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 مقدمة

ا  ا د يل بد تتسمممممماديات ممممممالعابدة لضعدة ياكع دكنممممممييد عاسعدة اتاحلدضنممممممعبدة سممممممضةبدة  وإع لدضالاعدكي د اا ممممممادة اتاحلدضة 
دة ل اادضة ستث االدضكطءد يل بدا ضدة  الاةبلد عدي ت الدأغإبد ذهدة لضعدفىدتجااتهادة  ااجع د إىدت لعادة  ضةلدة ض ع .د

ض ندجه دأ اىدفإندة تكالعدة تجااىدة كعايدة ياكيدنمممميعيدفىدوج ىدضفىد للدة سممممإعدة  تكال  دضأغإكهادسممممإعدأض ع لدضتاجعدنمممم   دوجادد
دلدضكا تا ىىة تكالعدة تجااىدكعندة لضعدة ياكع دة ىد لعد ضة عد اها:ديتجاهداسمممممممممممممك د ا ع د ند اتجاتهاد ندة  ضةلدة ض ع دة ىدة لضعدة  ممممممممممممماا ع دة سكاد

ضتشماكىدة ات مالعابدة ياكع دفىدكي داضةوىدة اتاحد ا مم دة ىاة ىدد.نم ا  دوجادضةالةتهاد ندة  اتجابدة  ماا ع دضغعا اد ندأسممضةبد ذهدة لضع
داكع .دج اهالدض اافس دة  اتجابدة  اا ع دة جاكع د إ اتجابدة ياكع دة  ثعإ دفىدة سضةبدة ياكع ديىةءديا تاحد ذهدة سضةبدأ اادة  اتجابدة 

لأدة ست اءدة ذةتيد كدتكايضاظاًةد  ادتيااعىدة كاللدة ياكع د ند جىدسكعادض تىةعلدفيدة اتاحدة ىاة يلدفإندة جىءدة سكاد اهادالدةتجىدي ىد
 ً ديذةد ادتوعاًللد ا اىلد ندطاعبدىعالعدياتاجع دة ضولعدة انع دكهالدي ديندتوقعبد ذةدة هليدعسالدعسضند سدها ندة اتاحدة ىاة يدضىعالعدياتاج

دع دسسع.كة ت لبدسعدلض  د اكع د إيد ضةال ادة ىاة ع دفقطلداظاًةد يلادتضةفا ادكشسعد تسا عدفيدسعدلض  د إىدولعلدكعا ادتتضةفادفيدة كاللدة ياد
وعثدأاىددهادة كي .ع دكعندة لضعدضكينعستإىادة  ادناضاعدلاةس دة تضىععدة  ثعد إ الاةبدة ياكع دضتلاعىدتسا عيدة تجااعدة كعاع دة ياكدضكا تا ي

اىد ندأدع سند إلضعدة ياكع دةستغالعدة اةنيدة  ا و د إىاة  دغعادة  ستغإ دضة  تاو لدضىعالعد يل بدة تضسعدة فقيدفيدة كإلةندة ياكع لدس ا
لدأيدك ادعيالعد إعضند ستااد(1)%5.د2د-5د.1ة   سند نا   د يل بدة ىعالعد إ ساو دة  ىاض  د اتعندأضدثالثد ت كحدة ىعالعدة ساضع دكولضلد

اة يد تقإععدة يجىدىدساضعًالدضذ كد ند العدتكايدةستاةتعجع د إتسا عدة ياكيد ىعالعدة اتاجع دة ىاة ع دة ياكع لدكوعثدتنعدفيدأض ضعاتهادىعالعدة اتاحدة 
ة ياكع دةستطا بد العدة يقلعندة  انععندىعالعدة ااي دة  ىاض  دك يلعدة غذةئيدة ياكيلدضتجلادة شااعدفيد ذةدة سعابدي ىدأندة يلعلد ندة لضعد

ددضلع دااي دة ا دة  ا و د إىاة  دضالضعدة  ضةالدة  ائع .لد عدة  الوظ دأند إتضسعدة فقيدولضلًةدت انهاد ول%2ساضيدتجاضىد
 

 مشكلة الدراسة:
ة ىاة  د اىة بدنيع  دفيإىدة اغاد ند اطاع  سا    ة ع دة ياكع لدي دأنتت ثعد شسإ دة لاةس دفيدأاىد إىدة اغاد ندةتساعدة ااي دة ىاد

حدة ىاة يداتضفادة  ضةاللدي دأند ااكدسضءدتضىععد هادكعندة لضعدة ياكع لد  ادعتطإبدناضاعدة تسا عدفع ادكعاهاد إولد ندة يجىدة  تىةعلدفيدة ات
عدة تعاادة ىاة ع دضة غذةئع لدض ندعتوقبدذ كدي دفيدظضتضفعاد تطإكابدة غذةءد شيضبد ذهدة لضعلدضة اتقاءدكا  ستضىدة ت لعايدضة ولد ندضةالةتهاد

لاعدة تاافسع دة قد ىعالعأسإضبدعس حدكااتقاعداؤضسدة  ضةعدضة ي ا  دضة سإعدة  اتج دسضةءدلة عدسعدلض  د إىدولهدأضد ند العدتج ععدة سإعدة  اتج د
د إلضعدة ياكع دفيد ضةجه دة تستالبدة يا  ع .

 
  الهدف من الدراسة:
دت تإسىعتنحد  ند  الاد إلاتاحلدكا ناف دة ىدأندتجاابدة تسا عددتإكدة لضعدضجضلد شسإ دغذةءدضةنو دكا لضعدة ياكع لداغاد ا

ععد قااا دك ادإضة سضةبدضتواعادة تجااعدكعندة لضعدة ياكع د ادت عدي ىدة  ستضىدة  طإضبلدض ادتوقبدة هليد اهالدضكا تا ىدفاندوجادة تجااعدة كعاع دا
ددة لضعدة ياكع دضغعادة ياكع .د ضدكعن

ض ذ كدتهليدة لاةس دي يدتيظعادة يائلد ندة  الاةبدة ىاة ع دة ياكع دة كعاع د ند ااطبدة يا دي يد ااطبدة طإبدك ادتوقبدتلاعىد
دتسا عيدة اقعدضة ض ضعدي يدلاج دة ست اءدة ذةتيدضافعدة س اءعدة تسضعقع .

د
 

 البيانات:الطريقة البحثية ومصادر الحصول على 
ىدإةسممت ل بدة لاةسمم دة سممإضكعندة ض مم يدضة س يدفيدتوإععدض ا دة كعااابدضةسممت الادة اتائددة تيدت علدفيد يا ج د شممسإ دة لاةسمم دكا  ت الد د

 ة كعااابدة تج عيع دة قض ع لدفيد ضاعد ند ضادةست لةادة كعاااب
 ة ى اع د(دكلً د ندكعااابدة سالسعPanel data)كعااابدسالسعد قطيع دد

د(2011-2002)ددكعندة لضعدة ياكع د العدفتاعدة لاةس ة كا ج دة  طع دضا ضذحدة اقعددضةست لةادا ضذح
 

 أسلوب التحليل:
د.عأتيوعثدعش عدة ا ضذحدة  ست لاد ادد  يظ  د ائلدة  الاةبدة ياكع دة كعاع دا ضذحدة كا ج دة  طع دةست لةاض قلدتاد

عثدة لضعدة ياكع دودفيتهليدي ىدتيظعادة يائلد ندة  ممممممالاةبد  و ممممممضعد يعند ند ااطبدة  ائ دي ىد ااطبدة يجىددضة تيلة  دة هلي:دد-د1
د سعدلض  د ستضالع.دة ستعاةل يا البدلة  دة هليدتيكاد ندسياد

                                                 

د.د2011لدالتقرير االقتصادي العربي الموحدلد الضبدة اقلدة ياكيد(1)
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دة  وللةبدضتش ع:د-د2
د وللةبدة طاا دة ت لعاع د)ة  ائ (.د-أد
د)ة يجى(.دة ستعاةلع  وللةبدة طاا دد-ب
د

د:البيانات المستخدمة
د.د2011-2002ة  ت الد إىدكعااابدة  ائ دضة يجىد سعد و ضعدأضد إ ج ض ابدة ىاة ع دة ائعسع د  تضسطدة  تاعدد-د1
دسيادة ستعاةلد ندكعااابدس ع دضاع  دة ضةالةبد سعد و ضعدفىدسعدلض  د اكع د العدا سدة  تاع.د-د2

دضعش عد ذةدة ا ضذح:
د:Objective Functionلة  دة هليد

              Max Z =  
 

n

i

m

i1 1

 P Q 
دوعثد:

P:سيادةستعاةلدة لض  ددjندة سإي دد K.د
Q:ة س ع دة  ستهليدت لاعهاد ندة لض  ددiي ىدة لض  ددj.د

دضتش عد:دConstraintsة قعضلد
لض  دي ىدة لضعدة  سمتضالعدعجبدأندتسضندأاعد ندأضدتسمماضيداعضلدة طاا دة ت ملعاع د)ة  ائ (د:دتكعندأنديج ا يدة س ع دة   مملاعد ندسعد .أ

 ة  ائ د ند ذهدة لض  د.

                


m

i 1

Q n   QDi        i= 1.2……..n  
دوعثد:د
QDi  إلض  ددة يجى:د iد.د
 اعضلدة طاا دة ستعالةع د)دة يجى(دلدتكعندأنديج ا يدة س ع دة  ستضالعد سعدلض  دعجبدأندتسضندةاعد ندأضدتساضيد جىدتإكدة لض  د.د .ب

                


n

i 1

Q n   QSj        j= 1.2……..m  
دوعثد:د

QSjدة  ائ د إلض  دد:jد.ددد
لدكهليدتولعلدة س عابدة تىدعجبدتوضعإهاد ندة  ااطبدة اتاجع د)لضعدة  ائ (د Transportation Modelتادتطكعبدا ضذحدة اقعددضأعنممممماًدد

حد ثا دذي ىدة  ااطبدة سمممممممممممتهالسع د)لضعدة يجى(دضة تىدتوقبدة اهاع دة  مممممممممممغاىد تسا عيدة توضععدة  سااىد إس ع دة  وض  د سااعا.دضعيتكاد ذةدة ا ضد
  ادع سندأندعولثدفىدوا  دة ض مممضعدي ىد يظ  د إتكالعدة سمممإيىدكعندة لضعدة ياكع د إلسمممت العد ندفضةئ دة اتاحدفىدكي دة لضعدة ياكع د كسمممطاد

د سلدة يجىد لىدة لضعدة ياكع دة  اى.
دضعش عدة ا ضذحدة  ست لا:

د)ة يا (دي ىد ااطبدة يجىد)ة طإب(دفىدة لضعدة ياكع :د:دتهليدي ىدتلاع دتسا عيدة اقعد ند ااطبدة  ائ Objective functionلة  دة هلي

               Min Z = 


n

i

m

i 11

Cn X 
دوعثد:

Cدتسإ  داقعدة طند ندة سإي دة ىاة ع د ند اطق دة  ائ دد=iي ىد اطق دة يجىددj.د
Xدة  ستهليداقإها.د=دة س ع د
nد للد اةسىدة تضىعع.د= 
mد .=د للدة  ااطبدة اتاجعد

دضتش ع:د Constraintsة قعضلد
اعضلدة طماا دة اتاجع د)ة  ائ (د:دضتياىدأندة س ع دة  وض  د ندلض  دة  ائ دي ىدلض  دة يجىدعجبدأندتسضندأاعد ندأضدتسمممممممممممممماضىدة  ائ د نددد-أد

د ذهدة لض  .د

                


n

i 1

X ij   Ai        i= 1.2……..m  
 وعث

Aدة  ائ د ندة لض  دد=i.د
اعضلدة طاا دة سمممممممممتهالسع د:دضتياىدأندة س ع دة ضةالعد ندة سمممممممممإي د ندج ععدلضعدة  ائ دي ىدلضعد سمممممممممتهإس د يعا دعجبدأندتسضندأاعد ندأضدد-ب

دتساضىدطاااهاديستهالسع د.

                


m

i 1

X ij   Bj        i= 1.2……..n  
دوعث:

bدة طاا دة ستعياكع د إلض  دد=j.د
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شممممممممماطدة تضةىند:دضعياىدأاىدعجبدأندعسضنديج ا ىدة طإبد سممممممممماضىد ج ا ىدة يا د.دضفىدوا  د لادتسممممممممماضعه ادعتاديل اعد ضةاعد ا دأضددد-ح
دطإبدض  ع .

A1 + A2 + ………… + Am = B1 + B2 + ………… + Bnد
 البيانات المستخدمة:

دس عابدة  ائ دضة يجىد ندة  جا ععدة سإيع دفىدسعدلض  د اكع . .1
  سافابدة اقعدكعندة لضعدة ياكع . .2
 

 مناقشة النتائج
 

 أواًل: معظمة العائد من الصادرات العربية الزراعية:
 
ة ىاة ع دة ياكع د العدة  تاعد(دي ىدة اتائددة ائعسمممممممممممممع د ا ضذحد يظ  دة يائلد ندة  مممممممممممممالاةبد إسمممممممممممممإعدضة  ج ض ابد1تشمممممممممممممعادكعااابدة جلةضعد)د-1
أ يدطنلدضعضنممحدة ا ضذحدد1211.2ة لضعدة ياكع دكإغبداوضددفيج إ دة تضىععدضة  ممالاةبد ندة وكضبدضة لاعبد (لدوعثدعتنممحدأن2002/2011)

ج إ د عتنممممممممحدأندأ يدطن.دضكا اسممممممممك د  و ممممممممضعدة ق حد221.2أ يدطنلدة ياةبدد1550:دة  ااةبدة تا ي إىدة اوضدداأندة  ممممممممالاةبدعتادتضىعيه
كإغددج إ دة تضىععدضة  ممالاةبد اى أ يدطندضعتادتضىعيىد إىدة ياةبدفقط.دضفع ادع ادلاعبدة ق حدعتنممحدأند106.1ة تضىععدضة  ممالاةبدكإغبداوضد

أ يدد10.5أ يدطنلدة جىةئادد1.1أ يدطنلدة كواعندد12.1أ يدطنلدة  ممااةبدد1.2ة النددة تمما يأ يدطندعتادتضىعيممىد إىدة اوضدد425.4اوضد
أ يدطنلدة سضعبدد22أ يدطنلداطادد62.1أ يدطنلدسمممممممإطا د  اندد52.2أ يدطنلدة  مممممممض اعدد56.4أ يدطنلدة سممممممميضلع دد22دجعكضتيطنلد
أ يدطن.دفىدوعندةندج إ دة تضىععدضة  مممممالاةبدد10.1أ يدطنلد ضاعتااعادد2.1أ يدطنلد  مممممادد52.2أ يدطنلد عكعادد10أ يدطنلد كااندد2.5

أ يدطن.دضفع ممادع ادد0.2أ يدطنلدجعكضتىدد11.2أ يدطندعتادتضىعيهمماد إىدة الندد15.1فىدة مملضعدة ياكعمم دكإغممبداوضدد ندة ممذاعدة شمممممممممممممما عمم 
 إىدة اوضدداأ يدطندعتادتضىعيهد105.1أ يدطنلدضةندج إ دة تضىععدكإغبداوضدد522.5 و مممضعدة كطاطسدفتكعندةندج إ دة  مممالاةبدكإغبداوضد

أ يدطنلدجعكضتىدد111.1أ يدطنلدة جىةئادد42.5أ يدطنلدتضاسدد10.1أ يدطنلدة كواعندد40.1ااةبدأ يدطنلدة  مممد45.5ة تممما ىدة الند
أ يدطنلدسممإطا دد2.4آ يدطنلدة ياةبدد5ة  ممض اعدأ يدطنلدد21أ يدطنلدسممضاعادد1.2أ يدطنلدة سممضلةندد25.2أ يدطنلدة سمميضلع دد11.5
أ يدطنلدد6.5أ يدطنلد عكعممادد25.4أ يدطنلد كامماندد20.4ة سضعممبدأ يدطنلدد26.2أ يدطنلداطادد0.2أ يدطنلدفإسممممممممممممممطعندد22.2  مماند
أ يدطن.دضكا اسمممممك دد121.2أ يدطنلدضكإغدة  ائ داوضدد2.2أ يدطنلدة ع ندد20.4أ يدطنلد ضاعتااعادد46.2أ يدطنلدة  غابدد21.4  ممممماد

أ يدطنلدة  ااةبدد262.2ة اوضدة تا ىدة النددأ يدطندعتادتضىعيىد إىد1221ج إ دة تضىععدضة  مممالاةبد اىدكإغبداوضد  إسمممسادة  اادعتنمممحدأن
أ يدد525.5أ يدطنلد  ممممممممادد155.1أ يدطنلد كااندد22أ يدطنلدسممممممممإطا د  ادد215.2أ يدطنلدة ياةبدد52.6أ يدطنلدة كواعندد410.5

أ يدطنلدسممإطا دد126.1ىةئادأ يدطندعتادتضىعيهاد إىدة اوضدة تا ىدة جد224.2طن.دفىدوعندكإغبدج إ دة تضىععدضة  ممالاةبد ندة كقض عابداوضد
أ يدطن.دضفع ادع ادة كذضادة ىعتع دد54.2أ يدطنلد  ممممممممممممممادد22أ يدطنلد كااندد15.6أ يدطنلدة سضعبدد21.4أ يدطنلداطادد10.5  ماند

أ يدد1.4أ يدطنلدفإسممممممممممممطعندد22.1أ يدطندعتادتضىعيهاد إىدة اوضدة تا ىدة الندد522.5فتكعندةندج إ دة تضىععدضة  ممممممممممممالاةبد اهادكإغبداوضد
أ يدطن.دضفع ادع ادة ىعضبدة اكاتع دفتكعندةندج إ دة تضىععدضة  ممممالاةبدكإغبدد425.5أ يدطنلد  ممممادد55أ يدطنلد كااندد12.2طنلدة سضعبد

أ يدد42.2أ يدطنلدة سضعبدد46أ يدطنلداطادد4.2أ يدطنلدفإسمممممطعندد152أ يدطندعتادتضىعيهاد إىدة اوضدة تا ىدة سممممميضلع دد1012.5اوضد
أ يدطن.دضفع ادع ادة  نمممممماضةبدة طاىج دضة جاف دفتكعندةندج إ دة  ممممممالاةبدد551.2أ يدطنلد  ممممممادد142.4أ يدطنلد عكعادد21طنلد كااند

أ يدطنلدد12.6أ يدطندعتادتضىعيهممماد إىدة اوضدة تممما ىدة الندد2204.2أ يدطنلدضةندج إممم دة تضىععدكإغمممبداوضدد4261.1 اهمممادكإغمممبداوضد
د466.1أ يدطنلدة سممممممممممميضلع دد12.1أ يدطنلدجعكضتىدد20.5أ يدطنلدة جىةئادد20أ يدطنلدتضاسدد62دأ يدطنلدة كواعند1402.1ة  ااةبد

أ يدطنلدد155.5أ يدطنلدسممإطا د  اندد164.4آ يدطنلدة ياةبدد11أ يدطنلدة  ممض اعدد216.4أ يدطنلدسممضاعادد5.1أ يدطنلدة سممضلةند
أ يدد15.2أ يدطنلد  مممممممممممممادد21.5أ يدطنلد عكعادد102.1كااندأ يدطنلد د101أ يدطنلدة سضعبدد155.1أ يدطنلداطادد21.5فإسمممممممممممممطعند

أ يدطن.دضكا اسمممممممممك د إ اسه دفتكعندد1062.4أ يدطنلدضكإغدة  ائ داوضدد11.5أ يدطنلدة ع ندد52.1أ يدطنلد ضاعتااعادد111.5طنلدة  غابد
أ يدطنلدد1421.5أ يدطنلدة  ااةبدد152.1دأ يدطندعتادتضىعيهاد إىدة اوضدة تا ىدة الند2261.4ةندج إ دة تضىععدضة  ممممممالاةبدكإغبداوضد

أ يدطنلدد146.2أ يدطنلدسممممممممممممممإطا د  اندد1014.5أ يدطنلدة سمممممممممممممميضلعم دد254.5أ يدطنلدة جىةئادد42.4أ يدطنلدتضاسدد52.2ة كواعند
 يدأد211.1أ يدطنلد  مممممممممممادد55.4أ يدطنلد عكعادد22.4أ يدطنلد كااندد25.5أ يدطنلدة سضعبدد122.4أ يدطنلداطادد24.1فإسمممممممممممطعند

أ يدطن.دضفع ادع ادة إوضادة و اةءدفتكعندةندج إ دة تضىععدضة  ممممممممممممممالاةبدد42.2أ يدطنلدة ع ندد1.5أ يدطنلد ضاعتااعادد120.4طنلدة  غابد
أ يدطن.دضكا اسممممممممممممممك دد25.5أ يدطنلد كااندد11.2أ يدطنلداطادد11.1أ يدطندعتادتضىعيهماد إىدة اوضدة تما ىدة كواعندد10.1 اهمادكإغمبداوضد

د25.4أ يدطنلد  ممممادد61.2أ يدطندعتادتضىعيهاد إىدة اوضدة تا ىدة ياةبدد26.1عنمممماءدفتكعندةندج إ دة تضىععدضة  ممممالاةبدكإغبداوضد إوضادة ك
أ يدطندعتادتضىعيهاد إىدة اوضدة تا ىدة  ااةبدد4045.5أ يدطن.دضفع ادع ادة  كاندض اتجاتهادفتكعندةندج إ دة تضىععدضة  مممممممممممالاةبدكإغبداوضد

د22.1أ يدطنلدفإسممممممممطعندد6.5أ يدطنلدة  ممممممممض اعدد2022.2أ يدطنلدة سمممممممميضلع دد22.4أ يدطنلدجعكضتىدد144.2ة كواعنددأ يدطنلد412
أ يدطن.دضفع مممادع ادة كع دفتكعندةندد254.1أ يدطنلد عكعمممادد440.1أ يدطنلد كاممماندد214.2أ يدطنلدة سضعمممبدد161.2أ يدطنلداطاد

د1.2أ يدطنلدة كواعندد22.2أ يدطنلدة  ااةبدد0.2تادتضىعيهاد إىدة اوضدة تا ىدة الندأ يدطندعد52.1ج إ دة تضىععدضة  ممممممالاةبدكإغبداوضد
أ يدطنلدسممممممممإطا د  اندد0.1أ يدطنلدسممممممممضاعادد2.1أ يدطنلدة سمممممممميضلع دد0.4أ يدطنلدجعكضتىدد0.6أ يدطنلدة جىةئادد0.2أ يدطنلدتضاسد

د0.1أ يدطنلد  مممممممممادد5.2أ يدطنلد عكعادد0.1 يدطنلد كااندأد4.1أ يدطنلدة سضعبدد12.1أ يدطنلداطادد2.2أ يدطنلدفإسمممممممممطعندد11.2
د120.2أ يدطن.دضكا اسمممك د اسممم اكدفتكعندةندج إ دة  مممالاةبدكإغبداوضدد0.1أ يدطنلدة ع ندد1.1أ يدطنلد ضاعتااعادد0.1أ يدطنلدة  غابد

أ يدطنلدد122.2أ يدطنلدة  مممااةبدد20.5أ يدطندعتادتضىعيهممماد إىدة اوضدة تممما ىدة الندد116.2أ يدطنلدضةندج إممم دة تضىععدكإغمممبداوضد
أ يدد2.1أ يدطنلدة سممممممممممضلةندد142.4أ يدطنلدة سمممممممممميضلع دد0.2أ يدطنلدجعكضتىدد21.6أ يدطنلدة جىةئادد46أ يدطنلدتضاسدد1.1ة كواعند

د5.2عبدأ يدطنلدة سضدد22.2أ يدطنلداطادد2.2أ يدطنلدفإسممممممطعندد11.5أ يدطنلدسممممممإطا د  اندد41أ يدطنلدة ياةبدد20.2طنلدسممممممضاعاد
د5.6أ يدطنلدة ع ندد0.4أ يدطنلد ضاعتااعادد26.1أ يدطنلدة  غابدد116.1أ يدطنلد  مممممممممممممادد15.6أ يدطنلد عكعادد26.2أ يدطنلد كااند

دأ يدطن.د12.2أ يدطنلدضكإغدة  ائ داوضد



 

 

دداتائددا ضذحد يظ  دة يائلد ندة  الاةبدة ىاة ع دكا  يدطن.د(:1جدول )
 الدولة

الحبوب 

 والدقيق
 القمح

دقيق 

 القمح

الذرة 

 الشامية

البطاط

 س

السكر 

 الخام

البقولي

 ات

البذور 

 الزيتية

الزيوت 

 النباتية

الخضروت الطازجة 

 والجافة
 الفاكهة

 اللحوم

 الحمراء

اللحوم 

 البيضاء

االلبان 

 ومنتجاتها

البي

 ض
 االسماك

 30.5 0.3 0.0 0.0 0.0 153.1 79.6 0.0 29.1 0.0 269.2 45.8 77.2 7.2 0.0 0.0 االردن

 االمارات
1580.

0 
0.0 72.1 0.0 40.7 410.5 0.0 0.0 0.0 1402.7 1437.8 0.0 0.0 413.0 29.2 132.9 

 7.1 7.3 144.3 0.0 17.7 53.3 69.0 0.0 0.0 0.0 52.6 10.7 0.0 1.7 0.0 0.0 البحرين

 46.0 0.3 0.0 0.0 0.0 42.4 20.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.8 0.0 0.0 0.0 0.0 تونس

 27.6 0.6 0.0 0.0 0.0 354.8 30.8 0.0 0.0 196.1 0.0 117.1 0.0 10.5 0.0 0.0 الجزائر

 0.2 0.4 33.4 0.0 0.0 0.0 12.7 0.0 0.0 0.0 0.0 11.5 0.9 33.0 0.0 0.0 جيبوتى

 143.4 3.1 2093.2 0.0 0.0 1014.5 466.7 189.0 0.0 0.0 0.0 28.9 0.0 56.4 0.0 0.0 السعودية

 3.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 السودان

 30.9 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 216.4 0.0 0.0 0.0 0.0 21.0 0.0 0.0 0.0 0.0 سوريا

 0.0 0.0 6.5 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 83.9 0.0 0.0 الصومال

 391.2 العراق
106.

7 
0.0 0.0 3.4 375.2 0.0 0.0 0.0 164.4 0.0 0.0 61.3 0.0 0.0 41.0 

 17.8 11.9 0.0 0.0 0.0 146.3 155.5 0.0 0.0 10.8 99.0 29.9 0.0 63.1 0.0 0.0 سلطنة عمان

 3.3 2.3 22.1 0.0 0.0 24.1 21.8 4.9 1.4 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 فلسطين

 22.3 19.7 167.3 0.0 17.2 129.4 155.1 46.0 0.0 21.4 0.0 36.2 0.0 29.0 0.0 0.0 قطر

 8.9 4.1 374.2 0.0 0.0 25.8 107.0 43.3 12.2 18.6 0.0 30.4 0.0 2.5 0.0 0.0 الكويت

 26.9 0.1 440.1 0.0 35.8 33.4 102.1 97.0 58.0 33.0 188.7 98.4 0.0 10.0 0.0 0.0 لبنان

 15.6 8.9 354.7 0.0 0.0 58.4 31.8 142.4 0.0 0.0 0.0 6.5 0.0 53.2 0.0 0.0 ليبيا

 176.1 0.1 0.0 35.4 0.0 317.7 15.3 551.2 428.8 54.3 525.8 91.4 0.0 2.7 0.0 0.0 مصر

 36.7 0.1 0.0 0.0 0.0 120.4 111.5 0.0 0.0 0.0 0.0 46.2 0.0 0.0 0.0 0.0 المغرب

 0.4 1.1 0.0 0.0 0.0 7.8 53.7 0.0 0.0 0.0 0.0 30.4 0.0 10.1 0.0 0.0 موريتانيا

 5.6 0.1 0.0 0.0 0.0 42.2 71.5 0.0 0.0 0.0 0.0 9.3 0.0 0.0 0.0 0.0 اليمن

 776.9 89.7 4048.8 96.7 70.7 3961.4 3304.3 1073.8 529.5 334.2 1921.0 708.7 78.1 435.4 106.7 1971.2 جملة التوزيع

جملة 

 الصادرات
1971.2 106.7 435.4 78.1 829.9 1921.0 334.2 529.5 1073.8 4367.7 3961.4 70.7 96.7 4048.8 89.7 790.2 

 13.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1063.4 0.0 0.0 0.1- 0.0 121.2 0.0 0.0 0.0 0.0 الفائض
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 ثانيًا: نموذج تدنية تكاليف النقل للصادرات الزراعية العربية البينية:د
(د تولعلدا طدة تضىععد2002/2011(دي ىداتائددتطكعبدا ضذحدتلاع دتسا عيدة اقعد إ ممممممالاةبدة ىاة ع دة ياكع دة كعاع د العدة  تاعد)2ة جلضعد)دعشممممممعا

تسا عيدة اقعدة سمممممممممممإيع دكهليد   دتسا عيدة ت ممممممممممملعالدضسممممممممممما  دتإكع دواجابدة  ثعد ند ااطبدة يا دي ىد ااطبدة طإبدفىدظعد ليدتلاع د
دعد.ثة  ستهإسعنلدضذ كدكإفتاة دي سااع دياتقاعدة سإعدة ىاة ع دلضنداعضلد ندلض  دي ىدأ اىلدوعثدعضنحدة جلضعدة تا ىدة تكالعدة تجااىدة  

د
 الحبوب والدقيق: -1

 ندة  ائ دفىدسعد ندة  ااةبلد  ممممممممممممممالدد%56.1اوضأ يدطنلدوعمثدعتاسىدد1252كإغمبدس عم دة يجىد ندة وكضبدضة ملاعبدوضة ىد
أ يدطنلدة سممممممميضلع دد121.1ة  غابلدسمممممممإطا د  انلدتضاس.دضعتكعندأندة  ااةبد لعهادأسكادفائ دضعتادت ممممممملعاهدكا سا عد سعد ندة كواعندوضة ىد

أ يدطنلدسذ كدتوقبدة  غابدد522.1طنلدضتوقبد  ممممممممممممادثااىدأسكادفائ دضعتادت مممممممممممملعاهد لض  د عكعادضعكإغددأ يد464أ يدطنلداطادد125.4
أ يدطندعتادت مممممممممممممملعاهدكما سا عد إجىةئالدضعضجلدفائ دفىدسممممممممممممممإطا د  اندعتادتضىعيىدكا سا عد لض  دة  ااةبدضعكإغداوضدد155.2فمائ دكإغدوضة ىد

 ندة  ائ دفىدكي دة لضعدة ياكع دد%12.2أ يدطن.دضعتضىعدد11.5 عد لض  د عكعادضكإغداوضدأ يدطنلدضتوقبدتضاسدفائ دت مممممممممملاهدكا ساد52.2
د ثعدة النلدة كواعنلدة جىةئالدجعكضتىلدة سيضلع لدة سضلةنلدسضاعالدة ياةبلداطالدة سضعبلد كاانلدة ع ن.

د
 القمح: -2

ة  ائ دفىدسعد ندة  ااةبلدسمممممممممممضاعالد كااندكس عابد ندد%54وضة يأ يدطنلدوعثدعتاسىدد106.1كإغبداع  دة يجىد ندة ق حداوضد
أ يدطند إىدة تاتعبلدضتشممعاداتائددة ا ضذحدي ىدة تضىععدة  ثعد إ ائ دضفقاد إا ضذحد ضدأندت ممملادة  ااةبدد15.2لد20.5لدد50.6كإغبدوضة ىد

 ندة  ائ دفىدكي دة لضعدة ياكع د ثعدد%16ن.دضعتضىعدي ىداطادة  ائ دكا سا علدأ ادسمممضاعادض كااندفعتادتضىععدسعد مممالاةته ادكا سا عداوضدة ال
دة النلدة كواعنلدتضاسلدجعكضتىلدة سيضلع لدة ياةبلدسإطا د  انلد  الدة  غابلدة ع ن.

د
 .(2011-2002 العدة  تاعد)د(:داتائددا ضذحدتلاع دتسا عيدة اقعد إ الاةبدة ىاة ع دكا  يدطن2جلضعد)

والدقيقالحبوب   

 الى من
الكمية 

 بااللف طن
 18.2 سوريا االردن

 االمارات

 127.1 البحرين
 198.4 السعودية

 464.0 قطر
 1.2 السعودية البحرين
 77.5 ليبيا تونس

 9.6 تونس الجزائر
 0.1 اليمن جيبوتى
السعود

 ية
 39.2 البحرين

السودا
 ن

 5.2 السعودية

 21.0 االردن سوريا
 61.3 السعودية العراق
سلطنة 

 عمان
 82.9 االمارات

 8.8 السعودية قطر
 8.1 الصومال الكويت

 31.1 االردن لبنان
 592.7 ليبيا مصر

 155.2 الجزائر المغرب
 57.2 جيبوتى اليمن
 1958.8 جملة
 القمح

 الى من
الكمية 

 بااللف طن
 1.2 سوريا االردن
 50.6 قطر االمارات
 0.8 السعودية البحرين
 1.1 ليبيا تونس

 0.1 اليمن جيبوتى
 4.5 البحرين السعودية
 20.8 االردن سوريا
 0.6 البحرين العراق
سلطنة 

 عمان
 4.1 االمارات

 18.2 االردن لبنان
 4.1 ليبيا مصر

 0.2 الجزائر المغرب
 0.4 جيبوتى اليمن

 106.7 جملة
 الذرة الشامية

 الى من
الكمية 

 بااللف طن

 االمارات
 14.0 البحرين

 19.0 السعودية
 19.6 قطر

 0.4 ليبيا تونس
 0.1 البحرين السعودية
 0.7 السعودية السودان
 0.1 االردن سوريا
 3.3 السعودية العراق

 1.4 االردن لبنان
 6.0 ليبيا مصر

 0.5 الجزائر المغرب

 اليمن
 0.9 جيبوتى
 11.2 سوريا

 77.2 جملة
 البطاطس

 الى من
الكمية 

 بااللف طن
 8.6 سوريا االردن

 االمارات
 0.6 السعودية

سلطنة 
 عمان

1.8 

 0.1 السعودية البحرين
 8.3 المغرب تونس

 السعودية

 40.7 االمارات
 10.7 البحرين
 11.5 جيبوتى
 1.9 السودان

 12.2 سوريا
 3.4 العراق
سلطنة 

 عمان
28.1 

 36.2 قطر
 1.1 السعودية السودان

 سوريا

 45.8 االردن
 9.3 اليمن

عرض 
 غير موزع

57.2 

 0.1 السعودية قطر
 0.3 الصومال الكويت

 لبنان
4.7 

 89.2 مصر
 12.6 المغرب

 2.2 مصر ليبيا

 مصر

 43.8 تونس
 101.0 الجزائر

 27.0 السعودية
 30.4 الكويت

 98.4 لبنان
 6.5 ليبيا

 25.3 المغرب
 30.4 موريتانيا
عرض 

 غير موزع
63.9 

 16.1 الجزائر المغرب
 0.2 سوريا اليمن
 829.6 جملة

 السكر الخام

 الى من
الكمية 

 بااللف طن
 9.6 سوريا االردن

 952.1 السعودية االمارات
 46.3 قطر

البحري
 ن

 0.1 السعودية

 4.2 ليبيا تونس
 9.1 تونس الجزائر
 0.1 اليمن جيبوتى
السعود

 ية
 52.6 البحرين
 233.9 السودان

 20.8 السعودية السودان
 217.2 االردن سوريا

 1.1 السعودية قطر
 1.3 االردن لبنان

 مصر
 137.8 لبنان
 186.8 ليبيا

 1.7 الجزائر المغرب
 42.9 جيبوتى اليمن
 1917.6 جملة

 الخضروت الطازجة والجافة

 الى من
الكمية 

 بااللف طن
 3.7 االمارات االردن
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 69.0 البحرين
 229.2 السعودية

 216.4 سوريا
 164.4 العراق

 65.2 قطر

 االمارات
سلطنة 

 عمان
151.2 

 71.6 قطر
 8.4 االمارات البحرين

 تونس
 30.8 الجزائر

 15.1 مصر
 17.1 المغرب

 5.3 تونس الجزائر
 348.6 االمارات السعودية
 4.1 جيبوتى السودان

 سوريا
 79.6 االردن

 976.2 االمارات
 71.5 اليمن

سلطنة 
 عمان

 65.6 االمارات

 0.2  قطر

 الكويت
سلطنة 

 عمان
4.3 

 لبنان
 11.0 الصومال

 18.3 قطر
 0.2 مصر ليبيا

 مصر

 14.7 تونس
 8.6 جيبوتى

 237.5 السعودية
 5.7 السودان
 107.0 الكويت

 102.1 لبنان
 31.8 ليبيا

عرض 
 غير موزع

296.5 

 المغرب
 53.7 موريتانيا
عرض 

 غير موزع
682.7 

 موريتانيا
 94.4 المغرب
عرض 

 غير موزع
26.1 

 4287.8 جملة
 الفاكهة

 الى من
الكمية 

 بااللف طن
 76.7 سوريا االردن

 االمارات

 53.3 البحرين
 225.9 العراق
سلطنة 

 عمان
146.3 

 125.7 قطر
 5.4 االمارات البحرين

 تونس
 29.1 سوريا

 111.4 المغرب
 9.0 المغرب الجزائر
 0.3 الصومال جيبوتى
 125.0 االمارات السعودية

 6.4 السعودية السودان

 سوريا
 127.6 االردن

 419.4 االمارات
 42.2 اليمن

 11.0 جيبوتى الصومال
 3.7 قطر

 العراق

 االمارات

37.1 
سلطنة 

 عمان
10.3 

 1.3 قطر
 17.9 الكويت

 لبنان
176.2 

 6.8 الصومال
 144.8 مصر

 0.1 مصر ليبيا

 مصر

 25.5 االردن
 1008.1 السعودية
 59.1 السودان
 120.2 الكويت

 58.4 ليبيا

 المغرب

 42.4 تونس
 354.8 الجزائر

 33.4 لبنان
 172.8 مصر

 7.8 موريتانيا
 119.4 سوريا اليمن
 3914.8 جملة

 اللحوم الحمراء

 الى من
الكمية 

 بااللف طن

 االردن
 13.2 سوريا
 11.9 لبنان

 1.7 قطر االمارات
 1.7 السعودية البحرين
 0.1 ليبيا تونس

 السعودية
 17.7 البحرين

 14.2 قطر
 7.5 السعودية السودان
 0.4 الكويت الصومال
سلطنة 

 عمان
 0.5 االمارات

 0.5 السعودية قطر
 0.1  الكويت

 0.1 االردن لبنان
 0.9 ليبيا مصر

 0.1 الجزائر المغرب
 0.2 جيبوتى اليمن
 70.8 جملة

 اللحوم البيضاء

 الى من
الكمية 

 بااللف طن

 االردن
 10.0 السعودية

 6.6 لبنان
 15.9 قطر االمارات
البحري

 ن
 0.8 السعودية

 0.8 الجزائر تونس

 0.1 ليبيا
 1.6 مصر

 24.8 البحرين السعودية
 8.5 االردن سوريا

سلطنة 
 عمان

 18.5 االمارات

 1.2 البحرين قطر
 0.4 السعودية الكويت

 1.6 االردن لبنان
 5.4 الكويت مصر

 0.3 تونس المغرب
 96.5 جملة

 االسماك

 الى من
الكمية 

 بااللف طن
 2.9 العراق االردن

 االمارات
سلطنة 

 عمان
13.1 

 9.4 االمارات البحرين
 15.6 ليبيا تونس
 4.1 مصر تونس
 4.4 اليمن تونس

 1.8 المغرب الجزائر

 السعودية
 3.7 االمارات
 7.1 البحرين

 20.1 قطر
 السودان

 اليمن
0.3 

 0.1 سوريا
 2.2 قطر الصومال
سلطنة 

 عمان
 92.3 االمارات

 قطر
سلطنة 

 عمان

2.2 
 0.5 الكويت

 0.7 لبنان
 0.8 اليمن ليبيا

 مصر
 3.8 االردن
 8.9 الكويت

 المغرب

 26.7 االردن
 46.0 تونس

 27.6 الجزائر
 128.9 السعودية

 26.9 لبنان
 63.9 مصر

 0.4 موريتانيا
عرض 

 غير موزع
16.6 

 موريتانيا
 108.1 مصر

 34.9 المغرب

 اليمن

 27.5 االمارات
 0.2 جيبوتى

 14.5 السعودية
 3.7 السودان

 30.9 سوريا
 38.1 العراق
سلطنة 

 عمان
1.3 

 790.2 جملة

د.2012لد22ة   لا:دج يبدضوسكبد ن:دة  اظ  دة ياكع د إتا ع دة ىاة ع لدة ستابدة و ائىدة ساضىلدة  جإلد
د
د
د
د
د
د
د
د



 014                  معظمة عائد الصادرات العربية وتدنية تكاليف التجارة الزراعية العربية البينية

 6812(  3)  45مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 الذرة الشامية: -3
 ندة  ائ دفىدسعد ندة  ااةبلد  ممممممممممممممالدة ع نلدد%21.6أ يدطنلدوعثدعتاسىدد11.2ة مذاعدة شمممممممممممممما عم داوضددفيكإغمبداع م دة يجىد

د12أ يدطنلدة سممممممميضلع دد14ضتشممممممعاداتائددة ا ضذحدي ىدة تضىععدة  ثعد إ ائ دضفقاد إا ضذحد ضدأندت ممممممملادة  ااةبدة  ائ دكا سا عدي ىدة كواعند
آ يدطندي ىدلض  د عكعالدأ ادة ع ندفعسضندة تضىععدة  ثعد هاد إىدد6ائ دكا سا عدض ضدوضة ىدأ يدطنلدضت ممممملاد  مممممادة  د12.6أ يدطنلداطاد

 ندة  ائ دفىدكي دة لضعدة ياكع د ثعدتضاسلدة سمممممممميضلع لدسممممممممضاعالدد%5.4أ يدطن.دضعتضىعدد11.2أ يدطنلدسممممممممضاعادد0.2ة اوضدة تا ىدجعكضتىد
دة ياةبلد كاانلدة  غاب.

د
دددالبطاطس: -4

 ندة  ممائ دفىدسممعد ندة سمممممممممممممميضلعمم دضعتادت مممممممممممممملعاهدد%25.2أ يدطنلدوعممثدعتاسىدد522.6كإغمبدس عمم دة يجىد ندة كطمماطسدوضة ىد
أ يدد12.2أ يدطنلدسمممممضاعادد1.2أ يدطنلدة سمممممضلةندد11.5أ يدطنلدجعكضتىدد10.1أ يدطنلدة كواعندوضة ىدد40.1كا سا عد سعد ندة  ااةبد

أ يدد45.5أ يدطنلدضتوقبدسمممممممممضاعادفائ دضعتادت ممممممممملعاهد لض  دة الندد26.2أ يدطنلداطادد25.1أ يدطنلدسمممممممممإطا د  اندد2.4طنلدة ياةبد
د52.2أ يدطنلد  ممممممممادد4.1ة يدطندغعاد ضى  لدسذ كدتوقبدة ع ندفائ دعتادت مممممممملعاهدكا سا عد إ ممممممممض اعدد51.2أ يدطنلدد2.2طنلدة ع ند

أ يدطنلدد42.5تضاسددة تا ي: لعلعد ندة لضعدة ياكع د إىدة اوضددأ يدطنلدأ اد  ممممممممممادفعتادتضىععدفائنممممممممممهاد إىدلضعد12.6أ يدطنلدة  غابد
أ يدطنلدد25.2أ يدطنلدة  غابدد6.5أ يدطنلد عكعادد25.4أ يدطنلد كااندد20.4أ يدطنلدة سضعبدد21أ يدطنلدة سممممممممممممميضلع دد101ة جىةئاد

عدة ياكعممم د ثمممعدة النلدة  مممااةبلدة كواعنلد ندة  مممائ دفىدكي دة ممملضدد%4.1أ يدطندغعاد ضى ممم .دضعتضىعدد62.2أ يدطنلدد20.4 ضاعتمممااعممماد
دتضاسلدة سضلةنلداطالدة سضعبلد عكعالدة  غابلدة ع ن.

د
 السكر الخام: -5

(دي ىدتضىععدة س عابد ندة سممممممممممممممسادة  ااد ندلضعدة  ائ دي ىدلضعدة يجىدوعثدكإغدة يجىد ندة سممممممممممممممسادة  ااداوضد2عشممممممممممممممعادة جملضعد)
ئ دفىدسمعد ندة  ااةبلدة سمممممممممممممميضلع لدسممممممممممممممضاعالد  مممممممممممممما.دضتكعنداتائددة جلضعدة تضىععدة  ثعد ندة  ماد%25.2أ يدطنلدوعمثدعتاسىدد1211.6

د  ممممممالاةبدسعد اهاد تلاع دتسا عيد ممممممالاةتهادوعثدتكعندأندكا اسمممممممك د إل ااةبدفعسضندة  مممممما حد هادأندت مممممملادة  ائ دكا سا عدي ىدلض  دة سممممممميضلع 
أ يدطنلدأ ادد222.2أ يدطنلدة سمممممممضلةندد52.6ععدفائنمممممممهاد إىدلض  دة كواعندأ يدطنلدأ ادة سممممممميضلع دفعتادتضىدد46.2أ يدطنلداطادد252.1

أ يدد121.5أ يدطنلدأ اد  مادفعتادتضىععدفائنهاد إىد كااندد211.1كا اسمك د سمضاعادفعسضندة  ما حد هادأندت ملادة  ائ دكا سا عدي ىدة كواعند
ع د ثعدة النلدة كواعنلدتضاسلدة جىةئالدجعكضتىلدة سممممممممممممممضلةنلداطالد ندة  ائ دفىدكي دة لضعدة ياكد%4.1أ يدطندضعتضىعدد156.5طنلد عكعاد

د كاانلدة  غابلدة ع ن.
د

 الخضر الطازجة والجافة: -6
(دي ىدتضىععدة س عابد ندة  نممممممممممادة طاىج دضة جاف د ندلضعدة  ائ دي ىدلضعدة يجىدوعثدكإغدة يجىد ندة  نمممممممممماد2عشممممممممممعادة جلضعد)

 ندة  ائ دفىدسعد ندة النلدة  ااةبلدتضاسلدة سممممممممممميضلع لدسمممممممممممضاعالدسمممممممممممإطا دد%22.5عثدعتاسىدأ يدطنلدود4251.5ة طاىج دضة جاف داوضد
 ااةبد  انلد  مممممالدة  غابلد ضاعتااعا.دضتكعنداتائددة جلضعدة تضىععدة  ثعد  مممممالاةبدسعد اهاد تلاع دتسا عيد مممممالاةتهادوعثدتكعندأندكا اسمممممك د إل

أ يدطنلدأ ادة سمممضلةندفعتادد2.5أ يدطنلداطادد62.1أ يدطنلدة سممميضلع دد2.5لض  دة كواعنددفعسضندة  ممما حد هادأندت ممملادة  ائ دكا سا عدي ى
أ يدد0.5أ يدطنلدأ ادكا اسمممك د إ مممض اعدفعسضندة  ممما حد هادأندت ممملادة  ائ دي ىدجعكضتىدد246.1تضىععدفائنمممهادكا سا عد إىدلض  دة سممميضلع د

أ يدطنلدضكا اسمممممك د إ غابدفعسضند ندد62.1تادتضىععدفائنمممممهادكا سا عد إىد عكعادأ يدطنلدأ اد  ممممادفعد22أ يدطنلد كااندد12.2طنلدة سضعبد
 ندة  ائ دفىدكي دة لضعدد%0.5أ يدطن.دضعتضىعدد42أ يدطنلدضلض م دة جىةئادد22.4ة  مممممممممممممما حد همادأندت مممممممممممممملادة  مائ دي ىدسمعد ندتضاسد

دعالدة ع ن.ة ياكع د ثعدة النلدتضاسلدة جىةئالدجعكضتىلدة سيضلع لدسضاعالد كاانلد عك
د

 الفاكهة: -7
أ يدد2214.5(دي ىدتضىععدة س عمابد ندة  ماسهم د ندلضعدة  مائ دي ىدلضعدة يجىدوعثدكإغدة يجىد ندة  اسه داوضد2عشممممممممممممممعادة جملضعد)

 تضىععدة ندة  ائ دفىدسعد ندة  ااةبلدتضاسلدة سممميضلع لدسمممضاعالد كاانلد  مممالدة  غابلدة ع ن.دضتكعنداتائددة جلضعدد%25.4طنلدوعثدعتاسىد
دعة  ثعد  ممممممالاةبدسعد اهاد تلاع دتسا عيد ممممممالاةتهادوعثدتكعندأندكا اسممممممك د إل ااةبدفعسضندة  مممممما حد هادأندت مممممملادة  ائ دكا سا عدي ىد لعدلضد

أ يدطنلدأ ادتضاسدد125.1أ يدطنلداطادد146.2أ يدطنلدسممممممممممممإطا د  اندد225.2أ يدطنلدة ياةبدد52.2 اكع د إىدة اوضدة تا ىدة كواعند
أ يدطنلدأ ادكا اسممممممك د إسمممممميضلع دفعسضندة  مممممما حد هادأندت مممممملادد111.4أ يدطنلدة  غابدد22.1تضىععدفائنممممممهادكا سا عد إىدلض  دسممممممضاعاددفعتا

أ يدطنلدد412.4أ يدطنلدة  ااةبدد121.6أ يدطنلدأ ادسممممممممضاعادفعتادتضىععدفائنممممممممهادكا سا عد إىدة الندد125ة  ائ دكا سا عدي ىدة  ااةبد
د6.5أ يدطنلدضلض  دة  مممممض اعدد116.2طنلدضكا اسمممممك د إكااندفعسضند ندة  ممممما حد هادأندت ممممملادة  ائ دي ىدسعد ندة  ااةبدأ يدد42.2ة ع ند

أ يدطنلدضكا اسمممك د   ممممادفعسضندة  ممما حد هادأندت مممملادة  ائ دكا سا عدي ىد لعدلضعد اكع د إىدة اوضدة تا ىدة الندد144.5أ يدطنلد  ممماد
أ يدطنلدأ ادة  غابدفعتادد55.4أ يدطنلد عكعادد120.2أ يدطنلدة سضعمبدد52.1أ يدطنلدة سممممممممممممممضلةندد1005.1أ يدطنلدة سمممممممممممممميضلعم دد25.5

د1.5أ يدطنلد ضاعتااعادد112.5أ يدطنلد  ممممممممممادد22.4أ يدطنلد كااندد254.5أ يدطنلدة جىةئادد42.4تضىععدفائنممممممممممهادكا سا عد إىدتضاسد
 ندة  ائ دفىدكي دة لضعدة ياكع د ثعدة النلدد%4.6أ يدطن.دضعتضىعدد112.4أ يدطنلدأ ادة ع ندفعتادتضىععدفائنممممممممممهادكا سا عد إىدسممممممممممضاعاد

دة كواعنلدة جىةئالدجعكضتىلدة سضلنلدة  ض اعلدة ياةبلدسإطا د  انلداطالدة سضعبلد عكعا.
د
د
د
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 6812(  3)  45مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 اللحوم الحمراء: -8
 ممملعدلضعد اكعممم د ثمممعدة النلد ندة  مممائ دفىدد%21.1أ يدطنلدوعمممثدعتاسىدد10.5كإغمممبداع ممم دة يجىد ندة إوضادة و اةءداوضد

أ يدد12.2ة سممممميضلع لدة سمممممضلةندضتشمممممعاداتائددة ا ضذحدي ىدة تضىععدة  ثعد إ ائ دضفقاد إا ضذحد ضدأندت ممممملادة الندة  ائ دكا سا عدي ىدسمممممضاعاد
د14.2يدطنلدضلض  داطادأ د11.1أ يدطنلدضكا اسمك د إسميضلع دفعسضند ندة  ا حد هادأندت لادة  ائ دي ىدسعد ندة كواعندد11.2طنلد كااند

 ندة  ائ دفىدكي دة لضعدة ياكع د ثعدد%5.2أ يدطن.دضعتضىعدد1.5أ يدطنلدأ مادة سممممممممممممممضلةندفعتادتضىععدفائنممممممممممممممهادكا سا عد إىدة سمممممممممممممميضلع د
 ة  ااةبلدة كواعنلدتضاسلدة  ض اعلدسإطا لداطالدة سضعبلد كاانلد  الدة  غابلدة ع ن.

 
 اللحوم البيضاء: -9

ي ىدتضىععدة س عابد ندة إوضادة كعنمممممماءد ندلضعدة  ائ دي ىدلضعدة يجىدوعثدكإغدة يجىد ندة إوضادة كعنمممممماءداوضد(د2عشممممممعادة جلضعد)
 ندة  ائ دفىدسعد ندة النلدة  ااةبلدة سممممممممميضلع لدسمممممممممضاعالدسمممممممممإطا د  انلد  ممممممممما.دضتكعنداتائددة جلضعدد%22أ يدطنلدوعثدعتاسىدد26.5

سا عيد مالاةتهادوعثدتكعندأندكا اسمك د االندفعسضندة  ما حد هادأندت لادة  ائ دكا سا عدي ىدة سيضلع دة تضىععدة  ثعد  مالاةبدسعد اهاد تلاع دت
أ يدطنلدأ ادكا اسمممممممممممممك د إسممممممممممممميضلع دفعسضندد15.2أ يدطنلدأ ادة  ااةبدفعتادتضىععدفائنمممممممممممممهادكا سا عد إىدلض  داطادد6.6آ يدطنلد كااندد10

أ يدطنلدضكا اسممممك دد5.5أ يدطنلدأ ادسممممضاعادفعتادتضىععدفائنممممهادكا سا عد إىدة الندد24.5 كواعندة  مممما حد هادأندت مممملادة  ائ دكا سا عدي ىدة
أ يدطنلدضكا اسمممممك د   مممممادفعسضندة  ممممما حد هادأندت ممممملادة  ائ دد15.5 سممممإطا د  اندفعسضند ندة  ممممما حد هادأندت ممممملادة  ائ دي ىدة  ااةبد

د دفىدكي دة لضعدة ياكع د ثعدة كواعنلدتضاسلداطالدة سضعبلد كاانلدة  غاب. ندة  ائد%1أ يدطن.دضعتضىعدد5.4كا سا عدي ىدة سضعبد
د

 األسماك: -11
أ يدد120.2(دي ىدتضىععدة س عابد ندة سممممم اكد ندلضعدة  ائ دي ىدلضعدة يجىدوعثدكإغدة يجىد ندة سممممم اكداوضد2عشمممممعادة جلضعد)

  غابلد ضاعتااعالدة ع ن.دضتكعنداتائددة جلضعدة تضىععدة  ثعد  ممممالاةبد ندة  ائ دفىدسعد ندة سمممميضلع لدسممممإطا د  انلدةد%21طنلدوعثدعتاسىد
أ يدد1.1أ يدطنلدة كواعندد2.1سعد اهاد تلاع دتسا عيد ممالاةتهادوعثدتكعندأندكا اسممك د إسمميضلع دفعتادتضىععدفائنممهادكا سا عد إىدلض  دة  ااةبد

أ يدطنلدأ ادة  غابدفعتادتضىععدفائنمممممهادكا سا عدد22.2سا عد إىدة  ااةبدأ يدطنلدأ ادسمممممإطا د  اندفعتادتضىععدفائنمممممهادكا د20.1طنلداطاد
أ يدطنلد كااندد125.2أ يدطنلدة سمممممممممممميضلع دد21.6أ يدطنلدة جىةئادد46أ يدطنلدتضاسدد26.1ي ىد لعدلضعد اكع د إىدة اوضدة تا ىدة الند

 ضى  لدأ اد ضاعتااعادفعتادتضىععدفائنمممممممممممممهادكا سا عد إىددأ يدطندغعاد16.6أ يدطنلدد0.4أ يدطنلد ضاعتااعادد62.2أ يدطنلد  مممممممممممممادد26.2
د21.5أ يدطنلدأ ادة ع ندفعتادتضىععدفائنمممممممهادكا سا عد إىد لعدلضعد اكع د إىدة اوضدة تا ىدة  ااةبدد24.2أ يدطنلدة  غابدد105.1  ممممممماد

أ يدطنلدسممممممإطا دد25.1 يدطنلدة ياةبدأد20.2أ يدطنلدسممممممضاعادد2.1أ يدطنلدة سممممممضلةندد14.5أ يدطنلدة سمممممميضلع دد0.2أ يدطنلدجعكضتىد
 ندة  ممائ دفىدكي دة مملضعدة ياكعمم د ثممعدة النلدة  ممااةبلدة كواعنلدتضاسلدة جىةئالدة سممممممممممممممضلةنلدسممممممممممممممضاعممالدد%2أ يدطن.دضعتضىعدد1.2  مماند

دة  ض اعلداطالدة سضعبلد كاانلد عكعالد  ا.
 

 الملخص
ة ذةتيد ندة اتاحددة ست اءداوضدتوقعباظاًةد  ادتيااعىدة كاللدة ياكع د ند جىدسكعادض تىةعلدفيدة اتاحدة ىاة يلدفإندة جىءدة سكاد اهادالد

ةد ادة ت لبدذة ىاة يدضىعالعدياتاجعتهاد اىلد ندطاعبدىعالعدياتاجع دة ضولعدة انع دكهالدي ديندتوقعبد ذةدة هليدعسالدعسضند ستوعاًللد ا ً دي
دد.سعدلض  د اكع د إيد ضةال ادة ىاة ع دفقطلداظاًةد يلادتضةفا ادكشسعد تسا عدفيدسعدلض  د إىدولعلدكعا ادتتضةفادفيدة كاللدة ياكع دسسع

ج إ د (لدوعثدعتنمممحدأن2011-2002ضكلاةسممم دا ضذحد يظ  دة يائلد ندة  مممالاةبد إسمممإعدضة  ج ض ابدة ىاة ع دة ياكع د العدة  تاعد)
ج إ دة تضىععد أ يدطنلدضكا اسممممممممممك د  و ممممممممممضعدة ق حدعتنمممممممممممحدأند1211.2ة تضىععدضة  ممممممممممالاةبد ندة وكضبدضة لاعبدفىدة لضعدة ياكع دكإغبداوضد

ضفع ادد.أ يدطند425.4اوضددبج إ دة تضىععدضة  مممممممممالاةبد اىدكإغ أ يدطندضفع ادع ادلاعبدة ق حدعتنمممممممممحدأند106.1ضة  مممممممممالاةبدكإغبداوضد
أ يدطندضكا اسممك د إسممسادد105.1أ يدطنلدضةندج إ دة تضىععدكإغبداوضدد522.5تكعندةندج إ دة  ممالاةبدكإغبداوضدع اد و ممضعدة كطاطسدف

أ يدد224.2أ يدطندفىدوعندكإغبدج إ دة تضىععدضة  مممممالاةبد ندة كقض عابداوضدد1221ج إ دة تضىععدضة  مممممالاةبد اىدكإغداوضد ة  اادعتنمممممحدأن
 طن.دضفع ادع اد

دأ يدطن.دضكا اسمممممممممك د إوضادة كعنممممممممماءدفتكعندةندج إ دة تضىععد10.1فتكعندةندج إ دة تضىععدضة  مممممممممالاةبد اهادكإغبداوضدة إوضادة و اةءد
كإغبددلاعبة وكضبدضة دكا اسمممممممك دا ضذحدتلاع دتسا عيدة اقعد إ مممممممالاةبدة ىاة ع دة ياكع دة كعاع أ اد نداتائددأ يدطن.د26.1ضة  مممممممالاةبدكإغبداوضد

ضكا اسممممممممك د ندة  ائ دفىدسعد ندة  ااةبلد  ممممممممالدة  غابلدسممممممممإطا د  انلدتضاس.دد%56.1أ يدطنلدوعثدعتاسىدد1252س ع دة يجىدوضة ىد
كإغدوعثددضكا اسممممممممممممممك د ااى ندة  مائ دفىدسعد ندة  ااةبلدسممممممممممممممضاعالد كااندد%54أ يدطنلدوعمثدعتاسىدد106.1كإغمبداع م دة يجىداوضد إق حد

كإغبدس ع دة يجىدوضة ىدددأ ادكا اسممممممممممممممك دة كطاطسد ائ دفىدسعد ندة  ااةبلد  مممممممممممممما. ندة د%21.5أ يدطنلدضعتاسىدد1021.1ة يجىداوضد
وعثدكإغدة يجىداوضدضسمممممضاعادضة ع ندض  ممممممادضكا اسمممممك د إسممممممسادة  ااددد ندة  ائ دفىدسعد ندة سممممميضلع د%25.2أ يدطنلدوعثدعتاسىدد522.6

ضة ىدودكإغبدس ع دة يجىضكا اسك د إكقض عابد لدسمضاعالد  ا.د ندة  ائ دفىدسعد ندة  ااةبلدة سميضلعد%25.2أ يدطنلدوعثدعتاسىدد1211.6
ة يجىداوضددكإغدأ ادكا اسمممممك د إ نمممممادة طاىج دضة جاف د. ندة  ائ دفىدسعد ندة  ااةبدضسمممممضاعادض  ممممماد%22.5أ يدطنلدوعثدعتاسىدد222.6

 ندة  ائ دفىدسعد ندة النلدة  ااةبلدتضاسلدة سمممممميضلع لدسممممممضاعالدسممممممإطا د  انلد  ممممممالدة  غابلدد%22.5أ يدطنلدوعثدعتاسىدد4251.5
 ندة  ائ دفىدسعد ندة  ااةبلدتضاسلدة سمممممممممممممميضلع لدد%25.4أ يدطنلدوعثدعتاسىدد2214.5كإغدة يجىداوضدأ مادكما اسممممممممممممممك د إ اسه د ضاعتمااعما.د
 ندة  ائ دفىدد%21.1أ يدطنلدوعثدعتاسىدد10.5كإغبداع  دة يجىد نداوضدأ ادكا اسمممك د إوضادة و اةءددكاانلد  مممالدة  غابلدة ع نسمممضاعالد 

 ندة  ائ دفىدد%22أ يدطنلدوعثدعتاسىدد26.5كإغدة يجىداوضدضكا اسمممممك د إوضادة كعنممممماءدددد لعدلضعد اكع د ثعدة النلدة سممممميضلع لدة سمممممضلةن
د%21أ يدطنلدوعثدعتاسىدد120.2كإغدة يجىد نداوضدأ ادكا اسممك د اسمم اكد ااةبلدة سميضلع لدسممضاعالدسممإطا د  انلد  ما.دسعد ندة النلدة 

  ندة  ائ دفىدسعد ندة سيضلع لدسإطا د  انلدة  غابلد ضاعتااعالدة ع ن.د
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د.2000ة ىاة يدلدة  جإلدة ياشادلدة يللدة ضعدلدض ااسدد الات ال
دات ممممال الثعدة  ممممالاةبدة ك ممممعدة   مممماىدفيدة سممممضةبدة  ااجع  دلدة  جإ دة   مممماع د ااءدشمممملةلد و لد كلدة إطعيد)دلستضاةه(دل دة تضىععدة  د-2

د.2006ة يللدة ثا ثدلدسكت كاد–ة ىاة يدلدة  جإلدة سالسد شاد
 و لدو ليدسممممممممما ادلد و لدوسممممممممماادة سممممممممميلايد)دلساتاع(دل دتجااعدلض ع دىاة ع  لد اسىدة تيإعادة   تضحدلدسإع دة ىاة  دلدجا ي د عندشممممممممم سدلدد-2

د.2001
دجا ي دة لضعدة ياكع دلدة  اظ  دة ياكع د إتا ع دة ىاة ع دلددة ستابدة ساضيد إلو اءةبدة ىاة ع دلدأ لةلد  تإ  .د-4
د
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Abstract 

Given what ails the Arab countries of the large deficit and the increase in agricultural production, the bulk of 

which have tended to embrace the principle of self-sufficiency in agricultural production and increase the 

productivity of it, by increasing the productivity of the unit ground out, however, that the achievement of this goal 

is almost impossible, especially if adopted what every Arab state on the agricultural resources only, due to the 

lack of availability in an integrated manner in each country separately, while available in Arab countries as a 

whole. 

By studying the model to maximize revenue from exports of goods and groups of Arab agricultural during the 

period (2009/2011), the study Concentrate on the main agricultural Countries Cereals and Flour, Wheat, Maize, 

Potatoes, Sugar, Pulses, Fresh and dried Vegetable, Fruits, Vegetable Oils, Red Meat, Poultry Meat, Milk, Egg 

and Fish. 

The study presented the way to maximize of Arab exports and minimize the cost between All Arab countries 

which should cha. Their strategy from import replacement and self sufficiency to export promotion of tariffs, but 

it should focus on simulate capital mobilization. Joint venture investment among private sector business should 

be established in Arabic markets as projects for processing, storage packing, transporting, grading and 

communication facilities     

 


