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وع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك   مشر

 محافظة الوادى الجديد  –بهضبة أبوطرطور 

********************************************** 

وع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك بهضبة أبوطرطور  محافظة الوادي الجديد  –يعتبر مشر

وع فوسفات أبوطرطور هو إحياء  ي ، وتعرض  –لمشر
ي سبعينيات القرن الماض 

الذي بدأ العمل به ف 

ول ، وإعادة  ي أسلوب العمل به من خالل تبعيته لوزارة الببر
لبعض الصعوبات ، ثم تم اعادة النظر ف 

كة فوسفات مرص عام إحيائه  ي إستخراج  ، وبدء مرحلة 2009من خالل إنشاء شر
جديدة ، والبدء ف 

 وتصدير الفوسفات من منطقة أبوطرطور واالنتقال من مرحلة الخسائر الي تحقيق ارباح . 

 حيث أن الغرض األساسي كان انشاء مصنع النتاج حامض الفوسفوريك ، لذلك فقد تم انشاء 

كة الوادى للصناعات الفوسفاتية واألسمدة )وافكو( ش.م.  كم والتر يساهم فيهشر  اتا كل من شر

ق وبنك اإلستثمار القوىم و أبوقبر فوسفات مرص واألهىل كابيتال  وجت وغاز الشر وإنتر وببر

وة المعدنية بتطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل مجمع تصنيع  لألسمدة والهيئة المرصية العامة للبر

حامض الفوسفوريك بمنجم أبوطرطور بمحافظة الوادى الجديد ، وذلك بإستغالل خام 

 للقرار الفوسفات بهضبة أبوطرطور والتر تتول تنميت
ً
كة فوسفات مرص طبقا ها وإستغاللها شر

إلنتاج مليون طن من حامض الفوسفوريك عال الجودة )تركبر   2019( لعام 12)الجمهورى رقم 

%( والمخصص للتصدير بالكامل لألسواق العالمية ، حيث يستخدم هذا المنتج ف  العديد من 54

 لصناعات الكيماوية المختلفة . الصناعات الحيوية مثل صناعة األسمدة الفوسفاتية وا

مليون  3ألف مبر مرب  ع باإلضافة إل مساحة تخزين عىل مساحة  560يقام المجمع عىل مساحة 

يتيك والتر تعد مبر مرب  ع و  يتكون من عدة وحدات إنتاجية تشمل وحدة إنتاج حامض الكبر

 إلنتاج 
ً
يتيك  5.000األضخم عالميا ولوجيا ألمانية بإستخدام تكنطن يوميا من حامض الكبر

وكذلك وحدة إنتاج وتركبر  حامض الفوسفوريك بإستخدام تكنولوجيا بلجيكية ووحدة تنقية الخام 

بتكنولوجيا أمريكية تعد األول ف  العالم ف  مثل هذه الصناعات وذلك بعد نجاح التجارب 

 تصنيع لوجيا ف  المعملية الخاصة بذلك وتأكيد هيئات عالمية متخصصة عىل نجاح هذه التكنو 

باإلضافة إل المرافق المتعددة والتوليد الذاتر للطاقة الكهربية بإستخدام حامض الفوسفوريك 

 البخار المتولد من عملية التصنيع. 

وع وذلك من الناحية الفنية عمل جميع الدراسات الخاصة بالمشر  منتم االنتهاء ف  هذا الصدد 

وع بنظام األعمال المتكاملة إختيار المقاول واإلقتصادية والمالية وأهمها  الرئيىس لتنفيذ المشر

 ،                                  الصيت  (  CSCEC\WENGFU ) ( وهو تحالفEPCتسليم المفتاح )

China State Construction Engineering Corporation Ltd.(CSCEC)  عىل التقييم الفت   ، بناءا

 الخصوص. ف  هذا  2018والمال للمناقصة العالمية التر طرحت عام 
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مليون دوالر من إجمال  840حوال مع التحالف هذا وسوف تكون التكلفة الكلية لعقد التنفيذ 

وع ككل والتر تصل إل حوال  مليار دوالر شاملة األعمال المساعدة  1.3التكلفة الرأسمالية للمشر

شغيل المجمع الصناىع مثل أعمال السيور الناقلة لخام الفوسفات لموقع المجمع ووسائل لت

ئ البحر األحمر والبحر  ى وبإستخدام السكة الحديد وكذلك منافذ التصدير عىل موات  النقل البر

 األبيض المتوسط والتر تتم بالتنسيق مع وزارة النقل . 

وع بدون ضمان ( Sovereign Guaranteesات حكومية )ومن المخطط أن يتم تمويل المشر

% من القيمة اإلجمالية لتنفيذ 65وذلك عن طريق مؤسسات تمويلية عالمية ومحلية بنسبة 

وع والتر تم إعدادها بواسطة المستشار المال  العقد وذلك بإعتبار الجدوى اإلقتصادية للمشر

وع )بنك اإلسكندرية   إنتسا سان باولو ( –للمشر

وع سوف يبدأ اإل ومن الجدير بالذ   أن المشر
ً
شهر من تاري    خ البدء الفعىل  (30نتاج بعد )كر أيضا

أخرى لتجارب التشغيل الفعىل وسوف يوفر العديد من فرص أشهر  (6)للتنفيذ باإلضافة إل 

وع  ة لمحافظة الوادى الجديد ، حيث من المقرر أن يستقطب المشر ة والغبر مباشر العمل المباشر

ة اإلنشاء وأكبر من عامل و  5.000حوال  ة التشغيل.  1.300فت  مهندس خالل فبر  عامل خالل فبر

وع   إل اإلمكانيات الهائلة لمنطقة أبوطرطور لعمل توسعات مستقبلية للمشر
ً
ويلزم اإلشارة أيضا

لإلستفادة من اإلحتياىط الهائل لهضبة فوسفات أبوطرطور والتر تقدر بعدة مليارات من األطنان 

 القيمة المضافة لهذا اإلحتياىط مما يعود بالنفع عىل الدولة والمجتمع . وذلك لتعظيم 


