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 كلية التجارة وإدارة األعمال  -الخارجية  ةاالقتصاد والتجارقسم 

البحث  بيانات م    ل ل ا خ ت ص س  

 2022 /2 /2 :استالم
 2022 /8 /  9    :قبول

ساهمت  اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا )الكوميسا ( بشكل إيجابي في زيادة الصااادتاا المصاارية      

فريقيا وخاصة ان مصاار لااديها إلى األسواق االفريقية  كما أنها تتيح للمنتجين المصريين  فرصة  فتح اسوق جديدة بأ

تكنولوجياا  حديثة بالنسبة ألفريقيا  و وسائل  متطوتة   في الصناعة  المصرية و وايضااا بفااتح االسااواق االفريقيااة 

امام المنتجين المصريين سيؤدي ذلك الى تحسين الجودة أمال في إتاحة سلع جديدة بسعر جيد  ومنافس  وخاصة انهااا  

ساً تستطيع من خالله الدول النامية تبادل العديد من المنتجاا فيما بينها إذ يمكن االسااتفادة ماان تمثل سوقاً تحبة ومتنف

هيكل واتداا الدول األعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع بميزة عالية  في إنتاجها 

 مقاتنة بالعديد من دول االتفاقية

تخدام نموذج الجاذبية  لتحليل الميزان التجاتي  لاادول اتفاقيااة السااوق المشااتركة لشاارق ومن ثم هدف البحث  إلى اس

-دولة     وتتمثل دول االتفاقيااة فااي  مصاار 21وجنوب افريقيا المعروفة باسم تکتل الكوميسا، و والذي  تشتمل على 

 –تااونس  –تواناادا  –بيااا لي –إتيتريااا   –جاازت القماار    –زيمبااابوي    –الصااومال    –موتيشاايو     –كينيااا    -بوتوندي  

 –ماااالوي  –سااوازيالند–هوتيااة الكون ااو الديمقرا يااة 4جاام –أوغناادا  –سيشاايل  –مدغشااقر  –أثيوبيااا  –جيبااوتي 

كما تاام اسااتخدام   Panel Data (، باستخدام البياناا المجمعة2020-2001زامبيا  خالل فترة الدتاسة ) –السودان 

للتنبااؤ بااالميزان التجاااتي وحجاام الصااادتاا    ARIMA ية  في  نمااوذجنفس البياناا المستخدمة في نموذج الجاذب

و من أجل تحقيااه هااذا ، 2030-2021والواتداا وايهم  سيكون صاحب االثر االكبر على الميزان التجاتي  بالفترة 

دتاا الهدف تم تناول نبذة عن تکتل الكوميسا، و تحليل للمياازان التجاااتي المصااري مااع دول اتفاقيااة الكوميسااا صااا

 . وواتداا   و الذى يعتبر مؤشر التجاهاا التجاتة البينية بين مصر ودول االتفاقية

و توصاللبحث إلى أن اتفاقية الكوميسا  لهااا اثاار ايجااابي علااى مقاادات تحساان المياازان التجاااتي  بقااا لنتااائ  نمااوذج 

اتفاقيااة الكوميسااا  باةضااافة الااى الجاذبية   اال انه هناك ضعف نسبي في معدالا التبادل التجاتي بين مصاار ودول  

ذلك تبين  ان  مصر تمتع بقدتاا تنافسية متوسطة نسبياً في األسواق االفريقية وكذلك عدم تمتع مصر بميزة تنافسية 

 سعرية في معظم السلع المصدتة الى دول الكوميسا

خااالل نمااوذج االنحداتالااذاتي المتكاماال   اما بالنسبة لنموذج التنبؤ فتوصلت الدتاسة الى ان أن القيم التنبؤيااة ماان     

لقيمة الفائض في الميزان التجاتي المصري مااع دول اتفاقيااة الكوميسااا للفتاارة  (ARIMA) والمتوسطاا المتحركة

%( اال ان معاادل 21.2تنبأ بزيادة في فائض الميزان التجاااتي خااالل هااذر الفتاارة بلاا  حااوالي )  2030-2021للفترة  

يزان التجاتي بين مصاار ودول الكوميسااا يرجااع الااى التنبااؤ بانخفااال الااواتداا المصاارية النمو المتوقع لفائض الم

 %19.2بمعدل  

وأوصىالبحث بضروتةاالستفادة من األسواق النامية في دول اتفاقية الكوميسا كأسواق واعدر تتسم بزيادة 

والعمل على توفير خطو  شحن  معدالا الطلب على الواتداا وتنوع االذواق للسلع المستوتدة من خاتج االتفاقية

منتظمة لهذر األسواق وتوفير الضماناا االئتمانية للتصدير من خالل شركاا ضمان الصادتاا و فروع البنوك  

 المصرية في هذر الدول 

 
الكلمات 
 : المفتاحية

اتفاقية السوق   
المشتركة لشرق 
 –وجنوب أفريقيا 
الميزان التجاري  
إجراءات ضبط 

 االستيراد

 الجابريمى زكي حسن : المسؤولحث البا

  maielgabri@gmail.comاإللكتروني:  البريد
© The Author(s) 2022. 
 

 
 

https://meae.journals.ekb.eg/
mailto:dina_hena@yahoo.comالبريد


 مي زكي واخرون       1102-1072        2022 ، 3العدد ،  32 ، مجلد المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي

10.21608/MEAE.2022.266454 

1073 

 

 

 Available Online at EKb Press  

Egyptian Journal of Agricultural Economics         
ISSN: 2311-8547 (Online), 1110-6832 (print) 

https://meae.journals.ekb.eg/ 
 

 

Proposed Model Measuring the effect of Impact of Comesa Agreement in Egypt Trade Balance Deficit 

Prof. Dr. Gamal Mahmoud Attia Obeid     Prof. Dr. Saber Adly Shaker Abdul Rahman  

May Zaki Hassan  Elgabry 
Department of Economics and Foreign Trade - College of Commerce and Business Administration                                                                         

  A R T I C L E  I N F O   A B S T R A C T  

Article History 

Received: 2-2- 2022 

Accepted: 9-8- 2022 

    The Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) agreement has contributed 

positively to increasing Egyptian exports to African markets, and it also provides Egyptian producers 

with the opportunity to open new markets in Africa, especially since Egypt has modern technologies for 

Africa and advanced means in the Egyptian industry and also by opening African markets to Egyptian 

producers, this will improve quality in the hope of making new goods available at a good and competitive 

price, especially as it represents a broad and breathtaking market through which developing countries can 

exchange many products among themselves. It has a high advantage in its production compared to many 

countries of the Convention 

And then the research aimed to use the gravity model to analyze the trade balance of the countries of the 

Common Market Agreement for Eastern and Southern Africa, known as the COMESA bloc, which 

includes 21 countries. The countries of the agreement are Egypt - Burundi - Kenya - Mauritius - Somalia 

- Zimbabwe - Comoros - Eritrea - Libya - Rwanda - Tunisia - Djibouti - Ethiopia - Madagascar - 

Seychelles - Uganda - Democratic Republic of the Congo - Eswatini (formerly Kingdom of Swaziland) - 

Malawi - Sudan - Zambia during the study period (2001-2020), using the collected data Panel Data as the 

same data was used The gravity model used in the ARIMA model to predict the trade balance, the volume 

of exports and imports, and which one will have the greatest impact on the trade balance in the period 

2021-2030. In order to achieve this goal, an overview of the COMESA bloc was presented, and an 

analysis of the Egyptian trade balance with the countries of the COMESA agreement, exports and 

imports, which is considered an indicator of the trends of intra-regional trade between Egypt and the 

countries of the agreement. 

The research concluded that the COMESA agreement has a positive impact on the amount of 

improvement in the trade balance according to the results of the gravity model, but there is a relative 

weakness in the rates of trade exchange between Egypt and the countries of the COMESA agreement. 

Egypt has a competitive price advantage in most of the commodities exported to the COMESA countries 

As for the prediction model, the study concluded that the predictive values through the integrated 

autoregressive model and moving averages (ARIMA) of the value of the surplus in the Egyptian trade 

balance with the COMESA countries for the period 2021-2030 predicted an increase in the trade balance 

surplus during this period, which amounted to about (21.2) %). However, the expected growth rate of the 

trade balance surplus between Egypt and the COMESA countries is due to the prediction that Egyptian 

imports will decline at a rate of 19.2%. 

The research recommended the need to take advantage of the developing markets in the countries of the 

COMESA agreement as promising markets characterized by increased demand rates for imports and a 

diversity of tastes for imported goods from outside the agreement and to work on providing regular 

shipping lines to these markets and providing credit guarantees for export through export guarantee 

companies and branches of Egyptian banks in these countries 
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 المقدمة  -1

ة الكوميسا موضع اهتمام لعدد من االقتصاديين ومحوت اهتمام وتسليط الضوء من جانب صناع القرات االقتصادي اصبحت اتفاقي

المتقدمة وعلىرأسها تكتل االتحاد االوتبي   ومن ثم جاء االهتمام   التركيز على تكتالا مصر مع الدول  في مصر بعد فترة من 

ت  استراتيجياا لتمية الصادتاا للسوق االفريقية وفتح اسواق جديدة وازالة  بالسوق االفريقية وخروج بعض الدتاساا والتي تد

العقباا كل هذا من شأنه يحسن من الميزان التجاتي المصري االفريقي بصفة خاصة مما يؤثر باةيجاب على الميزان المصري 

  التجاتي بصفه عامة

السل للصادتاا والواتداا من  التجاتي سجال  الميزان  يعتبر  الهامة وأحد حيث  االقتصادية  المؤشراا  أهم  أحد  يعتبر  أنه  ع كما 

محدداا النات  المحلي للدولة. وعلى الرغم من أهمية توازنفان الواقع العملي للعديد من الدول باختالف االستراتيجياا والسياساا  

إذ قد يع الصادتاا والواتداا.  التوازن بين  أنه نادتا ما يتحقه  إلى  الميزان من اختالل قد يكون في  التي تتخذها يشير  اني هذا 

 .شكل عجزإذا ما زادا الواتداا عن الصادتاا أو على شكل فائض عندما تزيد الصادتاا عن الواتداا

ومن ثم يتم دتاسة الوضع الراهن التفاقية الكوميسا والذي يوضح حجم االسواق والمنافسة وهل يتم است الل هذا السوق االست الل 

  ك تركز ج رافي وسلعي ومن ثم عدم است الل هذا السوقاالمثل ام هنا

تأسيسها   تم  فقد  مصر   وقعتها  التي  االتفاقياا  اهم  من    ) )الكوميسا()  اةفريقي  والجنوب  للشرق  المشتركة  السوق  اتفاقية  فتعد 

ومتنفساً تستطيع من خالله   دولة ) (. وهي بالتالي تمثل سوقاً تحبة  19ويبل  عدد الدول االعضاء فيها  1994ديسمبر    8بتاتيخ  

الدول مصر تبادل العديد من المنتجاا مع دول الكوميسا إذ يمكن االستفادة من هيكل واتداا الدول األعضاء حيث تُقبل تلك الدول 

 على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر فيها بميزةعالية في إنتاجها مقاتنة بالعديد من دول االتفاقية

 ث:البحمشكلة  -1

أجل فتح منافذ وأسواق جديدة لما  الكوميسا منعلى الرغم من ان مصر وقعت على اتفاقية السوق المشتركة لجنوب شرق افريقيا

تنتجه من سلع وخدماا ومن ثم تحسين موقف ميزانها التجاااتي وعلااى الاارغم ماان فااائض المياازان التجاااتي بااين مصاار ودول 

نظراً لعدم قدتة منتجاتهااا المحليااة  االتفاقية.المصرية الى دول  زيادة الصادتااصعوبة أن الواقع العملي يشير الي   الكوميسا إال

دول  تتساام صااادتااللتقاادم التكنولااوجي والصااناعي للاادول المتقدمااة حيث المتقدمااة نتيجااةعلااى منافسااة منتجاااا الاادول 

 المعدنية ومواد الطاقة دون تحويلها. الكوميساباالعتماد الكبير على الصناعاا االستخراجية وعلى تصدير المواد األولية

الحاجة ُملحااة  األسواق االفريقية ت دوزيادة صادتاتها الي   افريقيا بقصدالمشتركة لشرق وجنوب    اتفاقية السوقتغم إبرام مصر

عااام من مشكلة عجااز المياازان التجاااتي المصااري بشااكل ان تحدإلى التساؤل عن مدى جدوى هذر االتفاقية من جهة وهل يمكن 

 :السؤال التاليثم فإنه يمكن تلخيص مشكلة الدتاسة من خالل  ومن

 من عجز الميزان التجاتي المصري؟  افريقيا في الحدهل تساهم اتفاقيةالسوق المشتركة لشرق وجنوب   ▪

 الدراسة: فرضية-3

 فيالتالي: تتمثل فرضية الدتاسة 

 التجاتي المصري زان فائض المي افريقيا إلىاتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب تؤدي 

 الدراسة: هدف-4

ثم    المقترح ومنالنموذج    خالل استخداماختبات مدى صحة أو خطأ فرضيةالبحث من    البحث فييتمثل هدف البحثالرئيسي من  

ال  النسبي  وتحديداألثر  افريقيا  وجنوب  لشرق  المشتركة  السوق  عام  تفاقية  مصر  وقعتها  التنفيذ    1998التي  حيز  ودخلت 

 زانها التجاتيومن هذا الهدف الرئيسي تندتج مجموعة من األهداف الفرعية تتمثل في اآلتي: على مي2000
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 الميزان التجاتي المصري   افريقيا فيتحديد مدى مساهمة اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب  -أ

. 

 وجنوب افريقيا    تقدير أنما  التجاتة الخاتجية المصرية مع الدول األعضاء في اتفاقية السوق المشتركة لشرق -ب

 

 الدراسة:  أهمية-5

والواتداا   والصادتاا  التجاتي  للميزان  والمتوقع  الحالي  الموقف  على  الضوء  إلقاء  خالل   من  العلمية  البحث  أهمية  تأتي 

افريقيا مع مصر وقيا  االثر   المشتركة لشرق وجنوب  السوق  الراهن التفاقية  الوضع  المصرية ةفريقيا من خالل   تحليل  

ثم الن والواتداا ومن  الصادتاا  بمستقبل  والتنبؤ  الدتاسة  فترة  المصري من خالل  التجاتي  الميزان  على  االتفاقية  لتك  سبي 

الميزان التجاتي  مما يساعد متخذي القرات على الوقوف على اهم  معوقاا التصدير ومن ثم االست الل األمثللالتفاقيةو تحقيه  

اجله االتفاقية  وهو زيادة حجم الصادتاا وتحقيه فائض في الميزان التجاتي  عن  الهدف الرئيسي  الذي وقعت مصر  من  

 ريه خفض فاتوتة الواتداا بالحصول على االعفاءاا الجمركية والمزايا التفضيلية  و تراكم المنشأ الممنوحةلألعضاء من 

 جهه وزيادة حجم الصادتاا المصرية من جهه اخرى  

 :الدراسة حدود-6

 ج رافية وذلك على النحوالتالي: حدودا زمنية وأخرىسة تتضمن الدتا

 (  2020-2001ي طي  البحث  الفترة )الحدود الزمنية:-أ

ادول تفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا  والتي وقعت عليها مصر عام تشمل حدود  البحث  الحدود الجغرافية:  -ب

1998  

 منهجية الدراسة: -7

على  اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا   ع منهجين االستنبا ي واالستقرائي من خالل دتاسة  تقوم الدتاسة على إتبا

استنادا الى المعادلة التالية  عجز الميزان التجاتي المصري  في ظل االدب االقتصادي والدتاساا السابقة ومحاولة تطبيه ذلك  

:- 

 

ln(TBijt)=B0+B1ln(GDPit)+B2ln(Distijt)+B3ln(FTAijt)+B4ln(ERit)+B5ln(RPIit)+ 

B6log(ETEOijt)(1)+B7ln(GDPjt) 

 حيث : 

)ijtTB تشير إلى تصيد الميزان التجاتي بين البلدين )i  وj  في الفترة الزمنية (t  ) 

)it GDP)تشير إلى النات  المحلي اةجمالي للبلدi  في الفترة الزمنيةt 

)ijtDist(  البلد المسافة بين  ا   iمتوسط  التجاتيين  واهم  افريقيا   في دول   jلشركاء  المشتركة لشرق وجنوب  السوق  في  اتفاقية 

 tالفترة الزمنية 

)ijtFTA  اثر دخول اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا  للدولة  (تشير إلىi     وهي يعبر عنها كمت ير صوتي يأخذ

 tفي الفترة الزمنية النفاذ في حال وجود اتفاقية  ويأخذ صفر في غير ذلك   حيز  1القيمة 

(itER)  الحقيقي للبلد تشير إلى سعر الصرفi  امام الدوالت في الفترة الزمنيةt 

 
(10)- Efficiency of Trade Exchange Operations 
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)itRPI)    اجراءاا ضبط االستيراد التي قام بها البلد  تشير إلىi    في الفترة الزمنيةt   وهي يعبر عنها كمت ير صوتي يأخذ القيمة

 صفر في غير ذلك   في حال وجود هذر االجراءاا  ويأخذ  1

)ijt(ETEO     كفاءة عملياا التبادل التجاتي بين البلد  تشير إلىi     ودول االتفاقيةj    في الفترة الزمنيةt    وهي يعبر عنها كمت ير

 ويأخذ صفر في غير ذلك     jودول االتفاقية  iفي حال وجود كفاءة في عملياا التبادل التجاتي بين الدولة   1صوتي يأخذ القيمة 

)jtDP(G  تشير إلى النات  المحلي اةجمالي للبلدj   في الفترة الزمنيةt  

اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا يتناسب    الميزان التجاتي بين مصر ودول  ويفترل نموذج الجاذبية أن فائض 

لمسافة بوجه عام بأنها تمثل تكاليف  ويتناسب عكسي مع المسافة بينهما. ويتم تفسير ا( GDP(  ردي مع إجمالي النات  المحلي

يتناسب   التجاتي  الميزان  فائض  باةضافةإلى  النفاذ  حيز  االتفاقية  دخول  اثر  مع  يتناسب  ردي  كما  الشحن  خطو   التجاتة 

عكسي مع سعر صرف الجنيه إمام الدوالت أي انخفال العملة المحلية يؤدي إلى انخفال أسعات السلع المصرية وبالتالي تزيد 

المصرية  الم الصادتاا  زيادة  ثم  ومن  عليه  الطلب  لزيادة  النهاية  في  يؤدي  مما  المصرية  للمنتجاا  التنافسية  السعرية  يزة 

 وانخفال الواتداا نتيجة اتتفاع فاتوتة الواتداا  

ال ير  اةجراءاا  ان  أي  جمركية  ال ير  اةجراءاا  مع  يتناسب  ردي  المصري  التجاتي  الميزان  فائض  إن  يفترل  كما  

جمركية تحد من الواتداا مما يجعل لها تأثير ايجابي على خفض الواتداا  ومن ثم زيادة الفائض في الميزان التجاتي  كما ان  

تحسن الميزان التجاتي  بينما هناك عالقة عكسية بين النات  المحلي اةجمالي لدول  كفاءة عملياا التبادل التجاتي    كلما زادا  

 يزان التجاتي المصري . االتفاقية وبين فائض الم

 االستعراض المرجعي للدراسات السابقة  -8

المشتركة لشرق وجنوب افريقيااا وبحااث  في ظل سعي البحث لتحقيه أهدافه وإلقاء الضوء على مدى االستفادة من اتفاقية السوق 

يركز علااى الجهااود البحثيااة التااي   المالمح العامة للميزان التجاتي كاان مان األهمياة أن ياتم تقديم االستعرال المرجعي والذي

تمت في هذا المجال من قبل وأهم ما توصلت إلياه الدتاسااا والبحاوث السابقة ذاا الصلة بهاذا المجاال واسااتخالأ أهااام ماااا 

 توصلت إليه هذر االبحاث من نتائ  وتوصياا.

 

ة مااع االتحاااد األوتوبااي علااى تخفاايض عجااز تااأثير االتفاقياااا التجاتياا (بعنوان بدتاسة    2015قام كورتوفيتش وتالوفيتش،  -

( وتأثيرر علااى خفااض EUتأثير تحرير التجاتة مع االتحاد األوتوبي )واستهدف البحث   )الميزان التجاتي للبوسنة والهرسك

. و قااد  بقاات 2013-2005(. تحلل الوتقة السالسل الزمنية للبياناا في الفتاارة B&Hالعجز التجاتي في البوسنة والهرسك )

( PDتاسة نموذج الجاذبيااة االقتصااادية وتقنياااا بياناااا األلااواح الديناميكيااة االقتصااادية القياسااية: نماااذج بياناااا اللوحااة )الد

مااع االتحاااد األوتوبااي لااه  B&H(. لقد ثباات أن أن تحرياار تجاااتة RE( ونماذج التأثير العشوائي )FEونماذج التأثير الثابت )

  𝑋𝑖𝑡وفقًا لذلك  اثبتاات الدتاسااة  أن الصااادتاا    B&Hتجاتية وتقليل العجز التجاتي في  تأثير إيجابي على تعزيز التدفقاا ال

والمت ياار الااوهمي  و الااذي يشااترك  𝐺𝐷𝑃𝑗𝑡والنات  المحلي اةجمالي  و  والنات  المحلي اةجمالي للفرد   importواالستيراد  

والمت يااراا الوهميااة  𝐺𝐷𝑃𝑃𝐶𝑗𝑡نااات  المحلااي اةجمااالي  في حدود مشتركة ذاا داللة إحصااائية  بينمااا نصاايب الفاارد ماان ال

 )2)األخرى ذاا داللة غير إحصائية

 

تدفقات التجارة الخارجية المصرية ألهممم  ( بعمل   بحث  بعنوان  2015قام عمرو عبد الحميد رفعت عصام صبري سليمان  -

بااين 4لة الوصول إلااى كيفيااة زيااادة حجاام التبااادل التجاااتي هدف البحث إلى محاو)3()الدول العربية بإستخدام نموذج الجاذبية  

 
(2)Kurtovic and Talovic,2015 , Impact of TradeAgreements with EU on the Reduction in Trade Balance Deficit of Bosnia and Herzegovina and Sead, Journal of 

International and Global Economic Studies, 8(1), June, 68-92  

Faculty of Economics, Dzemal Bijedic University of Mostar, Bosnia and Herzegovina Ministry of Foreign Trade and Economic Relations of Bosnia and 

Herzegovina 

 

-107، أ أ: 1، العدد: 60، المجلد: اةسكندتية ، جامعةالزراعيةمجلة البحوث باستخدام نموذج الجاذبية،  العربيةالهم الدول  الخاتجيةالمصريةتدفقاا التجاتة  تحليل، صبري، عمرو، و عصام الحميدعبد )3(

135. 

 
 2015 مركز بحوث الصحراء - االقتصاديةنموذج الجاذبية قسم الدتاساا  باستخدامتحليل تدفقاا التجاتة الخاتجية المصرية ألهم الدول العربية ، 2015،  عمرو عبد الحميد تفعت عصام صبري سليمان علي)4(
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مصر والدول العربية من خالل التعرف على حجم التدفقاا التجاتية للدول العربية مع العالم والبينية من ناحية وتحليل تاادفقاا 

اماال التااي تااؤثر علااى زياااد التجاتة الخاتجية المصرية ألهم الدول العربية مان الناحياة األخري وكذلك التعرف على أهاام العو

 حجم التبادل التجاتي بين مصر والدول العربية وتحديد أهم الدول العربية التي تتوسع أو تحد في واتداتها من مصر

األساليب اةحصائية الوصافية والكمية في تحليل بياناا التجاتة الخاتجية المصرية مع الدول العربيااة على  فقد اعتمد البحث    

بإستخدام إنحدات البياناا المقطعياة والسالسل الزمنية  خالل الفترة ) Model Gravity)تقدير نماوذج الجاذبياة  باةضافة إلى

وفقًا لذلك  أثبتت نتائ  نموذج الجاذبية األساسي للصادتاا أن زيااادة إجمااالي النااات  المحلااي فااي مصاار وزيااادة 1990-2013

األتدن لبنان ليبيا السعودية السودان سوتيا اةماتاا( يؤدي إلااي زيااادة صااادتاا إجمالي النات  المحلي للدول العربية السبع )

 مصر 

كما تبين أن زيادة المسافة الج رافية تؤدي إلي انخفال صادتاا مصر باالضافة الى ذلك تبين أن الدول المسئولة عاان زيااادة 

كاال ماان األتدن السااودان وسااوتيا علااى زيااادة   صادتاا مصر هي: السااعودية ليبيااا اةماااتاا ولبنااان بينمااا لاام يتضااح تااأثير

الصادتاا المصرية. في حين أوضحت نتائ  نموذج الجاذبية المعاادل للصااادتاا أن زيااادة نصاايب الفاارد ماان إجمااالي النااات  

 المحلي في مصر والدول العربية السبع يؤدي لزياد صادتاا مصر 

قة  ردية بين إجمالي النات  المحلي في مصر وإجمااالي النااات  وأوضحت نتائ  نموذج الجاذبية األساسي للواتداا وجود عال.

المحلاي للدول العربية السبع مع وتاداا مصر بينما تبين وجود عالقة عكسية بين المسااافة الج رافيااة وواتداا مصاار للاادول 

ية بينما تبين أن لبنااان العربية السبع وتبين أن الدول المسئولة عن انخفال واتداا مصر هي:سوتيا األتدن السودان والسعود

الدولة المسئولة عان زياادة واتداا مصر في حين لم يتضح تأثير كل من ليبيا واةماتاا على زيااادة الااواتداا المصاارية.في 

حين أوضحت نتائ  نماوذج الجاذبياة المعدل للواتداا أن اتتفاع مستوي الدخل الفردي في السعودية يؤدي إلي زيادة واتداا 

الدولة بينما تبين أن إتتفاع مستوي الدخل الفردي في كل من األتدن لبنان السودان سوتيا واةماتاا يؤدي إلي   مصر من تلك

 .إنخفال واتداا مصر من تلك الدول بينماا لام تثبات معنوية تأثير ليبيا علي قيمة واتداا مصر

مستقبل    (بعمل  دراسة بعنوان  2020عين شمس  قام محمد سيد احمد سعيد قسم االقتصاد الزراعي كلية الزراعة جامعة    -

تحقيه هدف تئيسي   واستهدفت البحث  (5( )الصادرات الزراعية المصرية في ظل اإلتجاهات الحديثة لمنظمة التجارة العالمية

العالمية والمت التجاتة  الحديثة منظمة  االتجاهاا  المصرية في ظل  الزتاعية  الصادتاا  التعرف على مستقبل  في  علقة  يتمثل 

المقترحة   واآللياا  السياساا  من  مجموعة  لوضع  تمهيدا  وذلك  العالمية  األسواق  في  وتنافسيتها  الزتاعية  الصادتاا  بدعم 

المصرية الزتاعية  للصادتاا  والج رافي  السلعي  التوزيعين  على  الضوء  ألقت  كما  والتطوتاا  المستجداا  تلك  و    مواجهة 

 األسواق العالمية  دتاسة القدتاا التنافسية المصرية في أهم

اعتمدالبحث على األسلوبي التحليل الوصفي والكمي  حيث اعتمدا الدتاسة على األسلوب الكمي لقيا  الظواهر والمت يراا  

واالنحدات   العام  الزمني  االتجار  معادالا  مثل  المعروفة  اةحصائي  التحليل  أدواا  استخدام  تم  حيث  الدتاسة  بمشكلة  المتعلقة 

)Multiple regressionالمتعدد)   المرحلي  واالنحداتالمتعدد   )stepwise( التباين  وتحليل   )Analysis of variance  )

( الوحدة  اختباتاا جنر  أهمها  الزمنية ومن  السالسل  تسكين  واختباتاا  الطلب  التنبؤ Unit Root Testودوال  ( فضال عن 

 ) المتحركة  والمتوسطاا  المتكامل  الذاتي  االنحدات  )  ARIMAباستخدام  اآلنية  المعادالا  نموذج  واستخدام   )System 

Simultaneous Equation    حيث تمت اةشاتة إلى منهجية تلك المؤشراتكل في موضعه وأظهرا نتائ  نماوذج المعادالا )

األنية وجود عالقة  ردية بين كل من متوسط نصيب الفرد من اةنتاج ومتوسط نصيب الفرد من الصادتاا وعالقة عكسية 

الفرد من  معنو  المصدتة( ومتوسط نصيب  المصرية )المرجح بالكمياا  الزتاعية  السلع  ية إحصائيا بين متوسط سعر تصدير 

 الصادتاا.

لزياادة   0.01وبالنسبة لجودة الصادتاا الزتاعية المصرية تبين األثر السلبي المعنوي إحصائيا عند المستوى االحتمالي  

ياة المصارية النخفاال جودتهاا حياث بزياادة عادد إخطاتاا الارفض للصادتاا  إخطاتاا الادول لرفض الصادتاا الزتاع

التالي بقيمة   العام  المعنوي إحصاائيا عناد   0.5المصرية تقل صادتاا مصر في  مليون دوالت في حين تبين األثر اةيجابي 

المستوى االحتمالي   الزتاعي والذي    0.01عناد  الدولة لإلنتاج  العالمياة  للدعم الذي تقدمة  التجاتة  باه مصر منظمة  أخطرا 

مليون دوالت الن    0.5تسميا حياث أن الادعم الزتاعاي للصاادتاا الزتاعياة سااهم فاي زياادة الصادتاا المصرية بنسبة  

 
 
  )لمنظمة التجاتة العالميةمستقبل الصادتاا الزتاعية المصرية في ظل اةتجاهاا الحديثة  (بعمل  دتاسة بعنوان  2020سم االقتصاد الزتاعي كلية الزتاعة جامعة عين شمس محمد سيد احمد سعيد ق(5)
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األث يعادل  للجودة  السلبي  األثر  أن  يتبين  النتائ   تلك  خالل  ومن  اكبر  بكمياا  التصدير  على  المصدتين  يشجع  الدعم  ر  هذا 

 االيجابي للدعم أي أن إنخفال جودة الصادتاا يتسبب في خساتة الدعم المقدم لإلنتاج الزتاعي من أجل التصدير 

بعمل  دراسة   2019قامت وفاء سعد إبراهيمقسم االقتصاد والتجارة الخارجية كلية التجارة وإدارة االعمال جامعة حلوان    -

ستخدام نموذج الجاذبية لتحليل اواستهدف البحث      ) نموذج الجاذبية"كوميسا  فقات التجارية بين مصر ودول الالتد ( بعنوان  

الكوميسا والتي   باتفاقية  المعروفة  أفريقيا  المشتركة لشرق وجنوب  السوق  اتفاقية  بين مصر ودول  السلعية  التجاتية  التدفقاا 

على   الدتاسة من)    19تشتمل  فترة  م   2016-2001دولة خالل  بياناا  (باستخدام  نموذج   Data Panel جمعة(  من خالل 

العشوائية   الجاذبية .Pooled Model ونموذج   REMاآلثات  لنموذج  النظري  اة ات  تناول  تم  الهدف  هذا  تحقيه  أجل  ومن 

وتوصلت الدتاسة إلى أن هناك تأثير إيجابي لكل من النات  المحلى االجمالي  لدول الكوميسا والنات  المحلى االجمالي لمصر  

صرف على التدفقاا التجاتية بين مصر ودول الكوميسا باةضافة إلى التأثير السلبى للمسافة الج رافية الل ة والحدود  ومعدل ال

 المشتركة وعدم االستقرات السياسى وسكان دول الكوميسا على التدفقاا التجاتية بين مصر ودول الكوميسا 

تجارة الخارجية ومنظمة التعاون االقتصادي للبحر األسود  ( حول "تيسير ال  2015)    Ozge and Otherدراسة قام بها  -

 ( 6)تحليل نموذج تركيا باستخدام منهجية نماذج الجاذبية 

Trade Facilitation and Black Sea Economic Cooperation Organization: Analysis of 

Turkey with (Gravity Model Approach) 

( علااى التعاااون االقتصااادي للبحاار األسااود TFAسب المحتملة التفاقية تيسير التجاااتة )تقييم اآلثات والمكاواستهدف البحث  

(BSEC باسااتخدام نمااوذج الجاذبيااة للبياناااا المقطعياااة خااالل الفتاارة الزمنيااة.)وذلااك ماان خااالل إدتاج   2013-2007

دة عدد السكان للدول المستوتدة والبعد المت يراا التالية في النموذجالنات  المحلي اةجمالي للدولة المصدتة والدول المستوت

الصادت عن البنك الدولي والااذي يقاايس العالقااة بااين التاادفقاا  LPIالج رافي بين الدول إضافة إلى مؤشر األداء اللوجستي 

) للبلاادان المصاادتة والمسااتوتدة علااى حااد سااواء LPIالتجاتية الثنائية وتيسير التجاااتة. أظهاارا النتااائ  أن معاماال مؤشاار 

وضحت النتااائ  أن المت يااراا األخاارى اشى مع التوقعاا حيث تبين أن إشاتته موجبة وذاا داللة إحصائية عالية. كما  يتما

 .المدتجة في النموذج كانت لها داللة إحصائية معنوية وأن إشاتتها تتماشي مع نظرية نماذج الجاذبية

إيجابي بمؤشراا أداء السوق في البلدان المستوتدة والمصدتة حيااث  تشير النتائ  التجريبية إلى أن التدفقاا التجاتية تتأثر بشكل  

اثبتت النتائ  ن جودة الخدماا اللوجستية  وجودة مراقبة وتتبع التسليم  وتكرات وصول الشااحناا إلااى المشااترين فااي الوقاات 

 .المحدد  وأداء البلدان  لها أهمية حاسمة على الصادتاا

بعمل بحث  بعنوان )محددات التجارة الخارجية     2018محمود صندوق النقد العربي  قام. محمد اسماعيل و جمال قاسم    -

 ( 7) للدول العربية باستخدام نماذج الجاذبية(

واعتماد البياناا للدول (  Gravity Modelيهدف البحث إلى قياس محددات التجارة الخارجية باستخدام نماذج الجاذبية )

التجاتيين.   الشركاء  أهم  النموذج  العربية مع  الزمنية    17شمل  للفاترة  استخدام بعض     12014-1990دولة عربية  تم  حيث 

المت يراا االقتصادية والج رافية ومؤشراا عن التكتالا االقليمية والديم رافية والعرقية في النموذج إضافة إلى المت يراا 

ن عدد من المت يراا المتعلقة بالتجاتة الخاتجية من األساسية. حيث استخدم نموذج الجاذبية والذي يقدت نمط التجاتة الدولية م

أهمها المسافة والنات  المحلي اةجمالي. إضافة إلى عدد من المت يراا األخرى مثل الل ة والديانة والعوامل الثقافية والتاتيخية 

 المشتركة بين الدول.

و  التجاتية  والمعاهداا  االتفاقياا  أثر  لقيا   الجاذبية  نموذج  التجاتة  ويستخدم  منظمة  مثل  الدولية  المنظماا  إلى  االنضمام 

العالمية على اتجاهاا التجاتة الخاتجية لتلك الدول. وخلصت الدتاسة إلى تباين محدداا تدفقاا التجاتة الخاتجية في الدول  

صادتاا بالضافة الى  العربية  حيث اوضحت الى ان  اتتفاع النات  المحلي اةجمالي في الدولة المستوتدة يساهم في زيادة ال

 ان  اتتفاع عدد السكان في الدولة المستوتدة يشجع على زيادة الواتداا من السلع سواء االستهالكية منها أو األولية.  

 
(6(Ozge and Other,2015, Trade Facilitation and Black Sea Economic Cooperation Organization: Analysis of Turkey with (Gravity Model Approach) 

 
 التجاتة الخاتجية للدول العربية باستخدام نماذج الجاذبية(بعمل دتاسة بعنوان )محدداا   2018و جمال قاسم محمود صندوق النقد العربي  إسماعيلمحمد (7)
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الخاتجية  التجاتة  تدفه  في  األساسية  العوامل  من  والمستوتدة  المصدتة  الدول  بين  المشتركة  الل ة  تعتبر  اخرى   ومن جهه 

موت  من  كل  صادتاا باستثناء  تدني  نتيجة  وذلك  أساسي  غير  عامل  المشتركة  الل ة  بان  النتائ   أظهرا  حيث  وليبيا  يتانيا 

موتيتانيا إلى الدول العربية واعتمادها على األسواق الصينية واالتحاد األوتوبي. أما فيما يخص ليبيا فان االتحاد األوتوبي 

 ادتاتها.في المائة من اجمالي ص  81والصين يستحوذان على حوالي  

كما يعتبر االتحاد األوتوبي كأحد أهم الوجهاا للصادتاا السلعية العربية باستثناء األتدن وقطر واةماتاا الدول العربية    

الحدود  ان  كم  اسيا.  دول  كأحد   على  وقطر  اةماتاا  تعتمد   حين  في  العربية   الدول  على  االتدن  صادتاا  تعتمد  حيث 

بالض ليس  الدول  بين  إشاتة المشتركة  النتائ   أظهرا  حيث  العربية  الدول  في  الخاتجية  التجاتة  تدفقاا  من  تزيد  أن  روتة 

عكسية في بعضها )اةماتاا والسعودية وسوتية ولبنان الم رب موتيتانيا( وعدم معنوية المت ير في البعض اآلخر. هذا يدل  

 تركة بينها. على ضعف التجاتة البينية بين الدول العربية بالرغم من وجود حدود مش

ودوت  (Otinga Hesbon N, (2009))8بحث  - كينيا  دولة  فى  االقتصادي  النمو  علي  الدولية  التجاتة  تأثير  البحث  تناول 

 الصادتاا فى النات  المحلي االجمالي فى السنواا العشرين االخيرة للدتاسة  كذلك تاثير الواتداا علي النمو االقتصادي. 

لتختب خطي  نموذج  البحث  الحكومي استخدم  االنفاق  كذلك  العام  واالستثمات  الخاأ  االستثمات  علي  الواتداا  تاثير  ر 

النمو  ان  الي  الدتاسة  وتصل  اةجمالي   المحلي  النات   الي  والواتداا  الصادتاا  نسبة  الي  باالضافة  االجنبية  والمساعداا 

ن التأثير األكبر فى تحقيه النمو يرجع الي اةنفاق  الحقيقي في الصادتاا الكينية ساهم بصوتة فعالة في نمو االقتصاد الكيني وأ

 الحكومي والمساعداا االجنبية مع زيادة الصادتاا. 

االقتصاديةErshad Ali, (2011) (9)بحث    - الشراكة  اتفاقية  بين    Closer Economic Partnership (CEP)تتناول 

التجات التدفقاا  زيادة  علي  االتفاقية  تعمل  ونيوزيالندا حيث  في  الصين  النمو  جديدة من خالل  وتوليد فرأ عمل  الثنائية  ية 

تتمتع   المقابل  في  الصين  الى  نيوزالند  من  وال ذائية  الزتاعية  المنتجاا  تصدير  امام  الباب  االتفاقية  تفتح  حيث  صادتاتها  

اقتصاد كال الطرفين  الصادتاا الصينية من مالبس واحذية وأجهزة الكترونية و قامت الدتاسة بعرل اثر النمو والفائدة علي  

 من االتفاقية

 االطار النظري اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا   -9

هي عنصر أساسي في العالقاا التجاتية الدولية على ماار الساانين  لاام تاازداد اتفاقياااا   (RTAs)اتفاقياا التجاتة اةقليميةتعد  

 .ا في العمه والتعقيدالتجاتة اةقليمية من حيث العدد فحسب  بل زادا أيضً 

( خالل السنواا األخياارة  بمااا فااي ذلااك زيااادة ملحوظااة فااي االتفاقاااا RTAsومع اتتفاع عدد اتفاقياا التجاتة اةقليمية )      

متعددة األ راف الكبيرة قيد التفاول حيث يعد عاادم التمييااز بااين الشااركاء التجاااتيين أحااد المبااادم األساسااية لمنظمااة التجاااتة 

 .العالمية

ومع ذلك  فإن االتفاقاا التجاتية اةقليمية وهي اتفاقياا تجاتية تفضيلية متبادلة بين شريكين أو أكثاار  تشااكل أحااد االسااتثناءاا 

ومرخصة بموجب منظمة التجاتة العالمية  مع مراعاة مجموعة من القواعد و ت طااي هااذر القواعااد تشااكيل وتشاا يل االتحاااداا 

ماان االتفاقيااة العامااة للتعريفاااا الجمركيااة والتجاااتة  24ة التي ت طي التجاتة في السلع ) المادة الجمركية ومنا ه التجاتة الحر

وكذلك االتفاقياااا التااي   (11)والترتيباا اةقليمية أو العالمية لتجاتة السلع بين أعضاء الدول النامية )البند التمكيني(    (10)(  1994

 (.12)االتفاقية العامة للتجاتة في الخدماا ت طي التجاتة في الخدماا ) المادة الخامسة من 

وبشكل عام يجب أن ت طي اتفاقياا التجاتة اةقليمية جميع التجاتة إلى حد كبير وتساعد على تدفه التجاتة بحرية أكباار بااين     

 الدول في منطقة التجاتة اةقليمية دون زيادة الحواجز أمام التجاتة مع العالم الخاتجي.

 
(8)Otinga Hesbon N, (2009)." The Impact  Of International Trade On Economic Growth In Developing Countries (Exports for rapid economic growth) / A Case 

Study Of Kenya", University of Nairobi. 
(9)Ershad Ali, (2011). Impact of Free Trade Agreement on Economic Growth of Partner Countries: China and New Zealand  ,International Business and 

Management Vol. 2 No. 1, pp. 114-122. 

 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.htm#articleXXIV(المادة 24 (10

 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/enabling1979_e.htm البند التمكيني (11)

 https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm#articleV(المادة الخامسة  التكامل االقتصادي (12

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gatt47_02_e.htm#articleXXIV
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/enabling1979_e.htm
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats_01_e.htm#articleV
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معاهدة بين حكومتين أو أكثاار وهااي تحاادد قواعااد التجاااتة لجميااع المااوقعين على أنها  (RTA) لتجاتة اةقليميةوتعرف اتفاقية ا

 اتفاقية الكوميسا تشمل أمثلة اتفاقياا التجاتة اةقليمية كاتفاقية التجاتة الحرة  

 COMESA) أوال / نبذه عن اتفاقية اتفاقية لسوق المشتركة للشرق والجنوب اإلفريقي)الكوميسا

ودخلت حيز النفاذ لتصبح السوق المشتركة للشرق والجنوب اةفريقي، حيث انشأا منطقة    1998بدأ تاتيخ الكوميسا في       

وقد تم تأسيس الكوميسا )على النحو المحدد في معاهدتها( كمنظمة مستقلة ذاا   2000اكتوبر  31تجاتة حرة لدول الكوميسا في 

التعاون في تطوير مواتدها الطبيعية والبشرية لصالح جميع شعوبها، وبالتالي لديها سلسلة واسعة   سيادة، الدول التي وافقت على

 النطاق من األهداف التي تشمل بالضروتة في أولوياتها تعزيز السالم واألمن في المنطقة.

الرئ      تركيزها  فإن  االقتصادية   وخلفيتها  للكوميسا  االقتصادي  للتاتيخ  نظًرا  ذلك   وحدة  ومع  تشكيل  على  ينصب  يسي 

 اقتصادية وتجاتية كبيرة قادتة على الت لب على بعض الحواجز التي تواجهها الدول الفردية .

مع        اةقليمي".  التكامل  االقتصادي من خالل  "االزدهات  عباتة  في  للكوميسا  الحالية  االستراتيجية  تلخيص  دولة   21يمكن 

مليات دوالت  وهي تجاتة عالمية للصادتاا    805نسمة  ويبل  النات  المحلي اةجمالي  مليون    583عضو  يزيد عدد سكانها عن  

السلع بقيمة   الداخلية والخاتجية. حيث تمثل   324والواتداا في  للتجاتة  الكوميسا سوقًا تئيسيًا  مليات دوالت أمريكي  وتشكل 

 ون )كيلومتر مربع( ملي 12الكوميسا ج رافيا ما يقرب من ثلثي القاتة األفريقية بمساحة 

 من اإلعفاء الجمركي طبقا لالتفاقية المستثناةالواردات المصرية  -أ

% و  45تسري اةعفاءاا الجمركية على كافة السلع المستوتدة من جميع الدول األعضاء و التي تحقه قيمة مضافة تعادل       

ال تتمثل  بحيث  السودان  دولة  مع  سلبية سوى  قوائم  بأية  تحتفظ مصر  و ال  القطنية  والمنسوجاا  الحمص   : في  المستثناة  سلع 

 .المنسوجاا المخلو ة والمالبس الجاهزة و التريكو

 أهم الصادرات المصرية إلى الدول األعضاء في الكوميسا -ب

ائية األسمنت والمنتجاا الكيماوية والدووالصلب  تتركز أهم الصادتاا المصرية الى دول الكوميسا في مواد البناء مثل الحديد  

  السلع ال ذائية والسكر والزيوا والشحوم واألتز والفواكه والخضراواا وبعض    البشرية والصناعااوأهمها الوتق واألدوية  

 .الهندسية

 أهم الواردات المصرية من الدول األعضاء في الكوميسا  -جم

والاابن والشاااي ومنااه وبهاااتاا وتبااع تتركز أهم واتداا مصر من دول الكوميسا في المواد الخام واهمها النحا  ومصاانوعاته 

وأبدال تب  مصاانعة و وقااود معاادني زيااوا معدنيااة ومنتجاااا تقطيرهااا مااواد قاتيااة شااموع معدنيااة والثمااات الزيتيااة السمساام و 

 الحيواناا الحية

 اهم مزايا االتفاق  -د

 :تقدم الكوميسا ألعضائها وشركائها مجموعة واسعة من الفوائد التي تشمل

 تناسه وأكثر تنافسيةسوق أوسع وم  -1 

 إنتاجية صناعية أكبر وقدتة تنافسية -2

 زيادة اةنتاج الزتاعي واألمن ال ذائي  -3

 است الل أكثر عقالنية للمواتد الطبيعية  -4

 سياساا نقدية ومصرفية ومالية أكثر تناسقًا  -5

 بنية تحتية للنقل واالتصاالا أكثر موثوقية  -6

ل واتداا الدول األعضاء حيث تُقبل تلك الدول على استيراد العديد من السلع التي تتمتع مصر كما يمكن االستفادة من هيك     

والسيراميك  المجفف  والبصل  المنزلية  واألدواا  ال ذائية  والمواد  األتز  القائمة  تلك  تأ   على  يأتي  إنتاجها  في  عالية  بميزة 

 ومنيوم والحديد والصلب وال زل والمنسوجاا واألحذية.واألدواا الصحية واألدوية ثم إ اتاا السياتاا ومنتجاا األل
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هيكل إنتاج الدول األعضاء أنها دوالً تعتمد على تصدير خاماا ومواد خام وسلع تئيسية مثل النحا  والبن  تالحظ منوقد       

على تفاهية المستهلك   والشاي والجلود الخام والماشية اللحوم والسمسم والذتة والتب  وهي سلع هامة يؤثر منحها اةعفاء

 المصري. 

الى انه يتم االستفادة من المساعداا المالية التي يقدمها بنك التنمية األفريقي وغيرر من المؤسساا المالية الدولية في    باةضافة

 مجال تنمية الصادتاا إلى دول إفريقيا. 

 

 يا )الكوميسا(أهم مالمح التبادل التجاري بين مصر ودول اتفاقية شمال وشرق افريق  -10

تتسم اتفاقية الكوميسا عن غيرها من االتفاقاا التجاتية بالعديد من السماا منها زيادة الدول المنضمة لالتفاقية ومن ثم اتساع  

تنوع   في  يساهم  مما  عربية  افريقية  ودول  افريقية  دول  كونها  لالتفاقية من من حيث  المنضمة  الدول  تنوع  كذلك  السوق  حجم 

المستهلك األسواق  أذواق  في هذر  أنواعها  المصرية بمختلف  السلع  نفاذ  ثم زيادة فرأ  تعتبر    باةضافةين ومن  ان مصر  الى 

التي تصنعها    والتكنلوجيامتفوقة صناعيا  وتكنولوجيا عن تلك الدول مما يعطي لمصر ميزة نسبية كبيرة في السلع الصناعية  

 ء .لى انها اقرب سوق تصديري الى الدول االعضا باةضافة

جدير بالذكر أن عملياا التبادل التجاتي بين مصر ودول اتفاقية الكوميسا تواجهها العديد من الصعوباا من أهمها عدم انتظام 

على معدالا   النقل ومشاكلخطو    أثر  مما  االتفاقية  دول  في بعض  االئتمانية  للمخا ر  نسبي  إفريقياواتتفاع  الى  الشحن  في 

الطرفين بين  التجاتي  )منا ه  التبادل  لوجستية  مراكز  وجود  عدم  الى  أهم  تخزين(باةضافة  والجوية    الموانئفي  البحرية 

 ( 13)فاعلية أدواا السياسة التجاتية في إ ات العالقاا التجاتية مع دول إفريقيا اةفريقية وعدم

 أوال /  الميزان التجاري بين مصر ودول اتفاقية الكوميسا 

-حوالي )  2001ين أن حجم الميزان التجاتي بين مصر ودول الكوميسا بل  خالل عام  ( يتب1من خالل بياناا الجدول تقم )

مليون دوالت محققا بذلك فائض   545إلى حوالي  2020( مليون دوالتمحققا عجز في الميزان التجاتي ثم وصل في عام  163

  2002( عام  210-أدنى بل  حوالي )  مليون دوالت وبحد  557في الميزان التجاتي  بمتوسط عام خالل هذر الفترة بل  حوالي  

حيث يعد هذا اكبر فائض في الميزان التجاتي بين مصر ودول    2010مليون  دوالتعام    1314وبل  الحد األقصى بل  حوالي  

الكوميسا  وذلك نتيجة  فرة في تصدير الحبوب و آالا وأجهزة ومعداا واالجهزة  كهربائية وأجزاؤها؛  والسكر ومصنوعاته 
(14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
" مركز مأمون بحيري للدتاساا  اةفريقية : الواقع وآفاق التطوير -التجاتة العربية ( صالح عبد القادت وآخرون، دتاسة بعنوان "13)

 م.2018والبحوث، الخر وم، السودان، 

 trademap.org/https://www.بياناا التجاتة ( 14)
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 )مليون دوالر( 2020-2001( التجارة الخارجية بين مصر ودول الكوميسا خالل الفترة 1دول رقم )ج

 الميزان التجاري  واردات الصادرات  السنة

2001 113 276 163- 

2002 133 343 210- 

2003 237 225 12 

2004 231 199 32 

2005 433 299 134 

2006 443 239 204 

2007 535 363 172 

2008 1,585 1149 437 

2009 1,892 708 1,184 

2010 2,277 963 1,314 

2011 1,674 906 768 

2012 2,043 899 1,144 

2013 1,857 657 1,200 

2014 1,592 586 1,006 

2015 1,172 573 599 

2016 1,214 549 664 

2017 1,179 503 676 

2018 1,531 842 689 

2019 1,683 946 737 

2020 1,375 831 545 

 557 603 1,116 المتوسط

 https://www.trademap.orgالمصدت: قاعدة بياناا مركز التجاتة الدولية : 

(  2020- 2001وبدتاسة العالقة االتجاهية لقيمة الميزان التجاتي لمصر مع دول اتفاقية الكوميسا بالمليون دوالت خالل الفترة )

من )  يتبين  تقم  )1المعادلة  بالجدول  معنوی  2(  بمقدات  زيادة  وجود  تبين  حيث  المقدتة  الصوت  أفضل  الخطية  الصوتة  إن   )

مليون دوالت وبمعدل   50في الميزان التجاتي المصري مع دول الكوميسا بل ت نحو    0.05إحصائيا عند المستوى االحتمالي  

التج  7نمو سنوي بل  حوالي   الميزان  البال  نحو )% من متوسط قيمة  الدتاسة كما ثبتت  557اتي  ( مليون دوالت خالل فترة 

% من الت يراا الحادثة 40. ويبين معامل التحديد أن حوالي     12( المحسوبة حوالي  Fمعنوية النموذج ككل حيث بل  قيمة )

 قيمة الميزان التجاتي  ترجع إلي مجموعة من العوامل التي يعكس أثرها عنصر الزمن . 

 

 

 

 

 

https://www.trademap.org/
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)دج رقم  الكوميسا  2ول  بين مصر ودول  المصرية  والواردات  والصادرات  التجاري  للميزان  العام  الزمني  االتجاه  معادالت   )

 القيمة                                                                    بالمليون دوالر  2020-2001للفترة 

 م

 معادلة االتجاه الزمني العام  المتغير
 التحديد معامل 

(R2 ) 

 

( (Fقيمة 

 المحسوبة

 معدل النمو

% 

 i=0.033+ 50 xŶ 0.40 * (12) 7 الميزان التجاري  1

 i=0.325 +800 xŶ 0.45 *14.5)) 4 الصادرات المصرية للكوميسا  2

 i=0.3 + 30 xŶ 0.36 *10.1)) 6 الواردات المصرية من الكوميسا 3

 0.01)**( معنوي عن المستوى االحتمالي 

 0.05معنوى عند المستوى االحتمالي )*( 

 )_( غير معنوى احصائياً  

 100معدل النمو = )معامل االنحدات/ المتوسط العام(* 

 (15-3المصدت : ُجمعت وُحسبت من جدول تقم )

 ثانيا /  الصادرات المصرية لدول اتفاقية الكوميسا   

الكوم         لدول  المصرية  الصادتاا  تنمية  استراتيجية  على  تقوم   األعباء  تقليل  أهمها  من  األسس  من  العديد  على  يسا 

المصدتين والتي من أهمها تكاليف الشحن وكذلك مساندة المصدتين في التروي  لمنتجاتهم في السوق االفريقي من خالل زيادة 

المصدتون   يواجهها  التي  اةئتمانية  المخا ر  من  الحد  وكذلك  الطرفين  بين  التجاتية  المعاتل  الدول  فاعالياا  بعض  في 

 .   (15) االفريقية من خالل شركاا ضمان الصادتاا ودوت وتفعيل دوت التمثيل التجاتي المصري في هذر الشأن 

 قيمة الصادرات لدول اتفاقية الكوميسا :   -أ

 113   بل ت حوالى  2001( يتبين أن قيمة الصادتاا بين مصر ودول الكوميسا خالل عام  1من خالل بياناا الجدول تقم )     

مليون دوالت   1116مليون  دوالت بمتوسط عام خالل هذر الفترة بل  حوالي    1375إلى    2020مليون دوالت ثم وصلت في عام  

 . 2010مليون دوالت  عام  2277وحد أقصى بل  حوالي 2001عام مليون دوالر 113وبحد أدنى بل  حوالي 

صادتاا المصرية لدول الكوميسا وقد يرجع ذلك إلى اتجار مصر للتوسع  وتشير هذر البياناا لوجود زيادة كبيرة في قيمة ال    

في التصدير لألسواق االفريقية وذلك التساع حجمه وتنوع أذواق المستهلكين فيه ونجاح مصر ل في إختراق األسواق االفريقية  

الدول لهذر  التصديرية  القدتاا  تأثر  نتيجة  وامريكا  والصين  االوتوبية  الدول  عن  عام   بديالً  العالمية  المالية  األزمة  خالل 

2008(16) 

      ( الفترة  خالل  دوالت  بالمليون  الكوميسا  اتفاقية  دول  مع  المصرية  الصادتاا  لقيمة  االتجاهية  العالقة  -  2001وبدتاسة 

تقم )2020 المعادلة  من  يتبين   )2( بالجدول  ب2(  زيادة  وجود  تبين  حيث  المقدتة  الصوت  أفضل  الخطية  الصوتة  أن  مقدات  ( 

االحتمالي   المستوى  بل ت نحو    0.05معنوی إحصائيا عند  الكوميسا   لدول  المصرية  الصادتاا  قيمة  مليون دوالت    800في 

مليون دوالت خالل فترة الدتاسة كما   1116% من متوسط قيمة الميزان التجاتي البال  نحو    4وبمعدل نمو سنوي بل  حوالي  

% من الت يراا  45أن حوالي    2Rويبين معامل التحديد    14.5( المحسوبة حوالي  Fمة ) ثبتت معنوية النموذج ككل حيث بل  قي

 في قيمة  الصادتاا المصرية الى دول الكوميسا  ترجع إلي مجموعة من العوامل التي يعكس أثرها عنصر الزمن . 

 الهيكل السلعي للصادرات المصرية  لدول اتفاقية الكوميسا:    -ب

( يتبين أن أهم مكوناا الهيكل السلعي للصادتاا المصرية لدول الكوميسا كمتوسط خالل الفترة  3تقم )من خالل نتائ  الجدول  

بنسبة مساهمة    2016-2020 األولى  المرتبة  في  )بنجر  أو سكر شوندت  في 5تمثلت في سكر قصب  والحنطة  الحبوب  ثم   %

 
  ة لمكتب التمثبل التجاتي في دتات السالم بدولة تنزانيا بعنوان تحدياا وصعوباا التصدير المصري ألسواق تنزانيا وبعض الدول االفريقية وزاتةالتجاتةوالصناعة،قطاعالتمثياللتجاتي،مركزالمعلوماا،دتاس(  15)

 م، دتاساا غير منشوتة .2015الحبيسة 

 

(16) MPRA Munich Personal RePEc Archive - Impact of The global financial crisis on the Egyptian economy-Alasrag. Hussien- January 2009 page 21 
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طبية والمنظفاا في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة لكل  % ثم كل من األسمنت مائي  المستلزماا ال4.2المرتبة الثانية بنسبة 

حوالي   بل ت  بنسب  الترتيب  على  و  4منهم  حوالي  %3.3  %3.5  مجتمعة  السلع  هذر  ومثلت  الترتيب  على  من %20   %

 الصادتاا المصرية لدول اتفاقية الكوميسا . 

( رقم  اتفا3جدول  لدول  المصرية  للصادرات  السلعي  الهيكل  مالمح  اهم  الفترة  (  متوسط  خالل  الكوميسا                                                                 2020-2016قية 

 القيمة بالمليون دوالر 

البند  

 الجمركي

المساهمة في   المتوسط 2,020 2,019 2,018 2,017 2,016 السلعة

 المتوسط

سكر قصب أو سكر شوندت   1701'

 )بنجر( 

103 67 64 56 37 66  

5% 

دقيه حنطة ) قمح ( أو دقيه   1101'

 خليط

33 43 90 69 58 59 4.2% 

 %4.0 56 71 89 79 31 10 أسمنت مائي بكافة أنواعه 2523'

 3.5% 47 53 54 54 44 32 مستلزماا  بية  9619'

 %3.3 44 44 54 43 40 40 صابون ومنظفاا  3402'

 %80 1,126 1,120 1,361 1,201 954 996 باقي المنتجات 

 %100 1,398 1,382 1,683 1,531 1,179 1,214 اإلجمالي

 https://www.trademap.orgالمصدت: قاعدة بياناا مركز التجاتة الدولية : 
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 الهيكل  الجغرافي للصادرات المصرية  لدول اتفاقية الكوميسا:     -جم

( أن أهم الدول المستقبلة للصادتاا المصرية في دول اتفاقية الكوميسا  كمتوسط خالل الفترة  4توضح بياناا  الجدول تقم )   

% ثم كل من اثيوبيا  23% ثم كينيا  في المرتبة الثانية بنسبة  44في المرتبة األولى بنسبة مساهمة  تمثلت في ليبيا    2016-2020

بل ت حوالي   بنسب  الترتيب  لكل منهم على  والخامسة  الثالثة والرابعة  المراتب  في  % على    5%  7% و  9واتيتريا واوغندا 

من   2020-2016المصرية لدول اتفاقية الكوميسا خالل  % من الصادتاا  88الترتيب واستحوذا  هذر الدول  مجتمعة حوالي  

إلى  تركز    19 الكوميسا في  خمسة دول فقط ومن ثم عدم االستفادة  88مما يشير  اتفاقية  لدول  المصرية  الصادتاا  % من  

 وتنوع المستهلكين فيه . اتساعهبشكل اقتصادي من السوق االفريقي  تغم 

  2020-2016غرافي للصادرات المصرية لدول اتفاقية الكوميسا   خالل متوسط الفترة  ( اهم مالمح الهيكل الج4)جدول رقم  

 القيمة  بالمليون دوالر 

 مساهمة في المتوسط  متوسط 2020 2019 2018 2017 2016 بلدان االستيراد

 %44 616 573 831 641 441 596 ليبيا 

 %23 326 351 349 357 296 278 كينيا 

 %9 124 88 140 170 120 101 إثيوبيا 

 %7 97 78 117 117 108 67 إريتريا 

 %5 67 71 75 83 64 42 أوغندا

 %12 167 222 172 163 150 128 باقي دول الكوميسا 

 %100 1398 1382 1683 1531 1179 1214 اجمالي صادرات مصر الى تجمع الكوميسا

 https://www.trademap.orgالمصدت: قاعدة بياناا مركز التجاتة الدولية : 

 تنافسية أهم الصادرات المصرية السلعية في أهم دول االتفاقية الكوميسا  -د

من خالل استعرال المالمح العامة لتنافسية اهم الصادتاا  السلعية المصرية لدول اتفاقية الكوميسا  تبين من الجدول تقم      

التي  5) السلع  اهم  ان  أنواعه والدقيه (  بكافة  أسمنت مائي  البنجر و  القصب وسكر  االتفاقية هي سكر  لدول  تصدتها مصر  

السلع   بميزة نسبية تصديرية في هذر  الجدول ان مصر تتمتع  الطبية والصابون والمنظفاا كما تالحظ من نفس  والمستلزماا 

 )بإستثناء الدقيه(  

الدول المستوتدة لها من مصر من دول االتفاقية عي دولة كينيا بمعدل نمو من  سكر القصب وسكر البنجر تبين ان اهم    فبالنسبة

% وبل  معدل نمو الصادتاا المصرية من السلعة    0.9( % وبمساهمة في الواتداا العالمية بل ت  1-واتداتها من العالم  بل  )

بها المركز الرابع من بين اهم الدول    % واحتلت  9.7( % بنصيب سوقي بل   23-سكر القصب وسكر البنجر في السوق الكيني)

الكيني هي  السوق  في  لمصر  المنافسة  الدول  اهم  وكانت  بل ت صفر %  بتعريفة جمركية  وذلك  الكيني  السوق  الى  المصدتة 

بل    نمو  بمعدل  سوقي    52زيمبابوي  بنصيب  بين مصر %21.2  السعرية  النسبة  وبل ت  جمركية  صفر %    وبتعريفه   %

الكيني حوالى  وزمبابوي  كاهم ا السوق  المنافسة لمصر داخل  لتك    0.97لدول  الى تمتع مصر بميزة نسبية سعرية  مما يشير 

 السلعة داخل السوق الكيني 

 

وبالنسبىة لسلعة األسمنت مائي بكافة أنواعه تبين ان اهم الدول المستوتدة لها من مصر من دول االتفاقية عي دولة ليبيا بمعدل    

% وبل  معدل نمو الصادتاا المصرية من    0.6% وبمساهمة في الواتداا العالمية بل ت    26العالم  بل     نمو من واتداتها من

الليبي   الثاني من بين اهم    43% بنصيب سوقي بل     57السلعة أسمنت مائي بكافة أنواعه في السوق  % واحتلت بها المركز 

صفر % وكانت اهم الدول المنافسة لمصر في السوق الليبي هي   الدول المصدتة الى السوق الليبي وذلك بتعريفة جمركية بل ت

% وبتعريفه جمركية  صفر %   وبل ت النسبة السعرية بين مصر   وتركيا  54.4% بنصيب سوقي     33تركيا بمعدل نمو بل    

https://www.trademap.org/
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عرية لتك السلعة داخل  مما يشير الى  عدم تمتع مصر بميزة نسبية س1.8كاهم الدول المنافسة لمصر داخل السوق الليبي حوالى  

 السوق الليبي

من       نمو  بمعدل  اتيتريا  دولة  عي  االتفاقية  دول  من  مصر  من  لها  المستوتدة  الدول  اهم  ان  تبين  الدقيه  لسلعة  وبالنسبىة 

% وبل  معدل نمو الصادتاا المصرية من سلعة    0.9% وبمساهمة في الواتداا العالمية بل ت    19واتداتها من العالم  بل   

السوق االتيتري   في   ) قمح   ( بل     19دقيه حنطة  الدول    100% بنصيب سوقي  اهم  بين  االول من  المركز  بها  % واحتلت 

% وكانت اهم الدول المنافسة لمصر في السوق االتيتري هي   0.4المصدتة الى السوق االتيتري وذلك بتعريفة جمركية بل ت  

%   وبل ت النسبة السعرية بين مصر وايطاليا    2% وبتعريفه جمركية   ايطاليا بمعدل نمو بل   صفر  % بنصيب سوقي صفر

مما يشير الى  عدم تمتع مصر بميزة نسبية سعرية لتك السلعة  1.2كاهم الدول المنافسة لمصر داخل السوق االتيتري حوالى  

 %من السوق االتيتري 100داخل السوق االتيتري على الرغم من ذلك فأن مصر تستحوز على 
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 2020-2016( تنافسية أهم الصادرات المصرية السلعية في أهم دول اتفاقية الكوميسا كمتوسط للفترة 5ل رقم )جدو

الدولة  السلعة

المستوردة  

 في التكتل 

مؤشرات متعلقة  

بالسوق  

 المستورد

النسبة  مؤشرات متعلقة بالدول المنافسة مؤشرات متعلقة بالصادرات المصريَّة

السعرية بين 

ة  مصر والدول

 المنافسة
معدل 

النمو في  

كمية 

واتداا  

السوق  

من 

 العالم

مساهمة 

السوق  

في  

الواتداا  

 العالمية

الميزة 

النسبية 

لصادتاا  

مصر من 

 السلعة 

النصيب 

السوقي  

المصري  

داخل السوق  

 % 

معدل نمو 

الصادتاا  

المصرية  

 للسوق 

ترتيب 

مصر بين 

أهم الدول  

المصدتة  

 للسوق 

سعر 

التصدير 

المصري  

 للسوق 

التعريفة 

الجمركية  

المفروضة  

 على مصر

النصيب  الدولة 

السوقي  

للدولة  

 المنافسة 

معدل 

نمو 

صادتاا  

الدولة  

 للسوق 

سعر 

تصدير 

الدولة  

المنافسة  

 للسوق 

التعريفة 

الجمركية  

المفروضةعلى  

 الدول المنافسة 

سكر 

القصب 

وسكر  

 البنجر

 0.97 0 559 52 21.2 زيمبابوي  0 544 4 23- 9.7 1.2 0.9 1- كينيا 

 1.8 0 39 33 54.4 تركيا  0 71 2 57 43 1.1 0.6 26 ليبيا  األسمنت 

 1.2 2 423 0 0 ايطاليا 0.4 509 1 19 100 0.9 0.9 19 اتيتريا  الدقيه 

مستلزماا  

  بية

 1.05 12.5 4650 4- 29.3 الصين  0 4864 1 18 57.3 1.3 0.5 6 كينيا 

محضراا 

غسيل 

 ومنظفاا 

  20.3 913 12 12.8 الصين  0 1497 1 4- 47 2.2 0.2 9- كينيا 

https://www.trademap.orgالمصدت: قاعدة بياناا مركز التجاتة الدولية : 
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 مي زكي واخرون       1102-1072        2022 ، 3العدد ،  32 ، مجلد المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي

10.21608/MEAE.2022.266454 

1088 

 

وبالنسبىة للمستلزماا الطبية  تبين ان اهم الدول المستوتدة لها من مصر من دول االتفاقية هي دولة كينيا بمعدل نمو       

% وبل  معدل نمو الصادتاا المصرية من    0.5% وبمساهمة في الواتداا العالمية بل ت    6من واتداتها من العالم  بل   

% واحتلت بها المركز االول من بين اهم الدول    57.3% بنصيب سوقي بل     18السلعة مستلزماا  بية في السوق الكيني  

بل ت صفر % وكانت اهم الدول المنافسة لمصر في السوق الكيني هي  المصدتة الى السوق الكيني وذلك بتعريفة جمركية  

%   وبل ت النسبة السعرية بين مصر   12.5% وبتعريفه جمركية   29.3(  % بنصيب سوقي  4-الصين بمعدل نمو بل   )

نسبية سعرية  مما يشير الى  عدم تمتع مصر بميزة    1.05والصين  كاهم الدول المنافسة لمصر داخل السوق الكيني حوالى  

 لتك السلعة داخل السوق الكيني .

ومن بياناا نفس الجدول يتبين ان  محضراا غسيل ومنظفاا  عدا الصابون من اهم الدول المستوتدة لها من مص ت      

ل ت  % وبمساهمة في الواتداا العالمية ب  9-من دول االتفاقية ايضا هي دولة كينيا بمعدل نمو من واتداتها من العالم  بل   

0.2  % 

%    47( % بنصيب سوقي بل   4-وبل  معدل نمو الصادتاا المصرية من السلعة مستلزماا  بية في السوق الكيني )   

 واحتلت بها المركز االول من بين اهم الدول المصدتة الى السوق الكيني وذلك بتعريفة جمركية بل ت صفر %  

ال      السوق  في  لمصر  المنافسة  الدول  اهم  بل    وكانت  نمو  بمعدل  الصين  هي  سوقي     12كيني  بنصيب   %12.8 %

%   وبل ت النسبة السعرية بين مصر والصين  كاهم الدول المنافسة لمصر داخل السوق الكيني   20.3وبتعريفه جمركية   

 مما يشير الى  عدم تمتع مصر بميزة نسبية سعرية لتك السلعة داخل السوق الكيني 1.63حوالى 

 ات المصرية من دول اتفاقية الكوميسا   ثالثا /الوارد

تأتي أهمة الواتداا المصرية من الدول االفريقية من خالل كونها واتداا من المواد الخام التي تدخل كمستلزماا انتاج  

هذر  أهمية  من  وإنطالقاً  الشاي  مثل  االستراتيجية  السلع  بعض  عن  فضالً  التب   ومنتجاا  النحا   وأهمها  المعادن  مثل 

 (17)داا تأتي أهمية اتفاقية الكوميسا كأحد أهم االتفاقياا التجاتية بين مصر والدول االفريقية الوات

 قيمة الواردات المصرية من دول اتفاقية الكوميسا   -أ

حوالى     2001( يتبين أن قيمة الواتداا المصرية بل ت من دول الكوميسا خالل عام  1من خالل بياناا الجدول تقم )   

مليون    603مليون  دوالت بمتوسط عام خالل هذر الفترة بل  حوالي    831إلى    2020دوالت ثم وصلت في عام  مليون    279

 . 2008مليون دوالت  عام  1149وحد أقصى بل  حوالي  2004عام مليون دوالر 199دوالت وبحد أدنى بل  حوالي 

سة إتسمت  الواتداا المصرية  من دول اتفاقية ومن خالل بياناا نفس الجدول يتبين أنه مع خالل معظم سنواا الدتا   

الكوميسا في بالتذبذب بين االتتفاع واالنخفال وقد يرجع ذلك إلى ان معظم واتداا مصر من دول الكوميسا  ترتكز على 

الدول من ضعف  فيها هذر  تعاني  أولية والتي  الزتاعية والتى تصدتها فى صوتة  أو  االستراتيجية  الخام  المواد  واتداا 

قدتاتها اةنتاجىة نتيجة اعتمادها على الوسائل التقليدية في اةنتاج من حانب  واتجار مصر للحد من الواتداا خاصة بعد 

 م من جانب أخر . 2016عام 

   ( الفترة  دوالت خالل  بالمليون  الكوميسا  اتفاقية  دول  مع  المصرية  الواتداا  لقيمة  االتجاهية  العالقة  -  2001وبدتاسة 

المعادلة تقم ) ( يتبي2020 قيمة  2( بالجدول تقم )3ن من  المقدتة حيث تزايدا  الخطية هي افضل الصوت  ( أن الصوتة 

% من متوسط  6مليون دوالت بما يمثل نحو    30% بل  نحو  5الواتداا بمقدات معنوي احصائيا عند المستوى االحتمالي  

نحو   البال ة  الواتداا  الدتاسة  603قيمة  فترة  خالل  دوالت   )   مليون  قيمة  بل   حيث  ككل  النموذج  معنوية  ثبت  (  Fكما 

حوالي    نحو    10.1المحسوبة  ان  التحديد  معامل  يبين  الى 36كما  ترجع  الصادتاا  قيمة  في  الحادثة  الت يراا  من   %

 مجموعة من العوامل  التي يعكسها اثرها عنصر الزمن . 

 

 

قع المنظمة العربية للتنمية  (، متاحة على مو3محمد سيد أحمد، وآخرون، دتاسة بعنوان قواعد المنشأ للسلع الزتاعية غير المتفه عليها بين الدول العربية في القائمة )  (17)

 / http://www.aoad.orgالزتاعية:  
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 الهيكل السلعي للواردات المصرية من دول اتفاقية الكوميسا -ب

   ( تقم  الجدول  نتائ   خالل  الكوميسا  6من  اتفاقية  دول  من  المصرية  للواتداا  السلعي  الهيكل  مكوناا  أهم  أن  يتبين   )

الفترة   النقي وخالئط نحاسية خام في المرتبة األولى بنسبة مساهمة    2020-2016كمتوسط خالل  النحا   %ثم  39تمثلت 

بنسبة   الثانية  المرتبة  في  منكهاً   كان  وإن  متحصل 35الشاي  وزيوا  النفط  وزيوا  والمصنع  الخام  التب   من  كل  ثم   %

عليهامن مواد معدنية قاتية ومنتجاا مسطحة مرققة باالسطواناا "مدتفلة" من حديد أو من صلب و في المراتب الثالثة 

مجتمعة  % على الترتيب ومثلت هذر السلع  2%  3% و  8والرابعة والخامسة لكل منهم على الترتيب بنسب بل ت حوالي  

 % من الواتداا  المصرية من دول اتفاقية الكوميسا. 86حوالي 

الفترة  6جدول رقم ) الكوميسا خالل متوسط  اتفاقية  المصرية لدول  السلعي للواردات  الهيكل     2020-2016( اهم مالمح 

 القيمة بالمليون دوالر 

 متوسط  2020 2019 2018 2017 2016 السلع المستوتدة 

مساهمة 

في 

 المتوسط 

'7403 
نحا  نقي وخالئط نحاسية 

 بأشكال خام.
127 186 416 358 226 263 39% 

 %35 237 171 240 267 234 273 شاي وإن كان منكهاً .  0902'

2401-

'2403 
 %8 54 62 128 47 13 20 تب  خام أو غير مصنع؛ . 

'2709 
زيوا نفط وزيوا   -

 ً  متحصل خاما
11 0 0 81 0 18 3% 

'7208 

مرققة  منتجاا مسطحة

باالسطواناا "مدتفلة" من  

 حديد أو من صلب ... 

16 7 10 16 21 14 2% 

واتداا من  باقي دول   

 الكوميسا 
103 63 101 123 69 92 14% 

'TOTAL 
اجمالي واتداا مصر من  

 الكوميسا 
549 503 842 946 548 677 100% 

 https://www.trademap.orgالمصدت: قاعدة بياناا مركز التجاتة الدولية : 

 

 الهيكل الجغرافي للواردات المصرية من دول اتفاقية الكوميسا:   -جم

-2016( يتبين أن أهم دول المصدتة الى مصر من تجمع الكوميسا كمتوسط خالل الفترة  7من خالل بياناا  الجدول تقم )

% ثم كل من ليبيا  26% ثم زامبيا  في المرتبة الثانية بنسبة  36بة مساهمة  تمثلت في كينيا في المرتبة األولى بنس  2020

% و  11والكن و الديمقرا ية  ومالوي  في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة لكل منهم على الترتيب بنسب بل ت حوالي  

ن دول اتفاقية الكوميسا  % من الواتداا المصرية م86% على الترتيب واستحوذا  هذر الدول  مجتمعة حوالي    %4  9

 مما يشير لوجود تركز ج رافي في لواتداا المصرية من الكوميسا  2020-2016خالل 

 

 

 

 

 

https://www.trademap.org/
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-2016( اهم مالمح الهيكل الجغرافي للواردات المصرية لدول اتفاقية الكوميسا   خالل متوسط الفترة 7جدول رقم )

2020 

 trademap.orghttps://www.المصدت: قاعدة بياناا مركز التجاتة الدولية : 

رابعا / ومن خالل استعراض المالمح العامة لصادرات وواردات مصر مع اتفاقية الكوميسا تبين مجموعة من النتائج من 

 أهمها اآلتي : 

حقه الميزان التجاتي المصري مع دول اتفاقية الكوميسا فائض بصوتة مستمرة خالل معظم سنواا الدتاسة  إال  ➢

 ن االتتفاع واالنخفال.  أن هذا الفائض تذبذب بي

ضعف نسبي في معدالا التبادل التجاتي بين مصر ودول اتفاقية الكوميسا مقاتنة باالتفاقياا االخرى حيث تأتي    ➢

دول اتفاقية الكوميسا تأتي في  المرتبة السادسة بين أهم التكتالا الدولية للصادتاا المصرية حيث بل  متوسط  

خ المصرية  الصادتاا  قيمة  الفترة  إجمالي  متوسط    1398لها    2020-2016الل  في  بمساهمة  دوالت  مليون 

 % من أجمالي قيمة الصادتاا المصرية  5.1الصادتاا المصرية خالل نفس الفترة 

تمتع مصر بقدتاا تنافسية متوسطة نسبياً في األسواق االفريقية مقاتنة بالتكتالا األخرى والمنافسين لها داخل   ➢

متع مصر بميزة تنافسية سعرية في معظم السلع المصدتة للعديد من األسباب من أهمها هذر األسواق وكذلك عدم ت

مقاتنة   الصادتاا  تأمين  تكاليف  واتتفاع  الشحن  خطو   انتظام  لعدم  االفريقية  لألسواق  النقل  تكاليف  اتتفاع 

المنافسة وأهمها الصين التي تتميز بانتظام في خطو  الشحن وكميا ا كبيرة من السلع بتكاليف منخفضة للدول 

المصدتة ومن ثم تكاليف أقل من مصر مما يشير ألهمية قيام الجانب المصري بتقديم مزيد من الدعم للمصدتيين  

من خالل دعم أكبر للنقل السلع المصرية لألسواق اةفريقية )جدير بالذكر ان الحكومة المصرية تقدم دعم مادى  

بنسبة   الصادتاا  دعم  صندوق  خالل  من10من  إفريقيا    %  شرق  في  الموانئ  خاصة  ةفريقيا  النقل  تكاليف 

 (18)بإعتباتها بوابة الدخول للدول االفريقية الحبيسة في وسط افريقيا(  

االتتفاع   ➢ بين  بالتذبذب  الكوميسا  اتفاقية  دول  من  المصرية   الواتداا  إتسمت   الدتاسة  سنواا  معظم  خالل 

اا مصر من دول الكوميسا على المواد الخام االستراتيجية أو واالنخفال وقد يرجع ذلك إلى  تركز معظم واتد

نتيجة  اةنتاجىة  قدتاتها  ضعف  من  الدول  هذر  فيها  تعاني  والتي  أولية  صوتة  فى  تصدتها  والتى  الزتاعية 

الواتداا  انخفال  أسباب  أحد  يأتي  أخر  جانب  ومن  جانب   من  اةنتاج  في  التقليدية  الوسائل  على  اعتمادها 

 م .2016دول اتفاقية الكومسا الى السياساا المصرية المتبعة للحد من الواتداا خاصة بعد عام المصرية من 

 

 
( المصدت: وزاتة التجاتة والصناعة، صندوق تنمية الصادتاا، متاح على الموقع  18)

:http://www.mti.gov.eg/Arabic/aboutus/Sectors/Entities/ExportDevelopmentFund/Pages/default.aspx 

جرى   بلدان التصدير 

االستيراد 

القيمة في 

2016 

جرى  

االستيراد 

القيمة في 

2017 

جرى  

االستيراد 

القيمة في 

2018 

جرى  

االستيراد 

القيمة في 

2019 

جرى  

االستيراد 

 القيمة في

2020 

المساهمة   المتوسط

في 

 المتوسط 

 %36 261 197 258 289 263 297 كينيا 

 %26 192 160 236 268 172 127 زامبيا

 %11 78 36 155 67 42 91 ليبيا 

جمهورية الكونغو  

 الديمقراطية

1 3 149 123 69 69 9% 

 %4 30 12 93 29 6 8 مالوي

 %14 104 358 80 40 17 25 باقي الدول  

واردات مصر  اجمالي

 من الكوميسا 

549 503 842 946 831 734 100% 

https://www.trademap.org/
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 قياس تأثير اتفاقية الكوميسا على  الحد من العجز في الميزان التجاري  المصري  -11

سع من خالل دوت االتفاقياا تهدف الدول النامية من الدخول في االتفاقياا التجاتية تحقيه التنمية االقتصادية بمفهومها الوا

 التجاتية في تسهيل عملياا التبادل التجاتي مع دول العالم الخاتجي .

وفي هذا البحث يتم التعرف على دوت اتفاقية الكوميسا في الحد من عجزالميزان التجاتي في مصر بإعتباتها ماان ماان اهاام 

ل عدة خطواا  يتمثل اولها في تحديد مدى مساهمة اتفاقية االتفاقياا التي تحقه فائض ولتحقيه هذا الهدف تم ذلك  من خال

 الكوميسا في الميزان التجاتي المصري 

وفي الخطوة الثانية تم تقدير أنما  التجاتة الخاتجية المصرية مع الدول األعضاء في اتفاقيااة  الكوميسااا ماان خااالل نمااوذج 

( تمهيااداً للخطااوة الثالثااة  والتااي تتمثاال فااي Gravity Modelتدفقاا التجاتة الخاتجية المعروف بأساام نمااوذج الجاذبيااة )

 . 2020-2001تحديد األثر النسبي التفاقية الكوميسا على الميزان التجاتي المصري خالل الفترة 

 اوال /  مساهمة اتفاقية الكوميسا في الميزان التجاري المصري :

تجاتي المصري  بين اتفاقياا تساااهم فااي تحقيااه فااائض فااي تنوعت االتفاقياا التجاتية في  بيعة مساهمتها في الميزان ال

 الميزان التجاتي وبين اتفاقياا تساهم في تحقيه عجز في الميزان التجاتي .

( ان أهم االتفاقياا التي ساااهمت فااي  تقلياال العجااز فااي المياازان التجاااتي المصااري وتحقيااه 8والمالحظ من الشكل تقم )

فاقيااة  الكوميساااحيث ساااهمت  الكوميسااا فااي تقلياال العجااز فااي المياازان التجاااتي هااي ات  2020-2016فائض خالل الفترة  

 %. تقريبا1المصري وتحقيه فائض بنحو  

 ( مساهمة االتفاقيات التجارية في الميزان التجاري المصري8شكل رقم )
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 2020-2001االتفاقيات التجارية كمتوسط للفترة  ( المالمح العامة للميزان التجاري بين مصر وأهم 8جدول رقم )

عدد   االتفاقية

 السنوات

متوسط العجز  

في الميزان 

 التجاري 

 الحد األعلى  الحد األدنى  االنحراف المعايري 

 181- 18002- 5899.30814 8182.3- 20 اتفاقية الشراكة المصرية األوروبية

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر  

 المتحدة األمريكيةوالواليات 

20 -2588.95 1329.92408 -4651 -408 

 483- 4134- 1416.91816 2510.35- 20 اتفاقية الميركوسور 

 11- 2025- 755.8487 877.25- 20 اتفاقية الشراكة المصرية التركية

 3101.3 3697.8- 1494.92084 412.275- 20 اتفاقية تيسير التجارة العربية

 1314 210- 469.77941 557.2 20 اتفاقية الكوميسا 

 1797 15 509.74575 755.9 20 اتفاقية أغادير 

 االنحراف المعياتي يعبر عن انحراف المشاهداا عن متوسطها  *

 (  بالمالحه8للجداول تقم ) SPSS*المصدت: التحليل االحصائي باستخدام برنام  

 

 لتجاريين ضمن االتفاقيات التجارية : نموذج  تدفقات التجارة بين مصر وأهم الشركات اثانيا / 

يحظى نموذج الجاذبية للتجاتة )نموذج التدفقاا التجاتية( بأهمية بال ة في أدبياا االقتصاد الدولي خاصة مااع نمااو وتزايااد 

ى للتجاااذب بااين جساا  مين التكتالا االقتصادية الدولية . ويأخذ نموذج الجاذبية اسمه من قانون الجاذبيااة لنيااوتن والااذي يُعاازذ

 ردياً إلى كتلتيهما وعكسياً مع المسافة بينها. ووفقاً لمفهوم الجاذبية فإنَّ التجاتةالثنائيااة تعتمااد علااى دخاال الاادولتين )النااات  

 المحلي اةجمالي للدولتين معاً( بعالقة  ردية كما تعتمد أيضاً على المسافة بينهما بعالقة عكسية.

 تصميم نموذج الجاذبية في الدراسة:   -أ

غالباً ما يستلزم ةجراء البحوث والدتاساا المتعلقة بالتجاتة الخاتجية( بناء وتصميم نماذج قياسية مناسبة وتحلياال نتائجهااا 

بأسلوب علمي سليم وفه البياناا المتاحة. وتُعتذبذُر البياناا اةحصائية األسا  الذي يقوم عليااه بناااء وتصااميم تلااك النماااذج. 

ا ال شك فيه أنَّ   النتائ   تعتمد على توفر ودقة  البياناا المتوفرة. وفيمااا يلااي توضاايح الصااي ة العامااة لنمااوذج الجاذبيااة وِممَّ

 المستخدم في الدتاسة لقيا  أنما  وتدفقاا التجاتة بين مصر ودول أهم االتفاقياا التجاتية .

دذاا التدفقاا التجاتية بين مصر ودول اتفاقية الكوميسا باستخدام   د ِ نموذج الجاذبيااة والااذي يفتاارل أهميااة المسااافة لفهم ُمحذ

واألحجام االقتصادية بين الطرفين في صوتة النات  المحلي اةجمالي إال أنه نظراً لبسا ة هذا المنظوت تذمَّ تحسين وتطااوير 

تدفقاا التجاتة(   مت يراا النموذج المستقلة والمفسرة للمت ير التابع وذلك عند إعداد الصي ة العامة لنموذج الجاذبية )تفسير

سَّع لنموذج الجاذبية لتقييم أثر إنضمام مصر لالتفاقياا التجاتية بشااكل مجمااع علااى المياازان  حيث تذمَّ استخدام النموذج الُموذ

 .(19)التجاتي المصري وفه بعض األدبياا العلمية الُمستذخدذمة في هذا الشأن

 وذلك وفه الصي ة التالية: Gravity ModelAugmented (20  )حيث تمذ استخدام صي ة نموذج الجاذبية المعدل

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 

 حيث:  

 
 امعة وهران، اجلزائر.  والتجاريةوعلومالتسيريجاالقتصادية   كليةالعلومقياسية للتجارة العربية البينية وفق منوذج اجلاذبية : دراسة حالة دول مشال إفريقيا،  (كرمي خدمي )دكتور(، دراسة  19)

 (املرجع السابق . 20)
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Y.المت ير التابع الذي يعبر عنه بحجم الميزان التجاتي بين مصر ودول اتفاقية الكوميسا : 

X1–مليات دوالت.النات  المحلي اةجمالي لمصر بال 

X2–.متوسط المسافةبين مصر وأهم الشركاء التجاتيين في دول اتفاقية الكوميسا   بالكيلو متر 

X3– .مت ير صوتي يعبر عن أثر اتفاقية الكوميسا  من خالل تاتيخ دخولها حيز النفاذ 

X4– .سعر صرف الجنيه المصري أمام الدوالت 

X5–للحدمن العجز في الميزان التجاتي. مت ير صوتي يعبر عن اةجراءاا المصرية 

X6–مت ير صوتي يعبر عن كفاءة عملياا التبادل التجاتي بين مصر و دول اتفاقية. الكوميسا 

X7–.متوسط النات  المحلي اةجمالي لدول اتفاقية الكوميسا بالمليات دوالت 

 :السالسل الزمنية لمتغيرات نموذج الجاذبية واختبار سكونها واستقرارها  -ب

حجاام المياازان للمت ير التااابع المتمثاال فااي    2020إلى عام    2001اعتمدا الدتاسة على بياناا سنوية تمتد خالل الفترة من  

فضالً عن مجموعة من المت يراا المستقلة ويمكن توضيح هذر المت يراا فااي التجاتي بين مصر وأهم االتفاقياا التجاتية  

 ( 9الجدول تقم )

 موذج الجاذبية لتفسير أنماط التجارة بين مصر وأهم االتفاقيات لتجارية( متغيرات ن9جدول رقم )

 أسم المتغير

رمز 

المتغير في 

 النموذج

 االشارة المتوقعة

الميزان التجاري بين مصر  

 ودول اتفاقية الكوميسا 
Y1 

 x1 الناتج المحلي االجمالي لمصر 

محلي (  عالقة عكسية في حالة العجز حيث أنه بزيادة النات  ال-)

االجمالي لمصر يقل العجز في الميزان التجاتي حيث تزيد قدتة الدولة  

على انتاج السلع والخدماا وبالتالي يقل الطلب على الواتداا ويزيد  

 معدل الصادتاا وعالقة)+(  ردية في حالة الفائض 

متوسط المسافة بين مصر 

وأهم الشركاء التجاريين في 

 دول اتفاقية الكوميسا 

x2 
قة  ردية حيث أنه أنه بزيادة متوسط المسافة بين مصر وأهم  )+(عال

الشركاء التجاتيين في دول االتفاقية  يزيد العجز في الميزان التجاتي  

 لوجود معوقاا أمام التصدير تتعله بزيادة اسعات الشحن 

أثر دخول اتفاقية الكوميسا  

 حيز النفاذ 
x3 

النفاذ يساهم ذلك في  (عالقة عكسية حيث أنه بدخول االتفاقية حيز -)

زيادة الصادتاا المصري لدول االتفاقية ومن ثم إنخفال العجز في  

 الميزان التجاتي المصري 

 x4 سعر الصرف لمصر 
)+( عالقة  ردية حيث أنه بزيادة سعر الصرف تزيد فاتوتة الواتداا 

ويزيد العجز في الميزان التجاتي المصري )حيث أن أثر سعر الصرف 

 واتداا أكبر من األثر على زيادة الصادتاا( على زيادة ال

اإلجراءات المصرية للحد من 

 العجز في الميزان التجاري 
x5 

(عالقة عكسية حيث أنه بوجود اةجراءاا المصرية للحد من العجز  -)

في الميزان التجاتي يقل العجز في الميزان التجاتي المصري لدوت هذر 

ية غير الضروتية والعالقة  اةجراءاا في الحد من الواتداا المصر

  ردية في حالة الفائض الميزان التجاتي 

كفاءة عمليات التبادل التجاري  

بين مصر ودول اتفاقية  

 الكوميسا

X6 
(عالقة عكسية حيث أنه بزيادة عملياا كفاءة عملياا التبادل التجاتي  -)

بين مصر ودول االتفاقية تزيد الصادتاا المصرية ومن ثم يقل العجز  

 الميزان التجاتي المصري في 

متوسط الناتج المحلي  

اإلجمالي لدول اتفاقية  

 الكوميسا

X7 

)+(عالقة  ردية حيث أنه بزيادة متوسط النات  المحلي اةجمالي دول  

االتفاقية تزيد قدتة دول االتفاقية على التصدير للسوق المصري ويقل  

ميزان التجاتي  الطلب على الواتداا من مصر وبالتالي يزيد العجز في ال

 المصري 

(يعبرعن متوسط المسافة البحرية بالميل المستخدمة في نقل البضائع عبر الخطو  المالحية بناء على بياناا مصلحة 2) 

 الموانئ المصرية بين مصر وأهم الشركاء التجاتيين في دول االتفاقية لكل عام من فترة الدتاسة . 

 بنود االتفاقية ودخولها حيز النفاذ .(مت ير صوتيمعبرعن بدء سريان وتفعيل 3)

(مت ير صوتي معبر عن السياساا التجاتية واالجراءاا غير الجمركيةا لتي اتبعتها مصر للحد من العجز في الميزان  5)

( الصاتدة عن وزاتة التجاتة والصناعة للحد من  992( وتقم )991( وتقم )43التجاتي ومن أهمها القراتتاا تقم )
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(  الصادت عن تئاسة  7تاتتسجيل المصانع ومنع استيراد السلع االستفزازية فضالً عنا لقانون تقم )الواتداا وقرا 

 الجمهوتية بشأن تقنين ضوابط اةستيراد . 

( مت ير صوتي يعبر عن مقوماا تيسير التجاتة  بين مصر ودول االتفاقية وكفاءة البنية التحتية متمثلة في مدى وجود 6)

ووجود تاأمين على السلع المتبادلة بين مصر ودول االتفاقية وغيرها من الخدماا اللوجيستية  خطو  مالحية منتظمة

 ومقوماا تسهيل التجاتة. 

 المصدر:  

 /https://data.albankaldawli.org( قاعدة بياناا البنك الدولي : 7( )4( )1)

 / https://www.trademap.orgعدة بياناا مركز التجاتة الدولية : (قا2)               

 اةداتة العامة االتفاقياا التجاتية والتحقه –(الهيئة العامة للرقابة على الصادتاا والواتداا 3)               

 اع التجاتة الخاتجية واالتفاقاا التجاتية إداتة السياساا التجاتية( وزاتة التجاتة والصناعة قط6( )5)               

 

ولتحقيه دقة تقدير نموذج الجاذبية وزيادة الثقة في النتائ  المتحصاال عليهااا تطلااب األماار القيااام بوصااف السالساال الزمنيااة 

ى دتجة أكبر من الدقة ومن ثاام وإختبات سكونها واستقراتها قبل تقدير النموذج للحصول على نتائ  تقدير غير متحيزة وعل

العمل على االستفادة من مخرجاا النموذج لوضع السياساا واآللياا المناسبة لإلستفادة من هااذر االتفاقياااا فااي الحااد ماان 

 العجز في الميزان التجاتي المصري مما يساهم في تحقيه الهدف األساسي من الدتاسة .

 (Unit Root Testاختبارات جذر الوحدة )  -1

يستخدم إختبات جذت الوحدة لتحديد مدى سااكون البياناااا الخاصااة بالسالساال الزمنيااة لمت يااراا النمااوذج وتحديااد مسااتوى 

الفروق التي يتحقه معها سكون السلسلة الزمنية حيث ال يمكاان التقاادير الاادقيه لمت يااراا النمااوذج  فااي ظاال عاادم سااكونها 

 Spuriousقتصااادية فااي وجااود مشاااكل االنحاادات الزائااف )وتكماان مشااكلة البياناااا غياار الساااكنة فااي الظااواهر اال

Regression( أو مشاكل اةتتبا  الزائف )Spurious Correlation)(21)  . 

. ويمكن إختبات فرضياا سكون المت يراا واالجابااة عاان السااؤال حااول ماادى وجااود جااذت وحاادة للمت يااراا ام ال وماادى 

 فااوللر الموسااع-أن حيث تم اختبات تحقيااه الفاارول التاليااة فااي اختبااات ديكااياالستفادة من اخذ الفريه األولى وفي هذا الش

(Augmented Dickey-Fuller test) : 

فوللر الموسع في عدم سااكون السلساالة الزمنيااة أي وجااود حااذت -يتمثل فرل العدم في اختبات ديكي  فرض العدم: ➢

ن القيمة المحسوبة ماان اختبااات ديكااى فااوللر للوحدة في مفرداا السلسلة الزمنية ويتم قبول فرل العدم عندما تكو

 الموسع اقل من القيمة الجدولية التي تظهر مع نتائ  االختبات وفى هذر الحالة تكون السلسلة غير ساكنة.

لفوللر الموسع في وجود سلسلة زمنية ساااكنة فااي مت يااراا -: يتمثل الفرل البديل في اختبات ديكيالفرض البديل ➢

ذت للوحدة في مفرداا السلسلة الزمنية ويااتم قبااول الفاارل البااديل عناادما تكااون القيمااة النموذج أي عدم وجود ح

المحسوبة من اختبات ديكى فولر الموسع أكبر من القيمة الجدولية التي تظهر مع نتائ  االختبااات وفااى هااذر الحالااة 

 تكون السلسلة ساكنة .

( Levelمت يراا النموذج اآلني وذلك عند مسااتواها األصاالي )وبناًء على ذلك تم إختبات صفة سكون السالسل الزمنية ل    

( عن  ريه أخذ الصي ة اللوغاتيتمية والفااروق وبقااا ع Firstand Second Differenceوعند الفروق األولى والثانية )

 واتجار أو بدون.

 اختبار استقرار وسكون السالسل الخاصة بمتغيرات نموذج الجاذبية : -2

( تبين أنه بإجراء اةختبات للسالسل الزمنية في مت يراا النموذج الكميااة التااي تاام 10تائ  الجدول تقم )من خالل بياناا ون

إختياتها انها إستقرا بعد أخذ اللوغاتيتم والفروق وبالتالي سااوف يااتم اةعتماااد علااى  ريقااة المربعاااا الصاا رى لتقاادير 

ى على جذت الوحدة أي أن القيمة المحسوبة لإلختبات أكبر ماان النموذج وتبين أن مت يراا النموذج أصبحت ساكنة وال تحتو

 . 0.05أو المستوى االحتمالي  0.01القيمة الجدولية عند المستوى اةحتمالي 

 

 

 

 
، قسم اقتصادياا  اسة قياسيةدر –تقدير حجم االقتصاد الخفي في االراضي الفلسطينية  احمد محمود عبد هللا، )تسالة ماجستير( 21

 . م2013التنمية، كلية التجاتة، الجامعة االسالمية ب زة، 

https://data.albankaldawli.org/
https://www.trademap.org/
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( ملخص نتائج اختبار ديكممي فمموللر الموسممع لبيممان اسممتقرار السالسممل الزمنيممة للمتغيممرات النممموذج اآلنممي 10جدول رقم)

 .  2018-1990لكلية خالل الفترة  للصادرا الزراعية المصرية ا

 المت ير 
 البياناا األصلية

 التحويلة المناسبة لالستقرات والسكون
 البياناا بعد أخذ الفروق

 المعنوية  ADFاختبات  المعنوية  ADFاختبات 

Y1 -1.01 

01-1.01-000000 

 *0.04 3.1- الفرق األول للسلسلة  ( -)0.7

x1 0.4 0.9(- )  0.00 4.7- الفرق األول للسلسلة** 

x4 -0.34 0.9(- )  0.04 3.1- الفرق األول للسلسلة* 

X7 -0.7 0.8(- )  0.03 3.2- الفرق األول للسلسلة* 

Y2 3.3 0.02*  ااااااااااااا  ااااااااااااا  ااااااااااااا 

Y3 -1.9 0.3(- )  0.02 3.5- الفرق األول للسلسلة* 

Y4 -2.1 0.2(- )  0.00 4.8- الفرق األول للسلسلة** 

Y5 -1.5 0.5(- )  0.01 3.4- الفرق األول للسلسلة* 

Y6 -2.3 0.16(- )  0.00 6.4- الفرق األول للسلسلة** 

Y7 -1.8 0.3(- )  0.00 4.8- الفرق األول للسلسلة** 

 تم تسكين السالسل الزمنية للمت يراا الكمية في النموذج فقط دون المت يراا الوصفية .

 لحه المصدت : جدول تقم )...( بالم

 %0.01% )**(معنوية عند المستوى االحتمالي 0.05( غير معنوى )*( معنوية عندالمستوى االحتمالي -)

ثانيا / تقدير نموذج تدفقات التجارة الخارجية بين مصر ودول اتفاقية السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيمما الكوميسمما 

: 

تجاتة الخاتجية مع الشركاء التجاتيين حيث تعتمد صادتاا دولااة مااا يعتبر النات  المحلي االجمالي من أحد أهم محدداا ال

بشكل كبير على مستوى دخل الدولة وشركائها التجاتيين باعتبات أن اتتفاااع مسااتوى دخاال الدولااة يشااير إلااى الطلااب علااى 

المحلي ودفع حركة االنتاج  السلع األولية واالستهالكية حيث تلجأ إلى االستيراد من االسواق العالمية لتلبية احتياجاا الطلب

 وبالتالي تحقيه معدالا النمو المرجوة .

ويلعب البعد الج رافي بين الدول دوتا هام ا في حجم المبادالا التجاتية بينها على اعتبات أن بعد المسافة يزيد من تكاااليف 

أما الحدود المشااتركة فتزيااد ماان حجاام  النقل مما يؤدى إلى انخفال حركة التجاتة بين تلك الدول بسبب اتتفاع تكلفة النقل.

التدفقاا السلعية بين هذر الدول بسبب سهولة التنقل والتحرك ا في تدفه التجاتة بين بينها وكذلك انخفال تكاليف النقل. كما 

 .تلعب الل ة والتاتيخ المشترك دوتا هام الدول

علااى النااات  المحلااي االجمااالي والمسااافة للشااركاء  وفي هذا الجزء من الدتاسة تم اسااتخدام نمااوذج الجاذبيااة  )الااذي يركااز

التجاتيين(  باالضافة الى بعض المت يراا االخرى بهدف إلقاء الضوء على المالمح العامة لتدفقاا التجاتة الخاتجيااة بااين 

التعاارف مصر وأهم الشركاء التجاتيين في االتفاقياا التجاتية محل الدتاسة  واثرها على المياازان التجاااتي وذلااك بهاادف 

على دوت كل من إجراءاا ضاابط اةسااتيراد محاال الدتاسااة و االتفاقاااا التجاتيااة  فااي الحااد ماان عجااز المياازان التجاااتي 

 المصري خالل فترة الدتاسة .

%ماان الت يااراا  82( إلي إجمالي المت يراا الداخلة فاي النموذج تشاارح نحااو 11( في الجدول تقم )3تشير المعادلة تقم )

يزان التجاتي بين مصر ودول الكوميسا إلي تلك المت يراا بينما ترجع باقي الت يراا في المياازان التجاااتي  الحادثة في الم

   1.9حااوالى   DWوبل ااة قيمااة ديااربن واتسااون  8.6 المحسوبة  Fقيمة  كما بل ت إلي عوامل أخرى غير مقيسة بالنموذج 

 مليون دوالت 557حوالى  2020-2001حيث بل  متوسط الفائض الميزان التجاتي خالل الفترة 

حيااث تشااير النتااائ  إلااي ثبااوا معنويااة إجمااالي النااات    0.01وقاد ثبات معنوياة النماوذج الجاذبية عند المستوي االحتمالي  

%  يااؤدي الااى  ١٠بناااسبة  ( X1  )و أن زيااادة النااات  المحلااي الماااصري  0.05المحلي الماصري عند مسااتوى احتمااالى 
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% باالضافة الى انه قد ثبتت معنوية سعر الصرف الجنية 6اتي  وزيادة فائض الميزان التجاتي  بنسبة  تحسن الميزان التج

حيث انه بزيادة سعر الصرف الجنيااة المصااري امااام الاادوالت  0.05( عند المستوى االحتمالى  X4المصري امام الدوالت)

% ويمكاان اتجاااع ذلااك الااى 2لميزان التجاتي بنساابة % ادى ذلك الى زيادة في فائض ا10اي انخفال قيمة الجنية  بنسبة 

 تحسن في الصادتاا المصرية  الى دول الكوميسا بدتجة اكبر من زيادة الواتداا .

علااى المياازان  X5)كما ثبتت معنوية تأثير المت ير الصوتي  االجراءاا المصرية للحد من العجااز فااي الماازان التجاااتي) 

وقااد تالحااظ انااه بتطبيااه إجااراءاا الحااد ماان عجااز    0.05ميسا عند مستوى معنويااة  التجاتي بين مصر ودول اتفاقية الكو

ادى ذلك الى زيادة  فائض الميزان التجاتي بااين مصاار ودول االتفاقيااة   اي تحساان   2020-2016الميزان التجاتي خالل  

بااين مصاار ودول االتفاقيااة  (X12% كماا أنه قد ثبتت معنوية متوسااط المسااافة الج رافيااة )0.9في الميزان التجاتي بنسبة 

% يااؤدي ذلااك الااى خفااض الفااائض فااي 10وانه بزيادة المسااافة بااين دول االتفاقيااة ومصاار   0.05عند المستوى االحتمالى  

 % 2الميزان التجاتي بنسبة 

 0.05(عند المسااتوى االحتمااالى  X13كما ثبت من النموذج معنوية المت ير الصوتي وهو اثر دخول االتفاقية حيز النفاذ ) 

%  180اي انه مع دخول االتفاقية حيز النفاذ ادى ذلك الى تحسن في الميزان التجاتي المصري اي زيادة الفااائض   بنساابة 

  0.01عنااد مسااتوى احتمااالى X14كما يتضح من النموذج ثبوا معنوية المت ير الصوتي  كفاءة عملياا التبااادل التجاااتي 

% يااؤدي ذلااك الااى  زيااادة الفااائض فااي 10تي  بااين مصاار ودول االتفاقيااة بنساابة وانه بزيادة كفاءة  عملياا التبادل التجااا

 %21الميزان التجاتي المصري اي تحسن في الميزان التجاتي  بنسبة 

%سااوف يااؤدي إلااي نقااص  ١٠بنسبة  X15كما انه  بزياادة متوسط  الناات  المحلاي اةجمالي لمجموعة دول االتفاقية  معاً 

% ويمكن اتجاع ذلك انه بزيااادة  متوسااط النااات  المحلااي 19تجاتي بين مصر ودول الكوميسا بنسبة الفائض في الميزان ال

االجمالى  لدول االتفاقية  تزيد قدتة الدول على التصدير الى السوق المصري  وينخفض الطلااب علااى الااواتداا المصاارية  

ان معظم صادتاا مصاار لاادول االتفاقيااة ماان الساالع وبالتالي االنخفال  في قيمة  الميزان التجاتي ويرجع ايضا ذلك الى  

 المصنعة .

 ( نتائج تقدير نموذج الجاذبية لتدفقات التجارة الخارجية بين مصر ودول اتفاقية الكوميسا11جدول رقم )

 

 / األثر النسبي لالتفاقيات التجارية على الميزان التجاري المصري :  12

صائيا التفاقية الكوميسا محاال الدتاسااة علااى ( يتبين وجود أثر سنوي معنوىاح12ومن خالل استعرال نتائ  الجدول تقم )

الميزان التجاتي المصري حيث تبين ان لها أثر ايجابي على الميزان التجاااتي المصااري حيااث مقاادات تحساان ساانوي  فااي 

 مليون دوالت نتيجة دخول االتفاقية  حيز النفاذ . 10فائض الميزان التجاتي بل  حوالي 

 

االتفاقية 

 التجاتية
 R2 F D.W المعادلة

 كوميسا

 

Ln X15 

 

Ln X14 LnX13 LnX12 LnX5 Ln X4 
Ln 

X1 
 

Ln 

Y3 
0.82 

(8.6)

** 
1.9 

+1.9 2.1– 1.8– +0.2 0. 9- 0.2- 0.6- 1.6 

-(2.1) **(3.8) *(2.4) *(2.3) *(2.8) *2.7)-( *(2.8) -(2.2) 
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 2020-2001( أثر اتفاقية الكوميسا على الميزان التجاتي المصري خالل الفترة 12جدول تقم )

 ة األثر السنوي لالتفاقياا التجاتي االتفاقية

األثر النسبي السنوي على الميزان التجاتي  

 لالتفاقية )%( 

قيمة متوسط الميزان 

 التجاتي 

السنوي لالتفاقية مقدات األثر 

 بالمليون جنيه 

 10 557 1.8 الكوميسا 

 

 اآلفاق المستقبلية للميزان التجاري المصري في ظل إجراءات ضبط االستيراد وأهم االتفاقيات التجارية  -13

للميزان التجاتي المصري مع الشركاء التجاتيين في ظل إجراء التنبؤ باآلفاق المستقبلية  اا  يتمثل الهدف األساسي من 

ضبط اةستيراد التي اتبعتها مصر وكذلك في ظل أثر االتفاقياا التجاتية محل الدتاسة، وذلك من خالل التنبؤ بكل من 

 الصادتاا والواتداا بشكل منفصل كخطوة اولى، ثم التنبؤ بالميزان التجاتي بصفة عامة كخطوة ثانية. 
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 ( ARIMAاإلطار النظري للتنبؤ باستخدام منهجية بوكس وجنكيز )  -أ

تتمثل أهمية التنبؤ في أنه يعتبر من اهم أدواا التخطيط ووضع االفتراضاا حول أحداث المستقبل للظاهرة محل الدتاسة  

باستخدام تقنياا خاصة عبر فتراا زمنية مختلفة، ويتم التنبؤ بالظاهرر المرتبطة بالتجاتة الخاتجية من خالل مجموعة 

في تحديد الهدف من التنبؤ، والمرحلة الثانية في تجميع البياناا الالزمة للظاهرة   من المراحل حيث تهتم المرحلة األولى

محل التنبؤ، والمرحلة الثالثة في تحليل البياناا وانتقائها الستعمالها، بينما تهتم المرحلة الرابعة باختيات النموذج المناسب  

 ( 22) الخامسة واألخيرة باتخاذ القرات المناسب من أساليب التنبؤ بالظاهرة محل الدتاسة، في حين نهتم المرحلة

 التنبؤ بالقيم المستقبلية للصادرات والواردات المصرية والميزان التجاري مع دول اتفاقية الكوميسا  -ب

من  وذلك   ، الكوميسا  اتفاقية  دول  التجاتي  والميزان  المصرية  والواتداا  الصادتاا  من  كل  بقيمة  التنبؤ  تم 

االنحدات المتحركة )  خالل نموذج  المتكامل والمتوسطاا  للفترة  ARIMAالذاتي  على    2030  –  2021(  استناداً  وذلك 

 .2020-2001سلسلة زمنية للمت يراا محل الدتاسة بل ت سابقة خالل الفترة 

     ( تقم  الجدول  نموذج  13يوضح  التنبؤية من خالل  القيم  أن  المتحركة (  والمتوسطاا  المتكامل  الذاتى  اةنحدات 

(ARIMA  )  الصادتاا للفترة  المصرية  لقيمة  الكوميسا  اتفاقية  حوالي   2030  -2021لدول  بين  تراوحت 

ثباا الظروف الحالية،    ، وذلك بافترال 2030مليون دوالت عام  1356.4وحوالي  2021مليون دوالت عام  1372.1

 %( -1.1وبمعدل نمو خالل هذر الفترة بل  حوالي )

التن  القيم  أن  الجدول  نفس  نموذج  يوضح  خالل  من  المتحركة بؤية  والمتوسطاا  المتكامل  الذاتى  اةنحدات 

(ARIMA  )المصرية الواتداا  للفترة    لقيمة  للفترة  الكوميسا  اتفاقية  دول  بين   2030  -2021من  بين  تراوحت 

عام    760.4حوالي   دوالت  عام  614.8وحوالي  2021مليون  دوالت  بافترال2030مليون  وذلك  الظروف    ،  ثباا 

 ( % .19.2-لية، وبمعدل انخفال خالل هذر الفترة بل  حوالي )الحا

(  ARIMAاةنحدات الذاتى المتكامل والمتوسطاا المتحركة )يوضح نفس الجدول أن القيم التنبؤية من خالل نموذج  

بين    تراوحت بين  2030  -2021لقيمة الفائض في الميزان التجاتي المصري مع دول اتفاقية الكوميسا للفترة للفترة  

( عام  611.7حوالي  دوالت  مليون    )2021  ( عام  741.6وحوالي  دوالت  مليون  بافترال2030(  وذلك  ثباا   ، 

 %( .21.2الظروف الحالية،  وبمعدل زيادة في فائض الميزان التجاتي خالل هذر الفترة بل  حوالي )

اتفاقية الكوميسا الى انخفال متوقع   وقد يعزى هذا االتتفاع المتوقع للفائض في الميزان التجاتي المصري مع دول

في الواتداا المصرية من افريقيا لسلع مثل التب  ومستلزماا االنتاج من افريقيا لصالح دول اخرى مثل الهند وكندا 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( محمد سيد أحمد، تسالة دكتوتار، مستقبل الصادتاا الزتاعية المصرية في ظل االتجاهاا الحديثة لمنظمة التجاتة العالمية،  22)

 م. 2020قسم االقتصاد الزتاعي، كبية الزتاعة جامعة عين شمس، 
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( التنبؤ بالقيم المستقبلية المتوقعة ألهم الصادرات والواردات المصرية والميزان التجاري بين مصر ودول  13جدول رقم )

 اقية الكوميسا اتف

 بالبحث1للجدول تقم  state graphالتحليل االحصائي باستخدام برنام   در:المص

 

 (13المصدت جدول تقم )

لألسواق    المصرية  الخاتجية   التجاتة  لمستقبل  التنبؤية  القيم  من  عليها  المتحصل  النتائ   تلك  خالل  ومن 

التجاتة الخاتجية المصرية مع تلك   التأكيد على أن مستقبل  األسواق يرتبط بمجموعة من السيناتيوهاا  الكوميسا يمكن 

تتعله بمحوتيين أساسيين، المحوت األول منهما مرتبط بمدى وجود تغبة وقدتة للجانبين على زيادة أو خفض معدالا  

 السنوات
القيم التنبؤية للصادرات  

 المصرية

القيم التنبؤية للواردات  

 المصرية

القيم التنبؤية للميزان  

التجاري المصري مع  

 دول االتفاقية 

2021 1372.1 760.4 611.7 

2022 1369.5 712.4 657.1 

2023 1367.1 679.7 687.4 

2024 1365.0 657.5 707.5 

2025 1363.2 642.4 720.8 

2026 1361.5 632.0 729.5 

2027 1360.0 625.0 735.0 

2028 1358.6 620.3 738.3 

2029 1357.4 617.0 740.4 

2030 1356.4 614.8 741.6 

معدل النمو المتوقع للفترة  

2021-2030 
-1.1 -19.2 21.2 

مقدار الزيادة المتوقع خالل  

 2030-2021الفترة
-15.7 -145.6 129.9 
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المتعلقة   والمستجداا  التطوتاا  في  الت ير  بمدى  الثاني  المحوت  يرتبط  بينما   ، بينهما  السلع  وتدفقاا  التجاتي  التبادل 

التنبؤ  بمستقب من  المستخلصة  النتائ   من  مجموعة  يتبين  حيث  المنافسة  مواجهة  على  القدتة  ومدى  الخاتجية  التجاتة  ل 

 تتمثل أهمها في األتي :  

عدم وجود فرأ تصديرية مستقبلية واعدة في أسواق دول اتفاقية الكوميسا وذلك لزيادة حدة المنافسة  •

اسي شرق  ودول  الصين  من  وخاصة  األسواق  هذر  اي في  وشحن  بنقل  تتعله  صعوباا  ووجود  ا  

مخا ر  الى  باةضافة  الحبيسة  الدول  وخاصة   افريقيا   دول  أسواق  داخل  اللوجاستية  الخدماا 

التحويالا البنكية وضمان الصادتاا والذي بسببه يحجم كثير من المصدتين المصريين االتجار الى  

وم للنقل  التحتية  البنية  ضعف  الى   باةضافة  القاتة إفريقيا   في  اخري  أسواق  على  التركيز  ثم  ن 

 اةفريقية مثل أسواق الدول العربية اةفريقية .

ان معدل النمو المتوقع لفائض الميزان التجاتي  بين مصر ودول الكوميسا يرجع الى التنبؤ بانخفال  •

 % 19.2الواتداا المصرية بمعدل 

 :نتائج البحث -14

اتفاقية الكوميسا فائض بصوتة مستمرة خالل معظم سنواا الدتاسة     حقه الميزان التجاتي المصري مع دول ➢

 إال أن هذا الفائض تذبذب بين االتتفاع واالنخفال 

 ضعف نسبي في معدالا التبادل التجاتي بين مصر ودول اتفاقية الكوميسا مقاتنة باالتفاقياا االخرى ➢

ة مقاتنة بالتكتالا األخرى والمنافسين لها داخل  تمتع مصر بقدتاا تنافسية متوسطة نسبياً في األسواق االفريقي ➢

 هذر األسواق

خالل معظم سنواا الدتاسة إتسمت  الواتداا المصرية  من دول اتفاقية الكوميسا في بالتذبذب بين االتتفاع   ➢

 واالنخفال  

ا ➢ أهمها  األسباب من  للعديد من  المصدتة  السلع  في معظم  تنافسية سعرية  بميزة  تمتع مصر  تتفاع  وكذلك عدم 

بتكاليف   الصادتاا مقاتنة  تأمين  تكاليف  الشحن واتتفاع  انتظام خطو   لعدم  االفريقية  النقل لألسواق  تكاليف 

 منخفضة للدول المنافسة وأهمها الصين  

 نتائج التقدير نموذج الجاذبية  

والت نتيجة دخول  مليون د  10اتفاقية الكوميسا  لها اثر ايجابي على مقدات تحسن الميزان التجاتي  بل  حوالي  

 االتفاقية  حيز النفاذ

 

 :نتائج التنبؤ اتفاقية الكوميسا  -15

( لقيمااة الصااادتاا ARIMAلقيم التنبؤية من خالل نموذج اةنحدات الذاتى المتكامل والمتوسطاا المتحركااة )ا ➢

 2021عااام مليااون دوالت  1372.1ترواحت بااين حااوالي  2030 -2021المصرية لدول اتفاقية الكوميسا للفترة 

، وذلك بإفترال ثباا الظروق الحالية، وبمعدل نمو خالل هذر الفتاارة 2030مليون دوالت عام  1356.4وحوالي

 %( -1.1بل  حوالي )

( لقيمااة الااواتداا ARIMAالقيم التنبؤية من خالل نموذج اةنحدات الذاتى المتكاماال والمتوسااطاا المتحركااة ) ➢

مليااون دوالت   760.4ترواحت بين بااين حااوالي    2030  -2021رة للفترة  المصرية من دول اتفاقية الكوميسا للفت

، وذلك بإفترال ثباا الظااروق الحاليااة، وبمعاادل انخفااال 2030مليون دوالت عام 614.8وحوالي  2021عام  

 ( % .19.2-خالل هذر الفترة بل  حوالي )

( لقيمااة الفااائض ARIMAالمتحركااة )أن القيم التنبؤية من خالل نموذج اةنحدات الذاتى المتكامل والمتوسطاا   ➢

ترواحاات بااين بااين حااوالي   2030  -2021في الميزان التجاتي المصري مع دول اتفاقية الكوميسا للفترة للفترة  

الظروق ، وذلك بإفترال ثباا  2030( مليون دوالت عام  741.6وحوالي )  2021(  مليون دوالت عام  611.7)

%(21.2التجممماري خمممالل همممذه الفتمممرة بلممم  حممموالي ) الحاليمممة،  وبمعمممدل زيمممادة فمممي فمممائ  الميمممزان
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  (المراجع) 

 باللغة العربية:  المراجع أوالً: 

دراسة   –احمد محمود عبد هللا، )رسالة ماجستير( تقدير حجم االقتصاد الخفي في االراضي الفلسطينية  .1

 .م2013قياسية، قسم اقتصاديات التنمية، كلية التجارة، الجامعة االسالمية بغزة، 

اإلفريقية : الواقع وآفاق التطوير"  -الح عبد القادر وآخرون، دراسة بعنوان "التجارة العربية ص .2

 م2018مركز مأمون بحيري للدراسات والبحوث، الخرطوم، السودان،  

عبد الحميد، عمرو، و عصام صبري، تحليل تدفقات التجارة الخارجيةالمصرية الهم الدول العربية  .3

، ص 1، العدد: 60البحوث الزراعية، جامعة اإلسكندرية، المجلد:  ة،مجلةيباستخدام نموذج الجاذب

 .135-107ص: 

،تحليل تدفقات التجارة الخارجية 2015عمرو عبد الحميد رفعت عصام صبري سليمان علي ،  .4

مركز بحوث   -المصرية ألهم الدول العربية باستخدام نموذج الجاذبية قسم الدراسات االقتصادية 

 2015الصحراء 

كريم خديم )دكتور(، دراسة قياسية للتجارة العربية البينية وفق نموذج الجاذبية : دراسة حالة دول  .5

  .شمال إفريقيا، كليةالعلوم االقتصادية والتجاريةوعلومالتسييرجامعة وهران، الجزائر

بعمل دراسة بعنوان )محددات   2018محمد إسماعيل و جمال قاسم محمود صندوق النقد العربي  .6

 التجارة الخارجية للدول العربية باستخدام نماذج الجاذبية(

بعمل  دراسة    2020محمد سيد احمد سعيد قسم االقتصاد الزراعي كلية الزراعة جامعة عين شمس  .7

  )لمنظمة التجارة العالميةمستقبل الصادرات الزراعية المصرية في ظل اإلتجاهات الحديثة  (بعنوان

الة دكتوراه، مستقبل الصادرات الزراعية المصرية في ظل االتجاهات الحديثة محمد سيد أحمد، رس .8

 .م2020لمنظمة التجارة العالمية، قسم االقتصاد الزراعي، كبية الزراعة جامعة عين شمس، 

محمد سيد أحمد، وآخرون، دراسة بعنوان قواعد المنشأ للسلع الزراعية غير المتفق عليها بين الدول   .9

 :(، متاحة على موقع المنظمة العربية للتنمية الزراعية3قائمة )العربية في ال

http://www.aoad.org/ 

وزارة التجارة والصناعة،قطاع التمثيل التجاري،مركزالمعلومات،دراسة لمكتب التمثبل التجاري في  .10

ول درار السالم بدولة تنزانيا بعنوان تحديات وصعوبات التصدير المصري ألسواق تنزانيا وبع  الد 

 م، دراسات غير منشورة 2015االفريقية الحبيسة 
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