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 الزراعي، قسم اإلقتصاد الزراعي، كلية الزراعة، جامعة المنوفية مدرس اإلقتصاد 1
 2021يوليو  15ى، الموافقة على النشر ف2021 يونيو 10 استالم البحث فى

 الملخص العربى
تعددك كدد  مددد الصدداكراد والددواركاد أ ددك الم دداور ا سددتراتيجية 
الهامددة لخ ددة الت ميددة ا قتصدداكية فددص مصددرم فالصدداكراد مصددكرا  

د مصددكرا  لل صددو  الددواركاج بددىم و ال قددك األددى هامددا  لل صددو  ع
 تدددال الم لدددى تغ يتهدددا  و  دددرا يع ال  يسدددت التدددى  علدددى السدددلع 

ثير ك  مد الصاكراد والواركاد على ا قتصاك أرتبا  المباشر وتلل 
المصرىم و  را أهمية التقييم المستمر والكورى للتجارة الخارجيدة 

د إ ي دددة عليهدددام فدددالمللقددداء ال دددوء علدددى أهدددم أثدددار التغيدددراد 
ة مدددع أهدددم المصدددريتجدددارة مشدددكلة الب ثيدددة تقدددوم علدددى تقيددديم للال

تدى: الشركاء فى  وء تغير سعر الصرف وفدى صدورة التسداا  اآ
هددد  الصددداكراد والدددواركاد بددديد مصدددر وأهدددم الشدددركاء تصددد  الدددى 
مسددتوياتها المربوبددةل وهدد  لسددعر الصددرف تددأثير عليهددال  ويتمثدد  

كد  مدد الصداكراد علدى مدع المتوقدع لالفالهكف فى مقار ة الو دع 
وى الكو  أو لمتوس  الس واد لى مستذلك ع والواركاد سواء كاد

(  قبدددد  وبعددددك تغيددددر 2019-2017م 2015-2013للفتددددرتيد  
كولة فدى  الدة  20اعتمك الب ث على بيا اد  سعر الصرف(  وقك

أهددم الشددركاء باعتبددارهم  كولددة فددى  الددة الددواركاد 33الصدداكرادم 
 مدددع اسدددتخكام  مدددوذل الجاذبيدددةمدددع مصدددرم وقدددك تدددم  ييدالتجدددار 

اختبدددار  اسدددتخكامو  ددداد المختل دددة التقدددكير للبيا اسدددتخكام  ريقدددة
م وكا دد والثابتدة اآثدار العشدواةية ى موذجهوسماد للتف ي  بيد 

أهددم ال تدداة  هددص ثبددود عددكم تددأثير سددعر الصددرف علددص الصدداكراد 
ركيز بصدفة لتبدا والواركاد فدص فترتدص الكراسدة كمدا أوصدد الكراسدة

زيددداكة قيددد  فعلدددى ا قددد  لت الو دددع العلدددى الدددكو  ذاد  يةأساسددد
لخفدد  الو ددع الفعلددى ا كبددر الصدداكراد المصددريةم والددكو  ذاد 

  الواركاد المصرية
  التجارة الخارجيةم  موذل الجاذبيةم سدعر  مفتا يةالكلماد ال

 الصرف(

 

  لمشكلة الب ثيةاالمقكمة و 
ل المتقدموة دو للوسووا  ة أساسية كيز تعتبر التجارة الخارجية ر 

ج عنهووووا خووووتالل العالقوووواي التجاريووووة ينووووتا، حيووووث أن أو الناميووووة
فووي البنيووان ااقتصوواد  لهوو   زان الموودفوعاي، و خووتالل فووي ميووا

تسووعى فيمووا بينهووا لزيووادة حجووم التجووارة الخارجيووة أخوو ا  و  ،الوودول
عتبارهووا المتريووراي المحيهووة بهووا سوووا  كانووي فووي المحوويه افووي 
 .أو المحيه المحلىلى الدو 

حووووووود المحووووووواور تعووووووود كووووووول مووووووون الصوووووووادراي والووووووووارداي أو 
التنميووووة ااقتصووووادية فووووي مصوووور،  هامووووة لخهووووسووووتراتيجية الهاإل
مصوودرا  هامووا  مون مصووادر الحصووول لمصور الصووادراي  تعتبورف

والتوووى تسووواعد فوووي وعوووادة التووووازن لميوووزان  جنبوووىعلوووى النقووود اأ
، فووي حووين لفووةمختالموودفوعاي، وكوو لو تمويوول خهووه التنميووة ال

التوى ا يسوتهي   درا  للحصوول علوى السول ر الووارداي مصوتعتب
ااسوووتراتيجية، لووو ا محلوووى ترهيتهوووا وخصوصوووا السووول  اانتوووال ال

بااضوافة الوى  تنوي  صادراتها وزيادة قيمتهوافهى تقوم بتنمية و 
سووواج جديوودة، موو  محوواواي لخفوو  أمحوواواي التوورويج وفووت  
 يزان المدفوعاي.ى مالوارداي وتقليل أثرها عل

 الب ثيةالمشكلة 
والوارداي ثير كل من الصادراي أرتباه المباشر وتنظرا لإل
همية التقييم المستمر والدور  أ، و صاد المصر على ااقت

 التريرايللتجارة الخارجية إللقا  الضو  على أهم أثار 
ساسا على تقييم أن المشكلة البحثية تقوم إف ،بهاالمحيهة 
ا  فى ضو  ترير سعر رية م  أهم الشركلمصللتجارة ا
م الشركا  بين مصر وأه الصادراي والواردايهل و  ،الصرف
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وهل لسعر الصرف تأثير ؟ ةالمرغوب هال الى مستوياتتص
 عليها؟.

 ىهكف الب ثال
لكول  متوقو مقارنة الوض  الفعلوى مو  ال يهدف البحث ولى 

تورتين الفعلوى مسوتو  الودول لمتوسوه  الصادراي والوارداي من
 لمتوسووه أو ،)قبوول وبعوود تريوور سووعر الصوورف( سووةموضوو  الدرا

ل وبعووووود تريووووور سوووووعر   الدراسوووووة )قبوووووللفتووووورتين موضووووو السووووونواي
 .الصرف(

 ال ريقة الب ثية ومصاكر البيا اد -1
 ,Bergstrand, 1989  نمووووو ل الجا بيووووةاسووووتخدام  تووووم

Bayoumi and Eichengreen, 1995, Feenstra, 

Markusen and Rose, 1999)  تسوتخدم وهوو صويرة رياضوية
أو قاي التجوووارة الخارجيوووة بوووين دولتوووين أو وقليموووين لتفسوووير تووودف

العديوووود موووون الوووودول واأقوووواليم. ويرجوووو  مصووووهل  الجا بيووووة ولووووى 
( بوين جسوومين Fأن قوووة الجو   ). حيوث 1657وسوحاج نيووتن 

( تتناسووو  هرديوووا مووو  حاصووول ضووور  1M ،2Mلهموووا الكتلتوووين )
 ,Chaney) ( بينهمووواDفة )اسووولمكتلتيهموووا وعكسووويا مووو  مربووو  ا

 ( ثابي التجا   كالتالى:G، حيث)(2013

  
 

أول مون هبوج  (2006م ارشديكد  1885وكان رافنسوتين 
مفهوووم الجا بيووة فووى مجووال هجوورة اأفووراد. وفووى مجووال التجووارة 

، وفووووى عووووام لدراسووووة السوووولوو البشوووور علووووى يوووود كووووار   1860
رة نموواه التسوووج وتجووال أقووام وليووام جوزيووف ريلووى بتحليوو 1931

ن المنووواهج التجزئوووة بهووودف تحديووود المنووواهج التجاريوووة لعووودد مووو
 التجوووووارة فوووووى هووووو   المووووودناأمريكيوووووة ليفسووووور قووووووة الجووووو   فوووووى 

قوووووام والتووووور ازارد  1954فوووووى و   (2008م  سددددديدم البكدددددرى 
بتهوير نموو ل جا بيوة وليوام جوزيوف ريلوى واسوتخدامه برور  

تجووارة بووين الوودول علووى اليووة تقيوويم موود  فعاليووة ااتفاقوواي التجار 
م جان قد 1962فى و   (2013 المصبحم المرعىم  الخارجية

للجا بيوووووة مهوووووورا باسوووووم نموووووو ل التفووووواعالي تنبووووورجن نمو جوووووا 
 1963بووووووهنين هبوووووج ثوووووم   (2010م العبدددددكلى  ااجتماعيوووووة

جل أنمو ل الجا بية على تدفقاي التجارة الخارجية الثنائية من 

رة بوين كيوانين مفسرة لحجم التجاال ايجاد تحديد مختلف العوامل
تجووارة الخارجيووة والممثلووة توصوول ولووى أن العواموول المشووجعة للو 

للدولووووووووة المصوووووووودرة  اإلجمووووووووالي ى حجووووووووم النوووووووواتج المحلووووووووى فوووووووو
المسووووتوردة، أمووووا العواموووول المعيقووووة فتتمثوووول فووووى تكوووواليف النقوووول و 

السووووووكان  1966أدخوووووول لينمووووووان  كموووووواوالتعريفوووووواي الجمركيووووووة، 
قوودم كمووا الفوورد ،  ا أدخوول فيووه الوودخلكموو كمقيوواس لحجووم الدولووة

صووووب   بيوووة. بعوووود  لوووو أنمووووو ل الجا 1979جوووامس أندرسوووون 
نموووو ل الجا بيوووة واسووو  ااسوووتخدام فوووى التجوووارة الدوليوووة لتفسوووير 

وقوووود أدخوووول بيرجسووووتند توووودفقاي التجووووارة الخارجيووووة بووووين الوووودول، 
 نسبة العمل ولى رأس المال فى الدولة المصدرة 1989

 صورته البسي ة: ارة الخارجية فى لتج موذل الجاذبية ل

   
 

: حجم ijT: مؤشر الدولة اأولى والثانية. i ،jحيث أن: 
التبادل التجار  )الصادراي أو الوارداي( بين الدولتين اأولى 

: الحجم ااقتصاد  للدولة ااولى والثانية iY ،jY والثانية. 
 : البعد المكانىjiD لهما. اإلجمالي مقاس بالناتج المحلى 

اأولى والثانية كمؤشر لتكلفة  الجررافية( بين الدولتين )المسافة
 ثوابي، فإ ا كاني:  : ثابي.Aالتبادل التجار . 

 =  =  = نه يؤول الى نمو ل الجا بية لنيوتن.إف 
 ويمكن تحويل النمو ل ولى الصورة الخهية كما يلى:

)θLn(D)βLn(Y)αLn(Yα)Ln(T ijjtit0ij −++=

 ,       )(Ln = where  
يراي أخر  مثل متوسه دخل الفرد، ضافة متروقد تم و

الحدود المشتركة، اللرة المشتركة، الماضى ااستعمار ، 
الجا بية ااتفاقاي التجارية واللرة المشتركة، وسمى نمو ل 

 للتجارة الخارجية الموس  أو المهور.

ما أو ومضمون النمو ل هو أن حجم التبادل التجار  
دولتين أو وقليمين ترتبه بعالقة ائية بين يسمى بالتجارة الثن

بعالقة عكسية  هردية م  الناتج المحلى الجمالى لهما، وترتبه
ى م  المسافة بينهما، بمعنى أنه كلما زاد الناتج المحل

فى الدولتين أو ااقليمين يزداد حجم التبادل  اإلجمالي 
ثل اد البعد المكانى المما ز التجار  بينهما، فى حين أنه كلم
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سافة الجررافية بين ه ين الدولتين أو اإلقليمين بالشكل فى الم
ى ال   يؤد  ولى ارتفاع تكلفة النقل، فإن  لو يؤثر سلبا عل

ين، بمعنى انخفا  حجم التجارة بين ه ين الدولتين أو ااقليم
 التبادل التجار  بينهما.

سير التدفقاي لتفوم  اتساع استخدام نمو ل الجا بية 
ل واأقاليم تعر  ولى انتقاد تمثل فى غيا  بين الدو  التجارية

ومن  الستيناي مري نما ل ااساس النظر  ااقتصاد ، 
الجا بية من مرحلة افتقارها لألسس النظرية ولى مرحلة 

أسس  ثالثةأسس وج ور نظرية، والتى تمثلي الى  امتالكها
 كااتى:

 ومنه Walrasاس الر نمو ل التوازن العام لو  -1
Jeffrey H. Bergstrand  لوية الجا بنمو ل  •

 1966 
  (2001 ال ال م 

 

: تمثل قيمة التدفقاي التجارية )الوارداي( من الدولة ijXحيث 
i  ولى الدولةj .iY للدولة  اإلجمالي : قيمة الناتج المحلى
i .jYللدولة  اإلجمالي لناتج المحلى مة ا: قيj .ijD :

. jو  iقتصادية للدولتين اكز اارافية بين المر لجرالمسافة ا
ijA أ  عامل آخر محفز أو مقاوم للتبادل التجار  بين :

: تمثل b3, b2, b1b ,4: حد الخهأ. j .ijUو  iالدولتين 
 مروناي.

 Games E. Anderson & Eric Vanنمو ل الجا بية لو  •

Wincoop 2001 (Anderson and Wincoop, 2001) 

 

: j .iYولى اإلقليم  iليم قيمة الصادراي من اإلق: jiXحيث 
: تمثل الدخل العالمى. j .wY: دخل اإلقليم i .jYدخل اإلقليم 

ijTاإلقليمين المباداي التجارية بين  : المقاومة الثنائية لحجمi 
: مستو  اأسعار i .jPى الدولة : مستو  اأسعار فj .iPو 

 .jفى الدولة 
 جالنظام الخهى لإلنفا -2

Mij = K × Yi × Yj  

: j .jbولى الدولة  i: وارداي السل  من الدولة ijM حيث
: jYمن اإلنفاج الكلى.  jمساهمة )نصي ( وارداي الدولة 

 .jللدولة  لي جمااإلالدخل 
 ومنه  أولين –نمو ل هكشر  -3

 Alan V. Deardorff 1995نمو ل الجا بية لو  •
(Deardoff, 1995) 

،   j× Y i= A × Y ijT  جارةالتعدم وجود قيود في حالة 
   وجود قيود التجارةفي حالة 

 

: j .iYولى اإلقليم  i: قيمة الصادراي من اإلقليم ijTحيث 
المسافة بين الدولة  j .ijt: دخل اإلقليم i .jYتمثل دخل اإلقليم 

 .jوالمستوردة  iالمصدر 

 Eventt – Keller 1998  (Evenettنمو ل الجا بية لو:  •

and  Keller, 1998) 
j× Y i= A × Y ijM 

: تمثل دخل j iYمن الدولة  iوارداي الدولة  ijMحيث 
 .jدخل الدولة  مثل: تi .jYالدولة 

 الصيرة التالية عند التقدير:وقد تم استخدام 
lnXij = β0 +β1 lnFCi +β2 lnFCj +β3 lnGDPi+β4 

lnGDPj +β5 lnPOPi +β6 lnPOPj +β7 lnYdifij +β8 lnR + β9 

lnDISij + β10 Dum1 + β10 Dum2 + u ij    

الووى النوواتج المحلووى ااجمووالى  GDPi ،GDPjحيووث: تشووير 
وحيووووث أن ااشوووواراي  التجووووار  ومصوووور علووووى التوووووالىللشووووريو 

المتوقعووة تشوووير الووى توووأثير هوو   المتريوووراي علووى حجوووم التبوووادل 
التجار ، وحيث أن حجوم الهلو  علوى الصوادراي او الووارداي 

دة او النووووواتج لووووودول المصووووودرة والمسوووووتور ل ايتوقوووووف علوووووى دخوووووو 
موجبووة،   3β، 4βلكوول موون المتوقعووة ة اشووار المحلووى وبالتووالى فا

POPi ،POPj  الى عدد السكان للشوريو التجوار  ومصور علوى
وهووو يعتبوور مقيوواس لحجووم السوووج  التوووالى فووى المحاولووة ااولووى

المحلى للدولتين ومد  تأثير  على الهل  والعر  على السل  
موجبوة او  5β ،6βلكول مون متوقعة لااشارة ة وبالتالى فاتلفالمخ

حلووى ااجمووالى نصووي  الفوورد موون النوواتج الم PCi ،PCj)سووالبة 
وهوو  ر  ومصر على التوالى فى المحاولوة الثانيوةللشريو التجا

المتوقعوووة اشوووارة القووودرة الشووورائية للسوووتهلكين وبالتوووالى فايعكوووس 
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المتريووور دخوووال و توووم (، كمووواموجبوووة او سوووالبة 5β ،6βلكووول مووون 
Ydifij (Arnon, Spivak, and Weinblatt, 1996)  وهوو عبوارة

المحلووووى ااجمووووالى بووووين الدولووووة  عوووون مربوووو  الفوووورج فووووى النوووواتج
حجووووم ة والمسووووتوردة كمؤشوووور للتعبيوووور عوووون الفوووورج بووووين المصوووودر 

 انتال الدولتين ومن المتوق  أن تكون ااشارة موجبة او سوالبة،
ريو للشووو FCi ،FCj النهوووائى كىقووود أضووويف اانفووواج ااسوووتهالو 

للتعبيووور عووون مووود  اسوووتهالو  التجوووار  ومصووور علوووى التووووالى 
 ,Bougheas) موجبوووة شوووارتهأن تكوووون ا مووون المتوقووو و الدولوووة 

Demetriades, and Morgenroth, 1999 تووم ادخووال سووعر (، و
والووووارداي ر  علوووى الصوووادراي توووأثي سيوووالقللنموووو ل  R الصووورف

مقابل وحدة واحودة مون عملوة لمصر وتشير الى سعر الصرف 
مضوورو  فووى  )كالهمووا منسووو  الووى الوودوار( ار لشووريو التجووا

للشووووريو  GDP Deflatorمكموووون النوووواتج المحلووووى ااجمووووالى 
 لمصورالتجار  مقسوما على مكمون النواتج المحلوى ااجموالى 

 ةلبسووووواموجبوووووة للصوووووادراي و ته شوووووار ومووووون المتوقووووو  أن تكوووووون ا
الوووى المسووووافة بوووين الشووووريو التجووووار   DISijوتشووووير للووووارداي، 

اشوارة الى فاالنقل التجارية وبالتعن تكاليف وهو يعبر  ومصر
( الووى متريوور صووور  Dum2) Dum1وتشووير المتوقعووة سووالبة، 

يأخو  القيموة واحود فوى حالوة العوام ااول )الثوانى( للفتورة والقيمووة 
قودير نمو ل المقدر فوى توقد تم استخدام ال، لوف  صفر بخال

 حجم الصادراي، والوارداي المتوقعة.
، رايتجار  فى حالوة الصوادشريو  20هم تم اختيار أ وقد
و لووو وفقووا اعلووى  شووريو تجووار  فووى حالووة الوووارداي 33وأهووم 

بوين قبول  لمقارنوةصادراي او وارداي، وقد تم اختيوار الفتورتين ل
-2017(، )2015-2013) صوووووووورفوبعوووووووود تريوووووووور سووووووووعر ال

 3 ( على الترتي ، وقد جا ي المقارنة على هو ا النحوو2019
عر أن البيانوواي المتاحووة بعوود تريوور سووسوونواي قبوول وبعوود بسوو  

سووونواي فقوووه وبرووور  المقارنوووة غيووور المتحيوووزة توووم  3الصووورف 
وجووا  وغفووال عووام  سوونواي قبوول تريوور سووعر الصوورف، 3اختيووار 
ى بوين الفتورتين نظورا زمنوأمرين، ااول: وض  فاصل  2016

متووووداد بعوووو  التووووأثيراي موووون ااعوووووام السووووابقة الووووى ااعوووووام ا
تريوووور سوووووعر الصوووورف حوووودث فووووي نووووووفمبر أن التاليووووة، الثووووانى 

كوول لمشواهدة  99، 60عودد المشواهداي  بلو وبالتوالى ، 2016
 .فترة للصادراي والوارداي على الترتي 

 لووووو ا فوووووان Panel Dataأن البيانووووواي عبوووووارة عووووون  وحيوووووث
تووووم  الوووو  ،متحيووووزةتكووووون الصوووورر  هريقووووة المربعوووواي  تخداماسوووو

 Pooledاسوووووووتخدام هريقوووووووة التقووووووودير للبيانووووووواي المختلهوووووووة 

Estimation نمو ل اآلثار العشوائية  سوا  باستخدامRandom 

Effects Model (REM)  والووو   يعووورف ايضوووا باسوووم نموووو ل
مكونوووواي الخهووووأ أو نمووووو ل مكونوووواي التبوووواين يكووووون فيووووه الحوووود 

يعتبووووور اأثوووووار  أ  أنوووووهبوووووارة عووووون متريووووور عشووووووائى ي عالثابووووو
قهعيووووة معووووالم عشوووووائية وليسووووي معووووالم ثابتووووة مثوووول نمووووو ل الم

لبيانووووواي المقهعيووووووة و ل القووووواه التوووووأثيراي الثابتوووووة، بمعنووووووى أن 
وتبوواين  صووفروسووه حسووابى بالزمنيووة أو كليهمووا يتريوور عشوووائيا 

 Fixed Effects Model (FEM)أو نمو ل اآلثوار الثابتوة  ،ثابي
، و لوووو كووول مجموعوووة )كووول دولوووة( ويهووودف ولوووى معرفوووة سووولوو

ى أخوور  ختلووف موون وحوودة ولووييجعوول الحوود الثابووي فووى النمووو ل 
معووووامالي اانحوووودار للمتريووووراي المفسوووورة ثابتووووة لكوووول موووو  بقووووا  

 Hausman)باسووتخدام اختبووار  هموواوتووتم المفاضوولة بين وحوودة. 

test)  ويسوووووتخدم ااختبوووووار وحصوووووائية ،(H)  زيووووو التوووووى لهوووووا تو 
)2( ، بدرجوووة حريوووة(k) فوووإ ا كانوووي قيموووة اإلحصوووائية كبيوووورة ،

، وعليه يمكون رفو  فه ا يعنى أن الفرج بين المقدرتين معنو 
فوووور  العوووودم القائوووول بووووان اآلثووووار العشوووووائية متسووووقة، والقبووووول 

نمووووو ل اآلثووووار الثابتووووة، أمووووا و ا كانووووي القيمووووة صووووريرة وغيوووور ب
تووم وقوود أنسوو . اهووو معنويووة، فيكووون نمووو ل اآلثووار العشوووائية 

علووووووووى بيانوووووووواي البحووووووووث علووووووووى بيانوووووووواي  اد للحصووووووووولااعتمووووووو
Comtrade ونىكتر لالمنشورة بالموق  اا. 

 الكراساد السابقة

فووي دراسووته والتووى اسووتخدمي ( 2001بو الدد م أ أوضوو  
نمووو ل الجا بيووة لتحليوول التجووارة لمنهقووة التجووارة الحوورة العربيووة 

علوى قيموة  الزراعوىلوى المحالكبر  وجود تأثير كل مون النواتج 
يووووووووة )وارداي الحبووووووووو ، رداي والصووووووووادراي البينيووووووووة العربالوووووووووا

، )صوووووادراي الزيووووووي النباتيوووووة، الخضووووور، والحيوانووووواي الحيوووووة(
البقوووووول، واألبوووووان ومنتجاتهوووووا(، وسوووووعر الصووووورف علوووووى قيموووووة 
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نيوووة العربيوووة )وارداي البووو ور الزيتيوووة، الووووارداي والصوووادراي البي
، حيوانوووواي الحيووووة(ضوووور، والالخول، والبقووووول(، )صووووادراي البقوووو

لتجاريوووووة علوووووى قيموووووة الووووووارداي والمسوووووافة بوووووين أهوووووم المراكوووووز ا
العربيوووووووووة )وارداي البقوووووووووول، والسوووووووووكر(،  والصوووووووووادراي البينيوووووووووة

)صووووووادراي البقووووووول، الوووووودرناي والجوووووو ور، الخضوووووور، الفاكهووووووة، 
هوا(، كموا توؤثر ااتفاقيواي علوى قيموة الووارداي واألبوان ومنتجات
 عربية.اعية اللزر ية اوالصادراي البين
 (2006م وآخدددرود  بو الددد أر  )راسوووة اخووووخلصوووي د

 -لشوووووراكة اأورووالتوووووى اسوووووتخدمي نموووووو ل الجا بيوووووة لتقيووووويم ا
لكوووول موووون المصوووودر  اإلجمووووالي النوووواتج المحلووووى  متوسووووهية، أن

والمستورد، وعدد السكان للدولة المستورة، اللرة والحودود كانوي 
ف كانوي عر الصور وسو افة،، وكاني المسوويجابية التأثيرعوامل 
 حجم التجارة البينية. بية التأثير علىلسعوامل 

مي نموو ل اسوتخد والتوى (2007بو ال م أ وبيني دراسة 
للتوسوو  فوى ااتحوواد ااوروبوى آثووارا  الجا بيوة لالجابوة علووى هول 

سوولبية أم ويجابيووة علووى الصووادراي والوووارداي والتجووارة الزراعيووة 
اد ااوروبوووى ى ااتحووو  فووولتوسووووجوووود أثووور ويجوووابى لالمصووورية؟ 

 الزراعية المصرية.والتجارة ى الصادراي والوارداي عل
والتوووووووى  (2017م  رودوآخدددددد  المصدددددددبحوبينووووووي دراسووووووة 

استخدمي نمو ل الجا بية تحليل التجارة الخارجية في المملكوة 
السووعودية ولووى أن حجووم النوواتج المحلووى لهرفووى التبووادل معنووو  

يوة فوي جانو  الووارداي عنو وهرد ، بينموا كوان تواثير المسوافة م
قه، كما أن التضوخم لجوانبى الصوادراي والووارداي فوي الودول ف

متريووراي الثقافووة وااتفاقيوواي  يثبووي تووأثير الشووريكة معنووو ، ولووم
 التجارية. 

والتوووووى  (2017م  وآخددددرود  الجبددددورىوخلصووووي دراسووووة 
اسوووتخدمي نموووو ل الجا بيوووة فوووى التجوووارة الخارجيوووة للجلوووود فوووي 

ج المحلوووووى ه نصوووووي  الفووووورد مووووون النووووواتتوسوووووالعوووووراج ولوووووى أن م
للشووريكين، وحجووم السووكان للشووريكين، والمسووافة بووين  اإلجمووالي 
لشووووووريكين باشووووووارة معاكسووووووة كانووووووي أهووووووم التجاريووووووة ل العواصووووووم

محووودداي التجوووارة الخارجيوووة للجلوووود العراقيوووة مووو  أهوووم شوووركا   
 التجاريين )ااردن وااماراي(.

 لتىوا (2018م وآخرود  اسماعي وضحي دراسة أو 
جارة ا بية فى قياس محدداي التاستخدمي نمو ل الج

 اإلجمالي ج المحلى الخارجية للدول العربية ولى أن ارتفاع النات
تلو  وليفي الدولة المستوردة يساهم في زيادة الصادراي 

ااسواج، كما أن ارتفاع عدد السكان في الدولة المستوردة 
لمشتركة تعتبر ة اللريشج  على زيادة الوارداي، وك لو فان ا

التجارة الخارجية، في حين أن لعوامل ااساسية في تدفج من ا
بالضرورة أن تزيد من تدفقاي التجارة  الحدود المشتركة ليس

 الخارجية.
والتى  (2018 اسماعي م عبوكم وتوصلي دراسة 

استخدمي نمو ل الجا بية فى تحديد محدداي التجارة 
لى أهمية الناتج المح ولىكس الخارجية السورية م  دول بري

للدول المدروسة في زيادة حجم التجارة السورية الى  اإلجمالي 
وان المسافة من أهم قيود نمو التجارة الخارجية  تلو الدول،

 ل البريكس.السورية م  دو 
والتى استخدمي ( 2019م  وآخرود  عبكوبيني دراسة 

اج م  لعر ة لنمو ل الجا بية فى قياس وتحليل التجارة الخارجي
الحقيقى للدولتين،  اإلجمالي الناتج المحلى  ايران ولى أن

صادية كاني أهم العوامل المؤثرة ااقت وتكاليف النقل والمسافة
 الواردة من ايران. على تدفقاي السل 

 ال تاة  وم اقشتها
والخاص ( 2، 1. ىجكول)يتض  من  أو : الصاكراد:

 و،ااختبار كل من يةعنو عدم م، تبين Hausman testباختبار 
الثابتة والعشوئية سوا  للمحاولة  اآلثارج التباين بين رو ف

 تبين وبالتالى ،والثانية اأوليو لو للفترة  أو الثانية اأولي
 Fixedعلى هريقة  Random Effects Modelأفضلية هريقة 

Effects Model. 
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 ( 2015-2013ير سعر الصرف  الشركاء لفترة قب  تغ أهملقيمة الصاكراد المصرية مع اختبار هوسماد   1 جكو 

Correlated Random Effects - Hausman Test 
 المحاولة الثانية المحاولة االولى

Test Summary 
Chi-Sq. 

Statistic 
Chi-Sq. d.f. Prob.  

Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-Sq. 

d.f. 
Prob.  

Cross-section random 4.44 7 0.73   4.60 7 0.71  

Cross-section random effects test comparisons: 

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

FC1_? 0.17 0.32 0.03 0.44 FC1_? 0.20 0.31 0.03 0.51 

GDP1_? 0.18 0.09 0.03 0.60 GDP1_? -2.48 0.30 3.16 0.12 

GDP2_? 0.32 2.59 3.09 0.20 GDP2_? 2.00 6.29 11.82 0.21 

POP1_? -3.24 0.21 5.06 0.12 PC1_? 2.64 -0.21 3.23 0.11 

POP2_? -2.34 -14.94 79.88 0.16 PC2_? -3.42 -11.16 33.86 0.18 

YDIF_? -0.36 -0.24 0.01 0.17 YDIF_? -0.35 -0.24 0.01 0.18 

R_? -0.52 0.01 0.12 0.12 R_? -0.48 0.01 0.11 0.13 
Source: https://comtrade.un.org/data/ 

  (2019-2017لقيمة الصاكراد المصرية مع أهم الشركاء لفترة بعك تغير سعر الصرف  اختبار هوسماد   2 جكو 
Correlated Random Effects - Hausman Test  

 المحاولة الثانية المحاولة االولى

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 2.51 5.00 0.78   2.79 5.00 0.73  

Cross-section random effects test comparisons: 

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

GDP1_? 0.43 0.21 0.21 0.63 GDP1_? 1.85 0.14 7.70 0.54 

GDP2_? 0.19 0.27 0.02 0.60 GDP2_? 0.15 0.27 0.02 0.35 

POP1_? 0.36 -0.06 16.45 0.92 PC1_? -1.42 0.06 7.45 0.59 

YDIF_? 0.25 0.20 0.00 0.16 YDIF_? 0.26 0.20 0.00 0.13 

R_? -0.01 -0.01 0.00 0.85 R_? -0.01 -0.01 0.00 0.70 
Source: https://comtrade.un.org/data/ 

 

أفضووول المحووواواي المتحصووول ولوووي أن ( 3.جدددكو )يشوووير و 
منهقيووووووة ( 2015-2013) اأولوووووويوالخوووووواص بووووووالفترة عليهووووووا 

سوعر باسوتثنا   اإلشارةالمتريراي الداخلة فى التحليل من حيث 
السوووكان وقووود ثبتووي معنويوووة كوول مووون فوووى المحوواولتين،  الصوورف
لمسووافة، حيووث بلرووي او نوواتج المحلووى، لفوورج لل  اومربوولمصوور، 

على الترتيو ،  لهم 0.81-، 0.24-، 14.9-نة حوالى المرو 
يووؤد  الووى  %1 ممووا يشووير الووى زيووادة هوو   المتريووراي بحوووالى

 نحوووووووالشووووووركا  التجوووووواريين ب ولوووووويصووووووادراي مصوووووور  انخفووووووا 
و لووووو للمحاولووووة  علووووى الترتيوووو  0.81%، 0.24%، 14.9%
لمصووور، تج المحلوووى كووول مووون النوووا ويوووةثبتوووي معن، كموووا اأولوووي

الفورج للنواتج المحلوى، والمسوافة،  ومربو  لمصر، ونصي  الفرد
 0.81-، 0.24-، 11.2-، 6.3حيث بلروي المرونوة حووالى 

لهم على الترتي ، مما يشير الى زيوادة هو   المتريوراي بحووالى 
مصوور الووى الشووركا  التجوواريين يووؤد  الووى تريوور صووادراي  1%

لوووووووووووووووووى ع %0.81-، %0.24-، %11.2- %6.3 بنحوووووووووووووووووو
ممووا يشووير الووى التووأثير الكبيوور نيووة، ة الثارتيوو  و لووو للمحاولووالت

علوووى والنووواتج المحلوووى لمصووور أو نصوووي  الفووورد لعووودد السوووكان 
عوودد لوويس بالقليوول موون  أنووه، كمووا يالحووظ حجووم صووادراي مصوور

 علوووى الصوووادراي المصووورية فرديوووة سووولبية توووأثيراي الووودول  اي 
 أنهوا اون الناحيوة ااحصوائية ة مو)رغم عودم أهميوة هو   النتيجو

مووو  عوودم تووأثير سوووعر الصوورف علوووى  فقووه(توو كر هنووا كمؤشووور 
، كمووا بلوو  معاموول التحديوود المعوودل حوووالى الصووادراي المصوورية

 المحاولتين تفسر  ، مما يعنى أن المتريراي الداخلة فى0.39
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لقيمة الصاكراد المصرية مع أهم الشركاء لفترة قب   Pooled EGLS (Cross-section random effects) موذل   3 جكو 

 (2015-2013تغير سعر الصرف  
 الثانية  المحاولة المحاولة االولى

Variable Coeff. 
Std. 

Error 
t-Stat. Prob. Variable Coeff. 

Std. 

Error 
t-Stat. Prob. 

C 19.51 3.77 5.17 0.00 C 9.23 2.56 3.60 0.00 

FC1_? 0.32 0.33 0.97 0.34 FC1_? 0.31 0.33 0.97 0.34 

GDP1_? 0.09 0.32 0.28 0.78 GDP1_? 0.30 0.34 0.89 0.38 

GDP2_? 2.59 1.62 1.60 0.12 GDP2_? 6.29 3.06 2.05 0.05 

POP1_? 0.21 0.18 1.21 0.23 PC1_? -0.21 0.18 -1.18 0.24 

POP2_? -14.94 5.90 -2.53 0.01 PC2_? -11.16 4.42 -2.53 0.01 

YDIF_? -0.24 0.11 -2.21 0.03 YDIF_? -0.24 0.11 -2.21 0.03 

R_? 0.01 0.08 0.15 0.88 R_? 0.01 0.08 0.17 0.86 

DIS_? -0.81 0.35 -2.33 0.02 DIS_? -0.81 0.35 -2.32 0.02 

Random Effects (Cross) Random Effects (Cross) 

Belgium -0.13  Belgium -0.13  

China -0.34  China -0.34  

France -0.06  France -0.06  

Germany -0.16  Germany -0.16  

Greece -0.53  Greece -0.53  

India 0.13  India 0.14  

Italy 0.31  Italy 0.31  

Jordan 0.01  Jordan 0.02  

Lebanon -0.01  Lebanon -0.02  

Libya 0.41  Libya 0.41  

Morocco 0.08  Morocco 0.08  

Netherlands -0.18  Netherlands -0.18  

Saudi Arabia 0.24  Saudi Arabia 0.24  

Spain -0.09  Spain -0.09  

Syria -0.07  Syria -0.07  

Tunisia -0.16  Tunisia -0.16  

Turkey -0.02  Turkey -0.02  

United Arab Emirates 0.16  United Arab Emirates 0.16  

United Kingdom 0.13  United Kingdom 0.13  

USA 0.28  USA 0.28  

R-squared 0.47 F-statistic 5.74 R-squared 0.47 F-statistic 5.73 

Adj. R-sq. 0.39 Prob(F-stat.) 0.00 Adj. R-sq. 0.39 Prob(F-stat.) 0.00 
Source: https://comtrade.un.org/data/ 

 

يرجوو  الووى  قىاموون التريوور فووى المتريوور التوواب ، والبوو %39 نحووو
 النمو ل. فى عوامل غير مقيسة

بوالفترة أفضل المحاواي المتحصل عليهوا ( 4.جدول)يشير 
منهقيوووووووة المتريوووووووراي الداخلوووووووة فوووووووى ( 2019-2017) الثانيوووووووة

فووى المحوواولتين، وقوود ثبتووي معنويووة  اإلشووارةالتحليوول موون حيووث 
ومربوو  الفوورج للنوواتج المحلووى، لمصوور،  النوواتج المحلووىكوول موون 

، علوى الترتيو  الهمو 0.20، 0.27حيث بلري المرونة حوالى 
يووؤد  الووى  %1لووى زيووادة هوو   المتريووراي بحوووالى ممووا يشووير ا

، %0.27 بنحوومصور الوى الشوركا  التجواريين صوادراي  زيادة
ثبتووووي ، كمووووا اأولوووويو لووووو للمحاولووووة  علووووى الترتيوووو  0.20%

النووواتج المحلوووى لمصووور، ومربووو  الفووورج للنووواتج  معنويوووة كووول مووون
 علوى لهموا 0.20، 0.27حووالى ، حيث بلري المرونوة المحلى
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 %1رتيووو ، مموووا يشوووير الوووى زيوووادة هووو   المتريوووراي بحووووالى الت
 نحوومصور الوى الشوركا  التجواريين بصوادراي  زيوادةيؤد  الى 

الثانيوة، كمووا و لوو للمحاولووة  علوى الترتيوو  0.20%، 0.27%
عوودد لويس بالقليوول مون الوودول  اي تواثيراي فرديووة  وجووديالحوظ 

ة ااولووى أقوول موون الفتوور  ولكوون سوولبية علووى الصووادراي المصوورية
)رغووم عوودم  قوود يشووير الووى التحسوون النسووبى فووي الصووادرايممووا 

أهميووة هوو   النتيجووة موون الناحيووة ااحصووائية اا انهووا توو كر هنووا 
موو  عوودم تووأثير سووعر الصوورف علووى الصووادراي  كمؤشوور فقووه(

، مموا 0.33، كما بلو  معامول التحديود المعودل حووالى المصرية
 %33 نحوووسوور ن تفولتيفووى المحووا يعنووى أن المتريووراي الداخلووة

من التريور فوى المتريور التواب ، والبواقى يرجو  الوى عوامول غيور 
 مقيسة فى النمو ل.

لقيمدة الصداكراد المصدرية مدع أهدم الشدركاء لفتدرة بعدك  Pooled EGLS (Cross-section random effects) مدوذل   4جدكو   
 (2019-2017تغير سعر الصرف  

 ةالثاني  المحاولة المحاولة االولى

Variable Coeff. Std. Error t-Stat. Prob. Variable Coeff. Std. Error t-Stat. Prob. 

C 1.06 1.07 1.00 0.32 C 1.07 1.06 1.00 0.32 

GDP1_? 0.21 0.12 1.71 0.09 GDP1_? 0.14 0.14 1.05 0.30 

GDP2_? 0.27 0.13 2.04 0.05 GDP2_? 0.27 0.13 2.06 0.04 

POP1_? -0.06 0.14 -0.47 0.64 PC1_? 0.06 0.14 0.45 0.65 

YDIF_? 0.20 0.07 2.88 0.01 YDIF_? 0.20 0.07 2.89 0.01 

R_? -0.01 0.01 -1.19 0.24 R_? -0.01 0.01 -1.20 0.24 

DIS_? -0.56 0.32 -1.78 0.08 DIS_? -0.56 0.32 -1.78 0.08 

Random Effects (Cross) Random Effects (Cross) 

Belgium -0.26   Belgium -0.26   

China -0.23   China -0.23   

France -0.23   France -0.23   

Germany -0.35   Germany -0.35   

Greece -0.05   Greece -0.04   

India 0.17   India 0.17   

Italy 0.17   Italy 0.17   

Jordan -0.11   Jordan -0.11   

Lebanon -0.12   Lebanon -0.12   

Libya 0.03   Libya 0.03   

Morocco 0.16   Morocco 0.16   

Netherlands -0.20   Netherlands -0.20   

Saudi Arabia 0.15   Saudi Arabia 0.15   

Spain 0.06   Spain 0.06   

Syria -0.22   Syria -0.22   

Tunisia 0.10   Tunisia 0.10   

Turkey 0.23   Turkey 0.23   

United Arab Emirates 0.53   United Arab Emirates 0.53   

United Kingdom 0.08   United Kingdom 0.08   

USA 0.08   USA 0.08   

R-squared 0.40 F-statistic 5.80 R-squared 0.40 F-statistic 5.80 

Adj. R-sq. 0.33 Prob(F-stat.) 0.00 Adj. R-sq. 0.33 Prob(F-stat.) 0.00 

Source: https://comtrade.un.org/data/ 
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 :بديد السد واد متوقدعالمقار ة بديد الو دع الفعلدى وال -أ

أن قيموووة الصووادراي المصووورية الفعليوووة ( 5.جددكو )يتضوو  مووون 
 852.9 دولووة( بلرووي حوووالى 20الوى أهووم الشووركا  التجوواريين )

 زادي، (2015-2013) اأولووويلفتووورة لمتوسوووه امليوووون دوار 
 لمتوسوووووووه الفتووووووورة الثانيوووووووةمليوووووووون دوار  978.5الوووووووى حووووووووالى 

الوضووووو  الفعلوووووى عووووون  أفضوووووليةوقووووود تبوووووين ، (2017-2019)
 وبمتوسووه 2015للفتوورة ااولووى باسووتثنا  عووام  متوقوو الوضوو  ال

، فوووى حوووين تبوووين متوقووو عووون ال %0.3-سووولبى للفتووورة بلووو   عوووام
انيوة لكول الث للفتورة متوقو الوض  الفعلى عن الوض  ال أفضلية 

عووووون  %10.4ايجوووووابى للفتووووورة بلووووو   عوووووام سووووونواي وبمتوسوووووهال
حجووم الصووادراي  الفتوورتين يتضوو  تحسووننووة ر ، وموون مقامتوقوو ال

و لوووووو بالمقارنوووووة بالوضووووو   %10.7 بنحوووووو بالتزايووووود المصووووورية
، مووووو  ااخووووو  فوووووى ااعتبوووووار عووووودم توووووأثير تريووووور سوووووعر متوقووووو ال

 .الصرف فى الفترتين
مدددع أهدددم  متوقدددعلدددى والالمقار دددة بددديد الو دددع الفع - 

( أن الصووووادراي 6.جوووودول): يتضوووو  موووون الشددددركاء التجددددارييد
 المصرية الفعلية مو  أهوم الشوركا  التجواريين حققوي متوسوهاي

فوووى  ايهاليوووادول توووأتى  8لحووووالى  متوقووو أعلوووى مووون الوضووو  ال
مليوون دوار، تليهوا  1041.8بفارج بل  حووالى  اأولية لمرتبا

 ليبيووووامليووووون دوار، ثووووم  675.3بفووووارج بلوووو  حوووووالى  السووووعودية

 مليووون دوار، و لووو للفتوورة ااولووى. 538.3بفووارج بلوو  حوووالى 
كما أن الصادراي المصرية الفعلية م  أهم الشوركا  التجواريين 

دولوة  11لحووالى  متوقو حققي متوسهاي أعلوى مون الوضو  ال
 1634.7فوى المرتبوة ااولوى بفوارج بلو  حووالى  اامارايتأتى 

مليووووون  795.3بفووووارج بلوووو  حوووووالى  تركيوووواتليهووووا مليووووون دوار، 
 مليووووون دوار، 674.4بفووووارج بلوووو  حوووووالى  ايهاليووووادوار، ثووووم 
 اي  وموون  لوووو يتضووو  تزايوود عووودد الووودول الثانيوووة. و لووو للفتووورة

موووون مقارنووووة  أيضووووايتضوووو   االوضوووو  الفعلووووى اافضوووول وهووووو موووو
التركيوز ضورورة  ولوي أيضواالمتوسه العوام للفتورتين، كموا يشوير 

فوووووي زيوووووادة لتحقيوووووج  اأقووووولالفعلوووووى دول  اي الوضووووو  علووووى الووووو
 الصادراي المصرية.
والخووووواص ( 8، 7.ىجووووودول)يتضووووو  مووووون  :ثانيوووووا: الووووووارداي

، ااختبوار كول مون ، تبوين عودم معنويوةHausman testباختبوار 
الثابتوووة والعشووووئية سووووا  للمحاولوووة  اآلثوووارفوووروج التبووواين بوووين و 

 تبوووين وبالتوووالى لثانيوووة،ااولوووى أو الثانيوووة و لوووو للفتووورة ااولوووى وا
 Fixedعلوى هريقوة  Random Effects Modelأفضولية هريقوة 

Effects Model. 

-2017(م  2015-2013 للفترتيد قب  وبعك تغير سعر الصرف رية الفعلية والمتوقعة  قيمة الصاكراد المص  5 جكو 
  مليود كو ر( ( 2019

 الفترة الثانية الفترة االولى

 % الفرق المتوقع الفعلى السنة % الفرق عتوقالم الفعلى السنة

2013 957.2 950.6 6.6 0.7 2017 898.8 786.4 112.4 12.5 

2014 890.4 887.3 3.2 0.4 2018 1000.2 878.0 122.2 12.2 

2015 711.2 728.5 -17.3 -2.4 2019 1036.4 965.6 70.8 6.8 

 10.4 101.8 876.6 978.5 المتوسط 0.3- 2.5- 855.4 852.9 المتوسط
Source: https://comtrade.un.org/data/ 
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(م 2015-2013للفترتيد قب  وبعك تغير سعر الصرف   أهم الشركاءالفعلية والمتوقعة  قيمة الصاكراد المصرية  6 جكو 
  مليود كو ر( (2017-2019 

 الدولة
 الفترة الثانية الفترة االولى

 % الفرق المتوقع الفعلى % الفرق المتوقع الفعلى

Belgium 371.0 579.9 -208.8 -56.3 327.0 607.4 -280.5 -85.8 

China 444.2 1130.4 -686.2 -154. 759.0 1270.3 -511.3 -67.4 

France 761.2 968.2 -207.0 -27.2 711.6 1217.8 -506.2 -71.1 

Germany 620.7 1061.7 -441.0 -71.1 622.9 1422.3 -799.4 -128.3 

Greece 295.7 1106.7 -811.0 -274.3 471.0 512.3 -41.4 -8.8 

India 1651.6 1285.1 366.4 22.2 1179.9 766.7 413.1 35.0 

Italy 2257.6 1215.9 1041.8 46.1 1981.9 1307.5 674.4 34.0 

Jordan 679.0 743.0 -64.0 -9.4 678.7 868.8 -190.1 -28.0 

Lebanon 579.6 676.1 -96.5 -16.6 537.7 699.8 -162.1 -30.1 

Libya 946.5 408.2 538.3 56.9 627.0 565.4 61.6 9.8 

Morocco 415.7 395.0 20.7 5.0 492.9 334.2 158.6 32.2 

Netherlands 360.1 633.7 -273.6 -76.0 501.2 810.9 -309.7 -61.8 

Saudi Arabia 1994.7 1319.4 675.3 33.9 1564.0 1099.3 464.6 29.7 

Spain 559.9 788.2 -228.3 -40.8 1049.8 896.9 152.9 14.6 

Syria 323.6 437.8 -114.3 -35.3 279.9 472.9 -193.0 -69.0 

Tunisia 192.7 322.2 -129.5 -67.2 557.4 430.1 127.3 22.8 

Turkey 1489.6 1780.0 -290.4 -19.5 1875.2 1079.9 795.3 42.4 

United Arab Emirates 956.9 744.0 212.9 22.2 2265.8 631.1 1634.7 72.1 

United Kingdom 977.3 821.4 155.9 15.9 1328.8 1079.6 249.2 18.8 

USA 1181.2 692.0 489.3 41.4 1757.9 1459.2 298.6 17.0 

 10.4 2036.6 17532.8 19569.4 0.3- 50.0- 17108.7 17058.7 الجملة
Source: https://comtrade.un.org/data/ 

 
 (2015-2013 هم الشركاء لفترة قب  تغير سعر الصرف لقيمة الواركاد المصرية مع أاختبار هوسمان  .7جدول

   Correlated Random Effects - Hausman Test 

 المحاولة الثانية المحاولة االولى

Test Summary 
Chi-Sq. 

Statistic 
Chi-Sq. d.f. Prob.  

Chi-Sq. 

Statistic 
Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 0.00 9 1.00   0.00 9 1.00  

Cross-section random effects test comparisons: 

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

FC1_? -0.66 -0.71 0.33 0.92 FC1_? -1.36 -0.72 0.32 0.26 

FC2_? 18.39 -41.89 -1340.97 NA FC2_? 22.94 6.24 -49.62 NA 

GDP1_? -0.81 1.25 6.90 0.43 GDP1_? 0.88 0.86 0.33 0.97 

GDP2_? -25.19 -102.16 -2417.77 NA GDP2_? -49.37 -33.13 212.77 0.27 

PC1_? 1.24 -0.38 5.68 0.49 POP1_? 3.71 0.40 9.23 0.27 

PC2_? 9.11 -59.09 -1804.20 NA POP2_? 91.04 -54.70 3110.10 0.01 

YDIF_? 0.03 0.05 0.00 0.16 YDIF_? 0.04 0.05 0.00 0.38 

R_? -0.12 -0.08 0.17 0.91 R_? -0.20 -0.08 0.16 0.76 

DUM1_? -0.11 9.39 -35.49 NA DUM1_? 0.17 1.83 -1.20 NA 

Source: https://comtrade.un.org/data/ 
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  (.2019-2017الصرف  تغير سعر  لقيمة الواركاد المصرية مع أهم الشركاء لفترة بعكاختبار هوسماد   8 جكو 
Correlated Random Effects - Hausman Test 

ولة الثانيةالمحا المحاولة االولى  

Test Summary 
Chi-Sq. 

Statistic 

Chi-Sq. 

d.f. 
Prob.  

Chi-Sq. 

Statistic 
Chi-Sq. d.f. Prob.  

Cross-section random 0.00 11 1.00   0.00 11 1.00  

Cross-section random effects test comparisons: 

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 

FC1_? -0.60 -0.42 0.53 0.81 FC1_? -0.50 -0.40 0.58 0.89 

FC2_? -19.69 -23.85 37.50 0.50 FC2_? 178.97 225.81 2227.39 0.32 

GDP1_? 1.19 0.67 1.46 0.66 GDP1_? 3.59 1.07 5.99 0.30 

GDP2_? 15.10 18.24 21.39 0.50 GDP2_? -108.46 -136.62 825.79 0.33 

POP1_? 2.59 0.41 6.32 0.39 PC1_? -2.19 -0.41 5.42 0.44 

POP2_? 16.07 20.64 26.15 0.37 PC2_? -45.78 -58.02 147.37 0.31 

YDIF_? 0.00 0.01 0.00 0.09 YDIF_? 0.00 0.01 0.00 0.23 

R_? -0.09 -0.06 0.10 0.92 R_? 0.02 -0.06 0.09 0.80 

DIS_? 0.26 -0.67 107.15 0.93 DIS_? 2.19 -0.69 104.42 0.78 

DUM1_? -0.02 -0.03 0.00 0.66 DUM1_? -0.02 -0.03 0.00 0.38 

DUM2_? 0.02 0.02 0.00 0.66 DUM2_? 0.01 0.00 0.00 0.74 
Source: https://comtrade.un.org/data/ 

 

أفضووول المحووواواي المتحصووول عليهوووا ( 9.جووودول)ويشوووير 
منهقيوووة المتريوووراي ( 2015-2013ولوووى )والخووواص بوووالفترة اا

اانفووووواج الداخلوووووة فوووووى التحليووووول مووووون حيوووووث ااشوووووار  باسوووووتثنا  
 اإلجمووووووالي ااسووووووتهالكى النهووووووائى للشووووووريو، والنوووووواتج المحلووووووى 

، ااسوتهالكى النهوائى لمصوور ، واانفوواجفوى المحواولتين لمصور
للشووريو،  اإلجمووالي النوواتج المحلووى وقوود ثبتووي معنويووة كوول موون 

، والمسووافة، حيووث بلرووي المرونووة حوووالى للشووريو وعوودد السووكان
ممووووا يشووووير الووووى علووووى الترتيوووو ،  لهووووم 0.58-، 0.40، 0.86

 وارداي تريووووريووووؤد  الووووى  %1زيووووادة هوووو   المتريووووراي بحوووووالى 
-، %0.40، %0.86 نحوووووب الشووووركا  التجووواريين مووونمصووور 
ثبتوي كوول و لوو للمحاولووة ااولوى، كمووا  علوى الترتيوو  0.58%

للشريو )تم استبعاد معنويةالناتج  إلجمالي االناتج المحلى من 
لمصووور لعووودم منهقيوووة ااشوووارة(، ونصوووي   اإلجموووالي المحلوووى 

-، 1.25، والمسافة، حيث بلري المرونة حوالى الفرد للشريو
ر الووى زيووادة هوو   الترتيوو ، ممووا يشوويعلووى  لهووم 0.58-، 0.38

 مووووونمصووووور  وارداي تريوووووريوووووؤد  الوووووى  %1 نحووووووالمتريوووووراي ب
 %0.58-، %0.38-، %1.25 ونحووووووريين بالشووووووركا  التجووووووا

و لو للمحاولة الثانية، مما يشير الى زيادة تأثير  على الترتي 

للشووريو علووى حجووم وارداي مصوور،  اإلجمووالي النوواتج المحلووى 
بالقليوول موون الوودول  اي توواثيراي  كمووا يالحووظ وجووود عوودد لوويس

فرديووة ايجابيووة علووى الوووارداي المصوورية )رغووم عوودم أهميووة هوو   
حية ااحصائية اا انها ت كر هنا كمؤشر فقه( من النا النتيجة

، كما بلو  م  عدم تأثير سعر الصرف على الوارداي المصرية
، مموا يعنوى أن المتريوراي 0.33معامل التحديد المعدل حوالى 

موووون التريوووور فووووى  %33 نحوووووة فووووى المحوووواولتين تفسوووور الداخلوووو
فوووى المتريووور التووواب ، والبووواقى يرجووو  الوووى عوامووول غيووور مقيسوووة 

  ل.النمو 
أفضووول المحووواواي المتحصووول عليهوووا ( 10جدددكو )يشوووير 

منهقية المتريوراي الداخلوة فوى ( 2019-2017بالفترة الثانية )
باستثنا  اانفاج ااستهالكى النهائى التحليل من حيث ااشار  

لمحاولة ااولى، واانفاج ااستهالكى النهوائى للشريو ومصر ل
، لمصووور للمحاولوووة الثانيوووة ي اإلجموووالللشوووريو والنووواتج المحلوووى 

والسوووكان لمصووور،  النووواتج المحلوووىوقووود ثبتوووي معنويوووة كووول مووون 
)توووم اسوووتبعاد اانفووواج ااسوووتهالكى  للشوووريو ومصووور، والمسوووافة

حيوووث بلروووي المرونوووة حووووالى ، لمصووور لعووودم منهقيوووة ااشوووارة (
 على الترتي ، مما  لهم  0.67-، 20.6، 0.41، 18.2
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 (2015-2013لقيمة الواركاد المصرية مع أهم الشركاء لفترة قب  تغير سعر الصرف   Pooled EGLS (Cross-section random effects) موذل   9 جكو 

 الثانية  لمحاولةا المحاولة االولى

Variable Coeff. Std. Error t-Stat. Prob. Variable Coeff. Std. Error t-Stat. Prob. 

C 255.96 128.74 1.99 0.05 C 990.28 615.77 1.61 0.11 

FC1_? -0.72 0.39 -1.85 0.07 FC1_? -0.71 0.39 -1.83 0.07 

FC2_? 6.24 14.46 0.43 0.67 FC2_? -41.89 38.79 -1.08 0.28 

GDP1_? 0.86 0.38 2.23 0.03 GDP1_? 1.25 0.40 3.16 0.00 

GDP2_? -33.13 17.15 -1.93 0.06 GDP2_? -102.16 51.10 -2.00 0.05 

POP1_? 0.40 0.12 3.19 0.00 PC1_? -0.38 0.12 -3.09 0.00 

POP2_? -54.70 39.64 -1.38 0.17 PC2_? -59.09 43.19 -1.37 0.17 

YDIF_? 0.05 0.04 1.36 0.18 YDIF_? 0.05 0.04 1.32 0.19 

R_? -0.08 0.06 -1.30 0.20 R_? -0.08 0.06 -1.25 0.22 

DIS_? -0.58 0.20 -2.92 0.00 DIS_? -0.58 0.20 -2.93 0.00 

DUM1_? 1.83 1.13 1.62 0.11 DUM1_? 9.39 5.96 1.58 0.12 

DUM2_? 3.05 1.63 1.87 0.06 DUM2_? 13.54 8.49 1.59 0.11 

Random Effects (Cross) Random Effects (Cross) 

Algeria -0.49   Algeria -0.48   

Argentina 0.38   Argentina 0.38   

Australia -0.21   Australia -0.21   

Belgium 0.09   Belgium 0.09   

Brazil 0.14   Brazil 0.14   

Canada -0.41   Canada -0.41   

China 0.02   China 0.03   

Czechia -0.05   Czechia -0.05   

Denmark -0.32   Denmark -0.32   

Finland 0.00   Finland 0.00   

France -0.04   France -0.04   

Germany 0.25   Germany 0.25   

Greece -0.10   Greece -0.10   

India -0.28   India -0.27   

Indonesia -0.10   Indonesia -0.10   

Italy 0.10   Italy 0.10   

Japan 0.09   Japan 0.08   

Kuwait 0.39   Kuwait 0.39   

Malaysia -0.13   Malaysia -0.13   

Netherlands -0.03   Netherlands -0.03   

Rep. of Korea 0.28   Rep. of Korea 0.27   

Romania -0.30   Romania -0.30   

Russian Federation 0.03   Russian Federation 0.03   

Saudi Arabia 0.09   Saudi Arabia 0.09   

Spain -0.03   Spain -0.03   

Sweden 0.04   Sweden 0.03   

Switzerland -0.02   Switzerland -0.02   

Thailand 0.09   Thailand 0.10   

Turkey -0.04   Turkey -0.04   

Ukraine 0.42   Ukraine 0.43   

United Arab Emirates 0.10   United Arab Emirates 0.10   

United Kingdom -0.16   United Kingdom -0.16   

USA 0.19   USA 0.19   

R-squared 0.40 F-statistic 5.36 R-squared 0.40 F-statistic 5.33 

Adj. R-sq. 0.33 Prob(F-stat.) 0.00 Adj. R-sq. 0.33 Prob(F-stat.) 0.00 

Source: https://comtrade.un.org/data/ 
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 (2019-2017لقيمة الواركاد المصرية مع أهم الشركاء لفترة بعك تغير سعر الصرف   Pooled EGLS (Cross-section random effects) موذل   10 جكو 

 الثانية  المحاولة المحاولة االولى

Variable Coeff. Std. Error t-Stat. Prob. Variable Coeff. Std. Error t-Stat. Prob. 

C -8.34 15.24 -0.55 0.59 C -274.36 129.74 -2.11 0.04 

FC1_? -0.42 0.61 -0.69 0.49 FC1_? -0.40 0.61 -0.66 0.51 

FC2_? -23.85 10.45 -2.28 0.03 FC2_? 225.81 109.38 2.06 0.04 

GDP1_? 0.67 0.61 1.09 0.28 GDP1_? 1.07 0.61 1.74 0.09 

GDP2_? 18.24 8.72 2.09 0.04 GDP2_? -136.62 68.79 -1.99 0.05 

POP1_? 0.41 0.13 3.27 0.00 PC1_? -0.41 0.13 -3.23 0.00 

POP2_? 20.64 8.98 2.30 0.02 PC2_? -58.02 25.52 -2.27 0.03 

YDIF_? 0.01 0.03 0.38 0.70 YDIF_? 0.01 0.03 0.35 0.73 

R_? -0.06 0.06 -1.01 0.32 R_? -0.06 0.06 -0.93 0.35 

DIS_? -0.67 0.20 -3.39 0.00 DIS_? -0.69 0.20 -3.49 0.00 

DUM1_? -0.03 0.04 -0.65 0.52 DUM1_? -0.03 0.04 -0.79 0.43 

DUM2_? 0.02 0.04 0.41 0.68 DUM2_? 0.00 0.04 0.04 0.97 

Random Effects (Cross) Random Effects (Cross) 

Algeria -0.35   Algeria -0.36   

Argentina 0.39   Argentina 0.38   

Australia -0.15   Australia -0.15   

Belgium 0.10   Belgium 0.09   

Brazil 0.24   Brazil 0.24   

Canada -0.44   Canada -0.44   

China 0.08   China 0.07   

Czechia -0.15   Czechia -0.15   

Denmark -0.41   Denmark -0.41   

Finland 0.02   Finland 0.02   

France -0.22   France -0.23   

Germany 0.10   Germany 0.09   

Greece -0.08   Greece -0.09   

India -0.36   India -0.36   

Indonesia 0.00   Indonesia -0.01   

Italy 0.08   Italy 0.08   

Japan -0.12   Japan -0.13   

Kuwait 0.42   Kuwait 0.42   

Malaysia -0.06   Malaysia -0.05   

Netherlands -0.03   Netherlands -0.04   

Rep. of Korea 0.33   Rep. of Korea 0.33   

Romania -0.18   Romania -0.17   

Russian Federation 0.34   Russian Federation 0.35   

Saudi Arabia 0.27   Saudi Arabia 0.27   

Spain -0.02   Spain -0.01   

Sweden 0.04   Sweden 0.05   

Switzerland -0.07   Switzerland -0.06   

Thailand -0.02   Thailand -0.01   

Turkey -0.09   Turkey -0.09   

Ukraine 0.33   Ukraine 0.34   

United Arab Emirates 0.09   United Arab Emirates 0.10   

United Kingdom -0.16   United Kingdom -0.15   

USA 0.08   USA 0.09   

R-squared 0.54 F-statistic 9.35 R-squared 0.54 F-statistic 9.30 

Adj. R-sq. 0.48 Prob(F-stat.) 0.00 Adj. R-sq. 0.48 Prob(F-stat.) 0.00 

Source: https://comtrade.un.org/data/ 
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 تريووريووؤد  الووى  %1يشووير الووى زيووادة هوو   المتريووراي بحوووالى 

، %18.2الشوووووووركا  التجووووووواريين بحووووووووالى  مووووووونمصووووووور  وارداي
و لو للمحاولة  على الترتي   0.67%-، 20.6%، 0.41%

 اانفاج ااسوتهالكى النهوائىثبتي معنوية كل من ااولى، كما 
حيوث بلروي ي  الفرد للشريو ومصور، والمسوافة، ونصلمصر، 

على  لهم 0.69-، 58.0-، 0.41-، 225.8المرونة حوالى 
 %1الوووى زيوووادة هووو   المتريوووراي بحووووالى  الترتيووو ، مموووا يشوووير

 بحووالى الشوركا  التجواريين مونمصور  وارداي تريوريوؤد  الوى 
 علووى الترتيوو  0.69%-، 58.0%-، 0.41%-، 225.8%

نيووة، كمووا يالحووظ ان عوودد لوويس بالقليوول موون و لووو للمحاولووة الثا
الوووودول  اي توووواثيراي فرديووووة ايجابيووووة علووووى الوووووارداي المصوووورية 

رة ااولى مما قد يشير الى التحسون النسوبى ولكن أكثر من الفت
عووووودم أهميووووة هووووو   النتيجوووووة مووووون الناحيوووووة  فووووي الووووووارداي )رغوووووم

ااحصوووائية اا انهوووا تووو كر هنوووا كمؤشووور فقوووه( مووو  عووودم توووأثير 
، كموووووا بلووووو  معامووووول رف علوووووى الووووووارداي المصوووووريةسووووعر الصووووو

، مما يعنى أن المتريراي الداخلة 0.48التحديد المعدل حوالى 
مووون التريووور فوووى المتريووور  %48ين تفسووور حووووالى فوووى المحووواولت

 رج  الى عوامل غير مقيسة فى النمو ل.التاب ، والباقى ي
 المقار ددة بدديد الو ددع الفعلددى والمتوقددع بدديد السدد واد: -أ

 مونالمصرية الفعليوة  الواردايقيمة أن ( 11جكو )يتض  من 
 1904.7 دولووووة( بلرووووي حوووووالى 33أهووووم الشووووركا  التجوووواريين )

 زادي(، 2015-2013) اأولووويلفتووورة لمتوسوووه ار مليوووون دوا
لمتوسووووووه الفتووووورة الثانيووووووة مليوووووون دوار  2002.2الوووووى حوووووووالى 

وقووووود تبوووووين افضووووولية الوضووووو  الفعلوووووى عووووون ، (2017-2019)
وبمتوسووه  2013ى باسووتثنا  عووام الوضوو  المتوقوو  للفتوورة ااولوو

المتوقوو ، فووى حووين تبووين  عوون %64.2عووام ايجووابى للفتوورة بلوو  
الفعلووووى عوووون الوضوووو  المتوقوووو  للفتوووورة الثانيووووة افضوووولية الوضوووو  

 %4.1وبمتوسووه عووام سوولبى للفتوورة بلوو   2017باسووتثنا  عووام 
عووووون المتوقووووو ، ومووووون مقارنوووووة الفتووووورتين يتضووووو  تحسووووون حجوووووم 

و لوو بالمقارنوة  %68.3حووالى الووارداي المصورية بالتنواقص ب
عتبار عدم تأثير ترير سعر بالوض  المتوق ، م  ااخ  فى اا

 لفترتين.الصرف فى ا
المقار ددددة بدددديد الو ددددع الفعلددددى والمتوقددددع مددددع أهددددم  - 

 الوووووارداي( أن 12جددددكو ): يتضوووو  موووون الشددددركاء التجددددارييد
 المصرية الفعلية مو  أهوم الشوركا  التجواريين حققوي متوسوهاي

 هموووا الجزائوور وكنووودادولووة  2توقوو  لحووووالى موون الوضووو  الم أقوول
عليوة مو  أهوم المصرية الف الواردايكما أن  و لو للفترة ااولى.

موون الوضوو  المتوقوو   أقوولالشووركا  التجوواريين حققووي متوسووهاي 
فوووى المرتبوووة ااولوووى بفوووارج بلووو   الهنوووددولوووة توووأتى  20لحووووالى 
بفووارج بلوو  حوووالى  فرنسووا مليووون دوار، تليهووا 4202.6حوووالى 

 1035.0بفووارج بلوو  حوووالى  تركيووامليووون دوار، ثووم  1515.9
ومون  لوو يتضو  تزايود عودد  .الثانيوة و لوو للفتورة دوار، مليون
 اي الوض  المتوق  اافضول وهوو موا يتضو  ايضوا مون  الدول

ضوورورة مقارنووة المتوسووه العووام للفتوورتين، كمووا يشووير ايضووا الووى 
لتحقيووووووج  التركيوووووز علوووووى الووووودول  اي الوضووووو  الفعلوووووى ااكبووووور

 المصرية. في الوارداي انخفا 
-2013ة  بالمليود كو ر للفترتيد قب  وبعك تغير سعر الصرف  قيمة الواركاد المصرية الفعلية والمتوقع  11 جكو 
 (2019-2017(م  2015

 الفترة الثانية الفترة االولى

 % الفرق المتوقع الفعلى السنة % الفرق المتوقع الفعلى السنة

2013 1808.6 1999.9 -191.3 -10.6 2017 1757.8 2304.7 -546.8 -31.1 

2014 1928.1 42.5 1885.6 97.8 2018 2138.3 1982.1 156.2 7.3 

2015 1977.4 5.6 1971.8 99.7 2019 2110.4 1964.9 145.5 6.9 

 4.1- 81.7- 2083.9 2002.2 المتوسط 64.2 1222.0 682.7 1904.7 المتوسط
Source: https://comtrade.un.org/data/ 
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(م 2015-2013للفترتيد قب  وبعك تغير سعر الصرف   اءوقعة أهم الشركقيمة الواركاد المصرية الفعلية والمت  12 جكو 
  مليود كو ر( ( 2017-2019 

 الدولة
االولى الفترة  الفترة الثانية 

 % الفرق المتوقع الفعلى % الفرق المتوقع الفعلى

Algeria 362.2 455.7 -93.5 -25.8 419.8 1153.1 -733.3 -174.7 

Argentina 1377.2 233.1 1144.1 83.1 1173.2 574.2 599.0 51.1 

Australia 400.7 283.4 117.2 29.3 420.1 723.1 -303.1 -72.1 

Belgium 1056.6 345.5 711.0 67.3 1033.0 980.1 52.9 5.1 

Brazil 2387.9 733.7 1654.2 69.3 2859.2 1956.6 902.7 31.6 

Canada 342.5 382.3 -39.7 -11.6 306.4 1014.7 -708.2 -231.1 

China 8278.8 3167.9 5110.9 61.7 10554.4 10482.1 72.3 0.7 

Czechia 593.3 254.9 338.5 57.0 464.5 739.1 -274.6 -59.1 

Denmark 218.6 196.9 21.7 9.9 188.3 568.0 -379.7 -201.7 

Finland 441.6 156.6 285.0 64.5 507.6 546.8 -39.2 -7.7 

France 2247.0 1009.3 1237.7 55.1 1629.3 3145.2 -1515.9 -93.0 

Germany 5521.5 1231.9 4289.6 77.7 4333.1 3952.6 380.5 8.8 

Greece 760.7 380.3 380.4 50.0 853.6 1132.8 -279.2 -32.7 

India 2358.8 1855.7 503.1 21.3 2531.1 6733.7 -4202.6 -166.0 

Indonesia 756.7 390.0 366.6 48.5 1138.9 1307.4 -168.5 -14.8 

Italy 3373.7 1101.3 2272.4 67.4 3667.4 3479.4 188.0 5.1 

Japan 1614.0 538.1 1075.9 66.7 1154.3 1775.7 -621.4 -53.8 

Kuwait 2625.6 465.5 2160.2 82.3 1953.5 826.4 1127.1 57.7 

Malaysia 469.5 269.3 200.2 42.6 533.5 711.2 -177.7 -33.3 

Netherlands 1142.3 501.5 640.9 56.1 1155.6 1426.7 -271.1 -23.5 

Rep. of Korea 2081.9 278.4 1803.6 86.6 1770.7 904.8 865.9 48.9 

Romania 750.3 416.1 334.2 44.5 718.0 1169.4 -451.4 -62.9 

Russian Federation 2725.3 721.8 2003.5 73.5 4027.6 1971.9 2055.8 51.0 

Saudi Arabia 2908.7 1055.2 1853.5 63.7 5010.9 2917.7 2093.3 41.8 

Spain 1693.3 734.6 958.7 56.6 1908.0 2197.9 -289.9 -15.2 

Sweden 729.4 277.0 452.4 62.0 767.7 769.0 -1.3 -0.2 

Switzerland 962.8 398.5 564.3 58.6 867.1 1099.4 -232.2 -26.8 

Thailand 1054.7 345.6 709.1 67.2 906.5 1054.1 -147.7 -16.3 

Turkey 2929.5 1342.9 1586.5 54.2 3026.7 4061.6 -1035 -34.2 

Ukraine 2869.3 455.6 2413.6 84.1 2313.4 1169.4 1144.0 49.5 

United Arab Emirates 1446.1 476.5 969.6 67.0 1376.7 1185.4 191.4 13.9 

United Kingdom 1443.6 826.9 616.7 42.7 1641.9 2616.1 -974.2 -59.3 

USA 4930.8 1246.3 3684.5 74.7 4859.3 4422.3 437.1 9.0 

 4.1- 2696.2- 68767.7 66071.5 64.2 40326.6 22528.2 62854.8 الجملة
Source: https://comtrade.un.org/data/ 

 
 الخالصه

قيموووووة  زيوووووادة عووووودة نتوووووائج أهمهوووووالص مموووووا سوووووبج ونسوووووتخ
المصووووورية الفعليوووووة الوووووى أهوووووم الشوووووركا   والووووووارداي الصوووووادراي

لمتوسه مليون دوار  1904.7، 852.9 حوالى منلتجاريين ا
مليوووووون دوار  2002.2، 978.5لفتووووورة ااولوووووى الوووووى حووووووالى ا

لمتوسه الفترة الثانيوة علوى الترتيو ، كموا تبوين افضولية الوضو  
 2015ن المتوقوووووو  للفتوووووورة ااولووووووى باسووووووتثنا  عووووووام الفعلووووووى عوووووو

تثنا  للصوادراي، وباسو %0.3-بى للفترة بلو  وبمتوسه عام سل
 %64.2وبمتوسوووووووه عوووووووام ايجوووووووابى للفتووووووورة بلووووووو   2013عوووووووام 

للووووارداي، وكووو لو تبوووين افضووولية الوضووو  الفعلوووى عووون المتوقووو  
للفتووورة الثانيوووة لكووول السووونواي وبمتوسوووه عوووام ايجوووابى للفتووورة بلووو  

وبمتوسووووه عووووام  2017للصووووادراي. وباسووووتثنا  عووووام  10.4%
للووووووووارداي، بينموووووووا تحسووووووون حجوووووووم  %4.1 سووووووولبى للفتووووووورة بلووووووو 

https://comtrade.un.org/data/
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، وبالتنووووواقص %10.7ادراي المصووووورية بالتزايووووود بحووووووالى الصووووو
للوارداي، وك لو ثبي عودم توأثير تريور سوعر  %68.3بحوالى 

 8حققوي الصرف على الصادراي والوارداي فى الفترتين، كما 
بينموووا للصوووادراي،  لوووى مووون الوضووو  المتوقووو أع دول متوسوووهاي

للووووارداي مووون الوضووو  المتوقووو   أقووول متوسوووهايدولتوووين حققوووي 
دولوووة  11حققوووي ، بينمووا فوووي الفتووورة الثانيووة للفتووورة ااولوووى و لووو

حققوي للصوادراي، بينموا  متوسهاي أعلوى مون الوضو  المتوقو 
 .من الوض  المتوق  أقلدولة متوسهاي  20
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ABSTRACT 

Evaluation of Egyptian Foreign Trade with the Most Important Partners in 

Light of the Change in the Exchange Rate 
  Hala Hassan Abdelmagid and Shady Mohamed Shawky Abdelmawgoud

Both exports and imports are one of the important 

strategic axes of Egypt's economic development plan, 

Exports are an important source for foreign exchange, 

and imports are a source of goods that domestic 

production cannot cover. And According to the direct 

correlation and the impact of both exports and imports 

on the Egyptian economy, and According to the 

importance of the continuous and periodic evaluation of 

foreign trade to highlight the most important effects of 

the surrounding changes on it, The research problem is 

based on an assessment of Egyptian trade with the most 

important partners in light of the exchange rate change 

and in the form of the following question: Are exports 

and imports between Egypt and its most important 

partners reaching their desired levels? Does the 

exchange rate have an effect on it? So that the objective 

is to compare the actual situation with the forecast for 

both exports and imports, whether at the country level 

or for the average years for the two periods (2013-2015, 

2017-2019) (Before and after exchange rate change). 

The research was based on data for 20 countries in the 

case of exports, 33 states in the case of imports as the 

most important business partners with Egypt, the gravity 

model has been used with the use of the estimation 

method for mixed data and the use of the Hausman test 

to prefer between the two random and fixed effects 

models. 

Key words (Foreign trade, gravity model, exchange 

rate) 
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