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  مقدمة: 
رتبط ب  مما الشك فیه ان مصر  ا        أت ًا وحضاریًا فموقعه ًا وتاریخی ا جغرافی ا ارتباطًا وثیق فریقی

رقى أل مال الش ى الش ة ف ا بواب ا جعله ا أن لمصر و أفریقی ا كم یا واوروب ارة آس ى ق ا إل ا أفریقی فریقی
  فریقیا عن طریق نهر النیل.أرتباط مصر بإالعالقات المصیریة التى تشكلت بفعل تاریخ طویل من 

ه    و ع ب ا تتمت الرغم مم ة          أب وقها طاق ر س ث یعتب ادیة حی ة وإقتص وارد طبیعی ن م ا م فریقی
ا شرائح             إ وع فیه دد السكان وتتن ث المساحة وع ن حی الم م ارات الع انى ق د ث ستیعابیة هائلة فهى تع

ین مصر     هلتواق المسذالطلب وأ ادل التجارى ب ك ومستویات الدخل مما یساعد على زیادة حجم التب
ام   عددودول القارة التى یبلغ  ار و   ٢٠١٧سكانها لع ون نسمة   ٢٤٤حوالى ملی ك     )١(ملی رغم كل ذل

دول األ  ر وال ین مص ارى ب ادل التج م التب ان حج ة ف عف مقارن م بالض ة یتس هفریقی ر  بمثیل ین مص ب
ا   الم مم ىأودول الع تالت    دى ال ر والتك ین مص ة ب روابط التجاری عف ال ادیة األاإل ض ة قتص فریقی

    .العدیدة
   .التجارة،كثافة التجارة،الكومیسا،تجمع شرق أفریقیا الكلمات الدالة:
  :مشكلة البحث

دول األ من  رغمبالأنه فى  البحث اتتمثل مشكلة هذ ة  الجهود المبذولة بین مصر وكافة ال فریقی
ت     اال انفریقى فیما بینهما كامل األفى تحقیق التعاون والت ة مازال اإلستثمارات وكذلك التجارة البینی

تالت اإلقتصادیة األ        ومنخفضة،  ى بعض التك ن وجود مصر كعضو ف ة فضال عن    بالرغم م فریقی
زال مساهمة    هوجود العدید من االتفاقیات التجاریة مع الدول األخرى إال أن  ذه  ال ت دول التكتالت  ه

ي      وناسب  تفریفیة محدودة وبنسب ال تالقارة األ قتصادیة فياإل رة الت وارد االقتصادیة الكبی م الم حج
دول األ    فریقیة، تتمتع بها القارة األ ذلك ال تفادة مصر وك ة  األمر الذى إنعكس على محدودیة إس فریقی

  ملیون نسمة. ٨٠٠فریقیة والتى یفوق تعدداها من الفرص الواسعة المتاحة فى السوق األ
  :البحث الهدف من

دف   ي للبحث   الرئیسي یتمثل اله ى    ف ات التعرف عل ادل     إمكانی ة التب  التجاري ومحددات تنمی
ع  المصري الزراعي  م أم وب  ه اأتكتالت شرق وجن ب  فریقی دف تطل ذا اله ق ه ى سبیل تحقی ، وف

  :األمر
ة لمصر   دراسة الوضع الراهن للتجارة ) ١ م أوالزراعی وب     ه ا  أتكتالت شرق وجن ) ٢فریقی
ا   هم أتحلیل الهیكل السلعى للتجارة الخارجیة المصریة مع دراسة و وب افریقی ) ٣تكتالت شرق وجن

    .فریقیاأتكتالت شرق ووجنوب هم أتقدیر كثافة التجارة بین مصر و
   :البحثي األسلوب
ستخدام  إعلى عدة أسالیب تحلیلیة لعل من أهمها التحلیل اإلقتصادي الوصفي و   بحثعتمد الا

ائي  ل اإلحص ى التحلی ة   الكم ل الزمنی ل السالس ن  كتحلی ًال ع ارة  إ، فض ة التج ر كثاف تخدام مؤش  س
Trade)٢( Intensity Index ة       و دى تطور مستویات التصدیر للشریك (الدول هو مؤشر یرصد م

                                                
(1) https://www.worldometers.info 
(1) Elmorsy, S. S. A., "Determinants of Trade Intensity of Egypt with COMESA Countries", 
Bandung: Journal of the Global South, vol. 2, issue 5, pp. 1-25, 2015. 
https://aric.adb.org/integrationindicators/technotes#  
http://www.arab-api.org/ 
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الى السلع بالنسبة إل   إو أاو التكتل) لسلعة ما  امالت واردات      جم ة لتع ة، مقارن امالت الدول الى تع جم
  جمالى سلع) مع العالم، ویحسب بالمعادلة االتیة :إل) لذات المنتج (سلعة او الشریك (دولة او تكت

  = )TIIمؤشر كثافة التجارة (
  صادرات مصر لتكتل)Xnm( 
     صادرات مصر الكلیة)Xnw(  
    واردات التكتل من العالم)Xwm( 
    صادرات العالم)Xww(  

ادة التجارة    كبر من الواحد الصحیح هذأواذا كان المؤشر  ة لزی ا یعنى ان هناك فرصة محتمل
  الدولة مع (الدولة او التكتل) فى المستقبل. بین

  مصادر البیانات :
از    ات الجه ة    المركزي اعتمد البحث على بیان ة العام ع   ،واإلحصاء للتعبئ ي اإلوالموق  لكترون

م دة لألم ع اإل، المتح ي  لإلوالموق اءات لكترون م اإل ،trade map)(حص ا ت بعض سكم تعانة ب
  .موضوع البحثب لها عالقة التيوالدراسات والكتب العلمیة  األبحاث

 نتائج الدراسة
   ):COMESAالتجارة الخارجیة الكلیة والزراعیة بین مصر وتكتل الكومیسا (: أوًال

  )٢٠١٨ -٢٠٠٠تطور التجارة الخارجیة الكلیة والزراعیة خالل الفترة ( -١
  دات الكلیة:تطور قیم الصادرات والوار -أ

رة         الل الفت حراء خ احل والص ل الس ر لتكت ادرات مص ة ص الي قیم ة إجم ن دراس ح م یتض
ون دوالر عام    ٢٤,٩٢نها تزایدت من حوالي  أ )١) والواردة في الجدول رقم (٢٠١٨-٢٠٠٠( ملی

% ٦٠٠٧,٧٠، بمعدل زیادة یقدر بحوالي ٢٠١٨ملیون دوالر عام  ١٥٢٢,٠٤إلى حوالي  ٢٠٠٠
الي قیم    ن إجم دره   ٢٠٠٠ة الصادرات خالل عام    م ون دوالر.  ١٠٥٧,٨٢، بمتوسط ق ا أن   ملی كم

رة    س الفت ن حوالي    أإجمالي قیم وارداتها خالل نف دت م ا تزای ون دوالر عام    ٥٢,٣٥ نه  ٢٠٠٠ملی
والي   ى ح ام   ٧٩٢,١٤إل ون دوالر ع والي  ٢٠١٨ملی در بح ادة یق دل زی ن ١٤١٣,١٦ ، بمع % م

ام     الل ع واردات خ ة ال الي قیم دره  ٢٠٠٠إجم ط ق تعراض   ٥٣٧,٩٥، بمتوس ون دوالر وبإس ملی
ین      ارى تب زان التج یم المی ن حوالي   أتطور ق دت م ا تزای ون دوالر عام    ٢٧,٤٤-نه ى  ٢٠٠٠ملی إل

  ملیون دوالر. ٥١٩,٨٦، بمتوسط قدره ٢٠١٨ملیون دوالر عام  ٧٢٩,٩١حوالي 
  تطور قیم الصادرات والواردات الزراعیة: -ب

وا ات ال ة البیان م (بدراس دول رق ي الج ر  ١ردة ف ادرات مص یم ص الي ق ح أن إجم ) یتض
ن حوالي    قیمتها ) تزایدت٢٠١٨-٢٠٠٠الزراعیة لتكتل الساحل والصحراء خالل الفترة (  ٨,٢٧م

در بحوالي  ٢٠١٨ملیون دوالر عام  ٦٧,٩٨إلى حوالي  ٢٠٠٠ملیون دوالر عام   ، بمعدل زیادة یق
دره   ٢٠٠٠ام % من إجمالي قیمة الصادرات خالل ع٧٢٢,٠١ ون دوالر.   ٥٣,٨٢، بمتوسط ق ملی

ون دوالر عام    ٣٢,٧٣وأن إجمالي قیم وارداتها الزراعیة خالل نفس الفترة تزایدت من حوالي  ملی
والي  ٢٠٠٠ ى ح ام  ٤٨٤,٣٤إل ون دوالر ع والي ٢٠١٨ملی در بح ادة یق دل زی  %١٣٧٩,٨، بمع

ون دوالر، وبإستعراض   ١٢٣,٤٠، بمتوسط قدره  ٢٠٠٠من إجمالي قیمة الواردات خالل عام  ملی
یم    ى  تطور ق ین  العجز ف زان التجارى تب والي   أالمی ن ح دت م ا تزای ام   ٢٤,٤٦-نه ون دوالر ع ملی

  ملیون دوالر. ٦٩,٥٨-، بمتوسط قدره ٢٠١٨ملیون دوالر عام  ٤١٦,٣٥-إلى حوالي  ٢٠٠٠
م (  دول رق واردة بالج ات ال یر البیان ا تش نویة معنوی )،٢كم ادة س اك زی ى أن هن ة إحصائیًا ف

رة الدراسة بلغت حوالي           ة خالل فت ة صادرات وواردات مصر الكلی ون   ٣١,٢٧، ٩٦,٤٦قیم ملی
در بحوالي    ة الصادرات      ٥,٨١% ، ٩,١١ دوالر، بمعدل نمو سنوي ق الي قیم ن متوسط إجم % م

غ حوالي     ذي بل ین        ٥٣٧,٩٥، ١٠٥٧,٨٢والواردات وال ا تب رة الدراسة. كم ون دوالر خالل فت ملی
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ا اك  ایض ة  أن هن ي قیم ائیًا ف ة إحص نویة معنوی ادة س ت    زی ى بلغ رى الكل ارى المص زان التج المی
ة     ١٢,٥٣ سنوي قدر بحوالي  نموملیون دوالر، بمعدل  ٦٥,١٩حوالي  الي قیم ن متوسط إجم % م

  ملیون دوالر خالل نفس الفترة . ٥١٩,٨٦ المیزان التجارى والذي بلغ حوالي
ة    واتضح أن هناك زیادة سنویة معن ویة إحصائیًا فى قیمة صادرات وواردات مصر الزراعی

والي   ة بلغت ح رة الدراس والي ١٧,٨٣، ٥,٧٦خالل فت در بح نوي ق و س دل نم ون دوالر، بمع  ملی
غ         ١٤,٤٤% ، ١٠,٧٠ ذي بل ة وال واردات الزراعی ادرات وال ة الص الي قیم ط إجم ن متوس % م
رة الدراسة. ك     ١٢٣,٤٠، ٥٣,٨٢حوالي   ون دوالر خالل فت د إحصائیًا     ملی اك عجز مؤك ا أن هن م

ث بلغت نسبة العجز السنوى       ١٢,٠٧في المیزان التجاري الزراعي قدر حوالي  ملیون دوالر، حی
والى  والي      ١٧,٣٤ح ت ح ى بلغ ى والت ارى الزراع زان التج ى المی ز ف ة العج ط قیم ن متوس % م
  ملیون دوالر خالل نفس الفترة. ٦٩,٥٨

  

دول  ادرا  .١ج یم الص الي ق ور إجم ا   تط روتكتل الكومیس ین مص ارى ب زان التج واردات والمی ت وال
)COMESA( ) (ملیون دوالر)                                                                                             ).   ٢٠١٨ -٢٠٠٠خالل الفترة

الصادرات  السنوات
 الكلیة

الواردات 
 الكلیة

المیزان 
 التجاري الكلیة

درات الصا
 الزراعیة

الواردات 
 الزراعیة

المیزان التجاري 
 الزراعي

٢٤,٤٦- ٣٢,٧٣ ٨,٢٧ ٢٧,٤٤- ٥٢,٣٥ ٢٤,٩٢ ٢٠٠٠ 
٣٣,٣٤- ٤٠,٠٣ ٦,٧٠ ١٦٢,٧١- ٢٧٦,٠٣ ١١٣,٣٢ ٢٠٠١ 
٥٨,٩٣- ٦٤,٦٢ ٥,٦٩ ٢١٠,٣٤- ٣٤٣,٢٦ ١٣٢,٩٣ ٢٠٠٢ 
٣٣,٠١- ٤٦,٧٨ ١٣,٧٨ ١٢,٠١ ٢٢٥,٠٥ ٢٣٧,٠٦ ٢٠٠٣ 
١٣,٣٤- ٢٥,٧١ ١٢,٣٧ ٣١,٨٢ ١٩٨,٩٢ ٢٣٠,٧٤ ٢٠٠٤ 
٨,٢٠ ١٩,٣٦ ٢٧,٥٦ ١٣٤,٣٧ ٢٩٨,٦٢ ٤٣٣,٠٠ ٢٠٠٥ 
٧,٣٩ ١٣,٥٠ ٢٠,٨٩ ٢٠٣,٥٦ ٢٣٩,٢٣ ٤٤٢,٧٩ ٢٠٠٦ 
١٦,١١ ٢٠,٣٠ ٣٦,٤١ ١٧١,٨٦ ٣٦٣,٢٠ ٥٣٥,٠٦ ٢٠٠٧ 
٥٠,٤٦- ٩٠,٤٧ ٤٠,٠٢ ٤٣٦,٥٨ ١١٤٨,٩٢ ١٥٨٥,٤٩ ٢٠٠٨ 
٢٩,٣٩- ٩٥,٢٤ ٦٥,٨٥ ١١٨٤,٤٤ ٧٠٧,٩٥ ١٨٩٢,٣٩ ٢٠٠٩ 
١٧,١٢ ٩٤,١٤ ١١١,٢٦ ١٣١٤,٣٦ ٩٦٢,٧٤ ٢٢٧٧,١٠ ٢٠١٠ 
٩٢,٢٢- ١٤٠,١٩ ٤٧,٩٧ ٧٦٧,٥١ ٩٠٦,٣١ ١٦٧٣,٨٢ ٢٠١١ 
٣٩,٠٣- ١٢٨,٤٣ ٨٩,٤٠ ١١٤٤,٢٦ ٨٩٨,٥٨ ٢٠٤٢,٨٤ ٢٠١٢ 
٤٢,٦٨- ١٥٠,٨٣ ١٠٨,١٥ ١١٩٩,٩٧ ٦٥٧,٤٣ ١٨٥٧,٤٠ ٢٠١٣ 
٧٩,٠٣- ١٧٤,١١ ٩٥,٠٨ ١٠٠٦,٤٦ ٥٨٥,٥٨ ١٥٩٢,٠٤ ٢٠١٤ 
٦٦,٦٥- ١٤٠,٥٠ ٧٣,٨٦ ٦٠٢,٣٣ ٥٧٥,٧١ ١١٧٨,٠٤ ٢٠١٥ 
١٢٤,٠٧- ٢١٣,٨٩ ٨٩,٨٢ ٧٠٧,٢٧ ٤٨٤,٣٤ ١١٩١,٦٠ ٢٠١٦ 
٢٦٧,٩٨- ٣٦٩,٤٦ ١٠١,٤٨ ٦٣١,٢٠ ٥٠٤,٧٨ ١١٣٥,٩٨ ٢٠١٧ 
٤١٦,٣٥- ٤٨٤,٣٤ ٦٧,٩٨ ٧٢٩,٩١ ٧٩٢,١٤ ١٥٢٢,٠٤ ٢٠١٨ 

 ٦٩,٥٨- ١٢٣,٤٠ ٥٣,٨٢  ٥١٩,٨٦ ٥٣٧,٩٥ ١٠٥٧,٨٢  المتوسط
   www.trademap.orgقاعدة بیانات جمعت وحسبت من المصدر: 

  ٢٠١٩الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، قاعدة بیانات التجارة الخارجیة ،         
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دول  ل           .٢ج ر وتكت ین مص ة ب ة الكلی ارة الخارجی ام للتج ي الع اه الزمن ادالت اإلتج ا مع  الكومیس
)COMESA (خالل ال) ٢٠١٨-٢٠٠٠فترة.(  

متوسط الظاهرة  R2  F  نموذج اإلتجاه الزمني  البیان
  (بالملیون دوالر)

  معدل
  التغیر%

  هس٩٦,٤٦+٩٣,١٦= هص^  الصادرات الكلیة
                 )٩,١١  ١٠٥٧,٨٢  **١٨,٤٠  ٠,٥٢  )**٤,٢٨  

  هس ٣١,٢٧+٢٢٥,٢١= هص^  الواردات الكلیة
                  )٥,٨١  ٥٣٧,٩٥  **٨,٥٤  ٠,٣٣  )**٢,٩٢  

المیزان التجاري 
  الكلى

  هس ٦٥,١٩+١٣٢,٠٥٥-= هص^
                  )١٢,٥٣  ٥١٩,٨٦  **١٩,٨٨  ٠,٥٤  )**٤,٤٦  

الصادرات 
  الزراعیة

  هس ٥,٧٦+٣,٧٤-= هص^
                              )١٠,٧٠  ٥٣,٨٢  **٤٦,٦٢  ٠,٧٣  ) **٦,٨٢  

الواردات 
  الزراعیة

  هس ١٧,٨٣+٥٤,٩٠-= هص^
                              )١٤,٤٤  ١٢٣,٤٠  **٣٣,٤٨  ٠,٦٦  ) **٥,٧٩  

المیزان التجاري 
  الزراعي

  هس ١٢,٠٧-٥١,١٥= هص^
                              )-١٧,٣٤  ٦٩,٥٨-  **١١,٩٢  ٠,٤١  )**٣,٤٥  

    % ٥معنوي عند  % و *١**  معنوي عند 
 ̂ یر " ص ث تش ة لتط   هحی ة التقدیری ى القیم نة   " إل ي الس ة ف رات الكلی یر " سه ور المتغی ب   ه، وتش ى ترتی " إل

  ، األرقام بین األقواس تمثل قیم ت.  ١٣،.....،  ٣،   ٢،  ١ه = عنصر الزمن ، حیث 
  ).١حسبت من: بیانات الجدول رقم (المصدر: 

  
  

) خالل COMESAتحلیل الهیكل السلعى للتجارة الخارجیة المصریة مع تكتل الكومیسا( -٢
    )٢٠١٨ -٢٠٠٠فترة (ال

ة    ٣ستعراض البیانات الواردة فى الجدول رقم (إب ل مقدم )، یتضح ان البالستیك وانواعه یحت
والى    ة الصادرات ح ت قیم ث بلغ ل ، حی ل  ١٠٠,٨٥الصادرات المصریة للتكت ون دوالر، تمث ملی

و  ن ٧,١٤نح ر  إ% م ات الس ن: منتج ل م ا ك ل، یلیه ریة للتكت ة الصادرات المص الى قیم امیك، جم
ة و     دات الكهربائی ه، االالت والمع ح      أالسكر وحلویات ان، المل واده، منتجات االلب ورق وم ا، ال جزاءه

ا    والكبریت، الحدید والصلب، مواد الحدید والصلب، الحبوب، حیث بلغت قیمة الصادرات  لكل منه
والى    ١٣,١٢، ٢٠,٧٢،  ٣١,٨٥، ٤٧,٢٦،  ٦٢,٣٠،  ٧١,٣٩،  ٧٢,٥٥، ٨٢,٦٥ ،٩٤,٠٨ح

والى ملی ل ح %، ٣,٣٥ %،٤,٤١%، ٥,٠٥%، ٥,١٣% ، ٥,٨٥% ، ٦,٦٦ون دوالر تمث
ى     ٠,٩٣ %،١,٤٧ %،٢,٢٥ ا عل ل منه ل لك ریة للتكت ادرات المص ة الص الى قیم ن اجم % م

لعیة نحو       ذه المجموعات الس ل ه ن  ٤٢,٢٤الترتیب، وتمث ة الصادرات المصریة     إ% م الى قیم جم
  للتكتل خالل الفترة.
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دول  ار  .٣ج ل التج ا    هیك ل الكومیس ع تكت ریة م ة المص رة   )COMESA( ة الخارجی الل الفت خ
)٢٠١٨-٢٠١٣.(  

 هیكل الواردات  هیكل الصادرات 

  القیمة  المجموعات السلعیة
 (ملیون دوالر)

 من إجمالي %
الصادرات 

المصریة الى 
 الكومیسا

  القیمة   المجموعات السلعیة
 (ملیون دوالر)

 من إجمالي %
الواردات المصریة 

 الكومیسا من 

 ٤٤,٩٢ ٢٦٩,٥٤ القهوة والشاي والتوابل ٧,١٤ ١٠٠,٨٥ البالستك وأنواعه
 ٣١,٥٧ ١٨٩,٤٣ النحاس ومواده ٦,٦٦ ٩٤,٠٨  منتجات السیرامیك

 ٤,٤٩ ٢٦,٩٥ الحدید والصلب ٥,٨٥ ٨٢,٦٥ السكر وحلویاته
 ٤,٣٢ ٢٥,٩٣ زیوت المعدنیة ومنتجاتها الوقود وال ٥,١٣ ٧٢,٥٥ اآلالت والمعدات الكهربائیة وأجزاءها

 ٣,٧٩ ٢٢,٧٥ التبغ والتبغ المصنع ٥,٠٥ ٧١,٣٩ الورق ومواده
 ٣,٤٩ ٢٠,٩٣ الحیوانت الحیة  ٤,٤١ ٦٢,٣ منتجات األلبان 
 ٠,٧٧ ٤,٦١ البذور والحبوب الزیتیة  ٣,٣٥ ٤٧,٢٦ الملح والكبریت 
 ٠,٤٨ ٢,٩١ الكیمیاویات العضویة ٢,٢٥ ٣١,٨٥ الحدید والصلب

 ٠,١٢ ٠,٧٣ البالستك ومواده ١,٤٧ ٢٠,٧٢ مواد الحدید والصلب
 ٠,٠٥ ٠,٣ القطن ٠,٩٣ ١٣,١٢ الحبوب

 ٩٤,٠١ ٥٦٤,٠٨ مجموعات سلعیة) ١٠اإلجمالي (أهم  ٤٢,٢٤ ٥٩٦,٧٧ مجموعات سلعیة) ١٠اإلجمالي (أهم 
 ٥,٩٩ ٣٥,٩١ اخرى  ٥٧,٧٦ ٨١٦,٠٨ اخرى 

 ١٠٠,٠٠ ٦٠٠,٠٠ جمالي اإل ١٠٠,٠٠ ١٤١٢,٨٥ اإلجمالي 
  .www.trademap.orgجمعت وحسبت من قاعدة بیانات المصدر: 

  
ن           واردات المصریة م ة الهیكل السلعى لل ل مقدم وة والشاى والتواب بینما تحتل مجموعة القه

الى  إ% من ٤٤,٩٢نحو ملیون دوالر، تمثل ٢٦٩,٥٤حیث بلغت قیمة الواردات حوالى  التكتل، جم
ود          لب، الوق د والص واده، الحدی اس وم ن: النح ل م ا ك ل، یلیه ن التكت ریة م واردات المص ة ال قیم
ة،       وب الزیتی ذور والحب ة، الب ت الحی نع، الحیوان غ المص غ والتب ا، التب ة ومنتجاته وت المعدنی والزی

ة      ت قیم ث بلغ ن، حی واده، القط تك وم ویة، البالس ات العض واالكیمیاوی ا ال ل منه والى   ردات لك ح
ون  ٠,٣٠،  ٠,٧٣،  ٢,٩١،  ٤,٦١،  ٢٠,٩٣،  ٢٢,٧٥، ٢٥,٩٣،  ٢٦,٩٥،  ١٨٩,٤٣ ملی

 %،٠,٤٨%، ٠,٧٧%، ٣,٤٩%، ٣,٧٩ %،٤,٣٢% ، ٤,٤٩% ، ٣١,٥٧دوالر تمثل حوالى 
ذه  إ% من ٠,٠٥ %،٠,١٢ جمالى قیمة الوارات المصریة للتكتل لكل منها على الترتیب ، وتمثل ه

  جمالى قیمة الواردات المصریة للتكتل خالل الفترة .إ% من  ٩٤,٠١السلعیة نحو المجموعات 
بین مصر وتكتل الكومیسا   Trade Intensity Indexنتائج تقدیر مؤشر كثافة التجارة  -٣
)COMESA () ٢٠١٨ - ٢٠١٣خالل الفترة(   

ا تبین من دراسة مؤشر كثافة التجارة بین مصر وتكتل الكومیسا خالل فترة ال هو   دراسة، كم
 %٥,٩٤ ن متوسط مؤشر كثافة التجارة بین مصر والتكتل بلغ نحو أ )،٤جدول رقم (الفي  موضح

د   ،٢٠١٧ في عام %٤,٩٥ وتراوح خالل فترة الدراسة بین حد أدني بلغ نحو غ نحو    أوح قصى بل
ى   أن المتوسط أكما تبین  ،٢٠١٣% في عام ٧,٠٨ دل عل اك ن هن أكبر من الواحد الصحیح وهذا ی

  مع هذا التكتل فى المستقبل.   المصریةفرصة محتملة لزیادة التجارة 
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دول  ا (    .٤ج ل الكومیس ر وتكت ین مص ة ب ارة الخارجی ر التج رة ( ) COMESAمؤش الل الفت -٢٠١٣خ
  (%)     (ملیون دوالر)                                                      ).٢٠١٨
 ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ السنوات 

  صادرات مصر لتكتل
  COMESA  )Xnm(  ١٥٢٢,٠٤ ١١٣٥,٩٨ ١١٩١,٦٠ ١١٧٨,٠٤ ١٥٩٢,٠٤ ١٨٥٧,٤٠ 

  صادرات مصر الكلیة 
)Xnw( ٢٧٨٨٤,٤١ ٢٥٨٦١,٩٣ ٢٢٥٠٧,٣٩ ٢١٩٦٧,٣٢ ٢٦٨١٢,٢٠ ٢٨٧٧٩,٤١ 

واردات تكتل 
COMESA   

 )Xwmمن العالم (
١٧٥٧٥٥,٦١ ١٥٥٦٢٥,٠٦ ١٤٢٥٥١,٠٥ ١٦٦٣٧٩,٤٦ ١٧٣٦٨٧,٧٣ ١٧٢٠٤٣,٥٣ 

١٨٨٨١٥٨٧,٠ )Xwwصادرات العالم (
١ 

١٨٨٧٨٩٧٠,٣
٢ 

١٦٣٩٩٧٧٣,٩
٠ 

١٥٨٨١٨٥٥,٧
٥ 

١٧٥٥٠٨٦٦,٢
٢ 

١٩٢٨٤٥٨٠,١
٠ 

مؤشر كثافة التجارة 
)TII( ٥,٩٩ ٤,٩٥ ٥,٩٠ ٥,٢٩ ٦,٤٥ ٧,٠٨ 

        www.trademap.orgجمعت وحسبت من قاعدة بیانات المصدر:  
  http://unstats.un.org/unsad/comtrade/db موقع األمم المتحدة       
  ):EACوجماعة شرق أفریقیا (التجارة الخارجیة الكلیة والزراعیة بین مصر ثانیا: 

  )٢٠١٨ -٢٠٠٠خالل الفترة ( تجارة الخارجیة الكلیة والزراعیةتطور ال - ١
  تطور قیم الصادرات والواردات الكلیة:-أ

رة (  ألى جماعة شرق إیتضح من دراسة إجمالي قیمة صادرات مصر  -٢٠٠٠فریقیا خالل الفت
م (    ٢٠١٨ ي الجدول رق واردة ف دت من حوالي    أ )٥) وال ا تزای ام   ٢,٧٠نه ون دوالر ع ى  ٢٠٠٠ملی إل

والي  ام  ٥٠٥,٩٠ح ون دوالر ع ادة٢٠١٨ملی دل زی والي  ، بمع در بح الي ١٨٦٣٧,٠٤یق ن إجم % م
كما أن إجمالي قیم وارداتها  ملیون دوالر. ٢١٤,٦٢، بمتوسط قدره ٢٠٠٠قیمة الصادرات خالل عام 

دت من حوالي     ام    ٢١,٤٩خالل نفس الفترة تزای ون دوالر ع ى حوالي   ٢٠٠٠ملی ون   ٣٠١,٣٥ إل ملی
ام   در   ٢٠١٨دوالر ع ادة یق دل زی ن إ ١٣٠٢,٢٨ ، بمع ام     % بحوالي م واردات خالل ع ة ال الي قیم جم

دره ٢٠٠٠ ط ق ین   ١٨٢,٥٣، بمتوس ارى تب زان التج یم المی ور ق تعراض تط ون دوالر. وبإس ا أملی نه
والي  ن ح دت م ام  ١٨,٧٩- تزای ون دوالر ع والي   ٢٠٠٠ملی ى ح ام   ٢٠٤,٥٥إل ون دوالر ع ملی

 ملیون دوالر. ٣٢,٠٩، بمتوسط قدره ٢٠١٨
ین مصر      تطور إجمالي قیم الصادر .٥جدول  ارى ب زان التج واردات والمی ا  وجماعة شر  ات وال ق أفریقی

)EAC( ) (ملیون دوالر)                                                    ).      ٢٠١٨ -٢٠٠٠خالل الفترة 
المیزان التجاري  الواردات الكلیة الصادرات الكلیة السنوات

 الكلیة
الصادرات 
 الزراعیة

الواردات 
 الزراعیة

المیزان التجارى 
 الزرعى

١٩,٦٥-  ٢٠,٣٦ ٠,٧١ ١٨,٧٩-  ٢١,٤٩ ٢,٧٠ ٢٠٠٠ 
٢٢,٥١-  ٢٣,٧٩ ١,٢٧ ٧٦,٢٢-  ١٠٠,٩٤ ٢٤,٧٢ ٢٠٠١ 
٣٩,٢٥-  ٣٩,٥٧ ٠,٣٢ ١٢٤,٧٦-  ١٤٣,٠٥ ١٨,٢٩ ٢٠٠٢ 
٢٣,٢١-  ٢٣,٨٠ ٠,٥٩ ٣٨,٩٢-  ٦٧,٠٦ ٢٨,١٤ ٢٠٠٣ 
٠,٨٢-  ٢,٤١ ١,٥٩ ٢٨,٩٤ ٨,٩٥ ٣٧,٨٨ ٢٠٠٤ 
١,٠٦ ١,٩٦ ٣,٠٢ ٤٣,٧٥ ١٧,٠٣ ٦٠,٧٧ ٢٠٠٥ 
١,٦٢ ١,٧٢ ٣,٣٣ ٥١,٠١ ٥,٩١ ٥٦,٩٢ ٢٠٠٦ 
٢,٠٢-  ٤,٨٤ ٢,٨٢ ٥٥,٥٤ ٣٥,٥٧ ٩١,١١ ٢٠٠٧ 
٦٦,٥٨-  ٦٩,٦٩ ٣,١١ ٤٥,٤٨-  ٢٠٩,٣٨ ١٦٣,٩١ ٢٠٠٨ 
٦٩,١٧-  ٧٤,٣٥ ٥,١٨ ٤٢,٣٨-  ٢١٩,٢٣ ١٧٦,٨٥ ٢٠٠٩ 
٥٨,٨٥-  ٦٧,٢٧ ٨,٤٢ ٩٩,٧٠ ٢١٦,٢١ ٣١٥,٩١ ٢٠١٠ 
١٠٠,٦٦-  ١٠٨,٠٤ ٧,٣٧ ١٤,٠٤ ٣٥٢,٩٢ ٣٦٦,٩٦ ٢٠١١ 
١٠٥,٧٠-  ١١٢,٩٥ ٧,٢٥ ٧٣,٥٩ ٣٣١,٩٣ ٤٠٥,٥١ ٢٠١٢ 
١٠٩,٧٣-  ١١٥,٠٣ ٥,٣٠ ٧٢,٨٧ ٢٧٦,٣٠ ٣٤٩,١٨ ٢٠١٣ 
١٣٦,٣٤-  ١٤١,٤٨ ٥,١٥ ١٥,١١ ٣٣٧,٥٩ ٣٥٢,٧٠ ٢٠١٤ 
١٢٠,٣٥-  ١٢٥,٢٢ ٤,٨٧ ٦٨,٦٤ ٢٧٧,٦٠ ٣٤٦,٢٤ ٢٠١٥ 
١٦٨,٦٢-  ١٧٤,٩٤ ٦,٣٢ ٨٥,٨٩ ٢٧٨,٩٣ ٣٦٤,٨٢ ٢٠١٦ 
٢٥٨,٤٧-  ٢٦٧,٩٨ ٩,٥٢ ١٤٢,٦٥ ٢٦٦,٥٨ ٤٠٩,٢٣ ٢٠١٧ 
٣٠٥,٥٢-  ٣١٣,٩٦ ٨,٤٤ ٢٠٤,٥٥ ٣٠١,٣٥ ٥٠٥,٩٠ ٢٠١٨ 
 ٨٤,٤٦- ٨٨,٩١ ٤,٤٥ ٣٢,٠٩ ١٨٢,٥٣ ٢١٤,٦٢  المتوسط
      www.trademap.orgجمعت وحسبت من قاعدة بیانات المصدر: 
  ٢٠١٩لتعبئة العامة واإلحصاء، قاعدة بیانات التجارة الخارجیة ،الجهاز المركزي لالمصدر: 
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  ):EACتطور قیم الصادرات والواردات الزراعیة بین مصر وجماعة شرق أفریقیا(-ب
م (  دول رق ي الج واردة ف ات ال ة البیان ر  ٥بدراس ادرات مص یم ص الي ق ح أن إجم ) یتض

ن حوالي    ٢٠١٨-٢٠٠٠فریقیا خالل الفترة (أالزراعیة الى جماعة شرق  دت م ون   ٠,٧١) تزای ملی
ام  والي   ٢٠٠٠دوالر ع ى ح ام   ٨,٤٤إل ون دوالر ع والي  ٢٠١٨ملی در بح ادة یق دل زی  ، بمع

ة الصادرات خالل عام      ١٠٨٨,٧ الي قیم دره   ٢٠٠٠% من إجم ون دوالر.  ٤,٤٥، بمتوسط ق  ملی
ون دوالر عام   مل ٢٠,٣٦وأن إجمالي قیم وارداتها الزراعیة خالل نفس الفترة تزایدت من حوالي  ی

در بحوالي    ٢٠١٨ملیون دوالر عام   ٣١٣,٩٦إلى حوالي  ٢٠٠٠ ادة یق دل زی % ١٤٤٢,٠٤ ، بمع
واردات خالل عام     دره   ٢٠٠٠من إجمالي قیمة ال ون دوالر. وبإستعراض    ٨٨,٩١، بمتوسط ق ملی

یم   ى  تطور ق ین   العجز ف زان التجارى تب دت أالمی ا تزای والي   نه ن ح ام   ١٩,٦٥-م ون دوالر ع ملی
  ملیون دوالر. ٨٤,٤٦-، بمتوسط قدره ٢٠١٨ملیون دوالر عام  ٣٠٥,٥٢-إلى حوالي  ٢٠٠٠

ة    ٦كما تشیر البیانات الواردة بالجدول رقم ( ى قیم )،أن هناك زیادة سنویة معنویة إحصائیًا ف
ون دوالر،   ١٨,١٧، ٢٨,٨٠صادرات وواردات مصر الكلیة خالل فترة الدراسة بلغت حوالي   ملی

نوي  و س دل نم والي بمع در بح ادرات   ٩,٩٥% ، ١٣,٤١ ق ة الص الي قیم ط إجم ن متوس % م
والي   غ ح ذي بل واردات وال ین    ١٨٢,٥٣، ٢١٤,٦٢وال ا تب ة. كم رة الدراس الل فت ون دوالر خ ملی

والي           أ ت ح ى بلغ رى الكل ارى المص زان التج ة المی ي قیم ائیًا ف ة إحص نویة معنوی ادة س ا زی یض
زان   ٣٣,٠٩ بحوالي ملیون دوالر، بمعدل نمو سنوي قدر ١٠,٦٢ ة المی % من متوسط إجمالي قیم

  ملیون دوالر خالل نفس الفترة. ٣٢,٠٩ التجارى والذي بلغ حوالي
  

دول  ر       .٦ج ین مص ة ب ة الكلی ارة الخارجی ام للتج ي الع اه الزمن ادالت اإلتج ا مع رق أفریقی ة ش  وجماع
)EAC( ) ٢٠١٨-٢٠٠٠خالل الفترة.(  
متوسط الظاهرة   R2  F  نموذج اإلتجاه الزمني  البیان

  (بالملیون دوالر)
  معدل

  التغیر%
  هس ٢٨,٨٠+٧٣,٣٨-= هص^  الصادرات الكلیة

                                   )١٣,٤١  ٢١٤,٦٢  **١٦٠,١٢  ٠,٩٠  ) **١٢,٦٥  

  هس ١٨,١٧+٠,٨٠= هص^  الواردات الكلیة
                                     )٩,٩٥  ١٨٢,٥٣  **٣٣,١٦  ٠,٦٦  ) **٥,٧٥  

المیزان التجاري 
  الكلى

  هس١٠,٦٢+٧٤,١٩-= هص^
                                     )٣٣,٠٩  ٣٢,٠٩  **٢٣,٣٠  ٠,٥٨  )**٤,٨٣  

  هس ٠,٤٥+٠,٠٥-= هص^  الصادرات الزراعیة
                                     )١٠,١١  ٤,٤٥  **٥٤,٦٢  ٠,٧٦  ) **٧,٣٩  

  هس ١٣,٧٤+٤٨,٥٨-= هص^  الواردات الزراعیة
                                       )١٥,٤٥  ٨٨,٩١  **٥٣,١٩  ٠,٧٦  ) **٧,٢٩  

المیزان التجاري 
  الزراعى

  هس ١٣,٣٠-٤٨,٥٤= هص^
                                     )-١٥,٧٤  ٨٤,٤٦-  **٤٩,٩٩  ٠,٧٥  ** )٧,٠٧  

    % ٥معنوي عند  % و *١**  معنوي عند 
" إلـى ترتیـب عنصـر  ه، وتشـیر " سه إلى القیمة التقدیریة لتطور المتغیرات الكلیـة فـي السـنة "  هحیث تشیر " ص^

  ، األرقام بین األقواس تمثل قیم ت.  ١٣،.....،  ٣،   ٢،  ١ه = الزمن ، حیث 
  ).٥حسبت من: بیانات الجدول رقم (المصدر: 
  

ة   واتضح أن هناك زیادة سنویة معنویة إحصائیًا فى قیمة صادرات   وواردات مصر الزراعی
والي   ت ح ة بلغ رة الدراس الل فت در   ١٣,٧٤، ٠,٤٥خ نوي ق و س دل نم ون دوالر، بمع ملی

ذي         ١٥,٤٥% ، ١٠,١١بحوالي ة وال واردات الزراعی ة الصادرات وال الي قیم ن متوسط إجم % م
د إحصائیًا         ٨٨,٩١، ٤,٤٥بلغ حوالي  اك عجز مؤك ا أن هن ملیون دوالر خالل فترة الدراسة. كم

ث بلغت نسبة العجز السنوى       ١٣,٣٠ي المیزان التجاري الزراعي قدر حوالي ف ملیون دوالر، حی
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والى   والي    ١٥,٧٤ح ت ح ى بلغ ى والت ارى الزراع زان التج ى المی ز ف ة العج ط قیم ن متوس % م
  ملیون دوالر خالل نفس الفترة. ٨٤,٤٦

خالل  )EAC(أفریقیا مع جماعة شرق تحلیل الهیكل السلعى للتجارة الخارجیة المصریة  -٢
  ) ٢٠١٨   -٢٠٠٠الفترة (
م (    إب ى الجدول رق واردة ف ة     أ)، یتضح  ٧ستعراض البیانات ال ل مقدم ه یحت ن السكر وحلویات

والى        ادرات ح ة الص ت قیم ث بلغ ل، حی ریة للتكت ادرات المص ل   ٦١,١٥الص ون دوالر، تمث ملی
و ن ١٥,٧٦نح ا ك  إ% م ل، یلیه ریة للتكت ادرات المص ة الص الى قیم ون،  جم ورق والكرت ن: ال ل م

ا،    ة وأجزائه ه، االالت الكهربائی نعه متنوع واد مص واده، م تك وم راته، البالس ابون ومستحض الص
ة    وت المعدنی ود والزی ب، الوق ا والحلی دقیق والنش وب وال ن الحب لب،  المصنوعات م د والص الحدی

ة الصادرات   ا   ومنتجاتها، مواد الحدید والصلب، حیث بلغت قیم ، ٣٦,١٦، ٤٤,٣٢لىحوا  لكل منه
والى   ٧,٠٧، ٧,٢٩،  ١١,٠٥،  ٢٠,٩٣، ٢٣,٩٠،   ٢٨,٥٠، ٣٢,١٨ ل ح ون دوالر تمث ملی
١,٨٨ %،٢,٨٥%، ٥,٣٩%، ٦,١٦%، ٧,٣٥%، ٨,٢٩% ، ٩,٣٢% ، ١١,٤٢،% 
ن  ١,٨٢ ذه  إ% م ل ه ب، وتمث ى الترتی ا عل ل منه ل لك ریة للتكت ادرات المص ة الص الى قیم جم

و  لعیة نح ات الس ن٧٠,٢٥المجموع رة   إ % م الل الفت ل خ ریة للتكت ادرات المص ة الص الى قیم جم
  معظم الصادرات المصریة للتكتل.   األمر الذي یعني أنها تمثل تقریبًا

ن           واردات المصریة م ة الهیكل السلعى لل ل مقدم وة والشاى والتواب بینما تحتل مجموعة القه
الى  إ% من ٩١,١٤ نحوملیون دوالر، تمثل ٢٦٤,٠٦حیث بلغت قیمة الواردات حوالى  التكتل، جم

ون، النحاس     ورق والكرت قیمة الواردات المصریة من التكتل، یلیها كل من: التبغ والتبغ المصنع، ال
واد          ة، م وب الزیتی ذور والحب واده، الب ان، البالستك وم ومواده، الیاف النسیج النباتیه، منتجات االلب

ث بلغت  ات، حی ماك والقشریات والرخوی لب، االس د والص ة  الحدی اقیم ل منه واردات لك والى  ال ح
ل   ٠,٠٢، ٠,٢٤ ،٠,٣٤،  ٠,٥٠،  ٠,٧٥،  ٢,٦٥،  ٣,٩٨، ٥,١٢،  ٨,٨٩ ون دوالر تمث ملی

والى   %،٠,٠٨ %،٠,١٢%،٠,١٧%، ٠,٢٦%، ٠,٩١%، ١,٣٧%، ١,٧٧%، ٣,٠٧ح
ن ٠,٠١ وار إ% م ة ال الى قیم ذه    دجم ل ه ب، وتمث ى الترتی ا عل ل منه ل لك ریة للتكت ات المص

  جمالى قیمة الواردات المصریة للتكتل خالل الفترة .إ% من ٩٨,٩٠لعیة نحو المجموعات الس
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دول  ا     .٧ج رق أفریقی ل ش ع تكت ریة م ة المص ارة الخارجی ل التج رة (  )EAC( هیك الل الفت -٢٠١٣خ
٢٠١٨  .(  

 هیكل الواردات  هیكل الصادرات 

  القیمة المجموعات السلعیة
 (ملیون دوالر)

من إجمالي  %
  الصادرات

  صریة الى الم 
 شرق أفریقیا

  القیمة المجموعات السلعیة
 (ملیون دوالر)

  من إجمالي % 
الواردات المصریة  

  من 
  شرق أفریقیا

 ٩١,١٤ ٢٦٤,٠٦ والتوابل يالقهوة والشا ١٥,٧٦ ٦١,١٥ السكر وحلویاته 
 ٣,٠٧ ٨,٨٩ التبغ والتبغ المصنع ١١,٤٢ ٤٤,٣٢ الورق والكرتون 

 ١,٧٧ ٥,١٢ الورق والكرتون  ٩,٣٢ ٣٦,١٦ مستحضراتهالصابون و
 ١,٣٧ ٣,٩٨ النحاس ومواده ٨,٢٩ ٣٢,١٨ البالستك ومواده 

 ٠,٩١ ٢,٦٥ ةلیاف النسیج النباتیأ ٧,٣٥ ٢٨,٥٠ ةمواد مصنعه متنوع
 ٠,٢٦ ٠,٧٥ منتجات األلبان  ٦,١٦ ٢٣,٩٠ الت الكهربائیة وأجزائها آلا

 ٠,١٧ ٠,٥٠ لبالستك وموادها ٥,٣٩ ٢٠,٩٣ الحدید والصلب 
المصنوعات من الحبوب 
 ٠,١٢ ٠,٣٤ البذور والحبوب الزیتیة  ٢,٨٥ ١١,٠٥ والدقیق والنشا والحلیب 

الوقود والزیوت المعدنیة 
 ٠,٠٨ ٠,٢٤ مواد الحدید والصلب  ١,٨٨ ٧,٢٩ ومنتجاتها 

األسماك والقشریات  ١,٨٢ ٧,٠٧ مواد الحدید والصلب 
 ٠,٠١ ٠,٠٢ والرخویات 

  اإلجمالي 
  اإلجمالي ٧٠,٢٥ ٢٧٢,٥٦ مجموعات سلعیة) ١٠هم ا(

 ٩٨,٩٠ ٢٨٦,٥٤ سلعیة) مجموعات ١٠هم أ(
 ١,١٠ ٣,١٨ اخرى  ٢٩,٧٥ ١١٥,٤٥ اخرى 

 ١٠٠,٠٠ ٢٨٩,٧٣ اإلجمالي  ١٠٠,٠٠ ٣٨٨,٠١ اإلجمالي 
  www.trademap.org: جمعت وحسبت من قاعدة بیانات المصدر

  

ارة       -٣ ة التج دیر مؤشر كثاف ائج تق ین مصر وجماعة شرق       Trade Intensity Indexنت ب
  :)٢٠١٨ -٢٠١٣) خالل الفترة (EACأفریقیا (

فریقیا خالل فترة الدراسة، أتبین من دراسة مؤشر كثافة التجارة بین مصر وتجمع دول شرق 
 %٧,٥٥التجارة بین مصر والتكتل بلغ نحو ن متوسط مؤشر كثافةأ )،٨كما في جدول رقم (

قصى بلغ نحو أوحد  ،٢٠١٣في عام  %٦,١١وتراوح خالل فترة الدراسة بین حد أدني بلغ نحو
ن هناك أكبر من الواحد الصحیح وهذا یدل على أن المتوسط أكما تبین  ،٢٠١٨% في عام ٩,٦٢

  قبل.  فرصة محتملة لزیادة التجارة فى مصر مع هذا التكتل فى المست
  

ا (  .٨جدول  رة (  ) EACمؤشر التجارة الخارجیة بین مصر وتجمع دول شرق أفریقی -٢٠١٣خالل الفت
  (%)    (ملیون دوالر)                                ).٢٠١٨

 ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ السنوات 
  EACصادرات مصر لتكتل 

)Xnm( ٥٠٥,٩٠ ٤٠٩,٢٣ ٣٦٤,٨٢ ٣٤٦,٢٤ ٣٥٢,٧٠ ٣٤٩,١٨ 
صادرات مصر الكلیة 

)Xnw( ٢٧٨٨٤,٤١ ٢٥٨٦١,٩٣ ٢٢٥٠٧,٣٩ ٢١٩٦٧,٣٢ ٢٦٨١٢,٢٠ ٢٨٧٧٩,٤١ 
من  EACواردات تكتل 
 ٣٦٣٨١,٧٦ ٣٣٧٨٢,٤٨ ٣٠٠٥١,٧٠ ٣٩٤٢٩,٣٧ ٣٩٧٧٧,٥٦ ٣٧٤٦٦,٥٢ )Xwmالعالم (

١٨٨٨١٥٨ )Xwwصادرات العالم (
٧,٠١ 

١٨٨٧٨٩٧
٠,٣٢ 

١٦٣٩٩٧٧
٣,٩٠ 

١٥٨٨١٨٥
٥,٧٥ 

١٧٥٥٠٨٦
٦,٢٢ 

١٩٢٨٤٥٨
٠,١٠ 

 ٩,٦٢ ٨,٢٢ ٨,٥٧ ٦,٥٦ ٦,٢٤ ٦,١١ )TIIمؤشر كثافة التجارة (
        www.trademap.org جمعت وحسبت من قاعدة بیاناتالمصدر:  

  http://unstats.un.org/unsad/comtrade/db  موقع األمم المتحدةالمصدر:   
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  الملخص والتوصیات
تالت اإلقتصادیة األ    بالرغم  ى بعض التك ة فضال عن وجود     من وجود مصر كعضو ف فریقی
ن اإل  د م رى إال أن  العدی دول األخ ع ال ة م ات التجاری ارة تفاقی ر والق ین مص ارى ب ادل التج التب

تالت اإل        األ ین مصر والتك ا ب ة بنظیرته دید التواضع مقارن ازال ش ث  قتصادیة االخرى  فریقیة م  حی
ل بة تمث ارة ب نس ا أین مصر والتج ر٦.٤فریقی ارة مص الي تج ن إجم ام  الكلیة% م ى  ٢٠١٨ع وه

تالت اإل  نسبة ضئیلة  ره      مقارنه بالتجارة الخارجیة بین مصر والتك نعكس أث ا ی قتصادیة األخرى مم
  .  فریقیةوالتكتالت األسلبا على التعامل بین مصر 

ث   دف البح ذا یه ة ا  ل ددات تنمی ات ومح ى إمكانی رف عل یة التع فة رئیس اري بص ادل التج لتب
ا خالل ا  أهم تكتالت شرق وجنوب أالزراعي المصري مع  ن (  لفریقی رة م ى  ٢٠١٨-٢٠٠٠فت )، وف

ر   ب األم دف تطل ذا اله ق ه بیل تحقی ر و ١س ة لمص ارة الزراعی راهن للتج ع ال ة الوض م أ) دراس ه
ة المصریة      ٢، فریقیا أتكتالت شرق وجنوب  ل الهیكل السلعى للتجارة الخارجی ع   ) دراسة وتحلی م

ن (   فریقیا أهم تكتالت شرق وجنوب أ رة م ین     ٣)، ٢٠١٨-٢٠١٣خالل الفت ة التجارة ب دیر كثاف ) تق
  ).٢٠١٨-٢٠١٣خالل الفترة من ( فریقیاأهم تكتالت شرق ووجنوب أمصر و

  وكانت أهم النتائج:
غ     - ١ و بل دل نم  %،٩,١١حققت كل من الصادرات الكلیة والزراعیة لمصر مع تكتل الكومیسا مع

   .من متوسط القیمة الكلیة لهما على الترتیب خالل فترة الدراسة %١٠,٧٠
و      - ٢ ل نح ث یمث ا، حی ل الكومیس ریة لتكت ادرات المص ة الص تك مقدم ل البالس ن ٧,١٤احت % م

ة       إ ل مقدم وة والشاى والتواب ل مجموعة القه جمالى قیمة الصادرات المصریة للتكتل. بینما تحت
ل نحو    الهیكل السلعى للواردات المصریة من تكت ث تمث ن   ٤٤,٩٢ل الكومیسا حی الى  إ% م جم

 قیمة الواردات المصریة من التكتل.
رق     - ٣ ع ش ع تجم ر م ة لمص ة والزراعی ادرات الكلی ن الص ل م ت ك غ  إحقق و بل دل نم ا مع فریقی

 من متوسط القیمة الكلیة لهما على الترتیب خالل فترة الدراسة. %١٠,١١ %،١٣,٤١
ل - ٤ ادرا  احت ة الص ه مقدم كر وحلویات رق  الس ة ش ریة لجماع و  أت المص ل نح ث یمث ا، حی فریقی

اى       إ% ١٥,٧٦ وة والش ة القه ل مجموع ا تحت ل. بینم ریة للتكت ادرات المص ة الص الى قیم جم
رق          ة ش ن جماع ریة م واردات المص لعى لل ل الس ة الهیك ل مقدم ل   أوالتواب ث تمث ا حی فریقی

 جمالى قیمة الواردات المصریة من التكتل .إ% من ٩١,١٤نحو
ا  أمع كل من تكتل الكومیسا وتجمع شرق   الكلى  فى میزانها التجارى فائضا رت مصحقق - ٥ فریقی

 .خالل فترة الدراسة % على الترتیب٣٣,٠٩% ، ١٢,٥٣بمعدل نمو 
ى المستقبل    أجماعة شرق   ومصر بینهناك فرصة محتملة كبیرة لزیادة التجارة  - ٦ ا ف م  فریقی رغ

ل   أ ى التكت ل الكومیسا حی    نها لیست عضوة ف ین       عن تكت ة التجارة ب غ متوسط مؤشر كثاف ث بل
رق   ة ش ر وجماع رة ( أمص الل الفت ا خ و ٢٠١٨ -٢٠١٣فریقی و ٧,٥٥) نح ن  أ% وه ر م كب

غ نحو      ذى بل ل الكومیسا وال س   ٥,٩٤متوسط  مؤشر كثافة التجارة بین مصر وتكت % خالل نف
  الفترة.  

  بالتوصیات التالیة: البحث أوصى وقد
قتصادیة قتصادیة والتجاریة وتنشیطها مع التكتالت اإلتفاقیات اإلاإل هتمام بمتابعةاإل -١

  .زالة العقابات وتسهیل التبادل التجارى بین مصر وتلك التكتالتإفریقیة والعمل على األ
ستفادة من المیزات التي یتمتع بها لإل ات بین مصر وتكتل الكومیسایتفاقستفادة من اإلاإل -٢

لع وغیرها وتنشیط التبادل التجارى بین نخفاض التعریفة الجمركیة على حركة السإمثل 
  عضاء التكتل.أمصر وبقیة 

 فریقیا أبین مصر وجماعة شرق فى المستقبل تملة ستفادة من الفرص التجاریة المحاإل -٣
عضاء التكتل أیجمع بین مصر و والتى تتكون من خمس دول كلها دول حوض النیل حیث
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ن مصر لیست عضوة فى أرغم النیل عتبارها دولة من دول حوض إبتفاقیات كثیر من اإل
  .هذا التكتل

سواق ذواق المستهلكین ومتطلبات األأفریقیة لمعرفة هتمام بدراسة السوق للتكتالت األاإل -٤
   .فریقیةعضاء التكتالت األألتنشیط الصادرات بین مصر و

  المراجع
  أوال: مراجع باللغة العربیة:

ع السوق المشتركة لشرق      دراسة وآخرون، جمال محمد صیام بغدادى (دكتور)، اقتصادیة لتجارة مصر م
رون     ادس والعش د الس ي، المجل اد الزراع ریة لالقتص ة المص ا)، المجل ا (الكومیس وب أفریقی  –وجن

 .٢٠١٦عام  -العدد األول
دول      ع ال ادیة م ات اإلقتص ة العالق ى تنمی ریة ف ة المص ور)، دور الدول رى (دكت ود البری دین محم ام ال حس

تالت االف ادین        والتك ر لإلقتص امن عش ؤتمر الث ي، الم اد الزراع ریة لإلقتص ة المص ة، الجمعی ریقی
 .٢٠١٠اكتوبر  الزراعین،

ور)،   داهللا (دكت ب عب رون،   زین ة         وآخ ا، المجل اد الكومیس ر واتح ین مص ة ب ة الزراعی ات التجاری العالق
 .٢٠١٨العدد الرابع، دیسمبر -المجلد الثامن والعشرون –المصریة لالقتصاد الزراعي 

ع      ة المصریة م سرحان أحمد عبد اللطیف سلیمان (دكتور)، دراسة تحلیلیة للهیكل السلعى للتجارة الخارجی
ي   اد الزراع ریة لالقتص ة المص ة، المجل ارة األفریقی رون –الق امن والعش د الث ع،  -المجل دد الراب الع

 .٢٠١٨دیسمبر
د الد       وزى محم د ف ور)، محم لیمان (دكت ف س د      سرحان أحمد عبد اللطی د عب امر محم ور)، ت ناصورى (دكت

ور)،  ى (دكت ادق السنتریس دول     الص ع ال ریة م ة المص ارة الخارجی اءة التج ادي لكف ل اإلقتص التحلی
ة الزراعة،      ة المتواصلة، كلی والتكتالت االقتصادیة األفریقیة، المؤتمر الدولى الثامن للتنمیة الزراعی

 .٢٠١٨جامعة الفیوم، مارس 
د اللطی د عب رحان احم دول   س ادى ل ل االقتص ع التكت ریة م ة المص ة الزراعی ارة االخارجی لیمان: التج ف س

ر             ة الزراعة بكف تیر، قسم االقتصاد الزراعي، كلی الة ماجس ا"، رس ا "الكومیس وب افریقی شرق وجن
  .٢٠٠٤الشیخ، جامعة طنطا، 

ور د (دكت د الحمی ر عب ار )یاس ي الق ة ف ادیة االفریقی تالت االقتص ع التك ر م ارة مص ة ، تج ة، ورق ة االفریقی
اتذة          ة األس ة لترقی ة الزراعی وم اإلقتصادیة واإلجتماعی ة للعل ة الدائم مرجعیة مقدمة إلى اللجنة العلمی

  .٢٠١٦واألساتذة المساعدین، كلیة الزراعة، جامعة أسیوط، 
  ثانیًا: نشرات:

   .٢٠١٦الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء، قاعدة بیانات  التجارة الخارجیة  - ١
 http://www.wtoarab.org الموقع اإلكتروني لمنظمة التجارة العالمیة  -٢
  http://www.sis.gov.eg/newvr/comesa2011/htm/eac.htmالموقع االلكترونى   - ٣
  http://www.sis.gov.eg/section/433/2445?lang=arالموقع االلكترونى   - ٤
   http://www.tas.gov.eg الموقع االلكتروني - ٥
 http://www.sis.gov.eg الموقع االلكتروني للهیئة العامة لالستعالمات - ٦

  ثالثًا: المراجع بالغة االنجلیزیة 
Abdelmoeti Abuzaid, Ramadan Korany, Samar Ibrahim, Egypt and Africa Past, Present, 

Future, (Cairo: State Information Service, January, 2019). 
Anurag Anand, Krishma Garg, " A Study of India’s Trade Intensity with United Arab 

Emirates: An Overview", International Journal of Electrical, Electronics and 
Computers (EEC Journal), vol. 1, issue 1, pp. 22-28, 2016. 

Elmorsy, S.S.A., "Determinants of Trade Intensity of Egypt with COMESA Countries", 
Bandung: Journal of the Global South, vol. 2, issue 5, pp. 1-25, 2015. 
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Abstract 

Despite Egypt as a member in some African Regional Economic 
Communities and many trade agreements with other countries, the trade between 
Egypt and the African is still very small compared to the foreign trade between 
Egypt and other Regional Economic Communities, this reflected negatively 
impact on the relationship between Egypt and African Regional Economic 
Communities. 

So research aims to indentify the possibilities and determinants of the 
development of Egyptian agricultural trade with the most important Eastern and 
Southern African Regional Communities during the period (2000-2018). 
Research can be achieved through: 1). A study of the current situation of the 
Egyptian agricultural trade with the most important Eastern and Southern African 
Regional Communities, 2) Study and analysis of commodity structure of 
Egyptian foreign trade with the most important Eastern and Southern African 
Regional Communities during the period (2013-2018), 3). Estimating the 
intensity of trade between Egypt and the most important eastern and southern 
African Regional Communities during the period (2013-2018). 
The most important results: 
 The total and the agricultural exports for Egypt to Common Market for Eastern 

& Southern Africa (COMESA) achieved annual growth rate about 9.11% and 
10.70% respectively of average total value during the study period. 

 Plastic materials comes at first rank of Egyptian export to COMESA 
represented 7.14% while the coffee, tea and spices comes at first rank of 
Egyptian imports from COMESA represented 44.92%. 

 The total and the agricultural exports for Egypt to The East African Community 
(EAC) achieved annual growth rate about 13.41% and 10.11% respectively of 
average total value during the study period. 

 Sugar pastries comes at first rank of Egyptian export to EAC represented 
7.14% while the coffee, tea and spices comes at first rank of Egyptian imports 
from EAC represented 91.14%. 

 Egypt achieved a surplus in the balance of trade with COMESA and EAC with 
a growth rate of 12.53% and 33.09% respectively during the study period. 

 The average trade intensity index between Egypt and EAC during the period 
(2013-2018) was about 7.55%. This indicates a great opportunity to increase 
Egyptian trade with EAC in the future. 


