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 :بسم اهلل الرمحن الرحيم 

ريب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صاحلا " 

 "ترضاه وأدخلين برمحتك يف عبادك الصاحلني 

أن يكون عونا  ونرجواوفقنا يف إمتام هذا العمل املتواضع  أشكر اهلل عز وجل الذي

صلى اهلل " ومرجعا يعتمد عليه واصلي واسلم على سيد اخللق ونور الضياء حممد 

 "عليه وسلم 

الذي شرفين بتأطريه لبحثي هذا وعلى  نورين مولودأتقدم خبالص الثناء لألستاذ 

كر اجلزيل إىل كل أساتذة كلية هبا كما أتقدم بالش علي توجيهاته اليت مل يبخل

أو  بابتسامةىل كل من دعمين و حفزين يف هذا العمل و لو إو  االقتصاديةالعلوم 

 .تشجيع 

 .و احلمد هلل رب العاملني 

 



 

 

هدإء  إ 
 

                            ما جنا  الذ  من الرمحة وقل ربخفض هلاو " بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 "ريا رمحهما كما ربياين صغا

يف الوجود إىل اليت  إنسانـز من ساندتين يف احلياة إىل أعأهدي مثرة هذا العمل املتواضع إىل 

 .العزيزة أطا  اهلل يف عمرها  يـملمت منها معىن العطاء إىل أمن تع

أطا  اهلل يف عمره إىل   –ـي أب –يل فرصة التعلم  وأتا دة إىل من مد يل يد العون واملساع
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 .كل األهل و األقارب 

، يويب، تونسي بصغري، بلكرارويب،: ئيإىل من مجعتين هبم األقدار و تعلق هبم الفؤاد أصدقا
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 . 5102-5102طلبة ختصص تقنيات كمية مطبقة دفعة 
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 :      المقدمة العامة    
. االستهالك من الظواهر االقتصادية اليت أعطى هلا املفكرون االقتصاديون أمهية كبرية لدراستها يعترب         

فاالستهالك هو من أهم مقومات النشاط االقتصادي ، مبجرد التطرق إىل هذه الظاهرة يعين البحث يف حمور 
مة احملددة للطلب الكلي فهو إذا يشكل العمود الفقري للنظام االقتصادي يف أي جمتمع ذلك أنه من العناصر اهلا

من العوامل األساسية املؤثرة على التوازن الكلي و مما شك فيه فإن االستهالك العائلي للماء يشكل جزءا هاما من 
ميكن اعتبار قطاع العائالت من القطاعات االقتصادية اهلامة  اليت ميكن  اإلطارحجم االستهالك الكلي ويف هذا 

اخلاص هبذا القطاع و الذي يعترب من مصادر التمويل  االدخاريف التنمية ، فعلى غرار أن تلعب دورا هاما 
، وهذا ما جيعلنا نبحث العوامل املؤثرة على الطلب الكليالعائلي للماء من  االستهالكالداخلي أيضا ميكن اعتبار 

 . يف املتغريات االقتصادية اليت حتكم قرارات األفراد يف حتديد نسبة االستهالك
 ا، ويف هذا السياق يأيت موضوعنختلفةاملددات احملئالت للماء مبجموعة من العوامل و يتأثر استهالك العا

هم أحيث سنحاو  دراسة  5102لسنة   – دراسة قياسية –"  محددات استهالك المياه في مستغانم"
 .املياه  استهالكاحملددات اليت تتحكم يف 

 
 :أهمية الدراسة 

 .اسة يف معرفة املتغريات اليت حتدد كمية استهالك املياه يف مستغامن مهية الدر أتكمن 
 

 :أهداف البحث
  التعرف على بعض املفاهيم املتعلقة باالستهالك العائلي . 

 توضيح أمهية املوضوع من خال  تبيان االستهالك العائلي للماء . 

 االستهالك العائلي للماء حماولة بناء منوذج اقتصادي قياسي يربز تأثري بعض املتغريات  على . 
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 :إشكالية البحث 
يف إطار النظريات االقتصادية اهلامة لالستهالك و على ضوء املعطيات اخلاصة و املمثلة لواقع العائالت يف اجلزائر 

 .، ما هي أهم املتغريات االقتصادية اليت تتحكم يف استهالك املياه للعائالت يف مستغامن 
 :و اليت نراها هامة يف معاجلة هذا املوضوع   األسئلةنطر  بعض  نأميكن  اإلشكاليةو يف سياق طر  هذه 

 ما هي أهم حمدداته ؟ما مفهوم االستهالك و  -0
 ما هي آليات ترشيد استهالك املياه ؟ -5
منوذج مالئم يشر  أهم احملددات اليت تتحكم  إىلباستخدام تقنيات القياس االقتصادي هل ميكن التوصل  -2

 .املياه ؟ يف استهالك
   الفرعية املطروحة قمنا بوضع  األسئلةكذا و  اإلشكاليةعلى هذه  اإلجابةولة حماو للشروع يف الدراسة و

 :الفرضيات التالية 
  لالستهالك  األساسييف العائلة هو احملدد  فراداألعدد. 
  مل اقتصادية كالدخل املتا  لرب العائلة ايتحدد استهالك املياه بعو. 
 عترب عامال أساسيا يف استهالك املياه ت مساحة السكن. 
 امتالك أو عدم امتالك السيارة له دور يف استهالك املياه . 

 :المنهج المتبع 
املطروحة سابقا وكذا  اإلشكاليةعلى  اإلجابةو  أبعادهمبختلف جوانب املوضوع وحتليل  اإلحاطة و اإلملامبغية 

 .الكلي  لالستهالك األساسيةصفي من اجل عرض املفاهيم املنهج الو  بإتباعحماولة اختبار الفرضيات قمنا 
العائالت للماء  الستهالكذلك حملاولة بناء منوذج مناسب ار النماذج االقتصادية النظرية و من اجل اختبو 

 .استخدمنا املنهج التحليلي بغرض حتليل نتائج التقدير 
 :الكلمات المفتاحية 

 .، تقدير النموذج املياه، القياس االقتصادياالستهالك، حمددات االستهالك، استهالك 
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 :صعوبات الدراسة 
التطبيقية املتعلقة باملوضوع بات عند تعرضه للجوانب النظرية و واجهت الباحث أثناء إجنازه هلذه املذكرة عدة عق

 :نذكر منها على سبيل املوضوع 
  ة أو تقرتب منه املادة العلمية السابقة اليت تعين مبوضوع املذكر ندرة الدراسات و. 
  يشوب جتميع املعلومات املتعلقة باستهالك املياه خاصية عدم التأكد. 
 املتعلقة باملوضوع ة احلصو  على البيانات الرمسية و صعوب  . 

 :هيكل الدراسة 
 :ثالثة فصو  وهي كالتايل  إىلان نقسم هذه الدراسة  ارتأينا

 :    األولالفصل 
إىل االستهالك كمبحث أو  أما املبحث الثاين سنتطرق  اهيم عامة حو مفسنحاو  يف هذا الفصل تقدمي 

 .حمددات االستهالك 
 :الفصل الثاني 

سنتطرق إىل االستهالك يف املبحث الثاين ، و إسرتاتيجية إدارة املياه يف اجلزائرسنحاو  تقدمي  األو  املبحث يف
 .املائي يف اجلزائر وآليات ترشيده وفق املنظور اإلسالمي

 :لفصل الثالث ا
تقدمي دراسة قياسية الستهالك املياه يف مستغامن ففي املبحث األو  نقوم بتقدمي حملة عن يف هذا الفصل سنحاو  

  .االقتصاد القياسي ويف املبحث الثاين نتطرق إىل تقدمي العينة املدروسة وتقدير منوذج الدراسة 
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 :تمهيد
ك حلقة مهمة يف سلسلة النشاط االقتصادي، ومفهوم االستهالك تختلف مدلوله باختالف يعترب االستهال       

 .املدارس االقتصادية اليت تبنت هذا املفهوم
 :ولدراسة االستهالك يف االقتصاد سنتطرق إىل مبحثني كما يلي      

 .املختلفة  ، وحمدداتهسنتعرض فيه مفاهيم حو  االستهالك من تعريفه، أنواعه: املبحث األو 
 .نظرية االقتصاد القياسي سنتناو  فيه: املبحث الثاين
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 .مفاهيم عامة حول االستهالك: المبحث األول
إن االستهالك هو واحد من املفاهيم األساسية اليت يتناوهلا علم االقتصاد وقد تعرض خمتلف االقتصاديني      

جبوانبه املتعددة لكنها يف النهاية تؤدي إىل معىن واحد وسنتطرق يف هذا  باختالف توجهاهتم إىل هذا املفهوم
 .املبحث إىل تعريف االستهالك، أنواعه، حمدداته

 تعريف االستهالك :األولالمطلب 
هو العملية اليت متكن األفراد من إشباع رغباهتم وتؤدي يف نفس الوقت إىل القضاء على وجود املنفعة والقيمة 

 1.ت، فاإلنسان الذي يستهلك مادة ما يعمل يف الواقع للقضاء على قيمة تلك املادةيف نفس الوق
االستهالك هو إنفاق الدخل على السلع واخلدمات اليت ميكن استعماهلا يف فرتة قصرية كاستهالك املواد 

ستهالك واإلنفاق حيث أن مقدار اال( االستهالكي اإلنفاق)الغذائية واملالبس والسيارات، ويعين االستهالك عادة 
االستهالكي على السلع االستهالكية متطابقني وطبقا هلذا املفهوم فإن الدخل يذهب لالدخار ومن مث ميكن 

 2.استهالكه يف املستقبل
كما يعين االستهالك استخدام السلع واخلدمات إلشباع حاجات ورغبات األفراد بشكل مباشر وهنائي، وهذا 

الستهالك الضروري، كما هو عليه احلا  يف استهالك السلع واملنتجات الغذائية أو االستهالك ميكن أن يرتبط با
شبه ضروري أو كمايل، كما أنه يرتبط باستهالك سلع تنتهي مبجرد استخدامها، أي أهنا تستخدم ملرة واحدة وال 

من مرة لفرتة يتكرر استخدامها، وان االستهالك ميكن أن يتضمن استهالك سلع تدوم يف االستخدام ألكثر 
 3.قصرية أو لفرتة طويلة ويطلق على هذه السلع بالسلع االستهالكية املعمرة

يعترب استهالك سلعة ما هو الكمية من هذه السلعة اليت عن طريق استنفاذها يؤدي ذلك إىل اإلشباع املباشر 
 .لألعوان االقتصاديني املنتفعني دون املساس بنمو اإلنتاج

 .فقط االستهالك النهائي للسلع واخلدمات وإمنا يتضمن أيضا االستهالك الوسيطواالستهالك ال يتضمن 
جيب املالحظة أن مدلو  االستهالك يشمل جمموعة كبرية من السلع واخلدمات غري املتجانسة مثال جند أن 

 4.اخل...جمموعة سلعية تتضمن بعض السلع واخلدمات كاخلبز، التعليم، السيارات

                                                
1

 .21، ص1، ج1891دراسات االقتصادية، دار الحداثة للطباعة، بيروت، مدخل لل"فتح هللا ولعلو، االقتصاد السياسي  
2

 .127، الطبعة األولى، ص2004مجيد علي حسين، مقدمة في التحليل الكلي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان،  
3

 .142، ص2007فليح حسن خالف، االقتصاد الكلي، عالم الحديث للنشر والتوزيع، عمان،  
4
 - Bernard Bernier et Y ves Simon, Macroéconomie tome 1 Algerie : Office des Publication 

Universitaires, 1975, pp155,156. 
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كن القو  أن االستهالك هو عبارة عن اإلشباع املباشر لرغبات األفراد الالمتناهية ومن خال  ما تقدم مي
 .واملتزايدة عن طريق استخدام املوارد النادرة واملتعددة االستعما 

وهلذا ميكن تقسيم االستهالك إىل عدة أنواع، وهذا حسب الغرض منه وهذا ما سنراه عند تطرقنا ألنواع 
 .االستهالك

 أنواع االستهالك: ثانيالمطلب ال-
 1:لتحديد أنواع االستهالك نعتمد على عدة معايري لتقسيمه ومن بني هذه املعايري

 :على أساس الغرض من االستهالك -0
 (.اإلنتاجي)واالستهالك الوسيط ( الشخصي)االستهالك النهائي : حيث يقسم االستهالك إىل نوعني

بط باألفراد واهليئات املختلفة، الذين يقومون بشراء السلع من فاالستهالك النهائي يشمل على االستهالك املرت
أجل االستخدام الشخصي أو العائلي أو املنزيل، بينما االستهالك الوسيط يرتبط باستهالك الوحدات اإلنتاجية 

 .للسلع واخلدمات يف العمليات اإلنتاجية
 :على حسب اجلهة املستهلكة -5

فيعرف االستهالك اخلاص على أنه عملية (. اجلماعي)واستهالك عام ( الفردي)حيث يقسم إىل استهالك خاص 
والوحدات  ذي تقوم به اهليئاتاستخدام السلع واخلدمات إلشباع حاجات األفراد والعائالت، أما االستهالك ال

 .احلكومية وشبه احلكومية املختلفة
 :باالعتماد على مصدر السلع واخلدمات املستهلكة -2

حيث يف النوع من هذا التقسيم . االستهالك السوقي واالستهالك الذايت: ذا املعيار إىليقسم االستهالك يف ه
تكون عملية استعما  السلع واخلدمات إلشباع احلاجات عن طريق شراء هذه السلع واخلدمات من األسواق 

 .قصد تلبية حاجاهتامقابل مبالغ نقدية، بينما يف النوع الثاين تكون عن طريق استهالك جزء من الوحدة املنتجة 
 :على أساس نوعية الشيء املستهلك -0

أي سلعة كانت أم خدمة، فاالستهالك السلعي يعرف على أنه استخدام ملا له وجود مادي، مثل السكر 
فيعرف بأنه استخدام ما ليس له وجود  خلدمايتاواحلليب إلشباع حاجات الفرد من الغذاء، أما االستهالك 

 .وغريها من اخلدمات...ج والتعليم، مادي، مثل النقل، العال
 

                                                
1
اتجاه المجاميع السلعية، مذكرة لنيل شهادة  ،سمير معوش، التحليل الكمي لسلوك اإلنفاق االستهالكي األسري في الجزائر- 

 .3، ص2007ماجيستير، جامعة الجزائر، 



 مف اهيم عامة حول االستهالك                                                                    :الفصل األول
 

 

 

 
8 

 :محددات االستهالك : ثانيال بحثالم -

 :محددات االستهالك االقتصادية:  المطلب األول

يتأثر االستهالك كمتغري اجتماعي بالعوامل االقتصادية قبل العوامل االجتماعية وميكن أن تؤدي العوامل 
 :العوامل االقتصادية لذوبان العوامل االجتماعية وأهم هذه

 :مستوى الدخل-0-0

 ر للفرد أي دخل فأنه يضطر إلنفاقيعترب الدخل من أهم العناصر اليت تؤثر على االستهالك، فإذا مل يتوف
مدخراته أو االستعانة باآلخرين وقد يضطر لبيع جزء من ثروته كاملمتلكات العقارية وغريها، وبالتايل نعترب العالقة 

 .فكلما ازداد الدخل يزداد االستهالك قوية بني الدخل واالستهالك
عندما : لقد قدم ملتون فريدمان رئيس املدرسة النقدية مدرسة شيكاغو تفسريا للعالقة بني الدخل واالستهالك

قا  يتحدد االستهالك العائلي إىل حد كبري بالدخل املتوقع احلصو  عليه خال  فرتة طويلة يف املستقبل أو الدخل 
ينفق حسب دخله الدائم أو املستمر فإذا اخنفض دخله فلن تخفض استهالكه ويضطر لالستدانة الدائم، فاملواطن 

 .1وباملقابل إذا زاد الدخل لفرد ما خال  الفرتة القصرية فلن يزداد االستهالك وإمنا ختصص لالدخار
الفرتة القصرية ال أي يتحدد استهالك الفرد أو العائلة بالدخل الدائم وليس الدخل احلايل وكل ما حيصل يف 

 .يعرب عن العالقة بني الدخل واالستهالك

 :المستوى العام لألسعار 0-5

يؤدي التضخم الرتفاع املستوى العام لألسعار وبالتايل تنخفض القوة الشرائية للدخل وينخفض        
لن يستطيع شراء  سلعة وخدمة، فإنه بعد ارتفاع األسعار011االستهالك، فالدخل الذي كان حيقق لصاحبه شراء

نفس الكمية من السلع واخلدمات لذلك سوف يضحي باالدخار وإذا كان االرتفاع شديدا سوف ينخفض 
استهالك الفرد أو قد يلجأ لبيع جزء من ممتلكاته العقارية ملواجهة هذه الظروف فاألسعار تؤثر على االستهالك 

ويات األسعار وبالتايل فإن ارتفاع السعر يدفع وعادة ما حتدد الدو  واحلكومات مستويات األجور عند مست
 .احلكومات لرفع مستوى الدخو  هبدف احلفاظ على مستوى مستقر من االستهالك لألفراد

 
 

                                                
1

، 1899االقتصاد الكلي، ترجمة عبد الفتح عبد الرحمان، دار المريخ، الرياض، : ريجارد استروب -جيمس جوراتيني 

 .248-249ص
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 :سعر الفائدة-أ
إن املتغري االقتصادي الذي يوفق ويربط بني املقرضني واملقرتضني يف عالقات متويلية هو سعر الفائدة، فهو 

فعه املقرتض لقاء استخدامه األموا  املقرتضة لفرتة زمنية معينة يتفق عليها أي سعر االئتمان، يعترب السعر الذي يد
فمن وجهة نظر املقرتض يعترب سعر الفائدة عائدا لألموا  املستثمرة ومن وجهة نظر املقرتض هو تكلفة هلا وإذا ما 

 .1أي مقدار التضحية احتفظ األفراد باألموا  فإن سعر الفائدة هو تكلفة الفرصة البديلة
وبطبيعة احلا  فإن سعر الفائدة املرتفع سوف يشجع على االدخار ويكون االستهالك هو الضحية حيث 
تخفض املستهلك كميات الشراء هبدف االدخار واحلصو  على العائد املرتفع أي كما يقو  الكالسيكي الفائدة 

كلما ازداد معد  سعر الفائدة تزداد املدخرات لدرجة انه هي تأجيل استهالك اليوم الستهالك أكرب يف املستقبل ف
 .2من الناتج احمللي اإلمجايل% 22يف كوريا ووصلت املدخرات إىل % 02وصل سعر الفائدة إىل 

وباملقابل عند اخنفاض سعر الفائدة يزداد االستهالك ألن األفراد يشعرون بأن االحتفاظ باألموا  لن جير هلم 
ذلك يفضلون االستهالك احلايل لذلك عندما حتدد الدولة سعر الفائدة تأخذ االستهالك بعني نفعا يف املستقبل ل

 .االعتبار ألن اخنفاض حجم االستهالك سوف يؤثر على اإلنتاج نفسه الذي تشجعه الدولة
 :تشكيلة السلع والخدمات-ب

خل ومل جيد املستهلك عرضا يتصرف املستهلك بدخله استنادا ملا يشاهده من سلع وخدمات، فإذا ازداد الد
االستهالك بالعرض، والعرض يتأثر بدوره باالستثمار  يتأثروفريا من السلع واخلدمات، بأنه يضطر لالدخار لذلك 

ورأس املا  وقوة العمل وتوفر املواد األولية وغريها وبشكل عام فإن القدرة اإلنتاجية أو الطاقة اإلنتاجية لالقتصاد 
لب الكلي وعلى االستهالك فكلما ازداد االستثمار وتوفرت تشكيلة واسعة من السلع الوطين تؤثر على الط

توضح لنا بأن جماالت  0982وعام  5119واخلدمات يصبح اجملا  واسعا الستهالك جديد فاملقارنة بني عام 
 .توسع االستهالك وزيادته اآلن هي أفضل بكثري من ذلك العام عندما كانت السلع غري متوفرة

 
 
 

                                                
1

النقود والمصاريف واألسواق الكالية، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان، : نزار سعد الدين العيسى -عبد المنعم السيد علي 

 .289، ص2003
2

 .ول جنوب شرق آسيا والدروس المستفاد منهاتجربة د: المؤلف 
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 :محددات االستهالك االجتماعية  :المطلب الثاني

ولقد ارتبط االستهالك تارتخيا بالعادات والتقاليد الشعبية والثقافية العامة والدين والرتاث، فظهرت األمثا  الشعبية 
ال يبذر يف االستهالك، خري األمور ( ادخر لوقت احلاجة)اليت حتض على االدخار وتأجيل االستهالك مثال 

 .ا وغريها من حكم وأمثا  وآيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة حتدد فكرة االستهالك وحجم االدخارأوسطه
 :العادات والتقاليد االجتماعية -0  

هي جمموعة من العالقات االجتماعية اليت تنشأ بني الفئات االجتماعية وداخل هذه الفئات واجلماعات يف 
االجتماعية إىل مادية تتشكل بصورة مستقلة عن حياة وعي األفراد جمرى النشاط املشرتك وتنقسم العالقات 

وإدراكهم وغلى أيديولوجية تظهر على أرضية األفكار االجتماعية اليت تعكس مصاحل الطبقات والفئات 
 .1االجتماعية وتظهر على شكل أفكار سياسية وقانونية وأخالقية ودينية

حمبة الكبار والعطف )من أفكار وقيم وأخالق واحرتام اآلخرين إن العالقات االجتماعية يف جانبها الروحي 
ومساعدة الفقراء واحملتاجني والتعاون على إجناز األعما  الصعبة ومساعدة اجلوار لبعضهم البعض ( على الصغار

اشر على وغريها مجيعها عادات وتقاليد تؤثر بشكل مب...واملشاركة يف األفرا  واملواساة يف األحزان وزيارة املريض
االستهالك واالدخار معا، فكيف يظهر ذلك؟ إن تعاون األفراد يف بناء مسكن سوف تخفض حجم االستهالك 
ألن مثن التكلفة سوف توزع لعدة بائعني، كذلك تعاون األفراد يف األفرا  واألترا  ميكن أن تخفض حجم 

ؤثر عادات االستهالك من تناو  الطعام االستهالك فيما لو كان الفرد سيقوم به مبفرده ودون مساعدة كذلك ت
وطريقة الطبخ وتناو  احللوى واملشروبات والزيارات الشعبية والسهرات يف حجم االستهالك وباملقابل يؤثر مستوى 
التطور االقتصادي واالجتماعي على العادات والتقاليد فكلما ازدادت مستويات التطور تزداد الفردية وينخفض 

يل يزداد االستهالك وكلما ازداد حجم التعاون بني اجلماعات يزداد االدخار وينخفض حجم حجم التعاون وبالتا
االستهالك لذلك شجعت عادات وتقاليد دو  جنوب شرق آسيا على تأجيل االستهالك وزيادة االدخار حىت 

 .من الدخل وهي من أعلى النسب العاملية% 01وصل االدخار إىل 
 :اعيالدين واالستهالك االجتم -5 

لقد نظم الدين اإلسالمي اإلنفاق االستهالكي بشكل واضح فمنع اإلسراف ودعا للتوسط يف اإلنفاق، قا  
ْر تـَْبِذيرًا ﴿ :تعاىل ِبيِل َواَل تـَُبذِّ رِيَن َكانُوا ِإْخَواَن الشََّياِطنِي  (52)َوآِت َذا اْلُقْرََبٰ َحقَُّه َواْلِمْسِكنَي َواْبَن السَّ ِإنَّ اْلُمَبذِّ

 .53-52:اإلسراء ﴾ (27) وَكاَن الشَّْيطَاُن ِلرَبِِّه َكُفورًا
                                                

1
 .307، ص1896المعجم الفلسفي المختصر بترجمة توفيق سلوم دار التقدم، موسكو،  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya27.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya27.html
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مع حترمي اإلسراف والتبذير والربا واالكتناز وتقدمي الزكاة إن املتوسط يف االستهالك على النفس وعلى منافع اجملتمع 
يؤدي إىل توفري املدخرات الالزمة للعملية االستثمارية يف اجملتمع األمر الذي يؤدي إىل تطوير وحتسني ظروف 

 .1العمل وظروف اجملتمع بشكل عام
 :ولقد ربط اإلسالم االستهالك بظروف اجملتمع وحدد طرقه وأهدافه

 ..(.طعام ومسكن ولباس)ب على الفرد إشباع احلاجات الفردية جي -أ  
 .إشباع احلاجات شبه الفردية -ب 
 .2استهالك الطيبات ملن كان دخله مرتفعا -ج 
 .25:األعراف ﴾ُقْل َمْن َحرََّم زِيَنَة اللَِّه الَّيِت َأْخرََج ِلِعَباِدِه َوالطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزقِ ﴿: قا  تعاىل
 .رواه الرتمذّي وحّسنه "إنَّ اهلل حيُِبُّ أَن يـََرى أثَاَر نِعَمِته على َعبِده: "اهلل صلى اهلل عليه وسلم قا  رسو 

إن اإلسالم هبذه احلالة يربط االستهالك بالدخل فكلما ارتفع الدخل يزداد استهالك الفرد من السلع الكمالية وال 
 .وف املناسبةجيوز التقشف أو البخل ملن لديه اإلمكانيات والظر 

 .وكانت السمة األساسية لالستهالك هي التوسط يف اإلنفاق
 :الثقافة االجتماعية -5

 :هي جممل ألوان النشاط التحويري لإلنسان واجملتمع وكذلك نتاج هذا النشاط وتقسيم الثقافة إىل قسمني
 .وتتضمن أساليب إنتاج اخلريات املادية: الثقافة املادية -
 3...(الفلسفة ـ األخالق ـ العلم ـ احلق ـ الفن ـ الدين)وتتضمن كافة أشكا  الوعي االجتماعي : ةالثقافة الروحي -

إن عناصر الثقافة املادية والروحية وثيقة االرتباط ببعضها البعض وتضرب جذورها يف التاريخ وهي حصيلة املعارف 
عيش فيه باجتاه األفضل ومع هذا التغيري تتطور اليت طورها اإلنسان، فاإلنسان يسعى لتغيري الوسط الطبيعي الذي ي

 .العادات والتقاليد وأمناط االستهالك
إن إنتاج الذرة هبدف تدمري العدو فقط دفع العلماء لتغيري هذا التوجه ومن هذا املنطلق دخلت الذرة يف 

ن كانت عدوا له، فاآلن االستخدامات السلمية وكافة ميادين احلياة، وبدأ  اإلنسان يستهلك هذه املنتجات بعد أ
نعاجل املرضى بالذرة ونوجه الطائرات وحنرك اآلالت يف املصانع حىت أن تشغيل السيارة عن بعد أصبح عادة 

 .استهالكية حديثة

                                                
1

 .1891، 1االقتصاد اإلسالمي، دار البيان العربي، جدة، ج: محمد عبد المنعم عفر 
2

 .116-111المعجم الفلسفي المختصر، مرجع سابق ص 
3

 .11-14، ص1887إلسالمي، دار الحسنين، دمشق، االقتصاد ا: المؤلف 
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إن فروع اإلنتاج املادي املسؤولة عن إنتاج السلع تقدم لنا تشكيلة واسعة من السلع واخلدمات واجلانب الروحي 
تهالك وزيادة النزعة االستهالكية وإال كيف يعرف اإلنسان املنتجات اجلديدة وما هي مزاياها للثقافة يدفعنا الس

 وكيف يستعملها وكيف يقوم بالصيانة؟
إن العالقة الوثيقة بني ثقافة اإلنتاج وثقافة االستهالك قد دفعت األفراد ومن خال  العلم لالطالع على آخر 

الثقافة القومية أو الوطنية مل تقف اليوم عند حد املعرفة الوطنية وحماربة الثقافة املخرتعات العلمية واالستفادة منها ف
الوطنية املقابلة، بل تعدى األمر ذلك أن مناذج الثقافات املادية والروحية قد ساعد على زيادة حجم االستهالك 

نمط الثقايف االستهالكي الغريب من املنتجات األجنبية ومن هذا املنطلق تسعى منظمة التجارة العاملية لتعميم ال
على بقية دو  العامل، وال  تستطيع أي ثقافة وطنية أن تتمسك باالستهالك الوطين وحتارب السلع األجنبية، إال 
يف حدود ضيقة ألن وسائل االتصا  والدعاية توضح للمستهلك الذي ميكث يف منزله مزايا وعيوب كل سلعة 

 .ربة أمناط االستهالك الوافدةوأسعارها أي مل يعد باإلمكان حما
إن ثقافة التعاون اإلنتاجي بني الفالحني مل تعد ممكنة يف الظروف الراهنة ألن أمناط اإلنتاج الفردي واالستهالك 
الفردي قد طغت على التعاون وعلى كل فال  أن يزرع أرضه مبفرده وحيصدها ويسوق حمصوله مبفرده أو أن ينظم 

هبذا العمل أي أثرت الثقافة الوافدة على التعاون القائم وسوف تؤثر الثقافة على طريقة  لشركة مسامهة كبرية تقوم
 .تناو  القهوة والشاي واملشروبات واألطعمة واللباس وغريها

 :االستهالك والوعي االجتماعي  -5
ي وبالتايل يرتبط الوعي االجتماعي ارتباطا وثيقا بالوجود االجتماعي إذ لوال هذا الوجود ملا وجد الوع

يشكل الوجود االجتماعي احلياة االقتصادية مبا تتضمنه من إنتاج وتباد  وتوزيع واستهالك وتنشا العالقات 
 .اإلنتاجية فيما بني املنتجني واملستهلكني

أما الوعي االجتماعي فهو يشكل حيا ة اجملتمع الروحية مبا تتضمنه من نظريات سياسية وحقوقية 
 .فن واألدبواألخالق والعلم وال

إن النظرية املاركسية تعترب الوعي االجتماعي تابع للوجود والتغريات االجتماعية أي كل حركة أو تطور يف 
 .عالقات اإلنتاج ال بد وان تنعكس إجيابا على أشكا  الوعي

ند فرويد واليت قامت على آراء سيدمو  1أما اجتاه املثالية الذاتية املتمثل بآراء ونر توماس وفرد زنانيتسكي
فإهنم جيدون استقاللية واضحة بني الوعي االجتماعي والوجود االجتماعي أي ال يتأثر الوعي االجتماعي 

                                                
1

 .40-28، ص1874نقد علم االجتماع البرجوازي المعاصر، ترجمة نزار عيون السود، دار دمشق، : بوبوف. ي. س 



 مف اهيم عامة حول االستهالك                                                                    :الفصل األول
 

 

 

 
14 

بالتغيريات احلاصلة يف عالقات اإلنتاج وقوى اإلنتاج وإمنا تلعب األفكار واآلراء والتاريخ والدين دورا هاما يف 
يف اجملتمع األورويب يرون أن الدين وأفكار الفالسفة واحلق  استمرار األجيا  وتوارثها، فرغم كل التطور احلاصل
 .والقانون يلعبون دورا هاما يف تطور الوعي االجتماعي

ويف هذا اإلطار فإنين أرى بأن الوعي االجتماعي يتأثر التغيريات احلاصلة يف عالقات اإلنتاج وقوى 
رات احلاصلة وإال ما هو مربر وجود الدين اإلنتاج، لكن هذا الوعي يستقل يف كثري من األحيان عن التطو 

والعادات اإلجنليزية واألملاين وغريها؟ وما هو مربر وجود الفالسفة ونظريات األخالق أي أن األخالق والرتاث 
والدين واحلق والقانون مفاهيم روحية تؤثر بشكل مباشر على اإلنتاج املادي وبالتايل فإننا خنلص من هذه 

 :االجتماعي والوجود االجتماعي إىل ما يلي املقدمات بني الوعي
o  يتأثر االستهالك بالعادات والتقاليد القائمة يف كل جمتمع كجزء من البناء الروحي إىل جانب

 .تأثره بكميات السلع واخلدمات املعروضة على املواطنني
o ومبا  يف  يتأثر االستهالك باألخالق والقيم والدين فقد جتد اخلمر حمرما يف الدو  اإلسالمية

 .اسكتلندا مما ينعكس على إنتاج واستهالك هذه السلعة
o  يتأثر االستهالك بالدعاية واإلعالن والرتويج للبضائع حيث يشر  العارض طريقة إنتاج السلعة

وطريقة استعماهلا أو استهالكها والصيانة ويوضح بأن هذه السلعة إذا كانت حلوما مذبوحة على الطريقة اإلسالمية 
ر بالصحة العامة وغريها من الشروحات عن هذه السلعة األمر الذي يدفع األفراد الستهالكها متأثرين وال تض

 .بالدعاية والدين معا
o  يتأثر االستهالك بشكل ومنط الدولة القائمة فاالستهالك يف الدو  الرأمسالية تختلف عن

تهالك ختتلف من بلد آلخر استنادا للتشريعات االستهالك يف الدو  االشرتاكية وبالتايل فإن تعاليم وقوانني االس
 .القائمة

o  يتأثر االستهالك بشكل اإلنتاج هل هو احتكاري أم شبه احتكاري، فإذا سيطر االحتكار ترتفع
األسعار وينخفض االستهالك من السلع االحتكارية وباملقابل إذا اشتدت املنافسة تنخفض األسعار ويزداد 

 .بقوانني االحتكار وتشريعاته االستهالك وهذا األمر يرتبط

 :االستهالك والقومية والحضارة -2
القومية هي مبدأ أيديولوجي وسياسي نشأ وتطور عرب التاريخ الطويل لألمم وقد لعب الدين دورا هاما يف تكوين 

ياة االجتماعية هذا الفكر وتطوره وقد نظمت الثورة الربجوازية يف أوروبا طريقة التفاعل بني احلياة االقتصادية واحل
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والسياسية فظهرت الدولة الرأمسالية القومية ـ بريطانيا ـ فرنسا ـ أملانيا، وبذلك انضمت العوامل االقتصادية إىل 
العوامل الثقافية االجتماعية يف تشكيل األمم والقوميات ولعب القانون دورا يف تشكيل نظرية العقد االجتماعي 

 1.تقوم على هذا األساسبني األفراد ليكونوا أمة قومية ـ 
والقومية ال وجود هلا دون نظرية العقد االجتماعي الذي ينظم احلياة السياسية هلذه األمة وكذلك ال وجود لألمة 
دون تارتخها املشرتك ولغتها والعصبية ووحدة العرق أو الدم فالعالقة قوية بني مقومات األمة وعقدها االجتماعي 

 .تتوجيا للقوية يف إقامة الدولة اليت تعترب
أما احلضارة فهي مجلة إجنازات اجملتمع املادية والروحية وغالبا ما تتم املقارنة بني احلضارة والثقافة، فاحلضارة تعين 
اإلجنازات املادية التقنية من أبنية وإنتاج وتطور اقتصادي والثقافة متثل القيم الروحية هلذه احلضارة يقو  الفيلسوف 

إن التطور االقتصادي وإنتاج اخلريات املادية ينتهي عندما تتعرض الثقافة ( 0922-0881)األملاين شبنغلر 
 2:للجمود، فالثقافة القومية والروحية اليت ميتلكها اجملتمع هي اليت تساهم يف استمرار احلضارة وتطورها

اضر أن احلضارة متر أشهر فالسفة التاريخ يف العصر احل 0980-0899ويرى املفكر اإلجنليزي أرنولد تويبين 
 3:خبمسة مراحل

 .السقوط ،االحنال   ،االنعطاف أو التحو   ،النمو  ، الوالدة -
 .وهو بذلك استفاد من فكرة ابن خلدون يف صعود األمم وتراجعها

ى وقد عدد احلضارات اليت انتهت تارتخيا وقا  بأن احلضارة الغربية هي القائمة واملسيطرة يف العامل وهلا القدرة عل
 .االستمرار دون السقوط بفضل العامل االقتصادي الذي يدعم بقائها وتطورها

فاحلضارة اليت تتضمن اإلنتاج املادي من السلع واخلدمات والبناء والعمران واجلانب الروحي املتمثل بالثقافة والقيم 
م متغري اجتماعي يندرج واألخالق تؤثر بشكل مباشر على االستهالك وبالتايل فاالستهالك يصبح يف هذا املقا

حتت قيم اإلنتاج املادي هلذه احلضارة أو تلك ويتأثر أيضا بقيمها الثقافية والروحية ويظهر ذلك من خال  
 :التفاعالت التالية

لكل امة عادات وتقاليد خاصة هبا فيقا  أن اإلجنليز يشربون الشاي البارد والعرب يهتمون بغرفة  . أ
ن ال تخصصون غرفة للضيوف والضيف يأكل وجيلس يف نفس املكان الذي الضيوف أو الصيوان واليابانيو 

 .جيلسون به أهل املنز  وهذه العادات والتقاليد تؤثر على االستهالك بشكل مباشر

                                                
1

 .167-166، ص1881، 200وحدة األمة العربية، مجلة المستقبل العربي، العدد : سمير أمين 
2

 .187-186مختصر، مرجع سابق، صالمعجم الفلسفي ال: مجموعة مؤلفين 
3

 .162-161نقد علم االجتماع البرجوازي المعاصر، مرجع سابق، ص: بوبوف. ي. س 
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لطل أمة قيم وأخالق خاصة هبا نشأت مع تطور هذه األمة فيقا  العرب يغيثون امللهوف ولذلك ظهر  . ب
ليه وسلم لالنتساب إليه، يف حني نالحظ بعض األمم ال تنصف حلف الفضو  ودعي النيب صلى اهلل ع

الغريب املظلوم، بل أصبحت األمم األوروبية تصف املسلمني باإلرهاب رغم أهنم أصبحوا جزءا من 
 .حضارة أمريكا او بريطانيا

، (فوشيةكون)، الصني (زرادشتية)، الفرس (اهلندوسي)محلت كل أمة عرب التاريخ الدين اخلاص هبا، اهلنود  . ت
 (...املسيحية)، أوروبا (اإلسالم)العرب 

وهذا الدين فيه من األخالق والقيم واحملظورات ما يفرض على األفراد سلوكه وأتباعه فقد حيرم تناو  حلم  . ث
 .اخلنزير واخلمر فيحد من استهالك سلعة ما و يبيح تناو  مجيع األطعمة كما يف الكونفوشية يف الصني

ضارهتا وقيمها وأخالقها على الشعوب األخرى وقد ظهر ذلك خال  القدمية تسعى كل قومية لنشر ح . ج
بني الروم والفرس والعرب وظهر ذلك يف فرتة االستعمار حيث عممت بريطانيا وفرنسا قانوهنما 

 .وشريعتهما على شعوب الدو  النامية اليت استعمرهتا ومل تأخذ بأعرافها وعاداهتا وقوانينها
كية اليوم لنشر ثقافة االستهالك األمريكية يف لبس اجلينز وتناو  اهلمربغر ومساع تسعى احلضارة األمري . ح

موسيقى البوب ومشاهدة األفالم األمريكية، وهذا النمط لنشر احلضارة األمريكية يؤثر على االستهالك 
لتناو   احمللي ويدفع املستهلكني لتناو  السلع األمريكية، لذلك مت تأسيس مطاعم يف أكثر دو  العامل

حىت أن بعض العلماء وصف العوملة باألمركة أي نشر ثقافة االستهالك ( ماكدونالد)األطعمة األمريكية 
 .األمريكية على العامل حبجة السما  لآلخرين بتصدير سلعهم لكل مكان من دو  العامل

أخالق إن مفهوم احلضارة والثقافة يؤسس لقيم وعادات خاصة لكل أمة، لكنه ال يؤسس لتعميم  . خ
وعادات وتقاليد أمة ما على مجيع األمم حىت لو كانت دولة القطب الواحد، أي جيب احلفاظ على 
حضارة كل أمة وعلى ثقافتها من الذوبان يف احلضارة الوافدة وبالتايل احلفاظ على منط االستهالك احمللي 

 .من االحنال  يف ثقافة االستهالك األجنبية

 :ي الصناعياالستهالك وعلم االجتماع -2
علم االجتماعي الصناعي هو جمموعة نظريات اشرتاكية إصالحية تقوم على فكرة احلتمية التكنولوجية اليت تعطي 
التقين دورا هاما يف تطوير الشعوب فإذا ازداد اإلنتاج على الدولة إعادة توزيع الدخل لصاحل اجلميع وبذلك تتحقق 

 .يةالعدالة االجتماعية اليت تقصدها االشرتاك
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لقد ناد هبذا االجتاه وفكرة اجملتمع الصناعي كل من رميون آرون الفيلسوف الفرنسي وهلربايت وعامل االجتماع 
 .وذلك بعد احلرب العاملية الثانية( روسو.و. و)األمريكي 

ه من افكار يرى آرون ان الرأمسالية واالشرتاكية كل منهما يسعى للوصو  إىل جمتمع الوفرة، لكن الرأمسالية مبا حتمل
وإمكانيات تستطيع إجناز اجملتمع الصناعي وبالتايل تستطيع الرأمسالية إجناز الثورة الصناعية الثانية وزيادة اإلنتاج 
 .واستغال  الثروات الطبيعية ورفع إنتاجية العمل من اجل خلق جمتمع الوفرة وبالتايل حتسني املعيشة جلميع السكان

الذي نشره  1(البيان الشيوعي -مراحل النمو االقتصادي)وستو فإنه يعترب يف كتابه أما عامل االجتماع األمريكي ر 
أن مراحل النمو االقتصادي هي األساس والتشكيالت االجتماعية اليت نادت هبا املاركسية غري  0921عام 

 :واقعية وهو بذلك يقسم املراحل إىل ما يلي
شاعة والعبودية ـ واإلقطاعية باإلضافة إىل البلدان الضعيفة اجملتمع التقليدي ويشمل هذا اجملتمع مرحلة ـ امل -1

وهي جمتمعات زراعية تكون السلطة فيها ملالك األرض الذي ال يشجع كثريا  االستعمارواليت كانت حتت 
 .على التطور

رية أو مرحلة خلق الشروط املؤهلة لالنطالق أي تظهر يف هذا اجملتمع املقومات الضرو  : االنتقايلاجملتمع  -2
 .لالنتقا  مثل االكتشافات العلمية واإلبداعات وتكون القومية األداة اهلامة إلجياد األساس التقين املادي

وتظهر من خال  تراكم رأس املا  وحصو  التطور السريع يف اإلنتاج : -ةالثورة الصناعي -مرحلة االنطالق -3
صلت فرنسا ويف منتصف القرن التاسع عشر الصناعي وقد ظهرت يف بريطانيا يف هناية القرن الثامن عشر وو 

 .وأملانيا يف النصف الثاين من القرن التاسع عشر
حيث يرتفع الدخل القومي يف هذه الفرتة نسبيا وتتطور الصناعة بشدة : مرحلة النضوج أو السري حنو النضوج -4

ة انكلرتا عام عاما حيث دخلت يف هذه املرحل 21-21وتظهر صناعية متعددة حيث تستغرق هذه املرحلة 
 .0921االحتاد السوفييت عام  0901اليابان  0901 -أملانيا وفرنسا -0911أمريكا عام – 0821

يرتكز اهتمام اجملتمع يف هذه املرحلة على قضايا االستهالك ورفاهية السكان : عصر االستهالك الشعيب العاملي -1
ة التقنية ينشأ جمتمع الرفاه العام الذي ميتاز باملعىن الواسع هلذا املصطلح واستنادا ملرحلة النضوج والثور 
 (.السيارات، التلفزيون، األدوات املنزلية)باالستهالك الشعيب الواسع للبضائع ذات االستعما  الطويل 

                                                
1
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والشيوعية متيل جبوهرها يف عصر االستهالك اجلماهريي الواسع، لقد أصدر روستو هذا التوقع وحتقق يف عام 
و  االشرتاكية ألن طبيعة اجملتمعات العاملية تتأثر ببعضها من خال  وسائل االتصا  عندما سقطت الد 0991

 .وتسعى للرفاهية وبالتايل إذا مل تستطيع الدولة إجناز الرفاهية تتعرض لألزمات السياسية واالقتصادية
ما يف تقدمي من خال  استعراض نظرية علم االجتماع الصناعي نالحظ بأن اجلانب االقتصادي يلعب دورا ها

 :اجملتمعات أي تتضمن هذه النظرية فكرتني هامتني مها
الثورة التقنية العلمية اليت هتدف إىل اخرتاع واكتشاف آالت حديثة قادرة على مضاعفة اإلنتاج وقد ظهرت  - أ

ل ، والثانية اآلالت احلديثة اليت تعمل بشك(البخار، الديز )ثالث ثورات صناعية، الثورة الصناعية األوىل 
 .أوتوماتيكي، والثالثة ثورة املعلوماتية يف هناية القرن العشرين

 .إن هذه الثورات تؤسس إلنتاج مادي متطور ومتفرع يقدم تشكيلة واسعة من السلع واخلدمات للمجتمع البشري
االستهالك ويقصد علماء االجتماع هبذا املصطلح نتائج الثورة الصناعية جيب أن تنعكس إجيابا على  - ب

ن بزيادة الدخو  وتشجيع االستهالك وهذا ما حصل يف أوروبا حيث استطاعت الرأمسالية بعد احلرب السكا
العاملية الثانية ختفيض ساعات العمل وزيادة األجور وحتقيق الضمان الصحي والضمان االجتماعي وإزالة اهلوة 

 .شرتاكية تعمل إلزالتهاليت كانت قائمة بني العما  ومالكني وبذلك انتهى التناقض الذي كانت اال
إن اعتبار العصر احلايل عصر االستهالك يعين أن الثورات الصناعية قد حققت أهدافها املادية وان اجملتمعات مبا  -

 .متلكه من قيم وعادات وأنظمة وقوانني استطاعت أن تعمم اخلري للجميع وبالتايل نصل لعصر االستهالك

 :االستهالك والفقر -7
و متعارف عليه هو اجلزء األكرب من الدخل يتصرف به اإلنسان إلعادة إنتاج قوة عمله واستمرار االستهالك ما ه

احلياة والتكاثر حبيث يؤدي ذلك مرة ثانية إلعادة إنتاج دخل جديد، فإذا توقف االستهالك توقفت عمليات البيع 
بدون االستهالك، فهل يؤثر االستهالك على والشراء والبناء وتوقف اإلنتاج، وبالتايل ال تستمر احلياة االجتماعية 

 الفقر ام العكس؟ وما هي العالقة بينهما؟
الفقر من الناحية املعاشية واالستهالكية هو احلرمان هو عدم قدرة الفرد على ما يكفيه من الدخل ملواجهة أعباء 

 .أو تكاليف املعيشة
وكذلك ال ميكن مقرنة استهالك الفقري  فالفقر ينخفض استهالكه عن استهالك نظريه ذو الدخل املتوسط

 .باستهالك األغنياء
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إن العما  : إن أو  من حتدث عن الفقر والفقراء هو االقتصادي اإلجنليزي توماس روبرت مالتوس عندما قا 
 1.أنفسهم هم املذنبون واملسببون ملا يعنونه من حاجة وجوع ومن أجل حتسني وضعهم عليهم ختفيض اإلجناب

إن هذه النظرية . الفقري ليس له صحن على مائدة الطبيعة فاملرض واجلوع واملوت هو الذي ينتظرهوقا  أيضا 
 .التشاؤمية دفعت مالتوس للتأكيد على عدم إعالة الفقراء

إن العالقة واضحة بني الفقر واالستهالك فكلما ازدادت حدة الفقر كلما اخنفض استهالك الفرد أو العائلة وكلما 
 .يزداد االدخارازداد الغىن 

وقد ربط فالسفة علم االجتماع الصناعي الفقر باجملتمعات اليت مرت يف املرحلة املشاعية والعبودية واإلقطاعية 
وكانت جمتمعات زراعية منخفضة الدخو  وكان االستهالك ضعيفا أما اجملتمعات الصناعية وخاصة عندما تصل 

 .الشعيب العايلإىل مرحلة الرفاه سوف تصل إىل عصر االستهالك 
 :وبذلك يرى هؤالء الفالسفة بأن الفقر

 .يرتبط باجملتمعات الزراعية ذات اإلنتاجية املتدينة واليت تعتمد يف إنتاجها على عوامل الطبيعة - أ
 .يرتبط بالبطالة واخنفاض مستوى دخو  األفراد العاطلني عن العمل - ب
جتماع الصناعي ألن الرأمسالية يف مراحلها املتطورة يؤدي الخنفاض مستوى االستهالك وهذا ما يرفضه علم اال -ج

 .تعين زيادة االستهالك العام وتعين الضمان االجتماعي جلميع أفراد اجملتمع
ومن جهة أخرى يؤدي الفقر الخنفاض االستهالك فكلما اخنفض االستهالك ينخفض الطلب على السلع 

تصاد للدخو  يف مرحلة الركود االقتصادي لذلك البد واخلدمات ويضطر املنتجون لتخفيض العرض مما يدفع االق
 .من تدخل الدولة وغعادة توزيع الدخل لصاحل الفقراء حبيث يؤدي لزيادة الطلب

استنادا لذلك حددت األمم املتحدة خط الفقر بدوالرين يف اليوم أي أن الفرد الذي حيصل على راتب شهري 
تعمق ظاهرة الفقر عقد صندوق النقد الدويل مؤمترا يف نيجرييا عام دوالرا هو عند خط الفقر ولكي ال ت21مقداره 
 (.مؤمتر اإلنصاف)مسي  0998

حيث دعا فيه لزيادة اإلنفاق على اخلدمات االجتماعية وزاد حجم القروض االستثمارية لكي توظف احلكومات 
يس حبا هبم بل ألن اخنفاض جزءا منها يف انتشار وتطوير اخلدمات الصحية والتعليمية دعما للفقراء ولكن ل

 .الدخو  سوف تدخل االقتصاد يف حالة الركود وزيادة الدخو  سوف تدفع االقتصاد باجتاه الرواج 
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 :خالصة الفصل 
لقد حاولنا يف هذا الفصل التطرق إىل االستهالك يف االقتصاد وذلك من خال  ضبط املفاهيم وحتديد        

ويف األخري تطرقنا إىل أهم احملددات االقتصادية والعوامل الغري الدخلية يف التصورات حو  االستهالك وأنواعه 
 .حتديد الطلب االستهالكي

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الفصل الثاني

 

في الجزائر وآليات    إستراتيجية إدارة المياه
 االسالمي  ترشيده من المنظور



 في الجزائر وآليات ترشيده من المنظور االسالمي  ياهية إدارة المإستراتيج          :    الثانيالفصل  

 

 
22 

  :تمهيد
 يف بلدا 20 ضمن تأيت ئرااجلز  املتوسط، األبيض البحر جنوب بلدان معظم يف كما ة املياهندر  بسبب       
 التعبري مت الندرة هذه .االجتماعي للتوتر ومصدر التطور من حيد عامل وهو ،وقلتها املياه ندرة يشكو الذي العامل
 .املناخ تغري نتيجة أكثر حدهتما تتفاقم العامالن هذان .انتظامها وعدم توفريها يف الضغط خال  من عنها
 . املائية باملوارد الفقرية الدو  خانة يف تقع ئرااجلز  حيث أن ،

 وضع يقتضي األمر فإن ،(والزراعة  الصناعة ويف املدن يف) هامليا من يدةااملتز  ياجاتاالحت تأمني حتدي أمام     
 .والتسيري اإلدارة يف احلديثة األجهزة استعما  إيل إضافة التنفيذ، موضع املائية املوارد تعبئة يف تنشط سياسة
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 :استراتيجة إدارة المياه في الجزائر: المبحث األول  
 :الخصائص الطبيعية و الجغرافية في الجزائر:المطلب األول   
 :ائرز بالج المائية الموارد افيةغر ج-0 

 عن التساؤ  إىل الوضعية هذه دفعت وقد ومتواصل، شديد جفاف إىل سنة 20 من أكثر منذ زائراجل تتعرض
 املوارد مناطق معرفة حناو  ذلك لوقب هلا، والتخطيط الظاهرة هذه مثلمراعاة  كيفية سةدرا بل املناخ، استقرار
 .املختلفة املائية
 شديد تبخر معد  مع صيفا األمطار سقوط ينعدم ويكاد شتاء بارد إىل ومعتد  صيفا حار مبناخ اجلزائر تتميز

 يوم 100 حوايل فتتساقط األمطار أما السنني، مبرور الفصو  تقلب مع معقد مائي نظام عن يسفر مما االرتفاع
 وقد واحد، يوم من أقل يف ملم 100 عن السقوط معد  يزيد قد األحيان بعض ويف أقصى، كحد السنة يف

 املطر سقوط ومعد  اجلبلية، القمم على أحيانا الثلوج سقوط مع قليلة أيام خال  العام أمطار من كبري جزء يرتكز
 املطر ويتناقص ياناأح  ملم5111و  أ 1500 إىل يصل أن وميكن ملم 500 عن يزيد البالد مشا  سنويا
 يف تقريبا وينعدمراء للصح املتامخة املناطق يف السنة يف ملم 100 من اقل يكون حىت جنوبا اجتهنا كلما تدرجييا
 .1 حراوية الص املناطق

 خال  بالكامل استغالهلا يتم أن ويتوقع حمدودة املياه فموارد للقلق، مبعث أكرب إذن اجلفاف يعترب
 تغري احتماالت جانب إىل اجلفاف تافرت  مواجهة يف الفشل خطر يف البالد جيعل مما قريب، وقت
 .معاكسة آثار من يصاحبه قد وما املناخ

 غري وموارد السطحية، واملياه اجلوفية واألحواض األمطار كمياه تقليدية موارد من ئرزااجل يف املائية املوارد وتتكون
 املائية للموارد الفقري العمود األمطار مياه وتشكل .عيرالز وا الصحي الصرف مياه وتصفية كالتحلية تقليدية
 األمطار كميات وختتلف واألودية والينابيع الطبيعية واجملاري اجلوفية األحواض تغذية مصدر باعتبارها عام بشكل
 .سابقا أرينا كما ألخرى منطقة من

 بالدو  قورنت ما إذا األردن، وهنر تراوالف دجلةو  النيل شاكلة على كبري أهنار إىل تفتقر ئرزااجل بان التنبيه وجيب
 تابالتغري  تتأثر واليت املومسية واألمطار السيو  نتيجة اجلوفية املياه حمصلة هي املائية املوارد فإن وهلذا العربية،
 انالسك كزيادة البشرية العوامل يف تتمثل أخرى مشاكل إليها يضاف الطبيعية املشاكل هذه والبيئية، املناخية
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 والبحوث ساترا دلل اترمااإل مركز المستقبل، واحتماالت آفاق العربي العالم في المياه ليدون، بيتر روجرز، بيتر 

 .237 ص ، 1997 ظبي، أبو ،،االستراتيجية



 في الجزائر وآليات ترشيده من المنظور االسالمي  ياهية إدارة المإستراتيج          :    الثانيالفصل  

 

 
24 

 املشاكل إىل إضافة احليوي املورد هذا بتسيري املتعلقة طيةراوالبريوق اإلدارية واملشاكل املياه على الطلب وزيادة
 مشاكل نضيف أن وميكن ، 1 البيئي التلوث جراء من أكثر األمر ليتعقد والثقافية، واالجتماعية واملالية االقتصادية

 ...للماء املتوازن وغري العاد  غري والتوزيع املاء خبصوص دولية اتفاقيات وجود عدم يف تتمثل أخرى
 تصب أودية إىل جماريها وتوازن مصباهتا حسباجلزائرية  األودية تنقسم :وجريانها الجزائر في األنهار طبيعة -5
 يف تصب ةوأودي .مطرا األوفر تعترب منطقة يف تقع ألهنا املياه بوفرة تتميز التلية األودية وهي املتوسط البحر يف

 فيما حظا أقل األودية وهذه الداخلي الصرف بأودية األودية هذه وتسمى شطوط أو سبخات من مغلقة أحواض
 وهيراء بالصح تظهر اليت األودية أشباه مثرا ناد إال مم 400 أمطاره تتعدى ال صرفها إقليم ألن مياه من تصرفه

 معاملها وطمست جماريها غريت ماا كثري  بل ضبوطةم جماري هلا وليس اإلقليم هذا مياهها حركات تتعدى ال
 جرت ورمبا اإلقليم، هذا يف النادرة ألمطارا سقوط أثناء إال املياه هبا تظهر وال عليها االستدال  يصعب وبذلك
 .كلها السنة خال  ساعة من ألقل فيها املياه

 .الشماليةزائر للج التلية اجلهات كل ثيللتم خراطةو  والشلف ومينا واحلمام التافنة منها: البحر في تصب أودية.
 عدا ما التلي األطلس سلسلة إقليم من منابعها وتأخذ عامة، بصفة الشما  إىل اجلنوب من األودية هذه وجتري
 .الصحراوي األطلس سلسلة حىت لسانه ميد الذي الشلف وادي
 واسعة مساحة ويصرف تلمسان جبا  منطقة منزائر للج الشمالية الغربية اجلهات ىأقص يف ريجي :تافنة وادي
 .2 كلم 1016 مساحته تبلغ الذي األعلى حوضه منها
 من املنطلقة العديدة روافده يف املتمثلة أشتاته جيمع أن بعد معسكر من العليا السهو  يف جيري :الحمام واد

 احلوض مساحة غوتبل أرزيو خليج يف اأخري  ليصب املقطع منخفض عند السيق بوادي يتصل مث سعيدة، جبا 
 2 كلم 8477 احلمام لوادي األعلى
 الواقعة اجلربية اهلضبة من العليا منابعه يأخذ األدىن،راه جم يف الشلف لوادي اليسرى الروافد أحد وهو :مينا وادي
 .م 1150 ارتفاع على وفرندا الناظور جلبا  الغربية احلافة على

 من العليا منابعه يأخذ واحلمولة، يصرفها اليت املساحة حيث من زائراجل يف واد وأهم أطو  وهو :الشلف وادي
را عاب الطويل النهر اسم حتت الشما  إىل يتجه مث عمور جببا  أفلو من بالقرب راويالصح األطلس سلسلة

 طريقه يشق .الفيضانات أوقات يف غزيرة كانت إذا إال متر ترتكها وال مياهه أغلب متتص اليت النجود راضيأل
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 والتوزيع، للنشر الشروق دار :عمان والسالم، الحرب األوسط، الشرق في المياه على الصراع العضايلة، محمد عادل 

 6 ص ، 2005
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 الغرب، يف الونشريس وجبا  الشرق يف املدية جبا  التقاء منطقة يف التلي األطلس سلسلة عرب الشما  وحن دائما
 البحر إىل يصل حىت الغرب إىل الشرق من واسع حوض يف جيري ليصبح اجتاهه يغري املنطقة هلذه عبوره وبعد

 .كلم 700 من تزيد مسافة قطع قد يكون أن بعد مستغامن مدينة من بالقرب مياهه ليصب
 طوله يبلغ حيث جدا اقصري  وهو جباية خليج يف يصب الوادي هذا اقريون، بوادي أيضا ويدعى: راطةخ وادي

 .باألمطار جدا غنية منطقة يف جيري أنه إال كلم 50 اربةق
 أهم من تعد اليت راسأو  جلبا  الشمالية السفو  من جزء يصرف :الغيس وادي الشطوط في تصب أودية

 40 حوايل الطو  يف البالغ الغيس وادي وجيري .لقسنطينة العليا والسهو راء الصح بني الفاصلة اجلبلية السالسل
 . الشما  إىل اجلنوب من كلم

 جلبا  اجلنوبية السفو  أودية مياه من كمية حنوه جترى الذي احلضنة إقليم أودية أهم وهو  :القصب وادي
 . السابقة األودية عكس على اجلنوب إىل الشما  من بالقص وادي ويتحرك .هلا مصب فهو البيبان،
 الطويل الوادي ذلك من األعلى اجلزء وميثل الشرق إىل الغرب من جيري :أمزي وادي ءراالصح في تصب أودية

 من راويالصح واألطلس اءر الصح بني يفصل الذي العظيم االنكسار وخط يتماشى الذي جدى بوادي املعروف
 وهو البحر مستوى دون مرت 32 اخنفاض على الواقع ملغيغ بشطراء الصح يف ليصب بسكرة حىت عمور جبا 
 . البالد يف معروف اخنفاض أقل

 السفو  من الغريب اجلزء ويصرف م 2000 عن يزيد ارتفاع علىراس باألو  الشلية جبل من ينطلق :األبيض وادي
 شط يف ليصب طبعا الشتاء فصل يف السنة من ياماأل لبعض الثلوج تكسوها قد اليت الشاخمة راسأو  جلبا  اجلنوبية
 .الشرقية الشمالية راءالصح يف اجلوفية املائية الطبقات يغذي وبذلك جدى وادي مثلراء بالصح ملغيغ
 كلها تتسم بالبالد الثالثة املناخية األقاليم متثل اليتزائرية اجل األودية لبعض اجلريان حالة عن باختصار هذا

 . أياما ومتتد يوما لتفيض التساقط على وباعتمادها ستمرامل غري باجلريان
 املائية زاناتواخل السدود ببناء الفيضانات وعالج وهتيئتها باستصالحها يكون السطحية باملياه واالهتمام
 غرسو  هبا هامليا جريان يعوق ما زالةوا وتعميقها جبوانبها األسوار ببناء األودية جماري واستصال  واملدرجات

 العباد على به يعود ما أن إال كبرية نفقات يكلف هذه السدود بناء كان وٕان .املياه مجع مناطق يف هبا شجاراأل
 وال فقط الكهربائية الطاقة لتوليد خمازن تعترب ال السدود هذه أن حيث به واالستهانة تقوميه ميكن ال كبري خري من
 بصفة االقتصادي والتطور البشريرار االستق أيضا منتض ولكن فقط الفيضانات خطر لدرء األمثل العالج هي
 . عامة
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 الكائنات انتشار ويرتكز العامل، أحناء عرب عادلة غري بطريقة ويوزع للبشرية، الطبيعية الثروات اغلي املاء يشكل
 الستوائيةا واملناطق الشمالية القطبية املناطق تستحوذ مناخية، عوامل وبسبب .املاء أساسا األرض سطح فوق احلية
 . %5 على إال اجلافة وشبه اجلافة املناطق تتوفر ال بينما اليابسة، فوق جتري اليت املاء كمية من %98 نسبة على
 كونه املاء إشكالية من وبالرغم الندرة، حدود حتت ،زائراجل ضمنها من بلدا، عشرون صنفت 1990 عام يف     
 املتخلفة، الدو  بعض فإن .ناجع وتسيري مالية وسائل مشكلة شيء كل قبل لكنها املائية، املوارد وفرة مسألة فعال
 تستطيع ألهنا البحر ماء حتلية إىل اللجوء بفضل الشروب املاء لسكاهنا تضمن أهنا إال فيها، املائية املوارد قلة ورغم

 مشاكل باملقابل واجهت فإهنا املالية، املشاكل من ختلصت ما فإذا أخرى، بلدان وتبقى العملية، تكاليف مواجهة
 .املبذولة اجلهود من بالرغم صعبا راأم املاء من السكان حاجيات تلبية جيعل مما التسيري، وسوءرايف الدميوغ النمو
 هلذه حمكم بتسيري القيام الواجب فمن أخرى جهة من عليها الطلبتزايد و  جهة، من املائية املوارد حملدودية راونظ

 من اخلاص القطاع ومشاركة املستعمل طرف من اخلدمة تكاليف تدفع اقتصاديا منتجا اءامل يعترب وهلذا املوارد،
 هبة املاء أن اعتبار نتيجة املتخلفة خاصة الدو  بني املفاهيم هذه على االتفاق عدم من بالرغم ناجع، تسيري اجل
  .لدولةا مسؤولية حتت دائما وتبقى الدعم تستوجب اجتماعية ومادة طبيعي حق وهو اهلل من
 عليها احلصو  يستطيعون الذين الناس فإن جمانية سلعة هناك كانت لو حبيث اقتصادية، كسلعة املاء اعتبار جيب
 فإن حمددة بتكلفة سلعة ارتبطت إذا ولكن .هنائيا ال سيكون الطلب أن هذا معىن حدود، بدون يطلبوهنا سوف
 املستهلكني جيعل سوف للمياه معقو  سعر حتديد فإن مت ومن والعرض الطلب من كال يغري أن شانه من هذا

 .1عليها طلبهم من ويقللون استهالكها يف يرغبون اليت الكمية حيسبون
 :زائرالج في الماء وتسيير إدارة واقع -5 

 صعب حتدى أمام الدولة وضعت حبيث ،اجلزائر يف األمر ويتعدى ،اسرتاتيجيا رهانا اليوم العامل يف املاء يشكل
 البد معروفة ومقاييس شروط وفق اخلدمة هذه تتحقق وحىت عمومية، خدمة بصفته للمواطن املاء توفري يف يتمثل
 أجل ومن ،العراقيل هذه وملواجهة .وغريها املقاييس واحرتام وائيالعش والتوزيع التبذير منها العراقيل بعض جتاوز من

 طابع ذات عمومية مؤسسة هي واليت للمياه جلزائريةا الشركة إنشاء إىل اجلزائر جلأت املستدامة التنمية حتقيق
 15 على تشمل ، 2001 سنة أنشئت اليت الشركة هذه مندمج، وتسيري شاملة سياسة إطار يف وجتاري صناعي
 واليات من والية هي باملنطقة واملقصود للوالية، اإلقليمية احلدود توافق توزيع وحدات على املنطقة وتنقسم منطقة

                                                
1

 والبحوث للدراسات راتاإلما مركز المستقبل، واحتماالت آفاق العربي العالم في المياه ليدون، بيتر روجرز، بيتر 

 18 ص ، 1997 ظبي، أبو ،اإلستراتيجية
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 ووحدة تيبازة وحدة اجلزائر مدينة وحدة تضم اجلزائر منطقة مثال فنجد كذلك، واليات فهي الوحدات أما القطر،
 .البليدة ووحدة املدية
 :ومنها املائية للموارد أحسن إدارة اجل من للدو  واإلجراءات التوصيات من جمموعة العاملي البنك قدم
 من املهدرة الكميات وخفض املاء على الطلب إدارة يف املختصة للسلطات املباشر التدخل أي :مباشرة راءاتإج

 القدمية الشبكات إصال  طريق عن التسرب من احلد وكذلك التكنولوجيا استخدام طريق عن اهلدر خفض خال 
 .بعد فيما ذلك كل وسنقدم امليدان ارض على اجلزائر به قامت ما وهو العيوب، واكتشاف

 .اإلعالنية واحلمالت اجلمهور توعية طريق عن :مباشرة غير راءاتإج
 ..مساليةرأال التكاليف وحساب والصيانة التشغيل تكاليف ويشمل املياه تسعرية على وتشمل :التسعير آليات
 :خال  من املياه نقص أسباب الدويل البنك عاجل وقد

 .املستويات مجيع على السلوك تغيري إلحداث اجلهود حشد -
 . هامليا مصادر راتإدا بني التكامل حتقيق -
 .جديدة مياه مصادر عن البحث -
 .1  واإلقليمي الدويل املستوى على التعاون تنمية -

 وطنية عمومية مؤسسة وهي "للمياه اجلزائرية" إنشاء إىلاجلزائر  جلأت فقد العاملي البنك بتوصيات وعمال      
للمرسوم التنفيذي  وفقا املؤسسة نشأت  .املايل واالستقال  املعنوية بالشخصية تتمتع وجتاري صناعي طابع ذات
 الوزير وصاية حتت املؤسسة توضع 5110 سنة أبريل 21 املوافق 1422 حمّرم 53املؤرخ يف  010-10رقم 

 .اجلزائر مدينة يف االجتماعي مقّرها يوجد و ,املائية باملوارد املكّلف
 :املؤسسة هذه مهام ومن     

 ابالرت  كامل على الّشرب ملياه الوطنية الّسياسة تنفيذ بضمان للتنمية، ةالوطّني الّسياسة إطار يف املؤّسسة تكّلف
 وختزينها ومعاجلتها ونقلها الصناعية واملياه الّشرب مياه إنتاج عمليات تسيري بنشاطات التكفل خال  من الوطين
 .وتنميتها هلا التابعة القاعدية اهلياكل جتديد وكذا هبا والتزويد وتوزيعها وجّرها
 :اآلتية باملهام التفويض، طريق عن الصفة، هبذه املؤّسسة، فوتكلّ 
 .املوزعة املياه نوعّية مراقبة و التقييس  -
 :طريق عن السّيما املياه، اقتصاد إىل يهدف عمل بكل املبادرة -
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 18 ص ، 2006 مدبولي، مكتبة :القاهرة الدولية، والعالقات المياه محمد، إسماعيل داليا 
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 .والّتوزيع الّتحويل شبكات فعالية حتسني -
 .املياه على للمحافظة تقنّية كلّ  إدخا  -
 .املستعملني باجتاه والّتحسيس بيةلرت وا والتكوين اإلعالم عملّيات بتطوير املياه تبذير مكافحة -
 .املياه اقتصاد ثقافة لنشر الرتبوية العمومية املصاحل مع دراسية برامج تصوير -
 .وتنفيذها الّسنوات واملتعّددة الّسنوية االستثمارامج لرب  التخطيط -

 :البحر مياه تحلية
 املوارد هذه ألن واألمطار األهنار مياه بزيادة يتأتى لن جديدة مائية مصادر عن والبحث ملائيةا املوارد زيادة إن

 عمليا حال ميثل البحر مياه حتلية إىل االجتاه كان لذا فيها، التحكم ميكن ال عديدة جغرافية عوامل على تعتمد
 .كلم1200 يبلغ الذي الساحلي يطالشر  طو  وعلى املتوسط األبيض البحر ساحل على تقع زائراجل وأن خاصة
 العكسي التناطح وطريقة حلراامل متعدد لوميضيا التبخري طريقة هناك التحلية عملية يف املستعملة الطرق بني ومن
 أن يذكر .هبا تتمتع اليتزات واملمي اخلصائص لبعض نظرا اجلزائر يف املستعملة الطريقة وهي العكسي االوزموز أو

 وهي ،1  وليبيا املتحدة العربية راتواإلما والكويت السعودية مثل احلل هذا إىل جلأت عربيةال الدو  من العديد
 .املياه أزمة من تعاين دو  كلها

 :5152-5112 المياه قطاع تجديد -5
 أمهها من كبرية مصاعب فيها يواجه البلد كان زمن يف ضئيلة املائية زائراجل موارد كانت التسعينيات، سنوات يف
 من املاء سحب فراطوإ  املاء جماري وتلوث املاء شبكات أداء وسوء امليادين، خمتلف يف بسرعة االحتياجات دتزاي

 ."البارئ من هبة " نظرهم يف فهو مثن، للماء أن الناس إدراك عدم مع ذلك وكل اجلوفية واألحواض البحريات
 :وهي مبادئ أربعة على السياسة هذه زوترتك 5152-5112 من متتد وطنية سياسة زئر ا اجل صاغت لقد     

 املادية رياتاخل من خري املاء. 
 البالد من منطقة كل يف املائية املوارد مصلحة تتوالها أن جيب املاء شؤون إدارة . 
 جبودته التفريط وال إهداره جيب ال اخلري هذا. 
 2  منطقة كل يف للماء املستعملني مع شورى إقامة من البد. 

                                                
1

 33 ص ، 2004 العربية، النيل مجموعة :القاهرة العربي، الوطن في األزرق الذهب اء،الم الزاوي، محمد خالد 
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  Hydro plus 1، ص 19/09/2007 مشرق، مغرب خاص عدد الصحي، والصرف الماء ميدان في المحترفين ،مجلة.  



 في الجزائر وآليات ترشيده من المنظور االسالمي  ياهية إدارة المإستراتيج          :    الثانيالفصل  

 

 
28 

 ووضع، 5112 سنة  2م/ دج 6.3 إىل 1998 سنة يف 2م/ دج 3.6 من الشرب ملاء األساسي السعر زاد    
 رافيةاهليدروغ لألحواض وكاالت مخس املناطق يف وأنشئت  2م/دج 2.35 ب 2005 يف الصحي الصرف سعر
 املاء ونشؤ  إدارة تفويض مهامها ومن الصحي للصرف الوطين واملكتب للمياه اجلزائرية :عامتان مؤسستان وأيضا
 Suez-environnementشركة العاصمة يف جند فمثالجزائرية  مدن عشر يف متخصصة أجنبية شركات إىل

 جند اجلديدة التسعرية هذه ويف «SEAAL»"  سيا "، للجزائر والتطهري املياه شركة اسم حتمل واليت ،الفرنسية 
 الشطر بينما مكعب، لرت 52-1 من هسقف حدد وقد املكعب للمرت دج 6.3 سعره حيدد والذي األو  الشطر
 املرت سعر يزيد حبيث ،رابعوال الثالث الشطر وهناك ، 20.48 ب سعره حدد مكعب لرت 26 من بداية الثاين

 سلعة فعال املاء وجعل التبذير وحماربة االستهالك ترشيد منها القصد عملية وهي االستهالك، زاد كلما املكعب
 .اقتصادية

 .الصحي الصرف بأنظمة ينتفعون %82 و الشرب ملاء العامة بالشبكة مرتبطون لسكانا من %91 حاليا    
 املاء وجودة يوميا للساكن لرت 250 و 80 بني ما واملكان الزمان حبسب متفاوتة مبقادير يوزع اجلزائر يف املاء    

 .أحيانا ينبغي كما ليست
 تتجدد، ال جوفية37 و سطحية منها %22 سنويا، 3 م ليارم 19 اجلزائر يف املتوفرة املائية املوارد حجم يبلغ   
 االستعما  تكاثر بسبب 5151 سنة3 م 500 إىل ينخفض أن املتوقع ومن للساكن، سنويا3 م 600 مبعد  أي

 .األمطار هطو  وتراجع
 املاء حجم بزيادة أي 2025 وحىت اآلن من املائية املوارد حجم زيادة على للماء الوطنية السياسة تنص لذلك

 11 إىل -اجلوفية األحواض من يسحب %22 و السدود توفرها منه %00 سنويا،3 م مليار 6.3 من الطبيعي
 التحلية، حمطات تنتجه سنويا3 م مليون 800 إىل 50 من الصناعي املاء حجم زيادة وأيضا سنويا3 م مليار

 إنشاء يقتضي األهداف هذه ولتحقيق الري يف التطهري بعد استعماهلا إلعادة املستعملة املياه حجم وكذلك
 .كلم 740 طوله البالغ راستمتن صاحل عني خط املاء لنقل أنابيب خطوط
 940 لنقل ضخمة أنابيب خطوط 3 و3 م مليار 1.5 بسعة 2009 سنة سدا 13 إلنشاء برنامج وهناك
 البالد من الشمالية املنطقة يف البحر ماء لتحلية حمطة 16 إنشاء سيتم 2025 غاية إىل املاء من سنويا3 م مليون
 املاحل املاء طر  يف اآلن من التفكري وجيب ،1 يوميا3 م مليون 2.5 إىل سنويا3 م 90000 من اإلنتاج وسيزيد
 .تلوثا وبالتايل ملوحة أكثر ليزيده البحر يف التحلية عن الناتج
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  Hydro plus ،5 ص السابق، المرجع ، الصحي والصرف الماء ميدان في المحترفين مجلة ، 
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 واليت للماء جديدة وطنية سياسة وضع عيتستد املائية املوارد تخص فيما البلد يعيشها اليت الصعبة الوضعية    
 :وهي مبادئ مخسة على ترتكز
 ضمان أجل من ومنصفة مستمرة بصفة الدولة ملراقبة تخضع وطنية عامة منفعة بصفته الموحد المورد مبدأ       
 .واالقتصادية االجتماعية األساسية وظائفها
 كاجلماعات الرتكيبات خمتلف مع تضامين تسيري خال  من وذلك املادة هذه تأمني أجل من المشاورة مبدأ      
 .واملنتفعني احمللية
 على التجاري التسيري مبدأ تطبيق :ومها شرطني توفر جيب اهلدف هذا حتقيق أجل ومن :االقتصاد مبدأ      

 وميةالعم املؤسسات مع للتعاقد اجملا  وفتح اخلطط وٕاعداد املنافس لعب الدولة على وجيب املاء، مؤسسات
 .ممكنة مدة أطو  املادة هذه وجود ضمان اجل من واألجنبية احمللية واخلاصة
 وحماربة التلوث ومكافحة البيئة على واحلفاظ املستدامة التنمية خال  من وذلك البيئة على الحفاظ مبدأ     
 .املياه طريق عن املتنقلة راضاألم
 من سواء االستعما  حيث من كذلك مجاعية سؤوليةامل تكون أن جيب لذلك :الجماعية الملكية مبدأ     
 .1 والدولة راتواإلدا الصناعة قطاع أو املواطنني طرف

 : 2 المستقبلية والمشاريع المائي األمن تحصين -2 
 بإطالق الوضع هذا مع وتتكيف املياه ندرة خماطر من تقلل أن األخرية العشرية مدار على اجلزائر متكنت     

 واالقتصاد لإلنسان احليوية املادة هذه تسيري وحسن املاء من معترب احتياطي لضمان ضخمة اريةاستثم مشاريع
 .معا
 الرفع هبدف املائية املوارد لقطاع املستقبلية واملشاريع مجاالرب  من جمموعة الدولة اعتمدت 2000 سنة هناية فمنذ  
 ترااستثما الثانية اخلماسية يف أطلقتو  2013 هناية قبل مكعب مرت مليار 5,8 إىل االحتياطي حجم من
 .للجزائريني املياه من عالية جودة وضمان القطاع لتنمية دوالر، مليار 16 و 15 بني وحتار ت

 مليون 2.5بطاقة البحر مياه لتحلية حمطة 15 بناء برنامج واستكما  جديدا سدا 19 بناء اإلطار هذا يف ومت    
 ساتار د العمومية السلطات أطلقت كما .هنائي بشكل للجزائريني للشرب الصاحل املاء تأمني هبدف .مكعب مرت

 الفالحة لتنمية الشمالية السهو  حنو الكربى للصحراء اجلوفية املياه من السنة يف مكعب مرت مليون 600 لتحويل
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 RADP, Ministère des ressources en eau, Le secteur de l’eau en Algérie, Alger, novembre 

2003, p.4   
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 .13/09/2010جريدة المساء ليوم   
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 استر متن مدينة طلرب املياه نقل أنبوب إجناز يف الشروع الصدد، هذا يف ومت .للشرب الصاحلة املياه توزيع وحتسني
 إمجالية بتكلفة 2006 سنة مده يف وشرع كيلومرت، 301عرب ميتد الذي األنبوب وهو صاحل، عني مبدينة اجلنوبية
 املياه أنابيب تصليح إىل 2001 سنة من ابتداء العمومية السلطات عمدت ذلك، وقبل .دوالر مليار 1 تفوق
 احليوية املادة هذه تسيري حسن يف التحكم هبدف وذلك دج، مليار 53 الغرض هلذا وخصصت الوطين، بالقطر
 تدشني الضخمة، املشاريع هذه إجنازات من وكان النقية، املياه وتوريد البحر مياه لتحلية حمطة 50 لتربمج النادرة،
 ب تكلفتها قدرت اليت احملطة وهي( العاصمة يف احلامة حمطة)إفريقيا يف البحر مياه حتلية حمطات أكرب إحدى
 .دوالر مليون 250
 أقل هي واليت اجلزائر يف املائية املوارد حمدودية وأن السيما املاء تأمني أجل من إمكانياهتا الدولة استنفرت لقد     
 باملائة 30 متثل واليت اجلوفية املياه استغال  فتقرر بالدنا، يف املشكلة لبداية كبري أثر هلا كان 3 م مليار 20 من
 ومن متجددة، غري طاقات وأهنا خاصة حلمايتها، املشاريع من مجلة تسجيل ومت الشرب، ملياه اجلزائر احتياط من
 .الداخلية املناطق حنو راءالصح من اجلوفية املياه حتويل مشروع جاء ذلك
 إعادة املنصرمة اخلماسية عرفت حيث ببالدنا، املائية السياسة على الطيب األثر اجلوارية، للمشاريع وكان     
 يف ساهم ما وهو احلضرية للتجمعاتراين العم التوسع حسب متديدها مع القدمية الربط شبكات وترميم صيانة
 .املياه طريق عن املتنقلة املعديةراض باألم اإلصابة خفض
 300 بنسبة املخزونات تشكيل بإعادة األخريتني، السنتني يف املتساقطة األمطار مسحت أن ،اجلزائر حظ ومن
 خصصت الدولة، فإن والتنموية، األمنية السياسات كل ومرتكز احلياة هو املاء وألن .إضافية مكعب مرت مليون
 وحتويل جتنيد جما  ومتس  5100-5101 اخلماسية خال  لبالدنا املائي األمن سياسة لتعزيز دوالر مليار 20
 إىل إضافة مكعب، مرت مليار 8,1 لغتب إضافية بطاقة الوطين الرتاب عرب سدا 16 بإجناز األمر ويتعلق املوارد،
 املائي النظام ومشروع اجلاري، العام هناية مع الداخلية، املناطق إىل الصحراء من املياه نقل مشروع من االنتهاء
 يف جزئي بشكل شغل أنه العام مع السنة، هناية اآلخر هو تسليمه املرتقب ،بوهران أرزيو، -مستغامن
 . 5119جويلية

 حمطة 13 إجناز يقتضي والذي البحر مياه لتحلية برناجما 5100-5101 للفرتة املائية املوارد اعقط ويسجل     
 متت الذي املشروع هذا ويعرف يوميا، مكعب مرت مليون 26,2 حتقيق أجل من البعدية، املرحلة يف وهتيئتها
 .امليدان يف فعلية تقدم بنسبة مباشرته
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 التطهري أنظمة استعما  السيما املشاريع من العديد يف الشروع مت فقد التطهري، عمليات خبصوص أما    
 الفيضانات من ميزاب وادي ومحاية وتطهري هتيئة عمليات وكذا والوادي ورقلة من بكل املياه صعود ومكافحة

 11600 مساحة على متتد اليت لفالحيا الري هتيئة أشغا  عن فضال حبرية، 40 و تصفية حمطة 36 وٕاجناز
 .هكتار
 طاقة إىل التوصل أجل من أخرى، أربعة علو من والرفع جديدا، سدا 19 إجناز اإلطار هذا يف ويرتقب     

 الصاحلة املياه إليصا  عملية00 و للتحويل، كربى مشاريع 6 وٕاجناز مكعب، مرت مليار 1,9 إىل تصل استغال 
 وبناء مدينة 12   التطهري شبكات عن فضال مدينة، 22   الشروب باملاء التزود شبكة هتيئة وٕاعادة للشرب
 مرت مليار 2,1 ب تقدر املستعملة للمياه معاجلة طاقة إىل التوصل أجل من حبرية، 42 و تصفية حمطة 44

 من 174 وٕاجناز هكتار 211111 مساحة على عيراالز  الري بتهيئة اخلاصة األشغا  وكذا سنويا مكعب
 .املائية املسالك

 :المائية الموارد مجال في التنمية تيجيةإسترا: المطلب الثاني
 تغطية لضمان وذلك التقليدية وغري التقليدية أشكاهلا يف املائية املوارد تعبئة زيادة إىلاتيجية اإلسرت  هذه هتدف     

 الشرب مياه لنقل القاعدية اهلياكل وتطوير تأهيل وٕاعادة املياه من والفالحة والصناعية املنزلية االحتياجات
 الصحي الصرف ملرافق التحتية البنية وتطوير تأهيل إعادة وكذا اخلدمة، نوعية وحتسني اخلسائر لتقليص وزيعهاوت

 لدعم املسقية املناطق وتوسيع وحتديث حمدود، مائي كمورد استخدامها إلعادة وتصفيتها رةذقال املياه ومعاجلة
 للمياه أحسن حتكم لضمان والتنظيمي ملؤسسايتوا القانوين اإلصال  عن ناهيك الغذائي، األمن إسرتاتيجية
 .التسيري راتمؤش وحتسني

 :المائية الموارد لقطاع الرئيسية المؤشرات بعض -
 كلم 60000 : الشرب مياه شبكة طو 
 سنة باملائة 92 و 1999 سنة باملائة 78 حدود يف وكانت باملائة 92  :الشرب مياه بشبكات التوصيل نسبة

 .2007 سنة   160 و 1999 سنة   123 وكانت لرت 165 :فرد لكل ةاليومي احلصة 5113
 02:  0999 سنة وكانت يوميا باملائة 31: 0200 وعددها الوطن بلديات جمموع على املياه توزيع تكرار    
 .باملائة
 . : 1999 سنة باملائة 30 وكانت باملائة 08: 5/يوم
 .: 1999 سنة باملائة 52 وكانت باملائة 05: 2/يوم
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 .سنة/  2م مليون 311:  القدرة املياه حجم
 سنة سنة / 2م مليون 600 اىل وارتفعت  سنة / 2م مليون 221: القدرة املياه معاجلة جما  يف الوطنية القدرات
 الصرف بشبكة للتوصيل الوطنية النسبة،  كم22111  :الصحي للصرف الوطنية الشبكة طو  5101
 مقارنة التحسن بعض رات املؤش هذه خال  من ويالحظ  1999 سنة ائةبامل 72 وكانت باملائة 82 :الصحي
 . املاضية بالسنوات

 :القاعدية الهياكل -
 من كربى حضرية 5101-5119 عام حبلو  اجنازها اجلاري املشاريع أساس وعلى اجلزائر حبوزة سيكون      

 يرفع ما وهو حاليا تشتغل 60 – سدا 72 من ةاحلظري  هذه وتتألف املائية رد املوا تعبئة شأهنا من اليت اهلياكل
 3 م مليار 35.8 إىل التعبئة على القدرة
 2004 عام من ابتداء بعثها أعيد أو الكربى املشاريع إطالق مت فقد املياه، موارد ونقل تعبئة إمكانيات ولزيادة   

 :مبشاريع سيما ال األمر ويتعلق متوازن وبشكل الوطن أحناء مجيع يف وذلك
 وسقي الشرب مبياه واليات 06 ستة يف نسمة ماليني أربعة تزويد ومحاية لتحسني هارون بين سد مركب   

 .2007 سبتمرب يف تشغيلهأ بد كربى حميطات 04 يف هكتار 40000
 2009 أوائل يف تشغيله بدأ الشرب مبياه الرواق هذا تزويد لتأمني رانوه أرزيو -مستغامن مركب    
 تشغيله مت الشرب مباء عزازقة -فرحية والرواق العاصمة زائراجل -تاقصبت الرواق تزويد تأمني تتاقصب سد مركب   
 .2007 فرباير  يف
 .كلم 5000 وبطو  سنة / 2م مليون 600 ب يقدر حبجم العليا اهلضاب مدن إىل اجلوفية املياه نقل   
 .2007 األشغا  وبدأت مكل 740 طو  على راستمتن إىل صاحل عني من اجلوفية املياه نقل   
 .بلعباس وسيدي تلمسان والييت جنوب إىل النعامة والية الغريب طالش مياه حتويل   
 .2007 سنة االجناز بدأ الذي املشروع وهو العالية سطيف سهو  من املياه حتويل   
 : البحر مياه تحلية برنامج -

 يف احملطات هذه وستنتج يوم/2م500000 هران و  يف سيكون أمهها خمتلفة قدرات ذات حمطة 13 اجناز      
 2005 سنيت العمل يف بدأتا رزائواجل ارزيو الربنامج هذا يف حمطتني أو  يوم/3 م مليون 2.26 هلا احملدد األجل

 .الساحلية املدن طو  على موزعة وهي أصال تعمل هي الكتلة أحادية حمطة 23 إىل إضافة 2008 و
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 عليها تتوفر اليت املوارد توجيه وٕاعادة الشرب مبياه الكربى املدن تزويد بتأمني البحر اهمي حتلية تطوير سيسمح      
 ومنطقة الري نظام تطوير إىل إضافة الشرب مباء التزود يف عجزا  تعرف اليت املناطق إىل البالد مشا  الواقعة السدود
 .العليا اهلضاب

 :الشرب بمياه التزود - 
أ بد 1999 عام تنفيذه يف شرع وقد الشرب مياه توزيع شبكات تأهيل إلعادة نطاقال واسع برنامج هناك    

 عواصم عيمج ليشمل وسيمتد وقسنطينة زائرواجلران بوه سكانيا وجتمعا مدينة 30 حوايل ميس الذي الربنامج
 والتسيري التسربات واكتشاف اخلرائط رسم من العمومية املياه خلدمة األساسية اجلوانب يغطي وهو الواليات
 .والتكوين واآليل التجاري

 الشبكات مستوى على املسجلة اخلسائر تقليص منها راءاتاإلج هلذه ملموسة نتائج تسجيل يف شرع لقد    
 .باملائة حاليا  21-51 حدود إىل باملائة 45 حبوايل تقدر 1999 سنة كانت اليت
 :الصحي الصرف -

 تطوير الربنامج ويتضمن املياه معاجلة من باملائة 82 نسبة إىل 2010 عام الوصو  إىل الفرعي القطاع هذا يهدف
 احلضرية املناطق يف الصحي الصرف شبكات وتوسيع واجملاري الصحي الصرف مياه وتصفية معاجلة حمطات
 .رةذالق املياه الستقبا  حمطة 50 وبناء جديدة حمطة 40 واجناز حمطة 20 تأهيل مت األساس هذا وعلى والريفية،

 :والزراعة  المائية الموارد -
 املائية اهلياكل أما ،اكبري  سدا 29 يعلوها هكتار 219000 تقدر مبساحة كبريا حميطا 24 تسجيل مت      
 هكتار 860000 ب تقدر املسقية املساحات فإن الصغرية
 وسيتم ارهكت 11000 بسقي اليوم إىل 3 م مليون 55 بتعبئة تقوم صغريا  سدا 481 وجود مسح وقد      
 من إضافيا  اصغري  سدا 88 اجناز خال  من وذلك 2009 عام 3 م مليون 78 لتبلغرات القد هذه من الرفع
 املعيشية الظروف حيسن ما وهو هكتار 15700 قدره مبا اجلبلية املناطق يف املسقية احةسامل من تزيد أن هناأش

 :التاليني االحتمالني مع التعامل إىل هتدف كلها اإلجراءات هذه الريفية للساكن
 يف لألمطار متوسط تساقط حالة يف املناطق جلميع والري الشرب مبياه يتعلق فيما االحتياجات كل تلبية     
 . 1 جفاف حدوث حالة يف للري باملائة 60 و الشرب مبياه بالتزود يتعلق فيما االحتياجات مجيع تغطية السنة
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 لجزائر و آليات ترشيده وفق المنظور االسالمي االستهالك المائي في ا: الثاني بحثالم: 
ميثل ضبط استهالك املياه وترشيد استخدامها يف كافة اجملاالت مرتكزا مهما على الطريق السليم لدعم  

ومن هذا املنطلق سنحاو  يف هذا املبحث التطرق إىل خصائص االستهالك املائي  ،م يف اجلزائراداملائي املستاألمن 
 .ءات ترشيده وفق التعاليم اإلسالميةوآليات وإجرا

  : خصائص االستهالك المائي في الجزائر: المطلب األول
إن من أهم اآلليات اليت تؤدي إىل تزايد االستهالك على املوارد املائية العذبة جند الزيادة السنوية يف عدد       

وزيع املاء الصاحل للشرب من جهة وتوسيع السكان اليت أدت إىل زيادة نسبة ربط املناز  بالشبكة العمومية لت
املساحات الفالحية املسقية من جهة ثانية، وتطور األنشطة الصناعية املرتبطة حبركة التنمية واالحتياجات املتنامية 

 .للسكان من جهة ثالثة 
 :قطاع المنازل .0 

، 1مليون مرت مكعب 211وماليري  2إىل  5119بلغت كمية املخزون الوطين للماء الشروب خال  سنة      
نسمة، كما انتقلت نسبة توصيل السكان  22.011.111ووصل عدد السكان يف ذات السنة إىل حوايل 

وبالتايل فإن معد   ،2 5118سنة  %92إىل  0999سنة  %38بشبكة التزويد باملياه الصاحلة للشرب من 
 5118لرت سنة  022لرت مث ارتفع إىل  052بـ  0999االستهالك اليومي للفرد اجلزائري من املياه بلغ عام 

لرت،  001، وهذا املعد  يعد من أعلى املعدالت مقارنة بدو  أخرى كاهلند أقل من 4لرتا  029،ويقدر حاليا بـ 3
لرت، علما بأن املعايري الدولية املوضوعة من قبل هيئات دولية مثل منظمة الصحة العاملية  91الصني أقل من 

(OMS) م املتحدة لرعاية الطفولة وصندوق األم(unicef) قدرت بأن يكون احلد األدىن للوفاء باحتياجات ،
لرتا، وعند احتساب احتياجات األفراد من املياه ألغراض االستحمام، غسيل  51الفرد الرئيسية من املياه يوميا هو 

 . 5لرتا يوميا  21املالبس، ترتفع العتبة الشخصية إىل 
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 .8،ص28/07/2008، الصادرة بتاريخ 137، العددجريدة النهار الجديد، الجزائر 
2
 Ahmed Kettab, « L`eau en Algerie : de quoi sera fait demain ? ».Journal 

l`expression ,Algerie,10/12/2008,p14 
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  Idem. 
4

سا  21:00عة ، السا30/01/2008، حصة تلفزيونية، القناة األرضية، الجزائر، في منتدى التلفزيونعبد المالك سالل  

 .ليال
5

القوة والفقر وأزمة المياه : ما هو أبعد من الندرة: 2006برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام  

 .34، ص2006العالمية، الواليات المتحدة األمريكية ، 
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املواطن يف استهالك مياه الشرب والتبذير الزائد يف استخدامها، وهذا ناتج عن ضف إىل ذلك إسراف     
كسرقة املياه من القنوات الرئيسية ليس للشرب وإمنا لتموين مشاريع جتارية أو )االستهالكيات غري املشروعة 

وغسل السيارات كرش احلدائق واملسطحات اخلضراء، وري املزارع اخلاصة، )واالستهالكيات الكمالية ( صناعية
 . 1(وإقامة مسابح داخل البيوت واملناز 

 :  قطاع الفالحة.5
يعد القطاع الفالحي من أكثر القطاعات استهالكا للمياه كونه عماد األمن الغذائي، إذ يستهلك هذا القطاع    

ىل استعما  أساليب ، ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك إ2من إمجايل الثروة املائية املتاحة يف اجلزائر  %21حوايل 
، واالفتقار إىل (كالري بالغمر والري باألنابيب) السقي القدمية أو التقليدية املستخدمة من قبل الفالحني يف اجلزائر

 (.كالري بالرش والري بالتنقيط ) أنظمة الري احلديثة املقتصدة للماء 
كميات كبرية من املياه بالتسرب من ويتسم استخدام املياه لغرض الري الفالحي بضخامة الفاقد وهدر      

، ومن املؤكد ان استمرار االستهالك 3شبكات الري، نتيجة وضعيتها املتدهورة بفعل انعدام أشغا  الصيانة 
الالعقالين الزائد لقطاع الفالحة للمياه، دون توعية أو إرشاد، سيعرض املصادر املائية إىل وضع حرج، وبالتايل إىل 

وهذا ما يتطلب حسب وجهة نظرنا اخلاصة إىل إعادة نظر جذرية يف السياسات واألساليب  تكلفة مالية عالية،
 .اليت حتكم استعماالت املياه لألغراض الفالحية يف اجلزائر

 : قطاع الصناعة . 5  
 تعترب املياه من السلع الوسيطة اليت تدخل يف عمليات اإلنتاج الصناعي حيث تستخدم يف عمليات التربيد،     

والتخلص من النفايات، وقد تدخل كمادة خام يف الصناعة كما يف صناعة املياه الغازية واملشروبات واألدوية 
فمثال الدو  الصناعية . وكلما زاد اعتماد الدو  على الصناعة زادت كميات املياه املستخدمة هلذا الغرض. الطبية

، أما يف الدو   %05عية، ويف أمريكا الشمالية من مياهها يف األغراض الصنا %22يف أوربا تستخدم حوايل 
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 21:00، الساعة 13/06/2009تحديات وإنجازات، القناة األرضية، الجزائر، .…حصة تلفزيونية حول األمن المائي  

 .ليال
3

، من أكبر رهانات المستقبل: مشروع التقرير التمهيدي حول الماء في الجزائرعي، المجلس الوطني اإلقتصادي واإلجتما  

 .89، ص2000، الجزائر، (11الدورة العامة )
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النامية واليت تعتمد على اقتصادياهتا على الزراعة كما هو احلا  يف الدو  العربية، فيقدر استخدام املياه لألغراض 
 . 1من إمجايل استخدامات املياه بتلك الدو   %2الصناعية حبوايل 

، أمام هذه األوضاع، فإن 2 %2إىل  5115لصناعة باجلزائر عام ولقد وصلت نسبة استهالك املياه يف قطاع ا    
معد  استهالك الفرد اجلزائري للمياه يف االستخدامات املنزلية والفالحية والصناعية من املعدالت العالية، وهي 

قد تعود  معدالت ال تتفق مع ظروف البالد املائية، فاملواطن سواء كان فردا عاديا أو مزارعا أوصناعيا أوتاجرا،
 .على منط من التبذير واإلفراط يف استعما  املياه 

 :آليات و إجراءات ترشيد االستهالك المائي في اإلسالم : المطلب الثاني
للحد من ظواهر اإلسراف والتبذير يف استخدام املياه من جهة، وألجل احملافظة على املصادر املائية ومحايتها     

من جهة أخرى، البد من وضع خطة ترشيدية متكاملة هادفة تشمل كافة الوسائل من التلوث وترشيد استخدامها 
واألساليب ومتس كل الفئات والقطاعات ومستندة إىل التعاليم اإلسالمية الواردة يف النصوص القرآنية واألحاديث 

 :النبوية الشريفة، وتتمثل أهم آليات وإجراءات هذه اخلطة الرتشيدية فيما يلي

 : وعدم اإلسراف  االقتصاد-0 
فاإلسراف سلوك منهي عنه يف اإلسالم وقد حذر اهلل سبحانه وتعاىل يف العديد من اآليات من اإلسراف و     

، وقد هنى رسولنا  3﴾وَُكُلوا َواْشَربُوا َواَل ُتْسرُِفوا ِإنَُّه اَل ُيِحبُّ اْلُمْسرِِفينَ  …﴿ : قال اهلل تعالىعواقبه، حيث 
روى اإلمام أحمد  وابن ماجة َعْن َعْبِد يف استخدام املياه حىت وإن كان على هنر جار، فقد  الكرمي عن اإلسراف

َما : َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َمرَّ ِبَسْعٍد َوُهَو يـَتَـَوضَُّأ فَـَقاَل )اللَِّه ْبِن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص رضي اهلل عنهما 
َرُف يَا  . (نـََعْم ، َوِإْن ُكْنَت َعَلى نـَْهٍر َجارٍ : َأِفي اْلُوُضوِء َسَرٌف ؟ َقاَل : َسْعُد ؟ َقاَل  َهَذا السَّ

 :التوعية المائية  -5  
يقدم النظام اإلسالمي العديد من قنوات االتصا  لتلقي التعاليم اإلسالمية اليت حتث على ضرورة احلفاظ على     

يعترب كل من األئمة واملساجد واملؤسسات الدينية أفضل املنابر خللق ونشر ورفع املياه واالقتصاد يف استخدامها، و 

                                                
1

دراسة في الجغرافيا :مصادر المياه ودورها في التنمية االقتصادية واالجتماعية في دولة الكويت"عبيد سرور العتيبي،   

 .12،ص2001-2004،سبتمبر،السنة219،الرسالة 21لوم االجتماعية، الكويت،العدد، حوليات اآلداب والع"االقتصادية
2
 Abderrahmane Salem, « l’eau en algérie :quelle politique pour l’avenir ? »,communication 

présentée au conférence sur les ressources en eau :enjeu du21
eme

 siècle et défi pour l’humanité, 

algerie, conseil de la nation(SENAT),16/06/2003, algérie 2003,p7. 
 .31سورة األعراف ، اآلية  3
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، بأمهية املياه وضرورياهتا للتنمية االقتصادية واالجتماعية ودورها 1الوعي العام بني املواطنني، على مجيع املستويات 
ة وحلقات الذكر والدروس من خال  خطب اجلمع-يف حتقيق األمن الغذائي، ولذلك جيب أن يتم توعية الفرد

وإطالعه على أزمة املياه، وحثه على املشاركة يف ترشيد االستهالك واحلد من الزيادة املفرطة والتلوث،  –الدينية 
 . 2وبضرورة تغيري عادات وسلوكيات وممارسات استعما  املياه والتوقف عن االستخدام غري احلكيم هلا

 :تقليل الفاقد من المياه-5 
ب العمل بشكل جدي على وقف اهلدر يف جما  السقي الفالحي عن طريق التوسع يف استخدام أساليب جي      

الري احلديثة، ففي السنوات األخرية مت اللجوء إىل استعما  نظام الري بالنتقيط بشكل ملحوظ ومبعد  متسارع، 
رش من مزايا مقارنة باألساليب القدمية إال إال أن الري بالرش مازا  هو األسلوب الغالب، وبالرغم مما ميثله الري بال

من مياه الري هبذا األسلوب ال يستفاد منها وإمنا متثل  %31أنه مصدر فاقد كبري ويقدر اخلرباء أن أكثر من 
 3.فاقدا
وحيسن  %21إىل  %21إن التحو  إىل الري بالتنقيط سيحد أو يقلل من استخدام املياه بنسبة ترتاو  من     

كما أن وضعنا املايل حيتم علينا تقييم كل أنواع املزروعات من . 4 %21إىل  %2سبة ترتاو  من احملصو  بن
خال  ما حتققه من ناتج أو عائد اقتصادي وما حتتاجه من مياه الري، وال جيب الرتدد يف منع زراعة األنواع 

 .5الشرهة للمياه
، مع العمل على زيادة وتطوير 6يف ساعات النهار باإلضافة إىل ضرورة الري الليلي للحد من كمية التبخر    

 مراكز التوعية واإلرشاد املائي والفالحي لنقل تكنولوجيات استخدام املياه األكثر حداثة إىل الفالحني واملزارعني، 
 
 

                                                
1

، (ترجمة حسام اإلمام)ناصر فاروقي، وأسيت بسواس، ومراد بينو، إدارة الموارد المائية في الشريعة اإلسالمية  

 .112،141، ص2006اإلسكندرية، دار الجامعة الجديدة،
2

، ورقة "مصادر المياه في دولة اإلمارات العربية المتحدة"ابدين السيد رزق، وعبد الرحمان سلطان الشرهان،زين الع 

والدراسات بأكاديمية  ، اإلمارات العربية المتحدة، مركز البحوث14/02/2009بحثية قدمت إلى ندوة األمن المائي، دبي،

 .  102،ص 2009شرطة دبي،
3

 .340،ص2006،ليبيا ،اللجنة الشعبية العامة للثقافة و اإلعالم،2ال نموت عطشا ط جاد هللا عزوز الطلحي، حتى 
4

القوة والفقر وأزمة المياه : ما هو أبعد من الندرة: 2006برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تقرير التنمية البشرية لعام   

 .189، ص 2006العالمية، الواليات المتحدة األمريكية ، 
5

 .332ز الطلحي، المرجع السابق الذكر، ص جاد هللا عزو 
6

ترشيد استخدام مياه الري في الوادي و الدلتا وآثاره االقتصادية على "حكبم ونيس تاوضروس، ونبيل محمد المويلحي،  

، 27/10/1889-26مشكلة المياه في إفريقيا ، القاهرة، :،ورقة بحثية قدمت إلى المؤتمر الدولي حول "مشروع توشكى

 .242،ص1889هد البحوث والدراسات اإلفريقية بجامعة القاهرة،مع: مصر
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 . 1وتدريبهم على االستعما  األمثل هلا وحل املشاكل اليت تعرتضهم يف هذا اجملا 

 :دية وعادلة على استخدام المياهوضع تعريفة سعري اقتصا -5
ليس مثة شك يف أن املياه إذا كانت حقا من حقوق املواطن ينبغي على احلكومات ضرورة توفريها وتأمينها     

عند احلد األدىن املطلوب على األقل، فإنه ينبغي كذلك على املواطنني أن يتحملوا بدورهم معظم تكاليف 
مل الندرة املائية سلعة إسرتاتيجية، وإذا نظرنا إىل تسعرية املياه احلالية يف اجلزائر توفريها، خاصة وأهنا أصبحت يف عا
إىل  5.01بالنسبة للماء الصاحل للشرب، وما بني  2م/دج 2.21إىل  2.81جند أن املستهلك يدفع فقط ما بني 

حسب  -من املاء الشروب، يف الوقت الذي تصل فيه كلفة املرت املكعب الواحد 2بالنسبة للتطهري 2م/دج 5.22
ADE-  وهذا ال يشجع وال حيفز على ترشيد 4دج للمرت املكعب الواحد املطهر للمياه 55و 3دج  20إىل ،

 االستهالك املائي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1

محمود أبو زيد، ومحمد سالم مشعل، وخديجة محمد األعسر، ومحمود عبد الحليم جاد، سياسات ترشيد إستخدام الموارد  

السياسية ، جامعة دراسات واستشارات اإلدارة العامة ، كلية اإلقتصاد والعلوم : المائية في الزراعة المصرية ، القاهرة

 .41، ص 2006القاهرة، 
2

، يحدد قواعد تسعير الخدمات العمومية 08/01/2001مؤرخ في  13-01مرسوم تنفيذي رقم" األمانة العامة للحكومة، 

، 01الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد " للتزويد بالماء الصالح للشرب والتطهير وكذا التعريفات المتعلقة به

 .7-1، ص12/01/2001صادر بتاريخ ال
3

 ، المرجع السابق الذكر11/03/2006عبد المالك سالل في منتدى التلفزيون، حصة تلفزيونية ، القناة األرضية ، الجزائر، 
4

 .، المرجع السابق الذكر30/01/2008عبد المالك سالل في منتدى التلفزيون، حصة تلفزيونية ، القناة األرضية ، الجزائر، 
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 :خالصة الفصل 
زائر لقد تطرقنا يف هذا الفصل إىل مبحثني، لقد حاولنا يف املبحث األو  شر  اسرتاتيجة إدارة املياه يف اجل      

بتقدمي أهم اخلصائص الطبيعية واجلغرافية للمياه وإسرتاتيجية التنمية يف جما  املوارد املائية، ويف املبحث الثاين 
 .تكلمنا عن االستهالك املائي يف اجلزائر وآليات ترشيده من املنظور اإلسالمي وكيفية احلفاظ عليه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 : الفصل الثالث

محاولة بناء نموذج قياسي الستهالك المياه  
 لعينة من األفراد
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 :تمهيد
ة النظرية اليت قمنا هبا خال  الفصلني األو  والثاين ،سنحاو  يف هذا الفصل إعطاء الدراسة بعد الدراس        

بعدا تطبيقيا، معتمدين على أدوات االقتصاد القياسي اليت سنستعملها يف حتليلنا للنتائج ومن أجل هذا سنتعرف 
ة، وحماولة بناء النموذج القياسي وحتليله أوال على بعض املفاهيم املتعلقة باالقتصاد القياسي، وتقدمي عينة الدراس

 .وتفسريه بغرض اإلجابة على خمتلف التساؤالت املقرتحة 
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 :لمحة عن االقتصاد القياسي : المبحث األول 
 مفاهيم عامة : المطلب األول 

 :   1تعريف االقتصاد القياسي-0
للعالقة بني ( الكمي)يب التحليل، يهتم بالتقدير العددي يعد االقتصاد القياسي أسلوب من أسال          

املتغريات االقتصادية معتمدا يف ذلك على النظرية االقتصادية، والرياضيات، واإلحصاء، للوصو  إىل هدفه اخلاص 
 .باختبار الفروض والتقدير، ومن مث التنبؤ بالظواهر االقتصادية 

 : النموذج االقتصادي -5
النموذج االقتصادي بأنه جمموعة من العالقات بني املتغريات االقتصادية لتمثيل ظاهرة معينة يعرف            

 .بصورة خالية من التفاصيل  التعقيدات، ولكنها ممثلة للواقع هبدف تعليلها أو التنبؤ هبا والسيطرة عليها 
قة بني متغريات اقتصادية بغية وقد يكون اهلدف من النموذج هو تقدير قيم عددية ملعلمات هلا عال          

التنبؤ أو حتليل هيكل اقتصادي، أوتقييم سياسة اقتصادية، ويستخدم النموذج االقتصادي الرموز الرياضية، فمثال 
 :أي أن   Yدالة يف الدخل  Cتفرتض النظرية االقتصادية بأن االستهالك 

C=f(y)…………..(1) 
فيمثل املتغري التوضيحي، وحتكم العالقة بني املتغريات االقتصادية  Yمتغري االستجابة، أما  Cإذ متثل           

 :إىل صيغتها اخلطية تكون (1)بعدد من الصيغ أبسطها الصيغة اخلطية، فبتحويل العالقة 
C=B0+ B1Y 

 .املعلمات  B0  ،B1حيث متثل 
 
 
 
 
 

                                                
1
حسين علي بخيت، سحر فتح هللا، االقتصاد القياسي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عمان،األردن،   

  22،19،ص2007
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 : 1أهداف االقتصاد القياسي -2
 : هناك ثالثة أهداف رئيسية

القتصادية يف شكل قابل لالختبار امليداين، ومتثل هذه املرحلة مشكلة تصور الصياغة بناء النماذج ا (0
 .الرياضية يف منهجية القياس االقتصادي

تقدير واختبار هذه النماذج مستعملني البيانات املتوفرة، ومتثل هذه العملية املرحلة اإلحصائية يف القياس  (5
 . االقتصادي 

 .التنبؤ، التحليل االقتصادي واختاذ القرارات املناسبة استعما  النماذج املقدرة لغرض (2

 نماذج االنحدار : المطلب الثاني 
تنقسم مناذج االحندار بصفة عامة إىل قسمني، مناذج االحندار البسيط، ومناذج االحندار املتعدد، فبالنسبة         

احد، قد يكون هذا النموذج خطيا إذا  لنموذج االحندار البسيط فهو عبارة عن منوذج يتكون من متغري مستقل و 
 عنها يف شكل معادلة خط مستقيم، ويكون غري خطي إذا كانتكانت العالقة بني املتغريين املدروسني معرب 

العالقة من نوع آخر، أما منوذج االحندار املتعدد هو الذي يتكون من أكثر من متغري مستقل يكون منوذج االحندار 
 .خطيا أوغري خطي  بدوره

 :نموذج االنحدار الخطي البسيط  . أ
يعترب هذا النموذج من أكثر النماذج شيوعا يف املمارسة القياسية وذلك لسهولة استخدامه وحساب 
معلماته وتطبيقاته، إىل جانب ذلك فإن هناك العديد من العالقات االقتصادية اليت ميكن قياسها باستخدام هذه 

ط هو منوذج قياسي يصف العالقة اخلطية بني متغريين أحدمها تابع واآلخر النماذج، و منوذج االحندار اخلطي البسي
 .مستقل

 
 
 
 

                                                
1
، الدار الجامعية، اإلسكندرية، 2عبد القادر محمد عبد القادر بن عطية، االقتصاد القياسي بين النظرية و التطبيق، ط  

 . 03،ص2000
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 :االنحدار الخطي المتعدد . ب

 :طبيعة النموذج و فرضياته.0  
وعدد من املتغريات   yiيستند منوذج االحندار املتعدد على افرتاض وجود عالقة خطية بني متغري تابع           
 kمن املشاهدات و nويعرب عن هذه العالقة بالنسبة لـ   uiوحد عشوائي   xk ،……… ،x2 ، x1املستقلة 

 :من املتغريات املستقلة بالشكل التايل 
YI= B0 + B1Xi1 + B2Xi2 +….BkXik + Ui ……………..(2) 

 :و تكون نظام املعادالت اآلتية  nإن هذه املعادلة هي واحدة من مجلة معادالت بلغ عددها 
YI= B0 + B1Xi1 + B2Xi2 +….BkXik + Ui  …………….(3) 

.                                . 

.                                . 

.                                . 
              Yn= B0 + B1Xn1 + B2Xn2 +….BkXnk + Un ……………………(4) 

 :ايل متثيل هذه املعادالت باستعما  املصفوفات يف الشكل الت ميكن
 

 

  
 
  

   
           

   
           

  
  
 
  
 +  

  
 
  
 ……………………..(6) 

 :1فرضيات النموذج -2
طية يف املتغريات دالة خ هو yواملتغريات املستقلة، أي أن  yوجود عالقة خطية بني املتغري التابع  .1

 .املستقلة 
عدد املعلمات املطلوب تقديرها أقل من عدد املشاهدات، حيث ال توجد عالقة خطية  ن يكونأجيب  .2

 .تامة بني املتغريات املستقلة 

 .تكون قيم املتغريات املستقلة غري عشوائية، أي أهنا حتتوي على قيم ثابتة  .3

                                                

 
1
 Greenes.W, Econométrie, Pearson, France, 5eme edition, P10 
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(  ) : ر املتوقعة للخطأ العشوائي تساوي الصفالقيمة  .4                 

 :ثبات تباين املتغريات العشوائية والتباين املشرتك هلا مساوي للصفر، أي .    5

     ( )   (   )    
2
           (  )      

     
  

 :حيث     
        In :مصفوفة الوحدة. 
 .مقلوب املصفوفة :           

   
 
 .تسمى هذه املصفوفة مبصفوفة التباين املشرتك حلد اخلطأ :     
كل متغري من و  Uiاستقاللية حد اخلطأ عن مجيع قيم املتغريات املستقلة، أي أن التباين املشرتك حلد اخلطأ   .2

 : املتغريات املستقلة يف معادلة االحندار يساوي الصفر، أي 
   (    )    

   (      )                            :                      يتوزع توزيع طبيعي، أي  Uiشعاع    .3

 : 1تقدير معلمات النموذج الخطي المتعدد-5
، وميكن كتابة Mcoلتقدير معلمات النموذج اخلطي املتعدد نستعمل طريقة املربعات الصغرى العادية         
 :ملقدر للصيغة السابقة بالشكل التايل النموذج ا

      +      +   …….(7) 
 

 :حيث أن 
 .y ، حيتوي على القيم املقدرة للمتغري التابع  n.1شعاع عمود من الدرجة :     
، حيتوي على مقدرات املربعات الصغرى العادية ، حيث ميكن احلصو   n.(k+1)شعاع عمود من الدرجة :     
 :جبعل جمموع مربع البواقي أقل ما ميكن ، أي    لى قيم ع

       
  

    ………….(8) 

 

 
                                                

.41حسين علي بخيت ، سحر فتح هللا ،مرجع سابق ، ص 
1
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 :وباستعما  تفاضل املصفوفات فإن شرط النهاية الصغرى سيكون كما يلي 

  
     

 

  
  2   + 2     ……… . ( ) 

           :                                 إذا 

   (   )      ……………………(1 ) 

قابلة للقلب، أي حمددها  k+1),(k+1 ذات البعد    وحىت يكون هلذه املعادلة حل جيب أن تكون املصفوفة 
         ال يساوي الصفر

 

 اختبار فرضيات نموذج االنحدار الخطي المتعدد -4

 :اختبار معنوية المعالم  . أ

لتقييم معنوية معامل النموذج، ومن مث تقييم تأثري املتغريات املفسرة على املتغري  Tتستخدم إحصائية ستودنت       
 :التابع ، ويتوفر الفرضيات السابقة الذكر فإن 

     (    
وتباينها          :أي   هي    حيث أن القيمة املتوقعة لـ   (  (   ) 

            
2
     

  حيث أن 1 
هو العنصر رقم واحد يف قطر مصفوفة التباين    (   ) 

  ، ومبا أن    املشرتك اخلاص بـ 
اختبار  جمهولة فإنه يتم استعما  تباين البواقي املقدر لنحصل على إحصائية   

     

      
         

        
  ………… . (11)                                                                        

  ) …..(12    
 (   )                                   

 
 :وتعتمد على نوعني من الفروضتستعمل هذه االحصائية إلجراء إختبارات الفروض لكل معلمة، 



 محاولة بناء نموذج قياسي الستهالك المياه لعينة من األفراد         :                    الفصل الثالث
 

 
49 

 : ، والفرضية البديلة حيث ( فرضية العدم)الفرضية الصفرية 

 
         

           
  

 
 
: وبما أننا فرضننا أن    

:فإن                       
 

      
     

        
 …… . (13) 

 

أو رفض فرضية العدم، ومن مث تقييم  لتحديد قبو        ةتقارن مع قيمتها اجلدولي T وبعد احتساب قيمة
 :معنوية املعلمات للنموذج املقدر، حيث 

نرفض  (n-k)مستوى معنوية معني، وعند درجة احلرية  عند             إذا كانت  -
 .يل املتغري املستقل املخترب له تأثري على املتغري التابعمعنوية إحصائية ، وبالتا    فرضية العدم أي 

ليس هلا معنوية إحصائية     سنقبل فرضية العدم ، أي أن             أما إذا كانت  -
 .وبالتايل فإن املتغري املستقل ليس له تأثري على املتغري التابع 

 : 1اختبار المعنوية الكلية للنموذج  . ب

الختبار جودة توفيق النموذج اخلطي العام، ولقياس القوة  Fواختبار فيشر    معامل التحديد  يستعمل
 .التفسريية للنموذج 

2 معامل التحديد -0
  : 

يشر  هذا املعامل العالقة املوجودة بني املتغري التابع مع عدة متغريات مستقلة مرة واحدة، كما أنه يبني العالقة 
 املتغري التابع مع عدة متغريات مستقلة أخرى، ويسمى عندئذ مبعامل االرتباط املتعدد، بصفة عامة املوجودة بني

نعتمد على معامل التحديد ملعرفة النسبة املئوية اليت تفسر هبا املتغريات املستقلة املتغري التابع، ويعرف بأنه عبارة عن 
 .SCTإىل التغريات الكلية  SCRنسبة التغريات املفسرة 

 :وتكتب صيغته الرياضية على النحو التايل

                                                

.69نفس المرجع السابق، ص  
1
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 1  

   

   
…… . (14) 

SCE :عبارة عن التغري غري املفسر. 
 1      : علما أن
 :إذا كان 
 (.املفسرة ) هذا يعين عدم وجود عالقة بني املتغري التابع و املتغريات املستقلة :      
 .لنموذج صاحل أي يؤخذ بعني االعتبار هذا يعين أن ا: 1    

مرتفعة بسبب وجود اجتاه عام قوي بني املتغريات املوجودة يف النموذج املقدر، كما ميكن    قد تكون قيمة 
إرجاع اخنفاض قيمته إىل الصياغة اخلاطئة للنموذج، وعدم إدراج متغريات تفسريية هامة يف النموذج عند تقدير 

 : و حيسب بالعالقة التالية    ستخدام معامل التحديد العالقة لذا جيب ا

   1  
  1

    1
(1    )…… . . . (15) 

 :اختبار إحصائية فيشر -5
يهدف هذا االختبار إىل معرفة مدى معنوية العالقة اخلطية بني املتغريات املستقلة و املتغري التابع، وهو اآلخر         

 :ن الفروض يعتمد على نوعني م
 .فرضية العدم اليت تنص على انعدام العالقة بني كل متغري من املتغريات املستقلة و بني املتغري التابع-
 .الفرضية البديلة و تنص على وجود عالقة معنوية بني املتغريات املستقلة واملتغري التابع-
 

 
              

 
  

                               1     
  

 
 :والصيغة الرياضية  هلذا االختبار تكون بأحد الشكلني التالني  

  
         

        1
………… . . (16) 

 
 :أو
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1         1
………… . . (1 ) 

 
 

ط واملقام، وملستوى معنوية للبس (n-k-1)و  kتقارن مع قيمتها اجلدولية بدرجة احلرية  Fوبعد حساب قيمة 
 .معني 

إذا كانت القيمة احملسوبة أكرب من اجلدولية نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية البديلة، أي أن العالقة املدروسة -
 . ذو تأثري يف املتغري التابع  ات املستقلةاملتغري معنوية، وهناك على األقل متغري مستقل واحد من 

ننا نقبل فرضية العدم وبالتايل العالقة اخلطية املدروسة غري معنوية، أي أنه ال يوجد تأثري أما إذا كان العكس، فإ -
 .من أي متغري من املتغريات املستقلة على املتغري التابع 

 نموذج الدراسة تقدير تقديم العينة و : المبحث الثاني

 : الدراسةونموذج تقديم عينة : المطلب األول 
         I-ة الدراسة تقديم عين: 

يف أسر عما  بلدية خضرة لوالية مستغامن وكانت الدراسة تتمحور حو  استهالك املياه  عينة الدراسة متثلت         
، حيث قمنا جبمع البيانات الالزمة هلذه الدراسة من  5102لسنة  من شهر جانفي إىل شهر ديسمربوذلك 

 .لعما خال  توزيع استبيان يتضمن متغريات الدراسة على ا
 : سريتوزيع العينة حسب متوسط الدخل األ.0

وهنا مجعنا بيانات ألفراد العينة حو  متوسط الدخل األسري وكان حبساب جمموع دخل األفراد العاملني يف      
 .األسرة مقسوما على عدد األفراد العاملني يف األسرة

 :  سرةتوزيع العينة حسب عدد أفراد األ.5
 .العدد الكلي ألفراد األسرة  بيانات حو  كان جبمع  و هذا     

 :توزيع العينة حسب ملكية العائلة للسيارة أم ال .5
وهنا استخدمنا متغرية ومهية كانت عبارة عن امتالك األسرة للسيارة أم ال، حيث يف حالة ملكية األسرة      

 . 1ويف حالة العكس تأخذ القيمة  0للسيارة تأخذ القيمة 
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 : ة حسب عدد غرف السكن توزيع العين.0
وهنا سنحاو  معرفة كم سنحتاج من وحدة من استهالك املياه إذا تغريت عدد غرف السكن بوحدة         
 .واحدة 

 :توزيع العينة حسب مساحة السكن .2
وهنا كان مجع بيانات حو  املساحة الكلية للسكن لكل رب أسرة باملرت املربع حيث سنحاو  معرفة كم         

 .نحتاج من وحدة من استهالك املياه إذا تغريت مساحة السكن بوحدة واحدة س
 :توزيع العينة حسب متوسط االستهالك السنوي للماء .2

مث حسبنا متوسط  5102وهنا مجعنا بيانات ألفراد العينة حو  استهالكها للمياه بالثالثة األشهر لسنة       
 .االستهالك السنوي لكل أسرة 

II       : تقديم نموذج الدراسة 
باالعتماد على املعلومات اخلاصة بالعينة املدروسة اليت قمنا جبمعها خال  البحث امليداين على مستوى           

بلدية خضرة لوالية مستغامن، قمنا ببناء النموذج القياسي املوايل، يهدف إىل دراسة املتغريات اليت حتدد استهالك 
 .املياه يف مستغامن 

     +     +     +     +       +       +   …… . . (18) 
 

 :حيث 
 .  متوسط االستهالك السنوي للمياه باملرت املكعب:            
 . بالدينار اجلزائري سرةمتوسط الدخل السنوي ألفراد األ:            

 .ةسر عدد أفراد األ:             
  :للسيارة  حيث  سرةمتغرية ومهية تعرب عن امتالك األ:       

    
   امتالك سيارة              
غري ذلك                     1

  

 . عدد غرف السكن:         
 .مساحة السكن  باملرت املربع:                

 .حد اخلطأ العشوائي :            
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 .متثل معلمات النموذج :                             
 تقدير النموذج القياسي وتحليل النتائج  : المطلب الثاني 

I-النموذج القياسي المقدر و تحليله 
 :النموذج القياسي المقدر.0        

، قمنا بتقدير منوذج الدراسة، وانطالقا (Eviews)عطيات املتوفرة لدينا، وباالعتماد على برنامج بعد استعما  امل
 :ي، ميكننا كتابة النموذج املقدر كما يل(5)من النتائج املوضحة يف امللحق رقم 

  
    41 86 +      2   + 5 581   + 5 8   + 4  16     +   1                                                                 
      (     1 )   (2 685)       (8 264)     (2 522  )        (2  1)           (2 546)                                                                            
      (5 3 3  )    (      1)     (  6 5 )      (2 2   )       (1  4)          (    6 )     
     ( .    )(  . 13 )    ( .   )       ( . 18 )     ( . 122)       ( . 1  ) 
     

   63 6243                              2 3 1                                  3226                                                             
                                          (  )   .                        3             

 
 :حيث 
 .هي قيم إحصاءة ستودنت احملسوبة للمعامل املقدرة :    

.                                                          معامل املقدرة االحنرافات املعيارية لل:                                                  
                                                                                   . االحتما  املوافق للمعامل:      

∑  
                                                       .        اإلحنرافات املعيارية للمعامل املقدرة :   

.متثل معامل التحديد :      
ميثل معامل التحديد املصحح  :      
.ن واتسون تستخدم للكشف عن االرتباط الذايت لألخطاء ديربمتثل إحصائية :      

 .متثل إحصائية فيشر احملسوبة:    
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 :التحليل اإلحصائي والقياسي.5    
 :التحليل اإلحصائي –أ 
 (Ficherاختبار : )اختبار المعنوية الكلية للنموذج. 0 

 :تكون فرضية االختبار بالصيغة التالية         
 

 
وهو أقل من  1.11يساوي  Ficherأن احتما  إحصاءة ( 15)نالحظ من خال  جدو  التقدير من امللحق 

 (.منوذج معنوي ) ، و منه نقبل املعنوية الكلية للنموذج  %2عند مستوى املعنوية  1.12

 ( Studentاختبار : ) اختبار معنوية المعالم .5  
 :وتكون فرضية االختبار بالنسبة لكل معلمة كالتايل        

 
لاملعام ليس له معنوية              ( . ( االحتما  املوافق اكرب من  
. ) املعامل له معنوية                      ( االحتما  املوافق اقل من  

  

واملوضحة يف جدو  التقدير من امللحق رقم  Studentمن خال  االحتماالت املوافقة لكل معلمة من احصاءة 
 %2اجلدو  املوايل، وذلك عند مستوى معنوية   نلخص نتائج اختبار فرضيات املعامل يف( 15)

 نتائج اختبار معنوية املعامل(: 10)اجلدو  رقم 
 النتيجة االحتما  املوافق املعلمة
 
 
 املعلمة هلا معنوية احصائية 0.0000 

 
 
 املعلمة هلا معنوية احصائية 1.1023 

 
 
 املعلمة هلا معنوية احصائية 1.1111 

 
 
 املعلمة هلا معنوية احصائية 1.1083 

 
 
 املعلمة هلا معنوية احصائية 1.1055 

 
 
 املعلمة هلا معنوية احصائية 1.1033 

 (15)من إعداد الطالب باالعتماد على معطيات اجلدو  املقدر من امللحق رقم : المصدر               
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عنوية إحصائية وبالتايل النموذج مقبو  من الناحية القياسية، وعليه منر إىل من اجلدو  أعاله أن كل املعامل هلا م    
 .التحليل القياسي االقتصادي

س للكشف إذا كان هناك جتان whiteسيتم اعتماد إختبار وايت  :ـ اختبار تجانس تباين األخطاء  3
  الذي يعتمد على وجود عالقة بني مربع البواقي و  أوعدم جتانس األخطاء،

 .املتغريات املستقلة و   
 :ونقوم باختبار الفرضية التالية 

 
        

 
     

 
                   

        
 
        

 
       

 
       

 
        

  

 
 .تنص على جتانس تباين األخطاء متثل فرضية العدم و  :        
 . متثل الفرضية البديلة وتنص على عدم جتانس تباين األخطاء  :      

الختبار  حتصلنا على نتائج التقدير Eviewsباستعما  برنامج و  (15)املقدر يف امللحق رقم من اجلدو  انطالقا 
 :وايت التالية 

 ( White) نتائج التقدير الختبار وايت :  (15)لجدول رقم ا
 

Heteroskedasticity Test: White  

     

     

F-statistic 0.972006     Prob. F(19,10) 0.5431 

Obs*R-squared 19.46190     Prob. Chi-Square(19) 0.4276 

Scaled explained SS 8.949100     Prob. Chi-Square(19) 0.9743 

     
     

 Eviews باستعما  الربنامج اإلحصائي(15)من إعداد الطالب انطالقا من اجلدو  املقدر يف امللحق رقم :  المصدر                         

 
5 . : أن  من اجلدو  نالحظ      ( ) بالتايل تتحقق و    منه نقبل فرضية العدم و      5431.  

 .تباين األخطاء الفرضية اليت تنص على جتانس 
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 :التحليل االقتصادي -ب

 
 

استهالك املياه ومتوسط هذا يد  على وجود عالقة طردية بني و املعلمة هلا معنوية وإشارهتا موجبة، :   
، حيث أنه إذا تغري تيجة تتفق مع التوقعات املسبقة ومنطق النظرية االقتصاديةهذه النالدخل السنوي األسري، و 

   وحدة  2   . : يتغري بـ  االستهالك األسري للماءبوحدة واحدة فإن األسري متوسط الدخل 
  
 

االستهالك األسري للماء وعدد بني  طرديةهذا يد  على وجود عالقة املعلمة هلا معنوية وأشارهتا موجبة، و :  
 عدد أفراد األسرةحيث إذا تغري  منطق النظرية االقتصادية ،تيجة تتفق مع التوقعات السابقة و وهذه النأفراد األسرة 

 .وحدة   5.581: يتغري بـ  االستهالك األسري للماءبوحدة واحدة فإن 
 
 

االستهالك األسري للماء هذا يد  على وجود عالقة طردية  بني ، و موجبةاملعلمة هلا معنوية وإشارهتا  :  
االمتالك األسري  أننظرية االقتصادية، حيث المنطق النتيجة تتفق مع التوقعات السابقة و وهذه  وامتالك سيارة

 . تهالك األسري للماءالس وحدة 2.8يزيد بــــ  للسيارة
  
 

للماء  االستهالك األسريوهذا يد  على وجود عالقة طردية  بني  ،موجبةاملعلمة هلا معنوية وإشارهتا :  
عدد  نظرية االقتصادية ، حيث إذا تغري ال منطقالنتيجة تتفق مع التوقعات السابقة و وهذه  وعدد غرف السكن

 .وحدة   16 .4: يتغري بـ تهالك األسري للماء بوحدة واحدة فإن االس غرف السكن
 
 

االستهالك األسري للماء هذا يد  على وجود عالقة طردية  بني ، و موجبةاملعلمة هلا معنوية وإشارهتا  : 
مساحة  نظرية االقتصادية ، حيث إذا تغريت و منطق ال ات السابقةالنتيجة تتفق مع التوقعوهذه ومساحة السكن 

 .وحدة     1. : يتغري بـ تهالك األسري للماء بوحدة واحدة فإن االس السكن

من التغريات اليت حتدث يف متوسط االستهالك السنوي للماء،  92.55أي أن  1.9255 قيمتهو :     
يف إطار عينة )ة، أما الباقية فهي مشروحة بواسطة عوامل أخرى غري مشخصة مشروحة بواسطة املتغريات املستقل

 (.الدراسة 
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 : الفصل خالصة
 

تطرقنا يف بداية هذا الفصل إىل عرض مفاهيم حو  االقتصاد القياسي، كما قمنا بتقدمي ووصف العينة 
الدخل، عدد األفراد، ) املتغريات املستقلة املدروسة ويف األخري قمنا بتقدير منوذج العينة، هبدف الكشف عن تأثري 

على استهالك املياه وتوصلنا من خال  نتائج التقدير إىل ( امتالك سيارة، عدد غرف السكن، ومساحة السكن 
من التغريات اليت حتدث يف متوسط اإلستهالك املياه السنوي مشروحة بواسطة متوسط الدخل   92.55أن  

 .ك سيارة، عدد غرف السكن، ومساحة السكن السنوي، عدد األفراد، امتال
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 :الخاتمة العامة 
لقد استهدفنا يف حبثنا هذا تقدير وحتليل دالة استهالك املياه وأهم حمدداهتا يف مستغامن ومعرفة مدى أمهية        

تقنيات قياس كالسيكية تتمثل يف منوذج كل حمدد يف تأثريه على االستهالك العائلي للمياه وذلك باستخدام 
 :االحندار اخلطي املتعدد، حيث متكنا عرب خمتلف الفصو  املكونة هلذا البحث بالوقوف على مجلة النقاط التالية

وكمدخل ملوضوع البحث استعرضنا بعض املفاهيم اهلامة املتعلقة باالستهالك بصفة عامة وإىل أنواعه : أوال  
 .وحمدداته

وكدراسة وصفية قمنا بالتكلم عن املوارد الطبيعية واجلغرافية يف اجلزائر وواقع االستهالك العائلي للماء مث  :ثانيا  
 .تطرقنا إىل طرق ترشيده من املنظور اإلسالمي

منوذج االحندار اخلطي ) ولبلوغ اهلدف املنشود من هذا البحث استخدمنا منوذج القياس االقتصادي : ثالثا  
عتمدين على معايري لتقييم مدى صالحية النموذج، حيث عاجلنا االستهالك العائلي للماء يف مستغامن ، م(املتعدد 

وذلك جبمع األرقام والبيانات من خال  عملية استبيان، مث طبقنا عليها الدراسة القياسية لنموذج االحندار اخلطي 
اء، حيث يعترب الدخل وعدد أفراد العائلة وامللكية املتعدد، وتوصلنا يف النهاية إىل منوذج مالئم يشر  استهالك امل

 .للسيارة وعدد غرف السكن و املساحة الكلية للسكن من أهم حمددات االستهالك العائلي للماء
 :وميكن أن نذكر أهم النتائج املتوصل إليها يف هذه املرحلة كما يلي    

 ائلة من أهم حمددات االستهالك العائلي كشفت الدراسة أن الدخل املتا  لرب العائلة وعدد أفراد الع
 .للماء

   حتصلنا على منوذج يفسر ظاهرة االستهالك العائلي للماء حيث أن هذا النموذج حمدد بعدة متغريات
خارجية تشرتك مجيعها يف حتديد متغري واحد أي االستهالك وهبذه النتيجة نكون قد أثبتنا صحة 

 .النظريات االقتصادية 

اليت أحاطت بنا خال  إجنازنا هلذا البحث وكذا طبيعة النتائج املتوصل إليها ارتأينا أن نقدم  ونظرا للصعوبات
 :بعض التوصيات واليت ندرجها كما يلي 

  حماولة دراسة هذا املوضوع بإدخا  كل املتغريات اليت حتدد استهالك األسر للماء واليت مل نتمكن
 .من احلصو  عليها

 ستهالك على املستوى اجلزئي القيام بنمذجة قياسية لال. 
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 .ويف األخري نكون قد أعطينا املوضوع حقه من االهتمام من خال  اإلطاحة ببعض جوانبه        
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 :  قائمة المراجع 
 .العربية باللغة المراجع

 : الكتب :أوال
، 0980صادية، دار احلداثة للطباعة، بريوت، مدخل للدراسات االقت"فتح اهلل ولعلو، االقتصاد السياسي . 0
  . 0ج

 . ، الطبعة األوىل5110جميد علي حسني، مقدمة يف التحليل الكلي، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، . 2

 . 5113فليح حسن خالف، االقتصاد الكلي، عامل احلديث للنشر والتوزيع، عمان، . 3

اد الكلي، ترمجة عبد الفتح عبد الرمحان، دار املريخ، الرياض، االقتص: رجيارد اسرتوب -جيمس جوراتيين. 4
0988 . 

النقود واملصاريف واألسواق الكالية، دار احلامد للنشر : نزار سعد الدين العيسى -عبد املنعم السيد علي. 1
 . 5112والتوزيع، عمان، 

  0جاالقتصاد اإلسالمي، دار البيان العريب، جدة، : حممد عبد املنعم عفر. 1
 . 0930نقد علم االجتماع الربجوازي املعاصر، ترمجة نزار عيون السود، دار دمشق، : بوبوف. ي. س. 6
 . 0928تاريخ الفكر االقتصادي، ترمجة راشد الرباوي، دار الكاتب للنشر، القاهرة، : أريك روك. 7
 راسات للد اإلمارات مركز تقبل،املس واحتماالت آفاق العريب العامل يف املياه ليدون، بيرت روجرز، بيرت. 9

 .1997 ظيب، أبو ،االسرتاتيجية، والبحوث
للنشر  الشروق دار :عمان والسالم، احلرب األوسط، الشرق يف املياه على الصراع العضايلة، حممد عاد .9

 .2005 والتوزيع،
 .2006 مدبويل، مكتبة :القاهرة الدولية، والعالقات املياه حممد، إمساعيل داليا. 01
 .2004 العربية، النيل جمموعة :القاهرة العريب، الوطن يف األزرق الذهب املاء، الزاوي، حممد خالد. 00
 . 0999العزيز حممود املصري، قانون املياه يف اإلسالم، دمشق، دار الفكر، . 05
، (ترمجة حسام اإلمام) ناصر فاروقي، وأسيت بسواس، ومراد بينو، إدارة املوارد املائية يف الشريعة اإلسالمية. 02

 . 5112اإلسكندرية، دار اجلامعة اجلديدة،
 . 5112،ليبيا ،اللجنة الشعبية العامة للثقافة و اإلعالم،5اهلل عزوز الطلحي، حىت ال منوت عطشا ط جاد. 00
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حممود أبو زيد، وحممد سامل مشعل، وخدجية حممد األعسر، وحممود عبد احلليم جاد، سياسات ترشيد . 02
دراسات واستشارات اإلدارة العامة ، كلية اإلقتصاد والعلوم : خدام املوارد املائية يف الزراعة املصرية ، القاهرةإست

 . 5112السياسية ، جامعة القاهرة، 
حسني علي خبيت، سحر فتح اهلل، االقتصاد القياسي، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،عمان،األردن، . 02

5113 . 
، الدار اجلامعية، 5لقادر حممد عبد القادر بن عطية، االقتصاد القياسي بني النظرية و التطبيق، طعبد ا. 03

 . 5111اإلسكندرية، 

 : األطروحات :ثانيا
مسري معوش، التحليل الكمي لسلوك اإلنفاق االستهالكي األسري يف اجلزائر، اجتاه اجملاميع السلعية، مذكرة  .0

 .5113جلزائر، لنيل شهادة ماجيستري، جامعة ا
، رسالة ماجيستري، قسم العلوم السياسية "الواقع واآلفاق: إدارة سياسات املوارد املائية يف اجلزائر" حممد بلغايل، .5

 .5110والعالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر،
دراسة يف :الجتماعية يف دولة الكويتمصادر املياه ودورها يف التنمية االقتصادية وا"عبيد سرور العتييب،  .2

 سبتمرب، 508الرسالة ،52العدد الكويت، اعية،، حوليات اآلداب والعلوم االجتم"اجلغرافيا االقتصادية
 . 5112-5110السنة

، "مصادر املياه يف دولة اإلمارات العربية املتحدة"زين العابدين السيد رزق، وعبد الرمحان سلطان الشرهان، .0
، اإلمارات العربية املتحدة، مركز البحوث 00/15/5118دمت إىل ندوة األمن املائي، ديب،ورقة حبثية ق

 . 5118والدراسات بأكادميية شرطة ديب،
ترشيد استخدام مياه الري يف الوادي و الدلتا وآثاره "حكبم ونيس تاوضروس، ونبيل حممد املويلحي،  .2

مشكلة املياه يف إفريقيا ، القاهرة، :املؤمتر الدويل حو  ،ورقة حبثية قدمت إىل "االقتصادية على مشروع توشكى
 .0998معهد البحوث والدراسات اإلفريقية جبامعة القاهرة،: ، مصر52-53/01/0998

 :المؤلفات  :ثالثا
 .جتربة دو  جنوب شرق آسيا والدروس املستفاد منها: املؤلف -0
 .0982دار التقدم، موسكو،  املعجم الفلسفي املختصر برتمجة توفيق سلوم: جمموعة مؤلفني -5
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 . 0993االقتصاد اإلسالمي، دار احلسنني، دمشق، : املؤلف -2

 :مشاريع وتقارير: رابعا 
 .2008 نوفمرب احلكامة، جما  يف الوطين العمل برنامج تنفيذ حالة حو  تقرير ش، د ج ج -0
القوة والفقر وأزمة : د من الندرةما هو أبع: 5112برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية لعام  -5

 .5112املياه العاملية، الواليات املتحدة األمريكية ، 
من أكبر : مشروع التقرير التمهيدي حول الماء في الجزائراجمللس الوطين اإلقتصادي واإلجتماعي،  -2

 .5111، اجلزائر، (02الدورة العامة )، رهانات المستقبل

 المراسيم و القوانين :خامسا
، حيدد قواعد تسعري 19/10/5112مؤرخ يف  02-12مرسوم تنفيذي رقم" انة العامة للحكومة،األم -0

اجلريدة الرمسية للجمهورية " اخلدمات العمومية للتزويد باملاء الصاحل للشرب والتطهري وكذا التعريفات املتعلقة به
 .05/10/5112، الصادر بتاريخ 12اجلزائرية ، العدد 

 المجالت :سادسا
 .0992، 511وحدة األمة العربية، جملة املستقبل العريب، العدد : أمنيمسري  -0
5- Hydro plus مشرق، مغرب خاص عدد الصحي، والصرف املاء ميدان يف احملرتفني ،جملة 

08/18/5113. 

 مشاريع وتقارير: سابعا
القوة والفقر : رةما هو أبعد من الند: 5112برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقرير التنمية البشرية لعام  -0

 .5112وأزمة املياه العاملية، الواليات املتحدة األمريكية ، 
من أكبر : مشروع التقرير التمهيدي حول الماء في الجزائراجمللس الوطين اإلقتصادي واإلجتماعي،  -5

 .5111، اجلزائر، (02الدورة العامة )، رهانات المستقبل

 :ثامنا جرائد  
 .02/18/5101جريدة املساء ليوم  -0
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 .59/13/5119، الصادرة بتاريخ 223جريدة النهار اجلديد، اجلزائر، العدد -5

 :تاسعا حصص تلفزيونية 
 .21/12/5119، حصة تلفزيونية، القناة األرضية، اجلزائر، في منتدى التلفزيونعبد املالك سال   -0
 .02/12/5118حتديات وإجنازات، القناة األرضية، اجلزائر، .…حصة تلفزيونية حو  األمن املائي -5
 .00/12/5112عبد املالك سال  يف منتدى التلفزيون، حصة تلفزيونية ، القناة األرضية ، اجلزائر، -2

 :الفرنسية باللغة المراجع
 

Ouvrage : -I 

- Bernard Bernier et Y ves Simon, Macroéconomie tome 1 
Algerie Office des Publication Universitaires, 1975 

II- Revues et Séminaires: 

1. RADP, Ministère des ressources en eau, Le secteur de l’eau en 
Algérie, Alger, novembre   2003. 

2. Abderrahmane Salem, « l’eau en algérie :quelle politique pour 
l’avenir ? »,communication présentée au conférence sur les ressources 
en eau :enjeu du21eme siècle et défi pour l’humanité, algerie, conseil 
de la nation(SENAT),16/06/2003, algérie 2003. 

III- Journals : 

- Ahmed Kettab, « L`eau en Algerie : de quoi sera fait 
demain ? ».Journal l`expression ,Algerie,10/12/2008 
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 (10)الملحق رقم 
 :جدو  توزيع عينة الدراسة املمثلة لألفراد العاملني يف بلدية خضرة لوالية مستغامن 

 العائلة

 دخلمتوسط 

( دج)األسرة 

Ri 

 فرادأعدد 

 Ni األسرة

 امتالك سيارة

Di 

غرف عدد 

 NPCiالسكن

مساحة 

 SUPiالسكن

متوسط االستهالك 

 Ciالسنوي لألسرة

 18 60 3 ال 5 18000 1

 20 70 4 ال 5 20000 2

 25 80 5 ال 4 22000 3

 36 70 4 نعم 6 27000 4

 40 82 5 نعم 4 30000 5

 50 85 5 نعم 7 32000 6

 45 90 6 ال 6 28000 7

 65 120 7 نعم 6 31000 8

 80 125 7 نعم 8 32000 9

 60 140 8 نعم 6 35000 10

 55 140 8 ال 5 29000 11

 45 84 5 ال 7 38000 12

 40 76 4 ال 7 38500 13

 45 95 6 نعم 6 39000 14

 85 115 7 نعم 9 40000 15

 90 145 8 نعم 10 41000 16

 90 70 7 نعم 12 42000 17

 60 92 6 ال 6 43000 18

 50 85 5 نعم 7 44000 19

 40 95 6 ال 5 45000 20

 70 85 6 نعم 8 46000 21

 55 95 6 نعم 7 47000 22

 40 90 5 ال 6 48000 23

 77 200 8 ال 5 49000 24

 50 85 5 نعم 5 50000 25

 38 94 6 نعم 3 51000 26

 60 100 6 ال 8 52000 27

 45 60 5 ال 6 53000 28

 90 150 8 نعم 7 54000 29

 100 160 9 نعم 9 56000 30
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 (15)الملحق رقم 
  

 :لصغرى بطريقة المربعات ا نتائج تقدير النموذج الخطي المتعددجدول 
 

Dependent Variable: CI   

Method: Least Squares   

Date: 05/30/16   Time: 13:33   

Sample: 1 30    

Included observations: 30   

     
     
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

     
     
C -41.86753 5.373550 -7.791411 0.0000 

RI 0.000293 0.000110 2.658703 0.0137 

NI 5.581010 0.675269 8.264874 0.0000 

DI 5.800816 2.299420 2.522731 0.0187 

NPCI 4.716412 1.740322 2.710081 0.0122 

SUPI 0.177305 0.069635 2.546212 0.0177 

     
     
R-squared 0.943940     Mean dependent var 55.46667 

Adjusted R-squared 0.932260     S.D. dependent var 21.67270 

S.E. of regression 5.640716     Akaike info criterion 6.474756 

Sum squared resid 763.6243     Schwarz criterion 6.754995 

Log likelihood -91.12133     Hannan-Quinn criter. 6.564407 

F-statistic 80.82200     Durbin-Watson stat 2.371981 

Prob(F-statistic) 0.000000    
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 (15)الملحق رقم 
 :استمارة معلومات شخصية 

قمنا   -دراسة قياسية-محددات استهالك المياه في مستغانم: يف إطار إعداد مذكرة خترج بعنوان       
 :أجل معرفة أهم العوامل اليت حتدد كمية استهالك املياه بإعداد هذه االستمارة، من

 
كمية المياه  األشهر

 المستهلكة

م
3 

متوسط الدخل 

الشهري 

لألسرة دج
1 

عدد أفراد 

 األسرة
2 

عدد األفراد 

األقل من 

 سنة 81

امتالك 

 سيارة
3

 

عدد 

الغرف في 

 السكن

مساحة 

 السكن

م
2 

 

 جانفي

 

 الثالثي

 

 األول

       

 

 فيفري

      

 مارس

 

      

 افريل

 

 

 

 الثالثي

 

 الثاني

       

 

 ماي

      

 

 جوان

      

 جويلية

 

 

 الثالثي

 

 الثالث

       

 اوت

 

      

 سبتمبر

 

      

  اكتوبر

 

 الثالثي

 

 الرابع

       

       نوفمبر

       ديسمبر

 
 

                                                
 .نقصد مبتوسط الدخل الشهري لألسرة جمموع مداخيل األفراد العاملني يف األسرة مقسوما على عدد األفراد العاملني  1
 .ت و املواليد لكل شهرالوفيا االعتبارمع األخذ بعني   2
 .الرجاء مأل اخلانة بنعم أو ال   3


