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  تعريف
 

 
 ون رئيسيون لألسمدة النيتروجينية والفوسفاتية والبوتاسية وخاماتهامنتجون ومصدر

  

 
ويعمل تحت مظلة مجلس الوحدة  1975أسس عام  – غير ربحية  االتحاد العربي لألسمدة منظمة غير حكومية

  . االقتصادية العربية والمجلس االقتصادي واالجتماعي للجامعة العربية بدرجة مراقب
ات والشركات العربية العاملة في مجال صناعة وتجارة األسمدة وخاماتها والمجاالت ذات يجمع االتحاد المؤسس

 العالقة 
 

تنسيق وتنمية وتطوير العالقات الفنية وكل ما له صلة في مجال صناعة األسمدة للعمل على االتحاد  انشأ
  دمة لصناعة االسمدة خواالنسجام فى استراتيجية ورؤية مشتركة  واستخداماتها بين الشركات األعضاء

  

يمثل االتحاد إطارا تعمل فيه الشركات العربية للوقوف على أحدث المستجدات التكنولوجية في مجال صناعة 
وتبادل الخبرات فيما بينها من جهة األسمدة وإفساح المجال لممثلي الشركات العربية لتوطيد العالقات وتوثيقها 

  من جهة اخرى ة العاملة في مجال صناعة وتجارة واستخدام األسمدةوالمؤسسات والمنظمات والشركات الدولي
 

العضوية فى االتحاد العربى لتتيح المجال للشركات الدولية اصحاب الرخص الصناعية فئات تتنوع وعليه 
، هذا ويبلغ عدد اعضاء نضمام لعضوية االتحاد والمؤسسات المالية ذات الصلة بصناعة االسمدة لالوالهندسية 

 .دولة عربية واجنبية 35 يمثلونعضوا  188تحاد اال
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 رسالة االتحاد

  
السعى الدائم لالستغالل االمثل للموارد الطبيعية المتاحة فى المنطقة العربية وعلى رأسها خامات الفوسفات،  •

 .ها وتحقيق اعلى قدر من القيمة المضافةعالبوتاس والغاز الطبيعى وتحويلهاالى اسمدة بانوا
  
عى الجاد للتكامل العربى فى صناعة االسمدة بانواعها واالستفادة من الميزة النسبية لكل قطر ، ودعم الس •

  .البحث العلمى الموجه لخدمة صناعة االسمدة والتطبيقات الزراعية والحفاظ على البيئة
  

على الجوائز السنوية لتنافس للذا فقد اطلق االتحاد العربى ومنذ عدة سنوات برنامج لدعوة العلماء والخبراء 
  :حيث يصدر االتحاد جائزتان  يوزراعي ألالتحاد من خالل التقدم بابحاث اصيلة وذات مردود صناع

فى مجال التطبيقات الهندسية فى مجال صناعة االسمدة وتطبيقاتها واستخدامات االسمدة فى الزراعة اولى جائزة  -
 ورفع االنتاجية

داء وااللتزام بمعايير الصحة والسالمة االللمصانع لرصد افضل  موجهةلبيئة فى الصحة والسالمة وا ثانية جائزة -
  فى المصانع والبيئة

 

 
 :أهداف االتحاد

 
  .استخدام أفضل التكنولوجيا المتاحة لإلنتاج ومواكبة التطور المعرفي في هذا المجالحث اعضائه على  - 
  .ألسمدة بأنواعهاتشجيع ودعم البحث العلمي لصناعة األسمدة واستخدامات ا - 
تشجيع إقامة الشركات المشتركة التكاملية في مجال صناعة األسمدة وكذلك في مجال خدمات النقل والشحن  - 

  .البحري والتسويق
  اعداد الدراسات القطاعية ودراسات الجدوى االقتصادية فى مجال صناعة االسمدة  - 
  .التنمية اإلجتماعيةإبراز أهمية صناعة األسمدة و مساهمتها المباشرة في  - 
االرتقاء بقضايا المعرفة والمعلوماتية وآخر المستجدات خدمة لصناعة األسمدة وتعزيز التعاون الفني بين  - 

  .الشركات األعضاء
  تجنب اآلثار البيئية والمخاطر العامة على اإلنسان والبيئة ومحيط العمل - 
  .ب ومتطلبات الصناعةبناء القدرات اإلدارية والفنية وتوفيرها بما يتناس - 
  . إصدار التقارير الدورية و الكتيبات اإلحصائية السنوية المتخصصة - 
  . تنظيم المؤتمرات وورش العمل و المعارض الصناعية المتخصصة - 
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  : مقدمة 
ناعة االسمدة العربية خالل مسيرتها التى تمتد الكثر من مائة عام فى صناعة االسمدة سجلت ص •

فى تونس وماتالها من  1895تطوراً كبيراً منذ بدء العمل فى تعدين الفوسفات الخام منذ عام  وخاماتها،
واالسمدة النيتروجينية فى ) SSP(الكالسيوم  انتاج االسمدة الفوسفاتية وباالخص سماد احادى فوسفات

البترول  فى جمهورية مصر العربية ومع تطور العمل فى انتاج وتنمية قطاع 1945،  1936االعوام 
والغاز الطبيعى ، فقد شهدت المنطقة العربية ودول الخليج بصفة خاصة طفرة هائلة فى انتاج االسمدة 
كل ذلك بالتوازى مع التوسع وزيادة الطاقات فى انتاج صخر الفوسفات واالسمدة الفوسفاتية خالل العقود 

 .لعالميةالثالث الماضية ووضع االقليم العربى على خارطة انتاج االسمدة ا
 

 تمثل صناعة األسمدة وعوائدها أهمية كبيرة  فى اقتصاديات البلدان العربية المنتجة والمصدرة لألسمدة •
من اجمالى االنتاج العربى موجه بالدرجة االولى للتصدير الخارجى، % 90حوالى  كونلوخاماتها 

امريكى مليار دوالر  35 حوالى 2008عام قيمة االنتاج العربى من االسمدة وخاماتها  حيث تجاوز
  فى الدول العربية المنتجةواالجتماعية ساهمت هذه العوائد بدون شك فى دعم التنمية االقتصادية 

 

  :مقومات صناعة االسمدة فى االقليم العربى
االقليم من خامات اساسية حيث تصل الى حوالي بالوطن العربى على ما يمتلكه  االسمدة صناعة  ستندت

وحوالي  بحزام يمتد من العراق شرقا وحتى المغرب غربا  اطي العالمي من خام الفوسفاتمن االحتي% 70
من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم باإلضافة إلى الكبريت والبوتاس وهذه هي الخامات األساسية % 30

 .نواعهاسمدة المركبة بأالنيتروجينية، األالفوسفاتية، : إلنتاج مختلف األسمدة
 

  :العالمىسمدة العربية وخاماتها علي الصعيد مكانة األ
من المؤكد بان صناعة األسمدة العربية قد أصبحت جزءا أساسيا وهاما من صناعة األسمدة على  •

كميات والموقع االستراتيجى المتوسط لالقليم الالمستوى العالمي لجودة المنتجات والقدرة على توفير 
ويس والقرب من قارة اوروبا ، وانعكاس ذلك على سرعة العربى بين القارات شرق وغرب قناة الس

للمنتجين  مقارنة مع الموقع الجغرافىتوصيل الشحنات للمستهلك مع انخفاض اجور الشحن البحرى 
 .اآلخرين خارج األقليم العربى

  

 

 حصة االسمدة العربية من االنتاج والصادرات العالمية -

من االنتاج العالمى لسماد السوبر فوسفات % 38الى  لتبلغ  من االسمدة بانواعها تتفاوت نسبة االنتاج
  .%27ليها صخر الفوسفات بنسبة الثالثى ي

من صخر الفوسفات، % 72بينما تراوحت نسبة الصادرات العربية الى الصادرات العالمية لتصل الى 
 االمونيوم الثنائى  من فوسفات% 42من حامض الفوسفوريك، % 46

  )1(مرفق رقم     

 األسمدة العربيةالطاقات االنتاجية لصناعة ر تطو -

ومن المتوقع استمرار تزايد هذه  2008-1980ل الفترة من قفزت معدالت االنتاج قفزات كبيرة خال
% 950ديدة فى المنطقة العربية لتصل الى حوالى جال استناداً للمشروعات 2016النسب حتى عام 

  .فوسفات االمونيوم الثنائى من%  611و من اليوريا% 860لمنتج االمونيا، 
  )2(مرفق رقم 
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  صناعة االسمدة بالوطن العربى
  
  

  : صخر الفوسفات واالسمدة الفوسفاتية: اوًال
  

  :صخر الفوسفات  1.1
  

  :االحتياطى الخام 
لكة المغربية تتصدر المممليار طن و 49حوالى ) صخر الفوسفات(بلغ اجمالى احتياطى خام الفوسفات 

االردن، سوريا، العراق، المملكة العربية السعودية، مصر،  تليهااحتياطى الفوسفات فى الدول العربية 
   الجزائر وتوفر شواهد قوية على وجود الخام فى السودان

  )3(مرفق رقم 
  

  :االنتاج 
 22.4مليون طن منتج بينما بلغت الصادرات حوالى  45اجمالى انتاج صخر الفوسفات مايقرب من بلغ 

  .من اجمالى الصادرات العالمية% 71العربى و من اجمالى االنتاج %50مايمثل نسبة  مليون طن اى
  

  )4(مرفق رقم 
  

  : فوسفاتالصخر فى صناعة  التوسعات المستقبلية
لصناعة خام الفوسفات على تعظيم المردود االقتصادى من خالل تشجيع  وتعتمد رؤية الشركات العربية
سفاتية وحمض الفوسفوريك وهى تختلف من قطر آلخر حيث تبلغ نسبة اقامة مشاريع انتاج االسمدة الفو

فى % 51فى تونس وحوالى  % 88فى االردن فى حين تبلغ حوالى % 26التصنيع للخام المنتج حوالى 
الجارى تنفيذها حاليا فى  المغرب ومن المتوقع ان تزداد هذه النسب فى االعوام القادمة من خالل المشاريع

  المغرب، تونس واالردن ومصر: العربية عدد من الدول 
 

الفوسفات صخر فى مجال صناعة تحت التنفيذ فى المنطقة العربية  هناك عدد من المشاريع الرائدة
مليون طن  58حوالى والتى ستصل بالطاقة االنتاجية ل خصوصا فى السعودية وجمهورية مصر العربيةو

  :كاالتى 2016عام بحلول  منتج
  

  : لتنفيذتحت االمشروعات 
  التاريخ المتوقع لبدء االنتاج  )سنة/طن (الطاقات الشركة/القطر

  
  2012  مليون 4.5  شركة معادن: السعودية 

  2008االتحاد العربى لألسمدة، التقرير االحصائى السنوى : المصدر 
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  :ألسمدة الفوسفاتيةا 2.1
  

  :حامض الفوسفوريك  -
  

  تونس، االردن، لبنان، سوريا، مصر :تليها لحامض الفوسفوريكجة الدول العربية المنت المغربتتصدر 
  

 من اجمالى االنتاج% 42الصادرات   وقد مثلت 2008لعام  )P2O5(مليون طن  4.8االنتاج  بلغت كمية
  السنوى

  )5(مرفق رقم 
  

  : السوبر فوسفات االحادى -
  

مليون طن منتج  1.8اجمالية قدرها للسوبر فوسفات االحادى بطاقة  الدول العربية المنتجة  مصرتتصدر 
  الجزائر ،لبنان وتونس :تليها من اجمالى الطاقات بالمنطقة العربية % 73تمثل نسبة 

  

  .و يوجه معظم االنتاج الى االستخدام المحلى 2008منتج لعام مليون طن   1.5االنتاج  بلغت كمية
  )6(مرفق رقم 

  

  : السوبر فوسفات الثالثى -
  

، تونس، لبنان، سوريا، مصر :تليها للسوبر فوسفات الثالثى ل العربية المنتجة الدو المغربتتصدر 
  الجزائر

  

 مليون طن تمثل 1.5، والصادرات حوالى  2008لعام  منتجمليون طن  2 حوالى االنتاج بلغت كمية
  من اجمالى الصادرات العالمية% 42،  السنوى من اجمالى االنتاج% 75

  )7(مرفق رقم 
  
  

  2016حتى عام فى صناعة االسمدة الفوسفاتية فى المنطقة العربية ات االنتاجية تطور الطاق
  الوحدة  2016 2008  المنتج

 P2O5الف طن   7000  5526   حامض الفوسفوريك
TSP2715  3200  الف طن منتج  
DAP 3858  6400  الف طن منتج 

  2008االتحاد العربى لألسمدة، التقرير االحصائى السنوى : المصدر 
  

 OCPالمغرب : وتتمثل هذه الزيادة المشاريع التى تحت التنفيذ والمشاريع المشتركة تحت االنشاء فى كل من 
 JPMC، االردن  Ma’aden،  السعودية GCT، تونس 
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  :فى االسمدة الفوسفاتية المستقبلية لتوسعاتا 3.1
 

لموارد الطبيعية االخرى فى تعظيم القيمة تتمثل استراتيجية الدول المنتجة لالسمدة الفوسفاتية كغيرها من ا
قتصادى عامة وخلق فرص عمل جديدة لمواجهة ارتفاعات معدالت البطالة بالوطن المضافة والمردود اال

ذلك من خالل كل العربى وبشكل غير مسبوق وتفاقم الوضع بعد االزمة المالية واالقتصادية العالمية، 
تصدير خامات صخر الفوسفات وذلك نسبة مقابل محلياً فوسفاتية نسبة تصنيع الخامات الزيادة استهداف 

على المشاريع المشتركة لصناعة حمض الفوسفوريك واالسمدة الفوسفاتية  بالتوسع فى التصنيع واقامة
مساهمة فى تغطية االحتياج المتنامى فى الطلب على بهدف ال ،ارض الدول المنتجة لخامات الفوسفات

% 3.5- 2.5حوالى لالتطور فى الطلب خالل السنوات القادمة  صل نسبةيالمتوقع ان االسمدة الفوسفاتية و
باستخدام المحاصيل الزراعية ) االيثانول والبيوديزل( نتاج الوقود الحيوى اذا ماظل التوجهات قائمة ال

السمدة فى وزيادة الرقعة الزراعية المتاحة فى امريكا الشمالية والجهود المتمثلة فى رفع نسب استخدام ا
  هكتار /كلجم 48هكتار الى المستوى العالمى بحدود /كلجم 12افريقيا من معدالتها الحالية التى ال تتجاوز 

  
لزيادة حصة  حقيقية يتضح من تحليل احتياجات االسواق العالمية والطلب المتزايد ان هناك فرصةوعليه 

ل العربية المنتجة لالسمدة الفوسفاتية الى فى السوق العالمى وهو مادعى عدد من الدوالشركات العربية 
رغم التباطؤ السير بخطوات متسارعة لالستفادة من هذه الفرصة وزيادة الطاقات االنتاجية كما سبق ذكره 

لعدد من االسباب تقف فى مقدمتها  2009فى الطلب على االسمدة فى التسعة اشهر االولى من العام الحالى 
تمويل الشحنات وتقديم التسهيالت المالية الالزمة وبالتالى عدم تيقين  احجام المؤسسات البنكية عن

انه وابتداء من حيث تدل كافة الشواهد  المزارعيين بالمستوى اللذى ستصل اليه اسعار المنتجات الزراعية
وان كانت ، ل عاملطلب تنامياً ملحوظا وتحرك فى اسعار االسمدة بشكشهد ا فقد 2009 شهر سبتمبر

ومايليه، حيث المناص من ارتفاع  2010ات تدل على ان التعافى الحقيقى سيكون خالل عام المؤشر
لى االسمدة فى ظل وصول الفقر والمجاعة بالعالم االرقام قياسية متجاوزة مليار جائع كما تؤكده عالطلب 

حف السكانى الزلتصحر واووتراجع المساحات الزراعية  FAOوالزراعية الدولية  تقارير منظمة االغذية
راعات وتراجع صكنتيجة مباشرة للحروب وال كثير من بلدان العالم الثالثوكذلك هجر الزراعة فى 
  .اللذى يهدد اقطار عديدة بالعالم معدالت االمطار والجفاف

   
  )8(مرفق رقم 
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 واالسمدة النيتروجينية الغاز الطبيعى: ثانيا

  
  :الغاز الطبيعى  1.2

  
  :االحتياطى 

من االحتياطى العالمى واهم % 30لمعروف ان احتياطى الغاز الطبيعى بالمنطقة العربية يمثل حوالى من ا
  :الدول العربية المنتجة للغاز الطبيعى هى 

  مصر - ليبيا –الجزائر : دول الشمال االفريقى  - 
 قطر -االمارات –السعودية : دول الخليج العربى  - 

 
  )9(مرفق رقم 

  
  :الغاز الطبيعىاستخدامات  فى المستقبليةالتوسعات 

عموما وتتوسع  يزداد االعتماد على استخدام الغاز الطبيعى اكثر فأكثر فى االستخدامات الصناعية
االستخدامات خاصة فى مشاريع صناعة البتروكيماويات وصناعة االسمدة النيتروجينية وانتاج الطاقة 

توالى اعالنات الدول العربية عن اكتشاف مكامن وت االستخدامات المنزليةناهيك عن االعتماد المتزايد ب
 جديدة للغاز

  
  

لقديمة العادة استخالص الغاز ستخدام التكنولوجيا الحديثة للعودة على اآلبار اوعليه فان هناك توجه ال
  .منهه، وهذا ماتم فعلياً فى عدد من الدول المنتجة

  
  :االسمدة النيتروجينية 2.2

  
حيث بلغ  )يوريا/االمونيا( لالسمدة النيتروجينةفى اجمالى الكميات ة تتصدر مصر الدول العربية المنتج

 قطر، السعودية،: تليها فى الصدارةيوريا ، /مليون طن 4.7امونيا و /مليون طن 3.4اجمالى انتاجها 
  .الكويت والجزائر ليبيا،، عمان

  
  

  : االمونيا‐ 
االقطار العربية المختلفة وتمثل  موزعة علىمليون طن منتج  13من االمونيا حوالى العربى االنتاج  يبلغ

 2.6العربية بلغت الصادرات فى حين  ،للمصانع) التصميمية(االنتاجية  الطاقات من اجمالى% 95حوالى 
انتاج اليوريا وباقى االسمدة العربى، والباقى تم استخدامه فى االنتاج  من اجمالى% 20 مليون طن تمثل

  .النيتروجينة
  

% 26امونيا  تمثل نسبة /مليون طن 3.4الدول العربية المنتجة لالمونيا بكمية قدرها  هذا وتتصدر مصر
الف طن  910من اجمالى االنتاج العربى بينما تتصدر السعودية الدول المصدرة لالمونيا بكمية قدرها 

  من اجمالى الصادرات العربية تليها الجزائر، قطر، عمان % 34تمثل 
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  : اليوريا
  

 حوالى وتمثل االقطار العربية  مليون طن منتج موزعة على 16.6 اليوريامن  العربى  االنتاجى بلغ اجمال
من % 80ويتم تصدير مايقرب من فى المنطقة العربية ،  للمصانع االنتاجية الطاقات من اجمالى% 96

  .مليون طن 13.4اجمالى االنتاج حيث بلغت كمية الصادرات 
  

من % 28يوريا  تمثل نسبة /مليون طن 4.7لمنتجة لليوريا بكمية قدرها وتتصدر مصر الدول العربية ا
مليون طن تمثل  3.3اجمالى االنتاج العربى بينما تتصدر السعودية الدول المصدرة لالمونيا بكمية قدرها 

  .من اجمالى الصادرات العربية تليها قطر، مصر، عمان، الكويت، البحرين، االمارات، ليبيا% 25
  

  )10( مرفق رقم

        2016حتى عام فى صناعة االسمدة النيتروجينية تطور الطاقات االنتاجية 
  الف طن منتج                       

  2016 2008  المنتج
  21000  13032  االمونيا
  24000  17303  اليوريا
  2008االتحاد العربى لألسمدة، التقرير االحصائى السنوى : المصدر 

  

  
  :االسمدة النيتروجينية فى صناعة المستقبلية لتوسعاتا 3.2
على تعظيم  فى تطوير وزيادة الطاقات االنتاجية لصناعة االسمدة النيتروجينية الرؤية المستقبلية دتعتم

العائد االقتصادى من خالل زيادة المشاريع المشتركة الستغالل الميزة النسبية العالية من توافر احتياطى 
ات العالمية فى لتغطية االحتياجبزيادة الطاقات االنتاجية  ى ضخم وطاقات انتاجية متنامية للغاز الطبيع

  .جنوب شرق آسيا وافريقيا وامريكا الشمالية والجنوبية :اسواق 
  

فى الطاقات االنتاجية الموجهة فى المنطقة العربية تطورا كبيرا صناعة االسمدة النيتروجينية فى تشهد لذا 
المشاريع الجارى تنفيذها والمخطط  من خاللوذلك %) 81( معظمها لغايات التصدير وبنسبة تصل الى 

من االمونيا  2008حيث سترتفع الطاقات االنتاجية الحالية لعام  سنوات القادمة 10اقامتها خالل الـ 
  .%60مليون طن امونيا بنسبة زيادة بحدود  21الى  مليون طن الى حوالى 13البالغة 

  
 2016بحلول عام ريا وحسب متطلبات االسواق العالمية لتصل مما يعنى زيادة اضافية فى انتاج اليو 
  2008عن الواقع فى عام %40 مليون طن يوريا بنسبة زيادة حوالى 24 حوالىل

  )11(مرفق رقم 
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  البوتاس واالسمدة المرآبةأمالح : ثالثًا
  

  :البوتاس 1.3
  

  االنتاج
شركة البوتاس ر خامات البوتاس حيث تقوم تتفرد المملكة االردنية الهاشمية ما بين الدول العربية بتوف

مليون طن،  2باستغالل امالح البحر الميت وتبلغ الطاقة االنتاجية الحالية  لشركة البوتاس العربية العربية 
  . مليون طن 1.7مليون طن تقريباً والصادرات  2) 2008( وقد بلغ االنتاج  فى العام

  
  :بلية فى انتاج البوتاسالمستق التوسعات

وابتداء فى حين انه ،  2009ميزان العرض والطلب العالمى حتى نهاية عام بقاء التوازن فى ن المتوقع م
االضافية المخطط لها ستؤثر على ميزان العرض والطلب اذا ما االنتاجية فان الطاقات  2010من عام 

  .في العام% 4بقيت معدالت النمو على مادة البوتاس ضمن النسبة المئوية الحالية والبالغة بحدود 
 

  )12(مرفق رقم 

  :تحت التنفيذالمشروعات 
 الطاقات الشركة/القطر

  )سنة/طن (  
التاريخ المتوقع 
  لبدء االنتاج

  شركة البوتاس العربية :األردن
                    زيادة الطاقة االنتاجية                       

  
500.000    

  
2012  

  2008االتحاد العربى لألسمدة، التقرير االحصائى السنوى : المصدر 
  

  :السمدة البوتاسية ا -
صناعات فى الوطن العربى من خالل شركة  تنفرد المملكة االردنية الهاشمية بتصنيع االسمدة البوتاسية

  ) .كيمابكو (األسمدة والكيماويات العربية 
  Potassium Nitrate (NOP)ويوضح الجدول التالى الطاقات واالنتاج والصادرات من نترات البوتاسيوم

    2008 خالل عام
  الف طن 

  الصادرات  االنتاج  الطاقات الشركة  القطر

  92  98  150  دة والكيماويات العربيةشركة صناعات األسم  ردناأل

  2008االتحاد العربى لألسمدة، التقرير االحصائى السنوى : المصدر 
  

  :فى االسمدة البوتاسية المستقبلية  التوسعات
زيادة االنتاج وتنويع المنتجات السمادية االخرى مثل سلفات البوتاسيوم وذلك باقامة مشاريع من المتوقع 

زيادة الطلب العالمى على هذه النوعية لتصل نسبة النمو  خالل السنوات القادمة لما جديدة لالستفادة من 
وذلك لدعم الطلب المتزايد على هذه االسمدة النتاج المزيد من االغذية االستراتيجية الالزمة % 7يقارب 

  لتوفير كميات اضافية من الغذاء وايضاً تحويل جزء منها النتاج الوقود الحيوي 
  )13( مرفق رقم
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  2.3  األسمدة المركبة
 

  ) DAPالثنائى/   MAPاالحادى(فوسفات االمونيوم   2
تتصدر المغرب يليها تونس، االردن والمملكة العربية السعودية اهم الدول العربية المنتجة والمصدرة 

  لالسمدة الفوسفاتية بانواعها على مستوى العالم
  

بينما بلغت الصادرات  2008مليون طن عام  3.1) الثنائى/ادىاالح(وقد بلغت كمية انتاج فوسفات االمونيوم 
  مليون طن  2.4

  )14(مرفق رقم 
  

  )NPK(االسمدة المركبة 
من اجمالى انتاج % 53تتصدر مصر الدول العربية المنتجة لالسمدة المركبة حيث تنتج مايقرب من 

  المنطقة العربية ، تليها االردن، تونس، الجزائر، السعودية 
  

اللذى  )مشروع مشترك( انتاج الشركة اليابانية االردنية معظم االنتاج لالسواق المحلية باستثناء هويتوج
  يصدر للسوق اليابانى تحديداً

  )15(مرفق رقم 
  
  

 :الكبريت  مادة :رابعًا 
  

ة الكبريت احد المنتجات التى ترتبط بصناعة تكريرالبترول والغاز الطبيعى حيث ان معظم الطاقات االنتاجي
 فى مناجم مخزون منجمىعلى الرغم من وجود بالدرجة االولى فى الدول العربية تأتى من هذا المصدر 

  واالستثمار يحتاج فى المرحلة القادمة الى المزيد من التحقق والتطويرفانه المشراق بالعراق 
  
 ، سوريا، العراقاالمارات العربية المتحدة،  البحرين، قطر، الكويتالسعودية ،: كل من هذا وتتصدر 

   االقطار المنتجة للكبريت فى االقليم العربى
  

من اجمالى % 90مليون طن ويتم توجيه مايقرب من  5.9حوالى   2008بلغ انتاج الكبريت الخام عام 
  الخارجىاالنتاج الى التصدير

  
  )16(مرفق رقم 

  : من الكبريت المستقبلية التوسعات 1.3
نتيجة لعدد من العوامل منها زيادة الطلب تسارع االسمدة الفوسفاتية ونظرا للتطور الذى تشهده صناعة 

فان الطلب  كميات اضافية من المحاصيل الرئيسية التى تدخل فى انتاج الوقود الحيوى، التوجه الى انتاج 
ول مع توقع وص الذى يعد العمود الفقرى النتاج االسمدة الفوسفاتية بانواعها على خام الكبريتآخذ بالنمو 

لجارى المشاريع ا من خالل 2016بحلول عام  سنة /مليون طن 12فى المنطقة العربية ليقارب  االنتاج 
المشاريع العمالقة  بمتطلبات السعودية ودولة قطر وذلك للوفاء،الكويت، تنفيذها خصوصا فى االمارات

المشتركة فى المغرب،  والمشاريع بالمملكة العربية السعودية DAPالنتاج حمض الفوسفوريك وسماد الـ
  .، وتلبيته الطلب العالمى المتزايد على هذه المادة تونس، االردن ومصر
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א: א א :א
  

حيث انه من المؤشرات االقتصادية (يتضح من خالل المؤشر المركب لمناخ االستثمار فى الدول العربية 
فى مناخ االستثمار فى الدول العربية على الرغم من تراجع المؤشر المركب لمناخ الى استقرار نسبى  )الكلية

بسبب اتخاذ معظم الدول العربية خطوات جادة فى اصالح ، كل ذلك 2008مقارنة لعام  2009االستثمار لعام 
ثر كفاءة حزمة التشريعات الحاكمة لالستثمار والتى الزال من الضرورة متابعة تطويرها وتحديثها بشكل اك

  الستقطاب االموال العربية الفائضة او تلك المهاجرة
  

فضل معدالت النمو خالل السنوات الخمس الماضية منذ حقبة الثمانينات أشهدت قد ن الدول العربية عليه فأو
وبالتالى يتوجب استغالل هذا التطور الواضح فى مناخ االستثمار ومعدالت النمو  فى القرن الماضى

فى اقامة مشروعات مشتركة وتكاملية  غم تراجعه اثر االزمة المالية واالقتصادية العالميةراالقتصادى 
الغذاء العالمى والتحديات التى تواجه  وخاصة فى مجال صناعة االسمدة والزراعة اخذين بعين االعتبار واقع

ما اليقل  حيث يتم استيراد% 50امتنا العربية لتغطية احتياجاتها الغذائية والتى تبلغ حجم الفجوة بها حوالى 
مليار دوالر امريكى من المحاصيل الغذائية الرئيسية واذا ما اضيف اليها مواد غذائية مصنعة  20 عن

مليار دوالر امريكى مع االخذ باالعتبار اتجاه  40ومدخالت صناعة االغذية فان الرقم قد يصل الى حوالى 
 خالل السنوات القادمةالوقود الحيوى  الدول الكبرى ذات الفائض من الحبوب النتاج 

  
  : باالستثمار فى المجاالت التالية: لذا فأن اهم مجاالت االستثمار هى 

  

اقامة المشروعات التكاملية المشتركة لصناعة االسمدة بغرض تغطية احتياجات الوطن العربى من  .1
محليا والمهاجرة لالستثمار  االسمدة بكافة انواعها  وتوجيه جزء من فائض االموال العربية المتاحة

وكذلك البذور والمشاريع الزراعية الكبيرة النتاج المحاصيل الغذائية الرئيسية فى انتاج االسمدة 
 الزراعية

 

ضرورة االستثمار فى البنية االساسية الالزمة لتطوير التبادل البينى مابين الدول العربية التى تتوافر  .2
اى ان  والدول المخطط اقامة مشاريع زراعية كبرى بها ،االسمدة  فى صناعةلديها الخامات االساسية 

هناك فرص كبيرة لالستثمار فى منظومة لوجستيات والخطوط البحرية والطرق ووسائل النقل بكافة 
 .اشكالها لزيادة فرص التكامل مابين الدول العربية 

 

: بية الستغالل المتاح منها تكثيف عمليات البحث والتحرى والتنقيب عن الخامات بالمنطقة العر .3
 الكبريت، الفوسفات، الحديد، الرمل الزجاجى، النحاس واليورانيوم وكذلك اكتشاف مكامن جديدة

  
  

لخدمة صناعة االسمدة والزراعة وخاصة التركيز على اقامة بحوث مشتركة و تشجيع البحث العلمى .4
 )لذرةالقمح، الشعير، ا(فى مجال المحاصيل الغذائية االستراتيجية 

  
  

الهندسية،  ت، االستشاراقتشجيع إنشاء شركات عربية مشتركة فى مجال النقل البحرى، التسوي .5
  المرتبط بصناعة االسمدة واستغالل الخامات المتاحة لالتموي
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  ) 1(مرفق 

  حصة االسمدة العربية من االنتاج والصادرات العالمية
نسبة اإلنتاج العربي إلى المنتج

  ( % )ي اإلنتاج العالم
نسبة الصادرات العربية إلى 

  ( % )الصادرات العالمية

  17 9  االمونيا
  42 12  اليوريا

  ‐ 9 نترات االمونيوم
  71 27 صخر الفوسفات

  46 15 حامض الفوسفوريك
  42 38 السوبر فوسفات الثالثى

  15 7 فوسفات االمونيوم الثنائى
  20 12  الكبريت
  4 4  البوتاس
  2008العربى لألسمدة، التقرير االحصائى السنوى  االتحاد: المصدر 

  
  
  
  ) 2(مرفق 

                    تطور الطاقات االنتاجية لصناعة األسمدة العربية
  )مليون طن ( 

  نسبة التطور من  2016  2008 2000 1990 1980وحدة  المنتج
 %  25.38.713 21 950منتج االمونيا
 %2.55.69.916.6 24 860منتج اليوريا

 % 0.81.121.5 2.1 163منتج  نترات االمونيوم

 %3137.74445.3 54 74منتج  صخر الفوسفات

 P2O51.344.74.8 6.9 430%  حامض الفوسفوريك

 %0.91.81.51.8 3.2 256منتج  السوبر فوسفات الثالثى

 %0.93.43.43.1 6.4 611منتج فوسفات االمونيوم الثنائى

  01.961.932 2.5منتج البوتاس
  2008االتحاد العربى لألسمدة، التقرير االحصائى السنوى : المصدر 
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  )3(مرفق 

  العالمى من الفوسفات الخام/ االحتياطى العربى 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

  )  IMPHOSالمعهد العالمي للفوسفاط  (: المصدر                                

  

  
  )4(مرفق 

  2008الطاقات واالنتاج والصادرات فى المنطقة العربية من صخر الفوسفات خالل عام 
  منتجلف طن أ                                                                                                          

  الصادرات  االنتاج  الطاقات الشركة  القطر
  11824  24198  28000  مجموعة الشريف للفوسفاط  المغرب
  887  7600  8000  شركة فوسفاط قفصه  تونس

  3976  5266  7000  شركة مناجم الفوسفات االردنية  ردناأل
  2473  3221  3575  م الشركة العامة للفوسفات والمناج  سوريا
  1416  2885  3004  النصر للتعدين  مصر
  138  134  1200  مشروع فوسفات الوادى الجديد 
  70  160  2200  الشركة الوطنية للمناجم والمحاجر 

  1664  1805  2500  شركة مناجم الفوسفات الجزائرية  الجزائر
  --   --   معطلة  الشركة العامة للفوسفات  *العراق
  22448  45269  56679  االجمالى

 بيانات غير متوافرة : العراق* 
  2008االتحاد العربى لالسمدة، التقرير االحصائى السنوى : المصدر 

  

  )مليار طن(الكمية البلد م
  21.0  المغرب  1
  13.0  الصين  2
  3.60  شماليةامريكا ال  3
  2.50  جنوب افريقيا  4
  1.70  االردن  5
  1.20  استراليا  6
  1.00  روسيا  7
  0.80  مصر  8
  0.80  سوريا  9

  0.60  تونس  10
  0.53  السعودية  11
  0.50  امريكا الجنوبية  12
 0.20  الجزائر  13
  0.16  السنغال  14
  0.06  توجو  15
  0.80  اخرى  16

 48.45  االجمالى
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  )5(مرفق رقم 
     2008الطاقات ، االنتاج والصادرات من حامض الفوسفوريك خالل عام  

 )P2O5الف طن (
 الصادرات  االنتاج  الطاقات   القطر
  1530  2770  2985  اطمجموعة الشريف للفوسف  المغرب
  367  1430  1560  المجمع الكيميائى التونسى  تونس
  2  300  432  شركة مناجم الفوسفات األردنية  االردن

  124  160  224  الشركة الهندية األردنية للكيماويات  
  51  51  165  شرآة آيماويات لبنان  لبنان
  0  58  100  الشرآة العامة لالسمدة  سوريا
  0  34  60  ابو زعبل لالسمدة  مصر
  2074  4803  5526    االجمالى

  2008االتحاد العربى لألسمدة، التقرير االحصائى السنوى : المصدر 
  
  

  )6(مرفق رقم 
     2008خالل عام  السوبر فوسفات االحادىالطاقات ، االنتاج والصادرات من 

 )منتجالف طن (
 الصادرات  االنتاج  الطاقات   القطر
  71  478  600  المواد الكيماوية شركة أبو زعبل لألسمدة و  مصر
  316  719  850   الشركة المالية والصناعية المصرية   
  0  328  425  شركة السويس لالسمدة  

  5  14  550  شركة أسمدة الجزائر فرتيال   الجزائر
  54  54  100  شركة كيماويات لبنان  لبنان
      40  الشركة التونسية لألسمدة الكيماوية     تونس
  446  1593  2565    االجمالى

  2008االتحاد العربى لألسمدة، التقرير االحصائى السنوى : المصدر 
  

  )7(مرفق رقم 
     2008خالل عام  السوبر فوسفات الثالثىالطاقات ، االنتاج والصادرات من 

  )منتجالف طن ( 

  2008قرير االحصائى السنوى االتحاد العربى لألسمدة، الت: المصدر  

 الصادرات  االنتاج  الطاقات   القطر
  545  681  1040  مجموعة الشريف للفوسفاط  المغرب
  669  870  800  ى التونسىالمجمع الكيميائ  تونس
  204  204  300  شرآة آيماويات لبنان  لبنان
  0  164  275  الشرآة العامة لالسمدة  سوريا
  56  62  150  ابو زعبل لالسمدة  مصر
  0  6  150  شركة أسمدة الجزائر فرتيال   الجزائر
  1474  1987  2715    االجمالى
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  )8(مرفق رقم 
  االسمدة الفوسفاتية فىميزان العرض والطلب 

  2013حتى عام للفترة 
  P2O5ن ط 1000

الفائض/ العجزالطلبالعرض البلد  
 (3188)27135902امريكا الالتينية

 (6762)16888450جنوب اسيا
 (1925)8442769غرب اوروبا
 (168)602771وسط اوروبا

 (194)540734دول االوقانيوس
 (12239)638718626االجمالى

  2009،مايو  77، المؤتمر الدولى الـ)IFA(دولى لالسمدةاالتحاد ال: المصدر  *

  
  

  )9(مرفق رقم 
   2007احتياطى الغاز الطبيعى واالنتاج واالستهالك خالل عام 

 االحتياطى  القطر
  مليار متر مكعب

 )2007بنهاية عام (

  االنتاج
  مليار متر مكعب

  )2007عام (

  االستهالك
  مليار متر مكعب

  )2007عام (
  24.4  49.5  25636  قطر

  53.8  73.5  7153  السعودية
  32.6  47.7  6040  االمارات
  24.6  88.2  5000  الجزائر
  2.4  3.5  3170  العراق
  8.9  12.9  2506  الكويت
  28.2  52.8  1963  مصر
  9.2  13.2  1420  ليبيا
  6.1  7.3  290  ياسور
  2.7  2.9  55  تونس

  9  11.1  92  البحرين
  2  25.4  1404باقى الدول 

  203.7 362.3 53325  مجموع االوابك
  2008 ،)اوابك(التقرير االحصائى السنوى لمنظمة االقطار العربية المصدرة للبترول : المصدر
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  )10(مرفق رقم 

     2008نتاج والصادرات من االسمدة النيتروجينية خالل عام يوضح الجدول التالى الطاقات ، اال
  الف طن منتج                            

  الصادرات  االنتاج الطاقات الشركة القطر
  اليوريا  االمونيا  اليوريا  االمونيا اليوريا االمونيا

  0  90  1248  1167 1190 1100  شرآة ابوقير لالسمدة مصر
     0  56  132  شرآة النصر لالسمدة 
  0  21  516  382 570 415  شرآة الدلتا لالسمدة 
        55  132  شرآة آيما 
  1090  0  1315  789 1300 800  الشرآة المصرية لالسمدة 
  688  33  692  428 635 396  شرآة االسكندرية لالسمدة 
  353  0  640  381 650 396شرآة حلوان لالسمدة 
 154 240 0 207 650 396شركة مصر لتصنيع البترول 

  3319  0910  3652  3124 3730 3266  شرآة سابك السعودية
  3097  451  2997  2183 2592 1908شرآة قافكو قطر
  1657  199  1952  1037 1652 1190الشرآة العمانية الهندية  عمان
  931  63  962  631 1004 628شركة صناعة الكيماويات  الكويت
  512  152  602  502 895 726  رتشرآة س ليبيا

    538    531  990شركة أسمدة الجزائر  الجزائر
  584  80  618  454 594 429 فرتيلشركة   االمارات
  622  100  661  474 561 396شركة الخليج لصناعة  البحرين
  0  0  240  199 280 237  الشركة العامة لألسمدة  سوريا
  0  0  300  212 350 230ة العامة لصناعةالشرك  العراق

  13360  2637  16635  13032 17303 13767  االجمالى
    2008االتحاد العربى لألسمدة، التقرير االحصائى السنوى : المصدر  

 
  )11(مرفق رقم 

  فى االسمدة النيتروجينيةالعرض والطلب  ميزان
  2013عام  حتىللفترة 

  طن نيتروجين 1000

الفائض/ العجزالطلبالعرض البلد  
 (6267)1823323099جنوب اسيا

 (8213)1312119628امريكا الشمالية
 (4800)1005914273غرب اوروبا

 (2430)128308858امريكا الالتينية
 (294)17792074دول االوقانيوس

 (22004)5602267932االجمالى
  2009،مايو  77، المؤتمر الدولى الـ)IFA(دولى لالسمدةاالتحاد ال :المصدر  *
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  ) 12(مرفق 
  2013عام  حتىللفترة فى االسمدة البوتاسية ميزان العرض والطلب 

  K2Oن ط 1000
الفائض/ العجز الطلب العرض البلد  

 (17415)442711842شرق اسيا
 (4436)14385874امريكا الالتينية
 (913)913-وسط اوروبا

 (402)185587افريقيا
 (4252)4252-جنوب اسيا

 (359)359-دول االوقانيوس
 (17777)605023827االجمالى

  2009،مايو  77، المؤتمر الدولى الـ)IFA(دولى لالسمدةاالتحاد ال: المصدر  *
 

  )13(مرفق رقم 
  فى االسمدة البوتاسية ميزان العرض والطلب 

  2012-2008عام للفترة من   
  K2Oن ط 1000

الفائض/ العجزالطلبالعرض البلد  
 (10400)288313383شرق اسيا

 (3983)23066289امريكا الالتينية
 (919)919-اوروبا وسط
 (587)587-افريقيا

 (3716)3716-جنوب اسيا
 (389)389-دول االوقانيوس

 (19994)528925283االجمالى
  

  
  )14(رقم  مرفق

    )الثنائى/ االحادى(لفوسفات االمونيوم  2007الصادرات لعام /االنتاج/الطاقات
  الف طن منتج        

  الصادرات  االنتاج  الطاقات   القطر
  928  1263  1608  مجموعة الشريف للفوسفاط  المغرب
  854  1017  1000  المجمع الكيميائى التونسى تونس
  601  636  750  ردنيةشركة مناجم الفوسفات األ االردن

  33  155  500  شرآة سابك  السعودية
  2416  3071  3858    االجمالى

  2008االتحاد العربى لألسمدة، التقرير االحصائى السنوى : المصدر 
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  )15(مرفق رقم 
  )NPK( من االسمدة المركبة 2007الصادرات لعام /االنتاج/الطاقات

  الف طن منتج               

  الصادرات  االنتاج  الطاقات   القطر
  0  324  200  ابوقير لالسمدةشركة  مصر

  0  14  25  المركز المصرى لتطوير االسمدة 
  140  152  300  شركة األسمدة اليابانية األردنية  االردن
      25  شركة ستيك تونس

  50  59  60شركة قرانيفوس 
  0  42  550  )فرتيال(شركة اسمدة الجزائر   الجزائر

  0  28  500  كسابشركة   السعودية 
  21  23  240  ادفرتشركة   االمارات
  217  642  2900    االجمالى

  2008االتحاد العربى لألسمدة، التقرير االحصائى السنوى : المصدر 
 

 

  )16(مرفق رقم 
  2008الطاقات االنتاجية، االنتاج الفعلى والصادرات من الكبريت خالل عام 

  الف طن منتج
  لصادراتا  االنتاج  الطاقات الشركة القطر

  2100  2150  2200  شركة ارامكو  السعودية
  1279  1800  1750  شركة ادنوك  االمارات

  379  375  350  شركة ادجاز 
  792  812  812  المؤسسة الكويتية للبترول  الكويت
  580  600  750  شركة قطر للبترول قطر

  97  113  120  شركة نفط البحرين الوطنية  البحرين
  0  20  50  ة العامة للبترولالهيئة المصرية المصري مصر
  --   --   1250    *العراق

  5247  5870  7282    االجمالى
  بيانات غير متوافرة: العراق*

  2008االتحاد العربى لألسمدة، التقرير االحصائى السنوى : المصدر 


