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فى البلدان  ةمثل للموارد االقتصاديبشكل كبير فى العمل نحو االستخدام األ خارجيةال تجارةيسهم نشاط ال :الملخص
بين مصر ودول حوض النيل، والتعرف على حجم التبادل  ةالعالقات التجاري توضيح ىراسة إلوتهدف الد ة،المختلف

لدول  ةعلى الصادرات المصري ةهم العوامل المؤثرأوتمثلت مشكلة الدراسة في التعرف على  ،التجارى الزراعى بينهم
لألمم  ةوالزراع ةغذيمنظمه األ من ورةمنشوغير ال منشورةساسيه على البيانات الأبصفه  ةواعتمدت الدراس ،حوض النيل

 الدراسة نتائجفي تحليل البيانات وعرض  ةواالحصاء واعتمدت الدراس ةالعام ة)، الجهاز المركزى للتعبئFAO( ةالمتحد
 ، وكذلك اإلنحدار الخطي البسيط والمتعددةاألسلوبين الوصفى والكمي متمثالً فى المتوسطات والنسب المئوي ىعل

(Multiple Regression Analysis)،  أن من أهم العوامل المؤثرة فى الصادرات المصرية إلى وأظهرت نتائج الدراسة
بعام واحد ومتوسط دخل الفرد السنوى وكذلك كمية االستهالك  ةدول حوض نهر النيل هى كمية الصادرات المصرية مؤخر

 .في تلك الدولالسنوى 

 الزراعية ، الموارد االقتصادية، دول حوض نهر النيل.التجارة الخارجية  الكلمات االسترشادية :

 ة والمشكلة البحثيةالمقدم

كبير فى العمل  بشكل خارجيةال تجارةيسهم نشاط ال
مثل للموارد االقتصاديه فى البلدان نحو االستخدام األ

ن العالقات االقتصاديه بين أالمختلفه. ومما الشك فيه 
سواء كانت هذه  ةبادلالدول تبنى على اساس المصالح المت

العالقات مباشره او غير مباشره ومن هنا فـإن العالقات 
ال  االقتصاديه لمصر مع دول حوض نهر النيل تعد جزاً 

يتجزأ من المجال الحياتى لمصر الممتد مع دول المنبع 
 المصب. تيوكذلك دول

توجه مصرى جاد نحو دعم  ةخيراأل ةونلذا شهدت اآل
بصفه عامه، والعالقات  ةفريقياأل ةالعالقات المصري

، هذا التوجه ةراعيه مع دول حوض النيل بصفه خاصالز
رات بين دول والتطو ةتفرضه طبيعه التطورات العالمي

هميه العالقات االقتصاديه بين حوض النيل حيث تظهر أ
مصر وهذه الدول، لما تمثله تلك الدول من اهميه 

النيل من منابعه مشاركه فى مياه استراتيجيه لمصر بحكم ال
و تدفقاته فيها لذا تسعى مصر جاهده الى تعزيز التبادل أ

(القبالوي  التجارى الكلى والزراعى مع دول حوض النيل
 .)۲۰۱۰وحافظ، 

 ةهدف الدراس
 بين مصر ودول حوض النيل، ةالعالقات التجاري توضيح

 والتعرف على حجم التبادل التجارى والزراعى بينهما.

 ةمشكله الدراس
 ةتفاقيات التجاريعلى الرغم من وجود الكثير من اإل

التبادل التجارى الكلى  ةالتى استهدفت تحسين وزياد
حجم  إال أنلزراعى بين مصر ودول حوض النيل، وا
غت صادرات حيث بلمازال ضئيال  بينهم ةالبيني تجارةال

 نحو ۲۰۱۱خالل عام  مصر إلى دول حوض النيل
بلغت الواردات  مليون دوالر في حين ۰۷.۱۰۸٥

مليون دوالر ليصل حجم التبادل  ٦۰۹.۲۳ المصرية نحو
مليون دوالر،  ۱٦۹٤التجاري معها في نفس العام الى 

ويؤكد الخبراء أن أسواق هذه الدول يمكن أن تستوعب 
ومن هنا تكمن  .أضعاف أرقام الصادرات المصرية إليها

على فى التعرف على اهم العوامل المؤثره  دراسةمشكله ال
 .)۲۰۱۰(البهائي،  الصادرات المصريه لدول حوض النيل

 البحثية ةقيوالطرمصادر البيانات 

 منشورةعلى البيانات ال ةساسيأ ةبصف دراسةتعتمد ال
لألمم  ةوالزراع ةغذيمنظمه األ من منشورةوغير ال

)، الجهاز المركزى للتعبئه العامه FAO(ة المتحد
 . )۲۰۱۰( حصاءواإل
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 ةيالبحث ةقيالطر
 ةسلوب التحليل الوصفى متمثلأعلى  دراسةاعتمدت ال

نحدار المتعدد وتحليل اإل ةفى المتوسطات والنسب المئوي
(Multiple Regression Analysis) . 

 النتائج والمناقشة

 صادرات دول حوض نهر النيل
حوض نهر أهم صادرات دول  ۱ نتائج جدول توضح

وتشير ) ۲۰۱۱-۱۹۹۰(الدراسة  ةالنيل بالطن لمتوسط فتر
 -الفاصوليا  -فى (القمح  انحصرتإلى أن أهم الصادرات 

 -البرتقال  -الشعير  -السكر  - الذرة الرفيعة -األرز 
بإلقاء  التالىالشاى). ويهتم الجزء  -السمسم  -البطاطس 

 الضوء على تلك الصادرات بشئ من اإليجاز.

 صادرات القمح
 لمحصول تصديراً أهم الدول  إلى أن ۱ جدولتشير نتائج 

سبعة  صادراتها حوالي فى كينيا وبلغت انحصرتالقمح 
% يليها دولة أوغندا حيث ۷٥.۲٦أالف طن تمثل حوالى 

ثم % ۱۱.۱۸ حوالى ألف طن تمثلصادراتها بلغت 
ندى وانخفضت كمية الصادرات لتصل أدناها فى دولة بور

% وذلك ۰.۲٥طن تمثل  ۲٤حوالى  صادراتها حيث بلغت
ى كمية الصادرات من القمح فى دول حوض نهر جمالإمن 

ى بلغ ) والذ۲۰۱۱-۱۹۹۰النيل لمتوسط الفترة (
ال  ومصر تريايار تاطن. فى حين أن دول ۹٤۷۱.۸۲

 القمح. انصدري

 صادرات األرز
 لمحصول إلى أن أهم الدول تصديراً  ۱ جدولتشير نتائج 

 ٤٥۷.۹۸ صادراتها فى مصر وبلغت انحصرتاألرز 
% يليها دولة إثيوبيا ۹۷.۸۰تمثل حوالى طن حيث  ألف

طن تمثل حوالى  ألف ۷.۷۹ حوالى صادراتها بلغتو
طن ألف  ۲.۰۲ صادراتها بلغتو % ثم يليها أوغندا٦٦.۱

% ثم انخفضت كمية الصادرات لتصل ۰.٤۳تمثل حوالى 
طن  ۲۸.۹٥حوالى  صادراتها بلغتوأدناها فى الكونغو 

كمية الصادرات ن إجمالى م% وذلك ۰.۰۱تمثل حوالى 
-۱۹۹۰رة (فتمن األرز فى دول حوض النيل لمتوسط ال

فى حين أن دولة  ألف طن ٤٦۸.۲۷بلغ والذي ) ۲۰۱۱
 األرز. تصدراريتريا ال 

 صادرات الذرة الرفيعة
 إلى أن أهم الدول تصديرا لمحصول ۱ جدولتشير نتائج 
 فى دولة السودان حيث بلغت انحصرتالذرة الرفيعة 

% يليها ۸۲.۹۸طن تمثل حوالى ألف  ۹۲.٥۹۲ صادراتها
طن تمثل ألف  ۱۲.۳۲۰ صادراتها بلغتودولة كينيا 

طن تمثل حوالى  ألف ۲.٤۹۱% ثم يليها أوغندا بلغت ۱۱
% ثم انخفضت كمية الصادرات لتصل أدناها فى ۲.۲۳

% ۰.۰۱طن تمثل حوالى  ۷.٦۸بلغت  حيث دولة رواندا
ة الرفيعة فى وذلك من إجمالى كمية الصادرات من الذر

) ۲۰۱۱- ۱۹۹۰دول حوض النيل لمتوسط فترة الدراسة (
طن فى حين أن دولة الكونغو ألف  ۱۱۱.٥۸۷والذى بلغ 

 الذرة الرفيعة. تصدرال 

 صادرات محصول الشعير
 إلى أن أهم الدول تصديرا لمحصول ۱ تشير نتائج جدول

حوالى  صادراتها تفى مصر حيث بلغ انحصرتالشعير 
بلغت ودولة كينيا  يليها% ٦۲.٥تمثل  طن حيث ۱٥۸۰

% ثم انخفضت كمية ۳٦طن تمثل  ۹۱۳حوالى صادراتها 
بلغت  حيث الصادرات لتصل إلى أدناها فى دولة إثيوبيا

% وذلك من إجمالى كمية ۱.۳طن تمثل حوالى  ۳۳.۸
الصادرات من الشعير فى دول حوض النيل لمتوسط فترة 

طن  ۲٥۲۷.۲ ) والذى بلغ نحو۲۰۱۱-۱۹۹۰الدراسة (
فى حين أن باقى دول حوض النيل ال يوجد بها صادرات 

 لمحصول الشعير. 
 صادرات السمسم
 الدول تصديرا لمحصول إلى أن أهم ۱ تشير نتائج جدول

 ۱۳۰.۲۸۹ صادراتها فى رواندا وبلغت انحصرتالسمسم 
 بلغتحيث % يليها دولة إثيوبيا ٥۸طن تمثل ألف 

% ثم يليها ۳٥تمثل طن حيث ألف  ۷۸.۹۷۸ صادراتها
دولة  ثم% ۳طن تمثل  ۷۰٤۸ صادراتها بلغتوأوغندا 

% ۱.٤طن تمثل حوالى ۳۱۹۸ صادراتها بلغتوكينيا 
وذلك من إجمالى كمية الصادرات من السمسم فى دول 

) ۲۰۱۱-۱۹۹۰حوض النيل لمتوسط فترة الدراسة (
طن فى حين أن دول الكونغو  ألف ۲۲۳.٦۷۱والذى بلغ 

صادرات لمحصول  بهاودان ال يوجد ندى والسووبور
 السمسم.

 صادرات الفاصوليا
 إلى أن أهم الدول تصديرا لمحصول ۱ تشير نتائج جدول

طن ألف  ۳٤.۲۱۲بلغت وفى إثيوبيا  انحصرتالفاصوليا 
صادراتها بلغت و مصر% يليها ٤۳حيث تمثل حوالى 

 ۱۷٦۸۹ صادراتها بلغت حيث % ثم يليها أوغندا۹.۲٦
% ثم انخفضت كمية الصادرات ۲۲.٤ثل طن حيث تمألف 

طن تمثل  ٤۹۷٥.٦بلغت ولتصل ألدناها فى دولة كينيا 
% وذلك من إجمالى كمية الصادرات من الفاصوليا فى ٦

) ۲۰۱۱-۱۹۹۰( ط فترة الدراسةمتوسلدول حوض النيل 
 ،طن حيث أن دول الكونغوألف  ۷۸.۹۲۰والذى بلغ 

لمحصول صادرات  اندى واريتريا ال يوجد بهموبور
 الفاصوليا.

 صادرات البطاطس
 إلى أن أهم الدول تصديرا لمحصول ۱ تشير نتائج جدول

 صادراتها بلغتوفى مصر  انحصرتالبطاطس 
% يليها اريتريا ۹۷.٤طن تمثل حوالى ألف  ۲۹۳.۰۲۸

% ثم ۲طن تمثل حوالى ٦٤۸۷ صادراتها بلغتو
لتصل إلى أدناها فى دولة كينيا الصادرات انخفضت 

% وذلك من إجمالى ۰.۲٤طن تمثل  ۷۲۲ صادراتها بلغتو
 طــــوســلمت البطاطس فى دول حوض النيل كمية صادرات
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 )۲۰۱۱-۱۹۹۰بالطن لمتوسط الفتره ( ةهم صادرات دول حوض النيل من المحاصيل والسلع الزراعيأ .۱جدول
 الجملة اريتريا وغنداأ السودان نداارو كينيا اثيوبيا الكونغو ندىوبور مصر الدوله

 ۹٤۷۱.۸۲ ۰.۰۰ ۱۰٥۹.۲۳ ۷٦.۲۷ ۱۸۰.۲۳ ۷۱۲۸.۳۲ ٦۷.٥۰ ۲۷.٥٥ ۲٤.۰٥ - القمح

)%( - ۰.۲٥ ۰.۲۹ ۰.۷۱ ۷٥.۲٦ ۱.۹۰ ۰.۸۱ ۱۱.۱۸ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ 

 ۷۸۹۲۰.٦٤ ۰.۰۰ ۱۷٦۸۹.۱۸ ۲۳۰.۷۷ ۹۸۷.۰۰ ٤۹۷٥.٦٤ ۳٤۲۱۲.۰٥ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۰۸۲٦.۰۰ الفاصوليا

)%( ۲٦.۳۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ٤۳.۳٦ ٥.۳۰ ۱.۲٥ ۰.۲۹ ۲۲.٤۱ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ 

 ٤٦۸۲۷٥.۰٥ ۰.۰۰ ۲۰۲۱.۸٦ ۰.۰۰ ٤۳.۲۷ ۳۳٤.٥٥ ۷۷۹۳.۳۲ ۲۸.۹٥ ۷٦.٦٤ ٤٥۷۹۷٦.٤٥ األرز

)%( ۹۷.۸۰ ۰.۰۲ ۰.۰۱ ۱.٦٦ ۰.۰۷ ۰.۰۱ ۰.۰۰ ۰.٤۳ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ 

 ۱۱۱٥۸۷.٦۸ ۱۲.٤٥ ۲٤۹۱.۲۳ ۹۲٥۹۲.٦۸ ۷.٦۸ ۱۲۳۲۰.۰٥ ۳۱٥۱.۸٦ ۰.۰۰ ۱۹.٦٤ ۹۹۲.۰۹ الذرة الرفيعة

)%( ۰.۸۹ ۰.۰۲ ۰.۰۰ ۲.۸۲ ۱۱.۰٤ ۰.۰۱ ۸۲.۹۸ ۲.۲۳ ۰.۰۱ ۱۰۰.۰۰ 

 ۱۱٥۱۷۲.۰٥ ۰.۰۰ ۱٥٦۳۱.۷۳ ۲٤۰۳۲.۳۲ ۰.۰۰ ۲۱۸۹٥.۰۹ ۱٦۰۷۰.۰۹ ۱۸٥۸۸.٤۱ ۱۳۹۹.٥۰ - السكر

)%( - ۱.۲۲ ۱٦.۱٤ ۱۳.۹٥ ۱۹.۰۱ ۰.۰۰ ۲۰.۸۷ ۱۳.٥۷ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ 

 ۱۰۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۹۱۳.٤٥ ۳۳.۸٦ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱٥۸۰.۱۸ الشعير

)%( ٦۲.٥۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.۳٤ ۳٦.۱٤ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ 

 ۳۰۰٦۲۹.۲۷ ٦٤۸۷.۸۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.۰۰ ۷۲۲.٦۸ ۳۸۷.۲۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۹۳۰۲۸.٥۰ البطاطس

)%( ۹۷.٤۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۱۳ ۰.۲٤ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲.۱٦ ۱۰۰.۰۰ 

 ۲۲۳٦۷۱.۷۷ ۱۱۲۱.۸۲ ۷۰٤۸.۰٥ ۰.۰۰ ۱۳۰۲۸۹.۱۸ ۳۱۹۸.٦٤ ۷۸۹۷۸.٤٥ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳۰۳٥.٦٤ السمسم

)%( ۱.۳٦ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳٥.۳۱ ۱.٤۳ ٥۸.۲٥ ۰.۰۰ ۳.۱٥ ۰.٥۰ ۱۰۰.۰۰ 

 ۳۱۲۲٦٦.۰٥ ۰.۰۰ ۲۳۸۳٤.۰۰ ۰.۰۰ ۱۳٥۸۸.٦٤ ۲٦۸٦٤۷.۸۲ ٥۳٤.۹٥ ۰.۰۰ ٤٤۹٦.٥٥ - الشاي

)%( - ۱.٤٤ ۰.۰۰ ۰.۱۷ ۸٦.۰۳ ٤.۳٥ ۰.۰۰ ۷.٦۳ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ 

 )FAO(ة والزراع ةغذيموقع منظمه األ :المصدر
 

 

ألف  ۳۰۰.٦۲۹) والذى بلغ ۲۰۱۱-۱۹۹۰فترة الدراسة (
 اطن فى حين أن باقى دول حوض النيل ال يوجد بهم

 صادرات لمحصول البطاطس.

 كرصادرات الس
للسكر  إلى أن أهم الدول تصديراً  ۱ تشير نتائج جدول

ألف  ۲٤.۰۳۲ صادراتها بلغتوفى السودان  انحصرت
يليها دولة ، % من إجمالي الصادرات۲۰.۸۷تمثل  طن
طن تمثل حوالى ألف  ۲۱.۸۹٥ صادراتها بلغتو كينيا
طن ألف  ۱۸.٥۹ صادراتها بلغتو% ثم يليها الكونغو ۱۹

% ثم انخفضت كمية الصادرات لتصل إلى أدناها ۱٦تمثل 
طن تمثل  ۱۳۹۹.٥صادراتها بلغت وندى وفى دولة بور

سلعة % وذلك من إجمالى كمية صادرات ۱.۲حوالى 
-۱۹۹۰حوض النيل لمتوسط الفترة ( السكر فى دول

رواندا فى حين أن ألف طن  ۱۱٥.۱۷۲) والذى بلغ ۲۰۱۱
 السكر. سلعةل صادرات ال توجد بهم ومصر واريتريا

 صادرات الشاى
للشاى  إلى أن أهم الدول تصديراً  ۱تشير نتائج جدول 

طن ألف  ۲٦۸.٦٤۷ صادراتها بلغتوفى كينيا  انحصرت

 صادراتها بلغتولة أوغندا % يليها دو۸٦تمثل حوالى 
% ثم يليها رواندا ۷.٦طن تمثل حوالى ألف  ۲۳.۸۳٤

 %٤.۳٥تمثل حوالى ألف طن  ۱۳.٥۸۸ صادراتها بلغتو
ثم انخفضت كمية الصادرات لتصل ألدناها فى دولة 

طن وتمثل حوالى  ٤٤۹٦صادراتها بلغت وندى وبور
% وذلك من إجمالى كمية صادرات محصول الشاى ٤٤.۱

-۱۹۹۰حوض النيل لمتوسط فترة الدراسة ( فى دول
 تيطن فى حين أن دولألف  ۳۱۲.۲٦٦) والذى بلغ ۲۰۱۱

 ا صادرات لمحصول الشاى.ماريتريا ال يوجد بهمصر و

واردات دول حوض نهر النيل من المحاصيل والسلع 
 ةالزراعي

 واردات دول حوض نهر النيل

أهم واردات دول حوض إلى أن  ۲ تشير نتائج جدول
) ۲۰۱۱-۱۹۹۰لمتوسط فترة الدراسة ( يل بالطنالن

 -الذرة الرفيعة  -األرز  -الفاصوليا  -فى (القمح  انحصرت
التالى بإلقاء  الشاى) ويهتم الجزء -السمسم  -البرتقال  -السكر 

 بشئ من اإليجاز. الضوء على تلك الواردات
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 واردات القمح
ل صوإلى أن أهم الدول استيرادا لمح ۲ تشير نتائج جدول

مليون  ٦.۲٥۹ وارداتها فى مصر وبلغت انحصرتالقمح 
بلغت وة السودان % يليها دول۷۱.٦طن تمثل حوالى 

% ۹.۷طن تمثل حوالى ألف  ۸٥۰.۸٥۱حوالى وارداتها 
طن تمثل ألف  ۷۳۲.۸۷٥ وارداتها بلغتوثم يليها إثيوبيا 

% ثم انخفضت كمية الواردات لتصل ألدناها فى ۸حوالى 
طن تمثل حوالى  ۱۰٤۳۸ وارداتها بلغتودولة رواندا 

% وذلك من إجمالى كمية الواردات من القمح فى ۰.۱۲
) والذى ۲۰۱۱-۱۹۹۰دول حوض النيل لمتوسط الفترة (

 طن.مليون  ۸.۷٤۱بلغ 

 واردات األرز
 إلى أن أهم الدول استيرادا لمحصول ۲ تشير نتائج جدول

 ألف ۱٤۷.٥٥٤وارداتها  فى كينيا وبلغت انحصرتاألرز 
 بلغتو% يليها دولة الكونغو حيث ٤۳.٦طن تمثل حوالى 

% ثم يليها ۱٥طن تمثل حوالى ألف  ٥۱.٦٥۸ وارداتها
طن تمثل ألف  ٤۰.٤۸۹ واردتها دولة أوغندا حيث بلغت

% ثم انخفضت كمية الواردات لتصل ۱۱.۹۷حوالى 
طن تمثل  ۱۸۱۲ألدناها فى دولة اريتريا حيث بلغت 

جمالى كمية الواردات لمحصول % وذلك من إ۰.٥حوالى 
-۱۹۹۰األرز فى دول حوض النيل لمتوسط الفترة (

 طن.ألف  ۳۳۸.۳۹۷) والذى بلغ ۲۰۱۱

 واردات الذرة الرفيعة
 إلى أن أهم الدول استيرادا لمحصول ۲ جدولتشير نتائج 
 وارداتها بلغت فقد فى السودان انحصرتالذرة الرفيعة 

يها دولة إثيوبيا % يل٥۱طن تمثل حوالى ألف  ۱٤٦.٦۲۸
% ۲۱.۹طن تمثل حوالى ألف  ٦۲.۹۰۸ وارداتها بلغتو

طن تمثل ألف  ۳٤.۷٦۹بلغت وثم يليها دولة اريتريا 
لواردات لتصل ألدناها % ثم انخفضت كمية ا۱۲حوالى 

طن تمثل  ٥۹۷.٦وارداتها بلغت وندى وروفى دولة ب
% وذلك من إجمالى كمية الواردات لمحصول ۰.۲حوالى 
لرفيعة فى دول حوض النيل وذلك لمتوسط الفترة الذرة ا

 ما عداطن ألف  ۲۸٦.۰۹۰) والذى بلغ ۱۹۹۰-۲۰۱۱(
 لذرة الرفيعة.لدولة الكونغو ال يوجد بها واردات 

 واردات السمسم
 إلى أن أهم الدول استيرادا لمحصول ۲ تشير نتائج جدول

 وارداتها بلغتوفى مصر حيث  انحصرتالسمسم 
 بلغتو% يليها إثيوبيا ۹٥ل حوالى طن تمثألف  ۲۹.۹۷۷
% ثم انخفضت ۳.٥طن وتمثل حوالى  ۱۱۱۱ وارداتها

حيث بلغت فى دولة السودان كمية الواردات لتصل ألدناها 
% وذلك من إجمالى كمية ۱.٤۳طن تمثل حوالى  ٤٥۲

الواردات لمحصول السمسم فى دول حوض النيل لمتوسط 
طن فى لف أ ۳۱.٥٤۱) والذى بلغ ۲۰۱۱-۱۹۹۰(الفترة 

حين أن باقى دول حوض النيل ال يوجد بها واردات 
 لمحصول السمسم.

 واردات السكر
 للسكر إلى أن أهم الدول استيرادا ۲ جدول تشير نتائج

طن ألف  ٥٦۷.۷۸۰ وارداتها بلغتوفى مصر  انحصرت
 ۷۲.٥۹٦ وارداتها بلغتو% يليها دولة كينيا ۷٤.٥تمثل 
 وارداتها بلغتوإثيوبيا  % ثم يليها دولة۹.٥طن تمثل ألف 

% ثم انخفضت كمية ٤.٥طن تمثل ألف  ۳٤.٦٤۰
ندى والسكر لتصل ألدناها فى دولة بور سلعةالواردات من 
% وذلك من إجمالى ۰.۱طن تمثل  ۱٤۱٦حيث بلغت 
السكر فى دول حوض النيل لمتوسط  سلعة كمية واردات

طن فى ألف  ۷٦۱.٥۸۰) الذى بلغ ۲۰۱۱-۱۹۹۰الفترة (
 السكر. لسلعةحين أن دولة اريتريا ال يوجد بها واردات 

 واردات الشاى
إلى أن أهم الدول استيرادا للشاى  ۲ تشير نتائج جدول

ألف  ٦۳.٤۰۲ وارداتها بلغتوفى مصر حيث  انحصرت
% يليها دولة السودان حيث بلغت ٦۸طن تمثل حوالى 

% ثم انخفضت كمية ۲۱.٦طن تمثل ألف  ۲۰.۱۳۹
 ۳۳دات لتصل ألدناها فى دولة رواندا حيث بلغت الوار

% وذلك من إجمالى كمية الواردات ۰.۰٤طن تمثل 
لمحصول الشاى فى دول حوض النيل وذلك لمتوسط 

طن فى ألف  ۹۳.۰٥۸) والذى بلغ ۲۰۱۱-۱۹۹۰الفترة (
ندى ال يوجد بها واردات لمحصول وحين أن دولة بور

 الشاى.

ألهم المحاصيل  نسبة تغطية الصادرات للواردات
 والسلع الزراعية لدول حوض نهر النيل

 الصادرات والوارداتإلى  ۳و ۲ين جدولالتشير نتائج 
بالطن ونسبة تغطية الصادرات للواردات بدول حوض نهر 

وتشير تلك النتائج ) ۲۰۱۱-۱۹۹۰النيل لمتوسط الفترة (
إلى وجود ثالث مستويات لتغطية الصادرات للواردات 

يادة كمية الصادرات عن مثيلتها فى الواردات األول منها ز
الصادرات الواردات دون وجود فائض  وأخرى تغطى كمية

وثالثها وجود عجز وعدم قدرة الصادرات على أو عجز 
لجزء الثانى من الدراسة بإلقاء الضوء اويهتم ، الواردات تغطية

 بشئ من اإليجاز. على تلك المستويات
تفوق كمية مجموعة محاصيل وسلع زراعية 

الصادرات مثيلتها فى الواردات مثل السمسم حيث بلغ 
طن، فى حين بلغ ألف  ۲۲۳.٦۷۱متوسط الصادرات 

طن وهذا يعنى وجود ألف  ۳۱.٥٤۱ متوسط الواردات
طن يمكن تصديره ألف  ۱۹۲.۱۳۰فائض يقدر بحوالى 

لدول أخرى خارج دول حوض نهر النيل كما أن نسبة 
وهذا  %۷۰۹.۰ بلغت حوالى تغطية الصادرات للواردات

يؤكد كفاية الصادرات لتغطى الواردات وتصدير الباقى 
 خارج حدود دول حوض نهر النيل.
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 )۲۰۱۱-۱۹۹۰هم واردات دول حوض النيل من المحاصيل والسلع والزراعيه بالطن لمتوسط الفتره (. أ۲جدول 
 الدولة

 المحاصيل
 الجملة اريتريا اوغندا لسودانا نداارو كينيا اثيوبيا الكونغو ندىوبور مصر

 ۸۷٤۰۸٦٤.۹۱ ۱۳۱٤۹۹.۳٦ ۱٥۳۰٦۳.۲۷ ۸٥۰۸٥۱.٥۰ ۱۰٤۳۸.۰۰ ٥٤۰۲۹۲.٥۹ ۷۳۲۸۷٥.۲۷ ٥۹۰۹۹.۰۹ ۳٦٥۱.۷۷ ٦۲٥۹۰۹٤.۰٥ القمح

)%( ۷۱.٦۱ ۰.۰٤ ۰.٦۸ ۸.۳۸ ٦.۱۸ ۰.۱۲ ۹.۷۳ ۱.۷٥ ۱.٥۰ ۱۰۰.۰۰ 

 ۷٤٤۹۲.۱٤ ۷۳۸.۷۷ ٤۹۰۰.٥۰ ٤۹۳٥.۷۷ ۸٦۱٤.۰۹ ۲۰٥٦۲.۹۱ ۱۸۷۷.٥٥ ۲٤۷۸.۸۲ ٥۲۲٤.۸۲ ۲٥۱٥۸.۹۱ الفاصوليا

)%( ۳۳.۷۷ ۷.۰۱ ۳.۳۳ ۲.٥۲ ۲۷.٦۰ ۱۱.٦.٦ ٥٦۳ ٦.٥۸ ۰.۹۹ ۱۰۰.۰۰ 

 ۳۳۸۳۹۷.۱۸ ۱۸۱۲.۱٤ ٤۰٤۸۹.٦۸ ۳٦۷٤۹.٥۹ ۱٤٦۱۲.٥٥ ۱٤۷٥٥٤.٥٥ ۱٦۳٦۷.۳۲ ٥۱٦٥۸.٦۸ ٥۳۰۱.۲۷ ۲۳۸٥۱.٤۱ األرز

)%( ۷.۰٥ ۱.٥۷ ۱٥.۲۷ ٤.۸٤ ٤۳.٦۰ ٤.۳۲ ۱۰.۸٦ ۱۱.۹۷ ۰.٥٤ ۱۰۰.۰۰ 

 ۲۸٦۰۸۹.۹٥ ۳٤۷٦۹.۱۸ ۱۸۱۷٤.۰۹ ۱٤٦٦۲۸.۹٥ ۳٥٦۹.۲۷ ۱۱۲۳۲.۰۰ ٦۲۹۰۸.۰۹ ۲.۲۷ ٥۹۷.٦۸ ۸۲۰۸.٤۱ رفيعةالذرة ال

)%( ۲.۸۷ ۰.۲۱ ۰.۰۰ ۲۱.۹۹ ۳.۹۳ ۱.۲٥ ٥۱.۲٦ ٥.۳٥ ۱۲.۱٥ ۱۰۰.۰۰ 

 ۷٦۱٥۸۰.٦۸ ۰.۰۰ ۲٤۰۹۸.۸۲ ۳٦۰۰۰.٥۰ ۱۱۱٥۹.٦٤ ۷۲٥۹٦.۰٥ ۳٤٦٤۰.۰۰ ۱۳۸۸۸.٦٤ ۱٤۱٦.٤۱ ٥٦۷۷۸۰.٦٤ السكر

)%( ۷٤.٥٥ ۰.۱۹ ۱.۸۲ ٤.٥٥ ۹.٥۳ ۱.٤۷ ٤.۷۳ ۳.۱٦ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ 

 ٥۸۸۸.٥۹ ۰.۰۰ ۱۱۹.۲۳ ۳۷۱۱.۳۲ ٦٦.۱٤ ۱۷٥۰.۲۷ ۹٥.۸٦ ۹۱.۳٦ ۰.۰۰ ٥٤.٤۱ البرتقال

)%( ۰.۹۹ ۰.۰۰ ۱.٥٥ ۱.٦۳ ۲۹.۷۲ ۱.۱۲ ٦۳.۰۳ ۲.۰۲ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ 

 ۳۱٥٤۱.۰۹ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ٤٥۲.۲۷ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۱۱۱.۰۰ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۲۹۹۷۷.۸۲ السمسم

)%( ۹٥.۰٤ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۳.٥۲ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱.٤۳ ۰.۰۰ ۰.۰۰ ۱۰۰.۰۰ 

 ۹۳۰٥۸.۷۷ ۷٥۱.۰٥ ۳۹.٥۰ ۲۰۱۳۹.۳۲ ۳۳.٦٤ - ۱٤۰.۸۲ ۱۱٤.۰۹ ۱.٥٥ ٦۳٤۰۲.۰۹ الشاي

)%( ٦۸.۱۳ ۰.۰۰ ۰.۱۲ ۰.۱٥ - ۰.۰٤ ۲۱.٦٤ ۰.۰٤ ۰.۸۱ ۱۰۰.۰۰ 

 )F.A.O(ة غذيه والزراعموقع منظمه األ :المصدر
 

 

 ةبالطن لمتوسط الفتر ةات للواردات لدول حوض النيل ألهم المحاصيل والسلع الزراعيالصادر ةنسبه تغطي .۳جدول
۱۹۹۰-۲۰۱۱ 

 البيان
 المحصول

 (%) نسبة التغطية الفرق الواردات الصادرات

 ۱۰٥.۹٤ ٤٤۲۸.٥۰ ۷٤٤۹۲.۱٤ ۷۸۹۲۰.٦٤ الفاصوليا

 ۱۳۸.۳۸ ۱۲۹۸۷۷.۸٦ ۳۳۸۳۹۷.۱۸ ٤٦۸۲۷٥.۰٥ األرز

 ۳۹.۰۰ ۱۷٤٥۰۲.۲۷- ۲۸٦۰۸۹.۹٥ ۱۱۱٥۸۷.٦۸ الذرة الرفيعة

 ۱٥.۱۲ ٦٤٦٤۰۸.٦٤- ۷٦۱٥۸۰.٦۸ ۱۱٥۱۷۲.۰٥ السكر

 ۱۳.۹٥ ۱٥٥۹٤.۰۹- ۱۸۱۲۱.٥۹ ۲٥۲۷.٥۰ الشعير

 ٤۱٦٦.٤ ۲۳۹٤٥٦.٥ ٥۸۸۸.٥۹ ۲٤٥۳٤٥ البرتقال

 ٤٦۷.۰۱ ۲۳٦۲٥٦.٤۱ ٦٤۳۷۲.۸٦ ۳۰۰٦۲۹.۲۷ البطاطس

 ۷۰۹.۱٤ ۱۹۲۱۳۰.٦۸ ۳۱٥٤۱.۰۹ ۲۲۳٦۷۱.۷۷ السمسم

 ۳۳٥.٥٦ ۲۱۹۲۰۷.۲۷ ۹۳۰٥۸.۷۷ ۳۱۲۲٦٦.۰٥ الشاي

 )FAO( ةوالزراع ةغذيموقع منظمه األ :المصدر
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كمية الصادرات قد بلغ  فإنأما بالنسبة للبطاطس 
طن فى حين بلغ متوسط ألف  ۳۰۰.٦۲۹متوسطها 
طن وهذا يعنى وجود فائض يقدر ألف  ٦٤.۳۷۲الواردات 
طن يمكن تصديره لدول أخرى ألف  ۲۳٦.۲٥٦بحوالى 
الصادرات  نسبة تغطيةدود دول نهر النيل كما أن خارج ح

% وهذا يؤكد كفاية للصادرات ٤٦۷.۰۱للواردات بلغت 
دول حوض لتغطى الواردات وتصدير الباقى خارج حدود 

 .النيل
أما بالنسبة لمحصول البرتقال فإن كمية الصادرات قد 

طن فى حين بلغت كمية الواردات ألف  ۲٤٥.۳٤٥بلغ 
 ۲۳۹.٤٥۷عنى وجود فائض يقدر طن وهذا ي ٥.٥۸۸۸

طن يمكن تصديره لدول أخرى خارج حدود دول نهر ألف 
 .%٤۱٦٦.٤النيل كما أن نسبة التغطية بلغت 

 بالنسبة للذرة الرفيعة فإن كمية الصادرات بلغ متوسطها
طن فى حين بلغ متوسط الواردات ألف  ٥۸۸.۱۱۱
طن وهذا يعنى وجود عجز يقدر بحوالى  ألف ۰۹۰.۲۸٦
% ۳۹طن كما أن نسبة التغطية بلغت ألف  ۱۷٤.٥۰۲

 وهذا يؤكد عدم كفاية الصادرات لتغطية الواردات.

السكر فإن كمية الصادرات بلغ متوسطها  لسلعةبالنسبة 
طن فى حين بلغت متوسط الواردات ألف  ۱۷۲.۱۱٥
طن وهذا يعنى وجود عجز يقدر بحوالى ألف  ٥۸۰.۷٦۱
% ۱٥بلغت فقد  طن إما نسبة التغطيةألف  ٦٤٦.٤۰۹

 وهذا يؤكد عدم كفاية الصادرات لتغطية الواردات.

فيما يتعلق بمحصول الشعير فإن كمية الصادرات قد 
طن فى حين بلغت متوسط الواردات  ۲٥۲۸بلغ متوسطها 

كما أن نسبة التغطية  ،طن وهذا يعنى وجود عجز ۱۸۱۲۲
% وهذا يعنى عدم كفاية الصادرات ۱۳.۹٥بلغت 

 للواردات.

نسبة لألرز فإن كمية الصادرات قد بلغ متوسطها بال
طن فى حين بلغ متوسط الواردات ألف  ٤٦۸.۲۷٥
طن وهذا يعنى وجود فائض يقدر بحوالى ألف  ۳۳۸.۳۹۷
طن يمكن تصديره لدول أخرى خارج ألف  ۱۲۹.۸۷۸

حدود دول نهر النيل كما أن نسبة تغطية الصادرات 
الصادرات  % وهذا يؤكد كفاية۱۳۸.۳للواردات بلغت 

 .منطقة الدراسةلتغطية الواردات وتصدير الباقى خارج حدود 

أما بالنسبة للفاصوليا فإن كمية الصادرات قد بلغ 
 طن فى حين بلغ متوسطألف  ۷۸.۹۲۰متوسطها 
وهذا يعنى وجود فائض يقدر ألف طن  ۷٤.٤۹۲الواردات 
طن يمكن تصديره لدول أخرى خارج  ٤٤۲۸.٥بحوالى 

النيل كما أن نسبة تغطية الصادرات حدود دول نهر 
% وهذا يؤكد كفاية الصادرات ۱۰٥.۹للواردات بلغت 

منطقة لتغطية الواردات وتصدير الباقى خارج حدود 
 .الدراسة

بالنسبة للشاى فإن كمية الصادرات قد بلغ متوسطها 
طن فى حين بلغ متوسط الواردات ألف  ۳۱۲.۲٦٦

يقدر بحوالى طن وهذا يعنى وجود فائض ألف  ۹۳.۰٥۸
طن يمكن تصديره لدول أخرى خارج ألف  ۲۱۹.۲۰۷

حدود دول نهر النيل كما أن نسبة تغطية الصادرات 
% وهذا يؤكد كفاية الصادرات ۳۳٥.٥٦للواردات بلغت 

 .منطقة الدراسةلتغطية الواردات وتصدير الباقى خارج حدود 
بعض ت المصرية إلى العوامل المؤثرة فى الصادرا

 ر النيلدول حوض نه
 الصادرات المصرية لدول حوض النيل

 العنب منالجزء أهم الصادرات المصرية هذا يشمل 
نيا والبصل يالسودان والبرتقال لكونيا يك لكل من والبرتقال
 للسودان.

 صادرات مصر إلى كينيا
تقوم مصر بتصدير كال من العنب والبرتقال إلى كينيا 

ر فى الصادرات الجزء أهم العوامل التى تؤثهذا ويوضح 
 المصرية للسلعتين إلى كينيا.

 صادرات مصر من العنب
 )۱معادلة رقم (   ۱.۰٦٥+  ۱۳.۳۳٦ص = 

)۱.۱۰۳()۹.٦۹۹**(P

س
PR۱R      هـ 

**۹٤.۰٦٥ F =        ۰.۹۰٤   =R P

2 
 :حيث أن 

إجمالى كمية الصادرات من العنب إلى كينيا  =RهـRص 
 باأللف طن.

ية الصادرات من = إجمالى كم RهـR۱سفى المشاهدة هـ   
 .)۱-العنب إلى كينيا مؤخرة بعام (ت 

 فى المشاهدة هـ .

طردية موجبة بين كال  يتضح من المعادلة وجود عالقة
رية من العنب باأللف طن، من كمية الصادرات المص

صادرات العنب باأللف طن إلى كينيا فى العام وكمية 
). وهذا يعنى أن زيادة ۱ –السابق من جانب آخر (ف 

لصادرات من العنب فى السنة السابقة يشجع على زيادة ا
الصادرات من العنب فى العام التالى. ويشير معامل 

إلى أن المتغير الشارح موضع  ۰.۹۰٤التحديد والذى بلغ 
% من التغير فى كمية  ۹۰.۰٤ يشرح حوالىالدراسة 

الصادرات من العنب باأللف طن إلى كينيا. أما الباقى 
 .مدروسةعوامل أخرى غير  % فيرجع إلى٦.۹

 صادرات مصر من البرتقال إلى كينيا
 )۲معادلة رقم ( هـ۲س ۰.٤۳٥هـ + ۱س ۲.۱۳٥+  ۱۰٤.٤٦٦هـ = ۱ص

      )۰.۷۷۱(  )۰.٦۱۹)        (۲.۷٦۳**( 
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 **۲۱.۸۹۱ F =             ۰.۷۹۲  RP

2
P= 

 :حيث أن

= إجمالى كمية الصادرات من مصر إلى كينيا من  RهـR۱ص
 ى المشاهدة هـ.البرتقال ف

= إجمالى كمية االستهالك من البرتقال فى كينيا فى  RهـR۱س
 المشاهدة هـ باأللف طن.

= متوسط دخل الفرد فى كينيا فى المشاهدة هـ  RهـR۲س
 بالدوالر سنويا.

وجود عالقة طردية موجبة  يتضح من تقدير المعادلة
بين كال من كمية الصادرات المصرية من البرتقال باأللف 

لى كينيا، من جانب. وكال من الدخل الفردى بالدوالر طن إ
من البرتقال باأللف طن المستهلكه سنويا فى كينيا والكمية 

فى كينيا فى نفس العام. وهذا يعنى أن زيادة هذين 
ؤدى إلى زيادة الصادرات المصرية من سيالمتغيرين 

البرتقال إلى كينيا. ولمعرفة أثر هذين المتغيرين على كمية 
ادرات المصرية فإن معنوية معامالت االنحدار تشير الص

معنوية إحصائية عند  توجدإلى أهمية الدخل الفردى حيث 
 ۰.۷۹۲كما أن معامل التحديد والذى بلغ  ۰.۰۱مستوى 

من التغير فى الكمية المصدرة من  %۷۹ تشير إلى أن
أما الباقى  ةيرجع الى العوامل المدروس البرتقال إلى كينيا

 يرجع إلى عوامل أخرى غير مدروسة.ف% ۲۰.۸

وهى معنوية  ۲۱.۳۹قيمة (ف) المحسوبة وق بلغت 
 %.۰.۱عند مستوى معنوية 

 صادرات مصر إلى السودان

 يتم تصدير العنب إلى السودان وذلك على النحو التالى:

 صادرات مصر من العنب
 )۳معادلة رقم (R هـR۲س ۰.٤۷هـ + ۱س٦۸۰.R =۳۸۳.۳٥۷  +۳۲۹هـ  R۱ص

       )۱.۳۳٤)    (۲.۸۰٥)   **(۲.٦٥٦**( 

**۱۱.۲۱۰ F=  ۰.۷۱٤R P

2
P =  

 أن :حيث 

هـ = إجمالى كمية الصادرات من العنب إلى السودان ۱ص
 باأللف طن فى المشاهدة هـ.

هـ = إجمالى كمية االستهالك من العنب فى السودان ۱س
 باأللف طن فى المشاهدة هـ.

السودان  هـ = إجمالى كمية الصادرات من العنب إلى۲س
 ) فى المشاهدة هـ.۱-مؤخرة بعام (ت 

وجود عالقة طردية موجبة  يتضح من تقدير المعادلة
معنوية إحصائيا بين كال من كمية الصادرات المصرية من 
العنب باأللف طن إلى السودان، من جانب. وبين كال من 
االستهالك من العنب فى السودان باأللف طن فى نفس 

مصر من العنب إلى السودان فى العام وكمية صادرات 
العام السابق. وهذا يعنى أن زيادة هذين المتغيرين يؤدى 
إلى زيادة كمية صادرات مصر من العنب إلى السودان 

 باأللف طن.

 ۰.۷۱٤شير نتائج معامل التحديد المعدل والذى بلغ تو
% ۷۱.٤ حوالى انإلى أن المتغيرين موضع الدراسة يفسر

ادرات مصر من العنب إلى السودان من التغير فى كمية ص
وقد أخرى غير مدروسة  عوامليرجع إلى فأما الباقى 

وهى معنوية عند مستوى معنوية  ۱۱.۲۱قيمة ف بلغت
۰.۱.% 
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FACTORS AFFECTING THE FOREIGN AGRICULTURAL TRADE 
BETWEEN EGYPT AND SOME NILE BASIN COUNTRIES 
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ABSTRACT: Foreign trade activity significantly contributes to determine and achieve the 
optimal use of economic resources in different countries. The present study aims to 
investigate the trade relations between Egypt and the Nile Basin countries, and to identify the 
volume of trade exchange between them. The present study intended to identify the most 
important factors affecting the Egyptian exports to the Nile Basin countries. The present study 
relied primarily on published and unpublished data received from: Food and Agriculture 
Organization of the United Nations (FAO) Central Agency for Public Mobilization and 
Statistics (CAPMAS). The study relied on data analysis and presentation of the findings on 
the descriptive and quantitative methods represented in the averages and percentages, as well 
as the simple linear regression and multiple (Multiple Regression Analysis). One of the main 
results of the study that the most important factors affecting the Egyptian exports to the Nile 
Basin countries is the amount of Egyptian exports lagged one year and the average annual per 
capita income  in these countries as well as the amount of the annual consumption of different 
items. 

Key words: Foreign agricultural trade, economic sources, Nile basin countries. 
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