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 الملخـــــص:

السرخية مع دول يدتيجف ىحا البحث قياس كفاءة التجارة الخارجية الكمية  
واعتسج البحث عمى العجيج مؽ (، 7102-0991) خالل فتخة الجراسةتكتل الكؾميدا 

ألىسية الشدبية لمتجارة الخارجية السرخية الكمية مع ا معاييخ كفاءة التجارة الخارجية مثل
األىسية الشدبية لمتجارة الخارجية ، الكؾميدا فى الشاتج السحمى اإلجسالي السرخي  تكتل

األىسية ، ية السرخية الكميةفى التجارة الخارج الكؾميدا السرخية الكمية مع تكتل
الكؾميدا فى العجد لمسيدان  الشدبية لمعجد فى السيدان التجارى السرخى مع تكتل

 نريب الفخد مؽ التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتل، التجارى السرخى 
لمؾاردات السرخية مؽ  الكؾميدا معجل تغظية الرادرات السرخية إلى تكتل، الكؾميدا

، الكؾميدا رجة السذاركة االقترادية لمتجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتلد، التكتل
 دا.الكؾمي درجة االستقخار االقترادي لمتجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتل

 وبجراسة مؤشخات قياس كفاءة التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتل 
أن ىشاك تأثيخ إيجابي النزسام (، تبيؽ 7102 -0991) فتخة الجراسةخالل  الكؾميدا

تبيؽ  الكؾميدا، حيث عمى الرادرات السرخية إلى تكتل الكؾميدا مرخ إلى تكتل
ارتفاع ندبة الرادرات السرخية الى تكتل الكؾميدا فى الشاتج السحمى االجسالى 

% بسا يعادل نحؾ 1.327% بديادة قجرت بشحؾ 0..1السرخى بمغت نحؾ 
فتخة ما قبل االنزسام لتكتل الكؾميدا، كسا ارتفعت ندبة الرادرات  % عؽ2..729

% بديادة قجرت بشحؾ 00..السرخية الى تكتل الكؾميدا فى الرادرات السرخية بشحؾ 
% عؽ فتخة ما قبل االنزسام الى تكتل 2..032% وبشدبة بمغت نحؾ .7.9

تكتل الكؾميدا بشحؾ الكؾميدا، فى حيؽ زاد نريب الفخد مؽ الرادرات السرخية الى 
دوالر، وبشدبة زيادة قجرت بشحؾ  0020.2دوالر، بديادة قجرت بشحؾ  0790.22
بديادة قجرت  .027.7%، كسا زاد معجل تغظية الرادرات لمؾاردات بشحؾ 922.10

%، كسا بمغت درجة السذاركة 770.32%، وبشدبة قجرت بشحؾ .073.3بشحؾ 
، وبشدبة بمغت نحؾ  2.22دة بمغت نحؾ ، بديا73.39االقترادية لمرادرات نحؾ 
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% عؽ فتخة ما قبل االنزسام الى تكتل الكؾميدا، كسا بمغت درجة االستقخار 79..7
% عؽ 2.29%، وبشدية بمغت نحؾ 0.27% بديادة بمغت نحؾ ..71لمرادرات بشحؾ 

 فتخة ما قبل االنزسام لتكتل الكؾميدا.
 ضهء ما سبق يهصى البحث بما يمى: وفى

ة التعاون بيؽ مرخ الكؾميدا لديادة االستقخار االقترادى ليحه الجول، حيث زياد -0
أوضحت معاييخ قياس كفاءة التجارة الخارجية الكمية ان ىشاك تحدشًا كثيخًا فى اداء 

 قظاع التجارة الخارجية الكمية السرخية مع دول تكتل الكؾميدا.
 الكؾميدا. االستثسارية بجولانذاء شبكة لمسعمؾمات التجارية والتعخيف بالفخص  -7
انذاء ادارة مرخية متخررة فى التعامل مع اسؾاق دول تكتل الكؾميدا لكياس  -3

اذواق السدتيمكيؽ ومتظمبات ىحه االسؾاق مؽ جؾدة الدمع واسعارىا وغيخىا، لمعسل 
 عمى تشذيط الرادرات السرخية لجول تكتل الكؾميدا.

 .التجارةكفاءة  .التجارة الخارجية ،ؾميداكدول  :المفتاحيةالكممات 
Abstract: 

By studying the indicators of measuring the efficiency of the total Egyptian 

foreign trade with the COMESA during the study period (1990-2017), it 

turned out that there is a positive effect of Egypt's joining the COMESA on 

Egyptian exports to the COMESA, as it shows a high percentage of Egyptian 

exports to the COMESA conglomerate in the gross domestic product The 

Egyptian accounted for about 0.51%, an increase estimated at 0.372%, 

equivalent to about 269.56% for the period before joining the COMESA, and 

the percentage of Egyptian exports to the COMESA conglomerate in 

Egyptian exports increased by 5.11%, an increase estimated at about 2.95% 

and a rate of about 136.57% for a period Before joining the COMESA, while 

the per capita share of Egyptian exports to the COMESA increased by 

1291.86 dollars, an increase estimated at 1171.8 dollars, an increase 

estimated at 976.01%, and the rate of export coverage of imports increased 
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by 174.45, an increase estimated at 123.35%, and by an estimated rate By 

241.38%, the degree of economic participation of exports amounted to 43.39, 

an increase of about 8.76, and by a percentage of about 25.29% over the 

period before joining the COMESA, and the degree of stability of exports 

amounted to about 20.5%, with an increase It amounted to 1.64%, and 

humanity reached 8.69% for the period before joining the COMESA . 

In light of the above, the research recommends the following: 

1- Increasing cooperation between Egypt and COMESA to increase the 

economic stability of these countries, where the criteria for measuring the 

efficiency of the total foreign trade showed that there is a great 

improvement in the performance of the Egyptian total foreign trade sector 

with the countries of the COMESA. 

2- Establishing a network of commercial information and publicizing 

investment opportunities in the COMESA . 

3- The establishment of an Egyptian administration specialized in dealing 

with the COMESA markets to measure consumer tastes and the 

requirements of these markets for the quality of goods, prices, and others, 

to work to stimulate Egyptian exports to COMESA. 

 معاييخ الكفاءة –الكؾميدا  –التجارة الخارجية الكممات المفتاحية: 

 :مقجمة
يسثل قظاع التجارة الخارجية مكانة متسيدة فى الشغام التدؾيقي ألىسيتو فى  

تؾفيخ مؾارد الشقج األجشبي مؽ خالل عؾائج الرادرات الالزمة لجفع التشسية االقترادية 
والتي تعج ىجفًا رئيديًا لجسيع الجول، خاصة الجول الشامية فى عل تباعج الفجؾة فيسا 

ية فى الؾقت الخاىؽ وفى واقع األمخ فان التغيخات الجولية فى بيؽ الجول الستقجمة والشام
الفتخة األخيخة تجعل مؽ انزسام دولة ما إلى تكتل اقترادي قؾى ىجف يحقق ليا مدايا 
تفاوضية أفزل ويؤدى إلى تحدؽ الؾضع التشافدي لجسيع أعزاء التكتل ومؽ ىشا 
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مؽ خالل زيادة فعالية  كؾميداال تغيخ أىسية تحقيق التكامل االقترادي بيؽ دول تكتل
مشظقة التجارة الحخة بيؽ الجول األعزاء وخفض عجد القؾائؼ الدمعية السدتبعجة مؽ 
تخفيض القيؾد، خاصة في عل تدايج ىحه السشافدة الترجيخية فى أسؾاق الجول الستقجمة 

 .مثل الؾاليات الستحجة األمخيكية ودول االتحاد األوروبي
 المذكمة البحثية:

تبخ التجارة الخارجية مؽ األدوات االقترادية اليامة عمى السدتؾى القؾمي تع 
والسحمي، لسا ليا مؽ فؾائج اقترادية، مؽ حيث خمق الفخص التذغيمية عمى مدتؾى 

مؽ جانب، والتشسية االقترادية مؽ جانب أخخ، وتبخز ىشا األىسية القؾمى االقتراد 
، وبالتالي تتمخص السذكمة البحثية في محاولة كيةاألفخيالفعمية لتعديد القجرات التجارية 

 دول تكتل الكؾميدا.بيؽ مرخ و وصف وتحميل كفاءة التجارة الخارجية الكمية 
 األىجاف البحثية:

بيؽ مرخ ودول تكتل يدتيجف البحث قياس كفاءة التجارة الخارجية الكمية  
معخفة مجى كفاءة ، وذلػ لمؾصؾل إلى 7102 – ۰۹۹۱وذلػ خالل الفتخة الكؾميدا، 

ىحه التجارة خالل تمػ الفتخة، ومؽ ثؼ ايجاد الظخق والؾسائل التي يسكشيا رفع ىحه 
 .الكفاءة

 األسمهب البحثي:
األىسية اعتسج البحث عمى العجيج مؽ مؤشخات كفاءة التجارة الخارجية، مثل  

لسحمى اإلجسالي الكؾميدا فى الشاتج ا الشدبية لمتجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتل
فى  الكؾميدا األىسية الشدبية لمتجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتل، السرخي 

األىسية الشدبية لمعجد فى السيدان التجارى السرخى ، التجارة الخارجية السرخية الكمية
نريب الفخد مؽ التجارة ، الكؾميدا فى العجد لمسيدان التجارى السرخى  مع تكتل

معجل تغظية الرادرات السرخية إلى ، الكؾميدا رخية الكمية مع تكتلالخارجية الس
درجة السذاركة االقترادية لمتجارة ، لمؾاردات السرخية مؽ التكتل الكؾميدا تكتل

درجة االستقخار االقترادي لمتجارة ، الكؾميدا الخارجية السرخية الكمية مع تكتل
 .الكؾميدا الخارجية السرخية الكمية مع تكتل
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 النتائج البحثية:
 أواًل: التجارة الخارجية الكمية بين مرخ وأىم التكتالت االقترادية فى القارة األفخيقية:

ىشاك العجيج مؽ التكتالت االقميسية التى تشتذخ فى ربؾع القارة االفخيكية، وىى  
 وتيجف ىحهعاىخة تعج مؽ أىؼ الدسات التى يذيجىا العالؼ فى العرخ الحالى، 

التبادل التجارى، وكحا ييجف البعض  وتفعيلإلى تعديد العالقات االفخيكية  التكتالت
االستقخار الدياسى واالجتساعى، وتخكد تمػ التكتالت واالتحادات  تحقيقمشيا إلى 

بالقظاع الخاص وعسميات التسؾيل  والشيؾضبالبشية التحتية  االىتسامجيؾدىا عمى 
وتججر االشارة إلى ان ىشاك لقزايا االقميسية، واالىتسام بقزايا البيئة وغيخ ذلػ مؽ ا

( 7.بعض أشكال التعاون التى تجسع كافة دول القارة االفخيكية التى يبمغ عجدىا )
دولة، لحلػ سؾف يتؼ دراسة االىسية الشدبية لمتجارة الخارجية الكمية بيؽ مرخ 

ان مرخ عزؾ فى ، ىحا ويمدم االشارة الى والتكتالت االقترادية فى القارة االفخيكية
 .فقطتكتل كل مؽ الكؾميدا، والداحل والرحخاء )سيؽ وصاد( 

إلى أن حجؼ التجارة الخارجية تذيخ ( 0البيانات السؾضحة بالججول رقؼ )ومؽ  
 مميؾن دوالر بسا يسثل حؾالى 7.32.2 السرخية لتكتل الكؾميدا استحؾذ عمى نحؾ

مؽ اجسالى حجؼ التجارة الخارجية السرخية لمتكتالت داخل القارة االفخيكية % 71.02
(، يمييا تكتالت كل مؽ الداحل والرحخاء 7102-7103متؾسط لمفتخة )خالل 

، 77.7.91 واإلتحاد السغخبي حيث بمغ حجؼ التجارة الخارجية السرخية ليسا نحؾ
أما بكية التؾالى،  عمى %09.77، %1..09 مميؾن دوالر، بسا يسثل نحؾ 7771.71

 مميؾن دوالر تسثل نحؾ 022.21.التكتالت فإن حجؼ التجارة السرخية ليا بمغ حؾالى 
مؽ اجسالى حجؼ التجارة الخارجية السرخية لمتكتالت داخل القارة االفخيكية % 70.07
، وىى االيجاد، الداك، الداكؾ، اياك، االيكاس، (7102-7103متؾسط لمفتخة )خالل 
، 1...22، 271.71، 920، 0397.31االيسؾا، الديساك بحؾالى اس، االيكؾ 

لكل مشيؼ،  مميؾن دوالر عمى التؾالى 711.71، 737.21، 3.1.21، 200.21
%، 7.22%، 7.22%، 77..%، 27..%، 2.29%، 00.12بشدب بمغت نحؾ 

مؽ اجسالى حجؼ التجارة الخارجية السرخية لمتكتالت داخل القارة % 9..0، 0.22%
 (.0(، كسا ىؾ مؾضح بالججول رقؼ)7102-7103) فتخةالمتؾسط خالل فخيكية اال
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ان الكؾميدا تعتبخ مؽ أىؼ التكتالت فى القارة االفخيكية التى  يتبيؽ مسا سبق 
 .تتعامل معيا مرخ مؽ حيث األىسية الشدبية لمتجارة الخارجية

 
 التكتالت االقتصادية همألاألهمية النسبية للتجارة الخارجية الكلية (: 1) رقم جدول

 )القيمة بالمليون دوالر( (3112-3112فى القارة األفريقية كمتوسط الفترة )

قيمة  البيان
 الرادرات

قيمة  %
 الهاردات

 % قيمة التجارة %

 09651 0454691 08668 587691 09677 0867611 الساحل والصحراء
 09600 0401601 09660 607601 09619 0813611 االحتاد املغرىب

 01606 0538661 09694 607661 01604 0900611 الكوميسا
 5644 685651 01604 300631 3685 363601 اايك

 7679 980611 00645 361641 6657 601661 السادك
 5670 701601 0681 88611 6671 630601 الساكو
 00616 0390631 00681 410681 01648 989651 االجياد
 0686 034681 1684 06631 0600 018651 االميوا

 0678 351661 0640 44661 3604 316611 اإليكواس
 0659 011641 1670 00681 0688 077661 السيماك
 4686 600681 0653 48601 5697 563671 اإليكاس

قيمة امجاىل التكتالت داخل القارة 
 011 00591631 011 3048611 011 9440631 االفريقية

دول مذتخكة مع  2دولة ومؽ بيشيسا  79يذسل الداحل والرحخاء)الدين والراد(:  حيث أن:
  الكؾميدا وىى )ليبيا،الدؾدان، اريتخيا،مرخ،كيشيا، وجيبؾتى(.

 : جساعة تشسية الجشؾب اإلفخيقيالدادك       .( EACتجسع شخق إفخيكيا) اياك: 
 (IGADمظة الحكؾمية لمتشسية ) الد االيجاد:االتحاد الجسخكي لمجشؾب اإلفخيقي.  الداكه:
 االتحاد االقترادي والشقجي لجول غخب إفخيكيا  اإليمها:

 الجساعة االقترادية لجول غخب إفخيكيا  اإليكهاس:
 (CEMAC: اإلتحاد االقترادي والشقجي لجول وسط إفخيكيا )الديماك
 الجساعة االقترادية لجول وسط إفخيكيا. اإليكاس:

بيانات غيخ مشذؾرة، ، المخكد القهمي لممعمهمات، السخكدى لمتعبئة العامة واالحراءالجياز  المرجر:
 .7102القاىخة 

 
 أىم المؤشخات االقترادية لمكهميدا مقارنًة بنظيختيا لمرخ:ثانيًا: 

تعكذ السؤشخات االقترادية لجولة ما القجرات التشافدية لتمػ الجولة ومجي  
بيؽ  ةالعالسية ومؽ ثؼ امكانياتيا عمي تحقيق مكانتكيفيا مع التغيخات االقترادية 
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بعض السؤشخات االقترادية لتكتل الكؾميدا مى استعخاضًا لي، وفيسا اقتراديات الجول
 .ومقارنتيا بشغيختيا لسرخ

 التعجاد الدكاني: -1
قجر لتكتل الكؾميدا ( إلي أن التعجاد الدكاني 7أشارت بيانات الججول رقؼ ) 
( بشدبة بمغت نحؾ 7102-7103متؾسط الفتخة )ة خالل ندس ميؾن م 722 بحؾالى
ة مميؾن ندس 7..22، فى حيؽ بمغ حؾالى % مؽ تعجاد سكان العالؼ لشفذ الفتخة2.27

 .مؽ الكؾميدا% 02.70 بالشدبو لسرخ والتى تسثل نحؾ
 الناتج المحمي االجمالي: -2

مميار  271.777 بمغ متؾسط حجؼ الشاتج السحمي االجسالي لمكؾميدا نحؾ 
بكيسة بمغت مرخ عمي الشريب األكبخ  تأستحؾذفى حيؽ متؾسط الفتخة، خالل دوالر 
مؽ الشاتج السحمي االجسالي % 72.70 مميار دوالر تسثل نحؾ 799.171نحؾ 

 لفتخة.خالل متؾسط نفذ المكؾميدا 
  نريب الفخد من اجمالي الناتج المحمي: -3

خالل  ألف دوالر 0.722تج السحمى حؾالى مؽ اجسالى الشا نريب الفخدبمغ  
متؾسط الفتخة، فى حيؽ قجر متؾسط نريب الفخد مؽ اجسالى الشاتج السحمى فى مرخ 

متؾسط نريب الفخد % مؽ 727.22الف دوالر، بشدبة بمغت نحؾ  3.322حؾالى 
 .(7رقؼ )( ، كسا ىؾ مؾضح بالججول 7102-7103)خالل الفتخة لجول الكؾميدا 

 االستثمار االجنبي المباشخ: -4
خالل  مميار دوالر 07.979بمغ حجؼ االستثسار االجشبى السباشخ حؾالى  
مميار  .3..2فى حيؽ بمغ حجؼ االستثسار االجشبى فى مرخ حؾالى لفتخة، ا متؾسط

 لمكؾميداحجؼ االستثسار االجشبى السباشخ مؽ % 73.27دوالر، بشدبة بمغت نحؾ 
 خالل فتخة الجراسة.

 هيكل التجارة الخارجية: -5
( الي أن 7)رقؼ بجراسة حجؼ التجارة الخارجية لمكؾميدا، تذيخ بيانات ججول  

فتخة المتؾسط خالل مميار دوالر  729.733 حجؼ التجارة الخارجية لمتكتل بمغ حؾالى
 97.2.0حؾالى  حجؼ التجارة الخارجية السرخية(، فى حيؽ بمغ 7103-7102)
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متؾسط خالل مؽ حجؼ التجارة الخارجية لمكؾميدا % 33.91مميار دوالر، تسثل نحؾ 
بجانب الرادرات، أشارت بيانات نفذ الججول أن حجؼ الرادرات ، وفيسا يتعمق الفتخة

، فى حيؽ بمغ حجؼ الرادرات مميار دوالر 22.977الكؾميدا بمغ حؾالى  الكمية لتكتل
حجؼ الرادرات % مؽ 72.33دوالر، تسثل نحؾ مميار  707..7 سرخ حؾالىالكمية ل

بمغ حجؼ الؾاردات الكمية لتكتل الكؾميدا فقج  وفيسا يتعمق بالؾاردات، الكمية لمكؾميدا
مميار دوالر، فى حيؽ بمغ حجؼ الؾاردات الكمية لسرخ حؾالى  091.739نحؾ 

 تلمؽ حجؼ الؾاردات الكمية لتك% 1..32مميار دوالر، بشدبة بمغت نحؾ  29.739
 (.7102-7103فتخة )المتؾسط الكؾميدا خالل 

األهمية النسبية للتجارة الخارجية الكلية بين مصر وأهم التكتالت (: 3رقم) جدول
 1(3112-3112فى القارة األفريقية كمتوسط الفترة ) االقتصادية

 % مرخ من الكهميدا مرخ الكهميدا البيان
 08600 88650 486611 عدد السكان )ابملليون نسمة (

 48600 099101611 601040611 الناتج احمللى االمجاىل  )ابملليون دوالر(
 064668 3377688 0076600 نصيب الفرد من امجاىل الناتج احمللى ابلدوالر

 43670 6535611 04949611 حجم االستثمار االجنىب املباشر )ابمليون دوالر(
 08633 05000611 88994611 قيمة الصادرات ابملليون دوالر
 36651 69439611 091039611 قيمة الواردات ابملليون دوالر 

 33691 94650611 079033611 حجم التجارة ابملليون دوالر

 ." " شبكة المعمهمات الجوليةجسعت وحدبت مؽ: البشػ الجولي،  المرجر:

 
 الكهميدا:تكتل المرخية مع التجارة الخارجية الكمية  قيمة تطهرثالثًا: 

 تظؾر قيسة التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتلًا لاستعخاضفيسا يمى  
والتي تؼ تقديسيا إلى (، 3رقؼ ) كسا فى ججول(، 7102-0991الكؾميدا خالل الفتخة )

 وىى الفتخة التى سبقت إنذاء تكتل(، 0993-0991)ثالث فتخات، الفتخة األولى 
 وىى الفتخة التى سبقت انزسام مرخ لتكتل( 0992-0997) والفتخة الثانية، الكؾميدا

لؼ تشزؼ  إال أن مرخ 0997عام  الكؾميدا الكؾميدا، عمى الخغؼ مؽ إنذاء تكتل
وىى الفتخة التى (، 7102 – 0992)، أما الفتخة الثالثة 0992رسسيًا إال فى عام 

وبحلػ ( 7102-0991) خالل فتخة الجراسة الكؾميدا أصبحت فييا مرخ عزؾًا بتكتل
خالل الكؾميدا  ىى الفتخة الدابقة النزسام مرخ لتكتل( 0992 -0991)تكؾن الفتخة 
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الكؾميدا قج  ن قيسة التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتل، وتبيؽ أفتخة الجراسة
مميؾن دوالر، ارتفعت إلى  99.27 حيث بمغت نحؾ 0991بمغت أدنى حج ليا عام 

مميؾن دوالر أى  92.27 ، بديادة قجرىا نحؾ0997ر عام مميؾن دوال 2..307 حؾالي
تحبحب بيؽ الديادة والشقران  ، ثؼ0991زيادة عؽ عام % 07..70 ما يعادل نحؾ

، بديادة بمغت قجر 7107 مميؾن دوالر عام 3770.22حتى بمغ اقرى حج ليا نحؾ 
فى  ،0997عؽ عام % 922.23 مميؾن دوالر أي ما يعادل نحؾ 3012.37نحؾه 

 0022.72، بانخفاض قجر بشحؾ 7102مميؾن دوالر عام  77.3.27حيؽ بمغت نحؾ 
أن تبيؽ و ، 7107% عؽ عام 0.23.مميؾن دوالر، وبشدبة انخفاض بمغت نحؾ 

فى الفتخة  الكؾميدا مع تكتل متؾسط إجسالى قيسة التجارة الخارجية السرخية الكمية
والر، وىؾ يديج عؽ نفذ مميؾن د 032.97 بمغ نحؾ( 0993 -0991)األولى 

مميؾن دوالر  .307.3 والحي بمغ نحؾ( 0992 -0997) الستؾسط فى الفتخة الثانية
 -0991) ميؾن دوالر، بيشسا إرتفع الستؾسط فى الفتخة الثالثةم 022.73 بحؾالى
مميؾن  22.27، بانخفاض قجر بشحؾ مميؾن دوالر 23..77 حيث بمغ نحؾ( 0992

وبتقجيخ (، 0992-0997% عؽ الفتخة )39.37رت بشحؾ دوالر، وبشدبة انخفاض قج
مميؾن دوالر وىؾ يقل  23..77 يتزح انو بمغ نحؾ (،0992-0991)متؾسط الفتخة 
مميؾن دوالر والبالغ  72..071 بشحؾ( 7102 -0992) الفتخةخالل عـؽ الستؾسـط 

الخارجية قيسة التجارة  ارتفاع، مسا يعشى مميؾن دوالر خالل تمػ الفتخة 0230.0نحؾ 
-0992خالل الفتخة ) الكؾميدا خالل فتخة إنزسام مرخ لو السرخية الكمية مع تكتل

( 0992 –0991خالل الفتخة ) عؽ مثيمتيا فى الفتخة الدابقة ليحا االنزسام( 7102
وربسا يخجع ذلػ إلى تدييل حخكة التجارة  ستة اضعاف،أى بحؾالى % 277.90 بشحؾ

نتيجة تخفيض الخسؾم الجسخكية عمى الدمع والسشتجات الكؾميدا  بيؽ مرخ ودول تكتل
وكحلػ إىتسام  ،التى ترجرىا مرخ لمتكتل أو األخخى التى تدتؾردىا مرخ مؽ التكتل

مرخ فى الدشؾات األخيخة باألسؾاق األفخيكية حيث ال تؾجج السشافدة الذجيجة وانخفاض 
ارنة بأسؾاق أوروبا مقصعؾبات دخؾل الدمع والسشتجات السرخية إلى ىحه األسؾاق 

لتظؾر قيسة التجارة الخارجية السرخية  العاموبتقجيخ معادلة اإلتجاه الدمشى وغيخىا، 
خالل الفتختيؽ ما قبل االنزسام الى تكتل الكؾميدا وما بعجىا  الكؾميدا الكمية مع تكتل

مميؾن دوالر ليسا  029.293و  122..3تبيؽ زيادة مقجار التغيخ الدشؾى ليسا بشحؾ 
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التؾالى،  % ليسا عمى01.32% ، 7...0عمى التؾالى، وبسعجل تغيخ سشؾى بمغ نحؾ 
 (.7راجع الججول رقؼ )

 
 ارى الكلى بين مصر ودول الكوميسا(: مؤشرات الميزان التج2رقم) جدول  

 )القيمة: بالمليون دوالر( (3112-1991خالل فترة )

 التجارى الميدان  الهاردات الرادرات حجم التجارة الدنة
0991 99.99 71.03 99.96 -79.99 
0990 090.93 73.39 019.06 -99.97 
0999 099.99 90.99 017.91 -90.39 
0997 090.77 99.97 39.61 -00.93 

 79.99- 99.79 99.69 079.99 (0997 -0991متوسط الفرتة )
0999 709.69 99.96 991.70 -099.19 
0996 777.07 99.39 979.79 -079.96 
0999 996.99 90.39 919.97 -009.93 
0993 707.31 007.19 911.90 -93.69 

 009.97- 906.79 99.99 709.76 (0993 -0999متوسطالفرتة )
 39.07- 060.99 37.36 996.97 (0993 -0991متوسط الفرتة )

0999 799.99 091.90 910.60 -91.91 
0999 939.91 93.09 093.99 -011.79 
9111 761.93 007.19 973.96 -099.97 
9110 799.76 007.79 939.17 -099.30 
9119 939.09 079.97 797.99 -901.77 
9117 996.99 973.19 999.99 9.91 
9119 999.30 971.39 099.99 70.93 
9116 970.79 977 999.99 079.79 
9119 999.19 999.39 979.97 917.69 
9113 999.99 676.19 797.9 030.99 
9119 9399.99 0991.19 0099.99 990.01 
9119 9916.91 0999.99 319.99 0099.99 
9101 7790.99 9909.13 999.36 0069.79 
9100 9639.19 0937.09 916.99 393.91 
9109 7990.99 9999.39 979.0 0697.99 
9107 7000.93 9799.9 396.33 0991.97 
9109 9367.93 9191.99 379.96 0999.03 
9106 9999.69 0993.97 699.96 0017.99 
9109 9909.99 0393.9 909.99 0099.39 
9103 9967.99 0976.99 903.99 0109.66 

 639.66 699.93 0019.99 0970.01 (9103 -0999متوسط الفرتة )
 791.97 909.71 901.97 0999.69 (9103 -0991متوسط الفرتة )

 وحدبت من:جمعت المرجر: 
 .الجولى، شبكة المعمهمات الجولية البنك -1
 .2119، اعجاد متفخقة، القاىخة، الجياز المخكدى لمتعبئة العامة واالحراء -2
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ارى الكلى بين مؤشرات الميزان التج تطور(: معادالت االتجاه العام ل4رقم) جدول
 القيمة :بالمليون  دوالر  (3112-1991خالل فترة ) مصر ودول الكوميسا

متهسط  نمهذج االتجاه الدمني العام الفتخة الجولة
 الظاىخة

 F R2 التغيخ الدنهي 
معجل  مقجار

% 

التجارة 

 اخلارجية

ما قبل االنضمام 
 للتكتل

 هـس 356177+  676784 = هـص^
                           (46678)** 005663 356177 05654 

00688** 1674 

ما بعد االنضمام 
 للتكتل

                         هـس 0696893+  0676774 - = هـص^
(66030)** 0636601 0696893 01638 

38683** 1668 

الصادرات 

 اللكية

ما قبل االنضمام 
 للتكتل

 هـس 006738+  016930 = هـص^
                           (86660)** 73675 006738 05690 

75610** 1690 

ما بعد االنضمام 
 للتكتل

 هـس 0336108+  0906970- = هـص^
                           (66911)** 0014680 0336108 00614 

48685** 1673 

الواردات 

 املرصية
ما قبل االنضمام 

 للتكتل
 هـس 036339+  466853 = هـص^

                           (36518)** 050688 036339 05636 00631** 1667 

ما بعد االنضمام 
 للتكتل

 هـس 057636+  0506146 = هـص^
                           (46140)** 506607 057636 09691 06630** 1647 

املزيان 

 التجارى
ما قبل االنضمام 

 للتكتل
 هـس 16610+  056903- = هـص^

                           (06934)** 78603 - - 3674 1609 

ما بعد االنضمام 
 للتكتل

 هـس 8961+  3376105 - = هـص^
                           (76436)** 578655 89 05638 55609** 1674 

 .(3رقم ) جمعت وحدبت من: بيانات الججول المرجر:
لتظؾر قيسة التجارة الخارجية السرخية الكمية مع  العاموبتقجيخ معادلة اإلتجاه الدمشى 

تبيؽ أنيا تأخح الرؾرة الخظية ( 7102-0991) فتخة الجراسةخالل  الكؾميدا تكتل
 التالية:

 هـس 0036531+  5706364- = هـص^                
                                                                              (86110)** 

  **10710ف =                               17.0=  2ر    

 إلى الكيسة السقجرة لكيسة التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتل هحيث تذيخ ص^
وتجل (، 72، . . ،3، 7، 0) إلى عشرخ الدمؽ بالدشؾات هالكؾميدا، بيشسا يذيخ س
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وجؾد عالقة طخدية بيؽ قيسة التجارة الخارجية إشارة معامل االنحجار لعشرخ الدمؽ إلى 
الكؾميدا والدمؽ، ويعشى ذلػ أن ىشاك زيادة سشؾية معشؾية  السرخية الكمية مع تكتل

 الكؾميدا تقجر بشحؾ إحرائيًا فى قيسة التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتل
والبالغ ليا  مؽ الستؾسط الدشؾى % 01.17 مميؾن دوالر أى ما يعادل نحؾ 31..073

وتذيخ نتائج التحميل إلى أن ، مميؾن دوالر خالل فتخة الجراسة 7..0779حؾالى 
 معشؾية إحرائيًا إذ أن قيسة )ف( السحدؾبة أكبخ مؽ قيسة )ف(سالفة الحكخ  السعادلة

 ( إلى أن حؾالي7، كسا يذيخ معامل التحجيج )ر٪0الججولية عشج مدتؾى السعشؾية 
تخجع  الكؾميدا يسة التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتلمؽ التغيخات فى ق% 20

يتزح  ؽإلى التغيخ فى عشرخ الدمؽ، وبفحص معشؾية معامل االنحجار لعشرخ الدم
 .٪0أن قيسة )ت( السحدؾبة أكبخ مؽ قيسة )ت( الججولية عشج مدتؾى السعشؾية 

 تطهر الرادرات المرخية إلى تكتل الكهميدا: -

فتخة خالل الكؾميدا  واستعخاض تظؾر الرادرات السرخية إلى تكتلبجراسة  
تبيؽ أنيا قج بمغت حج أدنى (، 3الججول رقؼ )، كسا فى (7102-0991) الجراسة

ميؾن م .97.7 وارتفعت إلى حؾالي مميؾن دوالر، 31.02 بمغت نحؾ بكيسة 0991عام
 ما يعادل نحؾأى  ،مميؾن دوالر 27.12 بديادة قجرىا نحؾ، 0997 دوالر عام
 حيث بمغت نحؾ، 0992 عامارتفعت  ، ثؼ0991% زيادة عؽ عام 707.39
 مميؾن دوالر أى ما يعادل نحؾ 72.29 نحؾ اقجرىديادة مميؾن دوالر ب 071.90
الكؾميدا  الرادرات السرخية إلى تكتلثؼ تفاوتت ، 0997عؽ عام % زيادة 72.72

 7727.22 حؾالي حيث بمغت 7107 حتى وصمت أقراىا عامبيؽ الديادة والشقران 
أى ما يعادل  0992عام  ؽمميؾن دوالر ع 7320.22 قجرىا نحؾ ةمميؾن دوالر بدياد

تبيؽ أن متؾسط إجسالى قيسة كسا  ،0992% زيادة عؽ عام 2..09.3 نحؾ
 بمغ نحؾ(، 0993-0991) الفتخة األولىخالل  الرادرات السرخية إلى تكتل الكؾميدا

 -0997)الفتخة الثانية خالل عؽ الستؾسط يشخفض وىؾ ، مميؾن دوالر 7..72
مميؾن دوالر، بيشسا  1.77. مميؾن دوالر بحؾالى 92.92 والحي بمغ نحؾ (،0992
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 الفتخة الثانيةخالل عؽ نغيخه  (7102-0992) الثالثة فتخةخالل الإرتفع ىحا الستؾسط 
زيـادة % 0102.73 تسثل حؾالـي، مميؾن دوالر 22..011 بشحؾ(، 0997-0992)

يتبيؽ  (،0992 -0991)الفتخة خالل عـؽ الستؾسط فى الفتخة الثانية، وبتقجيخ الستؾسط 
-0992) الفتخةخالل مميؾن دوالر وىؾ يقل عؽ الستؾسط  .23.2 أنو قج بمغ نحؾ

مميؾن دوالر، وذلػ يعشى أن ىشاك زيادة فى إجسالى قيسة  0130.12 بشحؾ( 7102
، الكؾميدا فى فتخة إنزسام مرخ لتكتل لكؾميداا الرادرات السرخية إلى تكتل

وربسا %، .203.2 بالسقارنة بشغيختيا فى الفتخة الدابقة النزسام مرخ لمتكتل بحؾالى
يعدى ذلػ إلى تخفيض الخسؾم الجسخكية عمى الدمع والسشتجات السرخية إلى دول 

ترجيخ بعض الكؾميدا، ومحاولة  وإتباع سياسة ترجيخية ججيجة نحؾ دول ،التكتل
الدمع الترجيخية السرخية الخئيدية التى تتستع بسيدة سعخية عالية، وربسا يخجع ذلػ إلى 
عؾامل أخخى مثل زيادة االستيالك داخل دول التكتل نتيجة لديادة عجد الدكان وعجم 

 .كفاية اإلنتاج السحمى

لكمية وقج تأكج إحرائيًا معشؾية الشسؾذج السقجر لكال مؽ فتختى  الرادرات ا 
يؾن دوالر مم 033.172، 00.232ميدا بسقجار سشؾى بمغ نحؾ السرخية لجول الكؾ 

% لكل 07.17، %90..0وبسعجل تغيخ سشؾى بمغ نحؾ ، لكل مشيسا عمى التؾالى
 لمشيسا عمى التؾالى مؽ اجسالى الرادرات السرخية الكمية لجول تكتل الكؾميدا خال

 (.7ى الجراسة راجع الججول رقؼ )فتخت

تقجيخ معادلة اإلتجاه الدمشى العام لتظؾر إجسالى قيسة الرادرات السرخية إلى تكتل وب
 نيا تأخح الرؾرة الخظية التالية:بيؽ أ( ت7102-0991) فتخة الجراسةخالل  الكؾميدا

 هـس 936838+  5516404- = هـص^                
                                                                              (86083)* 

  **16710ف =                               117.0=  2ر    

 السرخية الكمية مع تكتلالرادرات إلى الكيسة السقجرة لكيسة  هحيث تذيخ ص^
وتذيخ (، 72، . . ، 3، 7، 0) إلى عشرخ الدمؽ بالدشؾات هالكؾميدا، بيشسا يذيخ س
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إحرائيًا معشؾية  تبيؽ أن ىشاك زيادة سشؾيةسالفة الحكخ،  التحميل إلى أن السعادلة نتائج
مميؾن  93.232 تقجر بشحؾ الكؾميدا فى إجسالى قيسة الرادرات السرخية إلى تكتل

 201.73 مـؽ الستؾسط الدشؾى والبالغ ليـا نحـؾ% 2..00  دوالر أى ما يعادل نحـؾ
 (.7102-0991) سةمميؾن دوالر خـالل  فتخة الجرا

 الكهميدا: تطهر الهاردات المرخية من تكتل -

فتخة خالل الكؾميدا  السرخية إلى تكتلؾاردات بجراسة واستعخاض تظؾر ال 
 تبيؽ أنيا قج بمغت حج أدنى عام(، 3الججول رقؼ )، كسا فى (7102-0991) الجراسة
ميؾن م 771.30 وارتفعت إلى حؾالي مميؾن دوالر، .29.2 كيسة بمغت نحؾب 0991

 أى ما يعادل نحؾ ،مميؾن دوالر 0.1.22 بديادة قجرىا نحؾ، 0997 دوالر عام
 حيث بمغت نحؾ، 0992 عامارتفعت  ثؼ ،0991% زيادة عؽ عام .707.9
 دوالر أى ما يعادل نحؾمميؾن  02.2 نحؾبشقص قجره مميؾن دوالر  0..710

بيؽ الكؾميدا  ية إلى تكتلالسرخ ثؼ تفاوتت الؾاردات ، 0997عؽ عام % نقص 9.33
 0072.97 يث بمغت حؾاليح 7112 حتى وصمت أقراىا عامالديادة والشقران 
أى ما يعادل  0992عام  ؽمميؾن دوالر ع 222.73 قجرىا نحؾ ةمميؾن دوالر بدياد

الؾاردات تبيؽ أن متؾسط إجسالى قيسة كسا ، 0992% زيادة عؽ عام 397.02 نحؾ
 22.32 بمغ نحؾ(، 0993-0991) الفتخة األولىخالل  االسرخية إلى تكتل الكؾميد

والحي  (،0992 -0997)الفتخة الثانية خالل عؽ الستؾسط يشخفض وىؾ ، مميؾن دوالر
مميؾن دوالر، بيشسا إرتفع ىحا  072.10 مميؾن دوالر بحؾالى 39..70 بمغ نحؾ
-0997) الثانيةالفتخة خالل عؽ نغيخه  (7102-0992) الثالثة فتخةخالل الالستؾسط 

زيـادة عـؽ الستؾسط % 077.33 تسثل حؾالـي، مميؾن دوالر 301.22 بشحؾ(، 0992
أنو قج بمغ يتبيؽ  (،0992 -0991)الفتخة خالل فى الفتخة الثانية، وبتقجيخ الستؾسط 

 بشحؾ( 7102-0992) الفتخةخالل مميؾن دوالر وىؾ يقل عؽ الستؾسط  0.0.22 نحؾ
ا يعشى زيادة قيسة الؾاردات السرخية مؽ تكتل الكؾميدا فى مس مميؾن دوالر، 327.39

فتخة إنزسام مرخ لمتكتل عؽ نغيختيا فى الفتخة الدابقة النزسام مرخ لمتكتل بشحؾ 
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%، وذلػ نتيجة التدييالت التى أعظيت لسرخ بعج االنزسام مثل تخفيض 0..772
التجارة الحخة التى  الجسارك عمى واردات مرخ مؽ دول التكتل واالستفادة مؽ مشظقة

تذتخك فييا مرخ مع عجة دول مؽ تكتل الكؾميدا، كسا تخجع زيادة قيسة الؾاردات 
السرخية مؽ تكتل الكؾميدا نتيجة الستيخاد السؾاد الخام الالزمة لمرشاعات السرخية 
والتي تتؾفخ بجول تكتل الكؾميدا بأسعار مشخفزة، وزيادة قيسة الؾاردات السرخية مؽ 

 ميدا مثل الذاى والبؽ وورق التبغ.مع التى تتؾفخ بجول الكؾ بعض الد

وقج تأكج إحرائيًا معشؾية الشسؾذج السقجر لكال مؽ فتختى  الؾاردات الكمية  
مميؾن دوالر لكل  0.2.32،  73.339السرخية لجول الكؾميدا بسقجار سشؾى بمغ نحؾ 

% لكل مشيسا 79.91% ، 32..0مشيسا عمى التؾالى، وبسعجل تغيخ سشؾى بمغ نحؾ 
ى عمى التؾالى مؽ اجسالى الؾاردات السرخية الكمية لجول تكتل الكؾميدا خالف فتخت

 (.7الجراسة راجع الججول رقؼ )

كسا أنو بتقجيخ معادلة اإلتجاه الدمشى العام لتظؾر إجسالى قيسة الؾاردات  
نيا تأخح ( تبيؽ أ7102 -0991السرخية مؽ تكتل الكؾميدا خالل فتخة الجراسة )

 :الرؾرة الخظية  التالية
 هـس 096938+  046793- = هـص^                

                                                                              (66079)** 
  **03730ف =                               1710=  2ر             

 السرخية الكمية مع تكتلالؾاردات إلى الكيسة السقجرة لكيسة  هحيث تذيخ ص^ 
وبفحص (، 72، .  .، 3، 7، 0)إلى عشرخ الدمؽ بالدشؾات هالكؾميدا، بيشسا يذيخ س

معشؾية معامل االنحجار لعشرخ الدمؽ يتزح أن قيسة )ت( السحدؾبة أكبخ مؽ قيسة 
معامل االنحجار لعشرخ الدمؽ وتجل إشارة ، ٪0)ت( الججولية عشج مدتؾى السعشؾية 

والدمؽ، ويعشى  الكؾميدا إلى وجؾد عالقة طخدية بيؽ قيسة الؾاردات السرخية مؽ تكتل
ذلػ أن ىشاك زيادة سشؾية معشؾية إحرائيًا فى إجسالى قيسة الؾاردات السرخية مؽ 

٪ مؽ 2.30 مميؾن دوالر أى ما يعادل حؾالي 79.932 تقجر بشحؾ الكؾميدا تكتل
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 -0991) مميؾن دوالر خالل فتخة الجراسة 709.31 ط الدشؾى والبالغ ليا نحؾالستؾس
معشؾية إحرائيًا إذ أن سالفة الحكخ  تذيخ نتائج التحميل إلى أن السعادلةو ، (7102

٪ ، كسا 0قيسة )ف( السحدؾبة أكبخ مؽ قيسة )ف( الججولية عشج مدتؾى السعشؾية 
٪ مؽ التغيخات فى إجسالى قيسة الؾاردات 27( إلى أن حؾالي 7يذيخ معامل التحجيج )ر

 .تخجع إلى التغيخ فى عشرخ الدمؽ الكؾميدا السرخية مؽ تكتل
 تطهر الميدان التجارى المرخى مع تكتل الكهميدا: -

خالل  لكؾميداا وتحميل تظؾر السيدان التجارى السرخى مع تكتل باستعخاض 
 أنو قج حقق عجدًا قجر بشحؾ(، تبيؽ 3رقؼ ) ججولالكسا فى (، 7102 -0991) الفتخة

الى نحؾ  0997فى عام ، ثؼ إرتفع ىحا العجد 0991مميؾن دوالر عام  39.72
ثؼ ، 0991% زيادة عؽ عام 709.31مميؾن دوالر، بشدبة بمغت نحؾ  072.12
حيث بمغ  0992عام  الكؾميدا العجد فى السيدان التجارى السرخى مع تكتلإنخفض 

 0997مميؾن دوالر عؽ عام  72..7 نحؾانخفاض قجره ميؾن دوالر بم 21.21 نحؾ
فى تحقيق التجارى بجأ بعج ذلػ السيدان ثؼ  ،0997عؽ عام % 2.71. تعادل نحؾ

مميؾن دوالر  0221.73 بكيسة بمغت نحؾ 7103 حيث وصل أقراه عامفائض 
ام عؽ ع% 0921.12 مميؾن دوالر وبشدبة قجرىا نحؾ 0.29.23 نحؾبفائض قجره 

أن متؾسط إجسالى قيسة العجد فى السيدان التجارى بيؽ مرخ  تبيؽ, كسا أنو 0992
 الفتخة خاللقج إرتفع عؽ نغيخه  (،0992 -0997)الفتخة  خالل الكؾميدا وتكتل

السيدان  متؾسط إجسالىحقق مميؾن دوالر، كسا  002.73 بشحؾ(، 0993 -0991)
 -0997)الفتخة  خاللعؽ نغيخه  (7102 -0992) الفتخةخالل  فائزاً  التجارى 
كسا %، 392.90 مميؾن دوالر بشدبة ارتفاع تقجر بشحؾ 727.07 بشحؾ(، 0992

عؽ (، 7102 -0992خالل الفتخة ) فى السيدان التجارى الفائض إرتفع متؾسط إجسالى 
، وبشدبة بمغت نحؾ دوالر مميؾن  11.77. بشحؾ( 0992 -0991) الفتخةخالل نغيخه 

 (.3جول رقؼ )ىؾ مؾضح بالج% ، كسا 271.79
(، لؼ يتأكج 7ومؽ معادالت االتجاه العام، كسا ىؾ مؾضح بالججول رقؼ ) 

-0991معشؾية الشسؾذج السقجر لتظؾر قيسة السيدان التجارى السرخى خالل الفتخة )
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(، ما قبل انزسام مرخ لتكتل الكؾميدا، فى حيؽ تأكج إحرائيا معشؾية 0992
قيسة السيدان التجارى السرخى خالل الفتخة ما بعج االنزسام الشسؾذج السقجر لتظؾر 

مميؾن دوالر، وبشدبة بمغت  29(، بسقجار بمغ نحؾ 7102-0992لتكتل الكؾميدا )
لحى بمغ نحؾ % مؽ متؾسط الفتخة ما بعج االنزسام لتكتل الكؾميدا، وا32..0نحؾ 

 مميؾن دوالر. ...22.
لتظؾر إجسالى قيسة العجد فى السيدان  وبتقجيخ معادلة اإلتجاه الدمشى العام 

نيا تأخح تبيؽ أ ( 7102 -0991) الفتخةخالل  الكؾميدا التجارى بيؽ مرخ وتكتل
 الرؾرة الخظية التالية:

 هـس 586557+  4006310 - = هـص^                
                                                                              (76686)** 

  **.6069ف =                               96.0=  2ر    

فى السيدان التجارى بيؽ  الفائضإلى الكيسة السقجرة لكيسة  هحيث تذيخ ص^ 
 ،. . ، 3، 7، 0) إلى عشرخ الدمؽ بالدشؾات هالكؾميدا، بيشسا يذيخ س مرخ وتكتل

بيؽ قيسة  طخديةوتجل إشارة  معامل االنحجار لعشرخ الدمؽ إلى وجؾد عالقة (، 72
والدمؽ، ويعشى ذلػ أن ىشاك  فى السيدان التجارى بيؽ مرخ وتكتل الكؾميداالفائض 

 ما يعادل نحؾ أىمميؾن دوالر  2...2. شؾي إحرائيًا قجر بشحؾزيادة سشؾية مع
مميؾن دوالر خالل فتخة  3..391 مؽ الستؾسط الدشؾي والبالغ لو نحؾ% 07.99
معشؾية  سالفة الحكخ،  وتذيخ نتائج التحميل إلى أن السعادلة(، 7102-0991) الجراسة

إحرائيًا إذ أن قيسة )ف( السحدؾبة أكبخ مؽ قيسة )ف( الججولية عشج مدتؾى السعشؾية 
مؽ التغيخات فى % 9.12. ( إلى أن حؾالي7٪ ، كسا يذيخ معامل التحجيج )ر0

تخجع إلى التغيخ  إجسالى قيسة العجد فى السيدان التجارى بيؽ مرخ وتكتل الكؾميدا
فى عشرخ الدمؽ، وبفحص معشؾية معامل االنحجار لعشرخ الدمؽ يتزح أن قيسة 

 %.0الججولية عشج مدتؾى السعشؾية  )ت( )ت( السدحؾبة أكبخ مؽ قيسة
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 الكهميدا: مية مع تكتلعاييخ كفاءة التجارة الخارجية المرخية الكرابعًا: م

يسكؽ قياس كفاءة التجارة الخارجية التى  تالسؤشخافيسا يمى عخضًا لبعض  
   1(7102 -0991)فتخة الجراسة خالل  الكؾميدا السرخية الكمية مع تكتل

األىمية الندبية لمرادرات المرخية إلى تكتل الكهميدا فى الناتج المحمى  -1
 اإلجمالي المرخى:

فى الشاتج السحمى  أىسية الرادرات السرخية إلى تكتل الكؾميدا بتقجيخ درجة 
فى  الكؾميدا اإلجسالي السرخى، والحي يذيخ إلى ندبة الرادرات السرخية إلى تكتل

 ججولالكسا فى (، 7102-0991) فتخة الجراسةخالل الشاتج السحمى اإلجسالي السرخي 
، 0991% عام 1.121 بمغ نحؾتبيؽ أن ىحه الشدبة تخاوحت بيؽ حج أدنى (، .رقؼ )

كسا بمغ متؾسط درجة أىسية الرادرات ، 7101% عام .0.01 وحج أقرى بمغ نحؾ
%، 1.71( حؾالى 7102 -0991)فتخة الجراسة خالل  الكؾميدا السرخية إلى تكتل

الفتخة خالل  الكؾميدا وبمغ متؾسط درجة أىسية الرادرات السرخية إلى تكتل
 الفتـخة الثانيةخالل ىـحا الستؾسط  زاد، ثـؼ %.1.00 نحـؾ (0993 -0991)األولـى

الفتخة الدابقة خالل ، وبمغ الستؾسط %1.0.3 حيث بمغ نحؾ(، 0992 -0997)
%، فى حيؽ زاد 1.032 نحؾ(، 0992 -0991)الكؾميدا  النزسام مرخ لتكتل

 االكؾميد وىى فتخة إنزسام مرخ لتكتل(، 7102-0992)الفتخة الثالثة خالل الستؾسط 
% 1..72% وبشدبة قجرت بشحؾ 1.00ت بشحؾ قجر ديادة ب% 0..1 حيث بمغ نحؾ

، ويتزح مؽ ذلػ ( فتخة ما قبل االنزسام لتكتل الكؾميدا0992-0991عؽ الفتخة )
ى الشاتج السحمى اإلجسالي فالكؾميدا  درجة أىسية الرادرات السرخية إلى تكتلارتفاع 

بجرجة كبيخة، كسا أن درجة أىسية  (،7102 -0991)فتخة الجراسة خالل السرخى 
ؽ نغيختيا فى ع الكؾميدا فى فتخة إنزسام مرخ لتكتلارتفعت الرادرات السرخية 

ارتفاع متؾسط قيسة الرادرات السرخية إلى مسا يذيخ إلى الفتخة الدابقة ليحا االنزسام 
لدابقة إنزسام مرخ إلى التكتل عؽ نغيخه فى الفتخة اما بعج فى فتخة  الكؾميدا تكتل

درجة أىسية الرادرات  ارتفاعوربسا يخجع ، وججيخ بالحكخ النزسام مرخ لمتكتل
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فى الشاتج السحمى اإلجسالي السرخى إلى ارتفاع قيسة  الكؾميدا السرخية إلى تكتل
بجرجة كبيخة عؽ (، 7102 -0992) الفتخةخالل الشاتج السحمى اإلجسالي السرخى 

حيث بمغ متؾسط قيسة الشاتج السحمى اإلجسالي  (،0992 -0991)الفتخة خالل قيستو 
 ثؼ إرتفع إلى نحؾ، مميار دوالر 3..27 نحؾ (،0992 -0991) الفتخةخالل السرخى 
 .002.1 بارتفاع قجره نحؾ(، 7110 -0992) الفتخةخالل مميار دوالر  2..020

رتفاع ، وىى أكبخ بكثيخ مؽ ندبة اال%.23.2 وبشدبة ارتفاع تقجر بشحؾ ،مميار دوالر
-0992) الفتخةخالل  الكؾميدا فى متؾسط قيسة الرادرات السرخية إلى تكتل

 .(7)(0992 -0991) الفتخةخالل عؽ نغيختيا (، 7102
األىمية الندبية لمهاردات المرخية من تكتل الكهميدا في الناتج المحمى  -2

 اإلجمالي المرخى:

فى الشاتج السحمى  الكؾميداتكتل مؽ السرخية الؾاردات بتقجيخ درجة أىسية  
فى  الكؾميدا تكتلمؽ  السرخيةالؾاردات اإلجسالي السرخى، والحي يذيخ إلى ندبة 

 ججولالكسا فى (، 7102-0991) فتخة الجراسةخالل الشاتج السحمى اإلجسالي السرخي 
، 7112% عام 1.107 تبيؽ أن ىحه الشدبة تخاوحت بيؽ حج أدنى بمغ نحؾ(، .رقؼ )

الؾاردات كسا بمغ متؾسط درجة أىسية ، 0993% عام 1.120 بمغ نحؾوحج أقرى 
%، 1.171( حؾالى 7102 -0991) فتخة الجراسةخالل  الكؾميدا تكتلمؽ  السرخية

الفتخة خالل  الكؾميدا السرخية إلى تكتلالؾاردات وبمغ متؾسط درجة أىسية 
 الفتـخة الثانية خاللىـحا الستؾسط  زاد، ثـؼ %1.172 نحـؾ (0993 -0991)األولـى

الفتخة الدابقة خالل ، وبمغ الستؾسط %1.131 حيث بمغ نحؾ(، 0992 -0997)
%، فى حيؽ زاد .1.13 نحؾ(، 0992 -0991)الكؾميدا  النزسام مرخ لتكتل

 الكؾميدا وىى فتخة إنزسام مرخ لتكتل(، 7102-0992)الثالثة  الفتخةخالل الستؾسط 
ما قبل االنزسام  % عؽ فتخة00.77بشحؾ ت قجر ديادة ب% 1.171 حيث بمغ نحؾ
 لتكتل الكؾميدا.
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فى الناتج  الكهميدا االىمية الندبية لمتجارة الخارجية المرخية الكمية مع تكتل -3

 المحمى اإلجمالي المرخى:

فى الشاتج  الكؾميدا ن ندبة التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتلتبيؽ أ 
رقؼ  ، كسا فى ججول(7102 -0991) فتخة الجراسةخالل السحمى اإلجسالي السرخى 

 وحج أقرى بمغ نحؾ، .711% عام 1.0 تتخاوح بيؽ حج أدنى بمغ نحؾ(، .)
، كسا بمغ متؾسط درجة أىسية التجارة الخارجية السرخية الكمية 0990 عام% 1.322
، كسا بمغ %1.77 نحؾ(، 7102 -0991) فتخة الجراسةخالل  الكؾميدا مع تكتل

، فى حيؽ بمغ الستؾسط %1.312 نحؾ (،0992 -0991)الفتخة خالل ستؾسط ال
، مسا يعشى تخاجع ندبة التجارة الخارجية %1.09 نحؾ(، 7102 -0992) الفتخةخالل 

السرخية الكمية مع تكتل الكؾميدا إلى الشاتج السحمى اإلجسالي السرخى فى فتخة 
 ة الدابقة ليحا االنزسام بشحؾعؽ نغيختيا فى الفتخ  الكؾميدا إنزسام مرخ لتكتل

وربسا يخجع ذلػ إلى زيادة الشاتج السحمى اإلجسالي السرخى بشدبة كبيخة %، 1.002
فى  الكؾميدا عؽ الشدبة التى تديج بيا قيسة التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتل

رخية وانخفاض درجة أىسية التجارة الخارجية الس، الكؾميدا فتخة إنزسام مرخ لتكتل
الكؾميدا والتي تعبخ عـؽ مـجى درجـة االنكذاف االقترادي أو التبعية  الكمية مع تكتل

مسا يؤكج عجم اعتساد ، الكؾميدا بيؽ االقتراد السرخى واقتراديات دول تكتل
اإلقتراد السرخى عمى اقتراديات دول التكتل مؽ خالل الترجيخ واالستيخاد، وعجم 

ىحه الجول والتي يسكؽ أن تعؾد بالشفع عمى اإلقتراد  القجرة عمى اختخاق اقتراديات
 .السرخى والسيدان التجارى السرخى 
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 الكوميسا تطور األهمية النسبية للتجارة الخارجية المصرية مع تكتل(: 5رقم ) جدول
 (3112-1991) خالل الفترة فى الناتج المحلى اإلجمالي المصرى

 البيان
 الدنة

الرادرات لمناتج 
 اإلجمالي %المحمى 

الهاردات لمناتج 
المحمى اإلجمالي  

% 

التجارة الخارجية لمناتج 
 المحمى اإلجمالي %

0991 1.13 1.199 1.770 
0990 1.019 1.176 1.739 
0999 1.093 1.190 1.999 
0997 1.079 1.190 1.909 

 1.999 1.199 1.006 0997-0991 متوسط الفرتة
0999 1.099 1.199 1.779 
0996 1.090 1.196 1.799 
0999 1.079 1.177 1.797 
0993 1.099 1.179 1.933 

 1.709 1.17 1.067 0993ـ  0999متوسط الفرتة 
 1.719 1.176 1.079 0993-0991متوسط الفرتة 

0999 1.097 1.199 1.993 
0999 1.199 1.199 1.706 
9111 1.007 1.199 1.701 
9110 1.009 1.176 1.799 
9119 1.060 1.199 1.769 
9117 1.999 1.179 1.093 
9119 1.997 1.19 1.099 
9116 1.997 1.17 1.011 
9119 1.909 1.196 1.069 
9113 1.90 1.179 1.099 
9119 0.113 1.109 1.031 
9119 0.119 1.193 1.073 
9101 0.016 1.197 1.091 
9100 1.319 1.199 1.069 
9109 1.999 1.17 1.079 
9107 1.993 1.19 1.071 
9109 1.990 1.199 1.079 
9106 1.60 1.169 1.076 
9109 1.69 1.169 1.079 
9103 1.999 1.169 1.079 

 1.09 1.19 1.60 9103-0999متوسط الفرتة 
 1.99 1.19 1.91 9103-0991متوسط الفرتة 

 جسعت وحدبت مؽ:المرجر: 
 .(3بيانات الججول رقم ) -1
ات، بيانات غيخ المخكدى لمتعبئة العامة واالحراء، المخكد القهمى لممعمهمالجياز  -2

 .2119منذهرة، 
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  :الكهميدا إلى تكتل نريب الفخد من الرادرات المرخية -4

فتخة خالل  الكؾميدا باستعخاض نريب الفخد مؽ الرادرات السرخية إلى تكتل 
أن متؾسط نريب الفخد (، تبيؽ 2رقؼ ) ججولالكسا فى (، 7102 – 0991) الجراسة

 -0991) الفتخة األولـىخالل  الكؾميدا الدشؾى مؽ الرادرات السرخية إلى تكتل
( 0992-0997) فـى الفتـخة الثانيـةفى حيؽ زاد دوالر،  23.00 حـؾالىبمغ  (،0993

 ،دوالر عؽ الفتخة األولى 23.19 شحؾت بقجر ديادة دوالر ب 0.2.03 حيث بمغ حؾالى
مؽ متؾسط نريب الفخد فى الفتخة األولى، كسا بمغ متؾسط % 22.90 وبسا يعادل نحؾ

دوالر بارتفاع قجر  0790.22 نحؾ(، 7102 -0992) نريب الفخد فى الفتخة الثالثة
، كسا أن %277.22 دوالر عؽ الفتخة الثانية بشدبة زيادة تقجر بشحؾ 0037.23 شحؾب

فى فتخة إنزسام مرخ  الكؾميدا خية إلى تكتلمتؾسط نريب الفخد مؽ الرادرات السر
 -0991)يديج عؽ نغيخه فى فتخة ما قبل ىحا االنزسام  (،7102 -0992)لمتكتل 
، كسا بمغ متؾسط نريب %277.22 دوالر تعادل نحؾ 00.7.02 بشحؾ (،0992

 -0991)فتخة الجراسة خالل  الكؾميدا الفخد مؽ الرادرات السرخية إلى تكتل
دوالر، ويعشى ذلػ أن ىشاك تحدؽ فى قيسة نريب الفخد مؽ  927.22 نحؾ(، 7102

فتخة إنزسام مرخ لمتكتل عؽ نغيختيا خالل  الكؾميدا الرادرات السرخية إلى تكتل
الفتخة الدابقة ليحا االنزسام، وربسا يخجع ذلػ إلى زيادة قيسة الرادرات السرخية خالل 

 .الفتخة الدابقة لحلػخالل فتخة إنزسام مرخ لو عؽ مثيمتيا خالل الكؾميدا  إلى تكتل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ياسر عبذانحًيذ عبذانراضى وأخروٌ، كفاءة انتجارة انخارجيت انكهيت بيى يصر ودول انكوييسا

__________________________________________________________________________ 

 24 

 (: تطهر نريب الفخد من التجارة الخارجية المرخية مع تكتل الكهميدا6ججول )
 )القيمة:دوالر( (2117-1991خالل الفتخة )

 البيان
 الدنة

نريب الفخد من 
 الرادرات

نريب الفخد من 
 الهاردات

التجارة نريب الفخد من 
 الخارجية

0991 67.36 099.19 033.99 
0990 96.99 090.79 993.13 
0999 019.39 036.97 991.93 
0997 019.93 093.39 979.19 

 976.91 069.99 97.00 0997-0991 متوسط الفرتة
0999 069.99 791.97 609.90 
0996 066.90 739.99 679.99 
0999 099.96 790.13 996.79 
0993 039.99 719.06 997.97 

 999.67 799.67 063.10 0993ـ  0999متوسط الفرتة 
 793.93 993.90 091.19 0993-0991متوسط الفرتة 

0999 099.99 719.91 993.19 
0999 099.16 933.30 919.36 
9111 099.91 799.99 619.09 
9110 090.69 797.99 666.19 
9119 096.93 991.99 999.09 
9117 796.69 709.99 979.99 
9119 700.09 999.09 639.79 
9116 637.79 796.99 630.07 
9119 639.19 700.90 993.99 
9113 997.99 999.93 0099.99 
9119 9169.66 0999.99 7619.73 
9119 9779.09 937.60 7900.99 
9101 9999.99 0097.71 9199.71 
9100 0939.69 0130.99 7160.99 
9109 9939.99 0199.93 7969.69 
9107 9999.19 991.90 7609.97 
9109 9979.97 901.93 7196.91 
9106 0979.39 997.99 9991.13 
9109 0917.97 960.19 9669.96 
9103 0999.73 991.99 9779.90 

 0919.90 973.90 0990.99 9103-0999متوسط الفرتة 
 0993.16 679.63 999.93 9103-0991متوسط الفرتة 

 المرجر: جمعت وحدبت من:
 (.3ات الججول رقم )بيان -1
ات، بيانات غيخ الجياز المخكدى لمتعبئة العامة واالحراء، المخكد القهمى لممعمهم -2

 .2119منذهرة، 
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  نريب الفخد من الهاردات المرخية من تكتل الكهميدا: -5

فتخة خالل  الكؾميدا نريب الفخد مؽ الؾاردات السرخية مؽ تكتل باستعخاض 
أن متؾسط نريب الفخد (، تبيؽ 2رقؼ ) ججولالسا فى (، ك7102 – 0991) الجراسة

 -0991) األولى ةالفتخ خالل  الكؾميدا الدشؾى مؽ الؾاردات السرخية مؽ تكتل
فتخة خالل دوالر  3..377 دوالر، ثؼ إرتفع إلى نحؾ 0.7.79 بمغ حؾالى(، 0993
فتخة الثالثة خالل دوالر  232.90 إرتفع إلى نحؾ، ثؼ (0992 -0997) الثانية

 -0991)فتخة الجراسة خالل دوالر  2..32. كسا بمغ حؾالى(، 7102 -0992)
 خالل  الكؾميدا ، كسا أن متؾسط نريب الفخد مؽ الؾاردات السرخية مؽ تكتل(7102

دوالر يديج  232.90 والحي بمغ نحؾ(، 7102 -0992)فتخة إنزسام مرخ لمتكتل 
والحي بمغ متؾسط  (، 0992 -0991) نغيخه فى الفتخة الدابقة ليحا االنزسام عؽ

 دوالر تعادل نحؾ 790.02 دوالر بحؾالى 772.70 نريب الفخد فييا نحؾ
 تبيؽ زيادة قيسة نريب الفخد الدشؾى مؽ الؾاردات السرخية مؽ تكتل%, و 002.22
لفتخة الدابقة ليحا االنزسام فى فتخة إنزسام مرخ لمتكتل عؽ نغيختيا فـى ا الكؾميدا

 الفتخةخالل  وربسا يخجع ذلػ إلى زيادة قيسة الؾاردات السرخية مؽ تكتل الكؾميدا
حيث تدتفيج مرخ مؽ التدييالت التى يسشحيا التكتل ألعزائو (، 7102 -0992)

تعتبخ مرجرًا ىامًا لمسؾاد  الكؾميدا مثل تخفيض الخسؾم الجسخكية، كسا أن دول تكتل
الالزمة لمرشاعة، وبأسعار مشخفزة، عالوة عمى احتكارىا لبعض السشتجات التى  الخام

 .تدتؾردىا مرخ مثل الذاى والبؽ والتبغ

 :الكهميدا نريب الفخد من التجارة الخارجية المرخية الكمية مع تكتل -6
 باستعخاض نريب الفخد مؽ التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتل 

أن متؾسط نريب الفخد الدشؾى مؽ التجارة (، تبيؽ 2رقؼ ) ججولالالكؾميدا، كسا فى 
بمغ (، 0993 -0991) الفتخة األولىخالل الكؾميدا  الخارجية السرخية الكمية مع تكتل

 الفتخة الثانيةخالل دوالر  3..799 دوالر، بيشسا إرتفع إلى نحؾ 71..73 نحؾ
 -0992)الفتخة الثالثة خالل دوالر  0919.90 ، ثؼ إرتفع إلى نحؾ(0992 -0997)
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كسا (، 7102 -0991)فتخة الجراسة خالل دوالر  .0722.1 كسا بمغ نحؾ(، 7102
فى  الكؾميدا أن متؾسط نريب الفخد مؽ التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتل

ليحا يديج عؽ نغيخه فى الفتخة الدابقة (، 7102 -0992) فتخة إنزسام مرخ لمتكتل
زيادة عؽ متؾسط نريب %  709.27 دوالر تعادل نحؾ 0.77.77 االنزسام بشحؾ

فى الفتخة الدابقة النزسام  الكؾميدا الفخد مؽ التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتل
مرخ لمتكتل، ويتزح مؽ ذلػ زيادة قيسة نريب الفخد مؽ التجارة الخارجية السرخية 

ى فتخة إنزسام مرخ لمتكتل عؽ مثيمتيا فى الفتخة الدابقة الكمية مع تكتل الكؾميدا ف
 .ليحا االنزسام

لمرادرات المرخية  ااالكهميد األىمية الندبية لمرادرات المرخية إلى تكتل -7
 الكمية:

فى الرادرات  الكؾميدا بجراسة األىسية الشدبية لمرادرات السرخية إلى تكتل 
أن متؾسط ندبة الرادرات السرخية (، تبيؽ 2رقؼ ) السرخية الكمية، كسا فى ججول

(، 7102 -0991) تخة الجراسةخالل فلمرادرات السرخية الكمية  لكؾميداا إلى تكتل
 فتـخة الجراسة األولـىخالل بمغ متؾسط ىـحه الشدبة % ، فى حيؽ 7.72 بمغ نحـؾ

 -0997)فتخة الجراسة الثانية خالل وبمغ نغيخه % 2..0 نحؾ(، 0993 -0991)
(، 7102 -0992)فتخة الجراسة الثالثة خالل ، بيشسا إرتفع %.7.2 نحؾ(، 0992

 وبسقارنة األىسية الشدبية لمرادرات السرخية إلى تكتل%، 00.. حيث بمغ نحؾ
خالل فى الرادرات السرخية الكمية بيؽ فتخة إنزسام مرخ لمتكتل ونغيختيا  الكؾميدا

 تؾسط ندبة الرادرات السرخية إلى تكتليتزح تفؾق م ،الفتخة الدابقة ليحا االنزسام
فتخة إنزسام مرخ لتكتل الكؾميدا خالل فى الرادرات السرخية الكمية  الكؾميدا

النزسام اعؽ متؾسط نفذ الشدبة فى الفتخة الدابقة ليحا (، 7102 -0992)
مؽ ذلػ ارتفاع ندبة الرادرات السرخية يتبيؽ و %، .7.9 بشحؾ(، 0992 -0991)

 بالشدبة لمرادرات السرخية الكمية فى فتخة إنزسام مرخ لتكتل ميداالكؾ  إلى تكتل
عؽ مثيمتيا فى الفتخة الدابقة ليحا النزسام، وربسا يخجع ذلػ إلى زيادة قيسة  لكؾميداا

 (.7102 -0992)الفتخة خالل  الكؾميدا الرادرات السرخية إلى تكتل
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 لمهاردات المرخية الكمية:  الكهميدا األىمية الندبية لمهاردات المرخية من تكتل -8

لمؾاردات السرخية  الكؾميدا بجراسة األىسية الشدبية لمؾاردات السرخية مؽ تكتل 
 ن متؾسط ندبة الؾاردات السرخية مؽ تكتلبيؽ أيت(، 2رقؼ ) ججولالالكمية، كسا فى 

 حؾبمغ ن(، 7102 -0991) فتخة الجراسةخالل لمؾاردات السرخية الكمية  الكؾميدا
(، 0993 -0991) فتخة الجراسة األولىخالل ، بيشسا بمغ متؾسط ىحه الشدبة 0.32%

 نحؾ(، 0992 -0997)فتخة الجراسة الثانية خالل ، كسا بمغ نغيخه %0.12 نحؾ
، بيشسا بمغ %3..0 بمغ نحؾ(، 7102 -0992)فتخة الجراسة الثالثة خالل و  ،0.27%
، %0.77 نحؾ(، 0992 -0991) الكؾميداالفتخة الدابقة النزسام مرخ لتكتل خالل 

ؾاردات الكؾميدا لم السرخية الكمية مع تكتلالؾاردات  متؾسط ندبة ارتفاعمسا يذيخ الى 
الفتخة الدابقة ليحا خالل فتخة إنزسام مرخ لمتكتل عؽ نغيخه خالل السرخية الكمية 

 .االنزسام
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(: تطور األهمية النسبية للتجارة الخارجية المصرية والميزان التجارى 2رقم ) جدول
المصرى مع تكتل الكوميسا للتجارة الخارجية المصرية الكلية والميزان التجارى 

 ( 3112 -1991المصرى خالل الفترة )
 البيان

 
 الدنة

صادرات مرخ إلى 
الكهميدا لمرادرات 
 الكمية المرخية %

واردات مرخ من 
دا لمهاردات الكهمي

 الكمية المرخية %

تجارة مرخ مع 
الكهميدا لمتجارة 
 الكمية المرخية%

الميدان التجارى المرخى 
مع الكهميدا لمميدان 
 التجارى المرخى %

0991 0.03 1.39 1.96 1.91 
0990 0.17 0.79 0.97 0.69 
0999 9.10 0.96 0.99 1.91 
0997 9.19 1.97 0.96 1.97 

 1.91 0.91 0.13 0.63 0997-0991 متوسط الفرتة
0999 9.39 9.09 9.71 0.99 
0996 9.99 9.10 9.91 0.99 
0999 9.91 0.63 0.39 0.09 
0993 9.99 0.69 0.97 1.99 

 0.99 9.17 0.99 9.36 0993ـ  0999متوسط الفرتة 
 0.00 0.90 0.99 9.09 0993-0991متوسط الفرتة 

0999 7.99 0.96 0.93 1.99 
0999 9.96 0.03 0.91 1.90 
9111 9.09 0.97 0.33 0.79 
9110 9.76 9.19 9.09 0.91 
9119 9.91 9.99 9.91 9.90 
9117 7.91 0.33 9.99 -1.06 
9119 9.79 0.96 0.99 -1.60 
9116 7.76 0.77 0.99 -0.90 
9119 9.96 1.99 0.66 -0.97 
9113 9.39 1.99 0.91 -1.99 
9119 9.96 9.73 7.39 -9.99 
9119 9.97 0.69 7.97 -6.97 
9101 9.06 0.99 9.99 -9.73 
9100 6.99 0.69 9.99 -9.31 
9109 9.99 0.79 7.93 -7.99 
9107 9.99 0.01 7.93 -9.93 
9109 3.67 0.01 9.99 -7.97 
9106 3.96 1.99 9.31 -9.90 
9109 3.19 0.01 9.93 -7.91 
9103 9.79 0.11 9.69 -9.97 
 0.96- 9.67 0.67 6.00 9103-0999الفرتة متوسط 

 1.99- 9.93 0.73 9.93 9103-0991متوسط الفرتة 

 جسعت وحدبت مؽ:المرجر: 
 .(3بيانات الججول رقم ) -1
ات، بيانات غيخ الجياز المخكدى لمتعبئة العامة واالحراء، المخكد القهمى لممعمهم -2

 .2119منذهرة، 
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لمتجارة  الكهميدا الخارجية المرخية الكمية مع تكتلاألىمية الندبية لمتجارة  -9
 الخارجية المرخية الكمية:

لمتجارة  الكؾميدا يتزح أن ندبة التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتل 
حيث  0991 بمغت حج أدنى عام(، 2رقؼ ) ججولالالخارجية السرخية الكمية، كسا فى 

 %..1.2 بمغت نحؾ

، كسا بمغ متؾسط %7.72 حيث بمغت نحؾ 7101 عامبيشسا بمغت حج أقرى  
لمتجارة الخارجية السرخية  لكؾميداا ندبة التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتل

، كسا بمغ ىحا الستؾسط %7.72 نحؾ(، 7102-0991) فتخة الجراسةخالل الكمية 
% 7.13 ، بيشسا بمغ نحؾ%0.71 نحؾ(، 0993 -0991) فتخة الجراسة األولىخالل 
فتخة % خالل 3..7 بمغ نحؾفى حيؽ ، (0992 -0997) فتخة الجراسة الثانيةخالل 

متؾسط ندبة التجارة الخارجية زيادة كسا أنو يتزح (، 7102 – 0992)الجراسة الثالثة 
الكؾميدا لمتجارة الخارجية السرخية الكمية فى فتخة إنزسام  السرخية الكمية مع تكتل

، بشدبة بمغت نحؾ الفتخة الدابقة ليحا االنزسامل خالمرخ لمتكتل عؽ نغيخه 
لمتجارة  الكؾميدا ندبة التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتل% وان كانت .00.7

خالل عؽ نغيختيا  الكؾميدا فتخة إنزسام مرخ لتكتلخالل الخارجية السرخية الكمية 
 يمة.ضئ الفتخة الدابقة ليـحا االنزسام

الكهميدا لمهاردات المرخية من  الرادرات المرخية إلى تكتلتغطية  معجل -11
  :التكتل

لمؾاردات  الكؾميدا تغظية الرادرات السرخية إلى تكتل لباستعخاض معج 
(، 2رقؼ ) ججولالكسا فى (، 7102 – 0991)فتخة الجراسة خالل السرخية مؽ التكتل 

لمؾاردات السرخية مؽ  الكؾميدا معجل تغظية الرادرات السرخية إلى تكتلتبيؽ أن 
 7103 بيشسا حقق حج أقرى عام، 0990 حج أدنى عامك، %32.77 التكتل بمغ نحؾ
 لفتخة األولىخالل ا، وكان متؾسط معجل التغظية %372.22  حيث بمغ نحؾ

 -0997)الفتخة الثانية خالل  بمغفى حيؽ ، %.9... نحؾ(، 0993 -0991)
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 حيث بمـغ (7102 -0992)الفتخة الثالثــة خالل ارتفع بيشسا ، %.72.7 نحـؾ(، 0992
تغظية استظاعت  الكؾميدا أن الرادرات السرخية إلى تكتلتبيؽ ، و %.027.7 نحؾ

(، فتخة ما بعج 7102-0992) فتـخة  الجراسةخالل الؾاردات السرخيـة مـؽ التكتل 
فتخة ما قبل % عؽ ال770.32انزسام مرخ الى تكتل الكؾميدا بشدبة بمغت نحؾ 

 نزسام الى التكتل.اال
عمى قيسة  الكؾميدا تكتلإلى السرخية رادرات تفؾق قيسة المسا يذيخ إلى  
السرخية مؽ رادرات فتخة الجراسة، وأن قيسة ال الكؾميدا السرخية إلى تكتلالؾاردات 

السرخية إلى التكتل بجرجة أكبخ فى فتخة الؾاردات تفؾقت عمى قيسة  تكتل الكؾميدا
 .لمتكتل عؽ مثيمتيا فى الفتخة الدابقة ليحا االنزسامإنزسام مرخ 

 درجة المذاركة االقترادية:  -11
بتقجيخ درجة السذاركة االقترادية لالقتراد السرخى فى التجارة الخارجية  

يتزح أنيا بمغت عام (، 2رقؼ ) ججولالالكؾميدا، كسا فى  السرخية الكمية مع تكتل
ؾ حيث بمغت قيستيا نح 0993 عام وبمغت حج أدنى%، ...39نحؾ  0991
حيث بمغت قيسة درجة السذاركة ، 7103م فيسا حققت أقرى قيسة ليا عا%، 2.72

وكان متؾسط درجة السذاركة االقترادية فى الفتخة %، 20.72ؾ االقترادية نح
 -0997)بيشسا كان فى الفتخة الثانية %، 79.01 حؾالي (0993 -0991)األولى
ى حؾال (7102 -0992)بيشسا كان فى الفتخة الثالثة %، 32.17ى حؾال (0992
 -0991) وكان متؾسط درجة السذاركة االقترادية فى فتخة الجراسة%، 73.39
، وبمغ متؾسط درجة السذاركة االقترادية فى الفتخة الدابقة %39.77ؾ نح (7102

% 37.23ؾ نح(، 0992 -0991خالل الفتخة )الكؾميدا  النزسام مرخ إلى تكتل
زح مؽ ذلػ أن متؾسط درجة السذاركة االقترادية فى الفتخة الدابقة النزسام ويت

يديج عؽ متؾسط درجة السذاركة االقترادية فى فتخة إنزسام ا الكؾميد مرخ إلى تكتل
، مسا يذيخ إلى زيادة قيسة العجد فى السيدان التجارى بيؽ %2.22ؾ مرخ لمتكتل بشح

 سة التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتلمشدؾبًا لكيا الكؾميد مرخ وتكتل دول
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الفتخة الدابقة النزسام مرخ فى فتخة إنزسام مرخ لمتكتل عؽ مثيمتيا فى  الكؾميدا
 لو.

(: تطهر معجل التغطية ودرجة المذاركة االقترادية لمتجارة الخارجية 8ججول رقم )
 1(2111-1991مع تكتل الكهميدا خالل الفتخة ) المرخية

 البيان
 درجة المذاركة االقترادية  : معجل التغطية  : الدنة

0991 97.79 79.66 

0990 79.99 99.99 

0999 69.67 96.79 

0997 99.36 9.99 

 99.01 66.96 0997-0991 متوسط الفرتة

0999 99.39 91.19 

0996 91.99 90.99 

0999 99.97 79.11 

0993 69.73 93.91 

 73.19 99.96 0993ـ  0999متوسط الفرتة 

 79.97 60.01 0993-0991متوسط الفرتة 

0999 91.11 61.11 

0999 99.93 79.66 

9111 93.91 09.99 

9110 90.16 99.91 

9119 79.37 79.93 

9117 017.69 01.13 

9119 009.19 09.09 

9116 096.11 99.19 

9119 096.19 93.99 

9113 093.79 61.39 

9119 099.39 99.33 

9119 993.93 67.99 

9101 960.93 69.96 

9100 099.99 79.31 

9109 999.79 69.09 

9107 799.39 90.99 

9109 936.99 99.63 

9106 996.67 69.96 

9109 999.79 99.79 

9103 999.99 99.19 

 97.79 039.96 9103-0999متوسط الفرتة 

 79.99 073.19 9103-0991متوسط الفرتة 

 جسعت وحدبت مؽ:المرجر: 
 .(3بيانات الججول رقم ) -1
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ات، بيانات غيخ ، المخكد القهمى لممعمهمءالمخكدى لمتعبئة العامة واالحرا الجياز -2
 .2119منذهرة، 

 االقترادي:  االستقخاردرجة  -12
 حيث يعتبخ االستقخار الشدبي فى التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتل 
السؤشخات اليامة التى تجل عمى مقجرة اإلقتراد السرخى عمى الؾفاء أحج  الكؾميدا

الكؾميدا، وبتقجيخ قيسة معامالت عجم االستقخار لمتجارة  بستظمبات الترجيخ لتكتل
كسا فى  ،(7102 -0991) فتخة الجراسةخالل  الكؾميدا الخارجية السرخية مع تكتل

 فتخة الجراسة األولىخالل االستقخار  متؾسط قيسة معامل عـجم(، تبيؽ أن 9رقؼ ) ججولال
كستؾسط ىشجسي لكيؼ معامالت عجم االستقخار  22..0 بمغ نحؾ(، 0993 -0991)

(، 0992 -0997)الجراسة الثانية  فتخةخالل بيشسا بمغت قيستو ، لدشؾات الفتخة األولى
عؽ قيسة % 39.72 وبشدبة قجرىا نحؾ 2.09 شحؾت بقجر ديادة ب .70.9 نحؾ

 (7102 -0992)الفتخة الثالثة خالل أما ، الفتخة األولى مؽ الجراسةالل خالسعامل 
عؽ % 02.32 وبشدبة قجرىا نحؾ 3.19 بانخفاض قجره نحؾ 1..71 بمغت قيستو نحؾ
خالل الفتخة الثانية مؽ الجراسة، وبمغت قيسة معامل عجم االستقخار خالل قيسة السعامل 

 فتخة الجراسةخالل ، فى حيؽ بمغت قيستو 02.22 نحؾ (،0992 -0991)الفتخة 
، مسا يعشى انخفاض قيسة معامل عجم االستقخار فى 71.13 نحؾ(، 7102 -0991)

الفتخة الدابقة ليحا  خالل ؽ نغيختيا ع فتخة إنزسام مرخ إلى تكتل الكؾميدا
 داالكؾمي االنزسام، وربسا يخجع ذلػ إلى أن التجارة الخارجية السرخية الكمية مع تكتل

كانت أكثخ استقخارًا فى فتخة إنزسام مرخ لو عؽ مثيمتيا فى الفتخة الدابقة ليحا 
 الكؾميدا السرخية مؽ تكتلالرادرات ويتزح أيزًا أن درجة استقخار  االنزسام،

 فتخة الجراسةخالل  الكؾميدا السرخية إلى تكتلالؾاردات كانت أفزل مؽ درجة استقخار 
لسرخية لمرادرات اط قيسة معامل عجم االستقخار حيث بمغ متؾس(، 7102 -0991)

لمؾاردات ، بيشسا بمغ متؾسط قيسة معامل عجم االستقخار 1..02 نحؾ تكتل الكؾميداالى 
، ويتزح أيزًا أن متؾسط قيسة معامل عجم 07.39 نحؾ الكؾميدا تكتلمؽ السرخية 
تديج رخ لمتكتل فى فتخة إنزسام م الكؾميدا تكتلالى  السرخيةلمرادرات االستقخار 

مسا يعشى تحدؽ فى ،  0.27بشحؾ  عؽ متؾسط قيستو فى الفتخة الدابقة ليحا االنزسام،
فتخة إنزسام مرخ لو عؽ خالل  الكؾميدا السرخية مؽ تكتلالرادرات درجة استقخار 

متؾسط قيسة معامل عجم االستقخار نخفض نغيختيا فى الفتخة الدابقة لحلػ، فى حيؽ إ
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فتخة إنزسام مرخ لمتكتل عؽ نغيخه فى خالل  الكؾميدا تكتلمؽ ية السرخ ؾاردات لم
 تكتلمؽ السرخية الؾاردات الفتخة الدابقة لحلػ، مسا يعشى انخفاض فى درجة استقخار 

 .الكؾميدا فى فتخة إنزسام مرخ لو عؽ نغيختيا في الفتخة الدابقة لحلػ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ياسر عبذانحًيذ عبذانراضى وأخروٌ، كفاءة انتجارة انخارجيت انكهيت بيى يصر ودول انكوييسا

__________________________________________________________________________ 

 34 

االستقرار للتجارة الخارجية المصرية الكلية مع تكتل (: معامالت عدم 9رقم ) جدول
 (3112 -1991خالل الفترة ) الكوميسا

 معامل عجم االستقخار
 الدنة

 قيمة التجارة  الخارجية
 المرخية الكمية

 قيمة الرادرات
 الكمية

 قيمة الهاردات
 الكمية

0991 09.39 07.97 09.19 

0990 07.90 09.99 91.76 

0999 00.99 96.97 03.69 

0997 90.93 09.19 09.99 

 06.69 09.79 06.39 0997-0991 متوسط الفرتة

0999 99.99 91.71 09.79 

0996 06.30 09.93 09.19 

0999 90.93 99.39 9.19 

0993 96.33 09.97 09.96 

 06.19 09.99 90.96 0993ـ  0999متوسط الفرتة 

 06.77 09.99 09.99 0993-0991متوسط الفرتة 

0999 96.79 09.96 09.99 

0999 99.39 09.19 09.79 

9111 06.91 07.31 09.96 

9110 93.93 09.99 3.16 

9119 99.13 9.13 06.19 

9117 03.93 09.19 03.96 

9119 06.17 90.69 9.96 

9116 99.09 09.99 00.99 

9119 06.61 09.19 09.99 

9113 09.36 09.99 9.76 

9119 97.99 99.16 06.79 

9119 06.91 00.99 09.99 

9101 99.91 99.79 03.99 

9100 99.77 09.09 3.96 

9109 09.99 06.19 09.79 

9107 97.99 09.19 9.96 

9109 00.19 00.99 06.79 

9106 06.97 9.39 03.99 

9109 07.76 97.99 03.99 

9103 90.99 97.93 99.69 

 09.10 09.90 91.61 9103-0999متوسط الفرتة 

 09.79 03.61 91.17 9103-0991متوسط الفرتة 

 .جسي بعج حدابو لكل سنة عمى حجه* تم حداب معامالت عجم االستقخار لمفتخات كمتهسط ىن
 .(4(، )3بيانات الججول رقم )جمعت وحدبت من:  المرجر:
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