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Abstract 
 
In the light of limited water resources and the increasing demand for this vital substance, 
utilization rates have exceeded the amounts of the available renewable water resources, and 
because the possibility of providing non-natural water resources in the Arab region depends 
on modern high-cost technologies, the problem of water cannot  be solved in the near future. 
It is known that most Arab countries use the largest amounts of water in agriculture. 
Therefore, there is only one solution that can achieve a better situation which is to rely on the 
rationalization of water use. This statement leads us to investigate the importance of studies 
measuring the severity of the crisis, and at estimating or predicting its timing. Besides, it aims 
concerned with rationalization economics of using water resources in Arab agriculture. 

The study aims at preparing current and future water equivalents to identify the current 
water situation of the Arab countries and its corresponding needs. This research also aims at 
at identifying the causes and factors that led to the water crisis and the imbalance between 
supply and demand concerning water. Then, to take decisions and find solutions to overcome 
the crisis and choose the best alternatives according to the potential of each Arab country. The 
study aims at highlighting the importance of rationalization in the use of water in Arab 
agriculture as this solution is inexpensive and uncomplicated. Most importantly, it is an 
effective solution which gives results in the short term. 

The study reached the following results: 
The expected Arab water balance on the basis of 500 m3 for individual per year, and the 

expected water balance on the basis of the rates of ACSAD show us that the signs of the water 
crisis of the Arab world will emerge by the year 2040. However, in Algeria, according to 
estimations and assumptions, the water crisis is expected to take place by the beginning of 
2052 with a water deficit of 71 million m3. 

The volume of water used in surface irrigation is estimated at 163.715 billion m3, and the 
efficiency of surface irrigation according to studies conducted in many Arab countries does 
not exceed more than 40%, about 100 billion cubic meters are wasted, about 37.661 billion 
cubic meters of which are transportation losses and about 63.483 billion cubic meters are 
losses of surface irrigation. 

The efficiency of irrigation using sprinklers is between 70-80%. Thus, if we used this 
method for the same amount of water in irrigation which is estimated to be about 163.715 
billion cubic meters, irrigation losses would be only 25-49 billion cubic meters instead of 100 
billion cubic meters. Nevertheless, regarding drip irrigation which is even more efficient than 
its predecessor, ranging from 85 to 95 %, if it is used in local irrigation for the same estimated 
quantity of surface irrigation 163.71 billion cubic meters, water losses would be between 8 
and 25 billion cubic meters instead of 100 billion cubic meters lost. 
Hence, we can say that the costs of rationalizing the use of water are far less than the costs of 
developing water resources like building reservoirs. Also, it is less costly than adding non-
traditional water resources such as water desalination, treating waste water and purifying salt 
water. 
Key words: water resources, rationalization, water crisis, irrigation, efficiency, water 
economy. 
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  .18، مرجع سابق،  ص "واجهة تداعيات ندرة المياه على السكان في المنطقة العربيةم" األمم المتحدة، اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا، تقرير السكان والتنمية، -2
  .16، مرجع سابق، ص "إقتصاديات المياه" المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة، -  3
   .528،ص2015، 2+1،العدد31، مجلة جامعة دمشق،المجلد "تحديات االمن المائي العربي"ابراهيم أحمد سعيد، -4
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2 - the united  nation world water development, op.cit, p 115. 
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  .68صأبوظبي، ،2011 صندوق النقد العربي،التقرير االقتصادي العربي الموحد       
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1- Bryson bates and other, "climate change and water",technical paper of the  intergovernmental panel on climate change, geneva 
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، 2008 ، المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة، القاهرة،"التغير المناخي وتأثيره على الموارد المائية في المنطقة العربية" عبد اهللا الدروسي وآخرون، - 2
  .)23- 16(ص ص



 

 

77 
 

3  



142

10%0.7%

     2.1%       

0.0529.5

2          15603

720031 



71%270%

2003 

            

 

23 

 2 3 3 

 10.18 6603 6486 

 44.58 11594 2600 

 30.7 3936 1282 

 24.71 6253 2532 

 17.84 13477 7554 

 148.94 43659 2930 

 14 337 240 

  .المتحدة ألممل منظمة االغذية والزراعةمن إعداد الطالب باالعتماد على بيانات : المصدر
 



          250 3     

7554364863 

 

 

                                       
ة ،القاهر "حلقة عمل السياسات الزراعية حول األمن الغذائي العربي في ظل محددات الموارد المائية والتجارة الدولية"جامعة الدول العربية،المنطقة العربية للتنمية الزراعية، - 1
  .65،ص 1996،

  .66عادل محمد العضايلة،مرجع سابق،ص  -2



 

 

78 
 

4  







 2.3%

   30   

2050  800          400

25038005003





1 

 

 

1420163 

 
  

  للبنك الدولي بنك البيانات على عتمادباالمن إعداد الطالب : المصدر
 

110673

328703 

                                       
  .595ص ،2000االوروبي،-ي،مركز الدراسات العربياألمن المائي العرب: ورقة قدمت من" االدارة الرشيد للموارد المائية العربية لتحقيق األمن المائي العربي"نبيل دوفائيل، - 1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

اوروبا افریقیا آسیا العالم الوطن العربي

اوربا

افریقیا

آسیا

العالم

الوطن العربي



 

 

79 
 

406236

58%

 

241970 2040 

 1970 1980 1990 2000 2010 2016 2040 

3 2762 2042 1504 1190 946 830 480 

  للبنك الدولي بنك البيانات على عتمادالبامن إعداد الطالب : المصدر
 

100032010

830350032040 

5  

            

 

   2030 328 3  256 3

7232050

     425 3 313 3 

112322 

6  





1

  10%  

40%2 

9%

74%100%

      127% 218% 426% 1400%

 396% 807% 570%        
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.17برنامج االمم المتحدة االنمائي، المكتب االقليمي للدول العربية، مرجع سابق، ص  -  1 

  .148، ص 2009لعربية، بيروت،، دار النهضة ااألمن المائي واألمن الغذائي العربيزياد خليل الحجار، - 2
، العدد 15،المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي،المجلة "دراسة اقتصادية للموارد المائية العربية وأثرها على اإلنتاج الزراعي" نحوى مسعد العجرودي و منيرة يحي سليمان، - 3

  .218، القاهرة، ص 2005األول، مارس 
  .568سابق، ص مرجع  أسامة محمد الحسيني يوسف، -4
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  .86، ص 1997،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتجية،أبوظبي،المياه في العالم العربي آفاق واحتماالت المستقبلبيتر روجرز وبيتر لبدون، ترجمة شوقي جالل،  - 1
  .)158- 145(ص ص ،2010والتوزيع،عمان،، دار زهران للنشر اآلثار السياسية واالقتصادية للمياهرواء زكي يونس الطويل، - 2
  .228منذر خدام، مرجع سابق، ص  - 3
  .57، ص 2012، دار الصفاء للنشر و التوزيع،عمان،السياسات المائية وانعكاساتها في األزمة المائية العربيةفارس مظلوم العاني وآخرون، - 4
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  .254منذر خدام، مرجع سابق، ص  - 1
  .94، ص 2009، دار زهران للنشر والتوزيع ،عمان، ر األمن العربيمخاطوراء زكي يونس الطويل ،  - 2
  .100،ص1998ة،القاهر، المكتبة األكاديمية، أزمة المياه في الشرق األوسط واألمن القومي العربي والمصريمحمد محمد محمود خليل،  -3
 

، 1999،الخرطوم، "البحوث المشتركة في مجال تطوير كفاءة استخدام الموارد المائية في الدول العربيةدراسة تعزيز "جامعة الدول العربية ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -4
  .79ص 
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التوعية المائية في الوطن العربي ،الدورة التدريبية القومية حول المرأة في اإلرشاد "االتجاهات السلوكية ووسائل االتصال الجماهيري والتدريب بالمشاركة"ماهر صالح سليمان، -1

  .131، ص 2006،عمان، 
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  .62عاطف علي حامد الخرابشة وعثمان محمد غنيم، مرجع سابق، ص  - 1
  .)41- 37(، ص ص 2002،الخرطوم،"دراسة تعزيز استخدام تقنيات حصاد المياه في الدول العربية"جامعة الدول العربية،المنطقة العربية للتنمية الزراعية، - 2
  .116نفس المرجع، ص  - 3
  .38ص  ،2013،عمان، "حلقة العمل القومية حول حصاد المياه والتغذية الجوفية االصطناعية في الوطن العربي" جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، - 4
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  .132، ص 2002والخدمات الطباعية، دمشق،، األوائل للنشر والتوزيع ي العربيئإستراتيجية األمن الما أحمد سعيد ، - 1
  .79، ص 2009،الدار الثقافية للنشر،القاهرة ،تنمية الموارد المائية في الوطن العربي تحديات مستقبليةدعاء زكريا،  - 2
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  .)140- 139(ص، ص 2004،الخرطوم ، "ربيةدراسة ترشيد استخدام المياه الجوفية في الزراعة الع"جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، - 1
  .141نفس المرجع، ص  - 2
  .)58- 57(ص ص ،2010،دار الزهران،عمان ،التنمية المستدامة واألمن االقتصادي في ظل الديمقراطية وحقوق اإلنسانرواء زكي يونس طويل ، - 3
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  .)81- 82(، مرجع سابق، ص صمخاطر األمن المائي العربيرواء زكي يونس الطويل،  - 1
 ،مركز اإلمارات لدراسات والبحوث اإلستراتيجية ،اإلدارة المتكاملة والتنمية المستدامة للموارد المائية لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربيةمحمد عبد الحميد داود، - 2

  .64، ص 2008ابوظبي، 
  .17، ص 2013بية، جامعة تكريت، ، كلية الترإدارة الموارد المائية في الوطن العربيحاضر ظاهر محمد القيسي،  - 3
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  .)151-149(سامر مخيمر وخالد مجازي،مرجع سابق، ص ص  - 1
مستقبل المياه في المنطقة العربية وإستراتجية تحقيق األمن المائي "المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة والمنطقة العربية للتربة والثقافة العلوم، - 2

  .7، ص 1997الدول العربية، القاهرة،  ،جامعة"العربي
  .167،ص2010، دار الراية للنشر،عمان،النظام البيئي،تلوث المياه، التحلية:إدارة مصادر المياهبيان محمد الكائن،  - 3
  .153سامر مخيمر وخالد مخيمر، مرجع سابق، ص  - 4
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  .30، ص 1994، الخرطوم، "السياسات العامة الستخدام موارد المياه في الزراعة العربيةدراسة " جامعة الدول العربية، المنطقة العربية للتنمية الزراعية، - 1
  .9المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة والمنطقة العربية للتربة والثقافة والعلوم، مرجع سابق، ص - 2
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  .50محمد األشرم،مرجع سابق، ص - 1
  .81سابق، صمحمد احمد السمارائي، مرجع  - 2
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  .175ص  مرجع سابق،،ترشيد إستعمال المياه ،عبد المحسن بن عبد الرحمان آل الشيخ - 1
  .)9-7(حاضر ظاهر محمد القيسي، مرجع سابق، ص ص  - 2
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251990 2014 

 1990 1995 2000 2005 2010 2014 
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 5612 6332 7204 8251 8996 9566 
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  .16،22،32،35:رقم المجلد،العربية كتاب السنوي لإلحصاءات الزراعيةالالعربية للتنمية الزراعية، المنظمةجامعة الدول العربية،:المصدر
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كلية العلوم االقتصادية ،)غير منشورة(، أطروحة دكتوراه "القطاع الزراعي الجزائري وإشكالية الدعم و االستثمار في ظل اإلنظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة"عزدي محمد، - 1

  .23،ص 2012،جامعة الجزائر،روالتجارية وعلوم التسيي
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 .2010-2000:الفترة أعداد الموحدة تقارير االقتصادية العربيةال،صندوق النقد العربي: المصدر
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.)15- 1(، ص ص2015،لخرطوم،ااالمن الغذائي العربي أوضاعجامعة الدول العربية،المنظمة العربية للتنمية الزراعية،-  1  
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  .565ص ،  2000فيفري  23-21 ،، أعمال المؤتمر الدولي الثامن،القاهرة"األمن المائي العربي" ،األوربي - مركز الدراسات العربي - 1
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  .16،22،32،35:رقم لمجلدالعربية، كتاب السنوي لإلحصاءات الزراعيةالالمنظمة العربية للتنمية الزراعية،العربية،جامعة الدول :المصدر
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   .27، ص 2014،الخرطوم ،أوضاع االمن الغذائي العربيجامعة الدول العربية،المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -1
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  2015-2000 :، السنواتعداد الطالب باالعتماد على التقارير االقتصادية العربية الموحدةإمن :المصدر

 

200014

23.212007200843 

20093035

20151 

  

  

  

 

  65.5%     27.6%  14.2% 11.7%

11.8%0.4%2.1%7.1%

13.1% 

          

 

 

 

                                       
  .نفس المرجع -1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



 
 

106 
 

 

302010 2015% 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015  

 22.22 20.00 20.83 17.61 23.60 23.20 21.24 

 13.36 16.90 11.10 13.71 11.38 18.80 13.58 

 12.36 20.40 20.33 19.88 17.00 12.50 17.07 
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 4.05 2.00 3.09 3.04 3.50 3.90 3.26 

  2015- 2010 :السنوات ،من الغذائي العربيب باالعتماد على تقارير أوضاع األالطالعداد إمن : المصدر
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  2014- 2010:ضاع األمن الغذائي العربي للفترةعداد الطالب باالعتماد على تقارير أوإمن :المصدر
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   .43،ص2012،الخرطوم، أوضاع االمن الغذائي العربيجامعة الدول العربية،منظمة العربية للتنمية الزراعية، -1
  .79، ص 2015، بيروت،"الترابط في أمن المياه والطاقة والغذاء في المنطقة العربية"اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا اسكوا، تقرير المياه والتنمية السادس، - 2
  .81مرجع سابق، ص ،محمود األشرم - 3
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  .59ص،مرجع سابق،"كمة المياه في المنطقة العربيةحو"برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،المكتب اإلقليمي للدول العربية، :المصدر

 



   1.7 3.6%        

20% 30%  

 

                                       
  .27ص،مرجع سابق،2015،أوضاع االمن الغذائي العربيجامعة الدول العربية،المنظمة العربية للتنمية الزراعية، - 1
  .)65- 61(، مرجع سابق، ص ص"حوكمة المياه في المنطقة العربية"المكتب اإلقليمي للدول العربية،  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، - 2
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،الدورة القومية حول "األوضاع الراهنة للسياسات المتعلقة بخدمات إتاحة المياه لالستخدام الزراعي في الدول العربية"المنظمة العربية للتنمية الزراعية،جامعة الدول العربية،-  1

  .51،ص1999 دمشق،،"تقويم سياسات ومناهج استرداد تكلفة إتاحة المياه وأثرها على اإلنتاج الزراعي
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  .236ص  مرجع سابق، محمد عيسى مجدالوي، -  1
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  .15ص  ،1998الخرطوم،، "دراسة حول زيادة وتحسين االستفادة من نظم الري الحديث" جامعة الدول العربية،المنطقة العربية للتنمية الزراعية، - 1
   .8ص ،مرجع سابق ،" دراسة سبل تطوير الري السطحي و الصرف في الدول العربية" جامعة الدول العربية،المنطقة العربية للتنمية الزراعية، -2
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114 
 

2 



 

           

 

 

 

              

 

 



 

             



 

             

 

 



 

   

 

            

 

3 1 

  

 

 

 

 

                                       
  .31ص  ،1997الخرطوم،،"دراسة حول تحسين كفاءة الري الحقلي في الدول العربية"الزراعية، جامعة الدول العربية،المنظمة العربية للتنمية - 1
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  .19، ص،مرجع سابق"دراسة تقويم استخدامات تقانات الري الحديثة تحت ظروف الزراعية العربية" الزراعية،جامعة الدول العربية ،منطقة العربية للتنمية  - 1
  .189صاحب الربيعي، مرجع سابق، ص  - 2
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  .39مرجع سابق، ص  ترشيد إستعمال المياه عبد المحسن بن عبد الرحمان آل الشيخ، - 1
   .50، مرجع سابق، ص "دراسة تقويم استخدامات تقانات الري الحديث تحت ظروف الزراعة العربية"لزراعية،جامعة الدول العربية،المنظمة العربية للتنمية ا - 2
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  ،2005،قسم العلوم الزراعية،جامعة عين شمس،)غير منشورة(رسالة دكتوراه ،"الموارد المائية بواحة سيوة مخداور اإلرشاد الزراعي في ترشيد إستد"محمد أمين صدقي، -1
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 جامعة القاهرة، قسم االقتصاد الزراعي، ،)غير منشورة(،رسالة دكتوراه "الكفاءة االقتصادية الستخدام الموارد المائية في القطاع الزراعي المصري"هشام حسين رشاد صقر، -1
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حلقة العمل القومية حول تطوير تشريعات ،"ين المائية السائدة في الدول العربيةالوضع الراهن للتشريعات والقوان"جامعة الدول العربية ،المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -1

  .2،ص 2000وقوانين استخدام وتنمية الموارد المائية،الخرطوم،
لدول إقليم المشرق الدورة التدريبية لتدريب المدربين في مجال التوعية المائية : من  فدمت ورقة،"إنشاء منظمات مستخدمي المياه لتحسين إدارة المياه"عصام مصطفى، -2

  .263، ص  02/12/2006- 30/11العربي، دمشق،
  .54،ص مرجع سابق،،"دراسة حول زيادة وتحسين االستفادة من نظم الري الحديثة"جامعة الدول العربية،المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -3
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  .27،ص2013جامعة عين شمس،،كلية الزراعة،)غير منشورة(وراه ،رسالة دكت"دراسة اقتصادية لكفاءة استخدام المياه في الزراعة العربية"على محمد الدمراوي، غادة -1
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  .56،مرجع سابق،ص "دراسة حول زيادة وتحسين االستفادة من نظم الري الحديثة"جامعة الدول العربية،المنظمة العربية للتنمية الزراعية، - 1
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الدورة التدريبية لتدريب مدربين في مجال :منقدمت ،ورقة "أساليب تقليل الفواقد المائية على المستوى المزرعة الوسائل الحديثة في تطوير الري الحقلي" سري البربري، - 1

  .14التوعية المائية في دول إقليم األوسط ،مرجع سابق،ص 
  .34ص مرجع سابق،،"دراسة سبل تطوير الري السطحي والصرف في الدول العربية"ة العربية للتنمية الزراعية،جامعة الدول العربية،المنظم -2
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  .116سري البربري،مرجع سابق،ص  - 1
  .19،مرجع سابق،ص "في الدول العربية دراسة حول تحسين كفاءة الري الحقلي"جامعة الدول العربية،المنظمة العربية للتنمية الزراعية، - 2
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  .39،مرجع سابق، ص "دراسة سبل تطوير الري السطحي والصرف في الدول العربية"جامعة الدول العربية،المنظمة العربية للتنمية الزراعية، - 1
  .73، ص 2014، بيروت،دليل كفاءة المياهالمنتدى العربي للبيئة والتنمية، - 2
      ص ص ،1997جامعة القاهرة،، كلية الزراعة، )غير منشورة(،رسالة دكتوراه "الموارد المائية وكفاءة الري الحقلي بمحافظة الفيوم اقتصاديات"جمال السيد محمد أحمد، - 3
) 54 -55(.  
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  .144الدورة التدريبية المدربين في مجال التوعية المائية لدول إقليم المنطقة الوسطى،مرجع سابق، ص  :منقدمت ،ورقة أساليب الري الحديثة"سامي يونس، -1
  .229، ص 1999، مكتبة مدبولي، القاهرة،طرق الري الحديثة والصرف المغطىعلي الدجوى،  -2
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 ، مركز البحوث الزراعية،"رد المائية الحالية واالتفاقيات بين الدول حوض النيلاسة اقتصادية لتطوير نظم الري في مصر في ضوء الموادر"فوزي عبد العزيز الشاذلي،  -1

  .112، ص 2010معهد البحوث االقتصاد الزراعي،القاهرة، 
  .147سامي يونس،مرجع سابق، ص  - 2
  .103، ص 2012، 6ية األساسية،جامعة بابل،العدد ، مجلة كلية الترب"االستخدام األفضل للموارد المائية في االنتاج الزراعي العربي"كاظم عبادي الجاسم،  - 3
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  .181، ص2008، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، التنمية والبيئة في األراضي الصحراوية والجافةإبراهيم عبد الباري بدر،  - 1
  .42، ص1995،الخرطوم،"األردندراسة ترشيد استخدامات المياه ب"جامعة الدول العربية،المنظمة العربية للتنمية الزراعية، - 2
  .210محمد مدحت مصطفى، مرجع سابق، ص  - 3
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  .33غادة علي محمد الدمراوي، مرجع سابق، ص  -1
   .77،مرجع سابق،ص "الكفاءة االقتصادية الستخدامات الموارد المائية في الزراعة المصرية وتحديات المستقبل"ياسمين أحمد مصطفى صقر، - 2
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.33،ص 2016، 30مجلة الزراعة والمياه في الوطن العربي،المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة، العدد ، "المياه في الري ترشيد"عرفان الحمد، -1   
  .51،مرجع سابق،ص " في الدول العربية دراسة حول تحسين كفاءة الري الحقلي"جامعة الدول العربية،المنظمة العربية للتنمية الزراعية، -2
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  .192صاحب الربيعي، مرجع سابق، ص  - 1
  .)13- 12(أسامة محمد الحسيني يوسف، مرجع سابق، ص ص  - 2
  .197، ص1998اإلسكندرية،  ، مكتبة المعارف الحديثة،الماء ودوره في التنميةعبد المنعم بلبع،  - 3
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  .83أمال بنون، مرجع سابق، ص - 1

.198، مرجع سابق، ص اقتصاديات المياه في الوطن العربي والعالم ،محمد األشرم -  2  
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1  -  Abeer Manel Hassan," Water use efficiency in Syrian Agriculture”, ministry of Agriculture and agrarian  Reform, national 
Agricultural Policy centre, working Paler N° 26 ,Syria , 2007. pp (3 -5).  
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، مجلة جامعة )"2012-2002(الستثمار األمثل للموارد المائية في القطاع الزراعي دراسة تطبيقية في المنطقة الساحلية خالل الفترة ا"محمود طيوب وخلدون أحمد الحداد،  -1

  .)181- 179 (، ص ص2015،العدد األول، 37المجلد ،تشرين للبحوث والدراسات العملية، سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية
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1- Consuelo verla - ortega," Agricultural Water use”, Couvernment of Italy cooperative Programme, Syria, 2001, p 6 

 السعودية ، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،إلستراتيجيةرسالة ماجستير غير منشورة ،كلية العلوم ا،"رؤية إستراتيجية لتحقيق األمن المائي السعودي"خالد فالح فايز العتيبي، -2
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  .60، ص 2012، دولة اإلمارات العربية المتحدة، مجموعة اإلحصاءات البيئيةالمركز الوطني لإلحصاء،  -1
  .59، اإلمارات العربية المتحدة، ص 2016التقرير اإلحصائي السنوي وزارة الطاقة،  - 2
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  .47، ص 2014 مجموعة إحصائية البيئيةاالتحادية للتنافسية واإلحصاء،  الهيئة - 1
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.30، ص 2010، مجلة بيئتي، العدد الثاني، مارس، "نظام المعلومات الرقمي للموارد المائية"وزارة البيئة والمياه،  -1 
.،بدون سنة نشر"تميز... ثروة ... تقنية ...المائية والمحمية   الزراعة"وزراة التغير المناخي والبيئة، اإلمارات العربية المتحدة،  -  2  
الدورة التدريبية لتدريب مدرسين في مجال التوعية : ، ورقة من"أوضاع اإلرشاد الزراعي واإلرشاد المائي في دولة اإلمارات العربية المتحدة"إبراهيم إسماعيل الزرعوني،  - 3

   .272، ص 20/04/2006- 10ربية، دبي، المائية لدول إقليم شبه الجزيرة الع
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جزائر كمدخل الملتقي الوطني حول حوكمة المياه في ال:من قدمت،ورقة "المياه في االستخدامات الزراعية دراسة تجارب دولية استهالكترشيد "،بوراس محمد وحراق مضباح -1
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الملتقي الوطني حول حوكمة المياه في الجزائر كمدخل لتحقيق ::،ورقة مقدمة من"المتكاملة للموارد المائية و ترشيد استهالك المياه تجارب دولية في االدارة"فرحاتي لويزة،-1
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Source : World Bank,(page consultée le 10/09/2017),population en Algérie ,  [ en ligne] adresse 
url : https://data.worldbank.org/country/algeria 
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Source :Bouchedja Abdellah,"La Politique National De l' eau en Algérie",10 éme conférence 
international,Istanbul,17 au 19 octobre 2012,p6. 

                                       
1- Boualem Rimini, la problématique de l’eau en Algérie, OPU, Alger,2005,p14. 

الدین حاروش،  - 2 السیاسة والقانون، إستراتجیة إدارة المیاه في الجزائرنور  السابع،جوان جامعة ورقلة، مجلة دفاتر  العدد    .62، ص 2012،

  .127محمد مدحت مصطفى، مرجع سابق، ص  - 3
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1- Touati Bouzid ,« les barrages et la politique hydraulique en Algérie », thèse doctorat d’état, faculté du science de la terre, de la 

géographie et de l’aménagement du territoire, université Mentouri Constantine, 2010,P52. 
حوكمة المياه في الجزائر كمدخل لتحقيق األمن المائي، : ورقة قدمت من،"في الجزائر وسبل تنميتها وتطوير إدارتهاالموارد المائية " لطرش جمال وبوشرمة عبد الحميد، - 2
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المن المائي، جامعة ملتقى وطني حول اقتصاديات المياه و التنمية المستدامة نحو تحقيق ا :،ورقة قدمت من"واقع الموارد المائية ومعوقات توفيرها في الجزائر"فراح رشيد، - 1

  .2011ديسمبر  1-نوفمبر 30بسكرة ،
  .18، ص2000، مشروع التقرير التمهيدي حول الماء في الجزائر اكبر رهانات المستقبلالبيئية،جتماعي، لجنة التهيئة العمرانية والمجلس الوطني االقتصادي اال - 2
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1- Algérienne des eaux,(page consultée le 15/09/2017),dessalement ,  [ en ligne] adresse url  :  https://www.ade.dz/index.php/ 
projets /dessalement 
                      

  .42، ص2013 كتاب الحديث، القاهرة،دار ال، التخطيط اإلستراتيجي للموارد المائيةمحمد بلغالي وعامر مصباح،  - 2
3- Ministre Des Ressource En Eau, « Stratégie De La Déminéralisation Des Eaux Saumâtres En Algérie », Alger, Situation, 
2013,P1. 
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  .15، ص60الجريدة الرسمية، العدد 
2-Ministre Des Ressource En Eau et de l'environnement , (page consultée le 12/09/2017). L’eau en Algérie, [en ligne] Adresse URL : 
http://www.mree.gov.dz/eau/eau-potable/?lang=ar 
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1-Ministre Des Ressource En Eau et de l'environnement   ,(page consultée le 14/09/2017).irrigation,[en ligne] Adresse URL : 
http://www.mree.gov.dz /eau /irrigation/?lang=ar 

-2 malika amzert , " les politique de l’eau en Algérie depuis l’indépendance ", monde arabe Maghreb, macherk , n° 149,juil-sept , 
France,1995, p 35. 

-3 boumghar rabah et moulahi moussa , " gestion de la ressource en eau dans le bassin hydrographique , algerois –hodana – 
soummam", mémoire en vue de l’obtention du diplôme d’ingénieur d’état en agronomie ,I.N.A, Alger,1999,p19. 
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1 - banque mondial , Moyen-Orient et Afrique du Nord, République algérienne démocratique et populaire : Revue des dépenses 
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 الرسمية، الجريدةالذي يحدد صالحيات وزير الموارد المائية والبيئة ، 2016 سنة مارس 1 في المؤرخ 88-16 رقم تنفيذي الشعبية، مرسوم الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -1
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  .1024ص
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  .2 ص ،2000 الجزائر،،"المائية للموارد متكامل تسيير أجل من حوض وكاالت خمس"المائية، الموارد وزارة -1

 
ف الحوض الهيدروغرافي وتحديد القانون االساسي تعري يتضمن 1996 مارس 6 في المؤرخ 100-96 رقم تنفيذي مرسوم،الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية - 2

 .19، ص 17العدد الرسمية، الجريدة، النموذجي لمؤسسات التسيير العمومي
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  .22، ص 43الرسمية،العدد
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 24العدد الرسمية، الجريدة،يتضمن انشاء الديوان الوطني للتطهير 2001 سنة أفريل 21 في المؤرخ 102- 01 رقم تنفيذي مرسوم،بيةالشع الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -1

  .11، ص

ية إلنجاز هياكل الري يتضمن تعديل القانون األساسي للوكالة الوطن 2005ماي  18المؤرخ في  183- 05مرسوم تنفيذي رقم ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -2
   .12، ص 36العدد الرسمية، الجريدة،هاألساسية وتسييرها للسقي وصرف الميا

.6صمرجع سابق، ، المائية للموارد متكامل تسيير أجل من حوض وكاالت خمس"المائية، الموارد وزارة -3  
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 الرسمية، الجريدة،يتضمن إنشاء لجنة الحوض الهيدروغرافي 1996 أوت 26 في المؤرخ 288... 284-96رقم  تنفيذي مرسوم، الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -1

  .10، ص 50العدد

 079- 302يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  1995 سنة جوان 24 في المؤرخ 176- 95 رقم تنفيذي مرسوم، الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -2
 .12، ص 34العدد الرسمية، الجريدة،"الوطني للمياه الصالحة للشرب الصندوق"الذي عنوانه 

 
الذي  302- 086حدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم  1996جوان سنة  5المؤرخ في  206- 96مرسوم تنفيذي رقم ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -3

 .6، ص 35العدد الرسمية، الجريدة،"د المائيةالصندوق الوطني للتسيير المتكامل للموار"عنوانه 
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 .23ص
  
يحدد مهام المجلس الوطني االستشاري لموارد المائية وتشكيلته  2008مارس سنة  15المؤرخ في  96- 08تنفيذي رقم المرسوم ال، الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -2
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176 
 

 

1 1 

  

 

 

  

 

 

  

  

 

 



 

  

  

  

  
2 2 

  

  

  

  

  

  

 

 

                                       
 الرسمية، الجريدة،يتضمن إنشاء الجزائرية للمياه 2001 سنة أفريل 21 في المؤرخ 101- 01 رقم تنفيذي مرسومالمرسوم التنفيذي ، الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية -1
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des sciences commerciales et des sciences gestion, université d Oron,2011,p365. 
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  .37، ص 2012وتجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
  ).2014-2006(يم للسنوات متوسط الق .35رقم  ،الكتاب السنوي لإلحصاءات الزراعية العربيةة الزراعية،جامعة الدول العربية،المنظمة العربية للتنمي -2

3 - Ministère Des Finance,  Direction Générale des Douanes, « statiques du commerce Extérieur de l’Algérie », Alger ,2016,p3. 
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2- ministère des ressources en eau  et de l environnement,(page consultée le 25/09/2017),irrigation ,op.cit. 
 
3-Ibid.  
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défis du changement climatique»,sirte ,Jamahiriya arabe libyenne ,15-7/12/2008.p4. 
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Algérie» , 2009, p6. 
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   .12/09/2017تصريح وزير الموارد المائية والبيئة، مقابلة مع قناة النهار،  - 1

2 - Serbah Boumediene, " Etude et Valorisation de sédiments de dragage  du Barrage Bakhaddatiaret", Magister en génie civil , 
université Tlemcen , 2011, p18.    

  .65الوطني االقتصادي واالجتماعي،مرجع سابق، ص  جلسالم - 3
4  -Boualem Remini, op.cit,p39.  
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2- FOA ,Rapport d’investissement par pays : Alegria,op.cit,p8. 
 

.236مرجع سابق، ص  تي أحمد، - 3  



 

 

211 
 

  

2441413

190 

   M.A.O 20062009

32215531103

1309.53

  1203 30 3 

 

 2007

20112.7

7501 

 486006100

100000350000319 

2  



           

        

 

662016 2017 

 

  1123  عدد البلدیات
  كلم 52118  طول الشبكات

  3ملیون م 1130  حجم المیاه المتدفقة

  267  عدد مراكز التطھیر

 
  447  عدد محطات الرفع
  3ملیون م 227  حجم المیاه الرفوعة

 

  142  عدد محطات المعالجة
  ملیون ساكن 9.622  مكافئةطاقة المحطات ال

  3ملیون م 207  حجم میاه المعالجة

Source : Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement , Office National de 
l’Assainissement, Direction de l’Exploitation et de la Maintenance, «Bilan Exploitation de l année 

2016»,Alger,p8. 
  

                                       
1 -Morgan Mozas et Alexis Ghosn,"état des lieux du secteur de l eau en Algérie", institut de prospective économique du monde 
méditerranéen, octobre 2012,Paris,p12. 



 

 

212 
 

14218 1 

 8

 

 5  

 5 

201621311212



       07 149  232007  

 

 

1  

     65%  

  6.78 3 2015         

 2000

 

              

 

59

  38803 

200075



201562063.36%
    60573     

46773

 

 

 

 

 

 

                                       
1 - Ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement , Office National de l’Assainissement, op.cit,p36. 
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  1985          





             

 

 

671962 2005 
 3  

1985  

1985  

1993 0.80 150 300 

1996 1.00 1.25 250 400 

2005 2.00 2.50 250 400 

 .48،49،50:باالعتماد على الجدوال رقممن اعداد الطالب :المصدر



 

  2015 2019:1 
2015 2019: 

 

 
 

2.2 
 

 
  
 

.: 

                                       
1- Ministre Des Ressource En Eau et de l’Environnement  , (page consultée le 12/09/2017). L’eau en Algérie, [en ligne] Adresse 
URL : http://www.mree.gov.dz/planification-et-developpement/?lang=ar 
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 الدولة املوارد السطحية املوارد اجلوفية جمموع املوارد
 االردن 900 590 1490

 سوريا 22100 2935 25035
 العراق 80000 1000 81000
 فلسطني 4000 950 4950
 لبنان 4800 3000 7800

 املشرق العريب 111800 8475 120275
 االمارات 150 134 284
 البحرين -  90 90

 السعودية 3208 2338 5546
 عمان 1470 564 2034
 قطر -  55 55
 الكويت -  160 160
 اليمن 4500 1400 5900

 اجلزيرة العربية 9328 4741 14069
 جزر القمر 299 1000 1200
 جيبويت 400 15 315

 السودان 60645 900 61545
 الصومال 8156 3300 11456
 مصر 62000 4500 66500
 االقليم االوسط 131500 9715 141016

 تونس 2630 1724 4354
 اجلزائر 13000 4200 17200
 ليبيا 170 2500 2670

 املغرب 21000 10000 31000
 موريتانيا 5800 1500 7300

 املغرب العريب 42600 19924 62524
 الوطن العريب 295228 42855 338083
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النسبة اموع نسبةال منزيل   الدولة الزراعة النسبة الصناعة 
 مصر 55 75.86 8.5 10.05 9 10.65 72.5

 السودان 25.91 96.21 0.075 0.27 0.95 3.52 26.93
 الصومال 3.28 99.48 0.002 0.06 0.015 0.45 3.29

 جيبويت 0.010 15.79 0 0 0.016 84.21 0.026
 جزر القمر 0.005 47 0.0005 5 0.0048 48 0.01

 جموع 84.20  8.5775  9.98  102.74
 لبنان 0.78 59.54 0.15 11.45 0.38 29.01 1.31

 سوريا 14.67 87.53 0.615 3.67 1.475 8.8 16.76
 العراق 52 87.39 3.2 5.37 4.3 7.22 59.5

 االردن 0.611 64.96 0.384 4.08 0.2913 30.96 1.2863
 فلسطني . -  -     

 اموع 68.06  4.34  6.44  78.84
 املغرب 9.556 87.79 0.212 2.03 1.063 10.19 10.83
 ليبيا 4.85 83.19 0.28 4.80 0.7 12.01 5.83

 تونس 2.644 80 0.165 4.99 0.496 15.01 3.305
 اجلزائر 4.99 59.23 0.415 4.92 3.02 35.85 8.42
 موريتانيا 1.500 90.59 0.0318 2.35 0.0954 7.06 1.62

 جمموع 23.54  1.1038  5.374  30.01
 السعودية 20.83 88 0.71 3 2.13 9 23.67
 اليمن 3.23 90.74 0.065 1.82 0.265 7.43 3.56

 االمارات 3.312 82.84 0.069 1.726 0.617 15.43 3.998
 حبرين 0.1592 44.54 0.0203 5.68 0.1779 49.78 0.3574
 قطر 0.662 59.01 0.008 1.80 0.147 39.19 0.817
 عمان 1.168 88.42 0.019 1.438 0.134 10.14 1.321
 الكويت 0.4919 53.87 0.0208 2.278 0.4 43.86 0.9132
 اموع 29.85  0.9121  3.8709  34.63
 اموع 205.65 14.93 25.664 246.24
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  كمية املياه املستهلكة   مساحة املروية مليون هكتار هكتار/3م   نصيب اهلكتار من املياه
 3مليار م  الزراعةيف 

  الدولة

 مصر 67 3.555 18821
 السودان 25.91 1.572 16014
 الصومال 3.28 0.160 20500

 جيبويت 0.003 0 0
 جزر القمر 0.0047 م.غ 

 لبنان 0.78 0.126 6190
 سوريا 14.67 1.428 10273
 العراق 52 1.729 30066
 االردن 0.611 0.103 19093

 فلسطني . 0.032 - 
 املغرب 9.156 1.475 6207

 ليبيا 4.85 0.258 18798
 تونس 2.644 0.516 5124
 اجلزائر 4.99 1.146 4354

 موريتانيا 1.223 0.023 53173
 السعودية 20.83 0.806 25843
 اليمن 3.23 0.843 3831

 االمارات 3.312 0.047 70468
 حبرين 0.1592 0.004 0.0203
 قطر 0.662 0.014 0.008
 عمان 1.168 0.070 0.019
 الكويت 0.4919 0.015 0.0208
 اموع 26.54  1.5331
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 الدولة حجم املياه املستخدمة يف الزراعة حجم املياه السطحية النسبة% حجم املياه اجلوفية النسبة%
 االردن 611 287.17 47 323.83 53
 سوريا 14670 5868 40 8802 60

 العراق 52000 48880 94 3120 6
 فلسطني     - 
 لبنان 780 429 55 351 45

 املشرق العريب 68061 55464  12596 
 االمارات 3312 0 0 3312 100

 البحرين 159.2 15.92 10 143.28 90

 السعودية 20830 624.9 3 20205.1 97
 عمان 1168 0 0 1168 100
 قطر 662 39.72 6 622.28 94
 الكويت 491.9 191.9 39 300 61
 اليمن 3230 936.7 19 2293.3 71

 اجلزيرة العربية 29853 1809  28043 
 جزر القمر 5    - 

 جيبويت 10 0 0 10 100
 السودان 25910 24873.6 96 1036.4 4
 الصومال 3280 3116 95 164 5

 مصر 55000 52250 95 2750 5
 االقليم االوسط 84205 80239  3960 

 تونس 2644 1057.6 40 1586.4 60
 اجلزائر 4990 1497 30 3493 70
 ليبيا 4850 0 0 4850 100

 املغرب 9556 7453.68 78 2102.32 22

 موريتانيا 1500 1350 90 150 10
 املغرب العريب 2354 11358  12181 

 الوطن العريب 205.65 145754.59 70 51768.91 30
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الفواقد الكلية   
 مليون م3

فواقد االضافة  
 مليون م3

كفاءة 
 االضافة%

 

فواقد النقل     
  مليون م3

كفاءة 
 النقل%

املياه املستعملة 
 مليون م3

مساحة الري 
السطحي- 
 هكتار- 

 الدولة

 االردن 13860 157 80 31.4 45 69.08 100.48
 سوريا 1251400 13068 60 5227 50 3920.5 9147.5
 العراق 3517000 38620 80 7724 50 15448 23172
 فلسطني 13000 120 73 32.4 45 48.18 80.58
 لبنان 57200 572 73 154.4 50 208.8 363.2

 املشرق العريب 4852460 52537 74.93 13169.2 49.97 19694.56 32863.76
 االمارات 27100 563 84 90 40 283.8 373.8
 البحرين 3390 142 84 22.72 40 71.56 94.28

 السعودية 547000 5207 80 1041.4 40 2499.36 3540.76
 عمان 46658 869 84 139 40 438 577

 قطر 9707 243 92 19.44 40 134.13 153.58
 الكويت 3020 205 80 41 40 98.4 139.4

 اليمن 453825 3203 84 512.48 40 1614.31 2126.79
 اجلزيرة العربية 1090700 10432 82.11 1866.04 40 5139.56 7005.61

 جزر القمر 130 5 80 1 40 2.4 3.4
 جيبويت 1012 9.75 80 1.95 40 4.68 6.63

 السودان 1725870 25910 90 2591 60 9327.6 11918.6
 الصومال 50000 3280 80 656 50 1312 1968

 مصر 2730000 50978 70 15293.4 45 19626.53 34919.93

48816.56 30273.21 50.88 18543.35 76.87 80182.75 4507012 
االقليم 
 االوسط

 تونس 189370 1455 81 276.45 40 707.13 983.58
 اجلزائر 686907 4162 80 832.4 40 1997.76 2830.16

 ليبيا 470000 4000 80 800 40 1920 2720
 املغرب 1044235 9446 80 1889.2 60 3022.72 4911.92

 موريتانيا 49200 1500 80 285 40 729 1014
 املغرب العريب 1969712 20563 80.14 4083.05 49.17 8376.61 12459.66

101145.58 63483.94 49.63 37661.64 77 163715 
 الوطن العريب 12889884 
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 الدولة الري السطحي الري بالرش الري بالتنقيط االراضي املروية
 االردن 13860 1000 64000 78860

 سوريا 1251400 130200 57500 1439100
 العراق 3517000 60000 8000 3585000
 فلسطني 13000 - - 13000
 لبنان 57200 25100 7700 90000

5205960 
 

137200 
 

216300 
 

4852460 
 

 املشرق العريب

 االمارات 27100 4000 195500 226600
 البحرين 3390 160 465 4015

 السعودية 547000 1029000 32000 1608000
 عمان 46658 6654 5538 58850
 قطر 9707 1813 1415 12935
 الكويت 3020 600 1150 4770

 اليمن 453825 - 485 454310
2369480 

 
236553 

 
1042227 

 
1090700 

 
 اجلزيرة العربية

 جزر القمر 130 - - 130
 جيبويت 1012 - - 1012

 السودان 1725870 - - 1725870
 الصومال 50000 - - 50000

 مصر 2730000 410000 470000 3610000
5387012 

 
470000 410000 4507012 

 
 االقليم االوسط

 تونس 189370 115200 155000 459570
 اجلزائر 686907 270000 220000 1176907
 ليبيا 470000   470000
 املغرب 1044235 125763 288162 1458160
 موريتانيا 49200 - - 49200

3613837 
 

663162 
 

510963 
 

2439712 
 

 املغرب العريب

 الوطن العريب 12889884 2179490 1506915 16576289
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Les grandes stations 

N° Localisation Capacité m3/j Population à servir Echéancier 
prévisionnel 

01 Kahrama (Arzew) 90 000 540 000 En 
Exploitation 

02 Hamma (Alger) 200 000 L' Algérois En 
Exploitation 

03 Skikda 100 000 666 660 En 
Exploitation 

04 BeniSaf ) A.Temouchent 200 000 1 333 320 En 
Exploitation 

05 Mostaganem 200 000 1 333 320 En 
Exploitation 

06 Douaouda (Alger Ouest) 120 000 666 660 En 
Exploitation 

07 Cap Djenet (Alger Est) 100 000 666 660 En 
Exploitation 

08 Souk Tleta (Tlemcen) 200 000 1 333 320 En 
Exploitation 

09 Honaine (Tlemcen) 200 000 1 333 320 En 
Exploitation 

10 Mactaa (Oran) 500 000 1 333 320 1er T 2014 
11 El Tarf 50 000 - - 
12 Ténès 200 000 999 990 - 
13 Oued Sebt (Tipaza) 100 000 - - 

Les Stations Monoblocs 

Wilaya Site Commune Capacité m3/j Population 
à servir 

Alger Champ de tir Zéralda 5 000 33 330 
Alger Palm Beach Staoueli 2 500 16 660 
Alger La Fontaine Ain Benian 5 000 33 330 
Tlemcen Ghazaouet Ghazaouet 5 000 33 330 
Tipasa Bou Ismail Bou Ismail 5 000 33 330 
Skikda L.BenMhidi L.BenMhidi 7 000 47 000 
Tizi -Ouzou Tigzirt Tigzirt 2 500 16 660 
Oran Bou Sfer Bou Sfer 5 000 33 330 
Oran Les Dunes Ain Turk 2X2 500 33 330 
Ain-Temouchent Bou Zdjer Bou Zdjer 5 000 33 330 
Ain-Temouchent Chatt el Ward Bou Zdjer 5 000 33 330 
Boumerdes Corso Corso 5 000 33 330 
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: 

N° Wilaya Nom SDES 
Nature 

Eau 
Etat SDES 

Date 

Mise en 
Service 

Capacité 

Nominale 

(m3/j) 

Volume 

Produit 

(m3/j) 

Rendement 

Moyen 

(%) 
1 

Tlemcen 
El Fehoul 

Souterraine 
Exploitation 

01/07/2007 864 864 100 
2 Bendefel 01/05/2007 864 864 100 

3 Oran Brédéah Fonctionne 
partiellement 10/11/2004 27 000 17 831 66 

4 TiziOuzou Talla 
Oullilit Source 

Exploitation 

2008 2 592 1 270 49 

5 Béjaia Ferraoun 
(Amassine) 

Souterraine 

05/07/2009 800 680 85 

6 Illizi In Aménas 06/04/2004 50 50 100 

7 Biskra OuledDjellal 1984 648 648 100 

8 Ouargla El Borma Juin 2004 120 120 100 

9 
Médéa 

Tlala des 
Doaire Petit 

barrage 
 864 648 75 

10 Rebaia  864 648 75 

11 Ain 
Defla* Ain Defla Barrage 

Ghrib  31 000 23 250 75 

12 
Khenchela 

Seiar 

Souterraine 

En essai 2011 480 480 100 
13 Ouldja A l'arrêt 2006 259  - 
14 Skikda Skikda A l'arrêt 15/05/2009 12 000  - 

15 Tébessa** Boumezrag 
(D.Ouenza) Abandonnée 1987-1989 7 500  - 

16 El Oued Reguiba 

N'a jamais 
fonctionnée 
(2011) par 
manque de 

gestionnaire 

2011 432  - 

Total 86 337 47 353 64 
(*) : la station de traitement est une station conventionnelle est non de déminéralisation, or que les eaux sont saumâtres. 

(**) : la station est abandonnée,  substitution des eaux souterraines par les eaux de surface 
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2015 
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9992000 
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  17امللحق رقم 
  

 الطلب اإلجمالي على المیاه للقطاع الحضري
  

  المناطق
2006  2010  2025  

  ) 3ھكم( الطلب  )نسمة( السكان  )3ھكم( الطلب  )نسمة( السكان  ) 3ھكم( الطلب  )نسمة(السكان 
  2047  26323276  1808  22105647  1721  20671678  المنطقة الشمالیة

  834  11845736  897  9399544  792  8675461  الھضاب العلیا
  446  4299686  391  3264652  353  2965166  المنطقة الجنوبیة

  3327  424668698  3096  34769843  2866  32312305  اإلجمالي
 

  الطلب على المیاه لري المساحات الكبرى 
  2025  2010  2006  المنطقة

  ) 3ھكم( الطلب  )ھكتار( المساحة  ) 3ھكم(الطلب  )ھكتار( المساحة  ) 3ھكم(الطلب  )ھكتار( المساحة

  2837  353238  1870  237204  830  106360  المنطقة الشمالیة
  694  111057  250  42528  58  16780  الھضاب العلیا

  163  9858  163  9858  163  9858  لمنطقة الجنوبیةا
  3694  474153  2283  289590  1051  132998  االجمالي

 
  الطلب على المیاه لري المساحات الصغیرة والمتوسطة 

  
  المنطقة 

  األفق الزمني
  )3ھكم( 2025الطلب   )3ھكم( 2010الطلب   )3ھكم( 2006الطلب 

  1020.4  883.5  841.4  المنطقة الشمالیة
  871.3  754.3  718.4  الھضاب العلیا

  1910  1653  1575  المنطقة الجنوبیة
  3801.7  3290.8  3134.8  االجمالي

 
 السنوات 2006 2010 205

10822.7 8669.8 7051.8 
الطلب 
 االجمالي

 
 



مليون متر مكعب:الوحدة                                املنطقة الشمالية        

 
مليون متر مكعب:الوحدة                                      ضاب العليامنطقة اهل  

 
مليون متر مكعب:الوحدة                                     اجلنوبيةاملنطقة   
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