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نـظم االتـحاد الـعربـى لـالسـمدة اولـى ورشـاتـه لخـطة عـمل 2018 حـول ضـمان اسـتمراريـة 
االعـمال االقـتصاديـة لشـركـات األسـمدة بـدراسـة (الـقوى والـضعف / الـفرص والتحـديـات   

!



SWOT خــالل الــفترة مــن 27 – 29 مــارس 2018، فــي دبــي وذلــك بــالــتعاون وبــدعــم 
مشكور من الشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)  

وصـرح االمـين الـعام  لـالتـحاد الـعربـى لـالسـمدة سـعادة الـمهندس/ عـبداهللا زعـين، انـه انـطالقـا 
مـن األهـداف الـتي رسـمتها الخـطة االسـتراتـيجية لـتطويـر أداء االتـحاد الـعربـي لـألسـمدة، والـتي 
تهـدف إلـى تـعزيـز زيـادة الـطاقـة اإلنـتاجـية وذلـك عـن طـريـق الـتأهـيل والـتطويـر الـفني والـتقني 
لـلعامـلين بـقطاع االسـمدة مـن الشـركـات االعـضاء ولـذلـك فـتعتبر هـذه الـورشـة هـى االولـى 
مـن نـوعـها بـتنوع مـحتواهـا وبـمصادر الـمعلومـات الـكثيرة الـتى تـتضمنها حـيث اتخـذت ورشـة 
الـعمل طـابـعًا تـفاعـليًا وعـمليأ لـلتوقـع بـمتغيرات االسـواق الـعالـمية ومـوقـف صـناعـة االسـمدة 
الـعربـية فـى ظـل هـذه التحـديـات وتـقديـم الجـديـد فـي رؤى واسـتراتـيجيات اسـتمراريـة االعـمال 
وتحـليل الـمخاطـر واآلثـار الـمترتـبة عـلى الـعمليات الـتجاريـة الـتي تسـببها هـذه التحـديـات، 
والـعمل عـلى بـناء كـفاءة تـنظميه قـادرة عـلى حـمايـة الـمنفعة الـكلية ألصـحاب الـمصلحة 

الرئيسيين، السمعة، العالمة التجارية والقيمة المضافة. 

جـرت فـاعـليات الـورشـة عـلى مـدار ثـالث أيـام اشـرف عـلى تـنفيذ الـيومـان االولـين لـلورشـه خـبراء 

دولـيون مـن مـركـز DUPONT /OCP Operation Consulting ويـمثل هـذا الـمركـز 

شـراكـة مشـتركـة بـين شـركـتي  DuPont Sustainable Solution والـتى هـى مـن اكـبر 
الشـركـات الـدولـية الـكبرى فـي مـجال االسـتشارات فـى قـطاع االسـمدة وشـركـة المجـمع 

الشريف للفوسفاط OCP  (عضو االتحاد) . 
اضـــافـــة الـــى الـــيوم الـــثالـــث والـــذى تـــم فـــيه 
اســتعراض اهــم الــخبرات والــمهارات للشــركــات 
اعــضاء االتــحاد فــى مــجال اســتمراريــة االعــمال 
حـيث قـامـت شـركـة  OCP  وشـركـة  سـابـك بـعرض 

خبراتهم فى هذا المجال :  

كما تناولت الورشة المحاور الرئيسية التالية : 

مفهوم إدارة استمرارية االعمال •
كــيفية وضــع بــرنــامــج اســتمراريــة األعــمال: •

السـياسـات، االسـتراتـيجيات، التشـريـعات والـلوائـح 
والمعايير واألدوات، طرق تقييم المخاطر، ) 

نــظام إدارة اســتمراريــة األعــمال وفــق الــمعيار •
 ISO 22301

مــــفهوم الخــــطورة/الــــمخاطــــرة وكــــيفية •



تحديدها والسيطرة عليها. 
األهـداف الـرئيسـية والـمبادئ الـعامـة إلدارة •

المخاطر  
تقييم المخاطر في سلسلة التوريد  •

وتــم تــقديــم درع االتــحاد لــممثل شــركــة 
سـابـك تـكريـما مـن االمـانـة الـعامـة لـجهود 
سـعادة الـمهندس/ سـمير آل عـبد ربـه نـائـب 
الـرئـيس الـتنفيذي لـلمغذيـات الـزراعـية بشـركـة 

سابك لرعاية فعاليات ورشة العمل .  

واكــد ســعادتــة األمــين الــعام بــان اهــمية 
الــمشاركــين فــى الــورشــة لــيس فــى الــعدد 
وانــما بــتميز الــحاضــريــن وقــدراتــهم ومــهاراتــهم حــيث شــارك بــالــورشــة 30 مــشاركــا مــن 

الشركات العربية أعضاء االتحاد من االمارات العربية، السعودية، المغرب، االردن، مصر. 

كما تم تقديم الشكر ودرع االتحاد للسادة ممثلي :   
  DUPONT /OCP Operation Consulting  

هـذا وقـد حـققت الـورشـة الـعديـد مـن الـنتائـج الـمرجـوة، والقـت تـقديـر واسـتحسان كـافـة 
الـمشاركـين، حـيث اسـتهدفـت الـورشـة تـفعيل دور االتـحاد الـعربـى لـألسـمدة فـى اتـاحـة 
الـفرصـة لـتبادل هـذه الـمعلومـات الـهامـة ومـواكـبة المسـتجدات االقـتصاديـة الـعالـمية فـى 

صناعة االسمدة. 

هذا وقد اختتمت فاعليات الورشة بتسليم الشهادات للسادة المشاركون.  


