
Corresponding author: sarhansoliman@yahoo.com 
DOI : 10./21608/jsas.2019.7102.1128/
Received:8/1/2019;Accepted:8/6/2019
©2019  National Information and Documentaion Center (NIDOC)

مجلة العلوم الزراعية املستدامة م45 ، ع2، ص ص 124-113 (2019)8

التحليل االقتصادي لتطور وكفاءة الشراكة التجارية بين مصر وافريقيا
سرحان سليمان

معهد بحوث االقتصاد الزراعى – مركز البحوث الزراعية - مصر

بلغت قيمة التجارة بين مصر وافريقيا نحو 5.111 مليار دوالر في عام 2015، وتزايدت بمعدل نمو بلغ نحو ٪12.77 
خالل الفترة 2001- 2015، كما بلغ قيمة الصادرات الكلية المصرية الى افريقيا نحو 3.328 مليار دوالر في عام 2015، 
وتزايدت بمعدل نمو نحو 15.23٪، في حين بلغ قيمة الواردات البينية الكلية المصرية من افريقيا نحو 1.782 مليار دوالر 
في عام 2015، وتزايدت بمعدل نمو بلغ نحو 8.25٪. وتبين تزايد الفائض بالميزان التجاري الكلى بين مصر وافريقيا بمعدل 
نمو بلغ نحو 23.6٪. وتبين ان ليبيا تعتبر اهم الشركاء التجاريين لمصر، حيث مثلت قيمة التجارة المصرية مع ليبيا نحو ٪20 
من إجمالي التجارة الخارجية المصرية مع افريقيا، يليها الجزائر بنحو 19.33٪، ثم السودان بنحو 10.84٪، واتضح ان 
نسبة قيمة التجارة المصرية مع افريقيا في إجمالي قيمة التجارة الخارجية المصرية حوالي 5.67٪. واتضح ان متوسط درجة 
الميل للتصدير المصري الى افريقيا بلغ نحو 0.94٪، بينما بلغ متوسط درجة الميل لالستيراد المصري من افريقيا نحو 0.71 
ويوصى البحث بإنشاء شبكة من المعلومات التجارية والمواقع االلكترونية تضم كافة المعلومات التجارية المطلوبة والبيانات 
االزمة للتبادل التجاري للتغلب على عدم وفرة المعلومات المتاحة ويمكن ان يساعد في ذلك نقطة التجارة الدولية المصرية، 
وتفعيل دور شركة ضمان الصادرات في تغطية المخاطر التي تواجه الصادرات المصرية في التجارة مع دول القارة، وكذلك 

تنشيط دور بنك تنمية الصادرات في توفير التمويل الالزم للصادرات المصرية الى دول القارة.

مقدمة                                                                                 

تعداده  يفوق  إذ  عريضة  استهالكية  قاعدة  األفريقي  السوق  يعد 
مليار نسمة، كما يتسم بالتنوع في االذواق ومواسم الطلب وكذلك 
مستويات الدخل وهو ما يعد سوقاً – ال يمكن تجاهله- للمنتجات 
األمثل،  بالشكل  المستغلة  غير  القطاعات  من  للعديد  المصرية 
حيث تواجه المنتجات المصرية العديد من العقبات التي يأتي في 
وبعض  مصر  بين  منتظمة  مالحية  خطوط  وجود  عدم  مقدمتها 
الراهنة  النقل  شبكة  ضعف  الى  باإلضافة  هذا  االفريقية،  الدول 
وارتفاع تكاليفها ومعدالت المخاطر التجارية وغير التجارية في 
المنتجات  على  التامين  تكلفة  ارتفاع  وكذلك  االفريقية،  األسواق 
المصدرة، فضالً عن المنافسة القوية من دول جنوب شرق اسيا، 
باإلضافة الى وجود قنوات تسويقية وتمويلية أوروبية مستقرة في 
االمر  فيها،  المنافسة  يزيد من صعوبة  مما  األسواق،  هذه  معظم 
هذه  مع  المصري  التجاري  التبادل  انخفاض  على  انعكس  الذى 
على  مصر  حرصت  المنطلق  هذا  2016(.ومن  الدول)دياب، 
االفريقية  والتكتالت  الدول  مع  والصداقة  التعاون  تدعيم عالقات 
بشكل عام والدول األعضاء في الكوميسا، بشكل خاص من خالل 
السعي إلبرام االتفاقيات بين مصر والتكتالت االقتصادية المقامة 
في القارة االفريقية مثل تكتل االيموا )االتحاد االقتصادي والنقدي 
لغرب افريقيا(، والسيماك )االتحاد االقتصادي والنقدي لدول وسط 
افريقيا( من جهة وتفعيل اتفاقية الكوميسا المبرمة من جهة أخرى 

وذلك سعياً لتحقيق الوحدة االقتصادية االفريقية.

 المشكلة البحثية                                                                       

من  العديد  ابرام  نحو  األخيرة  السنوات  في  مصر  اتجهت 
االقتصادية  التكتالت  من  العديد  مع  الدولية  التجارية  االتفاقيات 

بأفريقيا، بهدف فتح أسواق جديدة للصادرات المصرية فضالً عن 
إمكانية تنويع مثل هذه الصادرات االمر الذى من شانه ان يؤدى 
الى زيادة حصيلة الصادرات وتحسين وضع ميزان المدفوعات، 
ما  على  من خالل حصول مصر  التجاري  التبادل  زيادة  وكذلك 
تحتاجه من سلع من هذه الدول وبأسعار تقل عن نظيرتها العالمية، 
االفريقية  المصرية  التجارة  لحركة  المتتبع  فان  ذلك  كل  ورغم 
العالقات.  هذه  من  المأمول  دون  وانخفاضها  تضاؤلها  يلمس 
بين  التجارى  التبادل  حجم  انخفاض  في  البحثية  المشكلة  وتكمن 
مصر وافريقيا سواء الصادرات المصرية الى القارة او الواردات 
المصرية منها بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة، ومن ثم يلزم 
األسباب  اهم  للوقوف على  وكفاءتها  التجارة  هذه  وتحليل  دراسة 
التي تعمل  المقترحات  التي تعوق نموها وزيادتها ووضع بعض 

على إزالة هذه المعوقات وتعمل على تنميتها بالدرجة المأمولة. 

األهداف البحثية                                                                    

الراهن  الوضع  الوقوف على  البحث بصفة رئيسية  يستهدف 
للتجارة الخارجية بين مصر وافريقيا وكفاءتها باإلضافة الى تحليل 
الفترة  خالل  وذلك  وافريقيا  مصر  بين  السلعي  الهيكل  ودراسة 
(2001 -2015(، ومن ثم يرمى البحث الى تحقيق األهداف االتية:

1- دراسة الوضع الراهن للتجارة المصرية مع افريقيا.

2- التعرف على اهم الشركاء التجاريين لمصر بأفريقيا.

3- تقييم كفاءة التجارة الخارجية الكلية بين مصر وافريقيا.

المنهجية البحثية: 
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اعتمد البحث بصفة أساسية على األساليب الوصفية والكمية، 
وعلى وجه التحديد تم استخدام األساليب البحثية اآلتية:

التجارة  تطور  دراسة  في  العام:  الزمنى  االتجاه  معادالت   -1
الخارجية الكلية المصرية مع افريقيا، وكذلك دراسة معدالت 

تغيراتها السنوية ونموها السنوي.

2- اعتمد البحث على العديد من مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية 
التجارة  أهمية  درجة  مثل   :)2016 وسليمان،  )فواز، 
درجة  االقتصادي،  االنكشاف  او  االنفتاح  درجة  الخارجية، 
متوسط  للتصدير،  الميل  متوسط  االقتصادي،  االستقرار 
الميل لالستيراد، عالقة االرتباط بين الصادرات والواردات 
البينية، نصيب الفرد من التجارة الخارجية البينية، كفاءة أداء 
العمليات التصديرية، المشاركة االقتصادية، ومعدل التغطية 

وفيما عرضاً موجزاً لكل منها، وطريقة تقديرها:

• يهدف 	 البينية:  والواردات  الصادرات  بين  االرتباط  عالقة 
والواردات  الصادرات  بين  والتالزم  االرتباط  مدى  قياس 
وفقاً  تتم  الدول  بين  التجارة  كانت  إذا  ما  تحديد  الى  البينية 
أم  الفعلية لكل دولة،  النسبية والتنافسية واالحتياجات  للمزايا 
أنها مجرد اتفاقيات تبادلية، ومدى أهمية االتفاقيات التجارية 
في التجارة البينية، وذلك بتقدير معامل بيرسون لالرتباط بين 

الصادرات والواردات البينية للدول.

• معدل التغطية: يشير هذا المعيار إلى المركز التجاري للدولة، 	
أو كفاءة التجارة الخارجية لها، ومقدرتها على تغطية نفقات 
وارداتها الكلية من حصيلة صادراتها، وتشير زيادة قيمته عن 
100٪ إلى وجود فائضاً في الميزان التجاري للدولة، نظراً 
الن قيمة الصادرات تكفي لسد نفقات االستيراد، وتوفر للدولة 

النقد األجنبي لذلك. ويتم تقديره من خالل المعادلة التالية: 

معدل التغطية =    )قيمة الصادرات / قيمة الواردات(   × 100

• درجة 	 إلى  المعيار  هذا  يشير  االقتصادي:  االستقرار  درجة 
التقلبات التي تحدث في التجارة الخارجية، إذ انه كلما زادت 
التجارة  استقرار  وعدم  التقلبات  زيادة  على  دل  كلما  قيمته 
النسبة عن معامل  لهذه  الهندسي  المتوسط  الخارجية، ويعبر 
عدم االستقرار، فاذا كانت قيمة المعامل مساوية للصفر، فان 
ذلك يعنى ثبات أو استقرار الظاهرة المحسوبة، وكلما زادت 
الثبات،  عدم  درجة  زيادة  يعنى  ذلك  فان  المعامل،  هذا  قيمة 
لمتغير  االقتصادي  االستقرار  درجة  على  الوقوف  ويمكن 
 ، Instability Coefficientمعين بتقدير معامل االستقرار
لمتوسطات  المئوية  النسب  طريقة  على  يعتمد  والذى 
االنحرافات Average Percentage-deviation ، والتي 

يتم تطبيقها وفقاً للمعادلة التالية: 

| ص- ص^|  
100     X                                     =معامل عدم االستقرار

ص^ 

حيث أن: ص = القيمة الفعلية للمتغير موضع الدراسة، ص^ 
= القيمة المقدرة للمتغير موضع الدراسة، ويتم الحصول عليها من 

خالل استخدام طريقة المربعات الصغرى.

• مدى 	 عن  المؤشر  هذا  يعبر  االقتصادى:  االنكشاف  درجة 
أهمية التجارة الخارجية في الناتج المحلى اإلجمالي، ويسمى 
االنفتاح  مدى  عن  تعبيراً  االقتصادي؛  االنفتاح  درجة  أيضاً 
ارتفاع  حالة  ففي  الخارجي،  العالم  على  للدولة  االقتصادي 

كبيرة  بدرجة  االقتصاد  تأثر  يدل على  ذلك  فان  المؤشر  هذا 
ويؤكد  للخارج،  تبعية  حالة  في  ويكون  الخارجية،  بالتجارة 
للنشاط االقتصادي  الكلى  على ضرورة تجنب االعتماد شبه 
قيمة  بنسبة  حسابه  ويتم  واالستيراد،  التصدير  على  للدولة 

التجارة الخارجية إلى قيمة الناتج المحلى اإلجمالي. 

• مدى 	 عن  المعيار  هذا  يعبر  االقتصادية:  المشاركة  درجة 
التجارة  في  للدولة  الخارجية  التجارة  ومشاركة  مساهمة 
والواردات  الصادرات  بين  بالفرق  حسابه  ويتم  الدولية، 
للدولة، أي صافي التجارة الخارجية منسوباً إلى القيمة الكلية 
للتجارة الخارجية )صادرات + واردات(، وتتراوح قيمة هذا 
الميزان  توازن  أدني صفر، وذلك في حالة  بين حد  المؤشر 
التجاري للدولة، وحد اعلى 100 في حالة ما اذا كانت الدولة 

مستورداً صافياً.

• متوسط الميل للتصدير: تبرز أهمية هذا المؤشر في أنه يدل 	
على مدى مساهمة الصادرات البينية في تكوين الناتج المحلي 
االجمالي للدول، وبتعبير آخر فإنه يوضح مدى اعتماد النشاط 
أسواق  في  السائدة  الظروف  على  دولة  ألية  االقتصادي 
التصدير لهذه الدولة، وعليه فإذا كان هذا المؤشر مرتفعاً دل 
ذلك على انخفاض اعتماد الدول على العالم الخارجي ويزيد 
اقتصاديات  يجعل  مما  البعض،  بعضها  على  اعتمادها  من 
في  العالمية ويجعلها  االقتصادية  للتقلبات  تعرضاً  أقل  الدول 

حالة عدم تبعية )انكشاف( للعالم الخارجي.

• اعتماد 	 مدى  المؤشر  هذا  يوضح  لالستيراد:  الميل  متوسط 
الدول على بعضها، وبالتالي معرفة مدى اعتمادها على العالم 
الخارجي، وذلك بتقدير متوسط نسبة الواردات البينية الكلية 
فيما يخص  قيمته  المحلي اإلجمالي، وكلما زادت  الناتج  إلى 
الواردات البينية، كلما دل على انخفاض درجة اعتماد الدول 
السلعية،  احتياجاتها  استيراد  في  الخارجي  العالم  دول  على 
وزاد اعتماد الدول على التجارة البينية، بمعنى أنه يعكس مدى 

تبعية اإلنتاج القومي للدولة لإلنتاج العالمي.

• نصيب الفرد من التجارة الدولية: استخدام هذا المؤشر يؤدى 	
الى معرفة متوسط ما يحصل عليه الفرد من مجموع التجارة 
الدولية )الصادرات + الواردات(، ويحسب وفقاً للمعادلة التالية:

نصيب الفرد من التجارة الدولية =  )قيمة التجارة اخلارجية / عدد السكان(  × 100

• ويتم حساب نصيب الفرد من كل من الصادرات والواردات 	
بنفس الطريقة السابقة.

• كفاءة أداء العمليات التصديرية: تعتبر اهمية التجارة الخارجية 	
العمليات  أداء  كفاءة  على  مؤشراً  القومي  الدخل  إجمالي  في 
المؤشر يدل على  التصديرية، وبالتالي كلما زادت قيمة هذا 
زيادة عدد ونشاط الهيئات والمؤسسات التصديرية التي تعمل 
داخل الدولة في مجال التجارة الخارجية مع غيرها من الدول 
تقريبي،  معيار  وهو  االقتصادية،  التجمعات  او  التكتالت  او 
نظراً الن كفاءة العمليات التصديرية تتفوق على عوامل كثيرة 
وسرعة  التصديرية  والتسهيالت  اإلجراءات  سرعة  منها 
وهذه  المطلوبة،  بالجودة  النهائي  للمستهلك  السلعة  وصول 
في  للقياس  اخضاعها  او  عنها  التعبير  الصعب  من  عوامل 
ظل عدم توفر تلك البيانات والمتعلقة بالدول المنافسة خاصة، 
ومن ثم يعبر هذا المؤشر عن وضع وإمكانية زيادة صادرات 
ويتم  االقتصادية.  التكتالت  او  الدول  من  غيرها  الى  الدولة 

حساب درجة االنكشاف االقتصادي وفقاً للمعادلة االتية:
كفاءة أداء العمليات التصديرية =   )قيمة التجارة اخلارجية / إمجايل الدخل القومي( × 100  
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مصادر البيانات: 
استند البحث بصفة رئيسية على البيانات المنشورة لعديد من 
)الفاو(،  والزراعة  األغذية  منظمة  احصائيات  أهمها:  الجهات، 
الزراعة  بوزارة  االقتصادية  الشئون  وقطاع  الدولي،  والبنك 
المصرية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء المصري، 
وبعض مواقع وقواعد البيانات واإلحصاءات على شبكة المعلومات 
www.trademap. بيانات  قاعدة  وأهمها  )االنترنت(،  الدولية 
التي  العلمية  والمجالت  والرسائل  البحوث  الى  باإلضافة   ،org

تناولت جوانب متعلقة بالدراسة.

النتائج البحثية ومناقشتها                                                                       

أوالً: الوضع الراهن للتجارة الخارجية المصرية مع افريقيا: 
يمكن استعراض اهم مالمح التجارة الخارجية المصرية مع 
عام 2008  اعتبار  وتم   ،)2015-  2001( الفترة  افريقيا خالل 
سنة األساس، باعتباره منتصف السلسلة، وذلك من خالل دراسة 

تطورها، واتجاهها الزمنى العام وذلك فيما يلي:

(1( تطور التجارة الخارجية المصرية مع افريقيا: 
فترة  خالل  وافريقيا  مصر  بين  التجارة  قيمة  متوسط  بلغ 
الدراسة نحو 3.587 مليار دوالر. وتراوحت قيمتها بين حد أدنى 
بلغ حوالي 562.52 مليون دوالر في عام 2001، برقم نسبى بلغ 
نحو 11.32٪ مقارنة بسنة االساس، وحد أقصى بلغ نحو 7.054 

 ٪141.98 نحو  بلغ  نسبى  برقم   ،2012 عام  في  دوالر  مليار 
مقارنة بسنة األساس، وبلغت نحو 5.111 مليار دوالر في عام 
األساس،  بسنة  مقارنة  نحو ٪102.86  بلغ  نسبى  برقم   ،2015
وبتناقص قدره نحو 0.68٪ عن نظيرتها في عام 2014 )جدول 
كما  لتطورها،  العام  الزمنى  االتجاه  معادلة  تقديرات  وتشير   .)1
معنوي  سنوي  بمقدار  تزايدها  الى   ،)2( بجدول   ،)1( بالمعادلة 
المعنوية 0.01 بلغ نحو 458.14 مليون  إحصائي عند مستوى 

دوالر، او بمعدل نمو بلغ نحو 12.77٪ خالل فترة الدراسة.

(2( تطور الصادرات البينية الكلية المصرية الى افريقيا: 
قدر متوسط قيمة الصادرات الكلية المصرية الى افريقيا خالل 
فترة الدراسة بنحو 2.322 مليار دوالر. وتراوحت قيمتها بين حد 
أدنى بلغ نحو 214.73 مليون دوالر في عام 2001، برقم نسبى 
بلغ نحو 7.04٪ مقارنة بسنة األساس، وحد أقصى بلغ نحو 4.56 
 ٪149.45 نحو  بلغ  نسبى  برقم   ،2012 عام  في  دوالر  مليار 
مقارنة بسنة األساس، كما بلغت نحو 3.328 مليار دوالر في عام 
األساس،  بسنة  مقارنة  نحو ٪109.08  بلغ  نسبى  برقم   ،2015
وبتناقص قدره نحو 14.77٪ عن نظيرتها في عام 2014 )جدول 
كما  لتطورها،  العام  الزمنى  االتجاه  معادلة  تقديرات  وتشير   .)1
معنوي  سنوي  بمقدار  تزايدها  الى   ،)2( بجدول   ،)2( بالمعادلة 
المعنوية 0.01 بلغ نحو 353.65 مليون  إحصائي عند مستوى 
دوالر، او بما يمثل معدل نمو نحو 15.23٪ خالل فترة الدراسة.

جدول 1. تطور قيمة التجارة الخارجية الكلية بين مصر وافريقيا خالل الفترة )2001 -2015(.  القيمة: مليون دوالر أمريكي

البيـان
السنة

الميزان التجاري البيني الكلىالواردات البينية الكليةالصادرات البينية الكليةالتجارة الخارجية البينية الكلية

الرقم النسبيالقيمةالرقم النسبيالقيمةالرقم النسبيالقيمةالرقم النسبيالقيمة 

2001562.5211.32214.737.04347.7918.14(133.06)-

2002860.2817.32259.078.49601.2131.36(342.13)-

20031112.5022.39503.3116.50609.1931.77(105.88)-

20041280.5225.77499.4016.37781.1140.74(281.71)-

20051797.4436.18721.3323.641076.1156.13(354.78)-

20061593.1332.07671.2122.00921.9248.08(250.71)-

20071916.6938.581053.5034.53863.1945.02190.3116.79

20084968.281003050.951001917.331001133.62100

20094664.5793.893317.16108.731347.4193.891969.75173.76

20105780.62116.354068.38133.351712.2489.302356.14207.84

20116174.78124.284309.27141.241865.5097.302443.77215.57

20127053.89141.984559.53149.452494.36130.102065.18182.18

20135788.96116.524361.53142.961427.4374.452934.11258.83

20145145.61103.573904.96127.991240.6564.712664.31235.03

20155110.62102.863328.11109.081782.5192.971545.60136.34

-1055.63-1265.86-2321.50-3587.36املتوسط

معدل التغري
السنوي٪

12.77-15.23-8.25-23.60-

القيم بين االقواس قيم سالبة.
www.trademap.org المصدر: جمعت وحسبت من: قاعدة بيانات
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(3( تطور الواردات البينية الكلية المصرية من افريقيا: 
بلغ متوسط قيمة الواردات البينية الكلية المصرية من افريقيا 
خالل فترة الدراسة حوالي 1.266 مليار دوالر. وتراوحت قيمتها 
بين حد أدنى بلغ حوالي 347.79 مليون دوالر في عام 2001، 
برقم نسبى بلغ نحو 18.14٪ مقارنة بسنة االساس، وحد أقصى 
بلغ نحو 2.49 مليار دوالر في عام 2012، برقم نسبى بلغ نحو 
مليار   1.782 نحو  بلغت  كما  األساس،  بسنة  مقارنة   ٪130.1
مقارنة   ٪92.97 نحو  بلغ  نسبى  برقم   ،2015 عام  في  دوالر 
بسنة األساس، وبتزايد قدره نحو 43.68٪ عن نظيرتها في عام 
2014، )جدول1(. وتشير تقديرات معادلة االتجاه الزمنى العام 
لتطورها، كما بالمعادلة رقم )3(، بجدول )2(، الى تزايدها بمقدار 
نحو  بلغ   0.01 المعنوية  مستوى  عند  إحصائي  معنوي  سنوي 
104.48 مليون دوالر، او ما يمثل معدل نمو بلغ نحو ٪8.25 

خالل فترة الدراسة.

(4( تطور الميزان التجاري البيني الكلى المصري مع افريقيا: 
بلغ متوسط قيمة الميزان التجاري بين مصر وافريقيا خالل 
مليار دوالر. وتراوحت  قدره نحو 1.056  فائضاً  الدراسة  فترة 
قيمته بين حد أدنى بلغ عجزاً قدر بنحو )354.78( مليون دوالر 
في عام 2005، وحد أقصى بلغ فائضاً قدر بنحو 2.934 مليار 
2006( عجزاً  الفترة )2001-  دوالر في عام 2013. وشهدت 
مستمراً في الميزان التجاري المصري مع افريقيا، بينما استطاع 
افريقيا في  مع  مستمراً  فائضاً  المصري تحقيق  التجاري  الميزان 
معادلة  تقديرات  وتشير   .)1 )جدول   ،)2015  -2007( الفترة 
مصر  بين  التجاري  الميزان  قيمة  لتطور  العام  الزمنى  االتجاه 
وافريقيا، كما بالمعادلة رقم )4(، بجدول )2(، الى تزايد الفائض 
بلغ  المعنوية 0.01  بمقدار سنوي معنوي إحصائي عند مستوى 
نحو  بلغ  نمو  معدل  يمثل  ما  او  دوالر،  مليون   249.16 نحو 

23.6٪ خالل فترة الدراسة.

الى  المصرية  الصادرات  تقوق  الى  السابقة  النتائج  وتشير 
المصرية  للواردات  نظيرتها  النمو عن  القيمة ومعدل  في  افريقيا 
الميزان  في  متزايد  فائض  تحقيق  الى  أدى  مما  افريقيا،  من 
التجاري المصري مع افريقيا كمتوسط خالل فترة الدراسة. وتبين 

 ،٪14.77 بنحو  انخفضت  افريقيا  الى  المصرية  الصادرات  ان 
 2015 عام  في   ٪43.68 بنحو  افريقيا  من  الواردات  وارتفعت 
عن نظيرتها في عام 2014، مما أدى الى انخفاض الفائض في 
الميزان التجاري المصري مع افريقيا بنحو 9.2٪ في عام 2015 

عن نظيره في عام 2014.

ثانياً: اهم الشركاء التجاريين لمصر بأفريقيا: 
(1( اهم الشركاء التجاريين للتجارة المصرية مع افريقيا:

مصر  بين  الخارجية  التجارة  مالمح  اهم  استعراض  يمكن 
اهم  على  للوقوف   ،)2015-  2001( الفترة  خالل  وافريقيا 
الشركاء التجاريين لمصر بأفريقيا، سواء للتجارة الخارجية وشقيها 
التجاري  الميزان  صافي  تقدير  وايضاً  والواردات،  الصادرات 
دراسة  تم  وقد  األفارقة،  التجاريين  الشركاء  مع  المصري  الكلى 
دولة   )20( اهم  واختيار  مصر،  مع  األفريقية  الدول  كل  تجارة 
التجاريين، وذلك من خالل دراسة تطورها،  الشركاء  في مقدمة 

وذلك فيما يلي: 

)1-1( أهم الشركاء للتجارة المصرية مع افريقيا:
خالل  افريقيا  في  لمصر  التجاريين  الشركاء  اهم  بدراسة   
فترة الدراسة، كما هو موضح بجدول )3(، وقد شملت اهم )20) 
المصرية  التجارة  قيمة  بلغ  افريقيا،  مع  مصر  تجارة  في  دولة 
معها نحو 3318.63 مليون دوالر، تمثل حوالى 92.51٪ من 
إجمالي تجارة مصر مع افريقيا، وتبين ان ليبيا تعتبر اهم الشركاء 
التجارة المصرية  التجاريين لمصر في افريقيا، حيث بلغت قيمة 
مع ليبيا نحو 702.8 مليون دوالر، تمثل نحو 20٪ من إجمالي 
التجارة الخارجية المصرية مع افريقيا، يليها الجزائر حيث بلغت 
قيمة التجارة المصرية مع الجزائر نحو 679.19 مليون دوالر، 
افريقيا،  مع  المصرية  التجارة  إجمالي  من  نحو ٪19.33  تعادل 
السودان  مع  المصرية  التجارة  قيمة  بلغت  حيث  السودان،  يليها 
إجمالي  من   ٪10.84 نحو  تمثل  دوالر،  مليون   380.94 نحو 
نصف  نحو  ان  يتضح  وبالتالي  افريقيا،  مع  المصرية  التجارة 
التجارة المصرية مع افريقيا تتركز في الدول الثالثة. وتمثل كل 
منها )10٪ فأكثر( من قيمة التجارة المصرية مع أفريقيا كمتوسط 

خالل فترة الدراسة.

جدول 2. معادالت االتجاه الزمنى العام لتطور قيمة التجارة المصرية مع افريقيا خالل الفترة )2001- 2015(

 البيـان
رقم المعادلة

النموذجالمتغير التابع ص^هـ
المتوسط 
السنوي

معدل التغير 
السنوي٪

فر2

(1)
التجارة الخارجية الكلية 

المصرية 
مع أفريقيا 

هـ  = -77.763  +  458.141 سهـ
ص^

*( 7.039)            ( 0.131-)         
3587.3612.770.792*49.547

(2)
الصادرات البينية الكلية 

المصرية 
الى افريقيا

هـ  = -507.717  +  353.652 سهـ
ص^

*( 7.358)          (1.162-)          
2321.5015.230.792*54.147

(3)
الواردات البينية الكلية المصرية 

من افريقيا
هـ  = 429.952  + 104.484 سهـ

ص^
*( 4.454)          (2.016)         

1265.868.250.574*19.841

(4)
الميزان التجاري الكلى المصري 

مع افريقيا
ص^هـ  = -937.667  +  249.163 سهـ

* ( 6.468)           (2.677-)          
1055.6323.600.745835*.41

ص^هـ: القيمة المقدرة للمتغير التابع المشار إليه بالمليون دوالر في السنة هـ. س هـ: عنصر الزمن بالسنوات، هـ = 1، 2، 3، .......،15.
القيم بين األقواس تعبر عن قيم )ت( المحسوبة. * معنوي عند )0.01).

المصدر: حسبت من: جدول )1).
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 يلي ذلك الدول التي تمثل بين )5٪- اقل من 10٪( من قيمة 
من  كل  وهي  دول   )3( وتشمل  افريقيا،  مع  المصرية  التجارة 
التجارة  دول المغرب، وكينيا، وجنوب افريقيا، حيث بلغت قيمة 
 242.08  ،295.35  ،311.42 نحو  منها  كل  مع  المصرية 
إجمالي  من   ٪6.89 ،٪8.4 نحو ٪8.86،  تمثل  دوالر،  مليون 

التجارة المصرية مع افريقيا لكل منها على الترتيب.

يلى ذلك الدول التي تمثل بين )1٪ - اقل من 5٪( من قيمة التجارة 
افريقيا، وتشمل )5( دول وهى دول كل من زامبيا،  المصرية مع 
تونس، نيجيريا، اثيوبيا، غانا، حيث بلغت قيمة التجارة المصرية مع كل 
منها نحو 4.82٪، 3.45٪، 2.72٪، 1.63٪، 1.29٪ من إجمالي 
التجارة المصرية مع افريقيا لكل منها على الترتيب، وبالتالي فان الدول 
التي تمثل تجارتها مع مصر )1٪ فأكثر( والتي شملت )11( دولة بلغت 
قيمة مصر معها نحو 88.23٪ من إجمالي قيمة التجارة المصرية مع 
افريقيا، اما بقية الدول فقد تبين ان كل منها تستحوذ على اقل من 1٪ من 

إجمالي قيمة التجارة المصرية مع افريقيا.

(1-2(: أهم الشركاء للصادرات المصرية في افريقيا: 
افريقيا خالل  المصرية في  للصادرات  الشركاء  اهم  بدراسة 
فترة الدراسة، كما هو موضح بجدول )3(، وقد شملت الصادرات 
المصرية  الصادرات  إجمالي  من  افريقية   )20( الهم  المصرية 
ألفريقيا، وقد بلغ قيمة الصادرات المصرية اليها نحو 2118.08 
صادرات  إجمالي  من   ٪91.24 حوالى  تمثل  دوالر،  مليون 
ليبيا تعتبر اهم الشركاء للصادرات  الى افريقيا، وتبين ان  مصر 
الى  افريقيا، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية  المصرية في 
ليبيا نحو 579.96 مليون دوالر، تمثل نحو 25.79٪ من إجمالي 
الصادرات المصرية الى افريقيا، يليها السودان حيث بلغت قيمة 

تعادل  دوالر،  مليون   327.27 نحو  اليها  المصرية  الصادرات 
افريقيا،  الى  المصرية  الصادرات  إجمالي  من   ٪14.55 نحو 
نحو  اليها  المصرية  الصادرات  قيمة  بلغت  حيث  المغرب  يليها 
250.5 مليون دوالر، تمثل نحو 11.14٪ من إجمالي الصادرات 
الصادرات  قيمة  بلغ  الجزائرحيث  يليها  افريقيا،  الى  المصرية 
المصرية اليها نحو 229.39 مليون دوالر، تعادل نحو ٪10.2 
من إجمالي الصادرات المصرية الى افريقيا، وبالتالي يتضح ان 
نحو 61.68٪ من إجمالي الصادرات المصرية الى افريقيا تتركز 

في الدول األربعة، كمتوسط خالل فترة الدراسة.

 يلي ذلك الدول التي تمثل بين )5٪- اقل من 10٪( من قيمة 
جنوب  وهما  دولتين  وتشمل  افريقيا،  الى  المصرية  الصادرات 
افريقيا وكينيا حيث بلغ قيمة الصادرات المصرية الى كل منها نحو 
179.37، 131.38 مليون دوالر، تمثل نحو ٪7.98، ٪5.84 
من إجمالي الصادرات المصرية الى افريقيا لكل منها على الترتيب.

التي تمثل بين )1٪ - اقل من 5٪( من قيمة  الدول  يلى ذلك 
افريقيا، وتشمل )6( دول وهى  الى  التجارة الصادرات المصرية 
دول كل من نيجيريا، تونس، اثيوبيا، غانا، ارتيريا، السنغال حيث 
بلغت قيمة الصادرات المصرية مع كل منها نحو ٪3.93، ٪2.69، 
الصادرات  إجمالي  من   ٪1.04  ،٪1.18  ،٪1.63  ،٪1.71
المصرية الى افريقيا لكل منها على الترتيب، وبالتالي فان الدول التي 
تمثل الصادرات المصرية اليها )1٪ فأكثر( من إجمالي الصادرات 
المصرية الى افريقيا، والتي شملت )12( دولة بلغت قيمة الصادرات 
المصرية اليها نحو 87.68٪ من إجمالي قيمة الصادرات المصرية 
الى افريقيا، اما بقية الدول فقد تبين ان كل منها تستحوذ على اقل من 

1٪ من إجمالي قيمة الصادرات المصرية الى افريقيا.

جدول 3. اهم الشركاء التجاريين للتجارة بين مصر وافريقيا كمتوسط للفترة )2001 -2015(     
التجارةالوارداتالصادراتالبيان

صافي الميزان التجاري الكلى
٪القيمة٪القيمة٪القيمةالدولة

457.12غينيا702.8020.00ليبيا449.8035.55ليبيا579.9625.79ليبيا

273.61غينيا بساو679.1919.33الجزائر163.9612.96موريتانيا327.2714.55السودان

189.58ليبيريا380.9410.84السودان157.5412.45بتسوانا250.5011.14المغرب

116.67سيشيل311.428.86المغرب122.849.71غينيا229.3910.20الجزائر

81.12بوركينا فاسو295.358.40كينيا62.714.96سيشيل179.377.98جنوب افريقيا

28.15موريشيوس242.086.89جنوب افريقيا60.924.81ليبيريا131.385.84كينيا

24.49الصومال169.444.82زامبيا60.584.79غينيا االستوائية88.283.93نيجيريا

22.65جامبيا121.153.45تونس53.674.24غينيا بساو60.582.69تونس

19.83كاميرون95.452.72نيجيريا22.921.81بوروندي38.521.71اثيوبيا

17.67جزر القمر57.211.63اثيوبيا18.691.48كاميرون36.751.63غانا

(0.01)الجزائر45.341.29غانا11.150.88اوغندا26.471.18ارتيريا

(0.12)الكنغو28.440.81ارتيريا10.630.84ساحل العاج كوتوفوار23.281.04السنغال

(0.14)سوازيالند27.530.78جيبوتي8.590.68موريشيوس21.590.96اوغندا
ساحل العاج 

كوتوفوار
(0.30)موزمبيق25.520.73اوغندا7.160.57بوركينا فاسو19.980.89

(0.46)جنوب افريقيا24.620.70ماالوي6.480.51زيمبابوي18.800.84تنزانيا

(1.96)تنزانيا23.920.68السنغال4.460.35جنوب افريقيا17.920.80الصومال

(21.22)بوروندي23.220.66الكنغو الديمقراطية4.450.35السنغال17.470.78كاميرون

(32.58)موريتانيا23.150.66تنزانيا4.420.35روندا17.180.76أنجوال

(145.63)بتسوانا22.370.64ساحل العاج- كوتوفوار4.350.34جمهورية افريقيا الوسطى16.900.75جيبوتي

(220.41)ليبيا19.490.55كاميرون3.920.31جزر القمر16.490.73موريشيوس

2118.0891.241239.2397.943318.6392.51

203.428.7626.632.06268.737.49بقية الدول

2321.501265.863587.36اإلجمالي

  القيمة: مليون دوالر أمريكي .  
القيم بين االقواس قيم سالبة.
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(1-3(: أهم الشركاء للواردات المصرية في افريقيا:
خالل  افريقيا  في  المصرية  للواردات  الشركاء  اهم  بدراسة 
فترة الدراسة، كما هو موضح بجدول )3(، وقد شملت الواردات 
المصرية الهم )20( افريقية من إجمالي الواردات المصرية من 
نحو 1239.23  منها  المصرية  الواردات  قيمة  بلغ  وقد  افريقيا، 
مليون دوالر، تمثل حوالى 97.94٪ من إجمالي واردات مصر 
من افريقيا، وتبين ان ليبيا تعتبر اهم الشركاء للواردات المصرية 
نحو  ليبيا  من  المصرية  الواردات  قيمة  بلغت  حيث  افريقيا،  في 
449.8 مليون دوالر، تمثل نحو 35.55٪ من إجمالي الواردات 
الواردات  قيمة  بلغت  يليها موريتانيا حيث  افريقيا،  المصرية من 
المصرية منها نحو 163.96 مليون دوالر، تعادل نحو ٪12.96 
بتسوانا، حيث  يليها  افريقيا،  المصرية من  الواردات  إجمالي  من 
بلغت قيمة الواردات المصرية منها نحو 157.54 مليون دوالر، 
تمثل نحو 12.45٪ من إجمالي الواردات المصرية من افريقيا، 
وبالتالي يتضح ان نحو 60.96٪ من إجمالي الواردات المصرية 
من افريقيا تتركز في الدول الثالثة، كمتوسط خالل فترة الدراسة.

 يلي ذلك الدول التي تمثل بين )5٪- اقل من 10٪( من قيمة 
غينيا  وهي  واحدة  دولة  وتشمل  افريقيا،  من  المصرية  الواردات 
مليون   122.84 نحو  منها  المصرية  الواردات  قيمة  بلغ  حيث 
مع  المصرية  الواردات  إجمالي  من   ٪9.71 نحو  تمثل  دوالر، 

افريقيا كمتوسط خالل فترة الدراسة.

يلى ذلك الدول التي تمثل بين )1٪ - اقل من 5٪( من قيمة 
افريقيا، وتشمل )6( دول وهى دول كل  المصرية من  الواردات 
الكاميرون  بورندى،  بيساو،  غينيا  غينيا،  ليبيريا،  سيشيل،  من 
الى كل منها نحو ٪4.96،  الواردات المصرية  حيث بلغت قيمة 
إجمالي  من   ٪1.48  ،٪1.81  ،٪4.24  ،٪4.79  ،٪4.81
الواردات المصرية من افريقيا لكل منها على الترتيب، وبالتالي فان 
الدول التي تمثل الواردات المصرية منها )1٪ فأكثر( من إجمالي 
الواردات المصرية من افريقيا، والتي شملت )10( دولة بلغت قيمة 
الواردات المصرية منها نحو 92.76٪ من إجمالي قيمة الواردات 
المصرية من افريقيا، اما بقية الدول فقد تبين ان كل منها تستحوذ 

على اقل من 1٪ من إجمالي قيمة الواردات المصرية مع افريقيا.

(1-4(: صافي الميزان التجاري المصري مع الشركاء التجاريين 
في افريقيا:

 تبين من دراسة صافي الميزان التجاري المصري مع الدول 
االفريقية خالل فترة الدراسة ان مصر عانت من عجز في الميزان 
التجاري مع )10( دول افريقية، وتبين من البيانات الواردة بجدول 
ميزانها  في  فائض  معها  مصر  حققت  دول   )10( اهم  ان   )3)
سيشيل،  ليبيريا،  بيساو،  غينيا  غينيا،  من  كل  تشمل  التجاري 
بوركينافاسو، موريشيوس، الصومال، جامبيا، الكاميرون، وجزر 
القمر حيث بلغ قيمة صافى الميزان التجاري المصري مع كل منها 
 ،116.67  ،189.58  ،273.61  ،457.12 نحو  قدره  فائضاً 
81.12، 28.15، 24.49، 22.65، 19.83، 17.67 مليون 
دوالر لكل منها على الترتيب، في حين عانت مصر من عجز في 
الكنغو، سوازيالندا،  الجزائر،  التجاري مع دول كل من  ميزانها 
موزمبيق، جنوب افريقيا، تنزانيا، بوروندي، موريتانيا، بتسوانا، 
وليبيا حيث بلغ العجز نحو 0.01، 0.12، 0.14، 0.3، 0.46، 
دوالر  مليون   220.41  ،145.63  ،32.58  ،21.22  ،1.96

لكل منها على الترتيب كمتوسط خالل فترة الدراسة.

التجاريين  الشركاء  بأهم  والمتعلقة  السابقة  النتائج  وتشير 
لمصر في افريقيا الى عدة نتائج مهمة:

تركز  من  اقل  عدد  في  افريقيا  من  المصرية  الواردات  تركز   -
الصادرات المصرية من افريقيا.

افريقيا في دول كل  التجاريين لمصر في  الشركاء  اهم  تتمثل    -
من ليبيا، موريتانيا السودان، بتسوانا وغينيا، ويرجع ذلك الى 
ان هذه الدول األربعة في مقدمة اهم الدول التي تستورد منها 

مصر من افريقيا.

-  تعتبر ليبيا هم الدول على االطالق في تجارة مصر مع الدول 
االفريقية حيث تبين انها في مقدمة الدول التي تصدر اليها مصر 
الدول  بين  اهم دولة تستورد منها مصر من  الوقت  ذات  وفى 

االفريقية، فهى تعتبر اهم شريك تجارى لمصر في افريقيا.

-  تعاني مصر من عجز في الميزان التجاري تجاه الدول العربية 
االفريقية ما عدا جزر القمر.

-  تتركز معظم التجارة المصرية مع الدول االفريقية في منطقة 
شمال افريقيا.

-  تتركز معظم الواردات المصرية من الدول االفريقية من الدول 
العربية االفريقية في شمال افريقيا باإلضافة الى السودان

-  تتركز معظم الصادرات المصرية مع الدول االفريقية في غرب 
افريقيا.

-  تتمتع مصر بفائض في الميزان التجاري مع معظم دول غرب 
افريقيا، نتيجة ارتفاع الصادرات المصرية اليها عن الواردات 

المصرية منها.

ثانياً: مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية المصرية مع افريقيا: 
يمكن استعراض مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية المصرية 

مع افريقيا خالل فترة الدراسة فيما يلي:
(1( معدالت التغير السنوية للتجارة الخارجية المصرية مع 
افريقيا: باستعراض معدالت التغير السنوية للتجارة المصرية مع 
افريقيا، ولشقيها الصادرات والواردات خالل فترة الدراسة، كما 
في جدول )4(، وذلك بتقدير النسبة المئوية للتغير السنوي في كل 
منها، يتضح أن النسبة المئوية للتغير السنوي للتجارة المصرية مع 
افريقيا تراوحت بين حد أدني بلغ انخفاضاً قدره نحو 17.93٪ في 
عام 2013، وحد اقصى بلغ ارتفاعاً قدره نحو 159.21٪ في عام 
2008، وشهدت النسبة المئوية للتغير السنوي للتجارة المصرية 
مع افريقيا تراجعاً في السنوات 2006، 2009، 2013، 2014، 
2015، حيث بلغت تراجعاً بنحو ٪11.37، ٪6.11، ٪17.93، 
11.11٪، 0.68٪، بينما حققت بقية السنوات ارتفاعاً في النسبة 

المئوية للتغير السنوي. 

للصادرات  السنوي  للتغير  المئوية  النسبة  تراوحت  بينما 
نحو  قدره  انخفاضاً  بلغ  أدني  حد  بين  افريقيا  الى  المصرية 
نحو  قدره  ارتفاعاً  بلغ  اقصى  وحد   ،2015 عام  في   ٪14.77
للتغير  المئوية  النسبة  شهدت  كما   ،2008 عام  في   ٪189.6
السنوي في الصادرات المصرية الى افريقيا تراجعاً في السنوات 
تراجعاً  بلغت  حيث   ،2015  ،2014  ،2013  ،2006  ،2004
بلغ نحو 0.78٪، 6.95٪، 4.34٪، 10.47٪، 14.77٪، بينما 

حققت بقية السنوات ارتفاعاً في النسبة المئوية للتغير السنوي.

كما تراوحت النسبة المئوية للتغير السنوي للواردات المصرية 
من افريقيا بين حد أدني بلغ انخفاضاً قدره نحو 42.77٪ في عام 
في عام  نحو ٪122.12  قدره  ارتفاعاً  بلغ  اقصى  2013، وحد 
الواردات  في  السنوي  للتغير  المئوية  النسبة  كما شهدت   ،2008
 ،2007  ،2006 السنوات  في  تراجعاً  افريقيا  من  المصرية 
2009، 2013، 2014 حيث بلغت تراجعاً بلغ نحو ٪14.33، 
بقية  حققت  بينما   ،٪13.09  ،٪42.77  ،٪29.72  ،٪6.37

السنوات ارتفاعاً في النسبة المئوية للتغير السنوي.
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في  المختلفة  السنوات  في  السنوية  التغيرات  هذه  وانعكست 
كل من الصادرات والواردات المصرية مع افريقيا على التغيرات 
األفريقي،  المصري  التجاري  الميزان  صافى  قيمة  في  السنوية 
ففي عام 2007 تغير العجز المستمر في صافى الميزان التجاري 
تحقيق  الى  العام  ذلك  قبل  مستمر  عجز  من  األفريقي  المصري 
فائض، وبالنسبة للفترة التي عانى فيها الميزان التجاري المصري 
فقد   ،)2006  -2001( الفترة  وهى  مستمر  عجز  من  األفريقي 
بلغت  حيث   2006  ،2003 األعوام  في  العجز  انخفاض  تبين 
 ،٪69.05 نحو  قدره  انخفاضاً  السنوي  للتغير  المئوية  النسبة 
29.33٪، بينما ارتفعت النسبة المئوية للتغير السنوي في العجز 
 ،2002 األعوام  في  افريقيا  مع  المصري  التجاري  الميزان  في 
2004، 2005، حيث بلغت النسبة المئوية للتغير السنوي ارتفاعاً 
قدره نحو 157.12٪، 166.05٪، 25.94٪، اما خالل الفترة 
التي حقق فيها الميزان التجاري المصري األفريقي فائضاً مستمراً 
في  الفائض  انخفاض  تبين  فقد   )2015  -2007( الفترة  وهى 
األعوام 2012، 2014، 2015 حيث بلغت النسبة المئوية للتغير 
بينما  قدره نحو ٪15.49، ٪9.2، ٪41.99،  انخفاضاً  السنوي 
الميزان  في  الفائض  في  السنوي  للتغير  المئوية  النسبة  ارتفعت 
 ،2009  ،2008 األعوام  في  افريقيا  مع  المصري  التجاري 
2010، 2011، 2013 حيث بلغت النسبة المئوية للتغير السنوي 
قدره نحو ٪495.68، ٪73.76، ٪19.62، ٪3.72،  ارتفاعاً 

.٪42.08

انخفضت  اعوم  ثالثة  هناك  أن  السابقة  النتائج  من  ويتضح 
فيها النسبة المئوية للتغير السنوي لكل من الصادرات والواردات 
المصرية مع افريقيا وهي أعوام 2006، 2013، 2014 وبالتالي 
التجارة المصرية مع  السنوي في  للتغير  المئوية  النسبة  انخفضت 
أفريقيا في هذه السنوات، وبالتالي يجب البحث عن اسباب االنخفاض 
المتزامن في كل من الصادرات والواردات في السنوات المعينة، 
والوقوف على سبل عالجها لالستفادة من ذلك في السنوات القادمة.

مع  المصرية  للتجارة  االقتصادي  االستقرار  درجة   )2)
افريقيا: بدراسة درجة االستقرار االقتصادي للتجارة المصرية مع 
للميزان  بالنسبة  وكذلك  والواردات،  الصادرات  ولشقيها  افريقيا، 
التجاري خالل فترة الدراسة، كما في جدول )4(، يتضح أن قيم 
معامالت عدم االستقرار للتجارة المصرية مع افريقيا خالل فترة 
الدراسة تراوحت بين حد أدني بلغ نحو 1.52٪ في عام 2013، 
اقصى  وحد  استقراراً،  األعوام  أكثر  عام  بشكل  يعتبر  وبذلك 
االعوام  أقل  يعتبر  وبذلك   ،2001 عام  في   ٪47.88 نحو  بلغ 
االقتصادي  االستقرار  لدرجة  العام  المؤشر  بلغ  كما  استقراراً، 
النتائج  افريقيا نحو 18.72٪، وتشير هذه  المصرية مع  للتجارة 
الى ان التجارة المصرية مع افريقيا متذبذبة وتتسم بعدم االستقرار 
الثبات النسبي وان اتجهت الى االستقرار بمعدالت منخفضة.  او 
بينما تراوحت قيم معامالت عدم االستقرار للصادرات المصرية 
الى افريقيا بين حد أدني بلغ نحو 6.64٪ في عام 2013، وحد 
اقصى بلغ نحو 58.42٪ في عام 2006، كما بلغ المؤشر العام 
افريقيا  الى  المصرية  للصادرات  االقتصادي  االستقرار  لدرجة 
حوالي 28.82٪، وتدل هذه النتائج على عدم استقرار الصادرات 

المصرية الى افريقيا من عام آلخر.

كما تراوحت معامالت عدم االستقرار االقتصادي للواردات 
عام  في   ٪1.67 نحو  بلغ  أدني  حد  بين  افريقيا،  من  المصرية 
2009، وحد اقصى بلغ نحو 51.47٪ في عام 2008، كما بلغ 
المصرية  للواردات  االقتصادي  االستقرار  لدرجة  العام  المؤشر 
استقرار  تذبذب وعدم  الى  افريقيا نحو 15.98٪، مما يشير  من 
وبلغ  الدراسة.  فترة  خالل  نسبياً  افريقيا  من  المصرية  الواردات 

التجاري  للميزان  االقتصادي  االستقرار  لدرجة  العام  المؤشر 
عدم  معامالت  وتراوحت   ،٪36.38 نحو  افريقيا  مع  المصري 
االستقرار االقتصادي للميزان التجاري المصري مع افريقيا بين 
حد أدني بلغ نحو 0.63٪ في عام 2012، وحد اقصى بلغ نحو 
98.59٪ في عام 2004، مما يشير عدم ثبات او استقرار الميزان 

التجاري المصري مع افريقيا خالل فترة الدراسة.

وتشير النتائج السابقة الى ان الواردات المصرية من افريقيا 
أكثر استقراراً من الصادرات المصرية الى افريقيا، وانعكس ذلك 
على استقرار التجارة المصرية مع افريقيا والتي اتسمت بالتذبذب، 
اتسم  والذي  افريقيا  مع  المصري  التجاري  الميزان  على  وكذلك 

بعدم االستقرار بشكل أكبر من كل من الصادرات والواردات.

)3( األهمية النسبية للتجارة المصرية مع افريقيا في إجمالي 
ان  يتضح   ،)5( جدول  بيانات  باستعراض  المصرية:  التجارة 
التجارة  افريقيا في إجمالي قيمة  التجارة المصرية مع  نسبة قيمة 
الخارجية المصرية خالل فترة الدراسة تراوحت بين حد أدني بلغ 
نحو 3.34٪ في عام 2001، وحد اقصى بلغ نحو 7.29٪ في 
عام 2010، وبلغت نحو 5.31٪ في عام 2015، بارتفاع قدره 
نحو 0.06٪ عن نظيرتها في عام 2014، وبمتوسط سنوي بلغ 
الصادرات  لقيمة  النسبية  األهمية  تراوحت  كما   .٪5.67 حوالي 
بالنسبة إلجمالي قيمة الصادرات المصرية  افريقيا  الى  المصرية 
لنفس فترة الدراسة بين حد أدني بلغ نحو 4.34٪ في عام 2006، 
نحو  بلغت  كما   ،2012 عام  في   ٪15.5 نحو  بلغ  اقصى  وحد 
عن   ٪0.59 نحو  قدره  وبارتفاع   ،2015 عام  في   ٪15.15

نظيرتها في عام 2014، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي ٪9.65.

بينما تراوحت األهمية النسبية لقيمة الواردات المصرية من 
فترة  نفس  في  المصرية  الواردات  قيمة  إلجمالي  بالنسبة  افريقيا 
وحد   ،2014 عام  في   ٪1.74 نحو  بلغ  أدني  حد  بين  الدراسة 
اقصى بلغ نحو 6.08٪ في عام 2004، وبلغت نحو 2.4٪ في 
عام  في  نظيرتها  عن  نحو ٪0.66  قدره  وبارتفاع  عام 2015، 

2014، وبمتوسط سنوي بلغ حوالي ٪3.45. 

للتجارة  النسبية  األهمية  تدنى  ان  الى  السابقة  النتائج  وتشير 
الخارجية  التجارة  إجمالي  في  افريقيا  مع  المصرية  الخارجية 
المصرية، ويدل على ان افريقيا ليست في مقدمة توجهات التجارة 
ولذا  افريقيا،  وحجم  اتساع  من  الرغم  على  المصرية،  الخارجية 
من األهمية إعادة النظر في هذه التوجهات وبما يتناسب مع أهمية 

القارة االفريقية من الناحية االقتصادية واالستراتيجية لمصر.

)4( معدل التغطية الصادرات المصرية للواردات المصرية 
التجارة  كفاءة  عن  أساسية  بصفة  المؤشر  هذا  يعبر  افريقيا:  مع 
حصيلة  من  الواردات  نفقات  تغطية  على  وقدرتها  الخارجية، 
الى الوضع النسبي للدول في عملية  الصادرات، كما يشير ايضاً 
ويتبين من جدول  وارداتها،  في  تحكمها  أي مدى  الدولي  التبادل 
افريقيا  مع  المصرية  للواردات  الصادرات  تغطية  معدل  أن   )6)
وحد   ،2002 عام  في   ٪43.09 نحو  بلغ  أدني  حد  بين  تراوح 
اقصى بلغ  نحو 314.75٪ في عام 2014، وبلغ نحو ٪186.71 
في عام 2015، وبانخفاض قدره بلغ نحو 128.04٪ عن نظيره 
في عام 2015، وبلغ متوسط معدل تغطية الصادرات للواردات 
المصرية مع افريقيا خالل فترة الدراسة نحو 131.25٪، وتبين 
انه في الفترة )2001- 2006( لم تستطيع الصادرات المصرية 
الى افريقيا تغطية الواردات المصرية من افريقيا، بينما استطاعت 
تغطيتها خالل الفترة )2007- 2015(، وانه خالل الفترة األخيرة 
تحقيق  معها  استطاعت  مرتفعة  تغطية  معدالت  مصر  حققت 

متوسط معدل تغطية للفترة )2001- 2015( في صالح مصر. 
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جدول 4. تطور التغيرات السنوية ومعامالت عدم االستقرار في قيمة التجارة الخارجية بين مصر وافريقيا خالل الفترة )2001 -2015(  

البيـان

السنة

الميزان التجاري البيني الكلىالواردات البينية الكليةالصادرات البينية الكليةالتجارة الخارجية البينية الكلية

التغيرات
 السنوية 

معامالت عدم 
االستقرار

التغيرات 
السنوية 

معامالت عدم 
االستقرار

التغيرات
 السنوية 

معامالت عدم 
االستقرار

التغيرات 
السنوية 

معامالت عدم 
االستقرار

2001-47.88-39.38-34.92-80.67

200252.932.5920.6529.8072.865.90157.1222.13

200329.3214.2094.279.031.3318.05(69.05)44.32

200415.1027.03(0.78)44.9328.227.88166.0598.59

200540.3718.7844.4442.7837.7712.9925.9480.13

2006(11.37)40.36(6.95)58.42(14.33)12.77(29.33)80.99

200720.3138.7556.9546.46(6.37) 25.67(175.91)76.40

2008159.2138.49189.6031.42122.1251.47495.687.39

2009(6.11)15.308.7324.00(29.72)1.6773.7650.96

201023.9328.3522.6534.3227.0816.1019.6251.62

20116.8224.455.9227.408.9518.123.7235.53

201214.2430.155.8122.0433.7148.14(15.49)0.63

2013(17.93)1.52(4.34)6.64(42.77)20.1842.0827.49

2014(11.11)18.79(10.47)12.12(13.09)34.45(9.20)4.46

2015(0.68)24.78(14.77)18.6043.6810.75(41.99)44.80

36.38-15.98-28.82-18.72-المتوسط
القيم بين االقواس قيم سالبة.   – المتوسط السنوي للنسب المئوية تم حسابه كمتوسط هندسي.

المصدر: جمعت وحسبت من: جدول )1).

جدول 5. تطور األهمية النسبية للتجارة المصرية مع افريقيا في إجمالي التجارة المصرية ونصيب الفرد منها خالل الفترة )2001 -2015(   

البيـان
السنة

نصيب 
الفرد من 
التجارة 
بالدوالر

نصيب الفرد من 
الصادرات بالدوالر

نصيب الفرد من 
الواردات بالدوالر

نصيب الفرد 
من الفائض او 
العجز بالميزان 

بالدوالر

التجارة المصرية مع 
افريقيا/

 التجارة المصرية٪

الصادرات 
المصرية الى 

افريقيا/ الصادرات 
المصرية٪

الواردات 
المصرية من 

افريقيا/ الواردات 
المصرية٪

20018.083.095.00(1.91)3.345.192.73

200212.133.658.48(4.82)5.015.564.81

200315.406.978.43(1.47)6.528.175.59

200417.406.7910.61(3.83)6.246.506.08

200523.989.6314.36(4.73)5.906.785.43

200620.898.8012.09(3.29)4.644.894.48

200724.7013.5811.122.454.446.523.19

200862.9138.6324.2814.356.3111.753.63

200957.9941.2416.7524.496.7513.723.00

201070.4649.5920.8728.727.2915.453.23

201173.7051.4322.2629.176.5813.643.00

201282.3553.2329.1224.117.1015.503.57

201366.0749.7816.2933.496.0715.162.14

201457.4443.5913.8529.745.2414.561.74

201555.8536.3719.4816.895.3115.152.40

43.2927.7615.5312.225.679.653.45المتوسط
- القيم بين االقواس قيم سالبة.   – المتوسط السنوي للنسب المئوية تم حسابه كمتوسط هندسي.

المصدر: جمعت وحسبت من: 
www.trademap.org قاعدة بيانات

البنك الدولي، مؤشرات البنك الدولي، اعداد السكان، سنوات متفرقة.



مجلة العلوم الزراعية املستدامة م45 ، ع2  )2019(

121التحليل االقتصادي لتطور وكفاءة الشراكة التجارية بين مصر وافريقيا

افريقيا:  على  المصري  االقتصادي  االنفتاح  درجة   )5(
بدراسة درجة االنفتاح االقتصادي على افريقيا، وذلك بتقدير نسبة 
قيمة التجارة الخارجية المصرية مع افريقيا في قيمة الناتج المحلى 
اإلجمالي المصري خالل فترة الدراسة، كما في جدول )6(، يتضح 
أنها تراوحت بين حد أدني بلغ نحو 0.58٪ في عام 2001، وحد 
بلغ  سنوي  وبمتوسط   ،2008 عام  في   ٪3.05 نحو  بلغ  اقصى 
حوالي 1.73٪، وبلغت نحو 1.55٪ في عام 2015، وبانخفاض 
النتائج  وتشير  عام 2014،  في  نظيرتها  نحو 0.16٪ عن  قدره 
على  المصري  االقتصادي  االنفتاح  درجة  انخفاض  الى  السابقة 
افريقيا، واعتماده أكثر على دول أخرى خارج افريقيا، ولذلك البد 
من اتاحة السبل واتخاذ الوسائل االزمة لتنشيط التجارة الخارجية 

المصرية مع افريقيا.

درجة  بدراسة  افريقيا:  الى  المصري  للتصدير  الميل   )6(
الميل للتصدير المصري الى افريقيا، وذلك بتقدير األهمية النسبية 
للصادرات المصرية الى افريقيا بالنسبة إلجمالي الناتج المصري 
خالل فترة الدراسة، كما في جدول )6(، يتضح ان متوسط درجة 
الميل للتصدير المصري الى افريقيا خالل فترة الدراسة بلغ نحو 
0.94٪، وتراوحت قيمته بين حد أدني بلغ نحو 0.22٪ في عام 
بلغ  بلغ نحو 1.87٪ في عام 2008، كما  اقصى  2001، وحد 
نحو 1.01٪ في عام 2015، وبانخفاض قدره نحو 0.29٪ عن 
نظيره في عام 2014، وبالتالي يتضح تدنى وانخفاض مساهمة 
الصادرات المصرية الى افريقيا في تكوين الناتج المحلى اإلجمالي 

المصري.

درجة  بدراسة  افريقيا:  من  المصري  لالستيراد  الميل   )7(
الميل لالستيراد المصري من افريقيا، وذلك بتقدير األهمية النسبية 
المصري  الناتج  بالنسبة إلجمالي  افريقيا  المصرية من  للواردات 

خالل فترة الدراسة، كما في جدول )6(، يتضح ان متوسط درجة 
الميل لالستيراد المصري من افريقيا بلغ نحو 17.0٪ خالل فترة 
الدراسة، وتراوحت قيمته بين حد أدني بلغ نحو 63.0٪ في عام 
بلغ  كما   ،5002 عام  في   ٪2.1 نحو  بلغ  اقصى  وحد   ،1002
نحو 31.0٪ عن  قدره  وبارتفاع  في عام 5102،  نحو ٪45.0 
نظيره في عام 4102، ويشير ذلك بوضوح الى انخفاض مساهمة 
الواردات المصرية من افريقيا في مكونات الناتج المحلى اإلجمالي 

المصري خالل فترة الدراسة.

 )8( عالقة االرتباط بين الصادرات والواردات المصرية مع 
افريقيا: بتقدير عالقة االرتباط بين الصادرات والواردات المصرية 
أكبر  قوى  ارتباط  وجود  يتضح  الدراسة،  فترة  خالل  افريقيا  مع 
من )7.0( بين الصادرات والواردات بين مصر وافريقيا، حيث 
بلغ قيمة معامل االرتباط نحو 78.0. مما يشير إلى وجود ارتباط 
المصرية  والواردات  افريقيا  الى  المصرية  الصادرات  بين  قوى 
التبادل  تنوع  أهمية  يوضح  مما  الدراسة.  فترة  خالل  افريقيا  من 
تمركز معظمها في  األفريقية، وعدم  بين مصر والدول  التجاري 
عدد من الدول، مما قد يحقق زيادة أكبر في التجارة البينية المصرية 
االفريقية، ويعود بالمكاسب االقتصادية على جميع الدول ومن بينها 
مصر، وهذا يحتاج إلحداث تغييرات في الهياكل اإلنتاجية وتيسير 
حركة التجارة وزيادة القدرات التنافسية للسلع المتبادلة لتحل محل 

السلع المتداولة األخرى بين مصر وافريقيا مع بقية دول العالم.

)9( نصيب الفرد المصري من التجارة الخارجية المصرية مع 
افريقيا: يتضح من جدول )5( أن متوسط نصيب الفرد المصري من 
التجارة الخارجية المصرية مع افريقيا خالل فترة الدراسة انه تراوح 
بين حد أدني بلغ نحو 80.8 دوالر في عام 1002، وحد اقصى بلغ 
نحو 53.28 دوالر في عام 2102، أي انه تضاعف بنحو 01 مرة 

جدول 6. تطور مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية بين مصر وافريقيا خالل الفترة )2001 -2015(   
البيـان
السنة

الميل لالستيرادالميل للتصديرالمشاركة االقتصاديةاالنفتاح االقتصاديمعدل التغطية
كفاءة أداء العمليات 

التصديرية

200161.740.5823.650.220.360.56

200243.090.9839.770.290.680.89

200382.621.349.520.610.731.20

200463.941.6222.000.630.991.41

200567.032.0019.740.801.201.94

200672.811.4815.740.620.861.57

2007122.051.479.930.810.661.60

2008159.123.0522.821.871.183.38

2009246.192.4742.231.760.712.71

2010237.612.6440.761.860.782.95

2011231.002.6239.581.830.792.85

2012182.792.5529.281.650.902.89

2013305.552.0250.681.520.502.17

2014314.751.7151.781.300.411.79

2015186.711.5530.241.010.541.67

131.251.7326.470.940.711.78المتوسط
- المتوسط السنوي للنسب المئوية تم حسابه كمتوسط هندسي.

المصدر: جمعت وحسبت من: 
www.trademap.org قاعدة بيانات
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من عام 0002 حتى عام 2102، وبلغ نحو 58.55 دوالر في عام 
وبمتوسط  عام 4102،  نحو 95.1٪ عن  قدره  بانخفاض   ،5102
سنوي للفترة بلغ نحو 92.34 دوالر. وتبين أن متوسط نصيب الفرد 
المصري من الصادرات المصرية الى افريقيا خالل فترة الدراسة 
تراوح بين حد أدني بلغ نحو 90.3 دوالر في عام 1002، وحد اقصى 
بلغ نحو 32.35 دوالر في عام 2102، أي انه تضاعف بنحو 71 
مرة من عام 0002 حتى عام 2102، وبلغ نحو 73.63 دوالر في 
عام 5102، بانخفاض قدره نحو 22.7٪ عن عام 4102، وبمتوسط 

سنوي للفترة بلغ نحو 67.72 دوالر.

الواردات  من  المصري  الفرد  نصيب  متوسط  بلغ  بينما 
دوالر،   15.53 نحو  الدراسة  فترة  خالل  افريقيا  من  المصرية 
وحد   ،2001 عام  في  دوالر   5 نحو  بلغ  أدني  حد  بين  وتراوح 
اقصى بلغ نحو 29.12 دوالر في عام 2012، أي انه تضاعف 
نحو  وبلغ   ،2012 عام  حتى   2000 عام  من  مرة   5.8 بنحو 
19.48 دوالر في عام 2015، بارتفاع قدره نحو 5.93٪ عن 
في  العجز  من  المصري  الفرد  نصيب  ان  وتبين   .2014 عام 
 -2001( الفترة  خالل  افريقيا  مع  المصري  التجاري  الميزان 
عام  في  دوالر  نحو 1.47  بلغ  أدني  بين حد  ما  تراوح   )2006
2003، وحد اقصى بلغ نحو 4.82 دوالر في عام 2002، وان 
نصيب الفرد المصري من الفائض في الميزان التجاري المصري 
مع افريقيا خالل الفترة )2007- 2015( تراوح بين حد أدني بلغ 
نحو 2.45 دوالر في عام 2007، وحد اقصى بلغ نحو 33.49 
دوالر في عام 2013، كما بلغ متوسط نصيب الفرد المصري من 
صافي الميزان التجاري المصري مع افريقيا )فائض( خالل فترة 

الدراسة نحو 12.22 دوالر. 

من  الفرد  نصيب  انخفاض  الى  السابقة  النتائج  وتشير 
الصادرات والواردات المصرية مع افريقيا، وان كان نصيب الفرد 
من الصادرات بلغ نحو 178.7٪ من نصيب الفرد من الواردات 
مع  المصري  التجاري  الميزان  في  فائض  لتحقيق  انعكاساً  وذلك 
الفرد منه كمتوسط خالل فترة  افريقيا والذي بلغ متوسط نصيب 

الدراسة نحو 12.22 دوالر.

)10( كفاءة أداء العمليات التصديرية المصرية الى افريقيا: 
مؤشراً  القومي  الدخل  إجمالي  في  الخارجية  التجارة  نسبة  تعتبر 
قيمة  زادت  كلما  وبالتالي  التصديرية،  العمليات  أداء  كفاءة  على 
والمؤسسات  الهيئات  ونشاط  عدد  زيادة  على  يدل  المؤشر  هذا 
الخارجية  التجارة  مجال  في  الدولة  داخل  تعمل  التي  التصديرية 
مع غيرها من الدول، ومن ثم زيادة الصادرات بينها وهذه الدول 
المختلفة، مما ينعكس على زيادة الصادرات البينية مع دول العالم. 
ويتضح من دراسة كفاءة العمليات التصديرية المصرية مع افريقيا 
خالل فترة الدراسة كما في جدول )6(، انها تراوحت بين حد أدني 
بلغ نحو 0.56٪ في عام 2001، وحد اقصى بلغ نحو 3.38٪ في 
عام 2008، كما بلغت نحو 1.67٪ في عام 2015، وبانخفاض 
قدره نحو 0.12٪ عن نظيرتها في عام 2014، وبمتوسط سنوي 

بلغ نحو ٪1.78.

الخارجية  التجارة  نسبة  انخفاض  الى  السابقة  النتائج  وتشير 
اإلجمالي  القومي  الدخل  قيمة  في  بالمنطقة  افريقيا  مع  المصرية 
التصديرية  المؤسسات  عدد  انخفاض  على  يدل  مما  المصري، 
وافريقيا  مصر  بين  التصديرية  العمليات  أداء  كفاءة  وانخفاض 

خالل فترة الدراسة.

هذا  يشير  وافريقيا:  مصر  بين  االقتصادية  المشاركة   )11)
المؤشر الى مدى مساهمة ومشاركة التجارة الخارجية للدولة في 
التجارة الدولية، وكلما ارتفعت قيمة هذا المؤشر دل ذلك على زيادة 

درجة المشاركة االقتصادية واالعتماد المتبادل بين الدولة وغيرها 
سواء دولة أخرى او العالم الخارجي، كما انه كلما انخفض قيمة 
المؤشر في حالة المشاركة مع العالم الخارجي يدل على انخفاض 
حالة  في  انه  اال  االقتصادية.  التبعية  انخفاض  وبالتالي  الواردات 
رغبة دولتين في زيادة االعتماد المتبادل فان ارتفاع قيمة المؤشر 
االقتصادية  المشاركة  درجة  وبتقدير  لتحقيقه.  تسعيا  هدف  يعتبر 
بين مصر وافريقيا، وذلك بحساب األهمية النسبية لصافي التجارة 
الخارجية المصرية مع افريقيا في إجمالي التجارة الخارجية الكلية 
درجة  أن  يتبين   ،)6( جدول  بيانات  من  يتضح  كما  المصرية، 
الدراسة  فترة  خالل  وافريقيا  مصر  بين  االقتصادية  المشاركة 
وحد   ،2003 عام  في   ٪9.52 نحو  بلغ  أدني  حد  بين  تراوحت 
اقصى بلغ 51.78٪ في عام 2014، وبمتوسط سنوي بلغ نحو 
26.47٪. كما بلغت نحو 30.24٪ في عام 2015، وبانخفاض 

قدره نحو 12.54٪ عن نظيرتها في عام 2014.

المشاركة  درجة  انخفاض  الى  السابقة  النتائج  وتشير 
درجة  النخفاض  نتيجة  وذلك  وافريقيا،  مصر  بين  االقتصادية 
التجاري  التبادل  وتضاؤل  ناحية،  من  بينهما  المتبادل  االعتماد 

بينهما من ناحية أخرى.

الملخص والتوصيات                                                                   

للمنتجات  عريضة  استهالكية  قاعدة  األفريقي  السوق  يعد 
المنطلق حرصت مصر على تدعيم عالقات  المصرية ومن هذا 
خالل  من  االفريقية  والتكتالت  الدول  مع  والصداقة  التعاون 
السعي إلبرام االتفاقيات لزيادة التبادل التجاري بينها وبين مصر 
بين  التجاري  التبادل  حجم  انخفاض  في  البحثية  المشكلة  وتكمن 
مصر وافريقيا سواء الصادرات المصرية الى القارة او الواردات 
ويستهدف  خاصة،  بصفة  الزراعية  عامة  بصفة  منها  المصرية 
للتجارة  الراهن  الوضع  على  الوقوف  رئيسية  بصفة  البحث 
تحليل  الى  باإلضافة  وكفاءتها  وافريقيا  مصر  بين  الخارجية 
الفترة  خالل  وذلك  وافريقيا  مصر  بين  السلعي  الهيكل  ودراسة 
األساليب  أساسية على  البحث بصفة  واعتمد   ،)2015-  2001)
معادالت  استخدام  تم  التحديد  وجه  وعلى  والكمية،  الوصفية 
الكلية  الخارجية  التجارة  تطور  دراسة  في  العام:  الزمنى  االتجاه 
السنوية  تغيراتها  معدالت  دراسة  وكذلك  افريقيا،  مع  المصرية 
العديد من مؤشرات  االعتماد على  السنوي، عالوة على  ونموها 
بلغ  في:  البحثية  النتائج  ابرز  وتمثلت  الخارجية،  التجارة  كفاءة 
في  دوالر  مليار   5.111 نحو  وافريقيا  مصر  بين  التجارة  قيمة 
عام 2015، وتزايدت بمعدل نمو بلغ نحو 12.77٪ خالل فترة 
الدراسة، كما بلغ قيمة الصادرات الكلية المصرية الى افريقيا نحو 
3.328 مليار دوالر في عام 2015، وتزايدت بمعدل نمو نحو 
15.23٪ في حين بلغ قيمة الواردات البينية الكلية المصرية من 
افريقيا نحو 1.782 مليار دوالر في عام 2015، وتزايدت بمعدل 
نحو  بلغ  نمو  بمعدل  الفائض  تزايد  وتبين  نحو ٪8.25.  بلغ  نمو 
الشركاء  اهم  تعتبر  ليبيا  ان  وتبين  الدراسة.  فترة  23.6٪ خالل 
التجارة المصرية  التجاريين لمصر في افريقيا، حيث مثلت قيمة 
مع  المصرية  الخارجية  التجارة  إجمالي  من   ٪20 نحو  ليبيا  مع 
بنحو  السودان  يليها   ،٪19.33 بنحو  الجزائر  يليها  افريقيا، 
االقتصادي  االستقرار  لدرجة  العام  المؤشر  وبلغ   ،٪10.84
للميزان التجاري المصري مع افريقيا نحو 36.38٪، واتضح ان 
التجارة  افريقيا في إجمالي قيمة  التجارة المصرية مع  نسبة قيمة 
درجة  متوسط  ان  واتضح   .٪5.67 حوالي  المصرية  الخارجية 
الميل للتصدير المصري الى افريقيا بلغ نحو 0.94٪، بينما بلغ 
متوسط درجة الميل لالستيراد المصري من افريقيا نحو ٪0.71. 
وان هناك وجود ارتباط قوى بين الصادرات والواردات بين مصر 

وافريقيا، حيث بلغ قيمة معامل االرتباط نحو 0.87
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ويوصى البحث بعدة توصيات وهي                                                  

في - 1 السكان  واحتياجات  الخارجي  الطلب  بدراسات  االهتمام 
الصادرات  زيادة  على  المؤثرة  والعوامل  االفريقية  الدول 
للمصدرين  دليالً  لتكون  المعلومات  هذه  ونشر  المصرية، 
والمنتجين، عالوة على إقامة المعارض الترويجية للمنتجات 

المصرية في اهم أسواق دول القارة. 

 التركيز على التعاون االقتصادي مع الدول المحورية بالقارة - 2
اللجان  بتفعيل  والسودان،  والسنغال  وافريقيا  جنوب  مثل 
لزيادة حركة  لتكون طريق  الدول  بين مصر وهذه  التجارية 
التكتالت  بأحد  عضواً  منها  كل  ان  وحيث  البينية  التجارة 
االقتصادية االفريقية مما يسهل دخول المنتجات المصرية الى 
دول هذه التكتالت، واالستفادة من توافر المواد الخام لمصر 

بأسعار أفضل من العالمية.

الخام - 3 والمواد  السلع  أسعار  ومستمرة عن  تفصيلية  دراسات 
إمكانات  لتحديد  العالمية  باألسعار  ومقارنتها  القارة  بدول 

واردات مصر منها واالستفادة من فروق األسعار.

األسواق - 4 مع  التعامل  في  متخصصة  مصرية  إدارة  انشاء 
األسواق  هذه  ومتطلبات  المستهلكين  اذواق  لقياس  االفريقية 
تنشيط  على  للعمل  وغيرها،  واسعارها  السلع  جودة  من 

الصادرات المصرية الى دول القارة.
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THE VALUE of trade between Egypt and Africa to 5.111 billion dollars in 2015, the growth 
rate increased to 12.77% during the period (2001- 2015), the value of total exports to 

Africa about 3.328 billion dollars in 2015 has increased, with a growth rate of about 15.23%, 
while the total value of bilateral imports of Egyptian College Africa about 1.782 billion dollars 
in 2015 has increased, with a growth rate of about 8.25%. The increase in the surplus balance 
of trade between Egypt and Africa macroeconomic growth rate of about 23.6%. It was found 
that Libya is considered the most important trade partners of Egypt, representing the value of 
Egyptian trade with Libya about 20% of the total Egyptian foreign trade with Africa, followed 
by about 19.33% of Algeria and Sudan by about 10.84%, it turned out that the percentage of 
the value of the Egyptian trade with Africa in the total value of Egyptian foreign trade of about 
5.67%. It was found that the average Egyptian export orientation to Africa amounted to about 
0.94%, while the average pitch Egyptian import from Africa toward 0.71 research recommends 
the establishment of a network of trade information and electronic sites includes all the required 
business information and data of the crisis for trade to overcome the abundance of available 
information and can help the Egyptian International Trade Point, and activating the role of the 
Export Guarantee Company in the coverage of risks facing the Egyptian exports in trade with 
the countries of the continent, as well as the revitalization of the role of the Export Development 
Bank to provide funding for Egyptian exports to the countries of the continent.

An Economic Analysis of the Development and Efficiency of the 
Trade Partnership between Egypt and Africa
Sarhan Soliman 
Agricultural Economy Research Institute, Agricultural Research Center, Egypt.


