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 المستخلص
قطاع التجارة الخارجية دورًا هامًا فى عملية التنمية االقتصادية خاصة فى الدول  يؤدي

النامية ويرتبط أمر تنمية التجارة الخارجية المصرية ارتباطًا وثيقًا باألحداث والمتغيرات 
فهي تساعد علي تحقيق التوازنات السوقية المحلية، وارتفاع الدخل القومي في ، اإلقتصادية
وتكمن مشكلة الدراسة  في وجود العديد من ، ة الصادرات وتقليل نسبة الوارداتنسب حال ارتفاع

المشكالت التي تواجه التجارة الخارجية، فقد شهدت السنوات األخيرة العديد من التغيرات 
ة اإلقتصادية على المستويات المحلية حيث كان لهذه المتغيرات بعض اآلثار على التجار 

 دعم الصادرات ومتغير اإلستثمار الكليو  سعر الصرف)مثل  ان التجاريالخارجية وعلي الميز 
وأيضًا متغير عدد السكان ومتغير اإلحتياطيات من النقد  اإلستهالك القوميواألجنبي المباشر و 

 (.األجنبي 
وتهدف الدراسة إلي التعرف علي أهم المتغيرات اإلقتصادية التي تؤثر علي التجارة 

علي أهم  آثار التغيرات اإلقتصادية علي الصادرات والواردات الكلية الخارجية والتعرف 
المصرية وسبل معالجتها، األمر الذى يمكن أن ُيسهم فى توجيه السياسة التجارية إلي زيادة 

اعتمد البحث في ذلك حيث  لحد من العجز في الميزان التجاريالصادرات وتقليل الواردات ل
ث اعتمد البحث على البيانات الثانوية واألسلوب الكمي من على كل من األسلوب الوصفي حي

حيث أشار ، (التحليل الكمى)خالل استخدام طرق اإلقتصاد القياسي بإستخدام نماذج قياسية 
 01737201البحث إلي زيادة إجمالي الصادرات المصرية الكلية المصدرة لدول العالم بنحو 

لكلية إلي مجموعة دول غرب أوربا حيث بلغت حققت أكبر قيمة صادرات مصر او  مليون جنيه
مليون جنيه سنويًا، وقد توصل البحث إلي عدم إستقرار قيمة إجمالي الصادرات  311323نحو 

وتحسن  هذا المعامل عام  7111عام %  1220الكلية المصدرة  لدول العالم حيث بلغ نحو 
الواردات الكلية  إجمالي بحث إلي عدم إستقرار قيمة، وتوصل ال%127حيث بلغ نحو  7112

وتحسن هذا المعامل عام  7111عام %  21لمصر من دول العالم حيث حيث بلغ نحو 
، وقد أشار البحث إلي التقدير اإلحصائي لبعض نماذج %723حيث بلغ نحو  7100

حيث أثبتت أن  ،(Backward , Stepwise , Forward)اإلنحدار المتعدد بصوره المختلفة 
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قتصادية ذات التأثير اإليجابي علي الصادرات المصرية الكلية هي سعر الصرف المتغيرات اإل
في معادالت متعددة لنماذج اإلنحدار بصوره المختلفة حيث ثبت أن زيادة سعر الصرف 
يساعد في زيادة الصادرات الكلية المصرية وكذلك متغير دعم الصادرات ومتغير اإلستثمار 

اذج اإلنحدار المتعدد بصوره المختلفة أن زيادة دعم الكلي في حيث أثبتت معادالت نم
يساعدان في زيادة الصادرات الكلية المصرية،  واألجنبي المباشر الصادرات واإلستثمار الكلي

وأثبت البحث أيضًا أن المتغيرات اإلقتصادية ذات التأثير اإليجابي علي الواردات المصرية 
زيادة اإلستهالك القومي يساعد في زيادة الواردات الكلية هي اإلستهالك القومي حيث ثبت أن 

الكلية المصرية وأيضًا متغير عدد السكان ومتغير اإلحتياطيات من النقد األجنبي حيث أثبتت 
معادالت نماذج اإلنحدار المتعدد بصوره المختلفة أن زيادة اإلستهالك القومي واإلحتياطيات 

 .دات المصرية الكليةمن النقد األجنبي يساعدان في زيادة الوار 
 

 المقدمة
دورًا هامًا فى عملية التنمية االقتصادية ( عاطف جودة)يلعب قطاع التجارة الخارجية 

حيث تعتبر التجارة الخارجية من أهم ميادين السياسة اإلقتصادية ، خاصة فى الدول النامية
وأهداف سياسة التجارة الخارجية نظرًا لتأثيرها الكبير على التطور اإلقتصادي سلبًا أو إيجابًا، 

ليست مستقلة بل هي أدوات لتحقيق إستراتيجية التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية الشاملة، حيث 
يعتبر الميزان التجاري ألي لدولة المرآة التي تعكس مستوى وخصائص إقتصاد هذا البلد 

ات والواردات من السلع، واتجاهات وتميز هذا اإلقتصاد، معبرًا عن ذلك بحجم ونوعية الصادر 
يجاًبا  فلقد تأثرت التجارة الخارجية في مصر بالعديد من التغيرات اإلقتصادية التي تؤثر سلبًا وا 

( 7107/7103البنك المركزي، تقرير)عليها، حيث يوضح البنك المركزي في تقريره السنوي 
نخفضت احتياطيات أن األزمة االقتصادية التي تعانيها تتجلى مصر في جوانب عدة، حيث ا

، ما قبل الثورة، إلي ما يقرب من 7100مليار دوالر في يناير  33النقد األجنبي من نحو 
علي  ،7107ليار دوالر في نهاية سنة م 01،1وحوالي  7100مليار دوالر نهاية سنة  73،3

الرغم من حاجة الحكومة إلستيراد كميات كبيرة السلع اإلستيراتيجية مثل الدقيق والسكر 
والزيوت وخروج اإلستثمارات األجنبية وأدى ذلك إلى وصول اإلقتصاد المصري إلى مرحلة 
الركود التضخمي األمر الذي ساهم في الضغط علي الميزان التجاري المصري عن طريق 

ي تفي الدولة باحتياجاتها، وبالنسبة لصافى اإلحتياطيات الدولية لدى البنك زيادة الواردات حت
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 7103/7102خالل السنة المالية % 0022مليار دوالر بمعدل  021المركزى فقد ارتفع بنحو 
شهرا من الواردات  323وبما يغطى  7102مليار دوالر فى النهاية يونيو  0322ليصل الى 

مليار دوالر  0122التقدير تراجع صافى االحتياطيات الدولية ليبلغ وخالل فترة اعداد . السلعية
 المركزي البنك) شهرا من الواردات السلعية 722وبما غطى  7102فى ديسمبر

قاعدة بيانات  -الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء)، حيث بلغ (7103/7102تقرير
مليون جنيه عام  022لكلية نحو أعلى معدل للصادرات ا( 7102-7111التجارة الخارجية 

مليون جنيه بينما سجل عام  03أدنى معدل حيث بلغت نحو  7111بينما سجل عام  7102
مليون جنيه، في حين بلغ أعلى معدل  021انخفاض الصادرات الكلية في حيث بلغت  7107

دل أدنى مع 7111بينما سجل عام  7102مليون جنيه عام  173للواردات الكلية لمصر نحو 
الفرق بين )مليون جنيه وتبين أن أعلى معدل للميزان التجاري المصري  21حيث بلغت نحو 

بينما سجل عام  7102مليون جنيه عام  371بلغ عجز مقداره نحو ( الصادرات والواردات
مليون جنيه  37أدنى معدل للعجز في الميزان التجاري حيث بلغ عجز مقداره نحو  7111

كانت األوضاع  ولما، في معدل للميزان التجاري المصري ة العجزوهو ما يدل علي زياد
االقتصادية المصرية المتأزمة من األهمية بمكان في التأثير التجارة الخارجية، وفي ظل حالة 
عدم اإلستقرار اإلقتصادي والتحديات اإلقتصادية مما استدعي ذلك دراسة هذه التغيرات علي 

 .التجارة الخارجية في مصر
 

 لة البحثمشك
تتمثل مشكلة الدراسة في وجود العديد من المشكالت التي تواجه التجارة الخارجية فقد 
شهدت السنوات األخيرة العديد من التغيرات اإلقتصادية على المستويات المحلية حيث كان 
لهذه المتغيرات بعض اآلثار على التجارة الخارجية وعلي الميزان التجاري حيث بلغ عجز 

الذي بلغ  7111مقارنة بالعجز في عام   7102مليار جنيه عام  371التجاري نحو  الميزان
قاعدة بيانات التجارة  -الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء) مليار جنيه 377نحو 

، ومع بداية التغيرات اإلقتصادية وبداية األزمات االقتصادية بلغ (7102-7111من الخارجية
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، وهو ما يعني وضوح مدي تأثير تلك التغيرات 7100جنيه عام  مليار 013جز نحو الع
 .اإلقتصادية علي الميزان التجاري

تعود األزمة االقتصادية في مصر لعدم االستقرار االقتصادي وما يرتبط به من نتائج 
حيث بلغت نحو  (7107/7103تقرير، البنك المركزي) أدت إلى خروج اإلستثمارات األجنبية

فضال عن إلحاق ، 7101مليار دوالر عام  322مقارنة بنحو  7100الر عام مليار دو  217
، تقرير وزارة التخطيط) الضرر باإلستثمارات الكلية التي توجهها الدولة للنهوض باإلنتاج

مليار جنيه  737ة بنحو مقارن 7100مليار جنيه عام  772حيث بلغت نحو  (7107/7103
ات المالية والنقدية مثل ارتفاع سعر الصرف حيث بلغ وأيضًا عدم مرونة السياس، 7101عام 
ومعدل التضخم بلغ نحو  7100جنيه عام  1222مقارنة بنحو  7111جنيه عام  3221نحو 
 (7107/7103، تقرير وزارة التخطيط)7100عام % 0023مقارنة بنحو  7111عام % 222

على الميزان التجاري ومن مع عدم إغفال الزيادة السكانية حيث تعد أبرز العناصر الضاغطة 
مليون دوالر  1227ثم اإلقتصاد المصري عن طريق زيادة اإلستهالك القومي الذي بلغ نحو 

 (.7107/7103، تقرير وزارة التخطيط)7100مليون دوالر عام  71222مقارنة بنحو 
نخفض إحتياطي افقد ، وتتجلى التغيرات اإلقتصادية التي تعانيها مصر في جوانب عدة

مليار  03، إلي نحو (7100/7107،7103/7102تقرير، البنك المركزي)النقد األجنبي 
، باإلضافة إلي حاجة 7100مليار دوالر في يناير  33مقارنة بنحو  7102دوالر في اخر 

إلستهالك القومي الحكومة إلستيراد كميات كبيرة من السلع اإلستيراتيجية لسد الفجوة بين ا
، األمر الذي يؤدي في النهاية إلي حدوث عجز في الميزان التجاري وتدهور ج القوميواإلنتا

من ثم و  علي ميزان المدفوعات" ثقيال" في معدالت التبادل التجاري لمصر مما يشكل عبئا
ليُ كاًل من الصادرات اإلقتصاد القومي مما يستدعي التعرف علي أهم المتغيرات التي تؤثر ع

 .والواردات
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 البحث  أسئلة
التجارة الخارجية  تهل تأثر . هوعلى شكل تساؤل أال و الهدف الرئيسي ويمكن طرح 

 :ينبثق أسئلة فرعية وهيو  ؟قتصادية التي حدثت في مصربالتغيرات اإل المصرية
 ؟الكليةعلي الصادرات والواردات  انخفاض اإلحتياطي من النقد األجنبيتأثير  هو ما
 ؟الكليةعلي الصادرات والواردات  الصرفزيادة سعر تأثير هو ما 
 ؟الكلية علي الصادرات زيادة دعم الصادراتتأثير هو ما 
 ؟الكليةعلي الواردات  زيادة اإلستهالك القوميتأثير هو ما 
 ؟الكليةعلي الصادرات والواردات  زيادة اإلستثمار القومي واإلستثمارت األجنبيةتأثير هو ما 
 ؟الكليةعلي الصادرات والواردات  لتجاريةاإلتفاقيات اتأثير هو ما 

 

 أهداف البحث
تهدف الدراسة إلى التعرف علي أهم المتغيرات اإلقتصادية التي تؤثر علي التجارة 
الخارجية والتعرف علي أهم  آثار التغيرات اإلقتصادية علي الصادرات والواردات الكلية لمصر 

توجيه السياسة التجارية إلي زيادة الصادرات وسبل معالجتها، األمر الذى يمكن أن ُيسهم فى 
ويتناول البحث الصادرات الكلية ، وتقليل الواردات للحد من العجز في الميزان التجاري

والواردات الكلية وبعض المتغيرات اإلقتصادية التى ُيعتقد فى تأثيرها اإليجابى على الميزان 
 . 7102سنة إلي  7111التجارى خالل السلسلة الزمنية من سنة 

 

 فروض البحث  

بين زيادة تكاليف االنتاج  توجد عالقة جوهرية ذات داللة ٍاحصائيةل لفرض البديل األو ا
وارتفاع سعر الصرف وزيادة معدل التضخم وزيادة عدد السكان ونقص االحتياطي من النقد 

ارية وبين جاألجنبي وزيادة اإلستهالك القومي والتبادل التجاري ضمن بعض االتفاقيات الت
 بين توجد عالقة جوهرية ذات داللة ٍاحصائيةل الثاني  الفرض البديالوادرات الكلية لمصر، و 

دعم الصادرات الكلية التي تقدمه الدولة للمصدرين وارتفاع سعر الصرف وزيادة االستثمارت 
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ونسب الكلية واألجنبية المباشرة وزيادة الناتج المحلي الكلي وبعض االتفاقيات التجارية 
صادرات مصر الي واردات بعض التجمعات مثل االتحاد االوربي شرقا وغربا واسيا وعدد 

 .سكان تلك المناطق وبين الصادرات الكلية المصرية
 

 أهمية البحث
والواردات مع العالم الخارجى  تطور الصادرات ةعام ةبصف يةالخارج ةوتعكس التجار 

تؤدى إلى انتعاش أو انكماش و  ستثمارستهالك واإلعلى كل من اإلنتاج واإل بالتالى تؤثرو 
 ةفى عمليه التنمي مباشراً  يؤثر تأثيراً  ةالخارجي ةعتماد على التجار وتزايد اإل. قتصاد القومىاإل
قد األجنبى الالزم لتمويل عمليات شراء نلتوفير ال حيث تكون الصادرات مصدراً  ةقتصادياإل

 بالتالى فهى تعمل على رفع معدالتستثمار و اإل ستهالك أوستخدم إما فى اإلالواردات التى تُ 
 األمر الذى، ةالخارجي ةالتجار قتصادية علي التغيرات اإلبأثر  ةومن هنا اهتمت الدراس. اإلنتاج

قها والتغلب علي أثر بل وحلول لخروج التجارة الخارجية الزراعية من مأز يؤدي إلي التوصل لسُ 
 .قتصاديةالتغيرات اإل

 
 الدراسات السابقة واإلطار النظري

أهم المتغيرات  إمكانية التكامل العربي في ضوء، دينا فاروق محمود عنانيبينت 
أن ، ة الزراعة، جامعة عن شمس، كليدكتوراه، قسم اإلقتصاد الزراعي رسالة، الدولية المعاصرة

على الدول العربية ضرورة فرض المتغيرات االقتصادية والسياسية اإلقليمية والدولية المعاصرة 
لالستغالل التكاملي للموارد الزراعية والبشرية العربية نظرًا لتباين الدول العربية في حجم ونوع 

 .7103مواردها الزراعية والمائية والبشرية
التجارة الزراعية البينية للدول العربية في ضوء المتغيرات ، رشا محمد أحمد فرجاستهدفت 

كلية الزراعة، جامعة عين ، قسم اإلقتصاد الزراعي، رسالة دكتوراهالدولية المعاصرة 
التعرف علي إمكانيات أو فرص تنيمة التجارة الزراعية البينية للدول العربية  ،7103شمس

إلحداث تكامل عربي ودراسة أثر المتغيرات الدولية عليها حيث تناولت الوضع الراهن للتجارة 
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لت أيضا التجارة البينية الزراعية الكلية والبينية الزراعية العربية الخارجية العربية الكلية وتناو 
العربية وتبين من المالمح الرئيسية للتجارة العربية الكلية والزراعية والتجارة الزراعية البينية 

 .(7101-0221) خالل الفترة 
العالمية  دراسة تحليلية آلثار المتغيرات اإلقتصادية، شيماء محمد نجيب الشافعيأشارت 

، ، كلية الزراعةقسم االقتصاد الزراعي، رسالة ماجستير، علي الصادرات الزراعية المصرية
إلي أنفالميزان التجاري المصري بصفة عامة والميزان التجاري الزراعي بصفة  ،جامعة الزقازيق

، وترجع تلك المشكالت إما إلي (7112-0221) خاصة في عجز دائم خالل فترة الدراسة 
امل داخل القطاع الزراعي علي مستوي اإلقتصاد مثل األسعار التصديرية وقيم الصادرات عو 

للحاصالت موضع الدراسة، أو إلي عوامل إقتصادية علي مستوي اإلقتصاد الكلي مثل سعر 
الصرف وحجم اإلستثمارات، باإلضافة إلي المتغيرات اإلقتصادية العالمية التي تؤثر علي 

راعية المصرية من حيث تطورها ونوعيتها وتوجهاتها مثل األسعار طبيعة الصادرات الز 
 .العالمية للسلعة

دور دعم الصادرات في تحسين أداء الميزان التجاري ، أحمد محمد عبدالمقصودبين 
 فى ظل التطوارت والمتغيرات، 7102رسالة ماجستير ،قسم االقتصاد ،كلية التجارة ، المصري

حيث تشير الدراسة أن تنمية صادراتنا والحد من بقدر اإلمكان من  عةاإلقتصادية الكبيرة والسري
وارداتنا يظهر أهمية ذلك فى أن الصادارت يعتبرها البعض قاطرة النمو اإلقتصادى، حيث 
تساىم فى زيادة اإلستثمارات وتشغيل األيدى العاملة وعالج العجز فى موازين المدفوعات 

وفى هذا السياق تسعى الحكومة المصرية منذ فترة . جنبيةوزيادة اإلحتياطيات من العمالت اال
 .طويلة إلى عالج العجز الدائم فى الميزان التجارى لمصر

النظام التجاري الدولي الجديد وانعكاساته علي ، السيد حسن محمد استهدفت هويدا
سياسات التجارة الخارجية الكلية والزراعية المصرية وذلك من خالل التعرف علي النظام 
التجاري الدولي في إطار منظمة التجارة العالمية وتناولت ايضا تحليل أداء سياسات التجارة 

، وتناولت سياسات التجارة الدولية الخارجية الخارجية المصرية في إطار منظمة التجارة العالمية
لقطاع الزراعي في إطار اتفاقيات التجارة االقليمية جيث تطرقت االمصرية مع التركيز علي 
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ألهم االتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر سواء علي المستوي االقليمي او المستوي الثنائي 
عكاسات تلك التفاقيات علي أداء التجارة وتناولت ان، وتقييم موقف مصر من تلك االتفاقيات

 .الخارجية الكلية والزراعية المصرية خالل فتريتين قبقل وبعد انضمام مصر لالتفاقية

والتي كان من ضمن أهدافها التعرف علي الوضع هشام احمد عبد الرحيم وفى دراسة 
قتصادية للمتغيرات ودراسة اآلثار اال، الراهن ومالمح التجارة الخارجية الزراعية المصرية

تبين أن كل من إيطاليا وفرنسا أهم ، راعية المصريةالعالمية علي صادرات أهم السلع الز 
أسواق االتحاد األوروبي للقطن المصري، حيث بلغ مجموع متوسط كمية وقيمة الصادرات 

من متوسط إجمالي كمية وقيمة الصادرات % 3321، %3121المصرية إليهما ما يمثل نحو 
 على الترتيب،( 0211-0211)رية من القطن لالتحاد األوروبي خالل الفترة األولي المص

يطاليا وألمانيا من أهم أسواق االتحاد األوروبي خالل الفترة الثانيةو  بنحو ( 0227-13)ا 
من متوسط إجمالي كمية وقيمة الصادرات المصرية من القطن خالل تلك % 1320، 3122%

يا وألمانيا المركزين األول والثاني لصادرات القطن المصري بنحو الفترة، بينما احتلت إيطال
من متوسط إجمالي كمية وقيمة الصادرات المصرية من القطن لالتحاد % 2227، 2322%

 (.7110-23)األوروبي خالل الفترة الثالثة
بإلقاء الضور علي وضع التجارة الخارجية الزراعية  كما اهتم فهمي علي مدكور

محاور التي بذلت لتقليل العجز في الميزان التجاري والزراعي خالل الفترة المصرية وال
في ضوء التغيرات االقتصادية الدولية المعاصرة وتبين من الدراسة وجود ( 0211-7112)

وتناول اتفاقيات ، عجز في الميزان التجاري والزراعي والغذائي المصري طول فترة الدراسة
وبعض الدول العربية وعالقة مصر التجارية والزراعية بهذه  مناطق التجارة الحرة المصرية

الدول واالتجاه العام لتطور قيمة الصادرات والواردات الكلية والزراعية بين مصر ودول مناطق 
، وتناول أيضا اتفاقية السوق المشتركة للشرق 7112-0221التجارة الحرة العربية خلل الفترة 

عالقة مصر التجارية والزراعية بدول الكوميسا واالتجاه العام و " الكوميسا"والجنوب االفريقي 
لتطور قيم الصادرات والواردات العامة والزراعية بين مصر ودول الكوميسا حيث تبين وجود 
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وتناول أيضا عالقة مصر التجارية .عجز في الميزان التجاري والكلي خالل فترة الدراسة
 .الوربي الخمسة والعشرونوالزراعية مع كل دولة من دول االتحات ا

تحليل هيكل التجارة الخارجية المصرية عامة  ،استهدفت رحاب سعيد إبراهيم أحمد
بهدف  والزراعية خاصة لتحديد أسباب العجز في كل من الميزان التجاري ومثيله الزراعي
المتغيرات التعرف علي التغيرات في هيكل التجارة الخارجية الزراعية المصرية مع تقدير ألثر 

العالمية والمحلية عليه، حيث تناولت المتغيرات االقتصادية المحلية والعالمية ذات العالقة 
بهيكل التجارة الخارجية المصرية منها المؤسسات العاملة في مجال التجارة الخارجية المصرية 

القتصاد وسياسة اإلصالح االقتصادي وانعكاساتها علي القطاع الزراعي وأثر تطبيقها علي ا
وتناول التكتالت االقتصادية العالمية  المصري بصفة عامة والقطاع الزراعي بصفة خاصة،

مثل اتفاقية الشراكة المصرية االوربية والصعوبات التي واجهتها والترتيبات الخاصة بتجارة 
اآلمال المرجوة ( الكوميسا)المنتجات الزراعية والسوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا 

والتحديات التي تواجهها والسوق العربية المشتركة والمعوقات التي تواجه تطبيقها في مجال 
 .السلع الزراعية

بالتعرف علي التوريع النوعي والجغرافي لكل  ،تامر محمد عبدالصادق السنتريسياهتم 
ية، من الصادرات المصرية الكلية والزراعية لتحديد أهم الصادرات وأهم األسواق االستيراد

ودراسة تطور الصادرات والواردات الكلية والزراعية والميزان التجاري ونسبة تغطية الصادرات 
كذلك استهدفت الدراسة التعرف علي اهم العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة علي ، للواردات

الصادرات المصرية من أهم المحاصيل التصديرية في أهم أسواق دول االتحاد االوربي وكذا 
 .المركز التنافسي لتلك الصادرات

الدراسة استهدفت تحديد اهم العوامل االقتصادية ، وضحت سعيد ابراهيم أحمدأكما 
المؤثرة علي سعر الصرف باعتبار ان سياسة الصرف االجنبي احد اهم عناصر التأثير في 

المفوعات في  حركة التجارة الخارجية للدولة ونظرا للعالقة التبادلية بين سعر الصرف وميزان
 .محاولة للتنبؤ بمتغيرات التجارة الخارجية والزراعية المساهمة في تحديد سعر الصرف
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 حدود البحث
لزمنية من سنة خالل السلسلة االمصرية يتناول البحث الصادرات الكلية والواردات الكلية 

 .7102إلي سنة  7111
 

 الطريقة البحثية ومصادر البيانات
من اعتمد البحث على البيانات الثانوية حيث وصفي السلوب األ من اعتمد البحث على كل

، اإلحصاءو  الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامةحصاءات الرسمية خالل البيانات واإل
الفاو في الفترة  ةموقع منظمو ، وموقع البنك الدولي، المركزيوتقارير البنك ، وزارة التخطيط

كمي من خالل استخدام طرق اإلقتصاد السلوب واأل، 7102م إلي عا 7111الزمنية من عام 
المتعدد في مثل أسلوب اإلنحدار البسيط و  (الكمىيل التحل)القياسي بإستخدام نماذج قياسية 

بطرق اإلنحدار المتعدد  SPSSوبرنامج   Excelالصورة الخطية باستخدام برنامج 
(Backward , Stepwise , Forward )لزمنية الزمنى العام في الفترة ا ومعادالت االتجاه

  .7102إلي عام  7111من عام 
 

 النتائج البحثية ومناقشتها
 :العالمتطور التبادل التجاري بين مصر ومجموعات دول 

: (1222-1222)لصادرات الكلية المصرية مع مجموعات الدول في الفترة من تطور ا: أولا 
االتجاه الزمني العام لتطور صادرات مصر الكلية إلي نتائج معادالت ( 0)تشير نتائج جدول 

( 0)حيث تشير المعادلة رقم ( 7102 – 7111)مع مجموعات الدول خالل الفترة الزمنية من 
مليون جنيه سنويًا  01737،01إلي زيادة إجمالي الصادرات الكلية المصدرة لدول العالم بنحو 

ومعامل تحديد بلغ ، ائية لهذه الزيادةوقد ثبتت المعنوية اإلحص، %02،3بمعدل تغير سنوي 
من التغير في قيمة الصادرات الكلية يرجع إلي عدة عوامل % 23مما يعني أن % 23نحو 

إلى أن النموذج المستخدم في إجمالي صادرات مصر ( F)، وتشير قيم زمنيعكسها عامل ال
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 . طبيعة البياناتومالئم ل( 1210)الكلية المصدرة لدول العالم معنوي عند مستوى معنوية 
في حين حققت أكبر قيمة صادرات مصر الكلية إلي مجموعة دول غرب أوربا حيث 

% 20ومعامل تحديد بلغ نحو % 0722مليون جنيه سنويًا بمعدل تغير  311323بلغت نحو 
من التغير في قيمة الصادرات الكلية يرجع إلي عدة عوامل يعكسها عامل % 21مما يعني أن 

إلى أن النموذج المستخدم في إجمالي صادرات مصر الكلية إلي ( F)قيم الزمن، وتشير 
 .ومالئم لطبيعة البيانات( 1210)مجموعة دول غرب أوربا معنوي عند مستوى معنوية 

من للصادرات الكلية المصرية مع مجموعات الدول في الفترة تطور اإلتجاه العام  :(2)جدول
 بالمليون جنيه  -( 7111-7102)

 
 .بالملحق( 0)جمعت وُحسبت من بيانات جدول رقم  :المصدر

 Y : الصادرات المصرية الكلية        X  : متغير يعبر عن عنصر الزمن 
 المحسوبة(  T) القيم التي بين القوسين هي قيم 

تعنى المعنوية اإلحصائية عند مستوى (   *) ، % 0تعنى المعنوية اإلحصائية عند مستوى  ( ** )  
1211  .% 
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وحيث حققت أقل قيمة لصادرات مصر الكلية إلي مجموعة دول أمريكا الوسطي حيث 
مما % 32ومعامل تحديد بلغ نحو % 0221مليون جنيه سنويًا بمعدل تغير  0721بلغت نحو 
امل يعكسها عامل من التغير في قيمة الصادرات الكلية يرجع إلي عدة عو % 32يعني أن 

إلى أن النموذج المستخدم في إجمالي صادرات مصر الكلية إلي  (F)الزمن، وتشير قيم 
 .ومالئم لطبيعة البيانات( 1210)مجموعة دول أمريكا الوسطي معنوي عند مستوى معنوية 

بالملحق إلي تطور قيمة الصادرات الكلية  خالل الفترة الزمنية من ( 0)وأشار الجدول 
حيث بلغت أكبر قيمة لصادرات مصر الكلية إلي مجموعة دول غرب ( 7102 – 7111)

مليون جنيه خالل الفترًة بمتوسط بلغ نحو  223113أوربا حيث بلغت خالل الفترة بنحو 
مليون جنيها، وبلغت أصغر قيمة صادرات  مصر الكلية إلي مجموعة دول أمريكا  72212

مليون  12خالل الفترًة بمتوسط بلغ نحو  مليون جنيه 0732الوسطي حيث بلغت بنحو 
 .جنيها

لقيمة صادرات مصر الكلية مع مجموعات الدول خالل الفترة  تطور معامل عدم الستقرار
لقيمة الصادرات  عدم االستقرار معامل تطور( 7)رقم ويوضح جدول  :(1222-1222)

أشار  حيث( 7102 – 7111)خالل الفترة الزمنية من الكلية المصدرة لمجموعات الدول 
الجدول إلي عدم استقرار قيمة الصادرات الكلية حيث أن زيادة قيمة هذا العامل يشير إلي عدم 

 .ذلك علي استقرار قيمة الصادرات استقرار الصادرات الكلية وكلما اقتربت من الصفر دل
ى بلغ قصوحد أ 7112خالل عام %  127 ى بلغ حواليدنتراوحت بين حد أ حيث

االتجاه وهو ما يعنى %  0122بمتوسط سنوى قدر بحوالي ، 7111عام %  1220حوالي 
الصادرات الكلية المصدرة لدول العالم خالل االستقرار في قيمة معامل عدم  انخفاض نحو
 .الزمنية الفترة

لقيمة أكبر صادرات مصر الكلية إلي كما تبين من دراسة قيم معامل عدم االستقرار 
ى بلغ قصوحد أ 7113خالل عام % 2بلغ حوالي  أدنيبين حد مجموعة دول غرب أوربا 

-7111)خالل الفترة %  7321بمتوسط سنوى قدر بحوالي ، 7111عام %  07121حوالي 
صادرات االستقرار في قيمة معامل عدم  انخفاض دل علي االتجاه نحو، وهو ما ي(7102
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  .مصر الكلية إلي مجموعة دول غرب أوربا خالل الفترة الزمنية
ت الدول في الفترة لقيمة صادرات مصر الكلية مع مجموعا معامل عدم االستقرار :(1)جدول

 بالمليون جنيه -(7111-7102)
 الجملة السنوات

الدول 

 العربية

شرق 

 أوربا

غرب 

 أوربا
 آسيا

أفريق

 يا

أمريكا 

 الشمالية

أمريكا 

 الوسطى

أمريكا 

 الجنوبية
 االفيانوسية

مصادر 

 أخرى

0222 57.1 75.6 71.8 125.8 368.0 89.6 50.8 77.8 60.6 47.3 53.8 

0222 28.9 22.4 12.2 22.5 5.8 63.9 17 17.1 16.1 43.9 42.9 

0220 24.6 63.6 48.6 44.5 12.9 76.6 44.6 81.9 484.2 1.4 42.9 

0220 14.9 17.7 4.8 16.7 16 14.7 11.4 61.9 41 27.1 21.2 

0220 18.5 32.8 15.5 12.9 28.1 40.9 12.7 116.7 68.3 89.5 3.2 

0220 16.4 36.4 30 10.6 34.1 51 5.2 78.2 69.5 67.4 51.2 

0222 11.3 46.2 43.6 4 10.9 75.2 9.7 51.4 63.1 63.4 86.2 

0222 12.4 51.8 43.3 14.5 12 65.9 13.7 52.6 81.2 41.7 158.2 

0220 19.8 6.2 8.4 40.3 36.1 7.4 5.4 19.5 36.6 1.5 8.6 

0220 0.2 14.2 26.2 4.7 6.4 34 5.0 82.8 61.5 18.4 8.5 

0222 3.3 8.9 14.7 8.1 1.7 16.6 4.4 2.4 48.4 19.9 28.9 

0222 14.1 7.9 13.9 20.4 15.1 6.1 2.5 30.3 44.1 99.1 22.1 

0220 1 2.2 0.8 8.7 7.7 12.3 9.4 15.5 5.9 31.1 13.6 

0220 1.1 5.4 18.4 6.8 5.5 18 7.8 20.9 28.7 17.7 27.5 

0220 7.4 3.9 7.4 12.4 21.3 14 7.3 6 30 28.4 32.5 

 40.1 39.9 75.9 47.7 13.8 39.1 38.8 23.5 24.0 26.3 15.4 لمتوسطا

      ) = X 100  Y^  –Y)بالملحق بالقانون       ( 0)ُجمعت وُحسبت من جدول رقم  :المصدر
                                                                                               Y^ 

 لقيمة الصادرات الكلية المصدرة لدول العالم  االستقرارقيم معامل عدم االستقرار حيث أن 
مجموعة دول أمريكا الوسطي  الي مصر أصغر صادرت قيمةوبدراسة االستقرار النسبي ل

وذلك عام %  00322ى بلغ حوالي علتبين أن قيمة معامل عدم االستقرار قد تراوحت بين حد أ
%  2222وبمتوسط سنوي بلغ حوالي   7102وذلك عام %  3و ي قدر بنحأدنوحد   7112
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مجموعة  الي مصر صادرتاالستقرار في معامل عدم  انخفاض االتجاه نحو مما يدل على
 .دول أمريكا الوسطي خالل الفترة الزمنية

 :(1222-1222)الدول في الفترة من  لواردات الكلية المصرية مع مجموعاتاتطور  :ثانياا 
إلي أن نتائج معادالت االتجاه الزمني العام لتطور واردات مصر ( 3)جدول تشير نتائج 

حيث تشير المعادلة ( 7102 – 7111)الكلية مع مجموعات الدول خالل الفترة الزمنية من 
مليون  3131122إلي أن زيادة إجمالي الواردات الكلية المصدرة لدول العالم بنحو ( 0)رقم 

ومعامل ، وقد ثبتت المعنوية اإلحصائية لهذه الزيادة% 0320ي جنيه سنويًا بمعدل تغير سنو 
من التغير في قيمة الواردات الكلية لمصر يرجع % 27مما يعني أن % 27تحديد بلغ نحو 

إلى أن النموذج المستخدم في إجمالي  (F)، وتشير قيم إلي عدة عوامل يعكسها عامل الزمن
ومالئم لطبيعة ( 1210)نوي عند مستوى معنوية واردات مصر الكلية المصدرة لدول العالم مع

 .البيانات
في حين حققت أكبر قيمة لواردات مصر الكلية من مجموعة دول غرب أوربا حيث 

% 21ومعامل تحديد بلغ نحو % 0327مليون جنيه سنويًا بمعدل تغير  0101123بلغت نحو 
عدة عوامل يعكسها عامل  من التغير في قيمة الواردات الكلية يرجع إلي% 21مما يعني أن 

واردات مصر الكلية من  إلى أن النموذج المستخدم في إجمالي (F)الزمن، وتشير قيم 
 .ومالئم لطبيعة البيانات( 1210)مجموعة دول غرب أوربا معنوي عند مستوى معنوية 

وحيث حققت أصغر قيمة لواردات مصر الكلية من مجموعة دول أمريكا الوسطي حيث 
مما %  12ومعامل تحديد بلغ نحو % 7023مليون جنيه سنويًا بمعدل تغير  7220بلغت نحو
من التغير في قيمة الواردات الكلية يرجع إلي عدة عوامل يعكسها عامل %  12يعني أن 

واردات مصر الكلية إلي  لنموذج المستخدم في إجماليإلى أن ا (F)الزمن، وتشير قيم 
 .ومالئم لطبيعة البيانات( 1210)مجموعة دول أمريكا الوسطي معنوي عند مستوى معنوية 

بالملحق إلي تطور قيمة الواردات الكلية لمصر خالل الفترة الزمنية من ( 7)أشار الجدول  
لكلية من مجموعة دول غرب أوربا حيث بلغت أكبر قيمة لواردات مصر ا( 7102 – 7111)

مليون جنيها، وبلغت  37132مليون جنيه خالل الفترًة بمتوسط بلغ نحو  227101بنحو 
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 0211أصغر قيمة لواردات مصر الكلية من مجموعة دول أمريكا الوسطي حيث بلغت بنحو 
 .مليون جنيها 072مليون جنيه خالل الفترة بمتوسط بلغ نحو 

للواردات الكلية المصرية مع مجموعات الدول في الفترة من اه العام تطور اإلتج: (3)جدول
 بالمليون جنيه -( 7111-7102)

معدل  المعادلة المتغيرات
 (F)قيمة ف  (R2)معامل التحديد  التغير

 Y=  -64215.74+35600.87x الجملة
(-2.56)**(12.89)** 16.1 0.93 **166.08 

 Y= -9643.82+4867.61x الدول العربية
(-2.82)**(12.92)** 16.6 0.93 **166.83 

 Y= -16898.21+6286.89x شرق أوربا
(-2.88)**(9.74)** 18.8 0.88 94.91** 

 Y= -18648.32+10185.33x غرب أوربا
(-2.18)*(10.81)** 16.2 0.90 116.57** 

 Y= -23718.39+9103.43x آسيا
(-3.04)**(10.60)** 18.5 0.90 112.43** 

 Y= -624.03+417.50x أفريقيا
(-1.02)(6.22)** 15.4 0.75 38.68** 

 Y= -1476.04+2919.19x أمريكا الشمالية
(-0.49)(8.81)** 13.3 0.86 77.61** 

 Y= -90.09+27.14x أمريكا الوسطى
(-1.59)(4.34)** 21.3 0.59 18.85** 

 Y= - 4587.93+2113.90x أمريكا الجنوبية
(-2.30)*(9.65)** 17.2 0.88 93.16** 

 Y= 920.36+262.49x االقيانوسية
(2.22)*(5.75)** 8 0.72 32.99** 

 Y= 10548.69 -584.56x مصادر أخرى
(2.74)**(-1.38) 10- 0.13 1.89 

 .بالملحق (7) سبت من بيانات جدول رقمحُ جمعت و  :المصدر
 Y : الواردات المصرية الكلية.    X  : يعبر عن عنصر الزمنمتغير . 

 المحسوبة(  T) القيم التي بين القوسين هي قيم 
  
*) ، % 0تعنى المعنوية اإلحصائية عند مستوى  ( ** )

  % 1211تعنى المعنوية اإلحصائية عند مستوى (   
لقيمة واردات مصر الكلية مع مجموعات الدول خالل الفترة  تطور معامل عدم الستقرار

لقيمة إجمالي واردات  عدم االستقرار معامل تطور (2)رقم  ويوضح جدول: (1222-1222)
أشار  حيث( 7102 – 7111)خالل الفترة الزمنية من مصر الكلية من مجموعات الدول 
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الجدول إلي عدم استقرار قيمة الواردات الكلية حيث أن زيادة قيمة هذا العامل يشير إلي عدم 
وكلما اقتربت من الصفر دل ذلك علي استقرار قيمة  استقرار إجمالي واردات مصر الكلية

 .الواردات
لقيمة واردات مصر الكلية من مجموعات الدول في الفترة   معامل عدم االستقرار(: 2)جدول

 بالمليون جنيه -(7111-7102)
 الجملة السنوات

الدول 
 العربية

شرق 
 أوربا

غرب 
 أوربا

 أفريقيا آسيا
أمريكا 
 الشمالية

أمريكا 
 الوسطى

أمريكا 
 الجنوبية

 االفيانوسية
مصادر 

 أخرى

7111 70 6 56.6 107.8 46.6 153.7 42.8 85.7 40 53.2 78.4 

7110 62.5 478.7 15.5 85.3 50.6 178.2 79.2 83.3 48.5 63.2 63.2 

7117 32.6 17.8 217.7 38.5 161.7 87.6 9.4 48.1 78.4 47.0 36.7 

7113 16.8 42.3 11.1 17.8 22.3 5.5 22.3 160.0 11.1 20 12.0 

7112 29.9 38.2 38.6 32.3 37.4 53.5 32.5 53.8 18.4 15 22.3 

7111 23.2 5.7 21.9 36.7 43.1 50.5 31.5 6.3 17.6 2.8 106.8 

7113 36 7.1 51.2 48.7 49.2 75.4 47.6 96.0 44.7 26.9 165.5 

7112 30.8 6.8 45.1 44.9 52.7 65.1 29.3 96.1 37.3 40.2 295.9 

7111 12.3 18.3 5.1 17.7 13.1 67.2 38.5 91.6 2 22.2 78.1 

7112 14.3 28.1 18.2 4.1 13.3 6.5 5.5 73.0 38.4 24.9 93.3 

7101 8.3 19.2 19.1 1.5 1.4 5.5 1.6 37.0 17.1 8.8 90.1 

7100 2.3 1.5 5.1 0.3 1.4 26.6 26.4 47.6 25.8 14.6 81 

7107 8.8 6.7 29.3 5.9 5 22.3 2.9 81.9 14.6 19.1 99.5 

7103 5 2.9 4.6 8.3 5.1 9.1 2.2 29.2 15.4 16.6 69.3 

7102 11.4 15.5 16 9.7 18.9 9.7 4.3 10.9 0.6 27.5 92.9 

 92.3 26.8 27.3 66.7 25.1 54.4 34.8 30.6 37.0 46.3 24.3 المتوسط

      ) = X 100  Y^  –Y)     بالملحق بالقانون  ( 7)ُجمعت وُحسبت من جدول رقم  :المصدر
                                                                                               Y^ 

لقيمة إجمالي واردات مصر الكلية من دول العالم  قيم معامل عدم االستقرار  حيث أن 
 21ى بلغ حوالي قصوحد أ 7100خالل عام % 723 ى بلغ حواليدنتراوحت بين حد أ حيث
 انخفاض اإلتجاه نحووهو ما يعنى %  7223لي بمتوسط سنوى قدر بحوا، 7111عام % 

إجمالي واردات مصر الكلية من دول العالم خالل الفترة االستقرار في قيمة معامل عدم 
 .الزمنية



 

 وآخرون محمد كامل ريحان
 

 407  7102 سبتمبر، الثالث، الجزء ثالثونوال التاسعالمجلد 

من ألكبر قيمة لواردات مصر الكلية كما تبين من دراسة قيم معامل عدم االستقرار 
ى بلغ قصوحد أ 7100خالل عام %  123بلغ حوالي  أدنيبين حد مجموعة دول غرب أوربا 

-7111)خالل الفترة % 3123بمتوسط سنوى قدر بحوالي ، 7111عام % 01223حوالي 
واردات االستقرار في قيمة معامل عدم  انخفاض دل علي اإلتجاه نحو، وهو ما ي(7102

 . ربامصر الكلية من مجموعة دول غرب أو 
مجموعة دول أمريكا  لواردات مصر الكلية من ألصغر قيمةوبدراسة االستقرار النسبي 

، %031ى بلغ حوالي علتبين أن قيمة معامل عدم االستقرار قد تراوحت بين حد أالوسطي 
خالل أعوام  وذلك% 1022، 1122%، 23%، 2320%

وذلك عام %  323ي قدر بنحو أدنوحد علي التوالي  7113،7112،7113،7111،7107
االستقرار في معامل عدم  تذبذبمما يدل على %  3322 وبمتوسط سنوي بلغ حوالي  7111

 .مجموعة دول أمريكا الوسطي خالل الفترة الزمنية من لواردات مصر الكلية
-1222)صافي الميزان التجاري الكلي مع مجموعات الدول في الفترة من تطور  :ثالثاا 

إلي أن نتائج معادالت االتجاه الزمني العام لتطور صافي ( 1)ول تشير نتائج جد :(1222
حيث تشير المعادلة رقم ( 7102 – 7111)الميزان التجاري الكلي مع خالل الفترة الزمنية من 

إلي أن زيادة صافي الميزان التجاري الكلي مع دول العالم حقق عجز بلغ  نحو ( 0)
قد ثبتت المعنوية اإلحصائية و  % -0221سنوي مليون جنيه سنويًا بمعدل تغير  7132123
من التغير في قيمة صافي % 12مما يعني أن % 12ومعامل تحديد بلغ نحو ، لهذه الزيادة

وتشير قيم ، الميزان التجاري الكلي مع دول العالم يرجع إلي عدة عوامل يعكسها عامل الزمن
(F) تجاري الكلي مع دول العالمصافي الميزان ال إلى أن النموذج المستخدم في إجمالي 

 .ومالئم لطبيعة البيانات( 1210)معنوي عند مستوى معنوية 
وحققت أكبر قيمة لصافي الميزان التجاري الكلي مع مجموعة دول غرب أوربا حيث بلغ 

% 21ومعامل تحديد بلغ نحو % 0227مليون جنيه سنويًا بمعدل تغير  3330،1العجز نحو 
من التغير في قيمة صافي الميزان التجاري الكلي يرجع إلي عدة عوامل % 21مما يعني أن 

إلى أن النموذج المستخدم في صافي الميزان التجاري  (F)ر قيم يعكسها عامل الزمن، وتشي
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ومالئم لطبيعة ( 1210)الكلي إلي مجموعة دول غرب أوربا معنوي عند مستوى معنوية 
 .البيانات
لصافي الميزان التجاري الكلي مع مجموعات الدول في الفترة تطور اإلتجاه العام  :(5)جدول

 هبالمليون جني  -( 7102-7111)من 
معامل التحديد  معدل التغير المعادلة المتغيرات

(R2)  قيمة ف(F) 

 Y= 46651.81 - 20390.27x الجملة
(2.07)*(-8.22)** -0221 1212 **32211 

 Y= -4289.21+500.37x الدول العربية
(-0.98)(1.04) -0221 1211 0212 

 Y= 12587.45 - 4674.34x شرق أوربا
(2.54)**(-8.56)** -0121 1211 **23273 

 Y=17607.04 - 6331.77x غرب أوربا
(2.06)*(-6.73)** -0227 1221 **21272 

 Y= 22072.75 - 6854.21x آسيا
(2.79)**(-7.87)** -7122 1213 **37211 

 Y= -1851.11+ 413.72x أفريقيا
(-2.57)**(5.22)** 7122 1231 **72272 

 Y= 1239.54 -1976.36x أمريكا الشمالية
(0.42)(-6.12)** -0323 1222 **32221 

 Y= 74.81 -14.67x أمريكا الوسطى
(1.47)(-2.62)** -3221 1231 **3213 

 Y= 4080.34 -1940.39x أمريكا الجنوبية
(2.26)*(-9.79)** -0221 1211 **21213 

 Y= -958.17 -243.40x االقيانوسية
(-2.36)*(-5.45)** -122 1232 **72232 

 Y= -4013.24+ 754.12x مصادر أخرى
(-2.38)*(4.06)** 3223 1211 **03222 

 .بالملحق( 7)،(0)جمعت وُحسبت من بيانات جدول رقم :المصدر
 Y :الميزان التجاري للتبادل التجاري .             X  :متغير يعبر عن عنصر الزمن . 

 المحسوبة(  T) القيم التي بين القوسين هي قيم 
تعنى المعنوية اإلحصائية عند مستوى (   *) ، % 0تعنى المعنوية اإلحصائية عند مستوى  ( ** )  

1211  .% 
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وحيث حققت أصغر قيمة لصافي الميزان التجاري الكلي إلي مجموعة دول أمريكا 
ومعامل تحديد بلغ % 3221مليون جنيه سنويًا بمعدل تغير 0222الوسطي حيث بلغت نحو

من التغير في قيمة صافي الميزان التجاري الكلي يرجع إلي % 31مما يعني أن % 31نحو 
إلى أن النموذج المستخدم في صافي الميزان  (F)عدة عوامل يعكسها عامل الزمن، وتشير قيم 

ومالئم ( 1210)التجاري الكلي مع مجموعة دول أمريكا الوسطي معنوي عند مستوى معنوية 
 .لطبيعة البيانات

بالملحق إلي تطور قيمة صافي الميزان التجاري الكلي خالل ( 7) ،(0)أشار الجدول 
حيث بلغت أكبر قيمة عجز في الميزان التجاري الكلي ( 7102 – 7111)الفترة الزمنية من 

مليون جنيه خالل الفترة بمتوسط  221212مع مجموعة دول غرب أوربا حيث بلغت بنحو 
ة عجز في الميزان التجاري الكلي مع مليون جنيها، وبلغت أصغر قيم 33122عجز بلغ نحو 

مليون جنيه خالل الفترة بمتوسط عجز  331مجموعة دول أمريكا الوسطي حيث بلغت بنحو 
 .مليون جنيها 12بلغ نحو 

لقيمة  صافي الميزان التجاري الكلي مع مجموعات الدول  تطور معامل عدم االستقرار
 (.7102-7111)خالل الفترة 

لقيمة صافي الميزان التجاري الكلي  عدم االستقرار معامل تطور( 3)رقم ويوضح جدول 
أشار الجدول إلي عدم  حيث( 7102 – 7111)الفترة الزمنية من مع مجموعات الدول 

استقرار قيمة صافي الميزان التجاري الكلي مع مجموعات الدول حيث أن زيادة قيمة هذا 
التجاري الكلي مع مجموعات الدول وكلما العامل يشير إلي عدم استقرار قيمة صافي الميزان 

 .اقتربت من الصفر دل ذلك علي استقرار قيمة صافي الميزان التجاري
لقيمة صافي الميزان التجاري الكلي مع مجموعات قيم معامل عدم االستقرار  حيث أن 

ى بلغ حوالي قصوحد أ 7102خالل عام %  322 ى بلغ حواليدنتراوحت بين حد أالدول 
 اإلتجاه نحووهو ما يعنى % 11021بمتوسط سنوى قدر بحوالي ، 7112عام %  2220

 .صافي الميزان التجاري الكلي مع مجموعات الدولاالستقرار في قيمة معامل عدم  انخفاض
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ألكبر قيمة عجز في صافي الميزان كما تبين من دراسة قيم معامل عدم االستقرار 
 % 123، %221، %122بلغ حوالي  أدنيبين حد  التجاري الكلي مع مجموعة دول غرب أوربا

، 7117عام % 02322ى بلغ حوالي قصوحد أ 7103، 7100، 7111 أعوامخالل وذلك 
االتجاه ، وهو ما يعنى (7102-7111)خالل الفترة %  3221بمتوسط سنوى قدر بحوالي 

صافي الميزان التجاري الكلي مع مجموعة دول غرب  االستقرار فيمعامل عدم  نحو انخفاض
 . أوربا خالل الفترة

لقيمة  صافي الميزان التجاري الكلي مع مجموعات الدول  عامل عدم االستقرارم(: 6)جدول
 بالمليون جنيه   -(7102-7111)رة في الفت

 

   ) = X 100     Y^ –Y ) نبالملحق بالقانو (  7، 0)ُجمعت وُحسبت من جدول رقم  :المصدر
                                                                                                  Y^ 
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 صغر قيمة عجز في صافي الميزان التجاري الكلي معوبدراسة االستقرار النسبي أل
ى علبين حد أ تبين أن قيمة معامل عدم االستقرار قد تراوحتمجموعة دول أمريكا الوسطي 

 ي قدر بنحوأدنوحد   7107،7111  يعامخالل وذلك %  30322، %21223بلغ حوالي 
 03327ي وبمتوسط سنوي بلغ حوال  7113، 7112 يعامخالل وذلك  % 0027،% 122
صافي الميزان التجاري الكلي مع مجموعة االستقرار في معامل عدم  تذبذبمما يدل على % 

 .الفترةدول أمريكا الوسطي خالل 
 . التقدير اإلحصائي لبعض المتغيرات اإلقتصادية وأثرها علي التبادل التجاري المصري: رابعاا 

                       .المصريةالصادرات الكلية التقدير اإلحصائي لبعض المتغيرات اإلقتصادية وأثرها علي 
Y1                        الصادرات الكلية 
X1   :  سعر الصرفX2                                           :دعم الصادرات الكلية 
X3  :عدد السكان                           X4                     :الناتج المحلي اإلجمالي 
X5  :معدل التضخم                X6                     :االستثمار الكلي 
X7  :راالستثمار األجنبي المباش                                X8  :اإلستهالك القومي 
X9  : النقد األجنبياالحتياطي من                       X10  : (تيسير)اتفاقية منطقة التجارة الحرة 
X11 :   اتفاقية أغاديرX12                                          :اتفاقية اإليموا 
X13   :اتفاقية الكويز                                         X14  :اتفاقية الشراكة االوربية 
X15   :ر الي واردات االتحاد االوربي نسبة صادرات مص     X16  نسبة صادرات مصر الي واردات اسيا 
X20    :واردات االتحاد االوربي                                X21    :واردات اسيا 
X26    :    عدد سكان اسياX29                                        :عدد سكان االتحاد االوربي 

وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة ( 2)يشير جدول تطور اجمالي الصادرات الكلية رقم 
أوضحت ان االستثمارات الكلية له تأثير ايجابي معنوي عند ( 0)عليها إلي أن المعادلة رقم 

يزيد الصادرات الكلية % 0حيث ان زيادة االستثمارات الكلية بنسبة ( 1210)توي معنوية مس
( 1210)سعر الصرف له تأثير ايجابي معنوي عند مستوي معنوية ، و مليون دوالر 121بنحو 

مليون   7272213ية بنحو يزيد الصادرات الكل% 0حيث ان زيادة سعر الصرف بنسبة 
 .دوالر
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 412  7102 سبتمبر، الثالث، الجزء ثالثونوال التاسعالمجلد 

وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة ( 2)اجمالي الصادرات الكلية رقم يشير جدول تطور 
أوضحت ان الناتج المحلي اإلجمالي له تأثير ايجابي معنوي ( 7)عليها إلي ان المعادلة رقم 

يساهم في % 1211حيث أن زيادة الناتج المحلي االجمالي بنسبة ( 1211)عند مستوي معنوية 
سعر الصرف له تأثير ايجابي معنوي عند ، و مليون دوالر 1211 زيادة الصادرات الكلية بنحو

يساهم في زيادة %  1211حيث أن زيادة سعر الصرف بنسبة ( 1211)مستوي معنوية 
واتفاقية الكويز لها تأثير ايجابي في زيادة ، مليون دوالر  0211223الصادرات الكلية بنحو 

أن زيادة الصادرات الكلية في اتفاقية حيث ( 1210)الصادرات الكلية عند مستوي معنوية 
 .مليون دوالر  00211223الكويز تزيد الصادرات الكلية بنحو 

  (. 7102 - 7111)المصرية في الفترة من  التقدير االحصائي للصادرات الكلية :(7)جدول

 
 بالملحق( 2)،(3)ُجمعت وُحسبت من جدول رقم  :المصدر

  



 

 وآخرون محمد كامل ريحان
 

 413  7102 سبتمبر، الثالث، الجزء ثالثونوال التاسعالمجلد 

وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة ( 2)الكلية رقم يشير جدول تطور اجمالي الصادرات 
دعم الصادرات الكلية له تأثير ايجابي معنوي عند ن أأوضحت ( 3)المعادلة رقم  أنعليها إلي 

يزيد الصادرات % 0حيث أن زيادة الدعم الموجه للصادرات بنسبة ( 1210)مستوي معنوية 
له تأثير ايجابي معنوي عند مستوي  االجمالي الناتج المحليو ، مليون دوالر 0322الكلية بنحو 

يزيد الصادرات الكلية % 1210بنسبة االجمالي حيث ان زيادة الناتج المحلي ( 1210)معنوية 
 مليون دوالر 122بنحو 

وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة ( 2)يشير جدول تطور اجمالي الصادرات الكلية رقم 
له تأثير ايجابي معنوي عند مستوي  سعر الصرفأوضحت ان ( 2)عليها إلي ان المعادلة رقم 

يزيد الصادرات الكلية بنحو % 1210بنسبة  سعر الصرفحيث ان زيادة ( 1210)معنوية 
له تأثير ايجابي معنوي عند مستوي معنوية  االستثمارات الكلية، و مليون دوالر 7703221

 1220يزيد الصادرات الكلية بنحو %  1210بنسبة  االستثمارت الكليةحيث ان زيادة ( 1210)
حيث ان ( 1211)عند مستوي معنوية  سلبيلها تأثير االستثمارات األجنبية و ، مليون دوالر

مليون  1232الصادرات الكلية بنحو  يؤدي إلي انخفاض مقدار االستثمارات االجنبية انخفاض
لها تأثير ايجابي معنوي عند كان ( تيسير)اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية ، دوالر

يزيد % 1211حيث ان زيادة الصادرات في هذه االتفاقية بنسبة ( 1211)مستوي معنوية 
 .مليون دوالر 2331201لية بنحو الصادرات الك

وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة ( 2)يشير جدول تطور اجمالي الصادرات الكلية رقم 
تأثير ايجابي معنوي عند  اله االستثمارت الكليةوضحت ان أ( 1)عليها إلي ان المعادلة رقم 

يزيد الصادرات % 1210بنسبة  الستثمارت الكليةحيث ان زيادة ا( 1210)مستوي معنوية 
تأثير ايجابي معنوي عند مستوي  اله اتفاقية الشراكة االوربية، و مليون دوالر 1212الكلية بنحو 

يزيد الصادرات %  1210بنسبة  من االتفاقيةالصادرات ضحيث ان زيادة ( 1210)معنوية 
ونسبة صادرات مصر الي واردات االتحاد االوربي له ، مليون دوالر  2233211الكلية بنحو 

حيث ان زيادة نسبة صادرات مصر الكلية ( 1210)تأثير ايجابي معنوي عند مستوي معنوية 
 .مليون دوالر  3223222بنحو  يزيد الصادرات الكلية% 0الي واردات االتحاد االوربي بنسبة 
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 414  7102 سبتمبر، الثالث، الجزء ثالثونوال التاسعالمجلد 

وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة ( 2)يشير جدول تطور اجمالي الصادرات الكلية رقم 
نسبة صادرات مصر الي واردات االتحاد االوربي أوضحت ان ( 3)عليها إلي ان المعادلة رقم 

صادرات مصر حيث ان زيادة نسبة ( 1210)له تأثير ايجابي معنوي عند مستوي معنوية 
مليون  331022يزيد الصادرات الكلية بنحو % 0الكلية الي واردات االتحاد االوربي بنسبة 

حيث ان ( 1210)له تأثير ايجابي معنوي عند مستوي معنوية  دعم الصادرات الكلية، و دوالر
 .مليون دوالر 07222يزيد الصادرات الكلية بنحو %  1210بنسبة  دعم الصادرات الكلية

وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة ( 2)جدول تطور اجمالي الصادرات الكلية رقم  يشير
له تأثير ايجابي معنوي االجمالي أوضحت ان الناتج المحلي ( 2)عليها إلي ان المعادلة رقم 

يزيد % 1210بنسبة االجمالي حيث ان زيادة الناتج المحلي ( 1210)عند مستوي معنوية 
تأثير ايجابي معنوي عند  اله اتفاقية أغادير ، و مليون دوالر 0.06و الصادرات الكلية بنح

يزيد %  1211بنسبة  الصادرات ضمن هذه االتفاقيةحيث ان زيادة  (1211)مستوي معنوية 
اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية ، مليون دوالر  3113201الصادرات الكلية بنحو 

حيث ان زيادة الصادرات ( 1210)نوي عند مستوي معنوية كان لها تأثير ايجابي مع( تيسير)
 .مليون دوالر 112121كلية بنحو يزيد الصادرات ال% 1210في هذه االتفاقية بنسبة 

وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة ( 2)يشير جدول تطور اجمالي الصادرات الكلية رقم 
تأثير ايجابي معنوي عند  اله اتفاقية أغادير أوضحت ان ( 1)عليها إلي ان المعادلة رقم 

يزيد %   1210بنسبة  الصادرات ضمن هذه االتفاقيةحيث ان زيادة  (1210(مستوي معنوية 
لها تأثير ايجابي في االستثمارات األجنبية و ، مليون دوالر  01120212الصادرات الكلية بنحو 

تزيد  االستثمارات االجنبيةث ان زيادة حي( 1211)زيادة الصادرات الكلية عند مستوي معنوية 
 .مليون دوالر 1222الصادرات الكلية بنحو 

وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة ( 2)يشير جدول تطور اجمالي الصادرات الكلية رقم 
عدد سكان اسيا له تأثير ايجابي معنوي عند أوضحت ان ( 2)عليها إلي ان المعادلة رقم 

يزيد الصادرات الكلية بنحو % 0يث ان زيادة عدد سكان اسيا بنسبة ح( 1210)مستوي معنوية 
وعدد سكان االتحاد االوربي له تأثير ايجابي معنوي عند مستوي معنوية ، مليون دوالر 1212



 

 وآخرون محمد كامل ريحان
 

 415  7102 سبتمبر، الثالث، الجزء ثالثونوال التاسعالمجلد 

يزيد الصادرات الكلية بنحو % 0حيث ان زيادة عدد سكان االتحاد االوربي بنسبة ( 1210)
لكلية له تأثير ايجابي معنوي عند مستوي معنوية ودعم الصارات ا، مليون دوالر 2232

مليون  01222يزيد الصادرات الكلية بنحو % 0حيث ان دعم الصادرات الكلية بنسبة ( 1210)
حيث سعر ( 1211)سعر الصرف له تأثير ايجابي معنوي عند مستوي معنوية . دوالر 

 .دوالر مليون  7271213يزيد الصادرات الكلية بنحو % 1211الصرف بنسبة 

وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة ( 2)يشير جدول تطور اجمالي الصادرات الكلية رقم 
نسبة صادرات مصر الي واردات اسيا  له تأثير أوضحت ان ( 01)عليها إلي ان المعادلة رقم 

حيث ان زيادة نسبة صادرات مصر الي واردات ( 1210)ايجابي معنوي عند مستوي معنوية 
اتفاقية التجارة الحرة بين ، مليون دوالر 2731227يزيد الصادرات الكلية بنحو % 0اسيا  

حيث ان ( 1210)كان لها تأثير ايجابي معنوي عند مستوي معنوية ( تيسير)الدول العربية 
مليون  1722211لكلية بنحو يزيد الصادرات ا%  0زيادة الصادرات في هذه االتفاقية بنسبة 

 .دوالر
وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة ( 2)اجمالي الصادرات الكلية رقم  يشير جدول تطور

له تأثير ايجابي معنوي عند دات اسيا حجم وار أوضحت ان ( 00)عليها إلي ان المعادلة رقم 
يزيد الصادرات الكلية بنحو % 0حيث ان زيادة حجم واردات اسيا ( 1210)مستوي معنوية 

اوربا كان لها تأثير ايجابي معنوي عند مستوي معنوية حجم واردات ، مليون دوالر 1271
 1232يزيد الصادرات الكلية بنحو %  0حيث ان زيادة حجم واردات اوربا بنسبة ( 1210)

حيث أن زيادة سعر ( 1210)سعر الصرف له تأثير سلبي عند مستوي معنوية ، مليون دوالر
 .مليون دوالر 3303202و لكلية بنحيؤدي إلي انخفاض الصادرات ا% 0الصرف بنسبة 

                      :المصرية الواردات الكليةقتصادية وأثرها علي قدير اإلحصائي لبعض المتغيرات الالت
y2  الواردات الكلية 
X1   : عدد السكان                                    X2   :الناتج المحلي اإلجمالي 
X3  :معدل التضخم    :  X4                                  اإلستهالك القومي 
X5   :اطي من النقد األجنبي  االحتي                X6   : ( تيسير)اتفاقية منطقة التجارة الحرة 
X7   :اتفاقية أغادير                                   X8   :  اتفاقية اإليموا 
X9   : اتفاقية الكويز      X10                               :  اتفاقية الشراكة االوربية 

X11   :   اإلستثمار األجنبي المباشر 
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 416  7102 سبتمبر، الثالث، الجزء ثالثونوال التاسعالمجلد 

تطور اجمالي الواردات الكلية  وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة عليها ( 1)يشير جدول 
أوضحت ان االحتياطي من النقد االجنبي له تأثير ايجابي معنوي ( 0)إلي ان المعادلة رقم 

يزيد الواردات % 0حيث ان زيادة االحتياطي االجنبي بنسبة ( 1210)د مستوي معنوية عن
الناتج المحلي االجمالي له تأثير ايجابي معنوي عند ، و مليون دوالر 221210الكلية بنحو 

 يزيد الواردات% 0حيث ان زيادة الناتج المحلي االجمالي  بنسبة ( 1210)مستوي معنوية 
 .مليون دوالر  1271الكلية بنحو 

وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة ( 1)يشير جدول تطور اجمالي الواردات الكلية رقم 
يزيد % 0أوضحت ان زيادة االستهالك القومي  بنسبة ( 3)عليها إلي ان المعادلة رقم 

 .مليون دوالر  722203لكلية بنحو الواردات ا

وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة ( 1)يشير جدول تطور اجمالي الواردات الكلية رقم 
أوضحت ان الناتج المحلي االجمالي له تأثير ايجابي معنوي ( 2)عليها إلي ان المعادلة رقم 

يزيد الواردات %  0حيث ان زيادة الناتج المحلي االجمالي بنسبة ( 1210)عند مستوي معنوية 
وربية لها تأثير ايجابي معنوي عند مستوي اتفاقية الشراكة اال، و مليون دوالر 1272الكلية بنحو 

يزيد %  121بنسبة قية الشراكة االوربية حيث ان زيادة االستيراد ضمن اتفا( 1211)معنوية 
 .مليون دوالر  2171231كلية بنحو الواردات ال

  



 

 وآخرون محمد كامل ريحان
 

 417  7102 سبتمبر، الثالث، الجزء ثالثونوال التاسعالمجلد 

  (. 7102 - 7111)المصرية في الفترة من  ات الكليةلواردالتقدير االحصائي ل :(8)جدول

 
 بالملحق ( 2)،(3)ُجمعت وُحسبت من جدول رقم  :المصدر

وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة ( 1)يشير جدول تطور اجمالي الواردات الكلية رقم 
أوضحت ان اجمالي عدد السكان له تأثير ايجابي معنوي عند ( 1)عليها إلي ان المعادلة رقم 

لكلية يزيد الواردات ا%  0بنسبة  حيث ان زيادة اجمالي عدد السكان( 1210)مستوي معنوية 
 .مليون دوالر 3702220بنحو 

وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة ( 1)يشير جدول تطور اجمالي الواردات الكلية رقم 
أوضحت ان االستهالك القومي له تأثير ايجابي معنوي عند ( 3)عليها إلي ان المعادلة رقم 

يزيد الواردات الكلية %  0ستهالك القومي بنسبة حيث ان زيادة اال( 1210)مستوي معنوية 
اتفاقية أغادير  لها تأثير ايجابي معنوي عند مستوي معنوية ، و مليون دوالر 011بنحو 

يزيد الواردات الكلية بنحو %  0حيث ان زيادة االستيراد ضمن اتفاقية أغادير  بنسبة ( 1210)
 .مليون دوالر   01302232
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 418  7102 سبتمبر، الثالث، الجزء ثالثونوال التاسعالمجلد 

وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة ( 1)الواردات الكلية رقم يشير جدول تطور اجمالي 
أوضحت ان االحتياطي من النقد االجنبي له تأثير سلبي ( 2)عليها إلي ان المعادلة رقم 
 0حيث ان انخفاض االحتياطي من النقد االجنبي بنسبة ( 1210)معنوي عند مستوي معنوية 

اجمالي عدد السكان و ، مليون دوالر 2013212ية بنحو يؤدي إلي انخفاض الواردات الكل% 
حيث ان زيادة اجمالي عدد السكان  ( 1210)له تأثير ايجابي معنوي عند مستوي معنوية 

 .مليون دوالر  7112232يزيد الواردات الكلية بنحو %  0بنسبة 

وأهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة ( 1)يشير جدول تطور اجمالي الواردات الكلية رقم 
أوضحت ان معدل التضخم له تأثير ايجابي معنوي عند ( 1)عليها إلي ان المعادلة رقم 

ساهم في زيادة الواردات %  0حيث ان زيادة معدل التضخم بنسبة ( 1210)مستوي معنوية 
 .مليون دوالر 3223222لكلية بنحو ا

دية المؤثرة وأهم المتغيرات االقتصا( 1)يشير جدول تطور اجمالي الواردات الكلية رقم 
أوضحت ان اتفاقية اإليموا لها تأثير ايجابي معنوي عند ( 2)عليها إلي ان المعادلة رقم 

يؤدي إلي %  0حيث ان زيادة االستيراد خالل اتفاقية االيموا  بنسبة ( 1210)مستوي معنوية 
له تأثير أن اإلستثمار األجنبي المباشر ، و مليون دوالر 1232322زيادة الواردات الكلية بنحو 

شر حيث ان انخفاض االستثمار االجنبي المبا( 1210)سلبي معنوي عند مستوي معنوية 
  3231نحو يؤدي إلي زيادة الواردات الكلية ب%  0بنسبة  7100وخروجه من مصر بعد عام 

 .مليون دوالر
 ج

 التوصيات
 واحد منفذ خالل من التعامل أى والهيئات األجهزة تعدد وعدم والمالية اإلدارية المعوقات إزالة .0

 .للمصدر

 .المصدرة المنتجات جودة تحسين .7

 .التصدير زيادة على عتبر متغير مؤثرت التى التجارية اإلتفاقيات تفعيل .3

 .والتمغات الرسوم وتخفيض واإلئتمانية البنكية التسهيالت .2



 

 وآخرون محمد كامل ريحان
 

 419  7102 سبتمبر، الثالث، الجزء ثالثونوال التاسعالمجلد 

 .الموجودة األسواق على المحافظة مع، جديدة أسواق فتح .1

والتي تعتبر كمتغير مؤثر في ارتفاع االثار والتي تشكل عبء علي دعم تكاليف االنتاج  .3
الصادرات في مواجهة االسعار الدول المنافسة في التصدير والتي تشكل أيضُا عب علي 

 .الدولة في دعم التصدير 

العمل علي زيادة االستثمارات  الصناعية والزراعية كمتغير يؤثر علي الصادرات والواردات  .2
ت في  الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي لها نصيب ضخم في الواردات فا االستثمار 

وفي االنتاج ، من هذه الصناعات يقلل الواردات منها ويخفف الضغط علي الميزان التجاري
الزراعي االستثمار في زراعة محاصيل االستيراد والسلع الغذائية األساسية لتقليل الفجوة 

 .ويخفف العجز من الميزان الزراعينها منها ومن ثم تقليل االستيراد م

العمل علي ان يكون التبادل التجاري بالعمالت المحلية للدول لتقليل الضغط علي طلب  .1
النقد األجنبي اللزم لالستيراد وذلك بتعديل االتفاقيات وعمل اتفاقيات تعتمد علي ذلك مثل 

 .قابل الجنيه امكانية التبادل التجاري مع الصين باليوان وروسيا بالروبل م

 .الحد من االستيراد بمنع استيراد السلع المنتجة محلياُ  .2

متغير مؤثر علي  تقليل االستهالك القومي من بعض السلع غير األساسية والتي تشكل  .01
 .زيادة الواردات
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 قاعدة بيانات التجارة الخارجية  –الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء 

 .البنك الدولي قاعدة بيانات 
 .قاعدة بيانات وزارة التخطيط 

 .أعداد متفرقة  –تقارير البنك المركزي 
قسم االقتصاد  ،ة الزراعةجامعة عين شمس، كلي ،التجارة الدولية عاطف جودة، محاضرات في

 الزراعي
 7107، 3331األهرام اإلقتصادي العدد ، محمد نبيل الشيمي، مقال
أهم المتغيرات الدولية إمكانية التكامل العربي في ضوء  :(7103)دينا فاروق محمود عناني
جامعة عن ، كلية الزراعة، قسم اإلقتصاد الزراعي، رسالة دكتوراه، المعاصرة

 شمس
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التجارة الزراعية البينية للدول العربية في ضوء المتغيرات  (:7103)رشا محمد أحمد فرج
ية الزراعة، جامعة كل، صاد الزراعيقسم اإلقت، الدولية المعاصرة رسالة دكتوراه

 عين شمس
دراسة تحليلية آلثار المتغيرات اإلقتصادية العالمية علي  (:7103)شيماء محمد نجيب الشافعي

قسم االقتصاد الزراعي، كلية ، رسالة ماجستير، الصادرات الزراعية المصرية
 جامعة الزقازيق، الزراعة

دور دعم الصادرات في تحسين أداء الميزان التجاري  (:7102)أحمد محمد عبدالمقصود
 كلية التجارة  قسم االقتصاد، ،رسالة ماجستير، المصري
تحليل سياسات التجارة الخارجية لبعض السلع الزراعية في  (:7112)هويدا السيد حسن محمد

ية الزراعة، كل، قتصاد الزراعيقسم اال، رسالة دكتوراه، ظل التغيرات العالمية
 عة عين شمسجام

المتغيرات االقتصادية العالمية وأثارها على التجارة الخارجية  (:7112)هشام احمد عبد الرحيم
، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، رسالة ماجستير، الزراعية المصرية
 جامعة قناة السويس

لتغيرات مستقبل التجارة الخارجية الزراعية المصرية في ضوء ا (:7113)فهمي علي مدكور
ية كل، قسم اإلقتصاد الزراعي، رسالة دكتوراه، االقتصادية الدولية المعاصرة
 الزراعة، جامعة عين شمس

التغيرات في هيكل التجارة الخارجية الزراعية المصرية في (: 7113)رحاب سعيد إبراهيم أحمد
قسم ، والعالمية المعاصرة، رسالة ماجستير. ضوء بعض التغيرات المحلية

 جامعة عين شمس، كلية الزراعة، اإلقتصاد الزراعي
دراسة اقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية  (:7112)تامر محمد عبدالصادق السنتريسي

المصرية مع دول االتحاد االوربي في ضوء المتغيرات االقتصادية الدولية 
ة عين ية الزراعة، جامعكل، قسم اإلقتصاد الزراعي، المعاصرة، رسالة دكتوراه

 شمس
دراسة اقتصادية ألثر سياسات سعر الصرف علي التجارة  (:7112)رحاب سعيد ابراهيم أحمد

ية كل، قسم اإلقتصاد الزراعي، الخارجية الزراعية المصرية، رسالة دكتوراه
 الزراعة، جامعة عين شمس

Azharia Abdelbagi Elbushr  " The role of COMESA in promoting intra-

regional agricultural trade: Case study of Sudan " article.  

A new Perspective Based on TFP growth structure " article. 

Pattern: evaluation and alerts" article  
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ABSTRACT 

The foreign trade sector plays an important role in the economic 

development process especially in the developing countries. The 

development of Egyptian foreign trade is closely related to economic 

events and changes. It helps to achieve local market balances and 

increase national income in the event of a high rate of exports and 

reduction of imports. 

The problem of the study is that there are many problems facing 

foreign trade. In recent years, there have been many economic changes 

at the local level. These variables have had some effects on foreign 

trade and the trade balance. 

The study aims to identify the most important economic variables 

that affect foreign trade and identify the most important effects of 

economic changes on Egyptian exports and imports and ways of dealing 

with them, which can contribute in guiding trade policy to increase 

exports and reduce imports to reduce trade deficit. 

The research indicated that the total Egyptian exports to the world 

countries increased by LE 15,232.18 million and achieved the largest 

value of Egypt's total exports to the group of Western European 

countries, reaching about 3853.6 million pounds annually. The research 

found that the value of total exported exports to the world countries , 

Which reached about 57.1% in 2000 and improved in 2009, which 

reached about 0.2%. The research found that the total value of total 
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imports to Egypt from the world countries was not stable, as it reached 

about 70% in 2000 and this coefficient improved in 2011 by about 2.3% 

The research referred to the statistical estimation of some of the 

multiple regression models (Forward, Stepwise, Forward), where it was 

proved that the economic variables that have a positive effect on the 

total Egyptian exports are the exchange rate in various equations for the 

various regression models. The increase in the exchange rate helps to 

increase the total Egyptian exports as well as the export support 

variable and the total investment variable. Where the equations of 

multiple regression models showed in various ways that the increase in 

export support and total investment help increase the total Egyptian 

exports. The research also proved that the economic variables that have 

a positive effect on the total Egyptian imports are the national 

consumption, The increase in national consumption helps to increase 

the total Egyptian imports as well as the variable population and the 

variable foreign exchange reserves. The equations of multiple 

regression models have shown in various ways that increasing national 

consumption and foreign exchange reserves help increase the total 

Egyptian imports. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


