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املركزية  اإلدارة  عن  هي سلسلة دورية تصدر         
املوارد،   و  االستثمار  بقطاع  للدعم الفني لالستثمار 

 بنك االستثمار القومي. 
تهتم هذه السلسلة بإلقاء الضوء على أهم املستجدات 
التي تواجه القطاعات الصناعية املختلفة يف االقتصاد 
املصري، وأهم املشكالت التي تواجهها، وكيفية حل 

 املشكالت التي تعرتضها.
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 صناعة الفوسفات دوليًا ومحلياً 

 

صررررررناعد التعرررررردنه  رررررري مصررررررر بانشررررررا ورا  ن ررررررا   ثنررررررر مرررررره ا ن ررررررطد  تعتبررررررر

الصررررررناعند وال راعنررررررد والسرررررر انند و نرعررررررا ممررررررا سرررررراعد ع رررررر  د رررررر  ع  ررررررد 

 التنمند االقتصادند ل بالد

 الثروة التعدينية في مصر تم تقسيمها الى ثالثة عناصر رئيسية:

 أوال: خامات الطاقة الصلبة وتشمل:

لخامات الكربونية مثل الفحم والطفالت الكربونية واالحجارالزيتيةا  - 

 - الخامات المشعة مثل اليورانيوم والنوريوم 

 ثانيا: الخامات الفلزية وتشمل:

الحديد –الكروم –المجنيز –االلمنيت الخامات الحديدية:   - 

الفانديوم.. الخ–الزنك الكوبالت  –الرصاص –النيكل  –الخامات غير الحديدية: النحاس   - 

البالتين -الفضة -المعادن النفيسة: الذهب          - 

 ثالثا: خامات الفلزية وتشمل: -

الحجر -الكبريت -البوتاسيوم–المتبخرات  –واالسمدة مثل: الفوسفات  ةخامات الصناعات الكيميائي-

التلك.-الجيري  

 -الزيركون -رمل الزجاج - الطفالت–الكاولين  -والسيراميك مثل الفلسبار الحرارياتخامات  -

يتماجنز -كوارتز البنتونيت   

 الزلط-البازلت  – الرملي الحجر- الرمال- الجيريالحجر -خامات مواد البناء والرصف مثل:  -

 الدولوميت.

 احجار-الجرانيت-الباستر –الرخام -التركواز-األحجار الكريمة وشبه الكريمة واحجار الزينة مثل:  -

سربتين.- الزبرجد-حجرية صلبة   

 والعالم المعادن المهمة في مصر كأحدوفيما يلي سوف نعرض الفوسفات 
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 اتــوسفــالف
يدرك أهمية الفوسفات في تسميد األرض الزراعية وتزويدها بعناصر تساعدها علي  بدأ العالم  

نشط استكشاف  وبناء على ذلكفي النصف الثاني من القرن الماضي.  تحسين المحاصيل كًما ونوًعا.
بخطي  تتوسع كانت مصرفي تلك الفترة مصادر الفوسفات سواء الرسوبي منه وغير الرسوبي. 

ا الزراعية ، ولذلك كان االهتمام بتسميد االرض بأمالح الفوسفات وأمالح في محاصيله سريعة
اكتشفت المساحة  1897االهتمام بالبحث عن المصادر المعدنية لهما. ففي عام  وبالتالىالنيترات، 

الجيولوجية خالل مسح جيولوجي علمي منظم وجود طبقة فوسفاتية ألول مرة في جبل قرب "فقط" 
 الت اكتشافاتها للفوسفات في أنحاء وادي النيل والصحراء الغربية والشرقية. بصعيد مصر. ثم تو

. وقد بدأت في سفاجا  .Egyptian Phosphate COشركة الفوسفات المصرية  اءنشثم تم إ
الشركة باستغالل خام منطقة أم الحويطات وربطت منجمه بميناء سفاجا بخط سكة حديدية ثم مدت 
الخط من أم الحويطات إلى مناجم أخري في "محمد رباح" وبدأت الشركة شحن خام الفوسفات عام 

1911 . 

 

 الفوسفات خصائص وصفات 

أحد  والفسفور هو( PO4 ) 3على أيون رابـع أكسيد الفسفـور يحتوي معدنيفوسفـات مركب ال

وال ( 30,97( ووزنه الذرى )15الخامات الالفلزية التابعة للمجموعة النيتروجينية رقمه الذرى )

وتطلــق كلمـة  حيث أنه سريـع التفاعل مع األكسجين الذاتيشكله  فيالطبيعة  في يتواجد
بينما يطلق مصطلح  اقتصاديا واستغاللهايمكن تعــدينهـا  التيت فـوسفـورايت على رواسب الفـوسفــا
ويقاس تركيز  الفوسفات.على نسب غير عالية من  تحتوي التيالصخور الفوسفاتية على الصخور 

أو نسبة عنصر الفـوسفـور أو نسبة   (P2O5)الفوسفـات بمعرفة نسبة خامس أكسيد الفـوسفـور

وتتراوح التركيزات المطلوبة  الجير. فيالفوسفات  ثالثينسبة  الجير أو فيعنصر فوسفات العظام 
  (P2O5)من خامس أكسيد الفوسفور %(37و  (30 %تجارياً بين

 التركيب الكيميائي:

فى الماء  ال يذوب. والفوسفات  معـدن( من مجموعة األباتيت 200حوالى ) صخور الفوسفاتتضم 
سماد السوبر فوسفات وحمض الفوسفوريك ويعطى سماد  بينما يتفاعل مع حمض الكبريتيك ليعطى

الفوسفات النيتروجينى بالتفاعل مع األمونيا كما يعطى حمض الفوسفوريك بالتفاعل مع حمض 
  .الهيدروكلوريك

  :الطبيعيةلخواص ا

الداكنة والفاتحة نتيجة لتواجد المواد العضوية وتظهر إما على  نما بي تصخور الفوسفاألـوان  تتباين 

 ىما تحتوبحيث تكون المادة الصلبة فيها إما جيرية أو سليسية وغالبا  ةأو متصلبشكل رواسب فتاتية 

الرواسب على بعض العناصر المشعة مثل اليورانيوم . والخواص الطبيعية لمجموعة معـادن  هذه

 :هىاألباتيت 
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               سداسي :البلوريالشكل  -

 أصفر أو أسود مائل إلى األخضر واحياناً أزرق  :اللون -

                         أبيض  :المخدش -

  5 الصالبة: -

 3،2 النوعية:الكثافة  -

   

 -للفوسفور: صخر الفوسفات: مصدر عضوي 

كمادة خام في صناعة األسمدة  فيستخدم العالم،يتم العثور على صخور الفوسفات في جميع قارات و

الفوسفورية العضوية، ويمكن استخدامها على شكل أسمدة الفوسفور العضوي عند تطبيقها مباشرة على 

 التربة.على زيادة غلة المحاصيل وزيادة مستويات الفوسفور في  فيعملالتربة 

 

 

 

 صورة توضح توزيع الفوسفات في جميع انحاء العالم
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 -  ي: وائد لالستخدام المبا ر ل فوسفات الصخري تتمثل 

 الفوسفورية العضوية / الكيميائيةأنها رخيصة نسبياً مقارنة مع األسمدة  •

نها صديقة للبيئة، باعتبارها مصدراً طبيعياً من الفوسفور، كما أنها تعمل على تجنب استخدام أ •
 االحتباس الحراري أثناء عملية التصنيع.األسمدة غير العضوية التي تسهم في انبعاثات غازات 

باإلضافة إلى زيادة نسبة الفوسفور في التربة، فإنها تعمل على إضافة مواد المغذية األخرى إلى  •
التربة. وتشير الدراسات أن صخر الفوسفات يزيد من نسبة الكالسيوم وكاتيونات المغنيسيوم في 

 بدوره يعمل على تحسين نوعية التربة.التربة، كما أنه يزيد من تراكم الكربون الذي 

، إال أنه  على الرغم من أنه هو مصدر طبيعيف ومع ذلك، صخر الفوسفات ال يخلو من التحديات.
                                          االستخدام  بالتالي فإنيصنف على أنه مورد غير متجدد، 

سوف تستنفد في  هلى بديل. ومن المتوقع أن احتياطياتالمستمر يؤدي إلى النضوب إذا لم يتم التوصل إ
 سنة من اآلن. 600-500حوالي 

 

 

  طرنقد نقل الفوسفات إل  أما ه استخدامه ل صناعد: -

يتم نقل الفوسفات من المناجم في الغالب عن طريق القطارات، فتُعتبر قطارات البضائع أكثر الوسائل 
 النيلية.الٌمستخدمة في نقل الفوسفات الخام، وتستخدم أيًضا السفن البحرية أو الصنادل 
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 طـرق معالجة الفوسفات

الفوسفور إلى النسب المطلوبة  تعتمد طرق معالجة الخامات الفوسفاتية على رفع نسبة خامس أكسيد
( وتختلف طرق المعالجة حسب حالة الخام وطبيعته وأهم الطرق المستخدمة % 40 -% 30تجارياً )

  هي

 .الهنديالمحيط  فيالغسيل والتجفيف ثم إزالة الغبار مثل خامات مصر وجزيرة كريسمس  -

 .توجول خامات الفرز بالطريقة الجافة مثل خامات فلسطين أو بالطريقة الرطبة مث -

المغرب أو للتخلص من  فيالحرق للتخلص من المواد العضوية مثل خامات جبل عنق  -

 .بالعراق عكا شاتكربونات الكالسيوم مثل خام 

 .وفلوريداالتعويم للتخلص من السليكا مثل خامات السنغال  -

  .توجوللتخلص من المحتويات الحديدية مثل خامات  المغناطيسيالفصل  -

 
 الدولي بالفوسفاتاالهتمام 

 

 من والتي التحويلية الصناعات من كثير في لدخوله ، طبيعي أمر بالفوسفات الدولي االهتمام إن
 هاما موردا ويعتبر العالم دول أغلبية طرف من متزايد بطلب يحظى لذلك، الكيميائية األسمدة أهمها

 بقدرة ما حد إلى مرتبطا أصبح الذي ، الغذائي أمنها عن وتدافع الزراعي باإلنتاج تهتم التي للدول
 يجعل ما وهذا الزراعي اإلنتاج كمية لرفع عامال ذلك باعتبار األسمدة هذه على الحصول في البلد

 .الدولية السوق في كبيرة بعناية يحظى الكيميائية األسمدة على الطلب
ضافة إلى بعض الصناعات اإلالفوسفات في صناعات مهمة منها صناعة المنظفات ب كما يدخل

  .البتروكيميائية، وتعد اليابان من الدول الكبار المستوردة للفوسفات
 
 

 عالمنا الفوسفات أسعار

تتأثر األسعار العالمية لألسمدة الفوسفاتية بمستوى العرض والطلب وكذلك بأسعار البترول والطاقة 

وأسعار المواد الخام مثل الكبريت والبوتاسيوم ويالحظ أن أسعار األسمدة الفوسفاتية ممثلة بأسعار 

م( حتى بلغت 1970الزيادة من عام ) فيفوسفات األمونيوم قد أخذت  وثنائيسوبر فوسفات  ثالثي

الزيادة  فيم( ثم أخذت  1976 - 1975) عامي في انخفضتم( ثم 1974عام ) فيدوالر للطن( 300)

 الثالثيدوالر للطن( 157 )  م( إلى 1988عام ) فيم( وقد وصلت األسعار 1980بعد ذلك حتى عام )

دوالر 147إلى  انخفضولكن هذا السعر  فوسفات األمنيوم الثنائيدوالر للطن( 196سوبر فوسفات ) 

غير معلنة ويتم تحديدها بين  فهيم( . أما بالنسبة ألسعار صخور الفوسفات 2001عام ) فيللطن( 

وقد بلغ سعر  جودتها.دوالر للطن( حسب  42 - 30 )المستهلكين والمنتجين إال أنها تتراوح بين 

 الذي المصريأما سعر الفوسفات  (.م2004عام ) فيدوالر للطن(  46 حوالي المغربيالفوسفات 

السوق  فيجنيه/طن(  100فقد بلــغ ) (P2O5) ( خامس أكسيد الفوسفور% 30على نسبة ) يحتوي

 .م (2006عام ) فيدوالر/طن( للتصدير  34المحلى و )

 2012و 2008وفيما يتعلق بأسعار الفوسفات الخام إن السعر القياسي الذي تم تسجيله في عامي 

، األمر الذي 2008دوالرا للطن، لكن في ظل كميات انتاج فعلية أقل في عام  140و 130تراوح بين 

 ني يعني زيادة في المبيعات على حساب المخزون المتوفر بالمناجم من سنوات سابقة، ما يعني تد

http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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تكلفة بيع الطن الواحد إلى اقل مستوى في ظل أعلى مستويات لألسعار السائدة في حينه، حيث تم بيع 

 كميات كبيرة من الفوسفات المخزن في المناجم.

حيث  صناعة األسمدة في العالم هناك تراجعا حادا في األسعاراألوضاع الحالية التي تمر بها  بسببو
دوالرات  110دوالرا للطن مقابل  90انخفض معدل سعر بيع الفوسفات الخام في السوق العالمية إلى 

تراجع  منها انخفاض األسعار عدة عوامل أدت الى  نتيجة، 2015للطن كمعدل سعر البيع في عام 

توفر استراليا مع فى بسبب ضعف الموسم المطري في أغلب الدول في أسيا واألسمدة استهالك 
ماليين طن، في سوق الهند على وجه الخصوص، وتقليص المساعدات الحكومية  4مخزون يتجاوز 

للمزارعين خصوصا في الهند وباكستان، وتراجع سعر صرف العمالت أمام الدوالر وباألخص 
الروبية الهندية، وتراجع أسعار المحاصيل الرئيسة مثل األرز والقمح والذرة، مما ال يشجع 

 .ين على زيادة استهالك األسمدة عموماالمزارع

 الـدول المنت د والمستش  د:

م( حيث 1988أظهرت األسواق العالمية بوادر طيبة في تحسن تجارة خامات الفوسفات خالل عام )
مليون طن( ثم انخفض إلى أن وصل إلى  165بلغ اإلنتاج العالمي من صخور الفوسفات حوالى )

 . م((2005مليون طن( خالل عام  160م( ثم تحسن وبلغ )1993مليون طن( في عام ) 120)

الواليات المتحدة األمريكية أكبر الدول المنتجة للفوسفات حيث بلغ إنتاجها  كانت 2005في عام  و
مليون  26مليون طن( ثم المملكة المغربية بحوالي )36.9)ها الصين تمليون طن( ثم تل 38)حوالى 

قي اإلنتاج موزع بين دول األردن و تونس و البرازيل و فلسطين و توجو و كندا و أستراليا. طن( وبا
وتعتبر الهند أكبر الـدول المستهلكة للفوسفات تليها إندونيسيا ثم باقي دول شرق أسيا ماليزيا والفلبين 

  .وبنجالدش 

حول  االمريكية الجيولوجي قامت بها هيئة المسح عن الفوسفات  دراسةنشرت  2015 عامفي   و 
، تليها المغرب، ثم تأتي المنتجة الصينفي صدارة الدول  الفوسفات فيأتيترتيب دول العالم من انتاج 

الواليات المتحدة األمريكية في المرتبة الثالثة، ثم روسيا، ويأتي خلفها البرازيل ثم مصر في المرتبة 
  السادسة.

 
 مصر ي ا عمند االقتصادند ل فوسفات 

 واالقتصادية التعدينية الناحيتين، من المعدنية الرواسب أهم من واحداً  مصر في الفوسفات يعتبر   
ً  يشغل يزالالو كان إنتاجه ألن  االنتشار الى ذلك في السبب ويرجع التعدين مجال في بارزا مكانا

 مسافة إلى يمتد الفوسفات رواسب من حزام هيئة على يوجد إنه إذ مصر في الفوسفات لتواجد الواسع
 .غربا الداخلة الواحات على شرقا األحمر البحر ساحل من طوال كم 750 حوالي

 منه جزء تصنيع يتم كما كبيرة بكميات الخارج إلى يصدر أنه في فتتلخص االقتصادية أهميته أما
  .فوسفات السوبر من كنوع تصنف كيميائية أسمدة شكل على

وهناك عامالن رئيسيان أثرا في استغالل الفوسفات في مصر، أولهما نووع الفوسوفات وثانيهموا تووفر  
 سبل المواصالت بين المناجم وبين الوادي أو بينها وبين موانئ التصدير علي البحر األحمر.
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 نوع الفوسفات  أوالً:

يختلووف نوووع الفوسووفات موون مكووان ألخوور تبعًووا لنسووبة ثالووث كالسوويك الفوسووفات وتختلووف نسووبة ثالووث     

ولموا كوان صوناع السووبر فوسوفات ال يقبلوون عوادة  %،75الوي  30 كالسيك الفوسفات في مصور مون 

ه هوذ علىطبقاتها الفوسفاتية  تحتوي% من ثالث كالسيك الفوسفات فإن المناجم التي 58نسبة تقل عن 

 النسبة أو أكثر منها هي الصالحة لالستغالل إذا تساوت الظروف األخرى.

 تكاليف النقل ثانيًا:

وبذلك بدأت صناعة استخراج الفوسفات  للمعادن،وهي عامل مهم يتحكم في االستغالل االقتصادي   
في منطقة السباعية بالقرب من وادي النيل وفي منطقة سفاجا والقصير بجوار ساحل البحر األحمر 

أما  النوع،وفي جميع هذه المناطق طبقات فوسفاتية من النوع التجاري من ناحية الكمية وناحية 
ن ناحية النوع واقتصادي من ناحية الكمية فوسفات المناطق األخرى فالبرغم من أن بعضها جيد م

      إال أنها في موقع يزداد معه تكاليف النقل وبالتالي تكاليف اإلنتاج.

 

 استخدامات الفوسفات

 طبيا أو صناعيا أو زراعيا كان سواء عديدة استخدامات في تدخل التي المواد أهم من الفوسفات يعد
 في المنازل  في يستخدم كما عنه االستغناء يستطيع ال الذى المصري للفالح األهم العنصر هو ويعد

 -: استخداماته اهم ومن الجراثيم من كبيرة نسبة على والقضاء الصناعية المنظفات
 

 ال راعد

 األحماض مع تفاعله يتم حيث استخداماتها من % 77 حوالى وتمثل األسمدة صناعة في يستخدم
 إلنتاج الفالح يستخدمها التي المركبة واألسمدة النتروجين وفوسفات فوسفات السوبر إلنتاج المختلفة

 حوالى تمثل الطريقة وهذه مباشرة التربة إلى وإضافتها الفوسفاتية الصخور طحن يمكن كما محاصيله
 .الفوسفات استخدامات من 4%
 

 ناعدالص

 % 8 الصناعة هذه تمثل حيث الفوسفريك وحامض الحرارى الفسفور صناعة في الفوسفات يستخدم
 واأللمنيوم والحديد النحاس مثل المعادن أسطح معالجة في يستخدم كما الفوسفات استخدامات من

 المنازل، في المستخدمة الحشرية والمبيدات الكيميائية المنظفات إلى باإلضافة.بالنيكل المغلف والحديد
 .المياه معالجة في يدخل كما التجميل مستحضرات صناعة في الفوسفوريت يستخدم وكذلك

 الكيميائية الفوسفاتية المركبات وإنتاج الفوسفوريك حامض إنتاج في الصخري الفوسفات ويستخدم
 ويتم العالم مستوى على النقية الفوسفات أنواع أجود من المصري الصخري الفوسفات ويعتبر

 .المتقدمة الصناعية األغراض من للعديد اليابان مثل الكبرى الصناعية الدول بعض إلى تصديره
 

 الطب

 الوقاية في يستخدم أن يمكن و األسنان طب منتجات من متنوعة مجموعات في الفوسفات يستخدم
 اإلشعاعي العالج أو الكيميائي العالج عن الناجم الفموي المخاطي الغشاء التهاب من والعالج
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 ل ما ند  ذا 

 حيث الفوسفات استخدامات من %6 نسبة الصناعة هذه وتمثل للماشية األغذية أهم من الفوسفات يعد
 قطعان تغذية فى الفلور عنصر من قليلة نسبة على يحتوي والذي المكلسن الفوسفات يستخدم

 . ىلمواشا

 

 ال به منت ات

 عامل في كحمض الخبز في الكالسيوم فوسفات يستخدم كما الجبن، منتجات في الفوسفات يدخل
 على البقر، حليب في طبيعي بشكل موجود غذائي كمتمم الفوسفات كالسيوم ثالثي ويستخدم التخمير،

 .الكالسيوم كربونات هي الكالسيوم، لمتممات واقتصادية شيوعا األكثر األشكال أن من الرغم

 

 مناطق إنتاج الفوسفات  ي مصر 

 

  

  
 

 :عي الفوسفات ستخراجبا تقوم التي مصر  ي المناطق أعم مه
 

  قنا و أد و بنه الننل وادي منطقد :أوال
 

  المحلي اإلنتاج من %22 وتوفر الفوسفات، إلنتاج المناطق أهم من تعد التي

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AF%D9%81%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AF%D9%81%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%AF%D9%81%D9%88
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D9%86%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D9%86%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D9%82%D9%86%D8%A7
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 والقصنر سفا ا منطقد بنه ا حمر البحر ساحل ثاننا:

 
 العطشان ةومنطق ضوي[ ]جبل أهمها بمناطق والقصير سفاجة ميناء بين الفوسفات خام يتواجد

 الفوسفات خام من طن مليون 250 إلى 200 من االحتياطيات وتقدر والحمراوين
 
 

 
 الغربند الصحرا  ثالثا:

 
 مصر مستوى على للفوسفات احتياطي تحتوي التي المناطق أكبر من الغربية الصحراء وتعتبر
 الواقعة طرطور أبو هضبة تمثل ايضا ،والخارجة الداخلة واحة بين منطقة في الفوسفات ويتركز

 بنحو الخام من االحتياطي يقدر حيث مصر في الفوسفات من راسب أضخم الداخلة الواحات بين
 وذلك األمثل االستغالل استغالله دون تحول التي العقبات بعض توجد أنه غير  ، طن مليون 1000
 . إنتاجه تكلفة من يزيد مما الشوائب من ملحوظة نسبة لوجود

 
 

 -مصر:  مند إنتاج الفوسفات  ي 
 

وحتى يومنا هذا ، وهوي فتورة كبيورة شوهد فيهوا اإلنتواج  1908بدأت مصر إنتاج الفوسفات منذ عام   
تقدًما وتأخًرا في الكمية مرتبطـًا باألحداث العالمية والمحلية ، ولما كانت  هذه الفترة ممتدة عبور قورن 

سوهل دراسوتها ، ومون هوذا من الزمان كان البد من تقسيم هذه المدة إلي فترات إنتاجية متسواوية لكوي ي
 المنطلق سوف نقسم إنتاج الفوسفات إلي ثالث فترات هي.
 ـ إنتاج الفوسفات في النصف األول من القرن العشرين. 
 ـ إنتاج الفوسفات في النصف الثاني من القرن العشرين. 

 ـ إنتاج الفوسفات في السنوات األولي من القرن الحادي والعشرين.

 إنتاج الفوسفات في النصف األول من القرن العشرين أواًل:

وظلوت معودالت  1910ن عوام طو 2397طون زاد إلوي  700بوـ  1908افتتحت مصر إنتاجها عام   
، ثووم انخفضووت معوودالت 1913طوون عووام  104608آخووذة فووي االرتفوواع إلووي أن وصوولت إلووي اإلنتوواج 

أثير الحرب العالمية األولي، ولكون بعود بسبب ت 1919و  1914اإلنتاج في الفترة الممتدة بين عامي 
طون ، وكوان  313478إلوي  1930انتهاء الحرب ارتفع اإلنتاج مرة أخوري إلوي أن وصول فوي عوام 

ث مناطق رئيسوية هوي سوفاجا والقصوير والسوباعية ، ولقود معظم اإلنتاج خالل هذه الفترة يأتي من ثال
مليون  3.5حوالي  1934حتى أوائل عام  بلغ مجموع ما استخرج من الفوسفات المصري منذ البداية

حتوى نهايوة النصوف األول مون  1934طن ، ثم سارت معدالت اإلنتاج بصورة شبه منتظمة منذ عام 
 القرن العشرين.

 إنتاج الفوسفات في النصف الثاني من القرن العشرين         ثانيًا:

صور بصوورة كبيورة ، والجودول في النصف الثاني مون القورن العشورين نشوط إنتواج الفوسوفات فوي م  
التووالي يعطووي أرقووام اإلنتوواج العووام لمووا تسووتخرج موون كافووة مصووادر الفوسووفات فووي مصوور موون عووام 

 طن(.لف باأل )الكميات. 1995حتي عام 1952

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B5%D9%8A%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9_%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%B7%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B7%D9%86
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B7%D9%86
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كان اإلنتاج يتراوح بين  1959ـ  1954تبين أنه في السنوات الممتدة من عام يمن خالل الجدول 

تتقاسمها  1980ألف طن في عام  679  اإلنتاج   صارت معدالتألف طن، ثم  600 - 500
مليون طن خالل  1.3  حوالي  إلي قفزت معدالت اإلنتاج   البحر األحمر ثم منطقتا وادي النيل و

ما كان عليه خالل عشر سنوات ثم تخطي م( أي أن اإلنتاج زاد بأكثر  1989ـ  1987السنوات ) 
ألقل من مليون طن ، ثم  1994، ثم انخفضت النسبة بشدة عام  1990مليون طن عام  1.5اإلنتاج 

 مليون طن.  1.4تأرجحت كمية اإلنتاج بين مليون و 

 

 اإلنتاج السند اإلنتاج السند إلنتاجا السند
1952 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

527 

484 

535 

647 

615 

585 

552 

629 

566 

627 

600 

655 

672 

686 

724 

1967 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

89 

80 

81 

764 

765 

700 

716 

717 

546 

530 

612 

518 

500 

563 

639 

623 

679 

697 

1982 

83 

84 

85 

85/86 

86/87 

87/88 

88/89 

89/90 

90/91 

91/92 

92/93 

93/94 

94/95 

 الم موع

730 

946 

1038 

518 

1240 

1310 

1330 

1348 

1505 

1865 

2260 

1750 

1585 

886 

37056 

 

 إنتاج الفوسفات في السنوات األولي من القرن العشرين ثالًثا:

مليون طن  إلى 2006بل وصل اإلنتاج في عام  طن،مليون  1.2 إلىتراجع اإلنتاج  2000في عام 
ً م ورغم هذا االنخفاض  العشرين،في السنوات األخيرة من القرن  هانخفاض كبير عما كان علي سببا

مستوي الدول العربية بعد كل من المغرب وتونس  علىمصر المركز الخامس في اإلنتاج  احتلت
  .في إنتاج الفوسفاتوسوريا واألردن 

الجيولوجية األمريكي، وهي هيئة تابعة  بها هيئة المسح تدراسة قامتم نشر  2015عام نهاية و في 
وبذلك ماليين طن سنويا  6مصر من الفوسفات الصخري  إلى أن انتاج تشير لحكومة األمريكيةل

الدول العربية،  مستوىعلى  اما،  فوسفاتالسة بين دول العالم في إنتاج تحتل مصر المرتبة الساد
وبعدها  السعودية ،تحتل المغرب المرتبة األولى في إنتاج الفوسفات، تليها مصر واألردن، ثم تونس،ف

  .والعراقسوريا 
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 ندالدول العربتنب انتاج الفوسفات  ي تر

 5201عام المن ورة  المسح ال نولو ي االمرن ند عنئددراسد حسب 

 

 طه بألفاإلنتاج  مند  اسم الدولد

  30000 المغرب

 6000 االرده-مصر

 5000 تونس

 3000 السعودند

 1000 سورنا

 250 العراق

 

 أعم ال ر ات التي تقوم باستخراج الفوسفات 

 كان هناك أربع شركات تستخرج الفوسفات وهي  1952حتى عام 

 .القصير(تستغل خامات  )وكانتالشركة المصرية الستخراج وتجارة الفوسفات  -1
 .سفاجا(تستغل خامات  )وكانتشركة سفاجا للفوسفات  -2
 .النيل(خامات شرق وادي  )وتستغلشركة تراكاداس  -3
 . النيل(خامات شرق وادي  )وتستغلشركة حماطة المنجمية  -4

تكونوت شوركة حكوميوة باسوم شوركة النصور للفوسوفات  1962وفي عوام  حكومية،وكلها شركات غير 

وحماطة المنجمية وهي التي ال تزال تعمل حتى اآلن فوي اسوتخراج  أشترت أصول شركتي تراكاداس
 الفوسفات من جميع أنحاء مصر.

 مصر  ي الفوسفات مه االحتناطي

 تقريبا.مليارات طن  5وصل احتياطي الفوسفات في مصر حوالي 
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 والعالم ستقبل صناعد الفوسفات  ي مصرم

بالفوسفات وذلك لما له من أهمية كبيرة في الزراعة  ةاهتمت الحكومة المصرية في اآلونة األخير

 أهميته في التصدير الخارجي  إلىة باإلضافة يوتسميد األرض الزراع

التوقعات المثبتة من تشيرحول توقعات أسعار الفوسفات في السوق العالمية للسنوات المقبلة، و

، 2016عام أقل من  بنسبهإلى أن أسعار الفوسفات قد تنخفض لكن العالمية  ةدراسات بيوت الخبر

لتحافظ على مستوى األسعار الحالية أو تتدنى بدرجة طفيفة، وذلك بسبب ارتفاع الطاقة االنتاجية 

م، ومن المنتظر أن تستمر هذه الحالة بنسبة تفوق النمو في الطلب على الفوسفات واألسمدة بشكل عا

 ، لتبدأ بالتصاعد وبشكل ملحوظ بعد ذلك.2018حتى نهاية عام 

أفادت دراسة علمية أميركية، بأن دور الفوسفات سيتزايد في السنوات المقبلة، بسبب عوامل  كما

يحتل الدور الريادي اقتصادية وبيئية تتعلق بتأثير التغيرات المناخية والتحوالت الجيولوجية، ما يجعله 

 .ذاته الذي لعبه البترول في القرن العشرين

وتوقعت الدراسة التي صدرت عن مجلة "ساينس"، أن يرتفع سعر الحامض الفسفوري إلى حوالي 

، وأن يتضاعف سعر الفوسفات خمس 2009دوالرا عام  875، من 2020دوالر للطن عام  1200

 يارات نسمة ويحتاجون إلى مضاعفة إنتاجهم من الغذاءمل 9مرات عندما سيبلغ عدد سكان العالم 
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 المصادر:

  الفوسفات مدونه موق  •

 الحرة الموسوعد ن نندنا موقعد •

 الساب  النوم موق  •

 مصر دوت موق  •

 مصر  وسفات  ر د موق  •

 الب د اخبار موق  •

  المال  رندة •

  البورصد  رندة •

  ل تعدنه النصر  ر د موق  •

  غرا نا قسم آداب   ند القاعرة  امعد مه دسدرا •

  نتو بوابد •

 العربند النسخد المعمرة ال راعد  موق •

 المو   موق  •

 

 

 

 

 
 


