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 االسمدة االزوتيه المصريةصادرات ل تحليل إقتصادي
 نجالء محمد والي *     أ.د / محمد السيد راجح *      م/ محمود أحمد الحسيني **أ.د/ 

 جامعة بنها –كلية الزراعة *
 جامعة بنها –زراعة كلية ال -طالب دراسات عليا ** 

 
و يثريههر اليجههارع العالميههةل( WTOمنظمههة اليجههارع العالميههة  ، و إ امههة شهههد العههال  لههر العدههر الثههدين الكغيههر مههت اليةيههرات ا  يدههادية  مقدمةةة  
 األسمدع الكيماوية أثد أه  مسيلزمات اإلنياج الزراعر، ويميله  مدهر الممومهات اليهه ياهلهها الهه الريهادع لهه مجهاله إنيهاج ويدهدير األسهمدعباعيبار 

 مليهار دو ر أ  مها يمهارب 0,440نثهو  2102عها   ةييجاوز  يميه دادرات األسمدع الكيماوي له الو ت الذى   الكيماوية ليوسيع  اعدع اليددير، 
مليههار جنيههه، وبةهميههة نسههبية بلةههت نثههو  085,7مليههار جنيههه مدههر  بينمهها بلةههت  يمههة إجمههالر الدههادرات المدههرية لههن   العهها  نثههو  8,546مههت 
يخطههيط اسههيراييجية إل امههة  واعههد إنياجيههة ميطههورع خادههة باليدههدير  يهه  مههت  يمههة الدههادرات الموميههة المدههرية وهههه نسههبة يمكههت زياديههها إذا 4,5%

ت ولههي  ا عيمههاد علههه يدههدير ال ههااج مههت اإلنيههاج   وجههدير بالههذكر أت  يمههة الدههادرات بجانههب كونههها األداع الرايسههية لمعالجههة العجههز لههر الميههزا
ص العمهه  والههذى بلهها عههددها لههر مجهها  دههناعة األسههمدع ثيههه عهها  اليجههارى وكههذل  زيههادع معههد ت نمههو الههدخ  المههومر لهههه أي هها  وسههيلة ليههولير لههر 

ألهف عهت ن ه  العها   042مت اجماله عهدد العهامليت لهر الدهناعات الكيماويهة والبهالا نثهو  %08بنسبة بلةت  (0 ألف عام  52. 26نثو  2101
لثوظ لر معد ت اليدهدير المهومه ليدهبل اليدهدير ههو وكذل  يهدف اسيراييجية ينمية الدادرات أي ا  خال  المرثلة، الثالية إله إثدان يطور م

المدههدر األو  لليشههةي  لههر ا  يدههاد المدههرى بثيههن يههزداد اريبههاط النشههاط ا  يدههاد  بةسههوات عالميههة  ههخمة ومينوعههة يثمههه اليوظههف لههر مدههر 
     (0 لردة عم  2711مت اليملبات الداخلية ثين يشير الدراسات أت ك  مليار دو ر دادرات يولر ثواله 

 
، و مههت غهه  يعههانه الميههزات اليجههارى المههومه مههت عجههز  يزايههد الههواردات المدههرية بالممارنههة بمعههد  نموالدههادراتييثههدد مشههكلة البثههن مشةةةلة الثحةة   

ألسههمدع رايسههر لمواجهههة الزيههادع لههه الطلههب المثلههه علههه ا كهههدفهوج بإنيههاج و يدههدير األسههمدع الكيماويههة يسههعه الدولههةللنكبيههر و ميزايههد ، لههذل  
 . المدرية الكيماوية ، كما يعيبر أمر  روريا  و  زما  لمواجهة الطلب الخارجه ، و ليثميت لااج لزيادع الطا ة اليدديرية مت األسمدع الكيماوية

 

الخارجيهههة وذلههه   ا سهههواتلهههه يمهههدير دوا  الطلهههب علهههه دهههادرات األسهههمدع امزوييهههة المدهههرية بهههةه  الرايسهههه للبثهههن  ييمغههه  الههههدف  أهةةةدال الثحةةة 
 لمدرية  باسيخدا  نموذج الطلب األمغ  بهدف ي سير ويو يل األسباب ا  يدادية للمرارات المييالية ليل  الدو  علر اسييراد األسمدع امزويية ا

 

ا عيبههار اإلخياللههات لههه يخيلههف نمههوذج الطلههب األمغهه  عههت النمههاذج اليمليديههة ليمههدير الطلههب لههه أنههه يةخههذ لههه الطريقةةة الثحةيةةة ومصةةادر الثيانةةات 
مدههادر السههلع، كمهها يي ههمت  يههودا خادههة علههه دوا  الطلههب الميعلمههة بمدههادر السههلع، وي سههر اليةيههرات لههه الطلههب، ويو ههل مههدى المنالسههة بههيت 

  كمها يهي  الهيخلص مهت المدادر المخيل ة  ويمد  ما ييطلبه السياسة ا  يدادية مت يمهديرات لدرجهة إسهيجابة الطلهب لالسهعار وا ن هات علهه الهواردات
اد، مشاك  اليثيز لهه اليجميهع لمدهادر اإلسهييراد، كمها أت دالهة ا ن هات لهه النمهوذج يعكه  سهلو  ونمهط اإلسهييراد الهذى ي ده  بهيت مدهادر اإلسهيير 

 يمههة اإلن ههات علههه السههلعة، أى كمها يمكههت ليثديههد أههه  العوامهه  المهاغرع عليههها ويثليهه  العال ههة الينالسههية بهيت مدههادر اإلسههييراد  ويعيمههد النمههوذج علهه 
 نديبها مت إجماله ا ن ات عله السلعة بد  مت كمية ك  سلعة عله ثدع 

(، ويعيبر هذا النموذج نموذجا مرنا  سه  ا سيخدا ، كما أنه أكغر يطبيما له Deaton, Mullbauer  1و د  د  هذا النموذج ك  مت 
مة له الدراسات ا  يدادية أثد إليرا يت: األو ، اليجميع عله مسيوى السلعة وهو   ي رت له الدراسات ا  يدادية، ا  أنه ي يرج عند يطبي

هذه الثالة بيت السلع ثسب مدادر اسييرادها  وهو اليراج ممكت اذا كانت اسعار السلع ييةير بن   النسبة، لكنه يبدو اليرا ا دعبا له 
                                                           

    2100 صناعي للصناعات الةيماوية المصرية،النشاط الينمية الدادرات الدرية، (0 
رسالة دكيوراه، كلية الزراعة، جامعة عيت  دراسة اقتصادية ألسواق صادرات مصرية لثعض الحاصالت الثستانية،واا  عبد ال ياح جويله، (0 

    2115شم  
(1) Deaton, A. and Muellbauer, J., (1980), An Almost Ideal Demand System, American Econ. Rev., Vol. 70, No. 

3, June, p 312-326. 

  - Deaton, A., (1974), The Analysis of Consumer Demand in united Kingdom 1900-1970,  Econometrica, Vol. 

42, No. 2, March, p 341-367. 
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المنيجات واليعري ات الجمركية، وي اوت ديا عمود الشراء، واخيالف خدمات الث ظ والنم   دادرات السلع الزراعية ألسباب منها اخيالف جودع
يت لهذه المنيجات أما ا ليراج الغانه لهو ال د  الكام  بيت السلع ثسب مدادر إسييرادها، وهذا أمر  د يخالف المنطت  وألهمية الي ريت ب

ت بعج الدراسات ا  يدادية ا يرثت اسيخدا  هذا النموذج والذى يي  ليه الي ريت بيت مدادر مدادر ا سييراد له يثلي  الطلب عله الواردات لا
 ( 1اسييراد السلع دوت لرج  يد ال د  اليا  

 واليه ي يرج يمييزا بيت السلع ولما  خيالف مدادرها يمكت اشيمات النموذج كا يه: Uوب رج أت دالة ا ن ات ذات المن عة 
Ln [E(P,U)] = (1-U) Ln [a(P)] + U Ln [b(P)]     (1) 

Ln [a(P)] = 0 + k Ln Pk+ ½kj kjLn PkLn Pj    (2) 

Ln [b(P)] = Ln [a(P)] + 0
kβ

kk P       (3) 

 ( يمكن صياغة دالة االنفاق كما يلى:1( فى المعادلة )3، 2وباحالل المعادلتين )

Ln [E(P,U)] = 0 + k Ln Pk + ½kj kj Ln Pk Ln Pj + 0 U kβ

kk P  (4) 

 كاالتى:iWيمكن الحصول على نصيب السلعة المستوردة من االنفاق iLn Pبالنسبة لسعرها   Ln [E(P,U)]وبتفاضل 

iW
U)E(P,PLn 

 U)][E(P,Ln 




 iiqP
      (5) 

 ( كاالتى: 4وبالتالى يمكن إعادة صياغة المعادلة )

Wi = i + j ij Ln Pj + i U0
kβ

kk P       (6) 

 ( يمكن الحصول على االتى:6(  وإحاللها فى المعادلة )U( بالنسبة للمنفعة )4وبحل المعادلة )

Wi = i + j ij Ln Pj + iLn 








indexP

E
      (7) 

 حيث:

Ln (Pindex) =  i + k k Ln Pk+ ½kj kj Ln Pk Ln Pj   (8) 
 كاالتى: Stones Price Indexغير خطى ويواجهه صعوبات فى التقدير لذا فقد استبدل بالرقم القياسى الهندسى  indexPويعتبر 

Ln (Pspi) = i Wi Ln Pi        (9) 
تشير الى نسبة االنفاق، كما أنها تمثل المتغير التابع فى المعادالت فأن استخدام هذا الرقم القياسى قد يسبب بعض المشاكل األنية فى  iWوحيث أن 

 معادالت النموذج، لذا يتم إستخدام فترات التأخير كاالتى: 

Ln (Pspi) = i W'i Ln Pi       (10) 
 حيث:

W' i = ½ (Wit + Wit-1)          (11) 

مرتفع  Multicollinearityفى حالة وجود إزدواج خطى  spiPكتقريب خطى للرقم القياسى  indexPمع مالحظة أنه يمكن اعتبار الرقم القياسى 

 ( كاالتى:7بين االسعار، وبالتالى تصبح المعادلة )

Wi = i + j ij Ln Pj + iLn 














spiP

E
      (12) 

 ( والتى تتمثل فى:12تطبيق الشروط الخاصة بالطلب على المعادلة )وذلك فى ظل 

 Additivity  = 0 ii = 0,  iji = 1,  ii شروط االضافة  -

 Homogeneity  = 0 ijj شروط التجانس  -

 Symmetry  j ≠for iji    =  ijشروط التماثل  -

  ات ههههههههوع ا ن ههههروط ا  الة يثمت شرط أت مجمههههههههروط له أنها يجع  النموذج ميماشيا مع نظرية الطلب، ثين ي مت شههههههههية هذه الشههههههههع أهمههههويرج
  iWi = 1 أما شروط اليجان  لي مت يجان  دو  الطلب، أما شروط اليماغ  ليثمت شرط سليسكه ،)Slutsky Condition  

عدد  mعبارع عت دوا  له معال  الدالة وا سعار، (?)i ، a(?), bسعر السلعة مت المددر Piدالة، اله معال  ال ثين يشير: 
ا ن ات الكله عله  Eعله اليرييب،  iسعر وكمية السلعة مت المددر Pi,qiنديب السلعة المسيوردع مت ا ن ات،  Wiمدادر يددير السلعة، 
 الر   المياسه لسيوت Pspi لالسعار،   الر   المياسه  Pindexالسلعة مت ك  المدادر، 

 :(2 كا يه Own, Cross and Expenditure Elasticityويثسب مرونات الطلب السعرية واليماطعية وا ن ا ية 

                                                           
(1) Yang, Seung-Ryong and Won W. Koo, (1994), Japanese Meat Import Demand Estimation With the Source 

differentiated AIDS model, Journal of Agricultural and Resource Economics, Vol. 19, No. 2, p 396-408. 

(2) Green, R. and Julian, M., (1990),Elasticities in AIDS Models, American Journal of Agricultural Economics, 

May. 
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 (m×mالمرونة السعرية والتقاطعية وتأخذ مصفوفة ) -

 المرونة السعرية الذاتية )قطر المصفوفة(
 القطر(المرونة السعرية التقاطعية )خارج 

Own,Cross=- ij + (ij/ Wi) - i (Wj / Wi) 
 

(ij = 1, where i = j) 
 

(ij = 0, where  i ≠ j) 

 expend = 1 + (i / Wi) المرونة اإلنفاقية -
 كاالتى: وللتحقق من صحة النتائج فأنه يتم بقياس العالقة بين المرونات االنفاقية المرجحة نصيب السلعة المستوردة من االنفاق

iWiexpend =1 

، وعن مشكلة عدم تجانس حد الخطأ بإستخدام إختبار “ Breusch Godfrey“وقد تم الكشف عن اإلرتباط الذاتى بإستخدام إختبار 

Engel test والكشف عن مشكلة عدم التوزيع الطبيعى لحد الخطأ بإستخدام إختبار ،Jarque- Bera test وفى حالة عدم المعنوية فال توجد ،

  Seemingly Unrelatedلحل المعادالت أنيا  Zellner( أستخدم اسلوب 12مشكلة قياسية بالمعادلة. ولتقدير معالم النموذج أنيا للمعادلة )

 
اليثليلية وهه البيانات المنشورع وغير المنشورع  الدراسةيعيمد الدراسة بد ة أساسية عله البيانات ا ثدااية الالزمة إلجراء    الثيانات مصادر
 وا ايمات للينمية الرايسه والبن  الزراعية، البثون ومركز الكيماوية، للدناعات الماب ة والشركة ، وا ثداء الزراعه لال يداد المركزية اإلدارع

 اهمههك ، (N.I.C  واإلثداء العامة لليعباة المركزى للجهاز اليابع وماتللمعل المومه بالمركز الخارجية اليجارع  اعدع بيانات إله باإل الة الزراعه،
  اعدع و  (،U.N  الميثدع واألم  (،FAO  العالمية والزراعة األغذية منظمة مت لك  اليابعة ا نيرنت بشبكة الخادة العالمية البيانات  واعد اسيخدمت
 الزراعه، ا  يداد نشرع مغ  ا  يدادية النشرات بعج إله باإل الة ITC calculations based on UN)   ماب يريد بمو ع الخادة البيانات
  العالمية  والزراعة األغذية منظمة عت الدادرع لألسمدع السنوى الكياب ونشرات

 مناقشة أهم النتائج  
 أوأل   تقدير دوال الطلب على صادرات األسمدة اآلزوتية المصرية ألهم األسواق الخارجية  

( بالملثت عد  وجود مشاك  اليمدير يمكت أت ياغر عله ك اءع النمهوذج  ا ريبهاط الهذايه، عهد  اليجهان ، 0يي ل مت الجدو    السوق الفرنسي -أ
ة وعههد  اليوزيههع الطبيعههه( ، كمهها يهه  اليةكههد مههت عههد  معنويههة إخيبههار والههد والخههاص بشههروط اإل ههالة، واليجههان ، واليماغهه ، كمهها يهه  اليثمههت مههت دههث

يهادى الهه إنخ هاج الطلهب عليهها  %0المدرية الهه أت الزيهادع لهه أسهعارها بثهواله  األسمدع امزوييةالنموذج  ويشير مرونات الطلب السعرية عله 
، وهههذا يعنههه أنههها سههلعة ذات طلههب مههرت بهههذا السههوت  لههه ثههيت يشههير مرونههات الطلههب اليماطعيههة أت زيههادع أسههعار %.0,14لههه هههذا السههوت بثههواله 

 -، % 2,608الطلههههب عليههههها بثههههواله يههههادى يةيههههر  %0و لييوانيهههها( بثههههواله هولنههههدا، بلةاريهههها ، المدههههدرع مههههت الههههدو  المنالسههههة   دع امزوييههههةاألسههههم
يههادى الههه يةهههير  %0المدههدرع مههت مدههر بثههواله األسههمدع امزوييههة علههه اليرييههب، ومههت جهههه أخههرى لههات زيههادع أسههعار  %.1,45 -، 2,615%

المدهدرع مهت األسهمدع امزوييهة عله اليرييب، مما يشهير الهه أت العال هة ا ثالليهة بهيت  %1,157 -، %1,10 -، %1,165الطهلب عهليها بثهواله 
  امها يهة لهه ثالهة اري هاع أسهعار يدهدير مدهرأكبهر مهت العال هة ا ثالل بلةاريهاله ثالة اري اع أسهعار يدهدير  بلةاريامدر مت جهه والمددرع مت 

ومدهههر علهههه  كههه  مهههت هولنهههدا ولييوانيهههاليوجهههد عال هههة اثالليهههة يمابلهههها عال هههة يكامليهههة لهههه ثهههاليه اري هههاع اسهههعار يدهههدير  بالنسهههبة لهولنهههدا ولييوانيههها
يههادى الههه زيههادع  %0لههه هههذا السههوت بثههواله  ةاألسههمدع امزوييههاليرييب كمهها يي ههل مههت المرونههة ا ن ا يههة أت زيههادع إجمههاله اإلن ههات الثميمههه علههه 

األمههر الههذى  ههد يشههير الههه أنههها سههلعة عاديههة بهههذا السههوت، وذلهه  كمهها يي ههل مههت جههدو   %.1,56المدههرية بثههواله  األسههمدع امزوييههةاإلن ههات علههه 
 0 ) 

 موذج الطلب ا مغ  للسوت ال رنسر عله األسمدع امزوييةمرونات ن(  1جدول )

 الدول
السعرية والتقاطعيةالمرونة   المرونةاالنفاقية 

expend 
Wi 

Belgium Netherlands Egypt Lithuania 

Belgium 0.294 -1.659 0.056 0.055 0.653 37.45% 

Netherlands -0.886 -0.088 -0.010 0.072 0.854 29.62% 

Egypt 2.518 -2.506 -1.043 -0.493 1.815 16.63% 

Lithuania -3.926 4.713 -0.067 -2.059 1.229 16.30% 

 iWiexpend =100 التحقق من صحة النموذج

 ( ثالملحق.1المصدر  حسب من جدول )
                                                                                                                                                                                     

ماال  1متكافئة المرونة، أكبر من  1غير مرنة، = 1أقل من وصفر كانت عديمة المرونة، =  السعريةاذا كانت المرونة  - من  ترب  كانت مرنة، تق

نة التقاطعيةواذا كانت المرونة نهاية كانت مرنة النهائية.  نت المرو تين. اذا كا سلعتين مكمل نت ال سالبة كا ية  موجبة كانت السلعتين بديلتين،  االنفاق

سلعة  سالبة نت ال ياكا بة ، دن يةموج نت عاد ظر: كا يد أن بدالقادر ). للمز بدالقادر، ع مد ع ية  (،8991مح بين النظر ئى  صادى الجز يل االقت التحل

 .33: 44والتطبيق، الدار الجامعية، ص 
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( بالملثت عد  وجود مشاك  اليمدير يمكت أت ياغر عله ك اءع النموذج  ا ريباط الذايه، عد  2يي ل مت الجدو   السوق األمريةي  -ب

، كما ي  اليةكد مت عد  معنوية إخيبار والد والخاص بشروط اإل الة، واليجان ، واليماغ ، كما ي  اليثمت مت   الطبيعه(اليجان ، وعد  اليوزيع 
يادى اله إنخ اج الطلب  %0دثة النموذج  ويشير مرونات الطلب السعرية عله األسمدع امزويية المدرية اله أت الزيادع له أسعارها بثواله 

له ثيت يشير مرونات الطلب اليماطعية أت زيادع  ها سلعة ذات طلب مرت بهذا السوت ، وهذا يعنه أن%.1,71بثواله  عليها له هذا السوت
 -،  % 0,748 –يادى يةير الطلب عليها بثواله  %0( بثواله  طر، و روسيا ،  كنداأسعار األسمدع امزويية المددرع مت الدو  المنالسة  

يادى اله يةهير الطهلب  %0، ومت جهه أخرى لات زيادع أسعار األسمدع امزويية المددرع مت مدر بثواله عله اليرييب 1,848%،  1,550%
عله اليرييب، مما يشير اله أت العال ة ا ثاللية بيت األسمدع امزويية المددرع مت مدر  %1,156 -، %1,122،  %.1,07عهليها بثهواله 

أكبر مت العال ة ا ثاللية له ثالة اري اع أسعار يددير مدر   كندا وروسياة اري اع أسعار يددير له ثالكندا وروسيا مت جهه والمددرع مت 
ومدر عله اليرييب كما يي ل مت   طرليوجد عال ة اثاللية يمابلها عال ة يكاملية له ثاليه اري اع اسعار يددير ك  مت  لمطراما بالنسبة 

يادى اله زيادع اإلن ات عله األسمدع امزويية  %0المرونة ا ن ا ية أت زيادع إجماله اإلن ات الثميمه عله األسمدع امزويية له هذا السوت بثواله 
 ( 2ت جدو   األمر الذى  د يشير اله أنها سلعة عادية بهذا السوت، وذل  كما يي ل م %2,516المدرية بثواله 

 
 مرونات نموذج الطلب ا مغ  للسوت األمريكر عله األسمدع امزويية(  2جدول )

 الدول
 المرونةاالنفاقية المرونة السعرية والتقاطعية

expend 
Wi 

Canada Russian Federation Qatar Egypt 

Canada -0.122 -0.174 0.276 0.173 0.013 66.28% 

Russian Federation -2.732 -0.437 0.275 0.022 2.871 16.10% 

Qatar -0.572 0.419 -2.831 -0.095 3.104 14.06% 

Egypt -1.748 -0.961 0.848 -0.703 2.605 3.56 % 

 iWiexpend =100 التحقق من صحة النموذج

 ( ثالملحق.2المصدر  حسب من جدول )
وجههود مشههاك  اليمههدير يمكههت أت يههاغر علههه ك ههاءع النمههوذج  ا ريبههاط الههذايه، عههد   ( بههالملثت عههد .: يي ههل مههت الجههدو   السةةوق الثريطةةاني-ج

ثمهت مهت اليجان ، وعد  اليوزيع الطبيعه( ، كما ي  اليةكهد مهت عهد  معنويهة إخيبهار والهد والخهاص بشهروط اإل هالة، واليجهان ، واليماغه ، كمها يه  الي
يهادى الهه إنخ هاج الطلهب  %0امزويية المدرية اله أت الزيهادع لهه أسهعارها بثهواله  دثة النموذج  ويشير مرونات الطلب السعرية عله األسمدع

لههه ثههيت يشههير مرونههات الطلههب اليماطعيههة أت زيههادع ههها سههلعة ذات طلههب مههرت بهههذا السههوت  ، وهههذا يعنههه أن%57.,0عليههها لههه هههذا السههوت بثههواله 
،  % 152,.–يههادى يةيههر الطلههب عليههها بثههواله  %0( بثههواله ولييوانيهها ،  المانيهها ، هولنههداأسههعار األسههمدع امزوييههة المدههدرع مههت الههدو  المنالسههة  

 زيههادعيههادى الههه  %0علههه اليرييههب، ومههت جهههه أخههرى لههات زيههادع أسههعار األسههمدع امزوييههة المدههدرع مههت مدههر بثههواله  % 8..,. -،  %..2,7
شهير الههه أت العال ههة ا ثالليهة بههيت األسههمدع امزوييهة المدههدرع مههت علهه اليرييههب، ممهها ي %1,121،  %1,014،  %1,162الطههلب عهههليها بثهههواله 

أكبههر مههت العال ههة ا ثالليههة لههه ثالههة اري ههاع  المانيهها و لييوانيههاو  هولنههدامدههر مههت جهههه والمدههدرع مههت كنههدا وروسههيا لههه ثالههة اري ههاع أسههعار يدههدير 
يهادى  %0ن هات الثميمهه علهه األسهمدع امزوييهة لهه ههذا السهوت بثهواله أسعار يددير مدر  كما يي ل مت المرونة ا ن ا يهة أت زيهادع إجمهاله اإل

األمهر الهذى  هد يشهير الهه أنهها سهلعة عاديهة بههذا السهوت، وذله  كمها يي هل مهت  %..6,1اله زيادع اإلن ات عله األسمدع امزويية المدرية بثواله 
 ( .جدو   
 ه األسمدع امزوييةمرونات نموذج الطلب ا مغ  للسوت البريطانر عل(  3جدول )

 الدول
 المرونةاالنفاقية المرونة السعرية والتقاطعية

expend 
Wi 

Netherlands Germany Lithuania Egypt 

Netherlands 0.013 -0.465 0.110 0.052 0.331 43.96 % 

Germany -0.058 -1.024 0.620 0.104 0.363 26.87 % 

Lithuania -0.621 -0.362 -0.335 0.020 1.282 18.95 % 

Egypt -3.062 2.733 -3.338 -1.397 5.033 10,21  % 

 iWiexpend =100 التحقق من صحة النموذج

 ( بالملثت .المددر: ثسب مت جدو   
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الهههذايه، عهههد  ( بهههالملثت عهههد  وجهههود مشهههاك  اليمهههدير يمكهههت أت يهههاغر علهههه ك هههاءع النمهههوذج  ا ريبهههاط 4يي هههل مهههت الجهههدو     يطةةةاليالسةةةوق األ -د
، كما ي  اليةكد مت عد  معنوية إخيبهار والهد والخهاص بشهروط اإل هالة، واليجهان ، واليماغه ، كمها يه  اليثمهت مهت   اليجان ، وعد  اليوزيع الطبيعه(

لهه إنخ هاج الطلهب يهادى ا %0دثة النموذج  ويشير مرونات الطلب السعرية عله األسمدع امزويية المدرية اله أت الزيهادع لهه أسهعارها بثهواله 
لههه ثههيت يشههير مرونههات الطلههب اليماطعيههة أت زيههادع  ههها سههلعة ذات طلههب مههرت بهههذا السههوت ، وهههذا يعنههه أن%0,140عليههها لههه هههذا السههوت بثههواله 

،  % .2,14–بثهواله يهادى يةيهر الطلهب عليهها  %0( بثهواله اسهيراليا، و  أوكرانيها،  روسهياأسعار األسهمدع امزوييهة المدهدرع مهت الهدو  المنالسهة  
يههادى الههه يةهههير  %0علههه اليرييههب، ومههت جهههه أخههرى لههات زيههادع أسههعار األسههمدع امزوييههة المدههدرع مههت مدههر بثههواله  1,816%،  26%.,0 -

رع مهت عله اليرييب، مما يشهير الهه أت العال هة ا ثالليهة بهيت األسهمدع امزوييهة المدهد %1,012، %1,262 - ، %1,018الطهلب عهليها بثهواله 
أكبههر مههت العال ههة ا ثالليههة لههه ثالههة اري ههاع أسههعار و اسههيراليا  مدههر مههت جهههه والمدههدرع مههت كنههدا وروسههيا لههه ثالههة اري ههاع أسههعار يدههدير روسههيا 

دهر علهه وم أوكرانيهاليوجهد عال هة اثالليهة يمابلهها عال هة يكامليهة لهه ثهاليه اري هاع اسهعار يدهدير كه  مهت  الهر أوكرانيهايددير مدر  اما بالنسبة 
يههادى الههه زيههادع  %0اليرييب كمهها يي ههل مههت المرونههة ا ن ا يههة أت زيههادع إجمههاله اإلن ههات الثميمههه علههه األسههمدع امزوييههة لههه هههذا السههوت بثههواله 

دو  األمههر الههذى  ههد يشههير الههه أنههها سههلعة عاديههة بهههذا السههوت، وذلهه  كمهها يي ههل مههت جهه %762,.اإلن ههات علههه األسههمدع امزوييههة المدههرية بثههواله 
 4 ) 
 

 عله األسمدع امزويية يطالرمرونات نموذج الطلب ا مغ  للسوت ا  ( 4جدول )
 الدول

 المرونةاالنفاقية المرونة السعرية والتقاطعية

expend 
Wi 

Russian Federation Egypt Ukraine Austria 

Russian Federation 1.044 0.108 -0.664 -0.657 -0.492 37.19 % 

Egypt -2.043 -1.041 -1.325 0.805 3.752 21.4 % 

Ukraine -2.697 -0.252 1.454 -0.148 1.662 20.47 % 

Austria 1.107 0.102 0.134 -1.585 0.190 20.94  % 

 iWiexpend =100 التحقق من صحة النموذج

 ( ثالملحق.4المصدر  حسب من جدول )
 
بهههالملثت عهههد  وجهههود مشهههاك  اليمهههدير يمكهههت أت يهههاغر علهههه ك هههاءع النمهههوذج  ا ريبهههاط الهههذايه، عهههد  ( 6يي هههل مهههت الجهههدو    السةةةوق األسةةةثاني  -د

ثمهت مهت اليجان ، وعد  اليوزيع الطبيعه( ، كما ي  اليةكهد مهت عهد  معنويهة إخيبهار والهد والخهاص بشهروط اإل هالة، واليجهان ، واليماغه ، كمها يه  الي
يهادى الهه إنخ هاج الطلهب  %0عله األسمدع امزويية المدرية اله أت الزيهادع لهه أسهعارها بثهواله دثة النموذج  ويشير مرونات الطلب السعرية 

لههه ثههيت يشههير مرونههات الطلههب اليماطعيههة أت زيههادع  ههها سههلعة ذات طلههب مههرت بهههذا السههوت ، وهههذا يعنههه أن%0,505عليههها لههه هههذا السههوت بثههواله 
،  % 2,875–يههادى يةيهر الطلههب عليهها بثههواله  %0( بثهواله هولنههدا، و  البريةها ة  روسهيا ، أسهعار األسهمدع امزوييههة المدهدرع مههت الهدو  المنالسهه

يهادى الههه يةهههير  %0علهه اليرييههب، ومهت جهههه أخههرى لهات زيههادع أسههعار األسهمدع امزوييههة المدههدرع مهت مدههر بثههواله  % 2,708،  % 2,840 -
اليرييب، مما يشهير الهه أت العال هة ا ثالليهة بهيت األسهمدع امزوييهة المدهدرع مهت عله  % 1,006 -، %1,127، %1,584الطهلب عهليها بثهواله 

أكبهر مهت العال هة ا ثالليهة لهه ثالهة اري هاع أسهعار روسهيا والبريةها  لهه ثالهة اري هاع أسهعار يدهدير  والبريةها  مدر مت جهه والمددرع مهت روسهيا
ومدههر علههه  هولنههداة يمابلههها عال ههة يكامليههة لههه ثههاليه اري ههاع اسههعار يدههدير كهه  مههت ليوجههد عال ههة اثالليهه لههر هولنههدايدههدير مدههر  امهها بالنسههبة ا

يههادى الههه زيههادع  %0اليرييب كمهها يي ههل مههت المرونههة ا ن ا يههة أت زيههادع إجمههاله اإلن ههات الثميمههه علههه األسههمدع امزوييههة لههه هههذا السههوت بثههواله 
مههر الههذى  ههد يشههير الههه أنههها سههلعة عاديههة بهههذا السههوت، وذلهه  كمهها يي ههل مههت جههدو  األ %6,025اإلن ههات علههه األسههمدع امزوييههة المدههرية بثههواله 

 6 ) 
 مرونات نموذج الطلب ا مغ  للسوت ا سبانر عله األسمدع امزويية(  5جدول )

 الدول
 المرونةاالنفاقية المرونة السعرية والتقاطعية

expend 
Wi 

Russian Federation Egypt Portugal Netherlands 

Russian Federation 1.352 0.684 1.962 1.894 -1.791 31.12 % 

Egypt -2.879 -1.916 -2.841 2.718 5.129 21.11 % 

Portugal 0.236 0.027 -0.847 0.010 0.555 25.11 % 

Netherlands -0.806 -0.115 -0.217 -0.344 1.480 22.66  % 

 iWiexpend =100 التحقق من صحة النموذج

 ( بالملثت 6المددر: ثسب مت جدو   
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 مؤشرات الةفاءة للتجارة الخارجية لألسمدة اآلزوتية المصرية     ةانيا

يعيمههد هههذا الجههزء علههه أسههاليب اليودههيف واليثليهه  اإلثدههاار والممههايي  اإلثدههااية األكغههر شههيوعا لههر دراسههات اليجههارع الخارجيههة ومنههها 
اليجارية ، نسبة ا كي اء الذاير ، معام  عد  ا سيمرار ، معام  الن اذ لألسهوات   المهدرع الينالسهية للدهادرات السهلعية الميزات اليجار  ونسبة اليةطية 

 ، معد  النمو ا  يداد   
 مؤشرات الةفاءة للتجارة الخارجية لألسمدة اآلزوتية المصرية  أهم 
 ( الميزان التجاري السمادي األزوتي  1)

مليهههوت دو ر  لهههر الميهههزات  2585,05( أت الميهههزات اليجهههار  لألسهههمدع األزوييهههة لهههر مدهههر، د ثمهههت لهههااج يعهههاد  نثهههو 5و  يو هههل يمهههديرات الجهههد
 (    2104-2111اليجار  السماد  األزوير لر ليرع   

 (نسب تغطية الصادرات للواردات من األسمدة األزوتية 2) 
يعيبههر ماشههرا  هامهها  ليجههارع األسههمدع األزوييههة لههر مدههر،ثين بلهها الميوسههط السههنو  لهههذه  ( أت نسههبة يةطيههة الدههادرات للههواردات5يبههيت الجههدو  ر هه   

 يمهة واردات مدهر مهت  1,54خال  ليهرع الدراسهة  ، أ  أت  يمهة الدهادرات المدهرية مهت األسهمدع األزوييهة يعهاد  نثهو  % 56,.057النسبة نثو 
 (   2104 -2111األسمدع األزويية لر ليرع الدراسة   

 نسثة ا إلةتفاء الذاتي من األسمدة األزوتية  (3)
سههمدع يعيبرا كي هاء الههذاير أثههد الماشههرات اليههر يو ههل مههدى يههوالر المنهها  ا  يدهاد  الههداع  لميهها  دههناعة يدههدير ناجثههة، و بمسههمة اإلنيههاج مههت األ

( يعنهر أت ههذه 011منها،وزيهادع  ههذه النسهب عهت  األزويية علهه إسهيهال  األسهمدع األزوييهة لهر مدهر يمكهت الثدهو  علهه نسهب ا كي هاء الهذاير 
( أت نسبة ا كي اء الذاير مهت األسهمدع األزوييهة المدهرية  هد بلةهت 5الزيادع يمغ  المدر منها والذ  يمكت اليدرف ليهباليددير  ويبيت الجدو  ر    

 (   2104 -2111لر ليرع الدراسة    0.8,80نثو 
 

-2111أزوت لر مدرخال  ال يرع   % 06,6ونسبة اليةطية ونسبة اإلكي اء الذاير  لألسمدع األزويية يركيز يطور الميزات اليجار   ( 6جدول )
2104  ) 
 نسبة االكتفاء الذاتي نسبة التغطية الميزان التجاري البيان

 % % بالمليون دوالر السنة 

2000 193.4 432.6 105.52 

2001 224.74 780.2 117.8 

2002 134.64 836.7 154.33 

2003 326.32 914.09 148.8 

2004 -135.3 28.49  114,8  

2005 -1,051.98 5.68  106,64  

2006 331.71 1279.69  113,13  

2007 213.16 1385.86 136.0 

2008 2,075.35 838.56  164,11  

2009 5,880.13 4347.1  171,17  

2010 6,234.77 6105.62  175,5  

2011 7,723.99 2283.14  170,78  

2012 6,805.53 1869.31  167,1  

2013 6,977.18 1760.46  176,99  

2014 4,358.74 2241.71  174,32  

  138,81  1,673.95 2,686.16 المتوسط

 (.ثالملحق 6المصدر  جمعت وحسثت من جدول رقم )
 معامل عدم االستقرار التجاري  (4)
يمرار لهر يعيبر معام  عد  ا سيمرار اليجار  واثدا  مت أه  ماشرات الك اءع اليجارية والير يمي  اإلسيمرار النسبر،ثين يعكه  مهدى الغبهات وا سه 

 اليعامالت اليجارية    
 )أ(االستقرار النسثي الةمي لتجارة األسمدة األزوتية  

( إله يمديرات معامالت عهد  ا سهيمرار لكميهات الدهادرات والهواردات مهت األسهمدع األزوييهة لهر مدهر،ثين يي هل أت كميهات 7يشير الجدو        
خههال  ليههرع الدراسههة  %54,54الدههادرات مههت األسههمدع األزوييههة  ههد ايسههمت با سههيمرار الملثوظ،ثيههن  اههدر الميوسههط  لمعامهه  عههد  ا سههيمرار بنثههو 
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(   وبالنسههبة للههواردات إي ههل أت كميههات الههواردات مههت األسههمدع األزوييههة  ههد ايسههمت با سههيمرار النسههبه لههر ليههرع خههال  ليههرع الدراسههة 2111-2104 
     % 014,85(ثين بلا الميوسط السنو  لمعام  عد  ا سيمرار نثو 2111-2104 
 

 )ب(االستقرار النسثي القيمي لتجارة األسمدة األزوتية 
( ييبهيت أت معامه  7بميا  معامالت عهد  ا سهيمرار اليجهار  لميمهة الهواردات والدهادرات مهت األسهمدع األزوييهة كمها ههو مبهيت بالجهدو     

   % 70,86(،إذ بلها ههذا المعامه  نثههو 2104-2111عهد  ا سهيمرار لميمهة الدهادرات مهت األسهمدع األزوييهة كهات أكغههر إسهيمرار ا لهر ليهرع الدراسهة  
( ثيهن بلها الميوسهط لههذا المعامه  7لنسبة للهواردات لهإت معامه  عهد  ا سهيمرار لميمهة الهواردات مهت األسهمدع األزوييهة كمها يي هل مهت الجهدو   أما با
(،وبنههاءا  علههه ذلهه  لههإت اليملههب لههر هههذا المعامهه  يمكههت إسههناده لليملههب لههر أسههعار يلهه  األسههمدع 2104-2111خههال  ليههرع الدراسههة   %58,68نثههو 
 ة العالمي
 معدالت نفاذ التجارة الخارجية لألسمدة األزوتية (  5) 

الههدف يعيبر الن اذ لألسوات العالمية ودخو  هذه األسوات بالسلع والمنيجهات المدهرية عمومها  ،والسهلع والمنيجهات الزراعيهة علهه وجهه الخدهوص،هو 
ى ك اءع اليجهارع الخارجيهة ب روعهها المخيل هة ،ويمكهت يمهدير معهد  الن هاذ الرايسر ألنشطة اليجارع الخارجية المدرية ،ويعك  معد  الن اذ لألسوات مد

مههههت خههههال   سههههمة معههههد  اليةيههههر لههههر الدههههادرات علههههه معههههد  اليةيههههر لههههر الههههواردات ويدههههبل هههههذا المعههههد  إيجابيهههها  ومشههههجعا  إذا مهههها زاد عههههت الواثههههد 
سههييرادا   الدههثيثوالعك  دههثيل إذا مهها  هه  هههذا المعههد  عههت الواثههد الدههثيل ،ثيههن يدههبل هههذا المعههد  سههلبيا  ألنشههطة اليجههارع الخارجيههة يدههديرا  وا 

(،األمههر 2104-2111( خههال  ليهرع الدراسهة  06,18-( أت معههد  الن هاذ لدهادرات األسهمدع األزوييههة المدهرية يعهاد  نثهو  7 وييبهيت مهت الجهدو   
 سمدع األزويية  الذ  يمكت معه المو  بةت سوء الظروف الموايية لزيادع الدادرات المدرية مت األ

 
  2104-2111معام  عد  ا سيمرار ومعد  الن اذ لالسوات ومنسوب سعر اليددير لالسمدع ا زويية له مدر  7جدول 

                                 

 البيان

السعر 

التصدير 

للسماد 

 اآلزوتي

سعر 

استيراد 

السماد 

 اآلزوتي 

معامل عدم 

االستقرار 

لكمية 

 Sالصادرات 

t% 

معامل عدم 

االستقرار 

لكمية 

 Sالواردات 

t% 

معامل عدم 

االستقرار 

لقيمة 

الصادرات  

S t% 

معامل عدم 

االستقرار 

لقيمة 

 Sالواردات 

t% 

معدل النفاذ 

 لألسواق

منسوب سعر 

التصدير 

لألسمدة 

 األزوتية

 دوالر / طن دوالر / طن السنة  
M. A.  

atio  

2000 120.00 94 141 4 134 65 -0,03 1,3 

2001 122.00 102 10 21 169 9 25,81 1,19 

2002 112.00 76 99 70 151 92 10,18 1,47 

2003 145.00 121 99 69 37 86 0,28 1,20 

2004 240.00 143 96 17 96 35 73,73 1,68 

2005 208.00 214 82 387 96 316 -0.28 0,97 

2006 215.00 116 100 98 84 89 0,12 0,19 

2007 69.00 165 100 91 92 94 8,05 0,42 

2008 501.00 410 97 99 25 15 -24,42   1,22 

2009 248.00 301 99 98 61 44 0,17 0,82 

2010 260.00 177 99 99 41 58 6,67 1,47 

2011 323.00 267 98 50 57 38 -211,63  1,21 

2012 355.00 214 98 351 24 41 -98 1,66 

2013 328.00 453 98 35 2 45 13,34 0,72 

2014 326.00 525 98 74 44 31 -0,03 0,62 

 1,075 15,08 - 68.58 71.85 104.89 94.64 297,35 244,17 المتوســط 

 بالملحق 2المصدر حسبت وجمعت من الجدول رقم 

 
 ( القدرة التنافسية لصادرات األسمدة األزوتية 6)
لسهلعة يعيبر أسعار الدادرات والواردات مت األسمدع األزويية أثد الماشرات ذات الد لة ا  يدادية عله  هدرات مدهر الينالسهية لهر يدهدير ههذه ا 

 ،ويرييبا  عله ذل  ثاولت الدراسة  يا  هذه المدرع الينالسية لدادرايها مت األسمدع األزويية عله النثو اليالر:
: يعيبههر سههعر اليدههدير لألسههمدع األزوييههة  دو راطههت( ،أثههد العوامهه  المث ههزع لزيههادع الطلههب العههالمر لألسةةمدة األزوتيةةةأسةةعار التصةةدير  (أ 

عله دادرات مدهر مهت ههذه السهلعة ،وبمعنهه إخهر لهإت انخ هاج سهعر اليدهدير  هد يسهاه  لهر زيهادع الطلهب العهالمر،والعك  دهثيل 
دو راطههت خههال  ليههرع الدراسههة  244,07رية مههت األسههمدع األزوييههة  ههد بلهها نثههو ( أت ميوسههط سههعر الدههادرات المدهه7،ويو ههل جههدو   

 (وهو ماشر إخر لمدى ك اءع الدادرات المدرية مت األسمدع األزويية 2111-2104 
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 دو راطههت 6.,257( أت أسههعار ا سههييراد المدههر  لألسههمدع األزوييههة بلهها نثههو 7: يبههيت الجههدو   أسةةعار اسةةتيراد األسةةمدة األزوتيةةة (ب 
 (  2104-2111خال  ليرع الدراسة  

:يمكههت يمههدير منسههوب السههعر لدههادرات األسههمدع األزوييههة المدههرية ،بمسههمة سههعر اليدههدير منسةةوب السةةعر لصةةادرات األسةةمدة األزوتيةةة)ج (
ذا ما كات ههذا المنسهوب أ ه  مهت الواثهد الدهثيل لإنهه يعنهر  هدرات ينالسهية أكبهر لدهادرات األسهمدع األزوييهة المدهرية  عله سعر ا سييراد وا 

ه أمهها إذا كههات مسههاويا  للواثههد الدههثيل لإنههه لههر هههذه الثالههة   يعنههر سههوى يعههاد  المههدرع الينالسههية المدههرية مههع  ههدرات األسههوات العالميههة لهههذ
اعة يدهدير السلعة،لر ثيت أت زيادع منسوب سهعر اليدهدير لألسهمدع األزوييهة هنها عهت الواثهد الدهثيل ،لإنهه يعنهر  هدرات ينالسهية أ ه  لدهن

(  ههدرات ينالسهههية سههلبية لمدهههر لهههر 7األسههمدع األزوييهههة ،ويههزداد يراجهههع هههذه المهههدرات الينالسههية بزيهههادع منسههوب سهههعر اليدههدير ويبيت الجهههدو  
لهر ليهرع الدراسهة  0,176يددير األسمدع األزويية،نظرا  لزيادع منسوب سعر اليددير لها عهت الواثهد الدهثيل ،ثيهن بلها ههذا المنسهوب نثهو 

  2111 – 2104   ) 
 

يعيبههر السههعر النسههبه مههت المثههددات األساسههية والهامههة لههه اليههةغير علههه المركههز الينالسههه للسههلعة لههه   Relative Price(  السةةعر النسةةثى  7) 
سهة السوت العهالمه، ثيهن يسهعه كه  دولهة إلكيسهاب أسهوات جديهدع مهت خهال  يخ هيج أسهعار دهادرايها ممارنهة بةسهعار الهدو  األخهرى المنال

لهههها لهههه يدهههدير ن ههه  السهههلعة، ويهههي  يمهههدير ماشهههر المركهههز الينالسهههه السهههعرى بإيجهههاد النسهههبة السهههعرية بهههيت سهههعر اليدهههدير المدهههرى وسهههعر 
اليددير للدولة األخرى اليه ينالسها له يددير السلعة مو ع ا عيبار، لإذا إنخ  ت النسهبة السهعرية عهت الواثهد الدهثيل د  ذله  علهه 

 سعرية لمدر له يددير ذل  المثدو    وجود ميزع ينالسية 
( أت مدههر لههها ميههزع نسههبية سههعرية بالنسههبة ل رنسهها لههر جميههع سههنوات الدراسههة، كمهها يالثههظ أت النسههبة السههعرية 8ويو ههل بيانههات الجههدو  ر هه   

مهت السهعر ال رنسهر، وكميوسهط ال يهرع يالثهظ أت السهعر المدهر  يمغه   %44,6، ثين كات السعر المدر  يمغ  2102بلةت أ داها عا  
ل رنسهر  وبالنسههبة لسههعر األمريكهر يالثههظ مههت ن ه  الجههدو  أت مدههر لهها ميههزع نسههبية سهعرية بالنسههبة ألمريكهها لههر مههت السههعر ا %28,8نثهو 

عهت نظيهرع األمريكهر   وبالنسهبة لسهعر بريطانيها  %.,25جميع سنوات الدراسة، وكميوسهط ال يهرع أي ها يالثهظ أت السهعر المدهر  يمغه  نثهو 
زع نسبية سعرية بالنسهبة لبريطانيها لهر جميهع سهنوات الدراسهة، وكميوسهط ال يهرع أي ها يالثهظ أت يالثظ أي ا مت ن   الجدو  أت مدر لها مي

عت نظيرع البريطانر    وبالنسبة لسعر ايطاليا يالثظ أي ها مهت ن ه  الجهدو  أت مدهر لهها ميهزع نسهبية  % .,0.السعر المدر  يمغ  نثو 
عهت نظيهرع ا يطهالر  % 25,5ط ال يهرع أي ها يالثهظ أت السهعر المدهر  يمغه  نثهو سعرية بالنسبة ايطاليا لر جميع سنوات الدراسة، وكميوسه

   وبالنسهههبة لسهههعر أسهههبانيا يالثهههظ أي ههها مهههت ن ههه  الجهههدو  أت مدهههر لهههها ميهههزع نسهههبية سهههعرية بالنسهههبة ألسهههبانيا لهههر جميهههع سهههنوات الدراسهههة، 
 ألسبانر    عت نظيرع ا % 5,7.وكميوسط ال يرع أي ا يالثظ أت السعر المدر  يمغ  نثو 

 2104 -2111السعر النسبه والنديب السو ه ا زويية المسيوردع مت مدر خال  ال يرع    8جدول 
 السوق االسباني السوق االيطالي السوق البريطاني السوق األمريكي السوق الفرنسي البيان

 السنة
السعر 

 النسبى

النصيب 

 السوقى

السعر 

 النسبى

النصيب 

 السوقى

السعر 

 النسبى

النصيب 

 السوقى

السعر 

 النسبى

النصيب 

 السوقى

السعر 

 النسبى

النصيب 

 السوقى

2001 0.371 2.44 0.31 2.29 0.315 1.71 0.317 4.33 0.291 1.5 

2002 0.395 1.36 0.314 1.4 0.368 0.61 0.347 1.28 0.419 2.15 

2003 0.391 2.32 0.25 0.95 0.393 2.53 0.306 3.01 0.451 1.82 

2004 -   -  -  -  - -  0.371 0 0.696 0.67 

2005 0.352 0.12 0.074 0  -  - 0.428 0.17 -   - 

2006 0.207 1.95 0.313 0.66 0.328 1.22 0.296 6.51 0.35 0.92 

2007 0.127 0.94 0.021 3.1 0.092 5.87 0.156 1.83 0.16 0.62 

2008 0.116 16.67 0.321 1.48 0.226 5.52 0.19 11.79 0.426 3.01 

2009 0.126 71.04 0.39 2.78 0.315 31.03 0.213 42.57 0.295 25.12 

2010 0.114 95.9 0.3 2.83 0.33 19.44 0.269 46.73 0.297 21.47 

2011 0.297 31.61 0.285 5.54 0.285 17.96 0.2 33.58 0.349 13.42 

2012 0.445 19.48 0.331 3.85 0.385 9.3  -  - 0.446 20.42 

2013 0.443 22.13 0.269 1.03 0.342 5.78 0.364 15.96 0.308 17.58 

2014 0.364 20.9 0.244 0.18 0.374 3.22 0.397 16.37 0.285 8.09 

 8.98 0.367 14.16 0.296 8.68 0.313 2.01 0.263 22.07 0.288 المتوســط 

 بالملحق . 7المصدر: حسبت وجمعت من جدول رقم 

 
يعيبهر الندهيب السههو ه أثهد الماشهرات الينالسهية ثيهن أت اري اعهه يمغه  أثهد األههداف الرايسهية لعمليههة  Market Share( النصةيب السةوقى  8) 

يوسههيع ثجههه  المبيعهههات الخارجيهههة ألى دولهههة، وبههذل  لهههإت اري هههاع الندهههيب السهههو ه يعكههه  اري ههاع الو هههع الينالسهههه ألى دولهههة، ويعبهههر ماشهههر 
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ت النسهبة الماويهة لدهادرات دولهة مها مهت سهلعة معينهة لهه سهوت معهيت إلهه واردات يله  السهوت مهت مخيلهف دو  العهال  مهت النديب السو ه ع
 %22,17( أت الندهيب السو للمدهر مهت الدهادرات امزوييهة ألهه  األسهوات الخارجيهة يمغه  نثهو8يل  السلعة  ويو ل بيانات الجهدو  ر ه   
( ، لههر ثههيت بلهها الندههيب السو للمدههر لههر أسههوات كههال مههت السههوت  2104 – 2110ع الدراسههة   لههر السههوت ال رنسههر و ذلهه  كميوسههط ل يههر 

علههههر اليرييههههب خههههال  ليههههرع الدراسههههة  % 8,58،  % 04,05،  % 8,58،  %2,10األمريكههههر ، البريطههههانر ، ا يطههههالر ، ا سههههبانر نثههههو  
 2110 – 2104   ) 

 
 الملخص  

 يعيبر األسمدع الكيماوية هه أثد أه  مسيلزمات اإلنياج الزراعر، ويميل  مدر اإلمكانيات والممومات اليه ياهلها اله الريادع له مجاله      
و ر مليار د 440 0نثو  2102إنياج ويددير األسمدع الكيماوية ليوسيع  اعدع اليددير، ثين ل  ييجاوز  يميه دادرات األسمدع الكيماويا عا  

مليار جنيه، وبةهمية نسبية  7 085مليار جنيه مدر  بينما بلةت  يمة إجمالر الدادرات المدرية لن   العا  نثو  546 8أ  ما يمارب مت 
مو مت  يمة الدادرات المومية المدرية   وييثدد مشكلة البثن لر أت جمهورية مدر العربية يواجه يزايدا  مسيمرا  له معد  الن %5 4بلةت نثو 

ميزايد ، له  يمة الواردات المومية بالممارنة بمعد  النمو له  يمة الدادرات المومية ، و مت غ  يعانه الميزات اليجارى المومه مت عجز كبير و 
له األسمدع لذل  وله مواجهة هذا الخل  يعيبر النهوج بإنياج و يددير األسمدع الكيماوية هدلا  رايسيا  لمواجهة الزيادع له الطلب المثله ع
.  المدرية الكيماوية ، كما يعيبر أمر  روريا  و  زما  لمواجهة الطلب الخارجه ، و ليثميت لااج لزيادع الطا ة اليدديرية مت األسمدع الكيماوية

ية وذل  باسيخدا  نموذج ييمغ  الهدف البثغه له يمدير دوا  الطلب عله دادرات األسمدع امزويية المدرية بةه  أسوا ه مت دو  العال  الخارجو 
 الطلب األمغ  بهدف ي سير ويو يل األسباب ا  يدادية للمرارات المييالية ليل  الدو  علر اسييراد األسمدع امزويية المدرية  

 
 أهم النتائج  

ولندا، و لييوانيا( الر السوت يشير مرونات الطلب اليماطعية أت زيادع أسعار األسمدع امزويية المددرع مت الدو  المنالسة  بلةاريا ، ه  -0
عله اليرييب، ومت جهه أخرى لات  %.1,45 -، %2,615 -، % 2,608يادى يةير الطلب عليها بثواله  %0ال رنسر بثواله 

 -، %1,10 -، %1,165يادى اله يةهير الطهلب عهليها بثهواله  %0زيادع أسعار األسمدع امزويية المددرع مت مدر بثواله 
ليرييب، مما يشير اله أت العال ة ا ثاللية بيت األسمدع امزويية المددرع مت مدر مت جهه والمددرع مت بلةاريا له عله ا 1,157%

د ثالة اري اع أسعار يددير بلةاريا أكبر مت العال ة ا ثاللية له ثالة اري اع أسعار يددير مدر   اما بالنسبة لهولندا ولييوانيا ليوج
عال ة يكاملية له ثاليه اري اع اسعار يددير ك  مت هولندا ولييوانيا ومدر عله اليرييب  كما يي ل مت  عال ة اثاللية يمابلها

يادى اله زيادع اإلن ات عله  %0المرونة ا ن ا ية أت زيادع إجماله اإلن ات الثميمه عله األسمدع امزويية له هذا السوت بثواله 
 األمر الذى  د يشير اله أنها سلعة عادية بهذاالسوت   %.1,56األسمدع امزويية المدرية بثواله 

مليهوت دو ر  لهر الميهزات اليجهار  السهماد   2585,05يبيت أت الميزات اليجار  لألسمدع األزويية لر مدر، د ثمهت لهااج يعهاد  نثهو  -2
يجههههارع األسههههمدع األزوييههههة لههههر و أت نسههههبة يةطيههههة الدههههادرات للههههواردات يعيبههههر ماشههههرا  هامهههها  ل ،(   2104-2111األزويههههر لههههر ليههههرع   

خههال  ليههرع الدراسههة  ، أ  أت  يمههة الدههادرات المدههرية مههت األسههمدع  % 56,.057مدههر،ثين بلهها الميوسههط السههنو  لهههذه النسههبة نثههو 
(    كمهها أت نسههبة ا كي ههاء  2104 -2111 يمههة واردات مدههر مههت األسههمدع األزوييههة لههر ليههرع الدراسههة    1,54األزوييههة يعههاد  نثههو 

 (   2104 -2111لر ليرع الدراسة    0.8,80ذاير مت األسمدع األزويية المدرية  د بلةت نثو ال
لهر السهوت ال رنسهر و ذله  كميوسهط  %22,17كما أت النديب السو للمدر مهت الدهادرات امزوييهة ألهه  األسهوات الخارجيهة يمغه  نثهو -.

دهر لهر أسهوات كهال مهت السهوت األمريكهر ، البريطهانر ، ا يطهالر ، ( ، لر ثيت بلا الندهيب السو للم 2104 – 2110ل يرع الدراسة   
 (   2104 – 2110علر اليرييب خال  ليرع الدراسة    % 8,58،  % 04,05،  % 8,58،  %2,10ا سبانر نثو  
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Summary 

Economic analysis of the exports of Egyptian nitrogenous fertilizers 

Prof. Dr. Naglaa Mohmed  Waly  Prof. Dr. Mohamed Elsayed Rajeh Mahmoud Ahmed Elhussieny 

 

Chemical fertilizers are important requirements for agricultural production, Egypt has the potential 

constituents that qualify them to take the lead in the areas of production and export of chemical fertilizers to 

expand the export base, where did not exceed the value of exports of chemical fertilizer 2012 about 1.441 billion 

dollars, i.e. nearly 8.645 billion pounds while the total value of Egyptian exports to the same year about 186.7 

billion pounds, and the importance of the comparative advantage of about 4.6% of the value of national 

Egyptian exports . The problem is the Arab Republic of Egypt face the continuous increase in the rate of growth 

in the value of national imports compared to the rate of growth in the value of national exports, and then the 

trade balance and the National Mall from a significant deficit and increasingly, therefore, To face this imbalance 

is the advancement of the production and export of chemical fertilizers, is a major objective to counter a rise in 

domestic demand for chemical fertilizers, as is necessary and needed to address the external demand and to 

achieve a surplus to increase export energy of chemical fertilizers. And the objective of research in the 

assessment of algorithmic functions demand for the exports of nitrogenous fertilizers Egypt the most important 

markets of the countries of the world, using the model of the optimal demand with a view to explain and clarify 

the economic causes of the successive resolutions of those States on the import of nitrogenous fertilizers. 

The most important results: 

1. The flexibility of the crossing demand that the increase of the Prices of nitrogenous fertilizers 

Petroleum Exporting states competition (Belgium, the Netherlands, Lithuania) to the French market about 1% 

lead to changing demand for some 2,518 1, - 2,506% - 0,493% respectively, on the other hand, the increase of 

the Prices of nitrogenous fertilizers exported from Egypt about 1% lead to change served as focal points for 

demandis about  – 0,056% - 0.1% - 0,067% respectively, which indicates that the replacement relationship 

between nitrogenous fertilizers exported from Egypt on the exported from Bulgaria in the case of the rise in the 

export prices of Belgium more relationship replacement in the event of higher export prices of Egypt. For the 

Netherlands, Lithuania, there is the relationship of imperialist movement that corresponding complementary 

relationship in the cases of the rise in the export prices of all of the Netherlands, Lithuania, and Egypt 

respectively. As is clear from the capital expenditure flexibility that the increase in the total expenditure on 

nitrogenous fertilizers in this market about 1% lead to increased spending on nitrogenous fertilizers by about 

0,653% which may indicate that it is an ordinary commodity in this market. 

2. The trade balance deficit nitrogenous fertilizers in Egypt, has achieved a surplus equivalent to 2686, 16 

million in the balance of trade of nitrogenous fertilizer in the period (2000-2014). And that the rate of exports' 

coverage of imports is considered an important indicator of the trade of nitrogenous fertilizers in Egypt, where 

the annual average proportion of toward 1673,95 % during the study period, i.e. the value of Egyptian exports of 

nitrogenous fertilizers, equivalent to about 0,94 the value of Egypt's imports of nitrogenous fertilizers in the 

Adler 
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(.2014-2001(  نتائج نموذج الطلب االمةل للسوق الفرنسي  خالل الفترة )1جدول )  
      

 الدولة
Belgium Netherlands Egypt Lithuania 

Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. 
 1.46295 5.25113 0.00000 0.71936 2.36584 0.01900 -1.14352 -5.37445 0.00000 -0.03879 -0.11978 0.90480 
LnP1 0.43613 2.66108 0.00850 -0.27857 -2.52119 0.01299 0.46943 4.61509 0.00000 -0.62616 -3.13058 0.00200 
LnP2 -0.65983 -3.15771 0.00190 0.25731 1.07982 0.28160 -0.37669 -2.98205 0.00320 0.77963 3.00773 0.00300 
LnP3 -0.00052 -0.07119 0.94330 -0.01022 -1.37595 0.17050 0.01544 2.18276 0.03030 -0.00470 -0.62660 0.53170 
LnP4 0.21089 3.42358 0.00080 0.01419 0.20718 0.83610 -0.05981 -1.18232 0.23860 -0.16653 -2.33485 0.02060 

Ln(E/Pspi) -0.12980 -3.83656 0.00020 -0.04318 -1.16858 0.24410 0.13556 5.30533 0.00000 0.03741 0.94914 0.34380 
Adj. RSq. 0.82743 0.56916 0.68294 0.63568 

- Sq. -Adj. R    معام  اليثديد المعدhttp://comtrade.un.org/dbSource:  
(.2014-2001(  نتائج نموذج الطلب االمةل للسوق األمريةي خالل الفترة )2جدول )  

       

 الدولة
Canada RussianFederation Qatar Egypt 

Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. 
 6.07628 9.01399 0.00000 -2.31459 -3.60579 0.00040 -2.31453 -3.46554 0.00070 -0.44715 -2.66613 0.01506 
LnP1 0.14833 2.01300 0.04560 -0.24015 -4.87771 0.00000 0.11565 1.57295 0.11740 -0.02439 -0.33045 0.74140 
LnP2 -0.22071 -4.10687 0.00010 0.13901 2.27854 0.02380 0.10650 1.75165 0.08150 -0.02505 -0.39011 0.69690 
LnP3 0.09112 1.13792 0.25660 0.08660 1.46783 0.14380 -0.21590 -2.23414 0.02670 0.03825 0.40998 0.68230 
LnP4 -0.02331 -4.19699 0.00000 0.01420 2.71973 0.00720 -0.00286 -0.51324 0.60840 0.01263 2.26728 0.02450 

Ln(E/Pspi) -0.65408 -8.03691 0.00000 0.30118 3.88618 0.00010 0.29584 3.65915 0.00030 0.05717 0.70498 0.48170 
Adj. RSq. 0.67132 0.64981 0.69969 0.65387 

- Sq. -Adj. R    معام  اليثديد المعدhttp://comtrade.un.org/dbSource:  

http://comtrade.un.org/db
http://comtrade.un.org/db
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(.2014-2001الفترة ) (  نتائج نموذج الطلب االمةل للسوق الثريطاني  خالل 3جدول )  
      

 الدولة
Netherlands Germany Lithuania Egypt 

Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. 
 2.51891 12.27707 0.00000 1.46648 7.28073 0.00000 -0.18407 -0.90218 0.36810 -2.80132 -13.68225 0.00000 
LnP1 0.31617 3.93365 0.00010 -0.09070 -1.27020 0.20560 -0.09408 -1.50824 0.13320 -0.13169 -1.57819 0.11620 
LnP2 -0.28331 -3.81725 0.00020 -0.05246 -0.59995 0.54930 -0.05419 -0.86606 0.38760 0.38983 4.34765 0.00000 
LnP3 -0.00726 -0.13702 0.89120 0.13408 2.58308 0.01060 0.13615 2.37672 0.01850 -0.26291 -4.61285 0.00000 
LnP4 -0.02098 -5.82399 0.00000 0.01058 2.91429 0.00400 0.00922 2.57761 0.01070 0.00151 0.41428 0.67910 

Ln(E/Pspi) -0.29431 -9.78305 0.00000 -0.17109 -5.82751 0.00000 0.05352 1.79877 0.07370 0.41194 13.73649 0.00000 
Adj. RSq. 0.78334 0.52927 0.47653 0.68787 

Sq. -Adj. R    معام  اليثديد المعدhttp://comtrade.un.org/dbSource:  
 (.2014-2001االيطالي  خالل الفترة )(  نتائج نموذج الطلب االمةل للسوق  4جدول )

        

 الدولة
RussianFederation Egypt Ukraine Austria 

Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. 
 4.07423 8.06662 0.00000 -3.81474 -8.19434 0.00000 -0.66814 -1.25604 0.21070 1.40866 2.67613 0.00810 
LnP1 0.55403 6.75217 0.00000 -0.21803 -6.15991 0.00000 -0.50169 -5.85880 0.00000 0.16876 1.98779 0.04830 
LnP2 -0.07848 -3.96309 0.00010 0.11714 6.35102 0.00000 -0.02259 -1.07979 0.28160 -0.01495 -0.72136 0.47160 
LnP3 -0.36058 -4.76223 0.00000 -0.16290 -4.79600 0.00000 0.53021 6.56388 0.00000 -0.00660 -0.08357 0.93350 
LnP4 -0.13987 -2.75368 0.00650 0.29559 5.99574 0.00000 -0.00189 -0.03717 0.97040 -0.15804 -3.10355 0.00220 

Ln(E/Pspi) -0.55473 -7.16822 0.00000 0.58886 8.22734 0.00000 0.13563 1.66801 0.09700 -0.16957 -2.10975 0.03620 
Adj. RSq. 0.59833 0.47216 0.60167 0.52572 

Sq. -Adj. R    معام  اليثديد المعدhttp://comtrade.un.org/dbSource:  
 

 

http://comtrade.un.org/db
http://comtrade.un.org/db
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 (.2014-2001االمةل للسوق األسثاني  خالل الفترة )(  نتائج نموذج الطلب 5  جدول )

           

 الدولة
RussianFederation Egypt Portugal Netherlands 

Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. Coeffi. t-stat. Prob. 
 5.83753 5.94674 0.00000 -5.36833 -5.88538 0.00000 0.96225 0.96391 0.33630 -0.43145 -0.43591 0.66340 
LnP1 0.46164 4.32537 0.00000 -0.33652 -3.57783 0.00040 0.02439 0.22424 0.82280 -0.14880 -2.37793 0.01699 
LnP2 0.02957 2.13066 0.03440 -0.00940 -0.69016 0.49100 -0.01683 -2.19516 0.02335 -0.00309 -0.21998 0.82610 
LnP3 0.39253 2.52936 0.01230 -0.38095 -3.95757 0.00010 0.01030 0.06669 0.94690 -0.02186 -0.14150 0.88760 
LnP4 -0.92294 -4.49928 0.00000 0.77134 3.97282 0.00010 -0.02272 -0.11182 0.91110 0.17331 0.84830 0.39740 

Ln(E/Pspi) -0.86854 -5.49338 0.00000 0.87146 5.89221 0.00000 -0.11169 -0.69487 0.48800 0.10876 0.68166 0.49630 
Adj. RSq. 0.64183 0.65515 0.60412 0.54221 

Sq. -Adj. R    معام  اليثديد المعدhttp://comtrade.un.org/dbSource:  

http://comtrade.un.org/db


 

 ( 2014-2000أزوت خالل الفترة ) % 5,15(  تطور إجمالي ةمية اإلنتاج واإلستهالك وقيمة وةمية األسمدة األزوتية المصدرة والمستوردة محليًا في مصرمقومة ثترةيز 6جدول ) 

 البيات   
 

 السنة 

 إجمالر كمية
الر    اإلنياج

 المياسر

 إجمالر كمية
 اإلسيهال 

 الر   المياسر

كمية 
الر    الدادرات

 المياسر

 يمة 
 الدادرات

 الر   المياسر

كمية 
الر    الواردات

 المياسر

 يمة 
الر    الواردات

 المياسر
 با لف طت بالمليوت دو ر با لف طت 06,6% 06,6%

بالمليوت 
 دو ر

2000 7021,5 011 5748,2 011 655,6 011 54,1 011 075,7 011 81,7 011 
2001 8065 004,5 5528,6 012,7 6.2,6 85 54,7 010 215,8 008,7 62,5 56,5 
2002 01411 045,0 57.5 55,5 282,8 47 ..,8 6. 62,5 25,5 4,1 6,1 
2003 01511 048,5 7020,5 016,6. 42.,2 70 50,. 55 66,5 .0,6 5,7 8,. 
2004 01211 04.,2 8884,2 0.0,5 .5,2 5 8,7 04 20.,0 021,5 .1,6 .7,8 
2005 5561 0.5,7 5..1,0 0.8,. 62,7 5 01,5 07 858,. 618,5 052,7 2.8,7 
2006 5751 0.7,0 8525,5 027,8 250,0 45 52,5 58 4,2 2,4 4,5 5,0 
2007 0..71 087,8 58.1,8 046,7 688,. 58 41,7 54 07,8 01 2,5 .,5 
2008 04561 215,5 5015,6 0.4,5 0021,4 087 4.2,2 576 2,1 0,0 60,6 5.,5 
2009 05151 226,6 5.82,74 0.5,14 4407,0 7.7 0180,5 0551 4,0 2,. 24,5 .1,8 
2010 05551 2.8,2 5554,22 04.,2 4004,5 585 0181,8 0585 2,2 0,. 08,. 22,7 
2011 07111 2.8,7 5564,2 047,6 4050,8 555 0.64,6 2005 011,6 65,8 65,. 7.,6 
2012 07028,5 241,6 01262,8 060,5 2725,0 466 0084,5 0860 522,6 622,0 51,0 74,6 
2013 07744,. 245,0 01651,6 065,6 2815,2 455 0177,0 058. 0.6,0 75,6 52,2 76,8 
2014 08455,0 265,. 0165.,44 067 0574,0 .25 544,7 0117 64,5 .1,5 28,8 .6,5 
 --- .,46 --- 085,5 --- 481,2 --- 0501,7 --- 8506,00 --- 0.050,0 المتوسةةط
 نشرع ا ثداءايالزراعية ، أعداد مي ر ة    –اإلدارع المركزية لال يداد الزراعر  – طاع الشاوت ا  يدادية  –وزارع الزراعة واسيدالح األرا ر -0جمعت وحسثت من  :  المصدر

2- United Nations Commodity Trade Statistics Database, Statistics Division 
 


