجة بعض املؤثرات اخلارجية ، وله قانون معروف ب
 . فان كثافة اإلحساس املرتتب على ذلك تتناقص باستمرار 

كما ساعد على انتشار هذه ". املنفعة احلدية"ومن الواضح أن هذا القانون هو األساس الفكري الذي قامت عليه نظرية 
نشئوا ما يعرف باإلنسان االقتصادي الرشيد الذي يسعى لتعظيم املنفعة وتقليل األضرار املدرسة أيضا ذيوع مذهب املنفعة، وهكذا أ

حملاربة النذرة اليت ال تعرب يف الفكر احلدي عن حمدودية تواجد األشياء، بل على مدى منفعتها سواء مادية أو نفسية، ونظرا حملدودية 
عة تضمن احتياجاته، وهو نفس سلوك املنتج الذي يهدف لتعظيم رحبه وبأقل املوارد وزيادة الرغبات يسعى املستهلك لتحقيق أكرب منف

فكفاءة  وهكذا. تكلفة، وهكذا حتول االقتصاد على يد احلديني إىل علم للندرة بعدما كان علما للعالقات االقتصادية إنتاجا و توزيعا
ففي اإلستهالك يسود مبدأ . احلدي مع التكلفة احلديةاالختيار تتوقف سواء يف اإلنتاج أو يف االستهالك عندما يتساوى العائد 

وقد حاول . تناقص املنفعة كلما زاد اإلستخدام بينما يف جانب اإلنتاج يسود مبدأ تزايد التكاليف احلدية بعد حجم اإلنتاج األمثل
ده بالعرض والطلب معا، ويرى أنه من رائد النيوكالسيك اجلمع يف نظريته للقيمة بني التكلفة واملنفعة، فالقيمة تتحدد عن" مارشال"

يتحدث " مارشال"ويتضح هنا أن . الصعب حتديد املسئول منهما عن حتديد القيمة، فالعرض والطلب مسؤوالن معا يف حتديد القيمة
 .عن القيمة باعتبارها الثمن

 لدى الوضوح هذا رغم و الكالسيك، لدى واضحة كانت والثمن القيمة بني التفرقة أن السابق العرض من الحظي
 نشري أن جيب الصدد هذا ويف .األشياء قيمة عن للتعبري الصحيح الشكل هو الثمن أن بنظرية أخذوا أهنم إال أيضا كالسيكنيو ال

 اخلاصة املميزات ببعض تتميز املياه أن غري السوقية، العادية السلعة باجتاه انصب املفكرين هؤالء حتليل أن هي و هامة قضية إىل
 هذه أهم و هلا والعرض عليها الطلب أسعار حتديد يف السوق آليات عليها تنطبق ال خاصة طبيعة ذات سلعة جتعلها اليت

 : viiiيلي ما جند املميزات
 بديل؛ هلا يسلو  حيوية سلعة املياه  -
 ؛للغاية عالية املياه مصادر بتطوير املتعلقة اإلنشائية التكاليف  -
 أخرى؛ دون فئة أو آخر دون شخص على تقتصر ال املياه مصادر تطوير فوائد  -
 باالحتكار يسمى مبا تتصف اليت الصناعات من جيعلها مما ،املتناقصة املتوسطة بالتكاليف املياه استخراج صناعة تتميز  -

 ي؛الطبيع
 .لألفراد بالنسبة الطبيعية مصادرها من املياه استخراجو  ملكية حقوق حتديد صعوبة  -
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 كسلعة املياه باعتبار يتعلق فيما السوق فشل ظاهرة وراء الكامنة الرئيسية األسباب للمياه املميزة صاخلصائ هذه ومتثل
 السلع إنتاج يف ومهما أساسيا مدخال يشكل وكذلكعنه،  بديلة مادة هناك ليس حيوية سلعةو  نادر مورد املاء أن مبا، و سوقية

.       استعماالته أوجه مجيع يف اقتصادية قيمة له مورد أنه على املاء مع تعاملال يقتضي األمر فإن االقتصادية احلاجيات تليب اليت
 على وقدرهتم ورضائهم املستهلكني رغبات تلبية مستوى قياس خالله من يتم نقدي مقياس بأهنا للمياه االقتصادية القيمة وتعرف

 يف أمر هو للمياه االقتصادية القيمة حتديد إن .ixمعينة ومواصفات كميات ضمن هلم، املياه خدمات تقدمي نظري الكلفة دفع
 :التالية لألسباب وذلك األمهية  غاية

 خيص فيما السليمة، اختاذ القرارات من املائية املوارد إدارة جمال يف القرار صانعي للمياه االقتصادية القيمة معرفة متكن 
 املائية؛ املشروعات يف االستثمارات
 يف املياه، للطلب على فاعلة إدارة حتقيق أجل من الالزمة األسس وضع على للمياه اديةاالقتص القيمة حتديد يساعد 

 املستهلكني؛ احتياجات تلبية على املائية املوارد قدرة يف والرتاجعاالحنسار  ظل
 احلصص، عإعادة توزي و االستعمال بأولويات املتعلقة التساؤالت من العديد على للمياه االقتصادية القيمة حتديد جييب 

 .املختلفة االستهالكية القطاعات بني املائية املوارد من االنتفاع حقوق قلنو 
 معروفة خصائص و مميزات للمياه أن غريقيمة،  ذو نادرة مادة هي و بدوهنا، احلياة توجد ال حيوي مورد املياه إذن

 توازن حيقق املياه سعر حتديد دون األخري هذا حيول حبيث السوق فشل و اهنيار إىل تؤدي خاصة طبيعة ذات سلعة جتعلها
 .االستعماالت خمتلف يف قيمتها إىل بالنظر الستخراجها احلقيقة التكاليف ويساوي الطلبو  العرض

 
 البعد التسويقي للتسعير: المحور الثاني

 على يتخذ قرارا هنامن كو  انتقلت إذ املؤسسات، من العديد يف هاما دورا إدارية مهمة بوصفها التسعري عملية أخذت لقد
. قيم جمموعة تبيع بأهنا املؤسسة إدراك بعد تسويقيا بعدا قرارا يأخذ إىل لألسعار املؤسسة بيع حالة يف واحملاسبية املالية األقسام مستوى

 يؤثر الذي لعنصرا أنه إىل باإلضافة السوق، يف املؤسسة مكانة على هبا يؤثر اليت الكيفية يف العنصر هلذا االهتمام الرئيسي يتمثلو 

 .التكاليف األخرى العناصر بقية متثل حني يف املؤسسة إيرادات على مباشرة
 مفهوم السعر وأهدافه :األول الفرع

 و يعرف السعر على .حظي السعر باهتمام كبري من قبل الباحثني سواء من وجهة النظر االقتصادية أو من وجهة نظر املسوقني
القيمة املعطاة ملنتج معني واليت يتم  ":بأنه أيضايعرف و  .x"اليت حيصل عليها الفرد من السلع أو اخلدمات القيمة احملددة للمنافع:"أنه

يتفق التعريفان السابقان على مفهوم القيمة اليت يستدل هبا املشرتي أو البائع لتحديد السعر الذي . xi"التعبري عنها يف شكل نقدي
بينما  .املنتجني يف الرحبية للبائع و إشباع حاجات املستهلك من خالل احلصول على منافع يسهل عملية املبادلة وحتقيق هدف الطرف

مقدار التضحية املادية و املعنوية اليت يتحملها الفرد يف سبيل احلصول على السلعة أو : " يعرف عبد السالم أبو قحف السعر على أنه
 املنتجمن أجل احلصول على  هتهلك اليت تتمثل يف التضحية املقدمة من قبليتناول هذا التعريف السعر من وجهة نظر املس .xii"اخلدمة

ولني يف سبيل ية متمثلة يف الوقت و اجلهد املبذواليت تعكس قيمته و تكون هذه التضحية نقدية مستقطعة من الدخل وتضحية معنو 
 .وكذلك تكاليف الفرص البديلة املنتجاحلصول على 

وم املؤسسة بتحديد هدف أو أكثر لقراراهتا التسعريية وفقا ألهدافها العامة واليت تشتق منها تقأهداف التسعير،  أما خبصوص
 : xiiiيلي ما أمهها للتسعري، كأهداف الباحثون يدرجها النقاط من جمموعة استنتاج وميكن، أهداف التسويق
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 املبيعات حجم متغريا لزيادة سعرا دموتستخ البقاء هبدف تتمسك مشاكل تواجه اليت املؤسسة أن إذ البقاء، هبدف التسعري 

 .ظروفها مع يتماشى الذي للمستوى

 حتقيق طريق عن حد ممكن أقصى إىل والتكاليف اإليرادات بني اهلوة تضييق إىل املؤسسة تلجأ حيث الربح، هبدف التسعري 

 .املخاطر بارتفاع هذا التسعري ويتميز أمهية، أكثر أخرى جوانب إمهال إىل تؤدي ربح، أقصى

  عن الطريقة هذه وختتلف .باالستثمار مقارنة األرباح نسبة اهلدف هذا وميثل االستثمار، على عائد حتقيق هبدف التسعري 

 .ربح أقصى معينا وليس عائدا حيقق إيرادات رقم حتقيق إىل االجتاه يف السابقة الطريقة

  املبيعات مقدار حتديد عن طريق معني سوقي نصيب على احلصول خالل من وذلك املبيعات، حجم حتقيق هبدف التسعري 

 .يزيده أو السوقي نصيبها على حيافظ الذي السعر املؤسسةوحتدد  كلها، الصناعة مببيعات ومقارنتها خمتلفة سعرية ملستويات

  ذلك ويصبح .املال لرأس سريعة تغطية على إجيايب نقدي تدفق يساعد على توليد إذ النقدي، التدفق هبدف التسعري 

 .باملنافسة يسمح السعر ارتفاع أن إال احلاالت، بعض يف مقبوال هلدفا

 ورفع العميل، رضا احلصول على إىل يسعى أنه أي العميل، حنو باجتاهه اهلدف هذا ويتميز السلعة، جودة هبدف التسعري 

 .الصناعة على مستوى رائدة املؤسسة وتصبح والتطوير األحباث تكلفة ليغطي السعر

 التسعير قرارات على المؤثرة العوامل :يالفرع الثان

 : xivمها رئيسيتني جمموعتني إىل التسعري قرارات على املؤثرة العوامل تنقسم
 آثارها من احلد على القدرة ولديها عليها السيطرة املؤسسة بإمكان اليت العوامل وهي: للمؤسسة الداخلية العوامل -أ

 :يلي ما العوامل هذه وتشملة، السلبي
 ،إتباعها املراد التسعري سياسة وضع جراء من حتقيقها إىل املؤسسة تسعى اليت األهداف جمموعة تتضمن :التسويقية املالعو   -

 أهداف وتتمثل .املؤسسة بأهداف املباشر الرتباطها أمهية خاصة ذات تعترب اليت التسعري بأهداف التسعري قرارات تتأثر وبذلك

جودة  وقيادة سوقية حصة أكرب وحتقيق الربح وتعظيم البقاء هدف العامة األهداف أبرز ، ومنواخلاصة العامة األهداف يف التسعري
 والء على احملافظة أو السوق أو استقرار السوقي النصيب على احملافظة أو املنافسة مواجهة اخلاصة األهداف تشمل بينما املنتج،

 .اخلاصة األهداف من وغريهاالعميل 
 .وتروجيه املنتوج وتوزيعه تصميم قرارات مع التسعري قرارات تنسق أن جيب فعال، تسويقي برنامج وضع يتم حىت :التسويقي المزيج  -

 عامل السعر  كان إذا بينما سعرية، غري عوامل على توضيع املنتوج قرار مت إذا والتوزيع والرتويج باجلودة اخلاصة القرارات بقوة وتؤثر

 جيب غري أنه .األخرى التسويقي املزيج بعناصر اخلاصة القرارات على قوي السعر تأثري فيكون جاملؤسسة واملنتو  مركز حتديد يف قوي

 وإمنا السعر أساس على يشرتي ما نادرا بأن العميل املنتوج مركز حتديد يف احلاسم العامل السعر كان وإن املؤسسة حىت تراعي أن

 .املدفوع السعر مقابل عليها املتحصل فعبداللة املنا قيمة أفضل له يوفر الذي املنتوج عن يبحث
 حتديد يتم ضوئه يف والذي منها  منتوج كل من الوحدة نصيب وحتديد التكاليف حجم تقدير املؤسسة على تعمل :التكاليف  -

 . العريضة صورهتا لتثبيت التكلفة قيادة اسرتاتيجية ختتار املؤسسة اليت حالة يف خاصة السعر
 العليا اإلدارة حتدد احلجم الصغرية املؤسسات ففي، األسعار وضع عن املسؤولة املؤسسة اجلهة حتدد أن جيب :التنظيمية العوامل  -

 يتم الصناعية يف األسواق أما .احلجم الكبرية املؤسسات حالة يف بتحديده األقسام أو اإلنتاجي اخلط إدارة تقوم بينماالسعر 

 وحتديد لوضع مستقلة إدارة تؤسس الضخمة صناعيةالاملؤسسات  ويف ر،للسع حمدد مدى ضمن العمالء مع البيع رجال تفاوض

 .املناسبة األسعار
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 البيئية والعناصر املنافسة والطلب، السوق طبيعة التسعري قرارات على تؤثر اليت اخلارجية العوامل تتضمن: الخارجية العوامل -ب     

 .األخرى
 أي وعلى ملنتجاهتا والطلب السعر بني العالقة مراعاة لألسعار حتديدها قبل املؤسسة على جيب: الطلب وحجم السوق طبيعة  -

 وإمنا أسعارها يف التحكم املنظمة تستطيع ال الكاملة املنافسة سوق فإذا كان. السوق أنواع خمتلف يف السعر هذا حتديد أساس يتم

إضافة  طريق عن السعر يف التحكم يتم تكاريةاالح املنافسة سوق كان إذا أما السوق؛ يف الطلب والعرض حجم على ذلك يعتمد
 البائعني قلة بني باالتفاق احتكار القلة سوق يف السعر يتحدد بينما املنافسة؛ املنتجات من غريها عن متيزها للمنتجات تنافسية مزايا

 لتخفيض البائعني جيرب يكون مابين اآلخرين، ليتقادمها حصته السوقية خيسر قد السعر رفع أحدهم حاول إذا احلذر مع السوق هذه يف

 من احملدد األعلى احلد يتجاوز أن بدون احملتكر قبل من الكامل االحتكار حالة يف السعر بالتخفيض؛ وحيدد أحدهم بادر إذا السعر

 ة املوجهةللطريق وفقا أسعارها حتديد يف ترغب اليت التسويق إدارة تكون أن جيب  سبق، ما إىل باإلضافة. احلكومية األجهزة قبل

 يف للتغريات العمالء وحبساسية والطلب، السعر بني العالقة املختلفة األسعار عند العمالء طلب مبستويات معرفة على بالعميل
 .للطلب السعرية املرونةو األسعار، 

 السعرية التكتيكات إتباع علىها جيرب  مما أسعارها حتديد يف املؤسسة قدرة على مؤثرا خارجيا عامال املنافسة متثل :المنافسة  -

 تشابه وجدت إذا املنافس من قريب سعر املؤسسة وتضع .منها كل مزايا على وأسعارها والتعرف املنتجات مقارنة بغرض للمنافسني

 راألسعا ستؤدي حني السوق، يف إىل للدخول املنافسني قد يشجع املرتفعة األسعار على االعتمادكما أن  املتوقعة، واملنافع يف املزايا
 .عنه إبعادهم إىل املنخفضة

 ونسبة والتضخم والكساد االزدهار :مثل احمليطة والقانونية االقتصادية بالظروف السعرية السياسات تتأثر :أخرى خارجية عوامل  -

 وعمليات الدفع على العمالء وقدرات اإلنتاج خطوط تكاليف املباشر على لتأثريها وذلك الفائدة ومعدالت احلكومية الضرائب

 .التسعري سياسات على مباشر غري أثر للعوامل االجتماعية أن كما .أيضا االستثمار
 طرق تحديد السعر: الفرع الثالث

  :xv، تتمثل هذه الطرق يفعارها من أجل الوصول إىل أهدافهاتنتهج املؤسسات عدة طرق لتحديد أس
 التمييز وميكن التطبيق، يف وبالبساطة بالسهولة ميتاز ألنه واستخداما شيوعا األساليب أكثر من: بالتكلفة الموجه التسعير -1

 :املدخل هذا يف طرق بني ثالث

 للحصول للوحدة الكلية التكلفة إىل معينة نسبة أو ربح هامش إضافة على الطريقة هذه وتقوم: الكلية التكلفة على باالعتماد  -

 .الربح هامش + اإلضافية األعباء + رةاملباش التكاليف = السعر :التالية العالقة وفق وهذا السعر على

 متوسط مع مجعها مث اإلضافة نسبة حبساب وذلك السعر يتحدد الطريقة هلذه وفقا  :االستثمار عائد معامل على باالعتماد  -

 على ملخططا العائد معدل  X (الكلية التكلفة /املستثمر املال رأس)   =اإلضافة  نسبة :التايل النحو على وذلك للوحدة التكلفة

 .االستثمار

 هي أي الكلية، اإليرادات مع الكلية التكاليف عندها تتساوى اليت النقطة التعادل نقطة وتعترب :التعادل نقطة على باالعتماد  -

 تحاال فهي يسبقها ما أما أرباح هو النقطة هذه يلي ما وكل ،خسائر أي تتحمل وال أرباح أي املؤسسة عندها حتقق ال اليت النقطة
 .  خسائر
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 وإعطاء قالسو  يف البقاء وبالتايل التكاليف تغطية ضمان وكذلك السعر، حتديد وسهولة بساطة هو املدخل هذا مييز ما إن

 يسبب قد املنتجات خمتلف على توزيعها وكيفية التكاليف تقدير يف اخلطأ أن غري واملشرتي، البائع من لكل عادلة أسعار بأهنا الشعور
 .اعباملت من العديد

 يستطيع ملا القصوى احلدود يضع الطلب فمستوى الدنيا للسعر احلدود التكاليف تضع بينما: بالطلب الموجه التسعير -2

 من انطالقا وذلك منتجاهتا، أسعار لتحديد الطلب على االعتماد إىل املؤسسات من تلجأ الكثري ذلك إىل دفعه، واستنادا املستهلك

 ويعتمد .التكاليف عن بغض النظر وهذا الطلب اخنفاض حالة يف منخفضة وأسعارا كبريا طلبال يكون عندما عالية فرض أسعار

 .السعرية الطلب مبرونة يسمى فيه يف ظل ما العوامل املؤثرة يف والتحكم الطلب تقدير دقة مدى على األسلوب هذا جناح
املؤسسة  وتقوم. تقديره يف وتتحكم املنتج سعر ىعل اليت تؤثر السوق قوى أهم املنافسة تعترب: بالمنافسة الموجه التسعير -3

 أو املنافسني أسعار مستوى يف بالتسعري إما :مقرتحة بدائل ثالث وهناك املنافسني أسعار االعتبار بعني آخذة منتجاهتا أسعار بتحديد

 .املنافسني أسعار من أعلى مستوى يف التسعري  أو املنافسني أسعار من أقل مستوى يف بالتسعري

 متغريات املؤسسة تستخدم حيث التكلفة، أساس على وليس السلعة لقيمة الزبائن بادراك يؤخذ وهنا: بالزبون الموجه التسعير -4
 الصورة هذه يالئم الذي السعر وضع ويتم ،املستهلكني أذهان يف مدركة قيمةأو  ذهنية صورة لبناء التسويقي مزجيها يف سعرية غري

 ويذكر. التجارية العالمة صورة بتثبيت تتعلق اسرتاتيجية قرارات اختاذ يفرتض املنتجات تسعري يف لزبونا قيمة والعتماد .الذهنية

 بنفس أكثر أكثر، مبقابل أكثر  :وهي أنواع مخسة بني مييز إذ للقيمة، الذهنية الصورة لتثبيت طرق عدة الشأن هذا يف "كوتلر"

  .أقل مبقابل أكثر ا،كثري  بأقل األقل أقل، بسعر املنتوج نفس السعر،

 بينها من عوامل عدة على يتوقف األنسب الطريقة اختيار ألن املنتجات، تسعري يف تفضيلها ميكن معينة طريقة توجد ال

 أنسب متثل األخرية الطريقة أن غري  .الزبائن وفئة املنتوج طبيعة إىل باإلضافة فيها، تعمل اليت التنافسية والبيئة املؤسسة نشاط طبيعة

 من وغريه للزبون القيمة لتحويل عنصر أهم تشكل تزال ال املنتجات أسعار أن شك وال، الزبون بإرضاء األمر يتعلق عندما أسلوب

 .املصلحة ذات األطراف
 تسعير المياه في ظل التوجه الحديث نحو إدارة الطلب على المياه: المحور الثالث

 المائي بالفكر يسمى ما أو املائية للموارد احلديثة اإلدارة إىل التوجه هو املياه على الطلب إدارة سياسات حنو التوجه إن

 مبثابة 1992 سنة جانريو بريودي والتنمية البيئية ومؤمتر 1992 "بدبلن" والبيئة املاء حول الدويل املؤمتر بيان يعد حيث الجديد،

 من جزءا بوصفها املائية للموارد املتكاملة التنمية إدارة على الدول أكدت حيث ،اجلديد املائي بالفكر يسمى فيما البداية نقطة

 بإدارة الوعي لدعم آللية احلاجة إىل اإلقليمية املياه خرباء أشار من القرن العشرين التسعينات منتصف ويف. الشامل البيئي النظام

 كما إفريقيا ومشال األوسط الشرق منطقة يف املياه على الطلب إدارة منتدى تنظيم مت إقليمي مسح أعقاب ويف املياه، على الطلب

 . 2002سنة  يف القرار صناع وثقها

 المياه على الطلب إدارةوأهداف  مفهوم :الفرع األول
 :يلي كما التعاريف هذه إبراز وميكن املياه على الطلب إدارة مبفهوم اخلاصة التعاريف تعددت

 اليت والطريقة ومثن املياه، كمية تنظيم على أنشطتهم يف األفراد حتث اإلجراءات من جمموعة هي املياه على الطلب إدارة  -

 . xviجودهتا وحيافظ على العذبة املياه على الضغوط خيفف مما تصريفها، مث إليها هبا يصلون

 أو إجراءات أي فهي تتضمن وبالتايل لسإستعمال، املتاحة املياه من ممكنة استفادة أقصى حتقيق تعين املياه على الطلب إدارة -

 نفع ذي إجراء أي عليه، فهي هي مما أعلى املياه جبودة على حتافظ أو إليها حنتاج اليت املياه كمية من تقلل أن شأهنا من طريقة
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 السطحية املياه من سواء واجلفاف الندرة يف أوقات أو املتوسط استهالكها أو املياه سحب عمليات إعادة يعيد أو يقلل اجتماعي

 .xviiاملائية املوارد من ممكنة منفعة أقصى حتقيق األخري يف ومنه حتسينها، أو املياه نوعية على احملافظة مع متسقا ويكون اجلوفية، أو

 اإلستخدام من حتسن اسرتاتيجية عمليةنستنتج أن إدارة الطلب على املياه هي  السابقة، التعاريف خالل ومن سبق مما

 وعادل كفء أساس على املياه خدمات وتوفري املائية املوارد إلدارة اجلديدة الرؤية عم تتالءم وهي .للمياه واملستدام والكفء العادل

 :xviiiيف ويتمثالن ، 1992 يف سنة بدبلن "الماء والتنمية"مؤمتر يف عنها أعلن ئنيمببد يرتبط ما وهو ومستدام،

 اقتصادية لعةس اعتبارها من والبد املتنافسة، استخداماهتا كل يف اقتصادية قيمة لديها املياه أن. 

 كل يف السياسات وصانعي للمياه املستخدمني بني "املشاركة منهج" أساس على تتم أن البد املياه وإدارة تنمية أن  
 .املستويات

 إلدارة الطلب على المياه فعالة التسعير كآلية: الفرع الثاني
 تضييق ورمبا املياه، على الطلب إدارة يف ملموسة ةبدرج تسهم أن ميكنها اقتصادية أداة املياه تسعري يعد املياه ندرة ظل يف

 حجم من تعقيدا أكثر املاء قيمة مفهوم أن للماء اإلقتصادية القيمة منتدى أبرز ولقد اجملال، هذا يف والطلب العرض بني الفجوة

 مجيع ذلك أكدت وقد عامليا اليوم به ماملسل من إنه. وتارخيية وثقافية اجتماعية أخرى بعاداأ يتضمن وأنه اإلقتصادي وأ املايل التقييم

 ذلك ومن املياه، تسيري يف األنسب هي تزال وال كانت اإلقتصادية الدعائم أن املائية السياسة موضوع يف عقدت اليت املؤمترات

 أن هي استهالكه  وترشيد املاء استعمال حسن على الناس حلمل وسيلة أجنح أن يؤكد إذ ،املستدامة التنمية عن العاملي البنك تقرير

 . xixللماء  استهالكهم مثن بدفع نطالبهم
 والطلب، العرض توازن حيقق للمياه سعر حتديد مبوجبها يتم اليت العملية هي الدويل البنك رفهاكما ع  املياه تسعريإن 

تسعرية املياه تكلفة نقل  تشملذلك  وعلى ،املختلفة االستعماالت يف قيمتها إىل بالنظر الستخراجها، احلقيقية التكاليف ويساوي
  .  xxالبيئي والضرر املواد استنفاد وتكلفة الرأدمالية والتكاليف املياه ومعاجلتها والتشغيل والصيانة

 احلصول يتم املياه كانت ولقد ،وسياسية واقتصادية اجتماعية بعوامل دائما أثريالت واستخداماهتا شديدة املياه قيمة إن
 مل إن التنوع شديدة مستويات العامل دول مستوى على اآلن تسودو  ،تكلفتها من أقل بسعر أو جمانا إما خمتلفة، ألغراض عليها
 . املياه أسعار ملعدالت متباينة  نقل

من املالحظ أن أسعار املياه املوجهة ملختلف اإلستخدامات من شرب وري ويف الصناعة غري كافية وال حتفز على اإلستعمال 
ورغم التعديالت يف تسعرية . من تكلفة املياه %02حليوي، حيث ال يساهم مستعملوا املياه يف اجلزائر إال حبوايل الرشيد هلذا املورد ا

استهالك املياه إال أن األسعار مازالت منخفضة سواء مقارنة بتكاليف تعبئة ومعاجلة وتوزيع املياه على املواطنني، حيث تبلغ التسعرية 
 ، ويف تونس فيبلغ حوايلدوالر للمرت املكعب  0,7دوالر للمرت املكعب الواحد، ويف املغرب  0,13زائر املتوسطة ملياه الشرب يف اجل

إن هذه الوضعية الصعبة أثرت على احلكومات وجعلتها يف وضعية مالية خانقة بسبب الزيادة امللحوظة . xxiدوالر للمرت املكعب 0,6
تقلص صيانة املنشآت وجتديد  تراجع نوعية اخلدمات املقدمة للمستهلكني؛: يف التكاليف، مما نتج عنه عدة آثار سلبية منها

الشبكات؛ عدم قدرة املؤسسات العمومية الناشطة يف جمال تقدمي خدمات املياه على التمويل الذايت؛ صعوبة تطوير وتنمية قطاع املوارد 
 .املائية

 :xxiiنذكر ما يليالمياه  أهداف تطبيق تسعيرة ومن 

 باإلمكان قيمة أعلى متثل اليت البديلة االقتصادية الفرصة تكاليف إىل إضافة مالية تكاليف للمياه: المياه على تخفيض الطلب -

  عن ناهيك التكاليف املالية، من تقرتب أسعار إال مكان أي يف اإلمدادات بشبكات املوصولون املياه مستخدمو يدفع وال .حتقيقها
 أساسي مبدأ احلالة هذه على وينطبق  .خدمات املياه ملساندة هائل مايل دعم تقدمي إىل حاجة اكهن وبالتايل البديلة، فرصتها تكاليف
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 أن هذا ومعىن حدود بدون يطلبوهنا سوف عليها احلصول يستطيعون فإن الناس الذين جمانية سلعة هناك كانت لو إذ .االقتصاد علم يف

 على طلبهم من يقللون سوف حمالة ال املستهلكني جيعل سوف حمددة هذا فةبتكل ما سلعة ولكن إذا ارتبطت هنائي ال سيكون الطلب

 نطاق على الدراسات تبني ، إذباإلضافة إىل حتسني خدمة املياه .أخرى الستخدامات املاء من معينة كميات بذلك ويوفرون املاء،

 تساعد أن عليها، وباإلمكان التعويل يدة ميكنخدمات ج تلقوا إذا للمياه احلقيقية التكلفة لدفع استعداد الناس على أن العامل

 تواصل بينما اخلدمة تكاليف تغطي أسعار صياغة على التكاليف لدفع الستقصاء االستعداد املستخدمون فيها يشارك اليت الدراسات

    .الفقراء، وبالتايل حتقيق العدالة بني مستخدمي املياه يتحملها اإلمدادات بأسعار توفري

 املياه على احلفاظ سياسة يف هام إجراء هو ما بقدر فقط مالية سياسة ليس جمرد التكاليف اسرتداد إن :كلفة المياهاسترداد ت - 

من الناحية النظرية، يعترب اإللتزام باسرتداد تكلفة إنتاج املياه وايصاهلا للمستهلكني  .عليها الطلب وتزايد املياه ندرة تنامي مع خاصة
ة اإلنتاج أداة من أدوات إدارة الطلب على املياه الرامية إىل تقييد السلوك اإلستهالكي، وقد تناولت دراسات بتعريفة قريبة من تكلف

عديدة سياسة اسرتداد التكلفة كعنصر أساسي يف أية اسرتاتيجية إلدارة الطلب على املياه، وتعترب ظاهرة تسعري املياه بأقل من قيمتها 
ريق الدعم احلكومي من الظواهر املنتشرة يف معظم بلدان العامل، كما أن الدراسات والوثائق املختلفة اإلقتصادية  وتغطية الفارق عن ط

 :xxiiiةاملياه باملتطلبات التالي( تعريفة)قد اعتربت أن املاء سلعة اقتصادية واجتماعية، وقد أصبح من املسلم به ضرورة أن تفي تسعرية 
 نقل املياه وتوزيعها؛ توفري موارد مالية لصيانة وتشغيل مرافق -
 .توفري حوافز للمحافظة على املياه واإلعتماد على تكنولوجيات مقتصدة يف استهالك املياه -

 قيم وأيضا بل فقط، اقتصادية ليست قيمة هلا املياه أن فهم حنو املاضي العقد خالل كبري تقدم إحراز مت قدوعليه ف

 اإلستخدام عند متاما اإلعتبار يف والبيئة والفقراء الضعيفة اجلماعات احتياجات توضع أن جيب كما وبيئية، ودينية وثقافية اجتماعية
 xxivالتالية االعتبارات من أكثر أو واحدا التسعري سياسة أهداف تراعي أن ميكنو  .املياه وزيعت أو ختصيص يف اإلقتصادية لألدوات

: 
 ذاته؛ القطاع داخل و تهالكيةاالس القطاعات خمتلف بني وعادلة فاعلة بطريقة املوارد توزيع 
 منهم؛ الفقراء سيما وال الدفع على املستهلكني وقدرة واإلنصاف العدالة اعتبارات تلبية 
 املائية املنشآت اخلدمة وتشغيل لتوفري الالزمة املالية االحتياجات لتغطية تستخدم مالية موارد توفري و اإليرادات زيادة  

 اجلديدة؛ صادرامل تطوير يف التوسع و صيانتها،و 
 ؛السريعة التنمية لتشجيع اخلاصة املناطق إعانة 
 املياه استهالك يف مقتصدة تكنولوجيات العتماد و ، املياه على للمحافظة حوافز توفري. 

 والصيانة التشغيل كلفة فقط ليس التسعرية تغطي أن أقصاها ،للمياه املناسبة التسعرية لتحديد عديدة طرق وهناك
 مع ذلك، عن الناجم البيئي والضرر املوارد استنفاذ كلفة ذلك إىل يضاف بل الرأدمالية والتكاليف املستخدم ىلإ املياه وتوصيل
 :xxvيلي كما وهي املياه لتسعرية أشكال عدة وهناك. املياه  ملستهلكي واالجتماعية االقتصادية الظروف باالعتبار األخذ
. املستخدمة الكمية إىل النظر دون من لمياه،ل استخدامه نظري شهريا هلكاملست يدفعه معني مبلغ وهو :المقطوع السعر  -
 لدى الوعي غياب يف اصةخ و اهلدر يف الزيادة من مينع ما يوجد ال أنه إذ ،اإلسراف على يشجع التسعرية من الشكل وهذا

 .مياه عدادات هبا يوجد ال اليت املناطق يف التسعرية هذه تطبيق يتم ما وغالبا .املستهلكني
 استهالكها يتم املياه من حجم وحدة كل لقاء معني مبلغ حتصيل يتم النوع هذا وحبسب: االستهالك لوحدة الثابت السعر  - 

 ذات اجملتمعات يف سيما وال ،تهالكاالس كبح يف حمدودا أثره يكون التسعرية من النوع هذاو  ،مكعب مرت لكل دوالرا مثال
 .العايل الدخل
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 ويزداد املستهلكة، املياه كمية حبسب شرائح إىل املستهلكني تقسيم يتم حيث: االستهالك كمية بحسب ديالتصاع السعر  -
 كبرية الزيادة تكون عندما خاصة االستهالك، خفض يف الفاعلة الطرق إحدى هي الطريقة ذههو  االستهالك زاد كلما املياه سعر

 .املنخفض الدخل ذات الشرحية ضمن ليبقى االستهالك خفض على هلكنياملست حيفز مما االستهالك، ازدياد مع املياه سعر يف
 تأثير التسعير على توفير المياه: الفرع الثالث

  إىل يؤدي كما واملستهلكة، املستخدمة املياه كميات على يؤثر أن ميكن وعادلة فعالة تسعريية سياسة إرساء من اهلدف إن
احلاالت  بعض بيان خالل من إال يتضح لن املياه توفري على التسعري تأثري بيان إن. اإلستخدام وسوء التبذير حاالت إنقاص

 :xxviوالصناعة الزراعة ومياه الصرف ومياه الشرب، مياه خيص فيما بعض الدول العربية ومنها اجلزائر يف املبذولة اجلهودو 

 نسبة وتقدر الشرب مياه قطاع يف دمةاخل من مرضية مستويات واملغرب تونس يف املبذولة اجلهود حققت :الشرب مياه  -1

 املياه كميات يف التخفيضات بعض حتققت كما البلدين، كال يف  85 %حبوايل إليهم اخلدمة توصيل مت الذين احلضر السكان

 الفرتة خالل املياه يف الوفرة تونس قدرت كما ،(تونس يف 20 % وحوايل املغرب، يف  32 %مبتوسط)  عليها احملاسب غري
 اإلستهالك ويف ، 4.5 %حبوايل املنزلية لسإستخدامات املياه على الطلب واخنفاض التسعريةيف أعقاب زيادة   0991-2112

 ولكن باخلدمة ربطها مت قد األسر من  95%فإن األردن، يف أما. السياحي القطاع يف   0.7%مقابل %  3بنسبة الصناعي

  سنة األسعار يف رئيسي تعديل أعقاب يف 3 % بنسبة املنزلية اإلستخدامات قطاع يف اإلستهالك إخنفض كما منتظمة، غري اخلدمة
 بشبكة التوصيل نسبة فبلغت اجلزائر، يف أما .احلقيقي الطلب تقدير عملية من يصعب اخلدمة إنتظام عدم كان وإن  1997

 تغيري من فبالرغماملياه،  لتسعرية بةبالنس أما ،85 % و 95 %التوايل على والريفي احلضري الوسطني يف الشرب مبياه التزويد

 .التسرب معدالت رتفاعوا اإلستخدام وسوء تبذير هناك زال فما 2005 لسنة املياه قانون وفق التسعرية

 محاية بغرض  "الدافع الملوث"  ملبدأ وفقا الصرف مياه ومعاجلة جتميع تكاليف تغطية املياه سعر يتضمن :الصرف مياه  -2

 الصرف خدمة سعر متايز يؤدي أن املتوقع ومن تدويرها، بإعادة والسماح التلوث من (املائية املوارد ذلك يف مبا) بيئةوال العامة الصحة

 منها اخلارج الدفق يكون ال حبيث أولية مبعاجلة القيام على الصناعة تشجيع إىل الصرف مياه تلوث درجة على دالة بوصفه الصناعي

 من 35 %عن الصحي الصرف خدمة رسم يزيد ال تونس ففي .أدائها كفاءة من بالتايل فيحد املعاجلة حمطات قدرة على عبئا

 إمجايل من  55%إىل اخلدمة رسم يصل فقد  (2 %)العمالء بقية أما ،(98 %) العمالء ملعظم بالنسبة املياه فاتورة إمجايل

 تنفيذ يف املغرب شرع كما. حكوميا دعما تتلقى تمازال اليت الصرف خدمة تكاليف من جزء إال اإليرادات تغطي وال الفاتورة

 ويقدر اخلدمات، مستوى يتحسن أن يتوقع الذي اخلاص، للقطاع العادمة املياه صرف وخدمات املياه لتوزيع اإلمتياز ملنح برنامج

 (.الصرف خدمات + املياه)  30 %حبوايل املياه فاتورة إمجايل من الصحي الصرف نصيب

 التسديد، تأخري عن الناجتة الفجوة لسد اإلستثمار تدعم مازالت احلكومات إن عام بوجه :الزراعة في المياه استخدام  -3

 فواتري عوائد أن حىت إليه، تصل أن هلا ينبغي الذي املستوى من املياه رسوم لتقريب جهودا واجلزائر واملغرب تونس يف حاليا وتبذل

 تأثري اخلصوص وجه على منها)أسباب  لعدة الفواتري كل سداد يتم ال املغرب ففي التشغيل، تكاليف تغطي أصبحت اآلن املياه

 يرجع وكما .املؤسسية اجلوانب وخاصة أخرى، جوانب عن مبعزل التسعري نظام إىل النظر ميكن ال أنه يوضح وهذا ، (اجلفاف

 وتركيب املياه تسعرية على تؤكد جتارب كهنا كانت فقد ذلك ومع املزارع، معظم يف املياه قياس عدادات تركيب عدم إىل السبب

 إخنفاض إىل أدت 21 % بنسبة التسعرية زيادة ظهرتأ فقد الري، ملياه استخدامهم طريقة تغيري على الفالحني حيفز كمياهتا قياس

  . % 5 بنسبة املياه إستهالك معدل

 من البيئة محاية إىل الرامية الرسوم وكذا الصناعة، يف املياه استخدام يف املياه أسعار إرساء إن :الصناعة في المياه استخدام -4
  خفض إىل املياه تسعرية زيادة أدت فلقد الصناعة، يف املستخدمة املياه توفري يف تأثري له ،(يدفع امللوث مبدأ خالل من) التلوث
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مدينة    يف احلال كذلك متتالية، تسنوا ستة عرب  50%إىل اهلندية (Goa) مدينة يف األدمدة تصنيع يف املستخدمة املياه كميات
 .املياه على املتزايدة الرسوم وضع نتيجة للمياه  % 01-01 بني للمياه استهالكها مصانع ثالثة قلصت بالربازيل "باولو سان"

 فة،ومنص عادلة األسعار تكون أن جيب كما املياه، خدمة إلدارة فعالة أداة املياه تسعري يكون أن املمكن من األخري، ويف

 فقط حيقق ال الكميات تلك لقياس به موثوقا نظاما أن فيه شك ال ومما املستهلكة، الفعلية الكميات على تطبيقها جيب وهلذا

 ذلك عتباربا اإلستهالك مستوى حول معلومات أيضا يتيح ولكنه املستخدمني، مجهور و اخلدمة مورد بني العالقة يف الشفافية

 ادياالقتص الرتشيد لتحقيق أساسا

 خاصة للمجتمع واألخالقية اإلجتماعية اجلوانب مراعاةتسعريي  نظام وضع عند جيب كمااملستقبلية،   لسإحتياجات والتخطيط

 .الفعالية وتضمن تدرجيية تكون أن جيب األسعار زيادة عند وكذا الريفية، املناطق يف الفقراء
 تسعير المياه في الجزائر وتطوره: المحور الرابع

 شبه و اجلاف املناخ منطقة يسودها يف اجلزائر لالستعمال، فموقع الصاحلة العذبة املياه يف نقصا سنوات منذ زائراجل تعا ي
 والذي للفرد املستوى املعيشي ارتفاع جانب إىل السريع الدميغرايف النمو و اجلوفية، و املائية السطحية الطبقات تلوث و اجلاف،
 دميومة هتدد اليت الضغوطات وبسبب تلك .اجلزائر يف املياه مشكلة حدة تزيد من عوامل اكله... للمياه أوسع استهالك يتطلب
 احلايل الوقت يف واللجوء اجملاالت، خمتلف يف املياه استعماالت ترشيد يف عناصر أساسية توفري الضروري من أصبح املائية، املوارد

 احلايل واملستقبلي واليت االستهالك إىل بالنسبة ونوعيتها وفرهتا لضمان داملوار  هذه إدارة يف فاعلية أكثر ميكانيزمات وأساليب إىل
 . من أمهها سياسة التسعري

 واستخداماتها الجزائر في المائية الموارد وضعية: الفرع األول
 اجملال إىل املتوسطي من اجملال بالتايل و الصحراء، إىل املتوسط األبيض البحر من الوطين للرتاب الشاسع االمتداد إن

، والرطوبة املتساقطة األمطار كمية يف ذلك يتجلى و وجنوب البالد، ووسط مشال بني واضح طبيعي تباين إىل أدى قد اجلاف
الساحلية  املنطقة يف املياه مصادر وتغطي . الزما ي و املكا ي التوزع حيث من املائية الشديد للموارد والتباين احلرارية واملعدالت
 متتاز أهنا إال سطحيا، سيالنا تعرف الصحراوية املناطق تكاد ال بينما اجلزائر، يف املتاحة السطحية املياه أغلب التلي واألطلس
السنة،  3 /م مليار 19.2 بـ اجلزائر يف املائية للموارد احلقيقية للموارد اإلمجايل احلجم يقدر . املتجددة غري اهلامة جلوفيةا  مبواردها
 السطحية أو املياه اجلوفية بني املوارد هذه وتتوزع الصحراوية، اجلهة يف 3 م مليار  5.2و الشمالية اجلهة يف 3 م مليار13ومنها 

 (.اجلوفية  للمياه بالنسبة  15%و السطحية للمياه بالنسبة % 02)  % 75 للتجدد بـ القابلة املياه من البالد إمكانيات  وتقدر
  :xxviiمها تنيفئ حتت اجلزائر يف املياه مصادر تندرجو 

 . واجلوفية السطحية واملياه األمطار يف اجلزائر يف التقليدية املياه مصادر تتمثل: التقليدية الموارد 1-
 يتبخر سنة، 3 /م مليار 100حبوايل  يقدر سنوي تساقط متوسط تسجل اجلزائر فإن التقديرات بعض حسب :األمطار -
 أما ،إعادهتا ويستحيل بالتبخر اجلو طبقات إىل تعود املتساقطة ألمطارا من سنة/  3م مليار 85 يعادل ما أي   % 85منه

 اليت املتجددة املياه وبني سنة، 3 / م مليار 12,4 حبوايل تقدر و السطحية املياه اجلارية بني فتنقسم املتبقية 3 م مليار 15
 يف موجودة3 م مليار 0,6 و البالد، مشال يف موجود  3م مليار 2 سنة، منها3 /م مليار 2,6  بـ واملقدرة الرتبة تتسرب يف

 .سنة/  3م مليار 19,4  املائية بـ الطاقات أو اإلمكانات حيث من تقدر فإهنا املياه من البالد يف احلقيقية املوارد أما. اجلنوب
 :أحواض  03على  عةموز  ،  3م مليار 12,4 بـ (املياه سيالن ) السطحية املياه من احملتملة املوارد تقدر: السطحية المياه -

 ؛3 م مليار  =11,1 (التلي واألطلس الساحلية املنطقة ) الشمال أحواض 
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 ؛ 3م مليار 0,7 =العليا  اهلضاب يف املغلقة ألحواضا 

 3 م مليار 0,6 =الصحراوي  األطلس من اجلنويب السفح أحواض. 

 احملاجز أما ، 3 م مليار3.5 بـ  تقدر املتوسط يف سنوية بتعبئة سدا 50 باستغالل 3 م مليار 2.2 تعبئة متت حاليا لسإشارة

 للخزانات القدرة ومتوسط 3 هكم 142 بـ تقدر إمجالية ختزينية قدرة مائي مع حمجز 919 إمجاليا كان الفعلي هلا اجلرد فإن املائية

 .3 م 154000 هي
 متوازن بشكل غري موزعة وهي سنة،/3 م ماليري 07 بـ الوطن يف استغالهلا املمكن اجلوفية املياه تقدر : الجوفية لمياها -
 :  حبيث

 من  % 07 من أكثر يعيش أين البالد مشال يف موجودة اجلوفية املياه من 28,57 % يعادل ما سنة أي/3 م مليار ∗ 02
 . السكان

 .البالد جنوب يف موجودة اجلوفية املياه من  71,43  %يعادل ما أي سنة/3 م ماليري  ∗05
 تتجاوز ال يف اجلزائر تعبئتها و حشدها املمكن املائية املوارد أن مالحظة ميكن فإنه التحليل من ىاملستو  هذا وعلى

 02 اجنازها، و واملتوقع املقامة طريق السدود عن حشدها ميكن السطحية املياه من 3 م مليار  5,7)سنويا  3 م مليار 12,7

 يف وحشدها استغالهلا ميكن اجلوفية املياه من 3 م مليار 05 و  الشماليف وحشدها استغالهلا ميكن اجلوفية املياه من 3 م مليار
 االستعماالت مجيع يف مواطن لكل 3 م 361,82 بـ يقدر املياه من سنوي حجم على تسمح باحلصول كمية وهي ، (اجلنوب
 فإن وبالتايل اجلزائر، يف التنمية عرقلاملياه ي يف شديد نقص وجود على يدل مؤشر يعترب الرقم الصناعية، وهذاو  الزراعية املنزلية،

  .منه مفر ال أمر التقليدية غري املياه استخدام

 واملياه شبه استخدامها، املعاد املعاجلة املياه إىل باإلضافة احملالة، البحر مياه املوارد هذه وتشمل :التقليدية غير الموارد -2
 . اجلوفية األحواض بعض يف املوجودة املاحلة

  سكيكدة أرزيو،: صناعية مناطق ثالث يف الستينات سنوات بداية إىل تعود اجملال هذا يف اجلزائر جتربة: البحر مياه تحلية -
 سنة سنة، ويف/ 3 م مليون 54,02  بـ1999 سنة  اجلزائر يف البحر مياه حتلية حملطات الكلية اإلنتاجية الطاقة قدرتو . وعنابة

بوالية  عبديل سيدي لسد التخزينية الطاقة تفوق كمية وهي سنة،/ 3 م مليون 111,45 بأةاملع احملالة املياه حجم بلغ 2008
 ، 2002لعام الطوارئ برنامج إطار يف حيث أنهالصغيرة  التحلية محطاتوميكن تقسيم حمطات حتلية مياه البحر إىل . تلمسان
  بـ تقدر إمجالية يوم، وبطاقة/3 م  5000 -2777طاقة احملطة بني  ترتاوح البحر مياه لتحلية صغرية حمطة 21 أجنزت

حمطة   استالم مت الكبرى البحر مياه تحلية حمطات بني أما من. سنة/3 م مليون 20,98 يعادل ما أي يوم،/3 م 57500
 يف اجلزائر والية يف احلامة وحمطة يوم،/3 م 90.000  بـ تقدر إنتاجية بطاقة 2005 سنة وهران بوالية أرزيو يف كهرماء

 . يوم/3 م   200.000قدرهتا  تبلغ ، 2008 يفريف
 90  من القذرة املستعملة املياه مبعاجلة اخلاصة الوطنية الطاقات نتقلتا: المعالجة المستعملة المياه استخدام إعادة -

 يف ، 2008 سنة 3 م مليون 350 بـ تقدر وأصبحت ، 2005سنة 3 م مليون  270إىل   1999 سنة 3 م مليون
 سنة التطهري املستغلة حمطات وخبصوص اإلجناز،  قيد مشاريع استقبال مع  2010 سنة 3 م مليون 600 غبلو  انتظار

 القذرة املياه من 3 م مليون 275  حوايل ومعاجلة تطهري يف سامهت والية،  25على موزعة حمطة 67 بـ قدرت فإهنا 2008
  .املزروعة املساحات سقي يف يعاد استعماهلا ،
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 بني  تقدر ضعيفة إنتاجية بطاقة اجلنوب يف  األجاج املاء معاجلة حمطات من العديد توجد :األجاج الماء معالجة -

 وهران بوالية املوجودة بريدعة حمطة حاليا وسوناطراك، وتعترب احمللية اجلماعات طرف من وتستغل ، يوم/ 3 م 200 إىل 100
 يوم،/3 م 34.000 بـ تقدر إمجالية إنتاجية بطاقة 2006 سنة خلدمةا يف هذه احملطة دخلت . األجاج املاء ملعاجلة حمطة أكرب

 سنة  يوم يف/3 م 27.000  إىل لريتفع يوم/3 م 20.000 مقداره ما 2006 سنة احملطة هذه يف واملعبأ املعاجل وبلغ احلجم
 ورقلة بوالية منها 10 :2009 هناية قبل األجاج املاء ملعاجلة حمطة  11 لبناء برناجما املائية املوارد وزارة سطرت ولقد 2007
 يعادل ما يوم أي/ 3 م 142.000 مقداره ما اجلديدة هلذه احملطات الكلية اإلنتاجية الطاقة وتبلغ الوادي بوالية وواحدة

  .سنة/3 م مليون 51,83
 املياه من لكمياتا جلب يتم (الفالحي الصناعي، املنزيل، ) املاء يف اإلستعماالت خمتلف يف الطلبات تلبية أجل منو 
 املياه استعمال ويرتب ،(والينابيع واآلبار العميقة اآلبار)  اجلوفية املياه من أو (املائية احملاجز الصغرية، السدود السدود،) السطحية

 القطاعات تليها مث العمومية السلطات لتزاماتاو  اهتمامات أوىل من هي املياه من السكان حاجيات فتلبية األولويات حسب
 . 2732xxviiiلرت يوميا حبلول سنة  301لرت يوميا، ويرتقب أن يرتفع إىل  321، ويقدر استهالك اجلزائري من املياه بـ األخرى

 سنويا،3 م مليار 5.2 إىل سنويا3 م مليار 1.2 من انتقل الذي ، 2000إىل 1962 منذ املياه طلب تطور وقد
 ،3 م مليار 1.3 ـب  2001يف سنة  للصناعة املخصص واملاء للشرب حلالصا للماء السنوي اإلنتاج بلغ كما كبري، عجز ويظهر

 بلغ كما،  القائمة التعبئة قدرات من %  52  أي3 م مليار1.015  املوزع احلجم يبلغ ال حني يف ،3 م مليار 1.9 للسقي أما
 م مليون 1800 و املنزلية، االتلسإستعم 3 م مليون 1300 منها ،3 م مليار 3.3 إىل 2002 سنة يف للمياه اإلمجايل التوزيع

 1.5 منها ،3 م مليار 2.6 ـب فقدر 2004 سنة يف للمياه اإلمجايل باإلنتاج يتعلق وفيما .للصناعة3 م مليون 200 للسقي، 3
 بالنسبة التوايل على احلاجيات تغطية نسبة بلغت وقد الري، جمال يف 3 م مليار 1.1 حني يف الشرب، مبياه للتزويد3 م مليار

 . 30 % و %  67والري الشرب مبياه للتموين
 2002السياسة الوطنية للماء بعد قانون المياه : الفرع الثاني

  :من كل إنشاء وبعد املياه، بقطاع عالقة له ما مس كل الذي املؤسسايت للبناء استكماال
 ؛ 1981ة جويلي 25 املؤرخ 18/801 رقم األمر مبوجب (ANRH)املائية للموارد الوطنية الوكالة -

 ؛ 1985 جوان 11 يف املؤرخ 18/803 رقم األمر مبوجب   (ANB)للسدود  الوطنية الوكالة  -
  ؛ 2000 أكتوبر 25 املؤرخ يف  0222/308 رقم األمر مبوجب  (MRE)املائية املوارد وزارة  -
  ؛ 2001 أفريل 21 يف املؤرخ 28/828 :رقم األمر مبوجب  (ADE)للمياه اجلزائرية -
 ؛ 2001 أفريل 21 يف املؤرخ 28/820 :رقم األمر مبوجب (ONA)للتطهري الوطين ديوانال -
 .2005 ماي  18 املؤرخ يف 71/381رقم  األمر مبوجب  (ONID)املياه وصرف للري الوطين الديوان -

املياه  قانون املتضمن 1983 جويلية 16 املؤرخ يف 13/81 رقم  القانون حمل حل الذي ، 2005 لسنة املياه قانون جاء
 (381 )على  حيتوي الذي اجلديد القانون ، يهدف هذا(  1996 جوان 15 يف املؤرخ 69/31املعدل بأمر  بدوره هو والذي)

 للمجموعة ملكا كوهنا املستدامة وتنميتها ومحايتها وتسيريها املائية املوارد املطبقة الستعمال القواعد و املبادئ حتديد إىل  مادة
 : xxixيأيت فيما وتنميها وتسيريها املائية املوارد استعمال عليها يرتكز اليت املبادئ تمثلوت. الوطنية
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 القانون هذا حيددها القواعد اليت احرتام ظل يف للسكان األساسية احلاجيات لتلبية والتطهري املاء على احلصول يف احلق 
 التطهري؛ و للماء العمومية اخلدمات جمال يف

 حدود يف القانون اخلاص أو العام للقانون خيضع معنوي أو طبيعي شخص لكل املخول املائية املوارد استعمال حق 
 النصوص التنظيمية؛ و القانون هذا حيددها اليت الواجبات وباحرتام العامة، املنفعة
 اليت الكربى ملائيةا األنظمة اهليدروغرافية أو األحواض إطار يف وتوزيعها املائية املوارد حلشد الري هتيئة عمليات ختطيط 
 البيئة؛ محاية و اإلقليم هتيئة وآليات توجيهات وبالتنسيق مع املياه دورة احرتام مع طبيعية، هيدروغرافية وحدات تكون
 مجع وخدمات الصناعي والفالحي املنزيل، االستعمال ذات باملياه التزويد خلدمات احلقيقية التكاليف احلسبان يف األخذ 

 نوعيته؛ ومحاية املاء األتاوى القتصاد أنظمة إدخال و تسعريية أنظمة باستعمال فيتهاوتص القذرة املياه
 املنتجة املياه عد تعميم أجهزة وكذا للمياه، مقتصدة وجتهيزات طرق باستعمال وتثمينه املاء اقتصاد ممارسات تنظيم 

 وتبذيرها؛ املياه تسربات واملستهلكة ملكافحة
 باملسائل للتكفل ، فئات املستعملني خمتلف ممثلي و املعنيني املتعاملني ، احمللية اجلماعات ، اإلدارات ومسامهة استشارة 
 .الوطين املستوى وعلى الطبيعية الوحدات اهليدوغرافية مستوى على وهتيئتها ومحايتها املياه باستعمال املرتبطة

 اخلدمات جديدا لتسيري إطارا وأقام البلديات،و  الدولة اختصاص من للمياه العمومية اخلدمات القانون هذا اعترب لقد
 أو العمومي للقطاع سواء الدولة طرف من والتطهري للماء  العمومية اخلدمة امتياز منح آلية حول مرتكزا والتطهري، للمياه العمومية
  50 يف ؤرخامل 50/21 رقم املياه قانون من 101 املادة عليه نصت ما املتعامل، وهو جنسية عن النظر بغض اخلاص

  باملوارد لسإدارة املكلفة تابعني أعوان من املكونة املياه شرطة ومكانة دور  2005لسنة املياه قانون عزز وكذلك ، 2005أوت
 مكنهم و ، للمياه العمومية استعمال األمالك بعنوان املستغلة اهلياكل و املنشآت إىل الدخول حق هلم خول املائية، حيث

 الوثائق كل على واإلطالع الالزمة بالتحقيقات أجل القيام من بتشغيلها اهلياكل و املنشآت هذه تغلمس أو مالك مبطالبة
 للمياه العمومية باألمالك املساس بتهمة متلبس شخص كل لتقدمي املياه شرطة أعوان القانون أهل كما. مهمتهم لتأدية الضرورية

 .ملساعدهتم العمومية القوة تسخري طلب مهامهم ممارسة خالل ومكنهم تص،املخ القضائية الشرطة ضابط أو اجلمهورية وكيل أمام
 واقع تسعير المياه في الجزائر: الفرع الثالث

 مستعملي خمتلف حاجيات تلبية كان وإذا معتربة، مالية وسائل توفري عليها واحلفاظ وتوزيعها ونقلها املياه تعبئة يتطلب
 عدد ازدياد مع أنه غري نسبيا، ضعيفة وبتكاليف التعبئة سهلة جوفية موارد طريق عن ناعي،والص املنزيل القطاع منه خاصة املياه،

 مطلع مع خاصة...( سدود) سطحية مياه استغالل إىل اللجوء وجوب إىل هذا أدى والصناعي العمرا ي النشاط وتطورالسكان 
س على انعك مما...(  املياه وتطهري حتويل، معاجلة، سدود، تشييد) ضخمة استثمارات تطلب مما املاضي، القرن من الثمانينات
  بالنسبة أو املياه لقطاع ختصصه الذي الدعم الدولة علىء سوا شكل كله هذا. االستغالل تكاليف منها خاصة التكاليف

 اسرتجاع فكرة بدأت 1995 سنة ح من الصعب حتملها، لذا ابتداء منأصب مالية أعباء اإلطار هذا تعمل ضمن اليت للمؤسسات
 يف املستحقات هذه جتمع حيث الدولة، نسبتها حتدد االستهالك، فاتورة ضمن تدمج تسيري إتاوات شكل يف االستثمار كلفة

 ."المائية للموارد المتكاملة لإلدارة الوطني الصندوق"
 املوازنة اخنفاض بسبب 1985 منذ متتالية ارتفاعات الشرب مياه سعر عرف: الشرب لمياه بالنسبة المياه تسعيرة -1

 واملعدات التجهيزات أسعار ارتفاع على سانعك مما األجنبية العمالت مقابل الدينار صرف سعر واخنفاض القطاع هلذا املخصصة
 إىل 1997 سنة يف احلكومةهم جلأت فعل رد ولتفادي املستهلكني، تذمر رافقها االرتفاعات هذه القطاع، هذا يف املستخدمة

 :يلي كما األتاوى حتديد
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 ؛التكلفتني بني الفرق متثل واألتاوى الوطين املتوسط من قلأ املاء كلفة متوسط فيها تكون اليت املناطق على تطبق األتاوى  -
 ؛املالية أعبائها موازنة من فيها املسرية املؤسسات متكني منه الغرض اجلهات بعض يف املاء تسعرية يف االرتفاع  -
 . مدروسة تفاضلية تسعرية من تستفيد الصحراوية املناطق فان متزنة ةعمراني هتيئة إقامة لغرض  -

 سنةيف  كان آخرها و 1991 سنة مرة ألول فيها النظر أعيد 1985 سنة وضعت اليت األسعار املثال، سبيلوعلى 
 :التايل اجلدول يف مبني هو كما 2005

 الصناعة مياه و الشرب بمياه للتزويد القاعدي السعر تطور: 1الجدول رقم 
 التطبيق تاريخ ( 3م/ دج) القاعدي السعر التسعيرة نوع

 تسعرية وطنية

 1985 سنة  1,00
 0990جانفي  0 1,55
 0992جانفي  0 1,65
 0990جانفي  0 2,20
 0995جويلية  0 3,01
 0990جويلية  0 3,60

 جهوية تسعرية
 1998 جوان   1 4,50 إىل   3,60
 2005 في جان 6,30 إىل   5,80

 : املائية على موقع األنرتنت املوارد لوزارة داخلية من إعداد الباحثني باإلعتماد على وثائق: المصدر
        http://www.mre.dz (2102مارس  01تاريخ التصفح )      

 اليت الواليات يف وطنية تسعرية 1997 ماي هناية غاية إىل الشروب املاء وتوزيع لتسيري اجلهوية املؤسسات طبقت لقد
  املعاجلات، أمهية ،املاء مورد طبيعة ) األوضاع بني الكبريين والتنوع للتفاوت نظرا أنه غري .للشرب الصاحلة باملياه متوهنا

 مؤسسة من بينا اختالفا خمتلفا ملوزعا و املنتج املاء كلفة مثن كان ( ...الشبكات و املياه نوعية ، الضخ عمليات التحويالت،
 كل متناول يف املاء استهالك يكون أن على حترص واليت تتبعها احلكومة تزال ال اليت االجتماعية السياسة إن مث .أخرى  إىل

 إال حاليا حتتسب وال املصادر كانت مهما احلقيقية للكلفة الكلي اإلمهال إىل أدت البالد، مناطق كل ويف اجملتمع        فئات
 . التسيري نفقات

 تسعرية نظام وضع  وعليه ، معينة مناطق يف التكاليف حقيقة تعكس أسعار وضع الضروري من أصبح يةالوضع هذه أمام
 تتغري قاعدية بأسعار متجانسة تسعريية مناطق 10 عشرة وضع على مبين ، 1998 جوان 01 من ابتداء التطبيق حيز جديد

 ، املرجوة النتائج تعط مل 1998 سنة التنفيذ حيز دخلت اليت اجلهوية التسعرية أنكما  ،  3 م / دج 4,50 إىل 3,60 من
 املؤرخ 50/21  رقم التنفيذي املرسوم مبوجب  2005 جانفي يف جديدة تسعرية وأدخلت التسعرية هذه يف  النظر أعيد وعليه

 باملاء دللتزوي العمومية اخلدمات تسعري قواعد حيدد الذي 2005 جانفي 9 ـل املوافق هجري 1425 عام القعدة ذي 28 يف
  . به املتعلقة التعريفات وكذا التطهري و للشرب الصاحل

 ملنطق اجلزائر يف حاليا واملطبق 2005 جانفي منابتداء  التنفيذ حيز دخل الذي هذا اجلديد التسعرية نظام خيضعو 
 فئات وحسب ، الوطين ابالرت  كامل عرب املنتشرة اخلمسة اهليدروغرافية لألحواض املوافقة اإلقليمية املناطق حسب التسعرية

 فئة :فئتني إىل التطهري و للشرب الصاحل باملاء للتزويد احلالية العمومية التسعرية وتنقسم .املاء استهالك وأقساط        املستعملني
 ههبذ اخلاصة اخلدمات تسعرية ختتلف و. الشروب للماء العمومية باخلدمة خاصة أخرى و للتطهري، العمومية باخلدمة خاصة
 اخلاصة القاعدية األسعار تتغري حيث اهليدوغرافية، األحواض حسب اإلقليمية للتقسيمات املوافقة اجلغرافية املناطق حسب الفئتني

 على املطبقة الرسوم دون3 م / دج 2,35  إىل3 م / دج 2,10 من اخلمسة اإلقليمية التسعريية املناطق يف التطهري خبدمات
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 من(  الشروب باملاء التزويد ) للماء العمومية باخلدمات اخلاصة القاعدية األسعار تتغري بينما إلقليمية،ا التسعريية املناطق خمتلف
 املطبقة التسعرية تعترب حالياو . اإلقليمية التسعريية املناطق خمتلف عل املطبقة الرسوم دون3 م / دج 6,30 إىل 3 م / دج 5,8
 ما املواطن فيه يدفع الذي الوقت ففي العمومية، اخلزينة تتحمله الذي احلقيقي لسعرا عن بعيدة املاء من املكعب للمرت بالنسبة

 ما العمومية اخلزينة تتحمل السدود، توفره الذي املاء من املكعب للمرت أقصى كحد دج 18 إىل أدىن، كحد دج 12 بني
 هي السدود من املوفر املاء تكلفة أن علما عماملد والسعر احلقيقي السعر بني الفارق وهو الواحد املكعب للمرت دج 24 يعادل
 :التالية التكاليف جممل تتضمن املياه تسعرية إنوعموما  .الكربى املدن يف سيما املكعب، للمرت دج 36

 عادة) الصحي الصرف مياه معاجلة تكاليف ؛املستهلكني إىل املياه وتوصيل توزيع تكاليف؛ املياه وتعبئة مجع تكاليف  -
 ...(.خالض حمطات سدود،)اهلياكل صيانة تكاليف ؛ (ضرائبس أسا لىع مسرتجعة

 إىل دج  1ـب املكعب للمرت املتغرية القيمة  1996سبتمرب 16خ يفاملؤر  املياه قانون حدد لقد: الفالحي للري بالنسبة -2
 هذه تغريت 2005 جانفي 01 من بتداءاو  .دج 400 إىل دج 250 ثابتة قيمة إليها مضافا احمليط حسب دج  1.25
 :التايل اجلدول وفق التسعرية

 المساحات المسقية في الفالحة في المستعمل بالماء التزويد على المطبقة التسعيرات: 2الجدول رقم 
 (هكتار /ثا / ل / دج )الثابتة  التسعيرة (  3 م / دج ) الحجمية التسعيرة المسقية المساحات

 250 2,50 سيق

 250 2,50 اهلربة

 250 2,00 املينا

 250 2,00 األسفل الشلف

 250 2,00 األوسط الشلف

 400 2,50 األعلى الشلف

 400 2,50 الغربية املتيجة

 400 2,50 احلميز

 400 2,50 بوشقوف - قاملة

 400 2,00 الصفصاف

 400 2,50 بوناموسة

 التعريفات كيفيات تسعري املاء املستعمل يف الفالحة وكذا حيدد لذيا 2771جانفي 76املؤرخ يف  71/32من املرسوم التنفيذي رقم  9املادة : المصدر
         .به املتعلقة

 املساحات يف الفالحة يف املستعمل باملاء التزويد على حاليا املطبقة التسعريات فإن أعاله اجلدول يف مبني هو كما
 و املسقية املساحة حسب املاء من مكعب رتم كل عن دج 2,50 إىل 2,00 من  حجمية تسعرية  :يلي كما حمددة املسقية

 كلما أنه نالحظ و .اهلكتار يف و الثانية يف لرت كل عن دج 400 إىل 250 من  ثابتة تسعرية؛ و فيها املوجودة املزروعات
 إىل متيل (تاراهلك يف و الثانية يف لرت ) الثابتة األسعار فإن ، البالد شرق إىل غرب من الواقعة املسقية املساحات إىل انتقلنا
 الشلف من دج 400 مث األوسط، الشلف إىل الغرب من املسقية للمساحات بالنسبة دج 250 سعر يطبق حيث ، الزيادة
 الفالحة يف املستعمل املاء من املكعب املرت على حاليا املطبقة التسعرية تعترب احلقيقة يفو . املسقية املساحات بقية إىل األعلى
 الفالح فيه يدفع الذي الوقت ففي. للماء احلقيقية التكاليف بتغطية تسمح وال الدولة تتحمله الذي قياحلقي السعر عن بعيدة

 و املسقية املساحة حسب املاء من مكعب مرت كل عن أقصى كحد دج 2,50 إىل أدىن كحد دج 2,00 بني ما اجلزائري
 44 يعادل ما للدولة العمومية اخلزينة تدفع دج، 400 إىل 250  من ترتاوح ثابتة قيمة إليها مضافا فيها املوجودة املزروعات

 تسعرية ووضع تدرجييا املاء بيع سعر رفع الضروري من أصبح وعليه. فقط السدود توفره الذي املاء من مكعب  مرت كل عن دج
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 مياه تسعري طريقة عن ربالش مياه تسعري طريقة ختتلف واملالحظ أيضا أنه. القطاع هذا يف املاء استهالك وعقلنة برتشيد تسمح
 اليت يساوي القيمة السعر املوقع، ذلك يف املياه وأمهية الري حميط مستوى على تتحدد الزراعي الري مياه فتسعرية الزراعي، الري
 إيرادات ددوحت احمليط، هبذا املتعلقة املتوقعة لالستغالل الكلية األعباء حتديد بعد متزنة احمليط هلذا التقديرية امليزانية من جتعل

 املستخدمني، مصاريف خدمات، ولوازم، مواد: يلي ما الكلية األعباء تشمل كما. املروي الزراعي احمليط بتسيري املكلف الديوان
 .واملؤونات االهتالكات وخمصصات املتنوعة، واملصاريف املالية املصاريف ورسوم، ضرائب

 :خاتمة
 املياه مصادر الستغالل البنيات التحتية من شبكة وإرساء اآلبار االرتوازية وحفر التلية واحلواجز السدود قامت اجلزائر ببناء

 وحرجا قلقا وضعا يعا ي زالا وم عاىن البلد لكن وتقنية، وتنظيمية قانونية وأدوات تقييمية توفري أجهزة هذا إىل باإلضافة املتاحة،
 احملافظة على فإن املنظور هذا فمن .منها الغربية خاصة البالد من قمناط عدة عرب واستمرت توالت اليت املائية املوارد قلة بسبب

 يف جذري تغيري تتضمن تسعريية سياسة نتهاجا خالل من إال لن يتحقق فعال بشكل ستخدامها ترشيد خالل من املورد هذا
 الذي احلقيقي األساس ن التسعري ميثل، ألةالقادم لألجيال اعليه واحلفاظ املخاطر كافة من املوارد املائية ومحاية اجملاالت كافة
 .املياه على الطلب بإدارة هتمامواال الرتكيز ضرورة وفعالة تضمن ناجعة مائية سياسة إلدارة عليه ستنادواال عليه عتماداال ينبغي

 : التالية النتائج إىل التوصل مت ،ما سبق خالل من
 وثقافية دينية قيمة وله مورد اجتماعي، كبرية بدرجة وهو بدونه، ياةاحل تقوم أن ميكن ال حيوي مورد األوىل بالدرجة املاء 1-

 اقتصادي؛ مورد أيضا وهووبيئية، 
 فإن االستخراج جانب الكبري يف احلجم واقتصاديات املياه توفري يف الطبيعية واالحتكارات للماء املميزة للخصائص نظرا 2-

 بعض يف كما اخلاص للقطاع املياه توزيع مهمة وإن تركت وحىت مجتمع،لل املياه تقدمي و باستخراج تقوم اليت هي احلكومة
 هذه تظل و تراقبها و املياه تعريفة أو سعر حتدد اليت وحدها هي احلكومة خاصة فإن شركات املهمة هبذه تقوم حيث البلدان
 فيما السوق فشل ظاهرة وراء الرئيسية ألسبابا متثل للمياه املميزة فاخلصائص إذن. الزمن من طويلة لفرتة تتغري ثابتة وال التعريفة

 .سوقية كسلعة املياه يتعلق اعتبار
 سقوط وكمية املناخ حالة على املاء دولة من كل نصيب ، ويتوقف وزمنيا جغرافيا متوازن غري توزيعا العذبة املياه تتوزع -1

ياه بني مصادر تقليدية كاألمطار، املياه اجلوفية والسطحية تغريات املناخ، وتتنوع مصادر امل مع ويتذبذب املائية واجملاري األمطار،
ومياه العيون، وبني مصادر غري تقليدية مثل حتلية مياه البحر، مياه الصرف الصحي املعاجلة واستخدام مياه الصرف الزراعي والتدوير 

 .الصناعي واألمطار الصناعية
ية ميكن أن تساهم بدرجة ملموسة يف إدارة الطلب على املياه، وميكن أن تكون يف ظل ندرة املياه، يعد تسعري املياه أداة اقتصاد -2

أداة فعالة إلدارة خدمة املياه، كما جيب أن تكون األسعار عادلة ومنصفة وجيب تطبيقها على الكميات املستهلكة، كذلك عند وضع 
ند زيادة األسعار جيب زيادهتا تدرجييا وتضمن يف األخري نظام تسعريي جيب مراعاة اجلوانب اإلجتماعية واألخالقية للمجتمع، وكذا ع

 . الفعالية
 اإلنتاج كلفة بني توفق التسعرية تكون هذه أن على االستخدام ترشيد جمال يف رئيسيا دورا لعبت املياه تسعري سياسة إن -1

 توفري إىل أدى املياه يلوث من تغرمي بدأمل الدول من الكثري إتباع إن مث هلا، املتاح للمستخدمني الدخل ومستوى املياه وتوزيع
 .للمياه محاية
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 املتجددة العذبة املياه من الواحد الفرد يقل نصيب حيث ، املياه يف شديد شح من تعا ي اليت البلدان ضمن اجلزائر تصنف -9
 و تنميتها تعوق مؤسسية و صاديةاقت ، بشرية ، طبيعية عقبات و لكمشا اجلزائر  يف العذبة املياه تواجه و، السنة يف3 م  177عن 
 املائية املوارد يف قطاع اجلزائرية اإلسرتاتيجية أن اجلزائر يف املائية املوارد إدارة واقع دراسة خالل من لنا تبني لقدو . تنميتها هتدد

 السدود، بناء طريق عن هامليا تعبئة طاقة خالل زيادة من ( العرض إدارة) املياه إمدادات إدارة على كبري حد إىل تستند و تعتمد
  . املياه من األفراد حاجيات لتلبية املياه من ممكن قدر لتوفري أكرب األخرى التحتية والبىن التحلية، وحمطات

 أي منتصف التسعينات، خالل يف اجلزائر إال ومنطقية ومتجانسة شاملة بصورة املاء مبلف التكفل بضرورة الوعي يظهر مل -0
املاء،  تسعرية لتحديد األسعار املطبقة بسياسة يتعلق ، وفيما2771املاء وكذا قانون املياه لسنة  حول الوطنية اجللسات انعقاد بعد
املشرتك، كما أن اإلنتقال من  يدفعه وما احلقيقية التكاليف بني الفرق تتحمل اليت الدولة طرف من مدعمة اآلن حلد تبقى فإنه

هوية تبقى غري كافية لتغطية تكاليف إنتاج واستغالل منشآت املياه، وغري كافية لرتشيد استعمال منط التسعرية الوطنية إىل التسعرية اجل
 .املاء وحتسني اخلدمة

إن اإلشكالية املائية يف اجلزائر متعددة األطراف، فنجد الندرة واجلفاف والكثافة السكانية املتزايدة وسوء التسيري واإلستغالل  -8
 التسربات بسبب تضيع املنتجة املياه من  30 %إىل % 21بني  ما ترتاوح معتربة نسبة أن علما التوزيع عملية يف خصوصا

 املعمول املقاييس احرتام عدم جانب إىل جتديدها، وعدم هلا الدورية الصيانة وإهرتائها، وانعدام لقدمها نظرا الشبكة مستوى  على
سابقا عدم استقرار القطاع  املذكورة املعوقات مجلة إىل أيضا ويضاف الشبكات،  صنع يف املستخدمة املادة حيث نوعية من هبا

 آخر، عائقا املاء لبيع احلالية التسعرية متثل كما  ".األزمة املائية" ومشاكل التلوث، كلها أسباب احتدت لتشكل ما يعرف باسم 
 املكلفة املؤسسات كل وجتعل للماء، احلقيقية التكاليف تعكس وال وغري اقتصادية، كافية غري اآلن حلد التسعرية هذه تبقىحيث 
 .هبا يتكلفون اليت األنشطة تكاليف تغطية على قادرة املاء عاجزة وغري وتوزيع بإنتاج

 :فيما يلي نوجزها التوصيات من جمموعة اقرتاح ميكن فإنه نتائج من الدراسة إليه خلصت ما ضوء على
 املياه على الطلب إلدارة بالتقنيات املطورة االستعانة أمهية على والرتكيز املائية، واردللم املتكاملة اإلدارة على االعتماد ضرورة 1-

 العلمية األحباث املياه، وكذا تسعرية تدرجيية وعادلة ومناسبة وفقا للتقييم اإلقتصادي البيئي، ودعم استعمال يف االقتصاد أجل من
 .سليمة أسس على املياه واستغالهلا مصادر من دةاالستفا تزيد تقنيات طريق عن املناسبة احللول لتقدم

التوجه حنو استغالل مصادر مائية غري تقليدية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال املياه املستعملة بعد تطهريها لتوفري مورد مائي  -2
 . إضايف ومحاية البيئة واحمليط أيضا

 مياه و احملالة املاحلة من املياه املتأتية التقليدية غري املياه استعمال إىل جهالتو  مع املائية للموارد القصوى التعبئة على العمل -1
 .بالطمي الرتسبات و التلوث من عليها احملافظة املائية و اخلزانات و السدود صيانة املعاجلة، وجيب الصحي الصرف

 لتقليل استخدامها مناطق مصادرها إىل منها لنقل حديثة نظم وإقامة املياه لتخزين املتطورة التقنيات تبين الضروري من -0 
 وسائل استخدام إىل إضافة التالفة، األجزاء صالحإو  الشبكات من القدمية األجزاء تغيري طريق املياه عن هدر ووقفاملفقود 
 . التسربات كشف

وترشيد استهالكها، لذا من الضروري تبين مراجعة أسعار املياه يف اجلزائر ملا هلا من دور أساسي يف تنظيم تسيري الطلب على املياه  -1
ة منهجية جديدة يف جمال التسعرية، فعلى الرغم من اعتبار املياه منتوجا اقتصاديا ال ميكن إمهال طابعه اإلجتماعي، مع إعادة تقييم الفئ

 . يةاألوىل بشكل معقول، أما بالنسبة لألصناف واألقسام األخرى جيب أن يعكس سعر املاء التكلفة احلقيق
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 يرغبون اليت الكمية املستهلكني حيسبون جيعل للمياه معقول سعر حتديد وضرورة للمياه املستهلكني كل على العدادات تعميم -9
 احلالية املياه تسعرية يف النظر إعادة جيب ولذلك .من املياه كميات بذلك ويوفرون عليها طلبهم من يقللون و استهالكها، يف

 يف احملدود الدخل ذوي و احملرومة الفئات و الفقراء حق االعتبار بعني األخذ و مع مراعاة اإلنتاج ليفتكا مع لتتالءم وضبطها
 أما .الضعيف الدخل ذوي و لألسر الفقرية متنح حكومية إعانات إدخال هنا نقرتح و .العذبة املياه من حصتهم احلصول على

 .احلقيقية تكلفة املاء رالسع يعكس أن فيجب األخرى، الفئات و للشرائح بالنسبة
 االستخدام وهذا لتحقيق الفالحي، القطاع يف خاصة املياه استخدام كفاءة لرفع والوسائل اإلجراءات كافة اختاذ ضرورة -0

 اليت احملصولية الرتاكيب وحتديد مثال ليال بأمهية الري الفالحني وتوعية ترشيد مع املائي، املورد وحدة من العائد وتعظيم األمثل
التنقيط  بطريقة كالري احلديثة الري طرق استخدام يف املائية، باإلضافة إىل التوسع املوارد من ومستقبال مع املتاح حاليا تتفق

 .وغريها
 على و مستمرة و مكثفة برامج تدريبية بتطوير املائية، للموارد املتكاملة اإلدارة أهداف لتحقيق البشرية املوارد قدرات تنمية -8

 للقيام الدراسية املنح توفري و اجملال، هذا يف اإلدارية و التطورات العلمية ملواكبة الوظيفية املراتب أعلى لتشمل و توياتاملس كل
 .املائية املوارد تنمية و إدارة الطلب موضوع يف العليا بالدراسات

قدمي احللول يف الوقت املناسب وبالتكلفة األقل، تفعيل دور اجلامعات واهليئات البحثية يف جمال املياه لدراسة مشاكل املياه وت -9
 رحالت تنظيم إىل باإلضافة. استخدامها تقنني ووسائل منها املياه خاصة أمهيتها و بالطبيعة تعرف دراسية مادة ختصيصو 

حول  الدراسي لنهجل األساسية املبادئ ترسيخ بغية تنقيتها ومراكز التحلية معامل البحريات وك  املياه مصادر إىل للطلبة مدرسية
 .ذهن الطالب يف املياه
 لتوسيع فمثال. املياه للنهوض بقطاع ( الصناعية و الزراعية اخلدمية، )الدولة يف املختلفة القطاعات بني التنسيق ضرورة -25

 املياه كمية راالعتبا بعني األخري هذا يأخذ حبيث الزراعة املياه و قطاع بني كامل تنسيق وجود من بد الزراعية ال األراضي
 عدم إن و ، للمياه العادل التوزيع و التوازن حتقيق يف كربى أمهية الدولة ذو قطاعات بني التنسيق إجراءات فإن لذا ،املتوفرة
 .األخرى للقطاعات املائية باملوازنة خلل إىل سيؤدي املائية القطاعات حبصصها تلك إحدى التزام
 اجليد الثقايف اإلعدادو ... عن طريق الوسائل اإلعالمية كالتلفاز واألنرتنت واجلرائد واجملالتالرتبية والتحسيس مبشاكل املياه  -22

 على على احلفاظ احلرصكبري يف  دور هلا األم كون ، اهلدر املائي من احلد على إجيابا ينعكس الذي املياه أمهية حول للمرأة
   .املياه
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