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 الملخص

سعر المياه على استهالك المياه السكنية في مدينة العين بدولة اإلمارات العربية المتحدة. يعتبر    تغير  تعنى هذه الرسالة بتأثير

قيق في تأثير التسعير على معدالت  تسعير المياه من األدوات الهامة لتقليل استهالك المياه السكنية. ومع ذلك، ال ينبغي التح

طلب على المياه. تتضمن هذه الدراسة مراجعة مفصلة لسياسات دولة اإلمارات  لل  األخرى  محدداتالاالستهالك دون النظر في  

مرونة العربية المتحدة فيما يتعلق بإدارة الطلب على المياه. إلى جانب ذلك، يتضمن مراجعة مكثفة للدراسات البحثية المتعلقة بال

في   أهم المحددات كما ظهر  تعتبرالسعرية للطلب في القطاع السكني. أظهرت المراجعة أن السعر والدخل وخصائص الطقس  

في   منزل 400اختيار البحث تم  ضمن ومن .العينفي محددات استهالك المياه في مدينة  بحثمعظم األبحاث السابقة. تم إجراء 

تعرفة التسعير   تأثير( لتقييم  2017-2016لمدة عامين )  للمنازل  األخرى  خصائص المدينة العين. تم جمع بيانات استهالك المياه و

عام   بداية  في  تنفيذها  تم  )التي  الممتلكات  2017الجديدة  المستهلك وخصائص  التسعير وخصائص  هيكل  بيانات  تم جمع   .)

الحكومي السلطات  من  الطقس  للمحددات    ثمة.  وخصائص  المفقودة  البيانات  لجمع  استبيان  وصمم  البيانات،  فجوات  تحديد 

فإن    ذلك،في العدد األكبر من العينة. عالوة على    منزلذكور وإناث لكل    3إلى    2المختلفة. تظهر نتائج االستبيان أن هناك من  

 تحويل البيانات التي تم جمعها واستخدامها لبناءألف درهم. تم    30إلى    11يتراوح دخلهم من    لمنازل٪ من أفراد عينة ا 68.1

تم تطوير نموذج شبه لوغاريتمي لتحديد تأثير المحددات المهمة   التحليلي،بيانات متوازنة. باستخدام تقنيات االقتصاد    قاعدة

متوسط    الدخل،توى  مس  المياه، المختلفة على استهالك المياه السكنية. بينت نتائج الدراسة أن المحددات المهمة تشمل: سعر  

توفير المياه. تم تقدير معامالت أجهزة  ووجود حمامات سباحة وحديقة و  السن،وكبار    األطفال،  البالغين،عدد    الحرارة،درجة  

غير   السعرية للطلبمرونة  الأن    أظهرت نتائج البحثو .RE و OLS باستخدام تقنيات تقدير  التي ال تتغير مع الوقتالمتغيرات  

مختلفة. تهدف هذه الدراسة إلى المساعدة في تقييم  التقدير  الباستخدام تقنيات    0.364إلى    0.231بين    ح قيمتهاوتتراومرنة  

آثار تغير السعر على استهالك المياه. يمكن أن تساعد نتائج هذه الدراسة في دمج تأثير استراتيجيات التسعير على نماذج التنبؤ  

ج هذه الدراسة مفيدة لصناع القرار في دولة اإلمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول  بالطلب على المياه. يمكن أن تكون نتائ

 .المماثلة

، المحددات، نموذج االنحدار، التقنيات  المرونة السعرية للطلب إدارة الطلب على المياه، استهالك المياه،  كلمات البحث الرئيسية:  

 .المدمجةبيانات قاعدة ال، التحليلية االقتصادية  
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