
 

  



 

 

 العالقات االقتصادية المصرية التركية: الواقع واآلفاق 1   23 مارس 1026
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة

مثلت التجربة التنموية لتركيا، مصدر إعجاب وإلهام لدى قطاع عريض من المصريين، وبخاصة أن تجربة تركيا 

 مشابهة اقتصادًيا واجتماعًيا لألوضاع في مصر.بدأت من ظروف  2002مع حزب العدالة والتنمية في عام 

كما أن الملمح البارز الذي جذب المصريين للتجربة التركية، أنها تعاملت مع التحديات في ضوء تعظيم مصالحها 

أجندة وطنية، فضًلا عن الخصوصية اإلسالمية التي مثلت مرجعية حزب  االقتصادية والسياسية، في إطار

إن لم يفصح عنها نظرًيا، ولكنها كانت بادية من خالل السلوك والممارسة، بترسيخ قيمة العدالة والتنمية، و

 العدل والحرية، وامتداد العالقات مع الدول العربية واإلسالمية.

يناير، لدى شريحة كبيرة من الثوار في مصر، سواء من  22ولذلك كانت التجربة التركية حاضرة بقوة بعد ثورة 

غيرهم، وبعد وصول اإلسالميين للسلطة في مصر، وعلى رأسهم حركة اإلخوان المسلمين، كانت اإلسالميين أو 

أحالم رجل الشارع بمصر، أن ينقل اإلخوان تجربة تركيا، للخروج من دوامة الفقر والبطالة، والبدء في مراحل 

 عًيا.النمو وتحقيق طفرات إنتاجية حقيقية تغير من وجه مصر المتخلف اقتصادًيا واجتما
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، بدأت هذه الصورة الناصعة لتركيا تتعرض ألكبر عملية 2003يوليو  3 العسكري بمصر في نقالباالولكن بعد 

تشويه، وتصوير األتراك على أنهم المحتلون العثمانيون الجدد، بل أصبح كل ما هو تركي محل تسفيه من قبل 

قبل مصر بعد معارضة تركيا لالنقالب إعالم االنقالب العسكري بمصر. وتمت عمليات تصعيد سياسي من 

العسكري، فتم اإلعالن عن عدم رغبة بقاء السفير التركي بمصر، وتم تخفيض التمثيل الدبلوماسي بين 

 تم إلغاء اتفاقية الترنزيت "الرورو" من خالل عدم تجديدها من قبل مصر. 2002البلدين، وفي أبريل 

ت قائمة بين البلدين، وإن تعرضت لبعض التراجع، ولكنه يعزي إال أن التعامالت التجارية واالقتصادية ظل

بشكل رئيس لألوضاع االقتصادية المصرية، ومواجهتها لعدة أزمات اقتصادية، وليس العتبارات تخص 

 العالقات االقتصادية والتجارية البينية مع تركيا.

 مشكلة البحث

ات االقليمية والدولية، مما يجعلنا بحاجة لقراءة ، اعترت مصر الكثير من المتغير2003يوليو  3بعد انقالب 

مستقبل العالقات االقتصادية بين مصر وتركيا، وهل يمكن أن تؤثر العالقات السياسية الحالية واستمرار 

تقوقعها على المزيد من التراجع في العالقات االقتصادية بين البلدين؟ والعكس كذلك هل من شأن عودة 

 حقق مصالح اقتصادية لتركيا، أكبر مما هي عليه اآلن؟تدبلوماسية بين البلدين أن العالقات السياسية وال

 هدف البحث

قراءة وقع العالقات االقتصادية بين مصر وتركيا قبل وبعد االنقالب العسكري بمصر، واستشراف مستقبل 

ودة العالقات المصرية ، واإلجابة على سؤال هل عفي ظل توتر العالقات السياسية بين البلدينتلك العالقات 

 التركية من شأنها أن تفضي إلى مصالح للبلدين؟

 النطاق الزمني للبحث

، أما ما يتعلق 2002 – 2000اقتصرت الفترة التي يغطيها البحث على المتاح من بيانات عن السنوات من 

 اكمية. باالستثمارات المباشرة، فتم مد أجل تلك الفترة لتشمل تغطية أكبر لالستثمارات التر

 الدراسة:صعوبات 

تضارب البيانات الرسمية من قبل البلدين، فيما يتعلق بالمؤشرات التي ترصد العالقات بينهما، في المجال 

التجاري واالستثمار، وكذلك اختالف المعيار الزمني الخاص برصد البيانات، حيث تعتمد البيانات المصرية بشكل 

نهاية يونيو(، بينما البيانات التركية تصنف وفق العام الميالدي.  –يوليو عام على العام المالي المصري ) أول 
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فضًلا عن عدم اتاحة البيانات من الجانب المصري بشكل منتظم فيما يتعلق بالتعامالت التركية، كما هو 

لها، أموا، وكذلك البيانات الخاصة بعدد الشركات التركية، وحجم رؤوس موجود في أعداد السائحين األتراك بمصر

 .كما عرضته بيانات وحدة المناطق الصناعية المؤهلة، بوزراة التجارة والصناعة المصرية

 :محتويات الدراسة

 التبادل التجاري بين مصر وتركياأواًل: 

 االستثمارات المتبادلةًا: نيثا

 الحركة السياحية بين البلدينًا: ثالث

 

 التبادل التجاري بين مصر وتركياأوًلا: 

 التنبؤ بمستقبل هذهتعكس حركة التبادل التجاري بين الدول، طبيعة العالقات االقتصادية، كما تساعد على 

 .تفسر هذه العالقات طبيعة األداء االقتصادي لكال الدولتين، وأيهما يعتمد على اآلخر العالقات، وأيًضا

تشمل الصادرات التركية لمصر سلع )حديد التسليح، األسمنت، الكيماويات، المنسوجات، السيارات، السلع 

الكهربائية(، بينما تشمل الواردات التركية من مصر سلع )السماد، الرمال، الكيماويات، المالبس الجاهزة، الملح، 

 البولي إثلين(  

من استنتاجات  الباحث صل إليهوما توة بين مصر وتركيا، وفيما يلي نستعرض العالقات التجارية السلعي

 .1ستقرأ في ضوئها مستقبل العالقات التجارية بين البلدينيل

 (بالميلون دوالر) 2002 – 2000الفترة  الميزان التجاري بين مصر وتركيا

 2002 2002 2003 2002 2000 البيان

 3022 3225 3200 3752 2522 الصادرات التركية لمصر

 %2.2 %2.0 %2.0 %2.2 %2 تركيا صادراتالنسبة من إجمالي 

 0202 0232 0723 0322 0332 الواردات التركية من مصر

 0.23 0.22 0.72 0.27 0.25 تركيا واردات النسبة من إجمالي

 2322 2530 2323 2020 2020 إجمالي التبادل التجاري

 0202 0373 0252 2335 0355 رصيد الميزان التجاري

                                  
، ودخل حيز التنفيذ في 5002برزها اتفاق منطقة التجارة الحرة بين البلدين، والذي وقع في ديسمبر اقيات التجارية بين مصر وتركيا، أهناك مجموعة من االتف 1

دوالر لدعم احتياطي  تركيا قد قدمت لمصر مليار ت، وكان5005، وكذلك اتفاقية التعاون بين بورصتي مصر واسطنبول التي وقعت في يونيو 5002مارس 

 .5002النقد األجنبي في 
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 المصدر: المعهد التركي لالحصاء، تم تجميع بيانات الجدول وحساب النسب بواسطة الباحث

قات التجارية رصد مجموعة من المالحظات، التي تفسر واقع العال خالل بيانات الجدول عاليه، يمكنمن 

 ، والتي يمكن إيجازها فيما يلي:عمل البحثوتركيا، خالل الفترة محل  السلعية بين مصر

مليار دوالر، وشهد  2.02من بين سنوات الفترة، إذ بلغ  2002إن إجمالي التبادل التجاري كان األفضل في عام ـ 0

مليار دوالر، ولكن  0.75، بانخفاض يصل إلى 2002مليار دوالر في عام  2.3تراجًعا خالل األعوام التالية ليصل إلى 

أقل من  2000لتبادل التجاري بين البلدين، إذ كان عام ل ىلم يمثل الحد األدن 2002في عام  يالحظ أن التراجع

مليار دوالر، بينما في  2.0كان حجم التبادل التجاري  2000، ففي عام 2002حيث التبادل التجاري مقارنة بعام 

 مليار دوالر. 2.3بلغ التبادل التجاري بين البلدين  2002عام 

قد يفسر التراجع في التبادل التجاري بين مصر وتركيا في إطار الخالف السياسي منذ االنقالب العسكري ـ 2

 ، ولكن األسباب الحقيقة لهذا التراجع تعود لتدهور األوضاع االقتصادية خالل هذه الفترة2003بمصر في يوليو 

خالل تراجع الواردات التركية من مصر ، حيث تراجعت الصادرات المصرية بعد االنقالب، ويظهر ذلك من بمصر

على التوالي، وفي نفس الوقت زادت الواردات المصرية بشكل عام، ولكن كان السبب في  2002و 2002في عامي 

زيادة الواردات المصرية حصة مصر من الواردات البترولية، وهي سلعة ال تصدرها تركيا، وعند قراءة األرقام 

ارات والسعودية، نجد أنها ارتفعت بصورة ملحوظة، ويعود ارتفاعها بشكل الخاصة بين مصر وكل من اإلم

 واضح لواردات مصر البترولية.

مليار دوالر، وأخذ في التراجع على  3.7لغ ية لمصر ليبأفضل معدالت األداء لصادرات الترك 2002مثل عام ـ 3

والر، ولكن يالحظ أنه على الرغم من هذا مليار د 3.0إلى  2002، ليصل في عام 2002و 2002و 2003مدار األعوام 

مليار دوالر.  2.5، حيث كانت الصادرات التركية لمصر بحدود 2000لم يتراجع إلى معدالت أداء عام  هاالنحدار، أن

والبد أن نأخذ في االعتبار العقبات والتحديات التي عانى منها المستوردون المصريون بعد االنقالب العسكري، 

مة العملة المصرية، وصعوبة الحصول على العملة الصعبة من البنوك، فضًلا عن القيود التي بسبب تراجع قي

بي ر سلوضعها البنك المركزي المصري للتعامل بالنقد األجنبي لألفراد والشركات، مما ساعد على إحداث تأثي

 داء الواردات المصرية من تركيا. أل

رات التركية لمصر كنسبة من إجمالي الصادرات اإلجمالية لتركيا، إلى حصة الصاد اإلشارةمن األهمية بمكان ـ 3

 2003، وتراجعت في عامي 2002في عام  %2.2فتوضح البيانات أن صادرات تركيا لمصر مثلت في أفضل حالتها 
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، وعلى الرغم %2.2لتصل إلى  2002عاوت هذه النسبة لالرتفاع في عام  ثم في العامين. %2.0لتصل إلى  2002و

، إال أن معدالت التراجع في تلك النسبة لم تصل إلى معدالت 2002أنها لم تصل إلى النسبة الخاصة بعام من 

. وبشكل عام نجد أن نسبة الصادرات التركية لمصر من إجمالي الصادرات اإلجمالي لتركيا، متدنية، وال 2000

  .2002 – 2000مدار الفترة من  في المتوسط سنوًيا على %2.0تعكس درجة عالية من األهمية فهي بحدود 

، قل بين السنوات الخمس محل عمل البحثهي األ 2002أيًضا يالحظ أن الواردات التركية من مصر في عام ـ 2

كانت الورادات التركية من مليار دوالر، بينما  0.3بحدود  2000مليار دوالر، بينما كانت في عام  0.2حيث بلغت 

إلى دات التركية من مصر مليار دوالر. ويعود تراجع الوار 0.7بنحو  2003مصر في أفضل حاالتها في عام 

الصعوبات التي واجهتها الصادرات المصرية بشكل عام، من حيث عدم االستقرار السياسي واألمني في مصر من 

إلى عجز إمدادات الطاقة في مصر للصناعة بعد االنقالب العسكري، وكذلك صعوبات  ةجهة، ومن جهة ثاني

أن الصادرات المصرية تعتمد على  وهو ما يعنيلحصول على العمالت الصعبة لتدبير مستلزمات اإلنتاج، ا

 الواردات بشكل كبير.

الحظ أن النسبة في معدالت غاية ة من إجمالي الواردات التركية، فيمن مصر كنسب أما عن أداء واردات تركياـ 2

. أي أن واردات تركيا 2003عام  %0.72، و%0.27بنسبة  2002في التدني، فتراواحت بين أدنى معدل في عام 

من إجمالي وارداتها، ويعود ذلك إلى طبيعة  %0على مدار خمس سنوات من مصر لم تصل في أي عام إلى نسبة 

الصادرات المصرية، فهي سلع تنافسية مع المنتجات التركية، مثل المالبس الجاهزة، أو القطن، أو المواد 

 الكيماوية.

 الوقوف على عدد من االستنتاجات األساسية:وفي إطار هذه االعتبارات يمكن 

أن تشهد تراجًعا خالل  أنها يمكنفيما يتعلق بمستقبل العالقات التجارية السلعية بين مصر وتركيا، )أ( 

 التالفترة المقبلة، ولكن مرجع هذا األمر يعود لألوضاع االقتصادية في مصر، من حيث صعوبة توفير العم

الصعبة للمستوردين من جهة، ومن جهة ثانية القرارات األخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية بشأن ترشيد 

وبال شك سوف يكون لها ، 2وكذلك فرض الحكومة المصرية رسم إغراق على بعض المنتجات التركيةاالستيراد، 

، بسبب أن %30 نسبة ، وقد تصل إلى حدودتأثيرها السلبي على الصادرات التركية لمصر خالل الفترة المقبلة

  معظم الصادرات التركية في شكل منتجات نهائية، ولها بديل محلي في مصر.

                                  
 .5002تم فرض رسوم إغراق على المناديل المبللة المستوردة من تركيا في يناير  2
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ثمة تفسير خاطئ لتراجع الصادرات التركية لمصر، في إطار ما يبثه اإلعالم المصري من مشاعر سلبية تجاه )ب( 

وسائل اإلعالم وكذلك سياسيو االنقالب بمقاطعتها. تركيا كدولة، وتجاه المنتجات التركية التي طالبت بعض 

فعلى الجانب اآلخر وجد أن ثمة حمالت إعالمية مضادة وهي أكثر تأثيًرا من قبل الداعمين للشرعية، بتفضيل 

المنتج التركي على غيره من المنتجات المستوردة، وأخرها ما طرح من أن المنتجات التركية تصلح كبديل بشكل 

 ت الفرنسية والروسية، بعد حمالت االعتداء من قبل فرنسا وروسيا على اإلسالم والمسلمين.كبير للمنتجا

، 2002يالحظ أن قيام مصر بإلغاء اتفاقية )الرورو( المنظمة لنقل الصادرات التركية لدول الخليج في أبريل )ج( 

نزيت لبقية را نقطة توزيع أو تالتعامل مباشرة مع الموانئ السعودية، واعتبرهب واجهته تركياوعدم تجددها، 

 دول الخليج. 

قد تواجه الصادرات التركية لمصر خالل الفترة القادمة بعض العقبات بسبب اتجاه الشركات السعودية )د( 

واإلماراتية للسيطرة على االقتصاد المصري، سواء فيما يتعلق بالسلع الغذائية، أو الخدمات المالية، أو الخدمات 

 .الصحية

في التبادل التجاري بين مصر وتركيا، فإنه نال كال الدولتين، ولكن بمعدالت ضعيفة،  إذا كان هناك تراجع)هـ( 

ورغم ارتفاع حدة الخالف السياسي، إال أنه لم يصل إلى درجة المقاطعة االقتصادية أو الوصول لمعدالت 

قتها حالة رفع العقوبات انخفاض مخيفة. وفيما يخص تركيا فيمكن تعويضه من خالل الفرصة التي خل

االقتصادية عن إيران، حيث يمكن للمنتجات التركية أن تنافس في السوق اإليراني بقوة الستيفائها شروط 

 .األوروبية، ومن جهة أخرى القرب الجغرافي الدخول لألسواق

 :االستثمارات المتبادلةا: نًيثا

االستثمارات المتبادلة  فإنعن طبيعة العالقة بينهما، تعبر حركة التبادل التجاري بين أي بلدين إذا كانت 

تؤدي إلى عمق أكبر في تلك العالقات، لذلك تحرص الدول النامية وصاحبة أي مشروع تنموي ناجح على 

 استقدام االستثمارات األجنبية المباشرة. 

ي في ظل حكومة حزب ، أ2002يا تجاه مصر بدأت بعد عام ولذلك يالحظ أن العالقات االستثمارية من قبل ترك

 بالغرب، وتخفيف شرًقا لتحقيق التوازن في عالقات تركيا استراتيجية االتجاه ية، الذي تبنتالعدالة والتنم

 حدة ضغوط أوروبا لقبول تركيا بعضوية االتحاد األوروبي.



 

 

 العالقات االقتصادية المصرية التركية: الواقع واآلفاق 7   23 مارس 1026
 

 (القيمة بالمليون دوالر) 3البيانات التركية عن االستثمارات المتبادلةـ 0

استثمارات  السنة

 تركيا بمصر

استثمارات 

 مصرية بتركيا

استثمارات مصرية  استثمارات تركيا بمصر السنة

 بتركيا

 صفر 22 2003 03 2 2000

 صفر 22 2002 3 2 2002

 صفر 000 2000 03 2 2003

 صفر 002 2000 3 2 2002

 صفر 025 2002 2 5 2002

2007 2 3 2003 202 2 

 2 022 2002 صفر 33 2005

، وهنا  4( مليون دوالر23مليون دوالر، والمصرية )( 253ومن واقع الجدول: بلغ إجمالي االستثمارات التركية )

 يمكن الوقوف على عدد من المالحظات:

من خالل القيم المطلقة لالستثمارات المتبادلة بين مصر وتركيا، نجد أن الفارق كبير بين مساهمة )أ( 

وصلت  2002 -2000االستثمارات التركية في مصر، وبين االستثمارات المصرية في تركيا، فعلى مدار الفترة من 

مليون دوالر  23مصر بتركيا بحدود مليون دوالر، بينما كانت استثمارات  253االستثمارات التركية بمصر إلى 

 تقريًبا من حجم استثمارات تركيا بمصر. %7فقط. وتمثل االستثمارات المصرية بتركيا 

مليون دوالر  33، بنحو 2005يالحظ أن االستثمارات التركية كثفت من حجمها وحضورها في مصر منذ عام  )ب(

، وترجع هذه الزيادة 2003مليون دوالر في عام  202في ذلك العام، ثم بلغت ذروتها لتصل إلى تدفق سنوي 

 :السنوية في االستثمارات التركية بمصر، من وجهة نظر الباحث لسببين

يوني وأمريكا، وكذلك هاألول: أن توقيع مصر على اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة )كويز( مع الكيان الص

ريبة من هذا التوقيت، شجع االستثمارات التركية على تفعيل اتفاقية الشراكة المصرية األوروبية في فترة ق

التواجد في السوق المصري لالستفادة من المزايا التي تتيحها تلك االتفاقيات، حيث ستنفذ المنتجات التركية 

 المصنوعة بمصر إلى األسواق األوروبية وأمريكا على اعتبار أنها منتجات مصرية. 

                                  
الورقة  رتالحظ الباحث وجود تضارب بين تصريحات السياسيين أو رجال األعمال، وما تنشره وسائل اإلعالم عن حجم االستثمارات المتابدلة، لذلك اقتص 3

 لى البيانات الرسمية للبنكين المركزيين بالبلدين، وكذلك بيانات تخص وزارة التجارة والصناعة المصرية.ع
 .: تم تجميع بيانات الجدول بواسطة الباحث من خالل البيانات االحصائية للبنك المركزي التركيالجدول مصدر 4
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هها االستراتيجي بالتوسع شرًقا وزيادة تعامالتها التجارية واالقتصادية مع أن تركيا رسخت لتوج ،السبب الثاني

الدول العربية، وتمثل مصر محور مهم في هذه االستراتيجية، العتبارات الموقع والسكان وكذلك البعد التاريخي 

  والحضاري. 

أن حجم االستثمارات التركية، ال  ية مبالغ لالستثمارات األجنبية المباشرة لمصر، إالعلى الرغم من أهمية أ)ج( 

يزال ضعيًفا وغير مؤثر بشكل كبير على حركة االقتصاد المصري، فبالنظر إلى المتوسط السنوي لتلك 

مليون جنيه سنوًيا تقريًبا، وهو مبلغ متواضع مقارنة  50سنة، نجد أنه بحدود  02االستثمارات على مدار نحو 

الستثمار األجنبي في تلك الفترة، والتي كانت تتراوح في المتوسط بما كانت تحصل عليه مصر من تدفقات ا

 مليارات دوالر، وإن كان أغلبها يذهب للصناعات االستخراجية في مجال النفط والغاز. 7بنحو 

نفس المالحظة يمكن رصدها على أداء االستثمارات المصرية المباشرة في تركيا، فمتوسطها السنوي على )د( 

مقارنة بحصة تركيا من االستثمارات  التواضعمليون دوالر تقريًبا. وهو مبلغ شديد  2.0لغ نحو سنة، ب 02مدار 

 .5دوالر سنوًيا في المتوسط بنفس الفترة مليار 03األجنبية، والتي كانت ال تقل عن 

 6البيانات المصرية عن االستثمارات التركيةـ 2
 (القيمة بالمليون دوالر) (2002/2002 – 2002/2002الفترة ) التدفق السنوي لالستثمارات التركية المباشرة لمصر

 قيمة االستثمارات السنة قيمة االستثمارات السنة

2002/20027 0.2 2000/2000 25.2 

2002/2007 0.3 2000/2002 02.2 

2007/2005 3.7 2002/2003 072 

2005/2003 02.3 2003/2002 30 

2003/2002 72 2002/2002 22.3 

2002/2000 22.2   

 202.3 اإلجمالي

                                  
 بناء على بيانات قاعدة البنك الدولي عن تلك الفترة. 5002 – 5000لتركيا خالل الفترة تم احتساب متوسط تدفق االستثمارات األجنبية المباشرة  5
لمعروفة ااجتهد الباحث في الحصول على بيانات رسمية تخص االستثمارات المصرية في تركيا من خالل المصادر المصرية، ولم يجدها متاحة في المصادر  6

يانات المنشورة على موقع الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحصاء، أو وزارة االستثمار، ولذلك تم االكتفاء بما هو مثل بيانات البنك المركزي المصري، أو الب

 منشور بالمصادر المصرية عن االستثمارات التركية في مصر.
. والمالحظة 5002/5002خالل الفترة ما قبل عام  لم يجد الباحث في النشرة االقتصادية للبنك المركزي المصري بيانات تخص االستثمارات التركية بمصر 7

تنتهي في كل عام، والمهمة هي أن هناك اختالف في سنة التقويم والرصد لتلك االستثمارات، فهي تعتمد السنة المالية المصرية، والتي تبدأ في أول يوليو من 

 دلةميالدية، ولعل هذا أحد اسباب االختالف بين البلدين فيما يتعلق برصد االستثمارات المتبانهاية يونيو من العام التالي له. بينما البينات التركية تعتمد السنة ال
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المصدر: تم إعداد الجدول بمعرفة الباحث من خالل البيانات الخاصة بالنشرة االقتصادية الشهرية للبنك 

 .2002، و2000، و2002المركزي المصري، أعداد ديسمبر لألعوام 

مليون دوالر، وبمتوسط سنوي  202.3سنة بلغت االستثمارات التركية المباشرة تراكمًيا نحو  00على مدار )أ( 

هو األفضل بالنسبة الستقبال مصر لالستثمارات التركية  2002/2003مليون دوالر، ويعد عام  37.2يصل إلى 

هو األقل من حيث تدفق  2002/2002عد عام ، بينما ُيدوالرمليون  072المباشرة، حيث بلغت في هذا العام 

بحالة  ،2002/2003، ويمكن تفسير تزايد االستثمارات التركية في عام مليون دوالر 0.2تلك االستثمارات بنحو 

ل الدكتور محمد مرسي كأوالتفاؤل التي سادت مستقبل العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين مع مجيئ 

لما يجمع بين  ،بين البلدينللعالقات إيجابية أفاق قع الكثيرون حدوث حيث تو رئيس مدني منتخب بمصر،

 .المشروع التركي والمصري في هذا العام من عوامل االستقالل والرغبة في بناء اقتصاديات تنموية

نفس المالحظة التي تم ذكرها على البيانات التركية، تؤكدها البيانات المصرية، وإن اختلفت األرقام، فمع )ب( 

، بدأت االستثمارات التركية تزيد من حجم تواجدها في مصر، لألسباب التي ذكرنها من 2007/2005بداية عام 

 قبل، لالستفادة من االتفاقيات الدولية، والتوسع التركي شرًقا. 

لكن في ضوء التعرف على طبيعة تلك االستثمارات، وتواجدها القطاعي، يمكننا قراءة ذلك من خالل البيانات 

 .2003/2002المتاحة من وزارة التجارة والصناعة المصرية، وإن كانت قاصرة عند الفترة 

 (جنيهالقيمة بالمليون ) 2003/2002في نهاية عام  بيان بحجم االستثمارات التركية في مصرـ 3

 رأس المال عدد الشركات المجاالت

 237 23 الغزل والنسيج

 700 70 الصناعية

 005 02 سياحية

 22 23 خدمات

 3.2 07 اتصاالت وتكنولوجيا المعلومات

 02.2 3 انشائية

 2 2 زراعية

 0230 202 اإلجمالي
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المناطق الصناعية المؤهلة، بوزارة التجارة والصناعة الهيئة العامة لالستثمار، نقًلا عن وحدة المصدر: 

 الرابط ،المصرية

تستحوذ على النسبة األكبر من تواجد االستثمارات التركية بمصر، حيث يصل  الشركات الصناعيةيالحظ أن )أ( 

من إجمالي الشركات التركية العاملة في مصر، أما بخصوص إجمالي  %23.5، وبما يمثل نحو ركةش 70عددها إلى 

 %23.5، وبما يمثل جنيه مصريمليون  700على  الصناعيةشركات الحوذ أيًضا استثمار تلك الشركات، فتست

 من استثمارات تلك الشركات.

، بعد الشركات الصناعية )وبال كةشر 23يالحظ أن قطاع الغزل والنسيج يأتي في المرتبة الثانية، بنحو )ب( 

نظًرا لكبر عدد الشركات العاملة به(، شك أن مجال الغزل والنسيج يدرج ضمن النشاط الصناعي، ولكنه ميز هنا 

من إجمالي رؤوس أموال الشركات  %32.2مليون جنيه، وبنسبة  237وبلغت رؤوس أموال شركات الغزل والنسيح 

 . التركية بمصر

 ومن واقع هذه البيانات يمكن الوقوف على عدد من االستنتاجات:

ثرة في وجه محاوالت تصفيتها، فاالستثمارات طبيعة االستثمارات التركية في مصر تجعل منها حجر ع)أ( 

التركية توجهت إلى مجاالت الصناعة والزراعة بشكل كبير، وبالتالي تفرض نفسها على خريطة احتياجات 

من إجمالي  %22.2االقتصاد المصري في هذه المرحلة. فإذا كانت الشركات في مجال الصناعة والزراعة تمثل 

، فهذا يعني استفادة من إجمالي رؤوس أموال الشركات التركية بمصر %32.2مثل عدد الشركات التركية، وبما ي

   الناتج المحلي اإلجمالي المصري، بإضافة سلع وخدمات، وكذلك حصيلة من الصادرات وإن صغر حجمها.

، بمختلف 8عامل مصري ألف 22 عمل لنحو تذهب التقديرات إلى أن االستثمارات التركية تتيح فرص)ب( 

، والتفريط في هذه أسر هؤالء العاملين بالمصانع والشركات التركية بمصرتخصصاتهم، وهو ما يعني إعالة 

العمالة يعني مشكالت اقتصادية واجتماعية بالنسبة للحكومة المصرية حالًيا، وبخاصة أن معدالت البطالة 

 تقريًبا. %03بمصر مرتفعة اآلن وتصل إلى حوالي 

جه االستثمارات التركية في مصر عقبات خالل الفترة المقبلة تتمثل في ارتفاع معدالت الفساد، سوف توا)ج( 

وبخاصة أن هذه االستثمارات تحتك بالجهاز اإلداري الحكومي، سواء في اإلدارات المحلية، أو المدن الصناعية، أو 

                                  
حسب تصريح وزير التجارة والصناعة المصري السابق، منير فخري عبدالنور ألحد الفضائيات المصرية والمنشور على موقع بوابة أخبار اليوم  8

 الرابط. 52/00/5002

https://www.google.com/url?q=http://www.mti.gov.eg/activity%2520report/20082009/Industry/11.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwir_pvZvvfKAhUIlxoKHSlkAaoQFggHMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGc2L7lqMSrC7Cpil_Q-o2M6BsWFg
https://www.google.com/url?q=http://www.mti.gov.eg/activity%2520report/20082009/Industry/11.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwir_pvZvvfKAhUIlxoKHSlkAaoQFggHMAE&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNGc2L7lqMSrC7Cpil_Q-o2M6BsWFg
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin-eDPrfXKAhWI_SwKHeQSB844ChAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fakhbarelyom.com%2Farticle%2F558bd66e0cff134c12004c46%2F%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AB%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1-%25D9%258A%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7-52-%25D8%25A3%25D9%2584%25D9%2581-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%258A-1441699510&usg=AFQjCNGaWX02hd5ht9LLIxMBDtQJXHcOfQ
https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin-eDPrfXKAhWI_SwKHeQSB844ChAWCBkwAA&url=http%3A%2F%2Fakhbarelyom.com%2Farticle%2F558bd66e0cff134c12004c46%2F%25D8%25B9%25D8%25A8%25D8%25AF-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2586%25D9%2588%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25AA%25D8%25AB%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AA%25D8%25B1%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25A9-%25D9%2581%25D9%258A-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1-%25D9%258A%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584-%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7-52-%25D8%25A3%25D9%2584%25D9%2581-%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%258A-1441699510&usg=AFQjCNGaWX02hd5ht9LLIxMBDtQJXHcOfQ
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بين الدولتين من قبل الفاسدين بهذه  ستغل األجواء غير المناسبةالجمارك، وهي جميعها إدارات فاسدة، وقد تُ 

 اإلدارات لرفع ما يحصلون عليه من رشاوى من الشركات التركية العاملة في مصر.

 : سلبيات مناخ االستثمار بمصر)د( 

منذ عدة سنوات من مجموعة من العوامل السلبية، لذلك لم تسفر أعمال مؤتمر بمصر يعاني مناخ االستثمار 

عن أية مشروعات جديدة أو فرص استثمارية حقيقية، فما  2002في مارس الذي ُعقد شرم الشيخ االقتصادي 

مجموعة من  لتنفيذ األمر المباشر بالتعاقد مع شركات ألمانيةبأعمال اسناد خالل تم من صفقات أتى من 

 جديدة، أوات العاصمة المن مشروع علن عنهلمانيا بتمويلها من خالل قروض، أما ما ُأمحطات الكهرباء تقوم أ

علن عن فشل المفاوضات بشأنها، وانسحاب الشركات المليون وحدة سكانية، فكلها لم تدخل حيز التنفيذ، وُأ

هذه المشروعات، ويمكن اإلشارة  االتفاقيات الخاصة بإنشاءاإلماراتية على وجه التحديد، التي كانت طرًفا في 

 فيما يلي:  هنا إلى أبرز المالمح السلبية لمناخ االستثمار بمصر

 عن اسلبًي امردوًد رية، ومؤخًرا في القاهرة نفسها،أحداث العنف بسيناء وغيرها من المناطق المص عطيُت .0

في  كر االستثمار األجنبيفوبدون استقرار سياسي وأمني، ال ياستقرار األوضاع السياسية واألمنية في مصر، 

العسكري في مصر حساباته، وأن أمر استقرار مصر وهو ما يتطلب أن يعيد االنقالب الذهاب ألية دولة، 

سياسًيا وأمنًيا لن يكون عبر القبضة األمنية، وال من خالل ممارسات القمع، ولن تكون هناك استثمارات 

 بمصر في ظل هذا المناخ السلبي السائد.

 مستمر، وال، فالمالحظ أن قيمة الجنيه المصري في انخفاض االنخفاض المستمر لقيمة العملة الوطنية .2

عرف نهاية لهذا االنخفاض، والمعنى الذي يريده المستثمر األجنبي، هو استقرار سعر الصرف، حتى يمكنه ُت

سة جدوى مشروعه، وكذلك احتياجاته من تدبير مستلزمات ارقرار اقتصادي سليم فيما يتعلق بدبناء 

نتاج في مصر يعتمد على الواردات كما أن وضع اإل االنتاج من الداخل، أو بيع منتجاته بالداخل كذلك.

بنسبة كبيرة سواء لمستلزمات االنتاج أو العدد واآلالت، وهو ما يستلزم توفير النقد األجنبي، وال تقوم 

تثمر ويوفر المس ،دين من النقد األجنبي، ولكنها توفر نسبةرالبنوك المصرية بتدبير كامل احتياجات المو

، مما يجعل تكلفة اإلنتاج متذبذة وال تعرف الثبات، وهو ما يعرض من السوق السوداء هباقي احتياجات

. وتأثًرا بأزمة الدوالر المصدرين المرتبطين بعقود طويلة األجل لخسائر نتيجة عدم استقرار سعر الصرف

 .9بمصر أعلنت أكثر من شركة أجنبية عن توقف أعمالها بمصر بشكل مؤقت أو أعلنت عن تصفية أعمالها

                                  
 .2/5/5002: إيقاف مؤقتة لعمليات الشركة في مصر بسبب أزمة العملة، رويترز، مسؤول بجنرال موتورز (9)
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داء، وتراجع معدالت الصيانة، األمن سوء في مصر، حيث تعاني البالد ساسية لبنية األالسيئة لاألوضاع  .3

كوبري في مصر، أي أن  0507خط االنهيار، من إجمالي  تحت عدكوبري تُ  500 على سبيل المثال فهناكو

ق على نطبتلبنية األساسية. ونفس النسبة من كباري مصر ال تصلح أن تكون في عداد ا % 20نسبة 

هو عقلية إدارة األموال العامة من خالل الموازنة، فمخصصات الصيانة في مصر ال  ىاألدهو .10الطرق

 .، وتتعرض للنقص أثناء تنفيذ الموازنة11مليار جنيه 3.2تتعدى 

)صدرت منذ مؤخًرا، وقيامها باعتماد ما صدر من قوانين  )مجلس النواب( مع انعقاد السلطة التشريعية .2

هوري، في مدة ال ، وقرار جماقانوًن 320عن عددها  زيدوحتى انعقاد مجلس النواب( ي 2003يوليو انقالب 

رسخ االعتقاد نحو غياب دولة القانون، وأن هذه التشريعات معرضة بشكل كبير تزيد عن يومين، ي

األجنبي، فاالستقرار التشريعي من أهم العوامل التي ينظر إليها المستثمر  للطعن بعدم الدستورية.

 وكذلك اطمئنانه لقيام السلطات الرقابية بدورها لمواجهة الفساد.

، % 22قرارها بتخفيض دعم الطاقة بنسبة  المصرية الحكومة ت، اتخذ2002/2002المالي  مع بداية العام .2

تطبيقه في العام تم تأجيل ، وإن كان على أن تنتهي من رفع دعم الطاقة بشكل نهائي خالل أربع سنوات

، إال أن الحكومة عازمة على التخلص نهائًيا من دعم الطاقة خالل السنوات الثالث 2002/2007مالي ال

 .القادمة، وهو ما يعني أن ميزة الطاقة الرخيصة التي كانت تمثل عامل جذب للمستثمر األجنبي قد انتهت

كافة السلع والخدمات، أن قرار الحكومة برفع أسعار الطاقة أدى زيادة في عناصر تكاليف ال شك بو

 اقتصادًيا.  ن التواجد بالسوق المصري غير مجديواالستمرار في هذا النهج، سوف يجعل م

رير من أكبر ثمارات األجنبية في مصر، حيث صدر تقكبر العوامل الطاردة لالستيعد تنامي الفساد من أ .7

أروقة الجهاز الحكومي ومؤسسات مؤسسة رقابية في مصر وهي الجهاز المركز للمحاسبات تقدر الفساد في 

مليار دوالر وفق سعر الصرف الرسمي(، وبدًلا من أن تتعامل  57.7) 12مليار جنيه مصري 700الدولة بنحو 

الدولة مع التقرير لتنقية األجواء االقتصادية، اتخذته سلطة االنقالب العسكري كأداة لتصفية حساباتها 

قديمه للمحاكمة. وفي الوقت وقع أن يسعى البرلمان إلقالته، أو تمع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ويت

فيه سلطة االنقالب ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وقائع فساد، يعلن عن رد  فينالذي ت
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جهاز الكسب غير المشروع عن استرداد ماليين الجنيهات من قيادات وموظفين صغار بالجهاز األمني، وهذا 

 عطي انطباًعا شديد السلبية عن مناخ االستثمار في مصر.األمر ي

 بين البلدينا: الحركة السياحية ثالًث

ا ومصر دولتان متنافستان في المجال السياحي، ولكن ما يكالتوصيف االقتصادي فإن كل من تر بطبيعة

متعددة، أبرزها يناير جعلت السياحة في مصر تعاني من مشكالت  22تعرضت له مصر من أحداث تلت ثورة 

ما احية، ماستمرار حالة عدم االستقرار السياسي واألمني، وكذلك أحداث العنف التي طالت مؤسسات ومناطق سي

، وذلك حسب 2002مقارنة بما كانت عليه في  2002في عام  %20د حوالي أكثر من جعل السياحة في مصر تفق

 .13تقرير لوكالة بلومبرج

السياحة التركية، وال يعني ذلك أن مستوى األداء السياحي في البلدين كان وبال شك أن ذلك صب في صالح 

على مقاصد سياحية  00فة تركيا، فتركيا تعد من أكبر امتساوًيا، وأن األحداث التي مرت بها مصر رجحت ك

 منذ سنوات، وهو تصنيف لم تصل إليه مصر على مدار السنوات بل والعقود الماضية.مستوى العالم 

فمن الطبيعي أن تكون حركة السياحة بين البلدين محدودة، خالل السنوات الماضية، وأن تكون  وبذلك

محصورة في إطار ما تفرزه عالقات التبادل التجاري، أو مزايا األسعار المنخفضة للسياحة في تركيا، وفيما يلي 

 نتناول حجم الحركة السياحية بين البلدين خالل السنوات الخمس الماضية.

 (عدد السائحين باأللف) 2002 -2000خالل الفترة  حجم السياحة المصرية بتركيا( 0)

 النسبة من إجمالي السياحة بتركيا عدد السائحين المصريين بتركيا السنة

2000 52.7 0.22% 

2002 002 0.32% 

2003 005.2 0.30% 

2002 003.5 0.22% 

2002 000 0.25% 

 بواسطة الباحث، من خالل بيانات معهد اإلحصاء التركيالمصدر: تم إعداد الجدول 

تؤكد األرقام حقيقة تواضع التدفق السياحي للمصريين إلى تركيا، سواء من حيث عدد السائحين، أو من ـ 0

تركيا، ففي أفضل السنوات لتدفق السياحة المصرية ن إجمالي التدفق السياحي السنوي لحيث نسبتهم م

                                  
  الرابط ،2/5/5002، 5002جريدة الحياة، تراجع السياحة في مصر بفعل األوضاع األمنية خالل  13
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هو األقل من حيث تدفق  2000، بينما يعد عام 2002ألف سائح في عام  002حين إلى لتركيا، وصل عدد السائ

 ألف سائح. 52.7السياحة المصرية لتركيا، بواقع 

، مقارنة بما كان عليه 2002يرى الباحث أن التراجع الحادث في عدد السائحين المصريين بتركيا في عام ـ 2

االقتصادية بمصر، مما أثر على دخول األفراد، وبالتالي اكتفائهم ، مصدره سواء األوضاع 2002األمر في عام 

بالسياحة الداخلية، حيث تبنت وزارة السياحة المصرية تشجيع السياحة الداخلية خالل هذه الفترة لتعويض 

  ما تعانيه من تراجع أعداد السائحين األجانب.

، ما اتخذته السلطات المصرية من 2002عام من األسباب المفسرة لتراجع السياحة المصرية لتركيا في ـ 3

( أن يحصلوا على تصريحات 22 – 03قرارات تحد من حركة السفر لتركيا، بحيث يشترط على من هم في أعمار )

من األمن الوطني، وهو إجراء يثير الفزاع لدى راغبي السفر، وبخاصة في ظل الظروف األمنية والسياسية غير 

راء لم تقصره السلطات المصرية على تركيا فقط، ولكنه شمل عدة دول من بينها المستقرة بمصر، وهذا اإلج

 السودان وماليزيا أيًضا.

ألف سائح ذا تأثير سلبي على واقع السياحة التركية خالل  02ال يعد تراجع السائحين المصريين بنحو ـ 2

 2002مليون سائح في عام  30.5من  ، ففي تلك الفترة قفز عدد السائحين األجانب لتركيا2002 – 2002الفترة 

ألف سائح في تركيا قابله  02السائحين المصريين بنحو  ، أي أن تراجع2002ون سائح في عام ملي 37.2إلى 

 مليون سائح. 2.2زيادة في أعداد السائحين األجانب بتركيا بنحو 

نجد أن أعلى نسبة وصل إذا نظرنا إلى نسبة السائحين المصريين إلجمالي عدد السائحين األجانب لتركيا، ـ 2

 ، أي نسبة شديدة الضآلة.%0.32إليها السائحين المصريين من إجمالي السياحة األجنبية بتركيا هي 

 (فعدد السائحين باألل) 2002 -2000خالل الفترة  حجم السياحة التركية بمصر( 2)

 النسبة من إجمالي السياحة بمصر عدد السائحين األتراك بمصر السنة

2000 -------------- ------------------ 

2002 --------------- ---------------- 

2003 20.7 0.2% 

2002 37.2 0.2% 

2002 32.2 0.32%14 

                                  
ي لوزارة السياحة المصرية، فح، من خالل ما ورد ببيان ص5002ام من إجمالي السياحة األجنبية بمصر في عتم احتساب نسب السائحين األتراك كنسبة  14

 الرابطتداولته مواقع الكترونية، 
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 .2003و 2002واإلحصاء، أعداد عامي  المصدر: النشرة السنوية للسياحة، الجهاز المركزي للتعبئة العامة

من  %0.2ال تمثل السياحة التركية بالنسبة لمصر أهمية تذكر، فهي في أحسن حالتها لم تصل إلى نسبة )أ( 

إجمالي السائحين الوافدين لمصر، حيث تعتمد السياحة المصرية بشكل رئيس على السائحين الوافدين من 

 .%50أوروبا، بنسبة تصل إلى 

يالحظ  أن هناك تراجًعا ملموًسا في تلك األعداد المحدودة من السائحين األتراك بمصر، فوصل عددهم )ب( 

 02.2، أي أن التراجع يصل إلى 2003ألف سائح في عام  20.7ألف سائح فقط، مقارنة بنحو  32.2لنحو  2002في 

 .%35.2ى ، وتصل نسبة هذا التراجع بين العامين إل2002و 2003ألف سائح بين عامي 

له السياحة المصرية ، بسبب ما تتعرض 2007يتوقع الباحث أن تشهد هذه الحركة تراجًعا أكثر خالل عام )ج( 

يخ والغردقة، واتجاه المنشآت السياحية هناك لإلغالق بسبب من مشكالت، وبخاصة في مناطق شرم الش

 ر حالة التوتر األمني.خسائرها المادية الناتجة عن تراجع أعداد السائحين، وكذلك استمرا

 

 

 خاتمة

في الحالة المصرية التركية، هناك العديد من المتغيرات اإلقليمية والدولية التي تفرض نفسها على البلدين، 

يدور حول الجهود المبذولة من بعض القوى اإلقليمية  2002مما جعل الحديث على مدار الشهور األخيرة من عام 

تخدمت السعودية سياسة الجزرة مع وعلى رأسها السعودية لعودة العالقات بين مصر وتركيا، وقد اس

 رًانظالدولتين، بتقديم أجندة دعم واستثمارات لمصر، وتنشيط العالقات التجارية واالقتصادية مع تركيا. 

لحاجة السعودية لكال الدولتين في الملفات العالقة بالمنطقة، فيما يخص األزمة اليمنية، وكذلك مواجهة 

، وكذلك بعد أحداث السفارة السعودية في طهران مطلع 2002دأت في مارس إيران، بعد األزمة اليمنية التي ب

 .2007يناير 

وعلى الرغم من حديث السياسيين األتراك بموقفهم الثابت من إدانة االنقالب العسكري بمصر، إال أن هناك 

 ن التركي. مالحظة على أداء اإلعالم المصري، الذي تبنى نغمة أكثر هدوًءا من ذي قبل في تناوله للشأ

إال أنه في إطار موضوع هذا البحث، واإلجابة عن سؤاله الرئيس، بمدى تأثر العالقات التجارية واالقتصادية بين 

مصر وتركيا، بتوتر العالقة بينهما خالل الفترة الماضية، فقد لوحظ أن هناك تأثيًرا سلبًيا ولكنه محدود 
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الدولتين على قطيعة اقتصادية، لحاجة كل منهما لما هو قائم  للغاية، وال يعتبر مؤشًرا على نية أو سلوك كال

من عالقات رغم ضعفه. وأن هناك عوامل حاكمة لهذه العالقة منها تدهور أوضاع االقتصاد المصري، وغلبة 

االستثمارات التركية بمصر عما هو موجود من استثمارات مصرية في تركية، وعدم تأثير الحركة السياحية 

 لى أي من البلدين، إذ تعتبر الدولتان متنافستان سياحًيا.بشكل كبير ع

وفي حالة اتخاذ قرار مغاير لما عليه الوضع اآلن بإالقبال على إنهاء التوتر في العالقات السياسية والدبلوماسية 

أسها ربين البلدين، فال يتوقع أن نلمس زيادة في طبيعة العالقات االقتصادية والتجارية، لعوامل كثيرة، على 

عدم االستقرار السياسي واألمني بمصر، وكذلك وقوع مصر فريسة لحالة ما يمكن أن نطلق عليه احتكار إماراتي 

سعودي للعديد من األنشطة االقتصادية بمصر، وبخاصة أن اإلمارات غير راغبة في عودة العالقات المصرية 

تركيا. وقد تواجه المنتجات التركية في مصر  من قبل التركية، وبالتالي لن تسمح بوجود منافسة لها في مصر

 السياسية والدبلوماسية مع مصر. بحملة مقاطعة من مناهضي االنقالب في حالة اتخاذ قرار بعودة عالقاتها

 


