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  :المقدمة
 يعتبـر أحــد المكونــات      يعتبر التصدير عنصراً هاماً لتحقيق النمو االقتصادي، حيث       

 كما يعتبـر    ، لحصيلة الدولة من النقد األجنبي الالزم لتمويل برامج التنمية االقتصادية          ةالرئيـسي
الل في الميزان التجاري، لذلك تلعب التجارة       تنشيط الـصادرات من األدوات المهمة لعالج االخت      

الخارجية دوراً مؤثراً في خدمة االقتصاد القومي، حيث تساهم فـي رفـع مـستويات المعيـشة              
 أهم من  تعتبر الصادرات زيادة فإن تحديات من الوطني االقتصاد به يمر ما ظل وفي ،للمواطنين

 فعـال  وبشكل المساهمة ثم ومن التجاري، الميزان في العجز من الحد على تساعد التي الوسائل
وتحظى الـصادرات الزراعية باهتمـام الكثيـرين إال أن          المصري، االقتصاد وضع تحسين في

 باهتمام الباحثين، ومن هذه     تـع بميزه نسبية وتنافسية لم تحظ     منتجات والتى تتم  الهناك بعض من    
قد اقتصرت الدراسـة     و .األلبانات   منتج ال المثال والتى اختصت الدراسة به     المنتجات على سبي  

 ، الجـبن األبـيض    ،الجبن المطبوخ  ،اللبن الزبادي  ،رالمبست اللبن   على بعض هذه المنتجات مثل    
 ومنتجاتهـا مـن أهـم المـصادر الغنيـة           األلبانحيث تعد    .)١( والمسلي الطبيعي  ،الجبن الجاف 

المينية االساسية لتوليـد الطاقـة   بالبروتين والدهون والفيتامينات الحيوانية واالمالح واالحماض ا  
 ومنتجاتها المصنعة وغير المصنعة أحـد       األلبان كما تمثل    ،وبناء االنسجة وتعويض التالف منها    

 .)٢(القوى العاملة فى القطاع الزراعـى     المصادر الرئيسية لتوليد الدخل لنسبة ال يستهان بها من          
 والحد من الواردات قدر المستطاع      تجات من تلك المن    السعي وراء زيادة حجم الصادرات     لذا يلزم 

  .المعرفة مواسم الطلب الخارجي عليهمن خالل إجراء المزيد من الدراسات 

  :مشكلة الدراسة
 ل منها على سـبيل المثـال ال الحـصر   بعض المشاكيعاني النظام التسويقي المصري من    

دة العجز فـي الميـزان      لى زيا إوجود فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات الغذائية مما يؤدي          
نقص في المعلومـات الخاصـة بكميـات وأســعار الطلــب         كما يعانى أيضا من      ،التجاري

وحتـي   ، التي قد تتمتع بميزة نسبية وتنافسية في األسـواق العالميـة         األلبانالعـالمي لمنتجات   
 ، المنتجـات  خذ القرار من وضع التصورات اإلنتاجية والتصديرية المــستقبلية لهـذه          ت م يتمكن

أن والتى يمكن عن طريقها تجنب التقلبات في السوق العالمي واآلثـار الجانبيـة التـي يمكـن                  
فالبد من دراسة    ،ومن ثم الميزان التجاري لالقتصاد القومي      تـصيب كـل من المنتج والمصدر    

  . المصنعة في مصراأللبانحركة التجارة الخارجية لبعض منتجات 
  :هدف الدراسة

 المـصنعة فـى     األلبـان  حركة التجارة الخارجية لبعض منتجات       اسة إلى تتبع  تهدف الدر 
 األلبـان  تطور كمية وقيمة الصادرات والواردات لبعض منتجـات      مصر وذلك من خالل دراسة    

العمـل علـى تغطيـة      وذلك حتـى يتـسنى       )٢٠١٦-٢٠٠٢(خالل الفترة    المصنعة في مصر  
التكامل االقتـصادي فـي ضـوء المـستجدات          وامكانية زيادة    ،الصادرات المصرية للواردات  

  .االقتصادية الحالية
  

 التصديرية المواسم ألهم تحليلية دراسة الحفيظ، عبد أحمد رامى المجد، أبو المجيد عبد سوزان عيسى، الجليل عبد على طلبة، الدين بدر آمال )١(
  .٢٠١٧ خاص، عدد) ٢-١ (العدد ،)٤٨ (مجلد الزراعية، للعلوم أسيوط مجلة مصر، فى والفراولة للرمان

 كليـة  الزراعـى،  االقتـصاد  قسم دكتوراه، رسالة اسيوط، محافظة فى لبانلأل والتسويقية االنتاجية االنشطة لبعض دراسة سيد، محمد شادية )٢(
  .٢٠٠٨ اسيوط، جامعة الزراعة،
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   :مصادر البيانات
رة حركـة   نـش ،الجهاز المركزي للتعبئة العامة واالحـصاء أعتمدت الدراسة علي بيانات     

 باالضافة إلى بعض األبحاث التى تتصل بصورة مباشـرة او غيـر           ،اإلنتاج والتجارة الخارجية  
  .مباشرة بموضوع الدراسة

  :األسلوب البحثى
 والكمى فى تحليل البيانات وذلك مـن خـالل          التحليل الوصفي   أسلوبي اعتمد البحث على  

ة بمـنهج التحليـل اإلحـصائي لبيانـات          مع االستعان  ،استخدام المتوسطات الحسابية والهندسية   
 كما استخدمت معادالت االتجاه الزمني العـام فـي دراسـة تطـور التجـارة       ،السالسل الزمنية 

  .شقيها الصادرات والوارداتب األلبانالخارجية لمنتجات 

  :نتائج الدراسة
  :)٢٠١٦-٢٠٠٢(خالل الفترة  المصنعة األلبان صادرات وواردات منتجات تطور كمية: أوالً
  :اللبن المبستر-١

  :كمية الصادراتتطور  -أ
إلى أن متوسط كمية الـصادرات مـن اللـبن          ) ١(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       

) ١( وكما هو موضح فى الشكل رقـم         ، ألف طن  ٤,٢المبستر خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي        
بلـغ  قـد    األلباندرات منتجات   كمية صا جمالى  إمن  الهندسى لنسبة تلك الصادرات     أن المتوسط   

الموضحة و  لكمية الصادرات من اللبن المبستر      وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام     ،%٥حوالي  
 الصادرات تقـدر بحـوالي    هذهيتبين وجود زيادة معنوية إحصائياً في كمية ) ٢(في الجدول رقم    

 ويشير معامـل التحديـد      ،ن المتوسط ع% ١٤,١  تقُدر بحوالى   بنسبة زيادة  ، أى  ألف طن  ٠،٥٩
تعزي إلي العوامـل التـي      فى كمية الصادرات    من التغيرات الحادثة    % ٥٣إلي أن حوالي  ) ٢ر(

  .يعكسها عنصر الزمن
 : كمية الوارداتتطور  -ب

إلى أن متوسط كميـة الـواردات مـن اللـبن         ) ١(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       
) ٢( وكما هو موضح فى الشكل رقم        ، ألف طن  ١٥,٢لي  المبستر خالل فترة الدراسة قد بلغ حوا      

 بلغ حـوالي    األلبان من اجمالي كمية واردات منتجات       الهندسى لنسبة تلك الواردات   أن المتوسط   
يتبين عدم معنويـة    ) ٢( وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقم           ،%٧,٧

  .رة الدراسةالكميات الواردة من اللبن المبستر خالل فت
  :اللبن الزبادي-٢

 :كمية الصادراتتطور  -أ
إلى أن متوسط كمية الـصادرات مـن اللـبن          ) ١(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       

 )١( وكما هو موضح فى الشكل رقم        ، ألف طن  ٧٣,٩الزبادي خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي        
بلغ حوالي   األلبانكمية صادرات منتجات    ى  إجمالمن  الهندسى لنسبة تلك الصادرات     أن المتوسط   

يتبين وجود زيـادة  ) ٢(وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقم    ،%٤٠,٥
 بنـسبة   ، أى  ألف طن  ١٥,٩معنوية إحصائياً في كمية الصادرات من اللبن الزبادي تقدر بحوالي         

من % ٣٥ إلي أن حوالي  ) ٢ر( التحديد   ويشير معامل  ،ن المتوسط ع% ٢١,٥  تقُدر بحوالى  زيادة
  .تعزي إلي العوامل التي يعكسها عنصر الزمنفى كمية الصادرات التغيرات الحادثة 

  :كمية الوارداتتطور  -ب
مـن اللـبن    إلى أن متوسط كميـة الـواردات      ) ١(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       

) ٢(وكما هو موضح فى الشكل رقم       ،  طن ألف   ٥٨,٤خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي        الزبادي
 بلغ حـوالى    األلبانمن اجمالي كمية واردات منتجات       الهندسى لنسبة تلك الواردات   أن المتوسط   
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يتبين وجود زيـادة  ) ٢(وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقم   ، %٤٣,٧
 بنـسبة   ، أى  ألف طـن   ٨,١قدر بحوالي   معنوية إحصائياً في كمية الواردات من اللبن الزبادي ت        

من % ٥٣إلي أن حوالي    ) ٢ر( ويشير معامل التحديد     ،ن المتوسط  ع %١٣,٩  تقُدر بحوالى  زيادة
  .تعزي إلي العوامل التي يعكسها عنصر الزمنفى كمية الواردات التغيرات الحادثة 

  :المطبوخ الجبن-٣
  : الصادرات كمية تطور -أ

 الجـبن  مـن  الـصادرات  كمية متوسط أن إلى) ١ (رقم لجدولا في الواردة البيانات تشير
 رقـم  الـشكل  فى موضح هو وكما طن، ألف ٤٤,٥ حوالي بلغ قد الدراسة فترة خالل المطبوخ

 بلـغ  األلبان منتجات صادرات كمية إجمالى من الصادرات تلك لنسبة الهندسى المتوسط أن) ١(
 يتبـين ) ٢ (رقـم  الجـدول  في الموضحة عامال الزمني اإلتجاه معادلة وبتقدير ،%١٢،١ حوالي
 طن، ألف ٧،٣بحوالي تقدر المطبوخ الجبن من الصادرات كمية في إحصائياً معنوية زيادة وجود

 أن إلـي ) ٢ر (التحديـد  معامـل  ويـشير  المتوسـط،  عن% ١٦ بحوالى تقُدر زيادة بنسبة أى
 عنـصر  يعكسها التي ملالعوا إلي تعزي الصادرات كمية فى الحادثة التغيرات من% ٦١حوالي
  .الزمن

  : الواردات كمية تطور -ب
 الجـبن  مـن  الـواردات  كمية متوسط أن إلى) ١ (رقم الجدول في الواردة البيانات تشير

) ٢ (رقـم  الشكل فى موضح هو وكما طن، ألف ٣،٨ حوالي بلغ قد الدراسة فترة خالل المطبوخ
 بلـغ  قـد  األلبـان  منتجات واردات كمية إجمالى من الواردات تلك لنسبة الهندسى المتوسط أن

 وجـود  يتبين) ٢ (رقم الجدول في الموضحة العام الزمني اإلتجاه معادلة وبتقدير، %٣،٤ حوالي
 أى طـن،  ألف٠,٤٨ بحوالي تقدر المطبوخ الجبن من الواردات كمية في إحصائياً معنوية زيادة
 حـوالي  أن إلـي ) ٢ر (التحديد معامل ويشير المتوسط، عن% ١٢,٨ بحوالى تقُدر زيادة بنسبة
  .الزمن عنصر يعكسها التي العوامل إلي تعزي الواردات كمية فى الحادثة التغيرات من% ٥٩
  :األبيض الجبن -٤

  : الصادرات كمية تطور -أ
 الجـبن  مـن  الـصادرات  كمية متوسط أن إلى) ١ (رقم الجدول في الواردة البيانات تشير

) ١ (رقم الشكل فى موضح هو وكما طن، ألف ٢١,٧ حوالي غبل قد الدراسة فترة خالل األبيض
 حوالي بلغ األلبان منتجات صادرات كمية إجمالى من الصادرات تلك لنسبة الهندسى المتوسط أن

 زيـادة  وجود يتبين) ٢ (رقم الجدول في الموضحة العام الزمني اإلتجاه معادلة وبتقدير ،%١٧,٩
 بنـسبة  أى طـن،  ألف ٤,٦بحوالي تقدر األبيض الجبن نم الصادرات كمية في إحصائياً معنوية
 من% ٨٨ حوالي أن إلي) ٢ر (التحديد معامل ويشير المتوسط، عن% ٢١,٢ بحوالى تقُدر زيادة

  .الزمن عنصر يعكسها التي العوامل إلي تعزي الصادرات كمية فى الحادثة التغيرات
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 المنتجات تلك صادرات اجمالي من المصنعة األلبان تمنتجا صادرات  لكمية النسبية األهمية): ١ (رقم شكل

%٢.٩اللبن المبستر 

اللبن الزبادي  
٥٠.٧%

الجبن المطبوخ 
٣٠.٦%

الجبن 
%١٤.٩األبیض

%٠.٢الجبن الجاف

المسلي 
%٠.٧الطبیعي

  

  .)١ (رقم جدول  بياناتمنحسبت : المصدر

  .المنتجات تلك صادرات اجمالي من المصنعة األلبان منتجات واردات لكمية النسبية األهمية): ٢ (رقم شكل

  

  .)١ (رقم جدول ياناتب من حسبت: المصدر

  :الجبن الجاف-٥
 : كمية الصادراتتطور  -أ

إلى أن متوسط كمية الـصادرات مـن الجـبن    ) ١(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم    
أن ) ١( وكما هو موضح فى الشكل رقم        . ألف طن  ٠,٤الجاف خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي        

 بلـغ   األلبـان كميـة صـادرات منتجـات       جمالى  إمن  الهندسى لنسبة تلك الصادرات     المتوسط  
يتبـين عـدم    ) ٢( وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقم           .%٠,٢حوالى

  .معنوية كمية الصادرات من الجبن الجاف والركفور خالل فترة الدراسة
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  : كمية الوارداتتطور  -ب
مـن الجـبن     توسط كمية الـواردات   إلى أن م  ) ١(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       

أن ) ٢( وكما هو موضح فى الشكل رقم        ، ألف طن  ٠,٩الجاف خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي        
 ٠,٨بلغ حوالي    األلبان من اجمالي كمية واردات منتجات       الهندسى لنسبة تلك الواردات   المتوسط  

يتبـين وجـود زيـادة      ) ٢ (وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقم         .%
بنـسبة  ، أى  ألف طـن ٠,١٤معنوية إحصائياً في كمية الواردات من الجبن الجاف تقدر بحوالي        

من % ٧٠إلي أن حوالي    ) ٢ر( ويشير معامل التحديد     ،ن المتوسط  ع %١٥,٥  تقُدر بحوالى  زيادة
  .زمنتعزي إلي العوامل التي يعكسها عنصر الفى كمية الواردات التغيرات الحادثة 

  :المسلي الطبيعي-٦
 : كمية الصادراتتطور  -أ

إلى أن متوسط كمية الصادرات مـن المـسلي         ) ١(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       
) ١( وكما هو موضح فى الشكل رقـم         ،ألف طن ١,١الطبيعي خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي        

بلـغ   األلبـان  صـادرات منتجـات   كميةإجمالى من الهندسى لنسبة تلك الصادرات أن المتوسط  
يتبـين وجـود    ) ٢(وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقم           .٠,٧حوالي

 ، أى  ألف طن  ٠,١٦تقدر بحوالي  زيادة معنوية إحصائياً في كمية الصادرات من المسلي الطبيعي        
ـ % ١٥,٧  تقُدر بحوالى  بنسبة زيادة  إلـي أن   ) ٢ر (ويـشير معامـل التحديـد     ،  ن المتوسـط  ع

تعزي إلي العوامل التي يعكسها عنـصر       فى كمية الصادرات    من التغيرات الحادثة    % ٣٧حوالي
  .الزمن

 : كمية الوارداتتطور  -ب
مـن المـسلي    إلى أن متوسط كمية الـواردات ) ١(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم     

) ٢(ا هو موضح فى الشكل رقم        وكم . ألف طن  ١٤,٢خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي        الطبيعي
 بلغ حـوالي   األلبان من اجمالي كمية واردات منتجات       الهندسى لنسبة تلك الواردات   أن المتوسط   

يتبين عدم معنويـة  ) ٢(وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقم    ،%١٤,٨
  .كمية الواردات من المسلي الطبيعي خالل فترة الدراسة

  ):٢٠١٦-٢٠٠٢ (الفترة خالل المصنعة األلبان منتجات وواردات صادراتقيمة  تطور :ثانياً
  :اللبن المبستر-١

  :قيمة الصادراتتطور  -أ    
إلى أن متوسط قيمة الـصادرات مـن اللـبن          ) ٣(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       

و موضح فى الشكل رقـم      ، وكما ه  مليون جنيه  ٣٢,٧المبستر خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي        
 األلبـان  صادرات منتجات   إجمالى قيمة من  الهندسى لنسبة قيمة تلك الصادرات      أن المتوسط   ) ٣(

يتبـين  ) ٤( وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقـم            .%٣,١بلغ حوالي   
ـ              مليـون   ٦,٩والي  وجود زيادة معنوية إحصائياً في قيمة الصادرات من اللبن المبستر تقدر بح

إلـي أن   ) ٢ر( ويشير معامل التحديد     ،ن المتوسط  ع %٢١,١  تقُدر بحوالى   بنسبة زيادة  ، أى جنيه
 تعزي إلي العوامل التي يعكسها عنـصر         فى قيمة الصادرات   من التغيرات الحادثة  % ٦٦حوالي  
  .الزمن

  :قيمة الوارداتتطور  -ب
 متوسط قيمـة الـواردات مـن اللـبن          إلى أن ) ٣(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       

، وكما هو موضح فى الشكل رقـم        مليون جنيه ٣٤٨,٨المبستر خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي        
 بلغ  األلبان منتجات   إجمالى قيمة واردات  من  الهندسى لنسبة قيمة تلك الواردات      أن المتوسط   ) ٤(

يتبين وجـود  ) ٤(في الجدول رقم    وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة        .%٨,٤حوالي  
 ، أى مليون جنيـه ٦٦,٥زيادة معنوية إحصائياً في قيمة الواردات من اللبن المبستر تقدر بحوالي    
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إلـي أن حـوالي     ) ٢ر(ويشير معامل التحديد    ،  ن المتوسط ع% ١٩,١  تقُدر بحوالى  بنسبة زيادة 
  .التي يعكسها عنصر الزمنتعزي إلي العوامل فى قيمة الواردات من التغيرات الحادثة % ٣٣
  :اللبن الزبادي-٢
  :قيمة الصادراتتطور  -أ

إلى أن متوسط قيمة الـصادرات مـن اللـبن          ) ٣(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       
 وكما هو موضح فى الـشكل رقـم         .مليون جنيه ٣٩٩خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي        الزبادي

 صـادرات منتجـات     إجمالى قيمـة  من  تلك الصادرات   الهندسى لنسبة قيمة     وأن المتوسط    ) ٣(
) ٤(وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجـدول رقـم             .٢٣,٧ بلغ حوالى  األلبان

 ٤٤,٧يتبين وجود زيادة معنوية إحصائياً في قيمة الصادرات من اللبن الزبادي تقـدر بحـوالي                
إلـي  ) ٢ر( ويشير معامل التحديد ،ن المتوسط ع%١٤  تقُدر بحوالى بنسبة زيادة، أىمليون جنيه 
تعزي إلي العوامـل التـي يعكـسها        فى قيمة الصادرات    من التغيرات الحادثة    % ٤١أن حوالي   

  .عنصر الزمن
    :قيمة الوارداتتطور  -ب

إلى أن متوسط قيمـة الـواردات مـن اللـبن           ) ٣(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       
، وكما هو موضح فـى الـشكل    مليون جنيه ١٠١٠,٥ قد بلغ حوالي     الزبادي خالل فترة الدراسة   

 األلبان منتجات   واردات إجمالى قيمة من  الهندسى لنسبة قيمة تلك الواردات      أن المتوسط   ) ٤(رقم  
يتبـين  ) ٤( وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقـم            ،٢٥,١بلغ حوالى   

مليـون  ١٩٣,٨تقدر بحـوالي      قيمة الواردات من اللبن الزبادي     وجود زيادة معنوية إحصائياً في    
إلـي أن   ) ٢ر( ويشير معامل التحديد     ،ن المتوسط  ع %٢٢,١  تُقدر بحوالى   بنسبة زيادة  ، أى جنيه

تعزي إلي العوامل التي يعكـسها عنـصر   فى قيمة الواردات من التغيرات الحادثة    % ٦٥حوالي  
  .الزمن

  :المطبوخ الجبن -٣
  :الصادرات ةقيم تطور -أ

 الجـبن  مـن  الـصادرات  قيمة متوسط أن إلى) ٣ (رقم الجدول في الواردة البيانات تشير
 رقم الشكل فى موضح هو وكما جنيه، مليون٩٢٤,٧ حوالي بلغ قد الدراسة فترة خالل المطبوخ

 األلبـان  منتجات صادرات قيمة إجمالى من الصادرات تلك قيمة لنسبة الهندسى المتوسط أن) ٣(
 يتبـين ) ٤ (رقم الجدول في الموضحة العام الزمني اإلتجاه معادلة وبتقدير ،%٢٤,٧ حوالي غبل

 ١٦٦,٨ بحـوالي  تقـدر  المطبـوخ  الجبن من الصادرات قيمة في إحصائياً معنوية زيادة وجود
 إلـي ) ٢ر (التحديد معامل ويشير المتوسط، عن% ١٨ بحوالى تُقدر زيادة بنسبة أى جنيه، مليون

 يعكـسها  التـي  العوامـل  إلي تعزي الصادرات قيمة فى الحادثة التغيرات من %٧٨ حوالي أن
  .الزمن عنصر
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 .المنتجات تلك واردات اجمالي من المصنعة األلبان منتجات صادرات  لقيمة النسبية األهمية): ٣ (رقم شكل

%١.٩اللبن المبستر

%١٩.٨الجبن األبیض 

%٠.٥الجبن الجاف 

  ٠.٩المسلي الطبیعي
%

  

  .)٣( رقم جدول  بياناتمنحسبت  :المصدر

  .المنتجات تلك واردات اجمالي من المصنعة األلبان واردات منتجات لقيمة النسبية األهمية): ٤( رقم شكل

  

  .)٣( رقم جدولبيانات  منحسبت  :المصدر

  :الجبن المطبوخ-٣
  :قيمة الصادراتتطور  -أ

درات مـن الجـبن   إلى أن متوسط قيمة الـصا     ) ٣(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       
 وكما هو موضح فى الشكل رقم       ،جنيهمليون  ٩٢٤,٧  خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي      المطبوخ

 األلبـان  صادرات منتجات  إجمالى قيمة من  الهندسى لنسبة قيمة تلك الصادرات      المتوسط   أن   )٣(
يتبـين  ) ٤( وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقم           .%٢٤,٧بلغ حوالي   

 ١٦٦,٨وجود زيادة معنوية إحصائياً في قيمة الصادرات من الجبن المطبـوخ تقـدر بحـوالي                
إلـي  ) ٢ر( ويشير معامل التحديد ،ن المتوسط ع%١٨  تُقدر بحوالى بنسبة زيادة، أىجنيهمليون  
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تعزي إلي العوامـل التـي يعكـسها        فى قيمة الصادرات    من التغيرات الحادثة    % ٧٨أن حوالي   
  . الزمنعنصر

  :قيمة الوارداتتطور  -ب
إلى أن متوسط قيمة الـواردات مـن الجـبن          ) ٣(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       

 وكما هو موضح فى الشكل رقـم  ،جنيهمليون   ٩١,٨المطبوخ خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي        
بلغ  األلبان منتجات   تواردا إجمالى قيمة من  الهندسى لنسبة قيمة تلك الواردات      أن المتوسط   ) ٤(

يتبين وجـود  ) ٤( وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقم          ،%٥,٢حوالي  
، جنيـه  مليون   ١٥,٦زيادة معنوية إحصائياً في قيمة الواردات من الجبن المطبوخ تقدر بحوالي            

إلي أن حـوالي  ) ٢ر ( ويشير معامل التحديد،ن المتوسط ع%١٦,٩  تُقدر بحوالى بنسبة زيادة  أى
  .تعزي إلي العوامل التي يعكسها عنصر الزمنفى قيمة الواردات من التغيرات الحادثة % ٧٩
  :الجبن األبيض-٤

  :قيمة الصادراتتطور  -أ    
إلى أن متوسط قيمة الـصادرات مـن الجـبن        ) ٣(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       

 رقـم  الشكل فى موضح هو وكما ،جنيهمليون  ٣٤٣,١ي  خالل فترة الدراسة قد بلغ حوال      األبيض
 بلـغ حـوالي     األلبانالي قيمة صادرات منتجات     م نسبة المتوسط من قيمة المنتج من اج       أن) ٣(

يتبـين وجـود   ) ٤(وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقـم         .%٢١,٨٤
، جنيـه  مليون   ٧٦,٩تقدر بحوالي    األبيضزيادة معنوية إحصائياً في قيمة الصادرات من الجبن         

إلي أن حـوالي  ) ٢ر( ويشير معامل التحديد ،ن المتوسط ع%٢٢,٤  تُقدر بحوالى بنسبة زيادة  أى
  .تعزي إلي العوامل التي يعكسها عنصر الزمنفى قيمة الصادرات من التغيرات الحادثة % ٨٨
  :قيمة الوارداتتطور  -ب    

إلى أن متوسط قيمة الـواردات مـن الجـبن          ) ٣(جدول رقم   تشير البيانات الواردة في ال    
 رقـم  الشكل فى موضح هو وكما ،جنيهمليون  ٢٩٠,٥خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي        األبيض

بلغ  األلبان منتجات   واردات إجمالى قيمة من  الهندسى لنسبة قيمة تلك الواردات       المتوسط   أن) ٤(
يتبـين وجـود    ) ٤( العام الموضحة في الجدول رقم       وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني    ،%٥حوالي

 ، أى جنيه مليون   ٦٨,٤زيادة معنوية إحصائياً في قيمة الواردات من الجبن األبيض تقدر بحوالي            
إلـي أن حـوالي     ) ٢ر( ويشير معامل التحديد     ،ن المتوسط  ع %٢٣,٥  تُقدر بحوالى  بنسبة زيادة 

  .ي إلي العوامل التي يعكسها عنصر الزمنتعزفى قيمة الواردات من التغيرات الحادثة % ٧٣
  :الجبن الجاف-٥

  :قيمة الصادراتتطور  -أ    
إلى أن متوسط قيمة الـصادرات مـن الجـبن        ) ٣(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       

) ٣ (رقم الشكل فى موضح هو وكما .جنيهمليون   ٩,٦الجاف خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي        
قـد   األلبـان  صادرات منتجات إجمالى قيمةمن ى لنسبة قيمة تلك الصادرات    الهندس المتوسط   أن

يتبين عـدم   ) ٤(وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقم           .٠,٢بلغ حوالى   
  .خالل فترة الدراسةة قيمة الصادرات من الجبن الجاف معنوي
  :قيمة الوارداتتطور  -ب     

إلى أن متوسط قيمة الـواردات مـن الجـبن          ) ٣(ة في الجدول رقم     تشير البيانات الوارد  
 رقـم  الـشكل  فى موضح هو وكما ،جنيهمليون   ٢١,٩خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي        الجاف

بلغ  األلبان منتجات   واردات إجمالى قيمة من  الهندسى لنسبة قيمة تلك الواردات       المتوسط   أن) ٤(
يتبين وجود  ) ٤(جاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقم        وبتقدير معادلة اإلت   .%١,٣١حوالي  

 ، أى جنيـه  مليون   ٣,٧زيادة معنوية إحصائياً في قيمة الواردات من الجبن الجاف تقدر بحوالي            
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إلـي أن حـوالي     ) ٢ر( ويشير معامل التحديد     ،ن المتوسط  ع %١٦,٨  تُقدر بحوالى  بنسبة زيادة 
  .تعزي إلي العوامل التي يعكسها عنصر الزمنردات فى قيمة الوامن التغيرات الحادثة % ٩٠
  :المسلي الطبيعي-٦

  :قيمة الصادراتتطور  -أ      
إلى أن متوسط قيمة الصادرات مـن المـسلي         ) ٣(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       
 رقـم  الشكل فى موضح هو وكما ،جنيهمليون  ١٣,٩الطبيعي خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي        

 األلبـان  صادرات منتجات   إجمالى قيمة من  الهندسى لنسبة قيمة تلك الصادرات       المتوسط   نأ) ٣(
يتبـين  ) ٤(وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقم           .%٠,٦٨بلغ حوالي   

مليـون   ٢,٥وجود زيادة معنوية إحصائياً في قيمة الصادرات من المسلي الطبيعي تقدر بحوالي             
إلـي أن   ) ٢ر( ويشير معامل التحديـد      ،ن المتوسط  ع %١٨  تُقدر بحوالى   بنسبة زيادة  ، أى جنيه

تعزي إلي العوامل التي يعكسها عنـصر       فى قيمة الصادرات    من التغيرات الحادثة    % ٥٤حوالي  
  .الزمن
  :قيمة الوارداتتطور  -ب     

 مـن المـسلي    إلى أن متوسط قيمة الـواردات     ) ٣(تشير البيانات الواردة في الجدول رقم       
 رقم الشكل فى موضح هو وكما ،جنيهمليون   ٣٢٠,٦الطبيعي خالل فترة الدراسة قد بلغ حوالي        

بلغ  األلبان منتجات   واردات إجمالى قيمة من  الهندسى لنسبة قيمة تلك الواردات       المتوسط   أن) ٤(
 يتبين وجود   )٤(وبتقدير معادلة اإلتجاه الزمني العام الموضحة في الجدول رقم           .١٧,٤٥ حوالي

، ألف طـن  % ٤٢,٦قيمة الواردات من المسلي الطبيعي تقدر بحوالي         زيادة معنوية إحصائياً في   
إلي أن حـوالي  ) ٢ر(ويشير معامل التحديد ، ن المتوسط ع%١٣,٣  تُقدر بحوالى بنسبة زيادة  اى
  .زمنتعزي إلي العوامل التي يعكسها عنصر الفى قيمة الواردات من التغيرات الحادثة % ٢٨

  :الملخص
 الدراسة إلى التعرف على تطور كميات وقيم صادرات وواردات بعـض منتجـات              تهدف

هذه المنتجات من   ، ونسبة كل منتج من      )٢٠١٦-٢٠٠٢(  خالل الفترة   فى مصر   المصنعة األلبان
 األلبـان منتجـات   درات وواردات   صـا  كمية وقيمة الصادرات والواردات مـن اجمـالى          حيث

 اللبن  ،اللبن المبستر  كمية صادرات كل من      الدراسة وجود زيادة معنوية في    تبين من   و ،المصنعة
، ٧,٣، ١٥,٩، ٠,٥٩ يقدر بحـوالي  الجبن األبيض، والمسلي الطبيعي     ، الجبن المطبوخ ، الزبادي

 مـن كما تبـين     ،الجبن الجاف ثبت معنوية كمية صادرات     ت بينما لم    ،الترتيب على ٠,١٦، ٤,٦
الجـبن   ،الجبن المطبـوخ   ، اللبن الزبادي   كل من   كمية واردات  ة في دراسة وجود زيادة معنوي   ال

ثبـت  ت بينما لـم     ، على الترتيب  ٥,٦، ٢,٥، ٠,٤٨، ٨,١  يقدر بحوالي  ، والجبن الجاف  ،األبيض
الدراسة وجود زيـادة  تبين من  كما ،المسلي الطبيعي ،بن المبستر الل كل من معنوية كمية واردات  

 ،الجبن األبيض  ،الجبن المطبوخ  ،اللبن الزبادي  ،للبن المبستر  ا كل من معنوية في قيمة صادرات     
ثبـت  ت بينما لم    ، على الترتيب  ٢,٥، ٧٦,٩، ١٦٦,٨، ٤٤,٧، ٦,٩قدر بحوالي توالمسلي الطبيعي   

 قيمـة  الدراسة وجود زيادة معنويـة فـي         من تبين    وكذلك ، صادرات الجبن الجاف   قيمةمعنوية  
 ، الجـبن الجـاف   ، الجبن األبيض  ،الجبن المطبوخ  ،زبادياللبن ال ،  اللبن المبستر  كل من  واردات

  . على الترتيب٤٢,٦، ٣,٧، ٦٨,٤، ١٥,٦، ١٩٣,٨، ٦٦,٥ يقدر بحوالي ،مسلي الطبيعيالو
  :التوصيات

  ضرورة استخدام نماذج التنبؤ بالطلب الخارجي علي الصادرات المصرية التي تتمتـع
هاماً من عناصر المنظومة اإلنتاجية بميـزة نسبية وتنافسية باعتبار التنبؤ عنصراً 

  .والتصديرية
  ربط الهيكل اإلنتاجي المصري بالطلب الخارجي علـي المنتجات التـصديرية بمتطلبـات

  .التصدير أي طبقاً لمعايير الجودة
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  إنشاء قاعدة بيانات مشتركة بـين وزارة الزراعـة واستـصالح األراضـي ووزارة
ا كافة المعلومات التسويقية للطلب علي السلع والمنتجات التجـارة والصناعة لتتوافر به

  .المصرية
 تنسيق أفضل للسياسات االقتصادية بين الدول لتسهيل عملية التصدير.  
  التوسع في تحسين عملية االنتاج للمنتجات المصنعة والعمل على الزيادة االنتاجية للتصدير

  .الخارجي
  :المراجع

  . أعداد متفرقة، نشرة حركة اإلنتاج والتجارة الخارجية، واالحصاءالجهاز المركزي للتعبئة العامة
التحليل االقتصادي للتجارة الخارجية الغذائية العربيـة ومؤشـرات         ،  المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي   

  .٢٠١٦ سبتمبر ،)٣( العدد ،)٢٦(المجلد، كفائتها
يد أبو المجد، رامى أحمد عبد الحفـيظ،        آمال بدر الدين طلبة، على عبد الجليل عيسى، سوزان عبد المج          

دراسة تحليلية ألهم المواسم التصديرية للرمان والفراولة فـى مـصر، مجلـة أسـيوط للعلـوم                 
  .٢٠١٧عدد خاص، ) ٢-١(، العدد )٤٨(الزراعية، مجلد 

 في مصر ، رسـالة ماجـستير      األلبانحاتم عبد العليم إبراهيم شاهين ، دراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع           
  . ٢٠١٢قسم االقتصاد الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة عين شمس

 المصنعة ، رسـالة ماجـستير، قـسم االقتـصاد           األلبانخالد محمود زكي، إقتصاديات بعض منتجات       
  .٢٠١٨الزراعي، كلية الزراعة، جامعة عين شمس، 

ة دكتوراه ، قـسم     رشا صالح منصور شعالن ، دراسة اقتصادية إلنتاج وتصنيع اللبن في مصر ، رسال             
  .٢٠٠٩االقتصاد الزراعي ، كلية الزراعة ، جامعة عين شمس ، 

، رسـالة   لبان فـى محافظـة اسـيوط      االنشطة االنتاجية والتسويقية لأل   دراسة لبعض   شادية محمد سيد،    
  .٢٠٠٨دكتوراه، قسم االقتصاد الزراعى، كلية الزراعة، جامعة اسيوط، 

 في مصر، رسالة ماجـستير، كليـة الزراعـة ، جامعـة             األلبان علي زين العابدين قاسم ، اقتصاديات     
 .م ٢٠٠٥الزقازيق ، 
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Summary 
The study aims to identifying the development of quantities and values of 

exports and imports of some dairy products manufactured in Egypt during the 
period 2002-2016. The percentage of each of these products in terms of quantity 
and value of exports and imports of the total exports and imports of processed 
dairy products. In the amount of exports of pasteurized milk, yogurt, cooked 
cheese, white cheese, and natural masseli is estimated at 0.59, 15.9, 7.3, 4.6, 0.16 
respectively.While the amount of dry cheese exports did not prove significant. 
The study also showed a significant increase in the amount of imports of yoghurt, 
cooked cheese, white cheese and dry cheese, estimated at 8.1, 0.48, 2.5 and 5.6, 
respectively, While the quantity of imports of pasteurized milk, and natural 
masseli, was not substantiated. The study also showed a significant increase in 
the value of exports of pasteurized milk, yoghurt, cooked cheese, white cheese, 
and natural masseli estimated at 6.9, 44.7, 166.8, 76.9 and 2.5 respectively. The 
study also showed a significant increase in the value of imports of pasteurized 
milk, yoghurt, cooked cheese, white cheese, dry cheese, and natural masseli, 
estimated at 66.5, 193.8, 15.6, 68.4, and 42,6 respectively. 

    
  

  
  
  
  


