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 االستراتيجية المثلي لتطوير التجارة الخارجية المصرية  
 "التحليل البيئى الرباعي"  مع التكتالت األفريقية

 
 (3)محمد أحمد السيد -(2)عبير فرحات -(1)عال جمال

 لعالي،ارية، وزارة التعليم اقسم االقتصاد، المعهد العالي للحاسبات ونظم المعلومات اإلد( 1
 قسم االقتصاد والتنمية الريفية، كلية العلوم( 3 جامعة عين شمس، كلية التجارة( 2 مصر

 الزراعية البيئية، جامعة العريش، مصر
 

 المستخلص
 والفرص القوي والضعف نقاط لتحديد البيئة الداخلية والخارجية هدف البحث إلى تحليل

 يوالت صياتمن التو  الخارجية المصرية للتوصل إلى مجموعة التجارة تواجه التي اتدوالتهدي
 تم االعتماد علي ، وقدالمجال هذا في السياسة االقتصادية المصرية واضعي يمكن أن تفيد

 . خبير اقتصادي 77عينة الدراسة من الخبراء االقتصاديين حيث بلغ حجم العينة 
ي التحليلي بإستخدام فوهو الوص المنهج المستخدم ولقد توصلت الدراسة من خالل

عدد من االستراتيجيات يمكن من خاللها إلي ل الرباعي البيئي( )التحليSWOT مصفوفة 
بين  بينيةزيادة نقاط القوة وتعظيم الفرص وتقليل نقاط الضعف والتهديدات التي تواجة التجارة ال

 مصر ودول التكتالت األفريقية الثالثة محل الدراسة، ومن أهم تلك االستراتيجات: 
 دول عنالة المصرية واألفريقية وتوطيد العالقات مع هذه الرفع كفاءة الكوادر الفنية للعم. 1

 .طريق الدورات التدريبية
من  فريقياأ بين دولرفع كفاءة الموانى البحرية والجوية والبرية لتسهيل مرور الصادرات  .2

  من جهه أخرى. والعكس جهه ، وبين الدول األفريقيه واألوربيه
االجنبية في مجال تحسين جودة المنتجات المعدة ستيراد تكنولوجيا وخبرات الدول . ا3

  .للتصدير
 ستفادة من اهتمام الدولة بالتوسع في قطاع التصدير بإقامة التكتالت االقتصاديةاإل. 4

ة بين المنتج سواألسواق المشتركة مع دول التجمع االفريقي للتغلب على حدة المناف
 .ى من األسواق االخر له المصري والمنتجات المنافسة 
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فاية تطبيبق نتائج البحث العلمي والدراسات والخبرات االجنبية للتغلب على عدم كفاءة وك .5
ت منتجاالموارد المتاحة وايجاد البدائل لمواجهة اي تطورات محتملة في الدول المستوردة لل

 المصرية.
خص ي أوصت الدراسة بضرورة إيجاد الية لعمل لجان تنسيقية بين الوزارات والهيئات فيما

قي اإلنتاج والتجارة الخارجية لتيسير إقامة المشروعات المشتركة داخل دول التجمع االفري
واالستفادة من الموقع المميز لمصر وتسهيل مرور صادرات الدول داخل الحدود المصرية، 
وتفعيل دور البحث العلمي لالستفادة من خبرات الدول االجنبية للتوصل إلى اقصى كفاءة 

 أقل تكاليف ممكنة للتغلب على محدودية الميزانية المعدة لعمليات اإلنتاج.انتاجية ب
ت، تيجياالتحليل البيئى، التجارة الخارجية المصرية األفريقية، استرا الكلمات اإلسترشادیة:

 مصر.
 

 مقدمة
 التي العديدة كمحصلة للمكاسب كبيرة اقتصادية كيانات في ندماجاإل على الدول تحرص

 يالت النسبية المزايا على يستند الذى الحجم والتخصص اإلنتاجى لوفوارت نتيجةعليها  تحصل
 الدول لمنتجات هذه التنافسية القدرة ارتفاع على يعمل ما وهو التكتل دول من دولة كل اهتتمتع ب

 رصف من المزيد وتوفير بها االقتصادى النمو معدالت زيادة ثم من. الزراعية منها أو الصناعية
 وطشر  تحسين وارء من تجنيها التي باإلضافة إلى المزايا هذا البطالة، معدالت وتقليصالعمل 

 .ةالفني والمعرفة االموال واألفراد ورؤوس والخدمات السلع انتقال وتيسير التبادل التجارى 
 ظل في وذلك بشكل عام الصادارت بزيادة المصرية الخارجية التجارة قطاع ويهتم

حيث يعتبر قطاع التجارة  التكتالت االقتصادية العالمية، مع مصر اتعقده التي االتفاقات
 في التنمية االقتصادية خاصة عملية في تساهم احد أهم القطاعات االقتصادية التي المصري 

مصر،  السياسات االقتصادية في مخططي من أهم أهداف الصادارت تنمية وُتعد الدول النامية،
 اهفي تتمتع التي وتصدير السلع والمنتجات انتاج في التنوعو  التوسع من أهم مالمحها والتي
 لسد استخدامه يمكن الصادرات هذه حيث أن عائد العالمية األسواق تنافسية في بميزة مصر
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على أهم التكتالت  التركيز يتم وسوف .المصري  في الميزان التجاري  الموجود الفجوة أو العجز
 جنوب اتفاقية :االطراف وهى متعددة تفاقياتفي اال مصر اهتمت بها األفريقية التي

 وجنوب شرق  لدول المشتركة السوق  االياك(، اتفاقية(افريقيا  شرق  ، اتفاقية)السادك(افريقيا
اندماج  نتيجة المصرية االيجابي أو السلبي على البيئة االثر تناول ثم ، ومن)الكوميسا (افريفيا
 ( 13،ص 2015ات، )مظلومياالتفاقيات. تلك في المصرية الدولة

تعرض يعد التحليل البيئي من أهم مراحل عملية التخطيط ومن ثم اتخاذ القرار وذلك لما ت
لى ؤثر عله البيئة سواء الداخلية أو الخارجية من تغيرات بيئية واقتصادية واجتماعية وسياسة ت

 .ريقيةالدول األفالسياسات المصرية المتعلقة بالتجارة الخارجية مع العالم الخارجي وخاصة مع 
اءا ي من دول العالم الخارجي تنمو وتزداد بنأولما كان تنمية التجارة الخارجية بين مصر و 

ا بناء، وأيضا قتصادية المصرية على قرارات صناع القرار االقتصادي المصري والقطاعات اإل
باشرة أو بطريقة م  اإلرتباط على اوضاع باقي القطاعات المرتبطة بذلك القطاع سواء كان

ي غير مباشرة مع قطاع التجارة المصري، لذا فمن الضروري أن يتم استعراض التحليل الرباع
 .(17،ص 2020)قنديل، البيئي. 
 

 البحث  مشكلة
 المصري  الميزان التجاري  منه يعاني مستمر عجز تشير مشكلة الدراسة إلى أن هناك

العجز في لتعبئة العامة واإلحصاء بلغ فوفقًا للبيانات المنشورة علي موقع الجهاز المركزي ل
 )الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، (41.11) الميزان التجاري المصري 

http://www.capmas.gov.eg) ، بشكل المصرية بالصادارت النهوض الضروري  فمن لذا 
االفريقي على  معللتج البيئي ثردراسة األ، ومن ثم تأتي اهمية  العجز هذا لمواجهة وتنميتها عام

 في الحادث التطوررصد وتحليل ب يهتم سوف أن هذا البحث أى المصرية التجارة الخارجية
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سواء إيجابًا أو سلبًا التجارة المصرية  قطاع في يحدث الذي التنمية االقتصادية والبيئية مجال
ة التحليل دراس خالل من وذلك بعض التكتالت االقتصادية األفريقية، في مصر اندماج نتيجة

 البيئي الرباعي لتطور التجارة الخارجية المصرية مع التجمع االفريقي.
 

 هدف وأهمية البحث
 والفدرص والضدعف هالقدو  نقداط لتحديدد البيئدة الداخليدة والخارجيدة هددف البحدث إلدى تحليدل

تفاده ، ومن ثم تأتي اهمية البحث في كيفيه اإلسالخارجية المصرية التجارة تواجه التي والتهديات
من وتعظيم نقاط القوه والفرص وتدنيه األثر الضار للضعف والتهديدات،  وكذا وضع مجموعده 

 .المجال هذا في السياسة االقتصادية المصرية واضعي يمكن أن تفيد التي التوصيات من
 

 أسئلة البحث
 يتمثل السؤال الرئيسي للبحدث فدي هدل النددماج مصدر فدي التكدتالت األفريقيدة أثدر إيجدابي

علدددي التجدددارة الخارجيدددة المصدددرية ويتفدددرع مدددن هدددذا السدددؤال الرئيسدددي عددددد مدددن االسدددئلة الفرعيدددة 
 ومنها:

 تطوير التجارة الخارجية المصرية مع التكتالت األفريقية؟ إستراتيجيةما  .1
 ما مدي تأثير اندماج مصر في التكتالت األفريقية علي زيادة الصادرات ؟ .2
 الت األفريقية علي نقص الواردات ؟ما مدي تأثير اندماج مصر في التكت .3
 ما تأثر اندماج مصر في التكتالت اإلفريقية علي البيئة المصرية؟ .4
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 فروض البحث
 في التالي:ومن خالل االسئلة البحثية فإن فروض الدراسة تتمثل 

توجد عالقة ذات داللدة طرديدة بدين إنددماج مصدر فدي التكدتالت اإلفريقيدة وحجدم الصدادرات  .1
 المصرية.

عالقددة ذات داللددة عكسددية بددين إندددماج مصددر فددي التكددتالت اإلفريقيددة وحجددم الددواردات  توجددد .2
 المصرية.

 يوجد تأثير ايجابي الندماج مصر في التكتالت اإلفريقية علي البيئة المصرية. .3
 

 الدراسات السابقة
التكتالت  بعض إلى تاثير( 2000)فرح الخزاعلة  حسن حسين شارت دراسةأ

 ادياالقتص التكتل العربي، االقتصادي التكتل(منها  والتي االردني تصاداالقتصادية على االق
( وتناول المبحث األول من الدراسة المبحث  اوسطي الشرق  االقتصادي التكتل الخليجي،
 صفهبتناول التكتالت االقتصادية  المبحث التاني اما النظري  شمل على االطار والذي التمهيدي

 يمتق المبحث الرابع تناول اما اوسطي الشرق  االقتصادي التكتل ثالمبحث الثال ناقش ثم عامة
 رورهالدارسة بض اوصت وقد والتكتالت االقتصادية اإلقليمية التجاري على االردن التبادل افاق

جنبي اال االستثمار وتشجيع االردنية الصناعات تنوع وضروره االردنية التجارية العالقات تدعيم
 .االردن في

لتحليل مدى تاثر التجارة العربية البينية   (2004)عوض وباكير ج دراسةظهرت نتائأ
باالتفاقيات اإلقليمية والدولية وخاصة اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى، حيث بينت النتائج 

، اذ لم تزد نسبة الصادرات البينية الخارجية %10أن التجارة العربية البينية لم تزد عن نحو 
، وان الصادرات العربية إلى االتحاد %12، والواردات عن نحو %11نحو العربية عن 
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االوروبي تشكل اعلى نسبة بين دول العالم، واشار نتائج التحليل القياسي إلى عدم وجود 
عالقة احاللية بين التجارة العربية البينية وبين التجارة العربية غير البينية، وان االتفاقيات 

  .ثر بشكل ايجابي على التجارة العربيةالتجارية العالمية تؤ 
 عام إلى التكتالت االقتصادية بشكل (2007) أحمد خلف تغريدشارت دراسة أ
 ضمامان عن وهدفت الدراسة إلى تقديم دراسة تحليلية واقعية التحديد على وجه )الكوميسا(وتكتل

 من عدي االمني الستقرارا الدائرة وعدم توصلت الدراسة إلى أن الحروب وقد السوادن إلى التكتل
 مةإقابضرورة اوصت الدراسة  لذا منظمة الكوميسا من السودان التجارية استفاده معوقات أكبر

 بعد دراسة متطلبات احتياجتها وذلك الكوميسا دول في السودانية للمنتجات دائمة معارض
 الفعلية

 فصول اربعة اللخ من للدراسة األساسية المشكلة (2009)حسن ابراهيم تناولت دراسة
 من صادياالقت التكامل التاني الفصل تناول بينما العام للدراسة األول منها االطار الفصل تناول
 ركةالمشت السوق  الثالث الفصل  تناول المفهوم ومراحل ومبررات التكتالت االقتصادية كما حيث
 مالرابع انضما فصلال ناقش بينما النشاة والهياكل والمؤسسات حيث من افريقيا وجنوب لشرق 

 السودان من وهي مدى استفادة للدراسة والتركيز على القضية األساسية السودان للكوميسا
 انضمام ضرورةإلي  خلصت وقد السودان الخارجية ذلك على تجارة واثار للمنظمة االنضمام

 والدولية. التكتالت االقتصادية اإلقليمية السودان إلى منظومة
االثار االقتصادية للتدفقات التجارية بين مصر  El Sayed (2012)استهدفت دراسة 

وبعض التكتالت االقتصادية، حيث اقتصرت الدراسة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية 
(AFTA والكوميسا ،)COMESA واالتحاد االوروبي ،EU باستخدام التحليل الوصفي ونموذج ،

ج في تفسير التدفق التجاري المصري للتكتالت السابقة، الجاذبية. واكدت النتائج كفاءة النموذ
واوضحت نتائج النموذج زيادة التجارة الثنائية المصرية مع منطقة التجارة الحرة العربية بنحو 
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. بينما بلغ حجم التجارة الثنائية %1بزيادة الناتج المحلي اإلجمالي للدول الشريكة بنحو  1%
على التوالي، وان متغير نصيب  %1، %1.1الوروبي بنحو المصرية مع الكوميسا واالتحاد ا

الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ليس مهًما في حالة االتفاقيات الثالث، وان متغير المسافة 
، ولكنها ليست مهمة مع الكوميسا AFTAأو الُبعد الجغرافي ذات معنوية احصائية في حالة 

وير شبكات النقل البري والبحري والجوي بين أجهزة واالتحاد االوروبي، األمر الذي يتطلب تط
التكييف بما في ذلك سرعة مرور البضائع وتقليل تكاليف النقل حيث اشارت النتائج إلى 

 .تزايدها، وان متغير الحدود ليس له معنوية احصائية في تحديد حجم التبادل
 

 SWOT Analyses  اإلطار النظري للبحث بأسلوب
 :ري للتجارة الخارجية: الطار النظأولا 

رجية هناك تعريفات كثيرة للتجارة الخا: (11، ص1990،حسين عمرتعريف التجارة الخارجية)
ا لم ومومنها ان "التجارة الخارجية هى حركة السلع والخدمات وانتقال رأس المال بين دول العا

 ألخري التعريفات ا يتعلق بهذا عبر الحدود من عمليات كالنقل والتأمين والخدمات االخري" ومن
صر للتجارة الخارجية انها تعد "عملية التبادل التجاري في السلع والخدمات وغيرها من عنا
ذلك باإلنتاج المختلفة بين عدة دول بهدف تحقيق منافع متبادلة الطراف التبادل، وهى تختلف 

لة للدو  سواء مجاورةعن التجارة الداخلية في انها تتجاوز حدود الدولة الواحدة إلى دول متعددة 
 أو غير مجاورة لها".

هناك العديد من األسباب لقيام التجارة الخارجية بين الدول ومن : أسباب قيام التجارة الخارجية
أهم تلك االسباب الحاجة إلى العالقات االقتصادية الخارجية بما أن هناك توزيع غير متكافئ 

المناخية، الكفاءات االدارية، الموارد  لعناصر اإلنتاج بين دول العالم من حيث الظروف
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المعدنية والبشرية والرأسمالية، هذا باإلضافة إلي تحقيق مبدأ التخصص الدولي حيث من 
 االفضل 

أن تتخصص كل دولة في انتاج السلع والخدمات التي تتوافق مع ظروفها الجغرافية 
 نسبيةد السلع التي تكلفتها الومواردها وذلك بتكلفة نسبية اقل وكفاءة اعلى، حيث تصدر البل

ي نها فاقل من تكلفتها النسبية في الخارج، وتستورد السلع التي تكون تكلفتها النسبية أكبر م
ين جية بالخارج وفًقا لقانون الميزة النسبية ومن االسباب الهامة األخري لقيام التجارة الخار 

 ض.الدول إختالف الميول واألذواق بين األفراد وبعضها البع
 :ثانياا ـ الطار النظري للتكامل القتصادي

يعرف البعض : (13، ص 2001)موسي سعيد مطر، مفهوم وتعريفات التكامل القتصادي
عدة  التكتالت اإلقليمية على أساس أنها "تجمعات اقليمية يتم إنشاؤها بموجب اتفاق يتم بين

، ستقرار السياسي واالقتصادي"دول مختلفة ولكن يجمعها مصالح مشتركة مثل حفظ األمن واال
م ويعرفها البعض على انها "شكل من أشكال العالقات الدولية بين الدول التي يجمعها اقلي

جغرافي واحد من اجل احداث التقارب بين الشعوب وبعضها البعض"، ويعرفها البعض على 
لك رافي واحد وذانها "عبارة عن تلك المحاوالت التي تتم بين دولتين أو اكثر ضمن اقليم جغ

من  عبر فترة زمنية معينة من اجل اتخاذ وتفعيل قرارات مشتركة فيما يخص الجوانب المختلفة
 الممارسات االقتصادية بين تلك الدول".

ة ثم تفضيليتتمثل مراحل التكامل اإلقتصادي في اتفاقيات التجارة ال: مراحل التكامل القتصادي
لة لجمركي والسوق المشتركة ثم االتحاد االقتصادي كمرحمناطق التجارة الحرة ثم اإلتحاد ا

 اخيرة من مراحل التكامل اإلقتصادي 
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يمكن حصر أهداف التكتالت االقتصادية اإلقليمية بشكل عام في : أهداف التكتالت اإلقليمية
 األهداف التالي:

  لي التايفية وبالحد من استغالل الدول االجنبية للثورات الطبيعية الموجودة في الدول االفر
 تلجأ بعض الدول األفريقية إلى إقامة التكتالت االقتصادية.

 ادي.التقليل من فكرة التبعية االقتصادية للدول المتقدمة والحد من فكرة التخلف االقتص 
 .تخفيف العبء المالي والفني عن المنظمات الدولية أو العالمية 
 خر ل مواجهة التهديدات من الجانب اآلرغبة حكومات التكتل أو التجمع في التعاون من أج

 وتحقيق مناخ جيد من االستقرار السياسي والتكامل االقتصادي.
  توسيع نطاق السوق ومن ثم تطبيق مبدأ التخصص وتقسيم العمل مما يؤدي إلى زيادة

حجم اإلنتاج وانخفاض تكلفة الوحدة من السلعة وذلك عن طريق الحصول على مزايا 
 اإلنتاج الكبير.

 الطار النظري للتحليل الرباعي البيئي :الثاا ث
 إلدى العناصدر اإلسدتراتيجية فدى البيئدة( W( و)S) تمثدل :(SWOT)مفهـوم  التحليـل البيئـ   -1

 حيث:  (Houben et al., 1999,P23)الداخلية للمؤسسة 
القدددرات الذاتيددة للمؤسسددة التددى تميزهددا ويقصــد بهــا (: Strengthsنقدداط القددوة ) (Sتمثددل )

ويمكدن إسدتخدامها بكفداءة  كاندت مدوارد وكمكاندات بشدرية أم ماديدة أم نظدم عمدل رها سواءعن غي
 .ورسالة المؤسسة وفعالية فى تحقيق أهداف

القيدددود وأوجددده القصدددور أو  ويقصـــد بهـــا(: Weaknesses( نقددداط الضدددعف )Wتمثدددل )
مكدن والتدى ي العملفى الموارد واإلمكانات البشرية أو المادية أو نظم  النقص الذاتية سواء كانت

 .أن تعيق المؤسسة عن تحقيق أهدافها ورسالتها
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 حيث:  البيئة الخارجية للمؤسسة إلى العناصر اإلستراتيجية فى (T( و)O) لبينما تمث
وجود عناصر تقوى وتدعم وخدمات (: ويقصد بها Opportunities)( الفرص Oتمثل )

عليها  نهوض والتطوير والتقدم ويجبالخارجى لمساعدة المؤسسة على ال تطرح من المجتمع
 إستغاللها واإلستفادة منها لتحقيق أهدافها اإلستراتيجية.

دًيا تهديد أو أكثر يمثل خطًرا وتح ويقصد بها وجود (:Threats)( التهديدات Tتمثل )
تحقيق و  التنافسى للمؤسسة أو يحد من قدرتها على أداء رسالتها قائًما أو محتماًل على المركز

يأتى و اإلقالل من خطرها،  افها وذلك إذا لم تتمكن المؤسسة فى اإلبتعاد عنها وتجنبها أوأهد
و عالمية( من البيئة اإلقتصادية أ-إقليمية -)محلية التهديد من عدة مصادر بيئية خارجية

  (Valkov, 2010 p12) أو التشريعية أو الثقافية ... إلخ السياسية
 

 إجراءات البحث والتطبيق
 :قة البحثية ومصادر جمع البياناتالطري

 اعتمد البحث على التحليل البيئي الرباعي وهو من أفضل طرق ربط النتائج مع بعضها
 تحديد نقاط القوة والضعف وتحديد الفرص المتاحة البعض واالستفادة منها، والذى يعتمد على

 ة المصرية ووضع رؤيةالتجارة الخارجي والتهديدات وبالتالى الخروج بخطة عمل واضحة لتطوير
 رية.ورسالة مستقبلية جديدة لتطوير االستراتيجيات المستقبلية في مجال التجارة الخارجية المص

قوة مجموعة من نقاط ال استبيان تضم وقد تم اإلعتماد في جمع البيانات علي تصميم استمارة
ت من نتائج المناقشا من الفرص والتهديدات التى تم إستخالصها والضعف، باإلضافة إلى مجموعة

 صرية.والتحاور من خالل المقابالت الشخصية مع عدد من الخبراء المعنيين بالتجارة الخارجية الم
وقد كان الهدف من تلك المقابالت هي عرض استمارة استبيان صممت خصيصا لهذا الغرص 

نية المصرية شملت عدد من نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات التي تواجة التجارة البي
 األفريقية وقد طلب من الخبراء ترتيب تلك النقاط وفقا ألهميتها من وجهة نظر الخبراء.
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 نتدائج تصدنيف وھ SWOTمن أهدم سدمات تحليدل  : SWOTإعداد جدول نتائج تحليل
لتوضيح كالً  مدن نقداط القدوة والضدعف  التحليل البيئي وعرضها في جدول مكون من أربع قوائم

 والتحددديات للبيئددة الخارجيددة للمؤسسددة، ثددم يددتم أعددداد جدددول يددة للمؤسسددة، والفددرصللبيئددة الداخل
 .ليكون أداة مفيدة توضح وتظهر هذه البيانات بطريقة يسهل فهمها SWOT تحليل

 ( من نقاط القوة جاءت كالتالي:23) –أ 
اعة الصنجارة و التدريب الدائم والمستمر لرفع كفاءة الكوادر الفنية للعمالة المصرية بقطاع الت  .1

 .(مركز تدريب القاده...مراكز التدريب التكنولوجيه)المصرية 
 اقتناع القيادة السياسية للدولة بأهمية دعم جهود التنمية االقتصادية المستدامة.  .2
 عداد كبيرة في مجال تحسين جودة المنتج المحلي المصري.أوجود كوادر بحثية مدربة ب  .3
بحثية التي يمكن من خاللها اجراء البحوث الخاصة بتطوير وجود المؤسسات والمراكز ال  .4

 المنتجات المحلية وتسجيل ما تم الوصول اليه.
 هتمام الدولة بالتوسع في قطاع التصدير للدول األفريقية.إ   .5
 االستخدام األمن والكفء للمواد الخام المتاحة والمستخدمة في قطاع الصناعة المصري.  .6
 ديثة في اإلنتاج المحلي المعد للتصدير للدول األفريقية.استخدام التقنيات الح  .7
 وجود قطاع خاص وطني وواعي ومدعم لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة.  .8
 وجود موارد مالية وميزانية متاحة للمنتجات المعدة للتصدير لدول التجمع االفريقي.  .9

 تجارة والصناعة المصري.العدد الكبير من العمال ذوي الخبرات الممتدة في مجال ال  .10
 توفير خطط انتاجية بديلة يمكن استخدامها عند الضرورة.  .11
ا غاللهالكثافة السكانية الكبيرة داخل الدولة المصرية ودورها في خفض تكاليف اإلنتاج أو است  .12

 في عمليات اإلنتاج داخل هذه الدول.
 الموقع الجغرافي المتميز للدولة المصرية.  .13
 ئل التواصل االلكتروني بين المصدرين والمستوردين.مدي توفر وسا  .14
 .الزراعيه الخام أو المصنعهتحسن القيود الخاصة بالصحة النباتية على الصادرات   .15
 إمكانية تسجيل الصادرات في الجهات الرسمية.  .16
 معرفة المصدرين باجراءات التسجيل للصادرات.  .17
قيم الصادرات وبصفة خاصة الزراعية ومدي توفر ثالجات واماكن لتعبئة وحفظ وتطهير وتع  .18

 لمام تلك االماكن بتلك االجراءات.إ
 وجود عديد من المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية المهتمة بتنمية الصادرات.  .19
م العلو تشجيع االستفادة من البحوث والدراسات العليا للجامعات والمراكز البحثية والمتعلقة ب  .20

 ص التجارة الخارجية.االقتصادية تخص
 .فاصوليا(، برتقال، ثوم، توفر المنتجات الزراعيه التصديريه المميزه في مصر )بصل  .21
 .تصنيع المواد الخام المتوفرة والنادره عالميا في مصر وعدم تصديرها خام  .22
 .إعانه المصدرين وحذف الضرائب علي السلع والمنتجات التصديريه  .23
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 اءت كالتالي:( من نقاط الضعف ج15) –ب 
 . عدم وجود الوعي الكافي لدي العمالة المصرية بأهمية تطوير قطاع الصناعة والتجارة  .1
 مع.للتصدير لدول التج اساليب إنتاجية غير متقدمة في انتاج المنتجات المعدة استخدام  .2
 ي.محدودية الميزانية المعدة لعمليات اإلنتاج المخصصة للتصدير لدول التجمع االفريق  .3
 .مصريةعدم وكفاءة الموارد المادية لمواجهة اية تطورات في الدول المستوردة للمنتجات ال  .4
 عدم كفاءة الموارد البشرية التي تعمل بقطاع التجارة والصناعة المصري.  .5
 لتصدير.لالمعد  االستعانة بالعمالة المؤقتة مما يؤثر على العملية اإلنتاجية وجودة المنتج  .6
 المانحة في تقديم الدعم في الوقت المناسب لقطاع التجارة المصري تأخر الجهات   .7
 نظم التعليم الجامعي ال تواكب مستهدفات التطوير التقني.  .8
 ضعف تطبيق نتائج البحوث العلمية وغياب األجهزة االرشادية المتخصصة.  .9

 خارجية.غياب التنسيق الكامل بين الوزارات والهيئات فيما يخص اإلنتاج والتجارة ال  .10
 قصور وضعف النشاط التسويقي للهيئات المصرية المسئولة عن قطاع التجارة الخارجية.  .11
ول دالقصور في التشريعات القانونية التي تشجع على نمو التجارة الخارجية المصرية مع   .12

 التجمع االفريقي.
 ضعف وسائل الدعاية عن المنتجات المصرية داخل دول التجمع االفريقي.  .13
 م كفاية مراكز تدريب المهتمين بتنمية وتطوير الصادرات المصرية إلى الدول األفريقية.عد  .14
 ري.المشاكل السياسية بين مصر وبعض دول التجمع االفريقي وتأثيرها على التبادل التجا  .15
 جاءت كالتالي: الفرص( من نقاط 12) –ج 
دول صناعة بين كال من مصر و تنمية التعاون بين الوزرات الخاصة بالتجارة الخارجية وال  .1

 التجمع االفريقي.
 المعدة للتصدير. المنتجات جودةاالستفادة بخبرات الدول االجنبية في مجال تحسين   .2
تشجيع منظومة تدريب العاملين في مجال الصناعة المصرية عن طريق بروتكوالت   .3

 التعاون المصرية مع الدول الصديقة.
 قادرة على احداث ثورة في التجارة الخارجية المصرية.استيراد التقنيات الحديثة ال  .4
 اسات.اتجاه الدولة لتفعيل دور البحث العلمي من خالل توفير تطبيق نتائج االبحاث والدر   .5
 االستفادة من فرص كبر مساحة االراضي غير المزروعة داخل دول التجمع االفريقي.  .6
 قية بما يتناسب مع نوعيه المنتجاتتغير حاجات ورغبات المستهلكين في الدول األفري  .7

 المصرية المصدرة اليهم )مرونه التفاعل مع تغير الحاجات والرغبات(.
لسلع التنوع المناخي في كال من الدولة المصرية ودول التجمع االفريقي مما يتيح تنوع ا  .8

 والخدمات المصدرة والمستوردة من وكلى دول التجمع االفريقي.
 .لمهدرة لبعض الدول األفريقية عن طريق المشاركة في المشاريع التنمويةاستثمار الثروات ا  .9

 بي.الورو التعاون والمشاركة مع الدول األفريقية لفتح أسواق غير تقليدية مع دول االتحاد ا  .10
اغتنام الموقع المميز لمصر واستغاللها كسوق وسيط بين السوق األفريقية واألسواق   .11
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 األوروبية واالسيوية.
 ستغالل القوي الناعمة من فنانين وكتاب ومشاهير للترويج عن المنتجات المصرية.ا  .12
 ( من التهديدات جاءت كالتالي:12) –د 

 .االنفتاح من جانب دول التجمع االفريقي على األسواق الخارجية المنافسة للسوق المصرية  .1
 ة االخرى.زيادة حدة المنافسة بين المنتج المصري ومنتجات األسواق الخارجي  .2
 عدم توفر الوعي الكافي لدي صغار المنتجين المصريين بقوة المنافسة بين المنتج المصري   .3

 والمنتج الخارجي داخل أسواق دول التجمع االفريقي.
 عدم االستقرار االمنى في بعض دول التجمع االفريقي.  .4
 عدم مرونة لوائح وقوانين التبادل التجاري لبعض الدول.  .5
 ثيرها على عمليات التبادل التجاري.أات السياسية لبعض الدول األفريقية وتاالضطراب  .6
جذب لغراءات ك متيازات و إقيام بعض الدول والقوى السياسية من خارج القارة األفريقية بتقديم   .7

 السوق األفريقية على حساب المنتج المصري.
 ريقية.حدوث فجوة بين منتجات السوق المصرية ومتطلبات األسواق األف  .8
 تشابه هيكل اإلنتاج في معظم الدول األفريقية.  .9
 تمدد النشاط االقتصادي للشركات متعددة الجنسيات بالدول األفريقية.  .10
 انخفاض مستويات الدخول في الدول األفريقية ومن ثم ضعف القوي الشرائية.  .11
 ول األفريقية.ضعف اإلطار المؤسسي الذي يقوم بادارة االتفاقيات والمعاهدات بين الد  .12

 عينة البحث:
تم تكوين عينة الدراسة من الخبراء االقتصاديين المعنيين بالتجارة الخارجية المصرية 

" وزير التجارة والصناعة السابق 1خبير اقتصادي موزعين كالتالي )" 77حيث بلغ حجم العينة 
وث الصحراء "قسم " من اساتذة مركز بح5" – " من العاملين بوزارة التجارة والصناعة5" –

" 1" –" خبير من مصلحة الجمارك المصرية "مفتش عام" 1" –االقتصاد" التابع لوزارة الزراعة 
" من اعضاء هيئة التدريس المتخصصون بالشان 10" –خبير "نائب محافظ قناة السويس" 

" من 13" –االقتصادي بالجامعات المصرية سواء الحكومية منها أو الجامعات الخاصة 
" من الباحثين في مجال 22" –املين بمجال االستيراد والتصدير بشركات التصدير المختلفة الع

" من الباحثين في مجال 18" –التجارة الخارجية بكليات التجارة بالجامعات المصرية المختلفة 
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" مهندس 1" –التجارة الخارجية بكلية الدراسات العليا للبحوث البيئية جامعة عين شمس 
 زراعي(. 

" من االساتذة ممن لهم عالقة بمجال البحث في مراجعة 2وقد تم االستعانة ب "
 االستبيان قبل توزيعة على المبحوثين، ثم فيما بعد عرضت القائمة النهائية ألهم الفرص
 والتهديدات ونقاط القوة والضعف على عشرة خبراء لهم عالقة بالتجارة الخارجية بين مصر

 والدول األفريقية.
 

 تائج ومناقشتهاالن
 :ليمبحوث اظهرت النتائج ما ي 77بعد عرض الستبيان عل  المبحوثين والبالغ عددهم 

بعدددد جمدددع اراء المبحدددوثين تدددم تحديدددد القائمدددة النهائيدددة لمصدددفوفة التحليدددل الربددداعي البيئدددي 
( نقدداط للفددرص والتهديدددات 10( نقدداط للقددوة والضددعف وهددي تمثددل البيئددة الداخليددة و)10بتحديددد )

هددي تمثدددل البيئدددة الخارجيدددة وتعددد تلدددك النقددداط هدددي اكثدددر النقدداط التدددي حصدددلت علدددى اوزان مدددن و 
المبحددوثين ثددم بعددد ذلددك تددم عددرض تلددك المصددفوفة النهائيددة علددى عشددرة مددن الخبددراء ممددن لهددم 
عالقدددة بمجدددال التجدددارة الخارجيدددة وطلدددب مدددنهم اعطددداء كدددل نقطدددة مدددن نقددداط مصدددفوفة التحليدددل 

أهميددة النقطددة ومدددي كفدداءة المؤسسددات المعنيددة بالتجددارة الخارجيددة  الربدداعي البيئددي درجددة تمثددل
المصددرية مددع دول التكددتالت األفريقيددة بتلددك النقطددة وتحدددد هددذه الدرجددة بندداءا علددى مقيدداس مددن 

وتم ،( اسددتجابة ضددعيفة1( اسددتجابة قويددة وتمثددل النقطددة )5خمددس درجددات حيددث تمثددل النقطددة )
ا الرباعي البيئي وزن تمثل أهمية النقطة ويتدراوح هدذ اعطاء كل نقطة من نقاط مصفوفة التحليل

ثدددم يددتم حسددداب االوزان المرجحدده لكدددل نقطددة عدددن  ،( مهدددم جدددا1( غيدددر مهددم و )0الددوزن بددين )
طريق حساب حاصل ضرب درجة كل نقطدة فدي الدوزن الخداص بهدا ومدن ثدم يدتم الوصدول إلدى 

 :ك كما يلييجيات البديلة ايضا وذلستراتاالستراتيجية المثلي للبيئة الخارجية والبيئة الداخلية واال
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لقيدادة خلية تبين أن أهم نقاط القوة هي )اقتنداع اتحليل المعامل االستراتيجي للبيئة الدامن 
ي فددالسياسددية للدولددة بأهميددة دعددم جهددود التنميددة االقتصددادية المسددتدامة، اهتمددام الدولددة بالتوسددع 

قطدداع التصدددير للدددول األفريقيددة، الموقددع الجغرافددي المتميددز للدولددة المصددرية، وجددود المؤسسددات 
جدددراء البحدددوث الخاصدددة بتطدددوير المنتجدددات المحليدددة والمراكدددز البحثيدددة التدددي يمكدددن مدددن خاللهدددا ا

وتسدددجيل مدددا تدددم الوصدددول اليددده والتددددريب الددددائم والمسدددتمر لرفدددع كفددداءة الكدددوادر الفنيدددة للعمالدددة 
 .المصرية بقطاع التجارة

تمثلت أهدم نقداط الضدعف فدي )عددم االسدتقرار االمندى فدي بعدض دول التجمدع االفريقدي، و 
خددرى، االضددطرابات لمصددري ومنتجددات األسددواق الخارجيددة األزيددادة حدددة المنافسددة بددين المنددتج ا

السياسددددية لددددبعض الدددددول األفريقيددددة وتاثيرهددددا علددددى عمليددددات التبددددادل التجدددداري، ضددددعف اإلطددددار 
بدين  المؤسسي الذي يقوم بادارة االتفاقيات والمعاهددات بدين الددول األفريقيدة، المشداكل السياسدية

 لى حجم التبادل التجاري(.ثيرها عأمصر وبعض دول التجمع االفريقي وت
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تحليل المعامالت االستراتيجية الداخلية لبيئة التجارة الخارجية المصرية مع دول  :(1) جدول
 التكتالت األفريقية

 الوزن  العوامل الداخلية 
(0-1) 

 الدرجة
(1-5) 

 الوزن 
 األولويات المرجح

قددوة
ط ال

نقا
 

إقتناع القيادة السياسية للدولة بأهمية دعم  -1
 1 0.75 5 0.15 جهود التنمية االقتصادية المستدامة.

إهتمام الدولة بالتوسع في قطاع التصدير  -2
 2 0.67 5 0.13 للدول األفريقية.

 3 0.41 4 0.10 الموقع الجغرافي المتميز للدولة المصرية. -3

وجود المراكز البحثية التي يمكن من  -4
خاللها اجراء البحوث الخاصة بتطوير 

 لمنتجات.ا
0.06 3 0.18 4 

التدريب الدائم والمستمر لرفع كفاءة  -5
 5 0.14 3 0.05 الكوادر الفنية للعمالة المصرية بقطاع التجارة.

عف
ض

ط ال
نقا

 

عدم االستقرار االمنى في بعض دول -1
 2 0.25 2 0.12 التجمع االفريقي.

زيادة حدة المنافسة بين المنتج المصري  -2
 5 0.06 1 0.06 ق الخارجية االخرى.ومنتجات األسوا

اإلضطرابات السياسية لبعض الدول  -3
األفريقية وتاثيرها على عمليات التبادل 

 التجاري.
0.12 2 0.25 2 

ضعف اإلطار المؤسسي الذي يقوم بادارة  -4
االتفاقيات والمعاهدات بين مصر والدول 

 األفريقية.
0.08 2 0.16 4 

ين مصر وبعض دول المشاكل السياسية ب -5
 1 0.25 2 0.13 التجمع االفريقي وتأثيرها على حجم التبادل.

  3.11  1 اإلجمالي 

 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية للتجارة الخارجية المصرية.المصدر: 
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لتحليل المعامل االستراتيجي للبيئة الخارجية للتجارة الخارجية المصرية مدع دول التكدتالت 
يقيدة الدثالث تبددين أن أهدم الفدرص امددام تحسدين وتطدوير التجددارة الخارجيدة بدين مصددر ودول األفر 

التكتالت األفريقية الثالث موضع الدراسة تتمثل في تشجيع منظومة تدريب العداملين فدي مجدال 
الصدددناعة المصدددرية عدددن طريدددق بروتكدددوالت التعددداون المصدددرية مدددع الددددول الصدددديقة، االسدددتفادة 

جنبية في مجال تحسين جودة المنتجات المعدة للتصدير، اتجداه الدولدة لتفعيدل بخبرات الدول اال
دور البحدددث العلمدددي مدددن خدددالل تدددوفير تطبيدددق نتدددائج االبحددداث والدراسدددات والخبدددرات االجنبيدددة، 
االسدددتفادة مدددن فدددرص زيدددادة مسددداحة االراضدددي المزروعدددة داخدددل دول التجمدددع االفريقدددي، اغتندددام 

ها كسددددوق وسدددديط بددددين السددددوق األفريقيددددة واألسددددواق األوروبيددددة الموقددددع المميددددز لمصددددر واسددددتغالل
 واالسيوية.

 مثلت التهديدات التي تقدف عائقدا امدام التجدارة البينيدة بدين مصدر ودول التكتدل الدثالث فدي
عددددم االسدددتقرار االمندددى فدددي بعدددض دول التجمدددع االفريقدددي، زيدددادة حددددة المنافسدددة بدددين منتجدددات 

ضددطرابات السياسددية لددبعض لمصددري المنددتج المصددري ، اإلاألسددواق الخارجيددة االخددرى والمنددتج ا
الدددول األفريقيددة وتاثيرهددا علددى عمليددات التبددادل التجدداري، ضددعف اإلطددار المؤسسددي الددذي يقددوم 

 .بادارة االتفاقيات والمعاهدات بين الدول األفريقية
( )تحليددددل المعددددامالت االسددددتراتيجية الداخليددددة لبيئددددة التجددددارة الخارجيددددة 4يوضددددح جدددددول )

لمصددرية مدددع دول التكددتالت األفريقيدددة( ومددن خدددالل جدددول قدددد تددم جمدددع االوزان المرجحددة لكدددل ا
فهددذا يعنددي أن المسددؤولين لدديس  2متغيددر مددن المتغيددرات فدداذا كددان قيمددة الددوزن المددرجح اقددل مددن 

فهذا  3لديهم وعي كافي بنقاط القوي والضعف اما اذا وصل أو اقترب قيمة الوزن المرجح إلى 
المسؤولين عن ملف التجارة الخارجية متوسط وان لدديهم وعدي كدافي بنقداط القدوي  يعني أن اداء

والضعف وبالتالي تزاد فرص التطوير في هذا المجال اما اذا وصل قيمة االوزان المرجحدة إلدى 
 فهذا يدل على أن المسئولين على قدر كاف من الوعي بنقاط القوي والضعف. 5
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ع دول مراتيجية الخارجية لبيئة التجارة الخارجية المصرية تحليل المعامالت االست :(2جدول )
 التكتالت األفريقية

الوزن  الدرجة الوزن  العوامل الخارجية 
 تااألولوي المرجح

ص
لفر
ا

 

تشجيع منظومة تدريب العاملين عن طريق  -1
 بروتكوالت التعاون المصرية مع الدول الصديقة.

0.07 5 0.36 1 

دول االجنبية في مجال االستفادة بخبرات ال -2
 تحسين جودة المنتجات المعدة للتصدير. 

0.10 5 0.48 2 

اتجاه الدولة لتفعيل دور البحث العلمي من  -3
 خالل توفير تطبيق نتائج االبحاث والدراسات.

0.07 4 0.28 3 

غير مساحة االراضي  كبراالستفادة من فرص  -4
 المزروعة داخل دول التجمع االفريقي.

0.09 3 0.28 4 

اغتنام الموقع المميز لمصر واستغاللها كسوق  -5
 وسيط بين األسواق المختلفة.

0.17 3 0.50 5 

ات
ديد
لته
ا

 

عدم االستقرار االمنى في بعض دول التجمع  -1
 االفريقي.

0.17 2 0.34 2 

زيادة حدة المنافسة بين منتجات األسواق  -2
 الخارجية االخرى والمنتج المصري.

0.04 1 0.04 5 

االضطرابات السياسية لبعض الدول األفريقية  -3
 وتاثيرها على عمليات التبادل التجاري.

0.11 2 0.22 2 

ضعف اإلطار المؤسسي الذي يقوم بادارة  -4
 االتفاقيات والمعاهدات بين الدول األفريقية.

0.06 2 0.13 4 

المشاكل السياسية بين بعض دول التجمع  -5
 ثيرها على حجم التبادل التجاري.االفريقي وتا

0.11 2 0.21 1 

  2.85  1.00 اإلجمالي 
 جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية للتجارة الخارجية المصرية.المصدر: 
فهددذا يعنددي أن المسددؤولين عددن ملددف التجددارة  2.5بلغددت قيمددة الددوزن المددرجح اقددل مددن  إذا

متغيرات البيئة الخارجية مدن فدرص وتهديددات امدا اذا الخارجية ليس لديهم القدرة على استيعات 
فهددذا يعنددي أن اسددتجابة اواسددتيعات المسددئولين عددن  (3.5:2.5)تراوحددت قيمددة الددوزن المددرجح بددين 

ملف التجارة الخارجية المصرية األفريقية للفرص والتهديدات التي تواجهدة ذلدك الملدف متوسدطة 
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 5إلددى  4امددا اذا تددراوح قيمددة الددوزن المددرجح بددين وبالتددالي تددزاد فددرص التطددوير فددي هددذا المجددال 
 فهذا يدل على أن قدرة المؤسسة لالستجابة واستيعاب التغيير في العوامل الخارجية قوي.

( بينمدددا بلغدددت حدددوالي 3.11بلدددغ مجمدددوع االوزان المرجحدددة السدددتراتيجية البيئدددة الداخليدددة حدددوالي )
يددة اداء المسددئوليين عدن ملددف التجدارة الخارج( السدتراتيجة البيئددة الخارجيدة وهددذا يعندي أن 2.85)

األفريقيددة متوسددط وان صددانعي السياسددات االقتصددادية لددديهم الددوعي الكددافي بنقدداط  -المصددرية 
القددوة والضددعف ولددديهم القدددرة علددى اسددتيعاب واالسددتجابة للمتغيددرات التددي قددد تطددرا علددى البيئددة 

ة أو تهديدد فيدتم تجنبده ممدا يعطدي الخارجية سواء كانت ذلك التغير هو فرصة فيحسدن اسدتخدام
مؤشدددر قددددوي علددددى أن هندددداك فرصددددة كبيددددرة لتطددددوير التجددددارة الخارجيددددة المصددددرية مددددع التكددددتالت 

يين األفريقية موضع الدراسة وذلك من خالل العمل على تطوير المدوارد الماديدة والبشدرية والقدوان
األفريقيددة الددثالث موضددع  واللددوائح الخاصددة بتنظدديم التجددارة الخارجيددة بددين مصددر ودول التكددتالت

 الدراسة.
ـــاعي )الســـتراتيجيات اإل ـــل الرب ـــة باســـتخدام مصـــفوفة التحلي  التجـــارة ( لتطـــويرTOWSبديل

 الخارجية 
( حيدددث 6يمكددن إنشددداء اسددتراتيجيات مصدددفوفة التحليدددل الربدداعي البيئدددي كمدددا هددو بجددددول )

 استراتيجيات وهما كالتالي: 4تتكون المصفوفة من 
ين وة والفدرص: وهدي تهددف إلدى زيدادة نقداط القدوة والفدرص للتجدارة الخارجيدة بدد استراتيجية الق 1

 مصر ودول التكتالت األفريقية الثالثة محل الدراسة.
 والتقلدديص مددن التهديدددات التدددي قددوهد اسددتراتيجية القددوة والتهديدددات: وهددي تهدددف إلددى زيددادة ال 2

 محل الدراسة.تواجة التجارة الخارجية بين مصر ودول التكتالت الثالثة 
د اسددتراتيجية الضددعف والفددرص: وهددي تهدددف إلددى العمددل علددى تقلدديص نقدداط الضددعف وزيددادة  3

 الفرص.
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د استراتيجية الضعف والتهديدات: وهي تهدف إلى العمل على تقليص كال من نقاط الضعف  4
ل والتهديدددات التددي تواجددة التجددارة الخارجيددة بددين مصددر ودول التكددتالت الفريقيددة الثالثددة محدد

 الدراسة.
( لتطوير التجارة TOWSمصفوفة التحليل الرباعي لالستراتيجيات البديلة ): (3جدول )

 .الخارجية
 البيئة الداخلية

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                    
 
 
 
 
 

 البيئة الخارجية 

 (W)نقاط الضعف  (S) نقاط القوة
:S1سية اقتناع القيادة السيا

للدولة بأهمية دعم جهود التنمية 
 االقتصادية المستدامة.

: W1 عدم وجود الوعي
الكافي لدي العمالة 
المصرية بأهمية تطوير 
قطاع الصناعة والتجارة 

 المصري. 
:S2 اهتمام الدولة بالتوسع في

 قطاع التصدير للدول األفريقية.
:W2  القصور في

التشريعات القانونية التي 
مو التجارة تشجع على ن

الخارجية المصرية مع دول 
 التجمع االفريقي.

:S3 الموقع الجغرافي المتميز
 للدولة المصرية.

:W3  عدم كفاية وكفاءة
الموارد المادية المتاحة 
لمواجهة اية تطورات 
محتملة في الدول المستوردة 

 للمنتجات المصرية.
:S4 وجود المراكز البحثية التي

البحوث  يمكن من خاللها اجراء
الخاصة بتطوير المنتجات 
المحلية وتسجيل ما تم الوصول 

 اليه.

:W4  غياب التنسيق
الكامل بين الوزارات 
والهيئات فيما يخص اإلنتاج 

 والتجارة الخارجية.

:S5 التدريب الدائم والمستمر
لرفع كفاءة الكوادر الفنية للعمالة 
المصرية بقطاع التجارة 

 والصناعة المصرية.

:W5 دودية الميزانية مح
المعدة لعمليات اإلنتاج 
المخصصة للتصدير لدول 

 التجمع االفريقي.
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 (WO)ضعف / فرص  (SO)قوة / فرص  (O)الفرص 
: O1 تشجيع منظومة تدريب

العاملين في مجال الصناعة 
المصرية عن طريق بروتكوالت 
التعاون المصرية مع الدول 

 الصديقة.
: O2 االستفادة بخبرات الدول

االجنبية في مجال تحسين جودة 
 المنتجات المعدة للتصدير.

: O3 اتجاه الدولة لتفعيل دور
البحث العلمي من خالل توفير 
تطبيق نتائج االبحاث والدراسات 

 والخبرات االجنبية
: O4 االستفادة من فرص زيادة

مساحة االراضي المزروعة داخل 
 دول التجمع االفريقي.

O5: اغتنام الموقع المميز 
لمصر واستغاللها كسوق وسيط 
بين السوق األفريقية واألسواق 

 األوروبية واالسيوية.

1- S1+O1 
إقامة المشروعات والدورات 
التدريبية وورش العمل 
المشتركة مع دول التجمع 
االفريقي تعمل على رفع كفاءة 
الكوادر الفنية للعمالة المصرية 
واألفريقية وتوطيد العالقات مع 

 هذه الدول
2- S3+ O5 

االستفادة من قناة السويس 
والموقع المتميز لمصر بإقامة 
مشاريع وخدمات الدعم 
اللوجيستي للسفن ورفع كفاءة 
الموانى البحرية والجوية والبرية 
لتسهيل مرور الصادرات من 

 افريقيا الوروبا والعكس
3- S4+O2+O3 

استيراد تكنولوجيا وخبرات 
الدول االجنبية في مجال 

ة المنتجات المعدة تحسين جود
للتصدير واجراء البحوث 
لتطويرها بما يتوافق مع 
االمكانات ومتطلبات مصر 

 ودول التجمع االفريقي
4- S4+O3+O4 

دور ابحاث مراكز البحوث 
وخاصة الزراعية في توسيع 
المساحات المنزرعة بدول 
التجمع االفريقي والحصول 
على اقصى كفاءة انتاجية 

صر وتتناسب مع متطلبات م
 ودول التجمع

1- W1+O1 
تغالل منظومة تدريب العاملين عن سا

طريق بروتوكوالت التعاون مع الدول 
الصديقة لزيادة الوعي الكافي بأهمية 
 تطوير قطاعي الصناعة والتجارة المصري 

2- W2+O4+O5  
تطوير وتعديل اوجه القصور في 
التشريعات القانونية بما يتالئم ويتناسب 

موقع المميز لمصر لالستفادة من ال
والمساحات المنزرعة داخل دول التجمع 

 وزيادة نمو التجارة الخارجية
3-- W3+O2+O3 

تطبيبق نتائج البحث العلمي والدراسات 
والخبرات االجنبية للتغلب على عدم كفاءة 
وكفاية الموارد المتاحة وايجاد البدائل 
لمواجهة اي تطورات محتملة في الدول 

 ات المصريةالمستوردة للمنتج
4-W4+O5+O4 

ايجاد الية لعمل لجان تنسيقية بين 
الوزارات والهيئات فيما يخص اإلنتاج 
والتجارة الخارجية لتيسير إقامة 
المشروعات المشتركة داخل دول التجمع 
االفريقي واالستفادة من الموقع المميز 

ادرات الدول لمصر وتسهيل مرور ص
 داخل الحدود المصرية

5- W5+O2+O3 
فعيل دور البحث العلمي لالستفادة من ت

خبرات الدول االجنبية للتوصل إلى اقصى 
كفاءة للتغلب على محدودية الميزانية 

 المعدة لعمليات اإلنتاج.
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 (WT)ضعف / تهديدات (ST)/ تهديدات قوة (T)التهديدات
: T1  المشاكل السياسية بين

مصر وبعض دول التجمع 
االفريقي وتاثيرها على حجم 

 التبادل التجاري.
: T2  عدم االستقرار االمنى في

 بعض دول التجمع االفريقي.
: T3 االضطرابات السياسية

لبعض الدول األفريقية وتاثيرها 
 على عمليات التبادل التجاري.

:T4 ضعف االطار المؤسسي
الذي يقوم بادارة االتفاقيات 
 والمعاهدات بين الدول األفريقية.

: T5ة بين زيادة حدة المنافس
المنتج المصري ومنتجات 

 .األسواق الخارجية االخرى 
 

1- S1+T4 
اقتناع القيادة السياسية بأهمية 
جهود التنمية المستدامة يستلزم 
تقوية االطار المؤسسي 
للوزارات والهيئات ذات الصلة 
مع كافة الصالحيات الدارة 
االتفاقيات والمعاهدات بين 
الدول األفريقية وأهمها وزارات 

خارجية الصناعة الزراعة ال
التجارة النقل البري والبحري 
والجوي المالية الضرائب 

 والجمارك 
2- S2+T5 

االستفادة من اهتمام الدولة 
بالتوسع في قطاع التصدير 
بإقامة التكتالت االقتصادية 
واألسواق المشتركة مع دول 
التجمع االفريقي للتغلب على 
حدة المنافشة بين المنتج 

لمنتجات المنافسة المصري وا
 من األسواق االخرى 

3- S4+S5+T1 
تدريب الكوادر من الدول 
األفريقية وفرص التعليم 
بالجامعات والمراكز البحثية 
المصرية والمشروعات 
المشتركة جميعها عوامل قادرة 
على اذابة المشاكل السياسية 
وتوطيد العالقات مع دول 

 التجمع االفريقي

W2+T1-1 
والقوانين بما يسمح  تعديل التشريعات

للمشروعات المقامة بدول لديها مشاكل 
سياسية مع مصر بدمجها مع مشروعات 
دول اخرى لديها عالقات طيبة بين مصر 
والدول األفريقية التي لديها مشاكل سياسية 

 مع مصر.
W4+T1+T4-2 

وضع الية للتنسيق بين الوزارات والهيئات 
لتوطيد المعنية باإلنتاج والتجارة الخارجية 

العالقات وحل المشاكل السياسية 
والتجارية بين مصر وبعض دول التجمع 
االفريقي وادارة االتفاقيات بصورة محترفة 

 ترضي جميع االطراف.
W5+T2+T3-3 

االنسحاب من الدول التي تعاني من عدم 
االستقرار االمني واالضطرابات السياسية 
في ظل محدودية الميزانية المعدة لعمليات 

 نتاج.اإل

 .ينجدول من اعداد الباحثالمصدر: 
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 :الرؤية الستراتيجية لتطوير التجارة الخارجية المصرية األفريقية
من نتائج البحث ومصفوفة التحليل الرباعي يمكن صياغة رؤية ورسالة لتطوير التجارة 

 الخارجية المصرية األفريقية على النحو التالي:
م ماأيات االقتصادية بين دول التجمع االفريقي ومواجهة التحدتنسيق السياسات : ولا: الرؤيةأ

ة تفاوضييجابي خالل القدرة الإنتزاع الحقوق والمزايا والتي تنعكس بشكل التكتالت العالمية إل
 ى.قتصادية الكبر طراف امام التكتالت الضخمة والقوى اإلاالقتصادية والتجارية متعددة األ

 ستقرارإلستمرارية وتحقق النجاح وافريقية تتصف باإلأقتصادية تكوين قوى ا: ثانياا: الرسالة
الح فريقي وتوفير التقدم والرفاهية للشعوب األفريقية محققا المصالمطلوب لدول التجمع األ

  .المشتركة
لية المستقب اتيجيةفي ضوء الرؤية االستر : ثالثاا: األهداف الستراتيجية لتطوير التجارة الخارجية

 حديدتك الرؤية تم لارة التجارة الخارجية المصرية األفريقية وفي ضوء الرسالة لتلتطوير التج
 هدافثالث أهداف استراتيجية لتطوير التجارة الخارجية المصرية األفريقية وقد تمثلت تلك األ

 :في ما يلي
 .يهاسلسيال ترتبط بالعالقات ا د وضع رؤية مستقبلية للتجارة الخارجية مع التكتالت األفريقية1
وخاصه أن مصر كانت رائده فى ذلك في  فريقيالقدرة التنافسية في السوق األ إعادهد  2

 .الستينات 
 للتجارة الخارجية.والمعظم مثل لتوجيه األا مرنه تحققد وضع سياسات اقتصادية  3
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 توصيات البحث
 جات:ستراتي، ومن أهم تلك الاو التوصيات ولقد توصلت الدراسة إل  عدد من الستراتيجيات

 تعمل إقامة المشروعات والدورات التدريبية وورش العمل المشتركة مع دول التجمع االفريقي .1
 ول.ه الدعلى رفع كفاءة الكوادر الفنية للعمالة المصرية واألفريقية وتوطيد العالقات مع هذ

االستفادة من قناة السويس والموقع المتميز لمصر بإقامة مشاريع وخدمات الدعم  .2
 ات منلوجيستي للسفن ورفع كفاءة الموانى البحرية والجوية والبرية لتسهيل مرور الصادر ال

 وروبا والعكس.افريقيا أل
جنبية في مجال تحسين جودة المنتجات المعدة استيراد تكنولوجيا وخبرات الدول األ .3

ع جمللتصدير واجراء البحوث لتطويرها بما يتوافق مع االمكانات ومتطلبات مصر ودول الت
 االفريقي.

دور ابحاث مراكز البحوث وخاصة الزراعية في توسيع المساحات المنزرعة بدول التجمع  .4
 االفريقي والحصول على اقصى كفاءة انتاجية تتناسب مع متطلبات مصر ودول التجمع.

ؤسسي اقتناع القيادة السياسية بأهمية جهود التنمية المستدامة يستلزم تقوية اإلطار الم .5
ن دارة االتفاقيات والمعاهدات بيوالهيئات ذات الصلة مع كافة الصالحيات إل للوزارات

 لبحري الدول األفريقية وأهمها وزارات الخارجية الصناعة الزراعة التجارة النقل البري وا
 والجوي المالية الضرائب والجمارك.

قتصادية االستفادة من اهتمام الدولة بالتوسع في قطاع التصدير بإقامة التكتالت اال .6
ة بين المنتج سواألسواق المشتركة مع دول التجمع االفريقي للتغلب على حدة المناف

 من األسواق األخرى. ماثلهالمصري والمنتجات الم
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 ريةتدريب الكوادر من الدول األفريقية وفرص التعليم بالجامعات والمراكز البحثية المص .7
وتوطيد العالقات مع دول التجمع  جميعها عوامل قادرة على اذابة المشاكل السياسية

 االفريقي.
ادة استغالل منظومة تدريب العاملين عن طريق بروتوكوالت التعاون مع الدول الصديقة لزي .8

 الوعي الكافي بأهمية تطوير قطاعي الصناعة والتجارة المصري.
ن متطوير وتعديل اوجه القصور في التشريعات القانونية بما يتالئم ويتناسب لالستفادة  .9

 رجية.الموقع المميز لمصر والمساحات المنزرعة داخل دول التجمع وزيادة نمو التجارة الخا
 كفايةتطبيبق نتائج البحث العلمي والدراسات والخبرات االجنبية للتغلب على عدم كفاءة و  .10

نتجات الموارد المتاحة وايجاد البدائل لمواجهة اي تطورات محتملة في الدول المستوردة للم
 رية.المص

 لية لعمل لجان تنسيقية بين الوزارات والهيئات فيما يخص اإلنتاج والتجارةآايجاد  .11
ن الخارجية لتيسير إقامة المشروعات المشتركة داخل دول التجمع االفريقي واالستفادة م

 الموقع المميز لمصر وتسهيل مرور صادرات الدول داخل الحدود المصرية.
ءة ادة من خبرات الدول االجنبية للتوصل إلى اقصى كفاتفعيل دور البحث العلمي لالستف .12

 انتاجية بأقل تكاليف ممكنة للتغلب على محدودية الميزانية المعدة لعمليات اإلنتاج.
مع  تعديل التشريعات والقوانين بما يسمح للمشروعات المقامة بدول لديها مشاكل سياسية .13

ة بين مصر والدول األفريقية مصر بدمجها مع مشروعات دول اخرى لديها عالقات طيب
 التي لديها مشاكل سياسية مع مصر.

وطيد وضع الية للتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية باإلنتاج والتجارة الخارجية لت .14
ة العالقات وحل المشاكل السياسية والتجارية بين مصر وبعض دول التجمع االفريقي وادار 

 طراف.االتفاقيات بصورة محترفة ترضي جميع اال



 مجلة العلوم البيئية
 جامعة عين شمس –ا والبحوث البيئية كلية الدراسات العلي

 وآخرون  عال جمال
 

 2022 يوليه، لث، الجزء الثاالسابع العددون، لخمساالواحد و  المجلد
 ISSN 1110-0826الترقيم الدولي 

 3178-2636 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني
 

326 

 االنسحاب من الدول التي تعاني من عدم االستقرار االمني واالضطرابات السياسية في .15
 ظل محدودية الميزانية المعدة لعمليات اإلنتاج.
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ABSTRACT 

The research aims to analyze the internal and external environment 

to determine the strengths, weaknesses, opportunities and threats facing 

the Egyptian foreign trade in order to reach a set of recommendations 

that can benefit the makers of the Egyptian economic policy in this 

field. The study found, through the analysis of the SWOT matrix, a 

number of strategies through which it is possible to increase strengths, 

maximize opportunities, and reduce weaknesses and threats facing 

intra-trade between Egypt and the countries of the three African blocs 

under study. and African countries and strengthening relations with 

these countries through training courses. (2) Raising the efficiency of 

sea, air and land ports to facilitate the passage of exports between 

African countries on the one hand, and between African and European 

countries and vice versa on the other. (3) Importing the technology and 

expertise of foreign countries in the field of improving the quality of 

products destined for export. (4) Benefiting from the state’s interest in 

expanding in the export sector by establishing economic blocs and 
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common markets with the countries of the African assembly to 

overcome the intensity of competition between the Egyptian product 

and its competing products from other markets. (5) Apply the results of 

scientific research, studies and foreign experiences to overcome the 

inefficiency and adequacy of the available resources and find 

alternatives to face any possible developments in the countries 

importing Egyptian products. 

Keywords: SWOT Analysis, Egyptian-African foreign trade, strategies, 

Egypt. 
 


