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 التجارة البينية لمرر مع بعض الجول األفريقية

 ، **أ.د/ حرب أحمج الديج****أ.د/ ممجوح الديج محمهد، *العربي أحمج دمحم
 ، ***د/ حدن يهسف دمحم محمهد

 المدتخلص:
تشككككالتجاهتت نكككك عجلمككككسجا اس طكككك جا طككككط جا رن طكككك  ج لعشككككسنجرككككلجا رككككر جا مكككك   ج ا اشككككر  ج ل ككككرا ج لع  ككككراعج

حككت فجرككلجا  لكك جا ف ككرارجررككتجاكك ن فجياكككجا ككت تجا ككلجتشككال تجتمككعاعجاقعصكك    جتعطكك جيط ا كك ججاهقعصكك    جا عككل
 تيتارجي هاعف  اجمنجم ا  جا متك جا مي كررج  ركسناعجا طكا رج ة ك  اجا ركتناجا عف  دك  ج لكت تجا  ضك اج حط يع ك جمكنج

 اهقعصك    ج اهتعط ي ك ج ا فمر ك ج ا فر   ك ججا عرلب عجاهقعص    رج  رتجهةمجا عشسناعجا طر ا جرلجا ظساحلجا ط  اك  
ج دعجاط نجتتيتج اقعص  جا ا  طلج أ رلجبظع نتهج للجمخعلفجا رش   عجاهقعص    جرلجتط عجا ت ت.

نكككواج تطفلكككفجا طشكككالل جا بمف ككك جركككلجتوبكككو جا ااقككك عجا عت ن ككك جمكككعجا كككت تجا رر   ككك ج ا طشكككالاعجا عكككلجتساتكككهج
 تجا رر    رج كو كجا صك  ناعجا طصكر  ج علككجا كت تج ف لك جا  ناي ك جمظ ك ج ك جتصكتجا عت ناجا ي ظ  جب نجمصرج ا ت

ا   طكك رجح ككثجتطفلككفجتتكك ناجمصككرجمككعجمتطس كك جا ككت تجا رر   كك جحككسا لج جا ككلجا ططككعس جا طشلككس جمككنجل ح كك جا مكك ج
ج نسجم جهجيعظ ابجمعجأنط  جنوهجا ت تج طصر.ج112,%جمنجاتط  لجتت ناجمصرجا مل  ج  مج72,6

جا عت نارجا ي ظ  رجمصررجا ت تجا رر    .كلمات االفتتاحية: ال
 مقجمة:

تلابجا عت ناجا خ نت  ج  نا جن م  جرلجاهقعص  جا طصر جح ثجتاعيرجقضك  جتظط ك جا صك  ناعجا  ناي ك جاحكت ج
مككنججترككت  جا مف ككرا رككك ن جا رن طكك  جرككلجفشككةجا عظط كك جاهقعصكك    ج اهتعط ي كك جح ككثجا جقشكك  جا عصككتيرج طككعش عج

ا كت  ج عشككس رجاهقعصكك  جا ركسملرجي  عبكك نهجمصككتنج لاطكاعجا تظي كك جا اةمكك ج عطس كتجا طشككر   عجاهاككعفط ن  رجكطكك جج
تطكك  جااكك  م  جراكك ه جرككلجتمر ككتجأنككتامجا عظط كك ج  مال ل كك جا مصككستج لككلجا ككسان اعجاككسااجمككنجا طككلعجاهاككع ا   جأ ج

 ج فككستجا طم لك تجا  ناي ك جا كلجا اككسامجا ا  ط ك جيصكف ج  مكك جا رأاكط    جا مكرجا كو ج طككعل مجحعط ك ج نااك جامال ل ك
 ا ككت تجا رر   كك جيصككف جف لكك جح ككثجككك  جتستككهجمصككرج ككت تجا ركك ناجا رر   كك جمككنجمظشلككتجأل كك جأحككتجأنكك جا اككسامج
ا سا تاج لطظعت عجا طصر  رجر لجم ةا فجرلجمراحتجلطسنك جا   كلجكطك جأ جنظك صجررلك جكي كراج لمصكستج لكلجا طكسا ج

مجمككنجنككوهجا ككت تج  قاككا نجقككتجترككتج ككنجل  رات كك جرككلجا ككت تجا فككر رجرضككا ج ككنجاهنعطكك مجي  اككسامجا رر   كك جا خكك 
 رر  كك جت را  كك  جمككنجمصككرج نككسجمكك جيعفككتجمككعجاتت نكك عجمصككرجاهقعصكك    رجلمككسج  تجا ركك ناجا رر   كك جيمالكك جا عكك ن  ج

ظس جا ذ امج أ ض  جمساا جا شلكبج ل  ك جي ادك ر جأ ج ا ت را   ج ا مض ناج ا فر ر جا طشعرك جم جتعط جتلكجا اسامجبع
112,مل كك نجلطككط ج كك مجج,,12 لطككسمجا رر رككلجق  ككتاجااككع ا   ج ر ضكك جح ككثج فككسمجتاككتا هج ككنج

رج  ككو كج اككتج(1)
اكككسق  جهج طالكككنجتت نلكككهج لطظعتككك عجا طصكككر  ج لاتيكككتجمكككنجا رش  ككك عجل كككرجا ططكككع ل جي  شكككالتجا مفكككترجح كككثجتساتكككهج

                                           
 رج ةاناجا  نا  ج ااعصاحجا نادلرجما تجيمسثجاهقعص  جا  نا لجيطسن ج.مط  تجي حثجيطرك جا بمسثجا  ناي  ج*

  نا  ج ااعصاحجا نادلرجما تجيمسثجاهقعص  جا  نا لجيطسن ج.نن سجيمسثجيطرك جا بمسثجا  ناي  رج ةاناجا ج****
 أاع ذجاهقعص  جا  نا لرجكل  جا  نا  رجت ما جا ةنررجرر جأا سط.ج**

 أاع ذجاهقعص  جا  نا لجا طط  ترجكل  جا  نا  رجت ما جا ةنررجرر جأا سط.ج***
 data.albankaldawli.orgشبال جاهلعرلفجج(1)



 , 

مظع طكك جبكك نجمصككرج ا اتيككتجمككنججا اتيككتجمككنجا ا بكك عج رككلجمرككتمع  ج ككتمج تككس جفشككسطجماح كك ا طظعتكك عجا طصككر  ج
ا ت تجا رر    رجنواجي اد ر جا لجدكافجشكبال جا ظركتجا رانظك ج انتفك  جتم   ف ك ج انتفك  جماكتهعجا طخك طرجا عت ن ك ج

 طعب   ك رجرضكا ج كنجا طظ رطك جا رس ك ج ل رجا عت ن  جرلجا اسامجا رر    ج ككو كجانتفك  جتملفك جا عكقم نج لكلجا طكلعجا
منج  تجتظس جشرمجآاك  رجي ادك ر جا كلج تكس جقظكساعجتطكس    جأ ن   ك جمطكعرراجركلجتلككجا كت تجمطك جي  كتجا طظ رطك ج
ا مككرجا ككو جيككظاالسج لككلجالخفكك اجا عبكك  تجا عتكك ن جا طصككر جمككعجنككوهجا اككسامجا رر   كك ج تفكك  عج  طكك جا صكك  ناعج

مل ك نج  هنجكك  جج7226عجانتف  جملمسظجرلج  ط جا عب  تج لطكظساعجا ف كراجح كثجبل كفج ا سان اعجمنجاظ ج فر جم
ح كثجبلكنجلصك بجج112,مل  نج  هنج ذ ككج اك مجج216,مل  نج  هنج لص بجا سان اعجج626لص بجا ص  ناعجمظ  ج

جمل  نج  هنج ظفسجا ا م.ج121%جي  ط جقتنن ج17216ا طلعجا  ناي  جمظ  ج
 المذكلة البحثية:

توبككو جا ااقكك عجا عت ن كك جمككعجا ككت تجا رر   كك ج ا طشككالاعجا عككلجتساتككهجا عتكك ناجتطفلككفجا طشككالل جا بمف كك جرككلج
ا ي ظ  جب نجمصرج ا ت تجا رر    رج كو كجأ جا ص  ناعجا طصر  ج علككجا كت تج ف لك جا  ناي ك جمظ ك ج ك جتصكتجا كلج

%ج72,6مكعجمتطس ك جا كت تجا رر   ك جحكسا لجرجا ططعس جا طشلس جمنجل ح  جا م ج ا   ط رجح ثجتطفلكفجتتك ناجمصك
 نكسجمك جهجيعظ اكبجمكعجأنط ك جنكوهجا كت تج طصكرجا مكرجا كو ج طكعت لجج112,منجاتط  لجتتك ناجمصكرجا مل ك ج ك مج

جدر ناجا سقسمج للج ا نتجا عظط  ج لااق عجا عت ن  جب ظ  جيطيبجا تسانجا ت رارلج علكجا ت تج ا طص رجا طشعرص.
 هجف البحث:

ا بمكككثجيصكككف جنن طككك  جتمتيكككتجأنككك جا اسامكككتجا طكككو راج لكككلجا صككك  ناعج ا كككسان اعجا  ناي ككك جا طصكككر  جج طكككع تم
 أاب  جالخف اجا عت ناجا خ نت ك جا طصكر  جمكعجا كت تجا رر   ك .جرضكا ج كنجا عاكرمج لكلجا نط ك جا ظطكي  ج لعتك ناج

جا مل  ج ا  ناي  جمظ  ج)ل  ناعج  ان اع(جمعجمتطس  جا ت تجا رر    .
 سلهب البحثي ومرادر البيااات:األ

ا عطكتعجا تنااك جرككلجتمر كتجأنككتار  ج لكلجكككتجمكنجا عمل كتجاهقعصكك   جا مطكلج ا سلككفلجااحصك نلجكعمل ككتج
جا طااتجا  مظ  ج ترتيرجما هعجاهتت هجا  مظلجا ا مج لطوشراعجا رن ط  جمسدعجا تناا .

ي  لكك عجا ف لس كك جا طظشككسناج ل ككرجا طظشككسناج ا عككلج لككلجا جا تنااكك ج   طكك جيعالككتجيطصكك  نجا ي  لكك عجررككتجااككعظتع
تصتنن جا ت  عجا طخعلف جا طمل  ج ا ت    جكي  ل عجا ت  ةجا طرك  ج لعايئك جا ا مك ج ااحصك اج ق  كتاجب  لك عجا يظككج

رج مظ طكك جا لو ككك ج ا  نا كك جا ع ياككك ج ةمكك جا طعمكككتاج ف لكك جا طسقكككعجاه معر لككلجاحصككك ااعجق  ككتاجا عتككك ناجلا ككت  
ج نت  .ا خ

 :ومناقذتها اتائج البحث
 تطهر التجارة الخارجية المررية مع أفريقيا:أواًل: 

  طكك جيلككلجااعارادكك  ج عشككسنجا عتكك ناجا خ نت كك جا طصككر  رجا صكك  ناعرجا ككسان اعج ا ط كك ا جا عتكك ن ج طصككرجمككعج
ج(.112,-111,ا ت تجا رر    جف ل جا فعراج)

 الجول األفريقية:تطهر قيمة الرادرات الكلية المررية مع  –أ 
(جأل ك جترا حكفجبك نج1بتناا ج  ط جا ص  ناعجا مل  جا طصر  جفاتجرعراجا تنااك رجتشك رجب  لك عجا تكت تجنقك ج)

بكرق جلطكيلجج112,  هنج ك مججنمل ك ج626رج حكتجأقصكلجبلكنجلمكسج111,مل ك نج  هنج ك مجج1216حتجأ للجبلكنجلمكسج



 , 

 للجا عسا لرجيطعساةجاظس جفكاتجرعكراجا تنااك جبلكنجج متجمظ ط ج111,%جمنجاظ جا ا سج727,%رج111 ا  تج
جمل  نج  هن.ج1216لمسج

(رجتيككك نجأل ككك جأفكككوعج,   طككك جا صككك  ناعجا مل كك جكطككك جركككلجتكككت تجنقككك ج)اهتتككك هجا  مظكككلجا اككك مجما   ككك ج  عرككتيرج
 جبلكككنجلمكككسجمل ككك نج  هنجاكككظس   رج  طاكككتتجلطكككسجاكككظسجج12,7رجتق كككتجاحصككك ن   جيطركككتانجبلكككنجلمكككسجا جاتت نككك  ج  مككك  جمع ايكككت

%جمككنجا ع  ككراعجرككلجا صكك  ناعج,1%جمككنجمعساككةجرعككراجا تنااكك رجكطكك جتشكك رج  طكك جما مككتجا عمتيككتجأ جحككسا لج6,,1
جا مل  جترتعجا لجا ع  رجرلجا  من.

 تطهر قيمة الهاردات الكلية المررية مع الجول األفريقية: –ب 
(جأل ك جترا حكفجبك نج1  لك عجا تكت تجنقك ج)بتنااك ج  طك جا كسان اعجا مل ك جا طصكر  جفكاتجرعكراجا تنااك رجتشك رجب

بكرق جلطكيلجج112,مل ك نج  هنج ك مجج1,,رج حكتجأقصكلجبلكنجلمكسج111,مل ك نج  هنج ك مجج12,1حتجأ للجبلكنجلمكسج
 مكتجمظ طك ج لكلجا عكسا لرجيطعساكةجاكظس جفكاتجرعكراجا تنااك جبلكنجج111,%جمنجاظ جا اك سج911%رج111 ا  تج

جمل  نج  هن.ج1212لمسج
(رجتيك نجأل ك جأفكوعجاتت نك  ج,   ط جا سان اعجا مل  جكطك جركلجتكت تجنقك ج)اهتت هجا  مظلجا ا مجا    جم  عرتيرج

%جمككنج,,2مل كك نج  هنجاككظس   رج  طاككتتجلطككسجاككظس جبلككنجلمككسجج1212  مكك  جمع ايككتا رجتق ككتجاحصكك ن   جيطرككتانجبلككنجلمككسج
منجا ع  راعجركلجا كسان اعجا رر   ك جا طصكر  ج%ج21معساةجرعراجا تناا رجكط جتش رج  ط جما متجا عمتيتجأ جحسا لج

جترتعجا لجا ع  رجرلجا  من.
  عرتيرجا نط  جا ظطي  ج   ط جا سان اعجا رر    جي  ظطب ج   طك جا كسان اعجا طصكر  جا مل ك رجتيك نجأل ك جترا حكفج

لكنجلمكسجرج  طعساكةجاكظس جب116,%ج ك مج,721رج حتجأقصلجبلنجلمسج111,%ج  مج12,6ب نجحتجأ للجبلنجلمسج
%رج  عركتيرجا نط كك جا ظطككي  ج   طك جا ككسان اعجا رر   كك جي  ظطككب ج لعتك ناجا طصككر  جا مل كك رجتيك نجأل كك جترا حككفجبكك نج6,,

رج  طعساككةجاككظس جبلككنجلمككسج116,%ج كك مج266,رج حككتجأقصككلجبلككنجلمككسج111,%ج كك مج1221حككتجأ لككلجبلككنجلمككسج
ج(.112,-111,%جفاتجا فعراج)1,2

 لية األفريقية:الك لتجارةتطهر قيمة ا – ج
(جأل ك جترا حكفجبك نجحكتج1فاتجرعراجا تناا رجتش رجب  لك عجا تكت تجنقك ج)ج رر    ا مل  جاجا عت نابتناا ج  ط ج

بككرق جلطككيلجج112,مل كك نج  هنج كك مجج7,2يلككنجلمككسجيرج حككتجأقصككلج111,مل كك نج  هنج كك مجج1,66أ لككلجبلككنجلمككسج
بلكنج للجا عسا لرجيطعساةجاظس جفكاتجرعكراجا تنااك جج متجمظ ط ج111,%جمنجاظ جا ا سج1,61%رج111 ا  تج

ج.مل  نج  هنج,1,9لمسج
(رجتيك نجأل ك جأفكوعجاتت نك  ج,ا مل ك جكطك جركلجتكت تجنقك ج)جا عتك نا   طك جاهتتك هجا  مظكلجا اك مجما   ك ج  عركتيرج

%جمكنج11,7بلكنجلمكسججمل ك نج  هنجاكظس   رج  طاكتتجلطكسجاكظس جج12,6  م  جمع ايتا رجتق تجاحصك ن   جيطركتانجبلكنجلمكسج
ترتككعجا ككلجا عتكك ناجا مل كك ج%جمككنجا ع  ككراعجرككلج16معساككةجرعككراجا تنااكك رجكطكك جتشكك رج  طكك جما مككتجا عمتيككتجأ جحككسا لج

جا ع  رجرلجا  من.
رجتيك نجأل ك جترا حكفجبك نجحكتج لعتك ناجا طصكر  جا مل ك جا رر   ك جي  ظطكب جعتك نا  عرتيرجا نط  جا ظطكي  ج   طك جا 

ج%626رج  طعساكةجاكظس جبلكنجلمكسج112,%ج ك مج6,,7رج حتجأقصلجبلنجلمكسج112,%ج  مج,29,أ للجبلنجلمسج
ج(.112,-111,فاتجا فعراج)
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ج(.112,-111,(:جتشسنج  ط جا عت ناجا خ نت  جا طصر  جمعجا ت تجا رر    جفاتجا فعراج)1تت تجنق ج)
جا سحتا:ج)مل س ج  هن(

 الدنة

 الميزان التجاري  الكلية التجارة الهاردات الكلية الرادرات الكلية

الرقم  القيمة
 الندبي

الرادرات 
)%( 

التجارة 
الكلية 
)%( 

الرقم  القيمة
 الندبي

الهاردات 
)%( 

التجارة 
الكلية 
)%( 

الرقم  القيمة
 الندبي

التجارة 
الكلية 
)%( 

الرقم  القيمة
 الندبي

التجارة 
الكلية 
)%( 

ج1262ج111ج(,,1,6)ج296,ج111ج,,666ج1276ج211,ج111ج17,ج1211ج,121,ج111ج17226 0222
ج,127ج127ج(,,1,1)ج219,ج,,2ج,,916ج1216ج296,ج7,2ج721,,ج1211ج219,,ج11,1ج12626 0222
ج6277ج,1792ج(,,76,)ج6266ج6,,6ج,,212ج266,ج,626ج,,,1ج91126ج,,12ج12,6,ج6,7,ج621,, 0220
ج222,ج21,,ج(,,,12)ج9,12ج11621ج11,1ج,29,ج,929ج11,6ج71121ج269,ج62212ج,,166ج61221 0222
ج7216ج1,129ج(,,16,)ج9212ج19226ج2,,1ج266,ج,721ج7,,19ج66,21ج,,2,ج7279,ج,,171ج69921 0222
ج(266,)ج(7,27,)ج,,,,,ج,26,ج,,111ج116121ج12,6ج216,ج6,,,ج,6112ج212,ج91272ج66,1,ج27,,7 0222
ج,626ج1,6,1ج(,,9,,)ج62,6ج1,,1,ج1611ج279,ج6261ج117,6ج11622ج1261ج67276ج69,1,ج,92,2 0222
ج(1266)ج(1,21,)ج,,197ج62,9ج2721,ج12,729ج1216ج211,ج16629ج26121ج2,1,ج71291ج611,6ج11729 0222
ج(1269)ج(6,227)ج679ج,29,ج121,,ج1111ج1216ج1269ج191,7ج676ج1297ج66216ج,,7,1ج,,,1 0222
ج(9291)ج(,1662)ج,11912ج269,ج61,22ج2722,,ج1221ج12,6ج11127ج71,22ج297,ج1266,ج19121ج,166 0222
ج(211,)ج(,2,12)ج1116ج266,ج,2,,9ج117,ج12,6ج1221ج621,,ج1111ج261,ج21221ج112229ج119, 0222
ج(62,2)ج(1197)ج,1,1ج216,ج76621ج,71,ج12,6ج1211ج221,,ج1111ج276,ج,11621ج1,2,26ج,91, 0222
ج(,627)ج(199)ج1191ج6266ج26121ج6711ج12,2ج,122ج627,,ج1,,1ج217,ج1,2219ج,12662ج21,, 0220
ج(6261)ج(12,,)ج112,ج92,6ج17,21ج9167ج,121ج,127ج,612,ج1171ج62,1ج,17,29ج9626,,ج166, 0222
ج(6262)ج(1726)ج161,ج,626ج2,126ج,,66ج,121ج1296ج7726,ج,,11ج2,1,ج111261ج129726ج11,, 0222
ج(221,)ج(1972)ج117,ج6266ج,2962ج6966ج,,12ج,126ج1,21,ج1,76ج266,ج119211ج,12662ج21,, 0222
ج(217,)ج(,,17)ج119,ج6276ج11221ج62,6ج12,1ج1266ج6726,ج1,77ج,,2,ج,1,226ج119629ج661, 0222
ج(6217)ج(1,61)ج1711ج7216ج,11622ج,991ج217,ج211,ج,9612ج1126ج,21,ج119269ج1,929,ج717, 0222
ج(9219)ج(1176)ج971,ج72,6ج1,6121ج7261ج1217ج272,ج,,911ج161,ج62,1ج,1926ج727,ج6611 0222

ج(,127)ج(,61)ج,1962ج626ج91121ج11921,ج122ج26,ج,92,,ج16126ج27,ج2121ج,119,2ج,,11,7 المتهسط

ج.1,1,رجأ تا جمعفرق رجا ر نرارجلشراجا عت ناجا خ نت  :جا ت  ةجا طرك  ج لعايئ جا ا م ج ااحص ارجا طصتن

  مظككلجا اكك مج عشكسنج  طكك جكككتجمكنجا عتكك ناجا مل كك ج ا صك  ناعج ا ككسان اعجا طصككر  ج(:جماككتهعجاهتتك هجا,تكت تجنقكك ج)
ج(.112,-111,معجأرر    جفاتجا فعراج)

مقجار  ف 0ر المتهسط المعادلة البيان
 التغير

معجل 
 التغير %

جهسج91,+جج791-=ج2ه^ص الرادرات الكلية
ج6,,1ج91,ج**16,1,ج,121ج11,7,7ج(**,1626)جججججججججججججججججججج

جهسج,,21+جج167=ج0ه^ص الهاردات الكلية
ج,,2ج,,21ج**1,,6ج1221ج,,161ج(**2,96)جججججججججججججججججججج

التجارة 
 الخارجية الكلية

جهسج1,,+جج669-=ج2ه^ص
ج11,7ج1,,ج**,,,6,ج1216ج119,1,ج(**17296)جججججججججججججججججججج

الميزان التجاري 
 المرري 

جهسج162+جج2,6-=ج2ه^ص
ج12,7ج162ج**61,6ج,122ج,,196ج(**2,11)جججججججججججججججججججج

ج=جا   ط جا عرتير  ج لص  ناعجا مل  جي  طل س ج  هنجرلجا طظ جه.ج2ه^ص
ج=جا   ط جا عرتير  ج لسان اعجا مل  جي  طل س ج  هنجرلجا طظ جه.ج0ه^ص
ج=جا   ط جا عرتير  ج لعت ناجا مل  جي  طل س ج  هنجرلجا طظ جه.ج2ه^ص
ج ط جا عرتير  ج لط  ا جا عت ن جا طصر جي  طل س ج  هنجرلجا طظ جه.=جا  ج2ه^ص
ج.11....جج6رجج,رجج,رجج1=جمع  رجا  منجرجه=ججهس

ج.1211**جماظس ج ظتجمطعس جماظس  جج  ط ج)ع(جا طمطس  .جتش رجا لجا نق مجب نجا رسا ن
ج(.1:جحطيفجمنجب  ل عجا تت تجنق ج)ا طصتن
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 ي المرري مع الجول األفريقية:تطهر قيمة الميزان التجار  –د 
(جا كلج تكس ج تكك ج1بتنااك ج  طك جا ط ك ا جا عتك ن جا طصككر جفكاتجرعكراجا تنااك رجتشك رجب  لكك عجا تكت تجنقك ج)

 ككظفسجا اكك مرجأ ضكك  ج تككس جركك نكج% ,1792(جبككرق جلطككيلجبلككنجلمككسج12,7ح ككثجبلككنجلمككسج)ج,11,بلككنجأقصكك هج كك مج
جمكنجاكظ ج(%12,,)بكرق جلطكيلجبلكنججلمكسجج,11,نج  هنج ك مجمل ك ج1,,بباكجا طظساعجبلنجأقصلج  طك ج كهجلمكسج

جمل  نج  هن.ج1217يطعساةجر نكجاظس جفاتجرعراجا تناا جبلنجلمسجج111,ا ا سج
(رجتيك نجأل ك ج,ا ا مج   ط جا ف نكجرلجا ط  ا جا عت ن جا طصر جكط جرلجتكت تجنقك ج)اهتت هجما    ج  عرتيرج

مل ك نج  هنجاكظس   رج  طاكتتجلطكسجاكظس جبلكنجلمكسجج1,12احص ن   جيطركتانجبلكنجلمكسججأفوعجاتت ن  ج  م  جمع ايتا رجتق ت
%جمكككنجا ع  كككراعجركككلجا ط ككك ا ج,2%جمكككنجمعساكككةجرعكككراجا تنااككك رجكطككك جتشككك رج  طككك جما مكككتجا عمتيكككتجأ جحكككسا لج12,7

جا عت ن جا طصر جترتعجا لجا ع  رجرلجا  من.
 ع أفريقيا:ثاايًا: تطهر التجارة الخارجية الزراعية المررية م

  طكك جيلكككلجااعارادككك  ج عشككسنجا عتككك ناجا خ نت ككك جا  ناي كك جا طصكككر  رجا صككك  ناعرجا ككسان اعرج ا ط ككك ا جا عتككك ن ج
ج(.112,-111,ا  نا لج طصرجمعجا ت تجا رر    جفاتجا فعراج)

 تطهر قيمة الرادرات الزراعية المررية مع الجول األفريقية: –أ 
 طصر  جمعجا ت تجا رر   ك جفكاتجرعكراجا تنااك رجتشك رجب  لك عجا تكت تجنقك ج  ط جا ص  ناعجا  ناي  جابتناا ج

مل ك نج  هنجج1267رج حكتجأقصكلجبلكنجلمكسج,11,مل ك نج  هنج ك مجج,121(جأل  جترا حفجب نجحكتجأ لكلجبلكنجلمكسج,)
 مككتجمظ طكك ج لككلجا عككسا لرجيطعساككةجج111,%جمككنجاككظ جا اكك سج69,%رج(,662)بككرق جلطككيلج اكك  تجج111, كك مج

جمل  نج  هن.ج12,6 جفاتجرعراجا تناا جبلنجلمسجاظسج
(رجتيك نجأل ك جأفكوعجاتت نك  ج  مك  ج6  عرتيرجما    جاهتت هجا  مظلجا ا مج   ط جا ص  ناعجكط جرلجتت تجنق ج)

%جمكنجمعساكةجرعكراج11,2مل  نج  هنجاظس   رج  طاتتجلطسجاظس جبلكنجلمكسجج,1,1مع ايتا رجتق تجاحص ن   جيطرتانجبلنج
%جمكنجا ع  كراعجركلجا صك  ناعجا مل ك جترتكعجا كلجا ع  كرجركلج21ا رجكط جتش رج  طك جما مكتجا عمتيكتجأ جحكسا لجا تنا

جا  من.
  عرككتيرجا نط كك جا ظطككي  ج   طكك جا صكك  ناعجا  ناي كك جا طصككر  جمككعجا ككت تجا رر   كك جي  ظطككب ج   طكك جا صكك  ناعج

 حكتجأقصكلجبلكنجج112,%ج ك مج2,7حكتجأ لكلجبلكنجلمكسجا مل  جا طصر  جمعجا ت تجا رر    رجتي نجأل  جترا حكفجبك نج
%رج  عركتيرجا نط ك جا ظطكي  ج   طك جا صك  ناعجا  ناي ك ج19,1رج  طعساكةجاكظس جبلكنجلمكسج111,%ج  مج96,9لمسج

رج حككتج,11,%ج كك مج12,1ي  ظطككب ج   طكك جا صكك  ناعجا طصككر  جا مل كك رجتيكك نجأل كك جترا حككفجبكك نجحككتجأ لككلجبلككنجلمككسج
%رج  عرككككتيرجا نط كككك جا ظطككككي  ج   طكككك ج1291رج  طعساككككةجاككككظس جبلككككنجلمككككسج111,مج%ج كككك 1226أقصككككلجبلككككنجلمككككسج

%ج1219ا صكك  ناعجا  ناي كك جا رر   كك جي  ظطككب ج لعتكك ناجا طصككر  جا مل كك رجتيكك نجأل كك جترا حككفجبكك نجحككتجأ لككلجبلككنجلمككسج
-111,%جفكاتجا فعكراج)12,7رج  طعساةجاكظس جبلكنجلمكسج111,%ج  مج1296رج حتجأقصىجبلنجلمسج,11,  مج

ج(.112,
 تطهر قيمة الهاردات الزراعية المررية مع الجول األفريقية: –ب 

بتناا ج  ط جا كسان اعجا  ناي ك جا طصكر  جا كلجا كت تجا رر   ك جفكاتجرعكراجا تنااك رجتشك رجب  لك عجا تكت تجنقك ج
نج  هنجمل كك ج126رج حككتجأقصككلجبلككنجلمككسج117,مل كك نج  هنج كك مجج1219(جأل كك جترا حككفجبكك نجحككتجأ لككلجبلككنجلمككسج,)

 مكتجمظ طك ج لكلجا عكسا لرجيطعساكةجاكظس جج111,%جمنجاظ جا اك سج16,%(رج,7برق جلطيلج ا  تج)ج112,  مج
ج.مل  نج  هنج12,2فاتجرعراجا تناا جبلنجلمسج
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(رجتيك نجأل ك جأفكوعجاتت نك  ج6  عرتيرجما    جاهتت هجا  مظلجا ا مج   ط جا سان اعجا مل  جكطك جركلجتكت تجنقك ج)
%جمككنج1,7مل كك نج  هنجاككظس   رج  طاككتتجلطككسجاككظس جبلككنجلمككسجج,121  مكك  جمع ايككتا رجتق ككتجاحصكك ن   جيطرككتانجبلككنجلمككسج

%جمكنجا ع  كراعجركلجا كسان اعجا  ناي ك جا طصكر  ج69سا لجمعساةجرعراجا تناا رجكط جتش رج  ط جما متجا عمتيتجأ جحك
ج لت تجا رر    جترتعجا لجا ع  رجرلجا  من.

  عرتيرجا نط  جا ظطي  ج   ط جا سان اعجا  ناي  جا طصكر  جمكعجا كت تجا رر   ك جي  ظطكب ج   طك جا كسان اعجا مل ك ج
رج حكتجأقصكلجبلكنجلمكسج117,%ج ك مج9,1نجلمكسجا طصر  جمعجا ت تجا رر    رجتي نجأل  جترا حكفجبك نجحكتجأ لكلجبلك

%رج  عركتيرجا نط ك جا ظطكي  ج   طك جا كسان اعجا  ناي ك جي  ظطكب ج127,  طعساةجاظس جبلكنجلمكسجج111,%ج  مج,912
رج حكتجأقصكلجبلككنج117,%ج ك مج12,7   طك جا كسان اعجا طصكر  جا مل كك رجتيك نجأل ك جترا حكفجبكك نجحكتجأ لكلجبلكنجلمككسج

  عرككتيرجا نط كك جا ظطككي  ج   طكك جا ككسان اعجا  ناي كك ج%رج1261طعساككةجاككظس جبلككنجلمككسجرج  ,11,%ج كك مج1226لمككسج
 حكتجأقصكلجج112,%ج ك مج122ا رر    جي  ظطب ج لعت ناجا طصر  جا مل  رجتي نجأل  جترا حفجب نجحتجأ للجبلكنجلمكسج

ج(.112,-111,%جفاتجا فعراج)921  طعساةجاظس جبلنجلمسجج111,%ج  مج11,1بلنجلمسج
 هر قيمة التجارة الزراعية مع الجول األفريقية:تط - ج

(ج,بتناا ج  ط جا عت ناجا خ نت  جا  ناي  جمعجا ت تجا رر    جفاتجرعراجا تناا رجتش رجب  لك عجا تكت تجنقك ج)
مل ك نج  هنج ك مجج121رج حكتجأقصكلجييلكنجلمكسج116,مل ك نج  هنج ك مجج,121أل  جترا حفجب نجحكتجأ لكلجييلكنجلمكسج

 متجمظ ط ج للجا عكسا لجيطعساكةجاكظس جفكاتجج111,%جمنجاظ جا ا سج76,%رج(91)لطيلج ا  تجبرق جج112,
جمل  نج  هن.ج,129رعراجا تناا جبلنجلمسج

(رجتيكك نجأل كك جأفككوعجاتت نكك  ج  مكك  ج6  عرككتيرجما   كك جاهتتكك هجا اكك مج   طكك جا عتكك ناجا مل كك جكطكك جرككلجتككت تجنقكك ج)
%جمكنجمعساكةج,112مل  نج  هنجاظس   رج  طاتتجلطسجاظس جبلنجلمكسجج1,19مسجمع ايتا رجتق تجاحص ن   جيطرتانجبلنجل

%جمكنجا ع  كراعجركلجا عتك ناجا مل ك جترتكعجا كلجا ع  كرجركلج27أ جحسا لجرعراجا تناا رجكط جتش رج  ط جما متجا عمتيتج
جا  من.

   ككك جي  ظطكككب ج لعتككك ناج  عركككتيرجا نط ككك جا ظطكككي  ج   طككك جا عتككك ناجا خ نت ككك جا  ناي ككك جا طصكككر  جمكككعجا كككت تجا ررج
رج حكتجأقصكلجبلكنج117,%ج ك مج,22ا طصر  جا مل  جمعجا ت تجا رر    رجتي نجأل  جترا حفجب نجحتجأ للجبلنجلمكسج

ج(.112,-111,%جفاتجا فعراج)1,1,رج  طعساةجاظس جبلنجلمسج111,%ج  مج91211لمسج
تجا رر   ككك جي  ظطكككب ج لعتككك ناجا طصكككر  ج  عركككتيرجا نط ككك جا ظطكككي  ج   طككك جا عتككك ناجا خ نت ككك جا طصكككر  جمكككعجا كككت ج

رج,11,%ج ك مج129رج حكتجأقصكلجبلكنجلمكسج117,%ج ك مج12,7ا مل  رجتي نجأل  جترا حفجبك نجحكتجأ لكلجبلكنجلمكسج
ج(.112,-111,%جفاتجا فعراج)1229  طعساةجاظس جبلنج

 تطهر قيمة الميزان التجاري المرري مع الجول األفريقية: –د 
(رج تكس ج تك جبلكنج,عتك ن جا طصكر جفكاتجرعكراجا تنااك رجتشك رجب  لك عجا تكت تجنقك ج)بتناا ج  ط جا ط  ا جا 

 كككظفسجا اككك مرجأ ضككك  ج تكككس جرككك نكجبكككباكجج966(جبكككرق جلطكككيلجبلكككنجلمكككسج12,ح كككثجبلكككنجلمكككسج)ج112,أقصككك هج ككك مج
مككنجاككظ جا اكك سجج(,,9)بككرق جلطككيلجبلككنجلمككسجج111,مل كك نج  هنج كك مجج1211ا طككظساعجبلككنجأقصككلج  طكك ج ككهجلمككسج

ج(جمل  نج  هن.6,9يطعساةج ت جاظس جفاتجرعراجا تناا جبلنجلمسج)ج111,
(رجتيك نجأل ك ج6  عرتيرجما    جاهتت هجا ا مج   ط جا ف نكجرلجا ط  ا جا عت ن جا طصر جكط جرلجتكت تجنقك ج)

جتقفوجاتت ن  ج  م  جمعظ قص  ج ل رجموكت.
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جا سحتا:ج)مل س ج  هن(,جججج(.112,-111,صر  جمعجا ت تجا رر    جفاتجا فعراج)تشسنج  ط جا عت ناجا خ نت  جا  ناي  جا ط:ج(,تت تجنق ج)

 القيمة
 

 الدنة

 الميزان التجاري  التجارة الكلية الهاردات الكلية الرادرات الكلية

الرقم  القيمة
 الندبي

% من 
 األفريقية

الرادرات 
% 

التجارة 
الكلية 

% 
الرقم  القيمة

 الندبي

% من 
الهاردات 

 يقيةاألفر 

الهاردات 
% 

التجارة 
الكلية 

% 
الرقم  القيمة

 الندبي

% من 
الكلية 
 األفريقية

التجارة 
الكلية 

% 
الرقم  القيمة

 الندبي
الميزان 
 التجاري 

ج1266ج111ج(66)ج,,1ج91,1ج111ج2,,ج1126ج1211ج67,1ج111ج161ج,129ج1261ج96,9ج111ج16 0222
ج1267ج12621ج(1,9)ج,12ج61ج(,,11)ج11,ج11,1ج,,12ج91,6ج11ج172ج12,9ج12,6ج21,,ج(99,6)ج,6 0222
ج277,ج6,26,ج(12,)ج129ج1,9,ج(226)ج92,ج11,6ج1226ج126,ج79ج,,,ج1219ج12,1ج11ج(,,66)ج9, 0220
ج1217ج11126ج(,1)ج1ج1626ج(9,7,)ج166ج1126ج12,6ج26,,ج(,62)ج1,9ج,,12ج12,1ج11,16ج(97,6)ج,6 0222
ج1291ج(6,21)ج(9,)ج1292ج126ج(91)ج111ج1,2ج1297ج,12ج(61)ج,6ج9,,1ج12,7ج,,,11ج(,,91)ج66 0222
ج(1269)ج(16,26)ج,,ج1296ج,,16ج(6,,,)ج126ج7,7ج12,6ج17,6ج(67)ج76ج1,,1ج1296ج16216ج,,11ج112 0222
ج(12,6)ج(1,726)ج17ج12,7ج,22ج(66,1)ج1,6ج922ج12,7ج921ج(,7)ج96ج1,,1ج12,6ج,1,21ج(622,)ج61 0222
ج(,129)ج(129,,)ج96ج1262ج,,11ج(,1)ج16,ج627ج12,2ج221ج(66)ج69ج,,,1ج1261ج1,2,9ج721,ج,,1 0222
ج12,7ج11921ج(19)ج1299ج121,ج(2629)ج6,1ج29,ج1291ج6,2,ج21ج76,ج1,99ج,,12ج1,217ج,,66ج,16 0222
ج(1262)ج(9,,)ج11ج1219ج626,ج,,169ج799ج21,ج,127ج,692ج16ج62,ج1296ج1226ج12,7,ج21,ج66, 0222
ج(1266)ج(9,122)ج111ج1211ج6,6,ج16,7,ج,,6ج29,ج1291ج6,1,ج,1ج61,ج,,,1ج1226ج11,,,ج69,ج671 0222
ج,,12ج7,27ج(,6)ج1266ج1221ج,11,2ج712ج21,ج,127ج6,,,ج,16ج29,ج12,9ج1291ج1,291ج,,,ج,1, 0222
ج(1216)ج(17126)ج6,ج1272ج,192ج119,6ج,61ج121ج1267ج926,ج161ج2,,ج12,2ج1291ج,1121ج67,ج79, 0220
ج1217ج(9629)ج(1,)ج1261ج1626ج11,2,ج,66ج21,ج1292ج927,ج161ج21,ج12,9ج1299ج1212ج,6,ج71, 0222
ج,121ج,62,ج(97)ج1267ج16,1ج1627,ج697ج21,ج1297ج,,7,ج122ج617ج,1,6ج1262ج11271ج71,ج91, 0222
ج,121ج,6,2ج(,7)ج,121ج,,11ج76,7,ج269ج21,ج1276ج6,1,ج,,,ج671ج1261ج1299ج1,2,2ج12,ج617 0222
ج1211ج(11,1)ج(6)ج1221ج1629ج,,97,ج262ج121ج1296ج,,1,ج,1,ج6,7ج1261ج1296ج1,217ج9,,ج,,6 0222
ج,121ج,722ج(66)ج1216ج16ج11,6,ج,19ج,,,ج1267ج,,9,ج99,ج911ج6,,1ج1271ج1,297ج76,ج,69 0222
ج1291ج,,966ج(12,)ج1211ج1721ج1,,7,ج1116ج122ج1222ج2,,,ج16,ج611ج1,61ج1291ج2296ج19,ج,61 0222

ج,,12ج(,629)ج(2,)ج1229ج121,ج1,7,1ج9,6ج9,11ج1261ج127,ج117ج,2,ج12,7ج1291ج19,27ج196ج66, المتهسط
ج.1,1,رجأ تا جمعفرق رجا ر نرارجلشراجا عت ناجا خ نت  ج:جا ت  ةجا طرك  ج لعايئ جا ا م ج ااحص ارا طصتن
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طكك جكككتجمككنجا عتكك ناجا مل كك ج ا صكك  ناعج ا ككسان اعجا  ناي كك ج(:جماككتهعجاهتتكك هجا  مظككلجا اكك مج عشككسنج  6تككت تجنقكك ج)
ج(.112,-111,ا طصر  جمعجأرر    جفاتجا فعراج)

مقجار  ف 0ر المتهسط المعادلة البيان
 التغير

معجل 
 التغير %

جهسج726,+جج11,7-=ج2ه^ص الرادرات الكلية
ج1122ج726,ج**6121ج1221ج66,ج(**2262)ججججججججججججججججججججج

جهسج621,+جج1126=ج0ه^ص ت الكليةالهاردا
ج127ج621,ج**9126ج1269ج,2,ج(**6211)ججججججججججججججججججججج

التجارة 
 الخارجية الكلية

جهسج9,29+جج,62-=ج2ه^ص
ج,112ج9,29ج**11721ج1227ج9,6ج(**112,1)ججججججججججججججججججججج

الميزان التجاري 
 المرري 

جهسج7,,1ج–ج21,,-=ج2ه^ص
ج-ج-ج,121ج121ج2,-ج(1,16-)جججججججججججججججججججج

جي  طل س ج  هنجرلجا طظ جه.جا  ناي  =جا   ط جا عرتير  ج لص  ناعجج2ه^ص
ج جي  طل س ج  هنجرلجا طظ جه. ناي =جا   ط جا عرتير  ج لسان اعجا ج0ه^ص
جي  طل س ج  هنجرلجا طظ جه.ا  ناي  ج=جا   ط جا عرتير  ج لعت ناجا مل  جج2ه^ص
جتير  ج لط  ا جا عت ن جا طصر جي  طل س ج  هنجرلجا طظ جه.=جا   ط جا عرج2ه^ص
ج.11....جج6رجج,رجج,رجج1=جمع  رجا  منجرجه=ججهس

ج.1211**جماظس ج ظتجمطعس جماظس  جج  ط ج)ع(جا طمطس  .جتش رجا لجا نق مجب نجا رسا ن
ج(.,:جحطيفجمنجب  ل عجا تت تجنق ج)ا طصتن

 الملخص والتهصيات:
ه الككتج موشككراعجا عتكك ناجا مل كك جا خ نت كك ج ا  ناي كك جا طصككر  جمككعج  تجأرر   كك جمج لككلج طككع تمجا بمككثجا عاككرج

(رجح ككثجااككعختمجا بمككثجأاككلس جا عمل ككتجا سلككفلج ا مطككلج112,-111, ا نط كك جا ظطككي  ج  كك ج ذ كككجفككاتجا فعككراج)
عسدك حجمكت جماظس ك ج تناا جمامحج تشسنجتلكجا طع  راعرجرضا ج نجااعختامجأالس جاهتت هجا  مظلجا ا مج ذ ككج 

تلكككجا طع  ككراعجمككنج تمككهج أ عطككتجا بمككثجرككلجتمر ككتجأنتارككهجي ااككعا ل جي  ي  لكك عجا ف لس كك جا طظشككسناج ل ككرجا طظشككسناج
 ا عكككلجتصكككتنن جا ت ككك عجا طخعلفككك جا طمل ككك ج ا ت   ككك جكي  لككك عجا ت ككك ةجا طركككك  ج لعايئككك جا ا مككك ج ااحصككك اج ق  كككتاج

طككك جا لو ككك ج ا  ناي ككك جا ع ياككك ج ةمككك جا طعمكككتاج ف لككك جا طسقكككعجاا معر لكككلجا ي  لككك عجا خ لككك جي  يظككككجا كككت  لرج مظ 
جاحص ااعجق  تاجا عت ناجا خ نت  .

 أ دمفجا ظع نججتق تجا طاظس ك جمكنجا ست ك جااحصك ن  ج مكتجمكنجا صك  ناعجا مل ك ج ا كسان اعجا مل ك ج ا عتك ناج
 ذ ككجيطاكتتجلطكسجاكظس جبلكنجج1211مطكعس جماظس ك ججا خ نت  جا مل  ج ا ط  ا جا عت ن جا طصر جمعج  تجأرر    ج ظكت

(ج للجا عرت كبرجكطك جأ دكمفجلعك نجج112,-111,%ج ذ كجفاتجا فعراج)12,7%رج11,7%رج,,2%رج6,,1لمسج
رج ا عتك ناجا خ نت ك جا بمثجتق تجا طاظس  جمنجا ست  جااحص ن  ج ذ ككج طع  كراعجا صك  ناعجا مل ك رج ا كسان اعجا مل ك 

%ج,,11%رج1,7%رج11,2يطاككتتجلطككسجاككظس جج1211  تجأرر   كك ج ذ كككج ظككتجمطككعس جماظس كك ججا مل كك جا  ناي كك جمككع
ج(ج للجا عرت برجرلجح نجك لفج   جذ كج لط  ا جا عت ن جا طصر .112,-111, ذ كجفاتجا فعراج)

 التي تهصلت إليها الجراسة فإاها تهصي باآلتي: الدابقة وبناءًا علي النتائج
جاجأم مجا ص  ناعجا طصر  جرلجا ت تجا رر    .ا اطتج للجرعحجأاسامجتتيت -1
 الش اجقظساعجتطس    جرلجا ت تجا رر    جف ل جذاعجا ط  اجا ظطي  جي  ظطب ج لص  ناعجا طصر  . -,

جمظحجتط  اعج لطصتن نج ا ططعسن ينجا ت لبج ا طصر  نج عظش ةجحرك جا عت نا. -,
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 المراجع:
معاعجاهقعص    ج للجا عتك ناجا خ نت ك جا طصكر  جمكنجا خضكرجتر   جا عا ط تج يتجا ا   جا ط تج) كعسن(رج (1

(رج6(رجا اكككت ج),,رجا طتلككك جا طصكككر  ج اقعصككك  جا  نا كككلرجا طتلكككتج)ي اكككعختامجلطكككسذججا شلكككبجشكككبهجا مفكككت
 .116,  ططيرج

ا   نجاهقعص    ج عمر كرجا عتك ناجا ت   ك ج لكلجا كظطةجا طمصكس لجركلجتط سن ك جأم للج يتجا طت تجابراه  رج (,
 .,11,رجنا   جم تطع ررجكل  جا  نا  رجت ما ج  نجشطسرجصرجا ار   م

 نااكك جتمل ل كك ج ااككعفط ناعج ا عتكك ناجا خ نت كك جت  كك  جاجا اف فككلج اككا  ج يككتجا لش ككاجمساككلج) ككك ترا(رج (,
 رجما تجيمسثجاهقعص  جا  نا لرجمرك جا بمسثجا  ناي  .ب نجمصرج   تجا مسم ط 

رجاا جاقعص    ج لطم ل تجا  ناي  جل رجا عرل ت  جرلجتط سن  جمصكرجا ار  ك  نجحط  اج فط  ج يتجا رح  رج (6
 .117,نا   جم تطع ررجكل  جا  نا  رجت ما جأا سطرج

رجا تطع كككك جا طصككككر  ج اقعصكككك  جا صكككك  ناعجا  ناي كككك جا طصككككر  ج عمعككككتجا مسم طكككك اككككمرجا ي كككك نلج) كعككككسن(رج (9
 ايعطير.ا  نا لرجا طوتطرجا رايعج شرج اقعص  ي نجا  نا   نرج

ا عرككتيرجاهقعصكك   ج لعبكك  تجا عتكك ن جبكك نجمصككرج ا مسم طكك جي اككعختامجلطككسذججاكك راجفل ككتج شكك ج) كعككسن(رج (7
رجا طوتطرجا ف منج شرج اقعص  ي نجا  نا   نرجا عاك   جاهقعصك   ج ا  نا كلجا طصكر جا رر ركل رجا ت ذب  

 .111,ا تطع  جا طصر  ج اقعص  جا  نا لرجأ عس رج

اهتت نكككك عجا متيفكككك جرككككلجا اكككك   بجا عمل ل كككك جاهقعصكككك    جرككككلجمتكككك تج  تج) كعككككسن(رجطلاككككفجحكككك ر جااككككط  (6
رج نق جمرتع  جمرتم جا لجا لتظ جا الط  جا تانطك ج اقعصك  جا  نا كلج اهنشك  جا طالسم عجا عطس    جا  ناي  

 .,11, ا طتعطعجا ر فلرج

 ناجا خ نت  رجأ تا جمعفرق .ا ت  ةجا طرك  ج لعايئ جا ا م ج ااحص ارجا ظشراجا طظس  ج لعت  (2

9) FAO, Production Year Book, 2018. 

10) FAO, production Year Book, United Nations, Rome, 2018. 

11) FAO, Trade Year Book, Different Volume, Rome. 

12) Heady Earlo, Economic of Agricultural Production and Resource Use. 

13) http//nilerivereg.blogspot.com.e. 
14) RN Draper & Smith. Applied Regression Analysis. John Wily & Sons, New 

York (1966) p. 6. 

15) USDA, Foreign, Agricultural Service Cotton, Oil Seed, Tobacco and Seeds 

division, ante rent. 
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Intra-Egyptian trade with some African countries 

 
El-Araby Ahmed Mohamed, Prof. Dr. Harb Ahmed El-Sayed, 

Dr. Hassan Youssef Mohamed Mahmoud, Prof. Mamdouh El-Sayed Mahmoud 

 

Summary: 
The research aims to identify the structure and indicators of the Egyptian total 

foreign and agricultural trade with African countries and their relative importance 

during the period (2000-2018). Those variables or not, and the research was adopted to 

achieve its goals by using the published and unpublished secondary data issued by 

various local and international agencies such as the data of the Central Agency for 

Public Mobilization and Statistics, the database of the World Bank, the Food and 

Agricultural Organization of the United Nations, especially the website for the foreign 

trade database statistics. 
The results showed that the morale was confirmed from the statistical point of 

view of each of the total exports, total imports, the total foreign trade and the Egyptian 

trade balance with African countries at a significant level of 0.01 with an annual 

growth rate of about 13.4%, 8.2%, 11.6%, 18.6% during the period (2000-2018), 

respectively, as the results of the research showed a statistically significant 

confirmation of the variables of total exports, total imports, and total agricultural 

foreign trade with African countries at a significant level of 0.01 with an annual 

growth rate of 10,8%, 9.6%, and 10.2% during the period (2000-2018), respectively, 

while it was below that for the Egyptian trade balance. 

 

Key words: Trade, between Egypt, African countries  

 


