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-1995رغتتبزح هصتس الصزاع٘تتخ هتتل دّي الخْه٘عتب رتت)ي اليزتتسح  رطْزاظتتزِدا الجؾتش ثصتتيخ ز ٘عتت٘خ دزاظتخ  انًهخص::

أى رغتبزح هصتس هتل الخْه٘عتب ةتع٘يخ  ؽ٘تش فتٖ الدزاظتخ  ًزتب ظ ّروضلتذ(. 2025-2021( ّالزٌجؤ ثِب ر)ي اليزتسح  2020

ّشادد إلتتٔ  1995علتتٔ الزسر٘تتت عتتبم  هل٘تتْى دّالز13.77   27.11ثلغتتذ دتتبدزاد هصتتس الصزاع٘تتخ ّالغرا ٘تتخ ؽتتْالٔ 

 1995. فٔ ؽ٘ي ثلغتذ ّازداد هصتس الصزاع٘تخ ّالغرا ٘تخ عتبم 2020علٔ الزسر٘ت عبم  دّالزهلْ٘ى  466.09   471.42

الزسر٘تت عتبم  ٔعلت دّالز هل٘تْى 390.29   428.42زريعتذ إلتٔ اعلتٔ الزسر٘تت ّ دّالز هل٘تْى 256.5  260.36ؽتْالٔ 

 ُْلتتذ ٌّٗزتتس دّي الخْه٘عتتب ثئظتتز دام ةسٗ تتخ ّالغرا ٘تتخ هتتلهصتتس الصزاع٘تتخ ّّازداد . ّعٌتتد الزٌجتتؤ ثصتتبدزاد 2020

HOLT-Winter إلتٔ ّالغرا ٘تخ دتبدزاد هصتس الصزاع٘تخ  اً يتب ثٌ٘ذ الٌزتب ظ ( 2025-2021غو٘ع٘خ ر)ي اليزسح  الز

أى ّازداد هصتتس الصزاع٘تتخ  فتتٖ ؽتت٘ي  2025صتتن ربثعتتذ الصٗتتبدح رتت)ي عتتبم  ( 2024-2021 )ي اليزتتسح دّي الخْه٘عتتب رتت

. ّلخت  هبظتتجق رْدتٔ الدزاظتخ ثئعتبدح الٌ تس فتتٔ كبًتذ ي٘تس هعتتز سح رت)ي اليزتسح الوزٌجت  ثِتب  ّالغرا ٘تخ هتل دّي الخْه٘عتب

ٗسٗخ ّاإلظتتز٘سادٗخ الوصتتسٗخ فتتٔ ةتتْر الوزغ٘تتساد الدّل٘تتخ ّالوؾل٘تتخ الوعبدتتسح ّالعوتت  علتتٔ رٌو٘تتخ شٗتتبدح ال سٗطتتخ الزصتتد

 الصبدزاد الصزاع٘خ الوصسٗخ إلٔ دّي الخْه٘عب.

 .خْه٘عبال -  الزغبزح الصزاع٘خ  هصسٌّٗزس الزٌجؤ  ُْلذ ستزشادٍت:انكهًاث اإل

 وانًشكهت انبحثَت انًقذيت

الزغتتتبزح الدّل٘تتتخ أدح روخٌ٘٘تتتخ قْٗتتتخ لزؾ ٘تتتق الزٌو٘تتتخ  رُشتتتخ 
الوشتتتبزكخ فتتتٔ الزغتتتبزح الدّل٘تتتخ عبهتتت   فزُعتتتداإلقزصتتتبدٗخ  

زؾي٘تتتص الٌوتتتْ اإلقزصتتتبدٓ التتترٓ ثتتتدّزٍ  تتتسةب  لأظبظتتتٔ 
ةسّزٗب  لزؾ ٘ق ًزب ظ إًوب ٘خ أّظل ًطبقب  ّذلك عي ةسٗق 
زثت  اسظتتْال العبلو٘تخ ثتتبلوٌزغ٘ي ّالوعتزِلخ٘ي فتتٔ الجلتتداى 

(  2114انًتحصذة نهتجصارة وانتًَُصت  يؤتًز األيصى الٌبه٘خ  
رتسرج  هصتس ثبل تبزح اسفسٗ ٘تخ ّهي عبًت ا رس  ُرا ثغبًت

ثتتسّاث  ربزٗ ٘تتخ ّظ٘بظتت٘خ ّإقزصتتبدٗخ ّإعزوبع٘تتخ ّص٘ تتخ  
ّهتتي ُتترا الوٌطلتتق رِتتزن هصتتس ثتتدعن ع)قتتبد الزعتتبّى هتتل 
الدّي ّالزخز)د اسفسٗ ٘خ ً سا  لألُو٘خ الجبلغخ الزٔ رؾزلِب 
ال تتتتبزح  ثوتتتتب ٗستتتتوي الزْظتتتتل الزغتتتتبزٓ ّشٗتتتتبدح فتتتتس  

لزصدٗس ّاإلظز٘ساد. ّهتي صتن رزغتَ هصتس إلتٔ اإلظزضوبز ّا
ال بزح اسفسٗ ٘خ ّثبسرص إلٔ دّي أعستبر إريبق٘تخ العتْل 

  لوب رزوزل "الخْه٘عب"الوشزسكخ للشسل ّالغٌْة اسفسٗ ٔ 
 (.  2117  انًغزبٌ َ هي هْقل عغسافٔ هزو٘ص ث

 تًَشكهت انبحثان

ظزسار٘غ٘خ الوصسٗخ للزْعتَ ًؾتْ افسٗ ٘تب إلاًط)قب هي ا

ؽسدتذ قزصتبدٗخ ّالزغبزٗتخ إلفٖ كبفخ الوغ)د ثوب فِ٘تب ا

الؾخْهتخ علتتٔ شٗتتبدح فتتس  ًيتبذ الوٌزغتتبد الوصتتسٗخ لتتدٓ 

هتتي ّذلتتك اسظتتْال االفسٗ ٘تتخ ّفتتزؼ أظتتْال عدٗتتدح ثبل تتبزح  

إلفسٗ ٘تتخ فتتٖ رٌي٘تتر هعتتبعدح التتدّي ا ُوتتبهؾتتْزٗي  يرتت)

اًشتتبر قبعتتدح دتتٌبع٘خ لتتدِٗب   اظتتزٌبدا إلتتٔ ةوْؽبرِتتب ثجدر

ال جتتساد الوصتتسٗخ ّثصتتيخ ربدتتخ فتتٖ هغتتبي الصتتٌبعبد 

الزؾْٗل٘تتخ  هتتل الجتتدر ثزغو٘تتتل ثعتتا الوٌزغتتبد الوصتتتسٗخ 

عتتي هعتتبعدح ُتترٍ التتدّي فتتٖ ًيتتبذ  )  دارتت  أظتتْاقِن  فستت

 .هٌزغبرِن الوصٌعخ إلٔ اسظْال ال بزع٘خ

 ّاعتدا   فسٗ ٘تخ أدتجؾذ ظتْقب  االى ال تبزح عدٗس ثبلركس أ

علتتٔ هعتتزْٓ العتتبلن ربدتتخ ف٘وتتب ٗزعلتتق ثتتبليس  الزغبزٗتتخ 

ّاالظتتزضوبزٗخ ّكتترا هتتي أُتتن اسظتتْال الْاعتتدح للصتتبدزاد 

الوصسٗخ لعدد هي الصبدزاد ذاد ال ٘وخ الوستبفخ العبل٘تخ  

رعتتعٔ هصتتس لصٗتتبدح الزعتتبّى ّالزْاعتتد فتتٖ اسظتتْال  لتترا

ق٘وتتتتخ الصتتتتبدزاد الوصتتتتسٗخ للعتتتتْل  ّشٗتتتتبدحاالفسٗ ٘تتتتخ  

% هتتتتي اعوتتتتبلٔ التتتتْازداد 1رزعتتتتدٓ  الزتتتتٔ الاالفسٗ تتتتٖ 

ّرعتتتتعٔ عوِْزٗتتتتخ هصتتتتس  (.2119َصصصصصار  االفسٗ ٘تتتتخ  

العسث٘خ لدعن ًيبذ الصتبدزاد الوصتسٗخ لألظتْال اسفسٗ ٘تخ 

ؽ٘ش ٗزن ر دٗن ثتساهظ الوعتبًدح هي ر)ي اظزسار٘غ٘خ  بهلخ 

٘تتتتتب هتتتتتي رتتتتت)ي دتتتتتٌدّل رٌو٘تتتتتخ للوصتتتتتدزٗي إلتتتتتٔ افسٗ 

لزغتتبزح ال بزع٘تتخ الصتبدزاد  ثبإلةتتبفخ إلتٔ إًشتتبر ععتس ل
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ع ٌخ ثوصس ّهٌ٘تبر هْهجبظتب ثخٌ٘تب ٗعوت  ث٘ي هٌ٘بر الع٘ي ال

 .ث فسٗ ٘ب حس العدٗد هي ال دهبد ّفزؼ أظْال عدٗدْ٘فعلٔ ر

 هذف انبحث:

 ِٗدا الجؾش إلٔ:

دزاظتتتخ رطتتتْز دتتتبدزاد ّّازداد هصتتتس هتتتي العتتتلل  -1

الخْه٘عتتتب رتتت)ي اليزتتتسح دّي الصزاع٘تتتخ ّالغرا ٘تتتخ هتتتل 

1995-2020. 

 ّالغرا ٘تتخ هصتتس الصزاع٘تتخّّازداد الزٌجتتؤ ثصتتبدزاد  -2

إلٔ الخْه٘عب ثئظز دام ةسٗ خ الزوِ٘د اسظتٔ الزغو٘ع٘تخ 

(Holt-Winter's Additive Method). 

 وانطزٍقت انبحثَت يصادر انبَاَاث

إعزودد الدزاظتخ ثصتيخ أظبظت٘خ علتٔ الج٘بًتبد الضبًْٗتخ 

الوٌشْزح ّي٘تس الوٌشتْزح هتي هصتبدزُب لوغوْعتخ العتلل 

 رخبهتتت  الزغتتتبزح العبلو٘تتتخالصزاع٘تتتخ ّالغرا ٘تتتخ هتتتي هْقتتتل 

World Integrated Trade Solution (WITS). 

 ّكتترلك ث٘بًتتبد الٌتتبرظ الوؾلتتٔ اإلعوتتبلٔ هتتي قبعتتدح ث٘بًتتبد

 .www.worldbank.org/witsالجٌك الدّلٔ هزبؽخ علٔ 

 بحثٌانطزٍقت ان

إعزودد الدزاظخ علٔ إظلْثٔ الزؾل٘  الْدئ ّالخؤ 
هزْظتت  ثئظتتز دام عتتدح هؤ تتساد هٌِتتب الوزْظتت  العتتٌْٓ ّ

 CAGR (Compound Average  الٌوْت الوسكتت هعتدي
Growth Rate
 

 ّالترٓ ٗ رتر عٌصتس التصهي فتٔ االعزجتبز
(  ّكتتترلك هؤ تتتس االًيزتتتبػ 2114إسصصصًاػَم وبسصصصَوَي   

( ّالزتتتٖ رتتتن 2020-1995الزغتتتبزٕ ّذلتتتك رتتت)ي اليزتتتسح  
ر ع٘وِب إلٔ ص)س فزساد ثٌتبر  علتٔ ةج٘عتخ اإلرغتبح الصهٌتٔ 

وغوْعتتتخ العتتتلل لْازداد التتتلصتتتبدزاد ّلج٘بًتتتبد االعتتتبم 
ف٘وتتب  4   2   1   0زولذ علتتٔ أكتتْاد الصزاع٘تتخ ّالزتتٔ ا تت

ثبإلةبفخ إلٔ هغوْعتخ العتلل الغرا ٘تخ  28   27عدا أقعبم 
 4   22   1   0ّالزتتٔ رشتتزو  علتتٔ العتتلل الزتتٔ لِتتب أكتتْاد 
  SITC Rev3ّالزبثعخ للزصتٌ٘  ال ٘بظتٔ للزغتبزح الدّل٘تخ 

رعٌتتٔ الوعتتبٗ٘س الدّل٘تتخ لزصتتٌ٘  الزغتتبزح ُّتتٔ ارزصتتبز 
Standard International Trade Classification 

( ّكتت  Revision 1 to 4ّرٌ عتتن إلتتٔ ازثتتل هساعتتل  
هسعل ٌٗدزط رؾزَ هغوْعبد ظلع٘خ ز ٘ع٘خ ّرعؤ اقعتبم 

sections  ّرؾتتذ كتت  هٌِتتب عتتدح  9إلتتٔ  0ر رتتر ازقتتبم هتتي
الزٌجتتؤ ثزغتتبزح هصتتس هتتي العتتلل . ّ divisionsر عتت٘وبد 

-2021)ي اليزتتتسح  الصزاع٘تتخ ّالغرا ٘تتخ هتتتل الخْه٘عتتب رتت
 م ةسٗ تتتتتخ الزوِ٘تتتتتد اسظتتتتتٔ الزغو٘ع٘تتتتتخ( ثئظتتتتتز دا2025

(Holt-Winter's Additive Method  )  2121بتصصال .)
 .أكْاد العلل ّرصٌ٘  ك  كْد 1ّٗعس  عدّي 

 اإلطار انُظزى نهتُبؤ

ُٗعتتسا الزٌجتتؤ علتتٔ أًتتَ الز طتت٘  ّّةتتل اإلفزساةتتبد 

ؽْي أؽداس الوعز ج  ثئظز دام ر ٌ٘بد ربدخ عجتس فزتساد 

شهٌ٘خ ه زليخ ّثبلزبلٔ فِْ العول٘خ الزٔ ٗعزود علِ٘تب هز ترّ 

ال سازاد فٔ رطْٗس اإلفزساةبد ؽتْي أّةتبا الوعتز ج . 

ّلدزاظخ العلعلخ الصهٌ٘خ ّالزٌجؤ ثوشبُدرِب ٗوختي إظتزعوبي 

عتتتدح ةتتتسل هتتتي ثٌِ٘تتتب العتتتلْج العشتتتْا ٔ  اإلرغتتتبح العتتتبم 

ال طتتٔ  الوزْظتتطبد الوزؾسكتتخ  الزوِ٘تتد اسظتتٔ الجعتت٘   

 ةسٗ تتخ ثتتْكط عٌخ٘تتص( ّالزتتٔ لتتن ٗتتزن  ARIMAًّوتتبذط 

رؾزتتتبط إلتتتٔ عتتتدد هتتتي  إظتتتز داهِب فتتتٔ الزٌجتتتؤ ً تتتسا  سًِتتتب

 هشتتتتبُدح ؽزتتتتٔ رعطتتتتٔ ًزتتتتتب ظ 50ٗز طتتتتٔ  الوشتتتتبُداد

 ث٘بًتتتبد الزغتتتبزح ال بزع٘تتتخدق٘ تتتخ ُّتتترا ي٘تتتس هزتتتبػ فتتتٔ 

 لتتتترلك رتتتتن اظتتتتز دام ةسٗ تتتتخ الزوِ٘تتتتد اسظتتتتٔ الزغو٘ع٘تتتتخ

 Holt-Winter's Additive Method.) 

اليخسح اسظبظ٘خ لطسٗ تخ الزوِ٘تد اسظتٔ ُتٔ رتسع٘ؼ أّ 
روِ٘تتد هشتتبُداد العلعتتلخ الصهٌ٘تتخ هتتي رتت)ي إعطتتبر ّشى 
أكجتتس لل تت٘ن الؾدٗضتتخ ّأقتت  ّشًتتب  لل تت٘ن العتتبث خ عٌِتتب  ّكلوتتب 
إثزعدد الٌ طخ الصهٌ٘خ للوشبُدح عي الٌ طخ الزسع٘ؾ٘خ كلوتب 
ً صتتذ ق٘وتتخ الزتتسع٘ؼ الوصتتبؽت لِتتب  ُّتتٔ ثتترلك رعطتتٔ 
أّشاًتتتتب  ي٘تتتتس هزعتتتتبّٗخ للوشتتتتبُداد  ّٗختتتتْى أكجتتتتس ّشى 
للوشبُدح الؾبل٘تخ صتن رتٌ يا ُترح اسّشاى رتدزٗغ٘ب  إلتٔ أى 
 رص  سق  ق٘وخ سرس هشبُدح  ّرزساّػ ق٘وتخ الوعلوتبد هتب

الصيس ّالْاؽد  ّٗزن إعطبؤُب ق٘ن أّل٘تَ لغتس  الجتدر  ث٘ي
لوعبدلتتتخ  β   𝜸    ثعول٘تتتخ الزٌجتتتؤ  ّٗوختتتي أى رجتتتدأ ث تتت٘ن 
أّال  صتن إدرتبي  olsاإلرغبح العتبم ال ط٘تخ ّالو تدزح ثطسٗ تخ 

قتتت٘ن رلتتتك الوعتتتبدالد ّإعتتتسار اإلرزجتتتبز ّؽعتتتبة هغوتتتْا 
 ؽزتٔ ًؾصت  β   𝜸    هسثعبد الجْاقٔ صن ٗتزن رغ٘٘تس قت٘ن 

 (.2121سهطاٌ  علٔ أدغس ق٘وخ لوغوْا هسثعبد الجْاقٔ  

ّالطسٗ خ الوعز دهخ فٔ الزٌجؤ فٔ الجؾش ُٔ ةسٗ خ 
ٔ الزغو٘ع٘خ   HOLT-Winter's Additive)الزوِ٘د اسظ

Method ( ّالزٔ رن الويبةلخ ثٌِ٘ب ّث٘ي ك)  هي ةسٗ خ
الزوِ٘د اسظٔ اسؽبدٓ ّةسٗ خ الزوِ٘د اسظٔ الوصدّط 

 : الزغو٘ع٘خ أعطذ اسرٔ HOLT-Winter'sؽ٘ش أى ةسٗ خ 

 أدغس ق٘وخ لوغوْا هسثل الجْاقٔ. -

 أدغس ق٘وخ لغرز هزْظ  اسرطبر. -

ّرزعتتتدد أظتتتبل٘ت ةتتتسل الزوِ٘تتتد اسظتتتٔ فوٌِتتتب ةسٗ تتتخ 
الزوِ٘تتد اسظتتٔ اسؽبدٗتتخ ّالضٌب ٘تتخ ّةسٗ تتخ ُْلتتذ ٌّّٗزتتس 

 ّف٘وب ٗلٔ  سػ هجع  لخ  ةسٗ خ: 

 ةسل الزوِ٘د اسظٔ

 طزٍقصصصصصصصصصصصصصصصت انتً َصصصصصصصصصصصصصصصذ األسصصصصصصصصصصصصصصصي األحصصصصصصصصصصصصصصصادى

Single Exponential Smoothing 

الطسٗ خ ال بثلخ لإلظزعوبي فٔ ؽبلخ العلعتخ الصهٌ٘تخ  ٍُر
الزٔ رعلك هعبزا  عشْا ٘ب  ؽْي ّظ  ؽعبثٔ صبثذ  ثوعٌتٔ 
اًِتتتب الرؾزتتتْٓ علتتتٔ إرغتتتبح عتتتبم ّال رغ٘تتتساد أّ ر لجتتتبد 
هْظو٘خ  ُّرح الطسٗ تخ رعطتٔ أّشاًتب  ًعتج٘خ ل ت٘ن ال تبُسح 
ال دٗوخ رزٌبقص ثوعدي هزْال٘تخ ٌُدظت٘خ. ثوعٌتٔ إًِتب رعطتٔ 
أّشاى للج٘بًتتتبد الؾدٗضتتتخ رختتتْى أكجتتتس هتتتي أّشاى الج٘بًتتتبد 

 (.2112حشًاٌ  ال دٗوخ  

http://www.worldbank.org/wits
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 SITCوانغذائَت وفقاً نهتصَُق انقَاسي نهتجارة انذونَت  ٍتضًٍ أكواد وتصَُف انسهغ انشراػَت .1جذول 

 انسهؼـــــــت األقســـاو

  Food & Live animalsالوْاد الغرا ٘خ ّ الؾْ٘اًبد الؾ٘خ  1

  Beverages and tobaccoالوشسّثبد ّ الزجغ  1

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّٗزسوي اسرٔ Crude mater.ex food/fuelالوْاد ال بم ف٘وب عدا الغرار ّالْقْد 

 Hide/skin/fur,rawاليسار ال بم  -: الغلد 21

  oil fruits/ seeds oil :الجرّز ّاليْاكَ الصٗز22َ٘

   rec rubber/synthet /crude: الوطبة الطج٘عٔ ّالصٌبعٔ 23

 cork and wood:اليل٘ي ّرشت الْقْد ّاليؾن 24

 pulp and waste paper:لت الْزل ّالٌيبٗبد الْزقَ٘ 25

 Textile fibres:أل٘با الٌع٘ظ 26

   mineral/crude fertilizer :االظودٍ ّالوعبدى ال بم27

 metal serap/metal ores:ربهبد الوعبدى/ ال سدٍ الوعدًَ٘ 28

  veg mater nes/crude anim:الوْاد ال بم الؾْ٘اًَ٘ ّالٌجبرَ٘ االرسٓ 29

 wax /fat/veg oil /animalالصْٗد الؾْ٘اًَ٘ ّالٌجبرَ٘ ّالدُْى ّالشوْا  4

 . World Integrated Trade Solution( ُّٔ إرزصبز إلٔ WITSؽعجذ هي ث٘بًبد رخبه  الزغبزح العبلو٘خ  : انًصذر

  : /https://wits.worldbank.org هزبػ علٔ الوْقل اسلخزسًّٔ

 ّالوعبدالد الزٔ رن اظز داهِب فٔ الجؾش رن ر دٗسُب كبلزبلٔ:

  االر٘سٍ / ال ٘وَ فٔ العٌَ االّلٔ(هعدي الٌوْ العٌْٓ الوسكت =   ال ٘وَ فٔ العٌَ  -1
n

1
 )- 1×)100 

N  2014 عجدالؾخ٘ن ّ ُبلَ   1 -= عدد العٌْاد) 

2-  
   

   
 Trade openness index  ُٔ2016 زٗبى ّثب.) 

هعدي الٌص٘ت العْقٔ =  -3
ق٘وخ الصبدزاد أّ الْازداد الوصسٗخ الصزاع٘خ للخْه٘عب

إعوبلٔ ق٘وخ الصبدزاد أّ الْازداد الوصسٗخ الصزاع٘خ العبلو٘خ
 (2113شادٍت     

 

 

 ُّرا الٌوْذط هعطٔ ّفق الع)قخ الزبل٘خ:

t-1у (1-α)  +tу  t = у 

   α yt+ (1-α)yt +tу = 1:ّهعبدلخ الٌوْذط الزٌجؤٓ كبسرٔ 

 Double Exponentialانتً َصصذ األسصصي انثُصصائي 

Smoothing 

ٗتزن اظتز داهَ فتتٔ ؽبلتخ هتب اذا كبًتتذ العلعتلخ رؾزتْٓ علتتٔ 

العشتتتْا ٘خ  الزغ٘تتتساد هسكجتتتخ إرغتتتبح عتتتبم ثبالةتتتبفخ التتتٔ 

ّرعطتتٔ أّشاى ًعتتج٘خ هزٌبقصتتخ لج٘بًتتبد العلعتتلخ الصهٌ٘تتخ  

ّرعتتتتز دم ةسٗ تتتتخ الوزْظتتتتطبد الوزؾسكتتتتخ ال ط٘تتتتخ عٌتتتتد 

الؾتتتتبالد إظتتتتز داهِب للزٌجتتتتؤ  ّرعتتتتز دم فتتتتٔ الخض٘تتتتس هتتتتي 

لزعتتْٗا اليزتتساد الصهٌ٘تتخ الوي تتْدح فتتٔ الؾعتتبة   ّٗوختتي 

 الزعج٘س عٌِب ثوب ٗلٔ :

Lt=α yt + (1-α)(Lt-1+Tt-1) 

 Holt – winter's انتً َذ األسي انتجًَؼَتطزٍقت 

Addittive 

ريزتتتس  ةسٗ تتتخ ُْلتتتذ ّعتتتْد ث٘بًتتتبد ظلعتتتلخ شهٌ٘تتتخ 

رؾزْٕ ارغبُب ّهْظو٘خ  ّرعتز دم صت)س هعتبدالد اسّلتٔ 

( ّالضبلضخ trend( ّالضبً٘خ ل)رغبٍ  levelلوعزْٓ الوزغ٘س  

 smoothingللوْظتتتتو٘خ   ّص)صتتتتخ هعتتتتبه)د للزوِ٘تتتتد 

constant  ٔٗزيتتبعلْا فتتٖ الزٌجتتؤ ّرعدٗلتتخ ؽعتتجوب ٗطتتسأ علتت

 االرغبٍ ّاسصس الوْظوٖ

(        )    هعبدلتتتتتتتتتتتتتتتخ الوعتتتتتتتتتتتتتتتزْٓ   
(   )(         ) 

(       )    هعبدلخ االرغبٍ   (   )     

(     )     هعبدلخ الوْظو٘خ  (   )     

                    ٗيزس  أى 

https://wits.worldbank.org/
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( إلتتٔ هعتتزْٓ الوزغ٘تتس  ك ٘وتتخ( فتتٖ   ؽ٘تتش رسهتتص  

( إلتٔ β( إلٔ هعبه  الزوِ٘تد اسّي  ّ  ( ّرسهص  tاليزسح  

ّرشت٘س ( هعبهت  الزوِ٘تد الضبلتش 𝜸 ّ هعبه  الزوِ٘د الضبًٖ  

( إلتتتٔ   ّرسهتتتص    (tالوْظتتتو٘خ فتتتٔ اليزتتتسح  ( إلتتتٔ    

( إلتٔ هعتزْٓ الوزغ٘تس فتٖ     (  ّ  tاالرغبٍ فٖ اليزتسح  

( m   ( إلٔ االرغبٍ فٖ اليزسح العبث خ    اليزسح العبث خ   

 عدد اليزساد الوْظو٘خ.

   )     ّأر٘تتتتتتتتسا ًعتتتتتتتتز دم هعبدلتتتتتتتتخ الزٌجتتتتتتتتؤ 
   )       

ارز٘تتتبز الزٌجتتتؤ ٗتتتزن علتتتٔ أظتتتبض االرز٘تتتبز ثتتت٘ي ًوتتتبذط 

 الزتتٖ رعطتتٖ قتت٘ن دً٘تتب لختت  هتتي β 𝜸   الزوِ٘تتد  هعتتبه)د

 Mean Square Error (MSE)هزْظ  هسثل اسرطتبر 

 Root Mean Squareّعترز هزْظت  هسثتل اسرطتبر 

Errors (RMSE) ّالوزْظتت  الوطلتتق لوسثتتل اسرطتتبر  

Mean Absolute Deviations (MADs) . 

اتفاقَصصصصصصصت شصصصصصصصصز  وجُصصصصصصصصو  أفزٍقَصصصصصصصصا  انكويَسصصصصصصصصا 

COMESA ) 

ُتتٖ العتتْل الوشتتزسكخ لتتدّي  (COMESA)الخْه٘عتتب 

 Common Market for East) تسل ّعٌتْة أفسٗ ٘تب 

and South Africa)  دّلتتخ ؽ٘تتش رغطتتٔ  21ّ ٗستتن

هل٘تتتْى ك٘لتتتْ هزتتتس هسثتتتل   12.9هغوْعتتتخ دّي الخْهعتتتب 

ثبإلةبفخ إلٔ الوْازد الوب ٘خ هي اسًِبز ّالجؾ٘تساد الغٌ٘تخ 

ٔ رْل٘د الطبقتخ ؽ٘تش ر تدز إهخبً٘تبد ثبسظوبج  ّال بدزح عل

 700رْل٘د الخِسثتبر هتي الوعتبق  الوب ٘تخ فتٔ أفسٗ ٘تب ثٌؾتْ 

% هتي ُترٍ الطبقتخ 4هل٘بز ك٘لْ ّاد  لن ٗعزغ  هٌِب ظْٓ 

ثبإلةتتبفخ إلتتٔ اسزاةتتٔ الصزاع٘تتخ ّالغبثتتبد  فتتئى إقلتت٘ن 

الخْه٘عب ٗؾ ٔ ثضسّح ُب لتخ هتي الوعتبدى ّالزتٔ رزوضت  فتٔ 

هل٘تْى ةتي هتي  105هتي اليْظتيبد   هل٘تبز ةتي 300ًؾْ 

هل٘تتبز ةتتي هتتي الجزتتسّي  إلتتٔ  200رتتبم الؾدٗتتد  ّؽتتْالٔ 

عبًتتتت كو٘تتتبد كج٘تتتسح هتتتي الْ٘زاً٘تتتْم ّالٌ٘ختتت  ّالٌؾتتتبض 

 خصزوٌ آي صزاٌ وّالخْثبلذ لن ٗعزغ  هع وِب ؽزٔ اٙى  

2111.) 

رغول الخْه٘عب إلٔ رؾ ٘ق اإللغتبر الزتبم للؾتْاعص  ُدا

  2000الغوسك٘تتتخ ثتتت٘ي دّي الزغوتتتل ؽزتتتٔ هٌزصتتت  عتتتبم 

ّرؾ ٘ق إًشبر ارؾبد عوسكٔ ر)ي روط ظتٌْاد إةتبف٘خ  

ؽ٘تتش ٗعزجتتس ُتترا الزغوتتل ظتتْقب  كج٘تتسح ذاد قتتدزح رصتتدٗسٗخ 

ّاظتتز٘سادٗخ عبل٘تتخ  ّٗعزجتتس درتتْي هصتتس فتتٔ ُتترا الزغوتتل 

٘غٔ ُتتتبم ُّتتتْ زثتتت  هصتتتس ثبل تتتبزح رؾ ٘ تتتب سهتتتس اظتتتز٘سار

اسفسٗ ٘تتتخ هتتتي الٌبؽ٘تتتخ االقزصتتتبدٗخ  ربدتتتخ فتتتٔ هغتتتبالد 

الزغتتبزح ّالصزاعتتخ ّالصتتٌبعخ ّالغوتتبزج ّالتتسٓ ّالطبقتتخ 

ّالٌ   ّالوْاد)د ّاالرصتبالد ّ رخٌْلْع٘تب الوعلْهتبد 

ّالزٌو٘خ االقزصبدٗخ ّاالعزوبع٘خ ّالزعتبّى الوتبلٖ ّالٌ تدٕ 

 ّاليٌٖ.

فَضصصصصاث انجًزكَصصصصت انتصصصصٌ تتَح صصصصا االيتَصصصصاساث وانتخ

 (2115قطاع اإلتفاقَاث انتجارٍت    االتفاقَت

دّلخ هي الدّي االعسبر رطجق إعيتب  ر كتبه)   15ٌُبج 

علتتٔ  ) فتتٖ إةتتبز هٌط تتخ الزغتتبزح الؾتتسح الزبثعتتخ للخْه٘عتتب

ّازدارِتتب هتتي كبفتتخ العتتلل هتتي ثتتبقٖ التتدّي االعستتبر فتتٖ 

هصتس العسث٘تخ  هٌط خ الزغتبزح رلتك التدّي ُتٖ: عوِْزٗتخ 

كٌ٘٘ب  العْداى  هْزٗشْ٘ض  هديش س  شٗوجبثْٕ  هبلْٕ  

ع٘جتتْرٖ  شاهج٘تتب  زّاًتتدا  ثْزًّتتدٕ  عتتصز ال وتتس  ل٘ج٘تتب 

رزجتتبدي هصتتس  . كوتتب(2014ّظ٘شتت  ّأّيٌتتدا  ثٌِبٗتتخ عتتبم 

ّف تب   % 80ّإزٗزسٗب إعيبراد هي السظْم الغوسك٘خ ثْاقل 

٘تتتب ر ي٘ستتتب  ّرزجتتتبدي هصتتتس ّأصْ٘ث  لوجتتتدأ الوعبهلتتتخ ثبلوضتتت 

فٖ ؽت٘ي ال رطجتق إٔ هتي ظتْاشٗ)ًد  %.10عوسك٘ب  ثْاقل 

 .أّ الخًْغْ الدٗو ساة٘خ أٗخ إعيبراد عوسك٘خ

 انُتائج وانًُاقشت

تطصصور دصصادراث ووارداث يصصصز انشراػَصصت يصصغ سصصو  

 انكويَسا

 تطور دادراث يصز انشراػَت إني انكويَسا

رتتن ر عتت٘ن فزتتسح  1 ّ تتخ  2ثئظتتزعسا  ث٘بًتتبد عتتدّي 

الدزاظتتخ إلتتٔ صتت)س فزتتساد ثٌتتبر  علتتٔ ةج٘عتتخ االرغتتبٍ العتتبم 

( ثبإلظز ساز 2007-1995ارعوذ اليزسح اسّلٔ   للج٘بًبد 

 التتٖ دّي الخْه٘عتتب ر سٗجتتب  فتتٔ دتتبدزاد هصتتس الصزاع٘تتخ

 يزتتسحّثلتتغ هزْظتت  الصتتبدزاد الصزاع٘تتخ الوصتتسٗخ لزلتتك ال

زْظتت  هعتتدي ًوتتْ ظتتٌْٓ دّالز ثو هل٘تتْى 50.13ؽتتْالٖ 

( ارعتتوذ 2013-2008%. أهتتب اليزتتسح الضبً٘تتخ  16.6قتتدزٍ 

هتتتتي  فتتتصادثصٗتتتبدح الصتتتبدزاد الصزاع٘تتتخ إلتتتتٔ الخْه٘عتتتب 

 هل٘تتتْى 688.72إلتتتٔ  2008عتتتبم  دّالز هل٘تتتْى 264.60

ّثلتتتتغ هزْظتتتت  الصتتتتبدزاد الصزاع٘تتتتخ  2013عتتتتبم  دّالز

دّالز  هل٘تتتتْى 527.14الوصتتتتسٗخ لزلتتتتك اليزتتتتسح ؽتتتتْالٖ 

ٗ تْد الطيتسح فتٖ ّ%. 13.9ثوزْظ  هعتدي ًوتْ ظتٌْٓ ثلتغ

ُتتتترا ال طتتتتبا العتتتتخس ّهشتتتتز برَ ؽ٘تتتتش اى دّي الخْه٘عتتتتب 

الظ٘وب كٌ٘٘ب( هتي أكجتس التدّي الوعتزْزدح للعتخس ّٗيتس  (

 84علتتٖ ّازداد العتتخس رعسٗيتتخ هسريعتتخ رصتت  إلتتٔ ًعتتجخ 

%فٖ ؽت٘ي رزوزتل الصتبدزاد الوصتسٗخ هتي العتخس ثئعيتبر 

 (.2115قطاع اإلتفاقَاث انتجارٍت  فٖ اةبز ؽصخ كو٘خ  

( ؽتتدس ثِتتب 2020-2014فتتٔ ؽتت٘ي أى اليزتتسح الضبلضتتخ  

فتتٖ الصتتبدزاد الصزاع٘تتخ الوصتتسٗخ لتتدّي  ررثتترة ّاةتتؼ

الخْه٘عتتتب علتتتتٔ التتتتسين هتتتتي شٗتتتتبدح هزْظتتتت  الصتتتتبدزاد 

 569.99العتتبث خ لزصتت  إلتتٔ  ثتتبليزسادالصزاع٘تتخ ه بزًتتخ 

عتتٌْٓ الٌوتتْ الهعتتدي  ٗصتتبؽجِب اً يتتب  فتتٖ دّالز هل٘تتْى

إلتتتٔ الزغ٘تتتساد  الزرثتتترة%. ّقتتتد ٗسعتتتل ُتتترا 3.12ثلتتتغ 

الع٘بظ٘خ الزٖ رشِدُب ل٘ج٘تب كت كجس  تسٗك اقزصتبدٕ لوصتس 

ثبسقل٘ن ثبإلةبفخ إلتٔ الزت ص٘س العتلجٖ لوشتبك  الٌ ت  ثبلتدّي 

 رج٘ي لٌب  3. ّثئظزعسا  ث٘بًبد عدّي الؾج٘عخ ثبلخْه٘عب
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 ( بانًهَوٌ دوالر2121-1995تكتم انكويَسا خالل انفتزة  تطور دادراث ووارداث يصز انشراػَت يغ  .2جذول 

 االَفتاح انتجارً (GDP  انُاتج انًحهٌ االجًانٌ (x  انوارداث انشراػَت (x  انصادراث انشراػَت انسُت

1995 27.119 260.368 60.160 4.779 

1996 16.637 228.818 67.630 3.629 

1997 9.873 194.291 78.440 2.603 

1998 13.362 145.703 84.830 1.875 

1999 9.706 148.359 90.710 1.743 

2000 37.381 193.490 99.840 2.312 

2001 34.149 220.618 96.690 2.635 

2002 28.645 248.529 85.150 3.255 

2003 70.669 144.228 80.290 2.677 

2004 61.677 69.615 78.780 1.667 

2005 99.381 84.443 89.680 2.050 

2006 71.564 40.088 107.430 1.039 

2007 171.561 72.656 130.440 1.872 

 - - 157.785 50.133 انًتوسظ انسُوً

 - - 10.090- 16.617 يؼذل انًُو انسُوً

2008 274.601 325.204 162.820 3.684 

2009 399.778 292.920 189.150 3.662 

2010 684.495 332.983 218.980 4.646 

2011 450.458 533.757 235.990 4.171 

2012 664.785 516.264 279.120 4.231 

2013 688.721 480.273 288.430 4.053 

 - - 413.567 527.140 انًتوسظ انسُوً

 - - 4.925 13.932 يؼذل انًُو انسُوً

2014 570.333 521.849 305.600 3.574 

2015 594.424 427.307 329.370 3.102 

2016 785.776 449.225 332.440 3.715 

2017 499.945 389.624 235.730 3.774 

2018 520.982 580.735 249.710 4.412 

2019 547.087 643.080 303.080 3.927 

2020 471.424 428.426 365.250 2.464 

 - - 491.464 569.996 انًتوسظ انسُوً

 - - 3.234- 3.125- يؼذل انًُو انسُوً

 . World Integrated Trade Solution( ُّٔ إرزصبز إلٔ WITSرخبه  الزغبزح العبلو٘خ  هٌ وخ ؽعجذ هي ث٘بًبد : انًصذر

  : WWW.Worldbank.org/witsهزبػ علٔ الوْقل اسلخزسًّٔ

  
   

   
 Trade openness index الزغبزٕ( هؤ س االًيزبػ 

http://www.worldbank.org/wits
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 بانًهَوٌ دوالر( 2121-1995تطور دادراث ووارداث يصز انشراػَت يغ تكتم انكويَسا خالل انفتزة   .1 شكم

 (2ث٘بًبد عدّي   :انًصذر

 

يؼذل انًُو انسُوً وانُصَب انسوقٌ نصادراث يصز يٍ انسهغ انشراػَت انٌ دول انكويَسا وفقا نتصَُف  .3جذول 

SITIC بانًهَوٌ دوالر 

SITIC 

دادراث 

يصز فٌ ػاو 

2121 

يتوسظ يؼذل 

انًُو 

 2114-

2121) 

يتوسظ 

يؼذل انًُو 

 2119-

2121) 

اجًانٌ 

دادراث يصز 

نهؼانى يٍ كم 

 (2121قسى  

انُصَب 

انسوقٌ 

صادراث هن

 يٍ كم قسى

 9.13 4391.22 9.91- 2.70- 400.76 (1  انًواد انغذائَت وانحَواَاث انحَت

 2.04 110.83 41.45- 16.41 22.62 (1  انًشزوباث وانتبغ

 1.55 583.45 13.22- 27.16- 9.02 (28 27-2  انًواد انخاو فًَاػذا انغذاء وانوقود

 17.28 225.88 26.65- 5.35 39.02 (4  انشٍوث انحَواََت وانُباتَت وانذهوٌ وانشًوع

   WWW.Worldbank.org/witsعلٔ الوْقل اسلخزسًّٔهزبػ   (.WITSرخبه  الزغبزح العبلو٘خ   هٌ وخ ؽعجذ هي ث٘بًبد :انًصذر

  

أى أكضتتس دتتبدزاد هصتتس هتتي العتتلل الصزاع٘تتخ إلتتٔ دّي 

الخْه٘عب ُٔ هغوْعخ الصْٗد الؾْ٘اً٘خ ّالٌجبر٘خ ّالدُْى 

 -ّالشتتتوْا هغوْعتتتخ الوتتتْاد الغرا ٘تتتخ ّالؾْ٘اًتتتبد الؾ٘تتتخ 

الوشسّثبد ّالزجغ فٔ ؽ٘ي عبرد الوْاد ال بم فتٔ الوسرجتخ 

اسر٘سح لدّي الخْه٘عتب. كوتب ً)ؽتن إً يتب  هعتدي الٌوتْ 

ٌْٓ لغو٘تتل هغوْعتتبد العتتلل الصزاع٘تتخ ّذلتتك رتت)ي العتت

( ّٗسعل ذلك إلٔ أصس عب ؾخ ف٘سّض 2020-2019اليزسح  

علتتٔ الصتتبدزاد الصزاع٘تتخ لتتدّي  COVID-19كْزًّتتب 

 الخْه٘عب.

ّثؾعبة الٌص٘ت العْقٔ لوغوْعخ العلل الصزاع٘خ 

ي الخْه٘عب رج٘ي لٌب أى أعلٔ ًص٘ت ظْقٔ فٔ أظْال دّ

الصْٗد الؾْ٘اً٘خ  -عبرد هي ًص٘ت الوشسّثبد ّالزجغ

الوْاد الغرا ٘خ ّالؾْ٘اًبد  -ّالٌجبر٘خ ّالدُْى ّالشوْا

الؾ٘خ علٔ الزسر٘ت. ّثؾعبة اسُو٘خ الٌعج٘خ لصبدزاد 

 4هصس الصزاع٘خ إلٔ دّي الخْه٘عب كوب ُْ هج٘ي ثغدّي 

هصس للعلل رج٘ي لٌب أى أكضس دّي الخْه٘عب إظز٘سادا  هي 

إزٗزسٗب علٔ  -كٌ٘٘ب -العْداى -الصزاع٘خ كبًذ ل٘ج٘ب

الزسر٘ت.
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 ( بانًهَوٌ دوالر2111-2121 

 انذونت
يتوسظ انصادراث 

 انشراػَت

األهًَت انُسبَت 

 راػَتنهصادراث انش
 انذونت

يتوسظ انوارداث 

 انشراػَت

األهًَت انُسبَت 

 نهوارداث انشراػَت

 55.42 267.18 كٌ٘٘ب 47.58 280.22 نبَا

 19.40 93.54 العْداى 20.88 100.69 انسوداٌ

 12.53 60.42 ظْاشٗ)ًد 15.53 74.86 كََُا

 5.30 25.57 هبالّٕ 10.89 52.50 ارٍتزٍا

 4.33 20.89 اصْ٘ث٘ب 8.94 43.12 انصويال

 2.16 10.44 ع٘جْرٖ 2.99 14.43 يورٍشَوص

 1.76 8.50 شٗوجبثْٕ 2.96 14.25 اثَوبَا

 0.94 4.54 أّيٌدا 2.83 13.62 أوغُذا

 0.65 3.14 ازٗزسٗب 2.04 9.82 جَبوتٌ

 0.61 2.95 لج٘ب 1.31 7.69 سواسٍالَذ

 0.25 1.20 الصْهبي 1.28 7.51 روَذا

 0.12 0.60 هْزٗشْ٘ض 1.19 7.00 انذًٍقزاطَتانكوَغو 

 0.10 0.46 زًّدا 0.94 5.51 سًٍبابوً

 0.05 0.26 عصز ال وس 0.81 4.75 انكوَغو

 0.04 0.20 ثْزًّدٕ 0.77 4.52 بوروَذً

 0.45 2.67 سَشَم
الخًْغْ 

 الدٗو ساة٘خ
0.16 0.03 

 0.03 0.16 ظ٘ش٘  0.40 2.36 ياالوً

 0.03 0.13 شاهج٘ب 0.36 2.14 سايبَا

 0.02 0.09 الخًْغْ 0.09 0.54 جشر انقًز

 100.00 588.95 اجًانٌ دادراث يصز
اعوبلٖ 

 الْازداد
482.14 100.00 

   WWW.Worldbank.org/witsهزبػ علٔ الوْقل اسلخزسًّٔ  (.WITSرخبه  الزغبزح العبلو٘خ   هٌ وخ ؽعجذ هي ث٘بًبد :انًصذر

 

 تطور وارداث يصز انشراػَت يٍ سو  انكويَسا

ؽ٘تتش رتتن ر عتت٘ن  1 ّ تتخ  2ثئظتتزعسا  ث٘بًتتبد عتتدّي 

فزتتسح الدزاظتتخ إلتتٔ صتت)س فزتتساد ثٌتتبر  علتتٔ ةج٘عتتخ االرغتتبٍ 

 (2007-1995ارعتتتوذ اليزتتتسح اسّلتتتٔ   العتتتبم للج٘بًتتتبد 

ؽ٘تش ثلتغ هزْظت   هصتس الصزاع٘تخق٘وخ ّازداد  ثبً يب 

 هل٘تتتْى157.78التتتْازداد الصزاع٘تتتخ لزلتتتك اليزتتتسح ؽتتتْالٖ 

دّالز ٗصتتتبؽجِب إً يتتتب  فتتتٔ هعتتتدي الٌوتتتْ العتتتٌْٓ ثلتتتغ 

( 2013-2008%  فٔ ؽ٘ي ارعوذ اليزتسح الضبً٘تخ  10.09

ررثتترة  ٗصتبؽجِبثصٗتبدح التْازداد الصزاع٘تخ هتتي الخْه٘عتب 

هل٘تتْى  325.2هلوتتْض ؽ٘تتذ كبًتتذ أقتت  ق٘وتتخ للتتْازداد 

عتبم  هل٘تْى دّالز 480.27ّأعلٔ ق٘وخ  2008عبم  دّالز

ّثلغ هزْظت  ق٘وتخ التْازداد الصزاع٘تخ لزلتك اليزتسح  2013

 ٗصتتتبؽجِب اً يتتتب  فتتتٖ دّالز هل٘تتتْى 413.567ؽتتتْالٖ 

%  فتٖ ؽت٘ي ارعتوذ اليزتسح 4.92عتٌْٓ ثلتغ الٌوْ الهعدي 

ررثتتتترة فتتتتٖ التتتتْازداد  ثْعتتتتْد (2020-2014الضبلضتتتتخ  

الصزاع٘خ الوصتسٗخ هتي الخْه٘عتب علتٔ التسين هتي شٗبدرِتب 

ه بزًتتتخ ثتتتبليزساد العتتتبث خ ّثلتتتغ هزْظتتت  ّازداد هصتتتس 

http://www.worldbank.org/wits
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 هل٘تتْى 491.46الصزاع٘تتخ هتتي الخْه٘عتتب فتتٔ رلتتك اليزتتسح 

 %.3.23دّالز ّإً يتتب  فتتٔ هعتتدي الٌوتتْ العتتٌْٓ ثلتتغ 

ك هؤ تتس اإلًيزتتبػ الزغتتبزٓ للعتتلل الصزاع٘تتخ ّذلتت ّثز تتدٗس

 اعوتتبلٖ الزغتتبزح الصزاع٘تتخ الوصتتسٗخ هتتل الخْه٘عتتب ث عتتوخ

علٔ الٌبرظ الوؾلٔ اإلعوبلٔ لوصتس رجت٘ي أًتَ أعطتٔ ًعتت 

%( هوب ٗشت٘س إلتٔ ةتع  الزجتبدي 1هٌ يسخ عدا   أق  هي 

الزغتبزٓ ثتت٘ي هصتتس ّالخْه٘عتتب علتٔ التتسين هتتي أى هصتتس 

 عسْ فٔ الخْه٘عب  ّرعزجس هي أُن الدّي اسفسٗ ٘خ. 

اسُو٘خ الٌعج٘خ لْازداد هصس الصزاع٘خ هي ّثؾعبة  

رج٘ي لٌب أى أكضتس دّي  4دّي الخْه٘عب كوب ُْ هج٘ي ثغدّي 

 -الخْه٘عتتب رصتتدٗسا  إلتتٔ هصتتس كبًتتذ كٌ٘٘تتب ٗلِ٘تتب العتتْداى

ّثئظتتزعسا  ث٘بًتتبد  هتت)ّٓ علتتٔ الزسر٘تتت. -ظتتْٗصٗ)ًد

رج٘ي لٌب أى أكضس ّازداد هصس هي دّي الخْه٘عتب  5عدّي 

ٔ هغوْعتتخ الوتتْاد الغرا ٘تتخ ّالؾْ٘اًتتبد علتتٔ الزسر٘تتت ُتت

الصٗتْد  -الوشتسّثبد ّالزجتغ -هغوْعخ الوْاد ال بم -الؾ٘خ

ّثؾعتتبة الٌصتت٘ت العتتْقٖ الؾْ٘اً٘تتخ ّالتتدُْى ّالشوْا.

كوبُْ هج٘ي ثغدّي لْازداد هصس هي العلل الصزاع٘خ هي 

دّي الخْه٘عتتب رجتت٘ي لٌتتب أى أعلتتٖ ًصتت٘ت ظتتْقٖ عتتبر هتتي 

الوتتْاد الغرا ٘تتخ –ّثبد ّالزجتتغ الوشتتس-ًصتت٘ت الوتتْاد ال تتبم

 الصْٗد الٌجبر٘خ ّالدُْى ّالشوْا.–ّالؾْ٘اًبد الؾ٘خ 

كوتتب ً)ؽتتن إً يتتب  هعتتدي الٌوتتْ العتتٌْٓ لتتْازداد 

هصس هي العلل الصزاع٘تخ هتي دّي الخْه٘عتب رت)ي اليزتسح 

 COVID-19(  ّٗسعتتل ذلتتك إلتتٔ عب ؾتتخ 2019-2020 

 علٔ الْازداد الصزاع٘خ هي دّي الخْه٘عب.

ور دصصادراث ووارداث يصصصز انغذائَصصت يصصغ سصصو  تطصص

 انكويَسا

 تطور دادراث يصز انغذائَت إني انكويَسا

ؽ٘تتش رتتن ر عتت٘ن  2ّ تتخ   6ثئظتتزعسا  ث٘بًتتبد عتتدّي 

فزتتسح الدزاظتتخ إلتتٔ صتت)س فزتتساد ثٌتتبر  علتتٔ ةج٘عتتخ اإلرغتتبح 

( إرعتوذ 2007-1995الصهٌٔ العتبم  فيتٔ اليزتسح اسّلتٔ  

دتبدزاد هصتس الغرا ٘تخ هتل ؽتدّس ثبإلظز ساز ر سٗجب  فٔ 

هل٘تتتبز  44.05ررثتتترة هلوتتتْض ّثلتتتغ هزْظتتت  رلتتتك اليزتتتسح 

 %.22.8دّالز ثوعدي ًوْ ظٌْٓ قدزح 

( فبرعتوذ ثصٗتبدح 2013-2008أهب عتي اليزتسح الضبً٘تخ  

الصبدزاد الغرا ٘خ إلتٔ الخْه٘عتب ّثلتغ هزْظت  رلتك اليزتسح 

%. 20.16هل٘تتْى دّالز ثوعتتدي ًوتتْ ظتتٌْٓ ثلتتغ  489.26

( ؽدس ثِتب ررثترة 2020-2014ؽ٘ي أى اليزسح الضبلضخ   فٔ

ّاةؼ ّثلغ هزْظ  دبدزاد هصس الغرا ٘خ فٔ رلك اليزسح 

هل٘تتْى دّالز ٗصتتبؽجِب إً يتتب  فتتٔ هعتتدي الٌوتتْ 548.23

 %.0.57العٌْٓ ثلغ 

ّثو بزًخ اليزساد الض)س ًغد أى أفس  اليزتساد ر سٗجتب  

إًِتب إرعتوذ ( علٔ التسين 2020-2014ُٔ اليزسح الضبلضخ  

ّثئظزعسا   ثبلزرثرة الْاةؼ فٔ ق٘وخ دبدزارِب الغرا ٘خ.

رج٘ي لٌب أى أكضس دبدزاد هصس هي العتلل  7ث٘بًبد عدّي 

االغرا ٘خ إلٔ دّي الخْه٘عب ُٔ هغوْعخ الصْٗد الؾْ٘اً٘تخ 

ّالٌجبر٘خ ّالدُْى ّالشتوْا هغوْعتخ ٗلِ٘تب الوتْاد الغرا ٘تخ 

كِتتَ الصٗز٘تتخ فتتٔ ؽتت٘ي الجتترّز ّاليْا –ّالؾْ٘اًتتبد الؾ٘تتخ 

عتتبرد هغوْعتتخ الوشتتسّثبد ّالزجتتغ فتتٔ الوسرجتتخ اسر٘تتسح 

 لدّي الخْه٘عب.

كوتتتب ً)ؽتتتن إً يتتتب  هعتتتدي الٌوتتتْ العتتتٌْٓ لغو٘تتتل 

-2019هغوْعتتتبد العتتتلل الغرا ٘تتتخ ّذلتتتك رتتت)ي اليزتتتسح  

( ّٗسعتتتل ذلتتتك إلتتتٔ أصتتتس عب ؾتتتخ ف٘تتتسّض كْزًّتتتب 2020

COVID-19 ب.علٔ الصبدزاد االغرا ٘خ لدّي الخْه٘ع 

ّثؾعتتبة الٌصتت٘ت العتتْقٔ لوغوْعتتخ العتتلل الغرا ٘تتخ 

رج٘ي لٌب أى أعلتٔ ًصت٘ت ظتْقٔ فتٔ أظتْال دّي الخْه٘عتب 

هغوْعخ الصٗتْد الؾْ٘اً٘تخ ّالٌجبر٘تخ ّالتدُْى  عبر ًص٘ت

ّالشوْا هغوْعخ ٗلِ٘تب الوتْاد الغرا ٘تخ ّالؾْ٘اًتبد الؾ٘تخ 

الوشتتتسّثبد ّالزجتتتغ علتتتٔ –الجتتترّز ّاليْاكِتتتَ الصٗز٘تتتخ  –

ت. ّثؾعتتتتبة اسُو٘تتتتخ الٌعتتتتج٘خ لصتتتتبدزاد هصتتتتس الزسر٘تتتت

رجت٘ي  8الصزاع٘خ إلتٔ دّي الخْه٘عتب كوتب ُتْ هجت٘ي ثغتدّي 

لٌب أى أكضس دّي الخْه٘عب إظز٘سادا  هي هصس للعلل الغرا ٘خ 

 إزٗزسٗب علٔ الزسر٘ت.  -كٌ٘٘ب -العْداى -كبًذ ل٘ج٘ب

 تطور وارداث يصز انغذائَت يٍ سو  انكويَسا

ؽ٘تتش رتتن ر عتت٘ن  2ّ تتخ   6ي ثئظتتزعسا  ث٘بًتتبد عتتدّ

فزتتسح الدزاظتتخ إلتتٔ صتت)س فزتتساد ثٌتتبر  علتتٔ ةج٘عتتخ اإلرغتتبح 

( ؽ٘تتش 2007-1995الصهٌتتٔ العتتبم  فيتتٔ اليزتتسح اسّلتتٔ  

 إرعتوذ ثبإلظتز ساز ر سٗجتب  فتٔ ق٘وتخ ّازداد هصتس الغر ٘تتخ

هتتتل ؽتتتدّس ررثتتترة هلوتتتْض ّثلتتتغ هزْظتتت  رلتتتك اليزتتتسح 

دي الٌوتتْ هل٘تتْى دّالز ٗصتتبؽجِب إً يتتب  فتتٔ هعتت154.74

-2008%  فتتٔ ؽتت٘ي أى اليزتتسح الضبً٘تتخ  10.3العتتٌْٓ ثلتتغ 

( فبرعوذ ثصٗبدح الْازداد الغرا ٘خ هي الخْه٘عب هتل 2013

هل٘تْى 406.25الزرثرة الولوْض ّثلتغ هزْظت  رلتك اليزتسح 

%  أهتتتب عتتتي اليزتتتسح 7.74دّالز ثوعتتتدي ًوتتتْ ظتتتٌْٓ ثلتتتغ 

( فؾتتتدس ثِتتتب ررثتتترة ّاةتتتؼ ّثلتتتغ 2020-2014الضبلضتتتخ  

  ّازداد هصس الغرا ٘خ هي الخْه٘عب فٔ رلتك اليزتسح هزْظ

هلْ٘ى دّالز ّإً يب  فتٔ هعتدي الٌوتْ العتٌْٓ  456.06

 %.4.25ثلغ 

هؤ تتس اإلًيزتتبػ الزغتتبزٓ لوغوتتْا دتتبدزاد  ّثز تتدٗس

الخْه٘عتتب ثبلٌعتتجخ إلتتٔ  هتتل رخزتت  الغرا ٘تتخ ّّازداد هصتتس

الٌتتتبرظ الوؾلتتتٔ اإلعوتتتبلٔ لوصتتتس رجتتت٘ي أًتتتَ أعطتتتٔ ًعتتتت 

ا  هوتب ٗشت٘س إلتٔ ةتع  الزجتبدي الزغتبزٓ ثت٘ي هٌ يسخ عتد

هصتتس ّالخْه٘عتتب علتتٔ التتسين هتتي أى هصتتس عستتْ فتتٔ 

 الخْه٘عب  ّرعزجس هي أُن الدّي اسفسٗ ٘خ. 

ّثو بزًتتخ اليزتتساد التتض)س ًغتتد أى أفستت  اليزتتساد ُتتٔ 

( علتتٔ التتسين هتتي إً يتتب  2020-2014اليزتتسح الضبلضتتخ  

العٌْٓ ثِب. ّثؾعبة اسُو٘خ الٌعج٘خ لتْازداد  هعدي الٌوْ

  8هصتس الغرا ٘تتخ هتي دّي الخْه٘عتتب كوتب ُتتْ هجت٘ي ثغتتدّي 
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يؼذل انًُو انسُوً وانُصَب انسوقٌ نوارداث يصز يٍ انسهغ انشراػَت يٍ دول انكويَسا وفقا نتصَُف  .5جذول 

SITIC بانًهَوٌ دوالر 

SITIC 

وارداث يصز فٌ 

نذول  2121ػاو 

 انكويَسا

 يتوسظ يؼذل 

-2114انًُو  

2121) 

 يتوسظ يؼذل 

-2119انًُو  

2121) 

اجًانٌ وارداث 

يصز نهؼانى يٍ كم 

 (2121قسى  

انُصَب انسوقٌ 

يٍ كم  نهوارداث

 قسى

 2.392 10559.4 32.73- 7.57- 252.61 (1انًواد انغذائَت وانحَواَاث انحَت 

 17.223 403.5 46.18- 1.83- 69.50 (1  انًشزوباث وانتبغ

 18.218 583.4 23.02- 18.23 106.30 (28 27-2  انًواد انخاو فًَاػذا انغذاء وانوقود

 0.002 984.0 92.59- 26.73- 0.02 (4  انشٍوث انحَواََت وانُباتَت وانذهوٌ وانشًوع

   WWW.Worldbank.org/witsاسلخزسًّٔ هزبػ علٔ الوْقل  (.WITSرخبه  الزغبزح العبلو٘خ   هٌ وخ ؽعجذ هي ث٘بًبد :انًصذر

 
 

 

 

  بانًهَوٌ دوالر( 2121-1995تطور دادراث ووارداث يصز انشراػَت يغ تكتم انكويَسا خالل انفتزة   .6جذول 

 االَفتاح انتجارً (GDP  انُاتج انًحهٌ االجًانٌ (M  انوارداث انغذائَت (X  انصادراث انغذائَت انسُت

1995 13.773 256.502 60.160 0.449 

1996 13.896 217.791 67.630 0.343 

1997 7.822 188.921 78.440 0.251 

1998 12.711 143.130 84.830 0.184 

1999 8.224 145.216 90.710 0.169 

2000 34.283 191.592 99.840 0.226 

2001 28.744 219.149 96.690 0.256 

2002 21.916 247.072 85.150 0.316 

2003 62.932 143.496 80.290 0.257 

2004 43.793 68.062 78.780 0.142 

2005 92.389 83.122 89.680 0.196 

2006 70.057 38.007 107.430 0.101 

2007 162.222 69.579 130.440 0.178 

 - - 154.741 44.059 انًتوسظ انسُوً

 - - 10.302- 22.817 انسُوًيؼذل انًُو 

2008 261.617 318.992 162.820 0.357 

2009 359.849 288.040 189.150 0.343 

2010 633.003 326.968 218.980 0.438 

2011 409.990 529.573 235.990 0.398 

2012 615.713 510.945 279.120 0.404 

2013 655.399 463.006 288.430 0.388 

 - - 406.254 489.262 انسُوًانًتوسظ 

 - - 7.736 20.162 يؼذل انًُو انسُوً

2014 513.514 506.655 305.600 0.334 

2015 561.430 415.417 329.370 0.297 

2016 749.812 419.724 332.440 0.352 

2017 486.384 341.892 235.730 0.351 

2018 517.421 528.104 249.710 0.419 

2019 542.142 590.348 303.080 0.374 

2020 466.906 390.292 365.250 0.235 

 - - 456.062 548.230 انًتوسظ انسُوً

 - - 4.256- 1.573- يؼذل انًُو انسُوً

   WWW.Worldbank.org/witsهزبػ علٔ الوْقل اسلخزسًّٔ  (.WITSرخبه  الزغبزح العبلو٘خ   هٌ وخ ؽعجذ هي ث٘بًبد :انًصذر

 
   

   
 Trade openness index)ٕهؤ س االًيزبػ الزغبز  

 

http://www.worldbank.org/wits
http://www.worldbank.org/wits
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  .6ث٘بًبد عدّي  :انًصذر

 ( بانًهَوٌ دوالر2121-1995تطور دادراث ووارداث يصز انشراػَت يغ تكتم انكويَسا خالل انفتزة   .2 شكم

 

 

 

 

 

 SITICيؼذل انًُو انسُوً وانُصَب انسوقٌ نصادراث يصز يٍ انسهغ انغذائَت دول انكويَسا وفقا نتصَُف  .7 جذول

 بانًهَوٌ دوالر

SITIC 

دادراث 

يصز فٌ ػاو 

2121 

يتوسظ يؼذل 

انًُو 

 2114-

2121) 

يتوسظ يؼذل 

انًُو 

 2119-

2121) 

اجًانٌ 

دادراث 

يصز نهؼانى 

يٍ كم قسى 

 2121) 

انُصَب 

انسوقٌ 

نصادراث يٍ 

 كم قسى

 9.13 4391.22 9.91- 2.70- 400.76 (1  انًواد انغذائَت وانحَواَاث انحَت

 2.04 1108.27 41.45- 16.41 22.62 (1  انًشزوباث وانتبغ

 3.82 117.79 17.35- 3.85 4.50 (22انبذور وانفواك ه انشٍتَت  

 17.28 225.88 26.65- 5.35 39.02 (4  انشٍوث انحَواََت وانُباتَت وانذهوٌ وانشًوع

   WWW.Worldbank.org/witsهزبػ علٔ الوْقل اسلخزسًّٔ  (.WITSرخبه  الزغبزح العبلو٘خ   هٌ وخ ؽعجذ هي ث٘بًبد :انًصذر
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حسب األهًَت انُسبَت خالل انفتزة تزتَب يتوسظ دادراث ووارداث انسهغ انغذائَت يغ دول انكويَسا ػهٌ  .8جذول 

 ( بانًهَوٌ دوالر2111-2121 

 انذونت

يتوسظ 

انصادراث 

 انغذائَت

األهًَت انُسبَت 

نهصادراث 

 % انغذائَت

 انذونت

يتوسظ 

انوارداث 

 انغذائَت

األهًَت انُسبَت 

نهوارداث 

 % انغذائَت

 21.64 98.80 العْداى 476.02 266.21 نبَا

 16.28 74.33 كٌ٘٘ب 17.67 98.80 انسوداٌ

 11.49 52.45 ازٗزسٗب 13.29 74.33 كََُا

 2.98 13.61 أّيٌدا 9.38 52.45 ارٍتزٍا

 2.79 12.75 اصْ٘ث٘ب 7.69 43.01 انصويال

 1.97 9.01 ع٘جْرٖ 2.57 14.39 يورٍشَوص

 1.53 6.98 ظْاشٗ)ًد 2.43 13.61 أوغُذا

 1.21 5.51 شٗوجبثْٕ 2.28 12.75 اثَوبَا

 0.52 2.36 هبالّٕ 1.61 9.01 جَبوتٌ

 0.37 1.71 لج٘ب 1.25 6.98 سواسٍالَذ

 0.28 1.30 الصْهبي 1.10 6.18 روَذا

 0.14 0.63 الخًْغْ الدٗو ساة٘خ 0.98 5.51 سًٍبابوً

 0.13 0.60 هْزٗشْ٘ض 0.66 3.70 انكوَغو انذًٍقزاطَت

 0.10 0.46 زًّدا 0.59 3.31 بوروَذً

 0.06 0.25 عصز ال وس 0.48 2.67 سَشَم

 0.04 0.20 ثْزًّدٕ 0.42 2.36 ياالوً

 0.04 0.16 ظ٘ش٘  0.36 2.03 سايبَا

 0.03 0.13 شاهج٘ب 0.10 0.54 جشر انقًز

 0.00 0.00 الخًْغْ 0.05 0.29 انكوَغو

 100.00 456.63 اعوبلٖ الْازداد 100.00 559.25 اجًانٌ دادراث يصز

   WWW.Worldbank.org/witsهزبػ علٔ الوْقل اسلخزسًّٔ  (.WITSرخبه  الزغبزح العبلو٘خ   هٌ وخ ؽعجذ هي ث٘بًبد :انًصذر

 

 

رجت٘ي لٌتتب أى أكضتتس دّي الخْه٘عتتب رصتتدٗسا  إلتتٔ هصتتس كبًتتذ 

الزسر٘تتتت. أّيٌتتتدا علتتتٔ  -ازٗزسٗتتتب -العتتتْداى ٗلِ٘تتتب كٌ٘تتتب 

رجتت٘ي لٌتتب أى أكضتتس ّازداد  9ّثئظتتزعسا  ث٘بًتتبد عتتدّي 

هصتتتس هتتتي دّي الخْه٘عتتتب علتتتٔ الزسر٘تتتت ُتتتٔ هغوْعتتتخ 

ّاليْكِتَ الصٗز٘تخ  ّثبد ّالزجغ ٗلِ٘ب هغوْعتخ الجترّزالوشس

د الصٗتتْد رّعتتب -ّالؾْ٘اًتتبد الؾ٘تتخ صتتن الوتتْاد الغرا ٘تتخ –

 ّثؾعتبة الؾْ٘اً٘خ ّالدُْى ّالشوْا فٖ الزسر٘ت اسر٘تس.

لتْازداد هصتتس  9 ُتتْ هجت٘ي ثغتتدّي الٌصت٘ت العتتْقٖ كوتب

هتتي العتتلل الغرا ٘تتخ هتتي دّي الخْه٘عتتب رجتت٘ي لٌتتب أى أعلتتٖ 

ًص٘ت ظْقٖ هغوْعتخ الوشتسّثبد ّالزجتغ ٗلِ٘تب هغوْعتخ 

ّالؾْ٘اًتتبد  صتتن الوتتْاد الغرا ٘تتخ -الصٗز٘تتخ  خالجتترّز ّاليْكِتت

د الصٗتْد الؾْ٘اً٘تخ ّالتدُْى ّالشتوْا فتٖ رّعتب -الؾ٘خ 

 ٘ت اسر٘س.الزسر

كوتتب ً)ؽتتن إً يتتب  هعتتدي الٌوتتْ العتتٌْٓ لتتْازداد 

هصتتس هتتي العتتلل الغرا ٘تتخ هتتي دّي الخْه٘عتتب رتت)ي عتتبهٖ 

 COVID-19(  ّٗسعتتل ذلتتك إلتتٔ عب ؾتتخ 2019-2020 

 علٔ الْازداد الغرا ٘خ هي دّي الخْه٘عب.

http://www.worldbank.org/wits
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يؼصصذل انًُصصو انسصصُوً وانُصصصَب انسصصوقٌ نصصوارداث يصصصز يصصٍ انسصصهغ انغذائَصصت يصصٍ دول انكويَسصصا وفقصصا نتصصصَُف  .9 جذول

SITIC بانًهَوٌ دوالر 

 SITIC 

وارداث 

يصز فٌ 

 2121ػاو 

يتوسظ يؼذل 

-2114انًُو  

2121) 

 يتوسظ 

يؼذل انًُو 

 2119-

2121) 

اجًانٌ وارداث 

يصز نهؼانى يٍ 

كم قسى 

 2121) 

انُصَب 

 انسوقٌ

يٍ  نهوارداث

 %كم قسى

 2.392 10559.4 32.7- 7.570- 252.611 (1انًواد انغذائَت وانحَواَاث انحَت 

 17.223 403.5 46.2- 1.833- 69.496 (1انًشزوباث وانتبغ 

 3.753 1816.1 20.1- 19.220 68.162 (22انبذور وانفواك ه انشٍتَت  

 0.002 984.0 92.6- 26.726- 0.024 (4وانشًوع انشٍوث انحَواََت وانُباتَت وانذهوٌ 

   WWW.Worldbank.org/witsهزبػ علٔ الوْقل اسلخزسًّٔ  (.WITSرخبه  الزغبزح العبلو٘خ   هٌ وخ ؽعجذ هي ث٘بًبد :انًصذر

 

 

أسصصصصبا  اصصصصؼف انتبصصصصادل انتجصصصصارى بصصصصٍَ يصصصصصز ودول 

 (2121انغزفت انتجارٍت بانشزقَت   انكويَسا 

ٗزن ر ع٘ن هعْقتبد الزجتبدي الزغتبزٓ ثت٘ي هصتس ّال تبزح 

 اسفسٗ ٘خ إلٔ ًْع٘ي هي الوعْقبد: 

 :َت انًتؼهقت بانسو  األفزٍقي وهيانًؼوقاث انخارج

 ةع  اسهي. -

 الدّي اسفسٗ ٘خ.عدم اإلظز ساز الع٘بظٔ فٔ ثعا  -

إزريبا أظعبز الشتؾي ّالٌ ت  إلتٔ أفسٗ ٘تب  ّةتْي فزتساد  -

 الشؾي هوب ٗؤدٓ إلٔ رل  الجسبعخ.

 ةع  الجٌ٘خ الزؾز٘خ ث يلت الدّي اسفسٗ ٘خ. -

رشبثَ الِ٘بك  اإلًزبع٘تخ للعدٗتد هتي التدّي اسفسٗ ٘تخ ؽ٘تش  -

رعزود يبلج٘زِب علٔ رصدٗس الوْاد اسّل٘خ ّإظز٘ساد العتلل 

 لصٌل.ربهخ ا

عتتتدم ّعتتتْد قبعتتتدح هعلْهبر٘تتتخ عتتتي اسظتتتْال اسفسٗ ٘تتتخ  -

ّالعلل الوطلْثتخ ّأذّال الوعتزِلخ٘ي ٌُتب رصْدتب  دّي 

عٌْة الصؾسار  ّإً طبا  جَ دا ن ثبلخِسثبر ؽ٘ش روض  

 ال دزاد الخِسث٘خ أُو٘خ ثبلغخ للصٌبعخ.

رزعتتتن ثبلدقتتتخ  عتتتدم ّعتتتْد رسٗطتتتخ إظتتتزضوبزٗخ سفسٗ ٘تتتب -

وعزضوس علتٔ رتسّا كت  دّلتخ ّالشوْي ثؾ٘ش ٗزعسا ال

ّأفس  اإلظزضوبزاد الزٔ ٗوخي ة ِب ثِتب  عت)ٍّ علتٔ 

 هعبعدح الدّلخ فٔ رْعِِب اإلظزسار٘غٔ.

إفز تتتبد ّعتتتْد أً وتتتخ هصتتتسف٘خ فعبلتتتخ فتتتٔ أيلتتتت التتتدّي  -

 اسفسٗ ٘خ.

 ررثرة العو)د الوؾل٘خ ثئظزوساز. -

عدم ّعتْد أًشتطخ أّ فتسّا للجٌتْج الوصتسٗخ فتٔ أيلتت  -

 دّي أفسٗ ٘ب.

 عدم ّعْد أل٘بد لسوبى ّروْٗ  الصبدزاد. -

إزريتتتبا هعتتتدالد الو تتتبةسح الزغبزٗتتتخ ّي٘تتتس الزغبزٗتتتخ   -

 ّإزريبا رخليخ الز ه٘ي علٔ الوٌزغبد الُوصدزح سفسٗ ٘ب.

 عدم إلزصام كض٘س هي الدّي اسفسٗ ٘خ ثبإلريبق٘بد الوٌع دح. -

عتتدم ّعتتْد رطتتْة ه)ؽ٘تتخ ثؾسٗتتخ ّعْٗتتخ ثشتتخ  هٌتتز ن  -

 دّي أفسٗ ٘ب.ث٘ي هصس ّهع ن 

 يؼوقاث داخهَت تتؼهق بانًُتجاث انًصزٍت

عتتتدم الزتتتسّٗظ الختتتبفٔ للوٌتتتزظ الوصتتتسٓ عجتتتس ّظتتتب    -

 اإلع)م ثبلعْل اسفسٗ ٘خ.

عتتدم ّعتتْد رطتتْة ه)ؽ٘تتخ هٌز وتتخ ثتت٘ي هصتتس ّدّي  -

 أفسٗ ٘ب.

إلغبر رطْة الط٘ساى لشسكخ هصس للط٘تساى إلتٔ العدٗتد  -

 هي دّي الشسل ّالغٌْة اسفسٗ ٔ.

أظعبز الشؾي ّالٌ   إلٔ أفسٗ ٘تب ّرؾختن  تسكبد إزريبا  -

الشؾي اسعٌج٘خ فٔ فزسح الشتؾي هوتب قتد ٗتؤدٓ إلتٔ رلت  

 الجسبعخ فٔ ثعا اسؽ٘بى.

 السّر٘ي الؾخْهٔ هزوض)  فٔ ةْي اإلعساراد. -

ةتتع  فتتٔ الز ُ٘تت  ّإً يتتب  هعتتزْٓ الوِتتبزاد لتتدٓ  -

 العبهل٘ي ّةع  الخيبراد اإلدازٗخ.

 ْٗخ للوعداد ّالوبكٌ٘بد.الؾبعخ إلٔ ّعْد دٌبعخ ق -

الؾبعتتخ إلتتتٔ التتدرْي ثشتتتخ  أقتتْٓ فتتتٔ هغتتبي الزغتتتبزح  -

 اإللخزسًّ٘خ.

الجٌ٘خ الزؾز٘خ هي ةسل ّ جخبد كِسثتبر ّه٘تبح الصتسا  -

ّالغتتبش ّالزتتٔ رؾزتتبط إلتتٔ إدتت)ػ ّإى كبًتتذ الدّلتتخ قتتد 

قبهذ ثدّز ُب   فتٔ ُترا الوغتبي رت)ي اليزتسح ال صت٘سح 

 الوبة٘خ.

 اإلًزبط ثشخ  كج٘س . إزريبا أظعبز هعزلصهبد -

http://www.worldbank.org/wits
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انشراػَصت وانغذائَصت يصغ  انتُبؤ بتجارة يصز يٍ انسهغ

 انكويَسا

الزٌجتتتؤ ثزغتتتبزح هصتتتس الصزاع٘تتتخ  ٗزٌتتتبّي ُتتترا الغتتتصر 

 (2025-2021لخْه٘عتتتتب رتتتت)ي اليزتتتتسح  ّالغرا ٘تتتتخ هتتتتل ا

 .زغو٘ع٘خ لِْلذ ّ ٌّٗزسالثبظز دام ةسٗ خ الزوِ٘د اسظٔ 

ةتسل الزوِ٘تد اسرتسٓ ّالزٔ رن الويبةتلخ ثٌِ٘تب ّثت٘ي  

 ةسٗ خ الزوِ٘د اسظٔ اسؽتبدٓ  الزوِ٘تد اسظتٔ الوتصدّط( 

 ى ةسٗ تتتتتتتتتخ الزوِ٘تتتتتتتتتد اسظتتتتتتتتتٔ الزغو٘ع٘تتتتتتتتتخؽ٘تتتتتتتتتش أ

(Holt-Winter's Additive)  اعطتذ أقت  قت٘ن لخت)  هتي

 هغوْا هسثعبد الجْاقٔ ّالغرز الوزْظ  لوسثعبد ال ط .

 انتُبؤ بصادراث يصز انشراػَت إني انكويَسا

ى قت٘ن دتبدزاد هصتس أ 3 ّ خ  10ٗزسؼ هي عدّي 

 اً يستذالوزٌج  ثِتب الٖ دّي الخْه٘عب هي العلل الصزاع٘خ 

 صتن ربثعتذ الصٗتبدح رت)ي عتبم( 2024-2021ر)ي اليزسح  

ّقتتد ٗسعتتل ذلتتك لوتتب  تتِدرَ ةج٘عتتخ اإلرغتتبٍ الصهٌتتٔ  2025

العتتتبم هتتتي عتتتدم اإلظتتتز ساز ًز٘غتتتخ إلتتتٔ العْا تتتق الدارل٘تتتخ 

الزتتتٔ ظتتتجق ذكسُتتتب ّالزتتتٔ رؾتتتد هتتتي الزجتتتبدي ّال بزع٘تتتخ 

 الزغبزٓ ث٘ي هصس ّالخْه٘عب.

 انتُبؤ بانوارداث انشراػَت انًصزٍت يٍ انكويَسا

اً يتتتب  التتتْازداد  4ّ تتتخ   10ٗزستتتؼ هتتتي عتتتدّي 

الصزاع٘تتتخ الوزٌجتتت  ثِتتتب هتتتي دّي الخْه٘عتتتب رتتت)ي عتتتبهٖ 

-2023(   صن ربثعذ الصٗتبدح رت)ي اليزتسح  2021-2022 

2025.) 

 ؤ بصادراث يصز انغذائَت إني انكويَساانتُب

ٗزْقتتل اً يتتب   َث ًتت 5 ّ تتخ  11ٗزستتؼ هتتي عتتدّي 

ق٘وتتخ دتتبدزاد هصتتس الغرا ٘تتخ هتتي الخْه٘عتتب رتت)ي اليزتتسح 

 .2025( ثٌ٘وب شٗبدرِب ر)ي عبم 2021-2024 

 انتُبؤ بوارداث يصز انغذائَت يٍ انكويَسا

أى ق٘وتخ ّازداد هصتس  6ّ تخ   11ٗزسؼ هي عدّي 

الغرا ٘خ الوزٌج  ثِب هتي الخْه٘عتب إرعتوذ ثبالً يتب  رت)ي 

 (.2025-2023صن ربثعذ الصٗبدح ر)ي اليزسح  2022عبم 
 

 قَى دادراث ووارداث يصز انشراػَت انًتُبأ ب ا يغ تكتم انكويَسا بانًهَوٌ دوالر .11جذول 

 انقًَت انًتُبأ ب ا نهوارداث انشراػَت انشراػَتانقًَت انًتُبأ ب ا نهصادراث  انسُت

2021 419.856 491.7036 

2022 338.5817 481.47 

2023 293.4381 532.43 

2024 213.6383 532.36 

2025 244.2091 532.54 

 Eviewsثبظز دام ثسًبهظ  2هي عدّي  :انًصذر

 

 ( بانًهَوٌ دوالر2125-2121انفتزة  ( انتُبؤ بصادراث يصز انشراػَت إني انكويَسا خالل 3شكم  

 Eviewsثبظز دام ثسًبهظ  2هي عدّي  :انًصذر
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 ( بانًهَوٌ دوالر2125-2121فتزة  انتُبؤ بوارداث يصز انشراػَت يٍ انكويَسا خالل ان .4 شكم

 Eviewsثبظز دام ثسًبهظ  2هي عدّي  :انًصذر 

 

 ب ا يغ انكويَسا بانًهَوٌ دوالر قَى دادراث ووارداث يصز انغذئَت انًتُبأ .11جذول 

 انقًَت انًتُبأ ب ا نهوارداث انغذائَت انقًَت انًتُبأ ب ا نهصادراث انغذائَت انسُت

2121 434.81 447.18 

2122 364.39 434.02 

2123 332.87 481.68 

2124 249.63 481.99 

2125 288.41 484.25 

 Eviewsثبظز دام ثسًبهظ  6 ؽعجذ ّعوعذ هي عدّي :انًصذر

 

 

 ( بانًهَوٌ دوالر2125-2121انتُبؤ بصادراث يصز انغذائَت إني انكويَسا خالل انفتزة   .5شكم 

 Eviews( ثبظز دام ثسًبهظ 6هي عدّي   :انًصذر 
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 ( بانًهَوٌ دوالر2125-2121فتزة  انتُبؤ بوارداث يصز انغذائَت يٍ انكويَسا خالل ان .6 شكم

 Eviewsثبظز دام ثسًبهظ  6هي عدّي  :انًصذر
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ABSTRACT: The research aimed mainly to study the development of Egypt's agricultural 

trade with the COMESA countries during the period (1995-2020) and forecast it during the 

period of (2021-2025). The results of study are Egypt's agricultural trade with COMESA is 

weak, The value of Egypt's agricultural and food exports is about 0.02 , 0.01 billion dollars, 

respectively, in 1995, increased to 0.47, 0.46 billion dollars, in 2020 respectively. While 

Egypt’s agricultural and food imports are about 0.26, 0.25 billion dollars are 1995, 

respectively, increased to 0.42, 0.39 billion dollars in 2020 respectively. The study forecast 

Egypt’s agricultural and food exports and imports with the COMESA countries using the 

Holt-Winter Additive method during the period (2021-2025), the results showed a decline in 

Egypt’s agricultural and food exports to the COMESA countries during the period (2021-

2024), then continued to increase during the year 2025, and imports from the COMESA 

countries are unstable. So the study recommends reconsidering the Egyptian export and 

import map in light of contemporary international and local changes, and working to increase 

the Egyptian agricultural exports to the COMESA countries. 

Key words: Forecasting, holt-winter, agricultural trade, Egypt-COMESA 
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