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  التكافل والتضامن االجتامعي: وذلك بتمكني الفئات محدودة الدخل
 من التزّود باملاء الصالح للرشب مبقابل يكاد يكون رمزيا حيث أن سعر

الكلفة من  بكثري  أقل  والثاين  األول  االستهالك  لقسطي  بالنسبة   املاء 

وتتّم هذا  مليم.   845 تبلغ  والتي  املاء  من  املكعب  للمرت   الحقيقية 

تغطية جزء من الفارق باعتامد السعر الخاص لألقساط الكربى.

 االقتصاد يف املاء: حث املستهلكني وترشيدهم للحفاظ علی املاء
 واالستخدام األمثل له.

قرار مبقتىض  وذلك  للرشب  الصالح  املاء  تسعرية  تحدد  التي  هي   الدولة 

 وزاري يقع إصداره بناءا علی مقرتح مدروس تقوم الرشكة الوطنية الستغالل

عليه. املصادقة  قصد  اإلرشاف  سلطة  علی  وعرضه  بإعداده  املياه   وتوزيع 

 وأهم بنود التسعرية هو ضامن ومتكني جميع املشرتكني من الحصول عىل

املائية الرثوة  استعامل  وترشيد  االجتامعي   التكافل  مبدأ  تكريس  مع   املاء 

 فضال عن ضامن التوازنات املالية للرشكة.

  من يحّدد تسعرية املاء ؟

يعتمد نظام التسعرية أساسا:

 مثن بيع املاء للعموم

 تعتمد فوترة استهالك املاء الصالح للرشب بكــــــــافة منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاطق الجمهورية

االستعامل حسب  موزعة  أقساط  سبعة  يضم  للتسعرية  موحد  نظام   عىل 

من  %75 من  أكرث  ميثل  املنزيل  االستعامل  أن  باعتبار  االستهالك   وحجم 

 اجاميل االستهالك فإن تسعرية املاء ترتاوح بني 200 مليم للمرت املكعب

 الواحد (ما يعادل 1000 لرت من املاء) بالنسبة للقسط  األول  (0 و20 م3)

االستهالك فيه   يفوق   الذي   للقسط   بالنسبة   مليم                     و1.315 

  500 م3/الثالثية.

 II.             22092, شارع سليامن بن سليامن املنار     تونس 

: 000 871 71 216 + : 000 887 71 216 + الهاتف                                   الفاكس
 : www.sonede.com.tn الربيد االلكرتوين 

 املاء أساس الحياة، واملحافظة علیه مسؤولية مشرتكة 

 الجمهورية التونسية
 وزارة الفالحة واملوارد
 املائية والصيد البحري

  مرشوع      
بتمويل من االتحاد األورويب

PAPS-Eau



والتي إقليام   38 عــــــددهــــــــا  والبالغ  الرشكة  أقــــــاليم  لدى  مبارشة   الدفع 

تغطي كافة واليات الجمهورية.

الدفع لدى كافة مكاتب الربيد التونيس.

الدفع عن طريق التوطني البنيك أو الربيدي.

 الدفع عرب االنرتنيت من خالل النفاذ إىل فضاء الحرفاء املوجود عىل

هذه اعتامد  عند  أنه  إىل  اإلشارة  وتجدر  بالرشكة.  الخاص  الواب   موقع 

به خاص  حساب  فتح  املستخدم  عىل  يتعني  األولی  للمرة   الوسيلة 

املسجلة يف والبيانات  االلكرتوين  بريده  عنوان  باالعتامد عىل   باملوقع 

 الفاتورة. من مثة يصبح بإمكان املستخدم تسديد فواتريه يف ظرف وجيز

ال يتعّدى بضع دقائق ودون اللجوء للتنقل إىل اإلقليم.

 املاء يف حالته الطبيعية ملك مشاع بني كافة أبناء الوطن. غري أن حصول

 الفرد عىل املاء الصالح للرشب متى شاء وأينام كان يجب أن يكون مبقابل

يدفع لفائدة ما يسمی  مبرفق املياه الذي يوفر هذه الخدمات للمشرتك.

 املاء ثروة طبيعية تتميز بندرتها يف بالدنا وحتی تؤمن املاء الصالح للرشب

بعمليات املياه  وتوزيع  الستغالل  الوطنية  الرشكة  تقوم  مشرتكيها،   لكافة 

 معالجة دقيقة للمياه املسحوبة من الوسط الطبيعي.

 تجميع املياه: يقع ضخ املياه يف حالتها الخام انطالقا من املجاري

الطبيعية أو املائدة املائية الجوفية.

إثرها لعملية معالجة دقيقية تصبح عىل  الخام  املياه   اإلنتاج: تخضع 
صالحة للرشب ودون أي تأثري سلبي يذكر عىل صحة املستهلك.

التجمعات إىل  للرشب  الصالحة  املياه  نقل  يقع  والتوزيع:   النقل 
 السكنية واملناطق الصناعية والسياحية عرب شبكة توزيع تتألف من آالف

 الكيلومرتات من القنوات. وتغطي هذه الشبكة كافة املناطق الحرضية

 و97 باملائة من املناطق الريفية  من خالل توصيالت فردية أو مجامع

للتنمية الفالحية.

تتّم فوترة استهالك املشرتكني من ذوي االستعامل املنزيل كل ثالثة أشهر وتنقسم الفاتورة إىل قسمني: قسم خاص مبعاليم استهالك املاء

 الصالح للرشب وقسم خاص مبعاليم التطهري.

وصيانتها املائية  املنشآت  يف  للترصف  مخصصة  قارة   معاليم 

 وتجديدها وكذلك إلنجاز منشآت جديدة ومتديد شبكات املاء

 الصالح للرشب وشبكات التطهري

 معاليم متغرية يتّم تحديدها وفق تسعرية تصاعدية حسب كمية

 املياه املستهلكة فعليا واملسجلة بالعداد

 الدورة املائية

مــــرفق الــــمياه

 قسم خاص مبعاليم استهالك املاء الصالح للرشب الذي توفره الرشكة

املياه تجميع  خدمات  يشمل  والذي  املياه  وتوزيع  الستغالل   الوطنية 

 ومعالجتها ونقلها وتوزيعها عىل املشرتكني عىل مدار الساعة وكامل أيام

األسبوع.

الديوان يوفرها  التي  الخدمات  ويشمل  التطهري   قسم خاص مبعاليم 

 الوطني للتطهري والذي يتضمن عملية معالجة املياه املستعملة قبل

كالري أخرى  ألغراض  استغاللها  أو  الطبيعي  مكانها  إىل   إعادتها 

 والصناعة مثال.

  تنقسم  معاليم  استهالك  الـــــــــــــــــــامء  الــصالح  للرشب  ومعاليم  الــــتطهري

 بدورهـــا إىل قسمني :ف

فـــــــــــــاتورة املاء

كيفية تسديد الفاتورة

صفحتها و  بالرشكة  الخاص  الواب  موقع  زيارة  يرجى  املعلومات  من   ملزيد 

الرسمية عىل الفايسبوك :

 www.sonede.com.tn www.facebook.com/SONEDE

عىل وتوزيعها  ونقلها  ومعالجتها  املياه  كتجميع  خدمات  إسداء   إن 

 املشرتكني تكلف مرفق املياه مبالغ باهظة وبالتايل فأنه يتعني علی

 املشرتك دفع املستحقات التي ترتتب علی هذه الخدمات املقدمة

له من قبل املرفق.
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