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استهدف البحث بصفه رئيسيه دراسة التكتالت العالمية الرئيسيه والتى تربطها عالقات إقتصاديه مع مصر : الملخص
الزراعية المصريه .  االفتا وأثرها على التجارة –االتحاد االوروبى  –الكوميسا  –اغادير  –والتى شملت كالً من الجافتا 

ليها الدراسه عن اثر كل أتفاقيه على التجاره المصريه للسلع الزراعيه والغذائيه كالتالى: بالنسبه إوأهم النتائج التى توصلت 
إلتفاقية كالً من الجافتا وأغادير والكوميسا واإلفتا فأثبتت الدراسة األتى: إنخفاض المتوسط السنوى لقيمة كالً من الصادرات 

الزراعية والغذائيه المصريه خالل فترة مابعد المشاركة عن قبلها، إنخفاض معدل النمو السنوى لقيمة كالً من  وارداتوال
، زيادة معامل عدم االستقرار لكالً ل فترة مابعد المشاركة عن قبلهاالزراعية والغذائية المصرية خال وارداتالصادرات وال

اإلفتا خالل فترة بعد المشاركة عن مع الجافتا و أغادير والكوميسا والغذائية المصرية الزراعية و وارداتمن الصادرات وال
، ثبوت انخفاض معنوي احصائى مصرية مع التكتالت سالفة الذكرقبلها مما يدل على عدم إستقرار التجارة الزراعية ال

 ،جافتا وأغادير والكوميسا واإلفتالغذائيه مع الالسلع الزراعيه وا وارداتلمعادالت االتجاه الزمني العام في قيمه صادرات و
الزراعية  وارداتإلتفاقية اإلتحاد األوروبى تبين األتى: زيادة المتوسط السنوى لقيمة كالً من الصادرات وال ةأما بالنسب

 وارداترات وال، زيادة معدل النمو السنوى لقيمة كالً من الصادبعد المشاركة عن قبلها والغذائيه المصريه خالل فترة ما
بعد المشاركة عن قبلها، إنخفاض معامل عدم االستقرار لكالً من الصادرات  الزراعية والغذائية المصرية خالل فترة ما

ستقرار االزراعية والغذائية المصرية مع اإلتحاد األوروبى خالل فترة بعد المشاركة عن قبلها مما يدل على  وارداتوال
مع منطقة اإلتحاد األوروبى ، ثبوت زياده معنويه احصائياً لمعادالت االتجاه الزمني العام في التجارة الزراعية المصرية 

لسلع الزراعية إلى السلع الزراعيه والغذائيه من االتحاد االوربي. وأثبتت الدراسة زيادة صادرات ا وارداتقيمه صادرات و
 قبل المشاركة وما ا عن صادرات السلع الغذائيه خالل فترة ما، اإلفتى، اإلتحاد األوروبمنطقة الجافتا، أغادير، الكوميسا

سبق توصى  بعدها من ناحيه وزيادة واردات السلع الزراعية عن الغذائية خالل فترة ماقبل المشاركة ومابعدها، لكل ما
حليه المعاصره الدراسة بإعادة النظر فى الخريطة التصديريه واإلستيراديه المصريه فى ضوء المتغيرات الدوليه والم

 –الكوميسا  –اغادير  –والعمل على تنمية وزيادة الصادرات الزراعية المصريه إلى منطقة التجارة الحرة العربيه الكبرى 
اإلتحاد االوروبى والعمل على زيادة التكامل بين مصر واإلتفاقيات سالفة الذكر ، األمر الذى يؤدى إلى زيادة حجم  –اإلفتا 

 .ل األعضاءالتجارة بين الدو
 التجارة المصرية، اتفاقيات التجارة، التجارة الدولية، تحول التجارة، خلق التجارة. الكلمات االسترشادية:

 المقدمة والمشكلة البحثية

شهدت الساحة اإلقتصادية الدولية منذ الخمسينات العديد 
، ومن أهم هذه المتغيرات من المتغيرات اإلقتصادية الدولية

ويعتبر اإلتجاه نحو تحرير  ىالتكتل اإلقتصاداإلتجاه إلى 
التجارة من أهم هذه المتغيرات التى لم تكن مصر بمعزل 
عنها. حيث واجهت التجارة المصرية عدة عراقيل فى ظل 

الصادرات المصرية  معظمقيام الدول الكبرى وفى ظل ان 
وبالتالى واجهت صعوبه  ومواد خام تقليدية سلععبارة عن 

سواق العالمية وذلك بسبب إنخفاض مستوى فى النفاذ لال
 ،الشيمى( إرتفاع التكلفة أو األثنين معاً  وأالفن اإلنتاجى 

وهى أسباب مازالت تلقى بأعبائها على  )۲۰۰۹
 ر أى وسائل أخرى ــن لمصـــالمصرية. ولم يك ةــــالزراع

لسلع ا نفاذسوى إتفاقيات التجارة التى يمكن من خاللها 
والتى تبين أن لها خرى ، األدول الواق فى أس المصريه

التصدير ومن ثم تشجيع دوراً هاماً فى تحقيق أهداف 
 تحقيق حصيلة من العمالت االجنبية بإيرادات تسهم فى

. لذلك إنضمت جمهورية مصر عملية التنمية اإلقتصادية
على المستوى  ةقتصاديالعربيه إلى عديد من التكتالت اال

 كبرىالة لتجارة الحرة العريبمنطقة االعالمى ومنها 
)GAFTA( ،) منطقة أغاديرAGHADER( ، منطقة

 اإلتحاد االوروبى ،)COMESA( شرق وجنوب أفريقيا
)EU(، اإلفتا )EFTA .(زيادة التجارة  للسعى وراء

الخارجيه وزيادة النمو االقتصادى وبالتالى زيادة الرفاهية 
  .)۲۰۱٥ ،عبدالحميد( ألفراد المجتمع

http:/www.journals.zu.edu.eg/journalDisplay.aspx?Journalld=1&queryType=Master 
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 لبحثمشكلة ا
شهد العالم فى السنوات االخيرة العديد من المتغيرات 
اإلقتصادية الدولية والتى كان لها أثر كبير على حركة 

ار نتشاالتجارة الدولية، ومن أهم هذه المتغيرات ظهور و
أمام فرصاً مما قد يشكل ، التكتالت اإلقتصادية العالمية

ل على رة الزراعية المصرية من ناحية والعمزيادة التجا
من ناحية المصريه  زراعيةجديده للسلع الأسواق فتح 

بمعنى أخر قد تؤدى التجارة مع تلك التكتالت إلى  أخرى
أى فتح  Trade creation (TC)حدوث خلق التجارة 

 Tradeأسواق جديده أو قد تؤدى إلى تحويل التجارة 
diversion(TD) أى زيادة التبادل التجارى مع أحد أو

 ةقتصادياو تكتالت أ نخفاضها مع دولاو بعض التكتالت
 فى التعرف على إعادة النظر يستلزم الذى األمر أخرى

جارة الزراعية قتصاديه على التللتكتالت اال ثار المختلفةاآل
 .ةالمصري

 هدف البحث
إتفاقيات التجارة الدولية  أثر يهدف البحث إلى دراسة

تكتالت الت إقتصادية مع مصر شاملة والتى تربطها عالقا
قة التجارة اإلقتصادية العالمية والتى تضم كالً من: منط

منطقة شرق  ،أغادير ،(الجافتا) الحرة العربية الكبرى
اإلفتا  ،اإلتحاد األوروبى، )لكوميساوجنوب أفريقيا (ا

 .غذائيةوال زراعيةتجاره مصر من السلع ال وأثرها على
 التالية: ويأتى تحقيق هذا الهدف من خالل األهداف الفرعية

السلع الزراعية  وواردات دراسة تطور قيمة صادرات - أ
 والغذائية المصرية لكل إتفاقية.

السلع الزراعية والغذائية  تجارةستقرار اقياس  - ب
 مع التكتالت اإلقتصاديه موضع الدراسة.المصرية 

تقييم أثر إتفاقيات التجارة الخارجية على التجارة  - ج
كل إتفاقية من الزراعية المصرية قبل وبعد تنفيذ 

 اإلتفاقيات موضع الدراسة.

 مصادر البيانات والطريقة البحثية

بيانات ثانوية  الدراسة بصفة أساسية علىإعتمدت 
 ةالمتكامل ةة من التجارة العالميمنشورة وغير منشور

)WITS( World Integrated Trade Solution 
 .1Twww. worldbank للبنك الدولي الموقع اإللكترونى(

org/wits 1T. 

 الطريقة البحثية
لى إسلوبى التحليل الوصفى دراسة ععتمدت الا

ر معادالت اإلتجاه الزمنى العام لبيانات ، فقد تم تقديوالكمى
معرفة وجود بهدف  غذائيةمجموعة السلع الزراعية وال

 Durbin، وتم إجراء إختبار إختالف بينهم من عدمه
Watson )DW لبيان وجود مشكلة االرتباط الذاتى (

وتبين وجود تلك المشكله فى بيانات التجارة الزراعية 

مع تجمع الكوميسا فقط وتم معالجتها بإتباع  ةالمصري
لزمنى العام فى الصورة غير إسلوب معادلة االتجاه ا

كما  ،)۱۹۹۸ ،اللوغارتميه) (عبدالقادر(الصورة  ةالخطي
 Breasch-paganوWhite’s Test إختبارى  تم إجراء

 Heteroلبيان وجود مشكلة عدم ثبات الحد العشوائى 
Scedasticity   بالتكتالت موضع فى البيانات الخاصه

وتم  وتم إيجادها فى البيانات الخاصه بالكوميسا دراسةال
لتقدير معامل معالجتها بإتباع اسلوب الصيغه اللوغارتميه 

 AIC*وتم إجراء إختبار  )،۱۹۹۸ در،اإلنحدار (عبدالقا
للمفاضله بين النماذج وبعضها وإختيار أفضلها بناًء على 

 ما بعدو ما قبلوذلك خالل فترتى الصغرى  AICقيمة 
تنفيذ الشراكه مع مصر ،باالضافه الى ذلك تم استخدام عدة 
مؤشرات منها معادلة متوسط معدل النمو السنوى المركب 

**CAGR نصر الزمن فى االعتبار والذى يأخد ع
) ومؤشر معامل عدم ۲۰۱٤ ،إسماعيل وبسيوني(

) ۲۰۱۲ ،ومكي(القبالوى   Non Stabilityاالستقرار 
-۱۹۹٥ومؤشر المتوسط السنوى وذلك خالل الفترة (

) والتى تم تقسيمها بناًء ۲۰۱٤-۲۰۰٦) والفترة (۲۰۰٥
لصادرات وواردات على طبيعة االتجاه الزمنى العام 

السلع الزراعية والتى اشتملت على السلع التى مجموعة 
  ۲۸،  ۲۷فى ماعدا أقسام   ٤،  ۲،  ۱،  ۰لها أكواد 

والتى تشتمل على  غذائيةباإلضافه إلى مجموعة السلع ال
والتابعه للتصنيف   ٤،  ۲۲،  ۱،  ۰السلع التى لها أكواد 

.  SITC Rev. 3***القياسى المعيارى للتجارة الدوليه  
 .أكواد السلع وتصنيف كل كود ۱ل وويعرض جد

 النتائج والمناقشة

 قتصادية موضع الدراسةالتكتالت اال
اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية بين مصر والدول 

 العربية
 GAFTA)Great Arab Free تعرف باسم الجافتا 

Trade Area وتعد محوراً هاماً من محاور سياسة (
ه عوامل واعتبارات مصر االقتصادية خارجيا وذلك لعد

 منها: الجوار الجغرافي، الثقافة المشتركة، األذواق المتقاربة،
ومن هذا المنطلق حرصت مصر علي تدعيم عالقاتها مع 

قتصادية والتجارية الدول العربية بالعديد من االتفاقيات اال
الوحدة االقتصادية العربية، ومن ثم سعت  إلىللوصول 

(وزارة  ت لتحقيق ذلك الهدفمصر من خالل تلك االتفاقيا
 ).۲۰۰۱ ،ةاالقتصاد والتجارة الدولي

والغرض منها تعزيز العالقات االقتصادية البينية بين 
الدول العربية، ومن المتوقع من تلك االتفاقية أن تقوم بتنفيذ 
العديد من الجوانب االيجابية التي اذا تم تنفيذها بشكل 

بي في النظام صحيح فانها تسهل عملية التكامل العر
التجاري العالمي، وسوف يزيد من حجم التجارة البينية 
وتعزيز التنمية وخلق الثقة بين المستثمرين األجانب 
والمحليين، لذا تعمل علي تشجيع تدفقات االستثمارات 
األجنبيه المباشرة وتشجيع نقل التكنولوجيا علي حد سواء 

)Ibrahim, 2004.( 

http://www.worldbank.org/wits
http://www.worldbank.org/wits
http://www.worldbank.org/wits
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 غذائيةيف السلع الزراعية واليتضمن أكواد وتصن .۱جدول 

 السلعـــــــة األقســـام

  Food & Live animalsالمواد الغذائية والحيوانات الحية  ۰

  Beverages and tobaccoالمشروبات والتبغ  1

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويتضمن األتى  Crude mater.ex food/fuelالمواد الخام فيما عدا الغذاء والوقود 

 Hide/skin/fur,rawالخام  الفراء-: الجلد21

  oil fruits  /seeds oil   ةالزيتي الثمارو البذور :22

   rec rubber/synthet  /crude: المطاط الطبيعى والصناعى 23

 cork and woodالفلين وخشب الوقود والفحم  :24

 pulp and waste paperلب الورق والنفايات الورقيه  :25

 Textile fibresألياف النسيج  :26

   mineral/crude fertilizer والمعادن الخام ةسمداأل :27

 metal serap/metal ores:خامات المعادن/الخرده المعدنيه 28

  veg mater nes/crude anim:المواد الخام الحيوانيه والنباتيه االخرى 29

 wax /fat/veg oil /animalالزيوت الحيوانيه والنباتيه والدهون والشموع 4

UلمصدراU: ) حسبت من بيانات تكامل التجارة العالميةWITS وهى إختصار إلى (World Integrated Trade Solution . 
 1TWWW.Worldbank.org/wits1T  : متاح على الموقع األلكترونى

 والمعادالت التى تم استخدامها فى البحث تم تقديرها كالتالى:

P  = ((القيمه فى السنه االخيره / القيمه فى السنه االولى) (CAGR) المركبمعدل النمو السنوى  -۱

^
P)

N
1

 (- ۱×(۱۰۰ 

N    ۲۰۱٤ ،إسماعيل وبسيوني(         ۱ -= عدد السنوات( 

=    معامل عدم االستقرار  -۲
^

]^[
Y

YY −
  ×۱۰۰                  

 :حيث

y .هى القيمة الفعلية لكالً من قيمة صادرات السلع الزراعية والغذائية وواردات السلع الزراعية والغذائية موضع الدراسة 

Y^ .القيم التقديرية لقيمة كالً من صادرات السلع الزراعية والغذائية وواردات السلع الزراعية والغذائية موضع الدراسة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

0TP

∗
P0T   AIC  ختصار إلىاAkaike’s information criterion  

0TP

∗∗
P0T  CAGR ختصار إلى  اCompound Average Growth Rate   

0TP

∗∗∗
P0T STIC  تعنى المعايير الدولية لتصنيف التجارة وهى اختصارStandard International Trade Classification   وتنقسم إلى

 ۱تأخذ ارقام من  sections) وكل مرجع يندرج تحته مجموعات سلعية رئيسية وتسمى اقسام Revision 1 to 4ربع مراجع (أ
  divisionsوتحت كل منها عدة تقسيمات  ۹إلى 

http://www.worldbank.org/wits
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تم توقيع االتفاقية برعاية الجامعة العربية في عمان فى 
حيث تم  ۲۰۰٥ مدخلت حيز التنفيذ عاالتى و 1997 عام

والذي  ىطالقها باسم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرإ
دوله عربيه للوصول الي التزامات محددة فيما  ۱۷تضم 

يتعلق بالقضاء علي الرسوم الجمركية والتدابير غير 
نشأ وهذه الدول هي (العراق مجمركية واإللتزام بقواعد الال
 –البحرين  –السعودية  –األردن  –لبنان  –سوريا  –

 –مصر  –الكويت  –اليمن  –عمان  –اإلمارات  -قطر
  السودان). –غرب مال –الجزائر  –تونس  –فلسطين –ليبيا 

 رـاديـة أغـاتفاقي

إعفاء كافة السلع المتبادلة بين الدول الغرض منها 
سوم األعضاء منذ تاريخ دخول االتفاقية حيز التنفيذ من الر

الجمركية والرسوم والضرائب األخرى ذات األثر المماثل 
 ،(السلع الصناعية والزراعية والسلع الزراعية المصنعة)

تطبيق قواعد المنشأ التراكمى (متعدد األطراف) بين و
االستفادة من و ،الدول األعضاء وبلدان االتحاد األوروبى

دول  ۱۰اتساع أسواق االتحاد األوروبى بعد انضمام 
جديدة إلى عضويته، ومن ثم زيادة االستثمارات 

العمل على تنمية التبادل التجارى بين مصر و ،األوروبية
 ةوزارة التجار( والدول العربية الموقعة على االتفاقية

 .)۲۰۰٤والصناعه، 
وقعت اتفاقية أغادير بين الدول العربية المتوسطية 

فى   األربعة وهى (مصر والمغرب وتونس واألردن)
، وقد دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من ۲۲/۲/۲۰۰٤

بغرض إقامة منطقة تجارة فيما بين هذه  ۳/۲۰۰۷/٦
الدول، حيث أنها تعد نافذة التكامل الصناعى بين دول 
االتفاقية. ويمكن ألى دولة عربية متوسطية االنضمام إلى 
اتفاقية أغادير بشرط أن يكون لديها اتفاقية مشاركة مع 

 وبى.االتحاد األور
 ) COMESAاتفاقية شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا 

 سايدولة حيث تغطى مجموعة دول الكوم ۲۱تكتل يضم 
مليون كيلو متر مربع، باإلضافة إلى الموارد المائية  ۱۲.۹

من األنهار والبحيرات الغنية باألسماك، والقادرة على 
توليد الطاقة حيث تقدر إمكانيات توليد الكهرباء من 

مليار كيلو وات، لم  ۷۰۰قط المائية فى أفريقيا بنحو المسا
% من هذه الطاقة باإلضافة إلى ٤يستغل منها سوى 

األراضى الزراعية والغابات، فإن إقليم الكوميسا يحظى 
مليار  ۳۰۰بثروة هائلة من المعادن والتى تتمثل فى نحو 

مليون طن من خام الحديد،  ۱۰٥طن من الفوسفات، 
ار طن من البترول، إلى جانب كميات ملي ۲۰۰وحوالى 

كبيرة من اليورانيوم والنيكل والنحاس والكوبالت لم يستغل 
 .)۲۰۰۱ ،خرونآو سليمان( معظمها حتى اآلن

إلى تحقيق اإللغاء التام للحواجز  يهدف تجمع الكوميسا
، ۲۰۰۰الجمركية بين دول التجمع حتى منتصف عام 

سنوات إضافية، وتحقيق إنشاء اتحاد جمركى خالل خمس 
حيث يعتبر هذا التجمع سوقاً كبيرة ذات قدرة تصديرية 
واستيرادية عالية، ويعتبر دخول مصر فى هذا التجمع 

تحقيقا ألمر استيراتيجى هام وهو ربط مصر بالقارة 
األفريقية من الناحية االقتصادية، خاصة فى مجاالت 
التجارة والزراعة والصناعة والجمارك والرى والطاقة 

تكنولوجيا المعلومات  و والنقل والمواصالت واالتصاالت
والتنمية االقتصادية واالجتماعية والتعاون المالي والنقدي 

 والفني.
هي السوق المشتركة لدول  (COMESA)الكوميسا 

 Common Market for East)شرق وجنوب أفريقيا 
and South Africa)  وقد تولدت من منطقة التجارة

تى كانت تضم دول شرق أفريقيا فقط ثم التفضيلية وال
تطورت وأصبحت تضم دول الشرق والجنوب األفريقي 

 ۱۹۹٤ولتعرف عندئذ بالكوميسا وكان ذلك فى عام 
وتضم  .۱۷/ ۱۹۹۹/۲ وانضمت مصر للكوميسا في

مجموعة الدول العربية الممثلة فى مصر،  الكوميسا
السودان، جيبوتى، وجزر القمر فى المحيط الهندي 

جموعة الدول اإلنجلوفونية وتشمل هذه المجموعة وم
عشرة دول هي: أوغندا، تنزانيا، وزامبيا، وسوازيالند، 
سيشل، موريشيوس، زامبيا، زيمبابوى، نامبيا، وتمثل 

سا يمجموعة تلك الدول الثقل السكاني الرئيسى لدول الكوم
وأخيرا يضم التجمع مجموعة دول الفرانكوفون، وأهمها 

ونغو الديمقراطي، رواندا، بروندى، وتتباين مدغشقر، الك
مجموعة الدول األعضاء فيما بينها من حيث درجات النمو 

نصيب الفرد متوسط ومعدالت الناتج المحلى اإلجمالي، و
حوالى عشرة والذى يبلغ النمو  المحلى ومتوسط من الناتج

بينما ينخفض فى الدول األقل  ۱۹۹۸عام  مليارات دوالر
مليار دوالر فى دول مثل رواند  ۱.۹ي نمو إلى حوال

 ۷۹والكونغو بينما سجلت مصر ناتجا قوميا إجمالي بلغ 
 .)۲۰۰۱ (عبدالعزيز، ۱۹۹۸ مليار دوالر عام

 European اتفاقية المشاركة المصرية األوروبية
union (EU)  

 دوله ۲۷ضم ت اتفاقية المشاركة لدول االتحاد األوروبى
ط وفى مقدمتها مصر إلى مع دول جنوب البحر المتوس

توسيع مساحة السوق فى إطار إقامة منطقة تجارة حرة 
 .)۲۰۰۲ ،وإبراهيمحجازي ( أوروبية متوسطة

المشاركة المصرية األوروبية يعد أوسع وأعم  يةاتفاق
من اتفاق التعاون ألنه باإلضافة للجوانب المالية فهو تعاون 

عدات فنى وتكنولوجى واستثمار مباشر وتوفير المسا
للتنمية وإتاحة الوقت لتطوير الهياكل اإلنتاجية وفترات 
انتقالية لتحرير التجارة، ويدخل فى نطاق االتفاقية تحرير 
السلع الصناعية المتبادلة حيث تعفى صادرات السلع 
الصناعية لدول االتحاد األوروبى من الرسوم الجمركية 

ح إتفاق طبقا لتوقيتات وقوائم محددة باالتفاقية، كما يتي
المشاركة األوروبية للصادرات الزراعية المصرية توسيع 
القائمة لتشمل جميع المنتجات الزراعية المصرية 
والحصول على حصص لتصدير منتجات جديدة لم تتمتع 
من قبل بأى حصص مع أحقية مصر فى زيادة حصتها 
المحدد نفاذها إلى االتحاد األوروبى فى حالة زيادة دول 

% سنويا ۳وروبى، مع زيادة تلقائية تبلغ نحو االتحاد األ
 ألغلب حصص التصدير.
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 ۱۹۷۷رتبطت مصر واالتحاد األوروبي منذ عام وا
 بعالقات متميزة ينظمها اتفاق التعاون الشامل وأن اقتصر

بدأت  ۱۹۹٤على الجوانب المالية، إال أنه ومنذ عام 
 الخطوات األولى التفاق المشاركة المصرية األوروبية

 .۲۰۰٤خلت حيز التنفيذ في يونيو ود
 )EFTA(اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول اإلفتا 

European free trade association  
الرابطة األوروبية للتبادل التجارى الحر (اإلفتا) تتكون 

يختنشتاين للسويسرا والنرويج وا هىوأوروبية  دول ٤من 
القتصاديات عالية وأيسلندا وتتميز دول الرابطة بأنها من ا

 ۲۰األداء من حيث القدرة على المنافسة وتحتل المرتبة 
بين أكبر اقتصاديات األكثر تنافسية فى جميع أنحاء العالم 

تقرير التنافسية العالمى (وفقا للمنتدى االقتصادي العالمي 
وعلى الرغم من أن الرابطة األوروبية  )2008/2009

الدول مجتمعة تحتل  للتجارة الحرة متواضعة الحجم فإن
المرتبة الحادية عشر عالميا فى تجارة البضائع والترتيب 

وتم تأسيس  2007الخامس عالميا فى تجارة الخدمات لعام 
 1960الرابطة األوروبية للتبادل التجارى الحر (ايفتا) عام 

راغبة باإلنضمام إلى الغير للدول  –كبديل أوروبى آخر 
من  1957ية التى تكونت عام الجماعة االقتصادية األوروب

 –سويسرا  –النرويج  –الدانمارك  –الدول اآلتية: النمسا 
 .)۲۰۰۱ (عابد، بريطانيا –السويد  –البرتغال 

 الغرض من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول االفتا
 هو الغاء كافة الرسوم الجمركية والضرائب على الصادرات

قب توقيع االتفاقية، بينما المصرية الصناعية لدول اإلفتا ع
سيتم معاملة الواردات المصرية من السلع الصناعية من 

، هذه الدول طبقا للقوائم الواردة فى اتفاقية المشاركة األوروبية
على أن يبدأ تخفيض الرسوم عليه بعد عام من تطبيقها عن 
مثيلتها من الواردات المصرية من االتحاد األوروبى 

الصناعات الوليدة فى مصر وكذلك  باإلضافة إلى حماية
القطاعات الصناعية المصرية التى يتم إعادة هيكلتها 
وتحديثها وذلك بزيادة الرسوم الجمركية على الواردات 
المصرية من دول االفتا من هذه الصناعات، باإلضافة إلى 
منح مزايا وإعفاءات جمركية للصادرات المصرية لدول 

خاصة تلك التى تمثل أهمية االفتا من السلع الزراعية و
 لمصر مثل البطاطس والبرتقال والطماطم والزهور.

انعقاد الجولة العاشرة من  ۲۰۰٦شهد نهاية عام و
مفاوضات التجارة الحرة بين مصر ودول رابطة االفتا 
بالقاهرة والتى تم خاللها التوصل إلى الصيغة النهائية 

طه االفتا في حيث تم تنفيذ الشراكه بين مصر وراب لالتفاق
 .۲۰۰۷يناير  ۲۷

 لزراعية المصرية إلى التكتالتتطور قيمة الصادرات ا
 قتصاديةاال

ن صادرات مصر أيتبين  ۲ باستعراض بيانات جدول
لى منطقة التجارة الحرة العربيه الكبرى إالزراعية 

المشاركة  ما بعد(الجافتا) قد انخفضت خالل فترة 
-۱۹۹٥( اركةالمش ما قبل) عن فترة ۲۰۱٤-۲۰۰٥(

يتبعها صادرات مصر الى أغادير حيث انخفضت  ).۲۰۰٥
ما ) عن فترة ۲۰۱٤-۲۰۰۸المشاركة ( ما بعدخالل فترة 

) يتبعها الكوميسا فقد حدث ۲۰۰۷-۱۹۹٥المشاركة ( قبل
تذبذب ملموس فى صادرات مصر الزراعية الى الكوميسا 

ما ) وفترة ۱۹۹۹-۱۹۹٥المشاركة من ( ما قبلخالل فترة 
ما صادرات مصر أ .)۲۰۱٤-۲۰۰۰المشاركة ( دبع

 ما بعدادت خالل فترة زالزراعية لإلتحاد االوروبى ف
المشاركة  ما قبل) عن فترة ۲۰۰٤-۲۰۰٥( مشاركةال
) أما قيمة صادرات مصر الزراعية الى ۲۰۰٤-۱۹۹٥(

المشاركة  ما بعداإلفتا فحدث بها انخفاض خالل فترة 
-۱۹۹٥مشاركة (ال ما قبل) عن فترة ۲۰۰۸-۲۰۱٤(

۲۰۰۷(. 
 .د االوروبى أكبر شريك تجارى لمصريتبين أن االتحا

الصادرات الزراعية المصريه حوالى  فقد بلغ متوسط قيمة
) وبلغ ۲۰۰٥-۱۹۹٥مليار دوالر فى الفترة من ( ٦.۷۹
-۲۰۰٦مليار دوالر خالل الفترة الثانيه من ( ۸۲.۲

 ٤٦.۷) يليه الجافتا بمتوسط صادرات زراعية بلغ ۲۰۱٤
مليار  ٤٥.۹مليار دوالر سنوياً خالل الفترة االولى و

. ثم الكوميسا بمتوسط والر سنوياً خالل الفترة الثانيةد
مليار دوالر على الترتيب فى  ۱۸.٦،  ۱۸صادرات بلغ 

الفترتين. فى حين بلغت الصادرات الزراعية المصرية إلى 
على  مليار دوالر ۲.۱،  ٥.٦منطقة أغادير واإلفتا حوالى 

) وإنخفض ۲۰۰٥-۱۹۹٥ولى من (الترتيب فى الفترة األ
مليار دوالر على الترتيب خالل الفترة  ۱۳،  ٤.۷إلى 

 ).۲۰۱٤-۲۰۰٦الثانية (
وعند حساب معدل النمو السنوى كما هو موضح 

نجد زيادة فى معدل النمو السنوى للصادرات  ۲بجدول 
الزراعية المصريه مع االتحاد االوروبى لتصل إلى 

% فى الفترة ۰.٥تفعت إلى % فى الفترة االولى وإر۰.۳۱
، بينما إتسم معدل النمو السنوى للصادرات الزراعية الثانية

 –الكوميسا -أغادير  - من الجافتا المصرية باإلنخفاض لكل
 %٤.۳۸، %-۰.۷۸%، -۰.٥، %-۰.۰٦إلى  اإلفتا لتصل

 ، وإستمر هذا اإلنخفاضعلى الترتيب خالل الفترة االولى
فى معدل النمو السنوى للصادرات الزراعية المصرية 
لتلك المناطق خالل الفترة الثانية فيما عدا منطقة الكوميسا 

. %۰.۱والتى إرتفع فيها معدل النمو السنوى إلى 
% لمنطقة  -۰.٥وإنخفض معدل النمو السنوى ليصل إلى 

 % لمنطقة اإلفتا.٦.٦ -، % لمنطقة أغادير -٤.٥، الجافتا
معامل عدم االستقرار فى التجارة المصريه على ويدل 

ان الدول تتبع سياسات وأليات سليمه تعمل على إستقرار 
التبادل التجارى مع الشركاء التجاريين فى حين ان عدم 
االستقرار سواء فى الصادرات أو الواردات للسلع 
الزراعية أو الغذائية يدل على التخبط فى السياسات التجارية 

لتزام من أى من الجانبين بشروط االتفاقية أو قد عدم اال أو
وضاع اقتصاديه تؤدى إلى أترجع إلى عوامل سياسية و

. تالت التجاريةانخفاض التبادل التجارى بين مصر والتك
 ومن هنا يبرز اهمية معامل عدم االستقرار للتجارة الزراعية
المصرية مع الشركاء التجاريين فإذا إنخفض قيمة هذا 

ل مع عدم زيادته فى سنوات وإنخفاضه فى سنوات فإن المعام
. التجارى ذلك يؤدى إلى إستقرار تجارة مصر مع الشريك

االستقرار كما هو موضح  وعند حساب معامل عدم
) بالطريقة البحثية ثم إيجاد المتوسط له كل ۲( ةبالمعادل
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 وتسهيل المقارنه بين االتفاقيات. )smoothing data(ثالث سنوات حتى يتسنى تقليل التشتت بين البيانات 
دول التكتالت االقتصاديه في  ة إلىالمصري زراعيةيبين المتوسط السنوى ومعدل النمو السنوى للصادرات ال .۲ جدول

 بالمليار دوالر )۲۰۱٤-۱۹۹٥من ( ةالفتر

 االفتا االتحاد االوربي الكوميسا أغادير الجافتا السنوات

1995 46.8 5.69 18.61 78.1 2.43 

1996 46.8 5.68 18.27 78.4 2.42 

1997 46.8 5.63 18.13 78.8 2.43 

1998 46.7 5.62 17.97 79.1 2.29 

1999 46.7 5.60 17.78 79.5 2.23 

2000 46.7 5.57 17.81 79.7 2.15 

2001 46.6 5.56 18.78 80.0 2.01 

2002 46.6 5.54 18.67 80.2 1.84 

2003 46.6 5.49 17.38 80.3 1.74 

2004 46.6 5.45 17.30 80.5 1.65 

2005 46.5 5.41 17.20 80.6 1.55 

 2.1 79.6 18.0 5.6 46.7 الفترة متوسط
 4.3820- 0.3126 0.7877- 0.5056- 0.0605- معدل النمو السنوى

2006 46.5 5.34 18.67 80.8 1.49 

2007 46.5 5.22 17.10 81.0 1.50 

2008 46.4 5.15 18.83 81.1 1.52 

2009 46.3 5.00 18.82 81.6 1.38 

2010 46.2 4.78 18.81 82.0 1.32 

2011 45.9 4.62 18.79 82.4 1.28 

2012 45.5 4.36 18.78 83.0 1.18 

2013 45.1 4.08 18.78 83.7 1.03 

2014 44.7 3.70 18.77 84.2 0.87 

 1.3 82.2 18.6 4.7 45.9 متوسط الفترة
 6.6- 0.5 0.1 4.5- 0.5- معدل النمو السنوي

UالمصدرU: ) حسبت من بيانات تكامل التجارة العالميةWITS وهى إختصار إلى (World Integrated Trade Solution . 

  1TUWWW.Worldbank.org/witsU1T  :متاح على الموقع األلكترونى

 

 

 
 

http://www.worldbank.org/wits
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تبين إنخفاض قيمة معامل  ۳بإستعراض بيانات جدول 
عدم االستقرار للصادرات الزراعية المصرية مع الشريك 

رة الحرة العربية رى االوروبى يليها منطقة التجاالتجا
. بينما إتسمت الصادرات الزراعية الكبرى الجافتا

وميسا خالل فترتى من المصريه باإلستقرار مع منطقة الك
) على عكس منطقة ۲۰۱۳-۲۰۱٤، ()۲۰۱۰-۲۰۱۲(

اغادير والتى زاد فيها معامل عدم االستقرار حيث بلغ 
) ، قد يرجع ذلك ۲۰۱٤-۲۰۱۳% فى الفترة من (٤۳,۱۱

للظروف واالحوال السياسيه واالقتصادية التى تعرضت 
المغرب) خالل  –تونس  –لها دول االتفاقية وهى (مصر 

تلك الفترة. في حين أن قيمة معامل عدم االستقرار 
للصادرات الزراعية المصرية بلغت مع منطفة اإلفتا 

) ۲۰۰٦-۲۰۰٤% خالل الفترة (٦.۱۷%و٦,٦٤حوالي 
 الترتيب. ى)عل۲۰۱۰-۲۰۱۲(

 ٤وتم تقدير معادلة االتجاه الزمنى العام كما في جدول 
االتحاد  –اغادير  –بالطريقه الخطيه لكالً من الجافتا 

اإلفتا وبالطريقه اللوغارتميه للكوميسا وتم  –االوروبى 
ثبوت معنوية معادالت اإلتجاه الزمنى العام فى قيمة 

 –أغادير  –كالً من الجافتا الصادرات الزراعية المصرية ل
 االتحاد االوربي. –اإلفتا  –الكوميسا 

بمقارنة قيمة الصادرات الزراعية المصرية الى 
التكتالت االقتصادية سالفة الذكر يتأكد لنا ان االتحاد 

ثم االوروبى هو اكبر شريك تجارى لمصر يليه الجافتا 
 .الكوميسا ثم اغادير ثم اإلفتا

السلع الغذائية المصرية إلى تطور قيمة صادرات 
 التكتالت اإلقتصادية

يتبين ان صادرات مصر  ٥باستعراض بيانات جدول 
الغذائية الى منطقة التجارة الحرة العربيه الكبرى (الجافتا) 

) ۲۰۱٤-۲۰۰٥قد انخفضت خالل فترة ما بعد المشاركة (
). يتبعها ۲۰۰٥-۱۹۹٥عن فترة ما قبل المشاركة (

غادير حيث انخفضت خالل فترة ما صادرات مصر الى أ
) عن فترة ما قبل المشاركة ۲۰۱٤-۲۰۰۸بعد المشاركة (

) يتبعها الكوميسا فقد حدث تذبذب ملموس ۲۰۰۷-۱۹۹٥(
فى صادرات مصر الغذائية الى الكوميسا خالل فترة ما 

) وفترة ما بعد المشاركة ۱۹۹۹-۱۹۹٥قبل المشاركة من (
لغذائية لإلتحاد ) . اما صادرات مصر ا۲۰۰۰-۲۰۱٤(

-۲۰۰٥االوروبى فزادت خالل فترة ما بعد المشاركة (
) أما ۲۰۰٤-۱۹۹٥) عن فترة ما قبل المشاركة (۲۰۰٤

قيمة صادرات مصر الغذائية الى اإلفتا فحدث بها انخفاض 
) عن فترة ما ۲۰۱٤-۲۰۰۸خالل فترة ما بعد المشاركة (

 ).۲۰۰۷-۱۹۹٥قبل المشاركة (
تبين أن االتحاد االوروبى  ٥ بإستعراض بيانات جدول
فقد بلغ متوسط قيمةصادرات  أكبر شريك تجارى لمصر.

مليار  ٥٦,۹السلع الغذائية المصريه لإلتحاد االوروبى 
) وبلغ ۲۰۰٥-۱۹۹٥دوالر خالل الفترة االولى من (

-۲۰۰٦مليار دوالر خالل الفترة الثانيه من ( ٥۷,۱
ائية بلغ ) يليه الجافتا بمتوسط صادرات سلع غذ۲۰۱٤
 ٤۳,۱مليار دوالر سنوياً خالل الفترة االولى و ٤۳,۸

 –مليار دوالر سنوياً خالل الفترة الثانية . يليها الكوميسا 
 ۲، ٥,۳،  ۱۷,۱اإلفتا بمتوسط صادرات بلغ  –أغادير

،  ۱۷,۷مليار دوالر على الترتيب خالل الفترة االولى ، 
 .مليار دوالر سنوياً على الترتيب ۰,۸۳،  ٤,٤

نوى كما هو موضح وعند حساب معدل النمو الس
نجد زيادة فى معدل النمو السنوى لصادرات  ٥ بجدول

إلى االتحاد االوروبى لتصل إلى  ةالسلع الغذائية المصري
% ۰,۰۸)، ۲۰۰٥-۱۹۹٥% خالل الفترة من (۰,۰۱٤

) بينما إتسم معدل النمو ۲۰۱٤-۲۰۰٦خالل الفترة من (
 –الكوميسا  –أغادير – الجافتاالسنوى باإلنخفاض لكل من 

% -٥,۸% ،  -۰,۷، % -۰,٥۳% ،  -۰,۰٥اإلفتا وبلغ 
على الترتيب خالل الفترة االولى ، وإستمر فى اإلنخفاض 

% على  -٤,۹% ،  -۰,٤۷لكل من الجافتا و أغادير فبلغ 
الترتيب خالل الفترة الثانية أما بالنسبة للكوميسا واإلفتا 

ض بنسبة أقل من الفترة األولى حيث بلغ فأستمر اإلنخفا
 % على الترتيب خالل الفترة الثانية. -۹۳,٤% ،  -۰,۰۱

تبين إنخفاض قيمة معامل  ٦بإستعراض بيانات جدول 
عدم االستقرار لصادرات السلع الغذائية المصرية مع ثبات 

 .تلك القيمة مع الشريك التجارى االوروبى يليها الجافتا
ات السلع الغذائية المصريه باإلستقرار بينما إتسمت صادر

) ۲۰۱٤-۲۰۱۳)، (۲۰۰۰-۱۹۹۸خالل الفترتين من (
على عكس منطقة اغادير والتى زاد فيها قيمة معامل عدم 

% خالل الفترة من ۱۲,۸۳االستقرار وبلغ أقصى قيمة له 
، ويرجع ذلك للظروف واالحوال )۲۰۱۳-۲۰۱٤(

ل االتفاقية فى تلك السياسيه و االقتصادية التى مرت بها دو
الفترة. بينما الشريك التجارى اإلفتا فبلغ أقصى قيمة 

 %. ۹,٦۷لمعامل عدم اإلستقرار له 
 ٤وتم تقدير معادلة االتجاه الزمنى العام كما في جدول 

االتحاد  -اغادير  -الخطيه لكالً من الجافتا  ةبالطريق
م اإلفتا وبالطريقه اللوغارتميه للكوميسا وت -االوروبى

ثبوت معنوية معادالت اإلتجاه الزمنى العام فى قيمة 
أغادير  –الصادرات الغذائية المصرية الي كالً من الجافتا 

 االتحاد االوربي. –اإلفتا  –الكوميسا  –
 وبمقارنه قيمه الصادرات الزراعية المصريه بصادرات

تبين  الذكر ةالتكتالت سالف إلى ةالسلع الغذائية المصري
غادير أمن الجافتا و في كال ةعن الثاني ىلوزيادة األ

االوربي خالل فتره ما قبل المشاركة  والكوميسا واالتحاد
يثبت ان هناك اختالف بين السلع الزراعية  وما بعدها مما

 عن الغذائية.

تطور قيمة واردات السلع الزراعية المصرية من 
 التكتالت اإلقتصادية

ردات مصر ن واأيتبين  ۸باستعراض بيانات جدول 
الزراعية من منطقة التجارة الحرة العربيه الكبرى 
(الجافتا) قد انخفضت خالل فترة ما بعد المشاركة 

-۱۹۹٥) عن فترة ما قبل المشاركة (۲۰۱٤-۲۰۰٥(
). يتبعها واردات مصر الزراعية من أغادير حيث ۲۰۰٥

) ۲۰۱٤-۲۰۰۸( انخفضت خالل فترة ما بعد المشاركة
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 الكوميسا فقد ) يتبعها ۲۰۰۷-۱۹۹٥اركة (عن فترة ما قبل المش
 – ۱۹۹٥(التكتالت االقتصادية خالل الفترة من  ىلإقرار للصادرات الزراعية المصرية يبين معامل عدم االست .۳جدول 

۲۰۱٤( 

 )%( اإلفتا )%( اإلتحاد االوروبى )%( الكوميسا )%( أغادير )%( الجافتا السنوات

1997-1995 0.50 4.23 0.77 0.06 2.50 

2000-1998 0.16 1.10 4.09 0.29 2.77 

2003-2001 0.18 2.58 2.78 0.15 3.28 

2006-2004 0.51 5.23 5.58 0.33 6.64 

2009-2007 0.80 5.22 3.26 0.62 3.11 

2012-2010 0.44 1.82 0.47 0.22 6.17 

2014-2013 1.48 11.43 0.51 0.84 4.52 

UالمصدرU: تجارة العالمية (حسبت من بيانات تكامل الWITS ختصار إلى ا) وهىWorld Integrated Trade Solution . 

 1TWWW.Worldbank.org/wits1T  : متاح على الموقع األلكترونى

 

 
 
 
 

اإلفتا  -اإلتحاد األوروبى -ميساالكو -ديرأغا -لصادرات الزراعية لكل من الجافتامعادالت اإلتجاه الزمنى العام ل .٤جدول 
 )۲۰۱٤-۱۹۹٥فى الفترة من (

Bo b1 DW R اإلتفاقية السنوات P

2 F White's test Breash-pagan AIC 

      47174 الجافتا ۲۰۱٤-۱۹۹٥
(310.97 )** 

−  80.6935 
( − 6.37 )** 

۱.۸٦ 0.6928 41.25** ۳.٦٥ 
(0.٤٤٥۱) 

۲.۷۲ 
(0.٤٥٥۱) 

۱۳.۸٤ 

      6093 أغادير ۲۰۱٤-۱۹۹٥
(49.49 )** 

−  87.39 
( − 8.50 )** 

۱.٦۲ 0.8007 72.33** ۲.۹٥ 
(0.0187) 

۲.۲٥ 
(0.۱۳۳۹) 

٥٤.۲۷ 

۱۹۹٥-۱۹۹۸ 

 

۱۹۹۹-۲۰۱٤ 

 الكوميسا

18564      
(135.16 )** 

18839 
(4022.41)** 

−  88.10 
( − 2.76)** 

− 10.25 
(− 9.79)** 

1.66 
 
 

1.111 

0.4094 
 
 

0.9504 

7.62** 
 

95.82** 

2.44 
(0.4751) 

2.03 
(0.3646) 

1.52 
( 0.1780) 

1.53 
(0.2162) 

9.62 
 

45.48 

اإلتحاد  ۲۰۱٤-۱۹۹٥
 االوروبى

77830      
(460.80 )** 

277.38 
( 19.67 )** 

۲.۰٥ 0.9556 387.02** ۳.۱۷ 
(0.۲٤٤۱) 

۱.۲٦ 
(0.۱۳٦۲) 

٤۰.۷۸ 

      2569 اإلفتا ۲۰۱٤-۱۹۹٥
(70.59 )** 

−  81.22 
( − 26.74 )** 

۱.۷۳ 0.9754 448.22** ۳.۸٤ 
(0.۲۱٤۹) 

۲.۰٥ 
(0.۱۲٤۱) 

۷۰.۹۸ 

 المحسوبة) tالقيم بين األقواس = : ( 

 ۰.۰۱** معنوى عند مستوى               ۰,۰٥* معنوى عند مستوى 

FC     قيمة =F المحسوبة               P

d
PL=1.20      P

d
PU=1.41           

UالمصدرU:  ۲حسبت من بيانات جدول. 

http://www.worldbank.org/wits
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 ةدول التكتالت االقتصادي إلى ةالمصري غذائيةصادرات السلع الل يومعدل النمو السنو يالمتوسط السنو يبين .٥جدول 
 بالمليار دوالر )۲۰۱٤-۱۹۹٥من ( ةفي الفتر

 االفتا وربياالتحاد األ الكوميسا أغادير الجافتا السنوات

1995 43.89 5.38 17.66 56.84 2.74 

1996 43.86 5.37 17.36 56.84 2.50 

1997 43.85 5.32 17.28 56.84 2.28 

1998 43.82 5.31 17.14 56.84 2.15 

1999 43.79 5.29 16.96 56.85 2.09 

2000 43.76 5.27 16.99 56.86 2.02 

2001 43.73 5.25 17.86 56.87 1.89 

2002 43.71 5.23 17.75 56.88 1.73 

2003 43.69 5.19 16.59 56.89 1.64 

2004 43.66 5.14 16.52 56.91 1.56 

2005 43.63 5.10 16.45 56.92 1.49 

 2.0 56.9 17.1 5.3 43.8 متوسط الفترة
 5.8845- 0.0142 0.7018- 0.5348- 0.0594- معدل النمو السنوي

2006 43.60 5.03 17.90 56.9 1.49 

2007 43.56 4.92 16.37 56.9 1.44 

2008 43.55 4.85 17.91 57.0 1.45 

2009 43.48 4.69 17.90 57.0 1.48 

2010 43.32 4.45 17.89 57.1 1.34 

2011 43.11 4.27 17.89 57.1 1.29 

2012 42.74 4.01 17.88 57.2 1.25 

2013 42.38 3.72 17.88 57.3 1.15 

2014 41.98 3.35 17.88 57.3 1.00 

 0.83 57.1 17.7 4.4 43.1 متوسط الفترة
 4.93- 0.08 0.01- 4.96- 0.47- معدل النمو السنوي

UالمصدرU: ) حسبت من بيانات تكامل التجارة العالميةWITS وهى إختصار إلى (World Integrated Trade Solution . 

 1TWWW.Worldbank.org/wits1T  : متاح على الموقع األلكترونى

 
 
 

http://www.worldbank.org/wits
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 – ۱۹۹٥لى التكتالت االقتصادية خالل الفترة من (إقرار لصادرات السلع الغذائية ستيبين معامل عدم اال. ٦جدول 
۲۰۱٤( 

 اإلفتا اإلتحاد االوروبى الكوميسا أغادير الجافتا السنوات

1997-1995 0.50 4.64 0.26 0.11 5.24 

2000-1998 0.11 1.22 0.17 0.02 3.19 

2003-2001 0.31 2.83 3.98 0.05 8.37 

2006-2004 0.70 5.74 4.05 0.11 9.67 

2009-2007 1.08 6.06 3.40 0.11 2.98 

2012-2010 0.57 2.08 0.96 0.08 3.85 

2014-2013 0.99 12.83 0.19 0.15 4.60 

UالمصدرU: ) حسبت من بيانات تكامل التجارة العالميةWITS وهى إختصار إلى (World Integrated Trade Solution . 

 1TWWW.Worldbank.org/wits1T  : لكترونىمتاح على الموقع األ

 
 
 

 -اإلتحاد األوروبى -الكوميسا -أغادير -معادالت اإلتجاه الزمنى العام لصادرات السلع الغذائية لكل من الجافتا .۷جدول 
 )۲۰۱٤-۱۹۹٥اإلفتا فى الفترة من (

Bo b1 DW RP اإلتفاقية السنوات

2 F White's 
test 

Breash-
pagan 

AIC 

    44257 الجافتا ۲۰۱٤-۱۹۹٥
(225.06)** 

− 84.93 
(−5.44)** 

1.63 0.6348 40.58** 4.28 
(0.1478) 

3.45 
(0.0632 ) 

71.86 

    5796 أغادير ۲۰۱٤-۱۹۹٥
(45.09)** 

− 89.40 
(−8.33)** 

1.43 0.7941 69.43** 3.96 
(0.0187) 

7.54 
(0.0060 ) 

86.85 

۱۹۹٥-۱۹۹۸ 

 

 

۱۹۹۹-۲۰۱٤ 

 الكوميسا

17764    
(207.60)** 

 
16840 

(56.90)** 

161.51 
(−5.17)** 

 
 67.56 

(2.21)** 

2.53 
 
 

1.9827 

0.9304 
 
 

0.2563 

27.64** 
 
 

2.00** 

1.68 
(0.4319) 

 
6.34 

(0.042) 

0.53 
(0.4647) 

 
5.65 

(0.0174) 

46.54 
 
 

250 

اإلتحاد  ۲۰۱٤-۱۹۹٥
 االوروبى

56733    
(1990.07)** 

24.01 
(10.09)** 

2.06 0.8497 101.79** 2.65 
(0.0495 ) 

1.82 
(0.0363 ) 

62 

    2537 اإلفتا ۲۰۱٤-۱۹۹٥
(46.44)** 

− 82.92 
(−18.18)** 

1.56 0.9483 622.25** 3.7222 
(0.6146 ) 

2.431 
(0.5493 ) 

96 

 المحسوبة) tالقيم بين األقواس = : ( 

 ۰.۰۱** معنوى عند مستوى               ۰,۰٥* معنوى عند مستوى 

FC  قيمة =F المحسوبة   P

d
PL=1.20               P

d
PU=1.41   

UالمصدرU:  ٤حسبت من بيانات جدول. 

http://www.worldbank.org/wits
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في  ةمن دول التكتالت االقتصادي ةيبين المتوسط السنوى ومعدل النمو السنوى للواردات الزراعية المصري .۸جدول 
 ر) بالمليار دوال۲۰۱٤-۱۹۹٥من ( ةالفتر

 االفتا االتحاد االوربي الكوميسا أغادير الجافتا السنوات

1995 46.78 5.68 18.735 78.42 2.79 

1996 46.75 5.63 18.75 78.78 2.55 

1997 46.73 5.62 18.77 79.14 2.37 

1998 46.69 5.60 18.77 79.46 2.26 

1999 46.67 5.57 17.85 79.74 2.20 

2000 46.64 5.56 18.78 79.99 2.09 

2001 46.61 5.54 17.56 80.18 1.93 

2002 46.60 5.50 17.43 80.34 1.79 

2003 46.56 5.45 17.34 80.46 1.69 

2004 46.52 5.40 17.23 80.57 1.59 

2005 46.49 5.34 17.15 80.83 1.53 

 2.07 79.81 18.03 5.54 46.64 متوسط الفترة
 5.83- 0.30 0.88- 0.61- 0.06- معدل النمو السنوي

2006 46.46 5.23 17.11 80.97 1.50 

2007 46.40 5.14 17.09 81.12 1.53 

2008 46.28 4.96 18.82 81.57 1.46 

2009 46.10 4.75 18.81 81.99 1.36 

2010 45.87 4.57 18.79 82.45 1.32 

2011 45.56 4.34 18.78 82.99 1.26 

2012 45.18 4.07 18.77 83.69 1.15 

2013 44.72 3.70 16.18 84.24 0.97 

2014 44.26 3.37 16.00 85.12 0.81 

 1.26 82.68 17.82 4.46 45.65 متوسط الفترة
 7.42- 0.63 0.84- 5.35- 0.60- معدل النمو السنوي

UالمصدرU: ) حسبت من بيانات تكامل التجارة العالميةWITS وهى إختصار إلى (World Integrated Trade Solution . 

 1TWWW.Worldbank.org/wits1T  : لكترونىح على الموقع اإلمتا

 
 
 
 

http://www.worldbank.org/wits
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حدث تذبذب ملموس فى واردات مصر الزراعية من 
) ۱۹۹۹-۱۹۹٥الكوميسا خالل فترة ما قبل المشاركة من (

ما واردات أ ).۲۰۱٤-۲۰۰۰وفترة ما بعد المشاركة (
ادت خالل فترة زوروبى فتحاد األمصر الزراعية من اإل

) عن فترة ما قبل ۲۰۰٤-۲۰۰٥ما بعد المشاركة (
) أما قيمة واردات مصر ۲۰۰٤-۱۹۹٥المشاركة (

الزراعية من اإلفتا فحدث بها انخفاض خالل فترة ما بعد 
) عن فترة ما قبل المشاركة ۲۰۱٤-۲۰۰۸المشاركة (

)۱۹۹٥-۲۰۰۷.( 
االتحاد االوروبى تبين أن  ۸ستعراض بيانات جدول اب 
 داترفقد بلغ متوسط قيمة الوا .شريك تجارى لمصر أكبر

مليار  ۷۹,۸۱الزراعية المصريه من اإلتحاد االوروبى 
) وبلغ ۲۰۰٥-۱۹۹٥دوالر خالل الفترة االولى من (

-۲۰۰٦مليار دوالر خالل الفترة الثانيه من ( ٦۲,۸۲
) يليه الجافتا بمتوسط واردات زراعية قدرها  ۲۰۱٤
 ٤٥,۰٥مليار دوالر سنوياً خالل الفترة االولى ،  ٤٦,٦٤

مليار دوالر سنوياً خالل الفترة الثانية . ثم الكوميسا 
مليار  ۱۸,۰۳بمتوسط واردات زراعية مصرية قدرها 

مليار دوالر  ۱۷,۸۲دوالر سنوياً خالل الفترة االولى ، 
دات رسنوياً خالل الفترة الثانية فى حين بلغ متوسط الوا

مليار  ٤,٤٦،  ٥,٥٤زراعية المصرية من منطقة أغادير ال
دوالر سنوياً خالل الفترتين على الترتيب . بينما اإلفتا فبلغ 

،  ۲,۰۷متوسط قيمة الواردات الزراعية المصرية منها 
 خالل الفترتين األولى والثانية على الترتيب. ۱,۲٦

وعند حساب معدل النمو السنوى كما هو موضح 
ن زيادة معدل النمو السنوى للواردات تبي ۸بجدول 

من االتحاد االوروبى لتصل إلى  ةالزراعية المصري
، )۲۰۰٥-۱۹۹٥ل الفترة االولى من (% خال۰,۳۰
) بينما ۲۰۱٤-۲۰۰٦% خالل الفترة الثانية من (٦۳,۰

إلنخفاض لكل إتسم معدل الواردات الزراعية المصرية با
ليصل إلى  اإلفتا –لكوميساا –أغادير –من الجافتا 

% على -۸۳,٥% ، -%۰,۸۸ ، -٦۱,۰، %۰,۰٦
الترتيب خالل الفترة االولى، وإستمر اإلنخفاض فى معدل 
النمو السنوى للواردات الزراعية المصرية لتلك المناطق 
خالل الفترة الثانية فبلغ معدل النمو السنوى لكل من الجافتا 

% على -۷,٤۲، % -٥,۳٥%، -۱,۰٦أغادير  -اإلفتا  –
ترتيب بينما الكوميسا فأستمر اإلنخفاض فى قيمة ال

 % .-۰,۸٤ة لها ولكن بنسبة أقل فبلغ الواردات الزراعي
تبين إنخفاض قيمة معامل  ۹بإستعراض بيانات جدول 

دات الزراعية المصرية مع ثبات تلك رعدم االستقرار للوا
القيمة مع الشريك التجارى االوروبى والجافتا على 

-۲۰۱۳الفترات فيما عدا الفترة من ( الترتيب فى جميع
، %۱,۰٦ث بلغ معامل عدم االستقرار ) حي۲۰۱٤
% لكل من االتحاد االوروبى والجافتا على الترتيب. ۱,۷۱
رتفعت قيمة معامل عدم االستقرار للواردات ابينما 

% خالل ۳۰,۰۷الزراعية المصرية من الكوميسا فبلغت 
طقة أغادير . فى حين أن من)۲۰۱٤-۲۰۱۳الفترة من (

دات ربلغت أقصى قيمة لها لمعامل عدم االستقرار للوا
-۲۰۱۳% خالل الفترة من (۱۳,٦۹الزراعية المصرية 

) بينما اإلفتا فبلغت أقصى قيمة لمعامل عدم ۲۰۱٤
مليار دوالر  ۹,٦٦اإلستقرار للواردات الزراعية منها 

 ).۲۰۱۲-۲۰۱۰سنوياً خالل الفترة من (
 ٤تجاه الزمنى العام كما في جدول وتم تقدير معادلة اال

االتحاد  –اغادير  – الخطيه لكالً من الجافتا ةبالطريق
اإلفتا وبالطريقه اللوغارتميه للكوميسا وتم  –االوروبى 

ثبوت معنوية معادالت اإلتجاه الزمنى العام فى قيمة 
 –أغادير  –الواردات الزراعية الصريه من كالً من الجافتا 

 االتحاد االوربي. –تا اإلف –الكوميسا 
اثر التكتالت سالفه الذكر علي حجم واردات  ةقارنموب

السلع الزراعية المصريه فقد اخذت الترتيب التالي االتحاد 
 االفتا.–اغادير -الكوميسا–الجافتا -االوربي

تطور قيمة واردات مصر من السلع الغذائية المصرية 
 التكتالت اإلقتصادية من

ن واردات مصر أيتبين  ۱۱ول باستعراض بيانات جد
الكبرى (الجافتا)  ةالغذائية من منطقة التجارة الحرة العربي

) ۲۰۱٤-۲۰۰٥قد انخفضت خالل فترة ما بعد المشاركة (
). يتبعها ۲۰۰٥-۱۹۹٥عن فترة ما قبل المشاركة (

واردات مصر الغذائية من أغادير حيث انخفضت خالل 
فترة ما قبل  ) عن۲۰۱٤-۲۰۰۸( فترة ما بعد المشاركة

) يتبعها الكوميسا فقد حدث ۲۰۰۷-۱۹۹٥المشاركة (
تذبذب ملموس فى واردات مصر الغذائية من الكوميسا 

) وفترة ما ۱۹۹۹-۱۹۹٥خالل فترة ما قبل المشاركة من (
. اما واردات مصر الغذائية )۲۰۱٤-۲۰۰۰المشاركة ( بعد

 ادت خالل فترة ما بعد المشاركةزمن اإلتحاد االوروبى ف
-۱۹۹٥) عن فترة ما قبل المشاركة (۲۰۰٤-۲۰۰٥(

) أما قيمة واردات مصر الغذائية من اإلفتا فحدث ۲۰۰٤
) ۲۰۱٤-۲۰۰۸بها انخفاض خالل فترة ما بعد المشاركة (

 ).۲۰۰۷-۱۹۹٥عن فترة ما قبل المشاركة (
 تبين أن االتحاد االوروبى ۱۱ستعراض بيانات جدول اب

قيمة واردات السلع فبلغت  أكبر شريك تجارى لمصر.
 ارــملي ٥٦,۸۸الغذائية المصريه لإلتحاد االوروبى حوالى 

 ٥۷,۱۳) و ۲۰۰٥-۱۹۹٥دوالر خالل الفترة االولى من (
) يليها ۲۰۱٤-۲۰۰٦مليار دوالر خالل الفترة الثانيه من (

مليار  ٤۳,۷٤الجافتا بمتوسط واردات سلع غذائية بلغ 
مليار دوالر  ٤۲,۸٤دوالر سنوياً خالل الفترة االولى و 

سنوياً خالل الفترة الثانية ، ثم الكوميسا بمتوسط واردات 
مليار دوالر فى الفترة  ۱۷,۱۹سلع غذائية مصرية بلغ 

مليار دوالر سنوياً فى الفترة الثانية . فى حين   ۱۷، االولى
بلغ متوسط قيمة واردات السلع الغذائية المصرية من 

ار دوالر خالل الفترتين ملي ٤,۱۳،  ٥,۲۳منطقة أغادير 
على الترتيب. فى حين بلغت قيمة الواردات الزراعية 

مليار دوالر سنوياً خالل الفترة  ۱,۹٦المصرية من اإلفتا 
مليار دوالر خالل الفترة  ۱,۲۳األولى وإنخفض إلى 

 الثانية.
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 – ۱۹۹٥قتصادية خالل الفترة من (كتالت االلى التإيبين معامل عدم االستقرار للواردات الزراعية المصرية  .۹جدول 
۲۰۱٤( 

 اإلفتا اإلتحاد االوروبى الكوميسا أغادير الجافتا السنوات

1997-1995 0.68 5.18 0.68 0.27 4.45 

2000-1998 0.21 1.40 3.85 0.34 0.56 

2003-2001 0.30 3.38 4.92 0.14 6.56 

2006-2004 0.76 6.59 1.84 0.57 7.40 

2009-2007 0.94 5.69 6.65 0.72 3.84 

2012-2010 0.38 2.39 29.06 0.28 9.66 

2014-2013 1.71 13.69 30.07 1.06 3.78 

UالمصدرU: ) حسبت من بيانات تكامل التجارة العالميةWITS وهى إختصار إلى (World Integrated Trade Solution . 

 1TWWW.Worldbank.org/wits1T  : متاح على الموقع األلكترونى
 

 

 
 

 

 
 

اإلفتا  -اإلتحاد األوروبى -الكوميسا -أغادير -لواردات الزراعية لكل من الجافتامعادالت اإلتجاه الزمنى العام ل .۱۰جدول 
 )۲۰۱٤-۱۹۹٥فى الفترة من (

Bo b1 DW RP اإلتفاقية السنوات

2 F White's test Breash-pagan AIC 

۱۹۹٥-
     47279 الجافتا ۲۰۱٤

(261.07)** 
− 103.4270 
(−6.84)** 

2.08 0.7222 40.46** 3.38 
(0.2852) 

2.97 
(0.0014) 

67.34 

۱۹۹٥-
     6165 أغادير ۲۰۱٤

(43.45)** 
− 106.07 
(−8.96)** 

1.04 0.8167 80.21** 3.15 
(0.0170) 

2.85 
(0.0045) 

83.26 

۱۹۹٥-
۱۹۹۸ 

 

۱۹۹۹-
۲۰۱٤ 

 الكوميسا

19103     
(98.94)** 

19986 
(27.41)** 

− 173.47 
(−7.13)** 
− 491.18 
(−3.01)** 

2.56 
 
 

1.67 

0.8222 
 
 

0.6432 

50.86** 
 
 

9.08** 

3.03 
(0.2196) 

1.54 
(0.4641) 

1.91 
(0.1672) 

0 
0.9615 

189.35 
 
 

116.15 

۱۹۹٥-
۲۰۱٤ 

اإلتحاد 
 االوروبى

77964     
(350.49)** 

298.93 
(16.10)** 

1.48 0.9351 259.16** 4.02 
(0.0244) 

3.25 
(0.0070) 

80 

۱۹۹٥-
     2634 اإلفتا ۲۰۱٤

(51.59)** 
− 88.16 

(−20.69)** 
1.65 0.9596 428.06** 2.654 

(0.0060) 
1.85 

(0.0026) 
40.78 

 ۰.۰۱** معنوى عند مستوى                    ۰,۰٥* معنوى عند مستوى  المحسوبة) tالقيم بين األقواس = : ( 

P

d
PL=1.18   P

d
PU=1.40                                                    FC     قيمة =F المحسوبة 
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المصريه من دول التكتالت االقتصاديه  غذائيةالسلع ال وارداتل المتوسط السنوى ومعدل النمو السنوى يبين .۱۱ جدول
 بالمليار دوالر )۲۰۱٤-۱۹۹٥في الفتره من (

 االفتا االتحاد االوربي الكوميسا غاديرأ الجافتا السنوات

1995 43.87 5.37 17.81 56.84 2.62 

1996 43.85 5.32 17.83 56.84 2.39 

1997 43.82 5.31 17.84 56.84 2.23 

1998 43.79 5.29 17.85 56.85 2.13 

1999 43.77 5.27 17.03 56.86 2.07 

2000 43.73 5.25 17.86 56.87 1.97 

2001 43.71 5.24 16.75 56.88 1.81 

2002 43.70 5.19 16.64 56.89 1.69 

2003 43.67 5.14 16.56 56.91 1.60 

2004 43.63 5.10 16.49 56.93 1.53 

2005 43.60 5.03 16.42 56.94 1.48 

 1.96 56.88 17.19 5.23 43.74 متوسط الفترة
 5.55- 0.02 0.81- 0.65- 0.06- معدل النمو السنوي

2006 43.57 4.93 16.38 56.94 1.46 

2007 43.51 4.84 16.36 56.95 1.49 

2008 43.42 4.66 17.90 57.00 1.43 

2009 43.26 4.44 17.89 57.06 1.33 

2010 43.06 4.24 17.89 57.10 1.29 

2011 42.77 4.00 17.88 57.16 1.23 

2012 42.43 3.72 17.88 57.27 1.11 

2013 41.98 3.35 15.48 57.32 0.93 

2014 41.55 3.02 15.30 57.38 0.82 

 1.23 57.13 17.00 4.13 42.84 متوسط الفترة
 6.93- 0.10 0.85- 5.92- 0.59- معدل النمو السنوي

UالمصدرU: ) حسبت من بيانات تكامل التجارة العالميةWITS وهى إختصار إلى (World Integrated Trade Solution . 

 1TWWW.Worldbank.org/wits1T  : ونىمتاح على الموقع األلكتر
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وعند حساب معدل النمو السنوى كما هو موضح بجدول 
نجد زيادة معدل النمو السنوى لواردات السلع الغذائية  ۱۱

% خالل ۰,۰۲وروبى لتصل إلى من اإلتحاد األ ةالمصري
% خالل ۰,۱عت إلى )، وإرتف۲۰۰٥-۱۹۹٥الفترة من (

) بينما إتسم معدل النمو ۲۰۱٤-۲۰۰٦الفترة الثانية من (
الكوميسا  –أغادير  –السنوى باإلنخفاض لكل من الجافتا 

%، -۰,٦۳%، -۰,۰٦اإلفتا بمعدل نمو سنوى بلغ  –
% على الترتيب خالل الفترة االولى، -٥,٥٥% ، -۰,۸۱

ردات وإستمر فى اإلنخفاض فى معدل النمو السنوى لوا
رة الثانية فبلغ السلع الغذائية من تلك التكتالت خالل الفت

% على -۹۳,٦% ، -۰,۸٥، %-۹۲,٥%، -۰,۳۹
 اإلفتا .  –الكوميسا  –أغادير  –الترتيب لكل من الجافتا 

تبين إنخفاض قيمة  ۱۲ستعراض بيانات جدول اب
معامل عدم االستقرار مع ثبات قيمة السلع الغذائية 

حاد االوروبى يليها الجافتا. بينما إرتفعت المصرية مع اإلت
قيمة معامل عدم االستقرار لواردات السلع الغذائية 

% ۳٦,٥٥المصريه من الكوميسا حيث بلغ أقصى قيمة لها 

) فى حين أن منطقة ۲۰۱۲-۲۰۱۰خالل الفترة من(
 بها اغادير بلغت أقصى قيمة لمعامل عدم االستقرار

% خالل الفترة ۱٥,۳۱ة لواردات السلع الغذائية المصري
) فى حين أن اإلفتا بلغ أقصى قيمة ۲۰۱٤-۲۰۱۳من (

لمعامل عدم االستقرار بها لواردات السلع الغذائية خالل 
 ). ۲۰۱۲-۲۰۱۰الفترة من (

 ٤وتم تقدير معادلة االتجاه الزمنى العام كما في جدول 
االتحاد  –اغادير  – بالطريقه الخطيه لكالً من الجافتا

اإلفتا وبالطريقه اللوغارتميه للكوميسا وتم  – االوروبى
ثبوت معنوية معادالت اإلتجاه الزمنى العام فى قيمة 

الكوميسا  –أغادير –المصريه من كالً من الجافتا الواردات
 االتحاد االوربي.  –اإلفتا  –

من واردات السلع الزراعية بواردات  وبمقارنه كال
الذكر تبين زيادة االولي السلع الغذائية من التكتالت سالفه 

خالل فتره ما قبل المشاركة وما بعدها مما يبين  ةعن الثاني
 .)۱۳(جدول  هناك فرق بين السلع الزراعية والغذائية نأ

 

 ۱۹۹٥(يبين معامل عدم االستقرار لواردات السلع الغذائية المصرية الى التكتالت االقتصادية خالل الفترة من  .۱۲جدول 
– ۲۰۱٤( 

 اإلفتا اإلتحاد االوروبى الكوميسا أغادير الجافتا واتالسن
1997-1995 0.66 5.63 0.02 0.12 4.49 
2000-1998 0.20 1.53 3.12 0.02 0.73 
2003-2001 0.28 3.67 3.01 0.05 7.14 
2006-2004 0.72 7.20 3.91 0.12 4.98 
2009-2007 0.91 6.62 20.42 0.14 4.82 
2012-2010 0.38 2.84 36.55 0.07 8.82 
2014-2013 1.70 15.31 28.54 0.22 4.37 

UالمصدرU: ) حسبت من بيانات تكامل التجارة العالميةWITS وهى إختصار إلى (World Integrated Trade Solution . 
 1TWWW.Worldbank.org/wits1T  : متاح على الموقع األلكترونى

 

 -اإلتحاد األوروبى  -الكوميسا  -أغادير  -لكل من الجافتا  غذائيةمعادالت اإلتجاه الزمنى العام لواردات السلع ال .۱۳ل جدو
 )۲۰۱٤-۱۹۹٥اإلفتا فى الفترة من (

Bo b1 DW RP اإلتفاقية السنوات

2 F White's test Breash-pagan AIC 
۱۹۹٥-
    44323 الجافتا ۲۰۱٤

(۲۷۸.5 )** 
− 94.22 

(−7.83  )** 
 1.94 0.7188 46.02** 2.25 

(0.1877) 
2.90 

(0.0886 ) 
93.89 

۱۹۹٥-
    5868 أغادير ۲۰۱٤

(39.94 )** 
− 107.93 

(− 8.80)** 
1.43 0.8141 77.44** 1.77 

(0.4118) 
1.42 

(0.2242) 
81.74 

۱۹۹٥-
۱۹۹۸ 

 
۱۹۹۹-
۲۰۱٤ 

 الكوميسا

17804    
( 2.575)** 

18983 
(27.98)** 

11.75 
(4.66 )** 
− 452.13 
(−2.98)** 

2.17 
 

1.44 

0.9156 
 

0.6398 

21.69** 
 

8.88** 

1.50 
(0.4724) 

1.52 
(0.4677) 

1.91 
(0.1672) 

0 
(9.57) 

26.42 
 

115.14 

۱۹۹٥-
۲۰۱٤ 

اإلتحاد 
 االوروبى

56723    
(1678.41 )** 

25.66 
(9.10)** 

1.46 0.8214 82.77** 4.32 
(0.3103) 

3.22 
(0.3377) 

43 

۱۹۹٥-
    2467 اإلفتا ۲۰۱٤

(50.89 )** 
− 79.68 

(−19.69)** 
2.6 0.9556 387.73** 2.20 

(0.3322) 
2.42 

(0.1196) 
110.12 

 ۰.۰۱** معنوى عند مستوى                     ۰,۰٥* معنوى عند مستوى   المحسوبة) tالقيم بين األقواس = : ( 
FC  قيمة =F المحسوبة   P

d
PL=1.18    P

d
PU=1.40                  
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UالمصدرU:  ۱۱حسبت من بيانات جدول. 
 المراجـــع

). تحليل ۲۰۱٤هاله بسيونى (وعبدالحكيم محمد  ،إسماعيل
المجله النمو فى الصادرات الزراعية المصريه. 

 .۱٦۱۲): ٤( ۲٤ ،قتصاد الزراعىلال ةالمصري

). دراسة حول أهم االتفاقيات ۲۰۰۹محمد نبيل (، الشيمي
والعالم الخارجي. الحوار بها مصر  التجارية التي قامت

 ، مقال منشور. ۲٦۸٥، العدد المتمدن

). ۲۰۱۲النخال مكى (ومصطفى عبد ربه ، القبالوى
ا على الصادرات التكتالت اإلقتصادية العالمية وأثره

. مجلة البحوث الزراعية، جامعة الزراعية المصرية
 .٥۷٥ : ٥٦۲ ):۳۸( ٤الشيخ  كفر

 WITS     )Worldية المتكامله   بيانات التجارة العالم
Integrated Trade Solution( 

 على إبراهيم محمدو محمد خضر محمد ،حجازى
دراسة تحليلية ألثر اتفاقية المشاركة  .)۲۰۰۲(

المصرية األوروبية على حجم الواردات والصادرات 
المجلة المصرية لالقتصاد الزراعية المصرية. 

 . ٦۱٦:  ٦۰۱ ):۲( ۱۲، الزراعى

). ۲۰۰۱أسامة عبد الحميد (و مهران، ذكى حسين ،سليمان
أهمية ودور تجمع السوق المشتركة لدول شرق 
وجنوب أفريقيا(الكوميسا). المجلة المصرية لالقتصاد 

 .٤۷۸ - ٤٦۳:  )۲( ۱۱ الزراعي،

). التجارة الدولية . كلية التجارة، ۲۰۰۱محمد سيد (، عابد
 . ۲۳:  ۱۷ ،جامعة االسكندرية 

). دراسة تحليلية ۲۰۱٥زمن سيف الدين ( ،الحميد عبد
للتجارة الخارجية الزراعية المصرية في ضوء 

، قسم االقتصاد رسالة ماجستير المتغيرات المعاصرة.
:  ۲٦۸ ،الزراعي، كلية الزراعة،  جامعة عين شمس

۳۰۰. 

 ةقتصادي). التكتالت اال۲۰۰۱( سمير محمد ،عبدالعزيز
. ةالعام ةقتصاد والمالياال :ةمفى إطار العول ةقليمياال

 . ۳٥۸:  ۳٤۳، أكاديمية السادات للعلوم اإلداريه

). اإلقتصاد القياسى ۱۹۹۸محمد عبدالقادر (، عبدالقادر
 ة، الدار الجامعيةالثانية والتطبيق. الطبع ةبين النظري

٤۰٦، ٤۰٥ . 

 .1Twww متاحـــة على الموقــع اإللكتــرونـى 
worldbank. org/wits 1T    

). التمثيل ۲۰۰۱وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية (
التجاري، اتفاقية التجارة الحرة والتفضيلية بين مصر 

 . 1TUhttp://www.tas.gov.egU1Tوالدول العربية      

.قطاع نقطه التجاره  )۲۰۰٤( وزارة التجاره والصناعه
 الدوليه.
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EVALUATION THE IMPACT OF INTERNATIONAL TRADE 
AGREEMENTS ON EGYPTIAN AGRICULTURAL TRADE 
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Econ. Agric. Dept., Fac. Agri., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACRT: This research aimed mainly to study the main international cartels which 
have economic relationships with Egypt. These cartels include: GAFTA, AGHADIER, 
COMMESSA, EUROPEAN UNION, and EFTA. This research dealt with their impact on the 
Egyptian agricultural trade. The most important results for the agreements with GAFTA, 
AGHADIER, COMMESSA and EFTA were: The value of the Egyptian agricultural and food 
exports and imports decreased during the period after participation than before, as well as the 
rate of the annual growth. The factor of instability increased for the Egyptian agricultural and 
food exports and imports with GAFTA, AGHADIER, COMMESSA and EFTA during the 
period after participation than before, this result indicates instability in the Egyptian 
agricultural trade with the pre mentioned cartels. The general time trend in the value of the 
Egyptian agricultural and food exports and imports with GAFTA, AGHADIER, 
COMMESSA and EFTA decreased significantly statistically. The results for the agreement 
with the European Union showed that there were increases in the annual average value of the 
Egyptian agricultural and food exports and imports during the period after participation than 
the period before. The factor of instability decreased for the Egyptian agricultural and food 
exports and imports with the European Union during the period after participation than the 
period before. This indicates the instability of the Egyptian agricultural trade with the 
European Union. There is statistically significant increase in the general time trend equations 
in the value of the agricultural and food exports and imports with the European Union. The 
study indicates increase in the agricultural exports to GAFTA, AGHADIER, COMMESSA, 
the European Union and EFTA during the period before participation than the period after. 

Key words: Egyptian trade, trade agreements, international trade, trade diversion, trade 
creation.  
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