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فريقيا ا   لآفاق املس تقبلية للتجارة اخلارجية الزراعية املرصية مع ا 

 شعبان عبد اجليد عبد املؤمن   ، رشاد محمد السعدن , ، محد نرص البالص أ  

 مرص.  ،القاهرة ،زهرجامعة ال   ،لكية الزراعة ،قسم الاقتصاد الزراعي

    ahmednasr_1981@azhar.edu.egالربيد الاليكرتون للباحث الرئييس:

 امللخص العرب 

يته يعد قطاع التجارة اخلارجية بصفة عامة، والزراعية بصفة خاصة، أ حد ادلعامئ ال ساس ية للنشاط الاقتصادي يف مرص، ويس متد هذا القطاع أ ه 

وقد  ، التمنية الاجامتعية والاقتصادية، ومساهته يف معاجلة املشالكت القومية امللحة، مثل مشلكة البطاةل، والركود الاقتصاديالرتباطه الوثيق بتحقيق 

فريقيا حوايل  6,5بلغت قمية التجارة اخلارجية املرصية اللكية ال فريقيا حوايل  يل ا    مليار دوالر،  4,4مليار دوالر، حيث بلغت قمية الصادرات اللكية ا 

فريقيا حوايل  من التجارة   همامً م(، كام متثل التجارة الزراعية جزًءا 2019-2017مليار دوالر، خالل متوسط الفرتة) 2,1وبلغت قمية الواردات اللكية من ا 

فريقيا بلغت  1,4اللكية، حيث بلغت قمية التجارة املرصية الزراعية ال فريقيا حوايل  يل ا  مليون دوالر،   897حوايل  مليار دوالر، مهنا صادرات زراعية ا 

فريقيا بلغت حوايل  قمية التبادل التجاري بني  يف ضعف تمتثل مشلكة البحث ، و مليون دوالر، خالل متوسط نفس الفرتة 532وواردات زراعية من ا 

أ ن معظم السلع  البحث وأ وحضت نتاجئ . مس تقبل التجارة اخلارجية الزراعية املرصية مع ال سواق اال فريقيةيس هتدف البحث ، و مرص ودول القارة اال فريقية

هية قيام اجلانب  مما يشري ل   ،لمي اخملتلفة اق ع بفرص مس تقبلية واعدة يف أ سواق ادلول اال فريقية يف ال  ت تمت  فريقيا لغذائية املرصية الواعدة املصدرة ال  الزراعية وا

املعوقات اليت تواجه الصادرات الزراعية والغذائية املرصية الواعدة لهذه  والتغلب عىل التحدايت و  ،املرصي ابلعمل عىل اس تغالل هذه الفرص املس تقبلية

جيابية سواء من قبل احلكومة املرصية أ و من قبل املصدرين املرصيني حنو الاهامتم ابلصادرات الزراعية  بويوىص البحث      .ال سواق رضورة اختاذ خطوات ا 

 .عالن عن املنتجات املرصيةمع ادلعاية واال   املرصية من حيث جودة املنتج وطرق التعبئة والتغليف

 . بوكس جينكزي  مهنجية ،ARIM,،منوذج ،الآفاق املس تقبلية ،التجارة الزراعية اال فريقية: الاسرتشادية اللكامت  

 :املقدمة  

يعد قطاع التجارة اخلارجية بصفة عامة، والزراعية بصفة خاصة،  

أ حد ادلعامئ ال ساس ية للنشاط الاقتصادي يف مرص، ويس متد هذا  

بتحقيق التمنية الاجامتعية والاقتصادية،  القطاع أ هيته الرتباطه الوثيق 

ومساهته يف معاجلة املشالكت القومية امللحة، مثل مشلكة البطاةل، 

وكام أ ن الهنوض ابلصادرات املرصية يعد احملرك   والركود الاقتصادي، 

الرئييس لعملية التمنية الاقتصادية، حفصيةل الصادرات تسامه بفاعلية يف  

اتحة املزيد معليات متويل خطط التمني  ة، ورفع معدالت الاستامثر، وا 

من فرص العمل، حيث أ ن لك مليار دوالر زايدة يف الصادرات يسامه  

    . (1)أ لف فرصة معل 270يف توفري  

وترتبط مرص ابلقارة اال فريقية ارتباطًا وثيقًا بروابط اترخيية  

فريقيا، وال   واقتصادية وحضارية وجغرافية، كام حتظي مرص مباكنة ممزية ا 

س امي يف اجملال الاقتصادي، نظراً ملا تقوم به من دور كبري، يف تعزيز  

رص  عالقهتا التجارية والاستامثرية، مع ادلول اال فريقية، وذلكل هتمت م

بدمع عالقات التعاون مع ادلول، والتكتالت الاقتصادية، وقد ساعدها  

يف ذكل، عضويهتا ابلعديد من املؤسسات، واملنظامت اال فريقية، من 

برام االتفاقيات بني مرص والتكتالت الاقتصادية   خالل السعي يف ا 

ة هبدف ختفيض القيود امجلركية، وغري امجلركي املقامة يف القارة اال فريقية، 

عىل التجارة يف السلع واخلدمات، لزايدة جحم التبادل التجاري، ورفع 

 .   (2)وزايدة فرص الاستامثر والتصديرمعدالت المنو الاقتصادي،  

ميثل السوق اال فريقي قاعدة استيعابية واس هتالكية هائةل، فهيي  كام 

تعد اثن أ كرب قارات العامل من حيث املساحة، وعدد الساكن، وتتنوع 

رشاحئ الطلب، وأ ذواق املس هتكل، ومس توايت ادلخول، مما يساعد  فهيا 

عىل زايدة جحم التبادل التجاري بني مرص ودول القارة اال فريقية، اليت  

 ،(3)مليون نسمة 95م، حواىل مليار و 2019يبلغ تعداد الساكن لعام 

  6,5وقد بلغت قمية التجارة اخلارجية املرصية اللكية ال فريقيا حوايل 

فريقيا حوايل  مليار د  يل ا  والر، حيث بلغت قمية الصادرات اللكية ا 

فريقيا حوايل  4,4   2,1مليار دوالر، وبلغت قمية الواردات اللكية من ا 

م(، كام متثل التجارة 2019-2017مليار دوالر، خالل متوسط الفرتة)

الزراعية جزًءا هاًما من التجارة اللكية، حيث بلغت قمية التجارة املرصية 

يل   1,4ية ال فريقيا حوايل الزراع  مليار دوالر، مهنا صادرات زراعية ا 

فريقيا بلغت حوايل  فريقيا   897ا  مليون دوالر، وواردات زراعية من ا 

 مليون دوالر، خالل متوسط نفس الفرتة.   532بلغت حوايل 

 مشلكة البحث:  

فريقيا،  تمتثل مشلكة البحث يف أ نه مع متزي املوقع اجلغرايف ملرص يف  ا 

ال أ ن   ىل أ سواق القارة اال فريقية، ا  واذلى يعطهيا مزية نسبية للتصدير، ا 

قمية التبادل التجاري بني مرص ودول القارة اال فريقية منخفضة، وال  

آخر، حيث متثل   ىل أ تتوافق مع جحم التجارة املأ مول، وتتذبذب من عام ا 

ىل ال سواق اال فريقية، حوا ،  %20,5ىل الصادرات الزراعية املرصية ا 

  -2017من مجةل الصادرات اللكية ال فريقيا، خالل متوسط الفرتة)

 م(.  . 2019

 هدف البحث:  

مس تقبل التجارة اخلارجية الزراعية املرصية مع  يس هتدف البحث 

الوضع الراهن   ال سواق اال فريقية كهدف أ سايس من خالل التعرف عىل:

mailto:ahmednasr_1981@azhar.edu.eg
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  ،ل سواق اال فريقيةللتجارة اخلارجية اللكية والزراعية املرصية مع ا

التوزيع اجلغرايف والهيلك السلعي للتجارة اخلارجية الزراعية مع و 

مؤرشات القدرة التنافس ية والعوامل املؤثرة  و ال سواق اال فريقية. 

  للصادرات الزراعية املرصية للسلع الواعدة مع ال سواق اال فريقية. 

عية مع ال سواق  الرؤية املس تقبلية لتمنية التجارة اخلارجية الزراوكذكل 

 اال فريقية.

   : ال سلوب البحىث ومصادر البياانت 

جراء التحليل المكى، والىت من أ هها أ سلوب   اعمتد البحث عىل ا 

التنبؤ كام اس تخدم البحث حتليل اال حندار اخلطي البس يط، واملتعدد، 

بقمية التجارة اخلارجية الزراعية مع ال سواق اال فريقية حىت عام  

تاكمل  ) Bok Jenkins مهنجية  خالل اس تخدامم، من 2030

، حىت ميكن التعرف  (Arimaالاحندار اذلايت مع املتوسط املتحرك 

عىل التغريات احملمتةل يف س ياسات التجارة الزراعية البينية مع ال سواق  

واعمتد البحث ىف احلصول عىل البياانت اال حصائية الالزمة  اال فريقية.

نشورة، وغري املنشورة، والىت مت مجعها من  عىل البياانت الثانوية امل 

النرشات اال حصائية، الىت تصدرها الهيئات احلكومية املتخصصة، كام مت  

اال س تعانة ابل حباث العلمية، والعديد من املراجع ذات الصةل مبوضوع  

 هذا البحث. 

فريقيا.  ىل ا   تطور قمية الصادرات الزراعية املرصية ا 

(, تذبذب قمية الصادرات  1دول رمق)توحض البياانت الواردة ابجل

فريقيا، خالل الفرتة)  ىل ا  م(، حيث بلغ  2019-2001الزراعية املرصية ا 

م. مث  2002مليار دوالر خالل عام  0,052احلد ال دىن حوايل 

ىل أ قىص حد لها   أ خذت يف الارتفاع والاخنفاض تدرجييًا حىت وصلت ا 

  ايدة بلغ حوايل مبقدار زم، 2010مليار دوالر خالل عام  1,22وهو 

من قمية الصادرات الزراعية  %2307مليار دوالر، متثل حواىل  1,2

فريقيا خالل عام   يل ا   م. 2002املرصية ا 

( أ يًضا، يتضح عدم  1ومن خالل اس تعراض البياانت ابجلدول رمق)

اس تقرار مساهة قمية الصادرات الزراعية والغذائية يف قمية الصادرات  

فريقيا، ال م ر اذلي يوحض عدم اس تقرار التجارة اخلارجية  اللكية مع ا 

فريقيا خالل هذه الفرتة    . الزراعية مع ا 

وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام لقمية الصادرات الزراعية 

فريقيا، خالل الفرتة)  يل ا  وكام هو موحض   م(،2001-2019املرصية ا 

زراعية  (، يتضح أ ن قمية الصادرات ال1(، واملعادةل رمق) 2ابجلدول رمق) 

فريقيا قد اختذت اجتاهًا عامًا مزتايداً مبقدار س نوي معنوي   يل ا  املرصية ا 

حصائيًا، بلغ حواىل  مليون دوالر، وتشري قمية معامل   65,3ا 

ىل أ ن حواىل 2التحديد)ر من التغريات احلادثة يف قمية   % 70( ا 

ىل التغريات   منا اكنت ترجع ا  فريقيا، ا  يل ا  الصادرات الزراعية املرصية ا 

وحبساب معدل التغري الس نوي لتطور قمية   ،الزمن عاملاليت يعكسها 

فريقيا، يتضح زايدة قمية الصادرات   يل ا  الصادرات الزراعية املرصية ا 

حصائيًا، يقدر الزراعية املرصية  فريقيا، مبعدل س نوي معنوي ا  يل ا    ا 

يل   % 9,98حبوايل  من متوسط قمية الصادرات الزراعية املرصية ا 

فريقيا، واذلى قدر حبوايل  مليون دوالر، وذكل خالل متوسط   654ا 

 م(. 2019-2001الفرتة)

فريقيا.   ىل ا   تطور قمية الصادرات اللكية املرصية ا 

(, تذبذب قمية الصادرات  1ول رمق) تشري البياانت الواردة ابجلد

فريقيا، خالل الفرتة)  ىل ا  م(، حيث بلغ  2019-2001اللكية املرصية ا 

م، مث  2001خالل عام  مليار دوالر، 0,215احلد ال دىن حوايل 

ىل أ قىص حد   أ خذت يف الارتفاع والاخنفاض تدرجييًا، حىت وصلت ا 

زايدة بلغت  مبقدار م، 2018مليار دوالر، خالل عام  4,77لها، وهو 

، من الصادرات  %2139مليار دوالر، متثل حواىل  4,6 حوايل

فريقيا خالل عام  يل ا   م.  2001الزراعية املرصية ا 

وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام لتطور قمية الصادرات اللكية 

فريقيا، خالل الفرتة)  يل ا  وكام هو موحض   م(،2001-2019املرصية ا 

(، يتضح أ ن قمية الصادرات اللكية 2 رمق) (، واملعادةل2ابجلدول رمق)

فريقيا قد اختذت اجتاهًا عامًا مزتايداً مبقدار س نوي معنوي   يل ا  املرصية ا 

حصائيًا، بلغ حواىل  مليون دوالر، وتشري قمية معامل   282,3ا 

ىل أ ن حواىل 2التحديد)ر من التغريات احلادثة يف قمية   % 67( ا 

فريقي يل ا  ىل التغريات اليت  الصادرات اللكية املرصية ا  منا اكنت ترجع ا  ا، ا 

الزمن. وحبساب معدل التغري الس نوي لتطور قمية   عامليعكسها 

فريقيا، يتضح زايدة قمية الصادرات اللكية  يل ا  الصادرات اللكية املرصية ا 

حصائيًا، يقدر حبوايل   فريقيا، مبعدل س نوي معنوي ا  يل ا  املرصية ا 

فريقيا، ، من متوسط قمية الصادرات اللك 10,41% يل ا  ية املرصية ا 

مليار دوالر، وذكل خالل متوسط   2,71واذلى قدر حبوايل 

 م(. 2019-2001الفرتة)

وبتقدير مساهة الصادرات الزراعية املرصية يف الصادرات اللكية 

فريقيا خالل الفرتة) يل ا  م(، وكام هو موحض  2019-2001املرصية ا 

،  %16,9 بلغ حوايل (، يتضح أ هنا ترتاوح بني حد أ دىن1ابجلدول رمق)

خالل عام   %31,9م، وحد أ قىص بلغ حوايل 2008خالل عام 

، ويالحظ حدوث  %23,9م، ومبتوسط س نوي بلغ حوايل 2016

تذبذب بني الارتفاع والاخنفاض يف مساهة الصادرات الزراعية 

فريقيا، خالل نفس الفرتة.  ىل ا   املرصية يف الصادرات اللكية املرصية ا 

فريقيا. تطور قمية الوارد   ات الزراعية والغذائية املرصية من ا 

(, تذبذب قمية الواردات  3توحض البياانت الواردة ابجلدول رمق)

فريقيا، خالل الفرتة) م(،  2019-2001الزراعية والغذائية املرصية من ا 

مليون دوالر، خالل عام   92,82حيث بلغ احلد ال دىن حوايل 

ىل  م، مث أ خذت يف الارتفاع والاخنفاض ت2004 درجييًا، حىت وصلت ا 

م،  2019مليون دوالر، خالل عام  641,76أ قىص حد لها، وهو 

، من قمية  %591مليون دوالر، متثل حواىل  549بزايدة قدرها 

فريقيا خالل عام   م.  2004الواردات الزراعية املرصية من ا 

وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام لقمية الواردات الزراعية املرصية 

وكام هو موحض ابجلدول   م(،2001-2019فريقيا، خالل الفرتة) من ا  

(، يتضح أ ن قمية الواردات الزراعية املرصية من  1(، واملعادةل رمق)4رمق)
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حصائيًا، بلغ   فريقيا قد اختذت اجتاهًا عامًا مزتايداً مبقدار س نوي معنوي ا  ا 

 مليون دوالر.  26,31حواىل 

ىل أ ن 2وتشري قمية معامل التحديد)ر من التغريات   % 69حواىل ( ا 

منا اكنت ترجع   فريقيا، ا  احلادثة يف قمية الواردات الزراعية املرصية من ا 

ىل التغريات اليت يعكسها عنرص الزمن. وحبساب معدل التغري الس نوي  ا 

فريقيا، يتضح زايدة قمية   لتطور قمية الواردات الزراعية املرصية من ا 

فريقيا، حصائيًا،   الواردات الزراعية املرصية من ا  مبعدل س نوي معنوي ا 

، من متوسط قمية الواردات الزراعية املرصية من  %7,31يقدر حبوايل 

فريقيا، واذلى قدر حبوايل  مليون دوالر، وذكل خالل   359,7ا 

 م(. 2019-2001متوسط الفرتة)

فريقيا.   تطور قمية الواردات اللكية املرصية من ا 

ذبذب قمية الواردات  (, ت3توحض البياانت الواردة ابجلدول رمق)

فريقيا، خالل الفرتة)  م(، حيث بلغ  2019-2001اللكية املرصية من ا 

م، مث  2001مليار دوالر، خالل عام  0,347احلد ال دىن حوايل 

ىل أ قىص حد   أ خذت يف الارتفاع والاخنفاض تدرجييًا، حىت وصلت ا 

مبقدار زايدة بلغت  م، 2012مليار دوالر، خالل عام  2,49لها وهو 

، من قمية الواردات  %617مليار دوالر، متثل حواىل  2,14 يلحوا

فريقيا خالل عام   م. 2001اللكية املرصية من ا 

وبتقدير معادةل الاجتاه الزمىن العام لقمية الواردات اللكية املرصية 

فريقيا، خالل الفرتة)  وكام هو موحض ابجلدول   م(،2001-2019من ا 

مية الواردات اللكية املرصية من  (، يتضح أ ن ق 2(، واملعادةل رمق) 4رمق)

حصائيًا، بلغ   فريقيا قد اختذت اجتاهًا عامًا مزتايداً مبقدار س نوي معنوي ا  ا 

ىل أ ن  2مليون دوالر، وتشري قمية معامل التحديد)ر 93,0حواىل  (، ا 

، من التغريات احلادثة يف قمية الواردات اللكية املرصية من %68حواىل 

ىل  منا اكنت ترجع ا  فريقيا، ا   الزمن.   عامل التغريات اليت يعكسها ا 

وحبساب معدل التغري الس نوي لتطور قمية الواردات اللكية 

فريقيا، يتضح زايدة قمية الواردات اللكية املرصية من   املرصية من ا 

حصائيًا، يقدر حبوايل  فريقيا، مبعدل س نوي معنوي ا    ، من %6,50ا 

فريقيا، واذلى قدر حبوايل   متوسط قمية الواردات اللكية املرصية من ا 

   .م( 2019-2001مليار دوالر، وذكل خالل متوسط الفرتة)  1,43

وبتقدير مساهة قمية الواردات الزراعية والغذائية املرصية يف قمية  

فريقيا خالل الفرتة)  م(،  2019–2001الواردات اللكية املرصية من ا 

أ دىن بلغ  (، يتضح أ هنا ترتاوح بني حد 3وكام هو موحض ابجلدول رمق)

،  %62م، وحد أ قىص بلغ حوايل 2005، خالل عام %10,7حوايل 

، ويالحظ  %30,6م، ومبتوسط س نوي بلغ حوايل 2001خالل عام 

حدوث تذبذب بني الارتفاع والاخنفاض، يف مساهة قمية الواردات 

الزراعية والغذائية املرصية، ويف قمية الواردات اللكية املرصية من  

فريقيا، خالل نفس   الفرتة. ا 

فريقيا: مس تقبل ا   لتجارة اخلارجية الزراعية املرصية مع ا 

 : ( 4) مراحل معلية التنبؤ

 املرحةل ال وىل: حتديد الهدف من التنبؤ

 املرحةل الثانية: جتميع البياانت الالزمة للظاهرة حمل التنبؤ

 املرحةل الثالثة: حتليل البياانت وانتقاهئا الس تعاملها 

الرابعة: اختيار المنوذج املناسب من أ ساليب التنبؤ ابلظاهرة  املرحةل 

 حمل ادلراسة 

 املرحةل اخلامسة: اختاذ القرار املناسب 

 ومن أ مه الطرق اال حصائية املس تخدمة يف التنبؤ: 

 الامنذج وحيدة املعادةل)الاجتاه العام( 

 الامنذج متعددة املعادالت)المنوذج الآن( 

 مهنجية بوكس وجنكزي 

 ابس تخدام مهنجية بوكس وجنكزي:   التنبؤ 

تكل املهنجية اليت طبقها لك  ARIMAيقصد بامنذج الـ 

خالل  عيل السالسل الزمنية  Gwilyn Jenkins  George Boxمن

، وىه تعترب من أ فضل مناذج التنبؤ، ل هنا تعاجل عدم  1970عام 

اس تقرار السلسةل الزمنية، عىل عكس مناذج الاجتاه العام اليت تتسم  

ابلبساطة من حيث الفروض، واليت مل تعط أ ية أ هية للجانب العشوايئ  

يف املتغريات حمل ادلراسة، كام أ ن مجيع التطبيقات الاقتصادية تفرتض  

نية تمتتع خباصية الاس تقرار والسكون  أ ن السالسل الزم 

STATIONARITY  وميكن من خالل الشلك الانتشاري ،

 للسلسةل الزمنية، احلمك عىل اس تقرار أ و عدم اس تقرار السلسةل الزمنية.  

ويرجع عدم الاس تقرار للسالسل الزمنية ل حد ال س باب التالية:  

باين. وذلكل  وجود اجتاه عام، وجود تقلبات مومسية، عدم اس تقرار الت 

    Auto regressive integrated moving averageفا ن مناذج

(ARIMA)   مناذج الاحندار اذلايت املتاكمةل مع املتوسطات(

املتحركة(، عند اس تخداهما يف التنبؤ فا نه جيب أ ن تكون السلسةل  

 .(5)(الزمنية ساكنة)مس تقرة 

راعية والغذائية  التنبؤ ابلقمي املس تقبلية املتوقعة ل مه الصادرات الز 

 اال فريقية:   املرصية ل مه ال سواق 

مت التنبؤ بقمية الصادرات والواردات الزراعية املرصية املتبادةل مع  

فريقيا، فضاًل عن مكية الصادرات املتوقعة من السلع الواعدة اليت   ا 

حددهتا ادلراسة يف أ مه أ سواق ادلول داخل ال قالمي اال فريقية، وذكل من  

منوذج الاحندار اذلايت املتاكمل واملتوسطات  خالل 

 (. ARIMAاملتحركة)

(، أ ن القمي التنبؤية من خالل  5وأ وحضت بياانت اجلدول رمق)

(،  ARIMAالاحندار اذلايت املتاكمل واملتوسطات املتحركة)منوذج 

لقمية الصادرات الزراعية والغذائية املرصية ال فريقيا، خالل  

مليار دوالر،   1,03ت بني حوايل م(، تراوح2030 -2021الفرتة)

مليار دوالر، كحد أ قىص   1,5م، وحوايل  2021كحد أ دىن خالل عام 

، خالل هذه  %42,1م، مبعدل منو متوقع بلغ حوايل 2030خالل عام 

  .الفرتة، وذكل ابفرتاض ثبات الظروف احلالية
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( أ ن القمي التنبؤية من خالل منوذج  5كام توحض بياانت اجلدول رمق) 

لقمية (، ARIMAدار اذلايت املتاكمل واملتوسطات املتحركة)الاحن

فريقيا خالل الفرتة)    -2021الواردات الزراعية والغذائية املرصية من ا 

مليون دوالر كحد أ دىن عام   68911م(، تراوحت بني حوايل 2030

مليون دوالر كحد أ قىص خالل عام   90221وحوايل  2021

، خالل هذه الفرتة،  %30,9م، مبعدل منو متوقع بلغ حوايل 2030

 وذكل ابفرتاض ثبات الظروف احلالية.     

أ ما ابلنس بة للسلع الزراعية والغذائية الواعدة، فقد بينت نتاجئ نفس  

الاحندار اذلايت املتاكمل  اجلدول أ ن القمي التنبؤية من خالل منوذج 

لقمية الصادرات الزراعية والغذائية (، ARIMAواملتوسطات املتحركة)

  -2021رصية من السكر ومصنوعاته للسوق الرواندي، خالل الفرتة)امل

طن، كحد أ دىن خالل عام   2029م(، تراوحت بني حوايل 2030

م،  2030طن، كحد أ قىص خالل عام  2606م، وحوايل 2021

، خالل هذه الفرتة، وذكل ابفرتاض  %28,4مبعدل منو متوقع بلغ حوايل 

 ثبات الظروف احلالية.

نفس اجلدول ابلنس بة للسلع الزراعية والغذائية كام يتبني من 

الاحندار اذلايت املتاكمل  الواعدة، أ ن القمي التنبؤية من خالل منوذج 

لقمية الصادرات الزراعية والغذائية (، ARIMAواملتوسطات املتحركة)

  -2021املرصية من السكر ومصنوعاته للسوق الغان، خالل الفرتة)

طن، كحد أ دىن خالل عام   2306م(، تراوحت بني حوايل 2030

م،  2030طن، كحد أ قىص خالل عام  3118م، وحوايل 2021

، خالل هذه الفرتة، وذكل ابفرتاض  %35,2مبعدل منو متوقع بلغ حوايل 

 ثبات الظروف احلالية.

كام يتبني أ يضًا من نفس اجلدول ابلنس بة للسلع الزراعية والغذائية 

الاحندار اذلايت املتاكمل  منوذج  الواعدة، أ ن القمي التنبؤية من خالل 

لقمية الصادرات الزراعية والغذائية (، ARIMAواملتوسطات املتحركة)

املرصية من العصائر واملرشوابت ومركزات الفاكهة للسوق اللييب، 

طن،   57209م(، تراوحت بني حوايل 2030 -2021خالل الفرتة)

ىص  طن، كحد أ ق 81399 م، وحوايل 2021كحد أ دىن خالل عام 

، خالل هذه  %42,3م، مبعدل منو متوقع بلغ حوايل 2030خالل عام 

 الفرتة، وذكل ابفرتاض ثبات الظروف احلالية. 

(، ابلنس بة للسلع الزراعية  5اجلدول رمق) نفس كام يتبني من 

الاحندار اذلايت  والغذائية الواعدة، أ ن القمي التنبؤية من خالل منوذج 

لقمية الصادرات الزراعية (، ARIMAاملتاكمل واملتوسطات املتحركة)

والغذائية املرصية من العصائر واملرشوابت ومركزات الفاكهة للسوق 

حت بني حوايل  م(، تراو 2030 -2021ال جنويل، خالل الفرتة) 

،  طن 1459 م، وحوايل2021طن، كحد أ دىن خالل عام  1102

،  %32,3م، مبعدل منو متوقع بلغ حوايل 2030كحد أ قىص خالل عام 

 خالل هذه الفرتة، وذكل ابفرتاض ثبات الظروف احلالية. 

(، ابلنس بة للسلع الزراعية  5ويتضح من نفس اجلدول رمق) 

الاحندار اذلايت  ؤية من خالل منوذج والغذائية الواعدة، أ ن القمي التنب

 لقمية الصادرات الزراعية(، ARIMAاملتاكمل واملتوسطات املتحركة)

والغذائية املرصية من اجلنب ومنتجاهتا للسوق اللييب، خالل  

 م(، تراوحت بني2030 -2021الفرتة)

م، وحوايل  2021طن، كحد أ دىن خالل عام  22924 حوايل

م، مبعدل منو متوقع بلغ  2030ام طن، كحد أ قىص خالل ع  32654

، خالل هذه الفرتة، وذكل ابفرتاض ثبات الظروف  %44,2حوايل 

ويتبني من نفس اجلدول ابلنس بة للسلع الزراعية والغذائية  احلالية.

الاحندار اذلايت املتاكمل  الواعدة، أ ن القمي التنبؤية من خالل منوذج 

الزراعية والغذائية  لقمية الصادرات(، ARIMAواملتوسطات املتحركة)

  -2021املرصية من اجلنب ومنتجاهتا للسوق الكونغويل، خالل الفرتة) 

، كحد أ دىن خالل عام  طن 18م(، تراوحت بني حوايل 2030

م، ال مر اذلي  2030طن كحد أ قىص خالل عام  4م، وحوايل 2021

يوحض أ ن السوق الكوجنويل ليس سوق واعد، مما يتطلب السعي ملعرفة  

ىل تراجع الصادرات املرصية هبذا السوق.ال س باب   اليت تؤدي ا 

كام يتبني من نفس اجلدول ابلنس بة للسلع الزراعية والغذائية 

الاحندار اذلايت املتاكمل  الواعدة، أ ن القمي التنبؤية من خالل منوذج 

لقمية الصادرات الزراعية والغذائية (، ARIMAواملتوسطات املتحركة)

فريقي،  املرصية من  مصنوعات الشوكوالتة والاكاكو للسوق اجلنوب ا 

طن،   922م(، تراوحت بني حوايل 2030 -2021خالل الفرتة)

طن، كحد أ قىص   1281 م، وحوايل2021كحد أ دىن خالل عام 

، خالل هذه  %39م، مبعدل منو متوقع بلغ حوايل 2030خالل عام 

 الفرتة، وذكل ابفرتاض ثبات الظروف احلالية.

 أ يضًا من نفس اجلدول ابلنس بة للسلع الزراعية والغذائية كام يتبني

الاحندار اذلايت املتاكمل  الواعدة، أ ن القمي التنبؤية من خالل منوذج 

لقمية الصادرات الزراعية والغذائية (، ARIMAواملتوسطات املتحركة)

املرصية من مصنوعات الشوكوالتة والاكاكو للسوق الكيين، خالل  

طن، كحد   2164م(، تراوحت بني حوايل 2030 -2021الفرتة)

طن، كحد أ قىص خالل عام   2908م، وحوايل 2021أ دىن خالل عام 

، خالل هذه الفرتة،  %34,4م، مبعدل منو متوقع بلغ حوايل 2030

 وذكل ابفرتاض ثبات الظروف احلالية.

(، ابلنس بة للسلع الزراعية والغذائية 5ويتبني من نفس اجلدول رمق) 

الاحندار اذلايت املتاكمل  القمي التنبؤية من خالل منوذج الواعدة، أ ن 

لقمية الصادرات الزراعية والغذائية (، ARIMAواملتوسطات املتحركة)

  -2021املرصية من اخلرض احملفوظة للسوق اللييب، خالل الفرتة)

طن، كحد أ دىن خالل عام   6106 م(، تراوحت بني حوايل2030

م،  2030 خالل عام طن، كحد أ قىص  8434 م، وحوايل 2021

%، خالل هذه الفرتة، وذكل  38,1مبعدل منو متوقع بلغ حوايل 

 ابفرتاض ثبات الظروف احلالية.

كام يتبني من نفس اجلدول ابلنس بة للسلع الزراعية والغذائية 

الاحندار اذلايت املتاكمل  الواعدة، أ ن القمي التنبؤية من خالل منوذج 

ة الصادرات الزراعية والغذائية لقمي(، ARIMAواملتوسطات املتحركة)

  -2021املرصية من اخلرض احملفوظة للسوق النيجريي، خالل الفرتة) 

طن، كحد أ دىن خالل عام   75 م(، تراوحت بني حوايل2030
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م، مبعدل  2030، كحد أ قىص خالل عام طن 108 م، وحوايل2021

%، خالل هذه الفرتة، وذكل ابفرتاض  43,8منو متوقع بلغ حوايل 

 الظروف احلالية.ثبات 

ويتبني من نفس اجلدول ابلنس بة للسلع الزراعية والغذائية الواعدة،  

الاحندار اذلايت املتاكمل واملتوسطات  أ ن القمي التنبؤية من خالل منوذج 

لقمية الصادرات الزراعية والغذائية املرصية من  (، ARIMAاملتحركة)

م(،  2030 -2021اخلرض احملفوظة لسوق سيشل، خالل الفرتة) 

 م، وحوايل 2021طن، كحد أ دىن خالل عام    54 تراوحت بني حوايل 

م، مبعدل منو متوقع بلغ حوايل  2030طن، كحد أ قىص خالل عام  72

 %، خالل هذه الفرتة، وذكل ابفرتاض ثبات الظروف احلالية33,3

كام يتبني من نفس اجلدول ابلنس بة للسلع الزراعية والغذائية 

الاحندار اذلايت املتاكمل  ؤية من خالل منوذج الواعدة، أ ن القمي التنب

لقمية الصادرات الزراعية والغذائية (، ARIMAواملتوسطات املتحركة)

  -2021املرصية من اخلرض احملفوظة للسوق الغان، خالل الفرتة) 

طن، كحد أ دىن خالل عام   32,2 م(، تراوحت بني حوايل2030

م،  2030طن، كحد أ قىص خالل عام  42,7 م، وحوايل 2021

%، خالل هذه الفرتة، وذكل  32,4مبعدل منو متوقع بلغ حوايل 

 ابفرتاض ثبات الظروف احلالية.

 امللخص: 

يعد قطاع التجارة اخلارجية بصفة عامة، والزراعية بصفة خاصة،  

وترتبط مرص  أ حد ادلعامئ ال ساس ية للنشاط الاقتصادي يف مرص، 

ابلقارة اال فريقية ارتباطًا وثيقًا بروابط اترخيية واقتصادية وحضارية  

فريقيا، وال س امي يف اجملال   وجغرافية، كام حتظي مرص مباكنة ممزية ا 

نظراً ملا تقوم به من دور كبري، يف تعزيز عالقهتا التجارية  الاقتصادي،

ميثل السوق اال فريقي قاعدة  والاستامثرية، مع ادلول اال فريقية، كام 

استيعابية واس هتالكية هائةل، فهيي تعد اثن أ كرب قارات العامل من حيث  

املساحة، وعدد الساكن، وتتنوع فهيا رشاحئ الطلب، وأ ذواق املس هتكل،  

وايت ادلخول، مما يساعد عىل زايدة جحم التبادل التجاري بني  ومس ت 

م،  2019مرص ودول القارة اال فريقية، اليت يبلغ تعداد الساكن لعام 

وقد بلغت قمية التجارة اخلارجية   مليون نسمة، 95حواىل مليار و

مليار دوالر، حيث بلغت قمية   6,5املرصية اللكية ال فريقيا حوايل 

فريقيا حوايل الصادرات اللكية ا   مليار دوالر، وبلغت قمية   4,4يل ا 

فريقيا حوايل  مليار دوالر، خالل متوسط   2,1الواردات اللكية من ا 

م(، كام متثل التجارة الزراعية جزًءا هاًما من  2019-2017الفرتة)

التجارة اللكية، حيث بلغت قمية التجارة املرصية الزراعية ال فريقيا حوايل  

فريقيا بلغت حوايل  مليار دوالر، مهن  1,4 يل ا  ا صادرات زراعية ا 

فريقيا بلغت حوايل  897   532مليون دوالر، وواردات زراعية من ا 

يف  تمتثل مشلكة البحث و  .(6)مليون دوالر، خالل متوسط نفس الفرتة 

قمية التبادل التجاري بني مرص ودول القارة اال فريقية ، وال  ضعف 

آخر، حيث متثل  تتوافق مع جحم التجارة املأ مول، وتتذب  ىل أ ذب من عام ا 

ىل ال سواق اال فريقية، حواىل  ،  %20,5الصادرات الزراعية املرصية ا 

  -2017من مجةل الصادرات اللكية ال فريقيا، خالل متوسط الفرتة)

مس تقبل التجارة اخلارجية الزراعية يس هتدف البحث و م(. 2019

 . املرصية مع ال سواق اال فريقية

التغري يف التطورات واملس تجدات مدى البحث وأ وحضت نتاجئ 

املتعلقة مبس تقبل التجارة اخلارجية للسلع الزراعية والغذائية ومدى 

(،  فريقياالقدرة عىل مواهجة املنافسة)خاصة يف حاةل الصادرات املرصية ال  

حيث يتبني مجموعة من النتاجئ املس تخلصة من التنبؤ تمتثل أ هها يف  

لغذائية املرصية الواعدة املصدرة  ايت: أ ن معظم السلع الزراعية و الآ 

ع بفرص مس تقبلية واعدة يف أ سواق ادلول اال فريقية يف  ت تمت  فريقياال  

هية قيام اجلانب املرصي ابلعمل عىل  مما يشري ل   ،لمي اخملتلفةاقال  

والتغلب عىل التحدايت واملعوقات  ،اس تغالل هذه الفرص املس تقبلية

  اليت تواجه الصادرات الزراعية والغذائية املرصية الواعدة لهذه ال سواق. 

  املصنعة ا عدم وجود فرص تصديرية مس تقبلية واعدة للجنب ومنتجاهتو 

فريقيا،قلمي وسط ا  اليت تصدرها مرص يف أ سواق دول  وذكل لزايدة   ا 

صعوابت تتعلق بنقل اجلنب   ووجود  ،حدة املنافسة يف هذه ال سواق

فريقيا،داخل أ سواق دول  اومنتجاهت ةاملرصي واليت تعترب دول حبيسة   ا 

خري  أ  ومن مث الرتكزي عىل أ سواق  ،بسبب ضعف البنية التحتية للنقل

ن معدل المنو  أ  و  يف القارة اال فريقية مثل أ سواق ادلول العربية اال فريقية.

بلغ حوايل   فريقيااملرصية ال   املتوقع للصادرات الزراعية والغذائية

وهو أ كرب من معدل المنو املتوقع للواردات الزراعية  ، 42,1%

وهو ما يشري لوجود توقعات مس تقبلية بشأ ن دور كبري  ،والغذائية

يف حتسني املزيان التجاري  فريقيااملرصية ال   ةللصادرات الزراعية والغذائي 

ت بشأ ن زايدة  وذكل قد يرجع ا ىل وجود توقعا ،اللكي لصاحل مرص

ووجود   ،سواق اال فريقيةالطلب عىل السلع الزراعية املصنعة يف ال  

آ  سواق فاق مس تقبلية واعدة للصناعات الغذائية املرصية يف اخرتاق ال  أ

لهيا.  ،اال فريقية ن أ فضل السلع الزراعية  وأ   والتوسع يف التصدير ا 

فوظة يف  والغذائية يف حتقيق الفرص املس تقبلية الواعدة يه اخلرض احمل

فريقياأ سواق غرب  وال سواق   ،)خاصة يف السوق النيجريي(ا 

 . العربية)خاصة ليبيا(، مث املنتجات املصنعة من اجلنب 

جيابية سواء من قبل   ويوىص البحث رضورة اختاذ خطوات ا 

احلكومة املرصية أ و من قبل املصدرين املرصيني حنو الاهامتم ابلصادرات  

جودة املنتج وطرق التعبئة والتغليف مع الزراعية املرصية من حيث 

ادلعاية والاعالن عن املنتجات املرصية مع الاخذ مبفهوم اجلودة الشامةل  

هية قيام اجلانب املرصي  وأ   حىت تكون السلع املرصية يف وضع تنافيس.

 للسلع الزراعية الواعدة، ابلعمل عىل اس تغالل الفرص املس تقبلية

قات اليت تواجه الصادرات الزراعية  والتغلب عىل التحدايت واملعو 

 والغذائية املرصية الواعدة لهذه ال سواق. 

 املراجع: 

آخرون، دراسة حتليلية   حميي ادلين محمد خليل البيجاوي، )دكتور(، وأ

نتايج والتصديري ل مه النبااتت الطبية والعطرية يف مرص،  للموقف اال 

رش، العدد ال ول،  اجملةل املرصية لالقتصاد الزراعي، اجملدل الرابع ع 

 م.  2006مارس، 
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التصديرية املرصية يف السوق اال فريقي، رساةل دكتوراه، قسم الاقتصاد  

 . م2020، كفر الش يخالزراعي، لكية الزراعة، جامعة 

  . www,trademap,orgقاعدة بياانت مركز التجارة ادلولية: /

Box, G.M.J, Reinsel, G.C. 2006: Time Series 

Analysis: Forecasting and control 3 ed, Prentice 

hall inc. New Jersey,  

Frain, J. 2012: lecture notes on univariate time 

series analysis and Box Jenkins Forecasting, 

Ecoconomic Analysis, Research and 

Publications,  

أ محد حسن بتال)دكتور(، اس تخدام مناذج أ رميا يف التنبؤ الاقتصادي، جمةل  

العلوم اال نسانية والاقتصادية، جامعة ال نبار، اجملدل السادس، العدد  

 م. 2005ال ول، 

 : مساهة قمية الصادرات الزراعية والغذائية املرصية يف الصادرات اللكية املرصية ال فريقيا. القمية: )املليون دوالر( 1جدول  

 . www,trademap,org: قاعدة بياانت مركز التجارة ادلولية: /املصدر 

 للنسب املئوية مكتوسط هنديس. (: مت حساب املتوسط *)  ال رقام بني ال قواس قمي سالبة. (: -)  

يل ا  : 2جدول  فريقيا، والصادرات اللكية املرصية ا  يل ا  فريقيا خالل  معادالت الاجتاه الزمىن العام لتطور لك من قمية الصادرات الزراعية والغذائية املرصية ا 

 م(. 2019-2001الفرتة)

 التغري% معدل  احملسوبة  قمية ف احملسوبة  قمية ت 2ر معادالت الاجتاه الزمىن العام  البيان رمق املعادةل 

(1 ) 
يل  الصادرات الزراعية املرصية ا 

فريقيا  ا 
 9,98 **(41,15) ** (6,42) % 70 هس65,3+ 2= هص^

فريقيا ( 2) يل ا   10,41 **(38,29) ** (6,19) % 67 ه س282,3+39= هص^ الصادرات اللكية املرصية ا 

معدل التغري =    ,  0,01( معنوية عند مس توى**) 
معامل اال حندار

 متوسط الظاهره 
 x 100  ,  ص^هـ( القمية التقديرية للظاهرة حمل ادلراسة( 

 ( 1قدرت من بياانت اجلدول رمق )  : املصدر          19,,,,,,,,,,, 3،2،1الس نوات)س ه( عامل الزمن حيث ه  

 

 البيان

 الس نوات

الصادرات الزراعية املرصية 

فريقيا  يل ا   ا 

الصادرات اللكية املرصية 

فريقيا  يل ا   ا 

الصادرات الزراعية املرصية يف الصادرات  مساهة 

فريقيا يل ا   اللكية املرصية ا 

التغري يف نس بة  

 املساهة

ــ  31,2 214,73 67 2001  ـــــــ

2002 52 259,07 20,2 (35 ) 

2003 94 503,31 18,7 (8 ) 

2004 95 499,40 0,19 2 

2005 197 721,33 27,3 44 

2006 140 671,21 20,8 (24 ) 

2007 260 1053,50 24,7 19 

2008 514 3050,95 16,9 (32 ) 

2009 862 3317,16 26,0 54 

2010 1218 4068,38 29,9 15 

2011 1027 4309,27 23,8 (20 ) 

2012 1003 4559,53 0,22 (8 ) 

2013 1053 4361,53 24,1 10 

2014 1078 3904,96 27,6 14 

2015 962 3310,64 29,1 5 

2016 1113 3483,13 31,9 10 

2017 852 3734,76 22,8 (29 ) 

2018 905 4768,22 0,19 (17 ) 

2019 942 4767,43 19,8 4 

  * 23,9 2713,61 654 املتوسط
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فريقمساهة قمية الواردات :  3جدول    القمية: )املليون دوالر( . ياالزراعية والغذائية املرصية يف قمية الواردات اللكية املرصية من ا 

 www,trademap,org.املصدر: قاعدة بياانت مركز التجارة ادلولية : / 

 . (: مت حساب املتوسط للنسب املئوية مكتوسط هنديس *), ال رقام بني ال قواس قمي سالبة. (: -) 

فريقيا، وقمية الواردات اللكية املرصية م: 4جدول  فريقيا يف معادالت الاجتاه الزمىن العام لتطور لك من قمية الواردات الزراعية والغذائية املرصية من ا  ن ا 

 م(. 2019-2001الفرتة)مرص، خالل 

 معدل التغري% احملسوبة  قمية ف احملسوبة  قمية ت 2ر معادالت الاجتاه الزمىن العام  البيان رمق املعادةل 

(1 ) 
الواردات الزراعية املرصية من 

فريقيا  ا 

+  69,6= هص^

 هس26,31

69 % (6,44) ** (41,42)** 7,31 

فريقيا  ( 2)  6,50 **(39,39) ** (6,28) % 68 ه س93,0+ 500= هص^ الواردات اللكية املرصية من ا 

معدل التغري =   ,  0,01( معنوية عند مس توى**) 
معامل اال حندار

 متوسط الظاهره 
 x 100    ,ص^هـ( القمية التقديرية للظاهرة حمل ادلراسة( 

 (. 3)املصدر: قدرت من بياانت اجلدول رمق  , 19,,,,,,,,,,, 3،  2، 1الس نوات)س ه( عامل الزمن حيث ه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيان

 تالس نوا

الواردات الزراعية 

فريقيا   املرصية من ا 

الواردات اللكية املرصية 

فريقيا  من ا 

مساهة الواردات الزراعية املرصية يف الواردات 

فريقيا اللكية املرصية من   ا 

التغري يف نس بة  

 املساهة

ــ  62 347,79 215,57 2001  ـــــــــ

2002 265,35 601,21 44,1 (29 ) 

2003 167,29 609,19 27,5 (38 ) 

2004 92,82 781,11 11,9 (57 ) 

2005 114,87 1076,11 10,7 (10 ) 

2006 103,18 921,92 11,2 5 

2007 148,86 863,19 17,2 54 

2008 342,63 1917,33 17,9 4 

2009 395,75 1347,41 29,4 64 

2010 426,50 1712,24 24,9 (15 ) 

2011 552,77 1865,50 29,6 19 

2012 488,01 2494,36 19,6 (34 ) 

2013 452,52 1427,43 31,7 62 

2014 504,79 1240,65 40,7 28 

2015 430,11 1773,16 24,3 (40 ) 

2016 536,37 2012,00 26,7 10 

2017 390,08 1868,36 20,9 (22 ) 

2018 564,93 2217,16 25,5 22 

2019 641,76 2096,39 30,6 20 

  * 25,2 1430,13 359,69 املتوسط
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)القمية مليون  . م(2030-2021الصادرات والواردات الزراعية اللكية، والمكيات من بعض السلع الواعدة يف أ مه ال سواق اال فريقية خالل الفرتة)  : 5جدول 

 دوالر، المكية طن( 

 الس نوات

قمية  

الصادرات 

الزراعية 

املرصية 

ف يل ا   ريقيا ا 

قمية  

الواردات 

الزراعية 

املرصية 

من  

فريقيا  ا 

 مكية الصادرات الزراعية والغذائية املرصية من السلع الواعدة يف أ مه ال سواق اال فريقية

 اجلنب ومنتجاهتا  العصائر واملرشوابت  السكر ومصنوعاته
مصنوعات  

 الشوكوالتة والاكاكو 
 اخلرض احملفوظة

خملفات صناعة  

 البنجر

 ليبيا أ جنوال ليبيا غاان رواندا 
الكونغو  

 ةادلميقراطي 

جنوب 

فريقيا  ا 
 غاان سيشل  غاان ليبيا كينيا

2021 1039 68911 2029 2306 57209 1102 22924 18 922 2164 6106 75 54 32,2 

2022 1088 71279 2093 2396 59897 1142 24005 16 962 2247 6365 79 56 33,4 

2023 1136 73647 2157 2486 62585 1181 25086 13 1002 2329 6624 83 58 34,5 

2024 1185 76015 2221 2576 65273 1221 26168 11 1042 2412 6882 86 60 35,7 

2025 1234 78382 2285 2667 67690 1261 27249 8 1082 2495 7141 90 62 36,9 

2026 1282 80750 2349 2757 70648 1300 28330 6 1122 2577 7400 94 64 38 

2027 1331 83118 2413 2847 73336 1340 29411 3 1162 2660 7658 97 66 39,2 

2028 1380 85486 2478 2938 76024 1380 30492 1 1202 2743 7917 101 68 40,4 

2029 1428 87853 2542 3028 78711 1419 31573 (1 ) 1241 2825 8176 105 70 41,5 

2030 1477 90221 2606 3118 81399 1459 32654 (4 ) 1281 2908 8434 108 72 42,7 

معدل المنو  

 املتوقع
42,1 30,9 28,4 35,2 42,3 32,3 42,4 (121,5 ) 39 34,4 38,1 43,8 33,3 32,4 

 )(: القمي بني ال قواس قمي سالبة. ,  Statgraphicsالتحليل الاحصايئ ابس تخدام برانمج  املصدر:
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ABSTRACT 

The foreign trade sector in general and the agricultural sector in particular is one of the mainstays 
of economic activity in Egypt. Egypt is closely linked to the African continent with historical, 
economic, cultural and geographical ties. The total exports to Africa is about 4.4million, and the total 
value of imports from Africa is about 2.1 million, during the average period (2017-2019). The research 
problem is the weak value of trade exchange between Egypt and the countries of the African 
continent. The results of the research indicated that most of the promising Egyptian agricultural and 
food commodities exported to Africa enjoy promising future opportunities in the markets of African 
countries in different regions, which indicates the importance the promising Egyptian agricultural and 
food exports to these markets .The absence of promising future export opportunities for cheese and its 
manufactured products exported by Egypt from the markets of the countries of the Central African 
region in order to increase the intensity of competition in these markets,  And then focus on other 
markets in the African continent, such as the markets of the Arab African countries, and the existence 
of promising future prospects for the Egyptian food industries in penetrating African markets And 
that the best agricultural and food commodities in achieving promising future opportunities are 
vegetables preserved in West African markets (especially in the Nigerian market), Arab markets 
(especially Libya), and then processed products from cheese. 

Keywords: African agricultural, Future Prospects, Model Arima, Box Jenkins Method. 
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