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 مقدمة:
السختمفة، حيث تقهم بجور رئيدي في البشيان تمعب التجارة الخارجية دورًا ىامًا في اقتراديات الجول 

االقترادي، وإذا كان لعسمية التشسية جهانبيا الستذعبة فإن سياسة تشسية الرادرات تعج أحج تمك الجهانب حيث 
تعتبخ حريمة الرادرات من أىم دعائم التشسية االقترادية. وتعاني الجول الشامية ومن بيشيا مرخ من خمل 

يا الخارجية مسثل في العجد في السيدان التجاري الكمي والسيدان التجاري الدراعي وذلك واضح في ىيكل تجارت
نتيجة لديادة الهاردات الكمية بكسيات كبيخة تفهق الديادة في الرادرات الكمية، كحلك زيادة الهاردات الدراعية 

والسيدان  دان التجاري الكميبذكل أكبخ من الديادة في الرادرات الدراعية، ولقج بمغ متهسط العجد في السي
(، كسا 7469-7464خالل الفتخة ) (1)عمى التختيب مميار جشيو 6.476; ،>789.49 نحه التجاري الدراعي

% من العجد في السيدان التجاري الكمي خالل نفذ  =>.:7بمغت ندبة العجد في السيدان التجاري الدراعي 
 الفتخة.

الدراعية في بشاء  الكمية والتجارة الخارجية ارة الخارجيةيعتسج تهضيح األىسية االقترادية لمتجو 
والتجارة الخارجية الدراعية  الكمية االقتراد القهمي عمى حداب عجة معاييخ لقياس كفاءة التجارة الخارجية

لتقييم كفاءة لمهقهف عمى الهضع الحالي لمتجارة الخارجية بهجو عام والتجارة الخارجية الدراعية بهجو خاص 
 .األداء لكل مشيسا

                                                           
 ، اعداد متفرقةاالحصائي السنويالكتاب حسبت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء،  -1
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 المذكلة البحثية:
تعاني مرخ من وجهد فجهة كبيخة بين قيسة 

يا وقيسة وارداتيا سهاء كانت الكمية أم صادرات
الدراعية األمخ الحي يؤدي إلى زيادة العجد في 

تعتسج مرخ عمى حيث السيدان التجاري السرخي، 
وخاصة  الخارج في سج احتياجاتيا من الدمع

، وقج تدايج العجد في السيدان التجاري الكمي الغحائية
 :>.64، ;.86 والسيدان التجاري الدراعي من نحه

، >6.=87إلى نحه  ><<6مميار جشيو عام 
، (2)عمى التختيب 7469مميار جشيو عام  =4.=>

األمخ الحي يذكل عبء متدايج عمى ميدان 
السجفهعات السرخي، ومن ثم يمدم دراسة وتحميل 

تجارة الخارجية كفاءة التجارة الخارجية الكمية وال
 الدراعية السرخية.
 األهداف البحثية:

إلى تهصيف  برفة أساسيةييجف البحث 
الهضع الخاىن لمتجارة الخارجية الكمية والدراعية 
السرخية، وتقييم كفاءة األداء لمتجارة الخارجية 
السرخية الكمية والدراعية باستخجام بعض مؤشخات 

 .(><<6-7469)كفاءتيا وذلك خالل الفتخة 
 األسلهب البحثي ومرادر البيانات:

حرائية إلااعتسج البحث عمى البيانات 
السشذهرة والتي تم تجسيعيا من نذخات الجياز 
السخكدي لمتعبئة العامة واالحراء، واعتسج البحث 
 عمى أسمهب التحميل االقترادي الهصفي والكسي

بعض وقج تم استخجام  لتحقيق أىجاف الجراسة
 الستسثمة في اآلتي? التجارة الخارجيةكفاءة مؤشخات 

 الخارجية:نريب الفرد من حجم التجارة  -0
                                                           

 نفس المصدر السابق -2

يبين ىحا السؤشخ متهسط ما يحرل عميو الفخد من 
مجسهع التجارة الخارجية )صادرات + واردات(، 

 ويحدب من السعادلة التالية?

نريب الفرد من حجم 
 = التجارة الخارجية

قيمة التجارة 
 011 × الخارجية

 عدد الدكان
 معدل التغطية: -7

إلى السخكد التجاري  السؤشخويذيخ ىحا 
قجرة الجولة مجى و  ،أو كفاءة التجارة الخارجية ،لمجولة

عمى تغظية نفقات وارداتيا الكمية من حريمة 
وكمسا زادت قيسة معجل التغظية عن  .صادراتيا

% دل ذلك عمى وجهد فائزًا في السيدان  644
قيسة الرادرات تكفي لدج  نظخًا ألنالتجاري لمجولة 
 الالزم اد وتهفخ لمجولة الشقج األجشبينفقات االستيخ 

 لحلك، ويتم تقجيخه من السعادلة التالية?

 = معدل التغطية
 قيمة الرادرات

× 011 
 قيمة الهاردات

 (0):معامل عدم االستقرار -3
تغيخ بين قيم الوىه مقياس يقيذ معجل 

لسعادلة االتجاه الدمشى  الستغيخ الفعمية والقيم السقجرة
تقمبات التي تحجث في قيم إلى ال ، وىه يذيخلو

وكمسا زادت  لو،الستغيخ ومجي االستقخار الشدبي 
الفخق بين  قيسة ىحا السعامل دل ذلك عمى زيادة
عجم ثبات  القيم الفعمية والقيم السقجرة ويجل ذلك عمى

ويسكن الحرهل عمى ىحا  ستغيخ عبخ الدمنال
 السقياس من السعادلة التالية?

 = معامل عدم االستقرار 
̂ص|  |ص 

×011 
 ̂ص
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? القيسة ̂صحيث? ص? القيسة الفعمية لمستغيخ، 
السقجرة لمستغيخ وتم الحرهل عمييا من خالل 

 استخجام طخيقة السخبعات الرغخى.
 (6)للتردير: الستهسطالميل  -4

يبين ىحا السؤشخ مجى مداىسة الرادرات في 
اعتساد تكهين الشاتج السحمي، أي أنو يهضح مجى 

الشذاط االقترادي لمجولة عمى الظخوف الدائجة في 
أسهاق الترجيخ ليحه الجولة، وكمسا زاد ىحا السؤشخ 

عمى العالم  ةدل ذلك عمى انخفاض اعتساد الجول
أقل  ةالخارجي، األمخ الحي يجعل اقتراديات الجول

تعخضًا لمتقمبات االقترادية العالسية، ويتم حدابو 
 ة?من السعادلة التالي

 = الميل المتهسط للتردير
 قيمة الرادرات

 قيمة الناتج المحلي اإلجمالي
 (6)الميل المتهسط للهاردات: -5

ويبين ىحا السؤشخ مجى اعتساد الجولة عمى وارداتيا 
وبالتالي مجى اعتسادىا عمى العالم الخارجي، بسعشى 
انو يعكذ تبعية الشاتج السحمي لمجولة لإلنتاج 

يدودىا بدمع اإلنتاج، وكمسا زادت العالسي الحي 
قيسة ىحا السؤشخ دل ذلك عمى زيادة اعتساد الجولة 
عمى الخارج لدج احتياجاتيا، ويتم حدابو من 

 السعادلة التالية?

 = الميل المتهسط للهاردات
 قيمة الهاردات

 قيمة الناتج المحلي اإلجمالي
 (7):الميل الحدي للرادرات -6

يهضح ىحا السؤشخ مقجار التغيخ في قيسة 
الرادرات إلى مقجار التغيخ في قيسة الشاتج السحمي 
اإلجسالي، أي يقيذ مجى تأثخ الرادرات بالتغيخات 

التي تحجث في الشاتج السحمي اإلجسالي، ويسكن 
 حدابة من السعادلة التالية?

الميل الحدي 
 للرادرات

= 
Δ قيمة الرادرات 

Δ قيمة الناتج المحلي اإلجمالي 
 (7)الميل الحدي للهاردات: -7

يهضح ىحا السؤشخ مقجار التغيخ في قيسة الهاردات 
إلى مقجار التغيخ في قيسة الشاتج السحمي اإلجسالي، 
أي يقيذ مجى تأثخ الهاردات بالتغيخات التي تحجث 
في الشاتج السحمي اإلجسالي، ويسكن حدابة من 

 السعادلة التالية?

الميل الحدي 
 للهاردات

= 

Δ قيمة الهاردات 
Δ  قيمة الناتج المحلي

 اإلجمالي
 (4):درجة االنكذاف االقترادي -8

يعبخ ىحا السؤشخ عن مجى أىسية التجارة 
الخارجية في الشاتج السحمي اإلجسالي، ويدسى أيزًا 
درجة االنفتاح االقترادي تعبيخًا عن مجى االنفتاح 

العالم الخارجي، وارتفاع االقترادي لمجولة عمى 
قيسة ىحا السؤشخ يجل عمى تأثخ االقتراد بجرجة 
كبيخة بالتجارة الخارجية ويكهن في حالة تبعية 

من السعادلة  لمخارج، ويتم حداب ىحا السؤشخ
 التالية?

درجة االنكذاف 
 = االقترادي

 )قيمة الرادرات
 + قيمة الهاردات( 

×011 
قيمة الناتج المحلي 

 اإلجمالي
 (0)درجة المذاركة االقترادية: -9

عن مجى مداىسة ومذاركة  السؤشخيعبخ ىحا 
التجارة الخارجية لمجولة في التجارة الجولية، وتتخاوح 

بين الرفخ في حالة تهازن السيدان  السؤشخقيسة ىحا 
في حالة إذا كانت الجولة  644التجاري لمجولة، 
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مدتهرة فقط أو مرجرة فقط، ويتم حدابة من 
 السعادلة التالية?

درجة المذاركة 
 = االقترادية

 قيسة الهاردات|
 | قيسة  الرادرات 
 قيمة التجارة الخارجية

 النتائج البحثية ومناقذتها
يسكن استعخاض أىم مالمح الهضع الخاىن 

-7469لمتجارة الخارجية الدراعية خالل الفتخة )
( وذلك من خالل? دراسة نريب الفخد من ><<6
التجارة الخارجية الدراعية السرخية ومعجل حجم 

، معامل تغظية الرادرات الدراعية لمهاردات الدراعية
وكحلك السيل الستهسط لمرادرات  عجم االستقخار

والهاردات الدراعية والسيل الحجي لمرادرات 
، درجة االنكذاف االقترادي والهاردات الدراعية

 .ودرجة السذاركة االقترادية
 مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية الكلية:أواًل: 

 نريب الفرد من حجم التجارة الخارجية: -0
بتقجيخ متهسط نريب الفخد من حجم التجارة 
الخارجية الدراعية في جسيهرية مرخ العخبية خالل 

( يتبين أنو اتدم بالديادة شبو 7469-><<6الفتخة )
( <744، 7444، <<<6السدتسخة فيسا عجا أعهام )

حيث بمغت  ><<6أدنى قيسة لو عام  وقج حقق
جشييًا، بيشسا بمغ أقرى قيسة لو  =:.=><حهالي 
جشييًا  7:.=>8=حيث بمغ حهالي  7469عام 

جشييًا خالل فتخة  ><.::;8بستهسط بمغ حهالي 
 .الجراسة

 معدل التغطية: -7
بجراسة تظهر ندبة تغظية الرادرات الكمية 

الل الفتخة لمهاردات الكمية لجسيهرية مرخ العخبية خ

( يتبين أن ندبة تغظية الرادرات 7469-><<6)
إلى الهاردات أخحت تتقمب بين حج أدنى بمغ حهالي 

وحج أقرى بمغ حهالي  =<<6% عام  <8.<6
       بستهسط بمغ حهالي ;744% عام  7;.;;
 % خالل فتخة الجراسة. 97.69

 معامل عدم االستقرار: -3
االقترادي بتقجيخ معامل عجم االستقخار 

ن أن الرادرات الكمية كانت يلمرادرات الكمية تب
أكثخ استقخارًا خالل فتخة الجراسة فيسا عجا أعهام 

(6>>< ،6>>> ،7444 ،7446 ،744= ،
حيث  =<<6( وقج حقق أدنى ندبة لو عام 7466
 7444%، بيشسا حقق أعمى ندبة عام  ::.6بمغت 

%  ==.>% بستهسط بمغ  8<.;<حيث بمغت 
فتخة الجراسة، بيشسا معامل عجم االستقخار خالل 

االقترادي لمهاردات الكمية أخح يتقمب بين الديادة 
، 7464% عام  =:.6والشقران بحج أدنى بمغ 

 =744% عام  =<.87      وحج أقرى بمغ
 خالل فتخة الجراسة.% ;:.> بستهسط بمغ

 الميل المتهسط للرادرات: -4
السيل وبجراسة ىحا السؤشخ يتزح انخفاض 

الستهسط لمرادرات بهجو عام، وتقمبت ىحه الشدبة 
وحج  =<<6عام  4.49 بين حج أدنى بمغ حهالي

بستهسط بمغ  =744عام  ;4.6 أقرى بمغ حهالي
 خالل فتخة الجراسة. <4.4 حهالي

 :الميل المتهسط للهاردات  -5
وبجراسة السيل الستهسط لمهاردات في جسيهرية 

( تبين ><<6-7469مرخ العخبية خالل الفتخة )
أن السيل الستهسط لمهاردات أخح يتقمب بين حج أدنى 

وحج أقرى بمغ  7446عام  4.69 بمغ حهالي
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 بستهسط بمغ حهالي =744عام  4.87 حهالي
خالل فتخة الجراسة. ويجل تدايج السيل  4.76

الستهسط لالستيخاد عمى تدايج اعتساد الجولة عمى 
الهاردات. كحلك يهضح أن السيل الستهسط لالستيخاد 
يفهق برفة عامة السيل الستهسط لمترجيخ أي أن 
ىشاك ضعف عام في قجرة السجتسع عمى الترجيخ 

و لو واعتساده بذجة عمى الهاردات، وأمخًا ىحا شأن
 .أضخاره البالغة عمى السقترج القهمي

ومسا سبق يتزح تفهق السيل لالستيخاد عمى 
السيل لمترجيخ خالل فتخة الجراسة، وىحا يؤكج عجم 
قجرة حريمة الرادرات عمى تغظية السجفهعات عن 
الهاردات، ومسا ال شك فيو أن ىحا الهضع لو 

 أضخاره البالغة من الشاحية االقترادية.
 لحدي للرادرات:الميل ا  -6

وبحداب السيل الحجي لمرادرات تبين أنو 
عام  4.66-أخح يتقمب بين حج أدنى بمغ حهالي 

 7448عام  4.96وحج أقرى بمغ حهالي  =<<6
خالل فتخة الجراسة،  4.67بستهسط بمغ حهالي 

واإلشارة الدالبة تجل عمى انخفاض قيسة الرادرات 
 عن الدشة الدابقة

 للهاردات:الميل الحدي   -7
وبتقجيخ السيل الحجي لمهاردات تبين أنو أخح 

 <744عام  ;4.7-يتقمب بين حج أدنى بمغ حهالي 
بستهسط  =744عام  <=.4وحج أقرى بمغ حهالي 

 خالل فتخة الجراسة. 4.78بمغ حهالي 
درجة االنكذاف االقترادي )درجة   -8

 االنفتاح االقترادي(:
ية إلى بجراسة تظهر ندبة حجم التجارة الخارج

الشاتج السحمي اإلجسالي لجسيهرية مرخ العخبية 

( يتبين أن ندبة حجم ><<6-7469خالل الفتخة )
التجارة الخارجية إلى الشاتج السحمي اإلجسالي أخحت 

% من  7>.=6تتقمب بين حج أدنى بمغ حهالي 
وحج أقرى بمغ  7446الشاتج السحمي اإلجسالي عام 

جسالي عام % من الشاتج السحمي اإل =9حهالي 
% خالل فتخة  <7.<7بستهسط بمغ حهالي  =744

إلي أن معجل الشسه الدشهي في ويخجع ذلك الجراسة، 
التجارة الخارجية يتدايج خالل فتخة الجراسة بشدبة 
أكبخ من معجل الشسه الدشهي في الشاتج السحمي 
اإلجسالي كسا أن ذلك يذيخ إلي زيادة االنفتاح عمى 

 .األسهاق الخارجية
 درجة المذاركة االقترادية: -9

وبجراسة تظهر درجة السذاركة االقترادية 
-7469لجسيهرية مرخ العخبية خالل الفتخة )

( يتبين أن درجة السذاركة االقترادية أخحت ><<6
% عام  74.48تتقمب بين حج أدنى بمغ حهالي 

% عام  7:.>;وحج أقرى بمغ حهالي  ;744
ل فتخة % خال ;.>8بستهسط بمغ حهالي  =<<6

 الجراسة.
 : مؤشرات كفاءة التجارة الخارجية الزراعية:ثانياً 

 نريب الفخد من حجم التجارة الخارجية لدراعية? -6
وبجراسة تظهر متهسط نريب الفخد من حجم 
التجارة الخارجية الدراعية في جسيهرية مرخ العخبية 

( يتبين أن متهسط ><<6-7469خالل الفتخة )
نريب الفخد من حجم التجارة الخارجية الدراعية 

، 7444اتدم بالتدايج شبو السدتسخ فيسا عجا عامي )
 6:.=76( وتخاوح بين حج أدنى بمغ حهالي ;744

، وحج أقرى بمغ حهالي 7444جشييًا عام 
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بستهسط بمغ حهالي  7469جشييًا عام  4.77;>6
 سة.جشييًا خالل فتخة الجرا 47.77>

 معدل التغطية: -7
وبجراسة تظهر معجل تغظية الرادرات الدراعية 
لمهاردات الدراعية في جسيهرية مرخ العخبية خالل 

( يتبين أن معجل تغظية ><<6-7469الفتخة )
الرادرات الدراعية لمهاردات الدراعية أخح يتقمب بين 

وحج  ><<6% عام  >:.<حج أدنى بمغ حهالي 
بستهسط  <744% عام  ;>.::أقرى بمغ حهالي 

 % خالل فتخة الجراسة. 77.46بمغ حهالي 
 معامل عدم االستقرار: -3

بجراسة معامل عجم االستقخار لمرادرات 
 الدراعية تبين أنو أخح يتقمب بين حج أدنى بمغ

%  =;.7;، وحج أعمى بمغ :744% عام  >6.9
% خالل  =6حهالي بستهسط سشهي بمغ  <744عام 

 فتخة الجراسة.
كسا تبين أن معامل عجم االستقخار لمهاردات 

% عام  4.69الدراعية أخح يتقمب بين حج أدنى بمغ 
 7447% عام  =88.4، وحج أقرى بمغ 7449

% خالل فتخة  >=.=بستهسط سشهي بمغ حهالي 
 الجراسة.

 الميل المتهسط للرادرات الزراعية: -4
لمرادرات الدراعية وبجراسة السيل الستهسط 

-><<6في جسيهرية مرخ العخبية خالل الفتخة )
عام  4.47 ( يتبين ان اقل ندبة بمغت7469
 7464عام  <4.6 وأعمى ندبة بمغت ><<6

 خالل فتخة الجراسة. <4.4 بستهسط بمغ
 الميل المتهسط للهاردات الزراعية: -5

وبجراسة السيل الستهسط الهاردات الدراعية في 
-><<6لعخبية خالل الفتخة )جسيهرية مرخ ا

( يتبين أن السيل الستهسط لمهاردات الدراعية 7469
عام  4.77 أخح يتقمب بين حج أدنى بمغ حهالي

 7467عام  7:.4 وحج أقرى بمغ حهالي 7449
خالل فتخة الجراسة،  4.87 بستهسط بمغ حهالي

ويذيخ ارتفاع السيل الستهسط لمهاردات الدراعية إلى 
 تدايج اعتساد الجولة عمى الهاردات الدراعية.

 الميل الحدي للرادرات الزراعية: -6
وبتقجيخ قيسة السيل الحجي لمرادرات الدراعية 
تبين أنو أخح يتقمب بين الديادة والشقران، وقج حقق 

، 4.78-حيث بمغت  7467أدنى قيسة لو عام 
 46.;حيث بمغت  <744وحقق أعمى قيسة لو عام 

 خالل فتخة الجراسة. =4.9بستهسط بمغ 
 الميل الحدي للهاردات الزراعية: -7

وبجراسة السيل الحجي لمهاردات الدراعية خالل 
( تبين أنو أخح يتقمب بين ><<6-7469الفتخة )

الديادة والشقران، وقج حقق أدنى قيسة لو عام 
، وحقق أعمى قيسة لو :9.7-حيث بمغت  <744
 4.67بستهسط بمغ  6.69حيث بمغت  7464عام 

 خالل فتخة الجراسة.
 :درجة المذاركة االقترادية الزراعية -8

وبجراسة تظهر درجة السذاركة االقترادية 
الدراعية لجسيهرية مرخ العخبية خالل الفتخة 

( تبين انيا أخحت تتقمب بين حج 7469-><<6)
وحج  <744% عام  96.=7حهالي  أدنى بمغ

بستهسط  ><<6% عام  9:.7=أقرى بمغ حهالي 
% خالل فتخة الجراسة، كسا  :6.<:بمغ حهالي 

يتزح ارتفاع درجة أىسية قيسة الهاردات الدراعية 
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 الرادرات الدراعية خالل الفتخة سالفة الحكخ.إلى قيسة الشاتج السحمي اإلجسالي بالسقارنة لقيسة 
 الملخص

تهضيح أىسية الرادرات والهاردات الكمية والدراعية في االقتراد القهمي من خالل بتيتم ىحه الجراسة 
ىحه التي تهضح ىحه األىسية وخمرت و  (><<6-7469خالل الفتخة ) دراسة بعض مؤشخات التجارة الخارجية

 ?أن ىإلالجراسة 
 47.77>، ><.::;8حهالي  بمغ الفخد من حجم التجارة الخارجية الكمية والدراعيةمتهسط نريب  -

 جشييًا عمى التختيب خالل فتخة الجراسة.
 77.46%،  97.69لرادرات الكمية والدراعية لمهاردات الكمية والدراعية حهالي اتغظية بمغ معجل  -

 % عمى التختيب خالل فتخة الجراسة.
% عمى  >=.=%،  ;:.>االستقخار لمرادرات الكمية والدراعية حهالي بمغ متهسط معامل عجم  -

 التختيب خالل فتخة الجراسة.
تفهق السيل الستهسط لمهاردات عمى السيل الستهسط لمرادرات وىحا يؤكج عجم قجرة حريمة كسا تبين  -

 .الرادرات عمى تغظية السجفهعات من الهاردات
ويخجع ذلك إلى أن معجل % خالل فتخة الجراسة،  <7.<7الي وبمغ متهسط درجة االنكذاف االقترادي حه  -

الشسه الدشهي في التجارة الخارجية يتدايج خالل فتخة الجراسة بشدبة أكبخ من معجل الشسه الدشهي في الشاتج 
 االنفتاح عمى األسهاق الخارجية. ىالسحمي اإلجسالي كسا أن ذلك يذيخ إل

% عمى التختيب  :6.<:%،  ;.>8االقترادية الكمية والدراعية حهالي كسا بمغ متهسط درجة السذاركة  -
 خالل فتخة الجراسة.
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Summary 

An Economic Analysis of the Agricultural Egyptian Foreign Trade and 

it's Efficiency Indicators 
Egypt suffers from a large gap between the value of its exports and the value 

of its imports, whether macro or agricultural level, which leads to an increase in the 

deficit in the Egyptian trade balance, where Egypt relies on abroad to meet its 

needs of commodities, especially food, The main purpose of this study is to 

evaluate execution of the foreign trade of Egypt during the period (1997-2014), the 

result showed that the marginal propensity of import is greater than the marginal 

propensity of export during the study period this confirm the inability of the export 

to cover the payments on imports, This situation  is undoubtedly extremely 

damaging to the economy,  
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 (0997-7104)(: مؤشرات التجارة الخارجية الكلية في جمههرية مرر العربية خالل الفترة 0) جدول

 انسنة

نصيب انفرد 

ين حجى 

انتجارة 

 انخارجية

يعذل 

 انتغطية

يعايم عذو 

االستقرار 

 نهصادرات

يعايم عذو 

االستقرار 

 نهواردات

انًيم 

انًتوسط 

 صادرات 

انًيم 

انًتوسط 

 واردات 

انًيم 

انحذي 

 نهصادرات

انًيم 

انحذي 

 نهواردات

درجة 

 االنكشاف

درجة 

انًشاركة 

 االقتصادية

٧٣٨٣٣ ٩٧٨٩٩ ..٨. ..٨. ٨٧١. ٨.٧. ٧١٨٩١ ٣٣٨٣٧ ٩٩٨٧٩ ٩١٩٨٧٩ ٧٩٩١ 

١١٨٧٩ ٩٣٨٩١ ٨٧٩. ٨٧٧.- ٨٧٩. ٨.٣. ٩٧٨٣٩ ٧٨٧٧ ٩١.٩١ ٧٧.٧٨٩١ ٧٩٩٩ 

١٣٨١٣ .٩٧٨١ ٨.٩.- ٨.١. ٨٧٩. ٨.٣. ٩١٨١٧ ١٧٨٣٧ ٩٩٨٧٧ ٧.١٧٨٩٩ ٧٩٩٩ 

٣٩٨١٩ ٧٩٨٧٧ ٨٧٩.- ٨٧٣. ٨٧٣. ٨.٧. ٧٧٨٣٩ ٩١٨٩٣ ٣٣٨١٧ ٧.٩١٨١٧ ...٩ 

٧.٨٩٩ ٧٩٨١٩ ٨٧٧. ٨.٧. ٨٧٣. ٨.٧. ٩٨٩٧ ٧٩٨٧٩ ٣٩٨٧٧ ٧.٣٩٨١٣ ٧..٩ 

٣٧٨٧٩ ٩.٨٣٩ ٨٩٩. ٨٩٣. ٨٧٧. ٨.١. ٣٨٩٩ ٩٨٩٣ ٣١٨٣٣ ٧٧١١٨٣٩ ٩..٩ 

٩١٨١٧ ٩٣٨٣٧ ٨٩٩. ٨٣٧. ٨٧١. ٨.٩. ٧٩٨٩١ ٣٨٣٧ ٧١٨٧١ ٧٧٧٣٨١٧ ٣..٩ 

٩٧٨٧٧ ٩١٨٩٧ ٨٩٩. ٨٧١. ٨٧١. ٨٧. ٧٣٨١٣ ٧٨١٣ ٧٩٨٩٧ ٧٩٧٧٨١١ ٣..٩ 

٣.٨٧ ٣٩٨١٣ ٨١١. ٨٩١. ٨٩٧. ٨٧٧. ٩٨٩١ ٩٨٣٧ ٧٣٨١٣ ٩٧٧٩٨٩١ ٧..٩. 

٩.٨.٣ ٣٧٨٩٣ ٨.٧. ٨٩٩. ٨٧٩. ٨٧٣. ٧٩٨٩٧ ١٨٧٣ ٦٦.٦٦ ٩١١٣٨٣٩ ١..٩ 

٩٧٨٧٧ ٣٩٨١٣ ٨٩١. .٨٧. ٨٩. ٨٧٩. ٧٣٨١١ ٧٩٨٧٩ ٧٩٨٩٧ ٣٣٣٣٨.٧ ١..٩ 

٣٣٨٧١ ..٣٩٨ ٨٩٩. ٨٣٣. ٨٣٩. ٨٧١. ٣٩٨٩٩ ٧١٨١٧ ٣٩٨١٣ ٧١٩١٨١٧ ٩..٩ 

٣.٨ .٣١٨٩ ٨٩١.- ٨.١.- ٨٩٣. ٨٧٣. .٣٨٣ .٣٨٣ ٧٣٨٩٣ ٧.٧٣٨٣٣ ٩..٩.. 

٣٧٨٩١ ٣١٨١٣ ٨٣٧. ٨٧٩. ٨٩٧. ٨٧٣. ٧٨٧٩ ٧٨١١ ٧٧٨٧٧ ٧٩٣٩٨.٣ .٩.٧ 

٣٩٨١٧ ٣.٨٩٣ ٨٣٣. .٨٩. ٨٩١. ٨٧٣. .٣٨٩ .٩٨٩ ٧.٨١٧ ١.٣٧٨.٩ ٩.٧٧ 

٣٧٨١٩ ٣٩٨٩١ .٨٣. ٨.٧.- ٨٩٩. ٨٧٧. ٧٨٧٩ ٣٨٧٣ ٣٧٨٧١ ١٧.٧٨١٩ ٩.٧٩ 

٣٩٨٧٧ ٣١٨٩٩ ٨٧٣. ٨٧٧. ٨٩١. ٨٧٧. ٣٨٧٣ ٧٨١٣ ٣٣٨٣١ ١٩٧٣٨٣٣ ٩.٧٣ 

٣٧٨١١ ٣٧٨٩٩ ٨٩٩. ٨.٧.- ٨٩١. ٨٧. ٩٨١٣ ٩٨٧٣ ٣١٨٣٧ ٩٣١٩٨٧٩ ٩.٧٣ 

 .٩٣.٦ ٦١.٦١ ٦٩.. ٩٦.. ٦٩.. ١... ٣.٥٦ ٣.٧٧ ٤٦.٩٤ ٩٦٥٥.١٣ انًتوسط
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7107وآخرون  خيري طه إبراهيم  

- 334 - 
 

 (0997-7104العربية خالل الفترة )(: مؤشرات التجارة الخارجية الزراعية في جمههرية مرر 7) جدول

 انسنة
نصيب انفرد ين حجى 

 انتجارة انخارجية

يعذل 

 انتغطية

يعايم عذو 

االستقرار 

 نهصادرات

يعايم عذو 

االستقرار 

 نهواردات

انًيم 

انًتوسط 

 صادرات 

انًيم 

انًتوسط 

 واردات 

انًيم انحذي 

 نهصادرات

انًيم انحذي 

 نهواردات

٨. ..٨. ٨٩٧. ٨.٩. ٩٧٨١٧ ٣٩٨٩١ ٩٨٧١ ٩٧٩٨.٣ ٩١١٣.. 

٨٧٩. ٨٣٣. ٨٩٧. ٨.٣. .١٨٧ ٣.٨٩٩ ٧٧٨٩١ ٩٩.٨٩٧ ٩١١٧ 

٨٩٣. ٨.٧.- ٨٩٧. ٨.٣. ٧٣٨١٧ ١٨.٣ ٧.٨٣٩ ٩٩٣٨٧٧ ٩١١١ 

٨٧٩.- ٨٣٩. ٨٩٧. ٨.٣. ٩٩٨٣٩ ٧٩٨٣١ ٧٧٨٣١ ٩٧٩٨٧٧ ...٦ 

٨٣٩. ٨٧٩. ٨٩٧. ٨.٣. ٩١٨٧٩ ٩٧٨٧٧ ٧٣٨٧٣ .٩٣٣٨١ ٩..٦ 

٨٣١. ٨.٣. ٨٩١. ٨.٣. ٣٣٨.٩ ٩٩٨٣١ ٧٩٨٧٧ ٩١.٨١٩ ٦..٦ 

٨.١. ٨٧١. ٨٩٣. ٨.٧. .٧٣٨٩ ١٨.٣ ٩.٨٩١ ٩٩٣٨١٣ ٩..٦ 

٨٧٣. ٨٧٩. ٨٩٩. ٨.١. ٨٧٣. ٩٨١٩ .٩١٨٧ ٣٣١٨٧٩ ٤..٦ 

٨٣٩. ٨.١. ٨٩٧. ٨.١. ٨١١. ٧٨٣١ ٩٣٨٣٧ ٣٧٣٨٣٣ ٥..٦ 

٨.١.- ٨.٣.- ٨٩٩. ٨.٧. .٩٧٨٩ ٩٩٨.٩ ٩٣٨٧٩ ..٣٩٣٨ ٦..٦ 

٨١٩. ٨٧١. ٨٩١. ٨.١. ٧٣٨٣٩ ٧٩٨١٧ ٩٣٨٧٧ ٧٣٣٨١١ ٣..٦ 

٨٩١. ٨٣٣. ٨٣١. ٨٧٩. ٧.٨٣٩ ٣.٨٩٩ .٣٣٨٩ ٩٩٧٨٣٩ ٧..٦ 

٣٨٩٧- ١٨.٧ ٨٣٩. ٨٧٩. ٧٩٨٩٧ ١٩٨١٩ ٧٧٨١١ ٩٩٧٨٩٩ ١..٦ 

٧٨٧٣ .٨٣. ٨٣٩. ٨٧٩. ٩٨٩٣ ٣١٨٩٣ ٣٩٨٣٧ ٧٧.٩٨.١ .٦.٩ 

٧٨.١ ٨.٧. .٨٧. ٨٧١. ٧١٨١٩ ٩٩٨٣٩ ٣٣٨٩١ ٧٣٩.٨.٧ ٦.٩٩ 

٨٩١. ٨٩٣.- ٨٧٩. ٨٧٣. ٧٧٨٩٩ ٧٩٨.٣ ٩١٨.٩ ٧٧٧٣٨٩١ ٦.٩٦ 

٨.١.- ٨٧٣. ٨٣٩. ٨٧١. .٣٨٧ ٧٣٨.٣ ٣٣٨٩٩ .٧٧٩١٨٧ ٦.٩٩ 

٨١٩. ٨٧٣. ٨٧٧. ٨٧١. ٣٨.٩ ٩١٨٣٧ ٣٧٨٩٣ ٧١١.٨٩٩ ٦.٩٤ 

 ٩٦.. ٤٧.. ٩٦.. ١... ٧.٧٣ ...٩٧ ٩..٦٦ ٣.٦.٦٦ انًتوسط
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