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 تطور السياسة المائية المصرية
اىتم المصريين بأمر النيل وتوزيع مياىو ومحاولة االستفادة منيا بقدر االمكان، وعمومًا يمكن 

 تقسيم المراحل التي مرت بيا السياسة المائية المصرية إلي ثالث مراحل أو فترات كالتالي:
 القديمة حتي عهد محمد عمي (.المرحمة األولي: فترة ما قبل محمد عمي ) من العصور 

وفييا اىتم المصريين القدماء بالنيل ومحاولة ضبط مياىو من خالل تقوية جسور النيل لتقميل 
 مخاطر الفيضانات كما أقاموا الخزانات وقاموا بتوصيل مياه النيل من النيل إلي منخفض الفيوم.  

 .2591يوليو المرحمة الثانية: من بداية حكم محمد عمي إلي قيام ثورة 
وبالنظر إلي ىذه الفترة نجد أن الغالبية العظمي من مشروعات الري نفذت في ىذه الفترة حيث 

قامة غالبية مشروعات الري التي تؤدي لتنظيم استخدام  بذلت جيود كثيرة لمتحكم في مياه النيل وا 
د والخزانات وحفر الترع الموارد المائية وتمثمت ىذه المشروعات في اقامة العديد من القناطر والسدو 

قناطر إسنا  –م 1091قناطر زفتي  –م 1091قناطر أسيوط  –م 1681ومنيا ) القناطر الخيرية 
م، وقد ساعدت كل ىذه المشروعات 1099قناطر ادفينا  –م 1011قناطر نجع حمادي  –م 1096

المائية أقصي  إلي رفع مناسيب النيل خاصة عند بدايات الترع حتي يمكن االستفادة من الموارد
 استفادة ممكنة.

وقد تم في ىذه الفترة حفر الغالبية العظمي من شبكة الري الموجودة حاليًا في مصر وىي 
شبكة الري  طول التوفيقي(، وقد قدر –المنوفي  –عبارة عن ترع رئيسية والرياحات الثالثة )البحيري 
 م.ألف ك 18التي تم تنفيذىا في عيد محمد عمي واحفادة حوالي 

   المرحمة الثالثة: ما بعد ثورة يوليو إلي اآلن:
وقد استيدفت السياسة المائية في ىذ الفترة تدبير موارد مائية جديدة سواء من النيل أو مياه 
جوفية أو مياه صرف لتحقيق أىداف التوسع األفقي والرأسي، كما استيدفت تحويل الري من الي 

 مشروعات الري في ىذه الفترة ىو مشروع السد العالي.بالحياض إلي الري الدائم وأىم 
وكان اليدف في ىذه الفترة رسم سياسة مائية ثابتة تمكن مصر من توفير قدر ثابت من 

 الموارد المائية كل سنة حيث تم في ىذه الفترة إنشاء شبكة ري كبيرة تخدم مناطق االستصالح.
 الرؤية المستقبمية لمسياسة المائية في مصر

 عامة لتطوير الري في مصر مبنية عمي أسس تتضمن ما يمي:البد من عمل استراتيجية 

 

 الرابعةالفرقة 

 

 9191 – 9102الفصل الدراسي الثانى للعام الجامعي 

 االقتصاد واإلرشاد الزراعى والتنمية الريفيةقسم: 
 اقتصاديات الموارد األرضية والمائيةمقرر 

 ةسداسلا المحاضرة

 تطور السياسة المائية المصرية
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ضرورة المحافظة عمي الموارد المائية وترشيدىا وضرورة استخداميا وتنميتيا من مصادرىا  -1
 المختمفة.

 تطوير طرق ونظم الري والصرف حتي يمكن تنظيم وتوزيع المياه بطريقة تؤدي لتقميل الفاقد. -1
 صيانة منشآت ومجاري الموارد المائية بأحدث الطرق لتقميل الفاقد. -1
 مقاومة الحشائش والنباتات المائية في النيل وفروعو. -4
 حماية المياه من التموث. -9
 اتباع نظم الري المتطور في أراضي يتم استصالحيا. -8
االرشادات عن كافة العمميات المائية مما يوفر لمزراع المعمومات و تكثيف الخدمة االرشادية  -7

 المرتبطة بالري مما يؤدي لتقميل الفاقد عند مستوي الحقل.
تقنين استخدام المياه وييدف ذلك إلي استخدام المياه بطريقة تمنع االسراف في استخداميا ومن  -6

في ىذه الوسائل تسعير المياه حتي ال ينظر المزارع لممياه بانيا حق مكتسب فيتيح لو االسراف 
استخداميا، وعمي ىذا يجب أن ينظر ليذا المورد نظرة اقتصادية باعتباره مورد اقتصادي مما يؤدي 

 لممحافظة عميو.
 تثمين األراضي الزراعية

تعتبر األرض أحد عناصر اإلنتاج والتي يتتحدد ثمنيا وفقًا لتفاعل قوي العرض والطمب مثميا مثل 
 الخصائص:أس سمعة أخري ولكنيا تمتاز بمجموعة من 

 األرض سمعة معمرة أي تتصف بسمة الدوام. -
 األرض سمعة غير قابمة لالنتقال بعكس السمع األخري. -
 تزداد قدرتيا اإلنتاجية بمرور الزمن. -

 أغراض تثمين األراضي الزراعية:
 األغراض اإلقراضية أو التسمفية:  (1)

المطموب اقتراضو في ضوء حيث يمكن من خالل تقدير ثمن األرض تحديد مقدار رأس المال 
 ىذا الثمن

 األغراض البيعية أو الشرائية: (1)
حيث يتم تقدير ثمن األرض الزراعية بغرض بيعيا أو شرائيا ويمثل ىذا الثمن القيمة السوقية 

 لألرض.
 تحديد الجدارة اإلنتاجية وتصنيف األراضي: (1)
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وفييا تثمن األراضي وفقًا لخواصيا وصفاتيا بالنسبة لمخصوبة لتحديد الجدارة اإلنتاجية والتي 
 تستخدم لتصنيف األراضي عمي مستوي الدولة . 

 مراحل تثمين األراضي الزراعية:
ثالثة مراحل يتوقف استعمال أي منيا عمي أو جميعيا عمي الظروف تتضمن عممية التثمين 

 تثمين نفسيا وىذه المراحل ىي:المحيطة وعممية ال
 مرحمة التقييم الشخصي:

ويتم في ىذه المرحمة معرفة مدي مطابقة أو صالحية األرض من الناحية أو االغراض 
 الشخصية حيث توجد مجموعة من االعتبارات تمعب دورًا كبيرًا في ذلك منيا:

أىما مدي بعدىا أو قربيا من )أ( الموقع: يؤثر موقع األرض في ثمنيا النو يعكس أشياء كثيرة 
 الخدمات والمؤسسات الخدمية. -طرق ومواصالت المدن -األسوق

بالنسبة )ب( النمط المزرعي: من حيث التركيب المحصولي السائد والذي يعكس مدي الربحية 
 لألرض.

)ج( الجيران: تمعب الجيرة دور ىام في تحديد ثمن األرض خاصة ألنيا ترتبط بحقوق كثيرة خاصة 
 الحقوق المرتبطة بالري والصرف.

 مرحمة تقييم الخواص الطبيعية لألراضي:
 وفي ىذ المرحمة يتم دراسة:

 )أ( خواص التربة )نوعيا( كالخصوبة والخواص الكيمائية.
 )ب( الظروف الجوية ومدي مناسبتيا لزراعات معينة.

 حالة الري والصرف المرتبطة باألرض.)ج( 
 اآلفات واالمراض المنتشرة.)د( الخواص البيولوجية مثل 

 مرحمة التقييم االقتصادي لألراضي:
وفييا يتم تقدير الثمن الفعمي لألرض والثمن الفعمي لألرض عبارة عن الثمن الناتج من تفاعل 
القوي المؤثرة وىي قوي العرض والطمب أي معبرًا عن القيمة السوقية لألرض ويمكن تسميتو الثمن 

 البائع والمشتري يرتضيو وأنو يتحدد لشروط المنافسة التامة.العادل لألرض ألن كل من 
 االعتبارات التي تؤثر عمي ثمن األرض:

 كل ما سبق من الخواص الطبيعية والتقييم الشخصي. (1)

حالة الرواج أو الكساد ففي حالة الرواج ترتفع أسعار الحاصالت الزراعية مما يؤدي لزيادة  (1)
كبير من المزارعين عمي شراء أراضي أخري وبالتالي  صافي الدخل والمدخرات مما يشجع عدد
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يزداد سعر األراضي الزراعية والعكس في حالة الكساد، ومعني ذلك أن حاالت الرواج والكساد 
 تؤثر عمي ثمن األراضي.

سعر الفائدة في البنوك العقارية وىي عالقة عكسية مع ثمن األراضي الزراعية حيث يقل الطمب  (1)
 عية نتيجة الرتفاع سعر الفائدة.عمي األراضي الزرا

صافي الدخل، فإذا كان صافي الدخل من األرض مرتفع يكون ثمن ىذه األرض مرتفع ألن ىذه  (4)
 االرض تدر عائد يشجع األفراد عمي شراء ىذه االرض.

 أثمان المثل. (9)

 طرق تثمين األراضي الزراعية )األراضي القديمة(:
 لطرق التالية:يستخدم في تقدير ثمن األراضي القديمة ا

 طريقة البيع بالمثل: (1)
تقدير ثمن االراضي في ضوء أثمان األراضي المماثمة والمجاورة ليا في المنطقة حيث يتم 

 وبنفس العائد وفي نفس الفترة الزمنية.
عبارة عن ثمن السوق حيث يعبر عن التقمبات السعرية سواء كانت رواج أو كساد  الثمن المثمي:

 والتي تنشأ عن طمب وعرض األراضي.
 مميزات ىذه الطريقة:

 سيولة حسابو. -
 مقياس دقيق لقيمة األرض بشرط توافر منافسة تامة. -

 عيوب ىذه الطريقة:
 ألرض أقل من القيمة الحقيقية لألرض.ال يمكن االستناد إلييا في فترات الكساد ألن سعر ا -
قد تحدث مضاربات عمي ثمن األرض وبالتالي يكون ثمن المثل ثمن غير حقيقي لألرض ال يعبر  -

 عن الثمن الحقيقي لالرض.
   احيانًا تكون العقود لألراضي المشابيو غير دقيقة وال تمثل الثمن الحقيقي لألراضي.  -
 :الثمن الكسبيطريقة  (1)

سبي من الناحية االقتصادية ما ىو اال ثمن حقيقي لألراضي ودليل لمقوة الكسبية الثمن الك
لألرض ومعروف أن القوة الكسبية مستمدة من القوة اإلنتاجية والتي تكون مستمدة من الخواص 

 الطبيعية، والقوة الكسبية تعتمد عمي عاممين:
 رية.سعر الفائدة السائدة في البنوك العقا -القوة الكسبية      -

 الثمن الكسبي الفداني = صافي الدخل الفداني أو القيمة اإليجارية الفدانية / سعر الفائدة.
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ومعروف أن صافي الدخل الفداني والقيمة االيجارية الفدانية تتغير من عام إلي آخر سواء بالزيادة 
وبالتالي يمكن صياغة أو النقصان لذلك البد أن يشتمل ىذا القانون عمي تعديل يراعي ىذه النقطة 

 ىذا القانون كالتالي:
( -يجارية الفدانية / سعر الفائدة +)الثمن الكسبي الفداني = صافي الدخل الفداني أو القيمة اإل

( صافي الدخل الفداني أو القيمة -+) 1+ر(1التغير في صافي الدخل الفداني أو القيمة االيجارية/ )
  1+ر(1االيجارية/ )

 و ىذه الطريقة مميزات وعيوب ولكنيا أفضل طريقة عممية.وليذا األسموب أ
مميزات ىذه الطريقة: توجو نظر القائم بعممية التقييم إلي مجموعة عوامل طبيعية واقتصادية تؤثر 
عمي ثمن األرض والتي من أىميا النمط المزرعي المتبع وكذلك أسعار وتكاليف النواتج وكذلك 

 أسعار الفائدة في البنوك.
تتمخص في صعوبة تقدير صافي الدخل خاصة في حالة عدم توافر  -ىذه الطريقة: عيوب 

 و المزرعية التي تجري في مزرعتو.السجالت أو بيانات تؤىل المزارع لتسجيل عمميات
كما أن استخدام سعر الفائدة ثابت غير منطقي إال أننا يمكن أن نتغاضي بأخذ متوسط سعر  -

 الفائدة ليذه السنوات.
ىناك صعوبة في تقدير مقدار الزيادة أو النقصان ألن االنتاج مرتبط بعوامل كثيرة ومخاطر ليس  -

 لالنسان أي تاثير فييا.
 :الضريبيطريقة الثمن  (1)

 11يتم فييا تقدير ثمن الفدان بعشر أمثال القيمة االيجارية، ومعموم أن القيمة االيجارية محددة بي 
 مثل الضريبة العقارية.

 أمثال القيمة االيجارية. 19ن = ثمن الفدا
 مثل الضريبة العقارية. 119=  11 × 19ثمن الفدان = 

 طرق تثمين األراضي الزراعية )األراضي الجديدة المستصمحة(:
 المستصمحة وفقًا لمقانون التالي: وفييا يتم تقدير قيمة األراضي

 –( 19 × األراضي بعد استصالحياثمن الفدان = )صافي الدخل الفداني الناتج من استغالل 
 + الفائدة عمي راس المال المستخدم في االستصالح(.)تكاليف استصالح الفدان 

 تثمين مزارع الفاكهة )الحدائق(:
عند تقدير ثمن مزارع الفاكية يتم تقدير ثمن األرض واالشجار الغروسة فييا بحيث يقدر ثمن 

 تقدير ثمن األشجار كاآلتي:األراضي منفصمة باحد الطرق السابقة، ويتم 
 في حالة ما إذا كانت غير مثمرة. –في حالة ما إذا كانت مثمرة.        -
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 غير مثمرة:  األشجار ( إذا كانت1)
ثمن األشجار = تكاليف تجييز األرض لمزراعة + ثمن الشتالت + االيجار + تكاليف رأس المال 

 .)فائدة( + تكاليف الغرس + تكاليف التربية
ىو معروف أن االراضي المزروعة باالشجار في بداية مراحميا االولي تزرع بمحاصيل حقمية  وكما

 ىذه المحاصيل تعطي عائد يحسب الصافي منو ويخصم من إجمالي ثمن األشجار.
 ( إذا كانت األشجار مثمرة: 1) 

 .االنتاجباالضافة لما سبق يتم حساب ثمن االنتاج وىذا يتم في ضوء عدد االشجار وقيمة 
 وتوجد مجموعة من االعتبارات يجب مراعاتيا عند تقدير ثمن الحدائق منيا: 

 خواص التربة. -

 موقع الحديقة -

 عمر األشجار. -

 نوع األشجار وأصول التطعيم. -

 عدد األشجار في الفدان. -

 الري والصرف. -

 مصدات الرياح واألسيجة. -

 وفرة األيدي العاممة. -

 .حالة األمن بالمنطقة وسمعة الجيرة -

 المباني واآلالت. -

 حالة نمو االشجار. -

  وفرة األسمدة العضوية. -
جنيو، والزيادة السنوية لمدخل لمثالث سنوات التالية ىي  49999مزرعة صافي الدخل الفداني  :تمرين
جنيو، وسعر الفائدة  199جنيو عمي الترتيب وكانت الضريبة العقارية الفدانية  699، 799، 899

 %.11السائدة 
 ثمن هذه المزرعة بطريقتين مختمفتين. والمطموب: تقدير

 

 

 مع أطيب االمنيات بالتوفيق

 أ.د.م / جابر عبد العاطي محمد

 أستاذ مساعد االقتصاد الزراعى


