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Pالقطن المصري ىثر بناء سد النهضة علأ

* 

Pهديل طاهر حسانين -براهيم إحمد أعلي 

* 
 مصر  – جامعة الزقازيق –كلية الزراعة  –قسم االقتصاد الزراعي 

 ملخصال

التي تلعب دورا سلبيا لألمن المائي  في مواردها المائية نظرا للعواملخيرة من نقص شديد تعاني مصر في السنوات األ  
ة، ارتفاع معدالت ، تقنيات الري غير الفعالموارد المياه ساءه استخدامإ، ثل في توزيع المياه غير المتكافئي البالد والتي تتمف

البيئي الذي يتسبب في استنزاف الموارد  التدهورادية السريعة في دول حوض النيل والتلوث و، التنمية االقتصالنمو السكاني
ة تماما نشاءات في سد النهضة اإلثيوبى الذي سوف ينتج عنه ظروفا عصيبعمال اإلأتمرار عن اسالمائية في مصر فضال 

لموارد المائية واألرضية وما يستتبع ذلك من آثار احتماالت متزايدة في التأثير علي ، تواجه فيها ابالنسبة للزراعة المصرية
ات الفقر حيث تشير الدراسات والتوقعات الي انه في ظل سد والغذائى وارتفاع مستوي يبالنسبة للفجوة الغذائية واألمن المائ

مليار متر  ۱۰الي  ٥النهضة سوف يتراوح مقدار النقص في حصة مصر من مياه نهر النيل خالل فترة ملء السد من 
دم تدخل ع :ةلي حدوث احد السيناريوهات التاليمكعب سنويا مما يؤثر سلبا علي منسوب المياه في بحيرة ناصر وبما يؤدي ا

ليها إانخفاض المساحة المزروعة خاصة لألراضي الواقعة في نهايات الترع التي لن تصل المياه  إلىما يؤدي الحكومة م
تدخل الحكومة بسياسة يتم من خاللها التوزيع العادل للمياه علي كل المساحات المزروعة في  ،نتاجض حجم اإلوبالتالي ينخف

الواقعة في نهايات الترع مما يترتب علي ذلك ثبات  إلى األراضيتصل المياه بنفس القدر بدايات ووسط ونهاية الترع لكي 
تدخل الحكومة بسياسة التوزيع  ،نتاجية نظرا لخفض كميات المياه المخصصة للزراعةالمساحة المزروعة وانخفاض اإل

انخفاض إلى ي للمياه مما يؤدي اضرالترع دون التدخل في استهالك األ العادل للمياه للمساحات المزروعة علي طول
هم المحاصيل أعادة هيكلة بنود محصول القطن باعتباره احد إلذلك افترضت الدراسة  ،روعة معاً نتاجية والمساحة المزاإل

تأثير سلبي علي كل من المساحة المزروعة من التصديرية الهامة والتنبؤ بها خاصة بعد بناء سد النهضة وما ينتج عنه 
لقاء الضوء علي تقدير المؤشرات إبناء علي مشكلة الدراسة وفروضها تم وة واإلنتاج والصادرات واالستهالك. واإلنتاجي

االقتصادية المتمثلة في مؤشرات الكفاءة في تخصيص الموارد االقتصادية إلنتاج القطن والرفاهية االقتصادية والعوائد 
السد وبعد االنتهاء من البناء وحدوث الملء وما يترتب علي ذلك من  المحققة علي المستوي القومي قبل البدء في ملء خزان

، لذلك اعتمدت الدراسة علي تطبيق نموذج التوازن الجزئي مليار متر مكعب ۱۰ار متر مكعب و ملي ٥حدوث عجز بمقدار 
الشئون االقتصادية  هدافها وذلك باالعتماد علي البيانات المنشورة من قطاعألسلع التصدير علي محصول القطن لتحقيق 

 ) وذلك فيما يخص المحصول موضوع الدراسة.FAOبوزارة الزراعة وقاعدة بيانات منظمة االغذية والزراعة (

 سد النهضة، القطن المصري، نهر النيل، نموذج التوازن الجزئي.  الكلمات االسترشادية:

 المقدمة والمشكلة البحثية

وارد المائية يعتبر نهر النيل المصدر الرئيسي للم
عن  فضالً  اعةالمصرية والذي يواجه احتياجات الزر

والنقل وغيرها  والصناعة والسياحة ةاالحتياجات المنزلي
، لذلك ال يشكل نهر النيل بالنسبة ىخرمن االحتياجات األ

ذلك لمصر مصدر المياه فحسب وإنما هو اكبر كثيرا من 
رة ، فقد قامت الحضافى الوجدان والثقافة المصرية

(صيام، الزراعية األولى على أرض مصر بفضل النيل 
، وتمحورت حوله منذ ذلك الحين الحياة )۲۰۱٦

نية فى االقتصادية واالجتماعية والسياسية وحتى الدي

ورغم أن مساحة مصر . الحضارة المصرية القديمة
، إال أن وتبلغ مليون كيلومتر مربع  نسبياالجغرافية كبيرة 

ون حاليا) يتزاحمون على جانبي وادى ملي ۹۰ ـسكانها (ال
النيل ودلتاه فى الشريط األخضر الضيق والذي ال يتجاوز 

% من المساحة الكلية ، إال أن أهميته بالنسبة ٤.٥نسبته 
، ). واآلن۲۰۱۳ ،عباسو(عبدالمحسن للزراعة مركزية 

وألول مرة فى التاريخ ، يتعرض النيل ألكبر تحد يعطل 
ع إثيوبيا إلى دولة المصب مصر. مسيرته من دولة المنب

ويتم هذا التحدى ببناء إثيوبيا لسد النهضة على النيل 
، ومن الجانب الشرقى للحدود السودانية األزرق قرب

ومن المتوقع  ۲۰۱۷المخطط أن ينتهي بناء السد بحلول 
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انه سوف يلقى بظالل كثيفة على اإلنتاج الزراعى فى 
جة لفقد هذا الكم مصر حيث يتعرض إلى نقص جوهرى نتي

الهائل من الموارد المائية واألرضية. وال يعزى النقص 
إلى التأثير علي المساحة الزراعية فقط بل يتقرر كمحصلة 
للفقد فى المساحة والتوزيع الجغرافى لها والتغير فى 
التركيب المحصولى والفقد فى اإلنتاجية الزراعية األمر 

اسات التي تتواءم مع الذي يستلزم تغييرات جذرية فى السي
الضربات التى يتوقع أن تتلقاها الزراعة المصرية فى 

 المستقبل القريب والبعيد نتيجة لبناء هذا السد. 

 مشكلة الدراسة 
خيرة من نقص شديد في تعاني مصر في السنوات األ

لألمن  اً سلبي مواردها المائية نظرا للعوامل التي تلعب دوراً 
ثل في توزيع المياه غير تتمالمائي في البالد والتي 

، تقنيات الري غير موارد المياه ساءه استخدامإالمتكافئ، 
، التنمية االقتصادية ة، ارتفاع معدالت النمو السكانيالفعال
البيئي  يعة في دول حوض النيل والتلوث والتدهورالسر

الذي يتسبب في استنزاف الموارد المائية في مصر فضال 
نشاءات في سد النهضة اإلثيوبى عمال اإلأعن استمرار 

الذي سوف ينتج عنه اثر سلبي تماما بالنسبة للزراعة 
واجه فيها ، ترية والسكان الزراعيين والريفيينالمص

لموارد المائية واألرضية وما ا ىاحتماالت التأثير عل
يستتبع ذلك من آثار بالنسبة للفجوة الغذائية واألمن المائى 

ت الفقر والمجاعات والقالقل والغذائى وارتفاع مستويا
االجتماعية حيث تشير الدراسات والتوقعات الي انه في 
ظل سد النهضة سوف يتراوح مقدار النقص في حصة 

الي  ٥مصر من مياه نهر النيل خالل فترة ملء السد من 
) مما ۲۰۱٥ ،تهاميو براهيمإمليار متر مكعب سنويا ( ۱۰

 ناصر. يؤثر سلبا علي منسوب المياه في بحيرة

 فروض الدراسة
عادة هيكلة بنود محصول القطن إتفترض الدراسة 

والتنبؤ بها خاصة بعد بناء سد النهضة والذي يؤدي الي 
نقص في حصة مصر من مياه نهر النيل خالل فترة ملء 

مليار متر مكعب سنويا مما يجعل لبناء  ۱۰ إلى ٥السد من 
 ما يلي: ىثر السلبي علسد النهضة األ

تأثير من لمياه في بحيرة ناصر وما ينتج عنه منسوب ا -
كل من المساحة المزروعة واإلنتاجية  ىسلبي عل

واإلنتاج والصادرات واالستهالك وكذلك التأثير علي 
 معدل توليد الكهرباء نظرا النخفاض منسوب المياه.

الكفاءة في  (مؤشرات في ةاالقتصادية المتمثل المؤشرات -
مؤشرات الرفاهية  - تخصيص الموارد االقتصادية

مؤشرات العوائد المحققة علي المستوي  -االقتصادية 
 القومي).

 هدف الدراسة
مشكلة الدراسة وفروضها فسوف يتم تقدير  ىبناء عل

المؤشرات االقتصادية سالفة الذكر قبل ملء الخزان  وبعد 
 ۱۰و بمقدار  ۳مليار م ٥احتمال حدوث عجز بمقدار 

 السيناريوهات وفقا لما يلي: وفقا لمجموعة من ۳مليار م

عدم تدخل الحكومة وما يترتب عليه من نقص المساحة  -۱
 المزروعة من محصول القطن.

راضي الواقعة تدخل الحكومة بالتوزيع العادل للمياه لأل -۲
انخفاض علي طول الترع وما يترتب عليه من 

نتاجية من محصول القطن مع ثبات المساحة اإل
 المزروعة.

راضي الواقعة التوزيع العادل للمياه لألحكومة بتدخل ال -۳
علي طول الترع من خالل عدد الريات وما يترتب 

المزروعة كال من المساحة عليه من نقص في 
 نتاجية من محصول القطن.واإل

وسوف يتم التعرف علي اثر السيناريوهات السابقة 
 قا لمجموعة من البدائل التالية:وف
 حجم االستهالك. انخفاض االنتاج بدون ان يؤثر علي -۱
زيادة االسعار المزرعية نظرا النخفاض االنتاج   -۲

 لمحصول القطن.

انخفاض االستهالك النخفاض حجم االنتاج مع ثبات  -۳
 حجم الصادرات والواردات لمحصول القطن.

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

لتحقيق أهداف تلك الدراسة تم تطبيق نموذج التوازن 
علي محصول القطن وذلك  الجزئي لسلع التصدير

باالعتماد علي البيانات المنشورة من قطاع الشئون 
لوزارة الزراعة وقاعدة بيانات منظمة  ةاالقتصادية التابع

 محصول) وذلك فيما يخص FAOاالغذية والزراعة (
 .موضوع الدراسةالقطن 

يعتبر النموذج أحد األدوات التحليلية الهامة التى تقيس 
الحكومى فى األسواق الزراعية. ويفيد فى كميا أثر التدخل 

بيان تأثير السياسة المعنية على كل من الكميات المنتجة 
، وكذا على عوائد تهلكة وبالتالى التجارة الخارجيةوالمس

، ودخول كل من حكومة وحصيلتها من النقد األجنبىال
نه يأخذ فى اعتباره كل من أ أيالمنتجين والمستهلكين، 

لطلب، ويقوم نموذج التوازن الجزئي جانبى العرض وا
نتاج من محصول بقياس أثر التدخل الحكومي في خفض اإل

ا ينتج عنه من حدوث القطن نظرا لحدوث العجز المائي وم
قتصادية مما سعار وسوء توزيع الموارد االانخفاض في األ

نفاقي للمستهلكين وكذلك التغير في السلوك اإلى يؤثر عل
ل من حجم الصادرات وكذلك خفض يرادات الدولة فيقلإ

جنبي ويهتم نموذج التوازن الجزئي بتقدير حصيلة النقد األ
 المؤشرات االقتصادية علي النحو التالي: 
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                   :First: Eefficiency effects رات الكفاءة                 شوال : مؤأ

 Net Economic Loss in Production (NELP) = 0.5 Es (1 - NPC) 2 V -1 صافي الخسارة االقتصادية في االنتاج           

 Net Economic Loss in Consumption (NELC)=0.5 Ed (1-NPC)2 W -2 صافي الخسارة االقتصادية في االستهالك      

              Net Social Loss (NSL) = PS + CS + GB = - (NELP  + NELC) - 3 صافي الخسارة االجتماعية  

                                                         Second: Welfare effects ثانيا : مؤشرات الرفاهية

                  Changes in Producer Surplus (PS) = (1 - NPC)V + NELP - 4 التغير في فائض المنتج                                                                                

                   (Changes in Consumer Surplus (CS) = (1 - NPC)W – NEL-5 التغير في فائض المستهلك  

 :Third: Government budget effects ثالثا: مؤشرات ميزانية الحكومة

 -Changes in Government Budget(GB) = (1 - NPC) W [1-Ed((1- 6 التغيرات في ميزانية الحكومة
NPC))] -V(1- Es{1- NPC})                                                                                                                                                                                 

 Change in Foreign Exchange (FE) = - (1 – NPC)(V Es – W Ed) -7 ل االجنبيالتغيرات في التباد

                                                                                                 Where  حيث  

  NPC   = Nominal Protection Coefficient معامل الحماية االسمي

  W = Value of Consumption (with free trade) at world price الك بالسعر العالميقيمة االسته

 V=Value of Domestic Production (without intervention) at world price قيمة االنتاج المحلي بالسعر العالمي                                                                  

   .Es & Ed =   Elasticity of Supply and Demand, respectively العرض والطلب علي التوالي مرونتي

  

 النتائج والمناقشة

التغيرات المتوقع حدوثها علي المتغيرات االقتصادية 
مليار متر مكعب وكذلك  ٥عند حدوث عجز بمقدار 

مليار متر مكعب في المياه  ۱۰حدوث عجز بمقدار 
تيجة لملء خزان سد النهضة ومقارنة ذلك المتدفقة ن

 ۲۰۱۲باألرقام الفعلية في عام 
غيرات المتوقع حدوثها علي الت ۱جدول يتضح من 

من المتغيرات االقتصادية والمتمثلة في المساحة  مجموعة
لسعر المزرعي لف طن)، اأنتاج (اإل ،المزروعة بالفدان

هالك لف جنيه)، متوسط استأنتاج ((جنيه/طن)، قيمة اإل
ك الكلي للمياه ومتوسط االستهال متر مكعب)للمياه ( الفدان

متر مكعب). ولقد اتضح من الجدول انه سيحدث انخفاض (
في المساحة المزروعة عند حدوث ملء للخزان بمعدل 

، مليار متر مكعب ٥ة العجز بمقدار % في حال۱۷.٥تغير 
مليار متر  ۱۰% في حالة العجز بمقدار ۳٤وبمعدل تغير 

نتاج لمحصول القطن كذلك سوف يتأثر حجم اإلكعب، وم
نتاج بمعدل ينخفض اإلحيث عند حدوث ملء للخزان 

، مليار متر مكعب ٥ة العجز بمقدار % في حال۱۲.۲۳
مليار  ۱۰العجز بمقدار  % في حالة۲۹.۷۹وبمعدل نقص 

 .متر مكعب

السعر المزرعي لمحصول القطن  يضاً أكذلك سيتأثر  
، وينخفض السعر ضةان سد النهعند حدوث ملء لخز

مليار  ٥ة العجز بمقدار % في حال٥.۹۸المزرعي بمعدل 
مليار متر مكعب ، ايضا سوف ينخفض  ۱۰، و متر مكعب

كال من قيمة االنتاج ومتوسط االستهالك الكلي للمياه عند 
% في حالة العجز ۱۷.٥حدوث ملء للخزان بمعدل تغير 

% في حالة ۳٤تغير  مليار متر مكعب ، وبمعدل ٥بمقدار 
 مليار متر مكعب.  ۱۰العجز بمقدار 

وفي ظل كل هذه التغيرات المحتملة سوف يتم دراسة   
االثار االقتصادية المتوقعة لتفعيل سد النهضة علي 
المؤشرات االقتصادية لمحصول القطن والمتمثلة في : 
الكفاءة في تخصيص الموارد االقتصادية ، والرفاهية 

 والعوائد المحققة علي المستوي القومي.االقتصادية ، 

 سد النهضة الوضع االقتصادي قبل تشغيل
ودراسة  سد النهضة يتم دراسة الوضع قبل تشغيل

 ٥االثار االقتصادية المتوقعة قبل حدوث العجز بمقدار 
مليار متر مكعب وكذلك االثار االقتصادية المتوقعة قبل 

ي المياه مليار متر مكعب ف ۱۰حدوث العجز بمقدار 
المتدفقة نتيجة لملء خزان سد النهضة علي محصول 

محاصيل التصديرية المصرية القطن باعتباره احد ال
 الهامة، وذلك من خالل ما يلي :



 
Ebrahim and Hassanain 

 

1856 

مليار متر مكعب  ٥مجموعة  من المتغيرات االقتصادية عند حدوث عجز بمقدار  ىالتغيرات المتوقع حدوثها عل .۱جدول 
ام الفعلية في عام ي المياه المتدفقة نتيجة لملء خزان سد النهضة ومقارنة ذلك باألرقمليار متر مكعب ف ۱۰و

۲۰۱۲ 

عند حدوث عجز  البيانات الفعلية المتغيرات
 مليار  ٥ب

 متر مكعب

 نسبة العجز
(%) 

عند حدوث عجز 
مليار متر  ۱۰ب

 مكعب

 نسبة العجز
(%) 

 ۳٤.۰۰ ۲۲۰۰۱۷.٦۰ ۱۷.٥۰ ۲۷٥۰۲۲.۰۰ ۳۳۳۳٦۰.۰۰ المساحة المزروعة (فدان)

 ۲۹.۷۹ ۸۳٤۰.٥۳ ۱۲.۲۳ ۱۰٤۲٥.٤٤ ۱۱۸۷۸.٦۰ االنتاج (الف طن)

 ٥.۹۸ ۷۰۰٦.۳۷ ٥.۹۸ ۷۰۰٦.۳۷ ۷٤٥۲.۲۳ السعر المزرعي (جنيه/طن)

 ۳۳.۹۹ ٥۸٤۳٥٥۸٤.٤۱ ۱۷.٤۸ ۷۳۰٤٤٤۸۰.٥۱ ۸۸۲٥٥۰٤۱.٥۰ قيمة االنتاج (الف جنيه)

 ۰.۰۰ ۳۳۱٤.۰۰ ۰.۰۰ ۳۳۱٤.۰۰ ۳۳۱٤.۰۰ )۳(م متوسط استهالك الفدان للمياه

 ۳٤.۰۰ ۲۹۱۳۸۳۲٦.٤۰ ۱۷.٥۰ ۹۱۱٤۲۲۹۰۸ ۱۱۰٤۷٥٥۰٤۰ )۳ممتوسط االستهالك الكلي للمياه (

 .۲۰۱٥المركز القومي لبحوث المياه ، االثار المتوقعة لبناء سد النهضة االثيوبي علي الدخل القومي ، دراسة غير منشورة  :المصدر

 

نتاج إدية في مؤشرات كفاءة استخدام الموارد االقتصا
 محصول القطن

ن متوسط صافي الخسارة أ ۲يتضح من بيانات جدول 
 بلغ نحو ۲۰۱۲نتاج القطن خالل عام إاالقتصادية في 

الخسارة  ن صافيأمليون جنيه، بينما يتضح  ٦۲۷.٦۲۰
نتاج محصول القطن بلغ إفي االستهالك نظرا النخفاض 

 مليون جنيه وبناء علي ذلك بلغ صافي ۲۹.۹۰۷ نحو
 .مليون جنيه ۲.۷۸۹ الخسارة االجتماعية

 مؤشرات الرفاهية االقتصادية
ن متوسط الخسارة في أ ۲جدول  يتضح من بيانات

مليون  ۳۳۲.٥۹٤ نحو ۲۰۱۲فائض المنتج بل في عام 
جنيه، بينما قدرت صافي الخسارة في فائض المستهلك 

 مليون جنيه. ۹۲۳.۳۱۳ نحو

 ي القوميمؤشرات العوائد المحققة علي المستو
متوسط الخسارة في إلى أن  ۲تشير بيانات الجدول رقم 

يرادات الحكومية نتيجة لتصدير القطن الزهر في عام اإل
قدرت  بينما مليون جنيه، ٥۸۷.۹۲۹ بلغت نحو ۲۰۱۲

 نحو ۲۰۱۲جنبي في الخسارة في حصيلة النقد األ
 مليون ۳٥۸.۱۲۹ مليون جنيه (وهو ما يعادل ۲۱۷۰.۲٦٥

 ).دوالر

 حالة حدوث العجزفي 
 ثر التغيرات االقتصادية علي مقاييس الكفاءة والرفاهيةأ

لنقص منسوب عوائد علي المستوي القومي نتيجة وال
 مليار متر مكعب ٥المياه بمقدار 

نه في ظل بناء و إلى أتشير الدراسات والتوقعات 
سد النهضة سوف يتراوح مقدار النقص في حصة تشغيل 

 ٥نحو  إلىل خالل فترة ملء السد مصر من مياه نهر الني
مليار متر مكعب سنويا مما يؤثر سلبا علي حصة مصر 

، لذلك تم نتاجية القطن الزهرإ ىثره علأتد ، وقد يمالمائية
تغيرات في  منن يحدث أجراء التوقعات بما يمكن إ

مقاييس الكفاءة والرفاهية والعوائد علي المستوي القومي 
 يناريوهات وفقا لما يلي:وذلك وفقا لمجموعة من الس

عدم تدخل الحكومة وما يترتب عليه  األولالسيناريو 
 المساحة المزروعة من محصول القطنمن نقص 

يفترض هذا السيناريو عدم تدخل الحكومة عند حدوث 
مليار متر مكعب نتيجة لبناء سد النهضة مما  ٥عجز قدره 

 ۳۳۳.۳٦۰والبالغة  انخفاض المساحة المزروعة إلىيؤدي 
خاصة لألراضي لف فدان أ ۲۷٥.۰۲۲ إلىلف فدان أ

ليها وبالتالي إالواقعة في نهايات الترع التي لن تصل المياه 
 نتاج.ينخفض حجم اإل

بدون ان يؤثر علي  ول: انخفاض االنتاجالبديل األ
 حجم االستهالك

مليار متر مكعب فمن  ٥ان حدوث عجز بمقدار   
يع المياه لألراضي المتوقع عدم تدخل الحكومة في توز

الواقعة علي طول الترع وما يترتب عليه من نقص 
المساحة المزروعة من محصول القطن مما يؤدي الي 

الف طن الي  ۲۹۲.۷۹٥ن من انخفاض االنتاج من القط
 :يلي لف طن وما يترتب علي ذلك من نتائج كماأ۹۸.۲٥٦

مؤشرات كفاءة استخدام الموارد االقتصادية في انتاج 
 القطن محصول

ط صافي الخسارة ن متوسأ ۲جدول يتضح من 
نظرا لنقص  ۲۰۱۲نتاج خالل عام االقتصادية في اإل

 مليار متر مكعب وما يترتب عليه  ٥منسوب المياه بمقدار 
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في ظل عدم تدخل  ۳مليار م ٥المؤشرات االقتصادية بالمليون جنيه قبل وبعد حدوث عجز في مياه النيل قدره  .۲جدول 
 ۲۰۱۲وما يترتب عليه من نقص المساحة المزروعة من محصول القطن خالل  الحكومة

 المؤشر القيم الفعلية لالبديل األ  البديل الثاني  البديل الثالث

انخفاض االستهالك دون 
 الصادرات

 تاج فقطانخفاض اإل ارتفاع السعر المزرعي

 معدل تغير
(%) 

 معدل تغير قيمة
(%) 

 معدل تغير قيمة
(%) 

 قيمة

 اوال :الكفاءة االقتصادية في تخصيص المورد

- ۱۲.۲۳  ٥٤٤۷۱۱.٦۱ -٤٦.٤٥  ۳۳۲۳۷۱.۰۲ -۱۲.۲۳  ٥٤٤۷۱۱.٦۱ ٦۲۰٦۲۷.۲٤ 
صافي الخسارة  االقتصادية في 

 االنتاج

- ۱۰.۲۷  ۲٦۸۳۷.۲٦ - ۲۰.۱۱  ۲۳۸۹۳.۰۳ ۰.۰۰ ۲۹۹۰۷.۸۱ ۲۹۹۰۷.۸۱ 
صافي الخسارة  االقتصادية في 

 االستهالك

 صافي الخسارة االجتماعية ۲۷۸۹.۸٦ ۱۱٥۳۸۹.۳٤ ۰۲.٤۰۳٦ ۳٤.۹۱۸۷٦ ۳۱۹۳.۲۲ ۱٤.۲۰٥۹٥ ٦۳۸.۲۱

 ثانيا : الرفاهية االقتصادية

-٦.٦۰  -۳۱۰٦٤٥.۲۳  ۷۱.۲٥٦- ٦۹٥۹٥.٦٤  ۲۲.۸۳ -٤۰۸٥۰۹.۹۸  -۳۳۲٥۹٤.۱۷  التغير في فائض المنتج 

-۱۰.۲۸  ۸۲۸٥۱۹.٥۸ - ٤.۹۰  فائض المستهلك التغير في ۹۲۳۳۱۳.۷۸ ۹۲۳۳۱۳.۷۸ ۰.۰۰ ٦۲.۸۷۸۰۷۳ 

 ثالثا : العوائد المحققة علي المستوي القومي

-۱٥.٤۲  - ٤۹۷۲۷۹.۲۱  -٦۳.۱٦  -۲۱٦٦۰۱.٦٥  -۳۲.۰٦  -۳۹۹٤۱٤.٤٦  - ٥۸۷۹۲۹.۷٥  التغير في العائد الحكومي 

-۱۰.٤۹  -۱۹٤۲٦۷۷.۷۳  -۱۷.٥۹  -۱۷۸۸٦۰٤.۷۱  -۱.۳۷  -۲۱٤۰٥٦٥.۷۹  -۲۱۷۰۲٦٥.۰۰  
التغير بالنقد االجنبي بالعملة 

 يةالمحل

- ۱۰.٤۹  - ۳۲۰٥۷۳.۸۸  -۱۷.٥۹  - ۲۹٥۱٤۹.۲۹  -۱.۳۷  -۳٥۳۲۲۸.٦۸  -۳٥۸۱۲۹.٥٤  
التغير بالنقد االجنبي بالعملة 

 االجنبية

UالمصدرU:  جمعت وقدرت من بيانات وزارة الزراعة ، ومنظمة االغذية والزراعةFAO.والمركز القومي لبحوث المياه ، 
 

 

مليون جنيه  ٥٤٤.۷۱۱قد بلغ نحو  نتاجمن انخفاض في اإل
والذي انخفض عن القيمة الفعلية المحققة والتي تبلغ 

نتاجية إمليون جنيه نظرا لالنخفاض في  ٦۲۷.٦۲۰
% بينما يصل ۱۲.۲۳ إلىمحصول القطن بنسبة تصل 

 ۲۹.۹۰۷االستهالك الي متوسط الخسارة االقتصادية في 
والذي لم يتغير عن نظيرتها الفعلية والتي  مليون جنيه

مليون جنيه ( نظرا النخفاض حجم  ۲۹.۹۰۷و بلغت نح
، وكذلك بلغت دون ان يؤثر علي حجم االستهالك) االنتاج

مليون جنيه  ۱۱٥.۳۸۹صافي الخسارة االجتماعية نحو 
مليون  ۲.۷۸۹والتي زادت عن القيمة الفعلية التي بلغت 

جنيه نظرا لزيادة األثر الصافى لكل من مجموعة صافى 
نتاج وصافى الخسارة في اإلالخسارة االجتماعية 

 %.٤۰۳٦.۰۲االجتماعية في االستهالك بنسبة   

 االقتصاديةمؤشرات الرفاهية 
متوسط الخسارة في أن  ۲جدول يتضح من بيانات 

نظرا لنقص منسوب المياه  ۲۰۱۲فائض المنتج خالل عام 
مليون  ٤۰۸.٥۰۹مليار متر مكعب قد بلغ نحو  ٥بمقدار 

 ۳۳۲.٥۹٤ المحققة يمة الفعليةجنيه والتي زادت عن الق

خسارة الناتجة من مليون جنيه مما يعبر عن زيادة ال
 نتاج واإليرادات بسبب انخفاض السعرانخفاض كمية اإل

% بينما ۲۲.۳۸  إلىالمحلى لمحصول القطن بنسبة تصل 
يتضح من الجدول ان صافي الخسارة في فائض المستهلك 

ار متر مكعب نحو ملي ٥نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه  لتتساوي مع نظيرتها الفعلية  ۹۲۳.۳۱۳

نتاج دون حجم اإلوالتي بلغت نفس القيمة نظرا النخفاض 
 ان يؤثر علي حجم االستهالك.

 يرادات المحققة علي المستوي القوميمؤشرات اإل
يرادات ن متوسط الخسارة في اإلأ ۲جدول يتضح من 

نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲الحكومية المحققة خالل عام 
  ۳۹۹.٤۱٤مليار متر مكعب بلغ نحو  ٥المياه بمقدار 

مليون جنيه والتي انخفضت عن القيمة الفعلية المحققة 
ليون جنيه وذلك بمعدل نقص م ٥۸۷.۹۲۹والتي بلغت 

، بينما يتضح من الجدول ان التغير في النقد %۳۲.۰٦
جنبي الناتج عن تصدير محصول القطن بلغ نحو األ

 ۳٥۳.۲۲۸وهو ما يعادل مليون جنيه ( ٥٦٥.۲۱٤۰
مليون دوالر) بفارق عن نظيرتها الفعلية التي بلغت 
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 ۳٥۸.۱۲۹مليون جنيه (وهو ما يعادل  ۲۱۷۰.۲٦٥
مليون دوالر) نظرا النخفاض قيمة الصادرات عن القيمة 

 %.۱.۳۷الفعلية بنسبة 

ر المزرعية نظرا النخفاض سعاالبديل الثاني: زيادة األ
 لمحصول القطن نتاجاإل

مليار متر مكعب فمن  ٥ن حدوث عجز بمقدار إ
المتوقع عدم تدخل الحكومة وما يترتب عليه من انخفاض 

 ۲٥٦.۹۸ إلىلف طن أ ۲۹۲.۷۹٥نتاج من القطن من اإل
ارتفاع  إلى% فان ذلك يؤدي ۱۲.۲۳لف طن أي بمعدل أ

% ليصبح السعر المزرعي الجديد ۱۰.۸۸السعر بنسبة 
جنيه/ طن  ۷٤٥۲.۲۲۹جنيه/ طن بدال من  ۸۲٦۳.۳۸
 %۰.۸٦)= ۱.۱۲/ ۱(الليونة = 

مؤشرات كفاءة استخدام الموارد االقتصادية في انتاج 
 محصول القطن

 ن متوسط صافي الخسارة االقتصاديةأ ۲يتضح من جدول 
نظرا لنقص منسوب المياه  ۲۰۱۲نتاج خالل عام في اإل

مليون  ۳۳۲.۳۷۱مليار متر مكعب قد بلغ نحو  ٥بمقدار 
جنيه والذي انخفض عن القيمة الفعلية المحققة والتي تبلغ 

مليون جنيه أي انخفاض انتاجية محصول  ٦۲۷.٦۲۰
% بينما يصل متوسط ٤٦.٤٥القطن بنسبة تصل الي 

الخسارة االقتصادية في االستهالك نظرا لنقص منسوب 
مليون  ۲۳.۸۹۳مليار متر مكعب نحو  ٥المياه بمقدار 

ان المستهلك قام بتحويل انفاقه من سلع عالية جنيه أي 
المنفعة إلى تلك السلع ذات المنفعة األقل بسبب انخفاض 
سعرها، ما يترتب علي ذلك من سوء توزيع االنفاق 
االستهالكي وبالتالي انخفاض صافي الخسارة االقتصادية 
في االستهالك عن نظيرتها الفعلية والتي بلغت نحو 

، ويتبين %۲۰.۱۱ إلىنسبة تصل بمليون جنيه  ۲۹.۹۰۷
 ۹۱.۸۷٦ن صافي الخسارة االجتماعية بلغ نحو أ يضاً أ

مليون  ۲.۷۸۹مليون جنيه والتي زادت عن القيمة الفعلية 
ثر الصافي لكل من صافي الخسارة جنيه نظرا لزيادة األ
 إلىنتاج واالستهالك بنسبة تصل االقتصادية في اإل

۳۱۹۳.۲۲.% 

 تصاديةمؤشرات الرفاهية االق
ن متوسط الخسارة في فائض أ ۲جدول يتضح من 

المياه بمقدار  نظرا لنقص منسوب ۲۰۱۲خالل عام  المنتج
مليون جنيه  ٥٦۹.٥۹٥قد  بلغ نحو  مليار متر مكعب ٥

والذي تفوق عن القيمة الفعلية المحققة والتي تبلغ 
مليون جنيه أي زيادة الخسارة الناتجة من بيع  ٥۹٤.۳۳۲

من محصول القطن بأسعار منخفضة بنسبة  كميات كبيرة
ن صافي أ%،  بينما يتضح من الجدول ۷۱.۲٦ إلىتصل 

لنقص منسوب المياه  الخسارة في فائض المستهلك نظراً 
 مليون جنيه ۸۷۸.۰۷۳مليار متر مكعب نحو  ٥بمقدار 

 ۹۲۳.۳۱۳لتقل عن نظيرتها الفعلية والتي بلغت نحو 
النخفاض الدخل % نظرا ٤.۹مليون جنيه بنسبة تصل 

المنفق على تلك السلعة، أي إن المستهلك المحلى يقوم 
 باستهالك كميات كثيرة بأسعار منخفضة.

 القومي ىالمستو ىيرادات المحققة علمؤشرات اإل
ن متوسط الخسارة في االيرادات أ ۲جدول يتضح من 

نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲الحكومية المحققة خالل عام 
 مليون ۲۱٦.٦۰۱وبلغ نحو متر مكعب ر مليا ٥المياه بمقدار 

 ٥۸۷.۹۲۹جنيه والتي انخفضت عن نظيرتها الفعلية 
%، بينما يتضح من الجدول ان التغير في ٦۳.۱٦بنسبة 

النقد االجنبي الناتج عن تصدير محصول القطن فتشير 
بيانات الجدول ان متوسط الخسارة في النقد االجنبي نظرا 

ليار متر مكعب بلغ نحو م ٥لنقص منسوب المياه بمقدار 
مليون  ۲۹٥.۱٤۹مليون جنيه (وهو ما يعادل ٦۰٤.۱۷۸۸

دوالر) لتنخفض عن نظيرتها الفعلية والتي بلغت نحو 
مليون  ۳٥۸.۱۲۹و ما يعادل مليون جنيه (وه۲۱۷۰.۲٦٥

أي ان قيمة الصادرات قد انخفضت بنسبة تصل  دوالر)
 %.۱۷.٥۹ إلى

نخفاض حجم : انخفاض االستهالك الالبديل الثالث
 االنتاج مع ثبات حجم الصادرات لمحصول القطن

مليار متر مكعب فمن  ٥ن حدوث عجز بمقدار إ
الف  ۲۹۲.۷۹٥المتوقع انخفاض االنتاج من القطن من 

% ومع ۱۲.۲۳الف طن أي بمعدل  ۲٥٦.۹۸طن الي 
افتراض ثبات حجم الصادرات والواردات فانه يؤدي الي 

واردات +  –ك = انتاج انخفاض االستهالك (االستهال
صادرات) وبالتالي ينخفض حجم االستهالك من 

 الف طن. ۳۱۳.۰۳لف طن الي أ ۳٤۸.۸٤٥

مؤشرات كفاءة استخدام الموارد االقتصادية في انتاج 
 محصول القطن

ن متوسط صافي الخسارة أ ۲جدول يتضح من 
نظرا لنقص  ۲۰۱۲االقتصادية في االنتاج خالل عام 

مليار متر مكعب قد بلغ نحو  ٥ار منسوب المياه بمقد
مليون جنيه لتقل عن نظيرتها الفعلية  والتي  ۳٤٤.٤٥٥

مليون جنيه أي حدث انخفاض في االنتاج  ٥٤٤.۷۱۱تبلغ 
% بينما بلغ متوسط الخسارة ۱۲.۲۳بنسبة تصل الي 

االقتصادية في االستهالك نظرا لنقص منسوب المياه 
مليون جنيه لتقل  ۲٦.۸۳۷مليار متر مكعب نحو  ٥بمقدار 

مليون جنيه  ۲۹.۹۰۷عن نظيرتها الفعلية والتي بلغت 
وذلك لتحويل انفاق المستهلك من سلع عالية المنفعة إلى 
تلك السلع ذات المنفعة األقل بسبب انخفاض سعرها بنسبة 

ن صافي الخسارة أيضا أ%، ويتبين ۱۰.۲۷ إلىتصل 
معدل مليون جنيه وذلك ب ۲۰.٥۹٥االجتماعية بلغ نحو 

مليون جنيه  ۲.۷۸۹زيادة عن نظيرتها الفعلية التي بلغت 
لزيادة االثر الصافي لكل من صافي الخسارة االقتصادية 

 %.٦۳۸.۲۱في االنتاج واالستهالك بنسبة تصل الي  
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 مؤشرات الرفاهية االقتصادية
ن متوسط الخسارة في فائض أ ۲جدول يتضح من 

ب المياه بمقدار نظرا لنقص منسو ۲۰۱۲خالل عام  المنتج
مليون جنيه  ۳۱۰.٦٤٥لغ نحو قد ب مليار متر مكعب ٥

% بينما ٦.٦قلت عن القيمة الفعلية المحققة  بمعدل  والذي
 ن صافي الخسارة في فائض المستهلكيتضح من الجدول ا

متر مكعب نحو مليار  ٥نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 
ية والتي لتقل عن نظيرتها الفعل مليون جنيه ٥۱۹.۸۲۸
مليون جنيه أي ان نسبة االنخفاض  ۹۲۳.۳۱۳بلغت نحو 

 %.۱۰.۲۷في الدخل المنفق على تلك السلعة يقدر بحوالي 

 مؤشرات االيرادات المحققة علي المستوي القومي

ة في االيرادات ن متوسط الخسارأ ۲جدول يتضح من 
نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲خالل عام  الحكومية المحققة

 ٤۹۷.۲۷۹وبلغ نحو  ليار متر مكعبم ٥ر المياه بمقدا
مليون جنيه والتي انخفضت عن القيمة الفعلية المحققة 

مليون جنيه وذلك بنسبة تصل الي  ٥۸۷.۹۲۹والتي بلغت 
% ، بينما يتضح من الجدول ان التغير في النقد ۱٥.٤۲

االجنبي الناتج عن تصدير محصول القطن ان متوسط 
را لنقص منسوب المياه الخسارة في النقد االجنبي نظ

مليون  ۱۹٤۲.٦۷۷مليار متر مكعب بلغ نحو  ٥بمقدار 
مليون دوالر) بفارق عن  ۳۲۰.٥۷۳جنيه (وهو ما يعادل 

مليون جنيه  ۲۱۷۰.۲٦٥نظيرتها الفعلية التي بلغت نحو 
مليون دوالر) نظرا النخفاض  ۳٥۸.۱۲۹وهو ما يعادل (

ي قيمة الصادرات من محصول القطن بنسبة تصل ال
۱۰.٤۹.% 

حكومة بالتوزيع العادل السيناريو الثاني: تدخل ال
راضي الواقعة علي طول الترع وما يترتب للمياه لأل

القطن مع  عليه من انخفاض االنتاجية من محصول
 ثبات المساحة المزروعة

يفترض هذا السيناريو تدخل الحكومة بسياسة يتم من 
احات المزروعة خاللها التوزيع العادل للمياه علي كل المس

في بدايات ووسط ونهاية الترع لكي تصل المياه بنفس 
القدر الي االراضي الواقعة في نهايات الترع مما يترتب 
علي ذلك ثبات المساحة المزروعة وانخفاض االنتاجية 

 نظرا لخفض كميات المياه المخصصة للزراعة.

نتاج بدون ان يؤثر علي ول: انخفاض اإلالبديل األ
 تهالكحجم االس

مليار متر مكعب في حين  ٥ن حدوث عجز بمقدار إ
تدخل الحكومة لخفض االنتاج مع ثبات المساحة وما 

 ۲۹۲.۷۹٥يترتب عليه من انخفاض االنتاج من القطن من 
ترتب علي ذلك من الف طن وما ي ۲۱۹.٦٤الف طن الي 

 نتائج كما يلي :

االقتصادية في انتاج مؤشرات كفاءة استخدام الموارد 
 حصول القطنم

ن متوسط صافي الخسارة أ ۳يتضح من جدول 
نظرا لنقص  ۲۰۱۲االقتصادية في االنتاج خالل عام 

مليار متر مكعب قد بلغ نحو  ٥منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه والتي انخفضت عن القيمة الفعلية  ٤٦٥.٥٥٦

مليون جنيه أي ان االنخفاض في  ٦۲۰.٦۲۷المحققة 
%  بينما بلغ متوسط ۲٤.۹۹ة تصل االنتاجية يقدر بنسب

الخسارة االقتصادية في االستهالك نظرا لنقص منسوب 
مليون  ۲۹.۹۰۷مليار متر مكعب نحو  ٥المياه بمقدار 

جنيه لتتعادل مع نظيرتها الفعلية والتي بلغت نفس القيمة 
النخفاض االنتاج بدون ان يؤثر علي حجم االستهالك، 

االجتماعية بلغ نحو ويتبين ايضا ان صافي الخسارة 
مليون جنيه وذلك بمعدل زيادة  عن نظيرتها  ۲۳۲.۷۹۲

مليون جنيه لزيادة االثر الصافي لكل من  ۲.۷۸۹الفعلية 
صافي الخسارة االقتصادية في االنتاج واالستهالك بنسبة 

 %. ۸۲٤٤.۲۳تصل 

 مؤشرات الرفاهية االجتماعية 

ن متوسط الخسارة في فائض أ ۳جدول يتضح من 
نظرا لنقص منسوب المياه  ۲۰۱۲منتج  خالل عام ال

مليون  ٤۸۷.٦٦٤مليار متر مكعب  قد بلغ نحو  ٥بمقدار 
 ۳۳۲.٥۹٤جنيه والذي تفوق عن القيمة الفعلية المحققة 

مليون جنيه لزيادة الخسارة الناتجة من انخفاض كمية 
االنتاج واإليرادات بسبب انخفاض السعر المحلى للسلعة 

% ، بينما يتضح من الجدول ان ٤٦.٦۲  بنسبة تصل الي
صافي الخسارة في فائض المستهلك  نظرا لنقص منسوب 

مليون  ۹۲۳.۳۱۳مليار متر مكعب نحو  ٥المياه بمقدار 
جنيه لتتماثل مع نظيرتها الفعلية والتي بلغت نفس القيمة 

 النخفاض االنتاج بدون ان يؤثر علي حجم االستهالك. 

 قة علي المستوي القومييرادات المحقمؤشرات اإل

ة في االيرادات ن متوسط الخسارأ ۳جدول يتضح من 
نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲خالل عام  الحكومية المحققة

 ۲۰۲.۸٥٦مليار متر مكعب وبلغ نحو  ٥المياه بمقدار 
مليون جنيه والتي انخفضت عن القيمة الفعلية المحققة 

، %٦٥.٥يه وذلك بنسبة مليون جن ٥۸۷.۹۲۹والتي بلغت 
ن متوسط الخسارة في النقد أ الجدول بينما يتضح من

مليار متر  ٥االجنبي نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه (وهو ما يعادل  ۲۱۰۹.٥۹۹مكعب بلغ نحو 

مليون دوالر) بمعدل انخفاض عن نظيرتها  ۳٤۸.۱۱۸
مليون جنيه (وهو ما يعادل  ۲۱۷۰.۲٦٥الفعلية التي بلغت 

ون دوالر) نظرا النخفاض قيمة الصادرات ملي ۳٥۸.۱۲۹
 إلىالناجمة عن االنخفاض في حجم االنتاج بنسبة تصل 

۲.۸% . 
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في ظل تدخل  ۳مليار م ٥المؤشرات االقتصادية بالمليون جنيه قبل وبعد حدوث عجز في مياه النيل قدره  .۳جدول 
مع ثبات المساحة المزروعة من محصول راضي الواقعة علي طول الترع الحكومة بالتوزيع العادل للمياه لأل

 ۲۰۱۲القطن خالل 
 المؤشر القيم الفعلية لالبديل األ  البديل الثاني  البديل الثالث

انخفاض االستهالك دون 
 الصادرات

 تاج فقطانخفاض اإل ارتفاع السعر المزرعي

 معدل تغير
(%) 

 معدل تغير قيمة
(%) 

 معدل تغير قيمة
(%) 

 قيمة

 الكفاءة االقتصادية في تخصيص المورد اوال:

- ۲٤.۹۹  ٤٦٥٥٥٦.۹٤ - ۷٤.٥۱  ۱٥۸۱٥۸.۳۰ - ۲٤.۹۹  ٤٦٥٥٥٦.۹٦ ٤۲۰٦۲۷.٤۲ 
صافي الخسارة  االقتصادية في 

 االنتاج

- ۲۰.۹۷  ۲۳٦۳٥.۷۰ - ٤۲.۷٦  ۱۷۱۱۸.٦۳ ۰.۰۰ ۲۹۹۰۷.۸۱ ۲۹۹۰۷.۸۱ 
صافي الخسارة  االقتصادية في 

 االستهالك

 صافي الخسارة االجتماعية ۲۷۸۹.۸٦ ۲۳۲۷۹۲.۷۲ ۲۳.۸۲٤٤ ٥۷.۱۹۳۸۰۱ ٦۸٤٦.٦۳ ۳۹۱٦۰.۰٦ ٦٥.۱۳۰۳

 ثانيا : الرفاهية االقتصادية

- ۱۳.٤۸  - ۲۸۷۷٥۹.۸٦  ۹٤.۲٦٤٦ - ٦۰۹۲.۹٥  ٤٦.٦۲ - ٤۸۷٦٦٤.٦٥  - ۳۳۲٥۹٤.۱۷  التغير في فائض المنتج 

- ۲۰.۹۷  ۷۲۹٦۸۱.۱۱ - ۱٤.۷٥  ئض المستهلكالتغير في فا ۹۲۳۳۱۳.۷۸ ۹۲۳۳.۱۳۷۸ ۰.۰۰ ٦۲.۷۸۷۱٥۹ 

 ثالثا : العوائد المحققة علي المستوي القومي

- ۳۱.٥۰  - ٤۰۲۷٦۱.۱۹  - ۱۰۸.۹۷  ٥۲۷۳٤.۹۱ - ٦٥.٥۰  - ۲۰۲۸٥٦.٤۰  - ٥۸۷۹۲۹.۷٥  التغير في العائد الحكومي 

- ۲۱.٤۲  - ۱۷۰٥۳۸۰.۷٥  - ۳٥.٤٥  - ۱٤۰۰۹۳۹.۷۲  - ۲.۸۰  - ۲۱۰۹٥۹۹.٥۰  - ۲۱۷۰۲٦٥.۰۰  ة المحليةالتغير بالنقد االجنبي بالعمل 

-۲۱.٤۲  -۲۸۱٤۱٥.۹٦  - ۳٥.٤٥  - ۲۳۱۱۷۸.۱۷  - ۲.۸۰  - ۳٤۸۱۱۸.۷۳  - ۳٥۸۱۲۹.٥٤  التغير بالنقد االجنبي بالعملة االجنبية 

 ، والمركز القومي لبحوث المياه.FAOغذية والزراعة ت وقدرت من بيانات وزارة الزراعة، ومنظمة األجمع :المصدر
 

زرعية نظرا النخفاض سعار المالبديل الثاني: زيادة األ
 نتاج  لمحصول القطناإل
مليار متر مكعب فمن  ٥ن حدوث عجز بمقدار إ

لف أ ۲۹۲.۷۹٥نتاج من القطن من المتوقع انخفاض اإل
% فان ذلك ۲٤.۹لف طن أي بمعدل إ ۲۱۹.٦٤ إلىطن 

% ليصبح السعر ۲۲.۲٤ارتفاع السعر بنسبة  إلىيؤدي 
 ۷٤٥۲.۲۲۹ن جنيه/طن بدال م ۹۱۰۹.٤۳المزرعي الجديد 

 جنيه/ طن. 

االقتصادية في انتاج مؤشرات كفاءة استخدام الموارد 
 محصول القطن

ن متوسط صافي الخسارة أ ۳يتضح من جدول 
نظرا لنقص  ۲۰۱۲االقتصادية في االنتاج خالل عام 

مليار متر مكعب قد بلغ نحو  ٥منسوب المياه بمقدار 
لفعلية مليون جنيه والذي انخفض عن القيمة ا ۱٥۸.۱۸٥

مليون جنيه أي حدث  ٦۲۰.٦۲۷المحققة والتي تبلغ 
% بينما يصل ۷٤.٥۱انخفاض في االنتاج بنسبة تصل الي 

متوسط الخسارة االقتصادية في االستهالك نظرا لنقص 
 ۱۷.۱۱۸مليار متر مكعب نحو  ٥منسوب المياه بمقدار 

مليون جنيه لتقل عن نظيرتها الفعلية والتي بلغت نحو 
يون جنيه وذلك لتحويل انفاق المستهلك من مل ۲۹.۹۰۷

سلع عالية المنفعة إلى تلك السلع ذات المنفعة األقل بسبب 
، ويتبين ايضا %٤۲.۷٦ إلىانخفاض سعرها بنسبة تصل 

مليون  ۱۹۳.۸۰۱ان صافي الخسارة االجتماعية بلغ نحو 
جنيه وذلك بمعدل زيادة عن نظيرتها الفعلية التي بلغت 

ثر الصافي لكل من ه أي زيادة األمليون جني ۲.۷۸۹
  إلىنتاج واالستهالك بنسبة تصل صافي الخسارة في اإل

٦۸٤٦.٦۳.% 

 مؤشرات الرفاهية االجتماعية 
ن متوسط الخسارة في فائض أ ۳جدول يتضح من 

نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار  ۲۰۱۲خالل عام  المنتج
 مليون جنيه ٦٤٦.۰۹۲مليار متر مكعب قد بلغ نحو  ٥

والذي تفوق عن القيمة الفعلية المحققة والتي تبلغ 
مليون جنيه أي زيادة الخسارة المحققة نظرا  ٥۹٤.۳۳۲

لبيع كميات قليلة من انتاج القطن بنسبة تصل الي 
% ، بينما يتضح من الجدول ان صافي الخسارة ۲٦.۹٤

 ٥في فائض المستهلك  نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه لتقل عن  ۷۸۷.۱٥۹حو مليار متر مكعب ن

مليون جنيه  ۹۲۳.۳۱۳نظيرتها الفعلية والتي بلغت نحو 
وذلك النخفاض سعر السلعة فى السوق المحلى ، وما ينتج 
عنه من انخفاض الدخل المنفق على تلك السلعة بنسبة تقدر 

۱٤.۷٥.% 
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 يرادات المحققة علي المستوي القوميمؤشرات اإل
يرادات ة في اإلتوسط الخسارن مأ ۳جدول يتضح من  

 نظرا لنقص منسوب ۲۰۱۲خالل عام  الحكومية المحققة
 ٥۲.۷۳٤وبلغ نحو  مليار متر مكعب ٥المياه بمقدار 

مليون جنيه والتي انخفضت عن القيمة الفعلية المحققة 
مليون جنيه وذلك بنسبة تصل  ٥۸۷.۹۲۹والتي بلغت 

في النقد % ، بينما يتضح من الجدول ان التغير ۱۰۸.۹۷
ن بلغ نحو االجنبي الناتج عن تصدير محصول القط

 ۲۳۱.۱۷۸وهو ما يعادل مليون جنيه ( ۱٤۰۰.۹۳۹
التي مليون دوالر) بمعدل انخفاض عن نظيرتها الفعلية 

 ۳٥۸.۱۲۹مليون جنيه (وهو ما يعادل  ۲۱۷۰.۲٦٥بلغت 
مليون دوالر) نظرا النخفاض حجم الصادرات الناتج عن 

 %.۳٥.٤٥نتاج بنسبة تصل الي انخفاض كمية اال

البديل الثالث: انخفاض االستهالك النخفاض حجم 
 االنتاج مع ثبات حجم الصادرات لمحصول القطن

مليار متر مكعب فمن  ٥ن حدوث عجز بمقدار إ
لف أ ۲۹۲.۷۹٥نتاج من القطن من المتوقع انخفاض اإل

% ومع ۲٤.۹لف طن أي بمعدل أ ۲۱۹.٦٤ إلىطن 
 انخفاض إلىيؤدي  ذلك الصادرات فانافتراض ثبات حجم 

واردات + صادرات)  –االستهالك = انتاج االستهالك (
الف طن  ۳٤۸.۸٤٥وبالتالي ينخفض حجم االستهالك من 

 الف طن. ۲۷٥.٦۹ إلى

االقتصادية في انتاج مؤشرات كفاءة استخدام الموارد 
 محصول القطن

ن متوسط صافي الخسارة أ ۳جدول يتضح من 
نظرا لنقص  ۲۰۱۲في االنتاج خالل عام االقتصادية 

مليار متر مكعب قد بلغ نحو  ٥منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه لتقل عن نظيرتها الفعلية والتي  ٤٦٥.٥٥٦

مليون جنيه ذلك نتيجة النخفاض االنتاج  ٦۲۰.٦۲۷تبلغ 
% بينما يصل متوسط الخسارة ۲٤.۹۹بنسبة تصل الي 

لنقص منسوب المياه االقتصادية في االستهالك نظرا 
مليون جنيه لتقل  ۲۳.٦۳٥مليار متر مكعب نحو  ٥بمقدار 

مليون جنيه  ۲۹.۹۰۷عن نظيرتها الفعلية والتي بلغت نحو 
وذلك لتحويل انفاق المستهلك من سلع عالية المنفعة إلى 
تلك السلع ذات المنفعة األقل بسبب انخفاض سعرها بنسبة 

الخسارة  %، ويتبين ايضا ان صافي۲۰.۹۷تصل 
مليون جنيه وذلك بمعدل  ۳۹.۱٦۰االجتماعية بلغ نحو 

مليون جنيه  ۲.۷۸۹زيادة عن نظيرتها الفعلية التي بلغت 
لزيادة االثر الصافي لكل من صافي الخسارة في االنتاج 

 %.۱۳۰۳.٦٥واالستهالك بنسبة تصل الي 

 مؤشرات الرفاهية االجتماعية 
ي فائض متوسط الخسارة ف نأ ۳جدول يتضح من 

المياه بمقدار  نظرا لنقص منسوب ۲۰۱۲خالل عام  المنتج
مليون جنيه  ۲۸۷.۷٥۹قد بلغ نحو  مليار متر مكعب ٥

لتقل عن القيمة الفعلية المحققة والتي تبلغ نفس القيمة 
% بينما يتضح من ۱۳.۸٤دل مليار جنيه وبمع ٥۹٤.۳۳۲

 نظراً  مستهلكن صافي الخسارة في فائض الأالجدول 
مليار متر مكعب  ٥منسوب المياه بمقدار لنقص 

مليون جنيه لتقل عن نظيرتها الفعلية والتي  ٦۸۱.۷۲۹
مليون جنيه وذلك النخفاض سعر  ۹۲۳.۳۱۳بلغت نحو 

السلعة فى السوق المحلى وما يترتب عليه من انخفاض 
 %.۲۰.۹۷ إلىالدخل المنفق على تلك السلعة بنسبة تصل 

 ي المستوي القومييرادات المحققة علمؤشرات اإل
يرادات ة في اإلن متوسط الخسارأ ۳جدول يتضح من 

 نظرا لنقص منسوب ۲۰۱۲خالل عام  الحكومية المحققة
 ٤۰۲.۷٦۱وبلغ نحو مليار متر مكعب ٥المياه بمقدار 

مليون جنيه والتي زادت عن القيمة الفعلية المحققة والتي 
ن جنيه وذلك بمعدل تغير نحو مليو ٥۸۷.۹۲۹بلغت 
ن التغير في النقد أ%، بينما يتضح من الجدول ٥.۳۱

جنبي الناتج عن تصدير محصول القطن بلغ نحو األ
 ۲۸۱.٤۱٥وهو ما يعادل ( مليون جنيه ۳۸۰.۱۷۰٥

مليون دوالر) بمعدل انخفاض عن نظيرتها الفعلية التي 
 ۳٥۸.۱۲۹مليون جنيه (وهو ما يعادل  ۲۱۷۰.۲٦٥بلغت 

ادرات الناتج عن مليون دوالر) النخفاض حجم الص
 %.۲۱.٤۲ إلىانخفاض حجم االنتاج بنسبة تصل 

تدخل الحكومة بالتوزيع العادل للمياه  السيناريو الثالث
من نقص في  من خالل عدد الريات وما يترتب عليه

 تاجية محصول القطنإنو كال من المساحة
يتضمن هذا السيناريو تدخل الحكومة بسياسة التوزيع 

احات المزروعة علي طول الترع دون العادل للمياه للمس
إلى راضي للمياه مما يؤدي التدخل في استهالك األ

 نتاجية والمساحة المزروعة معا.  انخفاض اإل

بدون ان يؤثر علي  : انخفاض االنتاجولالبديل األ
 حجم االستهالك

مليار متر مكعب في حين  ٥ن حدوث عجز بمقدار إ
يع العادل للمياه تتدخل الحكومة لخفض االنتاج بالتوز

لالراضي الواقعة علي طول الترع من خالل عدد الريات 
نتاج من انخفاض اإل إلىمع ثبات المساحة مما يؤدي 

لف طن وما أ ۲٤۱.٦ إلىالف طن  ۲۹۲.۸القطن من 
 ترتب علي ذلك من نتائج كما يلي :ي

االقتصادية في انتاج مؤشرات كفاءة استخدام الموارد 
 محصول القطن

ن متوسط صافي الخسارة أ ٤جدول ن يتضح م
نظرا لنقص  ۲۰۱۲االقتصادية في االنتاج خالل عام 

مليار متر مكعب قد بلغ نحو  ٥منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه والذي انخفضت عن القيمة الفعلية  ٥۱۲.۱۱۳
مليون جنيه النخفاض حجم االنتاجية بنسبة  ٦۲۷.٦۲۰

 سارة االقتصادية% بينما يصل متوسط الخ۱۷.٤۸ إلىتصل 
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في ظل تدخل  ۳مليار م ٥المؤشرات االقتصادية بالمليون جنيه قبل وبعد حدوث عجز في مياه النيل قدره  .٤جدول 
ب عليه من نقص في كال من راضي الواقعة من خالل عدد الريات وما يترتالحكومة بالتوزيع العادل للمياه لأل

 ۲۰۱۲نتاجية من محصول القطن خالل واإل المساحة
 المؤشر القيم الفعلية ولالبديل األ  البديل الثاني  البديل الثالث

انخفاض االستهالك دون 
 الصادرات

 نتاج فقطانخفاض اإل ارتفاع السعر المزرعي

 معدل تغير
(%) 

 معدل تغير قيمة
(%) 

 معدل تغير قيمة
(%) 

 قيمة

 وال :الكفاءة االقتصادية في تخصيص الموردأ

- ۱۷.٤۸  ٥۱۲۱۱۳.۲۷ -٦۰.۰۰  ۲٤۸۲۳۰.۹۲ -۱۷.٤۸  صافي الخسارة  االقتصادية في االنتاج ٤۲۳۹.٦۲۰٦۲۷ ٥۱۲۱۱۳.۲۷ 

-۱٤.٦۸  ۲٥٥۱۸.۷٥ - ۲۹.۳۷  االقتصادية في االستهالك صافي الخسارة ۲۹۹۰۷.۸۱۱٥۹ ۲۹۹۰۷.۸۱ ۰.۰۰ ۳۹.۲۱۱۲٤ 

 ي الخسارة االجتماعيةصاف ۲۷۸۹.۸٦۳٤۱۷ ٦۸.۱٦۳۷۳۹ ٥۷٦۹.۰۹ ۱۳٥۸۹۸.۰۰ ٤۷۷۱.۱۳ ۲۸٤۲.۷٥ ۹۱۲.۲٦

 ثانيا : الرفاهية االقتصادية

- ۹.٤۳  - ۳۰۱۲۲۰.۳۳  ۸٦.۱۰ - ٦۱۸۹٦٤.۹۹  ۳۲.٦۳ - ٤٤۱۱۰۸.۳۲  -۳۳۲٥۹٤.۱٦۸۱  التغير في فائض المنتج 

- ۱٤.٦۸  ۷۸۷۸۱٤.۸٥ - ۸.۳۷  التغير في فائض المستهلك ۹۲۳۳۱۳.۷۸۰۳ ۹۲۳۳۱۳.۷۸ ۰.۰۰ ٥۱.۸٤٦۰۷۱ 

 المستوي القوميثالثا: العوائد المحققة علي 

- ۲۲.۰٤  -٤٥۸۳٥۳.۷۷  - ۸٤.٤۹  - ۹۱۲۰۸.٥۳  - ٤٥.۸۳  - ۳۱۸٤٦٥.۷۸  التغير في العائد الحكومي ٥۸۷۹۲۹.۷٤۸۹ 

- ۱٤.۹۹  - ۱۸٤٤۹٥۱.٥۱  - ۲٥.۰۰  - ۱٦۲۷٦۳۰.٤٦  - ۱.۹٦  - ۲۱۲۷۸۱۲.۹۲  التغير بالنقد االجنبي بالعملة المحلية ۰۰٤.۲۱۷۰۲٦٥ 

- ۱٤.۹۹  - ۳۰٤٤٤۷.٤٤  - ۲٥.۰۰  - ۲٦۸٥٥۸.۸۸  - ۱.۹٦  - ۳٥۱۱۲٤.۲٤  -۳٥۸۱۲۹.٥۳۸٥  التغير بالنقد االجنبي بالعملة االجنبية 

UالمصدرU:  جمعت وقدرت من بيانات وزارة الزراعة ، ومنظمة االغذية والزراعةFAO.والمركز القومي لبحوث المياه ، 

 

مليار  ٥لنقص منسوب المياه بمقدار  نظراً  في االستهالك
مليون جنيه لتتماثل مع نظيرتها  ۲۹.۹۰۷متر مكعب نحو 

ن أنتاج دون الفعلية والتي بلغت نفس القيمة النخفاض اإل
ن صافي أ يضاً أ، ويتبين يؤثر علي حجم االستهالك
مليون جنيه التي  ۱٦۳.۷۳۹الخسارة االجتماعية بلغ نحو 
مليون جنيه وذلك  ۲.۷۸۹زادت عن نظيرتها الفعلية 

كل من صافي الخسارة  ثر الصافي الناتج عنلزيادة األ
 إلىنتاج واالستهالك بنسبة تصل االقتصادية في اإل

٥۷٦۹.۰۹.% 

 مؤشرات الرفاهية االقتصادية
ان متوسط الخسارة في  ٤يتضح من الجدول رقم 

نظرا لنقص منسوب المياه  ۲۰۱۲فائض المنتج خالل عام 
مليون  ٤٤۱.۱۰۸مليار متر مكعب  قد بلغ نحو  ٥بمقدار 

ادت عن القيمة الفعلية المحققة التي بلغت جنيه والذي ز
مليون جنيه لزيادة الخسارة الناتجة من بيع  ٥۹٤.۳۳۲

%  ۳۲.٦۳كميات قليلة بأسعار منخفضة بنسبة تصل الي 
بينما يتضح من الجدول ان صافي الخسارة في فائض 

مليار متر  ٥المستهلك  نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 
جنيه لتتعادل مع نظيرتها  مليون ۹۲۳.۳۱۳مكعب نحو 

الفعلية والتي بلغت نفس القيمة النخفاض حجم االنتاج دون 
 ن يؤثر علي حجم االستهالك.أ

 يرادات المحققة علي المستوي القوميمؤشرات اإل
يرادات ة في اإلن متوسط الخسارأ ٤جدول يتضح من 

 نظرا لنقص منسوب ۲۰۱۲خالل عام  الحكومية المحققة
 ۳۱۸.٤٦٥بلغ نحو  مليار متر مكعب ٥المياه بمقدار 

مليون جنيه والتي انخفضت عن القيمة الفعلية المحققة 
، %٤٥.۸۳ إلىجنيه وذلك بنسبة تصل  مليون ٥۸۷.۹۲۹

جنبي الناتج من الجدول ان التغير في النقد األبينما يتضح 
مليون  ۲۱۲۷.۸۱۲عن تصدير محصول القطن بلغ نحو 

ليون دوالر) بمعدل م ۳٥۱.۱۲٤جنيه (وهو ما يعادل 
 ۲۱۷۰.۲٦٥انخفاض عن نظيرتها الفعلية التي بلغت 

مليون دوالر)  ۳٥۸.۱۲۹مليون جنيه (وهو ما يعادل 
النخفاض حجم الصادرات الناتج عن انخفاض حجم 

 %.۱.۹٦ إلىنتاج بنسبة تصل اإل

سعار المزرعية نظرا النخفاض : زيادة األالبديل الثاني
 لمحصول القطن نتاجاإل

مليار متر مكعب فمن  ٥ن حدوث عجز بمقدار إ
نتاج بالتوزيع العادل المتوقع تدخل الحكومة لخفض اإل

راضي الواقعة علي طول الترع من خالل عدد للمياه لأل
الريات مع ثبات المساحة وما يترتب عليه من نقص 

 إلىالمساحة المزروعة من محصول القطن مما يؤدي 
 إلىلف طن أ ۲۹۲.۷۹٥نتاج من القطن من اض اإلانخف
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في ظل عدم تدخل  ۳مليار م ۱۰المؤشرات االقتصادية بالمليون جنيه قبل وبعد حدوث عجز في مياه النيل قدره  .٥جدول 
 ۲۰۱۲الحكومة وما يترتب عليه من نقص المساحة المزروعة من محصول القطن خالل 

 مؤشرال القيم الفعلية ولالبديل األ  البديل الثاني  البديل الثالث
انخفاض االستهالك دون 

 الصادرات
 نتاج فقطانخفاض اإل ارتفاع السعر المزرعي

 معدل تغير
(%) 

 معدل تغير قيمة
(%) 

 معدل تغير قيمة
(%) 

 قيمة

 اوال :الكفاءة االقتصادية في تخصيص المورد

- ۲۹.۷۹  ٤۳٥۷٦۰.۸۱ - ۸۱.٤۰  ۱۱٥٤٥٤.۸۱ - ۲۹.۷۹  لخسارة  االقتصادية في االنتاجصافي ا ٤۲٤.٦۲۰٦۲۷ ٤۳٥۷٦۰.۸۱ 

- ۲٥.۰۰  ۲۲٤۳۰.٥ - ٥٤۱.۲٤  ۱٤٥۸۳.۸٥ ۰.۰۰ ۲۹۹۰۷.۸۱ ۲۹۹۰۷.۸۱۱٦ 
صافي الخسارة  االقتصادية في 

 االستهالك

 صافي الخسارة االجتماعية ۲۷۸۹.۸٦۳٤۲ ۸۰.۲۷٦۹۸٦ ۹۸۲۸.۳۳ ٥٤.۲۲٤۲٤۱ ۷۹۳۷.۷۲ ٤۳.٤٦۱٤۸ ۱٥.۱٥٥٤

 ثانيا : الرفاهية االقتصادية

-۱٦۰۷  -۲۷۹۱٤٥.۱٤  ۹۲.٥۳ - ٦٤۰۳٥۹.۸۷  ٥٥.٥۸ - ٥۱۷٤٦۰.۷۸  - ۳۳۲٥۹٤.۱۷  التغير في فائض المنتج 

- ۲٥.۰۰  ٦۹۲٤۷٥.٤۱ - ۱۹.۷۲  التغير في فائض المستهلك ۹۲۳۳۱۳.۷۸ ۹۲۳۳۱۳.۷۸ ۰.۰۰ ۷٤۱۲۳۰.۸۳ 

 ثالثا : العوائد المحققة علي المستوي القومي

- ۳۷.٥٥  - ۳٦۷۱۸۱.۸٤  - ۱۲۰.۹۸  ۱۲۳۳۷۰.٥۸ - ۷۸.۰۸  - ۱۲۸۸٦٦.۱۹  - ٥۸۷۹۲۹.۷٥  التغير في العائد الحكومي 

- ۲٥.٥٤  - ۱٦۱٦۰٥٥.۲۰  - ٤۲.۰٤  - ۱۲٥۷۷۸٥.۲۱  - ۳.۳۳  - ۲۰۹۷۹٤۲.۸۸  - ۲۱۷۰۲٦٥  التغير بالنقد االجنبي بالعملة المحلية 

- ۲٥.٥٤  - ۲٦٦٦۷٥.۷۸  - ٤۲.۰٤  - ۲۰۷٥٥٥.۳۲  - ۳.۳۳  - ۳٤٦۱۹٥.۱۹  - ۳٥۸۱۲۹.٥٤  لعملة االجنبيةالتغير بالنقد االجنبي با 

UالمصدرU:  جمعت وقدرت من بيانات وزارة الزراعة، ومنظمة االغذية والزراعةFAO.والمركز القومي لبحوث المياه ، 
 

 إلى% فان ذلك يؤدي ۱۷.٤۸لف طن أي بمعدل أ ٦.۲٤۱
% ليصبح السعر المزرعي ۱٥.۸٦ارتفاع السعر بنسبة 

ه/ جني ۷٤٥۲.۲۲۹جنيه/ طن بدال من  ۸٦۱۱.۸۹الجديد 
 طن.

االقتصادية في انتاج مؤشرات كفاءة استخدام الموارد 
 محصول القطن

 ن متوسط صافي الخسارة االقتصاديةأ ٤يتضح من جدول 
مياه نظرا لنقص منسوب ال ۲۰۱۲نتاج خالل عام في اإل

مليون  ۲٤۸.۲۳۰بلغ نحو  مليار متر مكعب قد ٥بمقدار 
والتي تبلغ جنيه والذي انخفض عن القيمة الفعلية المحققة 

نتاجية بنسبة فاض اإلمليون جنيه نظرا النخ ٦۲۷.٦۲۰
، بينما بلغ متوسط الخسارة االقتصادية في %٦۰إلىتصل 

مليار متر  ٥االستهالك نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه لتقل عن نظيرتها الفعلية  ۲۱.۱۲٤مكعب نحو 

% ۲۹.۳۷مليون جنيه بنسبة  ۲۹.۹۰۷والتي بلغت نحو 
وذلك لقيام المستهلك بتحويل انفاقه إلى تلك السلع ذات 
المنفعة األقل بسبب انخفاض سعرها ويتبين ايضا ان 

مليون  ۱۳٥.۸۹۸صافي الخسارة االجتماعية بلغ نحو 
جنيه وذلك بمعدل زيادة عن نظيرتها الفعلية التي بلغت 

مليون جنيه لزيادة االثر الصافي الناجم عن كل  ۲.۷۸۹
نتاج واالستهالك بنسبة تقدر الخسارة في االمن صافي 

 %.٤۷۷۱.۱۳ بنحو

 مؤشرات الرفاهية االقتصادية
ن متوسط الخسارة في فائض أ ٤يتضح من جدول 

المياه بمقدار  نظرا لنقص منسوب ۲۰۱۲خالل عام  المنتج
مليون جنيه  ٦۱۸.۹٦٤قد بلغ نحو  مليار متر مكعب ٥

ة والتي تبلغ والتي تزيد عن القيمة الفعلية المحقق
مليون جنيه لزيادة الخسارة الناتجة عن بيع  ٥۹٤.۳۳۲
%، بينما ۸٦.۱بأسعار منخفضة بنسبة تصل  ةكميات قليل

صافي الخسارة في فائض المستهلك  نأيتضح من الجدول 
مليار متر مكعب نحو  ٥نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 

مليون جنيه لتنخفض عن نظيرتها الفعلية  ۰۷۱.۸٤٦
مليون جنيه وذلك النخفاض  ۹۲۳.۳۱۳التي بلغت نحو و

سعر السلعة فى السوق المحلى وما ينتج عنه من انخفاض 
 إلىل ــــلعة بنسبة تصــــفي الدخل المنفق على تلك الس

۸.۳۷.% 

 مؤشرات االيرادات المحققة علي المستوي القومي
رادات ن متوسط الخسارة في االيأ ٤يتضح من جدول 

 نظرا لنقص منسوب ۲۰۱۲خالل عام  محققةالحكومية ال
 ۹۱.۲۰۸وبلغ نحو  مليار متر مكعب ٥المياه بمقدار 

مليون جنيه وذلك لتقل عن القيمة الفعلية المحققة والتي 
بنسبة تصل مليون جنيه وذلك  ٥۸۷.۹۲۹بلغت 
، بينما يتضح من الجدول ان التغير في النقد ۸٤.٤۹%

طن ان متوسط االجنبي الناتج عن تصدير محصول الق
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لنقص منسوب المياه  جنبي نظراً الخسارة في النقد األ
مليون  ۱٦۲۷.٦۳۰مليار متر مكعب بلغ نحو  ٥بمقدار 

مليون دوالر) بمعدل  ۲٦۸.٥۸٥جنيه (وهو ما يعادل 
 ۲۱۷۰.۲٦٥انخفاض عن نظيرتها الفعلية التي بلغت 

مليون دوالر)  ۳٥۸.۱۲۹مليون جنيه (وهو ما يعادل 
ة الصادرات الناجمة عن انخفاض حجم النخفاض قيم

 %.۲٥ إلىاالنتاج بنسبة تصل 

انخفاض االستهالك نتيجة النخفاض  البديل الثالث :
 ثبات حجم الصادرات لمحصول القطن حجم االنتاج مع

يتضمن هذا البديل تدخل الحكومة لخفض االنتاج 
بالتوزيع العادل للمياه لالراضي الواقعة علي طول الترع 

عدد الريات مع ثبات حجم الصادرات  من خالل
والواردات وما يترتب عليه من انخفاض االنتاج من القطن 

الف طن أي بمعدل  ۲٤۱.٦الف طن الي  ۲۹۲.۷۹٥من 
% ومع افتراض ثبات حجم الصادرات فان ذلك ٤۸.۱۷

 –يؤدي الي انخفاض االستهالك (االستهالك = انتاج 
االستهالك واردات + صادرات) وبالتالي ينخفض حجم 

 الف طن. ۲۹۷.٦٥الف طن الي  ۳٤۸.۸٤٥من 

االقتصادية في انتاج مؤشرات كفاءة استخدام الموارد 
 محصول القطن

ن متوسط صافي الخسارة أ ٤جدول يتضح من 
نظرا لنقص  ۲۰۱۲االقتصادية في االنتاج خالل عام 

مليار متر مكعب قد  بلغ نحو  ٥منسوب المياه بمقدار 
يه والذي انخفض عن القيمة الفعلية مليون جن ٥۱۲.۱۱۳

مليون جنيه نظرا النخفاض  ٦۲۰.٦۲۷المحققة والتي تبلغ 
% ، ۱۷.٤۸حجم انتاجية محصول القطن بنسبة تصل الي 

بينما يصل متوسط الخسارة االقتصادية في االستهالك 
مليار متر مكعب نحو  ٥نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 

نظيرتها الفعلية والتي بلغت مليون جنيه لتقل عن  ۲٥.٥۱۸
مليون جنيه وذلك بنسبة تصل الي  ۲۹.۹۰۷نحو 

% وذلك لقيام المستهلك بتحويل انفاقه إلى تلك ۱٤.٦۸
السلع ذات المنفعة األقل بسبب انخفاض سعرها ويتبين 

 ۲۸.۲٤۰ايضا ان صافي الخسارة االجتماعية بلغ نحو 
لية التي مليون جنيه وذلك بمعدل زيادة عن نظيرتها الفع

مليون جنيه لزيادة االثر الصافي الناتج عن  ۲.۷۸۹بلغت 
كال من صافي الخسارة في االنتاج واالستهالك بنسبة 

 %.۹۱۲.۲٦تصل 

 مؤشرات الرفاهية االقتصادية
ن متوسط الخسارة في فائض أ ٤جدول يتضح من 

نظرا لنقص منسوب المياه  ۲۰۱۲المنتج  خالل عام 
مليون  ۳۰۱.۲۲۰ب  قد بلغ نحو مليار متر مكع ٥بمقدار 

جنيه والذي انخفض عن القيمة الفعلية المحققة والتي تبلغ 
%، بينما ۹.٤۳مليون جنيه بنسبة تصل الي  ٥۹٤.۳۳۲

يتضح من الجدول ان صافي الخسارة في فائض المستهلك 
مليار متر مكعب نحو  ٥نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 

يرتها الفعلية والتي مليون جنيه لتقل عن نظ ۷۸۷.۸۱٤
مليون جنيه وذلك النخفاض سعر  ۹۲۳.۳۱۳بلغت نحو 

السلعة فى السوق المحلى وما ينتج عنه من انخفاض في 
 %.۱٤.٦۸ إلىالدخل المنفق على تلك السلعة بنسبة تصل 

 مؤشرات االيرادات المحققة علي المستوي القومي
ن متوسط الخسارة في االيرادات أ ٤يتضح من جدول 

نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲كومية المحققة  خالل عام الح
 ٤٥۸.۳٥۳مليار متر مكعب  وبلغ نحو  ٥المياه بمقدار 

مليون جنيه وذلك لتقل عن القيمة الفعلية المحققة والتي 
% ، ۲۲.۰٤مليون جنيه وذلك بمعدل  ٥۸۷.۹۲۹بلغت 

بينما يتضح من الجدول ان التغير في النقد االجنبي الناتج 
حصول القطن ان متوسط الخسارة في النقد عن تصدير م

مليار متر  ٥االجنبي نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 
وهو ما يعادل ( مليون جنيه ۱۸٤٤.۹٥۱مكعب بلغ نحو 

مليون دوالر) بمعدل انخفاض عن نظيرتها  ۳۰٤.٤٤۷
مليون جنيه (وهو ما يعادل  ۲۱۷۰.۲٦٥الفعلية التي بلغت 

قيمة الصادرات الناتجة  مليون دوالر) لنقص ۳٥۸.۱۲۹
 %.۱٤.۹۹ إلىعن االنخفاض في حجم االنتاج بنسبة تصل 

 مقاييس الكفاءة والرفاهية ىثر التغيرات االقتصادية علأ
لنقص منسوب المستوي القومي نتيجة  ىوالعوائد عل

 مليار متر مكعب ۱۰المياه بمقدار
تشير الدراسات والتوقعات الي انه في ظل سد النهضة 

اوح مقدار النقص في حصة مصر من مياه نهر سوف يتر
مليار متر مكعب  ۱۰نحو  إلىالنيل خالل فترة ملء السد 

سنويا مما يؤثر سلبا علي منسوب المياه في مصر وقد يمتد 
، لذلك تم اجراء التوقعات بما القطن الزهر اثره علي انتاج

تغيرات في مقاييس الكفاءة والرفاهية  يمكن ان يحدث من
وفقا لمجموعة من  د علي المستوي القومي وذلكوالعوائ

 سابقة الذكر وفقا لما يلي:السيناريوهات 

ول عدم تدخل الحكومة وما يترتب عليه السيناريو األ
 المساحة المزروعة من محصول القطنمن نقص 

يفترض هذا السيناريو عدم تدخل الحكومة عند حدوث 
النهضة مليار متر مكعب نتيجة لبناء سد  ۱۰عجز قدره 

والبالغة  مما يؤدي الي انخفاض المساحة المزروعة
خاصة الف فدان  ۲۲۰.۰۱۷ إلىالف فدان  ۳۳۳.۳٦۰

لألراضي الواقعة في نهايات الترع التي لن تصل المياه 
 نتاج.اليها وبالتالي ينخفض حجم اإل

 بدون ان يؤثر علي حجم االستهالك انخفاض االنتاج

مكعب ومع عدم  مليار متر ۱۰ن حدوث عجز بنحو إ
تدخل الحكومة وما يترتب عليه من نقص المساحة 

انخفاض  إلىالمزروعة من محصول القطن مما يؤدي 
 ۲۰٥.٥۸ إلىلف طن أ ۲۹۲.۷۹٥تاج من القطن من ناإل

 :لف طن وما يترتب علي ذلك من نتائج كما يليأ
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مؤشرات كفاءة استخدام الموارد االقتصادية في انتاج 
 محصول القطن

ن متوسط صافي الخسارة أ ٥من جدول يتضح 
نظرا لنقص  ۲۰۱۲االقتصادية في االنتاج خالل عام 

مليار متر مكعب وما يترتب  ۱۰منسوب المياه بمقدار 
 ٤۳٥.۷٦۰عليه من انخفاض في االنتاج  قد بلغ نحو 

مليون جنيه والذي انخفضت عن القيمة الفعلية والتي بلغت 
بينما يصل  %۲۹.۷۹مليون جنيه بنسبة تصل  ٦۲۷.٦۲۰

 ۲۹.۹۰۷متوسط الخسارة االقتصادية في االستهالك الي 
لتتعادل مع نظيرتها الفعلية والتي بلغت نفس  مليون جنيه

القيمة وكذلك بلغت صافي الخسارة االجتماعية نحو 
مليون جنيه لتزيد عن قيمتها الفعلية التي بلغت  ۹۸٦.۲۷٦

 %.۹۸۲۸.۳۳ سبة تصلمليون جنيه بن ۲.۷۸۹

 رات الرفاهية االقتصاديةمؤش
ان متوسط الخسارة في  ٥يتضح من بيانات الجدول 

المياه نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲فائض المنتج خالل عام 
مليون  ٥۱۷.٤٦۰قد بلغ نحو  مليار متر مكعب ۱۰بمقدار 

جنيه لترتفع عن القيمة الفعلية المحققة والتي بلغت 
ينما ب %٥٥.٥۸مليون جنيه أي بنسبة تصل  ٥۹٤.۳۳۲

يتضح من الجدول ان صافي الخسارة في فائض المستهلك 
ب، مليار متر مكع ۱۰نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 

لتتعادل مع نظيرتها  مليون جنيه ۹۲۳.۳۱۳تبلغ نحو 
 الفعلية والتي بلغت نفس القيمة.

 مؤشرات االيرادات المحققة علي المستوي القومي
في االيرادات ن متوسط الخسارة أ ٥يتضح من جدول 

نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲الحكومية المحققة خالل عام 
 ۱۲۸.۸٦٦مليار متر مكعب بلغ نحو  ۱۰المياه بمقدار 

مليون جنيه وذلك لتقل عن القيمة الفعلية المحققة والتي 
مليون جنيه وذلك بنسبة تصل  ٥۸۷.۹۲۹بلغت 
%، بينما يتضح من الجدول ان التغير في النقد ۷۸.۰۸

الناتج عن تصدير محصول القطن بلغ نحو االجنبي 
 ۳٤٦.۱۹٥مليون جنيه (وهو ما يعادل  ۲۰۹۷.۹٤۲

مليون دوالر) بمعدل انخفاض عن نظيرتها الفعلية التي 
 ۳٥۸.۱۲۹مليون جنيه (وهو ما يعادل  ۲۱۷۰.۲٦٥بلغت 

 %.۳.۳۳مليون دوالر) بنسبة تصل الي  

خفاض سعار المزرعية نظرا النزيادة األ: البديل الثاني
 لمحصول القطن نتاجإ
مليار متر مكعب ومع عدم  ۱۰ن حدوث عجز بمقدار إ

اض االنتاج من القطن تدخل الحكومة وما ينتج عنه انخف
الف طن أي بمعدل  ۲۰٥.٥۸ إلىلف طن أ ۲۹۲.۷۹٥من 

ارتفاع السعر بنسبة  إلى% فان ذلك يؤدي ۲۹.۷۹
 ۹٤۲۷.۸٥% ليصبح السعر المزرعي الجديد ۲٦.٥۱
 جنيه/طن . ۷٤٥۲.۲۲۹ن بدال من جنيه/ ط

مؤشرات كفاءة استخدام الموارد االقتصادية في انتاج 
 محصول القطن

ط صافي الخسارة ن متوسأ ٥جدول يتضح من 
نظرا لنقص  ۲۰۱۲نتاج خالل عام االقتصادية في اإل

مليار متر مكعب قد بلغ نحو  ۱۰منسوب المياه بمقدار 
القيمة الفعلية مليون جنيه والذي انخفض عن  ۱۱٥.٤٥٤

% ۸۱.٤مليون جنيه بنسبة  ٦۲۰.٦۲۷المحققة والتي تبلغ 
بينما يصل متوسط الخسارة االقتصادية في االستهالك 

مليار متر مكعب  ۱۰نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه لتقل عن نظيرتها الفعلية والتي  ۱٤.٥۸۳نحو 

مليون جنيه بنسبة تصل الي  ۲۹.۹۰۷بلغت نحو 
% ، ويتبين ايضا ان صافي الخسارة االجتماعية ٥۱.۲٤

مليون جنيه لتزيد عن القيمة الفعلية  ۲۲٤.۲٤۱بلغ نحو 
مليون جنيه وذلك بنسبة تصل   ۲.۷۸۹والتي بلغت 

۷۹۳۷.۷۲.% 
 مؤشرات الرفاهية االقتصادية

ن متوسط الخسارة في فائض أ ٥جدول يتضح من 
لمياه بمقدار انظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲خالل عام  المنتج

مليون جنيه  ٦٤۰.۳٥۹قد بلغ نحو  مليار متر مكعب ۱۰
والذي تفوق عن القيمة الفعلية المحققة والتي تبلغ 

بينما  %،۹۲.٥۳مليون جنيه بنسبة تصل  ٥۹٤.۳۳۲
يتضح من الجدول ان صافي الخسارة في فائض المستهلك  

مليار متر مكعب  ۱۰نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه لتنخفض عن نظيرتها الفعلية  ۷٤۱.۲۳نحو 

مليون جنيه وذلك بنسبة  ۹۲۳.۳۱۳ والتي بلغت نحو
 %.۱۹.۷۲ هادرق

 مؤشرات االيرادات المحققة علي المستوي القومي
ان متوسط الخسارة في  ٥يتضح من الجدول رقم 

نظرا لنقص  ۲۰۱۲االيرادات الحكومية المحققة خالل عام 
مليار متر مكعب وبلغ نحو  ۱۰منسوب المياه بمقدار 

مليون جنيه والتي انخفضت عن القيمة الفعلية  ۱۲۳.۳۷
مليون جنيه وذلك بنسبة  ٥۸۷.۹۲۹المحققة والتي بلغت 

%، بينما يتضح من الجدول ان التغير في ۱۲۰.۹۸تصل 
النقد االجنبي الناتج عن تصدير محصول القطن ان متوسط 

ص منسوب المياه الخسارة في النقد االجنبي نظرا لنق
مليون  ۱۲٥۷.۷۸٥حو مليار متر مكعب بلغ ن ۱۰بمقدار 
مليون دوالر) لتنخفض  ۲۹٥.۱٤۹وهو ما يعادل جنيه (

مليون ۲۱۷۰.۲٦٥ي بلغت نحو عن نظيرتها الفعلية والت
وذلك بنسبة  مليون دوالر) ۲۰۷.٥٥٥و ما يعادل وهجنيه (

 %.٤۲.۰٤تقدر بحوالي 

هالك النخفاض حجم انخفاض االست البديل الثالث:
 االنتاج مع ثبات حجم الصادرات والواردات لمحصول

 القطن
مليار متر مكعب فمن  ۱۰ن حدوث عجز بمقدار إ

لف أ ۲۹۲.۷۹٥المتوقع انخفاض االنتاج من القطن من 
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% ومع ۲۹.۷۹لف طن أي بمعدل إ ۲۰٥.٥۸إلى طن 
 إلىيؤدي  افتراض ثبات حجم الصادرات فان ذلك

واردات +  –نتاج إ(االستهالك =  انخفاض االستهالك
صادرات) وبالتالي ينخفض حجم االستهالك من 

 لف طن.أ ۲٦۱.٦۳ إلىالف طن  ۳٤۸.۸٤٥

مؤشرات كفاءة استخدام الموارد االقتصادية في انتاج 
 محصول القطن

ن متوسط صافي الخسارة أ ٥جدول يتضح من 
نظرا لنقص  ۲۰۱۲اج خالل عام نتاالقتصادية في اإل

مليار متر مكعب قد بلغ نحو  ۱۰لمياه بمقدار منسوب ا
مليون جنيه لتقل عن نظيرتها الفعلية  والتي  ۲۸۷.۸۹٥

% ۲٥مليون جنيه بنسبة تقدر بحوالي  ۳۸۳.۸٦٥تبلغ 
بينما يصل متوسط الخسارة االقتصادية في االستهالك 

مليار متر مكعب  ۱۰نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 
لتقل عن نظيرتها الفعلية والتي مليون جنيه  ۳۳.۹٥۱نحو 

%، ۲۹.۷۹مليون جنيه وذلك بنسبة  ٤۸.۳٥٤بلغت نحو 
ويتبين ايضا ان صافي الخسارة االجتماعية بلغ نحو 

مليون جنيه وذلك لتتفوق علي نظيرتها الفعلية  ۱۱۳.۲۳۷
مليون جنيه بنسبة تصل الي   ۲.۷۸۹التي بلغت 

٥٥.۱٤.% 

 مؤشرات الرفاهية االقتصادية
ن متوسط الخسارة في فائض أ ٥من جدول يتضح 

المياه بمقدار نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲خالل عام  نتجالم
مليون جنيه  ٤۳٥.۷٦بلغ نحو قد  مليار متر مكعب ۱۰

قلت عن القيمة الفعلية المحققة التي بلغت  والتي
% بينما ۲۹.۷۹مليون جنيه بنسبة تصل  ٦۲۷.٦۲۰

ائض المستهلك يتضح من الجدول ان صافي الخسارة في ف
مليار متر مكعب  ۱۰نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 

مليون جنيه  لتقل عن نظيرتها الفعلية  ٦۹۲.٤۷٥نحو 
مليون جنيه بنسبة تصل  ۹۲۳.۳۱۳والتي بلغت نحو 

۲٥.% 

 يرادات المحققة علي المستوي القوميمؤشرات اإل
يرادات ة في اإلن متوسط الخسارأ ۲يتضح من جدول 

نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲خالل عام  المحققةالحكومية 
 ۳٦۷.۱۸۱مليار متر مكعب وبلغ نحو  ۱۰المياه بمقدار 

مليون جنيه والتي انخفضت عن القيمة الفعلية المحققة 
نيه وذلك بنسبة تقدر بنحو مليون ج ٥۸۷.۹۲۹والتي بلغت 

ن التغير في النقد أ، بينما يتضح من الجدول %٥٥.۳۷
ن متوسط أدير محصول القطن جنبي الناتج عن تصاأل

الخسارة في النقد االجنبي نظرا لنقص منسوب المياه 
مليون  ۱٦۱٦.۰٥٥ب بلغ نحو مليار متر مكع ۱۰بمقدار 
 مليون دوالر) بمعدل انخفاض ۲٦٦.٦۷٥وهو يعادل جنيه (

مليون جنيه  ۲۱۷۰.۲٦٥عن نظيرتها الفعلية التي بلغت 
 إلىة تصل مليون دوالر) بنسب ۳٥۸.۱۲۹(وهو يعادل 

۲٥.٥٤.% 

: تدخل الحكومة بالتوزيع المتساوي انيالسيناريو الث
للمياه لألراضي الواقعة علي طول الترع وما يترتب 
عليه من انخفاض االنتاجية من محصول القطن مع 

 ثبات المساحة المزروعة
يفترض هذا السيناريو تدخل الحكومة بسياسة يتم من 

لي كل المساحات المزروعة خاللها التوزيع العادل للمياه ع
لترع لكي تصل المياه بنفس في بدايات ووسط ونهاية ا

راضي الواقعة في نهايات الترع مما يترتب األ إلىالقدر 
علي ذلك ثبات المساحة المزروعة وانخفاض االنتاجية 

 نظرا لخفض كميات المياه المخصصة للزراعة.

ي نتاج بدون ان يؤثر علانخفاض اال: ولالبديل األ
 االستهالك

مليار متر مكعب مع تدخل  ۱۰ن حدوث عجز بمقدار إ
نتاج مع ثبات المساحة وما يترتب عليه الحكومة لخفض اإل

الف طن  ۲۹۲.۷۹٥نتاج من القطن من من انخفاض اإل
ترتب علي ذلك من نتائج كما لف طن وما يأ ۱۷٥.۷۱ إلى
 :يلي

 االقتصادية في انتاجمؤشرات كفاءة استخدام الموارد 
 محصول القطن

ن متوسط صافي الخسارة أ ٦يتضح من جدول 
نظرا لنقص  ۲۰۱۲االقتصادية في االنتاج خالل عام 

مليار متر مكعب قد بلغ نحو  ۱۰منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه والذي قلت عن القيمة الفعلية  ٤٤٦.۳۷۲

مليون جنيه بنسبة تصل الي  ٦۲۰.٦۲۷المحققة والتي تبلغ 
ا يصل متوسط الخسارة االقتصادية في %  بينم۳۹.۹۹

مليار  ۱۰االستهالك نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه لتتعادل مع نظيرتها  ۲۹.۹۰۷متر مكعب نحو 

الفعلية والتي بلغت نفس القيمة ويتبين ايضا ان صافي 
مليون جنيه وذلك  ۳۷۰.۸۹٥الخسارة االجتماعية بلغ نحو 

مليون جنيه  ۲.۷۸۹لية التي بلغت لترتفع عن نظيرتها الفع
 %.۱۳۱۹٤.٤بنسبة 

 مؤشرات الرفاهية االجتماعية
ن متوسط الخسارة في فائض أ ٦يتضح من جدول 

المياه بمقدار نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲خالل عام  المنتج
مليون جنيه  ٥۸۰.۷۷٥قد بلغ نحو  مليار متر مكعب ۱۰

مليون جنيه  ۳۳۲.٥۹٤ليرتفع عن القيمة الفعلية التي بلغت 
%، بينما يتضح من الجدول ان صافي ۷٤.٦۲بنسبة 

الخسارة في فائض المستهلك نظرا لنقص منسوب المياه 
مليون جنيه  ۹۲۳.۳۱۳مليار متر مكعب نحو  ۱۰بمقدار 

 لتتعادل مع نظيرتها الفعلية والتي بلغت نفس القيمة.

 يرادات المحققة علي المستوي القوميمؤشرات اإل
يرادات ة في اإلن متوسط الخسارأ ٦ جدوليتضح من 

نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲خالل عام  الحكومية المحققة
 ۲۸.۳٥۷مليار متر مكعب وبلغ نحو  ۱۰المياه بمقدار 

ت ــــــمليون جنيه ليقل عن القيمة الفعلية المحققة والتي بلغ
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في ظل تدخل  ۳مليار م ۱۰النيل قدره المؤشرات االقتصادية بالمليون جنيه قبل وبعد حدوث عجز في مياه  .٦جدول 
الحكومة بالتوزيع العادل للمياه لالراضي الواقعة علي طول الترع مع ثبات المساحة المزروعة من محصول 

 ۲۰۱۲القطن خالل 
 المؤشر القيم الفعلية ولالبديل األ  البديل الثاني  البديل الثالث

انخفاض االستهالك دون 
 الصادرات

 نتاج فقطانخفاض اإل مزرعيارتفاع السعر ال

 معدل تغير
(%) 

 معدل تغير قيمة
(%) 

 معدل تغير قيمة
(%) 

 قيمة

 اوال :الكفاءة االقتصادية في تخصيص المورد

- ۳۹.۹۹  ۳۷۲٤٤٦.٤۰ - ۹۱.۳٥  ٥۳٦۹۱.٥۱ -۳۹.۹۹  نتاجصافي الخسارة  االقتصادية في اإل ٤۲٤.٦۲۰٦۲۷ ۳۷۲٤٤٦.٤۰ 

- ۳۳.٥٦  ۱۹۸٦۹.٦۷ - ٦۸.۲۹  االقتصادية في االستهالك صافي الخسارة ۲۹۹۰۷.۸۱۱٦ ۲۹۹۰۷.۸۱ ۰.۰۰ ٦۷.۹٤۸۲ 

 صافي الخسارة االجتماعية ۲۷۸۹.۸٦۳٤۲ ۳۷۰۸۹٥.٦۸ ۱۳۱۹٤.٤۰ ۲٦۲٥۹۳.۷۲ ٤۲.۹۳۱۲ ٦۰۹۹۸.۱۸ ۲۰۸٦.٤۲

 ثانيا : الرفاهية االقتصادية

-۲۱.٥۷  - ۲٦۰۸۳۹.٥٤  ۷۳.۷٥ - ٦۷۷۹۰۳.۲٥  ۷٤.٦۲ - ٥۸۰۷۷٥.۱۹  -۳۳۲٥۹٤.۱۷  التغير في فائض المنتج 

- ۳۳.٥٦  ٦۱۳٤۱٦.۲۸ -۳۲.٦۲  التغير في فائض المستهلك ۹۲۳۳۱۳.۷۸ ۹۲۳۳۱۳.۷۸ ۰.۰۰ ٦۲۲۱۱۲.۱۰ 

 ثالثا : العوائد المحققة علي المستوي القومي

- ٥۰.٤۱  - ۲۹۱٥۷۸.٥٦  -۱۳۷.۱٤  ۲۱۸۳۸٤.۸۷ - ۱۰٤.۸۲  ۲۸۳٥۷.۰۹ -٥۸۷۹۲۹.۷٥  التغير في العائد الحكومي 

- ۳٤.۲۸  ۱٤۲٦۲٤٥.٥۸ - ٥٥.۸۳  - ۹٥۸٥۸۹.۳٦  -٤.٤۷  - ۲۰۷۳۱۷۳.٥۰  - ۲۱۷۰۲٦٥  التغير بالنقد االجنبي بالعملة المحلية 

-۳٤.۲۸  -۲۳٥۳٥٤.۰٦  -٥٥.۸۳  -۱٥۸۱۸۳.۰٦  -٤.٤۷  - ۳٤۲۱۰۷.۸٤  - ۳٥۸۱۲۹.٥٤  التغير بالنقد االجنبي بالعملة االجنبية 

 ، والمركز القومي لبحوث المياه.FAOاالغذية والزراعة جمعت وقدرت من بيانات وزارة الزراعة ، ومنظمة  :المصدر
 

% ، بينما ۱۰٤.۸۲مليون جنيه بنسبة تصل   ٥۸۷.۹۲۹
بي الناتج عن ن التغير في النقد االجنأيتضح من الجدول 

ن متوسط الخسارة في النقد أتصدير محصول القطن 
مليار متر  ۱۰االجنبي نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 

وهو ما يعادل ( مليون جنيه ۲۰۷۳.۱۷۳حو مكعب بلغ ن
مليون دوالر) بمعدل انخفاض عن نظيرتها  ۳٤۲.۱۰۷

مليون جنيه (وهو ما يعادل  ۲۱۷۰.۲٦٥الفعلية التي بلغت 
 % .٤.٤۷نحو  إلىمليون دوالر) بنسبة تصل  ۳٥۸.۱۲۹

سعار المزرعية نظرا النخفاض زيادة األ البديل الثاني:
 لمحصول القطن نتاجاإل

مليار متر مكعب فمن  ۱۰حدوث عجز بمقدار ن إ
لف أ ۲۹۲.۷۹٥نتاج من القطن من اض اإلالمتوقع انخف

% فان ذلك ۳۹.۹۹لف طن أي بمعدل أ ۱۷٥.۷۱ إلىطن 
% ليصبح السعر ۳٥.٥۹ارتفاع السعر بنسبة  إلىيؤدي 

جنيه / طن بدال من  ۱۰۱۰٤.٤۸المزرعي الجديد 
 جنيه / طن. ۷٤٥۲.۲۲۹

نتاج إاالقتصادية في دام الموارد مؤشرات كفاءة استخ
 محصول القطن

ن متوسط صافي الخسارة أ ٦يتضح من جدول 
نظرا لنقص  ۲۰۱۲نتاج خالل عام االقتصادية في اإل

مليار متر مكعب قد بلغ نحو  ۱۰منسوب المياه بمقدار 

مليون جنيه والذي انخفض عن القيمة الفعلية  ٦۹۱.٥۳
جنيه بنسبة  مليون ٦۲۰.٦۲۷المحققة والتي تبلغ 

% بينما يصل متوسط الخسارة االقتصادية في ۹۱.۳٥
مليار  ۱۰االستهالك نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 

مليون جنيه  لتقل عن نظيرتها  ۹.٤۸۲متر مكعب نحو 
مليون جنيه وذلك بنسبة  ۲۹.۹۰۷الفعلية والتي بلغت نحو 

ن صافي الخسارة أيضا أ%، ويتبين ٦۸.۲۹تقدر بحوالي 
مليون جنيه وذلك بمعدل  ۲٦۲.٥۹۳جتماعية بلغ نحو اال

مليون  ۲.۷۸۹التي بلغت نحو  زيادة عن نظيرتها الفعلية
 %.۹۳۱۲.٤۲ إلىبنسبة تصل  جنيه

 مؤشرات الرفاهية االجتماعية 

ن متوسط الخسارة في فائض أ ٦جدول يتضح من 
نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار  ۲۰۱۲خالل عام  المنتج

مليون جنيه  ٥۷۷.۹۰۳ر مكعب قد بلغ نحو مليار مت ۱۰
والذي تفوقت عن القيمة الفعلية المحققة والتي تبلغ 

%، بينما يتضح من ۷۳.۷٦ة مليون جنيه بنسب ٥۹٤.۳۳۲
ن صافي الخسارة في فائض المستهلك نظرا أالجدول 

مليار متر مكعب نحو  ۱۰لنقص منسوب المياه بمقدار 
تها الفعلية والتي مليون جنيه لتقل عن نظير ٦۲۲.۱۱۲

 إلىمليون جنيه بنسبة تصل  ۹۲۳.۳۱۳بلغت نحو 
۳۲.٦۷.% 
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 مؤشرات االيرادات المحققة علي المستوي القومي
يرادات ة في اإلن متوسط الخسارأ ٦يتضح من جدول 

نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲خالل عام  الحكومية المحققة
 ۲۱۸.۳۸٤مليار متر مكعب وبلغ نحو  ۱۰المياه بمقدار 

ون جنيه لتقل عن القيمة الفعلية المحققة والتي بلغت ملي
وذلك بنسبة تقدر بحوالي  مليون جنيه ٥۸۷.۹۲۹

، بينما يتضح من الجدول ان التغير في النقد %۱۳۷.۱٤
االجنبي الناتج عن تصدير محصول القطن بلغ نحو 

مليون  ۱٥۸.۱۸۳مليون جنيه ( وهو ما يعادل  ٥۸۹.۹٥۸
نظيرتها الفعلية التي بلغت دوالر) بمعدل انخفاض عن 

 ۳٥۸.۱۲۹مليون جنيه (وهو ما يعادل  ۲۱۷۰.۲٦٥
 %.٥٥.۸۳ إلىمليون دوالر) بنسبة تصل 

: انخفاض االستهالك النخفاض حجم البديل الثالث
نتاج مع ثبات حجم الصادرات والواردات لمحصول اإل

 القطن
مليار متر مكعب فمن  ۱۰ن حدوث عجز بمقدار إ

لف أ ۲۹۲.۷۹٥نتاج من القطن من إلالمتوقع انخفاض ا
% ومع ۳۹.۹۹لف طن أي بمعدل أ ۱۷٥.۷۱ إلىطن 

انخفاض  إلىفان يؤدي افتراض ثبات حجم الصادرات 
واردات + صادرات)  –نتاج إاالستهالك = االستهالك (

لف طن أ ۳٤۸.۸٤٥ينخفض حجم االستهالك من وبالتالي 
 لف طن.أ ۲۳۱.۷٦ إلى

ارد االقتصادية في انتاج مؤشرات كفاءة استخدام المو
 محصول القطن.

ن متوسط صافي الخسارة أ ٦يتضح من جدول 
نظرا لنقص  ۲۰۱۲نتاج خالل عام االقتصادية في اإل

مليار متر مكعب قد بلغ نحو  ۱۰منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه لتقل عن نظيرتها الفعلية والتي  ٤٤٦.۳۷۲

الي مليون جنيه ذلك بنسبة تصل  ٦۲۰.٦۲۷تبلغ 
% بينما يصل متوسط الخسارة االقتصادية في ۳۹.۹۹

مليار  ۱۰االستهالك نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه لتقل عن نظيرتها  ۱۹.۸٦۹متر مكعب نحو 

مليون جنيه بنسبة تقدر  ۲۹.۹۰۷الفعلية والتي بلغت نحو 
%، ويتبين ايضا ان صافي الخسارة ۳۳.٥٦بحوالي 

مليون جنيه وذلك لترتفع  ٦۰.۹۹۸حو االجتماعية بلغ ن
مليون جنيه بنسبة  ۲.۷۸۹عن قيمتها الفعلية التي بلغت 

 %. ۲۰۸٦.٤۲ إلىتصل 

 مؤشرات الرفاهية االجتماعية 
ن متوسط الخسارة في فائض أ ٦يتضح من جدول 

نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار  ۲۰۱۲خالل عام  المنتج
مليون جنيه  ۲٦۰.۸۳۹مليار متر مكعب قد بلغ نحو  ۱۰

 ۳۳۲.٥۹٤لتقل عن القيمة الفعلية المحققة والتي تبلغ 
% بينما يتضح من ۲۱.٥۷مليون جنيه بنسبة مقدرة 

نظرا  ن صافي الخسارة في فائض المستهلكالجدول ا

مليار متر مكعب نحو  ۱۰لنقص منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه لتقل عن نظيرتها الفعلية والتي  ٤۱٦.٦۱۳

 %.۳۳.٥٦مليون جنيه بنسبة  ۹۲۳.۳۱۳و بلغت نح

 مؤشرات االيرادات المحققة علي المستوي القومي
ة في االيرادات ن متوسط الخسارأ ٦يتضح من جدول 

نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲خالل عام  الحكومية المحققة
 ۲۹۱.٥۷۸وبلغ نحو  مليار متر مكعب ۱۰المياه بمقدار 

علية المحققة والتي مليون جنيه وذلك لتنخفض عن القيمة الف
 ،%٥۰.٤۱يون جنيه وذلك بنسبة تقدر مل ٥۸۷.۹۲۹بلغت 

بينما يتضح من الجدول ان التغير في النقد االجنبي الناتج 
مليون  ۱٤۲٦.۲٤٥عن تصدير محصول القطن بلغ نحو 

مليون دوالر) بمعدل  ۲۳٥.۳٥٤جنيه (وهو ما يعادل 
 ۲۱۷۰.۲٦٥انخفاض عن نظيرتها الفعلية التي بلغت 

مليون دوالر)  ۳٥۸.۱۲۹مليون جنيه (وهو ما يعادل 
 %.۳٤.۲۸  إلىبنسبة تصل 

تدخل الحكومة بالتوزيع العادل للمياه  السيناريو الثالث
ب عليه من نقص في من خالل عدد الريات وما يترت

نتاجية المزروعة من محصول اإلكال من المساحة و
 القطن

التوزيع  يتضمن هذا السيناريو تدخل الحكومة بسياسة
العادل للمياه للمساحات المزروعة علي طول الترع دون 

إلى راضي للمياه مما يؤدي التدخل في استهالك األ
 نتاجية والمساحة المزروعة معا.  انخفاض اإل

ن يؤثر علي أبدون  نتاجانخفاض اإل ول:البديل األ
 حجم االستهالك

مليار متر مكعب في حين  ۱۰ن حدوث عجز بمقدار إ
نتاج بالتوزيع العادل للمياه الحكومة لخفض اال تتدخل

طول الترع من خالل عدد الريات  ىراضي الواقعة عللأل
مع ثبات المساحة مما يؤدي الي انخفاض االنتاج من 

الف طن وما  ۱۹۳.۲۸ إلىلف طن أ ۲۹۲.۷۹٥القطن من 
 :ترتب علي ذلك من نتائج كما يليي

ية في انتاج مؤشرات كفاءة استخدام الموارد االقتصاد
 لقطنمحصول ا

ن متوسط صافي الخسارة أ ۷يتضح من جدول 
نظرا لنقص  ۲۰۱۲االقتصادية في االنتاج خالل عام 

مليار متر مكعب قد بلغ نحو  ۱۰منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه  ليقل عن القيمة الفعلية المحققة  ٦۹۳.٤۰۹

مليون جنيه بنسبة تصل الي  ٦۲۰.٦۲۷والتي بلغت 
% ، بينما يصل متوسط الخسارة االقتصادية في ۳۳.۹۹

مليار  ۱۰االستهالك نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه لتتعادل مع نظيرتها  ۲۹.۹۰۷متر مكعب نحو 

الفعلية والتي بلغت نفس القيمة ويتبين ايضا ان صافي 
مليون جنيه  ۳۱٥.٦٥۰الخسارة االجتماعية بلغ نحو 

مليون جنيه  ۲.۷۸۹لفعلية التي بلغت لترتفع عن نظيرتها ا
 %.۱۱۲۱٤.۲بنسبة تصل 
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 مؤشرات الرفاهية االقتصادية
ن متوسط الخسارة في فائض أ ۷يتضح من جدول 

المياه بمقدار نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲خالل عام  المنتج
مليون جنيه  ٥٤۳.٥۲۸قد بلغ نحو  مليون متر مكعب ۱۰
 ۳۳۲.٥۹٤ي بلغت وق عن القيمة الفعلية المحققة التلتتف

% بينما يتضح من الجدول ٦۳.٤۲ي بنسبة أمليون جنيه 
ان صافي الخسارة في فائض المستهلك نظرا لنقص 

نحو  بلغ مليار متر مكعب ۱۰منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه لتتعادل مع نظيرتها الفعلية والتي  ۹۲۳.۳۱۳

 بلغت نفس القيمة.

 ي القوميمؤشرات االيرادات المحققة علي المستو
ن متوسط الخسارة في االيرادات أ ۷يتضح من جدول 

نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲الحكومية المحققة خالل عام 
 ٦٤.۱۳٤بلغ نحو  مليار متر مكعب ۱۰المياه بمقدار 

مليون جنيه ليقل عن القيمة الفعلية المحققة والتي بلغت 
%، بينما ۸۹.۰۹مليون جنيه وذلك بنسبة  ٥۸۷.۹۲۹

جنبي الناتج عن دول ان التغير في النقد األمن الجيتضح 
مليون جنيه  ۲۰۸۷.۷٤٤تصدير محصول القطن بلغ نحو 

مليون دوالر) بمعدل انخفاض  ۳٤٤.٥۱۲( وهو ما يعادل 
مليون جنيه  ۲۱۷۰.۲٦٥عن نظيرتها الفعلية التي بلغت 

 إلىمليون دوالر) بنسبة تصل  ۳٥۸.۱۲۹(وهو ما يعادل 
۳.۸.% 

سعار المزرعية نظرا النخفاض يادة األزالبديل الثاني: 
 االنتاج  لمحصول القطن

مليار متر مكعب ومع  ۱۰ن حدوث عجز بمقدار إ
تدخل الحكومة لخفض االنتاج بالتوزيع العادل للمياه 
لالراضي الواقعة علي طول الترع من خالل عدد الريات 
وما يترتب عليه من انخفاض االنتاج من القطن من 

لف طن أي بمعدل أ ۱۹۳.۲۸ إلىالف طن  ۲۹۲.۷۹٥
ارتفاع السعر بنسبة  إلى% فان ذلك يؤدي ۳۳.۹۹
 ۹۷۰٦.٤۳% ليصبح السعر المزرعي الجديد ۳۰.۲٥

 جنيه/ طن. ۷٤٥۲.۲۲۹جنيه / طن بدال من 

في انتاج  مؤشرات كفاءة استخدام الموارد االقتصادية
 محصول القطن

ن متوسط صافي الخسارة أ ۷يتضح من جدول 
نظرا لنقص  ۲۰۱۲نتاج خالل عام ة في اإلاالقتصادي

مليار متر مكعب قد  بلغ نحو  ۱۰منسوب المياه بمقدار 
مليون جنيه والذي انخفض عن القيمة الفعلية  ۷۸۹.۸٥

مليون جنيه ونسبة تصل  ٦۲۰.٦۲۷المحققة والتي تبلغ 
% ، بينما يصل متوسط الخسارة االقتصادية ۸٦.۱۸الي 

مليار  ۱۰سوب المياه بمقدار في االستهالك نظرا لنقص من
مليون جنيه لتقل عن نظيرتها  ۱۲.٤۲۲متر مكعب نحو  

مليون جنيه وذلك بنسبة  ۲۹.۹۰۷الفعلية والتي بلغت نحو 
صافي الخسارة  أيضاً أن% ويتبين ٥۸.٤٦تقدر بحوالي 

مليون جنيه وذلك بمعدل  ۲٤٤.۸۸۸االجتماعية بلغ نحو 
مليون جنيه  ۲.۷۸۹لغت زيادة عن نظيرتها الفعلية  التي ب

 %.۸٦۷۷.۷۹بنسبة  

 مؤشرات الرفاهية االقتصادية
ن متوسط الخسارة في فائض أ ۷يتضح من جدول 

المياه بمقدار نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲خالل عام  المنتج
مليون جنيه  ٦۲۲.۳۷۹قد بلغ نحو  مليار متر مكعب ۱۰

عن القيمة الفعلية المحققة والتي تبلغ  ازدادوالذي 
%، بينما ۸۷.۱۳مليون جنيه بنسبة تصل  ٥۹٤.۳۳۲

يتضح من الجدول ان صافي الخسارة في فائض المستهلك  
مليار متر مكعب  ۱۰لنقص منسوب المياه بمقدار  نظراً 
مليون جنيه لتقل عن نظيرتها الفعلية  ٦۹٥.۷٤٦نحو 

مليون جنيه وذلك بنسبة تصل  ۹۲۳.۳۱۳والتي بلغت نحو 
 %.۲٤.٦٥  إلى

 يرادات المحققة علي المستوي القوميمؤشرات اال
ة في االيرادات ن متوسط الخسارأ ۷جدول تضح من 

نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲خالل عام  الحكومية المحققة
 ۱۷۱.٥۲۱وبلغ نحو  مليار متر مكعب ۱۰المياه بمقدار 

مليون جنيه وذلك لتنخفض عن القيمة الفعلية المحققة والتي 
لك بنسبة تقدر ون جنيه وذملي ٥۸۷.۹۲۹بلغت 

ن التغير في النقد أ%، بينما يتضح من الجدول ۱۲۹.۱۷
االجنبي الناتج عن تصدير محصول القطن ان متوسط 
الخسارة في النقد االجنبي نظرا لنقص منسوب المياه 

مليون  ۱۱۳۳.۷۷۸ب بلغ نحو مليار متر مكع ۱۰بمقدار 
مليون دوالر) بمعدل  ۱۸۷.۰۹۲وهو ما يعادل جنيه (

 ۲۱۷۰.۲٦٥عن نظيرتها الفعلية التي بلغت  انخفاض
مليون دوالر)  ۳٥۸.۱۲۹مليون جنيه (وهو ما يعادل 

 %.٤۷.۷٦  إلىبنسبة تصل 
انخفاض االستهالك النخفاض حجم البديل الثالث: 

 االنتاج مع ثبات حجم الصادرات لمحصول القطن.

نتاج بالتوزيع فمن المتوقع تدخل الحكومة لخفض اإل
لالراضي الواقعة علي طول الترع من خالل العادل للمياه 

عدد الريات مع ثبات المساحة وما يترتب عليه من 
 إلىلف طن أ ۲۹۲.۷۹٥نتاج من القطن من انخفاض اإل

% ومع افتراض ۳۳.۹۹لف طن أي بمعدل أ ۱۹۳.۲۸
انخفاض  إلىيؤدي  ذلك ثبات حجم الصادرات فان

ات) واردات + صادر –االستهالك (االستهالك = انتاج 
لف طن أ ۳٤۸.۸٤٥وبالتالي ينخفض حجم االستهالك من 

 لف طن.أ ۲٤۹.۳۳إلى 

مؤشرات كفاءة استخدام الموارد االقتصادية في انتاج 
 محصول القطن.

ط صافي الخسارة ن متوسأ ۷يتضح من الجدول رقم 
نظرا لنقص  ۲۰۱۲نتاج خالل عام االقتصادية في اإل

عب قد بلغ نحو مليار متر مك ۱۰منسوب المياه بمقدار 
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في ظل تدخل  ۳مليار م ۱۰المؤشرات االقتصادية بالمليون جنيه قبل وبعد حدوث عجز في مياه النيل قدره  .۷جدول 
ب عليه من نقص في كال من الحكومة بالتوزيع العادل للمياه لالراضي الواقعة من خالل عدد الريات وما يترت

 ۲۰۱۲نتاجية من محصول القطن خالل واإل المساحة
 المؤشر القيم الفعلية البديل االول  البديل الثاني  البديل الثالث

انخفاض االستهالك دون 
 الصادرات

 انخفاض االنتاج فقط ارتفاع السعر المزرعي

 معدل تغير
(%) 

 معدل تغير قيمة
(%) 

 معدل تغير قيمة
(%) 

 قيمة

 اوال :الكفاءة االقتصادية في تخصيص المورد

- ۳۳.۹۹  ٤۰۹٦۹۳.۱٦ - ۸٦.۱۸  ۸٥۷۸۹.۲۷ - ۳۳.۹۹  صافي الخسارة االقتصادية في االنتاج ٤۲٤.٦۲۰٦۲۷ ٤۰۹٦۹۳.۱٦ 

- ۲۸.٥۳  ۲۱۳۷٦.۱۸ - ٥۸.٤٦  صافي الخسارة االقتصادية في االستهالك ۲۹۹۰۷.۸۱۱٦ ۲۹۹۰۷.۸۱ ۰.۰۰ ٦۲.۱۲٤۲۲ 

 ي الخسارة االجتماعيةصاف ۲۷۸۹.۸٦۳٤۲ ۳۱٥٦٥۰.۷۳ ۲۰.۱۱۲۱٤ ٤۳.۲٤٤۸۸۸ ۸٦۷۷.۷۹ ٥۲۲٦۲.۳۳ ۱۷۷۳.۲۹

 ثانيا : الرفاهية االقتصادية

- ۱۸.۳٤  - ۲۷۱٦۰۸.٤۱  ۸۷.۱۳ - ٦۲۲۳۷۹.۸۸  ٦۳.٤۲ -٥٤۳٥۲۸.٤۳  - ۳۳۲٥۹٤.۱۷  التغير في فائض المنتج 

- ۲۸.٥۳  ٦٥۹۹۲٥.۳۹ - ۲٤.٦٥  التغير في فائض المستهلك ۹۲۳۳۱۳.۷۸ ۹۲۳۳۱۳.۷۸ ۰.۰۰ ٦۹٥۷٤٦.٥٤ 

 لمستوي القوميثالثا : العوائد المحققة علي ا

- ٤۲.۸٤  - ۳۳٦۰٥٤.٦٥  - ۱۲۹.۱۷  ۱۷۱٥۲۱.٦۸ - ۸۹.۰۹  - ٦٤۱۳٤.٦۲  - ٥۸۷۹۲۹.۷٥  التغير في العائد الحكومي 

- ۲۹.۱٤  - ۱٥۳۷۹۰۷.۲۷  - ٤۷.۷٦  - ۱۱۳۳۷۷۸.۲۳  - ۳.۸۰  - ۲۰۸۷۷٤٤.۸۹  - ۲۱۷۰۲٦٥  التغير بالنقد االجنبي بالعملة المحلية 

- ۲۹.۱٤  - ۲٥۳۷۸۰.۰۸  - ٤۷.۷٦  - ۱۸۷۰۹۲.۱۲  - ۳.۸۰  - ۳٤٤٥۱۲.۳٦  - ۳٥۸۱۲۹.٥٤  التغير بالنقد االجنبي بالعملة االجنبية 

UالمصدرU: غذية والزراعة جمعت وقدرت من بيانات وزارة الزراعة، ومنظمة األFAO.والمركز القومي لبحوث المياه ، 

 

مليون جنيه والذي انخفض عن القيمة الفعلية  ٦۹۳.٤۰۹
 إلىمليون جنيه بنسبة تصل  ٦۲۰.٦۲۷المحققة والتي تبلغ 

% ، بينما يصل متوسط الخسارة االقتصادية في ۳۳.۹۹
مليار  ۱۰االستهالك نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 

مليون جنيه لتقل عن نظيرتها  ۲۱.۳۷٦متر مكعب نحو 
مليون جنيه بنسبة  ۲۹.۹۰۷الفعلية والتي بلغت نحو 

ماعية بلغ ن صافي الخسارة االجتأيضا أ % ويتبين٥۳.۲۸
مليون جنيه وذلك بمعدل زيادة عن نظيرتها  ٥۲.۲٦۲نحو 

مليون جنيه بنسبة مقدرة   ۲.۷۸۹الفعلية التي بلغت 
۱۷۷۳.۲۹.% 

 مؤشرات الرفاهية االقتصادية

ن متوسط الخسارة في فائض أ ۷جدول يتضح من 
نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار  ۲۰۱۲خالل عام  المنتج

مليون جنيه  ۲۷۱.٦۰۸بلغ نحو  مليار متر مكعب قد ۱۰
والذي انخفض عن القيمة الفعلية المحققة والتي تبلغ 

%، بينما ۱۸.۳٤ إلىمليون جنيه بنسبة تصل  ٥۹٤.۳۳۲
ن صافي الخسارة في فائض المستهلك  أيتضح من الجدول 

مليار متر مكعب  ۱۰نظرا لنقص منسوب المياه بمقدار 
يرتها الفعلية مليون جنيه لتنخفض عن نظ ٦٥۹.۹۲٥نحو 

مليون جنيه وذلك بنسبة  ۹۲۳.۳۱۳والتي بلغت نحو 
۲۸.٥۳.% 

 يرادات المحققة علي المستوي القوميمؤشرات اإل
يرادات ة في اإلن متوسط الخسارأ ۷يتضح من جدول 

نظرا لنقص منسوب  ۲۰۱۲خالل عام  الحكومية المحققة
 ۳۳٦.۰٥٤مليار متر مكعب وبلغ نحو  ۱۰المياه بمقدار 

ن جنيه وذلك لتنخفض عن القيمة الفعلية المحققة والتي مليو
، %٤۲.۸٤مليون جنيه وذلك بنسبة  ٥۸۷.۹۲۹بلغت 

جنبي الناتج ن التغير في النقد األأبينما يتضح من الجدول 
عن تصدير محصول القطن نظرا لنقص منسوب المياه 

مليون  ۱٥۳۷.۹۰۷ب بلغ نحو مليار متر مكع ۱۰بمقدار 
مليون دوالر) بمعدل  ۲٥۳.۷۸ادل وهو ما يعجنيه (

 ۲۱۷۰.۲٦٥انخفاض عن نظيرتها الفعلية التي بلغت 
مليون دوالر)  ۳٥۸.۱۲۹مليون جنيه (وهو ما يعادل 

 %.۲۹.۱٤ إلىبنسبة تصل 
وتشير السيناريوهات السابقة ان الضرر الواقع نظرا 
لحدوث عجز في حصة مصر المائية من نهر النيل مقدر 

عب اقل من الضرر الواقع عند حدوث بخمسة مليار متر مك
عجز بعشرة مليار متر مكعب من حصة مصر المائية، 

البديل الثالث (انخفاض االستهالك  يضاً أكما تبين 
نتاج مع ثبات حجم الصادرات لمحصول النخفاض حجم اإل

قل ضررا علي محصول القطن يليه البديل القطن) هو األ
علي حجم ن يؤثر أنتاج بدون ول (انخفاض اإلاأل

سعار ن البديل الثاني (زيادة األأ، بينما تبين )االستهالك
لمحصول القطن) هو  نتاجالمزرعية نظرا النخفاض اإل

 كثر ضررا علي محصول القطن.األ
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 توصيات الدراسة
وضحت الدراسة انه يترتب علي بناء سد النهضة أ

ه تماما بالنسبة للزراعة اإلثيوبى ظروفا غير مواتي
ر الكلى اجه فيها احتماالت متزايدة للتدمي، توالمصرية

وما يستتبع ذلك من آثار بالنسبة  والجزئى للموارد المائية
للفجوة الغذائية واألمن المائى والغذائى وارتفاع مستويات 
الفقر والمجاعات والقالقل االجتماعية لذلك ينبغى إحداث 

سسات إصالحات جذرية فى مجاالت االستثمار والمؤ
، ومن ناحية أخرى ينبغى الخدمات اإلرشاديةوالبحوث و

اتخاذ اإلجراءات الضرورية واالحترازية لمواجهة اآلثار 
االقتصادية واالجتماعية والبيئية الناشئة عن العجز فى 
الموارد المائية الناشىء عن السد. التى يتوقع أن تتعرض 

 لها الزراعة المصرية فى المستقبل القريب والبعيد.

فريق من الخبراء في المجاالت الفنية  ضرورة تكوين
للمياه واالقتصاد والعلوم السياسية والقانون الدولي 
لمساعدة مصر في التفاوض والدفاع عن حقوقها المائية 
خاصة ضد اثيوبيا التي تعزف عن اإلقرار لمصر بحصة 
مائية معينة وفى نفس الوقت ترفض إشراك مصر 

بل ترفض  لتشغيل،والسودان فى إدارة عمليات الملء وا
أن تحدد هى ومن جانب واحد قواعد للملء والتشغيل تلتزم 

 بالشفافية وتكون معروفة لدى دولتى المصب.  بها وتتسم

التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة مثل 
الطاقة الشمسية التي تتسم بوفرتها في مصر واستخدامها 

الملوحة وإتباع في مجال تحلية مياه البحر والمياه عالية 
 االستراتيجيات المائية الجديده كالمياه االفتراضية.

 عـــــالمراج

ثار اآل ).۲۰۱٥ميرة تهامي (وأحمد أعلي  ،براهيمإ
االقتصادية المتوقعة لبناء سد النهضة االثيوبي علي 

مجلة الزقازيق للبحوث ، رز المصريمحصول األ
 .٥:  ٤۲الزراعية، 

ثار المتوقعة اآل ).۲۰۱٥اه (المركز القومي لبحوث المي
لبناء سد النهضة االثيوبي علي الدخل القومي، دراسة 

 غير منشورة.

ثار االقتصادية واالجتماعية اآل ).۲۰۱٦جمال ( ،صيام
اتها ثيوبي وانعكاسوالبيئية المحتملة لسد النهضة األ

مقال بجريدة ، علي مستقبل الزراعة المصرية
 ر من يناير.المصري اليوم الصادرة في العاش

دور القطاع  .)۲۰۱۳يناس عباس (وإعلي  ،عبد المحسن
الزراعي في مواجهة تناقص نصيب الفرد من حصة 

المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي،  ،مياه نهر النيل
۲۳  :۲. 

 .ةمنظمة االغذية والزراعة التابعة لالمم المتحدموقع 
2Twww.faostat.com 2T. 

). النشرة االقتصادية ، قطاع ۲۰۱۲وزارة الزراعة (
 الشئون االقتصادية.
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ABSTRACT 

In recent years, Egypt suffered from the shortage of water resources due to factors which 
play a negative role in water security, such as water poor distribution, water misuse, 
inefficient irrigation methods, high population growth rates, rapid economic development in 
the Nile Basin countries, pollution and environmental degradation. In addition, the construction of 
Ethiopian Renaissance dam, will adversely affect the Egyptian agriculture. Consequently, it 
will face increasing in potential for disruption of water resources and rising both poverty and 
famine. Projections indicate that the amount of shortfall in Egypt's share of Nile water by 
filling the Renaissance dam will range from 5 to 10 billion cubic meters which affects 
negatively on the water level in Lake Nasser which leads to occur one of the following 
scenarios: Lack of government intervention, leading a decline of area of cultivated lands that 
located at the ends of canals, so water will not reach them, and production will decrease. 
Government intervention policy through the equitable distribution of water to all cultivated 
lands located at the beginning, middle and end of canals, which follows the stability of the 
cultivated area and lower productivity. Government intervention through equitable 
distribution of water to all cultivated lands along the canals without intervention in amount of 
water consumption, which follows the decrease in both of cultivated area and 
productivity.  So the study is assumed the restructuring of cotton crop items as one of the 
most important export crops, especially after the construction of Renaissance dam  resulted a 
negative impact on productivity, exports and consumption.  The problem have been shed light 
on hypotheses estimated on economic indicators efficiency of economic resources allocation 
for cotton production, economic welfare and indicators of returns earned on the national level  
according to the previous scenarios, so the study is applied partial equilibrium model on 
cotton export  to achieve its goals  through  published data from the economic affairs of the 
ministry of agriculture and data base of Food and Agriculture Organization (FAO).                                                                           
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