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 الوطن العريبيف  ة للسلع الزراعيةاملمكنات والفرص التصديري

 

 1 نعبد الرمح أ بو العالمحمد ، *‘1 مطاوع فأ بو ضيعباس  ،1 عادل محمد مصطفى

 ، القاهرة، مرصجامعة ال زهر، ابلقاهرةلكية الزراعة  ،الزراعيقسم الاقتصاد  1

 العريب امللخص

اخل ، وفتح مدالعريبطن لك أ رجاء الو الاقتصادي يف . بغرض االإرساع مبعدالت المنو املايضمن القرن  الثاينية فامي بني ادلول العربية خالل النصف تعددت االتفاقيات الثنائ 

ع مقتضيات اجلات مالتكيف بدرجة أ فضل مواهجة التحدايت الاقتصادية العاملية والتكتالت الاقتصادية االإقلميية، ابالإضافة اىل يف  العريب الاقتصاديوأ فاق جديدة للتعاون 

يف  نية أ مهية كبريةارة العربية البي التج لوحتت عهنا.ميكن أ ن تمتخض عن منظمة التجارة العاملية مع تقليل ال اثر السلبية النامجة  اليتابالإجيابيات  والاس تفادةومنظمة التجارة العاملية 

 اليتاملنتجات و ياجاته من السلع توفري احت يف  عىل هذه التجارة العريبمن خاللها تبادل الصادرات العربية من انحية، واعامتد العامل  لاكفة ادلول العربية. حيث يمت الاقتصاديالبنيان 

متثل ي الاقتصادية. ذلكل لس ياس ية وحنو تعزيز العالقات ا العريببني ادلول العربية وهذا ال حيقق طموحات الوطن  التجاريضعف التبادل يف  مشلكة ادلراسة نحمليًا. وتمكال تتوفر 

البينية. عربية ارة الزراعية الالتجاللكية والزراعية والبينية العربية ل مه السلع الزراعية والتعرف عىل الفرص واملمكنات التصديرية ملعظمة  التجاريدراسة تطور التبادل  هدف البحث

خالل فرتة  درات أ و الوارداتجمال الصايف  التجارة اللكية العربية وخاصة الزراعية البينية سواءيف  بينية لدلول العربيةاخنفاض معدالت مسامهة التجارة ال : النتاجئ اكلتايل تواكن

عربية بدرجة كبرية عىل ال ادلول اعامتدمن التجارة الزراعية العربية وهذا يوحض  %13.42 حوايلادلراسة. حيث أ وحضت النتاجئ أ ن نس بة ما متثهل التجارة الزراعية العربية البينية 

بادل جتارى ت وصول اإىل معدالت قرارات صارمة من شأ هنا زايدة التعاون املشرتك بيهنا لل اختاذاحلصول عىل احتياجاهتا الغذائية. وذكل حيمت عىل ادلول العربية يف  ادلول غري العربية

تركزت الواردات  من الصادرات البينية للسلع الزراعية، كام %48حليواانت احلية بنس بة أ كرث من لك من اخلرض، والفاكهة، وايف  مقبول. تركزت الصادرات الزراعية البينية

ة الصادرات البينية من زايد انه. ميكن ونس تنتج من هذا الواردات البينية السلع الزراعية. اإجاميلمن  %50لك من احليواانت احلية، اخلرض، الفاكهة بنس بة يف  الزراعية البينية

ف طن، أ ل 634.3 وايلأ لف طن، وادلرانت حب 139.37أ لف طن، والبقول حبوايل  387.1أ لف طن، والصادرات البينية من البذور الزيتية حبوايل 1143.07حبوايل  احلبوب

لتجارة العربية اميكن اس تغاللها ملعظمة  تعترب فرص واليتأ لف طن، وىه مكية الصادرات املوهجة لدلول غري العربية،  2449.7أ لف طن، الفاكهة حبوايل  2069اخلرض حبوايل 

  البينية.

 التجارة البينية. ، التعاون الاقتصادي،الوطن العريب :اللكامت الاسرتشادية

 مقدمة

قات عقدت اغلب ادلول العربية اتفاقيات ثنائية فامي بيهنا لتنظمي العال

 تطبيقتنص )االتفاقيات( عىل حرية الاس ترياد والتصدير، و  واليتالتجارية 

ء مبدأ  ادلوةل ال وىل ابلرعاية، والاعفاء من تراخيص الاس ترياد، والاعفا

الاكمل من الرسوم امجلركية والرسوم والرضائب ال خرى للسلع الوطنية 

لعربية ، وقد تعددت االتفاقيات الثنائية فامي بني ادلول ا(1999ابراهمي ) املتبادةل

االإرساع مبعدالت المنو  . بغرضاملايضمن القرن  الثاينخالل النصف 

 ، وفتح مداخل وأ فاق جديدة للتعاونالعريبلك أ رجاء الوطن الاقتصادي يف 

مواهجة التحدايت الاقتصادية العاملية والتكتالت يف  العريب الاقتصادي

ات الاقتصادية االإقلميية، ابالإضافة اىل التكيف بدرجة أ فضل مع مقتضيات اجل

ن عميكن أ ن تمتخض  اليتابالإجيابيات  فادةوالاس تومنظمة التجارة العاملية 

لتجارة ا لوحتت عهنا.منظمة التجارة العاملية مع تقليل ال اثر السلبية النامجة 

مت ية. حيث يلاكفة ادلول العرب  الاقتصاديالبنيان يف  العربية البينية أ مهية كبرية

 هذه عىل العريبمن خاللها تبادل الصادرات العربية من انحية، واعامتد العامل 

، مشعل) ال تتوفر حمليا اليتتوفري احتياجاته من السلع واملنتجات يف  التجارة

2007ً ).  

تمتتتع اتا بعتض ادلول  التيتعىل الرمغ من الاماكانت الهائةل  مشلكة البحث:

بعض املوارد الانتاجية سواء ال رضية أ و املائيتة وحتا الرأ ستاملية، يف  العربية

ال ان واقع الامتر يظهت بتني ادلول العربيتة حيتث  التجتارير ضتعف التبتادل اإ

متن  %13.42 حتوايلبلغت نس بة ما متثهل التجارة الزراعيتة العربيتة البينيتة 

، ابالإضتتافة أ يضتتا اإىل ضتتعف لك متتن الصتتادرات ةالزراعيتتة العربيتتالتجتتارة 

 %7.94، %31.98 حوايلالبينية حيث بلغت  ةالزراعية العربيوالواردات 

والتتواردات الزراعيتتة العربيتتة ختتالل متوستت  الفتترتة  متتن لك متتن الصتتادرات

حنو تعزيز العالقات  العريب(. وهذا ال حيقق طموحات الوطن 2000-2016)

الس ياس ية والاقتصادية مما يتطلب املزيد من اجلهد لتزايدة معتدالت التبتادل 

 واملصاحل املشرتكة بني ال طراف املعنية. التجاري

دراسة تطور التبادل يف  لدلراسة الرئييسيمتثل الهدف : هدف البحث

ل مه السلع الزراعية والتعرف عىل الفرص واملمكنات التصديرية  التجاري

من خالل حتقيق بعض ال هداف  التجارة الزراعية العربية البينيةملعظمة 

ل مهية ادراسة هيلك التجارة الزراعية العربية البينية، يف  الثانوية املمتثةل

 لسلعية،درات العربية الزراعية البينية من أ مه اجملموعات االنسبية لمكية الصا

 لعربية. االتجارة الزراعية يف  اإسهامات التجارة البينية الزراعيةابالإضافة اإىل 

  مصادر البياانت

ت الاحصاءات الزراعية لدلول االبحث عىل البياانت الثانوية لنش  اعمتد

بية املنظمة العر  الصادرة من العريب الغذايئالعربية، وتقارير أ وضاع ال من 

ت ببعض ال حباث والرسائل وادلراسا الاس تعانةما مت  للتمنية الزراعية، ك

 والكتب العلمية اليت تناولت موضوع ادلراسة.



 ال سلوب البحيث

حيث مت  والمكي الوصفي الاحصايئالتحليل عىل أ سلوب اعمتد هذا البحث  

جتاه التزم  العتام الا - ائية مثل:بعض ال ساليب الرايضية واالإحص اس تخدام

 البيتتي الزراعتتيو  ياللكتت التجتتاريلتحديتتد التطتتور والمنتتو ملتتباات التبتتادل 

 .العريبللوطن 

 

Ŷ=α+βxi,  

since Ŷ is an estimated value of the studied 

variable i, α is a constant, β is a coefficient, xi is 

time. 

 التجتاريرف عىل مدى است تقرار التبتادل معامل عدم الاس تقرار: للتع -

 .(2013 ،)فرج العريبللوطن  البيي الزراعياللكى و 

ولكتام زادت قميتته لكتام دل عتىل عتدم  100وتنحرص قميته بني صتفر، 

 الاس تقرار.

10* =Instability Coefficient 

Where : Is actual value of studied 

variable. : Is estimated value of studied 

variable. 

 النتاجئ واملناقشات

 البينية راعية والتجارة الزراعيةاملالمح الرئيس ية للتجارة العربية اللكية والز 

لعرض املباات الاقتصادية للتجارة العربية خالل فرتة زمنية معينة 

 ميكن رصد التطور فقد يكون من ال مهية حتليل هذا املبا اإىل نسب حا

( ال مهية النسبية 1الزم  لنسب هذه املكوانت، ذلكل يوحض جدول )

للتجارة الزراعية العربية وللتجارة اللكية العربية، وكذكل أ مهية التجارة 

الزراعية العربية البينية للتجارة الزراعية العربية، حيث بلغت ال مهية النسبية 

 %13.42 حوايلة للتجارة الزراعية العربية للتجارة الزراعية العربية البيني

 %8.83، حيث تراوحت هذه ال مهية بني 2016-2000وس  للفرتة تمك 

، ويتضح من 2016كحد أ قىص عام  %24.22، وبني 2007كحد أ دىن عام 

معادةل الاجتاه الزم  العام لل مهية النسبية للتجارة الزراعية العربية البينية 

احصائيا  معنوي س نويتزايدها مبقدار  (2ية)جدول للتجارة الزراعية العرب 

خالل الفرتة املدروسة،  %6.47بلغ  س نويومبعدل منو  %0.86 وايلقدر حب

مما يع  ان هناك اس تقرار لنس بة  %14.65وبلغ معامل عدم الاس تقرار حنو 

 ما متثهل التجارة الزراعية العربية البينية من التجارة الزراعية العربية.

 حوايلللصادرات الزراعية العربية البينية فقد بلغت نسبهتا  وابلنس بة

كحد أ دىن، وبني  2005من التجارة الزراعية العربية عام  19.5%

للفرتة  %31.98كحد أ قىص، ومبتوس  بلغ  2014عام  43.91%

ن معادةل الاجتاه الزم  العام لل مهية النسبية م، ويتضح 2000-2016

 مبقدار تزايدها البينية للصادرات الزراعية العربية للصادرات الزراعية العربية

بلغ  س نويومبعدل منو  %1.41 وايلاحصائيا قدر حب معنوي س نوي

 %8.68خالل الفرتة املدروسة، وبلغ معامل عدم الاس تقرار حنو  4.41%

لبينية امما يع  ان هناك اس تقرار لنس بة ما متثهل الصادرات الزراعية العربية 

 لزراعية العربية خالل نفس فرتة ادلراسة.من الصادرات ا

ة وبدراسة وحتليل ال مهية النسبية للواردات الزراعية العربية البيني

دروسة للواردات الزراعية العربية يتضح تذبذاا من عام ل خر خالل الفرتة امل

، وحد 2008عام  %4.5( بني حد أ دىن بلغ 1كام هو موحض ابجلدول )

. ويتضح %7.94، ومبتوس  عام قدره 2016عام  %17.39أ قىص بلغ 

اعية من معادةل الاجتاه الزم  العام زايدة ال مهية النسبية للواردات الزر

بلغ  اإحصائيا معنوي س نويالعربية البينية للواردات الزراعية العربية مبقدار 

(. وبلغ معامل 2من املتوس ، جدول ) %7.31 حوايليعادل  0.58%

ة مما يع  ان نس بة الواردات الزراعية العربي %23.47عدم الاس تقرار حنو 

لفرتة البينية من الواردات الزراعية العربية متيل اإىل عدم الاس تقرار خالل ا

ومن املعامالت والنتاجئ الاحصائية السابق الاشارة لها اتضتح اخنفتاض  .2016 -2000

العربيتتة  التجتتارة اللكيتتةيف  معتتدالت مستتامهة التجتتارة البينيتتة لتتدلول العربيتتة

جمتال الصتادرات أ و التواردات ختالل فترتة يف  وخاصة الزراعية البينية ستواء

ادلول العربيتة بدرجتة كبترية عتىل ادلول غتري  اعتامتدادلراسة. وهذا لكه يوحض 

قترارات  اختتاذاحلصول عىل غذاهئا. وذكل حيمت عتىل ادلول العربيتة يف  العربية

هنتا للوصتول اإىل معتدالت تبتادل صارمة من شتأ هنا زايدة التعتاون املشترتك بي

 جتارى مقبول.
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 (.2016-2000دوالر خالل الفرتة ) رالبينية ابمللياتطور قمية التجارة العربية اللكية والزراعية اللكية والتجارة الزراعية  .1جدول 

 ن الزراعية اللكيةالبينية الزراعية م % قمية الواردات العربية قمية الصادرات العربية التجارة العربية البيان

 الزراعية اللكية الس نة
الزراعية 

 البينية
 الزراعية اللكية

الزراعية 

 البينية
 الزراعية اللكية

الزراعية 

 البينية
 الواردات الصادرات اللكية

2000 353.3 33.9 3.8 186.7 7.9 1.96 166.6 26.01 1.83 11.18 24.80 7.00 

2001 395.9 36.8 3.4 243.6 6.8 1.38 152.3 29.98 2.02 9.24 20.40 6.70 

2002 378.0 32.8 3.3 222.0 6.8 1.61 156.0 26.02 1.67 9.99 23.60 6.40 

2003 418.0 33.2 3.9 241.3 4.7 2.02 176.7 28.45 1.83 11.61 43.30 6.40 

2004 669.6 48.0 4.4 408.6 11.1 2.69 261.0 36.91 1.74 9.23 24.20 4.70 

2005 877.2 49.4 4.7 560.0 10.2 1.99 317.2 39.24 2.67 9.43 19.50 6.80 

2006 443.0 51.8 8.5 67.7 12.1 3.95 375.3 39.72 4.57 16.44 32.70 11.50 

2007 1272.9 67.6 6.0 777.6 15.1 3.25 495.3 52.54 2.72 8.83 21.50 5.20 

2008 1488.2 83.7 7.8 912.1 18.4 4.82 576.1 65.28 2.96 9.30 26.20 4.50 

2009 1423.6 81.7 11.1 857.0 17.0 7.41 566.6 64.74 3.66 13.54 43.60 5.70 

2010 1267.1 91.6 12.7 689.7 21.1 8.6 577.4 70.53 4.10 13.86 40.80 5.80 

2011 1543.3 103.3 14.9 820.4 25.7 8.648 722.9 77.59 6.27 14.44 33.70 8.08 

2012 1709.7 123.0 21.4 957.67 26.65 11.55 752.03 96.39 9.81 17.37 43.35 10.19 

2013 1791.1 136.0 24.2 1016.2 33.1 13.32 774.94 102.9 10.84 17.76 40.25 10.53 

2014 2216.5 168.4 37.3 956.09 29.62 13.01 814.58 109.1 11.63 22.14 43.91 10.66 

2015 1769.2 151.6 35.5 896.66 38.95 16.97 872.50 112.67 18.52 23.40 43.56 16.43 

2016 1575.9 142.6 34.5 785.68 36.87 16.15 790.17 105.73 18.39 24.22 43.80 17.39 

 7.94 31.98 13.42 6.59 64.67 509.34 7.37 19.77 643.16 13.95 84.45 1152.50 املتوس 

 ، أ عداد متفرقة.www.aoad.orgالزراعية، الكتاب الس نوي لالإحصاءات الزراعية العربية، موقع ش بكة املعلومات ادلولية )الانرتنت(، ادلول العربية، املنظمة العربية للتمنية  املصدر: جامعة

 

   (.2016-2000ربية خالل الفرتة )معادالت الاجتاه الزم  العام لل مهية النسبية ملباات التجارة اللكية والزراعية والبينية الع .2جدول 
Instability 

 Coefficient 

Growth 

Rate 
Average 2R Sig. testT  Equation Item 

14.65 6.47 13.42 0.71 ** 6.02 i=6.42+0.86xŶ 
عية %التجارة الزراعية العربية البينية اإىل التجارة الزرا

 العربية

8.68 4.41 31.98 0.54 ** 4.17 ix=20.72+1.41Ŷ 
%الصادرات الزراعية العربية البينية اإىل الصادرات 

 الزراعية العربية

23.47 7.31 7.94 0.51 ** 3.95 i=3.48+0.58xŶ 
%الواردات الزراعية العربية البينية اإىل الواردات 

 الزراعية العربية

 (.1.                 املصدر: جدول )0.01عند مس توى معنوية  معنوي** 

 

 رة الزراعية العربية البينيةلتجاهيلك ا

( الرتكيب السلعي للصادرات الزراعية البينية وفقا 3يبني اجلدول )

( حيث يتبني أ ن اخلرض تأ يت يف 2016-2000المكية خالل الفرتة ) ملتوس 

من اإجاميل مكية  %18.7مقدمة الصادرات البينية العربية بنس بة تقدر بنحو 

، %16.2، يلهيا يف الرتتيب الفاكهة بنحو الصادرات الزراعية البينية العربية

، مث تأ يت %8.4، مث السكر بنحو %13.9مث مجموعة احليواانت احلية بنس بة 

، %6.4مث ادلرانت بنس بة  %8.2مجموعة ال لبان ومنتجاهتا بنس بة تبلغ حنو 

، ومتثل ابيق الصادرات الزراعية %4، اما احلبوب متثل حنو %4.5مث الزيوت

أ ما ابلنس بة للرتكيب  جاميل مكية الصادرات الزراعية البينية.من اإ  %16.9حنو 

( فقد اتضح 2016-2000السلعي للواردات الزراعية البينية خالل الفرتة )

من  %26.2من اجلدول أ ن احليواانت احلية تأ يت يف املقدمة بنس بة تبلغ حنو 

، %12.9حو اإجاميل مكية الواردات الزراعية البينية يلهيا يف الرتتيب اخلرض بن

، مث الالبان %10.9، يلهيا مجموعة الفاكهة بنس بة %11.2مث السكر بنحو 

ومتثل ابيق  3.2، والزيوت %5.8 احلبوب بنحو، %7.3ومنتجاهتا بنحو 

من اإجاميل مكية الواردات الزراعية  %18.1الواردات الزراعية ال خرى حنو 

 البينية.

مس توي  عىلالبينية أ ما عن الرتكيب السلعي للصادرات الزراعية  

ن مرص حتتل أ  ( 4( فيبني اجلدول )2016-2000ادلول العربية خالل الفرتة )

من %30.88ول ابلنس بة لمكية صادرات احلبوب بنس بة تبلغ حنو املركز ال  

اإجاميل صادرات احلبوب البينية لدلول العربية يلهيا الامارات بلغت 

http://www.aoad.org/


من  %17.46حنو  تلغبنس بة ب، مث يلهيا يف ال مهية عامن %26.14حنو

 يفيضا أ   مرص يتأ  تو  اإجاميل مكية صادرات احلبوب البينية لدلول العربية.

 %78.6املركز ال ول ابلنس بة لمكية صادرات البذور الزيتية حيث متثل حنو 

سوراي  ية البينية لدلول العربية، يلهيامن اإجاميل مكية صادرات البذور الزيت 

يل مكية صادرات البذور الزيتية وذكل من اإجام %16بنس بة بلغت حنو 

أ ما ابلنس بة للزيوت فيتضح أ ن السعودية حتتل املركز  البينية لدلول العربية.

من اإجاميل مكية صادرات الزيوت البينية لدلول  %28.4ال ول بنس بة 

، %22بلغت حنو،  العربية، يلهيا لك من مرص، عامن، تونس بنسب

لزيوت البينية لدلول العربية اصادرات  من اإجاميل مكية 15.5%، 16.2%

الرتتيب. بيامن حتتل مرص املرتبة ال ويل يف صادرات البقول  عىلللك مهنام 

من اإجاميل مكية صادرات البقول البينية لدلول  %41.4حيث متثل حنو 

أ ما  الرتتيب. عىلللك مهنام  %18.1العربية، يلهيا سوراي بنس بة بلغت حنو 

ت فيتبني أ ن مرص حتتل املركز ال ول بنحو ابلنس بة لمكية صادرات ادلران

من اإجاميل مكية الصادرات العربية البينية لدلرانت، يلهيا لك من  42.3%

 .الرتتيب عىل%13.2، %39.3اي بنسب بلغت حنو لبنان، سور

كام يتبني من اجلدول أ ن الاردن حتتل املركز ال ول يف تصدير اخلرض 

الصادرات العربية البينية للخرض،  من اإجاميل مكية %32.2بنس بة بلغت حنو 

للك مهنام  %16.8، %29.4بنسب بلغت حنو يلهيا لك من سوراي، مرص

ابلنس بة لتصدير الفاكهة فيتبني أ ن مرص حتتل املركز ال ول  االرتتيب. أ م عىل

من اإجاميل مكية الصادرات العربية البينية  %34.4يف تصدير الفاكهة بنحو 

، %28.5اي، لبنان، السعودية بنسب بلغت حنو للفاكهة، يلهيا لك من سور

الرتتيب. ويتضح من نفس اجلدول السالف اذلكر أ ن  عىل 6.3%، 15.7%

السودان حتتل املركز ال ول يف تصدير احليواانت احلية بنس بة بلغت حنو 

من اإجاميل مكية الصادرات العربية البينية للحيواانت احلية، يلهيا لك  27.6%

، %18.6، %19.4حنو  اي، الاردن بنسب بلغتالسعودية، سور من

وقد تبني أ ن السعودية حتتل املركز ال ول من يف  الرتتيب. عىل15.9%

من اإجاميل مكية الصادرات العربية  %32.8تصدير اللحوم بنس بة بلغت حنو 

، %25.1البينية للحوم، يلهيا لك من المين، عامن بنسب بلغت حنو 

ة املذكورة. أ ما عن ال لبان ومنتجاهتا فتبني الرتتيب خالل الفرت  عىل 17.6%

من اإجاميل مكية  %51.8أ ن السعودية حتتل املركز ال ول بنس بة بلغت حنو 

لبان ومنتجاهتا، يلهيا لك من مرص بنس بة بلغت  الصادرات العربية البينية لل 

كام اتضح من نفس اجلدول أ ن السعودية حتتل املرتبة ال ويل  .%14.6حنو 

من اإجاميل مكية الصادرات  %23.2لسكر بنس بة بلغت حنو يف تصدير ا

العربية البينية للسكر، يلهيا لك من مرص، اجلزائر، الامارات، سوراي بنسب 

الرتتيب  عىلللك مهنام  %15، %15.8، %21.2، %21.7بلغت حنو

 خالل نفس الفرتة سالفة اذلكر.

 

 (.2016-2000لفرتة )اردات من اجملموعات السلعية ادلاخةل يف التجارة العربية الزراعية البينية خالل ال مهية النسبية ملتوس  مكية الصادرات والوا .3جدول 

 اجملموعة السلعية
 الواردات الصادرات

 % طنالمكية / % المكية /طن

 5.8 44818 4.0 30452 احلبوب

 1.0 7768 0.3 2479 بذور زيتية

 3.2 24432 4.5 34662 الزيوت

 1.0 8038 1.3 9829 بقول

 1.0 7710 6.4 48881 درانت

 12.9 100153 18.7 143683 خرض

 10.9 84353 16.2 124515 فاكهة

 26.2 202947 13.9 106681 حيواانت حية

 1.3 10310 1.2 9326 حلوم

 7.3 56491 8.2 62975 البان ومنتجاهتا

 11.2 86710 8.4 64492 سكر

 18.1 140490 16.9 130112 أ خرى

 100.0 774220 100.0 768087 جاميلاالإ 

نتتت(، ادلول العربيتتة، املنظمتتة العربيتتة للتمنيتتة الزراعيتتة، الكتتتاب الستت نوي لالإحصتتاءات الزراعيتتة العربيتتة، موقتتع شتت بكة املعلومتتات ادلوليتتة )الانرت  املصتتدر: جامعتتة

www.aoad.org.أ عداد متفرقة ، 
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 (.2016-2000)مهية النسبية لمكية الصادرات العربية الزراعية البينية من أ مه اجملموعات السلعية خالل الفرتة ال   .4جدول 

 اجملموعة

 السلعية

 ادلول

 احلبوب
البذور 

 الزيتية
 فاكهة خرض درانت بقول زيوت

 حيواانت

 حية
 اللحوم

 أ لبان

 ومنتجاهتا
 أ خرى سكر

 22.9 0.1 1.6 7.8 15.9 5.0 32.2 2.1 4.8 1.6 1.1 1.58 الاردن

 0.0 15.8 6.0 3.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.6 0.0 26.14 الامارات

 1.9 0.0 0.8 2.0 0.2 0.1 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 البحرين

 0.3 0.0 2.5 0.2 0.0 4.0 1.4 0.5 2.1 15.5 0.5 1.16 تونس

 0.2 21.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.5 0.1 0.20 اجلزائر

 2.0 23.2 51.8 32.8 19.4 6.3 7.9 2.4 5.9 28.4 0.2 3.73 السعودية

 7.5 0.0 0.0 0.4 27.6 0.1 0.0 0.0 1.0 0.0 0.1 0.74 السودان

 11.5 15.0 7.4 8.5 18.6 28.5 29.4 13.2 34.9 4.7 16.0 1.21 سوراي

 1.9 0.0 6.1 17.6 5.6 0.6 3.0 0.1 0.0 16.2 0.0 17.46 عامن

 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.6 1.48 قطر

 12.7 0.0 4.0 0.3 5.9 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.2 8.83 الكويت

 17.8 2.3 0.3 0.1 0.9 15.7 6.5 39.3 4.1 1.7 1.5 2.25 لبنان

 18.1 21.7 14.6 1.2 5.9 34.6 16.8 42.3 41.4 22.0 78.6 30.88 مرص

 2.6 0.1 3.7 0.4 0.0 1.0 1.8 0.0 5.3 1.4 0.1 0.77 املغرب

 0.7 0.5 1.0 25.1 0.0 3.5 0.6 0.0 0.2 0.6 1.0 3.41 المين

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 اإجاميل

 ( ابمللحق1مجعت وحسبت من: جدول رمق ) املصدر

 
 س بق نس تنتج أ ن الصادرات البينيتة لتدلول العربيتة جملموعتة احلبتوب مما

موعة مكية الصادرات البينية جمل اإجاميلمن  %65مرص، عامن وميثلوا يف  ترتكز

 سوراي ومرصت بتأ كرث متنيف  حني يمتركز صادرات البذور الزيتيةيف  احلبوب.

ات الزيتوت مكية الصادرات من البذور الزيتية. وتبني أ ن صادر  اإجاميل 90%

 يف من نصف مكية الصادرات البينية للزيوت. بأ كرثالسعودية ومرص يف  ترتكز

حتتني تركتتزت  ، يف%65مرصتت ومتثتتل يف  حتتني ترتكتتز صتتادرات البقتتول

من مكيتة  %81.6ومتثل  لك من مرص، لبنانيف  الصادرات البينية لدلرانت

ن وستوراي ال رديف  الصادرات البينية من ادلرانت. وصتادرات اخلرضت ترتكتز

حتني ترتكتز يف  مكيتة الصتادرات البينيتة للخرضت. اإجتاميلومتثل تقريبتا نصتف 

 الستودانيف  اما احليتواانت احليتة فترتكتز وسوراي.مرص يف  صادرات الفاكهة

جتتتاميلمتتتن  %28بنستتتب ةلوحتتتدها  مكيتتتة الصتتتادرات البينيتتتة ولك متتتن  اإ

ا اللحتتوم أ متت .االإجتتاميلمتتن  %53ردن ميتتثالن تقريبتتا ال   ستتوراي، الستعودية،

الستتعودية، يف  الستتعودية التتمين وعتتامن. وصتتادرات الستتكر ترتكتتزيف  فترتكتز

مراكتز يف  مرص واجلزائر والامارات. ومن املالحظ أ ن مرص والسعودية تأ ىت

  .الاعتباركثري من الصادرات البينية للمحاصيل موضع يف  متقدمة

عيل مست توي  أ ما عن الرتكيب السلعي للواردات الزراعية البينية العربية

( أ ن 5( فقد تبني من اجلدول رمق )2016-2000ادلول العربية خالل الفرتة )

السعودية يه املس تورد الرئييس للواردات البينية من احلبوب بنس بة تبلغ حنو 

من اإجاميل مكية الواردات البينية من احلبتوب لتدلول العربيتة يلهيتا  20.97%

املركز ال ول ابلنس بة لمكية واردات  .بيامن يتبني أ ن سوراي حتتل%17.86المين

جتتاميل مكيتة واردات البتتذور  %27.3البتذور الزيتيتة حيتتث متثتل حنتتو  متن اإ

الزيتية البينية لدلول العربيتة، يلهيتا لك متن الستعودية، لبنتان، مرصت بنستب 

للك مهنام عيل الرتتيب وذكل من اإجاميل  %12، %18، %18.3بلغت حنو 

 البينية لدلول العربية.مكية واردات البذور الزيتية 

كام تعترب الاردن املس تورد الرئييس للواردات البينية من الزيوت حيتث 

، من اإجاميل مكية الواردات البينية من الزيتوت متن ادلول %26.1تس تورد 

، %22.3العربيتتة، يلهيتتا لك متتن ستتوراي، الامتتارات بنستتب بلغتتت حنتتو 

الرتتيب.  عىلوت للك مهنام من اإجاميل مكية الواردات البينية من الزي 18.5%

بيامن حتتتل الستعودية املرتبتة ال ويل يف است ترياد البقتول حيتث تست تورد حنتو 

من اإجاميل مكية الواردات البينية من البقول، يلهيا لك من ستوراي،  39.6%

الرتتيتب متن  عتىلللك متهنام  %10.5، %17.5اجلزائر بنسب بلغت حنو 

 بقول.اإجاميل مكية الواردات البينية من ال 

 



 (.2016-2000)العربية الزراعية البينية من أ مه اجملموعات السلعية خالل الفرتة  تلمكية الوارداال مهية النسبية  .5جدول 

 اجملموعة

 السلعية

 ادلول

 احلبوب
البذور 

 الزيتية
 فاكهة خرض درانت بقول زيوت

 حيواانت

 حية
 اللحوم

 أ لبان

 ومنتجاهتا
 أ خرى سكر

 27.6 14.2 4.8 4.8 15.6 12.6 6.2 16.8 3.90 26.1 9.8 2.17 الاردن

 0.0 40.3 27.8 53.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 18.5 0.0 1.55 الامارات

 6.8 1.1 4.9 4.9 0.4 2.0 3.3 7.1 0.43 4.9 0.0 0.55 البحرين

 3.0 0.9 0.0 0.0 0.0 0.7 0.3 0.0 10.53 2.9 1.5 0.06 اجلزائر

 6.5 4.4 15.3 16.2 7.2 5.5 38.2 6.6 39.63 5.2 18.3 20.97 السعودية

 0.1 20.8 0.2 0.0 0.5 1.6 0.1 0.0 0.25 0.2 0.7 4.34 السودان

 3.5 8.9 1.1 2.6 2.4 21.2 16.6 25.6 17.48 22.3 27.3 4.88 سوراي

 3.1 2.8 14.9 3.2 10.4 14.5 5.7 6.2 2.54 2.6 1.1 13.37 عامن

 0.1 1.0 10.1 3.6 0.6 4.7 8.3 6.6 6.35 1.1 3.5 7.08 قطر

 0.4 0.3 12.8 4.3 6.6 10.1 12.3 5.7 7.07 1.1 0.1 0.82 الكويت

 9.2 2.5 3.0 2.5 7.7 2.9 8.5 22.9 3.24 3.8 18.0 0.82 لبنان

 22.9 0.6 0.3 0.5 1.1 13.9 0.1 0.7 4.66 2.0 12.0 0.73 مرص

 10.2 0.0 0.2 0.0 0.0 6.0 0.1 1.2 1.93 6.3 4.1 0.39 املغرب

 6.7 2.1 4.6 3.8 47.6 4.3 0.4 0.5 1.98 2.9 3.7 17.86 المين

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00 100.0 100.0 100.0 اإجاميل

 ( ابمللحق.2مجعت وحسبت من: جدول رمق )املصدر: 

 

أ متتتا ابلنستتت بة للتتتواردات البينيتتتة متتتن ادلرانت فتبتتتني أ ن ستتتوراي يه 

متن اإجتاميل مكيتة  %25.6رد الرئييس لها حيتث تست تورد مهنتا حنتو املس تو 

الاردن بنستب بلغتت حنتو  لبنتان،ت البينية لدلرانت، يلهيتا لك متن الواردا

كتام تعتترب الستعودية املست تورد الرئييست  .الرتتيب عىل 16.8%، 22.9%

، يلهيتا لك متن %38.2للواردات البينيتة متن اخلرضت حيتث تست تورد حنتو 

 عتتىل %12.3، %16.6ت حيتتث تستت تورد لك مهنتتا حنتتو ستتوراي، الكويتت

 الرتتيب من اإجاميل مكية الواردات البينية من اخلرض. 

ست بة كام تعترب سوراي املس تورد الرئييس من الواردات البينية للفاكهتة بن 

، من اإجاميل مكية الواردات البينية للفاكهة، يلهيا عامن، مرصت %21.2بلغت 

، %12.6، %13.9، %14.5و الاردن، الكويتتتت بنستتتب بلغتتتت حنتتت

انت . كام تعترب المين املس تورد الرئييس للواردات البينيتة متن احليتوا10.1%

مهنا، يلهيا الاردن، عامن حيث تس تورد  %47.6احلية حيث تس تورد حنو 

جتتاميل مكيتتة التتواردات البينيتتة متتن  %10.4، %15.6لك مهنتتا حنتتو  متتن اإ

  .احليواانت احلية

رد الرئييس للواردات البينية من اللحتوم حيتث وتعترب الامارات املس تو 

متن اإجتاميل مكيتة  %16.2، يلهيتا الستعودية بنست بة %53.6تس تورد حنو 

الرتتيتتب. وتعتتترب الامتتارات  عتتىلالتتواردات البينيتتة متتن اللحتتوم لتتلك مهنتتا 

متن  %27.8املس تورد الرئييس من ال لبان ومنتجاهتا حيتث تست تورد حنتو 

ة من ال لبان ومنتجاهتتا، يلهيتا لك متن الستعودية، اإجاميل مكية الواردات البيني

، %14.9، %15.3عامن، الكويتت، قطتر حيتث تست تورد لك مهنتا حنتو 

من اإجاميل مكية التواردات البينيتة متن ال لبتان ومنتجاهتتا.  12.8%10.1%

وابلنس بة للواردات البينيتة متن الستكر تعتترب الامتارات املست تورد الرئييست 

يلهيا لك من السودان، الاردن بنسب بلغت  ،%40.3للسكر بنس بة بلغت 

من اإجاميل مكية الواردات البينية متن الستكر لتلك  %14.2، %20.8حنو 

 الرتتيب وذكل خالل الفرتة السالفة اذلكر. عىلمهنا 

بعض ادلول يف  ومن املالحظ هيلك الصادرات البينية الزراعية ترتكز

مكن ينية الزراعية، ومن املالعربية والبعض ال خر ترتكز فهيا الواردات الب 

تس تورد  اليتادلول يف  ترتكز فهيا الصادرات أ ن تسد الفجوة اليتلدلول 

 .البيي العريب الزراعينفس احملاصيل وذكل يكون قد حتقق معظمة للتبادل 

مه املمكنات والفترص املتاحتة ملعظمتة الصتادرات الزراعيتة العربيتة البينيتة ل  

 (2016-2000لفرتة )سلعية ملتوس  ااجملموعات ال 

ل الصادرات الزراعية البينية لدلول العربية عن طريق حتويت ميكن تعظمي

ا صتادرات بينيتة عربيتة ممت اإىلاجلزء ال كترب متن الصتادرات العربيتة الزراعيتة 

 حتقيتق الاكتفتاء اذلايت العتريب ل مه اجملموعتات الستلعية، حيتث عتىليساعد 

البينيتتة لتتدلول العربيتتة عتتىل  ميكتتن دراستتة فتترص معظمتتة التجتتارة الزراعيتتة

 مس توي أ مه احلاصالت الزراعية اكلتايل:

يتبتني  فرص مل تس تغل ملعظمة الصادرات الزراعيتة العربيتة البينيتة للحبتوب:

( أ ن متوس  مكية الصادرات البينية من احلبوب تبلتغ حتوايل 6من اجلدول )

من متوس  اإجتاميل متم الصتادرات  %28.6الف طن توازي حنو 456.8
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(، وميكن زايدة الصتادرات 2016-2000لعربية من احلبوب خالل الفرتة )ا

 أ لف طن.1143.07البينية من احلبوب حبوايل 

 ية: فرص مل تس تغل ملعظمة الصادرات الزراعية العربية البينية للبذور الزيت 

لتغ ( يتبني أ ن مكية الصادرات البينية من البذور الزيتية تب6من جدول )

متن الصتادرات العربيتة اللكيتة  %8.62ن توازي حنو أ لف ط 36.5حوايل 

نتته اكن ميكتتن زايدة متتم  متتن البتتذور الزيتيتتة ختتالل الفتترتة املدروستتة، وأ 

 أ لف طن. 387.1الصادرات البينية من البذور الزيتية حبوايل

فرص مل تس تغل ملعظمة الصادرات الزراعية العربية البينية ل مه  .6جدول

 .أ لف طن() (.2016-2000رتة )اجملموعات السلعية خالل الف

المكية من 

الصادرات 

 العربية

 % بينية لكية
املمكنات والفرص 

 التصديرية املتاحة

 1143.07 28.6 456.8 1599.9 احلبوب 

 387.1 8.62 36.5 423.6 البذور الزيتية

 139.37 33.9 71.52 210.88 البقوليات 

 634.3 37.1 374.5 1008.9 ادلرانت

 2069.0 48.9 2047.1 4115.9 اخلرض

 2449.7 43.1 1859.3 4308.9 الفاكهة

 989.9 49.2 957.4 1947.3 احملاصيل السكرية

ية، وحسبت من: جامعة ادلول العربية، املنظمة العربية للتمنية الزراع  تمجع املصدر:

  ةالزراعية العربية، أ عداد متفرق الكتاب الس نوي لالإحصاءات

 متن ادرات الزراعيتة العربيتة البينيتة للبقوليتات:فرص مل تس تغل ملعظمة الصت

يتبتتني أ ن الصتتادرات البينيتتة متتن البقوليتتات تبلتتغ حتتوايل  اجلتتدول الستتابق

من متوس  مم الصادرات العربيتة  %33.9أ لف طن توازي حنو  71.52

ن املمكن زايدة الصادرات م(، وأ نه 2016-2000من البقول خالل الفرتة )

 أ لف طن. 139.37 البينية من البقول حبوايل

 يتبتنيفرص مل تس تغل ملعظمة الصادرات الزراعيتة العربيتة البينيتة لتدلرانت: 

أ لف  374.5( أ ن الصادرات البينية من ادلرانت تبلغ حوايل 6من اجلدول )

متن متم الصتادرات العربيتة متن ادلرانت ختالل  %37.1طن توازي حنتو 

 ينيتتة متن ادلرانت حبتتوايلاملمكتن زايدة الصتادرات الب  املدروستة ومتتنالفترتة 

 أ لف طن. 634.3

يتضح من فرص مل تس تغل ملعظمة الصادرات الزراعية العربية البينية للخرض: 

طتن  أ لف 2047.1( أ ن الصادرات البينية من اخلرض تبلغ حوايل 6جدول )

متن متم الصتادرات العربيتة متن اخلرضت ختالل الفترتة  %48.9توازي حنتو 

 2069لصادرات البينية من اخلرض حبوايل (، وميكن زايدة ا2000-2016)

 أ لف طن.

متتن  فتترص مل تستت تغل ملعظمتتة الصتتادرات الزراعيتتة العربيتتة البينيتتة للفاكهتتة:

 اجلتتدول الستتابق ذكتتره يتبتتني أ ن الصتتادرات البينيتتة متتن الفاكهتتة تبلتتغ حتتوايل

متن متم الصتادرات العربيتة متن  %43.1أ لف طن توازي حنتو  1859.3

كهتة ملدروستة، وميكتن زايدة الصتادرات البينيتة متن الفاالفاكهة خالل الفترتة ا

 أ لف طن. 2449.7حبوايل 

فرص مل تس تغل ملعظمة الصادرات الزراعية العربية البينية للمحاصيل 

يل من اجلدول السابق ذكره يتبني أ ن الصادرات البينية من احملاص  السكرية:

م من م %49.2أ لف طن توازي حنو  957.4السكرية تبلغ حوايل 

ات الصادرات العربية من السكر خالل الفرتة املدروسة، وميكن زايدة الصادر 

 أ لف طن. 989.9البينية من السكر حبوايل 

 املراجع

جمتال يف  العريباللطيف مشعل، التاكمل الاقتصادي  أ محد عبد -1

، قستم الاقتصتاد الزراعتي، دكتتوراهاملنتجات الزراعية، رستاةل 

 .2007 لكية الزراعة، جامعة عني مشس،

اب جامعة ادلول العربية، املنظمتة العربيتة للتمنيتة الزراعيتة، الكتت -2

 .الس نوي لالإحصاءات الزراعية العربية، أ عداد متفرقة

 يف الاقتصتاديحسن ابراهمي )دكتور(، مراجعة لتجربة التاكمل  -3

امل أ ورواب والع يف الاقتصادي، مبمتر جتارب التاكمل العريبالعامل 

، جامعتة الاستكندرية ابالشترتاك متع معهتد ، لكية احلقوقالعريب

 .1999فرباير،  23-22الش ئون ادلولية بروما، الاسكندرية، 

 يف رشا محمد أ محد فرج، التجتارة الزراعيتة البينيتة لتدلول العربيتة -4

 ، قسم الاقتصاددكتوراهضوء املتغريات ادلولية املعارصة، رساةل 

 .2013الزراعي، لكية الزراعة، جامعة عني مشس، 

)دكتتتور(، املالمتتح الرئيستت ية  الستتعدين عفيفتتيمصتتطفى محمتتد  -5

ادلول العربيتة، املتبمتر الرابتع يف  للتجارة اخلارجية للسلع الزراعيتة

مرصتت، املركتز الاقلميتتي للتخطتي  والتمنيتتة يف  لالقتصتاد والتمنيتة

الزراعيتتة، قستتم الاقتصتتاد الزراعتتي، لكيتتة الزراعيتتة، جامعتتة 

 .1994املنصورة، ابريل 



 

 

 الحقامل

 (.2016-2000)مكية الصادرات العربية الزراعية البينية من أ مه اجملموعات السلعية ابلطن خالل الفرتة  .1جدول 

 اجملموعة

 السلعية

 ادلول

 احلبوب
البذور 

 الزيتية
 فاكهة خرض درانت بقول زيوت

 حيواانت

 حية
 اللحوم

 أ لبان

 ومنتجاهتا
 أ خرى سكر

 29795.6 64.5 1007.6 727.4 16962.3 6225.8 46265.9 1026.5 471.8 554.6 27.3 481.1 الاردن

 0.0 10189.7 3778.5 289.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2287.7 0.0 7960.2 الامارات

 2472.1 0.0 503.8 186.5 213.4 124.5 431.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 البحرين

 390.3 0.0 1574.4 18.7 0.0 4980.6 2011.6 244.4 206.4 5372.6 12.4 353.2 تونس

 260.2 13672.3 0.0 0.0 0.0 124.5 143.7 0.0 0.0 173.3 2.5 60.9 اجلزائر

 2602.2 14962.1 32621.1 3058.9 20696.1 7844.4 11351.0 1173.1 579.9 9844.0 5.0 1135.9 السعودية

 9758.4 0.0 0.0 37.3 29444.0 124.5 0.0 0.0 98.3 0.0 2.5 225.3 السودان

 14962.9 9673.8 4660.2 792.7 19842.7 35486.8 42242.8 6452.3 3430.3 1629.1 396.6 368.5 ايسور

 2472.1 0.0 3841.5 1641.4 5974.1 747.1 4310.5 48.9 0.0 5615.2 0.0 5316.9 عامن

 0.0 0.0 0.0 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 104.0 14.9 450.7 قطر

 16524.2 0.0 2519.0 28.0 6294.2 622.6 0.0 0.0 0.0 173.3 5.0 2688.9 الكويت

 23159.9 1483.3 188.9 9.3 960.1 19548.9 9339.4 19210.2 403.0 589.3 37.2 685.2 لبنان

 23550.3 13994.8 9194.4 111.9 6294.2 43082.2 24138.7 20676.7 4069.2 7625.6 1948.5 9403.6 مرص

 3382.9 64.5 2330.1 37.3 0.0 1245.2 2586.3 0.0 520.9 485.3 2.5 234.5 املغرب

 910.8 322.5 629.8 2340.8 0.0 4358.0 862.1 0.0 19.7 208.0 24.8 1038.4 المين

 ، أ عداد متفرقة.www.aoad.orgنت(، ة )الانرت : جامعة ادلول العربية، املنظمة العربية للتمنية الزراعية، الكتاب الس نوي لالإحصاءات الزراعية العربية، موقع ش بكة املعلومات ادلولياملصدر

 

 (.2016-2000)العربية الزراعية البينية من أ مه اجملموعات السلعية ابلطن خالل الفرتة  تمكية الواردا .2جدول 

 اجملموعة

 السلعية

 ادلول

 احلبوب
البذور 

 الزيتية
 فاكهة خرض درانت بقول زيوت

 حيواانت

 ةحي
 اللحوم

 أ لبان

 ومنتجاهتا
 أ خرى سكر

 38775.2 12312.8 2711.6 494.9 31659.7 10628.5 6209.5 1295.3 313.5 6376.8 761.3 972.6 الاردن

 0.0 34944.1 15704.5 5526.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4519.9 0.0 694.7 الامارات

 9553.3 953.8 2768.1 505.2 811.8 1687.1 3305.0 547.4 34.6 1197.2 0.0 246.5 البحرين

 4214.7 780.4 0.0 0.0 0.0 590.5 300.5 0.0 846.4 708.5 116.5 26.9 تونس

 9131.9 3815.2 8643.1 1670.2 14612.2 4639.4 38258.4 508.9 3185.5 1270.5 1421.5 9398.3 اجلزائر

 140.5 18035.7 113.0 0.0 1014.7 1349.6 100.2 0.0 20.1 48.9 54.4 1945.1 السعودية

 4917.2 7717.2 621.4 268.1 4870.7 17882.8 16625.4 1973.8 1405.0 5448.3 2120.7 2187.1 السودان

 4355.2 2427.9 8417.2 329.9 21106.5 12231.2 5708.7 478.0 204.2 635.2 85.4 5992.2 سوراي

 140.5 867.1 5705.6 371.2 1217.7 3964.6 8312.7 508.9 510.4 268.8 271.9 3173.1 عامن

 562.0 260.1 7230.8 443.3 13394.5 8519.7 12318.8 439.5 568.3 268.8 7.8 367.5 قطر

 12925.1 2167.8 1694.7 257.8 15626.9 2446.2 8513.0 1765.6 260.4 928.4 1398.2 367.5 الكويت

 32172.2 520.3 169.5 51.6 2232.4 11725.1 100.2 54.0 374.6 488.6 932.2 327.2 لبنان

 14330.0 0.0 113.0 0.0 0.0 5061.2 100.2 92.5 155.1 1539.2 318.5 174.8 مرص

 9412.8 1820.9 2598.6 391.8 96602.8 3627.2 400.6 38.6 159.2 708.5 287.4 8004.5 املغرب

 38775.2 12312.8 2711.6 494.9 31659.7 10628.5 6209.5 1295.3 313.5 6376.8 761.3 972.6 المين

 ، أ عداد متفرقة.www.aoad.orgادلولية )الانرتنت(، املصدر: جامعة ادلول العربية، املنظمة العربية للتمنية الزراعية، الكتاب الس نوي لالإحصاءات الزراعية العربية، موقع ش بكة املعلومات 
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ABSTRACT  
The Arab trade is highly important in the economic structure of all Arab countries through which Arab exports are 

exchanged and the dependence of the Arab countries on this trade to provide of its needs of goods and products that are not 

available locally. The problem of the study lies in the weakness of trade exchange between the Arab countries and this does not 

achieve the aspirations of the Arab countries towards strengthening political and economic relations. Therefore, the objective of 

the research is to study the development of the total trade, agricultural and inter-Arab trade exchange for the most important 

agricultural commodities and to identify the opportunities and export possibilities of the Arab agricultural trade. The results 

showed that the percentage of intra-Arab agricultural trade represented about 13.42% of the Arab agricultural trade. This shows 

the Arab countries' dependence on non-Arab countries to obtain their food needs. This requires Arab countries to make tough 

decisions that will increase their mutual cooperation to reach acceptable trade exchange rates. Intra-agricultural exports in 

vegetables, fruit and live animals accounted for more than 48% of inter-agricultural commodity exports. Inter- agricultural 

imports of live animals, vegetables and fruits were concentrated at 50% of the inter-agricultural commodities imports. Intra-

grain exports can be increased by about 1143.07 thousand tons, intra-exports of oil seeds by 387.1 thousand tons, legumes by 

139.37 thousand tons, tubers with 634.3 thousand tons, vegetables by 2069 thousand tons, fruit by 2449.7 thousand tons, which 

are exported to non-Arab countries, which are opportunities that can be investment to maximize intra-Arab trade. In conclusion, 

we recommend to increase the intra-exporting rate of grains, oily seeds, fruits, vegetables to the Arabic countries. 
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