
  0202 ٌولٌو 7العدد، 8المجلد  –مجلة السٌاسة واالقتصاد 
 

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 د. سموي محمد عبد العزيز

 کمية االقتصاد والعموم السياسية جامعة القاهرة

 

 
Abstract: 

Most of water resources management strategies in Egypt focused on supply side, which 

need long time period and huge costs to be implemented, recently with increasing of water 

problem, most studies and strategies began caring with methods that rationalized demand 

side for water resources. so the aim of this study was to solve the water problem in Egypt 

with concentrating on demand side, by suggesting number of strategies for pricing irrigation 

water the biggest sector consumes water in Egypt, as pricing is one of the free market 

mechanisms, that contributes in achieving cost sharing of irrigation water services between 

the government and farmers, and to rationalize water consumption to achieve sustainable 

agriculture. so the study begin with literature review about water pricing, to recognized 

reasons and mechanisms for water pricing, then the study reviewed previews experiences of  

some countries in  pricing their irrigation water, to benefit from it in suggestion number of 

strategies for pricing irrigation water in Egypt, then the study analyzed the current situation 

of water resources in Egypt from both supply and demand side and also the degree of self-

sufficient from some strategic crops , to determine is the current irrigation system in Egypt 

achieves sufficiency and efficiency?, and the  study answered this question by no. so the 

study suggested number of scenarios for pricing irrigation water in Egypt, and by using linear 

programing models the study evaluated the effect of each scenario on number of economic 

indicators like, farmer returns, price of irrigation water for every unit, and its effect on 

saving wasted water, to choose the best suggested scenario to achieve sustainable 

agriculture in Egypt. at the end the study recommended the pricing method that depend on 

classifying crops according to its net water return to high medium and low water return, by 

imposing price equal 5pt, 15pt,20pt for every cubic meter consumed from water in high, 

medium and low net water return crops Sequentially, with referring to that, these prices can 

be changed with the change in Food Security Strategies for strategic crops, and also with 

inflation rates changes. 

 

 

نحو آلية مثمى لتسعير مياه الري في مصر لتحقيق زراعة 
 مستدامة
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 المستخلص:

تشير التجربة التنموية في مصر خالل العقود الماضية إلى أن إدارة الموارد المائية واستراتيجيات التنمية الخاصة 
وبشكل  يبيا تركزت في سياسات جانب العرض، والذي تم عبر تقنيات ىندسية، تستعمل عمى مستوى عال

إال حديثًا بعد تفاقم المشكمة المائية وانحسار الموارد مكمف، أما جانب الطمب عمى المياه فمم يتم االىتمام بو 
 ىدفت، لذلك يض الفاقدالمائية المتوفرة، مما استدعى ضرورة إتباع كل السبل لترشيد الطمب عمى المياه وتخف

إيجاد حمول لمشكمة المياه في مصر ولكن بالتركيز عمى جانب الطمب باقتراح سيناريوىات لتسعير  الى الدراسة
، كألية من أليات السوق الحر لتشارك تكاليف صدر لمطمب عمى المياه العذبة في مصر وىي مياه الريأىم م

وتطمب ذلك في البداية عرض األساس النظري لتسعير المياه  الخدمات ولترشيد الطمب وتخفيض معدل الفاقد،
ارب الدول السابقة في تسعير في الفكر االقتصادي، لمتعرف عمى مبررات وأليات تسعير مياه الري، ثم عرض تج

مياه الري لالستفادة منيا في وضع السيناريوىات المقترحة، كذلك تم عرض الوضع المائي الراىن في مصر من 
حيث العرض والطمب ومدى االكتفاء الذاتي من عدد من المحاصيل االستراتيجية، وتوصمت الدراسة الى أن 

ن التركيب المحصولي بوضعو الحالي يتسبب في منظومة الري الحالية في مصر ال تحقق الكف اية وال الكفاءة، وا 
صياغة مجموعة من السيناريوىات لتسعير مياه الري في عمى الدراسة  لذلك عممتإىدار الموارد المائية المتاحة، 

 وىاتتمك السيناري أثر بعضالدراسة  و باستخدام نماذج البرمجة الخطية قيمت، السترداد تكاليف الخدمات مصر
الختيار أفضميا في وذلك حجم التسعيرة المقدرة لمفدان وحجم الميدر من المياه  الفداني لمفالح ،عائد العمى 

على  القائم على تصنٌف المحاصٌلأسموب التسعير  وتوصمت الدراسة الى ان ،التطبيق لتحقيق زراعة مستدامة

إلً محاصٌل ذات ر ، بحٌث تصنف المحاصٌل هو االسلوب األفضل للتسعٌ حسب صافً عائد الوحدة المائٌة،

عائد مائً منخفض، محاصٌل ذات عائد مائً متوسط، محاصٌل ذات عائد مائً مرتفع، بحٌث ٌتم فرض 

 02قرش للمتر المكعب  للنوع الثانً، و 55قروش للمتر المكعب فً النوع األول،  5تسعٌرة موحدة قدرها 

استراتيجيات األمن الغذائي  ابمية تمك األسعار لمتغير مع تغير، مع ققرش للمتر المكعب فً النوع الثالث
 .معدالت التضخم في الدولة لممحاصيل االستراتيجية، وكذلك مع تغير

: مبررات وأليات تسعير مياه الري، تجارب دولية سابقة لتسعير مياه الري، الوضع المائي الراىن الكممات الدالة
 تشارك تكاليف الخدمات، ،لتحقيق زراعة مستدامة مياه الري في مصر في مصر، سيناريوىات مقترحة لتسعير

 استخدام نماذج البرمجة الخطية لتقييم سيناريوىات تسعير مياه الري. 

 

 مقدمة:
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جديد لمتنمية وىو  مصطمح ٢٩٩١ عام بالبرازيل األرض قمة في الدولي المجتمع اعتمد
 األجيال حقوق إىدار دون الحالي ت الجيلاحتياجا تمبية بمعنى المستدامة" التنمية "مصطمح
فيو، ليأتي بعد ذلك بعشرات  نعيش الذي المستوى عن يقل ال مستوى في الحياه في القادمة

ليضعوا خطة ١1٢2سبتمبر  ١2السنين قادة العالم في المقاء الذي جمعيم بمقر األمم المتحدة 
 ٢1المقبمة تتضمن  ٢2سنوات الـ عالمية طموحة ىدفيا تحقيق التنمية المستدامة عمى مدى ال

، بيئية، مجتمعية، وقد كان لممياه ومواردىا اقتصاديةىدف يمكن تصنيفيم بين أىداف 
واستخداماتيا أىمية كبيرة في تمك الخطة العالمية سواء في األىداف البيئية أو االقتصادية، فقد 

دارتيا  6اليدف تضمن  النص التالي" ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي لمجميع وا 
" والذي كانت أىم وسائل تنفيذه " زيادة كفاءة استخدام المياه في جميع القطاعات إدارة مستدامة

مداداتيا عمى نحو م ستدام من أجل معالجة شح المياه، زيادة كبيرة وضمان سحب المياه العذبة وا 
،  i".١101والحد بدرجة كبيرة من عدد األشخاص الذين يعانون من ندرة المياه، بحمول عام 

 المياه اقتصاديات مبدأ بات اقتصادية، لتجاذبات يخضع توفره ندرة وأمام الماء فحيث أصبح
مياه الري وتوصيمو إلى  الماء، وألن توفير عمى إدارة الطمب في اليامة الجوانب أحد يشكل

المزارع من الخدمات العامة التي تقدميا الدولة، وقد ثبت في كثير من التجارب الدولية أن 
مجانية الخدمات العامة تسبب في فقدان مؤشرات الكفاءة والكفاية والعدالة معا، مما يحول دون 

ة التسعير لمخدمات العامة الدول إلى إتباع سياس اتجيتتحقيق أىداف التنمية المستدامة، لذلك 
كنوع من تشارك التكاليف مع الدولة، ويكون اليدف من تسعير الخدمات العامة ترشيد 

، زيادة معدالت النمو االقتصادي من خالل تخصيص أفضل لمموارد االقتصادية، االستخدام
الخدمة تحسين نمط توزيع الدخل القومي من خالل منح الطبقات المستحقة أسعار أقل، وتحسين 

العامة من خالل الحصول عمى إيرادات تساعد في عمميات اإلحالل والتجديد لتحقق زراعة 
 مستدامة. 

كمحدد رئيسي في خطط التوسع الزراعي الالزمة في مصر،  العذبة نظرًا ألىمية الموارد المائيةو 
ا المياه وأكثرى ماتاستخداالمياه في الزراعة ىو أىم  استخداملسد الفجوة الغذائية المصرية، وإلن 

% من إجمالي االستيالك 01الحالي لممياه في الزراعة بما يزيد عن  االستخدامقدر فيشيوعًا، 
%  ١المائي القومي،  وأشارت بعض التقديرات األولية إلى أن نقص المياه المتجددة في مصر بــ 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/summit/#b226c7ddc11147824
http://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/summit/#b226c7ddc11147824
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الذي استدعى معو  األمر، )فقط( سيؤدي إلى فقدان ما ال يقل عن مميون مزارع مصري لعمميم
 والتي( ١1٢1/١101قيام وزارة الموارد المائية والري بوضع الخطة القومية لمموارد المائية )

( وزارات مختمفة، باإلضافة إلى عدد كبير من الييئات والجيات المعنية، ٩شارك في تنفيذىا )
ت بالتنسيق مع مميار دوالر بيدف تطبيق مجموعة من اإلجراءا 21وذلك باستثمارات تصل إلى 

الوزارات والجيات المعنية بالدولة وذلك في اطار تبني مبدأ اإلدارة المتكاممة لمموارد المائية، 
وتضمين اإلجراءات الخاصة بكل وزارة والتي تحقق أىدافيا القطاعية وبما يتماشى مع أىداف 

ات المائية السابق وكذلك السياسات واالستراتيجي ١101التنمية المستدامة لمدولة  استراتيجية
فعممت الدولة المصرية عمى حث المزارعين عمى ترشيد الطمب عمى مياه الري، ومن ، إعدادىا

السماح لمبنوك بتمويل سبل  ١1٢٩مارس  فيأىم الوسائل لتطبيق ذلك قرار البنك المركزي 
قرار إال إن % متناقصة، ورغم أىمية ىذا ال2التحول من الري التقميدي إلى الري الحديث بفائدة 

% لتغيير منظومة الري لديو طالما ال 2المزارع لن يفكر في االقتراض من البنوك حتى لو الفائدة 
بخفض المساحة المنزرعة باألرز  ١1٢0يوجد تكمفة لممياه المستخدمة، كذلك تم اتخاذ قرار سنة 

السوق الحر  % ، رغم إن ىذا  القرار  يعتبر مخالف لمبادئ اقتصاديات 01بنسبة أكثر من 
الذي تتبناه الدولة، فكان يمكن الوصول إلى نفس اليدف من خالل تفعيل أليات السوق الحر 
بتطبيق مبدأ التسعير لمياه الري، ليحدث تشارك لتكاليف الخدمات بين الدولة والمزارعين، لتحقيق 

قدر المستطاع، الكفاءة والعدالة معًا، وحتى يتم ترشيد االستيالك وتخفيض الميدر من المياه 
 .١101التنمية المستدامة لمصر  خططولتحقيق زراعة مستدامة تتواكب مع 

في ظل ما تشيده مصر من مخاطر تخفيض حصتيا من مياه النيل نظرًا لخطط  أىمية الدراسة:
التنمية الطموحة لدول حوض النيل من إنشاء سدود وغيرىا،  في نفس الوقت الذي يتزايد فيو 

مياه الشرب، ونمو الطمب الصناعي عمى المياه  احتياجاتتجات الزراعية وزيادة الطمب عمى المن
 انخفاضأراضي جديدة، أي تزايد الطمب مع  استصالحبشكل مطرد ومستمر، ومع الحاجة الى 

لذلك فتتمثل أىمية الدراسة في محاولة ايجاد  العرض، مما أدخل مصر في حيز الفقر المائي،
الطمب عمي المياه العذبة المخصصة لمقطاع الزراعي في مصر من طرق فعالة لترشيد جانب 

  خالل وضع آلية مناسبة لتسعير مياه الري.



  0202 ٌولٌو 7العدد، 8المجلد  –مجلة السٌاسة واالقتصاد 
 

___________________________________________________________________ 

السترداد تكاليف  تيدف الدراسة الي وضع ألية لتسعير مياه الري في مصرة: ىدف الدراس
من  الخدمات، ولترشيد الطمب عمى مياه الري كأكبر مستخدم لممياه العذبة في مصر، وذلك

مع اختبار أثر التسعير عمى حجم المساحة خالل اقتراح عدد من السيناريوىات لتسعير مياه الري 
 المنزرعة من المحاصيل، وعمى العائد الفداني لمفالح لتحقيق زراعة مستدامة.

 : من مراجعة األدبيات المختمفة تضع الدراسة الفرضيات التالية:فروض الدراسة

 بب فقدان مؤشرات الكفاءة والكفاية  معًا.مجانية مياه الري في مصر تس -
 تسعير مياه الري القائم عمي استرداد تكاليف خدمات الري سيزيد من كفاءة استخداميا . -

عمى تساؤل رئيسي ىو: ما ىي  في اإلجابة تتمثل االشكالية األساسية لمدراسة الدراسة: إشكالية
السترداد تكاليف الخدمات، وما أثر  أىم السيناريوىات المقترحة لتسعير مياه الري في مصر

التسعير عمى حجم المساحة المنزرعة من المحاصيل، وعمى العائد الفداني لمفالح، وسعر المياه 
 لمفدان وحجم مياه الري المستخدمة لمفدان، لتحقيق زراعة المستدامة؟

عية مثل ما ىو واإلجابة عمى ىذا التساؤل الرئيسي يتطمب اإلجابة عمى عدد من التساؤالت الفر 
األساس النظري في الفكر االقتصادي لتسعير المياه وأىم مبررات وأليات تسعير مياه الري؟ وما 

وما ىي أىم  وىل الوضع الحالي يحقق الكفاءة والكفاية؟ ىو الوضع المائي الحالي في مصر؟
 تجارب الدول السابقة لتسعير مياه الري؟

لتساؤالت ستدمج الدراسة بين كل من المنيج الوصفي في ولإلجابة عمى تمك ا : منيجية الدراسة
التعرف عمى مبررات ومعايير وأليات تسعير مياه الري، وعرض تجارب الدول السابقة في تسعير 
مياه الري ، والمنيج التحميمي في رصد و تحميل الوضع المائي الراىن في مصر، والمنيج 

ترحة لتسعير مياه الري في مصر واألسموب االستنباطي في وضع عدد من السيناريوىات المق
الكمي باستخدام أسموب البرمجة الخطية، لمعرفة أثر بعض السيناريوىات المقترحة عمى المساحة 
المنزرعة لعدد من المحاصيل الزراعية، وعائد المزارع، وسعر المياه لمفدان، وحجم مياه الري 

 المستخدمة.

( اإلطار النظري ٢اسية ما بين مقدمة وخاتمة وىي )لذلك ستقسم الدراسة الى خمسة نقاط أس
( رصد الوضع المائي الراىن 0( التجارب الدولية السابقة لتسعير مياه الري، )١لتسعير المياه )

( سيناريوىات مقترحة لتسعير مياه الري في مصر لتحقيق زراعة 4)ومنظومة الري في مصر 
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مقترحة لمتسعير عمى عدد من المؤشرات ( اختبار أثر بعض السيناريوىات ال2مستدامة )
 االقتصادية باستخدام نماذج البرمجة الخطية.

 اإلطار النظري لتسعٌر المٌاه  (1

 الخدمات" أو السمع من الفرد عمييا يحصل التي لممنافع المحددة القيمة":أنو عمى السعر يعرف
 يتفق "، نقدي شكل في عنيا التعبير يتم والتي معين لمنتج المعطاة القيمة ":بأنو أيضاً  ويعرف،

 الذي السعر لتحديد البائع أو المشتري بيا يستدل التي القيمة مفيوم عمى السابقان التعريفان
 ii.المستيمك حاجات إشباع و لمبائع الربحية في الطرفين ىدف وتحقيق المبادلة عممية يسيل

ديين والسياسيين وكذلك ويعد تسعير الموارد االقتصادية من أىم القضايا التي شغمت االقتصا
اإلداريين، خاصة في ظل تحول معظم الدول إلى إتباع أليات السوق الحر، ولمخدمات العامة 

 كموارد اقتصادية وضع مختمف في أليات التسعير تناولتو األدبيات االقتصادية المختمفة.
 تسعٌر الخدمات العامة  (5-5)

امة ىو ترشيد االستخدام ، زيادة معظم الدراسات أجمعت أن اليدف من تسعير الخدمات الع
معدالت النمو االقتصادي من خالل تخصيص أفضل لمموارد االقتصادية، كذلك تحسين نمط 
توزيع الدخل القومي من خالل منح الطبقات المستحقة أسعار أقل، تحسين الخدمة العامة من 

شارك التكاليف مع خالل الحصول عمى ايرادات تساعد في عمميات اإلحالل والتجديد كنوع من ت
  iiiالدولة.

وقد تعددت أساليب التسعير في النظرية االقتصادية بين التسعير بيدف تعظيم األرباح، وأسموب 
 سعر التعادل، التسعير الحدي، أسموب التسعير المتعدد :

ونظرًا لما لمخدمات العامة من وضع مختمف مقارنة ببقية الموارد االقتصادية، فيي تستخدم من 
طبقات الفقيرة والغنية، ومعظميا تقدمو الدولة كمحتكر، ومعظميا سمع أولية أو وسيطة، كل ال

وليا تكاليف اجتماعية وكذلك منافع اجتماعية يجب أخذىا في االعتبار، لكل تمك األسباب يجب 
أن يتم اختيار أسموب لتسعيرىا يحقق معياري الكفاءة والعدالة معًا، خاصًة إذا كانت ىذه الخدمة 

لعامة ىي مورد اقتصادي )مثل المياه العذبة( تتنافس عميو العديد من القطاعات االقتصادية، ا
فإن الكفاءة االقتصادية لتخصيص ىذا العنصر تتحقق عند تعادل المنافع الحدية التي يحققيا في 
 جميع القطاعات، والعدالة تتحقق عند التوصل إلى طريقة في التوزيع ال تتحيز لقطاع دون أخر

لذلك فرغم صالحية كل األساليب السابقة  ivأو لفئة دخميو دون أخرى أو لمنظقة دون أخرى.
 لتسعير الخدمات العامة إال أن أفضميا ىو األسموب األخير:
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فأسموب التسعير بيدف تعظيم األرباح )يحدد السعر عندما يكون اإليراد الحدي= التكمفة الحدية( 
ة القابمة لمتسويق لعدة أسباب ، منيا أن ىدف الربحية يحتل ليس األنسب لتسعير الخدمات العام

أىمية نسبية متدنية من وجية نظر السياسات العامة، وبالتالي فإن االعتماد عمى ىذا األسموب 
ال يتم إال في حاالت نادرة، كذلك فإن ىذا األسموب يتطمب توافر ظروف المنافسة الكاممة 

ت العامة ال يتوافر فييا ىذا الشرط حيث تكون فييا الدولة ومعظم المشروعات التي تقدم الخدما
محتكر، كذلك إتباع ىذا األسموب في التسعير يؤدي إلى ارتفاع األسعار وبالتالي زيادة العبء 
عمى محدودي الدخل، ألن معظم منتجات الخدمات العامة منتجات وسيطة أو أولية تدخل في 

قصى ربح، يرتفع المستوى العام لألسعار في الدولة صناعات أخرى فإذا ارتفع سعرىا ليحقق أ
 بأكمميا.

أما أسموب سعر التعادل )السعر = التكمفة المتوسطة لموحدة( فاستخدام ىذا األسموب لتسعير 
الخدمات العامة ال يسمح لموحدات المنتجة بتكوين فائض لمقيام بعمميات اإلحالل والتجديد 

ة العامة لمدولة التي تعاني من العجز في كثير من الدول والتوسع إال من خالل موارد الموازن
 خاصة النامية، وبالتالي تكون فرص التوسع في الخدمات العامة مستقباًل محدودة.

وأسموب التسعير الحدي )السعر = التكمفة الحدية لإلنتاج( وىذا األسموب في التسعير يغفل 
مات العامة وكذلك يتم إغفال المنافع الخارجية التكمفة االجتماعية التي تنتج عن العديد من الخد

 المصاحبة ليا، لذلك فأسموب التسعير الحدي أيضًا يكون غير مناسبة لمخدمات العامة.

أما أسموب التسعير المتعدد )خاصة أسموب التسعير المزدوج( القائم عمى أن السعر يتضمن 
ن من تقسيم السعر عمى حسب جزئيين جزء ثابت وجزء متغير مع حجم االستيالك والذي يمك

الشرائح الدخيمة ، أو الشرائح االستيالكية، كذلك يعد أسموب مالئم لمواجية التقمبات الشديدة في 
الطمب عمى بعض الخدمات العامة مثل الطمب عمى الكيرباء الذي يتغير عمى مدار اليوم، أيضًا 

األخرى دون تكاليف إضافية يمكن ىذا األسموب من منح دعم سعري لفئة معينة دون الفئات 
  vعمى موازنة الدولة وبالتالي يمكن تحقيق اليدف اإليرادي دون إىمال لمبعد االجتماعي.

 لذلك يعد أسموب التسعير المتعدد أفضل وأنسب أسموب لتسعير الخدمات العامة القابمة لمتسويق.
 كما ورد فً األدبٌات االقتصادٌة:القٌمة االقتصادٌة للمٌاه  (5-0)

أن تناولنا أساليب تسعير الخدمات العامة ككل، سنركز في ىذه الجزئية من الدراسة عمى وبعد 
 من عدد أراء المدارس الفكرية االقتصادية حول تسعير المياه كأحد أىم الخدمات العامة، فيناك

كيفية  معرفة أجل من وثمنيا قيمتيا خالل من المياه إلى تطرقت التي االقتصادية المدارس
 االقتصادية: المدارس ىذه أبرز ومن ،تسعيرىا
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 لذلك تفسيرا" سميث آدم" رأسيم وعمى الكالسيكية المدرسة أصحاب قدم: الكالسيكية المدرسة
 فكرتو ولتوضيح. المبادلة وقيمة االستعمال قيمة: ىما القيمة من نوعين بالتفرقة بين التناقض

 ولكن جدا عالية استعمال يتمتع بقيمة اءفالم الماس، و الماء بين التفرقة في الشيير مثالو جاء
 المبادلة عند قيمتو ولكن لمغاية ضئيمة استعمالو فقيمة الماس أما جدا، صغيرة المبادلة عند قيمتو

 كل قيمة إن وقال لمقيمة، مقياسا العمل اتخاذ إلى ذىب ذلك لتفسير محاولتو وفي. عالية جدا
 مع تختمف قد القيمة ىذه أن إلى" سميث آدم" كما أشار عمل، من فييا يبذل بما تتحدد سمعة
 السوق لثمن ىناك اتجاىا ولكن الطمب، و العرض العتبارات طبقا يتحدد الثمن فيذا السوق، ثمن
 الريع، و الربح و األجر من لكل الطبيعي بالمعدل يتحدد الذي الطبيعي الثمن مع المساواة إلى

 عمى العمل قيمة نظرية وقصر اإلنتاج تكمفة ريةبنظ األخذ إلى" سميث آدم"عند  الوضع وانتيى
 .البدائي المجتمع

 ،"سميث آدم" عند وردت كما المبادلة وقيمة االستعمال قيمة بين التفرقة عمى فوافق" ريكاردو" أما
 لمسمعة يكون حتى وأنو. المبادلة قيمة محددات في البحث ىو القيمة من نظرية الغرض أن وبين
 في المبادلة قيمة لقيام شرط فقيمة االستعمال استعمال، قيمة ليا يكون نوأ البد مبادلة قيمة

لعناصر  وفقا تتحدد ألنيا المبادلة لقيمة معيارا تكون ألن تصمح ال االستعمال قيمة لكن السمعة
 . السمعة في المبذول العمل أو الندرة

القيمة  في العمل بنظرية "المال رأس" الشيير كتابو في األول جزئو في فأخذ" ماركس كارل" أما
 والثالثة المبادلة قيمة والثانية االستعمال قيمة األولى السمعة، لتحميل تغيرات بثالث يأتي حيث

 الطابع ذوي العنصر ليذا البمورة أو التجسيد ىي حيث أنيا من القيمة ذات فالسمعة. قيمة العمل
 اتخذ سواء  جيد إنساني ،كل لعملبا" ماركس" ويقصد العمل، وىو بينيما والمشترك االجتماعي

 المنتجات أما أولية، مادة أو آلة شكل في متراكم أو مختزن عمل بصورة أو ظاىرة صورة
 .عمل اقتنائيا في يبذل لم إذا ليا قيمة فميست عنده الطبيعية

 واضحة كانت والثمن القيمة بين التفرقة أناتضح  السابق العرض منالنيوكالسكية:  المدرسة
 ىو الثمن أن بنظرية أخذوا أنيم إال أيضا النيوكالسيك لدى الوضوح ىذا ورغم لكالسيك،ا لدى

 وىي ىامة قضية إلى نشير أن يجب الصدد ىذا وفي .األشياء قيمة عن لمتعبير الصحيح الشكل
 ببعض تتميز المياه أن غير السوقية، العادية السمعة باتجاه انصب المفكرين ىؤالء تحميل أن
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 تحديد في السوق آليات عمييا تنطبق ال خاصة طبيعة ذات سمعة تجعميا التي الخاصة المميزات
 :يمي ما نجد المميزات ىذه وأىم ليا والعرض عمييا الطمب أسعار

 عالية المياه مصادر بتطوير المتعمقة اإلنشائية التكاليف بديل؛ ليا وليس حيوية سمعة المياه
 تتميز أخرى؛ دون فئة أو آخر دون شخص عمى تقتصر ال المياه مصادر تطوير فوائد، لمغاية

 تتصف التي الصناعات من يجعميا مماالمتناقصة  المتوسطة بالتكاليف المياه استخراج صناعة
 مصادرىا من المياه استخراج أو ممكية حقوق تحديد صعوبة، الطبيعي باالحتكار يسمى بما

 .لألفراد بالنسبة الطبيعية

 فيما السوق فشل ظاىرة وراء الكامنة الرئيسية األسباب لممياه ميزةالم الخصائص ىذه وتمثل
 بديمة مادة ىناك ليس حيوية وسمعة نادر مورد الماء أن وبما سوقية، كسمعة المياه باعتبار يتعمق
 فإن االقتصادية الحاجيات تمبي التي السمع إنتاج في ووميم أساسيا مدخال يشكل وكذلك عنو،
  vi. استعماالتو أوجو جميع في اقتصادية قيمة لو مورد أنو عمى الماء مع التعامل يقتضي األمر

 تحديد بموجبيا يتم التي العممية ىي" أما البنك الدولي فقد عرف مصطمح تسعير المياه عمى إنيا
 إلى بالنظر الستخراجيا، الحقيقية التكاليف ويساوي والطمب، العرض توازن يحقق لممياه سعر
 ومعالجتيا المياه نقل تكمفة المياه تسعيرة تشمل ذلك وعمى المختمفة، ماالتاالستع في قيمتيا

  vii".البيئي والضرر المواد استنفاد وتكمفة سماليةالرأ والتكاليف والصيانة والتشغيل

 :الريتسعٌر مٌاه مبررات وألٌات  (5-3)

من الدول يتم القطاع الزراعي من أكثر القطاعات المستخدمة لممياه العذبة في الدول، وفي كثير 
 التعامل مع ىذا المورد النادر بطريقة غير اقتصادية، مما أدى إلى إىدار القدر الكبير منو.

لذلك فيناك العديد من المبررات لتسعير مياه الري مثل :التسعير لمواجية زيادة الطمب عمى 
بة الفاقد منيا، الغذاء بسبب الزيادة السكانية، الحاجة الماسة إلى ترشيد مياه الري وتخفيض نس

توجيو المزارع نحو طرق ري أحدث تحافظ عمى المياه، الحاجة إلى تكاليف باىظة لتمويل 
مشروعات نقل وتوزيع مياه الري، ال تقوى موازنات الدول النامية عمى تحمميا مما خفض من 

ا عمى كفاءة المرفق، اإلفراط في استخدام مياه الري الناتجة عن عدم التسعير ال يقتصر أثرى
 viiiزيادة الفاقد فقط وانما تؤدي إلى زيادة تكاليف الصرف وتدىور خصائص التربة الطبيعية.

النمو المتسارع لمطمب عمى المياه لالستخدامات غير الزراعية، زيادة معدالت الفجوة الغذائية في 
إطار  العديد من الدول النامية، كذلك تغير السياسات المنظمة والموجية لألداء الزراعي في

 ixالسياسات االصالحية.
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إلى األذىان  : في ظل حديثنا عن تسعير مياه الري يتبادررق التقٌٌم االقتصادٌة لمٌاه الريط
 سؤال ىام يحتاج إلى إجابة.

في حالة عدم وجود سوق حقيقي -حتى يتم تسعيرىا-كيف يمكن تقدير القيمة االقتصادية لممياه 
 لمياه الري؟

جد سوق حقيقي تحدد بو سعر مياه الري، إال إننا في مجال اقتصاديات فرغم إنو بالفعل ال يو 
إلى  المياه ىناك جانبان جانب العرض والمقصود بو تكاليف توصيل المياه من المصدر

المستيمك كاإلنفاق االستثماري عمى الخزانات والسدود وصيانة وتطيير الترع وغيرىا، وجانب 
 ادية المناظرة الستخدامات المياه في األغراض المختمفة. الطمب وىو يتمثل في المنفعة االقتص

دارةو   ،لالستعمال المتاحة المياه من ممكنة استفادة أقصى تحقيق تعني المياه عمى الطمب ا 
 إلييا نحتاج التي المياه كمية من تقمل أن شأنيا من طريقة أو إجراءات أي تتضمن فيي وبالتالي

 .نفع ذي إجراء أي فيي عميو، ىي مما أعمى بجودة المياه عمى تحافظ أو

وستركز الدراسة عمى طرق التقييم االقتصادي لمياه الري القائمة عمى جانب الطمب، وأىم ىذه  
 الطرق:

: إلن المياه سمعة وسيطة تستخدم في إنتاج سمعة Residual approachesطريقة البواقي 
ية( وفي ىذه الحالة تستخدم القيمة نيائية )مثل استخدام مياه الري في إنتاج السمع الزراع

االقتصادية المجيولة لممياه بحاصل طرح قيم عوامل االنتاج األخرى المعمومة من قيمة االنتاج 
 ليذه السمعة.

طرق نماذج البرمجة الرياضية: وىي النماذج األكثر استخداما في مجال اإلنتاج الزراعي 
من دالة ىدف ومجموعة من القيود تأخذ والصناعي. ويتكون ىيكل نموذج البرمجة الخطية 

 الشكل التالي:

MAX   PX 

Subject to  AX ≤ B 

X ≤ 0 

 حٌث

            P  متجه(nX1) العائد على وحدة االنتاج فًٌمثل صا 

X  متجه(nX1) األنشطة االنتاجٌة 

A  مصفوفة(mxn)  المعامالت الفنٌة التً تحدد احتٌاج وحدة االنتاج للنشاطx  من

 االنتاج مثل العمالة، رأس المال، الموارد الطبٌعٌة )مثل األرض والمٌاه(. عوامل
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التي تعظم صافي العائد في ظل  *xويكمن اليدف من النموذج في إيجاد كميات االنتاج المثمى 
( ومن أىم الدراسات التي ٢٩٩4جمال محمد، )قيود النموذج الخاصة بالموارد وعوامل االنتاج. 

برمجة الخطية في الدراسات المتعمقة بالموارد المائية كاًل من إكستن استخدمت نماذج ال
Eckestein وكذلك ىاميمتون ،Hamilton وHall  وكذلكDracup باإلضافة إلى الطريقتين ،

السابقتين تتضمن طرق التقدير االقتصادي لمياه الري القائمة عمى جانب الطمب طريقتين أخريين 
 طريقة استمارة االستبيان.ىي طريقة التسعير الذىنية، 

وبعد أن عرفنا كيف يمكن لنا أن نقيم مياه الري رغم عدم وجود سوق حقيقي ليا، نحتاج أيضًا 
 إلى التعرف عمى أليات تسعير مياه الري.

: يمكن تقسيم أليات تسعير مياه الري إلى أليات مباشرة وأخرى غير ألٌات تسعٌر مٌاه الري
 مباشرة:

 ( ومن أىم أشكاليا:واستخداماباشرة: )أكثر شيوعًا أليات التسعير الم

  التسعير عمى حسب حجم المياه المستخدم )مما يحقق الكفاءة والعدالة معًا( وىذا التسعير
يتضمن عدة مناىج إما التسعيرة الموحدة، معدالت سعرية متزايدة لألحجام المستخدمة، 

 اية األرض.معدالت سعرية متناقصة من خالل تركيب عدادات عمى بد
  التسعير وفقًا لممساحة المروية: وىذا إما أن يكون تسعير موحد لكل وحدة من المساحة

الموحد لكل وحدة من المساحة المحصولية ويكون من خالل فرض  والتسعيراألرضية، 
 ضريبة إجمالية عمى المساحة الزراعية.

 مف معدليا من أو التسعير عمى حسب عدد الريات من خالل فرض ضريبة نوعية يخت
 محصول ألخر.

 .التسعير حسب الحصص الزمنية x   

نما  وىي: أليات التسعير غير المباشرة أليات ال تعتمد عمى كمية المياه المستخدمة في الري وا 
ومن أىم  الري،تكاليف إنشاء مشروعات  الستردادطريقة لتغطية تكاليف التشغيل والصيانة  ىي

 تمك األليات:

 ممة العائد.التسعير وفقًا لج 
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 .التسعير وفقًا لصافي العائد 
 .التسعير وفقًا لحجم المدخالت المشتراه 
  طريقة تحقق الكفاءة االقتصادية حيث تحث المزارع  وىي‘المحصولالتسعير وفقًا لنوع

 المياه. استخدامعمى االنتقال إلى المحاصيل األكثر كفاءة في 

تمفة يتوقف عمى عدد من االعتبارات مثل مدى من تمك األليات المخ أيبين  االختيارونجد إن 
توافر المياه في المنطقة، دعم الحكومة لمزراعة، عدد المزارعين الذين يشمميم النظام، القدرة عمى 

  xiتوزيع المياه وتحصيل الرسوم، أشكال الممكية وقوانين المياه، مدى انتظام التدفق.

 ري:الدراسات االقتصادية السابقة عن تسعير مياه ال (4-٢)

نظرا لألىمية الكبيرة لترشيد استخدام المياه العذبة في مختمف الدول، والن ري األراضي الزراعية 
من أكثر القطاعات المستيمكة لممياه العذبة، لذلك شغمت قضية تسعير مياه الري الفكر 

 االقتصادي فتناوليا عدد من الدراسات االقتصادية نذكر بعض منيا كالتالي:

 irrigation water) ١1٢1سنة  Qiuqiong Huang et al))لدولي لمبنك ادراسة  -
demand and implication for water pricing policy in rural china) 

في المناطق الريفية الصينية تسعير المياه الجوفية  أثرالى تحميل ىدفت ىذه الدراسة 
،  يل ودخل المنتجعمى إنتاج المحاصكذلك تأثير ذلك و ترشيد استخدام المياه عمى 

من خالل دراسة ميدانية قام الطمب عمى المياه عمى مستوى األسرة  وباستخدام بيانات
وباستخدام China Water Institutions and Management(CWIM ) بيا 

نماذج البرمجة الخطية أظيرت النتائج وجود فجوة كبيرة بين تكمفة المياه وقيمة المياه 
المياه، في حين أن رفع أسعار المياه  ترشيد استخدامر المياه إلى لممنتجين و يؤدي تسعي

 .الريفيين في الصين يؤثر سمًبا عمى إنتاج المحاصيل ودخل المنتجين
( )تطوير أساليب استرداد تكمفة ١1٢1دراسة المنظمة العربية لمتنمية الزراعية )سنة  -

فت ىذه الدراسة الى وضع إتاحة مياه الري عمى ضوء التطورات المحمية والدولية( ىد
مقترحات محددة لمسياسات المائية الممكن تطبيقيا السترداد تكمفة اتاحة مياه الري لدول 
المنطقة العربية، وقامت بعرض نماذج من التجارب العالمية والعربية في تطبيق سياسات 

  استرداد تكمفة اتاحة مياه الري.
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ة لتسعير مياه الزراعة المصرية وأثارىا ( )السياسات المقترح١1٢٢دراسة ياسمين صقر) -
المحتممة( ىدفت الدراسة الي اقتراح وسائل لتسعير مياه الزراعة في مصر، واستخدمت 
اسموب البرمجة الخطية وكذلك مصفوفة تحميل السياسات في تقييم أثر تسعير مياه 

تعريفة الزراعة المصرية عمي تنافسية القطاع الزراعي المصري وتوصمت الي ان وضع 
الستخدام مياه الزراعة في المحاصيل المختمفة لن يؤثر عمي تنافسية المحاصيل الزراعية 

 المصرية.
)التحميل االقتصادي لمسياسة االنتاجية ( ١1٢0 )وأخرون ازيدراسة أمال محمد المغ -

لمحصولي األرز وقصب السكر في ظل تسعير مياه الري( وكان اليدف من الدراسة 
االنتاجية لمحصولي األرز وقصب السكر في مصر في ظل تسعير مياه تحميل السياسة 

الري، وذلك باستخدام مصفوفة تحميل السياسات االنتاجية بافتراض ستة مستويات سعرية 
لمياه  سعريو سياسة وضع إلىدم في الزراعة، وخمصت الدراسة لممتر المكعب المستخ

 سعر يزيد أال بحيث القصب ساحةم عمى والمحافظة األرز مساحة تقميل تستيدف الري
 النسبية الميزة تفقد ال حتى قروش خمسة عن المحاصيل ىذه لري الالزم المكعب المتر
 لمتكاليف المضافة الري تكمفة قيمة بنفس المحمي السعر رفع مع المحاصيل ليذه

 .السكر وقصب لألر اإلنتاجية
 ١1٢6 (the cost of irrigation water in the  (Caroline vanدراسة البنك الدولي  -

gordan( vally)  

تكمفة تقديم خدمات مياه  مقارنة األردن و في وادي الري مياه تكمفة تحديد الى الدراسة ىذه ىدفت
 الري مياه أسعار زيادة أثر وتقدير JVAاإليرادات التي تجمعيا سمطة وادي األردن  مع الري
تحميل  وذلك من خالل، الزراعة في - يفالتكال استرداد من مختمفة أساس مستويات عمى

أنماط زراعة كذلك و في وادي األردن   التعريفة لممتر المكعب لمياه الري مختمفة  من سيناريوىات
زراعة محاصيل أقل كثافة ، وتوصمت الدراسة الى أن  عمي حسب استيالكيا لممياه المحاصيل

ء ندرة المياه عمى المدى البعيد، مع تييئة إلى تحسين صمود الَمزارع إزا يؤدي في استخدام المياه
األمر لممتر المكعب من مياه الري  فةيالفرصة لتقديم خدمات أكثر استدامة من خالل زيادة التعر 

عمى المزارعين الذين ينتجون الخضار تأثيرًا أقل بكثير ممن ينتجون المحاصيل  الذي يؤثر
 (.الرئيسية األخرى )الحمضيات والموز

 ة سابقة لتسعير مياه الري:تجارب دولي (2
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تسعير مياه الري ليس بالفكرة المستحدثة وانما ىي تجربة قديمة نفذتيا العديد من الدول النامية 
 والمتقدمة عمى حد السواء، وىذا ما سنعرضو في الجزء التالي

 تجارب بعض الدول المتقدمة:( ٢-١)

ن المياه سمعة عامة أ باعتبارالصيانة يتم تحصيل جزء من تكاليف التشغيل و : التجربة االسبانية
وليست سمعة اقتصادية، ويدفع المزارعون نوعين من الرسوم)األثمان(، األولى تدفع لمحكومة 

تدفع لتمك الجمعيات  يالمياه( والثان استخداملى )جمعيات إكثمن لتوزيع الماء من الخزانات 
منطقة ألخرى، فبعضيا يفرض السعر  لى المزارعين، وتختمف تسعيرة المياه منإلتوصيل المياه 

عمى أساس المساحة بينما يتحدد السعر استنادًا إلى الكمية المستيمكة في حاالت أخرى، بخاصة 
 .لممياه بعداداتيتم تزويدىا  التيفي المشاريع الجديدة 

يستخدم أسموب "حقوق المياه" حيث تقرر أن لكل منتفع الحق في الحصول عمى : أستراليا في
محددة، ولكن بعد ذلك يحق لممزارع بيع حقو في المياه مما يجعل ىذا النظام معقدًا، حيث  كمية

يواجو أربعة أنواع من الحقوق: الحق الموسمي لممياه، الحق الدائم لممياه، الضمان الشامل لمحق، 
 الضمان الجزئي لمحق.

اه، وتم تسعير المياه عمى تم إنشاء بنوك المياه وأسواق المي: الواليات المتحدة األمريكية في
أي بناًء عمى األسس االقتصادية البحتة(، بداًل من التسعير حسب )أساس توافر المياه وندرتيا 

   المساحة الذي كان معمول بو في السابق.

% من 00يتم التسعير عمى أساس معادلة سعر المياه بحيث يحصل عمى األقل : قبرص في
ن اإلنتاج الزراعي، ويتم تزويد مياه الري لمجية المنظمة المتوسط المرجح لتكمفة الوحدة م

لممزارعين مباشرة، ثم يتم تقدير قيمة التسعيرة من قبل دائرة المياه والتصديق عمييا من قبل 
 مجمس الوزراء.

يدفع المزارع مبمغًا سنويًا محدد حسب المساحة المزروعة، وىو ما يعادل تكاليف : تركيا في
في السنة الماضية بدون أية تعديالت لتغطية التضخم، ويختمف الرسم حسب التشغيل والصيانة 

نوع المحصول وحسب المنطقة، أما منظمات مستخدمي المياه فقد اتبعوا أسموبًا أخر لمتسعير 
وتحصيل القيمة المطموبة، وذلك بحساب تكاليف التشغيل والصيانة واالستثمار المتوقعة ويقوموا 

% 16وبيذا تم تجاوز مشكمة التضخم وزيادة نسبة التحصيل لتبمغ حوالي  بتحصيل قيمتيا فورًا،
 .من الموازنة المتوقعة

 :الريتسعير مياه  فيتجارب بعض الدول العربية ( 2-2)
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نظرًا لمتكمفة الحدية المتزايدة لتزويد المياه في األردن والطمب المتنامي عمى المياه : األردن في
كمفة، وتمشيًا مع سياسة التشارك مع القطاع الخاص، تم منذ سنة وانخفاض معدالت استرداد الت

إقرار نظام جديد لتسعيرة المياه، تيدف إلى تخفيض الدعم الذى يقدم لممزارعين، لزيادة  ٢٩٩4
فعالية تسعيرة المياه كأداة لتحسين إدارة العرض والطمب لممياه، وعميو فقد تم زيادة التسعير بنسبة 

الشرائح في منطقة وادى األردن بحيث تزداد تسعيرة المياه مع زيادة  % مع تبنى نظام٢21
الكمية المستيمكة، كما عممت سمطة المياه عمى مراقبة استخدام المياه الجوفية ووضع عقوبات 

 .عمى المخالفات واالستخدام الجائر لممياه الجوفية بضخ كميات تفوق ما ىو مصدق

لسابقة تعتمد تقديم خدمات المياه بالمجان في معظم كانت السياسات اليمنية ا: اليمن في
االحيان، بما فييا خدمات الري من مياه السيول وخدمات حفر األبار الجوفية وتوفير مضخات 
دون مراعاة لقيمة مياه الري وأىمية احتسابيا من أجل تنظيم استخداميا وزيادة كفاءة ىذا 

ف الري من مياه يتبعًا سابقًا من احتساب لتكالاالستخدام، بل وصل األمر إلى إلغاء ما كان م
السيول، والتي تشمل بالضرورة إقامة الحواجز والسدود الصغيرة لحصر مياه ىذه السيول ومن ثم 
استخداميا في الري، أما في مجال استخدام المياه الجوفية فقد كان الوضع السائد ىو أن تتولى 

توفير وتركيب لممضخات باإلضافة إلى دعم أسعار الدولة تحمل كل التكاليف من حفر لألبار و 
 .المحروقات ليذا القطاع سواء لتشغيل المضخات أو سيارات نقل المياه من موقع ألخر

، وقد أوضحت ١112بدأ تطبيق سياسة جديدة لتسعير المياه اعتبارًا من يناير سنة : الجزائر في
في الفالحة تكاليف وأعباء صيانة  ىذه السياسة أنو يجب أن تغطى تسعيرة الماء المستعمل

واستغالل المنشأت واليياكل األساسية لمسقي والصرف والتطيير الفالحي وتساىم في تمويل 
االستثمارات من أجل تجديدىا وتوسيعيا، ويحدد سعر المتر المكعب من الماء المستعمل في 

  وجودة فييا.الفالحة، بمراعاة الشروط الخاصة بكل مساحة مرورية والمزروعات الم

تكمفة إتاحة المياه أصبحت تقدر عمى أساس ري المساحة المروية )الفدان( لمموسم : السودان في
دون اعتبار لمكمية الفعمية المتاحة، وتحسب عل أساس جممة التكمفة عمى المساحة المروية، 

عممًا ولكن لكل محصول فئة مختمفة تعتمد عمى عدد الريات حسب توصيات الجيات البحثية، 
 بأنو قد تم إسقاط كل التكاليف اإلنشائية والتأىيمية لشبكات الري.

يحتفظ المستفيدون بحقيم في الممكية النفعية لممياه والتي تمزميم بإتباع معايير : المغرب في
محددة تأخذ بعين االعتبار تنظيم أساليب الري وضبط استعمال المياه بما يتطمبو ترشيد استخدام 

تب عمى اإلخالل بيذه القوانين نزع الممكية بناًء عمى قواعد قانونية، ويتطمب ىذا المياه، ويتر 
% من تكاليف 01الوضع أن يتحمل المستفيد جزءًا يسيرًا من التكاليف االنشائية، بما يعادل فقط 
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ىكتار يتم  ١1ىذه االنشاءات، عمى أن بعض صغار المستفيدين الذين تقل حيازتيم عن 
التكاليف، أما فيما يخص تكاليف اتاحة المياه، فإن المستفيدين يقومون بسداد إعفاؤىم من ىذه 

جزء وليس كل التكاليف وتتدرج ىذه التكاليف حسب المساحة، كما أنيا تتفاوت حسب أساليب 
  .الري

السياسة المتبعة تعمل عمى تضمين كافة تكمفة إتاحة المياه الخاصة بالتشغيل : تونس في
وم الدولة بتوفير موارد مالية لتشجيع المزارعين عمى التحول ألساليب الري والصيانة، كما تق

 األكثر ترشيدًا لممياه.

فمنذ عقود طويمة مضت كان وما زال يطبق نظام ضريبة األراضي الزراعية والذى : مصر في
كان يدخل من ضمنو )دون اإلفصاح( تكمفة إتاحة مياه الري، وقد كان يتم الصرف عمى 

دارة شبكات الري من ىذه الضريبة، ولكن نسبة لضألة مشروعات  اإلحالل والتجديد والصيانة وا 
ىذه الضريبة فمم تعد كافية لمواجية المتطمبات المتزايدة من التكاليف المذكورة، فضاًل عن إحداث 

ذلك النقمة النوعية المطموبة، أيضًأ ىناك تجارب بيع المياه الجوفية في الوادي الجديد والواحات، ك
أصبحت فكرة بيع مياه الري في أراضي االستصالح الجديدة من األمور المتعارف عمييا وقد 
قامت السمطات المصرية بإجراء العديد من الدراسات الالزمة العتماد وتنفيذ سياسة جديدة 

  xii.السترداد تكمفة مياه الري في األراضي القديمة

 ررصد الوضع المائي الراهن ومنظومة الري في مص (3
يعتقد الرجل العادي أن معروض المياه في مصر غير محدود، نظرًا ألنو يرى نير النيل أمامو 
عامرًا بالمياه، ولكن الوضع الحقيقي يشعر بو المزارعين وخاصة في المناطق الواقعة في نيايات 

وىذا ما تؤكده االحصاءات  xiiiالترع، حيث تعاني تمك المناطق من نقص حاد في مياه الري 
متر مكعب سنة  211سمية لوزارة الري التي تقدر النصيب الحالي لممواطن المصري بالر 

متر مكعب في الخمس سنوات الماضية، وىو رقم يقع تحت خط الفقر  611مقارنة ب  ١1٢٩
 متر مكعب لممواطن سنويًا.  ٢111المائي العالمي المقدر عند 

ي مصر، من الميم التعرف عمى الوضع لذلك فقبل الحديث عن سيناريوىات لتسعير مياه الري ف
الراىن لممياه العذبة في مصر من حيث أىم مصادرىا )العرض(، واىم أوجو استخداماتيا 
)الطمب(، كذلك من الميم التعرف عمى النصيب النسبي لمياه الري من إجمالي استخدامات 

عمى عدم تسعير مياه المياه العذبة في مصر، ومدى كفاءة وكفاية النظام الحالي لمري القائم 
 الري.
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 :)جانب العرض( مصر في( موارد المياه العذبة ٢-0) 

مميار متر مكعب سنويًا، تأتى من  62ينحصر المعروض السنوي لممياه في مصر في حوالي 
( أن أىم وأكبر موارد المعروض من المياه العذبة في ٢مصادر عدة، فكما ىو موضح في شكل )

% من معروض المياه العذبة في مصر مياه نير النيل، واألىم 02 مصر من نير النيل فحوالي
%، وفي ظل ما 02من ذلك معرفة أن معظم ىذه المياه يسقط عمى المرتفعات األثيوبية بنسبة 

تشيده موارد مصر المائية من نير النيل في األونة األخيرة من تحديات وتوقعات بانخفاض 
وع سد النيضة األثيوبي، يتضح لنا وجود مشكمة كبيرة المتاح منيا الفترة القادمة بسبب مشر 

ستشيدىا البالد في الفترة القادمة، مما يستوجب من جانب العمل عمى زيادة المعروض من 
المصادر األخرى لممياه) وىو أمل ليس بالسيل( ألن معظميا إما محددة بمخزون استراتيجي ال 

وف مناخية خارج السيطرة مثل مياه األمطار، أو يمكن زيادتو مثل المياه الجوفية، أو محدد بظر 
ذات تكمفة عالية مثل تحمية مياه البحار أو ذات أثر صحى غير مؤكد مثل المياه المدورة 
والمخموطة، لذلك يكون الحل األسرع واألدق واألكفأ ىو ترشيد جانب الطمب عمى أكبر مورد 

د استخدام أىم قطاع يستيمك المياه وىى لممياه العذبة في مصر)مياه نير النيل( من خالل ترشي
 مياه الري.

 
 ١1٢٩( أىم مصادر المياه العذبة في مصر٢شكل )

 .١1٢٩المصدر: إعداد الباحثة، باالعتماد عمى بيانات وزارة الموارد المائية والري 

 :)جانب الطمب(مصر في( استخدامات المياه العذبة ١-0) 

 ه العذبة في مصر( أىم استخدامات الميا١يوضح الشكل )

%85; مٌاه النٌل  

%0; مٌاه جوفٌة  
%6; مٌاه مدورة ومخلوطة %5; تحلٌة المٌاه   

;  مٌاه األمطار
0%  

 مٌاه األمطار تحلٌة المٌاه مٌاه مدورة ومخلوطة مٌاه جوفٌة مٌاه النٌل
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 ١1٢٩مصر بحسب القطاع  في( أىم استخدامات المياه العذبة ١شكل)

 .١1٢٩المصدر: إعداد الباحثة، باالعتماد عمى بيانات وزارة الموارد المائية والري 

يتضح من الشكل السابق أن الجانب األكبر من الطمب عمى المياه العذبة في مصر يذىب إلى 
% من إجمالي استخدامات المياه العذبة في مصر، 0١%: 0٢تتراوح بين  القطاع الزراعي بنسبة

% أي أن ىذه 1.1%، يميو مياه الشرب نسبة ٢٢يأتي   بعده الطمب لألغراض الصناعية بنسبة 
% من مجموع استخدامات المياه، ومن المعروف والمؤكد ٩٩االستخدامات الثالثة تشكل حوالي  

طموبة يذىب الكثير منيا كفاقد نتيجة لالستخدام غير الكفء لمورد أن ىذه الكميات من المياه الم
 %.21نادر ميم ىو المياه العذبة يقدر حجم الفاقد من تمك االستخدامات مجتمعة بحوالي 

وىنا يأتي التساؤل ىل رغم تمك المعدالت المرتفعة من المياه الموجية الى الزراعة ، ىل تحقق 
 لممحاصيل الرئيسية؟ الدولة المصرية األمن الغذائي

( حيث يالحظ وجود العديد من المحاصيل التي ال يحقق حجم المنتج 0وىو ما يوضحو الشكل )
منيا االكتفاء الذاتي، وىي محاصيل استراتيجية لألمن الغذائي وأىميم القمح والزيوت والفول، 

دولة منيم األرز، وعمى الجانب األخر ىناك محاصيل يحقق المنتج منيا االكتفاء الذاتي في ال
 القصب، الطماطم وىي محاصيل شرىة في استيالك المياه.

 

 

%85.3; الزراعة  

%52.6; الصناعة  

%7.7; مٌاه الشرب %2.4; الثروة السمكٌة   
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 ١1٢0مصر  فيمن بعض المحاصيل الرئيسية ي ( نسبة االكتفاء الذات0شكل)

 المصدر: إعداد الباحثة، باالعتماد عمى بيانات معيد بحوث االقتصاد الزراعي

 مصر: ي فيلمر ي ( مدى كفاية وكفاءة النظام الحال0-0) 

كما اشرنا سابقا أن مصر من الدول التي بيا فقر مائي بشكل عام كمتوسط لنصيب : الكفاية
الفرد من المياه، ولكن ىل تكفي الموارد المائية المتاحة لمزراعة )كأكبر مستيمك لممياه العذبة 

%( حجم التوسع الرأسي في األراضي القديمة و التوسع األفقي في األراضي الجديدة 0٢بنسبة 
لمطموب في خطط التنمية الحالية والمستقبمية لمبالد، لمواجية الزيادة السكانية، اإلجابة انيا غير ا

كافية والدليل عمى ذلك مشكمة انخفاض األمن الغذائي لعدد من المحاصيل االستراتيجية في 
ف (، بل وتتعرض مئات األفدنة الزراعية لمعطش والجفا0مصر السابق اإلشارة إلييا في شكل )

خاصة في مناطق نيايات الترع والتي تتفاوت فييا أوقات الريات من حين إلى أخر وىو ما 
يتسبب في ىالك الزراعات خاصة في األيام األولى من عمر النبات، ومن حيث التوسع األفقي 
وبسبب اتساع المناطق الصحراوية في مصر، وتزايد الحاجة إلى استصالحيا تكبر الفجوة بين 

مياه الري والمطموب لتحقيق األمن الغذائي والتوسع األفقي في المساحات الزراعية المتاح من 
 xiv.فمنذ عقود توضع خطط طموحة الستصالح ال تتحقق بنسب كبيرة بسبب قمة المياه

لتحديد كفاءة استخدام المياه في الزراعة المصرية في ظل نظام الري الحالي نستخدم : الكفاءة
ام بحسابيا المتخصصين في ىذا المجال، وأىميا حجم الفاقد من المياه عدد من المؤشرات التي ق

العذبة خالل عممية نقل المياه من الترع إلى الحقل ، فقد تم تقدير حجم الفاقد من المياه من أفمام 
: ١111خالل الفترة ) 0مميار م  2.42الترع لمحقل، حيث وصل المتوسط السنوي لمفاقد حوالي 

١1٢2،)xv م اسبابو نسبة البخر المرتفعة لممياه نتيجة أن الترع مكشوفة وليست وكانت أى
مغطاه، كذلك لما تعاني منو شبكات الري والتوزيع من مشكالت عدم تطيير وحشائش وتسريب، 
وغيرىا من المشكالت التي تتفاقم بسبب عدم قدرة موازنة الدولة عمى تحمل نفقات الصيانة 

مزارعين، أيضا نظام الري بالغمر المتبع في معظم أراضي الوادي والتشغيل منفردة دون مشاركة ال
%، وىو الطريقة 02% : 01القديم يتسبب في فقد الموارد المائية المتاحة لمري بما يتراوح بين 

التي يفضميا المزارعين مقارنة بالطرق الحديثة لمري المتبعة في معظم الدول ، الن الطرق 
و الرش............ وغيرىا تحتاج إلى تكاليف رأسمالية إلنشاء الحديثة مثل الري بالتنقيط أ

الشبكات، مما يجعل اختيار استخداميا في ظل النظام الحالي لمري القائم عمى عدم التسعير نوع 
 من عدم الرشادة االقتصادية لممزارع.
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تفاء ( الذي يعبر عن حجم االك0أيضًا من مؤشرات عدم الكفاءة والتي أظيرىا أيضا شكل )
الذاتي من المحاصيل، تبين عدم كفاءة استخدام مورد غير كافي تعاني الدولة من عجز فيو في 
زيادة حجم المنتج من محاصيل شرىة االستيالك لممياه مثل األرز، السكر. وىذا يتضح أكثر إذا 

وضح قسمنا المحاصيل الزراعية في مصر إلى شرائح وفقًا لصافي عائد الوحدة المائية كما ىو م
( نجد أن النسبة األكبر من المساحة المزروعة في مصر مخصصة لممحاصيل ٢في جدول )

ذات صافي العائد المائي المنخفض مثل األرز، الفول السوداني، القصب....... والنسبة الضئيمة 
من األرض الزراعية مخصصة لممحاصيل ذات العائد المائي المرتفع مثل البصل والثوم 

مما يعكس عدم الكفاءة االقتصادية والحاجة الي إعادة ىيكمة التركيب المحصولي والطماطم....، 
حتى لو كان ذلك يؤثر عمى األمن الغذائي ويضطر الدولة إلى االستيراد فإن الكفاءة  في مصر،

  xviاالقتصادية تقتضي ذلك.

زارع (عن مدى رضائو، وأيضًا لتحديد كفاءة النظام الحالي لمري من خالل سؤال المستيمك )الم
مزارع  ٢11كانت نتائج إحدى الدراسات الميدانية التي تمت في محافظة الشرقية عمى عينة من 

لمعرفة أىم مشاكل الري التي تواجييم، كانت اإلجابات مرتبة تنازليًا حسب المتوسط عمى النحو 
، وعدم كفاية فترة المناوبة، التالي، في المرتبة األولى تموث مياه الري، عدم انتظام مناوبات الري

وعدم وصول مياه الري إلي نياية الترعة، وانخفاض منسوب المياه في ترعة الري، وارتفاع 
تكاليف تطيير المسقى، وضيق الطريق المار بالمسقى، أي أنو رغم عدم وجود تسعير لمياه الري 

  xviiإال أن المزارع غير راضي عن كفاءة المنظومة.

 المساحة المزروعة في مصر.ي ألنواع المحاصيل )حسب عائد الوحدة المائية( من إجمالي لنسب( النصيب ا٢جدول )

عائد  فيالشرائح وفقًا لصا
 الوحدة المائية

حجم  المحاصيل
المساحة 
المنزرعة 
 باأللف فدان

نسبة المساحة 
المزروعة من كل 
ي شريحة من إجمال

المساحة الزراعية 
 مصر في

 ٢111العائد أقل من  فيصا
متر مكعب  ٢111جنيو لكل 
 من الماء

األرز، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، الفول 
السوداني، السمسم، فول الصويا، عباد 
الشمس، الذرة الصفراء، الخيار، 

 الباذنجان، القصب، البطاطس النيمي.

62٢11٢٩ 22% 

أقل  -٢111العائد ) فيصا
متر  ٢111( جنيو لكل ١111

يم المستديم، البرسيم التحريش، البرس
القمح، الفول البمدي، الحمبة، الترمس، 

2111121 4١% 
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الكتان، بنجر السكر، الكوسة، الكرنب،  مكعب من الماء.
البسمة الخضراء، القطن، البطاطس 

 ، الفاصوليا الجافة.فيالصي

جنيو  ١111العائد ) فيصا
متر  ٢111فأكثر( لكل 
 مكعب من الماء.

 %0 00١١١4 نيميالبصل ،والثوم، الطماطم ال

 ١1٢0 -١1٢1ارد المائية والري، أعداد متفرقة المصدر: وزارة الري والموارد المائية، نشرة المو             

 وزارة الزراعة، اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي،" نشرة اإلحصاءات الزراعية" أعداد متفرقة.            

 :لري في مصر لترشيد جانب الطمب عمى المياهأىمية التسعير لتطوير منظومة ا(  0-4) 

يرجع تركيزنا عمى جانب الطمب لحل مشكمة المياه في مصر إلى إنو ىو الوسيمة األسرع 
واألسيل التحكم بيا، أما زيادة جانب العرض في المياه فسيحتاج إلى أجل طويل ويخضع لبعض 

 النيل. االعتبارات الخارجة عن السيطرة، خاصة فيما يخص موارد نير

لذلك ولترشيد جانب الطمب دون تخفيض المساحة المنزرعة، يتطمب إعادة ىيكمة المنظومة 
تبطين  تحويل شبكات الري والتوزيع إلى شبكات مغطاة أو -الحالية لمري محاولة تنفيذ التالي أ
متوقع ثم التحول التدريجي إلى نظم الري الحديثة  التي من ال -الترع التي ال يمكن تغطيتيا. ب
% من مياه الري الحالية لتستخدم في زراعة أراضي إضافية، 41أن تعمل عمى توفير أكثر من 

وذلك في األراضي التي يصمح معيا نطم الري المطور مثل الري بالرش والتنقيط ألن ىناك 
بعض الدراسات أثبتت أن بعض أراضي الدلتا ال يصمح معيا تمك الطرق ألنيا ستؤدي إلى زيادة 

( أن احتياجات الفدان لمياه الري باستخدام ١ة األراضي، حيث كما ىو موضح في جدول)مموح
طرق الري المطور تحتاج إلى كميات أقل كثيرًا من احتياجاتو باستخدام طرق الري التقميدي في 

كذلك إحداث تحول في التركيب المحصولي المصري من محاصيل غزيرة  -معظم المحاصيل، ج
إلى محاصيل موفرة لممياه وذلك دون العودة إلى نظام الدورة الزراعية الذي تم  االستخدام لممياه

وكذلك ألنو يتنافى مع نظام السوق الحر  ٢٩٩٢إلغاءه تنفيذ لبرنامج االصالح االقتصادي سنة 
 -. د١1٢6الذي تتبعو الدولة المصرية حاليًا في برنامجيا لإلصالح االقتصادي الذي بدأ سنة 

 ت تستيمك كميات أقل من المياه.استنباط سالال

 بعض المحاصيل في الري( احتياجات الفدان لمياه ١جدول)
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 التقميدي الري المطور الري المحصول

 3ح 2511 تنقيط 3م  0711 القمح

 2411 تنقيط 3م 0811 القطن

 6111 - األرز

 3111 تنقيط 3م 2111 الذرة الشامية

 اضي، بيانات غير منشورة.المصدر: وزارة الزراعة واستصالح األر 

وكل ىذه الوسائل لترشيد الطمب عمى مياه الري سيصعب تنفيذىا دون تسعير مياه الري، فإعادة 
ىيكمة شبكات النقل والتوزيع الخاصة بالري تحتاج إلى تكمفة كبيرة لن تقوى موازنة الدولة عمى 

كنوع من تشارك او تقاسم  تحمميا دون وجود ايرادات من المستيمكين كثمن لممياه المستخدمة
التكاليف مع الدولة، كذلك لن يتوفر الحافز لممزارع لتحويل أرضو لمري بالتنقيط أو الرش وتحمل 
تكاليف ذلك إذا كانت المياه مجانية،  أيضًا البعد عن زراعة المحاصيل غزيرة االستيالك لممياه 

ر من الدولة والمساس بمبادئ السوق سيكون نتيجة الرتفاع تكمفتيا من المياه المسعرة دون إجبا
 الحر.

كل ذلك يأخذنا إلى وضع سيناريوىات لتسعير مياه الري في مصر لتحقيق ىدف ترشيد جانب 
 الطمب.

 سيناريوهات مقترحة لتسعير مياه الري في مصر) لتشارك تكاليف الخدمات( (4

يادة الرقعة المنزرعة والسؤال األن كيف يمكن ترشيد استعمال المياه في الزراعة، بما يحقق ز 
 والمأىولة من البالد، وكذلك تحقيق أقصى قدر من األمن الغذائي؟

فكما أشرنا من تجارب دولية سابقة في دول متقدمة ودول عربية، وكذلك بمراجعة األدبيات  
المختمفة اتضح إن ترشيد جانب الطمب من خالل تسعير مياه الري ىو أفضل إجابة لمسؤال 

 السابق.

 ١1٢0ن المشرع المصري ألىمية ذلك، لذلك نص قانون الري الموحد في مصر لسنة وقد فط
في بنده السادس عشر عمى االتي "استحداث فصل لممشاركة بيدف تفعيل مشاركة مستخدمي 

 المياه مع الدولة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف"
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الري في مصر، يجب التأكيد عمى أن أي  ولكن قبل أن نبدأ بالسيناريوىات المقترحة لتسعير مياه
أسموب لتسعير مياه الري يجب أن تتوافر بو أكبر قدر من الشروط التالية حتى يتصف بالكفاءة 

 والعدالة معاً 

 البساطة في التطبيق دون تعقيد طرق الحساب مما ينشئ المشكالت بين المزارع والدولة. -
بل ما يستخدمو فعاًل من مياه، ومع ما يحتاجو أال يتحمل المزارع إال التكاليف العادلة مقا -

 المحصول من مقتنيات مائية.
 المياه مع العائد الذي يحصل عميو المزارع. استخدامأن تتناسب تكمفة  -
أن تسيم في تحقيق األمن الغذائي من المحاصيل الرئيسية بحيث يكون ىناك تمييز سعري   -

ية المنتجة من محاصيل األمن الغذائي في في تكمفة المياه كحافز غير مباشر لزيادة الكم
 xviiiالدولة، بشرط أن يكون من المحاصيل غير الشرىة لممياه

  xixوكل تمك الشروط تتطمب أن يحقق أسموب التسعير ىدفي الكفاءة والعدالة معًا بقدر المستطاع.

 مصر: فًالسٌنارٌوهات المقترحة لتسعٌر مٌاه الري 

وما تم ذكره من أليات مباشرة وغير مباشرة لتسعير مياه الري  اعتمادًا عمى تجارب الدول السابقة
 النظري لمدراسة، يمكن اقتراح عدد من السيناريوىات لتسعير مياه الري في مصر وىي: في الجزء

السٌنارٌو األول: سعر مٌاه الري ٌحدد كنسبة ثابتة من صافً عائد المحصول ( 4-5)

 .المنزرع

 متغيرةالتكمفة ال –العائد= اإليراد 

 % من عائد المحصول المنزرع .٢1%............4%، 0%،١%،٢وقد تكون ىذه النسبة 

ذا بحثنا عن تحقيق ىذا السيناريو لمشروط السابق اإلشارة إلييا نجد التالي:   وا 

الشرط األول: من حيث سيولة التطبيق، فيذا السيناريو صعب في التطبيق ألنو يعتمد عمى 
 االقتصادية واالجتماعية في حسابات عناصر التكمفة واإليراد المتغيرة.  العديد من االعتبارات

الشرط الثاني: وىو تحمل تكمفة مساوية بالفعل لما تم استيالكو من مياه، فنجد أن طريقة 
التسعير المتبعة في ىذا السيناريو ال تطبق ىذا الشرط فقد يكون المحصول مرتفع الثمن وبالتالي 

 االستيالك لممياه. العائد، ولكن قميل
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الشرط الثالث: وىو الخاص بالعدالة الدخمية لحساب التكمفة، فتتوافر في ىذا السيناريو اعتبارات 
  العدالة فكمما زاد عائد المحصول، زاد المبمغ الذي يدفعو المزارع كثمن لممياه.

عر المياه لممحاصيل الشرط الرابع: ال يسيم ىذا السيناريو في تحقيق األمن الغذائي إلن ارتفاع س
ذات العائد المرتفع قد تؤدي إلى إحجام المزارعين عنيا رغم انيا قد تكون محاصيل استراتيجية 

 لألمن الغذائي.

 : تسعٌر مٌاه الري على حسب نوع المحصول )كضرٌبة نوعٌة(ًالسٌنارٌو الثان( 4-2)

م المحاصيل إلى ثالثة محصول إلى أخر عمى حسب استيالكو لممياه، فتقسفٌختلف معدلها من 
 مجموعات:

متر مكعب لمفدان مثل )القمح والفول،  ١211محاصيل منخفضة االستيالك لممياه أقل من 
 الشعير، الترمس، الحمص، برسيم التحريش، الكتان، البصل، بنجر السكر، الثوم(. 

ين محاصيل متوسطة االستيالك لممياه: محاصيل تتراوح معدالت استيالكيا من المياه ب
متر مكعب لمفدان مثل )البرسيم المستديم، القطن، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة،  2111 -١211

 وفول الصويا، والسمسم، الفول السوداني، عباد الشمس، الخضروات الصيفية والنيمية(

متر  2111ومحاصيل مرتفعة االستيالك لممياه: التي تحتاج إلى مقتنيات مائية أكثر من  
 نشرة اإلحصاءات الزراعية()ان مثل )األرز، قصب السكر(. مكعب لمفد

 في ىذا السيناريو يمكن أن نضع سيناريوىين فرعيين 

فرض ضريبة نوعية تصاعدية من صافي العائد المحسوب  ٌتم :األول ًالسٌنارٌو الفرع
% لممحاصيل ١لممحاصيل، يكون صفر% لممحاصيل منخفضة االستيالك لممياه، نسبة 

 % لممحاصيل مرتفعة االستيالك.2ستيالك لممياه، متوسطة اال

قروش  2يتم فرض تسعيرة موحدة عمى المتر المكعب من المياه تقدر ب  :ًثان ًسٌنارٌو فرع
قروش لممحاصيل متوسطة االستيالك  ٢1في حالة المحاصيل منخفضة االستيالك لممياه، و

ىذه الحالة تكون ىناك حاجة إلى  قرش لممحاصيل مرتفعة االستيالك لممياه. وفي ١1لممياه، 
 تركيب العدادات عمى مداخل األراضي الزراعية.

 وعند البحث عن مدى توافر الشروط سابقة الذكر نجد االتي
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الشرط األول: ال يتصف بسيولة التطبيق فالسيناريو الفرعي األول يحتاج إلى دراسات ميدانية 
لمحصول، والسيناريو الفرعي الثاني يحتاج إلى ومتابعة مستمرة لألراضي المزروعة لتحديد نوع ا

تركيب عدادات عمى مداخل األراضي الزراعية والذي قد يؤدي إلى إتباع المزارعين أساليب 
 ممتوية إلدخال المياه إلى األراضي لمتيرب من العدادات.

 ىين الفرعيين.السيناريو الشرط الثاني: يتوافر في كال 

السيناريوىين الفرعيين فيذا السيناريو تتوافر فيو اعتبارات الكفاءة الشرط الثالث: يتوافر في كال 
والعدالة معًا، الكفاءة ألنو سيعمل عمى الحد من زراعة المحاصيل الشرىة لممياه بطريقة غير 
مباشرة ودون اإلخالل بمبادئ اقتصاديات السوق الحر وبنفس الطريقة يعطي حافز لزراعة 

 لعدالة ألنو كمما زاد استيالك المزارع لممياه زاد السعر المدفوع.المحاصيل الموفرة لممياه، ا

الشرط الرابع: في حالة كان المحصول مطموب لتحقيق األمن الغذائي وغير شره لممياه مثل القمح 
مثاًل يستطيع ذلك السيناريو إعطاء حافز لممزارعين لزراعتو من خالل التمييز السعري لممياه عمى 

 حسب المحصول.

لسٌنارٌو الثالث: فرض تسعٌرة موحدة على المتر المكعب من مٌاه الري )تسعٌر ا( 4-3)

عن نوع المحصول وموسم أو مكان الزراعة  توضع تسعيرة موحدة عمى بغض النظر ( ًحجم
، أو 01قرش، أو  ١1قروش لممتر المكعب أو  ٢1المتر المكعب المستيمك من المياه قد تكون 

 قرش لممتر المكعب. 41

 تقييم السيناريو من حيث توافر الشروط السابقة نجد االتي ول

الشرط األول : سيل التطبيق من حيث اإلجراءات والتعامل بين الدولة والمزارع، ولكنو يحتاج 
 أيضا إلى تركيب عدادات.

الشرط الثاني: يتحقق بشكل كبير فال يدفع المزارع إال قيمة ما استيمكو بالفعل. ولكن ال 
لممحاصيل غير الشرىة، فثمن المتر المكعب واحد في كال الحالتين المحاصيل يعطي حافز 

الشرىة، وغير الشرىة مما قد ال يحسن من التركيب المحصولي ليكون في صالح توفير 
 الموارد المائية وىو اليدف األساسي لمتسعير.

ي ال يحقق العدالة الشرط الثالث: ال يتحقق ألنو ال ينظر إلي عائد المحصول وال نوعو وبالتال
 في توزيع الدخل.
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الشرط الرابع: أيضٌا ال يتحقق ألن ىذا السيناريو ال ييتم بالتمييز السعري عمى حسب نوع  
 المحصول ما إذا كان يحقق األمن الغذائي في الدولة أم ال.

المائية عائد الوحدة  فًالسٌنارٌو الرابع: ٌقسم المحاصٌل الزراعٌة على حسب صا(  4-4)
( السابق، وعمى أساس ذلك تصنف المحاصيل إلي: محاصيل ذات عائد 0ا ورد في جدول )كم

مائي منخفض، محاصيل ذات عائد مائي متوسط، محاصيل ذات عائد مائي مرتفع، وىنا ممكن 
 أن يتم وضع سيناريوىان فرعيان:

% من 3ول، %  من العائد للنوع األ5: ٌتم فرض ضرٌبة نوعٌة ثابتة األول ًالسٌنارٌو الفرع

 % من العائد للنوع الثالث.5العائد  للنوع الثانً، أو 

قروش لممتر المكعب في النوع  2يتم فرض تسعيرة موحدة قدرىا : ًالثان ًالسٌنارٌو الفرع
قرش لممتر المكعب في النوع الثالث. ويتم  ١1قرش لممتر المكعب  لمنوع الثاني، و ٢2األول، 

لكل محصول ما تحتاجو الوحدة المعيارية )طن، كيمو( من موارد  االسترشاد بدراسات سابقة تحدد
 مائية.

 مدى توافر الشروط:

الشرط األول: طريقة غير سيمة في كال السيناريوىين الفرعيين سواء في حساباتيا أو في التعامل 
 بين الدولة و المزارعين.

 السيناريو الفرعي الثاني. الشرط الثاني: ال يتوافر في السيناريو الفرعي األول ، ويتوفر في

الشرط الثالث: ىذا السيناريو تتوافر فيو اعتبارات العدالة بشكل كبير فكمما ارتفع صافي عائد 
الوحدة المائية لممحصول ارتفع سعر المياه لو، أي من يكسب أكثر يدفع أكثر )مثل فكرة 

 الضرائب التصاعدية عمى الدخل(

ييز السعري عمى حسب نوع المحصول، مما قد يمكن من الشرط الرابع: تتوافر بو فكرة التم
عطائيم تميزات سعرية  إعطاء أوزان أعمى لمحاصيل األمن الغذائي وا 

بغض النظر عن  السٌنارٌو الخامس: ٌتم فرض تسعٌرة موحدة للمساحة المحصولٌة )الفدان(
 جنيو لمفدان. 41، 01، ١1، ٢1نوع المحصول المنزرع أو كمية المياه المستيمكة، قد تكون 

 مدى توافر الشروط:
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الشرط األول: ىذا السيناريو أسيل السيناريوىات في التطبيق، وأقميا تكمفة ألنو ال يحتاج إلى  
 تركيب عدادات أو حسابات دقيقة لمعوائد أو لممقتنيات المائية.

فالمزارع طالما  الشرط الثاني: غير متوفر مما يفقده القدرة عمى تحقيق الكفاءة في استخدام المياه،
دفع سعر استخدام المياه عمى الفدان سيزرعو بما يريد ايًا كان استيالكو الفعمي أو حجم الفاقد 

 من المياه.

نما كل من يممك فدان أرض يدفع  الشرط الثالث: غير متوفر فال يدفع المزارع عمى قدر العائد، وا 
 يدفع مثل من يستيمك كثيرًا. نفس المبمغ، فيفتقد إلى عنصر العدالة فمن يستيمك قميالً 

نما بالمساحة،  الشرط الرابع: ال تتوافر بو فكرة التمييز السعرى عمى حسب نوع المحصول، وا 
 وبالتالي لن يسيم في تحقيق األمن الغذائي.

 ( مصفوفة تحقٌق السٌنارٌوهات المقترحة لتسعٌر المٌاه لشروط التسعٌر الجٌد3جدول)

تحقٌق  العدالة الداخلٌة الة االستهالكٌةالعد البساطة السٌنارٌوهات

األمن 

 ًالغذائ

 X X √ X األول

 √ √ √ X األول ًالفرع الثانً

 √ √ √ X ًالثان ًالفرع

 X X √ √ الثالث

 √ √ X X األول ًالفرع الرابع

 √ √ √ X ًالثان ًالفرع

 X X X √ الخامس

 المصدر: اعداد الباحثة

وىات ما بين السيولة والصعوبة في التطبيق، وكذلك في قدرتيا عمى وبالتالي تتنوع ىذه السيناري
 تحقيق مفيوم العدالة، وكميم ىدفيم األساسي ترشيد استخدام المياه.

وإلن المياه من الخدمات العامة، والتي كما أشرنا في اإلطار النظري لمدراسة، إلى أن أفضل 
ألنيا تسمح بتحقيق العدالة بشكل  وجالتسعٌر المزدة طرق تسعير الخدمات العامة ىي طريق

( لذلك ستركز الدراسة ١1٢١ياسمين صقر، )أكبر ألنيا تعطي القدرة عمى التمييز السعري، 
وتعطي أىمية أكبر لمسيناريوىات التي تسمح بالتمييز السعري، إلنيا تحقق العدالة، وإلن ىدف 
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ة توزيعو بأليات تحقق التنمية العدالة يجب أن يكون ىدف مصاحب لكل مورد اقتصادي يتم إعاد
 المستدامة ولكن في نفس الوقت تحقق مفيوم النمو االحتوائي. 

لذلك فنجد أن السيناريو الثاني بكال السيناريوىاين الفرعيين لو، والسيناريو الرابع وخاصًة 
لة السيناريو الفرعي الثاني بو ،أفضل السيناريوىات من حيث عدد الشروط المحققة وخاصة العدا

 (.١كما ىو موضح في جدول )

لذلك ستركز عمييم الدراسة الختبارىم من حيث التأثير عمى عدد من المؤشرات االقتصادية 
 باستخدام نماذج البرمجة الخطية.

اختبار تأثٌر السٌنارٌوهات المختارة للتسعٌر على بعض المؤشرات ( 5)

 االقتصادٌة باستخدام نماذج البرمجة الخطٌة.

في اإلطار النظري لمدراسة، فإن نماذج البرمجة الخطية من أكثر النماذج الرياضية كما أشرنا 
دارة وتقييم الموارد المائية، ويكون اليدف من النموذج إيجاد الحمول  المستخدمة في تخطيط وا 
 التي تعظم العائد المرغوب فيو وتدني التكمفة غير المرغوب فييا في ظل مجموعة من القيود .

 :المستخدم فً التحلٌل ٌف نموذج البرمجة الخطٌةتوص( 5-1)

تفترض الدراسة أن اليدف األساسي لممزارع المصري ىو تعظيم الربح، أي تعظيم الفرق بين 
اإليرادات والتكاليف المتغيرة )متضمنة تكاليف المياه(، ويتم حل نموذج البرمجة عدة مرات كل 

لتسعير المراد اختباره، ثم يتم مقارنتو بنموذج مرة يتم تغيير تكمفة المياه عل حسب سيناريو ا
نمطي تم وضعو دون تسعير لمياه الري. ومن خالل المقارنة يتم معرفة نتائج تأثير سيناريو 

 التسعير المقترح عمى عدد من المؤشرات االقتصادية الختيار أفضميم.

 :ويمكن التعبير عن دالة اليدف بالشكل التالي

Max Z=∑i∑j (pjYij  -Cj)Xi-∑j Vj  

 القٌود

Subject to: ∑     
    Xj ≤ bi         i=1,2,…m 

                                                       J=1,2,…..n 

 

Xj≥0 
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 حٌث:

Pj ( سعر الوحدة المنتجة من المحصولj .) 

Yij   إنتاجٌة الفدان(i)  من المحصولj. 

Cj  تكالٌف اإلنتاج/ فدان للمحصول(j) .وال تشمل هذه التكالٌف على الماء 

Xj  المساحة المنزرعة بالمحصولj. 

aij  المعامالت الفنٌة(i)  للمحصول(j) . 

Bi )المتاح من عناصر اإلنتاج )األرض والمٌاه 

 ∑j Vj .تكالٌف المٌاهSAIMA JABEEN , 2006)) 

نشاطا  41والي األنشطة المحصولية التي تضمنتيا نماذج البرمجة الرياضية لمدراسة ح
%( 0١.٩ألف فدان وىى تمثل حوالي ) ٢١02٩محصوليًا، تقدر إجمالي مساحتيا المنزرعة ب 

ألف فدان كمتوسط لبيانات الفترة  ٢2211من إجمالي المساحة المحصولية في مصر والبالغة 
( والنسبة الباقية تعذر الحصول عمى 4( كما ىو موضح في جدول )١1٢6 -١1٢١من )
 بياناتيا

 بالفدان فً مصر المزروعة لعدد من المحاصٌل( متوسط المساحة 4دول)ج

المساحة  المحصول

 المحصولٌة

المساحة  المحصول

 المحصولٌة

المساحة  المحصول

 المحصولٌة

 المحاصٌل النٌلٌة المحاصٌل الشتوٌة المحاصٌل الصٌفٌة

 054859 الذرة الشامٌة 3562 الترمس 355397 الذرة الرفٌعة

 6875 الذرة الرفٌعة 0905579 القمح 505469 ًسودانالفول ال

 42657 الذرة الصفراء 53685 الحمص 75743 السمسم

 48757 البطاطس 028775 الطماطم 58799 فول الصوٌا

 69638 الطماطم 09579 الكرنب 35505 عباد الشمس

 6667 الفاصولٌا الجافة 54530 البسلة الخضراء 045062 الطماطم

 8809 الكرنب 00308 الكوسة 90798 البطاطس

   052572 يالفول البلد 307864 القصب

   495986 برسٌم التحرٌش 589335 القطن

   5694782 البرسٌم المستدٌم 50350 الخٌار

   5976 العدس 60824 الكوسة

   54553 الحلبة 62253 الباذنجان
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   57593 الكتان 5574976 األرز

   84876 صلالب 556295 الذرة الصفراء

   59704 الثوم 5653995 الذرة الشامٌة

   022978 بنجر السكر  

   550095 الشعٌر  

 وزارة الزراعة واستصالح األراضً، االدارة المركزٌة لالقتصاد الزراعً، نشرة االحصاءات الزراعٌة، أعداد متفرقة.

 قٌود النموذج:

)األرض ومياه الري المتاحة(، وقيود تنظيمية تنقسم القيود في ىذا النموذج إلى قيود الموارد 
 (.١1٢6-١1٢١)التركيب المحصولي الراىن( وتم استخدام بيانات خمسة سنوات )

 قيود الموارد: 

فدان  206٩640فدان لممحاصيل الشتوية، وحوالي  6٢1٢016الرقعة الزراعية ال تزيد عن  -
حد األعمى لمساحات المحاصيل لممحاصيل الصيفية والنيمية. وكذلك قيد الحد األدنى وال

المختمفة )الحد األدنى وىو أدنى مساحة زرعت من المحصول خالل الخمس سنوات السابق 
 ذكرىم( و)الحد األقصى ىو أعمى مساحة زرعت لممحصول خالل الفترة المشار إلييا( .

خالل الفترة قيود الموارد المائية: إجمالي الموارد المائية المتاحة لممحاصيل السالفة الذكر  -
مميون متر مكعب، وتوزيع مياه الري بين المحاصيل  0٩1١6المحددة لمدراسة حوالي 

المختمفة بالمتر المكعب لمفدان كمتوسط خالل فترة الدراسة تم الحصول عميو من وزارة 
 الزراعة واستصالح األراضي، نشرة اإلحصاءات الزراعية.

 القيود التنظيمية:

ة يعد قيد تنظيمي ألنو صعب التغير في المدى القصير نتيجة التركيب المحصولي لمدول -
تميز كل محافظة عمى حسب ظروفيا البيئية والجوية واالجتماعية والموردية بنمط إنتاجي 

 معين يصعب تغييره في األجل القصير.

 نتائج حلول نماذج البرمجة:( 5-0)

لمقترحة عمى عدد من المؤشرات كما ذكرنا فإننا لتقييم نتائج تطبيق سيناريوىات التسعير ا
سنقارنيا بما يسمى النموذج النمطي، والمقصود بو حل نموذج البرمجة بدون تسعير  االقتصادية

مياه الري )تعظيم إجمالي صافي العائد الزراعي فوق تكاليف اإلنتاج المتغيرة )بدون سعر مياه 
 الري(
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الدراسة عمى السيناريو الثاني  ختيارامن كل السيناريوىات المقترحة لتسعير مياه الري وقع 
بنمطيو األول والثاني، والسيناريو الرابع في نمطو الفرعي الثاني وكانت نتائج حل نموذج البرمجة 

 الخطية ليم كالتالي.

 نتٌجة حل نموذج البرمجة الخطٌة الخاص بسٌنارٌو التسعٌر الثانً: ( أ)

 االستيالكمنخفضة، متوسطة، مرتفعة وفقا لتصنيف المحاصيل إلى : األول ًالسٌنارٌو الفرع
تم وضع مقترح فرض ضريبة نوعية تصاعدية من صافي العائد المحسوب لممحاصيل، يكون 

عائد الفدان  % من١لممياه، نسبة  االستيالكصفر% من عائد الفدان لممحاصيل منخفضة 
 % لممحاصيل مرتفعة االستيالك.2لممحاصيل متوسطة االستيالك لممياه، 

: نسبة التغير في مساحات ىيقييم أثر السيناريو عمى عدد من المؤشرات االقتصادية وسيتم ت
المحاصيل، التسعيرة المقدرة لمفدان بالجنيو، واالنخفاض النسبي في صافي العائد الفداني نتيجة 

 خصم تسعيرة المياه مقارنة بالنموذج النمطي.

التسعير الفرعي األول  سيناريوبممحق الجداول( أنو في حالة تطبيق  ٢ويتضح من جدول)
لسيناريو التسعير الثاني سينتج عن ىذا زيادة في المساحة المحصولية لكاًل من محصول )القمح، 
القطن، الكوسة( وىى محاصيل منخفضة أو متوسطة االستيالك لممياه وىذه نتيجة جيدة خاصة 

ب األخر ستنخفض المساحة لكاًل من محصولي القمح والقطن كمحاصيل استراتيجية، وعمى الجان
المحصولية لكاًل من )األرز، الذرة الصفراء، الذرة الشامية، العدس(  إلنيا محاصيل مرتفعة 

لممياه خاصة األرز ولكن من المالحظ إن تأثير التسعير وفقا ليذا السيناريو  االستيالكومتوسطة 
لرغم من أنيم أكثر عمى تخفيض مساحة األرز محدود  وعمى قصب السكر تساوي صفر عمى ا

 المحاصيل اىدرًا لمموارد المائية، أما باقي المحاصيل فمن تتغير المساحة المحصولية منيا.

بممحق الجداول( يتضح أن تأثير التسعير وفقا ليذا السيناريو عمى معدالت العائد ١ومن جدول )
% عمى 2%،١%،نفسيا المعدالت المقترحة في السيناريو والتي تتراوح بين صفر ىيلمفدان 

عائد الفدان لممحاصيل منخفضة ومتوسطة ومرتفعة االستيالك لممياه بالترتيب، والتي نتج عنيا 
المياه كانت تسعيرة المياه ليا لمفدان تساوي صفر وكمما  استيالكأن كل المحاصيل الموفرة في 

جنيو  ٢10األرز)زاد استيالك المياه زاد سعر المياه لمفدان ليصل إلى أعمى سعر لو لكاًل من 
جنيو لمفدان(  أعمى المحاصيل استيالكًا لممياه، مع مالحظة إن  ١60لمفدان( وقصب السكر)

ىذه األسعار وضعت عمى أساس حل نموذج البرمجة الخطية وفقا لبيانات فترة الدراسة، ومع 
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 تغير معدالت التضخم تتغير تمك األسعار، وىذه المالحظة تنطبق أيضًا عمى األسعار في
 السيناريوىات التالية.

 السٌنارٌو الفرعً الثانً:

أيضا بناًء عمى تصنيف المحاصيل حسب استيالكيا لممياه تم وضع السيناريو الفرعي الثاني 
قروش في حالة  2بحيث يتم فرض تسعيرة موحدة عمى المتر المكعب من المياه تقدر ب 

قرش  ١1االستيالك لممياه،  قروش لممحاصيل متوسطة ٢1المحاصيل منخفضة االستيالك، و
 لممحاصيل مرتفعة االستيالك لممياه. 

بممحق الجداول( أنو في حالة تطبيق سيناريو التسعير الفرعي الثاني 0ويتضح من جدول)
لسيناريو التسعير الثاني سينتج عن ىذا زيادة في المساحة المحصولية لكاًل من محاصيل )الفول 

( وىي محاصيل منخفضة أو متوسطة االستيالك لممياه وىذه السوداني، القمح، القطن، الكوسة
نتيجة جيدة خاصة لكاًل من محصولي القمح والقطن كمحاصيل استراتيجية، وعمى الجانب األخر 

ستنخفض المساحة المحصولية لكاًل من )األرز، الذرة الصفراء، الذرة الشامية، العدس(  إلنيا 
ياه خاصة األرز ولكن من المالحظ إن تأثير التسعير محاصيل مرتفعة ومتوسطة االستيالك لمم

وفقا ليذا السيناريو عمى تخفيض مساحة األرز أكبر مقارنة بالسيناريو السابق ولكن ال تزال 
 محدودة ، أما باقي المحاصيل فمن تتغير المساحة المحصولية منيا ومنيا قصب السكر.

تمك الطريقة تؤدي إلى زيادة إيرادات  بممحق الجداول( يتضح إن 4)وكما ىو موضح في جدول 
الدولة بشكل كبير ألنيا ينتج عنيا تسعير لمياه الري لمعظم المحاصيل عمى عكس السيناريو 
السابق الذي أعفى معظم المحاصيل من التسعير، ولكن زيادة االيرادات يجب أال يكون ىو 

ائد الفالح لمعظم الغرض األساسي ألنو عمى الجانب األخر سينتج عنو انخفاض في ع
المحاصيل كما ىو موضح في الجدول السابق مما قد يجعل المزارعين قد ينفروا من القطاع 

الزراعي ويخفض اإلنتاج الزراعي الكمي بشكل كبير، وىذا ليس الغرض من سيناريوىات تسعير 
 المياه.

)الشتوية،  بممحق الجداول( يتضح االتي: زراعة المساحة المحصولية بالكامل 2من جدول )
الصيفية، النيمية( كنتيجة لكال السيناريوىين يعكس الكفاءة االقتصادية الستخدام عنصر األرض. 

كذلك يتضح أن السيناريو الفرعي الثاني أكثر قسوة في التأثير عمى انخفاض عائد الفالح 
ير أفضل %( فقط، ورغم إن ذلك يعني إنو ذو تأث١.١)%( مقارنة بالسيناريو الفرعي األول ٢٢)
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وأكبر عمى إيرادات الدولة، إال إنو قد يؤدي إلى ىجرة الفالحين ألراضييم، أما فيما يخص 
مؤشرات استيالك المياه فنجد إن كال السيناريوىين ليم تأثير محدود عمى معدالت انخفاض كمية 

لثاني ( لمسيناريو الفرعي ا1.4١%( لمسيناريو الفرعي األول، و )1.1٢مياه الري المستخدمة )
 وىذا نفس األثر تقريبًا عمى متوسط احتياجات الفدان من مياه الري.

الثانً من  ًنتٌجة حل نموذج البرمجة الخطٌة الخاص بسٌنارٌو التسعٌر الفرع ( ب)

 السٌنارٌو الرابع:

بناًء عمى تصنيف المحاصيل إلي محاصيل ذات عائد مائي منخفض، محاصيل ذات عائد مائي 
قروش لممتر  2د مائي مرتفع، يتم فرض تسعيرة موحدة قدرىا متوسط، محاصيل ذات عائ
قرش لممتر المكعب في  ١1قرش لممتر المكعب  لمنوع الثاني، و ٢2المكعب في النوع األول، 

 النوع الثالث يمكن رصد نتائج حل نموذج البرمجة الخطية ليذا السيناريو عمى النحو التالي:

ذا السيناريو سيؤدي إلى زيادة المساحة المحصولية بممحق الجداول( يتضح إن ى 6من جدول )
لكاًل من )الفول السوداني والقمح( فقط، وعمى الجانب األخر سيخفض من المساحة المحصولية 

 لكاًل من )القطن، األرز، الذرة الصفراء، الذرة الشامية، الكوسة(

السيناريوىين  بممحق الجداول( يتضح إن ىذا السيناريو ىو حالة وسط بين 1ومن جدول )
السابقين فرغم إنو يخفض من عائد الفدان لكل المحاصيل لصالح موازنة الدولة )مما يعني زيادة 
موارد الدولة مقارنة بالسيناريو الفرعي األول لمسيناريو الثاني( إال إن ىذا االنخفاض ما زال في 

% ٢2محاصيل نسبة حدود مناسبة حيث لم تتعدى نسبة االنخفاض في صافي العائد ألي من ال
من صافي العائد في النموذج النمطي، وىو أقل من السيناريو الفرعي الثاني لسيناريو التسعير 

 الثاني.

ويعتبر ىذا السيناريو أكثر عدالة في توزيع الدخل حيث يوزع العبء في صورة شرائح تصاعدية 
 فمن يكسب أكثر يدفع ثمنًا أعمى عمى الوحدة المائية المستخدمة.

بممحق الجداول( الخاص بالمؤشرات االقتصادية الناتجة عن تطبيق  0ند مقارنة جدول )وع
بممحق الجداول( الخاص  4السيناريو الفرعي الثاني لمسيناريو المقترح الرابع ،مع جدول )

بالمؤشرات االقتصادية الناتجة عن تطبيق السيناريو الثاني بفرعيو األول والثاني ، نجد أن 
فرعي الثاني لمسيناريو الرابع ىو حالة وسط بين كال السيناريوىين الفرعيين لمسيناريو السيناريو ال

الثاني فيما يخص حجم االنخفاض في عائد الفالح )الزيادة في إيرادات الدولة( وبالتالي فيو 
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نو المياه فيو أفضل بشكل أكبر أل أفضل منيم ، وكذلك فيما يخص أثره عمى مؤشرات استيالك
% مقارنة 0.6متوسط احتياجات الفدان من مياه الري بالمتر المكعب بحوالي يخفض من 
%( لفرعي السيناريو الثاني ، وكذلك أثره عمى تخفيض إجمالي كمية مياه الري 1.4١ب)صفر، 

%( لمسيناريو الثاني، كما 1.4١%، 1.1٢%( مقارنة ب)0.0بحوالي )0المستخدمة بالمميون م 
من استخدام  ن حيث تطبيق مفيوم العدالة فمن يحقق عائد أكبرإنو كما سبق وأشرنا أفضل م

الوحدة المائية، يدفع ثمن أكبر لممياه، كما إنو نظرًا لقدرتو عمى التمييز السعري عمى حسب نوع 
المحصول فيو يمكن الحكومة في حالة الرغبة في إعطاء حافز لممزارعين بزيادة كمية بعض 

ئي ) بشرط أن تكون غير شرىة لممياه( وفي نفس الوقت ال المحاصيل التي تحقق األمن الغذا
 تخل بمبادئ الحرية االقتصادية أن تخفض أو تعفي تمك المحاصيل من التسعير.

لذلك توصي الدراسة باستخدام طريقة التسعير المقترحة في السيناريو الفرعي الثاني لمسيناريو 
قرار بتسعير  اتخاذفاءة والعدالة معًا عند المقترح الرابع، في حالة الرغبة في تحقيق هدف الك

تكاليف الخدمة، ولترشيد استهالك المياه في أكبر قطاع مستهمك لممياه  الستردادمياه الري 
هذا  فيالعذبة في مصر وهو القطاع الزراعي، مع ضرورة اإلشارة إلى أن األسعار المقترحة 

ى حسب معدالت التضخم، وكذلك عمى السيناريو لممتر المكعب من المياه قابمة لمتعديل عم
توفير بعض المحاصيل االستراتيجية وأيضًا حجم المطموب  فيالدولة  استراتيجياتحسب تغير 

 والمعروض من المياه العذبة.

 

 الخاتمة والتوصٌات

نظرًا لوقوع مصر الحالي في صفوف الدول التي تعاني من الفقر المائي ، اضف عمى ذلك أن 
مياه العذبة في مصر من نير النيل من اليضبة األثيوبية معرض أىم مصادر عرض ال

لمتخفيض، وكذلك في ظل معرفة أن أىم مصدر لمطمب عمى ىذه المياه ىو مياه الري لمقطاع 
أخرى ىامة مثل إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة أو  استخداماتالزراعي وتنافسيتو مع 

النظام الحالي لمري، وما تشيده الدولة من معدالت  ءةوكفااالستخدامات الصناعية، وعدم كفاية 
فقد لمياه عذبة نادرة وىامة بشكل كبير، لذلك يكمن حل جزء كبير من المشكمة في ترشيد الطمب 
عمى مياه الري دون الحد من المساحة المنزرعة بسبب ما تعانيو الدولة من مشاكل خاصة 

الطمب بإتباع سياسات ترشد الفاقد من مياه الري،  باألمن الغذائي كما أوضحنا، بأن يكون ترشيد
ليس بالجديد فكما عرضت الدراسة ىناك العديد من الدول  شيءمن خالل تسعير مياه الري وىو 
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وفي  االستيالكسواء النامية أو المتقدمة التي سبقت في تطبيق ذلك وحققت نجاح في ترشيد 
 روعات الري مع الدولة.نفس الوقت حققت مشاركة تكاليف إنشاء وصيانة مش

 فيحيث أنيا    Cost Recoveryالتكاليف مقبولة من الناحية العممية استردادفتعتبر قاعدة 
والتقارير المنشورة عالميا ِالى  وتشير الدراساتال تعبر عن القيمة االقتصادية لممياه،  واقع االمر

ترشيد ِاستيالك المياه أخذت  فيالتكاليف ليس مبدًا ماليا فحسب، بل أن أىميتو  استردادأن 
 فيالتكاليف  استردادتظير أكثر وضوحا مع زيادة ندرة المياه وارتفاع الطمب عمييا، وليذا قِان 

غير مباشرة( ييدف الى تحقيق  صورة مباشرة أو بأيضوء المستويات المتدنية لسعر المياه )
العامة ...أما  الموازناتعبء عمى تحصيل ِايرادات ِاضافية لتخفيف ال فيىدفين ،ِاحداىما يتمثل 

 ِاستعمال المياه وتوفيرىا .  فيلاِلقتصاد  فيخمق حوافز لممستيمكين  فيفيتمثل  الثانياليدف 

لذلك عممت الدراسة عمى رصد الوضع المائي الراىن لمصر من تحديد مصادر المياه،  وأىم 
لمستخدمة في الري وحجم الميدر استخداماتيا، األمن الغذائي لمصر، مع التركيز عمى المياه ا

منيا، والتعرف عمى مدى كفاية وكفاءة منظومة الري الحالية، أيضًا التعرف عمى تجارب الدول 
السابقة في تسعير مياه الري، واقترحت الدراسة عدد من السيناريوىات لتسعير المياه تنوعت بين 

درجة سيولتيا في التطبيق من حيث كونيا أليات مباشرة وغير مباشرة لمتسعير كذلك تنوعت بين 
في قدرتيا عمى تحقيق عدالة التسعير من حيث حجم  اختمفتاالجراءات واألدوات، أيضا 

االستيالك أو دخل من يدفع السعر، أيضًا تنوعت السيناريوىات من حيث قدرتيا عمى التمييز 
 السعري لممحاصيل لتحقيق األمن الغذائي.

تأثير عدد من السيناريوىات المقترحة عمى عدد من  الختبارطية وباستخدام نماذج البرمجة الخ
أسموب التسعير القائم عمى تصنيف المحاصيل  باستخدامالمؤشرات االقتصادية، أوصت الدراسة 

إلي محاصيل ذات عائد مائي منخفض، محاصيل ذات عائد مائي متوسط، محاصيل ذات عائد 
 ٢2قروش لممتر المكعب في النوع األول،  2درىا مائي مرتفع، بحيث يتم فرض تسعيرة موحدة ق

قرش لممتر المكعب في النوع الثالث، وىذا ال يعني عدم  ١1قرش لممتر المكعب  لمنوع الثاني، و
قابمية السيناريوىات األخرى لمتطبيق، فمو أرادت الدولة أسموب سيل لمتسعير يكون السيناريو 

 األخير ىو األفضل.

أن تطبيق سياسات تسعير مياه الري تعد غير كافية وحدىا لتحقيق نؤكد عمى  النيايةوفي 
أىداف ترشيد المستخدم من ىذا المورد، إذ يجب أن يرافق ىذه السياسات سياسات أخرى تكميمية 

، أيضا وكفؤهتستيدف تحسين كفاءة إدارة قطاع المياه بما في ذلك إتباع أساليب تحصيل مناسبة 
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لممزارعين الذين ينجحون في ترشيد المياه المستخدمة لمري، كما أن تكون مصحوبة بوضع حوافز 
أن يتم تجميع قيمة المياه المحصمة في صندوق خاص، بعيدًا عن موازنة الدولة،  اقتراحيمكن 

من األموال  استفادوابحيث يتم إعادة استثمارىا في قطاع الري، وبذلك يشعر المزارعون أنيم قد 
 مما يحفزىم عمي الدفع وعدم التيرب. التي دفعوىا ثمنًا لممياه،

 قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربٌة:

 " الدار الجامعٌة فً بٌروت.اقتصادٌات الخدمات العامة(" 5995المرسً حجازي، )

التحلٌل االقتصادي للسٌاسة اإلنتاجٌة (" 0253أمال محمد المغازي، ٌاسمٌن أحمد مصطفى) 

" مجلة البحوث التجارٌة، كلٌة ل تسعٌر مٌاه الريلمحصولً األرز وقصب السكر فً ظ

 التجارة، جامعة الزقازٌق.

كفاءة استخدام مٌاه الري فً نظام الري السطحً (" 0253)إٌناس محمد عباس محمد صالح، 
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