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٢٤٨٣
 دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك وتصدير األسمدة النتروجينية والفوسفاتية المصرية

  نور الهدى أحمد فايد/ د    عفيفى على عفيفى حمودة / د     يحيى محمد متولى خليل  /د.أ
  مركز بحوث الصحراء               معهد بحوث األقتصاد الزراعى           المركز القومى للبحوث           

  

  :مقدمة 
تعتبر األسمدة أحد العوامل الرئيسية لزيادة اإلنتاج الزراعي فـي حالـة التوسـع الرأسـي  نظـرا                    
لمحدودية المساحات المزروعة وللزيادة الكبيرة في تعداد السكان، ونتيجة استنزاف عناصر السماد الرئيـسية              

لعالي والتعـدي علـي الطبقـة العليـا ذات         والثانوية التي كانت تتوافر في التربة المصرية قبل إنشاء السد  ا           
الخصوبة المرتفعة، كما تعرضت التربة المصرية لعمليات التجريـف إلنتـاج الطـوب األحمـر واالمتـداد              

ـ      . العمراني الذي يهدد الرقعة الزراعية القديمة      اه نحـو استـصالح األراضـي       ولم يعد هناك مفر من االتج
وتعد األسمدة الكيماويـة  . اصر الغذائية سواء كانت رئيسيه أم ثانوية      الصحراوية التي  تفتقر إلى العن      بالمناطق

 الهامـة  ، واستخدمت فى زيادة اإلنتاج عن طريق العناصر  تاج الرئيسية فى الزراعة المصرية    من عناصر اإلن  
لكيماوية أدى الـى    وفى الفترة األخيرة توالي ظهور األزمات في سوق األسمدة ا         . وهى النتروجين والفوسفات  

  .رتفاع أسعارهاا
ويعتبر األزوت هو العنصر الغذائي األول الذي يحدد إنتاجية المحاصيل الفتقار األراضي المـصرية              

 إلف طن فى حين يقدر االسـتهالك بنحـو   ١٩١١٧بصفة عامة لهذا العنصر حيث يقدر متوسط اإلنتاج بنحو  
 الف طن   ٣٩٠٨,٩ الصادرات نحو    ، وتبلغ كمية  %١٧٤,٣ ألف طن وتبلغ نسبة االكتفاء الذاتى نحو         ١٠٨٠٩

ويأتي الفوسفور  فى المركز الثانى حيث يقدر اإلنتاج بنحو           . ٢٠١٥ مليون دوالر وذلك عام      ١٢٤٨,٤بقيمة  
وتقدر % ١٢٨,٤ ألف طن وتبلغ نسبة االكتفاء الذاتى        ١٧٨٠ ألف طن فى حين يقدر االستهالك بنحو         ٢١٥٠

  .) بالملحق٣ ، ٢جدول ( مليون دوالر١١٠,٥ الف طن بقيمه ٤٨٧,٢كمية الصادرات بنحو 
     وتوضح دراسة وزارة الزراعة أن أهم الدول المصدرة لألسمدة األزوتية هى  اإلتحاد األوربـي تمثـل                 

، وتأتى كندا ومصر فى المرتبـة الـسادسة   % ٨,٣ثم الصين % ١٧,٥، يليه روسيا   % ٤٨,٥كمية صادراته   
 ٢٧,٦الصادرات العالمية من األسمدة األزوتية والبالغة نحـو         من متوسط   % ٠,٨٤،  % ١,٦٧والسابعة بنحو   

، وأن أهم الدول المستوردة لألسمدة االزوتيـة هـى الواليـات            ) ٢٠١٢-٢٠٠٢(مليون طن لمتوسط الفترة     
من كمية الواردات العالمية ، ويحتل      % ٢٦المتحدة األمريكية حيث تقدر نسبة الواردات من األسمدة االزوتية          

 أمـا األسـمدة الفوسـفاتية       .%٦،  %٨الهند والبرازيل بنسبة    ثم  % ٢٣وربي المركز الثانى بنسبة     االتحاد األ 
تليه الواليات المتحدة األمريكيـة تمثـل       % ٣٢فيحتل االتحاد االوربى حيث تمثل كمية الصادرات الفوسفاتية         

مـن  % ٠,٤٤، % ٠,٥٥وتأتى المانيا ومصر في المرتبة السادسة والسابعة بنحـو        % ١٨، ثم روسيا    % ٢٦
 مليون طن وذلـك لمتوسـط الفتـرة        ١٢,٤متوسط الصادرات العالمية من األسمدة الفوسفاتية العالمية البالغة         

، فى حين يحتل االتحاد االوربى أيضا مرتبة متقدمة فى الكمية المستوردة مـن األسـمدة                 ) ٢٠١٢-٢٠٠٢(
ية الواردات العالمية من األسمدة الفوسـفاتية       من متوسط كم  % ٢٠الفوسفاتية حيث يحتل المرتبة األولى بنحو       

  ). ٦%(٧،% ١٣ثم البرازيل والصين بنحو % ١٤بينما تحتل الهند المرتبة الثانية بنحو 
  :مشكلة الدراسة 

      تتمثل مشكلة الدراسة في التغيرات الهيكلية التي حدثت نتيجة تنفيذ سياسات التحرر األقتصادى الكامـل               
اج الزراعي فى الفترة الحالية ، وزيادة دور وحجم القطاع الخاص األستثمارى فى انتاج              على مستلزمات اإلنت  

األسمدة الكيماوية ، وتخلى بنك االئتمان الزراعى عن توقير األسمدة األزوتية والفوسفاتية للمـزارعين ، أدى                
 قـدرة المـزارع عـن       ذلك الى ظهور االحتكارات فى السوق ، والزيادة الغير مبررة فى األسعار أدت لعدم             

 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد –السابع والعشرون دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
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٢٤٨٤
توفير مايحتاجه من األسمدة  ،وتسعى الشركات االستثمارية لزيادة الصادرات السمادية دون  دراسـة جـادة                 
للطلب الداخلي والخارجي على األسمدة النتروجينية والفوسفاتية المصرية مما أدى الى وجود أزمات متتاليـة               

  .أثرت سلبا على اإلنتاج الزراعي المصري
  :اسة هدف الدر

       يستهدف البحث دراسة االحتياجات السمادية لإلنتاج الزراعى المحلى من المحاصيل الزراعية المختلفة            
لمعرفة الطلب الداخلى على األسمدة النتروجينية والفوسفاتية ، وبيان أهم األسواق الخارجيـة وأهـم الـدول                 

   .المنافسة لمصر ودراسة الميزة التنافسية فى هذه األسواق
  :مصادر البيانات وأسلوب التحليل 

اعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة وغير المنشورة من الجهات الحكومية مثل وزارة الزراعـة              
والجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، ومنظمة األغذية والزراعة ، باإلضافة للدراسات التى  تمت فى                

لتحليل الوصفى والكمى لتحليل البيانات وتحقيـق أهـداف الدراسـة           هذا المجال واستخدمت الدراسة أساليب ا     
وذلك باستخدام الطرق اإلحصائية واالقتصادية حيث أستخدم اسلوب تحليل االنحـدار البـسيط ، واالنحـدار                

  . لتقدير دالة الطلب بأكثر من صوره رياضية  Stepwise Regressionالمتدرج 
  األسمدة النتروجينية والفوسفاتيةاإلنتاج واألستهالك العالمي من  تطور

  :  تطور اإلنتاج واالستهالك العالمي من االسمدة النتروجينية -١
بالملحق أن  كمية اإلنتاج من األسمدة النتروجينية  تتراوح بين حـد أدنـى   ) ١(           يتضح من الجدول رقم    

 وتبلغ الزيادة   ٢٠١٥طن عام   مليون  ١٣٠ ، وحد اقصى يبلغ حوالى       ٢٠٠٢مليون طن عام    ٨٩,٣يبلغ حوالى   
عن الحد األدنى ،وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى إلنتـاج العـالم مـن    % ٤٥,٦ مليون طن ة تمثل نحو   ٤٠,٧

يتضح الزيادة السنوية المعنوية اإلحصائية والمقدرة      ) ٢٠١٥-٢٠٠٢(األسمدة النتروجينية خالل فترة الدراسة    
 مليون طن هذا وقد     ١٣٨,٨سط كمية اإلنتاج والمقدرة بنحو      من متو %٢,٣٧ مليون طن تمثل نحو      ٣,٢بنحو  

 )١( يتضح من المعادلة األولى بالجدول رقم كما٥١٩بنحو ) ف( وبلغت قيمة ٠,٩٧بلغ معامل التحديد 
       أما عن استهالك األسمدة النتروجينية على المستوى العالمى فقد تراوح  بين حد أدنـى يبلـغ حـوالى                  

 مليون  ٤٢,٦ وتبلغ الزيادة    ٢٠١٥مليون طن عام    ١٢٩,٣ ، وحد اقصى يبلغ حوالى       ٢٠٠٢مليون طن   ٨٦,٥
عن الحد األدنى ، وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى الستهالك األسـمدة النتروجينيـة             % ٤٩,٥طن ه تمثل نحو     

يـون   مل ٣,٥يتضح الزيادة السنوية المعنوية اإلحصائية والمقدرة بنحـو         ) ٢٠١٥-٢٠٠٢(خالل فترة الدراسة  
مليون طن هذا وقـد بلـغ معامـل         ١٠٧,٧من متوسط كمية االستهالك والمقدرة بنحو       %٣,٣طن تمثل نحو    

  )١( كما يتضح من المعادلة الثانية بالجدول رقم ٣٣٨,٧بنحو ) ف( وبلغت قيمة ٠,٩٦التحديد 
طـن  /  دوالر   ٧٠,٨     وبدراسة السعر العالمى لألسمدة النتروجينية فقد تراوح بين حد ادنى يبلغ حـوالى              

طن تمثـل نحـو   / دوالر٢٩٦ وتقدر الزيادة بنحو ٢٠١١طن عام /  دوالر٣٦٧ وحد اقصى يبلغ    ٢٠٠٢عام  
من الحد األدنى  ،، وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى للسعر العالمى لألسمدة النتروجينية خـالل فتـرة                 % ٤١٨

طن تمثل  /    دوالر   ٠,٤٥٨ والمقدرة بنحو    يتضح الزيادة السنوية المعنوية احصائيا    ) ٢٠١٥-٢٠٠٢(الدراسة  
 وبلغـت قيمـة   ٠,٣٢طن هذا وقد بلغ معامل التحديد /  دوالر٢٧٥,٦من المتوسط والمقدرة بنحو %٣,٣نحو  

  )١( يتضح من المعادلة الثالثة بالجدول رقم ٥,٥٦بنحو ) ف(
  : تطور اإلنتاج واالستهالك العالمي من األسمدة الفوسفاتية -٢

بالملحق أن كمية اإلنتاج من األسمدة الفوسفاتية علـى المـستوى العـالمى             ) ١(قم  يتضح من الجدول ر   
مليون طن   ٥٥,٣ ، وحد اقصى يبلغ حوالى       ٢٠٠٢مليون طن عام    ٣٦,٢فتتراوح  بين حد أدنى يبلغ حوالى        

 عن الحد االدنى ، وبتقدير معادلـة االتجـاه  % ٥٢,٩ مليون طن ة تمثل نحو ١٩,١ وتبلغ الزيادة  ٢٠١٥عام  
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٢٤٨٥
يتـضح الزيـادة الـسنوية      ) ٢٠١٥-٢٠٠٢(الزمنى إلنتاج العالم من األسمدة الفوسفاتية خالل فترة الدراسة        

من متوسط كمية االنتاج والمقدرة بنحـو       %٢,٧مليون طن تمثل نحو     ١,٥المعنوية اإلحصائية والمقدرة بنحو     
كما يتـضح مـن المعادلـة    ١٢٠بنحو ) ف( وبلغت قيمة ٠,٩١ مليون طن هذا وقد بلغ معامل التحديد      ٥٤,٩

  .)١(الرابعة بالجدول رقم 
  )٢٠١٥-٢٠٠٢( اإلنتاج العالمي من االسمدة النتروجينية والفوسفاتية للفترة االتجاه الزمني  لتطور) ١(جدول 

  )ت(فيمة  المتوسط ^ب أ البيان المعادلة
  قيمة ٢ر المحسوبة

 )ف(
معدل 
 %التغير 

 انتاج نتروجينية  ١
)مليون طن(  ٢٢,٨( ١٢٨,٧٥ ٣,٣ ٨٥,٢٧**(  ٢,٣٧ ٥١٩ ٠,٩٧ 

 استهألك نتتروجينية ٢
)مليون طن(  ١٨,٤( ١٠٧,٣ ٣,٥ ٨٠,٨**(  ٣,٣ ٣٣٨,٧ ٠,٩٦ 

السعر العالمى  ٣
)طن/دوالر(  ٢,٤( ٢٧٥,٦ ٠,٤٥٨ ٢٨,٦* (  ١,٢٦ ٥,٥٦ ٠,٣٢ 

 انتاج فوسفاتية  ٤
)مليون طن(  ١١,٣ ٥٤,٥ ١,٥ ٣٥,٣**( ) ٢,٧ ١٢٠ ٠,٩١ 

اتية استهالك فوسف ٥
)مليون طن(  ٦( ٤١,٣ ٠,٩٧ ٣٤**(  ٣,٤ ٣٦,٥ ٠,٧٥ 

السعر العالمى  ٦
)طن/دوالر(  ٣,١( ٣٤١ ٠,٥٢ ٢٣,٨**(  ١,٨٧ ٩,٣٧ ٠,٤٤ 

  ٠,٠٥معنوي عند مستوي (*)  ،٠,٠١معنوي عند مستوي (**) 
         بالملحق)١(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم  :المصدر

  

وسفاتيةعلى المستوى العالمى فقد تـراوح  بـين حـد أدنـى يبلـغ حـوالى           أما عن استهالك األسمدة الف  
 مليون طن   ١٥ وتبلغ الزيادة    ٢٠١٥مليون طن عام    ٤٨,٩ ، وحد اقصى يبلغ حوالى       ٢٠٠٢مليون طن   ٣٣,٩

عن الحد االدنى ، وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى إلستهالك األسمدة الفوسفاتية خالل فترة             % ٤٤,٤تمثل نحو   
مليون طـن ، هـذا      ٠,٩٧يتضح الزيادة السنوية المعنوية االحصائية والمقدرة بنحو        ) ٢٠١٥-٢٠٠٢(الدراسة

  )١( يتضح من المعادلة الخامسة بالجدول رقم ٣٦,٩بنحو ) ف( وبلغت قيمة ٠,٧٥ويبلغ  معامل التحديد 
طـن  /  دوالر   ١٤٨,٣       وبدراسة السعر العالمى لألسمدة الفوسفاتية فقد تراوح بين حد ادنى يبلغ حوالى           

طن تمل نحـو    /  دوالر ٢٦٤,٣ تقدر الزيادة بنحو     ٢٠١١طن عام   /  دوالر   ٤١٢,٧ وحد اقصى    ٢٠٠٢عام  
وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى للسعر العالمى لألسمدة الفوسـفاتية خـالل فتـرة             ،  من الحد األدنى  % ١٧٨,٢
طن تمثل  /    دوالر   ٠,٥٢ية والمقدرة بنحو    يتضح الزيادة السنوية المعنوية االحصائ    ) ٢٠١٥-٢٠٠٢(الدراسة

 وبلغـت قيمـة     ٠,٤٤طن هذا وقد بلغ معامل التحديد       /  دوالر ٣٤١من المتوسط والمقدرة بنحو     %١,٨٧نحو  
  )١( يتضح من المعادلة الثالثة بالجدول رقم ٩,٣٧بنحو ) ف(

  اإلنتاج واالستهالك المحلى من األسمدة النتروجينية والفوسفاتية تطور
  : إلنتاج واالستهالك المصرى من األسمدة النتروجينيةتطور ا -١

خالل ) قطاع حكومى واستثمارى  (كمية اإلنتاج من األسمدة النتروجينية على المستوى المحلى       بدراسة  
 ٨١٢٤بالملحق أنها تتراوح بين حد أدنى يبلـغ حـوالى           ) ٢(تبين من الجدول رقم     )  ٢٠١٥-٢٠٠٠(الفترة  

 الـف  ١٠٩٩٣ وتبلغ الزيـادة  ٢٠١٥ الف طن عام   ١٩١١٧ يبلغ حوالى     ، وحد اقصى   ٢٠٠٠الف طن عام    
عن الحد االدنى ، وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى لإلنتاج المصرى مـن األسـمدة        % ١٣٥,٣طن ة تمثل نحو     

يتضح الزيادة السنوية المعنوية اإلحصائية والمقدرة بنحـو        ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(النتروجينية خالل فترة الدراسة     
 الف طن هذا وقـد بلـغ        ١٣٦٣٧من متوسط كمية اإلنتاج والمقدرة بنحو       %٥,٨ف طن تمثل نحو      إل ٧٩٢,٧

 )٢(كما يتضح من المعادلة األولى بالجدول رقم ١٧٣,٥بنحو ) ف( وبلغت قيمة ٠,٩٣معامل التحديد 

 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد –السابع والعشرون دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
 



 دراسة اقتصادية إلنتاج واستهالك وتصدير األسمدة النتروجينية والفوسفاتية المصرية

 

٢٤٨٦
حـوالى         أما عن استهالك األسمدة النتروجينية على المستوى المحلى فقد تراوح  بين حد أدنـى يبلـغ                  

 ألـف   ٤٠٦١ وتبلغ الزيادة    ٢٠١٥الف طن عام    ١٠٨٠٩ ، وحد أقصى يبلغ حوالى       ٢٠٠٠ الف طن    ٦٧٤٨
عن الحد االدنى ، وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى إلستهالك األسـمدة النتروجينيـة             % ٦٠,٢طن ه تمثل نحو     

 الـف   ٢٧٨,٦لمقدرة بنحو   يتضح الزيادة السنوية المعنوية االحصائية وا     ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(خالل فترة الدراسة  
 الف طن هذا وقد بلغ معامل التحديـد  ٩٠٣٧من متوسط كمية االستهالك والمقدرة بنحو %٣,١طن تمثل نحو  

  )٢( كما يتضح من المعادلة الثانية بالجدول رقم ٩٥,٧بنحو ) ف( وبلغت قيمة ٠,٨٧
يث قدرت نسبة االكتفـاء الـذاتى مـن                بينما يتضح من نسبة  االكتفاء الذاتى اانها تتجه نحو الزيادة ح           

% ١٧٤,٣فى حين قدرت فى نهاية الفترة بنحـو         % ١٢٠,٤األسمدة النتروجينية فى بداية فترة الدراسة بنحو        
الزيادة السنوية المعنوية إحـصائيا     ) ٣(وتوضح معادلة االتجاه الزمنى رقم      % . ٤٤,٧بنسبة زيادة تقدر بنحو     

،وتقدر نسبة االكتفاء الذاتى لمتوسـط      % ٣,٨٦ة النتروجينية حيث بلغت نحو      لنسبة االكتفاء الذاتي من األسمد    
من التغيرات ترجـع لعامـل      % ٥٣، ويشير معامل التحديد إلى أن       % ٢,٦تمثل نحو   % ١٤٨,١الفترة بنحو   

  .الزمن 
طـن  /  جنيـه  ٤٢١وبدراسة السعر المحلى لألسمدة النتروجينية فقد تراوح بين حد أدنى يبلغ حوالى      

% ٣١٦طن تمل نحو  / جنيه١٣٢٩ تقدر الزيادة بنحو     ٢٠١٥طن عام   /  جنيه   ١٧٥٠ وحد اقصى    ٢٠٠٠ عام
من الحد األدنى  ، وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى للسعر المحلى لألسمدة النتروجينية خـالل فتـرة الدراسـة               

طـن تمثـل نحـو      / ه  جني  ١٠٠يتضح الزيادة السنوية المعنوية اإلحصائية والمقدرة بنحو        ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(
) ف(وبلغـت قيمـة     ٠,٨٥طن هذا وقد بلغ معامل التحديد       / جنيه١١٢٦,٨من المتوسط والمقدرة بنحو     %٨,٩
  )٢( كما يتضح من المعادلة الرابعة بالجدول رقم ٨١نحو 

  : تطور اإلنتاج واالستهالك المصرى من األسمدة الفوسفاتية -٢
خـالل  ) قطاع حكومي واستثماري  ( المستوى المحلى  كمية اإلنتاج من األسمدة الفوسفاتية على     بدراسة  

الف ٨١٨,٦بالملحق أنها تتراوح بين حد أدنى يبلغ حوالى         ) ٢(تبين من الجدول رقم     )  ٢٠١٥-٢٠٠٠(الفترة  
 الف طن ة تمثل     ١٣٣١ وتبلغ الزيادة    ٢٠١٥ إلف طن عام     ٢١٥٠ ، وحد أقصى يبلغ حوالى       ٢٠٠٠طن عام   

قدير معادلة االتجاه الزمنى العام لإلنتاج المصرى من األسمدة الفوسفاتية          عن الحد االدنى ،وبت   % ١٦٢,٦نحو  
 إلـف   ٤٩,٩يتضح الزيادة السنوية المعنوية اإلحصائية والمقدرة بنحـو         ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(خالل فترة الدراسة  

 الف طن هذا وقد بلغ معامـل التحديـد          ١٤٢٩من متوسط كمية اإلنتاج والمقدرة بنحو       %١,٤طن تمثل نحو    
 )٢(كما يتضح من المعادلة الرابعة بالجدول رقم ٥,٩بنحو ) ف( وبلغت قيمة ٠,٣٠

     أما عن استهالك األسمدة الفوسفاتية على المستوى المحلى فقد تراوح  بـين حـد أدنـى يبلـغ حـوالى              
 الف طن ه    ٨٧٢ وتبلغ الزيادة    ٢٠١٥الف طن عام    ١٧٨٠ ، وحد أقصى يبلغ حوالى       ٢٠٠٠الف طن   ٩٠٧,٧

عن الحد األدنى ، وبتقدير معادلة االتجاه الزمنى الستهالك األسمدة الفوسفاتية خالل فترة             % ٩٦,١تمثل نحو   
  )٢(هذا لم تتضح المعنوية اإلحصائية كما يتضح من المعادلة السادسة بالجدول رقم ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(الدراسة

ة االكتفـاء الـذاتى مـن    بينما يتضح من نسبة  االكتفاء الذاتى انها تتجه نحو الزيادة حيث قدرت نسب          
% ١٢٨,٤فى حين قدرت فى نهايـة الفتـرة بنحـو    % ٩٤,٢ فى بداية فترة الدراسة بنحو      الفوسفاتيةاألسمدة  

انه لم تتأكد المعنوية إحـصائيا      ) ٧(وتوضح معادلة االتجاه الزمنى العام رقم       % . ٣٤بنسبة زيادة تقدر بنحو     
   .الفوسفاتيةلنسبة االكتفاء الذاتى من األسمدة 

طن عـام  / جنيه ٢٣٣ فقد تراوح بين حد ادنى يبلغ حوالى  الفوسفاتيةوبدراسة السعر المحلى لألسمدة     
من % ٤٤,٢طن تمثل نحو / جنيه١٠٣ تقدر الزيادة بنحو   ٢٠١٥طن عام   /  جنيه   ٣٣٦,١ وحد أقصى    ٢٠٠٠

-٢٠٠٠( خالل فترة الدراسـة الفوسفاتيةالحد األدنى  ، وبتقدير معادلة االتجاه الزمني للسعر المحلى لألسمدة            
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٢٤٨٧
مـن  %١,٥طن تمثل نحـو     /   جنيه    ٤,٥يتضح الزيادة السنوية المعنوية اإلحصائية والمقدرة بنحو        ) ٢٠١٥

كمـا  ١٤,٢بنحـو   ) ف(وبلغت قيمة   ٠,٥٠طن هذا وقد بلغ معامل التحديد       /جنيه٣٠٢المتوسط والمقدرة بنحو    
  ).٢(يتضح من المعادلة الثامنة بالجدول رقم 

  )٢٠١٥-٢٠٠٠( من األسمدة النتروجينية والفوسفاتية للفترة المحلى اإلنتاج  االتجاه الزمني لتطور)٢(جدول 
  )ت(فيمة  المتوسط ^ب أ البيان المعادلة

  قيمة ٢ر المحسوبة
 )ف(

معدل التغير 
% 

 انتاج نتروجينية ١
)إلف طن (  ١٣,٢( ١٣٦٣٦,٥ ٧٩٢,٧ ٦٨٩٨,٧**(  ٥,٨ ١٧٣,٥ ٠,٩٣ 

جينيةاستهألك   نتترو ٢  
)إلف طن(  ٩,٨( ٩٠٣٣,٦ ٢٧٨,٦ ٦٦٦٥**(  ٣,١ ٩٥,٧ ٠,٨٧ 

) **٣,٩٩( ١٤٨ ٣,٨٦ ١١٥,٣ االكتفاء الذاتى ٣  ٢,٦ ١٥,٩ ٠,٥٣ 

السعر المحلى  ٤
)طن/دوالر(  ٨,٩ ٨١,١ ٠,٨٥ (٩) ** ١١٢٦,٨ ١٠٠ ٢٧٥,٩ 

 انتاج  فوسفاتية ٥
)إلف طن (  ١,٤ ٥,٩ ٠,٣٠ (٢,٤) * ١٤٢٩,٩ ٤٩,٩ ١٠٠٥,٨ 

ك فوسفاتيةاستهال ٦  
)إلف طن(  ٢,٨ ٤ ٠,٢٢ (٢) ١١٧٧ ٣٣,٥ ٨٩٣,١ 

 ٠,٨٧ ٣,٣ ٠,١٩ (١,٨) ١٢١ ١,٠٧ ١١٢,٥ االكتفاء الذاتى ٧
)طن/دوالر(السعر المحلى ٨  ١,٥ ١٤,٢ ٠,٥ (٣,٨) ** ٣٠٢ ٤,٥ ٢٦٣,٥ 

(*)  ،٠,٠١معنوي عند مستوي (**)  ،  بالملحق   )١(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم :المصدر 
  ٠,٠٥معنوي عند مستوي 

  :االحتياجات من األسمدة النتروجينية والفوسفاتية للزراعة المصرية 
  .االحتياجات من األسمدة النتروجينية والفوسفاتية للعروة الشتوية -١

أن اجمالى االحتياجات السمادية من االسمدة النتروجينيـة تقـدر بنحـو            )  ٣(       يتضح من الجدول رقم     
 مليون وحدة بينما يخـص االراضـى   ٩٥٤,٤ وحدة نتروجينية يخص االراضى القديمة نحو    مليون ٧٦٠,٥٢

، يحتل محصول القمـح المرتبـة       ) ٢٠١٥-٢٠١١( مليون وحده وذلك لمتوسط الفترة       ١٠٦,٠٧الجديدة نحو   
، وتبلـغ  % ٥٦,٦٧ مليون وحدة تمثـل      ٤٢٧,٢االولى فى االحتياجات السمادية النتروجينية حيث تقدر بنحو         

، فى حـين    %٥٦,٩٣ مليون وحده تمثل نحو      ٣٧٢,٥احتياجات القمح باألراضى القديمة من النتروجين نحو        
من اجمالى االحتياجات السمادية للعروة الشتوية      % ٥١,٤١ مليون وحدة    ٥٤,٦٤تبلغ باألراضي الجديدة نحو     

 نترو جينيـة تمثـل نحـو     مليون وحدة٢٢١,٧٩، وتأتى البطاطس بأجمالى احتياجات نترو جينية تقدر بنحو    
 ٢١٣,٩٨حـو   من اجمالى االحتياجات النتروجينية للعروة الشتوية، تستحوذ االراضى القديمة على ن          % ٢٩,٢

 ،%٧,٣٧ مليون وحدة تمثل نحو  ٧,٨و  فى حين تستحوذ االراضى الجديدة على نح      %٣٢,٧مليون وحدة تمثل    
من اجمالى االحتياجـات للعـروة     % ٣,٦٥ نحو   مليون وحدة تمثل  ٢٧,٧يلى ذلك الطماطم بأجمالي احتياجات      

  .  مليون وحدة نتروجينية٠,٠٢الشتوية ، ويأتى العدس فى المؤخرة باجمالى احتياجات تبلغ 
 مليون وحدة فوسفاتية    ١٣٧,٣٧       أما عن  اجمالى االحتياجات السمادية من األسمدة الفوسفاتية فتبلغ نحو            

 مليـون وحـده     ٤٠,٥ون وحدة بينما يخص االراضى الجديدة نحو         ملي ٩٦,٨٧يخص االراضى القديمة نحو     
،يحتل محصول القمح المرتبة االولـى فـى االحتياجـات الـسمادية            ) ٢٠١٥-٢٠١١(وذلك لمتوسط الفترة    

، وتبلغ احتياجات القمح باألراضى القديمة مـن   % ٤١,٣ مليون وحدة تمثل     ٣٩,٩الفوسفاتية حيث تبلغ  بنحو      
من اجمالى االحتياجات للعروة الشتوية، فى حين تبلـغ         %٣٦,٨ مليون وحده تمثل نحو      ١٤,٩الفوسفاتية نحو   

من اجمالى االحتياجات السمادية الفوسـفاتية للعـروة   % ٥١,٤١ مليون وحدة  ٥٤,٦٤باألراضي الجديدة نحو    
ـ     ٣٧,١٨الشتوية ، ويأتى البرسيم بأجمالي احتياجات فوسفاتية تقدر بنحو           ل نحـو   مليون وحدة فوسـفاتية تمث

 ٣١,٧٥من اجمالى االحتياجات الفوسفاتية للعروة الشتوية، وتستحوذ االراضى القديمة علـى نحـو              % ٢٧,١

 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد –السابع والعشرون دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
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٢٤٨٨
ـ %٣٢,٧مليون وحدة تمثل     مليـون وحـدة تمثـل نحـو     ٥,٤٤و فى حين تستحوذ االراضى الجديدة على نح

من اجمـالى   % ٩,٢٨مليون وحدة تمثل نحو     ١٢,٧، ويلى ذلك البطاطس بأجمالى احتياجات تبلغ نحو       %١٣,٤
  .   مليون وحدة فوسفاتية٠,٠٤االحتياجات للعروة الشتوية ، ويأتى العدس فى المؤخرة باجمالى احتياجات تبلغ 

  )٢٠١٥-٢٠١١١االحتياجات السمادية النتروجينية والفوسفاتية للعروة الشتوية لمتوسط الفترة  ) ٣(جدول رقم 
ازوت  المحاصيل

ازوت  % قديمه
ازوت  % جديده

فوسفور  % مالىاج
فوسفور  % قديمه

  ذفوسفور % جديد
 اجمالى

 ٥٤,٨٧ ٣٦,٨ ١٤,٩ ٤١,٢٥ ٣٩,٩٦ ٥٦,١٧ ٤٢٧,٢ ٥١,٥١ ٥٤,٦٤ ٥٦,٩ ٣٧٢,٥ القمح
الفول 
 ٣,١٤ ٢,٨٢ ١,١٤ ٢,٠٧ ٢ ٠,١٥ ١,١٤ ٠,٥٤ ٠,٥٧ ٠,٠٩ ٠,٥٧ البلدي

 ٣٧,١٨ ١٣,٤٢ ٥,٤٤ ٣٢,٧٧ ٣١,٧٥ ٣,٢٦ ٢٤,٧٩ ٣,٤٢ ٣,٦٢ ٣,٢٣ ٢١,٢ البرسيم
 ٤,١٢ ٩,٢ ٣,٧٣ ٠,٤١ ٠,٤ ١,٠٤ ٧,٩٣ ٦,٣٢ ٦,٧١ ٠,١٩ ١,٢٢ عيرالش

 ١٢,٧٤ ٧,٩٩ ٣,٢٣ ٩,٨٢ ٩,٥١ ٢٩,١٦ ٢٢١,٧٩ ٧,٣٧ ٧,٨٢ ٣٢,٧ ٢١٣,٩٨ البطاطس
 ١٠,٦٧ ١٦,٤٧ ٦,٦٧ ٤,١٣ ٤ ٣,٦٥ ٢٧,٧٧ ١٥,٧ ١٦,٦٧ ١,٧ ١١,١ الطماطم

 ٥ ٤,٦٥ ١,٨٨ ٣,٢٢ ٣,١٢ ٢,١٩ ١٦,٦٦ ٥,٩ ٦,٢٧ ١,٥٩ ١٠,٣٨ لالبص
 ٠,٧ ٠,٤٩ ٠,٢ ٠,٥٢ ٠,٥ ٠,٣ ٢,٣٢ ٠,٤٩ ٠,٥٣ ٠,٢٧ ١,٧٩ الثوم
بنجر 

 ٨,٥٤ ٨ ٣,٢٤ ٥,٤٧ ٥,٣ ٣,٩٩ ٣٠,٣٧ ٨,٦٦ ٩,١٩ ٣,٢٤ ٢١,١٩ كرالس

 ٠,٠٤ ٠ ٠ ٠,٠٤ ٠,٠٤ ٠ ٠,٠٢ ٠ ٠ ٠ ٠,٠٢ دسالع
 ٠,١٤ ٠,٠٨ ٠,٠٣ ٠,١١ ٠,١١ ٠,٠١ ٠ ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠١ ٠,٠٧ الحلبة
 ٠,٠٧ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,٠٧ ٠,٠٧ ٠,٠١ ٠,٠٥ ٠ ٠ ٠,٠١ ٠,٠٤ الحمص
 ٠,٠٥ ٠,٠٦ ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠ ٠,٠٣ ٠,٠١ ٠,٠٢ ٠ ٠,٠١ الترمس

 ٠,١١ ٠,٠١ ٠,٠١ ٠,١١ ٠,١١ ٠,٠٥ ٠,٣٧ ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠٥ ٠,٣٥ تانالك
 ١٣٧,٣٧ ١٠٠ ٤٠,٥ ١٠٠ ٩٦,٨٧ ١٠٠ ٧٦٠,٥ ١٠٠ ١٠٦,٠٧ ١٠٠ ٦٥٤,٤ االجمالى

  .قتصادية ، نشرة االقتصاد الزراعى ، اعداد مختلفة وزارة الزراعة ، قطاع الشئون اال- ١: المصدر 
   وزارة الزراعة ، مركز البحوث الزراعية ، معهد بحوث االراضى والمياه والبيئة -٢          

  

  . النتروجينية والفوسفاتية للعروة الصيفية من األسمدةاالحتياجات  -٢
لسمادية من األسمدة النتروجينيـة تقـدر بنحـو         أن اجمالى االحتياجات ا   )  ٤(       يتضح من الجدول رقم     

 مليون وحدة بينما يخـص االراضـى        ٤٢٧,٣ مليون وحدة نترو جينية يخص االراضى القديمة نحو          ٤٩٧,٧
،يحتل محصول الذرة الشامية البيضاء     ) ٢٠١٥-٢٠١١( مليون وحده وذلك لمتوسط الفترة       ٧٠,٤الجديدة نحو   

، وتبلغ  % ٤٠,٤ مليون وحدة تمثل     ٢٠١ية النتروجينية حيث تقدر بنحو      المرتبة األولى فى االحتياجات السماد    
، فـى  %٤٣,٧ مليون وحده تمثل نحو    ١٨٦,٦احتياجات الذرة البيضاء باألراضى القديمة من النتروجين نحو         

من اجمـالى االحتياجـات الـسمادية للعـروة     % ٢٠,٤ مليون وحدة ١٤,٤حين تبلغ باألراضى الجديدة نحو      
 مليون وحدة نتـرو  ٦٧,٩٩يأتى األرز فى المرتبة الثانية بأجمالى احتياجات نتروجينية تقدر بنحو     الصيفية ، و  

من اجمالى االحتياجات النتروجينية للعروة الصيفية، تستحوذ االراضى القديمة على          % ١٣,٦جينية تمثل نحو    
مليون وحدة تمثل نحو     ٣,٧فى حين تستحوذ االراضى الجديدة على نحو        %١٥ مليون وحدة تمثل     ٦٤,٢نحو  
مـن اجمـالى    % ١٣,٢مليون وحدة تمثـل نحـو       ٦٥,٦،يلى ذلك قصب السكر بأجمالى احتياجات       % ٥,٢٧

 مليون وحدة نترو    ٠,٧االحتياجات للعروة الصيفية ، ويأتى عباد الشمس فى المؤخرة باجمالى احتياجات تبلغ             
  .جينية 

 مليون  ١١٣,٩سمدة الفوسفاتية للعروة الصيفية فتبلغ نحو              أما عن  اجمالى االحتياجات السمادية من األ       
 ٢٤,٦ مليون وحدة بينما يخص االراضى الجديـدة نحـو           ٨٩,٣وحدة فوسفاتية يخص االراضى القديمة نحو       

،يحتل محصول الذرة الشامية البيضاء الـصيفى المرتبـة   ) ٢٠١٥-٢٠١١(مليون وحده وذلك لمتوسط الفترة  
، وتبلـغ   % ٢٤,١ مليـون وحـدة تمثـل        ٢٧,٤سمادية الفوسفاتية حيث تبلغ  بنحو       االولى فى االحتياجات ال   

 مليـون وحـده تمثـل نحـو         ٢٣,٣احتياجات  الذرة الشامية البيضاء باألراضى القديمة من الفوسفاتية نحو           
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٢٤٨٩
 مليـون وحـدة     ٤,١من اجمالى االحتياجات للعروة الصيفية، فى حين تبلغ باألراضى الجديدة نحـو             %٢٦,١
من اجمالى االحتياجات السمادية الفوسفاتية للعروة الـصيفية، ويـأتى األرز فـى المرتبـة الثانيـة            % ١٦,٧

 من اجمـالى االحتياجـات     ١٨,١مليون وحدة فوسفاتية تمثل نحو      ٢٠,٦بأجمالى احتياجات فوسفاتية تبلغ نحو      
، فى حين   % ٢١,٦ة تمثل    مليون وحد  ١٩,٣الفوسفاتية للعروة الصيفية، وتستحوذ االراضى القديمة على نحو         

، ويلى ذلك قصب الـسكر بأجمـالى        % ٥,٦مليون وحدة تمثل نحو     ١,٤تستحوذ االراضى الجديدة على نحو      
من اجمالى االحتياجات للعروة الصيفية، ويأتى عباد       % ١٦,٢مليون وحدة تمثل نحو     ١٨,٤احتياجات تبلغ نحو  

  .  مليون وحدة فوسفاتية ٠,٣الشمس والبصل  فى المؤخرة باجمالى احتياجات تبلغ 
االحتياجات من األسمدة النتروجينية والفوسفاتية للعروة الصيفية لمتوسط الفترة  ) ٤(جدول رقم 

)٢٠١٥-٢٠١١(  
ازوت  المحاصيل

ازوت  % قديمه
ازوت  % جديده

فوسفور  % اجمالى
فوسفور  % قديمه

  رفوسفو % جديد
 % اجمالى

ية الذرة الشام
 ٢٤,١ ٢٧,٤ ١٦,٧ ٤,١ ٢٦,١ ٢٣,٣ ٤٠,٤ ٢٠١ ٢٠,٤ ١٤,٤  ٤٣,٧ ١٨٦,٦ البيضاء

 ٤,٦ ٥,٢ ١,٤ ٠,٣ ٥,٥ ٤,٩ ٦,٤ ٣١,٧ ٣,٣ ٢,٣ ٦,٩ ٢٩,٤ الذرة الرفيعة
 ٥,٥ ٦,٣ ٦,٩ ١,٧ ٥,١ ٤,٦ ٨,٨ ٤٣,٩ ١٠,١ ٧,١ ٨,٦ ٣٦,٨ الذرة الصفراء

 ١٨,١ ٢٠,٦ ٥,٦ ١,٤ ٢١,٦ ١٩,٣ ١٣,٦ ٦٧,٩ ٥,٢ ٣,٧ ١٥ ٦٤,٢ األرز
 ٦,٩ ٧,٩ ٢,١ ٠,٥ ٨,٢ ٧,٤ ٤,١ ٢٠,٣ ١ ٠,٧ ٤,٦ ١٩,٦ القطن الزهر

 ٣,٨ ٤,٣ ١٣ ٣,٢ ١,٣ ١,٢ ١,٢ ٥,٩ ٦,٨ ٤,٨ ٠,٣ ١,٢ الفول السودانى
 ٠,٧ ٠,٨ ٠,١ ٠ ٠,٨ ٠,٧ ٠,٢ ١ ٠ ٠ ٠,٢ ١ فول الصويا
 ٠,٣ ٠,٣ ٠,٧ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,١ ٠,٧ ٠,٤ ٠,٣ ٠,١ ٠,٤ عباد الشمس
 ٠,٣ ٠,٣ ٠,٦ ٠,١ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ١,١ ٠,٧ ٠,٥ ٠,١ ٠,٦ البصــل
 ٦ ٦,٨ ٥,٧ ١,٤ ٦ ٥,٤ ٤,٢ ٢٠,٩ ٤,٩ ٣,٥ ٤,١ ١٧,٤ البطاطس
 ١١,٩ ١٣,٦ ٣٧,٨ ٩,٣ ٤,٨ ٤,٣ ٧,١ ٣٥,٢ ٣٣ ٢٣,٣ ٢,٨ ١١,٩ الطماطم
 ١,٦ ١,٨ ٤,٣ ١,١ ٠,٨ ٠,٧ ٠,٥ ٢,٦ ٢,٣ ١,٦ ٠,٢ ١ السمسم

 ١٦,٢ ١٨,٤ ٥,١ ١,٣ ١٩,٣ ١٧,٢ ١٣,٢ ٦٥,٦ ١١,٩ ٨,٣ ١٣,٤ ٥٧,٣ قصب السكر
 ١٠٠ ١١٣,٩ ١٠٠ ٢٤,٦ ١٠٠ ٨٩,٣ ١٠٠ ٤٩٧,٧ ١٠٠ ٧٠,٤ ١٠٠ ٤٢٧,٣ جمالى صيفىا

  .وزارة الزراعة ، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرة االقتصاد الزراعى ، اعداد مختلفة -١ :المصدر 
  . االراضى والمياه والبيئة وزارة الزراعة ، مركز البحوث الزراعية ، معهد بحوث-٢          

  

  . النتروجينية والفوسفاتية للعروة النيلية من األسمدةتياجات االح-٣  
أن اجمالى االحتياجات السمادية من االسمدة النتروجينية والتى تقدر بنحـو       ) ٥(       يتضح من الجدول رقم     

 مليون وحدة بينما يخـص االراضـى        ٤٨ مليون وحدة نتروجينية تحصل االراضى القديمة على نحو          ٥٦,١
،يحتل محصول الذرة الشامية البيـضاء    ) ٢٠١٥-٢٠١١( مليون وحده وذلك لمتوسط الفترة       ٨,٢ الجديدة نحو 

، وتبلغ  % ٥٤,٣ مليون وحدة تمثل     ٣٠,٥المرتبة األولى فى االحتياجات السمادية النتروجينية حيث تبلغ بنحو          
، فى حين   %٦٠ل نحو    مليون وحده تمث   ٢٨,٨احتياجات الذرة البيضاء باألراضى القديمة من النتروجين نحو         

من اجمالى االحتياجات السمادية للعروة النيليـة ،     % ٢٠,٤٠,٤ مليون وحدة    ١,٧تبلغ باألراضى الجديدة نحو     
 مليون وحدة نترو جينية     ١٠ويأتى الذرة الصفراء فى المرتبة الثانية بأجمالى احتياجات نترو جينية تقدر بنحو             

تروجينية للعروة النيلية، تستحوذ االراضى القديمة علـى نحـو          من اجمالى االحتياجات الن   % ١٧,٧تمثل نحو   
 مليون وحدة تمثـل نحـو       ٣,١فى حين تستحوذ االراضى الجديدة على نحو        %١٤,٣ مليون وحدة تمثل     ٦,٩

مـن اجمـالى    % ١٣,٨مليون وحدة تمثل نحـو      ٧,٧،يلى ذلك البطاطس النيلى بأجمالي احتياجات       % ٣٧,٨
  . مليون وحدة نترو جينية ٠,١ ويأتى األرز فى المؤخرة باجمالى احتياجات تبلغ االحتياجات للعروة النيلية ،

 مليـون وحـدة   ١٥,٣       أما عن  اجمالى االحتياجات من األسمدة الفوسفاتية للعروة النيلية فتبلـغ نحـو               
وحـده   مليون   ١ مليون وحدة بينما يخص االراضى الجديدة نحو         ١,٣فوسفاتية يخص االراضى القديمة نحو      

 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد –السابع والعشرون دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
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٢٤٩٠
،يحتل محصول الذرة الشامية البيضاء النيلى المرتبـة االولـى فـى            ) ٢٠١٥-٢٠١١(وذلك لمتوسط الفترة    

، وتبلغ احتياجـات  الـذرة       % ٣٤,٥ مليون وحدة تمثل     ٥,٣االحتياجات السمادية الفوسفاتية حيث تبلغ  بنحو        
مـن اجمـالى   %٣٩,١ تمثـل نحـو    مليون وحده٣,٦الشامية البيضاء باألراضى القديمة من الفوسفاتية نحو        

مـن اجمـالى    % ٢٧,٤ مليون وحـدة     ١,٧االحتياجات للعروة النيلية، فى حين تبلغ باألراضى الجديدة نحو          
االحتياجات السمادية الفوسفاتية للعروة النيلية، ويأتى الذرة الصفراء فى المرتبة الثانية  بأجمـالى احتياجـات                

من اجمالى االحتياجات الفوسـفاتية للعـروة       % ٢٥,٩اتية تمثل نحو    مليون وحدة فوسف  ٣,٩فوسفاتية تبلغ نحو    
، فى حين تـستحوذ االراضـى       % ٩,٣ مليون وحدة تمثل     ٠,٩النيلية، وتستحوذ االراضى القديمة على نحو       

 احتياجـات تبلـغ     بأجمـالي ، ويلى ذلـك البطـاطس         % ٥١مليون وحدة تمثل نحو     ٣,١الجديدة على نحو    
من اجمالى االحتياجات للعروة النيلية، ويأتى األرز والذرة الرفيعـة           % ٢٠,٩نحو  مليون وحدة تمثل    ٣,٢نحو

  فى المؤخرة  
  )٢٠١٥-٢٠١١( من األسمدة النتروجينية والفوسفاتية للعروة النيلية لمتوسط الفترة تاالحتياجا) ٥(جدول رقم 
ازوت  المحاصيل

ازوت  % قديمه
ازوت  % جديده

فوسفور  % اجمالى
ور فوسف % قديمه

  فوسفور % جديد
 % اجمالى

الذرة الشامية 
 ٣٤,٥ ٥,٣ ٢٧,٤ ١,٧ ٣٩,١ ٣,٦ ٥٤,٣ ٣٠,٥ ٢٠,٤ ١,٧ ٦٠ ٢٩ البيضاء

 ٠,٣ ٠ ٠,٢ ٠ ٠,٤ ٠ ٠,٤ ٠,٢ ٠,٢ ٠ ٠,٤ ٠,٢ الذرة الرفيعة
 ٢٥,٩ ٣,٩ ٥١ ٣,١ ٩,٣ ٠,٩ ١٧,٧ ١٠ ٣٧,٨ ٣,١ ١٤,٣ ٦,٩ الذرة  الصفراء

 ٠,٣ ٠ ٠,٦ ٠ ٠,١ ٠ ٠,٣ ٠,١ ١,٤ ٠,١ ٠,١ ٠ األرز
 ٢,٧ ٠,٤ ٢,٤ ٠,١ ٢,٩ ٠,٣ ٢,٤ ١,٤ ٥,٨ ٠,٥ ١,٩ ٠,٩ البصــل
 ٢٠,٩ ٣,٢ ١,٦ ٠,١ ٣٣,٦ ٣,١ ١٣,٨ ٧,٧ ٣,١ ٠,٣ ١٥,٦ ٧,٥ البطاطس
 ١٥,٥ ٢,٤ ١٦,٨ ١ ١٤,٦ ١,٣ ١١,٢ ٦,٣ ٣١,٢ ٢,٥ ٧,٨ ٣,٧ الطماطم

 ١٠٠ ١٥,٣ ١٠٠ ٦,١ ١٠٠ ٩,٢ ١٠٠ ٥٦,١ ١٠٠ ٨,٢ ١٠٠ ٤٨ اجمالى نيلى
  .وزارة الزراعة ، قطاع الشئون االقتصادية ، نشرة االقتصاد الزراعى ، اعداد مختلفة - ١: مصدر ال

  وزارة الزراعة ، مركز البحوث الزراعية ، معهد بحوث االراضى والمياه والبيئة -٢
 

  :تطور الصادرات المصرية من األسمدة النتروجينية والفوسفاتية 
الملحق الزيادة فى كمية الصادرات النتروجينية المصرية حيـث تقـدرفى     ب) ٣(       يتضح من الجدول رقم     

الـف طـن عـام      ٣٩٠٨,٩ واستمرت فى الزيادة حتى بلغت       ٢٠٠٠ الف طن عام     ٥٩٩,٥بداية الفترة بنحو    
الزيـادة  ) ٤(وتوضح معادلة االتجاه الزمنى العام رقم       . من بداية فترة الدراسة     % ٥٥٢ تمثل الزيادة    ٢٠١٥

الف ١٨١٣,٩من المتوسط المقدر بنحو     % ٣١ ألف طن تمثل نحو      ٢٧٩عنوية إحصائيا والتى تبلغ     السنوية الم 
من التغيرات فى الكمية المصدرة من األسمدة النتروجينية ترجـع        % ٥٨طن ،  ويشير معامل التحديد الى أن         
  ) .٦(لعامل الزمن كما يتضح بالجدول رقم 

نتروجينية المصرية يتضح االتجاه نحو الزيادة حيث قـدرت فـى                   وبمطالعة بيانات قيمة الصادرات ال    
 مليـون دوالر ،  ١٢٤٨,٤ فى حين بلغت فى نهاية الفتـرة       ٢٠٠٠ مليون دوالر عام     ٧٢,٢بداية الفترة بنحو    

 ١٢٠,٥وانعكس ذلك على سعر التصدير للطن من األسمدة النتروجينية حيث قدر فى بدايـة الفتـرة بنحـو                   
من بداية الفترة ، وتشير المعادلـة       % ٢١٧طن تمثل الزيادة نحو     / دوالر ٣٨٢هاية الفتر   طن وبلغ فى ن   /دوالر
 ٩٥,٧الى الزيادة السنوية المعنوية إحصائيا فى قيمة الصادرات النتروجينية المصرية والبالغة نحـو            ) ٢(رقم  

امل التحديد الـى  ويشير مع) ٢٠١٥-٢٠٠٠(من المتوسط الفترة    % ١٨مليون دوالر وتمثل نسبة الزيادة نحو       
الى الزيادة السنوية والمؤكـدة  ) ٣(بينما توضح المعادلة رقم . من التغيرات ترجع الى عامل الزمن   % ٦٩أن  

مـن المتوسـط    % ٧,٣طن تمثل نحـو     /  دوالر ١٧,٩إحصائيا فى سعر الطن من األسمدة النتروجينية بنحو         
  .مل الزمن من التغيرات ترجع الى عا% ٥٣ويشير معامل التحديد الى أن 
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٢٤٩١
        إما عن األسمدة الفوسفاتية فيتضح من بيانات التصدير لـسماد الفوسـفات المـصرى زيـادة كميـة                  

 بنسبة تمثل   ٢٠١٥ ألف طن عام     ٤٨٧,٢ الى نحو    ٢٠٠٠ إلف طن عام     ٣٤,٦الصادرات المصرية من نحو     
 مليون دوالر فـى بدايـة       ٤,٩عن بداية الفترة وانعكس ذلك على قيمة الصادرات حيث تقدر بنحو            % ١٣٠٧

 ، أما عن سـعر التـصدير لطـن          ٢٠١٥ مليون دوالر عام     ١١٠,٥الفترة واستمرت فى الزيادة حتى بلغت       
 ٣١٠,٦ واستمر فى الزيادة حتى وصل الى نحو         ٢٠٠٠طن عام   /  دوالر ١٤٠,٧الفوسفات المصرى فقد بلغ     

الزيادة ) ٤(عادلة االتجاه الزمنى رقم     وتوضح م .من بداية الفترة  % ١٢٠,٧ تمثل نحو    ٢٠١٥طن عام   / دوالر
 الف طـن تمثـل      ٣٥,٧المعنوية إحصائيا فى الكمية المصدرة من األسمدة الفوسفاتية المصرية بنحو            السنوية

الزيادة فـى قيمـة     ) ٥( ، بينما توضح المعادلة رقم       ٠,٧٧من المتوسط ، ويبلغ معامل التحديد       % ١٦,٣نحو  
مـن متوسـط   %١٥,٥ مليون دوالر تمثل نحـو  ٧,٩لمؤكدة احصائيا بنحو الصادرات الفوسفاتية المصرية وا   

 ، أما سعر التصدير للسماد الفوسفاتى فلم تتأكد المعنويـة     ٠,٦٢، ويقدر معامل التحديد   )٢٠١٥-٢٠٠٠(الفترة  
  ).٦(بالجدول رقم ) ٦(اإلحصائية كما يتضح من المعادلة رقم 

 من األسمدة النتروجينية والفوسفاتية للفترة تصديراالتجاه الزمني لكمية وقيمة وسعر ال) ٦(جدول 
)٢٠١٥-٢٠٠٠(  

  )ت(فيمة  المتوسط ^ب أ البيان م
  قيمة ٢ر المحسوبة

 )ف(
معدل 
 %التغير 

)مليون طن (ةكمية صادرات نترو جيني ١  ٤,٤( ١٨١٤ ٢٧٩ ٥٦١**(  ٣٠,٩ ١٩,٥٨ ٠,٥٨ 
)مليون دوالر(قيمة صادرات  نتتروجينية  ٢  ٥,٧( ٥٣٠,٦ ٩٥,٧ ٢٨٣**(  ١٨ ٣١,٩ ٠,٦٩ 
)طن/دوالر(السعر التصدير  ٣  ٤( ٢٤٧,٢ ١٧,٩ ٩٤,٣**(  ٧,٣ ١٥,٧ ٠,٥٣ 
)مليون طن(كمية صادرات  فوسفاتية  ٤  ٦,٨( ٢١٩ ٣٥,٧ ٨٤٧,٧**(  ١٦,٣ ٤٦,٦ ٠,٧٧ 
)مليون دوالر(قيمة صادرات فوسفاتية  ٥  ٤,٨( ٥١,١ ٧,٩ ١٦,٢**(  ١٥,٥ ٢٣,٢ ٠,٦٢ 
)طن/ردوال(السعر التصدير  ٦  ٠,٩( ٢٥٣ ٧,٧ ١٨٦,٨(  ٣,١ ٠,٨٣ ٠,٠٦ 

  ٠,٠٥معنوي عند مستوي (*)  ،٠,٠١معنوي عند مستوي (**) 
   . بالملحق)٣(جمعت وحسبت من بيانات الجدول رقم  :المصدر

  

  أهم األسواق الخارجية لألسمدة األزوتية والفوسفاتية المصرية
قدمة األسـواق المـستوردة لألسـمدة االزوتيـة         أن السوق الفرنسى فى م    ) ٧(      يتضح من الجدول رقم     

% ١٢,٢الف طن تمثل نحـو      ٢٩٥,٢حيث تبلغ الكمية نحو     ) ٢٠١٥-٢٠١١(المصرية وذلك لمتوسط الفترة     
 الف طن وتقـدر القيمـة بنحـو         ٢٤١٢من متوسط كمية الصادرات المصرية من األسمدة االزوتية والبالغة          

 قيمة الصادرات المصرية من األسمدة االزوتية البالغـة    من متوسط % ١٣,٨ الف دوالر تمثل نحو      ١٠١٢٩٩
 الف دوالر  ، يلى ذلك السوق االمريكى ثم االنجليزى وااليطالى ويأتى فى الموخرة الـسوق                 ٧٣١٦٠٠نحو  

من متوسط كمية الصادرات المـصرية مـن        % ٧,٩الف طن تمثل نحو     ١٩٠األسباني حيث تبلغ الكمية نحو      
من متوسط قيمـة الـصادرات      % ٩,١ الف دوالر تمثل نحو      ٤٣١٨٩القيمة بنحو   األسمدة االزوتية ، وتقدر     

  .  المصرية من األسمدة االزوتية 
أن السوق البرازيلي يحتل المرتبة األولى لألسـواق        ) ٧(     أما األسمدة الفوسفاتية فيتضح من الجدول رقم        

حيـث تبلـغ الكميـة نحـو     ) ٢٠١٥-٢٠١١(المستوردة لألسمدة الفوسفاتية المصرية وذلك لمتوسط الفتـرة     
 ٢٨٨من متوسط كمية الصادرات المصرية من األسمدة الفوسفاتية والبالغـة           % ٦٣الف طن تمثل نحو     ١٨٣

من متوسط قيمة الصادرات المصرية مـن       % ٥٧ إلف دوالر تمثل نحو      ٤٠١٤١ألف طن وتقدر القيمة بنحو      
لى ذلك السوق االيطالي ثم االلبانى والسوري ويـأتى          ألف دوالر  ، ي     ٧٠٣٠٠األسمدة الفوسفاتية البالغة نحو     

مـن متوسـط كميـة    % ١,٢الف طن تمثـل نحـو   ٣,٥فى المؤخرة السوق السعودي حيث تبلغ الكمية نحو       
مـن  % ١,١ ألف دوالر تمثـل نحـو        ٨٣١الصادرات المصرية من األسمدة الفوسفاتية ، وتقدر القيمة بنحو          

  .  مدة الفوسفاتية متوسط قيمة الصادرات المصرية من األس
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٢٤٩٢
)   ٢٠١٥-٢٠١١(  خالل الفترةأهم الدول المستوردة لألسمدة األزوتية والفوسفاتية المصرية) ٧(جدول رقم 

  الكمية ألف طن ، القيمة ألف دوالر
 قيمه كميه قيمه كميه قيمه كميه قيمه كميه قيمه كميه الدولة السوق االسبانى السوق االيطالى السوق االنجليزى السوق االمريكى السوق الفرنسى

األسمدة  ٤٣١٨٩ ١٩٠ ٧٧٦٠٤ ٢٢٩ ٨٥٥١٠ ٢٨٣,٢ ٨٥٧٨٤ ٢٦٠ ١٠١٢٩٩ ٢٩٥,٢
 %٩,١ %٧,٩ %١٠,٦ %٩,٤ %١١,٧ %١٦,٧ %١١,٧ %١٠,٨ %١٣,٨ %١٢,٢ النتروجينية

 قيمه كميه قيمه كميه قيمه كميه قيمه هكمي قيمه كميه الدولة السوق السعودى السوق البانيا السوق السوري السوق االيطالى السوق البرازيلى
األسمدة  ٨٣١ ٣,٥ ٢٤١٨ ١٠,٦ ٣٠٧٣,٥ ١٢,٩ ٦٤٣٥,٣ ٢٣,٤ ٤٠١٤١ ١٨٣

 %١,١ %١,٢ %٣,٤ %٣,٧ %٤,٣ %٤,٥ %٩,٢ %٨,١ %٥٧ %٦٣ الفوسفاتية
  الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، نشرة التجارة الخارجية ، أعداد مختلفة: المصدر 

Food and Agriculture Organization (FAO). Trade Year Book. Various Issues. 2000- 2015          
  

  .دوال الطلب الخارجى على األسمدة النتروجينية والفوسفاتية المصرية
      تعتبر دراسة محددات الطلب الخارجى على األسمدة المصرية محل الدراسة باألسـواق العالميـة مـن               

 إذ أن دراسة طلب أهم األسواق العالمية يتطلب بالضرورة تحديـد  .ند وضع سياسة تصديرية  األهمية بمكان ع  
 ومن ثم الوقوف على     .العوامل المحددة للطلب الخارجى على الصادرات المصرية فى كل سوق تلك األسواق           

فـسة التـى    كذلك معرفة مـدى المنا .أسباب توسع أو انكماش الصادرات المصرية الى هذه األسواق الدولية      
تواجهها فى أسواقها االستيرادية سواء من ناحية الدول المنافسة  وذلك بأتباعها لبعض الـسياسات التجاريـة                 
التى تعوق تدفق السلعة المصرية الى السوق االستيرادي لها ومثال ذلك إتباعها لـسياسة أغـراق أو أبـرام                   

ة المستوردة  وذلك أذا ما أخذ فى االعتبار العوامـل            أو من ناحية الدول    .اتفاقية تجارية مع الدولة المستوردة      
السلع المصرية اليها مثال ذلك اإلنتاج المحلى للدولـة المـستوردة ،             التى من شأنها تسهل أو تعيق تدفق تلك       

وقيمة الوحدة المستوردة من تلك السلعة من الدول االخرى ، دخلها القومى ، فرق العملة المحلية بهـا عـن                    
 وفضال عن ذلك اذا مأخذ فى االعتبار عامـل          .لة المصدرة ، عدد المستهلكين بالدولة المستوردة        العملة بالدو 

الزمن الذى يعكس أثر المتغيرات االقتصادية والسياسية والنقدية واالجتماعية وغير ذلك من العوامـل التـى                
االعتقاد أن هناك عالقة ما بين      تؤثر فى العالقات االقتصادية بين الدول المصدرة والمستوردة هذا واذا ماساد            

عدد من المتغيرات فأنه يلزم األمر تحديد الصورة الدالية لهذه العالقة ، ولتحديد مجموعة من العوامل االكثـر   
تأثيرا على الصادرات المصرية من األسمدة األزوتية والفوسفاتية للسوق العالمى وألسواقها التقليديـة علـى               

  :األسواق ، ولتالفى أخطاء التقدير فقد أتبعت الدراسة الخطوات التالية مستوى الطلب االجمالى بتلك 
 عمل مصفوفة االرتباط الجزئى بين كمية الصادرات المصرية من السماد موضع االعتبار كعامل تابع وكل                -

التـى  من العوامل التفسيرية التى يعتقد تأثيرها على هذا العامل التابع ، وذلك لعزل المتغيرات التفـسيرية                 
  .يكون بينها أرتباط قوى

بـين المتغيـر    ) خطية، نصف لوغاريتمي، لوغاريتمي مزدوجة    ( إجراء االنحدار البسيط بصوره المختلفة       -
 وذلـك لتحديـد     .التابع والمتغيرات المستقلة التى تم اختيارها من الخطوة السابقة كل مـنهم علـى حـدة               

) ت(وقيمـة   ) ٢ر( بع وذلك باستخدام معامـل التحديـد        المتغيرات ذات التأثير المعنوى على المتغير التا      
  .المحسوبة 

إجراء عالقة بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة التى تم اختيارها فى الخطوات التالية وذلك باسـتخدام                 -
  . بصوره المختلفةStep withاالنحدار المتعدد بصوره المختلفة واالنحدار المرحلى 

 التى تعبر عن العالقة بين المتغير التابع وأهم المتغيرات المفسرة والتى تتفق نتائجهـا               تحديد أفضل الدوال   -
وقيمـة  ) ٢ر(مع المنطق االقتصادي واالحصائى وذلك باستخدام النظرية االقتصادية وقيمة معامل التحديد            

  .للنموذج المقدر) ف(
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٢٤٩٣
  .الطلب على األسمدة ا النتروجينية فى السوق الفرنسى  -١

لسوق الفرنسى من أهم األسواق الخارجية المستوردة لألسمدة النتروجينية المصرية وبدراسـة            يعتبر ا 
العالقة بين الكمية المصدرة من السماد النتروجينى كعامل تابع والعوامل التى يفترض تأثيرها وهـى الكميـة                 

الفرنـسى ، وسـعر الـدول       من اإلنتاج المصرى المتبقية بعد االستهالك بالطن ، والطاقة االستيعابية للسوق            
حيث تشير نتائج  النمـوذج إلـى أن أهـم    ) ٨(بالجدول رقم ) ١(المنافسة فى السوق ، تبين من المعادلة رقم    

العوامل التى تؤثر على كمية الصادرات المصرية من السماد األزوتى هى الطاقة االستيعابية للسوق الفرنسى               
من التغيرات الحادثـة فـى    % ٩٠ مما يعنى أن حوالى      ٠,٩٠وسعر تصدير هولندا  حيث بلغ معامل التحديد         

كمية الصادرات من السماد االزوتى ترجع الى التغيرات فى العوامل المستقلة التى يـشملها النمـوذج وذلـك           
كما يتضح من النموذج وجود عالقة طردية بين كمية الصادرات المصرية من            ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(خالل الفترة   

قة االستيعابية للسوق الفرنسى وسعر تصدير هولندا  يزداد كمية الصادرات المـصرية              السماد األزوتى، والطا  
   ألف طن ١٥,٧، ٠,٣٤٩بنحو   
  الطلب على األسمدة النتروجينية فى السوق األمريكى  -٢

ا         بدراسة العالقة بين الكمية المصدرة من السماد النتروجينى كعامل تابع والعوامل التى يفترض تأثيره             
 ،طن ، والطاقـة االسـتيعابية للـسوق       وهى الكمية  المصدرة من اإلنتاج المصرى المتبقية بعد االستهالك بال          

، تشير النتـائج  ى السوقوالنسبة السعرية  وهى حاصل قسمة سعر الدولة المنافسة مقسومة على سعر مصر ف       
أهم العوامل التى تـؤثر علـى كميـة    الى أفضلية النموذج المستخدم وأن    ) ٨(بالجدول رقم   ) ٢(للمعادلة رقم   

الصادرات المصرية من السماد األزوتى هى الطاقة االستيعابية للسوق األمريكى والنـسبة الـسعرية للـسعر            
تصدير روسيا لسعر تصدير مصر ، وتبين النتـائج أن          العالمى وسعر تصدير مصر ، والنسبة السعرية لسعر       

من التغيرات الحادثة فى كميـة الـصادرات مـن     % ٧٠ حوالى    مما يعنى أن   ٠,٧٠معامل التحيد يبلغ حوالى   
السماد االزوتى للسوق األمريكى  ترجع الى التغيرات فى العوامل المستقلة التى يشملها النموذج وذلك خـالل             

كما يتضح من النموذج وجود عالقة طردية بين كمية الـصادرات المـصرية مـن               ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(الفترة  
من الطاقة االستيعابية للسوق األمريكي والنسبة السعرية للسعر العالمى وسعر تـصدير        السماد األزوتى، وكال    

تصدير روسيا بالنسبة لسعر تصدير مصر وأن زيادة هذه المتغيرات بوحـدة             مصر ، والنسبة السعرية لسعر    
 ألـف   ٩٩١,٣ ،   ١٢٢١،  ٠,٠٨٤واحدة تقابلها زيادة فى  كمية الصادرات المصرية للسوق األمريكى  بنحو             

  ).٢٠١٥-٢٠٠٠(طن وذلك للفترة 
  . الطلب على األسمدة النتروجينية فى السوق األنجليزى -٣

       أما عن السوق األنجليزى فبدراسة العالقة بين الكمية المصدرة من الـسماد النتروجينـى  المـصرى                 
ة بعد االستهالك بـالطن ،      كعامل تابع والعوامل التى يفترض تأثيرها وهى الكمية من اإلنتاج المصرى المتبقي           

والطاقة االستيعابية للسوق،والنسبة السعرية وهى حاصل قسمة سعر الدولة المنافسة مقسومة على سعر مصر              
تبين أفضلية النموذج المستخدم وأن أهم      ) ٨(بالجدول رقم   ) ٣(فى السوق ، وبمطالعة النتائج من المعادلة رقم         

المصرية من السماد األزوتـى للـسوق األنجليـزى هـى الطاقـة             العوامل التى تؤثر على كمية الصادرات       
االستيعابية للسوق والنسبة السعرية للسعر التصدير العالمى وسعر تصدير مصر ، والنسبة الـسعرية لـسعر                

 مما يعنـى أن حـوالى   ٠,٦١تصدير المانيا لسعر تصدير مصر ، وتبين النتائج أن معامل التحديد يبلغ حوالى         
 الحادثة فى كمية الصادرات من السماد االزوتى للسوق األنجليزى  ترجع الى التغيـرات               من التغيرات % ٦١

كما يتضح من النموذج وجـود  ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(فى العوامل المستقلة التى يشملها النموذج وذلك خالل الفترة      
 للـسوق  عالقة طردية بين كمية الصادرات المصرية من السماد األزوتى، وكـال مـن الطاقـة االسـتيعابية      

األنجليزى والنسبة السعرية للسعر العالمى وسعر تصدير مصر ، والنسبة السعرية لسعرتصدير المانيا بالنسبة              
لسعر تصدير مصر وأن زيادة هذه المتغيرات تقابلها زيادة فى  كمية الصادرات المصرية للسوق األنجليـزى                 

  ).٢٠١٥-٢٠٠٠( ألف طن وذلك للفترة ٥٨٠,٧ ، ١٢٢٥,٩، ٠,٥٥٨بنحو   
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٢٤٩٤
  . الطلب على األسمدة النتروجينية فى السوق األيطالى -٤

       وبالنسبة للسوق األيطالى فبدراسة العالقة بين الكمية المصدرة من الـسماد النتروجينـى  المـصرى                
كعامل تابع والعوامل التى يفترض تأثيرها وهى الكمية من اإلنتاج المصرى المتبقية بعد االستهالك بـالطن ،                 

لطاقة االستيعابية للسوق، والنسبة السعرية وهى حاصل قسمة سعر الدولة المنافسة مقـسومة علـى سـعر               وا
تبين أفضلية النموذج المـستخدم     ) ٨(بالجدول رقم   ) ٤(مصر فى السوق ، وبمطالعة النتائج من المعادلة رقم          

 للسوق األيطالى هـى فـائض   وأن أهم العوامل التى تؤثر على كمية الصادرات المصرية من السماد األزوتى 
اإلنتاج المصرى والنسبة السعرية لسعر تصدير روسيا وسعرتصدير مصر ، والنسبة السعرية لسعر تـصدير               

مـن  % ٦٧ أى أن حـوالى      ٠,٦٧أوكرانيا لسعر تصدير مصر ، وتبين النتائج أن معامل التحديد يبلغ حوالى           
ى للسوق األنجليزى  ترجع الى التغيرات فى العوامل         كمية الصادرات من السماد االزوت     التغيرات الحادثة فى  

كما يتضح من النمـوذج وجـود عالقـة         ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(المستقلة التى يشملها النموذج وذلك خالل الفترة        
طردية بين كمية الصادرات المصرية من السماد األزوتى،وكال من اإلنتاج المصرى والنسبة السعرية لـسعر               

ر ، والنسبة السعرية لسعر تصدير اوكرانيا بالنسبة لسعر تـصدير مـصر             تصدير روسيا وسعر تصدير مص    
، ١٤,٣وأن زيادة هذه المتغيرات تقابلها زيادة فى  كمية الصادرات المصرية للـسوق األنجليـزى  بنحـو                   

  . ألف طن ٤٠٣,٤ ، ٢٦٣,٢
  )٢٠١٥-٢٠٠٠(فترة أهم األسواق العالمية المستوردة لألسمدة األزوتية المصرية خالل ال) ٨(جدول رقم 

 ف ٢ر المعادلة األسواق المستوردة

  هـ٣س ١٥,٧+ هـ ١س٠,٣٤٩+١٤٧٥= هـ ^ص السوق الفرنسى
                         )١١ ٠,٩٠ )**٣,٢)**     (٣,٨ 

   هـ٥س٩٩١,٣٣+ هـ ٤س١٢٢١+ هـ ١س٠,٠٨٤+٥٨٧= هـ ^ص السوق األمريكى
                      )٧,٦ ٠,٧٠ )**٢,٩          ()**  ٣,١)**     (٤,٢ 

   هـ٦س٥٨٠,٧+هـ ٤س ١٢٢٥,٩٩+هـ ١س ٠,٥٥٨+٨٦٢= هـ ^ص السوق األنجليزى
                      )٦,٥ ٠,٦١ )*٢,٢)**            (٢,٨)**        (٣,٣ 

   هـ٧س٤٠٣,٤٤+ هـ ٥س٢٦٣,٢+ هـ ٢س١٤,٣+١٩٢,٣= هـ ^ص السوق األيطالى
                         )٩,٨ ٠,٦٧ )*٢,١)**            (٢,٩)**       (٤,١ 

   هـ٨س٥٧,٤٤+ هـ ٢س١٧,٣+ هـ ١س٠,٧٦٩+٣٧٧,٨= هـ ^ص السوق األسبانى
                       )٨,٣ ٠,٦٤ )**٣,٥)**      (٤,٥)**      (٥,١ 

  :حيث 
   الكمية التقديرية للصادرات المصرية من األسمدة األزوتية للسوق الخارجى هـ^ص
   الطاقة االستيعابية للسوق الخارجى ألف طن هـ١س

  الكمية المنتجة من األسمدة األزوتية المصريةهـ ٢س 
  طن/هـ سعر تصدير هولندا دوالر٣س 
  سعر تصدير مصر/ هـ سعر تصدير العالم ٤س 
  سعر تصدير مصر/ هـ  سعر تصدير روسيا ٥س 
  سعر تصدير مصر / هـ سعر تصدير المانيا٦س 
  سعر تصدير مصر/ صدير اوكرانيا  سعر ت هـ٧س
  سعر تصدير مصر/  سعر تصدير البرتغال هـ٨س

  الجهاز المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، نشرة التجارة الخارجية ، أعداد مختلفة:  المصدر
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  األسمدة النتروجينية فى السوق األسبانى  الطلب على -٥
       وبالنسبة للسوق األسباني فبدراسة العالقة بين الكمية المصدرة من السماد النتروجينى المصرى كعامل             
تابع والعوامل التى يفترض تأثيرها وهى الكمية من اإلنتاج المصرى المتبقية بعد االستهالك بالطن ، والطاقة                

ق،والنسبة السعرية وهى حاصل قسمة سعر الدولة المنافسة مقسومة على سعر مـصر فـى               االستيعابية للسو 
تبين أفضلية النموذج المـستخدم وأن أهـم        ) ٨(بالجدول رقم   ) ٥(السوق ، وبمطالعة النتائج من المعادلة رقم        

 اإلنتـاج   العوامل التى تؤثر على كمية الصادرات المصرية من السماد األزوتى للسوق األسباني هى فـائض              
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٢٤٩٥
المصري والطاقة االستيعابية للسوق األسباني والنسبة السعرية لسعر تصدير البرتغال وسعرتصدير مـصر ،              

من التغيـرات الحادثـة فـى كميـة         % ٦٤ أى أن حوالى     ٠,٦٤وتبين النتائج أن معامل التحديد يبلغ حوالى      
 العوامـل المـستقلة التـى يـشملها         الصادرات من السماد االزوتى للسوق األسبانى  ترجع الى التغيرات فى          

الصادرات نموذج وجود عالقة طردية بين كمية       كما يتضح من ال   )٢٠١٥-٢٠٠٠(ذج وذلك خالل الفترة     النمو
والنـسبة   ،واإلنتاج المصرى  للـسوق األسـبانى  المصرية من السماد األزوتى، وكال من  الطاقة االستيعابية       

مصر ، وأن زيادة هذه المتغيرات تقابلها زيـادة فـى  كميـة              السعرية لسعر تصدير البرتغال وسعر تصدير       
  . ألف طن ٥٧,٤ ، ١٧,٣، ٠,٧٦٩الصادرات المصرية للسوق األسباني  بنحو   

      مما سبق نستخلص أن هناك طلب خارجى على األسمدة األزوتية المصرية وأن هناك عدة عوامل تحـد          
سي واألمريكي واألنجليزى تجد ان هناك فرصـة كبيـرة          او تزيد من هذا الطلب الخارجى  فى السوق الفرن         

لزيادة صادراتنا من األسمدة األزوتية لوجود سعه سوقية ، وأن زيادة السعر العالمى وسعر تـصدير هولنـدة            
وسعر تصدير روسيا وسعر تصدير المانيا عن سعر تصدير مصر تزداد الصادرات المصرية ، امأ الـسوق                 

 اإلنتاج المصرى وزيادة سعر تصدير روسيا وسعر تصدير أوكرانيا وسعر تصدير            األيطالى واألسبانى فزيادة  
  . البرتغال عن سعر  تصدير مصر  تزداد السادرات المصرية من األسمدة األزوتية 

  الطلب الخارجى على األسمدة الفوسفاتية المصرية: ثانيا 
   . الطلب على األسمدة الفوسفاتية فى السوق البرازيلى -١

  وبدراسة السوق البرازيلى لبيان العالقة بين الكمية المصدرة من السماد الفوسفاتى  المـصرى كعامـل             
تابع والعوامل التى يفترض تأثيرها وهى الكمية من اإلنتاج المصرى بالطن ، والطاقـة االسـتيعابية للـسوق         

مقسومة على سعر تصدير مصر     البرازيلى، والنسبة السعرية وهى حاصل قسمة سعر تصدير الدولة المنافسة           
تبين أفضلية النموذج المستخدم وأن أهم      ) ٩(بالجدول رقم   ) ١(فى السوق ، وبمطالعة النتائج من المعادلة رقم         

العوامل التى تؤثر على كمية الصادرات المصرية من السماد الفوسفاتى للسوق البرازيلى هى سـعة الـسوق                 
اسرائيل وسعر تصدير مصر ، وتبين النتائج أن معامل التحديد يبلـغ  البرازيلى والنسبة السعرية لسعر تصدير    

من التغيرات الحادثة فى كمية الصادرات من الـسماد الفوسـفاتى للـسوق      % ٧٢ أى أن حوالى     ٠,٧٢حوالى
) ٢٠١٥-٢٠٠٠(البرازيلى ترجع الى التغيرات فى العوامل المستقلة التى يشملها النموذج وذلك خالل الفتـرة       

من النموذج وجود عالقة طردية بين كمية الصادرات المصرية من الـسماد الفوسـفاتى للـسوق                كما يتضح   
البرازيلى، وكال من سعة السوق البرازيلى والنسبة السعرية لسعر تصدير اسرائيل وسعر تصدير مـصر أن                

 ٠,٠٤٨ازيلى بنحو   زيادة هذه المتغيرات بوحدة واحدة تقابلها زيادة فى كمية الصادرات الفوسفاتية للسوق البر            
الف طن ، وكذلك بزيادة النسبة السعرية لسعر أسرائيل مقارنه بسعر تصدير مصر تقابلها زيادة فـى كميـة                   

  . الف طن٩٨,٣الصادرات المصرية للسوق البرازيلى  بنحو  
  الطلب على األسمدة الفوسفاتية للسوق األيطالى -٢

 الكمية المصدرة من السماد الفوسفاتي  المصرى كعامل تـابع          وبدراسة السوق األيطالى لبيان العالقة بين     
والعوامل التى يفترض تأثيرها وهى الكمية من اإلنتاج بالطن ، والطاقة االستيعابية للسوق، والنسبة الـسعرية                

تصدير الدولة المنافسة مقسومة على سعر تصدير مصر فـى الـسوق ، وبمطالعـة      وهى حاصل قسمة سعر   
تبين أفضلية النموذج المستخدم وأن أهم العوامل التـى تـؤثر           ) ٩(بالجدول رقم   ) ٢(ادلة رقم   النتائج من المع  

على كمية الصادرات المصرية من السماد الفوسفاتى للسوق األيطالى هى اإلنتاج المصرى والنسبة الـسعرية               
تحديـد يبلـغ    تصدير لبنان، وتبين النتـائج أن معامـل ال         اسرائيل وسعر  لسعر تصدير مصر وسعر تصدير    

من التغيرات الحادثة فى كمية الصادرات من الـسماد الفوسـفاتى للـسوق    % ٨٨ أى أن أن حوالى     .٠حوالى
) ٢٠١٥-٢٠٠٠(األيطالى ترجع الى التغيرات فى العوامل المستقلة التى يشملها النموذج وذلك خالل الفتـرة               

رية من السماد الفوسفاتى، وكـال مـن   كما يتضح من النموذج وجود عالقة طردية بين كمية الصادرات المص  
االنتاج المصرى والنسبة السعرية لسعر تصدير مصر وسعر تصدير اسرائيل وسعر تصدير لبنان وأن زيـادة    

 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد –السابع والعشرون دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
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٢٤٩٦
 الـف طـن     ٠,٠٣٥هذه المتغيرات وهى االنتاج المصرى  تزيد الصادرات الفوسفاتية للسوق االيطالى بنحو             

 الف طن ،أمـا سـعر       ٣٧,٤سبة للسعر تصدير مصر تقدر بنحو       والنسبة السعرية لسعر تصدير اسرائيل بالن     
تصدير لبنان بالنسبة لسعر تصدير مصر فتقابلها زيادة فى  كمية الصادرات المصرية للسوق األيطالى بنحـو                  

  . الف طن ١٧,٢
  )٢٠١٥-٢٠٠٠(أهم األسواق العالمية المستوردة لألسمدة الفوسفاتية المصرية خالل الفترة ) ٩(جدول رقم 

 ف ٢ر المعادلة األسواق المستوردة

  هـ ٤س ٩٨,٣+ هـ١س٠,٠٤٨+٦٨,١= هـ ^ص البرازيليالسوق 
)                     ٦,٥ ٠,٧٢ )*٢,٣)**      (٣,٢ 

   هـ ٤س١٧,٢+ هـ ٤س٣٧,٤+ هـ ١س٠,٠٣٥+٢٢٦٣٩= هـ ^ص السوق األيطالى
)                     ١٠,١ ٠,٨٨ )**٦,٣)*            (٢,٤)**         (٣,١ 

   هـ ٦س١٠٩,٧+ هـ ٣س١٧٩+ هـ ١س٠,٢٣١+١٩٦,٨= هـ ^ص السوق السعودى
)                     ١٦,٨ ٠,٩٠ )**٢,٩)**        (٣,١)*         (٢,٤ 

  :حيث 
   الكمية التقديرية للصادرات المصرية من األسمدة الفوسفاتيةهـ^ص
   المصرية الكمية المنتجة من االسمدة الفوسفاتية هـ١س

  هـ السعة السوقية للسوق المستورد لألسمدة الفوسفاتية المصرية٢س 
  سعرتصدير مصر/ هـسعرتصدير العالم ٣س 
  سعر تصديرمصر/ هـ  سعرتصدير اسرائيل ٤س 
  سعر مصر / هـ سعرتصدير لبنان٥س 
  سعرتصدير مصر/  سعرتصدير االمارات  هـ٦س

  المركزى للتعبئة العامة واإلحصاء ، إعداد مختلفةنشرة التجارة الخارجية ، الجهاز : المصدر 
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   الطلب على األسمدة الفوسفاتية فى السوق السعودى - ٣ 
النفوسفاتى  المـصرى كعامـل             بدراسة السوق السعودى لبيان العالقة بين الكمية المصدرة من السماد           

تابع والعوامل التى يفترض تأثيرها وهى الكمية من اإلنتاج المصرى المتبقية بعد االستهالك بالطن ، والطاقة                
االستيعابية للسوق، والنسبة السعرية وهى حاصل قسمة سعر الدولة المنافسة مقسومة على سعر مـصر فـى                 

تبين أفضلية النموذج المـستخدم وأن أهـم        ) ٩(بالجدول رقم   ) ٣(م  السوق ، وبمطالعة النتائج من المعادلة رق      
العوامل التى تؤثر على كمية الصادرات المصرية من السماد الفوسفاتى للسوق السعودى هى كميـة اإلنتـاج                 
المصرى والنسبة السعرية لسعر تصدير مصر والسعر العالمى وسعر تـصدير األمـارات وسـعر تـصدير            

من التغيرات الحادثة فى كميـة   % ٩٠ أى أن حوالى     ٠,٩٠أن معامل التحديد يبلغ حوالى    مصر، وتبين النتائج    
الصادرات من السماد الفوسفاتى للسوق السعودى ترجع الى التغيرات فى العوامـل المـستقلة التـى يـشملها      

كما يتضح من النموذج وجـود عالقـة طرديـة بـين كميـة              ) ٢٠١٥-٢٠٠٠(النموذج وذلك خالل الفترة     
درات المصرية من السماد الفوسفاتى، وكال من كمية اإلنتاج المصرى والنسبة السعرية لـسعر تـصدير             الصا

مصر والسعر العالمى وسعر تصدير األمارات وسعر تصدير مصر أى أنه بزيادة اإلنتاج المصرى  بوحـدة                 
كميـة الـصادرات     الف طن وبزيـادة      ٠,٢٣١واحدة تزيد كمية الصادرات الفوسفاتية للسوق االيطالى بنحو         

 الف طن ،أما    ١٧٩,٩الفوسفاتية بوحدة واحده تزيد النسبة السعرية لسعر العالم بالنسبة للسعر المصرى بنحو             
سعر األمارات بالنسبة لسعر مصر فتقابلها زيادةة فى  كمية الصادرات المصرية للـسوق الـسعودى  بنحـو            

دة الفوسفاتية يـزداد فـى الـسوق البرازيلـى         الف طن ،  يستخلص مما سبق أن الطلب على األسم           ١٠٩,١
واأليطالى والسعودى بزيادة الطاقة األستيعابية لهذه األسواق وزيادة األنتاج المصرى وزيادة سـعر تـصدير               

  . الدول المنافسة وهى اسرائيل ولبنان والسعر العالمى والبرتغال واألمارات عن سعر تصدير مصر
ة اإلنتاج المصرى من األسمدة األزوتيـة والفوسـفاتية وذلـك           توصى الدراسة بمحاولة السعى لزياد    

لتوفرها بكثرة فى االراضى  المصرية وباألخص الصحراء الغربية، واألتجاه نحو زيادة الصادرات المصرية              
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٢٤٩٧
األسواق  ودراسة أسعار الدول المنافـسة والمـصدرة لهـذه            لألسواق الخارجية لوجود طاقة استيعابية  بهذه      

  .ن تكون األسعار المصرية أقل منهاأاألسواق على 
  الملخص 

يعتبر األزوت هو العنصر الغذائي األول الذي يحدد إنتاجية المحاصيل الفتقـار األراضـي المـصرية                
 إلف طن فى حين يقدر االسـتهالك بنحـو   ١٧٨٩١بصفة عامة لهذا العنصر حيث يقدر متوسط اإلنتاج بنحو  

 الف طن بقيمة    ٣٣٣٢، وتبلغ كمية الصادرات نحو      %١٦٩اتى نحو    ألف طن وتبلغ نسبة االكتفاء الذ      ١٠٤٣٤
ويأتي الفوسفور  فى المركز الثانى حيث يقـدر  ) . ٢٠١٥-٢٠٠٠( مليون دوالر وذلك لمتوسط الفترة      ١١٠٠

 ألف طن وتبلغ نـسبة االكتفـاء الـذاتى     ١٤٧٢ ألف طن فى حين يقدر االستهالك بنحو         ١٦٠٩اإلنتاج بنحو   
تتمثل مشكلة الدراسة فى أنه قد      .  مليون دوالر  ٩٥ الف طن بقيمه     ٤٤٨لصادرات بنحو   وتقدر كمية ا  % ١٢٦

األسـمدة النتروجينيـة     لوحظ أن هناك خلال واضحا فى سوق األسمدة والزيادة الغير مبـررة فـى اسـعار               
زيـادة  والفوسفاتية أدت لعدم قدرة المزارع عن توفير مايحتاجه من األسمدة ،وتسعى الشركات االسـتثمارية ل         

الصادرات السمادية دون  دراسة جادة للطلب الداخلي والخارجي علـى األسـمدة النتروجينيـة والفوسـفاتية       
وتهدف الدراسة  الى تحليل أهم المتغيرات االقتصادية المؤثرة على الطلـب الـداخلى الخـارجى       .. المصرية

ي  ودراسة األسواق الخارجيـة والميـزة        لألسمدة األزوتية والفوسفاتية وكيفية توفير احتياجات السوق الداخل       
اعتمدت الدراسة على البيانـات     :أما عن مصادر البيانات وأسلوب التحليل       ..التنافسية لمصر فى هذه األسواق    

المنشورة وغير المنشورة واستخدمت الدراسة أساليب التحليل الوصفى والكمـى وذلـك باسـتخدام الطـرق                
 Stepwiseلوب تحليل االنحدار البـسيط ، واالنحـدار المتـدرج    اإلحصائية واالقتصادية حيث أستخدم اس

Regression  .  توصلت الدراسة الى أن كمية االنتاج العالمى من األسمدة األزوتية يتجه نحو الزيادة بمعدل
أمـا  . أاكبر من األستهالك فى المقابل يزيد استهالك العالم من األسمدة الفوسفاتية بمعدل اكبر من االستهالك                

عن انتاج األسمدة األزوتية والفوسفاتية المصرية فتتجه نحو الزيادة عن األستهالك يعنى ذلك وجـود فرصـة    
 مليـون   ١٣١٤وتبلغ االحتياجات السمادية للزراعة المصرية نحو     . لزيادة صادراتنا المصرية من هذه األسمدة     

جينية فى حين تبلـغ احتياجـات    مليون وحدة نترو١١٣٠وحدة نتروجينية تحصل األراضى القديمة على نحو  
 مليون وحدة نتروجينية وأن احتياجات الزراعة المصرية من األسمدة الفوسـفاتية     ١٨٥األراضى الجديدة نحو    

هناك طلب خارجى على األسمدة األزوتية المصرية وأن هناك عـدة           .  مليون وحدة فوسفاتية     ٢٦٧تبلغ نحو   
الفرنسي واألمريكي واألنجليزى تجد ان هناك فرصة كبيـرة         عوامل تحد او تزيد من هذا الطلب  فى السوق           

لزيادة صادراتنا من األسمدة األزوتية لوجود سعه سوقية ، وأن زيادة السعر العالمى وسعر تـصدير هولنـدة            
وسعر تصدير روسيا وسعرتصدير المانيا عن سعر تصدير مصر تزداد الصادرات المصرية ، امـأ الـسوق                 

يادة اإلنتاج المصرى وزيادة سعر تصدير روسيا وسعر تصدير أوكرانيا وسعر تصدير            األيطالى واألسبانى فز  
  .البرتغال عن سعر  تصدير مصر  تزداد الصادرات المصرية من األسمدة األزوتية   

أما األسمدة الفوسفاتية فيتضح أن الطلب على األسمدة الفوسـفاتية يـزداد فـى الـسوق البرازيلـى                  
يادة الطاقة األستيعابية لهذه األسواق وزيادة األنتاج المصرى وزيـادة سعرتـصدير            واأليطالى والسعودى بز  

الدول المنافسة وهى اسرائيل ولبنان والسعر العالمى والبرتغال واألمارات عن سعر توصى الدراسة بمحاولـة     
راضى المـصرية  السعى لزيادة اإلنتاج المصرى من األسمدة األزوتية والفوسفاتية وذلك لتوفرها بكثرة فى اال            

وباألخص الصحراء الغربية، واألتجاه نحو زيادة الصادرات المصرية لألسـواق الخارجيـة لوجـود طاقـة                
استيعابية بهذه األسواق ودراسة أسعار الدول المنافسة والمصدرة لهذه األسـواق علـى أن تكـون األسـعار               

اإلنتاج المصرى من األسمدة األزوتية     توصى الدراسة بمحاولة زيادة     . المصرية أقل منها سعر تصدير مصر       
والفوسفاتية وذلك لتوفرها بكثرة فى االراضى المصرية  وباألخص الصحراء الغربية، واألتجاه نحـو زيـادة             
الصادرات المصرية لألسواق الخارجية لوجود طاقة استيعابية بهذه األسواق  ودراسة أسعار الدول المنافـسة               

  . تكون لمصر ميزة تنافسية والمصدرة لهذه األسواق على أن 

 ٧٢٠١)ب(ديسمبر –الرابع العدد –السابع والعشرون دالمجل –المجلة المصرية لالقتصاد الزراعي
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٢٤٩٨
  :المراجع 

   الجهاز المركزى للتعبئة العامة واألحصاء ، نشرة التجارة الخارجية ، اعداد مختلفة-١
تقدير دوال الطلب علـى     ) دكتوره(، دينا فاروق محمود عنانى      ) دكتور(ايهاب محمد صبرى عبدالعظيم      -٢

، المجلة المصرية لالقتصاد الزراعـى ، المجلـد         صادرات األسمدة المصرية فى أهم األسواق العالمية        
   .٢٠١٦السادس والعشرون ، العدد الرابع ، ديسمبر 

وآخرون، دراسة اقتصادية لتسويق األسـمدة الكيماويـة فـى          ) دكتور( حسام الدين محمود محمد بريرى       -٣
 والعـشرون ،    مصر والمشكالت التى تواجهها ، المجلة المصرية لألقتصاد الزراعى ، المجلد الـسادس            

   .٢٠١٦) ب(العدد الرابع ، ديسمبر
قتصادية لألسمدة األزوتيـة فـى   دراسة ا) دكتوره(، فاتن محمد الهادى )دكتوره( غادة عبدالفتاح مصطفى   -٤

  .٢٠١٦، يونيو )ب(ى، العدد الثانالمجلة المصرية لألقتصاد الزراعى، المجلد السادس والعشرون، مصر
، دراسة اقتصادية تحليلية لألسمدة األزوتيـة فـى مـصر ،            وآخرون)توردك(طفى الشحات الطوخى    مص -٥

   .٢٠١٦، يونيو ) ب(المجلد السادس والعشرون ، العدد الثانى
وزارة الزراعة ، دراسة اقتصادية لألسمدة الكيماوية فى مصر ، معهد بحوث االقتـصاد الزراعي،قـسم                 -٦

  .٢٠١٦بحوث اقتصاد اإلنتاج ، 
 . اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعـي     . قطاع الشؤون االقتصادية   .ستصالح األراضي وزارة الزراعة وا   -٧

  إعداد متفرقة.الميزان الغذائي لجمهورية مصر
 .  اإلدارة المركزية لالقتصاد الزراعي     .  قطاع الشؤون االقتصادية    . وزارة الزراعة واستصالح األراضي    -٨

   أعداد متفرقة.نشرة اإلحصاءات الزراعية
(9) Food and Agriculture Organization (FAO). Trade Year Book. Various Issues. 

2000- 2015 
  الملحق

اإلنتاج واالستهالك العالمي وسعر الطن من األسمدة النتروجينية والفوسفاتية للفترة ) ١(جدول رقم 
)٢٠١٥-٢٠٠٢(  

 األسمدة الفوسفاتية األسمدة النتروجينية
  االنتاج  السنوات

 )ليون طنم(
  االستهالك 

 )مليون طن(
السعر 

 طن/دوالر
  االنتاج 

  )مليون ن(
  االستهالك 

 )مليون طن(
السعر 

 طن/دوالر
١٤٨,٣ ٣٣,٨٧ ٣٦,١٧ ٧٠,٨ ٨٦,٥١ ٨٩,٢٧ ٢٠٠٢ 
١٦٢,٨ ٣٥,٨٣ ٣٧,٩٢ ١٣١,١ ٨٩,٦٨ ٩٠,٥٦ ٢٠٠٣ 
٣٢٥,٨ ٣٩,٦٦ ٤٢,٢٧ ١٨٧,٤ ٨٩,١٨ ٩٤,٩٨ ٢٠٠٤ 
٣٠٠,٧ ٤٠,٠٨ ٤٣,٤ ٢٢٢,١ ٩٠,٧١ ٩٧,٤٦ ٢٠٠٥ 
٣٣٧,٧ ٤٠,٧١ ٤٢,٤١ ٢٢٨,٠ ٩٥,٧٥ ٩٩,٢٦ ٢٠٠٦ 
٢٣٨,٨ ٤٠,١٩ ٤٢,٥ ٣١٧,٣ ١٠٠,٥٦ ١٠٤,٦٧ ٢٠٠٧ 
٣١٩,٨ ٣٥,٣ ٤٣,٨٣ ٤٧٧,٩ ١٠٨,٠٩ ١١١,٧٢ ٢٠٠٨ 
٥٤٩,٦ ٣٧,٧٨ ٤٢,٩١ ٢٤٢,٦ ١١٥,٧٤ ١١٥,٢٩ ٢٠٠٩ 
٤٢٢,١ ٤٣,٩٨ ٥٠ ٢٦١,٦ ١١٣,٤ ١١٦,٢٩ ٢٠١٠ 
٤٥٢,٧ ٤٣,٨٢ ٥٢ ٣٦٧,١ ١١٣,٣٧ ١١٤,٠٢ ٢٠١١ 
٤٢٣,٨ ٤٦,٤ ٥٣,٨٤ ٣٢٧,٩ ١١٩,٧٣ ١٢٢,١٤ ٢٠١٢ 
٤٠٨,١ ٤٥,١ ٥٣,٤٨ ٣٤٩,٨ ١٢٣,٦٦ ١٢٥,٢٥ ٢٠١٣ 
٣٧٢,٨ ٤٧,٢ ٥٤,٦ ٣٣٩,٠ ١٢٦,٥ ١٢٧,٥ ٢٠١٤ 
٤١٢,٧ ٤٨,٩ ٥٥,٣ ٣٣٥,٩ ١٢٩,٣ ١٣٠ ٢٠١٥ 
 ٣٤١,١ ٤١,٣ ٥٤,٩٥ ٢٧٥,٦ ١٠٧,٣ ١٢٨,٧٥  المتوسط
  : جمعت وحسبت من بيانات: المصدر 

http//www.camas.gov.eg   . F .A. o. Statistical year book. Different Volume 
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٢٤٩٩
المصرية  اإلنتاج واالستهالك المحلى وسعر الطن من األسمدة النتروجينية والفوسفاتية) ٢(جدول رقم 

  )٢٠١٥-٢٠٠٠(للفترة 
 األسمدة الفوسفاتية األسمدة النتروجينية

اإلنتاج    السنوات
 ألف طن

  كاالستهال
 ألف طن

االكتفاء 
 %الذاتى

السعر 
 طن/جنيه

  اإلنتاج
  الف طن

  االستهالك
 الف طن

االكتفاء 
 %الذاتى

السعر 
 طن/ج

٢٣٣ ٩٤,٢ ٩٠٧,٧ ٨١٨,٦ ٤٢١ ١٢٠,٤ ٦٧٤٨ ٨١٢٤ ٢٠٠٠ 
٢٣٣ ١٠٨,٦ ٩٤٩,٩ ١٠١٩,٥ ٣٦٥ ١٢٠,٦ ٦٩٢٩ ٨٣٥٤ ٢٠٠١ 
٣٠٨ ١٢٣ ٩٩٢,١ ١٢٢٠,٤ ٣٦٨ ١٥٤,٣ ٦٧٣٩ ١٠٤٠٠ ٢٠٠٢ 
٣٢٠ ١٣٧,٤ ١٠٣٤,٣ ١٤٢١,٣ ٦١٠ ١٤٨,٨ ٧١٢٢ ١٠٦٠٠ ٢٠٠٣ 
٣٢٠ ١٢٠ ١٣٦٣,٥ ١٦٣٦,٤ ٥١٨ ١١٤,٨ ٨٨٨٤ ١٠٢٠٠ ٢٠٠٤ 
٢٨٥ ١١٧,٧ ١٣٦٣,٥ ١٦٧٨,٦ ٧٨٨ ١٠٦,٦ ٩٣٣٠ ٩٩٥٠ ٢٠٠٥ 
٢٨٩ ١١٩,٩ ١٢٩٧,٩ ١٥٥٥,٩ ١١٠٨ ١١٣,١ ٨٦٢٧ ٩٧٦٠ ٢٠٠٦ 
٣٠٢ ١٣٣,٥ ٨٨٩,٢ ١١٨٦,٩ ١٥٠٠ ١٣٦,٠ ٩٨٣١ ١٣٣٧٠ ٢٠٠٧ 
٣١٨ ١٣٣,٥ ٩٥٢,٦ ١٢٧١,٩ ١٥٠٠ ١٦٤,١ ٩١١٠ ١٤٩٥٠ ٢٠٠٨ 
٢٩٧ ١٠٩,٥ ٦٢٢,٩ ٦٨١,٨ ١٥٠٠ ١٧١,٢ ٩٣٨٣ ١٦٠٦٠ ٢٠٠٩ 
٣٠٧ ١٢٠,٩ ١١١١,٤ ١٣٤٣,٤ ١٥٠٠ ١٧٥,٥ ٩٦٦٤ ١٦٩٦٠ ٢٠١٠ 
٣١١ ١١٤,٥ ١٤٨٣,٨ ١٦٩٨,٧ ١٥٠٠ ١٧٠,٨ ٩٩٥٤ ١٧٠٠٠ ٢٠١١ 
٣١٨ ١١٦,٩ ١٧٤٤,٦ ٢٠٣٩,٧ ١٥٠٠ ١٦٧,١ ١٠٢٥٣ ١٧١٢٩ ٢٠١٢ 
٣٢٥ ١٣٣,٢ ٨١٤,٢ ١٠٨٤,٦ ١٥٠٠ ١٦٨,٠ ١٠٥٦١ ١٧٧٤٤ ٢٠١٣ 
٣٣١,٦ ١٣٤,٧ ١٥٣٧,٠ ٢٠٧٠,٥ ١٦٠٠ ١٦٣,٨ ١٠٥٩٣ ١٨٤٦٦ ٢٠١٤ 
٣٣٦,١ ١٢٨,٤ ١٧٨٠,٠ ٢١٥٠,٠ ١٧٥٠ ١٧٤,٣ ١٠٨٠٩ ١٩١١٧ ٢٠١٥ 
 ٣٠٢,١ ١٢١,٦ ١١٧٧,٨ ١٤٢٩,٩ ١١٢٦,٨ ١٤٨,١ ٩٠٣٣,٦ ١٣٦٣٦,٥  المتوسط
  .ادية، نشرات الدخل ،أعداد مختلفةع الشئون االقتصوزارة الزراعة و إستصالح األراضي، قطا :المصدر
  )٢٠١٥-٢٠٠٠(كمية وقيمة وسعر التصدير لألسمدة النتروجينية والفوسفاتية المصرية للفترة ) ٣(جدول رقم 

  السنوات األسمدة الفوسفاتية  األسمدة النتروجينية
  الكميه 

  بااللف طن
  قيمة الصادرات

 دوالر/ مليون 
  سعر التصدير

  طن / دوالر
  الكمية

  الف طن
  القيمة

 دوالر/ مليون 
  السعر

 طن/ دوالر 
١٤٠,٧ ٤,٩ ٣٤,٦ ١٢٠,٥ ٧٢,٢ ٥٩٩,٥ ٢٠٠٠ 
١٢٥,٥ ٢,٩ ٢٣,٥ ١٢١,٦ ٦٤,٧ ٥٣٢,٥ ٢٠٠١ 
٧١,٦ ٨,٢ ١١٥,٢ ١١٢,٥ ٣٣,٨ ٣٠٠,٧ ٢٠٠٢ 
٦٤,٨ ٤,٧ ٧٢,٧ ١٤٤,٩ ٦١,٣ ٤٢٣,٢ ٢٠٠٣ 
١٥٧,٩ ٣,٨ ٢٤,٣ ٢٣٩,٧ ٨,٧ ٣٦,٢ ٢٠٠٤ 
٢٩٧,٣ ٢٤,٧ ٨٣,٢ ٢٠٧,٦ ١٠,٩ ٥٢,٧ ٢٠٠٥ 
٤٩٩,٤ ١٤,٢ ٢٨,٥ ٢١,٥٠ ٦٢,٦ ٢٩١,١ ٢٠٠٦ 
٦٣٥,٠ ٢٨,٩ ٤٥,٥ ٦٩,٢ ٤٠,٧ ٥٨٨,٣ ٢٠٠٧ 
٤٠٩,٩ ١٥٥,١ ٣٧٨,٤ ٥٠٠,٧ ٤٣٢,٢ ٨٦٣,٢ ٢٠٠٨ 
٣٠١,١ ٣٧,٦ ١٢٤,٧ ٢٤٧,٨ ١٠٨٣,٠ ٤٣٧٠,٠ ٢٠٠٩ 
١٧٧,٥ ٥٩,٥ ٣٣٥,٤ ٢٥٩,٩ ١١٨,٩ ٤٣٠٤,٧ ٢٠١٠ 
٢٦٧,١ ٨٦,٠ ٣٢٢,١ ٣٢٣,٥ ١٣٥٣,٩ ٤١٨٥,٩ ٢٠١١ 
٢١٣,٩ ٩٢,٣ ٤٣١,٤ ٣٥٥,٥ ١١٧٩,١ ٣٣١٧,٠ ٢٠١٢ 
١٨٠,٢ ٩٨,٨ ٥٤٨,٢ ٣٢٨,٤ ١٠٧٥,٠ ٣٢٧٣,٨ ٢٠١٣ 
١٨٩,٢ ٨٥,٣ ٤٥١,٢ ٣٢٥,٩ ٦٤٣,٣ ١٩٧٤,١ ٢٠١٤ 
٣١٠,٦ ١١٠,٥ ٤٨٧,٢ ٣٨٢,٠ ١٢٤٧,٤ ٣٩٠٨,٩ ٢٠١٥ 
 ٥٢٥,٦ ٥١,١ ٢١٩,١ ٢٤٧,٢ ٥٣٠,٦ ١٨١٣,٩  المتوسط
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Summary 
     Nitrogen fertilizers is considered the first alimentary element that determines crop 
productivity  due to the deficit of Egyptian land in general of this element. the 
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average production of this aliment is estimated as 17891thousand tons. while 
consumption is estimated as 10434 thousand tons .  The self-sufficiency rate is about 
169%. Averege exports is about 3332 thousand tons during period (2000-2015). The 
phosphorus fertilizers comes in the second place ites production as estimated at 1609 
thousand tons. while ites consumption is estimated a 1472 thousand tons. with self-
sufficiency ratio about 126% and phosphate exports is estimated as 448 thousand 
tons. 
 The problem of the study is that it has been noticed that there is a clear 
imbalance in the fertilizer market and the unjustified increase in the prices of nitrogen 
and phosphate fertilizer that has led to the inability of the farmers to provide the 
needed fertilizer. Investment companies son the other hand seek to increase fertilizer 
exports without serious study of the internal and external demand for Egyptian 
nitrogen and phosphate fertilizers. 
 The study aims to analyze the most important economic variables affecting the 
internal and external demand for nitrogen and phosphate fertilizers and how to 
estimate the quantity needed of the internal market the study this also to study foreign 
markets and the competitive advantage of Egypt in these markets ..  and about Data 
sources and method of analysis: The study used published and unpublished data. 
Published by the ministry of agriculture . 
 The study used descriptive and quantitative methods depending as statistical 
and economic methods. 
 Regression analysis was used in simple and stepwise regression . The study 
found that the global production of nitrogen fertilizers tends to increase at a higher 
rate than consumption. In contrast. the world's consumption of phosphate fertilizers 
increase greats than consumption . Egypt' production of nitrogen  This means that 
there is an opportunity to increase our Egyptian exports of these two fertilizers. The 
fertilizer needs of Egyptian agriculture reach about 1314 million nitrogen units. The 
old lands receive about 1130 million nitrogen units. while the new land needs about 
185 million  Egyptian agriculture of phosphate fertilizers about 267 million units of 
phosphate . There is an external demand for Egyptian nitrogen fertilizers and that 
there are several factors limiting nitrogen demand in the French. American and 
English markets.  and there is a great opportunity to increase our exports of nitrogen 
fertilizers because of its market capacity. and the increase in the international price 
and export price of the Netherlands and the export price of Russia and the export of 
Germany from the price Export of Egypt Egypt's exports increase. the Italian and 
Spanish markets increase. the increase in Egyptian production. the increase in the 
export price of Russia. the export price of Ukraine. and the export price of Portugal 
from the export price of Egypt. The demand for phosphate fertilizers is increasing in 
the Brazilian. Italian and Saudi markets by increasing the capacity of these markets. 
increasing the Egyptian production and increasing the export price of the competing 
countries. namely Israel. Lebanon . UAE and Portugal . The study recommends 
increase the Egyptian production of nitrogen and phosphate fertilizers in order to 
make at available for Egyptian territories. especially Western Sahara. and towards 
increasing the Egyptian exports to the foreign markets studying the prices of the 
competing countries and exporting them to these markets. The study recommends 
trying to increase the Egyptian production of nitrogen and phosphate fertilizers in 
order to provide them in abundance in the Egyptian territories Especially Western 
Sahara. and the trend towards increasing Egyptian exports to foreign markets because 
of the capacity to absorb these markets                    
 

 


