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نحانار ادراسةةةةةةةةةةر ان لةةةةةةةةةةا انرالق نية ارد انةامار ان  ةار  ابسةةةةةةةةةةتعداةاد ةق االةار غةياق نيتعرم ايد ةدم ئةيا ار ت  ار تي  انة ارد انةامار  تعد

ةياةةار ةتر ةيعةةم اةةا   67ت ياةةداةةر  تار ت ياةةداةةر ود ةلةةةةةةةةةةةةةةر ح اند  قةةدرد انة ارد انةةةاماةةر انةلةةةةةةةةةةةةةةراةةر انةتةةاحةةر ان، انةتةةاحةةر ناحتاةةاهةةاد ة  ةةا
ةا ا تام  ن  انة رد ةق   ص ود ظل تدااااد   انة رد انةامد ان ايد   اعد دراسةةةةةةةةةةةرانعا ،   لد تةثل ئهةاند ابسةةةةةةةةةةةتعداةاد ن اد 2102/2102

ةياار ةتر ةيعم  انةغر  غشةةةة   ا اتةاقار  55,5انسةةةد ابثا غد  ةا ا ه  ا ن ةق رثار سةةةةيغار ايد حلةةةةر ةلةةةةر ةق انةاا  ان ايار  انتد ت در غح اند 
ةلةةر ة   ا اعر ان رق انةالةةد رنااد نت ةار  ترشةةاد ،  ود ل ا انلةةدد ات هد ةق ابلةار غةياق غلةةةر عالةةر غاق ةلةةر  انسةة داق 0151اا  

 ،ا  انرم تحسةةةةةةاق   اار  ه د  ةا ،ة اردلا انةامار ان  ةار نعل ةق الة ا تهةاا ةاا  ااة ار،  انت سةةةةةةا ود اسةةةةةةتعدا  انةاا  انه وار غان ادم  اندنتا
دوق ةاا  ر ود  ن  ت  ااد ةق شةةةةةة   ا ت ظا  ت هيةاء  اسةةةةةةتعدا  ةاا  انرم ةق عال ت  ار  ظ  انرم انح يد نيحد ةق انة اقد انةامار ة ت  ي ن  روا

، انحشةةةام   نترشةةةو،  انغعر انسةةة حد، ،  تسةةةرم انةاا  غا اق ت  ااد اعرم نيحد ةق انغعر، ولةةةاا ئقاةر انسةةةد د  انعاا اد  ان  ا ران ال ةةثير ود 
  انسد  انشت ار.ع انت ااا  انح ل  ت ناد اني رغاء    انت اا اد، انتسرم اارلد،  انة د ةق عال ور 

 
ر ة  ا ،  تاااد ابسةةةتعداةاد انةعتيةانةسةةةت م ان  ةد ةق ةعتيم ةلةةةادرلاان  ص انةلةةة رد ود يةااد انةاا  انةتاحر ايد  اعتغر مشــكلة البح   

 ن  اناااد  انسةةيا ار انةلةة رد   ةا ا شةة  ا  ا ةق ت اقص  لةةام انةرد ةق انةاا  ةق ةعتيم ةلةةادرلا غلةةةر ااةر  ةق  تاهر انت سةةا ااو د،  ي
، حاث تاااد اآلثار انسةةيغار ان اهةر اق غ اء انسةةد ااثا غد ةةثير ود ان  ص ود حلةةر ةلةةر ةق ةاا  ان ال ولةةاا اق عالةةرة ردلا ان ايد غلةةةر 

نةامد ان ايد اةت ند  ،  ةا ا عةاض يةاء    ل  ت لةةةةةةال ةاا  انرم ةا تاااد  سةةةةةةغر انة اقد انةامار عال ةرحير ةر ر انة رد عةض ان اقر اني رغار ان
  ان  ل ءانح ل( ةةا اسةةةةةةةةةةةةةةتيا  ةعن لةةةةةةةةةةةةةةر ر  انحد ةق تي  انة اقد  ةق ث  روا يةا -اوةا  انترع ن ،اوةا  انترع( -  نة  ود ةرحيتاةن نا د اسةةةةةةةةةةةةةة اق 

 .نيةاا  ان ايار انت لال 
 

دراسةةةر يةاء    ل  ت لةةةال انةاا  ان ايار   سةةةغر انة اقد ايد  انة ارد انةامار ان  ةار انةتاحر، بسةةةتعداةاد دراسةةةر ان لةةةا انرالق الهدف من البح   
هةاند انة ارد انةامار ان   . ةار انةتاحرةست م ة ا ق انهة  رار، دراسر ت  ر ةت س   لام انةرد ود ةلر ةق انةاا  ان ايار  ا 

اندراسةةةةةةةر ايد اسةةةةةةةانام انتحيال ابحلةةةةةةةامد ان لةةةةةةةةد  انيةد، نيةت اراد  ااتةددنتح اق الدام ل ا انغحث  الطريقة البحثية ومصـــــادر البيانات 
نه اا انةريام ااندراسةةةر انغاا اد انثا  ار انة شةةة ر   تار انة شةةة ر  انتد تلةةةدرلا انه اد انةع ار ةةثير ود يةا اسةةةتعدةد ابقتلةةةادار  اد انلةةةير 

 .هالح ث انتد اهراد ود ل ا انةيدراساد  انغن غابلاورنيتعغمر انعاةر  ابحلاء،  شراد انة ارد انةامار  انرم ،  اار  انة ارد انةامار  انرم، 
 

  ارد المائية المتاحة واستخدامتها  المو ثانيا  
انة ارد انةامار انةتاحر وي ةلةةةةةةةر تتةثل ود ياا ةق انة ارد انت يادار  تار انت يادار  انتي ( اق 0اق ةق دراسةةةةةةةر انهد ل ن: اتغالموارد المائية المتاحة

ايي  2108/2102ةياار ةتر ةيعم اا   67ةق ئهةاني انة ارد انةامار انةتاحر وي ةلةةةةر  انتي غي د ح اني  %07,16،  %38,18تةثل  ح  
 انترتام.

ةق ئهةاني انة ارد  %68,8 غ سةةةةةةةغر ةياار ةتر ةيعم 55,5حلةةةةةةةر ةلةةةةةةةر ةق ةاا  ان ال  تغي  ح اني   تشةةةةةةةتةل انة ارد انةامار انت يادار ياا ةق:
 ةق ئهةاني %3,32، %0,03انةامار انةتاحر، يةا تشةةةةةةةةتةل انة ارد انت يادار ةاا  ااة ار  انسةةةةةةةةا ل  انةاا  انه وار ةق ان اد   اندنتا  اةثاق  ح  

ااد  اسةةةةتعدا  ةاا  انلةةةةةرم انارااي، ئااد  ئ انة ارد انةامار اا  انلةةةةةرم سةةةةتعدا  ةايي انترتام.  تشةةةةةل انة ارد تار انت يادار تحيار ةاا  انغحر،  ا 
 ةق ئهةاني انة ارد انةامار انةتاحر ايي انترتام. %1,08، %0,60، %05.08  ، غ سغر، تحيار ةاا  انغحرانلحي انةعانج
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ةياار ةتر ةيعم نتلةةةغو حلةةةر ةلةةةر ةق  01,5ت عةض حلةةةر ةلةةةر ةق ةاا  ان ال غ راغر سةةة م اء سةةةد ان  لةةةر  تهدر اإلشةةةار  ئني ا ن غعد غ 
ةياار ةتر ةيعم ة اار  75,5ةياار ةتر ةيعم يةا اغي  ئهةاني انة ارد انت يادار  تار انت يادار غعد غ اء  ن  انسةةةةةةةةةةةةةةد ح اني  25ةاا  ان ال ح اني 

 ايي انترتام. %01.6، %31.8 غ سر
انةاقد غانغعر ةق   ر  احتااهاد اناراار ةق انة ارد انةتاحر، وي لثة( اق ابسةةتعداةاد انةامار تت2: اتغاق ةق دراسةةر انهد ل نســتخدامات المائيةاال

 ،%08,11، %8,21، %32,12 تةثل تي  ابسةةةةةتعداةاد  ح   ، انلةةةةة اار  ت ناد اني رغاء ، ةاا  انشةةةةةرم  ابسةةةةةتعداةاد انلةةةةةحار ان ال  انترع،
 .ةياار ةتر ةيعم 67 انتي تغي  ح اني  2108/2102ةق ئهةاني انة ارد انةتاحر نعا  ايي انترتام  0,53%

ايي حلةةةر ةلةةةر ةق ةاا  ان ال و د ت  ت سةةةا  ل ا ان  ص واةا غاق ابسةةةتعداةاد انةعتيةر  و اا انةت قا  وي ظل تدااااد غ اء سةةةد ان  لةةةر  ت ثار  
ةياار  3,70داةاد قغل غ اء انسةةةةد،  ةق ث  غي  ة دار انة د وي ابسةةةةتعداةاد اارغعر انة لةةةةحر غانهد ل غح اني ن سةةةةم تةثاي ا وي ئهةاني ابسةةةةتع

 1,06ةياار ةتر ةيعم نيشةةةةةةةرم  ابسةةةةةةةةتعداةاد انلةةةةةةةةحار،  0,86ةياار ةتر ةيعم يةاقد نيغعر ةق ان ال  انترع،  1,85ةتر ةيعم وي اناراار، 
، 3,53، 2,05،  58,62و يةار انةاا  انةتاحر نإلسةةةةةةةةتعداةاد غعد غ اء انسةةةةةةةةد ح اني غ رغاء.  ةق ث  تلةةةةةةةةةياار ةتر ةيعم نيلةةةةةةةة اار  ت ناد اني

ةياار ةتر ةيعم غعد ئسةةتغعاد ان  ص وي حلةةر ةلةةر ةق ةاا   75,5تغي  ح اني  انة ارد انةامار  انتي سةة مةياار ةتر ةيعم ةق ئهةاني  0,18
 ان ال غعد غ اء انسد.

 
 .2108/2102انة ارد انةامار انةتاحر وي ةلر اا  يةار  (0هد ل ن

 الموارد

 

 

 نوع المياه

الكمية المتاحة من المياه  مصدر المياه

 (3)مليار م

 من اإلجمالي %

قبل بناء السد 

 األثيوبي

بعد بناء السد 

 األثيوبي

قبل بناء السد 

 األثيوبي

بعد بناء السد 

 األثيوبي

 87,80 83,03 55 55,5 مياه النيل(نهر النيل )حصة مصر من  تقليدية

 1,38 1,17 0,9 0,9 مياه األمطار والسيول

 10,83 7,78 8,8 8,8 المياه الجوفية من الوادي والدلتا

 70,30 73,03 58,8 83,1 إجمالي الموارد التقليدية

 18,58 15,13 11,5 11,5 إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي 

 1,99 1,81 1,3 1,3 الصرف الصحي المعالجإعادة إستخدام مياه 

 0,15 0,13 0,1 0,1 تحلية مياه البحر 

 19,80 18,98 18,9 18,9 إجمالي الموارد غير التقليدية

 %100 %100 85.5 88  اإلجمالي الكلي

 : انه اا انةريا  نيتعغمر انعاةر  اإلحلاء.انةلدر
 

                                                                                                                                                                .2108/2102ابستعداةاد انةامار وي ةلر اا   (2هد ل ن
   بيان

 

 االستخدمات

االستخدامات 

 (3)مليار م

كمية األستخدامات  اإلجمالي %

بعد بناء سد  3بالميار م

 النهضة

مقدار الفقد بعد بناء سد 

 النهضة* 

 (3)مليار م

 7,81 53,85 %78,05 88,35 الزراعة -1

 0,35 8,15 %3,89 8,5 الفاقد بالبخر من النيل والترع -8

 1,38 7,57 %13,09 9,95 الشرب واإلسخدامات الصحية -3

 0,18 1,03 %1,57 1,8 الكهرباء وأخريالصناعة وتوليد  -5

 - - - - المالحة النهرية -5

 10,5 85,5 %100 88 اإلجمالي

 .50، ص 2102  وةغر  08-02انةؤتةر انثا ي  انعشر ق نإلقتلادااق انارااااق، : انةلدر
 : انه اا انةريا  نيتعغمر انعاةر  اإلحلاء.انةلدر

 
، اق ر  ن  ايد حلةةةةر ةلةةةةر ةق ةاا  ان القغل  غعد غ اء انسةةةةد ااثا غد  اث 2108/2102انةامار ان  ةار نعا  ية ارد نرد  ا سةةةةغق سةةةةةة  اسةةةةت تج

ةياار ةتر ةيعم غعد غ اء انسةةد غ سةةغر   ص ود  75,5ئند  اار ةتر ةيعم قغل غ اء انسةةد  سةة م ا عةضةي 67انةاااق انةامد ان  ةد اغي  ح اند 
 .ةق اهةاند حلت ا قغل غ اء انسد %01,5غ ح  حلر ةلر ةق انةاا  ان ايار ت در 
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  خالل المورد المائى النيلىالفاقد منها و مياه الري  ة  متوسط كميثالثا  
ةاةةا  انر  انةسةةةةةةةةةةةةةةتعةدةةةر  يةاةةر انةةاقةةد ة  ةةا ا ةد اسةةةةةةةةةةةةةة اق،  اوةةا  انترع  انح ةل عال انةتراد اناة اةةر  ر( ت  ر ةت سةةةةةةةةةةةةةة  يةاةة8اتغاق ةق انهةد ل ن

، 55,32، 52,20( حاث غي د ةت س اد يةااد انةاا  انةستعدةر ا د اس اق ح اني 2102ةةةةةةةةةةة2101( ، ن2111ةةةةةةةةةةة2115ن –( 2112ةةةةةةةةةةة2111ن
 ةياار ةتر ةيعم عال انةتراد اناة ار انةشةةةةةةةةةار ئنا ا ر ةاا ايي انترتام، يةا غي  ةت سةةةةةةةةة  يةار انةاا  انةسةةةةةةةةةتعدةر ا د اوةا  انترع ح اند 25,28
ةا  انترع( او –وي حاق غي  انةةاقةد ةق انةاةا  نيةرحيةر ناسةةةةةةةةةةةةةة اق  ،ر ةيعةم ن ة  انةتراد انةة ي ر  ايي انترتاةمةياةار ةت 21,78، 22,12، 20,82
يةار انةاا  انةسةةةةتعدةر ا د ةق ةت سةةة   %01,56، %28,16، %21,37ةياار ةتر ةيعم،  تةثل انة اقد  ح   2,3،  02,33،  01,31ح اني 
ةياار ةتر ةيعم عال  ة  انةتراد اناة ار ايي  85,86،  83,22، 85,32يةار انةاا  انةسةةةةةةةةتعدةر غانح ل ح اني  ،  غي د ةت سةةةةةةةة اداسةةةةةةةة اق

ةياار ةتر ةيعم  ل   انة اقد تةثل  ح   5,27، 2.11، 5,23انح ل( ح اني  –انترتام، يةا غي د ةت سةةةةةةةةةةةةة اد انة اقد انةامار نيةرحير نوةا  انترع 
ةق ث  اتغاق اق اايي  سةةةغر نيةاقد وي انةاا  تتح ق غلةةةةر ااةر وي ةرحير ةر ر انةح ر انةامي ان ايي ناسةةة اق    02,15%، 00,20%، 08,27%

ر ولةةاا واوةا  انترع(،  قد اعيل  ن  غ  ل انةسةةاور انتي اهر  غ ا انةهر  انةامي ان ايي  ةا ا ترق  ن  ةق تاااد  سةةغر انغعر ةا   ل تي  انةسةةا –
 .نارااار نةاا  ان ال عال تي  انةرحيراق ابستعداةاد تار ا

 
-2111( ت  ر ةت س  يةار ةاا  انر   انةاقد ة  ا عال انة رد انةامد ان ايد ا د اس اق  ايي ةست   اوةا  انترع  انح ل عال انةتراد ن8هد ل ن

 انيةار غانةيا ق ةتر ةيعم         (.2102-2101(، ن2111-2115(، ن2112
المياه كمية  السنوات

المستخدمة عند 

 أسوان

كمية المياه 

المستخدمة عند أفمام 

 الترع

كمية المياه 

 المستخدمة بالحقل

 –الفاقد من أسوان 

 أفمام الترع

 

الفاقد من أفمام الترع 

 الحقل -

8000 50538 39787 35887 10887 5190 

8001 50811 39999 35858 10818 5858 

8008 51578 50887 35383 10915 5895 

8003 53858 58588 38558 11190 5915 

8005 55050 53597 38755 11558 5853 

-8000متوسط الفترة )

8005) 

58805 51319.7 35753 107758 5588.7 

8005 58135 35537 89885 10898 5883 

8008 59898 53073 50957 18815 8135 

8008 81135 57151 58085 18995 8088 

8007 88098 57758 58758 13855 8008 

8009 50019 39178 35581 10738 5888 

-8005متوسط الفترة )

8009) 

55718.8 58950.8 37051 18788 5799.8 

8010 51805 58878 38895 7518 5793 

8011 53885 38959 30788 8885 8098 

8018 50137 38987 38109 3810 5719 

8013 58031 53085 38718 3008 5807 

8015 58580 53587 37857 8998 5310 

-8010متوسط الفترة )

8015) 

55531.5 50833.5 35389 5897 5885.5 

  انه اا انةريا  نيتعغمر انعاةر  اإلحلاء. انةلدر:
 

   المعالم االتجاهية المقدرة للكميات المستخدمة خالل مراحل المورد المائى النيلى رابعا  
ةعادبد ابتها  اناة د انعا  نييةااد انةسةةةةةةةةةةةةةتعدةر ةق ةاا    ر ان ال ا د اسةةةةةةةةةةةةة اق، اوةا  انترع، انح ل عال انةتر  دراسةةةةةةةةةةةةةر ( 2انهد ل نات ا ل 

 -2111اق انيةااد انةسةةتعدةر ةق انةاا  ان ايار ا د اسةة اق عال انةتر  نةةةةةةةةةةةةةةة ( 0( ةعادنر ن2حاث تغاق ةق دراسةةر انهد ل ن ، (2102 -2111ن
، ةق انةت سةة  انسةةة  م نييةااد %2,16تاااد سةة  م غي   ح  ةيا ق ةتر ةيعم غةعدل  122ااةاا ةتاااداا غي  ة دار  ح اند  ( اع د اتهالاا 2102

ةيا ق ةتر ةيعم،  ن  تت يد انةع  ار اإلحلةةةةةةةامار نةعدل  25,280انةسةةةةةةةتعدةر ةق ةاا  ان ال ا د اسةةةةةةة اق، عال انةتر  انة ي ر   انتد تغي  ح اند 
 1 1,15م ةع  ار انتاااد ا د ةست  

( اق انيةااد انةسةةةةةةةةةةةتعدةر ةق انةاا  ان ايار ا د اوةا  انترع اع د اتهالاا ااةاا ةت اقلةةةةةةةةةةةاا اغي  ة دار  2يةا تغاق ةق دراسةةةةةةةةةةر  اد انهد ل ةعادنر ن
ايار ا د اوةا  انترع ، ةق انةت سةةةة  انسةةةة  م نييةااد انةسةةةةةتعدةر ةق انةاا  ان %1,3ةيا ق ةتر ةيعم غةعدل ت اقص سةةةة  م غي   ح   821ح اند 
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 1 1,15ةيا ق ةتر ةيعم  ن  تت يد انةع  ار ابحلامار نةعدل انت اقص ا د ةست م ةع  ار  21,788 انتد تغي  ح اند 
اةاا اا ا( اق انيةااد انةسةةتعدةر ةق انةاا  ان ايار ا د انح ل عال انةتر  سةةانةر ان ير اع د اتهال8يةا تغاق ةق دراسةةر  اد انهد ل االةةاا ةعادنر ن

ةق انةت سة  انسة  م نييةااد انةستعدةر ةق انةاا  ان ايار  %1,6ةيا ق ةتر ةيعم غةعدل ت اقص سة  م غي   ح   258ةت اقلةاا غي  ة دار  ح اند 
 1 1,15ةيا ق ةتر ةيعم  ن  تت يد انةع  ار ابحلامار نةعدل انت اقص ا د ةست م ةع  ار  85,871ا د انح ل  انتد تغي  ح اند 

 
  ( 2102-2111 انح ل عال انةتر  ن  انةعان  ابتهالار انة در  نيةااد انةاا  انةستعدةر ةق ةاا  ان ال ا د اس اق  اوةا  انترع (4دول )ج

 المعالم

 

 

 المتغيرات

متوسط 

المتغير 

التابع 

)مليار 

متر 

 مكعب

أوفق 

الصور 

 المقدرة

معامل  نموذج الدالة

التحديد 

R2 

 Fقيمة " 

 "

 المحسوبة

مقدار 

 التغير

معدل 

التغير 

 السنوى

رقم 

 المعادلة

كمية المياه 

المستخدمة عند 

 أسوان

478X –= 4387 + 4421X  1y 2 + ةتكعيبي 55,53
311.9X 

(114)     (-.86)     (0.52) 

0.53 8.83 958 8.08 (8-1) 

كمية المياه 

المستخدمة عند 

 أفمام الترع

2322X -= 36236 + 2634X2 y  ةتكعيبي 50,83
3+11.4X 

(0.9)      (-.77)     (0.66) 

0.09 0.38 (389) (0.7) (8-8) 

كمية المياه 

المستخدمة عند 

 الحقل

2672X3 y +30818 =- ةتكعيبي 35,38
3+11.1X2319X 

(0.91)    (-.67)   (0.64) 

0.10 0.39 (853) (0.8) (8-3) 

 نييةااد انت دارار ةق ةاا  انرم انةستعدةر ا د اس اق ، اوةا  انترع،  انح ل  y1  ،y2  ،  y3تشار  
 ن   ( تع د ةعدل ت ار س  م ةت اقص

 (.8: هد ل رق  نانةلدر
 

 خامسا   كفاءة نقل وتوصيل المياه 
 على مستوى مناطق الجمهورية أ. 

 اقد اسةةةةةةةا  انة  ق انح يي الةةةةةةةام ئنان انة اقد ةق انح ل وي اوةا  انترع  ي ن  انة ت در ابحتااهاد اإلر امار نيار ع ان غاتار غانعر اد انةعتيةر ايي
 ةق اوةا  انترع حتي اس اق،  ات  ت دار اإلحتااهاد انةعيار ةق ةاا  انر  ايي اسا   ن  انة  ق.

  ن  عال  ،2102 -2108نيل ة   ر اا  ( يةاء    ل  ت لةةةةةال ةاا  انر  نة ا ق انهة  رار   سةةةةةغر انة اقد  5ن اتغاق ةق دراسةةةةةر انهد ل رق  
غاق ا عةاض اوةا  انترع( ت –انح ل(، وغان سةةةةغر نيةرحير ناسةةةة اق  –، ناوا  انترع اوةا  انترع( –ةرحيتي انت لةةةةال ان   اةر غن انة رد انةامي ناسةةةة اق 

   ة ا ق انهة  رار انثاث ان هنايي ةسةةةةةةةةةةةةةةت   %15.63، %12.22، %18.2يةةاء  ت لةةةةةةةةةةةةةةاةل ةاةا  انر  عال تي  انةرحير حاث قدرد غ ح  
وي انةت سةةةة  ايي ةسةةةةت   انهة  رار نية ا ق انثاث، يةا اتغاق  %81.53انغحر ، ةلةةةةر ان سةةةة ي  ةلةةةةر انعياا ايي انترتام يةا قدرد غ ح  

، %22.20، %72.20  ةق دراسةةةةةةر  ة  انهد ل ئرتةاع  سةةةةةةغر انة اقد انةامار عال تي  انةرحير حاث تةثل  سةةةةةةغر ب اسةةةةةةت اق غ ا حاث غي د  ح
ةياار ةتر ةيعم وي انةت سةة  ايي ةسةةت   انهة  رار  2.11  ن  ةق ئهةاني يةار انة اقد انةامار عال تي  انةرحير  انتي تغي  ح اني  08.83%

  انةرحير ر  عال تيانهد ل ا عةاض يةاء  ت لةةةةةةةةةةال ةاا  ان تغاق ةق دراسةةةةةةةةةةر  ادانح ل(  –عال تي  انةرحير،  واةا اتعيق غةرحير ناوةا  انترع 
ايي ةسةةةت   ة ا ق انهة  رار انثاث ان هن انغحر ، ةلةةةر ان سةةة ي  ةلةةةر انعياا ايي انترتام،  %36، %37,1، %33,86حاث قدرد غ ح  
ر عال اوي انةت سةةة  ايي ةسةةةت   انهة  رار نية ا ق انثاث،  اتغاق ةق دراسةةةر  ة  انهد ل ئرتةاع  سةةةغر انة اقد انةام %32.06يةا قدرد غ ح  

ةياار  5,80ةق ئهةةاني يةاةر انة اقةد انةةامار عال تي  انةرحير  انتي اغي  ح اني  %22,22، %21,05، %56,78تية  انةرحيةر حاةث تةثةل  ح  
 ةتر ةيعم وي انةت س  ايي ةست   انهة  رار.

 
 
 
 
 
 



 811        اقتصادية للوضع المائى الراهن فى مصردراسة 

 

 6102(  3)  45مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 .2108/2102انعر اد انثاث  انةاي ر اا  (: يةاء  انت لال انةامي   سغر انة اقد انةامار ايي ةست   ة ا ق انهة  رار ، 5هد ل ن
 

 

 العروات

للفواقد المائية لكل  % الفواقد المائية لكل منطقة كفاءة التوصيل المائي % كمية المياه المستخدمة

 منطقة

عند 

 أسوان

أفمام 

 الترع

 -)أسوان الحقل

أفمام 

 الترع(

)أفمام 

 –الترع 

 الحقل(

 -)أسوان

أفمام 

 الترع(

)أفمام 

 –الترع 

 الحقل(

 -)أسوان

أفمام 

 الترع(

)أفمام 

 –الترع 

 الحقل(

          الوجه البحري

 35.85 38.55 1.08 0.8 98.93 98.05 8.05 7.11 7.71 شتوي

 58.81 55.18 1.88 1.05 79.38 93.93 15.37 18.10 18.15 صيفي

 8.95 3.13 0.09 0.08 78.88 91.79 0.59 0.87 0.85 نيلي

 8.81 8.85 0.19 0.18 78.81 98.88 1.85 1.53 1.55 فاكهة

إجمالي الوجه 

 البحري

87.85 88.38 83.88 93.18 77.51 1.98 3.08 100% 100% 

          مصر الوسطي

 35.51 38.38 0.37 0.85 78.75 98.05 8.51 8.79 3.15 شتوي

 59.53 58.88 0.53 0.38 78.77 98.88 3.51 5.05 5.38 صيفي

 8.57 8.58 0.07 0.05 78.89 98.75 0.58 0.85 0.80 نيلي

 8.57 8.58 0.07 0.05 78.55 98.19 0.51 0.59 0.85 فاكهة

إجمالي مصر 

 الوسطي

7.75 7.18 8.1 98.58 78.90 0.88 1.08 100% 100% 

          مصر العليا

 88.88 85.0 0.31 0.1 78.78 95.93 8.05 8.38 8.58 شتوي

 88.95 88.5 0.89 0.88 78.15 95.89 5.38 8.15 8.58 صيفي

 1.89 8.5 0.08 0.01 71.71 91.88 0.09 0.11 0.18 نيلي

 5.09 5 0.08 0.08 78.98 95.73 0.50 0.58 0.57 فاكهة

 %100 %100 1.17 0.5 78.00 95.87 8.90 9.07 9.57 إجمالي مصر العليا

          الجمهورية

 38.88 35.55 1.85 1.08 98.98 98.85 11.81 13.35 15.51 شتوي

 58.83 55.17 3.08 1.88 77.38 95.80 83.85 88.30 88.98 صيفي

 3.58 5.01 0.19 0.18 78.71 98.31 1.85 1.55 1.58 نيلي

 8.03 8.38 0.38 0.19 98.10 98.77 8.18 8.57 8.88 فاكهة

 %100 %100 5.31 8.99 78.71 93.57 37.88 53.58 58.58 إجمالي الجمهورية

 : هةعد  حسغد ةق انه اا انةريا  نيتعغمر انعاةر  اإلحلاء.انةلدر
 

 ب ـ على مستوى العروات الثال  
 –، ناوةا  انترع اوةا  انترع( –ات ا ل ل ا انهاء دراسةر يةاء  انت لةال انةامي   سةغر انة اقد انةامار عال ةرحيتي ةر ر انة رد انةامي ان ايي ناس اق 

اوةا  انترع( اا   –( اق يةاء  انت لةةةةةةال انةامي عال انةرحير ناسةةةةةةة اق 5اوةا  انترع(  اتغاق ةق دراسةةةةةةر انهد ل ن - وةد انةرحير ناسةةةةةة اق ،انح ل(
حاث غي د يةار انةاا  انةسةةتعدةر ا د  %18,53غي د ايي ةسةةت   انهة  رار نةعتيم انعر اد انثاث  ةحالةةال انةاي ر  ح   2102 -2108

ةياار ةتر ةيعم،  ةق ث  وإق و اقد انت لةةةال انةامي غاق اسةةة اق  28,56ةياار ةتر ةيعم، غا ةا ةا الةةةل ئني اوةا  ح اني  27,57 اسةة اق ح اني
ةق ئهةةةاني يةاةةر انة اقةةد انةةةاماةةر ايي  %7,87، %2,10، %52,03، %85,25ةياةةار ةتر ةيعةةم ة ااةةر غ ح   2.11 اوةةا  انترع غي ةةد ح اني 

انعر اد انشةةةةت ار، انلةةةةاةار  ان ايار  ةحالةةةةال انةاي ر ايي انترتام،  قد ت شةةةة  تي  انة اقد وي تي  انةرحير  تاهر انغعر  ةسةةةةت   انهة  رار نيل ةق
 . ةق اس و انةهار  انةامار  انتسرم ولاا اق  ه د عيل غشغياد انت لال انةامي انتي تةتد نةساواد   اير

 غي د و اقد  %18,06اوةا  انترع(  ح   –ي وي ةرحير ةر ر انة رد انةامد ان ايد ناسةةةةةةةةةة اق  وي ة   ر ان هن انغحر  غي د يةاء  انت لةةةةةةةةةةال انةام
ةق ئهةةاني و اقةد انةاا  ني هن انغحر  نيل ةق  %7,25، %8,08، %52,6، %87,25ةياةار ةتر ةيعةم ة ااةر غ ح   0,12انت لةةةةةةةةةةةةةةاةل ح اني 

رحير  وي ة   ر ةلةةةر ان سةةة ي غي د يةاء  انت لةةةال انةامي ان ايد ود ة ،نترتام ةحالةةةال انةاي ر ايي ا ، ان ايار ،انعر اد انشةةةت ار،  انلةةةاةار
ةياار ةتر ةيعم ة اار  1,76حاث غي د و اقد انت لةةةةال وي ل   انةرحير غة   ر ةلةةةةر ان سةةةة ي ح اني  %12،22اوةا  انترع(  ح   –ناسةةةة اق 
، انلةةةةةةةةةاةار  ان ايار   انترع( نيل ةق انعر اد انشةةةةةةةةةت اراوةا -اق ةق ئهةاني انة اقد انةامار ناسةةةةةةةةة   %6,27، %6,27، %26,67، %86,82غ ح  

 %15,63  اوةا  انترع(  ح – وي ة   ر ةلةةةةةر انعياا، غي د يةاء  انت لةةةةةال انةامي ان ايد وي ةرحير ناسةةةةة اق  ، ةحالةةةةةال انةاي ر ايي انترتام
  ن  نيل ةق  %5، %2,5، %76,5، %25ةياار ةتر ةيعم ة اار غ سةةةغر  1,2 غي د و اقد انت لةةال ن    انةرحير غة   ر ةلةةر انعياا ح اني 

  ةحالال انةاي ر ايي انترتام. ، ان ايار ،انلاةار  انعر اد انشت ار، 
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-2108انح ل( اا  ن -( اق يةاء  انت لةةال انةامي عال انةرحير ناوةا  انترع 5انح ل ( اتغاق ةق دراسةةر انهد ل رق  ن -  ود انةرحير ناوا  انترع
، حاث غي د يةار انةاا  انةسةةةةةتعدةر ا د اوةا  %36,30( غي د ايي ةسةةةةةت   انهة  رار نةعتيم انعر اد انثاث  ةحالةةةةةال انةاي ر  ح  2102

ةياار ةتر ةيعم،  ةق ث  وإق و اقد انت لةةةةةةةةةةةال انةامي غاق  83,27ةياار ةتر ةيعم غا ةا ةا الةةةةةةةةةةةل ئني انح ل ة  ا ح اني  28,56انترع ح اني 
ةق ئهةةةاني يةاةةر انة اقةةد  %7,18، %8,56، %56,78، %82,66ةياةةار ةتر ةيعةةم ة ااةةر غ ح   5,80انح ةةل( غي ةةد ح اني  -   انترعناوةةةا

 ةحالال انةاي ر ايي انترتام.   ، ان ايار ،انلاةار  انةامار ايي ةست   انهة  رار نيل ةق انعر اد انشت ار، 
 8,17 غي د و اقد انت لةةةةةةةةةةةةةال ح اني  %33,20انح ل(  ح   - ةامي وي ةرحير ناوةا  انترع  وي ة   ر ان هن انغحر  غي د يةاء  انت لةةةةةةةةةةةةةال ان

، ةق ئهةةةاني و اقةةد انةاةةا  ني هةةن انغحر  نيةةل ةق انعر اد انشةةةةةةةةةةةةةةت اةةر، %7,20، %2,12، %57,20، %82,72ةياةةار ةتر ةيعةةم ة ااةةر غ ح  
انح ل(  ح   – وي ة   ر ةلةر ان سة ي غي د يةاء  انت لال انةامي ود ةرحير ناوةا  انترع  ، ةحالةال انةاي ر ايي انترتام ، ان ايار ،انلةاةار  

، %21,58، %85,50ةياار ةتر ةيعم ة اار غ ح   0.16حاث غي د و اقد انت لةةةال وي ل   انةرحير غة   ر ةلةةةر ان سةةةة ي ح اني  37,1%
 ر ايي  ةحالةةةةةةةال انةاي ، ان ايار ،انلةةةةةةةاةار  انح ل( نيل ةق انعر اد انشةةةةةةةت ار،  - ةق ئهةاني انة اقد انةامار غاق ناوةا  انترع 6,23%، 6,23%
،  غي د و اقد انت لةةةةةةةال ن    انةرحير %36انح ل(  ح   – وي ة   ر ةلةةةةةةةر انعياا غي د يةاء  انت لةةةةةةةال انةامي وي ةرحير ناوةا  انترع  ،انترتام

  نةة  نيةةل ةق انعر اد  %5,11، %0,71، %77,15، %27,26 ح  ةياةةار ةتر ةيعةةم ة ااةةر غ سةةةةةةةةةةةةةةغةةر  0.03غة   ةةر ةلةةةةةةةةةةةةةةر انعياةةا ح اني 
 انلاةار  ان ايار  ةحالال انةاي ر ايي انترتام.  انشت ار، 

 
 سادسا   تطور متوسط نصيب الفرد من المياه النيلية ومن الموارد المائية اإلجمالية المتاحة 

 -2112( ت  ر ةت سةةةةةةةةة   لةةةةةةةةةام انةرد وي ةلةةةةةةةةةر ةق ةاا  ان ال  ةق ئهةاني انة ارد انةامار انةتاحر عال انةتر  ن7اتغاق ةق دراسةةةةةةةةةر انهد ل ن
(  غي  2118 -2112ةتر  اا  ن 306.2( حاث غي  ةت سةةةةة   لةةةةةام انةرد ود انسةةةةة ر ةق ةاا  ان ال اقلةةةةةا  ح اني 2102 -2108ن –( 2118

ةتر ةيعم ود انةت سةةةةةةة  نيةتر  انة ي ر  681,3( ، يةا غي  ةت سةةةةةة   ن  ان لةةةةةةام ح اني 2102 -2108تر ةيعم اا  نة 778,0اد ا  ح اني 
 -2112ةتر ةيعم اا  ن 0115,8يةا اتغاق ةق  اد انهد ل اق ةت سةةةةةةة   لةةةةةةةام انةرد ةق انة ارد انةامار اإلهةانار انةتاحر غي  اقلةةةةةةةا  ح اني 

ةتر ةيعم وي انةت سةةةةةةةةةةةةةة  نيةتر  انة ي ر ،  ااحظ  157.7(، يةا غي  ح اني 2102 -2108ةيعم اا  ن ةتر 1,3،  غي  اد ا  ح اني \( 2118
ةق ئهةاني  لةةةاغن ةق اهةاند انة ارد انةامار انةتاحر ةق ةعتيم ةلةةةادرلا.  ات   %66,82ةق انهد ل اق  لةةةام انةرد ةق ةاا  ان ال اةثل  ح  

 ار تار ان ايار انةتاحر.ئستاةامن بحتااهاتن ةق غاقي انة ارد انةام
 

هةاني انة ارد انةتاحر عال انةتر  ن7هد ل ن  (.2102 -2108 – 2118 -2112( ةت س   لام انةرد وي ةلر ةق انةاا  ان ايار،  ا 
 بيان

 

 

 السنة

 إجمالي عدد السكان 

 )مليون نسمة(

 مياه النيل 

 (3)مليار م

إجمالي كمية المياه 

 من مختلف الموارد 

 (3)مليار م

 متوسط نصيب الفرد من

حصة مصر من 

مياه النيل 

 /السنة(3)م

إجمالي كمية الموارد 

المائية المتاحة 

 /السنة(3)م

8001/8003 88,9 55,5 87,88 718,37 1005,30 

8003/8005 89,3 55,5 87,88 700,78 990,90 

8005/8005 80,8 55,5 89,18 875,01 987,88 

8005/8008 88,8 55,5 89,58 887,80 983,53 

8008/8008 83,8 55,5 89,98 855,07 950,55 

8008/8007 85,5 55,5 88,38 855,98 988,57 

8007/8009 88,1 55,5 83,80 889,30 988,15 

8009/8010 88,7 55,5 83,35 813,38 958,70 

8010/8011 88,7 55,5 83,35 813,38 958,70 

8011/8018 89,8 55,5 85,18 898,85 931,88 

8018/8013 71,8 55,5 85,5 870,15 985,85 

8013/8015 73,8 55,5 88,0 883,07 907,1 

 958,55 839,89 81,99 55,5 85.39 المتوسط

 انه اا انةريا  نيتعغمر انعاةر  اإلحلاء. انةلدر:
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 ملخص
ةق ةعتيم ةلةةةةةةةةةةةةادرلا،  ةدم ت  ار تي  انة ارد  اسةةةةةةةةةةةةت دم انغحث دراسةةةةةةةةةةةةر ان لةةةةةةةةةةةةا انرالق نية ارد انةامار ان ايار  ابهةانار انةتاحر 

ان تناسةةةةةةةةةةتعداةاد انةعتيةر ن ا ولةةةةةةةةةةاا اق انتعرم ايد ةدم تح اق يةاء    ل  ت لةةةةةةةةةةال انةاا  ان ايار عال ةر ر انة رد انةامد ان ايد ود ةرحي
رار عال لاتاق انةرحيتاق ايد ةسةةةةت م ة ا ق انهة    انح ل(، ولةةةةاا اق انتعرم ايد  سةةةغر انة قد انةامار -اوةا  انترع(، ناوةا  انترع  -ناسةةة اق 

ةق  رن هن غحرم، ةلةر ان سة د، ةلةر انعياا(  انتعرم ي ن  ايد  لام انةرد ةق انة رد انةامد ان ايد  ي ن  ةق ئهةاند انة ارد انةامار انةتاح
 ةعتيم ةلادرلا.

 
 توصلت الدراسة للنتائج التالية  

ةياةار ةتر ةيعةم،  لد تةثةل ئهةةاند يةاةر ابسةةةةةةةةةةةةةةتعةداةةاد انةةامار  67ح اند  2108/2102انةةاماةر انةتةاحةر اةا   : غي  ئهةةاند يةاةر انة اردأوال  
ةياار ةتر ةيعم نتلةةةةغو حلةةةةر ةلةةةةر ةق  ن  انة رد ان ايد  01,5انةعتيةر ن اد انعا ،  ات قا ا عةاض حلةةةةر ةلةةةةر ةق انةاا  ان ايار غح اند 

 1ةياار ةتر ةيعم 25,5ح اند 
 %12.22،  %18.2اوةا  انترع (  ح   -  عال ةرحير انة رد انةامد ان ايد ناسةةةة اق 2102/ 2108ي د يةاء    ل  ت لةةةةال انةاا  اا  : غثانيا  
ايد ةسةةت م ة ا ق انهة  رار انثاث  هن غحرم، ةلةةر ان سةة د، ةلةةر انعياا ايد انترتام، يةا غي د  سةةغر انة اقد انةامار ود تي   15.63%، 

ةياار ةتر ةيعم ود انةت سةةةةة  عال تي   2,11، ةق ئهةاند يةار انة اقد انةامار انتد تغي  ح اند %08,83، %22,20، %72,23انةرحير  ح  
 1 2108/2102انةرحير نية ا ق انثاث ايد انترتام عال اا  

، %37,1، %33,86انح ل(  ح   -انترع عال ةرحيةر انة رد انةةامد ان ايد ناوةا   2108/2102: غي ةد يةةاء    ةل  ت لةةةةةةةةةةةةةةاةل انةاةا  اةا  ثـالثـا  
، %56,78ايد ةسةةةةةةةةةةةةةةت م ة ةا ق انهة  راةر انثاث سةةةةةةةةةةةةةةانةةر انة ير ايد انترتاةم، يةةا غي ةد  سةةةةةةةةةةةةةةغةر انة اقةد انةةامار ود تي  انةرحير  ح   36%

رحيةر نية ةا ق انثاث ةياةار ةتر ةيعةم ود انةت سةةةةةةةةةةةةةة  عال تية  انة 5,80، ةق ئهةةاند يةاةر انة اقةد انةةاماةر انغةان  ح اند 22,22%، 21,05%
 ايد انترتام.

ةتر ةيعم ةق اهةاند انة ارد  157,7ةتر ةيعم، يةا غي  ح اند  681,3: غي  انةت سةةةةةةةةةة  انسةةةةةةةةةة  م ن لةةةةةةةةةةام انةرد ةق انةاا  ان ايار ح اند رابعا
 1( 2108/2102ة  2112/2118انةامار انةتاحر ةق ةعتيم ةلادرلا عال انةتر  ن

 
 المراجع 

ــار مح .0 ، انةؤتةر انثةةةاةق اشةةةةةةةةةةةةةةر رثةةةار ااقةةةاد د ل ح ض   ر ان اةةةل ايد ااةق انةةةةامد انةلةةةةةةةةةةةةةةرمنديت ر(:  مــد بهلولأحمــد قــدرى مخت
 1 2101ايت غر ،  02-08ناقتلادااق انارااااق ، ان الر  ، 

نةت اراد ان يم ايد انة ارد انةامار ود ان  اع انارااد ود ظل ان ديت راق(  أســــــــامه محمود عويضــــــــةد الســــــــيد الســــــــيد جاد عبد الرحمن .2
  .2102  وةغر  08-02، انةؤتةر انثا د  انعشر ق ناقتلادااق انارااااق، اإلقياةار

 1  2105، ئلدار داسةغر 2102 شراد انة ارد انةامار  انرم اا  ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء .3
 ، ااداد ةتةرقر. انة ارد انةاماران شراد انس  ار بحلاءاد انرم ، الجهاز المركزى للتعبئة العامة واالحصاء .2
، ، رسانر ديت را ، قس  اإلقتلاد انارااي، ييار انارااردراسةر ئقتلةادار نيةاء  ئسةتعدا  انةاا  وي اناراار انةلةرار، غادة علي محمد الدفراوي .5

 .2108هاةعر ااق شة ، 
انة ارد انارااار  د رلا وي ة اه ر انتحدااد انتي ت اهن ان  اع تحيال قااسةةةي نيةاء  ئسةةةتعدا  نديت ر(  رعر ق،  محمد صـــالل الدين الجندي .7

 .2102  وةغر  08-02، انةؤتةر انثا ي  انعشر ق نإلقتلادااق انارااااق، انارااي انةلر 
غر يت، ة تدم انعان  انثانث ، انةانةاا   اارالةةةةةةةةي انارااار وي ةلةةةةةةةةر، انةالةةةةةةةةي  انحالةةةةةةةةر  انةسةةةةةةةةت غلنديت ر(،  محمد نصــــــر الدين عالم .6

   2110ااياداةار ، ان الر  
لةةةةةاد رسةةةةانر ةاهسةةةةةتار، قسةةةة  اإلقت ددراسةةةةر تحيايار ئقتلةةةةةادار نيةاء  ئسةةةةتعدا  انة ارد انةامار وي اناراار انةلةةةةةرار، محمود عبد التواب عرفه .3

 .2116انارااي، ييار اناراار، هاةعر ان الر ،  
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Summary 

The study aimed at recognizing the present situation for both Nile water resource and total water from different 

resources, and recognizing direct different water uses in national manner to achieve the maximum satisfaction 

possible of water in studying of the available supply of water, that amounted to about 76 billion cubic meters, in 

future decline of about 10.5 billion cubic meters after Ethiopian Renaissance Dam had been built. 

The main results in this study as follow: 

1- The available supply of water, that amounted about 76 billion cubic meter, in future decline of about 10.5 

billion cubic meter after Ethiopian Renaissance Dam had been built. 

2- Efficiency transporting of Nile water in (Aswan-on Kanals) stage for three regions (lower Egypt, middle 

Egypt and upper Egypt) is amounted about 93.2%, 92.42%, 95.78%, respectively. And water losses in this 

stage amounted about 64.21%, 22.41%, 13.38% of total water losses that amounted to 2.99 billion cubic meter 

in average for the three regions that mentioned, respectively. 

3- Efficiency transporting of Nile water in (on canals-fields) stage for three region, (lower Egypt, middle Egypt 

and upper Egypt) is amounted about 88.37%, 86.9%, 87%, respectively, And water losses in this stage 

amounted about 57.63%, 20.15%, 22.22% of total water losses that amounted to 5.31 billion cubic meter in 

average for the three regions, respectively.  

4- Annual average per capita from Nile water amounted to 739.8 cubic meter, and 956.6 cubic meter from total 

different available supply of water, through period (2002/2003 – 2013/2014). 

 



 

 

 

 


