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 والكومیساللتجارة الخارجیة بین مصر اآلثار اإلقتصادیة 

  للتحلیل المكانىذج الجاذبیةونمبإستخدام 

 

  عماد عبد المسیح شحاتة.د

 باحث أول

  معهد بحوث اإلقتصاد الزراعى-مركز البحوث الزراعیة 

 

 :مقدمه

األفریقیـــة دیة  اإلقتصـــاكـــتالتالتإحـــدى ) كومیســـا(تعتبـــر الســـوق المشـــتركة لشـــرق وجنـــوب أفریقیـــا 
وتهــدف إـلـى زیــادة ، ١٩٩٨منتصــف منــذ  مصــر نهــاحیــث تضــم عضــویتها تســعة عشــر دوـلـة م، الهامــة

آفاق التعاون وتذلیل المعوقات أمام زیادة تبادل التجارة البینیة بـین دول الكومیسـا فـى ظـل تراجـع الرسـوم 
ٕلصــناعى واقامــة مشــروعات وبمــا یســهم فــى فــتح آفــاق جدیــدة للتعــاون التجــارى ا. صــفرإلــى الالجمركیــة 

مــوارد الطبیعیــة الًكمــا تهــدف أیضــا اســتثماریة مشــتركة لتحقیــق التنمـیـة المســتدامة لجمـیـع دول الكومیســا، 
أســـواق دول داخـــل نفـــاذ صـــادرات مصـــر فـــإن ولـــذلك  والبشـــریة مـــن أجـــل تحقیـــق الرفاهیـــة اإلقتصـــادیة،

 .سبیة وتنافسیةعلى تحقیق میزة نفى قدرتها  متوقف بالدرجة األولى الكومیسا
 :مشكلة البحث

التبادل التجـارى بـین أن حجم ، إال على الرغم من إنضمام مصر للكومیساأنه تكمن مشكلة البحث 
حــــو بن إذ تســــاهم صــــادرات وواردات مصــــر إـلـــى وـمـــن الكومیســــا ًضــــئیل نســــبیایعتـبـــر مصــــر والكومیســــا 

ممــا  ،)٢٠١٠-٢٠٠٧(تــرة مــن إجمــالى الصــادرات والــواردات المصــریة لمتوســط الف% ١,٦٢، %٥,٩١
النقــد األجنـبـى الــالزم لــدفع الحصــول علــى تقلـیـل زیــادة العجــز ـفـى المیــزان التجــارى وصــعوبة ـیـؤدى إلــى 

 .ً، ویعطى مؤشرا بضآلة نفاذ المنتجات المصریة إلى الكومیساقتصادیةإلالتنمیة اعجلة 
 :هدف البحث

، ولـذلك ٢٠١٠عـام جنیـه ملیـار  ٧,٩٣میزان تجارى موجب مع الكومیسا یقـدر بنحـو مصر تمتلك 
 فـى ضـوء اإلرتبـاط اإلقلیمـى والمكـانى كیفیة زیادة حجم التبادل بین مصـر والكومیسـا،إلى یهدف البحث 

الوـقـوف ًأیضــا مــع الكومیســا، والتجــارة الخارجـیـة لمصــر والتعــرف عـلـى أهــم العوامــل المــؤثرة عـلـى بـیـنهم، 
 . ن مصرتتوسع أو تحد فى وارداتها معلى أهم الدول التى 

 :الطریقة البحثیة ومصادر البیانات

 بإستخدام أسالیب إنحدار البیانات المقطعیة "Gravity Model"تم تقدیر نموذج الجاذبیة  
وأمكن ، "Spatial Analysis" وتطبیق أسلوب التحلیل المكانى "Panel Data"والسالسل الزمنیة 
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یسا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة مصر مع الكومالتجارة الخارجیة لالحصول على بیانات 
ٕاستخدام القیم الحقیقیة ، و)٢٠١٠-١٩٩٥(واإلحصاء، وقاعدة بیانات البنك الدولى خالل الفترة 

 .)١٠٠=٢٠٠٥(فى كل دولة بالرقم القیاسى لسعر المستهلك للمتغیرات القیمیة 
 :Spatial Analysisلتحلیل المكانى توصیف نماذج ا

أن حدوث أى تغیرات إقتصادیة أو سیاسیة فى دولة معینة، یؤثر بالتبعیة تلك النماذج وضح ت
 ."Spatial Autocorrelation" ویسمى اإلرتباط الذاتى المكانى ،على الدول األخرى المجاورة لها

ویشمل نوعین األول متعلق بالمتغیر التابع والثانى متعلق بحد الخطأ العشوائى، ویستلزم تقدیر تلك 
 . على األقل"Spatial Weights Matrix"مصفوفة ترجیح مكانى ود النماذج وج

بصفة خاصة فى  وًوتكمن أهمیة أسالیب التحلیل المكانى فى الدراسات اإلقتصادیة مستقبال
بعین سوف تأخذ ، أنها مجاالت التجارة الخارجیة واإلستثمار األجنبى المباشر والهجرة الخارجیة

، ٢٠١١منطقة الشرق األوسط منذ بدایة عام شهدتها والسیاسیة التى اإلعتبار التغیرات اإلقتصادیة 
تلك قیاس لعدم توفر ً ونظرا . وتونساصة الدول المتجاورة مثل مصر ولیبیا والسودانوبصفة خ
اإلقتصاد القیاسى نماذج تصمیم من  (*)لباحثامكن تبرامج اإلقتصاد القیاسى، فقد فى األسالیب 
 ضمن ا لإلقتصاد القیاسى بإدراجه"Stata"شركة امت ق، و"Spatial Econometrics"المكانى 

 . ٢٠١٢أسالیب التحلیل المختلفة بالبرنامج منذ ینایر 
 :)٩([Elhorst, 2010] ها كالتالىصور ریاضیة للتحلیل المكانى یمكن توضیحعدة ناك وه

 :Spatial AutoRegressive Model (SAR) لإلنحدار الذاتى نموذج التحلیل المكانى -١

تأخــــذ داـلـــة اإلحتمــــال حـیـــث  ،ًیعتمــــد عـلـــى وجــــود المتغـیـــر الـتـــابع مكانـیـــا ـبـــین المتغـیـــرات المســــتقلة 
 : الشكل التالىLog Likelihood Function" (LLF)" اللوغارتمى

Y X WY , W= β + ρ + ε ε = ρ ε + ν  

( )

2
2( , , ) it

S N 2

it 1it 2it kitit 0 1 2 k2
i 1 t 1

0.5 SN (2 ) N (1 )VLLF

1
WYY X X X

2

ln lnβ ρ σ

= =

= − π + − ρσ

− −ρ − − − − −β β β β∑ ∑
σ

L
 (1) 

_____________________________________________ 
 :ً طبقا للتصنیف الصادر عن٢٠١٢ منذ ینایر Stataبرنامج اإلقتصاد القیاسى تطویر  فى الباحث عضو(*) 

- Boston College of Economics – USA: http://ideas.repec.org/f/psh494.html 
- Orebro University – Sweden:   http://econpapers.repec.org/RAS/psh494.htm 
- Stata Corporation - College Station - Texas – USA: 

http://www.stata.com/websee.cgi?r=2&s=bds&o=w&j=a&k=Emad+Shehata  
- Q-Sensei Corporation – Germany: 

 http://lambda.qsensei.com/search?q.0.tx=Emad+Shehata  
- Russian Social Sciences Association – Russia: 

http://socionet.ru/publication.xml?h=repec:per:pers:psh494&type=person  
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 :Spatial Error Model (SEM) نموذج التحلیل المكانى للخطأ -٢

تأخـذ حیـث  بجانـب وجـود المتغیـرات المسـتقلة الفعلیـة، ًیعتمد علـى وجـود المتغیـرات المسـتقلة مكانیـا 
Y : الشكل التالى(LLF)دالة اإلحتمال اللوغارتمى  X , W= β + ε ε = λ ε + ν 

2
2( , , ) it

2
S N it 1it 2it kitit 0 1 2 k

2
i 1 t 1 1it 2it kit0 1 2 k

0.5 SN (2 ) N (1 )VLLF

WYY X X X1

2 WX WX WX

ln lnβ λ σ

= =

= − π + − λσ

−λ − − − − −β β β β 
− ∑ ∑  +λ +λ +λ + +λβ β β βσ  

L

L

 (2) 

 :General Spatial Model (SAC) نموذج التحلیل المكانى العام -٣

وجـــود كـــل مـــن المتغیـــر التـــابع والمتغیـــرات أى ً معـــا، (SAR-SEM)دمـــج نمـــوذجى یعتمـــد علـــى  
ًالمستقلة مكانیا وأیضا المتغیر التابع المكانى بفترة تأخیر بجانب وجود المتغیرات المستقلة الفعلیة،  حیث ً

 : الشكل التالى(LLF) اإلحتمال اللوغارتمىتأخذ دالة 
1Y X WY , W= β + ρ + ε ε = λ ε + ν  

2
2( , , , ) t t

2

t tt t 1
S N

1t 2t kt0 1 2 k2
i 1 t 1

1t 2t kt0 1 2 k

0.5 SN (2 ) N (1 ) N (1 )V VLLF

WY WY WY Y
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WX WX WX

ln ln lnβ ρ λ σ
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= − π + − ρ + − λσ

 −ρ −λ +ρλ
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L
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 :حیث
- N =عدد السنوات.    - S =2-   .عدد البیانات المقطعیة= σتباین حد الخطأ العشوائى . 

0 1 k, , ,= β β βLمعامالت اإلنحدار . 

= ρ معامل اإلنحدار الذاتى "Autoregressive Coefficient". 
= λ معامل الخطأ "Error Coefficient". 

tY=المتغیر التابع . 

tWY=المتغیر التابع المكانى  "Spatial Dependent Variable". 

t2W Y= من الدرجة الثانیة المتغیر التابع المكانى. 

1t kt, ,X X= Lالمتغیرات المستقلة . 

1t kt, ,WX WX= L المتغیرات المستقلة مكانیا ًSpatial Independent Variables. 
W = ىمصفوفة الترجیح المكان " Spatial Panel Weights Matrix" NW (W )I= ⊗%. 

tV= القیم الذاتیة "Eigenvalues" or "Eigenvectors"لمصفوفة الترجیح المكانى . 
LLF = معیار دالة التعظیم اللوغارتمىLog Likelihood Function. 



 ٦

 :Gravity Modelنموذج الجاذبیة توصیف 

  الجاذبـیـة العــامـقـانون، عـنـدما إكتشــف ١٦٨٧عــام إســحق نـیـوتن العــالم یرجــع نمــوذج الجاذبـیـة إـلـى 
“Law of Universal Gravitation”  قـوة الجاذبیـة ": یـنصالـذى(F) بـین جسـمین تتناسـب طردیـا ً

D)ً وعكسیا مع مربع المسافة (M1, M2)مع حاصل ضرب كتلتیهما 
2
 :التالىك"  بین مركزیهما(

D

MM
GF

2

21=  (4) 

 :General Gravitational Constant بأنه ثابت الجاذبیة العام (G)ویعرف 
مجـال عـلـم ـفـى نیـوتن تطبیـق ـقـانون ب )١٦([Jan Tinbergen] جـان تنـبـرجنـقـام  ١٩٦٢فـى عـام و 

 :ٕافترض الشكل العام التالىو، )١٩٦٩(اإلقتصاد، والذى مكنة من الحصول على جائزة نوبل عام 

i j

ij 2
ij

M M
Y G

Dist
=  (5) 

 صورة قانون نیوتن ویمكن صیاغتها فى الشكل الریاضى التالى) ٥(معادلة وتمثل  
1 2

3

i j i j

ij 02
ist istij ij

M M GDP GDP
Y G

D D

β β

β= = β  

31 2

i j ijij 0
Y GDP GDP Dist

−ββ β= β  (6) 

  تحویلهـا إلـى دالـة خطیـةتمیلوغارتم الطرفین بأخذ هى معادلة أسیة فى المعامالت، و) ٦(ومعادلة 
 :شكل دالة لوغارتمیة مزدوجة كالتالىفى المعامالت على 

ijij i j ij0 1 2 3
Y GDP GDP Distln ln ln ln= + + − +β β β β ε  (7) 

)( :حیث ijεلة اإلنحدار تمثل حد الخطأ العشوائى لمعاد. 

 .Basic Gravity Model" (BGM)"یطلق علیها نموذج الجاذبیة األساسى ) ٧(ومعادلة  
أطلـــق علـیـــه و، )٧(المعادلـــة فـــى ـلـــدولتین ادد ســـكان  عـــ)١٤([Linneman] أضـــاف ١٩٦٦عـــام و

 :هى، وله عدة صور Augmented Gravity Model" (AGM)"نموذج الجاذبیة المعدل 
ijij i j i j ij0 1 2 3 4 5

ln Y lnGDP lnGDP ln Pop ln Pop ln Dist (8)= + + + + − +β β β β β β ε  

ijij i j ij0 1 2 3
Y pcGDP pcGDP Distln ln ln ln= + + − +β β β β ε  (9) 

) إدخال متغیرات مستقلة أخرى فى النموذج وخاصة متغیرات صوریةكما یمكن )
ij

D. 
S

ij ijij i j ij ij0 1 2 3
j 1

Y GDP GDP Dist Dln ln ln ln
=

= + + − + +β β β β ∑ α ε   (10) 

 :حیث

ijY=  الدولة ) صادرات أو واردات(التدفق التجارى(i) إلى أو من الدولة (j). 

i jGDP , GDP=  ولتین فى الدإجمالى الناتج المحلى(i, j). 
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ijDist=  المسافة الجغرافیة بین الدولتین(i, j). 

i jpcGDP ,pc GDP= لدولتین  فى انصیب الفرد من إجمالى الناتج المحلى(i, j). 

i jPop , Pop= لدولتین  فى اعدد السكان(i, j). 

ijD= إلخ...اإلتفاقیات التجاریة–العملة المشتركة–اللغة–الحدود( متغیر صورى یمثل.( 

هـــى نفســـها  نحـــداراإلمعـــامالت ة فـــإن مزدوجـــیـــة لوغارتمصـــورة ذات نمـــوذج الجاذبیـــة ألن ًا نظـــرو
 ذو المحـلـىإجمــالى الـنـاتج أن ، حـیـث تـلـك المروـنـات مــع المنطــق اإلقتصــادىإشــارات وتتـفـق المروـنـات، 

 .)صادرات أو واردات (عالقة عكسیة مع المتغیر التابع، والمسافة ذات عالقة طردیة
على بیانات مقطعیة تمثل عدد الدول وسالسـل زمنیـة تمثـل السـنوات ًأساسا نموذج الجاذبیة یعتمد و

 :البیاناتتلك ویطلق على مثل . النموذجالداخلة فى لدول اإلقتصادیة للمتغیرات ل
Panel – Pooling – Longitudinal Data – "Cross Section–Time Series data". 

 :تحدید أسلوب تقدیر نموذج الجاذبیة

الوقوف على تقدیر نموذج الجاذبیة، حتى یمكن قبل تم إجراء العدید من اإلختبارات اإلحصائیة  
 :كالتالىالنموذج المناسب للتقدیر 

 : Anselin LMS Lag - )١(لمتغیر التابعاإلرتباط الذاتى المكانى فى اإختبار  -١
Spatial Autocorrelation in Dependent Variable (SAR) 

- H0 : ًمكانیا  إرتباط المتغیر التابععدم    - HA : ذاتى مكانى فى المتغیر التابعوجود إرتباط 
 : Burridge LMS Error - )٥(إلرتباط الذاتى المكانى فى حد الخطأ العشوائىاإختبار  -٢

Spatial Autocorrelation in Error (SEM) 

- H0 :ًعدم إرتباط حد الخطأ مكانیا    - HA : ذاتى مكانى فى حد الخطأ العشوائىوجود إرتباط 
 : Anselin LMS SAC - إلرتباط الذاتى المكانى العاماإختبار  -٣

General Spatial Autocorrelation (SAC) 

- H0 :ًلتابع وحد الخطأ مكانیاعدم إرتباط المتغیر ا     - HA : ذاتى مكانى عاموجود إرتباط 
 .)١((SAC) التحلیل المكانى العامیتم تطبیق نموذج ، )٢، ١ (وعند معنویة اإلختبارین

 :   Wooldridge LMA - Autocorrelationالذاتىإلرتباط ا إختبار -٤

stإســــتقالل ـقـــیم حــــد الخطــــأیفـتـــرض النـمـــوذج  st 1 ][Cov.( , ) 0− =ε ε ـفـــى الفـتـــرة st( )εعــــن الفـتـــرة  

st 1( )−ε ، ١٩(بمعنى عدم وجود إرتباط ذاتى مقطعى لحد الخطأ،  نفس الدولةفتراتألى دولة بین(. 

- H0 :عدم وجود إرتباط ذاتى فى حد الخطأ         - HA :وجود إرتباط ذاتى فى حد الخطأ 
 : Heteroscedasticity - Breusch-Pagan LMH إختبار عدم التجانس -٥

ثبات تباین حد الخطأ العشوائى لكل دولة عبر الزمن داخل النمـوذج، ولكـن یمكـن یفترض النموذج 
 .)٤(إختالف تباین أى دولة عن تباین دولة أخرى، بمعنى عدم ثبات تباین حد الخطأ بین الدول



 ٨

2 2
ij it i ijVar( ) E( ) TI= = =ε ε σ σ  

- H0 :تجانس حد الخطأ العشوائى        - HA :عدم تجانس حد الخطأ العشوائى 
 :Non-Normality - White LMN إختبار عدم التوزیع الطبیعى لحد الخطأ -٦

)itEحد الخطأ العشوائى ذو توزیع طبیعى ومتوسط یساوى صفریفترض النموذج أن  ) 0=ε)٩(. 
- H0 :حد الخطأ یتبع التوزیع الطبیعى      - HA :طأ ال یتبع التوزیع الطبیعىحد الخ 
 : العشوائىتغایر الخطأ-تباینقطر مصفوفة إختبار  -٧

 Breusch-Pagan LMD Diagonal Variance-Covariance Matrix 
 ،مختلفتـینزمنیتـین فتـرتین أى  عنـدى دولتین أالعشوائى بین خطأ الحدى إستقالل یفترض النموذج 

Intertemporal Correlationl :itإرتباط مؤقت  سمىوی js t s , i j][Cov( , ) 0; ≠ ≠=ε ε 

سـمى ن عند فترة زمنیة واحـدة، ویأى دولتیبین حدى الخطأ العشوائى إستقالل یفترض النموذج كما 
Contemporaneous Correlation :itإرتباط حالى  js ijCov t s , i j( , ) ; = ≠=ε ε σ 

- H0i jij ji[ 0; ]≠= =σ σ وجود إستقالل مقطعى. 

- HA i jij ji[ ; ]≠≠σ σ :وجود إرتباط مقطعى. 

 بمعنـى ، بـین الـدول الخطـأ العشـوائىودحـدتغـایر -تباینمصفوفة إستقالل قیم ویوضح فرض العدم  
غیـر القطریـة التغـایر -التبـاینصـر مصـفوفة عناى بینها، وفـى هـذه الحالـة تكـون عدم وجود إرتباط مقطع

“off-Diagonal  Covariance Matrix” ٤(مساویة للصفر(. 
، فـــى حاـلــة عـــدم معنوـیــة ذلـــك اإلختـبــار، أمـــا إذا كـــان اإلختبـــار (OLS) لوبأســـویمكـــن إســـتخدام  

 ."Panel Data"السالسل الزمنیة - التقدیر بأسالیب دمج البیانات المقطعیةجبًمعنوى إحصائیا، فی
  :Breusch-Pagan LMRE  - Random Effectألثر العشوائى اإختبار  -٨

، وهـو یعكـس تقـارب مسـتوى زمنلثابت بین الدول والسنوات ثابت عبر الـیفترض النموذج أن الحد ا
 .وباقى المتغیرات اإلقتصادیة واإلجتماعیة األخرىاألسعار والدخل القومى 

-H0 : أثر ثابتوجود Fixed Effect (FE) -HA : أثر عشوائىوجود Random Effect (RE) 
-H0 : إرتباط ذاتى وجود عدم    -HA : اتىإرتباط ذوجود 

[ ] [ ]2 2
0 Ait is it is: corr , 0 (FEM) : corr , 0 (REM)H Hµ µ= = − ≠ ≠σ ε ε σ ε ε  

ألنـه  (RE)نمـوذج  یتم إسـتخدام ً، وغالبا ماًمعاواإلرتباط الذاتى  (RE)األثر العشوائى هو یختبر و
 .)٤( عن األخرىختالف ظروف كل دولةإ یعكس طبیعة یتسم بوجود حد ثابت عشوائى

 :Specification - Hausman LMJتوصیف النموذج إختبار  -٩

)Jtit[Cov إستقالل حد الخطأ عن المتغیرات المستقلة بالنموذجج یفترض النموذ , )]Xε وأیضا ،ً
)Jtit[Cov اآلثار الفردیةإستقالل المتغیرات المستقلة عن  , )]Xα١٤( كالتالى(: 



 ٩

1- Correlation between Regressors and Error term: 
H0: Jtit[Cov( , ) 0]X =ε  Independent - HA: Jtit[Cov( , ) 0]X ≠ε Correlated 

- H0 : عن المتغیرات المستقلةإستقالل حد الخطأ - HA : بالمتغیرات المستقلةحد الخطأ إرتباط 
2- Correlation between Regressors and Individual Effects: 

H0: Jtit[Cov( , ) 0]X =α  Independent - HA: Jtit[Cov( , ) 0]X ≠α Correlated 

- H0) :تأثیر عشوائى وجود  = )رتباطعدم وجود إ(RE) ε+µ+α+β= itiitit 'XY 

- HA) :تأثیر ثابتوجود    =  ):وجود إرتباط   (FE)        ε+α+β= itiitit 'XY  
رتباط بین المتغیرات المستقلة بنمـوذج الجاذبیـة واآلثـار أو إالل إستقوجود مدى یوضح وهو إختبار 

 . لكل دولةوالتى یعبر عنها بالمتغیرات الصوریة) الدولیةاآلثار (الفردیة وهى تمثل هنا 
فــى هــذه خــرى، وألأن اآلـثـار الفردـیـه تكــون مســتقلة عــن المتغـیـرات المســتقلة اویوضــح ـفـرض العــدم 

متسـقة  ("OLS–GLS–LSDV "Least Squares Dummy Variables) تكـون أسـالیبالحالـة 
Consistent ولكن یكون أسلوب ،(OLS) غیر كفؤ Inefficient. 

 .(REM) توضح أفضلیة نموذج األثر العشوائى Hausman Testعدم معنویة إختبار و
 عـن المتغیـرات not independentأن اآلثـار الفردیـه تكـون غیـر مسـتقلة ویوضـح الفـرض البـدیل 

 .وغیر متسق Biased متحیز (OLS)، ویكون أسلوب ، بل یوجد إرتباط بینهمخرىألالمستقلة ا
 ".Random Constant Term"بأنه یحتوى على حد ثابت عشوائى  (REM)ویتسم نموذج 
)(ًوأیضا یمثل  iµ اإلختالفات العشوائیة بین الدول "Random Heterogeneity" 

یفتـرض  "Fixed Effect Model"األثـر الثابـت نمـوذج وتـأتى أهمیـة ذلـك اإلختبـار أن أسـلوب 
بین الدول الداخلة فـى تقـدیر النمـوذج، أمـا نمـوذج األثـر العشـوائى مشتركة المتغیرات الفى تجانس وجود 

"Random Effect Model"إخــــتالف  أى وجــــود ، فیفـتـــرض العكــــس"Heterogeneity" ـفـــى 
 .خرىألالمتغیرات اإلقتصادیة بین كل دولة، وهذا هو المنطقى إلختالف الظروف من دولة 

 : Non-Stationarity - Hadri LMUR) ثباتالعدم (سكون العدم إختبار  -١٠

 .)١٣(المتغیر التابع بالنموذج عبر الزمن” Stationarity“سكون أو ثبات یفترض النموذج 
- H0 : كل الدول فى سكون المتغیر التابع"All Panels are Stationary". 
- HA : المتغیر التابع فى بعض الدول عدم سكون"Some Panels Have Unit Roots". 

 ."Balanced Panelسمىط هذا اإلختبار أن یكون عدد السنوات ثابت لكل الدول ویویشتر
 یـتم إسـتخدام "Unit Root"ما یطلق علیه جذر الوحدة وهو وفى حالة عدم سكون المتغیر التابع  

إســـتخدام أســـلوب أو ،  وهـــو یعتمـــد علـــى عمـــل فـــروق للمتغیـــر التـــابع،)٢("Arellano-Bond"أســـلوب 
"Arellano-Bond GMM" بعمــل فــروق للمتغیــر التــابع والمتغیــرات المســتقلة مــع إدخــال متغیــرات 

 إن أمكـــن، أو إعتـبــار المتغـیــرات المســـتقلة بفـتــرة ـتــأخیر "Exogenous Variables"خارجـیــة أخـــرى 
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 وهنـا یـتم التقـدیر بأسـلوب المربعـات الصـغرى "Instrumental Variables"بمثابـة متغیـرات مسـاعدة 
 .Two Stages Least Squares" (2SLS)"على مرحلتین 

عــدم وجــود تصــدیر أو یواجــه تـقـدیر نـمـوذج الجاذبـیـة ـفـى مجــال التجــارة الخارجـیـة مشــكلة ًغالـبـا ـمـا و
ولـذلك یـتم إعتبـار قـیم مشـاهدات تلـك السـنوات مفقـودة أو  .بعـض الـدولبـین فـى بعـض السـنوات إستیراد 
ولكـن التقـدیر فـى هـذه  صـفر، فتكـون  ألنهـا غیـر موجـودة(Truncated – Missing Values)مبتـورة 
مع الصفر كقیمـة عنـد ه یتم التعامل تبع التوزیع الطبیعى، ألنیًنتائج غیر منطقیة تماما وال عطى یالحالة 

، أو ىًحســاب معــامالت اإلنحــدار والمتوســطات، وتــزداد المشــكلة تعقیــدا إذا كــان المتغیــر التــابع لوغــارتم
، وهنــا ال (j) مــن واردات الدولــة (i) عنــد طــرح صــادرات الدولــة یكــون صــافى التبــادل التجــارى بالســالب

] :یمكن الحصول على لوغارتم صفر أو سالب (0) or ( Y) ]ln ln − = ∞. 

وللتغلب على تلك المشكلة یتم تحویل المتغیر التابع إلى صورة لوغارتمیـة، ثـم إسـتبدال المشـاهدات 
نســــبة إـلـــى  ،"Tobit Panel"جاذبـیـــة بأســــلوب تـقـــدیر نمــــوذج الـیـــتم و المفـقـــودة أو الســــالبة بالصــــفر،

“James Tobin” )هــو األســلوب األمثــل للتغلــب علــى مشــكلة وجــود بیانــات مفقــودة أو ســالبة، و ،)١٨
 :كالتالى ”Tobit Censored - Truncated Regression“ویطلق على ذلك األسلوب 
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 :النتائج

 :التجارة الخارجیة بین مصر والكومیساهیكل 

، أوغنـــدا، الكونغـــو، الســـودان، إریتریـــا، أثیوبیـــا، مصـــر :)٧( هـــىدولـــة ١٩الكومیســـا تضـــم عضـــویة 
، مـــاالوى، لیبـیــا، كینـیــا، سیشـــل، ســـوازیالند، زیمـبــابوى، زامبـیــا، رواـنــدا، جیـبــوتى، جـــزر القمـــر، بوروـنــدى
 .موریشیوس، ومدغشقر

  دول١٠ حوض النیل دولًنیل أعضاء أیضا فى الكویسا، حیث تضم والعدید من دول حوض ال    
 .كینیاو، رواندا، تنزانیاى، بوروند، الكونغو، السودان، إثیوبیا، أوغندا، إرتیریا، مصر :هى

، السـودان، هیكل التجارة الخارجیة بین مصر والكومیسا، حیث یتضـح أن لیبیـا) ١(ویوضح جدول 
الـواردات، فقـد  أمـا فـى جانـب.  األولى فـى صـادرات مصـر لـدول الكومیسـاوكینیا تتصدر المراتب الثالثة

 . فى المراتب الثالثة األولى بالترتیبكینیا، وزامبیا، لیبیاجاءت 
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 )٢٠١٠-٢٠٠٧(هیكل صادرات وواردات مصر مع الكومیسا بالملیون جنیه للفترة ): ١(جدول 

 متوسط Importsواردات  Exportsصادرات 
 الدولة

 واردات صادرات 2010 2009 2008 2007 2010 2009 2008 2007

 1540 4223 1904 1175 0 0 7060 5609 0 0 لیبیا

 257 2595 235 243 266 285 3328 3137 2982 933 السودان

 873 767 1169 1155 1098 71 1361 647 626 433 كینیا

 66 230 61 44 66 92 268 233 359 60 أثیوبیا

 5 154 11 3 1 0 328 202 80 5 إریتریا

 112 116 247 87 76 38 163 157 118 27 جیبوتى

 3 110 5 2 2 1 152 124 93 69 موریشیوس

 47 98 12 26 30 120 141 104 107 38 أوغندا

 10 47 9 20 1 0 81 63 42 2 رواندا

 4 45 1 5 6 0 89 72 18 1 بوروندى

 130 44 223 94 9 193 156 6 11 4 ماالوى

 3 44 1 0.4 5 7 87 39 38 11 نغوالكو

 1489 42 1476 1081 3274 123 68 45 42 12 زامبیا

 27 26 96 2 3 7 77 17 7 2 زیمبابوى

 1 10 0 0 0 1 6 5 3 24 مدغشقر

 3 5 4 0.35 6 1 8 0 0 2 سوازیالند

 0 5 0 0 0 0 6 1 8 0 سیشل

 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 جزر القمر

Total 1623 4534 10462 13380 939 4843 3939 5455 7500 3794 

 .٢٠١١ "الكتاب اإلحصائى السنوى"الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء : المصدر
 .)٢٠١٠-٢٠٠٧(لفترة لسنوات ا ملیون جنیه) 151125-134874-143027–91256(إجمالى صادرات مصر بلغ  -
 .)٢٠١٠-٢٠٠٧ (لفترةلسنوات ا ملیون جنیه) 300344-249964–287717–152586(إجمالى واردات مصر بلغ  -

 
 تســـاهم بنحـــو،  ملـیــار جنـیــه٧,٦٨بـلــغ متوســـط إجـمــالى قیمـــة صـــادرات مصـــر للكومیســـا نحـــو ـقــد و
كمـا بلـغ متوسـط إجـمـالى .  ملیـار جنیـه١٣٠مـن متوسـط إجمـالى صـادرات مصـر البالغـة نحــو  %٥,٩١

ـمــن متوســـط إجـمــالى قیـمــة % ١,٦٢  ملـیــار جنـیــه، تســاهم بنحـــو٤,٠واردات مصــر ـمــن الكومیســـا نحـــو 
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وهكـــذا یتضـــح أن مصـــر لـــدیها عجـــز فـــى المیـــزان .  ملیـــار جنیـــه٢٤٧,٦واردات مصـــر والبالغـــة نحـــو 
 ملیـار جنیـه، فـى حـین لـدیها میـزان تجـارى موجـب مـع الكومیسـا یقـدر ١١٧,٦التجارى العام یقـدر بنحـو 

 .٢٠١٠ار جنیه لعام  ملی٧,٩٣ ملیار جنیه لمتوسط الفترة المذكورة، ونحو ٣,٦٨بنحو 
منتجـــات األلومنـیــوم، األدوـیــة، الـــورق، :   وتجـــدر اإلشـــارة أن صـــادرات مصـــر للكویســـا تتمثـــل ـفــى

المبیـــدات  و الســـیرامیك، المنتجـــات الغذائیـــة، األثـــاث، األســـمدة،المنتجـــات البترولیـــة والكیماویـــة، الســـجاد
كمــا تســتورد مصــر مــن . المنســوجاتالحشــریة، األســمنت وحدـیـد التســلیح، األرز، الفواكــه، الخضــروات، و

الكومیسا الشاى، البن، الكاكاو، البقول، التبغ، السمسم، الجلود الخام، مواد الدباغة، الخالصـات النباتیـة 
صادرات مصر للكومیسا بـالتنوع النسـبي مقارنـة بوارداتهـا، حیـث تتصـدر  تتسم و.والعطریة، واإلبل الحیة

 .شاى األسود وبذور السمسم قائمة الوارداتاألدویة واألرز قائمة الصادرات، وال
 :مزایا إنضمام مصر إلى الكومیسا

 .  ملیون نسمة٤٥٠نفاذ الصادرات المصریة لسوق واسع یبلغ تعداد سكانه  -١
 .تتمتع صادرات مصر للدول األعضاء بإعفاء تام من كل الرسوم الجمركیة -٢
ألســواق اـلـدول األعضــاء، وحصــولها عـلـى دخــول الســلع الصــناعیة المصــریة : ـفـى مجــال الصــناعة -٣

 .ٕتخفیضات جمركیة واعفائها من الرسوم الجمركیة وتمتع هذه السلع بمزایا نسبیة
فـي االسـتفادة مـن ة منهـا رغبـ بطلبـات لمصـر كومیسـاتقـدمت العدیـد مـن دول ال: فى مجـال الزراعـة -٤

ا البنـیــة األساســـیة للزراعـــة الخـبــرة المصـــریة ـفــي مجـــال الزراعـــة، إلقاـمــة ـمــزارع نموذجـیــة تـتــوافر بـهــ
وـمـوارد المـیـاه، ویمكــن لـهـذه المــزارع أن تســتوعب أعــداد كبـیـرة مــن العماـلـة المصــریة، كمــا یمكــن أن 

 .تمثل مصدر رخیص لواردات مصر الزراعیة
تتمتع شركات المقاوالت المصریة بخبرة واسعة في األسواق األفریقیة، وهو مـا : فى مجال المقاوالت -٥

لهــذه الشــركات ـفـي تطــویر البنـیـة األساســیة لمعظــم دول المجموعــة، إضــافة إـلـى ذـلـك أـتـاح الفرصــة 
 . لربط الكهربائي بین هذه الدول ومصراتوجد مشروعات 

بتـوفیر الخبـرات الصـندوق المصـرى للتعـاون الفنـى مـع أفریقیـا یقـوم : فى مجال الخبرة والـدعم الفنـي -٦
مصـر وتقـدم ورات تدریبیة للكـوادر مـن هـذه الـدول، عمل دوالمصریة الالزمة للمشروعات التنمویة، 

 . صورة منح دراسیة لبعض أبناء هذه الدولفى بعض المعونات الفنیة 
 :نتائج تقدیر نموذج الجاذبیة للتبادل التجارى بین مصر ودول الكومیسا

تم تقدیر نموذج الجاذبیة للتبادل التجارى بین مصر ودول الكومیسا فى حالتى الصادرات 
سنة، فى حین ) ١٦(در بنحو یقواردات، وهنا تجدر اإلشارة أن عدد السنوات للفترة موضع التحلیل وال

تتعامل معهم مصر دول ) ٧(دولة، وقد تم إختیار أهم ) ١٩(یبلغ إجمالى عدد الدول أعضاء الكومیسا 
لتلك الدول نحو ، حیث تصدر مصر )جیبوتى، أثیوبیا، كینیا، لیبیا، موریشیوس، السودان، زامبیا( :همو
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واردات إجمالى من % ٩٥نحو تورد منها  الكومیسا، كما تسدولصادرات مصر لإجمالى من % ٩٤,٤
لصعوبة  دول فقط ٧إختیار ویرجع السبب فى  ).٢٠١٠-٢٠٠٧(مصر من الكومیسا خالل الفترة 
 .حریةالفقد درجات ، مما یؤدى إلى إدخال كل الدول فى تحلیل النموذج

 :فى وجود أو عدم وجود متغیرات صوریة كالتالى، رتین لنموذج الجاذبیةصوقدیر وأمكن ت
 :Basic Gravity Model (BGM) نموذج الجاذبیة األساسى -١

إجمالى على متغیرات مل تیشیعكس األثر اإلجمالى لكل دولة على صادرات وواردات مصر، ووهو 
 . مصر وكل دولةبین  الجغرافیةوالمسافةالكومیسا دول ولمصر الناتج المحلى 

ijij i j ij0 1 2 3

S

ij ijij i j ij ij0 1 2 3
j 1

ln Y GDP GDP Dist

ln Y GDP GDP Dist D

ln ln ln

ln ln ln
=

= + + − +β β β β ε

= + + − + +β β β β ∑ α ε
 

 :Augmented Gravity Model (AGM) نموذج الجاذبیة المعدل -٢

 نصــیب شــتمل عـلـىیعكــس األـثـر الـفـردى لســكان كــل دوـلـة عـلـى صــادرات وواردات مصــر، ویوهــو 
 .ة الجغرافیة بین مصر وكل دولالمسافةوالكومیسا مصر ودول فى الفرد من إجمالى الناتج المحلى 

ijij i j ij0 1 2 3

S

ij ijij i j ij ij0 1 2 3
j 1

ln Y pcGDP pcGDP Dist

ln Y pcGDP pcGDP Dist D

ln ln ln

ln ln ln
=

= + + − +β β β β ε

= + + − + +β β β β ∑ α ε
 

 :حیث
       Yij=  صادرات أو واردات مصر الحقیقیة إلى أو من الدولة(j) (million US $). 

   GDPi=   الحقیقى فى مصر جمالى اإلالمحلى الناتج(million US $). 
   GDPj=   الحقیقى فى الدولة جمالى اإلالمحلى الناتج(j) (million US $). 

pcGDPi=  الحقیقى فى مصر جمالى اإلالمحلى الناتج صیب الفرد من ن(US $). 
pcGDPj=   الحقیقى فى الدولة جمالىاإلالمحلى الناتج نصیب الفرد من (j) (US $). 

    Distij=   المسافة الجغرافیة بین مصر وكل دولة(1000 km). 
      Djt=   متغیر صورى للدولة(j). 

، ومنهـا یتضـح القیاسیة التى تـم إجراؤهـا علـى نمـاذج الجاذبیـةاإلختبارات ) ٢(یوضح جدول و 
ًوجود مشاكل قیاسیة تتعلق باإلرتباط الذاتى المكـانى لكـل مـن المتغیـر التـابع وحـد الخطـأ، وأیضـا إرتبـاط 
ذاتى وعدم تجانس وعدم توزیع طبیعى فى حد الخطأ العشوائى، وعدم سكون المتغیر التابع، هذا بجانب 

 . فى جمیع النماذج(RE) طریقة األثر العشوائى تفضیل إستخدام
 األثـــر  ذو(Tobit)ومـــن واقـــع تلـــك اإلختبـــارات یتضـــح أن أســـلوب التحلیـــل األفضـــل هـــو نمـــوذج 

 الـذى یعـالج مشـكلتى اإلرتبـاط (SAC)بأسلوب اإلنحدار الذاتى العـام ، (Random Effect)العشوائى 
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مـع عـالج اإلرتبـاط الـذاتى وعـدم التجـانس  العشـوائى، الذاتى المكـانى فـى كـل المتغیـر التـابع وحـد الخطـأ
- لتصحیح مصـفوفة تبـاینGeneralized Method of Moments  (GMM)بطریقة العزوم العامة

 للتغـلــب عـلــى مشـــكلة عـــدم "Weibull"أســـلوب ـتــم إســـتخدام كمـــا ، (SAC) ـفــى نمـــوذج تغـــایر الخطـــأ
ون المتغـیــر الـتــابع، فـقــد ـتــم التغـلــب علیـهــا التوزیــع الطبیـعــى ـفــى حـــد الخطـــأ، وبالنســـبة لمشـــكلة عـــدم ســـك

 وتـم إسـتخدام مصـفوفة التـرجیح .لوغارتمیة مع أخذ فروق من الدرجـة األولـىبتحویل البیانات إلى صورة 
 .المكانى لتعكس الحدود الجغرافیة للدول موضع الدراسة بین الدول المتجاورة معها

 :Basic Gravity Model (BGM)نتائج نموذج الجاذبیة األساسى للصادرات  -١

 لقیـاس (BGM)إلـى نمـوذج الجاذبیـة األساسـى للصـادرات ) ٣(الواردة بجـدول ) ١(تشیر المعادلة 
األثر اإلجمالى لدول الكومیسـا علـى صـادرات مصـر، ومنهـا یتضـح أن إجمـالى النـاتج المحلـى لكـل مـن 

ولـــة مـــنهم تشـــرح نحـــو بـــالنموذج والمســـافة الجغرافیـــة بـــین مصـــر وكـــل دســـبعة مصـــر ودول الكومیســـا ال
ترجـع بینمـا ًوفقـا لمعیـار معامـل التحدیـد،  من التغیرات الحادثة فى صادرات مصـر لتلـك الـدول% ٩٠,٤

ًنمــوذج إحصــائیا عنــد مســتوى البــاقى التغیــرات لعوامــل أخــرى غیــر مقیســة بــالنموذج، وقــد ثبتــت معنویــة 
 .٤٦٨,٥٥ والبالغة نحو "Wald Chi2"  مربع كاىً وفقا لقیمة إختبار٠,٠١

یــؤدى إلــى زیــادة % ١ فــى مصــر بنســبة GDPiوتوضــح النتــائج أن زیــادة إجمــالى النــاتج المحلــى 
 فـى GDPj، كما أن زیادة إجمالى الناتج المحلـى %٤,٢٦ بنسبة سبعةصادرات مصر لدول الكومیسا ال

المسـافة ، بینما تبین أن زیادة %٠,٧٠یؤدى إلى زیادة صادرات مصر لهم بنسبة % ١تلك الدول بنسبة 
، تــــؤدى إلــــى إنخفــــاض صــــادرات مصــــر بنســــبة %١ بــــین مصــــر وكــــل دولــــة بنســــبة Distijالجغرافیــــة 

 .، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین%١,٧٥
السـبعة متغیـرات صـوریة لـدول الكومیسـا ) ٧(، تم عمـل "Country Effect"ولبیان أثر كل دولة 

 لسـنوات كـل دولـة القیمـة واحـد، وصـفر (Dij)متغیـر صـورى ل كـ، بحیث یأخـذ )خالف مصر(بالنموذج 
المتغـیــرات  إلختـبــار الـفــروض الخـــاص بتـلــك Group F Test""وـتــم إســـتخدام إختـبــار  .خـــالف ذـلــك
یوضـــح فـــرض العـــدم عـــدم وجـــود تـــأثیر لتلـــك الـــدول علـــى صـــادرات مصـــر، ویالحـــظ مـــن والصـــوریة، 

ً، منـعــا لحــدوث إزدواج خطـــى كامــل ـبــین الحـــد ، أنهــا ال تحـتــوى علــى الحـــد الثابــت)٤(معــادالت جـــدول 
 .عطى مجموعها متغیر من الواحد الصحیحی التى سبعةالثابت والمتغیرات الصوریة ال

 لقیـاس (BGM)إلى نموذج الجاذبیة األساسى للصـادرات ) ٤(الواردة بجدول ) ١(وتشیر المعادلة 
إجمـالى  أن درات مصـر، ومنهـا یتضـحاألثر اإلجمالى لدول الكومیسا مع بیان تـأثیر كـل دولـة علـى صـا

وكـل دولـة  مصـر  بالنموذج والمسـافة الجغرافیـة بـینسبعةالناتج المحلى لكل من مصر ودول الكومیسا ال
لمعیــار معامــل  ًوفقــا مــن التغیــرات الحادثــة فــى صــادرات مصــر لتلــك الــدول% ٩٣,٧مــنهم تشــرح نحــو 

 مقیسة بالنموذج، وقد ثبتتترجع باقى التغیرات لعوامل أخرى غیر بینما التحدید، 
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 )٢٠١٠-١٩٩٥(للفترةإختبارات نماذج الجاذبیة لصادرات وواردات مصر مع الكومیسا ): ٢(جدول 

Export )Y( ijln  Import )Y( ijln  م 
Test 

BGM AGM BGM AGM 

1 LMSAR Anselin Test 103.6* 130.1* 1.5* 15.7* 

2 LMSEM Burridge Test 81.4* 112.5* 4.8* 10.1* 

3 LMSAC Anselin Test 103.1* 133.5* 5.6* 15.8* 

4 LMA Wooldridge Test 21.3* 4.6* 12.9* 4.5* 

5 LMH Breusch-Pagan Test 29.8* 60.1* 34.0* 43.7* 

6 LMN White Test 203.4* 27.8* 174.5* 23.6* 

7 LMD Breusch-Pagan Test 125.1* 96.0* 187.4* 97.8* 

8 LMRE Breusch-Pagan Test 324.0* 89.9* 602.5* 331.4* 

9 LMJ Hausman Test 1.22 1.15 1.47 1.35 

10 LMUR Hadri Stationarity Test 4.59* 6.53* 

 :حیث

١- 2

(1)SARLM χ : إختبارAnselin وذج التحلیل المكانى لإلنحدار الذاتىلنم (SAR). 

٢- 2

(1)SEMLM χ : إختبارBurridgeلنموذج التحلیل المكانى للخطأ  (SEM) 

٣- 2

(2)SACLM χ : إختبارAnselin لنموذج التحلیل المكانى العام (SAC) 

٤- 2

(1)ALM χ : إختبارWooldridge لإلرتباط الذاتى Autocorrelation 

٥- 2

( 1)H SLM −χ : إختبارBreusch-Pagan لعدم التجانس Heteroscedasticity 

٦-2

(2)NLM χ : إختبارWhite  لعدم التوزیع الطبیعى Non-Normality 

٧-2
D ( )LM S(S-1)/2χ  : إختبارBreusch-Paganتغایر الخطأ العشوائى- لقطر مصفوفة تباین 

٨- 2
RE (1)LM χ : إختبارBreusch-Pagan للتأثیر العشوائى Random Effect  

٩-2

( 1)J kLM χ  Specificationلتوصیف النموذج   Hausman إختبار :−

١٠-2

(1)URLM χ: إختبار Hadri المتغیر التابعسكون عدم  ل Non-Stationarity 
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 )٢٠١٠-١٩٩٥( للفترة تقدیر نماذج الجاذبیة لصادرات وواردات مصر مع الكومیسا): ٣(جدول 

Export )Y( ijln  Import )Y( ijln  

Variables BGM 

(1) 

AGM 

(2) 

BGM 

(3) 

AGM 

(4) 

Constant -38.72 -21.48 -16.07 -16.27 
  (-11.91)** (-5.76)** (-3.29)** -(3.28)** 

GDPi 4.26   1.64   
  (13.82)**   (4.03)**  

GDPj 0.70  0.44   
  (17.30)**   (5.17)**   

Distance -1.75 -0.96 -0.40 -0.10 
  (-12.83)** (-5.01)** (-3.45)** (-2.22)** 

per capita GDPi   3.21   -0.72 
    (5.76)**   (-3.99)** 

per capita GDPj   -0.54   -0.20 
    (-9.42)**   (-3.35)** 

N 128 128 128 128 
R

2
 0.904 0.875 0.858 0.804 

Wald Chi
2
 Test (468.55)** (423.83)** (59.43)** (37.28)** 

LLF -103.33 -110.40 -127.75 -133.30 

 :حیث
 .بة المحسو(t)األرقام بین قوسین وأسفل معامالت اإلنحدار تشیر إلى قیم 

 . على الترتیب٠,٠١، ٠,٠٥ تشیر إلى المعنویة عند مستوى (**)، (*)
N : مشاهدة١٢٨) =  دول٨×  سنة ١٦(عدد المشاهدات . 

R2 :معامل التحدید. 

Wald Chi2 : إختبار مربع كاى لمعنویة النموذجχ2

)k(
. 

LLF : معیار دالة التعظیم اللوغارتمىLog Likelihood Function  
 :المصدر
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http://lambda.qsensei.com/search?q.0.tx=Emad+Abd+Elmessih+Shehata  

- Shehata, Emad Abd Elmessih "SPWEIGHTXT: Panel Spatial Weight Matrix" Boston 

College Economics,USA, 2011. 



 ١٧

فى حالة قیاس أثر الدول  تقدیر نماذج الجاذبیة لصادرات وواردات مصر مع الكومیسا): ٤(جدول 

 .)٢٠١٠-١٩٩٥(للفترة  أعضاء الكومیسا على التجارة الخارجیة المصریة

Export )Y( ijln  Import )Y( ijln  

Variables BGM 

(1) 

AGM 

(2) 

BGM 

(3) 

AGM 

(4) 

GDPi 0.24   0.39   
  (5.27)**   (7.24)**   
GDPj 5.19   -2.32   
  (9.72)**   (-5.38)**   
Distance -4.32 -4.85 -2.18 -1.95 
  (-8.99)** (-9.08)** (-5.77)** (-4.07)** 
per capita GDPi   0.43  -0.69 
    (1.57)***  (-6.64)** 
per capita GDPj   -4.57  -3.15 
    (-6.65)**  (-3.88)** 

Country Effect     

Libya 6.49- 7.50 2.65 2.21 لیبیا 

 (8.73)** (6.05)** (4.25)** (-5.42)** 

Sudan 4.50 5.88- 6.11 5.67 السودان 

  (9.45)** (5.90)** (-3.89)** (4.53)** 

Ethiopia 2.95- 3.45- 2.95 4.61 أثیوبیا 

 (11.59)** (6.47)** (-4.34)** (-3.14)** 

Kenya 3.01 3.97 5.69 3.52 كینیا 

 (2.27)* (1.91)* (1.82)*** (1.77)*** 

Dejibouti 4.37- 3.57- 3.96- 2.63- جیبوتى 

 (-2.14)* (-1.61)*** (-1.73)*** (-8.61)*** 

Mauritius 2.87 3.28 3.57- 2.49- موریشیوس 

  (-9.52)** (-5.96)** (5.59)** (8.71)** 

Zambia 2.56- 1.97- 4.83- 5.88- زامبیا 

  (-1.58)*** (-1.75)*** (-1.92)* (-2.17)* 

N 128 128 128 128 
R

2
 0.937 0.921 0.947 0.951 

Wald Chi
2
 Test (742.12)** (715.55)** (345.22)** (351.74)** 

Group F Test (25.12)** (32.54)** (12.36)** (14.88)** 
LLF -76.72 -87.57 -104.82 -103.33 

 .نفس المصدر السابق: المصدر
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 :حیث
 . المحسوبة(t)األرقام بین قوسین وأسفل معامالت اإلنحدار تشیر إلى قیم 

 . على الترتیب٠,١٠، ٠,٠١، ٠,٠٥ مستوى   تشیر إلى المعنویة عند(***)،(**)،(*)

Wald Chi2 : إختبار مربع كاى لمعنویة النموذجχ2

)k(
. 

Group F : إختبار أثر الدول[(S 1),(ST S k)]F − − −  

 

 .٧٤٢,١٢ والبالغ نحو "Wald Chi2"ختبار إلً وفقا ٠,٠١ًنموذج إحصائیا عند مستوى المعنویة 
ـیـــؤدى إـلـــى زـیـــادة % ١ لمصــــر بنســــبة GDPiأن زـیـــادة إجـمـــالى الـنـــاتج المحلـــى وتوضـــح النـتـــائج 

أن زیـــادة إجمـــالى النـــاتج المحلـــى  تبـــین ، كمـــا%٠,٢٤ بنســـبة ســـبعةصـــادرات مصـــر لـــدول الكومیســـا ال
GDPj بینمـا تبـین أن ، %٥,١٩یـؤدى إلـى زیـادة صـادرات مصـر لهـم بنسـبة % ١ فى تلك الدول بنسبة

، تـؤدى إلـى إنخفـاض صـادرات مصـر %١ بـین مصـر وكـل دولـة بنسـبة Distijزیادة المسافة الجغرافیة 
 .، مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین%٤,٣٢بنسبة 
) ١(معادلـة  كمـا هـو وارد بال،)٢٥,١٢(نحـو البـالغ  Group F Test""إختبـار تبـین معنویـة لقـد و
الصادرات المصـریة لـدول الكومیسـا، ومنهـا تأثیر لتلك الدول على نفاذیة  یوضح وجود مما ،)٤(بجدول 

إذ تسـاهم فـى ، أثیوبیـا، وكینیـا، السـودان،  لیبیـا:عن زیادة صادرات مصر هى یتضح أن الدول المسئولة
كما تبـین أن الـدول . على الترتیب% ٣,٥٢، %٤,٦١، %٥,٦٧، %٢,٢١زیادة صادرات مصر بنسبة 

إذ تســـاهم ـفــى إنخـفــاض ، وزامبـیــایشـــیوس، مور، جیـبــوتى: المســـئولة عـــن إنخـفــاض صـــادرات مصـــر هـــى
 .على الترتیب% ٥,٨٨، %٢,٤٩، %٢,٦٣الصادرات المصریة بنسبة 

وزامبیـا وموریشـیوس، ممـا یترتـب علیـه كـل مـن ووقد یكـون ذلـك راجـع إلـى بعـد المسـافة بـین مصـر 
 .ًإرتفاع تكالیف النقل، وأیضا قد یكون راجع إلنخفاض الدخل القومى فى جیبوتى

 

 :Augmented Gravity Model (AGM)نموذج الجاذبیة المعدل للصادرات  نتائج -٢

 لقیــاس (AGM)للصــادرات نمــوذج الجاذبـیـة المعــدل إلــى ) ٣(الــواردة بجــدول ) ٢(معادـلـة التشــیر 
أن نصیب الفرد من إجمالى ومنها یتضح ل الكومیسا على صادرات مصر، فى دواألثر الفردى إجمالى 

بالنموذج والمسـافة الجغرافیـة بـین مصـر وكـل دولـة سبعة الالكومیسا ر ودول الناتج المحلى لكل من مص
ًوفقــا لمعیــار معامــل  مــن التغیــرات الحادثــة فــى صــادرات مصــر لتلــك الــدول% ٨٧,٨مــنهم تشــرح نحــو 

 ًإحصـائیانمـوذج الوثبتت معنویة ، ترجع باقى التغیرات لعوامل أخرى غیر مقیسة بالنموذجبینما ، التحدید
 .٤٢٣,٨٣ البالغ نحو "Wald Chi2"  مربع كاىختبارإلً وفقا ٠,٠١ى عند مستو

% ١ فى مصـر بنسـبة pcGDPi وتوضح النتائج أن زیادة نصیب الفرد من إجمالى الناتج المحلى
، كمــا أن زیــادة نصــیب الفــرد مــن %٣,٢١ بنســبة ســبعةیــؤدى لزیــادة صــادرات مصــر لــدول الكومیســا ال
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نخفاض صادرات مصر لهـم بنسـبة إلیؤدى % ١ تلك الدول بنسبة فى pcGDPjإجمالى الناتج المحلى 
 ـتــؤدى، %١ـبــین مصـــر وكـــل دوـلــة بنســـبة Distij  ، بینمـــا تـبــین أن زـیــادة المســـافة الجغرافـیــة%٠,٥٤

 .، مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین%٠,٩٦نخفاض صادرات مصر بنسبة إل
، فإنـه طلبـة اإلسـتیرادى علـى بـدول الكومیسـاالفـرد زیـادة دخـل عنـد ًعطـى مؤشـرا أنـه ذلك قد یولعل 

المنتجــات المصــریة یقــل، وبالتــالى تــنخفض صــادرات مصــر لتلــك الــدول، وفــى هــذه الحالــة یــتم إعتبــار 
، یــنخفض الطلــب علیهــا عنــد زیــادة الــدخل "Inferior Good"الســلعة المصــریة بمثابــة ســلعة ردیئــة 

 .، ویلجأ إلى اإلستیراد من دول أخرىسا بالكومیاألخرىاألفریقیة الفردى فى الدول 
إجمـــالى لقـیــاس  (AGM)المعـــدل للصـــادرات لنمـــوذج الجاذبـیــة ) ٤(بجـــدول ) ٢(وتشـــیر المعادـلــة 

الكومیســا مــع بـیـان األـثـر الـفـردى لـكـل دوـلـة عـلـى صــادرات مصــر، ومنـهـا یتضــح أن لـفـردى ـبـدول األـثـر ا
 والمســافة الجغرافـیـة ـبـین مصــر ســبعةال االكومیســنصــیب الـفـرد مــن إجمــالى الـنـاتج المحـلـى لمصــر ودول 

ًوفقـا لمعامـل  مـن التغیـرات الحادثـة فـى صـادرات مصـر لتلـك الـدول% ٩٢,١وكل دولة منهم تشرح نحو 
 ًإحصـائیانمـوذج الترجع باقى التغیرات لعوامل أخرى غیر مقیسة بالنموذج، وثبتت معنویة بینما  ،التحدید

 .٧١٥,٥٥ نحو  البالغ"Wald Chi2"  مربع كاىختبارإلً وفقا ٠,٠١عند مستوى 
% ١فى مصـر بنسـبة  pcGDPiوتوضح النتائج أن زیادة نصیب الفرد من إجمالى الناتج المحلى 

أن زیادة نصیب الفرد مـن كما تبین ، %٠,٤٣ بنسبة سبعةیؤدى لزیادة صادرات مصر لدول الكومیسا ال
صادرات مصر لهـم بنسـبة نخفاض إل یؤدى% ١فى تلك الدول بنسبة  pcGDPjإجمالى الناتج المحلى 

، ـتـــؤدى %١ بـــین مصــــر وكـــل دوـلـــة بنســـبة Distijبینمـــا تبـــین أن زـیـــادة المســـافة الجغرافـیـــة ، %٤,٥٧
 .، مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین%٤,٨٥نخفاض صادرات مصر بنسبة إل

 لقـیـاس األـثـر Group F Test""إختبـار معنوـیـة ، )٤(بجـدول ) ٢(وتوضـح نـفـس نتـائج المعادـلـة 
یوضـح وجـود تـأثیر ألفـراد لتلـك ممـا ، )٣٢,٥٤(نحـو بلـغ ، حیـث الفردى لكل دولة على صادرات مصـر

لیبیـا، السـودان،  :  إرتفـاع مسـتوى الـدخل الفـردى فـى كـل مـن، حیث تبین أنالدول على صادرات مصر
، %٢,٦٥مصــریة بنســبة طـلـب عـلـى الصــادرات الـیـؤدى إـلـى زـیـادة إسـتجابة ال% ١بنســبة أثیوبیـا، وكینـیـا 

بینمــا تـبـین أن إرتفــاع مســتوى الــدخل الـفـردى فــى كــل مــن . عـلـى الترتـیـب% ٥,٦٩، %٢,٩٥، %٦,١١
لصـــادرات المصـــریة بنســـبة اإلســـتجابة لإنخـفــاض ـیــؤدى إلـــى % ١جیـبــوتى، موریشـــیوس، وزامبـیــا بنســـبة 

 . على الترتیب%٤,٨٣، %٣,٥٧، %٣,٩٦
 

 :Basic Gravity Model (BGM)دات نموذج الجاذبیة األساسى للوارنتائج  -٣

 ، بهدف(BGM)إلى نموذج الجاذبیة األساسى للواردات ) ٣(الواردة بجدول ) ٣(تشیر معادلة 
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األثر اإلجمالى لـدول الكومیسـا علـى واردات مصـر، ومنهـا یتضـح أن إجمـالى النـاتج المحلـى لكـل قیاس 
ة ـبـین مصــر وكــل دوـلـة مــنهم تشــرح نحــو  ـبـالنموذج والمســافة الجغرافـیـســبعةالالكومیســا مــن مصــر ودول 

، فـى حـین ًوفقـا لمعیـار معامـل التحدیـد من التغیرات الحادثـة فـى واردات مصـر مـن تلـك الـدول% ٨٥,٨
 عنـد ًإحصـائیانمـوذج الترجع بـاقى التغیـرات إلـى عوامـل أخـرى غیـر مقیسـة بـالنموذج، وقـد ثبتـت معنویـة 

 .٥٩,٤٣ والبالغ نحو "Wald Chi2"  مربع كاىختبارإلً وفقا ٠,٠١مستوى 
یــؤدى إلــى زیــادة % ١ فــى مصــر بنســبة GDPi وتوضــح النتــائج أن زیــادة إجمــالى النــاتج المحلــى

 GDPj، كـمـا أن زـیـادة إجـمـالى الـنـاتج المحـلـى %١,٦٤ بنســبة ســبعةواردات مصــر ـمـن دول الكومیســا ال
مــا تبــین أن زیــادة ، بین%٠,٤٤یــؤدى إلــى زیــادة واردات مصــر مــنهم بنســبة % ١فــى تلــك الــدول بنســبة 

 إـلـى إنخـفـاض واردات مصــر بنســبة ـتـؤدى، %١ـبـین مصــر وـكـل دوـلـة بنســبة  Distijالمســافة الجغرافـیـة 
 .، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین%٠,٤٠

 لقیـاس (BGM)إلـى نمـوذج الجاذبیـة األساسـى للـواردات ) ٤(الـواردة بجـدول ) ٣(وتشیر المعادلـة 
ى لدول الكومیسـا مـع بیـان تـأثیر كـل دولـة علـى واردات مصـر، حیـث تبـین معنویـة إختبـار األثر اإلجمال

""Group F Test مما یوضح وجود تأثیر على واردات مصر) ١٢,٣٦( الذى بلغ نحو . 
بالنموذج والمسافة  سبعةالالكومیسا وتوضح النتائج أن إجمالى الناتج المحلى لكل من مصر ودول 

مـن التغـیـرات الحادثـة فـى واردات مصـر ـمـن % ٩٤,٧وكـل دوـلـة مـنهم تشـرح نحـو الجغرافیـة بـین مصـر 
، فــى حــین ترجــع بــاقى التغـیـرات إلــى عوامــل أخــرى غـیـر مقیســة ًوفقــا لمعـیـار معامــل التحدـیـد تـلـك اـلـدول
  مرـبـع كــاىختـبـارإلً وفـقـا ، وذـلـك٠,٠١ عـنـد مســتوى ًإحصــائیانـمـوذج الوـقـد ثبـتـت معنوـیـة هــذا ـبـالنموذج، 

"Wald Chi2" ٣٤٥,٢٢ البالغ نحو. 
یــؤدى إلــى زیــادة % ١فــى مصــر بنســبة  GDPiوتوضــح النتــائج أن زیــادة إجمــالى النــاتج المحلــى 

زـیــادة إجمـــالى الـنــاتج المحـلــى كمـــا تـبــین أن ، %٠,٣٩بنســـبة ســـبعة دول الكومیســـا المـــن واردات مصـــر 
GDPj بنســــبة واردات مصــــر مــــنهمإنخـفـــاض ـیـــؤدى إـلـــى % ١ ـفـــى كــــل دوـلـــة مــــن تـلـــك اـلـــدول بنســــبة 
 إـلـى ـتـؤدى، %١ـبـین مصــر وـكـل دوـلـة بنســبة  Distijبینـمـا تـبـین أن زـیـادة المســافة الجغرافـیـة ، %٢,٣٢

 .، وذلك مع ثبات باقى العوامل األخرى عند مستوى معین%٢,١٨إنخفاض واردات مصر بنسبة 
، فهــذا یوضــح وجــود تــأثیر لتلــك الــدول علــى نفاذیــة Group F Test""ًونظــرا لمعنویــة إختبــار 

إذ لیبیـا، كینیـا، وموریشـیوس، : واردات مصـر هـىعن زیادة  أن الدول المسئولةوتبین صادراتها لمصر، 
كمــا تبــین أن الــدول المســئولة عــن %. ٣,٢٨، %٣,٩٧، %٧,٥مصــر بنســبة واردات تســاهم فــى زیــادة 

مصـر واردات إذ تسـاهم فـى إنخفـاض ، وزامبیـا، جیبـوتىالسـودان، أثیوبیـا، :  مصر هـىوارداتإنخفاض 
 . على الترتیب%١,٩٧، %٣,٥٧، %٣,٤٥، %٥,٨٨بنسبة 
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 :Augmented Gravity Model (AGM)نموذج الجاذبیة المعدل للواردات نتائج  -٤

 لقـیــاس (AGM)إـلــى نـمــوذج الجاذبـیــة المـعــدل لـلــواردات ) ٣(اـلــواردة بجـــدول ) ٤(تشـــیر المعادـلــة 
 مصــر، ومنهــا یتضــح أن نصــیب الفــرد مــن دول الكومیســا علــى وارداتبــاألثــر الفــردى للســكان إجمــالى 

 ـبـالنموذج والمســافة الجغرافـیـة ـبـین مصــر ســبعةالالكومیســا إجمــالى الـنـاتج المحـلـى لكــل مــن مصــر ودول 
ًوفقـا لمعیـار  من التغیرات الحادثة فى واردات مصر مـن تلـك الـدول% ٨٠,٤وكل دولة منهم تشرح نحو 

نمـوذج المـل أخـرى غیـر مقیسـة بـالنموذج، وثبتـت معنویـة ترجـع بـاقى التغیـرات لعوابینما ، معامل التحدید
 .٣٧,٢٨ البالغ نحو "Wald Chi2"  مربع كاىختبارإلً وفقا ٠,٠١ عند مستوى ًإحصائیا

% ١فى مصـر بنسـبة  pcGDPiوتوضح النتائج أن زیادة نصیب الفرد من إجمالى الناتج المحلى 
، كما أن زیادة نصیب الفـرد %٠,٧٢ بنسبة سبعةدول الكومیسا ال یؤدى إلى إنخفاض واردات مصر من

یؤدى إلى إنخفاض واردات مصر منهم % ١فى تلك الدول بنسبة  pcGDPjمن إجمالى الناتج المحلى 
نـتــاج المحـلــى بتـلــك اـلــدول إـلــى اإلســـتهالك أكـثــر مـنــه إل، ولعـــل ذـلــك ـقــد یكـــون لتوجـیــه ا%٠,٢٠بنســـبة 

ـبـین مصــر وكــل  Distijزـیـادة المســافة الجغرافـیـة صــدیر عـنـد إرتـفـاع مســتویات اـلـدخول، كمــا تـبـین أن تلل
، وذلك مع ثبات بـاقى العوامـل %٠,١٠ إلى إنخفاض واردات مصر منها بنسبة تؤدى، %١دولة بنسبة 

 .األخرى عند مستوى معین
 لقـیـاس ،(AGM)لـلـواردات لمعــدل إـلـى نـمـوذج الجاذبـیـة ا) ٤(اـلـواردة بجــدول ) ٤(وتشــیر المعادـلـة 

علـى واردات  من تلـك الـدول السـبعدول الكومیسا مع بیان األثر الفردى لكل دولة  بلفردىاألثر اإجمالى 
 سـبعةالالكومیسـا مصر، ومنها یتضح أن نصیب الفرد من إجمالى الناتج المحلـى لكـل مـن مصـر ودول 

مـن التغیـرات الحادثـة فـى % ٩٥,١بـالنموذج والمسـافة الجغرافیـة بـین مصـر وكـل دولـة مـنهم تشـرح نحـو 
عوامـل أخـرى إلـى ترجـع بـاقى التغیـرات بینمـا ، ًوفقـا لمعیـار معامـل التحدیـد مصر من تلك الدولواردات 

 مربـع ختبـارإلً وفقـا ٠,٠١ عند مستوى ًإحصائیاالجاذبیة غیر مقیسة بالنموذج، وقد ثبتت معنویة نموذج 
 .٣٥١,٧٤ البالغ نحو "Wald Chi2" كاى

% ١فى مصـر بنسـبة  pcGDPiى الناتج المحلى وتوضح النتائج أن زیادة نصیب الفرد من إجمال
، كما تبین أن زیـادة نصـیب %٠,٦٩ بنسبة سبعةیؤدى إلى إنخفاض واردات مصر من دول الكومیسا ال

یـؤدى إلـى إنخفـاض واردات % ١فـى الـدول األفریقیـة بنسـبة  pcGDPjالفرد من إجمالى النـاتج المحلـى 
بین مصر وكل دولـة بنسـبة  Distijالمسافة الجغرافیة ً، وأیضا تبین أن زیادة %٣,١٥مصر منها بنسبة 

، وذلــك مــع ثبــات بــاقى العوامــل األخــرى عنــد %١,٩٥ إلــى إنخفــاض واردات مصــر بنســبة تــؤدى، %١
 .مستوى معین

 لقـیـاس األـثـر Group F Test""إختبـار معنوـیـة ، )٤(بجـدول ) ٤(وتوضـح نـفـس نتـائج المعادـلـة 
یوضح وجود تأثیر ألفراد لتلـك مما ، )١٤,٨٨(نحو والذى بلغ یة الفردى لكل دولة على الواردات المصر
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الســودان، كینـیـا، :  إرتـفـاع مســتوى اـلـدخل الـفـردى ـفـى كــل مــنحـیـث تـبـین أناـلـدول عـلـى واردات مصــر، 
، %٣,٠١، %٤,٥٠بنســـبة یـــؤدى إلـــى زیـــادة واردات مصـــر مـــن تلـــك الـــدول % ١وموریشـــیوس بنســـبة 

لیبیـا، أثیوبیـا، جیبـوتى، : رتفاع مستوى الدخل الفردى فى كل مـنبینما تبین أن إ. على الترتیب% ٢,٨٧
، %٢,٩٥، %٦,٤٩بنســــبة واردات مصــــر مــــن تلــــك الــــدول إنخفــــاض یــــؤدى إلــــى % ١وزامبیــــا بنســــبة 

 . على الترتیب%٢,٥٦، %٤,٣٧
مصـر، فإنـه الطلـب اإلسـتیرادى علـى  فـى أنـه عنـد زیـادة دخـل الفـردبًتلك النتـائج مؤشـرا قد تعطى و

، وفــى هـــذه الحالــة یــتم إعتبــار ســلع تـلــك الــدول اإلفریقیــة بمثابــة ســـلعة نخفضیــدول الكومیســا منتجــات 
ردیـئـة، ـیـنخفض الطـلـب علیهــا عـنـد زـیـادة اـلـدخل الـفـردى ـفـى مصــر، واـلـذى یلجــأ إـلـى اإلســتیراد مــن دول 

 .، تتمتع بتصدیر سلع ذات مواصفات جودة معینةأخرى
فــردى فــى دول الكومیســا، یــؤدى إلــى إنخفــاض طلبــة ًوقــد لــوحظ أیضــا أن إرتفــاع مســتوى الــدخل ال

یــتم إعتبــار الســلعة أنــه ، اإلســتیرادى علــى الســلع المصــریة، وتــم إعــزاء ذلــك بــنفس المنطــق اإلقتصــادى
 األخـرىاألفریقیـة المصریة بمثابة سلعة ردیئة، ینخفض الطلب علیها عند زیادة الدخل الفردى فى الدول 

، إال أنـه یمكـن القـول أن مسـتوى الـدخل الفـردى مـنخفض  مـن دول أخـرى، ویلجأ إلى اإلسـتیرادبالكومیسا
، حیـث بلـغ متوسـط نصـیب الفـرد مـن الـدخل القـومى عـام بصفة عامة فى دول الكومیسا موضع الدراسـة

، ٨١٠٣,٤ نحــو أثیوبـیـاو، زامبـیـا، كینـیـا، الســودان، جیـبـوتى، مصــر، موریشــیوس، لیبـیـا:  لكــل مــن٢٠١٠
ولــذلك .  لكــل مــنهم علــى الترتیــب٢٢٠,٩، ٤٣٢,٢، ٤٦٧,٥، ٥٢٤,٠ ،٩٢٠,٤، ١٩٧٥,٦، ٥١٧٥,٢

، أن إرتفـاع یمكن تفسیر سبب إنخفاض الطلب على الصادرات المصـریة لـدى المسـتهلك بـدول الكومیسـا
، وربمـا  فـى السـلوك اإلسـتهالكى بتلـك الـدولیـة نمطاتحدوث تغییرمستودى الدخل الفردى ربما صاحبة 

عـلـى حســاب اإلســتهالك، إنتاجـیـة ســتثمار ـفـى صــناعات صــغیرة أو حرفـیـة ـقـد یكــون ـفـى التوجــه نحــو اإل
 .األمر الذى یستلزم معه دراسة طبیعة األسواق الداخلیة بتلك الدول، حتى یمكن نفاذ السلع المصریة لها

 :التوصیات

 .لكومیسا بین دول امشروعات البنیة األساسیة المشتركةتطویر  -١
 .دول الجوار لیبیا والسودانمع ودول الكومیسا، وال سیما تحسین وسائل النقل بین مصر  -٢
تصــدیر ســلع وخــدمات مصــریة تراعـــى ذوق ، حتــى یمكــن دراســة األســواق الداخلیــة لــدول الكومیســا -٣

 . ومتطلبات الجودةفى تلك الدولالمستهلك 
 . دول الكومیسابینإنشاء منطقة مشتركة لإلستثمار  -٤
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 الملخص

إحـــدى التكـــتالت اإلقتصـــادیة األفریقیـــة ) كومیســـا(شـــرق وجنـــوب أفریقیـــا تعتبـــر الســـوق المشـــتركة ل
، وتهــدف إـلـى زیــادة ١٩٩٨الهامــة، حیــث تضــم عضــویتها تســعة عشــر دوـلـة منهــا مصــر منــذ منتصــف 

أسواق دول آفاق التعاون وزیادة التجارة البینیة بین دول الكومیسا، ولذلك فإن نفاذ صادرات مصر داخل 
 .جة األولى فى قدرتها على تحقیق میزة نسبیة وتنافسیة متوقف بالدرالكومیسا

ًأن حجم التبادل التجارى بین مصر والكومیسا ضئیل نسبیا، ممـا یـنعكس فى وتكمن مشكلة البحث 
ًأـثــر ذـلــك ـفــى صـــعوبة تقلـیــل زـیــادة العجـــز ـفــى المـیــزان التجـــارى، وأیضـــا صـــعوبة الحصـــول عـلــى النـقــد 

ًقتصـــادیة، ویعطـــى مؤشـــرا بضـــآلة نـفــاذ المنتجـــات المصـــریة إـلــى األجنـبــى اـلــالزم ـلــدفع عجـلــة التنمـیــة اإل
ولذلك یهـدف البحـث إلـى كیفیـة زیـادة حجـم التبـادل بـین مصـر والكومیسـا، فـى ضـوء اإلرتبـاط . الكومیسا

اإلقلیمى والمكانى بینهم، والتعرف على أهم العوامل المؤثرة على التجارة الخارجیة لمصـر مـع الكومیسـا، 
 .  الدول التى تتوسع أو تحد فى وارداتها من مصروالوقوف على أهم

ولقد تم تقدیر نموذج الجاذبیة بإستخدام أسالیب إنحدار البیانات المقطعیة والسالسل الزمنیة،  
وتطبیق أسلوب التحلیل المكانى، وأمكن الحصول على بیانات التجارة الخارجیة لمصر مع الكومیسا من 

ٕواإلحصاء، وقاعدة بیانات البنك الدولى، واستخدام القیم الحقیقیة الجهاز المركزى للتعبئة العامة 
 .)٢٠١٠-١٩٩٥(خالل الفترة  للمتغیرات القیمیة بالرقم القیاسى لسعر المستهلك

ولقد ناقش البحث التوصیف الریاضى لنماذج التحلیل المكانى، ونماذج الجاذبیة للتجـارة الخارجیـة، 
 .خدمة فى التقدیرًوأیضا اإلختبارات القیاسیة المست

 ملیـار ٧,٦٨نحـو بلغـت متوسط إجمالى قیمة صادرات مصر للكومیسـا أن وأوضحت النتائج  
كمــا .  ملـیـار جنـیـه١٣٠مــن متوســط إجمــالى صــادرات مصــر البالغــة نحــو % ٥,٩١جنـیـه، تســاهم بنحــو 

مـــن % ١,٦٢ ملیـــار جنیـــه، تســـاهم بنحـــو ٤,٠بلـــغ متوســـط إجمـــالى واردات مصـــر مـــن الكومیســـا نحـــو 
. )٢٠١٠-٢٠٠٧( لمتوسـط الفتـرة  ملیـار جنیـه٢٤٧,٦متوسط إجمالى قیمة واردات مصر والبالغة نحو 

 ملیـار جنیـه، فـى حـین ١١٧,٦وهكذا یتضح أن مصر لدیها عجز فى المیزان التجارى العام یقدر بنحـو 
ة، ونحــو  ملـیـار جنـیـه لمتوســط الفـتـرة المــذكور٣,٦٨ـلـدیها مـیـزان تجــارى موجــب مــع الكومیســا یـقـدر بنحــو 

 .٢٠١٠ ملیار جنیه لعام ٧,٩٣
 فــى حالــة األثــر (Tobit)وأوضــحت اإلختبــارات القیاســیة أن أســلوب التحلیــل األفضــل هــو نمــوذج 

العشوائى، بأسلوب اإلنحدار الـذاتى العـام الـذى یعـالج مشـكلتى اإلرتبـاط الـذاتى المكـانى فـى كـل المتغیـر 
ًالذاتى وعـدم التجـانس بطریقـة العـزوم العامـة، وأیضـا تـم التابع وحد الخطأ العشوائى، مع عالج اإلرتباط 

 وقــد تــم إســتخدام مصـــفوفة . للتغلــب علــى مشــكلة عـــدم التوزیــع الطبیعــى"Weibull" أســلوبإســتخدام 
 .الترجیح المكانى لتعكس الحدود الجغرافیة للدول موضع الدراسة بین الدول المتجاورة معها
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 للصــادرات أن زیــادة إجمــالى النــاتج المحلــى فــى مصــر، وأشــارات نتــائج نمــوذج الجاذبیــة األساســى
وزیــادة إجمــالى النــاتج المحلــى لــدول الكومیســا الســبعة یــؤدى إلــى زیــادة صــادرات مصــر، بینمــا تبــین أن 
زـیـادة المســافة الجغرافـیـة ـتـؤدى إـلـى إنخـفـاض صــادرات مصــر، كمــا تـبـین أن اـلـدول المســئولة عــن زیــادة 

 أثیوبیا، وكینیا، بینما الدول المسئولة عن إنخفاض صادرات مصر لیبیا، السودان،: صادرات مصر هى
جیـبـوتى، موریشــیوس، وزامبـیـا، وـقـد یكــون ذـلـك راجــع إـلـى بعــد المســافة ـبـین كــل مــن مصــر وزامبـیـا : هــى

ًوموریشــــیوس، ممــــا یترتــــب علیــــه إرتفــــاع تكــــالیف النقــــل، وأیضــــا قــــد یكــــون راجــــع إلنخفــــاض المســــتوى 
 .قومى فى جیبوتىٕاإلقتصادى وانخفاض الدخل ال

أن زیـادة نصـیب الفـرد مـن إجمـالى النـاتج ، نتائج نمـوذج الجاذبیـة المعـدل للصـادراتكما أوضحت 
أن زیـادة نصـیب الفـرد مـن إجمـالى ، بینمـا تبـین المحلى فى مصر یؤدى لزیادة صادرات مصر للكومیسا

 لـهـا، ممــا ض صــادرات مصــرالجغرافـیـة ـتـؤدى إـلـى إنخـفـا، وزـیـادة المســافة الـنـاتج المحـلـى ـفـى تـلـك اـلـدول
، فإـنـه طلـبـة اإلســتیرادى عـلـى المنتجــات ـبـدول الكومیســاًیعطــى مؤشــرا أـنـه بزـیـادة اـلـدخل الـفـردى للـمـواطن 

 .المصریة یقل، وفى هذه الحالة یتم إعتبار السلعة المصریة بمثابة سلعة ردیئة
إجمـــالى الـنــاتج  وجـــود عالـقــة طردـیــة ـبــین ، نمـــوذج الجاذبـیــة األساســـى لـلــوارداتوأوضـــحت نـتــائج 

وجـود عالقـة بینمـا تبـین ، واردات مصـرالكومیسا مع ٕاجمالى الناتج المحلى فى دول  والمحلى فى مصر
وتبــین أن الــدول المســئولة عــن زیــادة واردات للكومیســا، واردات مصــر والمســافة الجغرافیــة عكســیة بــین 

: إنخـفـاض واردات مصــر هــىلیبـیـا، كینـیـا، وموریشــیوس، كـمـا تـبـین أن اـلـدول المســئولة عــن : مصــر هــى
 .السودان، أثیوبیا، جیبوتى، وزامبیا

، وجود عالقة عكسیة بین نصیب الفـرد مـن نتائج نموذج الجاذبیة المعدل للوارداتًوأخیرا أوضحت 
واردات مـع المسافة الجغرافیـة بدول الكومیسا ونصیب الفرد من الناتج المحلى والناتج المحلى فى مصر 

الســـودان، كینـیــا، وموریشـــیوس ـیــؤدى إـلــى زـیــادة : تـفــاع دخـــل الـفــرد ـفــى كـــل ـمــنتـبــین أن إر، كـمــا مصـــر
لیبیــا، أثیوبیــا، جیبــوتى، : بینمــا تبــین أن إرتفــاع دخــل الفــرد فــى كــل مــن. واردات مصــر مــن تلــك الــدول

 .وزامبیا یؤدى إلى إنخفاض واردات مصر من تلك الدول
تحسـین وسـائل النقـل ، وسـیة المشـتركةتطویر مشروعات البنیـة األسانتائج البحث بضرورة  وأوصت

، ـهـادراســة األســواق الداخلـیـة ل، ـمـع بـین مصــر ودول الكومیســا، وال ســیما ـمـع دول الجــوار لیبـیـا والســودان
ٕانشــاء ، وحتــى یمكــن تصــدیر ســلع وخــدمات مصــریة تراعــى ذوق المســتهلك األفریقــى ومتطلبــات الجــودة

 .منطقة مشتركة لإلستثمار بین دول الكومیسا
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Summary 
Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA) is considered one 

of the most economic blocks in Africa, where membership includes nineteen 
countries, including Egypt since the mid-1998, and aims to increase the prospects for 
cooperation and increase trade between COMESA countries. 

Research problem concerned with that, volume of trade exchange between Egypt 
and COMESA is relatively small, which will reflect difficulty reducing the increasing 
in trade deficit, and also difficulty to obtain foreign exchange which is necessary for 
economic development. Objective of research was how to increase the volume of 
trade exchange between Egypt and COMESA, in the light of regional and spatial 
association among them, and to identify the most important factors affecting the 
foreign trade of Egypt with COMESA, moreover, standing on the countries which are 
responsible for increasing or decreasing Egypt's exports or imports. 

Gravity models via spatial analysis were estimated, via tobit random effect in the 
case of general spatial autocorrelation (SAC) model during (1995-2010), and using 
spatial weight matrix that reflects borders among neighboring countries. 

Results of both basic and augmented gravity models for exports, showed that 
Libya, Sudan, Ethiopia, and Kenya, are responsible for increasing Egypt's exports, 
while Djibouti, Mauritius, and Zambia, are responsible for decreasing Egypt's 
exports, which may be due to too long distance between Egypt, and Zambia or 
Mauritius, resulting in high transport costs, and low GDP in Djibouti. 

Results indicated also that at high level of per capita GDP for citizen of countries 
studied, demand on Egypt exports decrease, which may imply that Egyptian 
commodity is an inferior goods in the African markets in this case. 

Results of basic gravity model for imports, indicated to that Libya, Kenya, and 
Mauritius are responsible for increasing Egypt's imports, while: Sudan, Ethiopia, 
Djibouti and Zambia are responsible for decreasing Egypt's imports. 

Finally, results of augmented gravity model for imports, indicated that there is an 
inverse relationship between per capita GDP in Egypt and per capita GDP in 
COMESA and geographical distance with Egypt's imports, it turns out that increasing 
per capita GDP in: Sudan, Kenya, and Mauritius leads to increase Egypt's imports 
from them. While increasing per capita GDP in: Libya, Ethiopia, Djibouti, and 
Zambia leads to a decrease in Egypt's imports from them. 

The study recommended to develop infrastructure projects, and improve tools of 
transport, particularly with neighboring countries, i.e., Libya and Sudan, as well as 
export goods and services. Moreover, Egypt should take into account the taste of the 
African consumer and quality requirements, studying the internal market for 
COMESA countries and establishment common area of investment. 


