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 شكر و عرفان

 احلمد هلل رب العادلٌن الذي وفقين إلمتام ىذا البحث

على قبولو اكمال  " رابح بوالصوفال يسعين إال أن أتوجو بالشكر و العرفان إىل األستاذ ادلشرف "
  . إلمتام ىذا البحثادلستمرة   اتوالقيمة و حتفيز مسار االشراف، و تقدميو التوجيهات العلمية و ادلنهجية 

ألستاذي حممد اذلادي لعروق ادلشرف السابق، على كل التوجيهات اليت مل يتوان عن أتوجو بالشكر 
 ، و أمتىن لو الشفاء العاجل إن شاء اهلل.يل اسدائها

        األستاذ عبد الوىاب لكحل ،األستاذ مارك كوت من جامعة مارسيلياإىل كما أتوجو بالشكر 
و األستاذ عالوة بواحلواش، و إىل كل أساتذيت الكرام  الذين  اممجال رح عبد الغاين غاًل و االستاذ األستاذ و

أشرفوا على مساري الدراسي و اجلامعي بكلية علوم األرض، اجلغرافيا و التهيئة العمرانية جبامعة االخوة 
 .1قسنطينة -منتــــــــــــــوري

الرسالة       هوذلم تقييم ىذعلى قبادلناقشة الكرام، عضاء جلنة أل شكرالتقدمي جزيل  ايضا ال يفوتين
 .مناقشتها صها ويمتح حتمل عناء قراءهتا و و

قسنطينة و اخلروب، مديرية ادلوارد ادلائية لوالية  بلدييتكافة ادلصاحل االدارية لل الشكر موصول
قسنطينة، مسؤويل و موظفي شركة ادلياه و التطهًن قسنطينة بكل مديرياهتا، خاصة السيدة امال فيسيلي، 

الوثائق ادلساعدة على اجناز البحث، و كل  و السيد نبيل، السيد ذيب على امدادىم لنا بادلعلومات
 سكان أحياء العينة لقبوذلم ادلشاركة يف االستجوابات ادليدانية. و إىل، و التفسًنات التوضيحات

بلقاسم بيطاط على مساعدتو على امتام ىذا البحث، و كل زمالئي و زمياليت خاصة  الدكتور دون أن أنسى
 عمار خلضر،  أمتىن ، فؤاد بوعيشة ورضا ناصر ، حسينة بوشفرة،مينة بلماجات، فاطمة بوفنارة، سعاد ىواريأ

 و النجاح.  ذلم التوفيق
 رــمـوجلــاء بـــيـــدل                                                                                و اهلل ويل التوفيق

 
 



 

 

 

LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

ABH Agence du Bassin Hydrographique 

ADE Algérienne des Eaux 

AEP Approvisionnement en Eau Potable 

EPCI Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

EPE Entreprise Publique Economique 

EPIC Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 

EPI.CO 
Etablissement de Production, de gestion et de distribution d’Eau de 

Constantine 

FMI Fonds Monétaire International 

FNEP Fond National de l’Eau Potable 

FNGIRE Fond National de la Gestion Intégrée et des Ressources en Eau 

LYDEC Lyonnaise des Eaux Casablanca 

MAO Transfert Mostaganem -Arziou -Oran 

ONA Office National d’Assainissement 

ONEE Office National de l’Eau  potable et Electricité 

PEHD Polyéthylène Haute Densité 

SAP Sociétés Par Actions 

SEAAL Société des Eau et Assainissement Alger 

SEACO Société des Eau et Assainissement Constantine 

SEAOR Société des Eau et Assainissement Oran 

SEDAL Société Nationale de Distribution des Eaux de l'agglomération d'Alger 

SEATA Société des Eau et Assainissement Taref et Annaba 

SEM Société Eaux de Marseille 

SONADE Société Nationale de Distribution d'Eau potable et industrielle 

TVA Taxe sur la Valeur Ajoutée 

ZHUN Zone d’Habitat Urbain Nouvelle 
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 ةـامــــة العـدمـالمق
أىـ المككنات األساسية  أحدتغطي الخدمات الحضرية جانبا حيكيا مف كظائؼ المدينة، إذ تعتبر 

ك تشكؿ عمميا القطاع األىـ في تسيير المدف.     ،لحضرمفي المجاؿ ا مات األرضخدافي نظاـ است
ر ك تعرؼ بانيا مجمكع الخدمات المكجية لساكنتيا، التي تقكـ عمى تكفيرىا كؿ مف الدكلة )عب

مؤسساتيا عمكمية ك حتى الخاصة( ك الجماعات المحمية ككنيا المبنة األساسية في التنمية الحضرية، 
المكجية لتمبية حاجيات السكاف ك االستجابة النشغاالتيـ اليكمية. تتعاظـ ىذه المياـ كمما كبر حجـ 

بئة أكبر لممكارد المالية         المدينة ك اقتصادىا، مما يزيد مف أعباء الخدمة الحضرية بصكرة أقكل، ك بتع
 ك االمكانات التقنية ك اآللية.

تتنكع الخدمات الحضرية ما بيف خدمات البنى التحتية أك األساسية؛ التي تقكـ الدكلة بتكفيرىا    
ك االشراؼ عمييا )مختمؼ الشبكات، الطرؽ، الجسكر، السدكد...(، ك خدمات سيادية تتمثؿ في 

األمنية، ك خدمات اقتصادية ك اجتماعية كالخدمات التجارية، المالية، الصحية   الخدمات االدارية ك 
ك التعميمية ك غيرىا. ما يؤكد عمى دكرىا الفعاؿ الذم تمارسو في تطكر المدف، إذ تنعكس إيجابا    

الذم  أك سمبا عمى إطار الحياة فييا ك في درجة رفاىيا ك رقييا، ك تعد مؤشرا لقياس جكدة الحياة
 يعكس االطار المعيش لمسكاف في تقييـ شبكة المدف العالمية.

إذ تزيد نسبة ) إف االرتفاع المستمر لمسكاف الحضر ك بركز تجمعات حضرية أخرل بالجزائر
مدف  5منيا  ،2008لمختمؼ األحجاـ سنة  ،مدينة 751ك تسجيؿ  ،%65التحضر بالجزائر عف 

، أدل إلى زيادة الطمب عمى ((1)، البميدةةالجزائر، كىراف، قسنطينة، عناب :نسمة 300000 تتجاكز
مختمؼ الخدمات، لكف عدـ القدرة عمى تغطيتيا أدخؿ معظـ المدف خاصة الكبرل منيا في "أزمة 
حقيقية لمخدمات الحضرية، بسبب قصكر القدرة المالية ك اإلدارية لمجماعات المحمية ك المؤسسات 

طاعية، ك لعدـ انتظاـ اإلطار العاـ لمقكانيف ك المعايير، إضافة إلى غياب منظكمة العمكمية ك الق
ياتيا إلى عدـ عمكاتية مف البدائؿ ك الخيارات، لتعكيض النقائص ك اتزاف العرض ك الطمب، تؤدم تدا

                                                 
1
  O.N.S : « Armature urbaine 2008 » collections statistiques n°163/2011 page 82. 
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الخدمات . ليستمر االخالؿ الكظيفي في (2)استقرار ساكنة المدف ك تزايد ضغكط الحياة اليكمية عمييـ"
  األساسية خاصة مع تراجع الدكلة عف أداء عدد منيا بعد التسعينات.

عمى غرار المدف الكبرل يظير التجمع الحضرم القسنطيني كأىـ التجمعات الكاقعة بالشماؿ 
الشرقي الجزائرم بكالية قسنطينة، الناتج عف التفريغ السكاني لمدينة قسنطينة بالمراكز الرئيسية لمبمديات 

ك ديدكش مراد، لتظير المدينة الجديدة  اكرة ليا؛ المتمثمة في الخركب، عيف اسماره، الحامة بكزيافالمج
عمي منجمي كمستقبؿ جديد. جراء ىذا النمك السكاني ك العمراني المتسارع ليذه التجمعات؛ ارتفع 

ازات مختمفة الطمب ك الضغط عمى مختمؼ الخدمات المقدمة، ما تطمب ادراج إصالحات ك القياـ بإنج
 لتحسيف ك تفعيؿ خدماتيا.

في إطار سياسة عصرنة ك تحسيف الخدمات العمكمية التي تنتيجيا الدكلة، ك النيكض بقطاع 
الخدمات الحضرية بالحكاضر الكبرل، قصد االرتقاء بتنمية الحياة الحضرية بيا، التي أضحى فييا 

ستفاد التجمع الحضرم القسنطيني مف مقصد جكدة الحياة عنصرا أساسيا ك فعاال في صياغتيا، ا
انجازات متعددة، تطكير ك تحديث في طرؽ تسيير الخدمات، مع اعتماد تكنكلكجيات ك معدات حديثة، 

 ك اشراؾ القطاع الخاص سكاء في التسيير أك االستثمار بأىـ الخدمات: 
 بطرح صيغ سكنية متعددة، سمحت بتنكيع الحضيرة السكنية لتتناسب مع  خدمة السكن

مختمؼ الفئات االجتماعية، مع تكفير كؿ مرافقو؛ مف ربط بالشبكات، تييئة مساحات مخصصة لمعب، 
مساحات خضراء، مكاقؼ السيارات، تعبيد طرؽ الخدمة ك غيرىا. كما تـ تدارؾ ىذه النقائص 

        بنكعية الحياة الحضرية، لالرتقاء بتطبيؽ برامج التحسيف الحضرم. بالمجاالت السكنية القائمة
  .المعيش لدل السكاف طارتحسيف اال ك

 بالعمؿ عمى تكثيؼ ك تكسيع شبكة الطرؽ بالتجمع؛ كإنشاء الجسر العمالؽ  خدمة النقل
يؼ مف ازدحاـ غرب، انجاز طرؽ جديدة ك انفاؽ لمتخف-بمدينة قسنطينة، الربط بالطريؽ السيار شرؽ

السير، ادراج عمميات صيانة الطرؽ بكؿ مدف التجمع. كما تـ برمجت ك انجاز عدد مف المحطات 
بمختمؼ اصنافيا، لكافة أنكاع كسائؿ النقؿ. تحديث ك عصرنة كسائؿ النقؿ الجماعي بتزكيد التجمع 

                                                 
2 
' ، الحوكمـة و التأثيـر عمى جودة الحياة الحضريـة حالـة مدينـة قسنطينـة"الخدمـات الحضريـة: التنظيـم مشركع بحث محمد اليادي لعروق، 

 5، ص2009 سنة -1-جامعة قسنطينة 
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قسنطينة، تزكيد مدينة الحضرم بحافالت جديدة، تقـك عمى تسييرىا المؤسسة العمكمية لمنقؿ الحضرم ب
 قسنطينة بالتميفيريؾ، ك خط لمترامكام )حاليا يتـ تمديده إلى المدينة الجديدة عمي منجمي(.

 التي شيدت تطكرا ممحكظا بيا؛ إذ تـ تزكيد مختمؼ األحياء بمختمؼ  خدمة النفايات الحضرية
المعدات لجمع النفايات )حاكيات بالستيكية، مقطكرات مجمعات، شاحنات آلية ك نصؼ آلية...(، 
 تنظيـ عمميات الجمع ك تطكير طرؽ التخمص منيا بإنجاز مركز لمدفف التقني، مفرغات عمكمية مراقبة

 ك غيرىا.
 حيث سمحت االنجازات المحققة ك التحكالت المدرجة في تسيير قطاع المياه، مف  هخدمة الميا

تطكير ىذه الخدمة بالتجمع؛ بزيادة حجـ المياه الصالحة لمشرب، تكفير نكعية أفضؿ، تكزيع دكرم     
 ك منتظـ ليا عمى السكاف، جمع ك معالجة مياه الصرؼ الصحي عمى مستكل محطة متخصصة.

 تـ الكقكؼ بمختمؼ الخدمات التعميمية، الصحية، الثقافية ك االدارية        كما خدمات أخرى
ك غيرىا، ك ذلؾ بإنجاز العديد مف التجييزات؛ كالمؤسسات التربكية )العمكمية، المدارس الخاصة، 
مراكز لمتككيف...(، المؤسسات العمكمية لمصحة الجكارية )عيادات متعددة الخدمات، قاعات العالج، 

متخصصة( ك أخرل تابعة لمقطاع الخاص، انجاز مراكز ثقافية ميمة. كما تـ تقريب االدارة  عيادات
 مف المكاطف بإنجاز المالحؽ االدارية ك اعتماد الخدمة االلكتركنية.

لمعالجة ىذا المكضكع ك طرح اشكالية البحث، تطمب منا األمر أف نقـك باختيار أحد ىذه 
ـ الكقكؼ عمى بعض النماذج أك نمكذج كاحد لمعالجتيا ك تحميميا، الخدمات، فبمثؿ ىذه الدراسات يت

إذ ال يمكف االلماـ بجميعيا؛ لتعددىا ك ارتباطيا بمختمؼ القطاعات. فبعد التعرؼ عمى مختمؼ 
الخدمات المقدمة بالتجمع الحضرم القسنطيني ك التغيرات التي عرفتيا، كخطكة أكلى في بداية البحث، 

 ه كنمكذج تطبيقي لألسباب التالية:اعتمدنا خدمة الميا
  ككنيا مف أىـ الخدمات األساسية التي حظيت باالىتماـ، ك كاف ليا تأثيرا مباشرا عمى الحياة

 اليكمية لمسكاف.
  ،تطكر الخدمة في فترة كجيزة مع تعميميا عمى مدف التجمع ك بركز نتائجيا عمى أرض الكاقع

عمى عكس عدد مف الخدمات التي كاف لمدينة قسنطينة الحظ األكفر منيا مقارنة بالمدف األخرل،    
 ك تطكرىا ببطيء. 
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  الخدمات ندرة الدراسات المتعمقة بالمياه كخدمة حضرية بمجاؿ اختصاصنا، عمى عكس
األخرل التي تطرؽ إلييا العديد مف الباحثيف بمجاؿ التييئة العمرانية: كالسكف، النقؿ، النفايات 

 الحضرية، ك باقي الخدمات التي ادرجت ضمف دراسات استخدامات األرض، بمختمؼ مدف التجمع.
التزكيد  ف"ألتكفيرىا،  عمى السمطات المحمية يتكجب أساسيةخدمة المياه خدمة حضرية  باعتبار

بقرار مف الجمعية العامة  حقا أساسياالتطيير ك الربط بالشبكات أصبح ، بالمياه الصالحة لمشرب
الذم يدعك كؿ الدكؿ ك المنظمات الدكلية إلى تكفير المصادر  ،(3) "2010لألمـ المتحدة الصادر سنة 

مف أجؿ تزكيد سكانيا بمياه ؛ المائية، تنمية الكفاءات، نقؿ الخبرات ك التكنكلكجيا إلى البمداف النامية
ك تصفية المستعمؿ منيا في شبكات لمصرؼ الصحي حفاظا عمى الصحة  ،نظيفة ك بأسعار معقكلة

 العمكمية ك البيئة. 
المدف  التي تكاجييا التحديات الكبرىتصنؼ ضمف  خدمة المياه بالجزائرت حعميو أصبك 

لفترة طكيمة، زادت حدتيا أزمات مائية  الكبرل خاصة؛ كالتجمع الحضرم القسنطيني الذم تعرض إلى
المعتمدة لتزكيده بمياه  تناقص مصادره المائيةمع تزايد نمكه الديمكغرافي ك العمراني، ما أدل إلى 

لقصكر المؤسسات المكمفة بالعممية، تداخؿ الصالحيات ك غياب  و تدني في الخدمة المقدمة الشرب،
التنسيؽ بيف المؤسسات ك البمديات، قدـ الشبكات ك كثرة التسربات في القنكات، إلى جانب تماطؿ 

بسبب انسحاب الدكلة، أيف اصبحت  ليتفاقـ الكضع في التسعينات المستيمكيف في تسديد فكاتيرىـ.
خدمة المياه عبأ ثقيال عمييا، كغيرىا مف الخدمات الحضرية كالنقؿ الحضرم، جمع النفايات ك غيرىا، 

 .باإلضافة إلى أف القطاع العاـ لـ يعد قادرا عمى تفعيؿ الخدمة

حكؿ محكريف رئيسييف؛ األكؿ ؛ المييكمة 2000في إطار السياسة الجديدة المنتيجة منذ سنة 
 لمقطاع، اإلصالح المؤسساتيمف المياه، ك الثاني تطوير اليياكل الييدروليكية لتجنيد كميات أكبر 

، المكجو 2007منذ سنة استفاد التجمع من خدمات أىم ىياكل الري الكبرى المنجزة سد بني ىارون 
لتزكيد خمس كاليات مف بينيا كالية قسنطينة لتغطية النقص المتزايد في كميات المياه الصالحة 

، أيف أسندت التسيير المفوضلمشرب. كما تـ اعتماد نمط جديد مف التسيير غير المباشر ك ىك 
المتمثؿ  لخاص؛بالشراكة مع القطاع ا (SEACO)خدمة المياه إلى مؤسسة المياه ك التطيير لقسنطينة 

 ، عمى غرار الحكاضر الكبرل بالجزائر.(SEM) في الشركة الفرنسية مياه مارسيميا

                                                 
3  Caroline Orebin- Yousfaoui : « Financer l’accès à l’eau et l’assainissement en Méditerranéen : Les financements  innovants ; solution 
ou  illusion ? » IPEMED, juin 2014, page 13 
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أماـ ىذه التحكالت التي تعرفيا خدمة المياه بالتجمع القسنطيني كغيرىا مف الخدمات الحضرية، 
 .غييراتارتأينا دراسة ىذه الخدمة كنمكذج لمخدمات الحضرية ك كتجربة جديدة عرفت العديد مف الت

كما تـ أخذ كؿ مف مدينة قسنطينة، الخركب كنمكدج لمدراسة باعتبارىما أىـ مدف التجمع، ك لمعرفة 
 : مدل تأثر مجاليا ك سكانيا بالتغيرات المحدثة في الخدمة، ليتـ طرح اإلشكالية التالية

ما ىو واقع خدمة المياه كخدمة حضرية بالتجمع الحضري القسنطيني، و ما مدى تأثيرىا عمى 
 المجال و الحياة اليومية لمسكان؟  

 يٍ خالل ْزا انتسبؤل كبٌ نضايب ػهُٛب انٕلٕف ػهٗ ػذح تسبؤالد فشػٛخ:

مفيوم الخدمات الحضرية؟  فيما تتمثل خدمة  ىو باعتبار خدمة المياه خدمة حضرية فما .1
 ؟و كيف يتم تسيرىا ؟المياه بالجزائر

 ىل لمتسيير المفوض دور في تحسين خدمة المياه؟ .2
 ىل انتقمنا حقا من أزمة الندرة إلى الوفرة و تحسن في نوعية الخدمة المقدمة؟ .3
 تيم االستيالكية؟ما دور خدمة المياه في تحسين االطار المعيش لمسكان، و تطور سموكيا .4
ىل يمكن الحديث عن ترشيد لالستيالك و تحقيق لالستدامة أمام تزايد الطمب و تطور  .5

 المستوى المعيشي لمسكان؟
 لإلجابة عمى اإلشكالية المطركحة اعتمدنا المقاربة التالية التي ترتكز عمى:

 .تكضيح االطار النظرم لخدمة المياه كنمكذج لمخدمات الحضرية بالجزائر 
 .دراسة لكاقع الخدمة بالتجمع الحضرم القسنطيني 
 .دراسة ميدانية لتكزيعيا المجالي بكؿ مف مدينتي قسنطينة ك الخركب 
 .ابراز مدل تأثير تطكير الخدمة المقدمة عمى االطار المعيش لمسكاف ك آفاقيا 

 حيث تـ تقسيـ البحث إلى أربعة فصكؿ كاآلتي:
بكؿ الجكانب النظرية المتعمقة بخدمة المياه: مف ضبط  تـ مف خاللو اإللماـ الفصل األول في

لممفاىيـ ك تحديد خصائص الخدمات الحضرية، أنكاعيا، تسييرىا...إلخ. كما تـ تقديـ ك تعريؼ خدمة 
المياه )محكر الدراسة(، ابراز أىميتيا ك االستراتيجية المتبعة لتفعيؿ ىذه الخدمة في إطارىا التشريعي، 

مختمؼ الفاعميف ك أشكاؿ التسيير المعتمدة لخدمة المياه بالجزائر، األنظمة  كما تـ التطرؽ إلى
 المطبقة عمييا في الشراكة ك التسعيرة.
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ستعرضنا كاقع الخدمة بالتجمع القسنطيني انطالقا مف التعريؼ بخصائص الفصل الثاني ا أما في
يد حجـ الطمب ك اإلمكانات المتاحة التجمع الحضرم القسنطيني الجغرافية، السكانية ك العمرانية؛ لتحد

لتغطية احتياجات التجمع، تجييزات مائية ك مسيريف قائميف  مف مصادر مائية، كمية المياه المعبأة
 عمى خدمتي التزكيد بمياه الشرب ك التطيير. 

ركزنا عمى الدراسة المجالية المفصمة لمدينتي قسنطينة ك الخركب  الفصل الثالث بينما في
 لكاقع خدمة المياه المقدمة، تطكرىا ك مدل تفعيميا عبر األحياء.كنمكذجيف 

بدراسة انعكاسات تفعيؿ الخدمة عمى اإلطار المعيش لمسكاف       الفصل الرابع في حيف قمنا في
ك سمككياتيـ االستيالكية لممياه، ك تقييـ خدمة المياه المقدمة عبر مجاؿ الدراسة بالكقكؼ عمى أىـ 

ركج بسمسمة مف البدائؿ العممية ك العممية التي تندرج في إطار ضماف استمرارية        النتائج، ك الخ
 ك استدامة الخدمة بيذا المجاؿ خاصة  ك الجزائر بصفة عامة. 

ارتكزت خطة البحث بناءا عمى معطيات سابقة عمى طرح فرضية رئيسية تعبر عف تصكر كاقعي 
 :ستككف تأكيدا أك نفيا ليالما ستككف عميو نتيجة الدراسة التي 

؛ بدءا مف: الدعم المتواصل لمدولة ليذا القطاع يعكد تطكير خدمة المياه بمجاؿ الدراسة إلى
االنجازات المستمرة لميياكؿ القاعدية الكبرل المسخرة لتعبئة أكبر كميات ممكنة مف المياه، إعادة ىيكمة 

الشراكة القائمة بين القطاع العام           جانب الشبكات ك الربط بيا ك دعـ التسعيرة المطبقة، إلى
  .، التي جاءت كبديؿ عف أزمة التسيير التي عانت منيا المؤسسات المسيرة سابقاو الخاص

التطور المستمر في توفير و تحسين الخدمة قد يؤدي إلى حتمية تغيير في السموكيات كما أف 
معو كمصدر ميدد بالندرة، بالتكجو نحك التبذير     ك طرؽ التعامؿ  االستيالكية لممياه عند السكان

 أك ترشيد االستيالؾ.
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 المناىج المعتمدة
لإلجابة عمى اإلشكالية المطركحة اعتمدنا منيجيف أساسييف؛ المنيج الكصفي التحميمي الذم يقـك 

عمى مجمكعة مف المفاىيـ ك تحديد استراتيجية ك طرؽ التسيير المؤطرة لخدمة المياه مف جية،       
قارف إلحداث مقارنة ك ابراز كاقع الخدمة بمجاؿ الدراسة اعتمادا عمى تحاليؿ كمية ك كيفية. المنيج الم

لمظاىرة المدركسة بيف الماضي ك الحاضر، بيف عدد مف مدف التجمع القسنطيني بإبراز مدل استفادت 
 كؿ كاحدة مف الخدمة المقدمة ك بيف مختمؼ أحياء نماذج الدراسة.  

 أىداف البحث 
القكانيف، مقاربات تندرج أىداؼ الدراسة ما بيف أىداؼ نظرية بالتطرؽ إلى مختمؼ المفاىيـ، 

التسيير ك التعريؼ بمختمؼ المتغيرات المستحدثة لتطكير خدمة المياه في إطار السياسة المنتيجة  
، ك أخرل عممية تطبيقية ترتكز عمى إبراز حقائؽ ك كاقع خدمة تحسيف الخدمات الحضرية عصرنة كل

 المياه بالتجمع الحضرم القسنطيني مف خالؿ:
 التكازف المجالي: لما ليذا العنصر مف أىمية بالغة في تحقيؽ عياتسميط الضكء عمى تكزي    

تقديـ الخدمة ك تسييؿ الحصكؿ عمييا، ما يسمح بمعرفة إف كاف ىناؾ فكارؽ مجالية في  في ك العدالة
 تكزيعيا بمجاؿ الدراسة أـ ال.   

 .تحديد مدل كفاءة الخدمة المقدمة 
 .معرفة مدل االستجابة لحاجيات السكاف 
 ساىمتيا في تحسيف االطار المعيش لمسكاف.م 

 أىمية البحث
أماـ النقص المسجؿ في األبحاث ك الدراسات التي تيتـ بمكضكع الماء كخدمة تكفرىا المدينة 
)باعتبارىا مف أىـ المجاالت المستيمكة( خاصة بمجاؿ الدراسة؛ فالمتكفر منيا يتطرؽ إلى الماء 

)الحكض التجميعي(، أك مف الجانب التقني. لذا ارتأينا كمصدر طبيعي ضمف مجاؿ جغرافي متسع 
تناكؿ مكضكع المياه كخدمة حضرية في إطار دراسة أكاديمية تجمع الجانب النظرم ك التطبيقي 
 لمكضكع البحث مف خالؿ دراسة حالة خدمة المياه بالتجمع القسنطيني ك ما يطرحو مف كاقع ك آفاؽ.

 



8 

 

 مراحل البحث
معالجة مكضكع البحث مف كؿ جكانبو، ك الكقكؼ عمى الكضع القائـ لخدمة مف أجؿ اإللماـ ك 

 المياه بكؿ مف قسنطينة ك الخركب، اعتمدنا عدة مصادر ك تقنيات مركرا بثالث مراحؿ بدءا مف:

لضبط المفاىيـ ك االلماـ باالطار التشريعي لمخدمات الحضرية  :مرحمة البحث النظري .1
خصكصا، تـ الكقكؼ عمى مجمكعة مف النصكص القانكنية التي  بالجزائر عمكما ك خدمة المياه

تضبطيا ك مختمؼ المراجع مف: كتب، أطركحات ك بحكث جامعية، دراسات ك تقارير تتطرؽ 
 لمكضكع الدراسة، ك اخرل تخص التجمع الحضرم القسنطيني مجاؿ الدراسة.  

إال أنو أمكننا االستفادة مف  رغـ قمة الدراسات ك البحكث التي تطرقت لممكضكع كما سبؽ ذكره،
 بعض الدراسات رغـ قدميا أك بعدىا عف ميداف التييئة، أىميا: 

 " أطركحة دكتكراه لفتيحة شيخ سعيدمla crise de l’eau à Alger : une gestion conflictuelle "

مف خالؿ ىذه  ،تناكلت فييا اشكالية المياه بالجزائر العاصمة باعتبارىا أىـ مجاؿ مستيمؾ لمياه الشرب
أماـ قمة  ،الدراسة ابرزت الباحثة طريقة تكزيعو عبر المجاؿ ك كيفية استغاللو مف طرؼ السكاف

  .1989-1992فترة الالمصادر ك ارتفاع الطمب المتزامف مع التزايد الديمغرافي لسكاف العاصمة خالؿ 
 مجاؿ في جزائريةال التجربة ك المفكض التسيير"  بعنكاف بكدرؼ رسالة ماجستير لمصطفى 

في ميداف الحقكؽ، تطرؽ فييا إلى ماىية التسيير المفكض بالجزائر ك كيفية تطبيقو في مجاؿ  "المياه
 خدمة المياه.

 " أطركحة دكتكراه لػ Lise BREUIL" تناكلت فييا تسيير خدمة المياه عف طريؽ الشراكة ،
 قطاع عاـ خاص بالدكؿ النامية، بعنكاف:

 « Renouveler le partenariat public-privé pour les services d’eau dans les pays en développement » 

 
تـ الكقكؼ عمى كاقع خدمة المياه بالتجمع الحضرم  مرحمة التشخيص و العمل الميداني: .2

 القسنطيني، ك تشخيص تكزيعيا مجاليا مف خالؿ:
  :باالتصاؿ بمختمؼ الييئات ك المصالح المشرفة عمى خدمة المياه  االستجواب المباشر

بقسنطينة، ك إجراء مقابالت ميدانية مع المسؤكليف ك التقنييف، انطالقا مف مديرية المكارد المائية لكالية 
قسنطينة، مديريات مؤسسة المياه ك التطيير بقسنطينة، الجزائرية لممياه، الديكاف الكطني لمتطيير، 

...الخ.   (URBACO)لح التقنية لمبمديات المعنية، الديكاف الكطني لإلحصاء ك مكتب الدراسات المصا
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لتزكيدنا بالمعطيات ك اإلحصائيات إلى جانب التقارير الكمية ك الحصائؿ السنكية لنشاطاتيـ،        
 ك مختمؼ الخرائط ك المخططات.

  :كجية لمسكاف مف أجؿ تأكيد أك نفي باعتماد استمارة ميدانية م االستجواب غير المباشر
النتائج المتحصؿ عمييا، إبراز سمككيات السكاف في استغالؿ المياه ك رصد أراء ك اقتراحات كؿ 

 األطراؼ الفاعمة في العممية. 
بداية تـ اعداد استمارة تمييدية لتسمح لنا بتعديميا ك صياغة أفضؿ لألسئمة المطركحة، حتى 

مف مجمكع العينة  %10يا ك االجابة عنيا بسيكلة، بعدىا تـ تكزيع نسبة يتمكف السكاف مف استيعاب
 عمى عدد مف المساكف، ليتـ اعتماد النمكذج المرفؽ في الممحؽ.

مسكف؛ ثالثة منيا بمدينة قسنطينة ) باب القنطرة، الدقسي  9652تـ اختيار ستة أحياء بمجمكع 
مسكف، القطاع الخامس ك تحصيصي  1600عبد السالـ ك بف الشرقي( ك ثالثة بمدينة الخركب )

استمارة عمى مدارس  1000مسكف، في حيف تـ تكزيع  967 المنى ك المنار(، قدر عدد العينة بيا
، احتسابا لضياعيا ك الغاء بعضيا في حالة 2012في مارس  االبتدائي المتكاجد باألحياء المعنية

قمنا باستجكابات مباشرة مع  ،2015االجابات الخاطئة. خالؿ مرحمة تحييف المعطيات التي تمت سنة 
 .2012استمارات لكؿ حي، التي أكدت عمى النتائج المتحصؿ عمييا سنة  10السكاف  ك ممئ 

  :بالتعرؼ بدقة عمى كاقع الخدمة في المجاؿ، ككضعية التي سمحت لنا  الخرجات الميدانية
 الشبكات ك بعض اليياكؿ ك المنشآت بعينات مف مجاؿ الدراسة بكؿ مف مدينتي قسنطينة ك الخركب.

تـ فييا تحميؿ مختمؼ المعطيات المتحصؿ عمييا مف المصالح  . مرحمة التحميل و المعالجة:3
القائمة عمى العممية ك االستمارة، ك معالجتيا أيف تـ تبكيبيا في شكؿ جداكؿ، أشكاؿ بيانية ك خرائط 

 .(…Mapinfo, Arcgis)باعتماد تقنيات حديثة مف البرمجيات 

 مشاكل البحث
لعراقيؿ ك المشاكؿ مما صعب مف السير الحسف ككؿ البحكث ك الدراسات كاجيتنا مجمكعة مف ا

 لمبحث أىميا: 
  قمة البحكث التي تخدـ المكضكع نظرا لحداثة التجربة بالجزائر، لذا اعتمدنا عمى فيـ

 المكضكع انطالقا مف دراسات عالجت المكضكع مف مقاربات أخرل.
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 ك شركة  صعكبة الحصكؿ عمى المعطيات خاصة مف مؤسسة المياه ك التطيير بقسنطينة
 مياه مرسيميا.

  اتساع رقعة مجاؿ الدراسة ك تنكع الخدمات الحضرية لذا تـ حصر البحث في أىـ مدف
التجمع الحضرم القسنطيني، ك الكقكؼ عمى أكثر الخدمات الحضرية تطكرا في المجاؿ ك ىي خدمة 

 المياه ك التي سجمت تحسنا كبيرا في السنكات األخيرة.
  تـ جمعيا خاصة منيا: المعطيات المتحصؿ عمييا مف تضارب في المعطيات التي

المؤسسة ك مديرياتيا، المعطيات السكانية )ك المتعمقة بالمدينة الجديدة( التي تعتبر الركيزة األساسية 
 ليذه الدراسة لتحديد عدد مف المؤشرات المساعدة عمى معرفة مدل تطكر الخدمة المقدمة. 

  ألنو  2017بعد االنقطاع عف البحث لظركؼ خاصة، تـ إعادة تحييف المعطيات حتى سنة
تـ ادراج تغييرات في طريقة تكزيع الخدمة، ك تأكيد القائميف عمى العممية عمى عدـ دقة المعطيات 

 .2015المتكفرة لدييـ ك تضاربيا ما فرض عمينا االستغناء عف بعضيا ك اعتماد معطيات سنة 



 
 الفـــصــــل األول

 الخدمات الحضرية بالجزائر: 
 خدمة المياه نموذجا

 تمييد
I. تحديد المفاىيم 
II. الخدمات الحضرية بالجزائر: تتجو نحو كفاءة في الخدمة 
III.  خدمة المياه بالجزائر: اصالحات متعددة نحو احتكار

 استمرارية الدعم و الدولة لمتسيير 
 خالصة الفصل
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 تـمـيـيـد
تثير الخدمات العمكمية العديد مف التحديات، إذ ال تقتصر عمى طريقة تسييرىا فقط بؿ تتعدل 

ك الشمكلية ك المساكاة في تقديـ  ذلؾ إلى الكفاءة االجتماعية، االقتصادية ك البيئية التي تحققيا،
 نكعية الحياة، األمف، الصحة ك التنمية المحمية لممجاؿ.الخدمة لمكؿ، ك حتى تأثيرىا عمى 

كثيرا ما تمّيزت الخدمات العمكمية ك الحضرية خاصة؛ كالتزكيد بمياه الشرب، الصرؼ 
الناتج عف سكء  ،الصحي، النقؿ ك جمع النفايات...إلخ باالختالؿ الكظيفي السيما بالدكؿ العربية

الية، ك العجز الذم تعرفو الييئات المسيرة في تقديـ خدمة التسيير، قمة االمكانيات المادية ك الم
 بالمستكل المطمكب. 

لتحسيف نكعية الخدمة المقدمة قامت العديد مف ىذه الدكؿ بإحداث سمسمة مف االصالحات 
بمختمؼ خدماتيا، خاصة منيا خدمة المياه التي تعتبر تحديا كبيرا لمجزائر، "إذ يجب عمييا تكفير مياه 

، ك ما تتطمبو مف استثمارات (4)ؿ مكاطف، ك الحفاظ عمى الصحة ك البيئة معا كشرط أساسي"نظيفة لك
ضخمة. لتحقيؽ ذلؾ عمييا الحد مف التبذير ك التكزيع العشكائي، احتراـ الشركط ك المقاييس المعمكؿ 

 بيا عالميا كما حددىا البنؾ العالمي، الذم قدـ مجمكعة مف التكصيات ك االجراءات: 
 خفض ك ،الماء عمى الطمب إدارة في المختصة لمسمطات المباشر التدخؿب مباشرة ءاتجراإ 

التي يتـ رصدىا بالشبكات،          التسرب مف محدل التكنكلكجيا استخداـ طريؽ عفة الميدر  الكميات
 أك استبداليا.  القديمة الشبكات إصالح ك

 آلياتك كضع  ،اإلعالنية الحمالت ك الجميكر تكعية طريؽ عف ،مباشرة غير ءاتجراإ 
 .الخ...سماليةالرأ التكاليؼ حساب ك الصيانة، التشغيؿ تكاليؼ ،المياه تسعيرة تشمؿمناسبة  تسعير

 ك ىذا ما سيتـ التطرؽ إليو في ىذا الفصؿ مف خالؿ االجابة عمى األسئمة التالية:
 ما مفيـك الخدمات الحضرية؟ ك فيما تتمثؿ خدمة المياه؟ 
  االصالحات التي عرفيا القطاع ك ما نتائجو؟ما ىي 
 كيؼ يتـ تسييره ك مف يقكـ عميو؟ 

                                                 
4
ميف تكزيع يكمي لمياه الشرب لمسكاف، أؤكد عمى تفإنو ي ؛في اطار ديمكمة المصادر النادرة 2010 فحسب ما جاء في المخطط الكطني لتييئة االقميـ لسنة  

      البشرم،  عمى المدل القريب، المتكسط  ك البعيد، في ظؿ العجز المسجؿ ك الطمب المتزايد، مع ضماف نكعية أفضؿ بمعالجة المياه المكجية لالستيالؾ
 استعمالو.ك تصفية مياه الصرؼ، تجديد التسيير في ظؿ إقصاد المياه  ك ترشيد 
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I. ضبط المفاىيم 
  تعتبر الخدمات الحضرية أىـ مقكمات النجاح ك أحد الركائز التي تقكـ عمييا التنمية الحضرية 

كثيرا ما ف ،مؿ الجذب لما لو مف تأثير كبير عمى المجتمعاك العمرانية، باعتبارىا عامؿ أساسي مف عك 
. تندرج إلقميـ ككؿاك تككف دافعا لتنمية  ،مي إليياتتتجاكز مساىمتيا حدكد الحي أك المدينة التي تن

ضمف مفيكـ الخدمة العمكمية ككنيا مكجية لتحقيؽ منفعة عامة، إذ تكجو لتغطية مختمؼ احتياجات 
 السكاف. 

 الخدمات العمومية 
خدمة تقّدميا كّؿ عبد الكريـ عمى انيا "تعرؼ الخدمات العمكمية حسب الباحث عشكر 

ىي تيدؼ إلى المنفعة  ك ،اتحت اشراف الدولة ورقابتيأك جية معّينة  ،لمعمـك المؤّسسات العموميّة
أك المصالح الحياتّية  االقتصاديةأك الدفع بالحركّية  ،العاّمة مثؿ المحافظة عمى الممتمكات

 (5)".لممكاطنيف
 طريؽ عف الدولة كاىل عمى تقع عامة، منفعة تحقيق الى ييدؼ نشاط كما يعرفيا بانيا "أم

    العامة المنفعة لضماف ليا، العامة االدارة في بالتدخؿ اعالمية ك ذلؾ اك اقتصادية سكاء مؤسسات
 (6)"...ك مراقبتيا

 كاالتجاىات الكالسيكية االتجاىات بيف: العمكمي 'التسييريقصد بيا حسب ما جاء في كتاب 
التي ، تأميف رفاىيتو الحاجات الضركرية لحفظ حياة اإلنساف ك بأنيا ' لصاحبو عدناف مريزؽ "الحديثة

منيج تكفيرىا عمػػى أف تكػػكف مصػػمحة  فيااللتزاـ  يجب تكفيرىا بالنسبة لمسكاد األعظـ مف الشعب، ك
بيدف رفع مستوى  ،الخدماتكف ؤ ش فييػػي المحػػرؾ األساسػي لكؿ سياسة ف .الغالبػػية مػػف المجػػتمع

   (7)."المعيشـة لممواطنين

، ك تقع عمى لتغطية احتياجات المواطنين بمختمف فئاتيمإذا تعد الخدمات العمكمية كسيمة 
)ممثمة في الجماعات المحمية أك المؤسسات ك الييئات العمكمية( لتحقيؽ المصمحة  عاتق الدولة

                                                 
5

جامعة  ،الماجستير ، مذكرة"والجزائر األمريكية المتحدة الواليات في العمومية الخدمة ترشيد في اإللكترونية اإلدارة دور' عشور عبد الكريم: 
 40، ص 2010سنة ،  -قسنطينة –اإلخكة  منتكرم 

6
 41نفس المصدر، ص  
7
 جسكر اصدارات ، ”الحديثة واالتجاىات الكالسيكية االتجاىات بين: العمومي التسيير“ تحت عنكاف مقطع مف كتاب :مريزق عدمان  

 . ص2015  . سنةالتكزيع ك لمنشر
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في  التخطيط لياينبغي  عممية مستمرة و دائمةالعامة لممجتمع. ال يرتبط تكفيرىا بزمف محدد، بؿ تعد 
 لتصؿ إلى المكاطف. الزمان و المكان

 تعد مشتركة، قكاعد استخداـ عمى العمكمية الخدمة لنشاطات التسيير لذا ينبغي أف تقكـ عممية
 كصفاتيا: شرعيتيا منيا تستمد قيـ بمثابة
 بيف المستخدميف. المساواة 
  مع الفئات اليشة لخمؽ شعكر بالمكاطنة ك المحافظة عمى االنسجاـ االجتماعي.التضامن 
 لمدكلة ك الجماعات المحمية. االحتكار الطبيعي 
  باعتماد سمـ تدريجي لمتسعيرة.المجانية النسبية 
 باألداء الدائـ ك الحفاظ عمى الحد األدنى لمخدمة. االستمرارية 
 بتكفير خدمات جكارية ك خمؽ تكازف مجالي.فعالية ال 
  كحؽ مكفكؿ لكؿ مكاطف.الشمولية 
  بتكييفيا مع التطكرات االجتماعية، التقنية ك االحتياجات.التطور 

غير متجانسة لمخدمات الجماعية المنظمة مف طرؼ  تضـ الخدمة العمكمية مجمكعة كبيرة ك
خدمة الحالة المدنية ) خدمات إداريةرئيسية:  اتمجمكعثالث  يمكف حصرىا في ، ك التيالدكلة

الخ(،   خدمة التمدرس اإللزامي، الخدمات الصحية...) ثقافية و اجتماعيةخدمات الخ(، ...بالبمديات
 .  الخ( الغاز.... خدمة مؤسسة الكيرباء ك المياه، )خدمة مؤسسة تجارية خدمات صناعية وك 

 استيالكطبيعة ، أك جماعية فردية ك الخدمة المقدمةطبيعة حسب ثالثة أنكاع  تصنؼ إلى كما
تتحمؿ تكمفتيا كميا منيا ما ىك مجاني  طريقة تحمل تكمفة الخدمة، أك اختيارم إجبارم ك الخدمة

مف اإليرادات العامة لمدكلة )الحصيمة الجبائية  تأتيبكاسطة أمكاؿ عمكمية  ،الخزينة العمكمية
خدمة . ..الخ.النظافة العمكمية العمكمية،اإلنارة  العمكمي،ف األم التمقيح، ، مثال حمالتخصكصا(

مثال الكيرباء  ،بشكؿ مباشر المستفيد منيا يتحمؿ تكمفتيا كميا ك اختيارم، بشكؿ لألفراد تقدـ بمقابؿ
مدعمة يتحمؿ تكمفتيا جزئيا الخدمة ك ىناؾ ال المنزلية، الياتؼ العمكمي، الماء الشركب ...الخ.

 .. الخ..مثال النقؿ العمكمي، السكف مف الخزينة العمكمية،دعـ مالباقي  كالمستفيد منيا 
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 في حيف تصنفيا الدكؿ األكركبية إلى تسع فئات رئيسية:
  :المتطمبات مع ىي الخدمات التي عادة ما تضمنيا الدكلة، لتتكافؽالخدمات األساسية 

السياسي، ك ال يسمح بإخضاعيا آلليات اقتصاد السكؽ حتى ك إف كاف بعضيا  لمتضامف األساسية
 مأمنا مف طرؼ القطاع الخاص. 

 الدكلة أك تحت كصايتيا مؤسسات قبؿ مف مباشر بشكؿ تدار ما غالبا :الخدمات التعميمية.  
 غائبا عف المسؤكلية السياسية لمدكؿ الحديثة. يككفال يمكف أف  :العمل االجتماعي 
 :االجتماعي. لمعمؿىي خدمة عمكمية تكميمية  الصحة 
 :العقؿ ك الجسـ، يتـ التكفؿ بيا جماعيا. تطكرمسكقة تساىـ في  خدمات الثقافة و الرياضة 
 :كتكزيع المياه ك تطييرىا،  خدمات محمية ك جكارية مكجية لسكاف المدف؛ الخدمات الحضرية

 جمع ك معالجة النفايات، النظافة العمكمية، الطرؽ...الخ. 
 البريدية،  ك الخدمات نقؿ المعمكمات بينيا مف المياـ، مف مجمكعة يضـ :البريد و المواصالت

تماما كخدمة النسياقو مع التطكرات التكنمكجية  لمتنمية )لـ يعد يصنؼ الميمة القطاعات يدرج ضمف
 .العكلمة( ك

 :أصبحت خدمة عمكمية ذات بعد استراتيجي في السياسات االقتصادية لمدكؿ. الطاقة 
 :ككنو مطمبا أساسيا لألفراد، فإف السمطات لـ تتخؿ عف ىذه الخدمة لما ليا مف بعد  السكن

 اجتماعي ك مجالي، بالرغـ مف ككنيا مف بيف األنشطة المييكمة لمسكؽ.
 الخدمات الحضرية

تعرؼ الخدمات الحضرية حسب قامكس التعمير ك التييئة بأنيا "التسييالت الجماعية التي 
، ك ىي عديدة ك متنكعة حيث يتعمؽ األمر في لساكنة المدنك الدكلة  تضمنيا الجماعات المحمية

لممستعمميف ك بتمكيؿ مف ميزانية البمديات، أم مف خالؿ  بالخدمات المقدمة مجانامعظـ الحاالت، 
، كخدمة الخدمات مقابل ثمنلجباية المحمية ك اإلعانات المقدمة مف الدكلة. كما يمكف أف تككف ىذه ا

مياه الشرب، الصرؼ الصحي، النقؿ الجماعي، ك الخدمات الثقافية ك الترفييية ك غيرىا، التي تتكليا 
العمكمي ك جمع مصالح بمدية، أك ما بيف البمديات في حاؿ المدف الكبرل، خاصة في ميداف النقؿ 

 القمامة"
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تصنؼ الخدمات الحضرية إلى مجمكعات أك مستكيات، ينقسـ كؿ منيا إلى مستكيات فرعية 
تبعا لفركع الخدمة، نطاؽ خدمتيا ك أىميتيا في الحياة اليكمية؛ ىناؾ الخدمات المحمية الضركرية 

ف في مراكز المجاكرات لمحياة اليكمية )كمدارس ابتدائية ك مراكز عالج كغيرىا(، عادة ما تتكط
السكنية، ألنيا تستقطب أىـ الترددات ك الحركات اليكمية، ك ىناؾ الخدمات الكسيطة التي تتركز في 
مراكز األحياء السكنية )كالمتكسطات ك الثانكيات، ك العيادات الصحية المتعددة الخدمات(، ك أخيرا 

 رافيا )كالجامعات ك المستشفيات(.   الخدمات السامية التي تتركز في مراكز المدف، أك عمى أط

حسب النشاطات المكجية إلييا في كتابو  » «Bruno Lebecqكما صنفيا بركنك لكبيؾ 
« Approche des collectivités territoriales : mode d’emploi » (8 ):إلى 

 :الحالة المدنية، تسجيؿ الكالدات ك الكافيات، الزكاج، خدمات  الخدمات الموجية لألسر
 المقابر ك األنشطة الجنائزية...الخ.

 :النظافة، السكينة العامة، تنظيؼ الشكارع، اإلنارة العمكمية، جمع  خدمات النظافة و األمن
 الضالة. تالقمامة، محاربة الحشرات الضارة ك القكارض ك الحيكانا

 تكزيع المياه، الكيرباء، الغاز...الخ. اعية:خدمات تجارية و صن 
 :رياض األطفاؿ، نشاطات الترفيو، تسيير ك صيانة المدارس  خدمات موجية لمشباب

 األساسية، اإلطعاـ المدرسي. 
 :التكفؿ بالمعكزيف ك ذكم االحتياجات الخاصة ك المسنيف. خدمات إجتماعية 
 :كدكر السينما ك مكتبات البمدية.  خدمات ثقافية 
 :بتجييز األحياء بمالعب متعددة االستعماالت، مالعب الكرة الحديدية،  خدمات رياضية

 مساحات لعب األطفاؿ، ك مساعدة النكادم الرياضية.  
 :في إطار المنفعة العامة كالشبكة االجتماعية. خدمات مرتبطة بالتشغيل 
 :لمتكفؿ بالنقؿ العمكمي ك المدرسي. خدمات النقل 

 

 

                                                 
8
 Bruno Lebecq « Approche des collectivités territoriales : mode d’emploi » Paris. Edition d’organisation. 

2000. pp 27.51  
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 بأنيا نكع مف الخدمات العمكمية المكجية لتمبية الخدمات الحضريةفي األخير يمكف تمييز 
 مختمف القطاعات المييكمة لمحياة الحضرية و اليومية،في  بمختمؼ فئاتيـاحتياجات سكان  المدن 

أفضل خدمة بأقل تكمفة لتكفير  الكفاءة، تتطمب إدارتيا توفيرىا بشكل مستمر الجماعات المحميةعمى 
 حسن استغالل مواردىا. مع

 
II. الخدمات الحضرية بالجزائر: تتجو نحو كفاءة في الخدمة 

مف أجؿ كضع حد لألزمة التي عرفتيا الجزائر في خدماتيا الحضرية، أيف سجمت عدة   
نقائص ك مشاكؿ سكاء في نكعية الخدمة المقدمة، أك حتى عمى مستكل التجييزات الحضرية 

صصة ليا خاصة بعد التسعينات؛ الفترة التي ميزىا انسحاب الدكلة الشبو كمي، ك رغـ فتح المخ
المجاؿ لمقطاع الخاص الذم أكد عدـ نجاحو في تغطية الخدمات األساسية. باشرت السمطات بإحداث 
عدة اصالحات خالؿ السنكات األخيرة، بسف مجمكعة مف القكانيف ك التشريعات، إعادة ىيكمة 

 ات، تكفير المكارد الالزمة إضافة إلى مشاريع ميمة ك انجازات كبرل.المؤسس

 برمجة و تصنيف الخدمات الحضرية   .1
مشبكة النظرية لمتجييز؛ التي لػ 1995تخضع برمجة الخدمات الحضرية في الجزائر منذ سنة 

تخطيطية تحدد مختمؼ التجييزات المييكمة لممجاؿ الحضرم، حسب االحتياجات األساسية لكؿ كحدة 
كفؽ مبدأ التراتب، بحيث تتغير مستكيات التجييز مع الحجـ السكاني لممدينة. انطالقا مف التجييزات 

البسيطة فالمعقدة التي تتعدد خدماتيا، ك مف األصغر مساحة إلى األكبر بالنسبة لحجـ التجييز،     
 ك كيفية تكزيعيا في المجاؿ مف التركز إلى االنتشار.

تحديد عتبة ظيكر التجييز، مؤشر مساحتو، ك كضع تكصيات خاصة بالمكقع مف خالليا يتـ 
، في حيف يتـ كضع (9)نسمة 300000-5000لضماف خدمة أفضؿ بالمدف التي يتراكح سكانيا بيف 

 ألؼ نسمة. 300شبكة نكعية حسب المستكل الكظيفي ك اإلدارم لممدف التي تفكؽ 
 
 
 
 

                                                 
9 Grille théorique des équipements, CNERU, 1995  
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 ظرية لمتجييز اعتمادا عمى الئحة كطنية إلى:صنفت الخدمات الحضرية حسب الشبكة الن
 :مف التعميـ األساسي، الثانكم، العالي، ك التككيف الميني. خدمات التعميم و التكوين 
 :مف قاعات العالج،  مراكز صحية،  عيادات شاممة ك مستشفيات. خدمات الصحة 
 :رياض األطفاؿ، دكر الحضانة، مراكز حماية الطفكلة           خدمات الحماية االجتماعية

 ك الشباب، المؤسسات المتخصصة في استقباؿ ك تككيف ذكم االحتياجات الخاصة، ك دكر العجزة.
 :مالعب مفتكحة، مياديف كرة القدـ، قاعات رياضية متخصصة،  خدمات الشبيبة و الرياضة

 نكادم الشباب.قاعات متعددة الرياضات، مسابح، دكر ك  
 :دكر السينما، مكتبات، مراكز ثقافية، مسارح، متاحؼ، أركقة عرض، نكادم  خدمات ثقافية

 عممية ك ثقافية.
  :مراكز بريدية، أمف حضرم، مراكز البمدية، مقرات األحزاب ك المنظمات خدمات إدارية

 الجماىرية ك الجمعيات.

 :اطؽ الترفيو ك الراحة، تنظيؼ جمع القمامة، المساحات الخضراء، من خدمات بيئية
 الشكارع...

 :مساجد، قاعات صالة، مقابر... خدمات شعائرية 
 :مياه الشرب، صرؼ صحي، تصريؼ مياه األمطار، اإلنارة العمكمية،  الشبكات األساسية

 الطرؽ، شبكات الكيرباء ك الغاز ك الياتؼ.

أماـ التطكرات ك التحكالت المسجمة عمى كؿ المستكيات كفتح المجاؿ لمقطاع الخاص في تكفير 
برمجة الخدمات عدد مف الخدمات، ك تنكع االحتياجات لتطكر المستكل المعيشي لألفراد، جعؿ 

محتواىا ال عمى أرض الكاقع، إذ أصبح  الحضرية باالعتماد عمى الشبكة الحضرية غير مجد
، لذا يجب إعادة النظر في طريقة البرمجة ك تكييفيا مع التطكرات متطمبات السكان يتماشى مع
 الحاصمة.
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 اإلصالحات المدرجة لتحسين الخدمة .2
عرفت الخدمات الحضرية بالمدف الجزائرية بتدني مستكاىا؛ الفتقادىا عمكما إلى تخطيط 
استراتيجي غير قائـ عمى رؤية كاضحة المعالـ، ما أفرز عنو نقص في التجييزات ك مرافؽ الخدمة، 
التأخر في العمميات المييكمة لمخدمات )كصيانة ك انجاز الطرؽ الحضرية، الربط بالشبكات، تييئة 
المساحات العمكمية ك غيرىا(. كما ميزتيا سيطرة المركزية االدارية، قدـ أنماط التسيير ك كسائؿ العمؿ 
التقميدية، إلى جانب سكء استخداـ المكارد المادية، البشرية ك المالية المحدكدة، ، ما أدل إلى ثقؿ 

يير خاصة لتحديد جكدة االجراءات. كما عرفت بتفشي ظاىرة الكساطة لغياب الرقابة ك انعداـ معا
 الخدمة المقدمة. 
ك إعادة كسب ثقة المكاطف، عممت السمطات الجزائرية عمى  الخدمات أفضؿ لتقديـ سعيا منيا

لتقريب اإلدارة مف  ،2013بالخدمة العمكمية سنة مكمفة  جديدة استحداث كزارةك إعادة ىيكمة مؤسساتية
عصرنتيا ك تسييؿ اإلجراءات اإلدارية بحكاضرىا. ما سمح بتقميص الكقت ك تقصير  ،المكاطف

المسافات، ك بالتالي تخفيؼ الضغط عمى ىياكميا اإلدارية التي تشغؿ حيزا ميما، ك التقميؿ مف أزمات 
 السير داخؿ المجاؿ.

جيكلة، في حيف أكدت رغـ النتائج اإليجابية التي سجمتيا الكزارة إال أنو تـ إلغاؤىا ألسباب م 
السمطات عمى تشكيؿ مرصد كطني لمخدمة العمكمية يضـ المجتمع المدني، السمطات ك اإلدارات 
المعنية، مشكال إطارا لمتشاكر ك االقتراح، لكف لـ يتـ تجسيده عمى أرض الكاقع. كما عممت الدكلة 

؛ كالنقؿ ك التزكيد بمياه عمكمية تشرؼ عمى تكفير ك تسيير الخدمات األساسية مؤسسات عمى إنشاء
 الشرب ك التطيير.

في مختمؼ  المكاطنيف بانشغػاالت لمتكفؿالتشريعات  استحداث جممة مف القكانيف ككما تـ 
المتعمؽ بالبمدية المسؤكؿ األكؿ عف تكفير الخدمات  10-11المجاالت، أىميا صدكر القانكف رقـ 

فير عدد مف الخدمات كالتعميـ، الصحة، الحضرية، ك أخرل تأطر مساىمة القطاع الخاص في تك 
 ك التطيير ك غيرىا. الصالحة لمشرب النقؿ الحضرم، جمع ك معالجة النفايات، التزكيد بالمياه 

إلى جانب ذلؾ تـ إطالؽ مجمكعة مف المشاريع المييكمة، انطالقا مف تجنيد المياه السطحية 
)بإنجاز مشاريع ضخمة كالسدكد الكبرل، لتزكيد السكاف بالمياه الصالحة لمشرب خاصة بحكاضرىا 

محطات تحمية مياه البحر(، إنجاز ميترك األنفاؽ بالجزائر العاصمة، الترامكام ك التميفيريؾ بكؿ مف 
 قسنطينة، عنابة ك كىراف  لتحسيف خدمة النقؿ الحضرم...الخ. 
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 تسيير الخدمات الحضرية مسؤولية تامة لمجماعات المحمية .3
القانكف التكجييي لممدينة إذ يؤكد  الحضرية كأحد أىـ أىداؼ سياسة المدينة،تـ ادراج الخدمات 

و تحسين نوعيتيا،        العمومية الخدمة و تدعيم عمى توفير 20/02/2006مؤرخ في ال 06-06رقـ 
 ك تطكير يحمؿ الجماعات المحمية القائمة عمى تسيير المدينة بالتكفؿ بيا، ك ذلؾ باالىتماـ بػتدعيـ ك

الحضرية،  الحركة لتسييؿ النقؿ ك تطكير كسائؿ الحضرية، االجتماعية ك الجماعية، ترقية التجييزات
 النظافة، الصحة عمى ك الترفييية. إلى جانب المحافظة السياحية، الثقافية، الرياضية النشاطات

  العمكمية ك المساحات الخضراء ك ترقيتيا. العمكمية، المساحات

، حيث أسند ليا البمدية ىإل الخدمات الحضرية تسيير و توفيرأككؿ المشرع الجزائرم كما 
بحيث تـ  ،10 -11قانون البمدية رقم التي حددىا  ،مجمكعة مف الصالحيات في مختمؼ المياديف

 اؤكدم ،08-90تكسيع ك تنظيـ تدخالت البمدية في إطار الخدمة العمكمية مقارنة بالقانكف السابؽ  
إضافة إلى مياميا األساسية في تييئة ك تنمية مجاليا، تعميره ك تجييزه )طبقا ألدكات  ياعمى تكفم

    االجتماعية، الرياضة  مجاؿ التربية، الحمايةمختمؼ المجاالت )كالتعمير التي تقكـ بإعدادىا( في 
كما تعمؿ  .ك طرقاتياالنظافة العمكمية  ،حفظ الصحة ى، ك السير عم(ك الشباب، الثقافة ك التسمية

     صرؼ المياه المستعممة  مياه الصالحة لمشرب،بال : بإمدادهعمى تحسيف اإلطار المعيشي لممكاطف
 (10)ك غيرىا  معالجتيا، صيانة طرقات البمدية النفايات الصمبة كك نقؿ ، جمع ك معالجتيا

الكسائؿ ك اآلليات بحسب حجميا ك قدراتيا، التي تضمف  البمدية مف 10 -11كما مكف القانكف رقـ 
تتكفؿ بمختمؼ الخدمات مصالح عمومية تقنية  بإحداث بتسييرىا مباشرة ليا أداء الخدمة بكفاءة،

تنشئيا، تككف ذات طابع إدارم           شكل مؤسسة عمومية بمديةالحضرية المنكطة بيا، أك في 
 (11).منح االمتياز أو التفويضالحيا عف طريؽ أك صناعي ك تجارم تقـك بتسيير مص

ركزت السمطات مف خالؿ مختمؼ اإلصالحات المدرجة في مجاؿ الخدمات الحضرية         
لمقطاع الخاص  بفتح المجاؿتحسين و رفع مستوى الخدمة المقدمة ك العمكمية بالجزائر، عمى 

في العممية مف أجؿ تمبية احتياجاتو ك إعادة  اشراك المواطن، ك تحت إشراف الجماعات المحمية
عدم استقرار الموارد ك  قمة الوسائل و الكفاءاتكسب ثقتو، ك تكريس ثقافة المكاطنة. لكف 

                                                 
       .يتعمق بالبمدية 2011يكنيك سنة  22المكافؽ  1432رجب عاـ  20مؤرخ في  10 – 11قانون رقم ال. 124، 123، 122المكاد   10

 .37جريدة رسمية عدد 
11

 .23. ص 150، 149المكاد : نفس المصدر   
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مما أبقاىا في تبعية  السمطات الوصية، المساعدات التي تقدمياجعميا تمجأ إلى المالية لمبمدية 
 ت عمى حساب أخرل. ليا لتحديد األكلكيات ك تكفير ك تحسيف خدما

III.     :و اضتًرارَخ  اصالحبد يتؼذدح َحى احتكبر انذونخ نهتطُُر خذيخ انًُبِ ثبندسائر

 انذػى

التي ال تتجاكز  لمحدودية مصادرىا المائية الميددة بندرة المياه،تصنؼ الجزائر ضمف الدكؿ 
في  غير متساوبشكؿ  توزعيا(؛ ك 1جدكؿ رقـ /سنة، بيف مياه سطحية ك مياه جكفية ) 3مميار ـ 18

بالجنكب ألسباب طبيعية منيا العكامؿ  %30.6 منيا مقابؿ %69.4المجاؿ، إذ يستحكذ الشماؿ عمى  
(، التضاريس التي %85 /سنة يتبخر منيا3مميار ـ 100المناخية )كميات األمطار المتساقطة المقدرة بػ 

سمستي جباؿ األطمس التمي ك األطمس تشكؿ حاجزا طبيعيا المتداد األمطار نحك المناطؽ الداخمية )
الصحراكم(. كما زادت فترات الجفاؼ التي عرفتيا الجزائر في انخفاض كمية المياه السطحية 

/سنة، ك في الثمانينات 3مميار ـ 13.5قدرت كمية المياه السطحية بػ  1970بالشماؿ؛ ففي نياية سنة 
 /سنة.3مميار ـ 10/سنة، لتنخفض خالؿ سنكات األلفية الثانية إلى 3مميار ـ 12انخفضت إلى 

 (/سنة3مميار م)الحوصمة المائية لموارد المياه بالجزائر(: 1جدكؿ رقـ )
 المصادر المائية

المياه الجوفية  المياه السطحية المنطقة
 المتجددة

 المياه الجوفية
 المجموع غير متجددة 

 12.5  2.5 10 الشمال

 5.5 5  0.5 الجنوب

Source : TERRA Messaoud, communication « les réalisations de l’Algérie dans le secteur de l’eau de 

1962 à 2012 ». Année 2013 

مميار  7.5تعتبر المياه الجكفية مصدرا أساسيا لمتمكيف بالمياه الصالحة لمشرب ك المقدرة بػ 
بذلؾ أكبر  مةمنيا تتكاجد بالجنكب مشك %66.67 المكارد المائية(،مف اجمالي  %41.76/سنة )بنسبة3ـ

مف اجمالي سكاف الجزائر، عمى  %30 في حيف ال يتعدل عدد سكاف المنطقة، (12) الجكفيةخزاف لممياه 

                                                 
12

فريؽ مف الباحثيف الييدركجيكلكجيف مف جامعة لندف بأف الجنكب ك الصحراء الممتدة تبرز الدراسات الييدركلكجية البريطانية التي أجراىا "  
 45.000 ك قدر حجـ المياه الجكفية فيو بحكالي nappe albienne الجزائر تكنس ك ليبيا ك مصر تناـ عمى أكبر خزاف مف المياه الجكفية

أف يؤمف الماء ليذه المناطؽ لعدة قركف ك تبقى المشكمة في كيفية  ، حيث بإمكانو 2كمـ 750.000مميار متر مكعب ك يمتد عمى مساحة 
 الدكتكر "استخراجيا ألنيا تتكاجد عمى أعماؽ كبيرة فيي تتطمب تقنيات ك مكارد مالية ضخمة الستغالليا ، ك ىك ما يجعؿ استغالليا صعبا

 عبر نشره تـ مقاؿ ."المستدام التسيير منظور وفق المستقبل رىانات و االنجازات و االمكانيات الجزائر، في المائية الموارد" .منصور ىجرس
   2015 جكيمية 13 في الكاتب طرؼ مف االنترنت
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، مما يزيد في حدة األزمة مف السكاف %70 مقابؿمنيا  %33.33 عكس الشماؿ الذم يتكفر عمى
 (.1شكؿ)

 

 

 

 

 

في كسع  ،طات االقتصاديةاالنشما تعرفو مف تطكر ك تنكع في ك  بمدنناسكاف التزايد  كما أف
ك تغير  ،لتطكر مستكل المعيشة لألفراد مف جيةبارتفاع الطمب ك تنكع طرؽ االستيالؾ  نظاـ الخدمة

يد األعباء المالية المخصصة لتكفير اتز . إلى جانب عاداتيـ االستيالكية لمماء مف جية أخرل
تطمبو مف دعـ مالي ك عممي لتجنيد الكميات الالزمة مف تما  ك، التجييزات ك اليياكؿ القاعدية الالزمة

ك عدـ القدرة عمى تكفير الخدمات بالمستكل المطمكب،  ،سييركؿ ذلؾ أدل إلى ضعؼ في الت .المياه
/فرد/سنة حيث  3ـ 1000المحدد بػ  ما جعؿ الجزائر تصنؼ ضمف الدكؿ المكجكدة دكف مستكل الندرة

 /فرد/سنة. 3ـ 6800المعدؿ العالمي  في حيف يبمغ  (13)/فرد/سنة3ـ006قدر نصيب الفرد بأقؿ مف 

تعبئة كميات أكبر  الجزائر في تطبيؽ سياسة مائية جديدة، ترتكز عمىلتجاكز األزمة انطمقت   
بتطكير اليياكؿ الييدركليكية، إعادة ىيكمة مؤسسات القطاع، ك سف مجمكعة مف  مف مياه الشرب

لضماف تسيير أفضؿ،  المتعمق بقانون المياه 2005لسنة  12-05 قانونالنصكص القانكنية أىميا 
 ، ك تحافظ عمى مكاردىا المائية.بالمدف الكبرل خاصة حتياجات المتزايدةحتى تضمف تغطية كافية لال

 

                                                 
13

تضمف المصادقة عمى المخطط الكطني لتييئة اإلقميـ. لجريدة  2010جكاف  29ممضي في  02-10، قانكف رقـ المخطط الوطني لتييئة االقميم ممخص  
 11. ص 61الرسمية عدد 

Source : TERRA Messaoud, communication « les réalisations de 

l’Algérie dans le secteur de l’eau de 1962 à 2012 ». année 2013 
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 مفيوم خدمة المياه، خصائصيا و أبعادىا .1
ترتكز  مف اختصاص الدكلة ك البمدية، ذات منفعة عمكمية شبكة خدماتية صناعية تعرؼ بأنيا

مجمكعة مف العمميات التي تقكـ عمى التزويد بالمياه الصالحة لمشرب  ؛عمى خدمتيف أساسيتيف
األساسية بدءا مف حشد المكارد المائية )سطحية أك جكفية(، معالجة المياه لتككف صالحة لمشرب، 

بشكؿ جماعي أك فردم، إلى جانب مجمكعة مف الخدمات التقنية         جمبيا ك تخزينيا ثـ تكزيعيا
جمع المياه القذرة، نقميا، ب التطيير .ك االدارية )تدخالت عمى الشبكة، إدارة خدمة الزبائف، التسعيرة(

 معالجتيا ك تصفيتيا ثـ التخمص منيا.

بالكمية الكافية ك النكعية المطمكبة،  التزويد بمياه صالحة لمشرب تيدؼ الخدمة أساسا إلى 
قصد تمبية حاجيات السكاف، النشاطات االقتصادية ك االجتماعية األخرل المستعممة لممياه في 

طريق جمع المياه ، ك حماية المكارد ك األكساط المائية مف أخطار التمكث، عف الحضريةالمجاالت 
 ك كذا مياه األمطار ك السيالف في المناطؽ الحضرية.تصفيتيا ك  المستعممة

 كما أف لخدمة المياه أبعاد متعددة عمى مستكيات مختمفة، تتمخص فيما يمي:

تتعدل تحسيف الصحة العمكمية ك البيئة، بؿ  إذ أف أىداؼ خدمة المياه :بعد سياسي واسع ( أ
تتضمف أىداؼ التخطيط الحضرم ك التييئة العمرانية؛ لكجكد أىداؼ جماعية ككنيا خدمة عمكمية،   
ك التضامف المجالي بيف المناطؽ التي تعاني مف قمة المكارد المائية )مثال بيف المجاالت الحضرية   

ات األساسية )كمحطات التصفية التي تخدـ مجاالت كاسعة(، ك الريفية(، ك حتى في تمكيؿ التجييز 
 عف طريؽ إتاكات محددة في فاتكرة االستيالؾ.

الذم  المستعمليندرج ضمنو ثالثة فاعميف ميميف يشارككف في العممية؛ : بعد مؤسساتي  ( ب
الجماعات  ممثمي السمطات العمكمية عادة ما تككفالمؤسسات المسيرة، ويستفيد مف الخدمة، 

 لمحمية.ا
تسّير خدمة المياه ضمف عدد مف المجاالت؛ بدءا مف المستكل المحمي كالمدينة                 : بعد مجالي  ( ج

 أك البمدية، إلى مستكل أكبر ما بيف البمديات أك إقميـ، ك حتى عمى المستكل الكطني.
بالعمؿ عمى تسيير الخدمة حاضرا ك مستقبال، فتكزيع المياه الصالحة لمشرب      :بعد زمني ( د

ك التطيير يرتكزاف عمى عنصريف أساسيف؛ األكؿ التكزيع ك الجمع، ك الثاني ىك الصيانة، فالعمؿ 
   عمى تكزيع المياه النظيفة ك جمع المياه القذرة يككف مستمرا ك مراقبا، ك بالمقابؿ نجد أف الصيانة  

 ك تجديد الشبكات تتـ بعد سنكات مف استغالليا.
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تؤثر خدمة المياه إما إيجابا بتكفير الكمية ك النكعية المطمكبة مف المياه الصالحة  :بعد بيئي  ( ه
لمشرب، فتساىـ بذلؾ مف تقميص أك الحد مف انتشار األمراض المتنقمة عبر المياه، ك سمبا بالتخمص 

كف نظاـ جمع ك تصفية، ما يشكؿ تمكثا بيئيا لممكارد المائية الجكفية    مف المياه القذرة إذا ما تمت د
 ك السطحية، ك تيديدا لمصحة العمكمية.  

تعد خدمة المياه خدمة صناعية تتكفر عمى مجمكعة مف الخصائص االقتصادية، تطرقت ليا  
« Lise Breuil » ليز بركم 

في دراسة أجرتيا عمى خدمات المياه بالدكؿ السائرة في طريؽ النمك،  (14) 
 حيث نجد أف ىذه الخصائص تنطبؽ تماما عمى خدمات المياه بالجزائر، ك نمخصيا في النقاط التالية:

حسب  كممكية جماعية،تبرز خدمة التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب خاصة  :طبيعة الممكية  ( أ
قكانيف معظـ الدكؿ، ككنيا مكجية لكؿ فئات السكاف بتسعيرة متغيرة حسب معايير محددة، ك ال 
تخضع لسعر السكؽ ما يجعميا خدمة غير مجانية )إذ يتـ استبعاد بعض المستعمميف مف الخدمة لعدـ 

عندما تككف  تسديد مستحقاتيـ(، كما يمكف أف يككف استيالؾ المياه تنافسيا بيف مختمؼ المستعمميف
المكارد المائية محدكدة. لذا تعتبر خدمة المياه ذات ممكية عمكمية، لكف لدييا خصائص الممكية 

 ك تنافسية. خدمة ذات مقابلالخاصة ككنيا 

 ؛ضخمة تكاليؼتتطمب ألَٓب  خذيخ يحتكرح ػهً انذونختتًٛض ثأَٓب : خصائص المنتوج  ( ب
 مردكدك التصفية، الخزانات ك الشبكات ك ىي تجييزات خاصة ليس ليا  كإنجاز محطات المعالجة

فييا أمرا غير مجد، فتككف السمطات المسؤكلة ىي المتكفؿ الكحيد بيا.  اقتصادم، ما يجعؿ االستثمار
لغياب التنسيؽ بيف الفاعميف  تكمفتيا غير معروفةعمى الصحة ك البيئة، تأثير خارجي  ليا

مطات المعنية بمراقبة الخدمة، التي تجيؿ التكمفة المتغيرة لممنتكج مف صيانة )عمكمييف/خكاص( ك الس
عف طريؽ المؤسسات العمكمية التي  تسييرىا عموميك مراقبة نكعية ىياكميا كالشبكات مثال. أما 

تفتقد لمشفافية في معظـ ىذه الدكؿ، أك عف طريؽ المؤسسات الخاصة في البعض اآلخر، ك ىنا يتـ 
 ات لمراقبة نكعية الخدمة ك التسعيرات المطابقة لمتقميص مف ىامش الربح.كضع تنظيم

ككنيا خدمة غير مباشرة؛ فبيف المستعمؿ         مقيد وغير مرنَزذِ : خصائص الطمب ( ج
ك المتعامؿ نجد الجماعات المحمية كفاعؿ يجب الرجكع إليو، كما أنو ال يمكف لممستعمؿ الحد مف 
استيالكاتو ككف الماء ضركرم في كؿ نشاطاتو حتى ك إف ارتفع ثمنو، ك ال يمكنو أف يستفيد مف 
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 Lise Breuil. « Renouveler le partenariat public-privé pour les services d’eau dans les pays en 

développement ». Thèse doctorat. Ecole nationale du génie rurale, des eaux et des forets. Centre de paris. 

Novembre 2004. 306 pages. Pages de 14 à 20. 



24 

 

المعطيات محدودة عن نوعية دمة المقدمة لو. كما أف خدمات متعامميف آخريف إف لـ يستحسف الخ
المقدمة، إذ ال يتـ إعالـ المستعمميف بالتطكرات الحاصمة، ك ال تبرير تغير األسعار. في حيف  الخدمة

فالمستعمؿ يستفيد مف الخدمة المعركضة ك ليس لمتي ، ال الطمبتخضع الخدمة لقانون العرض 
 يطمح إلييا.

 

 بالجزائر انجازات كبرى سياسة مائية طموحة و .2
 استراتيجيةبناء ب المائية؛تكجب عمى الجزائر تطكير سياستيا  ،الصعبة أماـ ىذه الكضعية

دمة المياه بالمنطقة، التحديات التي تفرضيا خ مكاجية ك، تتكافؽ ك الجانب االقتصادم االجتماعي
انطالقا مف ضماف الصحة العمكمية بتكفير مياه نظيفة ك معالجة المستعممة منيا، ك تحقيؽ األمف 
الغذائي باعتبار الزراعة المستيمؾ األكؿ لممياه. كما يجب تأميف إمدادات المياه لمختمؼ فئات 

الزراعة فالصناعة، ك تمكيؿ اليياكؿ المستيمكيف بإعطاء األكلكية لتكفير المياه الصالحة لمشرب، ثـ 
القاعدية الالزمة لتجنيد المياه ك التطيير، مع الحفاظ عمى مصادر المياه المتكفرة ك عمى البيئة في 

 إطار التنمية المستدامة. 

 مراحـل بـارزة   1.2
 (15)مرت السياسة المائية الجزائرية بعدة مراحؿ ىامة، تتمخص فيما يمي:

 1969-1962 بين الفترة ما   1.1.2
تميزت بػتككيؿ مياـ تسيير القطاع إلى كؿ مف كزارتي األشغاؿ العمكمية ك الفالحة غداة 
االستقالؿ، ك المباشرة في استغالؿ المنشآت المكرثة عف الستعمار )سدكد، آبار...(، ليتـ تنفيذ 

أخرل مع تشكيؿ  بإنجاز السدكد ك تجديد ،1969-1967المشاريع المبرمجة خالؿ المخطط الثالثي 
 ىيكؿ تنظيمي جديد لتسيير المكارد المائية المتمثؿ في كتابة الدكلة لمرم.

 
 
 

                                                 
 تـ تحديد ىذه الفترات إنطالؽ مف مصدريف أساسييف:   15

1. CNES. Rapport « L’eau en Algérie : le grand défi de demain ». année 2000. 51 pages. Page 10. 
2. TERRA Messaoud, Ministère des Ressources en Eau, communication « les réalisations de l’Algérie 

dans le secteur de l’eau de 1962 à 2012 ». 14 février 2013. Publié sur internet. http://radioalgerie.dz 
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 1989إلى  1970المرحمة الممتدة من    2.1.2
إنشاء مؤسسات عمكمية تشكيؿ مديريات الرم الكالئية، ك تعزيز القطاع في ىذه المرحمة بػ ـت

لدراسة ك انجاز ىياكؿ الرم )الككالة الكطنية لمسدكد، الككالة الكطنية لممياه الصالحة لمشرب         
ارساء مبدأ الممكية ، ديكاف محيط السقي(. كما تـ انتػشٚفك التطيير، الككالة الكطنية لمرم ك 

       تسعيرة مياه الشرب  تشريع مرسكـ يحدد ، ك1983المياه سنة  03-83الجماعية لممياه بصدكر قانكف 
 ك الصناعة.

)بمختمؼ  1984في حيف ظؿ تسيير القطاع غير مستقر، إذ تـ تداكلو بيف كزارة الرم حتى سنة 
 .1989أسمائيا( ك كزارة الغابات إلى غاية سنة 

 1999-1990المرحمة االنتقالية    3.1.2
تحكيؿ الصيغة ك  ،1992إعادة قطاع الرم مرة أخرل إلى كزارة الفالحة سنة اتسمت ىذه الفترة بػ

إلى مؤسسات ذات ثـ ( EPE)مؤسسات عمكمية إلى مؤسسات اقتصادية القانكنية لمؤسسات المياه مف 
 .(EPIC) طابع صناعي ك تجارم

شكمت بكادرا ة لممياه، انبثقت عنيا مجمكعة مف المبادئ التي كطني مجالس عقدتـ  1995في سنة 
 (16)لسياسة جديدة لممياه تمثمت في:

 الذم يؤكد عمى الممكية الجماعية. مبدأ الوحدة 
  باشراؾ جميع الفاعميف.مبدأ التشاور 
  لتحقيؽ تسيير تجارم ك فتح مجاؿ تنافسي.مبدأ االقتصاد 
  باعتبار الماء قضية إقميمية ك جيكسياسية.مبدأ الشمولية 
  البيئي ك الحفاظ عمى الصحة العمكمية. لتحقيؽ التكامؿمبدأ البيئة 

، ك الصندكؽ الكطني لمتسيير المتكامؿ لممكارد 1999كما تـ انشاء كزارة المكارد المائية سنة 
برنامج كاسع النطاؽ إلعادة  قد شرع في تنفيذالمائية الممكؿ مف إتاكتي اقتصاد ك نكعية المياه، ك 

 .قسػنطينة جزائػر كال، بػكىراف تأىيؿ شبكات تكزيع مياه الشرب
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 1983 سنة جكيمية 16 المؤرخاـ 17-83 رقـ القانكف يتمـ 1996 يكنيك 15 في ممضي 13-96 رقم األمرحسب ما جاء فً   
 . 37 عدد الرسمية الجريدة العمرانية. كالتييئة التجييز كزارة ،لقانكف المياه كالمتضمف
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 2000المرحمة األخيرة منذ سنة   4.1.2
 تعد أىـ مرحمة حيث تـ كضع استراتيجية جديدة لممياه لتفعيؿ الخدمة، ك ذلؾ بػ:

 التقميدية ك غير التقميدية؛ بمضاعفة عدد السدكد ك الحكاجز  زيادة تعبئة الموارد المائية
الترابية، انجاز التحكيالت الكبرل، محطات لتحمية مياه البحر ك أخرل لتصفية ك معالجة المياه 
المستعممة إلعادة استعماليا، مف أجؿ تعزيز فرص الحصكؿ عمى المياه لكافة المستخدميف ك بكؿ 

 أمف ك اقتصاد الماء.المجاالت، مع التركيز عمى 
 لنقؿ ك تكزيع مياه الشرب، باالستمرار في تنفيذ  إعادة تأىيل و تطوير اليياكل القاعدية

ك كضع مخططات الشبكات  ،(17)مدينة  44برنامج إعادة تأىيؿ شبكات التكزيع ك تمديده عبر 
لمتحكـ في التسربات، ك التسيير التجارم اآللي ك التككيف. كما تـ إطالؽ برنامج لتكسيع شبكات 

 الصرؼ الصحي في المناطؽ الحضرية ك الريفية.
 المتعمؽ بالمياه ك كؿ التنظيمات  12-05بإصدار قانكف  إصالحات قانونية و مؤسساتية

عمكمية أخرل ك شركات مساىمة لتكزيع المياه الصالحة لمشرب      التابعة لو، مع انشاء مؤسسات
 ك التطيير بالحكاضر، لضماف حسف تسيير الخدمة.

، إذ تمحكرت معظميا عمى بعدم االستقرارالمنتيجة بالجزائر السياسات المائية عرفت مختمؼ 
شرفة عميو مف جية أخرل تداكؿ القطاع بيف الكزارات مف جية، ك إعادة ىيكمة المؤسسات العمكمية الم

، 2000تجسيدىا مع سنة التي بدأ  وضع أسس السياسة الحاليةأيف تـ  1999إلى غاية سنة 
بتطكير ك انجاز منشآت ىيدركليكية لرفع حجـ المياه المعبئة، ك سف نصكص قانكنية ك إصالحات 

 مؤسساتية لمتحكـ في تسيير القطاع.

 انجازات ضخمة     2.2
عمى مدار العشرية األخيرة ضمف سياسة ىادفة أف تقمؿ مف مخاطر ندرة تمكنت الجزائر 

المياه، بإطالؽ مشاريع استثمارية ضخمة لضماف احتياطي معتبر مف الماء، مع تحديث تسيير ىذه 
 (2جدكؿ رقـ ) ، تمثمت في إنجازات متعددةالمادة الحيكية مف أجؿ تقكية، تأميف ك دعـ األمف المائي
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 71-70. ص2012جكاف. 07العدد  ف.القانك  دفاتر السياسة ك "،إستراتيجية إدارة المياه في الجزائر. "نور الدين حاروش  
https://dspace.univ-ouargla.dz 
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 2017إلى  2000حصيمة االنجازات لممشاريع المبرمجة من : (2)جدكؿ رقـ 
 مالحظات المنجز المبرمج نوع االنجاز

 2000 منذ سنة اتـ برمجتي 36 40 السدود

التحويالت 
 الكبرى

تحويالت  5
 كبرى

تحكيالت  6
 محمية

في طريؽ االنجاز 
ك انطالؽ أجزاء 
 منيا حيز التنفيذ

 (18)أهمها:

سد تقصيبت ك سد ككدية  تحوٌل مٌاه .1
المدف الكسطى الجزائر تيزم لتمكيف أسردكف 

 .كزك، البكيرة المدية

 مف: كؿ يمكف ىاركف بني سد مف تحكيؿ .2
 ،باتنة ،خنشمة ي،البكاق أـ ،قسنطينة ،ميمة

 .ك سيمتد حتى سكؽ أىراس جيجؿ

 .مستغانـ ،أرزيك، كىراف (MAO)تحكيالت .3

 تحكيؿ السيكؿ السطايفية. .4

 صالح عيف مف الجكفية المياه تحكيؿ .5
 .تمنراست

تحمية لمحطات 
 13 البحرمياه 

11 

(2004-2017) 

 يضـ محطتيف 2000 برنامج استعجالي لسنة

 محطة كبرل 13 برنامج عادم:

تصفية لمحطات 
المياه 

 المستعممة
232  187 

د تـ  إعادة تأىيؿ قك  1990 منيا انجزت قبؿ 28
 معظميا

Source : DJELOUAH Kamel, communication « Accès à l’eau et assainissement en Algérie ». Geneva 7-8 mai 2018.  

أيف سجمت  2017 – 2000لسدكد خاصة في الفترة الممتدة بيف سنتي انجاز عدد ىاـ مف اتـ 
سد مقارنة بالفترات السابقة، إلى جانب انجاز الحكاجز المائية  36أكبر عدد لمسدكد المنجزة البالغة 

سد بقدرة تخزينية تصؿ إلى  80لتكثيؼ استغالؿ مياه األمطار، حيث أصبحت الجزائر تتكفر عمى 
 .(2)شكؿ  2017/السنة نياية سنة 3مميار ـ 8.6
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 BITAT Belkacem. « L’eau À Tamanrasset : Gestion D’une Pénurie ». Magister en aménagement du 

territoire. Université des frères Mentouri Constantine. Juillet 2013. 250 pages. P 142 



28 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كما تـ انجاز التحكيالت الكبرل لمربط الجيكم بيف سدكد المناطؽ الشمالية، لتمكيف الكاليات 
التي تعاني مف العجز المائي بيف المناطؽ الساحمية ك الداخمية، ك اعتماد المخزكف الجكفي لمصحراء 

انجاز محطات  لتمكيف التجمعات الرئيسية بيا، ك ذلؾ مف أجؿ تحقيؽ تكزيع عادؿ  لممياه. إضافة إلى
 843لتحمية مياه البحر خاصة بالمدف الساحمية الكبرل )العاصمة ك كىراف(، بقدرة انتاج تصؿ إلى 

، 3ـ 1930000محطات بالغرب بقدرة انتاج تصؿ إلى  6/سنة )3مميكف ـ بالكسط بقدرة انتاج   5/اليـك
و 720000

3
، ك/  .(/اليكـ3ـ 200000بالشرؽ قدرتيا االنتاجية تصؿ إلى  2 اليـك

ناتجة عف االستعماؿ  3مميار ـ 1.38 ، منيا3مميار ـ 2يقدر حجـ المياه المستعممة بالجزائر بػ  
المنزلي، فمف أجؿ حماية التربة ك مختمؼ المصادر المائية ك إعادة استعماليا في الصناعة ك الزراعة 

 محطة لتصفيتيا ك معالجتيا. 238تـ برمجت 

 حماية الثروة المائية لمبالدإطار تشريعي يقوم عمى   3.2
لتنظيـ تسيير المكارد  أىـ قانكف تـ إصداره 2005أكت  4الصادر في  12-05يعتبر قانكف 

، "ييدؼ إلى تحديد المبادئ ك القكاعد 17-83ك عمى إثره تـ إلغاء القانكف رقـ ، المائية بالجزائر
،    (19)المستدامة ككنيا ممكا لممجمكعة الكطنية "المطبقة الستعماؿ المكارد المائية، تسييرىا ك تنميتيا 

                                                 
 .3. مصدر سابؽ. ص12-05 قانون المياه رقممف  1مادة  19

Source : DJELOUAH Kamel, communication « Accès à l’eau et assainissement en 

Algérie ». Geneva 7-8 mai 2018. 
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ك ذلؾ بتحسيف الخدمة العمكمية لممياه الشرب ك التطيير عف طريؽ تعزيز الميارات، ضماف شفافية 
 التسيير، تسييؿ الحصكؿ عمى الماء لمفئات المعكزة، الحفاظ ك ضماف نكعية المياه.

بالنظاـ القانكني لممكارد المائية، حمايتيا        ك قد تطرؽ إلى مجمكعة مف العناصر منيا المتعمقة
ك الحفاظ عمييا، ك حدد أدكات تسييرىا ك طرؽ استغالليا. كما بيف طرؽ تسيير الخدمات العمكمية 

لممياه ك التطيير، ك كضع نظاـ تسعيرة لمخدمة بالنسبة لممياه المخصصة لالستعماؿ المنزلي         
 جياز خاص مكجو لحماية الخدمة المتمثؿ في شرطة المياه. ك الصناعي ك التطيير، ك أدرج

 
 من يسير خدمة المياه بالجزائر؟ مسؤولية المؤسسات العمومية .3

كثيرا ما اعتبر تسيير خدمة المياه بالجزائر األقؿ فعالية، ضمف مجمكعة الخدمات الحضرية التي 
المائية ك تضاعؼ عدد السكاف بالمدف في تقدميا المدينة لساكنتيا، لما عرفو مف محدكدية المكارد 

فترات قصيرة، ما أدل إلى االنقطاعات المتكررة في التكزيع ك انخفاض حصة الفرد الكاحد. إضافة إلى 
المنافسة التي تشكميا الفالحة )المستيمؾ ك المبذر األكؿ لممياه المنتجة( ك الصناعة مع السكاف،     

دكد، قمة محطات التصفية ك قدـ الشبكات، إلى جانب نقص كفاءة ك تعدد المشاكؿ التقنية كتكحؿ الس
 المسيريف.

لذا عممت السمطات في كؿ مرة عمى إحداث إصالحات ك تنظيمات تشريعية مختمفة لتحسيف 
 الخدمة المقدمة، بإصدار قكانيف تنظـ العممية ك انشاء مؤسسات لضماف تسيير أفضؿ ليا.

 تطور المؤسساتي لمخدمةمراحل تسيير خدمة المياه: ال  1.3
خضع تسيير خدمات المياه لييئات متعددة مف بمديات، مصالح مختصة، ك مؤسسات عمكمية  

 (20 )عبر فترات زمنية مختمفة أبرزىا:

 : احتكار البمدية لخدمة المياه1969-1962 الفترة ما بين  1.1.3
تميزت ىذه الفترة بػاقتصار التزكيد بمياه الشرب عمى سكاف المدف المكركثة عف االستعمار، 

 3ـ 250باالعتماد عمى التنقيبات المكجكدة آنذاؾ، ك المستعممة الستغالؿ المياه الجكفية )التي تكفر 
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 مف مصدريف أساسييف:  انطالقاتـ تحديد ىذه الفترات    
CNES. Rapport « L’eau en Algérie : le grand défi de demain ». Op.cit.  P 10, 11, 12. 

TERRA Messaoud, communication « les réalisations de l’Algérie dans le secteur de l’eau de 1962 à 2012 » Op.cit.  



30 

 

عمى المياه المكجية  . نظرا لغياب استراتيجية كطنية لتمبية االحتياجات المتزايدة(21)لعشرة مالييف نسمة(
لالستيالؾ المنزلي، بسبب االىتماـ الكبير الذم أكلتو الدكلة لمصناعة عمى حساب القطاعات األخرل، 
ليتفاقـ الكضع بالمراكز الحضرية التي أصبحت تعاني مف عجز كبير في الخدمة، ما أدل إلى ادراج 

 اشكالية المياه ضمف مخططاتيا التنمكية.
خدمة المياه إلى الجماعات المحمية عف طريؽ المصالح البمدية لمماء، شركات لقد أككؿ تسيير 

ما بيف البمديات )خاصة بمديات الجنكب( ك المؤسسات صاحبة االمتياز، مما شكؿ منافسة عمى 
الثركات ك اليياكؿ المفركض تسييرىا. أما اليياكؿ الكبرل المتعمقة بإنتاج المياه ك ربطيا، فإنيا كانت 

ف طرؼ المصالح المختصة بالرم الحضرم، كما تـ ادراج تسعيرة مكحدة ك منخفضة لتمكيف تسير م
 السكاف مف االستفادة مف خدمة المياه الصالحة لمشرب.

 
 بروز المؤسسات العمومية:  1989 إلى 1970المرحمة الممتدة من   2.1.3

سيير، نظرا تراجع مستكل خدمة المياه خاصة بالمدف نتيجة تضاعؼ عدد سكانيا ك ضعؼ الت
لقمة االمكانيات المالية ك التقنية لمبمديات. كما اصبح االستيالؾ محدكدا ك مقيدا باإلنتاج الغير كاؼ، 
ك شبكة التكزيع التي تتسبب في ضياع كميات كبيرة مف المياه، مما أدل إلى تدخؿ السمطة ك المجكء 

بمياه الشرب بانتظاـ في المخططات ادراج اعتمادات خاصة بإمداد السكاف إلى التسيير المركزم، ك 
 التنمكية.

نشأت المؤسسة الكطنية لتكزيع المياه الصالحة لمشرب ك الصناعة  1970في سنة 
(SONADE،) ٙاحتكرت انتاج ك تكزيع المياه لمسكاف بالمناطؽ الصناعية ك السياحية عبر كامؿ  انت

ؤسسة صعب مف ميمتيا، فمـ تتكفؿ سكل التراب الكطني. إال أف عدـ تنازؿ البمديات عف منشآتيا لمم
 1974بالمنشآت التي سيرت مف طرؼ الشركات الخاصة صاحبة االمتياز، ليتـ تقميص مياميا سنة 

شبكة التكزيع تحت مسؤكلية  ظؿ تسييرفي حيف ، ك تكصيؿ المياه باإلنتاجبقرار حككمي إلى التكفؿ 
( SEDALاليا بشركة مياه الجزائر العاصمة ). ليتـ حؿ الشركة عمى مستكل العاصمة ك استبدالبمدية
 يع، ك بالييئات ك الكسائؿ التابعة لمشركة المنحمة.ك التكز  باإلنتاج، لتتكفؿ 1977سنة 

                                                 
21

مداخمة خالؿ .  »الواقع المعقد والفاعمة المطموبة تسيير المياه الصالحة لمشرب في المدن الجزائرية بين « .حمين. لخضر يوسف  
 2014مام  29-27المؤتمر العربي الثاني لممياه. 
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، لتيتـ بتسيير       1983كاليات لكؿ مؤسسة( في سنة  4إلى  2مؤسسة كطنية ) 17تـ انشاء 
ك استغالؿ منشآت التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب ك التطيير عمى كامؿ التراب الكطني، ك في سنة 

 مؤسسة كالئية.  26كالية ك  22مؤسسات جيكية تتكفؿ بػ  9عممت الدكلة عمى انشاء  1987
تيالؾ، المنطقة لقد ادرجت تغييرات في التسعيرة المطبقة حيث أصبحت تحدد حسب فئات االس

 ك السعر األساسي )ما سيتـ تكضيحو خالؿ عنصر التسعيرة(.
فخالؿ ىذه الفترة تـ تككيؿ تسيير 
خدمة المياه بالجزائر لكؿ مف البمديات 
ك المؤسسات الجيكية ك الكالئية، التي 

مف سكاف  %50تغطي أكثر مف 
منيـ يمثمكف سكاف  %71الكطف، 

 (.3شكؿتجمعات حضرية )
 

Source : CNES. Rapport « L’eau en Algérie : le grand défi de demain ». Op.cit. Page 12. 

 

 : تمييد لمشراكة في التسيير1999-1990 المرحمة االنتقالية  3.1.3
عممت السمطات خالؿ ىذه الفترة عمى دعـ ك تحديث المؤسسات المسيرة، بػتحكيؿ كؿ 
المؤسسات الجيكية لتسيير المياه إلى مؤسسات ذات طابع صناعي ك تجارم، في حيف استعادت 

 08-90البمديات كؿ االمتيازات الخاصة بتزكيد السكاف بالماء الصالح لمشرب بمكجب القانكف رقـ 

تكسيع منح االمتياز لخدمة المياه سمح ب ما 1996تعديؿ قانكف المياه سنة ة، ك تـ الخاص بالبمدي
 .الصالحة لمشرب لمقطاع الخاص الكطني ك حتى الدكلي

 إعادة ىيكمة المؤسسات المسيرة :2000المرحمة األخيرة منذ سنة    4.1.3
    ديكاف الكطني لمتطيير كمؤسستيف عمكميتيف ذات طابع صناعي الانشاء الجزائرية لممياه ك تـ 

 ،ك التطيير لممارسة الخدمة العمكمية إلنتاج ك تكزيع المياه الصالحة لمشرب ،2001ك تجارم سنة 
    عكض الككالة الكطنية لمياه الشرب ك المياه الصناعية ك التطيير، المؤسسات الجيكية ك الكالئية 

كما انشات شركات المساىمة بيف الجزائرية لممياه ك الديكاف الكطني لمتطيير،  .ك مصالح البمديات
، شركة المياه ك التطيير 2006( سنة SEAALالمتمثمة في شركة المياه ك التطيير لمجزائر العاصمة )
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شركة المياه ك التطيير لعنابة    ، ٔ (SEAOR(، شركة المياه ك التطيير لكىراف )SEACOلقسنطينة )
 .2008( سنة SEATAالطارؼ)ك 

الخاضعة لمؤسسات عمكمية تـ إعادة ىيكمتيا في  استمرارية مركزية التسيير في الخدمةإف 
كؿ مرة )لكنيا تبقى خاضعة لمكصاية لمييئة المكمفة بالقطاع(، صعب مف تجاكز أزمات تسيير 

شركات بيا إلى  ديوان التطييرتحويل الجزائرية لممياه و خدمات المياه بالمدف الكبرل، لذا تـ اعتماد 
 مف أجؿ تحسيف أدائيا، ك رفع كفاءتيا باالستفادة مف خبرات الشركات الخاصة. مساىمة 

يعد ىذا النكع مف الشركات بديال عف خصصة القطاع، كما يكفر استقاللية مالية أكثر ك يخفؼ 
كد الجمعية العربية لمرافؽ مف كطأة التدخالت السياسية، مع االحتفاظ بالمساءلة الحككمية. حيث تؤ 

المياه عمى أف "ىذا النكع مف التحكؿ قد زاد مف فعالية المؤسسات العمكمية، ك رفع كفاءتيا بعدد مف 
 انطالقا مف دراسات أجريت عمى عدد مف الدكؿ العربية. (22)الدكؿ بالمنطقة العربية"

 
  اإلطار التشريعي لخدمة المياه  2.3

؛ مف طرق تسيير أكثر فعالية لخدمة المياهالمتعمؽ بالمياه بالتكجو نحك  12-05سمح القانكف 
الكطني ك األجنبي في ظؿ االنفتاح عمى اقتصاد السكؽ، ك حدد نظاـ  مشاركة القطاع الخاصخالؿ 

تسعيرة ليذه الخدمة، إذ تطرؽ المشرع الجزائرم مف خالؿ ىذا القانكف إلى مجمكعة مف االحكاـ 
  المتعمقة بػ:

 طرق تسيير الخدمة العمومية لممياه و التطيير   1.2.3
حيث  ،الدولة و البمدياتعمى أف ىذه الخدمة مف اختصاص  101فحسب ما جاء في المادة 

(؛ La régie communaleأم التسيير بسمطة البمدية ) التسيير المباشرتقكـ بتسييرىا إما عف طريؽ 
التي تعمؿ عمى تكزيع المياه الصالحة لمشرب ك صرؼ المياه القذرة ك معالجتيا عف طريؽ مصالحيا 

لمبمدية ك االدارة المكمفة بالمكارد المائية  ما يسمح (Gestion délégué) التسيير المفوضالتقنية، أك 
انكف العاـ عمى أساس ألشخاص معنكييف خاضعيف لمق بمنح امتياز تسييرىاالتي تتصرؼ باسـ الدكلة؛ 

مف طرؼ االدارة المكمفة أك صاحب  تفكيض كؿ أك جزء مف تسيير نشاطات الخدمةدفتر شركط، أك 
 االمتياز.

                                                 
22
 21ص . 4102 . سنة'اصالح مرافق المياه بالمنطقة العربية: الدروس المستفادة و المبادئ االرشادية'. الجمعية العربية لمرافق المياه 
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 نظام تسعيرة خدمة المياه   2.2.3
يستند إلى مبادئ التكازف المالي،         " فإف نظاـ التسعيرة 12-05حسب ما جاء في القانكف 

. ك تحدد مف (23)التحفيز عمى اقتصاد الماء ك حماية نكعية المكارد المائية"التضامف االجتماعي، 
طرؼ الييئة المستغمة التي يمكف أف يمنح ليا تعكيض مالي يساكم األعباء االضافية، إذا لـ يتكافؽ 
السعر ك التكمفة الحقيقية المبررة مف صاحب االمتياز أك المفكض لو، كما يمكف مراجعتيا إذا اقتضى 

 . (24)تطكر الظركؼ االقتصادية بذلؾ
؛ التطور التدريجي لألسعاركما يخضع نظاـ تسعيرة خدمة الماء الشركب ك التطيير إلى مبدأ 

بسعر لضماف تزكيد المستعمميف في المنازؿ  حصص االستيالك،ك  فئات المستعممينحسب 
لكل منطقة تسعيرية أساس سمم األسعار عمى الفاتورة ك حجـ كاؼ مف الماء. ك تعد  اجتماعي

يتناسب مبمغو مع حجـ المياه المستيمكة خالؿ فترة زمنية  : قسـ متغير (25)، ك تشمؿ قسميفإقميمية
يدعى إتاكة االشتراؾ، التي تغطي  معينة يحسب بعداد خاص، أك جزافيا بصفة استثنائية، ك قسـ ثابت
ماء ك صيانتو، ك التسيير التجارم كال اك جزءا مف تكاليؼ الصيانة، التكصيؿ الخاص، كراء عداد ال

 لممستعمميف.

 أشكال التسيير المفوض  3.3
يحد قانكف المياه الحالي شكميف لمتسيير المفكض لخدمة المياه، إذ يتـ عف طريؽ منح االمتياز  

 أك التفكيض:

  منح االمتياز   1.3.3
لمقانكف العاـ    ىك عقد مف عقكد القانكف العاـ، يمنح لكؿ شخص طبيعي أك معنكم، خاضع 

 (27) سنة. 30ك يمنح لمدة  ،(26)أك القانكف الخاص حسب دفتر شركط
، لالمتياز اإلقميمية الحدكد إطار في التطيير أك لمماء العمكمية الخدمة امتياز صاحب يكمؼ
 إعادة ،تجديدىا، صيانتيا  ،لمماء االصطناعية العمكمية لألمالؾ التابعة اليياكؿ ك المنشآت باستغالؿ

                                                 
23
 . 17ص  .مصدر سابؽ .12-05رقم  هايمن قانون الم 138مادة  
24
 .17 ص  نفس المصدر. 142ك  140رقم  تينالمادكما جاء في  
25
 18نفس المصدر. ص 151، 146، 145، 143المواد  حسب 

 12نفس المصدر. ص  76مادة  26
27

  النمكذجي  الشركط  دفتر  عمى  يتضمف المصادقة  2008 سنة ففيفرم  9   في  مؤرخ  54-08  رقـ  تنفيذمّ   مرسـك. 44مادة  
 .15. ص 8جريدة رسمية عدد بو.   المتعمؽ  الخدمة  نظاـ  ك  بالماء الشركب  لمتزكيد  العمكمية  لمخدمة  لمتسيير باالمتياز
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، الحشد منشآت مف انطالقا الماء إنتاج (28)بضماف الحالة حسب تسمح حيث .تطكيرىا ك تأىيميا
 جمع. تكزيعو ك تخزينو، تكصيمو، الصناعي ك المنزلي لالستعماؿ المكجو الماء معالجة، التحكيؿ
 .إلزالتيا التطيير عف الناجمة األكحاؿ معالجة كذا ك، صرفيا تطييرىا ك، القذرة المياه

 تحصيؿ ك ،الفكترة عمميات مجمكع إدخاؿ طريؽ عف لالمتياز التجارم باالستغالؿ يكمؼ كما
 .التسعيرة لنظاـ طبقا التطيير أك لممياه العمكمية الخدمة مستعممي عمى المستحقة المبالغ

 التفويض   2.3.3
 كل تفويض ،االمتياز صاحب أك الدكلة باسـ تتصرؼ التي المائية بالمكارد المكمفة دارةلإل يمكف"

 ليـ خواص أو عموميين لمتعاممين ،التطيير أو لمماء العمومية الخدمة نشاطات تسيير من جزء أو
 ىذه مف جزءا أك كال يفكض أف االمتياز صاحبل يمكف كما .كافية مالية ضمانات ك مينية مؤىالت
 عرضيا طريؽ عف ياتفكيض يتـ .(29)"الغرض ليذا المنشأة الستغالؿ، فركع عدة أك لفرع النشاطات
 المسؤكليات تنفيذىا، شركط لو، المفكض يتحمميا التي الخدمات محتكل السيما تحديد مع لممنافسة
 المستعمميف، مف المدفكعة الخدمة تسعيرة أك ،لو المفكض أجر دفع كيفيات التفكيض، مدة بيا، الممتـز

 .الخدمة نكعية تقييـ معايير ك
 المتطمبات عمى السيطرة أساسا، لفرض إلى المجكء إلى التسيير المفكض  الرئيسي السبب يعكد

غطاء  فيك التسيير،  في النجاعة عف ك البحث التطكر الحديث لمختمؼ المجاالت يفرضيا التي
ك تسييرا، بسبب زيادة الطمب عمى الخدمة ك الحاجة إلى  ماليا عمييا العبء الدكلة ك تقميص لتخمي

 لمتطكرات الحاصمة. رفع مستكاىا مكاكبة
عمى ىذا األساس عممت الجزائر ك في إطار الشراكة قطاع عاـ خاص، بتفكيض تسيير    

خدمات المياه ك التطيير بالمدف الكبرل لمجمكعة مف المؤسسات األجنبية، مف خالؿ ابراـ عقكد 
مع شركة المياه ك التطيير لمجزائر  (SUEZ-Environnement)بيف الشركة الفرنسية  (30)إدارة

(SEAAL ) يمييا الشركة االسبانية 2006كأكؿ تجربة سنة ،(AGBAR)  مع شركة المياه ك التطيير
  (،  SEACOمع شركة المياه ك التطيير لقسنطينة ) (SEM)الشركة الفرنسية (، SEORلكىراف )

                                                 
28
 15مف قانكف المياه. نفس المصدر. ص  102مادة  
29
 15. مصدر سابؽ. ص12-05 مف قانكف المياه 105و  104المادتين  
30

سنكات، يعكد رأس الماؿ، التشغيؿ،  5إلى  3تتميز عقكد اإلدارة بأنيا مكجية لخدمات محددة مع القطاع الخاص، تمتد ما بيف  توضيح: 
مات التحصيالت ك اإلدارة إلى القطاع العاـ )الكزارة أك ىيئة مستقمة مف القطاع العاـ(، في حيف يتـ تعكيض القطاع الخاص اعتمادا عمى الخد

 حققة.ك النتائج الم
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سنة ( SEATAمع شركة المياه ك التطيير لعنابة ك الطارؼ ) (Gelssenwasser)الشركة االلمانية 
2008. 

 تسيير االمتياز لخدمة المياه   4.3
 تـ تحديد تسيير االمتياز لخدمة المياه تبعا لما جاء في المراسيـ التنفيذية التالية:

 دفتر عمى المصادقة يتضمف  ،2008 سنة فبراير 9 الصادر في   53-08 رقـ تنفيذمّ  مرسكـ 
 بو. المتعمؽ الخدمة نظاـ ك  لمتطيير، العمكمية لمخدمة باالمتياز لمتسيير النمكذجي الشركط

 عمى  المصادقة يتضمف  ،2008 سنة  فبراير  9 الصادر في  54-08 رقـ  تنفيذمّ   مرسكـ  
  نظاـ  ك  الشركب، بالماء  لمتزكيد  العمكمية  لمخدمة  باالمتياز لمتسيير  النمكذجي  الشركط  دفتر

 بو.  المتعمؽ  الخدمة
 

 امتياز خدمة التزويد بالمياه الصالحة لمشرب   1.4.3
رقـ     لمشرب حسب ما جاء في المرسكـ التنفيذم الصالحة بالمياه التزكيد يتمثؿ امتياز خدمة

ضماف التزكيد بالمياه عف طريؽ االستغالؿ، الصيانة، التجديد، ك إعادة التأىيؿ ك تطكير  في 08-54
منشآت ىياكؿ الحشد، المعالجة، الربط، التخزيف ك تكزيع الماء الشركب. ك يشمؿ عمميات الفتكرة     

تشريع       ك تحصيؿ األسعار المستحقة الدفع مف قبؿ المستعمميف، كفقا لنظاـ الفتكرة المحدد في ال
ك التنظيـ المعمكؿ بيما، ك تسعيرات الخدمة العمكمية لمتزكيد بالماء الشركب التي تككف عمى عاتؽ 

 صاحب االمتياز.
كما يتكفؿ ىذا األخير بضماف السير الحسف لخدمة التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب؛ بتكفير 

ط كاؼ لتغطية احتياجات زبائنو، مع الكميات الالزمة مف المياه المطابقة لمعايير الصالحية بضغ
ضماف المراقبة المستمرة ك تحمؿ الخسائر الناجمة عف تدىكرىا، ك استمرارية الخدمة ماعدا في حاالت 

االنقطاعات الخاصة )حالة القكة القاىرة، االنقطاع االستعجالي لمقياـ بإصالحات عمى الشبكة        
شغاؿ التدعيـ، أك التحسيف، أك التكسيع أك تجديد أك لحكادث، ك في االنقطاع الخاص لكجكد أ

التكصيالت(. يتكفؿ كذلؾ بأشغاؿ التزكيد بالعدادات ك صيانتيا، أشغاؿ التجديد، إعادة التأىيؿ،      
 ك أشغاؿ التكسيع المنجزة لحساب الدكلة أك بطمب الخكاص مع تحمؿ التكاليؼ.

ة لمخدمة العمكمية لمتزيد بالماء الشركب، في حيف تبقى األمالؾ ك المنشآت ك اليياكؿ المنجز 
 ممكا لمسمطة المانحة لالمتياز التي تعمؿ عمى مراقبة تسيير ك استغالؿ ىذه الخدمة. 
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يمنح لكؿ  تحدد ثالث أنكاع مف االشتراكات حسب نفس المرسـك مف االشتراؾ العادم، الذم
 لمنشاطات الصناعية، الحرفية         شخص طبيعي أك معنكم يشغؿ مقرا سكنيا فرديا أك جماعيا أك محال

أك الخدماتية، ك آخر مؤقت يمنح لممقاكليف الخكاص لتغطية احتياجات الكرشات المرخصة، منظمي 
المعارض ك التظاىرات المرخصة، لمستعممي أك مالكي مؤسسات متنقمة مرخص ليا، ك لمعامميف عمى 

خاص بإبراـ اتفاقيات خاصة إف لـز األمر شبكات الطرقات، عمى أف ال يؤثر عمى التكزيع، ك ال
لالشتراكات المكافقة الستيالكات البمدية ) سبؿ المياه، مراحيض عمكمية، حنفيات الغسيؿ، السقي    
ك خزانات المجارم(، ك الشتراكات التي تمنح لمناطؽ النشاطات ك التي تضمف تحت مسؤكليتيا 

 تسيير نظاـ تكزيع مياىيا.
أما الفاتكرة فيشترط أف تتضمف كمية المياه المستيمكة ك مياه التطيير، ك األتاكل ك الرسـك 

 لنفس المرسكـ. 23المعمكؿ بيا حسب ما نصت عميو المادة 
 

 متياز خدمة التطييرا   2.4.3

 كذا ك المنزلية، القذرة المياه صرؼ ك جمع ضماف في لمتطيير العمكمية الخدمة يتمثؿ امتياز
المرسـك . حسب ما جاء في نيائيا إزالتيا لغرض التصفية أكحاؿ تفريغيا ك معالجة أك تصفيتيا
 .53-08رقـ التنفيذم

        منشآت التطيير؛ بتأميف لخدمة الحسف السير كذلؾ عف صاحب االمتياز مسؤكال يككف
الجامعة المككنة األضرار مف صيانة، تصميح ك مراقبة مجمكع القنكات  مختمؼ مف الخدمة ك ىياكؿ

لشبكة التطيير )بدءا مف الجزء العمكمي لمتكصيؿ إلى نقاط التفريغ أك محطة التصفية(. كما يتكفؿ 
بتصريؼ النفايات الخارجة عف قنكات الصرؼ الجامعة، المنشآت الممحقة ك محطات الرفع، مع 

التمديد. إضافة إلى ذلؾ  ضماف تفريغيا في نقاط التفريغ، ك يقكـ بأشغاؿ التكصيؿ، إعادة التأىيؿ ك
عميو أف يضمف استمرارية الخدمة إال في الحاالت االستثنائية كالتكقفات الطارئة؛ في حالة القياـ 
بإصالحات عمى مستكل الشبكة، أك لحكادث تتطمب التدخؿ مباشرة، أك التكقفات الخاصة؛ في حالة 

 يالت.كجكد أشغاؿ التدعيـ، أك التحسيف، أك التمديد أك انجاز تكص
تـ تنظيـ العالقات بيف صاحب االمتياز ك المستعمميف حسب نفس المرسكـ مف حيث تحديد 
المكاد ك المنتكجات الممنكع تفريغيا في الشبكة ) مكاد مشعة، النفط ك مشتقاتو، المياه القذرة الصناعية 

الكيميائية المسببة غير معالجة، النفايات المنزلية ك الصناعية الصمبة، الزيكت المستعممة، المكاد 
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لمتآكؿ ك المؤكسدة ك الحكامض، المكاد السريعة االلتياب...(. طريقة التكصيؿ بالشبكة العمكمية، 
الصيانة، اإلزالة مع تحديد مسؤكليات كال الطرفيف ك تكاليؼ الربط التي تعكد عمى المستفيد         

 أك المستعمؿ.

 تسعيرة مدعمة  5.3
" لتكاليؼ كل مموث دافع" لمكميات المستيمكة لممياه، ك ""مستعمل دافعكل انطالقا مف مبدأ ""

التمكث البيئي الناتج عف استعماليا، اعتمدت الجزائر تسعيرة لخدمة المياه المقدمة ترتكز عمى تطكير 
السعر المرجعي لمماء تبعا لفئات المستعمميف ك األقاليـ. إذ "يغطي تسعير الخدمات العمكمية لمتزكيد 

ماء الصالح لمشرب ك التطيير، كؿ أك جزء مف األعباء المالية المرتبطة بػاستغالؿ منشآت           بال
)ال تدمج فييا تكاليؼ استغالؿ         31ك تجييزات الرم المرافقة ليا، صيانتيا، تجديدىا ك تطكيرىا"

  ك صيانة السدكد، التي تبقى عمى عاتؽ الدكلة(.

 القاعديتطور السعر    1.5.3
ألكؿ مرة سنة  تسعيرة موحدة بعيدة عن السعر الحقيقي لمماءعممت الجزائر عمى كضع 

، فازدادت األعباء ك التكاليؼ مما صعب عمييا التحكم و الحد في استيالكو أمام قمة مواردىا، 1985
عجز لى عمى المؤسسات المكمفة باإلنتاج ك التكزيع ما جعميا تعاني مف كضعية مالية صعبة، أدت إ

)تراجع في الخدمة المقدمة، ضعؼ الربط بالشبكات، تراجع في صيانة ك انجاز  في تسيير الخدمة
المنشآت....الخ(. ك عميو بدأت السمطات باتباع سياسة تحصيؿ تدريجية، في إطار برنامج االصالح 

 المتفؽ عمييااعية بتنفيذ جممة مف السياسات ك التكجييات االقتصادية ك االجتم الذم ألزمياالييكمي )
؛ بإحداث زيادات متتالية في سعر الخدمة إلى غاية سنة 1994منذ سنة  (مع الصندكؽ النقد الدكلي

جدكؿ بيدؼ الكصكؿ إلى السعر الحقيقي لمماء مع الحفاظ عمى دعميا لمفئات الضعيفة ) ،2005
 (. 3رقـ

 

 

                                                 
31
المحدد لقواعد تسعير الخدمات العمومية لمتزويد بالماء الصالح  2005جانفي  9الصادر في  13-05المرسوم التنفيذي رقم مف  2مادة  

 .4. ص 2005جانفي  12الصادر في  5. جريدة رسمية عدد لمشرب و التطيير و كذا التعريفات المتعمقة بو
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 (2005-1985التطيير )تطور السعر القاعدي لخدمة مياه الشرب و (: 3جدكؿ رقـ )

 السنة
السعر المرجعي لمياه 

 (3الشرب )دج/م
السعر المرجعي 

 لمتطيير
 نوع التسعيرة

1985 1 

 نى ٚحذد أ٘ سؼش أٔ َسجخ

 تسعيرة مكحدة
1991

(1) 1.55 

1992
(1) 1.65 

1994
(1) 2.20 %10 

 3.01  1996خبَفٍ

%20 

 3.60 1996ضجتًجر

1998 3.60- 4.50 
اقميمية لمياه الشرب       تسعيرة 

 ك مكحدة لمتطيير
 تسعيرة اقميمية )دد( 2.35 -2.10 6.30 -5.80 2005

"سياسة الموارد المائية في الجزائر و مدى تطبيق الخصصة في قطاع المياه في المناطق الحضرية.  دكتكراه بعنكاففراح رشيد.  (1) المصدر:
. باقي المعطيات تـ استخراجيا مف مجمكع األكامر ك المراسيـ التنفيذية المحددة لتسعيرة 216صصفحة.  338. 2010، سنة 3جامعة الجزائر

 .2005إلى  1985مياه الشرب ك التطيير مف 

     الدولةوسيمة النسحاب إف الزيادات المستمرة التي تعرفيا تسعيرة مياه الشرب، ما ىي إال 
ك إشراؾ المستخدميف تدريجيا في 
تغطية جميع التكاليؼ. فخالؿ 
سبعة سنكات ارتفع السعر المرجعي 

      1998بيف سنتي  %175إلى 
عمى خالؼ السنكات  ،2005ك 

السابقة التي سجمت زيادات متدرجة 
 (. 4شكؿ )

 
مبدأ المساكاة ك التضامف بيف  1997إلى غاية  1985لـ تعكس التسعيرة المكحدة المطبقة منذ   

مختمؼ األقاليـ، الذم كانت تنشد إليو السياسة المائية المتبعة آنذاؾ، ألنيا لـ تأخذ بعيف االعتبار 
التكمفة الحقيقية إلنتاج ك تكزيع المياه المتغيرة مف كالية ألخرل ك حتى بيف المدف. لذا تـ تطبيؽ نظاـ 

ؿ مرة سمـ أسعار لكؿ إقميـ؛ بحيث قسـ المجاؿ الجزائرم إلى يدرج ألك  1998تسعيرة جديدة منذ سنة 
 في .(4جدكؿ رقـ ) دج بالنسبة لمياه الشرب 4.50-3.60عشرة مناطؽ يتراكح السعر القاعدم فييا بيف 

1 
1,55 1,65 2,2 

3,01 
3,6 3,6 

6,3 

0

2

4

6

8

19851991199219941996199619982005

 دج

  تطور السعر المرجعي لمياه الشرب بالجزائر( 4)شكل رقم 
(1985-2005) 

 .2005إلى  1985مختمؼ المراسيـ الصادرة منذ  المصدر:
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، حيث حددت نسبة 1994حيف نجد أف التطيير لـ يدرج ضمف التسعيرات المطبقة إال في سنة 
%10

،المستيمؾ  سعر الماءمف  (32)  .1996سنة  %02ليتـ رفعيا إلى دكف رسـك
 

 (1998السعر القاعدي لخدمة مياه الشرب حسب المناطق التسعيرية )(: 4جدكؿ رقـ )
المنطقة التسعيرية 

 االقميمية
 الـواليـات

السعر 
 (3القاعدي)دج/م

 3.60 بسكرة، الجمفة، الكاد، غرداية، مسيمة، تبسة األولى

 3.60 مستغانـ، كىراف، غميزاف، تيبازةعيف الدفمة،  الثانية

 3.60 باتنة، قسنطينة، جيجؿ، خنشمة، ميمة، سطيؼ الثالثة

 3.60 بشار، البيض، النعامة الرابعة

 3.80 الجزائر، بميدة، بكمرداس الخامسة

 3.60 عنابة، الطارؼ، قالمة، أـ البكاقي، سكيكدة، سكؽ أىراس السادسة

 3.70 كرقمة، تيارتأدرار، األغكاط،  السابعة

عيف تمكشنت، معسكر، سعيدة، سيدس بمعباس،  سيدس  الثامنة
 4.00 بمعباس، تممساف

بجاية، بكيرة، برج بك عريريج، الشمؼ، المدية،  التاسعة
 4.30 تيسمسيمت، تيزم كزك

 4.50 إليزم، تمنراست، تندكؼ العاشرة

 20. ص31جريدة الرسمية عدد  1998مام  16الصادر في  156-98من المرسوم التنفيذي رقم  09المادة  المصدر:
 

بعد تطبيؽ التسعيرة الجيكية لـ تتمكف المؤسسات العمكمية المكمفة بإنتاج ك تكزيع الماء مف 
تغطية التكاليؼ الحقيقية لمماء بكالياتيا، فمثال تبيف "أف معدؿ السعر الضركرم لمحفاظ عمى تكازف 

، الجزائر العاصمة    3دج/ـ 14، عنابة 3/ـدد13بكؿ مف قسنطينة  قدر 1999تكاليؼ االستغالؿ سنة 
 10.8، 3دج/ـ 13.3، 3دج/ـ 9. غير أف السعر المتكسط لمماء كاف عمى الترتيب 3دج/ـ 15ك كىراف 

 ، ما أجبر السمطات عمى تغطية عجزىا المالي.33"3دج/ـ 12.1ك  3دج/ـ
الجنكبية مف االستفادة مف دعـ الدكلة بحيث كما أف ىذه التسعيرة قممت مف حظكظ المناطؽ 

 سجمت أكبر األسعار؛ ككنيا مناطؽ تفتقر لممكارد المائية ما يرفع مف تكمفة المياه بيا.

 

                                                 
32

 CNES. Rapport « L’eau en Algérie : le grand défi de demain ». Op.cit.  P39 
33
 .218سابؽ. ص  رجعمفراح رشيد.  
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بتقسيـ المجاؿ  ؛2005لتجاكز النقائص المسجمة تـ كضع نظاـ تسعيرة جديد حيز التطبيؽ سنة 
، ك إدراج 3دج/ـ 5.80 -6.30الشرب ليتراكح بيف إلى خمسة مناطؽ اقميمية ك رفع السعر القاعدم لمياه 

 13-05بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ  3دج/ـ 2.10 -2.35سعر قاعدم لمتطيير ألكؿ مرة يتراكح بيف 
 .(5جدكؿ )المحدد لتسعيرات الخدمات العمكمية لمتزكيد بالماء الصالح لمشرب ك التطيير

 
 (2005الشرب و التطيير  حسب المناطق التسعيرية )السعر القاعدي لخدمة مياه (: 5جدكؿ رقـ )

المنطقة التسعيرية 
 االقميمية

 الـواليـات
 (3السعر القاعدي)دج/م

 التطيير مياه الشرب

 الجزائر
الجزائر، بميدة، المدية، تيبازة ، بكمرداس، تيزم كزك، 

 بكيرة، برج بك عريريج، مسيمة، بجاية، سطيؼ
6.30 2.35 

 وىران
عيف تمكشنت، تممساف، مستغانـ، معسكر، كىراف، 

 سيدس بمعباس، سعيدة ، النعامة، البيض
6.30 2.35 

 قسنطينة
جيجؿ، ميمة، باتنة، خنشمة، بسكرة، عنابة،  ،قسنطينة

الطارؼ، سكيكدة، سكؽ أىراس، قالمة، تبسة أـ 
 البكاقي، 

6.30 2.35 

 الشمف
الشمؼ، عيف الدفمة، غميزاف، تيارت، تيسمسيمت، 

 الجمفة
6.10 2.20 

 ورقمة
كرقمة، الكاد، إليزم، األغكاط، غرداية، بشار، تندكؼ، 

 أدرار، تمنراست
5.80 2.10 

  05، جريدة الرسمية عدد2005جانفي  09الصادر في  13-05من المرسوم التنفيذي رقم    17، 12، 10المادة  المصدر:

 
بدؿ التقسيـ الجيكم حسب الكاليات، تـ تقسيـ المجاؿ اعتمادا عمى األحكاض الييدركغرافية 

كما تـ اعادة النظر في األسعار، فرغـ الزيادات إال أنو تـ األخذ بعيف االعتبار كضعية ك خصائص 
 بعض المناطؽ كالجنكب مثال الذم استفاد مف أقؿ تسعيرة.

 تركيبة نظام تسعيرة خدمة المياه الصالحة لمشرب و التطيير  2.5.3
، أقساط االستيالك و فئات المستخدمينإف نظاـ التسعيرة المطبقة عمى خدمة المياه يتغير كفؽ 

ترتفع قيمتيا مع زيادة كمية المياه المستيمكة، ليرتفع بذلؾ ثمنيا كىذا  لمعامالتالتي يتغير سعرىا تبعا 
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ؿ ثالث فئات رئيسية مف أجؿ الحد مف االستيالؾ. تباينت ىذه التقسيمات مف فترة ألخرل، لتستقر حك 
 (:6جدكؿ رقـ ) 2005سنة 

 
 (2005ضُخ سمم تسعيرة خدمات المياه الصالحة لمشرب و التطيير )(: 6جدكؿ رقـ )

 فئات المستعممين
لكل أقساط االستيالك 

 ثالثة أشير
معامالت 

 الضرب

 المطبقة لمياه الشرب و التطيير تسعيرةال
) السعر المرجعي  يحدد حسب المنطقة 

 التسعيرية االقميمية(

 األسر
و25 – 0

3
 انسؼش انًشرؼٙ نهخذيخ ×1 1.0 

و 55 - 26
3

 انسؼش انًشرؼٙ نهخذيخ × 3.25 3.25 

و 82 - 56
3

 انسؼش انًشرؼٙ نهخذيخ × 5.5 5.5 

و83يٍ أكخش 
3

 انسؼش انًشرؼٙ نهخذيخ × 6.5 6.5 

    اإلدارات، الحرفيون 
و مصالح قطاع 

 الخدمات
 انسؼش انًشرؼٙ نهخذيخ × 5.5 5.5 سؼش يٕحذ

    الوحدات الصناعية 
 و السياحية

 انسؼش انًشرؼٙ نهخذيخ × 6.5 6.5 سؼش يٕحذ

  05جريدة الرسمية عدد 2005جانفي  09الصادر في  13-05من المرسوم التنفيذي رقم    17، 11، 10المادة  المصدر:
 

تبرز األقساط االستيالكية في فئة األسر أف السعر المطبؽ عمى القسط األكؿ أك كما يطمؽ 
 . السعر المرجعي، دعما من الدولة لألسر ضعيفة الدخليساكم  الشريحة االجتماعيةعميو 

 اتورةــالف  3.5.3
أشير، مع يتـ تحديد فاتكرة الخدمة العمكمية لممياه باحتساب كمية المياه المستيمكة كؿ ثالثة 

(      TVAالتي تتمثؿ في الرسـ عمى القيمة المضافة ) (7جدكؿ رقـ مجمكعة مف الرسكـ ك اإلتاكات)
، إتاكة االشتراؾ )إتاكة ثابتة حسب فئات المستعمميف( التي تغطي كؿ أك جزء مف %7ك المحددة بػ 

إتاكة التسيير "تدرج في  تكاليؼ كراء العدادات، صيانتيا، ك كذا التسيير التجارم لممستعمميف، أما
، لدعـ سعر الماء بالمناطؽ (34) ("FNEPحساب خاص يعرؼ بالصندكؽ الكطني لمياه الشرب )

المحركمة ك تمكيؿ عمميات تجديد ك تمديد القنكات، ك انجاز منشآت حشد المياه، إضافة إلى إتاكات 

                                                 
34

  YESSAD Nacime. « Contribution à l’analyse de la régulation et de la durabilité de la ressource en eau en Algerie 

à travers une étude de la tarification de la consommation d’eau à usage industriel et touristique ». Le colloque 

international sur le comportement des entreprises économiques face aux enjeux du développement durable et de l’équité 

sociale Les 20 et 21 novembre 2012. Publié sur internet http://www.iefpedia.com/      pp : 237 
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كؽ الكطني لإلدارة المتكاممة بيئية )إتاكتي اقتصاد المياه ك نكعية المياه( "تكضع في حساب الصند
 .(35)(" ABH) ( لتساىـ في دعـ ككاالت األحكاض الييدركغرافيةFNGIREلممكارد المائية )

 
 رسوم و إتاوات فاتورة استيالك الماء (: 7جدكؿ رقـ )

 قٌمة اإلتاوة اإلتاوة
الرسم على القٌمة المضافة 

(TVA) 
 قٌمة الرسم

إتاوة 
 االشتراك

 دج 240  1الفئة 

TVA/EAU 

7% 

 دج 450 2الفئة 

 دج 4500  3الفئة 

 3دج/م 3 إتاوة التسٌٌر

TVA/ASS 
 إتاوة اقتصاد الماء

 بكاليات الشماؿ 4%
 بكاليات الجنكب 2%

 إتاوة نوعٌة الماء
 بكاليات الشماؿ 4%
 بكاليات الجنكب 2%

TVA/RFA 

 فاتكرة استيالؾ الماءلنمكذج مستخرج مف  المصدر:
 

   الييئات المسيرة  6.3 
 يقكـ عمى تسيير الخدمة العمكمية لمتزكيد بالمياه الصالحة لمشرب ك التطيير كؿ مف: 

 وزارة الموارد المائية   1.6.3
لتقـك عمى تسيير قطاع المياه بدال مف كزارة  325-2000 انشأت بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ

 التييئة العمرانية، تساىـ في تسيير خدمة المياه بالعمؿ عمى:
  السير عمى تحسيف المرفؽ العاـ لممياه، ك كضع سياسة تتعمؽ بإصالح تسيير خدمة العمكمية

 لممياه.
 ك لمتطيير. االمخططات الكطنية ك الجيكية إلنتاج المياه ك تخصيصيا ك تكزيعي إعداد 
         السير عمى السير العادم لميياكؿ القاعدية ك تحديد معايير االستغالؿ، صيانة شبكات

 ك منشآت انتاج المياه ك تكزيعيا ك التطيير.
 .تحديد معايير نكعية الماء، الممفكظات ك المياه المصفاة 

                                                 
35  Idem p238  
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  ك التطيير، ك مراقبة إعداد دفاتر شركط االمتياز لمخدمة العمكمية لمتزكيد بمياه الشرب
 تنفيذىا.

 ذىايتنف ك حيااقتر ا ك مياهلم ةتسعير  بسياسة ةر المباد. 
 

  مديرية الموارد المائية الوالئية   2.6.3
تمثؿ كزارة المكارد المائية عمى مستكل كؿ كالية بمديريات تنفيذية، انشأت بمقتضى المرسـك 

        الكالئية الرم مديريات تنظيـ لقكاعد حددالم ،2002مام  26الصادر في  187-02التنفيذم رقـ 
ك عمميا، تقـك في إطار تسيير خدمات المياه بالسير عمى تطبيؽ ك متابعة تنفيذ التنظيـ في مجاؿ 

تييئة، استغالؿ، ك صيانة اليياكؿ المخصصة لمياه الشرب ك التطيير. العمؿ عمى ادارة المشاريع   
ع تفكيض، إضافة إلى جمع ك تحميؿ المعطيات المتعمقة ك متابعة تنفيذ تمؾ التي لـ تكف مكضك 

بالبحث، االستغالؿ، االنتاج، التخزيف ك تكزيع المياه المكجية لالستغالؿ المنزلي، الصناعي          
 ك الفالحي.

 

  ةـــديـمـالب  3.6.3
المػػػكاطف أكال ك نظافػػػة  عمػػػى البمديػػػة كضػػػع ميكانيزمػػػات معينػػػة بغيػػػة الحفػػػاظ عمػػػى صػػػحة

 (36):ك ذلؾ مف خالؿ ،المحػػػيط ثانيا
 .تكصيؿ المياه لممستيمكيف 
 .تزكيد المناطؽ المبعثرة بالماء بكاسطة نقاط مياه تنشئيا 
 المكاطنيف عالـإ معالتصميح  ك كضع مخطط لمكاجية حاالت العطب.  
  تػػػكفير المػػػكاد األساسػػػية لمعالجػػػة الميػػػاه سػػػكاء لػػػدل مصػػػالح البمديػػػة )جافيػػػؿ ...( أك لػػػدل

 (. مكاد تحميؿ مخابر،مصػػػالح الصحة )أقراص، 
 ؿ في مكاجيػػػػة الحػػػػاالت االسػػػػتثنائية خاصػػػػة في حالػػػػة انقطػػػػاع الميػػػػاه أك ظيػػػػكر خمػػػػ

 .ك ذلػػػػؾ بػػػػإعالـ المكاطػػػػنيف بالعطػػػػب ،الشػػػػبكات

                                                 
36

صالحيات الوالية و البمدية و اختصاصاتيما في قطاع لحدد الم 1981ديسمبر  26المؤرخ في ، 379-81 رقم مالمرسو  حست يب ربء فٙ 
 .52جريدة رسمية عدد المياه. 
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 انًؤضطبد انؼًىيُخ   4.6.3

في ظؿ االصالحات التي أدت إلى إعادة ىيكمة المؤسسات العمكمية المسيرة لمخدمة العمكمية 
؛ الجزائرية لممياه    (37)لممياه، عممت الكزارة عمى إنشاء مؤسستيف عمكميتيف ذات طابع صناعي ك تجارم

          الجيكية ك الكطنية العمكمية الييئات  ،المؤسسات جميع محؿك الديكاف الكطني لمتطيير، " لتحال 
ال سيما  التطيير ك لمشرب الصالحة المياه إلنتاج العمكمية الخدمة ميمة ممارسة في ة المحمي ك

 ذات الكطنية العمكمية المؤسسات، التطيير ك الصناعية المياه ك الشرب لمياه الكطنية الككالة
 المنزلية المياه تكزيع مؤسساتر. ك كذلؾ التطيي تسيير كالشرب  مياه تسيير في الجيكم االختصاص

 أنظمة ك المياه تكزيع لتسيير البمدية المصالح ك لككاالت، ك االكالية في التطيير ك الصناعية ك
 (38)".التطيير

تحت كصاية  101-01تـ إنشاؤىا بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ  (:ADE الجزائرية لممياه )   ( أ
 لمياه الكطنية السياسة تنفيذ بضماف ةلمتنمي الكطنية السياسة إطار في تكمؼكزارة المكارد المائية، "

     ربػشػال اهػمي اجػػإنت اتػعممي تسيير بنشاطات التكفؿ الؿػػخ مف ،كطنيػال ترابػال امؿػػك عمى الشرب
، ك كذا تجديد اليياكؿ بيا التزكد ك تكزيعيا، جرىا ،تخزينيا، معالجتياا، نقمي، الصناعية المياه ك

  39القاعدية التابعة ليا ك تنميتيا."
 مقبكلة ظركؼ فيف لممكاطني المياه تكفير ضمافتتكفؿ المؤسسة كما جاء في نفس المرسكـ ب

 الكفيمة المنشآت ك األنظمة استغالؿ، العمكمية المياه شبكة لمستعممي طمب أقصى لتمبية، عالميا

                                                 
37

 بعد كالتجارم الصناعي الطابع ذات المؤسسات العمكمية نشأت الجديدة المياـ مع اإلدارية العمكمية المؤسسات تماشي لعدـ "نظراتوضٌح:  
 خالؿ كمف .كالتجارية االقتصادية بالنشاطات الدكلة قياـ إلمكانية تكريسا كاسعا انتشارا مف المؤسسات النكع ىذا كعرؼ الدكلة، دكر تطكر
 مكضكع يككف ىيآت بأنيا المؤسسات ىذه كالتجارم تعرؼ الطابع الصناعي ذات العمكمية المؤسسات كفقيا نشأت التي النصكص مختمؼ
دارة لتسيير كسيمة الدكلة منيا كتجعؿ الخكاص بو يقـك لما مماثال تجاريا كصناعيا نشاطيا  كالتجارم الصناعي الطابع ذات العامة مرافقيا كا 
 .كالخاص العاـ لمقانكف تخضع كىي

 مع تكيفا الفعالية عف البحث في نكعا ما نسبية ك حرية التسيير مجاؿ في بيا تتحمى التي لممركنة المؤسسات مف النكع ىذا المجكء إلى ك يعكد
        النشأة ك العامة المرافؽ تسيير جكانب في اإلدارية العمكمية المؤسسة تشبو فييعميو،  تشرؼ الذم العمكمي النشاط ك خصائص طبيعة

 تحقيؽ في ىدفيا ك الخاص ك العاـ لمقانكف خضكعيا ك النشاط طبيعة في عنيا تختمؼ ك السمطة بامتيازات التمتع ك المعنكية الشخصية ك
 تمنحيا التي باإلعانات الرتباطيا نظرا مجاؿ التسيير في المطمقة باالستقاللية يتمتع ال المؤسسات مف النكع ىذا أف بالمالحظة ك الجدير، الربح
" التسيير المفوض و التجربة الجزائرية  مذكرة ماجستير بعنوان جاء في  حسب ما " .الدكلة دائمة لميزانية تبعية في منيا جعؿ مما الدكلة ليا

 29، ص 28سابؽ. ص  رجع. مبودرف مصطفىل في مجال المياه"
38

   المتضمنان إنشاء الجزائرية لممياه  2001أفريؿ  21الصادراف في  102-01و  101-01المرسومين التنفيذيين رقم مف  29مادة  
 .17، ص10. ص 2001أفريؿ  22الصادرة في  24عمى الترتيب. جريدة رسمية عدد  الديوان الوطني لمتطييرو 
39
    .5مصدر سابؽ. ص. 101-01لمرسوم التنفيذي رقم مف ا 6مادة  
 



45 

 

حماية ك مراقبة نكعية المياه المكزعة طبقا لقانكف ، التكزيع ك التخزيف، التحكيؿ، المعالجة، باإلنتاج
 المياه.

 شبكات فعالية تحسيف طريؽ عف المياه اقتصاد إلى ييدؼ عمؿ بكؿ المبادرةكما يمكنيا 
 إجراء كؿ دراسة .التربكية العمكمية المصالح في المياه اقتصاد ثقافة نشر ك ،التبذير مكافحة ،التكزيع
 مصادر تطكيرإلى جانب  .الكصية السمطة عمى ذلؾ اقتراح كه المياة تسعير  سياسة إطار في يدخؿ
 لألشخاص الممنكحة لممياه العمكمية الخدمة امتياز تسيير تنظيـ، ك الحاجة عند لممياه عادية غير

 .المحمية الجماعات أك الدكلة لحساب، الخكاص أك العمكمييف المعنكييف
 

تحت كصاية  102-01تـ إنشاؤه بمكجب المرسكـ التنفيذم رقـ  (:ONAالديوان الوطني لمتطيير )ب(  
 عمى المائي المحيط عمى المحافظة ضمافكزارة المكارد المائية، " ك يكمؼ في إطار السياسة الكطنية ب

 (40)".لمتطيير الكطنية السياسة كتنفيذ الكطني التراب كامؿ
،   كافحة كؿ مصادر تمكث المياهيعكؼ الديكاف حسب ما ينص عميو المرسكـ التنفيذم عمى م

 استغالليا، ك التطيير منشآت تسيير، تدخمو لمجاؿ التابعة المناطؽ في الحفاظ عمى الصحة العامةك 
 محطات ،الضخ محطات ك المستعممة المياه جمع شبكات منيا السيما ك ،تجديدىا ك صيانتيا
اعداد مسح لميياكؿ كما يعمؿ عمى  .الحضرية المساحات ك البحر في المياه كصرؼ التصفية

 .تسكيقيا ك المصفاة المياه مف المشتقة المكارد تثميف، مع األساسية لمتطيير ك ضماف ضبطو اليكمي
 اليياكؿ األساسية لمتطيير التابعة لمجاؿ نشاطوداد المخططات الرئيسية لتطكير يقكـ أيضا بإع 

 سياسة دراسة ك اقتراح. كما يمكنو لحساب الدكلة اك الجماعات المحمية المشاريع إنجاز  ك الدراسات،
 الخدمة امتياز تسيير تنظيـ،  الكصية السمطة عمى اقتراحيا ك التطيير مجاؿ في األتاكل ك ةتسعير 

 الجماعات أك الدكلة لحساب الخكاص أك العمكمييف المعنكييف لألشخاص الممنكحةمتطيير ل العمكمية
 .المحمية

مف خالؿ السياسة المنتيجة حاليا في تسيير الخدمات المياه تمكنت الجزائر مف رفع مؤشرات 
 (.8جدكؿ رقـ )الخدمة بشكؿ كاضح 

 
 

                                                 
40

مصدر سابؽ. . الديوان الوطني لمتطييرالمتضمن إنشاء  2001أفريؿ  21في  الصادر 102-01لمرسوم التنفيذي رقم مف ا 6مادة  
    .12ص
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 (2014-1999تطور مؤشرات خدمة المياه بالجزائر )(: 8جدكؿ رقـ )
 2017 2014 2012 2011 1999 المؤشرات

لمي
 با

ويد
لتز

ا
ـ

الح
لص

ه ا
ا

ـ
رب

مش
ة ل

(1
)

 

 12700 112000 105000 102000 50000 طول الشبكة )كمم(

 %98 %96 %95 %94 %78 معدل الربط

 180 175 175 170 123 نصيب الفرد )ل/يوم(

 - 3.6 3.1 2.9 1.25 /سنة( 3م 910)× انتاج المياه 

زيع
لتو

د ا
ترد

 %38 - - 0 0 سا 24/24 

 %37 %75 %75 %73 %45 ساعات( 10)ال تتجاوز  يوميا

 %25 %25 %25 %27 %55 يومين فأكثر كل  يوم

 (2
)

 
ـيـر

طــي
الـتـ

45000 42000 - 21000 طول الشبكة )كمم( 
(3)

 52000 

 %90 %89 %87 - %72 معدل الربط

 187 165 138 - 28 محطات التصفية

 935 900 600  90 (/سنة 3م 610× قدرة المحطة)

2018، 2015، 2013لمسنكات  قع كزارة المكارد المائية ك تقاريرك مصادر متعددة: مالمصدر:   

ساعة في عدد مف المدف ك المناطؽ التي عرفت تقدما كبيرا  24/24لقد تـ بمكغ خدمة التكزيع 
عمى المستكل الكطني، في حيف تمكنت مدينة الجزائر العاصمة  %37في الخدمة، لتصؿ إلى نسبة 

  .2010مف تحقيؽ ذلؾ منذ أفريؿ 
كما استطاعت التحكـ التدريجي في االستغالؿ التقني ك صيانة منشآت المياه الصالحة لمشرب،  

صة مدينة إلعادة تأىيؿ شبكاتيا الخا 44تخفيض نسبة التسربات بفضؿ البرامج الكطنية المكجية لػ 
تصفية  محطة 187بالتزكيد بمياه الشرب، ك إعادة تأىيؿ ك تمديد شبكات الصرؼ الصحي ك انجاز 

، ك يقترح اعادة استعماؿ المياه المصفاة في الزراعة عمى المدل الطكيؿ. 3مميار ـ 935بقدرة اجمالية 
نجاز مشاريع لحماية المجاالت الحضرية مف الفيضانات، ك حما ية المدف كما تـ كضع برامج كا 

 الصحراكية مف ظاىرة صعكد المياه بكؿ مف كاد سكؼ ك كرقمة.
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مف مجمكع بمديات  %50أما مف جانب التسيير تمكنت المؤسسات العمكمية مف تغطية أكثر مف 
، في حيف %66 منيا ك الديكاف الكطني لمتطيير %53(؛ فالجزائرية لممياه تغطي 5شكؿالكطف )
منيا بخدمة التطيير، أما باقي البمديات  %23مف البمديات بتسيير خدمة مياه الشرب ك  %37 احتفظت

تخضع لتسيير شركات المساىمة بحيث كؿ شركة تقكـ عمى تسيير بمديات المدف الكبرل )شركات 
بمدية     36بمدية، عنابة ك الطارؼ  26بمدية، كىراف  85المياه ك التطيير لكؿ مف: الجزائر العاصمة 

 بمدية(. 12ك قسنطينة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تزكيد بمياه الشرب ك التطيير محتكرا مف طرؼ البمديات، إذ ملـ يبؽ تسيير الخدمة العمكمية ل
 إلى مؤسساتيا العمكمية عف طريؽ منح االمتياز اعممت الدكلة عمى استعادتو تدريجيا ك تسميمي

)بإمكاف البمديات أيضا أف تمنح االمتياز ليذه المؤسسات(، التي بدكرىا مكنيا القانكف الجديد لممياه 
 مدكلةلتحت إشراؼ دائـ  أك العاـ، أف تفكض تسيير كؿ أك جزء مف نشاطاتيا لمقطاع الخاص 05-12
 (.6شكؿ )
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 خدمة التطهٌر خدمة التزوٌد بمٌاه الشرب

 (2017سنة )الييئات المسيرة لخدمات المياه    (5)شكل 

 شركات المساهمة البلدٌة  الجزائرٌة للمٌاه  الدٌوان الوطنً للتطهٌر

 ثهذَخ

Sources : www.mre.dz     www.ade.dz       www. ona-dz.org 
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 بعض التجارب األجنبية و المحمية عن التسيير المفوض لخدمة المياه .4
تـ التطرؽ مف خالؿ ىذا العنصر إلى تجربة دكلية المتمثمة في نمكذج التسيير المفكض لمخدمة 

بالمممكة المغربية، ككنيا السباقة في تطبيقو ك األقرب لمتجربة الجزائرية، ك تجربة محمية لتطبيؽ المتبع 
 ىذا النكع مف التسيير بكالية كىراف.

  التجربة المغربية: استمرار التمايز االجتماعي و المجالي لمخدمة 1.4
مياه الصرؼ الصحي تعد البمدية المسؤكؿ األكؿ عف تزكيد السكاف بمياه الشرب ك معالجة 

بالمممكة المغربية، إما مباشرة أك بتفكيض الخدمة إلى الديكاف الكطني لمكيرباء ك التزكيد بمياه الشرب 
(ONEE)  بالبمديات المتكسطة الحجـ، أما بالمدف الرئيسية يتـ تفكيض الخدمة إلى ككاالت مستقمة

كبرل التي تضـ عددا مف البمديات عف لمبمدية، في حيف تقكـ بتفكيضيا إلى شركات خاصة بالمدف ال
 طريؽ الكالي.

(6شكل )  

ك مراسيمو  12-05: حسب ما جاء في قانكف رقـ المصدر
 التنفيذية

 طرق تسيير خدمة المياه بالجزائر   (6شكل )
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 1997لقد تـ تفكيض خدمات المياه ك التطيير إلى القطاع األجنبي الخاص ألكؿ مرة منذ سنة 

تيتكاف -، ثـ بإقميـ طنجة1998بالتجمع الحضرم لمدار البيضاء، لتمتد العممية إلى مدينة الرباط سنة 
المقدمة بتكفير خدمة مستمرة لمياه الشرب، اقتصاد ك رفع بيدؼ رفع مستكل الخدمة ؛ 2002سنة 

 مردكدية المياه المكزعة، صرؼ ك معالجة المياه المستعممة.
ضمف برنامج البحث الحضرم ك التنمية، مف طرؼ الباحثيف  2001كفقا لدراسات أجريت سنة 

"Claude de Miras  " ك "Julien Le Tellier  م"، التي أبرزت نتائج " بالتعاكف مع "عبد الممؾ سمك
تطبيؽ  التسيير المفكض بالشراكة بيف القطاع العاـ ك الخاص لتكفير مياه الشرب بالمغرب، بكؿ مف 
الدار البيضاء، طنجة ك تيتكاف.  تـ الكقكؼ عمى نمكذج الدار البيضاء ككنو أكؿ عممية  تفكيض 

 ى الشركة األجنبية ليكنيز لممياه.خدمات االمداد بمياه الشرب، التطيير ك حتى تكزيع الكيرباء إل
يعد التجمع الحضرم لمدار البيضاء مف أكبر التجمعات السكانية لممممكة ) يضـ حكالي خمسة 

يٍ ( LYDEC(،  استطاعت شركة لييكنيز الدار البيضاء )2017حسب تقديرات سنة  (41)مالييف نسمة

 50لمياه الشرب مع مراقبة مستمرة لنكعية المياه المكزعة، اقتصاد  حكالي تٕفٛش خذيخ يستًشح 
  برصد مختمؼ التسربات عمى مستكل البنى التحتية ك الشبكات، تجديد القنكات )مف المياه  3مميكف/ـ

كما سجمت ارتفاعا في مؤشر الرضى عمى الخدمة لدل ، (42)(%80 ك رفع معدالت الربط بالشبكة إلى
(43)1997 سنة %50.5 مقابؿ  2001 سنة %86 زبائنيا بعد ثالث سنكات فقط مف بداية عمميا )بنسبة 

.) 

كما أثبتت نفس الدراسة أف الشركة لـ تستطع تزكيد األحياء الميمشة ك الفكضكية لمتجمع بمياه 
حاليا يفتقدكف ليذه الخدمة، يتـ تمديدىـ بمياه الشرب عف طريؽ  الشرب، إذ اليزاؿ خمس سكاف المدينة

مميكف  1.3الينابيع العمكمية التي زاد الطمب عمييا مع ارتفاع عدد سكاف ىذه األحياء )ما قدر بػ 
(44)نسمة

(، ك يرجى ذلؾ إلى صعكبة الربط بالشبكة بيذه األحياء التي ال 2017تفتقد لمياه الشرب سنة  
تتطابؽ بنايتيا مع معايير التعمير، ك لمحدكدية دخؿ سكانيا ما ال يسمح ليـ بتغطية تكاليؼ الربط 

التي تعتمدىا الشركة. مف أجؿ ذلؾ تـ اطالؽ برنامج  "إنماء" بالتعاكف ما بيف مدينة الدار البيضاء   
 .2017سنة  مسكف بالشبكة 92500 ربطل ك الشركة 

                                                 
41

 Jaouhari Mehdi. «Tout ce qu’il faut savoir sur l’eau dans le grand Casablanca » https://www.lavieeco.com 
42

 Idem  
43

 Claude de Miras et Julien Le Tellier en collaboration avec Abdelmalik Saloui « GOUVERNANCE URBAINE ET 

ACCES A L'EAU POTABLE AU MAROC : Partenariat Public-Privé à Casablanca et Tanger-Tétouan ». 

L’Harmattan. Année 2005. P 134. 
44

 Jaouhari op.cit. 
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  :(45)تجربة محمية ايجابية لخدمة المياه بوالية وىران 2.4
، ك ىي (SEOR) يقكـ عمى تسيير خدمة المياه بكالية كىراف شركة المياه ك التطيير لكىراف

 برأس ،ك الديكاف الكطني لمتطيير بيف الجزائرية لممياه مساىمةبال 2008 سنةانشأت  شركة ذات أسيـ
 العمكمية دينار جزائرم مناصفة بينيما. تتكفؿ بالتسيير المفكض لخدمات088.100.000 3  يقدر  ماؿ
 كىراف. التطيير لكالية خدمات ك لمشرب الصالحة لممياه

 ؛الكالية بمدياتب لمشرب الصالح بالماء زكيدلمت بالنسبة الخدمة نكعية تحسيفتيدؼ الشركة إلى 
    البشرية الكسائؿ تطكير، ك لمتطيير التحتية البنى كقاية ك صيانة ، ضمافساعة 24/24انًبء ريتكفب
 .بتقنيات ك تكنكلكجيات حديثة المادية ك

مف أجؿ بمكغ األىداؼ المنشكدة، عممت الشركة ك في إطار التسيير المفكض بإبراـ عقد شراكة 
 مف مجمكعة يقكـ سنكات ك نصؼ، حيث خمساالسبانية مدتو  (46)(AGBARمع الشركة األجنبية )

 مجمس طرؼ مف بمراقبة المفكض التسيير تأميف الشركة عمى لدل ك التقنييف المديريف المتخصصيف،
 لشركة المياه ك التطيير لكىراف. اإلدارة

، ك تحديث سا 24 /24 مياه الشرب خدمة تكفيرتتمخص األىداؼ المرجكة في ىذا التعاقد في 
ر؛ برفع القدرات البشرية لمشركة عف طريؽ التككيف، ادارة التطيي التزكيد بمياه الشرب كخدمتي  تسيير

خدمة العمالء لرفع المردكد التقني ك التجارم، ك تحديث االدارة االقتصادية ك المالية مع تكفير 
 .اليياكؿ ك الكسائؿ الالزمة

تمكنت شركة المياه ك التطيير لكىراف مع شريكيا األجنبي مف رفع حجـ المياه المنتجة، بزيادة 
بعد االستفادة مف مجمكعة مف المكارد المائية المختمفة منيا ، 2012ك  2004 سُتٙ بيف %200تتجاكز 

تافنة ك تحكيؿ مصادر محمية المتمثمة في مجمكع التنقيبات ك اآلبار، ك أخرل جيكية بتحكيؿ مياه سد 
 كىراف. إلى جانب مصادر غير طبيعية )غير تقميدية( المتمثمة محطات التحمية-أرزيك-مستغانـ

و90.000)محطة الكرمة 
، محطة بكسفر3 و5.000/اليـك

، محطة الكثباف 3 و5.000/اليـك
/اليكـ، محطة 3

و20.000بريداح 
، محطة بني صاؼ 3 و 200.000/اليـك

 200.000نـ /اليكـ ك محطة تحمية مستغا3

                                                 
45

  لكالية كىراف كؿ المعطيات ك االحصائيات تـ الحصكؿ عمييا مف المكقع الرسمي لمشركة المياه ك التطييرتوضٌح:  

http://www.seor.dz/ 
46
 بإسبانيا، التي تعمؿ عمى تسيير المياه ك النفايات.  (SUEZ)أحد فروع المجموعة العالمٌة للشركة الفرنسٌة   (AGBAR)تعد شركة  
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و
3) و300.000 في حجـ المياه يقدر بػ . حيث سجمت الكالية زيادة(47) /اليـك

 أف بعد ،2012/اليكـ سنة 3
و 146.000ٚتزبٔصكاف ال 

 .(7شكؿ ) 2004 سنة /اليكـ3

 

تقييم تجربة الشراكة  -"فعالية االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر  . دكتكراه في العمـك االقتصادية بعنكاف المصدر: سنوسي بن عومر
 196. ص 2014. سنة -تممساف–جامعة أبي بكر بمقام  "–خاص  –قطاع عام 

)أم قبؿ انطالؽ  2008-2004تراجعا في حجـ المياه خالؿ الفترة الممتدة بيف  الكالية شيدت
، أيف عرفت دكرات تكزيع (8 ضكم)مف نقص كبير في مياه الشرب  كىراف فقد عانت كالية الشراكة(،

مختمفة )فبمدينة كىراف كاف التكزيع يتـ مرة كؿ ثالثة أياـ، أما بالبمديات المجاكرة كانت حصتيا مرة 
، لتسجؿ بعدىا الكالية ارتفاعا ممحكظا في  75كؿ خمسة أياـ( ك نصيب فرد ال يتجاكز  ؿ/فرد/اليـك

( MAO) ك تحكيؿ سنةفي نفس اللمتحمية  فانطالؽ تشغيؿ محطتيمع  2009 تجة سنةحجـ المياه المن

نكعية المياه  لتحسيف محطات لمعالجة المياه خمس خدمات تيا مفإلى جانب استفاد، 2010 سنة
و 375000لتبمغ كمية المياه المنتجة ما يزيد عف  المكجية لمشرب

 .2017سنة  /اليكـ3

 

 

 
                                                 

47
 http://www.seor.dz/ 
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 .196. نفس المصدر. ص سنوسي بن عومر :المصدر
 

لقد كرثت الشركة شبكة قديمة تعكد 
كمـ سنة  2249إلى فترة االستعمار بطكؿ 

، ما تطمب عمميات متعددة مف إعادة 2008
تأىيؿ، تجديد ك تمديد لشبكة المياه الصالحة 

تسرب،  66.987لمشرب، حيث تـ اصالح 
 كمـ ك تجديد حكالي 756ليتـ إعادة تحسيف 

 (.  9ضكم ) 2012مف الشبكة سنة  31%

                                                        

سجمت خدمة التزكيد بمياه الشرب عمى مستكل كالية كىراف تحسنا ممحكظا خالؿ الفترة الممتدة 
في عدد مف المؤشرات؛ بتزايد عدد السكاف المزكديف بالخدمة ك نصيب فرد الذم بمغ  2017-2009مف 
، مع تعميـ خدمة  200  .(9جدكؿ رقـ سا بمعظـ بمديات الكالية ) 24/24ؿ/فرد/يـك
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 2017-2008تطور خدمة توزيع المياه الصالحة لمشرب بوالية وىران بين (:  9جدكؿ رقـ )
 2017 2008 السنة

 َسًخ 1657590 َسًخ 1356999 السكان المزودين بخدمة المياهعدد 

و 158685 كمية المياه الموزعة 
3

و 331518 /انٕٛو
3

 /انٕٛو

 ل/ٕٚو 200 ل/ٕٚو 116  48نصيب الفرد

 (%وتيرة التوزيع )
 %99.7 %4.5 ضب 24/24

 %0.3 %52.05 َىو 1/2

 - %43.45 أَبو وأكثر 1/3

 http://www.seor.dz. ك  213ك ص 192. مرجع سابؽ صسنوسي بن عومرالمصدر:  

لقد تمكنت الشراكة قطاع عاـ ك خاص بالكالية مف تحقيؽ األىداؼ المنشكدة؛ برفع مستكل 
ك تحسيف الكفاءة  لدل المسيريف لما اكتسبكه مف تككيف ك تأطير مف الشريؾ  (10شكؿ )خدمة المياه 

ك تسعيرة المياه التي ال تدعـ الطابع  األجنبي، رغـ العراقيؿ التي كاجيتيا مف البيركقراطية االدارية
 االستثمارم لمخدمة.

 
 
 
 

                                                 
48
 1000السكاف المزكديف( * د/ عد /اليـك3ـ تطبيؽ العممية الحسابية التالية: )حجـ المياه المكزعةبتـ حسابو  

10شكل رقم    
 والَخ وهراٌ

ضب ػجر انجهذَبد  24/24تىزَغ خذيخ 

 (2017 ضُخ)

http://www.seor.dz/
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في إطار خدمة التطيير استفادت الكالية مف خدمات محطتيف لتصفية لمياه الصرؼ الصحي، 
و270.000األكلى محطة الكرمة بطاقة استيعاب 

3
تحت  2011)دخمت حيز الخدمة في مام  /انٕٛو

اشراؼ شركة المياه ك التطيير لكىراف(، ليتـ اضافة محطة رأس فالككف بطاقة استيعاب 
و30.000

3
كمـ مف شبكة الصرؼ  426ك تـ إعادة تأىيؿ  ،(2013دأ نشاطيا في مارس )ب /انٕٛو

 (49 ) .2008كمـ سنة  1345بعد أف كانت تبمغ  كمـ 3412تمديدىا إلى  الصحي ك

كما أصبحت الشركة تتكفر عمى نظاـ معمكمات جغرافي لمخدمة، يمكنيا مف تكزيع مياه الشرب 
كؿ أنكاع االختالالت التي تحدث بشبكتي التكزيع       ك التحكـ فيو عف بعد، كما يسيؿ عمييا كشؼ 

 ك الصرؼ الصحي.

في إطار التسيير المفكض لخدمة المياه  القطاع العام و الخاصالقائمة بيف  ساىمت الشراكة
، كما ىك الحاؿ بتجمع الدار البيضاء بالمغرب ك كىراف بالمدن الكبرى رفع مستوى الخدمة عمومامف 

ماد ىذه األخيرة عقكد إدارة قصيرة األمد لتفادم خكصصة الخدمة عكس ما ىك عميو بالجزائر. رغـ اعت
بالمممكة المغربية، إال أف شركة المياه ك التطيير لكىراف تعد حاليا مف أفضؿ الشركات الكطنية 

 المسيرة لخدمة المياه. 

 

                                                 
49
 www.seor.dz  كؿ المعطيات ك االحصائيات تـ الحصكؿ عمييا مف المكقع الرسمي لمشركة المياه ك التطيير لكالية كىراف 
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 خـالصـة الفصل
، إال مسؤوليتيا إلى البمديةتعود ك أساسية خدمة المياه خدمة حضرية عمومية عمى اعتبار 

. حيث 1970المنتيجة بالجزائر منذ سنة السياسات المائية غير المستقرة أنيا لـ تبؽ كذلؾ إثر 
إلى غاية سنة  إعادة ىيكمة المؤسسات المسيرةادرجت اصالحات متعددة ارتكزت أساسا عمى 

تؤكد الدولة  تيدؼ إلى النيكض بمستكل الخدمة. في حيف  تبني سياسة جديدة، أيف تـ 2000
، انطالقا مف االستثمارات ك االنجازات المحققة كصكال إلى سيطرتيا و احتكارىا ليذا القطاع

التي تعمؿ عمى احتكار تسيير  ،المؤسسات العمكمية )الجزائرية لممياه ك الديكاف الكطني لمتطيير(
 ف البمديات.خدمة المياه ك سحبيا تدريجيا م

 في الوصية بالسمطة مقيدة إال أنياالمؤسسات  ىذه بيا تتمتع التي االستقاللية مف بالرغـ
 الذم قطاع المياه، ك الدعـ غرار عمى المرافؽ الحيكية عف المطمؽ الدكلة تخمي لعدـ القرارات، اتخاذ
في  استمرار المركزيةالماء مقنف(، ما يؤكد عمى  )فسعر الحقيقي لمماء السعر فارؽ كتحمؿ منيا تتمقاه

القرار، التمكيؿ ك التسيير، إلى جانب استبعاد البمدية تدريجيا عف الخدمة. عمى عكس ما ىك عميو 
بالمممكة المغربية أيف ال تزاؿ البمدية تحتفظ بمسؤكليتيا المباشرة باإلمداد بمياه الشرب ك معالجة مياه 

 ة تفكيضيا لمخدمة لمؤسسات عمكمية أك خاصة بالمدف الكبرل. الصرؼ الصحي، أك إمكاني
عمى غرار  تفويض تسييرىا لمقطاع الخاصلتفعيؿ خدمات المياه بالمدف الكبرل الجزائرية تـ 

المممكة المغربية، باستحداث شركات مساىمة بالجزائر تتمتع باستقاللية أكثر عف المؤسسات العمكمية، 
ما سمح ليا بتفكيض الخدمة لمقطاع الخاص ك إبراـ عقكد إدارة قصيرة المدل مع شركات أجنبية.  

جابي في بمكغ األىداؼ المسطرة كاف ليذا النمكذج  المتبع في تسيير خدمات المياه بالجزائر األثر االي
عمى المستكل الكطني، ك كذا كالية كىراف التي تضـ ثاني أكبر المدف الجزائرية، حيث سجمت نتائج 

 ايجابية مكنتيا مف رفع مستكل الخدمة المقدمة.
ك عميو فما ىك الحاؿ بالتجمع الحضرم القسنطيني؟ ك ما كانت نتائج ىذا النكع مف الشراكة 

 الخدمة؟ ىذا ما سيتـ االجابة عميو في الفصؿ المكالي.لتحسيف ىذه 



 
 ثـــــانيصل الــالف

 اهـــيـــة المـــدمــختـفعيل 
 تـجـمع الحضـــري الـقـــسنطـيـنيبال 

 تمييد
I. ما ىو التجمع الحضري القسنطيني 
II.  بالمياه الصالحة لمشرب: حتمية ايجاد تموين التجمع

 مصادر مائية جديدة
III.  خدمة المياه بالتجمع الحضري القسنطيني في تحسن

 مستمر
 خالصة الفصل
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 تـمـيـيـد

إف النمك الحضرم لعاصمة الشماؿ الشرقي الجزائرم قسنطينة جعميا مف أكثر المجاالت 
المستيمكة لمياه الشرب، ليزداد الطمب عميو خاصة بعد امتداد مجاليا الحضرم خارج حدكد البمدية 
عا باتجاه تجمعات أخرل بالبمديات المجاكرة، حيث تـ تفريغ الفائض السكاني لممدينة. ليشكؿ بذلؾ تجم

(، ما يستمـز تكفير أكثر مف 2008نسمة )حسب تعداد  680000حضريا ميما يزيد عدد سكانو 
 ./اليـك3ـ130000

كما أف انتماء التجمع الحضرم القسنطيني إلى منطقة جغرافية شبو جافة مف جية، ك اعتماده 
خالؿ سنكات ، جعمو عرضة ألزمات مائية 2008سنة  %67عمى مصادر مائية محمية ال تغطي سكل 

السبعينيات الثمانينات ك التسعينيات، ما تطمب البحث عف مصادر أخرل في نطاؽ جغرافي أكسع. 
إلى جانب سكء التسيير لقمة اإلمكانيات )المالية، المادية ك البشرية( ك نقص الخبرة مما أدل إلى تدني 

 مستكل الخدمة المقدمة، ليتـ اعتماد بدائؿ أخرل لتحسينيا.

ف لمييئات المسؤكلة أف تغطي الطمب المتزايد عمى خدمة المياه بالتجمع الحضرم فكيؼ كا  
 القسنطيني؟ كما كضعية خدمة المياه بو؟ 

.I   ماىو التجمع الحضري القسنطيني؟ 
أماـ اشكالية نفاذ االحتياطات العقارية ك النمك الحضرم المتسارع الذم عرفتو مدينة قسنطينة، تـ 

لما جاءت بو مقترحات مخططاتيا العمرانية( نحك المجاالت المحيطة بيا، أيف تـ تحكيؿ نمكىا )طبقا 
تفريغ الفائض السكاني لممدينة بالبمديات المجاكرة ليا بدءا مف بمدية الخركب، بمدية ديدكش مراد، بمدية 
 عيف اسماره، بمدية الحامة بكزياف كصكال إلى انشاء مدف جديدة، مشكمة بذلؾ ما عرؼ فيما بعد

 بالتجمع الحضرم القسنطيني؛ الذم يتككف مف المدينة الرئيسية ك المدف التكابع.
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 التجمع الحضري القسنطيني: موقع جغرافي متميز  1. 
يمتد التجمع الحضرم القسنطيني مف شماؿ شرؽ إلى جنكب غرب كالية قسنطينة، ك يتشكؿ مف 

مثمث؛ قمتو نحك الشماؿ ممثمة بمدينة خمسة تجمعات حضرية أساسية تتكزع في المجاؿ عمى شكؿ 
ديدكش مراد مركرا بتجمع الحامة بكزياف، ك قاعدتو نحك الجنكب التي تضـ كؿ مف مدينة الخركب 
شرقا ك مدينة عيف اسماره غربا، مركرا بمدينة عمي منجمي التي تتكسطيما مشكمة بذلؾ أقطاب ىذه 

 Un pôle de)نقطة التقاء مة بذلؾ بمركز ىذا المثمث مشك مدينة قسنطينة القاعدة. تقع

convergence مدينة كمـ 21-13(، إذ يتراكح معدؿ المسافة بينيا ك بيف مختمؼ مدف التجمع بيف(
، كمـ17، مدينة عيف اسماره كمـ16، مدينة الخركب كمـ13، مدينة الحامة بكزياف كمـ18ديدكش مراد 

 (.11 شكل( )كمـ21المدينة الجديدة عمي منجمي 
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 الخصائص الطبيعية1.1  
يحدد المجاؿ الطبيعي الذم ينتمي إليو التجمع الحضرم القسنطيني إمكاناتو المائية ك المصادر 

 التي يمكف اعتمادىا لتزكيده بمياه الشرب، ك كيفية تصريؼ المستعمؿ منيا:
 (50)التضاريس1.1.1  

ينتمي التجمع إلى منطقة السيكؿ العميا القسنطينية التي يسكدىا الطابع الجبمي خاصة، أيف نجد 
(  و1187(، جبؿ كركرة )ـ1316سالسؿ جبمية منيا الكمسية ك أخرل مارنية كمسية أىميا جبؿ زكاكم )

(، جبؿ ـ941(. بالتكازم معيا تعبر المنطقة مجمكعة أقؿ أىمية كجبؿ قالؿ )و1281ك جبؿ الكحش )
(. باقي التضاريس تتمثؿ في ىضبة عيف البام، التالؿ ـ934( ك جبؿ حسيف )ـ921أكالد سالـ )

بمنطقة الخركب، المناطؽ المنخفضة بكادم الرماؿ ك كادم بكمرزكؽ، سيكؿ الحامة بكزياف، ديدكش 
 (.12شكؿ مراد ك عيف اسماره )

                                                 
50

 URBACO. « Diagnostic : Etude physique » Révision du PDAU intercommunal de : Constantine, El Khroub, Hamma 

Bouziane, Didouche Mourad, Ain Smara . phase 1. Année 2014. P15.
        

 إلهُى لطُطُُخ انكجري

انًىلغ اندغرافٍ نهتدًؼبد 

 انحضرَخ
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  الشبكة الييدروغرافية  2.1.1
يمر بالمنطقة شبكة مائية ميمة أيف نجد كاد بكمرزكؽ ك كاد الرماؿ المذاف يصباف في كاد "كبير 
الرماؿ"، المجرل الرئيسي لمحكض الييدركغرافي "كبير الرماؿ" أيف يتكاجد سد بني ىاركف )يعد أحد 

، لإلمكانات (2)ممحؽ مالؽ -سيبكس-أىـ األحكاض الجزئية المككنة لمحكض الييدركغرافي قسنطينة
 (.(51)كمية ىي مياه سطحيةالىذه  4/5 ، 3ىكـ 1050المائية التي يتكفر عمييا ك المقدرة بػ 

 شماؿ غرب عمى طكؿ  -يمر كاد الرماؿ بالسيكؿ العميا القسنطينية باتجاه جنكب غرب
 المجرل مف المنبع  إلى المصب، ليتمقي مع كاد بكمرزكؽ بمدينة قسنطينة، ثـ يغير اتجاىو نحك
الشماؿ الشرقي عند الحكض القسنطيني ليمتقي مع كاد النجا ثـ كاد البقرات كصكال إلى خكانؽ الخنؽ 

(Les gorges du Khenng .) 
 شماؿ -ينبع كاد بكمرزكؽ مف بمدية سيقكس باسـ كاد الكمب، يجرم باتجاه جنكب شرؽ

 غرب ليصب في كاد الرماؿ.
ادر المائية المعتمدة لمتزكيد بمياه الشرب،      يعد كؿ مف كادْم الرماؿ ك بكمرزكؽ أحد المص

 ك الكسط المستقبؿ لتصريؼ المياه العادمة لعدد مف مدف التجمع.
 الييدروجيولوجيا  3.1.1

 :(52)يتكاجد التجمع بمنطقة تتميز بقدرة تخزيف المياه نكعا ما مرتفعة، لتكفرىا عمى
 :تتككف مف سمسمة مف الطبقات الكمسية المارنية ك أخرل كمسية متناكبة مع  خزانات كمسية

 المارنية، ليا قدرة كبيرة عمى تخزيف المياه.
 :المتمثمة في الرسكبيات الحديثة الممتدة عمى طكؿ كاد الرماؿ ك كاد  تكوينات الزمن الرابع

بكمرزكؽ، تغطي مساحات ميمة ما يسمح بتغذية طبقات المياه الجكفية خصكصا بالمناطؽ العميا 
 لمكاديف، أيف نجد تنقيبات  بالحامة بكزياف ك أخرل بمنطقة الخركب عمى التكالي.

 ك نفاذية عالية، متكاجدة بجبؿ الكحش )سمؾ الطبقة  : تككينات ذات مساميةتكوينات رممية
 (.ـ400
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 Azzedine mebarki. « Alimentation en eau de l’agglomération de Constantine (Algérie) : bilan, besoin et perspectives 

d’aménagement ». colloque de Rabat (20-22 octobre 1988) « l’eau et la ville dans les pays du bassin méditerranéen et de 

la mer noir ». URBAMA 1991. P178. 
52

 URBACO. « Diagnostic : Etude physique » Révision du PDAU intercommunal. Op.cit. P 17 
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 المناخ  4.1.1
، لذا يصنؼ انتماؤه إلى مـ500-450تتراكح متكسط التساقطات بالتجمع الحضرم القسنطيني بيف 

 (:10 جدكؿ رقـ) المناخ شبو جاؼ
 

 2005-1988كمية التساقط السنوية لمفترة الممتدة بين (:  10جدكؿ رقـ )

 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 السنة

 426.4 246.1 521 536.9 256.6 392.8 347.8 419.8 360.8 التساقط )ممم(

 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 السنة

 391.4 451.6 534.6 485.2 463.5 390.5 514.2 570.3 506.5 التساقط )ممم(
Source : URBACO. « Diagnostic : Etude physique » Révision du PDAU intercommunal de : Constantine, El Khroub, 

Hamma Bouziane, Didouche Mourad, Ain Smara . phase 1. Année 2014. P19. 

، سجؿ التجمع نقصا في كمية المياه المتساقطة نياية 2005-1988 خالؿ الفترة الممتدة بيف
ممـ 250، ك انخفض إلى ممـ350بمتكسط  2005ك  2000ك سنكات التسعينات ك في سنتي الثمانينات 

 ، ما عرضو آنذاؾ إلى أزمة مياه حادة النخفاض حجـ مياه الشرب.(13شكؿ ) 1995ك  1992سنتي 

 
 
 
 

 

 

 

 
Source : URBACO. Révision du PDAU intercommunal. 2014 
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( تتركز بيف الفترة 2005-1988كما نجد أف أكبر المتكسطات الشيرية لكمية التساقطات )فترة 
الممتدة مف نكفمبر إلى فيفرم، ك تمثؿ الفترة الشتكية المعركفة بالتساقطات النافعة أيف تجاكزت كمية 

ص كميات ممـ، ما يسمح برفع صبيب األكدية ك إعادة تعبئة المصادر الجكفية. تتقم 60األمطار 
ما  ممـ 4التساقط تدريجيا بداية مف شير مارس، ك تسجؿ أدنى القيـ شيرم جكيمية ك أكت بأقؿ مف 

ممـ، في  188، ك زيادة في معدؿ التبخر المقدر بػ ـ°26.25يقابميا ارتفاع في درجات الحرارة بمتكسط 
 (11. )رذٔل سلى ـ°4.8حيف تنخفض شير ديسمبر إلى 

 (2005-1988المتوسط الشيري لكمية التساقط، درجات الحرارة و التبخر )(:  11جدكؿ رقـ )
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انتطبلظ 

 )يهى(
72,7 59,5 38,65 45,14 35,91 21,74 4,83 10,69 40,51 35,27 63,39 65,11 

 انحرارح 

 يئىَخ()° 
6,85 7,6 11,45 12,5 18,6 22,3 25,85 26,65 21,2 17,53 11,35 4,8 

انتجخر 
 )يهى(

10,61 7,83 3,38 3,61 1,93 0,97 0,19 0,40 1,91 2,01 5,59 13,56 

تطبلظ 

 /انحرارح
45 47 59 72 101 142 188 168 125 87 59 43 

Source : URBACO. « Diagnostic : Etude physique » Révision du PDAU intercommunal  

 

إف استخراج العالقة المكجكدة بيف أىـ عناصر المناخ التساقط ك الحرارة، يمكننا مف تحديد 
الفترات الجافة ك الرطبة ك بالتالي تقدير تغيرات الطمب عمى مياه الشرب، ك يبرز ذلؾ في المنحنى 

 (.14 شكؿارة )حر -تساقط
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Source : URBACO. « Diagnostic : Etude physique » Révision du PDAU intercommunal 

 
مف خالؿ منحنى غكسف نجد أف الفترة الجافة تمتد مف مام إلى أكتكبر، أيف سجؿ أكبر عجز 
لمتساقطات ك ارتفاع في درجات الحرارة، ما يقمص مف كمية المياه السطحية ك الجكفية المتجددة، 

بمغ ، ك تممـ100بانخفاض صبيب األكدية ك حتى انعداميا، نظرا الرتفاع معدالت التبخر التي تتجاكز 
ك بتطبيؽ العالقة النسبية بيف كمية  (53) (G.Everteكما سبؽ ذكره. حسب تصنيؼ ) ممـ188أقصاىا 

التساقط ك درجات الحرارة، تندرج ىذه الفترة ضمف نمط مناخي شديد الجفاؼ لمفترة الممتدة مف مام 
 إلى أكت، ك النظاـ الجاؼ شيرم مام ك سبتمبر.

 

 

                                                 
53

 Selon la méthode de G.Euverte qui se base sur le rapport entre  les précipitations et les températures (P/T), qui est 

établi mensuellement, permet de suivre l’évolution de l’humidité du sol. Lequel permet ainsi de définir quatre types de 

régimes climatiques à savoir : 

Si  P/T > 1 un régime très sec ; 

Si  1> P/T > 2 un régime sec ; 

Si  2> P/T > 3 un régime sub-humide ; 

Si  P/T < 3 un régime humide. 
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 شبكة المواصالت  2.1
تربطيا بالمدينة الرئيسية التي  التجمع فيما بينيا بمجموعة ميمة من الطرق، تتصل مراكز

 تتكسط ىذه الشبكة، تتمثؿ أساسا في:
  الرابط بيف مدينتي قسنطينة ك ديدكش مراد مركرا بالتجمع الثانكم  ؛03الطريؽ الكطني رقـ

لبمدية الحامة بكزياف بكيرة، ثـ مدينة الحامة بكزياف شماال، كما يربطيا بمدينة الخرب في الجنكب 
 .20الشرقي أيف يتفرع عنو الطريؽ الكطني رقـ 

  بالجنكب الغربي قسنطينة ك عيف اسماره تيالرابط بيف مدين 05الطريؽ الكطني رقـ. 
  الربط بيف مدينتي قسنطينة ك عمي منجمي جنكبا. 79الطريؽ الكالئي رقـ 

غرب، الذم يمر بمحاذاة كؿ -كما يستفيد التجمع مف أكبر المنشآت الكطنية الطريؽ السيار شرؽ
مف مدينة ديدكش مراد، مدينة قسنطينة ك مدينة عيف اسماره، إلى جانب مركر خط السكة الحديدية 

 مدينة ديدكش مراد، مدينة قسنطينة ك مدينة الخركب. ب

؛ تسمح لو باالنفتاح عمى األطمس التمي ك الساحؿ يتواجد التجمع بمنطقة جغرافية متميزة اإذ
)مدينة ديدكش مراد باتجاه سكيكدة، عنابة، جيجيؿ...(، ك عمى اليضاب العميا مف الجنكب الغربي 
)مدينة عيف اسمارة باتجاه سطيؼ ، برج بك عريريج..(، ك عمى األطمس الصحراكم مف الجنكب 

بالشرؽ بيف مختمؼ  منطقة عبور ميمة..(، ما يجعمو الشرقي )مدينة الخركب باتجاه باتنة، تبسة.
 450تتراكح كمية األمطار بيا بيف  منطقة جغرافية شبو جافة،المناطؽ الجغرافية. لكنو يصنؼ ضمف 

 ، ما يؤدم إلى نقص في مصادرىا المائية.ممـ500إلى 

 مراحل نشأة التجمع: توسع مدينة قسنطينة باتجاه تشكل تجمع حضري  2.
التي خرجت عف حدكدىا العمرانية  إطار جيوي لحل مشكمة توسع مدينة قسنطينة،تـ اعتماد 

نحك المدف التكابع )لقمة األراضي الصالحة لمتعمير، العكائؽ الطبيعية ك العمرانية المتعددة التي تميز 
العكائؽ قربيا مف المدينة األـ ك تكفرىا عمى مكاضع صالحة لمتعمير تقؿ بيا مكضعيا الصعب(، ل

 الطبيعية، مع سيطرة الممكية العمكمية لألراضي ما يسيؿ التكسع عمييا.
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 (: 15شكؿ رقـ تمت العممية عبر مرحمتيف أساسيتيف)
 1982مرحمة ما قبل 1.2  

جاء اقتراح تكسع مدينة قسنطينة نحك البمديات المجاكرة )الخركب، ديدكش مراد ك عيف اسماره( 
التجييزات القاعدية ك المرافؽ التي تتكفر  (، لالستفادة مف1974-1973لمتعمير )في المخطط التكجييي 

عمييا تجمعاتو الرئيسية، قربيا مف مدينة قسنطينة ك كقكعيا عمى محاكر الطرؽ، ك مف أجؿ تجنب 
 حدكث تضخـ سكاني بالمدينة الرئيسية ك تطكير التجمعات الصغيرة ك المتكسط.

كجييي لمتعمير يغطي كؿ مف بمدية قسنطينة، بمدية الخركب، تـ كضع مخطط ت 1982في سنة 
بمدية ديدكش مراد ك بمدية عيف اسماره، أكدت تكجيياتو عمى نقؿ الفائض السكاني لمدينة قسنطينة إلى 
المدف الصغيرة )الخركب، ديدكش مراد ك عيف اسماره(، ك انشاء مدينة جديدة بيضبة عيف البام 

 جنكب مدينة قسنطينة.

 1982مرحمة ما بعد 2.2  
بيدؼ خمؽ تكازف في تكزيع الفائض السكاني لمدينة قسنطينة عبر ىذه المراكز ك التحكـ في 
عمميات التعمير، "أجريت دراسة شاممة تضـ التجمع المتككف مف خمس بمديات )قسنطينة، الخركب، 

متييئة ك التعمير لما بيف ديدكش مراد، عيف اسماره  ك الحامة بكزياف(، في إطار المخطط التكجييي ل
ايف تـ تجسيد مشركع مدينة عمي منجمي، ك تكجيو البرامج السكنية المخصصة ، 1998البمديات سنة 

الستقباؿ الفائض السكاني ببمدية الحامة بكزياف نحك التجمع الثانكم بكيرة، بدال مف التجمع الرئيسي 
 (. 16شكؿ رقـ ) (54)لألراضي الزراعية"لمبمدية لنقص األراضي الصالحة لمتعمير بيا  ك حماية 

ما سمح بتكفير مجاالت سكنية كفؽ التطكرات الجديدة الحتياجات السكاف، الناتجة عف 
التطكرات االقتصادية ك االجتماعية ك مجاالت أكثر لمبناء، ألف التعمير بالتجمع أصبح يأخذ شكال 

اشكالية التالحـ العمراني ك زيادة في طكؿ متطاكال عمى امتداد الطرؽ ك األكدية، ما قد يؤدم إلى 
 شبكات االمداد بمياه الشرب ك الصرؼ الصحي، ك يصعب عمميات التكصيؿ ك الصيانة.
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 URBACO : extrait du Rapport synthèse  du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme intercommunal de 

Constantine, El Khroub, Ain Smara, Didouche Mourad et Hamma Bouziane.  Année 1998. 58pages. 



65 

 

  بالتجمعو نسبة تحضر ميمة نمو سكاني متسارع . 3
إف عممية التفريغ السكاني التي عرفتيا مختمؼ المراكز الحضرية لمتجمع، أدت إلى تضاعؼ عدد 

التي  سكانيا )إلى جانب ما تعرفو مف نزكح ريفي(  ك تسارع ظاىرة التعمير بيا، نظرا لمبرامج السكنية
 استفادت منيا لصالح سكاف مدينة قسنطينة، ك انشاء مختمؼ المناطؽ الصناعية ك النشاطات.

 تطور حجم السكان و معدالت النمو 1.3 
نسمة كفقا لمتعداد  689898لمتجمع الحضرم القسنطيني كزف ديمكغرافي ميـ، فقد بمغ عدد سكانو 

مف إجمالي سكاف الكالية، تتصدره مدينة  %73.51أم ما يعادؿ  2008العاـ لمسكف ك السكاف لسنة 
قسنطينة التي أثر نمكىا السكاني عمى كامؿ مدف التجمع، تمييا مدينة الخركب كثاني أىـ تجمع. 

 دَذوظ يراد

 حبيخ ثىزَبٌ

 أضًبرِ ػٍُ

 ػهٍ يُدهٍ

 انخروة

 ثكُرح

 زواغٍ

 04خريطة رقم 

 الحضري القسنطٌنًٌ التجمع
التفرٌغ السكانً لمدٌنة مراحل 

 قسنطٌنة

 إتدبِ انتفرَغ انطكبٍَ

 1982لجم  

     1982ثؼذ   

 

 يذَُخ رئُطُخ

 

 تدًغ رئُطٍ

 

 خذَذحيذَُخ 

 تدًغ ثبَىٌ

 

 

 + يؼبنزخ ضخػٛخGoogle Earth 2015 انًصذر:

 كى 2.5            0

(15)شكل    

 يبضُُُطب

 لطُطُُخ
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عرفت معظـ تجمعاتو الحضرية نمكا سكانيا مستمرا بكتيرة متباينة، أيف سجمت معدالت نمك مرتفعة   
 :(12جدكؿ رقـ في الجدكؿ التالي ) ك أخرل منخفضة مع كؿ تعداد، كما ىك مبيف

 
 (2008-1977توزيع سكان مدن التجمع الحضري القسنطيني ): (12جدكؿ رقـ )

 2008، 1998، 1987، 1977الديكاف الكطني لإلحصاء. اعتماد مختمؼ تعدادات االحصاء العاـ لمسكف ك السكاف سنكاتالمصدر: 

بمعدالت نمك  1998، 1987، 1977سجمت مدينة قسنطينة ارتفاعا في عدد السكاف بيف 
ما يدؿ عمى  ،(16شكؿ ) -%1.33بمعدؿ نمك سمبي   2008، لينخفض بعدىا حسب تعداد متناقصة

استمرار تفريغ الفائض السكاني بالمراكز المجاكرة ليا، التي تضاعؼ حجميا السكاني بشكؿ كبير مف 
لتستمر الزيادة السكانية بكتيرة أقؿ، كتجمع عيف اسماره الذم كاف مجرد  1998تعداد آلخر حتى سنة 

مرات، ك مدينة  8مرة، يمييا تجمع ديدكش مراد بػ  11مركز ريفي في السبعينات ليتضاعؼ حجمو 
 مرات مع استفادتيا مف المدينة الجديدة ماسينيسا. 6الخركب بحكالي 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55

: عدد سكاف التعداد 0: عدد سكاف التعداد الالحؽ، سف: س100(*1- 0/س1سفتـ احتسابو اعتمادا عمى المعادلة التالية ر=)   
 السابؽ،    ف: فارؽ السنكات بيف التعداديف.

 (%) (55)معدل النمو تعداد )نسمة( المدينة
1977 1987 1998 2008 1977/1987 1987/1998 1998/2008 

 1,33- 0,47 2.48 418672 478969 441651 345566 قسنطينة 

 3,16 5,32 9.45 89251 65344 36924 14962 الخروب

 - -  66315 - - - المدينة الجديدة 

 1,73 2,09 4.25 43576 36698 29203 19252 الحامة بوزيان

 3,53 11,15 6.00 40027 28292 8839 4932 ديدوش مراد

 4,84 5,97 14.13 32057 19980 10558 2815 عين اسماره

 0.92 1.62 3.12 689898 629283 527175 387527 التجمع الحضري
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1987/19771998/19872008/1998

 تطور معدالت النمو الحضري لمدن التجمع   (  16)شكل 

 لسُطُٛخ

 حبيخ ثٕ صٚبٌ

 دٚذٔش يشاد

 انخشٔة

 ػٍٛ اسًبسِ

% 

 2008، 1998، 1987، 1977العاـ لمسكف ك السكاف سنكاتالتعداد الديكاف الكطني لإلحصاء.  المصدر:
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شكمت كؿ مف مدينتي الخركب ك عيف اسماره أكؿ المستقبميف لمفائض السكاني لمفترة 
عمى الترتيب، ليتحكؿ خالؿ  %14.13ك  %9.45حيث سجمت بيما أكبر معدالت النمك ، 1977/1987

        ، %11.15 أيف ارتفع معدؿ نمكه إلى ،إلى تجمع ديدكش مراد 1998ٔ  1987الفترة الممتدة بيف 
تحكيؿ الفائض السكاني لممدينة الرئيسية نحك  ، أيف تـ2008-1998 بكؿ مدف التجمع بيفنخفض اك 

شكؿ كما سبؽ ذكره، كبركز المدينة الجديدة عمي منجمي كمستقبؿ جديد لسكانيا) التجمع الثانكم لبكيرة
 (.17رقـ 
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 نسبة التحضر  2.3

تراجعت نسبة التحضر بالتجمع عبر مختمؼ االحصائيات، ما يدؿ عمى كجكد حركة سكانية 
 :(13جدكؿ رقـ باتجاه المراكز الثانكية لمبمديات كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي)

 (2008-1987نسبة التحضر بمدن التجمع الحضري القسنطيني ) تطور(: 13جدكؿ رقـ )

 المدينة
 %نسبة التحضر تعداد )نسمة(

1987 1998 2008 
 البمدية المدينة البمدية المدينة البمدية المدينة 2008 1998 1987

 93,38 96,59 98,09 448374 418672 481947 478969 447807 441651 قسنطينة

 49,85 72,67 74,47 179033 89251 89920 65344 49581 36924 الخروب

 37,04 - - 179033 66315 89920 - 49581 - المدينة الجديدة

 54,50 62,94 79,67 79952 43576 58307 36698 36656 29203 الحامة بوزيان

 89,05 85,05 53,42 44951 40027 33266 28292 16547 8839 ديدوش مراد

 86,65 81,80 77,32 36998 32057 24426 19980 13655 10558 عين اسماره

 87,41 89,67 93,03 789308 689898 701814 629283 566673 527175 التجمع الحضري

 2008، 1998، 1987الديكاف الكطني لإلحصاء. التعداد العاـ لمسكف ك السكاف سنكات المصدر: 

أدل تحكيؿ سكاف مدينة قسنطينة نحك المراكز المجاكرة إلى انخفاض عدد سكاف الحضر 
بالبمدية مع كؿ تعداد، في حيف ترتفع نسبة التحضر بباقي البمديات، إال أنو سجؿ انخفاضا في 
مساىمة تجمعاتيا الرئيسية؛ كما ىك الحاؿ بكؿ مف بمدية الخركب التي سجمت نسبة تحضر تزيد عف 

، ك مثميا %37.04ك المدينة الجديدة عمي منجمي بنسبة  %49.85 تتكزع بيف مدينة الخركب، 86%
لصالح تجمع بكيرة  %54.5بمدية الحامة بكزياف التي انخفضت نسبة التحضر بمركزىا الرئيسي إلى 

 .2008حسب تعداد  %30أيف تجاكز نسبة التحضر بو 

 الحضيرة السكنية  3.3
 5.86مسكف، بمعدؿ  148092لتبمغ  2008تطكرت الحضيرة السكنية بالتجمع حسب تعداد 

 : (14)رذٔل سلى  فرد/مسكف( 6.60)أقؿ مف المعدؿ الكطني المقدر بػ  (56)فرد/مسكف

 

 

                                                 
56

 تـ احتسابو :  معدؿ شغؿ المسكف= عدد السكاف/عدد المساكف المشغكلة  
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 (2008الحضيرة السكنية بالتجمع الحضري القسنطيني )احصاء (: 14جدكؿ رقـ )

 عدد المساكن عدد السكان المدينة
المساكن عدد 

 المشغولة
معدل شغل المسكن 
 الصافي فرد/مسكن

 5,84 71642 83497 418672 قسنطينة

 6,05 14748 18836 89251 الخروب

 5,27 12573 22210 66315 المدينة الجديدة

 6,42 6792 7923 43576 الحامة بوزيان

 6,02 6653 8801 40027 ديدوش مراد

 5,93 5408 6825 32057 عين اسماره

 5,86 117816 148092 689898 التجمع الحضري

 2008الديكاف الكطني لإلحصاء. تعداد المصدر: 

تسجؿ المدينة الجديدة عمي منجمي أقؿ معدؿ نسبيا، فبمعظـ المساكف نجد أسرة كاحدة تبعا 
لعممية التكزيع التي  تمت كفؽ عدد األسر ك األفراد، ك شراء أك تأجير المساكف لألسر الحديثة، عمى 

 عكس التجمعات المتبقية التي ال تزاؿ تعرؼ تعدد األسر في المسكف الكاحد. 

II تموين التجمع بالمياه الصالحة لمشرب: حتمية ايجاد مصادر مائية جديدة  . 
إف كاف تكسع مدينة قسنطينة يجد حمو بالتكجو نحك التجمعات المجاكرة لتجاكز اشكالية التعمير 
بيا، فإنو سيطرح إشكاال في تكفير الكميات الالزمة مف مياه الشرب سكاء مف ناحية مصادر التمكيف، 

 االحتياجات المتزايدة بفعؿ النمك السكاني الكبير الذم ميز التجمع. أك تمبية

 2007قبل سنة  در المتوفرةصاالم  .1
عمى مجمكعة مف المصادر المائية الكارستية  2006اعتمد التجمع الحضرم القسنطيني حتى سنة 

الذم تـ تحكيؿ مياىو لتغطية  (57)ؿ/ثا 90لمسيكؿ العميا لتزكيده بمياه الشرب: بداية بمنبع الفسقية 
ؿ/ثا أيف يعكد استغالؿ جزء  345إلى جانب منبع بكمرزكؽ   احتياجات مدينة قسنطينة منذ االحتالؿ،

مف مياىو إلى الفترة الركمانية. تـ المجكء بعدىا إلى أىـ مصدر لممياه المعدنية الحارة لمحامة 
المصادر الثانكية كما يبرزىا الجدكؿ  ؿ/ثا، ك مجمكعة مف 115ؿ/ثا، مياه سد حماـ قركز 457

 :(15)رذٔل سلى المكالي 

                                                 
57

 Azzedine MEBARKI, « Alimentation en eau de l’agglomération de Constantine (Algérie) ». Op.cit.  . P174. 
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 مصادر مياه الشرب لمتجمع الحضري القسنطيني: (15جدكؿ رقـ )

 المميزات  االسم النوع
 متوسط الحجم المنتج

 (1999لسنة عادية )

سية
 رئي

ادر
ص
 م

منبع 
 بومرزوق

  مف أجمؿ المنابع التاريخية لمدينة قسنطينة، تقع
 ـ. 737.5جنكب التجمع عمى ارتفاع 

  ،)منبع كارستي متجدد )نفاذية كبيرة لدل الكمس
 ـ.°24مياىو معدنية ساخنة، حرارتيا 

  ،أكلى أعماؿ التنقيبات بيا كانت في العيد الركماني
 .1954ك 1953لتعاد التنقيبات بيا سنتي 

 .مجيزة بمضخة 
  أىـ مصدر يعمؿ عمى تزكيد جزء مف مدينة

قسنطينة، ىضبة عيف البام، مدينتي الخركب ك عمي 
، بعدىا أصبح يزكد ىضبة 2007منجمي حتى سنة 

 عيف البام.

   /اليـك3ـ 29818 حجـ

 )ؿ/ثا( 345 صبيب

 

حقل التنقيب 
 حامة الزاوي

 .يقع شماؿ مدينة قسنطينة بسيؿ الحامة 
  نفاذية كبيرة لدل الكمس(، منبع كارستي متجدد(

 ـ.°34مياىو معدنية ساخنة، حرارتيا 
 .يمكف تجمع بكيرة ك جزء مف مدينة قسنطينة 

اليـك/3ـ 39448 حجـ  
)ؿ/ثا( 457 صبيب  

سد حمام 
 قروز

 .يقع غرب التجمع قرب مدينة كاد العثمانية 
  مياىو تعالج ك تخزف عمى مستكل محطة المعالجة

 لكاد العثمانية.
  جزء مف مدينتي قسنطينة ك عيف اسماره.يمكف 

اليـك/3ـ 24728 حجـ   

(ؿ/ثا)286 صبيب  

كية
 ثان
ادر

ص
 م

حقل التنقيب 
 عين سخونة

 4  تنقيبات مف ىذا الحقؿ تمكف بمدية ديدكش
( يمكف جزء مف 2F( ك تنقيب )F1، F3 ،F4 ،F5مراد)

 بمدية الحامة بكزياف.
و 9939 حجـ

3
انٕٛو/  

 (ؿ/ثا)115 صبيب

عين  تنقيبات
اليـك/3ـ 3815 حجـ تتكاجد ببمدية عيف اسماره قرب كاد العثمانية.  اسماره  

(ؿ/ثا) 44.2 صبيب  

تنقيبات 
 الخروب

  تتكفر بمدية الخركب عمى عدة تنقيبات تتكاجد عمى
 سيؿ الخركب.

  ثالث تنقيبات مكجية لمتمكيف بمياه الشرب لمدينة
 انجزا بيف 1982،1F  ٔ2F سنة انجز 82Fالخركب )

 (.2000ٔ  1999 سنتي
 ( 90-70مياىيا تعرؼ تركز زائد لمنترات .)مغ/ؿ 

اليـك/3ـ 3936 حجـ  
 (ثا/ؿ) 46 صبيب

السد الترابي 
 برال

 .تقع جنكب غرب مدينة قسنطينة 
  ؿ/ثا. 100مجيزة بمحطة معالجة  بقدرة 
  .تمكف منطقة بكالصكؼ 

اليـك/3ـ 1608 حجـ  
 (ثا/ؿ) 19 صبيب

 (2000)معطيات سنة 
منبع عين 

 شاوش
 .تقع شماؿ غرب مدينة قسنطينة 
 .منبع ضعيؼ مياىو باردة مصدرىا سيؿ الحامة 
  تمكف جنكب مدينة الحامة بكزياف 

اليـك/3ـ 372 حجـ  
 (ثا/ؿ) 4.3 صبيب

Source : Algérienne des eaux (ADE). « Rapport d’analyse du fonctionnement du système AEP du groupement 

urbain de Constantine »Année 2008 
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  حصة التجمع الحضري من المياه المنتجة   1.1
ليبمغ       1999تزايد حجـ المياه المعبأة لتزكيد التجمع بالمياه الصالحة لمشرب منذ سنة 

منيا مياه جكفية متجددة باعتبارىا المصدر الرئيسي الذم يعتمد  %70 ،2006/اليـك سنة 3ـ 166991
 .(16 رقـ جدكؿ) التجمع ك الباقي مياه سطحيةعميو 

 لمتجمع الحضري القسنطيني حسب المصادر المائية تطور حجم المياه المعبأة(: 16جدكؿ رقـ )
 (/اليوم3م( )1999-2006) 

 السنة
 المصدر

9111 0222 0229 0220 0222 0222 0222 0222 

 52879 50020 54547 42391 35740 18304 26382 28328 منبع بومرزوق

حقل التنقيب حامة 
 الزاوي

37870 38030 44249 38912 47404 59496 61641 53913 

 40852 39183 36823 38219 33290 13625 19681 22967 سد حمام قروز

حقل التنقيب عين 
 سخونة

7141 7518 9510 10819 12350 13631 14787 13783 

تنقيبات عين 
 اسماره

3662 3985 3640 2475 56 0 0 0 

 4687 6387 6712 6714 6029 3089 3289 3779 تنقيبات الخروب

 32 23 55 27 84 1415 1448 0 السد الترابي برال

 845 524 241 241 189 379 575 372 منبع عين شاوش

 166991 172565 171505 147402 127538 94211 100908 104119 المجموع

Source : Algérienne des eaux (ADE). « Rapport d’analyse du fonctionnement du système AEP du groupement urbain de 

Constantine ».année 2008. 

عمى اعتبار أف المصادر المائية المعتمدة لتزكيد التجمع الحضرم القسنطيني ىي مياه جكفية 
األمطار المتساقطة خالؿ السنة ما يجعؿ حجـ متجددة ك سطحية، فيي تعتمد أساسا عمى كميات 

في كمية سجؿ ارتفاع أيف رطبة  2006ك   2002بيف سنتي الممتدة فترة ال أفنجد حيث ، المياه متذبذب
 .(18شكؿ )المياه المعبأة 

 
 
 

 

 06خرَطخ رلى 
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 الجزائرية لممياه لمصدر: ا

 

الرئيسيان لمتجمع المصدران   منبع بومرزوقك  حقل التنقيب حامة الزاوييعد كؿ مف 
مف إجمالي كمية المياه المعبأة، إلى جانب مياه سد حماـ قركز، أما البقية  %63إذ يمثالف  الحضري

شاكش، ك منيا ما تـ  عيف سخكنة ك منبع عيف التنقيب ىي مصادر ثانكية منيا ما ىك مستغؿ كحقؿ
الخركب لصالح المنطقة  (. تـ تحكيؿ جزء مف مياه تنقيبات19 شكؿ)تحكيمو أك االستغناء عنو 

(، في حيف أدل تكقؼ محطة Camion-Citerneالعسكرية ك استغالليا لمأل الخزانات المتنقمة )
إلى تقمص كمياتيا بشكؿ كبير، ليعاد تشغيميا في سنة  2002المعالجة لسد برال عف العمؿ منذ سنة 

 الجزائرية طرؼ مف 2003 سنة منذ عف استغاللياأما بالنسبة لتنقيبات عيف اسماره تـ التكقؼ  .2006
 .التكحؿ بسبب ككنيا أصبحت أكثر تعكرا() مياىيا نكعية لتدىكر لممياه،

 

 الجزائرية لممياه المصدر: 
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 (2006-1999) لممياه الصالحة لمشرب التجمع حتياجاتاتقدير    2.1
إف كمية المياه المعبأة لمتجمع ال تكجو فقط لتغطية حاجيات السكاف، فيناؾ نسبة تستفيد منيا 

 %25حسب المعايير المعمكؿ بيا، ك عميو سيتـ خصـ نسبة  %10، االدارة ك التجارة %15الصناعة 

 مف كمية المياه المعبأة لمحصكؿ عمى المياه المخصصة فقط لالستيالؾ المنزلي.
تقدير االحتياجات لممياه الصالحة لمشرب باالعتماد عمى نصيب الفرد النظرم في حيف يتـ 

(Dotation théoriqueيحدد حسب أىمية التجمعات السكنية )(58): 
 ≤ 50000  فردل150= نسمة نصيب الفرد/  ./يـك
 50000-500000  فرد 250-150نسمة نصيب الفرد يتراكح بيف/  .ؿ/يـك
 500000≥  = فرد 250نصيب الفرد/  .ؿ/اليـك

كمتكسط،     /يوم/فردل 200عمى ىذا األساس تـ تقدير احتياجات التجمع باتخاذ نصيب فرد 
لتقدير عدد سكانو  %1.73 معدؿ نمكاعتماد ، ٔ 2008ك تقدير عدد السكاف انطالقا مف تعداد سنة 

 (.17 رقـ جدكؿ( )2008)معدؿ النمك الحضرم لمكالية حسب تعداد 

 التجمع الحضري القسنطيني لممياه الصالحة لمشرب احتياجاتتطور (: 17جدكؿ رقـ )
 (/اليوم3م( )1998-2006)

 2006 2002 1999 السنة

 166991 127538 104119 /اليوم(3المياه المعبأة )م

المخصصة لالستعمال المياه 
 125243 95654 78089 /اليوم(3المنزلي)م

 721836 673972 640170 عدد السكان )نسمة(

 144367 134794 128034 /اليوم(3االحتياجات)م

 19124- 39141- 49945- /اليوم(3الحوصمة المائية)م

 ، الجزائرية لممياه، مديرية المكارد المائية لكالية قسنطينة2008ك  1998تعداد السكف ك السكاف المصدر:        
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  Abderrahmane salem. « Rapport national de l’Algérie ». Séminaire régionale sous-titre ‘Stratégies de 

la gestion des eaux dans le bassin méditerranéen’. 28-30 mai 1990. P136. 
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لـ تعد المصادر المعتمدة لتمكيف التجمع الحضرم القسنطيني بالمياه الصالحة لمشرب كافية، 
بزيادة استغالؿ مياه  2006ك  2002إذ لـ تتمكف مف تغطية العجز المسجؿ رغـ تقمصيو خالؿ سنتي 

 كؿ مف الحامة الزاكم، منبع بكمرزكؽ ك سد حماـ قركز. كما أف النمك السكاني المستمر ك بركز
المصادر  تـ اعتماد إذا ما 2008سنة  /اليـك3ـ 45489المدينة الجديدة عمي منجمي رفع العجز إلى 

البحث عن مصادر ما استمـز فقط مف احتياجات التجمع،  %52المحمية فقط، التي ال تغطي سكل 
 .(20 شكؿ)جديدة لتموين التجمع في نطاق أوسع

 

 

 

 

 

 
 ، الجزائرية لممياه، مديرية المكارد المائية لكالية قسنطينة2008ك  1998 تعداد السكف ك السكاف: المصدر      
 

 سد بني ىارون الممون الرئيسي لمتجمع  2.
، يقع عمى ارتفاع 3مميكف ـ 960يعد سد بني ىاركف أكبر مركب مائي بالجزائر بقدرة استيعاب 

عمى تجميع مياه  استراتيجية إذ يعمؿ، لو ابعاد (59)كمـ شماؿ مدينة قسنطينة 40 ـ ك يبعد بحكالي 120
لتغطية  (60)3مميكف ـ 504كاد الرماؿ الكبير ك ركافده الذم يتغذل مف شماؿ التؿ القسنطيني، لتحكيؿ 

 االحتياجات المتزايدة عمى:
  المياه الصالحة لمشرب لصالح التجمعات السكانية ك مياه لمصناعة بكؿ مف الكاليات

 قسنطينة، أـ البكاقي، باتنة ك خنشمة.التالية: جيجؿ، ميمة، 
  ىكتار مف األراضي الزراعية بالسيكؿ العميا الشبو جافة )محيطات سقي(. 40000سقي 
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 MEBARKIAzzedine , BENABBAS Chaouki, GRECU Florina.  Le system « beni-haroun » (oued kebir-rhumel, 

Algérie): aménagements hydrauliques et contraintes morpho-géologique ; http://www.annalsreview.geo.unibuc.ro. 

Année 2008.  P 1 
60

 BITAT Belkacem. « L’eau À Tamanrasset : Gestion d’une pénurie ». Op.cit. P 145. 
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الموازنة المائية الحتياجات التجمع لمياه     (20)شكل رقم 
 (  2006-1999)الشرب 

 (اليـك/3ـ)الحكصمة المائية (اليـك/3ـ)االحتياجات (اليـك/3ـ)المياه المخصصة لالستعماؿ المنزلي

http://www.annalsreview.geo.unibuc.ro/
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ميقا كاط نظرا  180لتحكيؿ مياه سد بني ىاركف لمسافات كبيرة تطمب تزكيده بمحطة ضخ بقكة 
لمطبكغرافية الصعبة التي تطرحيا المنطقة، ثالث سدكد منظمة، ثالث محطات معالجة ك أكثر مف 

 (.3)ممحؽ رقـ كمـ مف القنكات لجمب المياه  600
 

 التجمع من سد بني ىارون استفادة بداية   1.2
حاليا يعتبر سد بني ىاركف أىـ ك أحدث مصدر لتزكيد التجمع بمياه الشرب، دخؿ حيز الخدمة 

لتزويد المنطقة الجنوبية لمتجمع بكل من مدينة عمي منجمي، مدينة ، ك قد كجو 2007 سبتمبرفي 
تتـ العممية عف طريؽ تحكيؿ  ،(3، 2، 1صكر)الخروب،  جزء من مدينتي قسنطينة و عين أسماره 

 :(61)(4ممحؽ رقـ )مياه السد إلى سد كاد العثمانية عبر الركاؽ الثالث، يتجزأ ىذا التحكيؿ إلى قسميف 
 ( القسـ األكؿ يتـ تصريؼ مياه السد بيف محطة الضخSP1ك حكض عيف التيف )  عبر قناة

 مـ. 2600ك  1900كـ ك قطرىا  11.4صرؼ طكليا 
  القسـ الثاني يتـ تحكيؿ المياه مف حكض التيف إلى خزاف كاد العثمانية اعتمادا عمى

 كـ. 6.4الجاذبية مركرا بقناة لكحؿ)المارة عبر جبؿ لكحؿ( عمى طكؿ 
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  Algérienne des eaux (ADE). « Rapport d’analyse du fonctionnement du système AEP du groupement urbain de 

Constantine ». Février 2008. 76 pages. p16  
 

 التجمع الحضري القسنطيني نحوسد بني ىارون  تحويل مياه    1صورة 

 Google Earth  2015     معالجة لصكرة مأخكذة مف المصدر:

 

 سد بني ىارون

 ن واد العثمانيةخزا - سد

 ػٍُ اضًبرِ ػهٍ يُدهٍ انخروة
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انحبيخ 

 ثىزَبٌ
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 متجمعل كمية مياه الشرب المعبأة تطور   2.2
مف حجـ المياه المخصصة لمكالية مف  %90يحصؿ التجمع الحضرم القسنطيني عمى أكثر مف 

(، ك لتغطية االحتياجات المتزايدة ك العجز المسجؿ تـ ادراج سد بني ىاركف 21شكؿ مصادر متعددة)
/اليـك 3ـ328694كمصدر جديد لتكفير المياه الالزمة، فارتفع بذلؾ حجـ المياه السنة تمكل األخرل ليبمغ 

 :(18 رقـ جدكؿ) 2017سنة 

 المصادر المائية التجمع الحضري القسنطيني حسب تطور حجم المياه المعبأة(: 18جدكؿ رقـ )
 (/اليوم3م( )2007-2017) 

 انطُخ
 انًصذر

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017 

ضذ ثٍُ 

 هبروٌ
24790 92311 128527 164902 177588 208310 196682 224100 233467 247073 

حمم انتُمُت 

 ساوٌان خحبي
51315 53496 44525 33343 33286 40810 49889 49680 52639 55707 

حمم انتُمُت 

 ػٍُ ضخىَخ
15566 14206 11722 17748 19642 16898 15833 18475 22702 24025 

تُمُجبد 

 انخروة
5794 3613 2326 446 907 907 0 0 1346 1424 

يُجغ 

 ثىيرزوق
35167 9180 7423 15444 12816 0 0 0 0 0 

ضذ حًبو 

 لروز
23002 5465 0 0 0 0 0 0 0 0 

انتراثٍ  انطذ

 ثرال
45 129 10 346 958 115 958 245 259 274 

يُجغ ػٍُ 

 شبوظ
655 619 648 994 1123 972 0 0 180 190 

 328694 310594 292500 263362 268013 246319 233222 195180 179019 156334 انتدًغ

 364356 344326 344614 326736 322546 273845 258890 227621 213096 194134 انىالَخ

نهطشة ثٕالٚخ  حبنًٛبِ انػبنحخ نهطشة. انتمبسٚش انسُٕٚخ إلَتبد انًبء انػبنانتًٍٕٚ ث: يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ. يػهحخ انًصذر

2017-2007 لسُطُٛخ

  سد بني ىارونلصورة ثالثية األبعاد     2صورة 

 www.asal.dz   2015سنة  الككالة الفضائية الجزائرية المصدر:

  سد بني ىارون    3صورة 

  2014سنة  التقاط الباحثة المصدر:

http://www.asal.dz/
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 21شكم رلى 

 انحضــرٌ انمطــُطٍُُانتدًــغ 

 أهى انًصــبدر انًــبئُخ

7
7
 

 



مف حجـ المياه  %75أصبح سد بني ىاركف المصدر الرئيسي لمتجمع إذ يكفر أكثر مف 
المخصصة لمتجمع، كما أصبح المزكد الكحيد بمياه الشرب لكؿ مف المدينة الجديدة عمي منجمي، 

بعد استغنائيما عف مياه سد حماـ قركز    ،2012ك مدينة الخركب سنة  2008مدينة عيف أسماره سنة 
ة قسنطينة التي التزاؿ مف احتياجات مدين %68ك منبع بكمرزكؽ عمى التكالي. كما يغطي السد حكالي 
 تعتمد عمى حقؿ التنقيب حامة الزاكم كمصدر ثانكم. 

، في حيف (22شكؿ ) 2012ك منبع بكمرزكؽ سنة  2011تـ االستغناء عف مياه سد حماـ قركز سنة 
 يبقى حقؿ التنقيب عيف السخكنة المزكد الرئيسي لكؿ مف مدينتي ديدكش مراد ك الحامة بكزياف.

 انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ.: يذٚشٚخ انًصذر

 

 طمب الموازنة المائية عرض/  3.2
فائضا ليسجؿ بذلؾ التجمع الحضرم القسنطيني  الحصيمة المائية من سمبية إلى إيجابيةانقمبت 

بعد أف عاف سكانو ك لكقت طكيؿ مف قمة المياه الصالحة لمشرب، ك ىذا  في حجم المياه المعبأة،
بفضؿ سد بني ىاركف الذم ساىـ بشكؿ كبير في تغطية جزء كبير مف احتياجات التجمع بأىـ مدنو؛ 

 .(19 رقـ جدكؿ) قسنطينة، الخركب، عيف اسماره  ك المدينة الجديدة عمي منجمي
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تطور حجم المياه المعبأة لتموين التجمع الحضري بمياه الشرب (   22)شكل 
(2007- 2017     ) 

 تنقٌبات الخروب حقل التنقٌب عٌن سخونة حقل التنقٌب حمام زاوي سد بنً هارون

 منبع عٌن شاوش السد الترابً برال سد حمام قروز منبع بومرزوق
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التجمع الحضري القسنطيني لممياه الصالحة لمشرب لمفترة  أىم مدناحتياجات  قديرت(: 19جدكؿ رقـ )
 (/اليوم3م( )2017-2008الممتدة بين  )

 يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ. ،+ تقديرات سكانية 2008التعداد العاـ لمسكاف ك السكفالمصدر: 

 

                                                 
62

ؿ/يكـ/ فرد بكؿ مف المدف قسنطينة، الخركب ك المدينة عمي 200تـ اعتماد نصيب فرد نظرم خاص حسب حجـ كؿ مدينة: توضٌح:   
 50000ؿ/يكـ/ فرد بكؿ مف حامة بكزياف، ديدكش مراد ك عيف اسماره ألف أحجاميا تقؿ عف  150نسمة،  50000منجمي، ألنيا تزيد عف 

 نسمة.

 عدد السكان مدن التجمع السنة
 )نسمة(

تقدير 
 االحتياجات

 (62)/اليوم(3م)

معبأة المياه ال
 /اليوم(3م)

المياه المخصصة 
لالستعمال المنزلي 

/اليوم(3م)  

 الموازنة
 /اليوم(3م)

2008 

 4971- 78764 105018 83734 418672 قسنطينة

 6492 24342 32456 17850 89251 الخروب

 983 14246 18994 13263 66315 عمي منجمي

 986 5795 7726 4809 32057 عين اسماره

 2241- 3764 5018 6004 40027 ديدوش مراد

 819 7355 9806 6536 43576 الحامة بوزيان

 2067 134264 179019 132197 689898 التجمع

2010 

 26876 108918 145224 82042 410210 قسنطينة

 12327 31331 41774 19004 95020 الخروب

 2805- 10508 14011 13313 66563 عمي منجمي

 4916 10103 13471 5187 34580 عين اسماره

 831- 5756 7675 6587 43915 ديدوش مراد

 1828 8300 11066 6472 43145 الحامة بوزيان

 42312 174917 233222 132605 693433 التجمع

2017 

 50119 139925 186566 89805 449027 قسنطينة

 22410 44466 59287 22055 110277 الخروب

 20733 37106 49475 16373 81864 عمي منجمي

 7024 12982 17309 5958 39722 عين اسماره

 508 8148 10864 7640 50931 ديدوش مراد

 2779 10011 13348 7232 48215 الحامة بوزيان

 103573 252637 336849 149064 780036 التجمع
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ك تسجيؿ فائض في كؿ مرة مع زيادة ، 2008منذ سنة  والتجمع مف تغطية احتياجات تمكف
مف الحجـ الكمي لممياه  %44، يتزايد حجمو كؿ مرة ليقدر بػ كؿ سنةفي مساىمة سد بني ىاركف 

 (. 23شكؿ) 2017المعبئة سنة 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 لسُطُٛخ.يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ  + تقديرات سكانية، 2008التعداد العاـ لمسكاف ك السكف المصدر: 

استطاعت مدف التجمع مف تغطية احتياجاتيا عدا مدينة قسنطينة التي استمر  2008منذ سنة 
، لترتفع مساىمتو لتكفير الكميات الالزمة %39 العجز بيا، ألف تمكينيا مف سد بني ىاركف لـ يتجاكز

ألنيا ال تزاؿ تعتمد عمى حقؿ التنقيب  2014 مدينة ديدكش مراد حتى سنةك ، 2010سنة  %77إلى 
إلى جانب مدينة الحامة، أما المدينة الجديدة عمي منجمي فقد سجمت نقصا في كمية  عيف سخكنة

 2012لكجكد خمؿ تقني بقنكات الجمب، لتستفيد المدينة سنة  2010المياه المعبئة مف بني ىاركف سنة 

 (.24قـ شكؿ ر )/اليـك 3ـ 40000مف كميات أكبر تزيد عف 
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2017 

 يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ + تقديرات سكانية، 2008التعداد العاـ لمسكاف ك السكف المصدر: 
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، تعبئة أكبر كمية ممكنة لمتموين بالمياه الصالحة لمشربتـ تحقيؽ أكلى األىداؼ ك ىك لقد 
مف حجـ االنتاج  %44، حيث قدر بػ  2017ك تسجيؿ فائض تزايد حجمو في كؿ مرة إلى غاية سنة 

 .أكبر خطوة تمت لموقوف بخدمة المياه  في التجمع(، ك ىي 25 شكؿ)

 

 

2017 

 مديرية المكارد المائية لكالية قسنطينة + تقديرات سكانية، 2008التعداد العاـ لمسكاف ك السكف المصدر: 
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III :في تحسن مستمر.  خدمة المياه بالتجمع الحضري القسنطيني  
تعرض التجمع  إلى أزمة مائية ك أخرل تسييرية ما أدل إلى تدني مستكل خدمة المياه بو، لكف  
ك مع االستفادة مف مياه سد بني ىاركف تـ كضع مخطط لتحديث ك تحسيف الشبكات، ك استدعاء 

  يا العمكمية لرفع مستكل الخدمة المقدمة.لمخبرات األجنبية إلى جانب مؤسسات

 أزمة خدمة المياه بالتجمع  .1
ظمت نكعية الخدمات المقدمة في مجاؿ التزكيد بالماء الشركب ك التطيير دكف المستكل 
المطمكب، لما يعانيو القطاع مف مشاكؿ متعددة انعكست سمبا عمى الحياة اليكمية لمسكاف؛ كػالتكزيع 

كاف يتـ بمتكسط  يكـ إلى ثالثة أياـ ك في بعض االحياف يتجاكز مرة في األسبكع  غير المنتظـ )الذم
ك لساعات محدكدة(، ثمكث المياه المكجو لالستيالؾ في بعض االحياف لتمازجيا بمياه الصرؼ، 

 تسرب ك ىدر كميات ىامة منيا.
 يعكد تأـز الكضعية إلى عدة أسباب:

 :التسربات الالمتناىية في شبكة تكزيع المياه       تتمثؿ أساسا في أسباب تقنية و ادارية
مف الحجـ المكزع، بسبب قدميا حيث يعكد  (63)%40-30ك الجمب، إذ تراكحت كمية المياه الضائعة بيف 

معظميا إلى الحقبة االستعمارية، في حيف ما تـ انجازه لـ يخضع لممقاييس المعمكؿ بيا في االنجاز 
المستعممة لصنعيا، ما يجعميا عرضة لالنكسار ك التمؼ السريع لعدـ تحمميا مف حيث نكعية المكاد 

 قكة ضغط المياه.
 عانت الييئات المسيرة مف قبؿ البمدية أك المؤسسات العمكمية التي استممت  :أسباب مالية

      الميمة مف صعكبات مالية خانقة، ك تراكـ لمديكف لما يتطمبو ىذا القطاع مف مكارد مالية ىائمة، 
ك بالمقابؿ نجد أف تسعيرة المياه ال تغطي التكاليؼ الحقيقية ما يجعميا عاجزة عف القياـ بجميع 
االصالحات أك تجديد الشبكات ك صيانتيا، إلى جانب تيرب نسبة مف المشتركيف عف تسديد 

 مستحقاتيـ. 
 إلى جانب النمك الديمغرافي ك العمراني المتسارع الذم عرفتو مدف  : أسباب اجتماعية

التجمع لفترات سابقة، الذم لـ يكف باإلمكاف مجاراتو ال مف حيث إنجاز شبكات جديدة أك الربط، ك ال 

                                                 
63

 Algérienne des eaux (ADE). « Rapport d’analyse du fonctionnement du système AEP du groupement 

urbain de Constantine ». Op.cit. p24 
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لتغطية الطمب المتزايد عمى ىذه الخدمة مع تطكر النمط االستيالكي لمسكاف، فقد كاف لممكاطف الدكر 
 ف خالؿ انتشار التبذير ك الربط الغير قانكني بالشبكات في األحياء الفكضكية خاصة. السمبي  م

 من يسير خدمة المياه بالتجمع؟ مسؤولية تامة لممؤسسات العمومية   2. 
ظمت خدمة المياه بالتجمع الحضرم القسنطيني كغيرىا مف العديد مف الخدمات الحضرية، 
خاضعة لسمطة الدكلة الممثمة سكاء بالبمدية أك المؤسسات العمكمية، التي تداكلت في كؿ مرة عمى 

 تسييرىا كفؽ االصالحات المدرجة عبر مراحؿ زمنية مختمفة.  

 االنتقال من التسيير المباشر نحو التفويض :مةالتطور التاريخي لتسيير الخد  1.2 
انتقمت مياـ تسيير خدمة المياه بالتجمع كما ىك الحاؿ بالكالية مف ىيئة ألخرل، ك اختمفت 

لكف تظؿ  .مراحؿ مختمفة لتسيير خدمة المياه بالتجمع الحضرمفي أدكارىا باختالؼ السياسات المتبعة 
بعد أف تـ سحبيا تدريجيا مف البمديات لصالح  لمخدمة،المؤسسات العمومية ىي المسير الوحيد 

الجزائرية لممياه ك الديكاف الكطني عف طريؽ التسيير المفكض )منح االمتياز مف طرؼ الكزارة 
المعنية(، لتقكـ بدكرىا بتأسيس شركة المياه ك التطيير لقسنطينة ك منحيا تسيير الخدمة بالتفكيض، 

يما بعد عمى كامؿ بمديات الكالية، مف أجؿ تحسيف الخدمة المقدمة بداية ببمديات التجمع لتعمـ ف
 (.20 رقـ جدكؿ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



84 

 التسمسل الزمني لتسيير خدمة المياه بوالية قسنطينة   (20جدكؿ رقـ )
الفترة 
 التسعيرة المطبقة نوع التسيير الييئة المسيرة الزمنية

1962-1969 

 ممثمة بمصالحيا الخاصة القائمة عمى: البمدية
  تكزيع المياه الصالحة لمشرب 
  ك معالجتياصرؼ المياه المستعممة  

 تسيير مباشر
 سمطة البمدية 

 دج 1تسعيرة مكحدة لمخدمة 
1970-1983 

  الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب       انشاء
)بمقتضى أمر رقـ  (SONADEو المياه الصناعية )

 (1970ديسمبر  23الصادر في  70-82
 البمدية 

 بمنح  تسيير مفوض
    لممؤسسة العمكمية االمتياز

 سمطة البمدية 

1983-2002 

  انشاء مؤسسة توفير المياه و تسييره و توزيعيا
-83)بمقتضى المرسـك رقـ  (EPECOفي قسنطينة )

(: مؤسسة جيكية 1983مام  14الصادر في  336
الكاليات قسنطينة، أـ تمارس أعماليا عمى كؿ مف 

البكاقي ك خنشمة، ليتـ تعديؿ اختصاصيا اإلقميمي     
، 1987ك يضـ قسنطينة، جيجؿ ك ميمة سنة

 :(64)مياميا
 .تكفير المياه ك معالجتيا 
  تزكيد التجمعات السكانية الخاضعة الختصاصيا

 االقميمي بالمياه.
 .تسيير شبكات تكزيع المياه ك صيانتيا 
  التطيير.تسيير شبكات 
 .تطبيؽ تسعيرة استيالؾ المياه 
 البمدية 

  تسيير مفوض بمنح
   االمتياز لممؤسسة العمومية 

  (EPECO) 
 سمطة البمدية 

 خذيخ انتضٔٚذ ثًٛبِ انطشة

 (1991)سُخ دد   1.55

 (1992)سُخ دد   1.65

 (1994)سُخ دد   2.20

 (1996)ربَفٙ دد   3.01

 (1996)سجتًجش دد   3.60

 

 خدمة التطيير 
 (1992)سُخ   %10

 (1996)سُخ  20%

 

2002-2006 

  حؿ مؤسسة تكفير المياه ك تسييره ك تكزيعيا في
( بمقتضى المرسـك التنفيذم رقـ EPECOقسنطينة )

لتحؿ محميا  2002أكتكبر  31الصادر في  02-360
 الجزائرية لممياه و الديوان الوطني لمتطيير.

 التي انحصر دكرىا عمى تسيير خدمة  البمدية
 المياه بالبمديات الريفية لمكالية

  تسيير مفوض بمنح
 االمتياز لممؤسسات العمومية 

  (ADE) ( وONA) 
 سمطة البمدية 

خذيخ انتضٔٚذ ثًٛبِ 

)سُخ دد  6.30انطشة 

2005) 

 

 خدمة التطيير 
)سُخ دد  2.35

2005) 

2006-2008 

 لجزائرية مناصفة بيف ا مؤسسة ذات أسيـ انشاء
 بشركة المياه تعرؼ  لممياه ك الديكاف الكطني لمتطيير

تقـك تسيير خدمة  (SEACOو التطيير لقسنطينة )
 .المياه بكؿ مف بمديات التجمع

 بعدد مف بمديات الكالية(البمدية (  

  بالتفويض مع شركة المياه
 و التطيير قسنطينة

 سمطة البمدية 

2008-2014 

 بالشراكة مع   شركة المياه و التطيير قسنطينة
 .(SEM) شركة مارسيميا لممياه

 2009-2010  شركة المياه و التطيير تشرؼ
 عمى تسيير خدمة المياه بكؿ بمديات الكالية. قسنطينة

بالتفويض مع شركة المياه و 
التطيير قسنطينة و شركة مياه 

 مارسيميا

 2014 بعد

 

 

   خدمة شركة المياه و التطيير قسنطينة تستمـ
المياه  بكامؿ تراب الكالية بعد انقضاء الشراكة مع 

 الشركة األجنبية.

المياه     بالتفويض مع شركة 
 و التطيير قسنطينة

                                                 
64

 ك تسييره  ك تكزيعيا في قسنطينة.المتضمف إلنشاء مؤسسة تكفير المياه  1983مام  14الصادر في  336-83رقـ مف المرسـك  2مادة   
 123. ص1983مام  17الصادرة في  20جريدة رسمية عدد 

 القانكنية مف أكامر، مراسيـ ك مراسيـ تنفيذية المحددة لمييئات ك أسعار الخدمةمختمؼ النصكص معالجة الباحثة اعتمادا عمى المصدر: 
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 الييئات المسيرة   2.2
 يقكـ عمى تسيير خدمة المياه بالتجمع كؿ مف: 

 مديرية الموارد المائية لوالية قسنطينة  1.2.2
تضـ خمسة مصالح )تعبئة المكارد المائية، التمكيف بالمياه الصالحة لمشرب، التطيير، السقي 

 الزراعي ك إدارة الكسائؿ(، ينحصر دكرىا في تسيير خدمة المياه بالكالية مف خالؿ: 
تسير عمى حسف تسيير خدمة التزكيد بمياه  :مصمحة التموين بالمياه الصالحة لمشرب ( أ

الشرب، ك ضماف حسف سير انجاز المشاريع ك متابعتيا، مع الحرص عمى مطابقة المعايير المعمكؿ 
بيا، ك تحييف نظاـ المعمكمات الخاص بالتزكيد بمياه الشرب ك المياه الصناعية، كما تقكـ بػػػػالمشاركة 

 بمياه الشرب.  في الدراسات ك برمجة مشاريع التزكيد
ضماف حسف سير خدمة التطيير ك احتراـ معايير تسيير ك استغالؿ   مصمحة التطيير:  ( ب

ىياكميا، متابعة حسف سير انجاز المشاريع مع الحرص عمى مطابقة المعايير المعمكؿ بيا، ك تحييف 
عمى المكارد  نظاـ المعمكمات الخاص بالتطيير ك حماية البيئة. كما تقكـ عمى الحماية ك المحافظة

المائية بالمشاركة مع مصالح أخرل، ك تعمؿ عمى المشاركة في الدراسات ك برمجة مشاريع التطيير   
 ك تقنياتو ك التصريؼ ك الحماية مف الفيضانات.

 
 البمدية  2.2.2

لـ يعد لمبمدية كما رأينا سابقا دكرا ميما في تسيير خدمة المياه، ك اقتصر في التخطيط          
إعداد الدراسات ك المخططات العمرانية، أيف يتـ تحديد احتياجات التجمعات التنظيـ، بحيث تقكـ بػػك 

مف المياه، الربط، تكزيع الشبكات، اليياكؿ ك الكسائؿ...الخ، منح الرخص لمربط بالشبكات ك التزكيد 
 بالعدادات، ك صيانة شبكات المباني التي تمتمكيا.

 الفاعل الرئيسي في تسيير الخدمة :(SEACO) يير لقسنطينةشركة المياه و التط  3.2.2
ىي شركة مساىمة بالمناصفة بيف الجزائرية لممياه ك الديكاف الكطني لمتطيير  نشأتيا: ( أ

بيدؼ تحسيف خدمة المياه الصالحة لمشرب ك التطيير  2008)ممكية مشتركة(، انشأت في مارس سنة 
 كصكال إلى كامؿ تراب الكالية.ببمديات التجمع القسنطيني كخطكة أكلى، 
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تبنت الشركة إدارة جديدة تتماشى مع أىداؼ الخدمة العمكمية لممياه؛ مف حماية المكارد المائية،  
تجديد البنى التحتية ك الشبكات، ك كضع سياسة تجارية ك إدارة الزبائف، مع استخداـ كسائؿ تسيير 

 الخبرات.تتكافؽ مع عمؿ الشركة، ك برامج تككيف ك تنمية 
مف أجؿ رفع ىذه التحديات ك تفعيؿ الخدمة في ظرؼ  الشراكة مع شركة مارسيميا لممياه: ( ب

قياسي، تـ المجكء إلى الشراكة مع شركة دكلية إلدارة ىذا المشركع، المتمثمة في شركة مارسيميا لممياه 
(SEM ك التي سبؽ ليا ك أف عممت عمى مشركع إعادة تحسيف شبكة مياه الشرب ب ،) بمديات التجمع

( ك الشركة الصينية SOGREAHشير، بالشراكة مع مكتب الدراسات ) 36لمدة  2005القسنطيني سنة 
(Engineering Géo China .لصالح الجزائرية لممياه ) 

مميكف أكرك إلنجاز الدراسة، المساعدة  65قد أككمت ليا مجمكعة مف المياـ بغالؼ مالي يبمغ 
في استغالؿ المياه، ك تحديد التسربات عمى مستكل الشبكات ك اليياكؿ. تجسدت نتائج ىذا المشركع 

، إنجاز خرائط 2030كـ مف القنكات، إعداد مخطط تكجييي لمعممية يمتد إلى سنة  125في  تجديد 
 تكصيؿ. 6650عادة لمشبكات ك التجييزات )مف صمامات ك عدادات( ك إ

، تعد مف أىـ الشركات الدكلية المختصة في (65)1943انشأت شركة مارسيميا لممياه سنة 
(، ك بدكؿ la région provençaleالتسيير المفكض لخدمة المياه  ك التطيير بإقميـ بركفانس )

سنة حيث عممت عمى تحديث شبكة  20البحر األبيض المتكسط، فمثال تنشط بدكلة المغرب منذ 
 التزكيد بمياه الشرب بمدينة فاس، ك تقـك بتحديد التسربات بكامؿ التراب المغربي.

بيدؼ تحديث خدمة المياه ك التطيير، تـ ابراـ عقد شراكة بيف شركة المياه ك التطيير       
، دخؿ حيز يهٌٕٛ أٔسٔ 27.8ثغالف يبنٙ لذس ثـ   ،2008جكاف  24ك شركة مياه مارسيميا بتاريخ 

 .2008التطبيؽ في أكتكبر 
كفؽ العقد جزأت العممية إلى مرحمتيف: األكلى مدتيا ستة أشير تمثؿ مرحمة انتقالية تنتيي  

بكضع مخطط لتطكير شركة المياه ك التطيير لقسنطينة، التي احتفظت بالمسؤكلية التنفيذية لمتسيير 
تنفيذ المخطط  التقني ك اإلدارم لممنشآت خالؿ ىذه المرحمة، تمييا المرحمة التنفيذية التي تعتمد عمى

 .2009جكاف  29المصادؽ عميو في 
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 لتزيد مف استقاللية ك قدرات أساسا إلى تحقيؽ ىدفيف أساسيف األكؿ إدارم ىذه الشراكة تيدؼ
بتحديث الخدمة  تنفيذمك الثاني  شركة المياه ك التطيير لقسنطينة بنقؿ الخبرات ك التكنكلكجيا.

 لزبائف، تسيير المنشآت...(.)التزكيد بمياه الشرب، التطيير، خدمة ا
  ك ذلؾ بػ:

 بتكفير خدمة عمكمية ذات مستكل مالئـ ك مكثكؽ بصفة تدريجية عف طريؽ: تحديث الخدمة:
  24/24تحديث نظامي الماء الشركب ك التطيير ك التكزيع المستمر لمياه الشرب )خدمة 

 ساعة(.
 .تقييـ ك تحديد التراث المكجكد 
  الشبكات.إعادة تحسيف ك تصميح 
 .تفعيؿ عمميات التنقيب 
 .اعتماد معدات حديثة لمتسيير التقني 
 .تحسيف المردكدية 
 .دراسة لمصادر الماء ك التحديات البيئية 

بػتعداد المشتركيف ك إحصاء العدادات مع تحديد كضعيتيا، ك تقييـ دقيؽ  تحديث خدمة الزبائن:
لكميات المياه المكزعة ك المستيمكة فعميا، مع اعتماد أجيزة ك أنظمة حديثة لخدمة الزبائف: استخداـ 
برنامج اعالـ آلي لمتسعيرة، كضع مراكز اتصاالت ك استقباؿ تحت تصرؼ المشتركيف، ك كضع نظاـ 

 كثر دقة لضماف أحسف سعر لممشترؾ.لتسعيرة أ
بضبط برنامج لتحكيؿ الخبرات ك االمكانات لمصالح المياه ك التطيير  تسيير الموارد البشرية:

 عامؿ بالشركة ك إدراج برنامج لمتحسيس. 1400لمكالية، بتككيف 
 في إطار تحديث استطاعت شركة المياه ك التطيير لقسنطينة ،كمرحمة أكلى ليذه الشراكة  

مف تطكير ىيكميا االدارم، تككيف اطاراتيا ك عماليا، تحديث عتادىا ك اعتماد  ؛تسيير الخدمة
تكنكلكجيات متطكرة كأجيزة معايرة لمعدادات، أنظمة معمكماتية متطكرة كنظاـ تسيير الشبكات، كضع 

ضعية محطات مركز لمتسيير عف بعد )لمتابعة مستكيات المياه بالخزانات، الصبيب المكزع، ك تحديد ك 
 الضخ ك غيرىا...(، أنظمة إلدارة الزبائف ك تحديد التسعيرة.

       ك كمرحمة تنفيذية عممت الشركة عمى رفع مستكل الخدمة، ك الكصكؿ إلى تعميـ خدمة 
ساعة بصفة تدريجية؛ عف طريؽ تحديث نظاـ التزكيد بمياه الشرب، إعادة تحسيف ك تصميح  24/24



88 

ك استبداؿ  ( إلنجاز(PEHDاعتماد قنكات مصنكعة مف البكليتيف )حديثة) الشبكات، استعماؿ مكاد
إنجاز منشآت مائية ك  منيا الشبكات لخفض نسبة التسربات، التزكيد بالعدادات ك استبداؿ القديمة

 لتغطية العجز كالخزانات.
 ال؟أماـ كؿ ىذه التغييرات، ىؿ تـ فعال تفعيؿ خدمة التزكيد بمياه الشرب بالتجمع أـ  

 رفع مستوى خدمة المياه بالتجمع.   3
تقاس نكعية خدمة المياه بعدد مف المؤشرات بدءا مف فعالية الشبكات )شبكتي التزكيد بالمياه 
الصالحة لمشرب ك الصرؼ الصحي(، نسب الربط بيا، تكفير المنشآت المائية الالزمة )خزانات، 

 التكزيع ك نصيب الفرد مف مياه الشرب.محطات ضخ، محطات معالجة ك محطات لمتصفية(، دكرة 
فأماـ التغييرات التي استحدثت عمى خدمة المياه بالتجمع الحضرم القسنطيني، مف رفع في 
 كمية المياه المنتجة ك ادراج فاعميف جدد في تسييرىا، ما كاف تأثيرىا عمى مؤشرات الخدمة بالمجاؿ؟

 خدمة التزويد بالمياه الصالحة لمشرب  1.3
خدمة التزكيد بمياه الشرب تـ التركيز عمى رفع المردكد الفيزيائي لمتجييزات المائية،     لتطكير

ك شبكات التكزيع لخفض كمية المياه الضائعة، التكزيع المستمر لممياه، ك بالتالي رفع نصيب الفرد، 
 فسجمت النتائج التالية:

 نظام التوزيع  .1.31
في إطار تحديث شبكة تكزيع المياه الصالحة لمشرب التي تعرؼ انتشارا كبيرا  شبكة التوزيع: ( أ

مجمكع التسربات بالكالية(  %76.76تسرب عمى مستكل التجمع )بنسبة  5128لمتسربات، حيث سجمت 
تـ برمجت  ك لتدارؾ التأخير المسجؿ في السنكات السابقة منيا، %96تـ معالجة أكثر مف  2015سنة 

خالؿ الفترة  %54.56بنسبة كمـ 130، تـ انجاز أكثر مف 2013منذ سنة  كمـ187أكثر مف إعادة تحسيف 
جدكؿ ) %98.5 بمغكما عرؼ التجمع ارتفاعا في نسبة الربط بالشبكة ، 2017-2012الممتدة بيف سنتي 

 .(21رقـ 
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 برنامج إعادة تحسين شبكة التوزيع بالتجمع(   21جدكؿ رقـ )

 المدن
نسبة 
 الربط

 الشبكةطول 
المبرمجة 

 إلعادة
 التحسين

 غير منجز المنجز

2012/2013 % 2014/2017 % 2017 % 

 46.43 45932 37,42 37021 16.15 15982 98935 98 قسنطينة

 29.68 7675 70.32 18190  0 25865 100 الخروب

 21,88 2120 78,12 7568  0 9688 100 عمي منجمي

 1.98 869 69.16 30299 28.86 12642 43810 97 حامة بوزيان

 - - - - - - - 97 ديدوش مراد

 0 0 100 9241 0 0 9241 99 عين اسماره

 30.18 56596 54.56 102319 15,26 28624 187539 98,5 المجموع

 
 

لقدـ شبكتيا ك انتشار  %52.74كاف لمدينة قسنطينة الحصة األكبر مف البرنامج بنسبة 
التسربات بيا، لكنيا سجمت أقؿ نسبة انجاز لتعدد األشغاؿ بيا، تحضيرا لتظاىرة عاصمة الثقافة 

ما أدل إلى تكقؼ العممية، أما التأخر المسجؿ بمدينة عمي منجمي يعكد إلى أنيا  2016العربية لسنة 
 .لـ تدرج ضمف أكلكيات البرنامج لحداثة شبكاتيا

تقكـ الشركة باستعماؿ مكاد حديثة لتحسيف شبكة التكزيع كالقنكات المصنكعة مف مادة 
ا مف التشققات ك االنكسارات، ضؼ إلى لمركنتيا ك قكة احتماليا لألثقاؿ، ما يحميي (PEHD)البكليتيف 

ذلؾ المحافظة عمى نكعية المياه، عكس القنكات القديمة المصنكعة أساسا مف االسمنت المسمح       
  ك بعض أنكاع الحديد.

 (:26 شكؿ)أىميا  :المنشآت ( ب
 .الخزانات التي تعمؿ كمنظـ ك مكزع لمياه الشرب عبر المجاؿ 
  المياه مف مصدرىا )تستعمؿ خاصة لضخ المياه محطات الضخ التي تعمؿ عمى ضخ

 الجكفية عف طريؽ اآلبار أك التنقيبات(.
  محطات االسترداد التي تستعمؿ في حالة ك جكد خزاف عمى ارتفاع أعمى مف مصدر

 باعتماد الجاذبية. المياه، حيث تقـك المحطة برفع المياه إليو ما يسمح لو بتمكيف السكاف

 مديرية الدراسات ك المشاريع   (SEACOلسُطُٛخ ) شركة المياه ك التطيير: انًصذر
2017.  « Programme de réhabilitation des réseaux AEP de groupe urbain de Constantine » 

 



90 

  
 
 
 
 
 
 
 

  %63بنسبة تعادؿ  3ـ 177940مف اجمالي الخزانات بالكالية سعتيا  %42يضـ التجمع أكثر مف 

جدكؿ )محطة استرداد  11محطة ضخ ك  19(، ك يكجد بو 3ـ 283570) مف السعة االجمالية لمكالية
 .(22رقـ 

 تطور عدد الخزانات بالتجمع الحضري القسنطيني(   22جدكؿ رقـ )        

 المدينة
 (2)2017سنة  (1)2007سنة 

 3السعة م عدد الخزانات 3السعة م عدد الخزانات
 108240 37 53240 29 قسنطينة

 11900 7 6400 4 الخروب

 42500 13 20000 5 عمي منجمي

 2800 4 2540 4 حامة بوزيان

 6000 7 5200 7 ديدوش مراد

 6500 5 6500 5 عين اسماره

 177940 73 93880 54 المجموع

 2017سُخ   يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ( 2)  ،2008انزضائشٚخ نهًٛبِ سُخ    (1)  :انًصذر

 

لرفع انتاج المياه بالتجمع تطمب انجاز منشآت ىيدركليكية أخرل الستيعاب ىذه الكميات، 
خاصة منيا الخزانات باعتبارىا المنظـ ك المكزع لمياه الشرب بالمجاؿ، فبعد أف كاف التجمع يتكفر 

و177940خزاف بسعة  73أصبح اآلف يضـ  3ـ 93880خزاف بسعة اجمالية  54عمى 
، فمنذ سنة 3

خزاف بكؿ مف المدف  19قامت كؿ مف مديرية المكارد المائية لمكالية ك الجزائرية لممياه بإنجاز  2008
 التالية: قسنطينة، الخركب ك عمي منجمي.

 محطة الضخ
استردادمحطة   

 بئر تنقيب

 خزان مرتفع

 رفع المياه

 توزيع 

 و االسترداد  رسم توضيحي لدور محطات الضخ(   26شكل )

 www.arab-ency.com المصدر:
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 توزيع المياه:  .1.32
ال يعبر حجـ المياه المكزعة عمى االستيالؾ  و نصيب الفرد: حجم المياه الموزعةتطور  ( أ

الحقيقي لمسكاف، لما يضيع منو قبؿ كصكلو إلى الحنفية، إذ كثيرا ما تتسبب الشبكات في ضياع نسبة 
لقدميا. كما يمكف  (66)(François G.Brière) حسب "فرانسكا ج.بريار" %40منيا ك قد تصؿ إلى  20%

تعمد تسريب المياه ألسباب تقنية كتخفيؼ ضغط المياه؛ الذم يؤدم ارتفاعو إلى احداث انكسارات    
ك تشققات في القنكات، إلى جانب الربط غير مرخص بالشبكة، ك كجكد فئات أخرل مف المستعمميف، 

تمكننا مف احتساب نصيب الفرد  لذا نجد ىناؾ صعكبة في تحديد كمية المياه المستيمكة فعال، ك التي
الصافي مف المياه )الذم يعّرؼ بأنو نسبة حجـ المياه المكجية لالستيالؾ في اليكـ إلى عدد السكاف(، 

 ك بالتالي تحديد مدل فعالية الخدمة المقدمة.
لتقدير حجـ المياه المكجية لالستيالؾ بالجزائر يتـ اعتماد عدد مف المعايير، حيث يتـ تكزيع 

لالستيالؾ  %55االحتياجات اليكمية حسب مختمؼ فئات المستعمميف مف حجـ المياه المكزعة ما بيف "
 .(67)تسربات" %20لالستيالؾ االدارم ك التجارم ك  %10لالستيالؾ الصناعي،  %15المنزلي، 

عمى ىذا األساس تـ تقدير حجـ المياه المكجية لالستيالؾ المنزلي بالتجمع الحضرم 
جدكؿ )مف حجـ المياه المكزعة، ك بالتالي تقدير نصيب الفرد الصافي كما يمي  %55القسنطيني بنسبة 

 :(23رقـ 

 

 

 

 

 

 

                                                 
66

  François G.Brière. « Distribution et collecte des eaux ».  Presse internationales polytechnique. 
Troisième édition. Année 2012.571 pages. P61. 
67

 Abderrahmane salem. « Rapport national de l’Algérie ». Op.cit. P136. 
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 (2017-1999لمفترة )تقدير نصيب الفرد الصافي بمدن التجمع الحضري القسنطيني (   23جدكؿ رقـ )

 . 2017 انًٕصػخ سُخ االَزبص. تمشٚش سُٕ٘ نحزى انًٛبِ ٔ انًٛبِ استغالل يذٚشٚخ شركة المياه ك التطيير قسنطينة، :انًصذر

 

بعد تعرض التجمع إلى أزمة حادة في تزكيد سكانو بمياه الشرب، ترجمت باستيالؾ فردم ال  
، قبؿ كصكؿ مياه سد بني ىاركف التي ساىمت في تغطية احتياجات السكاف،  66يتجاكز  ؿ/فرد/اليـك

                ،2008نة ؿ/فرد/اليكـ س 108ليسجؿ التجمع ارتفاعا محسكسا في نصيب الفرد ك يبمغ 
، ىذا التحسف مس كؿ مدف التجمع دكف استثناء بتسجيميا معدالت 2017ؿ/فرد/اليكـ سنة 170ك 

 متقاربة.
 
 
 

 مدن التجمع السنة
 عدد السكان

 )نسمة(
حجم المياه الموزعة 

 (1)/اليوم(3م)

موجية المياه ال
لالستيالك المنزلي 

 /اليوم(3م)

نصيب الفرد 
الصافي 

ل/فرد/اليوم()  
 66 42376 77048 640170 التجمع 1999

2008 

 123 51407 93466 418672 قسنطينة

 80 7140 12982 89251 الخروب

 88 5850 10636 66315 عمي منجمي

 105 3357 6103 32057 عين اسماره

 67 2677 4868 40027 ديدوش مراد

 100 4369 7943 43576 الحامة بوزيان

 108 74800 136000 689898 التجمع

2017 

 192 86151 156638 449027 قسنطينة

 111 12277 22323 110277 الخروب

 185 15153 27551 81864 عمي منجمي

 187 7438 13524 39722 عين اسماره

 112 5719 10398 50931 ديدوش مراد

 122 5867 10667 48215 الحامة بوزيان

 170 132606 241102 780036 التجمع
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يتـ تكزيع المياه الصالحة لمشرب عمى السكاف بالتجمع القسنطيني أك عمى  :التوزيع خدمة  ( ب
ساعة(،  24/24مستكل الكالية كفؽ رزنامة زمنية مقسمة بيف: تكزيع مستمر دكف انقطاع )خدمة 

، يكـ كؿ يكميف، أك يكـ كؿ ثالثة أياـ. ىذه الترددات عرفت تطكرا ممحكظا منذ سنة  ساعات في اليـك
بالتجمع  %73.58، لترتفع إلى %52.66ساعة ىي األكثر انتشارا بنسبة  24حت خدمة أيف اصب ؛2010
مقابؿ تراجع باقي الترددات، ك تكقؼ تكزيع المياه يكـ كؿ أربعة أياـ  2017بالكالية سنة  %77ك 

 :(24جدكؿ رقـ )

 تطور تردد التوزيع بمدن التجمع الحضري القسنطيني   (   24جدكؿ رقـ )
 التردد

 المدينة

2010 2017 

 1/3 1/2 َىيُب ضب24 1/3 1/2 َىيُب ضب24

 0,00 0,00 10,00 90,00 0,00 3,88 44,32 52,80 قسنطينة

 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 12,47 87,53 الخروب

 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 11,60 88,40 عمي منجمي

 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 12,75 87,25 عين اسماره

 23,01 39,85 3,27 33,87 56,99 34,01 0,00 0,00 ديدوش مراد

 44,30 6,16 30,94 18,60 54,43 45,75 0,00 0,00 الحامة بوزيان

 11,22 7,67 7,54 73,58 18,57 13,94 13,52 52,66 التجمع

 3,00 11,00 9,00 77,00 9,20 16,98 23,50 5,03 الوالية

 2017 االَزبص. تمشٚش سُٕ٘ نحزى انًٛبِ انًٕصػخ سُخ ٔ انًٛبِ استغالل يذٚشٚخ شركة المياه ك التطيير قسنطينة، :انًصذر

التي استفادت مف مياه بني ىاركف مف الكصكؿ إلى   المدن الواقعة جنوب التجمعتمكنت 
ك ال تزاؿ المدف الشمالية لمتجمع  ،%90، في حيف بمغت مدينة قسنطينة نسبة ساعة 24تحقيق خدمة 
يكـ كؿ ثالثة أياـ بمدينة  %44 مف تردد يكـ كؿ يكميف بمدينة ديدكش مراد، ك %40تسجؿ حكالي 

 (.27 شكؿ)ساعة ك التكزيع اليكمي  24الحامة بكزياف، إال أنيا بدأت تستفيد مف خدمة 
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 2017االَزبص. تمشٚش سُٕ٘ نحزى انًٛبِ انًٕصػخ سُخ  ٔ انًٛبِ استغالل يذٚشٚخ شركة المياه ك التطيير قسنطينة، :انًصذر

 

2017-2010تطور تردد التوزيع بمدن التجمع الحضري القسنطيني سنتي   (27)شكل   
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تطكرت مدة الخدمة بالتجمع لتصؿ إلى تكزيع لمياه الشرب لمدة  سا24/24مع استمرارية خدمة 
 . (25)جدكؿ رقـ  2017ساعة يكميا نياية سنة 18

 
 تطور الحجم الساعي لمخدمة  بمدن التجمع الحضري القسنطيني(   25جدكؿ رقـ )

 السنة
 المدينة

2010 2017 

 21,36 14,35 قسنطينة

 23,08 21,91 الخروب

 22,91 21,8 عمي منجمي

 23,65 21,58 عين اسماره

 9,13 3,91 ديدوش مراد

 9,14 5,47 الحامة بوزيان

 18,21 14,84 التجمع

 18,75 15,1 الوالية

 2017-2010االَزبص. نسُتٙ  ٔ انًٛبِ استغالل يذٚشٚخ شركة المياه ك التطيير قسنطينة، :انًصذر

 

تبقى المدن الجنوبية ىي 
 األكثر استفادة من التوزيع المستمر،
الذم تتخممو بعض االنقطاعات مف 
فترة ألخرل ألجؿ الصيانة ك األشغاؿ، 

 21حيث يتـ التكزيع لمدة تزيد عف 
ساعة كأقؿ فترة مسجمة بمدينة 

ساعة  24قسنطينة، في حيف تقارب 
بباقي المدف الخركب، عيف اسماره    

بينما  ك المدينة الجديدة عمي منجمي.
تبقى جد منخفضة بكؿ مف حامة 

 (.  28شكؿ بكزياف ك ديدكش مراد )
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تطور مدة التوزيع بمدن التجمع (   28)شكل 
 2017و  2010 القسنطيني سنتي

2010 2015

عسا
 ة

االَزبص.  ٔ انًٛبِ استغالل يذٚشٚخ شركة المياه ك التطيير قسنطينة، :انًصذر

2017-2010نسُتٙ   
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 جودة الماء .1.33
نكعية الماء بتحديد مختمؼ المككنات ك االضافات المتكاجدة بو، باالعتماد عمى يقصد بو تقييـ 

درجة الحرارة، التعكر، لكف ك طعـ ك رائحة ) فيزيائيةالمعايير معايير قياس الجكدة المتمثمة في ال
الممكحة، كمية النترات ك الفكسفات، االكسجيف، درجة الحمكضة، عسر )كيميائية المعايير (، الالماء
، تكاجد معادف ثقيمة(مف الماء  نسبة الكائنات ) بيكلكجيةالمعايير ، ك التركيز الكالسيكـ ك المغنزيـك

تتكاثر داخؿ الكسط المائي، خصكصان الالفقاريات التي تعتبر أكثر الكائنات حساسية ضد الحية التي 
 .(التمكث

 لمعالجة المياه السطحية:تستفيد خدمة المياه سكاء بالتجمع أك الكالية مف ثالث محطات 
  محطة سيدم خميفة المتكاجدة بعيف التيف؛ مف أحدث المحطات المتكاجدة عمى التراب

 الكطني التي تعمؿ عمى معالجة مياه سد بني ىاركف.
 .محطة كاد العثمانية لمعالجة مياه سد حماـ قركز 
 تحاليؿ النكعية  مخبر برال المتكاجدة ببمدية عيف اسماره، الذم يعمؿ عمى اجراء مختمؼ

 بصفة دكرية، عمى مستكل الخزانات ك األماكف التي يشتبو فييا حدكث تمكث أك عدكل.
أما المياه الجكفية ال تحتاج لممعالجة فعادة ما تككف ذات نكعية جيدة، إذ يتـ تعقيميا فقط بإضافة 

 ماء جافيؿ أك الكمكر.
لضماف أفضؿ نكعية لممياه المكجية لالستيالؾ البشرم، تعمؿ الشركة عمى مستكل قسـ النكعية 

اقتطاع عينات لمتحميؿ عمى مستكل المنشآت، ك اعتماد ك مخبر برال عمى  استغالؿ المياهبمديرية 
)جدكؿ ب التحميؿ الكمكر ك التعقيـ لمكقاية، مع المراقبة المستمرة لمنكعية )مراقبة كقائية( ك تطكير أسالي

 .(26رقـ 
مرات في السنة،  5إلى  3تتـ ىذه التحاليؿ بشكؿ دكرم،عمى مستكل مصادر المياه المستغمة مف 

 (5ممحؽ رقـ )لمتأكد مف تطابؽ نتائج تحميؿ المياه المكزعة مع المعايير الكطنية 
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 تطور عدد التحاليل المنجزة لتحديد جودة الماء   (26جدكؿ رقـ )

 السنة
اختبارات  نوع التحاليل

 الكمور
 نوعية البكتيريا

 (MQB) نسبة  (BQB)جيدة (MQB)مضرة  بيولوجية كيميائية-فيزيائية
2010 318 548 1652 45 494 10.93% 
2015 1232 1274 4820 24 1250 1.9% 

   االَزبص. ٔ انًٛبِ استغالل يذٚشٚخ شركة المياه ك التطيير قسنطينة، :انًصذر

 
 4820تحميؿ ك  2506تـ تسجيؿ 

عمى مستكل الكالية،  2015اختبار سنة 
 866حيث تـ القياـ بػ  2010مقارنة بسنة 
اختبار، بنسبة زيادة تقدر  1652تحميؿ ك 

 شكؿ)عمى التكالي  %192ك  %194بػ 
29).  

                                                                            

   االَزبص. ٔ انًٛبِ استغالل يذٚشٚخ شركة المياه ك التطيير قسنطينة، :انًصذر

لػتطكر التكزيع ، %10.93مقابؿ  %1.9كما سجؿ انخفاض في نسبة تكاجد البكتيريا الضارة إلى 
، ساعة ك الكقكؼ عمى التسربات المتكاجدة بشبكتي التكزيع ك الصرؼ الصحي 24ك تعميـ خدمة 
حالة تمكث عمى مدار السنة بسبب اختالط مياه الشرب بمياه الصرؼ، ك قد تـ  11حيث سجمت 

التدخؿ ك إيقاؼ التسرب. لـ يسجؿ بالتجمع  منذ تفعيؿ الخدمة؛ انتشارا لألكبئة أك األمراض المتنقمة 
 عبر المياه حسب مديرية الصحة لمكالية، ما يؤكد عمى تكفره عمى مياه نظيفة ك صالحة لالستيالؾ.

 
 
 
 
 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

20102015

 التطور السنوي لتحاليل جودة الماء(  29)شكل 

 اختبارات الكلور بٌولوجٌة كٌمٌائٌة-فٌزٌائٌة



98 

 خدمة التطيير  2.3
تعد مياه الصرؼ الصحي مف أخطر مصادر التمكث البيئي، إذا ما تـ طرحيا دكف معالجة في 
الكسط الطبيعي )نير، كاد، بحيرة، بحر...(، لتفادم ذلؾ يتـ تجييز مختمؼ التجمعات بشبكة تصريؼ 
    لممخمفات السائمة مف المباني ك المصانع، لجمعيا ك معالجتيا بمحطات لمتصفية. ما يسمح بتسيير
ك إدارة المياه المستعممة ك مياه األمطار، حماية المصادر المائية السطحية ك الجكفية مف التمكث، 

 الحماية الصحية ك حماية المباني ك المنشآت. 

  تقدير حجم المياه المستعممة بالتجمع  1.2.3
حجـ المياه مف  %80/اليكـ مف المياه المستعممة أم ما يعادؿ 3ـ106085يتـ صرؼ ما يقدر بػ 

منيا تطرحيا مدينة  %65 المخصصة لالستيالؾ المنزلي أك لألسر بالتجمع القسنطيني، حكالي
 :(27)رذٔل سلى قسنطينة لكحدىا كما ىك مبيف في الجدكؿ التالي 

 
  2017حجم المياه المستعممة لسنة    (27جدكؿ رقـ )

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 . 2017االَزبص. تمشٚش سُٕ٘ نحزى انًٛبِ انًٕصػخ سُخ  ٔ انًٛبِ استغالل يذٚشٚخ :انًصذر

 

 

 

 

 

                                                 
68
الصرف  باعتبار أف مياه. المستيمكةالمياه ح ×  0.8= ةالمياه المستعممح تـ احتساب حجـ المياه المستعممة اعتمادا عمى المعادلة التالية:  

 الصحً تنتج عن المٌاه المستهلكة من طرف األسر.

 مدن التجمع
موجية لالستيالك المياه ال

 /اليوم(3مالمنزلي )
 حجم المياه المستعممة 

  (68)/اليوم( 3م)
 (%النسبة )

 64,97 68921 86151 قسنطينة

 9,26 9822 12277 الخروب

 11,43 12123 15153 عمي منجمي

 5,61 5951 7438 عين اسماره

 4,31 4575 5719 ديدوش مراد

 4,42 4694 5867 الحامة بوزيان

 100 106085 132606 التجمع
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 نظام الصرف الصحي   2.2.3
 تقسـ شبكة التصريؼ إلى نكعيف رئيسييف:

 الشبكة المنفصمة (séparatif Réseau:) تصرؼ المياه المنزلية في شبكة خاصة بيا 
شبكة ، في حيف تصرؼ مياه األمطار في إلييا المياه الصناعيةالمنزلية ك تضـ الشبكة تعرؼ ب
 كمفة. أكثر أنو إال الناحية الفنية مف أفضؿ الشبكات مف النكع ىذا يعدعنيا،  منفصمة
  المشتركةالموحدة أو الشبكة (Réseau unitaire): تستقبؿ كؿ أنكاع المياه المصرفة 

 .أكفر مف الناحية االقتصاديةىي  ك ك مياه األمطار، الصناعية، منزليةال
ألنيا غير مكمفة مف جية ك لقمة األمطار المتساقطة مف  شبكة صرف موحدة؛يتكفر التجمع عمى 

جية أخرل؛ فتصريفيا مع المياه المستعممة يسمح برفع سرعة جرياف المخمفات السائمة، ك يمنع تحمميا 
مـ، حديثة االنجاز 2000-800 داخؿ األنابيب. تتككف مف قنكات تجميعية رئيسية يتراكح قطرىا ما بيف

االنجاز(. تصب في محطة التصفية المتكاجدة شماؿ غرب مدينة قسنطينة    )بعض أجزاؤىا في طريؽ 
)محطة ابف زياد( ك منيا ما يتـ رميو مباشرة في األكدية. كما يتكفر التجمع عمى محطتيف لمرفع 
)محطة سيدم مسيد ك محطة الحامة بكزياف(، لتساعد عمى تدفؽ المياه المستعممة لعدـ كجكد انحدار 

 كاؼ لذلؾ.

، ك ىذا راجع 2017كمعدؿ سنة  %93لتصؿ إلى  2009فعت نسبة الربط بالشبكة منذ سنة ارت
إلنياء أىـ األشغاؿ التي انطمقت منذ سنكات؛ كإنجاز القنكات التجميعية الرئيسية الرابطة بمحطة 

بكؿ مف الحامة بكزياف، الخركب ك مدينة  %100التصفية ابف زياد حيث سجمت نسب ربط تقارب 
إال أف انتشار البناء الذاتي الذم ال يخضع لقكاعد التعمير، عدـ انياء أشغاؿ البناء  قسنطينة.

بالسكنات الفردية )التحصيصات(، تأخر األشغاؿ لعدد مف القنكات الرئيسية التي تصب في القنكات 
 .  (28)جدكؿ رقـ التجميعة،  ك استمرار أشغاؿ الربط بباقي مدف التجمع جعؿ النسبة منخفضة نكعا ما 
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 خصائص نظام التصريف بمدن التجمع الحضري القسنطيني  ( 28جدكؿ رقـ )

 المدينة
نوع 

 الشبكة
قطر قناة 

 )مم( التجميع
 المصب

حجم المياه 
 /اليوم(3م) المصرفة

 (%) نسبة الربط
2009 2017 

 قسنطينة

ذح
ح

يٕ
ف 

شٚ
ػ

 ت
كخ

ضج
 

يحطخ انتػفٛخ  800-2000

اثٍ صٚبد، ٔاد٘ 

انشيبل ٔ 

 ثٕيشصٔق

72611 88 95 

 97 89 10348 800 الخروب

 1000-800 عمي منجمي

انزضء انغشثٙ 

نهًذُٚخ ٚػت 

ثًحطخ انتػفٛخ 

 اثٍ صٚبد

12772 82 91 

 1100-700 عين اسماره

يحطخ انتػفٛخ 

اثٍ صٚبد، ٔ ٔاد 

 انشيبل

6269 86 89 

 ديدوش مراد
500 

1080-1700 

يحطخ انتػفٛخ 

 اثٍ صٚبد
4820 82.5 88 

 ٔاد انحزش 800

الحامة 
 بوزيان

900 

يحطخ انتػفٛخ 

اثٍ صٚبد، ٔاد 

 انشيبل

4945 87.5 98 

 93 86.25 111766 - - - التجمع

  « Bilan assainissement, année 2017 ». انتطٓٛشانًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ. يػهحخ  : يذٚشٚخانًصذر 

مف عكامؿ ييا مينية لمحفاظ عم صيانة دكرية كتتطمب شبكات الصرؼ الصحي عمميات 
  :الشبكة التي تعترمأىـ المشاكؿ  فمف نيا،اليدر كتحقيؽ االستفادة القصكل م

  حيث تتسرب مياه الصرؼ الصحي إلى األرض  ،كانكسارىا أكسدة المكاسير كتآكميا     
  .المياه الجكفية ك

  انسداد األنابيب بالمكاد العالقة.  
  حيث تجرم مياه  ،المتكرر لممضخات بسبب انقطاع الكيرباء أك خمؿ ميكانيكيكقؼ تال

 .الصرؼ الصحي إلى البيئة
   الضخ محطاتانتشار الرائحة الكريية مف.  

في ىذا االطار استفاد التجمع مف برنامج لتحديث شبكة الصرؼ الصحي، بإعادة تحسيف 
ـ، كاف لمدينة قسنطينة النصيب األكفر 500-10 ـ عمى شكؿ تدخالت نقطية تتراكح بيف20500

لطكؿ الشبكة ك تشعبيا، في حيف نسجؿ تدخالت محدكدة بباقي المدف ك ىذا   %89منيا بنسبة 
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راجع إلى حداثة الشبكات ك سيكلة استمرارية صيانتيا، كما ىك الحاؿ بمدينة عمي منجمي التي لـ 
 (. 29جدكؿ رقـ تسجؿ ام برنامج إلعادة تحسيف شبكتيا )

 
 إعادة تحسين شبكة لصرف الصحي بمدن التجمع الحضري القسنطيني   (29جدكؿ رقـ )

 (2010-2015) 

 المدينة
طول الشبكة المعاد 

 تحسينيا )م(
 النقاط السوداء

 المعالجة المحصاة
 158 202 18220 قسنطينة

 6 7 520 الخروب

 2 2 0 عمي منجمي

 13 13 1280 عين اسماره

 3 4 105 ديدوش مراد

 11 14 375 الحامة بوزيان

 193 242 20500 التجمع

 .Bilan d’activités année 2015 » « .ٔ انتطٓٛش االستغالل يذٚشٚخ شركة المياه ك التطيير قسنطينة، :انًصذر

 

 2015-2010نقطة سكداء عمى مستكل شبكة الصرؼ الصحي خالؿ الفترة  242سجؿ بالتجمع 
بالكالية، ك ىي المكاضع التي يتـ التدخؿ عمييا مرتيف عمى األقؿ في السنة لمصيانة  262مف بيف 

 )عمميات تنقية، غسؿ ك تنظيؼ، اجراءات لمحماية(، ك تتكاجد أغمبيا بمدينة قسنطينة.

 معالجة مياه الصرف الصحي   3.2.3
ائية خصكصان، تعد مياه الصرؼ الصحي أحد أخطر مصادر تمكث البيئة عمكمان كالمكارد الم

يقتصر ىذا التمكث عمى  ال البحار، ك ك المجارم المائية كذلؾ عندما تطرح مف دكف معالجة في 
يان ليذه األضرار البد فادت كعمى مختمؼ المجاالت األخرل. انتشار األمراض كاألكبئة، بؿ يؤثر أيضان 

مكاد صمبة عالقة منيا ما ىك عضكم عمى كم تإذ تح ،مف معالجة مياه الصرؼ الصحي قبؿ طرحيا
بيكض  الباقي مكاد غير عضكية، إضافة إلى العديد مف البكتريا كالطفيميات ك ك %70-60 بنسبة

 الديداف. 
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 :(30 شكؿ)( 69)تمر معالجة مياه الصرؼ الصحي بالمراحؿ اآلتية أك بعض منيا
  )60ُتساىـ في تخفيض المكاد الصمبة العالقة بنسبة   :المعالجة األولية ) الميكانيكية %

 :أىـ منشآتيا. باستعماؿ التصفية كالترسيب %35ػ30األكسجيف البيككيمياكم المستيمؾ بنسبة  تقريبان، ك
المياه بعد  نقيةلت، المصافي، أحكاض حجز الرماؿ، أحكاض حجز الزيكت، أحكاض الترسيب األكلي

 .ضة تجرل ليا عممية تعقيـ بالكمكر أك اآلزكتمعالجتيا مف البكتريا الممر 
 أقؿ كمفة مف المعالجة  ىي معالجة متطكرة ذات كفاءة مرتفعة ك :المعالجة البيولوجية

ىي ضركرية في حاؿ إعادة استعماؿ المياه بعد معالجتيا في مجاالت أخرل )كالرم  الكيمياكية، ك
تحكيميا إلى مكاد ثابتة قابمة  المكاد العضكية ك تعتمد عمى نشاط البكتريا التي تقـك بأكسدة. مثالن(

المعالجة ضمف شركط طبيعية مما جعؿ انتشارىا محدكدان نكعان ما. أما الطرائؽ ىذه تتـ ، لمترسيب
طريقة الحمأة المنشطة  تشمؿ األكثر انتشاران حاليان ىي المعالجة البيكلكجية في الظركؼ االصطناعية ك

طريقة برؾ ( ك طريقة خنادؽ األكسدة )التيكية المديدة، المرشحات البيكلكجيةطريقة (، )أحكاض التيكية
 .األكسدة الميكاة اصطناعيان 
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 www.arab-ency.com 

  مراحل معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة المعالجة(  30شكل )
 

-www.arab المصدر:

ency.com 
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تعتبر محطة تصفية مياه الصرؼ الصحي البف زياد الكحيدة عمى مستكل التجمع الحضرم 
محطات أخرل حسب البرنامج المسطر مف طرؼ مديرية المكارد  4القسنطيني، ليتـ تزكيده مستقبال بػ 

ثالث محطات: محطة المدينة  2014-2010المائية لمكالية؛ حيث برمج خالؿ المخطط الخماسي 
، ك اثناف منيا قيد الدراسة محطة الخركب        2019ي منجمي انتيت األشغاؿ بيا سنة الجديدة عم

 (. تـ برمجت محطة بعيف اسماره خالؿ المخطط الخماسي30جدكؿ رقـ ك محطة زيغكد يكسؼ )
نسمة،  100000محطات أخرل: عيف عبيد لػ  3إلى جانب  )لـ تنطمؽ االشغاؿ بيا(، 2015-2019

 نسمة. 50000نسمة ك محطة بني حميداف لػ  50000ػ محطة بف باديس ل

 محطات تصفية مياه الصرف الصحي بالتجمع الحضري القسنطيني(   30)جدكؿ رقـ 
 نطاق الخدمة انطالق الخدمة الموقع القدرة المحطة

 ابن زياد
نسمة  450000

 1997مام  15 بمدية ابف زياد /ثاؿ 800
بمديات: قسنطينة، الخركب، 

اسماره، الحامة بكزياف، عيف 
 ديدكش مراد

المدينة الجديدة 
 عمي منجمي

 نسمة 250000
 /ثاؿ 486

غرب مدينة عمي 
 منجمي

 المدينة الجديدة عمي منجمي في طريؽ االنجاز

 بمدية الخركب نسمة 650000 الخروب
 مرحمة الدراسة

 بمدية الخركب

 زيغود يوسف
 /ثاؿ 285

 نسمة 100000
 بمدية زيغكد يكسؼ

بمديتي ديدكش مراد  ك زيغكد 
 يكسؼ

 عين اسماره
 نسمة 100000

 ؿ/ثا 285 
- 

برنامج المخطط 
 الخماسي 

2015-2019 
- 

  .انتطٓٛشانًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ. يػهحخ  : يذٚشٚخانًصذر

تعرؼ معظـ المحطات المبرمجة خالؿ الخماسي السابؽ تأخرا في اإلنجاز ك منيا مف لـ 
يرجى ىذا التأخير إلى اشكالية العقار أم صعكبة حيازة األرض التي سيتـ اختيارىا  ينطمؽ بعد، ك

 لتجسيد المشاريع.
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كمـ عف  9 يستفيد التجمع حاليا مف خدمات محطة كاحدة ىي محطة ابف زياد، التي تبعد بػ 
( /ثاؿ800/اليكـ )3ـ 69120، قدرة استيعابيا 79مدينة قسنطينة المتكاجدة عمى الطريؽ الكطني رقـ 

، تعمؿ عمى معالجة 1997مام  15دخمت المحطة حيز الخدمة منذ . نسمة 450000مكجية  لخدمة 
المياه المستعممة اآلتية مف بمدية قسنطينة، الخركب، عيف اسمارة، ديدكش مراد ك الحامة بكزياف، 

 باعتماد تقنية التصفية البيكلكجية مف أجؿ:
 حماية البيئة 
 األكبئة المتنقمة عبر  المحافظة عمى الصحة العمكمية بالحماية مف انتشار األمراض ك
 المياه.

 .حماية كاد الرماؿ ك ركافده مف التمكث ك بالتالي حماية سد بني ىاركف 
 .اعادة استعماؿ المياه المصفاة في الرم ك الطيف المجففة كسماد لمزراعة 

مف قدرتيا الحقيقية؛ ك ىذا راجع  %43.75فقط أم  (70)ؿ/ثا 350في الكاقع تستقبؿ المحطة 
( عف العمؿ، ك التي تصب في القناة Collecteur Dإلى تكقؼ إحدل القنكات التجميعية الرئيسة )

( المارة  بمحاذات كاد الرماؿ، فيي المستقبؿ النيائي لمياه شبكات الصرؼ الصحي G2000التجميعية )
 لمختمؼ مدف التجمع لتصب في  المحطة.
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 SEACO. Fiche technique de  La STEP ibn Ziad Constantine.  

انًذَُخ اندذَذح 

 ػهٍ يُدهٍ

 موقع محطة التصفية لمدينة عمي منجمي 4صكرة 

 محطة التصفية لمدينة عمي منجمي  5صكرة 

 Google Earth  2018المصدر:     

 Google Earth  2018المصدر:     
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 محطة التصفية

 Google Earth  2015     المصدر:

 

 محطة معالجة مياه الصرف الصحي ابن زياد(  6صورة )

 بالمحطة أحواض التصفية   (7)صورة 

    www.seaco.dz   :المصدر

 
 2014تحمٛك يٛذاَٙ   المصدر:

 

   حوض تصفية   (8) ةصور 

http://www.seaco.dz/
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 خدمة الزبائن  3.3
سعيا منيا لمتقرب أكثر مف زبائنيا مف أجؿ رفع مستكل الخدمة المقدمة، فتحت الشركة 

الخدمة، ك كضعت تحت تصرفيـ مركزا لمعالقات خاص بالزبائف ككاالتيا التجارية لممكاطنيف كؿ أياـ 
عف طريؽ خط مجاني الستقباؿ احتجاجاتيـ، ك حتى عبر مكقعيا االلكتركني ما سيؿ عمييا حصر 

 مختمؼ المشاكؿ التقنية ك التدخؿ المباشر.
منيا،    32341تـ معالجة  2015مكالمة عمى مستكل كالية قسنطينة سنة  32957 تـ تسجيؿ

 (.31جدكؿ رقـ احتجاج عمى مستكل ككاالتيا التجارية ) 19703ك 
تطور عدد احتجاجات الزبائن بوالية قسنطينة المسجمة بالوكاالت التجارية      (   31جدكؿ رقـ )

(2011-2015) 
 2015 2014 2013 2012 2011 السنة

 19703 19176 16799 15308 15858 عدد االحتجاجات 

 11247 12772 8708 7802 9412 المعالجةاالحتجاجات 

 57 67 52 51 59 (%النسبة )

 .2016انضثبئٍ. حػٛهخ سُخ  يذٚشٚخ شركة المياه ك التطيير قسنطينة، :انًصذر

 

باالعتماد عمى مختمؼ مؤشرات خدمة المياه التي مكنتنا مف تحديد مدل فعاليتيا، تـ  
، أفرزت عف ثالث فئات لمستكل الخدمة (71)التجمعاستخالص خريطة تحدد مستكل خدمة المياه بمدف 

. يتصدر الترتيب  كؿ مف (31 شكؿ)المقدمة تتبايف ما بيف مستكل جيد جدا، إلى جيد، ثـ متكسط 
 عمى التكالي. 21ك  19، 17المدف التالية: عمي منجمي، عيف اسماره ك الخركب بأقؿ مجمكع رتب 
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( مؤشرات 10تـ استخراجيا باستخداـ مصفكفة ارتباط الرتب: التي  تسمح مككناتيا بالقياس الكمي ك ترتيب التجمعات حسب ) توضيح:  
د )نسب الربط بشبكتي التكزيع ك التطيير، نسب االنجاز في برامج اعادة تحسيف الشبكات ك المنشآت، تكزيع المياه، الحجـ، نصيب الفرد، ترد

 خؿ عمى الشبكات...(، ليتـ جمع حاصؿ الرتب لكؿ مدينة، ك تحديد أفضؿ مستكل لمخدمة المقدمة ألقؿ مجمكع.كمدة التكزيع، التد
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 :مدف التجمع مع بعض االختالؼ بسببلقد تـ تحسيف مستكل الخدمة بمعظـ 
  تزكيد التجمع تدريجيا بمياه سد بني ىاركف، ما اسفر عنو استفادة بعض المدف مف مياىو

 دكف األخرل )الخركب، عيف اسماره، المدينة الجديدة عمي منجمي ك الجزء الجنكبي لمدينة قسنطينة(.
   ي منجمي ك عيف اسمارة، عمى ساعة بكؿ مف المدف التالية: الخركب، عم 24تعميـ خدمة

 عكس مينتي الحامة ك ديدكش مراد
   .تأخر في انجاز المنشآت الييدركليكية ك إعادة تحسيف الشبكات ك تغيير العدادات 
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 خــالصــة الفــصل
إف النمك الحضرم المتسارع لمعظـ مدف التجمع بفعؿ التفريغ السكاني لمدينة قسنطينة، أدل إلى 

، أيف استفاد التجمع مف 2007تشكؿ أزمة حادة في تكفير مياه الشرب ك تسيير الخدمة إلى غاية سنة 
جؿ كفرة في تحكيؿ مياه سد بني ىاركف إلى جانب مصادره المحمية، ليتجاكز بذلؾ العجز المائي ك يس

بمنح االمتياز لشركة المساىمة لممياه   2008مياه الشرب. كما تـ التحكؿ نحك التسيير المفكض سنة 
 ك التطيير لقسنطينة التي أبرمت عقد تفكيض الخدمة لشركة أجنبية مف أجؿ تحديث الخدمة. 

تمكف التجمع أماـ ىذه التغييرات مف تكفير كميات أكبر لمياه الشرب ك التحكؿ في التسيير، 
الحضرم القسنطيني مف تفعيؿ خدمة المياه ك رفع عدد مف مؤشراتيا بالمدف الكاقعة جنكب التجمع 

بشبكة الصرؼ، إعادة  %93بشبكة التكزيع ك  %98خاصة؛ حيث تـ رفع نسب الربط بالشبكات إلى 
تأىيؿ جزء مف الشبكات ك انجاز منشآت التخزيف، مع تكزيع مستمر لمياه شرب مطابقة لمعايير 

/فرد. 170، ك بالتالي رفع نصيب الفرد إلى %73النكعية بنسبة تفكؽ   ؿ/يـك

إال أنو ال يزاؿ ىناؾ عدد مف النقائص الكاجب تداركيا؛ مف استمرار التسربات، التأخر 
جؿ في مستكل الخدمة بكؿ مف مدينتي الحامة بكزياف ك ديدكش مراد، إلى جانب النقص المسجؿ المس

إنجاز القنكات ك محطات لمعالجة المياه المستعممة فمحطة كاحدة ال في خدمة التطيير مف تأخر في 
تعممة فقط مف حجـ المياه المس %27تكفي، كما أنيا ال تعمؿ بكامؿ طاقتيا إذ تقكـ بمعالجة حكالي 

 .التي ينتجيا التجمع يكميا
 

 

 

 

 



 

 
 ثـــــالـثصل الــالف 

 فوارق مجـالية لمخـــدمــة 
 بنمــاذج الــــدراســة
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I. مدينة قسنطينة نموذج خاص 

II. مدينة الخروب نموذج متكرر لباقي مدن التجمع 

 خالصة الفصل
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 تـمـيـيـد
إف رفع كمية المياه الصالحة لمشرب بفضؿ االنجازات الكبرل التي حققتيا الدكلة ك تحديث طرؽ 
التسيير، مكف التجمع الحضرم القسنطيني مف تحسيف ك تفعيؿ خدمة المياه بمختمؼ تجمعاتو الرئيسية 

ب، عمكما، رغـ التفاكت المسجؿ بينيا؛ أيف سجمت أفضؿ مستكيات الخدمة بكؿ مف مدينة الخرك 
المدينة الجديدة عمي منجمي، مدينة عيف اسماره ك مدينة قسنطينة. فيؿ ىذا التحسف طاؿ كؿ أحياء 

 المدف؟ أـ ىناؾ فكارؽ مجالية في تقديـ ىذه الخدمة؟ 
لإلجابة عف ىذا الطرح تـ إجراء دراسة مجالية تفصيمية لمدينتي قسنطينة ك الخركب، تكضح 

المدينتيف كنمكذج، حيث تـ تحديد المجاالت المستفيدة مف الخدمة مدل تفعيؿ خدمة المياه عبر أحياء 
حسب التقسيـ المعتمد لدل الشركة، ك الذم يتكافؽ مع النسيج العمراني المتكاجد حاليا. تـ اعتماد 

كما تمت -مدينة قسنطينة كنمكذج رئيسي ككنيا المدينة الرئيسية، ك أكبر مجاؿ مستيمؾ لمياه الشرب 
مف جية، ك نظرا لخصائصيا الجغرافية، العمرانية ك السكانية المتميزة مف جية  -ابقااالشارة إليو س

أخرل. كما تـ اتخاذ مدينة الخركب ك منطقة التكسع ماسينيسا )تـ ادراجيا كمنطقة تكسع جديدة لقربيا           
ضؿ مؤشرات ك استفادتيا مف خدمة المياه المكجية لمدينة الخركب( كنمكذج ثاني ككنيا سجمت أف

لمخدمة مقارنة بمدينة قسنطينة، لخصائصيا المجالية ك باعتبارىا ثاني تجمع يزيد طمبو عمى مياه 
 الشرب.

السكاف تـ تحديدىا كفقا لنمط المسكف، نصيب الفرد المتحصؿ عميو،    ءلقد تـ رصد عينة آلرا
لكقكؼ عمى النقائص عف ك مصدر المياه المعتمد، لمتأكيد عمى الخدمات المقدمة مف الشركة ك ا

شممت العينة مف مجمكع سكنات ستة أحياء مف نماذج الدراسة.  %10طريؽ االستمارة، التي حددت بػ 
استمارة، باب  340استمارة مكزعة عمى ثالث أحياء مف مدينة قسنطينة: الدقسي عبد السالـ  640

استمارة بكؿ مف  360استمارة، أما بمدينة الخركب تـ تكزيع  200استمارة ك بف الشرقي 100القنطرة 
استمارة، ك تحصيصي المنى      90استمارة، أحياء القطاع الخامس  220مسكف بمجمكع  1600حي 

 استمارة. 50ك المنار 
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I.  مدينة قسنطينة نموذج خاص 
مدينة قسنطينة أىـ مدف التجمع الحضرم القسنطيني؛ تعد أقدـ المدف الجزائرية لتاريخيا العريؽ، 

نسمة لذا  400000تعرؼ بمكقعيا الجغرافي ك مكضعيا المتميزاف ك عمرانيا المتنكع. تضـ أكثر مف 
تعد ثالث المدف المتركبكلية، ما يجعميا أكثر مجاؿ حضرم متطمب لممياه الصالحة لمشرب، إذ تزيد 

 مف اجمالي احتياجات التجمع، ك أكبر منتج لممياه المستعممة. %60احتياجاتو عف 

 ، عمرانيا و ديمغرافياطبيعيا مجال غير متجانس .1
 العمراني مفعائقا في امتداد نسيجيا  ؛ فكافشتميزت مدينة قسنطينة بمكضعيا الصعب ك الي

جية، ك تكسعيا عمى أراضي لينة ك غير مستقرة مف جية أخرل لتغطية الطمب المتزايد عمى التعمير 
فنتج عف ذلؾ نسيجا عمرانيا متقطعا ك متباينا، بتشكؿ أحياء مختمفة   .بسبب نمكىا الحضرم المتسارع
مف تمبية الطمب المتزايد عمى  سكاف، ما صعبلمك تكزيعا غير منتظـ  ما بيف المخطط ك الفكضكم،

 الصرؼ الصحي في عدد المناطؽ.  مياه الشرب ك بشبكتي تكزيعامدادىا  الخدمة، ك
 

    موضع صعب و معقد  1.1
 انحداراتمف مرتفعات ك منخفضات ب لتنكع تضاريسوتعرؼ مدينة قسنطينة بمكضعيا الصعب؛ 

 متباينة، تتخمميا شبكة مائية ىامة ك تركيبتو الصخرية ما بيف الصمبة ك اليشة.

 موضع متضرس  1.1.1
تتكضع المدينة بيف مرتفعيف ميميف جبؿ الكحش شرقا ك جبؿ شطابة غربا، يفصؿ بينيما كاد  

ـ( مف كؿ 694الرماؿ بخانقو الممتد مف الشماؿ نحك الجنكب ك المحيط بصخرة كمسية )ارتفاعيا 
جكانبيا عدا الجية الجنكبية. ك يمتد اتساعيا عمى مجمكعة مف التالؿ )كدية عاتي ك المنظر الجميؿ 
شرؽ الصخرة(، اليضاب )ىضبة المنصكرة غربا ك ىضبة عيف البام جنكبا( ك حتى بمحاذاة األكدية 

 . (32 شكؿ)
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 انحدارات متباينة   2.1.1
( بمحاذاة كادم "الرماؿ" ك "بكمرزكؽ" جنكب المدينة أيف تكثر %4-0المغمكرة )تنتشر المناطؽ 

بمختمؼ  %20-5الشعاب ك غربا بمحاذاة كاد الكالب، في حيف تنتشر االنحدارات المتكسطة مف 
، في حيف تتركز المناطؽ شديدة االنحدار بمحاذاة كاد "الرماؿ الكبير" شماؿ %67.5 المناطؽ بنسبة

 .(33شكل المدينة )
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 تركيبة صخرية متباينة  3.1.1
 : (72)نميز ثالث تشكيالت أساسية 
 ،منطقة في الشماؿ أقصى في تتركز الككنغمكميرا ك الطيف المارني األكثر انتشارا بالمدينة 

 رة، تعد تككينات غير نفكذة.المنصك  يضبةب ك الجنكب ك شرؽال في، الكحش بؿج
 تغطي كامؿ الصخرة ك تنتشر بالجزء الشمالي ك الشماؿ الغربي لممدينة،        تككينات كمسية

 ك تككينات مارنية عمى شكؿ طبقات تغطي شرؽ ك جنكب شرقيا.
 كبكمرزكؽ الرماؿ لكادم المحاذية المناطؽ تككينات لينة كالمارف ك الطيف األحمر تغطي      

  .المالح كاد ك

                                                 
72

 حالة، الميدانية والتطبيقات القانونية المنظومة بين األراضي شغل مخططات"  ىواري سعادتم تصنٌفها انطالقا الدراسة المنجزة من طرف   
.  -االخكة منتكرم–نة ماجستير في التييئة العمرانية جامعة قسنطي مذكرة""  قسنطينة مدينة "وتافرنت سركينة السالم، عبد الدقسي "

 31ك  29، ص . ص2015سنة 
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 شبكة مائية ىامة  4.1.1
تتمثؿ أساسا في كاد الرماؿ المتجو مف الجنكب الغربي نحك الشماؿ الشرقي ك كاد بكمرزكؽ أحد 
ركافده أيف يمتقياف جنكب المدينة، إلى جانب كاديف ثانكييف: كاد الكالب المتكاجد شرقا ك كاد المالح 

 غربا، تستخدـ ىذه األكدية لتصريؼ المياه المستعممة. 

عائقا في تييئتيا بشبكتي التوزيع ، ما شكؿ ذو طبوغرافية متضرسةموضع بتكاجد المدينة فكؽ 
ك متبايف التككينات برزت فيو الصخرة كخزاف لممياه المتسربة عبر  لمياه الشرب و الصرف الصحي،

 طبقاتيا الكمسية. مف خالؿ خصائصو الطبيعية تـ تمييز ثالث مناطؽ رئيسية:
 ك أرضية مستقرة تغطي شرؽ المدينة %20 – 5 بانحدار يتراكح بيف منطقة منبسطة نوعا ما ،

 سيل من عممية الربط.ك أجزاء مف الغرب، ما 
 ك أرضية متكسطة االستقرار،  %20 بانحدارات متكسطة إلى قكية تتجاكز منطقة متضرسة

صعب بيا الربط بالشبكات و تطمبت منشآت ىيدروليكية تنتشر بكؿ مف غرب ك جنكب المدينة، 
 الرفع.كمحطات الضخ و 

 غير مستقرة بمحاذاة األكدية معرضة لمفيضانات النعداـ االنحدار تقريبا       مناطق منخفضة
 .تستغل لتمرير شبكة التطييرك غير صالحة لمتعمير 

 
 قطعتطور عمراني مت   2.1

عرفت مدينة قسنطينة تكسعا عمرانيا متقطعا عبر مراحؿ زمنية مختمفة، إذ لـ تخرج عف حدكد 
األصمي حتى مجيئ االستعمار الفرنسي، الذم أحدث تغييرات جذرية في نمط تعميرىا      مكضعيا 

ك اتجاه تكسعيا. مع تسارع كتيرة نمكىا بعد االستقالؿ اتسعت رقعتيا ك تشبع مكضعيا، لتمتد نحك 
 (.34)شكل  (73)البمديات المجاكرة ك عميو يمكف تمييز ثالث مراحؿ أساسية لمتطكر العمراني لممدينة

 
 
 
 

                                                 
73

 Traduit à partir de l’article de Rabah BOUSSOUF « Constantine : D’une ville attractive à une ville 

répulsive » laboratoire d’Aménagement du territoire, Université de Constantine, Algérie. Décembre 2013 
https://constantinadz.files.wordpress.com 
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 (1873)قبل  مرحمة ما قبل االحتالل   1.2.1
تطكر مختمؼ اتخذت المدينة الصخرة الكمسية كمكضع أكلي ليا منذ القدـ، أيف عرفت 

الحضارات التي مرت بيا؛ لتأخذ النمط العمراني لممدينة العربية االسالمية الذم يقكـ عمى مبدأ 
التمركز حكؿ جامع أك سكؽ، يتميز بطرقو الضيقة ك المنعرجة ك بناياتو المتراصة، ما يعرؼ حاليا 

 بالمدينة القديمة.

انهُذرونُكٍرلى انطبثك   

 « Rabah BOUSSOUF « Constantine : D’une ville attractive à une ville répulsive+   2017انًػذس: تحمٛك يٛذاَٙ سُخ 
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 (1962-1837مرحمة االحتالل )  2.2.1
قاـ االستعمار الفرنسي بتغيير التنظيـ العمراني لممدينة كفقا الحتياجاتو ك فرض النمط األكركبي 
بالمكضع األصمي )بإحداث تغييرات عمى المدينة القديمة(، حتى بالمناطؽ المجاكرة أيف خرجت المدينة 

 ألكؿ مرة عف حدكدىا ك برزت بذلؾ مجمكعة مف األحياء: 
 اف جكف سابقا( ك الكدية غرب المدينة ك حيي القنطرة ك المنصكرة ظيكر ضاحيتي بمكزداد )س

 .1837شرقا سنة 
 1931-1958  ظير كؿ مف حي سيدم مبركؾ بالشماؿ الشرقي، تحصيصات المنظر الجميؿ

 ك أحياء سكنية أخرل بالجنكب الغربي.
  كادم استمر التكسع بالضكاحي، ك باألراضي غير صالحة لمتعمير عمى طكؿ  1959بعد سنة

الرماؿ ك بكمرزكؽ جنكب شرؽ المدينة، لتبرز أحياء: ركمانيا، بف تميس، الصنكبر، التكت           
ك الكيمكمتر الرابع. بالمنطقة الغربية برز كؿ مف حي البير ك حي أمزياف، ك انجاز العمارات المتعددة 

 الطكابؽ بكؿ مف السيمكؾ ك جناف الزيتكف.
 

 (1962تقالل )بعد مرحمة ما بعد  االس  3.2.1
خالؿ السنكات األكلى لالستقالؿ عرفت المدينة نمكا عمرانيا بطيئا، ارتكز عمى استكماؿ المشاريع 
التي انطمؽ في انجازىا قبؿ االستقالؿ، لتزداد كتيرتو مع تسارع نمكىا الحضرم، ما أدل إلى انتشار 

 الفترة:األحياء الفكضكية ك البيكت القصديرية. أىـ ما ميز ىذه 
  ك ظيكر األحياء التالية:  1958استكماؿ المشاريع السكنية المبرمجة ضمف مشركع قسنطينة

 فضيمة سعداف، فياللي ك بف بك العيد بالمنطقة الجنكبية الغربية لممدينة.
 ( بؿ 1973-1970لـ يحض قطاع السكف بالمدينة باألكلكية خالؿ المخطط الرباعي األكؿ )
ريع اليامة: كإنجاز الجامعة ك المركب الرياضي غرب المدينة، المنطقة مف المشا بمجمكعةجاء 

الصناعية بالما عمى طكؿ كاد الرماؿ بالجنكب الغربي. ما أدل إلى تزايد المساكف اليشة ك البناءات 
 الفكضكية.
  بالتعمير المخطط، حيث تـ انشاء ما يعرؼ  1977إلى  1974عرفت الفترة الممتدة مف

(، ك بالتالي بركز عدد مف األحياء: الزيادية، ساقية Z.H.U.Nبالمناطؽ السكنية الحضرية الجديدة )
 جكيمية، بكجنانة ك بكالصكؼ بالجنكب الغربي. 5سيدم يكسؼ، ك الدقسي عبد السالـ شرقا، 
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 ت الثانكية لتتحكؿ إلى مناطؽ سكنية جديدة؛ خالؿ فترة الثمانينات اتجو التعمير نحك التجمعا
بكؿ مف زكاغي جنكبا ك بكيرة شماال، ك انطالؽ التحصيصات الخاصة ك تضاعؼ البنايات 

 الفكضكية. 
بنفاذ األراضي الصالحة لمتعمير بالمحيط العمراني لمدينة قسنطينة، تـ تحكيؿ تكسعيا العمراني 

الخركب، الحامة بكزياف، عيف اسماره، ديدكش مراد(. ثـ نحك المراكز الصغيرة لمبمديات المجاكرة )
التكجو نحك ىضبة عيف البام بإنشاء قطب حضرم جديد المدينة الجديدة عمي منجمي، كما تـ 

 تكضيحو خالؿ الفصؿ السابؽ.

 لسكاناسكن و لمتوزيع مجالي متباين   3.1
الشرب، ليس كما فقط بؿ     يظؿ عنصر السكاف المحرؾ األكؿ لتحديد حجـ الطمب عمى مياه 

ك حتى طريقة تكزعيـ في المجاؿ. كما نجد أف لنمط المسكف دكر في تزايد استيالؾ مياه الشرب     
 ك الربط بالشبكات، فكيؼ يككف ذلؾ؟

 التقسيم المجالي لممدينة حسب متطمبات الخدمة  1.3.1
مجالي مختمؼ، يقكـ عمى ما نعتمد مف خالؿ دراستنا لعنصرم السكاف ك السكف إلى تقسيـ 

يعرؼ بالطابؽ الييدركليكي أك طابؽ التكزيع، يحدد حسب االنحدارات )لضماف تكزيع المياه عبر 
 الجاذبية( ك نطاؽ خدمتو؛ فكؿ طابؽ يتكفر عمى خزانات تكزيع مياه الشرب تتكاجد بأعمى ارتفاع.

كد الطكابؽ التي تغطي كامؿ عمى ىذا األساس تـ تحديد المحيط العمراني لممدينة كفقا لحد 
مساحة المدينة ك المطابؽ لمنسيج العمراني المتكاجد حاليا، كما تـ استبعاد منطقة التكسع الحضرم 
لممدينة زكاغي سميماف؛ ككف الطابؽ الييدركليكي الذم تنتمي إليو يغطي عددا مف التجمعات الثانكية 

 ك المناطؽ المبعثرة أم خارج المجاؿ الحضرم.
طابؽ ىيدركليكي يخدـ مجمكعة مف األحياء مكزعة  14ـ تقسيـ مدينة قسنطينة إلى لذا ت
 (:32جدكؿ رقـ كاآلتي)
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 التقسيم المجالي لمدينة قسنطينة عبر الطوابق الييدروليكي(   32جدكؿ رقـ )
 المساحة األحياء االسم الطابق

1 DN 500 à partir poste 

javellisation 
 82.65 الصنكبرالتكت، بف تميس، 

( 02انطشٚك انغبثٙ) 2

و2000×3
 78.25 ٔسف انًذُٚخ، انطشٚك انغبثٙ 3

و2000( 03انطشٚك انغبثٙ) 3
3

 92.05 ًذُٚخ انمذًٚخثبة انمُطشح، ان 

( Camp-frayانًُػٕسح ) 4

و2000×4
3

 

 ٕٚسف،األيٛش ػجذ انمبدس، سبلٛخ سٛذ٘ 

االخٕح ػجبط، سٛذ٘ يجشٔن، 

 انًُػٕسح
537.95 

و1000×2ْبنجذال  5
3

 19.20 ْبنجذال، نٕغٛف، ثالد صٚبد٘ 

و2000×2انضٚبدٚخ  6
3

 280.75 رجم انٕحص انسفهٙ، انضٚبدٚخ، سشكُٛخ 

و2000رجم انٕحص  7
3

 52.35 رجم انٕحص انؼهٕ٘ 

8 poste javellisation 

و240+2000
3

 
 370.55 انُخٛم، ضؼت انشغبظ

و50000خضاٌ  -انمًبظ   9
3

-
 

انذلسٙ، انكهٕيتش انشاثغ، انمًبظ، 

سٛسبٔ٘، ثٍ تطٛكٕ ثٕيشصٔق، 

 )انشٚبؼ ، انًُٗ(
840.06 

 232.38 فؿٛهخ سؼذاٌ، انضأش، ثٕرساع غبنح تٕٚفض 10

 انًُظش انزًٛم 11
انًحبسثٍٛ، انطٓذاء، ، انًُظش انزًٛم

 ، انًُطبسثبسدٔ
582.78 

و1000ثٍ انطشلٙ  12
3

 138.14 ثٍ انطشلٙ 

 لشٔص 13
رٕٚهٛخ،  05ثٕ انػٕف، ثٕرُبَخ، 

 أٔد، فٛالنٙ، لذٔس ثٕيذٔط20
588.10 

و2000سٛذ٘ يسٛذ  14
3 

 168.08 سٛذ٘ يسٛذ، فذ انشٚح

 .2017االَزبص. تمشٚش سُٕ٘ نحزى انًٛبِ انًٕصػخ سُخ  ٔ انًٛبِ استغالل يذٚشٚخ شركة المياه ك التطيير قسنطينة، :انًصذر

، إذ تخدـ أكبر %20.67 -13 بنسب تتراكح ما بيف 4ك  11، 13، 9تغطي كؿ مف الطكابؽ 
األحياء مساحة المعركفة، مناطؽ التجييزات ك المناطؽ الصناعية بمدينة قسنطينة؛ كحي الدقسي عبد 

، بك الصكؼ       9السالـ، القماص، بكمرزكؽ ك سيساكم، إضافة إلى المركب الرياضي  بالطابؽ 
يضـ معظـ األحياء األكركبية كالمنظر  11، أما الطابؽ 13ك المنطقة الصناعية بالما بالطابؽ 

حي سيدم مبركؾ          4الجميؿ، المحاربيف ك بعض األحياء الفكضكية، في حيف يغطي الطابؽ 
أقؿ مساحة، إذ يتـ تكزيع يغطياف  5ك  7ك المنطقة العسكرية المنصكرة. كما نجد أف كؿ مف الطابقيف 

. يرجع ىذا االختالؼ أساسا إلى مدل تكفر الخزانات         (35 شكؿ)مياه الشرب ألصغر األحياء 
 .(35شكؿ )ك قدرتيا عمى التخزيف 
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 حضيرة سكنية متنوعة   2.3.1
مسكف )تقديرات سنة  42072تتكفر مدينة قسنطينة عمى حضيرة سكنية ميمة تقدر بػ 

متنكعة مف حيث األنماط ك مكزعة عمى أربعة أنكاع، تنتشرة بطريقة غير متجانسة عبر  (،2015
 (: 36شكؿ )المجاؿ 

 
 
 
 

 + تحمٛك يٛذاَٙ 2017 االَزبص ٔ انًٛبِ استغالل يذٚشٚخ :انًصذر
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، يضـ كؿ مف التقميدم، األكركبي،  %71ك ىك النمط السائد بالمدينة بنسبة  السكن الفردي: ( أ

 ك الفردم الحديث ك المخطط: 
 ينتشر بالمدينة القديمة أك ما تبقى منيا ك المحصكر عند حكاؼ الصخرة، يتميز  :التقميدم

بشبكة طرؽ ضيقة ك متعرجة؛ ذك مساكف متراصة ذات ىندسة معمارية متميزة تعكد لمعيد العثماني. 
يتماشى ىذا التخطيط مع طبكغرافية المنطقة؛ أيف نجد تدرجا في تكزيع المساكف تماشيا مع االنحدارات 

 ما يسيؿ تزكيدىا بمياه الشرب ك تصريؼ المياه المستعممة عف طريؽ الجاذبية.  (،10ك  9رتيف )صك 
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يتشكؿ المسكف التقميدم مف السقيفة، السطح، مجمكعة مف الغرؼ تحيط بساحة داخمية تعرؼ  بػ 
المكجية "كسط الدار أيف يتكاجد خزاف لممياه مدفكف يعرؼ بػ"الماجف"؛ مكجو لتجميع مياه االمطار 

قد تـ االستغناء عنو بعد ربط المساكف بالشبكة العمكمية لمتكزيع مياه الشرب       .لالستغالؿ المنزلي
 ك التطيير. 

كما كانت المدينة القديمة تتكفر عمى مجمكعة مف الحنفيات العمكمية، بعضيا اختفى ك أخرل 
لعدـ قدرة سكانو  تصنيفو كتراث كطني،رغـ  يعرؼ ىذا النمط تدىكرا كبيرا حاليا. جفت مع مركر الكقت

 عمى تحسينو ك ترميمو، فمعظميـ ينتمكف إلى الفئة الضعيفة ك المحركمة.
 

 
 
 
 
 

 

 

 ادرج خالؿ الحقبة االستعمارية، ما أحدث تغييرا في المظير العمراني : الفردم األكركبي
لممدينة ك حتى في سمككيات األفراد في استيالؾ المياه، عمى عكس النمط التقميدم. ينتشر بعدد مف 
األحياء القديمة لممدينة كالمنظر الجميؿ، الكدية، باب القنطرة، سيدم مبركؾ، ىالبداؿ...الخ، مرتبط 

 العمكمية لتكزيع مياه الشرب ك التطيير، سكانو مف الطبقة الميسكرة عمكما.  بالشبكة 
، ىنا نجد (11صكرة )تتككف مساكنو مف طابؽ أرضي ك طابؽ كاحد، تتميز بكجكد ساحة ك حديقة 

أف استيالؾ مياه الشرب يتعدل جدراف المسكف إلى ىذه المساحات باستخداـ حنفية مكجكدة بالساحة 
 لسقي الحديقة ك التنظيؼ. 

 
 :المتمثؿ أساسا في التحصيصات، تنتشر بكامؿ أرجاء المدينة )الرياض،  الفردم الحديث

رة. كثيرا ما نجد ىذا النكع يتعدل الطابقيف، المنى، الحياة، بكالصكؼ....الخ(، سكانو مف الطبقة الميسك 
. يرتفع استيالؾ مياه الشرب بو مع تطكر المستكل (12صكرة )مع ترؾ مساحة كحديقة ك ساحة 

 المعيشي لمسكاف،  إذ تتعدد استخداماتو مف احتياجات يكمية، سقي الحديقة، تنظيؼ السيارات...الخ.

 تدرج المساكن التقلٌدٌة للمدٌنة القدٌمة   9صورة 

 2017المصدر: تحقٌق مٌدانً 

 منظر علوي للمسكن التقلٌدي   14صورة 

 Constantine vue du ciel par Yann Arthus-Bertrand المصدر: 
 http://www.constantine-hier-aujourdhui.fr 
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، يتمثؿ أساسا في العمارات منيا األكركبية )كسط المدينة، %7ينتشر بنسبة  السكن الجماعي: ( ب
حديثة المتمثمة في المجمكعات الكبرل ك المناطؽ باب القنطرة، قدكر بكمدكس، الكدية ...(، ك أخرل 

الحضرية السكنية الجديدة، التي تنتشر غرب المدينة ) الدقسي، ساقبة سيدم يكسؼ، الزيادية(،       
 .(14ك  13)صكرتيف  أكت، بكالصكؼ، بكجنانة، بكمرزكؽ....(20جكيمية،  05ك جنكبيا )

لمستفيدكف مف ىذه المشاريع مساكف دكف مياه لمشرب خالؿ سنكات الثمانينات ك التسعينات، استمـ ا
رغـ تكفرىا عمى مختمؼ تجييزاتو الداخمية، إذ لـ يتـ ربطيا بالشبكة العمكمية لتكزيع مياه الشرب، إال 

أشير إلى عاميف، ما أثر سمبا عمى الحياة اليكمية لمسكاف. منذ  6بعد فترة طكيمة تراكحت ما بيف 
ربط  بمختمؼ الشبكات الزاميا بيذه السكنات قبؿ تسميميا ألصحابيا  كتزكيدىـ األلفية الثانية أصبح ال

 بمياه الشرب ك الربط بشبكة التطيير.
لكف يبقى نمط السكف الجماعي يطرح اشكاال في تكزيع المياه بسبب تعدد طكابقو، فكمما زاد عدد 

غط أكبر لضماف تكزيع طكابؽ( انخفضت كمية المياه المكزعة ك تطمب مستكل ض 4الطكابؽ )عف 
 متساك لمجميع.

 
 
 
 
 
 
 
 

 النمط الفردي األوروبي بحي سيدي مبروك   11صورة 

 2017المصدر: تحقٌق مٌدانً 

 بوالصوفبحي  حديثالنمط الفردي    12صورة 

 2017المصدر: تحقٌق مٌدانً 

 2017المصدر: تحقٌق مٌدانً 

 فيالليبحي  الحديثط الجماعي مالن   14صورة  ةط الجماعي االوروبي بحي باب القنطر مالن   13صورة 

 2017المصدر: تحقٌق مٌدانً 
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مف مجمكع السكنات بمدينة قسنطينة ك يغطي جزءا ميما مف  %11يمثؿ  الفوضوي الصمب:  ( ج

نسيجيا العمراني خاصة بالضكاحي، أيف ينتشر في مكاضع صعبة )بف الشرقي، االخكة عباس، 
عكينت الفكؿ، سيساكم، بكذراع صالح، الكمـ الرابع...(. ال يخضع لقكاعد التعمير ك ال لمرقابة ك يفتقد 

منتيية، شبكة طرؽ غير منتظمة ك منعدمة في أماكف عدة، يتـ ألم طابع معمارم؛ مساكنو غير 
 .(15)صكرة الربط بشبكتي تزكيد بمياه الشرب ك التطيير بطريقة غير قانكنية مف طرؼ السكاف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

عرفت المدينة انتشارا كاسعا لألحياء القصديرية التي تميزت ببيئة غير  الفوضوي اليش: ( د
صحية، فيي ال تتكفر عمى أم نكع مف الشبكات، ك ال تستفيد مف خدمة مياه الشرب ك التطيير. تـ 

، ك لـ يبقى إال القميؿ منيا المنتشر عمى حكاؼ كاد 2013مسكف ىش حتى سنة  4925القضاء عمى 
 . (16)صكرة الكالب، ك كاد الرماؿ

 

 الفوضوي الصمب بحي كوحيل لخضر   15صورة 

 2017المصدر: تحقٌق مٌدانً 

 الصناعية بالما عمى حافة واد الرمالالفوضوي اليش بالمنطقة    16صورة 

 2017المصدر: تحقٌق مٌدانً 



123 

 :سكانمتباين لم توزيع 3.3.1   
تطكرا سكانيا ممحكظا حتى  قسنطينة االشارة إليو في الفصؿ الثاني، عرفت مدينة تكما تم

، ليبدأ تطبيؽ سياسة تفريغ تالثمانينا
الفائض السكاني، ما أدل إلى 

تعداد  حسبانخفاض معدؿ نمكىا 
 %-1.33 بمغ قيمة سمبيةلي 2008

. رغـ ذلؾ 2010سنة  %-1.01ك
ظمت المدينة تسجؿ أكبر طمب عمى 
 المياه الصالحة لمشرب مقارنة بالتجمع

  .(37)شكؿ 

في حيف يتكزع سكاف مدينة قسنطينة بطريقة غير متجانسة عبر مختمؼ الطكابؽ الييدركليكية، 
 :(33)جدكؿ رقـ فمنيا ما يضـ نسبة كبيرة مف السكاف  مقارنة مع غيرىا 

التوزيع السكاني لمدينة قسنطينة و تقدير احتياجاتيم لمياه الشرب حسب الطوابق (   33جدكؿ رقـ )
 (2017 الييدروليكية )سنة

 .، ك معالجة لممعطيات2008تعداد انطالقا مف  2017تقديرات سكانية لسنة  :انًصذر

 

عدد السكان  الطابق
 )نسمة(

نسبة السكان 
 /اليوم( 3) م تقدير االحتياجات الكثافة السكانية )نسمة/ىكتار( (%)

1 27346 6,09 331 5469 

2 28693 6,39 367 5739 

3 11765 2,62 128 2353 

4 77053 17,16 143 15411 

5 7948 1,77 414 1590 

6 29546 6,58 105 5909 

7 8038 1,79 154 1608 

8 10283 2,29 28 2057 

9 89267 19,88 106 17853 

10 35653 7,93 153 7131 

11 68477 15,25 117 13695 

12 18320 4,08 133 3664 

13 21823 4,86 37 4365 

14 14818 3,30 88 2964 

 89805 111 100 449027 انًدًىع

 : يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ.انًصذر
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 :حسب الطكابؽ  يمكف تحديد فئتيف رئيسيتيف لتكزع السكاف
مف سكاف المدينة، يتصدرىا  %19.88-15.25: تضـ ما بيف طوابق توزيع ذات خدمة واسعة

(، تقـك عمى تزكيد سكاف 11)ٔ انًُظش انزًٛم ( 4( يميو كؿ مف طابقي المنصكرة )9طابؽ القماص)
أحياء المدينة بمياه الشرب التي تنتشر بكؿ مف شرؽ ك غرب المدينة، التي تعرؼ تركزا سكانيا أىـ 

 كبيرا. منيا: ساقية سيدم يكسؼ، الدقسي عبد السالـ ، القماص ك غيرىا.
، إذ تقكـ عمى تزكيد %7.93-1.79 تتراكح نسبة سكانيا بيف طوابق توزيع ذات خدمة محدودة:

 الحجـ بمياه الشرب. أحياء متكسطة إلى صغيرة
إذا ما قكرف ىذا التركز بالكثافة السكانية، نجد أف ىناؾ تبايف في تكزيعيا حسب الفئات لكف 
 :(38شكؿ )التالية 

برغـ الحجـ السكاني  (5نسمة/ق بطابؽ ىمبداؿ ) 414بمغت  كثافة سكانية مرتفعة جدا:
 المنخفض، إال أنيا تغطي أصغر مساحة.

المذاف ال تتجاكز  1ك  2نسمة/ق، تضـ الطابقيف  367-331تتراكح بيف  كثافة سكانية مرتفعة:
 ق، مع تكاجد عدد ميـ مف السكاف. 95مساحة كؿ منيما 

تندرج ضمنيا أىـ الطكابؽ التي تعرؼ بحجـ سكانيا الكبير ك تنكع  كثافة سكانية متوسطة:
أنماطيا السكنية ما بيف جماعية ك فردية، كما أنيا تغطي مساحات كبيرة مف المدينة خاصة منيا 

أما ببقية الطكابؽ ىناؾ تناسب بيف عدد سكانيا المنخفض ك مساحتيا الصغيرة  .11ك  4، 9الطكابؽ 
 (.14ك  12، 10 ،7، 6، 3)الطكابؽ 

نسمة/ق  28ك 37، لتبمغ 8ك 13تسجؿ أقؿ الكثافات بكؿ مف الطابقيف  كثافة سكانية منخفضة:
 عمى التكالي، ك ىذا رجع لكبر مساحتيا مقارنة بعدد سكانيا المعتبر.  

رغـ تبايف الكثافة السكانية الختالؼ المساحات التي تغطييا الطكابؽ الييدركليكية، تبقى 
أكبر كميات لمياه الشرب  نجدمدينة مف مياه الشرب مرتبطة بحجـ السكاف بكؿ طابؽ؛ أيف احتياجات ال

مف اجمالي  %52، ككنيا تضـ أكثر مف 11ك 4، 9الكاجب تكفيرىا لمسكاف مسجمة بالطكابؽ التالية: 
 .(38شكؿ ) مف االحتياجات مكزعة عمى بقية الطكابؽ %46، في حيف تبقى مجتمعة احتياجات المدينة

 
 
 



125 

 

 تعبئة مصادر محمية و خارجية لتزويد المدينة بمياه الشرب .2
كافية لتغطية احتياجات مدينة قسنطينة مف مياه الشرب، ما لـ تعد المصادر المائية المحمية 

تطمب المجكء إلى مصادر خارجية ضمف الحكض التجميعي كبير الرماؿ الذم تنتمي إليو، ك االستفادة 
مف أكبر التحكيالت المائية التي جسدتيا الجزائر لمياه سد بني ىاركف، ما سمح ليا مف تخطي األزمة 

 ا لفترة طكيمة.المائية التي عانت مني

75101 

34694 

7766 

414 

331-367 

88-154 

28-37 

77053 

35653 

7948 

 2017ة ــسن

 2008انطالقػػػػػا مف تعػػػػػداد  2017المصػػدر: تقػػديرات سػػػػػػكانية لسػػػػػػنة 
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 و تطور في كمية االنتاج المعتمدةالمصادر المائية  في تقميص  1.2
مف اجمالي  %54/اليـك مف المياه المعبأة، أم بنسبة 3ـ186566تستفيد مدينة قسنطينة حاليا مف 

الكمية المكجية لمتجمع الحضرم، ككنيا كما تبيف سابقا المجاؿ األكثر تطمبا لمياه الشرب، أغمبيا مياه 
 .(39 )شكؿك الباقي مياه جكفية  %70سطحية بنسبة 

 

 

 

 

 

 

انتمبسٚش انسُٕٚخ إلَتبد انًبء انػبنح بنًٛبِ انػبنحخ نهطشة. انتًٍٕٚ ثيػهحخ  : يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ. انًصذر

 2017-2006 نهطشة ثٕالٚخ لسُطُٛخ

بنسبة زيادة تقدر      2017لغاية سنة  2006تزايدت كمية مياه الشرب المعبأة لممدينة منذ سنة 
( تماشيا مع احتياجاتيا، لتنخفض سنة 2007باستفادتيا مف تحكيؿ مياه سد بني ىاركف )سنة  %59بػ 

في حيف . 2012بسبب انخفاض منسكب مياه سد حماـ قركز ك ترتفع مف جديد إلى غاية سنة  2007
مع ترحيؿ عدد مف السكاف ، %12بنسبة نقصاف  2013 نسجؿ انخفاض في كمية المياه المعبأة سنة

في إطار برنامج القضاء عمى السكنات اليشة، ك إزالة بعض األحياء الفكضكية كباردك ك جناف 
نفس السنة، إلى جانب األشغاؿ التي كانت تتـ عمى مستكل قنكات الجمب لمركاؽ الثالث، كما التشينة ب

 (.34)جدكؿ رقـ تـ االستغناء تدريجيا عف بعض المصادر المحمية 
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 /اليوم(3م)( 2017-2006)كمية مياه الشرب المعبأة لمدينة قسنطينة حسب المصادر (   34جدكؿ رقـ )

 انًدًىع
ضذ 

 ثرال

يُجغ 

 ثىيرزوق

حًبو ضذ 

 لروز

حبيخ تُمُجبد 

 انساوٌ

ثٍُ ضذ 

 هبروٌ

 انًصذر

 انطُخ
106021 5 20458 37822 47737 0 2006 

94568 45 19454 19454 51315 4298 2007 

105018 129 5285 5465 53496 40644 2008 

106779 10 1037 0 44525 61207 2009 

145224 346 0 0 33343 111535 2010 

161359 958 0 0 33286 127116 2011 

173390 115 0 0 40810 132466 2012 

166317 953 0 0 49658 115706 2013 

171814 245 0 0 49680 121889 2014 

168566 259 0 0 52639 115668 2017 
انسُٕٚخ إلَتبد انًبء انػبنح  بنًٛبِ انػبنحخ نهطشة. انتمبسٚشانتًٍٕٚ ثيػهحخ  : يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ. انًصذر

 2017-2006 نهطشة ثٕالٚخ لسُطُٛخ

( ك تنقيبات الحامة الزاكم )بنسبة %68.6أصبح كؿ مف سد بني ىاركف )بنسبة  2010منذ سنة 
( المصدراف الكحيداف المعتمداف لتغطية احتياجات المدينة، ك تـ االستغناء عف مياه منبع 31.2%

 .(40)شكؿ  2010ك سد حماـ قركز سنة  2009بكمرزكؽ سنة 

 

 

 

 

 

 

 
 2017إلى سنة  2006يٍ سُخ  : يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخانًصذر

 حصيمة ايجابية و قضاء عمى العجز  2.2
إف رفع كمية مياه الشرب المعبأة لمدينة قسنطينة، سمح بزيادة حصتيا مف المياه المكجية 

 (.35)جدكؿ رقـ لالستعماؿ المنزلي بشكؿ ممحكظ 
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 /اليوم(3م)( 2017-2006الموازنة المائية لمدينة قسنطينة )(   35جدكؿ رقـ )       

 الموازنة 
المياه الخصصة لالستعمال 

 المنزلي 
تقدير 

 االحتياجات
 السنة

-6547 79516 86063 2006 
-4971 78764 83734 2008 
26876 108918 82042 2010 
39454 124738 85283 2013 
50120 139925 89805 2017 

 يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ. ،2017لسنة  حسب التقديرات السكانيةالمصدر: 

تجاكزت المدينة عجزىا عف تكفير الكميات الالزمة لمشرب ك المكجية لمسكاف خاصة منذ سنة 
لتسجؿ فائضا منذ ذلؾ الكقت بفضؿ رفع كمية المياه المعبأة مف جية ك النمك المتباطئ لعدد ، 2009

 (.41)شكؿ سكانيا )نظرا لسياسة التفريغ المستمرة( 

 

 

 

 

 

 

 
 2017سُخ  انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخيذٚشٚخ انًٕاسد المصدر: 
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 خدمة المياه: خدمة متباينة بين أحياء مدينة قسنطينة .3
ترتبط خدمات المياه بعدد مف المؤشرات )التي سبؽ االشارة إلييا( تتغير كفقا لمعطيات طبيعية، 

نكعية الخدمة سكانية، عمرانية ك تقنية تفرضيا الخصائص المجالية ألحياء المدينة، ما يؤثر عمى 
 المقدمة بكؿ منيا.

 ب بالمدينةخدمة مياه الشر  1.3
استفادت مدينة قسنطينة مف مشاريع إنجاز ك إعادة ىيكمة البنى التحتية لتزكيد أحيائيا بمياه 
 شرب ذات نكعية، ك تحسيف الخدمة المقدمة برفع حجـ المياه المكزعة ك إعادة تنظيـ ترددات التكزيع.

 التوزيعنظام     1.1.3
يعتمد نظاـ التكزيع لخدمة التزكيد بمياه الشرب لمدينة قسنطينة عمى مجمكعة مف المنشآت، 
فالمياه يتـ جرىا إما عف طريؽ الجاذبية، الضغط أك المشتركة عبر شبكة معقدة مف األنابيب مختمفة 

 : (4قـ )ممحؽ ر األقطار، تتصؿ بخزانات لتكزيع المياه عبر جميع الطكابؽ الييدركليكية، 

خصص لمدينة قسنطينة برنامجا إلعادة تحسيف شبكتيا  برنامج إعادة تحسين شبكة التوزيع: ( أ
 %35، أيف نجد 2009، في إطار القضاء عمى التسربات المنتشرة بيا منذ سنة كمـ 415.9الممتدة عمى 

سنة تنتشر بالمدينة القديمة، كسط المدينة، سيدم مبركؾ، القنطرة   70مف الشبكة التي قدر عمرىا بػ 
ك األمير عبد القادر. ك منيا ما ال يطابؽ المعايير المعمكؿ بيا ك ال تتماشى أقطارىا مع تزايد كمية 

بار كحد أقصى لمحد مف التسربات؛ فمثال  6-8المياه المكزعة، ما أدل إلى ارتفاع قكة الضغط عف 
بار  11.49)كحي الدقسي عبد السالـ، القماص الكمـ الرابع(،  9بار بأحياء الطابؽ  13.29بمغت 
   (17)صكرة رقـ  )شعب الرصاص( ك بالتالي انتشار التسربات. 8الطابؽ 

 
 
 
 
 
 

تسرب المياه بأحد شوارع    17صورة 
 حي الدقسي عبد السالم 

 2015 التقاط الباحثةالمصدر: 

 تكبير
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ـ 3040(، ك PEHDسيتـ استبداليا بقنكات مف نكع ) ـ89838منيا: ـ 92878برمج إعادة تحسيف 

 :(36)جدكؿ رقـ قنكات جديدة، مكزعة كاآلتي 
 ( 2015برنامج إعادة تحسين شبكة التوزيع لمدينة قسنطينة )(   36جدكؿ رقـ )

 مالحظات المنجز)م( المبرمجة )م( طول الشبكة )م( الطابق
1 6414 6400 5498  
 اؾبفخ لُٕاد رذٚذح 125 4516 4516 2
 سُخ 70لُٕاد ٚػم ػًشْب  0 4476 4453 3
 سٛذ٘ يجشٔن انسفهٙ 4217 7630 7630 4
5 3069 3069 0  
6 3080 3080 0  
7 3947 3946 0  
 اؾبفخ لُٕاد رذٚذح 0 2334 2179 8

9 15801 18254 6142 
حٙ انمًبظ )تزذٚذ  ،حٙ انذلسٙ

 ضجكخ انخذيخ(
 ثجٕرساع غبنح سُخ 70ػًش انمُٕاد  0 19730 19302 10
 اؾبفخ لُٕاد رذٚذح 0 2334 2179 11
12 11177 11173 0  
13 171 171 0  
14 8099 8099 0  

 15082 92878 89838 انًدًىع

 
لقدـ شبكة التكزيع بحي بكذراع  %21.5)تكيفز( بالنصيب األكبر بنسبة  10خص الطابؽ 
لما يعرفو مف عدـ تطابؽ الشبكة مع المعايير المعمكؿ،  %17.6)القماص( بػ  9صالح، يميو الطابؽ 
 . (42)شكؿ % 12.4)بف الشرقي( بنسبة  2إلى جانب الطابؽ 

مف البرنامج بكؿ مف األحياء التالية: الدقسي عبد السالـ، سيدم مبركؾ  %16لـ يتـ انجاز سكل 
 ك القماص. أرجع ىذا التكقؼ إلى عدد مف األسباب:

 .نقص في تمكيؿ الدراسات التقنية ك االنجازات 
  تحكؿ المدينة إلى كرشة أشغاؿ غير منتيية في إطار التحضير لتظاىرة قسنطينة عاصمة

 .ـ6057لمثقافة العربية، خاصة البرنامج المخصص لممدينة القديمة إلعادة تحسيف كامؿ شبكتيا بطكؿ 
  مشكؿ في التسيير حيث عرفت المديرية تغييرات عدة، ما أدل إلى انقطاع في سيركرة

 تطمبت إعادة الدراسات، تغيير األكلكيات ك عدـ التنسيؽ بيف المصالح المعنية.العممية التي 
 
 

  2015سُخ . انذساسبد ٔ انًطبسٚغيذٚشٚخ    (SEACO)ضشكخ انًٛبِ ٔ انتطٓٛش لسُطُٛخ  :انًػذس



131 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35خزاف خارج الخدمة، ك  19خزاف منيا  54 تتكفر قسنطينة عمى المنشآت الييدروليكية: ( ب

، تعمؿ عمى تغذية مختمؼ طكابؽ التكزيع، مكزعة بالشكؿ التالي عبر الطكابؽ 3ـ 102240خزاف بسعة 
 : (37)جدكؿ رقـ الييدركليكية 

 
 
 

86 

34-55 

3.5 

18254 

7630 

4516 

 %نـسبـــة اإلنـــجـاز 



132 

 (2017توزيع الخزانات بمدينة قسنطينة )(   37جدكؿ رقـ )
 حالة الخزان تاريخ الخدمة 3السعة م عدد الخزانات الطابق

 سيئة 1965 2000×4 4 1
 سيئة 1956/1930 2000×3 3 2
 سيئة 1909 2000×1 1 3
 متكسطة 1973/1956 2000×4 4 4
 متكسطة 1973/1967 1000×2 2 5

6 4 2×2000 
2×1000 

1982 
2010 

 متكسطة
 جيدة

 جيدة 1993 2000×1 1 7
 متكسطة 1982 +2000240×1 2 8
 جيدة 2013 50000 4 9

10 4 2×2000 
2×2000 

1967/1961 
1987 

 متكسطة
 سيئة

11 2 
1×2000 
1×1000 

1987 
1929 

 سيئة
 سيئة

 جيدة 2011 2500×1 1 12

13 4 
1×1000 
1×500 
2×2500 

1993 
2014 
1993 

 جيدة
 جيدة
 سيئة

 سيئة 2000 2000×1 1 14
 - - 102240 35 المجموع

 2017سُخ  يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ.  :انًصذر

 
خزاف متكاجد  12أىـ المنشآت الييدركليكية لمدينة قسنطينة تكجد بحالة سيئة لقدميا منيا إف 

(، إذ يعكد انشاؤىا لمحقبة االستعمارية، فأقدـ 14ك  11، 3، 2، 1 بأحيائيا القديمة )خاصة الطكابؽ
عية خزانات أخرل في كض 3بالطابؽ األكؿ. كما تكجد  1909خزاف يرجع تاريخ استغاللو إلى سنة 

سيئة رغـ انجازىا بعد الثمانينات؛ ما يتسبب غالبا في انقطاع التزكيد بمياه الشرب أك خفض كمية 
 خزاف في حالة متكسطة ما يتطمب انجاز خزانات أخرل. 13المياه المخزنة، ك 
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؛ مصنكعة مف الخرسانة المسمحة لتفادم (18)صكرة يصنؼ معظميا كخزانات نصؼ أرضية 
مياه أك المكاد الممكثة. اعتمد ىذا النكع لتكفر المدينة عمى مكاضع مرتفعة ك ككنو التآكؿ ك تسرب ال

أقؿ استيالكا لممجاؿ ك اقتصادم، يتـ تكزيع مياىو عف طريؽ الجاذبية. كما تتكفر المدينة عمى خزاف 
   .(19)صكرة جكيمية  05بحي  (château d’eauعمى شكؿ برج )

 
 

 
 
 
 
 

محطات ضخ  8نظرا لمطبيعة الطبكغرافية الصعبة التي يعرفيا مكضع المدينة تـ تزكيدىا بػ 
 (:38لتغذية  عدد مف الخزانات، كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ )

 (2017محطات الضخ لمدينة قسنطينة )(   38جدكؿ رقـ )
 اتجاه الضخ محطة الضخ
 2000×2خزانات تكيفز  بكذراع صالح
 2000خزاف سيدم مسيد  سيدم مسيد
، poste de javilisation 2×2500خزاف  تكيفز

 500خزاف القماص 
 Camp frayخزاف  القنطرة العميا
 2000×2خزاف القماص األعمى  قماص السفمي
 ك خزاف الزيادية 2000×2خزاف ىمبداؿ  المنصكرة
 خزاف جبؿ الكحش الزيادية
 ITMA 2 ×2500خزاف  برال

 2017سُخ يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ.   :نًصذرا

، فإف باقي المحطات تتطمب 2004عدا محطة الضخ القماص السفمي التي تـ انجازىا سنة 
 أعماؿ صيانة ك تصميحات تقنية؛ كاستبداؿ الصمامات ك القنكات...الخ. 

 جويمية 05برج الماء بحي    19صورة 

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 

 خزان نصف مدفون بحي بن الشرقي   18صورة 

 2017 التقاط الباحثة المصدر: 
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 توزيع مياه الشرب حسب الطوابق   2.1.3

مف أىـ المؤشرات التي تحدد مدل فعالية الخدمة عبر أحياء المدينة حجـ المياه المخصصة، 
 عمى السكاف. نصيب الفرد، تردد التكزيع ك نكعية المياه المكزعة

بمغ حجـ المياه المكزعة فعميا بمدينة  حجم المياه الموزعة و نصيب الفرد من مياه الشرب: ( أ
 /اليـك لالستعماؿ المنزلي. 3ـ 67516، يكجو منيا 2017/اليكـ سنة 3ـ 156766قسنطينة 

تتكزع ىذه الكمية بشكؿ متبايف حسب احتياجات السكاف بطكابؽ التكزيع، مسجمة بذلؾ اختالفا في 
/فرد ك  70نصيب الفرد الذم تراكح بيف  /فرد كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ ) 222ؿ/اليـك  (:39ؿ/اليـك

 
حجم مياه الشرب الموجية لالستعمال المنزلي و نصيب الفرد حسب طوابق التوزيع بمدينة (   39جدكؿ رقـ )

 (2017قسنطينة )سنة 
نصيب الفرد 

الصافي 
 ل/فرد/اليوم()

انًُبِ انًخصصخ 

 نالضتؼًبل انًُسنٍ

 /اليوم(3م)

انًُبِ  حدى

 انًىزػخ

 /اليوم(3م)

 طكبٌػذد ان

 )َطًخ(
 انطبثك

يصذر انًُبِ 

 انًؼتًذ

133 3641 10403 27346 1 
ضذ ثٍُ 

 هبروٌ
104 2972 11887 28693 2 

70 819 1490 11765 3 

181 13969 31041 77053 4 

تُمُجبد حًبو 

 انسواوٌ

83 657 1195 7948 5 

129 3806 6918 29546 6 

100 805 1463 8038 7 

194 1998 4440 10283 8 

ضذ ثٍُ 

 هبروٌ

131 11674 21225 89267 9 

222 7926 31703 35653 10 

172 11797 21449 68477 11 

117 2149 3908 18320 12 

112 2448 4450 21823 13 

193 2856 5192 14818 14 

 انًدًىع 449027 156766 67516 150

  2017االَزبص سُخ  ٔ انًٛبِ استغالل يذٚشٚخ شركة المياه ك التطيير قسنطينة،  :نًصذرا

/الفرد، يعد متقاربا مع150قدر متكسط نصيب الفرد بمدينة قسنطينة بػ  ةمتكسط نصيب  ؿ/اليـك
/الفرد، في حيف نسجؿ تباينا بيف األحياء لنميز ثالث فئات 170الفرد المسجؿ بالتجمع المقدر بػ  ؿ/اليـك

 كاآلتي: (43)شكؿ رئيسية 
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تضـ ىذه الفئة خمس طكابؽ ىيدركليكية تضـ أحياء (: ل/اليوم/الفرد 222-172أحسن نصيب فرد )

مختمفة مف المدينة خاصة منيا المخططة ذات حجـ سكاني ميـ، كما تتميز بشبكات تكزيع تقؿ بيا 
 Poste de) (8)المشاكؿ التقنية ك التسربات عمكما، كما ىك الحاؿ بكؿ مف الطكابؽ: تكيفز، الطابؽ 

javellisation) ك المنظر  (4)(؛ أيف تسجؿ أكبر القيـ. أما بالطابقيف المنصكرة 14)، ك سيدم مسيد
عمى التكالي، الرتفاع حجـ السكاف ك انتشار  172 ك 181فقد قدر نصيب الفرد بيما بػ  (11)الجميؿ 

 األحياء الفكضكية بيما التي تتميز بشبكة تكزيع غير منتظمة.

172-222 
100-133 

70-83 

 2017ة ــسن

2017  
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تندرج ضمنيا معظـ الطكابؽ التي سجمت نصيب فرد  (:ل/اليوم/الفرد 133-100متوسط )نصيب فرد 
أقؿ مف التجمع، كما تغطي معظـ األحياء الحديثة ك المخططة ك الفكضكية. يرجى ىذا االنخفاض 
إلى عدة أسباب تقنية؛ كالمسجمة عمى مستكل الشبكات مف ربط عشكائي ك التسربات المتكررة، كما 

(، ك الحالة السيئة لمخزانات بكؿ 22ك  21، 20 صكرية )ىك الحاؿ بأحياء الصنكبر، بف تميس ك المن
 (.13(، ك قركز )2مف الطابقيف الطرؽ الغابي )

 
كما يطرح مشكؿ االرتفاع ك تعدد الطكابؽ تكفير الضغط الالـز لتكزيع عادؿ لمياه الشرب بكؿ  

بحي الزيادية،  بار -0.48المساكف، إذ نسجؿ مثال انخفاضا في قكة الضغط يصؿ إلى أدنى حد 
بحي القصبة،  ما يضطر السكاف إلى استخداـ مضخات تسمح بكصكؿ الماء لمساكنيـ  بار -0.35

  بار كحد أدنى لضماف تكفير خدمة عادلة. 2-3(. في حيف يجب أف يتراكح قكة الضغط بيف 23 صكرة)

 
 
 
 
 
 
 

 استخدام المصخات بإحدى العمارات بحي القصبة   23صورة 

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 

 تكجُر

ربط غير قانوني بالشبكة، يمتد عمى طول القناة الرئيسية   21، 24صورة 
 القادمة من حقل التنقيب حمام الزواوي لتزويد سكان حي المنية

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 

تسرب مياه الشرب    22صورة 
 بإحدى األنابيب

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 
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، 03ك تضـ كؿ مف طابقي ىالبداؿ ك الطريؽ الغابي (: ل/اليوم/الفرد 83-70أضعف نصيب فرد )
التي تقـك عمى تكزيع المياه بأقدـ أحياء المدينة: كيالبداؿ، باب القنطرة ك المدينة القديمة. يعكد 

الزائد لكمية المياه     انخفاض نصيب الفرد بيا لقدـ شبكاتيا التي تتميز بكثرة الترسبات بفعؿ الضغط 
 ك صغر أقطارىا.

ساعة في  21ساعة عمى كامؿ أحياء المدينة بمعدؿ  24/24تـ تعميـ خدمة  التوزيع: خدمة ( ب
، عدا بحيي جبؿ الكحش العمكم ك الزيادية حيث يتـ التكزيع بيما لساعات محدكدة يكميا ك ىذا  اليـك

راجع ألسباب تقنية كما صرحت بو المصالح المختصة، لكف يؤكدكف عمى أنو سيتـ تكفير ىذه الخدمة 
 (.44)شكؿ قريبا 

2017  

 2017ة ــسن
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اعتمادا عمى العينة التي شممت بعض أحياء المدينة المتمثمة في: حي الدقسي عبد السالـ 
)بنصيب فرد مرتفع، النمط الجماعي الغالب لسكناتو ك تزكيده بمياه تنقيبات حماـ الزاكم(، حي باب 
القنطرة )أضعؼ نصيب فرد ك ككنو حي قديـ( ك حي بف الشرقي )بنصيب فرد متكسط ك يعد حي 

 24 تصريحات السكاف عمى تحسف خدمة التكزيع؛ ك  تكفر المياه عمى مدارم(، فقد أكدت فكضك 

ساعة بنسب متقاربة بكؿ مف حيي الدقسي عبد 
السالـ ك بف الشرقي، أما بحي باب القنطرة نجد 

مف سكانيا صرحكا بأف التكزيع يتـ  %26أف 
لساعات في اليكـ في كثير مف األحياف، بسبب 

فاجئة في التكزيع التي تستمر االنقطاعات الم
أحيانا ألكثر مف يكـ خاصة في فصؿ الصيؼ 

  (.45 شكؿ)
تتكرر االنقطاعات خاصة بحيي باب القنطرة  ك حي بف الشرقي حسب ما جاء في االستمارة 

عمى التكالي، ك يعكد ذلؾ ألسباب تقنية كما أكدتو المصالح المعنية     %86ك  %85بنسب متقاربة 
أساسا في التدخؿ عمى الشبكات التي تعرؼ تسربات متكررة، بسبب قدـ شبكة التكزيع بحي المتمثمة 

باب القنطرة ك عدـ تطابقيا مع المعايير المعمكؿ بيا كعدـ احتراـ العمؽ الالـز لكضع القنكات بحي 
قؼ بف الشرقي. كما يتسبب انقطاع الكيرباء عمى مستكل المنشآت الييدركليكية ك أشغاؿ الربط بتك 

  التكزيع.

 
تخضع نكعية المياه المكزعة لمعايير النكعية المعمكؿ بيا ك ىي مياه صالحة  المياه: نوعية ( ت

 : (46 شكؿ)لمشرب كما سبؽ االشارة إليو، إال أنو تـ تسجيؿ استياء بعض السكاف مف
  ارتفاع درجة حرارة المياه ك نسبة الكمس
بحي الدقسي عبد السالـ، ك ىذا راجع  خاصة

لتزكيدىـ بمياه تنقيبات حماـ الزكاكم المعركفة 
 بحرارتيا ك تكاجد الكمس بيا.

   تخثر المياه ك اختالطيا باألتربة بنسبة
ىذا بحي بف الشرقي مع كجكد الرائحة أحيانا،  48%
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 استمرارية خدمة التوزيع     45شكل 

 انٕٛو/سبػبد سب 24/24خذيخ 

 2015 سنة نتائج االستمارة المصدر:

 2015 سنة نتائج االستمارة المصدر:
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تسربات مياه الصرؼ راجع إلى الربط العشكائي لمسكنات الفكضكية خاصة، ما يجعميا عرضة ل
اشغاؿ الصيانة، التصميح أك الربط في الشبكات القديمة  الصحي أك مصادر تمكث خارجية. كما تؤدم

 .بحي باب القنطرة إلى تعكر المياه في بادئ األمر
انطالقا مف مختمؼ المعطيات الطبيعية، العمرانية ك مؤشرات الخدمة ك بتطبيؽ مصفكفة ارتباط 
الرتب تـ استنتاج مستكل خدمة التزكيد بمياه الشرب حسب الطكابؽ بمدينة قسنطينة، ك الخركج 

 : (47)شكؿ بالنتائج التالية 

 

 2017ة ــسن

 المصدر: معالجة لمختمؼ المعطيات  
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أفضؿ خدمة، في حيف نجد أف كال مف الطكابؽ: ( 10)ك تكيفز  (13)يكفر كؿ مف الطابقيف قركز 
تكفر أقؿ خدمة  ( 5) ك ىمبداؿ( 2)كسط المدينة (، 7)جبؿ الكحش (، 3)باب القنطرة ك المدينة القديمة 

بنصيب فرد منخفض؛ ك ىذا راجع إلى قدـ الشبكات ك ما يترتب عنيا مف تسربات،   كما أف تضرس 
االنحدارات صعب مف تكفير الضغط الالـز لتكزيع المياه بكؿ مف المكضع أيف تزيد االرتفاعات ك 
 بار عمى التكالي كحد أدنى(.-0.26، -0.28الطابقيف جبؿ الكحش ك ىمبداؿ )

رغـ المشاكؿ المسجمة باألحياء الفكضكية مقارنة بالمخططة إال أف التمايز المسجؿ في الخدمة 
لشبكات، ك أخرل طبيعية نظرا لممكاضع اليشة      المقدمة يرجى إلى مشاكؿ تقنية لصعكبة الربط با

 ك الصعبة التي تتكاجد بيا. 
لقد كان لمجانب التقني و الطبيعي أي طبوغرافية المنطقة التأثير األكبر عمى إحداث فوارق 

 .في خدمة التزويد بمياه الشرب بين أحياء المدينة
معظميا رغـ التفاكت المسجؿ في مستكل الخدمة المقدمة بيف أحياء مدينة قسنطينة إال أف 

)التي افتقرت لمياه  باألحياء الفوضوية الصمبة، خاصة يستفيد من خدمات التزويد بمياه الشرب
الشرب بمساكنيا لسنكات طكيمة(، بفضؿ تطكير البنى التحتية مف تكصيؿ بالشبكات ك رفع قدرة 

يف لعدد مف الطكابؽ الييدركليكية. بالقضاء عمى األحياء القصديرية التي كانت ىاجسا أماـ التخز 
الييئات المسيرة )إذ ال يمكف امدادىا بمياه الشرب أك التحكـ في تصرفات السكاف(، انحصرت عممية 

مر العممية لتست، 2009الربط بشبكة التكزيع عمى األحياء الفكضكية الصمبة التي انطمؽ فييا منذ سنة 
رغـ الصعكبات التقنية ك حتى األمنية التي تكاجو شركة المياه ك التطيير لقسنطينة ببعض األحياء 

 )كحي اإلخكة عباس، حي المنية....(.
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 بمدينة قسنطينة خدمة التطيير 2.3
تعد معالجة ك تصريؼ المياه المستعممة ىاجسا بمدينة قسنطينة لتأثيرىا المباشر عمى صحة 
السكاف ك البيئة معا، فرغـ تكفر محطة لمتصفية ك المعالجة إال أف ىناؾ كميات ىامة مف المياه 

 العادمة تصرؼ مباشرة بكادم "الرماؿ" ك "بكمرزكؽ".

 شبكة التصريف  1.2.3
، أغمبيا مياه منزلية تبمغ 3ـ72611يقدر حجـ المياه المصرفة لمدينة قسنطينة بػ  /اليـك

كمـ،  428.352، يتـ تصريفيا عبر شبكة صرؼ مكحدة يبمغ طكليا %90.91/اليكـ بنسبة 3ـ66010
مـ،  تنقسـ إلى قنكات رئيسية، ثانكية 2000-150تتكزع ما بيف مكاسير مختمفة األقطار تتراكح ما بيف 

ك ثالثيو التي تخدـ األحياء تصب بدكرىا في قنكات تجميعية رئيسة ك ثانكية، مع كجكد غرؼ التفتيش 
 ك البالكعات. 

مـ، لتصب ىي 1600قنكات تجميعية رئيسية قطرىا  9تصب شبكة التطيير لمدينة قسنطينة في 
التي تقكـ بجر مياه الصرؼ إلى محطة ابف زياد.   ممـ2000بقطر  (G)األخرل في قناة تجميعية 

 (:48تتكزع ىذه القنكات عمى طكؿ األكدية )شكؿ رقـ 
  بمحاذاة كاد الكالب شرؽ المدينة نجد القناة التجميعية الشرقية التي تقكـ عمى جمع مياه

( بمحاذاة كاد انزُٕثٙ انًًتذ E، ك تمتد جنكبا لتصب في القناة التجميعية )(Estاألحياء الشرقية )
 عمى امتداد كاد بكمرزكؽ. (انزُٕثٙ Eبكمرزؽ، لتمتقي ىذه األخيرة مع القناة التجميعية )

 ( القناة التجميعيةF) .المتكاجدة بالجنكب الغربي لممدينة بمحاذاة كاد الرماؿ 
ؿ، ثـ يمتقيا مع القناة عند نقطة التقاء كاد بكمرزكؽ ك كاد الرما (Fك ) (انزُٕثٙ Eتصب القناتاف )

التي تستمر مع كاد الرماؿ، ك تجمع   (D، لتصب جميعيا بالقناة التجميعية )(انطًبنٙ Eالتجميعية)
بالشماؿ الغربي لممدينة، أيف يتـ جر  (Aمياه الصرؼ لألحياء الشمالية، ك تمتقي بالقناة التجميعية )

، تصب كؿ القنكات في القناة (Bالقناة التجميعية )المياه المستعممة لمختمؼ األحياء الغربية لممدينة ب
 .(Gالتجميعية )
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مف المياه  %77التي تجمع ما يقارب   (Dتعرؼ الشبكة تعطال في القناة التجميعية )

/اليكـ تصب في الشبكة المائية لمدينة قسنطينة، ككف ىذه القناة تجمع 3ـ 55921المستعممة، أم أف 
/اليكـ يتـ معالجتيا 3ـ16690قنكات تجميعية رئيسية، ك المتبقية المقدرة بػ  5مياه الصرؼ القادمة مف 

 .(40)جدكؿ رقـ  عمى مستكل محطة تصفية مياه الصرؼ الصحي البف زياد

 

 

 

  48ضكم سلى 

   مديرية المكارد المائية لكالية قسنطينةالمصدر: 
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 المياه المستعممة حسب قنوات التجميع لمدينة قسنطينةتقدير حجم (   40جدكؿ رقـ )
 النسبة /اليوم(3حجم المياه المستعممة )م القناة
 13657 18,81 (Fلُبح )

 21,86 15871 انمُبح انشرلُخ

 11,96 8682 ( انًًتذحEلُبح )

 14,69 10668 ( اندُىثُخEلُبح )

 7,80 5667 ( انشًبنُخEلُبح )

 9,00 6532 ( انشًبنُخDلُبح )

 1376 1,90 (Dلُبح )

 6256 8,62 (Bلُبح )

 3902 5,37 (Aلُبح )

 100 72611 انًدًىع

  2017 سُخ .انتطٓٛشانًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ. يػهحخ  : يذٚشٚخانًصذر

ضؼ إلى ذلؾ تعرؼ المدينة مشكؿ الربط العشكائي بالشبكة خاصة باألحياء الفكضكية كحي 
الشرقي، الصنكبر ك بف تميس ....الخ، أيف نجد السكاف يقكمكف بالربط الذاتي،  اإلخكة عباس، بف

لتصب معظميا في مجارم األكدية ك تبرز بعض ىذه المظاىر السمبية التي تؤثر عمى صحة السكاف 
 :التي تنتشر باألحياء الفكضكية خاصة مثؿ ك البيئة

ف يتـ صرؼ المياه المستعممة مباشرة المساكف المكجكدة بمحاذاة كاد الرماؿ بحي الصنكبر أي
بمجرل الكاد قبؿ تييئتو، بعدىا أصبحت تصب عند حكافو ما يتسبب في تمكث سطحي مشكال بؤرا 
النتشار الحشرات الضارة ك األمراض، أك باطني بتسربيا إلى األعماؽ ما يمكث المياه الجكفية، 

 (.25 ك 24)صكرتيف 

 

 

 

       

 

 

 

 الصنوبرصرف المياه القذرة بمحاذاة واد الرمال بحي    24صورة 

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 
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بحي بف تميس أيف تتسبب ىذه التجاكزات في انتشار مياه الصرؼ بالطرؽ ك الشكارع؛  أيف 
نجد المساكف المطمة عمى الطريؽ المؤدم لمحطة المسافريف الشرقية ال تتصؿ بالشبكة ك يتـ تصريؼ 

ا مع مياىيا بالطريؽ مباشرة، ما يؤدم إلى تشكيو المنظر ك انتشار الركائح الكريية التي تزيد حدتي
 (.26)صكرة ارتفاع درجات الحرارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مباشرة عمى سطح األرض من مسكن فوضويصرف المياه القذرة    25صورة 
 الصنوبربحي 

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 

 تكبير 

 الصرف الصحي بحي بن تميسربط عشوائي لشبكة    26صورة 

صرف المياه القذرة 
 جدار االسناد عبر

 المطل عمى الطريق
 2017 التقاط البحثةالمصدر: 
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كما تـ تسجيؿ استياء السكاف حسب 
نتائج العينة خاصة بحي بف الشرقي، أيف نجد 

مف تصريحاتيـ يشتككف مف  %50أكثر مف 
انتشار المياه المستعممة بالطرؽ ك الشكارع مف 
فترة ألخرل، خاصة خالؿ تساقط األمطار 
الكابمية ما يزيد مف كمية المياه المتدفقة في 

.  ك ىذا راجع لمرمي (49)شكؿ شبكة الصرؼ 
المباشر لممياه المستعممة بالمجاؿ خاصة بالمساكف 

ك بالتالي انتشار ، (27)صكرة الفكضكية المنتشرة بالحي 
الركائح الكريية ك الحشرات الضارة خاصة في فصؿ 

  الصيؼ مع ارتفاع درجات الحرارة.

في حيف نسجؿ انتشارا أقؿ ليذه الظكاىر بحي 
يف يتسبب انسداد البالكعات إلى تسرب الدقسي عبد السالـ أ

المياه المستعممة أحيانا مف جية، ك تكاجده بجكار الحي 
الفكضكم االخكة عباس. ك بدرجة أقؿ بحي باب القنطرة 

 لقدـ شبكاتيا.

 برنامج إعادة تحسين شبكة الصرف الصحي  1.2.3
تتطمب الشبكة عمميات صيانة ك تدخالت مستمرة ك ذلؾ حفاظا عمى صحة المكاطف ك البيئة، لذا 

لما  %90ادرج برنامج لتحديثيا ك تحسينيا عمى مستكل التجمع، استفادت منو مدينة قسنطينة بنسبة 
ات، تسربات، تعرفو شبكتيا مف قدـ القنكات خاصة منيا تمؾ المكجكدة باألحياء القديمة لممدينة، انكسار 

ـ 39872مف عمميات تحسيف لػ  2010ك قنكات غير مطابقة لممعايير. فقد استفادت المدينة منذ سنة 
  .(41جدكؿ رقـ ) ، مكزعة عمى كؿ أحيائيا2015مف القنكات حتى سنة 

 
 
 
 

ريٍ يجبشر نهًُبِ انًطتؼًهخ    27صىرح 

 ثبنًدري أضفم حٍ ثٍ انشرلٍ

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 
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النقائص المسجمة في شبكة التطيير  49شكل 
 حسب نتائج العينة    

 تسربات انتشار الروائح الكرٌهة انتشار الحشرات الضارة

 2015 نتائج االستمارة المصدر:
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 2015-2010 لمفترة التطيير شبكة تحسين األشغال المنجزة في اطار برنامج إعادة(   41جدكؿ رقـ )
 السنة                            

 نوع األشغال      
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

 18200 4634 3879 5010 2815 50 إعادة تحسين أجزاء من قنوات التجميع
 0 0 0 215 574 357 انجاز قنوات، غرف تفتيش و بالوعات

 0 0 0 199 127 0 الربط بالقنوات الرئيسية و البالوعات
 0 0 0 1440 2332 40 أخرى 

 18200 4634 3879 6864 5848 447 المجموع
  2015-2010ٔ انتطٓٛش. تمبسٚش سُٕٚخ نجشَبيذ ئػبدح تحسٍٛ ضجكخ انتطٓٛش نهفتشح  استغالل يذٚشٚخ شركة المياه ك التطيير قسنطينة،  :انًصذر 

قنكات التجميع لتدىكرىا عمى إعادة تحسيف أجزاء ىامة مف  2011ارتكز البرنامج منذ سنة 
 بسبب قدميا، مف أجؿ أكبر ممكنة مف المياه المستعممة ك صرفيا في القناة الرئيسية باتجاه المحطة.

 %23 ، إذ ال يتـ معالجة سكلخدمة التطيير لمدينة قسنطينة دون المستوى المطموبتبقى 

ينة بمختمؼ أشكاليا )أكدية، ركافد، فقط مف المياه المستعممة ك الباقي يتـ صرفو المجارم المائية لممد
 ك شعاب(. كما لـ يتـ تجاكز مشكمة الربط بشبكة التطيير باألحياء الفكضكية.

II.  مدينة الخروب نموذج متكرر لباقي مدن التجمع 
العمرانية التي  جياتالك  أىـ ثاف أىـ تجمع حضرم بعد مدينة قسنطينة، ككنيا الخركب تعد مدينة

تـ اختيارىا الستقباؿ التدفقات السكانية لمدينة قسنطينة مف جية، ك تكطيف البرامج التنمكية اليامة 
كالمنطقة الصناعية لكاد حميميـ مف جية أخرل، ما جعؿ منيا مجاال مستقطبا خالؿ فترة زمنية 

دة غرب الطريؽ الكطني رقـ قصيرة. لتظير ماسينيسا كمنطقة تكسع جديدة لمدينة الخركب، المتكاج
ك الستقباؿ الفائض السكاني لمدينة قسنطينة في اطار سياسة انشاء مدف جديدة. أدل ىذا التطكر  ،03

العمراني ك الديمغرافي إلى ارتفاع الطمب عمى المياه ك زيادة التنافس بيف مختمؼ المستعمميف: سكاف، 
أكبر ك تغطية احتياجات سكانيا مف المياه صناعة ك فالحة، ما تطمب كضع بدائؿ لتكفير كميات 

 الصالحة لمشرب.
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 و نسيج عمراني متواصل ،طبيعي متجانسمجال  .1
حياء انتشار األ ك المتكاصؿعمراني ال يانسيج منبسط،بمكضعيا ال الخركبتميزت مدينة 

      مياه الشرب  بشبكتي تكزيع ما سمح بإمدادىا ،ة بأحجاميا السكنية ك السكانية المختمفةمخططال
 الصرؼ الصحي بشكؿ أسيؿ مما ىي عميو بمدينة قسنطينة. ك

    سيل و منبسطموضع   1.1
غالبا ما تتحكـ الخصائص الطبيعية لممكضع )النحدارات، التركيبة الصخرية ك الشبكة المائية(  

 الخركب.في تحدييد المصادر المائية ك تكزيع مختمؼ الشبكات، كما ىك الحاؿ بمدينة 

  :منبسط موضع   1.1.1

، تمتد عمى (51)شكل رقم  ـ700-600يا بيف ارتفاع يتراكح بمنطقة منبسطةتتكضع المدينة 
( شرقا، ـ1326) سطاس أـ جبؿ( ك سيؿ الباردة، محاطة بكحدات طبكغرافية كـ600سيؿ بكمرزكؽ )

 .(50)شكؿ ( ك كاد بكمرزكؽ غربا ـ750-650ك ىضبة عيف البام )
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 االنحدارات   2.1.1
يتميز مكضع مدينتي الخركب ك ماسينسا باالنبساط عمكما، حيث تنتشر االنحدارات التي تتراكح 

فما فكؽ  %21بمختمؼ المناطؽ، ك تظير االنحدارات الشديدة مف  %76بنسبة تزيد عف  %20 – 5بيف 
 .(51 شكؿ) %15بالجية الغربية بماسينيسا خاصة ك ال تتجاكز نسبتيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التركيبة صخرية 3.1.1
 نميز ثالث تشكيالت: 

  الككنغمكميمرا ك الحجر الرممي، الكمس ك المارف األحمر؛ ك ىي التككينات األكثر انتشارا
 بماسينيسا، كما تتكاجد شماؿ مدينة الخركب.

 .ككنغمكميرا ك رمؿ قارم، تتكزع بكسط ك شرؽ مدينة الخركب 
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  المتكزعة بكسط المدينة ك بجنكبيا الغربي عمى شكؿ مصاطب منخفضة،   الركاسب الحديثة
ك بمحاذاة كاد بكمرزكؽ أيف يتشكؿ خزاف طبيعي لمياه المسيالت المتجية إليو، ككف 
التككينات السابقة غير نفكذة، ىنا تنتشر تنقيبات الخركب التي اعتمدت سابقا كمصدر لمياه 

 الشرب لممدينة.
 

 الييدروغرافيةالشبكة     4.1.1
، يمتد مف الجنكب إلى الشماؿ عمى طكؿ "الرماؿ"أحد ركافد كاد  "بكمرزكؽ"تتمثؿ في كاد 

تعرفو المدينة ك تمتد معو شبكة  ذمالجية الغربية لمنسيج الحضرم لممدينة، ما يجعمو المصب الكحيد ال
 الصرؼ الصحي. 

مصادر محمية مف المياه  كفر مكضع مدينة الخركب ك منطقة التكسع الجديدة ماسينيسا
 الجكفية ك مجرل لتصريؼ المياه المستعممة.

 تطور عمراني متسارع   2.1
يتماشى ك التكسعات الحضرية التي عرفتيا، مركرا  متسارعتميزت مدينة الخركب بنمك عمراني 

بداية مف تطكر نكاتيا المركزية ك تحكليا مف مركز ريفي إلى حضرم، لتصبح  بمراحؿ زمنية مختمفة، 
 .(52 شكؿ)مع مركر الكقت مف أىـ مدف التجمع الحضرم بعد المدينة الرئيسية 

 (1962بروز المركز الريفي  قبل)  1.2.1
، عمى شكؿ تجمع ـ1887سنة  تعكد نشأة النكاة األكلى لمدينة الخركب إلى الحقبة االستعمارية

كفؽ خطة  ك بعض التجييزات صغير يتككف مف مجمكعة مف المساكف الفردية خاصة بالمعمريفريفي 
  .شطرنجية

 (1977-1962)  التحول إلى مركز حضري  2.2.1
، إثر النزكح الريفي الذم شيده 20 في النمك عمى امتداد الطريؽ الكطني رقـالمركز استمر 

بمعدؿ نمك  (1977نسمة )تعداد  14962بحجـ سكاني قدر بػ مركز حضرمتحكؿ إلى ، لياالستقالؿبعد 
 أكت، بف بكالعيد ك الحي العسكرم. 20، فبرز عدد مف األحياء كحي %4.18بمغ 

 ؿ/ثا 50ؿ/ثا ك بكمرزكؽ  40الفسقية  يمنبع استمر التجمع باستغالؿ مياهخالؿ ىذه الفترة 
 مف مياه الشرب.  كمصدريف رئيسييف لتغطية احتياجاتو 
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 (1987-1977)  ع و بوادر األزمةالنمو المتسار   3.2.1
خالؿ ىذه الفترة عرفت المدينة نمكا عمرانيا متسارعا الستفادتيا مف عدة برامج سكنية ىامة 

التحصيصات، تـ تكطينيا شماؿ ك جنكب النكاة القديمة   ك الجديدة السكنية الحضرية كالمناطؽ
 مسكف، 900 مسكف، 450لممدينة، لتبرز مجمكعة مف األحياء المخططة كأحياء السكف الجماعي )

مسكف(، ك أحياء لمسكف الفردم )كتحصيصات االخكة  1013مسكف، ك حي  1600 مسكف، 1039
الطاىر(. استمر ىذا التكسع إلى أكاخر الثمانينات لينتقؿ إلى الجية  سبيقا، اليناء، الكفاء، زغيدة

 الشرقية لممدينة لكجكد عكائؽ لمتعمير غربيا )السكة الحديدية، كاد بكمرزكؽ ك األراضي الفالحية(.
ما أدل إلى ، %9.45لقد تضاعؼ عدد سكاف المدينة خالؿ ىذه الفترة بأربع مرات بمعدؿ نمك 

ياه الشرب ك بداية بكادر األزمة، رغـ تعدد مصادرىا مف "المياه العميا لمعيكف زيادة الطمب عمى م

 لـجـم

1962 

1977 

1987 

1998 

 ثؼذ

 ٍـــذاَـك يُـــتحمُ+ 
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الخركب بتدفؽ  82ك تنقيب  (74) الكارستية لمفسقية ك بكمرزكؽ )التي تتقاسميا مع مدينة قسنطينة("
 .ؿ/ثا، إال أنيا لـ تعد كافية لتغطية احتياجات السكاف45

 (1998-1987التشبع و تفاقم أزمة المياه )   4.2.1
 500مسكف ك  148استمر تكسع المدينة باتجاه الشرؽ بانجاز مشاريع سكنية جديدة )كحي 

مسكف(، ك انجاز مشاريع السكف التطكرم ك مجمكعة مف التحصيصات )الكفاء، المنار، المنى...( 
ارغة ، إلى جانب تكممة بعض المشاريع السابقة ك استغالؿ الجيكب الف03شرؽ الطريؽ الكطني رقـ 

 بالنسيج العمراني القائـ.
إال أف الطمب عمى مياه  %5.32رغـ انخفاض كتيرة النمك لممدينة مقارنة بالمرحمة السابقة إلى 

الشرب ظؿ في تزايد مستمر، في حيف ظمت مصادرىا المائية محدكدة ك غير كافية، لتزداد حدة أزمة 
 تزكيد المدينة بمياه الشرب

 1998بعد  جديدة بدائل لمتوسع و اعتماد مصادر مائية    3.2.1
لـ تعد مدينة الخركب قادرة عمى استقباؿ الفائض السكاني لمدينة قسنطينة، الذم تحكؿ 

، ليتـ ضـ مختمؼ التحصيصات ك السكنات ماسينيسا ككجية جديدةنة الجديدة نحك المدي 2002سنة
التطكرية المتكاجدة بالمنطقة الشرقية )ككنيا منطقة تكسع لمدينة الخركب( إلى ماسينيسا، في حيف 

بتكممة انجاز  ،2008-1998استمر تكثيؼ التعمير بالجيكب الفارغة بالمدينة خالؿ الفترة الممتدة بيف 
مسكف...( ك اكماؿ بناء القطع  510مسكف تساىمي،  80بعض مشاريع السكف االجتماعي )مشركع 

 األرضية بالتحصيصات )كتحصيص بكىالي العيد، االخكة سبيقة، ك انجاز تحصيصات خاصة(.
التي يمكف اعتبارىا كمنطقة تكسع  مع ىذا النمك المستمر ك ظيكر المدينة الجديدة ماسينيسا

     1Fأخرل ) لمياه رغـ استفادتيا مف تنقيبات، ازدادت حدة أزمة اجديدة لمدينتي الخركب ك قسنطينة

 ٔ2F) استمر  ،)خالؿ ىذه الفترة تـ االستغناء عف منبع الفزقية( ، إلى جانب منبع بكمرزكؽ2000سنة
 سد بني ىاركف كمصدر جديد.  استفادت المدينة مف مياهأيف  2007 العجز حتى سنة

                                                 
74

 URBAMA Centre d’études et de recherches. « L’eau et la ville dans les pays du bassin méditerranéen et 

de la mer noire »: actes d’un colloque tenu à Rabat en 1988.  Tours, 1991, p 10  
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 و ديموغرافي يوافق نشأة األحياءتوزيع مجالي   3.1
تنقسـ المدينة ما بيف أحياء قديمة ك أخرل حديثة النشأة ك مخططة تضـ معظـ سكاف المدينة، 

 ما يرفع حجـ الطمب عمى مياه الشرب بيا، فكيؼ يتـ تغطية ىذه االحتياجات؟

 التقسيم المجالي لممدينة حسب متطمبات خدمة المياه  1.3.1
ثالثة منيا تغطي مدينة الخركب، أما ، ليكيةتقسـ مدينة الخركب إلى أربعة طكابؽ ىيدرك 

 :(42جدكؿ رقـ )ماسينيساالجديدة  منطقة التكسع الطابؽ الرابع يضـ

 ليكيةالتقسيم المجالي لمدينة الخروب عبر الطوابق الييدرو (   42جدكؿ رقـ )
 النسبة المساحة األحياء االسم الطابق

  1 خضاٌ انخشٔة 25

و 800)
3

) 
 7,75 58 يسكٍ، يشكض انًذُٚخ 450

 2 خضاٌ انخشٔة 26

و2000×2)
3

)
 

 أٔد، 20 يسكٍ، 1200 يسكٍ، 1600

 312يب٘،  08 يسكٍ، 1039 يسكٍ، 500

 يسكٍ 188 يسكٍ،

247 33,02 

و1100) 3 خضاٌ انخشٔة 27
3

 16,84 126 ثْٕبنٙ انؼٛذ، سشأ٘، ثٍ ثٕنؼٛذ (

و2000×2) خضاٌ يبسُٛٛسب 28
3 

و 20000+
3

) 

 يسكٍ، 500 انًذُٚخ انزذٚذح يبسُٛٛسب،

يسكٍ  215 يسكٍ، 300 يسكٍ، 192

بسُٛٛسب، انحٛبح )يتطٕس٘، تحػٛػبد 

  (انٕفبء، انًُٗ، انًُبس، انشٚبؼ

317 42,38 

 100,00 748 انًدًىع

 .2017يذٚشٚخ استغالل انًٛبِ ٔ االَزبص. سُخ  شركة المياه ك التطيير قسنطينة،: انًصذر

    إذ يضـ مختمؼ التكسعات الشرقية لمدينة الخركب ليكي أىـ طابؽ ىيدرك  28يعد الطابؽ 
الذم  26، يميو الطابؽ %42.38ق أم ما يمثؿ 317ك ماسينيسا، يمتد تكزيعو عمى مساحة تقدر بػ 

 ق بنسبة 24يغذم معظـ التكسعات الشمالية ك الجنكبية التي ميزت المدينة، يمتد عمى مساحة تقدر بػ 

ك تكسعاتيا األكلى عمى  يضماف النكاة القديمة لممدينة 27ك  25 ، في حيف نجد كؿ مف الطابقيف33%
 .(53 شكؿ) التكالي
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 حسب طوابق التوزيع  لسكانتباين ا  2.3.1
باعتبار مدينة الخركب أىـ مستقبؿ 
لمفائض السكاني لمدينة قسنطينة، فيي تعد 
ثاني أىـ متطمب لمياه الشرب، أيف سجمت 
تزايدا في احتياجاتيا مع تطكر عدد سكانيا 

 .(54)شكؿ في كؿ مرة 
 

                                                                  

 .2015مديرية استغالؿ المياه ك االنجاز. سنة  شركة المياه ك التطيير قسنطينة،انًػذس: 
 

13568 

17850 
19004 

22055 
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1999200820102017

 الٌوم/3م

تطور احتياجات مدينة الخروب     54شكل 
 لمياه الشرب

 تمذٚشاد سكبَٛخ نًختهف انسُٕاد: انًصذر

 1انخروة 

 2انخروة 

 3انخروة 
 يبضُُُطب

 53شكم رلى 

2017 
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 : (43جدكؿ رقـ )السكاف تكزيعتتبايف ىذه االحتياجات مف طابؽ آلخر حسب 

الخروب و تقدير احتياجاتيم لمياه الشرب حسب الطوابق  التوزيع السكاني لمدينة(   43جدكؿ رقـ )
 (2017)سنة  ليكيةالييدرو 

 .2008انطالقا مف تعداد  2017تقديرات سكانية لسنة : انًصذر

 يمكف تصنيؼ الطكابؽ حسب نسبة السكاف التي تقكـ بتزكيدىـ بمياه الشرب إلى ثالث فئات:
مف سكاف  %61يضـ أزيد مف  الذم 2انخشٔة ك تتمثؿ أساسا في طابؽ  طوابق ذات خدمة واسعة:

 مف أحياء السكف الجماعي.مدينة الخركب، ككنو يتككف 
ك معظـ أحيائو  %26سكانية تقارب  بنسبة (28) ماسينيسا : ك تشمؿ طابؽطوابق ذات خدمة متوسطة

 عمى شكؿ تحصيصات.
 المذاف يضماف أقؿ نسبة سكانية. 27ك  25ىنا نجد الطابقيف طوابق ذات خدمة محدودة: 

 : (55 شكؿ) في حيف نجد أف الكثافة السكانية تتكزع بيف ثالث فئات
 ىذا راجع إلى انتشار السكف الجماعي. ك 2 خركببالتسجؿ  كثافة سكانية مرتفعة

المتمثؿ في مركز المدينة القديـ المتميز بسكناتو المتراصة  1 الخركبك تضـ  كثافة سكانية متوسطة
 ك مساحتو الصغيرة.

نسمة/ق عمى التكالي،  90ك  35بكثافة تقدر بػ  ماسينيسا ك 3انخشٔة بالطابقيف  كثافة سكانية ضعيفة
 التساع مساحتيا ك انتشار السكنات الفردية بيما. 

يتماشى ك االحتياجات ية ليكلمطكابؽ الييدرك  ك الكثافة السكانيةالتركز السكاني في تبايف ال إف
 المسجمة.
 
 
 

 الطابق
السكان  عدد

 )نسمة(
نسبة السكان 

(%) 
الكثافة السكانية 

 )نسمة/ىكتار(
 تقدير االحتياجات

 /اليوم( 3) م
 1875 162 8,50 9373 (1) انخروة  25

 13617 276 61,74 68083 (2) انخروة  26

 882 35 4,00 4411 (3) انخروة  27

 5682 90 25,76 28410 ) يبضُُُطب( 28

 22055 147 100,00 110277 انًدًىع
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 حضيرة سكنية متنوعة   3.3.1
، تتكزع ما بيف سكنات أكركبية   (75)2017مسكف سنة  12985قدر عدد مساكف مدينة الخركب بػ 
مسكف؛ منيا  20776أما ماسينيسا فقد قدر عدد مساكنيا بػ  .ك حديثة، فردية ك جماعية بنسب متفاكتة

مسكف اجتماعي ايجارم شاغر ينتظر التسميـ ألصحابو بمجرد انياء عمميات التييئة  1320
 :(56 شكؿ) بيف فردية ك جماعية بمختمؼ الصيغ ارجية، جؿ مساكنيا حديثة ك مخططة تتكزع ماالخ

                                                 
75

، و ذلك لعدم تسجٌل أي مشروع سكنً بعد االحصاء، 2002حسب نتائج تعداد  2015حدد عدد المساكن  بمدٌنة الخروب لسنة  توضٌح:  

ل الفترة الممتدة بٌن فقد تم استكمال المشارٌع الموجودة، و السكنات الفردٌة  المنجزة من طرف اصحابها  المستفٌدٌن من قطع أرضٌة خال
 كما تم توضٌحه فً مراحل توسع المدٌنة، و هذا ما أكدته لنا المصالح التقنٌة لبلدٌة الخروب.  1992-2002

68083 

9373 

4411 
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 بمجاؿ الدراسة )الخركب ك ماسينيسا( عمى شكؿ: %35ينتشر بنسبة  السكن الفردي: ( أ
  سكنات فردية أكركبية: تتمركز بالنكاة القديمة ك التكسعات األكلى التي عرفتيا مدينة

الخركب؛ منيا ما يتككف مف طابؽ ك احد إلى جانب طابؽ أرضي تـ تحكيمو في العديد مف ىذه 
المساكف إلى محالت تجارية، ك منيا ما يتككف مف طابؽ أرضي ك سقؼ مف القرميد محاطة بحديقة. 

بعض السكنات الفردية ذات مساحات صغيرة انجزىا المستعمر عمى شكؿ محتشدات  كما تكجد
 .  (29ك  28صكرتيف )لألىالي، ك قد أدرجت عمييا عدة تغييرات 
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 :تتكزع بكامؿ مجاؿ الدراسة، عمى شكؿ تحصيصات التي تتميز  سكنات فردية حديثة
مساكنيا بتكفرىا عمى حديقة، مرآب ك بئر بعدد منيا تـ استغالؿ مياىو إلى أف تـ ربطيا بالشبكة، 

  .(33ٔ  32، 31، 30صكر:  )سكنات تطكرية ك مدعمة بمساحة صغيرة، ك سكنات جاىزة )شالي( 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يطكٍ فردٌ أوروثٍ ثبنُىاح انمذًَخ   28صىرح 

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 

 أود 20يحتشذ فردٌ ثحٍ    29صىرح 

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 

 تحصُص انًًُ   30صىرح 

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 

 تحصُص ثىهبنٍ انؼُذ   31صىرح 

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 
 ثئر خبف ثأحذ يطبكٍ ثتحصُص انًًُ   32صىرح 

 2017المصدر: تحقٌق مٌدانً 

 ثئر يطتؼًهخ ثتحصُص انًًُ   33صىرح 

 2017المصدر: تحقٌق مٌدانً 
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،  عمى شكؿ (35ك  34)صكرتيف  %65األكثر انتشارا بمجاؿ الدراسة بنسبة  السكن الجماعي: ( ب
(، مع كجكد أخرل بطابقيف بالمركز القديـ ك منيا ما R+4عمارات معظميا تتككف مف أربعة طكابؽ )

طابؽ. ككنيا مساكف مخططة فقد تـ ربطيا بشبكتي مياه الشرب ك التطيير كباقي  14ك  10تصؿ إلى 
 الشبكات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بمياه الشرب تعبئة مصادر خارجية لتزويد المدينة .2
تعد المصادر المائية المتكفرة عمييا مدينة الخركب جد محدكدة مقارنة بتزايد طمبيا عمى المياه 
الصالحة لمشرب، لتضاعؼ عدد سكانيا ك امتداد نسيجيا العمراني مف جية، ك بركز المدينة الجديدة 

األخرل مف تحكيؿ مياه ماسينيسا مف جية اخرل. كغيرىا مف مدف التجمع الحضرم فقد استفادت ىي 
 سد بني ىاركف. 

 مياه سد بني ىارون المزود الوحيد لمدينة الخروب و ماسينيسا   1.2
/اليكـ مف المياه المعبأة جميا مياه سطحية، في حيف 3ـ59287يستفيد مجاؿ الدراسة حاليا مف 

 (.57شكؿ ) %100إال عمى المياه الجكفية بنسبة  2006كانت المدينة تعتمد حتى سنة 

 
 
 
 
 
 

 يطكٍ 900حٍ    34صىرح 

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 

 انطكٍ اندًبػٍ ثًذَُخ يبضُُُطب    35 صىرح

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 
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 تطىر حدى انًُبِ انًدُذح نًذَُخ انخروة      57شكم  الٌوم/3م

 الحجم الكلً جوفٌة سطحٌة

 2017،  سُخ يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ: انًصذر
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منذ سنة  تـ رفع حجـ المياه المعبأة ك المكجية لتزكيد مدينة الخركب ك ماسينيسا بمياه الشرب
استفادتيما مف تحكيؿ مياه سد بني ىاركف، أيف استمر ارتفاعيا تدريجيا لتبمغ ، بعد 2007
، عمى الرغـ مف االنخفاض المسجؿ ما بيف %157أم بنسبة زيادة تقارب  2017/اليكـ سنة 3ـ59287
العائد إلى األشغاؿ التي انجزت عمى مستكل قنكات الجمب لمركاؽ الثالث. ليتـ  ،2014 ك 2011سنتي 

 .(44)جدكؿ رقـ االستغناء تدريجيا عف المياه الجكفية المعتمدة سابقا 

 /اليوم(3م)( 2017-2006مياه الشرب المعبأة لمدينة الخروب حسب المصادر )كمية (   44جدكؿ رقـ )
 انًدًىع

تُمُجبد 

 انخروة
 ثىيرزوقيُجغ 

ثٍُ ضذ 

 هبروٌ

 انًصذر

 انطُخ

21818 5932 15886 0 2006 

26899 5794 15713 5393 2007 

32456 3613 3895 24948 2008 

39406 2326 6386 30694 2009 

41774 446 15444 25884 2010 

35165 907 12816 21442 2011 

28915 907 0 28008 2012 

21844 0 0 21844 2013 

26172 0 0 26172 2014 

56030 1346 0 54684 2015 

 2017،  سُخ : يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخانًصذر

تـ اعتماد مياه سد بني ىاركف كمصدر أساسي ك كحيد لتزكيد مدينة الخركب ك ماسينيسا 
ك تنقيبات  2012ك االستغناء عف مياه منبع بكمرزكؽ سنة  2013بالمياه الصالحة لمشرب منذ سنة 

  (.58)شكل ليعكد استغالؿ ىذه األخيرة لتزكيد بعض المنشآت العسكرية بالمدينة  ،2013الخركب سنة 
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تطور كمية المياه المجندة حسب المصادر المائية (      58)شكل 
 لمدينة الخروب

 تنقٌبات الخروب منبع بومرزوق بنً هارون

 2017،  سُخ يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ: انًصذر
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 حصيمة ايجابية و قضاء عمى العجز  2.2 
إف استبداؿ المصادر المائية المحمية لممدينة بسد بني ىاركف ساىـ في زيادة حجـ المياه 

 .(45)جدكؿ  2008المخصصة لالستعماؿ المنزلي منذ سنة 

 /اليوم(3م)( 2017-2006الموازنة المائية لمدينة الخروب )(   45جدكؿ رقـ )      

 الموازنة
المياه الخصصة 
 لالستعمال المنزلي

تقدير 
 االحتياجات

 السنة

-1472 16364 17836 2006 
6492 24342 17850 2008 
12327 31331 19004 2010 
-3754 16383 20137 2013 
22410 44465 22055 2017 

 2017،  سُخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ : يذٚشٚخانًصذر

برفع كمية المياه المعبأة ك زيادة حجـ المياه المكجية لالستعماؿ المنزلي، تـ تجاكز العجز 
الذم عرفتو مدينة الخركب ك تغطية احتياجاتيا التي تزايدت مع عممية االسكاف التي عرفتيا منطقة 

سجيؿ ، حيث بدأ ت2002التكسع الجديدة ماسينيسا التي تتقاسـ معيا مصادرىا المحمية منذ سنة 
أيف عاكد العجز ألسباب تقنية )قد سبؽ االشارة الييا( ك تـ  2013الفائض عف احتياجاتيا حتى سنة 

  (.59)شكؿ تجاكزه بعدىا 
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 الموازنة المائية لمدينة الخروب       (59)شكل 

 االحتٌاجات المٌاه الخصصة لالستعمال المنزلً 
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 2015،  سُخ يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ: انًصذر
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 خدمة المياه: خدمة متقاربة بمعظم األحياء بمجال الدراسة  .3
تتكزع األحياء المخططة عمى كامؿ مجاؿ مدينة الخركب ك منطقة التكسع ماسينيسا ك تشترؾ 
في نمط السكف، نكعية الربط بشبكات التكزيع ك التطيير، كما تتكفر عمى منشآت ىيدركليكية حديثة 

 االنجاز، ما ساىـ في تكفير خدمة متقاربة عمى عكس النسيج القديـ لمدينة الخركب. 
  مياه الشربالتزويد بخدمة   1.3

تتكقؼ خدمة التزكيد بمياه الشرب عمى مدل فعالية البنى التحتية مف شبكات ك منشآت إلى 
 جانب حجـ المياه المكزعة.

  نظام التوزيع    1.1.3
يعتمد نظاـ التكزيع لخدمة التزكيد بمياه الشرب لمدينتي الخركب ك ماسينيسا عمى شبكة 
متشعبة؛ تتككف مف قناة رئيسية كاحدة تتفرع منيا مختمؼ المكاسير القديمة ك الجديدة، ك تربط كؿ 
التكسعات الجديدة. مف مساكئيا التكقؼ الكمي لتكزيع مياه الشرب؛ في حاؿ حدكث أم خمؿ تقني 

  (.60 )شكؿالقناة الرئيسية أك تدخؿ عمييا ب
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معظـ قنكات شبكة التكزيع مصنكعة خاصة مف مادة : برنامج إعادة تحسين شبكة التوزيع ( أ
(، رغـ حداثة معظميا )عدا الشبكة المنجزة PEHDاألميكنت ك منيا ما ىك مف الفكالذ ك البكليتيف )

خالؿ الفترة االستعمارية بالنكاة القديمة( إال أنيا تعرؼ عدة مشاكؿ ما يؤدل إلى انتشار التسربات     
 مف المياه المكزعة، بسبب: %35ك ضياع حكالي 

 .الترسب الكمسي بالقنكات ما يقمؿ مف كمية المياه ك يخفض الضغط 
  الشبكات المصنكعة مف الفكالذ.الصدأ الذم أصاب 
 .ىشاشة القنكات ك قدميا 
  قنكات غير مطابقة لممعايير المعمكؿ بيا )كعدـ احتراـ العمؽ( ما يؤدم إلى انكسارىا

 .(36)صكرة
 
 
 
 
 
 
 
 
   لمتقميؿ مف ىذه التسربات استمـز القياـ

مرات في األسبكع،  5بدكريات صيانة بمعدؿ 
  (37)صكرة 

 
 
 

ـ مف شبكتيا، ما بيف عمميات تجديد 19669لذا خصص لمدينة الخركب برنامجا إلعادة تحسيف 
 :(46)جدكؿ  ـ مكزعة كاآلتي1101لمقنكات ك انجاز لػ 

 تطرة لىٌ نًُبِ انشرة ثتحصُص انحُبح    36 صىرح

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 

تذخم نهتخهص يٍ انتطرثبد     37 صىرح

 ثبحذي انمُىاد نحٍ كرًٍَ ػًبر 
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 ( 2015برنامج إعادة تحسين شبكة التوزيع لمدينة الخروب )(   46جدكؿ رقـ )
 مالحظات المنجز المبرمجة طول الشبكة الطابق

يى ػهٗ ـٕل 90استجذال لُٕاد لطش  0 622 312 25

 0 415 415 27 ثؼؽ انطٕاسع

26 10105 10695 0 

و يٍ انمُٕاد انزذٚذح  618اَزبص 

يسكٍ، ٔ ئػبدح تحسٍٛ  250ثحٙ 

، 900و ثؼذد يٍ األحٛبء )3612

 يسكٍ...( 1039، 1600

28 7736 8247 0 

و يٍ انمُٕاد انزذٚذح  511اَزبص 

يسكٍ، ٔ انحٙ  1200)حٙ 

 انؼسكش٘(

 0 19669 18568 انًدًىع

 2015، سنة مديرية الدراسات ك المشاريع   (SEACO)لسُطُٛخ  المياه ك التطييرشركة : انًصذر

أيف  %42بػ  (28)، يميو الطابؽ %54بالنصيب األكبر بنسبة تزيد عف  (26)خص الطابؽ 
(. لكف لـ يتـ االنطالؽ Conduites galvanisésتكثر التسربات ك ىذا راجع الىتراء القنكات المجمفنة )

 البرنامج.بعد بيذا 

خزانات؛ تعمؿ عمى تزكيد  7تعتمد مدينة الخركب ك ماسينيسا عمى  المنشآت الييدروليكية: ( ب
  :(47)جدكؿ مكزعة كاآلتي  (5)ممحق رقم 3ـ 11900سكاف الطكابؽ الييدركليكية بمياه الشرب بسعة 

 (2017توزيع الخزانات بمدينة الخروب )(   47جدكؿ رقـ )
 حالة الخزان تاريخ الخدمة 3السعة م عدد الخزانات الطابق

 سيئة 1953 800 1 25
 سيئة 1958 1100 1 27
 سيئة 2005/1992 2000×2 2 26

28 3 2000 +2×2000 
1993  /

(لمخزانيف)2006  
، متكسطةسيئة، 

 جيدة
 - - 11900 7 المجموع

 2017، سُخ يذٚشٚخ انًٕاسد انًبئٛخ نٕالٚخ لسُطُٛخ  :انًصذر

(       26(، )25مكزعة عمى الطكابؽ ) 3ـ5900خزانات بسعة  4 الخركب عمىتتكفر مدينة 
لذلؾ تـ االستغناء عف ؛ ، لكف معظميا بحاؿ سيئة لتعدد مشاكمو التقنية رغـ حداثة بعضيا(27)ك 

لقدمو ك صغر سعتو، كما سيتـ االستغناء أيضا عف الخزاف  2010منذ سنة  3ـ 1100الخزاف 
( لتزكيد مدينة 26المتكاجداف بالطابؽ ) 3ـ2000×2عمى المدل القريب ك اعتماد الخزانيف 3ـ800

المتكاجداف بماسينيسا لتغطية احتياجاتيا، لكف أحد ىذه 3ـ2000×2الخركب. في حيف كجو الخزانيف 
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 الخزانيف بكضعية سيئة، أما الخزاف الثالث المعركؼ بخزاف الضريح فقد كجو إلى تزكيد سكاف عيف
 نحاس.
كما تتكفر مدينة الخركب عمى محطة ضخ كاحدة استخدمت لتزكيد خزانات مدينة ماسينيسا  

، لتصبح خارج الخدمة مع (26)أم الطابؽ  2القادمة مف منبع بكمرزكؽ، انطالقا مف خزانات الخركب 
 .2007 كصكؿ مياه سد بني ىاركف منذ سبتمبر

 توزيع مياه الشرب حسب الطوابق   2.1.3
تحديد نصيب كؿ طابؽ مف المياه المكزعة ك بالتالي يمكف احتساب متكسط نصيب الفرد  سيتـ

 بأحيائو، ك تردد تكزيعو:
قدر حجـ المياه الصالحة لمشرب  حجم المياه الموزعة و نصيب الفرد من مياه الشرب: ( أ

، خصص 2017/اليكـ سنة 3ـ 22623المكزعة فعميا عمى مدينة الخركب ك منطقة التكسع ماسينيسا بػ 
/الفرد.  تتكزع ىذه 113/اليكـ لالستعماؿ المنزلي، بمتكسط نصيب فرد يقدر بػ 3ـ 12443منيا  ؿ/اليـك

الكمية بشكؿ متبايف حسب احتياجات السكاف بطكابؽ التكزيع، مسجمة بذلؾ تباينا في نصيب الفرد 
/فرد ك 23الذم يتراكح بيف  /فرد 138ؿ/اليـك   :(48)جدكؿ ؿ/اليـك

 
حجم مياه الشرب الموجية لالستعمال المنزلي و نصيب الفرد حسب طوابق التوزيع بمدينة    (48رقم )جدول 

 (2017الخروب )سنة 
نصيب الفرد الصافي 

 ل/فرد/اليوم()

انًُبِ انًخصصخ 

 نالضتؼًبل انًُسنٍ

 /اليوم(3م)

 انًُبِ انًىزػخ حدى

 /اليوم(3م)

 طكبٌػذد ان

 )َطًخ(
 انطبثك

 (25) 1 انخروة 9373 1976 1087 116

 (26) 2 انخروة 68083 13317 7324 108

 (27) 3 انخروة 4411 182 100 23

 (28يبضُُُطب ) 28410 7148 3931 138

 انًدًىع 110277 22623 12443 113

 2017اإلَزبص، سُخ  ٔ انًٛبِ استغالل يذٚشٚخ شركة المياه ك التطيير قسنطينة،  :نًصذرا

 :(61)شكؿ رقـ يمكف تمييز ثالث فئات رئيسية 
سجؿ طابؽ التكزيع ماسينيسا أعمى نصيب فرد بمجاؿ الدراسة، : ل/فرد/اليوم( 138أحسن نصيب فرد )

مف  %26لحداثة شبكاتو ك منشآتو الييدركليكية مف جية ك كجكد نسبة قميمة مف السكاف ال تتجاكز
 اجمالي سكاف مجاؿ الدراسة. 
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عمى التكالي،  2 ك 1 ميز كال مف الطابقيف الخركب : ل/فرد/اليوم( 116-108متوسط )نصيب فرد 
ىذا التراجع في نصيب الفرد مرده قدـ الشبكات بالنكاة القديمة خاصة أيف تنتشر التسربات، كما أف 

)بعد االستغناء عف الخزاف  3يعمؿ عمى تزكيد مختمؼ أحيائو ك أحياء طابؽ الخركب  (26)الطابؽ 
 (.3ـ1100

رغـ قمة عدد سكانو إال أف تكقؼ خزانو ك قدـ  (27بالطابؽ ): ل/فرد/اليوم( 23) ضعف نصيب فردأ
قكة الضغط إلى  جزء ىاـ مف شبكاتو المعرضة لالنسداد ك التسربات مف جية، ك انخفاض في 

 بار كحد أدنى أدل إلى انخفاض نصيب الفرد إذ ال تستفيد أحياؤه مف خدمة كافية. -0.28
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2017ة ــسن)
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108-116 

24 
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عمى مختمؼ أحياء مدينة الخركب      ساعة 24 /24تـ تعميـ خدمة  خدمة التوزيع: ( ب
  (.62)شكؿ رقـ ساعة  23ك منطقة التكسع ماسينيسا بمعدؿ 

 

انطالقا مف نتائج العينة التي شممت ثالث أحياء المتمثمة في تحصيصي المنى ك المنار بماسينسا 
)أفضؿ نصيب فرد ك نمط المساكف الفردم(، القطاع الخامس )أضعؼ نصيب فرد، تمثؿ أحياؤه 

 1600مام، كريمي عمار ك بكىالي العيد(، ك حي  8النسيج العمراني القديـ لمدينة الخركب كحي 
 :(63 شكؿ) صيب فرد متكسط، يعد مف األحياء المخططة بنمط جماعي()ن

 (2017ة ــسن)
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سكاف األحياء القديمة لمقطاع  مف% 37أكد 
الخامس لمدينة الخركب أنو يتـ امدادىـ بمياه 
، كما تـ تسجيؿ استيائيـ  الشرب لساعات في اليـك

( التي تمتد %89مف االنقطاعات المتكررة )بنسبة 
 أحيانا إلى يكميف دكف سابؽ انذار، ك حتى بحي

(، مرد ذلؾ لممشاكؿ %73.16مسكف)بنسبة 1600
انقطاع صمة بالمنشآت الييدركليكية بالتقنية الحا

الكيرباء بيا، أشغاؿ الربط ك التدخالت عمى الشبكة الذم يستمـز قطع المياه خاصة بالقنكات الرئيسية 
 ككف الشبكة متشعبة

رغـ النقائص المسجمة إال اف كؿ السكاف الذيف شممتيـ العينة، عبركا عف مدل ارتياحيـ لتكفر 
اليكـ، مقارنة بالكضعية السابقة التي كانت تعرفيا المدينة حيف كاف التكزيع المياه ك لك لساعات في 

يتـ بمعدؿ مرة كؿ ثالثة أياـ لمدة اقصاىا ساعتيف، بتدفؽ ضعيؼ ك فترات غير منتظمة لتمتد إلى مرة 
 أياـ فترات الجفاؼ.10كؿ 

عمى التحسف الكبير الذم  %100يؤكد كؿ السكاف التي شممتيـ العينة بنسبة  نوعية المياه:   ( ت
عرفتو نكعية المياه بالخركب، مقارنة بمياه التنقيبات  
ك منبع بكمرزكؽ )التي عرفت بحرارتيا ك ارتفاع 
نسبة الكمس بيا(؛ لخمكىا مف الكمس ك بركدتيا 
المنعشة خالؿ الصيؼ. إال أنو سجمت بعض 

تعكر ك كجكد رائحة أحيانا لدل سكاف الشكاكل حكؿ 
، (64 شكؿ)حيي بك ىالي العيد ك بف بكلعيد خاصة 

ك يرجع السبب أساسا إلى مختمؼ عمميات الصيانة، 
  االصالح ك تغيير القنكات، ما يؤدم إلى تسرب األتربة ك الصدأ الذم مس بعض القنكات.
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َىػُخ يُبِ انشرة حطت رأٌ   (64)شكم 
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 مٌاه عكرة وجود رائحة وجود الكلس مٌاه دافئة
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بالطكابؽ الييدركليكية بمدينة الخركب ك ماسينيسا بتطبيؽ مصفكفة الرتب تـ تحديد مستكل الخدمة 
 : (65شكؿ رقـ كاآلتي )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

أبرزت النتائج المتحصؿ عمييا أف طابؽ ماسينيسا يكفر أفضؿ خدمة لحداثة شبكاتو ك منشآتو 
السكنات الجديدة تـ تزكيدىا الييدركليكية ك انخفاض عدد سكانو مقارنة بمدينة الخركب، حتى أف 

 بمياه الشرب بمجرد استالميا مف طرؼ أصحابيا )ىذا ما تـ تأكيده بالمعاينات الميدانية(.
خدمة متكسطة لممشاكؿ التقنية سكاء عمى مستكل  (26)ك  (25)في حيف يكفر كؿ مف الطابقيف 

(، أما أدنى مستكل لمخدمة 27 )أحياء الطابؽ (26)الشبكات أك المنشآت، ك ادراج أحياء أخرل لمطابؽ 
 .لتعدد مشاكمو التقنية (27)سجؿ بالطابؽ 

 (2017ة ــسن)
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بمدينة الخركب ك منطقة التكسع ماسينيسا مقارنة بما  رفع مستوى خدمة التزويد بمياه الشربتـ 
، ليصؿ 2008ؿ/فرد/اليـك سنة  80كانت عميو في السنكات الماضية؛ أيف كاف متكسط الفرد ال يتعدل 

ك إف كاف أقؿ مما ىك عميو بمدينة قسنطينة(، ك االستفادة مف ) 2017ؿ/فرد/اليكـ سنة  113إلى 
 المشاكل التقنية باألحياء القديمةخدمة التكزيع المستمر بأحياء التكسعات الجديدة خاصة، لتبقى 

 بيف مختمؼ احيائيا. عائقا في توفير خدمة بنفس المستوىلممدينة 

 منطقة التوسع ماسينيسابمدينة الخروب خدمة التطيير  2.3
 تحدد كضعية البنى التحتية لمصرؼ الصحي مف شبكات ك منشآت مستكل الخدمة: 

 شبكة التصريف  1.2.3

، 3ـ9407يقدر حجـ المياه المنزلية المصرفة لمدينة الخركب بػ  يتـ تصريفيا عبر شبكة /اليـك
كمـ، تتكزع ما بيف مكاسير مختمفة األقطار تصب كميا في قناة  164صرؼ مكحدة يبمغ طكليا 

تجميعية رئيسية كاحدة، تمتد عمى طكؿ كاد بكمرزكؽ لتمتقي بالقنكات التجميعية الجنكبية لمدينة 
قسنطينة، ك يتـ جرىا إلى محطة معالجة تصفية المياه المستعممة البف زياد عبر القناة التجميعية 

،  كما تستقبؿ ىذه القناة المياه المستعممة لماسينسا ك الجزء الشرقي (66كؿ رقـ)ش (2000Gالرئيسية )
 لممدينة الجديدة عمي منجمي.
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 برنامج إعادة تحسين شبكة الصرف الصحي  2.2.3
استفادت مدينة الخركب مف حصة صغيرة مف برنامج إعادة تحسيف شبكة التطيير، شمؿ 

، ككف المدينة ال تزاؿ شبكاتيا في حالة 2014ـ فقط منذ سنة 520أجزاء مف قنكات التجميع بطكؿ 
أما  جيدة إلى متكسطة عمكما، إال بالنسيج القديـ الذم تنتشر بو التسربات  ك تكثر التدخالت عميو.

 لـ تسجؿ تدخالت كثيرة ك لـ تستفد مف أم برنامج إلعادة التحسيف لحداثة شبكتيا.سينيسا ماب
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في حيف ال تزاؿ ىناؾ عدة نقائص 
مسجمة حسب تصريحات السكاف 

(، 67 شكؿعمى مستكل الشبكة )
األكثر شيكعا منيا االنسداد 

لمبالكعات ك تدىكر حالة المتكرر 
غرؼ التفتيش، ما يتطمب تدخالت 

 متكررة بمعظـ األحياء.
 

صيانة ، باستبدال شبكة األحياء القديمةيبقى تحسف خدمة التطيير بمدينة الخركب مرىكنا 
أخرل تكجو لصرؼ مياه منطقة التكسع ماسينيسا           الشبكات الموجود، و انجاز قنوات تجميعية

 الجديدة عمي منجمي.ك المدينة 
 
 ـــالصـة الفـــصلخ
إف تحسيف خدمة المياه المقدمة بنماذج الدراسة لـ يمنع مف تسجيؿ فكارؽ بيف األحياء في   

تكزيع الخدمة ك عدد مف النقائص، فمدينة قسنطينة بتركيبتيا الجغرافية، السكانية ك العمرانية المعقدة، 
 خدمة عادلة بكؿ احيائيا ك ذلؾ لػ:أفرزت مجاال حضريا يصعب فيو تكفير 

  مكضعيا المتضرس ك اليش الذم صعب مف تكصيؿ الشبكات خاصة باألحياء الفكضكية؛
أيف ينتشر الربط غير قانكني ك التطفؿ عمى الشبكات، ما أفرز فقداف كميات ىامة مف مياه الشرب، 

ينة. كما يطرح اشكاؿ تكفير منشآت إلى جانب الرمي المباشر لممياه المستعممة في الشبكة المائية لممد
ىيدركليكية كمحطات الضخ ك الضغط الالـز لتزكيد األحياء المتكاجدة بمناطؽ مرتفعة، ك محطات 

 الرفع لصرؼ المياه المستعممة.
  تنكع األنماط السكنية منيا السكف الجماعي الذم يصعب تكزيع المياه بو مع ارتفاع عدد

لنمط في مناطؽ مرتفعة، ك البناءات الفكضكية التي يصعب ربطيا الطكابؽ، خاصة إذا تكاجد ىذا ا
 بالشبكات ألنيا ال تخضع لمعايير التعمير.
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  قدـ الشبكات باألحياء القديمة التي تنتشر بيا التسربات، لػػتآكميا ك عدـ قدرتيا عمى تحمؿ
ا كجيت لخدمة عدد الضغط الزائد مف الكميات المرتفعة مف مياه الشرب أك المياه المستعممة، ألني

 محدد مف السكاف آنذاؾ ليتضاعؼ حجـ السكاف بيذه األحياء حاليا. 
  ،التأخر في انجاز ك تحديث قنكات شبكة الصرؼ الصحي ك انتشار الربط العشكائي

 صعب مف تحسيف خدمة التطيير التي تبقى دكف المستكل المطمكب.
ء المخططة ك انعداـ الفكضكية بيا، إلى أما مدينة الخركب رغـ انبساط مكضعيا، انتشار األحيا

جانب حداثة شبكاتيا، إال أف خدمة المياه سجمت ىي األخرل بعض النقائص التقنية كقدـ شبكتي 
التكزيع ك الصرؼ باألحياء القديمة التي تنتشر بيا التسربات، ك الحالة السيئة لبعض الخزانات التي 

لحداثة البنى التحتية لإلمدادات بمياه الشرب التي أصبجت خارج الخدمة، عمى عكس ماسينيسا نظرا 
 سجمت فضؿ خدمة. أما خدمة التطيير ال تزاؿ تحتاج إلى عمؿ أكثر رغـ تحسنيا.

رغـ النقائص المسجمة إال أف السكاف يؤكدكف عمى تحسف الخدمة المقدمة مف شركة المياه        
ة لمشرب بشكؿ مستمر عمكما، تحسف نكعية ك التطيير بقسنطينة، سكاء بإمداد مساكنيـ بمياه صالح

المياه المقدمة، الرد عمى شكاكل السكاف ك التدخؿ السريع عمى الشبكات في حاؿ حدكث تسربات لمياه 
الشرب أك المياه المستعممة، مقارنة بالكضعية الصعبة التي كانت تعاني منيا ىذه المدف قبؿ سنة 

ىاجسا لكؿ السكاف فقد كاف تكزيع المياه يتـ بمعدؿ ، فالحصكؿ عمى مياه صالحة لمشرب كاف 2008
يكـ كؿ اثناف ك كؿ ثالثة أياـ، إلى جانب االنقطاعات التي كانت تعاني منيا معظـ األحياء ك التي 

 تتعدل األسبكع.    



 

 

 ـرابــعصل الــالف

 تحسين اإلطار المعيش بتفعيل خدمة المياه

 و كيفية استمراريتيا 
 تمييد

I. تطور عادات استيالكية جديدة لممياه 
II. واقع و آفاق خدمة المياه بالتجمع الحضري القسنطيني  
III.  خدمة المياه بالمجاالت الحضرية بالجزائر:مكتسبات 

 خدمة في تحسن مستمر

IV. مقاربات حديثة  لضمان استدامة تفعيل الخدمة بالجزائر 

 خالصة الفصل
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 تـمـيـيـد

أفرزت الدراسة المجالية لكاقع خدمة المياه بالتجمع الحضرم القسنطيني ك نماذج الدراسة، عف  
تحسف كبير في الخدمة المقدمة، بحيث تـ تعميميا عمى جميع األحياء حتى الفكضكية منيا، ما كاف 

يكم. لذا سيتـ لو تأثير مباشر عمى الحياة اليكمية لمسكاف ك سمككياتيـ االستيالكية ليذا المكرد الح
عمى تحميؿ نتائج االستمارات الميدانية؛ بإبراز مختمؼ استخدامات المياه دراسة ىذا التأثير اعتمادا 

 داخؿ المسكف التي تنعكس عمى فاتكرة االستيالؾ. 
كما سيتـ الكقكؼ عمى مختمؼ النتائج المحققة السمبية منيا ك اإليجابية، ك تحديد آفاقيا مستقبال 

جية، ك الخركج ببعض االقتراحات ك التكجييات لتجاكز النقائص ك ضماف استمرارية بالتجمع مف 
الخدمة مف جية أخرل، إذ ال يكفي تفعيميا فقط بؿ يجب العمؿ عمى استدامتيا، ككنيا خدمة حضرية 

أساسية ك مطمبا حيكيا؛ فمف حؽ كؿ ساكف الحصكؿ عمى مياه نظيفة صالحة لمشرب، ك تصريؼ     
 لمستعمؿ منيا حماية لو، ك محافظة عمى بيئتو ك عمى المكارد المائية المتاحة.ك معالجة ا

III. تطور عادات استيالكية جديدة لممياه 
لتطكر خدمة المياه بنماذج الدراسة تأثير عمى الحياة اليكمية لمسكاف، فتكاجد المياه بحنفياتيـ  

بصفة يكمية سيؤدم حتما إلى تغيير سمككيـ االستيالكي، الذم يتأثر بعدة عكامؿ كالكضع 
االقتصادم لمسكاف ك بعض المؤشرات العمرانية، التي سيتـ تحميميا اعتمادا عمى درجة تجييز 

 مساكف بمختمؼ المعدات الييدركليكية ك تطكر فاتكرة االستيالؾ. ال
 تباين في المستوى االقتصادي لمسكان .1

تحدد الكضعية االقتصادية لمسكاف حسب الميف ك مستكل الدخؿ األسرم، إذ تعكس فئات مختمفة 
 أخرل فقيرة.مف المجتمع )الميسكرة، المتكسطة ك المعكزة( ك مجاالت متباينة مف أحياء راقية ك 

 الفئات المينية  1.1
سيطرة  ت(، حيث سجم68شكؿ ) ىناؾ تبايف في تكزيع الفئات المينية حسب العينات المدركسة

مسكف  1600لفئتي اإلطارات ك المكظفيف بكؿ مف األحياء التالية: الدقسي عبد السالـ، باب القنطرة ك 
التي غالبا  فئة اإلطارات العميا خاصة ك التجارفي حيف تبرز التي تضـ الفئة المتكسطة مف المجتمع. 

أحياء القطاع ك  أما بحيي بف الشرقي ،بتحصيصي المنى ك المنار ما تميز الفئة الميسكرة لممجتمع
 صغار بحي بف الشرقي. التجار فئة المع بركز  ،فإف فئة العماؿ ىي المسيطرة الخامس
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 متوسط الدخل األسري 2.1
تبرز األسر ذات الدخؿ المتكسط ك الضعيؼ بمعظـ األحياء االجتماعية )الدقسي عبد السالـ، 

مسكف(، أما الفئة المرتفعة الدخؿ تنتشر بالتحصيصات، في حيف نجد أف  1600باب القنطرة ك 
 .(69)شكؿ  األحياء الفكضكية أكثر ما ينتشر ىي األسر ذات الدخؿ المحدكد ك البسيط

 
 

 

 

 

 

 

 

و تجييزىا بالمعدات  عمى نكعية المساكفسينعكس حتما  ىذا التبايف في الميف ك المداخيؿ
 .، لتحقيؽ الرفاه في حياتيـ اليكميةالييدروليكية الالزمة
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 و تنوع التجييزات الييدروليكية بالمسكن الخصائص السكنية .2
سنتطرؽ فييا إلى بعض المؤشرات منيا نمط المسكف، عدد األسر ك األفراد المتكاجديف بو، التي 

  يككف ليا التأثير البارز عمى تجييز مساكنيـ ك استغالؿ األفراد لممياه.

 بعض المؤشرات السكنية  1.2
تختمؼ الخصائص السكنية بالعينات المأخكذة باختالؼ النمط ك المجاؿ الذم تنتمي إليو، كما 

 :(49 جدكؿ رقـ)ىك مبيف في النتائج التالية 
 

 الخصائص السكنية بالعينات المدروسة(   49جدول رقم )
 يتىضظ ػذد األضر ًَظ انًطكٍ انطبئذ انؼُُخ

 يؼذل شغم انًطكٍ

 )فرد/انًطكٍ(

 5,43 1,23 جماعي ػجذ انطالوانذلطٍ 

 4,26 1,08 جماعي ثبة انمُطرح 

 6,73 3,16 فردم ثٍ انشرلٍ

 5,24 1,17 جماعي يطكٍ 1600

 5,49 2,82 فردم ثىهبنٍ انؼُذ

 4,16 3,13 حديث فردم تحصُصٍ انًًُ و انًُبر

 2015 نتائج االستمارة الميدانية المصدر:
 

مسكف ك الدقسي عبد  1600تعد السكنات الجماعية )أحياء السكف االجتماعي: باب القنطرة، 
 4السالـ( أحادية األسرة عمكما، حيث نسجؿ أقؿ متكسط لعدد األسر بمعدؿ شغؿ مسكف يتراكح بيف 

د أفراد. بالمقابؿ نجد السكنات الفردية الحديثة )بتحصيصي المنى ك المنار( بمغ متكسطة عد 6إلى 
أسر بالمسكف الكاحد تجمعيـ صمة القرابة(،  4إلى  2األسر بيا أعمى القيـ، ككنيا متعددة األنكية )مف 

أفراد لتعدد عدد الغرؼ بيا، إذ يتـ تقسيـ  5إلى  3ك تسجؿ أخفض معدؿ شغؿ مسكف يتراكح ما بيف 
 شقؽ(. 6إلى  2ىذه المساكف إلى شقؽ متعددة حسب عدد األبناء )تتراكح ما بيف 

في حيف نسجؿ بكؿ مف الحي الفكضكم بف الشرقي  ك القطاع الخامس الذم يضـ أقدـ أحياء 
مدينة الخركب )مف المحتشدات ك التحصيصات األكلى( معدالت مرتفعة، فيي تعرؼ ىي األخرل 
بتعدد األسر )منيا ما يجمعيا صمة القرابة ك أخرل مستأجرة(، ك ارتفاع معدؿ شغؿ المسكف لصغر 

)كالمحتشدات( ك قمة عدد الغرؼ )نجد األسرة الكاحد تقطف في غرفة أك غرفتيف خاصة المساكف 
 األسر المستأجرة(.
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سيقمل من نصيب الفرد من )خاصة بالمساكف الفكضكية(  تزايد عدد األسر و األفراد بالمسكنإف 
لألسر المستأجرة لكجكد عداد مشترؾ، ما سيطرح مشكؿ  يرفع من كميات المياه المستيمكة، ك المياه

 تكزيعو ك تسديد فاتكرة الخدمة.
 

 التجييزات الييدروليكية لممسكن 2.2
 المتمثمة أساسا في مختمؼ المعدات الييدركليكية المستعممة داخؿ المسكف ك العدادات.

 
 التجييزات الداخمية  1.2.2

عمييا المسكف مؤشرا ميما عف مدل تطكر العادات تعد المعدات الييدركليكية التي تتكفر 
االستيالكية لممياه لدل السكاف، ك الرفاه المحقؽ في حياتيـ اليكمية، انطالقا مف تكفر المعدات 
األساسية إلى الكماليات، ك بذلؾ تمكنا مف تصنيؼ العينات المدركسة حسب درجة تجييز مساكنيا 

 في المصفكفة التالية: مف أساسي، فكثيؼ إلى أكثر تكثيؼ ممثمة
 مصفوفة درجة تجيير المسكن بالمعدات الييدروليكية بالعينات المدروسة

 انؼُُخ
درخخ انتدهُس

)76(
 

 أكثر تكثُف كثُف أضبضٍ

    ثىهبنٍ انؼُذ

    ثٍ انشرلٍ

    انذلطٍ ػجذ انطالو

    يطكٍ 1600

    ثبة انمُطرح

    تحصُصٍ انًًُ و انًُبر

 2015نتائج االستمارة الميدانية  المصدر:

 

                                                 
76

 تـ التصنيؼ اعتمادا عمى المعدات الييدركليكية المستخدمة داخؿ المسكف حسب ما صرح بو السكاف:توضيح:   
 ك المتمثمة أساسا في تكفر معدات أساسية حنفية، حماـ ك مرحاض، إلى جانب كجكد غسالة ك سخاف مائي تجييز أساسي:
       حنفيات، مرحاض مزكد بنظاـ شطؼ  3تعدد المعدات األساسية  مع تكفره عمى تجييزات تعد مف الكماليات: أكثر مف  تجييز مكثف:

 الة، خزاف مائي.أك ثجاج، حماـ مزكد بمرش ك حكض، سخاف مائي، غس
حنفيات فما فكؽ، أكثر  6تعدد ك تنكع المعدات ك التجييزات التي تعد مف الكماليات،  إلى جانب تعدد األساسية منيا:  تجييز أكثر تكثيف:

 مف حماـ ك مرحاض مجيزة بمعدات حديثة ك متطكرة، جالية صحكف، غسالة، سخاف مائي، مدفئة مركزية، خزاف مائي، بئر ك غيرىا.
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مف خالؿ النتائج المتحصؿ عمييا تبيف أف كؿ المساكف بمختمؼ األحياء تتكفر عمى المعدات 
األساسية لالستخداـ اليكمي لممياه )حنفية، حماـ ك مرحاض(، بؿ تجاكزتيا إلى كجكد بعض التجييزات 

ك السخاف المائي بكؿ مسكف تقريبا  التي أصبحت تعد مف الضركريات في أيامنا ىذه كالغسالة
مف السكاف صرحكا بامتالكيـ ليذه التجييزات(، ك تعد مساكف أحياء القطاع الخامس ك بف  99.18%)

 الشرقي األقؿ تجييزا مقارنة بباقي األحياء.
في حيف يبرز عدد مف المعدات التي تعد مف الكماليات بأحياء السكف الجماعي، تزداد كثافة    

مع ارتفاع دخؿ األسر، ك ىذا ما يبرز لدل سكاف التحصيصات كاستعماؿ المدفئة المركزية،  ك تنكعا
جالية صحكف، تنكع الحمامات بتكفرىا عمى أنكاع مف األحكاض كالجاككزم، ك منيـ مف صرح بأنو 

 سيقكـ بتزكيد مسكنو بمسبح.
ة، إال أف السكاف أكدكا عدـ ال تزاؿ الخزانات المائية مكجكدة بالسكنات الفردية خاصة ك الجماعي

 استخداميا إال في حاالت انقطاع التزكيد، ك ىناؾ مف قاـ باالستغناء عنيا. 
، إذ لـ تعد مساكف تنوع المعدات الييدروليكيةزاد مف  خدمة يومية لتوزيع المياهإف تكفير 

ت، مرحاض      األسر محدكدة الدخؿ تنحصر في تكفير ما كاف سابقا يعتبر أساسيا مف تكفير حنفيا
 .تجييزات كانت تعد من الكماليات و أصبحت اآلن من الضرورياتك حماـ، بؿ أصبح ىناؾ 

 وسيمة لمتدفئة، توفير الراحة و الرفاه،لتكفره، فقد أصبح أيضا  تعددت استخدامات المياهكما 
 تساىـ في تسييؿ الممارسات اليكمية لألفراد.  باستعمال معدات متطورة

 الصيانة و المراقبة  2.2.2
تتطمب شبكة التكزيع ك التطيير الداخمية لممسكف مراقبة مستمرة، ك صيانة مختمؼ المعدات 
الييدركليكية لتفادم حدكث التسربات ك ضياع المياه أك التمكث، إال أف معظـ السكاف ييممكف ىذه 

الخطكة، إذ ال تتجاكز أعمى نسبة 
لمسكاف الذيف صرحكا بالقياـ 
 بالصيانة ك المراقبة الدكرية

. ما %23لتجييزاتيـ الداخمية 
أسفر عف كجكد تسربات داخؿ 
المساكف، بحيث سجمت أكبر 
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، لتقؿ نسبتيا بباقي األحياء      (70)شكؿ نسب النتشارىا بحي بف الشرقي ك أحياء القطاع الخامس 
  ك تنعدـ تقريبا بالتحصيصات ككف مساكنيـ حديثة ك مجيزة بمعدات ذات نكعية.

ت تنتشر عمى مستكل الحنفيات ك بقنكات التكزيع لرداءة النكعية المستعممة     معظـ ىذه التسربا
 .(71 شكؿ)أك لقدميا، إذ لـ يقـ أصحاب ىذه المساكف بتغييرىا لمحدكدية الدخؿ أك لككنيـ مستأجريف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العدادات  3.2.2
نجد كؿ حيث تعتبر العدادات كسيمة لمراقبة حجـ المياه المكزعة لكؿ مسكف ك ليس لكؿ أسرة، 

سجمنا بعض الشكاكل  أيفالسكنات الجماعية مزكدة بعدادات فردية معظميا تتكاجد بحالة متكسطة؛ 
مسكف مف تكقفيا أك حدكث أخطاء في  1600سكاف أحياء باب القنطرة، الدقسي عبد السالـ ك ل

 ك حتى كجكد تسربات عمى مستكاىا. ،احتساب كمية المياه المستغمة
بالمقابؿ نجد أف ىناؾ عددا مف المساكف الفردية بالتحصيصات تتكفر عمى أكثر مف عداد في 

ة الخركب تتكفر حالة جيدة لتعدد أسرىا، أما بالمساكف الفردية القديمة المكجكدة بالقطاع الخامس بمدين
عمى عدادات قديمة ك بحالة سيئة يتطمب استبداليا، كما تظير العدادات الجماعية خاصة بالمساكف 

 المؤجرة منيا بيذه األحياء ك ببعض مساكف حي بف الشرقي. 
تـ تزكيد معظـ مساكف حي بف الشرقي بعدادات جديدة في السنكات األخيرة الماضية )منذ سنة 

ستمرة إلى يكمنا ىذا(، لكف ىناؾ مف رفض تزكيد مسكنو بالعداد ك فضؿ اعتماد ك العممية م 2011
 التسعيرة الجزافية. 

 

0

20

40

60

80

100

الدقسً عبد 
 السالم

تحصٌصً  بوهالً العٌد مسكن 1600 بن الشرقً باب القنطرة 
المنى و 

 المنار

 َىع انتطرثبد انًىخىدح داخم انًطكٍ (  71)شكم 

 لُىاد انصرف انًؼذاد انهُذرونُكُخ لُىاد انتىزَغ  انحُفُبد

5 قطاع  

 2015 نتائج االستمارة الميدانية المصدر:



179 

  فاتورة االستيالك في تزايد .3
تعتبر الفاتكرة المؤشر الحقيقي المحدد لكمية المياه المستيمكة مف طرؼ السكاف، لذا حاكلنا 

تصنيفيا حسب أقساط االستيالؾ، فكانت النتائج مف خالؿ االستبياف المعتمد معرفة متكسط قيمتيا ك 
 التالية:

 توزيع متوسط الفاتورة حسب الفئات  1.3
بدراسة متكسط الفاتكرة حسب أقساط االستيالؾ، حاكلنا استنتاج نصيب الفرد باعتماد المعدؿ 

 (:50فرد/مسكف، كما ىك مبيف في الجدكؿ رقـ ) 6الكطني لشغؿ المسكف المقدر بػ 

 توزيع متوسط الفاتورة حسب الفئات  ( 05جدكؿ رقـ )
 نصيب الفرد )ل/فرد/مسكن( (%نسبة ) مبمغ الفاتورة )دج(/ثالثي /ثالثي(3فئات االستيالك )م

 45.78 13.37  640أقل من  0-25
26-55 641-1640  25.95 100 
56-82 1641-3120  37.98 146.5 

 147 أكثر مف 22.7  3120أكثر من  83أكثر من 
 2015نتائج االستمارة الميدانية   المصدر:

/لمثالثي المكجية أساسا لذكم الدخؿ المحدكد 3ـ25تعد فئة االستيالؾ األساسي التي تقؿ عف 
دج ما يترجـ بنصيب  640، بحيث ال يتعدل مبمغ فاتكرتيا %13.5أقؿ انتشارا بنسبة ال تتجاكز 

 .(72 )شكؿؿ/فرد/مسكف  46منخفض لمفرد مف مياه الشرب ال يتجاكز 
عمى عكس الفئة الثالثة ك ىي األكثر 
انتشارا، أيف تتجاكز فييا كمية االستيالؾ 

 146.5/الثالثي بنصيب فرد قدر بػ 3ـ56

ؿ/فرد/مسكف، تمييا كؿ مف فئتي االستيالؾ 
/الثالثي ك األكثر مف 3ـ56األقؿ مف 

/الثالثي، بنسب متقاربة ك نصيب فرد 3ـ83
 147ؿ/فرد/مسكف ك أكثر مف  100قدر بػ 

  ؿ/فرد/مسكف.
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  متوسط فاتورة االستيالك حسب األحياء  2.3
دج  بمعظـ األحياء رغـ اختالفيا،  3120دج ك  641تـ تسجيؿ ارتفاع في الفاتكرة تراكح بيف 

حتى في األحياء الفكضكية التي تنتشر بيا األسر ذات الدخؿ المحدكد، إذ ال يتعدل متكسط الفاتكرة 
بكؿ مف حي بف الشرقي ك بالقطاع الخامس عمى التكالي، لتزداد  % 28 ك  %23دج   640األقؿ مف 

دج ، ما يدؿ عمى ارتفاع كمية االستيالؾ مقارنة  3120الفاتكرة لدل سكاف التحصيصات ك تتجاكز 
 %87.6)لما كاف عميو قبؿ تعميـ خدمة التكزيع المستمر لمياه الشرب حسب ما صرح بو معظـ األسر 

ك  55-26( إلى الثاني ك الثالث )3ـ25-0منيـ(، فقد انتقؿ استيالكيـ مف القسط األكؿ لالستيالؾ )
 ( فما فكؽ.3ـ56-82

لدل سكاف االحياء الفكضكية، تبمغ فاتكرة  %10منخفضة ال تتعدل كما سجمنا نسبة 
 . (73 )شكؿدج العتمادىـ الفاتكرة الجزافية  3500االستيالؾ 

 
 
 
 
 
 
 
 

بالتنويع لدل السكاف،  تنوع استخداماتو و تطور سموكيات االستيالكإف تكفر المياه أدل إلى   
معظم السكان خاصة باألحياء لدل  يفتقد إلى الصيانة و المراقبةالذم  في التجييز الداخمي لممسكن

 .بارتفاع الفاتورة، المترجمة ارتفاع كميات المياه المستيمكة و الضائعةمنيا، ك بالتالي  الفوضوية
األقل اشغاال،  معمف المجت الفئة الميسورةبالتحصيصات التي تميز  المساكن الفرديةتعد 

مف  الطبقة المتوسطة، أما بالسكنات الجماعية التي تشغميا األكثر تجييزا و استيالكا لممياه
 األسر المحدودة الدخلداخؿ مساكنيا، ك حتى لدل  توفير رفاىية أكثرالمجتمع، فيي تعمؿ عمى 

تتطمع لتجييز إال أنيا التي تقطف باألحياء الفكضكية رغـ ارتفاع عدد أفرادىا، ك انخفاض مستكل ا
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داخؿ المسكف، ك بالتالي  تطور و تنوع استعماالت المياه، ما أدل عمكما إلى لتحقيق نوعا من الرفاه
 . ارتفاع االستيالك و  الفاتورة

IV. واقع و آفاق خدمة المياه بالتجمع الحضري القسنطيني  

، الذم كاف لو التأثير القسنطينيإف التطكر االيجابي الذم عرفتو خدمات المياه بالتجمع الحضرم 
المباشر عمى حياة السكاف يفرض عمينا التساؤؿ عف مدل استمراريتيا ك آفاقيا المستقبمية، ككف ىذا 

النكع مف الخدمات شديد التػأثر بمختمؼ التغيرات الطبيعية، البيئية، السياسية، االقتصادية،           
 يد مف فعاليتيا.ك االجتماعية، التي يمكف أف تقمؿ أك تز 

 ايجابيات تتطمب االستمرارية .1

عرؼ التجمع نقمة نكعية في خدمة المياه مقارنة بما كانت عميو خالؿ العشريات الماضية، بعد 
تجاكز عجزه في تكفير الكميات الكافية لمياه الشرب لتفكؽ احتياجاتو، باستفادتو مف مصادر مائية 

تجربة التسيير المفكض لمخدمة مف تحديثيا، ما أفرز عنو  جديدة إلى جانب المحمية منيا، كما ساىمت
 نتائج ايجابية أىميا:

 رفع كفاءة التسيير بالشركة 1.1

رغـ فسخ العقد مع الشريؾ األجنبي لمتماطؿ المسجؿ في بمكغ األىداؼ المسطرة في آمادىا 
طارات ك كفاءات إلتككيف في التسيير ك المحددة، إال أنو سمح لمشركة المسيرة مف اكتساب خبرة 

كما تـ تفعيؿ خدمات جديدة كخدمة الزبائف ك الخدمة التجارية لمتكاصؿ مع الزبائف، ك اعتماد   .محمية
أنظمة معمكماتية جديدة كنظاـ التحكـ عف بعد في شبكة التكزيع، ك نظاـ تحديد الفاتكرة الذم يساعد 

ما سيؿ عمميات الصيانة          تادتحديث العالزبكف عمى معرفة مدل تطكر استيالكو، إلى جانب 
 ك التدخؿ السريع عمى الشبكات ك التجييزات.

 تعميم الخدمة و التوزيع المستمر  2.1
تـ تعميـ خدمة التكزيع المستمر لمياه الشرب بأىـ مدف التجمع، ك استمرار العممية لتغطية كؿ 

ك الخركب ك حتى بالتكسعات أحياء تجمعاتو الحضرية، كما ىك الحاؿ بأحياء مدينتي قسنطينة 
عبر برامج متعددة إلعادة  تطكير شبكاتيا ك منشآتيا الييدركليكيةالجديدة كماسينيسا، عف طريؽ 

تحسيف ك تأىيؿ شبكتي التكزيع ك التطيير، اإلنجاز  ك الربط باعتماد تقنيات ك مكاد حديثة لتجديد   
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الخزانات عمى مستكل نماذج الدراسة خاصة،          ك انجاز القنكات، مع رفع قدرة التخزيف بإنجاز عدد مف
االستفادة مف خدمات محطة لتصفية المياه المستعممة ك معالجتيا، ك انجاز أخرل بالمدينة كما تـ 

 الجديدة عمي منجمي.

 تحقيق رفاىية أكثر    3.1
سمح التكزيع المستمر لمياه الشرب مف استخدامو في نشاطات متعددة؛ كتسييؿ مختمؼ عمميات 

، ما ساىـ في تحقيؽ رفاىية أكثر داخؿ المسكف حتى (39، 38 صكرتيف)التنظيؼ، التدفئة ك غيرىا 
تعد مف الكماليات سابقا لتصبح لدل الفئات المحدكدة الدخؿ؛ التي أصبحت تستفيد مف أجيزة كانت 

 مف األساسيات التي يتكفر عمييا أم مسكف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقائص يمكن تجاوزىا 2

التجمع ك نماذج الدراسة، إال أنو رغـ المؤشرات االيجابية المحققة في خدمات المياه التي ميزت 
 سجمنا مجمكعة مف النقاط السمبية عمى عدة مستكيات: مجالية، تقنية ك اجتماعية باإلمكاف تجاكزىا.

 مظاىر سمبية في المجال     1.2
إف قياس مستكل الخدمة المحقؽ عمى مستكل نماج الدراسة أظير بعض الفكارؽ المجالية بيف 
األحياء حسب طكابؽ التكزيع، لكف ليس بالحدة التي كانت تعرؼ بيا فيما مضى؛ ليبرز النسيج 

ظيور بعض محالت لبيع أجيزة   39 ةصور 
  3المسابح عمى الطريق الوطني رقم 

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 

تجييز مسكن بنظام التدفئة المركزي   38 ةصور 
بالمدينة الجديدة عمي منجمي    

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 
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العمراني القديـ لمدينتي قسنطينة ك الخركب بأدنى مستكيات لمخدمة في المجاؿ، ك يعكد ذلؾ ألسباب 
 تقنية محضة، تتمخص في قدـ الشبكات ك التجييزات األساسية لممياه كالخزانات ك المضخات.

كما يبرز حي جبؿ الكحش بمدينة قسنطينة رغـ ككنو نسيج حديث ك مخطط، إال أف عامؿ 
االنحدارات قمؿ مف حظكظو لالستفادة مف خدمة أفضؿ، يمكف تجاكز ىذه الفكارؽ بتكثيؼ برامج إعادة 

 شبكات ك المنشآت الييدركليكية. تأىيؿ ال
إف التطكرات الكبيرة التي شيدتيا خدمة المياه بمدف التجمع أفرزت مظاىر سمبية متعددة 
بالمجاؿ؛ أدت إلى تشكه المظير العمراني الذم طاؿ معظـ شبكات الطرؽ ما أدل إلى تدىكرىا، إذ 

لشبكات مف اصالح، صيانة، أصبحت كرشات انجاز غير منتيية بسبب التدخالت المستمرة عمى ا
  .(41، 40 صكرتيف)تجديد ك انجاز القنكات 

 

 

 

 

 

 

 42 صكر مف)لتستمر المظاىر السمبية بانتشار المياه المتسربة عبر الطرقات ك داخؿ األحياء 
ما (، 46، 45 صكرتيف)، ك مركر قنكات الربط بدركب ك طرؽ األحياء الفكضكية خاصة (44 إلى

 يعرضيا لمتمؼ ك االنكسار. 

 

 

 

 

 

تشوه الطريق بحي بودراع صالح  40 ةصور  تدىور حالة الطرق ) حي الدقسي(  41 ةصور    

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 
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رمي لممخمفات الصمبة بالمجارم المائية، ك بقنكات كما ساىمت التصرفات السمبية لمسكاف مف 
الصرؼ في تشكه المظير العمراني باألحياء، لتتسبب في تسرب المياه القذرة عمى السطح ك ما تخمفو 

، ك اتالؼ بعض المنشآت كالبالكعات أك غرؼ التفتيش ما قد (47 صكرة)مف أضرار بيئية ك صحية 
 يعرض حياتيـ لمخطر.

 
 
 
 

 
 
 
 

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 

انتشار المياه المتسربة عبر شوارع مدينة قسنطينة    42،43،44 رصو   

 2015 التقاط الباحثةالمصدر: 

تجمع المخمفات الصمبة بواد الكالب بمدينة قسنطينة   47صورة   

باألحياء الفوضوية بمدينة قسنطينةصعوبة الربط     46و  45 تينصور   

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 
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 نقائص تقنية متعددة    2.2
انطالقا مف نماذج الدراسة تـ رصد عدة مشاكؿ 

؛ منيا التأخر المسجؿ في الشبكات تقنية عمى مستكل
تجسيد برامج إعادة تحسيف ك تأىيؿ شبكتي التكزيع   
ك التطيير، عدـ استبداؿ أك إزالة القنكات القديمة 

المنتشرة بالنسيج العمراني القديـ لمدينتي قسنطينة    
ك الخركب التي تعكد إلى الحقبة االستعمارية، ما 

مف عمميات صعب تسبب في انتشار التسربات ك 
 .(48 )صكرة قنكاتال زدكاجيةال التدخؿ

انتشار ظاىرة التطفؿ عمى الشبكات مف طرؼ سكاف األحياء الفكضكية، تسبب في  كما أن 
ضياع كميات ىامة مف مياه الشرب بسبب التسربات المنتشرة بشبكتي التكزيع ك الصرؼ الصحي،   

 ك صعب مف عممية الربط كفؽ المعايير المعمكؿ بيا.
شبكات غير مطابقة لممعايير بعدد مف التحصيصات ك حتى  إلى جانب ذلؾ سجمنا انجاز

 بمناطؽ التكسع الجديدة كماسينسا ك مدينة عمي منجمي.

 
 

 

(وسط المدينةقدم و ازدواجية القنوات )ب   48صورة   

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 

غرف التفتيش في مستوى أعمى من قارعة الطريق  تواجد     51، 50، 49صور   
 عمي منجمي                                                        ماسينيسا          
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، التي تعمؿ عمى جر (2000Gفي حيف أدل عدـ استكماؿ الربط بالقناة التجميعية الرئيسية )
المياه المستعممة إلى محطة المعالجة ك التصفية، ك تضرر أجزاء مف القنكات التجميعية األخرل ما 
أدل إلى  التصريؼ المباشر لجزء ميـ مف المياه المستعممة بالمجارم المائية في مدينة قسنطينة، مما 

)صكرة الكريية خاصة في فصؿ الصيؼ  تسبب في تشكيو المظير العمراني لممدينة ك انتشار الركائح
52 .) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

التقنية التي يعاني منيا التجمع في الشبكات فقط، بؿ تمتد إلى المنشآت ال تنحصر المشاكؿ 
الييدركليكية المتكفر عمييا، مف قدـ بعضيا كالخزانات ك المضخات التي يعكد استعماليا إلى الحقبة 
االستعمارية، ما يقمؿ مف فعاليتيا ك يتطمب إعادة تأىيميا ك حتى استبداليا كما ىك الحاؿ بمدينتي 

نة ك الخركب. كما يعرؼ التجمع نقصا ىاما في محطات معالجة ك تصفية المياه المستعممة، قسنطي
لما سجمو مف تأخر في انجاز المحطات المبرمجة. ضؼ إلى ذلؾ عدـ االنتياء مف عممية تجديد      

 المياه.ك تحكيؿ العدادات لممساكف ك اعتماد الفاتكرة الجزافية في عدد مف األحياء ما يزيد مف تبذير 
 

رة فيواد صرف المياه القذرة مباش  52صورة 
    ةقسنطين مدينةالرمال الكبير من وسط 

 انكسار الشبكة     51صورة 
 و تسرب المياه القذرة

صرف مباشر بالواد   50صورة   

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 
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 تذبذب في التسيير   3.2

إال أنيا تعاني مف بعض  ،قسنطينةلالمياه ك التطيير  رغـ تحديث طرؽ التسيير لدل شركة
المشاكؿ في التسيير منذ انياء الشراكة، أدت إلى تراجع كفاءتيا لما عرفتو مف تغيير في ىيكميا 
التنظيمي مع كؿ تغيير لممسؤكليف، ك غياب التنسيؽ بيف مديريات الشركة خاصة مع مديرية التطيير 

لتقنية لمبمدية، لتنظيـ التدخؿ عمى ك مع مختمؼ المصالح كمديرية التعمير ك البناء ك المصالح ا
 الشبكات ك مراقبة انجازىا حسب المعايير.

عدـ استكماؿ عدد مف العمميات التي تكقفت مع فسخ عقد اإلدارة؛ كنظاـ التسيير عف بعد الذم 
يساىـ في التحكـ في كمية المياه المكزعة، بكشؼ التسربات عمى مستكل الشبكات ك المنشآت 

تحديد الكميات المستيمكة مف طرؼ زبائنيا، ك عدـ ادماج شبكات التطيير ضمف الييدركليكية، ك 
 األنظمة المعمكماتية. 

 كتكقؼ، 2014كما سجمت الشركة نقصا في تحييف المعطيات بمكقعيا االلكتركني منذ سنة 

االعالف عف انقطاعات التكزيع ك التدخالت، ك تماطال في الرد عمى شكاكل الزبائف ك تأخرا في 
 التدخالت.

ال تزاؿ الشركة تعاني مف صعكبة تغطية تكاليؼ الخدمة المقدمة بسبب ضياع كميات كبيرة مف 
 : (51 جدكؿ رقـ)فقط بالتجمع، مكزعة كاآلتي  %42المياه المكزعة، إذ تقدر نسبة المياه المفكترة حكالي 

 
 (2016)سنة  نسبة المياه المستغمة بالتجمع الحضري القسنطيني  ( 51جدكؿ رقـ )

 
          

 
 
 
 
 

 
 

 . االَزبص ٔ انًٛبِ استغالل يذٚشٚخ، ك التطيير قسنطينةشركة المياه   :المصدر

 

 المدينة
 نسبة كمية المياه

 المفوترة/الموزعة الموزعة/المنتجة
 29,48 95,73 قسنطينة

 51,48 95,55 الخروب

 55,89 95,59 المدينة الجديدة

 29,87 95,04 عين اسماره

 35,97 95,40 الحامة بوزيان

 48,73 94,76 ديدوش مراد



188 

بكامؿ مدف  %5في حيف تـ تقميص نسبة المياه الضائعة عند نقؿ المياه ك جمبيا إلى حكالي 
التجمع، نجد أف ىناؾ صعكبة في الحد مف فقدانيا عند التكزيع، فبمدينتي قسنطينة ك عيف اسماره ال 

منيا مفقكد، ك نسجؿ أكبر نسبة لممياه المفكترة بكؿ  %70أم أف   %30تتعدل نسبة المياه المفكترة  
عمى التكالي كأقصى حد بالتجمع   %55.89ك    %51.48مف مدينتي الخركب ك عمي منجمي بػ  

 (.74 شكؿ)
 
 
 
 
 
 
  
 

استفحاؿ ظاىرة سرقة المياه التي لـ تقتصر عمى الربط غير قانكني إلى جانب التسربات نجد 
لممساكف، بؿ تتعداه إلى استغالليا ألغراض تجارية باألحياء الفكضكية المنتشرة بمدينة قسنطينة 

، ك حتى في التحصيصات ك التكسعات الجديدة، لعدـ كجكد رقابة صارمة ك انعداـ (56ك 53)صكرتيف 
 األمف ببعض األحياء.

 
انتشار محطات لتنظيف السيارات بحي شعب    53: صورة

قانوني الرصاص الفوضوي بمدينة  قسنطينة )ربط غير 
محطة عمى طول الطريق مسافة ال تزيد  29بالشبكة ووجود 

 كمم(1عن 

   2016Google earthانًػذس: 

محطات غسيل السيارات بحي بن   54صورة 
  الشرقي

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 
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 كما يطرح مشكؿ الديكف المتراكمة لمزبائف اشكاال كبيرا لدل الشركة، إذ تقدر ديكنيا بأكثر مف

 لتماطؿ زبائنيا في تسديد الديكف، مما صعب مف ميمتيا لتغطية التكاليؼ ك تطكير خدماتيا.  (77)67%

 تطور سموكيات سمبية لدى السكان   4.2

بتكفر المياه تخمى السكاف عمى العديد مف الممارسات االيجابية، التي كانت تساعد في التحكـ 
 االفراط فيفي استغالؿ المياه حسب الكميات المتكفرة، ك استبداليا بسمككيات سمبية أدت إلى 

ي يا: كعدـ تخزيف المياه أك إعادة استخداـ المستعمؿ منيا في نشاطات أخرل كما كاف فاستيالك
ترؾ الحنفيات مفتكحة أثناء السابؽ، غياب الصيانة لمشبكات ك التجييزات الداخمية لممسكف، 

حسب ما  استعماليا، االستخداـ المتكرر لمحماـ، غسؿ السيارات باستعماؿ خراطيـ المياه ك غيرىا،
ف مف سكاف العينات المدركسة، فالقميؿ منيـ مف يحاكؿ استخدامو دك  %97.83صرح بو أكثر مف 

 تبذير. 

في حيف أكد كؿ السكاف حسب تصريحاتيـ أنو يتـ التخمص مف عدد مف المكاد المحظكرة  
قانكنيا عبر شبكة الصرؼ الصحي لممسكف، كاألدكية، الزيكت، بعض المكاد الكيميائية ك غيرىا، ما 

انكف يزيد في درجات تمكث مياه الصرؼ ك يصعب مف تصفيتيا ك معالجتيا بالمحطات، لجيميـ بالق
 مف جية، ك لعدـ تكفر أماكف أك طرؽ خاصة لمتخمص منيا مف جية أخرل.

 التوجييي لمتزويد بمياه الشرب لمتجمع الحضري القسنطينيآفاق الخدمة حسب المخطط   .3
أيف تـ المصادقة  2008لتمتد الدراسة حتى سنة  2005بدأ في اعداد ىذا المخطط منذ سنة 

عميو، ك االنطالؽ في تطبيؽ خطة العمؿ مف أجؿ تحسيف فعالية شبكة التزكيد بمياه الشرب         
 ك المنشآت الييدركليكية عمى المدل القريب، المتكسط ك البعيد.

اعتمدت الدراسة عمى كضع فرضيتيف أساسيتيف لتحديد المصادر المائية المعتمدة، كمية المياه 
 ة، ك مختمؼ االجراءات الالزمة لذلؾ:المجند
 
 

                                                 
77

 SEACO ; Direction clientèle : « Rapport sur la facturation des volumes distribués et l’état des 

créances» année 2016. 



190 

 أدنى مستوى ك ما يمـز مف كميات مف المياه الصالحة لمشرب لضماف  السنة الجافة سناريو
 .لمخدمة

 أقصى مستوى ك ما يمـز مف كميات مف المياه الصالحة لمشرب لضماف  السنة الرطبة سناريو
 .لمخدمة

 تقدير االحتياجات   1.3
، عمى 2030حددت آفاؽ الخدمة بالتجمع اعتمادا عمى تقدير احتياجات التجمع حتى سنة 

ساعة ك إعادة تنظيـ الطكابؽ الييدركليكية لكؿ مدينة  24/24افتراض استمرارية خدمة التكزيع 
 (.52جدكؿ رقـ )

 2030تقدير احتياجات التجمع الحضري القسنطيني لسنة   ( 52جدكؿ رقـ )

 التجمع
تقدير 
 السكان
 )نسمة(

تقدير 
االحتياجات 

 /اليوم(3)م

كمية المياه المجندة 
الستيالك 

 /اليوم(3)ممتوسط

كمية المياه المجندة 
القصى استيالك 

 /اليوم(3)م

كمية المياه الموزعة 
القصى استيالك 

 /اليوم(3)م
 215899,2 220487 183740 146992 670210 قسنطينة

 55497,6 56707 47255 37804 173813 الخروب

 100504,8 102602 85502 68401 309180 عمي منجمي

 19119,6 19518 16265 13012 66041 عين اسماره

 14382 14692 12243 9795 63045 الحامة بوزيان

 24364,8 24840 20700 16560 59636 ديدوش مراد

 429768 438846 365705 292564 1341925 المجموع

Source : ADE « Rapport final de synthèse des études du schéma directeur AEP - volume 1/2 »+ traitement 

personnel. 

/الفرد كاستيالؾ 250لتحديد احتياجات التجمع تـ اعتماد متكسط نصيب فرد يقدر بػ  ؿ/يـك
/الفرد كأقصى استيالؾ، ما يضمف استمرارية التكزيع خالؿ الفترات الجافة. في 320متكسط، ك  ؿ/يـك

حيف نجد أف مدف التجمع لـ تبمغ بعد متكسط االستيالؾ المبرمج، ك الذم سيتـ العمؿ عمى رفعو مع 
 تجسيد برامج إعادة تأىيؿ البنى التحية إلمدادات بالمياه. 
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 مصادر المياه المعتمدة   2.3

ؿ/ثا خالؿ السنة 600بافتراض أف محطة المعالجة لكاد العثمانية ستسمح بتكفير صبيب ثابت 
الجافة أك الرطبة، سيتـ اعتماد المكارد المائية المحمية السابقة لمتجمع، ك يتـ تغطية العجز بمياه سد 

 (.53جدكؿ رقـ بني ىاركف)

 المائية المحمية لمتجمع تقدير كمية المياه المجندة حسب المصادر  ( 53جدكؿ رقـ )

 المصادر المائية المتاحة
 )ل/ثا( 2030الكميات المقدرة لسنة  )ل/ثا(الكميات المتاحة 

 السنة الرطبة السنة الجافة السنة الرطبة السنة الجافة
 1032 552 1300 800 حقل التنقيب حامة الزاوي

 483 161 580 270 منبع بومرزوق

 543 543 480 210 سد حمام قروز

 73 35 78 38 حقل التنقيب الخروب

 39 17 42 28 السد الترابي برال

Source : ADE « Rapport final de synthèse des études du schéma directeur AEP - volume 1/2 »  p21 

 

في حيف يؤكد المخطط عمى استمرارية استغالؿ المصادر المائية المحمية لمتجمع، إال أنو تـ 
االستغناء عف معظميا لتبقى تنقيبات حامة الزاكم كمصدر ثاني لمدينة قسنطينة، ك قد اقترحت مديرية 

تغالؿ المكارد المائية االستغناء عنو ك اعتماد مياه سد بني ىاركف كمصدر رئيس، ك تكجيو  اس
 مختمؼ ىذه المصادر في حالة األزمة. 

 2030 أىم األشغال المبرمجة آفاق   3.3

لضماف تغطية كافية مستقبال لمخدمة، تـ برمجة إعادة تنظيـ الطكابؽ الييدركليكية بكؿ مدينة،    
 ك ذلؾ بػ: 

 .رفع قدرة التخزيف لبعض الخزانات ك انجاز أخرل 
  إعادة الربط بالشبكة لمطكابؽ المكجكدة ك انجاز أخرل إلحداث طكابؽ جديدة، مف أجؿ تغطية

 ساعة/اليـك في حالة حدكث انقطاعات. 12فترات الذركة لالستيالؾ لمدة 
  استعماؿ مخفضات الضغط(réducteur de pression) .لضماف التكزيع ك منع التسربات 
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 اؿ حسب رزنامة زمنية محددة تتمثؿ في: ك عميو تـ برمجت مجمكعة مف األشغ
 .إعادة تييئة ك تحسيف الشبكات المكجكدة لمتكزيع ك الجمب 
 .تمديد الشبكات كفؽ التطكر العمراني لمدف التجمع 
 .إزالة القنكات غير مستعممة ك ذلؾ لتسييؿ عمميات التدخؿ ك الصيانة 
  جكدة، أك انجاز أخرل.إعادة تحكيؿ الربط الفردم بالشبكة ك تحكيمو نحك قنكات مك 
  إعادة تأىيؿ ك تمديد ىياكؿ التخزيف، محطات الضخ  ك المعالجة، ك انجاز أخرل مع ادراجيا

 ضمف نظاـ التسيير عف بعد.
 

 2030 أىم األشغال المبرمجة بنماذج الدراسة آفاق   4.3
 14طابؽ بدؿ  25تـ برمجت إعادة تنظيـ لطكابؽ التكزيع بمدينة قسنطينة، ليعاد تقسيميا إلى 

طابؽ المكجكدة تبعا لتقديرات نمكىا الحضرم، ك األشغاؿ المبرمجة لضماف خدمة عادلة ك مستمرة 
 (.54جدكؿ رقـ عبر كامؿ أحيائيا )

 األشغال المبرمجة بمدينة قسنطينة حسب المخطط  ( 54جدكؿ رقـ )

 المدى القصير األشغال
(2010-2015) 

 المدى المتوسط
(2015-2025) 

 الطويلالمدى 
 المجموع األزمة (2025-2030)

 القنوات )م(
 وضع 
 إزالة 

 
65319 
59193 

 
67349 
64101 

 
29870 
28741 

 
8934 
4637 

 
171517 
156672 

 الربط 
 بقناة مستبدلة 

 إعادة تأىيل 

 
3610 
6900 

 
3210 
13800 

 
1440 
6900 

 
0 
0 

 
8260 
27600 

 674 0 0 0 674 عدد الصمامات
 21 0 0 0 21 مخفف الضغط

 محطات الضخ 
 إعادة تأىيل 

 انجاز 

 
7 
0 

 
0 
0 

 
7 
0 

 
3 
3 

 
17 
3 

 12 0 1 2 9 انجاز خزانات
إعادة تأىيل 

 مكضعا 20تمت العممية بػ  مواضع الخزانات
Source : ADE « Rapport final de synthèse des études du schéma directeur AEP - volume 1/2 »  p155 
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األشغاؿ المبرمجة بالمدينة عمى تطكير شبكات التزكيد بمياه الشرب، انجاز ارتكزت معظـ  
عدد مف المنشآت الييدركليكية ك إعادة تأىيؿ المستعمؿ منيا عمى المدل القصير ك المتكسط، في 

 حيف ارتكزت األشغاؿ عمى المدل البعيد عمى إعادة تأىيؿ الشبكات ك انجاز محطات لمضخ.

لبرنامج المسطر، إذ عرفت تأخرا كبيرا خاصة عمى مستكل الشبكات، بحيث لـ تتـ العممية كفؽ ا
. لكف 2015إلى  2010فقط مف برنامج إعادة التأىيؿ خالؿ الفترة الممتدة مف  %11لـ يتـ تنفيذ سكل 

 3ـ50000تـ انجاز عدد مف الخزانات بقدرات تخزيف ك في مكاضع مختمفة غير المبرمجة كخزاف 

 جزائرية لممياه الحتياجات أخرل.بالقماص الخاص بال

      3ـ1100أما بمدينة الخركب ك منطقة التكسع ماسينيسا سيعاد تكزيع األحياء التابعة لمخزانيف 
بعدما تـ ازالتيما، ليعاد تقسيـ الطكابؽ الييدركليكية إلى أربعة؛ طابقي تكزيع لكؿ  3ـ800ك 

 (.55جدكؿ رقـ منيما)

 األشغال المبرمجة بمدينة الخروب حسب المخطط  ( 55جدكؿ رقـ )

 المدى القصير األشغال
(2010-2015) 

 المدى المتوسط
(2015-2025) 

 المدى الطويل
 المجموع األزمة (2025-2030)

 القنوات )م(
 وضع 
 إزالة 

 
7475 
8145 

 
26740 
25685 

 
5950 
3905 

 
0 
0 

 
40165 
37735 

 الربط 
 بقناة مستبدلة 

 إعادة تأىيل 

 
450 
1750 

 
1440 
3500 

 
340 
1750 

 
0 
0 

 
2320 
7000 

 187 0 0 0 187 عدد الصمامات
 0 0 0 0 0 مخفف الضغط

 محطات الضخ 
 إعادة تأىيل 

 
7 

 
0 

 
7 

 
3 

 
17 

  3ـ800ك  1100تـ ازالة خزانيف  ازالة خزانات
إعادة تأىيل 

 مواضع الخزانات
 تمت العممية بمكضعيف

Source : ADE « Rapport final de synthèse des études du schéma directeur AEP - volume 1/2 »  p161 
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شممت األشغاؿ المبرمجة بالخركب ك ماسينسا عمى المدل القريب، المتكسط ك البعيد عمى 
مختمؼ عمميات التدخؿ عمى شبكات االمداد بمياه الشرب )كضع، إزالة، استبداؿ ك اعادة تأىيؿ 
القنكات مع تزكيدىا بالصمامات(، ك إعادة تأىيؿ محطات الضخ المكجكدة. لكف لـ يتـ تجسيد أم مف 

رامج المخطط ليا، فبعد إزالة الخزانيف لـ يتـ إعادة تنظيـ الطكابؽ بؿ تـ دمج األحياء المعنية إلى الب
 .(26)الطابؽ 

 بدائل عممية و عممية لضمان استمرارية تفعيل الخدمة بالتجمع الحضري القسنطيني 4

اقيا المستقبمية كقكفا عند ايجابيات ك سمبيات كاقع خدمة المياه بالتجمع الحضرم القسنطيني، ك آف
حسب ما جاء بو المخطط التكجييي لمتزكيد بمياه الشرب، تـ اقتراح مجمكعة مف البدائؿ التطبيقية 

عمى عدة مستكيات مف شأنيا المساىمة في تجاكز مختمؼ النقائص المسجمة بنماذج الدراسة         
 ك التجمع:

 عممياتطوير البنى التحتية و ضمان حسن  :البديل األول 1.4
باعتبارىا الركيزة االساسية التي تقكـ عمييا الخدمة، بداية مف المحافظة عمى مختمؼ المصادر  

 المحمية لمياه الشرب، الشبكات ك المنشآت الييدركليكية.
   المحافظة عمى الموارد المائية المحمية   1.1.4

  لمتجمع، ك قنكات الجمب كما إعادة تأىيؿ تجييزات ك مكاضع المكارد المائية المعتمدة سابقا
 جاء في المخطط التكجييي.

 .منع استغالؿ المياه الجكفية بحفر اآلبار بالتحصيصات إال بترخيص مف المؤسسة المسيرة 
  حماية ىذه المكارد مف سكء االستخداـ بتقنيف استغالليا؛ مثال بتحديد ك تكزيع الحنفيات

   .(56ك  55صكرتيف )العمكمية بدؿ السكاف 
 
 
 
 
 
 

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 

انتشار العيون الموجية في سبيل اهلل   56و  55صورة 
 )متواجدة بمنطقة النشاطات لمدينة عمي منجمي(
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  رصد مختمؼ المنابع الطبيعية التي تتكفر عمييا المنطقة، خاصة تمؾ التي تتكفر عمييا مدينة
قسنطينة إذ تعتبر الصخرة الكمسية أكبر خزاف لممياه الجكفية، أيف تكثر بيا منابع غير معركفة ك غير 

    .(58ك  57صكرتيف )مستغمة 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   متابعة آنية و فعالة لمشبكات   2.1.4
 .االسراع في تطبيؽ البرامج المسطرة إلعادة تأىيؿ شبكي التكزيع ك التطيير 
  استبداؿ القديمة منيا.تعميـ استعماؿ القنكات المصنكعة مف البكليتيف في تمديد الشبكات ك 
 .احتراـ المعايير المعمكؿ بيا عند كضع القنكات إلنجاز أك تمديد الشبكات 
 .تفادم نظاـ الشبكة المتشعب لتفادم انقطاعات التكزيع عند كؿ تدخؿ 
 .إزالة القنكات غير مستعممة ألنيا تشكؿ عائقا عند الصيانة 
 ا بالشبكات المكجكدة أك انجاز أخرل.تسكية كضعية األحياء الفكضكية بتحكيؿ ربط مساكني 
  تزكيد شبكتي التكزيع ك التطيير بمعدات حديثة تساعد عمى التقميؿ مف التسربات، ك أخرل

 لمكشؼ عف التسربات.
  استكماؿ ربط شبكة التطيير لمدينة قسنطينة مع محطة تصفية ك معالجة المياه المستعممة

 البف زياد.
 

من الصخرة  ةتسرب مياه صافي  58و  57 تينصور 
 بمدينة قسنطينة )بأعمى الشالالت(

 2017 التقاط الباحثةالمصدر: 
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   الييدروليكيةتطوير التجييزات    3.1.4
    رفع قدرة التخزيف بمدينة قسنطينة خاصة بإنجاز خزانات جديدة، إعادة تأىيؿ المتضرر منيا

 ك ازالة القديمة.
 .إعادة تأىيؿ محطات الضخ بمدينتي قسنطينة ك الخركب 
  ،انجاز محطة تصفية ك معالجة المياه المستعممة المبرمجة لمدينة الخركب في أقرب اآلجاؿ

مياه الصرؼ لكؿ مف مدينة الخركب، ماسينيسا ك الجزء الجنكبي لمدينة عمي منجمي ك باقي لمعالجة 
 المحطات المبرمجة لمتجمع.

 .اجبارية التزكيد بالعدادات ك إلغاء الفاتكرة الجزافية لمتحكـ في المياه المكزعة   
 

 : الوقوف عمى رفع مستوى تسيير خدمات المياه بالتجمعالبديل الثاني   2.4
 يجب أف تقكـ عػمى: قسنطينةلالمياه ك التطيير  لرفع مستكل التسيير لدل شركة

 تنظيم التسيير   1.2.4
    ،تحديد ك تحمؿ المسؤكليات بيف مختمؼ الفاعميف مع التنسيؽ بيف مختمؼ مديريات الشركة

 المصالح ك الييئات المختمفة بالمشاكرة  ك المشاركة.

  القرارات.دعـ المركزية التسيير ك 

  انجاز الدراسات ك التخطيط لتطكر الخدمة، خاصة بالنسبة لخدمة التطيير التي تفتقد لمخطط
 تكجييي.

  مراجعة المخطط التكجييي لمتزكيد بمياه الشرب لمتجمع، ك الكقكؼ عمى مدل االنجازات
 المحققة حسب اآلجاؿ المحددة.

  أخذ كؿ التدابير مع متابعة االشتراكات، ك تنظيـ التسيير االقتصادم بتفعيؿ الخدمة التجارية
 الالزمة لتحصيؿ المستحقات.

 .تعزيز الميارات ك رفع الكفاءة في التسيير بالتأطير، التككيف ك تبادؿ الخبرات 
  تفعيؿ كتعميـ نظاـ التسيير عف بعد عمى باقي مدف التجمع، إذ يقتصر حاليا عمى مدينة

 قسنطينة.
  ضمف نظـ المعمكمات ك تحديث نظاـ تسييرىا.تطكير شبكة التطيير ك ادراجيا 
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  ضمان النوعية و الشفافية في الخدمة  2.2.4
  المراقبة ك التقييـ المستمر لنكعية الخدمة باعتماد مؤشرات األداء ك الفعالية، كمؤشر الرضى

 عمى الخدمة، معدؿ الشكاكل، معدالت التدخالت ك التجديد في الشبكات، مدة ك عدد االنقطاعات في
 التكزيع، مراقبة نكعية المياه...الخ.

    ،نقؿ المعمكمة لمزبائف بالطريقة المباشرة أك باعتماد كسائؿ أخرل كتحييف مكقعيا االلكتركني
 ك استخداـ مختمؼ كسائؿ االعالـ المتاحة.

 .استقباؿ الزبائف ك األخذ بعيف االعتبار الشكاكل ك اآلراء 
 

 العمل عمى توعية السكان  البديل الثالث:  3.4
عف طريؽ كسائؿ االعالـ المتاحة المرئية منيا، المسمكعة ك االلكتركنية، بإدراج برامج تكعكية 

التكثيؼ في تنظيـ التظاىرات  لتكعية السكاف بمدل أىمية ترشيد استغالؿ المياه ك مكافحة تبذيره،
تشجيع مع  بية لدل األفراد بمختمؼ الفئات.العممية ك الثقافية ك حتى الترفييية لترسيخ سمككيات ايجا

التكاصؿ المباشر بتنظيـ زيارات لمختمؼ المؤسسات التربكية ك مراكز التككيف، ك تنظيـ خرجات 
 ميدانية لمتالميذ، الطمبة، الجمعيات ك غيرىـ، مثال عمى مستكل ىياكميا القاعدية. 

بأداء دكر مزدكج؛ في نقؿ انشغاالت السكاف            تفعيؿ دكر المجاف ك الجمعياتكما يجب 
ك اقتراحاتيـ لمرفع مف مستكل الخدمات المقدمة، ك زيادة الكعي لدل المكاطنيف لممشاركة في مكافحة 

 تبذير المياه، باالستيالؾ العقالني ك الحفاظ عمى الصحة ك حماية البيئة.  

ل التقني، في التسيير ك  تكعية المجتمع المدني، إف اعتماد تطبيؽ البدائؿ المقترحة عمى المستك 
ىك ضركرة ممحة  لممحافظة عمى المكتسبات المحققة ك ضماف استمرارية تفعيؿ خدمة المياه  بالتجمع 

 الحضرم القسنطيني.

III.  خدمة المياه بالمجاالت الحضرية بالجزائر: خدمة في تحسن مستمرمكتسبات 
مف تجاكز أزمة ندرة  ،المائية المتبعة منذ بداية األلفية الثانيةطار السياسة إتمكنت الجزائر في 

، ك رفع مستكل الخدمة المقدمة بالمجاالت الحضرية بمياه الشرب زكيدقمة المصادر المعتمدة لمتلالمياه 
خاصة رغـ النقائص المسجمة، فكاف ليا التأثير المباشر عمى حياة السكاف ك سمككياتيـ االستيالكية، 

 ػ:ك ذلؾ ب
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 وضع إطار تشريعي واضح .1
ك نصكصو التنظيمية، الذم سمح ألكؿ مرة بتفعيؿ  12-05يخضع تسيير المياه لمقانكف رقـ 

منح االمتياز ك التسيير المفكض لمؤسسات عمكمية ك خاصة، كما أكلى اىتماما خاصا بمسألة البيئة 
لحماية المصادر المائية مف التمكث، ك إدراج أداة جديدة لمتخطيط تسمح باالستشراؼ عمى المدل 

  الطكيؿ عف طريؽ المخطط الكطني لممياه.

في إطار  كما سمح بإنشاء مؤسسات عمكمية ذات طابع صناعي ك تجارم تتميز باالستقاللية
، المتمثمة في الجزائرية لممياه التي تشرؼ عمى تسيير عممية التزكيد بمياه الشرب اإلصالح المؤسساتي

يياكؿ )تقنيا، صناعيا ك تجاريا(، ك الديكاف الكطني لمتطيير الذم يقكـ عمى تسيير ك تطكير ال
القاعدية لمتطيير، ليتـ سحب تسيير خدمات التزكيد بمياه الشرب ك التطيير مف البمديات تدريجيا نحك 

. لتبرز بعدىا شركات المساىمة لتسيير خدمات المياه وحدة تسيير الخدمةالمؤسستيف لضماف 
عممية التنسيؽ في بالتجمعات الحضرية الكبرل في اطار أنماط حديثة لمتسيير المفكض، مما سيؿ مف 

 مجاؿ التزكيد بمياه الشرب ك التطيير ك سمح باستقاللية أكثر في التسيير.

لممؤسسات  كداعم إداري و ناقل لمخبرة، القطاع الخاص االجنبيسمح التسيير المفكض ببركز 
حيث القائمة عمى الخدمة بالتجمعات الحضرية الكبرل. فكاف ليذه الشراكة األثر االيجابي؛  العمومية

سجمنا تحسنا مممكسا في الخدمة بشكؿ تدريجي انطالقا مف كضع ك تطبيؽ برامج إلعادة تأىيؿ 
الشبكات لمتقميؿ مف التسربات، تككيف كفاءات ك ادراج تكنكلكجيات حديثة في التسيير، تحديث العتاد، 

اء المدف الجزائرية تطكير العالقة مع الزبائف، ك تعميـ خدمة التكزيع المستمر لمياه الشرب بمعظـ أحي
 الكبرل: الجزائر العاصمة، كىراف ك قسنطينة.

رغـ االنجازات المحققة إال أف ىذه الشراكة لـ تكف ناجحة لبعض المدف، كما ىك الحاؿ بمدينة 
عنابة أك بالنسبة لمتجمع الحضرم القسنطيني لما تسببو الشريؾ االجنبي مف تماطؿ في الدراسات      

 .آلجاؿ المحددةك االنجازات حسب ا
 المجكء طريقة معارضي مف الكثيرلذا عرؼ ىذا النمط مف التسيير انتقادات متعددة؛ إذ يعتبره "

 لما استجابة ،القطاع خكصصة ك أشكاؿ أكجو  مف آخر كجو إال ىك ما المفكض بأنو التسيير إلى
 العمكمية، ك تحكيؿ األمكاؿ مف االستفادة مف األجنبية المؤسسات ك تمكيف العالمي الرأسماؿ يتطمبو

 يتـ األىداؼ ىذه خدمة أجؿ الكبرل. مف العالمية االستثمار لشركات ممحقات إلى العمكمية المؤسسات
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 ىؤالء حسب األحكاؿ مف حاؿ بأم تعكس ال ك الكصاية، ك ىي التدخؿ سمطة صالحيات تكسيع
المصالح  ك حماتيـ مف  أصحاب بيف بالفساد المشكبة العالقة تمؾ ترسخ بؿ الفعمية، الرقابة مفيـك

 فتح ك بشعارات بالعكلمة محمية األخيرة ىذه ككف الكبرل الشركات طمع خدمة في السمطة،  ك جعميما
 (78)المتضرر." المكاطف حماية مف أكثر ك المستثمريف األجنبية االستثمارات ك تشجيع السكؽ
 ارتكاب أك، قاىرة ألسباب العقد فسخ يتـك  سنة 30 إلى المفكض التسيير فترات تصؿ قد"

،        العارمة كاالحتجاجات االجتماعي الضغط تحت إال يتـ ال ما ىك ك جسيمة أخطاء لو المفكض
 عكست قد ك د.لمعق المالي التكازف لو لممفكض تضمف بالمقابؿ ،ما لغرض السمطة مف بتدخؿ أك

 التيو، عمي المتعاقد الشركط كدفتر القانكف مقتضيات المسيرة الشركات احتراـ عدـ التجارب مف العديد
 يعتبرىا نماذج يي، فاألجنبية الشركات مصالح خدمة في المحمية القكانيف جعؿ ضركرة عمى تنص

 االستغالؿ.   خكصصة ك لمييمنة تعميقا المعارضكف
 SUEZ) الدكلية المجمكعة إلى تنتمي التي (Lyonnaise des eaux)ركة  ش المثاؿ سبيؿ عمىف

environnement) التزكيد جانبي يخص فيما الجزائر كالية لتسيير  عقدا الجزائر معيا أبرمت التي 
 قد ،(األكلية المكاد كاستخراج التحتية ىالبن في استثمرت)حيث  التطيير ك لمشرب الصالحة بالمياه
ضرارىا اتيبالتزاما إخالليا بسبب ىيكستف ك مانيال، جاكرتا، أتالنتا، األرجنتيف مف طردت  بمصالح كا 

 خارج أياـ احتساب التزكد، كقؼ باإلشعار، ؿيالتكص عدـ العداد، احتساب الفاتكرة، المكاطنيف )غالء
كما أنيا تكاجو انتقادات ك تذمر مف طرؼ زبائنيا بمدينة الدار البيضاء المغربية ، (79)"الفاتكرة( مدة

 سنة( 30لتطيير طكيؿ األمد )مدتو التي قد تؤدم إلى فسخ عقد تفكيض تسيير خدمة المياه ك ا

 إنتاج إعادة ك ،االستغالؿ أكجو أحدأنو  التسيير ا النمط مفىذ فك المعارض في األخير "يعتبر
 بفرض لذا يطالبكف .العمالقة العالمية الشركات مع التعاقد في المتمثؿ المتجددة االستعمار منظكمةل

       األقمية الحزبية التجمعات ك الجمعيات ك النقابات بإشراؾ العامة المصالح تفكيض عمى صارمة رقابة
 تصريؼ أشكاؿ عمى االطالع ك ،التسيير ك التفكيض عممية سير عمى السياسية الجماعات ك

 (80)."الميزانيات

                                                 
78

المياه" مذكرة ماجستير  تسيير تفكيض مجاؿ في الجزائرية التجربة:العام القطاع لتحسين كأداة الجديد العمومي التسيير " نادية عطار 
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، إال أنيا ال 2005أما فيما يخص تسعيرة  خدمة المياه ك التطيير فقد تـ مضاعفتيا منذ سنة 
إعادة النظر  ، لذا يجبدج حسب الجزائرية لممياه 60تزاؿ بعيدة عف السعر الحقيقي لمخدمة المقدر بػ 

التي لـ تعد عائقا  لدل الفئات ذات الدخؿ المرتفع لمتقميص من استيالك المياه في التسعيرة المطبقة
إذّ أصبح استيالكيا يتعدل الشطر الثاني حتى لدل الفئات األخرل )المتكسطة ك المحدكدة  ،أماميا

السعر الحقيقي لممياه لتغطية التكاليؼ  مقاربةساعة حيز التنفيذ، ك  24بعد أف دخمت خدمة  الدخؿ(،
ؾ تقارب نجد تسعيرة االستيالمثال . فبالدكؿ األكركبية كفرنسا دون المساس بدعم الفئات المحرومة

 3دج( في حيف نجد أف السعر الحقيقي لمخدمة يقدر بػ246.63أكرك ) 2التسعيرة الحقيقية إذ تبمغ 
 .(81)(369.95أكرك)

 تنويع المصادر المائية .2
لالستجابة إلى الطمب المتزايد عمى مياه الشرب تـ انجاز مشاريع متعددة، لتعبئة أكبر كمية ممكنة 

تحكيؿ ك قنكات  21، ك 3مميار ـ 8.6مف المياه التقميدية عف الطرؽ السدكد بقدرة استيعاب اجمالية 
مياه، كجيت حسب كزارة ال 2017لجمب  المياه الصالحة لمشرب كآخر احصائيات مسجمة نياية سنة 

/اليـك لتعبئة المياه الجكفية حسب نفس 3مميكف ـ 5.7تنقيب بقدرة  8800لتعبئة المياه السطحية، ك 
المصدر، ما سمح بتنكيع المصادر المعتمدة ك تحكيميا إلى مناطؽ عانت مف قمة ك ندرة مياه الشرب، 

 كالتجمع الحضرم القسنطيني الذم استفاد مف تحكيؿ مياه سد بني ىاركف.
لتنكيع مصادر المياه بالمدف ك المناطؽ الساحمية، تـ المجكء إلى مياه غير تقميدية الناتجة عف 

، منيا محطة 3مميكف ـ 2.1محطة بقدرة  11تحمية مياه البحر، إد تتكفر الجزائر حاليا عمى  /اليـك
، تغطي احتياجات 3ـ 500000المقطع )أكبر محطة تحمية بالجزائر بقدرة  التي  )82(نسمة( مميكف 5/اليـك

(3ـ 200000تقكـ عمى تزكيد مدينة كىراف ك ما جاكرىا، ك محطة الحامة )بقدرة  مكجية ( 83)/اليـك
 لتزكيد مدينة الجزائر العاصمة. 

بيدؼ اعادة استغالؿ مياه الصرؼ الصحي ك حماية المصادر المائية مف التمكث )اكدية، سدكد، 
محطة تصفية  187مياه جكفية(، تـ اعادة تأىيؿ محطات التصفية المكجكدة، ك انجاز اخرل )ىناؾ 
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ما أكبر ك الصناعة )باعتبارى (85)، ليتـ استخداـ المياه المصفاة في  الزراعة(84)(3مميكف ـ 935بقدرة 
منافسيف لممدينة عمى مياه الشرب، إذ تتقاسـ معيا مصادرىا المائية( ك في نشاطات حضرية أخرل، 

 لكف في الكاقع ال تزاؿ نسبة كبيرة مف ىذه المياه تيدر في المجارم المائية ك ال يتـ استعماليا.  

 تفعيل و تعميم الخدمة بالمجاالت الحضرية الكبرى .3
مقارنة باألزمة المائية التي عانت منيا المدف الجزائرية ك خاصة بالحكاضر الكبرل خالؿ سنكات 
التسعينات، فقد أصبحت اآلف تعرؼ تحسنا كبيرا؛ إذ أصبحت تتكفر عمى كميات ىامة مف المياه 

ة محطة تنقية بقدر  23/اليكـ ك 3مميكف ـ 5محطة معالجة بقدرة  100النظيفة ك المعالجة )كجكد 
(3ـ 254000 ، إعادة تأىيؿ ك تجديد شبكات التكزيع ك زيادة قدرة التخزيف بيا، كما تـ رفع (86)/اليـك

 مستكل الخدمة بتحديث طرؽ التسيير.
إف تحسيف الخدمة العمكمية لممياه بالمدف الكبرل ترجـ بارتفاع ممحكظ في نصيب الفرد الذم بمغ 

/فرد سنة  175 /فرد سنة  180، ليصؿ إلى 2014ؿ/يـك ، فيك في تحسف مستمر، في حيف 2017ؿ/يـك
 .لنفس السنة %98بمغ معدؿ الربط بالشبكة إلى 

إلى جانب محطات التصفية يتـ العمؿ عمى إعادة تأىيؿ شبكات الصرؼ الصحي بالمجاالت 
، (87)(1970سنة  %35)كانت ال تتجاكز  2017سنة  %90الحضرية، ك رفع معدالت الربط لتصؿ إلى 

ك التقميؿ مف األمراض المتنقمة ك خطر الفيضانات بالمدف، تعد ىذه الخدمة تحديا قادما لمعشرية 
 المكالية ك التي تتطمب الكثير مف االىتماـ، لمكصكؿ إلى نظاـ تطيير فعاؿ. 

 مجتمع مدني مبذر لممياه .4
مف جية، ك لتعدد في حياتنا اليكمية لتكفره بشكؿ مستمر  يستيمؾ بشكؿ سمبي لمغايةالماء أصبح 

استخداماتو مع التطكرات الحاصمة في المجتمع، ك ما أصبحت تكفره األسكاؽ مف كماليات مف جية 
الكمالية )كرش الحدائؽ كالمسطحات الخضراء، كرم المزارع  االستيالكاتأخرل، ك بالتالي انتشار 
  مساكف(.إقامة مسابح داخؿ ال الخاصة، غسؿ السيارات، ك
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ضؼ إلى ذلؾ ما أدل إلى انتشار عدد مف السمككيات الخاطئة التي كثيرا ما نستمر في تكرارىا، 
لتمكيف مشاريع  حتىك  فقط، قنكات ليس لمشربال)كسرقة المياه مف  غير المشركعة االستيالكات

  .تجارية أك صناعية(
لفترة طكيمة لتخزيف  كما أف نقص استعماؿ الخزانات المائية ك البراميؿ التي كانت تستعمؿ ك

المياه، أك االستغناء عنيا باعتبارىا كسائؿ مساعدة عمى التحكـ في كميات المياه المستعممة زاد مف 
تبذيره. إلى جانب التخمي عف بعض السمككيات اإليجابية؛ كإعادة استغالؿ المياه المستعممة في 

 المسكف. 
تعداه إلى ممارسات سمبية كالتخمص مف مخمفات لـ يعد األمر متكقفا عند ىدر المياه النظيفة، بؿ 

سائمة محذكرة قانكنيا، أك رمي المخمفات الصمبة في شبكة التطيير ك المجارم المائية، ما ييدد صحة 
 ك حياة السكاف ك حتى ممتمكاتيـ، بزيادة تمكث المحيط ك المكارد المائية.

 نشر ثقافة مائية لمحد من التبذير .5
زيادة ك  في الجزائر، محفاظ عميياللمتكعية بالقضايا المتعمقة بالمياه تـ تسطير برنامج مكثؼ  

الككالة الكطنية تسير عمى تجسيده حكؿ أىمية اقتصاد المياه،  ختمؼ الفئات االجتماعيةالكعي بيف م
، إذ تقكـ بالدكر األساسي في نشر الثقافة المائية بيف (88)(AGIRE)لمتسيير المدمج لممكارد المائية

 مختمؼ فئات المجتمع. 
يساىـ في "، ما ـ كحدة تعميمية تسمى قسـ الماءيتقد"ب المؤسسات التربكيةعمى  (89)يرتكز البرنامج 

ؿ خال ،نشر المكاد التعميمية كالترفييية كتكزيعيا عمى الطالببتحسيس الصغار كالكبار لحماية المياه 
ماء سنكيا مكحد  درس 1000 كرشات العمؿ المقدمة مف طرؼ إطارات الككالة، حيث يتـ تنظيـ حكالي

، عمى المستكل الكطني، كمف المتكقع ارتفاع الرقـ بفضؿ الطاقـ التعميمي لمككالة لألطكار الثالثة
 ر.تنظيـ الخرجات العممية بانتظاـ عمى مستكل اليياكؿ الييدركليكية الكبيإضافة إلى 
 عمى تعرض ،حمالت إعالنية لنشر رسالة ىادفة تعنى باالقتصاد في المكارد المائية ـنظكما ت

،      مستخدمي كسائؿ النقؿ العاـ ك سائقي السيارات ذب انتباه المارة كلج لكحات اإلعالنات الكبيرة 
األئمة الذيف يقكمكف بدكرىـ التكعكم، بيدؼ رفع الكعي  سنكيان لفائدة المجتمع ك ك أخرل تكعكية تنظـ
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بالتالي خمؽ  الحصكؿ عمى ردكد أفعاؿ جديدة في ىذا االتجاه، ك بالحاجة إلى الحفاظ عمى المياه ك
 .عادات لالستخداـ الرشيد ليذا المكرد الحيكم الذم أصبح نادرنا بشكؿ متزايد

زيكنية ىدفيا الرئيسي ىك زيادة الكعي حكؿ تمف إذاعية ك اج اعالناتانت عمىالككالة عممت 
تكفير المياه "حممة تكعية بعنكاف إطالؽ ، ك، ك المشاركة في مختمؼ البرامج االذاعيةاقتصاد المياه

تنظيـ اجتماعات كلقاءات حكؿ إلى جانب  مف خالؿ مشغمي الياتؼ النقاؿ. "طالما كانت متكفرة
 .حمالت تكعية لفائدة المخيمات الصيفيةياـ ب، ك القكؿ ما يحيط بو مكضكع قطاع المياه ك

مارس يسمح لككاالت األحكاض بتسميط الضكء  22االحتفاؿ باليكـ العالمي لممياه أف  كما  
عمى أىمية الحاجة إلى تكفير المياه ك الحفاظ عمييا، مف خالؿ العديد مف النشاطات كالخرجات 

 العممية، المقاءات الجكارية ك المعارض.

IV.  ثبندسائر انخذيخ حذَثخ  نضًبٌ اضتذايخ تفؼُميمبرثبد 

إف استمرارية تفعيؿ خدمة المياه بالمجاالت الحضرية بالجزائر سيسمح لمسكاف بالحصكؿ عمى 
مياه نظيفة، ك تصريؼ كاؼ لممستعمؿ منيا كفؽ نظاـ تشريعي ك تنظيمي حديث ك مكيؼ، مع 

لضماف الفعالية.  –الكمفة ى تحقيؽ الثنائية المحافظة عمى المكارد المائية المتاحة يضمف الكصكؿ إل
ىذه االستمرارية ك المكاسب المحققة يتطمب األمر تسييرا فعاال ك تكعية لممستفيديف مف الخدمة تندرج 

 ضمف مقاربات حديثة.

 التسيير العمومي الجديد لتحسين الخدمات العمومية .1
العمكمية فيي تخضع لما يعرؼ بالتسيير عمى اعتبار خدمات المياه التي تندرج ضمف الخدمات 

العمكمي، الذم يشيد برامج اصالحية متعددة تنتيجيا الجزائر عمى مستكل التسيير، االدارة           
ك المؤسسات العمكمية، ضمف سياسة عصرنة ك تحسيف الخدمة العمكمية كفؽ منظكر التسيير 

 داء المؤسسات القائمة عمييا.العمكمي الجديد لالرتقاء بالخدمات المقدمة ك رفع أ

 مميزات و أسس التسيير العمومي الجديد 1.1
لمتسيير العمكمي الجديد تعاريؼ مختمفة كؿ حسب تخصصو، لكنيا تشترؾ في العديد مف 

 (90)الخصائص أىميا:
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 األداء مستكل رفع ك الفعالّية ك الكفاءة عف البحث، المكاطنيف ارضاء ،النتائج عمى ركيزتال 
 .القانكنّية ءاترااالج ك القكاعد عمى يرّكز اّلذم التّقميدم الّتسيير عكس عمى
 ىرمّية أقؿ مرف تنظيمي ىيكؿكضع  ك الّصالحّيات تفكيض مع التّنظيـ المركزّية .  
 الجماعيّ  العمؿ اعتماد ك المكاطف عمى ّتركيزلا.  
 المكارد بفعالّية الّتمسؾ ك المسؤكلّية بركح الّتحمي . 

 (91):ىي أسس ثالثة عمى الحديث العمكميّ  الّتسيير يقـككما 
 المركزّية الخدمة، لتقديـ كحدات إنشاءاإلدارات،   ك لألقساـ الييكمة إعادةب انحكٕيخ آنٛخ تغٛٛش 

 بإعطاء صالحيات أكثر لممستكيات االدارية الدنيا. المسؤكلّية ك السّمطة
 الّتسيير نمط بتغيير اإلداسح أسهٕة فٙ انتغٛٛش. 
 القيكد تخفيؼ نّية،زاالمي تخفيضل جرامب اعتماد ك الّتخصيص نحكبالتكجو  انذٔنخ دٔس تمهٛع 

 .تجارم بأسمكب الخدمات تشغيؿ ك االقتصادّية القطاعات عمى الحككمّية
 

 االصالحات المدرجة عمى الخدمة العمومية بالجزائر 2.1
لتحسيف أداء الخدمة العمكمية بالجزائر كفؽ منظكر  المعتمدة اإلصالحات أىـ حصر يمكف

 (92)ما يمي:فيالتسيير العمكمي الجديد 
 العمكمية الكظيفة مياـ الجديد )تكييؼ العمكمي التسيير منظكر كفؽ العمكمية الكظيفة إصالح 
 مف أمكف ما الكظيفة ديمكمة عف االبتعاد عصرية، عمكمية خدمة ضماف لمدكلة، الجديد الدكر مع

 .ت...(الحاال بعض في بالتعاقد التكظيؼ إلى االتجاه خالؿ
 2006) االلكتركنية الجزائر مشركع اعتماد خالؿ مف العمكمية كالمؤسسات اإلدارات تحديث-

2013) . 
 التسير عقكد ك ةالنجاع عقكد اعتماد اإلدارم، التحديث خالؿ مف العمكمية المؤسسة ترقية ،
 .االقتصادية العمكمية المؤسسات خكصصة نحك االتجاه إلى إضافة
 عمى 2012ك  2011سنتي  كالكالية البمدية قانكني إقرار خالؿ مف المحمية اإلدارة إصالح 
 .التكالي
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 ميمتيا 2013 سنة العمكمية الخدمة بإصالح مكمفة األكؿ الكزير لدل منتدبة كزارة استحداث 
 .اإلدارية الخدمات جكدة كتفعيؿ إدارية تنمية إحداث الرئيسية
 2014 الفترة في خاصة البيركقراطية اإلجراءات تخفيؼ إلى ميةراال القكانيف مف العديد سف-
2015.  

 تااإلدار  دكر بتحديد األمر تعمؽ سكاءأفرز عف محدكدية تطبيؽ ىذه االصالحات " كاقعال إال أف
 العمكمية الخدمات تقديـ في المجتمعية الفكاعؿ دكر تفعيؿ أك الحقيقية، الالمركزية تجسيد أك المركزية،

ا خدماتي في التحسف مف نكعا حققت قطاعات نجد أف ىناؾ بالمقابؿ (93).االلكتركنية اإلدارة تعميـ أك
 عمى غرار خدمات المياه، النقؿ، البريد ك أخرل ال تزاؿ تعرؼ بتدني مستكاىا. 

 الستدامة الخدمةحوكمة المياه و التسيير المدمج أو المتكامل مناىج حديثة  .2
لـ يعد األمر مقتصرا عمى تكفير خدمة حضرية ذات مستكل لمسكاف، بؿ تعدل ذلؾ إلى كيفية 
ضماف استدامتيا، لذا أصبح مف الضركرم اعتماد طرؽ تسيير أفضؿ مف أجؿ تمبية االحتياجات 

 الراىنة ك المستقبمية، مع المحافظة عمى المكارد المائية المتاحة.

 ياه و مبادؤىاحوكمة الم ماىية   1.2
 تزايدت، العشريف القرف مف االخير العقد منذ هز ك بر ل نسبيا ثاحدي "المياه حككمة" مصطمحيعد 

 أف عمى بالتأكيد، 2000 عاـ اليكلندية الىام مدينةب لممياه الثاني العالمي المنتدل مع انعقاد اىميتو
 (94)."فقط ندرة مشكمة ليست ك ادارة مشكمة ىي العالـ في المياه مشكمة

 الخاصة القرارات اتخاذ عممية في المؤثرة األنظمة مجموعة بأنيا "  المياه حككمةتعرؼ 
 مف تحديد ىي ببساطو أك ،المائي التزويد خدمة كذا ك عميو المحافظة و تنميتيا و المياه سييربت

 التي النظـ مف متكاممة مجمكعو ىي فالحككمة  .كيؼ؟ ك عمييا؟ يحصؿ متى  المياه؟، عمى يحصؿ
 الحكومات صنعيا في يشارك ك ا،تيكادار  المائية المكارد بتطكير الخاصة القرارات بصنع تتحكـ

 (95)"الخاص  القطاع و المدني تمعلمجا ومؤسسات

                                                 
93
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". الحوكمة المائية كمقاربة لمتسيير المتكامل لممياه في الجزائر. " زوبيدة محسن، أوالد حيمودة عبد المطيفتى غٛبغتٓب يٍ يمبل نـ:  
 .107 ص  116-105 الصفحات .2014/ 05 العدد –مجمة أداء المؤسسات الجزائرية 
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 نفس المصدر.   
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 و اإلدارية و االقتصادية و االجتماعية السياسية النظم إلى المياه حككمة مصطمح "كما يشير
ك العمميات         اآلليات تشمؿ ك  .المياه خدمات وتقديم المائية الموارد و إدارة تطوير إلى الرامية

تحديد  – المصالح ك مجمكعات المكاطنكف فييـ بمف - المصمحة ألصحاب تسمح التي ك المؤسسات
 (96)بااللتزامات". ك الكفاء القانكنية الحقكؽ ممارسة  األكلكيات،

لطرؽ تسيير خدمات المياه، كما يؤكد عمى يعكس المصطمح السياسات المطبقة ك المحددة 
 المحافظة عمى المكارد ك مشاركة مختمؼ األطراؼ الفاعمة.

ك السياسية؛    االقتصادية، البيئية، االجتماعية ركائز: األبعاد أربع عمى المياه حككمة " تعتمد
 ترشيد االقتصادم بالبعد ُيقَصد حيف في لممياه؛ المنصؼ االستعماؿ إلى االجتماعي البعد يشير

 ديمقراطية فرص طرح السياسي البعد ك يقتضي  االقتصادم؛ النمك في ك دكرىا المياه استيالؾ
 عدالة السياسية ك تحقيؽ ك النتائج العمميات لمتأثير، مراقبة المصمحة أصحاب جميع أماـ متكافئة
 البيئي النظاـ ك خدمات المياه استعماؿ استدامة إلى البيئي البعد ييدؼ ك أخيرا  المياه، تكزيع

 (97)(".75شكؿ)
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 2014". منشكرات األمـ المتحدة سنة حوكمة المياه في المنطقة العربية: إدارة الندرة وتأمين المستقبلتقرير حكؿ  " 
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 72 . ظصدر سابؽتقرير حكؿ  "حككمة المياه في المنطقة العربية: إدارة الندرة كتأميف المستقبؿ". م  

 أبعاد حوكمة المياه(     75شكل رقم )

لندرة كتأميف المستقبؿ"المصدر:   72، ص 2014سنة  تقرير  "حككمة المياه في المنطقة العربية: إدارة ا
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 (98) :(76شكؿ رقـ )الفعالة  المياه لحككمة معايير ثمانية لممياه العالمية الشراكة حددت
  :عبر أك مباشرة رأييـ عف لمتعبير صكتا كنساء، رجاال لممكاطنيف يككف أف ينبغيالمشاركة 

 كاسع التشارؾ القرارات. ك يعتمد ك صنع صياغة السياسات في اىتماماتيـ لتمثيؿ الكسيطة المنظمات
 .شامال منيجا تتبع التي ك المحمية الحككمات الكطنية عمى النطاؽ
  :ك القرارات تتسـ العمميات ك أف المجتمع، داخؿ المعمكمات تدفؽ يتحرر أف يجبالشفافية 

 .صراحة المعمكمات ىذه عمى االطالع عمى حؽ ينص ك أف العامة، لممراقبة ك الخضكع بالشفافية
  :رفاىيـ لتحسيف فرص متساكية عمى المجتمع فئات جميع تحصؿ أف ينبغيالعدالة. 
  :لممساءلة المجتمع المدني الخاص ك منظمات الحككمات، القطاع تخضع أف ينبغيالمساءلة 
 .يمثمكنيا التي المصالح أماـ أك العاـ الرأم أماـ

  :طبيعتيا المعقدة مع- ك اإلجراءات ك السياسات المياه قضايا تككف أف يجبالتماسك- 
 .الفيـ ك سيمة ك متسقة متماسكة

 ك أف أصحاب المصمحة، جميع ك العمميات المؤسسات تخدـ أف ينبغي  لالستجابة: القابمية 
 .جديدة ظركؼ أك ألم الطمب لتغيرات أك لألكلكيات مالئمة استجابة تستجيب
  :ك تشجع تطبيقيا ك الكمية المتكاممة المقاربات المياه حككمة تدعـ أف ينبغيالتكامل. 
  :حقكؽ كاحتراـ لكؿ مجتمع، األخالقية المبادئ عمى المياه حككمة تعتمد أف يجباألخالقيات 
 .المثاؿ سبيؿ عمى التقميدية المياه
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 اهميالالتسيير المتكامل و حوكمة   2.2
التسيير المتكامؿ لممياه عف كيفية تخطيط ك تسيير المياه، ك مختمؼ المكارد الطبيعية "يعبر 

بطريقة منسقة، بدمج كؿ أشكاؿ ك كظائؼ الماء مف االقتصاد إلى غاية مراقبة المياه ك تكفير 
  (99)الخدمات المتعمقة بيا، كاالستفادة منيا بشكؿ عادؿ ك مستداـ."

 (100)جديدة في طرؽ تسييرىا، كفرتيا ك استدامتيا، ك ييدؼ إلى:يؤدم إلى خمؽ ميكانيزمات 
  تأميف المياه الكافية ك النظيفة لكؿ فئات المجتمع الحضرم ك الريفي، ك اختيار نكع االنشطة

 االقتصادية المناسبة الستخدامات المياه التي يحتاجكنيا. 
 بعاد التكنكلكجية، االقتصادية، تحديد المصادر المائية ك حمايتيا، مع األخذ بعيف االعتبار األ

 االجتماعية، البيئية ك الصحة العامة.
 .االستغالؿ الجيد لممياه ك تمبية مختمؼ الحاجات لألنشطة البشرية ك البيئية 
 .استحداث آليات مؤسساتية، تنظيمية، قانكنية ك مالية تشرؼ عمى تسيير المؤسسات 
  استغالليا، ك صيانتيا عمى أساس ينطمؽ مف تخطيط المياه بشكؿ يكفؿ ديمكمتيا، ترشيدىا ك

 احتياجات المجتمع.

، إذ حوكمة المياهمفيكـ يبرز التسيير المتكامل في مضمون بإحداث مقارنة بيف المصطمحيف 
بتجسيد البعد االقتصادي، كمكرد طبيعي يعتمد لتكفير خدمات المياه،  ادارة المياهيتمحكر حكؿ 

 . أكثر شمولية بإدراج البعد السياسيالذم يعد  حوكمة المياه، عمى عكس االجتماعي و البيئي

األخذ  مع االقتصادية، الفعالية ك تحقيؽ المياه استغالؿ فعالية رفع إلى المائية الحككمة إذا "تيدؼ
،  ك األكثر فقرا الميمشيف لألفراد المياه بتكفير االجتماعية العدالة البيئي، ك تحقيؽ الجانب باالعتبار

لمقطاع   تسييرىا بتفكيض الخدمات نكعية تحسيف المكرد، تسيير في المعنيف مشاركة ضركرةك 
 (101)"(77شكؿ رقـ ) .ك غيرىا...التعميمية، الييئات تكفير الخاص،
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 المياه حوكمة أىداف(     77شكل )

 44" مصدر سابؽ صزكبيدة محسف، أكالد حيمكدة عبد المطيؼ "التسيير المتكامؿ المصدر: 

 و حوكمة المياه بالجزائرالتسيير المتكامل   3.2

المتعمؽ بالمياه مقاربة متكاممة لضماف  2005اكت 4الصادر في  12-05 عزز تطبيؽ القانكف رقـ
البيئي لممكارد المائية بالجزائر، بإرساء األدكات المؤسساتية لمتسيير المدمج لممكارد  التسيير المستداـ ك

المخططات التكجييية لتييئة المكارد المائية، المخطط الكطني لمماء، إلى جانب ؛ المتمثمة في .المائية
 المياه بمسائؿ لمتشاكر إطار تكفير(، كما تـ AGIREالككالة الكطنية لمتسيير المدمج لممكارد المائية )

 .الييدركغرافية األحكاض لجاف خالؿ مف
 عمى: الككالة الكطنية لمتسيير المدمج لممكارد المائيةتعمؿ 

 مع مراعاة  ،تكزيع المكارد بيف كؿ المستخدميف ليا كفؽ ما يمميو المخطط التكجييي لمماء
 الظركؼ االجتماعية كاالقتصادية الخاصة بالحكض المعني.

 النظـ اإليككلكجية كفقا لالحتياجات البيئية. الحفاظ عمى المياه ك 
 المياه الجكفية. إدارة مآخذ المياه السطحية ك 
  الصرف الصحي عمى مستوى الحوض. المتكامل بين خدمات التزويد بالمياه والتنسيق 
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رغـ ما تـ تجسيده في اطار التسيير المدمج، يبقى كاقع تسيير المكارد المائية ك خدمات المياه 
بالجزائر يفتقد لمتنظيـ، الشفافية، ك اشراؾ مختمؼ الفاعميف في العممية، ك التي تعد مف الركائز 

لمكصكؿ إلى حككمة  المعنية األطراؼ ك مشاركة لمتشاكر إطار تي يجب تعزيزىا؛ بخمؽاألساسية ال
 مياه فعالة.

 مكافحة التبذير .3
 يتـ عف طريؽ القضاء عمى التسربات، ترشيد استيالؾ المياه إلى جانب مراجعة تسعيرتو:

 التقميل من الفاقد من المياه  1.3

 يتـ عف طريؽ:
  لتحييف كضعية الشبكات، ك رصد التسربات بطريقة آلية عمى مستكل اعتماد نظـ المعمكماتية

 التجييزات الييدركليكية ك الشبكات ما يسمح بالتدخؿ السريع لمعالجتيا ك صيانتيا.
 .التكثيؼ مف برامج إعادة تأىيؿ الشبكات المكجكدة، ك استبداؿ القديمة منيا ك التالفة 
  الربط العشكائي ك التطفؿ عمى الشبكات.رقابة مستمرة لمحد مف سرقة المياه، بمنع 
 .تطبيؽ عقكبات ك محاسبة المخالفيف 
  منع استخداـ المياه النظيفة في نشاطات يمكنيا استخداـ مياه أقؿ جكدة، مثال بمحطات

 غسؿ السيارات، محطات الكقكد، الصناعة، تنظيؼ الطرقات...الخ.
 

 المياه ترشيد استيالك   2.3

       ،منيا بأقؿ كمية االستفادةالذم يؤّدم إلى  ،األمثؿ لممياه االستخداـالمقصكد بالترشيد ىك 
  االستخدامات. بأرخص التكاليؼ المالية الممكنة في جميع ك

 : ييدؼ إلى استيالؾ المياهفي ترشيد فال
 المحافظة عمييا. التكجيو نحك االستخداـ األمثؿ لممياه الصالحة لمشرب ك 
  السكنية ، الصناعية، خاصة في القطاعات الحككمية استيالؾ المياهالترشيد بشكؿ عاـ في  

 التجارية.  ك
 التأكيد عمي أىمية الترشيد. التكعية العامة لجميع أفراد المجتمع ك 
 .تخفيض قيمة فاتكرة االستيالؾ 
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ترؾ الحنفية مفتكحة لبعض الكقت مف دكف يتـ ىدر المياه إثر مجمكعة مف التصرفات الخاطئة ك
استخداـ حكض الحماـ الذم يؤدم إلى ، ؿ/يكـ 726، تسرب المياه مف الحنفية يتسبب في ضياع ةفائد

 لترا( ك استعماؿ خرطـك المياه لمتنظيؼ. 20لتر )المرش ال يتجاكز  140استيالؾ ما يزيد عف 
لمكاطف ايتسـ ل ،اليكمية االستيالكيةتغيير األنماط كالعادات لذا يتطمب األمر ترشيد االستيالؾ ب

استخداـ أجيزة كمستمزمات مائية ذات صيغة ترشيدية ، بػكعدـ اإلسراؼ ك االتزافألسرة بالتعقؿ اأك 
لتر، صيانة الشبكات  25، الغساالت الحديثة إذ ال يتعدل استيالكيا لممياه كالصنابير التي ُتغمؽ آليان 

 مستعممة في بعض األنشطة المنزلية.الداخمية ك التجييزات المائية لممسكف، ك إعادة استغالؿ المياه ال

 الوعي المائي 3.3
يتطمب تجنيد كؿ الكسائؿ لنشر ثقافة مائية لدل المستعمميف، انطالقا مف كسائؿ االعالـ التي تعد 
أىـ أداة يمكف استخداميا لتنفيذ استراتيجيات التربية المائية، أيف يتـ اعتماد اإلشيارات، األشرطة 

التكعية...الخ. إلى المؤسسات التربكية بإدراجيا بالمناىج التعميمية، تنظيـ الخرجات الكثائقية، حمالت 
الميدانية، ك تنظيـ نشاطات تعميمية حكؿ المكضكع خاصة باألسرة التي تعد المبنة األكلى في المجتمع. 

ك ربة لذا يجب خمؽ تربية مائية منسجمة مع أكلكيات ترشيد االستيالؾ، خصكصا المرأة ككنيا أـ أ
ف الحظ إف ،فاألـ ىي المدرسة األكلىبيت، فيي المؤثر األكؿ في السمككات المكتسبة لدل األفراد، "

تعمـ منيا ىذا  ،في تنظيؼ البيت كما يحيط بو الطفؿ أف أمو تقنف مف استيالؾ المياه في مطبخيا ك
 ، ك حتى تصرفات اآلباء.(102)"منذ الصغر
ال يتكقؼ األمر فقط عمى تكعية السكاف عمى ترشيد استيالؾ مياه الشرب ك المحافظة عمييا،  

بؿ ك حتى حمايتيا مف التمكث بسبب سمككيات خاطئة، لذا يجب التكثيؼ مف البرامج ك حمالت 
 التكعية تحت ىذا اإلطار. 

 فرض تسعيرة اقتصادية مناسبة   4.3

تسمح بالتضامف مع الفئات المياه في الجزائر  استخداـعمى  عادلة اقتصادية تسعيرةإف فرض 
المائي مف ناحية،  االستيالؾعد ضركرة ممحة لخفض معدالت ت  المحركمة ك مقاربة لتكاليؼ الخدمة،

 استمرارية الخدمة المقدمة ك تكسعتيا.ىـ في ابما يسالمؤسسات القائمة عمى الخدمة،  يراداتزيادة إل ك

                                                 
102

ت الصفحا .2012سنة . 1عدد   11". مجمة أبحاث كمية التربية األساسية. مجمد المائيةالتوعية و التربية . "العبيدي جبر قيس حماد  
 354ص .340-355
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ىناؾ أنظمة تسعيرية متعددة منتيجة مف طرؼ الدكؿ؛ منيا ما يعتمد السعر المكحد بغض 
النظر عف كمية االستيالؾ ما يشجع 
حتما عمى التبذير، ك منيا ما يحدد 
التسعيرة حسب كمية االستيالؾ كما ىك 

حيث يتـ اعتماد النظاـ متبع بالجزائر، 
التدريجي لمتسعيرة حسب أقساط 

طالقا مف السعر االستيالؾ، ان
(، لكف ىذا النظاـ 78شكؿ رقـ )المرجعي

يخدـ المستيمكيف الكبار ك ال يحد مف 
كميات االستيالؾ حتى لدل الفئات 

 المعكزة.

عمى الفئات التصاعدية لالستيالؾ؛ حيث تتبع زيادة ىناؾ نكع آخر مف ىذه األنظمة الذم يعتمد  
السعر ارتفاع كمية المياه المستيمكة، ما يساعد عمى تكفير المياه ك دعـ الطبقات الفقيرة مف قبؿ 

دينار تكنسي  0.2بيف السعر القاعدم إذ يتراكح (؛ 79شكؿ الفئات األخرل، كما ىك الحاؿ بتكنس)
دج(،  65.89دت ) 1.315دج( ك  10.02)

ما يساىـ في خفض االستيالؾ لدل الفئات 
الميسكرة، التي تتعدد استعماالتيا لممياه 
باستغالؿ كميات مرتفعة )مف غسؿ 

ك  السيارات، سقي الحديقة الخاصة،
استعماؿ المسابح المنزلية(؛ بتحديد تسعيرة 
خاصة لكؿ قسط ك كؿ فئة مف المستعمميف 

ىذا . إال أف حسب كمية المياه المستيمكة
النظاـ يخدـ أكثر األسر ذات االستيالؾ القميؿ حتى ك إف كانت ال تندرج ضمف الفئة المعكزة، لذا 

 يجب إيجاد صيغ أخرل لدعـ ىذه الفئة.

 

يٍ انًشسٕو انتُفٛز٘ سلى    17، 11، 10 حست يب ربء فٙ انًٕادتى احتسبثّ  انًػذس:

ٚحذد لٕاػذ تسؼٛش انخذيبد انؼًٕيٛخ نهتضٔٚذ  2005ربَفٙ  09انػبدس فٙ  05-13

 05ثبنًبء انػبنح نهطشة ٔ انتطٓٛش ٔ كزا انتؼشٚفبد انًتؼهمخ ثٓب، رشٚذح انشسًٛخ ػذد

 7، 6، 5. ظ2005ربَفٙ    12انػذس فٙ 

 تطؼُرح يُبِ انشرة ثبندسائر(     78شكم )

)حطت انًُطمخ انتطؼُرَخ إللهُى لطُطُُخ )دج/و
3 

)) 
 لطظ االضتهالن

/ثالث3ٍو  

تطؼُرح  انًبء انصبنح      (79)شكم 

يهُى/و) تىَصنهشرة ث
3

) 

 www.sonede.com    انًصذر :
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 رسكمة مياه الصرف الصحي.   4
تعد مياه الصرؼ الصحي المعالجة مياىا بديمة، يمكف االستفادة منيا في عدة استخدامات منيا  

الصناعة ك عدد مف األنشطة الحضرية، ك ىناؾ مف يستخدميا كمياه لمشرب رغـ كجكد الزراعة، 
السكاف، لكنيا مكجكدة فعال فبكالية تكساس  تحفظات حكؿ جكدتيا مف طرؼ العديد مف الدكؿ ك

األمريكية مثال التي تعتمد مياه الصرؼ المكررة عمى ثالث مراحؿ لالستيالؾ المنزلي، لمكاجية فترات 
القاسية التي تجتاحيا، ك يعاد النظر في استخداميا بكالية كاليفكرنيا بعد أف عرفت تأييدا كبيرا  الجفاؼ

 مف السكاف.
لذا يجب تكثيؼ الجيكد بالجزائر لتشجيع ك دعـ اعادة استخداـ المياه المعالجة خاصة بالزراعة  

البناء، المغاسؿ، سقي كمستفيد أكؿ مف العممية، الصناعة ك بعض االستخدامات الحضرية كأشغاؿ 
 المساحات الخضراء كالعشب ك في المالعب.

، إرساء منيج التسيير المتكامللضماف استمرارية خدمة المياه بالجزائر يجب الكقكؼ عمى 
ترشيد بمدل أىمية  توعية السكانك  لمقضاء عمى التسرباتبتكثيؼ الجيكد  مكافحة التبذير

 المطبقة. مراجعة لمتسعيرة، مع االستيالك

 

 الفــــــصل الصةخ
سمح تفعيؿ خدمة المياه بالتجمع الحضرم القسنطيني بتحسيف اإلطار المعيش لمسكاف عمكما، 
فبتكفير مياه الشرب بشكؿ دائـ ك مستمر مكنيـ مف تحقيؽ رفاه أكثر بمساكنيـ، ما أدل إلى تطكر 

 المستيمكة ك فاتكرة االستيالؾ. سمككيات استيالكية يغمب عمييا التبذير ك رفع في كمية المياه

أماـ ىذا التحكؿ الذم عرفتو الخدمة ك ما أحدثتو مف تطكر في الحياة اليكمية لسكاف التجمع،  
ك لضماف استمراريتيا عمييا مكاجية أكبر عائؽ المتمثؿ في كميات مياه الشرب المفقكدة التي تزيد عف 

مف اجمالي المياه المكزعة، كميا تضيع ما بيف التسربات ك التطفؿ عمى الشبكات. إلى جانب  58%
تطكير خدمة التطيير التي لـ ترؽ بعد إلى المستكل المطمكب، ك تحتاج الكثير مف العمؿ باستكماؿ 

ما  الربط، تطكير الشبكات ك انجاز محطات لمتصفية. كما يجب رفع مستكل التسيير الذم تراجع عف
كاف عميو، ك العمؿ عمى تكعية السكاف لعقمنة استيالكيـ ك التخمي عف السمككيات السمبية، لممحافظة 

 عمى المياه ك مكتسبات الخدمة مف منشآت ك انجازات. 
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تبقى استدامة خدمة المياه بالتجمع خاصة ك التجمعات الحضرية بالجزائر عامة، مرىكنا 
 التي يتـ ىدرىا بسبب التسربات ك سكء استخداميا،  مياه الضائعة،بالتحكم في الكميات الكبيرة من ال

، الذم يعد كخطكة أكلى بدأت الجزائر تبني طرق التسيير الحديثة كالتسيير المدمج أو المتكاملك 
؛ التي تعتمد الشفافية، مشاركة كؿ حوكمة المياهفي انتياجو ك إف كاف بطريقة محتشمة لمكصكؿ إلى 

 تحمؿ المسؤكليات، فرض الرقابة ك المساءلة . األطراؼ الفاعمة،

رفع ال يتكقؼ األمر عند حؿ المشاكؿ التقنية ك رفع كفاءة التسيير، بؿ يجب أف نعمد إلى 
بشكؿ ايجابي، لمحفاظ عمى مكاردنا المائية      الوعي المائي لدى السكان لترشيد استيالكيم لممياه

دكف المساس بدعـ الفئات  يل القيمة االقتصادية لمخدمةلتفعك حماية لبيئتنا، كما أف ىناؾ ضركرة 
 المحركمة، ألنيا ستساىـ إلى حد كبير في الحد مف تبذير المياه.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخــالصــــة العـــــــامـــــة
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 الخــالصــــة العـــــــامـــــة

 القسنطيني، الحضرم بالتجمع أساسية حضرية كخدمة المياه خدمات البحث ذاى خالؿ مف تناكلنا
 تطكير إلى دؼيت طمكحة، سياسات ضمف تندرج التي المحدثة االصالحات ظؿ في استفادت التي
 ؼممخت مف العمكمية، الخدمة عصرنة ك تحسيف إطار في الكبرل بالمدف الحضرية الخدمات شبكة

 التسيير في جديدة أنماط تبني مع المؤسساتي اإلصالح القطاع، ايعرف التي زاتاإلنجا كرات االستثما
 .لمسكاف اليكمية الحياة ىمع اىتأثير  مدل معرفة . كالمقدمة الخدمة مستكل مف رفعمل

نقمة نوعية في خدمة المياه مف إحداث  التجمع الحضري القسنطينيك قد أثبتت الدراسة تمكف 
المنجزة كسد بني ىاركف، مختمؼ االنجازات  اليياكل الييدروليكيةباالستفادة من أىم ؛ المقدمة

لخدمتي التزكيد بمياه الشرب ك التطيير  لتطوير البنى التحتيةالمحققة ك برامج إعادة التأىيؿ المكجية 
بتجمعاتو الحضرية الرئيسية، ليتـ تعميميا عمى باقي المجاالت الحضرية ك الريفية لمكالية. فكاف لرفع 

لشركة المياه ك التطيير قسنطينة لتسييرىا،  تفويض الخدمةلمياه الصالحة لمشرب المعبئة، ك حجـ ا
في رفع ، األثر االيجابي بالشراكة مع القطاع األجنبي تحديث طرق التسييرالتي عممت عمى 

التسيير ما يؤكد صحة الفرضية المطركحة. كما تـ تجاكز  تحديثك المؤشرات التقنية ك التجارية، 
لتيميش المجالي ك االجتماعي لألحياء الفكضكية، ك التكسعات الجديدة حسب ما أبرزتو الدراسة ا

 الميدانية، بحيث استفادت معظميا مف خدمات المياه المقدمة.

تحقيق الذم ميزه البحث عف  انعكس ىذا التحسن عمى اإلطار المعيش لمسكان في حيف
التبذير بدل الترشيد في لمياه الشرب؛ التي غمب عمييا  سموكياتيم االستيالكية، ك عمى رفاىية أكثر

لدل كؿ الفئات االجتماعية، لتعدد استخداماتو في حياتيـ اليكمية ما زاد في استيالكو،     االستيالك
 ك لـ تعد الفاتكرة رادعا ليـ أماـ الطمب المتزايد عمى المياه.

االيجابية المسجمة، إال أنو لـ يمنع مف كجكد  رغـ تفعيؿ خدمة المياه ك التطيير بالتجمع  ك النتائج
تفاكت في الخدمة عمى مستكل بعض األحياء، كما ىك الحاؿ بمدينتي قسنطينة ك الخركب، فقد أبرزت 

المتعددة  النقائص التقنية المقدمة، مرده إلى فوارق مجالية في الخدمةكجكد الدراسة الميدانية عمى 
جييزات الييدركليكية، ك انتشار األحياء الفكضكية التي تكثر بيا المسجمة عمى مستكل الشبكات ك الت
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إذ تعرؼ تأخرا  خدمة التطيير لم ترق بعد إلى المستوى المطموب. أما مظاىر التطفل عمى الشبكة
 ىاما في الدراسات، الربط بالشبكات ك انجاز محطات التصفية ك معالجة المياه المستعممة.

سمحت ىذه التجربة بمدننا مف تجاكز أزمة مياه دامت لسنكات عدة في فترة كجيزة، تـ فييا تجاكز 
الفكارؽ المجالية ك االجتماعية بتعميـ الخدمة عمى مختمؼ األحياء، المحافظة عمى صحة السكاف 

ة بخفض بالتقميص مف انتشار األمراض المتنقمة عف طريؽ المياه، حماية البيئة ك مكاردنا المائي
 لمدولة المتواصل بفضل الدعمدرجات التمكث باألكدية باعتبارىا المستقبؿ الرئيسي لممياه المستعممة. 

 ممكنة كميات أكبر لتعبئة المسخرة الكبرل، القاعدية لميياكؿ المستمرة االنجازات مف بدءا القطاع؛ ليذا
 ىذا ك تسعيرة الخدمة، ك دعـ بيا الربط ك الشبكات ىيكمة المياه، معالجة المستعمؿ منيا، إعادة مف

الشراكة إلى جانب  .لمسكاف اليكمية الحياة تحسيف بغية الكفاءة رفع كالخدمة  استمرارية لضماف
التي عانت منيا  جاءت كبديل لحل أزمة التسيير، ك التي القائمة بين القطاع العام  و الخاص

 .المؤسسات سابقا

منظكر االستدامة كفؽ تكجيات سياسية، اجتماعية ك اقتصادية، لتأطير تفعيؿ خدمة المياه تحت 
تندرج ضمف مقاربات حديثة لمتسيير انطالقا مف التسيير المدمج ك صكال إلى حككمة المياه؛ يجب 
كضع إطار مؤسساتي مناسب تحدد فيو الصالحيات بيف مختمؼ الفاعميف لتنظيـ قطاع المياه، مع 

ثو ما يسمح لمييئات ك الفاعميف بتحمؿ مسؤكلياتيـ، فرض الرقابة ضماف استقاللية التسيير ك تحدي
الصارمة، تطكير البنى التحتية ك ضماف حسف سيرىا لتكفير خدمة مناسبة لمجميع بنكعية مستمرة    

لممشاركة ك التشاكر مع جميع األطراؼ الفاعمة، ك ترسيخ كما يجب فتح المجاؿ  ك شفافية مع الزبائف.
 كاف عف طريؽ التكعية بترشيد استيالؾ المياه.ثقافة مائية لمس

في األخير يعد ىذا البحث مجرد محاكلة لإللماـ بمكضكع خدمة المياه كخدمة حضرية، مف 
جكانب مختمفة في منظكر التييئة العمرانية تحت إطار مجالي يؤثر ك يتأثر بالمستجدات. لكف تحتاج 

ضمف نظرة شاممة متعددة االتجاىات؛ كتقييـ الجانب  الدراسة إلى تعمؽ أكثر التخاذ الحمكؿ المناسبة
االقتصادم لمعممية ك تحديد القيمة المالية لالستثمارات ك البرامج المحققة )ك ىذا ما لـ يكف 
باستطاعتنا ابرازه لمتحفظ عمى المعطيات(، تفصيؿ أدؽ لمجانب االجتماعي الذم يفسر تطكر سمككيات 

عالج كيفية تطكير مختمؼ المنشآت الييدركليكية ك غيرىا، ككف السكاف، ك الجانب التقني الذم ي
 الخدمة تندرج ضمف قطاعات متعددة.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عــراجـــالم و المصــــــــادر
  



218 
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 أطروحات و رسائل الماجستير:
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 صفحة. 338،  2010، 3الحضرية. دكتكراه، كمية العمـك االقتصادية ك عمـك التسيير، جامعة الجزائر

-سنكسي بف عكمر: فعالية االستثمار االجنبي المباشر في الجزائر. تقييـ تجربة الشراكة قطاع  عاـ .2
خاص، دكتكراه في العمـك االقتصادية، كمية العمـك التجارية، عمـك التسيير ك العمـك االقتصادية، جامعة 

 صفحة. 217، 2014أبي بكر بمقايد، تممساف، سنة 

. 1الجزائر" دكتكراه. جامعة باتنة  في المحمية اإلدارة مستكل عمى العمكمية الخدمة رابحي "تحسيف سياـ .3
 صفحة 209. 2019سنة 

 تفكيض مجاؿ في الجزائرية التجربة:العاـ القطاع لتحسيف كأداة الجديد العمكمي نادية " التسيير عطار .4
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تخصص الديمقراطية كالرشادة، جامعة  ،كالجزائر"، مذكرة ماجستير في العمـك السياسية ك العالقات الدكلية 
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 -ماجستير في التييئة العمرانية جامعة االخكة منتكرم مذكرة" ةديدكش مراد، الحامة بكزياف ك تجمع بكير 
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 (1ممحق رقم )
 خبيؼخ يُتىرٌ لطُطُُخ 

 و انتهُئخ انؼًراَُخ كهُخ ػهىو األرض، اندغرافُب

 

 اضتًبرح ثحث ػهًٍ
 ْزِ االستًبسح يٕرٓخ نهجحج انؼهًٙ ال غٛش، ٚشرٗ يألْب  ثذلخ.يالحظخ: 

 خصبئص ضكبَُخ .1

 ػذد األسش: ..................                 ػذد األفشاد: .........................

 :.................................................................................ػذد انًطتغهٍٛ: .............                 يُٓتٓى 

 ☐ 45000أكخش يٍ        ☐ 45000 – 36000       ☐ 36000   – 18000     ☐دد 18000يذخٕل األسشح:    ألم يٍ 

 نألو ..........................          انًستٕٖ انتؼهًٛٙ       نألة .................................... 

 خصبئص انًطكٍ  .2

       ☐ثُبء فٕؾٕ٘          ☐فشد٘ )تحػٛػبد(       ☐أٔسٔثٙ           ☐ رًبػٙ      ☐ًَف انًسكٍ :     تمهٛذ٘ 

 .......................................أركش انًإرش: ...                ☐يستأرش           ☐يهكٛخ انًسكٍ:     يهكٛخ خبغخ 

 ػذد انغشف: ................

 ػذدْب: .........    ☐ ػذد انحًبيبد: ..........        يشحبؼ   ☐حًبو             ☐ْم ٚتٕفش يسكُكى ػهٗ:     يطجخ 

    ☐يشآة             ☐ثئش               ☐حذٚمخ                             

 خذيبد انًُبِ   .3

 خذيخ انتسوَذ ثًُبِ انشرة:

     ☐ال              ☐ْم انًسكٍ يتػم ثطجكخ انتٕصٚغ نًٛبِ انطشة؟     َؼى  

 ☐ لًتى ثأَفسكى ثبنشثف ثبنطجكخ    ☐ SEACOضشكخ        ☐ انجهذٚخ    ☐يتٗ تى انشثف ثبنطجكخ؟   ........    يٍ لبو ثبنشثف؟ 

    ☐ SEACOضشكخ      ☐ْم لذيتى ـهت انشثف ثبنطجكخ ئنٗ:   انجهذٚخ 

   ☐ػذاد يطتشن                ☐ ػذاد خبظ            ☐َؼى         ☐ْم انًسكٍ يضٔد ثؼذاد؟   ال  

 ☐ يتٕلف             ☐ٚؼًم              ☐سٛئخ             ☐يتٕسطخ           ☐ئٌ كبٌ َؼى يب ْٙ ٔؾؼٛتّ؟       رٛذح  

 ☐ SEACOضشكخ      ☐ْم لذيتى ـهت انشثف ثبنطجكخ ئنٗ:   انجهذٚخ 

 أكخش:..............                     ☐ ضٓش             ☐ٕٚيب   15كى استغشق انشد ػهٗ ـهجكى ؟       

 يتٗ:.............      ☐ال              ☐َؼى  ْم تى استجذال ػذادكى يٍ ـشف انطشكخ؟   

 يٍ أٍٚ ٚتى تضٔٚذكى ثًٛبِ انطشة؟  ..............................................................

            ☐كم ٕٚيٍٛ            ☐ٕٚو ثٕٛو           ☐سبػبد فٙ انٕٛو            ☐سبػخ  24كٛف ٚتى تضٔٚذكى ثًٛبِ انطشة:        

       ☐أكخش       ☐كم حالحخ أٚبو                                               

           ☐ال             ☐َؼى         ْم تغطٙ كًٛبد انًٛبِ انًٕصػخ احتٛبربتكى؟

       ☐ال             ☐ٚػهكى انًبء ثؿغف كبف؟       َؼى   ْم

 ـشٚمخ أخشٖ ......................      ☐ال        ☐َؼى  ئٌ كبٌ ال ْم تستؼًهٌٕ انًؿخبد       

 كى يشح ......................        ☐َؼى           ☐ْم ُْبن اَمطبػبد فٙ انتٕصٚغ؟   ال 

 ...............سجت ْزِ االَمطبػبد فٙ سأٚكى .................................................................................................يب 

                          ☐ال        ☐ْم ٚتى اػاليكى يسجمب ثٓزِ االَمطبػبد؟    َؼى  

       ☐ال     ☐ٛبِ انًتٕفشح ثًسبكُكى؟  َؼى  ْم أَتى ساؾٌٕ ػهٗ َٕػٛخ انً

 ..........................ئٌ كبٌ ال أركش نًبرا: .......................................................................................................

 ☐ال     ☐ٚخ؟    َؼى  ْم ٚتى انشد ػهٗ انطكبٖٔ انتٙ تمذيْٕب نذٖ انٕكبنخ انتزبس

 ☐ال          ☐َؼى       ْم ُْبن تًبـم فٙ انشد ػهٛٓب؟

      ☐ال     ☐ْم سزهتى تحسُب فٙ خذيخ انتضٔٚذ ثًٛبِ انطشة؟    َؼى  

 ........................................................................................................................................................ ئٌ كبٌ ال أركش نًبرا؟

 ................................أركش نًبرا؟........................   ☐ال     ☐َؼى  ْم أَتى ساؾٌٕ ػهٗ خذيخ انتٕصٚغ نًٛبِ انطشة؟   

.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

 خذيخ انتطهُر:                 

     ☐ال              ☐ْم انًسكٍ يتػم ثطجكخ انػشف انػحٙ؟     َؼى  
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 ☐ لًتى ثأَفسكى ثبنشثف ثبنطجكخ    ☐ SEACOضشكخ        ☐ انجهذٚخ    ☐يتٗ تى انشثف ثبنطجكخ؟   ........    يٍ لبو ثبنشثف؟ 

    ☐ SEACOضشكخ      ☐ْم لذيتى ـهت انشثف ثبنطجكخ ئنٗ:   انجهذٚخ 

     ☐ال              ☐ْم تمٕيٌٕ انتخهع يٍ ثؼؽ انًٕاد فٙ يزبس٘ انػشف انػحٙ: انضٕٚد انًستؼًهخ   َؼى  

    ☐ال              ☐يٕاد انتُظٛف  َؼى      ☐ال              ☐انًٕاد انكًٛٛبٔٚخ َؼى      ☐ال              ☐  األدٔٚخ  َؼى

     ☐ال              ☐يٕاد سشٚؼخ االنتٓبة َؼى      ☐ال              ☐يٕاد حبيؿٛخ  َؼى  

     ☐ال              ☐ْم تؼهًٌٕ أَٓب يٕاد يحظٕسح ًُٚغ سيٛٓب ثًزبس٘ انػشف انػحٙ؟  َؼى  

 أركش نًبرا؟.......................................................................   ☐ال     ☐َؼى  ْم أَتى ساؾٌٕ ػهٗ خذيخ انتطٓٛش؟   

.............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 تطىر اضتهالن انًُبِ  .4

 انتدهُساد انذاخهُخ نهًطكٍ

 ػذد انحُفٛبد انًٕرٕدح ثًسكُكى: ................................

   ☐(  lave-vaisselleرالٚخ  غحٌٕ )                      ☐ سخبٌ يبئٙ                      ☐ْم نذٚكى:               غسبنخ 

 ☐حٕؼ يبئٙ       ☐( Une chasse d’eauيشحبؼ يضٔد ثططبف )   ☐( chaudière muraleيذفأح يشكضٚخ  )          

 أخشٖ .......................................................         ☐ حٕؼ سجبحخ              ☐خضاٌ يبئٙ          ☐يشش            

 ☐ األرٓضح                    ☐انمُٕاد انذاخهٛخ             ☐انحُفٛبد            ☐َؼى        ☐ْم تمٕيٌٕ ثًشالجخ دٔسٚخ    ال 

 أخشٖ...................        ☐األرٓضح       ☐انمُٕاد      ☐ ثبنحُفٛبد    ☐َؼى        ☐ْم تٕرذ تسشثبد داخم انًسكٍ؟ ال 

      ☐ال        ☐َؼى  ْم ٚتى تػهٛح األػطبة نٕلف انتسشثبد؟    

 ........................................................................................................................................... نًبرا ال تسبسػٌٕ ثاغالحٓب؟ 

     ☐َؼى        ☐ال  ْم تمٕيٌٕ ثتخضٍٚ انًٛبِ؟

      ☐ال        ☐َؼى      ْم تستغهٌٕ انًٛبِ انًستؼًهخ  ألغشاؼ أخشٖ؟

      ☐ال        ☐َؼى     ْم تمٕيٌٕ ثبستخذاو خشاـٛى انًٛبِ نتُظٛف انسٛبسح، أٔ س٘ انحذائك يخال؟  

    ☐ال        ☐َؼى      ْم تجمٗ انحُفٛخ يفتٕحخ ػُذ استخذايٓب فٙ يؼظى األٔلبد؟     

    ☐انحٕؼ      ☐كى يشح ٚستخذو انحًبو؟   ..................                                 ْم تستخذيٌٕ فٙ انحًبو      انًشش 

 االضتهالنفبتىرح 

        ☐َؼى        ☐ْم تستهًٌٕ فبتٕسح االستٓالن ثبَتظبو؟ ال 

 يب ْٕ يتٕسف يجهغ انفبتٕسح: ....................................................

 ..........................................نًبرا؟ ......................   ☐ال        ☐ْم انفبتٕسح تٕافك كًٛخ انًٛبِ انًستٓهكخ نذٚكى؟  َؼى  

    ☐ال        ☐َؼى  ْم ٚتى لطغ انًٛبِ ئرا تأخشتى فٙ تسذٚذ انفبتٕسح؟  

 

 يشبكم خبصخ ثبنحٍ .5
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 ثسجت .......................................................     ☐َؼى            ☐ْم تٕرذ تسشثبد نًٛبِ انػشف انػحٙ ثبنحٙ؟   ال 

ْم تُتطش انشٔائح انكشٚٓخ ٔ انحطشاد انؿبسح ثحٛكى   ☐ال        ☐َؼى   ْم ٚتى انتذخم انسشٚغ فٙ حبل حذٔث انتسشثبد؟

 يتٗ...................................    ☐َؼى        ☐ثسجت ْزِ انتسشثبد؟    ال 

 .......................................ْم ٚتى استخذاو يٛبِ انطشة فٙ أغشاؼ تزبسٚخ؟ ........................................................

 ☐ال        ☐َؼى  ْم تحذث اَسذاد فٙ انجبنٕػبد ٔ يزبس٘ انػشف ثبنحٙ ثسجت سيٙ انُفبٚبد؟ 

 ..يب ْٙ انًطبكم انتٙ ٚؼشفٓب انحٙ ثبنُسجخ نتٕصٚغ يٛبِ انطشة ٔ انػشف انػحٙ؟ .....................................................

........................................................................................................................................................... 

...................................................................................................     ........................................................ 

 نًبرا ال تٓتى ثٓب؟ ...............................................................   ☐ال        ☐؟  َؼى  ْم تٓتى نزُخ انحٙ ثٓزِ انًطبكم؟ 

 

 ضكشا ػهٗ تؼبَٔكى
 (2ممحق رقم )
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 (4يهحك رلى )

Synoptique Altimétrique du système AEP de Constantine 
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Synoptique Altimétrique du système AEP El Khroub 

 



230 

 

 
  



231 

 

 (5ممحق رقم )
 معايير الرقابة عمى مستوى المصادر المائية المعتمدة لمتجمع   

Paramètres 
à analyser 

Unités Réservoir 
Touifez 

SP Salah 
Bey 

SP 
Elbir 

Forage 
140 

Logts 

Forage 
Massinissa 

Réservoir 
RHP D*M 

R(1000+500) 

Boumerzoug 

PH   7.35 7.25 7.54 7.55 7.10 7.39 7.54 

Turbidité NTU 0.12 0.13 0.25 21.2 0.26 0.24 0.6 

Conductivité s/Cm 1105 1261 1118 686 1594 1149 1228 

TDS mg/l 552 630 550 340 797 575 615 

Salinité   0.6 0.3 0.6 0.3 0.8 0.6 0.6 

Nitrites mg/l 0 0 0 0 0 0 0 

Nitrates mg/l 2.75 7.70 3.10 28.35 28.3 2.25 21.97 

Ammonium mg/l 0 0 0 0 0 0 0 

Sulfates mg/l 148 93.8 123 20.25 40.55 70.75 78.58 

Calcium mg/l 77.75 128 56 29.65 200 107 112 

Dureté mg/l 344 286 344 250 370 436 420 

Résidu sec mg/l - 800 820 372 816 - 528 

Aluminium mg/l 0 0 0 0 0 0 0 

Cl2 mg/l 0.1 2.7 0 0.1 0.1 0.2 0.1 

Source : Rapport annuel de la DEET 
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233 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارســــــــــــــيـالف
  



234 

 

 

ولاجدال فيرس  
 1 /السنة(3)مميار ـ الحكصمة المائية لمكارد المياه بالجزائر 20
 2 2017إلى سنة  2000حصيمة االنجازات لممشاريع المبرمجة مف  27
 3 (2005-1985مياه الشرب ك التطيير )تطكر السعر القاعدم لخدمة  38
 4 (1998السعر القاعدم لخدمة مياه الشرب حسب المناطؽ التسعيرية ) 39
 5 (2005السعر القاعدم لخدمة مياه الشرب ك التطيير  حسب المناطؽ التسعيرية ) 40
 6 (2005سمـ تسعيرة خدمات المياه الصالحة لمشرب ك التطيير )سنة  41
 7 إتاكات فاتكرة استيالؾ الماءرسـك ك  42
 8 (2017-1999تطكر مؤشرات خدمة المياه بالجزائر ) 46
 9 2017-2008تطكر خدمة تكزيع المياه الصالحة لمشرب بكالية كىراف بيف  53
 10 2005-1988كمية التساقط السنكية لمفترة الممتدة بيف  60
 11 (2005-1988ك التبخر )المتكسط الشيرم لكمية التساقط، درجات الحرارة  61
 12 (2008-1977تكزيع سكاف مدف التجمع الحضرم القسنطيني ) 66
 13 (2008-1987تطكر نسبة التحضر بمدف التجمع الحضرم القسنطيني ) 68
 14 (2008الحضيرة السكنية بالتجمع الحضرم القسنطيني )احصاء  69
 15 مصادر مياه الشرب لمتجمع الحضرم القسنطيني 70
 16 ( 2006-1999لمتجمع الحضرم القسنطيني حسب المصادر المائية ) عبأةتطكر حجـ المياه الم 71
 17 (2006-1998تطكر احتياجات التجمع الحضرم القسنطيني لممياه الصالحة لمشرب) 73
 18 (2017-2007التجمع الحضرم القسنطيني حسب المصادر المائية ) عبأةتطكر حجـ المياه الم 76
 19 (2017-2008تطكر احتياجات أىـ مدف التجمع الحضرم القسنطيني لممياه الصالحة لمشرب ) 79
 20 التسمسؿ الزمني لتسيير خدمة المياه بكالية قسنطينة 84
 21 برنامج إعادة تحسيف شبكة التكزيع بالتجمع 89
 22 تطكر عدد الخزانات بالتجمع الحضرم القسنطيني 90
 23 (2017-1999الصافي بمدف التجمع الحضرم القسنطيني   )تطكر نصيب الفرد  92
 24 تطكر تردد التكزيع بمدف التجمع الحضرم القسنطيني    93
 25 تطكر الحجـ الساعي لمخدمة  بمدف التجمع الحضرم القسنطيني 95
 26 تطكر عدد التحاليؿ المنجزة لتحديد جكدة الماء 97
 27 (  2017حجـ المياه المستعممة )سنة  98

 28 خصائص نظاـ التصريؼ بمدف التجمع الحضرم القسنطيني 100
 29 (2015-2010إعادة تحسيف شبكة لصرؼ الصحي بمدف التجمع الحضرم القسنطيني ) 101
 30 محطات تصفية مياه الصرؼ الصحي بالتجمع الحضرم القسنطيني 103
 31 (2015-2011بالككاالت التجارية ) تطكر عدد احتجاجات الزبائف بكالية قسنطينة المسجمة 106
 32 التقسيـ المجالي لمدينة قسنطينة عبر الطكابؽ الييدركليكية 117
 33 التكزيع السكاني لمدينة قسنطينة ك تقدير احتياجاتيـ لمياه الشرب حسب الطكابؽ الييدركليكية 124
 34 (2017-2006)كمية مياه الشرب المجندة لمدينة قسنطينة حسب المصادر  127



235 

 

 35 المكازنة المائية لمدينة قسنطينة 128
 36 (2017برنامج إعادة تحسيف شبكة التكزيع لمدينة قسنطينة )  130
 37 (2017تكزيع الخزانات بمدينة قسنطينة ) 132
 38 (2017محطات الضخ لمدينة قسنطينة ) 133
حجـ مياه الشرب المكجية لالستعماؿ المنزلي ك نصيب الفرد حسب طكابؽ التكزيع بمدينة قسنطينة )سنة  134

2015) 
39 

 40 تقدير حجـ المياه المستعممة حسب قنكات التجميع لمدينة قسنطينة 143
 41 2015-2010األشغاؿ المنجزة في اطار برنامج إعادة تحسيف شبكة التطيير لمفترة  146
 42 التقسيـ المجالي لمدينة الخركب عبر الطكابؽ الييدركليكية 152
 43 2017لسنة  التكزيع السكاني لمدينة الخركب ك تقدير احتياجاتيـ لمياه الشرب حسب الطكابؽ الييدركليكية 154
 44 (2017-2006كمية مياه الشرب المجندة لمدينة الخركب حسب المصادر )  159
 45 ( 2017-2006لمدينة الخركب )المكازنة المائية  160
 46 (2015برنامج إعادة تحسيف شبكة التكزيع لمدينة الخركب ) 163
 47 (2017تكزيع الخزانات بمدينة الخركب )   163
 48   حجـ مياه الشرب المكجية لالستعماؿ المنزلي ك نصيب الفرد حسب طكابؽ التكزيع بمدينة الخركب 164
 49 بالعينات المدركسةالخصائص السكنية  175
 50 تكزيع متكسط الفاتكرة حسب الفئات 179
 51 (2017)سنة  نسبة المياه المستغمة بالتجمع الحضرم القسنطيني 187
 52 2030تقدير احتياجات التجمع الحضرم القسنطيني لسنة  190
 53 تقدير كمية المياه المجندة حسب المصادر المائية المحمية لمتجمع 191
 54 األشغاؿ المبرمجة بمدينة قسنطينة حسب المخطط 192
 55 األشغاؿ المبرمجة بمدينة الخركب حسب المخطط 193

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 

 

 فـيرس االشكال
 1 الفكارؽ المائية ك السكانية بالجزائر 21
 2 تطكر السدكد المنجزة بالجزائر ك قدرتيا التخزينية 28
1990المسيرة لخدمة المياه بالجزائر حتى سنة نسبة التغطية حسب الييئة  31  3 
( 2005-1985تطكر السعر المرجعي لمياه الشرب بالجزائر )  38  4 
 5 (2017الييئات المسيرة لخدمات المياه )سنة  47
 6 طرؽ تسيير خدمات المياه بالجزائر  48
(2012-2004بكالية كىراف) تطكر كمية المياه المنتجة 51  7 
(2017-2004)تطكر حجـ المياه المنتجة ك المكزعة بكالية كىراف  52  8 
(2013-2004طكؿ الشبكة المحسنة ) 52  9 
 10 2013سا عبر البمديمت سنة 24/24كالية كىراف تكزيع  53
التجمع الحضرم القسنطيني مكقعكالية قسنطينة  57  11 
 12  التجمع الحضرم القسنطيني المكقع الجغرافي 58
 13 (2005-1988كمية التساقط السنكية ) 60
 14 1988-2005منحنى غكسف محطة عيف البام قسنطينة 62
 15  التفريغ السكاني لمدينة قسنطينة التجمع الحضرم القسنطيني مراحؿ 65
 16 تطكر معدالت النمك الحضرم لمدف التجمع 66
 17 (2008-1998) التجمع الحضرم القسنطيني تكزيع السكاف 67
(2006-1999ة لمتجمع الحضرم القسنطيني )عبأتطكر حجـ المياه الم 72  18 
 19 (2006-1999ة لمتجمع الحضرم القسنطيني  حسب المصادر )عبأتطكر حجـ المياه الم 72
 20  (2006-1999المكازنة المائية الحتياجات التجمع لمياه الشرب ) 74
 21 المصػػادر المػػائيةالحضػػرم القسػػنطيني أىـ التجمع  77
(     2017 -2007ة لتمكيف التجمع الحضرم بمياه الشرب )عبأتطكر حجـ المياه الم 78  22 
 23 (2017-2008المكازنة المائية لمتجمع ) 80
(2017-1999) الحضرم القسنطيني المكازنة المائية لمتجمع 80  24 
2017لسنة الحضػػرم القسػػنطيني الحكصمة المائية التجمع  81  25 
 26 رسـ تكضيحي لدكر محطات الضخ  ك االسترداد 90
 27 2017-2010تطكر تردد التكزيع بمدف التجمع الحضرم القسنطيني سنتي  94
2017-2010تطكر مدة التكزيع بمدف التجمع القسنطيني سنتي  95  28 
 29 التطكر السنكم لتحاليؿ جكدة الماء 97

الصرؼ الصحي بمحطة المعالجةمراحؿ معالجة مياه  102  30 
 31 المياهالتجمع الحضرم القسنطيني مستكل خدمة  107
االرتفاعات قسنطينة مدينة 111  32 
االنحداراتمدينة قسنطينة  112  33 
 34 مدينة قسنطينة مراحؿ التكسع العمراني 114
الييدركليكيةطكابؽ المدينة قسنطينة  118  35 



237 

 

السائدة بالطكابؽ اليدركليكية االنماط السكنيةمدينة قسنطينة  119  36 
 37 تطكر احتياجات مدينة قسنطينة لمياه الشرب 123
 38 2017 سنة -مدينة قسنطينة التكزيع السكاني ك الكثافة السكانية حسب الطكابؽ الييدركليكية  125
 39 ة بمدينة قسنطينةعبأتطكر كمية المياه الم 126
 40 (2017-2006الشرب المجندة بالمصادر المائية لممدينة  قسنطينة  ) تطكر كمية مياه 127
 41  الحكصمة المائية مدينة قسنطينة 128
2015قسنطينة برنامج إعادة تحسيف شبكة التكزيع حسب الطكابؽ الييدركليكية سنة  مدينة 131  42 
2017الطكابؽ الييدركليكية سنة قسنطينة نصيب الفرد مف المياه الصالحة لمشرب حسب  مدينة 135  43 
2017 سنة الييدركليكية الطكابؽ حسب خدمة تكزيع المياه الصالحة لمشرب قسنطينة مدينة 137  44 
 45 استمرارية خدمة التكزيع 138
 46 نكعية المياه حسب نتائج العينة 138
2017 سنة الييدركليكية بالطكابؽ مستكل خدمة التكزيع بالمياه الصالحة لمشرب قسنطينة مدينة 139  47 
شبكة القنكات التجمعية لمتطيير قسنطينة مدينة 142  48 
 49 النقائص المسجمة في شبكة التطيير حسب نتائج العينة 145
 50 مدينة الخركب االرتفاعات 147
االنحدارات الخركب مدينة 148  51 
 52 مدينة الخركب مراحؿ التكسع العمراني 150
 53 مدينة الخركب الطكابؽ اليدركليكية 153
 54 تطكر احتياجات مدينة الخركب لمياه الشرب 153
(2017)سنة الييدركليكية الطكابؽ حسب السكانية الكثافة ك السكاف تكزيع الخركب مدينة 155  55 
الخركب األنماط السكنية السائدة بالطكابؽ الييدركليكية مدينة 156  56 
المياه المجندة لمدينة الخركبتطكر حجـ  158  57 
 58 تطكر كمية المياه المجندة حسب المصادر المائية لمدينة الخركب 159
 59 المكازنة المائية لمدينة الخركب 160
 60 مدينة الخركب شبكة التمكيف بالمياه الصالحة لمشرب 161
(2017الييدركليكية )سنة مدينة الخركب نصيب الفرد مف مياه الشرب حسب الطكابؽ  165  61 
( 2017الخركب خدمة تكزيع مياه الشرب حسب الطكابؽ الييدركليكية )سنة  مدينة 166  62 
 63 رأم السكاف في خدمة التكزيع 167
 64 نكعية المياه حسب رأم السكاف 167
2017سنة مدينة الخركب مستكل خدمة التزكيد بمياه الشرب حسب الطكابؽ الييدركليكية    168  65 
 66 مدينة الخركب شبكة الصرؼ الصحي 170
 67 النقائص المسجمة بشبكة التطيير 171
نسبة الفئات المينية بعينات الدراسة  174  68 
 69 نسبة متكسط  الدخؿ األسرم بعينات الدراسة 174
 70 نسبة القياـ بالصيانة ك انتشار التسربات داخؿ المسكف 177
المكجكدة داخؿ المسكف نكع التسربات 178  71 
 72 نسبة متكسط فاتكرة االستيالؾ حسب الفئات 179



238 

 

تكزيع نسبة متكسط فاتكرة االستيالؾ حسب األحياء  180  73 
 74 تكزيع كميات المياه المستغمة بالتجمع الحضرم القسنطيني 188
 75 أبعاد حككمة المياه 206
 76 نمكذج لحككمة المياه الفعالة 207
 77 المياه حككمة أىداؼ 209
 78 تسؼٛشح يٛبِ انطشة ثبنزضائش 210
بتكنس تسعيرة  الماء الصالح لمشرب 211  79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



239 

 

 فيرس الصور
 1 تحكيؿ مياه سد بني ىاركف نحك التجمع الحضرم القسنطيني 75
 2 صكرة ثالثية األبعاد لسد بني ىاركف 76
 3 سد بني ىاركف 76

 4 مكقع محطة التصفية لمدينة عمي منجمي 104
 5 محطة التصفية لمدينة عمي منجمي 104
 6 محطة معالجة مياه الصرؼ الصحي ابف زياد   105
 7 أحكاض التصفية بالمحطة 105
 8   حكض تصفية 105
 9 تدرج المساكف التقميدية لممدينة القديمة 120
 10 منظر عمكم لممسكف التقميدم 120
 11 النمط الفردم األكركبي بحي سيدم مبركؾ 121
 12 النمط الفردم حديث بحي بكالصكؼ 121
 13 النمط الجماعي االكركبي بحي باب القنطرة 121
 14 النمط الجماعي الحديث بحي فياللي 121
 15 الفكضكم الصمب بحي ككحيؿ لخضر 122
كاد الرماؿ الفكضكم اليش بالمنطقة الصناعية بالما عمى حافة 122  16 
 17 تسرب المياه بأحد شكارع حي الدقسي عبد السالـ 129
 18 خزاف نصؼ مدفكف بحي بف الشرقي 133
جكيمية 05برج الماء بحي  133  19 
 20 المنية ربط غير قانكني بالشبكة حي 136
 21 ربط غير قانكني بالشبكة حي المنية 136
 22 تسرب مياه الشرب بإحدل األنابيب 136
 23 استخداـ المضخات بإحدل العمارات بحي القصبة 136
 24 صرؼ المياه القذرة بمحاذاة كاد الرماؿ بحي الصنكبر 143
 25 صرؼ المياه القذرة مباشرة عمى سطح األرض مف مسكف فكضكم 144
 26 ربط عشكائي لشبكة الصرؼ الصحي بحي بف تميس 144
 27 بالمجرل أسفؿ حي بف الشرقيرمي مباشر لممياه المستعممة  145
 28 مسكف فردم أكركبي بالنكاة القديمة 157
أكت 20محتشد فردم بحي  157  29 
 30 تحصيص المنى 157
 31 تحصيص بكىالي العيد 157
 32 بئر جاؼ بأحد مساكف بتحصيص المنى 157
 33 بئر مستعممة بتحصيص المنى 157
 34 مسكف 900حي  158
الجماعي بمدينة ماسينيساالسكف  158  35 



240 

 

 36 تسرب قكم لمياه الشرب بتحصيص الحياة 162
 37 تدخؿ لمتخمص مف التسربات باحدل القنكات لحي كريمي عمار 162
 38 تجييز المساكف بالتدفئة مدينة عمي منجمي 182
 39 3ظيكر بعض محالت لبيع أجيزة المسابح عمى الطريؽ الكطني رقـ  182
 40 الطريؽ بحي بكدراع صالحتشكه  183
 41 تدىكر حالة الطرؽ  حي الدقسي   183
 42 انتشار المياه المتسربة عبر شكارع مدينة قسنطينة 184
 43 انتشار المياه المتسربة عبر شكارع مدينة قسنطينة 184
 44 انتشار المياه المتسربة عبر شكارع مدينة قسنطينة 184
الفكضكية بمدينة قسنطينةصعكبة الربط باألحياء  184  45 
 46 صعكبة الربط باألحياء الفكضكية بمدينة قسنطينة 184
 47 تجمع المخمفات الصمبة بكاد الكالب بمدينة قسنطينة 184
 48 قدـ ك ازدكاجية القنكات )بكسط المدينة 185
 49 تكاجد غرؼ التفتيش في مستكل أعمى مف قارعة الطريؽ 185
التفتيش في مستكل أعمى مف قارعة الطريؽتكاجد غرؼ  185  50 
 51 تكاجد غرؼ التفتيش في مستكل أعمى مف قارعة الطريؽ 185
 52 صرؼ المياه القذرة مباشرة فيكاد الرماؿ الكبير مف كسط مدينة قسنطينة 186
 53 انتشار محطات لتنظيؼ السيارات بحي شعب الرصاص الفكضكم بمدينة  قسنطينة 188
 54 ت غسيؿ السيارات بحي بف الشرقيمحطا 188
 55 انتشار العيكف المكجية في سبيؿ اهلل منطقة النشاطات عمي منجمي 194
 56 منطقة النشاطات عمي منجمي انتشار العيكف المكجية في سبيؿ اهلل 194
 57 تسرب مياه صافية مف الصخرة بمدينة قسنطينة )بأعمى الشالالت( 195
 58 مف الصخرة بمدينة قسنطينة )بأعمى الشالالت(تسرب مياه صافية  195

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



241 

 

 فهرس المواضٌع
 1 المقدمة العامة

 المياه نموذجا خدمة: بالجزائر الحضرية الخدمات/  األول الفصل
 11 تمييد

I 12 ضبط المفاىيم 
 12 الخدمات العمكمية 1
 14 الخدمات الحضرية 2
II   :16 تتجو نحو كفاءة في الخدمةالخدمات الحضرية بالجزائر 
 16 الخدمات الحضرية كتصنيؼ ةبرمج 1
 18 اإلصالحات المدرجة لتحسيف الخدمة 2
 19 المحمية لمجماعات تامة مسؤكلية الحضرية الخدمات تسيير 3
III  :20 اصالحات متعددة نحو احتكار الدولة لمتسيير و استمرارية الدعمخدمة المياه بالجزائر 
 22 خدمة المياه، خصائصيا ك أبعادىا مفيـك 1
 24 بالجزائر كبرل انجازات ك طمكحة مائية سياسة 2

 25 بػارزة مراحػؿ   1.2
 27 انجازات ضخمة 2.2
 28 إطار تشريعي يقـك عمى حماية الثركة المائية لمبالد 3.2
 29 مف يسير خدمة المياه بالجزائر؟ مسؤكلية المؤسسات العمكمية 3

 29 تسيير خدمة المياه: التطكر المؤسساتي لمخدمة مراحؿ 1.3
 32 اإلطار التشريعي لخدمة المياه 2.3
 33 أشكاؿ التسيير المفكض 3.3
 35 تسيير االمتياز لخدمة المياه 4.3
 37 مدعمة تسعيرة 5.3
 42 الييئات المسيرة 6.3
 48 المياه لخدمة المفكض التسيير عف المحمية ك األجنبية التجارب بعض 4

 48 لمخدمة المجالي ك االجتماعي التمايز استمرار: المغربية التجربة 1.4
 50 كىراف بكالية المياه لخدمة ايجابية محمية تجربة 2.4

 55 خالصة
 تجمع الحضري القسنطينيخدمة المياه بالتفعيل  /ثانيالفصل ال

 56 تمييد
I 56 ماىو التجمع الحضري القسنطيني؟ 
 57 مكقع جغرافي متميزالتجمع الحضرم القسنطيني:  1

 58 الخصائص الطبيعية 1.1
 63 شبكة المكاصالت 2.1

 63 تكسع مدينة قسنطينة باتجاه تشكؿ تجمع حضرممراحؿ نشأة التجمع:  2
 64 1982مرحمة ما قبؿ  1.2
 64 1982مرحمة ما بعد  2.2

 



242 

 

 65 بالتجمعك نسبة تحضر ميمة نمك سكاني متسارع  3
 65 تطكر حجـ السكاف ك معدالت النمك 1.3
 68 نسبة التحضر 2.3
 68 الحضيرة السكنية 3.3

II  :69 حتمية ايجاد مصادر مائية جديدةتموين التجمع بالمياه الصالحة لمشرب 
 69 2007قبؿ سنة  المصادر المتكفرة 1

 71 حصة التجمع الحضرم مف المياه المنتجة 1.1
 73 :(2006-1999) لممياه الصالحة لمشرب التجمع حتياجاتاتقدير  2.1

 74 سد بني ىاركف الممكف الرئيسي لمتجمع 2
 75 التجمع مف سد بني ىاركف استفادة بداية 1.2
 76 متجمعل كمية مياه الشرب المجندة تطكر 2.2
 78 طمب المكازنة المائية عرض/ 3.2
III  :82 في تحسن مستمرخدمة المياه بالتجمع الحضري القسنطيني 
 82 أزمة خدمة المياه بالتجمع 1
 83 مف يسير خدمة المياه بالتجمع؟ مسؤكلية تامة لممؤسسات العمكمية 2

 83 التطكر التاريخي لتسيير الخدمة: االنتقاؿ مف التسيير المباشر نحك التفكيض 1.2
 85 الييئات المسيرة 2.2

 88 رفع مستكل خدمة المياه بالتجمع 3
 88 خدمة التزكيد بالمياه الصالحة لمشرب 1.3
 98 خدمة التطيير 2.3
 106 خدمة الزبائف 3.3

 108 خالصة
 فوارق مجالية لمخدمة بنماذج الدراسة / ثالثالفصل ال

 109 تمييد
I 110 مدينة قسنطينة نموذج خاص 
 110 عمرانيا ك ديمغرافيا، طبيعيا مجاؿ غير متجانس 1

 110 مكضع صعب ك معقد 1.1
 113 قطعتطكر عمراني مت 2.1
 116 لسكافاسكف ك لمتكزيع مجالي متبايف  3.1

 125 مصادر محمية ك خارجية لتزكيد المدينة بمياه الشرب عبئةت 2
 126 ك تطكر في كمية االنتاج المعتمدةالمصادر المائية  في تقميص 1.2
 128 ايجابية ك قضاء عمى العجز حصيمة 2.2

 129 خدمة المياه: خدمة متباينة بيف أحياء مدينة قسنطينة 3
 129 خدمة مياه الشرب 1.3
 141 بمدينة قسنطينة خدمة التطيير 2.3

II 146 مدينة الخروب نموذج متكرر لباقي مدن التجمع 
 147 ك نسيج عمراني متكاصؿ ،طبيعي متجانسمجاؿ  1

 



243 

 

 147 سيؿ ك منبسطمكضع  1.1
 149 تطكر عمراني متسارع 2.1
 152 يكافؽ نشأة األحياء ك ديمكغرافي تكزيع مجالي 3.1

 158 مصادر خارجية لتزكيد المدينة بمياه الشرب عبئةت 2
 158 مياه سد بني ىاركف المزكد الكحيد لمدينة الخركب ك ماسينيسا 1.2
 160 حصيمة ايجابية ك قضاء عمى العجز 2.2

 161 خدمة المياه: خدمة متقاربة بمعظـ األحياء بمجاؿ الدراسة 3
 161 مياه الشربالتزكيد بخدمة  1.3
 169 بمدينة الخركب ك منطقة التكسع ماسينيسا خدمة التطيير 2.3

 171 خالصة
 استمراريتيا كيفية و خـــدمــة المياه تحسين اإلطار المعيش بتـفعيــل/  الرابع الفصل

 173 تـمـيـيـد
I 173 لممياه جديدة استيالكية عادات تطور 
 173 لمسكاف االقتصادم المستكل في تبايف 1

 173 المينية الفئات 1.1
 174 األسرم الدخؿ متكسط 2.1

 175 بالمسكف الييدركليكية التجييزات تنكع ك السكنية الخصائص 2
 175 السكنية المؤشرات بعض 1.2
 176 لممسكف الييدركليكية التجييزات 2.2

 179 تزايد في االستيالؾ فاتكرة 3
 179 الفئات حسب الفاتكرة متكسط تكزيع 1.3
 180 األحياء حسب االستيالؾ فاتكرة متكسط 2.3

II 181 القسنطيني الحضري بالتجمع المياه خدمة آفاق و واقع 
 181 االستمرارية تتطمب ايجابيات 1

 181 بالشركة التسيير كفاءة رفع 1.1
 181 المستمر التكزيع ك الخدمة تعميـ 2.1
 182 أكثر رفاىية تحقيؽ 3.1

 182 تجاكزىا يمكف نقائص 2
 182 المجاؿ في سمبية مظاىر 1.2
 185 متعددة تقنية نقائص 2.2
 187 التسيير في تذبذب 3.2
 189 السكاف لدل سمبية سمككيات تطكر 4.2

 189 القسنطيني الحضرم لمتجمع الشرب بمياه لمتزكيد التكجييي المخطط حسب الخدمة آفاؽ 3
 190 االحتياجات تقدير 1.3
 191 المعتمدة المياه مصادر 2.3
 191 2030 آفاؽ المبرمجة األشغاؿ أىـ 3.3
 192 2030 آفاؽ الدراسة بنماذج المبرمجة األشغاؿ أىـ 4.3

 



244 

 

 

 194 تفعيؿ الخدمة بالتجمع الحضرم القسنطينيبدائؿ عممية ك عممية لضماف استمرارية  4
 194 عمميا حسف ضماف ك التحتية البنى البديؿ األكؿ: تطكير 1.4
 196 بالتجمع المياه خدمات تسيير البديؿ الثاني: تحسيف 2.4
 197 السكاف تكعية عمى البديؿ الثالث: العمؿ 3.4
III 197 مستمر تحسن في خدمة: بالجزائر الحضرية بالمجاالت المياه خدمة مكتسبات 
 198 كاضح تشريعي إطار كضع 1
 200 المائية المصادر تنكيع 2
 201 الكبرل الحضرية بالمجاالت الخدمة تعميـ ك تفعيؿ 3
 201 لممياه مبذر مدني مجتمع 4
 202 التبذير مف لمحد مائية ثقافة نشر 5

IV 203 بالجزائر الخدمة تفعيل استدامة لضمان حديثة مقاربات 
 203 العمكمية الخدمات لتحسيف الجديد العمكمي التسيير 1

 203 الجديد العمكمي التسيير أسس ك مميزات 1.1
 204 بالجزائر العمكمية الخدمة عمى المدرجة االصالحات 2.1
 205 الخدمة الستدامة حديثة مناىج المتكامؿ أك المدمج التسيير ك المياه حككمة 2

 205 حككمة المياه ك مبادؤىا ماىية 1.2
 208 المياه حككمة ك المتكامؿ التسيير 2.2
 209 بالجزائر المياه حككمة ك المتكامؿ التسيير 3.2
 210 التبذير مكافحة 3

 210 التقميؿ مف الفاقد مف المياه 1.3
 210 المياه استيالؾ ترشيد 2.3
 211 المائي الكعي 3.3
 211 مناسبة اقتصادية تسعيرة فرض 4.3
 213 الصحي الصرؼ مياه رسكمة 4

 215 خالصة
 218 الخالصة العامة

 218 المراجع
 223 المالحؽ

 234 فيرس الجداكؿ
 236 فيرس االشكاؿ
 238 فيرس الصكر

 



 

 

 ممخص
السمات التي تقاس عمييا تطكر المجاالت خاصة منيا خدمة تعد الخدمات الحضرية أىـ 

المياه باعتبارىا خدمة حضرية أساسية ك حقا مشركعا لكؿ مكاطف، ما استدعى بذؿ جيكد أكبر 
لتحسيف ك تفعيؿ ىذه الخدمة عمى مستكل تجمعاتنا الحضرية، فعممت الجزائر عمى تطكير ىياكميا 

 طاع المياه مع تبني طرؽ جديدة لمتسيير.الييدركليكية ك اإلصالح المؤسساتي لق
كاف لمتجمع الحضرم القسنطيني نصيبا مف ىذه التطكرات؛ إذ استفاد مف رفع كمية المياه 
الصالحة لمشرب، محطات لتصفية المياه المستعممة ك تحديث التسيير بتفكيض الخدمة إلى شركة 

الفرنسية مياه مرسيميا، لتكتسب خبرة المياه ك التطيير قسنطينة، ك التي عقدت شراكة مع الشركة 
جديدة في التسيير، تكنكلكجيا حديثة ك تككيف إلطاراتيا مع تحديث عتادىا. ما سمح مف رفع مؤشرات 

ساعة ك تصفية  24/24الخدمة ك بمكغ معظـ األىداؼ المسطرة؛ مف رفع لنصيب الفرد، تعميـ خدمة 
 مياه الصرؼ الصحي.

ماذج الدراسة؛ تبيف أنو رغـ ىذا التحسف إال أف ىناؾ نقائص ك بعد الدراسة المنجزة عمى ن
متعددة تقنية كانت أك مجالية ك حتى في التسيير، إلى جانب الدكر السمبي الذم أصبح يمارسو 
المكاطف بسكء استغاللو لمماء ك تبذيره. ك عميو ىناؾ الكثير لنقكـ بو لضماف استمرارية الخدمة مع 

 المكاطف ك تحقيؽ الستدامة ىذا المكرد النادر. الحفاظ عمى البيئة ك صحة

 مفردات استداللية: 
خدمة حضرية، التجمع الحضرم القسنطيني، خدمة المياه، شركة المياه ك التطيير قسنطينة، 

 التسيير المفكض، االستيالؾ الراشد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Résumé  

Les services urbains sont les caractéristiques les plus importantes du 

développement des espaces, en particulier le service de l'eau en tant que 

service urbain de base, qui est un droit légitime pour chaque citoyen. Cela a 

nécessité de plus grands efforts pour améliorer et activer ce service au niveau 

de nos espaces urbains. L'Algérie a développé ses structures hydrauliques, et a 

réformé son cadre  institutionnelle du secteur de l'eau, tout en adoptant de 

nouveaux modes de gestion. 

Le groupement urbain Constantinois a participé à ces développements; 

il a bénéficié d’une augmentation de la quantité d'eau potable; de station 

d'épuration des eaux usées; et une modernisation de la gestion du service, 

délégué à la société des eaux et d’assainissement Constantine )SEACO(, en 

partenariat avec l’opérateur étranger la société des eaux de Marseille (la 

SEM), la société a peut acquérir une nouvelle expérience dans la gestion, une   

technologie moderne, une nouvelle formation de ses employés,  avec une 

modernisation de son matériel. Permettant ainsi d’améliorer les indicateurs de 

service et d'atteindre la plupart des objectifs établis; l’augmentation de la 

dotation, une distribution continue en eau 24/24 heures, et l’épuration des 

eaux usées. 

Après l'étude menée sur les modèles d'étude, il a été constaté que 

malgré cette amélioration, il y a plusieurs lacunes techniques et spatiales, 

même dans la gestion, en plus du rôle négatif que le citoyen a exercé dans 

l'abus de l'eau et des déchets. Et il y a beaucoup à faire pour assurer la 

continuité du service tout en préservant l'environnement et la santé du 

citoyen, et pour assurer la pérennité de cette ressource rare. 

Mots clé : service urbain, le groupement constantinois, service des eaux, 

société des eaux et d’assainissement Constantine, gestion délégué, 

consommation rationnelle   

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

Urban services are the most important features of the development of 

areas, especially water service as a basic urban service and a legitimate right 

for every citizen. This has necessitated greater efforts to improve and activate 

this service at the level of our urban communities. Algeria has developed its 

hydraulic structures, and institutional reform for the water sector, while 

adopting new ways of managing. 
The Constantine urban grouping had a share in these developments; it 

benefited from raising the amount of potable water; wastewater treatment 

plants; and modernizing the management of the service to the Water and 

Sanitation Company Constantine, which had a partnership with the French 

water company Marseille, Modern technology and the configuration of its 

tires with the modernization of its hardware. Allowing for the raising of 

service indicators, and achieving most of the established objectives; an 

evolution in staffing and a continuous distribution of water 24 hours a day, 

and wastewater purification. 

After the study was conducted on the study models, it was found that 

despite this improvement, there are several technical or technical 

shortcomings, even in the management, in addition to the negative role that 

the citizen has been exercising in the abuse of water and waste. And there is 

much to do to ensure continuity of service while preserving the environment 

and health of the citizen, and to achieve sustainability of this scarce resource. 

Key words: urban service, Constantine urban group, water service, water and 

sanitation company Constantine, delegated management, rational 

consumption. 

 

 


