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  مقدمة
وتبلغ مسـاحة هـذا    ،الوطن العربي أجزاءحيزا متصال بين  ليبيا والسودانومصر  تشكل

مليون نسـمة  ١٢٧.٣٣٦ نحو سكانهعدد يبلغ و ٢مليون كم ٤.٦٤الجزء من الوطن العربي نحو 
ويخلق تنوع موارد هذا الحيز  ،٢٠١٣ة للتنمية الزراعية في عام يوفق إحصائيات المنظمة العرب

رغبة دائمة في تحقيق نوع من التكامل االقتصادي عموما والزراعي منه علي وجه الخصـوص  
والتكنولوجي بما يكفل رفاهيـة الشـعوب   بين مكونات هذا الحيز أخذا بأسباب التقدم االقتصادي 

صعوبات التي تواجه دول التكامل أمام متطلبـات التنميـة   حيث يمثل التكامل االقتصادي حال لل
  .االقتصادية

  مشكلة البحث
اإلنتاج الزراعي للحاجات االستهالكية والتصنيعية من أهم مشكلة الغذاء وعدم كفاية  تعتبر

بـالرغم مـن تـوافر    التحديات التي تواجه مصر وليبيا والسودان على مدى السنوات القادمـة  
هـذه  في استغالل  ااالقتصادي بينهمجعل من التعاون  الزراعي بهم األمر الذيإمكانيات اإلنتاج 

  .لمواجهة تلك التحدياتضروريا  أمراًاالقتصادية الموارد 
القـومي  من أهم قطاعات النشاط االقتصـادي   الدول الثالثةويعتبر القطاع الزراعي في  

ساهم هذا القطاع في النـاتج  حيث ئية تعتمد عليها هذه الدول  في الحصول على المواد الغذا الذي
فـى مصـر حـوالي    بلغ )  ٢٠١٣ -٢٠٠٠(في متوسط الفترة بنسب مختلفة  اإلجماليالمحلى 
قاصرا عن الوفاء  أصبحانه إال ، %٢,٧وفي ليبيا %  ٣٢,٥٥وفي السودان حوالي %  ١٣,٨٧

اسـتيراد  عن طريق  بحاجة االستهالك المحلي من الغذاء مما دفع تلك الدول إلي سد هذا العجز 
  .ئها من خارج حدودهاغذا

  هدف البحث
ثر قيام التكامل االقتصادي بين مصر وليبيا والسودان أتحديد  بصفه عامة يستهدف البحث

ألهم  من ناحية أخري وعلي تجارتهم مع العالم الخارجيمن ناحية علي التجارة البينية فيما بينهم 
األهداف الفرعيـة  تحقيق يتضمن هدف الدراسة  فانذلك وتحقيقا ل .المجموعات والسلع الزراعية

  :التالية
 إلقاء الضوء علي التجارة البينية ألهم المجموعات والسلع الزراعية - ١
 زراعيةاللسلعة في ا كمي ألثر التكاملقياس  - ٢
 زراعيةالالتكامل للسلعة  ألثرنسبي قياس  - ٣
 .خفض حجم التجارة الكلية للسلع الزراعيةقياس نسبة  - ٤
االستفادة من التجارة الخارجية البينيـة لمصـر   وفي إمكانية التعاون والتبادل البحث   - ٥

  .وليبيا والسودان في ظل المتغيرات العالمية الحالية
  أسلوب البحث ومصادر البيانات 

علي استخدام أسلوب التحليل الكمي للتعرف علي اتجاهـات   هدفهيعتمد البحث في تحقيق 
، المجموعات السلعية الغذائية الرئيسية بين مصر وليبيا والسـودان  البينية ألهم  التجارة وطبيعة

كما يعتمد البحث للتعرف علي مدي إمكانية زيادة حجم التجارة الزراعية البينية علـي اسـتخدام   
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عـن طريـق   التكامل لسلعة زراعية أثر تقدير  والتي يمكن من خالله   التكامل أثرنموذج تقدير 
  )١( :تقدير

 =تكامل لسلعة زراعية ما ال أثرقيمة   - أ
  الصادرات البينية لنفس السلعة –صادرات الدولة الكلية لسلعة ما     

 =التكامل لسلعة ما   أثر نسبة  -  ب
  )١٠٠( *قيمة الصادرات البينية لنفس السلعة / التكامل للسلعة أثر قيمة    
  )١٠٠(* حجم التجارة الكلية/التكاملأثر قيمة  = نسبة خفض حجم التجارة الكلية  - ج

تصـدرها المنظمـة العربيـة للتنميـة     التي ويعتمد البحث علي البيانات الثانوية المنشورة 
  .بعض البحوث والدراسات االقتصادية المرتبطة بموضوع البحثمن وكذلك ، الزراعية

  النتائج البحثية والمناقشة
  التجارة البينية ألهم المجموعات والسلع الزراعية :أوال 

 التجارة البينية ألهم المجموعات والسلع الزراعيةذا الجزء من الدراسة سوف نناقش في ه
صادرات ليبيـا إلـي    لضعفونظرا ، )٢٠١٣ -١٩٩٥(خالل الفترة بين مصر وليبيا والسودان 

والسـلع  من المجموعـات   صادراتها استبعادكل من مصر والسودان من السلع الزراعية فقد تم 
  .اليهما الزراعية

  إلي ليبيا هم المجموعات والسلع الزراعيةألصادرات مصر  -١
 الحبوبجملة  -  أ

البيانـات   فـان  فترة الدراسـة ليبيا من الحبوب خالل  إليبدراسة تطور صادرات مصر 
خالل فتـرة   صادرات مصر من الحبوب إلي ليبيا إجمالي أن إليتشير ) ١(جدول رقم بالالمدونة 
بلـغ   أقصيوحد  ،١٩٩٩دوالر في عام  ألف ٢٨١تراوحت بين حد ادني بلغ حوالي قد الدراسة 
، دوالر ألـف   ٢٤٥٤٤بمتوسط سنوي بلغ نحـو  ،٢٠٠٧دوالر في عام  ألف  ٨١٣٥٨حوالي  

صادرات مصـر  قيمة لتطور االتجاه الزمني العام ) ٢(كما تشير البيانات المدونة في جدول رقم 
ـ  تبلغ) ٠.٠١(ة إحصائيا عند مستوي معنوي ةمعنوي زيادةأن هناك ليبيا  إليالحبوب من   واليح

صادرات مصر من الحبـوب  من متوسط قيمة % ١٠.٨٠حوالي تعادل دوالر  ألف ٢٦٥٢.١٢
سة وتشير قيمة معامـل التحديـد   دوالر خالل فترة الدرا ألف ٢٤٥٤٤حوالي والتي بلغت  لليبيا

 ترجع لعاملالحبوب الصادرات من من التغيرات الحادثة في قيمة % ٤٠.٢ حوالي أن إلي) ٢ر(
  .الزمن

  البذور الزيتيةجملة  - ب
-١٩٩٥(فتـرة  اللصادرات مصر إلي ليبيا من البذور الزيتية خالل  سنويالبلغ المتوسط 

ألـف  ١٤ألف دوالر بين حد ادني بلغ حـوالي   ٩٦٤حوالي )١(كما يوضح جدول رقم  )٢٠١٣
تشـير  و، ٢٠١١ألـف دوالر فـي عـام    ٤٧٨٦وحد أقصي بلغ حوالي ، ٢٠٠٠دوالر في عام 

لمعادالت االتجاه الزمني العام لقيمة صادرات مصـر مـن   ) ٢(نات المدونة في جدول رقم البيا
بلغـت  ) ٠.٠١(إلي ليبيا أن هناك زيادة معنوية إحصائيا عند مسـتوي معنويـة    البذور الزيتية

البذور من متوسط قيمة صادرات مصر من % ٩.٢٣ تعادل حواليألف دوالر  ١٨٨.٩٧حوالي 
من التغيرات الحادثـة فـي   % ٤٩.٣الي أن حوالي) ٢ر(ر قيمة معامل التحديد لليبيا وتشي الزيتية

 . قيمة صادرات مصر إلي ليبيا من البذور الزيتية يعكسها عنصر الزمن
 الزيوتجملة  - ت

                                                             
م      ١ راج قاس د ف د محم ور (احم ة        ، )دكت ة البینی ة الزراعی ارة العربی ي التج ادي عل ل االقتص ر التكام اس اث ث   ،قی ؤتمر الثال الم

ادي الزراعي     الجمعیة، التكامل االقتصادي الزراعي العربي، والعشرون لالقتصادیین الزراعیین  المصریة لالقتص
  .٢٠١٥،نوفمبر ١٢-١١، الجیزة،
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ألـف   ٢إلي ليبيا  بين حد ادني بلـغ حـوالي   الزيوت إجمالي صادرات مصر من  تراوح
وبمتوسـط  ، ٢٠١٢ألف دوالر في عام  ٥٢٤٢١وحد أقصي بلغ حوالي،  ٢٠٠٣دوالر في عام 
معادالت االتجاه الزمني العام لقيمـة صـادرات   وقد أشارت ، ألف دوالر ٩٧٨٤سنوي بلغ نحو

أن هناك زيادة معنوية إحصائيا عنـد  الي ) ٢(والواردة بالجدول رقم إلي ليبيا الزيوت مصر من 
مـن  % ٢٠.٦٤رت بحواليألف دوالر بنسبة قد ٢٠١٩.٤بلغت حوالي) ٠.٠١(مستوي معنوية 

وتشير قيمـة  ، ألف دوالر ٩٧٨٤والبالغة نحو ليبياالزيوت إلي متوسط قيمة صادرات مصر من 
من التغيرات الحادثة في قيمة صادرات مصر إلـي  % ٤٥.٧إلي أن حوالي) ٢ر(معامل التحديد 

  .يعكسها عنصر الزمنالزيوت  ليبيا من
 البقولياتجملة  - ث
إلي أن إجمالي صادرات مصر من البقوليـات  ) ١(جدول رقم لبا الواردةتشير البيانات و 

تراوحت بين حد ادني بلغ حـوالي  قد بلغت من الزيادة والنقص خالل مدة الدراسة حيث إلي ليبيا 
، ٢٠١١ألف دوالر في عـام   ٢٦٣٧٧وحد أقصي بلغ حوالي ، ٢٠٠١ألف دوالر في عام  ١٧

الجـدول رقـم   كما توضح بيانات ، لدراسةخالل مدة ا ألف دوالر ٥١٨٦بمتوسط سنوي بلغ نحو
حيـث  البقوليات إلـي ليبيـا   قيمة صادرات مصر من لتطور  معادالت االتجاه الزمني العام) ٢(

ألـف  ٩٢٦.٣٨٢بلغ حوالي) ٠.٠١(أن هناك زيادة معنوية إحصائيا عند مستوي معنوية يالحظ 
) ٢ر(معامل التحديـد   من متوسط الكميات المصدرة وتشير قيمة% ١٧.٨٦تعادل حوالي  دوالر

من التغيرات الحادثة في قيمة صادرات مصر إلي ليبيا مـن البقوليـات   % ٣٥.٨إلي أن حوالي
  .يعكسها العوامل التي يعبر عنها عنصر الزمن خالل فترة الدراسة

  
لف دوالر امريكى خالل الفتـرة مـن   تطور الصادرات الزراعية المصرية إلى ليبيا باأل .١جدول رقم 

)٢٠١٣-١٩٩٥(  

البذور   الحبوب  السنة
  الزيتية

درنات   البقوليات  الزيوت
  وجذور

حيوانات   الفاكهة  الخضر
  حية

  السكر  األلبان  اللحوم
باقي 
السلع 
  الزراعية

١٢  ١٢  ١٢٣.٧  ٥٢٥  ٠٠.٠٠  ٦٦  ١٥.٣٢  ٢٥  ٨٧.٤٩  ٤٦٨  ١٦٢  ٨٩٢٠  ١٩٩٥  
٢٥  ١٣٠  ١٢٤  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٦٧  ١٩  ٢٦  ١٦٧٧  ٤٨  ١٤٣  ١٨٦١  ١٩٩٦  
١٠٩  ٦٩  ٢٠  ١٢  ٠٠.٠٠  ٨  ٢٢  ٢٦  ٣٦١١  ٣٧٣  ١٢٤  ٨٢٣  ١٩٩٧  
١٨١٢  ٨  ٣٩  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٨٣  ٢٣  ١  ١٢٤٠  ٢  ١٠٥  ٦٣٦٣  ١٩٩٨  
١٠٩  ٢٠  ٢٣  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١  ٢٦  ٤  ٢٢  ٩٠  ٨٦  ٢٨١  ١٩٩٩  
٣٦٥  ١٨  ٣٩٨  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٥٦  ٢  ٧  ٢٢٧  ٥٠  ١٤  ٢٥١٤٨  ٢٠٠٠  
٤٠٨٠  ١٩  ٣٤١  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٢٢  ١٤  ١٠  ١٧  ٢٦  ٧٣  ١٣٤٥٤  ٢٠٠١  
٥١١٥  ٧٦  ١٩٤٢  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٢٢٥  ١٢٦  ١٧  ٢٣٣  ٩  ١٢٣  ٩٦٠١  ٢٠٠٢  
٢٧٥٢  ٨٠٢  ٤٥٩٤  ٢٠  ١٥  ٤١٤٦  ٥٠  ٣٠  ١٢٠  ٢  ١٥  ٢٥٢٧١  ٢٠٠٣  
١٠٨٣  ٤٠  ٥٣٦٦  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٢٤٥٨  ٩٥  ٦١  ٨١  ٣١  ١٠٠  ٣٠٣  ٢٠٠٤  
١٥٣٧٦  ١٩٩٨  ٥٣١٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٩٤  ٢٢٤  ٩  ٦٠٣  ٤٩١٤  ٨٢  ٤٧٧٥٠  ٢٠٠٥  
١٠٩٩٤  ١٩٣٩  ١٨٢٧  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٢٢٩  ٧٤٩  ١٤  ١٦٢٣  ٣١٨  ٣٥٣  ٣٢٩٥٢  ٢٠٠٦  
١٦٤٣  ٨٣٢٦  ٣٨٥٨  ١٠  ٠٠.٠٠  ٥٠٢٣  ٩٥٦  ٩٦٣  ١٥٨٨  ٢٣١٢  ٢٧٤  ٨١٣٥٨  ٢٠٠٧  
١٤٢٩٧  ٢٧٢  ٥٧٢٠  ٨١٠  ٣  ١٤٩٩٨  ١٨٢٦  ٩٦  ١٦٣٥  ١٣٨٩١  ٤٠١  ٢٧١٢٣  ٢٠٠٨  
٩٩١٩  ١٠٠٣٦  ٧٥٣٩٨  ٤٠  ٢٠٥  ٣٩٢٥  ٣٩٦٢  ٤٠٧١  ١٨٢٩٦  ٣٤٨٣٧  ٣٢٥٦  ٣٢١١٥  ٢٠٠٩  
٢٦٧٠  ١٢٣٩٧  ٩٣١٣٥  ٤٩  ٠٠.٠٠  ٤٧٤٩  ٤٨٩٤  ٤٩٢٦  ٢٢١٣٨  ٤٢١٥٣  ٤٠٢١  ٣٨٨٥٩  ٢٠١٠  
٢٦٧٠  ٢٩٦٤٠  ١٥٧٢٢  ٣٨٨  ٢٠٣  ٤٢٠٠  ٦٢٦٤  ٧٨٣٠  ٢٦٣٧٧  ٣٠٥٣٤  ٤٧٨٦  ٢٥٥٣  ٢٠١١  
١٠٩٦٤  ٣٩٥٢١  ٧٢٧٦١  ٤٥٧  ٥٣٢  ١٠٨٣٨  ٣٨٦٧٥  ٢٩٢٥  ١٨١٤٠  ٥٢٤٢١  ٢٠٧٠  ٤٤٣١١  ٢٠١٢  
١١٢٤٨  ٣١٧٢٥  ٨٥٠٠٣  ٤٣  ٠٠  ٨٩٤٤  ٣٦٥١١  ٣  ٨٢١  ٣٤١٨  ٢١٢٢  ٦٧٢٨٥  ٢٠١٣  
  ٥٠١٢  ٧٢١٣  ١٩٥٦٣.٤١  ١٢٣.٩٤  ٥٠.٤٦  ٣١٧٠  ٤٩٧١  ١١٠٨  ٥١٨٦  ٩٧٨٤  ٩٦٤  ٢٤٥٤٤  المتوسط
لإلحصـاءات   السـنوي الكتـاب  جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، : جمعت وحسبت من: المصدر

  .الزراعية العربية، الخرطوم، أعداد مختلفة
  

 الدرنات جملة  -  ج
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،  خـالل فتـرة الدراسـة   رات مصر إلي ليبيا من الدرنات دراسة تطور صاديتضح من 
قد تقلبـت بـين   إلي ليبيا الدرنات إلي أن إجمالي صادرات مصر من ) ١(جدول رقم بال والواردة

ألـف   ٧٨٣٠نحو أقصي  هاوحد،  ١٩٩٨ألف دوالر في عام  ١الزيادة والنقص حيث بلغ نحو 
بيانات فـي جـدول   وتظهر ، ف دوالرأل١١٠٨وبمتوسط سنوي بلغ نحو ،٢٠١١دوالر في عام  

ليبيـا أن هنـاك    إليالدرنات لمعادالت االتجاه الزمني العام لقيمة صادرات مصر من ) ٢(رقم 
تعـادل  ألـف دوالر  ٢٢٩.٢٧بلغ حـوالي  ) ٠.٠١(زيادة معنوية إحصائيا عند مستوي معنوية 

مـة معامـل   وتشـير قي  ،لليبياالدرنات من متوسط قيمة صادرات مصر من % ٢٠.٦٩ حوالي
ليبيا مـن   إليمن التغيرات الحادثة في قيمة صادرات مصر % ٣٣.٩أن حوالي إلي) ٢ر(التحديد 
  .يعكسها عنصر الزمنالدرنات 
 الخضرجملة  -  ح

 خـالل فتـرة الدراسـة   جملة الخضر لصادرات مصر إلي ليبيا من  بلغ المتوسط السنوي
ألف دوالر فـي عـام    ٢والي بين حد ادني بلغ حالصادرات وتراوحت ، ألف دوالر ٤٩٧١نحو

كما توضح بيانات جـدول   ٢٠١٢ألف دوالر في عام   ٣٨٦٧٥وحد أقصي بلغ حوالي ، ٢٠٠٠
قيمة صادرات مصر من جملة الخضر إلي لتطور  وتشير معادلة االتجاه الزمني العام، ) ١(رقم 
) ٠.٠١(ويـة  أن هناك زيادة معنوية إحصائيا عند مسـتوي معن ) ٢(جدول رقم بال والواردةليبيا 

من متوسط قيمة صادرات مصـر  % ٢٦.١٨تعادل حوالي ألف دوالر ١٣٠١حيث بلغت حوالي 
من التغيرات % ٣٩.٥إلي أن حوالي) ٢ر(من جملة الخضر إلي ليبيا وتشير قيمة معامل التحديد 

  .الحادثة في قيمة صادرات مصر إلي ليبيا من جملة الخضر يعكسها عنصر الزمن
 الفاكهةجملة  -  خ

جـدول   كما يوضح فترة الدراسةخالل  الفاكهةة تطور صادرات مصر إلي ليبيا من بدراس
تراوحت بين حد ادني بلغ حـوالي  إلي ليبيا الفاكهة إلي أن إجمالي صادرات مصر من ) ١(رقم 

 ،٢٠٠٨ألف دوالر في عـام    ١٤٩٩٨ وحد أقصي بلغ حوالي ، ١٩٩٩ألف دوالر في عام  ١
قيمـة    لتطـور  االتجاه الزمني العـام  وتبين معادلة ،دوالر ألف٣١٧٠وبمتوسط سنوي بلغ نحو

أن هناك زيادة معنوية إحصـائيا   )٢(جدول رقم بال والواردة ليبيا إليالفاكهة صادرات مصر من 
% ١٧.٣٧تعادل حوالي ألف دوالر  ٥٥٠.٦١١ حوالي تحيث بلغ) ٠.٠١(عند مستوي معنوية 

أن  إلـي ) ٢ر(قيمة معامـل التحديـد    وتظهريا لليبالفاكهة من متوسط قيمة صادرات مصر من 
أثرها  يعكسهاالفاكهة  إلي ليبيا منمن التغيرات الحادثة في قيمة صادرات مصر % ٥١.٥حوالي

  .عنصر الزمن
 األلبانجملة  - د

ألف دوالر ٢٠غ حوالي بين حد ادني بل صادرات مصر من األلبان إلي ليبياإجمالي  تراوح
وبمتوسط سـنوي  ، ٢٠١٠ألف دوالر في عام ٩٣١٣٥الي وحد أقصي بلغ حو، ١٩٩٧في عام 
لمعادالت االتجاه ) ٢(رقم الواردة بالجدول بيانات الكما تشير ، ألف دوالر ١٩٥٦٣.٤١بلغ نحو 

صادرات مصر من األلبان إلي ليبيا أن هناك زيادة معنويـة إحصـائيا   لتطور قيمة الزمني العام 
% ٢٢.٧٣تعادل حوالي ألف دوالر  ٤٢٥٠.٣٥حيث بلغت حوالي ) ٠.٠١(عند مستوي معنوية 

إلـي أن  ) ٢ر(من متوسط قيمة صادرات مصر من األلبان إلي ليبيا وتشير قيمة معامل التحديد 
يا مـن األلبـان يعكسـها    من التغيرات الحادثة في قيمة صادرات مصر إلي ليب% ٥١.٥حوالي 

  .عنصر الزمن
 السكر - ذ

لي أن إجمالي صادرات مصر من السكر إلـي  إ) ١(جدول رقم بالتوضح البيانات المدونة 
وحد أقصي بلغ حـوالي  ،  ١٩٩٨ألف دوالر في عام  ٨ليبيا  تراوحت بين حد ادني بلغ حوالي 

وتبين معادلـة  ، ألف دوالر ٧٢١٣وبمتوسط سنوي بلغ نحو،٢٠١٢ألف دوالر في عام  ٣٩٥٢١
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أن هنـاك زيـادة معنويـة     صادرات مصر من السكر الي ليبيالتطور قيمة االتجاه الزمني العام 
تعـادل حـوالي   ألف دوالر  ١٦٨٩٠١٥حيث بلغ حوالي) ٠.٠١(إحصائيا عند مستوي معنوية 

توضح ) ٢ر(وقيمة معامل التحديد ، من متوسط قيمة صادرات مصر من السكر لليبيا % ٢٣.٤٢
 من التغيرات الحادثة في قيمة صادرات مصر الي ليبيا من  السكر يعكسـها % ٥٨.٣أن حوالي

  .)٢(عنصر الزمن كما في جدول رقم 
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ذائية إلي ليبيـا بـاأللف   معادالت االتجاه الزمني العام للصادرات المصرية من السلع الغ. ٢رقم جدول
  )٢٠١٣ -١٩٩٥(خالل الفترة دوالر 

   
  لبيان

  

  رقم
  المعادلة

  المتغير التابع
  ـه^ص

  المتوسط  النموذج
معدل التغير 

  ف  ٢ر  %السنوي 

  هس٢٦٥٢.٥١٦+ ١٩٨١.٤٢١-= ه^ص  الحبوب  )١(
)٣.٣٧٩**(  

١١.٤١٦  ٠.٤٠٢  ١٠.٨٠  ٢٤٥٤٤**  

  هس١٨٨.٩٧٢+ ٩٢٦.٠٣٥-= ه^ص  البذور الزيتية  )٢(
)٤.٠٦٥**(  

١٦.٥٢٣  ٠.٤٩٣  ٩.٢٣  ٩٦٤**  

  هس٢٠١٩.٣٧٧+ ١٠٤٠٩.٦٦٧-= ه^ص  الزيوت  )٣(
)٣.٧٨٢**(  

١٤.٣٠٦  ٠.٤٥٧  ٢٠.٦٤  ٩٧٨٤**  

  جملة البقوليات  )٤(
  هس٩٢٦.٣٨٢+ ٤٠٧٧.٧١٩-= ه^ص

)٩.٤٩٥  ٠.٣٥٨  ١٧.٨٦  ٥١٨٦  )**٣.٠٨١**  

)٥(  
الدرنات 
  والجذور

  هس٢٢٩.٢٤٧+ ١١٨٥.١٠٥-= ه^ص
)٨.٧٢٦  ٠.٣٣٩  ٢٠.٦٩  ١١٠٨  )**٢.٩٤٥**  

  جملة الخضر  )٦(
  هس١٣٠١.٤٩٨+ ٨٠٤٣.٧٧٢-= ه^ص

)١١.١٠٩  ٠.٣٩٥  ٢٦.١٨  ٤٩٧١  )**٣.٣٣٣**  

  جملة الفاكهة  )٧(
  هس٥٥٠.٦١١+ ٢٣٣٥.٩٤٧-= ه^ص

)١٨.٠٣٨  ٠.٥١٥  ١٧.٣٧  ٣١٧٠  )**٤.٢٤٧**  

  األلبان  )٨(
  هس٤٢٥٠.٣٥٠+  ٢٢٩٤٠.٠٩٨ -= ه^ص

  )١٨.٠٦٦  ٠.٥١٥  ٢١.٧٣  ١٩٥٦٣.٤١  )** ٤.٢٥٠**  

  السكر  )٩(
  هس١٦٨٩.١٤٩+ ٩٦٧٨.٤٣٩-= ه^ص

)٢٣.٧٤٧  ٠.٥٨٣  ٢٣.٤٢  ٧٢١٣  )**٤.٨٧٣**  

  .ة هالقيمة المقدرة للمتغير التابع المشار إليه باأللف دوالر في السن: هـ^ص
  .١٩،..................، ٣، ٢، ١= عنصر الزمن بالسنوات، هـ : هـ س

  ).        ٠.٠٥(معنوي عند * ). ٠,٠١(معنوي عند * *المحسوبة، ) ت(القيم بين األقواس تعبر عن قيم 
  )١(حسبت من جدول رقم : المصدر

  

  :صادرات مصر إلي السودان -٢
 الحبوب جملة -  أ

 فـان  ، فترة الدراسةخالل  الحبوب جملةمن السودان بدراسة تطور صادرات مصر إلي 
إلـي  الحبوب  جملة إلي أن إجمالي صادرات مصر منتشير ) ٣(رقم  الواردة في جدولالبيانات 
وحد أقصـي بلـغ   ،  ٢٠١١ألف دوالر في عام ٦٩تراوحت بين حد ادني بلغ حوالي  السودان 
فـي  ، دوالرألف  ٧٩٣٨لغ نحووبمتوسط سنوي ب، ٢٠١٠ألف دوالر في عام  ٢٠٠٥٣حوالي  

صـادرات  لتطور قيمـة  معادالت االتجاه الزمني العام ) ٤(البيانات في جدول رقم  توضح حين
دوالر ولم تثبت  ألف٢٧١.٨٠حوالي  تأن هناك زيادة بلغالسودان  إليالحبوب  جملةمصر من 

  . إحصائيامعنوية الزيادة 
 الزيوت جملة - ب

 ٦بين حد ادني بلغ حـوالي  السودان إلي الزيوت  جملةإجمالي صادرات مصر من تراوح 
 ،٢٠٠٨ألـف دوالر فـي عـام      ٨٧٦٦وحد أقصي بلغ حـوالي  ، ١٩٩٧ألف دوالر في عام 

كمـا  ، )٣(جدول رقـم   في خالل فترة الدراسة كما ألف دوالر ١٩٢٦وبمتوسط سنوي بلغ نحو
صـادرات  لتطور قيمـة  عام االتجاه الزمني ال لمعادالت) ٤(جدول رقم بال الواردةتشير البيانات 

وي معنويـة  عنـد مسـت  أن هناك زيادة معنوية إحصـائيا  السودان  إليالزيوت  جملةمصر من 
قيمة معامل  وتوضح% ١٨.٧١تعادل حوالي ألف دوالر  ٣٦٠.٤١١حيث بلغت حوالي) ٠.٠١(

 السودان إليصادرات مصر من التغيرات الحادثة في قيمة % ٥٧.٣ أن حوالي إلي) ٢ر(التحديد 
  .يعكسها عنصر الزمنالزيوت  جملة من

 البقوليات جملة - ت
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 فترة الدراسةالبقوليات خالل  جملة إلي السودان منلصادرات مصر  بلغ المتوسط السنوي
البقوليات إلـي   جملةصادرات مصر من  تراوحتألف دوالر و ١٤٧٧نحو) ٣(جدول رقم بالكما 

  ٧٥٨٨وحد أقصي بلغ حوالي  ، ١٩٩٦ ألف دوالر في عام ٤بين حد ادني بلغ حوالي  السودان
لمعادالت االتجاه الزمنـي  ) ٤(جدول رقم بال الواردة بياناتالوتشير  ،٢٠١٠ألف دوالر في عام 

ـ  ) ٠.٠١(العام أن هناك زيادة معنوية إحصائيا عنـد مسـتوي معنويـة     حـوالي   تحيـث بلغ
معامـل التحديـد    خالل فترة الدراسة وتشير قيمة% ١٨.٥٨تعادل حوالي ألف دوالر ٢٧٤.٤٥

 مـن السـودان   إليمن التغيرات الحادثة في قيمة صادرات مصر % ٣٨.٣أن حوالي إلي) ٢ر(
    .يعكسها عنصر الزمنالبقوليات  جملة

 الخضر جملة  - ث
 جملـة لصادرات مصر إلـي السـودان مـن     )٣(جدول رقمبال البيانات الواردةكما تشير 
الخضـر إلـي السـودان     جملةت مصر من إلي أن إجمالي صادرا فترة الدراسةالخضر خالل 

 ٤٤٢٦وحد أقصي بلغ حوالي  ، ١٩٩٩ألف دوالر في عام  ١غ حوالي تراوحت بين حد ادني بل
كمـا تشـير البيانـات    ، ألف دوالر ٦٥٥وبمتوسط سنوي بلغ نحو ،٢٠١٢ألف دوالر في عام 

 جملـة ات مصر من صادرلتطور قيمة لمعادالت االتجاه الزمني العام ) ٤(جدول رقم بالالمدونة 
حيـث بلغـت   ) ٠.٠١(الخضر الي السودان أن هناك زيادة معنوية إحصائيا عند مستوي معنوية 

إلـي أن  ) ٢ر(وتشير قيمة معامل التحديد % ٢٣.٣٦تعادل حوالي ألف دوالر ١٥٣.٠٢٥حوالي  
الخضـر   جملـة صادرات مصر إلي السودان من من التغيرات الحادثة في قيمة % ٤٣.٤حوالي
  ٠ا عنصر الزمنيعكسه

  الفاكهة جملة -  ج
ألـف   ٢ نحـو الفاكهة إلي السودان بين حد ادني  إجمالي صادرات مصر من جملة تراوح

وبمتوسط سنوي ، ٢٠١٣ألف دوالر في عام   ٢٢٤٥٨ نحووحد أقصي ، ١٩٩٨دوالر في عام 
ـ ، )٣(جدول رقم كما توضح بيانات الف دوالر  ٥٨٥٣بلغ نحو م كما تشير البيانات في جدول رق

السـودان    إليالفاكهة  صادرات مصر من جملةلتطور قيمة لمعادالت االتجاه الزمني العام ) ٤(
ألف  ١٢٣٤.٤١حيث بلغت حوالي ) ٠.٠١(أن هناك زيادة معنوية إحصائيا عند مستوي معنوية 

السـودان   إليالفاكهة  من متوسط قيمة صادرات مصر من جملة% ٢١.٠٩تعادل حوالي دوالر 
من التغيرات الحادثة % ٦٧.٩أن حوالي إلي) ٢ر(لدراسة وتشير قيمة معامل التحديد خالل فترة ا

  .الفاكهة يعكسها عنصر الزمن في قيمة صادرات مصر إلي السودان من جملة
 األلبانجملة   -  ح

لصادرات مصر إلـي السـودان مـن    )  ٣(جدول رقم بال الواردةكما يتضح من البيانات 
ي أن إجمالي صادرات مصر من األلبان إلي السودان تراوحت بين األلبان خالل فترة الدراسة إل

ألـف دوالر    ٢٣٦٨لي وحد أقصي بلغ حوا، ١٩٩٩ألف دوالر في عام  ١حد ادني بلغ حوالي 
كما تشير البيانات المدونة في جدول ، ألف دوالر ٣٤٩بمتوسط سنوي بلغ نحو، ٢٠١٠في عام  

صادرات مصر من األلبان إلي السـودان أن  تطور قيمة للمعادالت االتجاه الزمني العام ) ٤(رقم 
ألـف   ٦٤.٤١٨حيث بلغـت حـوالي   ) ٠.٠٥(هناك زيادة معنوية إحصائيا عند مستوي معنوية 

من متوسط قيمة صادرات مصر من األلبان إلي  السودان خالل % ١٨.٤٦تعادل حوالي دوالر 
من التغيرات الحادثة فـي  % ٢٨.٨يالي أن حوال) ٢ر(فترة الدراسة وتشير قيمة معامل التحديد 

  .ان من األلبان يعكسها عنصر الزمنقيمة  صادرات مصر إلي السود
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( تطور الصادرات المصرية إلى السودان باأللف دوالر امريكـى خـالل الفتـرة مـن     . ٣جدول رقم 
٢٠١٣-١٩٩٥(  

البذور   الحبوب  السنة
درنات   البقوليات  الزيوت  الزيتية

حيوانات   الفاكهة  الخضر  وجذور
  السكر  األلبان  اللحوم  حية

باقي 
السلع 
  الزراعية

٠٠.٠٠  ١٢  ١٤.٧٣  ٣٥.٩٤  ٠٠.٠٠  ٢١  ١٤.١٤  ٠٠.٠٠  ٤٥  ١٢  ٠.٠٠  ٤٩٧٠  ١٩٩٥  

٠٠.٠٠  ٣٤  ١٨  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٢١  ٤  ٠٠.٠٠  ٤  ٤٥  ٠٠.٠٠  ١٧٣٩  ١٩٩٦  

٥٢٩  ٥٦  ٤٥  ١  ٤  ٤٢  ٦  ١  ٣٨٩  ٦  ٠٠.٠٠  ٥١٠٢  ١٩٩٧  

٧٨  ٣٦٩  ٧  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٢  ٨  ٠٠.٠٠  ٢٨٦  ٧  ١٥  ٩٦٨٨  ١٩٩٨  

٥٢٩  ٦٨٢  ١  ٠٠.٠٠  ١  ٩  ١  ٠٠.٠٠  ٢٢٩  ٨٣  ١  ٣٤٦٠  ١٩٩٩  

١٠٨٨  ١  ١٠٦  ١  ٠٠.٠٠  ٢٣٠  ٣٩  ٠٠.٠٠  ٢٧٥  ١٦  ٠٠.٠٠  ٦٦٢٨  ٢٠٠٠  

١٦٩١  ١٠  ٤٤  ١  ٨٧  ٣٣  ٦٨  ٦  ٤٨٣  ١٠  ٤٠  ٦٩٤٦  ٢٠٠١  

٢٦٨٦  ١٩  ٢٥  ٤٤  ٦٠  ٤٢  ٥  ٣  ٤٧٧  ٢٦٨  ٦  ٧٥٢٠  ٢٠٠٢  

٢٢٥١  ٢٨  ٢٠  ٠٠.٠٠  ١١٠٥  ٢٦٢  ١٢٦  ٠٠.٠٠  ٣٦٢  ٢٩٦  ٠٠.٠٠  ٥٩٦١  ٢٠٠٣  

٥٧٩٦  ٣٧  ٣٠  ٠٠.٠٠  ٣٩  ٥٨٤  ٤١  ٩  ٦٩٣  ١٣  ٨  ٢٢١  ٢٠٠٤  

٧٨٠٢  ٩٣  ٣٦  ٠٠.٠٠  ١٩  ١٢١٥  ٨٩٢  ٠٠.٠٠  ١٨١  ٢٠٩١  ٠٠.٠٠  ١٧٢١٣  ٢٠٠٥  

٩٦٦٩  ٤  ١٥  ٣٩  ٣١  ٢٢٦٦  ٤٠٧  ٠٠.٠٠  ١٧٤  ٤٥٨  ٣٠  ١٥٢٦٤  ٢٠٠٦  

١٧٦٥  ٤  ٦٢  ١٨  ٠٠.٠٠  ٢٢٧٨  ٩٨  ٧٧  ١٦٢  ٤٧٢  ١  ١٢٨٤٤  ٢٠٠٧  

٤٨٣٦٤  ٥٥  ٥٣٣  ١٠  ٠٠.٠٠  ١٣٥٩٥  ٢٤٩  ٥١  ٤١٦  ٨٧٦٦  ١٢  ٨٧٤٢  ٢٠٠٨  

٥١٧٣١  ٥٩٢٧.٩  ١٩١٧  ٤  ٤٨٨٨.٩  ١٧٩٠٢  ٢٦٢  ٨٢٨  ٦٢٧١  ٤٤٥٠  ٦  ١٦٥٧٣  ٢٠٠٩  

٥٧  ٧٣٢٢.٤  ٢٣٦٨  ٥  ٠٠.٠٠  ٢٢١١٧  ٣١٧  ١٠٠٢  ٧٥٨٨  ٥٣٧٦  ٨  ٢٠٠٥٣  ٢٠١٠  

٥٧  ٨٢٠٨.٢  ١٥٨  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٠٦٦٥  ١٥١٣  ١٨٩٢  ٣٣٣  ٤٤٢٤  ٢٥  ٦٩  ٢٠١١  

٢٦٨٦٨  ٣١١٩.٢  ٣٣٢  ١  ٠٠.٠٠  ١٧٤٦٧  ٤٤٢٦  ٧٦٩  ٢٨٨٩  ٥٧٩٨  ٨١  ٢٢٨٧  ٢٠١٢  

٣٠٥٦٣  ٩٢٣٦.١  ٨٩٤  ٠٠  ٠٠  ٢٢٤٥٨  ٣٩٧٤  ٠٠  ٦٨١٣  ٣٩٩٨  ٢٣٢  ٥٥٤٠  ٢٠١٣  

 ١٠٠٨٠ ١٨٥٤ ٣٤٨.٧٢ ٨.٤١٧٨ ٣٢٨.١٥ ٥٨٥٣.١ ٦٥٥.٢٧ ٢٤٤.١٠ ١٤٧٧.٣ ١٩٢٥.٧ ٢٤.٤٧ ٧٩٣٨  المتوسط
لإلحصـاءات   السـنوي الكتـاب  جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، : جمعت وحسبت من: المصدر

  .الزراعية العربية، الخرطوم، أعداد مختلفة
  

 السكر -  خ
إلي أن إجمالي صادرات مصر من السكر إلـي  ) ٣(نة في جدول رقم تشير البيانات المدو

وحد أقصي بلغ حوالي ، ٢٠٠٠ألف دوالر في عام  ١السودان تراوحت بين حد ادني بلغ حوالي
كمـا يوضـح   ، ألف دوالر١٨٥٤وبمتوسط سنوي بلغ نحو، ٢٠١٣ألف دوالر في عام  ٩٢٣٦

صادرات مصر مـن السـكر إلـي    ر قيمة لتطولمعادالت االتجاه الزمني العام ) ٤(جدول رقم 
حيـث بلـغ حـوالي    ) ٠.٠١(السودان أن هناك زيادة معنوية إحصائيا عند مسـتوي معنويـة   

من متوسط قيمة صادرات مصر مـن السـكر   % ٢٢.٠٥تعادل حوالي ألف دوالر  ٤٠٨.٦٧٩
تغيرات من ال%  ٥١إلي أن حوالي ) ٢ر(للسودان خالل فترة الدراسة وتشير قيمة معامل التحديد 

  .الحادثة في قيمة صادرات مصر إلي السودان من السكر يعكسها عنصر الزمن
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معادالت االتجاه الزمني العام للصادرات المصرية من السلع الغذائيـة إلـي السـودان    . ٤جدول رقم 
  )٢٠١٣ -١٩٩٥(باأللف دوالر خالل الفترة 

  

  البيان
  

  المعادلة رقم
  المتغير التابع

  ـه^ص
  سطالمتو  النموذج

معدل التغير 
  ف  ٢ر  %السنوي 

  الحبوب  )١(
  هس١٧١.٨٠٤+ ٥٢١٩.٨٦٠-= ه^ص

                          )١.٢١٨  ٠.٦٧  ٣.٤٢  ٧٩٣٨  )١.١٠٣  

  الزيوت  )٢(
  هس٣٦٠.٤١١+ ١٦٧٨.٣٦٨-= ه^ص

                            )٢٢.٨٠٦  ٠.٥٧٣  ١٨.٧١  ١٩٢٦  )**٤.٧٧٦**  

)٣(  
جملة 
  البقوليات

  هس٢٧٤.٤٤٩+ ١٢٦٧.١٢٣-= ه^ص
                            )١٠.٥٦٧  ٠.٣٨٣  ١٨.٥٨  ١٤٧٧  )**٣.٢٥١**  

  هس١٥٣.٠٢٥+ ٨٧٤.٩٨٢-= ه^ص  جملة الخضر  )٤(
                           )٣.٣١٢**(  

١٠.٥٦٧  ٠.٣٨٣  ١٨.٥٨  ١٤٧٧**  

  هس١٢٣٤.٤٠٩+ ٦٤٩٠.٩٨٢-= ه^ص  جملة الفاكهة  )٥(
                            )٥.٩٩٨**(  

٣٥.٩٧١  ٠.٦٧٩  ٢١.٠٩  ٥٨٥٣**  

  هس٦٤.٤١٨+ ٢٦٥.٤٣٩-= ه^ص  األلبان  )٦(
                           )٢.٦٢٢*(  

٦.٨٧٦  ٠.٢٨٨  ١٨.٤٦  ٣٤٩**  

  هـس ٤٠٨.٦٧٩+ ٢٢٣٣.٢١٨-=  ه^ص  السكر  )٧(
                           )٤.٢١٠**(  

١٧.٧٢٥  ٠.٥١٠  ٢٢.٠٥  ١٨٥٤**  

  .للمتغير التابع المشار إليه باأللف دوالر في السنة ه القيمة المقدرة: هـ^ص
  .١٩،..................، ٣، ٢، ١= عنصر الزمن بالسنوات، هـ : هـ س

  ).        ٠.٠٥(معنوي عند * ). ٠,٠١(معنوي عند * *المحسوبة، ) ت(القيم بين األقواس تعبر عن قيم 
  )٣(حسبت من جدول رقم : المصدر

  لي مصرصادرات السودان إ -٣
 الحبوب جملة -  أ

 )٢٠١٣ -١٩٩٥(الحبوب خالل الفتـرة  بدراسة تطور صادرات السودان إلي مصر من 
 إلي أن قيمة صادرات السودان إلـي مصـر مـن الحبـوب    ) ٥(تشير البيانات في جدول رقم 

وحـد أقصـي بلـغ    ،  ٢٠٠٩ألـف دوالر فـي عـام     ١تراوحت بين حد ادني بلغ حـوالي  
كما ، ألف دوالر ١٥٦٠.٦وبمتوسط سنوي بلغ نحو  ،٢٠٠٢عام ألف دوالر في  ١٢٠٩٥حوالي

صـادرات  لتطور قيمة لمعادالت االتجاه الزمني العام ) ٦(تشير البيانات المدونة في جدول رقم 
صادرات السودان إلي مصر مـن الحبـوب   مصر أن هناك تراجع في  إليالسودان من الحبوب 

  .إحصائيا التراجعوية ألف دوالر ولم تثبت معن ٢١٣.٢٣٥حوالي  تبلغ
 :البذور الزيتيةجملة  - ب

 ٤ حـوالي  قيمة صادرات السودان إلي مصر من البذور الزيتية بين حد ادني بلغتراوحت 
 ،٢٠٠٦ ألـف دوالر فـي عـام    ٣١٠٠٨وحد أقصي بلغ حـوالي  ، ٢٠١١ ي عامألف دوالر ف

 بيانـات  تبـين كما ، )٥(كما يظهر جدول رقم  ألف دوالر ٩٠٢٦.٤٢وبمتوسط سنوي بلغ نحو 
السودان من البذور الزيتيـة   صادراتلتطور قيمة لمعادالت االتجاه الزمني العام ) ٦(جدول رقم 

دوالر  ألـف  ٧٣٤.٥٦٥ ات من البذور الزيتية بلغ حواليإلي مصر أن هناك تراجع في الصادر
  .ولم تثبت معنوية التراجع إحصائيا

 : الحيوانات الحية - ت
السودان إلي مصر من الحيوانـات الحيـة خـالل فتـرة      سنوي لصادراتالبلغ المتوسط 

بين حد ادني الصادرات  تراوحتو) ٥(في جدول رقم ألف دوالر  كما  ٨٣٨١.٧٩الدراسة نحو
ألف دوالر فـي عـام    ٣٧٧٧٥وحد أقصي بلغ حوالي، ٢٠٠٧دوالر في عام ألف ٧بلغ حوالي 

العـام أن هنـاك تزايـد فـي     االتجاه الزمني  لمعادالت) ٦(وتشير بيانات جدول رقم ، ٢٠٠٩
ألف دوالر ولم تثبـت   ٣٠٤.٩٨ حوالي تبلغالسودان إلي مصر من الحيوانات الحية صادرات 

  .معنوية الزيادة إحصائيا
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-١٩٩٥( تطور الصادرات السودانية إلى مصر باإللف  دوالر امريكى خالل الفترة من . ٥جدول رقم 
٢٠١٣(  

البذور   الحبوب  السنة
  الزيتية

درنات   البقوليات  الزيوت
  وجذور

حيوانات   الفاكهة  الخضر
  حية

باقى السلع   السكر  األلبان  اللحوم
  الزراعية

٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٦٧٣٣  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٢٥٨٥  ٢١٠٣  ١٩٩٥ 
٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١١٧٤١  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٢٥١٨٠  ٣٤٩٠  ١٩٩٦ 
١٦٨٨٦  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٤٧٥٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٧٣٥١  ٢٨٧٧  ١٩٩٧ 
٢٣٠٨١  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٣٧٥٨  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٨٦٥  ٢٢٦٤  ١٩٩٨ 
٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٧٣  ٦٢٢٣  ٤٦٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١  ٠٠.٠٠  ١٦٩٢  ٦٥١  ١٩٩٩ 
٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٤٢٢٥  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٢٢٤٠  ٩٦٢  ٢٠٠٠ 
١٥٩٨  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٨٥  ١١٤١  ١٠  ٣٢٥  ٣٨٣  ٢  ٠٠.٠٠  ٢٠٥٢٧  ٢٥٧٥  ٢٠٠١ 
٢٠٣٠٧  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١  ٢٦٣٥٩  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٢٤٥٣  ٠٠.٠٠  ١٢٦٤٥  ١٢٠٩٥  ٢٠٠٢ 
٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٣٨٨  ٩١٢٤  ١  ٤٦  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٢٠٧٨  ٢٥٤١  ٢٠٠٣ 
٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٥٩٢٣  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٢٢٨١  ٦  ٢٠٠٤ 
٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٦٤٧  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١١٤٤٤  ٦  ٢٠٠٥ 
٣٠٢٧٨  ١٠٤  ٠٠.٠٠  ١٧  ١١٤٦  ٢٥  ٣  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٣١٠٠٨  ٦  ٢٠٠٦ 
٣٠٢٧٨  ٧٣٢  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٧  ١  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١١٤٤٤  ٦  ٢٠٠٧ 
١٢٩٩١  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٣٢٤  ٦  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٢٠٠  ١٦  ٦  ٢٠٠٨ 
٣١٣٨٥  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٣٧٧٧٥  ٧  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٦  ١  ٢٠٠٩ 
٦٣٨٥٨  ٤٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٨٥٠٦  ٧  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٨٩  ٠٠.٠٠  ٧  ٣  ٢٠١٠ 
٥٨٣٢٢  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٦٢٣٧  ٠٠  ٢٥  ١١٩٢  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٤  ٣  ٢٠١١ 
٣٠٠١٣  ٠٠.٠٠  ٥٥  ١١٤  ١٢٠٩٧  ١٢  ٢٦٥  ٨  ٣  ١٧٦٧  ٥٨  ٢٣  ٢٠١٢ 
١٨٢٥٦    ٥٥  ٩  ١٢٥٣٨  ١١    ٤٥٠٨  ٣  ١٦  ٦١  ٣٣  ٢٠١٣ 
 ٢١٦٢١.٤ ٦٨.٦٦ ٥.٧٨٩ ٣٦.١٦ ٨٣٨١.٧٩ ٢٤٦.٣١ ٣٦.٨٩ ٣٢٠.٥٨ ١٣٤.٢٦ ١٠٤.٣٧ ٩٠٢٦.٤٢ ١٥٦٠.٥٨  المتوسط

لإلحصـاءات   السـنوي جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتـاب  : جمعت وحسبت من: المصدر
  .، الخرطوم، أعداد مختلفةالزراعية العربية

  
ام    . ٦ جدول رقم ي الع اه الزمن األلف         لتطور ا معادالت االتج ي مصر ب ة إل لصادرات السودانیة من السلع الغذائی

  )٢٠١٣ -١٩٩٥(دوالر خالل الفترة 
  البيان  
  

  رقم
  المعادلة

  المتغير التابع
  ـه^ص

  المتوسط  النموذج
معدل التغير 

  ف  ٢ر  %السنوي 

  الحبوب  )١(
  هـس ٢١٣.٢٣٥- ٣٦٩٢.٩٣٠= ه^ص

                          )-٣.٧١٧  ٠.١٧٩  ١٣.٦٦ ١٥٦٠.٥٨   )١.٩٢٨  

  البذور الزيتية  )٢(
  هس٧٣٤.٥٦٥- ١٦٣٧٢.٠٧٠=  ه^ص

                           )-٤.١٩٧  ٠.١٩٨  ٨.١٤ ٩٠٢٦.٤٢  )٢.٠٤٩  

)٣(  
الحيوانات 

  الحية
  هـس ٣٠٤.٩٨٤+ ٥٣٣١.٩٤٧ = ه^ص

                           )٠.٥٨٣  ٠.٠٣٣  ٣.٦٤  ٨٣٨١.٧٩  )٠.٧٦٣  

  .دوالر في السنة ه باأللفالقيمة المقدرة للمتغير التابع المشار إليه : هـ^ص
  .١٩،..................، ٣، ٢، ١= عنصر الزمن بالسنوات، هـ : هـ س

  ).        ٠.٠٥(ي عند معنو* ). ٠,٠١(معنوي عند  **المحسوبة، ) ت(القيم بين األقواس تعبر عن قيم 
  )٥ (حسبت من جدول رقم : المصدر

  
  :صادرات السودان إلي ليبيا  -٤

 :البذور الزيتيةجملة  -  أ
 -١٩٩٥(بدراسة تطور صادرات السودان إلي ليبيا من البـذور الزيتيـة خـالل الفتـرة     

ـ ) ٧(في جدول رقم تشير البيانات )  ٢٠١٣ ذور إلي أن قيمة صادرات السودان إلي ليبيا من الب
وحـد أقصـي بلـغ    ، ١٩٩٧ألف دوالر في عام  ١٣الزيتية تراوحت بين حد ادني بلغ حوالي 

كما تشـير  ألف دوالر  ٧٠٥وبمتوسط سنوي بلغ نحو ، ٢٠١٢ألف دوالر في عام  ٢٣٠٠حوالي
مـن   السـودان صادرات لتطور قيمة لمعادالت االتجاه الزمني العام ) ٨(البيانات في جدول رقم 

 تحيث بلغ) ٠.٠١(أن هناك زيادة معنوية إحصائيا عند مستوي معنوية  ليبيا  إلي البذور الزيتية
قيمة صادرات السودان إلـي  من متوسط  %١٥.٧٢تعادل حوالي ألف دوالر  ١١٠.٨٥ حوالي



 Assiut J. Agric. Sci., (47) No. (4)  2016 (215-233)                        ISSN: 1110-0486 
Website: http://www.aun.edu.eg/faculty_agriculture/                 E-mail: ajas@aun.edu.eg  

 225

 أن حـوالي  إلـي ) ٢ر(سة وتشير قيمة معامل التحديـد  خالل فترة الدرا ليبيا من البذور الزيتية
يعكسـها   ثة في قيمة صادرات السودان إلي ليبيا من البذور الزيتيـة من التغيرات الحاد% ٧١.١

  .عنصر الزمن
  :الحيوانات الحيةجملة  -  أ

تراوحت صادرات السودان إلي ليبيا من الحيوانات الحية خالل فترة الدراسة بين حد ادني 
ألف دوالر فـي عـام    ٦٧٨وحد أقصي بلغ حوالي ،  ٢٠١٠ألف دوالر في عام  ٥بلغ حوالي 

كما تشير البيانات المدونـة  ، ) ٧(ألف دوالر جدول رقم  ١٢١وبمتوسط سنوي بلغ نحو، ٢٠٠٨
لمعادالت االتجاه الزمني العام لتطور قيمة صادرات السودان من الحيوانـات  ) ٨(في جدول رقم 

ألـف دوالر   ٧.٦٢الحية إلي ليبيا أن هناك تزايد في الصادرات من الحيوانات الحية بلغ حوالي  
  .ت معنوية الزيادة  إحصائياولم تثب

  

  )٢٠١٣- ١٩٩٥( لف دوالر امريكى الفترة من تطور الصادرات السودانية إلى ليبيا باأل .٧جدول رقم 

البذور   السنة
  الزيتية

درنات 
حيوانات   الفاكهة  الخضر  وجذور

باقى السلع   األلبان  اللحوم  حية
  الزراعية

٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠ ٦  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٤  ١٩٩٥  
٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠ ٤٥  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٢١٩  ١٩٩٦  
٤  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠ ٨  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٣  ١٩٩٧  
٢٨٩٥  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠ ٧٨  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٤٥  ١٩٩٨  
٢٣١  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠ ٢٣  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٦٧  ١٩٩٩  
٦٣  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠ ٩٩  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٥٦  ٢٠٠٠  
٣٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠ ٣٠  ١٧  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١١٨  ٢٠٠١  
٤٣١  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٤٨  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٢٤٩  ٢٠٠٢  
٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٥  ٥٠٤  ١٠  ١١  ٠٠.٠٠  ٦٩٤  ٢٠٠٣  
٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٥  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٢١٣  ٢٠٠٤  
٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٧٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٩٠  ٢٠٠٥  
١٩٧٤  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٥٦  ٣٣  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٤٧١  ٢٠٠٦  
٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٥  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٤٧١  ٢٠٠٧  
٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٦٧٨  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٥٢٦  ٢٠٠٨  
٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٥٦  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٢٥٦  ٢٠٠٩  
٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٥  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٥١٨  ٢٠١٠  
٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٩٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٧٨٠  ٢٠١١  
٠٠.٠٠  ٥٨٨  ١٢٠  ٧٨  ٠٠.٠٠  ٠٠.٠٠  ١٥٦  ٢٣٠٠  ٢٠١٢  
٠٠  ٥٨٨  ١١٦  ٢٢٣  ٠٠  ٠٠  ٠٠  ١٣٠٤  ٢٠١٣  
 ٢٩٦.٢١ ٦١.٨٩ ١٣.٢١ ١٢١ ٣.١٥٧ ٠.٥٧٨ ٨.٢١ ٧٠٥  المتوسط

  

لإلحصـاءات   السـنوي جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتـاب  : جمعت وحسبت من: المصدر
  .ختلفةالزراعية العربية، الخرطوم، أعداد م

  

بـاأللف  من السلع الغذائية إلي ليبيـا   للصادرات السودانية معادالت االتجاه الزمني العام .٨جدول رقم
  )٢٠١٣ -١٩٩٥(خالل الفترة دوالر 

  البيان
  

  المعادلة رقم

  المتغير التابع
  ه^ص

  المتوسط  النموذج
معدل التغير 

  ف  ٢ر  %السنوي 

  البذور الزيتية  )٢(
 ١١٠.٨٥٨+ ٤٠٣.١٠٥- =  ه^ص  
  هـس

                             )٦.٤٦١**(  
٤١.٧٤٢  ٠.٧١١  ١٥.٧٢  ٧٠٥**  

  هـس ٧.٦١٦+ ٤٥.٢٦٣=  ه^ص    الحيوانات الحية  )٣(
                          )١.٠٢٢(  

١.٠٤٤  ٠.٠٥٨  ٦.٢٩  ١٢١  

  .القيمة المقدرة للمتغير التابع المشار إليه باأللف دوالر في السنة ه: هـ^ص
  .١٩،..................، ٣، ٢، ١= عنصر الزمن بالسنوات، هـ : هـ س

  ).        ٠.٠٥(معنوي عند * ). ٠,٠١(معنوي عند * *المحسوبة، ) ت(ن األقواس تعبر عن قيم القيم بي
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  )٧(حسبت من جدول رقم : المصدر
  

  التجارة البينية ألهم المجموعات السلعية الزراعية في ضوء التكامل االقتصادي :ثانيا
ان من خالل توجيـه  بين مصر وليبيا والسود قيق اكبر قدر من التكامل الزراعييمكن تح

مما يساعد علي  ادرات زراعية بينيةـالحاصالت الزراعية مع العالم الخارجي إلي ص صادرات
وتحقيق اكبر قدر ممكن من االكتفاء الـذاتي  ل المقترح  ـزيادة حجم التجارة البينية لدول التكام

ـ  ا علـي  امل الممكنـالتك ثرأويمكن دراسة  ،لك الدولـلت لبينيـة علـي   ة اـلتجـارة الزراعي
 :ة كما يلي ـتوي الحاصالت الزراعيـمس

 :أثر التكامل الزراعي البيني علي الحبوب -١
انه يمكن زيادة حجم التجارة البينية لمصـر  ) ٩(يتضح من البيانات الواردة بالجدول رقم 

وليبيا والسودان عن طريق تحقيق زيادة في صادرات الحبـوب علـي مسـتوي دول التكامـل     
يمثل حوالي دوالر مليون  ١٧٣.٥٣بمقدار يبلغ حوالي ) ٢٠١٣ – ١٩٩٥(لفترة المقترح خالل ا

من صادرات الحبوب البينية هذا باإلضافة إلى أمكانية خفض حجم التجـارة الكليـة   %٤٨١.٤٩
ـ ، %٥.٠٦للحبوب بنسبة تبلغ حوالي  التكامـل  أثـر   ةوقد احتلت مصر المرتبة األولي في قيم

تليهـا  ، من صادراتها البينية للحبـوب % ٥٠٥.٤٨ثل حوالي مليون دوالر تم ١٦٤.١٨حوالي ب
صفر مليـون دوالر علـي الترتيـب    ، ٩.٣٥التكامل حوالي أثر السودان ثم ليبيا حيث بلغت قيم 

  .علي الترتيبمن صادراتها الكلية للحبوب % ٠.٠٠، % ٢٦٢.٦٤حوالي وب
  

   )٢٠١٣ – ١٩٩٥(الفتـرة   التكامل بين مصر وليبيا والسـودان للحبـوب خـالل   أثر . ٩جدول رقم 
  )مليون دوالر: القيمة (

  الدولة
  قيمة التجارة الزراعية البينية  قيمة التجارة الزراعية الكلية

أثر قيمة 
  التكامل

نسبة قيمة 
التكامل أثر 

حجم   واردات  صادرات  %
حجم   واردات  صادرات  التجارة

  التجارة
  ٥٠٥.٤٨  ١٦٤.١٨  ٣٢.٥٧٣  ٠.٠٩٣  ٣٢.٤٨  ٢٤٨٤  ٢٢٨٧  ١٩٦.٦٦  مصر
  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ١٧.٦٦٣  ١٧.٦٦٣  ٠.٠٠  ٥٣٠  ٥٣٠  ٠.٠٠  ليبيا

  ٢٦٢.٦٤  ٩.٣٥  ٨.٦٢٢  ٥.٠٦٢  ٣.٥٦  ٤١٤  ٤٠١  ١٢.٩١  السودان
أجمالي 
 ٤٨١.٤٩ ١٧٣.٥٣  ٤٨.٨٥٨  ٢٢.٨١٨  ٣٦.٠٤  ٣٤٢٨  ٣٢١٨  ٢٠٩.٥٧  الدول

كتـاب السـنوي   جامعة الدول العربية، المنظمة العربيـة للتنميـة الزراعيـة، ال   : جمعت وحسبت من: المصدر
  .لإلحصاءات الزراعية العربية، الخرطوم، أعداد مختلفة

  
 :أثر التكامل الزراعي البيني علي البذور الزيتية -٢

يمكن زيادة حجم التجارة البينية لمصر وليبيا والسودان عن طريـق تحقيـق زيـادة فـي     
) ٢٠١٣ – ١٩٩٥(صادرات البذور الزيتية علي مستوي دول التكامل المقتـرح خـالل الفتـرة    

مـن صـادرات البـذور     %١١٠٢.٨٩ يمثل حوالي دوالر مليون١٥١.١٧لغ حوالي بمقدار يب
للبذور الزيتيـة بنسـبة تبلـغ    خفض حجم التجارة الكلية  لبينية هذا باإلضافة إلى أمكانيةالزيتية ا
 التكامل حيـث بلغـت حـوالي   أثر  ةوقد احتلت السودان المرتبة األولي في قيم، %  ٢٨ حوالي

تليها مصـر  ، من صادراتها البينية للبذور الزيتية% ٩٤٧.٢٤ مليون دوالر تمثل حوالي١٢٠.٣
مليون دوالر علي الترتيب بنسبة بلغـت  ٣٠.٤٣,٠.٤٤التكامل حواليأثر ثم ليبيا حيث بلغت قيم 

علي الترتيب من صادراتها الكلية للبذور الزيتية كمـا يوضـح   % ٢٥٨٨،  %  ٣٠٧٤حوالي 
  ).١٠(الجدول رقم 
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 – ١٩٩٥(لبذور الزيتية خـالل الفتـرة   علي التكامل بين مصر وليبيا والسودان اأثر  .١٠جدول رقم 
  )مليون دوالر ) (٢٠١٣

  
  الدولة
  

أثر قيمة   قيمة التجارة الزراعية البينية  قيمة التجارة الزراعية الكلية
  التكامل

نسبة قيمة 
التكامل أثر 

حجم   واردات  صادرات  %
حجم   ارداتو  صادرات  التجارة

  التجارة
  ٣٠٧٣.٧  ٣٠.٤٣  ١٤.٨١  ١٣.٨٢  ٠.٩٩ ٣٦٣.٤٢  ٣٣٢  ٣١.٤٢  مصر
  ٢٥٨٨.٢  ٠.٤٤  ٠.٦٢٣  ٠.٦٠٦  ٠.٠١٧ ٤٢.٤٦  ٤٢  ٠.٤٦  ليبيا

  ٩٤٧.٢٤  ١٢٠.٣  ١٢.٧١٣  ٠.٠١٣  ١٢.٧٠ ١٣٤.١٤  ١.١٤  ١٣٣  السودان
أجمالي 
  ١١٠٢.٨٩  ١٥١.١٧  ٢٨.١٤٧  ١٤.٤٣٩  ١٣.٧٠٧ ٥٤٠.٠٢ ٣٧٥.١٤ ١٦٤.٨٨  الدول

جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتـاب السـنوى لإلحصـاءات    : جمعت وحسبت من: درالمص
  .الزراعية العربية، الخرطوم، أعداد مختلفة

  
 :لبقولياتعلي االتكامل الزراعي البيني أثر  -٣

رة يمكن زيـادة حجـم التجـا   من خالل قياس أثر التكامل الزراعي البيني علي البقوليات 
علي مستوي دول البقوليات البينية لمصر وليبيا والسودان عن  طريق تحقيق زيادة في صادرات 

يمثـل   دوالر مليـون  ٤٤٦بمقدار يبلغ حوالي ) ٢٠١٣ – ١٩٩٥(التكامل المقترح خالل الفترة 
البينية هذا باإلضافة إلـى أمكانيـة خفـض حجـم     البقوليات من صادرات % ٦٥٢.٤٢حوالي  

ـ   المرتبة األولي مصروقد احتلت ، % ١٦.٤٢حوالي  بالبقوليات ية التجارة الكل أثـر   ةفـي قيم
، لبقوليات لمن صادراتها البينية % ٦٦٥.٧٧ مليون دوالر تمثل حوالي ٤٤.٣٤حوالي بالتكامل 

علـي  مليـون دوالر   ٠.٠١ ، ٠.١١التكامل حـوالي  أثر حيث بلغت قيم تليها السودان ثم ليبيا 
للبقوليـات  علي الترتيب من صادراتها الكليـة  %  ٥٠، %  ٨٢.١٠حوالي الترتيب بنسبة بلغت 

  .)١١(ويوضح ذلك الجدول رقم 
  

 – ١٩٩٥(أثر التكامل بين مصر وليبيا والسودان علي البقوليـات  خـالل الفتـرة     .١١جدول رقم  
  )مليون دوالر ) ( ٢٠١٣

  الدولة
  لبينيةقيمة التجارة الزراعية ا  قيمة التجارة الزراعية الكلية

أثر قيمة 
  التكامل

نسبة قيمة 
التكامل أثر 

حجم   واردات  صادرات  %
حجم   واردات  صادرات  التجارة

  التجارة
  ٦٦٥.٧٧  ٤٤.٣٤  ٧.٣٤٨  ٠.٦٨٨  ٦.٦٦  ٢٥١  ٢٠٠  ٥١  مصر
  ٥٠  ٠.٠١  ٣.٦١٣  ٣.٥٩٣  ٠.٠٢  ٨.٨٢  ٨.٦٠  ٠.٠٣  ليبيا

  ٨٢.١٠  ٠.١١  ١.٣٠٩  ١.١٧٥  ٠.١٣٤  ١٠.٩٥  ١٠.٧١  ٠.٢٤  السودان
الي أجم

  ٦٥٢.٤٨  ٤٤.٤٦  ١٢.٢٧  ٥.٤٥٦  ٦.٨١٤  ٢٧٠.٧٧  ٢١٩.٣١ ٥١.٢٧  الدول

جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتـاب السـنوي لإلحصـاءات    : جمعت وحسبت من: المصدر
  .الزراعية العربية، الخرطوم، أعداد مختلفة

  
 :لخضرعلي ا التكامل الزراعي البينيأثر  -٤

لبينية لمصر وليبيـا  زيادة حجم التجارة ا إمكانية) ١٢(الجدول رقم  بيانات من خاللتبين 
طريق تحقيق زيادة في صادرات الخضر علي مسـتوي دول التكامـل المقتـرح    والسودان عن 

مـن  % ٤١٧٦يمثـل حـوالي    دوالر مليون ٢٥١.١٢حوالي ب) ٢٠١٣ – ١٩٩٥(خالل الفترة 
 حـوالي بخفض حجم التجارة الكلية للخضر  إمكانيةإلى صادرات البذور الزيتية البينية باإلضافة 

 التكامـل حيـث بلغـت حـوالي    أثـر   ةالمرتبة األولي  في قيمفي مصر وجاءت ، % ٨٠.٤٤
تليها السـودان  ، من صادراتها البينية للخضر% ٤٤٤٧.٠٧مليون دوالر تمثل حوالي ٢٥٠.٣٧

يون دوالر علي الترتيب بنسـبة  مل ٠.٠١٢،  ٠.٧٢٥التكامل حوالي أثر ثم ليبيا حيث بلغت قيم 
  .علي الترتيب من صادراتها الكلية للخضر% ١٥٠،  % ١٩٦بلغت حوالي  
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) ٢٠١٣ – ١٩٩٥(لخضر خالل الفتـرة  اعلي التكامل بين مصر وليبيا والسودان أثر  . ١٢جدول رقم
  )مليون دوالر : القيمة (

  الدولة
  ة البينيةقيمة التجارة الزراعي  قيمة التجارة الزراعية الكلية

أثر قيمة 
  التكامل

نسبة قيمة 
التكامل أثر 

حجم   واردات  صادرات  %
حجم   واردات  صادرات  التجارة

  التجارة

  ٤٤٤٧.٠٧  ٢٥٠.٣٧  ٥.٧٧٢  ٠.١٤٢  ٥.٦٣  ٢٦٩  ١٣  ٢٥٦  مصر

  ١٥٠  ٠.٠١٢  ٤.٠٩١  ٤.٠٨٣  ٠.٠٠٨  ٣٩.٠٢  ٣٩  ٠.٠٢  ليبيا

  ١٩٦  ٠.٧٢٥  ٠.٣٨٨  ٠.٠١٣  ٠.٣٧٥  ٤.١٤  ٣.٠٤  ١.١٠  السودان

أجمالي 
٢٥١.١٠  ١٠.٢٥١  ٤.٢٣٨  ٦.٠١٣  ٣١٢.١٦  ٥٥.٠٤ ٢٥٧.١٢  الدول

٤١٧٦  ٧  

لإلحصـاءات   السـنوي جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتـاب  : جمعت وحسبت من: المصدر
  .الزراعية العربية، الخرطوم، أعداد مختلفة

  
 :لفاكهةا علي التكامل الزراعي البينيأثر  -٥

طريـق تحقيـق زيـادة فـي     لبينية لمصر وليبيا والسودان عن زيادة حجم التجارة ايمكن 
بمقدار يبلغ ) ٢٠١٣ – ١٩٩٥(علي مستوي دول التكامل المقترح خالل الفترة  للفاكهةصادرات 

هـذا   ،البينيـة  الفاكهةمن صادرات %  ٣٦٥٦.٤٨يمثل حوالي  دوالر مليون ٣٣٨.٩٠حوالي 
 وقـد  ،% ٦٦.٧٩بنسبة تبلـغ حـوالي    للفاكهةالكلية  التجارةجم باإلضافة إلى أمكانية خفض ح

مليون دوالر  ٣٣٦.٩٨التكامل حيث بلغت حوالي أثر في قيم المرتبة األولي  علي مصر حصلت
تليها السودان ثم ليبيا حيث بلغت قـيم  ، للفاكهةمن صادراتها البينية %  ٣٧٣٥.٩٢تمثل حوالي 

% ٧٩٠.٩٢يون دوالر علي الترتيب بنسبة بلغت حوالي  مل  ٠.١٠،  ١.٨٢التكامل حوالي أثر 
  .)١٣(كما يظهر ذلك الجدول رقم  للفاكهةعلي الترتيب من صادراتها الكلية % ١٠،  

  
) ٢٠١٣ – ١٩٩٥(لفاكهة خالل الفترة اعلي التكامل بين مصر وليبيا والسودان أثر  . ١٣جدول رقم 

  )مليون دوالر : القيمة (
  

  الدولة
  

  قيمة التجارة الزراعية البينية  رة الزراعية الكليةقيمة التجا
أثر قيمة 

  التكامل
أثر نسبة قيمة 
حجم   واردات  صادرات  %التكامل 

حجم   واردات  صادرات  التجارة
  التجارة

  ٣٧٣٥.٩٢  ٣٣٦.٩٨  ٩.٣٤٦  ٠.٣٢٦  ٩.٠٢  ٤٥٨  ١١٢  ٣٤٦  مصر
  ١٠  ٠.١٠  ٢.١٣١  ٢.١٣١  ٠.٠٠  ٣٧.٤٠  ٣٧.٣٠  ٠.١٠  ليبيا

  ٧٣٠.٩٢  ١.٨٢  ٤.٤٢٥  ٤.١٧٦  ٠.٢٤٩  ١٢.٠٩  ١٠.٠٢  ٢.٠٧  السودان
أجمالي 
 ٣٦٥٦.٤٨ ٣٣٨.٩٠  ١٥.٩٠٢  ٦.٦٣٣  ٩.٢٦٩  ٥٠٧.٤٩  ١٥٩.٣٢  ٣٤٨.١٧  الدول

لإلحصـاءات   السـنوي العربية للتنمية الزراعية، الكتـاب  جامعة الدول العربية، المنظمة : جمعت وحسبت من: المصدر
  .الزراعية العربية، الخرطوم، أعداد مختلفة

  

 :الحيوانات الحيةعلي التكامل الزراعي البيني أثر  -٦
لبينية لمصر وليبيا انه يمكن زيادة حجم التجارة ا) ١٤(البيانات الواردة بالجدول رقم  تشير

علـي مسـتوي دول التكامـل     الحيوانات الحيةطريق تحقيق زيادة في صادرات والسودان عن 
يمثل حوالي دوالر مليون  ١١٥.٧١لغ حوالي بمقدار يب) ٢٠١٣ – ١٩٩٥(المقترح خالل الفترة 

التجـارة  خفض حجم هذا باإلضافة إلى أمكانية  البينية الحيوانات الحيةمن صادرات % ١٣٣٧.٨
في قـيم  المرتبة األولي  السودانوقد احتلت ، %٥١.١٣بنسبة تبلغ حوالي الكلية للحيوانات الحية

مـن صـادراتها   % ١٣٤٣.٦ ثل حواليمليون دوالر تم ١١٤.٢٥التكامل حيث بلغت حواليأثر 
،    ١.٤٦٤التكامـل حـوالي    أثـر  ثم ليبيا حيث بلغت قيم  مصرتليها ، للحيوانات الحيةالبينية 
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علـي الترتيـب   % ٠.٠٠،  %  ١٠٠٢.٧مليون دوالر علي الترتيب بنسبة بلغت حوالي  ٠.٠٠
  .الحيوانات الحيةمن صادراتها الكلية 

  
 – ١٩٩٥(الحيوانات الحية خالل الفتـرة  علي مصر وليبيا والسودان  التكامل بينأثر  .١٤جدول رقم 

  )مليون دوالر) (٢٠١٣
  

  الدولة
  

  قيمة التجارة الزراعية البينية  قيمة التجارة الزراعية الكلية
أثر قيمة 

  التكامل
أثر نسبة قيمة 
حجم   واردات  صادرات  %التكامل 

حجم   واردات  صادرات  التجارة
  التجارة

  ١٠٠٢.٧٤  ١.٤٦٤  ٥.٩٣٦  ٥.٧٩٠  ٠.١٤٦  ٤٨.٧٧  ٤٧.١٦  ١.٦١  مصر
  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ١.١٧٦  ١.١٧٦  ٠  ٥١.١٦  ٥١.١٦  ٠.٠٠  ليبيا

  ١٣٤٣.٦  ١١٤.٢٥  ٨.٦٢٢  ٠.١١٩  ٨.٥٠٣  ١٢٦.٣٤  ٣.٥٩  ١٢٢.٧٥  السودان
جمالي ا

  ١٣٣٧.٨  ١١٥.٧١١ ١٥.٧٣٤ ٧.٠٨٥ ٨.٦٤٩  ٢٢٦.٢٧  ١٠١.٩١  ١٢٤.٣٦  الدول

لإلحصـاءات   السـنوي العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتـاب   جامعة الدول: جمعت وحسبت من: المصدر
  .الزراعية العربية، الخرطوم، أعداد مختلفة

  
 :اللحوم علي التكامل الزراعي البيني أثر  -٧

يمكـن زيـادة حجـم    ) ٢٠١٣ – ١٩٩٥(علي مستوي دول التكامل المقترح خالل الفترة 
بمقدار يبلـغ   اللحومطريق تحقيق زيادة في صادرات  ن عنالبينية لمصر وليبيا والسوداالتجارة 
البينية باإلضـافة   اللحوممن صادرات % ٩١٨١.٧٧يمثل حوالي  دوالر مليون ١٦.٦٢حوالي 

المرتبـة   السودانوقد احتلت ، %  ١.٣٠حوالي باللحوم الكلية  التجارةخفض حجم امكانية إلى 
 ٣٠١٠٤.١٠مليون دوالر تمثل حـوالي   ١٤.٧٥التكامل حيث بلغت حوالي أثر األولي  في قيم 

،   ١.٨٦٨التكامل حوالي أثر يث بلغت قيم ثم ليبيا ح مصرتليها ، اللحوممن صادراتها البينية % 
علي الترتيـب  % ٠.٠٠،  %  ١٤١٥.١٥علي الترتيب بنسبة بلغت حوالي مليون دوالر  ٠.٠٠

  .)١٥(كما يظهر ذلك الجدول رقم  لحوملمن صادراتها الكلية 
  

 – ١٩٩٥(اللحـوم خـالل الفتـرة    علـي  فرصة التكامل بين مصر وليبيا والسودان  .١٥ جدول رقم
  )مليون دوالر ) (٢٠١٣

  
  الدولة
  

  قيمة التجارة الزراعية البينية  قيمة التجارة الزراعية الكلية
أثر قيمة 

  التكامل

نسبة قيمة 
فرصة 
حجم   واردات  صادرات  %التكامل 

حجم   واردات  صادرات  التجارة
  التجارة

  ١٤١٥.١٥  ١.٨٦٨  ٠.١٥٩  ٠.١٢٧  ٠.١٣٢  ١٢٢٧  ١٢٢٥  ٢.٠  مصر
  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٢٧  ٠.٠٢٧  ٠.٠٠  ٣٨.٧٢  ٣٨.٧٢  ٠.٠٠  ليبيا

  ٣٠١٠٤.١٠  ١٤.٧٥  ٠.٠٥٥  ٠.٠٠٦  ٠.٠٤٩  ٤.٠٢  ١.٦٥  ١٤.٨٠  السودان
أجمالي 
 ٩١٨١.٧٧  ١٦.٦١٩  ٠.٢٤١  ٠.١٦  ٠.١٨١  ١٢٦٩.٧٤  ١٢٦٥.٣٧  ١٦.٨  الدول

لإلحصـاءات   السـنوي جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتـاب  : وحسبت منجمعت : المصدر
  .الزراعية العربية، الخرطوم، أعداد مختلفة

  
 :األلبانعلي التكامل الزراعي البيني  أثر - ٨

 ناأللباتحقيق زيادة في صادرات بيمكن زيادة حجم التجارة البينية لمصر وليبيا والسودان 
ـ  دوالر مليـون   ١٦٦.١٤علي مستوي دول التكامل المقترح بمقدار يبلغ حوالي   والييمثـل ح

خفض حجم التجـارة الكليـة    لبينية هذا باإلضافة إلى أمكانيةا األلبانمن صادرات % ٨٣١.٩٥
التكامـل  أثـر  وقد احتلت مصر المرتبة األولي في قـيم  ، %  ٢٥.١٠بنسبة تبلغ حوالي  األلبان

تليهـا  ، األلبـان من صادراتها % ٨٣٤.٢٠ مليون دوالر تمثل حوالي١٦٦.٩اليحيث بلغت حو
مليون دوالر علي الترتيـب   ٠.٠٠،   ٠.٠٥التكامل حوالي أثر السودان ثم ليبيا حيث بلغت قيم 
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خالل الفترة  األلبانعلي الترتيب من صادراتها الكلية %  ٠.٠٠، % ٨٣.٣٣ بنسبة بلغت حوالي
  .)١٦( الجدول رقم كما في ) ٢٠١٣ – ١٩٩٥(

  
) ٢٠١٣ – ١٩٩٥(األلبان خالل الفتـرة  علي التكامل بين مصر وليبيا والسودان أثر  .١٦ جدول رقم

  )مليون دوالر  :القيمة(

  الدولة
  قيمة التجارة الزراعية البينية  قيمة التجارة الزراعية الكلية

أثر قيمة 
  التكامل

نسبة قيمة 
التكامل أثر 

حجم   واردات  صادرات  %
حجم   واردات  صادرات  التجارة

  التجارة
  ٨٣٤.٢٠  ١٦٦.٠٩  ٢٠.٠١  ٠.١٠٠  ١٩.٩١  ٤٨٠  ٢١٩٤  ١٨٦  مصر

  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ١٦.٥٧  ١٦.٥٧  ٠.٠٠  ١٥٣  ١٥٣  ٠.٠٠  ليبيا

  ٨٣.٣٣  ٠.٠٥  ٠.٣٦  ٠.٣٠٠  ٠.٠٦  ٢٩.١٠  ٢٩.٠٣  ٠.١١  السودان

أجمالي 
 ٨٣١.٩٥ ١٦٦.١٤  ٣٦.٩٤  ١٦.٩٧  ١٩.٩٧  ٦٦٢.١  ٢٣٧٦.٠٣  ١٨٦.١١  الدول

لإلحصـاءات   السـنوي جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتـاب  : جمعت وحسبت من: مصدرال
  .الزراعية العربية، الخرطوم، أعداد مختلفة

  
 : لسكرعلي ا التكامل الزراعي البينيأثر  -٩

ة لمصر وليبيا انه يمكن زيادة حجم التجارة البيني) ١٧(البيانات الواردة بالجدول رقم  تشير
 ٥٠.٨٦حـوالي  بعلي مستوي دول التكامل المقترح  السكرتحقيق زيادة في صادرات بوالسودان 

البينية هذا باإلضـافة إلـى أمكانيـة     السكرمن صادرات % ٢٠٢.٠٧يمثل حوالي دوالر مليون 
وقد احتلـت مصـر المرتبـة    ، % ١١.٥٤بنسبة تبلغ حوالي  للسكرالكلية  التجارةخفض حجم 

من %  ١٥٩.١٧مليون دوالر تمثل حوالي ٣٩.٩٢ التكامل حيث بلغت حواليأثر لي في قيم األو
،    ١٠.٩٩التكامـل حـوالي    أثر تليها السودان ثم ليبيا حيث بلغت قيم ، للسكرصادراتها البينية 

علي الترتيب من %  ٠.٠٠، %  ١٥٩٢٩مليون دوالر علي الترتيب بنسبة بلغت حوالي  ٠.٠٠
  .)٢٠١٣ – ١٩٩٥(خالل الفترة  لسكرللية صادراتها الك

  
) ٢٠١٣ – ١٩٩٥(السكر خالل الفتـرة  علي التكامل بين مصر وليبيا والسودان أثر  .١٧جدول رقم 

  )مليون دوالر: القيمة (

  الدولة
أثر قیمة   قیمة التجارة الزراعیة البینیة  قیمة التجارة الزراعیة الكلیة

  التكامل
أثر نسبة قیمة 
حجم   واردات  ادراتص  %التكامل 

حجم   واردات  صادرات  التجارة
  التجارة

  ١٥٩.١٧  ٣٩.٩٢  ٢٥.١٤٣  ٠.٠٦٣  ٢٥.٠٨  ٣٤٢  ٢٧٧  ٦٥  مصر
  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٧.٠٥  ٧.٠٥  ٠.٠٠  ٧٤  ٧٤  ٠.٠٠  لیبیا

  ١٥٩٢٩  ١٠.٩٩  ١٣.١٣٩  ١٣.٠٧٠  ٠.٠٦٩  ٢٤.٦٢  ١٣.٥٦  ١١.٠٦  السودان
أجمالي 
 ٢٠٢.٠٧ ٥٠.٨٦  ٤٥.٣٣ ٢٠.١٨ ٢٥.١٩٤  ٤٤٠.٦٢  ٣٦٤.٥٦  ٧٦.٠٦  الدول

لإلحصـاءات   السـنوي جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتـاب  : جمعت وحسبت من: المصدر
  .الزراعية العربية، الخرطوم، أعداد مختلفة

  
 :الزيوتعلي التكامل الزراعي البيني أثر  - د

تحقيـق زيـادة فـي     يمكن زيادة حجم التجارة البينية لمصر وليبيا والسودان عن طريـق 
 مليـون  ١٩٦.٣٦٦علي مستوي دول التكامل المقترح بمقدار يبلـغ حـوالي    الزيوتصادرات 

خفـض  بينية هذا باإلضافة إلى أمكانية ال الزيوتمن صادرات % ١٦٦١.٥٥ يمثل حوالي دوالر
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 علـي  السـودان  حصـلت وقد ، % ١٤.٧١بنسبة تبلغ حوالي  للبذور الزيتية الكلية التجارةحجم 
مليـون دوالر تمثـل حـوالي     ١١٨.٧٥التكامل حيث بلغت حوالي أثر في قيم  األولي رتيبالت

التكامـل  أثـر  ثم ليبيا حيث بلغت قـيم   مصرتليها ، للزيوتمن صادراتها البينية % ١١٤١٨٣
، % ٦٤٧.٨٢علي الترتيـب بنسـبة بلغـت حـوالي     مليون دوالر  ١.٧٥٦،   ٧٥.٨٦حوالي 
كما فـي  ) ٢٠١٣ – ١٩٩٥(خالل الفترة  لزيوتلتها الكلية علي الترتيب من صادرا%  ١.٧٥٦

  .)١٨(الجدول رقم 
ومن التحليل السابق تبين قيمة الصادرات البينية للحاصـالت الزراعيـة لـدول التكامـل     

وان قيمة الزيادة في الصادرات البينية للحاصالت ، مليون دوالر ١٣٧.٥٦المقترح بلغت حوالي 
التجـارة  وان قيمـة  ، مليون دوالر ١٩٠٦.٥بمقدار يبلغ حوالي  ترحالزراعية لدول التكامل المق

وبالتالي يمكن تحقيق زيادة في ، مليون دوالر ٨٩٩١.٥الكلية للحاصالت الزراعية بلغت حوالي 
 ١٩٠٦.٥ بمقـدار يبلـغ حـوالي    الصادرات البينية للحاصالت الزراعية لدول التكامل المقترح

وخفـض  الحاصالت الزراعية البينية الحاليـة   صادرات من% ١٣٨٦مليون دوالر يمثل حوالي 
  %. ٢١.٢حجم التجارة الكلية للحاصالت الزراعية بنسبة تبلغ حوالي 

 
) ٢٠١٣ – ١٩٩٥(خالل الفترة الزيوت علي التكامل بين مصر وليبيا والسودان أثر .  ١٨جدول رقم 

  )مليون دوالر: القيمة (

  الدولة
  

  قيمة التجارة الزراعية البينية  قيمة التجارة الزراعية الكلية
أثر قيمة 

  التكامل
أثر نسبة قيمة 
حجم   واردات  صادرات  %التكامل 

حجم   واردات  صادرات  التجارة
  التجارة

  ٦٤٧.٨٢  ٧٥.٨٦  ١١.٨٢٤  ٠.١١٤  ١١.٧١  ٩٩٥.٠٥  ٩٠٧.٥٠  ٨٧.٥٧  مصر
  ٤٣٩٠٠  ١.٧٥٦  ٨.٠٧٤  ٨.٠٧٠  ٠.٠٠٤  ٢٠١.٠٩  ١٩٩.٣٢  ١.٧٦  ليبيا

  ١١٤١٨٣  ١١٨.٧٥  ١.١٣  ١.٠٢٦  ٠.١٠٤  ١٣٨.٤٣  ١٩.٥٨  ١١٨.٨٥  السودان
أجمالي 
  ١٦٦١.٥٥  ١٩٦.٣٦٦  ٢١.٠٢٨  ٩.٢١  ١١.٨١٨  ١٣٣٤.٥٧  ١١٢٦.٤  ٢٠٨.١٨  الدول

لإلحصـاءات   السـنوي جامعة الدول العربية، المنظمة العربية للتنمية الزراعية، الكتـاب  : جمعت وحسبت من: المصدر
  فةالزراعية العربية، الخرطوم، أعداد مختل

  
  الملخص

تحديد أثر قيام التكامـل االقتصـادي بـين مصـر وليبيـا      استهدف البحث بصفة رئيسية 
والسودان علي التجارة البينية فيما بينهم وعلي تجارتهم مع العالم الخارجي ألهـم المجموعـات   

ومن ثم البحث في إمكانية التعاون والتبادل لتحقيق أفضـل طـرق االعتمـاد    ، والسلع الزراعية 
الستفادة من التجارة الخارجية البينية لمصر وليبيا والسودان فـي ظـل المتغيـرات العالميـة     وا

يعتمد البحث في تحقيق أهدافه علي استخدام أسلوب التحليـل الكمـي للتعـرف علـي     ، الحالية
الغذائية الرئيسية بـين مصـر وليبيـا    والسلع البينية ألهم المجموعات  التجارة اتجاهات وطبيعة

مـن   كما يعتمد البحث للتعرف علي مدي إمكانية زيادة حجم التجارة الزراعية البينية، ن والسودا
واعتمـد البحـث علـي     التكامل أثرعلي استخدام نموذج تقدير المجموعات والسلع الغذائية  تلك

 إليوقد توصل البحث  البيانات الثانوية المنشورة التي تصدرها المنظمة العربية للتنمية الزراعية
  :لنتائج التاليةا

ألهـم المجموعـات السـلعية الغذائيـة      حجم التجارة البينية انخفاضمن  علي الرغم -١
البيني لتلك ة التجار نموهناك زيادة في معدل  أننه تبين إال امصر وليبيا والسودان الرئيسية بين 

حيث ، ك الدولمبادئ التكامل االقتصادي الزراعي بين تل بما يتمشي مع الرغبة في تحقيقالسلع 
حـوالي  صادراتها الي ليبيا ل السنوي  متوسطالمن الي ليبيا مصر بلغ معدل الزيادة في صادرات 

، قوليـات بلل% ١٧.٨٦، للزيـوت %  ٢٠.٦٤، للبذور الزيتيـة  %٩.٢٣، للحبوب % ١٠.٨٠
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% ٢٣.٤٢،  لأللبـان % ٢٢.٧٣، للفاكهـة % ١٧.٣٧، للحضـر % ٢٦.١٨، للدرنات ٢٠.٦٩
المتوسـط السـنوي   غ معدل الزيادة في صادرات مصر إلي السـودان مـن   في حين بل، للسكر

للخضـر  % ٢٣.٣٦، للبقوليـات  %  ١٧.٥٨، من الزيوت % ١٨.٧١لصادرات البينية حوالي ل
وبلـغ معـدل الزيـادة فـي     ، في السكر % ٢٢،في األلبان % ١٨.٤٦،في الفاكهة % ٢١.٠٩،

صادرات المتوسط السنوي لمن % ١٥.٧٢ي صادرات السودان إلي ليبيا من البذور الزيتية حوال
  .السودان إلي ليبيا

تـرح تحقيـق زيـادة فـي     قترتب علي وجود تكامل اقتصادي بين دول التكامـل الم ي-٢
 :الصادرات البينية علي النحو التالي

  مـن  %٤٨١.٤٩يمثل حـوالي   دوالر مليون  ١٧٣.٥٣حوالي بزيادة صادرات الحبوب
  %.٥.٠٦الكلية للحبوب بنسبة تبلغ حوالي جم التجارة خفض ح وصادرات الحبوب البينية 

  ١١٠٢.٨٩يمثل حوالي  دوالر مليون١٥١.١٧حوالي بزيادة صادرات البذور الزيتية %
 بنسبة تبلغ حواليخفض حجم التجارة الكلية للبذور الزيتية  وبينية من صادرات البذور الزيتية ال

٢٨ . %  
  مـن  % ٦٥٢.٤٢يمثـل حـوالي    دوالر ون ملي ٤٤٦حوالي بزيادة صادرات البقوليات

 .%١٦.٤٢لبقوليات بنسبة تبلغ حوالي لخفض حجم التجارة الكلية وصادرات البقوليات البينية 
  مـن  %  ٤١٧٦يمثل حوالي دوالر مليون  ٢٥١.١٢حوالي بزيادة في صادرات الخضر

% ٨٠.٤٤حوالي للخضر بنسبة تبلغ  خفض حجم التجارة الكليةوصادرات البذور الزيتية البينية 
. 

  ٣٦٥٦.٤٨يمثل حـوالي  دوالر مليون  ٣٣٨.٩٠حوالي ب للفاكهةزيادة في صادرات  %
بنسـبة  للفاكهة خفض حجم التجارة الكلية  إمكانيةهذا باإلضافة إلى  ،البينية الفاكهةمن صادرات 

 .%  ٦٦.٧٩تبلغ حوالي 
  ثـل حـوالي    يم دوالر مليـون  ١١٥.٧١حـوالي  بزيادة في صادرات الحيوانات الحية

خفض حجم التجارة الكلية للحيوانات الحيـة  ومن صادرات الحيوانات الحية البينية % ١٣٣٧.٨
 %. ٥١.١٣بنسبة تبلغ حوالي

 من % ٩١٨١.٧٧يمثل حوالي  دوالر مليون ١٦.٦٢حوالي باللحوم  زيادة في صادرات
 %. ١.٣٠ي اللحوم بنسبة تبلغ حوالخفض حجم التجارة الكلية بينية وصادرات اللحوم ال

  من % ٨٣١.٩٥ يمثل حواليدوالر مليون  ١٦٦.١٤حوالي بزيادة في صادرات األلبان
 .%  ٢٥.١٠األلبان بنسبة تبلغ حوالي خفض حجم التجارة الكلية وبينية صادرات األلبان ال

  يمثل حـوالي   دوالر مليون  ٥٠.٨٦تحقيق زيادة في صادرات السكر بمقدار يبلغ حوالي
 خفض حجم التجـارة الكليـة   إمكانيةت السكر البينية هذا باإلضافة إلى من صادرا% ٢٠٢.٠٧

  .%١١.٥٤للسكر بنسبة تبلغ حوالي 
   يمثـل حـوالي     دوالر مليـون  ١٩٦.٣٦٦حـوالي  بلزيـوت  زيادة فـي صـادرات ا

للبذور الزيتية بنسبة تبلغ خفض حجم التجارة الكلية ومن صادرات الزيوت البينية % ١٦٦١.٥٥
 .%  ١٤.٧١حوالي 
  الصادرات البينية للحاصالت الزراعية لدول التكامـل المقتـرح  إجمالي تحقيق زيادة في 

الحاصـالت   مـن صـادرات  % ١٣٨٦مليون دوالر يمثل حوالي  ١٩٠٦.٥بمقدار يبلغ حوالي 
وخفض حجم التجارة الكلية للحاصالت الزراعية بنسـبة تبلـغ حـوالي     الحالية الزراعية البينية

٢١.٢ . % 
  :البحث فانه يوصي بما يلي إليهانتائج التي توصل وفي ضوء ال

القومي لتلك  األمندم ختكامل بين مصر وليبيا والسودان ي إقامةفي  اإلسراعضرورة  - ١
 .العالمية الجديدة واألحداثالدولية  األوضاعالدول وهذا ما تفرضه 
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نتاج التنسيق بين مصر وليبيا والسودان في مجاالت اإلنتاج الزراعي والتخصص في إ - ٢
منتجات زراعية معينة يكون للدولة المنتجة ميزة نسبية في إنتاجها وتوجه السياسـات الزراعيـة   

 .في هذا االتجاه 
الضرورية لقيام وتوسيع نطاق التبادل التجاري البينـي   األساسيةالبنية تنمية وتطوير  - ٣

 لمصر وليبيا والسودان
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The Role of Economic Integration Between Egypt, Libya and Sudan on 
Intra- Trade of the Main Food Groups and Commodities 

Abd El-Rahim M. Abd El- Mougod ; Abd El-Wakeel I. Mohamed and 
Ahmed A. Mohamed                 

Faculty of Agriculture, Assiut Universitry 

Summary  
The aim of this study is to define the effect of economic integration 

between Egypt, Libya and Sudan on their intra and outside trade of main food 
groups and commodities, The study used many of the quantitative analytical 
Methods to achieve its aim.  
The study achieved the following results: 
  1- Despite the low volume of intra-regional trade of the main food groups and 
commodities between Egypt, Libya and Sudan, but it shows that there is an 
increase in intraregional trade rate between these countries where Egypt's exports 
to Libya increase by about 10.80% of grain, 9.23%of oilseed, 20.64% of oils, 
17.86% of legumes, 20.69 of tubers, 26.18% of vegetables, 17.37% of fruits, 
22.73% of Dairy, and 23.42% of sugar, while the rate of the increase in Egypt's 
exports to Sudan amounted to about 18.71% of oil, 17.58% of legumes, 23.36% 
of vegetables, 21.09% in fruits, 18.46% of dairy, and 22%of sugar, The rate of 
increase in Sudan's exports to Libya from oilseeds amounted to about 15.72 . 
   2- Realizing an economic integration between these countries can: 

a- Increase the intra- trade of food groups and commodities by about1906.5 
million dollars which represent about1386% from current intra trade of these 
commodities. 

b- Reduce total external trade of Agricultural commodities of Egypt, Libya 
and Sudan by about 21.2%. 
  3- In lights of the above results its seems that establishment of an economic 
integration between the three countries serves the national security of these 
countries 
 
 


