
 
 

   خبر صحفي
للفوسفاط يوسعان شراكتهما ويعتزمان تطوير مشروع عالمي أدنوك والمجمع الشريف 

   مشترك إلنتاج األسمدة   
    المشروع يتطلع للجمع بين خبرة أدنوك العالمية في إنتاج الكبريت واألمونيا والغاز وخدماتها اللوجستية

و مجال   الشركة الرائدة عالمياً في سوق الفوسفاط ت المجمع الشريف للفوسفاط،كفاءاالمتطورة، وبين 
صناعية في كل من الجرف األصفر  أصوالً  الشراكة ستُفّضي إلى تطوير مشروع مشترك على مراحل يمتلك  صناعة األسمدة

 في المغرب والرويس بدولة اإلمارات
اتفقت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"المجمع الشريف للفوسفاط" المغربي، : 2018مايو  51أبوظبي  

مشروع عالمي مشترك على مراحل إلنتاج األسمدة، في خطوة من شأنها تسريع تنفيذ  على بحث فرص تطوير
  استراتيجيتي أدنوك والشركة المغربية للتوسع عالمياً. 

 
العالمية في  "أدنوك"خبرات ة لكلتا الشركتين والمتمثلة في التنافسي متيازاتالمشروع المشترك على اال وسيعتمد

 تثمين "المجمع الشريف للفوسفاط" في تجربةإنتاج الكبريت واألمونيا والغاز وخدماتها اللوجستية المتطورة، و
زمن في مجال إنتاج وتسويق الفوسفاط موارد للفوسفاط على مستوى العالم وخبراتها الممتدة لقرن من ال أهم

المية جديدة إلنتاج األسمدة من خالل مركزين أحدهما في دولة . وتشمل الشراكة المقترحة تطوير شركة عومشتقاته
لتمكين منتجات جديدة  وأخرىالقائمة  الصناعية بحيث يتم استخدام كل من األصول اإلمارات واآلخر في المغرب،

  لوصول إلى األسواق العالمية.المشروع المشترك من ا
  

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي ألدنوك ومجموعة شركاتها: 
"تمتلك دولة اإلمارات عالقات وثيقة وخاصة مع المملكة المغربية الشقيقة، ونسعى دوماً إلى تنفيذ توجيهات القيادة 

. ويعكس هذا المشروع المقترح جهود أدنوك لتعزيز القيمة بتطوير هذه العالقات في مختلف المجاالت ذات الصلة
من جميع الموارد المتاحة، خاصة فيما نركز على النمو والتوسع في مجال التكرير والبتروكيماويات، وتنويع 

ة، سهم هذا المشروع في تعزيز العالقات الوثيقة بين دولة اإلمارات والمملكة المغربيويالمنتجات وزيادة اإليرادات. 
   ".ونحن نتطلع إلى االنطالق من هذه األسس الراسخة لبناء شراكة عالمية جديدة في مجال األسمدة

  
وأشار معاليه إلى أن االتفاق يتماشى مع برنامج مبادرات أدنوك لتوسيع الشراكات الذي كشفت عنه الشركة العام 

االستثمارات لتشمل كافة جوانب ومراحل  قامة شراكات استراتيجية بنّاءة وتوسيع نطاقإلالماضي والذي يهدف 
قطاع النفط والغاز، وأضاف: "نتطلع إلى التعاون والعمل مع شركاء استراتيجيين من أصحاب الكفاءات القادرين 
  على القيام بدور مكّمل لخبراتنا في توظيف التكنولوجيا المتطورة، وتعزيز فرص وصول منتجاتنا إلى أسواق جديدة".

  



 
 

التي أعلنت  روع امتداداً للشراكة التي تم تأسيسها بين الطرفين من خالل عقد الكبريت الطويل األمدويعد هذا المش
الموارد  دعم و إهتماماً خاصاً لتطويرالتعاون وستولي الشركتان في إطار هذا   .2017الشركتان في ديسمبر  عنه

 . البشرية عبر برامج للتكوين والتأهيل ودلك لمواكبة هذا المشروع الصناعي المتميز
 

%، من 50تفوق  الرامية لزيادة حجم إنتاجها الحالي من الكبريت بنسبة "أدنوك"وتندرج االتفاقية ضمن خطط 
األغطية الغازية والتوسع في إنتاج الغاز  من خالل استغالل ماليين طن سنوياً، وذلك 7مستواه الحالي البالغ 

واسع النطاق سيمكنه من تأمين صناعي برنامج تطوير  مجمع الشريف للفوسفاط" قد أطلقالحامض. وكان "ال
رفع هذا البرنامج، والذي ساهم في حصة جيدة من الطلب المتزايد على األسمدة. واكتملت المرحلة األولى من 

أكثر من ى لإ لفوسفاط الخامل يةتصديرمليون طن، والطاقة ال 12إلى لمجموعة من األسمدة الطاقة اإلنتاجية الحالية ل
  مليون طن. 18

المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط: "يجمع هذا التعاون بين أكبر جانبه قال مصطفى التراب الرئيس  من   
  .من جهة أخرى متميزة صناعية وتجارية كفاءات وبين من جهة احتياطي للفوسفاط وأكبر طاقة إنتاجية للكبريت

يعزز هذا التعاون قدراتنا تاجية مندمجة ومتكاملة جغرافيا. كما المتميزة، سنطور طاقات إن من خالل هذه الشراكةو
  ".على األسمدة في جميع أنحاء العالم على تلبية الطلب المتزايد

  
خالله إزاحة الستار عن  تمجاء هذا االتفاق على هامش ملتقى أدنوك لالستثمار في التكرير والبتروكيماويات، الذي 

خطط "أدنوك" لتعزيز مكانتها كالعب عالمي في مجال التكرير والصناعات البتروكيماوية، وزيادة القيمة من كل 
ت وأدنوك وشركائها. كما وتتماشى مذكرة التفاهم مع استراتيجية برميل يتم إنتاجه بما يعود بالفائدة على دولة اإلمارا

للنمو الذكي الرامية إلى تعزيز الربحية في مجال االستكشاف والتطوير واإلنتاج، وزيادة  2030"أدنوك" المتكاملة 
زيز التسويق القيمة في مجال التكرير والبتروكيماويات، وضمان إمدادات اقتصادية ومستدامة من الغاز، مدعومة بتع

وستدعم المشاريع المزمع تنفيذها في إطار المذكرة خطط الشركة للنمو والتوسع في مجال التكرير  المرن.االستباقي 
والبتروكيماويات الرامية إلى تطوير أكبر ُمجّمع متكامل في موقع واحد على مستوى العالم لعمليات التكرير 

ن      .والصناعات والبتروكيماوية في مدينة الرويس ر م ه أكث ت مظلت ع تح ات يجم ر والبتروكيماوي ي التكري تثمار ف وك لالس ى أدن ى أن ملتق ار إل اً  40يش رئيس
ى  د عل ا يزي الم وم اء الع ن أنح ذياً م ات.   800تنفي ف القطاع ي مختل ة ف ركات المتخصص ادة الش ار ق ن كب م

ط ا يل الخط ى تفاص رف عل وك التع وردي أدن الء وم ركاء وعم ى لش يح الملتق ي ويت ركة والت دة للش لجدي
تثمارات  راكات واالس رص الش ى ف الوة عل ات ع ر والبتروكيماوي ال التكري ي مج ع ف ى التوس ز عل ترك

   الجديدة المتوفرة في كافة جوانب ومراحل أعمال الشركة.   
 انتهى 

 


