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 أثر اجراءات ضبط االستيراد على الحد من العجز في الميزان التجاري المصري 

  

الجابري  مي زكي حسن     صابر عدلي شاكر عبدالرحمند. أ.    ية عبيدجمال محمود عطا.د    
 

 كلية التجارة وإدارة األعمال  -الخارجية  ةاالقتصاد والتجارقسم 

البحث  بيانات م    ل ل ا خ ت ص س  

 2022 /2/  1   :استالم 
 2022  /8 /  5    :قبول

قتصاد. وتحاااوا الاادوا ماان اااتا  يا ااات ا يعتبر الميزان التجاري من أهم المؤشرات المحددة لقوة اال      

 التجارية العمل على زيادة الصادرات والحد من الواردات لتقليل العجز في الميزان التجاري

وتأتي أهمية التساؤا عن جدوى اإلجراءات التي اتخذت ا مصر للحد من عجز الميزان التجاري ااصااة فااي 

ا ااتراتيجية ومسااتلزمات ا تااا  وبااين  االض ل ااا بااديل ظل تنوع الواردات المصرية ما بين  االض واارورية و

التي اتخااذت ا مصاار للحااد ماان العجااز فااي المياازان   لإلجراءاتتداال وتنوع األثر  محلي حيث من المتحظ  

 على االقتصاد المصري التجاري المصري

الحد ماان وتمثل ال دف األ ا ي من البحث في التعرف على األثر النسبي إلجراءات وبط اال تيراد في     

عجز الميزان التجاري لمصر من اتا االتفاقات التجاريااة التااي أبرمت ااا مااض أهاام التيااتتت الدوليااة للفتاارة 

(2001-2020.) 

وتمثلت أهاام  تااالب البحااث فااي وجااود ااتتفااات بااين متو اايات العجااز فااي المياازان التجاااري بااين مصاار 

ن السيا ااات التجاريااة الحماليااة ألهااداف ماا  واالتفاقيات المختلفة محل الدرا ة، وأن مصر اتيعاات مجموعااة

متعددة من ا تقليل ا تيراد السلض غير الضرورية وكذلك الحد من ا تيراد السلض التي ل ا بديل محلي ومن ثاام 

 الحد من العجز في الميزان التجاري وفي  فس الوقت حماية الصناعة الوطنية من إغراق الواردات.

علااى المياازان التجاااري  اال تيرادتبين وجود أثر إيجابي إلجراءات وبط ومن اتا  تالب  موذ  الجاذبية ي

المصري مض الدوا االعضاء فااي جميااض االتفاقيااات التجاريااة محاال الدرا ااة )عاادا اتفاقيااة اليوميسااا بسااب  

ا تيراد مصر لمستلزمات اال تا (  حيث كان االثر االكبر ل ذه االجااراءات علااى تحساان المياازان التجاااري  

فااي  كا خفااا مليون دوالر  اانويا   49ة الشراكة المصرية االوروبية في المركز األوا وذلك بمقدار  التفاقي

 أكباارمض دوا االتفاقية ويمين ارجاع ذلك الى ان االتحاد االوروبااي يعتباار  المصريعجز الميزان التجاري 

أو اال اات تكية نض تامااة الصاا   المصنعة أو  السلض  صفشريك تجاري لمصر  واء في مستلزمات اال تا  او  

 هذه االجراءات الواردات غير الضرورية والسلض اال تفزازية  ا ت دفت  حيث
 

أثير إجراءات وبط اال تيراد على الميزان التجاااري اتفاقيااة التجااارة  من حيثوجاء في المرتبة الثا ية      

كاال ماان اتفاقيااة الميركسااور  مليون دوالر ثاام 7.9الحرة المصرية مض تركيا بتأثير إيجابي  نوي بلغ حوالي 

مليااون دوالر لياال   4.1مليااون دوالر و  4.5بتأثير إيجااابي  اانوي بلااغ حااوالي  الواليات المتحدة االمرييية  و

 من ما على الترتي .

ال تمرار في السيا ات المتعلقة بالحد من العجااز اوفي ظل النتالب المتحصل علي ا أوصى البحث بضرورة  

ا ااتيراد الساالض غياار الضاارورية مااض االلتاازام بقواعااد منعمااي التجااارة العالميااة  في الميزان التجاري وتقليل

 المتبعة في هذا الشأن.
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     The trade balance is one of the most important indicators of the strength of the 

economy. Countries are trying through their trade policies to increase exports and limit 

imports to reduce the trade balance deficit. Considering the diversity of Egyptian imports, 

it is one of the most important international blocs with which trade agreements have been 

achieved, among the necessary strategic commodities production requirements on the one 

hand, and some non-essential consumer goods that have a local alternative on the other 

hand. It is clear that the steps taken by Egypt to reduce the deficit in the Egyptian trade 

balance are overlapping and diversified. Therefore, there is an urgent need to ask question 

the probability of these steps and their role in reducing the problem of the Egyptian trade 

balance deficit. The main objective of the research was to identify the relative impact of 

controlling  in reducing Egypt's trade balance deficit through achieved trade agreements 

with the most important international blocs for the period (2001-2020).The most 

important results of the research were that there are differences between the average 

deficit in the trade balance between Egypt and the understudy agreements and that Egypt 

followed a set of protective trade policies for multiple goals, including reducing the 

import of unnecessary commodities as well as limiting the import of commodities that 

have a local alternative and then reducing the deficit in the trade balance and at the same 

time protecting the national industry from dumping imports. Through the results of the 

gravity model, it is clear that there is a positive impact of the import controlling steps on 

the Egyptian trade balance with the member countries in all the understudy trade 

agreements (except for the COMESA agreement due to Egypt’s import of production 

requirements), where the greatest impact of these steps was on improving the trade 

balance of the Egyptian-European Partnership Agreement in the First   place, with 49 

million dollars annuity as a decrease in the Egyptian trade balance deficit with the 

countries of the agreement. The Egyptian Free Trade Agreement with Turkey came in 

second place in the impact of import controlling steps on the trade balance, with an 

annual positive effect of about $7.9 million, then the Mercosur and the United states of 

America with an annual positive effect of about $4.5 million and $4.1 million each, 

respectively. Considering the results obtained, the research recommended the need to 

continue following policies related to reducing the trade balance deficit and reducing the 

import of non-essential commodities while adhering to the rules of the World Trade 

Organization followed in this regard. 
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 المقدمة  -1

التجاري إلى تحقيق التنمية االقتصادية بمف وم ااا الوا ااض، ويعتباار المياازان التبادا  ت دف الدوا النامية من عمليات

التجاري من أهم المؤشرات المحددة لقوة االقتصاد. وتحاوا الدوا من اتا  يا ات ا التجارية العماال علااى زيااادة 

في الميزان التجاري، وذلك من اتا تحقيق التااوازن بااين السيا ااات الصادرات والحد من الواردات لتقليل العجز  

التجاريااة الحماليااة والسيا ااات التجاريااة اال فتاحيااة ب اادف لحمايااة الصااناعة المحليااة والحااد ماان الااواردات غياار 

 الضرورية.

يااث تساا يل ويأتي دور االتفاقيات التجارية فااي تساا يل عمليااات التبااادا التجاااري مااض دوا العااالم الخااارجي ماان ح

 اجراءات التصدير وتس يل اجراءات ا تيراد مستلزمات اال تا  مما يساهم في الحد من عجز الميزان التجاري.

ويعاني االقتصاد المصري العديد من التحدداا  والصدعاتا  صا دال صدلف ال تدري ا صادري والتدي عديد  العديدد مدن 
زمددا  العاة ددال التددي هعددرق ليددا االقتصدداد المصددري المسددتادا  ى ددم المسددتايان المح ددي والعددالميل و ددي  دد  ا 

والتددي رتددر   كددر  لىاددر ى ددم الادددةا  االنتاشهددال المح هددال عدديد الماددياد التادداةي المصددري زيددادي  ددي العاددي نتهاددال 
 ا تر الميدوج لييادي الااةدا  وناص الصادةا .

ري هددا اهقددام ماماىددال مددن و ددي  دد  الايدداد المصددريال لتصددحهع المسدداة وىددلج الق دد   ددي  هردد  االقتصدداد المصدد
 من صلف االشراءا  القا ال  ضبط االستاراد ل حد من الااةدا  غار الضروةيال. الحمااالالسهاسا  التااةيال 

 مشكلة البحث: -2

 دددي  ددد  هودددات الدددااةدا  المصدددريال مدددن ر دددا التادددتل  الدولهدددال التدددي هدددا اادددرا  االه ا هدددا  التااةيدددال معيدددا ادددان السددد   
النتداج مدن ناةهدال وتدان  عدل السد   االسدتيل هال غادر الضدروةيال رو التدي ليدا سدت يما  امالضروةيال االستراههاهال و 

التدي اهقدههيا مصدر ل حدد مدن العادي  دي المادياد  لإلشدراءا ادي  مح ي من ناةهال اصرى يتىان هداص  وهوات ا تدر 
ودورها فااي الحااد ماان  تغدو الحاجة ُملحة إلى التساؤا عن مدى جدوى هذه االجراءاتالتااةي المصريل ومدن تدا  

 مشيلة عجز الميزان التجاري المصري ومن ثم فإ ي يمين تلخيص مشيلة البحث من اتا السؤاا التالي:

 هل  اهمت اجراءات وبط اال تيراد في الحد من عجز الميزان التجاري المصري؟  ▪

 فرضية البحث:  -3

 التالي:   فيتتمثل فروية البحث 

أثر معنوي احصالياً إلجرا  الدولية، يوجد  التيتتت  التجاري المصري مض أهم  الميزان  ءات وبط اال تيراد على 

المصري مض  من حيث دورها في تخفيض الواردات غير الضرورية ومن ثم تخفيض العجز في الميزان التجاري  

 .أهم التيتتت الدولية

 البحث:  هدف-4

راءات واابط اال ااتيراد فااي الحااد ماان عجااز يتمثل ال دف األ ا ي من البحث في التعرف على األثر النساابي إلجاا 

الميزان التجاري لمصر من اتا االتفاقات التجاريااة التااي أبرمت ااا مااض أهاام التيااتتت الدوليااة، وماان هااذا ال اادف 

 الرليسي تندر  مجموعة من األهداف الفرعية تتمثل أهم ا في اآلتي: 

 ة.الووض الراهن للميزان التجاري المصري مض أهم التيتتت الدولي -أ

 مساهمة االتفاقيات التجارية في الميزان التجاري المصري وترتيب ا من حيث العجز أو الفالض -ب

 التباين والفروق بين االتفاقيات التجارية في تحقيق العجز أو الفالض في الميزان التجاري المصري - 

والعوامل المؤثرة   تدفقات التجارة الخارجية بين مصر وأهم الشركاء التجاريين في االتفاقيات التجارية -د

 علي ا.

 الدراسة:  أهمية-5

تأتي أهمية البحث العلمية من اتا إلقاء الضوء على الموقف الحالي للميزان التجاري والصادرات والواردات       

النسبي  االثر  قياس  عن  فضتً  مع ا،  التجارية  االتفاقيات  ابرام  تم  والتي  الدولية  التيتتت  أهم  مض  المصرية 

المصري  لتجراءات   التجاري  الميزان  على  المصري  التجاري  الميزان  في  العجز  من  للحد  اتخذت ا مصر  التي 

كسيا ات تجارية حمالية اتا فترة الدرا ة، مما يساعد متخذ القرار للوقوف على دور هذه القرارات في تحقيق  

 وهات اتا الفترة الماوية. ال دف الرليسي ل ا في اصتح هييل االقتصاد المصري والذي ش د العديد من التش
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 : البحث حدود-6   

 تتضمن البحث حدودا زمنية وأارى جغرافية وذلك على النحو التالي:    

 (  2020-2001يغيي   البحث  الفترة )   الحدود الزمنية:   -أ

   التيتتت الدولية التي ابرمت مصر مع ا اتفاقيات تجارية تشمل حدود  البحث   الجغرافية:  الحدود-ب

 منهجية الدراسة:-7

على عجز  أثر اجراءات وبط اال تيراد  قوم البحث على إتباع من جين اال تنباطي واال تقرالي من اتا درا ة  ي

الميزان التجاري المصري مض أهم التيتتت الدولية في ظل االدب االقتصادي والدرا ات السابقة ومحاولة تيبيق  

  موذ  الجاذبية   با مة الخارجية والمعروف ا تنادا الى  موذ  تدفقات التجارذلك 

 نموذج الجاذبية:  

دَات التدفقات التجارية بين مصر ودوا اتفاقية اليوميسا با تخدام  موذ  الجاذبيااة والااذي يفتاار  أهميااة  لف م ُمَحد ِّ

هذا المنعور تاَام   المسافة واألحجام االقتصادية بين اليرفين في صورة الناتب المحلي اإلجمالي إال أ ي  عراً لبساطة

تحسين وتيوير متغياارات النمااوذ  المسااتقلة والمفساارة للمتغياار التااابض وذلااك عنااد إعااداد الصاايغة العامااة لنمااوذ  

ض لنمااوذ  الجاذبيااة لتقياايم أثاار  مصاار  ا ضاامامالجاذبية )تفسير تدفقات التجارة( حيااث تاَام  ا ااتخدام النمااوذ  الُمَو اا 

ى الميزان التجاري المصري وفق بعض األدبيات العلميااة الُمسااتَخدَمة فااي هااذا لتتفاقيات التجارية بشيل مجمض عل

 .(1)الشأن

 وذلك وفق الصيغة التالية: Augmented Gravity Model  (2 )المعداحيث تَم ا تخدام صيغة  موذ  الجاذبية 

Ln Y = α + β1Ln X1 + β2 Ln X2 – β3 Ln X3 + β4 Ln X4 + β5 Ln X5 β6 Ln X6 + 

β7 Ln X7 +U it 

 ةاث: 

Y.المتغير التابض الذي يعبر عني بحجم الميزان التجاري بين مصر ودوا االتفاقية : 

X1–.الناتب المحلي اإلجمالي لمصر بالمليار دوالر 

X2– .متو ط المسافة بين مصر وأهم الشركاء التجاريين في دوا االتفاقية بالييلو متر 

X3– ن اتا تاريخ داول ا حيز النفاذ.متغير صوري يعبر عن أثر االتفاقية م 

X4–  .عر صرف الجنيي المصري أمام الدوالر  

X5– .متغير صوري يعبر عن اإلجراءات المصرية للحدمن العجز في الميزان التجاري 

X6–متغير صوري يعبر عن كفاءة عمليات التبادا التجاري بين مصر و دوا االتفاقية 

X7–االتفاقية بالمليار دوالر. متو ط الناتب المحلي اإلجمالي لدوا 

 الوضع الراهن للميزان التجاري المصري مع أهم التكتالت الدولية: -8

هواىددا االه ا هددا  التااةيددال  ددي اىهعددال مسددا متيا  ددي الماددياد التادداةي المصددري اددان اه ا هددا  هسددا ا  ددي هحاادد  
 تااةي. ائل  ي الماياد التااةي وتان اه ا ها  هسا ا  ي هحاا  ىاي  ي الماياد ال

( ان أهم االتفاقيات التي  اهمت فااي زيااادة العجااز فااي المياازان التجاااري المصااري 1والمتحظ من الشيل رقم )

%  يلي ااا فااي 29هي اتفاقيااة الشااراكة لمصاارية االوروبيااة فااي المركااز األوا بنساابة    2020-2016اتا الفترة  

% ثاام 7لثالث الواليااات المتحاادة االمريييااة بنساابة % يلي ا في المركز ا8المركز الثا ي اتفاقية المير كسور بنسبة  

 
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري جامعة وهران،   مكلية العلو دراسة حالة دول مشال إفريقيا،   اجلاذبية:منوذج  خدمي )دكتور(، دراسة قياسية للتجارة العربية البينية وفق ( كرمي1)

 اجلزائر.  

 السابق.  ع( املرج2)
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% ليل من ما على الترتي ، في حين  اهمت كل من اتفاقيتي 2% و  3تركيا واتفاقية تيسير التجارة العربية بنسبة  

% لياال من مااا 1% و 2أغادير واليوميسا في تقليل العجز في الميزان التجاري المصااري وتحقيااق فااالض بنساابة 

 على الترتي  . 

ومما  بق يتبين وجود تباين في تأثير االتفاقيات التجارية المختلفااة علااى المياازان التجاااري المصااري إال ا ااي ماان 

األهمية بميان تحديد مدى هذا التباين ومدى وجود فروق معنويااة احصاااليا بااين تااأثير االتفاقيااات التجاريااة محاال 

 اقيات على الميزان التجاري المصري. البحث وذلك تم يدا لقياس األثر النسبي واليمي ل ذه االتف

 
 شكل رقم )1( مساهمة االتفاقيات التجارية في الميزان التجاري المصري 
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المسا مة    قيمة ال جز  والفا      الميزان التجاري

 المصدة: شدوف ةقا ) 1(  الم ح  

 

 تحليل التباين لتأثير أهم االتفاقيات التجارية على الميزان التجاري المصري:  -9

اين بين قيم العجز في الميزان التجاري المصري مض االتفاقيات التجاريااة المختلفااة  قيااة يعتبر تقدير الفروق والتب

اال يتق الحقيقية للتقدير اليمي لمدى تأثير هذه االتفاقيااات علااى المياازان التجاااري المصااري ولمااا كا اات بعااض 

طفيفااة اااتا فتاارة البحااث الفروق النسبية بين قيمة العجز في الميزان التجاري لبعض هذه االتفاقيااات مااض مصاار 

بحيث ال يمين تحديد الفروق النسبية بين قيم هذا العجز لذلك يمين اال تعا ة بأ لوب تحليل التباين في اتجاه واحد 

(F.لتوويح مدى معنوية الفروق بين قيم هذا العجز ) 

( معنويااة Fالبحث فإذا كا اات )( يختبر النموذ  بأكملي لجميض االتفاقيات التجارية اتا فترة Fو عراً ألن ااتبار )

فإن هذا يعنى وجود ااتتف بين قيمة العجز في الميزان التجاري المصري مااض االتفاقيااات التجاريااة المختلفااة إال 

أ ي ال يمين القوا بأن جميض قيم العجز في الميزان التجاري لتتفاقيااات تختلااف عاان بعضاا ا ااتتفاااً معنوياااً عنااد 

( وهااي اليريقااة التااي 3)  (L.S.D)اقتضى األمر ا تخدام طريقة أقاال فاارق معنااوي  مستوى احتمالي معين لذلك  

( حيث تعتمد هذه اليريقة على أن الفرق بين أي متو يين Fيمين ا تخدام ا فقط في حالة ثبوت معنوية ااتبار )

مااة أقاال فاارق وإذا زاد هااذا الفاارق بااين المتو اايين عاان قي  0.01أو    0.05يعتبر معنوياً عند المستوى االحتمااالي  

 (.4) 0.01أو  0.05عند مستوى    (L.S.D)معنوي  

( أتضح وجود ااتتفات بااين متو اايات العجااز فااي المياازان التجاااري بااين 1ومن اتا  تالب  الجدوا رقم )    

مصر واالتفاقيات المختلفة محل البحث حيث احتلت اتفاقية الشراكة المصرية األوربية المركز األوا فااي متو ااط 

مليااار دوالر ثاام متو ااط قيمااة العجااز فااي   8.2جز في الميزان التجاااري المصااري بمتو ااط بلااغ حااوالي  قيمة الع

مليااار دوالر ثاام  2.6الميزان التجاري بين مصر والواليات المتحدة االمرييية  بمتو ط قيمة العجز بلغت حااوالي 

ر ثاام اتفاقيااة الشااراكة المصاارية مليااار دوال  2.5اتفاقية المييو ور في المركز الثالث بقيمااة عجااز بلغاات حااوالي  

 

(5) Least significant differences  
حددر ا اددهل المتاسددط  ددي  دد  المحددددا  المائهددال دةاسددال اقتصدداداال لتومهددال الصددادةا  اليةارهددال المصددريال لدددوف ةدداق الب( محمددد سدداد رةمددد سددعادل 6)

  .2015ل )ةسالال ماشستار(ل قسا االقتصاد اليةاىيل ل هال اليةاىالل شامعال ا ز رل والتاوالاشهال
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مليار دوالر وفي المركز الخامس اتفاقية تيسير التجارة  0.87التركية في المركز الرابض بمتو ط عجز بلغ حوالي 

مليار دوالر وجاءت كل من اتفاقية اليوميسا وأغادير لتحقق فالضاااً فااي المياازان  0.41العربية بمتو ط عجز بلغ 

مليار  0.56حتلتا المركزين السادس والسابض بمتو ط فالض لصالح مصر بلغ حوالي التجاري المصري مع ما وا

 مليار دوالر ليل من ما على التوالي . 0.76دوالر وحوالي 

( يتبين وجااود فااروق معنويااة احصااالياً بااين قيمااة العجااز فااي المياازان التجاااري 2ومن اتا  تالب الجدوا رقم )

 31.58( المحسااوبة حااوالي Fحيث بلغت قيمة قيمة )  0.01مستوى االحتمالي  المصري لتتفاقيات المختلفة عند ال

ويدا ذلك على وجود ااتتف حقيقي بين قيم العجز في الميزان التجاااري المصااري لتتفاقيااات التجاريااة مووااض 

 الدرا ة.

 

2020-2001لفترة ( المالمح العامة للميزان التجاري بين مصر وأهم االتفاقيات التجارية كمتوسط ل1جدول رقم )  
عدد   االتفاقية

 السنوات

متو ط العجز في  

 الميزان التجاري 

اال حراف 

 المعياري

الحد  

 األد ى

الحد  

 األعلى 

 181- 18002- 5899.3 8182.3- 20 اتفاقية الشراكة المصرية األوروبية

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر 

 والواليات المتحدة األمرييية

20 -2588.95 1329.9 -4651 -408 

 483- 4134- 1416.9 2510.35- 20 اتفاقية الميركو ور 

 11- 2025- 755.8 877.25- 20 اتفاقية الشراكة المصرية التركية 

 3101.3 3697.8- 1494.9 412.275- 20 اتفاقية تيسير التجارة العربية

 1314 210- 469.8 557.2 20 اتفاقية اليوميسا 

 1797 15 509.7 755.9 20 اتفاقية أغادير 

  *اال حراف المعياري يعبر عن ا حراف المشاهدات عن متو ي ا  

 ( بالمتحق 1للجداوا رقم ) SPSS*المصدر: التحليل االحصالي با تخدام بر امب 

م 2020-2001( تحليل التباين للعجز في الميزان التجاري بين مصر وأهم االتفاقيات التجارية للفترة 2جدول رقم)  
 Sum of 

Squares 

 مجموع المربعات 

Df 

 درجات الحرية 

Mean Square 

 متو ط المربعات 

F   المعنوية

 االحصالية

Sig. 

Between Groups 

االتفاقيات( بين المجموعات )  

1.133E9 6 1.889E8 31.582 .000 

Within Groups 

داال المجموعات 

االتفاقيات( )  

7.954E8 133 5980688.664   

Total 

 اإلجمالي

1.929E9 139    

 (  الم ح 1ل اداوف ةقا ) SPSSالمصدة: التح ا  االةصائي  استقدا  ارنامج 

في إطار ا ت داف البحث تحقيق هدفين أ ا يين وهما ترتي  هذه االتفاقيات ماان حيااث قيمااة العجااز فااي المياازان 

لاابعض ك اادف فرعااي التجاري مض مصر ك دف فرعي أوا ومعرفة معنوية الفروق بين هذه االتفاقيات وبعض ا ا

( بااالمحلق 2لتحقيق ال دفين معاً كما هو مبين في الجدوا رقم )  (L.S.D)ثان تم ا تخدام طريقة أقل فرق معنوي  

 االحصالي، حيث يتبين من الجدوا عدة  تالب تمثلت في االتي: 

أن التباين في قيمة العجز في المياازان التجاااري بااين االتفاقيااات التجاريااة يرجااض فااي المركااز  .1

المصاارية األوروبيااة حيااث تبااين  األوا إلى زيادة قيمة هذا العجز بين مصر واتفاقية الشااراكة

وجود ااتتفات معنوية احصالياً بين قيمة العجز ل ااذه االتفاقيااة وبااين قيمااة العجااز فااي جميااض 

 االتفاقيات االارى محل الدرا ة

التجاريااة يرجااض فااي المركااز أن التباين في قيمة العجز في المياازان التجاااري بااين االتفاقيااات   .2

الثا ي إلى التجارة البينية بين مصر والواليااات المتحاادة األمريييااة واتفاقيااة الميركو ااور معاااً 

حيث تبين عدم وجود فروق معنوية احصالياً بين قيمة العجز في المياازان التجاااري المصااري 

 ل اتين االتفاقيتين.
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بااين االتفاقيااات التجاريااة يرجااض فااي المركااز أن التباين في قيمة العجز في المياازان التجاااري   .3

الثالث إلى اتفاقية تيسير التجارة العربية واتفاقية التجارة الحرة بااين مصاار وتركيااا معاااً حيااث 

تبين عدم وجود فروق معنوية احصالياً بين قيمة العجز في الميزان التجاري المصري ل اااتين 

 االتفاقيتين  

ين االتفاقيات التجارية يرجض في المركز الرابض إلى كل ماان التباين في قيمة الميزان التجاري ب .4

اتفاقية اليوميسا واتفاقية أغادير حيث حققاات هاااتين االتفاااقيتين فالضاااً فااي المياازان التجاااري 

بختف االتفاقيات األارى إال أن تأثر هذا الفالض يعتبر تأثيراً وعيفاً على المياازان التجاااري 

 ناتب عن االتفاقيات االارى.المصري مقار ة بحجم العجز ال

 ويمين إرجاع النتالب السابقة لعدة أ باب من أهم ا اآلتي: 

بالنسبة اتفاقية الشراكة المصرية األوروبية: يرجض العجز إلى تباين كبير بين هييل الصادرات  ➢

المصرية لتتحاد االوروبي وبين هييل الواردات حيث تمثلي اهم متمح هييل الصادرات فااي 

ذات القيمة التصديرية المنخفضة فااي العالااد التصااديري مثاال وبعااض األ اامدة وبعااض   السلض

المواد  صااف المصاانعة مثاال بااوليمرات اإليثلااين بنمااا تمثاال هيياال الااواردات فااي الساالض ذات 

الميون التينولوجي العالي مثل السيارات واألدوية والسلض الصااناعية وهااي  االض ذات فاااتورة 

 ا تيرادية مرتفعة.

ة ليل من اتفاقية التجارة الحرة المصرية مض الواليات المتحدة األمريييااة والميركو ااور بالنسب ➢

فقد تبين أن هييل الصادرات المصرية ألمرييا تركز في  لض المتبس والغاازا والنساايب دون 

غيرها وهي ذات قيمة مضافة متو ية مقار ة بالواردات المصرية من أمرييا التي تمثلت في 

يمت ااا مثاال الساالض اال ااتراتيجية وأهم ااا الحبااوب والصااويا ويعااض الساالض  االض أعلااى فااي ق

التينولوجية ومن أهم ا األج زة اليبية وأج زة التحيم عن بعد بينمااا تمثاال هيياال الصااادرات 

لدوا الميركو ور في المواد الزراعية الخام مثل القين واأل مدة وتمثل هيياال الااواردات فااي 

 م واام الحديد )البيريت( والسير . لض أعلى في قيمت ا مثل اللحو

بالنسبة التفاقية الشراكة المصرية التركيااة واتفاقيااة تيسااير التجااارة العربيااة فقااد تبااين أن أهاام  ➢

الصادرات المصرية ل ذه اال واق تمثلت في المتبس والسلض الزراعية الخام بينما تمثلت أهاام 

 دية من السلض المصدرة متمح هييل الواردات في  لض أعلى في قيمت ا اال تيرا

وبالنسبة ليل من اتفاقية أغادير واتفاقية اليوميسا فقد تبين ااتتف ما عاان باااقي االتفاقيااات ماان  ➢

 حيث تحقيق فالض في الميزان التجاري مض مصر.

 أهم االجراءات التي اتخذها مصر للحد من العجز في الميزان التجاري المصري.  -10

مستمر عجزا  المصري  االقتصاد  منعا ى  تعا ي  التي  الدوا  دالرة  في  ودالت  التجاري  الميزان  في  ظاهرة  ا 

العجز المزمن للميزان التجاري، وفي ظل ا تمرار هذا األمر  عت مصر إلى إتباع  يا ات مختلفة للحد من هذه  

السيا ات   بين هذه  أو هما معا، ومن  الواردات  الحد من  أو  الصادرات  أجل زيادة  يعرالمشيلة وذلك من    ف ما 

ميزان   عجز  وتخفيض  اال تيراد  في  التحيم  تست دف  إجراءات  عن  عبارة  وهي  اال تيراد  وبط  بإجراءات 

 المدفوعات بصفة عامة والعجز في الميزان التجاري بصفة ااصة.

اتا فترة الدرا ة في كل من قرار وزير التجارة والصناعة رقم   اإلجراءاتويمين توويح المتمح العامة ل ذه 

، القا ون رقم 2016لسنة  (7)  43،قرار وزير الصناعة رقم (6) 2015لسنة  992،قرار رقم (5)  2015  اية  991

( حيث  2هذه االجراءات والسيا ات الحمالية في الشيل رقم ) تضمنتي، ويمين توويح أهم ما  (8) 2017لسنة  7

تي ا ت دفت أهداف متعددة من ا تقليل  يتبن من الشيل أن هذه االجراءات تتبض فئة السيا ات التجارية الحمالية وال

ا تيراد السلض غير الضرورية وكذلك الحد من ا تيراد السلض التي ل ا بديل محلي ومن ثم الحد من العجز في 

 الميزان التجاري وفي  فس الوقت حماية الصناعة الوطنية من إغراق الواردات . 

 

 
 2017/ديسمبر 31 297العدد  –الوقالض المصرية  2015  اية  991قرار رقم  (5)
 2015سمبر//دي31 297العدد-الوقالض المصرية 2015لسنة  992قرار رقم  (6)

 2016لسنة  43قرار وزير الصناعة رقم  (7)

 2017/مارس/7ميرر صادر   9العدد –الجريدة الر مية  2017لسنة  7القا ون رقم  (8)
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 شكل رقم )2( المالمح العامة ألهم االجراءات التي اتخذها مصر للحد من العجز في الميزان التجاري المصري 
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 تدفقات التجارة الخارجية بيم مصر وأهم االتفاقيات التجارية في ظل إجراءات ضبط االستيراد:   -8

ةادا ل متغار التا   المتمثد   دي  2020إلم ىا   2001اىتمد  البحث ى م اهانا  سوايال همتد صلف ال تري من 
  ضًل ىن ماماىال من المتغارا  المستا الاان مصر ور ا االه ا ها  التااةيال الماياد التااةي 

ولتحاا  دقال هادير نمامج الااماهال وزيادي الثاال  ي الوتائج المتحص  ى ايدا هل دا ا مدر المهدا  اا دال السلسد  
يي وى دم دةشدال ر ىدر سرانيا واسدتاراة ا قىد  هاددير الومدامج ل حصداف ى دم نتدائج هاددير غادر متحاد  واصتباةاليموهال  

مدن  للسدت اديمن الدقال ومن تا العم  ى دم االسدت ادي مدن مقرشدا  الومدامج لا د  السهاسدا  واللهدا  المواسدبال 
 . هه االه ا ها   ي الحد من العاي  ي الماياد التااةي المصري 

 ية   تقدير نموذج الجاذبية للميزان التجاري بين مصر ودول اتفاقية الشراكة المصرية االورب ➢

ها هادير نمامج الااماهال ل ماياد التااةي اان مصر ودوف اه ا هال الكرا ال المصريال االوةتهال ةاث ا غ متاسط ىادي 
(  ددي الادددوف ١( م ادداد دوالة. وهكددار المعادلددال ةقددا )8182ةدداالم ) 2020-2001الماددياد التادداةي صددلف ال تددري 

%من التغارا  الحادتال  دي المادياد التاداةي  85مج هكرح نحا رد إشمالي المتغارا  الداص ال  دي الوما   إلم(  3ةقا )
 ممهسد المصري ا وةتي إلي ه ك المتغارا  ااومدا هرشد   داقي التغادرا   دي المادياد التاداةي إلدي ىاامد  رصدرى غادر 

 12.7المحسدداتال  Fا غددا  همددال  . لمددا0.01 ددالومامج وقدددد تىدددا معوايدددال نمدددامج الااماهددال ىوددد مسددتاي االةتمددالي 
 DW 1.7واهساد   دةيىانااوما ا غا  همال 

% يؤدي الم هحسن المادياد التاداةي  ١٠اودسبال  (X1)المدصري وهكار الوتائج إلي رد زيادي إشمالي الواهج المح ي 
( ادددان مصدددر ودوف X2) % لمددددا رنددد  قدددد تىتدددا معوايدددال متاسدددط المسدددا ال الاغرا هدددال6وانق ددداق  همدددال العادددي اوسدددبال 

وانددد  اييدددادي المسدددا ال البحريدددال لقلددداب الواددد  والكدددحن ادددان دوف االه ا هدددال  0.05االةتمدددالي االه ا هدددال ىودددد المسدددتاى 
 % 1% يؤدي ملك الم زيادي العاي  ي الماياد التااةي اوسبال 10ومصر 

ىودد المسدتاى  X3) ما تىا من الومامج معوايال المتغار الصاةي الهي اعىر ىن اتر دصاف االه ا هدال ةادي الو دام ) 
اي اندد  مدد  دصدداف االه ا هددال ةاددي الو ددام ادى ملددك الددم هحسددن  ددي الماددياد التادداةي المصددري اي  0.05 االةتمددالي

الدددددم انددددد  قدددددد تىتدددددا معوايدددددال سدددددعر الصدددددر  الاوهدددددال المصدددددري امدددددا    اإل دددددا ال% 6.9انق ددددداق العادددددي  اوسدددددبال 
دوالة اي ةاددددث انددد  اييدددادي سدددعر الصددددر  الاوهدددال المصدددري امدددا  الدددد 0.05 االةتمدددالي(ىودددد المسدددتاى X4الددددوالة)

ويمرددن اةشددات   %1% ادى ملددك الددم زيددادي العاددي  ددي الماددياد التادداةي اوسددبال 10انق دداق  همددال الاوهددال  اوسددبال   
ملك الم  نارهال اال وا  المستاةدي  معظا واةدا  مصر من روةتا  رباةي ىن س    روةيال ل صواىال مث  المرن 

الصددهانال  ل مصددان  و ددي سدد   ما    ىمددافاة  اللزمددال والسددهاةا  الوادد   والاددراةا  والقا ددال وقلدد  ال هدد والال 
الصددادةا  المصددريال الوةتددا والتددي هتمثدد   ددي القضددر وال اا دد  والمل دد  الاددا يي و ددي   ندداات همددال مره عددال  المااةنددال 

س   موق ضال المهمال  وتالتالي هأتار سعر الصر  ى م زيادي الصادةا  اق  من هدأتار انق داق الدااةدا  ممدا ادى 
 لويااال الم زيادي العاي الماياد التااةي . ي ا

 مدا لددا هثىددا معوايددال هددأتار المتغاددر الصدداةي المعىددر ىدن االشددراءا  المصددريال ل حددد مددن العاددي  ددي المددياد التادداةي 
X5) ى م المادياد التاداةي المصدري االوةتدي    وقدد هلةدب اند  اتلىاد  اشدراءا  الحدد مدن ىادي المادياد التاداةي)
% لمدا يتضدع مدن 0.6دى ملك الم هقفهل العاي  اي هحسن  ي الماياد التااةي اوسبال ا  2020-2016صلف  

 االةتمداليىودد المسدتاى X6)الومامج تىا  معوايال المتغار الصداةي المعىدر ىدن  ل داءي ىم هدا  التبدادف التاداةي )
يدددؤدي ملدددك الدددم   %10وانددد  اييدددادي ل ددداءي  ىم هدددا  التبدددادف التاددداةي  ادددان مصدددر ودوف االه ا هدددال اوسدددبال   0.01

 %23انق اق العاي  ي الماياد التااةي اي هحسن  ي  همال العاي اوسبال 
%سدا  يدؤدي إلدي  ١٠اوسدبال  (X7 ما اند  اييددادي متاسدط الودداهج المح ددي اإلشمدالي لماماىدال دوف االه ا هدال معدًا) 

اييدادي  متاسدط الوداهج المح دي % ويمرن اةشات ملك ان  7زيادي العاي  ي الماياد التااةي المصري االوةتي اوسبال 
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لدوف االه ا هال  هييد قدةي الدوف ى م التصدير الم الساق المصري  ويوق ل الل دا ى دم الدااةدا  مدن   اإلشمالي
  ادةا  مصر س   مصوعال معظامصر  وتالتالي يييد العاي  ي الماياد التااةي ويرش  ااضا ملك الم اد 

 ي بين مصر ودول اتفاقية اتفاقية تيسير التجارة العربية:تقدير نموذج الجاذبية للميزان التجار  ➢

المتغارا  المدةوسال اومامج الااماهال ل ماياد التاداةي ادان  رشمالي( الم اد 3(  الادوف ةقا )2هكار المعادلال ةقا )
تان دوف % من التغارا  الحادتال  ي الماياد التااةي المصري و 58مصر ودوف اه ا هال ههسار التااةي العرتهال هكرح 

 دالومامج  وقدد تىدا معوايدال  ممهسد االه ا هال  ااوما هرش   اقي التغارا    ي الماياد التااةي الم ىاام  اصرى غادر 
ةاالم   DWوت غال  همال ديرتن واهساد  3.6المحساتال   F همال   ما ا غا 0.05 االةتماليالومامج ىود المستاى 

م اداد دوالة  صدلف  412.3-ةداالم  2020-2001ف ال تدري ةاث يى غ متاسط العادي المادياد التاداةي صدل  1.4
  تري الدةاسال 
الدم هحسدن المادياد  % يدؤدي ١٠ الاوددسب (X1)المددصري الوتدائج إلدي رد زيدادي إشمدالي الوداهج المح دي   ةاث اعاة 

امدا  الدم اند  قدد تىتدا معوايدال سدعر الصدر  الاوهدال المصدري   اإل دا ال% 8التااةي وانق اق  همال العاي اوسدبال  
ةاددث اندد  اييددادي سددعر الصددر  الاوهددال المصددري امددا  الدددوالة اي   0.05 االةتمدداليىوددد المسددتاى   X4الدددوالة

وقدد يرشد  % 5% ادى ملك الم الم انق اق العاي  ي الماياد التااةي اوسدبال 10 همال الاوهال  اوسبال     نق اقا
العرتهدال وصا دال  دادةا  السد   اليةارهدال مدن  ملك للتر اإلااااي لوق اق الاوهد  ى دم الصدادةا  المصدريال ل ددوف

 ةاث زيادي قدةهيا التوا سهال السعريال نتهاال  ها الوق اق  ي  همال الاوه  رما  الدوالة.
 0.05 االةتمدالي( اان مصر ودوف االه ا هال ىودد المسدتاى X8 مدا رن  قد تىتا معوايال متاسط المسا ال الاغرا هال )

% 1% يدؤدي ملددك الدم زيدادي العادي  ددي المادياد التاداةي اوسددبال 10ه ا هدال ومصدر واند  اييدادي المسدا ال اددان دوف اال
(ىودد المسدتاى االةتمدالي X9 ما تىا من الومامج معوايال المتغار الصداةي و دا اتدر دصداف االه ا هدال ةادي الو دام ) 

ي انق اق العاي  اي ان  م  دصاف االه ا هال ةاي الو ام ادى ملك الم هحسن  ي الماياد التااةي المصري ا  0.01
 % .98اوسبال  

 ما يتضع من الومامج تىدا  معوايدال المتغادر الصداةي  متاسدط  الودداهج المح ددي اإلشمدالي لماماىدال دوف االه ا هدال  
لددوف اه ا هدال ههسدار  اإلشمداليلمدا اند  تىدا معوايدال متاسدط الوداهج المح دي  0.05 اةتمدالي(ىودد مسدتاى X11)معا  

اي اندد   اييدددادي متاسددط  الوددداهج المح دددي اإلشمددالي لماماىددال دوف  0.05 االةتمدداليى التادداةي العرتهددال ىوددد المسددتا 
% 2%سا  يؤدي إلي زيادي العاي  ي المادياد التاداةي المصدري العرتدي اوسدبال  ١٠( اوسبال  (X11االه ا هال  معًا  

دةي الددوف ى دم التصددير الدم لددوف االه ا هدال  هييدد قد  اإلشماليويمرن اةشات ملك ان  اييادي  متاسط الواهج المح ي 
الساق المصري  ويوق ل الل ا ى م الااةدا  من مصر  وتالتالي يييد العاي  ي المادياد التاداةي ويرشد  ااضدا 

  ادةا  مصر س   مصوعال.  معظاملك الم اد 
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لشركاء التجاريين في االتفاقيات التجارية ( نتائج تقدير نموذج الجاذبية لتدفقات التجارة الخارجية بين مصر أهم ا3جدول رقم )  
 R2 F D.W المعادلة  االتفاقية التجارية  م
 Ln Y1 =11.65-0.6 Ln X1 +0.1Ln X2-0.69LnX3+0.1LnX4–0.6Ln X5–2.3Ln X6 +0.7LnX7 الشراكة المصرية االوربية  1

                                (1.8)-(2.4) **      (2.9)          (2.9)*          (1.3)-       (5.3)**           (2.7)- 

0.85 (12.7)** 1.7 

 Ln Y2 =-0.14-0.8 Ln X1 -0.5Ln X4+0.1LnX8-0.98LnX9+0.2Ln X11 تيسير التجارة العربية  2

                                 (0.5)-       (-2.48)*      (-2.01)              *(4.1)*    (2.6)* 

0.58 (3.6)* 1.4 

 Ln Y3=1.6 -0.6 Ln X1 -0.2 Ln X4-0. 9 LnX5+0.2  LnX12–1.8 LnX13–2.1Ln X14+1.9Ln X15 كوميسا  3

         (2.2)-           (2.8)*      (-2.7)*           (2.8)*            (2.3)*              (2.4)*        (3.8)**             (2.1)- 

0.82 (8.6)** 1.9 

 Ln Y4=6.3–2.3 Ln X1+0.1Ln X16–2.14Ln X17–1.2LnX18+2.16 LnX19 اغادير  4

                        (2.8)*   (2.3)*  (2.3)*      (1.4)-             (2.5)*          (2.1)* 

0.58 (3.6)* 2.03 

 Ln Y5 =9.8 - 0.22 Ln X1 +1.12LnX4 + 0.18 LnX5+ 0.08 Ln X20– 0.027Ln X21–0.8Ln X22+0.08LnX23 الميريكسور  5

              (30.6)**           (-2.4)*       (4.3)*             (1.5)-                    (2.3)*               (1.8)-            (3.04)* (1.4)- 

0.90 (19.6)** 1.7 

 Ln Y6 =-40.9–1.3 Ln X1 -0.9LnX5 +0.3 LnX24+1.9Ln X25–1.9Ln X26+1.7Ln X27 تركيا 6

                              (-1.1)-        (-2.6)*       (1.7)*        (2.9)*     (3.1)*       (3.2)*        (2.9)* 

0.93 (31.9)** 2.09 

 Ln Y710.8–0.58 Ln X1 -0.13LnX4-0.16 LnX5+0.1Ln X28–1.7Ln X29–0.19Ln X30+0.57Ln X31 امريكا  7

             (-1.1)-                    (-2.6)*       (1.7)*         (2.9)*              (2.9)*          (2.7)*        (1.1)- (2.4)* 

0.89 (15.3)** 2.35 

(  الم ح  9( ةتم ةقا )3الاداوف من ةقا ) المصدر:  
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 ية الكوميسا :التجاري بين مصر ودول اتفاق الجاذبية للميزانتقدير نموذج  ➢

%مدن  82( إلدي إشمدالي المتغادرا  الداص دال  ددي الومدامج هكدرح نحدا 6-4(  ي الادوف ةقدا )3هكار المعادلال ةقا )
التغارا  الحادتال  دي المادياد التاداةي ادان مصدر ودوف الاامهسدا إلدي ه دك المتغادرا  ااومدا هرشد   داقي التغادرا   دي 

وت غدال  همدال ديدرتن  8.6المحسداتال   F همدال  لمدا ا غدا  دالومامج  سد ممهالمادياد التاداةي  إلدي ىاامد  رصدرى غادر 
 557ةداالم  2020-2001ةاث ا دغ متاسدط ال دائل المادياد التاداةي صدلف ال تدري    1.9ةاالم   DWواهساد 

 م ااد دوالة
ايددال إشمددالي ةاددث هكددار الوتددائج إلددي تىددا  معو 0.01وقدددد تىدددا معوايدددال الومدددامج الااماهددال ىوددد المسددتاي االةتمددالي 

%   ١٠اوددددسبال  (X1)و رد زيدددادي الوددداهج المح دددي المددددصري  0.05 اةتمددداليالوددداهج المح دددي المددددصري ىودددد مسدددتاى 
الدم اند  قددد تىتدا معوايددال   اإل ددا ال% 6يدؤدي الدم هحسددن المادياد التاداةي  وزيددادي  دائل الماددياد التاداةي  اوسدبال 

ةادث اند  اييدادي سدعر الصدر   0.05 االةتمداليمسدتاى ( ىودد ال X4سدعر الصدر  الاوهدال المصدري امدا  الددوالة)
% ادى ملك الم زيادي  ي  ائل الماياد التاداةي 10الاوهال المصري اما  الدوالة اي انق اق  همال الاوهال  اوسبال 

% ويمردددن اةشدددات ملدددك الدددم هحسدددن  دددي الصدددادةا  المصدددريال  الدددم دوف الاامهسدددا ادةشدددال ا ىدددر مدددن زيدددادي 2اوسدددبال 
 الااةدا  .

ى ددم  X5)ىتددا معوايددال هددأتار المتغاددر الصدداةي  االشددراءا  المصددريال ل حددد مددن العاددي  ددي المددياد التادداةي)  مددا ت
وقددد هلةددب اندد  اتلىادد  إشددراءا    0.05الماددياد التادداةي اددان مصددر ودوف اه ا هددال الاامهسددا ىوددد مسددتاى معوايددال 

الماياد التااةي اان مصر ودوف  ادى ملك الم زيادي   ائل 2020-2016الحد من ىاي الماياد التااةي صلف 
( X12% لمدا رن  قد تىتا معوايال متاسط المسا ال الاغرا هدال )0.9االه ا هال   اي هحسن  ي الماياد التااةي اوسبال 

% 10واندد  اييدددادي المسددا ال ادددان دوف االه ا هددال ومصدددر  0.05 االةتمدددالياددان مصدددر ودوف االه ا هددال ىودددد المسددتاى 
 % 2ي الماياد التااةي اوسبال يؤدي ملك الم ص ل ال ائل  

( ىود المسدتاى االةتمدالي X13دصاف االه ا هال ةاي الو ام ) رتر ما تىا من الومامج معوايال المتغار الصاةي و ا 
اي ان  م  دصاف االه ا هال ةاي الو ام ادى ملدك الدم هحسدن  دي المادياد التاداةي المصدري اي زيدادي ال دائل     0.05
ىوددد X14الومددامج تىددا  معوايددال المتغاددر الصدداةي ل دداءي ىم هددا  التبددادف التادداةي % لمددا يتضددع مددن 180اوسددبال 
% يددؤدي 10واندد  اييددادي ل دداءي ىم هددا  التبددادف التادداةي اددان مصددر ودوف االه ا هددال اوسددبال  0.01 اةتمدداليمسددتاى 

 %21ملك الم زيادي ال ائل  ي الماياد التااةي المصري اي هحسن  ي الماياد التااةي اوسبال 
%سدا  يددؤدي إلددي  ١٠اوسددبال  X15اندد  اييددادي متاسددط الودداهج المح دددي اإلشمددالي لماماىدال دوف االه ا هددال معدًا   مدا

% ويمرددن اةشددات ملددك اندد  اييددادي متاسددط 19ناددص ال ددائل  ددي الماددياد التادداةي اددان مصددر ودوف الاامهسددا اوسددبال 
ير الدم السداق المصدري ويدوق ل الل دا ى دم لدوف االه ا هدال هييدد قددةي الددوف ى دم التصدد  اإلشماليالواهج المح ي  

الدااةدا  المصدريال وتالتدالي االنق دداق  دي  همدال المادياد التادداةي ويرشد  ااضدا ملدك الددم اد معظدا  دادةا  مصددر 
 لدوف االه ا هال من الس   المصوعال 
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 تقدير نموذج الجاذبية للميزان التجاري بين مصر ودول اتفاقية أغادير: ➢

( إلددي رد نمددامج الااماهددال ل ماددياد التادداةي المصددري ودوف اه ا هددال 6-4 ددي الادددوف ةقددا ) (4هكددار المعادلددال ةقددا )
%مدن التغادرا  الحادتدال  دي المادياد  58اغادير ةاث يتضع رد إشمالي المتغارا  الداص دال  ددي الومدامج هكدرح نحدا 

اددياد التادداةي إلددي ىاامدد  التادداةي اددان مصددر ودوف اغددادير إلددي ه ددك المتغاددرا  ااومددا هرشدد   دداقي التغاددرا   ددي الم
لمدا    2.03ةداالم   DWوت غدال  همدال ديدرتن واهسداد  3.6 المحسداتال F همال لما ا غا  الومامج  ممهس رصرى غار 

 م ااد دوالة 756ةاالم  2020-2001ا غ  متاسط  ال ائل  الماياد التااةي صلف ال تري 
ةادث هكدار الوتدائج تىدا  معوايدال إشمدالي الوداهج  0.05 وقدد تىددا معوايددال الومددامج الااماهدال ىودد مسدتاي االةتمدالي

 ١٠ ( اوسبالx1) ةاث   رد زيادي إشمالي الواهج المح ي المدصري  0.05  االةتماليالمح ي المدصري ىود المستاى  
% لمددا رند  قدد تىتدا معوايدال متاسدط 23الم هحسن الماياد التااةي وزيادي  دائل المادياد التاداةي اوسدبال   % يؤدي
واند  اييدادي المسدا ال اددان دوف  0.05 االةتمداليادان مصدر ودوف االه ا هدال ىوددد المسدتاى  X16)الاغرا هدال)  المسدا ال

 % 1% يؤدي ملك الم ص ل ال ائل  ي الماياد التااةي اوسبال 10االه ا هال ومصر 
تاى االةتمدالي المسد د( ىوX17)دصاف االه ا هال ةاي الو ام  رتر ما تىا من الومامج معوايال المتغار الصاةي و ا 

اي ان  م  دصاف االه ا هال ةاي الو ام ادى ملدك الدم هحسدن  دي المادياد التاداةي المصدري اي زيدادي ال دائل     0.05
% لمدددا يتضدددع اد ىودددد هحسدددن المتغادددر الصددداةي ل ددداءي ىم هدددا  التبدددادف التاددداةي ادددان مصدددر ودوف 214اوسدددبال 

 ددي الماددياد التادداةي المصددري اي هحسددن  ددي الماددياد  % يددؤدي ملددك الددم زيددادي ال ددائل10اوسددبال  X18))االه ا هددال 
 %12التااةي اوسبال  

اي اندد     0.05 االةتمدداليلدددوف اه ا هددال اغدادير ىوددد المسدتاى  اإلشمدالي مدا اندد  تىدا معوايددال متاسددط الوداهج المح ددي 
يدؤدي إلدي نادص %سدا   ١٠اوسبال  X19)) اييدادي متاسط  الوداهج المح دي اإلشمالي لماماىال دوف االه ا هال  معاً 

% ويمردن اةشدات ملدك اند  اييدادي  متاسدط الوداهج 21.6ال ائل  ي الماياد التااةي اان مصر ودوف اغادير اوسدبال 
لدددوف االه ا هددال  هييددد قدددةي الدددوف ى ددم التصدددير الددم السدداق المصددري  ويددوق ل الل ددا ى ددم   اإلشمدداليالمح ددي 

 دادةا  مصددر سدد    معظددالتادداةي ويرشد  ااضددا ملددك الدم اد الدااةدا  المصددريال  وتالتدالي يييددد انق دداق المادياد ا
 مصوعال 
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 تقدير نموذج الجاذبية للميزان التجاري بين مصر ودول اتفاقية الميركسور: ➢

%مددن  90( إلدي رد إشمددالي المتغادرا  الداص دال  ددي الومدامج هكدرح نحدا 6-4 دي الاددوف ةقدا ) (5هكدار المعادلدال ةقدا )
إلددي ه ددك المتغاددرا  ااومددا هرشدد   دداقي التغاددرا   ددي  الماددر لسدداةالتادداةي المصددري ودوف التغاددرا  الحادتددال  ددي الماددياد 

  DW غدال  همدال ديدرتن واهسداد وت 19.6المحسداتال F الومامج لما ا غدا  ممهس الماياد التااةي إلي ىاام  رصرى غار 
 2510-ةاالم  2020-2001ةاث يى غ متاسط العاي الماياد التااةي صلف ال تري  و1.7ةاالم 

ةادث هكدار الوتدائج إلدي تىدا  معوايدال إشمدالي الوداهج  0.01وقدد تىدا معوايدال الومدامج الااماهال  ىود مسدتاي االةتمدالي 
%   ١٠اوددسبال ( (X1) المصدري  اإلشمدالياي اند  اييدادي الوداهج المح دم  0.05 اةتمداليالمح دي المددصري ىودد مسدتاى 

الم اند  قدد تىتدا معوايدال سدعر الصدر    اإل ا ال% 22يؤدي الم هحسن الماياد التااةي وانق اق  همال العاي اوسبال 
ةاث ان  اييادي سعر الصر  الاوهال المصري امدا   0.05 االةتمالي(  ىود المستاى  X4)الاوهال المصري اما  الدوالة

%  11.2% ادى ملددك الددم الددم زيددادي العاددي  ددي الماددياد التادداةي اوسددبال 10الدددوالة اي انق دداق  همددال الاوهددال  اوسددبال 
ويمرن اةشات ملك الم  نارهال اال وا  المستاةدي   معظا واةدا  مصر من دوف الاامهسا  رباةي ىن س عال  دروةيال  

  ممدا ادى  دي و ي  ال حا    رباةي وتالتالي هأتار سعر الصر  ى م زيدادي الصدادةا  اقد  مدن هدأتار انق داق الدااةدا
الويااددال الددم زيددادي العاددي الماددياد التادداةي لمددا لددا هثىددا معوايددال هددأتار المتغاددر الصدداةي االشددراءا  المصددريال ل حددد مددن 

 ى م الماياد التااةي  اان مصر ودوف الماريرساة  X5)العاي  ي المياد التااةي) 
اان مصر ودوف االه ا هال ىود المستاى   X20)وا  ) مدا رن  قد تىتا معوايال متاسط المسا ال البحريال ل قلاب الكحن وال

% يدؤدي ملدك الدم زيدادي العادي  دي المادياد التاداةي اوسدبال 10واند  اييدادي المسدا ال ادان دوف االه ا هدال   0.05  االةتمالي
ادى ملددك الددم هحسددن  ددي الماددياد التادداةي  ( (X21الو ددام % لمددا تىددا مددن الومددامج اندد  مدد  دصدداف االه ا هددال ةاددي 0.8
 % 2.7ري اي انق اق العاي  اوسبال المص

 اةتمدداليىوددد مسددتاى X22) مددا يتضددع مددن الومددامج تىددا  معوايددال المتغاددر الصدداةي ل دداءي ىم هددا  التبددادف التادداةي )
% يؤدي ملك الم انق اق العاي 10وان  اييادي ل اءي ىم ها  التبادف التااةي اان مصر ودوف االه ا هال اوسبال    0.05

 %8ي هحسن  ي  همال العاي اوسبال  ي الماياد التااةي ا
% سددا  يددؤدي إلددي  ١٠ ال( اوسددب(X23 مددا اندد  اييدددادي متاسددط الوددداهج المح دددي اإلشمددالي لماماىددال دوف االه ا هددال معددًا 

% ويمرن اةشات ملك ان  اييادي متاسط الوداهج 0.8زيادي العاي  ي الماياد التااةي اان مصر ودوف الماريرساة اوسبال 
لدددوف االه ا هددال هييددد قدددةي الدددوف ى ددم التصدددير الددم السدداق المصددري ويددوق ل الل ددا ى ددم الددااةدا  المح ددي اإلشمددالي 

المصدددريال وتالتدددالي يييدددد العادددي  دددي المادددياد التاددداةي ويرشددد  ااضدددا ملدددك الدددم اد معظدددا  دددادةا  مصدددر سددد   مصدددوعال   
 وةا ل  زةارهال.

 
 

 تقدير نموذج الجاذبية للميزان التجاري بين مصر وتركيا: ➢

%مددن  93رد إشمددالي المتغاددرا  الداص ددال  دددي الومددامج هكددرح نحددا  إلددم( 6(  ددي الادددوف ةقددا )6كددار المعادلددال ةقددا )وه
التغارا  الحادتال  ي الماياد التااةي المصري الترلي إلي ه ك المتغارا  ااوما هرش   داقي التغادرا   دي المادياد التاداةي 
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لمددا ا غددا  0.01عوايدددال الومدددامج الااماهددال ىوددد مسددتاي االةتمددالي  ددالومامج وقدددد تىدددا م ممهسدد ىاامدد  رصددرى غاددر  إلددم
F غددال  همددال ديددرتن واهسدداد وت 31.9المحسدداتال DW  ةاددث يى ددغ متاسددط العاددي الماددياد التادداةي صددلف و 2.09ةدداالم

 م ااد دوالة 877-ةاالم  2020-2001ال تري  
زيدادي إشمدالي الوداهج المح دي  ورد  0.05 اةتمدالي ىودد مسدتاى  اإلشمداليتىا  معوايدال الوداهج المح دي   إلمهكار الوتائج  
% لمددا لددا هثىددا 13الددم هحسددن الماددياد التادداةي وانق دداق  همددال العاددي اوسددبال  % يددؤدي ١٠ الاودددسب (X1)المدددصري 

 المادددياد التاددداةي ى ددم  X5المصددريال ل حدددد مددن العادددي  دددي المددياد التاددداةي  الصددداةي االشدددراءا معوايددال هدددأتار المتغاددر 
ومدن نتدائج الومدامج يتضدع اند  اتلىاد  اشدراءا  الحدد مدن ىادي المادياد  0.05ىودد مسدتاى معوايدال     المصري الترلي
 % 90ادى ملك الم هقفهل العاي اي هحسن  ي الماياد التااةي اوسبال  2020-2016التااةي صلف 

واند  اييدادي  0.05 ةتمالياالاان مصر وهرلها ىود المستاى  (X24) مدا رن  قد تىتا معوايال متاسط المسا ال الاغرا هال 
% 3% يؤدي ملك الم زيادي العاي  ي الماياد التااةي اوسدبال 10المسا ال اان مصر وهرلها )اي زيادي صلاب الكحن( 

 االةتمدداليىوددد المسددتاى  X25الو ددام دصدداف االه ا هددال ةاددي  رتددر مددا تىددا مددن الومددامج معوايددال المتغاددر الصدداةي و ددا 
ةاي الو ام ادى ملك الم ىد  هحسن الماياد التااةي المصري اي زيادي العادي اوسدبال  اي ان  م  دصاف االه ا هال  0.05
190 % 

 اةتمداليىودد مسدتاى  X26)لما يتضع من الومامج تىا  معوايدال المتغادر الصداةي  ل داءي ىم هدا  التبدادف التاداةي)  
% يؤدي ملك الم  انق اق العاي  ي 10وان  اييادي ل اءي  ىم ها  التبادف التااةي  اان مصر وهرلها اوسبال   0.05

% لمددا اندد   قددد تىددا مددن الومددامج معوايددال متاسددط  الوددداهج 19الماددياد التادداةي اي هحسددن  ددي الماددياد التادداةي  اوسددبال 
اي اييادي متاسدط  الودداهج المح ددي اإلشمدالي  لترلهدا   0.05 االةتماليىود المستاى    (X27)المح دي اإلشمالي  لترلها 

% ويمردن اةشدات ملدك اند  17%سا  يؤدي إلدي زيدادي العادي  دي المادياد التاداةي المصدري الترلدي  اوسدبال  ١٠اوسبال  
لدوف االه ا هال  هييد قدةي الدولال ى م التصددير الدم السداق المصدري  ويدوق ل   اإلشمالياييادي  متاسط الواهج المح ي 

 ددادةا   معظدداالتادداةي ويرشدد  ااضددا ملددك الددم اد الل ددا ى ددم الددااةدا  مددن مصددر  وتالتددالي يييددد العاددي  ددي الماددياد 
 مصر س   مصوعال 

 تقدير نموذج الجاذبية للميزان التجاري بين مصر والواليات المتحدة األمريكية: ➢

%مددن  89رد إشمددالي المتغادرا  الداص دال  ددي الومدامج هكدرح نحدا  إلدم( 6-4(  دي الاددوف ةقدا )7هكدار المعادلدال ةقدا )
ادددياد التادداةي المصدددري االمريرددي إلدددي ه دددك المتغاددرا  ااومدددا هرشدد   ددداقي التغاددرا   دددي المادددياد التغاددرا  الحادتدددال  ددي الم

 ةداالم DW غدال  همدال ديدرتن واهسداد وت15.3المحسداتال F دالومامج لمدا ا غدا  ممهسد التاداةي إلدي ىاامد  رصدرى غادر 
 م ااد دوالة 2589-ةاالم  2020-2001ةاث يى غ متاسط العاي الماياد التااةي صلف ال تري و 2.35

ةاددث هكددار الوتددائج  إلددي  تىددا   معوايددال إشمددالي  0.01وقدددد تىدددا معوايدددال الومدددامج الااماهددال  ىوددد مسددتاي االةتمددالي 
ةادث اند  اييدادي إشمدالي الوداهج المح دي المددصري   0.05 االةتمداليىودد المسدتاى  ( X1  )الوداهج المح دي المددصري 

%  اإل ددا ال الددم اندد  قددد تىتددا 5.8التادداةي وانق دداق  همددال العاددي اوسددبال %  يددؤدي الددم هحسددن الماددياد  ١٠اودددسبال 
ةاددث اندد  اييددادي سددعر  0.05 االةتمددالي(ىوددد المسددتاى    X4معوايددال سددعر الصددر  الاوهددال المصددري امددا  الدددوالة)

% ادى ملددك الددم  انق دداق العاددي  ددي 10الصددر  الاوهددال المصددري امددا  الدددوالة اي انق دداق  همددال الاوهددال  اوسددبال   



 مي زكي واخرون       1071-1045        2022 ، 3العدد ،  32 ، مجلد المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي

10.21608/MEAE.2022.266400 

1060 

 

وقدد يرشد  ملدك ل تدر اإلاادااي ى دم %   اي هحسن  ي الماياد التااةي المصري االمريري 1.3الماياد التااةي اوسبال  
الصادةا  المصريال من المل   وغار ا من الس   ودوة  ها االنق اق  ي زيدادي الاددةا  التوا سدهال السدعريال ل صدادةا  

 المصريال  ي الساق ا مريري.
ى ددم الماددياد  X5ار المتغاددر الصدداةي  االشددراءا  المصددريال ل حددد مددن العاددي  ددي المددياد التادداةي  مددا تىتددا معوايددال هددأت

وقددد هلةددب اندد  اتلىادد  اشددراءا  الحددد مددن ىاددي الماددياد     0.05 اةتمدداليالتادداةي المصددري االمريرددي ىوددد مسددتاى 
% لمددا رند  قدد 16ي اوسدبال ادى ملك الم هقفهل العاي  اي هحسدن  دي المادياد التاداة   2020-2016التااةي صلف  

واند  اييدادي المسدا ال   0.05 االةتمدالياان مصر وامريرا ىودد المسدتاى   X28)تىتا معوايال متاسط المسا ال الاغرا هال )
% يؤدي ملك الم زيادي العاي  ي الماياد التاداةي اوسدبال 10)صلاب الكحن ( اان مصر والاالاا  المتحدي االمريرهال  

1 % 
% 10امج اند  اييددادي ل دداءي ىم هددا  التبدادف التادداةي اددان مصددر الاالادا  المتحدددي االمريرهددال اوسددبال  مدا يتضددع مددن الومدد

% لمدا اند  تىدا مدن الومدامج 1.9يؤدي ملك الم انق اق العاي  ي الماياد التااةي اي هحسن  ي  همال العاي اوسبال 
اي اييددادي  0.05 االةتمداليىودد المسدتاى  ((X31معوايال متاسدط الودداهج المح ددي اإلشمدالي ل االادا  المتحددي االمريرهدال 
%سددا  يددؤدي إلددي زيددادي العاددي  ددي الماددياد  ١٠متاسددط الوددداهج المح دددي اإلشمددالي ل االاددا  المتحدددي االمريرهددال   اوسددبال 

 % 5.7التااةي المصري االمريري اوسبال  
لاء التاداةيان ةادث هعتمدد  دادةا  دولدال اعتىر الواهج المح ي االشمالي من رةد ر ا محددا  التااةي القاةشهال مد  الكدر 

مدا  كدر  لىاددر ى دم مسددتاى دصد  الدولدال وعددرلائيا التاداةيان  اىتبدداة رد اةه دات مسدتاى دصدد  الدولدال اكددار إلدم الل ددا 
ى ددم السدد   ا ولهددال واالسددتيل هال ةاددث ه اددأ إلددم االسددتاراد مددن االسددااق العالمهددال لت ىهددال اةتهاشددا  الل ددا المح ددي ود دد  

 الوما المرشاي  معدال وتالتالي هحاا    تاجاإلنةرلال 
ااوما ي عا البعد الاغرا ي اان الدوف دوةا  ا  ا  ي ةاا المبادال  التااةيال ااويا ى م اىتباة رد  عد المسدا ال يييدد مدن 

ال  تييدد هاالهف الوا  مما يؤدى إلم انق اق ةرلال التااةي اان ه ك الدوف  سىا اةه ات ها  ال الوا . رما الحدود المكدترل
من ةادا التدد اا  السد  هال ادان  دهه الددوف  سدىا سديالال التواد  والتحدرق ا  دي هدد   التاداةي ادان ااويدا ولدهلك انق داق 

 .هاالهف الوا . لما ه عا ال غال والتاةيخ المكترق دوةا  ا  الدوف
 

    المصري:على الميزان التجاري  االستيراداألثر النسبي إلجراءات ضبط  -12

ى دم المادياد التاداةي المصدري  االسدتاراد( يتىان وشاد رتر إاادااي إلشدراءا   دبط 7الادوف ةقا )من صلف نتائج  
مددد  الددددوف االىضددداء  دددي شمهددد  االه ا هدددا  التااةيدددال محددد  الدةاسدددال )ىددددا اه ا هدددال الاامهسدددا  سدددىا اسدددتاراد مصدددر 

التاددداةي  اله ا هدددال الكدددرا ال لمسدددت يما  االنتددداج(  ةادددث لددداد االتدددر اال ىدددر ليدددهه االشدددراءا  ى دددم هحسدددن المادددياد 
 ددي ىاددي الماددياد التادداةي  لانق دداقم ادداد دوالة سددوايا  49المصددريال االوةوتهددال  ددي المرلددي ا وف وملددك  ماددداة 

المصدر مد  دوف االه ا هدال ويمرددن اةشدات ملدك الدم اد االهحدداد االوةوتدي اعتىدر ا ىدر عددريك هاداةي لمصدر سدااء  ددي 
 دددهه االشدددراءا   اسدددتيد اةادددث   واالسدددتيل هالصدددوعال  رو هامدددال الصدددو  مسدددت يما  االنتددداج او السددد    نصدددال الم

 الااةدا  غار الضروةيال والس   االست يازيال 
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وشاء  ي المرهبال الثانهال  ي هأتار إشراءا   دبط االسدتاراد ى دم المادياد التاداةي اه ا هدال التاداةي الحدري المصدريال مد  
والة تدا لد  مدن اه ا هدال المارلسداة ورمريردا اتدأتار إاادااي سدواي م اداد د 7.9هرلها اتأتار إااااي سواي ا دغ ةداالي 

 الترهاا.م ااد دوالة لا  مويما ى م  4.1م ااد دوالة و 4.5ا غ ةاالي 
على الميزان التجاري المصري بالمليون دوالر  ( األثر النسبي لتأثير االجراءات ضبط االستيراد3شكل رقم )  

 (3دة: نتائج التح ا  ل ادوف ةقا )المص
 

دوالر ضبط االستيراد على الميزان التجاري المصري بالمليون  إلجراءاتمقدار األثر ( 3شكل رقم )     

 
 (3المصدة: نتائج التح ا  ل ادوف ةقا )
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زان التجاري المصري مع أهم الشركاء  ( أثر إجراءات ضبط االستيراد واالتفاقيات التجارية على المي7جدول رقم )
2020-2001التجارية خالل الفترة  تاالتفاقا التجاريين لمصر في ظل   

 ا تر السواي إلشراءا   بط االستاراد  االه ا هال
السواي ى م الماددياد التادداةي  يا تر الوسى 

 لإلشراءا  المتبعال ل حد من االستاراد )%(
 همددددددددددددددددددددددددددددددال 
متاسدددددددددددددددددددط 
الماددددددددددددددددددددياد 

 التااةي 

ا تدددددددددر السدددددددددواي  مادددددددددداة
إلشراءا   بط االستاراد 

  الم ااد شوه 

 49.1 8182- 0.6- الكرا ال المصريال ا وةوتهال

 ------ ------ ------ االه ا هال العرتهال

 5- 557 0.9- الاامهسا
 ------ ------ ------ رغادير

 4.5 2510 0.18 مارلساة
 7.9 877- 0.9- هرلها
 4.1 2589- 0.16- رمريرا

 (3مصدة: نتائج التح ا  ل ادوف ةقا )ال
 

 المراجع
 العلمية أوالً: األبحاث 

 .الجديدة مصرالجامعة  الدولي دار( االقتصاد 2005زين  حسين عو  هللا )  -1
)   ليمان -2 السوق  2004المنذري  اليبعة    العربية(  العولمة  عصر  في    الثا ية المشتركة 

 ميتبة مدبولي مصر. 
تخفيض  عر الصرف على بعض المتغيرات    أثر،  2011حماد ،  أياد -الساعديصبحي   -3

اال بار للعلوم    مختارة مجلةاالقتصادية مض التركيز على ا تقاا رؤوس األمواا في بلدان  
 ( 102-98صفحة ) –لسنة  7العدد  4  واإلدارية مجلةاالقتصادية 

الحسن   -4 محمد  با تخدام  موذ    )دكتور(عتوي  البينية  العربية  التجارة  تدفقات  تحليل 
لسنة   العاشر  العدد  الباحث،  مجلة  والتجارية  2012الجاذبية،  االقتصادية  العلوم  كلية  م، 
 الجزالر  –وعلوم التيسير، جامعة قاصد يمرباح ورقلة  

درا ة   الجاذبية:كريم اديم )دكتور(، درا ة قيا ية للتجارة العربية البينية وفق  موذ    -5
والتجارية وعلوم التسيير جامعة وهران،   حالة دوا شماا إفريقيا، كليةالعلوم االقتصادية

 الجزالر. 
لدوا  -6 المصرية  الزراعية  الصادرات  لتنمية  اقتصادية  درا ة  أحمد  عيد،  محمد  يد 

المالية   المحددات  ظل  في  المتو ط  األبيض  البحر  )ر الة والتينولوجيةحو    ،
 م. 2015ماجستير(، قسم االقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة األزهر، 

. مستقبل الميركسور فيما بين التيتتت االقتصادية 2020يو ف، وفاء  عد إبراهيم.   -7
، ص ص. 3، ع. 21. السيا ية مجلد مجلة كلية االقتصاد والعلوم  . موذ  التنبؤ العالمية:

131-164. 
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 ثا ياً: القرارات والقوا ين الحيومية 
 2015يسمبر/ /د 31  297العدد -الوقالض المصرية 2015لسنة   992قرار رقم  -1
 2015/ديسمبر/ 31  297العدد -الوقالض المصرية 2015لسنة   992قرار رقم  -2
 2015/ديسمبر  31 297العدد –الوقالض المصرية  2015  لسنة 991قرار رقم  -3
 2016لسنة   43قرار وزير الصناعة رقم   -4
 2017/مارس/ 7ميرر صادر  9العدد –الجريدة الر مية  2017لسنة   7القا ون رقم   -5

 

 المالحق 
( الميزان التجاري المصري مض أهم التيتتت الدولية المبرم مع ا اتفاقيات تجارية  1جدوا )  

 الميزان التجاري  السنة 
 تركيا  امريكا  كوميسا  اغادير  العرب اوروبا  الميركيور  

2001 -483 -2,765 -498.6 15 163- -1488 -167 

2002 -667 -2,373 -127.8 98 210- -1297 -145 

2003 -697 -1,062 89.3 151 12 -752 -29 

2004 -763 -877 -65.9 176 32 -764 -11 

2005 -1,116 -1,165 -1177.2 226 134 -812 -288 

2006 -928 -181 -1737.8 240 204 -408 -28 

2007 -1,328 -1,527 -2357.9 493 172 -1636 -17 

2008 -2,367 -5,154 -852.1 1025 437 -4418 -404 

2009 -1,725 -7,470 3101.3 1381 1,184 -3110 -1642 

2010 -2,434 -9,181 1996.5 1060 1,314 -3415 -895 

2011 -3,988 -8,550 1074.1 1275 768 -4651 -1110 

2012 -3,745 -12,595 -789.1 744 1,144 -3261 -1920 

2013 -3,867 -13,238 129.4 1220 1,200 -4032 -880 

2014 -3,460 -14,557 -774.8 1004 1,006 -4070 -1404 

2015 -4,127 -18,002 -1486.8 564 599 -3130 -2025 

2016 -4,119 -17,094 555.6 447 664 -2657 -1880 

2017 -4,134 -12,495 -363.0 1073 676 -2532 -163 

2018 -3,962 -13,387 -3697.8 1182 689 -3792 -1319 

2019 -3,695 -12,165 -1572.7 1797 737 -3000 -1932 

2020 -2,602 -9,808 309.8 947 545 -2554 -1286 

 https://www.trademap.orgالمصدة: قاىدي اهانا  مرلي التااةي الدولهال :  

2017ودالت حيز النفاذ  2004تم توقيض اتفاقية الميركسور    
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م  2020-2001أهم االتفاقيات التجارية للفترة  ( ترتيب قيمة العجز في الميزان التجاري المصري مع2جدول رقم )
 LSDباستخدام طرقة أقل فرق معنوي 

(I) Agreements  Mean 
Difference (I-J) 

Sig. 95% Confidence Interval 
(J) Agreements Lower 

Bound 
Upper 
Bound 

اه ا هال الكرا ال المصريال 
 االوةتهال

 6240.3704- 9299.6796- 0 7770.025- العرتهال 
 7408.5454- 10467.855- 0 8938.2- اغادير 
 7209.8454- 10269.155- 0 8739.5- الاامهسا
 4063.6954- 7123.0046- 0 5593.35- امريرا 
 5775.3954- 8834.7046- 0 7305.05- هرلها 

 182.0454- 3241.3546- 0.029 1711.7- هرلها  التااةي اان مصر وامريرا 
 7201.6046 4142.2954 0 5671.95 اوةتا  اه ا هال المارلساة 

 568.4204- 3627.7296- 0.008 2098.075- العرتهال 
 1736.5954- 4795.9046- 0 3266.25- اغادير 
 1537.8954- 4597.2046- 0 3067.55-  امهسا
 1608.2546 1451.0546- 0.919 78.6 امريرا 
 103.4454- 3162.7546- 0.037 1633.1- هرلها 

 هال ههسار التااةي اه ا
 العرتهال 

 361.4796 2697.8296- 0.133 1168.175- اغادير 
 560.1796 2499.1296- 0.02 969.475- الاامهسا
 3706.3296 647.0204 0.006 2176.675 امريرا 
 1994.6296 1064.6796- 0.549 464.975 هرلها 

 4675.8046 1616.4954 0 3146.15 امريرا  اه ا هال الاامهسا 
 2964.1046 95.2046- 0.066 1434.45 هرلها 

 1728.3546 1330.9546- 0.798 198.7 الاامهسا اه ا هال اغادير 
 4874.5046 1815.1954 0 3344.85 امريرا 
 3162.8046 103.4954 0.037 1633.15 هرلها 
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 رقم )3( متغيرات نموذج الجاذبية للتجارة الخارجية بين مصر وودول اتفاقية الشراكة المصرية االوربية خالل الفترة  2001- 2020

الميزان التجاري   السنوات 
بين مصر ودول  

 اوروبا 

الناتج المحلي  
االجمالي لمصر  

 (1) 

متوسط المسافة  
بين مصر  

ودول  
 (2االتفاقية) 

أثر االتفاقية  
 (3التجارية ) 

سعر  
الصرف  
لمصر  

 (4) 

اإلجراءات  
المصرية للحد  
من العجز في  

جاري  الميزان الت
 (5) 

كفاءة عمليات  
التبادل التجاري  
بين مصر ودول  

 (6االتفاقية) 

متوسط الناتج  
المحلي  

اإلجمالي دول  
 (7االتفاقية ) 

2001 -2,765 141.2 2575 0 4.0 0 0 12968.5 
2002 -2,373 144.6 2575 0 4.5 0 0 13114.3 
2003 -1,062 149.2 2575 0 5.9 0 0 13236.3 
2004 -877 155.3 2575 0 6.2 0 0 13579.8 
2005 -1,165 162.3 2575 1 5.8 0 0 13842.4 
2006 -181 173.4 2575 1 5.7 0 0 14326.1 
2007 -1,527 185.7 2575 1 5.6 0 0 14777.7 
2008 -5,154 199.0 2575 1 5.4 0 1 14873.0 
2009 -7,470 208.3 2575 1 5.5 0 1 14229.6 
2010 -9,181 219.0 2575 1 5.6 0 1 14544.1 
2011 -8,550 222.8 2575 1 5.9 0 1 14810.5 
2012 -12,595 227.8 2575 1 6.1 0 1 14699.2 
2013 -13,238 232.8 2575 1 6.9 0 1 14691.0 
2014 -14,557 239.6 2575 1 7.1 0 1 14922.1 
2015 -18,002 250.0 2575 1 7.7 1 1 15265.4 
2016 -17,094 260.9 2575 1 10.0 1 1 15577.6 
2017 -12,495 271.8 2575 1 17.8 1 1 16012.0 
2018 -13,387 286.3 2575 1 17.8 1 1 16351.2 
2019 -12,165 302.2 2575 1 16.8 1 1 16605.4 
2020 -9,808 298.6 2575 1 15.8 1 1 16421.6 

يز النفاذ .(متغير صوري معبر عن بدء  ريات وتفعيل بنود االتفاقية وداول ا ح3)  

(متغير صوري معبر عن السيا ات التجارية واالجراءات غير الجمركية التي اتبعت ا مصر للحد من العجز في الميزان التجاري ومن 5)

رها من القرارات أهم ا قرارات تسجيل المصا ض ومنض ا تيراد السلض اال تفزازية وغي  

وكفاءة البنية التحتية متمثلة في مدى وجود ايوط متحية منتعمة وتاامين على السلض   ( مقومات تيسير التجارية بين مصر ودوا االتفاقية6)

 المتبادلة بين مصر ودوا االتفاقية وغيرها من الخدمات اللوجيستية ومقومات تس يل التجارة  

 المصدر:  

 / https://data.albankaldawli.org)1(، )4(، )7( قاعدة بيا ات البنك الدولي : 

 / https://www.trademap.org                )2(قاعدة بيا ات مركز التجارة الدولية : 

ارية  والتحقق اإلدارة العامة  االتفاقيات التج–(ال يئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 3)                  

(، وزارة التجارة والصناعة، قياع التجارة الخارجية ، اإلدارة العامة للسيا ات التجارية 6(، )5)                  

https://data.albankaldawli.org/
https://www.trademap.org/
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 جدول رقم )4( متغيرات نموذج الجاذبية للتجارة الخارجية بين مصر وودول اتفاقية تيسير التجارة العربية  خالل الفترة 2001-  2020

 ن التجاري الميزا السنوات 
الناتج المحلي  
االجمالي لمصر  

 (1) 

متوسط المسافة  
بين مصر  

ودول  
 (2االتفاقية) 

أثر 
االتفاقية  
التجارية  

 (3) 

سعر  
الصرف  

 (4لمصر ) 

اإلجراءات المصرية  
للحد من العجز في  

 (5الميزان التجاري ) 

كفاءة عمليات  
التبادل التجاري بين  

مصر ودول  
 (6االتفاقية) 

متوسط الناتج  
ي  المحل

اإلجمالي دول  
 (7االتفاقية ) 

2001 -498.6 141.2 1362 0 4.0 0 0 1245.6 
2002 -127.8 144.6 1362 0 4.5 0 0 1250.1 
2003 89.3 149.2 1362 0 5.9 0 1 1319.7 
2004 -65.9 155.3 1362 0 6.2 0 0 1451.2 
2005 -1177.2 162.3 1362 0 5.8 0 0 1536.6 
2006 -1737.8 173.4 1362 0 5.7 0 0 1636.0 
2007 -2357.9 185.7 1362 0 5.6 0 0 1705.5 
2008 -852.1 199.0 1362 0 5.4 0 1 1802.2 
2009 3101.3 208.3 1362 1 5.5 0 1 1801.3 
2010 1996.5 219.0 1362 1 5.6 0 1 1884.3 
2011 1074.1 222.8 1362 1 5.9 0 1 1959.3 
2012 -789.1 227.8 1362 1 6.1 0 0 2099.8 
2013 129.4 232.8 1362 1 6.9 0 0 2171.3 
2014 -774.8 239.6 1362 1 7.1 0 1 2224.7 
2015 -1486.8 250.0 1362 1 7.7 1 1 2294.2 
2016 555.6 260.9 1362 1 10.0 1 1 2372.5 
2017 -363.0 271.8 1362 1 17.8 1 1 2383.2 
2018 -3697.8 286.3 1362 1 17.8 1 1 2424.0 
2019 -1572.7 302.2 1362 1 16.8 1 1 2448.4 
2020 309.8 298.6 1362 1 15.8 1 1 2616.9 

(متغير صوري معبر عن بدء  ريات وتفعيل بنود االتفاقية وداول ا حيز النفاذ .3)  

في الميزان التجاري ومن  (متغير صوري معبر عن السيا ات التجارية واالجراءات غير الجمركية التي اتبعت ا مصر للحد من العجز5)

 أهم ا قرارات تسجيل المصا ض ومنض ا تيراد السلض اال تفزازية وغيرها من القرارات 

( مقومات تيسير التجارية بين مصر ودوا االتفاقية وكفاءة البنية التحتية متمثلة في مدى وجود ايوط متحية منتعمة وتاامين على السلض  6)

فاقية وغيرها من الخدمات اللوجيستية ومقومات تس يل التجارة  المتبادلة بين مصر ودوا االت  

 المصدر:  

 /https://data.albankaldawli.org)1(، )4(، )7( قاعدة بيا ات البنك الدولي : 

 / https://www.trademap.org                )2(قاعدة بيا ات مركز التجارة الدولية : 
اإلدارة العامة  االتفاقيات التجارية  والتحقق –(ال يئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 3)                  

اإلدارة العامة للسيا ات التجارية (، وزارة التجارة والصناعة، قياع التجارة الخارجية واالتفاقات التجارية، 6(، )5)                  

 

https://data.albankaldawli.org/
https://www.trademap.org/
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 جدول رقم )5( متغيرات نموذج الجاذبية للتجارة الخارجية بين مصر وودول اتفاقية الكوميسا خالل الفترة 2001- 2020

الميزان   السنوات 

التجاري بين 

مصر ودول  

 الكوميسا 

الناتج المحلي  

االجمالي لمصر  

(1 ) 

متوسط  

المسافة بين 

مصر ودول  

 ( 2)االتفاقية

أثر 

االتفاقية  

التجارية 

(3 ) 

سعر الصرف  

 (4لمصر )

اإلجراءات 

المصرية للحد  

من العجز في  

الميزان  

 (5التجاري )

كفاءة عمليات 

التبادل التجاري بين 

مصر ودول  

 ( 6االتفاقية)

متوسط الناتج  

المحلي  

اإلجمالي دول 

 (7االتفاقية )

2001 163- 141.2 3078 0 4.0 0 0 191.1 
2002 210- 144.6 3078 0 4.5 0 0 193.9 
2003 12 149.2 3078 1 5.9 0 0 203.8 
2004 32 155.3 3078 1 6.2 0 0 214.3 
2005 134 162.3 3078 1 5.8 0 0 229.9 
2006 204 173.4 3078 1 5.7 0 0 246.5 
2007 172 185.7 3078 1 5.6 0 0 263.6 
2008 437 199.0 3078 1 5.4 0 0 277.0 
2009 1,184 208.3 3078 1 5.5 0 1 287.3 
2010 1,314 219.0 3078 1 5.6 0 1 307.4 
2011 768 222.8 3078 1 5.9 0 1 271.5 
2012 1,144 227.8 3078 1 6.1 0 1 318.0 
2013 1,200 232.8 3078 1 6.9 0 1 322.5 
2014 1,006 239.6 3078 1 7.1 0 1 324.2 
2015 599 250.0 3078 1 7.7 1 1 334.7 
2016 664 260.9 3078 1 10.0 1 1 344.9 
2017 676 271.8 3078 1 17.8 1 1 365.8 
2018 689 286.3 3078 1 17.8 1 1 383.1 
2019 737 302.2 3078 1 16.8 1 1 393.1 
2020 545 298.6 3078 1 15.8 1 1 408.7 

 حيز النفاذ .(متغير صوري معبر عن بدء  ريات وتفعيل بنود االتفاقية وداول ا 3

(متغير صوري معبر عن السيا ات التجارية واالجراءات غير الجمركية التي اتبعت ا مصر للحد من العجز في الميزان التجاري ومن 5)

 أهم ا قرارات تسجيل المصا ض ومنض ا تيراد السلض اال تفزازية وغيرها من القرارات 

ة وكفاءة البنية التحتية متمثلة في مدى وجود ايوط متحية منتعمة وتاامين على السلض  ( مقومات تيسير التجارية بين مصر ودوا االتفاقي6)

 المتبادلة بين مصر ودوا االتفاقية وغيرها من الخدمات اللوجيستية ومقومات تس يل التجارة  

 المصدر:  

 /https://data.albankaldawli.org( قاعدة بيا ات البنك الدولي : 7(، )4(، )1)

 / https://www.trademap.org(قاعدة بيا ات مركز التجارة الدولية : 2)                
 جارية  والتحقق اإلدارة العامة  االتفاقيات الت–(ال يئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 3)                

 (، وزارة التجارة والصناعة، قياع التجارة الخارجية واالتفاقات التجارية، اإلدارة العامة للسيا ات التجارية 6(، )5)                
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 جدول رقم )6( متغيرات نموذج الجاذبية للتجارة الخارجية بين مصر و دول اتفاقيةاغادير خالل الفترة 2001- 2020

ان الميز السنة 

التجاري بين 

مصر ودوا 

 االتفاقية اغادير 

الناتب  

المحلي  

االجمالي  

(1لمصر )  

متو ط المسافة بين 

مصر وأهم الشركاء 

التجاريين في دوا  

( 2االتفاقية )  

أثر االتفاقية  

التجارية  

(3)  

 عر 

الصرف  

(4لمصر )  

اإلجراءات  

المصرية  

للحد من 

العجز في 

الميزان 

التجاري  

(5)  

كفاءة  

عمليات  

بادا الت

التجاري  

بين مصر 

ودوا 

االتفاقية  

(6)  

متو ط  

الناتب  

المحلي  

اإلجمالي  

دوا 

االتفاقية  

(7)  

2001 15 35.8 2201 0 4 0 0 35.8 

2002 98 36.9 2201 0 4.5 0 0 36.9 

2003 151 38.9 2201 0 5.9 0 1 38.9 

2004 176 41.1 2201 0 6.2 0 0 41.1 

2005 226 42.8 2201 0 5.8 0 0 42.8 

2006 240 45.8 2201 1 5.7 0 0 45.8 

2007 493 48.2 2201 1 5.6 0 0 48.2 

2008 1025 50.9 2201 1 5.4 0 1 50.9 

2009 1381 53 2201 1 5.5 0 1 53 

2010 1060 54.8 2201 1 5.6 0 1 54.8 

2011 1275 56.4 2201 1 5.9 0 1 56.4 

2012 744 58.2 2201 1 6.1 0 0 58.2 

2013 1220 60.4 2201 1 6.9 0 0 60.4 

2014 1004 62.1 2201 1 7.1 0 1 62.1 

2015 564 64.2 2201 1 7.7 1 1 64.2 

2016 447 65 2201 1 10 1 1 65 

2017 1073 67.1 2201 1 17.8 1 1 67.1 

2018 1182 69.1 2201 1 17.8 1 1 69.1 

2019 1797 70.5 2201 1 16.8 1 1 70.5 

2020 947 73.7 0122  1 15.8 1 1 73.7 

 (متغير صوري معبر عن بدء  ريات وتفعيل بنود االتفاقية وداول ا حيز النفاذ .3

(متغير صوري معبر عن السيا ات التجارية واالجراءات غير الجمركية التي اتبعت ا مصر للحد من العجز في الميزان التجاري ومن 5)

 ض اال تفزازية وغيرها من القرارات أهم ا قرارات تسجيل المصا ض ومنض ا تيراد السل

( مقومات تيسير التجارية بين مصر ودوا االتفاقية وكفاءة البنية التحتية متمثلة في مدى وجود ايوط متحية منتعمة وتاامين على السلض  6)

 المتبادلة بين مصر ودوا االتفاقية وغيرها من الخدمات اللوجيستية ومقومات تس يل التجارة  

 المصدر:  

 /https://data.albankaldawli.org( قاعدة بيا ات البنك الدولي : 7(، )4(، )1)

 / https://www.trademap.org(قاعدة بيا ات مركز التجارة الدولية : 2)                
 اإلدارة العامة  االتفاقيات التجارية  والتحقق –(ال يئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 3)                

(، وزارة التجارة والصناعة، قياع التجارة الخارجية واالتفاقات التجارية، اإلدارة العامة للسيا ات التجارية 6(، )5)                  
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 جدول رقم )7( متغيرات نموذج الجاذبية للتجارة الخارجية بين مصر وودول الميركسورخالل الفترة 2001- 2020

الميزان التجاري   السنوات 

بين مصر ودوا 

 الميركسور

الناتب المحلي  

االجمالي لمصر  

(1 )  

متو ط المسافة بين 

مصر وأهم  

الشركاء التجاريين  

في دوا االتفاقية  

(2 )  

أثر 

االتفاقية  

التجارية  

(3 )  

 عر 

الصرف  

( 4لمصر )  

اإلجراءات المصرية  

للحد من العجز في 

(5الميزان التجاري )  

كفاءة عمليات التبادا  

التجاري بين مصر 

(6ودوا االتفاقية )  

متو ط الناتب  

المحلي  

اإلجمالي دوا  

(7االتفاقية )  

2001 -483 141.2 10011 0 4.0  0 925.0 
2002 -667 144.6 10011 0 4.5 0 0 933.0 
2003 -697 149.2 10011 0 5.9 0 0 953.6 
2004 -763 155.3 10011 0 6.2 0 0 1013.1 
2005 -1,116 162.3 10011 0 5.8 0 0 1054.2 
2006 -928 173.4 10011 0 5.7 0 0 1102.8 
2007 -1,328 185.7 10011 0 5.6 0 0 1175.0 
2008 -2,367 199.0 10011 0 5.4 0 0 1232.8 
2009 -1,725 208.3 10011 0 5.5 0 0 1219.5 
2010 -2,434 219.0 10011 0 5.6 0 0 1316.2 
2011 -3,988 222.8 10011 0 5.9 0 0 1372.9 
2012 -3,745 227.8 10011 0 6.1 0 0 1392.6 
2013 -3,867 232.8 10011 0 6.9 0 1 1433.1 
2014 -3,460 239.6 10011 0 7.1 0 1 1433.5 
2015 -4,127 250.0 10011 0 7.7 1 1 1396.6 
2016 -4,119 260.9 10011 0 10.0 1 1 1353.6 
2017 -4,134 271.8 10011 1 17.8 1 1 1374.8 
2018 -3,962 286.3 10011 1 17.8 1 1 1384.0 
2019 -3,695 302.2 10011 1 16.8 1 1 1392.5 
2020 -2,602 298.6 10011 1 15.8 1 1 1535.9 

بالميل المستخدمة ف ينقل البضالض عبر الخيوط المتحية  بناء على بيا ات مصلحة الموا ئ المصرية   ( يعبر عن متو ط المسافة البحرية 2)

 بين مصر وأهم الشركاء التجاريين في دوا االتفاقية ليل عام من فترة الدرا ة . 

 (متغير صوري معبر عن بدء  ريات وتفعيل بنود االتفاقية وداول ا حيز النفاذ .3)

عبر عن السيا ات التجارية واالجراءات غير الجمركية التي اتبعت ا مصر للحد من العجز في الميزان التجاري ومن (متغير صوري م5)

(، الصاردة عن وزارة التجارة والصناعة للحد من الواردات قرارات تسجيل  992( ، ورقم )991(، ورقم )43أهم ا القرار رات رقم )

 ( الصادر عن رلا ة الجم ورية بشأن تقنين ووابط اإل تيراد .  7ة فضتً عن القا ون رقم )المصا ض ومنض ا تيراد السلض اال تفزازي 

( متغير صوري يعبر عن مقومات تيسير التجارية بين مصر ودوا االتفاقية وكفاءة البنية التحتية متمثلة في مدى وجود ايوط متحية 6)

االتفاقية وغيرها من الخدمات اللوجيستية ومقومات تس يل التجارة حيث بدأ   منتعمة ووجود تاامين على السلض المتبادلة بين مصر ودوا

 وفق بيا ات مصلحة الموا ئ المصرية 2013وجود هذه المقومات بداية من عام 

 المصدر:  

 / aldawli.orghttps://data.albank( قاعدة بيا ات البنك الدولي : 7(، )4(، )1)

 / https://www.trademap.org(قاعدة بيا ات مركز التجارة الدولية : 2)                

 اإلدارة العامة  االتفاقيات التجارية  والتحقق –(ال يئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 3)                

 (، وزارة التجارة والصناعة، قياع التجارة الخارجية واالتفاقات التجارية، اإلدارة العامة للسيا ات التجارية 6(، )5)                
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 جدول رقم )8( متغيرات نموذج الجاذبية للتجارة الخارجية بين مصر وودول اتفاقية تركيا خالل الفترة 2001- 2020

الميزان التجاري   السنوات 

بين مصر 

 وتركيا

الناتب المحلي  

االجمالي لمصر  

(1 )  

متو ط  

المسافة بين 

مصر ودوا 

(2االتفاقية)  

أثر 

االتفاقية  

التجارية  

(3 )  

 عر 

الصرف  

( 4لمصر )  

اإلجراءات  

المصرية  

للحد من 

العجز في 

الميزان 

(5التجاري )  

كفاءة عمليات التبادا  

التجاري بين مصر 

(6ودوا االتفاقية)  

متو ط الناتب  

المحلي  

ي دوا  اإلجمال

(7االتفاقية )  

2001 -167 141.2 1411 0 4.0 0 0 493.4 
2002 -145 144.6 1411 0 4.5 0 0 525.2 
2003 -29 149.2 1411 0 5.9 0 0 555.5 
2004 -11 155.3 1411 0 6.2 0 0 609.9 
2005 -288 162.3 1411 0 5.8 0 1 664.8 
2006 -28 173.4 1411 0 5.7 0 1 711.0 
2007 -17 185.7 1411 1 5.6 0 1 746.8 
2008 -404 199.0 1411 1 5.4 0 1 752.9 
2009 -1642 208.3 1411 1 5.5 0 1 716.6 
2010 -895 219.0 1411 1 5.6 0 1 777.0 
2011 -1110 222.8 1411 1 5.9 0 1 864.0 
2012 -1920 227.8 1411 1 6.1 0 1 905.4 
2013 -880 232.8 1411 1 6.9 0 1 982.2 
2014 -1404 239.6 1411 1 7.1 0 0 1030.7 
2015 -2025 250.0 1411 1 7.7 1 0 1093.4 
2016 -1880 260.9 1411 1 10.0 1 0 1129.8 
2017 -163 271.8 1411 1 17.8 1 0 1214.5 
2018 -1319 286.3 1411 1 17.8 1 0 1250.4 
2019 -1932 302.2 1411 1 16.8 1 0 1261.9 
2020 -1286 298.6 1411 1 15.8 1 0 1285.7 
 النفاذ.صوري معبر عن بدء  ريات وتفعيل بنود االتفاقية وداول ا حيز  ر( متغي3)

صوري معبر عن السيا ات التجارية واالجراءات غير الجمركية التي اتبعت ا مصر للحد من العجز في الميزان التجاري ومن  ر( متغي5)

 ا تيراد السلض اال تفزازية وغيرها من القرارات أهم ا قرارات تسجيل المصا ض ومنض 

( مقومات تيسير التجارية بين مصر ودوا االتفاقية وكفاءة البنية التحتية متمثلة في مدى وجود ايوط متحية منتعمة وتاامين على السلض  6)

   المتبادلة بين مصر ودوا االتفاقية وغيرها من الخدمات اللوجيستية ومقومات تس يل التجارة

 المصدر:  

 /https://data.albankaldawli.org الدولي:( قاعدة بيا ات البنك 7(، )4(، )1)

 /https://www.trademap.orgبيا ات مركز التجارة الدولية :  ة( قاعد2)                

 التجارية  والتحقق  العامة االتفاقياتاإلدارة  –العامة للرقابة على الصادرات والواردات  ة( ال يئ3)                

 (، وزارة التجارة والصناعة، قياع التجارة الخارجية واالتفاقات التجارية، اإلدارة العامة للسيا ات التجارية 6(، )5)                
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 جدول رقم )9( متغيرات نموذج الجاذبية للتجارة الخارجية بين مصر وودولة الواليات المتحدة االمريكية خالل الفترة 2001- 2020

الميزان  السنوات

 التجاري  

الناتج  

المحلي 

االجمالي 

 ( 1لمصر )

متوسط 

المسافة بين 

مصر ودول  

 ( 2االتفاقية)

أثر 

االتفاقية 

التجارية  

(3 ) 

سعر 

الصرف 

 ( 4لمصر )

اإلجراءات  

للحد   المصرية

من العجز في  

الميزان 

 ( 5التجاري )

كفاءة عمليات  

التبادل التجاري  

بين مصر ودول  

 ( 6االتفاقية)

متوسط الناتج  

المحلي  

اإلجمالي دول  

 (   7االتفاقية )

2001 -1488 141.2 10970 0 4.0 0 1 12746.3 
2002 -1297 144.6 10970 0 4.5 0 1 12968.3 
2003 -752 149.2 10970 0 5.9 0 1 13339.3 
2004 -764 155.3 10970 0 6.2 0 1 13846.1 
2005 -812 162.3 10970 0 5.8 0 1 14332.5 
2006 -408 173.4 10970 0 5.7 0 1 14741.7 
2007 -1636 185.7 10970 0 5.6 0 0 15018.3 
2008 -4418 199.0 10970 1 5.4 0 1 14997.8 
2009 -3110 208.3 10970 1 5.5 0 1 14617.3 
2010 -3415 219.0 10970 1 5.6 0 0 14992.1 
2011 -4651 222.8 10970 1 5.9 0 1 15224.6 
2012 -3261 227.8 10970 1 6.1 0 1 15567.0 
2013 -4032 232.8 10970 1 6.9 0 0 15853.8 
2014 -4070 239.6 10970 1 7.1 0 0 16254.3 
2015 -3130 250.0 10970 1 7.7 1 1 16726.9 
2016 -2657 260.9 10970 1 10.0 1 0 17000.9 
2017 -2532 271.8 10970 1 17.8 1 1 17403.8 
2018 -3792 286.3 10970 1 17.8 1 1 17913.2 
2019 -3000 302.2 10970 1 16.8 1 1 18300.4 
2020 -2554 298.6 10970 1 15.8 1 0 18147.9 

 المصدر:  

 /https://data.albankaldawli.orgك الدولي: ( قاعدة بيا ات البن7(، )4(، )1)

 /https://www.trademap.orgقاعدة بيا ات مركز التجارة الدولية:  (2)                

 اإلدارة العامة االتفاقيات التجارية والتحقق –الصادرات والواردات  ال يئة العامة للرقابة على (3)                

 (، وزارة التجارة والصناعة، قياع التجارة الخارجية واالتفاقات التجارية، اإلدارة العامة للسيا ات التجارية 6(، )5)                
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