
National Service Projects Organization-National Service Projects Organization -National Service Projects Organization -National Service Projects Organization 

(N . S . P . O .) - (N . S . P . O .) - (N . S . P . O .) - (N . S . P . O .) - (N . S . P . O .) - (N . S . P . O .) - (N . S . P . O .) - (N . S . P . O .) 



 نبذه تاريخية عن مجمع أنتاج الكيماويات بالفيوم



الصناعية بكوم أوشيم بمحافظة الفيوم هذا الصرح الصناعى الجديد بالمنطقة تم إقامة 

ألف طن  25ألف طن من الشبة السائلة و  150بإفتتاح مصنع إنتاج الشبة بطاقــة وذلك 

 سنويا  من الشبة الصلبة 



 مولع محمع
 اتالنيماوي اهتاج

 الشمال
N 

 القاهرة

 الفيوم

 مدخل المنطقة الصناعية

 منطقة صحراوية

 مناطق زراعية

 لمجمعاأرض 

 2ألف م 650أرض المشروع بمساحة 

 المرحلة   

 الثانية

 المرحلة   

 االولى

 المرحلة   

 الثالثة



 وذلك لدعم شركات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى



 على أن تستخدم الخامات المحلية لتصنيع الشبة



   كالبشةبكثافة بمناجم المتوفرة  الكاوليناخامة استخدام 

 بأكسيد االلومنيوموالغنية 



 2006المصنع عام  أفتتاحتم 



حامض الكبريتيك في صناعة الشبة هى الرئيسية الثانية ولتوفير الخامة 

 المركز 



  1حامض الكبريتيك المركز رقم تم أنشاء مصنع 

 الف طن  150إنتاجية سنوية بطاقة 



 الف طن  22إنشاء مصنع إلنتاج سماد كبريتات البوتاسيوم طاقة 

 الف طن من حامض الهيدروكلوريك 26من سماد سلفات البوتاسيوم و



 الف طن سنويا   150إنشاء مصنع إلنتاج سماد أحادى السوبر فوسفات المحبب طاقة 



 2008هذه المصانع في عام  أفتتاحتم 



 مخزن خام الفوسفات

 تغذية الطاحونة شحن خام الفوسفات

 طاحونة الفوسفات الخام

 خزان 

 الفوسفات المطحون

 وحدة تخفيف 

 حامض الكبريتيك المركز

 سير التفاعل

 تغذية وحدة التحبيب

 جهاز التحبيب

 المجـفف

 المبـــــــــرد

 المناخل

 أضافة 

 مانع التحجر

 خـــــــالط

 وحدة التعبئة

 مياه

 % 98حامض الكبريتيك المركز 

 سماد احادى 

 سوبر فوسفات بودرة



هذا النوع من السماد في جميع مراحل نمو النبات ويفضل إضافته يستخدم 

كليا  خالل عملية تجهيز األرض حيث يلعب الفوسفور دورا  هاما  في تكوين 

 وله تأثير كبير على جودة المنتجوالجذور الثمار 



السوبر فوسفات النصر بجودة عالية حيث يصل  أحادىسماد يتميز 

 المنتجةكما تصل صالبة الحبيبات % 20محتوى الفوسفور الكلى إلى 

 2سم/ كجم 3إلى  



وبذلك يضاف نشاط جديد ألنشطة شركة النصر للكيماويات الوسيطة وهو 

 األسمدة الفوسفاتيةصناعة 



 طنالف  100طاقة انتاج حامض الفوسفوريك مصنع 



 طنالف  150مصنع األسمدة المركبة وسماد الداب بطاقة 



 2011هذه المصانع في عام  أفتتاحتم 



 وذدة ترشيد ذامظ الفوصفوريم المخفف
 الفوصـفــــــــاتىالحبــس ( المخلفات)وفطـــو 

 مياى غشيو لماش المرشد

بخرة الى وذدة 
أ
 اإلمتطاصال

 ذامظ مخفف  راخع مياى غشيو لماش المرشد
 هاتج الترشـــيد

 ذامظ فوصفوريم 
 مخفف خـــــــــام

 ذامظ فوصفوريم مخـفف

 ذامظ فوصفوريم 
 مرهـــــــــــــــــــز

 مخلفات ضلبة هاتـج ترشيد الرامظ المرهـز

 خزان ذامظ الفوصفوريم المرهز
 (الوــــــــــــهاىئالموتــــــــــــج )

 مروق ذــــــــامظ
 الفوصفوريم المرهز

 تخزين وتبريد ذامظ الفوصـفوريم المرهز 
 (لبــو غـــملية التــــــرويق والترشــــــيد)

 ذامظ الفوصفوريم المرهز
 (الوـــــــــهاىئالموتـــــــج )

 وذــــــــــــــــــــــــــــــدة تخـــــــــــــــــــــــــــزيــن
 ذامظ الفوصــفوريم المرهز

 مرشـــد ذــــامظ
 الفوصفوريم المرهز 

 وذــــدة تخــــــزين ذامظ 
 الفوصــــــفوريم المخفف

 بخــــار

 الزراغىالحبــس 

 وذــــدة الطرن والتغــــــــــــــذية
وذــدة ابخرة وغـازات الى  بخامة ضـخر الفوصــــــــــــفات

 اإلمتطاص

 طبيــػىغـــاز 

 خامة ضخر الفوصفات

 ذامظ هبريتيم مرهز

 ذامظ الفوصــــــــفوريملمطـــوع للػـملية اإلهتاخية  توعيرىمخطط 

 الى وذـــــدة التنـثيـف 
بخرة

أ
 والتخلص من ال

 وذــــــدة ترهيز ذـــامظ
 الفوصــفوريم المخفف

 وذـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة المفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاغالت
 إلهتــاج ذامظ الفوصفوريم المخـفف الخـام

 خـزان ذــامظ الفوصـــفوريم
ــفف  المخــــــــــــــــــــــــــــــ

 هاتج غملية الترشـيد والترصيب

 مــــــــــــــــــــــروق 
ذامظ الفوصفوريم  

 المخـــــــــــــــــفف

ذامظ خزان تكليب 
 الفوصفوريم
ــفف  المخـــــــــــــــ

 بــــــرج غشـــــــيو 
 وفطو غاز الفلورين



أحدث  بأعتمادهيتميز مصنع حامض الفوسفوريك بالشركة 

   البيئىأنظمة التوافق 



حامض  فىوتصل نسبة خامس أكسيد الفوسفور 

 كحد ادنى % 50الفوسفوريك المنتج إلى 



االعتماد على مرشحات خاصة خالل عدة مراحل اثناء 

 العملية االنتاجية مما يحقق التخلص من معظم الشوائب



   زراعىويستخدم حامض الفوسفوريك كمخصب 

 الجودة  عالى



 من خالل دورة التنقيط يضاف 



 خام في صناعة األسمدة المركبة كمادة يستخدم 

 فوسفاتالسوبر  ثالثىوفى صناعة سماد ( سماد الداب)



   ػمليـة اإلهتاخيــةلل توعيرى مخطط 
صمدة المرهبةل

أ
 مطوع ال

 
موهيــــــا خزاهات ذامظ الفوصفوريم

أ
 خزان ال

 موظومة التغذية بالمنوهات الرئيشية 

ذادى صوبر الفوصـفات
أ
 ا

موهيــــــــــهبريت
أ
 ــــومــــــــــات ال

 ــــيومـــات البوتاصــــــــهبريت

 ـــــــــــاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاليـوريــ

 مخزن الخامات 

 خــهاز الترـــبيب

 خــــــــــهاز تحــــفيف الموتـــــــــــــــــج

 الموتـــــــــــــجخــــهاز تبــــــــــــريد 

لوان
أ
 محموغة إعـافة ال

 والػوـــاضر الطـــــــــــــغرى 

 محمــــــوغة المواخو والفطـــــــو

ماهيوات التػبئة والشير 
 الوالو للموتج

 خالط للمنوهات

المفاغو 
هبوبى

أ
 ال

مخزن اإلهتاج 
 التام

خزاهات الموتــــــج الوهاىئ 
 وتغذية ماهيوات التػبئة

 طاذـــوهة 
 للموتــــــــج

 الخشــــــــن 

 محموغة المواخـــــو 

 موخــــو ههـــــاىئ 

 غـــــاز 
 طبيػى

خالط إلعافة 
لـــــــوان

أ
 ال

والػوـــاضر 
 الطـــــــــــــغرى 

NPK   18-3-10 

NPK   7-12-7 

NPK   12-3-12 

NPK 15-15-15 

NPK   5-9-17 

NPK   7-14-0 

NPK   7-8-17 

NPK   7-10-10 

NPK   5-9-17 

NPK   5-11-11 

خرى طبكا لراخة الشوق  ضواف اأ  واأ

موظومة مػالحة الهواء 
 والتخلص

 من اإلتربة  



على  ألعتمادهاتتميز االسمدة المركبة المنتجة بمصنع الشركة نتيجة 

المحتوى  بأرتفاع(  (Pipe Reactor) االنبوبىتكنولوجيا المفاعل 

 %  46والذى يصل إلى  الفوسفورى



مما يحقق أحسن فرص استمرار  2سم/ كجم  6تصل صالبة الحبيبة إلى 

 .داخل الجذور مع تقليل نسب الفاقد  أمتصاصةالتربة ويسهل  فىللسماد 



  المـــركب السمـــاد يستخدم

  عناصر على يحتـــوى الذى

  للوصـــول الثالثـــة التسميد

  للنبــات الغذائى التوازن إلى



بنسب مختلفة من هذه العناصر طبقا  لطبيعة يمكن إنتاج االسمدة المركبة 

لكل عنصر من  إحتياجهكل منطقة وكذا نوع المحصول ومدى  فى األراضى

 هذه العناصر 



وتنتج الشركة عدة أنواع من هذا السماد المركب حسب 

 ((N P Kنسبة العناصر الغذائية 



شركة النصر للكيماويات الوسيطة الرائدة فى صناعة 

 الكيماويات واألسمدة تصدر فائض االنتاج للعديد من الدول 







 ثالثى سوبر الفوسفات المحبب / إنشاء مصنع جديد إلنتاج سماد أحادى 

 .الف طن سنويا   300وبذلك تصبح الطاقة االجمالية 



 الجودةتحرص شركة النصر للكيماويات الوسيطة على تطبيق نظم 

 مستوىأعلى على المتكاملة وذلك عن طريق مجموعة من المعامل مجهزة  

 من التكنولوجيا داخل الشركة وحاصلة على شهادات الجودة العالمية  



 جودة جميع الخامات وبخاصة الخامات الطبيعية لضمان 

 خام الفوسفات الذى يتمتع بطبيعة المتغيرةمثل 



 إمكانيةتوفر معامل الشركة خدمة متفردة لعمالئها وهى 

 المزروعةتحليل عينات من التربة والمحاصيل المختلفة  

 المطلوبة وانتاجها  السماديةبها وذلك للوصول للتركيبة  

 لطبيعة التربة ونوع المحصول داخل مصانع الشركةطبقا  



 جميــــــع في الوسيطـــة وجدير بالذكر أنه لطالما طالبت شركة النصر للكيماويات 

 نظرا  ألنـــه المصرىوالندوات والمؤتمرات بوقف تصدير خام الفوسفات المحافل 

 بتصنيعــــه الفائدة االقتصادية منه وذلك ولتعظيم يجب الحفاظ عليها ثـروه قومية 

 .كحامض فوسفوريك أو كسماد فوسفاتى
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