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محدوديه مواردھا  بسبب،  في الوقت الحاضر التي تواجه مصرالمشاكل أھم من الموارد المائيةمشكلة تعتبر : الملخص
تحت حدود إلى ما  ھانصيب الفرد منمتوسط انخفاض من وما تبعه ، ً) سنويا%2.56(نمو سكاني ال معدل المائية وارتفاع

المياه ا�فتراضية  كميات حسابمن خNل  ا�فتراضي لمصرتقدير الميزان المائي استھدف ھذا البحث وقد ، الفقر المائي
فاكھة، الحبوب، البقوليات، السكريات، الزيوت، النباتات الطبية والعطرية، الخضر، ال(الغذائية السلعية لمجموعات ل

 وتقدير البصمة المائية للفرد من ،ومؤشراتھا تقدير البصمة المائية الكليةو، ) والداجنيةالنقليات، المنتجات الحيوانية
نتائج أھم ومن  ،)2015-2012( كمتوسط سنوي خNل الفترة الغذائية في مصرالسلعية ا�ستھNك السنوي للمجموعات 

، 11613ھي لمجموعة النباتات الطبية والعطرية في مصر والعالم حيث تبلغ ية على محتوى للمياه ا�فتراضأأن البحث 
من أقل المحاصيل من فھي المحاصيل السكرية في مصر والعالم بالمقارنة بمجموعة طن على الترتيب، /3 م12838.15

 مصر من المياه إجمالي واردات  وقدر، على الترتيبطن/3 م171، 207.5حيث محتوى المياه ا�فتراضية حيث تبلغ 
 تشكل واردات المياه ا�فتراضية من الحبوب ًسنويا 3 مليون م31363.57 بحوالىالغذائية السلعية ا�فتراضية للمجموعات 

السلعية  من إجمالي واردات مصر من المياه ا�فتراضية للمجموعات %85.08حوالى  ً معاة والداجنوالمنتجات الحيوانية
 3 مليون م2584.17 قدرت بحوالىالغذائية السلعية رات مصر من المياه ا�فتراضية للمجموعات إجمالي صادأما  ،الغذائية

 من إجمالي صادرات مصر من المياه %58.97 حوالى ً معاًسنويا تشكل صادرات المياه ا�فتراضية من الخضر والفاكھة
صادرات والفرق بين إجمالي واردات (تراضية صافي تجارة المياه ا�فأن أى  ،الغذائيةالسلعية ا�فتراضية للمجموعات 

ًفرقا موجبا، مما يحقق لمصر وفورات مائية تكون  )الغذائيةالسلعية مصر من المياه ا�فتراضية للمجموعات   من كبيرةً
بلغت و ً، سنويا من المياه العذبة3 مليار م28.8نحو  ارھالسلعية الغذائية مقدامجموعات التجارة في المياه ا�فتراضية لل

، تمثل البصمة المائية الداخلية، الخارجية ً سنويا3 مليار م117.27 حوالىالغذائية السلعية البصمة المائية الكلية للمجموعات 
البصمة المائية �ستھNك أما  ،الغذائية على الترتيبالسلعية  من البصمة المائية الكلية للمجموعات %26.75، 73.25نحو 

المنتجات ولحبوب لكل من ا، تشكل البصمة المائية ًسنويا 3 م1351الغذائية بلغ السلعية عات الفرد المصري من المجمو
 ونحو، الغذائيةالسلعية  لNستھNك السنوي للمجموعات  من البصمة المائية الكلية للفرد%75.3حوالي  ًمعاالحيوانية 

 ).سلع زراعية مستوردة ( كانت لمصادر خارجية%26.7 من ھذه البصمة كانت لمصادر محلية، 73.3%

 . المياه ا�فتراضية، البصمة المائية، الميزان المائي ا�فتراضي،اkمن المائي :الكلمات اZسترشادية

  والمشكلة البحثيةالمقدمة

تعد الموارد المائية في مصر محدودة والممثلة في مياه 
. نھر النيل وكميات ضئيلة من مياه اkمطار والمياه الجوفية

 في عدد الكبيرةاني ا�قتصاد المصري من الزيادة ويع
السكان التي ينتج عنھا تناقص نصيب الفرد من وحدتي 
اkرض الزراعية والمياه العذبة، مما أدى إلى عدم كفاية 
اpنتاج المحلي، وبالتالي استيراد كميات إضافية من الغذاء 
لسد احتياجات ا�ستھNك، مما يؤثر على حجم الصادرات 

وزيادة عجز بالزيادة والواردات الزراعية نخفاض با�

يتم التعامل مع الميزان التجاري، وعلى الرغم من ذلك 
مما مياه الري على أنھا عنصر إنتاجي مجاني بدون مقابل 

 وا�ستخدام غير الرشيد وكذلك تلوث الفقدأدى إلى تزايد 
. )2014المركز العربي للبحوث والدراسات،  (مصادرھا

مل الحكومات المتعاقبة في الوقت الراھن على لذلك تع
وجود سياسة pدارة الطلب على المياه والحفاظ على 
استخدامھا وعNقتھا بالتجارة الخارجية للمجموعات 
السلعية الزراعية المختلفة ودورھا في تحقيق اkمن 
الغذائي المصري من خNل تقدير المياه ا�فتراضية 

اعية وتقدير العائد ا�قتصادي الNزمة pنتاج السلع الزر
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لوحدة المياه ليعكس التباين بين العائد ا�قتصادي الكمي 
أصبح مفھوم المياه ا�فتراضية في وبالتالي . والنقدي

ًالسنوات ا�خيرة واحدا من أھم اkدوات التي تستخدم في 
المائية ورسم ا�ستراتيجيات المائية  أدارة الموارد

يعتبر أحد الغذاء، كما مشكلة والزراعية وفي معالجة 
وسائل السياسات الوطنية لNدارة المستدامة للمياه، كما 

 .أصبح من أھم مفاھيم التجارة العالمية في السلع الزراعية

 مشكلة البحث

 :تتلخص مشكلة البحث في النقاط التالية

 ارتفاع معد�ت النمو السكاني في جمھورية مصر -1
ً سنويا %2.56ة بلغت العربية إلى مستويات مرتفع

الجھاز ) (2017-1966( الفترة خNلسنوي كمتوسط 
 مما أدى) 2017 لمركزي للتعبئة العامة وا�حصاء،ا

تحت حدود إلى انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة 
السنة / للفرد3 م1000ًالفقر المائي والمقدر عالميا بـ 

)World Bank, 1997.( 

اه العذبة بالثبات النسبي  يتسم العرض الحالي للمي-2
) السنة/3 مليار م55.5(والممثلة فى مياه نھر النيل 

) السنة/3 مليار م0.9(وكميات ضئيلة من مياه اkمطار 
الجھاز المركزي () السنة/3 مليار م6.9(والمياه الجوفية 

في الوقت الذي ) 2016للتعبئة العامة واZحصاء، 
ة ا�حتياجات  الطلب على المياه لمواجھيتزايد فيه

 .المتزايدة من الغذاء والكساء

 يستھلك القطاع الزراعي الحجم اkكبر من المياه العذبة -3
)  من إجمالي ا�ستخدامات المائية%82(في مصر 

) 2016الجھاز المركزي للتعبئة العامة واZحصاء، (
وزارة  (%50 وبكفاءة ري منخفضة تصل إلى نحو

 . )2009الزراعة واستص�ح ا�راضي، 

 الفجوة الغذائية في معظم المحاصيل الزراعية ونسبة -4
ا�عتماد العالية على الدول الخارجية في تأمين 

 مع تركيز الصادرات الزراعية ا�حتياجات الغذائية
المصرية على تصدير بعض السلع الزراعية ذات 

منخفضة الكفاءة  (المحتوى العالي من المياه ا�فتراضية
 .)ياهفي استخدام الم

 أھداف البحث

استھدف ھذا البحث بصفة رئيسية تقدير الميزان المائي 
للمجموعات  )صافي تجارة المياه ا�فتراضية (ا�فتراضي

الحبوب، البقوليات، السكريات، الزيوت، (السلعية الغذائية 
النباتات الطبية والعطرية، الخضر، الفاكھة، النقليات، 

 لجمھورية مصر العربية) المنتجات الحيوانية والداجنية
 من خNل) 2015-2012(كمتوسط سنوي خNل الفترة 

 كمية اpنتاج حساب: تحقيق اkھداف الفرعية التالية
 يةالسلعلمجموعات لالمحلي، الواردات، الصادرات 

لمجموعات ل المياه ا�فتراضية محتوىحساب  .الغذائية

حساب صادرات وواردات مصر من  .الغذائيةالسلعية 
 تقدير .ياه ا�فتراضية للمجموعات السلعية الغذائيةالم

 تقدير البصمة المائية .البصمة المائية الكلية ومؤشراتھا
 .الغذائيةعية لالسللفرد من ا�ستھNك السنوي للمجموعات 

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

اعتمد البحث على البيانات الثانوية المنشورة وغير 
ا وزارة الزراعة واستصNح المنشورة التي تصدرھ

اkراضي، ووزارة الري والموارد المائية، وبيانات الجھاز 
المركزي للتعبئة العامة وا�حصاء، ومنظمة اkغذية 

، وموقع شبكة بصمة المياه، وتقارير )FAO(والزراعة 
ًاليونسكو، فضN عن ا�ستعانة ببعض الدراسات والبحوث 

ف البحث فقد اھدًا kوتحقيق .ذات الصلة بموضوع البحث
استخدم أسلوب التحليل ا�حصائي الوصفي والكمي لشرح 
وعرض المتغيرات ا�قتصادية وتقدير كمية المياه 

ر أھم ا�فتراضية الناتجة من خNل استيراد وتصدي
 الزراعية المختلفة موضوع الدراسة المنتجات والسلع

 :وذلك من خNل مايلي

للمنتج أو السلعة ) (Virtual-waterالمياه ا�فتراضية 
ھى عبارة عن كمية المياه العذبة بصورھا المختلفة 

 المستخدمة والNزمة )الخضراء والزرقاء والرمادية(
 /كجم أو اللتر/مكعبpنتاج السلعة وتقدر عادة بالمتر ال

 لوحدة الواحدة من السلعة أو الخدمةا/كجم أو اللتر
)Allan, 1999(منة أو المياه ، كما تسمى بالمياه المتض

 ). Allan and Pereira, 1998(خارجية المنشأ 

) (Virtual-water Flowتدفق المياه ا�فتراضية 
تمثل كمية المياه المتدفقة من دولة إلى اخرى نتيجة تجارة 
السلع والخدمات، وتشمل كل من صادرات وواردات المياه 

وتم حساب ،  على ھيئة سلع أو خدماتاpفتراضية
واردات المياه ا�فتراضية بضرب محتوى صادرات و

من طن /3بـ م ًمقدراالمياه ا�فتراضية المنتج أو السلعة من 
 / كمية الصادرات والواردات بالطنفيالمنتج أو السلعة 

 .(Mekonnen and Hoekstra, 2010c) سنة

 )(Virtual-water Exportsصادرات المياه ا�فتراضية 
المرتبطة بالمنتج أو السلعة تعني حجم المياه ا�فتراضية 

الذي يتم تصديره ونقلة من دولة ما إلى دولة أخرى، ويمثل 
  يتم تلويثھا فيإجمالى كمية المياه العذبة المستھلكة أو التي

ولحساب صادرات مصر من المياه .  المصدرةالسلعإنتاج 
سنة لكل /ا�فتراضية يتم ضرب كمية الصادرات بالطن

لھذه السلع طن /3 ا�فتراضية بـ موى المياه محت فيسلعة
فنحصل بذلك على صادرات المياه ا�فتراضية من ھذا 
المنتج أو السلعة إلى دولة معينة ومن ثم يمكن الحصول 

راعية لمصر  صادرات المياه ا�فتراضية الزجماليعلى إ
 Mekonnen and)  التالية1كما يتضح من المعادلة 

Hoekstra, 2010 a and b). 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 45 No. (4) 2018   1465 

GVWEagric. {pci. plj. t. nk}Egypt = ∑i∑j∑k 

Qe.{pci. plj. t. nk}Egypt × VWC.{pci. plj. t. nk} 
Egypt……….(1) 

 صادرات جماليعن إ) GVWEagric(حيث تعبر 
 نتاج الحيوانيواpci( p(المياه ا�فتراضية للمحاصيل 

)plj ( إلى الدولة)nk ( فى الفترة)t( وتشير ،)∑i(  إلى عدد
إلى ) j∑(، بينما تشير نتاج النباتيرة من اp المصدالسلع
) k∑(، كما تشير نتاج الحيوانيمن اpالمصدرة  السلععدد 

 تصدير  فيًإلى عدد الدول التي تتعامل مصر معھا تجاريا
إلى كمية الصادرات بالطن من  )Qe(تلك البنود، وتشير 

إلى الدولة ) plj (نتاج الحيوانيومن اp) pci(المحاصيل 
)nk (الفترة في )t( وتشير ،)VWC ( إلى محتوى المياه

 داخل حدود ا يتم إنتاجھسلعةطن لكل /3ية بـ ما�فتراض
kفقي والرأسيمصر، وتشير المعادلة السابقة إلى الجمع ا 

 السلعسنة لكل /لحاصل ضرب كميات الصادرات بالطن
 محتوى في) nk( إلى كل دولة اصل نباتي وحيوانيمن 
 .طن/3ة المقابل بـ مه ا�فتراضيالميا

 )(Virtual-water Importsواردات المياه ا�فتراضية 
 يتم التيالسلعة  ا�فتراضية المرتبطة بيعني حجم المياه

 كمية المياه جمالي إلى دولة ما ويمثل إا ونقلھااستيرادھ
 السلع إنتاج لكة أو التي يتم تلويثھا فيالعذبة المستھ

وع من المياه ثل ھذا النالمستورده، ويمكن النظر إلى م
 أعلى قائمة على انھا مصدر اضافي للمياه والذي قد يأتي

ولحساب . المصادر المتاحه للمياه داخل حدود الدولة نفسھا
 يتم ضرب ة معينلسلعةكمية واردات المياه ا�فتراضية 

 محتوى الطن من المياه سنة في/دات بالطنكمية الوار
  واردات المياهجماليا�فتراضية وللحصول على إ

يتم ) GVWE agric( ا�فتراضية لقطاع الزراعه المصري
تجميع حسابات واردات المياه ا�فتراضية لكل السلع 

 2 المعادلة ر كما فيالزراعية من كل دولة مصدرة لمص
 .التالية

GVWM agric.{pci. plj. t. Egypt}nk = ∑i∑j∑k 

Qm.{pci. plj. t. Egypt}nk × VWCm.{pci. plj. t. 
Egypt}nk………….(2) 

 واردات جماليعن إ) .GVWMagric(حيث تعبر 
 نتاج الحيوانيواpci (p(المياه ا�فتراضية للمحاصيل 

)plj ( من الدولة)nk (الفترة في )t( وتشير ،)∑i(  إلى عدد
إلى ) j∑(، بينما تشير نتاج النباتي المستوردة من اpالسلع
، كما تشير يوانينتاج الح من اpالسلع المستوردةعدد 

)∑k ( إلى الشركاء التجاريين لمصر، وتشير)Qm(  إلى
نتاج واpci (p(كمية الواردات بالطن من المحاصيل 

، وتشير )t( الفترة في) nk(من الدولة ) plj (الحيواني
)VWCm (طن لكل /3توى المياه ا�فتراضية بـ مإلى مح

،  داخل حدود الدولة المصدرة لمصرا يتم إنتاجھسلعة
pلحاصل فقي والرأسيوتشير المعادلة السابقة إلى الجمع ا 

 من اصل السلعسنة لكل /ضرب كميات الواردات بالطن
في محتوى المياه ) nk( من كل دولة نباتي وحيواني
 .طن/3قابل بـ ما�فتراضية الم

يمكن ) .NVW agric(صافي تجارة المياه ا�فتراضية 
 2معادلة ال من 1ة معادلالمن خNل طرح الحصول عليھا 

 لى صافيفاذا كان ھذا الفرق موجب فان ذلك يشير إ
 الفرق بالسالب فانه واردات مياه افتراضية، اما اذا كان ھذا

اه افتراضية ويتضح ذلك من  صادرات مييعبر عن صافي
 .التالية 3معادلة 

NVW agric. = GVWM agric.{pci. plj. t. Egypt}nk 
- GVWE agric.{pci. plj. t. nk}Egypt……….....(3) 

ھي حجم المياه ) Water Footprint(البصمة المائية 
في بطريقة مباشرة أو غير مباشرة العذبة الكلية المستخدمة 
 بكل أنواعھا المستھلكةوالخدمات إنتاج السلع والمنتجات 

)Hoekstra and Hung, 2002( وذلك من أجل 
 للمنطقة أو  من المياه للفردالحقيقيتحديد ا�ستھNك 

غير الفعلي  لNستھNك المائي دقيقةواعطاء معلومات 
الجوفية المعلومات التقليدية عن كميات سحب المياه 

والصناعي المستخدمة في القطاع الزراعي  السطحيةو
 ومن ثم ،والمنزلي عادة في حساب الميزان المائي السنوي

يات كمالًفإن كميات المياه المستخدمة فعليا ھي أكبر من 
ومن ھنا ، المحليةوالجوفية السطحية  المياه  منالمستخدمة

ومن  المستوردةالمصدرة أو جاء مفھوم المياه ا�فتراضية 
 .)2012حسيان،  (ثم تجارة المياه ا�فتراضية بين الدول

س�م،  ( أنواع رئيسية ھيةوالبصمة المائية تنقسم إلى ثNث
2015(: 

 (Blue Water Footprint)بصمة المياه الزرقاء 
في ًفعليا ھي كمية المياه السطحية والجوفية المستھلكة 

إنتاج السلع والخدمات، حيث يشير ا�ستھNك ھنا إلى حجم 
 داخل ة أو المدرجة ومن ثم المتبخرةالمياه العذبة المستخدم

ياه المستخلصة من ًالمنتجات، وھي تشمل أيضا المالسلع و
 .البحارتحلية مياه 

 (Green Water Footprint) الخضراءبصمة المياه 
ھي كمية المياه المتبخرة من مياه ا�مطار المخزونه 

 .بالتربة على ھيئة رطوبة

) Grey Water Footprint( بصمة المياه الرمادية
 لحفظ التوازن البيئي العذبة المطلوبةھي كمية المياه 

 .معينةإنتاج  الناتج عن عملية والحماية من التلوث

من  )Water Footprint(لبصمة المائية وتتكون ا
) Internal Water Footprint(البصمة المائية الداخلية 

 )External Water Footprint(والبصمة المائية الخارجية 
البصمة المائية الداخلية تساوي كمية ف .)2014قمرة، (

 كمية – المياه ا�فتراضية المستخدمة في اpنتاج المحلي
أما البصمة . ية المصدرة للدول اkخرىالمياه ا�فتراض
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المستوردة ا�فتراضية المائية الخارجية تساوي كمية المياه 
 كمية المياه ا�فتراضية التي أعيد تصديرھا –من الخارج 

يوجد مؤشران للبصمة المائية  و.من المنتجات المستوردة
 :ھما

مؤشر ا�عتماد على الواردات المائية الخارجية 
)Water Import Dependency( وھو يساوي نسبة 

البصمة المائية الخارجية على البصمة المائية الكلية 
)WID=EWFP/WFP*100.( 

 المحلية  الذاتي من الموارد المائيةءمؤشر ا�كتفا
)Water Self-Sufficiency ( وھو يساوي نسبة

البصمة المائية الداخلية على البصمة المائية الكلية 
)WSS=IWFP/WFP×100(. 100 ويكون ھذا المؤشر% 

إذا كانت الموارد المائية المحلية تغطي كل القطاعات 
  (Chapagain and Hoekstra, 2004).ا�ستھNكية 

 النتائج والمناقشة

التجارة الخارجية ومحتوى المياه ا7نتاج المحلي و
  للمجموعات السلعية الزراعيةاZفتراضية

محتوى المياه التجارة الخارجية وا7نتاج المحلي و
 الحبوبمحاصيل اZفتراضية لمجموعة 

اpنتاج متوسط أن  1 جدولب الواردة البيانات توضج
-2012(الحبوب خNل الفترة محاصيل المحلي من 

محصول يمثل ًطن سنويا مليون  24.07بلغ ) 2015
 من %23.7، 33.4، 39.3القمح، الذرة الشامية، اkرز 

وتبين أن . على الترتيبإجمالي اpنتاج المحلي للحبوب 
نفس  خNلالحبوب مصر من واردات  إجماليمتوسط 

 واردات أحتلتحيث ًسنويا طن مليون  12.77 بلغ الفترة
ًسنويا طن مليون  7.71القمح المرتبة ا�ولى بمتوسط 

. إجمالي واردات مصر من الحبوب من %60.43بنسبة 
 0.24بوب الحمصر من  صادرات إجماليمتوسط كما بلغ 
 حيث جاءت صادرات  نفس الفترةخNلًسنويا  طنمليون 

ًسنويا طن مليون  0.22اkرز في المرتبة ا�ولى بمتوسط 

 .الحبوبمصر من  صادرات إجمالي من %93.63بنسبة 
واردات مصر عن صادرتھا في متوسط يتضح زيادة كما 

كل من محاصيل القمح والذرة الشامية والشعير، بينما 
ت مصر وارداتھا من اkرز والذرة صادرامتوسط فاقت 

 . )2015-2012( خNل الفترة الرفيعة

محتوى المياه أن متوسط الجدول ويتبين من نفس 
 طن/3 م1759.2  في مصرلحبوبلمجموعة ا ا�فتراضية

 المياه ا�فتراضية، ولكن  العالميهمتوسط من %95.7تمثل 
 من %226.4 تمثل طن/3 م3221 ًللشعير كبيرة نسبيا

 ويعزى ذلك �نخفاض إنتاجية الشعير سطه العالميمتو

 المياه محتوىتحت الظروف المصرية مما يؤدي kرتفاع 
لذرة المياه ا�فتراضية ل، في حين أن ا�فتراضية للشعير

 من %36.3 تمثل )طن/3 م1107( ًالرفيعة صغيرة نسبيا
 .متوسطه العالمي

ه ا7نتاج المحلي والتجارة الخارجية ومحتوى الميا
 اZفتراضية لمجموعة محاصيل البقوليات

 أن متوسط اpنتاج 2توضح النتائج الواردة بجدول 
-2012(المحلي من محاصيل البقوليات خNل الفترة 

ً مليون طن سنويا يمثل الفول الجاف، 0.27بلغ ) 2015
 من %6.8، 42.5، 49.4الفاصوليا الجافة، اللوبيا الجافة 

وتبين أن . قوليات على الترتيبإجمالي اpنتاج المحلي للب
متوسط إجمالي واردات مصر من البقوليات خNل نفس 

ً مليون طن سنويا حيث جاءت واردات 0.48الفترة بلغ 
 مليون طن 0.31الفول الجاف في المرتبة ا�ولى بمتوسط 

 من إجمالي واردات مصر من %63.94ًسنويا بنسبة 
 مصر من كما بلغ متوسط إجمالي صادرات. البقوليات

ً مليون طن سنويا خNل نفس الفترة حيث 0.11البقوليات 
جاءت صادرات الفاصوليا الجافة في المرتبة ا�ولى 

 من %61.11ً مليون طن سنويا بنسبة 0.07بمتوسط 
كما يتضح زيادة . إجمالي صادرات مصر من البقوليات

متوسط واردات مصر عن صادرتھا في كل من الفول 
 حمص والترمس واللوبيا الجافة والباز�ءالجاف والعدس وال

الجافة، بينما فاقت متوسط صادرات مصر وارداتھا من 
 ).2015-2012(الفاصوليا الجافة خNل الفترة 

 أن متوسط محتوى المياه 2 جدوليتبين من و
 طن/3 م4119.14ا�فتراضية لمجموعة البقوليات في مصر 

وى المياه  من متوسطه العالمي، ولكن محت%103.4تمثل 
تمثل ) طن/3 م6932(ًا�فتراضية للعدس كبيرة نسبيا 

ً من متوسطه العالمي، ويعزى ذلك غالبا �نخفاض 118%
إنتاجية العدس تحت الظروف المصرية مما يؤدي �رتفاع 
مقدار المياه ا�فتراضية للعدس، في حين أن محتوى المياه 

ن تمثل ط/3 م2667ًا�فتراضية للفول الجاف صغيرة نسبيا 
 . من متوسطه العالمي132.2%

ا7نتاج المحلي والتجارة الخارجية ومحتوى المياه 
 اZفتراضية لمجموعة المحاصيل السكرية

 توضح أن متوسط 3جدول  بالبيانات المعروضة
اpنتاج المحلي من المحاصيل السكرية خNل الفترة 

ً مليون طن سنويا يمثل قصب 26.82بلغ ) 2012-2015(
 من إجمالي اpنتاج %41.1، 58.9 بنجر السكر السكر،

وتبين أن . المحلي للمحاصيل السكرية على الترتيب
متوسط إجمالي واردات مصر من المحاصيل السكرية 

ً طن سنويا حيث جاءت 7507خNل نفس الفترة بلغ 
 6109واردات بنجر السكر في المرتبة ا�ولى بمتوسط 

 واردات مصر من  من إجمالي%81.38ًطن سنويا بنسبة 
كما بلغ متوسط إجمالي صادرات. المحاصيل السكرية
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 الفترة خ�ل الحبوبمحاصيل  منفتراضية المياه اZمحتوى التجارة الخارجية وا7نتاج المحلي ومتوسط  .1 جدول
)2012-2015( 

ا7نتاج المحلي  الحبوب )طن/3م(محتوى المياه اZفتراضية  )طن(التجارة الخارجية 
 )طن(

 العالم مصر الصادرات الواردات

 1827 1529 139 7714843 9449333 القمح

 1423 3221 10690 18113 111000 الشعير

 1222 1699 3554 5000987 8037000 الذرة الشامية

 3048 1107 863 208 774333 الذرة الرفيعة

 1673 1240 224239 31451 5700667 ا�رز

 *1838.6 *1759.2 239485 12765602 24072333 ا7جمالي

  .لحبوبامحاصيل لمجموعة  محتوى المياه ا�فتراضية متوسط* 

 www.waterfootprint.org  -1 :جمعت وحسبت من :المصدر

، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واkحصاء، النشرة السنوية لحركة اpنتاج والتجارة الخارجية والمتاح ل²ستھNك من السلع الزراعية -2
 ).مختلفةأعداد (

 

 

 

-2012( الفترة خ�ل ياتالبقول منفتراضية المياه اZمحتوى التجارة الخارجية وا7نتاج المحلي ومتوسط  .2 جدول
2015( 

ا7نتاج المحلي  البقوليات )طن/3م(محتوى المياه اZفتراضية  )طن(التجارة الخارجية 
 )طن(

 العالم مصر الصادرات الواردات

 2018 2667 15134 305317 134000 افالفول الج

 5874 6932 12751 94160 1000 العدس

 4177 3235 11750 27750 1000 الحمص

 1877 5020 1000 20750 1000 الترمس

 5053 3198 69750 4750 115333 الفاصوليا الجافة

 6906 4369 2250 13750 18333 اللوبيا الجافة

 1979 3413 1500 11000 767 البازZء الجافة

 *3983.43 *4119.14 114135 477477 271433 ا7جمالي

 . لبقولياتلمجموعة امتوسط محتوى المياه ا�فتراضية * 

 www.waterfootprint.org  -1:  جمعت وحسبت من:المصدر

، من السلع الزراعية تاح ل²ستھNكالجھاز المركزي للتعبئة العامة واkحصاء، النشرة السنوية لحركة اpنتاج والتجارة الخارجية والم -2
 ).أعداد مختلفة(
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 الفترة خ�ل  المحاصيل السكريةمنفتراضية محتوى المياه اZالتجارة الخارجية وا7نتاج المحلي ومتوسط  .3 جدول
)2012-2015( 

ا7نتاج المحلي  المحاصيل السكرية )طن/3م(محتوى المياه اZفتراضية  )طن(التجارة الخارجية 
 )طن(

 العالم مصر الصادرات الواردات

 210 180 407 1398 15795000 قصب السكر

 132 235 264 6109 11024333 بنجر السكر

 *171 *207.5 671 7507 26819333 ا7جمالي

 . متوسط محتوى المياه ا�فتراضية لمجموعة المحاصيل السكرية* 

 www.waterfootprint.org  -1:  جمعت وحسبت من:المصدر

، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واkحصاء، النشرة السنوية لحركة اpنتاج والتجارة الخارجية والمتاح ل²ستھNك من السلع الزراعية -2
 ).أعداد مختلفة(
 

ً طن سنويا خNل نفس 671مصر من المحاصيل السكرية 
الفترة حيث جاءت صادرات قصب السكر في المرتبة 

 من %60.66ًطن سنويا بنسبة  407ا�ولى بمتوسط 
كما يتبين . إجمالي صادرات مصر من المحاصيل السكرية

زيادة متوسط واردات مصر من قصب السكر وبنجر 
 ).2015-2012(السكر عن متوسط صادرتھا خNل الفترة 

ويظھر من نفس الجدول أن متوسط محتوى المياه 
ا�فتراضية لمجموعة المحاصيل السكرية في مصر 

 من متوسطه العالمي، %121.3طن تمثل /3م 207.5
ًولكن محتوى المياه ا�فتراضية لبنجر السكر كبيرة نسبيا 

 من متوسطه العالمي، في %178تمثل ) طن/3 م235(
حين أن محتوى المياه ا�فتراضية لقصب السكر صغيرة 

 من متوسطه العالمي %85.7تمثل ) طن/3 م180(ًنسبيا 
راضية لقصب السكر في مصر ويعزى انخفاض المياه ا�فت

عن المتوسط العالمي للجدارة اpنتاجية العالية لمحصول 
 .قصب السكر في مصر

التجارة الخارجية ومحتوى المياه ا7نتاج المحلي و
 اZفتراضية لمجموعة محاصيل الزيوت

اpنتاج المحلي من متوسط أن تبين  4 جدولبيانات 
 0.46بلغ ) 2015-2012(محاصيل الزيوت خNل الفترة 

، 42.9القطن بذرة ًمليون طن سنويا يمثل الفول السوداني، 
 من إجمالي اpنتاج المحلي لمحاصيل الزيوت 36.8%

واردات إجمالي متوسط أن وأتضح . على الترتيب
طن مليون  0.68 بلغ نفس الفترة خNل محاصيل الزيوت

 واردات فول الصويا المرتبة ا�ولى أحتلتحيث ًسنويا 
 من %82.60بنسبة ًسنويا طن مليون  0.56ط بمتوس

كما بلغ . محاصيل الزيوتمصر من واردات إجمالي 
  محاصيل الزيوت مصر من صادراتإجماليمتوسط 
 نفس الفترة حيث جاءت خNلًسنويا  طن 42669

 في المرتبة ا�ولى بمتوسط السوداني الفولصادرات 
ت صادرا من إجمالي %75.91بنسبة ًسنويا  طن 32388

متوسط  كما يتضح زيادة .الزيوتمحاصيل مصر من 
واردات مصر عن صادرتھا في كل من بذرة الكتان وبذرة 

 ، بينما فاقوعباد الشمس والسمسم وفول الصوياالقطن 
 الفول السودانيوارداتھا من عن صادرات مصر متوسط 

 ).2015-2012(خNل الفترة 

 أن متوسط محتوى المياه 4  من جدولويتضح
  في مصرالزيوتفتراضية لمجموعة محاصيل ا�
 من متوسطه العالمي، %62.1 تمثل )طن/3 م2781.5(
 4506(ً نسبيا كبير لبذرة القطنمحتوى المياه ا�فتراضية و
 من متوسطه العالمي، في حين أن %111.8 تمثل )طن/3م

ً نسبيا صغير الشمس لعبادمحتوى المياه ا�فتراضية 

 . من متوسطه العالمي%49.3 تمثل )طن/3 م1658(

ا7نتاج المحلي والتجارة الخارجية ومحتوى المياه 
 اZفتراضية لمجموعة النباتات الطبية والعطرية

 أن متوسط اpنتاج 5تظھر البيانات الواردة بالجدول 
-2012(المحلي من النباتات الطبية والعطرية خNل الفترة 

، الشيح ً مليون طن سنويا يمثل النعناع0.13بلغ ) 2015
 من إجمالي اpنتاج المحلي %23.5، 56.7البابونج 

وأتضح أن متوسط . للنباتات الطبية والعطرية على الترتيب
إجمالي واردات مصر من النباتات الطبية والعطرية خNل 

ً طن سنويا حيث جاءت واردات 64364نفس الفترة بلغ 

 طن 24044الفلفل ا�سود في المرتبة ا�ولى بمتوسط 
 من إجمالي واردات مصر من %37.36ًيا بنسبة سنو

كما بلغ متوسط إجمالي . النباتات الطبية والعطرية
 طن 17822صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية 

ًسنويا خNل نفس الفترة حيث جاءت صادرات النعناع في 
  %21.92ً طن سنويا بنسبة 3907المرتبة ا�ولى بمتوسط 
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 الفترة خ�ل الزيوت محاصيل منفتراضية المياه اZمحتوى التجارة الخارجية وتاج المحلي وا7نمتوسط  .4 جدول
)2012-2015( 

ا7نتاج المحلي  محاصيل الزيوت )طن/3م(محتوى المياه اZفتراضية  )طن(التجارة الخارجية 
 العالم مصر الصادرات الواردات )طن(

 5168 2143 500 5500 3667 بذرة الكتان

 4029 4506 - 33500 169667 ة القطنبذر

 2782 2343 32388 6320 197667 الفول السوداني

 2145 2250 483 558463 33000 فول الصويا

 9371 3789 7609 26899 35000 السمسم

 3366 1658 1689 45435 22000 عباد الشمس

 *4476.83 *2781.5 42669 676117 461000 ا7جمالي

 . اه ا�فتراضية لمجموعة محاصيل الزيوتمتوسط محتوى المي* 

 www.waterfootprint.org  -1:  جمعت وحسبت من:المصدر

، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واkحصاء، النشرة السنوية لحركة اpنتاج والتجارة الخارجية والمتاح ل²ستھNك من السلع الزراعية -2
 ).أعداد مختلفة(

 

 الفترة خ�ل من النباتات الطبية والعطريةفتراضية المياه اZمحتوى التجارة الخارجية ومحلي وا7نتاج المتوسط  .5 جدول
)2012-2015( 

ا7نتاج المحلي  النباتات الطبية والعطرية )طن/3م(محتوى المياه اZفتراضية  )طن(التجارة الخارجية 
 العالم مصر الصادرات الواردات )طن(

 61205 - - 750 - القرنفل

 8280 11613 2197 10890 4000 الكسبرة الجافة

 8280 11613 1843 20140 1333 الكمون

 8280 11613 1250 - 4000 الكراوية

 7365 11613 683 24044 133 الفلفل اZسود

 15526 11613 143 2977 - القرفة

 8280 11613 27 3346 233 العرقسوس

 8280 11613 37 1682 - الزنجبيل

 8280 11613 1394 19 31000 ابونجالشيح الب

 8280 11613 3000 - 9667 البردقوش

 8280 11613 1229 336 2667 الشمر

 8280 11613 3907 2 74667 النعناع

 8280 11613 2112 178 4000 الكركدية

 *12838.15 *11613 17822 64364 131700 ا7جمالي

 . تات الطبية والعطريةمتوسط محتوى المياه ا�فتراضية لمجموعة النبا* 

 www.waterfootprint.org  -1:  جمعت وحسبت من:المصدر

، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واkحصاء، النشرة السنوية لحركة اpنتاج والتجارة الخارجية والمتاح ل²ستھNك من السلع الزراعية -2
 ).أعداد مختلفة(
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. والعطريةمن إجمالي صادرات مصر من النباتات الطبية 
كما يتضح زيادة واردات مصر عن صادرتھا في كل من 
القرنفل والكسبرة الجافة والكمون والفلفل ا�سود والقرفة 
والعرقسوس والزنجبيل، بينما فاقت صادرات مصر 
وارداتھا من الكراوية والشيح البابونج والبردقوش والشمر 

 ).2015-2012(والنعناع والكركدية خNل الفترة 

  أن متوسط محتوى المياه ا�فتراضية5 ين من جدولويتب
 طن/3 م11613لمجموعة النباتات الطبية والعطرية في مصر 

ً من متوسطه العالمي، ويعزى ذلك غالبا %90.5تمثل 
�نخفاض إنتاجية النباتات الطبية والعطرية تحت الظروف 
المصرية مما يؤدي �رتفاع مقدار المياه ا�فتراضية 

 .لطبية والعطريةللنباتات ا

التجارة الخارجية ومحتوى المياه ا7نتاج المحلي و
 اZفتراضية لمجموعة الخضر

متوسط أن توضح  6جدول بالبيانات المعروضة 
) 2015-2012( خNل الفترة الخضراpنتاج المحلي من 

 البطاطس، الطماطممثل ً مليون طن سنويا ت22.76بلغ 
 على للخضرمحلي  من إجمالي اpنتاج ال20.3%، 35.7

مصر من  واردات إجماليمتوسط أن  وتبين .الترتيب
حيث ًسنويا طن مليون  0.24 بلغ نفس الفترة خNل الخضر
 0.23واردات البطاطس المرتبة ا�ولى بمتوسط شغلت 
 واردات إجمالي من %94.38بنسبة ًسنويا طن مليون 

 الخضركما بلغ متوسط كمية صادرات . الخضرمصر من 
 أحتلت نفس الفترة حيث خNلًسنويا طن يون مل 1.5

مليون  0.61 المرتبة ا�ولى بمتوسط البطاطسصادرات 
مصر  صادرات إجمالي من %40.56بنسبة ًسنويا طن 
 صادرات مصر عن وارداتھا تفوق كما تبين .الخضرمن 

 .الخضرمجموعة  في كل

 أن متوسط محتوى المياه 6 ويتبين من جدول
 )طن/3 م400.42( الخضر في مصر ا�فتراضية لمجموعة

محتوى المياه و من متوسطه العالمي، %105.7تمثل 
 تمثل )طن/3 م1025(ًا�فتراضية للخرشوف كبيرة نسبيا 

 من متوسطه العالمي، في حين أن محتوى المياه 125.3%
 تمثل )طن/3 م236(ًا�فتراضية للطماطم صغيرة نسبيا 

 . من متوسطه العالمي110.3%

المحلي والتجارة الخارجية ومحتوى المياه ا7نتاج 
 اZفتراضية لمجموعة الفاكھة

 أن متوسط اpنتاج 7جدول وضحت النتائج الواردة بأ
بلغ ) 2015-2012(المحلي من الفاكھة خNل الفترة 

ً مليون طن سنويا يمثل البرتقال، العنب، البلح 11.73
ھة  من إجمالي اpنتاج المحلي للفاك12.7%، 13.4 26.6

وتبين أن متوسط إجمالي واردات مصر من . على الترتيب
ً مليون طن سنويا حيث 0.49الفاكھة خNل نفس الفترة بلغ 

 0.39جاءت واردات التفاح في المرتبة ا�ولى بمتوسط 

 من إجمالي واردات %79.83ًمليون طن سنويا بنسبة 
كما بلغ متوسط إجمالي صادرات مصر . مصر من الفاكھة

ً مليون طن سنويا خNل نفس الفترة حيث 1.44ھة من الفاك
جاءت صادرات البرتقال في المرتبة ا�ولى بمتوسط 

 من إجمالي %73.37ً مليون طن سنويا بنسبة 1.06
كما يتضح زيادة واردات . صادرات مصر من الفاكھة

مصر عن صادرتھا في كل من التفاح والمشمش والخوخ 
، بينما فاقت صادرات والبرقوق والكمثرى والموز والتين

مصر وارداتھا من البلح والزيتون والعنب والمانجو 
والجوافة والبرتقال واليوسفي والليمون المالح خNل 

 ).2015-2012(متوسط الفترة 

 أن متوسط محتوى المياه 7 ويتبين من جدول
 )طن/3 م1092.73(ا�فتراضية لمجموعة الفاكھة في مصر 

لمي، ومحتوى المياه  من متوسطه العا%76.6تمثل 
تمثل ) طن/3 م2207(ًا�فتراضية للمانجو كبيرة نسبيا 

 من متوسطه العالمي، في حين أن محتوى المياه 122.6%
تمثل ) طن/3 م162(ًا�فتراضية للبلح صغيرة نسبيا 

 . من متوسطه العالمي7.1%

ا7نتاج المحلي والتجارة الخارجية ومحتوى المياه 
 لنقلياتاZفتراضية لمجموعة ا

 أن متوسط اpنتاج المحلي من 8توضح بيانات جدول 
 طن 16667بلغ ) 2015-2012(النقليات خNل الفترة 

 من إجمالي اpنتاج المحلي %100ًسنويا يمثل اللوز 
وتبين أن متوسط إجمالي واردات مصر من . للنقليات

ً طن سنويا حيث 47000النقليات خNل نفس الفترة بلغ 
 23000لجوز في المرتبة ا�ولى بمتوسط جاءت واردات ا

 من إجمالي واردات مصر من %48.94ًطن سنويا بنسبة 
كما بلغ متوسط إجمالي صادرات مصر من . النقليات

ً طن سنويا خNل نفس الفترة حيث جاءت 250النقليات 
 طن 250صادرات اللوز في المرتبة ا�ولى بمتوسط 

مصر من  من إجمالي صادرات %100ًسنويا بنسبة 
كما تبين تفوق واردات مصر عن صادراتھا في . النقليات

 .كل مجموعة النقليات

  أن متوسط محتوى المياه ا�فتراضية8 ويتبين من جدول
 %81.4طن تمثل /3 م6019لمجموعة النقليات في مصر 

من متوسطه العالمي، وأن محتوى المياه ا�فتراضية لللوز 
 من متوسطه %74.8طن تمثل /3 م6019ًكبيرة نسبيا 

العالمي، في حين أن محتوى المياه ا�فتراضية للجوز 
 .من متوسطه العالمي% 66.3طن تمثل /3 م3262ًصغيرة نسبيا 

ا7نتاج المحلي والتجارة الخارجية ومحتوى المياه 
 اZفتراضية لمجموعة المنتجات الحيوانية

 أن متوسط اpنتاج 9جدول أوضحت النتائج الواردة ب
-2012( من المنتجات الحيوانية خNل الفترة المحلي
ً مليون طن سنويا يمثل اللبن الخام، 7.52بلغ ) 2015

  اجـــالي اpنتــــمن إجم% 6.6، 13.4 72.7الدجاج، البيض 
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 )2015-2012( الفترة خ�ل  من الخضرفتراضيةالمياه اZمحتوى التجارة الخارجية وا7نتاج المحلي ومتوسط  .6جدول 

ا7نتاج المحلي  رالخض )طن/3م(محتوى المياه اZفتراضية  )طن(التجارة الخارجية 
 )طن(

 العالم مصر الصادرات الواردات

 214 236 85318 255 8123333 الطماطم

 362 426 1750 - 1235667 الباذنجان

 379 390 14166 19 679000 الفلفل

 280 319 2500 73 544667 الكرنب

 576 451 3500 - 62667 البامية

 285 293 1427 - 154000 القنبيط

 818 1025 19163 35 263667 الخرشوف

 561 532 42925 72 268667 الفاصوليا الخضراء

 547 287 4500 - 20000 اللوبيا الخضراء

 595 775 15994 2959 182333 البازZء الخضراء

 338 287 2750 - 75333 الملوخية

 292 376 750 - 35000 السبانخ

 347 406 142300 722 327000 الفراولة

 338 287 1250 - 46000 الفول اZخضر 

 353 378 1076 139 656333 الخيار

 195 395 2151 7 174000 الجزر

 237 268 12250 - 103333 الخس

 287 428 606761 229556 4610333 البطاطس

 385 428 1750 - 114333 القلقاس

 383 297 15000 - 374000 البطاطا

 238 246 36557 225 1706667 البطيخ

 221 312 6500 1250 107333 الشمام

 272 350 463914 241 2632000 البصل

 589 418 11640 7683 262667 الثوم

 *378.83 *400.42 1495892 243236 22758333 ا7جمالي

 . متوسط محتوى المياه ا�فتراضية لمجموعة الخضر* 

 www.waterfootprint.org  -1:  جمعت وحسبت من:المصدر

أعداد (، الجھاز المركزي للتعبئة العامة واkحصاء، النشرة السنوية لحركة اpنتاج والتجارة الخارجية والمتاح ل²ستھNك من السلع الزراعية -2
 ).مختلفة
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 )2015-2012( الفترة خ�ل  من الفاكھةيةفتراضالمياه اZمحتوى والتجارة الخارجية ا7نتاج المحلي ومتوسط  .7جدول 

ا7نتاج المحلي  الفاكھة )طن/3م(محتوى المياه اZفتراضية  )طن(التجارة الخارجية 
 العالم مصر الصادرات الواردات )الطن(

 2277 162 29972 15296 1492667 البلح

 822 944 318 393748 650000 التفاح

 1287 1324 433 1984 95000 المشمش

 910 1665 15309 15495 280333 الخوخ

 2180 1308 182 25134 14000 البرقوق

 1242 864 123 1163 61000 الكمثري

 3015 2032 3195 - 602333 الزيتون

 608 228 246476 3562 1572667 العنب

 1800 2207 9898 1 840000 المانجو

 790 569 11383 33388 1253000 الموز

 1242 864 21945 - 316333 الجوافة

 3276 1935 125 3329 175000 التين

 560 712 1057792 88 3114000 البرتقال

 748 891 30538 19 944667 اليوسفي

 642 686 14014 - 317333 الليمون المالح

 *1426.6 *1092.73 1441703 493207 11727333 ا7جمالي

 . ھةمتوسط محتوى المياه ا�فتراضية لمجموعة الفاك* 

 www.waterfootprint.org  -1:  جمعت وحسبت من:المصدر

  الجھاز المركزي للتعبئة العامة واkحصاء، النشرة السنوية لحركة اpنتاج والتجارة الخارجية والمتاح ل²ستھNك من السلع الزراعية،-2
 ).أعداد مختلفة(

 

 )2015-2012( الفترة خ�ل فتراضية من النقلياتياه اZالممحتوى التجارة الخارجية وا7نتاج المحلي ومتوسط  .8 جدول

ا7نتاج المحلي  النقليات )طن/3م(محتوى المياه اZفتراضية  )طن(التجارة الخارجية 
 )طن(

 العالم مصر الصادرات الواردات

 8047 6019 250 7250 16667 اللوز

 4918 - - 23000 - الجوز

 5258 - - 7750 - البندق

 11363 - 0 9000 - الفستق

 *7396.5 *6019 250 47000 16667 ا7جمالي

 . متوسط محتوى المياه ا�فتراضية لمجموعة النقليات* 

 www.waterfootprint.org  -1:  جمعت وحسبت من:المصدر

 ²ستھNك من السلع الزراعية،الجھاز المركزي للتعبئة العامة واkحصاء، النشرة السنوية لحركة اpنتاج والتجارة الخارجية والمتاح ل -2
 ).أعداد مختلفة(
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 الفترة خ�ل المنتجات الحيوانيةفتراضية من المياه اZمحتوى التجارة الخارجية وا7نتاج المحلي ومتوسط  .9جدول 
)2012-2015( 

ا7نتاج المحلي  المنتجات الحيوانية )طن/3م(محتوى المياه اZفتراضية  )السنة/طن(التجارة الخارجية 
 العالم مصر الصادرات الواردات )طن(

 15415 18500 166 393325 428667 لحوم ا�بقار
 10411 13048 13 3470 75333 لحوم الضأن
 5521 4972 3 31 52000 لحوم الماعز

 4325 5840 596 68935 1005333 الدجاج
 1021 1527 3365 366 5466667 اللبن الخام 

 3265 4289 123 5 496333 البيض
 *6659.67 *8029.33 4266 466132 7524333 ا7جمالي

 . متوسط محتوى المياه ا�فتراضية لمجموعة المنتجات الحيوانية* 

 www.waterfootprint.org  -1:  جمعت وحسبت من:المصدر

أعداد (، لمتاح ل²ستھNك من السلع الزراعيةالجھاز المركزي للتعبئة العامة واkحصاء، النشرة السنوية لحركة اpنتاج والتجارة الخارجية وا -2
 ).مختلفة

 

وتبين أن متوسط إجمالي . للمنتجات الحيوانية على الترتيب
واردات مصر من المنتجات الحيوانية خNل نفس الفترة 

ً مليون طن سنويا حيث احتلت واردات لحوم 0,47بلغ 
ً مليون طن سنويا 0,39اkبقار المرتبة ا�ولى بمتوسط 

 من إجمالي واردات مصر من المنتجات %84,38سبة بن
كما بلغ متوسط إجمالي صادرات مصر من . الحيوانية

ً طن سنويا خNل متوسط نفس 4266المنتجات الحيوانية 
الفترة حيث جاءت صادرات اللبن الخام في المرتبة ا�ولى 

 من إجمالي %78,88ً طن سنويا بنسبة 3365بمتوسط 
كما يتضح زيادة . جات الحيوانيةصادرات مصر من المنت

واردات مصر عن صادرتھا في كل من لحوم اkبقار 
والضأن والماعز والدجاج، بينما فاقت صادرات مصر 
وارداتھا من اللبن الخام والبيض خNل متوسط الفترة 

)2012-2015(. 

 أن متوسط محتوى المياه 9 ويتبين من جدول
ية في مصر لمجموعة المنتجات الحيوانا�فتراضية 

 من متوسطه العالمي، %120.6 تمثل )طن/3 م8029.33(
ًوأن محتوى المياه ا�فتراضية للحوم اkبقار كبيرة نسبيا 

من متوسطه العالمي، في % 120تمثل ) طن/3 م18500(
ً ا�فتراضية لللبن الخام صغيرة نسبيا حين أن محتوى المياه

 . من متوسطه العالمي%149.6تمثل ) طن/3 م1527(

التجارة الخارجية ومحتوى ا7نتاج المحلي وإجمالي 
 المياه اZفتراضية للمجموعات السلعية الزراعية

أن  1شكل  و10 جدول الواردة بالبياناتأوضحت 
إجمالي اpنتاج المحلي من المجموعات السلعية متوسط 

 مليون 93.78بلغ ) 2015-2012(الزراعية خNل الفترة 
ل السكرية، الحبوب، الخضر ًطن سنويا تمثل المحاصي

 من إجمالي اpنتاج المحلي %24.3 و25.7، 28.6

أن ويتبين . للمجموعات السلعية الزراعية على الترتيب
 واردات مصر من المجموعات الغذائية إجماليمتوسط 

ً طن سنويا 15240642بلغ ) 2015-2012( الفترة خNل
 إجمالي من %83.76تشكل واردات الحبوب ما نسبته 

حين بلغت في ، المجموعات الغذائيةمصر من واردات 
البقوليات والمحاصيل السكرية ومحاصيل الزيوت واردات 

والنباتات الطبية والعطرية والخضر والفاكھة والنقليات 
 من إجمالي %16.24والمنتجات الحيوانية ما نسبته 

كما تبين أن . واردات مصر من المجموعات الغذائية
رات مصر من المجموعات الغذائية إجمالي صادمتوسط 

ًطن سنويا تشكل  3356893 نفس الفترة بلغ خNل
 من إجمالي %87.51صادرات الخضر والفاكھة ما نسبته 

صادرات مصر من المجموعات الغذائية، في حين بلغت 
الحبوب والبقوليات والمحاصيل السكرية صادرات 

ليات ومحاصيل الزيوت والنباتات الطبية والعطرية والنق
 من إجمالي %12.49والمنتجات الحيوانية ما نسبته 

  .   صادرات مصر من المجموعات الغذائية

لمياه محتوى لأن أعلى  2شكل و 10 جدولويتبين من 
ا�فتراضية على اkطNق ھي لمجموعة النباتات الطبية 

طن، /3 م11613والعطرية في مصر والعالم حيث تبلغ 
 المحاصيل وتعتبرب، طن على الترتي/3 م12838.15

من أقل المحاصيل من حيث في مصر والعالم السكرية 
 طن،/3 م207.5محتوى المياه ا�فتراضية حيث تبلغ 

 ويرجع ذلك إلى أن إنتاجية .على الترتيبطن /3 م171
ً جدا ةوحدة المساحة من النباتات الطبية والعطرية منخفض
كرية مقارنة بإنتاجية وحدة المساحة من المحاصيل الس

ًخصوصا قصب السكر وذلك يؤدي إلى ارتفاع محتوى 
مجموعة النباتات الطبية والعطرية من المياه ا�فتراضية 
.مقارنة بمحتوى المحاصيل السكرية من المياه ا�فتراضية
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 خ�ل من المجموعات الغذائيةالمياه اZفتراضية محتوى والتجارة الخارجية ا7نتاج المحلي وإجمالي متوسط  .10جدول 
 )2015-2012(الفترة 

ا7نتاج المحلي  المجموعات الغذائية )طن/3م(محتوى المياه اZفتراضية  )السنة/طن(التجارة الخارجية 
 )طن(

 العالم مصر الصادرات الواردات

 1838.6 1759.2 239485 12765602 24072333 الحبوب

 3983.43 4119.14 114135 477477 271433 البقوليات

 171 207.5 671 7507 26819333 اصيل السكريةالمح

 4476.83 2781.5 42669 676117 461000 محاصيل الزيوت

 12838.15 11613 17822 64364 131700 النباتات الطبية والعطرية

 378.83 400.42 1495892 243236 22758333 الخضر

 1426.6 1092.73 1441703 493207 11727333 الفاكھة

 7396.5 4640.5 250 47000 16667 النقليات

 6659.67 8029.33 4266 466132 7524333 المنتجات الحيوانية

   3356893 15240642 93782465 ا7جمالي

 www.waterfootprint.org  -1:  جمعت وحسبت من:المصدر

أعداد  (خارجية والمتاح ل²ستھNك من السلع الزراعية،الجھاز المركزي للتعبئة العامة واkحصاء، النشرة السنوية لحركة اpنتاج والتجارة ال -2
 ).مختلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )2015-2012( الفترة خ�لإجمالي واردات وصادرات مصر من المجموعات الغذائية متوسط  .1 شكل
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 )2015-2012(ترة  الفخ�لمحتوى المياه اZفتراضية من المجموعات الغذائية في مصر والعالم متوسط . 2شكل 
 

 

المستخدمة في ا7نتاج المحلي  المياه اZفتراضية
 التجارة الخارجية في المجموعات السلعية الزراعية و

المياه اZفتراضية المستخدمة في ا7نتاج المحلي 
  الحبوبمحاصيل التجارة الخارجية في مجموعة و

إجمالي متوسط أن  تبين 11جدول  بالمعروضةالنتائج 
للحبوب اpنتاج المحلي  ا�فتراضية المستخدمة في المياه

 3 مليون م36386.44بلغت ) 2015-2012(خNل الفترة 
، 37.5، 39.7يمثل القمح، الذرة الشامية، اkرز ًسنويا 
 من إجمالي المياه ا�فتراضية المستخدمة في 19.4%

متوسط أن وتبين . اpنتاج المحلي للحبوب على الترتيب
 خNللحبوب  المياه ا�فتراضية ل مصر من وارداتإجمالي

 حيث جاءت ًسنويا 3م مليون 20285.25بلغ نفس الفترة 
القمح في المرتبة ا�ولى المياه ا�فتراضية من واردات 
 من %69.48 بنسبة ً سنويا3ممليون  14095.02بمتوسط 

كما . لحبوبياه ا�فتراضية لالممن   مصر وارداتإجمالي
المياه ا�فتراضية مصر من ادرات  صإجماليمتوسط بلغ 

 نفس الفترة حيث خNل ً سنويا3ممليون  319.69لحبوب ل
اkرز في المرتبة المياه ا�فتراضية من جاءت صادرات 

 %86.98 بنسبة ً سنويا3م مليون 278.06ا�ولى بمتوسط 
 .لحبوبالمياه ا�فتراضية ل  مصر منصادراتإجمالي من 

 المياه ا�فتراضية من خNل حسابات صافي تجارة
)(NVW agric  يتضح أن الفرق بين واردات وصادرات

بوب مصر من المياه ا�فتراضية لمجموعة محاصيل الح
ًفرقا موجبا، مما ي ًحقق لمصر وفورا مائياً  من ًكبيرا ً

الحبوب محاصيل التجارة في المياه ا�فتراضية لمجموعة 
 من 3م مليار 20حوالي ( 3م مليون 19965.56مقدارھا 

-2012( الفترة خNلكمتوسط سنوي ) المياه العذبة
2015(. 

المياه اZفتراضية المستخدمة في ا7نتاج المحلي 
 والتجارة الخارجية في مجموعة محاصيل البقوليات 

 أن متوسط إجمالي المياه 12توضح نتائج جدول 
ا�فتراضية المستخدمة في اpنتاج المحلي للبقوليات خNل 

ً سنويا تمثل 3 مليون م824.12بلغ ) 2015-2012(الفترة 
، 44.8الفاصوليا الجافة، الفول الجاف، اللوبيا الجافة 

 من إجمالي المياه ا�فتراضية المستخدمة 9.7%، 43.4
وتبين أن . في اpنتاج المحلي للبقوليات على الترتيب

متوسط إجمالي واردات مصر من المياه ا�فتراضية 
ًسنويا  3 مليون م1464.81الفترة بلغ للبقوليات خNل نفس 

حيث أحتلت واردات المياه ا�فتراضية من الفول الجاف 
ً سنويا بنسبة 3 مليون م616.13المرتبة ا�ولى بمتوسط 

 .من إجمالي واردات المياه ا�فتراضية للبقوليات% 42.05
كما بلغ متوسط إجمالي صادرات مصر من المياه 

ً سنويا خNل نفس 3 مليون م409.79ا�فتراضية للبقوليات 
الفترة حيث جاءت صادرات المياه ا�فتراضية من 

 223.06الفاصوليا الجافة في المرتبة ا�ولى بمتوسط 
 من إجمالي صادرات %54.43ً سنويا بنسبة 3مليون م

من خNل حسابات . مصر من المياه ا�فتراضية للبقوليات
لفرق بين صافي تجارة المياه ا�فتراضية يتضح أن ا

واردات وصادرات مصر من المياه ا�فتراضية لمجموعة 
ًمحاصيل البقوليات فرقا موجبا، مما يؤكد تحقيق فائض من  ً

حوالي  (3 مليون م1055.02المياه ا�فتراضية بلغ مقداره 
كمتوسط سنوي خNل الفترة )  من المياه العذبة3مليار م

)2012-2015.( 
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-2012( الفترة خ�ل في الحبوبالخارجية التجارة راضية المستخدمة في ا7نتاج المحلي والمياه اZفتمتوسط  .11 جدول
2015( 

 الحبوب )السنة/3مليون م(المياه اZفتراضية 

 صافي اZستيراد تصدير استيراد ا7نتاج المحلي

 14094.81 0.21 14095.02 14448.03 القمح

 8.66- 34.43 25.77 357.53 الشعير

 6105.17 6.04 6111.21 13654.86 اميةالذرة الش

 0.32- 0.96 0.63 857.19 الذرة الرفيعة

 225.44- 278.06 52.62 7068.86 ا�رز

 19965.56 319.69 20285.25 36386.44 ا7جمالي

 .1 جدول :المصدر

 

 

 

 

 

 الفترة خ�ل  البقولياتفيالخارجية التجارة المياه اZفتراضية المستخدمة في ا7نتاج المحلي ومتوسط  .12 جدول
)2012-2015( 

 البقوليات )السنة/3مليون م(المياه اZفتراضية 

 صافي اZستيراد تصدير استيراد ا7نتاج المحلي

 575.77 40.36 616.13 357.38 الفول الجاف

 464.71 88.39 553.10 6.93 العدس

 77.90 38.01 115.91 3.24 الحمص

 33.93 5.02 38.95 5.02 الترمس

 199.06- 223.06 24.00 368.84 الفاصوليا الجافة

 85.13 9.83 94.96 80.1 اللوبيا الجافة

 16.65 5.12 21.77 2.62 البازZء الجافة

 1055.02 409.79 1464.81 824.12 ا7جمالي

 .2 جدول :المصدر

 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 45 No. (4) 2018   1477 

المياه اZفتراضية المستخدمة في ا7نتاج المحلي 
 وعة المحاصيل السكريةمجمفي التجارة الخارجية و

إجمالي المياه متوسط أن  13جدول نتائج  توضح
للمحاصيل ا�فتراضية المستخدمة في اpنتاج المحلي 

 5433.82بلغت ) 2015-2012( خNل الفترة السكرية
، 52.3 السكر بنجر، السكر قصبً سنويا يمثل 3مليون م

 من إجمالي المياه ا�فتراضية المستخدمة في 47.4%
أن وتبين .  على الترتيبللمحاصيل السكريةتاج المحلي اpن

 المياه ا�فتراضية  مصر منوارداتإجمالي متوسط 
 3م مليون 1.10 بلغ نفس الفترة خNللمحاصيل السكرية ل

ًسنويا حيث جاءت واردات المياه ا�فتراضية من بنجر 
ً سنويا 3م مليون 0.81السكر في المرتبة ا�ولى بمتوسط 

 المياه  مصر من وارداتإجمالي من %73.64بنسبة 
 إجماليمتوسط كما بلغ . لمحاصيل السكريةا�فتراضية ل

لمحاصيل السكرية المياه ا�فتراضية لمصر من صادرات 
نفس الفترة حيث جاءت  خNلً سنويا 3م مليون 0.14

قصب السكر وبنجر السكر صادرات المياه ا�فتراضية من 
من   مصر صادراتاليإجممن لكل منھما  %50بنسبة 

وتؤكد حسابات . لمحاصيل السكريةه ا�فتراضية لالميا
ًيتحقق لمصر وفرا أنه صافي تجارة المياه ا�فتراضية 

 من التجارة في المياه ا�فتراضية لمجموعة ًمائيا
 كمتوسط 3م مليون 0.96 مقدارھا المحاصيل السكرية

 واردات نتيجة تفوق )2015-2012( الفترة خNلسنوي 
مصر من المياه ا�فتراضية لمجموعة المحاصيل السكرية 

 . منھاالصادراتعن 

المياه اZفتراضية المستخدمة في ا7نتاج المحلي 
 والتجارة الخارجية في مجموعة محاصيل الزيوت 

 أن متوسط إجمالي 14جدول النتائج الواردة بتوضح 
ل المياه ا�فتراضية المستخدمة في اpنتاج المحلي لمحاصي

 1478.85بلغت ) 2015-2012(الزيوت خNل الفترة 
، 51.7ً سنويا تمثل بذرة القطن، الفول السوداني 3مليون م

 من إجمالي المياه ا�فتراضية المستخدمة في 31.3%
وأتضح . اpنتاج المحلي لمحاصيل الزيوت على الترتيب

أن متوسط إجمالي واردات مصر من المياه ا�فتراضية 
 مليون 1783.89وت خNل نفس الفترة بلغ لمحاصيل الزي

ً سنويا حيث جاءت واردات المياه ا�فتراضية من فول 3م
 3 مليون م1197.90الصويا في المرتبة ا�ولى بمتوسط 

 من إجمالي واردات مصر من %67.15ًسنويا بنسبة 
كما بلغ متوسط . المياه ا�فتراضية لمحاصيل الزيوت

 ا�فتراضية لمحاصيل إجمالي صادرات مصر من المياه
ً سنويا خNل نفس الفترة حيث 3 مليون م109.67الزيوت 

جاءت صادرات المياه ا�فتراضية من الفول السوداني في 
بنسبة ً سنويا 3م مليون 75.89المرتبة ا�ولى بمتوسط 

 من إجمالي صادرات مصر من المياه 69.20%
وتؤكد حسابات صافي . ا�فتراضية لمحاصيل الزيوت

ًارة المياه ا�فتراضية أنه يتحقق لمصر وفرا مائيا كبيرا تج ً ً
من التجارة في المياه ا�فتراضية لمجموعة محاصيل 

 مليار 1.7حوالي  (3 مليون م1674.21الزيوت مقدارھا 
-2012(كمتوسط سنوي خNل الفترة )  من المياه العذبة3م

نتيجة تفوق واردات مصر من المياه ا�فتراضية ) 2015
 .موعة الزيوت عن الصادرات منھالمج

 أنه يمكن تحقيق المزيد من صافي 4ويتبين من جدول 
المياه ا�فتراضية لمحاصيل الزيت من خNل محورين، 
اkول ھو التوسع في استيراد بذور كل من القطن والسمسم 
ًنظرا �رتفاع محتواھما من المياه ا�فتراضية في مصر 

رتيب، والمحور الثاني على الت) الطن/3 م3789، 4506(
ھو تشجيع التوسع في زراعة عباد الشمس بھدف زيادة 
ًصادرات بذوره نظرا �نخفاض محتواھا من المياه 

 .تحت الظروف المصرية) الطن/3 م1658(ا�فتراضية 

 المياه اZفتراضية المستخدمة في ا7نتاج المحلي والتجارة
 ةالخارجية في مجموعة النباتات الطبية والعطري

 أن متوسط إجمالي 15جدول  النتائج الواردة بتبين
المياه ا�فتراضية المستخدمة في اpنتاج المحلي للنباتات 

بلغ ) 2015-2012(الطبية والعطرية خNل الفترة 
ً سنويا يمثل النعناع، الشيح البابونج 3 مليون م1529.43

 من إجمالي المياه ا�فتراضية المستخدمة 23.5%، 56.7
pنتاج المحلي للنباتات الطبية والعطرية على الترتيبفي ا .

وأتضح أن متوسط إجمالي واردات مصر من المياه 
ا�فتراضية للنباتات الطبية والعطرية خNل نفس الفترة بلغ 

ً سنويا حيث جاءت واردات المياه 3 مليون م572.20
ا�فتراضية من الفلفل ا�سود في المرتبة ا�ولى بمتوسط 

 من إجمالي %30.95ً سنويا بنسبة 3ليون م م177.08
واردات مصر من المياه ا�فتراضية للنباتات الطبية 

كما بلغ متوسط إجمالي صادرات مصر من . والعطرية
 206.97المياه ا�فتراضية للنباتات الطبية والعطرية 

ً سنويا خNل نفس الفترة حيث جاءت صادرات 3مليون م
ع في المرتبة ا�ولى بمتوسط المياه ا�فتراضية من النعنا

 من إجمالي %21.92بنسبة ً سنويا 3م مليون 45.37
صادرات مصر من المياه ا�فتراضية للنباتات الطبية 

وتؤكد حسابات صافي تجارة المياه ا�فتراضية . والعطرية
ًأنه يتحقق لمصر وفرا مائيا من التجارة في المياه  ً

والعطرية مقداره ا�فتراضية لمجموعة النباتات الطبية 
-2012( كمتوسط سنوي خNل الفترة 3 مليون م365.23

نتيجة تفوق واردات مصر من المياه ا�فتراضية ) 2015
 .لمجموعة النباتات الطبية والعطرية عن الصادرات منھا

 السابق اkشارة إليه يNحظ أن 5وبالرجوع إلى جدول 
 محتوى الغالبية العظمى لمجموعة النباتات الطبية
ًوالعطرية من المياه ا�فتراضية مرتفعا تحت الظروف 
المحلية في مصر مقارنة بمثيNتھا على مستوى العالم مما 
يدعو kعادة التفكير في سياسات ا�ستيراد والتصدير لتلك 
المجموعة من النباتات في ظل مشكلة ندرة المياه في مصر 

المياه بھدف التوسع في استيراد السلع مرتفعة المحتوى من 
ا�فتراضية وتركيز سياسيات التصدير على السلع 
منخفضة المحتوى من المياه ا�فتراضية لتحقيق فائض 

 .مائي يستخدم في التوسع في المشاريع الزراعية المستقبلية
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 لخ� في المحاصيل السكريةالخارجية التجارة المياه اZفتراضية المستخدمة في ا7نتاج المحلي ومتوسط  .13 جدول
 )2015-2012(الفترة 

 المحاصيل السكرية )السنة/3مليون م(المياه اZفتراضية 
 صافي اZستيراد تصدير استيراد ا7نتاج المحلي

 0.22 0.07 0.29 2843.1 قصب السكر
 0.74 0.07 0.81 2590.72 بنجر السكر

 0.96 0.14 1.10 5433.82 ا7جمالي
 .3  جدول:المصدر

 

 الفترة خ�ل الزيوتفي محاصيل الخارجية التجارة Zفتراضية المستخدمة في ا7نتاج المحلي والمياه ا. 14جدول 
)2012-2015( 

 محاصيل الزيوت )السنة/3مليون م(المياه اZفتراضية 
 صافي اZستيراد تصدير استيراد ا7نتاج المحلي

 27.35 1.07 28.42 7.86 بذرة الكتان
 134.97 - 134.97 764.52 بذرة القطن

 58.30- 75.89 17.58 463.13 الفول السوداني
 1196.82 1.09 1197.90 74.25 فول الصويا

 223.24 28.83 252.07 132.62 السمسم
 150.13 2.80 152.93 36.48 عباد الشمس

 1674.21 109.67 1783.89 1478.85 ا7جمالي
 .4 جدول :المصدر

 

 في النباتات الطبية والعطريةالخارجية التجارة خدمة في ا7نتاج المحلي والمياه اZفتراضية المستمتوسط  .15 جدول
 )2015-2012( الفترة خ�ل

 النباتات الطبية والعطرية )السنة/3مليون م(المياه اZفتراضية 
 صافي اZستيراد تصدير استيراد ا7نتاج المحلي

 45.90 - 45.90 - القرنفل
 64.66 25.51 90.17 46.45 الكسبرة الجافة

 145.36 21.40 166.76 15.48 الكمون
 14.52- 14.52 0.00 46.45 الكراوية

 169.15 7.93 177.08 1.55 الفلفل اZسود
 44.56 1.66 46.22 - القرفة

 27.39 0.31 27.70 2.71 العرقسوس
 13.50 0.43 13.93 - الزنجبيل

 16.03- 16.19 0.16 360 الشيح البابونج
 34.84- 34.84 0.00 112.26 البردقوش

 11.49- 14.27 2.78 30.97 الشمر
 45.36- 45.37 0.02 867.1 النعناع

 23.05- 24.53 1.47 46.45 الكركدية
 365.23 206.97 572.20 1529.43 ا7جمالي

 .5 جدول :المصدر
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المياه اZفتراضية المستخدمة في ا7نتاج المحلي 
  مجموعة الخضرفي التجارة الخارجية و

إجمالي متوسط أن تظھر  16 النتائج الواردة بجدول
المياه ا�فتراضية المستخدمة في اpنتاج المحلي للخضر 

 3 مليون م7658.5بلغت ) 2015-2012(خNل الفترة 
 من إجمالي %25، 25.8ًسنويا تمثل البطاطس، الطماطم 

المياه ا�فتراضية المستخدمة في اpنتاج المحلي للخضر 
مصر من واردات إجمالي متوسط أن وتبين  .على الترتيب

 73.02 بلغ نفس الفترة خNللخضر المياه ا�فتراضية ل
ً سنويا حيث جاءت واردات المياه ا�فتراضية من 3ممليون 

 3م مليون 65.88البطاطس في المرتبة ا�ولى بمتوسط 
مصر من  واردات إجمالي من %90.22ًسنويا بنسبة 

مع اkخذ في ا�عتبار أن  لخضرلالمياه ا�فتراضية 
واردات البطاطس تستخدم في معظمھا تقاوي تستخدم في 

كما بلغ . زراعة المساحات المخصصة لتصدير البطاطس
المياه ا�فتراضية مصر من  صادرات إجماليمتوسط 

نفس الفترة حيث  خNلً سنويا 3م مليون 592.26لخضر ل
 جاءت صادرات المياه ا�فتراضية من البطاطس في

بنسبة ً سنويا 3م مليون 259.69المرتبة ا�ولى بمتوسط 
المياه مصر من  صادرات إجمالي من 43.85%

من حسابات صافي تجارة ويتضح . لخضرلا�فتراضية 
المياه ا�فتراضية أن الفرق بين واردات وصادرات مصر 
ًمن المياه ا�فتراضية لمجموعة محاصيل الخضر فرقا 

مقدارھا  ياهممن ال فقدت كمية  مصر أنًسالبا، مما يؤكد
-2012( الفترة خNل كمتوسط سنوي 3م مليون 519.25

 التجارة في المياه ا�فتراضية لمجموعة نتيجة) 2015
 .الخضر

 أن غالبية مجموعة الخضر تتميز 6 جدول ويتبين من
بانخفاض محتواھا من المياه ا�فتراضية والتي تتراوح بين 

 ،طن للخرشوف/3 م1025لي طن للطماطم إلى حوا/3 م236
 نحو التوسع في صادرات مجموعة مما يؤكد صحة التوجه

ًالخضر خصوصا الطماطم والفلفل والفاصوليا الخضراء 
والفراولة والبطاطس والبصل حيث يتراوح محتوى تلك 

طن للطماطم /3 م236المجموعة من المياه ا�فتراضية بين 
 .طن للبطاطس/3 م428إلى 

ية المستخدمة في ا7نتاج المحلي المياه اZفتراض
 والتجارة الخارجية في مجموعة الفاكھة 

 تبين أن إجمالي المياه 17جدول  بالنتائج المذكورة
ا�فتراضية المستخدمة في اpنتاج المحلي للفاكھة كمتوسط 

ً سنويا 3 مليون م9556.23بلغت ) 2015-2012(للفترة 

 %12.8، 19.4، 23.2يمثل البرتقال، المانجو، الزيتون 
من إجمالي المياه ا�فتراضية المستخدمة في اpنتاج 

وأتضح أن إجمالي واردات . المحلي للفاكھة على الترتيب
مصر من المياه ا�فتراضية للفاكھة خNل متوسط نفس 

ً سنويا حيث أحتلت واردات 3 مليون م470.89الفترة بلغ 
توسط المياه ا�فتراضية من التفاح المرتبة ا�ولى بم

 من إجمالي %68.73ً سنويا بنسبة 3 مليون م323.66
كما بلغ . واردات مصر من المياه ا�فتراضية للفاكھة

إجمالي صادرات مصر من المياه ا�فتراضية للفاكھة 
ً سنويا كمتوسط لنفس الفترة حيث 3 مليون م931.75

شغلت صادرات المياه ا�فتراضية من البرتقال المرتبة 
 %80.83بنسبة ً سنويا 3م مليون 753.15 ا�ولى بمتوسط

. من إجمالي صادرات مصر من المياه ا�فتراضية للفاكھة
في حين تبين أن مصر فقدت كمية من المياه مقدارھا 

 مليون متر مكعب كمتوسط سنوي خNل الفترة 460.85
نتيجة تفوق صادرات مصر من المياه ) 2012-2015(

 .لواردات منھاا�فتراضية لمجموعة الفاكھة عن ا

 يتبين أن البلح 7 وجدول 17جدول بفحص نتائج 
) طن/3 م162(محتواه من المياه ا�فتراضية منخفض 

ويأتي في المركز العاشر من حيث كمية المياه ا�فتراضية 
المصدرة وھذا يعطي د�لة قوية على ضرورة ا�ھتمام 
بتعظيم صادرات مصر من البلح �نخفاض محتواه من 

�فتراضية، وكذلك فاكھة العنب والموز والليمون المياه ا
ًالمالح والبرتقال والتي تتميز أيضا بانخفاض محتواھا من 

المياه ا�فتراضية لذلك يجب التوسع في تصديرھا لتحقيق 
فائض من العمNت الصعبة يستخدم في استيراد السلع ذات 

 .المحتوى المرتفع من المياه ا�فتراضية

ة المستخدمة في ا7نتاج المحلي المياه اZفتراضي
 والتجارة الخارجية في مجموعة النقليات 

 أن إجمالي المياه ا�فتراضية 18جدول نتائج توضح 
المستخدمة في اpنتاج المحلي للنقليات كمتوسط للفترة 

ً سنويا يمثل 3 مليون م100.32بلغت ) 2012-2015(

دمة في  من إجمالي المياه ا�فتراضية المستخ%100اللوز 
وتبين أن إجمالي واردات مصر . اpنتاج المحلي للنقليات

من المياه ا�فتراضية للنقليات خNل نفس الفترة بلغ 
ً سنويا حيث جاءت واردات المياه 3 مليون م314.47

ا�فتراضية من الجوز في المرتبة ا�ولى بمتوسط 
 من إجمالي %35.97ً سنويا بنسبة 3 مليون م113.11

كما بلغ .  من المياه ا�فتراضية للنقلياتواردات مصر
 1.5إجمالي صادرات مصر من المياه ا�فتراضية للنقليات 

ً سنويا خNل نفس الفترة حيث تشكل صادرات 3مليون م

 من إجمالي %100المياه ا�فتراضية من اللوز نسبة 
في حين . صادرات مصر من المياه ا�فتراضية لللنقليات

وفورات مائية من التجارة في المياه تبين أنه تحقق لمصر 
 3 مليون م312.97ا�فتراضية لمجموعة النقليات مقدارھا 

نتيجة تفوق ) 2015-2012(كمتوسط سنوي خNل الفترة 
واردات مصر من المياه ا�فتراضية لمجموعة النقليات 

 .عن الصادرات منھا
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-2012( الفترة خ�ل في الخضر التجارة الخارجيةلمحلي والمياه اZفتراضية المستخدمة في ا7نتاج امتوسط  .16 جدول
2015( 

 الخضر )السنة/3مليون م(المياه اZفتراضية 

 صافي اZستيراد تصدير استيراد ا7نتاج المحلي

 20.08- 20.14 0.05 1917.11 الطماطم

 0.75- 0.75 - 526.39 الباذنجان

 5.52- 5.52 0.01 264.81 الفلفل

 0.78- 0.80 0.02 173.75 الكرنب

 1.58- 1.58 - 28.26 البامية

 0.42- 0.42 - 45.12 القنبيط

 19.61- 19.64 0.03 270.26 الخرشوف

 22.80- 22.84 0.04 142.93 الفاصوليا الخضراء

 1.29- 1.29 - 5.74 اللوبيا الخضراء

 10.63- 12.40 1.76 141.31 البازZء الخضراء

 0.79- 0.79 - 21.62 الملوخية

 0.28- 0.28 - 13.16 السبانخ

 57.52- 57.77 0.25 132.76 الفراولة

 0.36- 0.36 - 13.2 الفول اZخضر 

 0.36- 0.41 0.05 248.09 الخيار

 0.85- 0.85 - 68.73 الجزر

 3.28- 3.28 - 27.69 الخس

 193.81- 259.69 65.88 1973.22 البطاطس

 0.75- 0.75 - 48.93 القلقاس

 4.46- 4.46 - 111.08 البطاطا

 8.94- 8.99 0.05 419.84 البطيخ

 1.75- 2.03 0.28 33.49 الشمام

 162.30- 162.37 0.07 921.2 البصل

 0.34- 4.87 4.53 109.79 الثوم

 519.25- 592.26 73.02 7658.5 ا7جمالي

 .6 جدول :المصدر
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-2012( الفترة خ�ل في الفاكھةالتجارة الخارجية حلي والمياه اZفتراضية المستخدمة في ا7نتاج الممتوسط  .17 جدول
2015( 

  الفاكھة )السنة/3مليون م(المياه اZفتراضية 

 صافي اZستيراد تصدير استيراد ا7نتاج المحلي

 29.97 4.86 34.83 241.81 البلح

 323.36 0.30 323.66 613.6 التفاح

 1.98 0.57 2.55 125.78 المشمش

 11.39- 25.49 14.10 466.76 الخوخ

 54.55 0.24 54.79 18.31 البرقوق

 1.34 0.11 1.44 52.7 الكمثري

 6.49- 6.49 - 1223.94 الزيتون

 54.03- 56.20 2.17 358.57 العنب

 21.84- 21.84 - 1853.88 المانجو

 19.90 6.48 26.38 712.39 الموز

 18.96- 18.96 - 273.31 الجوافة

 10.66 0.24 10.91 338.63 التين

 753.10- 753.15 0.05 2217.17 البرتقال

 27.20- 27.21 0.01 841.7 اليوسفي

 9.61- 9.61 - 217.69 الليمون المالح

 460.85- 931.75 470.89 9556.23 ا7جمالي

 .7 جدول :المصدر

 

-2012( الفترة خ�ل  النقلياتفيالتجارة الخارجية المياه اZفتراضية المستخدمة في ا7نتاج المحلي ومتوسط  .18 جدول
2015( 

 النقليات )السنة/3مليون م(المياه اZفتراضية 

 صافي اZستيراد تصدير استيراد ا7نتاج المحلي

 56.84 1.50 58.34 100.32 اللوز

 113.11 - 113.11 - الجوز

 40.75 - 40.75 - البندق

 102.27 - 102.27 - الفستق

 312.97 1.50 314.47 100.32 ا7جمالي

 .8 جدول :المصدر
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المياه اZفتراضية المستخدمة في ا7نتاج المحلي 
 التجارة الخارجية في مجموعة المنتجات الحيوانيةو

 والدواجن

أن إجمالي المياه  19 جدولالنتائج الواردة ب توضح
ا�فتراضية المستخدمة في اpنتاج المحلي للمنتجات 

بلغت ) 2015-2012(الحيوانية خNل متوسط الفترة 
، لحوم اkبقار، اللبنمثل ً سنويا ي3 مليون م25519.35

 من إجمالي المياه ا�فتراضية %23، 31.1، 32.7 الدجاج
 على للمنتجات الحيوانيةالمستخدمة في اpنتاج المحلي 

أن إجمالي واردات مصر من المياه ا�فتراضية . الترتيب
 6397.94 بلغ نفس الفترةلمتوسط كللمنتجات الحيوانية 

ً سنويا حيث جاءت واردات المياه ا�فتراضية من 3ممليون 
 3م  مليون6063.10لحوم اkبقار في المرتبة ا�ولى بمتوسط 

 من إجمالي واردات مصر من %94.77ًسنويا بنسبة 
متوسط كما بلغ . المياه ا�فتراضية للمنتجات الحيوانية

للمنتجات إجمالي صادرات مصر من المياه ا�فتراضية 
 نفس الفترة حيث خNلً سنويا 3م مليون 12.4الحيوانية 

جاءت صادرات المياه ا�فتراضية من اللبن الخام في 
بنسبة ً سنويا 3م مليون 5.14المرتبة ا�ولى بمتوسط 

 من إجمالي صادرات مصر من المياه 41.45%
في حين تبين أنه تحقق . ا�فتراضية للمنتجات الحيوانية

 من التجارة في المياه كبيرةات مائية لمصر وفور
والدواجن ا�فتراضية لمجموعة المنتجات الحيوانية 

 الفترة خNل كمتوسط سنوي 3م مليون 6385.53مقدارھا 
 نتيجة تفوق واردات مصر من المياه )2012-2015(

ا�فتراضية لمجموعة المنتجات الحيوانية والدواجن عن 
 .الصادرات منھا

حوالي (في المياه اkفتراضية خم وھذا الفائض الض
رتفاع �راجع في اkساس لسببين ھما  ً)سنويا 3 مليار م6.4

) السنة/ طن393325(واردات مصر من لحوم اkبقار 
من المستوردة باkضافة إلى ارتفاع محتوى لحوم اkبقار 

مما ھو و، )طن/3 م15415(المياه ا�فتراضية والبالغ 
اج ذات محتوى منخفض من جدير بالذكر أن لحوم الدج

) طن/3 م5840(المياه ا�فتراضية حيث تبلغ حوالي 
ومما سبق فNبد ) طن/3 م18500(الحوم اkبقار مقارنة ب

من التأكيد على ضرورة التوسع في مشاريع إنتاج لحوم 
الدواجن بغرض تحقيق ا�كتفاء الذاتي والتوسع في تصدير 

لمنخفضة وتحقيق لحوم الدواجن ذات المياه ا�فتراضية ا
دخل كافي من العمNت الصعبة يستخدم في تمويل استيراد 

 .المزيد من المياه ا�فتراضية في صورة لحوم أبقار

صافي تجارة المياه (الميزان المائي اZفتراضي 
 من خ�ل التجارة الخارجية في المجموعات) اZفتراضية

 السلعية الزراعية 

 أن إجمالي 3شكل و 20جدول  النتائج الواردة بتوضح
المياه ا�فتراضية المستخدمة في اpنتاج المحلي 

بلغت ) 2015-2012(للمجموعات الغذائية كمتوسط للفترة 
ً سنويا تمثل محاصيل الحبوب، 3 مليون م88487.06

 من %10.8، 28.8، 41.1المنتجات الحيوانية، الفاكھة 
حلي إجمالي المياه ا�فتراضية المستخدمة في اpنتاج الم

وتبين أن إجمالي . للمجموعات الغذائية على الترتيب
واردات مصر من المياه ا�فتراضية للمجموعات الغذائية 

ً سنويا 3 مليون م31363.57كمتوسط لنفس الفترة بلغ 
تشكل واردات المياه ا�فتراضية من الحبوب والمنتجات 

 من إجمالي واردات مصر %85.08الحيوانية ما نسبته 
ه ا�فتراضية للمجموعات الغذائية، في حين بلغت من الميا

 البقوليات والمحاصيل السكرية ومحاصيل الزيوت والنباتات
الطبية والعطرية والخضر والفاكھة والنقليات ما نسبته 

 من إجمالي واردات مصر من المياه ا�فتراضية 14.92%
كما تبين أن متوسط إجمالي . للمجموعات الغذائية

 المياه ا�فتراضية للمجموعات الغذائية صادرات مصر من
ً سنويا تشكل 3 مليون م2584.17خNل نفس الفترة بلغ 

صادرات المياه ا�فتراضية من الخضر والفاكھة ما نسبته 
 من إجمالي صادرات مصر من المياه 58.97%

ا�فتراضية للمجموعات الغذائية، في حين بلغت الحبوب 
ومحاصيل الزيوت والبقوليات والمحاصيل السكرية 

والنباتات الطبية والعطرية والنقليات والمنتجات الحيوانية 
 من إجمالي صادرات مصر من المياه %41.03ما نسبته 

ومن حسابات صافي . ا�فتراضية للمجموعات الغذائية
 يتضح أن الفرق NVWagric)(تجارة المياه ا�فتراضية 

مياه بين إجمالي واردات وإجمالي صادرات مصر من ال
ًا�فتراضية للمجموعات الغذائية فرقا موجبا، مما يحقق  ً

 من التجارة في المياه كبيرةلمصر وفورات مائية 
 28779.38ا�فتراضية للمجموعات الغذائية مقدارھا 

 كمتوسط)  من المياه العذبة3 مليار م28.8حوالي  (3مليون م
 ).2015-2012(سنوي خNل الفترة 

 عات السلعية الغذائية في مصرالبصمة المائية للمجمو

تشمل البصمة المائية للمجموعات السلعية الغذائية 
جميع المحاصيل والسلع الزراعية التي تنتجھا مصر 
وتستھلكھا بواسطة سكانھا سواء كان مصدر ھذه البصمة 

ًداخليا أو خارجيا عن طريق ا�ستيراد النتائج المذكورة و. ً
ة الكلية للمجموعات  توضح أن البصمة المائي21جدول ب

 كمتوسط سنوي خNل 3 مليار م117.27الغذائية بلغت 
، تمثل البصمة المائية الداخلية )2015-20102(الفترة 

 من %26.75، والبصمة الخارجية نحو %73.25نحو 
 .البصمة المائية الكلية للمجموعات الغذائية

كما يتبين من نفس الجدول مدى اعتماد مصر على 
ئية ا�فتراضية الخارجية في تلبية احتياجاتھا الموارد الما

من تلك المجموعات الغذائية حيث أحتلت مجموعة 
المحاصيل البقولية المرتبة ا�ولى في ا�عتماد على 

، تليھا %77.95الموارد المائية ا�فتراضية الخارجية بنسبة 
، بينما%76.09مجموعة النقليات في المرتبة الثانية بنسبة 



 
Zagazig J. Agric. Res., Vol. 45 No. (4) 2018   1483 

خ�ل  المنتجات الحيوانيةفي التجارة الخارجية المياه اZفتراضية المستخدمة في ا7نتاج المحلي ومتوسط . 19جدول 
 )2015-2012(الفترة 

 المنتجات الحيوانية )السنة/3مليون م(المياه اZفتراضية 

 صافي اZستيراد تصدير استيراد ا7نتاج المحلي

 6060.03 3.07 6063.10 7930.33 لحوم ا�بقار

 35.96 0.17 36.13 982.95 لحوم الضأن

 0.16 0.01 0.17 258.54 لحوم الماعز

 294.66 3.48 298.14 5871.15 الدجاج

 4.76- 5.14 0.37 8347.6 اللبن الخام 

 0.51- 0.53 0.02 2128.77 البيض

 6385.53 12.40 6397.94 25519.35 ا7جمالي

 .9 جدول :المصدر

 

 

 

 خ�لالمجموعات الغذائية في التجارة الخارجية ياه اZفتراضية المستخدمة في ا7نتاج المحلي والممتوسط  .20 جدول
 )2015-2012(الفترة 

)السنة/3مليون م(المياه اZفتراضية   المجموعات الغذائية 

 صافي اZستيراد تصدير استيراد ا7نتاج المحلي

 19965.56 319.69 20285.25 36386.44 الحبوب

 1055.02 409.79 1464.81 824.12 ياتالبقول

 0.96 0.14 1.10 5433.82 المحاصيل السكرية

 1674.21 109.67 1783.89 1478.85 محاصيل الزيوت

 365.23 206.97 572.20 1529.43 النباتات الطبية والعطرية

 519.25- 592.26 73.02 7658.5 الخضر

 460.85- 931.75 470.89 9556.23 الفاكھة

 312.97 1.50 314.47 100.32 ياتالنقل

 6385.53 12.40 6397.94 25519.35 المنتجات الحيوانية

 28779.38 2584.17 31363.57 88487.06 ا7جمالي

 .10 جدول :المصدر
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 )2015-2012( الفترة خ�لالتجارة الخارجية في المجموعات الغذائية المائي اZفتراضي من خ�ل  الميزان. 3 شكل

 

 

 

 )2015-2012( الفترة في مصر خ�للمجموعات الغذائية ل البصمة المائيةمتوسط . 21جدول 

 المجموعات الغذائية )السنة/3مليون م(البصمة المائية 

 الكلية ارجيةالخ الداخلية

نسبة اZعتماد على 
الواردات المائية 

 )%(الخارجية 

نسبة اZكتفاء الذاتي 
من الموارد المائية 

 )%(المحلية 

 64 36 56352 20285.25 36066.75 الحبوب

 22.05 77.95 1879.14 1464.81 414.33 البقوليات

 99.98 0.02 5434.78 1.10 5433.68 المحاصيل السكرية

 43.42 56.58 3153.07 1783.89 1369.18 محاصيل الزيوت

 69.8 30.2 1894.66 572.20 1322.46 النباتات الطبية والعطرية

 98.98 1.02 7139.26 73.02 7066.24 الخضر

 94.82 5.18 9095.37 470.89 8624.48 الفاكھة

 23.91 76.09 413.29 314.47 98.82 النقليات

 79.95 20.05 31904.89 6397.94 25506.95 المنتجات الحيوانية

 73.25 26.75 117266.46 31363.57 85902.89 ا7جمالي

 .20جدول  :المصدر
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بنسبة  تأتي مجموعة محاصيل الزيوت في المرتبة الثالثة
، في حين تحتل مجموعة محاصيل الحبوب 56.58%

، أما مجموعة النباتات الطبية %36المرتبة الرابعة بنسبة 
، أما %30.2والعطرية فقد شغلت المرتبة الخامسة بنسبة 

مجموعة المنتجات الحيوانية فقد احتلت المرتبة السادسة 
، بينما تأتي مجموعات الفاكھة والخضر %20.05بنسبة 

 على %0.02، 1.02 ،5.18والمحاصيل السكرية بنسبة 
الترتيب، ومما سبق يتبين أن جمھورية مصر العربية 
تعتمد على الموارد المائية ا�فتراضية الخارجية في تلبية 

 من %26.75احتياجاتھا من المجموعات الغذائية بنسبة 
 .ائية للمجموعات الغذائيةإجمالي بصمتھا الم

أما فيما يتعلق بنسبة ا�كتفاء الذاتي من الموارد المائية 
 أن مجموعة 21جدول المحلية يتبين من ا�فتراضية 

المحاصيل السكرية حققت أعلى نسبة اكتفاء ذاتي من 
، تليھا مجموعة الخضر %99.98الموارد المائية المحلية 

، %94.82كھة بنسبة ، تليھا مجموعة الفا%98.98بنسبة 
، تليھا %79.95تليھا مجموعة المنتجات الحيوانية بنسبة 

، تليھا %69.8مجموعة النباتات الطبية والعطرية بنسبة 
، تليھا مجموعة الزيوت %64مجموعة الحبوب بنسبة 

، ثم انخفضت تلك النسبة في مجموعة %43.42بنسبة 
ى  عل%22.05، 23.91النقليات، البقوليات حيث قدرت 

الترتيب، ومما سبق يتبين أن جمھورية مصر العربية 

تعتمد على مواردھا المائية ا�فتراضية المحلية في تلبية 
احتياجاتھا من المجموعات الغذائية واكتفاءھا الذاتي بنسبة 

 .من إجمالي بصمتھا المائية للمجموعات الغذائية% 73.25

 السنوي تھ�كـــن اZســـرد مـــة للفـــالبصمة المائي
 الغذائية في مصرالسلعية للمجموعات 

البصمة المائية للفرد على البصمات المائية تعتمد 
للمنتجات والسلع الزراعية سواء كانت خارجية من 
. منتجات مستوردة أو داخلية من مصادر المياه المحلية

 أن متوسط البصمة  توضح22جدول والنتائج المذكورة ب
لمصري من المجموعات الغذائية المائية �ستھNك الفرد ا

-2012( كمتوسط سنوي خNل الفترة 3 م1351بلغ 
، تشكل البصمة المائية للحبوب، المنتجات )2015

 للفرد من البصمة المائية الكلية %75.3الحيوانية ما نسبتة 
 في حين بلغت .لNستھNك السنوي للمجموعات الغذائية

حاصيل السكرية، من الفاكھة، الخضر، المالبصمة المائية 
الزيوت، النباتات الطبية والعطرية، البقوليات، النقليات ما 

 لNستھNك  البصمة المائية الكلية للفرد من%24.7نسبتة 
 ومن نفس الجدول .الغذائيةالسلعية السنوي للمجموعات 

 مصادر محليةل من ھذه البصمة كانت %73.3يتضح أن 
مصادر ل كانت %26.7، ونحو )سلع زراعية محلية(

 ).سلع زراعية مستوردة(خارجية 

 

-2012(البصمة المائية للفرد من اZستھ�ك السنوي للمجموعات الغذائية في مصر خ�ل الفترة متوسط  .22جدول 
2015( 

 المجموعات الغذائية )السنة/3م(البصمة المائية 

 الكلية الخارجية الداخلية

 649.21 233.7 415.51 الحبوب

 21.65 16.88 4.77 البقوليات

 62.61 0.01 62.6 المحاصيل السكرية

 36.33 20.55 15.77 محاصيل الزيوت

 21.83 6.59 15.24 النباتات الطبية والعطرية

 82.25 0.84 81.41 الخضر

 104.78 5.42 99.36 الفاكھة

 4.76 3.62 1.14 النقليات

 367.57 73.71 293.86 المنتجات الحيوانية

 1350.99 361.33 989.66 ا7جمالي

 ).2015-2012( نسمة كمتوسط سنوي خNل الفترة 86800333= عدد السكان 

 .21جدول  :المصدر
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أعادة التفكير في سياسات ا�ستيراد والتصدير  -1
 الزراعية في ظل مشكلة ندرة المياه في لمحاصيلل

 مرتفعة المحاصيلمصر بھدف التوسع في استيراد 
منخفضة الكفاءة في ( المياه ا�فتراضية المحتوى من

وتركيز سياسات التصدير على ) استخدام المياه
 منخفضة المحتوى من المياه ا�فتراضية المحاصيل

لتحقيق فائض مائي ) مرتفعة الكفاءة في استخدام المياه(
 .يستخدم في التوسع في المشاريع الزراعية المستقبلية

م الدواجن بغرض تحقيق التوسع في مشاريع إنتاج لحو -2
ا�كتفاء الذاتي والتوسع في تصدير لحوم الدواجن ذات 

وتحقيق ) طن/3 م5840(المياه ا�فتراضية المنخفضة 
دخل كافي من العمNت الصعبة يستخدم في تمويل 
استيراد لحوم اkبقار ذات المياه ا�فتراضية المرتفعة 

 ).طن/3 م18500(

ا�دارة  ضمن�فتراضية المياه ااستراتيجية ادراج  -3
لة للموارد المائية وربط السياسة الزراعية الشام

المائي  المائية وا�قتصادية لتحقيق اkمن بالسياسة
 .الغذائيو

 عـــالمراج

). 2016(الجھاز المركزي للتعبئة العامة واkحصاء 
 .النشرة السنوية �حصاءات الري والموارد المائية

تعداد ). 2017(لعامة واkحصاء الجھاز المركزي للتعبئة ا
 .مصر

). أعداد متفرقة(الجھاز المركزي للتعبئة العامة واkحصاء 
النشرة السنوية لحركة اpنتاج والتجارة الخارجية 

 .والمتاح ل²ستھNك من السلع الزراعية

تقييم الوضع المائي في ). 2012(حسيان، كفاح محمد 
تراضية في سورية من خNل تطبيق مبدأ المياه ا�ف

القطاع الزراعي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الھندسية، 
 .المجلد الثامن والعشرون، العدد اkول

البصمة المائية ). 2015(سNم، أسامة محمد سNم 
 .مؤشر أمن الماء والغذاء: المصرية

تقدير البصمة ). 2014(قمره، سحر عبد المنعم السيد 
ة من ا�ستيراد المائية والمياه ا�فتراضية المكتسب

وا�ستثمار الزراعي الخارجي لتحقيق اkمن الغذائي 
للقمح في مصر، المجلة المصرية لNقتصاد الزراعي، 

 .المجلد الرابع والعشرون، العدد الثاني

المياه ). 2014(المركز العربي للبحوث والدراسات 
خطوه لمعالجة خطر الشح المائي في : ا�فتراضية

 .منطقة الشرق اkوسط

 استراتيجية). 2009(وزارة الزراعة واستصNح اkراضي 
 .2030التنمية الزراعية المستدامة حتى عام 
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ABSTRACT: The water problem considers one of the main important problems that face 
Egypt in the current time because of the limited water resources and high growth rate of 
population (2.56%). Consequently, water per capita has been decreased below the water 
poverty level. The study aims at estimating the virtual water balance for Egypt, through 
estimateing the virtual water quantities for food commodities groups (cereals. legumes. 
sugars. oils. medical and aromatic plants. vegetables. fruits. nuts and poultry and livestock 
products). Estimating the total water footprint and its indicators. Estimating water footprint 
per capita from the annual consumption of food commodity groups an annual average for the 
period (2012-2015). The main results of the study can be summarized as follows: The highest 
virtual water quantity is the medical and aromatic plants at Egypt and the world level which 
representing 11613 m3/ton and 12838.15 m3/ton, respectively. Comparing with the lowest 
virtual water quantity is sugar crops at Egypt and the world level which representing 207.5 
m3/ton and 171 m3/ton., respectively. The total Egyptian imports from the virtual water of the 
food commodities are estimated at 31363.57 million m3/year. The virtual water imports from 
cereals and animal products together representing 85.08% from the total Egyptian imports 
from the virtual water of the food commodities. The total Egyptian exports from the virtual 
water of the food commodities are estimated at 2584.17 million m3/year. The virtual water 
exports from vegetables and fruits together representing 58.97% from the total Egyptian 
exports from the virtual water of the food commodities. The net virtual water trade (i.e. the 
difference betwen the total food imports and the total food exports of the virtual water) is 
positive consequently. The total water footprints of food commodities are estimated at 117.3 
milliar m3/year. The internal and external water footprint is estimated at 73.25% and 26.75% 
of the total water footprint of the food commodities. The egyptian per capita consumption of 
footprint is estimated at 1351 m3/year. The footprint of cereal and animal products together 
represents 75.3% of the Egyptian per capita consumption of the food footprint. The internal 
and external footprint of cereals and animal products is estimated at 73.3% and 26.7% of the 
Egyptian per capita consumption of food footprint.                               

Key words: Water security, virtual water, water footprint, virtual water balance.                    
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