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تم إطالق “االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات” في عام 2006 كمنظمة ممثلة للقطاع في منطقة الخليج العربي 
ًتتبنى االهتمامات المشتركة للشركات األعضاء في االتحاد باإلضافة الى الشركات العاملة في قطاع إنتاج الكيماويات والصناعات 

والخدمات المساندة لها. وتساهم الشركات االعضاء مجتمعًة بأكثر من %95 من مجمل إنتاج الكيماويات في دول الخليج العربي. 
ويعدُّ هذا القطاع في الوقت الحاضر ثاني أكبر القطاعات الصناعية على مستوى المنطقة بمنتجات تصل قيمتها سنويًا إلى 97.3 

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

 اإلتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات
 ص.ب: 123055

 705/706 برج آسبكت
 الخليج التجاري، دبي، إ.ع.م.

 هاتف: 
 فاكس:

 البريد اإللكتروني:

               تمت الطباعة على ورق معاد تدويره

info@gpca.org.ae
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50 عام من توفير الغذاء لألعداد المتنامية من سكان العالم
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نبذة عن 
األسمدة

 أواًل: مقدمة 
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 

 ،)Ca( والكالسيوم ،)K( والبوتاسيوم )P( والفوسفور )N( النيتروجين
والكبريت )S( والمغنيسيوم )Mg( أو “مغذيات دقيقة” مثل الزنك 

 )Mo( والموليبدينوم ،)B( والبورون )Fe( والحديد ،)Cu( والنحاس ،)Zn(
وتكون الحاجة إليها بكميات أقل نسبيا. ويستهلك البشر المحاصيل 

والمنتجات الحيوانية للحصول على الغذاء، في حين تحصل المحاصيل 
على معظم احتياجاتها من المواد المغذية من التربة. إال أن الكثير 

من التربة ال توفر جميع العناصر الغذائية بالكميات التي تحتاجها 
المحاصيل. وال بد 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 تحتوي على 

واحدة أو أكثر من المواد المغذية النباتية بكميات معروفة، يتم مزجها 
بالتربة، أو ترش مباشرة على النبات )أوراق الشجر( أو تضاف إلى المحاليل 

المائية )كما هو الحال في التسميد( للحفاظ على خصوبة التربة 
وتحسين نمو وعوائد المحاصيل أو جودة المحاصيل.

والغرض من استخدام األسمدة، خاصة للحصول على عوائد أعلى، هو 
واحد سواء في المناخات المعتدلة أو المدارية:

استكمال المواد المغذية الطبيعية 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 فقدت من خالل التسربات التي ال يمكن تجنبها في البيئة   

من أجل الحفاظ على ظروف جيدة للتربة لزراعة المحاصيل.  

 ويتم تصنيف األسمدة إلى نوعين رئيسيين: 
األسمدة العضوية  • 

األسمدة المعدنية / المصنعة  • 
وتصنف األسمدة المصنعة وفقا لمعايير مختلفة على النحو التالي: 

 عدد المواد المغذية 
المغذيات األحادية أو األســمدة المباشــرة )سواء للماكرو أو  • 

الدقيقة(  المغذيات    
أمثلة: اليوريا )46-0-0(، السوبر فوسفات الثالثي )0-46-0(،    

كلوريد البوتاس )0-0-60( مركبات  الزنك \ الحديد، وحامض البوريك،   
 الخ. 

األسمدة ذات المغذيات المتعددة \ المركبة، التي تحتوي على 2 أو 3  • 
أو أكثر من العناصر المغذية    

أمثلة: األسمدة المركبة )15-15-15(، والفوسفات ثنائي األمونيوم    
)0-46-18(، والفوسفات أحادي البوتاسيوم )31-47-0(، الخ.   

 نوع المزيج
األسمدة المخلوطة أو “مزيج المواد األولية” وهي المزج المادي الثنين  • 

أو أكثر من المغذيات األحادية أو األسمدة متعددة المغذيات   
األسمدة المعقدة هي منتجات تجمع بين اثنين أو أكثر من المواد  • 

المغذية كيميائيا )مثل فوسفات النيتروجين وفوسفات األمونيوم(   

 الحالة المادية
األسمدة الصلبة )البلورية، المساحيق، الحبيبية( ذات مجموعات  • 

أحجام مختلفة   
األسمدة السائلة )المحاليل والمعلقات(  • 

األسمدة الغازية )سوائل تحت الضغط، مثال األمونيا(  •
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البشر
 االحتياجات االساسية

 بروتينات، دهون، كربوهيدرات، 
فيتامينات، ومعادن

 المصادر
حيوانات، المحاصيل
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 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 لمصدر ومعدل ووقت ومكان 
المغذيات، الحد األدنى األساس ألي نظام محلي للتحكم في 

المغذيات. ويجب تطبيق أفضل ممارسات اإلدارة على جميع هذه 
المجاالت لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية والبيئية المحلية.

المصدر: وكالة المسح الجيولوجي األمريكية: ملخص السلع المعدنية 2013 

االحتياطي 2013

ألف طن متري
الحصة % البلد

50,000,000 74.6% المغرب والصحراء 
الغربية

3,700,000 5.5% الصين

2,200,000 3.3% الجزائر

1,800,000 2.7% سوريا

1,500,000 2.2% األردن

1,500,000 2.2% جنوب أفريقيا

1,400,000 2.1% الواليات المتحدة

1,300,000 1.9% روسيا

820,000 1.2% بيرو

700,000 1.0% المملكة العربية 
السعودية 

490,000 0.7% استراليا

460,000 0.7% العراق

270,000 0.4% البرازيل

180,000 0.3% السنغال

100,000 0.1% مصر

100,000 0.1% تونس

60,000 0.1% توجو

30,000 0.0% المكسيك

6,100 0.0% الهند

2,000 0.0% كندا

331,900 0.5% دول أخرى

67,000,000 100% اإلجمالي العالمي 

الشكل 1: تقديرات االحتياطي العالمي من صخور الفوسفات
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المحاصيل
 االحتياجات االساسية

 )N, P, K, Ca, Mg, S( االحتياجات االساسية

المغذيات الدقيقة

 المصادر
 التربة، األسمدة المصنعة، مياه 

 الصرف الصحي، السماد، والترسيب 
في الغالف  الجوي
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االحتياطي 2013

ألف طن متري
الحصة % البلد

10,000 14% الصين

9,100 13% الواليات المتحدة

7,300 11% روسيا

6,000 9% كندا

4,100 6% المملكة العربية 
السعودية

3,800 6% ألمانيا 

3,300 5% اليابان

2,700 4% كازاخستان

1,900 3% إيران

1,800 3% دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

1,700 2% تشيلي

1,700 2% المكسيك

1,400 2% فنلندا

1,200 2% الهند

1,200 2% جمهورية كوريا

1,200 2% بولندا 

1,200 2% قطر

900 1% استراليا

800 1% الكويت 

800 1% فنزويال

740 1% إيطاليا

680 1% اسبانيا

650 1% فرنسا

540 1% أوزبكستان

520 1% هولندا

500 1% البرازيل 

310 0% جنوب أفريقيا 

2,960 4% دول أخرى

69,000 100% World total

الشكل 2: اإلنتاج العالمي من الكبريت
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ثانيًا: إنتاج ومخزون األسمدة من حيث المحتوى الغذائي

صخور الفوسفات 

تمتلك المملكة العربية السعودية واحد من أكبر مكامن صخور 
الفوسفات المعروفة والغير مستغلة في العالم. وتم العثور على 

هذه المكامن في القسم الشمالي من المملكة. وتعتبر أكبر وأوسع 
منطقة تحتوي على الفوسفات في العالم. ويقدر المخزون في 

المملكة العربية السعودية بنحو 700 مليون طن من صخور الفوسفات 
الموجودة في عدد من المكامن المنفصلة مثل الجالميد، وأم الوعل، 

والعامود، وقرايمز، وثنايات طريف وسنام، حيث يمتلك كل منها 
اإلمكانات الالزمة لإلستغالل التجاري.

وتكفي االحتياطيات المؤكدة في الجالميد الستخراج 4.5 مليون طن 
سنويا من صخور الفوسفات على مدى أكثر من 50 عام، والذي يحول 

 .)P2O5( بدوره إلى 1.3 مليون طن سنويا من خامس أوكسيد الفوسفور
وتصل تقديرات شركة معادن لموارد الفوسفات في منطقة الجالميد 

فقط إلى نحو 534 مليون طن. 

ومن المتوقع أن يرتفع اإلنتاج العالمي السنوي من صخور الفوسفات 
من 228 مليون طن في عام 2013 إلى حوالي 260 مليون طن في عام 

2017. ويتوقع أن تأتي أكبر الزيادات في الطاقة اإلنتاجية من مشاريع 
في البرازيل والصين والمغرب وبيرو والمملكة العربية السعودية. 

كما يتوقع أن يرتفع االستهالك العالمي من أسمدة خامس أكسيد 
الفوسفور من 40.7 مليون طن في عام 2013 إلى 45 مليون طن في 

عام 2017، حيث سيكون أكبر نمو في قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية.

الكبريت 

يشكل الكبريت أهمية كبيرة في الزراعة بطريقتين حيث يعمل 
كمغذي نباتي ويستخدم أيضا في عمليات تحويل صخور الفوسفات 
إلى األسمدة الفوسفاتية. وأصبحت مادة الكبريت في السنوات الـ 20 
الماضية ضرورية لتغذية النبات نظرا الحتوائها على األحماض األمينية 

والبروتينات والدهون وغيرها من المركبات الموجودة في النباتات. وقد 
أدت زيادة استخدام األسمدة التي ال تحتوي على الكبريت أو القليل منه 

إلى انخفاض محتوى الكبريت في التربة. وتعتبر أكبر مصادر للكبريت 
هي مرافق تكرير النفط ومعالجة الغاز الطبيعي الموزعة في جميع 

أنحاء العالم.

ويأتي معظم إنتاج الكبريت في المملكة العربية السعودية من 
الشبكة الرئيسية لتجميع الغاز ومن مصافي النفط. وستضيف 

مشاريع المصافي الجديدة التي يتم إنشاءها حاليا في الجبيل وينبع 
وجيزان المزيد من الطاقة اإلنتاجية. ومن المرجح أن يتجاوز إجمالي 

حجم استخالص الكبريت في العقد المقبل حاجز 4 ماليين طن 
سنويا.ويتم إنتاج الكبريت حاليا في دولة اإلمارات العربية المتحدة في 
منشأة حبشان لمعالجة الغاز. ومع إطالق مشروع  OGD-111، ارتفع 

استخالص الكبريت بمقدار 500,000 طن سنويا. باإلضافة إلى ذلك، تنتج 
دولة اإلمارات العربية المتحدة نحو 400,000 طن من الكبريت سنويا 

من جزيرة داس، و100,000 طن سنويا أخرى من مصفاة الرويس. ومع 
ذلك، فإن التطور الكبير القادم سيترافق مع تطوير حقل شاه للغاز، 
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حيث يصل المحتوى من غاز كبريتيد الهيدروجين إلى مستويات عالية 
جدا. ويقدر إنتاج الكبريت لالستخدامات الصناعية والزراعية من مرافق 

شاه للغاز بنحو 9,200 طن في اليوم. عالوة على ذلك، من المتوقع أن 
يكون إنتاج الكبريت من حقل باب أعلى من ذلك ليصل إلى 20,000 طن 

من الكبريت المستخلص يوميا.

ويقدر إنتاج الكبريت في قطر بنحو 1.2 مليون طن سنويا. أما إنتاج 
الكبريت في الكويت فيأتي بشكل شبه كامل من التكرير. ويتوقع أن 

يبلغ إنتاج الكبريت من المصافي الجديدة 615,000 برميل يوميا. وتنتج 
عمان كميات صغيرة من الكبريت من مصافيها، ولكن من المرجح 
أن نرى توسعات كبيرة في إنتاج الكبريت من مشاريع شركة برتيش 

بتروليوم )BP( للغاز. ويمكن على المدى الطويل أن تؤدي معالجة الغاز 
إلى زيادة إنتاج الكبريت إلى أكثر 500,000 طن سنويا.

 

 المركز العالمي لدول الخليج 
 يقدر حجم اإلنتاج العالمي من الكبريت ب 69 مليون طن في 

 عام 2012. شكلت مجتمعة دول مجلس التعاون الخليجي 
 %11من إنتاج العالم من الكبريت وهو ما يعادل حوالي 8 مليون 

طن من الكبريت.
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القسم 1:
صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون

1.1 نشأة وتطور صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون 
  الستينات )1960(: 

تشهد صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي منذ إنشائها 
نموا مطردا في حجم اإلنتاج واألهمية، وكذلك في مساهمتها في 

اقتصاد دول المجلس . وتعود بدايات صناعة األسمدة في دول مجلس 
التعاون الخليجي إلى ستينات القرن الماضي مع إنشاء شركة صناعة 

الكيماويات البترولية )PIC( في الكويت في عام 1963. وبدأ أول مصنع 
لألسمدة تابع للشركة عملياته في مجمع الشعيبة لألسمدة في عام 

1966 بطاقة إنتاجية قدرها 550 طن متري يوميا من اليوريا واألمونيا. وبدأ 
المصنع الثاني الذي تكون من وحدتين لليوريا ووحدتين لألمونيا في اإلنتاج 

بين عامي 1971 و 1972. 

وفي غضون السنوات القليلة التالية، وفي عام 1965 بالتحديد، تأسست 
أول شركة لألسمدة في المملكة العربية السعودية - شركة األسمدة 

العربية السعودية )سافكو(. وبدأ أول مصنع لألسمدة تابع لسافكو في 
اإلنتاج في عام 1970، والذي تم توسعته الحقا على عدة مراحل. وبدأ 

المجمع الثاني في الجبيل في اإلنتاج في عام 1993 وتكون من مصنع 
بطاقة إنتاجية قدرها 500,000 طن سنويا من األمونيا،  و 600,000 طن 

سنويا من اليوريا، تاله المجمع الثالث- سافكو -3 في عام 2000 والذي 
شمل مصنع أمونيا بطاقة إنتاجية 500,000 طن سنويا، ومصنع يوريا 

بطاقة  600,000 طن سنويا . وتم استكمال مصنع سافكو الرابع في 
عام 2006، مما رفع الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية لسافكو من األمونيا إلى 

2.4 مليون طن سنويا، واليوريا إلى 2.7 مليون طن سنويا. 

وبالمثل، شهدت أواخر الستينات إنطالق صناعة األسمدة في قطر، 
حيث تأسست شركة قطر لألسمدة الكيماوية )قافكو( في عام 1969 

كمشروع مشترك بين حكومة دولة قطر وعدد من المستثمرين األجانب. 
وتم تأسيس شركة قافكو التي تعتبر أول مشروع كبير في البالد في 

قطاع البتروكيماويات، وذلك بهدف تنويع االقتصاد وتحقيق أقصى قدر 
من االستفادة من االحتياطيات الهائلة للغاز في البالد. وتعود ملكية 

قافكو اآلن إلى شركة صناعات قطر )%75( وشركة يارا الهولندية )25%(.

:)1970s( السبعينات 
بدأ أول مصنع لألسمدة في قطر عملياته في عام 1973 بطاقة إنتاج 

بلغت 900 طن يوميا من األمونيا، و1,000 طن يوميا من اليوريا. وبدأ 
مصنع األسمدة الثاني في اإلنتاج بعد عامين من ذلك مما أدى إلى رفع 
الطاقة اإلنتاجية لقافكو. أما مصنع قافكو 3 فبدأ اإلنتاج بعد أكثر من 

عقدين من الزمان في عام 1997 وبطاقة إنتاجية بلغت 1,500 طن 
من األمونيا يوميا، و2,000 طن من اليوريا يوميا. وتم إضافة مصنع 

جديد )قافكو 4( الذي دخل مرحلة اإلنتاج في عام 2004 وأدى المصنع 
الجديد إلى زيادة طاقة قافكو إلى 6,150 طن من األمونيا يوميا 

و8,200 طن من اليوريا يوميا. وواصلت قافكو مسيرة توسعاتها بإنجاز 
مصنع قافكو 5 في عام 2011، مما رفع طاقة قافكو اإلنتاجية إلى 

3.8 مليون طن من األمونيا سنويا، و4.3 مليون طن من اليوريا سنويًا.

وشهدت السبعينات أيضا انطالق صناعة األسمدة في البحرين وتوسع 
هذه الصناعة في المملكة العربية السعودية. ففي عام 1979  

تأسست شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك(. وبدأ اإلنتاج في 
جيبك في عام 1985 بطاقة أولية قدرها 1000 طن متري يوميا  تلتها 

عملية توسعة في عام  1989 أدت إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية إلى 1200 
طن متري يوميا وتشتمل  على اليوريا واالمونيا والمثانول.

تأسست شركة الجبيل لألسمدة )سماد( -وهي مشروع مشترك 
مناصفة بين سابك وشركة تايوان لألسمدة )TFC( -في عام 1979 

حيث دخلت أول مصانع سماد في مرحلة اإلنتاج في عام 1983 بطاقة 
إنتاجية قدرها 250,000 طن سنويا من األمونيا و500,000 طن سنويا 

من اليوريا.

:)1980s( الثمانينات 
بدأت صناعة األسمدة في دولة اإلمارات في منتصف الثمانينات مع 

تأسيس شركة صناعات األسمدة بالرويس )فرتيل( في عام 1980 
وهي مشروع مشترك بين شركة أدنوك )%66.67( وتوتال )33.33%(. 
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وبدأ اإلنتاج في أول مجمع لفرتيل في ديسمبر 1983، وتم الحقا زيادة 
الطاقة اإلنتاجية إلى 475,000 طن سنويا من األمونيا و840,000  طن 

سنويا من اليوريا. وفي عام 2013، تم االنتهاء من مشروع فرتيل 2، مما 
سمح للشركة بزيادة إنتاجها بمقدار 2,000 طن متري يوميا من األمونيا 

و3,500  طن متري يوميا من اليوريا.

وشهدت الثمانينات كذلك تأسيس شركة أخرى للبتروكيماويات في 
المملكة العربية السعودية، حيث تأسست الشركة الوطنية لألسمدة 

الكيماوية )ابن البيطار( في عام 1985 كمشروع مشترك مملوك 
مناصفة بين سابك وسافكو لتطوير مجمع رئيسي لألسمدة في 

الجبيل. بدأت المرحلة األولى في إنتاج 500 ألف طن سنويا من األمونيا 
السائلة و500 ألف طن سنويًا من اليوريا في عام 1987.

:)1990s( التسعينات 
تم تأسيس شركة الجبيل لألسمدة )البيروني( في عام 1998 من قبل 

سافكو، وابن البيطار، والرازي، وبتروكيميا والشركة الوطنية للغازات، 
وتمتلك كل منها %20 من أسهم الشركة. وتأسست شركة البيروني 

بهدف تطوير مصنع لألمونيا في الجبيل الذي افتتح في 2003 حيث بلغ 
حجم إنتاجه األولي 540، ألف طن سنويًا.

:)2000s( األلفية الجديدة 
بدأ تطوير صناعة األسمدة في سلطنة عمان في عام 2005 مع 

تأسيس الشركة العمانية الهندية للسماد )OMIFCO( كمشروع 
مشترك بين حكومتي سلطنة عمان والهند. وتمتلك شركة النفط 
العمانية نسبة %50 من أسهم الشركة العمانية الهندية للسماد، 

وتمتلك شركة األسمدة الهندية التعاونية المحدودة نسبة %25 من 
الشركة، أما النسبة المتبقية فهي ملك لشركة كريشاك باراتي التعاونية 

المحدودة. ويعمل مصنع األمونيا الالمائية بطاقة إنتاجية تبلغ 1750 

طن يوميا من األمونيا الالمائية )من مصنعين لألمونيا( و2,530 طن 
يوميًا من اليوريا الحبيبية من مصنعين لتصنيع اليوريا.

وبدأت شركة صحار العالمية لصناعة اليوريا والكيماويات في اإلنتاج في 
عام 2009، وهي مصنع آخر لألسمدة في السلطنة. والشركة مملوكة 

بالكامل لمجموعة سهيل بهوان. ويقع المجمع في منطقة الميناء 
الصناعي في صحار وتبلغ طاقته التصميمية 2,000 طن متري يوميا من 

األمونيا و3,500 طن متري يوميا من اليوريا الحبيبية. 

في األلفية الجديدة بدأت صناعة األسمدة الفوسفاتية بالظهور مع 
إنشاء شركة معادن للفوسفات )MPC( في 2007 من قبل شركة 
سابك وشركة التعدين العربية السعودية )معادن( لتطوير مجمع 
متكامل لألسمدة الفوسفاتية وذلك بهدف استغالل االحتياطيات 
القوية للفوسفات في المملكة العربية السعودية وتصديرها إلى 

العالم. وتشير التقديرات إلى أن شركة معادن للفوسفات ستنتج 
حوالي 2.92 مليون طن في السنة من سماد ثنائي فوسفات األمونيوم 
)DAP(، باإلضافة إلى ما يقرب من 440 ألف طن سنويا من األمونيا الذي 

سيتم تصديره إلى األسواق العالمية. ويشمل نشاط الشركة استغالل 
احتياطيات الفوسفات الموجودة في موقع حزم الجالميد بمنطقة 

الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية إلنتاج سماد ثنائي 
فوسفات األمونيوم )DAP( في مدينة رأس الخير الصناعية للتعدين. 

ويتكون مشروع الفوسفات من منجم للفوسفات ومصنع لرفع 
نسبة تركيز الخام في منطقة الجالميد في شمال المملكة العربية 

السعودية، ومجمع كيميائي في رأس الخير على ساحل الخليج العربي. 

1960s

صحار العالمية لصناعة 
اليوريا والكيماويات

شركة صناعة الكيماويات البترولية

البيروني

إبن البيطار

1970s1980s1990s2000s2010s

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات، 2014 

الشكل 3: تطور صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي
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1.2 المساهمة االقتصادية لصناعة األسمدة في دول مجلس التعاون 

من المعروف جيدا مدى مساهمة صناعة األسمدة في توفير األغذية 
لسكان العالم، وتأمين المواد المغذية للتربة ورفع القيمة الصحية 

للمحاصيل الغذائية. وعلى الرغم من مدى أهمية هذه المساهمات، 
إال أن هناك جانب آخر من المساهمة االقتصادية مغيب عن الكثيرين 

 والمتمثل في القيمة االقتصادية المضافة للناتج المحلي وخلق 
 فرص العمل. 

تمتلك صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي العديد من 
المصانع ومرافق التوزيع، وتلعب صناعة األسمدة دورا ذا أهمية متزايدة 

من خالل ما تحققه من مساهمات اقتصادية حيث توفر الكثير من 
الوظائف وتسهم في خلق قيمة مضافة لالقتصاد وتدعم بشكل 

غير مباشر عدة قطاعات أخرى. وساهمت صناعة الكيماويات في دول 
مجلس التعاون الخليجي بنسبة %2.9 من الناتج المحلي اإلجمالي 

في المنطقة، حيث تشكل مساهمة صناعة األسمدة %0.3 منها أما 
المصدر: الهيئات الوطنية لإلحصاء، وتحليل جيبكا، 2014 النسبة الباقية %2.6 فتعود لبقية الصناعات الكيماوية.

الشكل 4: الناتج المحلي اإلجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي وفق 
األنشطة االقتصادية الرئيسية، 2012

النفط الخام والغاز الطبيعي: 48.1%

البناء: 5.3%

تجارة الجملة والتجزئة ، المطاعم 
والفنادق: 8.4%

النقل، المخازن واالتصال: 5.5%

التمويل، التأمين، العقارات والخدمات  11.1%

أخرى: 11.2%

الزراعة والصيد: 1.1%  

التصنيع: 9.3%
 • الكيماويات باستثناء األسمدة: 2.6%

• األسمدة: 0.3%
• الصناعات أخرى: 6.4%
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أما من حيث القيمة االقتصادية، أدت صناعة البتروكيماويات 
والكيماويات إلى تحقيق 45.2 مليار دوالر أمريكي من القيمة المضافة، 

حيث شكلت صناعة األسمدة %10 منها أو ما قيمته 4.6 مليار دوالر 
أمريكي. وهو ضعف ما كانت عليه في عام 2007. وباإلضافة إلى 
المساهمات المباشرة، توفر الصناعة أيضا قيمة إضافية من خالل 

اآلثار الغير مباشرة التي تنعكس على قطاعات أخرى مثل الموردين 
والموظفين والمستثمرين وغيرهم، والتي بدورها تنعكس على 

االقتصاد من خالل االستهالك واالستثمار. وفي حالة صناعة األسمدة، 
تعتبر هذه المساهمات اإلضافية أكبر من المساهمات المباشرة. ويقدر 

مجموع المساهمة االقتصادية )المباشرة وغير المباشرة( لصناعة 
األسمدة في عام 2012 بما يتراوح من 10 إلى 11 مليار دوالر أمريكي.

المصدر: الهيئات الوطنية لإلحصاء، وتحليل جيبكا، 2014

الشكل 5: القيمة المضافة لصناعة الكيماويات في دول مجلس التعاون 
الخليجي وفق القطاع الفرعي

قطاع األسمدة قطاع الكيماويات باستثناء األسمدة

النفط الخام والغاز الطبيعي: 48.1%

البناء: 5.3%

النقل، المخازن واالتصال: 5.5%

التمويل، التأمين، العقارات والخدمات  11.1%

أخرى: 11.2%

الزراعة والصيد: 1.1%  

التصنيع: 9.3%
 • الكيماويات باستثناء األسمدة: 2.6%

• األسمدة: 0.3%
• الصناعات أخرى: 6.4%

20072008200920102012 2011

89%

11%

88%

12%

88%

12%

91%

9%

90%

10%

90%

10%

مؤشرات صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي  2013  |  1.  صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون



9

 1.3الطاقة اإلنتاجية لألسمدة في دول مجلس التعاون: 
موزعة بحسب البلد

األسمدة هي عبارة عن تركيبات مختلفة من النيتروجين والفوسفور 
والبوتاسيوم. ويعتبر قطاع الزراعة أكبر المستخدمين النهائيين لألسمدة. 

ويشكل إنتاج األسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي ثاني أكبر 
القطاعات الفرعية لصناعة الكيماويات، وهو ما يمثل %30 من إجمالي 

الطاقة اإلنتاجية اإلقليمية أو 42.7 مليون طن سنويا. وعلى مدى 
السنوات الخمس الماضية نمت الطاقة اإلنتاجية لألسمدة في دول 

مجلس التعاون الخليجي بنسبة نمو تراكمي قدره %9 سنويا. ولقد 
كانت كل من المملكة العربية السعودية وقطر في طليعة صناعة 
األسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعتبران المنتجين 

الرئيسيين لألسمدة في المنطقة بمساهمة قدرها %40 و%25 على 
التوالي من إجمالي إنتاج صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون 

الخليجي في عام  2013.

تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر منتج لألسمدة الكيماوية في دول 
مجلس التعاون الخليجي حيث بلغت طاقتها اإلنتاجية في عام 2013 

نحو 17 مليون طن. ومع نمو طاقاتها اإلنتاجية منذ عام 2009، ظلت 
حصة المملكة العربية السعودية عند مستوى %39-40 من إجمالي 

الطاقة اإلنتاجية لدول المنطقة. وتشمل مشاريع األسمدة الرئيسية التي 
دخلت في اإلنتاج في المملكة العربية السعودية خالل السنوات القليلة 

الماضية مجمع األسمدة التابع لشركة معادن للفوسفات الذي أضاف 
طاقة إنتاجية كبيرة من ثنائي فوسفات األمونيوم واألمونيا.

وتأتي قطر كثاني أكبر منتج لألسمدة في المنطقة. وبلغت طاقتها 
اإلنتاجية السنوية 10.7 مليون طن في 2013، أي بنسبة %25 من 

صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وعلى خالف دول 
مجلس التعاون الخليجي األخرى، يتركز إنتاج األسمدة في المملكة 

العربية السعودية وقطر على األسمدة النيتروجينية، حيث تعتبر قطر 
أكبر منتج لليوريا وثاني أكبر منتج لألمونيا في المنطقة. ومع بدء اإلنتاج 
في اثنين من أكبر مشاريع التوسعة على مدى السنوات الماضية، أصبح 

مصنع األسمدة الحالي في قطر أكبر مرفق إلنتاج اليوريا واألمونيا في 
العالم. وخالل السنوات الخمس الماضية، بلغ نمو الطاقة اإلنتاجية 
لألسمدة في قطر بمعدل نمو سنوي تراكمي %18 سنويا، وكانت 

األعلى بين نظرائها في المنطقة.

أما في دولة اإلمارات العربية المتحدة، فبلغت الطاقة اإلنتاجية 
لألسمدة 6.5 مليون طن في عام 2013. وهذا يشكل %15 من إجمالي 

الطاقة اإلنتاجية للمنطقة في نفس العام. ومن أحدث المشاريع 
التي بدأت في اإلنتاج خالل عام 2013 هو مشروع فرتيل 2 في الرويس 

بطاقة إنتاجية تصل إلى 2,000 طن متري يوميا من األمونيا و3,500 
طن متري يوميًا من اليوريا.

وبالمثل، تركز صناعة األسمدة في عمان كنظيراتها في قطر واإلمارات 
على إنتاج األسمدة النيتروجينية المتمثلة في األمونيا واليوريا. ووصلت 

 الطاقة اإلنتاجية لألسمدة في سلطنة عمان في عام  2013 إلى
4.8 مليون طن وهو ما يمثل %15 من إجمالي المنطقة. 

وبقيت الطاقة اإلنتاجية لألسمدة في كل من الكويت والبحرين دون 
تغيير خالل السنوات الماضية، حيث بلغت 1.7 مليون طن سنويا في 

الكويت، و1 مليون طن سنويا في البحرين. ونتيجة لذلك انخفضت حصة 
هذه الدول في صناعة األسمدة في المنطقة خالل السنوات الماضية. 

فانخفضت حصة صناعة األسمدة في الكويت من إجمالي الصناعة في 
المنطقة من %8 في 2009 إلى %6 في 2013. وبالمثل انخفضت حصة 

صناعة األسمدة في البحرين من %4 في 2009 إلى %3 في 2013.

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2014 

 الشكل 6: الطاقة اإلنتاجية لألسمدة في دول مجلس التعاون
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المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2014

الشكل 7: الطاقة اإلنتاجية لألسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي 
بحسب المنتج
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تشكل األسمدة النيتروجينية غالبية إنتاج األسمدة في دول مجلس التعاون 
الخليجي المتمثل في األمونيا واليوريا مع طاقة إنتاجية إجمالية بلغت 

26.8 مليون طن في عام 2013. ويتم استخدام معظم األمونيا لتصنيع 
اليوريا، الذي يعتبر أهم األسمدة النيتروجينية. وتجاوزت طاقة إنتاج األمونيا 
في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2013 حاجز 11.7 مليون طن، 

أي نمو بمعدل %9 بين عامي 2009 و2013، وبالمثل، نمت طاقة إنتاج اليوريا 
في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة %10 سنويا خالل هذه الفترة، 
لتصل إلى 15.1 مليون طن سنويا في عام 2013. وعلى مستوى العالم، 

تعتبر اليوريا أكثر األسمدة النيتروجينية استخداما ويحتوي على حوالي 
%45 من النتروجين، وهو أكثر األسمدة النيتروجينية تركيزا، واألرخص للنقل 

والمفضل في البلدان النامية. ويستخدم أكثر من %90 من إنتاج اليوريا 
كسماد، في حين يستخدم معظم الباقي في تصنيع الميالمين.

ويشكل الكبريت أهمية كبيرة لصناعة األسمدة سواء كمغذي نباتي أو 
لتحويل صخور الفوسفات إلى أسمدة الفوسفات. وتعتبر أكبر مصادر 

للكبريت هي عمليات تكرير النفط ومعالجة الغاز الطبيعي. ولقد تجاوزت 
الطاقة اإلنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي من الكبريت 8 ماليين طن 
سنويا في عام 2013، وهو ما يمثل %19 من طاقة إنتاج األسمدة في دول 

مجلس التعاون الخليجي.

ويتم تصنيع ثنائي فوسفات األمونيوم )DAP( من الرواسب المعدنية 
الموجودة في الطبيعة وهو أكثر سماد فسفوري استخداما في العالم. 

ويتركز إنتاج سماد ثنائي فوسفات األمونيوم في دول مجلس التعاون 
الخليجي في المملكة العربية السعودية، التي تمتلك واحد من أكبر 
مكامن الفوسفات في العالم. ومع بدأ إنتاج كميات كبيرة من ثنائي 

فوسفات األمونيوم في المملكة العربية السعودية في عام 2011، بلغ 
إجمالي الطاقة اإلنتاجية 3.4 مليون طن سنويا في عام 2013، وهو ما 

يمثل %8 من صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي. 

ويعتبر حمض الكبريتيك ضروري إلنتاج األسمدة الفوسفاتية، مثل 
فوسفات الكالسيوم ثنائي الهيدروجين وفوسفات األمونيوم. وتنتج دول 

مجلس التعاون الخليجي حاليا ما يقدر ب  1.3 مليون طن من حامض 
الكبريتيك سنويًا.

ويحتوي السماد المركب على اثنين أو ثالثة من العناصر الغذائية التي 
تشمل النيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، ويستخدم على نطاق واسع 

لجميع أنواع المحاصيل الغذائية، مثل األرز والقمح والذرة والمحاصيل 
االقتصادية مثل الشاي والقطن والبطيخ والفواكه والخضروات. وتبلغ 

الطاقة اإلنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي من األسمدة المركبة 
حوالي 640 كيلو طن سنويا وهو ما يمثل %1.5 فقط من إجمالي طاقة 

إنتاج صناعة األسمدة.

ويتمثل الغرض الرئيسي لألسمدة في توفير العناصر الغذائية األساسية 
التي تحتاجها المحاصيل من التربة. ويتركز معظم إنتاج األسمدة في 

دول مجلس التعاون الخليجي حول إنتاج األسمدة أحادية المغذيات، 
مثل األمونيا واليوريا، لذلك يعتبر النيتروجين المصدر الرئيسي للمغذيات 
في دول مجلس التعاون. وبلغ في عام 2013 حجم األسمدة المغذية 

المنتجة في دول مجلس التعاون الخليجي 10.7 مليون طن، شكلت 
األسمدة النيتروجينية حصة األسد منها عند %88. وهو ما يشكل حوالي 

%10 من إجمالي استهالك النيتروجين في العالم المقدر بنحو 109 
.)IFA :مليون طن سنويا بحسب الجمعية الدولية لألسمدة )المصدر

1.4 الطاقة اإلنتاجية لألسمدة 
في دول مجلس التعاون: موزعة 

بحسب المنتج

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2014 

الشكل 8:  إنتاج األسمدة في دول مجلس التعاون، بحسب المحتوى الغذائي
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1.5 تقديرات نمو الطاقة اإلنتاجية لألسمدة )2014 – 2019(
يبلغ عدد مشاريع األسمدة قيد التطوير أو الدراسة في دول مجلس 
التعاون الخليجي أربعة، من المتوقع أن يبدأ تشغيلها خالل السنوات 
الخمسة المقبلة. وتقدر اإلستثمارات الرأسمالية لهذه المشاريع نحو 
10 مليار دوالر أمريكي. وباإلضافة إلى هذه المشاريع، هناك مشاريع 

لتعدين الفوسفات قيد التطوير في المملكة العربية السعودية. ومن 
المتوقع أن يرتفع إنتاج األسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي 

بمعدل %9 سنويا في السنوات الخمسة القادمة.

وتقوم حاليا شركة األسمدة العربية السعودية )سافكو(، إحدى 
الشركات التابعة لسابك، ببناء مصنع جديد لليوريا بطاقة 1.1 مليون 

طن سنويا. ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج في نهاية عام 2014. ويتضمن 
المشروع وحدة لتحويل 850,000 طن متري من غاز ثاني أكسيد 

الكربون CO2 )أحد غازات االحتباس الحراري(، والتي تطلق حاليا إلى 
الغالف الجوي، إلى سماد اليوريا. وهذه خطوة هامة نحو تحقيق أهداف 

االستدامة في المنطقة.

وتنفذ المملكة العربية السعودية أكبر مشروع إلنتاج األسمدة في 
المنطقة على اإلطالق وهو مشروع مدينة الفوسفات في منطقة وعد 

الشمال في شمال المملكة بقيمة 7 مليار دوالر أمريكي. ويجري تطوير 

المشروع من قبل شركة التعدين العربية السعودية )معادن( بشراكة 
مع الشركة السعودية للصناعات األساسية )سابك( وشركة األسمدة 

العمالقة األمريكية موزايك )Mosaic(. ويعتبر وعد الشمال أكبر مشروع 
للفوسفات قيد اإلنشاء حاليا في العالم. ومن المقرر أن يكتمل بحلول 

نهاية عام 2016، سوف يستغل احتياطيات الفوسفات الصخري من 
منجم الخبراء القريب إلنتاج مجموعة متنوعة من منتجات الفوسفات. 

وسوف تشمل الطاقة اإلنتاجية للمجمع عند االنتهاء منه 2.3 مليون 
طن سنويا من ثنائي فوسفات األمونيوم، و760 كيلو طن سنويا من 

السماد المركب باإلضافة إلى 101 مليون طن سنويا من األمونيا.

أما في البحرين، فأكملت شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات دراسة 
الجدوى لتوسعة مصنعها في منطقة سترة باستثمارات تقدر بنحو 1.7 
مليار دوالر أمريكي، وذلك بهدف توسعة مصنعي األمونيا واليوريا. ومن 

المقرر أن ينتج المشروع -الذي ينتظر موافقة الحكومة - 800,000 
طن سنويًا من األمونيا و 1.2 مليون طن سنويًا من اليوريا.

أما شركة قطر لألسمدة الكيماوية )قافكو( فتدرس إمكانية تجديد 
مصانعها قافكو 1 و 2 لألمونيا واليوريا في مدينة مسيعيد الصناعية، 

والذي بدأ اإلنتاج فيهما في سبعينات القرن الماضي.

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا( 2014 

الشكل 9: مشاريع األسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي قيد التخطيط واالنجاز
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المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا( 2014 
الشكل 10: توقعات إنتاج األسمدة في دول مجلس التعاون 

يتم حاليا إنشاء أو التخطيط 
لمشاريع تبلغ قيمتها

 10$ مليار أمريكي

201320142015201620172018

42.743.851.355.864.566.9

معدل النمو السنوي التراكمي
 9% )2013-2018( 

مؤشرات صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي  2013  |  1.  صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي



15

تنويع محفظة منتجات األسمدة 

تعتبر مغذيات األسمدة النيتروجينية األكثر أهمية في االستهالك 
العالمي، وتمثل حصة األسد من إنتاج األسمدة في دول مجلس التعاون 

الخليجي، ويسعى المنتجون في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 
تنويع محفظة األسمدة لتشمل المزيد من األسمدة الفوسفاتية. 

ويتماشى هذا التوجه مع استراتيجيات زيادة حصة المنتجين في دول 
مجلس التعاون الخليجي في األسواق التصدير العالمية. وإلى جانب 

زيادة طاقة إنتاج المنتجات الحالية، سوف يأتي ما يقرب من 2 مليون طن 
من الطاقة اإلضافية من منتجات جديدة تشمل  1.5 مليون طن سنويًا 

من حامض الفوسفوريك، و250 ألف طن متري من أحادي فوسفات 
الكالسيوم )MCP / DCP(، و160 كيلو طن سنويا من حامض 

.)PPA( الفوسفوريك المنقى

إمدادات مغذيات األسمدة في دول مجلس التعاون

تستحوذ مغذيات األسمدة النيتروجينية على أهمية كبرى في 
االستهالك العالمي، وتمثل حصة األسد في إمدادات مغذيات األسمدة 

في دول مجلس التعاون الخليجي. ومن المتوقع أن تنخفض حصتها 
في إجمالي المعروض من األسمدة المغذية في دول مجلس التعاون 

الخليجي من %82 حاليا إلى %73 بحلول عام 2018. ومع قيام 
المنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي بتنويع محفظة األسمدة 
لتشمل المزيد من األسمدة الفوسفاتية، سوف تزداد حصة الفوسفور 

)P2O5( تدريجيا لتصل إلى %26 في عام 2018.

األسمدة الطاقة اإلنتاجية 

Urea 35.5%

Ammonia 27.4%

Sulfur 19%

DAP 8%

 Liquid Sulfur 5.2%

Sulfuric Acid 3.1%

NPK 1.5%

Urea Formaldehyde 0.3%

Aqueous Ammonia 0.1%

Urea 26.7%

Sulfur 26.2%

Ammonia 21.4%

Sulfuric Acid 9%

DAP 8.2%

Liquid Sulfur 3.3%

Phosphoric Acid 2.2%

NPK 2%

MCP/DCP 0.4%

PPA 0.2%

Urea Formaldehyde 0.2%

Aqueous Ammonia 0.1%

Sulfur Bentonite Fertilizer 0%

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا(، 2014 

الشكل11: الطاقة اإلنتاجية لمنتجات صناعة األسمدة في دول مجلس 
التعاون بحسب المنتج

2013  |  االجمالي: 42.7 مليون طن

2018  |  االجمالي: 66.8 مليون طن

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا( 2014 

الشكل 12: توقعات التزويد من مغذيات األسمدة في دول مجلس التعاون 
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GCC Fertilizer Industry Indicators  |  1. Evolution of GCC Fertilizers Industry

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا( 2014 
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2.1 لمحة عامة عن اإلنتاج العالمي لليوريا
تعتبر اليوريا أكثر األسمدة النيتروجينية الصلبة استخداما في العالم. 

ويعتبر القطاع الزراعي المستخدم الرئيسي لليوريا ويستحوذ على 
أكثر من %80 من إجمالي الطلب على اليوريا. وقدرت الطاقة اإلنتاجية 
العالمية لليوريا في عام 2012 بنحو 193.7 مليون طن ارتفاعا من 175 

مليون طن في عام 2009. وكانت غالبية هذه اإلضافات في الطاقة 
اإلنتاجية في آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وأضافت الدول 

 اآلسيوية بين عامي 2009 و2012، حوالي 9 ماليين طن من اليوريا
 بينما أضافت دول مجلس التعاون الخليجي 4,8 مليون طن إلى

طاقتها اإلنتاجية.

تعتبر آسيا أكبر منتج لليوريا في العالم. وقدرت طاقة اإلنتاج فيها في 
عام 2012 بنحو 125.7 مليون طن وهو ما يمثل %64.9 من اإلجمالي 
العالمي. ونتيجة لنمو طاقة إنتاج اليوريا في مناطق أخرى، انخفضت 

حصة آسيا في السوق العالمية إلنتاج اليوريا من %66.7 في عام 2009 
الى %44.9 في 2012.

أما المنتجين في أوروبا )تشمل غرب ووسط وشرق أوروبا( فأنتجوا 27.7 
مليون طن من اليوريا في عام 2012، وهو يشكل %14.3 من إجمالي 

طاقة إنتاج اليوريا في العالم. وأضاف المنتجين في أوروبا بين عامي 
2009 و2012 ما مقداره 3,6 مليون طن من اليوريا على طاقتهم 

اإلنتاجية مما أدى إلى تحقيق معدل نمو سنوي تراكمي %4.8 خالل 
تلك الفترة.

وقام المنتجين في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2012 بإنتاج 
15.3 مليون طن من اليوريا أو ما يمثل %7.9 من إجمالي اإلنتاج العالمي، 

وهو ما يجعل دول مجلس التعاون الخليجي ثالث أكبر منتج لليوريا 
على مستوى المناطق. وبلغ معدل نمو التوسع في طاقة إنتاج اليوريا 

في دول مجلس التعاون الخليجي %13.3 سنويا وذلك بين عامي 2009 
و2012 وهو المعدل األعلى في العالم.

ولم يكن لمنتجي اليوريا في أمريكا الشمالية أية إضافات جوهرية 
على طاقتهم اإلنتاجية على مدى السنوات الماضية. وبلغت طاقة إنتاج 
اليوريا خالل عام 2012 في أمريكا الشمالية 11.2 مليون طن، وهو أعلى 

قليال من طاقة اإلنتاج في 2009 والتي بلغت 10.9 مليون طن.

وتتقارب الطاقة اإلنتاجية لليوريا في كل من أفريقيا وأمريكا الالتينية 
)6.7 مليون طن و 6.6 مليون طن في عام 2012 على التوالي( . وكان 

هناك توسع ملحوظ على طاقة إنتاج اليوريا في أمريكا الالتينية بين 
 عامي 2009 و 2012، حيث بلغ معدل النمو %3.7 بين عامي 2009 

و2012 وهو واحد من أعلى المعدالت مقارنة بالمناطق األخرى .

القسم 2: 
المركز العالمي لصناعة األسمدة في دول مجلس التعاون

   )IFA( المصدر: الجمعية الدولية لألسمدة

الشكل 13: الطاقة اإلنتاجية العالمية لليوريا بحسب المنطقة )2012-2009(

دول مجلس التعاون 6%

مناطق أخرى 0.3%

أمريكا الشمالية 6.2%

ّاسيا 66.7%

افريقيا 3.7%

أمريكا الالتينية 3.4%

أوروبا 13.7%

دول مجلس التعاون 7.9%

مناطق أخرى 0.3%

أمريكا الشمالية 5.8%

ّاسيا 64.9%

افريقيا 3.5%

أمريكا الالتينية 3.4%

أوروبا 14.3%

2012
 193.7مليون طن

2009
 175مليون طن
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القسم 2: 
المركز العالمي لصناعة األسمدة في دول مجلس التعاون

المصدر: الجمعية الدولية لألسمدة )IFA(، اإلنتاج والتجارة الدولية، 2013 

الشكل 14: النمو العالمي للطاقة اإلنتاجية لليوريا، معدل النمو السنوي التراكمي  )2012-2009(

معدل النمو السنوي التراكمي للطاقة اإلنتاجية  
العالمية لليوريا،  )2012-2009( 3.4%

 دول مجلس
التعاون

 أمريكاأوروبا
الالتينية

 أمريكاافريقياّاسياالعالم
الشمالية

13.3

4.8

3.73.4
2.5

1.21
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2.2 لمحة عامة عن اإلنتاج العالمي من األمونيا
يتم إنتاج األمونيا من المواد الهيدروكربونية، وهو وسيط رئيسي إلنتاج 

أسمدة مثل اليوريا ونترات األمونيوم وفوسفات األمونيوم والمركبات. 
واألمونيا هو المصدر الوحيد للنيتروجين القابل لالستخدام إلنتاج كميات 

كبيرة من البروتين. ويعمل النيتروجين على تحسين محتوى األسمدة 
من حيث كمية ونوعية المحاصيل التي تحتوي على البروتين.

بلغت الطاقة العالمية إلنتاج األمونيا 204 مليون طن في عام 2012، 
وهو ما يمثل معدل نمو قدره %2.5 سنويا منذ عام 2009. ودائما ما 

كانت آسيا تقليديا أكبر منتج لألمونيا في العالم وتستحوذ على أكثر 
من نصف طاقة إنتاج األمونيا في العالم. وفي عام 2012، وصلت 

الطاقة اإلنتاجية لألمونيا في آسيا 109.3 مليون طن سنويا وهو ما 
يمثل %54 من اإلجمالي العالمي.

وتعتبر أوروبا )تشمل غرب ووسط وشرق أوروبا( ثاني أكبر منتج لألمونيا 
وتمثل %23 من إجمالي الطاقة اإلنتاجية في العالم أو 46.1 مليون 
طن. وعلى مدى السنوات الماضية لم تكن هناك أية إضافات كبيرة 

على طاقة إنتاج األمونيا في أوروبا، وبالتالي كان نمو الطاقة اإلنتاجية 
بين عامي 2009 و2012 متواضعا عند 0.6%.

ووصلت الطاقة اإلنتاجية لألمونيا في أمريكا الشمالية 16.2 مليون 
طن في عام 2012، أي ما يمثل %5 من اإلجمالي العالمي. وعلى نحو 

مماثل ألوروبا، لم تكن هناك على مدى السنوات الماضية أية إضافات 
كبيرة على طاقة اإلنتاج في أمريكا الشمالية. وفي عام 2009، كانت 

طاقة إنتاج األمونيا في أمريكا الشمالية أقل قليال من 16.2 مليون طن 
محققه معدل نمو قدره %0.2 وهو أدنى نمو بين المناطق األخرى.

وبلغت طاقة إنتاج أمريكا الالتينية من األمونيا في عام 2012 نحو 
11.5 مليون طن، مرتفعا عن مستوى 11 مليون طن في عام 2009. 

وبالرغم من التزايد السريع للطلب في أمريكا الالتينية نظرا للتطور 
القوي للقطاع الزراعي، إال أن نمو طاقة إنتاج األمونيا في هذه المنطقة 
كان بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في مناطق أخرى. وسجلت معدل نمو 

بين عامي 2009 و2012 بلغ %1.5 سنويا وهو أقل من متوسط النمو 
العالمي البالغ %2.5 سنويًا.

وجاءت الطاقة اإلنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي من األمونيا 
قليال وراء أمريكا الالتينية حيث بلغت في عام 2012 نحو 11.3 مليون 

طن، األمر الذي يجعل من دول مجلس التعاون الخليجي خامس أكبر 
منطقة من حيث الطاقة اإلنتاجية. وكان النمو السريع لطاقة إنتاج 
األمونيا في دول مجلس التعاون الخليجي من 8.3 مليون طن في 

عام 2009 إلى 11.3 مليون طن في عام 2012 قد جعل من المنطقة 
األسرع نموا مقارنة بالمناطق األخرى من العالم.
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المصدر: الجمعية الدولية لألسمدة )IFA(، اإلنتاج والتجارة الدولية 2013 

الشكل 15: الطاقة اإلنتاجية العالمية لألمونيا بحسب المنطقة )2012-2009(

المصدر: الجمعية الدولية لألسمدة )IFA(، اإلنتاج والتجارة الدولية 2013 

الشكل 16: النمو العالمي للطاقة اإلنتاجية لألمونيا، معدل النمو السنوي التراكمي )2012-2009(

دول مجلس التعاون 4%

أوروبا 24%

افريقيا 4%

أمريكا الشمالية 9%

مناطق أخرى 1%

ّاسيا 52%

أمريكا الالتينية 6%

دول مجلس التعاون 5%

أوروبا 23%

افريقيا 3%

أمريكا الشمالية 8%

مناطق أخرى 1%

ّاسيا 54%

أمريكا الالتينية 6%

معدل النمو السنوي التراكمي للطاقة اإلنتاجية  
العالمية لألمونيا،  )2012-2009( 2.5%

دول مجلس 
التعاون

أمريكا العالمّاسيا
الالتينية

أمريكا أوروباافريقيا
الشمالية
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3.2
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2009
 189.5مليون طن

2012
  204مليون طن
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يتشكل الفوسفور في المكامن الطبيعية الجيولوجية من صخور 
الفوسفات التي تستخرج من باطن األرض. من بين جميع األسمدة 

الفوسفاتية )P( يعتبر ثنائي فوسفات األمونيوم )DAP( األكثر شيوعا 
واستخداما. 

بلغ إنتاج العالم من ثنائي فوسفات األمونيوم الـ 29.50 مليون طن في 
عام 2012، وهو ما يمثل معدل نمو نسبته %5 سنويا منذ عام 2009. 
يعتبر إنتاج األسمدة ثنائي فوسفات األمونيوم هو األعلى في منطقة 

شرق آسيا ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع معدالت النمو للقطاعات 
الزراعية والمتحالفة في الصين. في عام 2012، قام منتجين ثنائي 

فوسفات األمونيوم في شرق آسيا بتزويد 15 مليون طن من المنتجات 
إلى البلدان ذات االستهالك العالي مثل الهند وسريالنكا وفيتنام 

وغيرها. ونظرا الرتفاع االحتياجات الغذائية، نمى انتاج ثنائي فوسفات 
األمونيوم بمعدل نمو سنوي يصل ال %12 بين عامي 2009 و2012 في 
منطقة شرق آسيا، وهو ما يعادل أكثر من ضعف معدل النمو العالمي 

المقدر ب %5 خالل نفس الفترة. 

ال تزال أمريكا الشمالية وأفريقيا وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى 
المناطق االعلى إنتاجا لثنائي فوسفات األمونيوم، فهي مجتمعة تمثل 
ثلث اإلنتاج العالمي. كما تعتبر أمريكا الشمالية ثاني أكبر منتج لألسمدة 

في العالم، في حين يستمر استهالكها في االنخفاض نتيجة للتطور 
المستمر في الممارسات الزراعية وتواجد بدائل أفضل بيئيا. كما تعرض 

إنتاج ثنائي فوسفات األمونيوم في أمريكا الشمالية لالنخفاض بمعدل 
سنوي يصل ل %6 بين عامي 2009 و2012. وبالمثل، فهو أيضا مستمر 

باالنخفاض في كل من أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وأمريكا الالتينية. 
بالنسبة لشرق أوروبا وآسيا الوسطى، فقد اخفض حجم اإلنتاج من 

2.9 مليون طن في 2009 حتى 2 مليون طن في عام 2012. يمثل هذا 
انخفاضا بنسبة %12سنويًا. 

في المقابل وعلى عكس العديد من المناطق األخرى، يتخذ انتاج ثنائي 
فوسفات األمونيوم منحنى نمو متصاعد في دول مجلس التعاون 

الخليجي. فخالل السنوات الماضية، برزت المنطقة باعتبارها واحدة من 
أكبر المنتجين لهذا المنتج بالخصوص. حيث زادت حصة هذه الدول 

في السوق العالمية %0.6 في عام 2009 إلى %5.8 في عام 2012. 
ويعتبر توافر المخزون من صخور الفوسفات في المنطقة هو الدافع 

األساسي خلف هذه الزيادة باإلنتاج، باإلضافة الى عوامل مساعدة 
األخرى والتي ساهمت في النتيجة على اكتساب حصة أكبر في السوق 

العالمي لألسمدة. وتشتمل هذه العوامل على توافر االمدادات من 
الغاز الطبيعي وقربها من األسواق اآلسيوية المتنامية. ونتيجة لذلك، 

ستشهد المنطقة نموا مطردا من حيث حجم الصادرات من ثنائي 
فوسفات األمونيوم، وبأخذ هذا النمو بعين االعتبار، فهو من المتوقع 

تبعية ، أن يستمر معدل نمو حجم الصادرات من المناطق األخرى 
بالثبات على المدى القصير نسبيا . 

الطاقة اإلنتاجية البلد

0.6% دول مجلس التعاون

2.8% أوقيانوسيا

2.5% أمريكا الالتينية

0.5% وسط اوروبا

0.1% غرب أوروبا

41.7% شرق ّاسيا

29% أمريكا الشمالية

10.9% افريقيا

11.8% شرق أوروبا ووسط ّاسيا

الطاقة اإلنتاجية البلد

5.8% دول مجلس التعاون

2.2% أوقيانوسيا

1.2% أمريكا الالتينية

0.9% وسط أوروبا

0.7% غرب أوروبا

51.1% شرق ّاسيا

21% أمريكا الشمالية

10.2% افريقيا

6.9% شرق أوروبا ووسط آسيا

المصدر: الجمعية الدولية لألسمدة )IFA(، اإلنتاج والتجارة الدولية، 2013 

الشكل 17: الطاقة اإلنتاجية العالمية لثنائي فوسفات 
األمونيوم بحسب المنطقة )2012-2009(

2009  |  االجمالي: 25.4 مليون طن

2012  |  االجمالي: 29.5 مليون طن

)DAP( 2.3 لمحة عامة عن اإلنتاج العالمي من ثنائي فوسفات األمونيوم
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القسم 3:
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الميزان التجاري لصناعة األسمدة في دول مجلس التعاون 

3.1 صادرات دول مجلس التعاون من األسمدة بحسب الحجم 
والطاقة االنتاجية

المصدر: استبيان جيبكا، األمم المتحدة، 2014 

الشكل 18: صادرات دول مجلس التعاون من األسمدة بحسب المنتج 
صادرات دول مجلس التعاون من األسمدة 
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Sulphur 11.4%

DAP 6.6%

Sulphuric Acid 0.1%

Aqueous Ammonia 0.02%

Urea Formaldehyde 0.2%

 2013
 20 مليون طن

تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من المنتجين والمصدرين 
الرئيسيين لألسمدة. وقد أظهرت صادرات األسمدة من دول مجلس 
التعاون الخليجي اتجاها تصاعديا خالل السنوات الخمسة الماضية، 

وزادت بمعدل سنوي قدره %15 سنويا لتصل إلى 20 مليون طن في 
عام 2013. وتمثل األسمدة النيتروجينية )األمونيا واليوريا( حوالي 82% 

من إجمالي حجم صادرات األسمدة.

وبرزت دول مجلس التعاون الخليجي، بدءا من عام 2011، كمصدر 
رئيسي لسماد ثنائي فوسفات األمونيوم )DAP(. وفي عام 2013، 

بلغت قيمة صادرات ثنائي فوسفات األمونيوم 1.3مليون طن وهو 
يمثل %6.6 من إجمالي صادرات األسمدة من المنطقة.

ويعتبر الكبريت في دول مجلس التعاون الخليجي منتج ثانوي لصناعة 
النفط والغاز مثل تكرير النفط، ومعالجة النفط الثقيل والغاز الطبيعي. 
كما أن الكبريت هو أحد أهم المواد الخام المستخدمة في الصناعات 

الكيماوية. ويستخدم الكبريت أساسا كأحد مشتقات حامض 
الكبريتيك الذي يستخدم من قبل صناعة األسمدة لتصنيع الفوسفات 

والنيتروجين والبوتاسيوم واألسمدة الكبريتية. وبلغت صادرات دول 
مجلس التعاون الخليجي من الكبريت 2.3 مليون طن في عام 2013 

وهو ما يمثل حصة قدرها 11.4%.

مؤشرات صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي  2013  |  3.  الميزان التجاري لصناعة األسمدة في دول مجلس التعاون 



25

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا( 2014 

المصدر: الجمعية الدولية لألسمدة )IFA(، اإلنتاج والتجارة الدولية، 2014 

الشكل 19: صادرات األسمدة من دول مجلس التعاون الخليجي بحسب محتوى المغذيات  )2013-2009( 

الشكل 20: حصة دول مجلس التعاون في التجارة العالمية لألسمدة، 2013
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أما من منظور المواد المغذية األساسية، فلقد صدرت دول مجلس 
التعاون الخليجي أكثر من 9 ماليين طن من المواد المغذية إلى العالم، 

شكل النيتروجين نسبة %93 منها والفوسفات النسبة المتبقية 7%.

بشكل عام، تعتبر صناعة األسمدة صناعة عالمية وتستحوذ على 
مستويات عالية نسبيا من التجارة نظرا لمحدودية توافر المواد الخام 

في مختلف المناطق. وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي أحد 

حصة دول مجلس التعاون في التجارة العالمية لألسمدة 

بلغ حجم التجارة العالمية لألمونيا في عام 2013 نحو 18.2 مليون 
طن. وكانت دول االتحاد السوفياتي السابق، والشرق األوسط وشمال 

أفريقيا المناطق الرئيسية المصدرة لألمونيا، وذلك بسبب انخفاض 
تكلفة الغاز الطبيعي ومحدودية االستهالك المحلي. وشكلت دول 
مجلس التعاون الخليجي %12 من حجم التجارة العالمية لألمونيا 

في عام 2013. في حين بلغ حجم تجارة السماد النيتروجيني اآلخر أي 
اليوريا 44.6 مليون طن في عام 2013، وشكلت دول مجلس التعاون 

الخليجي ما يقرب من ثلث التجارة العالمية لليوريا.

الالعبين الرئيسيين في التجارة الدولية لألسمدة. وعند مقارنة كمية 
المواد المغذية المصدرة مع الكمية المنتجة، كان متوسط نسبة 

مغذيات النيتروجين في التعامالت التجارية العالمية بين عامي 2009 
و2013 نحو %90، بينما كانت التعامالت التجارية لمغذيات الفوسفات 

أقل من ذلك عند معدل %50 على مدى السنوات الماضية.

وتستحوذ األسمدة الفوسفاتية على نطاق واسع من التداوالت التجارية، 
وخاصة ثنائي فوسفات األمونيوم. أما األسمدة الفوسفاتية األخرى 

مثل MAP وTSP فدخلت أيضا وبكميات كبيرة في التجارة العالمية. 
وانحصرت تجارة دول مجلس التعاون الخليجي ضمن هذه المجموعة 

من األسمدة في تجارة ثنائي فوسفات األمونيوم، حيث مثلت دول 
المجلس في عام 2013 نحو %10 من التجارة العالمية لثنائي فوسفات 

األمونيوم والتي بلغت 13.7 مليون طن.
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المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا( 2014 

الشكل 21: صادرات دول مجلس التعاون من األسمدة بحسب البلد، مليون طن
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3.2 صادرات دول مجلس التعاون من األسمدة

صادرات دول مجلس التعاون من األسمدة بحسب المنشأ 

عند النظر في توزيع صادرات األسمدة في دول مجلس التعاون 
الخليجي بحسب البلد، يهيمن على الصادرات دولتين، هما قطر 

والمملكة العربية السعودية. وصدرت منطقة دول مجلس التعاون 
الخليجي في عام 2013 نحو 20 مليون طن من منتجات األسمدة 

إلى جميع أنحاء العالم، وهو ما يقرب من الضعف مقارنة مع حجم 
الصادرات في عام 2009، وهذا يتوافق مع معدل النمو السنوي 

التراكمي الذي بلغ %15 خالل الفترة بين عامي 2009 و2013.

وكانت قطر أكبر مصدر لألسمدة في المنطقة، واستحوذت على 40% 
من إجمالي حجم الصادرات. ومع النمو السريع للطاقة اإلنتاجية في 

البالد، نمت صادرات قطر من األسمدة بنسبة نمو سنوي تراكمي بلغ 
%23 منذ عام 2009، ونتيجة لذلك، زادت حصة قطر في حجم صادرات 

األسمدة من %30 في عام 2009 إلى %40 حاليا.

وكانت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مصدر لألسمدة في 
دول مجلس التعاون الخليجي مع 5.7 مليون طن من الصادرات. حيث 
نمت صادرات األسمدة من المملكة بوتيرة مماثلة إلجمالي المنطقة، 

وحافظت المملكة العربية السعودية على ذات الحصة في حجم 
الصادرات اإلقليمية من منتجات األسمدة عند حدود %29 %30- على 

مدى السنوات الخمس الماضية.

واستمرت صادرات األسمدة من عمان عند نحو 3 ماليين طن على مدى 
السنوات الثالثة الماضية وهي تمثل %15 من إجمالي المنطقة. وكان 

نمو الصادرات العمانية بين عامي 2009 و2013 متواضعا مقارنة مع 
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى حيث نمت صادرات األسمدة 

بمعدل نمو سنوي تراكمي 9%.
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المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا( 2014 

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا( 2014 

الشكل 22: صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من مغذيات األسمدة بحسب البلد، )2013-2009(

 الشكل 23: صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من األسمدة بحسب الوجهة، )2013-2009(
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المصدر: األمم المتحدة 2013 

الشكل 24: لمحة عامة عن صادرات صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون

دول مجلس 
التعاون

الشرق األوسط
12 بلد

وسط وشرق أوروبا
3 بلد

المراتب العشرة 
األولى للصادرات

الواليات المتحدة 
األمريكية 

الهند 
تايالند 

أستراليا 
جنوب أفريقيا 

كوريا الجنوبية 
الصين 

البرازيل 
باكستان 

بنغالديش

اّسيا
18 بلد

افريقيا
25  بلد

أمريكا الالتينية
6 بلد

 أمريكا الشمالية 
 3 بلد  

غرب أوروبا
13 بلد

صادرات دول مجلس التعاون من األسمدة بحسب الوجهة 

كان اختراق الصادرات الخليجية لألسواق الخارجية تدريجي على مدى 
العقد الماضي. ففي عام 2002 كانت تصدر صناعة األسمدة في دول 

مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 60 دولة، إال أن هذه الصناعة تصدر اآلن 
إلى أكثر من 90 دولة. وفي عام 2012 وحده، قامت نحو 80 دولة باستيراد 

األسمدة من دول مجلس التعاون الخليجي، غالبيتها في أفريقيا وآسيا، 
ومن بينها 10 دول تمثل الحصة األكبر %74 من حجم األسمدة المصدرة 

في عام 2012.

ويشير تحليل التدفقات التجارية بحسب المناطق الرئيسية إلى أن اختراق 
األسواق من حيث نمو صادرات األسمدة إلى دول جديدة ازداد في جميع 

المناطق. ولقد وصلت أسمدة دول مجلس التعاون الخليجي إلى 25-30 
دولة في القارة األفريقية، ارتفاعا من  19 قبل عشر سنوات وهو أمر الفت 

جدا. والوجهات الرئيسية هي جنوب أفريقيا والمغرب وليبيريا، والتي 
تمثل نحو %80 من إجمالي حجم الصادرات إلى أفريقيا. وبالرغم من أن 

آسيا هي أكبر سوق تصدير لصناعة األسمدة في دول مجلس التعاون 
الخليجي، إال أن النفاذ إلى األسواق لم يتغير كثيرا على مدى العقد 

الماضي. والوجهات الرئيسية في آسيا هي الهند وتايالند واستراليا وكوريا 
الجنوبية والتي تمثل %70 من حجم الصادرات للدول اآلسيوية.

وازدادت صادرات األسمدة إلى أمريكا الالتينية سواء من حيث الحجم 
أو من منظور اختراق األسواق. فمنذ عام 2002، نجح المنتجين في دول 

مجلس التعاون الخليجي في مضاعفة األسواق في أمريكا الالتينية 
ثالثة مرات لتصل حاليا إلى 6 أسواق. وتشكل البرازيل المقصد الرئيسي 

للصادرات في هذه القارة، وتمثل ما يقرب من %60 من حجم الصادرات.
المصدر: األمم المتحدة 2013

الشكل 25: المراتب العشرة األولى لوجهات صادرات دول مجلس 
التعاون من األسمدة في 2012

الواليات المتحدة   18%

الهند  17%  
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أستراليا   7%

جنوب أفريقيا   5%

كوريا الجنوبية  4%
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بنغالديش 3%

باكستان 3%

أخرى 26%

الصين  3%

 اإلجمالي:
18مليون طن

وعند النظر في محتوى المغذيات لمنتجات األسمدة، تهيمن السعودية 
وقطر على منتجات المنطقة. فلقد صدرت المملكة العربية السعودية 

3.2 مليون طن من المواد المغذية لألسمدة في عام 2013 والتي 

تمثل %35 من إجمالي دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر المملكة 
العربية السعودية أكبر دولة مصدرة من حيث المواد المغذية لألسمدة، 

تليها قطر التي تصدر 2.9 مليون طن من المواد المغذية.
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القسم 4:
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التوظيف في قطاع األسمدة في دول مجلس التعاون 

حسب إحصاءات اإلتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا( 
بلغ عدد العاملين في صناعة األسمدة بدول المجلس في عام 2013، 

ما يقارب من 13,000 شخص. ويمثل هذا الرقم العمالة المباشرة 
في هذه الصناعة، أي العدد اإلجمالي لألشخاص الذين يعملون في 

المصانع، وكذلك األشخاص الذين يعملون خارج المصانع في القطاعات 
المساندة مثل مندوبي المبيعات، وموظفي سلسلة اإلمداد، وموظفي 

األعمال اإلدارية الداعمة. ولقد نما التوظيف المباشر بمتوسط معدل نمو 
سنوي قدره %12 خالل الفترة 2013-2010. ونمت العمالة المباشرة في 

عام 2013 وحده بنسبة %15 مقارنة مع عام 2012، وهو مماثل لنمو 
العمالة في صناعة الكيماويات في عام 2013 والتي بلغت 14%.

وتشكل القيمة المضافة لصناعة األسمدة في دول مجلس التعاون 
الخليجي في االقتصاد اإلقليمي أكبر بكثير من مجرد العمالة المباشرة. 

وأدى استمرار نمو هذه الصناعة إلى خلق فرص عمل غير مباشرة. 
ويمكن العثور على مثل هذه الوظائف غير المباشرة في الشركات 

التي تزود المعدات والصيانة والمواد الغذائية وغيرها من الخدمات من 
المقاولين والموردين المحليين واألجانب. وتعرف جميع الصناعات التي 
تخلق هذه الوظائف غير المباشرة بالمكررات. وبشكل عام فإن حجم 

العمالة غير المباشرة الناتجة عن صناعة الكيماويات يتجاوز حجم 
العمالة المباشرة.

وفي حين بلغت العمالة المباشرة في صناعة الكيماويات في عام 
2013 نحو 12,600 شخص، يقدر إجمالي العمالة ذات الصلة بصناعة 
األسمدة )فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة( بحوالي 50 ألف شخص.

المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا( 2014 المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا( 2014 

 الشكل 26: العمالة في صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون
)2009-2013( )آالف األفراد(

الشكل 27: العمالة ذات الصلة بصناعة األسمدة دول في دول مجلس 
التعاون في 2013 )آالف األفراد(
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المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا( 2014 المصدر: االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات )جيبكا( 2014 

الشكل 28: عوائد مبيعات صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون 
)2010-2013(، مليون دوالر أمريكي

 الشكل 29: عوائد مبيعات الكيماويات في دول مجلس التعاون
بحسب المنتج

القسم 5:
عوائد مبيعات صناعة األسمدة في دول مجلس التعاون 
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المواد الكيميائية 44% 

كيماويات  تحسين الكفاءة 1% 
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البولي أوليفينات 6% 

البوليمرات 16% 

آخرى 19% األسمدة 7% 

اإلجمالي
 101 مليار

دوالر أمريكي  

مثل كل السلع األخرى، يعد قطاع األسمدة قطاع دوري يعتمد 
باألساس على عجلة االقتصاد والتي تؤثر على ااّلداء التجاري. كان أداء 

قطاع الصناعة التحويلية لألسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي 
قوية نسبيا خالل السنوات الماضية وارتفعت العوائد بمعدل 19% 
سنويا لتصل إلى 6.9 مليار دوالر أمريكي في عام 2013. وفي حين 

تعرضت أسواق األسمدة العالمية لضغوط في عام 2013 بسبب 
التباطؤ في النمو االقتصادي العالمي وركود الطلب على األسمدة، 

نمت عوائد مبيعات دول مجلس التعاون الخليجي من صناعة األسمدة 
بنسبة %13 على أساس سنوي في 2013. وبعود ذلك بالدرجة األساس 

إلى زيادة مستويات اإلنتاج والمبيعات نتيجة لدخول عدد من الوحدات 
الجديدة مرحلة التشغيل التجاري.

وفي الوقت نفسه، عند النظر في حصة عوائد مبيعات إنتاج األسمدة 
في دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بإجمالي إيرادات الصناعة 
فقد وجد ان متوسطها يقارب ال %7 خالل السنوات الثالث الماضية.
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جميع الحقوق محفوظة. ال يمكن نسخ أو توزيع أي جزء من هذه الوثيقة بأي شكل أو بأي وسيلة سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو من خالل 
النسخ أو التسجيل، أو غيرها من الوسائل، دون الحصول على إذن كتابي مسبق من االتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات  )جيبكا(


