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 تقين نظام التعرفة المائية في بلذية العيزرية )دراسة استكشافية(

 يم عوض: د . ابراهالمشرف 

 الطالب .عفاف علي محمد فرعون

 الملخص

 

مناسبة وقابمة المطبقة من قبل بمدية العيزرية  مياهال تعرفةهو استكشاف إذا ما كانت الهدف العام من هذه الدراسة 

ة التالية: تقييم التعرفة المائي األهداف الرئيسية، وذلك من خالل تحقيق أم غير مناسبة  بمدة العيزريةلمتطبيق في 

باإلضافة إلى إظهار مدى وعي . المطبقة حاليا من قبل البمدية ومدى تحقيقها لمبدأ التغطية الكاممة لمتكاليف

المواطنين في بمدة العيزرية تجاه التعرفة المائية و العوامل المؤثرة فيها مثل نسبة الفاقد والكفاءة التقنية لشبكة المياه 

لمدراسة، استخدم الباحث المنهج التحميمي الوصفي. حيث استخدم الباحث  ةيسيالرئ األهدافمن أجل تحقيق في البمدة. 

ذلك، تم استخدام أداتين رئيسيتين لجمع لكطريقة رئيسية والكمية كوسيمة داعمة لمدراسة  ةطريقة مختمطة لمبحث، النوعي

 و سمطة المياهفي خدمة المياه ومسئولين عن توفير مع خبراء تالمقابمة واالستبيان، حيث أجريت المقابال :البيانات

أجريت  وقدمن أجل تقييم وعيهم.  مجتمع بمدة العيزريةأسر أرباب عمى  ستبيانتم توزيع اال و، بمدية العيزرية 

من مجموع عدد األسر في مدينة  أسرة 78 الدراسة منعينة  كما تكونت، ةهم الباحثتخبراء قابم 9مقابالت فردية مع 

 العيزرية. 

 عين يأخذ فيالمطبق من قبل البمدية  نظام تعرفة المياهأن بهم النتائج التي توصمت إليها الدراسة أ وقد جاءت

والطاقة المستخدمة باإلضافة إلى المصاريف اإلدارية  ، وموارد المياه المتعددة،فاقد المياه التقنياالعتبار تكمفة 

ممياه ات سرقة لك عمميلهنا انم لدى المواطنين حيث أظهرت الدراسة ضعف بالوعي العا . باإلضافة إلى ذلكوالتقنية

يشكل  ذوه وعدم تعاون من قبل المواطن مع البمدية في التبميغ عن هذه السرقات من قبل المواطنين )الفاقد التجاري(،

ادات إلى عدم وعي المواطن بأن العدباإلضافة  دفع ثمن المياه المسروقةحيث تتحمل البمدية كبير عمى البمدية ًء عب

المشتركة لعدة مساكن تتسبب بزيادة قيمة فاتورة المياه المنزلية بسبب تطبيق البمدية لنظام التعرفة المتصاعد مما 

 يسبب تراكم في الديون بسبب تراكم الفواتير وتقاعس المواطن عن االلتزام بالدفع. 
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رصد ل باإلضافة حاليا في البمدية ة المطبقالنظر في نظام التعرف إعادةعمى  العيزريةتوصي الدراسة بأن تعمل بمدية 

باإلضافة لمبحث عن حمول لمتقميل من نسبة الفاقد  هذا .العيزريةمن أجل تجديد وصيانة شبكات المياه في  ميزانيات

كما توصي الدراسة بالعمل عمى التواصل مع المجتمع المحمي لنشر  التقني والتجاري ومشكمة العدادات المشتركة،

ومحاولة حث المواطن عمى االلتزام باستخدام عداد مستقل والتبميغ  التعرفة المائية والعوامل التي تؤثر بها الوعي تجاه

 عن السرقات في حال حدوثها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


