
١٠٥١  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
  

   على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
   شوقي عبد المحسنأمال /د   محمد كامل ريحان  /د.أ     عالء محمد رشاد السبع/د.أ

    معهد بحوث االقتصاد-دكتورة          االقتصاد الزراعي قسم،  االقتصاد الزراعيأستاذ     
  مركز البحوث الزراعية               شمسجامعة عين - كلية الزراعة

  :مقدمة
 ،  الغـذائي القـومي الوحيـد      األمن ومصدر   القومي االقتصاد قطاعات من هاماً قطاعاً الزراعة تمثل

 حـوالي وقد ساهم قطاع الزراعة ب    . م  ٢٠١٨  القوة العاملة عام     إجماليمن  % ٢٥,٦ حواليويعمل بالزراعة   
 قطاع الزراعة بمـا     إنتاجوقد بلغ قيمة    . م٢٠١٦ الثابتة عام    األسعارب جمالياإل المحلى الناتجمن     % ١٣,٤
 األسـعار م ب٢٠١٧ و٢٠١٦ و٢٠١٥ األعـوام  مليار جنيـة خـالل   ٦٣,٧٦ و  ٤٩,٤١٠ و   ٣٧,٢٢١يعادل  
. )١( لمـصر األجنبـي  الغذائي القومي وفي تـوفير النقـد   األمن قطاع الزراعة في أهميةمما يعكس   . الجارية

 حيث أن مصر هـي دولـة مـصب       اإلنسانية للحياةيل هي المصدر الرئيسي للري الزراعي و      وتعتبر مياه الن  
من احتياجاتهـا المائيـة، بينمـا       % ٧٦,٣تعتمد مصر على نهر النيل كمصدر رئيسي للمياه إذ يمدها بنحو            و

ئيـسي  ويعتبر قطاع الزراعة المستهلك الر    . من هذه الموارد  % ٢٣,٧المتاح من المصادر األخرى ال يتعدى       
من جملة االستهالك الفعلي للمياه ويساهم قطاع الزراعـة بـصافي دخـل             % ٨٢,٥للمياه حيث يستهلك نحو     

 علـى الترتيـب     ٢٠١٨ و   ٢٠١٧ و ٢٠١٦ مليار جنية عـام    ٣٥٥  و    ٣٢٩,٣ و   ٢٢٤,٩زراعي يقدر بنحو    
  .)١٠(م٢٠١٧ مليون فدان ١٦,٤ مليون فدان ومساحة محصولية تقدر بنحو ٩,١بمساحة مزروعة تقدر بنحو 

ئ خـزان   ي وشروط مل  ومواصفاتهول بناء السد     ح أثيوبياوحتى االن لم يتم االتفاق رسميا بين مصر و        
 السد ومعدالت مرور الميـاه      إدارة الكهرباء ام للزراعة وكيفية      نتاجالسد وطريقة االستخدام للمياه المخزنة إل     

-١-٣لى موقع االنترنت في افريكـانيوز بتـاريخ          ع األثيوبيبينما أعلن وزير الموارد المائية      ، في المستقبل 
 اكبـر   أثيوبيا حيث تصبح    ٢٠٢٢ ميجاوات في    ٦٠٠٠ سيعمل بكامل طاقته     األثيوبيأن سد النهضة    ، ٢٠١٩

 مـن خـالل    ميجـاوات    ٧٥٠ هـو    ياألول نتاجوقال سيليني بيكيلي للبرلمان أن اإل     . أفريقيامنتج للطاقة في    
  .)١٣(توربينين اثنين

 هذا الملف، خاصة أن الملف له بعد تاريخي، ولـدى           دارةإل لعديد من األوراق المهمة   تمتلك مصر ا  و
  .الدوليمصر مؤسسات ذات خبرة في إدارته، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو القانوني و

لحفظ حقوقها المائية وحقها في التعويض عن اي         ولمصر الحق في التقدم بشكوى في المحافل الدولية       
ويمكن االستشهاد هنا بنتائج اللجنة الثالثية التـي تـشكلت عـام       ". ية واجتماعية وبيئية مستقبال   خسائر اقتصاد 

وتضم اللجنـة   .  عندما أعلنت األخيرة رغبتها في بناء سد النهضة        أثيوبيا باتفاق بين مصر والسودان و     ٢٠١١
إال أن  جنـة تقريرهـا ،  وكان يفتـرض أن تعلـن الل  . خبراء دوليون اثنان من كل بلد والبقية: عشرة أعضاء 

 عجزت عن إثبات عدم وجـود ضـرر علـى مـصر             أثيوبياتسريبات المشاركين في اللجنة أشارت إلى أن        
وتشير نتائج  . والسودان ببناء سد النهضة، وبالتالي ال بد من العودة إلى المفاوضات للبحث عن مخرج لألزمة              

سد النهضة سيؤثر بال شك على حصة كـل مـن         اللجنة إلى حق مصر في حصتها من المياه، وإلى أن إقامة            
  .)٤(مصر والسودان من مياه النيل

  :مشكلة البحث
)  وأوغندا ورواندا وتنزانيـا  أثيوبيا(، وقعت أربعة من دول حوض نهر النيل هى          ٢٠١٠ مايو   ١٤فى  

في غياب دولتـي    ثم إنضمت اليهم كينيا فيما بعد، وتم التوقيع في مدينة عنتيبي األوغندية على اتفاقية إطارية                
 ١٠المصب مصر والسودان، حيث وقع ممثلو هذه الدول على االتفاق الذي يجري التفاوض حوله منذ حوالي                 
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وينهى هـذا االتفـاق الحـصص       . سنوات بين الدول التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياه النهر            

 . ر متر مكعب للسودان مليا١٨,٥ مليار متر مكعب لمصر و٥٥,٥التاريخية للدولتين وهى 
تتمثل مشكلة البحث في أن مصر تعتبر إحدى دول العالم المصنفة ضمن دول الفقر المائي بنـصيب               و

من احتياجاتها  % ٥٥حيث تعاني مصر من فجوة غذائية كبيرة تتجاوز         ،م٢٠١٩ عام     ٣ م ٦١٠للفرد بلغ  نحو     
وذلـك  ، % ٧٥ أن تزداد فجوتها لتـصل الـى         بياألثيو سد النهضة    إقامةومن المنتظر بعد    ، الغذائية الحالية 

لـم تـنجح    ولالسـف حتـى االن       . ٣ مليار م  ٧٤ ليصل الى    سعتهبسبب ملى خزان سد النهضة والذي زاد        
ووفقـا  .   حتـى االن األثيوبيالحكومة المصرية في تحقيق نجاحا ملموسا ومؤكدا في المفاوضات مع الجانب      

 ويعمـل رئيـسا   ، ويعمل أستاذا للهندسة الميكانيكية    األمريكيةجنسية   إثيوبي يحمل ال   جامعي وأستاذلراي باحث   
للطاقة في جامعة سانديجو بوالية كاليفورنيا لمركز الطاقات المتجددة ومركز كفاءة توليد الطاقة  والذي نشرة                

 .)٩( صفو بييني واسمة موقع االنهار الدولية الشهير على
Asfaw Beyene 

االنتهاء من ملىء السد في ثالث سنوات فقط بما يعني أنة ينبغي خـصم               تريد   أثيوبياوكان اهمها أن    
وهذا ال يمكن لمصر أن تتحملة لما      ،  مليار متر مكعب سنويا  من حصة مصر        ٣٣ الى   ٢٥حصة تتراوح بين    

 ماليين فدان تحت ظروف المناخ في مصر وذلك طبقا لمـا تـصرفة وزارة       ٦-٥ حواليينتج عنه من نقص     
وحتي لو تم االرجـاء لتكـون علـى سـت     ، عدل خمسة االف متر مكعب من المياه للفدان       الري المصرية بم  

 فان النقص السنوي على مصر سيكون بمعدالت مـن  أثيوبيا ترفضه خزان سد النهضة وهو ما       لمليءسنوات  
 سنويا وهو ايضا من الصعب على مصر في ظروف معاناتها من الشح المائي أن تتحملـة       ٣ مليار م  ١٧ -١٢

 حكومـة لذك يجب أن تـستعد مـصر   .  من المنتظر ان تنخفض المساحة بحوالي  مليون ونصف فدان    حيث
 لمخططاتها في انهـاء البنـاء وبـدء    أثيوبياوشعبا لمواجهة  النقص في مياه نهر النيل في ظل استمرار تنفيذ          

 التي  راتيجيةلإلستمرحلة ملىء خزان السد وهي االخطر على مصر حيث سيحرم مصر من جزء يحدد وفقا                
ومما يؤكد خطورة المشكلة ما ذكرتة جريدة واشـنطن تـايمز فـي             . خزان سد النهضة   لمليء أثيوبياستتبعها  

م أن سد النهضة يمثل خطر حقيقي على مصر ويجب على القاهرة            ٢٠١٦-٢-٢٠عددها الصادر يوم السبت     
 . واديس ابابا الوصول لحل مناسب

  : هدف البحث
 علـى القطـاع الزراعـي       األثيوبي السلبية لتاثير سد النهضة      اآلثاروتقدير  يهدف البحث الى دراسة     

  :ولتحقيق ذلك تم االهتمام بالنقاط التالية. المصري
 .تحديد ابعاد المشكلة وما تم تداولة على شبكة االنترنت من المتخصصين المحليين والدوليين -١
 في ظل المراوغة فـي      أثيوبياا تخطط لة     خزان سد النهضة وم    لمليءتحديد أهم السيناريوهات المحتملة      -٢

  .الحقوق المصرية لنهر النيل
 .ة واهمها سد النهضةاألثيوبيتحديات السدود  -٣
 وبـدون تـاثير سـد       ٢٠٢٥ – ٢٠٠٥الوضع الراهن والمتوقع للموارد المائية فى مصر خالل الفتـرة            -٤

 .النهضة
 الوضع المائي لمصر  قبل وبعـد         الزراعية ومؤشر  األراضيالوضع الراهن والمتوقع لنصيب الفرد من        -٥

 ).٢٠٢٢-٢٠٠٥( سد النهضة وفقا للسيناريو الثاني واالكثر احتماال كحال وسط بين الدولتين 
 االقتصادية السلبية لسد النهضة على القطاع الزراعي المصري وفقـا لالسـتراتيجيات             اآلثار حجم   تقدير -٦

 لتدنية االحتياجـات المائيـة      األهدافم برمجة   المتوقعة واثارها على القطاع الزراعي وذلك وفق استخدا       
 .ومعظمة العائد الزراعي الكلى وذلك في حدود اهم السيناريوهات المتوقعة لتاثير سد النهضة على مصر
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 لمتخـذ القـرار   ةخالل التوصـي  السلبية في حالة حدوثها من     اآلثار عمل مقترحة لتقليل تلك      ةوضع خط  -٧

 ازمة سد النهضة ولديها التمويل الـالزم لتعـديل لهيكـل    إدارةة ب  ازمات متخصص  إدارة بإنشاءالسياسي  
 الزراعـة   وأهمهـا الزراعة المصرية من حيث التركيب المحصولي واالستخدام االمثل للموارد المائيـة            

 بما يجعل مصر مستعدة لمواجهة تلك التحـديات  الحديثةالمحمية والتحول من الري بالغمر للري بالطرق       
ي والسالم المجتمعي والقـسم     األمن اهمها قسم االقتصادي الزراعي      األقسام العديد من    دارةوتضم هذة اإل  

 والقسم المـالي    الدوليالقانوني الدولي ويختص بما يجب عملة لضمان حقوق مصر المائية وفق القانون             
 والتنفيـذ  المختص بمتابعة التقدم في التحول من الزراعة التقليدية الى الزراعة الحديثة وقـسم المتابعـة       

  الـسلبية فـي كافـة المجـاالت االقتـصادية            اآلثاروالتقيم وكتابة التقارير السنوية لمتخذ القرار لحجم        
ية والصحية على مصر بما يحافظ على وجود واستقرار المجتمع المصري في ظـل              األمنواالجتماعية و 
 .تلك التحديات

  :الطريقة البحثية ومصادر البيانات
 األهدافوقد اعتمد البحث على استخدام برمجة       . لوب التحليل الوصفي والكمي   استخدم هذا البحث أس   

 علـى  األثيـوبي  المياه ولمعظمة العائد الزراعي وذلك في ظل أهم السيناريوهات المتوقعة لسد النهضة              لتدنيه
ز ، والجهـا  األراضي تصدرها كل من وزارة الزراعة واستصالح        التيكما اعتمد البحث على البيانات      .مصر

والمنظمة العربية للتنميـة الزراعيـة      ، الدولي للتعبئة العامة واإلحصاء، ووزارة التخطيط والتعاون        المركزي
  . االطالع عليها أمكن والتي البحوث ذات العالقة بموضوع البحث محليا ودوليا إلى باإلضافة

شـبكة االنترنـت مـن     علـى  تداولـه  وما تم األثيوبي المرتبطة بسد النهضة   األبحاثوأبعاد المشكلة    -١
  .المتخصصين المحليين والدوليين

 العلميـة المحليـة   األبحـاث  نتائج أهم    نستعرض األثيوبي مشكلة بناء سد النهضة      إبعادللتعرف على   
  : على مصر فيما ياتيونتائجه األثيوبيوالعالمية وما كتب حول سد النهضة 

 باألهرام إلي أن األزمـة  واإلستراتيجيةسية يشير أيمن عبد الوهاب خبير المياه بمركز الدراسات السيا   
، ٣ مليـار م ٥٥,٥ وهي١٩٥٩ عامإقرارهاأن حصة مصر من مياه النيل لم تتغير منذ       : األولالمائية لها شقان    

األمر الذي  ،  وبالتالي مع التزايد المستمر في عدد السكان سيستمر انخفاض نصيب الفرد في مصر من المياه              
حيث سيبلغ نـصيب  ،  حد الفقر المائي بل واقتراب وصوله الي ما يسمي الشح المائي  سيدخل البالد فيما يسمي   

  وهو ما يوضح طبيعة األزمة التي نعانيها ، ٢٠٥٠ في عام٢ م٥٠٠الفرد
وحذر أحمد شحاتة أستاذ الجغرافيا بمعهد البحوث اإلفريقية بجامعة القاهرة  علـى موقـع  جريـدة                  

شح المائي من أن هناك ندرة فى الموارد، مشيرا إلـى أن تزامنهـا مـع              تحت عنوان دخلنا مرحلة ال     األهرام
  .المائيالزيادة السكانية، أدى ذلك إلى دخول مصر فى مرحلة الشح 

، مشيرا إلى   "الشح المائي "كما أكد حسام مغازي وزير الموارد المائية والري  أن مصر دخلت مرحلة              
مليار متر مكعب، بحسب ما أوردته صحيفة الوطن٢٤ا نحو أن نسبة العجز المائي في ازدياد، وتبلغ حالي .  

 والمياه بكلية الزراعة جامعة القـاهرة، أن وصـول          األراضيالدين أستاذ    وأوضح الدكتور نادر نور   
  .، يعني أن الموارد المائية للدولة أصبحت أقل من احتياجات المواطنين"الشح المائي"مصر لمرحلة 

م تحـت عنـوان     ٣٠/١٢/٢٠١٤ في موقع الدستور على شبكة االنترنت        د نادر نور الدين   . أ وأوضح
 مليار متر مكعـب  ٩٠ مليون نسمة يلزمهم ٩٠ البالغ نحوالحاليأنه  مع تعدادنا    ، مستقبل أمن المياه في مصر    

 ٣ مليـار م ٣٠ ملياراً بعجـز نحـو   ٦٠ ال يتوافر منها إال نحو المائيمن المياه سنوياً ليعيشوا فوق حد الشح   
 مليون نـسمة    ١٣٥ إلى   ٢٠٥٠ويرتفع بزيادة عدد السكان فى مصر عام      .  فى السنة  ٣ م ٦٨٨نصيب للفرد   وب
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 فـى   ٣ م ٤٦٠ من المياه ليصبح     المصري مليار متر مكعب من المياه، ووقتها سينخفض نصيب          ١٣٥يلزمهم  

تفـع العجـز     فـى الـسنة، وير     ٣ م ٥٠٠ الشديد لكل من يقل نصيبه عن        المائيالسنة لندخل فى دائرة الشح      
  . مليار متر مكعب فى السنة٧٥ من المياه العذبة إلى المصري

يعني درجة من درجات الفقر،     " الشح المائي "وأوضح محمد نصر عالم وزير الري األسبق، أن تعبير          
، والـشح المـائي     "العلمـي "وفرق عالم، بين تعبير الفقر المـائي        . مشيرا إلى أنه تعبير مخفف للفقر المائي      

و مشكلة نهر النيل تكمـن فـى كونـه    . ، الفتًا إلى أنه يعني قلة حصة المياه للفرد بأقل من النصف   "سيالسيا"
 ما يجرى بين ضفتيه من المياه عـن االحتياجـات الالزمـة           أي السنوياألطول فى العالم وانخفاض تصرفه      

اً، وذلـك لكثـرة      سـنوي  ٣ مليـار م   ٨٤حيث أن ما يصل إلى دولة المصب ال يتجاوز          . ضفتيهللسكان على   
 الذى أوردتـه مفوضـية   ٢٠١٢ مليون نسمة طبقاً إلحصاء عام  ٤٣٧احتياجات دولة والتي يبلغ عدد سكانهم       

 سنوياً ليعيش كـل     ٣ مليار م  ٤٣٧وهذا العدد من السكان يلزمهم      . حوض النيل فى تقريرها الصادر هذا العام      
 ملياراً ليعيش فوق حد الشح الشديد       ٢١٨رقم أى    من حد الندرة العالمي، أو حتى نصف هذا ال         أعليفرد منهم   

 فى السنة، وهو مالم ولن يتوافر فى نهر النيل أبداً مهما استقطبنا من مياه مستنقعاته أو                 ٣ م ٥٠٠فوق مستوى   
.  فهو النهر المرشح لكى تخوض دوله دون غيرها لحروب المياه فـى المـستقبل  وبالتاليروضنا مياه أمطاره  
ات السابقة بنيت على أساس أن تبقى حصة مصر من مياه النيل عند معـدالتها الحاليـة                 وأن جميع االفتراض  

سبق أن يضحى بأى كميـة      سنوياً دون نقصان، فال أحد فى مصر يستطيع فى ظل ما           ٣ مليار م  ٥٥,٥بمعدل  
 ثيوبيـا أمن حصة المياه التى تعودنا على استالمها عبر آالف السنين مع تقديرنا لحاجة دول المنابع خاصـة                  

لبناء سدود لتوليد الكهرباء وهو ما نوافق عليه بينما ال نوافق مطلقاً على بناء سدود ضخمة تبدو وكأنها لتوليد                   
، وأن عـصر    »أن مياه اليوم هى بترول الغد     «الكهرباء بينما هى فى حقيقة األمر لتخزين المياه تحسباً لحقيقة           

  تجارة المياه قادم ال محالة
 المائين تبدأ اآلن وفوراً فى البحث عن استراتيجيات مستقبلية لسد عجز النقص             ومن الحكمة لمصر أ   

 حفاظاً على حق األجيال القادمة وحماية لنهر النيل من الجفاف أو لتحوله إلى مجرد ترعة يجرى بها                  المتنامي
 أو لالستهالك المحلى،     ووفقاً لما تحتاجه من توليد الكهرباء سواء للتصدير        أثيوبياماء مقنن طبقاً لما تسمح به       

 يغلق الصنبور ويفتحه وقتما يريد أو يكون علينـا أن           وحصري فسوف يصبح لنهر النيل مالك وحيد        وبالتالي
  النهضةبعد بدء تشغيل سد "الشح المائي"لى المياه وأن مصر ستدخل بالفعل مرحلة ندفع من أجل أن نحصل ع

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

  .ى شبكة االنترنت علاألثيوبي صور سد النهضة إحدى



١٠٥٥  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
 أثيوبيـا ولـم تتعهـد   ،  على مدة ملىء خزان سد النهضةأثيوبياوحتى االن لم يتم االتفاق بين مصر و 

 حقيقـة واقعـة     أصـبح  بصالح مصر المائية رغم ان السد        اإلضراركتابيا في اي اتفاقية رسمية  دولية بعدم         
لمفاوضات لتضييع الوقت حتى اكتمال بنـاء       ين في استكمال السد دون توقف ويراوغون في ا        األثيوبيويستمر  

اضـافة  . )٨()األلفية(النهضة   سد واهمها، ة  األثيوبيتحديات السدود   ولذلك أهتم البحث بدراسة     . وتشغيل السد 
 المتوقعة علـى االقتـصاد      اآلثارما يمكننا استكشاف مالمح الخطط السرية لملى خزان سد النهضة و          لدراسة  

الزراعي من خالل ما ذكر في العديد الدراسات المحلية والدولية والتي حددت            المصري بصفة خاصة القطاع     
طبيعة سد النهضة وطبيعة االرض المقام عليها جيولوجيا وعمرة االفتراضي المتوقع وذلك للتوقع بـاثر سـد         
النهضة على القطاع الزراعي المصري بصفة خاصة واالقتصاد المصري بصفة عامة وبما يـضع الـصورة      

 لالستعداد  األوان قبل فوات    الدولي على المستوي المحلى و    إجراءات لمتخذ القرار التخاذ ما يلزم من        واضحة
 ألدني العالي تتضح في نقصان المعدل اليومي للمياه الواردة عند السد           أثارهات  أ المتوقعة والتي بد   اآلثارلتلك  

 أن تعداد الـسكان بلـغ       .)٨(وآخرونبع  د عالء الس  . أ حوأوض. م وفقا لبيانات وزارة الري    ١٩٧٠مستوى لها   
 فوق حد الشح المـائي      اليعيشو ٣ مليار م  ١٠٠م يلزمهم نحو    ٢٠١٩ مليون نسمة في     ١٠٠يقرب من    حاليا ما 

 حيث أنخفض نصيب الفرد من الميـاه الـى          ٣ مليار م  ٤٠ بعجز بلغ نحو     ٣ مليار م  ٦٠ال يتوافر منها سوي     
ومن المتوقع أن يستمر االنخفـاض باسـتمرار الزيـادة          ، سكانيةم  نتيجة الزيادة ال    ٢٠١٩ للفرد عام    ٣م٦١٠

ويعتبر زيادة السكان واكتمال بناء سد النهضة وبدء ملى بحيرة الـسد            . وتشغيلهالسكانية واكتمال سد النهضة     
  .ارد المائيةو الشعب المصري في أهم مقومات وجوده وهي المتواجهأهم المخاطر التي 

 متر مكعـب،    ١٠٠٠تياجات الفرد من المياه وفق االمم المتحدة تبلغ نحو          د عالء السبع أن اح    .وأكد أ 
 ٣ م ٦١٧ توضح استمرار انخفاض نصيب الفرد من المياه في مصر لتصل الى             اإلحصائيولكن نتائج التحليل    

ويتوقع استمرار انخفاض نصيب الفرد أكثر بسببين هما الزيادة السكانية وما هو متوقع مـن               . )٧(م٢٠١٨عام  
 في مصر الى    المياه نصيب مصر من المياه بعد بناء سد النهضة ومن المتوقع وصول نصيب الفرد من                نقص

لذلك فان مصر علـى     .)٤(م انظر جدول رقم     ٢٠٢٢ عام   ٣م ٤٠٩ لتبلغ نحو ) ٣م٥٠٠اقل من   (الشح المائي   
.  سد النهضة  ل تشغي بدء مليار متر مكعب بعد      ٧٥، بسبب توقع وصول العجز إلى       "الفقر المائي المدقع  "أعتاب  

 امصر شـعب   السلبية على كاهل     اآلثارالتخاذ بعض الخطوات التي تسهم في التخفيف من تلك           ويهدف البحث 
 . القادمةاألجيالوحكومة وكل 

  .سد بيكوأبو، و١٩٦٤  عام(USBR)خصائص السدود األربعة طبقا لدارسة مكتب االستصالح األمريكي ): ١(جدول
ث/٣معدل التصرف م  

ارتفاع السد  السد
)م(  

رتفاع سطح ا
)م(األرض   

سعة التخزين 
)٣مليار م(  

الكهرباء 
مليون (

)ميجاوات  
 قبل

بيلس-تانا  
 بعد

بيلس-تانا  
 572 649 1600 40.2 1146 252 كارادوبى
 - - 1200 13.6 906 171 مابيل
 1014 1091 1620 15.9 741 164 ماندايا
 1547 1547 6000 74 575 145 النهضة
 - - 800-2000 - 906 110 بيكو أبو

جمالياإل  143.7 7220 
 ينـاير    ٢٥ الكبير وتأثيره علي مصر، أعمـال مؤتمرثـورة        األثيوبي) األلفية(النهضة   عباس محمد شراقي، سد   : المصدر

  م٢٠١١مايو ٣١-٣٠ ومستقبل عالقات مصر بدول حوض النيل ، ٢٠١١
 :)٦()األلفية(ةالنهض  سدأهمهاة األثيوبي تحديات السدود -٢

في الدارسة األمريكية التى اجريت علـي  ) Border( بسد بوردر   األثيوبي) األلفية(عرف سد النهضة    
 تدشـين إنـشاء     ٢٠١١ة في الثاني من أبريل      األثيوبيأعلنت الحكومة   . أثيوبيافي  ) أبيي (األزرقحوض النيل   

بني شـنقول   / بوالية جوبا  األزرقعلى النيل    ميجاوات   ٥٢٥٠مشروع سد النهضة، لتوليد الطاقة الكهرومائية       

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي– المجلد التاسع والعشرون – العدد الثاني – يونيو(ب)٢٠١٩



١٠٥٦  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
 كيلـومتر مـن حـدود    ٣٠ وعلى بعد نحـو  أثيوبياغربي ) Guba, Benishangul/Gumuz state(جوميز
  .  مع السودانأثيوبيا

 يتضمن أربعـة سـدود      األزرقة على النيل    األثيوبيالتقرير المبدئي لمخطط مواقع وسعات السدود       و
 مليار متر مكعب أى ما يقـرب   ١٥٠ حوالية  إجماليبسعة  ) و، مندايا، بوردر  كارادوبى، بيكو أب  (كبرى، وهى   

 ميجاوات باإلضافة الى التوسع زراعياً فـى        ٧١٠٠، وقدرة كهرومائية    األزرق لإيراد الني من ثالثة أضعاف    
 أطلقت فى األونة األخيرة أسم سد النهضة على سـد بـوردر ولكـن          أثيوبياوالمالحظ أن   .  فدان ننحو المليو 

مليار متر مكعـب وبارتفـاع      ٧٤بأبعاد معلنة أكثر ضخامة بسعة تخزين لهذا السد وحده تصل إلى أكثر من              
 ممـا  العـالي  ميجا وات أى أكثر من ضعف السد         ٥٠٠٠ متراً وقدرة توليد كهربية تزيد عن        ١٥٠يصل الى   

وتصميمات هذا السد   ومن الملفت للنظر أن دراسات      . يضاعف من آثاره السلبية على كل من مصر والسودان        
ومن قبل قام المكتـب     .قد تمت فى سرية تامة وفى غفلة من مبادرة حوض النيل وبدون علم مصر والسودان              

ـ   السدود أهمها أربعة     موقع اإلنشاء  ٢٦األمريكي بتحديد   الرئيـسي جـدول رقـم       األزرق النيـل    يسدود عل
يعادل جملـة    ما ، وهو ٣ مليارم ٨١درة تخزين  ق إجماليب) النهضة(دوسد الحدو كارادوبي، مابيل، ماندايا،    ):١(

بعض الدارسات الحديثة زادت من السعة التخزينيـة لـسد          .  مرة ونصف تقريباً   األزرقاإليراد السنوي للنيل    
  ٣ مليارم٤٩,٢ إلي  ٣م  مليار١٥,٩ماندايا من

ل المراوغة في    في ظ  أثيوبيا خزان سد النهضة وما تخطط له        لمليء تحديد أهم السيناريوهات المحتملة      -٣
 .الحقوق المصرية لمياه نهر النيل

 خزان سد النهضة وفقا لمعظم الدراسات والتي استقرت علـى           لمليءبدراسة السيناريوهات المتوقعة    
  :   خزان سد النهضة كما ياتيلمليءثالث سيناريوهات 
 حـوالي  من وهو ما يحرم مصر   ، وهو ملى خزان السد خالل عشر سنوات او اكثر        : األولالسيناريو  

ووفقا للعديد من الدراسات المحلية والعالمية فان هذا الـسيناريو          . على مصر  التأثيراتوهو اقل   . ٣مليار م ١٠
 عالميا في معدل االطماء والذي يودي الى فقد         األنهار اعلي األزرق لكون النيل    األثيوبيمرفوض من الجانب    

 األثيـوبي ومن المنتظر مـن الجانـب   . ر سنوات  على توليد الكهرباء كل عشقدرتهمن  % ٢٠سد النهضة ل  
 عالميـا   األنهار أعلي هو   األزرقكل عشر سنوات نتيجة الن النيل       % ٢٠رفض هذا السيناريو النة يفقد السد       

 .)٣( عامـا ٥٠ مليون طن سنويا وهي كفيلة بردم السد خالل أقل من          ١٣٦,٥ حواليفي معدل االطماء سنويا ب    
ظل انخفاض العمر االفتراضي لسد النهضة في ظل معدالت إطماء ال مثيـل لهـا   ومن الجدير بالذكر أنة في     

 إال باقامة عدد من السدود االخري خلف هذا السد لتكون مصائد ومخـازن              ثيوبيافال بديل أل  ، في انهار العالم  
د خالل  كل عشر سنوات وينتهي تماما السد من الوجو       % ٢٠للطمي واال فان كفاءة توليد الكهرباء ستقل بعدل         

 لالطماء فان فترة ملىء السد من المتوقع أن تكون في اقصر وقـت ممكـن                العاليونتيجة للمعدل   .  عاما ٥٠
 أثيوبيـا  لتقليل االطماء واالستفادة بنتائج االيجابية للسد واهمها الكهرباء لذلك فمـن المـرجح اتخـاذ            ثيوبياأل

  )٩( اكثر من ذلك وهي ملى الخزان خالل ست سنوات وليسياألول لإلستراتيجية
وهـو الـسيناريو    . وهو ملى خزان سد النهضة خالل ست سنوات       :  واالكبر توقعا  :السيناريو الثاني 

حيث سيتم انخفاض كميات المياة الواردة في نهر النيل         . المتوقع حدوثة بنسبة اكبر من السيناريوهات االخرى      
 سنويا مع االخذ  في االعتبار معدل        ٣ار م  ملي ١٧تصل الى   ،  سنويا   ٣ مليار م  ١٢لمصر بمتوسط سنوي قدرة     

  ٢,٥ -٢ حـوالي تبـوير   ٣ مليـار م ١٧  ويعني حرمان مصر من .التبخير وكذلك معدل الترسيب في التربة    
وما يتضمنة ذلك مـن خـسائر تقـدر بربـع     . مليون فدان من اراضيها اي ما يعادل ربع اراضيها الزراعية         

ها والقيم المـضافة المترتبـة علـى تلـك          إنتاجالهمالة الزراعية و  استثمارات القطاع الزراعي وفقد لوظائف      
االستثمارات وبما تمثلة من ايرادات كلية لقطاع الزراعي والقطاعات االخري المرتبطة بـه وفـق التـشابك                 

  . االجتماعية على المجتمع المصرياآلثار اضافة لما يترتب علة من، القطاعي لالقتصاد القومي



١٠٥٧  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
فـان  ، أثيوبيـا  لتكون على ست سنوات وفق السيناريو الثاني وهو ما ترفـضة             وحتي لو تم االرجاء   

وهذا يمثل نقص معنـوي     .  سنويا ٣ مليار م    ١٧ -١٢النقص السنوي في نصيب مصر سيكون بمعدالت من         
 الزراعي والصناعي والخدمي  لمصر حيث تعاني من الشح المائي حاليـا ممـا يـصعب تحمـل            نتاجفي اإل 

 المحلية والدولية ومـا يحتمـل انـه يـدور مـن      األبحاث أنه االكثر توقعا وفقا لكثير من      اال. الوضع الجديد 
  .مفاوضات لم يتضح معالمها حتى االن

حيث يكـون الوضـع     .  وهذا السيناريو ال يمكن تحملة لمصر وال الي دولة اخري          :السيناريو الثالث 
الل ثالث سنوات فقط ليزيد مـا يخـصم مـن       تنفيذه وهو ملى الخزان لسد النهضة خ       أثيوبيااسوء أذا قررت    

 بحساب التسريب من قاع البحيرة والبخر مـن هـذة            ٣ مليار م    ٣٣تصل فعليا الى     ٣ مليار م    ٢٥مصر الى   
 ١٤٥ مترا الى    ٩٥ومن الجدير بالذكر أن ارتفاع السد بالفعل بدأ يختلف وارتفع من            . المنطقة شديدة الحرارة    

أي أنة  سد مزدوج يتكون من قطعتين وهما الـسد الرئيـسي ثـم الـسد     ، ان  ثم بدا يظهر للسد جزء ث     ، مترا
 وفق ماذكره  باحث واستاذ جامعى إثيوبي يحمل الجنسية          أثيوبياويعتبر هذا السيناريو هو الذي تتبناه       . الفرعي

 الطاقـة فـي   االمريكية ويعمل أستاذا للهندسة الميكانيكية ورئيسا لمركز الطاقات المتجددة ومركز كفاءة توليد        
 والذي نشرة علـى موقـع االنهـار    Asfaw Beyeneجامعة سانديجو بوالية كاليفورنيا واسمة أصفر بييني 

 تريد االنتهاء من ملىء السد في ثالث سنوات فقط بما يعني أنة ينبغـي            أثيوبياوكان اهمها أن    . الدولية الشهير 
وهذا ال يمكن الي دولة فـي       ، صة مصر    مليار متر مكعب سنويا ن ح      ٣٣ الى   ٢٥خصم حصة تتراوح بين     

)  ماليين فدان تحت ظروف المنـاخ  فـي مـصر       ٦-٥بما يعادل ما يكفي من المياه لري من         ( العالم تحملة   
 .وطبقا لما تصرفة وزارة الري المصرية بمعدل خسة االف متر مكعب من المياه للفدان

 وبـدون تـاثير سـد    ٢٠٢٥ – ٢٠٠٥لفترة الوضع الراهن والمتوقع للموارد المائية فى مصر خالل ا    -٤
  : النهضة

أن نهر النيل يمثل الشطر األكبر من الموارد المائية المتاحة لمصر حاليـاً، إذ              ) ٢(يوضح الجدول رقم      
أما مياه الصرف   . ٣ مليار م  ٥٥,٥٠ المتاح، حيث تبلغ حصة مصر من مياه النيل          إجماليمن  % ٧٨يمثل نحو   

 هميةها ومياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة فتحتل المرتبة الثانية من حيث األ           الزراعي المعاد استخدام  
 تُمثل  ٣ مليار م  ٦,٣وتأتي المياه الجوفية في المرتبة الثالثة بنحو        %. ١١ تُمثل نحو    ٣ مليار م  ٧,٨النسبية بنحو   

  %.٩نحو 
  ).٣مليار م (٢٠٢٥ – ٢٠٠٥ة خالل الفترالموارد المائية واستخداماتها والمستهدف فى مصر ): ٢(جدول 

 2025 2020 2015 2010 2005 البيان
  )العذبة(الموارد التقليدية 

 57.5 57.5 57.5 57.5 57.5 مياه النيل
 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 مياه االمطار
 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3  مياه الينابيع

 59.2 59.2 59.2 59.2 59.2 جملة الموارد التقليدية
  )التي بها نسبة ملوحة ( تقليديةالموارد غير ال

 3.5 3.0 2.5 1.8 1.0 مياه جوفية عميقة
 2.1 2.1 1.8 1.5 1.0 مياه صرف صحي
 8.0 7.5 7.0 5.9 3.0 مياه صرف زراعي

 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 مياه جوفية  في الوادي والدلتا
 16.6 15.6 14.3 12.2 8.0 جملة الموارد غير التقليدية

 75.8 74.8 73.5 71.4 67.2 م العاجمالياإل
  .٢٠١٢ للتعبئة العامة واإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي، سبتمبر المركزي الجهاز -١:جمعت وحسبت من: المصدر
  .٢٠١١م، ٢٠٥٠ الموارد المائية فى مصر حتى عام إستراتيجيةوزارة الموارد المائية والري، مسودة  -٢

  

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي– المجلد التاسع والعشرون – العدد الثاني – يونيو(ب)٢٠١٩



١٠٥٨  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
 سنوياً تُمثـل نحـو   ٣ مليار م١,٤ن مياه األمطار والسيول بنحو ويقدر المتاح م )٣(ووفقا لجدول رقم  

بتوزيع الموارد المائية المتاحة على االستخدامات المختلفة لـوحظ         .  الموارد المائية المتاحة   إجماليمن  % ٢
من جملة االستخدامات المائية، بينما تُمثل      % ٨٣ تُمثل نحو    ٣ مليارم ٦٠,٩ يستهلك نحو    الزراعيأن القطاع   

، %)١ (٣ مليـارم ١,٢، أما االستخدامات الصناعية فتبلغ نحو  )٣ مليارم ٩,٥% (١٣ستخدامات الشرب نحو    ا
وعلى ذلك فانه من المالحظ وجود      %. ٣ تعادل   ٣ مليارم ٢,٢ويبلغ حجم الفاقد بالبخر من النيل والترع نحو         

  .)٢(٣ مليار م ٣,٨ حوالي يقدر ب٢٠١٥عجز فى الموارد المائية عام 
 خالل الفترة  ٣يار م بالمل٣أوجه استعمال الموارد المائية ونسبة العجز بالمليارم): ٣(م جدول رق

٢٠٢٥ -٢٠٠٥  
 2025 2020 2015 2010 2005 السنة/ البيان

 75.58 70.88 66.75 62.7 58.5 الزراعة
 11.96 11.10 10.55 9.8 9.2 الشرب والصناعة

 87.54 81.98 77.3 72.5 67.7 جملة الماء المطلوب
 75.8 74.8 73.5 71.4 67.2 الموارد المتاحة حاليا

 11.74 7.18 3.8 1.1 0.5 العجز
  .٢٠١٢ للتعبئة العامة واإلحصاء، كتاب اإلحصاء السنوي، سبتمبر المركزيالجهاز -: جمعت وحسبت من: المصدر

  .٢٠١١م، ٢٠٥٠عام  الموارد المائية فى مصر حتى إستراتيجيةوزارة الموارد المائية والري، مسودة  -
  

 الوضع الراهن والمتوقع الهم متغيرات القطاع الزراعي المصري بعد سد النهضة وفقا للسيناريو الثاني        -٥
  : سد النهضةلمليءوهو االكثر احتماال كحل وسط  

-٢٠٠٥(  والمتوقع ومؤشر الوضع المائي لمصر       الحالي الزراعية   األراضيبتقدير نصيب الفرد من     
 سد النهضة وهو انخفـاض ميـاه النيـل      لمليءسيناريو الثاني وهو االكثر احتماال كحل وسط          وفقا لل )٢٠٢٢
 يترتب انخفاض حصة مصر من مياه نهـر      األثيوبيمن المتوقع أنة بناء على سد النهضة        ٣ مليار م  ١٧بمقدار  

  . )٣(%٣٠  مليار بنسبة١٧ مليار متر مكعب بمقدار ٥٥,٥النيل والبالغة 
أنه من المتوقع حدوث انخفاض في حصة مصر وفقا للسيناريو الثـاني     )٤(ل رقم   ويوضح نتائج جدو  

مليـون  * ٩,٥  حـوالي  من   المزروعة المساحة   إجمالي  من المياه ينتج عنة انخفاض في           ٢م١٧الى  مليار    
م ٢٠٢٨ -٢٠٢٢ مليون فدان كمتوسط سنوي متوقع خالل الفتـرة مـن          ٦,٩ م  حاليا  الى       ٢٠١٩فدان عام   

.  احتماال كحل وسط بين البلـدين      األكثرفترة المتوقع فيها ملى خزان بحيرة سد النهضة وفقا للسيناريو           وهي ال 
 للفدان مما يترتب علية انخفـاض  ٣ ماأللف ٥ وزارة الري للفدان من مياه للفدان الواحد هو      تصرفهووفقا لما   

ائج البحث أن يترتب علـى انخفـاض        ومن المتوقع وفقا لنت   .  مليون فدان  ٢,٨المساحة المزروعة بما يقارب     
أهمها انخفاض نـصيب    .  االقتصادية اآلثار مليون فدان  العديد من       ٢,٨المساحة المزروعة في مصر بمقدار      

نسمة خالل الفتـرة    /  قيراط   ١,٥٩م الى   ٢٠١٦نسمة عام   / قيراط ٢,٤الفرد من المساحة المزروعة من نحو       
/  قيـراط  ١,٤٩ة السنوية في السكان لتصل الدنى قيمة لها م وتنخفض سنويا نتيجة للزياد٢٠٢٨ -٢٠٢٢من  

مـن احتياجاتهـا الغذائيـة    % ٥٥حيث أن مصر تعاني من فجوة غذائية عميقة تتجاوز    و .م٢٠٢٢نسمة عام   
  .)٧(وذلك بسبب ملىء خزان سد النهضة% ٧٥فمن المنتظر أن تزداد فجوتها لتصل الى ، الحالية

م  للفـرد سـنويا   ٦٤٠اقل مـن   (المائي الى مستوي الشح     وصول مصر ) ٤(كما يوضح جدول رقم     
  )م٢٠١٧بعد  خالل الفترة ما

 على مصر والتي تم تقديرها باكثر مـن نمـوذج           األثيوبي السلبية لسد النهضة     اآلثارمما ال شك فيه     
ى عل) GERD( الكبير   األثيوبي من طريقة بحثية علمية فان أنشاء سد واسع النطاق يسمى سد النهضة              وأكثر

 الذي  GERDحول مشروع   ) IPoE( وفقا للتقرير النهائي لفريق الخبراء الدولي        أثيوبيا في   األزرقنهر النيل   



١٠٥٩  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
 والسودان ومصر ، بأن السد العالي في أسوان سيصل إلى الحد األدنى من المـستوى  أثيوبياقدم إلى حكومات   

دات المياه إلى مصر ، في حالة حـدوث          سنوات متتالية والتي من شأنها أن يؤثر على إمدا         ٤التشغيلي خالل   
  .)١٣(  أثناء سنوات الجفاف سيتم خفض نصيب مصر بشدةاألثيوبيأول حجز لملى خزان سد النهضة 

، لكن اليوم . ؤرخ اليوناني هيرودوت  من قبل الم  " هية النيل "ومن الجدير بالذكر أن مصر كانت تسمى        
  .للحياة التهديد الوجودي بعد أكثر من ألفي عام ، شعر المصريون بالقلق إزاء

 بناء سد النهضة علـى نهـر النيـل ، تـشعر مـصر       أثيوبيافبعد ما يقرب من سبع سنوات من بدء         
والسودان المتجاورتان في مصب النهر بالقلق من تأثير الهيكل على مستويات مياه النهر والـضرر المحتمـل        

  .ن ال يوجد اتفاق في األفقتستمر المفاوضات للتوصل إلى حل ، لك للزراعة والصناعة حيث
 المـسئولون ويخشى  . ومع اقتراب السد من االكتمال ، يدرس قادة مصر طرقًا لخفض استهالك المياه            

الحكوميون أن يقلل السد من حصة بالدهم من مياه النيل المخصـصة لـه بموجـب اتفاقيـة دوليـة لعـام                       
١٤(١٩٢٩(.  

 األراضي الزراعية من األراضيفرد ومارد مصر من الوضع الراهن والمتوقع لنصيب ال) : ٤(جدول رقم 
   ):٢٠٢٢ –٢٠٠٥(خالل الفترة  األثيوبيالزراعية فى مصر قبل وبعد سد النهضة 

نصيب الفرد من 
  المساحة المزروعة

المساحة 
  المزروعة
 مليون فدان

مؤشر الوضع  عدد السكان
 المائي لمصر

نصيب الفرد 
من المياه 

 سنويا

موارد 
مصر 
) المائية / قيراط 

 (نسمة
( / فدان 
 (مليون نسمة) (مليون فدان) (نسمة

 لسنواتا

849 2.9 0.119 8.38 70.65 2005 

833 2.8 0.117 8.41 72.01 2006 
806 2.7 0.113 8.42 74.46 2007 
791 2.7 0.111 8.43 75.84 2008 
777 2.7 0.114 8.78 77.19 2009 
764 2.7 0.112 8.8 78.5 2010 
745 2.6 0.107 8.62 80.5 2011 
726 2.6 0.107 8.8 82.6 2012 
710 2.5 0.106 8.95 84.5 2013 
694 2.5 0.106 9.12 86.4 2014 

مصر وصلت 
لحد الفقر 

 المائي

673 2.5 0.104   2015 
640 2.4 0.101   2016 
623 2.32 0.065 9.3 96.3 2017 
617 2.31 0.065 9.35 97.3 2018 
606 2.3 0.064 *9.5 99 2019 
594 2.29 0.063 *9.62 101 2020 

الوصول 
لمستوي الشح 

اقل  (المائي
م   640من 

 583 )للفرد سنويا

مياه النيل  
  ٣م55

 باإلضافة
 ٣ م5الى 

من مصادر 
 آخري

 إجماليب
مليار   60

سنويا 
تنخفض 

 17بمقدار 
 ٣يار ملم

لتصل الى 
 بعد ٣م٤٣

تاثير 
السيناريو 
الثاني لسد 

 2021 103 9.74* 0.063 2.26 النهضة
  احتماال وهو السيناريو الثانيةالكثرمليون فدان وفق السيناريو  2.8 حواليبعد سد النهضة انخفاض المساحة ب

ستعاني  لذلك
شح  من مصر

مائي شديد  
 ٣م409

المتوفر من 
المياه للفرد  

 سنويا
 409م

انخفاض نصيب الفرد 
  الزراعي األرضمن 

الى    قيراط 1.59
و المتوفر من الموارد 
  فقط٣ م 43 المائية 

. 0.062 6.94 105 2022 

  .األهدافتم التنبى بها وفق نموذج برمجة **       التي عليهااألرقاما البحث بينمتم التنبي بها وفق بيانات * 
  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، الكتاب اإلحصائي السنوي ، أعداد  متفرقة جمعت وحسبت من: المصدر

 

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي– المجلد التاسع والعشرون – العدد الثاني – يونيو(ب)٢٠١٩



١٠٦٠  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
 فى ضوء األوضـاع المائيـة المـصرية         المحصولي لهيكلة التركيب    فاألهدا استخدام أسلوب برمجة     -٦

  :الراهنة
تقيم هذه الورقة البحثية التأثير المحتمل للنقص في الموارد المائية في مـصر والـذي سـيقلل مـن                   

 مـن اسـتخدم برمجـة       وأول. األهـداف  برمجة   أسلوبالمساحة المزروعة والمساحة المحصولية باستخدام      
 في الحرب العالمية الثانية لتقييم سيناريوهات الهجوم ضـد          أمريكالعمليات بريطانيا وتبعتها     وبحوث ا  األهداف

 لعلم بحوث العمليات ويستخدم  حاليـا فـي          األهداف  برمجة    أسلوبالحلفاء وسبل الدفاع الممكنة وقد تحول       
لمختلـف   هات المتوقعـة   في مواجهـة الـسيناريو     الكفاءةكافة العلوم العسكرية والمدنية على السواء لتحقيق        

 المناسب ليـتم تطبيقـه      األهدافوقد تم تجميع البيانات وتحليلها وتم اختيار نموذج برمجة          .  المحتملة األزمات
 إلى مـا    اإلحصائيالتحليل   نتائج وأشارت.  احتماال وفق الدراسات المحلية والدولية     األكثرعلى السيناريوهات   

 :ياتي
  : فروض النموذج-: أوال
 دد من الفروض للنماذج اإلحصائية، وهى كما يلىتم وضع ع:  
  والدلتاالوادي بأراضي الجديدة، نظراً لتركز الري النيلي األراضياستبعاد .  
 تضمين مساحة قصب السكر مع المعمرات.  
                 افتراض وجود قيود على كل من مساحة األرض وكمية المياه المستخدمة، لضمان أال يتعدى المـستخدم

  ٢٠١٦ عام الفعلي المقترح ما تم استخدامه بالتركيب المحصوليمنها فى التركيب 
 استبعاد مساحات الفاكهة لكبر حجم االستثمارات المستخدمة الننشائها.  
 والتكلفة األسعارية ونتاجاإلعتماد على المتوسط العام لكل من المقننات المائية واإل .  
  فى النموذجافتراض تماثل األصناف المختلفة لكل المحاصيل المتضمنة. 

  

  :الزراعية   األنشطة  -:ثانيا
،و المحـصولي بالتركيـب   والً ـمحص٤٢أهمها وهم تتضمن ، و ة الزراعيةفى األنشطة اإلنتاجيل  تتمث

  .والتصديريةتراتيجية اإلسل يـوتتضمن أهم المحاصردية،  يظهر معظمها بصورة ف
  :  قيود النماذج -:ثالثا

، ةـ بالدراسة إلى مجموعتين تضم القيود الطبيعياألهدافة اذج برمجتم تقسيم القيود التى تتضمنها نم
  .والقيود التنظيمية وذلك على النحو التالى

ـ لموارد األرض، وا ةـوارد المائيـلمباة ـود المتعلقـويقصد بها مجموعة القي  :قيود طبيعية) ١( حيث ،  يةـ
  .القيودوفيما يلى توضيح لتلك ، األرضية بالندرةومن الموارد المائية ل تتسم كٍ

، والمعمـرات،   ةوالنيلي،  والصيفية،  قيود للرقعة الزراعية الشتويةخمسة  تضمن تو :قيود الموارد األرضية) أ(
ث ال تتجاوز هذه المساحات نظيراتها للتركيب ـبحي،  الدراسةل  محل  ة المساحة المحصولية للمحاصيوجمل

  .٢٠١٦ القائم عام المحصولي
التركيب  لمية المياه المستخدمة لرى محاصي كإجمالييد واحد يعبر عن تتضمن قو:قيود الموارد المائية) ب(

ــاالمحــصولي  ٢٠١٦ القائم عام ية المياه نظيراتها للتركيب المحصولث ال تتجاوز كميـــبحي، لدراسة ب
  .مطروحا منه االنخفاض المتوقع وفقا للسيناريوهات الثالث لملى بحيرة سد النهضة

  .ود وذلك على النحو التالىـوعة من القيتتضمن مجمو :قيود تنظيمية ) ٢(
مـن المـساحة فـي    % ٢٥بالحد االقصي لالنخفاض في مساحة المحاصيل المزروعة عـن   قيود خاصة ) أ(

  .األولم وذلك في السيناريو ٢٠١٦التركيب المحصولي لعام 
فـي  مـن المـساحة    % ٥٠بالحد االقصي لالنخفاض في مساحة المحاصيل المزروعة عن         قيود خاصة ) ب(

  .م وذلك في السيناريو الثاني٢٠١٦التركيب المحصولي لعام 



١٠٦١  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
مـن المـساحة فـي      % ٧٥بالحد االقصي لالنخفاض في مساحة المحاصيل المزروعة عن         قيود خاصة ) ج(

  .م وذلك في السيناريو الثالث٢٠١٦التركيب المحصولي لعام 
  نتائج السيناريوهات الثالث ومناقشتها

  ):٣مليارات  م١٠ بانخفاض قدرة األولالسيناريو : ( ولاأل نتائج السيناريو -:اوال
. ٣ مليـار م ٧٤ حواليه سيتم مليء  بحيرة سد النهضة في عشر سنوات بن بني على أاألولالسيناريو  

 خالل عشر سنوات فان العجز الـسنوي        األول ملىء بحيرة سد النهضة سيتم وفقا للسيناريو         نافترضنا أ واذا  
 نتيجة للبخر والتسريب في التربة مما يحـرم  ٣م١٠ ويصل الى  مليار ٣مليار م٧,٥ الذ سيمنع عن مصر قدرة    

تشير النتائج المقترحـة وفقـا       األول ولمدة عشر سنوات وذلك وفقا للسيناريو         ،٣مليار م  ١٠مصر سنويا من    
   )٥(جدول رقم من   كما يتضحاألهداف والمتوقع باستخدام برمجة األثيوبي لتاثير سد النهضة األولللسيناريو 

  :األثيوبي لسد النهضة األول  للسيناريو األهداف الفعلي والمقترح وفقا لبرمجة المحصوليالتركيب ):. ٥(جدول
 % المساحة % المساحة المحصول فدان/التركيب المقترح ألف فدان/التركيب الفعلي ألف

 مقدار
 التغير

 معدل
 التغير

 0 0 79.10 3415040 68.92 3415039.7 القمح
 0 0 3.05 131587.3 2.66 131587.3 الشعير
 0.75- 67957- 0.52 22652.3 1.83 90609.0 الفول

 0.00 0 0.05 1982.3 0.04 1982.3 الحمص
 0.00 0 0.12 5012.3 0.10 5012.3 الحلبة
 0.00 0 0.02 863 0.02 863.0 الترمس
 0.00 0 0.03 1422.3 0.03 1422.3 العدس

 0.00 0 12.50 539661.3 10.89 539661.3 بنجر السكر
 0.75- 162285- 1.25 54095.2 4.37 216380.7 برسيم التحريش

 0.00 0 0.21 8903.6 0.18 8903.7 الكتان
 0.75- 135815- 1.05 45271.7 3.65 181086.7 البصل
 0.75- 21697- 0.17 7232.1 0.58 28928.7 الثوم

 0.75- 142003- 1.10 47334.3 3.82 189337.3 الطمـــاطم
 0.75- 31687- 0.24 10562.2 0.85 42249.0 البسلة الخضراء

 0.75- 76565- 0.74 25521.4 0.67 102085.9 خضر اخري
 0.13- 638009- 100.00 4317141.3 100.00 4955149.3 جملة الشتوى

 0.75- 185448- 1.43 61816 4.99 247264.3 القطن
 0.40- 878941- 31.06 1341032 44.80 2219972.7 الذرة الشامية

 0.75- 21653- 0.22 7217.8 0.56 28871.0 الكـــــرنب
 0.75- 33603- 0.35 11200.9 0.87 44803.7 الكنتالوب

 0.75- 107581- 1.11 35860.4 2.79 143441.7 الفول السودانى
 0.75- 23607- 0.24 7869 0.61 31476.3 فول الصويا
 0.75- 264298- 2.72 88099.3 6.84 352397.3 الذرة الرفيعة

 0.00 0 40.46 1311756 25.47 1311756.0 األرز
 0.00 0 2.24 72656.7 1.41 72656.7 السمسم

 0.75- 11811- 0.12 3936.9 0.31 15747.7 عباد الشمس
 0.75- 190529- 1.96 63509.7 4.93 254039.0 الطماطم
 0.00 0 4.08 132210.2 2.57 132210.3 البطاطس

 0.75- 24589- 0.25 8196.1 0.64 32784.7 الخيــــــار
 0.00 0 0.94 30360.6 0.59 30360.7 الكوســـــة

 0.75- 43093- 0.44 14364.1 1.12 57456.7 الباذنجان
 0.75- 39704- 0.41 13234.5 1.03 52938.0 الفلفـــــل
 0.75- 82687- 0.85 27562.4 2.14 110249.7 البطيــــخ
 0.00 0 0.34 10892.3 0.21 10892.3 الباميـــــة
 0.37- 1907544- 100.00 3241774.9 100.00 5149318.7 جملة الصيفى
ـلىالطمـاطم الني  39125.7 11.10 39125.67 33.30 0 0.00 

 0.75- 196380- 55.72 65459.8 74.27 261839.3 الذرة الشامى  النيلى
لىالبطاطس الني  46972.7 13.32 11743.16 10.00 -35230 -0.75 

 0.75- 3469- 0.98 1156 1.31 4624.7 الكــرنب النيلى
 0.67- 235078- 100.00 117484.63 100.00 352562.3 جملة النيلى
 0.75- 246513- 5.67 82171.07 19.38 328684.3 قصب السكر

 0.00 0 94.33 1367656 80.62 1367656.0 البرسيم المستديم
 0.15- 246513- 100.00 1449827.07 100.00 1696340.3 جملة المستديم

 0.25- 3027143- 100.00 9126227.9 100.00 12153370.7  العامجمالياإل

  . على مصراألثيوبي لتاثير سد النهضة األول للسيناريو األهداف لنموذج برمجة اإلحصائينتائج التحليل : المصدر

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي– المجلد التاسع والعشرون – العدد الثاني – يونيو(ب)٢٠١٩



١٠٦٢  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
 -٢٠١٤مقارنة بالتركيب الفعلى لمتوسط الثالث سـنوات مـن      % ٢٥يب المقترح بنحو    انخفاض مساحة الترك  

وأهم المحاصيل التي   %. ١٣ المحاصيل الشتوية للتركيب المحصولي بنسبة       إجماليويتوقع أنخفاض   . م٢٠١٦
اطم  هي  الفول البلدي والبرسيم التحريش والبصل والثوم والطم         األهدافيتوقع  انخفاضها وفق نموذج برمجة       

   المحاصيل الشتويةإجماليمن % ١٣وبما يعادل % ٧٥والبسلة الخضراء وخضر اخري بنسبة 
وأهم المحاصيل الـصيفية المتوقـع    % ٣٧ المحاصيل الصيفية بنسبة  إجمالياتضح ايضا انخفاض  و

% ٠,٧٥والكـانتلوب    % ٧٥والكرنـب   %  ٤٠والذرة الشامي بنـسبة     %  ٧٥انخفاضها هي القطن بنسبة       
% ٧٥والطمـاطم   % ٧٥وعباد الـشمس    % ٧٥والذرة الرفيعة   % ٧٥وفول الصويا   % ٧٥ل السوداني   والفو

من جملـة المحاصـيل     % ٣٧بما يعادل نحو    % ٧٥والبطيخ  % ٧٥والفلفل  % ٧٥والباذنجان  % ٧٥والخيار  
  .الصيفي

حيث انخفـضت محاصـيل الـذرة الـشامي النيلـي           %  ٦٧كما انخفضت المحاصيل النيلية بنسبة      
حيـث  % ١٥كما تبين ايضا انخفاض مساحة المحاصيل المستديمة بنـسبة          %. ٧٥طس والكرنب بنسبة  والبطا

 مصر من السكر ومما يزيد الحاجـة        إنتاجمما سوف يؤثر قطعا على      % ٧٥انخفضت مساحة القصب بنسبة     
، التجاري الستيراد السكر لتعويض النقص المتوقع في السوق المصري ومما يزيد عجز الميزان              األجنبيللنقد  

 على باقي المحاصيل كما هي النخفاض احتياجاتها المائية  أو لكبر عائـدها   األهدافبينما ابقي نموذج برمجة     
 . لسد النهضة وهو االقل تكلفةاألول حدوث السيناريو إمكانيةللمزارع او لالثنين معا وذلك في ظل 

  ):٣ ممليار ١٧ قدرة السيناريو الثاني بانخفاض ( : السيناريو الثاني نتائج:ثانيا
وهذا السيناريو بني على مليء  بحيرة سد النهضة في خالل  ست سـنوات  ممـا                  : السيناريو الثاني 
  . ولمدة ست سنوات٣م مليار١٧حيث يتم خصم ، ٣م مليار ١٧ تصل الي ٣م ١٢يحرم مصر من  مليار 

ريو الثـاني المقتـرح      للتركيب المحصولي المصري في ظل  السينا       األهدافوبدراسة تحليل برمجة    
  : ما ياتي يتضح

 من المتوقـع  انخفـاض مـساحة         األهدافانه وفقا للسيناريو الثاني لبرمجة      ) ٦(يوضح جدول رقم    
حيث يتضح انخفاض مساحة المحاصيل الشتوية بنسبة بلغت نحو         % . ٦٠التركيب المحصولي الكلي بحوالي     

 األمـن مما يؤثر فعليا بـشدة علـى        % ٧٥مح بنسبة   أهم المحاصيل الشتوية المتوقع انخفاضها هي الق      % ٥٦
 انخفاض المحاصيل التاليـة الحمـص       األهدافالغذائي المصري كما يتوقع وفق النموذج االحصائي لبرمجة         

  % .٧٥وخضر اخري % ٧٥البصل % ٢والبرسيم التحريش % ٧٥
االنخفـاض  وذلـك مـن خـالل       %. ٦١كما اتضح انخفاض مساحة المحاصيل الصيفية بنسبة بلغت نحـو           

وكما اتضح انخفاض كـل مـن الكرنـب والكنتـالوب           % ٧٢والذرة الشامي   % ٥٠للمحاصيل التالية القطن    
كما بلـغ االنخفـاض فـي    ،%٧٥وفول الصويا الذرة الرفيعة و االرز والسمسم والباذنجان الصيفي بنسبة    ٧٥

والبطاطس النيلي  % ٧٥لنيلي    وتوقع النموذج ألانخفاض الذرة الشامي ا     % ٦٠ المحاصيل النيلية نحو     إجمالي
 % .٧٥والكرنب النيلي % ٢٥

 قصب السكر بنحـو     إنتاجحيث انخفض   %  ٧٠كما بين النموذج انخفاض المحاصيل المستديمة نحو        
 الغذائي المصري سواء مـن ناحيـة محاصـيل          األمنمما سوف يوثر على     % ٧٥والبرسيم المستديم   % ٥٠

 السكر اضافة لتاثر الصناعات الزراعية المكملة مثل صناعة         إنتاج  او اقطان او   والذرةالحبوب من قمح وارز     
 الحيواني والسمكي وصناعة ضرب االرز وطحن القمح وصناعة الـسكر         نتاجالنسيج وصناعة الدواجن او اإل    

وتاثر العمالة التي ترتبط بكافة تلك الصناعات والخدمات المكملة لها في االسواق المحلية والدولية وذلك بمـا                 
التاثير المتوقع  ) ٢(ويوضح الشكل رقم    ). ٩(كما يوضح جدول رقم     . من صافي الدخل الزراعي   % ٦٠ادل  يع

  .من صافي الناتج الزراعي المصري% ٦٠ وفقا للسيناريو الثاني بخسائر تقدر باألثيوبيلسد النهضة 



١٠٦٣  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
  :األثيوبيلثاني لسد النهضة  و السيناريو ااألهداف الفعلي والمقترح وفقا لبرمجة المحصوليالتركيب ): ٦(جدول 

 % المساحة % المساحة المحصول فدان/التركيب المقترح ألف فدان/التركيب الفعلي ألف
 مقدار
 التغير

 معدل
 التغير

 0.75- 2561280- 38.78 853759.87 68.92 3415040 القمح
 0.00 0 5.98 131587.2 2.66 131587.3 الشعير
 0.00 0 4.12 90609 1.83 90609.0 الفول

 0.75- 1487- 0.02 495.58 0.04 1982.3 الحمص
 0.00 0 0.23 5012.3 0.10 5012.3 الحلبة
 0.00 0 0.04 863 0.02 863.0 الترمس
 0.00 0 0.06 1422.3 0.03 1422.3 العدس

 0.00 0 24.51 539661.3 10.89 539661.3 بنجر السكر
 0.02- 4659- 9.62 211721.93 4.37 216380.7 برسيم التحريش

 0.00 0 0.40 8903.59 0.18 8903.7 الكتان
 0.75- 135815- 2.06 45271.67 3.65 181086.7 البصل
 0.00 0 1.31 28928.66 0.58 28928.7 الثوم

 0.00 0 8.60 189337.29 3.82 189337.3 الطمـــاطم
 0.00 0 1.92 42249 0.85 42249.0 البسلة الخضراء

 0.75- 50360- 2.6 51726.683 0.67 102085.9 خضر اخرى
 0.56- 2753600- 100.00 2201549.4 100.00 4955149.3 جملة الشتوى

 0.50- 123632- 5.61569 123632.1 4.99 247264.3 القطن
 0.72- 1596448- 28.32210 623525 44.80 2219972.7 الذرة الشامية

 0.75- 21653- 0.36005 7217.75 0.56 28871.0 الكـــــرنب
 0.75- 33603- 0.55874 11200.9 0.87 44803.7 الكنتالوب

 0.00 0 7.15537 143442 2.79 143441.7 الفول السودانى
 0.75- 23607- 0.39253 7869 0.61 31476.3 فول الصويا
 0.75- 264298- 4.39469 88099.32 6.84 352397.3 الذرة الرفيعة

 0.75- 983817- 16.35871 327939 25.47 1311756.0 األرز
 0.75- 54493- 0.90609 18164.1 1.41 72656.7 السمسم

 0.00 0 0.78555 15747.7 0.31 15747.7 عباد الشمس
 0.00 0 12.67232 254039 4.93 254039.0 الطماطم
 0.00 0 6.59510 132210.29 2.57 132210.3 البطاطس

 0.00 0 1.63541 32784.67 0.64 32784.7 الخيــــــارالصـيفى
 0.00 0 1.51449 30360.6 0.59 30360.7 الكوســـــةالصيفى

 0.75- 43093- 0.71653 14364.16 1.12 57456.7 الباذنجانالصــيفى
 0.00 0 2.64073 52938 1.03 52938.0 الفلفـــــاللصـــــيفى

 0.00 0 5.49963 110249.7 2.14 110249.7 البطيــــخالصـــيفى
يـــــةالصــــيفىالبام  10892.3 0.21 10892.3 0.54334 0 0.00 

 0.61- 3144643- 100.00000 2004675.59 100.00 5149318.7 جملة الصيفى
 0.00 0 27.74 39125.67 11.10 39125.7 الطمـــاطمالنيـــلى
 0.75- 196380- 46.42 65459.8 74.27 261839.3 الذرة الشامى  النيـلى

يــلىالبطاطـس الن  46972.7 13.32 35283.25 25.02 -11689 -0.25 
 0.75- 3469- 0.82 1156.16 1.31 4624.7 الكــرنب النيــــــلى

 0.60- 211537- 100.00 141024.88 100.00 352562.3 جملة النيلى
 0.50- 164342- 32.46 164342 19.37608 328684.3 قصب السكر

 0.75- 1025742- 67.54 341914 80.62392 1367656.0 البرسيم المستديم
 0.70- 1190084- 100.00 506256 100.00000 1696340.3 جملة المستديم
 0.60- 7299865- 100.00000 4853505.843 100.00000 12153370.7 اإلجمالي العام

  .ة األثيوبي على مصر لتاثير سد النهضالثاني لنموذج برمجة األهداف للسيناريو اإلحصائينتائج التحليل : المصدر
  

 ):٣م مليار ٣٣السيناريو الثالث بانخفاض قدرة  ( : السيناريو الثالث نتائج:ثالثا
 لمعظمة العائد الفداني الكلى وتقليل االحتياجـات المائيـة فـي ظـل            األهدافبدراسة نموذج برمجة    

 النهضة في ثالث سنوات  فقـط   والذي  بني على مليء بحيرة سداألثيوبيالسيناريو الثالث لتاثير سد النهضة      
حيث يـتم  .  حجم الفاقد نتيجة البخر والتسريب داخل التربةإضافةوذلك بعد ، ٣م مليار٣٣مما يحرم مصر من  

فبدراسة النتائج المتوقعـة    . من نصيب مصر سنويا لمدة ثالث سنوات وفقا للسيناريو الثالث          ٣م مليار ٣٣خصم  
انخفاض مساحة التركيب المحصولي لمـصر بنـسبة   ) ٧(ل رقم  اتضح من جدو   األهدافوفقا لنموذج برمجة    

  لوجود أساسيا حوالي ربع المساحة المحصولية مما يعتبر مهددا         إنتاجمما يعني انة سيمكن لمصر فقط       % ٧٦
المجتمع المصري حيث سيصعب على مصر تدبير الموارد المالية الستيراد ونعويض الخسائر الناتجـة مـن                

تتمثل في انخفاض محاصـيل     % ٧٥ انخفاض مساحة المحاصيل الشتوية بنسبة تقدر ب         ويتوقع.هذا السيناريو 

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي– المجلد التاسع والعشرون – العدد الثاني – يونيو(ب)٢٠١٩



١٠٦٤  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
والترمس والعدس وبنجر السكر والبرسيم التحريش والكتان والبصل        و الشعير والفول والحمص والحلبة      القمح  

  %.٧٥والثوم والطماطم والبسلة الخضراء وخضر اخرى بنسبة 
حيث يتوقع اختفاء بعض المحاصيل مـن  % ٨٧يفية بنسبة    المحاصيل الص  إجماليكما يتوقع انخفاض    

 تماما مثل القطن و الذرة الشامي والكرنب بينما تنخفض باقي المحاصيل الصيفية  بنـسبة  المحصوليالتركيب  
 والسمـسم وعبـاد   واألرزوالـذرة الرفيعـة   ب والفول السوداني وفول الصويا     وهي محاصيل الكنتالو  % ٧٥

طس والخيار الصيفي والكوسة الصيفي والباذنجان الصيفي والفلفل الصيفي والبطيخ          الشمس والطماطم  والبطا   
مـن  % ٧٥ النيلـي بنـسبة     المحصوليالصيفي والبامية الصيفي كما توقع النموذج انخفاض مساحة التركيب          

  %.٧٥خالل انخفاض مساحة الطماطم النيلي والذرة الشامي النيلي والبطاطس النيلي والكرنب النيلي بنسبة 
  : و السيناريو الثالث لسد النهضةاألهداف الفعلي والمقترح وفقا لبرمجة المحصوليالتركيب ): ٧(جدول 

 % المساحة % المساحة المحصول فدان/التركيب المقترح ألف فدان/التركيب الفعلي ألف
 مقدار
 التغير

 معدل
 التغير

 0.75- 2561280- 68.92 853759.87 68.84 3415040 القمح
 0.75- 98690.5- 2.66 32896.8 2.65 131587.3 الشعير
 0.75- 67956.8- 1.83 22652.25 1.83 90609 الفول

 0.75- 1486.75- 0.04 495.58 0.04 1982.333 الحمص
 0.75- 3759.33- 0.10 1253 0.10 5012.333 الحلبة
 0.75- 647.25- 0.02 215.75 0.02 863 الترمس
 0.75- 1066.73- 0.03 355.6 0.03 1422.333 العدس

 0.75- 404746- 10.89 134915.29 10.88 539661.3 بنجر السكر
 0.75- 162285- 4.37 54095.17 4.36 216380.7 برسيم التحريش

 0.75- 6677.78- 0.18 2225.89 0.18 8903.667 الكتان
 0.75- 135815- 3.65 45271.67 3.65 181086.7 البصل
 0.75- 21696.5- 0.58 7232.166 0.58 28928.67 الثوم

 0.75- 142003- 3.82 47334.32 3.82 189337.3 الطمـــاطم
 0.75- 31686.8- 0.85 10562.25 0.85 42249 البسلة الخضراء

 0.75- 82441.2- 0.69 25521.49 0.72 107962.66 خضر اخري
 0.75- 3722239- 100.00 1238787 100.00 4961026 جملة الشتوى

 1.0- 4814242- 4.99 61816 98.29 4876058 القطن
 1.0- 307728.8 44.80 554993.18 4.98 247264.3 الذرة الشامية

 1.0- 2212755- 0.55 7217.75 22.03 2219973 الكـــــرنب
 0.75- 33602.8- 0.86 11200.91 0.44 44803.67 الكنتالوب

 0.75- 107581- 2.74 35860.4 1.42 143441.7 الفول السودانى
 0.75- 23607.3- 0.60 7869.08 0.31 31476.33 فول الصويا
 0.75- 264298- 6.74 88099.32 3.50 352397.3 الذرة الرفيعة

 0.75- 983817- 25.09 327939 13.02 1311756 األرز
 0.75- 54492.5- 1.39 18164.16 0.72 72656.67 السمسم

 0.75- 11810.8- 0.30 3936.91 0.16 15747.67 عباد الشمس
 0.75- 190529- 4.86 63509.75 2.52 254039 الطماطم
 0.75- 99157.8- 2.53 33052.57 1.31 132210.3 البطاطس

 0.75- 24588.5- 0.63 8196.16 0.33 32784.67 الخيـار الصـيفى
 0.75- 22770.6- 0.58 7590.1 0.30 30360.67 الكوسـة الصيفى
ىالباذنجان الصــيف  57456.67 0.57 14364.16 1.10 -43092.5 -0.75 

يفىـل الصالفلف  52938 0.53 13234.5 1.01 -39703.5 -0.75 
ـيفىالبطيـخ الص  110249.7 1.09 27562.41 2.11 -82687.3 -0.75 

يفىـة الصالبامي  10892.33 0.11 2723.08 0.21 -8169.25 -0.75 
 0.87- 8709176- 98.49 1287329.4 99.22 9996505 جملة الصيفى

اطم النيلىالطم  39125.67 0.00321933 9781.41 0.0032 -29344.3 -0.75 
 0.75- 196380- 0.0215 65459.8 0.0215446 261839.3 الذرة الشامى  النيـلى

 0.75- 35229.5- 0.0039 11743.16 0.00386499 46972.67 البطاطـس النيلى
 0.75- 3468.51- 0.0004 1156.16 0.00038053 4624.667 لىالكرنب النيـ
 0.75- 264422- 0.0290 88140.53 0.02900943 352562.3 جملة النيلى
 0.75- 246513- 0.0270 82171.07 0.02704471 328684.3 قصب السكر

 0.75- 1025742- 0.1125 341914 0.1125331 1367656 البرسيم المستديم
 0.80- 1354426- 0.1125 341914 0.1395778 1696340 جملة المستديم
 0.76- 9197200- 0.9730 2956171.1 1 12153371 اإلجمالي العام

  . لتاثير سد النهضة األثيوبي على مصرالثالث لنموذج برمجة األهداف للسيناريو اإلحصائينتائج التحليل : المصدر
انخفاض مساحة قصب السكر    من خالل   % ٧٦كما توقع النموذج انخفاض مساحة اجملة المستديم الى         

 إنتـاج وبهذة النتائج فان حدوث السيناريو الثالث يعتبر كارثة حقيقيـة علـى   %. ٧٥والبرسيم المستديم بنسبة    



١٠٦٥  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
مـن  % ٧٥ ربع المساحة الزراعية مما يعني فقـد  حواليمصر الزراعي وصناعة الزراعة  حيث يتبقي فقط       

من صافي الدخل الزراعي كما     % ٧٦وذلك بما يعادل    ) ٣(كما يوضح الشكل رقم     ، الناتج الزراعي المصري  
 وفقا للسيناريو الثالـث     األثيوبيالتاثير المتوقع لسد النهضة     ) ٢(ويوضح الشكل رقم    ). ٩( جدول رقم    يوضحه

 مليـار جنيـة   ٢٧٠من صافي الناتج الزراعي المصري وهو ما يمثل خسائر بمقـدار     % ٧٦بخسائر تقدر ب  
 مليـار دوالر     ١٦وهذة الخسائر   .  جنية للدوالر  ١٧يار دوالر بسعر صرف      مل ١٦ حواليمصري بما يعادل    

  .يستحيل على مصر تحملها ولمدة ثالث سنوات
  : ملخص نتائج تحليل النماذج اإلحصائية بالسيناريوهات الثالث-٧

 ١٢ يبلغـت حـوال      ٢٠١٦/٢٠١٧ الفعلي       المحصوليأن مساحة التركيب    ) ٨(يتضح من جدول    
 وتدنيـه  النخفاض االحتياجات المائية ومعظمة العائـد الفـداني          األهدافتطبيق نموذج برمجة    مليون فدان وب  

 وهو ملىء بحيرة سد النهضة خالل عشر سنوات والتي تحتـاج الـى           األول وفق السيناريو    المياهالمتوفر من   
عـد حـساب     من نصيب مصر تزيد ب     ٣ مليار م  ٧,٥وبذلك سوف يتم خصم     .  من مياه نهر النيل    ٣ مليار م  ٧٤

 انخفاض  األولواوضحت نتائج السيناريو    .  ٣مليار م ١٠ حواليمعدل التبخير ومعدل الترسيب في التربة الى        
 مليون فـدان    ٣ حوالي مليون فدان بفقد في المساحة المحصولية قدرة         ٩,١٣ حواليالمساحة المحصولية الى    

 مليار جنية بفقد قـدرة  ٥٩,٩السيناريو ويحقق هذا ، المحصوليمن التركيب % ٢٥سنويا لمصر  وبمعدل فقد     
  .ويعتبر هذا السيناريو هو السيناريو االقل خسائر. ٣م٣٠,٩٣ مليار جنية وبحجم احتياجات مائية ١٥

مـن صـافي الـدخل الزراعـي        % ٢٥فان حجم الخسائر بمقدار     ). ٩(كما يتضح من جدول رقم      و
 حيث يتوقـع انخفـاض صـافي الـدخل         )..١(م انظر الشكل رقم     ٢٠٢٨-٢٠٢٢المصري خالل الفترة من     

 ٥,٣ مليار جنية وبما يقدر بنحو       ٩٠ مليار جنية بخسائر تقدر ينحو       ٢٧٠ مليار جنية  الى      ٣٦٠الزراعي من   
ويمكن لمصر التفاوض حولها مع اتخـاذ  .  جنية للدوالر١٧مليار دوالر لمدة عشر سنوات وفق سعر صرف         

  . في المستقبلاآلثارنية لحماية حقوق مصر وتقليل تلك كافة التدابير االقتصادية والمالية والقانو
 النخفاض االحتياجات المائية ومعظمة العائد الفداني وتدنية المتـوفر          األهدافوبتطبيق نموذج برمجة    

 مليـار   ٧٤من المياة وفق السيناريو الثاني وهو ملىء بحيرة سد النهضة خالل ست سنوات والتي تحتاج الى                 
 من نصيب مصر تزيد بعد حساب معدل التبخير ومعدل          ٣ م ١٢وبذلك سوف يتم خصم     . يل من مياه نهر الن    ٣م

 انخفاض المساح المحـصولية الـى       األولواوضحت نتائج السيناريو    .  ٣م١٧ حواليالترسيب في التربة الى     
  مليون فدان سنويا لمصر  وبمعـدل فقـد         ٧,٣ مليون فدان بفقد في المساحة المحصولية قدرة           ٤,٨٥ حوالي

 مليار جنية وبحجـم     ٤٤,٧مليار جنية بفقد قدرة     ٣٠,٢ويحقق هذا السيناريو    ، المحصوليمن التركيب   % ٦٠
  .ويعتبر هذا السيناريو هو السيناريو متوسط الخسائر. ٣م١٦,٨٥احتياجات مائية 

  وفقا للسيناريو  األثيوبيالتاثير المتوقع لسد النهضة     ) ٢(ويوضح الشكل رقم    ). ٩(يوضح جدول رقم    و
 مليـار   ٢١٦من صافي الناتج الزراعي المصري وهو ما يمثل خسائر بمقـدار            % ٦٠الثاني بخسائر تقدر ب   

 ١٢,٧وهـذة الخـسائر     .  جنية للدوالر  ١٧ مليار دوالر بسعر صرف      ١٢,٧ حواليجنية مصري بما يعادل     
  .مليار دوالر لمدة ست سنوات و يصعب على مصر تحملها

نخفاض االحتياجات المائية ومعظمة العائد الفداني وتدنية المتـوفر          ال األهدافوبتطبيق نموذج برمجة    
  من المياة وفق 

 مـن ميـاه   ٣م٧٤السيناريو الثالث وهو ملىء بحيرة سد النهضة خالل ثالث سنوات والتي تحتاج الى   
 من نصيب مصر تزيد بعد حساب معدل التبخير ومعدل الترسيب           ٣ م ٢٤,٧وبذلك سوف يتم خصم     . نهر النيل 

 حـوالي واوضحت نتائج السيناريو الثالث انخفاض المساح المحـصولية الـى           .  ٣م٣٣ حوالي التربة الى    في
من % ٧٥ مليون فدان سنويا لمصر  وبمعدل فقد         ٩,٢ مليون فدان بفقد في المساحة المحصولية قدرة           ٢,٩٦

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي– المجلد التاسع والعشرون – العدد الثاني – يونيو(ب)٢٠١٩



١٠٦٦  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
جنية وبحجـم احتياجـات    مليار ٥٥,٥مليار جنية بفقد قدرة     ١٩,٤ويحقق هذا السيناريو    ، المحصوليالتركيب  

  . ويعتبر هذا السيناريو هو االكثر خسائر سنوية لمصر. ٣ مليارات م١٠,٩٣مائية 
 وفقـا   األثيـوبي التاثير المتوقع لـسد النهـضة       ) ٣(ويوضح الشكل رقم    ). ٩(و يوضح جدول رقم     

ر بمقـدار   من صافي الناتج الزراعي المصري وهو ما يمثـل خـسائ          % ٧٦للسيناريو الثالث بخسائر تقدر ب    
وهـذة الخـسائر   .  جنية للدوالر١٧مليار دوالر بسعر صرف ١٦ حوالي مليار جنية مصري بما يعادل       ٢٧٠
  .مما يستحيل على مصر تحملها،  مليار دوالر  لمدة ثالث سنوات١٦

ملخص نتائج نماذج البرمجة الخطية بالسيناريوهات الثالث مقارنة بمتوسط التركيب الفعلى : )٨(جدول 
  :٢٠١٦/٢٠١٧/ ٢٠١٥سنوات لثالث 

 فدان/التركيب المقترح مليون فدان/التركيب الفعلي مليون

 المساحة السيناريوهات

إجمالي العائد 
للتركيب 

المحصولي 
 كل الفعلي

 ٣متوسط 
 سنوات

  جنيةربالمليا

إجمالي 
االحتياجات 

  المائية
بالمليار 

 ٣م

المساحة 
المحصولية  
المتحققة في 
السيناريوهات 

 الثالث

إجمالي 
 العائد

الفداني 
بالمليار 

 جنية

 مقدار
التقص 
بالمليون 

 فدان

 معدل
 النقص

% 
للمتحقق 

من 
التركيب 

 المحصولي

إجمالي 
النقص 
في 
 العائد

بالمليار 
 جنية

إجمالي 
 االحتياجات
المائية 

المستخدمة 
يالمليار 

 ٣م

نتائج 
 النماذج

في حالة 
  :السيناريواألول

ملى السد خالل 
  عشر سنوات

ل فقد بمعد
سنوي قدرة 

 ٣م١٠

12.2 74.9 43.8 9.13 59.9 -3 -25% 75 -15 30.9 
السيناريو 

االقل 
 خسائر

في حالة 
السيناريو 

ملى : الثاني
السد خالل ست 

  سنوات
بمعدل فقد 
سنوي قدرة 

 ٣م١٧

12.2 74.9 43.8 4.85 30.2 -7.3 -60% 40 -44.7 16.85 

السيناريو 
المتوسط 
 الخسائر
واالكثر 
 احتماال

في حالة 
السيناريو 

ملى : الثالث
السد خالل 
  ثالث سنوات
بمعدل فقد 
سنوي قدرة 

 ٣مم٣٣

12.2 74.9 43.8 2.96 19.4 -9.2 -75% 24.3 55.5 10.9 
السيناريو 
االكثر 
 خسائر

  . مصر علىاألثيوبي سد النهضة لتأثيرفقا للسيناريوهات الثالث و األهداف لنموذج برمجة اإلحصائينتائج التحليل المصدر 
  

شكل رقم (١): صافي الدخل الزراعي بالملیار جنیة وفقا للسیناریو االول
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١٠٦٧  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
 

شكل رقم (٢): صافي الدخل الزراعي بالملیار جنیة وفقا للسیناریو الثاني
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شكل رقم (٣): صافي الدخل الزراعي بالملیار جنیة وفقا للسیناریو الثالث
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  صافي الدخل الزراعي بالملیار جنیة وفقا للسیناریو الثالث
  

  ٢٠٢٢ -٢٠٠٥قيمة صافي الدخل الزراعي المصري خالل الفترة ) ٩(جدول رقم 
  صافي الدخل الزراعي

  بالمليار جنية
 وفقا للسيناريو الثالث

  صافي الدخل الزراعي
  بالمليار جنية

 وفقا للسيناريو الثاني

  الزراعي صافي الدخل
  بالمليار جنية
 األولوفقا للسيناريو 

 السنة

82.5 82.5 82.5 2005/2004 
102.4 102.4 102.4 2006/2005 
116.3 116.3 116.3 2007/2006 
136.8 136.8 136.8 2008/2007 
138.1 138.1 138.1 2009/2008 
138.1 138.1 138.1 2010/2009 
150.7 150.7 150.7 2011/2010 
179.7 179.7 179.7 2012/2011 
190.8 190.8 190.8 2013/2012 
203.8 203.8 203.8 2014/2013 
223.7 223.7 223.7 2015/2014 
224.9 224.9 224.9 2016/2015 
329.3 329.3 329.3 2017/2016 
355* 355* 355* 2018/2017 
357* 357* 357* 2019/2018 
359* 359* 359* 2020/2019 
360* 360* 360* 2021/2020 
90 ** 144** 270** 2022/2021 
 الخسائر لكل نموذج **90 **216 **270

  ،  الغذائياألمننشرة نشرة الموارد المائية و، المركزي للتعبئة العامة واالحصاء  الجهاز-  :المصدر

 المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي– المجلد التاسع والعشرون – العدد الثاني – يونيو(ب)٢٠١٩



١٠٦٨  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
 .موقع الجهاز على شبكة االنترنت -

  : السلبية لتاثير سد النهضة على مصراآلثارأهم 
  .صري االقتصادية لسد النهضة على القطاع الزراعي الماآلثار: أوال

حسب السيناريو المتبع فـي حالـة       ٣  مليار م     ٣٣ او   ١٧ او   ١٠انخفاض نصيب مصر من المياه بحوالي        -١
 .بحيرة سد النهضة  اكتمال البناء وبدء ملىء

 مليون فـدان حـسب الـسيناريو المتبـع          ٩,٢ او   ٧,٣او  ٣انخفاض المساحة المحصولية لمصر من بنحو      -٢
الصناعات المكملة والقطاعات المرتبطة بقطاع الزراعـة       وانخفاض كافة محاصيل التركيب المحصولي و     

وما ينتج عن ذلك من انخفاض في المساحة المزروعة بمختلف المحاصيل ومن اهمها             ، وفق نتائج الدراسة  
الحبوب واهمها االرز والبطاطس والمحاصيل السكرية والبقوليات ومحاصيل البـذور الزيتيـة والخـضر           

 األهـداف  الغذائي القومي وفقا لما اكدتة نتائج برمجة         األمنالعالف بما يهدد    والفاكهة وااللياف والقطن وا   
 .ويودي إلى ارتفاع كبير في كمية وقيمة الواردات الغذائية واالعالف.  البحثابهذ

 . الزراعيةاألراضيالمياه ومن  من المنتظر بعد بناء السد انخفاض نصيب الفرد من -٣
ي مصر مثل الخضر والفاكهة وبالتالى فقـد االسـواق التـصديرية     تقليل مساحات المحاصيل التصديرية ف     -٤

 ذلـك مـن     يتضمنه للقطاع الزراعي وما     األجنبيالتقليدية في السوق العالمي مما يعني فقدان موارد النقد          
 .تاثير سلبي على الميزان التجارى وميزان المدفوعات المصري

الـذرة  ولبعض محاصيل الواردات واهمها القمـح        واالستهالك   نتاجومن ناحية اخرى زيادة فجوه بين اإل       -٥
 .اضافة للتاثير السلبي، حاليا% ٣٢واالرز والسكر والزيوت والذي يعاني من فجوة 

تقليل مساحات المحاصيل التي تدخل في الصناعات التحويلية الزراعيـة مثـل االرز والزيـوت والـذرة                  -٦
الخ سـوف يـودي الـى    ....لحيواني والسمكي انتاجالقصب والقطن والمنسوجات والصباغة والدباغة واإل     

 .انخفاض القيمة المضافة في االقتصاد القومي وفقد مزيد من الموارد في الدخل القومي
 .ارتفاع اسعار الغذاء وارتفاع التضخم -٧
 مليون فدان   ٣ حواليوهي فقدان   ، فقدان االستثمارات المالية للمساحة الحصولية المفقودة في كل سيناريو           -٨

 وهو ملى خزان سد النهضة خالل عـشر     األولمن المساحة المحصولية وفق السيناريو      % ٢٥دل  وبما يعا 
من المساحة المحصولية لمصر وفق السيناريو      % ٦٠ مليون فدان بما يعادل      ٧,٣ حواليأو فقدان   . سنوات

 صوليالمح مليون فدان من التركيب      ٩,٢أو فقدان   .  الثاني وهو ملى خزان سد النهضة خالل ست سنوات        
من المساحة المحصولية لمصر وفق السيناريو الثالث وهـو ملـى خـزان سـد      % ٧٥لمصر وبما يعادل    

 الزراعيـة   األراضي من اخصب    األراضيومما يزيد المشكلة تعقيدا ان هذة       . النهضة خالل ثالث سنوات   
 واي  األراضـي لتلك  ية عالية وقيم مضافة للمنتجات الزراعية       إنتاجوتتميز ببنية تحتية  ومباني وانشاءت و      

 سيودي بالتبعية لخلل في التشابك القطاعي بين القطاعات المختلفة و قطاع الزراعـة              األراضياهدار لهذة   
 . في تلك المناطق وفق مصفوفة التشابك القطاعي في االقتصاد القومي

وعات مخاطر على االقتصاد المصري الكلى والمتمثلة في تزايد عجز الميزانيـة وعجـز ميـزان المـدف                 -٩
 والميزان التجاري وزيادة ديون مصر الخارجية

م وفق الموارد المائية الراهنـة وامكانيـات        ٢٠٣٠يجب اعادة تقييم استراتيجية الزراعة المصرية الحالية         - ١٠
االنخفاض فيها نتيجة سد النهضة وبناء استراتيجية واقعية يتم فيها توزيع االسـتثمارات الزراعيـة فـي                 

رة واقعية لما يمكن تنميتة من موارد بهدف الحفاظ على القطاع الزراعـي وعـدم               ميزانية الدولة وفق نظ   
 . القديمة في الدلتااألراضيالتوسع في استصالح الزراعي في الوقت الذي يهدد سد النهضة 



١٠٦٩  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
زيادة  أعباء اقتصادية جديدة على كاهل االقتصاد المصري، تتمثل في تكاليف تحلية مياه البحر لسد العجز                  - ١١

.  الزراعيـة األراضـي ياه الصالحة للشرب، و إعادة المعالجة لمياه الصرف لالستفادة منها في ري           في الم 
اضافة الى تكاليف تحويل نظام الري السطحي الي الري الحديث وما يستتبعة من استثمارات ضخمة فـي                 

ستثمارات لهـذا   هذا المجال ال يتحملها المزارع المصري وتحتاج لمزيد من الدراسات لتحديد حجم تلك اال             
ستربك خطط التنمية في مصر والتي تحاول أن تخرج من مـشكالتها            وبدون اجراء تلك الدراسات     .القطاع

  . الغذائياألمنلتحقيق  االقتصادية اآلنية
  : على مصراألثيوبي االجتماعية لتاثير سد النهضة اآلثاراهم : ثانيا

 المصري فان الـدخل القـومي       المحصولي مختلف محاصيل التركيب     إنتاجنتيجة النخفاض مساحة و   
والفردي لمصر سوف ينخفض بصفة خاصة للمرتبطين بالزراعة وصناعة الزراعة مما يترتـب عليـة مـن       

  : واهم التاثيرات في البعد االجتماعي للشعب المصريةاجتماعيمشاكل 
ة وفقدان فـرص    عجز الشباب على ايجاد فرص عمل نتيجة زيادة حجم البطالة الزراعية وصناعة الزراع             -١

 .وازدياد مشكلة العنوسة للبنات.  المتوقع تبويرهااألراضيالعمل خصوصا لمالك تلك 
  . زيادة المشكالت االجتماعية مثل زيادة نسبة الطالق وعمالة االطفال والهجرة الداخلية والخارجية -٢
ات المتـشابكة مـع   اضافة الى ما يستتبعة من فقد لفرص العمل في مختلف اوجة الطاع الزراعي والقطاع           -٣

قطاع الزراعي من فرص عمل للعمال الزراعيين وصناعة الزراعة وهـو مايـسمي بفقـدان مـضاعف                 
االستثمار في قطاع الزراعة وهو ما يقدر بنحو  من اربع لخمس اضعاف الخسائر المطلقة في هذا القطاع                  

تاج لمزيد مـن الدراسـات      وهذا يح . وفق قيمة مضاعف االستثمار في مجال الزراعة والقطاعات المكملة        
 .المتخصصة لتقدير الحجم الحقيقي للخسائر في كل سيناريو على قطاعات االقتصاد القومي المصري

  : البيئية والصحية للمواطن المصرياآلثاردراسة : ثالثا
  :وأهم التاثيرات السلبية لسد النهضة على البيئة اهمها

وانخفـاض  .عمل في ظل انخفاض منسوب نهر النيـل       انخفاض جودة مياة الشرب وقدرة المحطات على ال        -١
 لبناء  الحاجةجودة المياه وكميتها وعجز مصر عن تلبية االحتياجات الزراعية والصناعية والمدنية وازدياد             

 .مزيد من محطات تحلية المياه
وتعرض الدلتا وتـشمل مظـم     .بشكل عام لالسوء وارتفاع الملوحة     تغير خواص التربة الزراعية المصرية     -٢

 الزراعية لزيادة الملوحة نتيجة خفض مساحات االرز او منعة مما يغير خصائص التربـة فـي                 األراضي
ية مختلف المحاصـيل فـي الـدلتا    إنتاجويقلل نتيجة ارتفاع الملوحة  .  بها المحصوليالدلتا ويغير التركيب    

 . الزراعية المصريةاألراضي متمثل معظوالتي 
وانتشار االمراض الجسدية والنفسية في المجتمـع المـصري         واطنين  ضافة الي التاثيرات على صحة الم     أ -٣

  . والتضخماألسعارخاصة للطبقة الفقيرة نتيجة ارتفاع 
 واالستقرار والسالم المجتمعي والقومي المصري في ظـل التوقعـات المحتملـة             األمن على   اآلثار: رابعا

  .األثيوبيللسيناريوهات المتوقعة لسد النهضة 
ـ للجهات المختصة تحديدها من خالل دراسات اخرى متخصصة في المجال           وهي اثار يمكن     ي األمن

 الغذائي القومي وفقدان الطبقات الفقيرة للحد       األمن فارتفاع اسعار الغذاء قد يصل الى فقدان         .والسالم المجتعي 
 االستقرار ممـا  االدني من الغذاء الذي يضمن سالمة الصحة البدنية والنفسية مما ينذر بانتشار الجريمة وعدم             

 .قد يوثرعلى عدم االستقرار االقتصادي او السياسي
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١٠٧٠  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
  :الملخص

وقد تم دراسة   . ٢٠١٦-٢٠١٤كمتوسط لثالث سنوات      مليون فدان  ١٢ حوالي المحصوليبلغ التركيب         
حيـث يختلـف    . األهداف وكذلك من خالل برمجة      اإلحصائي من خالل التحليل     األثيوبيالتاثير لسد النهضة    

.   وفق السيناريوهات المتوقعة    األهداف على القطاع الزراعي المصري في برمجة        األثيوبيير سد النهضة    تاث
وقد تم عمل نموذج برمجة اهداف لنتـائج كـل   . حيث يوجد ثالث سيناريوهات هي االكثر احتماال من غيرها      

  .يحة كل سيناريو من مياه لمصرسيناريو وفق معظمة العوائد الفدانية وتدنية االحتياجات المائية ووفق ما يت
 النخفاض االحتياجات المائية ومعظمة العائد الفداني وتدنية المتـوفر          األهدافوبتطبيق نموذج برمجة    

 مليار  ٧٤ وهو ملىء بحيرة سد النهضة خالل عشر سنوات والتي تحتاج الى             األولوفق السيناريو   من المياة   
 من نصيب مصر تزيد بعد حساب معدل البخـر          ٣ مليار م  ٧,٥وبذلك سوف يتم خصم     .  من مياه نهر النيل    ٣م

 توقـع انخفـاض     األول نتـائج الـسيناريو      وأوضحت.  ٣ مليار م  ١٠ حواليومعدل الترسيب في التربة الى      
 مليون فـدان  ٣  حوالي مليون فدان بفقد في المساحة المحصولية قدرة      ٩,١٣ حواليالمساحه المحصولية الى    
 مليار جنية بفقد قـدرة  ٥٩,٩ويحقق هذا السيناريو ، المحصوليمن التركيب % ٢٥ سنويا لمصر  وبمعدل فقد    

  .ويعتبر هذا السيناريو هو االقل خسائر. ٣م٣٠,٩٣ مليار جنية وبحجم احتياجات مائية ١٥
من صافي الدخل الزراعي المصري خالل الفتـرة        % ٢٥ حجم الخسائر يقدار     إجماليكما اتضح أن    

 مليـار   ٢٧٠ مليار جنية  الـى       ٣٦٠وقع انخفاض صافي الدخل الزراعي من       حيث يت . م٢٠٢٨-٢٠٢٢من  
 مليار دوالر ولمدة عشر سـنوات وذلـك وفـق    ٥,٣ مليار جنية وبما يقدر بنحو ٩٠جنية بخسائر تقدر ينحو  

  . جنية للدوالر١٧سعر صرف 
 وتدنية المتـوفر     النخفاض االحتياجات المائية ومعظمة العائد الفداني      األهدافوبتطبيق نموذج برمجة    

  من المياة وفق 
 مـن  ٣ مليار م٧٤ وهو ملىء بحيرة سد النهضة خالل ست سنوات والتي تحتاج الى السيناريو الثاني 

 من نصيب مصر تزيد بعد حساب معدل البخر ومعـدل           ٣ مليار م  ١٢وبذلك سوف يتم خصم     . مياه نهر النيل  
 انخفاض المساحة المحـصولية    األولتائج السيناريو   واوضحت ن .  ٣ مليارم ١٧ حواليالترسيب في التربة الى     

 مليون فدان سنويا لمصر  وبمعدل فقد        ٧,٣ مليون فدان بفقد في المساحة المحصولية قدرة           ٤,٨٥ حواليالى  
 مليار جنية وبحجـم     ٤٤,٧مليار جنية بفقد قدرة     ٣٠,٢ويحقق هذا السيناريو    ، المحصوليمن التركيب   % ٦٠

  .ويعتبر هذا السيناريو متوسط الخسائر. ٣ليار م م١٦,٨٥احتياجات مائية 
مـن  % ٦٠ على مصر خـسائر تقـدر ب  األثيوبيكما يتوقع وفق السيناريو الثاني لتاثير سد النهضة        

 حـوالي  مليار جنية مصري بمـا يعـادل         ٢١٦صافي الناتج الزراعي المصري وهو ما يمثل خسائر بمقدار          
 مليار دوالر  لمدة سـت سـنوات         ١٢,٧وهذة الخسائر   . ر جنية للدوال  ١٧ مليار دوالر بسعر صرف      ١٢,٧

  .يصعب على مصر تحملها
 النخفاض االحتياجات المائية ومعظمة العائد الفداني وتدنية المتـوفر          األهدافوبتطبيق نموذج برمجة    

  من المياة وفق 
 ٣ليـار م   م ٧٤ وهو ملىء  بحيرة سد النهضة خالل ثالث سنوات والتي تحتاج الى              السيناريو الثالث 

 من نصيب مصر تزيد بعد حساب معـدل البخـر           ٣ مليار م  ٢٤,٧وبذلك سوف يتم خصم     . من مياه نهر النيل   
واوضحت نتائج السيناريو الثالـث انخفـاض المـساح         .  ٣ مليار م  ٣٣ حواليومعدل الترسيب في التربة الى      

 مليون فدان سنويا لمـصر   ٩,٢ مليون فدان بفقد في المساحة المحصولية قدرة           ٢,٩٦ حواليالمحصولية الى   
 مليـار   ٥٥,٥مليار جنية بفقد قـدرة      ١٩,٤ويحقق هذا السيناريو    ، المحصوليمن التركيب   % ٧٥وبمعدل فقد   

  . ويعتبر هذا السيناريو هو االكثر خسائر سنوية لمصر. ٣ مليار م١٠,٩٣جنية وبحجم احتياجات مائية 



١٠٧١  على القطاع الزراعي المصريوأثره األثيوبي سد النهضة لتأثيردراسة اقتصادية 
مـن صـافي    % ٧٦خسائر تقدر ب   ا للسيناريو الثالث   وفق األثيوبيوكان  التاثير المتوقع لسد النهضة       

مليـار  ١٦ حـوالي  مليار جنية مصري بما يعادل      ٢٧٠الناتج الزراعي المصري وهو ما يمثل خسائر بمقدار         
ممـا  ،  مليار دوالر  وذلك لمـدة ثـالث سـنوات          ١٦وهذة الخسائر   .  جنية للدوالر  ١٧دوالر بسعر صرف    

  .يستحيل على مصر تحملها
  : السلبية في حالة حدوثهااآلثاروضع خطة عمل مقترحة لتقليل تلك  لبحث هي ضرورةأهم توصيات ا

 الـسيناريوهات   اقـل  النـه    األوليوصي صانع القرار بالتفاوض فقط حول امكانية حدوث السيناريو          
 تعويض مصر عن    أثيوبيا يصبح لزاما على     الدوليمصر من خالل القانون      ومع اثبات حقوق  . خسائر لمصر 

حيـث  . األولفي السيناريو % ٢٥ حواليحيث تقدر ب. خسائر في القطاع الزراعي والقطاعات المرتبطة    تلك ال 
 ٩٠ مليار جنية بخسائر تقـدر ينحـو         ٢٧٠ مليار جنية  الى      ٣٦٠يتوقع انخفاض صافي الدخل الزراعي من       

  . جنية للدوالر١٧ مليار دوالر وفق سعر صرف ٥,٣مليار جنية وبما يقدر بنحو 
لبحث بالبعد تماما عن السيناريوهات الثاني والثالث لعظم تاثيرهـا علـى صـافي الـدخل                ويوصى ا 

  . الغذائي واالستقرار الجتماعي والسياسياألمنالزراعي وميزانية الدولة و
من صافي الناتج الزراعي المصري وهو مـا يمثـل          % ٦٠فوفقا للسيناريو الثاني تقدر الخسائر بنحو     

 جنيـة   ١٧ مليـار دوالر بـسعر صـرف         ١٢,٧ حوالينية مصري بما يعادل      مليار ج  ٢١٦خسائر بمقدار   
  . مليار دوالر  يصعب على مصر تحملها١٢,٧وهذة الخسائر . للدوالر

من صافي الناتج الزراعي المصري وهـو مـا يمثـل           % ٧٦ووفقا للسيناريو الثالث بخسائر تقدر ب     
.  جنية للـدوالر   ١٧يار دوالر بسعر صرف      مل ١٦ حوالي مليار جنية مصري بما يعادل       ٢٧٠خسائر بمقدار   
  . مليار دوالر  يستحيل على مصر تحملها ولمدة ثالث سنوات١٦وهذة الخسائر 
ويمكـن  . أثيوبيـا  هو السيناريو المرغوب لمسار التفاوض حوله معـع          األول السيناريو   يعتبرولذلك  

ويمكن أن تتحمـل    . األول سيناريوال مليار دوالر وفق     ٥,٣تعويض ما تتحملة مصر من تلك الخسائر بمقدار         
 سـد   إنتاجهذا الحجم من الخسائر من ايرادات تصدير الكهرباء التي اتفقت عليها مع دول الجوار من                 أثيوبيا

وعلى مصر أن تبدء فورا في المجال القانوني لما يحتاجة هـذا المجـال مـن                . النهضة المتوقع من الكهرباء   
وبتوضيح حجم الخسائر الواقعة على مـصر دوليـا واثباتهـا           . وليةسنوات الثبات حق مصر في المحافل الد      

 حينهـا وتتوقـف عـن       أثيوبيـا قانونيا تبدأ بعدها الخطوات التنفيذية  الثبات حق مصر ويمكن أن تسمع لنا              
  .  المراوغة في حقوق مصر التاريخية في مياه النيل والمثبتة وفق االتفاقيات الدولية

 ازمـة سـد النهـضة    إدارة ازمات متخصصة ب إدارةر السياسي بانشاء    يوصي البحث متخذ القرا    كما
ولديها التمويل الالزم لتعديل لهيكل الزراعة المصرية من حيث التركيب المحـصولي واالسـتخدام االمثـل                

 بما يجعـل مـصر      الحديثةللموارد المائية واهمها الزراعة المحمية والتحول من الري بالغمر للري بالطرق            
ـ  العديد من االقسام اهمها قسم االقتصادي الزراعي         دارةاجهة تلك التحديات وتضم هذة اإل     مستعدة لمو  ي األمن

والسالم المجتمعي والقسم القانوني الدولي ويختص بما يجب عملة لضمان حقوق مصر المائية وفق القـانون                
ات لكي يتم انجاز المرغوب      ويجب أن نسرع باداء دور الجوانب االقتصادية والقانونية الحتياجها لسنو          الدولي

من انشائها في الوقت المناسب من خالل تحويل النظام الزراعي التقليدي الى نظام حديث يمكن أن يتكيف مع                  
  .الظروف المتوقعة لسد النهضة

  المراجع  
النشرة السنوية إلحصاءات الرى والمـوارد      ،  للتعبئة واإلحصاء، كتيب مصر فى أرقام      المركزيالجهاز   )١(

 نـشرة  –وموقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحـصاء  وموقع الهيئة العامة لالستعالم م٢٠١٨المائي  
  . م٢٠١٩ الغذائي األمنالموارد المائية و
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ام ميـاه الـصرف الـصحى       اسـتخد ، قسم بحوث األراضى والمياة   ، باحث أول  اسماء صالح عبد المنعم   ) ٢(

  .م٢٠١٥الموارد المائية واستخداماتها فى مصر، مركز البحوث الزراعية، المصرية فى الزراعة المعالج
 علـى الزراعـة     األثيـوبي  المحتملة لبناء سـد النهـضة        اآلثار، نيرة يحي سليمان    ، حمدي الصوالحي ) ٣(

م  ٢٠١٤مارس  ،  األول العدد   –ع والعشرين   المجلد الراب ، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي   ، المصرية
  .٤١٥ص 

تطـور متوسـط    ،  مركز البحوث الزراعية   الزراعيسيدة حامد عامر باحث اول معهد بحوث االقتصاد         ) ٤(
الموارد المائية واستخداماتها فى    ،)٢٠١١-١٩٩٦(نصيب الفرد من حصة مصر من مياه النيل في الفترة           

  .م٢٠١٥مصر
 ٢٥ ثـورة   لكبير وتأثيرها علي مصر، أعمال مؤتمر      األثيوبي) األلفية(د النهضة   عباس محمد شراقي، س   ) ٥(

  م٢٠١١ مايو ٣١-٣٠ ومستقبل عالقات مصر بدول حوض النيل ، ٢٠١١يناير  
  .م٢٠١١ أزمة مياه النيل، المحددات والسيناريوهات رؤية توثيقية ، مارس إدارةعصام عبد الشافي ، ) ٦(
قرير  مشروع بحثي بعنوان دراسة اقتصادية الهم المتغيرات المحلية واالقليميـة            ت، عالء السبع واخرون  ) ٧(

  . ٢٠١٩، جامعة عين شمس، والعالمية المؤثرة على الموارد المائية في مصر
ة علـى مـصر ،      األثيوبيالدين عالم ، أبعاد أزمة المياه فى حوض نهر النيل وتأثير السدود              محمد نصر ) ٨(

  .٢٤٩ص . م٢٠١١وبر األهرام اليومى ، أكت
  .٣٧١، ١٦ص  م٢٠١٦ ،مصر ودول منابع النيل الحياة والمياه والسدود والصراع، نادر نور الدين محمد) ٩(
، مجلس البحوث   ٢٠٣٠، إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة      األراضيوزارة الزراعة و استصالح     ) ١٠(

   .م٢٠١٤الزراعية والتنمية،
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Summary: 
The crop pattern was about 12 million feddans on average for average of three 

years 2014-2016. The effect of the Ethiopian Renaissance Dam has been studied 
through statistical analysis as well as through the programming of objectives. The 
impact of the Ethiopian Renaissance Dam on the Egyptian agricultural sector was 
studied according to the scenarios expected. Three scenarios are more likely than 
others. A model of programming objectives for the results of each scenario has been 
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made according to the maximization of feddan yields and the minimization of water 
needs and in accordance with what each scenario provides for Egypt. 

By applying the programming model of objectives to reduce the water needs 
and maximize the feddan yield and the return of  water unit according to the first 
scenario, which is to fill the dam of the Renaissance River in ten years, which needs 
74 billion cubic meters of water from the Nile. Thus, 7.5 billion cubic meters will be 
deducted from Egypt's share, after calculating the rate of evaporation and 
sedimentation rate in the soil to about 10 billion cubic meters. The results of the first 
scenario showed that the crop area is expected to decrease to about 9.13 million 
feddans with a loss in the crop area of about 3 million feddans annually for Egypt at a 
rate of 25% loss of the crop composition. This scenario achieves 59.9 billion pounds 
with a loss of 15 billion pounds and a volume of water needs of 30.93 m3. This 
scenario is considered the least losses scenario. 

It was also found that the total losses amounted to 25% of the net agricultural 
income of Egypt during the period from 2022-2028. The net agricultural income is 
expected to decline from 360 billion pounds to 270 billion pounds with losses 
estimated at 90 billion pounds and an estimated 5.3 billion dollars for 10 years, 
according to the exchange rate of 17 pounds to the dollar. 

And by applying the model of programming objectives for the reduction of 
water needs and maximizing the return and minimization of available water use 
according to 

The second scenario is the filling of the Renaissance Dam Lake in six years 
which requires 74 billion cubic meters of Nile water. Thus, 12 billion cubic meters 
will be deducted from Egypt's share, after calculating the rate of evaporation and 
sedimentation rate in the soil to about 17 billion cubic meters. The results of the first 
scenario showed that the crop area decreased to about 4.85 million feddans with a 
loss in the crop area of 7.3 million feddans annually to Egypt at a rate of 60% of the 
crop pattern.This scenario achieves 30.2 billion pounds with a loss of 44.7 billion 
pounds and a volume of water needs of 16.85 billion cubic meters. This is the average 
loss scenario. 

The second scenario of the impact of the Ethiopian Renaissance Dam on Egypt 
is expected to be estimated at 60% of the net Egyptian agricultural production, 
representing a loss of 216 billion Egyptian pounds, equivalent to about 12.7 billion 
dollars at the exchange rate of 17 pounds to the dollar. These losses are $ 12.7 billion 
for a six-year period that Egypt is hard to afford. 

And by applying the model of programming objectives for the reduction of 
water needs and maximizing the return per acre and minimization of available water 
according to 

The third scenario is the filling of the Renaissance dam in three years, which 
requires 74 billion cubic meters of Nile water. Thus, 24.7 billion m 3 will be 
deducted from Egypt's share, which will increase after calculating the rate of 
evaporation and sedimentation rate in the soil to about 33 billion m 3. The results of 
the third scenario showed a decrease in crop area to about 2.96 million feddans, with 
a loss in the area of 9.2 million feddans per year for Egypt at a rate of 75% of the 
crop pattern.This scenario achieves 19.4 billion pounds with a loss of 55.5 billion 
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pounds and a volume of water needs of 10.93 billion cubic meters. This scenario is 
the biggest  annual loss for Egypt. 

According to Scenario 3, the expected impact of the Ethiopian Renaissance 
Dam was estimated at 76% of Egypt's net agricultural output, representing a loss of 
270 billion Egyptian pounds, equivalent to about 16 billion dollars at the exchange 
rate of 17 pounds to the dollar. These losses are $ 16 billion for three years, which is 
impossible for Egypt to bear. 
 

The most important recommendations of the research is the need to develop a 
proposed action plan to reduce these negative effects if they occur: 

The decision-maker recommends negotiating only about the possibility of the 
first scenario because it is the least casualty scenario for Egypt. With Egypt's rights 
established by international law, Ethiopia must compensate Egypt for these losses in 
the agricultural and related sectors. It is estimated at 25% in the first scenario. The net 
agricultural income is expected to decline from 360 billion pounds to 270 billion 
pounds with losses estimated at 90 billion pounds and an estimated 5.3 billion dollars 
according to the exchange rate of 17 pounds to the dollar. 

It is recommended that the second and third scenarios be considered to be 
completely detached because of their impact on net agricultural income, the state 
budget, food security and social and political stability. 

According to the second scenario, losses are estimated at 60% of the net 
Egyptian agricultural output, which represents losses by 216 billion Egyptian pounds, 
equivalent to about 12.7 billion dollars at the exchange rate of 17 pounds to the 
dollar. These losses are $ 12.7 billion that Egypt is hard to afford. 

According to the third scenario, losses are estimated at 76% of the net Egyptian 
agricultural output, which represents losses of 270 billion Egyptian pounds, 
equivalent to about 16 billion dollars at the exchange rate of 17 pounds to the dollar. 
The losses, worth 16 billion dollars, are impossible for Egypt to bear for three years. 

Therefore, the first scenario is the desired scenario for the negotiation process 
with Ethiopia. Egypt's losses could be compensated by $ 5.3 billion under the first 
scenario. Ethiopia could bear the magnitude of the loss of electricity export revenue it 
has agreed with neighboring countries to produce the expected Renaissance dam from 
electricity. Egypt should start immediately in the legal field as this area needs years to 
prove Egypt's right in international forums. By clarifying the size of the losses 
incurred on Egypt internationally and their legal confirmation, then the executive 
steps start to prove Egypt's right. Ethiopia can hear us then and stop evading Egypt's 
rights. 
 
 
 


