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 المقدمة

زوتيةة المصةرية جارة الخارجية لألسمدة األ يعتبر قياس بعض مؤشرات الكفاءة لمت
,  ضرورة حتمية لتحميل أوضاع تمك الصناعة الواعدة والتي حققت نمةوا  متزايةدا  سةواء فةي 

, كمةةةا أن  ةةةنا الصةةةناعة تماةةةل عصةةة  صةةةناعة ج أو الصةةةادرات السةةةمادية األزوتيةةةةاإلنتةةةا
لإلنتةاج الزراعةي لكافةة  , والتي تعتبر مدخال   اما  ال غنى عنهاألسمدة الكيماوية في مصر 

مفهومين متميزين األول فني أو تكنولةوجي  لها والكفاءة بصفة عامة .المحاصيل في مصر
وتعني الحصول عمةى أكبةر    Production Efficiencyويطمق عميها الكفاءة اإلنتاجية 

صول إنتاج ممكن باستخدام قدر معين من الموارد االقتصادية )تعظيم اإلنتاج ( أو تعني الح
دية )تدنيةة المةوارد عمى قدر معين من اإلنتاج باستخدام أقل قدر ممكن من المةوارد االقتصةا

أمةةةةا المفهةةةةوم الاةةةةاني لمكفةةةةاءة يعةةةةر  بالكفةةةةاءة االقتصةةةةادية أو الدخميةةةةة  .المسةةةةتخدمة(
Economic Efficiency   و و عبارة عةن الحصةول عمةى أقصةى قةدر ممكةن مةن الةدخل

ة )تعظةةيم الةةدخل( أو الحصةةول عمةةى نفةةس القةةدر مةةن الةةدخل باسةةتخدام تكمفةةة مورديةةة معينةة
توصةةمت و  . باسةةتخدام أقةةل قةةدر ممكةةن مةةن التكةةالي  المورديةةة المرتبطةةة )تدنيةةة التكةةالي (

الدراسة إلى قياسات وتقةديرات لمؤشةرات الكفةاءة االقتصةادية لمصةادرات والةواردات المصةرية 
( ونلك  باستخدام 0101-0991لدراسة ))التجارة الخارجية( لألسمدة األزوتية خالل فترة ا
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وتفسير نتائج التقديرات وصوال  لممدلول االقتصادي لممقاييس المقدرة , و ةي تطةور التجةارة 
الخارجيةةة لألسةةمدة األزوتيةةة )الميةةزان التجةةاري( , تقةةديرات نسةة  الت,طيةةة التجاريةةة , نسةة  

النفةةةان التجةةةاري لألسةةةواق االكتفةةةاء الةةةناتي , معةةةامالت عةةةدم االسةةةتقرار التجةةةاري , معةةةدالت 
الخارجيةةة , قيةةاس القةةدرات التنافسةةية لصةةادرات األسةةمدة األزوتيةةة , تقةةديرات معةةدالت النمةةو 
االقتصادي لمصادرات والواردات الزراعية الكمية المصرية وتقديرات معدالت النمو في اإلنتاج 

 . واالستهالك لألسمدة األزوتية
 :  دراسةمشكمة ال

محميتا األمتر التذي زوتيتة رتفاع معدالت استتالال  األستمدة األفي ا تتبمور مشكمة البحث
التصتتدير عمتت  فتتواتا اإلنتتتاج  اعتمتتادمنالتتا لمتصتتدير إل باإلضتتافة  لتت   كبتترأال يتتتيك كميتتات 

المزيتتد  الستتتيعا الا العالميتتة والتتتي تتتتيك الفرصتتة عمتت  التترن  متتو اللتتروي المواتيتتة فتتي أستتواق
المتتواتي لتنشتتي  زوتيتتة إل والتتدليى عمتت  وتتذا الوضتت  لمصتترية متتو األستتمدة األمتتو الصتتادرات ا
عو سعر االستتيراد متو األستمدة  زوتية وو انخفاا سعر التصدير المصريتجارة األسمدة األ

زوتية إل وعمت  ذلت  فتاو صتناعة التصتدير ل ستمدة االزوتيتة تحتتاج  لت  المزيتد متو الرعايتة األ
 اع الخاص المصري .سواء مو الدولة أو مو ق اع األعماى العا  أو الق 

 :  دراسةالهد  من ال
زوتيتتة فتتي لتت  التعتتري عمتت  كفتتاءة التجتتارة الخارجيتتة ل ستتمدة األ التتدي بصتتفة عامتتة ت

إل نستتبة التي يتتة التجاريتتة و إل  الميتتزاو التجتتاري تقتتدير التتدي بصتتفة خاصتتة  لتت تمصتتر إل كمتتا 
 إل و صتتادرات الستتمعيةالقتتدرة التنافستتية لمو إل معامتتى عتتد  االستتتقرار إل و  نستتبة االكتفتتاء التتذاتيو 

-0991الفتترة  زوتيتة فتي مصتر ختالى لمتجتارة الخارجيتة ل ستمدة األمعدى النمو االقتصادي 
0101). 

 الطريقة البحاية ومصادر البيانات :  
يعتمتتد وتتذا البحتتث عمتت  أستتالي  التوصتتيي والتحميتتى اإلحصتتاتي والمقتتاييس اإلحصتتاتية 

منالتا الميتزاو التجتاري ونستبة التي يتة التجاريتة إل األكثر شيوعا في دراسات التجتارة الخارجيتة و 
نستتتبة االكتفتتتاء التتتذاتي إل معامتتتى عتتتد  االستتتتقرار إل معامتتتى النفتتتاذ ل ستتتوا  . القتتتدرة التنافستتتية 

(  لت  0101-0991لمصادرات السمعية إل معدى النمو االقتصادي إل وتت  تقستي  فتترة الدراستة  
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قتة اإليجاريتة بتيو المتال  والمستت,جريو إل ( قبتى تحريتر العال0995-0991  الفترة فترتيو وما
 ( بعد تحريروا. 0101-0996 الفترة 

وبالنستتتتبة لمصتتتتادر البيانتتتتات فقتتتتد يستتتتتند البحتتتتث عمتتتت  العديتتتتد متتتتو المصتتتتادر المتاحتتتتة 
كالكتتتتتا  الستتتتنوي لاحصتتتتاءات الزراعيتتتتة الصتتتتادر متتتتو المنلمتتتتة العربيتتتتة لمتنميتتتتة الزراعيتتتتة إل 

( باإلضتافة  لت  قاعتدة البيانتات عمت  Trade year bookالكتتا  الستنوي لمتجتارة الخارجيتة  
( وموقتتت  المنلمتتتة العربيتتتة لمتنميتتتة الزراعيتتتة عمتتت  F.A.Oموقتتت  منلمتتتة األنذيتتتة والزراعتتتة  

باإلضتتتتتافة لمبيانتتتتتات المتاحتتتتتة  www..fao.orgالشتتتتتبكة العالميتتتتتة لالتصتتتتتاالت  االنترنتتتتتت( 
 بالدراسات السابقة المرتب ة وذات الصمة بالموضوع. 

: استتخدمت الدراستة العديتد متو المقتاييس اإلحصتاتية  فةي الدراسةة لمقاييس المستخدمةأ م ا
 : و ي عمى النحو التاليواالقتصادية القياسية والتقديرات والقياسات التجارية 

: وتتتو الفتتتر  متتتا بتتتيو قيمتتتة الصتتتادرات الستتتمعية والتتتواردات الستتتمعية الميةةةزان التجةةةاري  -0
قيمتتة التتواردات  –لتجتتاري ق قيمتتة الصتتادرات الستتمعية ختتالى فتتترة الدراستتة : الميتتزاو ا

 السمعية 
: وتتتتي عبتتتتارة عتتتتو قيمتتتتة الصتتتتادرات منستتتتوبة  لتتتت  قيمتتتتة  نسةةةةبة الت,طيةةةةة التجاريةةةةة -0

   .الواردات
   011×      نسبة التي ية ق            

 
 :   نسبة االكتفاء الناتي -3

  011×              نسبة االكتفاء الذاتي ق             
    معامل عدم االستقرار -4
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 ق معامى عد  االستقرار لمصادرات أو الواردات الزراعية . Stحيث : 
Yt   ق القي  الفعمية لمصادرات أو الواردات الزراعية خالى فترة الدراسة 

 قيمة الصادرات
 قيمة الواردات

 اإلنتاج المحمي مو السمعة
 المتاح لاستالال  مو السمعة
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Yt  ق القي  المقدرة لمصادرات أو الواردات الزراعية خالى فترة الدراسة 
t  عنصر الزمو بالسنوات حيث   قt= 0, 0 , 3 , ……….n) 

 معدل النفان لألسواق -5
 

 ق              معدى النفاذ ل سوا  ق  
 

Market Access ratio =                     = 
Y

X




 

 
 .ق التيير في قيمة الواردات Yق  التيير في قيمة الصادرات إل Xحيث : 

 القدرة التنافسية لمصادرات السمعية :  -6
 

 منسو  سعر التصدير ق 
 

 ويقارو وذا المنسو  بالواحد الصحيك 
 تزايد القدرة التنافسية             (0  <منسو  السعر  <( 0      تناقص القدرة التنافسية     

 وا ستهالك وصادرات وواردات األسمدة األزوتية في مصر: أوال : الوضع المحمي إلنتاج
 إنتاج األسمدة األزوتية في مصر : -( 0)

بإنشتتتاء  مصتتتن  الستتتويس  0951بتتتدأت صتتتناعة األستتتمدة االزوتيتتتة فتتتي مصتتتر عتتتا  
 5,05ألتتي  تتو ستتماد نتتترات نشتتادر الجيتتري  83بكميتتة قتتدروا  0950والتتذي بتتدأ  نتاجتت  عتتا  

 % وحدة أزوت.
 في مصر كل من األصنا  اآلتية :  وتنتج الشركات

( ستتتتماد ستتتتمفات النشتتتتادر 3% إل   5,33( ستتتتماد نتتتتترات النشتتتتادر 0% إل   46.5(ستتتتماد اليوريتتتتا 0 
 % 5,33( سماد النيتروليو 5% إل   5,05(سماد نترات النشادر الجيري 4% إل   6,01

 ادراتالتيير في قيمة الص
 التيير في قيمة الواردات

 الميى الحدي لمتصدير
 الميى الحدي لالستيراد

Change in Export value 

Change in Imports value 

 سعر التصدير  دوالر /  و(
 سعر االستيراد  دوالر/  و(



 

 

 الكفاءة االقتصادية لمتجارة الخارجية لألسمدة األزوتية في مصر

-196- 

ية المصدرة كمية اإلنتاج واإلستهالك وقيمة وكمية األسمدة األزوتإجمالي تطور : 0 جدول
% أزوت خالل الفترة  5,05والمستوردة محميا  في مصر  مقومة بتركيز 

 ل  طن ومميون دوالر( باأل 0101 -0995)
    
 البياو

 
 السنة 

  جمالي كمية
 اإلنتاج

  جمالي كمية
 اإلستالال 

 جمالي قيمة 
األسمدة 
 المصدرة

 جمالي الكمية 
 المصدرة

 جمالي قيمة 
األسمدة 
 المستوردة

ي الكمية  جمال
 المستوردة

0995 5800.89 6507.8 45.9 099.5 05.0 94.3 
0996 6007.75 6437.6 6.5 00.9 9.11 005.4 
0997 5561.3 5553.3 04.0 90.0 00.7 056.5 
0998 5610.34 5000.9 30.1 065.0 35.8 074.5 
0999 7073.4 5960.4 45.0 065.0 033.9 051.5 
0111 8005.89 6748.0 64.11 599.5 81.7 076.7 
0110 8354.03 6908.5 64.7 530.5 50.9 019.8 
0110 7811.3 6739 33.8 0065.3 33.9 098.7 
0112 8089.85 7000.6 60.3 0394.0 035.3 019.7 
0114 7878.75 8884.0 45.9 37.4 93.7 019.7 
0115 7775.45 9331.0 37.9 37.4 91.6 004.9 
0116 7880.47 8606.9 05.5 37.4 031.0 004.9 
0117 8074.4 9831.8 003.8 37.4 010.3 004.9 
0118 6990.5 9119.6 018.30 37.4 008.4 004.9 
0119 9380.9 7373.5 560.6 93.6 019.8 065.7 
0101 9067.7 9079.9 830.8 001.7 069.61 069.01 
 080.0605 010.375 304.19375 037.645 7470.83 7508.633 المتوسةةط

 0911.0 0600 5105.5 0010.30 009565.3 001098.0 اإلجمالةةي

 جمعت وحسبت من ::  المصدر     
 –اإلدارة المركزيتتتة لالقتصتتتاد الزراعتتتي  –ق تتتاع الشتتتتوو االقتصتتتادية  –وزارة الزراعتتتة واستصتتتالح األراضتتتي  -0         

 نشرة االقتصاد الزراعي إل أعداد متفرقة . 
 بيانات نير منشورة . – دارة األسمدة  –اإلدارة العامة لمتمويى الزراعي  –وزارة الزراعة  -0         

 

( تزايتتدًا فتتي  جمتتالي كميتتة اإلنتتتاج 0يتضتتك متتو استتتعراا البيانتتات التتواردة بالجتتدوى  و        
 - 0995% وحتتدة أزوت ختتالى الفتتترة   5,05تركيتتز المحمتتي متتو األستتمدة األزوتيتتة مقومتتة ب

ألتتي  تتو عتتا   3,5561( وقتتد تراوحتتت تمتت  الكميتتة المنتجتتة بتتيو حتتد ادنتتي بمتت  حتتوالي 0101
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وبمتوستتتت  ستتتتنوي بمتتتت   0119ألتتتتي  تتتتو عتتتتا   91,9380وحتتتتد أقصتتتتي بمتتتت  حتتتتوالي  0997
 .ألي  و خالى فترة الدراسة 7508.633حوالي
لت تتور  جمتتالي كميتتة اإلنتتتاج المحمتتي متتو األستتمدة االزوتيتتة  التجتتاا العتتا اوبتقتتدير معادلتتة     

تزايتتتد يتضتتتك ( 0  بالجتتتدوىوتتتو موضتتتك كمتتتا % أزوت ختتتالى فتتتترة الدراستتتة  5,05مقومتتتة بتتتت 
 0.6ألتي  تو يمثتى حتوالي  096وي بمت  نحتو عنتية اإلنتتاج المحمتي منت  بمقتدار م جمالي كم

 7508.633الزوتية البال  حتوالي % مو متوس   جمالي كمية اإلنتاج المحمي مو األسمدة ا
المستتوي االحتمتالي  ألي  تو ستنويا ختالى فتترة الدراستة إل وقتد ثبتتت معنويتة ذلت  التقتدير عنتد

% متو التييترات الحادثتة فتي  60.48( أو حوالي 0ك مو قيمة معامى التحديد  رضت% وي 0
ة قتتد ترجتت   لتت  % ختتالى فتتترة الدراستت 05.5 جمتتالي الكميتتات المنتجتتة متتو األستتمدة االزوتيتتة 

 العوامى التي تعكسالا عنصر الزمو. 
 استهالك األسمدة األزوتية في مصر :  -( 0) 

( تزايتتد  جمتتالي كميتتة االستتتالال  0يتضتتك متتو استتتعراا البيانتتات التتواردة فتتي الجتتدوى       
 جمتتالي  وح( إل  ذ تتترا0101 - 0995% ختتالى الفتتترة   05.5المحمتتي متتو األستتمدة االزوتيتتة 

إل وحتد أقصتي 0998ألتي  تو عتا   5000.9لمستالمكة من  بيو حد ادني بم  نحتو الكميات ا
ألتي  تو  7470.8إل وبمتوست  ستنوي بمت  حتوالي  0117ألتي  تو عتا   9831.8بم  نحتو 

 خالى فترة الدراسة . 
وبتقتتدير معادلتتة االتجتتاا العتتا  لت تتور  جمتتالي كميتتة االستتتالال  المحمتتي متتو األستتمدة  

( 0بالجتتدوى  كمتتا ( 0101 - 0995% أزوت ختتالى الفتتترة   05.5االزوتيتتة مقومتتة بتركيتتز 
ألتتي  تتو  050تزايتتد  جمتتالي كميتتة االستتتالال  المحمتتي منتت  بمقتتدار ستتنوي بمتت  نحتتو  يتبتتيو 

% متتو متوستت   جمتتالي كميتتة االستتتالال  المحمتتي متتو األستتمدة االزوتيتتة  3.35يمثتتى حتتوالي 
ثبتتتتت معنويتتتة ذلتتت  التقتتتدير عنتتتد ألتتتي  تتتو ستتتنويا ختتتالى فتتتترة الدراستتتة وقتتتد  7470.8والبتتتال  

% متتو  66.18( أو حتوالي 0% ويتضتك متو قيمتتة معامتى التحديتد  ر 0المستتوي االحتمتالي 
% ختالى  05.5التييرات الحادثة في  جمالي كمية االستتالال  المحمتي متو األستمدة االزوتيتة 

 فترة الدراسة ترج   ل  العوامى التي بعكسالا عنصر الزمو. 
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وقيمة وكمية األسمدة  واالستهالككمية اإلنتاج لت االتجاا الزمني العام معادال :0جدول رقم 
 % أزوت 5,05األزوتية المصدرة والمستوردة محميا  في مصر  مقومة بتركيز 

 (  باالل  طن ومميون دوالر0101-0995خالل الفترة )

المتوسط  معادالت االتجاا العام نوع السماد 
   0ر السنوي

معدل 
الت,ير 
% 

 مالي كميةإج
 اإلنتاج

 س وت                                          096+  5850ق  وت ص
 4.70)** 7508.633 1.6048 00.07 

** 0.6 

 إجمالي كمية
 اإلستهالك

  وت س 050+  5337ق  وت ص
                      5.00)** 7470.8 1.6618 07.03 

** 3.35 

كمية الصادارت من 
 تيةاالسمدا االزو 

س وت  079.96+  056.9-ص وت ق 
 وت0 س 00.303-

  0.96         )- 0.06)* 
304.19 1.08 0.5 3.9 

قيمة الصادارت من 
 االسمدا االزوتية

 س وت 30.9+  034-ص وت ق
  3.30 )** 037.645 1.44 01.98** 03.07 

كمية الواردات المحمية 
 من االسمدة االزوتية

 س وتت 8.93+ 001ص وتتق 
 5.30)** 080.06 1.56 07.50** 4.93 

قيمة الواردات المحمية 
 من االسمدة االزوتية

 س وتت03.73+05.34-ص وتتق 
 5.98)** 010.38 1.70 35.79** 03.54 

 % باأللي  و في السنة وت 05.5حيث ص وت ق الكمية التقديرية إلنتاج األسمدة االزوتية 
 إل .... 3 إل 0إل  0س وت متيير الزمو بالسنوات إل وت ق 

 ق معامى التحديد 0ر
 %  0% إل  **( معنوي عند المستوي االحتمالي  5 *( معنوي عند المستوي االحتمالي 

     ( القي  بيو األقواس تدى عم  قيمة  ت( المحسوبة 
 بالدراسة. (0حسبت مو : التحميى اإلحصاتي لمبيانات الواردة بالجدوى رق    المصدر /

 رية من األسمدة األزوتية: الصادرات المص  -( 2) 
تتمت  مصر بميزة نستبية فت  صتناعة األستمدة األزوتيتة متو حيتث تتوافر المتواد الختا  

تصتتدير  ليتت  لتتذل  تمثتتى مستتتقبى جيتتد المدربتتة والخبتترة والستتو  التتذي يمكتتو واأليتتدي العاممتتة ال
تركيتز  لالذا الصتناعة وتستت ي  مصتر الوصتوى الت  االستوا  العالميتة وذلت  ألنالتا تنتت  أعمت 

 %. 46.5لمنيتروجيو في منتجاتالا عم  مستوى العال  
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 كمية الصادرات المصرية من األسمدة األزوتية : تطور
( تزيتد اجمتال  كميتة الصتادرات 0 رقت  يتضك متو استتعراا البيانتات التواردة فت  جتدوى      

( 0101-0995ازوت ختتالى الفتتترة  %  05.5المحميتتة متتو األستتمدة األزوتيتتة مقومتتة بتركيتتز 
 0996التي  تو عتا   00.9تراوحت كمية الصادرات المحمية منالا بيو حد ادن  بم  نحتو  اذ

التي  304.19ومتوس  ستنوى بمت  نحتو  0113الي  و عا   0394.0حد اقص  بم  نحو 
 ( . 0101-0995 و خالى الفترا   

االستتتمدة وبتقتتتدير معادلتتتة االتجتتتاا العتتتا  لت تتتور اجمتتتال  كميتتتة الصتتتادرات المحميتتتة متتتو      
 دالتتةو الأضتتك تيإل ( 0بالجتتدوى رقتت   كمتتا ( 0101-0991% ختتالى الفتتترة   05.5االزوتيتتة 
افضتتتى الصتتتور الرياضتتتية التتتت  تتتت  التوصتتتى اليالتتتا لدراستتتة االتجتتتاا الزمنتتت  الجمتتتال   التربيعيتتتة

ووتو متتا  1.08حتوالي  (0بمت  معامتى التحديتد  ر حيتثالكميتات المصتدرة متو الستماد االزوتتي 
% متتتو التييتتترات التتتت  تعتتتترى صتتتادرات مصتتتر متتتو االستتتمدة االزوتيتتتة  08ل  يعنتتت  او حتتتوا

نيتتتر يتضتتك تزايتتتد كميتتة الصتتتادرات بمقتتدار  –تشتترحالا العوامتتتى التتت  يعكستتتالا عنصتتر التتتزمو 
( حيتتث بميتتت حتتوال  يثبتتت معنويتتة  ت لتت و % 3.9وبمعتتدى تزايتتد  00.53معنتتوي بمتت  حتتوالي 

تكتتاد تكتتوو ثابتتتة  (0101-0991 ة دراستتالكميتت  المصتتدرا ختتالى فتتترا ال أوووتتو يعنتت   0.5
 .وتدور حوى متوس الا الحسابي

 تطور قيمة الصادرات من االسمدا االزوتية: –  
( تزايتتتد قيمتتت  الصتتتادرات متتتو 0  ات التتتواردة فتتتي الجتتتدوىيتضتتتك متتتو استتتتعراا البيانتتت

( اذ تراوحتتت قيمتتة الصتتادرات متتو االستتمدة  0101-0995االستتمدة االزوتيتتة ختتالى الفتتترة   
 830.8وحتد اقصت  بمت  نحتو  0996مميتوو دوالر عتا   6.5زوتية بيو حد ادن  بم  نحو اال

مميتوو دوالر ختالى تمت  الفتترا .  037.65 بمتوست  ستنوى بمت  نحتو 0101مميوو دوالر عتا  
  االستتمدة االزوتيتتة ختتالى الفتتترة   وبتقتتدير معادلتتة االتجتتاا العتتا  لت تتور قيمتت  الصتتادرات متتو

ضتتك تزايتتد قيمتتة الصتتادرات االزوتيتت  بمقتتدار ستتنوى تي(  0 جتتدوى بال كمتتا (  0995-0101
% متتو متوستت  قيمتت  الصتتادرات االزوتيتتة  03.07مميتتوو دوالر يمثتتى حتتوال   30.9بمتت  نحتتو 
مميوو دوالر سنويا ختالى تمت  الفتترة وقتد ثبتتت معنويتة ذلت  التقتدير عنتد  037.65البال  نحو 



 

 

 الكفاءة االقتصادية لمتجارة الخارجية لألسمدة األزوتية في مصر

-199- 

% متتتو  44( او حتتتوال   0ى التحديتتتد  ر% ويتضتتتك متتتو قيمتتتة معامتتت 0المستتتتوى االحتمتتتال  
التييتترات الحادثتتة فتت  قيمتتة الصتتادرات متتو االستتمدة االزوتيتتة ختتالى تمتت  الفتتترة قتتد ترجتت  التت  

 العوامى الت  يعكسالا عنصر الزمو .
 الواردات المصرية من األسمدة األزوتية:   -( 4) 

 تطوركمية الواردات المحمية من األسمدة األزوتية: 
( تزايتد اجمتتالي كميتة التتواردات 0 رقتت اا البيانتات التتواردة بالجتدوى يتضتك متو استتتعر 

( اذ تتتتراوح اجمتتتالي 0101 – 0995% ختتتالى الفتتتترة  05.5المحميتتتة متتتو االستتتمدة االزوتيتتتة 
إل وحتتتد  0995التتتي  تتتو عتتتا   94.3بتتتيو حتتتد ادنتتتي بمتتت  نحتتتو  اكميتتت  التتتواردات المحميتتت  منالتتت

التي  تو  080.06نوي بمت  نحتو وبمتوس  س 0101الي  و عا   069.0اقصي بم  نحو 
 خالى تم  الفترا .

وبتقتتدير معادلتتة االتجتتاا العتتا  لت تتور اجمتتالي كميتت  التتواردات متتو االستتمدا االزوتيتت  
تزايتتد اجمتتالي كميتتة يالحتتل  ( 0( والمبينتت  بالجتتدوى  0101 – 0995% ختتالى الفتتترا  05.5

% متتتو 4.93حتتتوالي التتتي  تتتو يمثتتتى  8.93التتتواردات المحميتتتة منتتت  بمقتتتدار ستتتنوي بمتتت  نحتتتو 
 080.06% البتال  نحتو 05.5متوس  اجمتالي كميتة التواردات المحميتة متو االستمدة االزوتيتة 

التتي  تتو ستتنويا ختتالى تمتت  الفتتترة إل وقتتد ثبتتتت معنويتت  ذلتت  التقتتدير عنتتد المستتتوي االحتمتتالي 
متتو التييتترات الحادثتت  فتتي  % 56( او حتتوالي 0% وقتتد يتضتتك متتو قيمتت  معامتتى التحديتتد  ر0

ي كميتتتة  التتتواردات المحميتتتة متتتو االستتتمدة االزوتيتتتة ختتتالى فتتتترا الدراستتت  قتتتد يرجتتت  التتتي اجمتتتال
 العوامى التي يعكسالا عنصر الزمو .

 تطور قيمة الواردات المحمية من األسمدة األزوتية: 
( تذبتتتتذ  قيمتتتت  التتتتواردات 0 رقتتتت  يتضتتتتك متتتتو استتتتتعراا البيانتتتتات التتتتواردة بالجتتتتدوى 

( بيو الزيتادا والنقصتاو إل وتراوحتت 0101-0995ى الفترة  المحمية مو االسمدة االزوتية خال
مميتتوو  069.6إل وحتتد اقصتتي بمتت  نحتتو 0996مميتتوو دوالر عتتا   9بمتت  نحتتو  بتتيو حتتد ادنتتي
مميتتتتتتوو دوالر ختتتتتتالى الفتتتتتتترا  010.38إل وبمتوستتتتتت  ستتتتتتنوي بمتتتتتت  حتتتتتتوالي  0101دوالر عتتتتتتا  

 0995-0101. ) 
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دات المحميتتة متتو االستتمدة االزوتيتتتة وبتقتتدير معادلتتة االتجتتاا العتتا  لت تتور قيمتتة التتوار 
قيمتة التواردات  تزايتد( والتتي توضتك 0 رقت  ( والمبينتة بالجتدوى 0101 - 0995خالى الفتترة  

مميتتتوو دوالر يمثتتتى حتتتوالي  03.73المحميتتتة متتتو االستتتمدة االزوتيتتتة بمقتتتدار ستتتنوي بمتتت  نحتتتو 
مميتتوو 010.38% متتو متوستت  قيمتتة التتواردات المحميتتة متتو االستتمدة االزوتيتتة البتتال  03.54

% ويتضتك 0دوالر خالى تم  الفترة إل وقد ثبتت معنوية ذل  التقتدير عنتد المستتوي االحتمتالي 
% متتتو التييتتترات الحادثتتتة فتتتي اجمتتتالي قيمتتتة  70( او حتتتوالي 0متتتو قيمتتت  معامتتتى التحديتتتد  ر

ا الواردات المحمية مو االسمدة االزوتية خالى فترة الدراستة قتد ترجت  التي العوامتى التتي يعكستال
 عنصر الزمو .

 :كفاءة االقتصادية لمتجارة الخارجية لألسمدة األزوتية: الاانيا  
 :  الميزان التجاري السمادي األزوتي( 0)

( أو الميتزاو التجتاري ل ستمدة األزوتيتة فتي مصتتر إل 3 رفت  توضتك تقتديرات الجتدوى  
 (0995-0991 ألولت مميوو دوالرًا في فتترة الدراستة ا 00.7قد حق  عجزًا سنويًا يوازي نحو 

 مميتتتوو دوالر  36.64إل وزاد الوضتتت  تحستتتنًا فتتتي وتتتذا الميتتتزاوإل  ذ حقتتت  فاتضتتتًا يعتتتادى نحتتتو 
 .(0101-0996 فاتا الميزاو التجاري السمادي األزوتي في الفترة الثانية 

 ت,طية الصادرات لمواردات من األسمدة األزوتية:نس   (0)
لتجتتتارة  لصتتتادرات لمتتتواردات تعتبتتتر ماشتتترًا وامتتتاً ( أو نستتتبة تي يتتتة ا3 رقتتت  يبتتتيو الجتتتدوى     

% ختتالى 79.08إل حيتتث بمتت  المتوستت  الستتنوي لالتتذا النستتبة نحتتو األستتمدة األزوتيتتة فتتي مصتتر
 1.8فتتترة الدراستتة األولتت  أي أو قيمتتة الصتتادرات المصتترية متتو األستتمدة األزوتيتتة تعتتادى نحتتو 

إل وفتتي فتتترة الدراستتة الثانيتتة ولتت األزوتيتتة فتتي فتتترة الدراستتة األقيمتتة واردات مصتتر متتو األستتمدة 
بالنستتبة لتي يتتة الصتتادرات لمتتواردات المصتترية متتو األستتمدة كثيتتًرا نجتتد أو الوضتت  لتت  يتحستتو 

 81.70األزوتيتتة  ذ أصتتبحت نستتبة التي يتتة الصتتادرات لمتتواردات متتو األستتمدة األزوتيتتة نحتتو 
فتتي نستتبة  لتتةً زيتتادة ممحو ترتتت  عميتت  ي لتت % إل حيتتث يمكتتو القتتوى أو تحريتتر ق تتاع الزراعتتةإل 

فتتي الفتتترة الثانيتتة فقتت  % 0.44وتتذا النستتبة حتتوالي  زادتالتي يتتة لتجتتارة األستتمدة األزوتيتتة  ذ 
 مو الدراسة عما كانت عمي  في الفترة األول  منالا.
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 :االكتفاء الناتي من األسمدة األزوتيةنسبة  (3 
صتادي التداع  لقيتا  االكتفاء الذاتي أحد الماشرات التي توضك مدى تتوافر المنتاخ االقتيعتبر    
بقستتتمة اإلنتتتتاج متتتو األستتتمدة األزوتيتتتة عمتتت  استتتتالال  األستتتمدة  و إلناعة تصتتتدير ناجحتتتةصتتت

األزوتية في مصر يمكو الحصوى عم  نس  االكتفاء الذاتي منالا إل وزيتادة  وتذا النست  عتو 
بالتصتتدير . ويبتتيو  فيتت ( تعنتتي أو وتتذا الزيتتادة تمثتتى القتتدر منالتتا والتتذي يمكتتو التصتتري 011 
أو نستتتبة االكتفتتتاء التتتذاتي متتتو األستتتمدة األزوتيتتتة المصتتترية قتتتد بميتتتت نحتتتو  (3 رقتتت  جتتتدوى ال

% كمتوست  010.86وتذا النستبة لتصتى نحتو  زادت% فتي فتترة الدراستة األولت  إل ثت  99.95
فتتي نستتبة االكتفتتاء التتذاتي المصتتري كبيتتًرا فتتترة الدراستتة الثانيتتة إل بمعنتت  حختتر لتت  يحتتدث تحستتنًا ل

فتي وتذا  الضتتيمة الزيتادةزيادة اإلنتاج منالا إل تمثى عد  التحسو في  رن ية مو األسمدة األزوت
% كفتتتر  بتتتيو فترتتتتي الدراستتتة األولتتت  0.90فتتتترة الدراستتتة الثانيتتتة التتتذي يعتتتادى نحتتتو لالنستتتبة 
 والثانية.

ونسبة ت,طية الصادرات لمواردات نسبة و  الميزان التجاري لألسمدة األزوتية: 2جدول رقم 
كمتوسط لمفترتين في مصر من األسمدة األزوتية  اإلكتفاء الناتي

(0991-0995( , )0996-0101) 

الفرق بين  الفترة الوحدة المؤشةةةةةةةر
 الاانية األولى تينالفتر 

 الميزان التجاري لألسمدة األزوتية
نسةةةبة ت,طيةةةة الصةةةادرات لمةةةواردات مةةةن األسةةةمدة 

 األزوتية
 تيةاالكتفاء الناتي من األسمدة األزو  نسبة

 مميوو دوالر
% 
% 

-00.7 
79.08 
99.95 

36.64 
81.70 
010.86 

58.34 
0.44 
0.90 

 ح  .بالمم( 0وى  حسبت مو : الجد/ المصدر     
 

 ( معامل عدم االستقرار التجاري:4) 
والتتي تقتيس  يعتبر معامى عد  االستقرار التجاري واحدًا متو أوت  ماشترات الكفتاءة التجاريتة   

 حيث يعكس مدى الثبات واالستقرار في التعامالت التجارية.       إل اإلستقرار النسبي
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 الكمي لتجارة األسمدة األزوتية :النسبي االستقرار  )أ( 
(  لتت  تقتتديرات معتتامالت عتتد  االستتتقرار لكميتتات الصتتادرات والتتواردات 4يشتتير الجتتدوى       

األستمدة األزوتيتة قتد  مو األسمدة األزوتية في مصر إل حيث يتضك أو كميات الصادرات متو
% 64.57لمعامتى عتد  االستتقرار بنحتو  در المتوست  اتسمت باالستقرار  الممحتول إل حيتث ق ت

متتتو أكبتتتر (إل بينمتتتا عكستتتت الصتتتادرات درجتتتة 0995-0991ختتتالى الفتتتترة األولتتت  لمدراستتتة  
 % كمتوست 70.90در معامتى عتد  االستتقرار فيالتا حتوالي التقم  في فترة الدراسة الثانيتة  ذ ق ت

 (.0101-0996لمفترة الثانية مو الدراسة  
بالنستتبة لمتتواردات أتضتتك أو كميتتات التتواردات متتو األستتمدة األزوتيتتة قتتد اتستتمت باالستتتقرار و   

( حيتتث بمتت  المتوستت  الستتنوي لمعامتتى عتتد  0995-0991النستتبي فتتي فتتترة الدراستتة األولتت   
رارا فتتتي الفتتتترة الثانيتتتة % إل فتتتي حتتتيو كانتتتت تمتتت  التتتواردات أكثتتتر استتتتق30.19االستتتتقرار نحتتتو 

 %.8.54معامى عد  االستقرار لالا في تم  الفترة نحو متوس  ( حيث بم  0996-0101 
 لتجارة األسمدة األزوتية: النسبي القيمي) (االستقرار 

بقيتتتتاس معتتتتامالت عتتتتد  االستتتتتقرار التجتتتتاري لقيمتتتتة التتتتواردات والصتتتتادرات متتتتو األستتتتمدة      
( يتبتيو أو معامتى عتد  االستتقرار الصتادرات متو األستمدة 4 األزوتية كما وتو مبتيو بالجتدوى 

فتتي الفتترة األولتت  لمدراستة عتو الفتتترة الثانيتة إل  ذ بمتت  وتذا المعامتتى  ستتقراًرا األزوتيتة كتاو أكثتتر 
بالمالحلتتتة  و % لمفتتتترتيو عمتت  الترتيتتت  إل واألمتتر الجتتتدير بالتتذكر77.10% إل 53.90نحتتو 

يمتة الصتتادرات متو األستمدة األزوتيتة فتي الفتترة الثانيتتة وتو أو ارتفتاع معامتى عتد  االستتقرار لق
يمكو أن  يرج   ل  التقم  الواق  عم  أسعار وذا األسمدة بحكت  تحريتر تجارتالتا فتي األستوا  

 العالمية . 
كمتا أما بالنستبة لمتواردات فتإو معامتى عتد  االستتقرار لقيمتة التواردات متو األستمدة األزوتيتة    

( أكثتتتر تقمبتتتًا فتتتي الفتتتترة األولتتت  عتتتو فتتتترة الدراستتتة الثانيتتتة إل حيتتتث بمتتت  4الجتتتدوى   يتضتتتك متتتو
% لمفتترتيو األولت  والثانيتة عمت  الترتيت  إل  53.00% إل 66.15المتوس  لالذا المعامى نحو 

عامتتى عتتد  االستتتقرار لقيمتتة التتواردات متتو األستتمدة األزوتيتتة فتتي الفتتترة األولتت  متت  العمتت  أو م  
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ًا عمتت  ذلت  فتتإو التقمت  فتتي وتذا المعامتتى يمكتو  ستتنادا لمتقمت  فتتي يميتى  لت  االعتتتداى إل وبنتاء
 أسعار تم  األسمدة العالمية.

معامالت عدم االستقرار لتجارة  األسمدة األزوتية ومستمزمات  متوسط :  4جدول رقم 
لمفترتين  اإلنتاج الزراعي والتجارة الخارجية الزراعية الكمية في مصر

(0991-0995( , )0996-0101) 

 المؤشةةةةةةةر
الفترة 
 األولى

(0) 

الفترة 
 الاانية

(0) 
 معامل عدم االستقرار لكمية الصادرات من األسمدة األزوتية
 معامل عدم االستقرار لكمية الواردات من األسمدة األزوتية
 معامل عدم االستقرار لقيمة الصادرات من األسمدة األزوتية

 ألسمدة األزوتيةمعامل عدم االستقرار لقيمة الواردات من ا

64.57 
30.19 
53.90 
66.15 

70.90 
8.54 
77.10 
53.00 

 حق.( بالمم0ول )حسبت من : الجد المصدر/       
 
 لألسمدة األزوتية: معدالت نفان التجارة الخارجية (5)

يعتبتتر النفتتاذ ل ستتوا  العالميتتة ودختتوى وتتذا األستتوا  بالستتم  والمنتجتتات المصتترية عمومتتًا إل    
نتجتتتات الزراعيتتتة عمتتت  وجتتت  الخصتتتوص إل وتتتو الالتتتدي الرتيستتتي ألنشتتت ة التجتتتارة والستتتم  والم

الخارجيتتتة المصتتترية إل ويعكتتتس معتتتدى النفتتتاذ ل ستتتوا  متتتدى كفتتتاءة التجتتتارة الخارجيتتتة بفروعالتتتا 
المختمفة إل ويمكو تقدير معدى النفاذ مو خالى قسمة معدى التيير فتي الصتادرات عمت  معتدى 

معتتتدى  يجابيتتتًا ومشتتتجعًا  ذا متتتا زاد عتتتو الواحتتتد الصتتتحيك التييتتتر فتتتي التتتواردات ويصتتتبك وتتتذا ال
والعكس صحيك  ذا ما قى وذا المعدى عتو الواحتد الصتحيك إل حيتث يصتبك وتذا المعتدى ستمبيًا 

( أو معتتتتتدى النفتتتتتاذ 5يتبتتتتيو متتتتتو الجتتتتتدوى  و  .ستتتتتتيرادًا ا  ألنشتتتت ة التجتتتتتارة الخارجيتتتتتة تصتتتتتديرًا و 
( كمتوستتت  لفتتتترة الدراستتتة األولتتت   0.63-لصتتتادرات األستتتمدة األزوتيتتتة المصتتترية يعتتتادى نحتتتو  

( إل األمتتتر التتتذي يمكتتتو معتتت  0.43وتتتذا المعتتتدى فتتتي الفتتتترة الثانيتتتة ليصتتتبك نحتتتو  متوستتت  وزاد 
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القتتتوى بتتت,و تحريتتتر التجتتتارة العالميتتتة ترتتتت  عميتتت  تحستتتيو اللتتتروي المواتيتتتة لزيتتتادة الصتتتادرات 
 .المصرية مو األسمدة األزوتية

 :سمدة األزوتيةالقدرة التنافسية لصادرات األ( 6) 
تعتبتتتتر أستتتتعار الصتتتتادرات والتتتتواردات متتتتو األستتتتمدة األزوتيتتتتة أحتتتتد الماشتتتترات ذات الداللتتتتة    

االقتصتادية عمت  قتتدرات مصتر التنافستية فتتي تصتدير وتتذا الستمعة إل وترتيبتًا عمتت  ذلت  حاولتتت 
 الدراسة قياس وذا القدرة التنافسية لصادراتالا مو األسمدة األزوتية عم  النحو التالي:

 لمتجارة الخارجية لألسمدة في مصرمعدالت النفان لألسواق العالمية  متوسط  :5 جدول
 (0101-0996, )(0995-0991) تينمفتر ل

 الفترة الاانية الفترة األولى معدالت النفان لألسواق العالمية
 0.43 0.63- قيمة التجارة الخارجية لألسمدة األزوتية

 ح .بالمم (0الجداوى   / جمعت وحسبت موالمصدر           

 
 أسعار التصدير لألسمدة األزوتية: )أ( 

يعتبر سعر التصدير ل سمدة األزوتيتة  دوالر/ تو( إل أحتد العوامتى المحفتزة لزيتادة ال مت      
العالمي عم  صادرات مصر مو وذا السمعة إل وبمعن  حخر فإو انخفاا ستعر التصتدير قتد 

( أو متوستت  ستتعر 6كتتس صتتحيك إل ويوضتتك جتتدوى  يستتاو  فتتي زيتتادة ال متت  العتتالمي إل والع
دوالر/ تتو فتتي فتتترة الدراستتة  009.9الصتتادرات المصتترية متتو األستتمدة األزوتيتتة قتتد بمتت  نحتتو 

دوالر/ تتتو فتتتي المرحمتتتة الثانيتتتة متتتو  409.8األولتتت  إل وتزايتتتد وتتتذا الستتتعر ليصتتتى  لتتت  نحتتتو 
 000.6انيتتتة بحتتتوالي الدراستتتة أي أو ستتتعر تصتتتدير األستتتمدة األزوتيتتتة قتتتد تزايتتتد فتتتي الفتتتترة الث

إل ووتو ماشتر حختر و الستعر الستاتد فتي الفتترة األولت % مت063.7دوالر/ وإل بما يتوازي نحتو 
 لمدى كفاءة الصادرات المصرية مو األسمدة األزوتية.

 أسعار استيراد األسمدة األزوتية: ) (
 409.8( أو أستتتتعار االستتتتيراد المصتتتري ل ستتتتمدة األزوتيتتتة قتتتد زاد متتتتو 6يبتتتيو الجتتتدوى     

دوالر/ تتو فتتي فتتترة الدراستتة  513.0دوالر/ تتو كمتوستت  لمفتتترة األولتت  متتو الدراستتة  لتت  نحتتو 
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% متو ستعر االستتيراد 07.0دوالر/ و إلوبنستبة يبمت  معتدلالا نحتو 73.3الثانية إل بزيادة توازي
لم تتتو الواحتتتد فتتتي فتتتترة الدراستتتة األولتتت . ووتتتو األمتتتر التتتذي يشتتتير  لتتت   مكانيتتتة تراجتتت  ال متتت  

الصتتتتادرات العالميتتتتة متتتتو األستتتتمدة األزوتيتتتتة إل متتتتت,ثرًا باالرتفتتتتاع فتتتتي أستتتتعاروا المصتتتتري عمتتتت  
 العالمية إل وزيادة نسبة االكتفاء الذاتي المصري مو وذا األسمدة.

 السعر لصادرات األسمدة األزوتية: )جة( منسو 
يمكو تقدير منسو  السعر لصادرات األسمدة األزوتيتة المصترية إل بقستمة ستعر التصتدير     
ذا متتا كتتاو وتتذا المنستتو  أقتتى متتو الواحتتد الصتتحيك فإنتت  يعنتتي قتتدرات عمتت   ستتعر االستتتيراد وا 

المصتترية أمتتا  ذا كتتاو مستتاويًا لمواحتتد الصتتحيك فإنتت  تنافستتية أكبتتر لصتتادرات األستتمدة األزوتيتتة 
فتتي وتتذا الحالتتة ال يعنتتي ستتوى تعتتادى القتتدرة التنافستتية المصتترية متت  قتتدرات األستتوا  العالميتتة 

عة إل فتي حتيو أو زيتتادة منستو  ستعر التصتدير ل ستتمدة األزوتيتة ونتا عتو الواحتتد الستم  لالتذا 
الصتحيك إل فإنتت  يعنتتي قتتدرات تنافستتية أقتتى لصتتناعة تصتتدير األستتمدة األزوتيتتة إل ويتتزداد تراجتت  

 .وذا القدرات التنافسية بزيادة منسو  سعر التصدير.
األسمدة األزوتيتة إل نلترًا لقمتة  ( قدرات تنافسية  يجابية لمصر في تصدير6ويبيو الجدوى     

فتي فتترة  1.3منسو  سعر التصدير لالا عو الواحد الصحيك إل حيث بمت  وتذا المنستو  نحتو 
الدراستتتة األولتتت  إل ونجتتتد فتتتي فتتتترة الدراستتتة الثانيتتتة ازديتتتاد  يجابيتتتة القتتتدرة التنافستتتية لمصتتتادرات 

ات  تتتاب  تنافستتتي المصتتترية وذلتتت  لالستتتتجابة لشتتترو  التحتتترر االقتصتتتادي العتتتالمي وكانتتتت ذ
وذلت  فتي  1.68سعري في األسوا  العالمية حيث قدر منسو  سعر وتذا الصتادرات بحتوالي 

 فترة الدراسة الثانية.
 :معدالت النمو االقتصادي( 7)   
متتتو المعتتتروي أو معتتتدالت النمتتتو االقتصتتتادي ألي متتتو األنشتتت ة االقتصتتتادية الزراعيتتتة إل     

عمت  معتدالت األداء االقتصتادي إل ترتيبتًا عمت  ذلت  تت   تمثى ماشرًا يعتد ب  عنتد  لقتاء الضتوء
تحميتتتى المتتتدلوى االقتصتتتادي لمعتتتدالت النمتتتو النقتتتدي لتجتتتارة األستتتمدة األزوتيتتتة إل كمتتتا أختتتذت 

ستتتالال  األستتمدة األزوتيتتة وصتتتادرات الدراستتة فتتي االعتبتتار معتتدالت النمتتو الكمتتتي إلنتتتاج وإل
 وواردات األسمدة األزوتية.
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 .نقدي االقتصادي لتجارة األسمدة األزوتية)أ( معدالت النمو ال
(  ل  تزايد معدى النمتو الستنوي لقيمتة الصتادرات المصترية متو األستمدة 7يشير الجدوى       

% متتو متوستت  08.15األزوتيتتة إل حيتتث بمتت  المتوستت  الستتنوي المتزايتتد فتتي وتتذا المعتتدى نحتتو 
( . فتي ذلت  الوقتت حقت  0101-0991قيمة صادرات األسمدة األزوتية ختالى فتترة الدراستة  

معتتدى النمتتو الستتنوي فتتي قيمتتة التتواردات المصتترية متتو األستتمدة األزوتيتتة تزايتتدًا ستتنويًا بمتت  نحتتو 
% متتتو متوستتت  قيمتتتة التتتواردات الستتتمادية األزوتيتتتة المصتتترية ختتتالى نفتتتس الفتتتترة متتتو  8.76

 0991-0101.) 
 ( معدالت النمو الكمي لتجارة األسمدة األزوتية : )

( عمتتت  أو كميتتتات 7رات فتتتي وتتتذا الدراستتتة كمتتتا وتتتو موضتتتك فتتتي الجتتتدوى  تاكتتتد التقتتتدي
بمتتت  نحتتتو  موجًبتتتاً التتتواردات المصتتترية متتتو األستتتمدة األزوتيتتتة إل قتتتد حققتتتت معتتتداًل ستتتنويًا لمنمتتتو 

كمتتا أو معتتدى  إل % متتو متوستت  كميتتة التتواردات المصتترية متتو وتتذا النتتوع متتو األستتمدة4.73
 معتتداًل لمنمتتو بمتت األستتمدة األزوتيتتة قتتد حقتت   النمتتو الستتنوي فتتي كميتتة الصتتادرات المصتترية متتو

% متتتو متوستتت  كميتتتات الصتتتادرات المصتتترية متتتو األستتتمدة األزوتيتتتة ختتتالى الفتتتترة 0.6نحتتتو 
 0991-0101.) 

أسعار التصدير واالستيراد ومناسي  سعر التصدير لألسمدة األزوتية في  متوسط: 6جدول 
 (0101-0996, ) (0995-0991) لمفترتين  مصر

 البيان                    
 

 الفترة

سعر تصدير األسمدة 
 األزوتية دوالر/طن

(0) 

سعر استيراد األسمدة 
 األزوتية دوالر/طن

(0) 

منسو  سعر التصدير 
 لألسمدة األزوتية

0  0 (=2) 
 1.3 409.8 009.9 (0995-0991األولى )
 1.68 513.0 340.5 (0101-0996الاانية )
 المطمق بين الفترتين الفرق

 الفرق النسبي بين الفترتين
 000.6) 

063.7% 
 73.3) 

07.0% 
 ت

 ح .لمم( با0حسبت مو الجدوى  / المصدر     
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 ( معدالت النمو الكمي إلنتاج واستهالك األسمدة األزوتية:جة) 
(  لتتت  أو معتتتدى النمتتتو الستتتنوي فتتتي كميتتتات اإلنتتتتاج المصتتتري متتتو 7يشتتتير الجتتتدوى    
% متتو متوستت   نتتتاج وتتذا النتتوع متتو األستتمدة ختتالى 0.64األزوتيتتة إل قتتد بمتت  نحتتو  األستتمدة
( إل في حيو بم  معدى النمو السنوي لالستتالال  المصتري متو األستمدة 0101-0991الفترة  

% مو المتوس  السنوي الستالال  وذا األسمدة خالى نفس فتترة الدراستة 4.17األزوتية حوالي
قتتص معتتدى النمتتو فتتي االكتفتتاء التتذاتي متتو األستتمدة األزوتيتتة إل ووتتو األمتتر التتذي يترتتت  عميتت  ن

 ومو ث   تاحة كميات أقى مو وذا األسمدة إل لتصديروا ل سوا  العالمية.
معدالت النمو السنوي لتجارة األسمدة األزوتية  واإلنتاج واالستهالك :  7  جدول رقم

 (0101-0991خالل الفترة ) في مصر   لألسمدة األزوتية
 معدل النمو ةةةةةةةةةرالمؤش

 08.15 قيمة صادرات األسمدة األزوتية
 8.76 قيمة واردات األسمدة األزوتية
 0.64 كمية إنتاج األسمدة األزوتية

 4.17 كمية استهالك األسمدة األزوتية
 0.7 كمية صادرات األسمدة األزوتية
 4.73 كمية واردات األسمدة األزوتية

 ( بالممح .0الجداوى:   حسبت مو / المصدر        
 

 والتوصيات الممخص
زوتيتتتة المصتتترية إل  يعتبتتتر قيتتتاس بعتتتا ماشتتترات الكفتتتاءة لمتجتتتارة الخارجيتتتة ل ستتتمدة األ

وتوصتتتتمت الدراستتتتة  لتتتت  قياستتتتات إل ضتتتترورة حتميتتتتة لتحميتتتتى أوضتتتتاع تمتتتت  الصتتتتناعة الواعتتتتدة 
جتتتارة الخارجيتتتة( وتقتتتديرات لماشتتترات الكفتتتاءة االقتصتتتادية لمصتتتادرات والتتتواردات المصتتترية  الت

أو الميتزاو التجتاري بينتت الدراستة  وإل ( 0101-0991ل سمدة األزوتية خالى فترة الدراستة  
ل سمدة األزوتية في مصر إل قد حق  عجزًا في فترة الدراسة األول  إل وزاد الوضت  تحستنًا فتي 

 زادت لمتواردات لنستبة تي يتة الصتادراالمتوست  الستنوي أو  إل كمتا وذا الميزاو في الفترة الثانيتة
نستبة االكتفتاء التذاتي متو األستمدة  زادتإل كمتا  الدراستة األولت  الثانية عن  في فتترة خالى فترة

متوستتت   فتتتي حتتتيو زاد  إلفتتتي فتتتترة الدراستتتة األولتتت  فتتتي الفتتتترة الثانيتتتة عتتتو األزوتيتتتة المصتتترية 
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 األولت  لمدراستة ةالثانيتة عتو الفتتر  خالى الفترةالصادرات  إل ولقيمة لكميةمعامى عد  االستقرار 
نخفتتاإل  الثانيتتة عتتو التتواردات فتتي الفتتترة  إل ولقيمتتة لكميتتة لمعامتتى عتتد  االستتتقرار المتوستت   وا 

أو معتتدى النفتتاذ لصتتادرات األستتمدة األزوتيتتة المصتترية يعتتادى نحتتو . كمتتا يتضتتك  األولتت الفتتترة 
ية قتتتدرات تنافستتتتيو عمتتت  الترتيتتت . كمتتتا يتضتتتك وجتتتود فتتتتر مل (  كمتوستتت  0.43  إل(0.63- 

 يجابيتتة لمصتتر فتتي تصتتدير األستتمدة األزوتيتتة إل نلتترًا لقمتتة منستتو  ستتعر التصتتدير لالتتا عتتتو 
 خالى فترتي الدراسة.الواحد الصحيك 
 التوصيات : 

اإلنتتتاج عتتو  ريتت   نشتتاء مصتتان  جديتتدة إل و  زوتيتتةزيتتادة اإلنتتتاج المحمتتي متتو األستتمدة األ -0
   .ب,سالي  تكنولوجية حديثة

ات الستتتمادية كتتتى خمتتتس ستتتنوات عمتتت  مستتتتوي الجمالوريتتتة حتتتت  ضتتترورة تقتتتدير االحتياجتتت -0
 تتوفر كمية اكبر مو اإلنتاج لمتصدير  ل  الخارج . 

ضتترورة  ليتتاء الضتتريبة المفروضتتة عمتت  المبيعتتات متتو األستتمدة والنقتتى وتخفتتيا التعريفتتة  -3
 الجمركية .

 المراجع:
  لكيماويتة فتي مصتر والعتال إل استتراتيجية صتناعة األستمدة ا وزارة الزراعة واستصالح األراضي

. 
اإلدارة المركزيتة لالقتصتاد  –ق تاع الشتتوو االقتصتادية  – وزارة الزراعة واستصالح األراضةي

 نشرة االقتصاد الزراعي إل أعداد متفرقة  –الزراعي 
 بيانات نير منشورة –ارة األسمدة  د – اإلدارة العامة لمتمويى الزراعي –وزارة الزراعة 

فتي مصتر االزمتة وسياستات الحتى إل عتا   األستمدةستو   –مجمس التوزراء  : مركز المعمومات
0113 .   

الزراعيتتة و موقتت  المنلمتتة  اإلحصتتاءاتإل  والزراعيةةة التابعةةة لألمةةم المتحةةدة األغنيةةةمنظمةةة 
 www.fao.org.stat عم  االنترنت
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El-Zanaty, M. ,S. , and Mohammed, A., M. , and Mohammed, M., A. 

 

ABSTRACT 

    during the study period (0991-0101), the study showed 

that the trade balance of nitrogen fertilizers in Egypt, has achieved 

an annual deficit equivalent to 00.7 million dollars in the first 

study period  and equal to about 26.64 million in the second 

period. As can be seen that the rate of access to the exports of 

nitrogenous fertilizers, the Egyptian equivalent of about (-0.62), 

(0.42) annual average for the periods respectively. As evidenced 

by the presence of competitive positive for Egypt in the export of 

nitrogenous fertilizers, due to the low level of its export price for 

the right one. The study also showed increasing annual growth 

rate of the value of Egyptian exports of nitrogenous fertilizers, 

where the average annual increasing rate about 08.15 % of the 

average value of exports of nitrogenous fertilizers. At the same 

time the annual growth rate achieved in the value of Egyptian 

imports of nitrogenous fertilizers increased annually amounted to 

about 8.76 % of the average value of imports of Egyptian fertilizer 

nitrogen. That the quantities of Egyptian imports of fertilizer 

nitrogen, has achieved an annual average of the growth about 

4.72: of the average amount of Egyptian imports of this type of 

fertilizer, and the annual growth rate in the amount of Egyptian 

exports of nitrogenous fertilizers has made a jump of about 0.67 

% of the average quantities of Egyptian exports of nitrogenous 

fertilizers. 

Recommendations: 
0 - increase domestic production of nitrogenous fertilizers through 

the establishment of new plants, and new technological ways of 

production. 

0 - the need for fertilizer needs assessment every five years at the 

level of the Republic so as to provide the largest amount of 

production for export to abroad. 
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2 - the need to abolish the tax on sales of fertilizers, transport and 

tariff reduction. 
 

 
 ونسبة الت,طية ونسبة اإلكتفاء الناتي  تطور الميزان التجاري 0جدول الممحق :     
 ( 0101-0991زوتية في مصر خالل الفترة )أل سمدة الأل

 البياو
 
 ةالسن

قيمة 
 الصادرات
بالمميوو 
 دوالر

 جمالي 
الكمية 
 المصدرة
 باأللي  و

قيمة 
الواردات 
بالمميوو 
 دوالر

 جمالي 
الكمية 
 المستوردة
 باأللي  و

اإلنتاج مو 
األسمدة 
 األزوتية 
 باأللي  و

االستالال  
مو األسمدة 
األزوتية 

 لي  وباأل

الميزاو 
التجاري 
بالمميوو 
 دوالر

نسبة 
 التي ية %

نسبة 
االكتفاء 
 الذاتي
% 

0991 8.3 03.8 009.5 036.0 5491.3 4095.75 -000.0  6.95 97.80 

0990 03.3 00.8 000.9 048.3 5317.45 4075.9 -019.6  01.8 97.69 

0990 40.9 078.11 00.3 09.0 5931.75 4371.5 31.6 371.8 010.57 

0993 06.11 93.6 03.0 96.6 5671.7 4391.45 0.9 000.0 99.95 

0994 45.4 93.6 08.8 96.6 5781.8 4401.95 06.6 040.5 99.95 

0995 45.9 099.5 05.0 94.3 5800.89 6507.8 31.7 310 010.84 

0996 6.5 00.9 9.11 005.4 6007.75 6437.6 -0.5  70.00 98.00 

0997 04.0 90.0 00.7 056.5 5561.3 5553.3 0.5 000.4 98.84 

0998 30.1 065.0 35.8 074.5 5610.34 5000.9 -4.8  86.95 010.64 

0999 45.0 065.0 033.9 051.5 7073.4 5960.4 -88.8  33.68 010.60 

0111 64.11 599.5 81.7 076.7 8005.89 6748.0 -06.7  79.30 015.45 

0110 64.7 530.5 50.9 019.8 8354.03 6908.5 00.8 000.3 014.10 

0110 33.8 0065.3 33.9 098.7 7811.3 6739 -1.0  99.70 005.84 

0113 60.3 0394.0 035.3 019.7 8089.85 7000.6 -74  45.30 008.34 

0114 45.9 37.4 93.7 019.7 7878.75 8884.0 -47.8  48.99 99.19 

0115 37.9 37.4 91.6 004.9 7775.45 9331.0 -50.7  40.80 97.77 

0116 05.5 37.4 031.0 004.9 7880.47 8606.9 -014.7  09.59 97.81 

0117 003.8 37.4 010.3 004.9 8074.4 9831.8 -77.5  60.5 97.91 

0118 018.30 37.4 008.4 004.9 6990.5 9119.6 89.90 075.9 97.80 

0119 560.6 93.6 019.8 065.7 9380.9 7373.5 350.8 067.7 98.01 

0101 830.8 001.7 069.61 069.01 9067.7 9079.9 563.0 318.9 98.40 
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الزراعيتتة و  اإلحصتتاءاتمنلمتتة االنذيتتة والزراعيتتة التابعتتة ل متت  المتحتتدة إل جمعتتت وحستتبت متتو : المصةةدر: 
 موق  المنلمة عم  االنترنت

 

 السنوات

معامى عد  
 االستقرار
لكمية 
 الصادرات

S t% 

معامى عد  
 االستقرار

ية لكم
 الواردات

S t% 

معامى عد  
 االستقرار
لقيمة 

 الصادرات 
S t% 

معامى عد  
 االستقرار
لقيمة 
 الواردات

S t% 

معدى النفاذ 
 ل سوا 

M. A. ratio 

منسو  سعر 
التصدير 
ل سمدة 
 األزوتية

 

0991 90.4 59.48 85.3 39.4 - 1.05 

0990 53.9 59.09 035.8 68.0 0.47 1.06 

0990 043 70 04.3 80.30 -1.06 1.30 

0993 34 01.9 78.0 77.45 -04.4 1.83 

0994 57.6 06.8 45 66.05 5.06 1.68 

0995 31.9 03.8 40.0 73.04 -1.04 1.93 
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إل االحصتتاءات الزراعيتتة و منلمتتة االنذيتتة والزراعيتتة التابعتتة ل متت  المتحتتدة : جمعتتت وحستتبت متتو : المصةةدر
 www.fao.org.stat موق  المنلمة عم  االنترنت

 

0996 96.6 4.64 91.3 85.09 6.35 0.45 

0997 76.6 00.43 71.7 83.10 0.85 0.3 

0998 37.9 08.87 04.39 55.36 1.7 1.85 

0999 40.0 0.59 639.3 40.0 1.04 1.07 

0111 09.4 8.94 466.4 08.46 -1.36 1.3 

0110 04.49 03.48 094.0 61.58 -1.13 1.5 

0110 077.8 00.88 48.9 78.69 0.63 1.78 

0113 001.0 41.8 483.8 07.70 1.07 0.00 

0114 91.7 43.0 051.8 57.08 1.37 1.46 

0115 89.7 7.009 40.6 64.3 0.58 1.48 

0116 87.9 3.069 80.3 55.46 -1.30 1.35 

0117 84.6 1.46 46.9 39.75 0.38 1.43 

0118 77.8 3.89 40.9 68.78 -0.10 0.13 

0119 04.85 04.87 8.8 51.97 3.97 1.99 

0101 649.7 00.59 07.5 43.80 4.54 1.98 

http://www.fao.org.stat/
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 ونسبة الت,طية ونسبة اإلكتفاء الناتي  تطور الميزان التجاري 0جدول   الممحق :
 ( 0101-0991زوتية في مصر خالل الفترة )أل لألسمدة ا

 البياو
 
 ةالسن

قيمة 
 دراتالصا

بالمميوو 
 دوالر

 جمالي 
الكمية 
 المصدرة
باأللي 
  و

قيمة 
الواردات 
بالمميوو 
 دوالر

 جمالي 
الكمية 
 المستوردة
باأللي 
  و

اإلنتاج مو 
األسمدة 
 األزوتية 
 باأللي  و

االستالال  
مو األسمدة 
األزوتية 
 باأللي  و

الميزاو 
التجاري 
بالمميوو 
 دوالر

نسبة 
التي ية 
% 

نسبة 
االكتفاء 

 ذاتيال
% 

0991 8.3 03.8 009.5 036.0 5491.3 4095.75 -000.0  6.95 97.80 

0990 03.3 00.8 000.9 048.3 5317.45 4075.9 -019.6  01.8 97.69 

0990 40.9 078.11 00.3 09.0 5931.75 4371.5 31.6 371.8 010.57 

0993 06.11 93.6 03.0 96.6 5671.7 4391.45 0.9 000.0 99.95 

0994 45.4 93.6 08.8 96.6 5781.8 4401.95 06.6 040.5 99.95 

0995 45.9 099.5 05.0 94.3 5800.89 6507.8 31.7 310 010.84 

0996 6.5 00.9 9.11 005.4 6007.75 6437.6 -0.5  70.00 98.00 

0997 04.0 90.0 00.7 056.5 5561.3 5553.3 0.5 000.4 98.84 

0998 30.1 065.0 35.8 074.5 5610.34 5000.9 -4.8  86.95 010.64 

0999 45.0 065.0 033.9 051.5 7073.4 5960.4 -88.8  33.68 010.60 

0111 64.11 599.5 81.7 076.7 8005.89 6748.0 -06.7  79.30 015.45 

0110 64.7 530.5 50.9 019.8 8354.03 6908.5 00.8 000.3 014.10 

0110 33.8 0065.3 33.9 098.7 7811.3 6739 -1.0  99.70 005.84 

0113 60.3 0394.0 035.3 019.7 8089.85 7000.6 -74  45.30 008.34 

0114 45.9 37.4 93.7 019.7 7878.75 8884.0 -47.8  48.99 99.19 

0115 37.9 37.4 91.6 004.9 7775.45 9331.0 -50.7  40.80 97.77 

0116 05.5 37.4 031.0 004.9 7880.47 8606.9 -014.7  09.59 97.81 

0117 003.8 37.4 010.3 004.9 8074.4 9831.8 -77.5  60.5 97.91 

0118 018.30 37.4 008.4 004.9 6990.5 9119.6 89.90 075.9 97.80 

0119 560.6 93.6 019.8 065.7 9380.9 7373.5 350.8 067.7 98.01 

0101 830.8 001.7 069.61 069.01 9067.7 9079.9 563.0 318.9 98.40 

منلمتتة االنذيتتة والزراعيتتة التابعتتة ل متت  المتحتتدة إل االحصتتاءات الزراعيتتة و جمعتتت وحستتبت متتو : : درالمصةة
 www.fao.org.statموق  المنلمة عم  االنترنت  

http://www.fao.org.stat/
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لألسمدة  معامل عدم اإلستقرار ومعدل النفان لألسواق ومنسو  سعر التصدير ( 0جدول )
 (0101-0991زوتية في مصر خالل الفترة )أل ا

منلمتة االنذيتة والزراعيتة التابعتة ل مت  المتحتدة إل اإلحصتاءات الزراعيتة و جمعت وحسبت مو : : المصدر  
 www.fao.org.statموق  المنلمة عم  االنترنت 

 
 

 السنوات

معامى عد  
لكمية  االستقرار

 الصادرات
S t% 

 معامى عد  االستقرار
 لكمية الواردات

S t% 

معامى عد  
لقيمة  االستقرار

 الصادرات 
S t% 

معامى عد  
لقيمة  االستقرار

 الواردات
S t% 

معدى النفاذ 
 ل سوا 
M. A. 
ratio 

منسو  سعر 
التصدير ل سمدة 

 األزوتية
 

0991 90.4 59.48 85.3 39.4 - 1.05 

0990 53.9 59.09 035.8 68.0 0.47 1.06 

0990 043 70 04.3 80.30 -1.06 1.30 

0993 34 01.9 78.0 77.45 -04.4 1.83 

0994 57.6 06.8 45 66.05 5.06 1.68 

0995 31.9 03.8 40.0 73.04 -1.04 1.93 

0996 96.6 4.64 91.3 85.09 6.35 0.45 

0997 76.6 00.43 71.7 83.10 0.85 0.3 

0998 37.9 08.87 04.39 55.36 1.7 1.85 

0999 40.0 0.59 639.3 40.0 1.04 1.07 

0111 09.4 8.94 466.4 08.46 -1.36 1.3 

0110 04.49 03.48 094.0 61.58 -1.13 1.5 

0110 077.8 00.88 48.9 78.69 0.63 1.78 

0113 001.0 41.8 483.8 07.70 1.07 0.00 

0114 91.7 43.0 051.8 57.08 1.37 1.46 

0115 89.7 7.009 40.6 64.3 0.58 1.48 

0116 87.9 3.069 80.3 55.46 -1.30 1.35 

0117 84.6 1.46 46.9 39.75 0.38 1.43 

0118 77.8 3.89 40.9 68.78 -0.10 0.13 

0119 04.85 04.87 8.8 51.97 3.97 1.99 

0101 649.7 00.59 07.5 43.80 4.54 1.98 

http://www.fao.org.stat/

