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  خص لامل

  

سـورية  . تعد املياه أحد أهم املوارد الطبيعية وهي تلعب دوراً رئيسياً يف منو مجيع القطاعات االقتـصادية           
أحد دول الوطن العريب اليت تعاين من مشكلة مياه حدية حيث ترتبط مواردها املائية الداخليـة بـاهلطول املطـري                  

ر بدرجة التنظيم أيضاً، وتلعب املياه الدولية املشتركة دوراً أساسـياً يف كميـات         السنوي على األحواض املائية وتتأث    
املياه الكلية خاصة أن معظم األار الرئيسية يف سورية مشتركة مع الدول ااورة مثل ر الفرات ودجلة والعاصـي          

لتزايـد  )  الشرب - الصناعة - الري (ونتيجة تطور االستخدامات للقطاعات االقتصادية املختلفة والبشرية        . والريموك
عدد السكان كان من الصعب تلبية االحتياجات املتزايدة للمياه دون رفع الكفـاءة الفنيـة السـتخدامات امليـاه                   

  .وترشيدها والعمل على إجياد طريقة إلدارة املياه أكثر فعالية
فة، ومت حتليل الوضـع احلـايل      وتستعرض ورقة العمل املوارد املائية املوجودة يف سورية ومصادرها املختل         

للموارد املائية ملعرفة الكميات املتوفرة من مياه تقليدية وغري تقليدية واالحتياجات الالزمـة ملختلـف القطاعـات                 
إليضاح حجم املشاكل املائية املتوقعة يف املستقبل القريب للموارد املائية للتنبؤ مبدى قدرا على تلبية الطلب عليهـا                  

ز مائي مستقبلي، لذلك ال بد من إجياد احللول املناسبة منها تسعري املياه كآلية مـن آليـات إدارة                 ومدى ظهور عج  
املياه إىل مجيع القطاعـات  الطلب الفعالة دف ترشيد االستخدامات مع استرداد تكاليف التشغيل والصيانة وتوصيل    

ارب الدول األخرى يف هذا اال واختيار الطريقـة  سواًء بالنسبة ملياه الري أو الشرب والصناعة مع االستفادة من جت   
  وجدير بالذكر بأنه مع اتباع هذه اآللية يف إدارة الطلب سوف يساعد. األكثر فعالية مبا يتالءم مع الوضع يف سورية
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انية الدولة على حتسني كفاءة املنشآت املائية واإلمكانية يف          جبانب ترشيد االستخدامات املائية يف دعم ميز      

  .التوسع خلدمة أكرب عدد ممكن من املواطنني
ومن النتائج اليت مت التوصل إليها أنه ميكن تطبيق آلية التسعري يف قطاع الري عن طريـق اسـتخدام أوال                    

نية للمياه املستخدمة من شبكات الري احلكوميـة        التسعري احلجمي بالنسبة للمياه اجلوفية املستخدمة يف الري، وبالس        
وبالسنبة لقطاع الصناعة رفع رسوم املياه املستخدمة يف الـصناعة          . دفع رسم ثابت، ثانياً من خالل ضريبة احملاصيل       

أما قطاع الشرب فمـن  . ة ألغراض الصناعة وتطبيق رسم حجمي على املياه       موتركيب عدادات على اآلبار املستخد    
  .سوم شرائح االستخدام العلياخالل رفع ر

  .امات املائيةدإدارة املياه، تسعري املياه، إدارة الطلب، ترشيد االستخ : يةالكلمات املفتاح
  
  قدمةامل

  
تقع أغلب الدول العربية يف مناطق جافة وشبه جافة حيث تكون األمطـار ضـئيلة غـري        

ة والثقافية السلبية املتعلقة باستخدام املياه      وتتميز املنطقة باملمارسات التقليدي   . متوقعة يف أغلب الدول   
 فإن كفاءة اسـتخدام امليـاه       وأيضاً. وباألخص يف الري حيث الري السطحي هو الطريقة السائدة        

 حيث تضيع   ،هي يف احلقيقة بعيدة كل البعد عن الكفاية       وألغراض الشرب ويف األغراض الصناعية      
  وتستخدم العديد من .ت الشبكا منتسربل الخالبسبب سوء االستخدام ثلث الكمية على األقل        

وتتسم املنطقة أيضا بأا واحدة .  الصناعات كميات من املياه تزيد بكثري عن الكميات اليت حتتاجها        
دودة احملمن أعلى معدالت النمو السكاين يف العامل مما يزيد الضغط من عام الَخر على مصادر املياه                 

  .القريب أن تزداد مشكلة عجز املياه ويتوقع يف املستقبل ،بطبيعتها
 جديدة يف إدارة املوارد     اتاستراتيجيو  أفكار إن هذه الظروف جمتمعة أدت إىل لزوم تطبيق       

 استرداد تكاليف    هنا اليت يقصد ا  وفكرة تسعري املياه    إحدى هذه األفكار وهي     املائية وسنناقش هنا    
 ضروري لزيادة كفاءة االستخدامات املائية وأيـضاً        تسعري املياه و .التشغيل والصيانة وليس مثن املياه    

)  الصناعة– الشرب   -الزراعة( لتوفري مصدر مايل لصيانة املشاريع املائية جلميع قطاعات االستخدام          
  .واستمرار خدماا

 ،مـرتيل  (  املستخدم القطاع نوعويعتمد اختيار آلية التسعري املالئمة على عدة عوامل منها 
  حوافز ، العدالة بني الفئات املستهلكة، القدرة على الدفع،  املقدمدعممستوى ال، )زراعيأو صناعي 
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 وإن فكرة التسعري نشأت من كون املياه مورد ضروري ونـادر وال         .ترشيد استخدام املياه  

أن يتم ذلك إال لو كان له قيمة مادية وبالتايل تزداد كفاءة            املستهلك قيمته وال ميكن      عيبد من أن ي   
 باعتباره العامل املادي هو األكثر تأثرياً على املستهلك باإلضافة للناحية األخالقية والبيئية             االستخدام

 ولكن من ناحية أخرى ويف حال غياب الوعي بأبعاد تسعري املياه وآثاره قد يتزايد سعر املياه                 .طبعاً
  د الذي تصبح معه الزراعة غري جمدية اقتصادياً ويتم توجيه املياه إىل استخدامات أخرى قد إىل احل

تبدو ذات جدوى اقتصادية أكرب مما يهدد التركيب واألمن االجتماعي والتنوع االقتصادي واألمن             
كة أن لدول اليت تكون فيها أار مـشتر ل بالنسبةومن املمكن . الغذائي وكذلك االستقرار السياسي   

على احلـبس الـسفلي     وتبيعها للدول املوجودة    وجودة على احلبس العلوي باملياه      املتتحكم الدول   
 وهذا األمر سيؤدي إىل حروب بال شك بني الدول على هذه السلعة             . باعتبار املياه سلعة اقتصادية   

  . يتوقف عليها حياة الشعوباليت
ستراتيجيات الناجحة اليت تؤدي إىل إدارة      ولكن ال نستطيع أن ننكر أن آلية التسعري من اال         

 جتارب لـبعض الـدول يف   لبحثالطلب على املياه ولكن جيب أن تطبق حبكمة وسنتناول يف هذا ا     
  . العريبوطنال

  
  مشكلة البحث

  
من املتوقع أن يزداد الطلب على مياه االستخدام املـرتيل والـري            : حمدودية املوارد املائية   -1

 وزيادة الطلب على مياه الصناعة نتيجة تطورها يف سورية، مع           نتيجة ازدياد عدد السكان   
العلم أن املوارد املائية ثابتة وبالتايل سوف تواجه سورية أزمة يف تلبية الطلب على املوارد               

  .املائية ما مل يتم تطوير إدارا
قتصادية إن املياه تستخدم يف معظم القطاعات اال : االستخدام الغري اقتصادي للموارد املائية     -2

من دون وعي للقيمة احلقيقية للمياه وبالتايل ينتج استخدام غري اقتصادي لكميات كبرية              
اف امليـاه   رتوأدى ذلك أيضاً إىل اسـت     . من املياه اليت تضيع دون عائد اقتصادي مناسب       

   .اجلوفية مما أدى إىل جفاف عدد كبري من اآلبار والينابيع يف سورية
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حيـث أن  : تأثري الرسوم املنخفضة على الطلب على املياه يف مجيع قطاعات االسـتخدام           -3
رسوم املياه املفروضة يف سورية على املياه يف قطاعات الشرب والصناعة والري منخفضة             

ه واستخدامها  بالنسبة لدخل املستهلك وبالتايل ال تعطي حافز للمستخدم لترشيد استهالك         
  .بطرق أكثر فعالية واقتصادية

  
  أهداف البحث

  
  :حلول مناسبة ملشاكل البحث اليت ذكرت سابقاً من خاللإجياد وهو 

عرض لطرق أكثر فعالية إلدارة املوارد املائية يف سورية ملواجهة العجز املائي الذي              -1
ـ      1999تواجهه سورية اعتباراً من عام       ك  نتيجة مـرور سـنوات اجلفـاف، ذل

باإلضافة إىل ازدياد الطلب على املياه بسبب تزايد عدد السكان والذي من املتوقع          
   . مليون نسمة32 ليصل إىل حوايل 2030أن يتضاعف عام 

دراسة إمكانية تطبيق آلية تسعري املياه يف سورية على مجيع قطاعات االسـتخدام              -2
ره املـستهلك   وبالدرجة األوىل يف قطاع الري باعتبـا      )  صناعة -شرب-زراعة  (

  .  من االستهالك الكلي للمياه يف البالد%89 األكرب حيث يستهلك حوايل
دراسة إمكانية إعادة توزيع املوارد املائية بني قطاعات االستخدام املختلفة حبيـث           -3

  . تعطى األولوية ملياه الشرب مث حسب العائد االقتصادي لالستخدام
  :لتحقيق أهداف البحث ال بد لنا من

 على جتارب بعض الدول اليت طبقت آلية تسعري املياه، ومعرفة مـدى جنـاح هـذه                 التعرف §
  .التجارب للوصول إىل الطريقة املثلى املمكن تطبيقها على املوارد املائية يف سورية

 - زراعـة -شـرب ( دراسة وافية عن املوارد املائية يف سورية يف مجيع قطاعات االسـتخدام       §
 ).صناعة

 للموارد املائية يف سورية مـن خـالل دراسـة           2030ومستقبلي لعام   عمل ميزان مائي حايل      §
 االحتياجات املائية احلالية واملستقبلية املتوقعة يف مجيع قطاعات االستخدام ومدى كفاية املوارد
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 .و فائض مائياملائية املتجددة املتاحة ملعرفة وجود عجز أ
 رفع التوصيات خبصوص تسعري املياه يف سورية وإمكانية جناح تطبيقها يف إدارة الطلب علـى             §

 .املياه
 

  آلية تسعري املياه
  

 إن املياه هلا قيمة اقتصادية باإلضافة إىل قيمتها االجتماعية والبيئية ولذلك فهـي ليـست               
ين أن هناك عالقة بني كمية املياه املستهلكة        سلعة اجتماعية فقط وإمنا سلعة سوقية كذلك، وهذا يع        

وسعر املياه، مبعىن آخر أن السياسة التسعريية ميكنها أن تؤثر يف كميات املياه املستخدمة إىل حـد                 
معني حبيث ال تتجاوز قيمتها االجتماعية املطلوبة، وذلك ألن املستهلك له حد أدىن من االستهالك               

أما كميات املياه فوق هـذا احلـد فـسوف    . ر املياه سوف يدفعحباجة له وبالتايل مهما ارتفع سع  
  .حيكمها العالقة العكسية بني سعر املياه والطلب عليها

وتسعري املياه الذي يقصد به هنا استرداد تكاليف التـشغيل والـصيانة يف املرحلـة األوىل      
ية للمياه يف أي قطاع   ولكن صياغة السياسة التسعري   . واسترداد تكاليف االستثمار كمرحلة مستقبلية    

ما جيب أن تبىن على تقييم العديد من العوامل املؤئرة فيها حسب ظروف كل دولة، مثـل طبيعـة                  
الطلب على املياه، نضوب املوارد املائية ومعدله، ندرة املوارد املائية واستعادة التكـاليف والرفـاه               

لدينية والتشريعية واإلداريـة، ومـن   االجتماعي والقدرة على الدفع وتقبل املستهلك، وااللتزامات ا      
  .املهم أن يعكس سعر املاء املفروض على املستهلك نوعية املياه املزود ا وتوقيت التزويد وفاعليته

ونظراً لصعوبة اإليفاء باالحتياجات املائية نتيجة زيادة الطلب عليها وحمدودية املوارد املائية            
 جوهرياً يف ترشيد استخدام املياه وإدارة الطلب عليها         أصبحت األسعار أو السياسة السعرية عنصراً     

وباعتبار قطاع الري هو املستهلك األكرب للمياه فال بد أن يأخذ احليـز األكـرب مـن اإلعـداد            . 
واالهتمام، حبيث تؤدي سياسة استرداد كل أو جزء من تكاليف إتاحة مياه الري إىل توجيه االنتاج                

فمن املعروف إن عدم إعطاء املياه قيمة مادية جعـل          . اكيب احملصولية الزراعي وحتديد األمناط والتر   
   .املزارع ال يشعر بقيمتها احلقيقية وال حيرص على إدارا بشكل اقتصادي
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  أهداف التسعري
  

نة يف املراحل األوىل مث اهلدف الرئيسي هو ضمان استرداد تكاليف التشغيل والصيا
منتدى تسعري (  االسترداد اجلزئي لتكلفة االستثمار الرئيسية وتكلفة التجديد يف مرحلة متأخرة

  : وذلك من أجل)2002املياه، 
  .احلصول على متويل من أجل إمداد املياه للفقراء -1
  .العمل على مراعاة قدرة السكان واستعدادهم للدفع  -2
  املياه بني املستخدمني بالنسبة جلميع قطاعات استخدام املياهتطبيق العدالة يف توزيع  -3
  .حتقيق الكفاءة يف استخدام املوارد املائية -4
  .ختطيط وتطبيق سياسة االقتصاد يف إدارة املياه يف سنوات اجلفاف والقحط -5
بالنسبة لقطاع الري العمل على زيادة االنتاج الزراعي واالنتاجية الزراعية وحبث التنوع  -6

  .ع انتاج احملاصيل اليت التستهلك املياه بشكل كبريوتشجي
  

  :طرق تسعري املياه يف قطاعات االستخدام الرئيسة
  طرق تسعري مياه الري -1

تتكون تكاليف إمداد مياه الري من التكاليف املتغرية اخلاصـة مبعاجلـة وتوصـيل امليـاه                
تعتمد التكاليف املتغرية علـى     . انةللمستخدمني والتكاليف الثابتة اخلاصة بتشغيل رأس املال والصي       

ويف أغلـب الـدول فـإن       .  كمية املياة اليت يتم توصيلها يف حني ال تعتمد التكاليف الثابتة عليها           
  ).1997تقرير البنك الدويل،  (كبري التكاليف الثابتة تقدم كدعم إىل حد

زروعة بالري على    مليون هكتار من األراضي امل     2¸12 ويف دراسة على املزارعني الذين ميثلون     
 من احلاالت تقوم سلطات املياه بالتحصيل على أساس         %60 مستوى العامل، ووجد  أنه يف أكثر من       

 من مشروعات الري يتم حتصيل تكلفة       %15 ووجد أيضاً أن أقل من    .  الضريبة على وحدة مساحة   
 من املـشروعات  %25 األرض والضريبة احلجمية وحوايل  املياه هلا باستخدام خليط من طرق ضريبة        

   ).1997تقرير البنك الدويل،  (يتم حتصيل تكلفة استخدام املياه ا بالضريبة احلجمية
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    الضريبة احلجمية -أ

لب التسعري  يتط.  تستخدم طرق الضريبة احلجمية للمياه قياساً مباشرا لكمية املياه املستهلكة         
. احلجمي معلومات عن كمية املياه اليت يستهلكها كل مستخدم أي أنه يتطلب معدات لقياس املياه              

وتتطلب قواعد التـسعري احلجمـي      . وتكون تكلفة التنفيذ املرتبطة بالتسعري احلجمي مرتفعة نسبياً       
وجود تكـاليف التنفيـذ     ويف حال   .  األمثل أن يتساوى سعر املياه مع التكلفة احلدية إلمداد املياه         

  :تكون قاعدة التسعري احلجمي األمثل بالصيغة التالية 
  تكلفة التنفيذ احلدية+ التوصيل احلدية تكلفة = سعر املياه 

  ).1997تقرير البنك الدويل، ( واليت فيها يتم قياس مجيع القيم بالدوالر لكل متر مكعب

  
     ضريبة املخرجات وضريبة املدخالت-ب

املخرجات تكلف القائمني على مشروعات الري ضريبة عن املياه لكل وحـدة      طرق تسعري   
ومن مث تتطلب ضريبة املخرجات معلومات عن مـستوى املخرجـات لكـل             . خمرجات ينتجوا 

حيـث تعتمـد   . هذه الطريقة لتسعري املياه هي وسيلة فقرية.  مستخدم للمياه وهذه مهمة مستحيلة   
 اإلنتاج وتكاليف التنفيذ وبدون تكاليف التنفيذ تكون طريقـة          أقصى ضريبة على طبيعة تكنولوجيا    

  .ضريبة املخرجات أدىن مستوى من الطريقة احلجمية
فيدفع املزارعون ضريبة املياه    .  أما ضريبة املدخالت فتحدد تكلفة املياه بناء على املدخالت        

  ).1997تقرير البنك الدويل، ( من مدخل معنيعلى كل وحدة 

  
   رض ضريبة األ-ج

تعتمد تكاليف استخدام املياه طبقاً للمنطقة على نوع ونطاق احملـصول املـزروع بـالري           
من السهل تنفيذ ضريبة األرض وإجراؤهـا فهـي ال    .  وطريقة الري وفصول السنة وعوامل أخرى     

حتتاج هذه الطريقة فقط إىل بيانات عن األراضي واحملاصيل أو بيانات فقط            .  تتطلب أجهزة للقياس  
بالـضريبة  وتعترب تكاليف التنفيذ املرتبطة بضريبة األرض أقل من تلك املرتبطة           .  جم املزرعة عن ح 

    ).1997تقرير البنك الدويل، ( احلجمية أو ضريبة املخرجات
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  : ضريبة التجاوز وضريبة التعريفة ذات اجلزأين-د

لتجاوز يدفع املزارع مثن للمياه عندما تتجاوز املياه املستخدمة حداً معيناً حمـدد             يف ضريبة ا  
رسم سنوي ثايت يقوم املـزارعني      : وتتضمن التعريفة ذات اجلزأين   . مسبقاً من قبل اجلهة املسؤولة    

بدفعه مقابل االستفادة من مياه الري، وتعريفة حجمية على شكل شرائح تصاعدية حسب حجـم               
ستهلكة حيث يكون هناك سعر حمدد لكل وحدة مياه مستهلكة ضمن كل شرحية ويـزداد               املياه امل 

تقريـر  (  مـسبقاً سعر املياه ذه الطريقة كلما زاد الطلب عن مستوى معني من املستويات احملددة              
  ).1997البنك الدويل، 

  
  :  ضريبة زيادة قيمة األرض-هـ

بناًء على الزيادة يف قيمة األرض اليت تنمو كنتيجة    تضع هذه الطريقة تكلفة املياه لكل وحدة مساحة         
   ).1997تقرير البنك الدويل،  (إلمداد الري

  
  :طرق تسعري مياه االستخدام املرتيل -2
   التعريفة التصاعدية-أ

وهي عبارة عن شرائح تصاعدية ولكل شرحية حجم معني لالستهالك وفق سـعر حمـدد               
يف معني يتم حساب تكلفته بسعر الوحدة للوحدات األوىل         واستخدام املياه يف تصن   . للمتر املكعب 

وفوق هذا القدر يواجه املستخدم سعراً أعلى للوحدات اإلضافية حىت يتم           .  اردة وحىت قدر معني   
ولكل وحـدة  . الوصول إىل كمية ثانية حمددة وهكذا حىت أعلى شرحية  يف بنية الشرائح  التصاعدية 

  .)World Bank, 2000 (ألعلى سعر يف بنية املعدلتورة بكمية مساوية إضافية من املياه تزداد الفا
  

   السعر املوحد ذو تعريفة التخفيض-ب
يف هذه الطريقة يكون سعر املياه مساوياً للتكلفة احلدية للمياه وتكون الفاتورة  مؤلفة من 

  :جزأين
   .حلدية جزء حجمي حسب حجم االستهالك  وسعر املتر املكعب مساوي للتكلفة ا- أ
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 وجزء هو حسم شهري ثابت، وقد ينتج عنها أيضاً إيراد أقل مع احلفاظ الكامل على تـسعري                 -ب
ويف هذه احلالة عند تصميم التعريفة فاألمر املهم هو حتقيق الكفاية االقتصادية مـن              . التكلفة احلدية 

 ,World Bank( واليت متنح مزايا هامةيل رتوهذا البديل هو بنية تعريفة الت. د مادية كبريةدون عوائ

2000(.  

 3م/  دوالر 1 ففي هذه الطريقة مثالً لو كان سعر املتر املكعب املوافق للتكلفـة احلديـة مـساوي               
 الفـاتورة    بالتـايل  3 م 5  دوالر، لو كان لدينا  أدىن حد  لالستهالك هو          6.69 واحلسم الشهري هو  

 دوالر، لذلك مع زيادة االستهالك  2.5سوف تكون بالسالب ، لذلك يوجد حد أدىن للفاتورة مثالً           
تقترب الفاتورة من الكلفة احلقيقية حىت ولو كان يوجد حسم شهري ألن تعريفة املتـر املكعـب                 

  .مساوية للكلفة احلدية للمياه
  
  : أسواق املياه- ج

تلفة يف مجيع أحناء العامل يف الدول الصناعية والدول الناميـة  توجد أسواق املياه يف أشكال خم    
ويف سـوق امليـاه     .  وقد تكون أسواق املياه رمسية أو غري رمسية، منظمة أو عشوائية          .  على السواء 

املنسق، يف أي عام يتم إعطاء كل مزارع منحة من املياه يكون حراً يف بيعها أو شراء منح املزارعني                   
وتستخدم أسواق امليـاه  . وقد تتباين املنح من عام الَخر طبقاً لتوفر املياه    .  دل الساري االَخرين باملع 

 ,Mahmood( املياه املعبأة بزجاجاتيف قطاع مياه االستخدام املرتيل عن طريق الباعة املتجولني أو 

1998(.  
  

  :حجم االستثمارات وتكلفة إمداد املياه يف بعض الدول العربية 3
تثمارات يف مشاريع إمداد املياه من املوارد املائية السطححية واجلوفية أو من            إن تكلفة االس  

. من عام آلخرترتفع ). إخل..املياه احملالة، املياه املعاجلة املعاد استخدامها    ( املوارد املائية غري التقليدية     
   :وسنذكر بعض األمثلة

الر يف مشاريع إمداد املياه خالل       مليار دو  12 اململكة العربية السعودية قد دفعت حوايل        -أ
  باإلضافة إىل أن تكلفة حتلية املياه خالل العقود الثالثة املاضية ). 1990-1975(الفترة 
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 و  1996 من ميزانية اململكـة يف عـام         %4 إن.  مليار دوالر  33 قدرت مبا يزيد عن        1993حىت عام   

  . قد خصصت من أجل خدمات إمداد املياه لالستخدام املرتيل1997
 من ميزانية الدولة خصصت من أجل مشاريع املياه املـستهلكة           %12  يف األردن حوايل   -ب
   .1990-1976 خالل الفترة
 مـن   %15  إن متويل مشاريع املياه يف كالً من مصر واألردن هو عبارة عـن حـوايل               -ج

 مـن هـذه     %79 وبالنسبة ملصر فـإن   . 1992-1960 ن البنك الدويل يف الفترة    قروضهما األجنبية م  
بينما بالنسبة لليمن ، العراق وسورية فإن       . القروض قد خصصت من أجل متويل مشاريع الري فقط        

 على التوايل من قروضهم مـن البنـك الـدويل،           %49و% 28،  %18 متويل هذاه املشاريع عبارة عن    
 ,El-Sayeda(د حول من أجل تعزيز تسهيالت الـري  ن هذه القروض ق م%51 وبالنسبة لليمن فإن

بينما بالنسبة لتكلفة إمداد املياه يف خمتلف القطاعات فسوف نتطرق لبعض األمثلة من الدول               )1999
  .العربية

  
  :جتارب بعض الدول العربية يف جمال تسعري املياه

  
  قطاع الري  -1
   تونس-أ

 تتراوح بني   2000إن األسعار عام     .بواسطة عدادات جم املياه املستهلكة     حتديد األسعار على أساس ح     مت  
حيث ختتلف حـسب    ) 3م/ دوالر0.928(3م/  مليم 116كحد أدىن وكحد أعلى     ) 3م/ دوالر0.28(3م/  مليم   35

وأيـضاً  ) 3م/ دوالر1.144( ملـيم    143و)  3م/  دوالر 0.336( مليم 42املناطق، وكلفة املتر املكعب تتراوح بني       
 .%115ما خيص نسبة تغطية التكاليف يف تونس بلغت بشكل وسطي لكـل املنـاطق       أما في . تلف حسب املناطق  خت

وفيما خيص دوائر األراضي اخلاصة اليت تسد احتياجاا من طبقات املياه اجلوفية يتحمل املزارعون سـعر التكلفـة                  
 حـسب ) 3م/  دوالر 0.72و   3م/ دوالر 0.4(   عب مليماً للمتر املك   95 و   50وتتراوح هذه التكلفة بني     .  بالكامل

  . )2002محدان، (العمق الذي تضخ منه املياه 
 وهي تعتمد علـى املنطقـة       %20.5و% 1.7 لقد لوحظ أن نسبة ختفيض الطلب على املياه تراوحت بني         

  ة مياه الري وعلى املستوى القومي مت استرداد تكاليف استغالل وصيان. حسب نوعية املزروعات املتواجدة فيها
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 استرداد و لو جزء مـن تكـاليف التجديـدات         بشكل عام بل إن هناك اجتاه حديث يرغب ىف إمكانية           

   .)2002محدان، (
  األردن -ب

يـث  حيـة    خبطة لتركيب العدادات على اآلبار الزراع      1994 منذ عام    كومةلقد باشرت احل  
  . يف خمتلف مناطق اململكة%94 بلغت نسبة تركيب العدادات على اآلبار الزراعية حوايل

 فلـس للمتـر   120-80 وقد مت احتساب كلفة ضخ املتر املكعب من املياه اجلوفية يف حدود       
حسب عمق سطح املياه ونوع الطاقـة املـستخدمة يف تـشغيل            ) 3م/  دوالر 1.69 -1.13(املكعب  

  )2002حلديدي،ا ( الطلمبات

إن تعرفة املياه السطحية  املعتمده للري يف منطقة سهل وادي األردن على شـكل شـرائح       
  : كما هي مبينه أدناه يف اجلدول)  هكتار3.5(  دومن 35لوحدة زراعية قدرها  

  
  أسعار مياه الري يف األردن) 1(جدول 

  كمية املياه املستهلكة
  الشهر/الوحده الزراعية/متر مكعب

  ر اإلفراديالسع
  متر مكعب/فلس

  السعر اإلفرادي
  متر مكعب/ دوالر

  0.11  8  2500 –صفر 
2500 – 3500  15  0.21  
3500 – 4500  20  0.28  

  0.49  35  4500أكثر من 
  ) 2002احلديدي، (املصدر 

  
وقـد أظهـرت    . ال تعكس األسعار املطالب ا يف القطاع الزراعي القيمة احلقيقية للمياه          

 3م/  دينار أردين  0.995 متوسط القيمة املضافة للمياه بالنسبة جلميع احملاصيل قد بلغت        الدراسات أن   

 0.21( دينـار أردين  0.15املتوسـط   يف حني أن السعر املطالب به للمياه قد بلـغ يف        ،)3م/  دوالر 1.4(
  ).3م/دوالر
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  :املغرب -ج

سـعر التـوازن و     : وهي مؤلفة من قسمني    املنتفعني مبياه الري ملزمني  بسداد األتاوة         أن
 2001األتاوات املستحقة عن مياه الري اعتماداً على معطيات عـام  إن . األتاوة املستحقة عن الضخ   

  :لكل متر مكعب/ مقدرة بالدراهم 
  ).3م/ الر دو0.07و  0.02 (3م/  درهم0.62 و0.20ن يتراوح سعر التوازن يب

  ).3م/  دوالر0.04 و 0.01 (3م/  درهم0.38و  0.05 الضخ بنيتتراوح األتاوة املستحقة عن 
 0.25 يتراوح بني ) األتاوة املستحقة عن الضخ     + سعر التوازن   ( جممل األتاوات املستحقة    

  )2002اليعقويب، ) ( 3م/ دوالر 0.11و  0.03 (3م/  درهم1و

    :ب سداده من املنتفعني بإحدى الطرق التالية ويتم حتديد حجم املياه املطلو
يف مناطق الري بالشبكات السطحية يتم حساب حجم املياه املستهلكة على أساس الوقت             
الذي يستغرقه الري ويسجله موزع املياه، كما يؤخذ يف االعتبار منسوب املياه املنطلق من صـنبور              

  .ةثاني/  لتر30 إىل 20معياري موحد الكيل على أساس 
املناطق اليت تعمل فيها شبكات الري بالضغط يتم حساب استهالك املياه فيهـا بواسـطة               

  عدادات مثبتة على مرابط التماس 
منذ البدء يف التسويات األوىل لألقساط املستحقة عن مياه الري حتسن دخل املياه  بشكل               

   .2000ملياه عام   من دخل ا%68 ملموس وبلغت النسبة املئوية لتغطية ميزانية التشغيل
  
  :مصر -د

إن املياه تقدم للمزارعني بشكل عام جماناً دون أي مقابل فاملزارع مـسؤول عـن صـيانة                 
إن تغطيـة  . ساقي فقط أما باقي أجزاء شبكة الري فهي ضمن مسؤوليات وزارة الـري           وتشغيل امل 

. ة واقتـصادية  التكلفة سوف يكون من الصعب تنفيذها يف مصر ألسباب اجتماعية وسياسية وديني           
وال تزال تغطية . ولكن يف األراضي احلديثة سوف يتم تغطية تكاليف التشغيل والصيانة من الفالحني   

   دوالر أمريكي735تكلفة تطوير املساقي ونظام الري السطحي منخفضة حيث تصل إىل 
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  ).Mahmood, 1998 ( عام20 دفعها على مدار لكل هكتار ينبغي
  

  االستخدام املرتيلقطاع   -2
   األردن-أ

 مـن املنـازل     %95 يف األردن . تعتمد األردن على املياه اجلوفية من أجل اإلمدادات املرتلية        
متصلة بشبكة من األنابيب لتوزيع املياه وقد نفذت وزارة املياه والري مشروعاً إلصـالح الـشبكة        

 من املنازل متـصلة     %55 من ناحية أخرى جند أن    . ة وحتسني فعالية نظام توزيع املياه يف البلد       القدمي
وقد مت تطبيق اهليكل احلايل لتسعري مياه البلدية منذ         . )2002طه وبطانية،   (  بشبكة للصرف الصحي  

ح هيكل التسعري والذي يتكون من عدة شـرائ ) 2( ويوضح  اجلدول رقم   1996أكتوبر  / تشرين أول 
  .متصاعدة

والتعكس األسعار القيمة احلقيقية للمياه، حيث تستند إىل استعداد املستهلكني لدفع مقابل            
 2.5( 3م/  دينار أردين4.7 و 1.8 مادي للمياه، إن متوسط قيمة االستهالك املرتيل من املياه يتراوح بني          

 2.34( 3م/  دينار أردين  1.66وقد تبدو هذه األرقام معقولة إذا ما قورنت بفئة          ). 3م/  دوالر 6.64و  

 من إمجايل النـاتج احمللـي   %5 ، اليت متثل متوسط تكلفة املياه بالنسبة للفرد إذا مت إنفاق         )3م/ دوالر
وينطبق ذات الشيء علـى امليـاه   .  سنويا للفرد من املياه الصاحلة للشرب3 م 28األردين على توفري    

  .)2002طه وبطانية، (  البلدياتالصناعية، ألن هذه املياه يتم توفريها من خالل 
يف الواقع، ال تغطي إيرادات املياه تكاليف تشغيلها لذا، فإن دافعي الضرائب يف  األردن ال                

وقد غطـى    .يدعمون التكاليف الرأمسالية فحسب بل يدعمون كذلك أجزاء من تكاليف التشغيل          
  من التشغيل والـصيانة يف عـام   %41.93 الدعم، باإلضافة إىل التكاليف الرأمسالية، حداً أقصى بلغ  

  . 2000 يف عام %4.76  وحدا أدىن بلغ1995
  
  : تونس-ب

حددت مخس شرائح لالستهالك الربع سنوي باملتر املكعب كما هو موضح يف اجلـدول              
  املتر املكعب  تستهدف /  دوالر أمريكي 1.08 متر مكعب ) 20-صفر(أصغر شرحية هي )  3(
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املستهلكني من ذوي الدخل احملدود املتصلني بشبكة مياه  الشرب والذين ال يتخطى اسـتهالكهم               

. عشرين متر مكعب كل ثالثة أشهر وكذلك السكان الذين حيصلون على املاء من النافورات العامة              
ملتر املكعب  تناسب هذه الشرائح مخـسة        ا/  دوالر أمريكي  6.32)   فأكثر 3 م 150(وأكرب شرحية هي    

  . )2002طه وبطانية، ( مستويات إجتماعية من املواطنني
املتر املكعب  أما أماكن توزيع      /  دوالر 6.32ثابتة  تعريفة مياه االستخدام لقطاع السياحة هي       

  ).2002ملام، (  دوالر للمتر املكعب 1.08ة املياه  النافورات العام
  

  :فة مياه البلدية ومياه الصرف يف األردن الربع سنويةتعري) 2(جدول رقم 

  فئات وادي األردن  )باستثناء وادي األردن(أسعار أخرى   أسعار ىف عمان
  متر مكعب/دوالر  )متر مكعب(الشرحية   متر مكعب/دوالر  )متر مكعب(الشرحية   متر مكعب/دوالر  )متر مكعب(الشرحية 

00 -20  0.141  00 -20  0.092  00 -40  0.092  
21 -40  0.268  21 -40  0.127  41 -70  0.183  
41 -70  0.635  41 -70  0.451  71 -100  0.381  
71 -100  0.778  71 -100  0.733  101-150  0.635  

101-250  0.987  101-250  0.987  151-250  0.917  
  1.029   فأكثر251  1.029   فأكثر251  1.029   فأكثر251

  .)2002طه وبطانية، ( املصدر 
   
  :  اليمن-ج

التأثري السليب لنقص إمدادات مياه الشرب على الفقراء يف كالً من املناطق احلـضرية              يظهر  
 من السكان يف املناطق الريفية فقط يستطيعون الوصـول للميـاه             %49 والريفية، حيث أن أقل من    

الصحية ويتصف تزويد املياه عن طريق اجلهاز احلكومي املسؤول عن مياه الشرب والصرف الصحي     
سعر .  ألسعار، ولكن غالباً  اخلدمات غري متوفرة وال ميكن الوصول إليها بالنسبة  للفقراء        باخنفاض ا 

ولكن الفقـراء علـيهم أن   . للمتر املكعب )دوالر 0.04( ريال ميين    7التزويد من املياه العامة  فقط       
 حىت  50ى من   يشتروا كمية  مياه الحتياجام من البائعني املتجولني من  القطاع اخلاص والثمن أعل             

فتكلفة املياه للفقراء عالية جداً وهذا يؤدي إىل        .  للمتر املكعب )  دوالر   14 -3.05( ريال ميين      200
   ).Mahmood, 1998(  أن خيفضوا استهالكهم من املياه
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  2001نس لعام أسعار مياه الشرب يف تو) 3(جدول رقم  

  2001أسعار مياه الشرب لعام 
  الشرحية

  ربع سنوية/ 3م
  متر مكعب/ السعر  بالدوالر 

0- 20  1.08            
            20  صفر  

21 - 40  1.72            
            40  صفر  

41 -70  1.72  3.44          
          70  40  صفر  

71 - 150  3.44  5.2        
        150  70    صفر  

  5.2  فأكثر150
  150      صفر  

  150 أكرب من 3 م دوالر لكل6.32

  ).2002ملام، (املصدر 
  
  :مصر -د

إن نظام تسعري مياه االستخدام املرتيل يف مصر على شكل شرائح تصاعدية حسب حجـم        
جنيه مـصري    0.42  التكلفة تقدر حبواىل   حني أن يف  ) 4( رقم   االستخدام كما هو موضح باجلدول    

 إن تزويد املياه    %.60 – 50 ة أن التسرب يقدر حبوايل    ، ومع حقيق  )3م/  دوالر 0.07 (لكل متر مكعب  
اليتمتع بالعدالة يف التوزيع وخاصة يف األحياء الفقرية اليت ينتشر فيها بائعي املياه املتجولني كمـا يف         

أما بالنسبة لالستخدام يف قطاع الـصناعة والـسياحة   ). Mahmood, 1998( خرىكل الدول األ
أما بالنسبة لرسـوم    . ة التعريفة مقطوعة مهما كان حجم االستخدام      والدوائر احلكومية فتؤخذ قيم   

  . من قيمة الفاتورة الكاملة ملياه الشرب%17 الصرف الصحي تساوي حوايل
  
  : السعودية-هـ

تطبق السعودية نظام الشرائح املتصاعدة حسب حجم االستخدام من املياه كما هو موضح             
  . )5(يف اجلدول التايل رقم 
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  )Medwan, 1995( تعريفة املياه يف قطاع االستخدام املرتيل والصناعي والسياحي يف مصر) 4(جدول رقم 
  )متر مكعب/التعريفة دوالر  )متر مكعب(الشرحية   السنة  قطاع  االستخدام

  1993/1994  مرتيل  0.0678  30 - 1
 <30  0.0885  

  0.1563  مقطوعة  1993/1994  اعيصن

  0.1180  مقطوعة  1993/1994  حكومي

  0.2507  مقطوعة  1993/1994  سياحي

  
  تعريفة املياه يف قطاع االستخدام املرتيل يف السعودية) 5(جدول رقم 

  )املتر مكعب/ دوالر امريكي(السعر   )متر مكعب( الشرحية 
1-50  0.0270  
51  - 100  0.0400  

101  - 200  0.5300  
201  - 300  1.0700  
 <300  1.6000  

  )GCC 1996(املصدر 
  

 كانت حوايل 1987إن تكلفة حتلية املتر املكعب من املياه املستخدمة يف القطاع املرتيل يف سنة       
مبقارنة هذه األسعار مع تكلفة املياه جنـد أن  ). Kuwait Fund, 1993  (واحد دوالر للمتر املكعب

واليت هي غالبـاً     واملتوسطة  لية بشكل كبري وخاصة بالنسبة للشرائح الدنيا        احلكومة تدعم املياه املرت   
  .اليت يتركز فيها االستخدام بشكل كبري يف اتمع

  
  :جتارب بعض الدول يف جمال أسواق املياه  -3
  : اليمن -أ

حملصول أو يف اإن أصحاب اآلبار النموذجييني يف اليمن يبيعون املياه للمزارعني على أساس املشاركة 
، وهو سعر أعلى من )3م/  دوالر0.02 و 0.011(  ريال ميين للمتر املكعب 4 و 2 بسعر يتراوح بني

وسعر املياه املباعة للصهاريج ). 3م/  دوالر0.0024(  ريال ميين للمتر املكعب 0.43 سعر التكلفة بـ
  . مرات من سعر املياه املباعة للزراعة املروية7 إىل 5أكرب بــ 
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سعر مياه الري املباعة للمزارعني بالصهاريج عالية جداً ممكن أن تصل يف بعض املنـاطق إىل     
أي أن سعرها أعلى من سعر املياه الـسائد يف    ) 3م/ دوالر 1.124(  متر مكعب    ميين لكل  ريال   200

  ).Mahmood, 1998(  املناطق املدنية
  
  :  األردن-ب

يبيع أصحاب اآلبار املياه إىل أصحاب شاحنات نقل املياه  بسعر أعلى من السعر املسموح                
أو صاحب شاحنة نقل املياه الذي ) 3م/  دوالر0.78 ( دينار أردين للمتر املكعب  0.55ي  به وهو حوال  
عمان يف حمافظة ) 3م/  دوالر 2.82 ( عب دينار أردين للمتر املك    2 أعلى من    املنازل بسعر يبيع املياه إىل    

  )2002طه وبطانيه،  (يف باقي احملافظات) 3م/ دوالر 2.47( دينار أردين 1.75 أو
  

  سورية(حالة دراسية 
 

 مليون نسمة ونـسبة تزايـدهم   17.5 تقع اجلمهورية العربية السورية اليت يبلغ عدد سكاا  
 مشاالً ْ(37.20( وْ(32.19(العرض ملتوسط بني خطي  على الساحل الشرقي للبحر األبيض ا%2.16 حبدود

) 61000( منـها    2كم) 185180(  شرقاً وتشغل مساحة تبلغ      ْ(42.25( و ْ(35.43(الطول  وبني خطي   
 أما ما تبقـى مـن   2كم) 89000( قابلة للزراعة وتغطي املراعي والغابات مساحة تقدر حبوايل          2كم

حتدها من الشمال تركيا ومن الشرق واجلنـوب         )18(. مساحتها فهي غري قابلة لالستثمار الزراعي     
الشرقي العراق، ومن اجلنوب واجلنوب الغريب األردن وفلسطني، ومن الغرب لبنان والبحر األبيض             

  املتوسط
 
  :النمو السكاين يف سورية -1

إن تزايد السكان وتطور مستوى معيشتهم له عالقة مباشرة بازدياد الطلب على املياه املرتلية              
  .وزياة اإلحتياجات املائية الزراعية والصناعية

 %3.5 سنوياً أي حوايل   %3.8 -3.3 يتزايد عدد السكان يف اجلمهورية العربية السورية مبعدل       
    )2000بركات، ( مليون نسمة 17.5وعدد السكان احلايل . وسطياً سنوياً
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  2030تزايد النمو السكاين يف سورية حىت عام ) 1(شكل رقم 

  
 :املوارد املائية يف اجلمهورية العربية السورية -2

 بردى واألعوج، العاصي، الـساحل، دجلـة        : وهي تقسم سوريا إىل سبعة أحواض مائية     
 .واخلابور، الفرات وحلب، الريموك والبادية

 9929يف سورية يصل حالياً إىل حدود     ) اجلوفية  + السطحية  (جمموع مصادر املياه املتجددة   
سنوياً عدا حصة سورية العادلة من املياه الدوليـة يف ـري            ) السنة   / 3 مليار م  9.929 ( 3مليون م 

  لالستعماالت املرتلية ونسبة    %7.4  منها ألغراض زراعية، ونسبة    %89 تستعمل نسبة . دجلة والفرات 
  ).1998يل، البنك الدو ( ألغراض  صناعية3.6%

أما إمجايل املوارد املائية السطحية واجلوفية فهو متغري من سنة ألخرى حسب كمية اهلطول              
املطريز أما بالنسبة للموارد املائية املشتركة مع الدول ااورة كنهر الفرات فإن حصة سورية تـتغري             

سـورية  (شتركة يف النـهر     من سنة ألخرى نظراً لعدم التزام تركيا باالتفاق املربم بني األطراف امل           
 مليار متر مكعب فلو فرضنا أن هـذه  6.627إن حصة سورية من ر الفرات هي ). والعراق وتركيا 

املـوراد    فإن 2003-2002 احلصة ثابتة باإلضافة إىل املوارد املائية السطحية واجلوفية الداخلية يف عام          
   عني االعتبار درجة تنظيم هذهمليار متر مكعب من دون األخذ ب17.897املائية هي حوايل 
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  2003-2002  حىت عام1999-1998 امليزان املائي لسورية منذ عام) 6(جدول رقم 

2002 -
2003 

2001 -
2002 

2000 -
2001 

1999
2000

1998 -
1999 

  عناصر امليزان املائي الوحدة

297 239 210 168  اهلطوالت املطرية مم 218
54978 44202 38908 31090  حجم اهلطول املطري 3مليون م 40300
46217 38209 33923 26463  التبخر 3مليون م 35022

 نسبة التبخر % 87 85 87 86 84
4806 2913 2359 1823  السطحية 3مليون م 2294
6464 4859 4613 4239  اجلوفية 3مليون م 4500
11270 7772 6972 6061  اإلمجايل 3مليون م  6794

  
املوارد املائية 

 الداخلية
6627 6627 6627 6627  نصيب سورية من ر الفرات 3مليون م  6627
17897 14399 13599 12688  إمجايل املوارد املائية التقليدية 3مليون م 13421
13197 11177 11483 11530  املوارد املائية املنظمة 3مليون م 11767
1948 1930 1816 1739 مياه الصرف  3مليون م 1743

 الزراعي
1258 1214 1165 1117 مياه الصرف  3مليون م 1098

 الصحي املعاجلة

املوارد املائية 
 غري التقليدية

1949 1949 1949 1949  التبخر من املسطحات املائية 3مليون م 1949

  
املتا

ئية 
 املا

ارد
املو

 حة

14454 12371 12515 12437   املوارد املائية اإلمجالية 3مليون م 12659
6419 6562 6386 6400  الياه السطحية  3مليون م 6079
8250 7848 7297 6788  املياه اجلوفية  3مليون م 6923

استخدام 
املياه يف 
قطاع 
 الزراعة

14669 14410 13683 13188 ايل االستخدام إمج 3مليون م 13001
 الزراعي

 

17.55 17.13 15.497 16.336 االستخدام  عدد السكان  3مليون م 16.094
 املرتيل

1426 1380 1333 1291   االستخدام 3مليون م 1249
595 569 541 510  االستخدام الصناعي 3مليون م 479

16690 16359 15557 14989  إمجايل االستخدامات 3مليون م 14729

  
ملياه

ت ا
داما

ستخ
ا

 

- 2236 - 3988 - 3042 - 2551  امليزان املائية مليون م 2071 -

  ). 6(املوارد املائية كما هو موضح جبدول رقم 
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من امليزان املائي لسورية جند أن هناك عجز واضح يف سد االحتياجات املائية مـن املـوارد املائيـة                

جددة حيث أن االستخدامات يف تزايد مستمر نظراً لزيادة عدد السكان واملوارد املائية املتجـددة             املت
  .شبه ثابتة
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إمجايل املوارد املائية 
إمجايل االستخدامات املائية 

  
  2003 حىت 1998املوارد واالستخدامات املائية يف سورية من ) 2(شكل رقم 

  
  :نصيب الفرد من املوارد املائية املتجددة 7-3

ة وذلك ألمهيته التحليلية حيث يعترب هذا الـرقم         لقد مت حتديد نصيب الفرد من املوارد املائي       
كمعيار لوضع الدول املائي من حيث الوفرة أو الندرة يف املوارد املائية  وحد اإلستقرار املائي، الذي                

 وقد لـوحظ أن نـصيب       . متر مكعب سنوياً للفرد الواحد     1000مت حتديده  من قبل البنك الدويل        
وسـنحاول  . ات املوارد املائية املتجددة وزيادة عدد الـسكان       الفرد يتناقص عام بعد عام بسبب ثب      

 يف ضوء عدد السكان احلايل واملتوقع أن يصل إليه يف الـسنوات  2030حتديد نصيب الفرد حىت عام  
  ).3(الشكل رقم القادمة  يف سورية باعتبار حجم املوارد املائية ثابتة كما يف 
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  نصيب الفرد  من املوارد املائية املتجددة) 3(شكل رقم 

  
  : استخدام املياهقطاع 7-4
  :قطاع الري 7-4-1

تعترب سورية من الدول اليت ال زالت تعتمد على الزراعة بشكل رئيسي يف اقتصادها حيـث                
 تـستخدم يف    .ئية جلميع القطاعات   من إمجايل االستخدامات املا    %85يستهلك قطاع الري حوايل     

تـت نـسب    وألغراض الـري وقـد تفا     ) اآلبار( واملياه اجلوفية   ) األار( سورية املياه السطحية    
مياه ( كانت كمية املياه املسحوبة من اآلبار       . استخدامهم من سنة ألخرى حسب اهلطوالت املطرية      

اج مائي لكل األراضي املرويـة يقـدر        من أصل احتي  ) السنة/ 3 مليار م  8.78 (2000عاميف  ) جوفية  
 من %57  أي نسبة املياه اجلوفية حوايل2000السنة طبقاً لتقديرات سنة / 3 مليار م  14.124046بــ  

مبقارنة املستخدم من املياه اجلوفية مع  املتجدد املائي اجلـويف  الـسنوي              . املياه املستخدمة يف الري   
وبالتايل فإن املسترتف من املياه اجلوفية مـن املخـزون           3 مليار م  5.633للقطر العريب السوري هو     

علـى  كـبرية   مليار متر مكعب وهذا يشكل خطورة  3.147لري حوايل    ألغراض ا  االحتياطي فقط 
  .استمرارية تنمية املياه اجلوفية
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 بلغت مساحة األراضي املروية بطرق الـري        1993 ة يف عام  بالنسبة لطرق الري املستخدمة يف سوري     

 هكتـار، وإن الـري     2000 هكتار، وبـالتنقيط     30000 هكتار، واملروية بالرش     981273السطحي  
 زادت نـسبة املـساحات      2001ويف عام   . بالتنقيط من أفضل الطرق ذات الكفاءة العالية يف الري        

 10940 هكتـار وبـالتنقيط      33200ي املروية بالرش    املروية بالطرق احلديثة فكانت مساحة األراض     
من املساحة املروية من امليـاه       % 17.9 من املساحة املروية اإلمجالية و        %10.2هكتار، وتشكل نسبة    

 اجلوفية حيث أن معظم املساحة اليت تستخدم طرق الري احلديثة تقع على مـصادر امليـاه اجلوفيـة    
  ).1993الفاو، (

  
  : املستقبلية من مياه الري يف سورية االحتياجات7-4-1-1

وقد مت تقدير املساحات املتوقع استصالحها وريها وبالتايل كميات امليـاه الـيت حتتاجهـا               
 / 3 م10500 حسب تقديرات وزارة الري وبافتراض أن املقـنن املـائي      2030املساحات حىت عام    

  ).2000، الشامي( اهلكتار بالسنة حسب دراسات وزارة الري
يوضح هذه التقديرات اعتماداً على كمية املواد الغذائية املتوقع احتياجها          ) 7(ول رقم   واجلد

  .2030 حىت عام 2000منذ عام 
  

  ) لوزارة الري ( حها وريها لتحقيق األمن الغذائياملساحات املتوقع استصال) 7(جدول رقم 

  املادة الغذائية  )ألف هكتار ( إمجايل املساحات املتوقع ريها 
2000  2010  2020  2030  

  1700  1233  700  100  احلبوب

  1425  1267  1079  847  األعالف

  318  278  231  177  اخلضار

  122  96  66  32  الفاكهة

  579  508  426  335  احملاصيل الصناعية

  4144  3382  2502  1491  اموع

/ 3احتياج املاء الكلـي م م     
  السنة حسب وزارة الري

13188  26271  35511  43512  

     )2000الشامي، (صدر ھو الم
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طن بينما ينطبق هذا الرقم بشكل خـاص      3واعترب أن إنتاج اهلكتار املروي من احلبوب ال يقل عن           
ملـزروع  وينتج اهلكتـار ا   . اهلكتار وأكثر /  طن 5على القمح ولكن ميكن زيادة انتاج القمح حىت         

 طـن وسـطياً   12 طن وسطياً ولكن اهلكتار املزروع بالفاكهة ينتج حوايل 20 إىل 19باخلضار بني  
  ً. طن وسطيا10منها ويعطي اهلكتار وسطياً من احملاصيل الصناعية حوايل 

يتبني أن توقعات وزارة الري االحتياجات املائية املتوقعة حـىت عـام            ) 7(من اجلدول رقم    
وبالتـايل زيـادة     ) 4(كما هو موضح يف الشكل      مستمر مع زيادة عدد السكان      ، يف تزايد    2030

احلاجة للمحاصيل الغذائية والصناعية ولكن هذه التقديرات مبالغ فيها جداً فمن غري املمكن أن يتم               
   .تأمني هذه الكميات من املياه للري باعتبار أن املوارد املائية يف سورية حمدودة

  
  :اليف مياه الرياسترداد تك 7-4-1-2

إن تكاليف مشاريع الري السطحي ختتلف حسب حجم هذه املشاريع كما هو موضـح يف               
  ). 8(اجلدول رقم 
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   2030احتياجات مياه الري حىت عام ) 4(شكل رقم 
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  تكاليف مشاريع الري يف سورية) 8(جدول رقم 
 التكلفة الرأمسالية للري السطحي  دوالر أمريكي  اريع الريمش

  3800   هكتار2000 < املشاريع الصغرية

  6600   هكتار20000 > متوسطة <هكتار2000 

  7600   هكتار20000 > مشاريع كبرية 

  املصدر هو منظمة الفاو
  

أمريكي للـهكتار    دوالر   85 إىل   60أما بالنسبة لتكاليف التشغيل والصيانة فهي تتراوح بني         
تقدر .  دوالر للهكتار سنوياً يف مشاريع الري بالضخ238 و155وبـني سنوياً يف مشاريع الري بالراحة   

 دوالر أمريكـي، طبعـاً باإلضـافة إىل        1000تكلفة حتويل هكتار واحد إىل الري بالتنقيط حبوايل         
الية للـري الـسطحي، يف حالـة        التكلفة الرأمسالية لتجهيز املشروع املساوية تقريباً للتكلفة الرأمس       

  .  دوالر أمريكي يف حالة استخدام معدات مستوردة1400استخدام معدات مصنعة حملياً وحوايل 

بالنسبة إىل أصحاب املزراع اخلاصة الذين يستخدمون املياه من املشاريع احلكومية يـدفعون             
لري واليدفع املـزارع مثـن      يسمى رسم إتاحة مياه ا    )  دوالر 70(س للهكتار سنوياً  . ل 3500حالياً  

أمـا بالنـسبة    . )1993الفاو،   (مقابل مياه الري بل يدفع فقط رسوم مشاركة يف الصيانة والتشغيل          
للمزارعني الذين يستخدمون املياه اجلوفية من آبار يف أراضيهم ال يدفعون أي مقابل باعتبار هـذه                

  . املياه ملك هلم
  مشروعات الري الكربى كالـسدود وملحقاـا       مل يدخل استرداد التكاليف اإلستثمارية يف     

ومنشآت الري األخرى يف سورية إىل حيز التنفيذ الكلي أو اجلزئي بعد، وإن كان مـن املقتـرح                  
تنفيذها مستقبالً على املزارعني املستفيدين من مشاريع الري أو بأسلوب التحميـل علـى وحـدة           

وذا الشكل سـتمثل التكـاليف      .  عاماً املساحة على فترة زمنية طويلة، تصل إىل مخس وعشرين        
  االستثمارية السورية يف جمال الري تكاليف ثابتة على املزارعني املستفيدين،

أما تكاليف التشغيل والصيانة السنوية ملنشآت الري وملحقاا، فـإن          . حىت اية فترة السداد   
مـزارعني املـستفيدين مـن      جزءاً منها يتم حتصيله سنوياً وتدخل يف نطاق التكاليف املـتغرية لل           

  .مشروعات الري
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وجتدر اإلشارة إىل أن إسترداد مياه الري يف سورية ينطوي على املستفيدين من شبكات الري          

املرويـة مـن اآلبـار    احلكومية فقط وال ميتد إىل الري  من اآلبار اخلاصة  رغم أن نسبة األراضي            
 أي أن القسم األكرب من األراضي يروى 2000 يف عام    %57بالنسبة لألراضي املروية اإلمجالية بلغت      

من مياه اآلبار، باإلضافة إىل أن القسم األكرب من األراضي اليت تروى من اآلبار هي ذات ملكيـة                  
  ).1998املنظمة العربية للتنمية الزراعية،  ( خاصة

  
  : االستخدام املرتيل والصناعي قطاع7-4-2

إن الطلب املرتيل على املياه  يف ازدياد مستمر بسبب تزايد عدد السكان وحتسن ومـستوى                
 1995معيشتهم، فحسب مصادر وزارة اإلسكان واملرافق فإن كمية مياه الشرب اليت أنتجت عـام               

 ولقد ارتفعت   %19ة   أي بنسب  2000 يف عام    3 ألف م  987584 ارتفعت إىل    3 ألف م  832574بلغت    
 1995 يف عام %95 نسبة املستفيدين من مياه الشرب يف بعض املدن ومراكز احملافظات يف سورية من           

  .2000 يف عام %97إىل 
الصناعة السورية ال تعترب مستهلكاً كبرياً للمياه مع أن الطلب عليها هو اآلخـر يف توسـع                 

 237.8  إىل حنـو   1992ت الصناعة السورية عام     مستمر نتيجة للتوسع يف الصناعة ذاا، لقد احتاج       
  أي أا قيمة قريبة جـداً        3 مليون م  480.9 إىل   2000 من املياه ووصل استهالكها يف عام        3مليون م 

، ومن املتوقع أن يصل مـا       )2000 مليون متر مكعب عام      465) (16-5(من املتوقعة يف اجلدول رقم      
  ).2004خدام، (  2025 يف عام 3 مليار م4ياه إىل حوايل تستهلكه الصناعة واحلاجات املرتلية من امل

  
  :االحتياجات املستقبلية من مياه الشرب والصناعة 7-4-2-1

وزارة االسكان السورية ونسبة مياه الـصناعة إىل امليـاه املرتليـة مت تقـدير                طبقا ملصادر 
كما هو موضـح  د السكان االحتياجات املائية للصناعة والشرب واليت يف تزايد مستمر مع تزايد عد  

   مليون متر مكعب 2330 حىت 2030 حيث يصل االستخدام املرتيل عام ).5(رقم  الشكل يف
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 مليون متر مكعب بينما كان 1747 مليون متر مكعب واالستخدام الصناعي     1291 وقد كان   

  .تر مكعب مليون م510 2000عام 
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  2030 حىت عام االحتياجات املائية املستقبلية لقطاع الصناعة والشرب) 5(شكل رقم 

  
  :استرداد تكاليف مياه القطاع املرتيل والصناعي 7-4-2-2

تقوم الدولة بتوفري مياه الشرب والصناعة للمستخدمني وإنشاء كافة الـشبكات وحمطـات             
عاتق وال تكلف املواطنني بتكاليف االستثمار وال يقع على         التنقية واملنشآت الالزمة لعمل الشبكة،      

 والرسوم  املواطن سوى جزء من تكاليف التشغيل والصيانة فالدولة هي اليت تقوم بدعم هذا القطاع             
  املترتبة على املواطنني تسمى تعريفة خدمات املياه، وهي تكون على شكل

ستهالك املياه مبعدل فاتورة واحدة كـل       تقوم شعبة اجلباية بإصدار فواتري ا     . تصاعديةشرائح  
  )املؤسسة العامة ملياه الشرب يف محاه     ( 1/1/2002شهرين حسب تعرفة أمثان املياه املطبقة اعتباراً من         

   )9(  ما هو موضح يف اجلدول رقمك
وبالنـسبة  )  دوالر0.44(3م/  لـرية سـورية     22ستهالك املهين   بينما تعريفة املياه بالنسبة لإل    

  ). دوالر 0.17( 3م/  لرية سورية 8.5 كومية احللدوائرل
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  أسعار املياه العامة للشرب ) 9(جدول رقم 

  )دوالر ( السعر  )س.ل( السعر  )3م( الكمية  رقم الشرحية
1  1-40  3  0.06  
2  41-60  4.5  0.09  
3  61-120  13.5  0.27  
  19  19   فما فوق121  4

  ) لرية سورية50=  دوالر1(حيث .  املصدر  هو نفس املرجع السابق
  

 العطشى بناء   وتقوم املؤسسة ببيع مياه الشرب باستخدام صهاريج املؤسسة لنقلها إىل القرى          
يتم التسجيل على صهريج املاء من قبل املواطن مصطحباً اهلوية الشخـصية   . على طلب من املواطن   

   :)10(رقم  مبني يف اجلدول كما الصهرجيوسعر
  

  أسعار مياه الشرب بصهاريج املؤسسة العامة للشرب ) 10(جدول رقم 
  )دوالر أمريكي( السعر  )س.ل( السعر   )3م( سعة الصهريج 

8  300  6  
16  450  9  
18  500  10  

  .املصدر هو املؤسسة العامة ملياه الشرب يف محاه
  

اجلـدول  ب باستخدام صهاريج  تعود ملكيتها للمواطنني وفق         وحتدد أسعار مبيع مياه الشر    
  : كما يلي)11(رقم 

  
  أسعار مياه الشرب بصهاريج ملك املواطن ) 11(جدول رقم 

  )دوالر أمريكي( السعر  )س.ل( السعر   )3م( سعة الصهريج 
4  50  1  
8  100  2  

16  200  4  
18  225  4.5  

   .محاهاملصدر هو املؤسسة العامة ملياه الشرب يف 
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أما من حيث تسعري مياه الصناعة فإن مياه الصناعة املزودة من شبكات مياه الـشرب يـتم                 
 ) دوالر أمريكـي 0.44  ()3م/ لرية سورية 22( ستهالك املهين   حتصيل أمثاا على أساس أا تتبع لإل      

  . ال تدفع مثن املياه بار اخلاصة ا املياه من اآلأما اليت تقوم بتأمني
 يف حمافظة دمشق حيث يـتم توزيـع امليـاه    3م/ س . ل0.62  من املياه هي 3م1تكلفة إنتاج   

س للمتر املكعب   . ل 3باإلسالة يف أغلب مناطق احملافظة وما حتصله املؤسسة العامة ملياه الشرب هو             
إن التعريفة للمياه ثابتة يف . )2000عبد امللك،   (حملافظات يف القطرلكافة ا) الشرحية الدنيا( من املياه   

القطر ولكن التكاليف خمتلفة بني حمافظة وأخرى حسب طبيعة املياه اخلـام وحـسب طبوغرافيـة           
كلفة املتر املكعب مـن  بعض املناطق اليت يتم توزيع املياه على املنازل بالضخ قد تصل   األرض، ففي   
  يد   - إهالك - صيانة –تكاليف تشغيل   ( ، تتضمن   )3م/ دوالر 0.35(س  . ل 17.86 إىلمياه الشرب   

ضـمن  )  3م/  دوالر 0.06( 3م/ س. ل 3وما يدفعه املواطن هـو      )   كلور - طاقة كهربائية  –عاملة  
إذاً هنا يترتب على الدولة أن تقوم بالدعم لتفي ببقية التكاليف وفواتري امليـاه الـيت          . الشرحية الدنيا 
ال تغطي تكاليف التشغيل والصيانة باإلضافة إىل أن نسبة اهلدر عالية وخاصـة             ملواطنني  حتصل من ا  

 وهذه املياه الضائعة هلا كلفة وال يتم اسـترداد وال           %35التسرب من شبكات التوزيع قد تصل إىل        
  .حىت جزء من تكاليف إنتاجها

         م يدفعون مبالغ أكرب بكثري     أما بالنسبة للسكان الذين يزودون باملياه عن طريق الصهاريج فإ
( يف حال كان الصهريج مقدماً من املؤسسة        )  دوالر 6( لرية سورية    300 مثنه   3 م 8فالصهريج بسعة   

 50أما لو كان الصهريج للمواطن فيـدفع        ))  دوالر 0.75(س  .ل 37.5أي سعر املتر املكعب حوايل      
، )3م/ دوالر 0.25(س .ل 12.5  أي سعر املتـر املكعـب  3 م4 لصهريج بسعة) دوالر1( لرية سورية  
على املواطنني وخاصة حمدودي الدخل حيث يبلغ متوسط دخل املواطن حـوايل              عبء وهذا يعترب 

 الشهر يف حال كان متوسط استهالك املواطن       /3م5 فإذا كان سيحتاج إىل   )  دوالر 100(س  . ل 5000
 25ط مخسة أفراد سـتحتاج إىل  اليوم، وباعتبار عدد أفراد األسرة السورية كمتوس/ ل 180يف اليوم  

أي مخس دخله  مثن امليـاه       ) دوالر19(س  . ل 950الشهر وبالتايل سيدفع مثن هذه املياه حوايل        / 3م
س . ل 75فقط بينما يدفع املواطن الذي حيصل على املياه من الشبكات مقابل نفس الكمية من املياه                

  هي النظامية إليها بشبكات مياه الشربملياه ، وغالباً املناطق اليت مل يتم إمداد ا)دوالر 1.5(فقط 
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مناطق فقرية وأحوال املواطنني اإلقتصادية ليست جيدة  لذلك يعترب هذا املوضوع غاية يف األمهيـة                

  . حتقيق العدالة يف توزيع املياهوالبد من توسيع الشبكات لتوصيل املياه للمواطنني وللعمل على
  

  :ائج النت-8
إن آلية التسعري جديدة بكل املقاييس على الدول العربية ومن الصعوبة تقبل هذا املوضوع من             

 وما يتم حتصيله من هـذه       ،) الشرب - الصناعة -الزراعة( قبل املستخدمني بكافة القطاعات سواًء      
  .وز جزء صغري من قيمة تكاليف التشغيل والصيانةالقطاعات مقابل احلصول على املياه ال يتجا

دة يف تغطية االحتياجات مـن      من أزمة حا  العريب السوري   ولكن الوضع الذي مير فيه القطر       
د املائية يتطلب توجيه السياسة حنو إدارة الطلب عن طريق آلية التسعري اليت يقصد ا استرداد                رااملو

دراسة آثار تطبيق هذه اآللية علـى خمتلـف         بوسنقوم  . ياهتكاليف التشغيل والصيانة وليس مثن امل     
  .القطاعات

وثبت من خالل جتارب الدول اليت مرت معنا خالل الدراسة أن آلية التـسعري ذات فعاليـة          
  :جيدة بالنسبة لــ

  .رفع مردودية االستثمارات املائية العامة -1
  . تقليص العبء املايل على الدولة-2
  .تعريفة املياهمع زيادة  على املياه ال املياه وتقليص الطلب  حتسني وترشيد استعم-3

  
  :بالنسبة لقطاع الري  8-1

باعتبار قطاع الري هو املستهلك األكرب للمياه فال بد أن يعطى األولوية يف الدراسة وذلـك                
 أن  من خالل التركيز على كيفية توجيه املزارع لالستخدام األمثل هلذه السلعة النادرة اليت حتتـاج              

وبنفس الوقت إن مسألة حتديد القيمة احلقيقية للمياه يف قطاع الـري             .يعي املزارع قيمتها احلقيقية   
  االنتاج الزراعي حمكوم بعدة أمور منها تكلفة املواد الزراعية واألمسدة واآلليات  مسألة معقدة ألن
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إضايف على املزارع وخاصـة  بء ة وأيضاً يف حال حتديد القيمة احلقيقية للمياه سيكون هذا ع          الزراعي

  .  عاممع زيادة تكاليف االنتاج عام بعد
ويعتمـد  . وأيضاً قيمة املياه حمكومة جبملة من االعتبارات االجتماعية واالقتصادية والسياسية         

لى الدفع ومستوى الدعم املقدم من الدولة وعلى        اختيار آلية التسعري املناسبة على قدرة املستهلك ع       
حتقيق العدالة وأيضاً إعطاء احلافز لترشيد استهالك املياه وهنا تكمن صعوبة احلصول على كل هذه               

  .النتائج بوقت واحد
، بالنسبة للفالحني الذين يستفيدون     يف قطاع الري يف سورية    استرداد التكاليف   بالنسبة لنظام   

 70 (س للهكتار بالـسنة . ل3500دفع بشكل سنوي حوايل   ي معبارة عن رس   هو   من شبكات الري  
 يسمى رسم إتاحة مياه الري  مهما كانت احملاصيل املزروعة ومهما كان االستهالك              )هكتار/ دوالر
 وهذا ال يعطي حافز للمزارع على ترشيد استهالكه واستخدام التقنيات احلديثة يف الري اليت               ،املائي

ذلك ال بد من إجياد وسيلة للحصول على إسهام من املزارعني يف تكـاليف التـشغيل                 ل .توفر املياه 
 وبالنسبة للمياه اجلوفية املستخدمة يف الري       .والصيانة يؤدي إىل استجابة يف حجم الطلب على املياه        

  أدى ذلك إىل استرتاف املياه اجلوفية بينما لو كانـت          اً   سابق ناليس عليها رسوم وبالتايل كما ذكر     
يف هناك قوانني حاكمة ورادعة وبنفس الوقت مراقبة لكميات املياه املـستخدمة لكـان الوضـع                

  .استخدام املياه اجلوفية أكثر تنظيماً وتقييداً
  :لذلك سوف نقوم باقتراح عدة سيناريوهات لتسعري مياه الري 

  
  :السيناريو األول

  :بالنسبة للمياه اجلوفية املستخدمة يف الري
مي حسب حجم املياه املستخدمة يف الري ولكن هذا القسم حياسب عليـه             رسم حج يدفع  

حتدد اجلهات املسؤولة مقنن مائي وسطي لوحدة املساحة املروية وفقاً للمقـنن            : الفالح كما يلي    
املائي الذي حتتاجه التقنيات احلديثة وهذا املقنن ال حياسب الفالح عليه وال يدفع له مقابل ويعتـرب                 

 ولكـن يف حـال   ،مة ومتاشياً مع العرف أن املياه حق لكل اتمع وهي هبة من اهللا         دعم من احلكو  
  .جتاوز هذا املقنن يبدأ حساب حجم املياه املستخدم فوق هذا احلد ويدفع مثنه
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 املياه حيث ال حياسب علـى كميـات امليـاه           ويف هذه احلال ال يعترب أن الفالح يدفع مثن        

املستخدمة بشكل كامل بل هي طريقة لترشيد االستهالك ولتوجيه الفالح الستخدام تقنيات الري             
ستخدام والختيار التراكيب احملصولية اليت ال تستهلك مياه بشكل         احلديثة ذات الكفاءة العالية يف اإل     

  .وزيع على الفالحنينصاف والعدل يف التكبري، وأيضاً حتقق اإل
عدد كبري من قراء العـدادات نظـراً       ووهذه الطريقة تستوجب تركيب عدادات على اآلبار        

 وهذا يتطلب ميزانية إضـافية لرواتـب        .لتفتت احليازة الزراعية يف سورية كما مر معنا يف السابق         
 نتائجها جيـدة مـن   ولكن، املوظفني الذين يقومون ذا العمل وبالتايل هذه الطريقة مكلفة حلد ما    

ومن الضرورة التنويه إىل ضرورة عمل حصر لآلبار املوجودة ومعرفة عدد           . حيث ترشيد االستخدام  
اآلبار غري املرخص، وهل يوجد ضرر يف املنطقة احملفور فيها على منسوب املياه اجلوفية، وال بد من                 

بار فيها نظراً لتدين منسوب     اختاذ إجراءات أخرى يف حال كان ضمن حرم املناطق احملظور حفر اآل           
  .املياه اجلوفية

  
  :بالنسبة للمياه السطحية املستخدمة يف الري

من الصعوبة يف هذه احلال تركيب عدادات ألن نظام شبكات الري ال يـسمح بـذلك يف          
سورية، ألن املزارع ال يأخذ املياه من الشبكات من مأخذ، لذلك ال ميكن أن نطبق سـوى مـاهو     

هو رسم إتاحة مياه الري ولكن العمل على رفع هذا الرسم كل فترة زمنيـة حبيـث                 مطبق حالياً و  
س، . ل3500 هو 1984 حيث أن الرسم املفروض منذ عام       . يتماشى مع زيادة تكاليف مشاريع الري     

وإن املزارع يقوم   . وبالرغم من ارتفاع تكاليف مشروعات الري مل حتصل أي زيادة يف هذه الرسم            
زراعية يف السنة، ولو قام بزرع حمصول واحد من القمح فقط على مدار العـام               بزرع عدة دورات    

 طن يتم بيعهم ملؤسسات احلبوب باعتباره حمصول اسـتراتيجي بـسعر            3فإن إنتاج اهلكتار حوايل     
س للطن الواحد، أي أن دخل املزارع ميكن أن يستوعب زيادة يف رسـم اإلتاحـة دون                 . ل 1000

  .إرهاق مليزانيته
  

  ):ضريبة على االنتاج الزراعي( اريو الثاين السين
   نتاج الزراعي من األرض املروية حبيث أنويف هذا السيناريو يتم أخذ ضريبة على وحدة اإل
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 من غريها ، حيـث      احملاصيل اليت يكون العائد النقدي للمتر املكعب كبري تكون نسبة الضريبة أكرب           

يساوي سـعر وحـدة     (  وحدة  املساحة  ليراد  يتم حساب العائد النقدي للمتر املكعب حبساب اإل       
نتاج لوحدة املساحة فينتج لدينا صايف      مث نطرح منه تكاليف  اإل     ) ضرب كمية االنتاج  ) طن(االنتاج  

نقدي للمتر املكعـب الواحـد      يراد نقسمه على املقنن املائي لوحدة املساحة فينتج لدينا العائد ال          اإل
  .املتر املكعب/ س.ل

  :وهذا السيناريو يتوقف جناحه على عدة عوامل 
 احلاجة ملعرفة احملاصيل املزروعة لكل مساحة مروية وهذا يتطلب املراقبة من قبل املوظفني              -1

بعة له حبيث   أو من املمكن أن يتم ذلك بالتعاون مع االحتاد العام للفالحني واجلمعيات الفالحية التا             
  .يتم حصر احملاصيل املزروعة لكل مزارع

سعار اليت تعينها احلكومة بالنسبة للمحاصيل االستراتيجية واألسـعار للمحاصـيل         أن األ  -2
 أن   وخاصـةً  ،األخرى اليت تفرض يف السوق هي اليت ستتحكم بنوعية وكمية احملاصيل املزروعـة            

الح على زراعة احملاصيل اليت خططت هلـا الدولـة        األسعار توضع قبل املوسم الزراعي لتشجيع الف      
 لذلك جيب أن يتم ربط سعر احملاصيل        ،حيث سيتجه الفالح للمحاصيل ذات العائد النقدي األكرب       

بتكاليف االنتاج وتكاليف املياه  وبالتايل حتدد  ضريبة احملاصيل مبا يتوافق مع اخلطة الزراعية املطلوبة           
وال بد من ربط سعر احملصول أيضاً مبا يتوافـق           . املوارد املائية املتاحة   لكل عام ومبا يتوافق مع كمية     

  .مع تكلفة التشغيل والصيانة لشبكات الري
 إىل ارتباطـه    مناط والتراكيب احملصولية مرهون بشروط فنية وتكنولوجية إضافةً       إن اختيار األ  

ة على العرض والطلب والتسويق     السياسات السعرية املبني  ،  بالنمط الغذائي السائد، وحاجة املواطنني    
  .والظروف االجتماعية

لذلك ال بد من وضع منـوذج       . هتعاومن الصعوبة اختاذ القرار بنمط احملصول الذي جيب زر        
ساسية وتغرياا لالرتباط مع املورد املائي املتـاح يف         رياضي يأخذ بعني االعتبار كافة املؤشرات األ      

   .دة املياهمن وحنقدي املشروع لتحقيق أفضل عائد 
ومن مث إجراء احلسابات لعدد كبري من البدائل واالعتمادات للوصول إىل التركيب احملصويل             

  ن بعض املدخالت تؤثر بشكل فعال علىوأل. احملقق للهدف األساسي احملدد بكفاءة االستخدام
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  ام املياه، ويرتبطكفاءة استخد

ذلك بشكل أساسي بأصناف احملاصيل من حيث خصائصها الفيزيولوجية وخباصة فيما يتعلق            
  .بدرجة حتمل الصنف للجفاف واخنفاض احتياجه املائي والفترة الالزمة الكتمال النمو

سـتراتيجية  طبق ضريبة ثابتة ومدعمة للمحاصيل اإل     تلذلك لو طبقت هذه الطريقة جيب أن        
 اليت تعمل على حتقيق االكتفـاء الـذايت واألمـن     )  القطن - الشوندر السكري  -القمح (سيةسااأل

وبنفس الوقت العمل على التحكم يف كميات االنتاج من خالل الـتحكم يف كميـات                . الغذائي
البذور وخاصة بالنسبة للمحاصيل املدعمة من قبل الدولة حىت اليتجه كل املزارعني لزراعـة هـذه       

هملون احملاصيل األخرى، وذلك حىت يتم حتقيق األمن الغذائي واالكتفاء الـذايت قـدر              احملاصيل وي 
  .اإلمكان بالنسبة للمحاصيل األخرى

  
  :قطاع الشرب 8-2

يف قطاع الشرب تقوم الدولة جبباية فواتري استهالك املياه من املواطنني مبعدل فاتورة واحـدة               
 متر مكعب مدعمة 40 الشرحية األوىل حلدود    على شكل شرائح حبيث    سابقاكل شهرين  كما ذكر      

 فإذا استهلك   ) 3م/  دوالر 0.06 (س. ل 3للطبقة ذات الدخل احملدود حيث سعر املتر املكعب فيها          
 وهذا  ) دوالر 1.2(  لرية سورية  60 يل   متر مكعب يف الشهر سيكون مقابل ما يدفع حوا         20املواطن  

 لرية  5000 باعتبار دخله الشهري حوايل      للمواطنمن الدخل الشهري    0.012 وال يتجاوز    صغريمبلغ  
أما الشرائح األخرى تكون متـصاعدة      . بالتايل مدعم من قبل الدولة    و ،)دوالر100(سورية شهرياً   

  .حسب كمية االستهالك
وتكلفة توصيل املتر املكعب للمواطن أحياناً تكون أقل من هذا الرقم وأحياناً أخرى وخاصة              

) 3م/ دوالر 0.36 ( لرية سـورية   18حتتاج لضخ تصل تكلفة املتر املكعب إىل        بالنسبة للمشاريع اليت    
 يف تكاليف التـشغيل      صغري جداً   إن الدولة تقوم بالدعم واملواطن ال يساهم إال جبزء         تقريباً وبالتايل 

  .والصيانة
ولكن من الضروري أن نشري إىل أن املواطن له حد أدىن من االستهالك ال ميكن أن يـستغين         

   ألنه مضطر للحصول عليه لذلك ميكن أن تدعم احلكومة هذا احلد وهو ، مهما ارتفع سعر املياهعنه
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، ومع ذلك من املمكن أن نقوم برفع أسـعار           متر مكعب يف الشهر    20كما حددته وزارة االسكان     

ن رسوم املياه ال تشكل سوى نسبة ضئيلة جداً من دخل املواطن حمـدود         املياه حىت للشرحية الدنيا أل    
 ويف هذه احلـال جنـد أن     الشرائح األخرى وبالتايل الزيادة يف سعراملتر املكعب من املياه يف         . الدخل

الطلب يتجاوب مع زيادة السعر حبيث كلما زادت قيمة الشرحية كلما حاول املستهلك أن ينـضم                
 لتخفيف قيم رسوم املياه اليت يدفعها وبالتايل ختفيض حجم الطلب على امليـاه              للشرحية األقل وذلك  

  .وهذه آلية فعالة لترشيد االستهالك
مداد مبياه الشرب حباجة إىل صيانة وإصالح نظـراً     وال بد لنا من أن نشري إىل أن شبكات اإل         

 بذلك حيث يؤدي هذا    ونواطنلقدمها وذلك األمر حباجة إىل متويل مببالغ طائلة وال بد أن يساهم امل            
هتراء نتيجة القدم إىل كميات هدر كبرية يف املياه تؤدي إىل إرهاق امليزانية ألن هذه املياه الضائعة              اإل

 نـسبة ال  ه وهذ%40هلا تكلفة تقع على عاتق الدولة دون استرداد تكلفتها وتبلغ نسبة اهلدر حوايل            
اه الضائعة لكانت سامهت بـشكل كـبري يف صـيانة           فلو مت استرداد تكاليف هذه املي     . يستهان ا 

  .الشبكات ويف إمداد املياه للمناطق الغري خمدمة بشبكات مياه الشرب العامة
وغالباً هذه املناطق تكون من الطبقات الفقرية بالتايل يتم تزويدها بالصهاريج واليت تبلغ كلفة              

 500 متر مكعب للمرتل يدفع مثنه حوايل        20سرة يف الشهر حوايل     إمداد احلد األدىن من استهالك األ     
 يف حـال  )  دوالر5 (س. ل225و يف حال كان الصهريج من قبل الدولـة         ) دوالر10 (لرية سورية 

 وبالتايل هنا تتكلف األسرة من أربعة أضعاف إىل مثاين أضعاف ما يتكلفه             ،كان الصهريج للمواطن  
ء يتحملون عبء مادي أكثر من األغنياء وهـذا          الفقرا ، أي أن  املواطن املزود بشبكات املياه العامة    

 ،ليس إنصاف لذلك ال بد من العمل على إمداد املياه هلذه املناطق وهذا املشروع حيتـاج لتمويـل                 
سعار مبا يتماشى مع الظروف االقتـصادية   عن طريق زيادة األ  ون أن يشارك فيه املواطن    بالتايل البد و

وأيضاً ال بد أن نقول بأن املواطن      .قال كاهل حمدودي الدخل   احلالية مع األخذ بعني االعتبار عدم إث      
يف هذه املناطق لو طلب منه املسامهة يف تكلفة توصيل املياه إليه ملا عارض ألن هذا احلل لصاحله ألنه         
على املدى البعيد يكون هو الرابح وال يستمر يف دفع هذا املبلغ الشهري مقابـل توصـيل امليـاه                   

   .ل كاهلهبالصهريج والذي يثق
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  :قطاع الصناعة 8-3

بالرغم من أن الصناعة هي أصغر مستهلك حالياً ولكن املؤشرات تدل على وجـود تطـور             
  وبالنسبة للمياه املستخدمة يف    .صناعي مطرد مع الوقت وبالتايل سوف يزداد استهالكها مع الوقت         

 حتاسب على أا قطـاع جتـاري تـدفع           الصناعة املأخوذة من الشبكات العامة كما ذكر سابقاً       
 الـيت    أما بالنسبة للمصانع. بشكل مقطوع وال توجد شرائح) دوالر 0.47( س للمتر املكعب  .ل22

 ، فمن الـضروري  تركيـب      تستخدم آبار خاصة ا ال تدفع رسوم وهذا أمر ال بد من النظر فيه             
تعطي حافز ألصحاب املصانع    وحتاسب املصانع على حجوم االستهالك        حبيث  ت على اآلبار    عدادا

يف العمل على ترشيد االستهالك وكذلك اتباع نظام إعادة التدوير من أجل إعادة االسـتخدام يف                
  .بعض الصناعات

  
  :مياه الصرف الصحي املعاجلة 8-4

ري التقليدية اليت من املمكن أن تلعـب        إن مياه الصرف الصحي أصبحت من املوارد املائية غ        
 يتم إرواء أراضي يف ريف دمشق من املياه املصروفة من حمطة            ، حيث  يف املستقبل القريب   اً كبري اًدور

وهذه املياه املعاجلة هلا تكلفة رمبا تفوق تكلفة املياه العذبة وعندما تـوزع             . املعاجلة يف مدينة دمشق   
 ولآلن مل يشجع الفالح على الري من هـذه  .مقابل أو رسومعلى أراضي الفالحني توزع دون أي   

  .املياه باعتبارها غري نظيفة
.  من فاتورة مياه الشرب  %20-10 نسبة من الفاتورة عبارة عن    كرسم الصرف الصحي    يدفع   

 ومن الضروري فرض رسم   ،ومل حتاسب املصانع على املياه امللوثة املصروفة إىل شبكة الصرف العامة          
 مع حتديـد     نسبة التلوث  حسبياهها يف هذه الشبكة وهذه الرسوم تكون        مبنع اليت تلقي    على املصا 

ويتم دفع الرسـوم     حد أقصى للتلوث عندما يتم جتاوزه يتم فرض عقوبات على أصحاب املصانع،           
كلما زادت نسبة التلوث كلما زاد الرسم الـذي يـدفع   بشكل تصاعدي حسب نسبة التلوث أي  

 حتاول املصانع  إنـشاء      ، لكي جيدة من الناحية االقتصادية ومن الناحية البيئية      وهذه طريقة   ،  مقابله
 وبالتايل ختفـف مـن      ،وحدات معاجلة مبدئية يف مصانعها لتخفيف نسبة التلوث يف املياه املصروفة          

   وبالتايل ختفيف التلوث بشكل ،الرسوم اليت جيب أن تدفعها للحكومة مقابل خدمات الصرف
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 وقد صدرت عدة قوانني من أجـل امليـاه     .عام يف املياه اليت تذهب حملطات املعاجلة الرئيسية       

الصناعية املطروحة وشروطها ولكنها مل تطبق لألسف بسبب عدم الرقابة وعـدم صـدور قـانون      
اه الدباغات اليت تصرف يف شبكة الـصرف  ومن املظاهر على هذا األمر مي. عقوبات ذا اخلصوص 

  .)عدرا(رتفاع نسبة التلوث يف املياه املصروفة حملطة املعاجلة يف مدينة دمشق إالعامة اليت أدت إىل 
جراءات وقدمت مياه الصرف الصحي للمـزارع وفـق رسـوم           وبالتايل لو طبقت هذه اإل    

 فإن املزارع سوف يـستخدم هـذه        تشجيعية من املمكن أن تكون أقل من رسوم مياه الري النقية          
، مع ضرورة حظر استخدام هذه املياه املعاجلة         وخاصة يف األراضي القريبة من حمطات املعاجلة       ،املياه

 وما شاها - الكزبرة- البقدونس- الطماطم - اخليار -كاخلس( يف ري اخلضراوات اليت تؤكل نيئة       
كي يتقبل املزارع فكـرة دفـع رسـوم مقابـل     وال بد من أن تكون نوعية املياه املعاجلة جيدة ل         ) 

  . ويساهم يف جزء من تكاليف معاجلة مياه الصرف الصحي املستخدمة يف الرياستخدامها
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Water is one of the most important natural resources and has a major role in the 

development of all the economical sectors. Syria is one of the Arab countries that suffers 
from water resources problems. Most of its the resources come from the annual rainfall 
on the watersheds. The international shared water resources have also a great influence 
like; Tigris, Euphrates, Assy, and Yarmok Rivers. Due to the increase in demand in the 
different economical and humanities sectors (Irrigation, Industry, Municipalities), it is 
hardly possible to satisfy these needs without increasing the technical efficiency of the 
water use, conserving it, and investigate how to use it more effective . 

In this paper, the current situations of the available conventional and non-
conventional water resources have been analyzed. Also the requirements for the different 
sectors have been estimated to visualize the expected problems in the future to predict 
the possibility of satisfying the needs in the near future.   Therefore different solution 
alternatives should be proposed and evaluated. Water pricing as a tool for water demand 
management to control and reduce the usage recover the operation and maintenance cost 
and supply water to the different sectors. Countries experiences have been studied to find 
the most convenient solution that suit Syria. Using this tool will help in increasing the 
country budget to improve the efficiency of the water structures and in expanding the 
services to larger persons . 

Among the conclusions of the research; pricing tool can be applied in irrigation 
sector by (1)volumetric pricing for groundwater used for irrigation whereas applying 
constant fee for surface water from governmental irrigation network. (2)Applying crop 
taxes. Regarding the industrial sector; increasing the water rate and using meters for the 
wells. For the municipalities; different strip rating should be used with higher rates for 
the upper strip.   
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