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   تحليل تدفقات التجارة الخارجية المصرية ألهم الدول العربية بإستخدام نموذج الجاذبية
  عصام صبري سليمان علي، عمرو عبد الحميد رفعت

  مركز بحوث الصحراء - قسم الدراسات اإلقتصادية

  ٢٠/٤/٢٠١٥ :                             تاريخ القبول      ٢٢/٣/٢٠١٥ :تاريخ التسليم

 الملخص

تعتبر األسواق العربية هيأحد األسواق الرئيسية التي تعتمد عليها مصر في زيادة صادراتها الزراعية وغير الزراعية وذلك ألن السوق 
العربي يعتبر من األسواق الواعدة خاصة في ظل اإلرتباط اإلقليمي والمكاني للدول العربية، ولعل إتجاه العالم إلى التكتالت اإلقتصادية يحتم 

العربي هو أحد أهم الـسبل لـدعم         العربي، حيث أن التكتل والتكامل اإلقتصادي      والتجاري ى مصر من تفعيل وتقوية التكتل اإلقتصادي      عل
  .وتقوية اإلقتصاد المصري

ادي يعتبر ضعيفاً نسبياً وال يتوافق مع الطموح اإلقتـص        وتكمن مشكلة البحث في أن حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية             
المصري، مما ينعكس أثر ذلك في صعوبة تقليل زيادة العجز في الميزان التجاري المصري والحصول علي النقد األجنبي الالزم لدفع عجلة                

  التنمية اإلقتصادية، ويعد مؤشراً للضعف النسبي لنفاذ المنتجات المصرية للسوق العربية، 
ادة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية، من خالل التعرف على حجم لذلك يهدف البحث إلى محاولة الوصول إلى كيفية زي    

التدفقات التجارية للدول العربية مع العالم والبينية من ناحية، وتحليل تدفقات التجارة الخارجية المصرية ألهم الدول العربية مـن الناحيـة                     
ة حجم التبادل التجاري بين مصر والدول العربية، وتحديد أهم الدول العربية            األخري، وكذلك التعرف على أهم العوامل التي تؤثر على زياد         

  . التي تتوسع أو تحد في وارداتها من مصر
ويتبين من نتائج البحث إنخفاض متوسط األهمية النسبية للصادرات والواردات وحجم التجارة العربية مقارنة بالصادرات والـواردات                 

علي الترتيب، وبالرغم من ضعف األهمية النسبية       % ٣,٧٦،  %٣,١٧،  %٤,٣٣ترة الدراسة بنسب بلغت نحو      وحجم التجارة العالمية خالل ف    
 مليار  ٨٧,٨٢،  ٣٢,٩١،  ٥٤,٩١بلغ حوالي   للتجارة العربية مقارنة بالتجارة العالمية إال أنه تبين وجود إتجاه عاماً متزايداً ومعنوي إحصائياً             

من متوسط قيمة الصادرات والواردات وحجم التجارة العربيـة علـي           % ١٠,٧١،  %٩,٩٦،  %١١,٢١دوالر سنوياً وبمعدل تغير بلغ نحو       
  .الترتيب خالل فترة الدراسة

وفيما يتعلق بتحليل أداء التجارة العربية البينية تبين إنخفاض األهمية النسبية لحجم التجارة البينية العربيـة مقارنـة بحجـم التجـارة          
مـن  % ١٠,١٦، %١١,٤٨، %٩,٢٢حـوالي  النسبية للصادرات والواردات وحجم التجارة البينيـة العربيـة         العربية، حيث بلغت األهمية     

، في حين بلغ معدل التغطية، درجة المشاركة اإلقتصادية، درجة          )٢٠١٣-١٩٩٠(الصادرات والواردات وحجم التجارة العربية خالل الفترة        
، %٣,١٣،  %٣,٣٨،  %٦,٥٠،  %٤,٢٥،  %١٠٨,٠١لتجارة البينية العربية نحو     أهمية الصادرات والواردات، ومتوسط نصيب الفرد من ا       

 دوالر علي الترتيب خالل فترة الدراسة، ما يشير إلي ضرورة اإلهتمام بتفعيل إنشاء منظمة للتجارة الحرة العربيـة لتقويـة التكتـل                       ٢٧٦
  .اإلقتصادي والتجاري العربي

إلـي  ) ١٩٩٥-١٩٩٠( مليون دوالر خالل الفترة      ٤٦٨,٤١للدول العربية من حوالي     وأشارت النتائج إلي زيادة الصادرات المصرية       
الصادرات المصرية إلى كل مـن الـسعودية، ليبيـا، األردن،           ، حيث تركزت    )٢٠١٣-٢٠٠٨( مليون دوالر خالل الفترة      ٨٦٣٠,١٩نحو  

، ٢٢٨,٩٨،  ٢٣٩,٣٤،  ٢٦٤,٠٨،  ٣٣٠,١٠،  ٥٦٧,٥٨اإلمارات، لبنان، سوريا، السودان، والعراق وذلك بقيمة صادرات بلغـت حـوالي             
، %٦,٥٨،  %٧,٨٢،  %٨,١٠،  %٨,٤٧،  %٩,٣٥،  %١١,٦٨،  %٢٠,٠٩ مليون دوالر بنسب بلغت نحو       ١٤٨,٤٨،  ١٨٥,٩٢،  ٢٢١,٠٧
كما تبين تزايد الواردات المصرية مـن       خالل فترة الدراسة،    % ٧٧,٣٥على الترتيب بأهمية نسبية إجمالية لتلك الدول بلغت نحو          % ٥,٢٦

-٢٠٠٨(خـالل الفتـرة       مليون دوالر  ٧٥٥٦,١٨إلي نحو   )١٩٩٥-١٩٩٠( مليون دوالر خالل الفترة      ٢٨٩,٠٨لدول العربية من حوالي     ا
، ١٠٩٠,٦٣واردات مصر من دول السعودية، الكويت، الجزائر، اإلمارات، سوريا، وليبيا وذلك بقيمة بلغت حوالي               ، حيث تركزت    )٢٠١٣

، %٤,٢٧،  %٧,٣٧،  %٩,٠٦،  %٢٣,٣٠،  %٣٨,٤٦ مليون دوالر بنسب بلغت نحو       ٩٦,٤٤،  ١٢١,١٢،  ٢٠٩,١٣،  ٢٥٦,٩٤،  ٦٦٠,٧١
من إجمالي الواردات المصرية من الدول العربية خالل فتـرة          % ٨٥,٨٦على الترتيب بأهمية نسبية إجمالية لتلك الدول بلغت نحو          % ٣,٤٠
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-١٩٩٠( السعودية، الكويت، الجزائر، والبحرين خـالل الفتـرة          الدراسة، كما تبين تزايد العجز في الميزان التجاري المصري مع كل من           
وذلك بمعدالت إنخفاض كبيرة للغاية خاصة وأن غالبية تلك الدول تعتبر من الدول التي تشكل شريك تجارى أساسي مـع مـصر،                    ) ٢٠١٣

ين عدم اإلستقرار التجاري بين مصر ومحاولة عالج ذلك العجز سوف يؤدى إلى خفض العجز التجاري المصري مع الدول العربية، كما يتب 
وبعض الدول العربية خالل الفترتين األولي والثانية وعلى األخص مع دول األردن، ليبيا، المغرب، عمان، الـسودان، سـوريا، تـونس،                     

في حين تبـين تزايـد      واإلمارات، ثم ما لبث أن تحقق فائض في الميزان التجاري المصري مع تلك الدول خالل الفترتين الثالثة والرابعة،                   
تحقيق فائض في الميزان التجاري المصري خالل الفترات األربع مع دول العراق، لبنان، واألردن، األمر الذي يشير عدم وجود إستراتيجية       

  .ثابتة ومستقرة للتجارة بين مصر والدول العربية
المحلي في مصر وزيادة إجمالي الناتج المحلي للدول وأشارت نتائج نموذج الجاذبية األساسي للصادرات أن زيادة إجمالي الناتج 

يؤدي إلي زيادة صادرات مصر، بينما تبين أن زيادة المسافة ) األردن، لبنان، ليبيا، السعودية، السودان، سوريا، اإلمارات(العربية السبع 
السعودية، ليبيا، اإلمارات، :  مصر هيالجغرافية تؤدي إلي إنخفاض صادرات مصر، كما تبين أن الدول المسئولة عن زيادة صادرات

في حين أوضحت نتائج نموذج الجاذبية . بينما لم يتضح تأثير كل من األردن، السودان وسوريا على زيادة الصادرات المصرية، ولبنان
  المعدل للصادرات أن زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في مصر والدول العربية السبع ؛ 

ة صادرات مصر، بينما تبين أنزيادة المسافة الجغرافية تؤدي إلي إنخفاض صادرات مصر إلي تلك الدول،حيث تبين أن يؤدي لزياد
إرتفاع مستوي الدخل الفردي في كل من السعودية واإلمارات يؤدي إلي زيادة إستجابة الطلب علي الصادرات المصرية، بينما تبين أن 

ن األردن والسودان يؤدي إلي إنخفاض اإلستجابة للصادرات المصرية، ولعل ذلك قد يعطي مؤشراً إرتفاع مستوي الدخل الفردي في كل م
أنه عند زيادة مستوي الدخل الفردي بكل من األردن والسودان فإن الطلب اإلستيرادي لهاتين الدولتين علي المنتجات المصرية يقل وبالتالي 

عتبار السلعة المصرية بمثابة سلعة رديئة ينخفض الطلب عليها عند زيادة الدخل الفردي تنخفض صادرات مصر لهما، وفي هذه الحالة يتم إ
لدولتي األردن والسودان فتلجأ إلي اإلستيراد من دول أخري، في حين لم تثبت معنوية تأثير كل من لبنان، ليبيا وسوريا على زيادة 

  .الصادرات المصرية
الناتج المحلـي    واردات وجود عالقة طردية بين إجمالي الناتج المحلي في مصر وإجمالي          وأوضحت نتائج نموذج الجاذبية األساسي لل     

للدول العربية السبع مع ورادات مصر،  بينما تبين وجود عالقة عكسية بين المسافة الجغرافية وواردات مصر للدول العربية السبع، وتبين                     
دن، السودان، والسعودية، بينما تبين أن لبنان الدولة المسؤولة عـن زيـادة    سوريا، األر :أن الدول المسئولة عن إنخفاض واردات مصر هي       

في حين أوضحت نتائج نمـوذج الجاذبيـة        .واردات مصر، في حين لم يتضح تأثير كل من ليبيا واإلمارات على زيادة الواردات المصرية              
 واردات مصر من تلك الدولة، بينما تبين أن إرتفاع مستوي       إرتفاع مستوي الدخل الفردي في السعودية يؤدي إلي زيادة         المعدل للواردات أن  

الدخل الفردي في كل من األردن، لبنان، السودان، سوريا، واإلمارات يؤدي إلي إنخفاض واردات مصر من تلك الدول، بينمـا لـم تثبـت                       
  .معنوية تأثير ليبيا علي قيمة واردات مصر

).الدول العربية( التجارة الدينية- الميزان التجارى المصرى- الجاذبية  نموذج-تدفقات التجارة الخارجية :كلمات دليلية

  المقدمة
يتجه العالم في اآلونة األخيـرة نحـو التكامـل          
اإلقليمي خاصة التكامل اإلقتصادي، وفي ظل إنتـشار        
وتنامي ظاهرة التكتالت اإلقتصادية في العالم بـرزت        

التجـاري  أهمية التجارة العربية من أجل تشجيع التبادل        
بين الدول العربية والحفاظ على مصالحها أمام التكتالت        
العالمية، وقد سعت الدول العربية منذ مطلع الخمسينات        
إلى تحقيق التكامل اإلقتصادي العربي فيما بينها بهدف        
تحقيق الرفاهية اإلقتصادية وتنمية مواردها اإلقتصادية،      

ثنائيـة  وقد تم العديد مـن المحـاوالت واالتفاقيـات ال         

والجماعية لتحقيق اإلندماج اإلقتصادي العربي وذلـك       
على مدار أكثر من نـصف قـرن إال أن كـل هـذه              
المحاوالت في مجموعها لم تحقق أي طموح إقتصادي،        
وال تزال العالقات اإلقتصادية العربية محـدودة نـسبياً         
وباألخص التجارة العربية البينية والتي تتراوح ما بـين         

لي حجم التجارة العربية خالل الفترة      من إجما % ١٥-٨
، مقارناً بالتجارة العربيـة مـع دول        )٢٠١٣-١٩٩٠(

العالم خاصة كل من اإلتحـاد األوروبـي والواليـات          
المتحدة األمريكية والصين، ما يعـد مؤشـراً واضـحاً          

  .لضرورة قيام تكتل إقتصادي عربي
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وتعتبر السوق العربية هي أحد األسـواق الهامـة     
لمصرية، وتعطى مـصر أهميـة كبيـرة        للصادرات ا 

للنهوض باألسواق العربية والتجارة البينيـة العربيـة،        
نظراً إلتفاقيات التبادل التجاري التي وقعتها مصر مـع         
الكثير من الدول العربية، والتـي تـستهدف النهـوض          
بعملية التبادل التجاري بين مصر والدول العربية، حيث        

 الكثير مـن المزايـا      بموجب تلك اإلتفاقيات تأخذ مصر    
السعرية والتسهيالت الجمركية لتـدفق منتجاتهـا فـي         
األسواق العربية، مما يؤدى إلي زيادة التبادل التجـاري    

  .بين مصر والدول العربية
  مشكلة البحث

على الرغم من أهمية التبادل التجاري بين مصر        
والدول العربية، وأهمية زيادة حجم هذا التبـادل بـين          

العربية، إال أن حجم التبادل التجاري بين       مصر والدول   
مصر والدول العربية يعتبر ضعيفاً نسبياً وال يتوافق مع         

إذ تـساهم صـادرات      الطموح اإلقتصادي المـصري   
وواردات مصر إلـي ومـن الـدول العربيـة بنحـو            

ــصادرات   % ١٤,٤٩، %٢٦,٣٨ ــالي ال ــن إجم م
، )٢٠١٣-٢٠٠٥(والواردات المصرية لمتوسط الفتـرة    

دي إلي صعوبة تقليل زيادة العجز في الميـزان         مما يؤ 
التجاري المصري والحصول علي النقد األجنبي الالزم       
لدفع عجلة التنمية اإلقتصادية، ويعد مؤشـراً للـضعف         

  .لنفاذ المنتجات المصرية للسوق العربية النسبي
  هدف البحث

يهدف البحث إلى محاولة الوصول إلـى كيفيـة         
ي بين مصر والدول العربية،     زيادة حجم التبادل التجار   

من خالل التعرف على حجم التدفقات التجارية للـدول         
العربية مع العالم والبينية من ناحية، وتحليـل تـدفقات          
التجارة الخارجية المصرية ألهم الدول العربيـة مـن         
الناحية األخري، وكذلك التعرف على أهم العوامل التي        

بـين مـصر    تؤثر على زيادة حجم التبادل التجـاري        
والدول العربية، وتحديد أهم الدول العربية التي تتوسـع         

  .أو تحد فيوارداتها من مصر
  

  الطريقة البحثية ومصادر البيانات
إعتمد البحث على األساليب اإلحصائية الوصـفية       
والكمية في تحليل بيانات التجارة الخارجية المصرية مع        

جاذبيـة  الدول العربية، باإلضافة إلى تقدير نمـوذج ال       
(Gravity Model)  بإستخدام إنحدار البيانات المقطعيـة 

والسالسل الزمنية ويعتمد نموذج الجاذبية على نظريـة        
نيوتن للجاذبية في أن القوة الجاذبة بين جسمين تتناسب         
طردياً مع حاصل ضرب كتلتيهما وعكسياً مـع مربـع          
المسافة، وعلى هذا فبإستخدام ذلك القانون لنيوتن يمكن        

 يكون التدفق التجاري بين دولتين يمكن أن تتناسـب          أن
طردياً مع حاصل ضرب إجمالى الناتج المحلى للدولتين        
وعكسياً مع مربع المسافة الجغرافية بين عاصمة تلـك         

  الدولتين أو المدن الرئيسية، 
  :كما هي في المعادلة التالية

Yij= G (MiMj/D2ij) = β0 ((GDPiβ1* 
GDPjβ2)/Distijβ3)                       (1) 

 Generalهو ثابـت الجاذبيـة العـام    βأوG حيث

Gravitational Constant     وعلى هـذا يمكـن تحويـل
إلى المعادلة األسـية فـي معـامالت        ) ١(المعادلة رقم 

  :اإلنحدار لتأخذ الشكل التالي
Yij =  β0 GDPi

β1GDPj
β2Distij

-β3                    (2) 

) ٢( في معامالت اإلنحـدار    وهذه المعادلة األسية  
يمكن تحويلها إلى دالة خطية وبأخذ لوغاريتم الطـرفين         
يمكن تحويلها إلى دالة لوغاريتمية مزدوجة كمـا هـو          

  )٣(موضع في المعادلة رقم
lnYij = β0 + β1lnGDPi + β2lnGDPj - 

β3lnDistij + εij                            (3) 
ى لمعادلة اإلنحدار   حد الخطأ العشوائ   ijεحيث يمثل 

 وتلك المعادلة تسمى نموذج الجاذبية األساسى     ). ٣(رقم  
(Basic Gravity Model) BGM  ــوذج ــستخدم نم وي

الجاذبية في مجال التبادل التجاري بين الدول، وقد تـم          
إضافة متغير عدد السكان للدولتين داخل نموذج الجاذبية        

وتـم إطـالق إسـم نمـوذج        ) ٣(الوارد في المعدلـة     
 AGM ( Augmented Gravity Model)لجاذبيةالمعـدل ا

  :وقد أخذ الشكل التالي
lnYij = β0 + β1lnGDPi + β2lnGDPj + β3lnPi + 
β4lnPj - β5lnDistij + εij(4) 
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lnYij = β0 + β1lnGDPpci + β2lnGDPpcj – 
β3lnDistij + εij  (5) 
هذا ويمكن إدخال متغير مستقل أخر في النموذج        

وعلى ذلك تكون المعادلـة      (Djt) ريخاصة متغير صو  
  :كالتالي

lnYij = β0 + β1lnGDPpci + β2lnGDPpcj – 
β3lnDistij + ∑Sj=1αijDjt+ εij    (6) 

  :حيث
 Yij =       التدفق التجاري سواء الصادرات أو الـواردات

   بالدوالر(j) والدولة (i)بين الدولة 
GDPpci =         إجمالى الناتج المحلى للفـرد للدولـة(i) 
 ليون دوالربالم

GDPpcj =         إجمالى الناتج المحلى للفـرد للدولـة(j) 
 بالمليون دوالر

Distij =        المسافة الجغرافية بين عاصمة الـدولتين أو
  .أهم المدن التجارية بين الدولتين بالكم

Djt =   الحدود واللغة والمعلمـة    (متغير صوري ويمثل
  ).المشتركة واإلتفاقيات التجارية وأخرى

ث على بيانات من مـصادر متعـددة        ويعتمد البح 
منها الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، نشرات       
التجارة الخارجية، بيانات من وزارة التجارة والصناعة       
نقطة التجارة الخارجية، وكذلك مـن قاعـدة البيانـات          
فياألمم المتحدة وبيانات البنك الدولي المنـشورة علـى         

ضافة لبيانات صندوق النقد    شبكة المعلومات الدولية، باإل   
  .العربي

  النتائج ومناقشتها
  والعربية  دراسة تحليلية لتطور التجارة العالمية

ال شك أن التجارة الدولية تلعب دوراً هامـاً فـي           
تسريع وتيرة التنمية اإلقتصادية للبلدان وزيادة معدالت       
نمو نواتجها اإلجمالية، خاصة مع إتجاه العـالم نحـو          

ة واألسواق وفتحها أمام مختلـف الـسلع        تحرير التجار 
نتيجة لإلتفاقيات التجارية العالمية واإلقليمية، وتـرتبط       
التجارة العربية إرتباطاً وثيقاً بآفاق النظـام التجـاري         

ومدي قدرتها علي النفاذ إلى األسواق العالمية        العالمي،

في أشكال التجارة المختلفة ومدى القدرة والرغبة فـي         
ات اإلقتصادية والتجارية بما يتوافق مـع       تعديل السياس 

التغيرات والتطورات اإلقتصادية الدولية المستمرة فـي       
 .ظل إقتصاد عالمي علي درجة عاليـة مـن التكامـل          

إلي األهمية النسبية   ) ١(وتشير البيانات الواردة بالجدول   
 للصادرات العربية بالنسبة للصادرات العالمية، حيث بلغ      

وحديها األدني واألعلي نحـو     %٤,٣٣المتوسط حوالي   
ــامي % ٧,٥٠، %٢,٥٧  علـــي ٢٠١٢، ١٩٩٨عـ

الترتيب، ما يشير إلي ضـعف مـساهمة الـصادرات          
العربية في التجارة العالمية، كما تبين أن نسبة الزيـادة          
السنوية للصادرات العربية بلغ حديها األدني واألعلـي        

 علي  ٢٠٠٠،  ١٩٩٤عامي  % ٤٨,٤٦،  %٣,٤٣حوالي  
ما بلغ الحـدين األدنـي واألعلـي لنـسبة          الترتيب، بين 

، %٠,٣٢اإلنخفاض السنوي للصادرات العربية نحـو       
 علي الترتيب خـالل     ٢٠٠٩،  ٢٠١٣عامي  % ٣١,٥٨

  .فترة الدراسة
وفيما يتعلق بالواردات العربية فقـد تبـين مـن          
الجدول سالف الـذكر أن متوسـط األهميـة النـسبية           

نحـو   لمية بلـغ  للواردات العربية بالنسبة للواردات العا    
، %٢,٥٠وحديها األدني واألعلـي حـوالي        %٣,١٧
 علي الترتيب، كما تبين     ٢٠١٣،  ٢٠٠٠عامي  % ٤,٧٠

أن نسبة الزيادة السنوية للواردات العربية بلـغ حـديها          
عـامي  % ٣٢,٨٣،  %١,٩٨األدني واألعلي حـوالي     

 علي الترتيب، بينما بلغ الحدين األدنـي    ٢٠٠٤،  ١٩٩٤
فاض السنوي للواردات العربية نحو     واألعلي لنسبة اإلنخ  

ــامي % ١٢,٤١، %٠,٧٠ ــي ٢٠٠٩، ١٩٩٣ع  عل
  .الترتيب خالل فترة الدراسة

ويتبين من الجدول السابق أن متوسـط األهميـة         
النسبية لحجم التجارة العربية بالنسبة لحجـم التجـارة         

وحديها األدنـي واألعلـي      %٣,٧٦العالمية بلغ حوالي    
 علـي   ٢٠١٣،  ١٩٩٨عـامي   % ٦,٠١،  %٢,٦٩نحو  

  الترتيب،
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تطور األهمية النسبية لكل من الصادرات والواردات وحجم التجارة العربية والعالميـة ومعـدل التغيـر                : ١جدول  
  )٢٠١٣-١٩٩٠(السنوي للصادرات والواردات وحجم التجارة العربية خالل الفترة 

 (%)معدل التغير السنوي 

 السنة

نسبة الصادرات 
العربية إلي 
الصادرات 

 (%)العالمية 

دات نسبة الوار
العربية إلي 
الواردات 

 (%)العالمية 

نسبة حجم 
التجارة العربية 
إلي حجم التجارة 

 (%)العالمية 

الصادرات 
 العربية

الواردات 
 العربية

حجم التجارة 
 العربية

٣,٥٦ ٢,٩٨ ٤,١٦ ١٩٩٠ - - - 
٨,٠٦- ٢,١٦- ١٢,٣٨- ٣,١٩ ٢,٨٣ ٣,٥٦ ١٩٩١ 
١٠,٠٤ ١٦,٥٩ ٤,٦٩ ٣,٢٨ ٣,٠٨ ٣,٤٨ ١٩٩٢ 
٢,٧٥- ٠,٧٠- ٤,٦٢- ٣,٢٠ ٣,١٠ ٣,٣١ ١٩٩٣ 
٢,٧٣ ١,٩٨ ٣,٤٣ ٢,٩٠ ٢,٧٨ ٣,٠٢ ١٩٩٤ 
١٢,٨٥ ١١,٧٧ ١٣,٨٦ ٢,٧٥ ٢,٦١ ٢,٨٨ ١٩٩٥ 
١٤,١٢ ٧,٥٤ ٢٠,١٥ ٢,٩٩ ٢,٦٧ ٣,٣١ ١٩٩٦ 
٤,٣٦ ٤,٤٥ ٤,٢٨ ٣,٠١ ٢,٧٠ ٣,٣٣ ١٩٩٧ 
١١,٨٨- ٣,٠٧ ٢٤,١٥- ٢,٦٩ ٢,٨١ ٢,٥٧ ١٩٩٨ 
٩,٥٤ ٤,٣٣- ٢٥,٠٢ ٢,٨٤ ٢,٥٩ ٣,١٠ ١٩٩٩ 
٣٠,٦٦ ٩,٨٢ ٤٨,٤٦ ٣,٢٧ ٢,٥٠ ٤,٠٧ ٢٠٠٠ 
٤,٥٩- ٥,٠٢ ١٠,٦٥- ٣,٢٥ ٢,٧٢ ٣,٧٩ ٢٠٠١ 
٤,٢٠ ٤,٥٤ ٣,٩٤ ٣,٢٤ ٢,٧٤ ٣,٧٦ ٢٠٠٢ 
٢٠,٤٠ ١٦,٨٥ ٢٣,٠٥ ٣,٣٤ ٢,٧٤ ٣,٩٥ ٢٠٠٣ 
٣٣,٧٩ ٣٢,٨٣ ٣٤,٤٧ ٣,٦٧ ٢,٩٩ ٤,٣٨ ٢٠٠٤ 
٣٠,٦٩ ٢٠,٣٦ ٣٧,٩٣ ٤,٢٢ ٣,١٦ ٥,٣٠ ٢٠٠٥ 
١٨,٦٤ ١٤,٣٠ ٢١,٢٩ ٤,٣٥ ٣,١٥ ٥,٥٧ ٢٠٠٦ 
٢٠,٨٩ ٢٨,٥٤ ١٦,٤٨ ٤,٥٦ ٣,٥٢ ٥,٦١ ٢٠٠٧ 
٣٤,٤٧ ٣١,١٥ ٣٦,٥٩ ٥,٣١ ٣,٩٩ ٦,٦٥ ٢٠٠٨ 
٢٤,٣٢- ١٢,٤١- ٣١,٥٨- ٥,١٩ ٤,٥٣ ٥,٨٥ ٢٠٠٩ 
١٩,١٠ ١٠,٩٦ ٢٥,٤٧ ٥,٠٨ ٤,١٤ ٦,٠٢ ٢٠١٠ 
٢٦,٤٦ ١٥,٦٤ ٣٣,٩٤ ٥,٣٧ ٤,٠١ ٦,٧٤ ٢٠١١ 
١٢,٠٣ ١٢,٣٦ ١١,٨٤ ٥,٩٩ ٤,٤٨ ٧,٥٠ ٢٠١٢ 
٢,٢٦ ٦,٥٨ ٠,٣٢- ٦,٠١ ٤,٧٠ ٧,٣١ ٢٠١٣ 
 - - - ٣,٧٦ ٣,١٧ ٤,٣٣ المتوسط

  .بالمالحق) ١( وحسبت من بيانات جدول جمعت: المصدر

كما تبين أن نسبة الزيادة السنوية لحجم التجـارة         
، %٢,٢٦العربية بلغ حديها األدني واألعلـي حـوالي         

 علي الترتيب، بينمـا     ٢٠٠٨،  ٢٠١٣عامي  % ٣٤,٤٧
ـ         سنوي بلغ الحدين األدني واألعلي لنسبة اإلنخفـاض ال

عـامي  % ٢٤,٣٢،  %٢,٧٥لحجم التجارة العربية نحو     
  . علي الترتيب خالل فترة الدراسة٢٠٠٩، ١٩٩٣

تطور الـصادرات   ) ٢(ويتبين من بيانات الجدول   
لكل من العالم والدول العربية      والواردات وحجم التجارة  

، حيث يتبين أن متوسـط      )٢٠١٣-١٩٩٠(خالل الفترة   
م التجارةالعالمية بلغ   كل من الصادرات والواردات وحج    

 مليار دوالر   ١٨٤٥٩,٦٦،  ٩٢٩٣،  ٩١٦٦,٦٦حوالي  
علي الترتيب خالل فترة الدراسـة، وتزايـدت قيمـة          
الصادرات العالمية فبلغ حديها األدني واألعلـي نحـو         

 ،  ١٩٩٠ مليار دوالر عامي     ١٨٩٤٦,٩٣،  ٣٤٩٦,٤٢
 علي الترتيب، وتذبذبت قيمة الواردات العالميـة        ٢٠١٣

فاع واإلنخفاض فبلغ حديها األدنـي واألعلـي    بين اإلرت 
 مليــار دوالر عــامي ١٨٨٩٣,٣٢، ٣٥٦٨,٠٣نحــو 
 علي الترتيب، كما تذبذبت قيمة حجـم        ٢٠١٣ ،   ١٩٩٠

التجارة العالمية بين اإلرتفاع واإلنخفاض فبلغ حـديها        
 مليـار   ٣٧٨٤٠,٢٥،  ٧٠٦٤,٤٥األدني واألعلي نحو    

تـضح   علي الترتيب، وي   ٢٠١٣ ،   ١٩٩٠دوالر عامي   
من معادلة اإلتجاه الزمني العام للصادرات والـواردات        
وحجم التجارة العالمية وجود إتجاهـاً عامـاً متزايـداً          

، ٧٠٧,٤٤،  ٧٠٥,٤٧ومعنوي إحصائياً بلـغ حـوالي       
   مليار دوالر سنوياً ١٤١٢,٩١
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، %٧,٦١،  %٧,٧٠وبمعدل تغيـر بلـغ نحـو        
 قيمة الصادرات والواردات وحجم     من متوسط % ٧,٦٥

التجارة العالمية علي الترتيب خـالل فتـرة الدراسـة،          
الـصادرات والـواردات    ويفسر عامل الزمن لكل من      

، %٨٩,٢٢وحجم التجارة العالمية علي التوالي حوالي       
من إجمالي التغيرات وفقاً لمعيار     % ٨٩,٤٢،  %٨٩,٦١

  .معامل التحديد
ت والواردات وحجـم    وفيما يتعلق بتطور الصادرا   

، )٢٠١٣-١٩٩٠(التجارة للدول العربية خـالل الفتـرة      
يتبين أن متوسط كل من الصادرات والواردات وحجـم         

، ٣٣٠,٣٤،  ٤٨٩,٨٧التجارة للدول العربية بلغ حوالي      
 مليار دوالر علـي الترتيـب خـالل فتـرة           ٨٢٠,٢١

الدراسة، وتذبذبت قيمة الصادرات العربية بين اإلرتفاع       
، ١٢٧,٢٧اض فبلغ حديها األدني واألعلي نحو       واإلنخف

 علـي   ٢٠١٢ ،   ١٩٩٣ مليار دوالر عامي     ١٣٩٠,١٧
الترتيب، وتذبذبت قيمة الواردات العربية بين اإلرتفـاع        

، ١٠٤,٠٢واإلنخفاض فبلغ حديها األدني واألعلي نحو       
 علـي   ٢٠١٣ ،   ١٩٩١ مليار دوالر عـامي      ٨٨٨,٠٥

رة العربيـة بـين     الترتيب، كما تذبذبت قيمة حجم التجا     
اإلرتفاع واإلنخفاض فبلغ حديها األدني واألعلي نحـو        

ــامي ٢٢٧٣,٧٢، ٢٣١,٤٨ ــار دوالر ع  ، ١٩٩١ ملي
 علي الترتيب، ويتضح مـن معادلـة اإلتجـاه          ٢٠١٣

الزمني العام للصادرات والـواردات وحجـم التجـارة         
العربية وجود إتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوي إحصائياً بلغ        

 مليار دوالر سـنوياً     ٨٧,٨٢،  ٣٢,٩١،  ٥٤,٩١حوالي  
% ١٠,٧١،  %٩,٩٦،  %١١,٢١وبمعدل تغير بلغ نحو     

من متوسط قيمة الصادرات والواردات وحجم التجـارة        
العربية علي الترتيب خالل فترة الدراسة، ويفسر عامل        
الزمن لكل من الصادرات والواردات وحجـم التجـارة         

، %٨٢,١٥،  %٨٠,٨٢العربية علي التـوالي حـوالي       
من إجمالي التغيرات وفقاً لمعيـار معامـل        % ٨١,٥٩
  .التحديد

  
  

  تحليل أداء التجارة البينية العربية 
إذا كان اإلندماج ضمن منظومة اإلقتصاد العالمي       
أمراً حتمياً أمام الدول العربيـة خـصوصاً والناميـة          
عموماً، فإن اإلستفادة من الفرص التي يوفرهـا هـذا          

مو الدائم والرفاهية، ليـست نتيجـة       اإلندماج لتحقيق الن  
حتمية بل تخضع آلليات وإجراءات وقواعـد منظمـة         
تطرحها البيئة العالمية الجديدة في تعزيز القدرة علـي         
توليد الدخل وإستمرارية النمو في ظل هذه البيئة الدولية         
التي أصبح شعارها البقاء لألفضل، ونظراً للمتغيـرات        

على المنطقة العربيـة، كـان   اإلقليمية والدولية وأثارها   
البد على الدول العربية إعادة بناء تكامل إقتصادي على         
أسس جديدة يجمعها خاصة في ظل إنتـشار وتنـامي          
ظاهرة التكتالت اإلقتصادية في العالم،لذا برزت أهميـة     
التجارة البينية العربية من أجل تشجيع التبادل التجاري        

لحها أمام التكتالت   بين الدول العربية والحفاظ على مصا     
  .العالمية

إلي األهميـة   ) ٣(وتشير البيانات الواردة بالجدول   
النسبية للصادرات البينية العربية إلي إجمالي الصادرات       

، حيـث بلـغ     )٢٠١٣-١٩٩٠(العربية خالل الفتـرة     
وحديها األدنـي واألعلينحـو     %٩,٢٢متوسطها حوالي   

ــامي % ١٢,٦٧، %٦,٧٧ ــي ٢٠٠٧، ٢٠٠٠ع  عل
ما يشير إلي ضعف الصادرات البينية العربية       الترتيب،  

بالنسبة إلجمالي الصادرات العربية، كما تبين أن نـسبة         
الزيادة السنوية للصادرات البينية العربية بلـغ حـديها         

عـامي  % ٤٢,١٣،  %٠,٠٩األدني واألعلي حـوالي     
 علي الترتيب، بينما بلغ الحدين األدنـي    ٢٠٠٣،  ١٩٩٢

سنوي للصادرات العربيـة    واألعلي لنسبة اإلنخفاض ال   
 علي  ١٩٩٧،  ٢٠٠٨عامي  % ١٤,٣٨،  %١٣,٢٦نحو  

 .الترتيب خالل فترة الدراسة

وفيما يتعلق بالواردات البينية العربية فقد تبين من        
الجدول سالف الـذكر أن متوسـط األهميـة النـسبية           
للواردات البينية العربية بالنـسبة إلجمـالي الـواردات         

  يها األدني واألعلي وحد%١١,٤٨العربية بلغ نحو 
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علي ٢٠٠٧،  ١٩٩٧عامي  % ١٨,٠٣،  %٨,٣٧حوالي  
الترتيب، كما تبين أن نسبة الزيادة الـسنوية للـواردات       
البينية العربية بلغ حـديها األدنـي واألعلـي حـوالي           

ــامي % ٣٩,٦٨، %٠,١٤ ــي ٢٠٠٤، ٢٠٠٩ع  عل
اإلنخفاض السنوي للواردات    الترتيب، بينما بلغت نسبة   

 خالل فتـرة    ٢٠٠٨، عام   %١٨,٩٦ العربية نحو    البينية
  .الدراسة

ويتبين من الجدول السابق أن متوسـط األهميـة         
النسبية لحجم التجارة البينية العربيـة بالنـسبة لحجـم          

وحـديها األدنـي    %١٠,١٦التجارة العربية بلغ نحـو      
، ١٩٩٧عـامي   % ١٤,٧٥،  %٧,٥٥واألعلي حـوالي    

ة الزيادة السنوية    علي الترتيب، كما تبين أن نسب      ٢٠٠٧
لحجم التجارة البينية العربية بلغ حديها األدني واألعلي        

 علي  ٢٠٠٧،  ٢٠٠٩عامي  % ٤١,٨٠،  %٠,١٩حوالي  
الترتيب، بينما بلغ الحـدين األدنـي واألعلـي لنـسبة           
اإلنخفاض السنوي لحجم التجارة البينية العربيـة نحـو         

ــامي % ١٥,٩٧، %٧,٣٩ ــي ٢٠٠٨، ١٩٩٧ع  عل
  .ترة الدراسةالترتيب خالل ف

تطـور متوسـط    ) ٤(ويتبين من بيانات الجدول     
التجارة البينية وكل من الصادرات والـواردات البينيـة     
العربية وحجم التجارة البينية العربيـة خـالل الفتـرة          

، حيث بلغ متوسط تلـك المتغيـرات        )٢٠١٣-١٩٩٠(
ــوالي  ــار ٨٨,٤٦، ٤٢,٣٧، ٤٦,٠٩، ٤٤,٢٣ح  ملي

رة الدراسة، وتزايدت قيمة    دوالر علي الترتيب خالل فت    
متوسط التجارة البينية العربيـة فبلـغ حـديها األدنـي           

 مليـار دوالر عـامي      ١١٣,٦٠،  ٩,٨٥واألعلي نحو   
 علي الترتيـب، كمـا تزايـدت قيمـة          ٢٠١٣،  ١٩٩٠

الصادرات البينية العربية فبلغ حديها األدني واألعلـي        
، ١٩٩٠ مليـار دوالر عـامي       ١١٢,٩٠،  ١٠,٥٤نحو  
الترتيب، وتزايدت قيمة الواردات البينيـة       علي   ٢٠١٣

، ٩,١٦العربية فبلغ حـديها األدنـي واألعلـي نحـو           
 علـي   ٢٠١٣،  ١٩٩٠ مليار دوالر عـامي      ١١٤,٣٠

الترتيب، كما تزايدت قيمة حجم التجارة البينية العربيـة        
بين اإلرتفاع واإلنخفاض فبلغ حديها األدنـي واألعلـي     

، ١٩٩٠مي   مليـار دوالر عـا     ٢٢٧,٢٠،  ١٩,٧٠نحو  
 علي الترتيب، ويتضح مـن معادلـة اإلتجـاه          ٢٠١٣

الزمني العام لمتوسط التجارة البينية وكل من الصادرات        
والواردات البينية العربية وحجم التجارة البينية العربية       
وجود إتجاهاً عاماً متزايداً ومعنوي إحصائياً بلغ حوالي        

 مليــار دوالر ســنوياً  ٩,٨١، ٤,٧١، ٥,٠٩، ٤,٩٠
ــو  وب ــغ نح ــر بل ــدل تغي ، %١١,٠٤، %١١,٠٨مع

من متوسط قيمة متوسط التجارة     % ١١,٠٩،  %١١,١٢
البينية وكل من الصادرات والواردات البينيـة العربيـة         
وحجم التجارة البينية العربية علي الترتيب خالل فتـرة         
الدراسة، ويفسر عامل الزمن لكل منهم علـي التـوالي          

ــوالي  % ٨٥,٩٤، %٨٥,٣١، %٨٦,٠٩، %٨٥,٩٤ح
  . التغيرات وفقاً لمعيار معامل التحديدمن إجمالي

معايير كفاءة التجارة الخارجية العربية والتجارة البينية    
  العربية

يوجد الكثير مـن المعـايير المتعلقـة بالتجـارة          
الخارجية وكفاءتها نخص بالذكر منها معدل التغطيـة،        

اإلنكــشاف  درجــة المــشاركة اإلقتــصادية، درجــة
 والـواردات،  الـصادرات  أهميـة  درجة اإلقتصادي،
الخارجية لكل مـن     التجـارة من الفرد نصيب ومتوسط

  .التجارة الخارجية العربية والتجارة البينية العربية
إلـي معـايير    ) ٥(وتشير البيانات الواردة بجدول   

كفاءة التجارة الخارجية العربية والتجارة البينية العربية       
 بلغ متوسط معدل    ، حيث )٢٠١٣-١٩٩٠(خالل الفترة   

تغطية الصادرات للواردات لكل من التجـارة العربيـة         
% ١٠٨,٠١،  %١٣٤,٥٠والتجارة البينية العربية نحو     

علي الترتيب خالل فترة الدراسة، ما يشير إلـي مـدي          
تحكم الدول العربية في وارداتها الخارجية مـع العـالم          
الخارجي وفيما بينها، حيث يتبين أن هناك فائضاً فـي          

وازينها التجارية نظراً ألن قيمـة صـادراتها تكفـي          م
لمقابلة نفقاتها اإلستيرادية، إال أنـه يتـضح أن معـدل           
التغطية للتجارة البينية العربية يقل عن معدل التغطيـة         

، مـا يـستلزم     %٢٠للتجارة الخارجية العربية بنحـو      
  النهوض بالتجارة البينية العربية،
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في حين تبين من بيانات الجدول سالف الذكر إنخفـاض     
 ١٩٩٨معدل التغطية للتجارة الخارجية العربيـة عـام         

، بينما إنخفضت قيمـة معـدل       %٨٩,٦٢ليبلغ حوالي   
، %٩٢,٩٣التغطية للتجارة البينية العربية لبلـغ نحـو         

 ٢٠١٣، ١٩٩٢، ١٩٩٣أعــوام % ٩٨,٧٨، %٩٨,٧٥
ي الترتيب، ما يشير إلي وجـود عجـزاً للمـوازين           عل

  .التجارية بتلك السنوات
وفيما يتعلق بمؤشر درجة المشاركة اإلقتـصادية،       
فيتبين من بيانات الجدول سالف الذكر أن متوسط هـذا          
المؤشر لكل من التجارة العربية والتجارة البينية العربية        

علي الترتيـب خـالل     % ٤,٢٥،  %١٥,٠٤بلغ حوالي   
رة الدراسة، ما يشير إلي تميز مـساهمة ومـشاركة          فت

التجارة الخارجية والبينية العربية مع كل من التجـارة         
العالمية والتجارة العربية، إال أنـه يتـضح أن مؤشـر           
درجة المشاركة اإلقتصادية للتجارة البينية يقـل عنـه         

  %.٧٢بالنسبة للتجارة الخارجية العربية بنحو 
لجـدول الـسابق درجـة    كما يتبين من بيانـات ا    

اإلنكشاف اإلقتصادي لكل من التجارة العربية الخارجية       
، )٢٠١٣-١٩٩٠(والتجارة البينية العربية خالل الفترة      

حيث بلغت قيمة متوسط درجة اإلنكشاف اإلقتـصادي        
علي الترتيب خالل فتـرة     % ٦,٥٠،  %٦٣,٩٦حوالي  

الدراسة، ما يشير إلي أن التبعية اإلقتـصادية للتجـارة          
الخارجية العربية متوسطة نسبياً، بينما يتبـين ضـعف         
التبعية اإلقتصادية للتجارة البينية العربية، وقد يعـزي        
ذلك إلي إنخفاض أهمية الصادرات والواردات البينيـة        

  .العربية في الناتج المحلي اإلجمالي للدول العربية
وتشير بيانات الجدول سالف الذكر إلـي درجـة         

واردات لكل من التجارة العربيـة      أهمية الصادرات وال  
الخارجية والتجارة البينية العربية خالل فترة الدراسـة،        
حيث بلغ متوسط أهمية الصادرات والواردات للتجـارة        

علـي  % ٢٧,١٧،  %٣٦,٥٦الخارجية العربية نحـو     
الترتيب، بينما بلغ متوسط أهمية الصادرات والواردات       

علـي  % ٣,١٣ ،%٣,٣٨للتجارة البينية العربية حوالي     
الترتيب، ما يشير إلي أن الصادرات تمثل أهمية أكبـر          

 من الواردات بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي لكل مـن        
التجارة الخارجية والبينية العربيـة، فـي حـين تبـين           
إنخفاض أهمية الصادرات والواردات للتجـارة البينيـة        

، %٩١العربية مقارنة بالتجارة الخارجية العربية بنحو       
  .علي الترتيب% ٨٨

  تطور الصادرات المصرية إلى الدول العربية
إلي تطور قيمـة  ) ٦(بجدول تشير البيانات الواردة 

الصادرات المصرية إلى الدول العربية مقسمة إلى أربع        
، والفتـرة   )١٩٩٥-١٩٩٠(فترات زمنية الفترة األولى   

-٢٠٠٢(، والفتــرة الثالثــة )٢٠٠١ -١٩٩٦(الثانيــة
 ،)٢٠١٣-٢٠٠٨(الرابعة واألخيـرة    ، والفترة   )٢٠٠٧

ويتبين أن متوسط قيمة الصادرات المصرية إلي الدول        
، ٤٦٨,٤١العربية خالل فترات الدراسة بلغـت نحـو         

 مليون دوالر علـي     ٨٦٣٠,١٩،  ١٦٧٢,٣٣،  ٥٣٠,١١
الترتيب، وبمعدل تغير لكل فترة عن الفترة السابقة لهـا          

علـي  % ٤١٦,٠٦،  %٢١٥,٤٧،  %١٣,١٧بلغ حوالي   
ومنه يتبين أن قيمة الصادرات المصرية للدول        ترتيب،ال

نـسبة زيـادة     العربية تتزايد من فترة ألخرى، وبلغت     
ــة  ــدول العربي ــصرية لل ــصادرات الم ــوالي  ال ح

مقارنـة  ) ٢٠١٣-٢٠٠٨(خالل الفتـرة  % ١٧٤٢,٤٤
، في حين بلغ متوسـط قيمـة        )١٩٩٥-١٩٩٠(بالفترة

 الصادرات المصرية للـدول العربيـة خـالل الفتـرة         
  . مليون دوالر٢٨٢٥,٢٦حوالي ) ٢٠١٣-١٩٩٠(

كما يتبين من بيانـات الجـدول الـسابق تركـز           
الصادرات المصرية إلى الـسعودية، ليبيـا، سـوريا،         
السودان، األردن، اإلمارات، لبنان، والكويـت خـالل        
الفترة األولى وذلـك بقيمـة صـادرات بلغـت نحـو            

٢٥,٣٩،  ٢٩,٢٦،  ٣٨,٠٧،  ٦٣,٦٠،  ١٤٣,٠٥ ،
 مليون دوالر بنسب بلغـت      ٢٣,٤٩،  ٢٥,٢٦،  ٢٥,٣١

، %٦,٢٥، %٨,١٣، %١٣,٥٨، %٣٠,٥٤حـــوالي
على الترتيـب   % ٥,٠١،  %٥,٣٩،  %٥,٤٠،  %٥,٤٢

% ٧٩,٧٢بأهمية نسبية إجمالية لتلك الدول بلغت نحـو         
من إجمالي الصادرات المصرية للدول العربية خـالل        

  ،)١٩٩٥-١٩٩٠(متوسط الفترة
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تركـز  ) ٢٠٠١-١٩٩٦(بينما تبين خالل الفترة الثانية      
الصادرات المصرية إلى كل مـن الـسعودية، ليبيـا،          
سوريا، العراق، اإلمارات، لبنان،واألردنوذلـك بقيمـة       

، ٤٦,٩٧،  ٥٧,٧٤،  ١٣٧,٢٢صادرات بلغت حـوالي     
 مليــــون دوالر ٢٦,٩٩، ٣٧,٧٩، ٤٥,١٢، ٤٥,٥١

، %٨,٨٦،  %١٠,٨٩،  %٢٥,٨٩بنسب بلغـت نحـو      
على الترتيـب   % ٥,٠٩،  %٧,١٣،  %٨,٥١،  %٨,٥٨

 %٧٤,٩٥بأهمية نسبية إجمالية لتلك الدول بلغت نحـو         
من إجمالي الصادرات المصرية للدول العربية خـالل        

، كما تبين خالل الفترة     )١٩٩٩-١٩٩٥(متوسط الفترة   
تركز الصادرات المصرية إلى    ) ٢٠٠٧-٢٠٠٢(الثالثة  

مـارات، األردن، سـوريا،    كل من السعودية، لبنان، اإل    
ليبيا، والسودان وذلك بقيمة صادرات بلغـت حـوالي         

١٦٧,٦١،  ١٨٣,٤٨،  ١٨٨,١٨،  ١٩٧,٦٥،  ٢٧٢,٥١ ،
 مليون دوالر بنسب بلغـت نحـو        ١٢٧,٤٣،  ١٣٦,١٧
١٠,٩٧،   %١١,٢٥،   %١١,٨٢،   %١٦,٢٩% ،
على الترتيـب بأهميـة     % ٧,٦٢،  %٨,١٤،  %١٠,٠٢

مـن  %٧٦,١١نسبية إجمالية لتلك الدول بلغـت نحـو         
إجمالي الصادرات المصرية للـدول العربيـة خـالل         

،وتبين خـالل الفتـرة     )٢٠٠٧-٢٠٠٢(متوسط الفترة   
تركز الصادرات المـصرية    ) ٢٠١٣-٢٠٠٨(الرابعة  

إلى كل من السعودية، ليبيا، األردن، اإلمارات، لبنـان،         
سوريا، السودان، والعراق وذلك بقيمة صادرات بلغـت        

، ٦٩٨,٧٤،  ٨٢٠,٤٦،  ١٠٦٢,٨٨،  ١٧١٧,٥٥حوالي  
ــون ٤٨٨,١٩، ٥٦٢,٢٤، ٦٣١,٦٤، ٦٥٥,٢٣  مليــ

ــو   ــت نح ــسب بلغ ، %١٢,٣٢، %١٩,٩٠دوالر بن
٦,٥١،  %٧,٣٢،  %٧,٥٩،  %٨,١٠،  %٩,٥١% ،
على الترتيب بأهمية نسبية إجمالية لتلك الدول       % ٥,٦٦

من إجمالي الصادرات المـصرية     %٧٦,٩١بلغت نحو   
  ).٢٠١٣-٢٠٠٨(للدول العربية خالل متوسط الفترة 
تبين ) ٢٠١٣-١٩٩٠(وفيما يتعلق بمتوسط الفترة     

تركز الصادرات المصرية إلى كل من السعودية، ليبيا،        
األردن، اإلمارات، لبنان، سوريا، السودان، والعـراق       

، ٥٦٧,٥٨وذلــك بقيمــة صــادرات بلغــت حــوالي 

٢٢١,٠٧،  ٢٢٨,٩٨،  ٢٣٩,٣٤،  ٢٦٤,٠٨،  ٣٣٠,١٠ ،
 بلغـت نحـو      مليون دوالر بنسب   ١٤٨,٤٨،  ١٨٥,٩٢
٨,١٠،  %٨,٤٧،  %٩,٣٥،  %١١,٦٨،  %٢٠,٠٩% ،
على الترتيـب بأهميـة     % ٥,٢٦،  %٦,٥٨،  %٧,٨٢

خـالل  % ٧٧,٣٥نسبية إجمالية لتلك الدول بلغت نحو       
  .فترة الدراسة

ومما سبق يتبين اإلنخفاض في نسبة الـصادرات        
المصرية إلى كل من السعودية، الكويت، وتونس مـن         

إلى الدول العربيـة علـى      إجمالي الصادرات المصرية    
الرغم من الزيادة في قيمة الصادرات،بينما تذبذبت نسبة        
الصادرات المصرية إلى كل من الجزائـر، العـراق،         
لبنان، ليبيا، السودان، وسوريا، بينما تبين إتجاه نـسبة         
الصادرات المصرية نحو الزيادة إلى كـل مـن األردن    

بة الـصادرات   واإلمارات، بينما يتبين الثبات النسبيلنس    
  .المصرية إلى باقي الدول العربية خالل فترة الدراسة

  تطور الواردات المصرية من الدول العربية
إلي تطور قيمـة  ) ٧(تشير البيانات الواردة بجدول 

الواردات المصرية من الدول العربيـة خـالل الفتـرة          
مقسمة إلى أربع فترات زمنية،ويتبين     ) ٢٠١٣-١٩٩٠(

ردات المصرية من الدول العربيـة      أن متوسط قيمة الوا   
، ٩٤٦,٨٤، ٢٨٩,٠٨خالل فترات الدراسة بلغت نحـو   

 مليون دوالر علـي الترتيـب،       ٧٥٥٦,١٨،  ٢٥٥١,٨٦
وبمعدل تغير لكل فترة عن الفترة السابقة لها بلغ حوالي          

علي الترتيـب،   % ١٩٦,١٠،  %١٦٩,٥١،  %٢٢٧,٥٤
الـدول   ومنه يتبين أن قيمة الواردات المـصرية مـن        

ربية تتزايد من فترة ألخرى، وبلغت نـسبة زيـادة          الع
الـدول العربيـة حـوالي       الواردات المـصرية مـن    

مقارنـة  ) ٢٠١٣-٢٠٠٨(خالل الفتـرة    % ٢٥١٣,٨٧
، في حين بلغ متوسـط قيمـة        )١٩٩٥-١٩٩٠(بالفترة  

الدول العربيـة خـالل الفتـرة        الواردات المصرية من  
  . مليون دوالر٢٨٣٥,٩٩حوالي ) ٢٠١٣-١٩٩٠(

يتبين من بيانـات الجـدول الـسابق تركـز          كما  
واردات مصر من دول السعودية، ليبيا، لبنان، الكويت،        

  سوريا، والسودان
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خالل الفترة األولى وذلك بقيمة واردات بلغـت نحـو          
١٣,١٦،  ١٣,٢٢،  ١٨,٣٤،  ٤٣,٢١،  ١٤٨,٦٣ ،
 ،%٥١,٤٢ مليون دوالر بنسب بلغت حـوالي        ١٢,٦٢
٤,٣٦،  %٤,٥٥،  %٤,٥٧،  %٦,٣٤،  %١٤,٩٥ %

أهمية نسبية إجمالية لتلك الـدول بلغـت         على الترتيبب 
من إجمالي الواردات المـصرية مـن       % ٨٦,١٩نحو  

، )١٩٩٥-١٩٩٠(الدول العربية خالل متوسط الفتـرة       
تركـز  ) ٢٠٠١-١٩٩٦(بينما تبين خالل الفترة الثانية      

يبيـا،  الواردات المصرية من كـل مـن الـسعودية، ل         
اإلمارات، السودان، وسوريا وذلك بقيمة بلغت حـوالي        

 مليــون ٣٠,٧٥، ٣٦,٢١، ٦٣,٧٧، ٦٥,٤١، ٦٢٦,٥٤
، %٦,٧٣،  %٦,٩١،  %٦٦,١٧دوالر بنسب بلغت نحو     

على الترتيب بأهمية نسبية إجماليـة      % ٣,٢٥،  %٣,٨٢
من إجمالي الـواردات    % ٨٦,٨٨لتلك الدول بلغت نحو     

ل متوسـط الفتـرة     المصرية من الدول العربيـة خـال      
، كما تبـين خـالل الفتـرة الثالثـة          )١٩٩٩-١٩٩٥(
تركز الواردات المصرية من كل من      ) ٢٠٠٧-٢٠٠٢(

السعودية، الكويت، الجزائر، سوريا، اإلمارات، وليبيـا       
ــة بلغــت حــوالي  ــك بقيم ، ٥٤٤,٨٦، ٩٥٤,٠٥وذل

 مليون دوالر   ٩١,٣٧،  ١١٤,٧٦،  ١١٦,٣٣،  ٤٥٣,٥٣
، %١٧,٧٧،  %٢١,٣٥،  %٣٧,٣٩بنسب بلغت نحـو     

على الترتيـب بأهميـة     % ٣,٥٨،  %٤,٥٠،  %٤,٥٦
مـن  % ٨٩,١٥نسبية إجمالية لتلك الدول بلغت نحـو        

إجمالي الواردات المصرية من الدول العربيـة خـالل         
، وتبين خـالل الفتـرة      )٢٠٠٧-٢٠٠٢(متوسط الفترة   

تركز الواردات المصرية من    ) ٢٠١٣-٢٠٠٨(الرابعة  
اإلمارات، الجزائر، سوريا،   كل من السعودية، الكويت،     

ــوالي   ــت ح ــة بلغ ــك بقيم ، ٢٦٣٣,٣٠وقطــر وذل
٣٢٤,٢٥،   ٥٥٩,٨٥،   ٦٥٠,٥٢،   ٢٠٦٤,٥٤ ،
، %٣٤,٨٥مليون دوالر بنسب بلغـت نحـو        ٢٤٤,٨١
٣,٢٤،  %٤,٢٩،  %٧,٤١،  %٨,٦١،  %٢٧,٣٢ %

على الترتيب بأهمية نسبية إجمالية لتلك الـدول بلغـت          
 مـن   من إجمالي الواردات المـصرية    % ٨٥,٧٢نحو  

 ). ٢٠١٣-٢٠٠٨(الدول العربية خالل متوسط الفترة 

تبين ) ٢٠١٣-١٩٩٠(وفيما يتعلق بمتوسط الفترة     
تركز واردات مصر مـن دول الـسعودية، الكويـت،          
الجزائر، اإلمارات،سوريا، وليبيا وذلك بقيمـة بلغـت        

ــوالي  ، ٢٠٩,١٣، ٢٥٦,٩٤، ٦٦٠,٧١، ١٠٩٠,٦٣ح
 نحـو    مليون دوالر بنـسب بلغـت      ٩٦,٤٤،  ١٢١,١٢
٤,٢٧،  %٧,٣٧،  %٩,٠٦،  %٢٣,٣٠،  %٣٨,٤٦% ،
على الترتيب بأهمية نسبية إجمالية لتلك الدول       % ٣,٤٠

من إجمالي الواردات المـصرية     % ٨٥,٨٦بلغت نحو   
  .من الدول العربية خالل متوسط فترة الدراسة

ومما سبق يتبين اإلنخفاض في نسبة الـصادرات        
ان، والـسودان  المصرية إلى كل من السعودية، ليبيا، لبن 

من إجمالي الواردات المصرية من الدول العربية علـى         
الرغم من الزيادة في قيمة الواردات، بينما تذبذبت نسبة         
الواردات المصرية من كل من الجزائر وتونس، بينمـا         
تبين إتجاه نسبة الواردات المصرية نحو الزيادة إلى كل         

بـين  من الكويت، اإلمارات، قطر، والعراق، بينمـا يت       
الثبات النسبي لنسبة الواردات المصرية إلى باقي الدول        

، ما يشير   )٢٠١٣-١٩٩٠(العربية خالل فترة الدراسة     
إلى إتباع مصر لخاصية التنـوع الجزئـي للـواردات          
المصرية من الدول العربية، إال أن تلك الـسياسة لـم           
تؤدى إلى تنوع حقيقي للواردات المصرية من الـدول         

بين تركز الواردات المصرية في أربع      العربية، حيث يت  
من إجمـالي   % ٧٨,١٩دول عربية بنسبة بلغت حوالي      

  .الواردات المصرية خالل فترة الدراسة
  تطور الميزان التجاري بين مصر والدول العربية

إلـي الفـرق بـين       يشير مفهوم الميزان التجاري   
قيمة صادرات وواردات مـصر إلـى أو مـن دولـة            

أن الميـزان التجـاري     ) ٨(ولمعينة،ويتبين مـن جـد    
-١٩٩٠(لمصر خالل الفتـرتين األولـى والرابعـة         

كان موجبـاً حيـث بلـغ       ) ٢٠١٣-٢٠٠٨(،  )١٩٩٥
ــو  ــي  ١٠٧٤,٠٢، ١٧٩,٣٣نح ــون دوالر عل  ملي

الترتيب، إال أن الميـزان التجـاري لمـصر خـالل           
ــة   ــة والثالثـ ــرتين الثانيـ ، )٢٠٠١-١٩٩٦(الفتـ

تحـول ليكــون فــي غيــر صــالح  ) ٢٠٠٧-٢٠٠٢(
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ــغ نحــو  ــث بل ــة، حي ــدول العربي ــع ال                  مــصر م
ــي ٨٧٩,٥٤-، ٤١٦,٧٣- ــون دوالر علــ  مليــ

  .الترتيب
ويتبين من الجدول السابق أن العجز في الميـزان         
التجاري المصري تركز خالل متوسط الفترة األولـى         

مع كل من الـسعودية، موريتانيـا،       ) ١٩٩٥-١٩٩٠(
 مليـون   ٠,٥٣-،  ٠,٦٢-،  ٥,٥٨-والصومال بحوالي   

دوالر على الترتيب، بينما كان الميزان التجاري لصالح        
مصر بالنسبة لباقي الدول العربية وعلى األخـص دول         
سوريا، ليبيا، االردن،اإلمارات، الجزائر والسودان حيث      
بلغ الميزان التجاري مع تلك الدول خالل متوسط تلـك          

، ١٧,٨٥، ١٩,١٦، ٢٠,٣٨، ٢٤,٩١الفتــرة نحــو  
  .مليون دوالر على الترتيب١٦,٦٤، ١٦,٧٠

كما تبين من الجدول السابق أن العجز في الميزان         
التجاري المصري تركز خالل متوسط الفتـرة الثانيـة         

مع كل من الـسعودية، اإلمـارات،       ) ٢٠٠١-١٩٩٦(
ــوالي   ــا بح ــرين، وليبي ــسودان، البح                  ،٤٨٩,٣٢-ال

ر  مليون دوال  ٧,٦٧-،  ١٠,٦٤-،  ١١,٤٥-،  ١٨,٦٤-
على الترتيب، بينما كان الميزان التجاري لصالح مصر        
بالنسبة لباقي الدول العربية وعلى األخص دول العراق،        
اليمن، سوريا، لبنان، المغـرب، واألردن حيـث بلـغ          
الميزان التجاري مع تلك الدول خالل متوسط تلك الفترة         

، ٧,٩٩، ١٤,٧٠، ١٦,٢١، ٢١,٦٠، ٤٤,٦٣نحــــو 
  .ى الترتيب مليون دوالر عل٦,٦٧

بينما تبين من الجدول السابق أن العجز في الميزان         
التجاري المصري تركز خالل متوسط الفتـرة الثالثـة         

مع كل مـن الـسعودية، الكويـت،        ) ٢٠٠٧-٢٠٠٢(
 ، ٥٠٧,٨٤-،  ٦٨١,٥٥-الجزائر، والبحرين بحـوالي     

 مليون دوالر على الترتيب، بينما      ٣٠,٨٤-،  ٤٠٥,٢٩-
صالح مصر بالنسبة لباقي الدول     كان الميزان التجاري ل   

العربية وعلى األخص دول لبنان، األردن، اإلمـارات،        
المغرب، السودان، العراق وسوريا حيث بلغ الميـزان        
التجاري مع تلك الدول خالل متوسط تلك الفترة نحـو          

٦٨,٩٣،  ٧٠,٧٠،  ٧٣,٤٢،  ١٣١,٩٢،  ١٤١,٥٤ ،
  . مليون دوالر على الترتيب٥١,٢٧، ٥٣,١٨

لجدول السابق أن العجز فـي الميـزان   وتبين من ا  
التجاري المصري تركز خالل متوسط الفترة الرابعـة        

مع كل مـن الكويـت، الـسعودية،        ) ٢٠١٣-٢٠٠٨(
               ، ١٨٣٠,٧٧-الجزائــر، البحــرين، وقطــر بحــوالي 

ــون ٩,١٩-، ٣٤,٣٥-، ٢٠٤,٢٦-، ٩١٥,٧٥-  مليـ
ن التجاري لصالح   دوالر على الترتيب، بينما كان الميزا     

مصر بالنسبة لباقي الدول العربية وعلى األخـص دول         
ليبيا، األردن، لبنان، الـسودان، المغـرب، العـراق،         
وسوريا حيث بلغ الميزان التجاري مع تلك الدول خالل         

ــو   ــرة نح ــك الفت ــط تل ، ٦٨٩,١٧، ٨٧٧,١٠متوس
٣٠٧,٣٩،  ٣٢٣,٤٨،  ٣٣٨,٤٢،  ٥١٧,٤٨،  ٥٤١,٥٧ 

  .يبمليون دوالر على الترت
ومما سبق يتبين تزايد العجز في الميزان التجاري        
المصري مع كل من الـسعودية، الكويـت، الجزائـر،          

وذلك بمعدالت  ) ٢٠١٣-١٩٩٠(والبحرين خالل الفترة    
إنخفاض كبيرة للغاية خاصة وأن غالبية تلـك الـدول          
تعتبر من الدول التي تشكل شريك تجارى أساسي مـع          

ز سوف يـؤدى إلـى      مصر، ومحاولة عالج ذلك العج    
المصري مع الدول العربية، كما      خفض العجز التجاري  
التجاري بين مصر وبعض الدول      يتبين عدم اإلستقرار  

العربية خالل الفترتين األولي والثانية وعلى األخص مع        
دول األردن، ليبيا، المغرب، عمان، السودان، سـوريا،        
تونس، واإلمارات، ثم ما لبث أن تحقـق فـائض فـي            

يزان التجاري المصري مع تلك الدول خالل الفترتين        الم
الثالثة والرابعة، في حين تبين تزايد تحقيق فائض فـي          
الميزان التجاري المصري خالل الفترات األربـع مـع         
دول العراق، لبنان، واألردن، األمر الذي يـشير عـدم          
وجود إستراتيجية ثابتة ومستقرة للتجارة بـين مـصر         

  .والدول العربية
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 )٢٠١٣-١٩٩٠( يوضح الميزان التجارى بين مصر والدول العربيه خالل الفترة :٨جدول 
 )٢٠١٣-١٩٩٠( )٢٠١٣-٢٠٠٨( )٢٠٠٧-٢٠٠٢( )٢٠٠١-١٩٩٦( )١٩٩٥-١٩٩٠( البيان

 )١٤٧,٧٠( )٢٠٤,٢٦( )٤٠٥,٢٩( ٢,٠٦ ١٦,٧٠ الجزائر
 )١٨,٥٤( )٣٤,٣٥( )٣٠,٨٤( )١٠,٦٤( ١,٦٧ البحرين
 ٣,٧٥ ١٠,٨٧ ٠,٦٦ ٢,٢٠ ١,٢٧ جيبوتى
 ١٠٦,٥٠ ٣٢٣,٤٨ ٥٣,١٨ ٤٤,٦٣ ٤,٧٢ العراق
 ٢١١,٧٣ ٦٨٩,١٧ ١٣١,٩٢ ٦,٦٧ ١٩,١٦ االردن
 )٥٨٢,٦٣( )١٨٣٠,٧٧( )٥٠٧,٨٤( )٢,١٩( ١٠,٢٧ الكويت
 ١٧٦,١٨ ٥٤١,٥٧ ١٤١,٥٤ ١٤,٧٠ ٦,٩٢ لبنان
 ٢٣٣,٦٥ ٨٧٧,١٠ ٤٤,٨٠ )٧,٦٧( ٢٠,٣٨ ليبيا

 ١,٦٢ ١١,٠٤ )٣,٥٠( )٠,٤٥( )٠,٦٢(موريشيوس
 ١٠٦,٦٢ ٣٣٨,٤٢ ٧٠,٧٠ ٧,٩٩ ٩,٣٧ المغرب
 ٢٨,٨٧ ٨١,٤٢ ٣٢,٠٠ ٢,٠٥ ٠,٠٠ فلسطين
 سلطنه
 ١٢,٩٤ ٤١,١٨ ٤,٧٥ ٢,٥٧ ٣,٢٨ عمان
 )١,٠٥( -٩,١٩ ٣,٠٩ )١,١٠( ٣,٠٠ قطر

 )٥٢٣,٠٥( )٩١٥,٧٥( )٦٨١,٥٥( )٤٨٩,٣٢( )٥,٥٨( السعوديه
 ٠,٧٨ ٣,٥٤ ٠,٣٣ )٠,٢٤( )٠,٥٣( الصومال
 ١٤٧,٩٠ ٥١٧,٤٨ ٦٨,٩٣ )١١,٤٥( ١٦,٦٤ السودان
 ٩٩,٩٥ ٣٠٧,٣٩ ٥١,٢٧ ١٦,٢١ ٢٤,٩١ سوريا
 ٤١,٧٩ ١٢٠,٩٥ ٢٨,٣٨ ٤,٣١ ١٣,٥٠ تونس

 ٣٠,٢١ ٤٨,٢١ ٧٣,٤٢ )١٨,٦٤( ١٧,٨٥ االمارات
 ٥٩,٧٦ ١٥٦,٥٠ ٤٤,٥١ ٢١,٦٠ ١٦,٤١ اليمن
 اجمالى

 )١٠,٧٣( ١٠٧٤,٠٢ )٨٧٩,٥٤( )٤١٦,٧٣( ١٦٩,٣٣ الصادرات
Source:Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS), ForeignTrade Bulletin,various issues. 

معايير كفاءة التجارة الخارجية المصرية مـع الـدول         
  العربية

تلعب التجارة الخارجية دوراً رئيسياً في اإلقتصاد       
القومي لكل من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء،         

ذ أنها تعكس الحالة اإلقتصادية نظراً إلسـهامها فـي          إ
زيادة الدخل القومي من ناحية وزيادة القوة اإلستيرادية        
للحصول على السلع اإلسـتهالكية والرأسـمالية التـي         
تحتاجها عملية التنمية من ناحية أخرى، وللتعرف علي        
كفاءة التجارة الخارجية المصرية مع الدول العربية يتم        

 درجـة ، التغطيـة  ض المعايير منهـا معـدل     تناول بع 
 اإلنكـشاف اإلقتـصادي،    درجة، اإلقتصادية المشاركة
 نـصيب  متوسـط  والواردات، الصادرات أهمية درجة
ومـن   الـصادرات  ومن الخارجية التجـارة من الفرد

إلـي  ) ٩(الواردات، وتشير البيانات الـواردة بجـدول      
ـ         دول معايير كفاءة التجارة الخارجية المصرية مـع ال

، حيـث بلـغ     )٢٠١٣-١٩٩٠(العربية خالل الفتـرة     
متوسط معدل تغطية الصادرات للـواردات المـصرية        

خالل فترة الدراسة، مـا     % ٩٦,٢٦للدول العربية نحو    
يشير إلي اإلنخفاض النسبي لقدرة مصر في التحكم في         
وارداتها الخارجية مع الدول العربية، حيـث يتبـين أن          

يزان التجاري المصري نظـراً  هناك عجزاً نسبياً في الم 
ألن قيمة صادراتها ال تكفي لمقابلة نفقاتها اإلستيرادية،        
ما يستلزم النهوض بالتجارة العربية لتحسين الميـزان         
التجاري في صالح مصر، في حين تبين مـن بيانـات           
الجدول سالف الذكر إرتفاع معـدل التغطيـة للتجـارة          

صي حد أعوام   الخارجية المصرية مع الدول العربية ألق     
ــوالي  ١٩٩١، ١٩٩٠، ١٩٩٢، ١٩٩٣ ــغ حـ  ليبلـ

١٦٣,٣٣،  %١٦٨,٤٣،  %٢١٥,٩٩،  %٢٤٧,٩٧ %
علي الترتيب، بينما إنخفضت قيمة معدل التغطية لتجارة        

، ٢٠٠٠مصر الخارجية مع الـدول العربيـة أعـوام          
٢٠٠٥،  ١٩٩٨،  ٢٠٠٦،  ٢٠٠١،  ٢٠٠٧،  ١٩٩٩ ،
 ليبلــغ نحــو ٢٠١٢، ١٩٩٦، ٢٠٠٨، ٢٠٠٢، ١٩٩٧
٥٦،  %٥٥,٧٢،  %٥١,٢٢،  %٤٣,٠٣،  %٤١,٢٩% ،
٨٤,٦٠، %٦٩,٩٨، %٦٣,٠٤، %٦١,٣٥%،  
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علي الترتيب، مـا    % ٩٧,٢٥،  %٩٥,٩٤،  %٩٠,٣٧
يشير إلي وجود عجزاً بالميزان التجاري المصري مـع         

  .الدول العربية خالل تلك السنوات
 وفيما يتعلق بمؤشر درجة المشاركة اإلقتـصادية،      
فيتبين من بيانات الجدول سالف الذكر أن متوسط هـذا          

خالل فترة الدراسة، مـا     % ١٩,١٤المؤشر بلغ حوالي    
يشير إلي المساهمة النسبية للتجارة الخارجية المصرية       
للدول العربية، حيث يشير هذا المعيـار إلـي الفـرق           
المطلق بين الصادرات والـواردات المـصرية للـدول         

القيمة الكليـة للتجـارة الخارجيـة       العربية منسوباً إلي    
العربية، في حين بلغ مؤشر درجة المشاركة اإلقتصادية        

، %٣٩,٨٣، %٤١,٥٦، %٤٢,٥٢أقـــصاه بنحـــو 
، ١٩٩٩،  ٢٠٠٠،  ١٩٩٣أعوام  % ٣٢,٢٥،  %٣٦,٧١
 علي الترتيب، بينما بلغ أدناه بحـوالي        ٢٠٠٧،  ١٩٩٢
، ٢٠٠٤أعوام  % ٢,٩٩،  %٢,٠٧،  %١,٤٠،  %١,٣٩
  . علي الترتيب١٩٩٥، ١٩٩٦، ٢٠١٢

كما يتبين من بيانـات الجـدول الـسابق درجـة       
اإلنكشاف اإلقتصادي للتجارة الخارجية المصرية للدول      

، حيث بلغت قيمة    )٢٠١٣-١٩٩٠(العربية خالل الفترة    
% ٢,٩٦متوسط درجة اإلنكشاف اإلقتصادي حـوالي       

خالل فترة الدراسة، وقد يعزي ذلك إلي إنخفاض أهمية         
ردات للتجارة الخارجية المصرية فـي      الصادرات والوا 

الناتج المحلي اإلجمالي لمـصر، مـا يـشير إلـي أن            
إنخفاض التبعية اإلقتصادية للتجارة الخارجية لمصر مع       

  الدول العربية، 
وتشير بيانات الجدول سالف الذكر إلـي درجـة         
أهمية الصادرات والواردات للتجارة الخارجية المصرية      

ة الدراسة، حيث بلغ المتوسـط      للدول العربية خالل فتر   
علي الترتيب، ما يـشير     % ١,٤٧،  %١,٤١لهما نحو   

إلي إنخفاض أهمية الصادرات والـواردات المـصرية        
  .للدول العربية بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي

كما يتبين من بيانات الجدول السابق أن متوسـط         
وحجـم   نصيب الفرد من كل من الصادرات والواردات      

خالل فترة الدراسة بلغ حوالي      ع الدول العربية  التجارة م 

 دوالر علي الترتيـب، مـا       ٧٤,٨٠،  ٣٧,٥٨،  ٣٧,٢٢
يشير إلي تقارب متوسط نصيب الفرد من الـصادرات         
والواردات للدول العربية، وبلغ الحد األقصي لمتوسـط        
نصيب الفرد من كل من الصادرات والواردات وحجـم         

، ١١٩,٧٣،  ١١٦,٤٣التجارة مع الدول العربية نحـو       
، بينما بلـغ    ٢٠١٢ دوالر علي الترتيب عام      ٢٣٦,١٥

، ٦,٢١الحد األدني لمتوسط نصيب الفرد منهم حـوالي         
 ١٩٩٠، ١٩٩٣، ١٩٩٢ دوالر أعـــوام ٩,٩٠، ٣,٦٢

  . علي الترتيب
نتائج تقدير نموذج الجاذبية للتبادل التجاري بين مصر 

  والدول العربية
التجـاري بـين    تم تقدير نموذج الجاذبية للتبادل      

مصر والدول العربية فيحالتي الصادرات والـواردات،       
وتجدر اإلشارة هنا إلى أن عدد السنوات للفترة موضع         

عاماً، ويبلغ إجمالي عـدد الـدول       ) ٢٤(الدراسة بلغت 
دولة، وقد تم إختيار أهـم سـبع دول      ) ٢٢(العربية نحو 

وفقاً لألهمية النسبية إلجمالي الصادرات والواردات مع       
إلي مصر، وهن المملكة العربيـة الـسعودية، ليبيـا،          و

األردن، اإلمارات العربية المتحـدة، لبنـان، سـوريا         
والسودان، حيث بلغت نسبة الصادرات المصرية إلـى        

من إجمالي الصادرات   % ٧٢,١٠تلك الدول السبع نحو     
-١٩٩٠(المصرية إلى الدول العربيـة خـالل الفتـرة        

ات المصرية من تلـك     ، بينما بلغت نسبة الوارد    )٢٠١٣
مـن إجمـالي الـواردات      % ٥٨,٥٥الدول السبع نحو    

الدول العربية خالل نفس الفترة، ويرجـع        المصرية من 
السبب في إدخال السبع دول فقط لصعوبة إدخـال كـل     
الدول العربية في تحليل النموذج الجاذبية، مما يـؤدي         

وبالتالي يكون إجمـالى عـدد      .إلي فقد درجات الحرية   
 مشاهدة وهى مشاهدات مركبة     ١٦٨ النموذج   مشاهدات

تمثل بيانات مقطعية للسبع دول العربية وتبلغ السلـسة         
  . عاما٢٤ًفي كل دولة نحو 

وأمكن تقدير صورتين لنموذج الجاذبية، في وجود 
  :أو عدم وجود متغيرات صورية كالتالي
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  نتائج نموذج الجاذبية للصادرات المصرية: أوالً
 Basicاذبية األساسي للصادرات نتائج نموذج الج - ١

Gravity Model (BGM)  
يعكس نموذج الجاذبية األساسي للصادرات األثر 

 الصادرات المصرية اإلجمالي للدول العربية السبع علي
، ويشتمل النموذج علي )٢٠١٣-١٩٩٠(خالل الفترة

متغيرات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لكل من مصر 
اسة والمسافة الجغرافية بين والدول العربية محل الدر

إلى ) ١٠(بجدول) ١(مصر وكل دولة، وتشير المعادلة
 لقياس (BGM)أن نموذج الجاذبية األساسي للصادرات

األثر اإلجمالي للدول العربية السبع موضع الدراسة 
الصادرات المصرية، ومنها يتضح أن إجمالى  على

% ٧٩,٨٥المتغيرات الداخلة في النموذج تشرح نحو 
ن التغيرات الحادثة في الصادرات المصرية لتلك م

  الدول وفقاً لمعيار معامل التحديد المعدل، 
بينما ترجع باقي التغيرات الحادثة في صادرات 
مصرلعوامل أخرى غير مقيسة بالنموذج، وقد ثبت 

 ٠,٠١معنوية النموذج إحصائياً عند مستوى معنوية 
  .  Fوفقاً إلختبار 

 ادة إجمالى الناتج المحليوتوضح النتائج أن زي
يؤدى لزيادة % ١٠بنسبة  في مصر) GDPi(الحقيقي

، %٢٠,٦٦صادرات مصر للدول العربية السبع بنسبة 
في  )GDPj(كما أن زيادة إجمالى الناتج المحلى الحقيقي

يؤدى لزيادة % ١٠بنسبة  تلك الدول العربية السبع
 ، بينما%٥,٦٠الصادرات المصرية لتلك الدول بنسبة 

بين مصر ) Distij(تبين أن زيادة المسافة الجغرافية 
تؤدى % ١٠وكل دولة من الدول السبع العربية بنسبة 

إلي إنخفاض الصادرات المصرية إلى تلك الدول بنسبة 
  .وذلك مع ثبات باقي العوامل األخرى% ٦,٢٥

 على قيمة (Country Effect)ولقياس أثر كل دولة 
ع متغيرات صورية الصادرات المصرية تم عمل سب

، بحيث )خالف مصر(للدول السبع العربية بالنموذج 
 لسنوات كل دولة القيمة (Djt) صوري يأخذ كل متغير

أنها ) ١١(، ويالحظ من معادالت جدول)واحد، صفر(

وذلك منعاً لحدوث ) α(ال تحتوي على الحد الثابت
إزدواج خطي كامل بين الحد الثابت والمتغيرات 

يعطى مجموعها متغير من الواحد  التيالصورية السبع 
  .الصحيح

إلى ) ١١(بجدول الواردة) ١(وتشير المعادلة
 لقياس األثر (BGM)نموذج الجاذبية األساسي للصادرات

للصادرات المصرية إلى الدول العربية موضع  اإلجمالي
الدراسة مع بيان تأثير كل دولة من الدول السبع على 

ح أن إجمالى الناتج الصادرات المصرية، ومنها يتض
المحلى الحقيقي لكل من مصر والدول العربية السبع 
بالنموذج والمسافة الجغرافية بين مصر وكل دولة من 

من التغيرات الحادثة % ٩٨,٦٥الدول السبع تشرح نحو
وفقاً لمعيار  في الصادرات المصرية لتلك الدول السبع

ت معامل التحديد المعدل، بينما ترجع باقي التغيرا
لعوامل أخرى غير مقيسة بالنموذج، وقد ثبت معنوية 

 وفقاً ٠,٠١النموذج إحصائياً عند مستوى معنوية 
  .  Fإلختبار 

 وتوضح النتائج أن زيادة إجمالي الناتج المحلي
يؤدى لزيادة % ١٠لمصر بنسبة ) GDPi(الحقيقي 

الصادرات المصرية إلى الدول العربية السبع موضع 
، كما تبين أن زيادة إجمالى %١٦,١١الدراسة بنسبة 

للدول العربية السبع بنسبة ) GDPj(الناتج المحلى الحقيقي
يؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية إلى تلك % ١٠

، بينما يتبين أن زيادة المسافة %١١,٤٢الدول بنسبة 
بين مصر وكل دولة من الدول ) Distij(الجغرافية

خفاض صادرات يؤدى إلي إن% ١٠العربية السبع بنسبة 
مع ثبات باقي % ١٦,٧٥مصر إلى تلك الدول بنسبة 

  .العوامل األخرى
 ويتبين من المعادلة السابقة أن أهم الدول المسؤولة
عن زيادة الصادرات المصرية،طبقاً لمعنوية معامالت 

: هي اإلنحدار المقدرة وقدرة كل منهم التأثيرية بالنموذج
، إذ تساهم تلك الدول السعودية، ليبيا، اإلمارات، ولبنان

، %١,٢٥في زيادة الصادرات المصرية بنسبة 
على الترتيب، بينما لم % ٠,٥٩، %٠,٦٩، %٠,٩٢
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يتضح تأثير كل من األردن، السودان وسوريا على 
  .زيادة الصادرات المصرية

نتائج نموذج الجاذبية المعدل للصادرات  - ٢
Augmented Gravity Model (AGM)  

بية المعدل للصادرات األثر يعكس نموذج الجاذ
الفردي لسكان كل دولة عربية من الدول السبع علي 

، )٢٠١٣-١٩٩٠(الصادرات المصرية خالل الفترة
ويشتمل النموذج علي متغيرات نصيب الفرد من إجمالي 

لكل من مصر والدول العربية  الناتج المحلي الحقيقي
  ،محل الدراسة والمسافة الجغرافية بين مصر وكل دولة

إلى أن نموذج الجاذبية ) ١٠(بجدول) ٢(وتشير المعادلة
 لقياس األثر الفردي للدول العربية السبع (AGM)المعدل

موضع الدراسة علي الصادرات المصرية، ومنها يتضح 
أن إجمالى التغيرات الداخلة في النموذج تشرح نحو 

من التغيرات الحادثة في الصادرات % ٦٦,٩١
وفقاً لمعيار معامل التحديد المصرية إلى تلك الدول

المعدل،وفقاً لمعيار معامل التحديد المعدل، بينما ترجع 
باقي التغيرات الحادثة في صادرات مصر لعوامل 
أخرى غير مقيسة بالنموذج، وقد ثبت معنوية النموذج 

  . F وفقاً إلختبار ٠,٠١إحصائياً عند مستوى معنوية 
 للصادرات والواردات المصرية مع أهـم الـدول العربيـة خـالل الفتـرة               نتائج تقدير نماذج الجاذبية   : ١٠جدول  
)٢٠١٣-١٩٩٠(  

Imports (LnYij) Exports (LnYij) Indicators Variables 
AGMImp. (4) BGMImp. (3) AGMExp. (2) BGMExp. (1)   

-1.568 -6.503 -3.919 -6.035 Value 
2.155 1.965 1.356 1.441 Std. Error 

(-0.728) (-3.310)** ** (-2891) ** (-4.188) t-test 
Constant 

1.608 2.066 Value 
0.156 0.117 Std. Error 

** (10.325) ** (17.623) t-test 
LnGDPi 

1.404 0.560 Value 
0.107 0.073 Std. Error 

 

** (13.066) 

 

** (7.687) t-test 
LnGDPj 

-0.192 -1.004 -0.7 93 -0.625 Value 
0.102 0.208 0.061 0.136 Std. Error 

*(-1.877) ** (-4.828) ** (-3.178) ** (-4.583) t-test 
LnDistij 

2.108 2.986 Value 
0.261 0.164 Std. Error 

**(8.090) ** (18.194) t-test 
LnPer capita GDPi 

-0.532 0.215 Value 
0.133 0.070 Std. Error 

**(4.002) 

 

** (3.055) 

 

t-test 
LnPer capita GDPj 

168 168 168 168 N 
0.4194 0.6129 0.6691 0.7985  

41.209** 89.129** **113.550 **221.552 Value 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) Sig., F 

  :حيث
Y =لة التدفق التجاري سواء الصادرات أو الواردات بين مصر والدو(j)بالدوالر .  

GDPi = إجمالى الناتج المحلى الحقيقي المصري بالمليون دوالر.  
GDPj =  إجمالى الناتج المحلى الحقيقي للدولة)j (بالمليون دوالر. 

Distij = المسافة الجغرافية بين مصر والدولة موضع الدراسة بالكم.  
GDPpci = فردلل/إجمالى الناتج المحلى للفرد في مصر بالدوالر . 

GDPpcj =  إجمالى الناتج المحلي للفرد للدولة(j)للفرد/ بالدوالر . 

  . على الترتيب٠,٠١، ٠,٠٥تشير إلى المعنوية عند مستوى (**) ، (*)
  .بالمالحق) ٢، ١(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر
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وتوضح النتائج أن زيادة نصيب الفرد من إجمالي 
% ١٠بنسبة  في مصر) GDPpci(الحقيقي الناتج المحلي

يؤدى لزيادة الصادرات المصرية للدول العربية السبع 
نصيب الفرد من إجمالي  ، كما أن زيادة%٢٩,٨٦بنسبة

من كل دولة من الدول ) GDPpcj(الناتج المحلى الحقيقي
يؤدى لزيادة الصادرات % ١٠العربية السبع بنسبة 

 تبين أن ، بينما%٢,١٥المصرية إلى تلك الدول بنسبة 
بين مصر وكل دولة ) Distij(زيادة المسافة الجغرافية

يؤدى إلى % ١٠من الدول السبع العربية بنسبة 
إنخفاض الصادرات المصرية إلى تلك الدول السبع 

باقي العوامل وذلك مع ثبات % ٧,٩٣العربية بنسبة
  .األخرى

إلى ) ١١(الواردة بجدول) ٢(وتشير المعادلة
 لقياس (AGM)دل للصادراتنموذج الجاذبية المع

إجمالي األثر الفردي بالدول العربية موضع الدراسة مع 
بيان األثر الفردي لكل دولة علي صادرات مصر، 
ومنها يتضح أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلى 
الحقيقي لكل من مصر والدول العربية السبع بالنموذج 

دول والمسافة الجغرافية بين مصر وكل دولة من ال
من التغيرات الحادثة في % ٩٨,٦٠السبع تشرح نحو 

الصادرات المصرية لتلك الدول السبع وفقاً لمعيار 
المعدل، بينما ترجع باقي التغيرات معامل التحديد 

لعوامل أخرى غير مقيسة بالنموذج، وقد ثبت معنوية 
 وفقاً ٠,٠١النموذج إحصائياً عند مستوى معنوية 

  .Fإلختبار 
ائج أن زيادة نصيب الفرد من الناتج وتوضح النت
يؤدى % ١٠لمصر بنسبة ) pcGDPi(المحلي الحقيقي

لزيادة الصادرات المصرية إلى الدول العربية السبع 
، كما تبين أن زيادة %٢٩,٩٣موضع الدراسة بنسبة 

نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى الحقيقي 
)pcGDPj ( إلى يؤدى% ١٠للدول العربية السبع بنسبة 

زيادة الصادرات المصرية إلى تلك الدول بنسبة 
، بينما يتبين أن زيادة المسافة الجغرافية %٤,١٦

)Distij ( بين مصر وكل دولة من الدول العربية السبع

يؤدى إلى إنخفاض صادرات مصر إلى % ١٠بنسبة 
مع ثبات باقي العوامل % ١٣,٤٧تلك الدول بنسبة 

  .األخرى
لسابقة لقياس األثر الفردي ويتبين من المعادلة ا

لكل دولة من الدول العربية السبع علي صادرات مصر 
وجود تأثير ألفراد تلك الدول علي الصادرات 

إرتفاع مستوي الدخل الفردي  المصرية، حيث تبين أن
يؤدي إلي % ١٠في كل من السعودية واإلمارات بنسبة 

زيادة إستجابة الطلب علي الصادرات المصرية بنسبة 
علي الترتيب، بينما تبين أن % ١٢,٤٩، %٩,٥٠

إرتفاع مستوي الدخل الفردي في كل من األردن 
يؤدي إلي إنخفاض اإلستجابة % ١٠والسودان بنسبة 

علي % ٦,٣٥، %٥,٧٩للصادرات المصرية بنسبة 
الترتيب، ولعل ذلك قد يعطي مؤشراً أنه عند زيادة 

فإن مستوي الدخل الفردي بكل من األردن والسودان 
الطلب اإلستيرادي لهاتين الدولتين علي المنتجات 
المصرية يقل، وبالتالي تنخفض صادرات مصر لهما، 
وفي هذه الحالة يتم إعتبار السلعة المصرية بمثابة سلعة 
رديئة ينخفض الطلب عليها عند زيادة الدخل الفردي 
لدولتي األردن والسودان فتلجأ إلي اإلستيراد من دول 

ن لم تثبت معنوية تأثير كل من لبنان، أخري، في حي
  .ليبيا وسوريا على زيادة الصادرات المصرية

  نتائج نموذج الجاذبية للواردات المصرية: ثانياً
 Basic نتائج نموذج الجاذبية األساسي للواردات- ١

Gravity Model (BGM)  
إلى أن نموذج ) ١٠(بجدول) ٣(تشير المعادلة

 لقياس األثر (BGM)الجاذبية األساسي للواردات
اإلجمالي للدول العربية السبع موضع الدراسة على 
الواردات المصرية، ومنها يتضح أن إجمالى المتغيرات 

من التغيرات % ٦١,٢٩الداخلة في النموذج تشرح نحو 
الحادثة في الواردات المصرية لتلك الدول وفقاً لمعيار 
 معامل التحديد المعدل، بينما ترجع باقي التغيرات
الحادثة في واردات مصر لعوامل أخرى غير مقيسة 
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بالنموذج، وقد ثبت معنوية النموذج إحصائياً عند 
  .  F وفقاً إلختبار ٠,٠١مستوى معنوية 

وتوضح النتائج أن زيادة إجمالى الناتج المحلي 
يؤدى إليزيادة % ١٠في مصر بنسبة ) GDPi(الحقيقي

 واردات مصر من الدول العربية السبع بنسبة
، كما أن زيادة إجمالى الناتج المحلى الحقيقي %١٦,٠٨

)GDPj ( يؤدى % ١٠في تلك الدول العربية السبع بنسبة
لزيادة الواردات المصرية من تلك الدول بنسبة 

، بينما تبين أن زيادة المسافة الجغرافية %١٤,٠٤
)Distij ( بين مصر وكل دولة من الدول السبع العربية

 إنخفاض الواردات المصرية من تؤدى إلي% ١٠بنسبة 
وذلك مع ثبات باقي % ١٠,٠٤تلك الدول بنسبة 

  .العوامل األخرى
إلى ) ١١(الواردة بجدول) ٣(وتشير المعادلة

 لقياس األثر (BGM)نموذج الجاذبية األساسي للواردات
اإلجمالي للدول العربية موضع الدراسة مع بيان تأثير 

ضح أن إجمالى كل دولة علي واردات مصر، ومنها يت
الناتج المحلى الحقيقي لكل من مصر والدول العربية 
السبع بالنموذج والمسافة الجغرافية بين مصر وكل دولة 

من التغيرات % ٩٨,٥٣من الدول السبع تشرح نحو 
الحادثة فيالواردات المصرية من تلك الدول السبع وفقاً 
لمعيار معامل التحديد المعدل، بينما ترجع باقي 

يرات لعوامل أخرى غير مقيسة بالنموذج، وقد ثبت التغ
 ٠,٠١معنوية النموذج إحصائياً عند مستوى معنوية 

  .  Fوفقاً إلختبار 
وتوضح النتائج أن زيادة إجمالي الناتج المحلي 

يؤدى لزيادة % ١٠لمصر بنسبة ) GDPi(الحقيقي
الواردات المصرية من الدول العربية السبع موضع 

، كما تبين أن زيادة إجمالى %٣,٩٩الدراسة بنسبة 
في كل دولة من الدول ) GDPj(الناتج المحلى الحقيقي
يؤدى إلى إنخفاض واردات % ١٠العربية السبع بنسبة 

، بينما يتبين أن %١٩,٠٥مصر من تلك الدول بنسبة 
بين مصر وكل دولة ) Distij(زيادة المسافة الجغرافية

ى إلي يؤد% ١٠من الدول العربية السبع بنسبة 

% ٢٨,١٣إنخفاض واردات مصر من تلك الدول بنسبة 
  .مع ثبات باقي العوامل األخرى

ويتبين من المعادلة السابقة أن الدول المسؤولة عن 
إنخفاض الواردات المصرية طبقاً لمعنوية معامالت 
: اإلنحدار المقدرة وقدرة كل منهم التأثيرية بالنموذج هي

ودية، إذ تساهم تلك سوريا، األردن، السودان، والسع
، %٢,١٩الواردات المصرية بنسبة  الدول فيخفض

على الترتيب، بينما تبين % ٠,٧٢، %١,٠٩، %١,٣٨
أن لبنان الدولة المسؤولة عن زيادة واردات مصر 

، في حين لم يتضح تأثير كل من %٢,٠١بنسبة 
  .ليبياواإلمارات على زيادة الواردات المصرية

  المعدل للوارداتنتائج نموذج الجاذبية - ٢
Augmented Gravity Model (AGM)  

يعكس نموذج الجاذبية المعدل للواردات األثر 
الفردي لسكان كل دولة عربية من الدول السبع علي 

، )٢٠١٣-١٩٩٠(الواردات المصرية خالل الفترة
ويشتمل النموذج علي متغيرات نصيب الفرد من إجمالي 

 والدول العربية الناتج المحلي الحقيقي لكل من مصر
محل الدراسة والمسافة الجغرافية بين مصر وكل دولة، 

إلى أن نموذج الجاذبية ) ١٠(بجدول) ٤(وتشير المعادلة
 لقياس األثر الفردي للدول العربية (AGM)المعدل 

السبع موضع الدراسة علي الواردات المصرية، ومنها 
يتضح أن إجمالى التغيرات الداخلة في النموذج تشرح 

الواردات  من التغيرات الحادثة في% ٤١,٩٤نحو 
المصرية إلى تلك الدول وفقاً لمعيار معامل التحديد 
المعدل، وفقاً لمعيار معامل التحديد المعدل، بينما ترجع 
باقي التغيرات الحادثة في صادرات مصر لعوامل 
أخرى غير مقيسة بالنموذج، وقد ثبت معنوية النموذج 

  .  F وفقاً إلختبار ٠,٠١معنوية إحصائياً عند مستوى 
وتوضح النتائج أن زيادة نصيب الفرد من إجمالي 

% ١٠في مصر بنسبة ) GDPpci(الناتج المحلي الحقيقي
يؤدى لزيادة الواردات المصرية من الدول العربية 

  ،%٢١,٠٨السبع بنسبة
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 أهم الدول العربية في حالة قياس أثـر         نتائج تقدير نماذج الجاذبية للصادرات والواردات المصرية مع       : ١١جدول  

  )٢٠١٣-١٩٩٠(الدول العربية موضع الدراسة على التجارة الخارجية المصرية خالل الفترة 
Imports (LnYij) Exports (LnYij) 

AGMImp. (4) BGMImp. (3) AGMExp. (2) BGMExp. (1) 
Indicators Variables 

0.399 1.611 Value 
0.145 0.176 Std. Error 

** (2.753) ** (9.131) t-test 
LnGDPi 

-1.905 1.142 Value 
0.175 0.192 Std. Error 

 

** (-10.868) 

 

** (5.947) t-test 
LnGDPj 

-1.155 -2.813 -1.347 -1.675 Value 
0.331 0.343 0.175 0.165 Std. Error 

*(-3.493) ** (-8.205) ** (-7.699) ** (-10.143) t-test 
LnDistij 

2.515 2.993 Value 
0.241 0.147 Std. Error 

**(10.430) ** (20.377) t-test 
LnPer capita GDPi 

-0.362 0.416 Value 
0.335 0.094 Std. Error 

 (-1.080) 

 

** (4.413) 

 

t-test 
LnPer capita GDPj 

Country Effect 
-1.078 -1.381 -0.579 0.414 Value 
0.501 0.273 0.281 0.544 Std. Error 

(-2.150)* (-5.063)** (-2.059)*  (0.761) t-test 
Jordan 

-0.905 2.013 -0.507 0.984 Value 
0.307 0.419 0.250 0.595 Std. Error 

(-2.945)** (4.806)** (-1.919) (1.653)*** t-test 
Lebanon 

-0.146 -0.128 0.433 0.915 Value 
0.217 0.221 0.210 0.311 Std. Error 

(-0.671) (-0.582) (1.112) (2.943)** t-test 
Libya 

2.123 -0.718 0.950 1.254 Value 
0.299 0.356 0.213 0.420 Std. Error 

(7.090)** (-2.016)* (4.460)** (2.987)** t-test 
Saudi Arabia 

-1.697 -1.088 -0.635 0.348 Value 
0.838 0.217 0.294 0.324 Std. Error 

(-2.025)* (-5.00)** (-2.160)*  (1.074) t-test 
Sudan 

-1.350 -2.186 -0.392 -0.471 Value 
0.433 0.335 0.270 0.351 Std. Error 

(-3.118)** (-6.516)** (-1.453) (-1.340) t-test 
Syria 

-2.871 -0.457 1.249 0.694 Value 
0.792 0.548 0.235 0.282 Std. Error 

(-3.623)** (-0.834) (5.315)** (2.463)** t-test 

United Arab 
Emirates 

168 168 168 168 N 
0.9850 0.9853 0.9860 0.9865  

7571.586** 8754.413** **13084.305 **21112.434 Value 
(0.000) (0.000) (0.000) (0.000) Sig., F 

  . على الترتيب٠,٠١، ٠,٠٥تشير إلى المعنوية عند مستوى (**) ، (*)
  .بالمالحق) ٢، ١(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم : المصدر
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كما أن زيادة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلى 
من كل دولة من الدول العربية السبع ) GDPpcj(الحقيقي
ت المصرية من يؤدى إلي إنخفاض الواردا% ١٠بنسبة 

، بينما تبين أن زيادة المسافة %٥,٣٢تلك الدول بنسبة 
بين مصر وكل دولة من الدول السبع ) Distij(الجغرافية

يؤدى إلى إنخفاض الواردات % ١٠العربية بنسبة 
% ١,٩٢المصرية من تلك الدول السبع العربية بنسبة 

  .وذلك مع ثبات باقي العوامل األخرى
إلى ) ١١(الواردة بجدول) ٤(وتشير المعادلة

 لقياس إجمالي (AGM)نموذج الجاذبية المعدل للواردات
األثر الفردي بالدول العربية موضع الدراسة مع بيان 
األثر الفردي لكل دولة علي واردات مصر، ومنها 
يتضح أن نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلى 
الحقيقي لكل من مصر والدول العربية السبع بالنموذج 
والمسافة الجغرافية بين مصر وكل دولة من الدول 

من التغيرات الحادثة في % ٩٨,٥٠السبع تشرح نحو 
الواردات المصرية لتلك الدول السبع وفقاً لمعيار معامل 
التحديد المعدل، بينما ترجع باقي التغيرات لعوامل 
أخرى غير مقيسة بالنموذج، وقد ثبت معنوية النموذج 

  .  F وفقاً إلختبار ٠,٠١ى معنوية إحصائياً عند مستو
وتوضح النتائج أن زيادة نصيب الفرد من الناتج 

يؤدى % ١٠لمصر بنسبة ) pcGDPi(المحلي الحقيقي
لزيادة الواردات المصرية من الدول العربية السبع 

، كما تبين أن زيادة %٢٥,١٥موضع الدراسة بنسبة 
نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى الحقيقي 

)pcGDPj ( يؤدى إلى % ١٠للدول العربية السبع بنسبة
، بينما %٣,٦٢إنخفاض الواردات من تلك الدول بنسبة 

بين مصر وكل ) Distij(يتبين أن زيادة المسافة الجغرافية
يؤدى إلى % ١٠دولة من الدول العربية السبع بنسبة 

% ١١,٥٥إنخفاض واردات مصر إلى تلك الدول بنسبة 
  .وامل األخرىمع ثبات باقي الع

ويتبين من المعادلة السابقة لقياس األثر الفـردي        
لكل دولة من الدول العربية السبع علي واردات مـصر          
وجود تأثير ألفراد تلك الدول علي الواردات المصرية،        

حيث تبين أن إرتفاع مـستوي الـدخل الفـردي فـي            
يؤدي إلي زيادة واردات مـصر      % ١٠السعودية بنسبة   
، بينما تبين أن إرتفـاع      %٢١,٢٣بنسبة  من تلك الدولة    

األردن، لبنـان،    مستوي الدخل الفردي في كـل مـن       
يـؤدي إلـي    % ١٠السودان، سوريا، واإلمارات بنسبة     

إنخفاض واردات مـصر مـن تلـك الـدول بنـسبة            
١٣,٥٠،   %١٦,٩٧،   %٩,٠٥،   %١٠,٧٨% ،
علي الترتيب، بينما لم تثبت معنويـة تـأثير         % ٢٨,٧١

  .دات مصرليبيا علي قيمة وار
  التوصيات

يوصي البحث بأهمية وضع إستراتيجية قومية 
مستقرة للتجارة المصرية خاصة بين مصر والدول 
العربية التي تعتبر شريك تجاري أساسي مع مصر في 
ظل عجز الميزان التجاري المصري مع تلك الدول 
نتيجة للحاجة المتزايدة لمواد الطاقة، ضرورة إنشاء 

ثمار بين الدول العربية والعمل منطقة مشتركة لإلست
على زيادة اإلستثمارات العربية سواء في مصر أو 
الدول العربية مع إعطاء حوافز إستثمارية للمستثمرين 
العرب خاصة اإلستثمار في  المجاالت التي ال تستنزف 
الموارد الطبيعية وعلى األخص مورد المياه وتؤدى 

 األسواق لزيادة الصادرات المصرية، أهمية دراسة
العربية ومراعاه ذوق المستهلك العربي ومتطلبات 
الجودة في األسواق العربية خاصة الخليجية منها لما لها 

ورة اإلهتمام بدراسة رمن قوة شرائية مرتفعة، ض
أسواق دول الشمال اإلفريقي خاصة تونس والجزائر 

  .والمغرب نتيجة لضعف النفاذ لتلك األسواق
  المراجع

، الموقع اإللكتروني علي شبكة اإلنترنت البنك الدولي
www.databank.wordbank.org 

نشرة  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،
  .التجارة الخارجية، أعداد متفرقة
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، التجارة الخارجية )دكتور(شريف محمد سمير فياض
الدول العربية بإستخدام نموذج المصرية مع أهم 

الجاذبية وآفاقها المستقبلية،مجله العلوم االقتصاديه 
  .م٢٠١١ مايوواالجتماعيه، جامعه المنصوره، 

  
  
  
  
  
  

أثر التوسع في  ،)دكتور(عبد الوكيل محمد أبو طالب
اإلتحاد األوروبى على التجارة الزراعية المصرية 

لإلقتصاد بين الواقع والمأمول، المجلة المصرية 
، الرابع، العدد السابع عشرالزراعي، المجلد 

 .م٢٠٠٧ديسمبر 

تقييم " ،)دكتور(عبد الوكيل محمد ابو طالب وأخرون
 متوسطية بين الواقع والمأمول –للشراكة األورو

من وجهه النظر العربية، المجلة المصرية 
، العدد السادس عشرلإلقتصاد الزراعي، المجلد 

 .م٢٠٠٦يونيو ، الثاني

، اآلثار اإلقتصادية )دكتور(عماد عبد المسيح شحاتة
للتجارة الخارجية بين مصر والكوميسا بإستخدام 
نموذج الجاذبية للتحليل المكاني، المجلة المصرية 

، الحادي والعشرونلإلقتصاد الزراعي، المجلد 
 .م٢٠١٠ديسمبر ، الرابعالعدد 

شرة وزارة التجارة والصناعة نقطة التجارة الدولية،ن
  .التجارة الخارجية، بيانات غير منشورة

The Egyptian Foreign Trade Analysis of The Most Important 
Arab Countries using Gravity Model 

Amr Abdel Hamied Refaat, Essam Sabry Soliman 
                                                 Department of Agricultural Economics – DRC 

 ABSTRACT 
Arab markets are consider one of the major markets for the Egyptian Exports. This is due that the Arabian 

market consider one of the promoted markets especially the non-gulf markets like the Syrian and Libyan and 
Sudanese Markets. Alliance Economy is one the major economic phenomena in the world, thus Arabian 
integration Economy and the alliance economy with the Arab countries in addition with the integration and 
alliance economy with the African countries are the only two ways for Egypt to integrate in the international 
economy. 

The research aims to increase the value of commercial trade between Egypt and the Arab countries, through 
quantity of trade flows of Arab countries with the world and environment and to identify the most important 
Arab countries that are expending or limiting imports from Egypt. 

The research relied on (based on) quantitative descriptive statistical methods in the analysis of Egyptian 
foreign trade data with Arab countries, in addition to estimate the gravity model by using cross-sectional data 
regression and time series.,The reseach results point to decrease the relative importance of the size of arab  
environment compared to the size of arab trade. 

The relative importance of exports and imports and the size of arab trade reached about 9,22%, 11.48%, 
10.16% from total imports, exports and Arab trade during the period (1990 – 2013), while coverage rate ,the 
degree of Economical participation, importance degree of import and export, the annual capita of Arab 
environmental trade about respectively about 108,1%, 4.25%, 6.59%, 3.38%, 3.13%, 276$ in arrangement . 
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During the study period, it is clear that increase Egyptian import and export for Arab countries about 289.08  
million dollar during the period (2008-2013) Respectively the Egyptian export concentrated to each of Saudia 
Arabia, Libya, Emirates, Lebanon, Syria, Sudan, Iraq while Egyptian import  concentrated to Saudia Arabia 
,Kuwait, Algeria, Emarates, Syria, Libya.    
Thus the study recommends the following: 

To enhance the transportation between Egypt and the Arab countries Especially with Libya and Sudan, and 
to increase the Egyptian exports to The Arabian north African countries (Tunisia, Algeria and 
Morocco)Increasing the Egyptian Exports especially form the Agricultural products That have highly additional 
value. This will make the increase the value of The Egyptian exports, in addition more real investments and 
more labor Opportunities, Increasing the Egyptian industrial agricultural exports especially to the Arabian Gulf 
countries, since these countries have a high purchasing power form one side, form the other side it is expected 
that Egypt will make a deficit with these countries. Creating a join investment zone between Egypt and Arab 
countries. Also increasing the Arabian investments through giving an economic intensives to the Arabian 
investors especially who invest in the sectors that create job opportunities and increase the exports especially that 
do not drain the natural resources particular water resources. 
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