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Abstract 

Despite the geographical and cultural convergence and the strategic depth that connects Egypt and the 

countries of the Nile Basin, the value of trade exchange between Egypt and these countries is considered 

weak, and does not correspond to the desired volume and value of trade, especially the value of Egyptian 

exports. Results: The value of the net trade balance took a general and statistically increasing trend, and the 

annual increase amounted to about $ 27.56 million, with an annual increase rate of about 5.03%, and it was 

found that the average rate of net exchange between Egypt and the Nile Basin countries amounted to about 

85.69%. During the same period, while the rate of change during the period reached about -8.54%, which 

reflects the trend of trade exchange during the study period in favor of the Nile Basin countries, despite the 

fact that there is a trade surplus in relation to Egypt .The results showed: The previous results show: the 

existence of an apparent comparative advantage for Egyptian exports during the study period, and both the 

market share rate and the apparent comparative advantage coefficient of the Egyptian exports to the Nile 

Basin countries were shown in the years 2017, 2018, 2019, which indicates the interest of the Egyptian state in 

this The important file in the recent period, thus increasing the volume of trade and economic cooperation 

between Egypt and the Nile Basin countries .The results revealed that the most important factors affecting the 

movement of Egyptian exports to the Nile Basin countries (2006-2019), which turned out to be as follows, 

Q1: The population of the Nile Basin countries (one million people), Q2: The total value of the national 

income of the Nile Basin countries (Billion dollars), Q3: The total value of the GDP of the Nile Basin 

countries (billion. Dollars), Q4: The total value of the GDP of Egypt (billion dollars), Q5: the exchange rate of 

the Egyptian pound against the US dollar (pounds), and it has been found that there is a relationship The two 

factors are in agreement with economic logic and statistically significant between the two factors of the total 

value of Egypt's GDP, the exchange rate of the Egyptian pound against the US dollar (pounds), and the 

elasticity of each of them was estimated at 3.15.292, respectively, and the most important of these two factors 

affected the increase in exports It is the GDP of Egypt and that there is a direct relationship between them. 
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 اقتصادي للصادرات المصريه لدول حوض النيل تحليل 
 

  احمد ابراهيم محمد احمد

 جمهورية مصر العربية   ،أسيوط ، جامعة األزهر )فرع أسيوط( ، الزراعة كلية ، االقتصاد الزراعي قسم 

 
 

 لصستخالم
 

من إجمالي قيمة التجارة الخارجيه لمصر   %5.76 االهمية النسبيه لقيمة التجارة البينيه مع دول حوض النيل مثلت نحوـ أن ،أوضحت النتائج 

خالل النسبيه للتجارة البينيه وقد أتضح وجود  تناقص في االهميه ،  (2019-2015كمتوسط للفتره ) دوالرمليار  25.70والتي بلغت حوالي 

في صورتها المصنعه حيث مثلت نحو  أن الصادرات المصريه لدول حوض النيل تمثلت في الغالب من المنتجات الزراعيه والغذائيه ، الفتره 

من إجمالي قيمة الصادرات ، وتليها   %20من إجمالي قيمة الصادرات ، في حين شغلت صادرات اللدائن ومصنوعاتها المرتبه الثانيه بنحو  35%

لزيوت العطريه ومستحضرات  كل من صادرات الحديد ومصنوعاته ، واالجهزة الكهربائيه واالالَت ، والمنتجات الصيدليه والكيميائيه ، وا

تبين أن حركة الصادرات المصريه لدول حوض النيل تضمنت جميع دول  و علي الترتيب ، %4،  %6،  %6،  %17التجميل بنسب تقدر بنحو 

تبة الثانيه ثم تأتي  كينيا و اثيوبيا في المر ،من قيمة الصادرات  %43.77حيث شغلت السودان النصيب االكبر بنحو  ،الحوض بنسب متفاوته 

الميزان التجاري أخذت اتجاهاً عاما متزايًدا ومعنوي إحصائياً وقد بلغ  أن قيمة صافيويتضح من النتائج ،  . %11.32،  %52.65والثالثه بنحو 

بين مصر  ن متوسط معدل التبادل الصافيأوتبين  ، %5.03بمعدل زيادة سنوي بلغ نحو مليون دوالر  27.56مقدار الزيادة السنوي حوالي 

وذلك يعكس   ،( %8.54-ر خالل الفتره سالب بقيمة حوالي )معدل التغي كانفي حين  ،  الفترة نفس خالل %85.69بلغ حوالي  ودول حوض النيل

 عند تقدير ،بالرغم من أن هناك فائض تجاري بالنسبة بمصر. وتبين النتائج  ،اتجاة التبادل التجاري خالل فترة الدراسة لصالح دول حوض النيل 

أخذت  أن درجة المشاركة االقتصاديه بين مصر ودول حوض النيل  ، تطور بعض مؤشرات كفاءة التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل 

مما يوضح عدم استقرار حاله التجارة   ، %44.20، وبمتوسط سنوي بلغ نحو (2019-20006بالتذبذب بين الزيادة والنقص خالل الفترة )

إن معدل مرونة الصادرات المصريه إلى اسواق دول حوض النيل أخذت بالتذبذب بين الزيادة  ، الخارجية البينية بين مصر ودول حوض النيل

أن كفاءة و ، ، كما لوحظ عدم استقرار معدل مرونة الصادرات خالل الفترة %169.60وبمتوسط سنوي بلغ نحو  الفترةنفس  لوالنقص خال

وأنها بين حد أدنى بلغ نحو  ، الفترة ، أخذت بالتذبذب بين الزيادة والنقص نفس العمليات التصديرية المصرية إلى أسواق دول حوض النيل خالل

، وتشير هذه النتائج إلى انخفاض كفاءة   %0.52 وبمتوسط سنوي بلغ نحو ،2008في عام  %0.72، وحد أعلى بلغ نحو 2007في عام   0.32%

وتوضح النتائج السابقه ايضاً ، وجود ميزه  ،. و أوضحت النتائج عمليات التصدير المصرية إلى أسواق دول حوض النيل خالل فترة الدراسة

  معامل الميزة النسبية الظاهرةكل من معدل النصيب السوقى ووقد تبين ارتفاع خالل فترة الدراسه ، نسبيه ظاهرة للصادرات المصريه 

مما يدلل علي أهتمام الدوله المصريه بهذ الملف الهام في الفترة   ، 2019،  2018،  2017في اعوام   للصادرات المصريه لدول حوض النيل

علي  هم العوامل المؤثرة أن أ،  وتبين من النتائجاري واالقتصادي بين مصر ودول حوض النيل. وبالتالي زيادة حجم التعاون التج  ، االخيره 

، (مليون نسمه) عدد السكان لدول حوض النيل: 1س  والتي تبين انها كالتالي:  ، (2019-6200) حركة الصادرات المصريه لدول حوض النيل

:  4س ،  (دوالر )مليار  قيمة الناتج المحلي لدول حوض النيل: إجمالي 3س ،  (دوالر)مليار  قيمة الدخل القومي لدول حوض النيل: إجمالي 2س

وقد تبين وجود عالقة  ، (جنيه) سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر االمريكى : 5س ، (مليار دوالر)  قيمة الناتج المحلي لمصرإجمالي 

سعر صرف الجنيه المصري مقابل  ، قيمة الناتج المحلي لمصر إجمالي  عامليمعنوية أحصائياً بين متفقه مع المنطق االقتصادي وطرديه 

وكان أهم  هذين العاملين تاثيراً علي زيادة حركة  ، علي الترتيب 2.92 ، 3.15وقدرت مرونة كل منهما  بنحو  ، جنيه() الدوالر االمريكى

 .القه طرديه بينهماالصادرات هو الناتج المحلي لمصر وذلك بوجود ع
 

 

 .دول حوض النيل ،لصادرات المصريه ا، تحليل اقتصادي  كلمات دالة:
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 مقدمة 
 

 التجارة الخارجية لها دوراً هاماً في اإلقتصاد القومي المصـري

تساهم فى زيادة الدخل القومي و تدبير العمالت األجنبيـة فهى ، 

ــواردات ــل الـ ــة لتمويـ ــالزم  الالزمـ ــال الـ ــوفير رأس المـ ، وتـ

ـساهم  لالستثمارات وبالتالي توسـيع القاعـدة اإلنتاجيـة، وبذلك ـت

ـصورتصـاد القـوميلالقفي رفع معدالت التنميـة  ـد أدي ـق  ، وـق

الصـــادرات المصـــرية عـــن مالحقـــة الزيـــادة المســـتمرة فـــي 

المصـري،  الواردات إلي عجز مستمر فـي ميـزان المـدفوعات

ــطة  ــد األنش ــام أح ــه ع ــرية بوج ــادرات المص ــر الص ــذا تعتب ل

ــسياسة ـــدف اـل اإلقتصـــادية  اإلقتصــادية الرئيســية حيــث تـه

ــد مــن ال ــي تعظــيم العائ ــاً المصــريه ال صــادرات وتنوعهــا تجنب

لمخاطر اإلعتماد النوعي علـي بعـض الصـادرات دون غيرهـا 

ها هـذه االنـواع مـن الصـادرات عنـد هتجنباً للمشاكل التي تواج

 باســم ،  و شــادية) التصــدير وخاصــة الصــادرات الزراعيــه

تمثل السوق اإلفريقية بصـفة عامـة طاقـة اسـتيعابية و(. 2018

هي تعد ثـاني أكبـر قـارات العـالم هائلة للصادرات المصريه ، ف

من حيث المسـاحة وعـدد السـكان وتتنـوع فيهـا شـرائح الطلـب 

وأذواق المستهلكين ومستويات الدخل، ممـا يععـد فرصـة لزيـادة 

،  (2019 ،  حســن) التبــادل التجــاري بــين مصــر ودول القــارة

وخاصة دول حوض النيل ، ومن هذا المنطلق سعت مصر إلي 

التكتالت االقتصادية اإلفريقية التـي تضـم اإلنضمام للمنظمات و

هذه الدول فضـال عـن اإلتفاقيـات التجاريـه الثنائيـه التـي تعـزز 

العالقات المصريه مع هذه الدول بشتى صورها، كما أن مصر 

ــف دول  ــا االقتصــادية مــع مختل ــة عالقاته دائمــاً تســتهدف تنمي

 القارة، وخاصة دول حوض  النيل وذلك إلهميتهـا االسـترتيجيه

بالنســبه لمصــر، فضــال عــن التقــارب الجغرافــي واإلجتمــاعي 

تكون دول حوض نهر النيـل تو والثفافى بين مصر وتلك الدول.

 –الكونغــو الديمقراطيــة  -أفريقيــة هــي: تنزانيــا  ةدوـلـ  11مــن 

ــدا  ــا  –أوغن ــدي  –كيني ــدا  –بورن ــا  –روان ــا  –إثيوبي  –إريتري

جمـالي قيمـة ، حيث بلغت إ مصر –السودان  –جنوب السودان 

 1.22النيـل حـوالي  حـوض التبادل التجاري بين مصـر ودول

،  مـن قيمـة  التيـادل التجـاري   %4.21 مليار دوالر، مثل نحو

ــالغ  حــوالي  ــدولي والب ــار دوالر عــام  28.99المصــري ال ملي

 المصري ،  واالحصاء العامة للتعبئة المركزي )الجهاز  2019

2021). 

 

 مشكلة البحث

 

التقـارب الجغرافـي والثقـافي والعمـق االسـتراتيجى بالرغم من 

ــادل  ــة التب ــأن قيم ــل ، ف ــربط مصــر ودول حــوض الني ــذي ي ال

 بمـا التعتبـر ضـعيفة ،   التجاري بين مصـر وبـين هـذه الـدول

، وخاصـةة الصـادرات  التجارة المأمول وقيمة تتوافق مع حجم

مليــار دوالر بمــا  1.07حيــث بلغــت قيمتهــا حــوالي  المصــريه

مــن إجمــالي قيمــة الصــادرات المصــريه  %3.39نحــو  يعــادل

ــره ) ــط للفن ــه كمتوس ــاز2019-2017الكلي ــزي ( )الجه  المرك

بـالرغم وذلـك  ،  (2021 المصـري ،  واالحصـاء العامة للتعبئة

ــه للصــادرات ــار هــذه الســوق مــن االســواق الجاذب ،  مــن إعتب

وخاصة مع التوجـة المصـري فـي الفتـرة االخيـره الـي تعزيـز 

 .لمصريه مع دول حوض النيل في شتى صورهاالعالقات ا

 

 أهداف البحث

 

االقتصادى تحليل ال دراسة يستهدف البحث بصفة رئيسية

، خالل الفترة  للصادرات المصرية السواق دول حوض النيل

( ، ومن ثم العمل على تنميتها وتجنب 2019 - 2006من )

األهداف الفرعية ، وذلك من خالل  أهم المعوقات التي تواجها

 التاليه  وهي:
 

o  دراسة  االهميه النسبيه والهيكل السلعي للتجارة البينيه

 لمصر ودول حوض النيل.

o التبادل  كفاءة, ودراسة بعض مؤشرات الميزان التجارى

 . التجاري بين مصر ودول حوض النيل

o  تقدير مؤشرات التنافسيه وأهم العوامل المؤثرة علي

 سواق دول حوض النيل.ال ة الصادرات المصري حركة

 

 األسلوب البحثي ومصادر البيانات

 

من األساليب االحصائيه الوصفية  عددتم اإلعتماد على 

والكمية لتحقيق أهداف البحث ، وأعتمد البحث على البيانات 

بيانات ك،  الثانويه المنشورة من الجهات المحلية والدولية

حصائيات البنك ا،  الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء

، وبعض مواقع قواعد البيانات على شبكة المعلومات  الدولي

( ، باإلضافة إلى www.trademap.orgية وأهمها )الدول

االستعانة ببعض البحوث والرسائل العلمية والدراسات 

 .والبحوث المرتبطة بموضوع البحث

 
 ومناقشتهالنتائج ا

 
النسبيه والهيكل السلعي للتجارة البينيه لمصر األهمية  أوال:

 ودول حوض النيل
 

 التجارة البينيه مع دول حوض النيلاألهمية النسبيه لقيمة  أ.
 

( أن قيمة التجارة البينيه مع دول حوض 1يوضح  شكل رقم )

من   %5.76مثلت نحو  دوالرمليار   1.48النيل بلغت حوالي 

إجمالي قيمة التجارة الخارجيه لمصر والتي بلغت حوالي 

، وقد  (2019-2015كمتوسط  للفتره ) دوالرمليار  25.70

 .ةالفترنفس  هميه خاللفي  قيمة تلك األ ذبذبأتضح وجود ت

 

التوزيع النسبي لهيكل الصادرات المصريه لدول حوض  ب.

 النيل
 

يعبر الهيكل السلعى للصادرات المصريه لدول حوض النيل 

تم تصديرها الي هذه الدول يعلي نوعية السلع والخدمات التي 
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( أن  2يوضح شكل رقم ) (.2019-2015) وسط للفترهكمت

الصادرات المصريه لدول حوض النيل تمثلت في الغالب من 

المنتجات الزراعيه والغذائيه في صورتها المصنعه حيث مثلت 

في حين شغلت  ، من إجمالي قيمة الصادرات  %35نحو 

من   %20صادرات اللدائن ومصنوعاتها المرتبه الثانيه بنحو 

كل من صادرات الحديد  وتليها ، إجمالي قيمة الصادرات 

واالجهزة الكهربائيه واالالَت ، والمنتجات  ، ومصنوعاته 

والزيوت العطريه ومستحضرات  ، الصيدليه والكيمائيه 

علي الترتيب  %4 ،  %6 ،  %6 ،  %17التجميل بنسب تقدر بنحو 

 %12فيما شغلت باقى االنواع االخرى من الصادرات نحو  ، 

 . (2019-2015كمتوسط للفترة )

الترتيب النسبى لدول حوض النيل من حيث قيمة  .ج

 الصادرات المصرية
 

( تبين أن حركة الصادرات المصريه 3بمطالعة شكل رقم )

لدول حوض النيل تضمنت جميع دول الحوض بنسب متفاوته , 

من قيمة  %43.77حيث شغلت السودان النصيب االكبر بنحو 

رتبة الثانيه والثالثه الصادرات ، ثم تأتي  كينيا و اثيوبيا في الم

 ، ثم تليها كل من  اريتريا ،  %11.33  ،  %25.65بنحو 

،  %7.53الكونغو، بورندي بحوالي  اوغندا ، تنزانيا و روندا ، 

علي الترتيب  0.7% ،  % 1.25 ،  % 1.85 ،  2.65%،  5.28%

 . (2019-2015كمتوسط للفترة )

 

 
 

-2015مع دول حوض النيل من إجمالي قيمة التجارة الدوليه لمصــر خــالل الفتــرة ) ةلقيمة التجارة البيني ةهمية النسبياأل: (1) شكل
النشرة السنوية للتبادل التجاري بــين مصــر ودول حــوض  ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء المصري  المصدر: (.2019

 أعداد مختلفه. ،النيل 

 

 
الجهاز المركزي  المصدر: .(2019-2015التوزيع النسبي للهيكل الصادرات المصريه لدول حوض النيل خالل الفترة ): (2) شكل

 أعداد مختلفه. ،النشرة السنوية للتبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل  ،للتعبئة العامة واالحصاء المصري 
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بيانات السودان شملت كل من   .(2019-2015خالل الفترة ) الترتيب النسبى لدول حوض النيل من حيث قيمة الصادرات المصريه: (3) شكل

النشرة   ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء المصري  المصدر: جنوب السودان لعدم توافر بيانات جنوب السودان.دولتى السودان ، و

 أعداد مختلفه  ،السنوية للتبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل 

 
بعض مؤشرات الميزان التجارى بين مصر ودول  :ثانيا

 النيلحوض 
 

 تطور مؤشرات الميزان التجاري بين مصر ودول الحوض أ.
 

 تطور الصادرات المصرية .1
 

المصرية  الصادرات قيمة متوسط أن (1) رقم الجدول يوضح

  مليون دوالر خالل  898.64 حوالي بلغ لدول حوض النيل

 التذبذب في الصادرات قيمة وأخذت ، ( 2019-2006) الفترة

حوالي   بلغ أعلى بحد الفترة ،  خالل والنقص الزيادة بين

 265حوالي   بلغ أدنى وحد ،  2018 مليون دوالر عام 1197

 العام الزمني االتجاه معادلة وبتقدير ،  2006 عام مليون دوالر

 المعادلة أوضحت ،  الفترة نفس خالل الصادرات لقيمة

أخذت اتجاهاً عاما  الصادرات قيمة أن( 2) رقم بالجدول

 متزايًدا ومعنوي إحصائياً وقد بلغ مقدار الزيادة السنوي حوالي

 ، %5.79بمعدل زيادة سنوي بلغ نحو  ، مليون دوالر  52.11

من التغيرات  %57( إلى أن نحو2ويشير معامل التحديد )ر

تفسرها العوامل التي يعكسها عنصر الزمن ، وقد ثبت معنوية 

وبتقدير   (.0.01النموذج المستخدم عند مستوى معنوية )

معامل عدم االستقرار كمتوسط لنفس الفترة, تبين عدم 

 .%70.69االستقرار النسبى لقيمة الصادرات حيث  بلغ  نحو 

 

 تطور الواردات المصرية .2
 

المصـرية  الـواردات قيمـة متوسـط أن( 1) رقم الجدول يوضح

 مليـون دوالر خـالل 350.79 حـوالي بلـغ لدول حـوض النيـل

 التذبـذب فـي الـواردات قيمـة وأخذت ، ( 2019-2006) الفترة

 629حـوالي   بلغ أعلى بحد ،  الفترة خالل والنقص الزيادة بين

مليـون  65حـوالي   بلـغ أدنى وحد ،  2018  مليون دوالر عام

 لقيمـة العـام الزمني االتجاه معادلة وبتقدير ،  2006دوالر عام 

 رقـم بالجـدول المعادلة وأوضحت ،  الفترة نفس خالل الواردات

أخــذت اتجاهــاً عامــا متزايــًدا ومعنــوي  الــواردات قيمــة أن( 2)

مليـون  24.54 إحصائياً وقد بلغ مقدار الزيـادة السـنوي حـوال

ويشـير معامـل  ،  %6.99بمعدل زيادة سنوي بلغ نحـو  ، دوالر 

من التغيـرات تفسـرها العوامـل  %44( إلى أن نحو2التحديد )ر

ــر ا ــها عنص ــي يعكس ــوذج الت ــة النم ــت معنوي ــد ثب ــزمن ، وق ل

وبتقـدير معامـل عـدم  (.0.01المستخدم عند مسـتوى معنويـة )

تبـين عـدم االسـتقرار النسـبى  الفتـرة, لنفس طاالستقرار كمتوس

 .%67.34لقيمة الصادرات حيث  بلغ  نحو 

 

 تطور معدل التغطية التجارية لمصر .3
 

ــات ــير بيان ــدول تش ــم الج ــط أن( 1) رق ــة  متوس ــدل التغطي مع

 %272.78  حـوالي بلغ بين مصر ودول حوض النيلالتجارية 

 التذبـذب فـي ، وأخذ هذا المعـدل( 2019-2006) الفترة خالل

حــوالي   بلــغ أعلــى بحــد الفتــرة ،  خــالل الزيــادة والــنقص بــين

 2014 عام  %170حوالي   بلغ أدنى وحد ،  2010 عام 364%

لمعـدل التغطيـة التجاريـة  العام الزمني االتجاه معادلة ، وبتقدير

 أوضــحت الفتـرة،  نفــس بـين مصـر ودول حــوض النيـل خـالل

ــة ــم بالجــدول المعادل ــة أن( 2) رق ــة التجاري أخــذ  معــدل التغطي

 .اتجاهاً عاما متناقصاً لم يثبت معنويته احصائياً 

 

 تطور صافي الميزان التجاري .4
 

( أن متوسـط قيمـة صـافي الميـزان 1تبين بيانات الجدول رقم )

السودان كينيا اثيوبيا اريتريا اوغندا تنزانيا رواندا الكونغو بورندي

لقيمة الصادرات)%(  43.775 25.65 11.325 7.525 5.275 2.65 1.85 1.25 0.7
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 547.86بلـغ حـوالي  بين مصر ودول حـوض النيـلالتجاري 

ــرة ) ــون دوالر خــالل الفت ــة  ،  (2019-2006ملي وأخــذت قيم

صافي الميزان التجاري في التذبذب بين الزيادة والنقص خـالل 

 2015مليـون دوالر عـام  768الفترة ، بحد أعلى بلـغ حـوالي 

ــغ  ــى بل ــد أدن ــامى  180وح ــه ع ــون جني  ،  2007و 2006ملي

االتجــاه الزمنــي العــام لقيمــة صــافي الميــزان معادلــة وبتقــدير 

التجاري خالل نفس الفتـرة ، أوضـحت المعادلـة بالجـدول رقـم 

ــة صــافي2) ــا  ( أن قيم ــاً عام ــذت اتجاه ــاري أخ ــزان التج المي

ــادة  ــدار الزي ــغ مق ــد بل ــوي إحصــائياً وق ــًدا ومعن الســنوي متزاي

ــون دوالر  27.56حــوالي ــغ نحــو ملي ــادة ســنوي بل ــدل زي بمع

مـن  %38( إلـى أن نحـو 2ويشير معامل التحديـد )ر ،  5.03%

التغيرات  تفسرها العوامل التـي يعكسـها عنصـر الـزمن ، وقـد 

 (.0.05ثبت معنوية النموذج المستخدم عنـد مسـتوى معنويـة )

تبين عـدم  ترة,الف لنفس طاالستقرار كمتوسوبتقدير معامل عدم 

االســتقرار النســبى لقيمــة الميــزان التجــاري حيــث  بلــغ  نحــو 

72.14%. 

 
 .(2019-2006مؤشرات الميزان التجاري بين مصر ودول حوض النيل خالل الفترة ): (1جدول )

 

 بيان          

 السنه 

   الصادرات المصرية

 )مليون دوالر( 

 الواردات المصرية 

 )مليون دوالر ( 

 معدل التغطية التجارية

)%( 

 صافي الميزان التجاري 

(-)+، 

2006 265 85 312 180 + 

2007 283 103 275 180 + 

2008 786 271 290 515 + 

2009 802 271 296 531 + 

2010 979 269 364 710 + 

2011 1032 412 250 620 + 

2012 1029 487 211 542 + 

2013 1048 429 244 619 + 

2014 965 567 170 398 + 

2015 1074 306 351 768 + 

2016 1104 386 286 718 + 

2017 1113 380 293 733 + 

2018 1197 629 190 568 + 

2019 904 316 286 588 + 

 + 547،86 272،78 350،79 898،64 المتوسط 

 قيمة الواردات  –، صافى الميزان التجارى= قيمة الصادرات 100× الوارداتقيمة  معدل التغطية = قيمة الصادرات / 
 

النشـرة  ، النشـرة السـنوية للتبـادل التجـاري بـين مصـر ودول حـوض النيـل  ، المصدر: الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء المصري 

 .ةاعداد مختلف ،  السنوية للتجارة مع التجمعات الدولية

 
 .(2019-2006خالل الفترة ) لمؤشرات الميزان التجاري بين مصر ودول حوض النيلاالتجاه الزمني العام : (2جدول )

 
 

 معدل التغير  A b 2R F المتغير
 المتوسط الهندسى 

 )%(  لمعامل عدم االستقرار

 الصادرات المصريةقيمة 

 )مليون دوالر( 
507،80 

52.11 

(4.01)** 
0.57 16.09** 5.79 70.69 

 قيمة الواردات المصرية

 )مليون دوالر( 
166.71 

24.54 

(3.08**) 
0.44 9.54** 6.99 67.34 

 298 معدل التغطية التجارية )%( 
-3.40 

(-0.94) 
0.05 0.88 -- -- 

 صافي قيمة الميزان التجاري 

 )مليون دوالر( 
341.08 

27.56 

(2.76*) 
0.38 7.63* 5.03 72.14 

 

 (t) ( المحسوبة  ، االرقام اسقل معامل االنحدار تشير الي   قيم F= قيمة )  F،  ) مقدار التغير( = معامل االنحدار bالحد الثابت  ،   =  aحيث: 

تشير * إلى المعنوية  ، (0.01، وتشير ** إلى المعنوية عند مستوى )100   × الفترةمتوسط  المحسوبة ، معدل التغير = مقدار التغير السنوي /

 ( وتشير األرقام داخل األقواس إلى قيمة ت المحسوبة. 0.05عند مستوى )

معامل عدم االستقرار =   
| ^ص  ـ  ص  |

^ص 
 ، حيث ص = القيمة الفعلية للمتغير التابع ، ص^ القيمة التقديريه. 100×  

 

 

 .(1حسبت من: بيانات الجدول رقم )المصدر: 

 
 التبادل التجاري الصافي بين مصر ودول حوض النيل ب.

 

يعتبر معدل التبادل الصافي من المؤشرات التي توضح  

زيادة المعدل الصافي الجدوى االقتصاديه للتبادل التجاري, فأن 

أن قيم الصادرات قد ارتفعت بالنسبة لقيم  يبين ،  (100عن )

يتحسن الوضع االقتصادي بالنسبة للتعامل  الواردات وبذلك

تشير . و(2018)جيهان ومنيرة ،  او العكس للدولالخارجي 

، أن  معدل التغير خالل الفتره  (3بيانات جدول رقم )



Ahmed / Archives of Agriculture Sciences Journal  4(1) 280–290, 2021. 

286 

 

( لكل من الرقم القياسى للصادرات والواردات 2006-2019)

علي الترتيب خالل  %264.57 ،  %241.16بلغ  حوالي 

بين  ن متوسط معدل التبادل الصافيأ،  (2019-2006الفتره )

 نفس خالل %85.69بلغ حوالي  مصر ودول حوض النيل

،   2014عام  %54.59 له حوالي معدلوكان اقل  ،  الفترة

 أخذ, في حين 2010عام  %116.74 حوالي له معدلوأعلى 

(  %8.54-ر قيمة سالبه خالل الفتره  بلغت حوالي )معدل التغي

تبادل التجاري خالل فترة الدراسة وذلك يعكس اتجاة ال ، 

لصالح دول حوض النيل, بالرغم من أن هناك فائض تجاري 

 بالنسبة بمصر.

 

تطور بعض مؤشرات كفاءة التبادل التجاري بين مصر  :ثالثا

 ودول حوض النيل
 

 يتم وسوف ، العديد من مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية هناك 

، مرونة  المشاركة االقتصاديةناول  بعضها وهى: درجة ت

 كفاءة أداء العمليات التصديرية ،  ، مرونة الواردات الصادرات

، وذلك لدراسة كفاءة التبادل التجاري بين مصر ودول حوض 

وفيما يلي عرض موجز ،  (2019-2006النيل خالل الفتره )

 .(2019)حسن ،  لتلك المؤشرات

 

 درجة المشاركة االقتصادية .أ
 

هذا المعيار عن مدى مساهمة ومشاركة التجارة الخارجية يعبر 

، ويتم حسابه بالفرق بين الصادرات  للدولة في التجارة الدولية

، أي صافي التجارة الخارجية منسوبا إلى  والواردات للدولة

،  القيمة الكلية للتجارة الخارجية )صادرات + واردات(

صفر، وذلك في حاله وتتراوح قيمة هذا المؤشر بين حد ادني 

في حالة ما   100توازن الميزان التجاري للدولة، وحد أعلى 

ويمكن تقديرها وفقا للمعادلة  ،  إذا كانت الدولة مستورداً صافياً 

 التالية: 
 

درجة المشاركة االقتصادية = 
 الصادرات−الواردات

قيمة التجارة الخارجية
  ×100 

 
 . (2019-2006التبادل التجاري الصافي بين مصر ودول حوض النيل خالل الفترة ): (3جدول )

 
 

 بيان

السنه    
 )%(  معدل التبادل التجاري الصافي )%(  الرقم القياسي للواردات )%(الرقم القياسي للصادرات 

2006 100 100 100 

2007 106.79 121.18 88.13 

2008 296.60 318.82 93.03 

2009 302.64 318.82 94.92 

2010 369.43 316.47 116.74 

2011 389.43 484.71 80.34 

2012 388.30 572.94 67.77 

2013 395.47 504.71 78.36 

2014 364.15 667.06 54.59 

2015 405.28 360.00 112.58 

2016 416.60 454.12 91.74 

2017 420.00 447.06 93.95 

2018 451.70 740.00 61.04 

2019 341.13 371.76 91.76 

 85.69 364.57 312.39 الهندسي  المتوسط

8.54- 264.57 241.16 معدل التغير   

 .100 × معدل التبادل التجاري الصافي = الرقم القياسي لقيمة الصادرات /الرقم القياسي لقيمة الواردات 
 سنة االساس    100=  2006, الرقم القياسي باعتبار عام 100 × سنة االساس / سنة االساس –معدل التغير= سنة المقارنة 

 
 

 .(1المصدر: حسبت من: بيانات الجدول رقم )

 
( أن درجة المشاركة االقتصاديه بين 4ويبين جدول رقم )

مصر ودول حوض النيل أخذت بالتذبذب بين الزيادة والنقص 

(، بين حد أدنى بلغ نحو 2019-20006خالل الفترة )

في  %55.59، وحد أعلى بلغ نحو 2014في عام  25.97%

مما يوضح  ،  %44.20وبمتوسط سنوي بلغ نحو ،  2015عام 

عدم استقرار حاله التجارة الخارجية البينية بين مصر ودول 

 .حوض النيل

 

 درجة مرونة الصادرات ب.
 

وهي تعبر عن مدى استجابة الصادرات للتغير نتيجة التغير في 

 ويمكن تقديرها وفقا للمعادلة التالية: ،  الدخل القومي
 

درجة مرونة الصادرات = 
 التغير النسبى فى الصادرات

التغير النسبى فى الدخل القومى
  ×100 

 

 ( إن معدل مرونة الصادرات 4ويتضح من جدول رقم )
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المصريه إلـى اسـواق دول حـوض النيـل أخـذت بالتذبـذب بـين 

، بـين حـد أدنـى  (2019-2006الزيادة والنقص خالل الفترة )

، وحـد أعلـى بلـغ نحـو  2019عام في  %1351.93-بلغ نحو 

وبمتوســـط ســـنوي بلـــغ نحـــو  ،  2008فـــي عـــام  789.91%

، كما لوحظ عدم استقرار معدل مرونة الصـادرات  169.60%

ــم ) .خــالل الفتــرة بعــض اإلجماليــات  (5ويوضــح الجــدول رق

القوميه ومتغيرات التبادل التجاري لدول حـوض النيـل ومصـر 

 .(2019-2006)خالل الفترة 

 
 .(2019-2006بعض مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية بين مصر ودول حوض النيل خالل الفترة ): (4جدول )

 
 

 البيان   

 السنه 

 درجة المشاركة االقتصاديه 

)%( 

 مرونة الصادرات 

)%( 

 مرونة الواردات 

)%( 

 التصديرية كفاءة أداء العمليات 

*)%( 

2006 51.54 - -- 0.34 

2007 46.81 38.49 120.01 0.32 

2008 48.65 789.91 595.11 0.72 

 0.62 صفر  11.94 49.44 2009

2010 56.91 158.14 (523) 0.64 

2011 42.98 50.51 527.54 0.67 

2012 35.78 (2.25) 121.47 0.62 

2013 41.89 19.62 (126.87) 0.55 

2014 25.97 (88.38) 359.33 0.52 

2015 55.59 128 (521.88) 0.45 

2016 48.20 53.97 256.48 0.46 

2017 49.12 (7.98) 15.27 0.51 

2018 31.11 (129.55) (1125.77) 0.66 

2019 48.15 (1351.93) (2749.17) 0.45 

 0.52 211.76 169.60 *44.20 المتوسط 
 

 .(5المصدر: جمعت وحسبت من: جدول رقم ) ( القيمة بين االقواس سالبه.-الهندسى، ))*( المتوسط 

 
 .(2019-2006بعض اإلجماليات القوميه ومتغيرات التبادل التجاري لدول حوض النيل ومصر خالل الفترة ): (5جدول )

 
 

 ةالسن

قيمة الصادرات  
الدوليه  )مليار  

 دوالر(

قيمة الصادرات  
 المصريه الكليه  

 )مليار دوالر(

 قيمة واردات 
  دول حوض النيل 

 العالم   ن م 

 )مليار دوالر(

قيمة صادرات  
دول حوض النيل  

 للعالم 

 )مليار دوالر(

قيمة الصادرات  
لدول   المصريه 

 حوض النيل 

 ()مليار دوالر 

قيمة التجارة  
الخارجيه  بين  

مصر ودول حوض  

 )مليار دوالر(  النيل

قيمة الدخل  
 لمصر  القومي 

 ( )مليار دوالر 

عدد  
السكان  

)مليون  

 تسمه(

الدخل القومي   
 )مليار دوالر( 

الناتج المحلي  
 )مليار دوالر( 

الناتج المحلي  
 لمصر 

 )مليار دوالر( 

سعر 
 الصرف 

 )جنيه(

2006 11956 13.71 42.60 26.85 0.265 0.350 102 247.14 44.93 137.85 107 5.75 

2007 13785 16.02 68.03 31.14 0.283 0.386 120 254.23 52.19 168.72 130 5.64 

2008 15967 26.25 107.79 55.98 0.786 1.057 147 261.52 61.75 199.41 163 5.45 

2009 12345 24.20 88.68 51.81 0.802 1.073 172 268.99 69.93 204.15 189 5.56 

2010 15094 27.36 107.85 57.34 0.979 1.248 196 276.66 77.67 224.11 219 5.66 

2011 18103 31.55 123.43 72.11 1.032 1.444 217 284.51 83.52 245.91 236 5.97 

2012 18397 29.26 134.16 61.02 1.029 1.516 245 292.51 91.04 262.36 279 6.10 

2013 18875 28.70 128.48 66.44 1.048 1.477 268 300.70 101.03 285.14 288 6.89 

2014 18844 27.54 147.97 60.19 0.965 1.532 292 309.08 119.19 322.63 306 7.09 

2015 16531 21.34 151.50 55.63 1.074 1.380 309 317.80 119.22 331.92 329 7.65 

2016 16033 22.58 133.17 52.57 1.104 1.490 325 326.78 124.99 317.73 332 10.20 

2017 17695 26.39 130.61 57.72 1.113 1.493 292 334.90 131.79 330.09 236 17.81 

2018 19460 29.22 145.85 62.58 1.197 1.826 275 344.15 344.15 147.72 347.95 17.87 

2019 18755 28.99 145.40 54.35 0.904 1.220 270 353.48 353.48 163 360.08 16.93 
 

( الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصـاء المصـري ، النشـرة 1متغيرات دول حوض النيل: ذلك بعد خصم إجماليات مصر من تلك المتغيرات. المصدر: )تم حساب اجماليات 

لي، شبكة المعلومـات الدوليـة ، موشـرات (: البنك الدو2. )2021السنوية للتبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل ، النشرة السنوية للتجارة مع التجمعات الدولية، القاهرة ، 

 . 2021، شبكة المعلومات الدولية ،  www.trademap.org( قاعدة بيانات 3. )2021 التنميه العالميه ، 

 
 درجة مرونة الواردات ج.

 

وهي تعبر عن مدى استجابة الواردات للتغير نتيجة التغير في 

 وهي تعبر عن أثر الدخل القومي على الوارداتالدخل القومي 

فكلما زادت قيمتها يدل ذلك على زيادة تأثير الدخل القومي  ، 

  ويمكن تقديرها وفقا للمعادلة التالية:،  على الواردات
 

درجة مرونة الواردات = 
 التغير النسبى فى الواردات

 التغير النسبى فى الدخل القومى
  ×100 

( إن معدل مرونة الواردات 4)يتضح من جدول رقم و

المصريه من دول حوض النيل أخذت بالتذبذب بين الزيادة 

 سالب ، بين حد أدنى ( 2019-2006والنقص خالل الفترة )

، وحد أعلى بلغ  2019في عام  ( %2749.17-) )( بلغ نحو

وبمتوسط سنوي بلغ نحو  ،  2008في عام  %595.11نحو 

استقرار معدل مرونة الواردات ، كما لوحظ عدم  211.76%

 .خالل الفترة
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 كفاءة أداء العمليات التصديرية د.
 

تعتمد على عوامل كثيره منها سرعة اإلجراءات والتسهيالت 

التصديرية وسرعة وصول السلع للمستهلك النهائي بالجودة 

المطلوبة، وهناك عوامل من الصعب التعبير عنها أو قياسها 

بيانات والمتعلقة بالدول المنافسة في ظل عدم توفر تلك ال

، ومن ثم يعبر هذا المؤشر عن وضع وإمكانية زيادة  خاصة

المؤشر  هذاصادرات الدولة إلى غيرها من الدول ويمكن تقدير 

 وفقاً للمعادلة التالية:
 

كفاءة أداء العمليات التصديرية = 
 قيمة التجارة الخارجية

قيمة الدخل القومى
  × 100 

 

( أن كفاءة العمليات التصديرية 4ويتضح من جدول رقم )

خالل الفترة  فى  المصرية إلى أسواق دول حوض النيل 

وأنها  ،  ( ، أخذت بالتذبذب بين الزيادة والنقص2006-2019)

، وحد أعلى بلغ  2007في عام  %0.32بين حد أدنى بلغ نحو 

 وبمتوسط سنوي بلغ نحو ،  2008في عام  %0.72نحو 

، وتشير هذه النتائج إلى انخفاض كفاءة عمليات  0.52%

التصدير المصرية إلى أسواق دول حوض النيل خالل فترة 

، وبالتالي عدم فعالية المؤسسات والهيئات التصديرية  الدراسة

ويعتبر ذلك من أهم أسباب عدم كفاءة العمليه  ،  المصرية

زاد  التصديريه ، فكلما زادت فاعلية تلك الهيئات والمؤسسات

معها التبادل التجاري المصري مع دول حوض النيل ، مما 

متكامل عن أسواق  معلومات نظام يتطلب من الدولة توفير

الهيئات  ، لتستطيعواالمور المتعلقه بذلك  التصدير

والتي  التصديريه المصريه لدول حوض النيل  والمؤسسات

 . الي أسواق  هذه الدول التصديريه النفاذيةلى تساعدها ع

 

تطور بعض مؤشرات التنافسيه للصادرات المصرية  :رابعا

 في اسواق دول حوض النيل
 

 النصيب السوقي للصادرات المصرية في دول حوض النيل أ.
 

يعتبر النصيب السوقي أحد المؤشرات لقياس التنافسية وتقدير 

مدى إمكانية تنمية األوضاع التنافسية لصادرات دولة ما داخل 

األسواق الخارجية، حيث أن ارتفاعه يعبر عن ارتفاع الوضع 

التنافسي للدولة في األسواق الخارجية بالنسبة للسلعة ويتم 

وآخرون،  )يحيى حساب النصيب السوقي وفقا للمعادلة التالية

2015 ) : 
 

النصيب السوقي = 
 قيمة صادرات الدولة لسوق معين 

 إجمالى  قيمة واردات هذا السوق 
 ×100 

 

 للصادراتالنصيب السوقي أن  (6ويوضح جدول رقم )

-2006) الفترة أسواق دول حوض النيل خالل إلى المصرية

 حد وذلك بين ،  ، أخذ في التذبذب بين الزيادة والنقص (2019

 نحو بلغ أعلى وحد ، 2007 عام  في  %2.35نحو  بلغ أدنى

 %5.84نحو  بلغ سنوي وبمتوسط ،  2017 عام في 15.18%

االتجاه الزمني العام للنصيب معادلة وبتقدير ،  خالل الفتره

السوقى خالل نفس الفترة ، أوضحت المعادلة بالجدول رقم 

أخذ اتجاهاً عاما متزايًدا  النصيب السوقي( أن معدل 7)

ومعنوي إحصائياً وقد بلغ مقدار الزيادة السنوي حوالي 

ر معامل ويشي ،  %12.84بمعدل زيادة سنوي بلغ نحو  0.75%

من التغيرات تفسرها العوامل  %65( إلى أن نحو2التحديد )ر

التي يعكسها عنصر الزمن ، وقد ثبت معنوية النموذج 

وبتقدير معامل عدم  (. 0.01المستخدم عند مستوى معنوية )

النصيب أن معدل  تبين الفترة, لنفس طاالستقرار كمتوس

 .%20.49نحو يميل الي االستقرار النسبى حيث  بلغ   السوقي

 

 الميزة النسبية الظاهرة  في اسواق دول حوض النيل ب.
 

يشير معامل الميزة النسبية الظاهرة إلى الميزة التنافسية 

،  ، والفرص المحتملة لها في المستقبل للصادرات من السلع

وذلك من خالل نسبة نصيب الدولة من الصادرات العالمية 

للسلع إلى نسبة نصيب الصادرات الدوليه لتلك السلع من 

المعامل إلى وجود ميزة هذا الصادرات الدوليه,  ويبين حساب 

، أما  ، إذا كانت قيمة المعامل أكبر من الواحد الصحيح نسبية

عني عدم وجود ميزة إذا كانت قيمته أقل من الواحد فان ذلك ي

ويتم حساب معامل الميزة النسبية  صادراتنسبية لتلك ال

وفقا المعادلة  للصادرات المصريه لدول حوض النيل  الظاهرة

 (:2015 وآخرون،  يحيى) التالية

 

=  معامل الميزة النسبية الظاهرة 
 قيمة  الصادرات  المصريه   لدول   حوض النيل   

قيمة أجمالي  الصادرات   المصريه
   ÷

قيمة  الصادرات  العالمية  لدول  النيل (واردات  دول   حوض  النيل ) 

قيمة أجمالي  الصادرات   العالميه
 

 

 معامل الميزة النسبية الظاهرةأن  (6من جدول رقم ) ويتضح

-2006) الفترة خالل للصادرات المصريه لدول حوض النيل 

 وبحد أدنى الزيادة في أغلب أعوام الفتره ,( ، أخذ في 2019

 101.78نحو  بلغ أعلى وحد ، 2007 عام في 20.21نحو 

خالل الفتره ،  45 نحو بلغ سنوي وبمتوسط ، 2017 عام في

معامل الميزة النسبية االتجاه الزمني العام لمعادلة وبتقدير 

خالل نفس الفترة ، أوضحت المعادلة بالجدول رقم  الظاهرة

أخذ اتجاهاً عاما متزايًدا  معامل الميزة النسبية الظاهرة( أن 7)

 5.18ومعنوي إحصائياً وقد بلغ مقدار الزيادة السنويه حوالي 

ويشير معامل التحديد  ،  %11.51بمعدل زيادة سنوي بلغ نحو 

العوامل التي من التغيرات تفسرها  %67( إلى أن نحو2)ر

يعكسها عنصر الزمن ، وقد ثبت معنوية النموذج المستخدم 

االستقرار وبتقدير معامل عدم   (.0.01عند مستوى معنوية )

يميل  النصيب السوقيمعدل  أن  تبين  الفترة, لنفس طكمتوس

وتوضح   .%15.42الي االستقرار النسبى حيث  بلغ  نحو 

اهرة للصادرات المصريه النتائج السابقه: وجود ميزه نسبيه ظ

كل من معدل النصيب وقد تبين ارتفاع خالل فترة الدراسه ، 

للصادرات المصريه  معامل الميزة النسبية الظاهرةالسوقى و 

مما   ،  2019،  2018،  2017في اعوام   لدول حوض النيل

يدلل علي أهتمام الدوله المصريه بهذ الملف الهام في الفترة 

زيادة حجم التعاون التجاري واالقتصادي  وبالتالي ،  االخيره

 .بين مصر ودول حوض النيل
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النصيب السوقى والميزة النسبية الظاهرة للصــادرات المصــرية فــي : (6جدول )
 .(2019– 2006أسواق دول حوض النيل خالل الفترة )

 

 بيان                         

 السنه 
 الميزة النسبية الظاهرة  النصيب السوقى   )%( 

2006 58.3  31.18 

2007 35.2  20.21 

2008 97.3  24.16 

2009 03.5  25.64 

2010 14.5  31.85 

2011 99.4  28.65 

2012 68.4  29.42 

2013 62.5  36.96 

2014 63.4  31.66 

2015 42.5  41.99 

2016 46.8  60.05 

2017 18.15  101.78 

2018 89.13  92.53 

2019 52.10  73.86 

*5.84 المتوسط   45 
 

 (.5المصدر: جمعت وحسبت من: جدول رقم ) )*( المتوسط الهندسى.

 
– 2006النيل خالل الفتــرة )االتجاه الزمني العام للنصيب السوقى والميزة النسبية الظاهرة للصادرات المصرية في أسواق دول حوض : (7جدول )
2019). 

 

 معدل التغير  A b 2R F المتغير
 المتوسط الهندسى 

 )%(  لمعامل عدم االستقرار

 0.75 1.017 النصيب السوقى )%( 
(4،81**) 

0.65 23.13 12.84 20.49 

 5.18 6.14 الميزة النسبية الظاهرة 

(4.95)** 

0.67 24.53** 11.51 15.42 

 

 (t) ( المحسوبة  ، االرقام اسقل معامل االنحدار تشير الي   قيمF= قيمة )  F، ) مقدار التغير( = معامل االنحدارbالحد الثابت  ،   =  aحيث: 

المعنوية تشير * إلى  ، (0.01، وتشير ** إلى المعنوية عند مستوى )100   × متوسط الفترة المحسوبة ، معدل التغير = مقدار التغير السنوي /

 ( وتشير األرقام داخل األقواس إلى قيمة ت المحسوبة. 0.05عند مستوى )

معامل عدم االستقرار =   
| ^ص  ـ  ص  |

^ص 
 ،  حيث ص = القيمة الفعلية للمتغير التابع ، ص^ القيمة التقديريه.100×  

 

 

 

 (. 6المصدر: جمعت وحسبت من: جدول رقم )

 
التقدير االحصائي ألهم العوامل المؤثره علي حركة  :خامسا

 لدول حوض النيل ةالصادرات المصري
 

علي حركة الصادرات المصريه هم العوامل المؤثرة حديد ألت

ختيار أهم المتغيرات إتم  ،  (2019-2006) لدول حوض النيل

علي حركة تدفق الصادرات المصريه الي  المستقلة تأثيرا

عدد : 1سأسواق دول حوض النيل والتي تبين انها كالتالي: 

قيمة : إجمالي 2، س (مليون نسمه) السكان لدول حوض النيل

: إجمالي 3س ،  (دوالر)مليار الدخل القومي لدول حوض النيل 

: 4س ،   (دوالر )مليارقيمة الناتج المحلي لدول حوض النيل

سعر :  5، س (مليار دوالر) قيمة الناتج المحلي لمصري إجمال

في ،  (جنيه)صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر االمريكى 

من حيث المنطق  أوفق النماذج اإلحصائيةحين تبين أن 

تيمي راللوغا نموذجالوالتى تبين أنها  االحصائي واالقتصادي 

 المزدوج المرحلي تيمىراللوغا والنموذج ،  المتعدد المزدوج

Stepwise. ( أن النموذج 8)رقم بيانات الجدول  وتوضح

حصائياً عند مستوى امعنوي  لمزدوج ا تيمي المتعددراللوغا

( إلى أن 2-، ويشير معامل التحديد المعدل )ر (0.01) معنوية

قيمة الصادرات المصريه لدول من التغيرات في  %91نحو 

( ، ترجع إلى كل 2019-2006خالل الفترة ) حوض النيل

: 2، س (مليون نسمه) عدد السكان لدول حوض النيل: 1س :من

 ، (دوالر)مليار  قيمة الدخل القومي لدول حوض النيلإجمالي 

 )مليار قيمة الناتج المحلي لدول حوض النيل: إجمالي 3س

مليار ) قيمة الناتج المحلي لمصرإجمالي  :4س ،  (دوالر

سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر : 5س ،  (دوالر

تفقت إشارات معلمات الدالة للعوامل أوقد  ،  (جنيه)االمريكى 

 ، فيما عدا عامل عدد السكان  ،  المفسرة مع المنطق االقتصادي

متفقه مع المنطق االقتصادي تبين وجود عالقة طرديه و

قيمة الناتج المحلي لمصر إجمالي  عامليمعنوية أحصائياً بين و

 جنيه() سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر االمريكى، 

 علي الترتيب 2.92 ،  3.15وقدرت مرونة كل منهما  بنحو  ، 

،  قيمة الناتج المحلي لمصرأي انه بزيادة كل من: إجمالي  ، 
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 سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر االمريكى

 علي الترتيب %2.92،  %3.15لي بحواتخفيض قيمة الجنيه( )

لكل منهما تزيد قيمة  %1بحوالي  تزيد قيمة الصادرات ، 

،  %3.15الصادرات المصريه لدول حوض النيل بحوالي 

إلى أن  ،  وتشير بيانات نفس الجدول .علي الترتيب 2.92%

تيمي المرحلي المزدوج معنوي إحصائياً عند رالنموذج اللوغا

-ويشير معامل التحديد المعدل )ر ،  (0.01مستوى معنوية )

قيمة الصادرات من التغيرات في  % 75( إلى أن نحو2

 ،  ( 2019-2006خالل الفترة ) المصريه لدول حوض النيل

،  (مليار دوالر) قيمة الناتج المحلي لمصرترجع إلى إجمالي 

 ،  تفقت إشارات معلمات الدالة مع المنطق االقتصاديأوقد 

قيمة أي انه بزيادة إجمالي  ،  1.20حو بن العامل وقدرت مرونة

تزيد قيمة صادرات مصر  %1 بحوالي الناتج المحلي لمصر

 .%1.2لدول حوض النيل بنسبه 
 

 
اللوغــاريتمي المــزدوج المتعــدد والمرحلــي التقدير االحصائى ألهم العوامل المؤثره علي حركة الصادرات المصريه لدول حوض النيل بصــورتها : (8جدول )

 .(2019-2006خالل الفترة )
 

 R F- 2 المعادلة الصورة

̂  تيمي المزدوج المتعددراللوغا    5لو س 2.92+  4لو س 3.15+   3لو س 0.88+  2لو س 4.26+  1لو س 31.51 -60.22=  لو ص

(-3.74(       ** )1.88(        )0.60            )(2.36(         *)2.55*) 

0.91 

 

17.19** 

 

         4لو س 1.20+  0.084لو ص^ =  تيمى المزدوج المرحليراللوغا    

(6.07**) 

0.75 36.68** 

 ̂ قيمـة : إجمالي  3س  ، (دوالر)مليار  القومي لدول حوض النيلقيمة الدخل : إجمالي 2، س  (مليون  نسمه) عدد السكان لدول حوض النيل: 1س  ،  قيمة الصادرات المصريه لدول حوض النيل: إجمالي ص

 (.                        جنيه) سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدوالر االمريكى:  5 ، س (مليار دوالر) قيمة الناتج المحلي لمصر: إجمالي 4س  ، (.دوالر)مليار  الناتج المحلي لدول حوض النيل
 
 

 . (5المصدر: حسبت من : جدول رقم ) 0( ، تشير القيم بين األقواس إلى قيمة ) ت ( المحسوبة0.05( ، )*(  معنوي عند )0.01عند ))**(  معنوي 

 أهم التوصيات
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