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يحتاج البشر والحيوانات والنباتات إلى المواد المغذية من أجل 
االستمرار في الحياة. ويمكن أن تكون المواد المغذية على شكل 
“مغذيات أساسية” - تكون هناك حاجة إلى كميات كبيرة منها - 
مثل النيتروجين )N( والفسفور )P( والبوتاسيوم )K( والكالسيوم 
)Ca( والكبريت )S( والمغنيسيوم )Mg( أو “مغذيات دقيقة” مثل 

 )B( والبورون )Fe( والحديد )Cu( والنحاس )Zn( الزنك
والموليبدينوم )Mo( وتكون الحاجة إليها بشكل أقل نسبًيا. 

ويستهلك البشر المحاصيل والمنتجات الحيوانية للحصول على 
الغذاء، في حين تحصل المحاصيل على معظم احتياجاتها من 
المواد المغذية من التربة. إال أنه هناك العديد من أنواع التربة ال 

توفر جميع العناصر الغذائية بالكميات التي تحتاجها المحاصيل. 
والبد من تعويض المواد المغذية التي ُتزال من التربة عن طريق 

الزراعة المستمرة للمحاصيل من خالل إضافة مصادر غذائية، مثل 
األسمدة. 

واألسمدة هي أي مواد صلبة أو سائلة أو غازية تحتوى على واحد أو أكثر من 
المواد المغذية النباتية بكميات معروفة، يتم مزجها بالتربة، أو ُتضاف مباشرة 

على النبات )أوراق الشجر( أو ُتضاف إلى المحاليل المائية )كما هو الحال في 
التسميد( للحفاظ على خصوبة التربة وتحسين نمو المحاصيل و/أو عوائدها 

و/أو جودتها.

والغرض من استخدام األسمدة هو واحد سواء في المناخات المعتدلة أو 
المدارية: 

استكمال اإلمداد الطبيعي للمواد المغذية في التربة وتحسين  •
خصوبة التربة من أجل تلبية الطلب على المحاصيل ذات القدرة 

اإلنتاجية العالية.
تعويض المواد المغذية التي ُتزال من خالل المنتجات التي تم حصادها  •

أو التي ُفقدت من خالل التسربات التي ال يمكن تجنبها في البيئة من 
أجل الحفاظ على ظروف جيدة للتربة لزارعة المحاصيل. 

ُتصنف األسمدة إلى نوعين رئيسيين: 
األسمدة العضوية. •
األسمدة المعدنية/المصنعة.  •

ويتم تصنيف األسمدة المصنعة وفًقا لمعايير مختلفة على النحو التالي:

1. عدد المواد المغذية 
المغذيات األحادية أو األسمدة المباشرة )سواًء بالنسبة للمغذيات األساسية أو  •

الدقيقة( 
أمثلة: اليوريا )0-0-46(، والسوبر فوسفات الثالثي )0-46-0(، وكلوريد البوتاس 

)60-0-0(، ومركبات الزنك/الحديد، وحامض البوريك وما إلى ذلك. 
األسمدة ذات المغذيات المتعددة/المركبة التي تحتوي على 2 أو 3 أو أكثر من  •

المواد المغذية. 
أمثلة: األسمدة المركبة )15-15-15(، والفوسفات ثنائي األمونيوم )18-46-0(، 

والفوسفات أحادي البوتاسيوم )31-47-0(، وما إلى ذلك.

2. نوع المزيج 
األسمدة المخلوطة أو “مزيج المواد األولية” عبارة عن مزج مادي الثنين أو أكثر من  •

األسمدة أحادية المغذيات أو ذات المغذيات المتعددة. 
األسمدة المعقدة هي منتجات تجمع بين اثنين أو أكثر من المواد المغذية  •

كيميائًيا )مثل فوسفات النيتروجين وفوسفات األمونيوم(.

3. الحالة المادية 
األسمدة الصلبة )البلورية، المساحيق، الحبيبية( ذات مجموعات أحجام مختلفة.  •
األسمدة السائلة )المحاليل والمعلقات(.  •
األسمدة الغازية )سوائل تحت الضغط، مثل األمونيا(.  •

4. إطالق المغذيات 
ذات المفعول السريع )ُتتاح على الفور من خالل التذويب في الماء(.  •
بطيئة المفعول )تتطلب التحول إلى شكل قابل للذوبان، مثل التطبيق المباشر  •

لصخور الفوسفات(. 
التحكم في اإلطالق عن طريق الطالء.  •
المستقرة بواسطة المثبطات.  •

ُتشكل مبادئ االستخدام السليم لمصادر المغذيات ومعدلها ووقتها ومكانها الحد 
األدنى ألساس أي نظام محلي للتحكم في المغذيات. ويجب تطبيق الممارسات 

اإلدارية الُفضلى على جميع هذه المجاالت لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية المحلية.

1. نبذة عن األسمدة
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من المعروف جيًدا مدى مساهمة صناعة األسمدة في توفير 
األغذية لسكان العالم حيث تمثل ما يقرب من 40-60% من 

إجمالي إمداد األغذية إلى العالم )ستيوارت، “مساهمة مغذيات 
األسمدة التجارية تجاه اإلنتاج الغذائي”، في دورية “عالم الزراعة” 

Agronomy Journal 2005، صفحة 1(. إضافة إلى ذلك، فإن 
صناعة األسمدة توفر قيمة اقتصادية مضافة وتخلق العديد من 

فرص العمل. 

تعتبر صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي إحدى أهم قطاعات 
الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة، حيث تمثل تقريًبا ثلث إنتاج 

الصناعة من حيث الحجم. وتوفر مصانع األسمدة عبر المنطقة فرص عمل، 
وتدعم شبكات الموردين، وتولد قيمة إضافية. 

وفيما يلي أبرز المساهمات االجتماعية واالقتصادية لصناعة األسمدة في دول 
مجلس التعاون الخليجي في 2014: 

وظفت الصناعة بشكل مباشر ما يقرب من 13,000 شخص. وكانت  •
المكافآت المقدرة المدفوعة إلى العاملين في هذا المجال تبلغ 338 

مليون دوالر أمريكي، وهو ما يعادل نحو 11% من إجمالي صناعة 
الكيماويات في المنطقة. وأدى شراء المواد والخدمات لدعم صناعة 
األسمدة إلى توفير 38,300 فرصة عمل إضافية على طول سلسلة 

ر المساهمة اإلجمالية من حيث توليد الدخل المكتسب  اإلمداد. وتقدَّ
بأكثر من 1.3 مليار دوالر أمريكي، بما في ذلك المكافآت المباشرة وغير 
المباشرة. وتجاوز العدد اإلجمالي لفرص العمل الموفرة، المباشرة وغير 

المباشرة، 51,000 فرصة عمل. وتقدم العديد من الشركات مساهمات 
غير مباشرة على امتداد سلسلة القيمة، بما في ذلك الموردين 

والمصنعين والتجار ومقدمي الخدمات. ويدفع مصنعي األسمدة أموال 
إلى الموردين، الذين بدورهم يدفعون إلى غيرهم وهلم جرا، مما يخلق 

قيمة مضافة في جميع أنحاء االقتصاد. 

بلغت صادرات األسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي 22.9 مليون طن 
وهي الكمية التي كانت تبلغ قيمتها 7.5 مليار دوالر أمريكي في 2014. 

ويمثل هذا المعدل نمًوا سنوًيا بنسبة 7.5% على مدى السنوات العشر 
الماضية. 

2. المساهمة االقتصادية لصناعة األسمدة 
في دول مجلس التعاون
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ُيعتبر قطاع األسمدة واحًدا من أكبر القطاعات في 
صناعة الكيماويات بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث 

يمثل ما نسبته 28% من إجمالي الطاقة اإلنتاجية 
للصناعة في دول المنطقة. وعلى مدى السنوات العشر 

الماضية، تضاعفت الطاقة اإلنتاجية لألسمدة من 20.2 
مليون طن في 2004 إلى 40.9 مليون طن في 2014. 

 وتتميز الصناعة بنسبة تركيز عالية على مستوى اإلنتاج والتجارة. 
ال تزال المملكة العربية السعودية وقطر في طليعة الدول المنتجة 

لألسمدة بالمنطقة، حيث ساهمت كلتا الدولتين بنسبة %42 
و26% على التوالي من إجمالي إنتاج األسمدة في دول مجلس 

التعاون الخليجي في 2014.

من بين اهم االحداث الرئيسية في صناعة األسمدة في دول مجلس 
التعاون  في عام 2014 هو االنتهاء من مصنع  سافكو - 5 

بمنطقة الجبيل في المملكة العربية السعودية. وسيكون هذا 
المصنع هو األكبر من نوعه على الصعيد العالمي فيما يتعلق 

بالتقاط الكربون، حيث سيعمل على استخالص ما يقرب من 1,500 
طن من غاز ثاني أكسيد الكربون الخام من مصانع جاليكول 

االيثيلين. وسيتم بعد ذلك استخدام ثاني أكسيد الكربون في 
إنتاج اليوريا. 

وفي عمان، أعلنت شركة تكامل لالستثمار وشركة النفط العمانية 
عن وضع خطط إلنشاء مصنع أمونيا بمدينة صاللة تصل طاقته 

اإلنتاجية إلى 1,000 طن متري يومًيا. ونظًرا لطموح شركة تكامل 
المتمثل في دعم نمو صناعة البتروكيماويات التحويلية في 

سلطنة عمان، فمن المعتقد أن يهدف مشروع األمونيا خاصتها إلى 
تحفيز االستثمارات في المجموعات العنقودية الكيماوية ذات القيمة 

المضافة واسعة النطاق.

3. الطاقة اإلنتاجية لألسمدة الكيماوية في 
دول مجلس التعاون

الطاقة اإلنتاجية لألسمدة في دول مجلس التعاون بحسب البلد

السعودية قطر ا�مارات عمان الكويت البحرين

معدل النمو السنوي 
التراكمي (2004 - 2014)

7.3% سنوًيا
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المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2015
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السعودية

قطر

دول المجلس

ا	مارات

عمان

الكويت

البحرين
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المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2015
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ُتعّرف األسمدة األساسية على أنها المنتجات التي 
ال ُتستخدم كمواد وسيطة في صناعة األسمدة. 

وتتألف من اليوريا وثنائي فوسفات األمونيوم 
ومركبات NPK ومنتجات أخرى.

ُيعتبر سماد اليوريا أحد األسمدة النيتروجينية األكثر 
استخداًما ويحتوي على نسبة عالية من النيتروجين تصل 

إلى )46%(. وهو مصنوع من األمونيا وثاني أكسيد الكربون 
ومن السهل نسبًيا استعماله وتخزينه مما يجعله أكثر 

األسمدة النيتروجينية الصلبة أهمية على الصعيد العالمي. 

تعد اليوريا أكبر منتج من األسمدة يتم انتاجه في دول 
مجلس التعاون، حيث تصل الطاقة اإلنتاجية لليوريا إلى 15.2 

مليون طن في 2014. وتعتبر قطر أكبر ُمنتج لليوريا في 
المنطقة وتحتضن أكبر مصنع إلنتاج األمونيا واليوريا في 

مكان واحد، الذي تم بناؤه بواسطة قافكو. وتبلغ حصة قطر 
من إنتاج اليوريا في المنطقة 37%، بعدما كانت حوالي 

28% قبل عشر سنوات. وارتفع مركز قطر عالمًيا من حيث 
إنتاج اليوريا حيث وصل إلى 3% في 2014. 

من خالل توافر احتياطات كبيرة من صخور الفوسفات 
المحلية، بدأت المملكة العربية السعودية في تطوير صناعة 

األسمدة الفوسفاتية لديها. وبإنتاج كمية كبيرة من فوسفات 
ثنائي األمونيوم الذي بدأ في المملكة العربية السعودية في 
2011، تمت المحافظة على إجمالي الطاقة اإلنتاجية بمعدل 

3.4 طن متري في 2014. وتمثل هذه الكمية ما نسبته 
17% من الطاقة اإلنتاجية لألسمدة األساسية في المنطقة. 

4. األسمدة األساسية في دول مجلس 
التعاون 

الطاقة اإلنتاجية في دول مجلس التعاون اسم المنتج
في 2014 )كيلو طن(

15,196اليوريا

)DAP( 3,400ثنائي فوسفات األمونيوم

NPK 440سماد

)TSP( 200فوسفات ثالثي الصوديوم

104اليوريا فورمالدهايد

86سماد NPK الذي يذوب في الماء

30سماد كبريت البنتونيت

)SCU( 24اليوريا المغلفة بالكبريت

19,480اإلجمالي

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2015

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2015

اليوريا ثنائي فوسفات ا�مونيوم NPK أسمدة منتجات أخرى
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الطاقة اإلنتاجية لألسمدة الرئيسية في دول مجلس التعاون
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10.4% سنوًيا

يتمثل الغرض الرئيسي من األسمدة في توفير 
المواد المغذية األساسية التي تحتاجها 

المحاصيل. ونظًرا الرتكاز معظم إنتاج األسمدة 
في دول مجلس التعاون الخليجي على إنتاج 

األسمدة أحادية المغذيات كاألمونيا واليوريا، 
فإن النيتروجين هو المادة المغذية األساسية 

التي توفرها دول المجلس. وتجاوز اإلنتاج 
اإلجمالي للنيتروجين في دول مجلس التعاون 

11.2 مليون طن في 2014 حيث كان له النصيب 
األكبر من حصة اإلنتاج في هذه الدول بنسبة 

 .%87

ومن حيث الحصة العالمية لإلنتاج، فتلبي دول مجلس 
التعاون  6% من إجمالي الطلب العالمي على مغذيات 

األسمدة، وهي النسبة المقدرة من قبل الجمعية الدولية 
لألسمدة )IFA( بنحو 182.7 مليون طن من المواد 

المغذية )النيتروجين + خماسي أكسيد الفوسفور 
 .)K2O( أكسيد البوتاسيوم + )P2O5(

5. مغذيات األسمدة 

المصدر: لجنة الزراعة بالجمعية الدولية لألسمدة واالتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2015

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2015

حصة دول المجلس من الطلب العالمي على مغذيات األسمدة في 2014 
)إنتاج المواد المغذية بالمليون طن(

دول العالمالمادة المغذية
المجلس

حصة دول 
المجلس على 

الصعيد العالمي

)N( 9%111.19.8النيتروجين

)P2O5( 3%41.51.4الفوسفات

)K2O( 0.2%30.10.1البوتاسيوم

6%182.711.2اإلجمالي

إنتاج األسمدة في دول مجلس التعاون بحسب المحتوى المغذي
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تتمثل المواد الوسيطة التي ُتستخدم إلنتاج 
األسمدة األساسية في األمونيا والكبريت 

وحمض الكبريتيك وحمض الفوسفوريك وحمض 
النيتريك. 

وتعتبر األمونيا إحدى المواد الوسيطة الرئيسية التي 
ُتستخدم في إنتاج األسمدة كاليوريا ونترات األمونيوم 
وفوسفات األمونيوم واألسمدة المركبة. كما إنها هي 
المصدر الوحيد للنيتروجين القابل لالستخدام إلنتاج 

كميات كبيرة من البروتين. وتعمل األسمدة التي تحتوي 
على النيتروجين على تحسين كمية ونوعية المحاصيل 

التي تحتوي على البروتين. وبلغت الطاقة اإلنتاجية 
لألمونيا في دول مجلس التعاون الخليجي 11.7 مليون 

طن في 2014، وتمثل هذه الكمية 55% من إجمالي 
الطاقة اإلنتاجية للمواد الوسيطة لألسمدة في دول 

المنطقة. وشهدت األمونيا معدل نمو عاٍل بنسبة %7.7 
سنوًيا على مدى السنوات العشر الماضية.

ُيشكل الكبريت أحد أهم المنتجات لصناعة األسمدة، 
سواء كمغذي نباتي أو لتحويل صخور الفوسفات إلى 

أسمدة فوسفاتية. وُتجدر اإلشارة إلى أن أكبر مصادر 
الكبريت الخام هو تكرير النفط ومعالجة الغاز الطبيعي 

في منشآت متعددة حول العالم. ولقد تجاوزت الطاقة 
اإلنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي من الكبريت 8 

ماليين طن سنوًيا في 2014، وهو ما يمثل 37% من 
طاقة إنتاج المواد الوسيطة لألسمدة في المنطقة. 

ويعتبر حمض الكبريتيك ذا أهمية بالغة إلنتاج األسمدة 
الفوسفاتية مثل فوسفات الكالسيوم ثنائي الهيدروجين 
وفوسفات األمونيوم. وتنتج دول مجلس التعاون حالًيا ما 
يقدر بنحو 1.4 مليون طن من حمض الكبريتيك سنوًيا. 

6. المواد الوسيطة لألسمدة

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2015

الطاقة اإلنتاجية للمواد الوسيطة لألسمدة في دول مجلس التعاون

ا�مونيا الكبريت حمض الكبريتيك منتجات أخرى

معدل النمو السنوي 
التراكمي (2004 - 2014) 

6% سنوًيا
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رغم أن سوق األسمدة المتخصصة في منطقة دول مجلس التعاون 
الخليجي ال تزال في بداياتها الى حد ما، ولكن ثمة فرًصا كبيرة 

إلنتاجها وتسويقها. كما سجلت االمارات االرقام التالية من حيث 
الطاقة االنتاجية لألسمدة المتخصصة: 

طاقة إنتاج أسمدة NPK القابلة للذوبان في الماء - 50,000 طن متري/سنة  •
طاقة إنتاج أسمدة NPK الحبيبية - 40,000 طن متري/سنة •
طاقة إنتاج المعلقات والسوائل - 5,000 طن متري/سنة •
طاقة إنتاج المغذيات الدقيقة والمنتجات الورقية - 2,000 طن متري/سنة •
طاقة إنتاج اليوريا المغلفة بالكبريت - 24,000 طن متري/سنة •
أسمدة NPK القابلة للذوبان في الماء بأنواعها - 36,000 طن متري/سنة •

7. األسمدة المتخصصة
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شهد استغالل الطاقة اإلنتاجية لصناعة األسمدة 
في دول مجلس التعاون الخليجي تحسًنا حيث 
وصل إلى 97% في 2014 مقابل 94% في 2013، 
في حين ظلت المعدالت التشغيلية للصناعة 

العالمية عند نسبة 80%. ولقد تحسنت المعدالت 
التشغيلية لدول مجلس التعاون الخليجي على 

مدى السنوات الماضية، وبلغت اآلن أعلى 
مستوياتها منذ عام 2011. 

وفي الوقت الذي وصل فيه اإلنتاج العالمي لألسمدة أعلى 
مستوياته، تمثلت العوامل األساسية التي اثرت على اإلنتاج 

في 2014 في نقص توريد الغاز وزيادة الشكوك حول تدابير 
التجارة واالنخفاض الهائل في أسعار الطاقة.

8. معدالت استغالل الطاقة اإلنتاجية

المصدر: الجمعية الدولية لألسمدة وجيبكا، 2015

صناعة ا�سمدة في دول المجلس صناعة ا�سمدة في العالم

2010 2011 2012 2013 2014

%99

%81 %80%83 %80 %80

%87 %89 %94
%97

معدل استغالل الطاقة اإلنتاجية لصناعة األسمدة
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من المقرر زيادة الطاقة اإلنتاجية لألسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي 
من 40.9 مليون طن سنوًيا في 2014 إلى 49.7 مليون طن بحلول 2020، أي 

بمعدل نمو يبلغ 3.3% سنوًيا. وستتمركز الزيادة الكبرى حول إنتاج األمونيا 
وثنائي فوسفات األمونيوم، حيث سيشهد كالهما أكثر من 2 مليون طن 

زيادة على طاقة إنتاجهما الحالية على مدى السنوات الخمس المقبلة. ومن 
شأن هذا التوسع ان يدعم تطلعات المنطقة بشأن التنوع واستغالل خام 

التغذية بخالف تغذية الغاز. ومن المتوقع أن تصل الطاقة اإلنتاجية لثنائي 
فوسفات األمونيوم إلى 5.5 مليون طن بحلول 2020، أي ما يعادل معدل نمو 

بنسبة 8.3% سنوًيا. 

نتوقع أيًضا زيادة إنتاج اليوريا بواقع 1.7 مليون طن بحلول 2020. 

الطاقة اإلنتاجية لألسمدة في دول مجلس التعاون بحسب المنتج، كيلو طن

مشروعات األسمدة قيد التطوير في دول مجلس التعاون

مشروع تطوير وعد الشمال من قبل شركة التعدين العربية  •
 السعودية )معادن( )المملكة العربية السعودية(

تحرز شركة معادن تقدًما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير 
الفوسفات البالغ تكلفتها 7.97 مليار دوالر أمريكي بأم وعال في شمال 
المملكة العربية السعودية، والذي سيكون واحًدا من أكبر المشروعات 

المتكاملة للفوسفات في العالم. ويجري تطوير وعد الشمال بغرض 
استغالل الموارد المعدنية وذلك إلنشاء مجموعة عنقودية للفوسفات 

التحويلية والتي من شأنها جذب الشركات السعودية والعالمية. 

توسيع مصنع األمونيا واليوريا من قبل شركة الخليج لصناعة  •
 البتروكيماويات )GPIC( )البحرين(

انتهت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )GPIC( من دراسة جدوى 
بشأن مشروع توسعة مصنع األمونيا واليوريا بجزيرة سترة والبالغ تكلفته 

1.7 مليار دوالر أمريكي. ومن المخطط أن ينتج المشروع، الذي ينتظر 
موافقة الحكومة، 800,000 طن من األمونيا و1.2 مليون طن من اليوريا 

سنوًيا. ومن المقرر بدء تشغيل المصنع في 2018.

 مصنع األمونيا من قبل شركة تكامل لالستثمار )عمان( •
في عمان، أعلنت شركة تكامل لالستثمار وشركة النفط العمانية عن 

وضع خطط إلنشاء مصنع أمونيا بمدينة صاللة تصل طاقته اإلنتاجية إلى 
1,000 طن متري يومًيا. ونظًرا لطموح شركة تكامل المتمثل في دعم 

نمو صناعة البتروكيماويات التحويلية في سلطنة عمان، فمن المعتقد أن 
يهدف مشروع األمونيا خاصتها إلى تحفيز االستثمارات في المجموعات 

العنقودية الكيماوية ذات القيمة المضافة واسعة النطاق.

20142020المنتج

15,19616,960اليوريا

11,69213,816األمونيا

8,0018,020الكبريت

)DAP( 3,4005,500ثنائي فوسفات األمونيوم

2651,765حمض الفوسفوريك

1,3611,407حمض الكبريتيك

NPK 4401,150سماد

)MCP/DCP( 0250فوسفات أحادي الكالسيوم وثنائي الكالسيوم

)TSP( 200200فوسفات ثالثي الصوديوم

)PPA( 0160حمض الفوسفوريك النقي

104104اليوريا فورمالدهايد

8686أسمدة NPK التي تذوب في الماء

6565األمونيا المائية

3030سماد كبريت البنتونيت

)SCU( 2424اليوريا المغلفة بالكبريت

40,87049,545اإلجمالي

9. التوسع في الطاقة اإلنتاجية لألسمدة 
في دول مجلس التعاون

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2015
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تعتبر قارة آسيا )التي تضم شرق وجنوب آسيا ودول مجلس 
التعاون الخليجي وغيرها من دول غرب آسيا( أكبر منتج لألمونيا 

في العالم. وحسب ما ذكرت الجمعية الدولية لألسمدة، فإن 
الطاقة اإلنتاجية لألمونيا في آسيا وصلت إلى 127.6 مليون طن 

في 2014 وهو ما يعادل 59% من إجمالي السوق العالمية 
لألمونيا. وتمثل شرق آسيا وحدها أكبر منتج لألمونيا حول 

العالم، حيث تتجاوز طاقتها اإلنتاجية 88.5 مليون طن في 2014.

وتعتبر أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا أكبر المناطق األخرى 
المنتجة لألمونيا حيث تمثل ما يقرب من 13% و10% على التوالي من 

السوق العالمية لألمونيا. 

ووفًقا للجمعية الدولية لألسمدة، من المتوقع أن تنمو الطاقة اإلنتاجية 
العالمية لألمونيا بنحو 16% في 2015 على أساس سنوي. وستكون 

اإلضافات الرئيسية في شرق آسيا )الصين وإندونيسيا(، وأوروبا الشرقية 
وآسيا الوسطى )روسيا(، وأمريكا الشمالية )الواليات المتحدة( وأفريقيا 

)الجزائر ومصر ونيجيريا(.

تزايدت حصة دول مجلس التعاون الخليجي في اإلنتاج العالمي لألمونيا من 
3% قبل عشر سنوات إلى 5% في 2014. وكان متوسط النمو السنوي 

للطاقة اإلنتاجية على مدى العقد الماضي في دول مجلس التعاون الخليجي 
أعلى منه في أي منطقة أخرى: نمت الطاقة اإلنتاجية في دول مجلس التعاون 

الخليجي بمعدل نمو سنوي تراكمي )2014-2004( بلغ 7.7% سنوًيا في 
حين نمت الصناعة العالمية بنسبة 2.4% سنوًيا خالل نفس الفترة. 

المصدر: الجمعية الدولية لألسمدة، اإلنتاج والتجارة الدولية 2015

20042014المنطقة

60,95788,485شرق آسيا

23,26027,485أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

18,40521,528جنوب آسيا

20,64117,318أمريكا الشمالية

9,79412,099أمريكا الالتينية

12,64812,064غرب أوروبا

5,59211,692دول المجلس

5,0008,785أفريقيا

8,1247,913أوروبا الوسطى

3,6345,875غرب آسيا )باستثناء دول المجلس(

1,1702,230أوقيانوسيا

  

169,224215,475العالم

الطاقة اإلنتاجية العالمية من األمونيا، كيلو طن في السنة

10. لمحة عامة عن اإلنتاج العالمي من 
األمونيا
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الطاقة اإلنتاجية العالمية 
لألمونيا بحسب المنطقة، 

إجمالي عام 2014: 215.5 
مليون طن

الطاقة اإلنتاجية العالمية 
لألمونيا بحسب المنطقة
 النسبة المئوية لمعدل 

النمو السنوي التراكمي 
)2014 - 2004(

المصدر: الجمعية 
الدولية لألسمدة، 

اإلنتاج والتجارة 
الدولية 2015

دول المجلس أوقيانوسيا أفريقيا دول غرب 
آسيا ا�خرى

شرق آسيا أمريكا 
الالتينية

أوروبا 
الشرقية 

وآسيا 
الوسطى

أوروبا 
الوسطى

غرب أوروبا أمريكا 
الشمالية

العالمجنوب آسيا

7.7
6.7

5.8
4.9

3.8

2.4 2.1
1.7 1.6

-0.3 -0.5

-1.7

أوقيانوسيا %1

شرق آسيا %41

أوروبا الوسطى 4%دول غرب آسيا ا�خرى %3

أفريقيا %4

دول المجلس %5

غرب أوروبا %5

أمريكا الالتينية %6

أمريكا الشمالية %8

جنوب آسيا %10

 أوروبا الشرقية
وآسيا الوسطى %13
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تعتبر اليوريا أكثر األسمدة النيتروجينية الصلبة استخداًما في 
العالم. ويعتبر القطاع الزراعي المستخدم الرئيسي لليوريا 

ويستحوذ على أكثر من 80% من إجمالي الطلب على اليوريا. 
وُقدرت الطاقة اإلنتاجية العالمية لليوريا في عام 2014 بنحو 

208.3 مليون طن، أي بمعدل نمو يصل إلى 3.2% سنوًيا على مدى 
السنوات العشر الماضية. وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي 

من بين المناطق الرائدة المنتجة لليوريا وتستحوذ الشركات 
األعضاء في جيبكا على ما نسبته 7% من إجمالي اإلنتاج العالمي 

ارتفاًعا من 5% في 2004، أي بمعدل نمو سنوي يصل إلى 7% خالل 
تلك الفترة.

وفًقا للجمعية الدولية لألسمدة، فقد تم التخطيط لتشغيل ما يقرب من 30 
وحدة إنتاج جديدة في 2014 و2015. وازدادت الطاقة اإلنتاجية العالمية 
لليوريا بنسبة 2% في 2014 لتصل إلى 208.3 مليون طن متري، ومن 

المتوقع وجود إضافات بنسبة 6% في 2015 لتصل إلى 221 مليون طن. 
وكان من المتوقع أن تساهم الصين بنصف الزيادة الصافية من الطاقة 

اإلنتاجية العالمية في 2015/2014. وتسببت كل من البرازيل ومصر والهند 
وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية والواليات المتحدة وفيتنام في 

اإلضافات الرئيسية للطاقة اإلنتاجية خارج حدود الصين. 

الطاقة اإلنتاجية العالمية لليوريا، كيلو طن في السنة

20042014المنطقة

65,20498,240شرق آسيا

28,30633,185جنوب آسيا

12,10816,295أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

7,64015,196دول مجلس التعاون الخليجي

12,77211,202أمريكا الشمالية

3,8457,975أفريقيا

6,0417,376أمريكا الالتينية

4,2666,923غرب آسيا )باستثناء دول المجلس(

5,2526,670غرب أوروبا

6,2284,732أوروبا الوسطى

490535أوقيانوسيا

   

329 152208 152العالم

المصدر: الجمعية الدولية لألسمدة، اإلنتاج والتجارة الدولية 2015

11. لمحة عامة عن اإلنتاج العالمي لليوريا
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المصدر: الجمعية الدولية لألسمدة، اإلنتاج والتجارة الدولية 2015

أوروبا الوسطى %2

شرق آسيا %47

غرب أوروبا %3
غرب آسيا 

(عدا دول المجلس) %3

أمريكا الالتينية %4

أفريقيا %4

أمريكا الشمالية %6

دول المجلس %7

 أوروبا الشرقية
وآسيا الوسطى %8

جنوب آسيا %16

أفريقيا دول 
المجلس

شرق آسيا العالم أوروبا 
الشرقية 

وآسيا الوسطى

غرب أوروبا أمريكا 
الالتينية

جنوب 
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الطاقة اإلنتاجية العالمية 
لليوريا بحسب المنطقة، 

إجمالي عام 2014: 208.3 
مليون طن

الطاقة اإلنتاجية العالمية 
لليوريا بحسب المنطقة،
 النسبة المئوية لمعدل 

النمو السنوي التراكمي 
)2014 - 2004(
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يوجد الفوسفور في الرواسب الجيولوجية الطبيعية في صخور 
الفوسفات، التي يتم استخراجها من األرض. ُيعتبر ثنائي فوسفات 

األمونيوم )DAP( أكثر أسمدة الفوسفات )P( استخداًما.

بلغت الطاقة اإلنتاجية العالمية من ثنائي فوسفات األمونيوم 59.6 مليون 
طن في عام 2014 ويمثل ذلك متوسط نمو يبلغ 3.6% سنوًيا خالل العقد 

الماضي. يوجد أعلى إنتاج من أسمدة الفوسفات ثنائي األمونيوم في منطقة 
شرق آسيا ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى النمو السريع في القطاع الزراعي 

والقطاعات المرتبطة به في الصين. في عام 2014، ورَّد منتجو الفوسفات 
ثنائي األمونيوم في شرق آسيا 18.2 مليون طن من المنتج إلى الدول كثيفة 

االستهالك، مثل الهند وسريالنكا وفيتنام ودول أخرى. وبسبب تزايد متطلبات 
الغذاء، حقق إنتاج الفوسفات ثنائي األمونيوم في منطقة شرق آسيا نمًوا 

بنسبة 9.7% سنوًيا بين 2004 و2014 وهو بذلك يمثل ثالثة أضعاف 
المتوسط العالمي خالل نفس المدة.

جدير بالذكر أن دول مجلس التعاون تمثل 6% من الطاقة اإلنتاجية العالمية 
من ثنائي فوسفات األمونيوم في 2014 وهي نسبة أعلى بكثير مقارنة 

بالسنوات الماضية. وكما ُتعتبر إحدى أكثر المناطق إنتاًجا بعد آسيا وأمريكا 
الشمالية وأفريقيا. 

12. لمحة عامة عن اإلنتاج العالمي من ثنائي 
DAP فوسفات األمونيوم

المصدر: الجمعية الدولية لألسمدة، اإلنتاج والتجارة الدولية 2015

KTPA ،الطاقة اإلنتاجية العالمية من ثنائي فوسفات األمونيوم

20042014المنطقة

184 20918 7شرق آسيا

595 16813 16أمريكا الشمالية

449 4679 8جنوب آسيا

030 2417 3أفريقيا

400 1003دول المجلس

648 5902 2أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى

000 2062 2غرب آسيا )باستثناء دول مجلس التعاون(

330 01أمريكا الالتينية

174 0221 1أوقيانوسيا

754526أوروبا الوسطى

300300غرب أوروبا

  

637 05859 42العالم



غرب أوروبا %1

أوروبا الوسطى %1

أوقيانوسيا %2

أمريكا الالتينية %2

غرب آسيا (عدا دول المجلس) %3

أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى %4

دول المجلس %6

أفريقيا %12

جنوب آسيا %16

شرق آسيا %30

أمريكا الشمالية %23

الطاقة اإلنتاجية العالمية من ثنائي فوسفات األمونيوم حسب المنطقة، إجمالي عام 2014: 
59.4 مليون طن

المصدر: الجمعية الدولية لألسمدة، اإلنتاج والتجارة الدولية 2015
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تمتلك المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر رواسب صخور 
الفوسفات على مستوى العالم لكنها غير مطّورة، وهي منتشرة 

عبر الجزء الشمالي من المملكة. وبالتالي ُتعتبر هذه المنطقة 
أوسع وأكبر إقليم فوسفات على الصعيد العالمي. ُتقدر 

احتياطيات المملكة العربية السعودية بحوالي 956 مليون طن من 
صخور الفوسفات متمثلة في عدد من الرواسب الموجودة في 

أماكن منفصلة: الجالميد وأم وعال والعامود والقريميز وثنيات 
الُطرَيف والسنام حيث توجد احتمالية للتنمية التجارية لكل منها.

والجدير بالذكر أن احتياطيات صخور الفوسفات  الخاصة بشركة معادن في 
المملكة العربية السعودية بلغت 956 مليون طن أو 1.4% من اإلجمالي 

العالمي. ولقد كانت المملكة العربية السعودية ضمن أعلى 10 دول لديها 
احتياطي من صخور الفوسفات في عام 2014.

تبرز كل من أفريقيا وشرق آسيا وغربها ككبار موردين لصخور الفوسفات. ووفًقا 
للجمعية الدولية لألسمدة، ستكون التوسعات المستقبلية في مجال صخور 

الفوسفات في المقام األول في كل من الصين واألردن والمغرب. 

13. لمحة عامة عن االحتياطيات العالمية 
من صخور الفوسفات

تقديرات االحتياطيات العالمية من صخور الفوسفات في عام 2014

المصدر: ملخص السلع المعدنية التابع للوكالة األمريكية للمسح الجيولوجي، 
معادن، 2015

االحتياطيات )آالف الدولة
األطنان المترية(

النسبة 
)%(

50,000,00075المغرب والصحراء الغربية

3,700,0006الصين

2,200,0003الجزائر

1,800,0003سوريا

1,500,0002.2جنوب أفريقيا

1,300,0001.9روسيا

1,300,0001.9األردن

1,100,0001.6الواليات المتحدة األمريكية

1,030,0001.5أستراليا

956,0001.4المملكة العربية السعودية

820,0001.2بيرو

715,0001.1مصر

579,0000.9أخرى

67,000,000100العالم
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يعتبر الكبريت ضروري للزراعة من ناحيتين: بصفته مادة غذائية 
للنباتات وايضا بقدرته على تحويل صخور الفوسفات إلى أسمدة 

فوسفات. خالل العشرين سنة الماضية، أصبح الكبريت عنصًرا 
أساسًيا لتغذية النباتات نظًرا الحتوائه على األحماض األمينية 

والبروتينات والدهون والمركبات األخرى في النباتات. ولقد أسفر 
االستهالك المتزايد من األسمدة التي تحتوي على نسبة كبريت 

قليلة أو ال تحتوي على أي نسبة إلى انخفاض محتوى الكبريت في 
التربة وزيادة نقص الكبريت في التربة. وُتجدر اإلشارة إلى أن أكبر 

مصادر الكبريت الخام هو تكرير النفط ومعالجة الغاز الطبيعي في 
منشآت متعددة حول العالم. وفي الوقت الحالي، يتم إنتاج 

الكبريت الخام كمنتج ثانوي ينتج عن إزالة الكبريت الذي يحتوي 
على الشوائب الواردة من الغاز الطبيعي والنفط. يتمثل أكبر 
استخدام تجاري لهذا العنصر )غالًبا بعد التحويل إلى حمض 

الكبريتيك( في إنتاج أسمدة الفوسفات والكبريتات بسبب 
االحتياجات الماسة نسبًيا للمصانع بشأن هذين العنصرين. كما 

ُيعتبر حمض الكبريتيك عنصًرا كيميائًيا أساسًيا خارج نطاق تصنيع 
األسمدة.

وحسبما جاء في تقرير الوكالة األمريكية للمسح الجيولوجي، بلغ اإلنتاج العالمي 
من الكبريت 72.4 مليون طن في عام 2014. تستحوذ دول مجلس التعاون 
ككل على 11% من اإلنتاج العالمي من الكبريت بما يعادل 8 مليون طن من 

الكبريت تقريًبا. 

14. لمحة عامة عن اإلنتاج العالمي من 
الكبريت

 المصدر: ملخص السلع المعدنية التابع للوكالة األمريكية للمسح الجيولوجي، 2015

اإلنتاج العالمي من الكبريت في 2014

اإلنتاج )آالف من األطنان الدولة
المترية(

النسبة 
)%(

12,00017الصين

9,77013الواليات المتحدة

7,30010روسيا

6,0008كندا

4,0006المملكة العربية السعودية

3,9005ألمانيا

3,3005اليابان

2,8504كازاخستان

2,4303الهند

2,0003اإلمارات العربية المتحدة

8501قطر

8201الكويت

17,18024دول أخرى

72,400100اإلجمالي العالمي
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تمتلك كل من  قطر والمملكة العربية 
السعودية الحصة االكبر من حيث توزيع صادرات 

األسمدة في دول مجلس التعاون في 2014. 
وكما هو مبين بالشكل، صّدرت منطقة دول 

مجلس التعاون 22.9 مليون طن من منتجات 
األسمدة حول العالم محققة بذلك ضعف حجم 

صادراتها في 2004 وبنمو سنوي تراكمي  وصل 
الى 7.5% طوال العقد الماضي.

وجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية هي أكبر 
ر في المنطقة حيث استحوذت على 35% من  ُمصدِّ

إجمالي حجم صادرات المنطقة. وبفضل الطاقة اإلنتاجية 
المنتشرة في المملكة، حققت صادرات األسمدة السعودية 

نمًوا بخصوص معدل النمو السنوي التراكمي بنسبة 
6.3% سنوًيا منذ عام 2004. وُتعتبر قطر ثاني أكبر 

ر لألسمدة في دول مجلس التعاون بحجم صادرات  ُمصدِّ
يبلغ 8 مليون طن. كما ارتفعت نسبة الصادرات القطرية 

بالنسبة للمنطقة   حوالي 7 نقاط مئوية منذ 2004 لتبلغ 
35% في عام 2014 وهذا يعادل معدل نمو بنسبة %10 

سنوًيا. 

15. تجارة األسمدة في دول مجلس التعاون 
حسب الدولة
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المصدر: األمم المتحدة، 2015

صادرات أسمدة دول مجلس التعاون بحسب الدولة
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جرت العادة على أن آسيا هي أكبر سوق تصدير 
لمنتجي األسمدة في دول مجلس التعاون حيث 

تستحوذ على نصف صادرات دول مجلس التعاون 
رت دول مجلس  حسب الحجم. وفي عام 2014، صدَّ
التعاون 12 مليون طن تقريًبا من منتجات األسمدة 

إلى آسيا. ونظًرا لزيادة الطلب اآلسيوي لألسمدة، 
تعمل منطقة الخليج على زيادة صادراتها. كما 
ُتعتبر الهند سوق تصدير مهًما لقطاع األسمدة 

في دول مجلس التعاون حيث تمثل ثلث صادراتها 
من حيث الحجم. 

تستحوذ األمريكتان )الشمالية والجنوبية( على 26% من 
صادرات األسمدة في دول مجلس التعاون حسب الحجم. 

بينما جرت العادة على أن تكون أمريكا الشمالية هي أكبر 
شريك تجاري في األمريكتين، إال إن صادرات األسمدة المتجهة 
إلى أمريكا الجنوبية استحوذت على جزء من هذه الصادرات 

المتجهة إلى أمريكا الشمالية في 2014. وتقود البرازيل هذا 
النمو عادة حيث تستحوذ على 70% من صادرات أسمدة 

دول مجلس التعاون إلى أمريكا الجنوبية. 

عالوة على ذلك، فقد بات من الواضح أن أفريقيا أصبحت 
 سوًقا تصديرًا مهًما. وفي عام 2014، بلغت نسبتها %10 
أو 2.2 مليون طن. كما أن جنوب أفريقيا هي أكبر مستوِرد 

ألسمدة دول مجلس التعاون حيث تستحوذ على نصف 
إجمالي الصادرات الواردة إلى قارة أفريقيا. 

16. تجارة األسمدة في دول مجلس التعاون 
بحسب الوجهة

المصدر: األمم المتحدة، 2015

أوروبا %2

أوقيانوسيا %9

أفريقيا %10

أمريكا الوسطى
والجنوبية %13

أمريكا الشمالية %13

آسيا %53

صادرات األسمدة في دول مجلس التعاون بحسب الوجهة، 2014 = 22.9 مليون طن
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استطاعت دول الخليج من دخول اسواق 
تصديرية جديدة. فخالل العقد الماضي، 

ارتفع عدد االسواق التصديرية من 60 دولة 
إلى ما يزيد عن 90 دولة. وفي عام 2014 

بمفرده، تم استيراد أسمدة دول مجلس 
التعاون من جانب 78 دولة حيث استحوذت 
الدول األفريقية واآلسيوية على أكبر نسبة. 

ويشير تحليل تدفقات التجارة حسب المناطق 
الرئيسية إلى زيادة نفاذ األسواق في ضوء نمو 

صادرات األسمدة إلى دول جديدة على مستوى جميع 
المناطق. وعلى نحو الفت للنظر، انتقلت أسمدة دول 

مجلس التعاون إلى 22 دولة في أفريقيا. وتمثلت 
الوجهات األساسية في جنوب أفريقيا ومدغشقر 
والسنغال حيث استحوذوا على 75% تقريًبا من 

إجمالي حجم الصادرات إلى هذه القارة. 

وفي حين أن آسيا هي أكبر سوق استيراد لصناعة 
أسمدة دول مجلس التعاون، إال إن نفاذ األسواق لم 

ُيحِدث تغييًرا كبيًرا طوال العقد الماضي. والوجهات 
الرئيسية في آسيا هي الهند وتايالند والصين 

وبنغالديش وسنغافورة. 

حققت صادرات األسمدة إلى أمريكا الوسطى 
والجنوبية نمًوا من حيث الحجم ونفاذ األسواق مًعا. 

ومنذ عام 2002، ضاعف المنتجون في دول مجلس 
التعاون عدد األسواق في أمريكا الوسطى والجنوبية 

ثالث مرات حتى أصبح اإلجمالي الحالي ستة أضعاف. 
وُتعتبر البرازيل أهم وجهة للصادرات الواردة إلى هذه 

المنطقة وتستحوذ على 70% من حجم الصادرات 
تقريًبا.

17. لمحة عامة عن أسواق تصدير األسمدة 
في دول مجلس التعاون

المصدر: األمم المتحدة، 2015

أعلى 10 وجهات تصدير لقطاع األسمدة في دول مجلس التعاون
2014 = 22.9 مليون طن

 أوربا
15 بلدا

 أمريكا الشمالية
بلدان

 أمريكا الوسطى
 والجنوبية

10 بلدان

 أفريقيا
22 بلدا

 الشرق ا�وسط
9 بلدان

 دول
المجلس

 أوقيانوسيا
بلدان

 آسيا
18 بلدا

بلدان أخرى %16

باكستان %2
بنجالديش %3

جنوب أفريقيا %4

تايالند %6

أستراليا %7

سنغافورة %8
البرازيل %9

الصين %13

الواليات المتحدة %13
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عند النظر الى االقتصاد اقليميا، سنجد مساهمة قطاع األسمدة في دول مجلس 
التعاون تتعدى ما توفره من فرص عمل مباشرة. فان النمو المستمر في القطاع، 
يحفز  قطاعات اخرى ويقدم قيمة لالقتصاد من خالل خلق فرص عمل بصورة غير 

مباشرة في قطاعات محلية ضمن المقاولين الذين يوفرون المعدات والصيانة 
واألطعمة والخدمات األخرى. وبوجه عام، يوفر قطاع األسمدة فرص عمل غير 

مباشرة تتجاوز بكثير الفرص المباشرة به.

ففي حين أن حجم العمالة المباشرة في قطاع األسمدة وصل إلى 12.8 ألف 
شخص في 2014، ُيقدر إجمالي العمالة المرتبطة بالقطاع )المباشرة وغير 

المباشرة( بنحو 51 ألف شخص تقريًبا. 

في عام 2014، تم توظيف ما يقرب من 13.000 شخص في قطاع 
األسمدة في دول مجلس التعاون. يمثل هذا الرقم حجم العمالة 
المباشرة في القطاع، أي إجمالي عدد العاملين في خطوط االنتاج، 

باإلضافة إلى العاملين خارج المصنع لكنهم يعملون لدى الشركة 
ويتقاضون رواتبهم منها، مثل مندوبي المبيعات وموظفي سلسلة 

اإلمداد ومسؤولي الدعم. ولقد حققت العمالة المباشرة نمًوا بمعدل 
سنوي يبلغ 11% من 2010 إلى 2014. الجدير بالذكر أن العمالة 

المباشرة حققت نمًوا بنسبة 6% سنوًيا في عام 2014. 

18. العمالة في قطاع األسمدة في دول 
مجلس التعاون

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات 
)جيبكا(، 2015

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2015

التوظيف المرتبط بقطاع األسمدة في دول مجلس التعاون في 
 2014

)آالف األشخاص(

التوظيف المباشر التوظيف غير المباشر  إجمالي التوظيف المتعلق
بقطاع صناعة ا�سمدة

12.8

38.3 51.0

2010 2011 2012 2013 2015

8.3 8.3

10.4
12.0

12.8

معدل النمو السنوي 
التراكمي (2004 - 2014) 

11% سنوًيا
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وعلى غرار القطاعات السلعية، فإن قطاع األسمدة يتسم 
بالموسمية. وطوال األربع سنوات الماضية، ارتفع أداء قطاع 

تصنيع األسمدة في دول مجلس التعاون بمتوسط يبلغ %13 
سنوًيا. ولعبت التعزيزات الضخمة في الطاقة اإلنتاجية في 

المنطقة وتطور معدالت استغالل الطاقة اإلنتاجية خالل 
نفس المدة دورًا الرئيسيًا في ذلك النمو. وفي نفس الوقت، 

فإن األسعار العالمية لألسمدة شهدت انخفاًضا بنسبة %15 
سنوًيا خالل آخر سنتين بعد عدة سنوات من استقرار األسعار 

المرتفعة؛ مما أدى إلى حدوث انخفاض في األسعار بنسبة 
6% من 2010 إلى 2015. 

وفي عام 2014، انخفضت مبيعات األسمدة إلى 6.5 مليار دوالر أمريكي 
بنسبة 5% سنوًيا. ويرجع هذا االنخفاض إلى التراجع الحاد في أسعار 

المحاصيل وانخفاض نسب استخدام المزارعين التجاريين لألسمدة في 
عام 2014.

19. إيرادات المبيعات

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2015

2010 2011 2012 2013 2014
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معدل النمو السنوي 
التراكمي (2004 - 2014) 

13% سنوًيا

إيرادات مبيعات قطاع األسمدة في دول مجلس التعاون، مليون دوالر 
أمريكي



20. الرؤية 
المستقبلية

يعتمد نمو القطاع إلى حد كبير على ثالثة عوامل:

نظًرا ألنه قطاع موجه نحو التصدير، فسيخضع أداء القطاع إلى  •
الطلب العالمي. وُيعد المنتجون في دول مجلس التعاون 

مؤهلين للحصول على جزء من النمو المحتمل في أسواقهم 
التقليدية باإلضافة إلى األسواق الجديدة في أفريقيا، بما 

يضيف إلى المكانة القوية التي تتمتع بها الصادرات في هذه 
األسواق والتي تم تحقيقها منذ تسعينات القرن العشرين، 

رة في التسويق  باإلضافة إلى تعزيز اإلمكانيات المطوَّ
والمبيعات وسلسلة اإلمداد. وبالرغم من ذلك، فإن المنافسة 
على الصعيد العالمي أصبحت أقوى وذلك بوجود العديد من 

الدول في جميع أنحاء العالم التي تتيح الحصول على خام 
تغذية منخفض التكلفة من المصادر البديلة، مثل الغاز 

الصخري في الواليات المتحدة والتقنيات الجديدة مثل تحويل 
الفحم إلى األولفين في الصين. ونتيجة لذلك، يتجه معظم 

كبار المستوردين الحاليين ألسمدة دول مجلس التعاون بما 
في ذلك الصين إلى االكتفاء الذاتي من الكيماويات األساسية.

وجدير بالذكر أن التعزيزات في الطاقة اإلنتاجية المستقبلية  •
للقطاع ستعتمد على مدى توفر خام التغذية وسعره.

وعالوة على ذلك، فإن قطاع األسمدة اإلقليمي يدخل مرحلة  •
جديدة من النمو. ويتجلى ذلك في التحرك نحو تنويع 
مصادرها من خالل إنتاج المزيد من أسمدة الفوسفات 

وأسمدة ذات “درجات خاصة”؛ مما يؤدي إلى تعزيز أهمية 
الموارد الطبيعية.



تم إطالق االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي تتبنى االهتمامات 
المشتركة للشركات األعضاء في االتحاد باإلضافة إلى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات والخدمات المساندة لها. وتساهم 

الشركات األعضاء مجتمعًة بأكثر من 95% من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي. ويعد هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر 
القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنويًا إلى 108 مليار دوالر أمريكي.

يحرص االتحاد على االرتقاء بقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في المنطقة من خالل تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتفعيل التواصل بين 
المعنيين باإلضافة إلى مبادرات الريادة الفكرية التي تمد جسور التواصل البّناء بين الشركات األعضاء لتبادل المعارف والخبرات وتطويرها 

وتحسينها باستمرار، عالوًة على الحضور الفاعل في المحافل الدولّية المعنّية بشؤون الصناعة، وبالتالي تحقيق مساهمة ملموسة في رسم 
مالمح مستقبل صناعة البتروكيماويات على الصعيد العالمي. 

ويلتزم االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات بتوفير منصة مثالية لجميع المعنيين بالقطاع في المنطقة، ولتحقيق هذه الغاية، تتبع له 
6 لجان فاعلة ترّكز في عملها على القطاعات الفرعية مثل البالستيك، واألسمدة وأخرى ترّكز على القطاعات المساندة مثل: سالسل اإلمداد، 

والتجارة الدولية، واألبحاث واالبتكار، والرعاية المسؤولة. وينّظم االتحاد سنويا 6 فعاليات على المستوى العالمي. ويقوم بإصدار العديد من 
التقارير والدراسات المتخصصة فضاًل عن النشرات اإلخبارية الدورية

www.gpca.org.ae وللمزيد من المعلومات، ُيرجى زيارة الموقع اإللكتروني

 االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(
 ص.ب. 123055

1602 ،1601
فيجن تاور، الخليج التجاري

 دبي، اإلمارات العربية المتحدة، 
هاتف:   0666 451 4 971+
فاكس: 0777 451 4 971+

info@gpca.org.ae :بريد إلكتروني


