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The research problem is that although Egypt signed many trade agreements 

and joined many global economic blocs that are supposed to contribute to 

increasing the trade flow between Egypt and these countries, the statistics 

indicate weak economic performance in the field of foreign trade, where the 

value of The total exports amounted to about $ 26.2 billion in 2017, while the 

value of total imports was estimated at about $ 66.5 billion in 2017, which 

means that there is a deficit in the total trade balance estimated at $ 40.2 

billion, while the rate of export coverage of imports was estimated at 39.5%. 

The results showed that the markets of the European Union, the Arab 

countries, and the fifteen countries are the most receiving countries for 

Egyptian exports, as they absorb about $ 19.4 billion, equivalent to about 

76.41% of the total value of Egyptian exports, which amount to about $ 25.5 

billion during the average period (2013-2017). While it imports about $ 36.8 

billion, equivalent to about 52.27% of the total value of Egyptian imports, 

which amounted to about $ 70.4 billion during the average of the same 

period. The foreign trade between Egypt and the markets of the European 

Union, the Arab countries, the fifteen countries, and the COMESA also had a 

positive impact on Egyptian exports, as it was found that the value of 

Egyptian exports increased annually by about 10.3%, 13.37%, 13% and 

14.5%, respectively. 
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 تًهيذ

ٚحخم لؽاع انخداسة انخاسخٛت دٔس يخًٛض نكَّٕ 

انٕعٛهت األْى فٙ حٕفٛش احخٛاخاث انغكاٌ ٔانخٙ حخفٕق 

ػهٗ انًٕاسد انًحهٛت انًٕخٕدة فٙ انذٔنت، كًا أَّ نٕ دٔس 

فٙ حٕفٛش انُمذ األخُبٙ يٍ خالل ػٕائذ انصادساث انخٙ 

ححصم ػهٛٓا انذٔنت يٍ حصذٚش يُخداحٓا إنٗ انؼانى 

، ٔحهؼب انصادساث دٔسًا (4102)عبذانحًيذ، اسخٙانخ

ْايًا فٙ حمهٛم انؼدض فٙ انًٛضاٌ انخداس٘ ٔبانخانٙ فٗ 

نزا حغؼٗ انذٔنت خاْذة إنٗ حًُٛت  انًٕاصَت انؼايت نهذٔنت

انصادساث انكهٛت بشكم ػاو. ٔرنك ِيٍ خالل االَذياج فٙ 

الث االلخصاد انؼانًٙ، خاصًت بؼذ حؼذُّد االحفالٛاث ٔانخكخُّ

انذٔنٛت، ٔانز٘ أدَّٖ بذٔسِ إنٗ حشاُبػ كبٍٛش بٍٛ الخصادٚاث 

انذٔل، ٔانز٘ كاٌ ٔاظًحا يٍ خالل األصيت انًانٛت 

انؼانًٛت، ٔكزنك حأثُّش كمِّ لؽاػاث ْزِ انُذٔل بٓا أًٚعا. 

َّٕة خًٛغ  َّٕة انذٔنت حُؼكظ يٍ خالل ل ًٔٚكٍ انمٕل أٌ ل

غخُذ إنٗ دػايٍت لؽاػاحٓا ٔحكٍٕٚ ُبُٛاٌ الخصاد٘ لٕ٘ ٚ

ًُؽبِّمت نهششٔغ  يٍ اإلَخاج انمٕ٘ ر٘ اندٕدة انؼانٛت ان

ٔانًٕاصفاث انذٔنٛت؛ حخٗ ًُٚكُٓا انصًٕد أياو يُافغت 

ًُخمذِّيت   .(4102عبذانحًيذ، )انذٔل ان

 يشكهت انذراست

 حٕلٛغ يٍ انشغى ػهٗ اَّ فٙ انبحث يشكهت حخًثم

 نهؼذٚذ َعًاواالحفالٛاث انخداسٚت ٔاال يٍ انؼذٚذ ػهٗ يصش

 أٌ انًفخشض يٍ ٔانخٙ االلخصادٚت انؼانًٛت انخكخالث يٍ

 إال انذٔل ْٔزِ يصش بٍٛ انخداس٘ انخذفك صٚادة فٙ حغاْى

 فٙ االلخصاد٘ ظؼف األداء إنٗ حشٛش اإلحصائٛاث أٌ

 انصادسث لًٛت لذسث انخاسخٛت، حٛث انخداسة يدال

ٍٛ ، فٙ ح2102يهٛاس دٔالس ػاو  24.2انكهٛت بحٕانٙ 

يهٛاس دٔالس  44.6انكهٛت بحٕانٙ  انٕاسداث لًٛت لذسث

 انًٛضاٌ فٙ ػدض ٔخٕد ٚؼُٗ انز٘ ، األيش2102ػاو 

 بًُٛايهٛاس دٔالس،  91.2بحٕانٙ  لذس انكهٙ انخداس٘

  %.54.6بحٕانٙ  نهٕاسداث انصادساث حغؽٛت َغبت لذسث
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 أهذاف انذراست

ت ٔاحغااالًا يااغ انًشااكهت انبحثٛاات ٚغااخٓذا انبحااث دساعاا  

انٕظااغ انااشاٍْ نهًٛااضاٌ انخداااس٘ انًصااش٘ يااغ بؼااط       

 .انخكخالث االلخصادٚت انؼانًٛت

 انطريمت انبحثيت ويصادر جًع انبياَاث

ححمٛمًا ألْذاا انذساعت، فمذ حاى االػخًااد ػهاٗ أعاهٕ      
انخحهٛم انٕصفٙ ياٍ خاالل أعاهٕ  االَحاذاس فاٙ صإسحّ       
اث انخؽٛاات. ْاازا ٔلااذ اػخًااذ انبحااث ػهااٗ انؼذٚااذ يااٍ انبٛاَاا 

انًُشٕسة ٔغٛش انًُشٕسة ٔانخٙ أيكٍ انحصٕل ػهٛٓا ياٍ  
بؼااط اندٓاااث ٔانًتعغاااث انشعااًٛت ٔيُٓااا بٛاَاااث انبُااك 
انًشكاااض٘ انًصاااش٘، اندٓااااص انًشكاااض٘ نهخؼب ااات انؼايااات   

 Tradeٔاإلحصاء، ٔانًُظًت انؼشبٛت نهخًُٛت انضساػٛت، ٔ
Map ، إنٗ خاَب انبٛاَاث ٔانًؼهٕياث انًخاحت ػهٗ شبكت
 ياث انذٔنٛت.انًؼهٕ

 شتًُالانانُتائج و

انتىزيع انجغرافي نهصادراث انًصريت ألهى انتكتالث 
 االلتصاديت

 انخٕصٚغ اندغشافٙ نهصاادساث انًصاشٚت   0ٕٚظح خذٔل 
(، 2102-2105ألْى انخكاخالث االلخصاادٚت خاالل انفخاشة      

حٛث خاء االححاد األٔسٔبٙ فٙ انًشحبات األٔناٙ ياٍ حٛاث     
يهٛااس دٔالس،   2.62صشٚت بحإانٙ  اعخمبال انصادساث انً

يٍ خًهات لًٛات انصاادساث انًصاشٚت      %91.02حًثم َحٕ 
 االلخصادٚت، ٔحأحٙ انذٔل انؼشبٛت فاٙ انًشحبات   ألْى انخكخالث
، %91.00يهٛااس دٔالس، حًثام َحإ     2.61انثاَٛت بحإانٙ  

ٔخااء فاٙ انًشحبات األخٛاشة انكٕيٛغاا بأًْٛات َغابٛت لااذسث        
 .%2.22بُحٕ 

جغرافي نهىارداث انًصريت ألهى انتكتالث انتىزيع ان
 اللتصاديت

اسداث انًصااشٚت    2ٕٚظاح خاذٔل     انخٕصٚاغ اندغشافاٙ نهٕا
(، 2102-2105ألْى انخكاخالث االلخصاادٚت خاالل انفخاشة      

حٛااث ٚحخاام االححاااد األٔسٔبااٙ انًشحباات األٔنااٙ يااٍ حٛااث   
 21.9األعااإاق انًصاااذسة نهااإاسداث انًصاااشٚت بحااإانٙ   

اسداث    69.04حٕا  يهٛاس دٔالس، حًثام َ   % ياٍ خًهات لًٛات انٕا
 انًصشٚت يٍ أْى انخكخالث االلخصادٚت، ٔحاأحٙ اناذٔل انؼشبٛات   

يهٛااس دٔالس، حًثام َحإ     2.62فٙ انًشحبت انثاَٛات بحإانٙ   
، ٔخاااء فااٙ انًشحباات األخٛااشة انكٕيٛغااا بأًْٛاات     22.40%

 .%0.64َغبٛت لذسث بُحٕ 

صادراث انًصريت نهًُاطك انتىزيع انجغرافي نه
 ًختهفتان

 انخٕصٚغ اندغشافٙ نهصاادساث انًصاشٚت   5ٕٚظح خذٔل 
(، 2102-2105ألْاااى انًُااااؼك انًخخهفااات خاااالل انفخاااشة    

حٛث ححخم يُؽمت غش  أٔسٔبا انًشحبات األٔناٙ ياٍ حٛاث     
يهٛاس  6.2األعٕاق انًغخمبهت نهصادساث انًصشٚت بحٕانٙ 

 % ياااٍ خًهااات لًٛااات انصاااادساث  91.00دٔالس، حًثااام َحاإا  

أْااى انًُاااؼك اندغشافٛاات، ٔحااأحٙ  عااٛا فااٙ     انًصااشٚت يااٍ  
يهٛااااس دٔالس، حًثااام َحااإ     2.2انًشحبااات انثاَٛااات بحااإانٙ   

، فاااٙ حاااٍٛ خااااءث يُؽمااات شاااشق أٔسٔباااا فاااٙ   02.95%
يهٛااااس دٔالس، حًثااام َحاااإ    2.4انًشحبااات انثانثااات بحاااإانٙ   

فااٙ انخشحٛااب يُؽماات أيشٚكااا   بؼااذْى. ْاازا ٔخاااء 02.22%
، ٔاأللٛإَعااٛت بأًْٛاات انشااًانٛت، أفشٚمٛااا، أيشٚكااا اندُٕبٛاات 

، %0.24، %2.40، %01.14َغاااااااابٛت بهغااااااااج َحاااااااإ  
. ٔخاااااء فااااٙ انًشحباااات األخٛااااشة يُؽماااات أيشٚكااااا   1.02%

يهٛاإٌ دٔالس، بأًْٛاات َغاابٛت لااذسث  25انٕعااؽٙ بحاإانٙ 
. ْاازا ٔبهاام إخًااانٙ انصااادساث انًصااشٚت     %1.04بُحاإ 

يهٛااس دٔالس خاالل    09.4ألْى انًُاؼك اندغشافٛات حإانٙ   
 (.2102-2105انفخشة  

ث انًصوريت ألهوى انًُواطك    انتىزيع انجغرافي نهوىاردا 

 انًختهفت

انخٕصٚاااااغ اندغشافاااااٙ نهااااإاسداث   9خاااااذٔل ٕٚظاااااح 

-2105انًصشٚت يٍ أْى انًُاؼك انًخخهفات خاالل انفخاشة     

(، حٛااث خاااءث يُؽماات غااش  أٔسٔبااا فااٙ انًشحباات    2102

األٔنااٙ يااٍ حٛااث األعاإاق انًصااذسة نهاإاسداث انًصااشٚت 

ياااٍ  %52.41يهٛااااس دٔالس، حًثااام َحااإ    02.4بحااإانٙ 

خًهاااات لًٛاااات اناااإاسداث انًصااااشٚت إنااااٙ أْااااى انًُاااااؼك      

 04.0اندغشافٛاات، ٔحااأحٙ  عااٛا فااٙ انًشحباات انثاَٛاات بحاإانٙ  

، فٙ حٍٛ خاءث يُؽمات  %24.44يهٛاس دٔالس، حًثم َحٕ 

يهٛااااس  01.4شاااشق أٔسٔباااا فاااٙ انًشحبااات انثانثااات بحااإانٙ  

اء بؼذْى فٙ انخشحٛب ْزا ٔخ ،%04.94دٔالس، حًثم َحٕ 

يُؽماااات أيشٚكااااا انشااااًانٛت، أيشٚكااااا اندُٕبٛاااات، أفشٚمٛااااا،     

، %4.49، %2.04ٔاأللٛإَعٛت بأًْٛت َغبٛت بهغاج َحإ   

. ٔخااااء فاااٙ انًشحبااات األخٛاااشة يُؽمااات    0.02%، 0.95%

يهٛإٌ دٔالس، بأًْٛات َغابٛت     26أيشٚكا انٕعاؽٙ بحإانٙ   

. ْاااازا ٔبهاااام إخًااااانٙ اناااإاسداث   %1.09لااااذسث بُحاااإ  

يهٛااس   69.6ًصشٚت يٍ أْى انًُااؼك اندغشافٛات حإانٙ    ان

 (.2102-2105دٔالس خالل انفخشة  

 تطىر ليًت يؤشراث انًيساٌ انتجاري انًصري

 ليًت انصادراث انكهيت

باااانًهحك باااأٌ لًٛااات  0حشاااٛش انُخاااائح انااإاسدة بداااذٔل 
يهٛااس   5.4انصادساث انكهٛت لذ بهغج حذْا األدَاٗ حإانٙ   

ٙ 2111دٔالس ػاو  حاٍٛ بهغاج حاذْا األلصاٙ حإانٙ       ، فا
، بًخٕعااػ ػااو بهام حاإانٙ   2112يهٛااس دٔالس ػااو    55.2
( 0شاٛش حماذٚشاث انًؼادنات سلاى      يهٛاس دٔالس. كًاا ح  02.2
أٌ لًٛات انصاادساث انكهٛات حخضاٚاذ عإًُٚا بًماذاس        6دذٔل ب

يهٛااس دٔالس، ًٚثام َحإ     0.6يؼُٕ٘ إحصائًٛا بهام حإانٙ   
انؼااو. ٔحشاٛش انخماذٚشاث أٌ    يٍ انًخٕعػ انغُٕ٘  2.26%

 %42، يًا ٚؼُٗ أٌ َحإ  1.42يؼايم انخحذٚذ لذ بهم َحٕ 
يٍ انخغٛشاث فٙ لًٛت انصادساث انكهٛت حؼض٘ إنٙ ػٕايام  
أخش٘ ٚؼكغٓا ػايم انضيٍ، كًا حشٛش َغبت ا انًحغإبت  

 ٕ (91.12  ٔانبانغااات َحااا
**

، إناااٗ ياااذٖ يؽابمااات انًُااإرج   
 مٛاط.انًغخخذو نؽبٛؼت انبٛاَاث يٕظغ ان
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 (4102-4102انفترة ) انتىزيع انجغرافي نهصادراث انًصريت ألهى انتكتالث االلتصاديت بانًهيىٌ دوالر خالل. 0جذول 

 انسُت 

 انتكتم االلتصادي

 (%) انًتىسط 4102 4102 4102 4102 4102

 91.02 2625.4 2440 2545 2100 4942 2240 االتحاد األوروبي

 91.00 2612.4 4425 6621 2046 4405 4602 انذول انعربيت

 00.92 2956.2 2056 0122 2126 5522 5426 انذول خًست عشر

 2.22 0295.9 0625 0110 0449 2106 2929 انكىييسا

 011.1 20200.9  انًجًىع

 : اندٓاص انًشكض٘ نهخؼب ت انؼايت ٔاإلحصاء، َششة انخداسة انبُٛٛت يغ انخدًؼاث انذٔنٛت، أػذاد يخفشلت.انًصذر

 

 (2102-2102قتصادية خالل الفترة )التوزيع الجغرافي للواردات المصرية بالمليون دوالر مه أهم التكتالت اال. 2جدول 

 انسُت 

 انتكتم االلتصادي

 (%) انًتىسط 4102 4102 4102 4102 4102

 69.04 21952.2 20292 22292 22651 02459 04955 االتحاد األوروبي

 22.40 2625 4262 9425 4001 01021 2241 انذول انعربيت

 21.24 2204.9 4269 9220 2522 2262 2542 انذول خًست عشر

 0.64 649.4 412 595 625 204 229 انكىييسا

 011.11 52929.2  انًجًىع

 اندٓاص انًشكض٘ نهخؼب ت انؼايت ٔاإلحصاء، َششة انخداسة انبُٛٛت يغ انخدًؼاث انذٔنٛت، أػذاد يخفشلت. :انًصذر

 

 (4102-4102جغرافيت خالل انفترة )انتىزيع انجغرافي نهصادراث انًصريت بانًهيىٌ دوالر ألهى انًُاطك ان.2ذول ج

 انسُت 

 انًُطمت انجغرافيت

 (%) انًتىسط 4102 4102 4102 4102 4102

 91.00 6249 4225 5126 6922 4414 2024 غرب أوروبا

 02.95 2214 2542 0101 2164 5614 9644 آسيا

 02.22 2422 5695 0551 2514 2440 5202 رق أوروباش

 01.14 0922 0960 492 0212 0211 0212 أيريكا انشًانيت

 2.40 0042 0992 422 0021 0049 0545 أفريميا

 0.24 024 042 22 020 219 561 أيريكا انجُىبيت

 1.02 24 59 06 24 26 22 األلياَىسيت

 1.04 25 26 00 26 26 22 أيريكا انىسطي

 5.42 652 525 9 695 262 452 أخري

 011.1 09446  انًجًىع

 اندٓاص انًشكض٘ نهخؼب ت انؼايت ٔاإلحصاء، َششة انخداسة انبُٛٛت يغ انخدًؼاث انذٔنٛت، أػذاد يخفشلت. :انًصذر

 



262                Selem M.S. Dahdouh | SINAI Journal of Applied Sciences 9 (2) 2020 259-272 

 

 (4102-4102) جغرافيت خالل انفترةانتىزيع انجغرافي نهىارداث انًصريت بانًهيىٌ دوالر ألهى انًُاطك ان .2جذول 

 انسُت 

 انًُطمت انجغرافيت

 (%) انًتىسط 4102 4102 4102 4102 4102

 52.41 02494 02949 01200 21422 21992 04940 غرب أوروبا

 24.44 04046 04440 01199 04659 02452 06244 آسيا

 04.94 01451 01414 4059 05046 02944 01224 شرق أوروبا

 2.04 9944 9221 2292 9420 6429 6624 أيريكا انشًانيت

 4.49 5229 9245 2546 9222 5222 9029 أيريكا انجُىبيت

 0.95 224 0029 640 269 212 422 أفريميا

 0.02 494 642 521 222 212 224 األلياَىسيت

 1.09 26 001 054 64 54 51 أيريكا انىسطي

 1.16 22 22 05 00 02 20 أخري

 011.1 69661  انًجًىع

 اندٓاص انًشكض٘ نهخؼب ت انؼايت ٔاإلحصاء، َششة انخداسة انبُٛٛت يغ انخدًؼاث انذٔنٛت، أػذاد يخفشلت. :رانًصذ

 

 ليًت انىارداث انكهيت

باااانًهحك باااأٌ لًٛااات  0داااذٔل حشاااٛش انُخاااائح انااإاسدة ب

يهٛااس   01.2انٕاسداث انكهٛت لذ بهغج حذْا األدَٗ حإانٙ  

لصاٗ حإانٙ   ، فاٙ حاٍٛ بهغاج حاذْا األ    2111دٔالس ػاو 

، بًخٕعااػ ػااو بهام حاإانٙ   2106يهٛااس دٔالس ػااو    29.5

( 2حشاٛش حماذٚشاث انًؼادنات سلاى      يهٛاس دٔالس. كًاا   95.9

أٌ لًٛاات اناإاسداث انكهٛاات حخضاٚااذ عاإًُٚا بًمااذاس    6دااذٔل ب

يهٛاااس دٔالس، ًٚثاام   69.66يؼُاإ٘ إحصااائًٛا بهاام حاإانٙ  

ش ا  01.92َحٕ   نخماذٚشاث % يٍ انًخٕعػ انغُٕ٘ انؼااو. ٔحشٛا

، يًااا ٚؼُااٗ أٌ َحاإ 1.41أٌ يؼاياام انخحذٚااذ لااذ بهاام َحاإ  

يٍ انخغٛشاث فاٙ لًٛات انإاسداث انكهٛات ُحؼاض٘ إناٙ        41%

ػٕايام أخااش٘ ٚؼكغاآا ػاياام اناضيٍ، كًااا حشااٛش َغاابت ا   

(099.45انًحغاإبت ٔانبانغاات َحاإ  
**

، إنااٗ يااذٖ يؽابماات  

 انًُٕرج انًغخخذو نؽبٛؼت انبٛاَاث يٕظغ انمٛاط.

 بادل انتجاريحجى انت

باانًهحك باأٌ حداى انخباادل      0داذٔل  حشٛش انُخائح انٕاسدة ب
انٙ  يهٛاااس دٔالس ػاااو  09.6انخداااس٘ لااذ بهاام حااذِ األدَااٗ حإا

انٙ       2111 ٍ بهاام حااذِ األلصااٗ حإا يهٛاااس   015.0، فااٙ حاٛا
انٙ 2102دٔالس ػااااو  يهٛااااس  42.5، بًخٕعاااػ ػااااو بهااام حاإا
ش حمااذٚشاث انًؼادناات سلااى     دٔالس. كًااا ح أٌ  6ذٔل داا( ب5شاٛا

٘ إحصااائًٛا   ًٕٚا بًمااذاس يؼُإا حداى انخبااادل انخداااس٘ ٚخضاٚااذ عاُا
انٙ  يااااٍ  %4.21يهٛاااااس دٔالس، ًٚثاااام َحااإا   4.0بهاااام حااإا

ش انخمااذٚشاث أٌ يؼاياام انخحذٚااذ    ٕ٘ انؼاااو. ٔحشٛا انًخٕعاػ انغاُا
ياٍ انخغٛاشاث فاٙ     %22، يًا ٚؼُٗ أٌ َحٕ 1.22لذ بهم َحٕ 

ٚؼكغٓا ػايام   حدى انخبادل انخداس٘ حؼض٘ إنٙ ػٕايم أخش٘
 كًااااا حشااااٛش َغاااابت ا انًحغاااإبت ٔانبانغاااات َحاااإ انااااضيٍ،
014.55)

**
، إنٗ يذٖ يؽابمت انًُإرج انًغاخخذو نؽبٛؼات    

 .  انبٛاَاث يٕظغ انمٛاط

 صافي انتبادل انتجاري

بااانًهحك بااأٌ ػدااض    0حشااٛش انُخااائح اناإاسدة بدااذٔل    

يهٛاااس  4.2انًٛااضاٌ انخداااس٘ لااذ بهاام حااذِ األدَااٗ حاإانٙ    

، فااٙ حاااٍٛ بهاام حاااذِ األلصااٗ حااإانٙ    2115 دٔالس ػاااو 

، بًخٕعااػ ػااو بهام حاإانٙ   2106يهٛااس دٔالس ػااو    62.5

( 9شاٛش حماذٚشاث انًؼادنات سلاى      يهٛاس دٔالس. كًاا ح  29.6

ٙ  6دااذٔل ب انًٛااضاٌ انخداااس٘ ٚخضاٚااذ عاإًُٚا    أٌ انؼدااض فاا

يهٛااس دٔالس، ًٚثام    5بًمذاس يؼُٕ٘ إحصاائًٛا بهام حإانٙ    

عااااػ انغاااإُ٘ انؼاااااو. ٔحشااااٛش  يااااٍ انًخٕ %02.04َحاااإ 

، يًاا ٚؼُاٗ   1.22انخمذٚشاث أٌ يؼايم انخحذٚذ لذ بهام َحإ   

يااٍ انخغٛااشاث فااٙ ػدااض انًٛااضاٌ انخداااس٘   %22أٌ َحاإ 

حؼض٘ إنٙ ػٕايم أخش٘ ٚؼكغٓا ػايم اناضيٍ، كًاا حشاٛش    

  ٕ (015.02  َغبت ا انًحغٕبت ٔانبانغات َحا
**

، إناٗ ياذٖ   

  اث يٕظغ انمٛاط.يؽابمت انًُٕرج انًغخخذو نؽبٛؼت انبٛاَ

 َسبت تغطيت انصادراث نهىارداث

باااانًهحك بااأٌ َغااابت   0دااذٔل  حشااٛش انُخااائح انااإاسدة ب  

حغؽٛاات انصااادساث نهاإاسداث لااذ بهغااج حااذْا األدَااٗ َحاإ  

، فٙ حٍٛ بهغج حذْا األلصاٗ َحإ   2106ػاو  24.64%

. %96.92، بًخٕعػ ػااو بهام َحإ    2114ػاو  44.64%

أٌ َغاابت  6دااذٔل ( ب6لااى  شااٛش حمااذٚشاث انًؼادناات سكًااا ح

حغؽٛاات انصااادساث نهاإاسداث حخُااال  عاإًُٚا بًمااذاس غٛااش  

ٔحشااٛش انخمااذٚشاث ، %1.66يؼُاإ٘ إحصااائًٛا بهاام حاإانٙ  

، يًاا ٚؼُاٗ أٌ َحإ     1.12هام َحإ   أٌ يؼايم انخحذٚاذ لاذ ب  

% يٍ انخغٛاشاث فاٙ َغابت حغؽٛات انصاادساث نهإاسداث       2

 ٍ ، كًاا حشاٛش   ٌحؼض٘ إنٙ ػٕايم أخش٘ ٚؼكغٓا ػايم اناضي

 ٕ ، إناٗ ياذٖ يؽابمات    0.05 َغبت ا انًحغٕبت ٔانبانغت َحا

   انًُٕرج انًغخخذو نؽبٛؼت انبٛاَاث يٕظغ انمٛاط.
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 (4102-4111انًصري خالل انفترة ) االتجاِ انسيُي انعاو نتطىر ليى يؤشراث انًيساٌ انتجاري. 2جذول 

رلى 

 انًعادنت

انًُى يعذل  االتجاِ انسيُي انعاو يعادنت انًؤشر

 (%)انسُىي 

R
2

 F 

 i = 4090.59 + 1556.22 Ti ليًت انصادراث انكهيت 0

(1.42) (5.84)
**

 
8.25 0.68 34.08** 

 i = 213.54 + 4547.15 Ti ليًت انىارداث انكهيت 2

(0.05) (12.04)
**

 
10.47 0.90 144.93** 

 i = 4304.13 + 6103.37 Ti حجى انتبادل انتجاري 5

(0.68) (10.46)
**

 
9.80 0.87 109.33

**
 

 i = -3877.05 + 2990.93 Ti صافي انتبادل انتجاري 9

(1.22) (10.15)
**

 
12.19 0.87 103.12

**
 

 i = 50.70 - 0.55 Ti َسبت تغطيت انصادراث نهىارداث 6

(9.04)
**

 (-1.06) 
(1.21) 0.07 1.13 

*
،  1.16يؼُٕٚت ػُذ يغخٕ٘  

**
 ، األسلاو بٍٛ   ( حؼبش ػٍ لٛى عانبت. 1.10يؼُٕٚت ػُذ يغخٕ٘  

 حيث أٌ:

i انمًٛت انخمذٚشٚت نمٛى يتششاث انًٛضاٌ انخداس٘ انًصش٘ بانًهٌٕٛ دٔالس فٙ انًشاْذة =i. 

Ti  يخغٛش ٚؼبش ػٍ انضيٍ فٙ انًشاْذة =i. 

i  02........،  ،2، 0= ػذد انغُٕاث. 

بانًهحك. 0دذٔل نحاعب اٜنٙ نهبٛاَاث انٕاسدة ب: َخائح اانًصذر

 

تطوووىر انتبوووادل انتجووواري بووويٍ يصووور وأهوووى انتكوووتالث 

 االلتصاديت

 انتبادل انتجاري بيٍ يصر ودول االتحاد األوروبي

 ليًت انصادراث انكهيت

باااانًهحك باااأٌ لًٛااات  2حشاااٛش انُخاااائح انااإاسدة بداااذٔل 
هٛت ناذٔل االححااد األٔسٔباٙ لاذ بهغاج حاذْا       انصادساث انك
انٙ   ٍ بهغاج   2112يهٛااس دٔالس ػااو    0.5األدَٗ حٕا  ، فاٙ حٛا
، 2109يهٛااااس دٔالس ػااااو    4.9حااإانٙ   ٗحاااذْا األلصااا  

يهٛااااس دٔالس. كًاااا حشاااٛش  9.2بًخٕعاااػ ػااااو بهااام حااإانٙ 
أٌ لًٛات انصاادساث    4( بداذٔل  4حماذٚشاث انًؼادنات سلاى     
اس يؼُاإ٘ إحصااائًٛا بهاام حاإانٙ  انكهٛاات حخضاٚااذ عاإًُٚا بًمااذ 

ٌ دٔالس، ًٚثاام َحإا   940.90  % يااٍ انًخٕعااػ 01.15يهٛإا
انغُٕ٘ انؼاو. ٔحشٛش انخماذٚشاث أٌ يؼايام انخحذٚاذ لاذ بهام      

 % ياٍ انخغٛاشاث فاٙ لًٛات    24، يًاا ٚؼُاٗ أٌ َحٕا    1.24َحٕ 
انصاااادساث انكهٛااات ناااذٔل االححااااد األٔسٔباااٙ حؼاااض٘ إناااٙ  

كًااا حشااٛش َغاابت ا ػٕايام أخااش٘ ٚؼكغاآا ػاياام اناضيٍ،   
(011.22  انًحغاإبت ٔانبانغاات َحاإ

**
، إنااٗ يااذٖ يؽابماات 

  انًُٕرج انًغخخذو نؽبٛؼت انبٛاَاث يٕظغ انمٛاط.

 ليًت انىارداث انكهيت

باااانًهحك باااأٌ لًٛااات  2داااذٔل حشاااٛش انُخاااائح انااإاسدة ب

يهٛاااس  5اناإاسداث انكهٛاات لااذ بهغااج حااذْا األدَااٗ حاإانٙ    

حاذْا األلصاٙ حإانٙ     ، فاٙ حاٍٛ بهغاج   2115دٔالس ػاو 

، بًخٕعااػ ػااو بهام حاإانٙ   2104يهٛااس دٔالس ػااو    22.2

( 2حشااٛش حمااذٚشاث انًؼادناات سلااى    يهٛاااس دٔالس. كًااا   4.2

أٌ لًٛاات اناإاسداث انكهٛاات حخضاٚااذ عاإًُٚا بًمااذاس    4دااذٔل ب

يهٛااس دٔالس، ًٚثام َحإ     0.2يؼُٕ٘ إحصائًٛا بهام حإانٙ   

شااٛش انخمااذٚشاث يااٍ انًخٕعااػ انغاإُ٘ انؼاااو. ٔح 05.04%

، يًااا ٚؼُااٗ أٌ َحاإ 1.29أٌ يؼاياام انخحذٚااذ لااذ بهاام َحاإ  

يااٍ انخغٛااشاث فااٙ لًٛاات اناإاسداث انكهٛاات يااٍ دٔل      29%

االححاد األٔسٔبٙ حؼض٘ إنٙ ػٕايم أخاش٘ ٚؼكغآا ػايام    

      ٕ  اناااضيٍ، كًاااا حشاااٛش َغااابت ا انًحغااإبت ٔانبانغااات َحااا

 96.21)
**

، إنٗ يذٖ يؽابمات انًُإرج انًغاخخذو نؽبٛؼات     

 نبٛاَاث يٕظغ انمٛاط.ا

 جى انتبادل انتجاريح

( بااانًهحك بااأٌ 2حشااٛش انُخااائح اناإاسدة باندااذٔل سلااى  

يهٛااس   6.0حدى انخبادل انخداس٘ لذ بهم حذِ األدَٗ حٕانٙ 

، فااٙ حاااٍٛ بهاام حاااذِ األلصااٙ حااإانٙ    2115دٔالس ػاااو  

، بًخٕعااػ ػااو بهام حاإانٙ   2102يهٛااس دٔالس ػااو    51.2

( 2حشااٛش حمااذٚشاث انًؼادناات سلااى     يهٛاااس دٔالس. كًااا   09

أٌ حدااى انخبااادل انخداااس٘ ٚخضاٚااذ عاإًُٚا بًمااذاس   4بدااذٔل 

يهٛااس دٔالس، ًٚثام َحإ     0.2يؼُٕ٘ إحصائًٛا بهام حإانٙ   

يااٍ انًخٕعااػ انغاإُ٘ انؼاااو. ٔحشااٛش انخمااذٚشاث  02.21%

، يًااا ٚؼُااٗ أٌ َحاإ 1.21أٌ يؼاياام انخحذٚااذ لااذ بهاام َحاإ  

 غ دٔل ـــاس٘ يــخبادل انخديٍ انخغٛشاث فٙ حدى ان 21%
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 (4102-4111ألوروبي خالل انفترة )االتجاِ انسيُي انعاو نتطىر انتبادل انتجاري انًصري يع دول االتحاد ا .2جذول 

رلى 

 انًعادنت

يعذل انًُى  االتجاِ انسيُي انعاو يعادنت انًؤشر

 (%)انسُىي 

R
2

 F 

 i = 112.95 + 491.41 Ti ليًت انصادراث انكهيت 4

(0.21) (10.04)
**

 
10.03 0.86 100.78

**
 

 i = -2334.86 + 1217.76 Ti ليًت انىارداث انكهيت 2

(-1.19) (6.72)
**

 
13.19 0.74 45.20

**
 

 i = -2221.91 + 1709.18 Ti حجى انتبادل انتجاري 2

(-0.96) (8.03)
**

 
12.20 0.80 64.43

**
 

 i = -2447.8 + 726.35 Ti نتبادل انتجاريصافي ا 4

(-1.43) (4.59)
**

 
16.31 0.57 21.04

**
 

01 
َسبت تغطيت انصادراث 

 نهىارداث
i = 67.33 - 0.64 Ti 

(6.47)
**

 (-0.67) 
(1.05) 0.03 0.45 

*
،  1.16يؼُٕٚت ػُذ يغخٕ٘  

**
 ( حؼبش ػٍ لٛى عانبت.، األسلاو بٍٛ    1.10يؼُٕٚت ػُذ يغخٕ٘  

 حيث أٌ:

i انمًٛت انخمذٚشٚت نمٛى انخبادل انخداس٘ انًصش٘ يغ دٔل االححاد األٔسٔبٙ بانًهٌٕٛ دٔالس فٙ انًشاْذة =i. 

Ti  يخغٛش ٚؼبش ػٍ انضيٍ فٙ انًشاْذة =i. 

i  02، ........، 2، 0= ػذد انغُٕاث. 

 بانًهحك. 2دذٔل انٕاسدة بنحاعب اٜنٙ نهبٛاَاث َخائح ا :انًصذر

 

االححاد األٔسٔبٙ حؼض٘ إنٙ ػٕايم أخاش٘ ٚؼكغآا ػايام    

      ٕ  اناااضيٍ، كًاااا حشاااٛش َغااابت ا انًحغااإبت ٔانبانغااات َحااا

 49.95)
**

، إنٗ يذٖ يؽابمات انًُإرج انًغاخخذو نؽبٛؼات     

  انبٛاَاث يٕظغ انمٛاط.

 صافي انتبادل انتجاري

ػدااض بااانًهحك بااأٌ   2حشااٛش انُخااائح اناإاسدة بدااذٔل    

يهٛإٌ   561انًٛضاٌ انخدااس٘ لاذ بهام حاذِ األدَاٗ حإانٙ       

، فااٙ حاااٍٛ بهاام حاااذِ األلصااٙ حااإانٙ    2114دٔالس ػاااو  

، بًخٕعااػ ػااو بهام حاإانٙ   2104يهٛااس دٔالس ػااو    06.5

( 4يهٛاااس دٔالس. كًااا حشااٛش حمااذٚشاث انًؼادناات سلااى      9.9

أٌ انؼدااض فااٙ انًٛااضاٌ انخداااس٘ ٚخضاٚااذ عاإًُٚا     4بدااذٔل 

يهٛااإٌ  224.56ُااإ٘ إحصاااائًٛا بهااام حااإانٙ    بًماااذاس يؼ

ياٍ انًخٕعاػ انغإُ٘ انؼااو.      %04.50دٔالس، ًٚثام َحإ   

، يًا 1.62ٔحشٛش انخمذٚشاث أٌ يؼايم انخحذٚذ لذ بهم َحٕ 

ياااٍ انخغٛاااشاث فاااٙ ػداااض انًٛاااضاٌ   %62ٚؼُاااٗ أٌ َحااإ 

ػٕايام أخاش٘ ٚؼكغآا ػايام اناضيٍ،       ٗانخداس٘ حؼض٘ إن

(20.19  بانغاات َحاإكًااا حشااٛش َغاابت ا انًحغاإبت ٔان
**
 ،

 نًُااإرج انًغاااخخذو نؽبٛؼااات انبٛاَااااث إناااٗ ياااذٖ يؽابمااات ا 

 يٕظغ انمٛاط.

 َسبت تغطيت انصادراث نهىارداث

باااانًهحك باااأٌ َغااابت  2داااذٔل حشااٛش انُخاااائح انااإاسدة ب 

حغؽٛاات انصااادساث نهاإاسداث لااذ بهغااج حااذْا األدَااٗ َحاإ  

، فٙ حٍٛ بهغج حذْا األلصاٙ َحإ   2104ػاو  52.60%

. %40.22، بًخٕعػ ػااو بهام َحإ    2114ػاو  41.41%

أٌ َغابت   4داذٔل  ( ب01ٛش حماذٚشاث انًؼادنات سلاى     كًا حش

حغؽٛاات انصااادساث نهاإاسداث حخُااال  عاإًُٚا بًمااذاس غٛااش  

ٔحشااٛش انخمااذٚشاث ، %1.49يؼُاإ٘ إحصااائًٛا بهاام حاإانٙ  

 5، يًا ٚؼُٗ أٌ َحإ   1.15أٌ يؼايم انخحذٚذ لذ بهم َحٕ 

َغاابت حغؽٛاات انصااادساث نهاإاسداث   % يااٍ انخغٛااشاث فااٙ  

ٌحؼض٘ إنٙ ػٕايم أخش٘ ٚؼكغٓا ػايم اناضيٍ، كًاا حشاٛش    

   ٕ ، إناااٗ ياااذٖ  (1.96  َغااابت ا انًحغااإبت ٔانبانغااات َحااا

  يؽابمت انًُٕرج انًغخخذو نؽبٛؼت انبٛاَاث يٕظغ انمٛاط.

 انتبادل انتجاري بيٍ يصر وانذول انعربيت

 انكهيتليًت انصادراث 

باااانًهحك باااأٌ لًٛااات  5داااذٔل ة بائح انااإاسدحشاااٛش انُخااا
انصااادساث انكهٛاات نهااذٔل انؼشبٛاات لااذ بهغااج حااذْا األدَااٗ     

، فااٙ حااٍٛ بهغااج   2110يهٛاإٌ دٔالس ػاااو   221حاإانٙ 
، 2109يهٛااااس دٔالس ػااااو    2.2حااإانٙ   ٗحاااذْا األلصااا  

يهٛااااس دٔالس. كًاااا حشاااٛش  0.5بًخٕعاااػ ػااااو بهااام حااإانٙ 
صاادساث  أٌ لًٛات ان  2دذٔل ب( 00حمذٚشاث انًؼادنت سلى  

يؼُاإ٘ إحصااائًٛا بهاام حاإانٙ  انكهٛاات حخضاٚااذ عاإًُٚا بًمااذاس  
يٍ انًخٕعػ  %05.52يهٌٕٛ دٔالس، ًٚثم َحٕ  020.22

انغُٕ٘ انؼاو. ٔحشٛش انخماذٚشاث أٌ يؼايام انخحذٚاذ لاذ بهام      
يااٍ انخغٛااشاث فااٙ   %22، يًااا ٚؼُااٗ أٌ َحاإ  1.22َحاإ 

 ض٘ ــلًٛت انصادساث انكهٛت نهذٔل انؼشبٛت حؼ
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 (4102-4111) االتجاِ انسيُي انعاو نتطىر انتبادل انتجاري انًصري يع انذول انعربيت خالل انفترة. 2جذول 

رلى 

 انًعادنت

يعذل انًُى  االتجاِ انسيُي انعاو يعادنت انًؤشر

 (%)انسُىي 

R
2

 F 

 i = -367.75 + 181.87 Ti ليًت انصادراث انكهيت 00

(-2.02)
*
 (10.85)

**
 

13.37 0.88 117.82
**

 

 i = 275.76 + 28.56 Ti ليًت انىارداث انكهيت 02

(2.63)
**

 (2.96)
**

 
5.22 0.35 8.74

**
 

 i = -91.99 + 210.43 Ti حجى انتبادل انتجاري 05

(-0.84) (20.89)
**

 
11.03 0.96 436.63

**
 

 i = -643.50 + 153.30 Ti صافي انتبادل انتجاري 09

(-2.34)
*
 (6.03)

**
 

18.86 0.69 36.33
**

 

 i = 25.23 + 23.91 Ti َسبت تغطيت انصادراث نهىارداث 06

(0.42) (4.32)
**

 
9.47 0.54 18.66

**
 

*
،  1.16يؼُٕٚت ػُذ يغخٕ٘  

**
 ، األسلاو بٍٛ   ( حؼبش ػٍ لٛى عانبت. 1.10يؼُٕٚت ػُذ يغخٕ٘  

 حيث أٌ:

i انمًٛت انخمذٚشٚت نمٛى انخبادل انخداس٘ انًصش٘ يغ انذٔل انؼشبٛت بانًهٌٕٛ دٔالس فٙ انًشاْذة =i. 

Ti  يخغٛش ٚؼبش ػٍ انضيٍ فٙ انًشاْذة =i. 

i  02، ........، 2، 0= ػذد انغُٕاث. 

 بانًهحك. 5دذٔل َخائح انحاعب اٜنٙ نهبٛاَاث انٕاسدة ب :انًصذر

 

 يحجى انتبادل انتجار

بااانًهحك بااأٌ حداااى    5حشااٛش انُخااائح اناإاسدة بداااذٔل    

يهٛاإٌ  961انخبااادل انخداااس٘ لااذ بهاام حااذِ األدَااٗ حاإانٙ  

، فااٙ حااٍٛ بهاام حااذِ األلصااٙ     2110، 2111دٔالس ػاااو 

، بًخٕعااػ ػاااو بهاام   2102يهٛاااس دٔالس ػاااو   5.9حاإانٙ 

ٛش حماذٚشاث انًؼادنات سلاى    يهٛاس دٔالس. كًا حش 0.4حٕانٙ 

حدااى انخبااادل انخداااس٘ ٚخضاٚااذ عاإًُٚا      أٌ 2دااذٔل ( ب05 

يهٛااإٌ  201.95بًماااذاس يؼُااإ٘ إحصاااائًٛا بهااام حااإانٙ     

ياٍ انًخٕعاػ انغإُ٘ انؼااو.      %00.15دٔالس، ًٚثام َحإ   

، يًا 1.44ٔحشٛش انخمذٚشاث أٌ يؼايم انخحذٚذ لذ بهم َحٕ 

ياااٍ انخغٛاااشاث فاااٙ حداااى انخباااادل      %44ٚؼُاااٗ أٌ َحااإ  

نااٙ ػٕاياام أخااش٘   انخداااس٘ يااغ انااذٔل انؼشبٛاات حؼااض٘ إ    

ٚؼكغااآا ػايااام اناااضيٍ، كًاااا حشاااٛش َغااابت ا انًحغااإبت     

 ٕ (954.45  ٔانبانغاات َحاا
**

، إنااٗ يااذٖ يؽابماات انًُاإرج    

  انًغخخذو نؽبٛؼت انبٛاَاث يٕظغ انمٛاط.

 صافي انتبادل انتجاري

بااانًهحك بااأٌ صااافٙ   5دااذٔل حشااٛش انُخااائح اناإاسدة ب 

يهٛاإٌ  01ألدَااٗ حاإانٙ  انخبااادل انخداااس٘ لااذ بهاام حااذِ ا   

 2.5، فٙ حٍٛ بهم حذِ األلصاٙ حإانٙ   2112دٔالس ػاو 

، بًخٕعااااػ ػاااااو بهاااام حاااإانٙ   2109يهٛاااااس دٔالس ػاااااو  

ٛش حمااذٚشاث انًؼادناات سلااى يهٛاإٌ دٔالس. كًااا حشاا 202.24

أٌ صافٙ انًٛاضاٌ انخدااس٘ ٚخضاٚاذ عإًُٚا      2دذٔل ( ب09 

ٌ يهٛااإ 065.51بًماااذاس يؼُااإ٘ إحصاااائًٛا بهااام حااإانٙ     

ياٍ انًخٕعاػ انغإُ٘ انؼااو.      %02.24دٔالس، ًٚثام َحإ   

، يًا 1.44ٔحشٛش انخمذٚشاث أٌ يؼايم انخحذٚذ لذ بهم َحٕ 

يااٍ انخغٛااشاث فااٙ صااافٙ انًٛااضاٌ      %44ٚؼُااٗ أٌ َحاإ  

انخداس٘ حؼض٘ إنٙ ػٕايام أخاش٘ ٚؼكغآا ػايام اناضيٍ،      

 ٕ (54.55  كًااا حشااٛش َغاابت ا انًحغاإبت ٔانبانغاات َحاا
**
 ،

مااات انًُااإرج انًغاااخخذو نؽبٛؼااات انبٛاَااااث   إناااٗ ياااذٖ يؽاب

 يٕظغ انمٛاط.

 َسبت تغطيت انصادراث نهىارداث

بااانًهحك باااأٌ َغااابت   5حشااٛش انُخاااائح اناإاسدة بداااذٔل   
حغؽٛاات انصااادساث نهاإاسداث لااذ بهغااج حااذْا األدَااٗ َحاإ  

، فااٙ حااٍٛ بهغااج حااذْا األلصااٗ    2112ػاااو  010.04%
، بًخٕعاااػ ػااااو بهااام َحااإ    2105ػااااو  %624.16َحااإ 
( 06. كًااااا حشااااٛش حمااااذٚشاث انًؼادناااات سلااااى    262.56%
أٌ َغااابت حغؽٛااات انصاااادساث نهااإاسداث حخضاٚاااذ  2بداااذٔل 

، حًثم %25.40عًُٕٚا بًمذاس يؼُٕ٘ إحصائًٛا بهم حٕانٙ 
يااااٍ انًخٕعااااػ انغاااإُ٘ انؼاااااو. ٔحشااااٛش      %4.92َحاااإ 

، يًاا ٚؼُاٗ   1.69انخمذٚشاث أٌ يؼايم انخحذٚذ لذ بهام َحإ   
اث فااٙ َغاابت حغؽٛاات انصااادساث يااٍ انخغٛااش %69أٌ َحاإ 

نهٕاسداث حؼض٘ إنٙ ػٕايم أخش٘ ٚؼكغآا ػايام اناضيٍ،    
 ٕ (02.44  كًااا حشااٛش َغاابت ا انًحغاإبت ٔانبانغاات َحاا

**
 ،
إناااٗ ياااذٖ يؽابمااات انًُااإرج انًغاااخخذو نؽبٛؼااات انبٛاَااااث    

 يٕظغ انمٛاط.
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 انتبادل انتجاري بيٍ يصر ودول انخًست عشر

 ليًت انصادراث انكهيت

باااانًهحك باااأٌ لًٛااات  9داااذٔل ح انااإاسدة بحشاااٛش انُخاااائ

انصااادساث انكهٛاات نااذٔل انخًغاات ػشااش لااذ بهغااج حااذْا        

، فااٙ حااٍٛ 2111يهٛاإٌ دٔالس ػاااو  215األدَااٗ حاإانٙ 

، 2102يهٛاس دٔالس ػااو   5.4حٕانٙ  ٗبهغج حذْا األلص

ٛش يهٛااااس دٔالس. كًاااا حشااا 0.2بًخٕعاااػ ػااااو بهااام حااإانٙ 

أٌ لًٛات انصاادساث    2دذٔل ( ب04حمذٚشاث انًؼادنت سلى  

انكهٛاات حخضاٚااذ عاإًُٚا بًمااذاس يؼُاإ٘ إحصااائًٛا بهاام حاإانٙ    

ياااٍ انًخٕعاااػ  %05يهٛااإٌ دٔالس، ًٚثااام َحااإ  062.22

انغُٕ٘ انؼاو. ٔحشٛش انخماذٚشاث أٌ يؼايام انخحذٚاذ لاذ بهام      

يااٍ انخغٛااشاث فااٙ   %94، يًااا ٚؼُااٗ أٌ َحاإ  1.94َحاإ 

ٙ لًٛاات انصااادساث انكهٛاات نااذٔل انخًااظ ػشااش حؼااض٘ إناا      

ػٕايام أخااش٘ ٚؼكغاآا ػاياام اناضيٍ، كًااا حشااٛش َغاابت ا   

  ٕ (06.46  انًحغاإبت ٔانبانغاات َحاا
**

، إنااٗ يااذٖ يؽابماات   

  انًُٕرج انًغخخذو نؽبٛؼت انبٛاَاث يٕظغ انمٛاط.

 ليًت انىارداث انكهيت

باااانًهحك باااأٌ لًٛااات  9داااذٔل حشاااٛش انُخاااائح انااإاسدة ب

يهٛإٌ   492انٕاسداث انكهٛت لذ بهغج حذْا األدَٗ حإانٙ  

حإانٙ   ٗ، فاٙ حاٍٛ بهغاج حاذْا األلصا     2111دٔالس ػاو 

، بًخٕعااػ ػاااو بهاام حاإانٙ   2102يهٛاااس دٔالس ػاااو   4.4

( 02شاٛش حماذٚشاث انًؼادنات سلاى      يهٛاس دٔالس. كًاا ح  5.4

أٌ لًٛاات اناإاسداث انكهٛاات حخضاٚااذ عاإًُٚا بًمااذاس    2دااذٔل ب

يهٛإٌ دٔالس، ًٚثام    620.40يؼُٕ٘ إحصائًٛا بهم حإانٙ  

يااااٍ انًخٕعااااػ انغاااإُ٘ انؼاااااو. ٔحشااااٛش   %05.59ٕ َحاااا

، يًاا ٚؼُاٗ   1.25انخمذٚشاث أٌ يؼايم انخحذٚذ لذ بهام َحإ   

يٍ انخغٛشاث فٙ لًٛات انإاسداث انكهٛات ياٍ      %25أٌ َحٕ 

ٚؼكغٓا ػايام   ٖدٔل انخًظ ػشش حؼض٘ إنٙ ػٕايم أخش

      ٕ  اناااضيٍ، كًاااا حشاااٛش َغااابت ا انًحغااإبت ٔانبانغااات َحااا

 92.29)
**

بمات انًُإرج انًغاخخذو نؽبٛؼات     ، إنٗ يذٖ يؽا

 انبٛاَاث يٕظغ انمٛاط. 

 تجاريحجى انتبادل ان

باااانًهحك بااأٌ حداااى   9دااذٔل  حشااٛش انُخااائح انااإاسدة ب  

يهٛاإٌ  296انخبااادل انخداااس٘ لااذ بهاام حااذِ األدَااٗ حاإانٙ  

حااإانٙ  ٗ، فااٙ حاااٍٛ بهاام حاااذِ األلصاا   2111دٔالس ػاااو  

ٙ ، بًخٕعااػ ػااو بهام حاإان  2102يهٛااس دٔالس ػااو    05.5

( 02يهٛاس دٔالس. كًاا حشاٛش حماذٚشاث انًؼادنات سلاى        6.0

أٌ حدااى انخبااادل انخداااس٘ ٚخضاٚااذ عاإًُٚا بًمااذاس   2بدااذٔل 

يهٛإٌ دٔالس، ًٚثام    421.92يؼُٕ٘ إحصائًٛا بهم حإانٙ  

يااااٍ انًخٕعااااػ انغاااإُ٘ انؼاااااو. ٔحشااااٛش   %05.22َحاااإ 

، يًاا ٚؼُاٗ   1.42انخمذٚشاث أٌ يؼايم انخحذٚذ لذ بهام َحإ   

يٍ انخغٛشاث فٙ حدى انخباادل انخدااس٘ ياغ     %42ٕ أٌ َح

دٔل انخًظ ػشش حؼض٘ إنٙ ػٕايم أخش٘ ٚؼكغٓا ػايام  

      ٕ  اناااضيٍ، كًاااا حشاااٛش َغااابت ا انًحغااإبت ٔانبانغااات َحااا

 55.42)
**

، إنٗ يذٖ يؽابمات انًُإرج انًغاخخذو نؽبٛؼات     

 انبٛاَاث يٕظغ انمٛاط.

بااانًهحك بااأٌ ػدااض    9دااذٔل حشااٛش انُخااائح اناإاسدة ب  

يهٛإٌ   954ضاٌ انخدااس٘ لاذ بهام حاذِ األدَاٗ حإانٙ       انًٛ

 2.0، فٙ حٍٛ بهم حذِ األلصاٗ حإانٙ   2111دٔالس ػاو 

 2.4، بًخٕعااػ ػاااو بهاام حاإانٙ   2102يهٛاااس دٔالس ػاااو  

( 04ٛش حماااذٚشاث انًؼادنااات سلاااى    يهٛااااس دٔالس. كًاااا حشااا  

ٙ  2دااذٔل ب انًٛااضاٌ انخداااس٘ ٚخضاٚااذ عاإًُٚا    أٌ انؼدااض فاا

يهٛااإٌ  542.29ئًٛا بهااام حااإانٙ  بًماااذاس يؼُااإ٘ إحصاااا  

ياٍ انًخٕعاػ انغإُ٘ انؼااو.      %05.92دٔالس، ًٚثام َحإ   

، يًا 1.24ٔحشٛش انخمذٚشاث أٌ يؼايم انخحذٚذ لذ بهم َحٕ 

ياااٍ انخغٛاااشاث فاااٙ ػداااض انًٛاااضاٌ   %24ٚؼُاااٗ أٌ َحااإ 

انخداس٘ حؼض٘ إنٙ ػٕايام أخاش٘ ٚؼكغآا ػايام اناضيٍ،      

(64.44ٕ كًااا حشااٛش َغاابت ا انًحغاإبت ٔانبانغاات َحاا   
**
 ،

إناااٗ ياااذٖ يؽابمااات انًُااإرج انًغاااخخذو نؽبٛؼااات انبٛاَااااث    

 يٕظغ انمٛاط.

 َسبت تغطيت انصادراث نهىارداث

بااانًهحك باااأٌ َغااابت   9داااذٔل حشااٛش انُخاااائح اناإاسدة ب  

حغؽٛاات انصااادساث نهاإاسداث لااذ بهغااج حااذْا األدَااٗ َحاإ  

، فٙ حٍٛ بهغج حذْا األلصاٗ َحإ   2104ػاو  21.42%

. %24.64، بًخٕعػ ػااو بهام َحإ    2105ػاو  95.24%

أٌ َغابت   2( بداذٔل  21كًا حشٛش حماذٚشاث انًؼادنات سلاى     

حغؽٛاات انصااادساث نهاإاسداث حخُااال  عاإًُٚا بًمااذاس غٛااش  

، كًاا حشاٛش َغابت ا    %1.10يؼُٕ٘ إحصائًٛا بهم حإانٙ  

(، إناااٗ ياااذٖ يؽابمااات   1.112انًحغااإبت ٔانبانغااات َحااإ    

 يٕظغ انمٛاط. انًُٕرج انًغخخذو نؽبٛؼت انبٛاَاث 

 انتبادل انتجاري بيٍ يصر ودول انكىييسا

 ليًت انصادراث انكهيت

باااانًهحك باااأٌ لًٛااات  6داااذٔل حشاااٛش انُخاااائح انااإاسدة ب

انصااادساث انكهٛاات نااذٔل انكٕيٛغااا لااذ بهغااج حااذْا األدَااٗ   

، فااٙ حااٍٛ بهغااج   2110يهٛاإٌ دٔالس ػاااو   025حاإانٙ 

 ،2102يهٛااااس دٔالس ػااااو    2.6حااإانٙ   ٗحاااذْا األلصااا  

شاٛش  يهٌٕٛ دٔالس. كًا ح 212.22بًخٕعػ ػاو بهم حٕانٙ 

أٌ لًٛات انصاادساث    4دذٔل ( ب20حمذٚشاث انًؼادنت سلى  

انكهٛاات حخضاٚااذ عاإًُٚا بًمااذاس يؼُاإ٘ إحصااائًٛا بهاام حاإانٙ    

ياٍ انًخٕعاػ    %09.6يهٌٕٛ دٔالس، ًٚثام َحإ    004.45

انغُٕ٘ انؼاو. ٔحشٛش انخماذٚشاث أٌ يؼايام انخحذٚاذ لاذ بهام      

يااٍ انخغٛااشاث فااٙ   %69، يًااا ٚؼُااٗ أٌ َحاإ  1.69حاإ َ

لًٛت انصادساث انكهٛات ناذٔل انكٕيٛغاا حؼاض٘ إناٙ ػٕايام       

أخش٘ ٚؼكغٓا ػايم انضيٍ، كًا حشٛش َغبت ا انًحغإبت  

 ٕ (02.20  ٔانبانغااات َحااا
**

، إناااٗ ياااذٖ يؽابمااات انًُااإرج   

  انًغخخذو نؽبٛؼت انبٛاَاث يٕظغ انمٛاط.  
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 (4102-4111) نعاو نتطىر انتبادل انتجاري انًصري يع دول انخًست عشر خالل انفترةاالتجاِ انسيُي ا. 8جذول 

رلى 

 انًعادنت

يعذل انًُى  االتجاِ انسيُي انعاو يعادنت انًؤشر

 (%)انسُىي 

R
2

 F 

 i = -291.77 + 158.87 Ti ليًت انصادراث انكهيت 04

(-0.67) (3.96)
**

 
13.00 0.49 15.65

**
 

 i = -1045.23 + 521.61 Ti ت انىارداث انكهيتليً 02

(-1.21) (6.54)
**

 
13.34 0.73 42.74

**
 

 i = -1336.99 + 680.48 Ti حجى انتبادل انتجاري 02

(-1.05) (5.80)
**

 
13.27 0.68 33.67

**
 

 i = -753.46 + 362.74 Ti صافي انتبادل انتجاري 04

(-1.48) (7.73)** 
-13.47 0.79 59.69

**
 

 i = 29.68 - 0.01 Ti َسبت تغطيت انصادراث نهىارداث 21

(9.58)
**

 (-0.04) 
(0.34) 0.01 0.002 

*
،  1.16يؼُٕٚت ػُذ يغخٕ٘  

**
 ، األسلاو بٍٛ   ( حؼبش ػٍ لٛى عانبت. 1.10يؼُٕٚت ػُذ يغخٕ٘  

 حيث أٌ:

iخمذٚشٚت نمٛى انخبادل انخداس٘ انًصش٘ يغ دٔل انخًظ ػشش بانًهٌٕٛ دٔالس فٙ انًشاْذة = انمًٛت انi. 

Ti  يخغٛش ٚؼبش ػٍ انضيٍ فٙ انًشاْذة =i. 

i  02، ........، 2، 0= ػذد انغُٕاث. 

 بانًهحك. 9دذٔل انحاعب اٜنٙ نهبٛاَاث انٕاسدة بَخائح  :انًصذر

 

 

 (4102-4111) نكىييسا خالل انفترةانتبادل انتجاري انًصري يع دول ا االتجاِ انسيُي انعاو نتطىر. 9 جذول

رلى 

 انًعادنت

يعذل انًُى  االتجاِ انسيُي انعاو يعادنت انًؤشر

 (%)انسُىي 

R
2

 F 

 i = -302.09 + 116.93 Ti ليًت انصادراث انكهيت 20

(-1.04) (4.34)
**

 
14.50 0.54 18.81

**
 

 i = 120.87 + 30.44 Ti نكهيتليًت انىارداث ا 22

(1.50) (4.09)
**

 
7.42 0.51 16.75

**
 

 i = -181.22 + 147.37 Ti حجى انتبادل انتجاري 25

(-0.50) (4.42)
**

 
12.09 0.55 19.49

**
 

 i = -422.96 + 86.49 Ti صافي انتبادل انتجاري 29

(-1.84) (4.08)
**

 
21.69 0.51 16.62

**
 

 i = 28.71 + 14.18 Ti َسبت تغطيت انصادراث نهىارداث 26

(0.94) (5.04)
**

 
8.68 0.61 25.42

**
 

 *
،  1.16يؼُٕٚت ػُذ يغخٕ٘ 

**
 ، األسلاو بٍٛ   ( حؼبش ػٍ لٛى عانبت. 1.10يؼُٕٚت ػُذ يغخٕ٘  

 حيث أٌ:

iانخداس٘ انًصش٘ يغ دٔل انكٕيٛغا بانًهٌٕٛ دٔالس فٙ انًشاْذة  = انمًٛت انخمذٚشٚت نمٛى انخبادلi. 

Ti  يخغٛش ٚؼبش ػٍ انضيٍ فٙ انًشاْذة =i. 

i  02، ........، 2، 0= ػذد انغُٕاث. 

 بانًهحك. 6دذٔل نحاعب اٜنٙ نهبٛاَاث انٕاسدة بَخائح ا :انًصذر
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 ليًت انىارداث انكهيت 

حك باااأٌ لًٛااات باااانًه 6حشاااٛش انُخاااائح انااإاسدة بداااذٔل 

يهٛإٌ   042انٕاسداث انكهٛت لذ بهغج حذْا األدَٗ حإانٙ  

، فاٙ حاٍٛ بهغاج حاذْا األلصاٙ حإانٙ       2119دٔالس ػاو 

، بًخٕعاػ ػاااو بهام حاإانٙ   2102يهٛإٌ دٔالس ػاااو   441

( 22ٛش حمذٚشاث انًؼادنت سلاى   يهٌٕٛ دٔالس. كًا حش 901

ًمااذاس أٌ لًٛاات اناإاسداث انكهٛاات حخضاٚااذ عاإًُٚا ب   4دااذٔل ب

يهٛاإٌ دٔالس، ًٚثاام  51.99يؼُاإ٘ إحصااائًٛا بهاام حاإانٙ 

يااااٍ انًخٕعااااػ انغاااإُ٘ انؼاااااو. ٔحشااااٛش      %2.92َحاااإ 

، يًاا ٚؼُاٗ   1.60انخمذٚشاث أٌ يؼايم انخحذٚذ لذ بهام َحإ   

يٍ انخغٛشاث فٙ لًٛات انإاسداث انكهٛات ياٍ      %60 أٌ َحٕ

دٔل انكٕيٛغااا حؼااض٘ إنااٙ ػٕاياام أخااش٘ ٚؼكغاآا ػاياام     

ٕ    اناااضيٍ، كًاااا ح   شاااٛش َغااابت ا انًحغااإبت ٔانبانغااات َحااا

 04.26)
**

، إنٗ يذٖ يؽابمات انًُإرج انًغاخخذو نؽبٛؼات     

 انبٛاَاث يٕظغ انمٛاط. 

 حجى انتبادل انتجاري

بااانًهحك بااأٌ حداااى    6حشااٛش انُخااائح اناإاسدة بداااذٔل    

يهٛاإٌ  951انخبااادل انخداااس٘ لااذ بهاام حااذِ األدَااٗ حاإانٙ  

 5.6صاٙ حإانٙ   ، فٙ حٍٛ بهم حذِ األل2119دٔالس ػاو 

 0.2، بًخٕعااػ ػاااو بهاام حاإانٙ   2102يهٛاااس دٔالس ػاااو  

( 25يهٛااااس دٔالس. كًاااا حشاااٛش حماااذٚشاث انًؼادنااات سلاااى       

أٌ حدااى انخبااادل انخداااس٘ ٚخضاٚااذ عاإًُٚا بًمااذاس   4بدااذٔل 

يهٛإٌ دٔالس، ًٚثام    092.52يؼُٕ٘ إحصائًٛا بهم حإانٙ  

يااااٍ انًخٕعااااػ انغاااإُ٘ انؼاااااو. ٔحشااااٛش   %02.14َحاااإ 

يًاا ٚؼُاٗ    1.66ذٚشاث أٌ يؼايم انخحذٚاذ لاذ بهام َحإ     انخم

يٍ انخغٛشاث فٙ حدى انخباادل انخدااس٘ ياغ     %66أٌ َحٕ 

دٔل انكٕيٛغااا حؼااض٘ إنااٙ ػٕاياام أخااش٘ ٚؼكغاآا ػاياام     

      ٕ  اناااضيٍ، كًاااا حشاااٛش َغااابت ا انًحغااإبت ٔانبانغااات َحااا

 04.94)
**

، إنٗ يذٖ يؽابمات انًُإرج انًغاخخذو نؽبٛؼات     

 ط. انبٛاَاث يٕظغ انمٛا

 صافي انتبادل انتجاري

بااانًهحك بااأٌ ػدااض    6حشااٛش انُخااائح اناإاسدة بدااذٔل    

يهٛاإٌ  54انًٛااضاٌ انخداااس٘ لااذ بهاام حااذِ األدَااٗ حاإانٙ    

، فااٙ حااٍٛ بهام صااافٙ انخبااادل انخداااس٘  2101دٔالس ػااو  

، 2102يهٛاااااس دٔالس ػاااااو   0.2حاااإانٙ   ٗحااااذِ األلصاااا  

ٛش يهٌٕٛ دٔالس. كًا حشا  542.42بًخٕعػ ػاو بهم حٕانٙ 

ٙ  4( بداااذٔل 29حماااذٚشاث انًؼادنااات سلاااى      أٌ انؼداااض فااا

انًٛضاٌ انخداس٘ ٚخضاٚذ عًُٕٚا بًمذاس يؼُٕ٘ إحصائًٛا بهام  

يااٍ  %20.44يهٛاإٌ دٔالس، ًٚثاام َحاإ    24.94حاإانٙ 

انًخٕعاااػ انغااإُ٘ انؼااااو. ٔحشاااٛش انخماااذٚشاث أٌ يؼايااام      

يااٍ  %60، يًااا ٚؼُااٗ أٌ َحاإ 1.60انخحذٚااذ لااذ بهاام َحاإ 

صاافٙ انًٛاضاٌ انخدااس٘ حؼاض٘ إناٙ ػٕايام       انخغٛشاث فٙ 

أخش٘ ٚؼكغٓا ػايم انضيٍ، كًا حشٛش َغبت ا انًحغإبت  

 ٕ (04.42  ٔانبانغااات َحااا
**

، إناااٗ ياااذٖ يؽابمااات انًُااإرج   

 انًغخخذو نؽبٛؼت انبٛاَاث يٕظغ انمٛاط. 

 َسبت تغطيت انصادراث نهىارداث

باااانًهحك بااأٌ َغااابت   6دااذٔل  حشااٛش انُخااائح انااإاسدة ب  

دساث نهاإاسداث لااذ بهغااج حااذْا األدَااٗ َحاإ  حغؽٛاات انصااا

، فٙ حٍٛ بهغج حذْا األلصاٙ َحإ   2112ػاو  94.24%

، بًخٕعااااااػ ػاااااااو بهاااااام َحاااااإ   2105ػاااااااو  559.20%

( 26شااااٛش حمااااذٚشاث انًؼادناااات سلااااى   . كًااااا ح045.92%

أٌ َغااابت حغؽٛااات انصاااادساث نهااإاسداث حخضاٚاااذ  4داااذٔل ب

، حًثم %09.02عًُٕٚا بًمذاس يؼُٕ٘ إحصائًٛا بهم حٕانٙ 

يااااٍ انًخٕعااااػ انغاااإُ٘ انؼاااااو. ٔحشااااٛش      %2.42َحاااإ 

يًاا ٚؼُاٗ    1.40انخمذٚشاث أٌ يؼايم انخحذٚاذ لاذ بهام َحإ     

يااٍ انخغٛااشاث فااٙ َغاابت حغؽٛاات انصااادساث  %40أٌ َحاإ 

نهٕاسداث حؼض٘ إنٙ ػٕايم أخش٘ ٚؼكغآا ػايام اناضيٍ،    

 ٕ (26.92  كًااا حشااٛش َغاابت ا انًحغاإبت ٔانبانغاات َحاا
**
 ،

ت انًُااإرج انًغاااخخذو نؽبٛؼااات انبٛاَااااث  إناااٗ ياااذٖ يؽابمااا 

 يٕظغ انمٛاط 

يًا عبك ٚخعح أٌ أعٕاق كاًل يٍ االححااد األٔسٔباٙ،   

انااذٔل انؼشبٛاات، ٔانااذٔل انخًغاات ػشااش ْٛااا أكثااش انااذٔل       

انًغاااخمبهت نهصاااادساث انًصاااشٚت حٛاااث حغاااخٕػب حااإانٙ 

ياٍ إخًاانٙ    %24.90يهٛاس دٔالس، بًا ٚؼادل َحٕ  04.9

يهٛااااس  26.6ت ٔانبانغااات حااإانٙ لاااٛى انصاااادساث انًصاااشٚ

(. بًُٛا حغخٕسد 2102-2105دٔالس خالل يخٕعػ انفخشة  

ٍ  %62.22يهٛاس دٔالس، بًاا ٚؼاادل َحإ     54.2حٕانٙ   يا

 21.9إخًااانٙ لًٛاات اناإاسداث انًصااشٚت ٔانبانغاات حاإانٙ    

 يهٛاس دٔالس خالل يخٕعػ َفظ انفخشة.

حؼخباش انخداااسة انخاسخٛاات بااٍٛ يصاش ٔأعاإاق كاااًل يااٍ   

االححااد األٔسٔبااٙ، انااذٔل انؼشبٛات، انااذٔل انخًااظ ػشااش،   

ٔانكٕيٛغا كاٌ نٓا أثش إٚدابٙ ػهٙ انصاادساث انًصاشٚت،   

حٛث حبٍٛ أٌ لًٛت انصادساث انًصشٚت حخضاٚذ عًُٕٚا بُحٕ 

 ػهٙ انخشحٛب. 09.6%، 05%، 05.52%، 01.5%

 عـــانًراج

. دساعت (4102زيٍ سيف سيف انذيٍ )، انحًيذعبذ

هخداسة انخاسخٛت نهضساػت انًصشٚت فٗ ظٕء ححهٛهٛت ن

انًخغٛشاث انًؼاصشة، سعانت ياخغخٛش، لغى االلخصاد 

 انضساػٙ، كهٛت انضساػت، خايؼت ػٍٛ شًظ.

دساعااااات  (.4102َعيًوووووت سوووووًير يحًوووووذ ) ، عبذانحًيوووووذ

الخصااااادٚت نهصااااادساث انًصااااشٚت ناااابؼط يحاصااااٛم 

انفاكٓاات، سعااانت ياخغااخٛش، لغااى االلخصاااد انضساػااٙ،    

 نضساػت، خايؼت ػٍٛ شًظ.كهٛت ا
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 انًالحـــك

 اري وحجى انتبادل انتجاري انًصريانًيساٌ انتج .0جذول 

 ليًت انصادراث انسُت

 )يهيىٌ دوالر(

 ليًت انىارداث

 )يهيىٌ دوالر(

 حجى انتبادل انتجاري

 )يهيىٌ دوالر(

 صافي انتبادل انتجاري

 )يهيار دوالر(

َسبت تغطيت انصادراث 

 نهىارداث )%(

4111 5499 01201 09969 -2044 55.20 

4110 5444 00262 09429 -2642 52.64 

4114 9444 02662 02260 -2265 52.99 

4112 2025 09945 22494 -4221 64.62 

4112 2422 02206 24542 -4152 92.42 

4112 00216 21262 52162 -4492 65.25 

4112 09554 20695 56222 -2219 44.64 

4112 04642 222265 99596 -00040 64.22 

4118 55210 62502 26605 -04000 45.92 

4119 25542 96992 42201 -22124 60.91 

4101 22060 69400 22242 -24941 60.66 

4100 24116 42510 45514 -90244 52.49 

4104 51422 22921 015142 -90295 92.24 

4102 24102 44021 46042 -52042 95.26 

4102 22411 25292 010992 -94292 52.52 

4102 20422 29529 44540 62522 24.64 

4102 22612 20562 45264 -92266 50.65 

4102 24224 44646 42260 -91224 54.94 

 96.92 29654.22- 42224.00 95900.99 02229.42 انًتىسط

 ، أػذاد يخفشلت.ي انسُىيانكتاب اإلحصائاندٓاص انًشكض٘ نهخؼب ت انؼايت ٔاإلحصاء،  :انًصذر

 

 سراعي بيٍ يصر واالتحاد االوروبييؤشراث انتبادل انتجاري وان .4جذول 

 ليًت انصادراث انسُت

 )يهيىٌ دوالر(

 ليًت انىارداث

 )يهيىٌ دوالر(

 حجى انتبادل انتجاري

 )يهيىٌ دوالر(

 صافي انتبادل انتجاري

 )يهيار دوالر(

َسبت تغطيت انصادراث 

 نهىارداث )%(

4111 0412 9420 4225 -5124 52.04 

4110 0554 5462 6240 -2405 55.22 

4114 0552 5640 9245 -2224 52.90 

4112 2142 5152 6051 -459 44.21 

4112 2219 5951 4059 -224 22.25 

4112 2459 5901 4599 -924 24.19 

4112 5942 5292 2599 -561 41.41 

4112 5094 9622 2425 -0520 44.94 

4118 5219 9646 2244 -240 20.09 

4119 9266 6206 4921 -441 20.64 

4101 9919 6502 4204 -412 22.40 

4100 9254 6626 4240 -0224 24.42 

4104 2244 02442 21645 -9220 42.59 

4102 2240 04955 26229 -2492 65.61 

4102 4942 02459 22144 -4022 61.22 

4102 2100 22651 51690 -09604 56.64 

4102 2545 22292 51056 -06594 52.60 

4102 2440 20292 51212 -02224 90.12 

 40.22 9962.61- 09106.22 4255.24 9220.54 انًتىسط

 ، أػذاد يخفشلت. َشرة انتجارة انبيُيت يع انتجًعاث انذونيتاندٓاص انًشكض٘ نهخؼب ت انؼايت ٔاإلحصاء،  :انًصذر
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 اث انتبادل انتجاري وانسراعي بيٍ يصر وانذول انعربيتيؤشر .2 جذول

 ليًت انصادراث انسُت

 )يهيىٌ دوالر(

 ليًت انىارداث

 )يهيىٌ دوالر(

 حجى انتبادل انتجاري

 )يهيىٌ دوالر(

 صافي انتبادل انتجاري

 )يهيار دوالر(

َسبت تغطيت انصادراث 

 نهىارداث )%(

4111 241 041 961 051 020.26 

4110 221 021 961 001 049.20 

4114 560 221 450 20 026.54 

4112 520 225 649 92 002.62 

4112 924 229 241 042 042.40 

4112 642 526 452 022 094.22 

4112 222 620 0595 210 056.21 

4112 294 252 0620 002 006.42 

4118 260 290 0442 01 010.04 

4119 455 264 0242 29 012.40 

4101 0121 452 2102 092 006.09 

4100 0909 421 2529 999 096.22 

4104 2522 944 2244 0262 944.04 

4102 2240 922 5225 2514 624.16 

4102 2222 662 5959 2551 622.01 

4102 2225 409 5542 2044 965.24 

4102 2219 451 5559 2129 924.20 

4102 2209 492 5942 2044 959.24 

 262.56 202.24 0412.00 692.00 0541.11 انًتىسط

 ، أػذاد يخفشلت.انكتاب اإلحصائي انسُىيانًُظًت انؼشبٛت نهخًُٛت انضساػٛت،  :انًصذر

 

 

 انسراعي بيٍ يصر ودول انخًست عشريؤشراث انتبادل انتجاري و .2 جذول

 ليًت انصادراث انسُت

 )يهيىٌ دوالر(

 ليًت انىارداث

 )يهيىٌ دوالر(

 ل انتجاريحجى انتباد

 )يهيىٌ دوالر(

 صافي انتبادل انتجاري

 )يهيار دوالر(

َسبت تغطيت انصادراث 

 نهىارداث )%(

4111 215 492 296 -954 50.42 

4110 221 242 0092 -622 52.51 

4114 512 0202 0626 -400 26.20 

4112 529 0241 0459 -224 24.42 

4112 906 0222 0212 -222 52.26 

4112 991 0422 2142 -0022 22.19 

4112 922 0465 2051 -0024 22.24 

4112 622 2204 2294 -0442 25.26 

4118 491 2561 2441 -0201 22.25 

4119 451 2994 5124 -0204 26.22 

4101 250 2441 5240 -2024 22.12 

4100 424 5001 9154 -2029 24.22 

4104 5424 4492 05522 -6464 52.25 

4102 5426 2542 02125 -9225 95.24 

4102 5522 2262 00629 -9451 91.24 

4102 2126 2522 01592 -4242 29.55 

4102 0122 9220 6245 -5294 21.42 

4102 2056 4269 00524 -2004 25.12 

 24.64 2442.64- 6022.64 5401.14 0202.61 انًتىسط

 ، أػذاد يخفشلت.َشرة انتجارة انبيُيت يع انتجًعاث انذونيتاندٓاص انًشكض٘ نهخؼب ت انؼايت ٔاإلحصاء،  :انًصذر
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 وانسراعي بيٍ يصر ودول انكىييسا يؤشراث انتبادل انتجاري .2جذول 

 ليًت انصادراث انسُت

 )يهيىٌ دوالر(

 ليًت انىارداث

 )يهيىٌ دوالر(

 حجى انتبادل انتجاري

 )يهيىٌ دوالر(

 صافي انتبادل انتجاري

 )يهيار دوالر(

غطيت انصادراث َسبت ت

 نهىارداث )%(

4111 026 292 952 -42 29.41 

4110 025 299 542 -020 61.90 

4114 054 249 951 -062 94.24 

4112 222 044 942 24 052.22 

4112 252 042 544 26 094.51 

4112 220 049 926 22 099.26 

4112 249 022 992 24 092.50 

4112 229 221 649 9 010.95 

4118 524 515 424 25 012.64 

4119 595 921 205 -022 22.42 

4101 522 920 215 -54 41.29 

4100 912 964 242 -60 22.24 

4104 2644 441 5664 0454 221.25 

4102 2929 229 5092 0211 559.20 

4102 2106 204 2250 0244 220.92 

4102 0449 625 2222 0000 241.62 

4102 0110 595 0599 462 240.29 

4102 0625 412 2041 424 241.24 

 045.92 542.42 0202.22 901.14 212.22 انًتىسط

 ، أػذاد يخفشلت.َشرة انتجارة انبيُيت يع انتجًعاث انذونيتاندٓاص انًشكض٘ نهخؼب ت انؼايت ٔاإلحصاء،  :انًصذر
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 انًحكًــــــــىٌ:

 ، خايؼت انؼشٚش، يصش.انؼهٕو انضساػٛت انبٛ ٛت، كهٛت انضساػٙ أعخار االلخصاد رياض إسًاعيم يصطفي . أ.د -0

 ، يصش.انؼشٚش، خايؼت انؼهٕو انضساػٛت انبٛ ٛت، كهٛت انضساػٙ أعخار االلخصاد ـًــذ أحـًـــذ انســــيـذحـي. أ.د -2

ًُهخص  انعربي ان

 لتصاديتوالع انًيساٌ انتجاري انًصري يع أهى انتكتالث اال

 د. سهيى يحًذ سهيى دحذوح

 لغى االلخصاد، انًؼٓذ انؼانٙ نهحاعباث َٔظى انًؼهٕياث اإلداسٚت، ٔصاسة انخؼهٛى انؼانٙ ٔانبحث انؼهًٙ، يصش

 يٍ نهؼذٚذ االحفالٛاث انخداسٚت ٔاالَعًاو يٍ انؼذٚذ ػهٗ يصش حٕلٛغ يٍ انشغى ػهٗ اَّ فٙ انبحث يشكهت حخًثم

 أٌ إال انذٔل انخداس٘ بٍٛ يصش ْٔزِ انخذفك صٚادة فٙ حغاْى أٌ انًفخشض يٍ ٔانخٙ انؼانًٛت االلخصادٚت انخكخالث

انكهٛت بحٕانٙ  انصادسث لًٛت لذسث انخاسخٛت، حٛث انخداسة يدال فٙ االلخصاد٘ ظؼف األداء إنٗ حشٛش اإلحصائٛاث

 انز٘ ، األيش2102يهٛاس دٔالس ػاو  44.6انكهٛت بحٕانٙ  انٕاسداث لًٛت ، فٙ حٍٛ لذسث2102يهٛاس دٔالس ػاو  24.2

 نهٕاسداث انصادساث حغؽٛت َغبت لذسث يهٛاس دٔالس، بًُٛا 91.2بحٕانٙ  لذس انكهٙ انخداس٘ انًٛضاٌ فٙ ػدض ٔخٕد ٚؼُٗ

أٌ أعٕاق كاًل يٍ االححاد األٔسٔبٙ، انذٔل انؼشبٛت، ٔانذٔل انخًغت ػشش ْٛا أكثش ٔأظٓشث انُخائح  %،54.6بحٕانٙ 

يٍ إخًانٙ لٛى  %24.90يهٛاس دٔالس، بًا ٚؼادل َحٕ  04.9ل انًغخمبهت نهصادساث انًصشٚت حٛث حغخٕػب حٕانٙ انذٔ

 54.2(. بًُٛا حغخٕسد حٕانٙ 2102-2105يهٛاس دٔالس خالل يخٕعػ انفخشة   26.6انصادساث انًصشٚت ٔانبانغت حٕانٙ 

يهٛاس دٔالس خالل  21.9سداث انًصشٚت ٔانبانغت حٕانٙ إخًانٙ لًٛت انٕا يٍ %62.22يهٛاس دٔالس، بًا ٚؼادل َحٕ 

يخٕعػ َفظ انفخشة. كزنك حؼخبش انخداسة انخاسخٛت بٍٛ يصش ٔأعٕاق كاًل يٍ االححاد األٔسٔبٙ، انذٔل انؼشبٛت، انذٔل 

ضاٚذ عًُٕٚا ٔانكٕيٛغا كاٌ نٓا أثش إٚدابٙ ػهٙ انصادساث انًصشٚت، حٛث حبٍٛ أٌ لًٛت انصادساث انًصشٚت حخانخًظ ػشش، 

 انخشحٛب. ٗػه %09.6، %05، %05.52، %01.5بُحٕ 

 انًٛضاٌ انخداس٘، انخكخالث االلخصادٚت، َغبت حغؽٛت انصادساث نهٕاسداث، االححاد األٔسٔبٙ. انكهًاث اإلسترشاديت:

  

 


