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 الملخص

 

 نيةكومة األردقوم الح, حيث تالتي يعتمد عليها االقتصاد االردني  المصادر االنتاجية االردنية القليلةر الفوسفات أحد تعتب

ي أحد الخامات الغنية بخامات وسفات االردنيعتبر الف وعدم اهمالها.بالتالي يجب االهتمام بهذه الثورة الطبيعية و  ;تعدينه بتشجيع

شكل  فوسفات علىعدم تصدير الالى تقترح الدراسة ,  يجب استغاللها  التي كاليورانيوم فرعية اخرى وعناصر مهمة ونادرة

مية لبحث اهاسيستعرض هذا  حمض الفوسفريك . بإنتاجخام وانما تصنيعه وفصله ومعالجته الى أشكال اخرى كما هو الحل 

  .لقطاع ان تدعم وترفع من شأن هذا استخراج وتصدير الفوسفات االردني واهم المقترحات والحلول التي من شأنها ا

 

 : استخراج الفوسفات , منجم الفوسفات , الثورة الطبيعية في االردن.الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 

Phosphate is one of the few Jordanian sources of production on which the Jordanian economy 

depends. The Jordanian government leases mining taxes; therefore, we must pay attention to this 

natural revolution and not neglect it. Jordanian phosphate is one of the raw materials rich in other 

sub-raw materials and important elements and rare as uranium should be exploited, in addition to 

not export phosphate in the form of ore, but the manufacture and separation and treatment to 

other forms as the solution of the production of phosphoric acid. This research will review the 

importance of extracting and exporting Jordanian phosphate and the most important proposals 

and solutions that would support and elevate this sector. 

 

Keywords: phosphate extraction, phosphate mine, natural revolution in Jordan 
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  المقدمة

 

ر ت أقل بكثيلفوسفاخام الفوسفات الموجود في االردن سهل التعدين وغير مكلف بمعنى اخر ان تكلفة انتاج الطن الواحد من ا

استغالله.  فيردن من أي خام فوسفات اخر في العالم أي ان كمية الربح مرتفعة. وفي ذلك فرصة كبيرة تعود بالنفع على اال

وسفات ان الف من المناطق االردنية ويتركز خاصة في الجنوب . ومما يجدر ذكره هنا يتوزع الفوسفات االردني على كثير

االنتاج  جعا فياالردني يواجه تحديات ومشاكل تؤدي الى خسائر في شركات تعدين الفوسفات حسبما اظهر اخر التقارير ترا

 (2017حرارة, قلق كبيير في استمرار هذا الوضع في السنوات المقبلة. ) والربح والصادرات وهناك ايضا

 

ن.  . طاع التعديقار في يجب استغالل خام الفوسفات االردني بشكل كامل ليزيد من العوائد المالية واالقتصادية وتطوير االستثم

ي في السياس ن وغيره وعدم االستقراراستثمار عربي او اجنبي داخلة في قطاع التعدي أليمستقر سياسي وأمني  فاألردن

 المنطقة هو سبب رئيسي بتراجع قطاع التعدين االردني بشكل خاص.

امل بشكل ك انتاجيه من عمال ومهندسين وموظفين قادره على ادارة واستخراج خام الفوسفات كفاءاتيحتوي االردن على 

 وتصديره.

 

 الفوسفات االردني 

 

ت االردني الفوسفا أثناء تدشين سكة الخط الحديدي الحجازي تم اكتشاف خام الفوسفات في االردن وبدأ استثمار 1908في عام 

منجم الشيديه  أما 1979تم تشغيل منجم الحسا ومنجم االبيض في عام  1962, في عام  الرصيفةفي  1935ألول مره في عام 

وبالتالي ن طن بليو 3.7يقدر االحتياطي االردني من خام الفوسفات ب  (2017ة ,شركة الفوسفات االردني ). 1988في عام 

 يعتبر هذا االحتياطي خامس أكبر احتياطي فوسفات في العالم.

ع لعالم بواقنحاء اأيره الى جميع راج خام الفوسفات في االردن وتصدأكبر مصدر الستخ تبر شركة مناجم الفوسفات االردنيةتع

 مليون طن . 7بليون طن وتنتج سنويا  1.25 للشركةاحتياطي 

ى عنصر دني علويحتوي الفوسفات االر دني منها حامض الفوسفريك واالسمدةيتم انتاج بعض المواد من خام الفوسفات االر

ة هذه سويتم درا صفراءال ستئصاله بطور مائي لينتج بالنهاية الكعكةاليورانيوم حيث يتم استخالصه بطريقة الخلط والركود ثم ا

 (2017حرارة, ) .راسات وتطوير المشتقات الفوسفاتيةقسم د ية من قبل شركة الفوسفات االردنيةالعمل

 

 مكونات الفوسفات االردني 
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وكسيد اوثاني  ويهاد العضحتاج الى ازالة الموييتكون الفوسفات بشكل عام من فوسفات ثالثي الكالسيوم "قليل الذوبان في الماء" 

أصل  سفات منقد تكون صخور الفوسفات أصلها رسوبيه أو ناريه أما في االردن فخام الفو الكربون وفصله عن الصلصال .

 (Abed, 2011) .صخور رسوبيه وهي رواسب بحريه ترجع من محيط التيثوس 

 

 مميزات الفوسفات االردني 

 

ه ومن هذ مميز عن الفوسفات العالمي تواجده على اراضي المملكةات يجعل يتميز وجود الفوسفات في االردن بعدة صف

 (Al-Hwaiti, 2005) ات :فالص

 

لى عيؤثر  من سطح االرض مما يسهل من عمليات استكشافه وتحديده واستخراجه ونقله مما يتواجد على أعماق قريبة -1

سفات مع اي فو تكلفة استخراجه قليله جدا مقارنةووقت أقل من أي فوسفات اخر واالهم من ذلك كله وجهد سرعة استخراجه 

 اخر متواجد في العالم .

 

صل معقده , بعض جداا حيث ال تحتاج الى عمليات ف % وتعتبر هذه النسبة مرتفعة70الخام الى  يصل تركيز الفوسفات في -2

 يره.ه وتصدك يعكس على تكلفتطبقات الفوسفات االردني ال يحتاج حتى الى غسيل ! ويصدر كما هو خام وبالتالي كل ذل

 

 روةثوم وهذه الجبص وعنصر اليورانيمنها كالصلصال و يمكن االستفادةيحتوي الفوسفات االردني على مواد خام اخرى  -3

 في االردن . غير مستغلةوخامات اخرى 

 

 لفوسفات.اخام  ستثمار فيانتشار واسع وممتد للفوسفات داخل االردن من الوسط الى الشمال مما يتيح ويسخل عمليات اال-4

 

مما يلبي  الرديئوهناك تنوع في طبقات الفوسفات المتواجده فهناك الطبقات ذات التركيز العالي وذات التركيز المتوسط -5

 متطلبات السوق العالمي كافة.

 

 أماكن تواجد الفوسفات في االردن وأماكن تعدينه 
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ح المناجم لي يشريتوزع الفوسفات االردني على معظم المناطق في االردن ولكنه يتركز بشكل عام في الجنوب االردني والتا

 (2017)شركة الفوسفات االردنية , الرئيسيه التي تقوم باستخراج خام الفوسفات في االردن :

 منجم الشيديه -1

 

 

 ( مبنى االداره منجم الشيديه.1الشكل )

ويعتبر أكبر ية كم جنوب شرق مدينة معان االردن 50الخمسة مالينن طن سنويا ويقع على بعد  طاقته االنتاجيةتبلغ 

ده الن ة الشييره على منطقوقامت دراسات كث الفوسفات االردنية منجم للفوسفات في االردن وهو منجم تابع لشركة

 حليا داخل عدينهاتمتواجده في منطقة الشيديه التي يتم جدا بخام الفوسفات , صنفت طبقات الفوسفات ال المنطقة غنية

 (2017)شركة الفوسفات االردنية , المنجم كتالي :

 

 .حيث تحتاج إلى عمليات غسيل ورفع نسبة A1 طبقة -

 .لية كربلةيحتاج ألكثر من عم, ال وهي عبارة عن فوسفات نسبة عالية من ثالثي فوسفات الكالسيوم  A2 طبقة -

ي موقعها فيتم تعدين األجزاء الناعمة منه وتترك األجزاء المتصلبة  ي وهي عبارة عن فوسفات رمل A3 طبقة -

 يم .وتخضع هذه النوعية لعمليات غسيل وتعو

 

 منجم الحسا -2
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 ( أحد مرافق منجم الحسا.2الشكل )

ا منجما مهم يعتبرون مليون ط نصفب وب االردن , تبلغ طاقته االنتاجية السنويةجن يقع منجم الحسا في محافظة الطفيلة

 فرصة عمل . 1000حيث يوفر ما يقارب  خصوصا للبيئة المحلية

 ينتجم منجم الحسا نوعين من الفوسفات :

 و تجفيفها فقط وهذه النوعية يتم تعدينها ثالثي فوسفات الكالسيوم ( %65-70النوعية العادية التي تحتوي على ) .1

 وتصديرها كما هيه.

ل اخرى دة مراحتمر بع , وهذه النوعية  ( % منثالثي فوسفات الكالسيوم68/66نية والتي تحتوي على )النوعية الثا .2

 ومن ثم تصديرها . بعد االستخراج لرفع النسبة

 منجم االبيض -3
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 ( منجم وادي االبيض .3الشكل )

وده سفات الموجم الفوداخل منجم االبيض امتدادا لخا يقع منجم الوادي االبيض في محافظة الكرك وتعتبر الفوسفات المتواجده 

شكل عدسات تكونت من  وظيفه للبيئه المحليه , تتواجد الفوسفات على 500في منجم الحسا , يقوم بتشغيل هذا المنجم ما يقارب 

 (2018)منجم الوادي االبيض,  العصر الطباشيري .

 

 طرق تعدين الفوسفات في االردنن 

رق طتعتبر من سطح االرض مما يسهل عمليات تعدينه واستخراجه ونقله , و الفوسفات االردني على اعماق ضحلة يتواجد

فيما يلي أهم , و (Mikbel, 1985) سرعها واقلها تكلفه في استخراج خام الفوسفاتتعدين في االردن من أسهل الطرق وأال

 طريقتين مستخدمتان:

 وهذه الطريقه مستخدمه في منجم االبيض ومنجم الحسا.(  Shovel)  لصغيرهطريقة الغارفات ا-1

 . يتم كشط سطح االرض من الطبقة الرملية الهشة-أ

فضه ) نترات ال لمتفجرةسم وملئها بالمواد ا 15ال ال يتجاوز بقطر طبقة الطمم  داخل الطبقة العلوية وهي ب_حفر ابار تفجيرية

 ا .وتفجيره ( والديزل والكبسوالت المفجرة
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ي طبقات  تحتوالاخرى قريبه  والبلدوزرات والجرافات الى منطقة باستخدام الدنبرات والغارفات ازالة الطبقه المفجرة-ج

 فوسفات وتكشيف طبقة الفوسفات.

 اخرى وتفجيرها . يةبعد تكشيف طبقات الفوسفات المراد استخراجها يتم حفر ابار تفجير-د

 .لمعالجةمن ثم تحميل الفوسفات عن باستخدام الغارفات ونقله الى وحدات ا-ه

 

 ( عمليه تفجيريه داخل منجم الحسا .4الشكل )

 

 (   DRAGLINEطريقة الغارفات العمالقه ) -2

التحديد باالولى  قةالطري تعتبر فعالة أكثر واسرع وذات قدرة انتاجية أكبر , فهيه تشبه تستخدم هذه الطريقة داخل منجم الشيدية

ر حجم الغرفة متر وتقد 90قة ذات انتاج عالي وقدرة خيالية حيث يبلغ طول ذراع الغارفة الى لكن تستخدم غارفات عمال

 فاز ( . 3تعمل كهربائيا )  طن وهي الة 90الواحدة ب 
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 ( DRAGLINE)  غارفة عمالقة( 5الشكل )

 

 (Abu-Hamatteh, 2007) (  STRIP MINEوتعرف طريقة التعدين هذه ب ) 

 . يتم كشط سطح االرض من الطبقة الرملية الهشة-أ

لمتفجرة ) نترات الفضة سم وملئها بالمواد ا 15ال طبقة الطمم بقطر ال يتجاوز  ب_حفر ابار تفجيرية داخل الطبقة العلوية وهي

 وتفجيرها . والديزل والكبسوالت المفجرة( 

 ووضع الطمم جانبا. ازالة الطبقة المفجرة باستخدام الغارفة العمالقة-ج

 اخرى وتفجيرها.استخراجها يتم حفر ابار تفجيرية  بعد تكشيف طبقات الفوسفات المراد-د

 المعالجة.ا الى وحدات غارفات ونقلهمن ثم تحميل الفوسفات عن باستخدام ال-هــ
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 ( غارفه تقوم بوضع الطمم جانبا .7الشكل )

 

 

 

 

 

 

 أهم التحديات التي تواجه استخراج الفوسفات في االردن 

 

كل  مية,القلياو اصه ومشاكل وتحديات منها السياسية واالقتصاديةكأي دوله في العالم تعاني االردن من ظروف خ 

سنستعرض  ,بخام الفوسفات نفسه الخامات وهنالك تحديات اخرى خاصة ذلك يؤثر على عمليات التعدين واستخراج 

 ذلك معا كما يلي :

 

 االستقرار السياسي في المنطقة -1
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ما ملخامات اصعبه على قطاع التعدين واستخراج  تحديات اقتصاديةينتج من عدم االستقرار السياسي في المنطقه 

ليمن راق وافي المنطقه في سوريا والع سوق البيع والشراء , فحروب االونة االخيرةيسبب ركود في الصادرات و

ين في أدت الى تراجع السوق وأدت أيضا الى استبعاد المستثمريين وأصحاب رؤوس االموال خصوصا المستثمر

ر سياسي ستقراه اقطاع التعدين ألن قطاع التعدين يعد استثمارا طويل االمد واستثمار طويل االمد يجب ان يرافق

 (Abed, 2011) طويل االمد.

ناك هيث أن حعد االستقرار السياسي في المنطقة الحظ الباحثيين التأثير السلبي على سعر طن الفوسفات قبل وب

 .احد ويؤثر ذلك عى العوائد المالية  السنويةانخفاض في سعر الطن الو

حسن سعر الردن وتااستقرار التعدين في  االقليمية في المنطقةالسياسي وانتهاء الحروب من المتوقع عند االستقرار 

 من قطاع التعدين بشكل عام. وزيادت الصادرات والعوائد الماليةالفوسفات 

 

 الفساد  -2

 

اخل ديومي  في المجتمع, حيث تكرر هذا المصطلح بشكل الخيرة هذه الظاهرة الخطيرةواجه االردن في السنوات ا

 خصوصاوى كل شي منهج االقتصادي االردني وتأثيره الكبير علال وهو له الدور الكبير في مجتمعنا االردني , كيف 

 . في االستثمارات والعوائد المالية

االكبر  الشركه"اسعه داخل شركة الفوسفات االردنية وو فساد كبيرة في أحد السنوات السابقه تم الكشف عن عمليات

وسفات من ن الفلى تعديللفوسفات في االردن " التي وصفت بفساد القرن ! فعمليات فساد كهذه تؤثر سلبا ع المصدرة

 لخام الفوسفات االردني . ن حتى من استبعاد الشركات الطالبةومن ابعاد المستثمري عوائد مالية

اجع جها وتروانتااولي للشركة ساد الموظفين هو فشل كما يؤثر الفساد على كفائة وانتاجية شركات الفوسفات فف

رة الشركه لى خسااوتراجع االقتصاد كامل الذي قد يؤدي  ا وبالتالي تراجع االطنان المنتجةصادراتها وكثرة حوادثه

 (Abu-Hamatteh, 2007) واغالقها.

 

 

 عالمياانخفاض سعر طن الفوسفات  -3

 

ذا قد يؤدي ه الربحو االنتاج وتراجع العائدات المادية انخفاض سعر الطن الواحد للفوسفات يعد العامل االهم لتراجع

لفوسفات صدير االتحدي الى اغالق مناجم الفوسفات في االردن الى اشعار اخر في حال استمرارية انخفاض اسعار  ت

 .ا, الن تكلفة استخراج الخام يجب ان تكون اقل من سعر تصديره

 

 اجم واالعوام الموضحه وفقا لتقرير الشركه السنوي.( كمية انتاج الفوسفات السنويه للمن1الجدول )
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 المنجم 2013 2014 2015 2016 2017

 الحسا 724 904 992 621 733

 االبيض 1057 1182 2135 1501 1602

 الشيديه 3618 5058 5028 5869 6353

 المجموع 53399 7144 8335 7991 8688

 

ر ى الى خسائلذي أدانستنتج من الجدول السابق ان هنالك ارتفاع بسيط في كمية االنتاج لكن مع مالحظة انخفاض اسعار السوق 

 (2017)شركة الفوسفات االردنية , مليون دينار العام المنقضي . 46للشركه بالماليين حيث وصلت الى 

 

 

 انخفاض الطلب على الفوسفات االردني  -4

 

نخفاض سباب الأولكن هنالك  ه لثالثي الكالسوم أيضا عاليةمن المؤكد أن جودة الفوسفات االردني عاليه وبكثاق 

د على السما الطلب على الفوسفات االردني, كسبب رئيسي يَصنع من الفوسفات االردني السماد ومن المعروف يوضع

الدول  ان بعضفحتوي على عنصر اليورانيوم وبالتالي النباتات وقد أكدت الدراسات مؤخرا أن الفوسفات االردني ي

لفوسفات ه في اتوقفت عن انتاج السماد من الفوسفات االردني خوفا من اليورانيوم واشعاعات اليورانيوم الموجود

 االردني لذلك توقفت عن طلب الفوسفات من االردن .

لمغرب دولة اوسفات لع انتاجية بعض الدول للفارتفاخفاض الطلب على الفوسفات االردني هو كما أن احد اسباب ان

 الردني.سفات ان االولى عالميا في انتاج الفوسفات مما أدى بالتأكيد الى انخفاض الطلب على الفوالتي تعد اال

 

 استثمار خام الفوسفات بشكل كامل  -5

 

 تفاسفخام الفو ,لألردن لكنه ليس مستغال بشكل كامل  ردني حاله كحال خام الذهب بالنسبةيعتبر خام الفوسفات اال

 مجديه اقتصاديا .خاما غنيا بفلزات وخامات اخرى يجب أن تستغل وهيه بال شك 

 اللستغيصنع من الفوسفات السماد بشكل رئيسي لوجود عنصر الفسفور ويصنع أيضا حمض الفسفوريك ونستطيع ا

ستخراج الكما نستطيع ايضا انشاء محطات خاصة الجبص والصلصال , الستخالص  مخلفات الفوسفات بعد المعالجة

 ورانيوم من خام الفوسفات .عنصر الي

 من خام الفوسفات اذا ما استغل بشكل كامل. أن تتخيل كمية العوائد االقتصادية والماليةولك 
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 تسويق الفوسفات االردني  -6

 

ركات خوف الشفي منتصف اقليم ملتهب غير مستقر سياسيا يبالنسبه للتسويق فهو يقع  يواجه االردن تحديات صعبة

ت والوق ةعيدالب ةالى المساف ةمن التعامل معه مما يعكس بشكل سلبي على سوق الفوسفات االردني , باالضاف ةالعالمي

 دير.التص من يرةكما أن الميناء الوحيد الموجود باالردن يؤثر سلبا أيضا النه وحيد وضيق ال يتسع الى كميات كب

 

 

 الخصخصه  -7

 

همها ت من أالى خصخصة بعض الشركا ةفي االردن الى اجبار الحكومات المتعاقب ةالصعب ةأدت الظروف االقتصادي

ام خالمتحكم الرئيسي في  يأصبحت ه ةشركات الفوسفات االردني حيث تم بيع هذه الشركات الى جهات خاص

الردنيين قاسمة اوايضا مخام الفوسفات في ارباح  ةاالردني ةالفوسفات وانتاجه وطريقة تصديره وايضا مشاركة الدول

 في هذا القطاع. ةف والفرص المتاحالوظائ

 

 معالجة الفوسفات -8

 

فات ز الفوسلرفع نسبة تركي ةالمعالجقد تحتاج بعض طبقات خام الفوسفات الموجود في االردن الى بعض عمليات 

 ويم.وزيادة تواجد ثالثي الكالسيوم في خام الفوسفات ومن أهم هذه العمليات هي الغسيل وعمليات التع

 ةمجزيو ةجدا خصوصا لتنقية الفوسفات وزيادة التركيز حيث تعد غير مكلف ةتعد عملية غسيل الفوسفات مهم

 خروج الخام من محطات الغسيل . اقتصاديا بدئا من عمليات الطحن لحين

ذاك بسسبب ديا واقتصا ةوفي الوقت الراهن تعد عملية التعويم للفوسفات غير مجدي ةأمأ عمليات التعويم فتعد مكلف

 انخفاض سعر الفوسفات عالميا .

 

 النقل -9

 

ويستخدم  ةلتعبئاومحطات  ةيتم نقل خام الفوسفات بشكل رئيسي باستخدام الدنبرات داخل المناجم الى محطات المعالج

 لثالثين طنذات ا للطريق العام ةالمرخص ة, أما خارج المنجم فتستخد الشاحنات العادي ةالعمالق ةأيضا بعض االكشط

يير قل أقل بكثن النمولكن حصته  ةلنقل الفوسفات الى ميناء العقب ة, كما ان هناك قطار خاص لمنجم الشيدي ةالى العقب

. 
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د االعلى تع ردناالالمحروقات واجور النقل المكلفه جدا خصوصا داخل االردن , فتكلفة النقل في  مع ارتفاع اسعار

سفات في م الفوعالميا , يعد هذا البند تحديا هائال لقطاع التعدين وهو سبب رئيسي الرتفاع تكاليف استخراج خا

 االردن.

 

 

 

 ( قطار يستخدم لنقل الفوسفات8الشكل )

 

 

 

  



 

15 
 

 

 والتوصيات النتائج 

 

 حرج اسي اليعد أهم عامل لتطوير قطاع التعدين ونظرا للوضع السي استقرار الوضع السياسي في المنطقه

عمليات تأني بفي الوقت الراهن فان االستثمار في قطاع التعدين يعد مخاطرة كبيره لذلك ينصح الباحث ال

 التعدين داخل االردن والتخفيف من انتاجية الفوسفات الى اشعار اخر.

 

 

 كات يا لشرمن أسباب الخسائر التي تحدث حال الوقت الحالي هي ي حصلت وتحصل فيأن عمليات الفساد الت

داء ن وابمصلحة الوط الفوسفات منها ارتفاع الرواتب الخيالي لبعض االداريين لذلك يجب التركيز على

 ومحاسبة الفاسدين ولو بعد حين. مصالح العامة على المصالح الشخصية

 

 

 لفوسفات امناجم ل بالتأني والتقليل من االنتاجية السنويةح يا ينصمنظرا النخفاض سعر الفوسفات الحاد عال

 وذلك الى حين ارتفاع االسعار مجددا .

 

 

  رص فا يوفر في قطاع تعدين الفوسفات لضمان استغالل الخام كامال مم الحكومه استثمار اموال خاصةعلى

م هذه ومن اه السنويةقتصاد االردني ويرفع من االنتاجية االردنية عمل كثيره للمجتمع وينمي اال

 االستثمارات مشروع استخالص عنصر اليورانيوم.

 

 ر ممكنلضمان الحصول على اكبر قد ةوابقاء الكفائات االردني ةالتوقف عن خصخصة الشركات االردني 

 . ةواالقتصادي ةمن النتائج المالي

 

 لدى ةثجديده للفوسفات االردني وتسويقه بشكل أفضل وتحسين صورته الحثي ةفتح ابواب تسويق عالمي 

 شركات العالم كافه .

 

 حي ن السططرق التعديل وكفائات اجنبية وير وتصميم هندسي جديد باالستعانة بكفائات اردنية هندسيةتط

 السنوي.التي من المؤكد تقوم بتوفير الوقت والجهد والمال وزياده االنتاج  وطرق المعالجة

 

 وفير بعض من تكاليف النقل الباهظةلت ل منها التي تعمل على الطاقه المتجددةتطوير اليات النق. 
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