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 الملخص العربى 
المتتتةثري فتتتي  تتتدف   قيتتتاس  اتتتد المحتتتددات استتتت دف ال حتتت  

صتتتادرات مصتتتر الزراعيتتتة إلتتتى دول مجلتتتس التعتتتاون الخليجتتتي 
القياستية المسرتري لممتو باستخدام نموذج الجاذبية كأحتد الممتاذج 

الصادرات من خالل العوامل االقتصادية ممثلة في الما ج المحلتي 
اإلجمتتاليا العوامتتل الجيراميتتة ممثلتتة فتتي المرتتافةا باإل تتافة إلتتى 
العوامل ال شرية ممثلة في عدد الركان للدولتة المصتدريا والتدول 

 المرتوردي.

حتوالي  ن صادرات مصتر بليتت بيمت المتائج المتحصل علي ا  
ا حيت  2019  -  2015مليار دوالر كمتوست  للستتري    21.935

يمثتتتل ق تتتاا الصتتتماعات الياائيتتتةا ق تتتاا الحاصتتتالت الزراعيتتتةا 
ا %10.16 ا %14.22باإل افة إلى ق اا اليزل والمريج نحتو 

علتتى التر يتتم. كمتتا جتتاةت مجموعتتة التتدول العربيتتة فتتي  3.95%
ا %40.42 حتتتوالمر  تتتة اىولتتتى للتتتدول المرتتتتوردي متتتن مصتتتر بم

حيتتت  بليتتتت قيمتتتة صتتتادرات مصتتتر الزراعيتتتة إلتتتى دول مجلتتتس 
الرتعوديةا اإلمتاراتا اليويتتا التعاون الخليجي والتتي  تمثتل فتي 

حتتتتتتوالي  2019-2005كمتوستتتتتت  للستتتتتتتري  عمتتتتتتانا ال حتتتتتترين
ا %12.9وبمعدل نمو سموي بلغ نحو مليون دوالرا  494.295

 على التر يم. %19.4ا %13.3ا %11ا 13.4%
مصر  اشكما   لصادرات  الجاذبية  نموذج  نتائج  قدير  رت 

بأن اماك عالقة إيجابية مع    التجميعيالزراعية ب ريقة االنحدار  
التعاون   مجلس  ودول  لمصر  اإلجمالي  المحلي  الما ج  حجد 
الخليجيا في حين  بين وجود عالقة عكرية مع المرافة. كما  

الجا  بين   نموذج  لتقدير  العشوائي  اىثر  طريقة  ذبية   رجيح 
( اوسمان  الخت ار  المتائج    ا(1987استمادًا  حي   و حت 

التأثير اإليجابي للما ج المحلي اإلجماليا مع عدم معموية التأثير  

 بين سالبية  أثير عدد الركان  الرالم لمتيير المرافةا في حين  
لمصر مما يراعد على إ احة فائض إنتاجي للتصدير الخارجيا  

لدول المرتوردي مما يعمي زيادي حجد  وإيجابية  أثير عدد سكان ا
 ال لم الخارجي على صادرات مصر الزراعية. 

ال لم   يزيد  المرافة  وقرب  القومي  الدخل  بزيادي  و  ضح  نه 
ال ح    يوصي  ثد  المصريةا ومن  الزراعية  الرلع  الخارجي على 
مر سعة  الدول  على  التركيز  الزراعية  مصر  صادرات  نمو  لزيادي 

و حويل العالقة بين مصر والعالد  لجيرافيا  الدخلا وذات القرب ا
القائد على  التقليدي  التعاون  والشركاة اإلسترا يجيين من  العربي 
االستيراد والتصدير إلى عالقة إسترا يجية في مجال اىمن الياائي  

 المرتدام. 
اليلمات المستاحية: نموذج الجاذبيةا اخت ار اوسمانا نمتوذج 

صتتتر الزراعيتتتةا مجلتتتس التعتتتاون التتتتأثير العشتتتوائيا صتتتادرات م
 الخليجي.

   المقدمة
خالالل العقالود  International Tradeتطورت التجارة الدولية 

الماضالالالالية، حيالالالالث لعرالالالالي التييالالالالرات فالالالال، تقسالالالاليم العمالالالال  الالالالالدول،، 
وانخفالالات تلالالالين النقالال ، والتقالالدم فالال، تلنولوجيالالا االتصالالالاالت، 

 رةوانخفالالالات الحالالالواجز التجاريالالالة أدواراف أساسالالالية فالالال، نمالالالو التجالالالا
لدوليالالة، وترالاللل الحكومالالة المصالالرية جهالالوداف ملموسالالة فالال، مجالالال ا

تشجيع الصادرات المصرية باعتبارها إحدى الركالازز األساسالية 
لالقتصالالاد الالالوفن، فالال، إفالالار اإللتالالزام بالمعالالايير الري يالالة المحليالالة 
والعالميالالة مالالن أجالال  تحقيالالة اسالالتدامة التنميالالة فالال، مصالالر  معهالالد 

 .(2007التخطيط القوم،، 
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األمالالالالن اليالالالاللاز، العردالالالال، ال   عالالالالد مالالالالواد  أنه ممالالالالا الشالالالال   يالالالال
واسالالالالتهالفية فقالالالالط،  الالالال  سلسالالالاللة متلاملالالالالة قازمالالالالة علالالالالى غلازيالالالالة 

عرر ردط الموانئ اإلسالتراتيجية Supply Chain سالس  التوريد 
بعضالالالها  الالالبعم بمالالالا مالالالن شالالاللنه رفالالالع مسالالالتوى التبالالالادل التجالالالار  
واالقتصالالالالالاد ، حيالالالالالالث  مكالالالالالالن لتفالالالالالرا  والشالالالالالالركا  التجالالالالالالاريين 

إسالالالتراتيجية فالالال، والالال  الاالالالورة الصالالالناعية ت عالالالاالتعالالالاون فالالال، قطا
 Digital الرابعالالالالالة التالالالالال، تتماالالالالال  فالالالالال، االقتصالالالالالاد الرقمالالالالال، 

Economy_ حيالالالالالث  بالالالالالات مفتالالالالالاال التطالالالالالور االقتصالالالالالاد ، الالالالالالل
 متلالالال  العالالالالم العردالالال، بوسالالالتانا  دول الخلالالالي  العردالالال، مسالالالاحات 
زراعيالالالالة شاسالالالالعة وخصالالالالبة، تتطلالالالالة كفالالالالا ة تلنولوجيالالالالة تمتللهالالالالا 

ممالالالا يتطلالالالة اإلسالالالتراتيجيين ركا  الالالالدول العرديالالالة األخالالالرى والشالالال
 تضافر الجهود المشتركة لتعزيز الجهود ف، هلا المجال.

وتلعة الصادرات دوراف هاماف ومباشراف فى معالجة الخل  فى  
الموارد   أحد  باعتبارها  المدفوعات  وميزان  التجارى  الميزان 
الرزيسية للنقد األجنرى مما يؤثر بصالورة مباشرة على التالوازن  

الصر ،  المال،   وأسعار  المحلية  للعملالة  النقد   واالستقرار 
دول التعاون الخليج، سوقاف واسعة حيث يرلغ إجمال،  فما ت عد  

من إجمال،    % 13مليون نسمة تما  نحو    55سكانها حوال،  
حوال،   البالغ  العردية  الدول  وه،    423سكان  نسمة،  مليون 

اللرير   بالتنوع  تتسم  عريضة  استهالفية  قاعدة  ف، بماابة 
وتشهد   الدخ ،  مستويات  وكلا  الطلة  ومواسم  األذواق 
تعكس   كريرة  إ جا ية  تطورات  الخليجية،  المصرية  العالقات 
العالقات   وحققي  السياس،،  المستوى  على  التقارب  حجم 

للمنتجات   التجارية تطوراف ملحوواف، فه، سوقاف واعدة  ثم  ومن 
غ والخدمية  السلعية  القطاعات  من  العديد  ف،  ير  المصرية 

 المستيلة.

 ية مشكلة ال حثال
حجم   انخفات  ف،  المصرية  الصادرات  مشكلة  تتضح 
بالنات    مقارنة  الزراعية  والصادرات  المصرية  الصادرات 

،  2005عام    %2.55،  %21.39المحل، اإلجمال، من نحو  
نحو   إلى  على    2019عام    % 0.75،  %7.76لتص  

ردات، الرن  الترتية الهي ة العامة للرقابة على الصادرات والوا
دول   إلى  الزراعية  مصر  صادرات  قيمة  تتعدى  وال  الدولى(، 

بحوال،   المقدرة  الخليج،  التعاون  دوالر    490مجلس  مليون 
المركز     % 1نحو   اإلجمال،  الجهاز  المحل،  النات   من 

هلا   يتوافة  وال  الدول،(،  الرن   واإلحصا ،  العامة  للتعر ة 
السنوات المختلفة مع   األدا  التصدير  مع عدم استقراره خالل

المستحدثة   المتييرات  و   ف،  المصر   االقتصاد   الطموال 
ف،  المستهدفة  اإلنجاز  معدالت  عدم  لوغ  عليه  يترتة  مما 
االقتصاد ة  التنموية  بمختلف  رامجها  الدولة  خطة 

 واالجتماعية.

 اىاداف ال حثية 
البحث التعر  على هيك    –كدراسة منهجية    – ستهد  

الم الفترة  الصادرات  خالل  وقياس 2019-2015صرية   ،
اتجاهات ومحددات تدفقات صادرات مصر الزراعية إلى دول  

 .  2019-2005مجلس التعاون الخليج، خالل الفترة 
 االسلوب ال حثي  ومصادر البيانات 

نموذج  استخدام  على  أهدافه  تحقية  ف،  البحث  اعتمد 
  الدول،   دف، االقتصا  Gravity model of tradeجاذ ية التجارة  

الفيزيا     و علم  من  للجاذ ية  المشتة  نيوتن  قانون  إلى  نسبة 
كتلة 1687  على  تتوقف  جسمين  التجاذب  ين  قوة  حيث   )

والمسافة  ينهما، من   الجسمين  الخارجية  التجارة  مجال  وي عد 
هاماف  ميداناف  تما   الت،  االقتصاد ة  الموضوعات  أفار 

است الت، شاع  الرياضية  النماذج  أواسط  خالستخدام  دامها منل 
المختلفة   الدول  التجارية  ين  العالقات  تحلي   ف،  الستينيات 
من حيث توضيح محددات حجم التجارة الخارجية  ين الدول  

المستقر  ف،  التجارة  هله  توقع حجم  الدراسة    وتعترر،  وكلل  
أجرها   الرازدةLinnemann,1966الت،  الدراسات  من  الت،    ( 

الجاذ  نموذج  فيها  التحلي   ياستخدم  أدوات  أهم  كلحد  ة 
لهله   وفبقاف  الدولية  التجارية  العالقات  مجال  ف،  االقتصاد  
الدراسة فون العوام  المحددة لحجم التجارة الرينية  ين دولتين 
تتوقف على حجم المعروت من منتجات الدولة المصدرة وهو  
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يتعلة  أما  يما  سكانها  وعدد  اإلجمال،،  القوم،  للنات   دالة 
ولة المستوردة فون اللمية المطلودة تعترر دالة لحجم  دبطلة ال

دخلها القوم، وعدد سكانها، وأخيراف فون معوقات التجارة  ين 
للمسافة   تقرير،  متيير  وهو  النق   تللفة  على  تتوقف  دولتين 

نموذج الجاذ ية من الجيرا ية  ين الدولتين،  كما تم استخدم  
الباحاين من  العديد   Simwaka(2006) ,Andersonخالل 

(2010), Gordillo, et al. (2010), Miraskari, et al. (2011),  

باإلضافة إلى استخدامه من خالل المنظمات والمؤسسات 
المعلومات ودعم   على مركز  منها  واإلقليمية  المحلية  العلمية 

القرار   القوم،  2003اتخاذ  التخطيط  معهد   ،)2004  ،)
مع العردية،  الوحدة  دراسات  والدراسات    هدمركز  البحوث 

باللويي  2005العردية   للتخطيط  العرد،  المعهد   ،)
 2010  .) 

علالالى نمالالاذج االقتصالالاد ويعتمالالد نمالالوذج الجاذ يالالة فالال، تقالالديره 
القياسالالال، للريانالالالات المختلطالالالة  ثنازيالالالة البعالالالد المقطعالالال، والزمنالالال، 

AnalysisPanel Data    والتالال، تعترالالر حالالالة خاصالالة مالالن تحليالال
 Pooled Timeلريانالالات القطاعيالالة وا يانالالات السلسالاللة الزمنيالالة 

Series – cross Section Analysis وهالالى مشالالاهدات تسالالتند ،
علالالى نفالالس وحالالدات المقطالالع العرضالال، أو الفالالرد ، عرالالر فتالالرات 

بعالالالالدة مزا الالالالا عالالالالن الريانالالالالات المقطعيالالالالة البحتالالالالة أو زمنيالالالالة وتتسالالالالم 
السالسالال  الزمنيالالة البحتالالة، وتشالالم  هالالله المزا الالا علالالى زيالالادة فالال، 

التييالالالالالالرات الديناميكيالالالالالالة فالالالالالال، الوحالالالالالالدات ة حجالالالالالالم العينالالالالالالة، دراسالالالالالال
 المقطعية مع مرور الزمن، دراسة نماذج سلوكية أفار تعقيداف.

تقدير   القياس،  االقتصاد  بحوث  ف،  عليه  المتعار   من 
دولة   لل   الفرد   نموذج   Sectionاألثر  ف، 

، غير أنه أحياناف ال مكن االستناد   Individual  Modelمنفص 
القا الفرت  إلى  تشك     ز  فايراف  المختلفة  المشاهدات  بلن 

فرد ة   مؤثرات  هنال   أن  إذ  متجانسة   Individualمجموعة 

Effects    تختلف لل  دولة عن األخرى، ومؤثرات زمنيةTime 

 Effects     ،تختلف فيها الظرو  داخ  ك  دولة بمرور الزمن
ويطرال التساؤل التال، عن الليفية الت، يتوجة أن تضمن  ها  

المؤثرات تحي ا  هله  المستخدم  النموذج  ف،  والزمنية  لفرد ة 

الشرط القاز   تماث  المعالم المستخدمة وحينها نتحول إلفار  
الزمنية   الفرد    –السالس   للنموذج  قياس،  كردي   المقطعية 

االنحدار   نموذج  خالل  من  حدة  على  دولة  لل   المنفص  
وللنه يتعام  Pooled Regression Model (PRM) التجميع،  

مما يتسرة ف، مشكلة االرتباط دول كتلة واحدة متجانسة  المع  
المتييرات   بعم  بوسقاط  معالجتها  ويمكن  المتعدد،  الخط، 
الت، تعان، من ذل  االرتباط.غير أنه من المعرو  أن ذل   
اإلجرا  قد يتسرة ف، وهور مشكلة أخرى ه، خطل الصياغة  

Specification Error  للمق تحيز  من  عليها  يترتة  ات، در بما 
تحسين  فرية  عن  القياسية  المشاف   تل   معالجة  ويمكن 
صياغة النموذج  تضمينه مزيد من المتييرات وتحسين كفا ة 

المدم    للتقدير  أفض   استعمال فرق   المقدرات عن فرية 

_Pooled Estimation  للا تلت، إضافة المؤثرات المفردة و/ أو
ما  عر    عرر  نفسه  النموذج  صياغة  ف،  ذج و نمالزمنية 

الاا تة   كما  مكن Fixed Effect Model (FEM)التلثيرات   ،
ما   عر    عرر  عشوازية  كمكونات  التلثير تضمينها   نموذج 

باسم    Random Effect Model (REM) العشواز،   المعرو  
     Error Component Model (ECM)  نموذج مكونات الخطل

(Greene, 2003)ف،   عاف م ين، وعادة ما  جر  استخدام النموذج
إلحصازية   وفقاف  التطريقية  قر     (H)الدراسات  من  المقترحة 

Hausman (1987)  ،،قر   المالل من  والمستخدم   ،2013  ،)
المصبح،   لها  2021(،  إسماعي ،2017 المرعى،  والت،   )

إحصازية   2χ  توزيع على  حريةWaldالمعتمدة    K،  درجات 
فرت    أنث  تساو  عدد المتييرات المستقلة ف، النموذج، حي
أن   ه،  االختبار  هلا  إليه  الل   ستند   FEM، REMالعدم 

كا   مردع  قيمة  تجاوزت  إذا  العادة  جرت  وكما  ال ختلفان. 
المحسودة قيمة مردع كا  الحرجة عند درجات الحرية المحددة  

المعنوية، نستنت  أن   غير مناسة ألن حدود  REM ومستوى 
د أو أفار  حوا   الخطل العشواز، من المحتم  أن تلون مرتبطة

 على  FEM من المتييرات المستقلة، فف، هله الحالة  فض   

REM .Gujarati, 2019 )-     أن    (.1شك اإلشارة  وتجدر 
تلوينه  اختلف  وإنما  واحداف  شكالف  لم  لخل  الجاذ ية  نموذج 
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اليرت   له وكلل   المستخدم  االقتصاد   نظر   . (2شك    –من استخدام هلا النموذج بحسة وجهة 

 
 المصدر: إعداد الباحث.

 ت المق عية الزممية .  نواا نماذج حزم البيانا 1شكل 
 

 نموذج االنحدار التجميعي

Pooled Regression model 

(PRM) 
 

 

 نموذج اىثر الثابت

Fixed Effect Model 
(FEM)  

 

 نموذج اىثر العشوائي

Random Effect Model 

(REM)  
 

Hausman test 
: REM0H 

 

: FEM1H 

جود اختالف بين  يسترض عدم و 
جانس المقاطع المقدري وافتراض  

 مجموعة البيانات 
 

يسترض  ن كل دولة  
 ختلف في الحد  

 الثابت 
 

يسترض  ن كل دولة  ختلف  
)حد  في الحد العشوائي 

 الخ أ( 
 

نماذج حزم البيانات المق عية 
 الزممية 

Panel Data Models 

 )الرلرلة الزممية(  Timeالزمن  )الدول( + Cross-Sectionوحدات مق عية 
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 المصدر: إعداد الباحث.

ة لتحليل التجاري   نواا نماذج الجاذبي
الخارجية وفقًا للمتييرات التسريرية  

)s(X' 
 

 اىساسي منوذج اجلاذبية 

Basic Gravity Model 

(BGM) 
Tenbergen (1962) 

Poyhonen (1963)  
 

 

 نموذج الجاذبية الموسع 

Augmented Gravity 

Model (AGM) 
 

 المعدلنموذج الجاذبية 

Modified Gravity Model 

(MGM) 
Linnemann (1966) 

 

 ij(EX(قيمة الصادرات الزراعية :  (Y)المتيير التابع 

j(GDP (الما ج المحلي اإلجمالي 

)i,(GDP 

 ij(D(المرافة 

j(GDP (الما ج المحلي اإلجمالي 

)i,(GDP  المرافة)ij(D 
 i) ,(Nj(N(عدد الركان 
 

j(GDP (لي الما ج المحلي اإلجما

)i,(GDPمرافة ال)ij(D 
 i) ,(Nj(N(عدد الركان 

 ( ijhDY)متييرات وامية 

 الدولة المرتوردي jالدولة المصدريا  i شير 

 

ij+ u ijhD Y hβ∑+ ijlnD5 β + jlnN4 β + iln N3 + β jGDPln2+ βiGDPln1+ β0 = βijEXln 

 

 .  نواا نماذج الجاذبية لتحليل التجاري الخارجية2شكل 
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الزمنية و  الفترة  على  المستخدم  النموذج  سالمة  تتوقف 

خاللها   من  يتم  الت،  الزمنية  المدة  فالي  فللما  للتحلي ، 
النموذج، كلما زادت احتمالية دقة النت لعلمية  ا   ازتطرية هلا 

للنموذج حيث أن فول الفترة الزمنية  عن، كارة عدد مفردات 
العينة   مالحظات  المستخدمة    Number of observationsأو 

للنموذج.   جيد  ألدا   الفرصة  وهلا  عطى  البحث  وتلت، ف، 
أهمية استخدام نموذج الجاذ ية كمؤشر جيد التخاذ السياسات 

التصدي بلسواق  يتعلة  تقوم مف  ر.السليمة  يما  أن  المتوقع  ن 
الدولة  زيادة صادراتها إلى تل  الدول الت، تلون فيها التجارة 
قيمتها من   والت، تحسة  الفعلية  التجارة  أفرر من  االحتمالية 
التجارة  على  للقازمين  كما  مكن  الجاذ ية.  نموذج  خالل 
االستعانة  نموذج   خالل  من  تنميتها  الخارجية 

 ( 2007 الشافع،، الجاذ ية.
هلا البحث تم استخدام نموذج الجاذ ية كتطرية ف، ،  فو 

مجال التجارة الدولية على حالة صادرات مصر الزراعية مع  
التعاون الخليح،، كمحاولة لتفسير حجم التجارة   دول مجلس 
  ين دولتين من الشركا  التجاريين ف، و  المنافسة النسرية،

ة لل   ياعزر ويعرر عن المتيير التابع بقيمة صادرات مصر ال
الخليج،  مقطع  التعاون  مجلس  دول  من  مستوردة  دولة 

Section المتييرات أهم  المستقلة  المتييرات  تما   (،  ينما 
والت،  التجارة  هله  لتنمية  المشجعة  والجيرا ية  االقتصاد ة 

اإلجمال، المحل،  النات   ف،  والمسافة  GDPتتما    ، 

_Distanceكمؤش للدولتين  الرزيسية  الموانئ  يت، جسلو ر   ين 
أن   إلى  اإلحصا ات  تشير  حيث  النق ،  من    %90لتلالين 

البحر    النق   فرية  عن  تداولها  يتم  العالمية  التجارة  حركة 
مما  جع  الموانئ تلعة دوراف رزيسياف ف، تيسير حركة تداول 

كمؤشر   N(، وعدد السكان  2014البضازع عالمياف  دسوق،،  
تخدام المتييرات اسم  ت  لحجم الدولتين. وتجدر اإلشارة إلى أنه

الطريع،   اللوغارتيم  شك   المشاف   Ln ف،  من  للتخلص 
القياسية الت، تنشل عادة عند استعمال المتييرات المختلفة ف، 

الخط،   واالرتباط  التباين  اختال   ما   المطلقة  صورتها 
التحلي    حزمة  باستخدام  الريانات  تحلي   تم  وقد  المتعدد، 

 (. 2012 السواع،،  Eviews ، القياس
قد اعتمد البحث ف، تحقية أهدافه على الريانات المنشورة و 

الهي ة   خاصة  ودصفة  والصناعة  التجارة  وزارة  من  الصادرة 
إلى   باإلضافة  والواردات،  الصادرات  على  للرقابة  العامة 
الجهاز   ف،  ممالة  والعالمية  المحلية  الريانات  قواعد  استخدام 

ودص واإلحصا   العامة  للتعر ة  قاعدة    اصة خ   فةالمركز  
الريانات اإلللترونية للتجارة الخارجية "مصر إنتراني"، وقاعدة 

، لسالس  زمنية World Bank Data Base يانات الرن  الدول، 
الخليج،   التعاون  لمجلس  عردية  دول  لخمس  مقطعية 
وتجدر   البحرين(،  عمان،  اللويي،  اإلمارات،   السعود ة، 

دولة   استبعاد  تم  أنه  إلى  التحليل،  من  ر  قطاإلشارة  النموذج 
على  نا   ممايؤثر  السنوات،  بعم  ف،  إتاحة  يانات  لعدم 

الفترة   المستخدم خالل  النموذج  كما  2019-2005وتحلي    ،
على   للحصول  البحاية  اإلللترونية  بالمنصات  االستعانة  تم 
المعرفة   ف،  ن   ممالة  الصلة  ذات  والدراسات  البحوث 

ودوابة  EKB)ank (B The Egyptian Knowledgeالمصر     ،
 .   ResearchGateالبحث العلم، 

 المتائج ال حثية ومماقشت ا 

هيكتتتتل الصتتتتادرات المصتتتترية وفقتتتتًا لدرجتتتتة التصتتتتميع  – واًل 
 والتصميف الق اعي والمجموعات الدولية:

( تطور هيك  الصادرات وفقاف لدرجة التصنيع، 1يوضح جدول 
والسلع نص الصنع  تامة  السلع  تتلون من  عة  مصنالف  والت، 

من   كال  اتجاه  حيث  عكس  والقطن،  والوقود  الخام  والمواد 
الفترة   خالل  الرترولية  وغير  الرترولية  -2015الصادرات 

. حيث ترين أن قيمة الصادرات المصرية  ليي حوال،  2019
   مليار دوالر خالل متوسط فترة الدراسة، 22.466
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 2019-2015يار دوالر و اميت ا المربية )%( خالل الستري لملباع . قيمة الصادرات المصرية حرم درجة التصمي1 جدول 

 الرمة 
 %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة   اإلجمالى الق ن  الوقود  المواد الخام  سلع نصف مصمعة  سلع  امة الصمع 

2015 11.030 59.12 4.680 25.08 2.780 14.90 0.08 0.43 0.088 0.47 18.658 

2016 10.987 53.81 6.603 32.34 2.672 13.09 0.07 0.34 0.086 0.42 20.418 

2017 12.192 53.92 7.435 32.88 2.763 12.22 0.13 0.57 0.092 0.41 22.612 

2018 13.568 53.96 8.333 33.14 2.609 10.38 0.507 2.02 0.126 0.50 25.143 

2019 14.300 56.08 7.501 29.42 2.845 11.16 0.69 2.71 0.164 0.64 25.500 

 22.466 0.48 0.111 0.86 0.295 12.25 2.734 30.41 6.910 55.34 12.415 المتوسط

 36.67 - 86.36 - 762.5 - 2.34 - 60.28 - 29.65 التيير% معدل

 .2020هرة، المصدر:ج معي وح سري من وزارة التجارة والصناعة، الهي ة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تقرير التجارة الخارجية، القا 

 
حوال،    من  قيمتها  ازدادت  كحد    18.658وقد  دوالر  مليار 

عام   حوال،    2015أدنى  إل،  دوالر    25.500لتص   مليار 
عام   أقصى  ت قدر  نحو 2019فحد  زيادة  سجلي  حيث   ،

لدرجة    36.67% وفقاف  المصرية  الصادرات  قيمة  إجمال،  من 
عام   تامة  2015التصنيع  السلع  مجموعة  جا ت  حيث   .

، ثم مجموعة السلع  %55.34نع ف، المرتبة األولى  نحو  الص
، ثم تلت، ف، المرتبة الاالاة  % 30.41نصف المصنعة  نحو  

، ويحت  ك  من الوقود،  %12.25مجموعة المواد الخام  نحو  
على    % 0.48،  %0.86القطن المرتبة الرابعة والخامسة  نحو  

 الترتية خالل متوسط فترة الدراسة. 
صادرات المصرية من السلع تامة الصنع  ترين أن قيمة ال 

  -  2015مليار دوالر كمتوسط للفترة    12.415 ليي حوال،  
مليار دوالر    11.030، وقد ازدادت قيمتها من حوال،  2019
عام    %59.12 نحو   المصرية  الصادرات  قيمة  إجمال،  من 
  % 56.08مليار دوالر  نحو    14.3لتص  إلى حوال،   2015

الصادر  قيمة  إجمال،  عام من  أقصى  كحد  المصرية    ات 
ت قدر  نحو  2019 زيادة  حيث سجلي  قيمة    29.65%،  من 

. كما ترين أن قيمة  2015صادرات السلع تامة الصنع عام  
الصادرات المصرية من السلع نصف المصنعة  ليي حوال،  

للفترة    6.910 كمتوسط  دوالر  وقد  2019  -2015مليار   ،
حوال،   من  قيمتها  دو   4.680ازدادت  الر  نحو  مليار 

أدنى    25.08% كحد  المصرية  الصادرات  قيمة  إجمال،  من 
حوال،    2015عام   إلى  دوالر  نحو   7.501لتص   مليار 

،  2019من إجمال، قيمة الصادرات المصرية عام    % 29.42
ت قدر  نحو   زيادة  صادرات   % 60.28حيث سجلي  قيمة  من 
عام   المصنعة  نصف  قيمة  2015السلع  أن  أتضح  كما   .

ا حوال،  الصادرات  الخام  ليي  المواد  من    2.734لمصرية 
للفترة   كمتوسط  دوالر  ازدادت  2019  -2015مليار  وقد   ،

حوال،   من  دوالر  نحو    2.780قيمتها  من    %14.90مليار 
عام   المصرية  الصادرات  قيمة  إلى    2015إجمال،  لتص  

من إجمال، قيمة   %11.16مليار دوالر  نحو    2.845حوال،  
كحد المصرية  عام    الصادرات  سجلي 2019أقصى  حيث   ،

من قيمة صادرات المواد الخام عام    %2.34زيادة ت قدر  نحو  
. ف، حين سجلي قيمة الصادرات المصرية من الوقود  2015
للفترة    295حوال،   ،  2019  -  2015مليون دوالر كمتوسط 

  % 0.43مليون دوالر  نحو    80وقد ازدادت قيمتها من حوال،  
لتص  إلى    2015المصرية عام  من إجمال، قيمة الصادرات  

دوالر  نحو    690حوال،   قيمة    % 2.71مليون  إجمال،  من 
عام   أقصى  كحد  المصرية  سجلي 2019الصادرات  حيث   ،

ت قدر  نحو   عام    % 762.5زيادة  الوقود  صادرات  قيمة  من 
القطن  2015 من  المصرية  الصادرات  قيمة  سجلي  وأخيراف   .
للفترة    111حوال،   ،  2019  -  2015مليون دوالر كمتوسط 

  % 0.47مليون دوالر  نحو    88وقد ازدادت قيمتها من حوال،  
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لتص  إلى    2015من إجمال، قيمة الصادرات المصرية عام  
دوالر  نحو    164حوال،   قيمة    %0.64مليون  إجمال،  من 

عام   أقصى  كحد  المصرية  حيث سجلي  2019الصادرات   ،
ت قدر  نحو   عام   % 86.36زيادة  القطن  صادرات  قيمة    من 

2015  . 
تتبع  خالل  من  الصادرات  لهيك   الفعلية  الصورة  تتجلى 

جدول   للصادرات  2 يانات  القطاع،  التطور  الل   عكس   )
من   تتلون  والت،  النسرية،  واألهمية  قطاع   13المصرية 

تصدير  تتما  ف، المنتجات الليماوية واألسمدة، مواد الرنا ،  
ونية، الحاصالت  الصناعات اليلازية، السلع الهندسية واإلللتر 

الزراعية، المالبس الجاهزة، اليزل والنسي ، الطباعة والتيلين 
الطرية،   الصناعات  الفنية،  والمصنفات  واللتة  والورق 
واألحل ة   الجلود  اليدوية،  المنتجات  اآلثاث،  المفروشات، 
المصرية   الصادرات  قيمة  أن  ترين  حيث  الجلد ة،  والمنتجات 

للفترة  مليار دوال  21.935 ليي حوال،     -2015ر كمتوسط 
مليار دوالر    19.183وقد ازدادت قيمتها من حوال،  ،  2019

عام   أدنى  حوال،    لتص   2015فحد  مليار    23.519إلى 
  % 22.60، حيث سجلي زيادة ت قدر  نحو  2019دوالر عام  

القطاع،   للتوزيع  وفقاف  المصرية  الصادرات  قيمة  إجمال،  من 
. 2015عام

 2019-2015. هيكل الصادرات المصرية بالمليار دوالر و اميت ا المربية )%( خالل الستري 2جدول  

 معدل التيير%  المتوس   2019 2018 2017 2016 2015 الوحدي  البيان / الرمة 

 المنتجات الليماوية واألسمدة
 20.76 23.47 24.94 21.51 17.75 17.24 %  66.84 4.654 5.519 5.916 4.87 3.659 3.308 القيمة 

 مواد الرنا  
 21.61 21.80 22.52 23.14 24.35 17.01 %  57.16 4.798 5.128 5.341 5.240 5.020 3.263 القيمة 

 الصناعات اليلازية
 14.22 14.58 13.10 13.61 14.79 15.15 %  17.96 3.114 3.428 3.108 3.081 3.048 2.906 القيمة 

 السلع هندسية واإلللترونية
 11.33 10.32 9.9 11.65 11.57 13.56 %  ( 6.73  2.480 2.426 2.346 2.638 2.385 2.601 القيمة 

 الحاصالت الزراعية 
 10.16 9.65 8.91 10.00 10.57 11.94 %  ( 0.87  2.223 2.270 2.113 2.263 2.178 2.290 القيمة 

 المالبس الجاهزة 
 6.75 7.19 6.76 6.42 6.20 7.23 %  21.85 1.482 1.690 1.604 1.454 1.277 1.387 القيمة 

 اليزل والنسي  
 3.95 3.67 3.84 3.70 3.82 4.82 %  ( 6.70  0.865 0.863 0.911 0.838 0.787 0.925 القيمة 

الطباعة والتيلين والورق 
 واللتة والمصنفات الفنية

 2.61 2.57 2.80 2.60 2.36 2.74 %  14.83 0.573 0.604 0.663 0.588 0.486 0.526 القيمة 

 الصناعات الطرية 
 2.37 2.30 2.28 2.12 2.52 2.68 %  4.85 0.519 0.540 0.541 0.480 0.519 0.515 القيمة 

 المفروشات
 2.41 2.13 2.25 2.32 2.43 3.00 %  ( 13.02  0.527 0.501 0.534 0.525 0.500 0.576 القيمة 

 ثاآلثا
 1.54 1.13 1.36 1.51 1.92 1.95 %  ( 29.33  0.340 0.265 0.323 0.342 0.395 0.375 القيمة 

 المنتجات اليدوية
 1.07 0.88 0.89 0.9 1.12 1.78 %  ( 39.47  0.239 0.207 0.212 0.203 0.230 0.342 القيمة 

الجلود واألحل ة والمنتجات  
 الجلد ة 

 0.53 0.33 0.44 0.52 0.63 0.88 %  ( 53.85  0.120 0.078 0.105 0.118 0.129 0.169 القيمة 
 22.60 21.935 23.519 23.719 22.64 20.613 19.183 اإلجمال، 

  (: األرقام  ين قوسين تعرر عن معدالت سالبة. 
 .2020التجارة الخارجية، القاهرة،   ريالمصدر: ج معي وح سري من وزارة التجارة والصناعة، الهي ة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تقر 
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قطاع   جا   األولى  نحو و محيث  المرتبة  ف،  الرنا   اد 
واألسمدة  نحو 21.16% الليماوية  المنتجات  قطاع  ثم   ،
الصناعات  20.76% قطاع  الاالاة  المرتبة  ف،  ثم  لت،   ،

السلع  %14.22اليلازية  نحو   قطاع،  من  ك   ويحت    ،
الرابعة   المرتبة  الزراعية  والحاصالت  واإلللترونية،  الهندسية 

ويلت،   %10.16،  %11.33والخامسة  نحو   الترتية،  على 
السادسة  نحو   المرتبة  ف،  الجاهزة  المالبس  ،  %6.75قطاع 
اليزل   وه،  التصديرية  القطاعات  باق،  والنسي ،  وتما  

اآلثاث،  الطرية،  الصناعات  المفروشات،  والتيلين،  الطباعة 
،  %2.61،  %3.95المنتجات اليدوية، الجلود ومنتجاتها نحو  

على    0.53%،  1.07%  ، 1.54%،  2.37%،  2.41%
 الترتية خالل متوسط فترة الدراسة. 

المنتجات   من  المصرية  الصادرات  قيمة  أن  ترين  فما 
حوال،   واألسمدة  ليي  دوالر    4.654الليماوية  مليار 

للفترة   من 2019  -  2015فمتوسط  قيمتها  ازدادت  وقد   ،
من إجمال، قيمة   %17.24مليار دوالر  نحو    3.308حوال، 

لتص  إلى حوال،    2015صرية كحد أدنى عام  الصادرات الم
دوالر  نحو    5.519 قيمة    %23.47مليار  إجمال،  من 

عام   أقصى  كحد  المصرية  حيث سجلي  2019الصادرات   ،
ت قدر  نحو   المنتجات    %66.84زيادة  صادرات  قيمة  من 

. كما ترين أن قيمة الصادرات  2015الليماوية واألسمدة عام  
من الرنا   المصرية  حوال،   ل  مواد  دوالر    4.798يي  مليار 

للفترة   من 2019  -  2015فمتوسط  قيمتها  ازدادت  وقد   ،
من إجمال، قيمة   %17.01مليار دوالر  نحو    3.263حوال، 

لتص  إلى حوال،    2015الصادرات المصرية كحد أدنى عام  
دوالر  نحو    5.128 قيمة    %21.80مليار  إجمال،  من 

عام   المصرية  سجلي2019الصادرات  حيث  ت قدر    ،  زيادة 
 . 2015من قيمة صادرات مواد الرنا  عام  % 57.16 نحو 

الصناعات   من  المصرية  الصادرات  قيمة  أن  ترين  فما 
حوال،   للفترة   3.114اليلازية  ليي  كمتوسط  دوالر  مليار 

حوال،  2019  -  2015 من  قيمتها  ازدادت  وقد   ،2.906  

دوالر  نحو   الصادرات    % 15.15مليار  قيمة  إجمال،  من 
أدنى عام  ال إلى حوال،    2015مصرية كحد    3.428لتص  

دوالر  نحو   الصادرات    % 14.58مليار  قيمة  إجمال،  من 
عام   أقصى  ت قدر  2019المصرية كحد  زيادة  ، حيث سجلي 

عام    % 17.96 نحو   اليلازية  الصناعات  صادرات  قيمة  من 
السلع  2015 من  المصرية  الصادرات  قيمة  أن  أتضح  كما   .

واإلللتر  حوال،  الهندسية  دوالر    2.480ونية  ليي  مليار 
للفترة   قيمتها من 2019  -  2015فمتوسط  انخفضي  وقد   ،

من إجمال، قيمة   %13.56مليار دوالر  نحو    2.601حوال،  
عام   المصرية  حوال،    2015الصادرات  إلى    2.426لتص  

دوالر  نحو   الصادرات    % 10.32مليار  قيمة  إجمال،  من 
عام   ا2019المصرية  سجلي  حيث  نخفات   قدر  نحو ، 

الهندسية واإلللترونية عام    6.73% السلع  قيمة صادرات  من 
من  2015 المصرية  الصادرات  قيمة  أن  أتضح  كما   .

حوال،   الزراعية  ليي  دوالر    2.223الحاصالت  مليار 
للفترة   من 2019  -2015فمتوسط  قيمتها  انخفضي  وقد   ،

ة من إجمال، قيم  %11.94مليار دوالر  نحو    2.290حوال،  
عام   المصرية  حوال،    2015الصادرات  إلى    2.270لتص  

دوالر  نحو   الصادرات    %9.65مليار  قيمة  إجمال،  من 
عام   انخفات   قدر  نحو 2019المصرية  سجلي  حيث   ،

.  2015من قيمة صادرات الحاصالت الزراعية عام    0.87%
الجاهزة  المالبس  من  المصرية  الصادرات  قيمة  أن  ترين  فما 

للفترة    1.482 ليي حوال،   كمتوسط  دوالر    -  2015مليار 
قيمتها من حوال،  2019 مليار دوالر    1.387، وقد إزدادت 
عام    %7.23 نحو   المصرية  الصادرات  قيمة  إجمال،  من 
  % 7.19مليار دوالر  نحو    1.960لتص  إل، حوال،    2015

عام   أقصى  كحد  المصرية  الصادرات  قيمة  إجمال،  من 
ت قدر  2019 زيادة  سجلي  حيث  قيمة    % 21.85 نحو  ،  من 

 . 2015صادرات المالبس الجاهزة عام 
فما أتضح أن قيمة الصادرات المصرية من اليزل والنسي   

حوال،   للفترة    865 ليي  كمتوسط  دوالر    -  2015مليون 
قيمتها من حوال،  2019 انخفضي  مليون دوالر    925، وقد 
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عام    %4.82 نحو   المصرية  الصادرات  قيمة  إجمال،  من 
إل، حوال،  لتص   2015   % 3.67مليون دوالر  نحو    863  

عام   المصرية  الصادرات  قيمة  إجمال،  حيث  2019من   ،
من قيمة صادرات اليزل    %6.70سجلي انخفات   قدر  نحو 

. كما ترين أن قيمة الصادرات المصرية  2015والنسي  عام  
من الطباعة والتيلين والورق واللتة والمصنفات الفنية  ليي  

،  2019  -  2015ون دوالر كمتوسط للفترة  ملي  573حوال،  
حوال،   من  قيمتها  ازدادت  دوالر  نحو   526وقد  مليون 

عام    2.74% المصرية  الصادرات  قيمة  إجمال،    2015من 
حوال،   إلى  دوالر  نحو    604لتص   من   %2.57مليون 

، حيث سجلي  2019إجمال، قيمة الصادرات المصرية عام  
ت قدر  نحو   قيمة    %14.83زيادة  الطباعة  من  صادرات 

. كما  2015والتيلين والورق واللتة والمصنفات الفنية عام  
الطرية  الصناعات  من  المصرية  الصادرات  قيمة  أن  ترين 

حوال،   للفترة    519 ليي  كمتوسط  دوالر    -  2015مليون 
حوال،  2019 من  قيمتها  ازدادت  وقد  دوالر    515،  مليون 
المصري  %2.68 نحو   الصادرات  قيمة  إجمال،  عام  من  ة 
إلى حوال،    2015   % 2.30مليون دوالر  نحو    540لتص  

عام   المصرية  الصادرات  قيمة  إجمال،  حيث  2019من   ،
ت قدر  نحو   زيادة  صادرات    %4.85سجلي  قيمة  من 

عام   الطرية  قيمة  2015الصناعات  أن  أتضح  كما   .
مليون    527الصادرات المصرية من المفروشات  ليي حوال،  

، وقد انخفضي قيمتها  2019 -  2015دوالر كمتوسط للفترة  
حوال،   دوالر  نحو    576من  قيمة    %3مليون  إجمال،  من 

عام   المصرية  حوال،    2015الصادرات  إلى    501لتص  
دوالر  نحو   الصادرات    %2.13مليون  قيمة  إجمال،  من 

عام   انخفات   قدر  نحو  2019المصرية  سجلي  حيث   ،
عام    13.02% المفروشات  صادرات  قيمة  كما 2015من   .

أتضح أن قيمة الصادرات المصرية من اآلثاث  ليي حوال،  
للفترة    340 كمتوسط  دوالر  وقد  2019  -  2015مليون   ،

  % 1.95مليون دوالر  نحو    375انخفضي قيمتها من حوال،  
لتص  إلى    2015من إجمال، قيمة الصادرات المصرية عام  

دوالر  نحو    265حوال،   قيمة    % 1.13مليون  إجمال،  من 
، حيث سجلي انخفات   قدر 2019درات المصرية عام  الصا

. كما 2015من قيمة صادرات اآلثاث عام    %29.33 نحو  
اليدوية  المنتجات  من  المصرية  الصادرات  قيمة  أن  أتضح 

حوال،   للفترة    239 ليي  كمتوسط  دوالر    -  2015مليون 
قيمتها من حوال،  2019 انخفضي  مليون دوالر    342، وقد 
إج  %1.78 نحو   عام  من  المصرية  الصادرات  قيمة  مال، 
إلى حوال،    2015 دوالر  نحو    207لتص     % 0.88مليون 

عام   المصرية  الصادرات  قيمة  إجمال،  حيث 2019من   ،
انخفات   قدر  نحو   صادرات    %39.47سجلي  قيمة  من 

. كما أتضح أن قيمة الصادرات  2015المنتجات اليدوية عام  
ات الجلد ة  ليي حوال،  المصرية من الجلود واألحل ة والمنتج

للفترة    120 كمتوسط  دوالر  وقد  2019  -  2015مليون   ،
  % 0.88مليون دوالر  نحو    169انخفضي قيمتها من حوال،  

لتص  إل،    2015من إجمال، قيمة الصادرات المصرية عام  
دوالر  نحو    78حوال،   قيمة    %0.33مليون  إجمال،  من 

ات   قدر ، حيث سجلي انخف2019الصادرات المصرية عام  
من قيمة صادرات الجلود واألحل ة والمنتجات   %53.85 نحو  

 .  2015الجلد ة عام 
تطور الصادرات المصرية وفقاف    (3ويتضح من  يانات جدول 

الصادرات   قيمة  أن  ترين  حيث  الدولية،  المجموعات  ألهم 
للفترة   22.446المصرية  ليي حوال،   مليار دوالر كمتوسط 

  18.658ت قيمتها من حوال،  دا، وقد ازد2019  -  2015
عام   أدنى  كحد  دوالر  حوال،    2015مليار  إلى  لتص  

، حيث سجلي  2019مليار دوالر كحد أقصى عام    25.501
ت قدر  نحو   الصادرات    %36.68زيادة  قيمة  إجمال،  من 

عام   الدولية  للمجموعات  الجيراف،  للتوزيع  وفقاف  المصرية 
العردية  2015 الدول  مجموعة  جا ت  حيث  المرتبة    ، ف. 

اآلورود،  %40.42األولى  نحو   االتحاد  دول  مجموعة  ثم   ،
، ثم تلت، ف، المرتبة الاالاة الوال ات األمريكية %27.16 نحو  

، وتحت  مجموعة الدول اإلفريقية  دون  %6.43المتحدة  نحو  
، وتما  باق، دول  %5.96الدول العردية المرتبة الرابعة  نحو  
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الدراسة. أتضح أن  و تخالل م  %19.66العالم نحو   سط فترة 
العردية  ليي   الدول  جامعة  إلى  المصرية  الصادرات  قيمة 

للفترة    9.031حوال،   كمتوسط  دوالر    -  2015مليار 
مليار دوالر    8.069، وقد ازدادت قيمتها من حوال،  2019
كحد    %43.25 نحو   المصرية  الصادرات  قيمة  إجمال،  من 

عام   حوال،    2015أدنى  إلى  دوالر    9.361لتص   مليار 
عام    %36.71 نحو   المصرية  الصادرات  قيمة  إجمال،  من 
ت قدر  نحو  2019 زيادة  حيث سجلي  قيمة    16.01%،  من 

عام   العردية  الدول  إلى جامعة  كما  2015صادرات مصر   .
اآلورود،   االتحاد  إلى  المصرية  الصادرات  قيمة  أن  أتضح 

للفترة    6.165 ليي حوال،     -  2015مليار دوالر كمتوسط 
مليار دوالر    4.781، وقد ازدادت قيمتها من حوال،  2019
كحد    %25.62 نحو   المصرية  الصادرات  قيمة  إجمال،  من 

عام   حوال،    2015أدنى  إلى  دوالر    7.379لتص   مليار 
عام    %28.94 نحو   المصرية  الصادرات  قيمة  إجمال،  من 
ت قدر  نحو  2019 زيادة  حيث سجلي  قيمة    54.34%،  من 

إل مصر  عام    ى صادرات  اآلورود،  كما 2015االتحاد   .
المتحدة  الوال ات  إلى  المصرية  الصادرات  قيمة  أن  اتضح 

حوال،   للفترة   1.471األمريكية  ليي  كمتوسط  دوالر  مليار 
حوال،  2019  -  2015 من  قيمتها  ازدادت  وقد   ،1.236  

دوالر  نحو   الصادرات   %6.62مليار  قيمة  إجمال،  من 

مليار دوالر    2.089ال،  و حلتص  إل،    2015المصرية عام  
كحد    % 8.19 نحو   المصرية  الصادرات  قيمة  إجمال،  من 

  % 69.01، حيث سجلي زيادة ت قدر  نحو  2019أقصى عام  
من قيمة صادرات مصر إلى الوال ات المتحدة األمريكية عام 

الدول  2015 إلى  المصرية  الصادرات  قيمة  أن  ترين  كما   .
العردية  ليي الدول  مليار    1.336حوال،    اإلفريقية  دون 

للفترة   كمتوسط  قيمتها  ،  2019  -  2015دوالر  ازدادت  وقد 
حوال،   دوالر  نحو    1.122من  إجمال،    %6.01مليار  من 

  1.4لتص  إلى حوال،    2015قيمة الصادرات المصرية عام  
دوالر  نحو   الصادرات    %5.49مليار  قيمة  إجمال،  من 

عام   ت قدر  نح2019المصرية  زيادة  سجلي  حيث  و  ، 
من قيمة صادرات مصر إلى الدول اإلفريقية  دون    24.78%

عام   العردية  تري.  2015الدول  أنكما  الصادرات    ن  قيمة 
حوال،  ا العالم  ليي  دول  باق،  إلى  مليار    4.463لمصرية 

للفترة   كمتوسط  قيمتها  2019  -  2015دوالر  ازدادت  وقد   ،
من إجمال،    % 18.49مليار دوالر  نحو    3.450ال،  من حو 

أدنى عام   المصرية كحد  الصادرات  إلى    2015قيمة  لتص  
ن إجمال، قيمة م  %20.67مليار دوالر  نحو    5.272حوال،  
عام  الصادر  المصرية  ت قدر  2019ات  زيادة  سجلي  حيث   ،
من قيمة صادرات مصر إلى باق، دول العالم   % 52.81 نحو 
 .  2015عام 

الم 3  جدول الصادرات  قيمة  الستري  .  خالل   )%( المربية  و اميت ا  دوالر  بالمليار  الدولية  للمجموعات  وفقًا  -2015صرية 
2019 

 الرمة 

جامعة الدول  
 العربية 

 اال حاد اآلوروبي
الواليات المتحدي 

 اىمريكية 
 فريقيا بدون  

 العربية الدول 
 اإلجمالى باقي دول العالد 

 %  ة  القيم %  القيمة   %  القيمة   %  القيمة   %  القيمة  

2015 8.069 43.25 4.781 25.62 1.236 6.62 1.122 6.01 3.450 18.49 18.658 

2016 9.427 46.17 4.987 24.43 1.131 5.54 1.265 6.20 3.607 17.67 20.417 

2017 9.175 40.58 6.211 27.47 1.303 5.76 1.369 6.05 4.554 20.14 22.612 

2018 9.124 36.29 7.465 29.69 1.598 6.36 1.525 6.07 5.430 21.60 25.142 

2019 9.361 36.71 7.379 28.94 2.089 8.19 1.400 5.49 5.272 20.67 25.501 

 22.466 19.66 4.463 5.96 1.336 6.43 1.471 27.16 6.165 40.42 9.031 المتوسط

 36.68 -  52.81 -  24.78 -  69.01 -  54.34 -  16.01 معدل التيير%

 .2020عي وح سري من وزارة التجارة والصناعة، الهي ة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، تقرير التجارة الخارجية القاهرة، المصدر: ج م
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مجلس   -انياً ث دول  إلى  الزراعية  مصر  صادرات  ا جااات 
 التعاون الخليجي:

من  يانات   الجيراف،  5   (،4جدول،  يتضح  التوزيع   )
الزراع مصر  التعلصادرات  مجلس  دول  إل،  الخليج،  ية  اون 

الفترة   الصادرات  2019-2005خالل  ، حيث ترين أن كمية 
حوال،   حوال  986.330الزراعية  ليي  بقيمة  فن  ،  ألف 

، وقد  2019-2005مليون دوالر كمتوسط للفترة    494.295
حوال،   من  حوال،    402.376إزدادت  بقيمة  فن  ألف 

عام    75.012 دوالر  إلى   2005مليون  حوال،    لتص  
مليون دوالر    489.505فن بقيمة حوال،  ألف    1171.003

للصادرات  .  2019عام   الزمن،  االتجاه  معادلة  ودتقدير 
ول مجلس التعاون الخليج، ترين أنها  الزراعية المصرية إلى د

بمقدار سنو   لغ   اتجاهاف تصاعد اف ومعنو  إحصازياف  اتخلت 
فن،    86.470نحو   ود  35.475ألف  دوالر،  معدل  مليون 

 على الترتية.  %13،   %10.6و نمو سنو   لغ نح
السعود ة  ليي   إلى  الزراعية  مصر  صادرات  أن  ترين 

مليون    288.754ألف فن بقيمة حوال،    578.318حوال،  
، وقد ازدادت من حوال،  2019-2005دوالر كمتوسط للفترة  

فن  نحو    278.161 حوال،  %69.13ألف  ودقيمة    ،
دوالر  نحو  45.958    لتص  2005عام    %61.27  مليون 

حوال،   فن  نحو    679.541إلى  ودقيمة %58.03ألف   ،
من إجمال،    %57.18مليون دوالر  نحو    279.889حوال،  

ال التعاون الصادرات  مجلس  دول  إلى  المصرية  زراعية 
عام   الزمن،    . 2019الخليج،  االتجاه  معادلة  ودتقدير 

إلى  المصرية  الزراعية  أن  للصادرات  ترين  اتخلت  السعود ة  ها 
تصاع نحو اتجاهاف  سنو   لغ  بمقدار  إحصازياف  ومعنو   د اف 

فن،    45.635 نمو   19.772ألف  ودمعدل  دوالر،  مليون 
 على الترتية. % 12.9،  %9.4سنو   لغ نحو 

 
 

اإلمارات   إلى  المصرية  الزراعية  الصادرات  أن  ترين  فما 
بقيمة حوال،    194.010 ليي حوال،     103.816ألف فن 
، وقد ازدادت من  2019-2005كمتوسط للفترة  مليون دوالر  

فن  نحو    37.225حوال،   حوال،  %9.25ألف  ودقيمة    ،
دوالر  نحو    12.620 تص   ل  2005عام    %16.82مليون 

حوال،   فن  نحو    258.666إلى  ودقيمة %22.09ألف   ،
إجمال،    %22.48مليون دوالر  نحو    110.046حوال،   من 

مج لدول  المصرية  الزراعية  الخليج،  الصادرات  التعاون  لس 
للصادرات    .2019م  عا الزمن،  االتجاه  معادلة  ودتقدير 

إلى   المصرية  اتجاهاف    اإلماراتالزراعية  اتخلت  أنها  ترين 
  16.986د اف ومعنو  إحصازياف بمقدار سنو   لغ نحو  تصاع

مليون دوالر، ودمعدل نمو سنو   لغ نحو    7.733ألف فن،  
 على الترتية.  13.4%،   12.8%
الزر فما   الصادرات  أن  إلى  ترين  المصرية   ليي  اللويي  اعية 

حوال،    148.499حوال،   بقيمة  فن  مليون    67.980ألف 
وقد إزدادت من حوال،    ،2019-2005سط للفترة  دوالر كمتو 
فن  نحو    72.917 حوال،  ،  %18.12ألف  ودقيمة  
دوالر  نحو    13.082   لتص    2005عام    %17.44مليون 

حوال،   ف  111.035إلى  ودقيمة  %9.48ن  نحو  ألف   ،
دوالر  نحو    47.619حوال،   إجمال،    % 9.73مليون  من 

الخليج،   التعاون  مجلس  لدول  المصرية  الزراعية  الصادرات 
للصادرات    .2019  عام الزمن،  االتجاه  معادلة  ودتقدير 

اتجاهاف   اتخلت  أنها  ترين  اللويي  إلى  المصرية  الزراعية 
  15.173 لغ نحو    نو  إحصازياف بمقدار سنو  تصاعد اف ومع

مليون دوالر، ودمعدل نمو سنو   لغ نحو    4.627ألف فن،  
 على الترتية. % 11، 11.1%
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 . 2019-2005الل الستري مصرية باىلف طن و اميت ا المربية )%( إلى دول مجلس التعاون الخليجي خ. كمية الصادرات الزراعية ال4جدول

 الرمة 
 %  اليمية  %  اليمية  %  اليمية  %  اليمية  %  اليمية  اإلجمالي  ين ال حر  عمان  اليويت  اإلمارات  الرعودية 

2005 278.161 69.13 37.225 9.25 72.917 18.12 7.886 1.96 6.187 1.54 402.376 

2006 229.049 67.23 41.212 12.10 55.711 16.35 9.782 2.87 4.964 1.46 340.718 

2007 186.162 56.37 84.370 25.55 43.915 13.30 10.292 3.12 5.503 1.67 330.243 

2008 398.018 65.66 98.940 16.32 73.202 12.08 24.800 4.09 11.255 1.86 606.216 

2009 494.327 64.80 131.682 17.26 93.269 12.23 28.117 3.69 15.505 2.03 762.900 

2010 576.940 60.24 218.985 22.87 113.620 11.86 31.474 3.29 16.638 1.74 957.657 

2011 531.311 57.71 223.504 24.28 105.707 11.48 44.169 4.80 15.962 1.73 920.652 

2012 600.207 55.96 315.046 29.37 107.813 10.05 37.582 3.50 11.895 1.11 1072.542 

2013 765.248 56.26 275.355 20.25 250.482 18.42 50.283 3.70 18.727 1.38 1360.095 

2014 560.705 58.36 175.873 18.31 171.378 17.84 36.012 3.75 16.731 1.74 960.698 

2015 899.798 59.24 295.647 19.46 224.185 14.76 68.279 4.49 31.096 2.05 1519.006 

2016 858.391 62.23 209.560 15.19 203.707 14.77 88.021 6.38 19.630 1.42 1379.310 

2017 687.594 50.98 289.489 21.46 242.804 18.00 98.148 7.28 30.684 2.28 1348.718 

2018 929.323 55.89 254.589 15.31 357.738 21.51 87.789 5.28 33.384 2.01 1662.823 

2019 679.541 58.03 258.666 22.09 111.035 9.48 87.930 7.51 33.831 2.89 1171.003 

 986.330 1.748 18.133 4.120 47.371 14.280 148.499 18.533 194.010 59.681 578.318 المتوسط

 ** 86.470 **2.047 **6.629 ** 15.173 ** 16.986 ** 45.635 1قيمة االتجاة

 **10.6 **13.00 **17.7 **11.1 **12.8 **9.4 2معدل النمو%

  Linear model :tb x +Y = aالتقدير اإلحصاز، للنموذج  ح سري من 1
 Growth model :b xt +a = e tYالتقدير اإلحصاز، للنموذج  ح سري من 2

Significant at the 0.01 Probability Level.** 
 .  www.capmas.gov.eg"مصرإنترني":  هاز المركز  للتعر ة العامة واإلحصا ، قاعدة  يانات التجارة الخارجية المصدر: ج معي وح سري من الج
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 .2019-2005عية المصرية بالمليون دوالر و اميت ا المربية )%( إلى دول مجلس التعاون الخليجي خالل الستري . قيمة الصادرات الزرا5جدول 

 الرمة 
 %  قيمة ال %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  %  القيمة  اإلجمالي  ال حرين  عمان  يويت ال اإلمارات  الرعودية 

2005 45.958 61.27 12.620 16.82 13.082 17.44 1.553 2.07 1.799 2.40 75.012 

2006 44.168 56.89 15.746 20.28 13.514 17.41 2.427 3.13 1.782 2.29 77.637 

2007 54.077 49.34 31.709 28.93 18.219 16.62 3.172 2.89 2.425 2.21 109.602 

2008 248.979 62.43 76.241 19.12 48.963 12.28 15.363 3.85 9.239 2.32 398.785 

2009 389.325 62.69 108.113 17.41 85.014 13.69 19.312 3.11 19.304 3.11 621.069 

2010 378.685 60.48 126.682 20.23 82.420 13.16 19.667 3.14 18.636 2.98 626.091 

2011 358.248 57.77 147.598 23.80 74.917 12.08 21.577 3.48 17.737 2.86 620.077 

2012 331.189 60.13 121.282 22.02 65.540 11.90 19.217 3.49 13.531 2.46 550.759 

2013 320.756 56.34 131.742 23.14 77.849 13.67 23.541 4.13 15.443 2.71 569.332 

2014 357.412 56.35 130.110 20.51 109.733 17.30 24.388 3.85 12.621 1.99 634.264 

2015 406.510 54.63 165.678 22.26 121.561 16.34 33.478 4.50 16.946 2.28 744.173 

2016 442.449 61.70 129.352 18.04 108.488 15.13 22.381 3.12 14.475 2.02 717.146 

2017 353.230 54.45 141.737 21.85 95.834 14.77 42.117 6.49 15.839 2.44 648.757 

2018 320.438 60.21 108.592 20.40 56.939 10.70 32.666 6.14 13.575 2.55 532.211 

2019 279.889 57.18 110.046 22.48 47.619 9.73 36.001 7.35 15.950 3.26 489.505 

 494.295 2.499 12.620 3.830 21.124 13.930 67.980 20.968 103.816 58.012 288.754 المتوسط

 ** 35.475 * 0.844 **2.497 * 4.637 **7.733 ** 19.722 1قيمة االتجاة

 **13.00 **13.3 **19.4 **11.00 **13.4 **12.9 2معدل النمو %

  Linear model :tb x +Y = aح سري من التقدير اإلحصاز، للنموذج  1
 Growth model :b xt +a = e tYاإلحصاز، للنموذج   ح سري من التقدير2

0.05 Probability Level.Significant at the * 
evel.Significant at the 0.01 Probability L** 

 . www.capmas.gov.egالمصدر: ج معي وح سري من الجهاز المركز  للتعر ة العامة واإلحصا ، قاعدة  يانات التجارة الخارجية "مصرإنترني":  
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فما ترين أن الصادرات الزراعية المصرية إلى ع مان  ليي  
حوال،    47.371حوال،   بقيمة  فن  مليون    21.124ألف 

ن حوال،  ، وقد إزدادت م2019-2005دوالر كمتوسط للفترة  
فن  نحو    7.886 حوال،  %1.96ألف  ودقيمة    ،1.553  

دوالر  نحو   حوال،    2005عام    %2.07مليون  إلى  لتص  
  36.001، ودقيمة حوال،  %7.51ألف فن  نحو    87.930

دوالر  نحو   الزراعية    %7.35مليون  الصادرات  إجمال،  من 
ودتقدير   .2019المصرية لدول مجلس التعاون الخليج، عام  

االتجاه الزمن، للصادرات الزراعية المصرية إلى عمان  معادلة  
بمقدار  إحصازياف  ومعنو   تصاعد اف  اتجاهاف  اتخلت  أنها  ترين 

نحو  س فن،    6.629نو   لغ  دوالر،    2.497ألف  مليون 
 على الترتية.  %19.4،  %17.7ودمعدل نمو سنو   لغ نحو 

المصر  الزراعية  الصادرات  أن  ترين  البحرين  فما  إلى  ية 
حوال،    18.133حوال،     ليي بقيمة  فن    12.620ألف 

، وقد إزدادت من  2019-2005مليون دوالر كمتوسط للفترة  
حوال،  %1.54فن  نحو  ألف    6.187حوال،   ودقيمة    ،
إلى    2005عام    %2.40مليون دوالر  نحو    1.799 لتص  
فن  نحو    33.831حوال،   حوال،  %2.89ألف  ودقيمة   ،

من إجمال، الصادرات   %3.26يون دوالر  نحو  مل  15.950
  . 2019الزراعية المصرية لدول مجلس التعاون الخليج، عام  

للص الزمن،  االتجاه  معادلة  المصرية  ودتقدير  الزراعية  ادرات 
ومعنو   تصاعد اف  اتجاهاف  اتخلت  أنها  ترين  البحرين  إلى 

  0.844ألف فن،    2.047إحصازياف بمقدار سنو   لغ نحو  
س مليون   نمو  ودمعدل  نحو  دوالر،    % 13.3،  %13نو   لغ 

 على الترتية. 
 
 
 

ثالثتتًاا التحليتتل القياستتي لممتتوذج الجاذبيتتة لصتتادرات مصتتر 
 لس التعاون الخليجي:الزراعية إلى دول مج

للحصول على تقديرات لمحدادت صادرات مصر الزراعية إلى  
التعاون   المقطعية دول  الريانات  باستخدام مزي  من  الخليج، 

  2019  -2005مشاهدة للسنوات    75الس  الزمنية لعدد  والس
، حيث تشير النتاز  الواردة  لعينة مكونة من خمسة دول عردية

 Pooled Regression_ دار المدم   ( أن نموذج االنح6بجدول 

Model (PRM) نحو  1رقم ف،    %85(  فسر  التييرات  من 
دل، صاردات مصر الزراعية استنادّا لقيمة معام  التحديد المع

اإل التلثير  لمصر،  وترين  اإلجمال،  المحل،  للنات    جا ، 
ف، النات    %1والدول المستوردة مما  عن، أن زيادة قدرها نحو 

اإلجم الزراعية المحل،  الصادرات  حجم  زيادة  إلى  يؤد   ال، 
حين    %0.79،    % 1.03المصرية  نحو   ف،  الترتية،  على 

الجيرا ية  ين   للمسافة  السالة  التلثير  والدول  ترين  مصر 
نحو    المستوردة قدرها  زيادة  أن  المسافة    %1مما  عن،  ف، 

موضع   للدول  الزراعية  مصر  صادرات  انخفات  إلى  تؤد  
رقم %0.72الدراسة  نحو   النموذج  نتاز   من  ترين  كما   .2  )

المتما    % 90أنه  فسر نحو   التابع  المتيير  التييرات ف،  من 
التعاون  دول  إلى  الزراعية  مصر  صادرات  الخليج،    ف، 

الدراس الفترة  موضع  خالل  يتضح    2019-2005ة  كما   ،
وجود عالقة فرد ة  ين المتيير التابع وكال  من النات  المحل،  

ر، والدول المستوردة وهلا  عن، أن زيادة قدرها  اإلجمال، لمص
صادرات   1% زيادة  إلى  تؤد   اإلجمال،  المحل،  النات   ف، 

الدول  نحو   لتل   الزراعية  على    %1.01،  %1.89مصر 
المسافة كمحدد   الترتية، تلثير  سالرية  معنوية  عدم  ترين  كما 

لدول المستوردة، كما  يني  للتدفقات الصادرات، وعدد السكان  
سالرية تلثير عدد سكان مصر   المتحص  عليها معنوية  النتاز

 مما  ساعد على إتاحة فازم إنتاج، للتصدير الخارج،. 
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راعية إلى  لتحليل صادرات مصر الز Pooled Regression Model (PRM) .  قدير نماذج الجاذبية باالنحدار التجميعي  6جدول  
 2019-2005دول مجلس التعاون الخليجي خالل الستري 

Included Observations: 15 & Cross-Sections Included: 5 & Total Pool Observations: 75  
*Significant at the 0.05 Probability Level.    **Significant at the 0.01 Probability Level. 

 بالملحة. 2، 1دول، بالبحث، ج  5المصدر: ج معي وح سري من التحلي  القياس، لريانات جدول 
 

ريقتتتي اىثتتر الثابتتت واىثتتر اخت تتار اوستتمان لالختيتتار بتتين ط
 Hausman Specification Test: العشوائي 

بيرت االختيار  ين فريقة األثر العشواز، واألثر الاا ي  
فريق ترجيح  باالحتتم  العشواز،  األثر  اختبار  ة  إلى  لام 

Hausman Specification Test    حيث أشار إلى قرول فرضية
م. ومن ثم سو  يتم العدم بلن الفرق  ين المعلمات غير منتظ

العشواز،   األثر  نموذج  باستخدام   Random Effectالتقدير 

Model  بالجدول االختبار  نتاز   قيمة7. حيث  شير  أن   ) 

Chi-Sq  معنوية عند درجات  غير    3.60حصازية تساوى  اإل
العدم  2حرية   الفرت  قرول  ودالتال،  مكن   ،)0H     القاز

م ف،  العشوازية  اآلثار  نموذج  الفرت  بمعنوية  رفم  قا   
 لنموذج اآلثار الاا تة.  1Hالردي  

الواردة النتاز   تشير  التلثيرات  (  8)بالجدول  فما  نموذج  أن 
(  فسر  1رقم    Random Effect Model (REM)  يةالعشواز

ف، م  %81و  نح المما   التابع  المتيير  ف،  التييرات  ن 
موضع   الخليج،  التعاون  دول  إلى  الزراعية  مصر  صادرات 

، كما اتضح وجود عالقة  2019-2005خالل الفترة  الدراسة  
اإلجمال،   المحل،  النات   التابع وكال  من  المتيير  فرد ة  ين 

،  ف  %1ن، أن زيادة قدرها  لمصر، والدول المستوردة وهلا  ع

مصر   صادرات  زيادة  إلى  تؤد   اإلجمال،  المحل،  النات  
الدول  نحو   لتل   الترتية،   %0.84،  %1.44الزراعية  على 

بما  عن،   ف، للمسافة  السالة  التلثير  ترين عدم معنوية  حين 
كلحد   والشحن  البحر   النق   تطور  من  الرغم  على  أنه 

ال متيير  فلن  اللوجستية  أالخدمات  عازقاف  لم   عد  مام  مسافة 
النموذج رقم  نتاز   ترين من  الخارجية. كما  التجارة  (  2حركة 

التا  % 83أنه  فسر نحو   المتيير  التييرات ف،  المتما  من  بع 
الخليج،   التعاون  دول  إلى  الزراعية  مصر  صادرات  ف، 

الفترة   خالل  الدراسة  يتضح 2019-2005موضع  كما   ،
ت  المحل،  ر التابع وكال  من الناوجود عالقة فرد ة  ين المتيي

اإلجمال، لمصر، والدول المستوردة وهلا  عن، أن زيادة قدرها  
اإلجمال،  1% المحل،  النات   إلى  ف،  صادرات   تؤد   زيادة 

الدول  نحو   لتل   الزراعية  على    %0.50،  %1.87مصر 
مما    الترتية، لمصر  السكان  عدد  تلثير  سالرية  ترين  كما 
على إتاحة فازم إنتاج، للتصدير الخارج،، وإ جا ية  ساعد  

تلثير عدد سكان الدول المستوردة مما  عن، زيادة حجم الطلة 
 ى صادرات مصر الزراعية.الخارج، للدول المستوردة عل

  

No Vaiable Coefficient Std.Error t _2R 

1 
iGDP 0.15 1.03 رالنات  المحل، اإلجمال، لمص 

**6.66 

50.8   jGDP 0.06 0.79 النات  المحل، اإلجمال، للدولة المستوردة 
**13.03 

DIS  0.72 - المسافة  ين الدولتين  .090  
**8.12- 

2 

iGDP 0.18 1.89 النات  المحل، اإلجمال، لمصر 
**9.81 

0.90   

jGDP 0.26 1.01 النات  المحل، اإلجمال، للدولة المستوردة 
**3.88 

DIS    0.09- ين الدولتين المسافة  0.35 -0.24  

iN 2.25- عدد سكان مصر  0.62 
**3.65- 

jN 0.02- عدد سكان الدولة المستوردة  0.39 -0.04  
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 بتة والعشوائية. نتيجة اخت ار اوسمان للمسا لة بين نموذجي اآلثار الثا7جدول 

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

0.165 2 3.60 Cross-section random 

 بالملحة. 2، 1بالبحث، جدول،   5لي  القياس، لريانات جدول المصدر: ج معي وح سري من التح

راعية إلى  لتحليل صادرات مصر الز Random Effect Model (REM) .  قدير نماذج الجاذبية بالتأثيرات العشوائية  8  جدول
 . 2019-2005دول مجلس التعاون الخليجي خالل الستري 

No Vaiable   Coefficient Std.Error t _2R 

1 

constant 5.87- ثا ي النموذج  3.15 -1.87 

0.81 
iGDP 9.88 0.15 1.44 النات  المحل، اإلجمال، لمصر** 

jGDP 5.24 0.16 0.84 ة المستوردةالنات  المحل، اإلجمال، للدول** 

DIS  0.74- 0.38 0.27 - المسافة  ين الدولتين 

2 

constant 0.53 3.13 1.67 ثا ي النموذج 

0.83   
iPGD 9.13 0.20 1.87 النات  المحل، اإلجمال، لمصر** 

jGDP 2.07  0.24 0.50 النات  المحل، اإلجمال، للدولة المستوردة * 

iN 2.97- 0.85 2.52- رعدد سكان مص** 

jN 2.16 0.26 0.57 عدد سكان الدولة المستوردة * 

Included Observations: 15 & Cross-Sections Included: 5 & Total Pool Observations: 75  
*Significant at the 0.05 Probability Level.    **Significant at the 0.01 Probability Level. 

 بالملحة. 2، 1بالبحث، جدول،   5ي  القياس، لريانات جدول ج معي وح سري من التحل المصدر:
 

النماذج   كلحد  الجاذ ية  نموذج  نتاز   ومن  سرة  مما 
  القياسية المفسرة لنمو الصادرات الزراعية معتمد على العوام  

أنه  زيادة   يتضح  والبشرية،  والجيرا ية    دخ  الاالقتصاد ة 
وقرب المسافة  ين مينا  مصر الرزيس، ودول مجلس    القوم،

ال يزيد  الخليج،  المصرية  التعاون  الزراعية  السلع  على  طلة 
المصرية   الدولة  جهود  إفار  ف،  فلنه  ثم  ومن  الدول،   تل  

العردية   الدول  إلى  الزراعية  الصادرات  عامة  لتنشيط  بصفة 
توجيه   خالل  من  خاصة  بصفة  منها  الخليجية  والدول 
المرتفع،  اإلجمال،  المحل،  النات   ذات  الدول  إلى  الصادرات 

ا الجيرا ية  التوالمسافة  اإلتفاقيات  تفعي   مع  جارية لقريبة، 
 بالمنطقة العردية. 
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 الملحقات 

 . 2019-2005اون الخليجي خالل الستري . عدد الركان بالمليون نرمة والما ج المحلي اإلجمالي بالمليار دوالر لمصر ودول مجلس التع1جدول  

 الرمة 

 ال حرين  عمان  اليويت  اإلمارات  الرعودية  مصر 

 الركان 
الما ج 
المحلي  
 اإلجمالي 

 الركان 
الما ج 

لمحلي  ا
 اإلجمالي 

 الركان 
الما ج 

لي  المح
 اإلجمالي 

 الركان 
الما ج 
المحلي  
 اإلجمالي 

 الركان 
الما ج 
المحلي  
 اإلجمالي 

 الركان 
الما ج 
المحلي  
 اإلجمالي 

2005 74.942 89.686 24.745 328.460 4.482 180.617 2.264 80.798 2.507 31.082 0.867 15.969 
2006 76.274 107.484 25.420 376.900 5.171 222.106 2.389 101.551 2.553 37.216 0.941 18.505 
2007 77.605 130.479 26.084 415.965 6.010 257.916 2.539 114.641 2.594 42.085 1.027 21.730 
2008 78.976 162.818 26.743 519.797 6.900 315.475 2.705 147.396 2.652 60.905 1.116 25.711 
2009 80.442 188.982 27.409 429.098 7.705 253.547 2.881 105.900 2.762 48.388 1.197 22.938 
2010 82.041 218.888 28.091 526.811 8.329 286.049 3.059 115.419 2.944 58.641 1.261 25.713 
2011 83.788 236.002 28.788 669.507 8.735 348.526 3.239 154.028 3.210 67.938 1.306 29.044 
2012 85.661 262.824 29.496 733.956 8.953 373.430 3.420 174.070 3.545 76.341 1.334 30.757 
2013 87.614 271.973 30.201 744.336 9.040 387.192 3.594 174.161 3.907 78.183 1.349 32.898 
2014 89.580 286.538 30.887 746.249 9.086 399.451 3.753 163.612 4.236 81.797 1.362 33.851 
2015 91.508 330.779 31.540 646.003 9.157 370.296 3.892 114.041 4.491 69.831 1.377 31.126 
2016 94.447 332.440 32.443 644.940 9.361 357.05 3.957 109.420 4.479 65.480 1.426 32.230 
2017 96.443 235.730 33.099 688.590 9.487 385.61 4.056 120.710 4.666 70.600 1.441 35.470 
2018 98.424 249.710 33.700 786.520 9.631 422.21 4.137 140.650 4.829 79.790 1.569 37.650 
2019 100.388 303.090 34.269 792.970 9.771 421.14 4.207 134.630 4.975 76.330 1.641 38.570 

 http://data.albankaldawli.org/countryالمصدر: ج معي وح سري من الرن  الدول،: 
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 المرافة ال حرية بين ميماة اإلسكمدرية وموانئ دول مجلس التعاون الخليجي )بالميل ال حري(.  .2جدول 

 ال حرين  عمان  اليويت  اإلمارات  الرعودية  الدولة 

 البحرين  صاللة  اللويي الفوجيرة  جدة  المينا  الرزيس،

 3231 2126 3416 2867 859 * بالمي  البحر  المسافة البحرية 

 .متر 1852كيلو متر أو  1.852العالم، واألمريك،(:  * المي  البحر    
 متر. 1853و أ كيلو متر  1.853الرريطان،(:     * المي  البحر   

Source: 
- http://www.searates.com/reference/portdistance. 
- http://www.timeanddate.com/worldclock/distance. 

 

ABSTRACT 

Utilization of the Gravity Model of Trade to Measure the Determinants of 

Egypt's Agricultural Exports to the Gulf Cooperation Conncil Countries 

Sameh Mohamed Hassan Shehab

The study aimed to measure the most important 

determinants affecting the flow of Egypt's agricultural 

exports to the Gulf Cooperation Council countries using 

the gravity model as one of the standard models that 

explain the growth of exports through economic factors 

represented in the gross domestic product, geographical 

factors represented by distance, in addition to human 

factors represented in the population of the country 

Exporting and importing countries. 

The obtained data revealed that Egypt’s agricultural 

exports amounted to about $21.935 billion during the 

average period 2015-2019, as the food industries sector, 

agricultural crops, and textile sector represent about 

14.22%, 10.16%, and 3.95%, respectively. The group of 

Arab countries ranked first for countries importing from 

Egypt by about 40.42%, as the value of Egypt's 

agricultural exports to the Gulf Cooperation Council 

countries, which are represented in Saudi Arabia, UAE, 

Kuwait, Oman, Bahrain during the average period 

2005-2019, amounted to about 494.295 million dollars, 

with an annual growth rate of about 12.9%, 13.4%, 

11%, 13.3% and 19.4%, respectively. 

The findings of estimating the Gravity Model of 

Egypt's agricultural exports using the Pooled 

Regression model (PRM) showed that there is a 

positive relationship with the size of the GDP of the 

exporting country and the Gulf Cooperation Council 

countries, whereas it was found that there is an inverse 

relationship with the distance. It was also detected  that 

the Random Effect Model (FEM) was weighted to 

estimate the gravity model based on the Hausman test 

(1987) where the results showed the positive effect of 

GDP, with the negative effect of the distance variable 

not significant, while the negative impact of the 

population for Egypt was shown, which provide a 

productive surplus for external export, and the positive 

impact of the population of  importing countries, which 

gives an increase in the volume of external demand for 

Egypt's agricultural exports. 

From the foregoing, it is clear that by increasing the 

national income and the proximity of the distance, the 

external demand for Egyptian agricultural commodities 

increases, and then the research recommends to increase 

the growth of Egypt’s agricultural exports focus on 

high-income countries, with geographical proximity, 

and transform the relationship between Egypt and the 

Arab world and strategic partners from traditional 

cooperation based on import and export to build a 

strategic relationship in the field of sustainable food 

security. 

Keywords: gravity model, Haussmann test, random 

effect model, Egypt's agricultural exports, Gulf 

Cooperation Council. 
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