جواهري يفتتح

املؤمتر الدويل التاسع والعشرون لتكنولوجيا صناعة األمسدة
حتت شعار "متيز تكنولوجيا صناعة األمسدة العربية"
ويرأس إجتماع جملس إدارة االحتاد العربي لألمسدة

بحضور ورعاية معالي السيدة هالة شيخ روحو وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة
بالجمهورية التونسية ،إفتتح الدكتور عبدالرحمن جواهري رئيس ال تحاد العربي لألسمدة المؤتمر
الدولي التاسع والعشرون لتكنولوجيا صناعة األسمدة الذي أُقيم في مدينة تونس خالل الفترة من
 13 – 11أكتوبر  2016والذي نظمه االتحاد العربي لألسمدة بالتعاون مع الشركات التونسية
أعضاء التحاد.

ناقش المؤتمر الذي ُعقد على مدار ثالثة أيام متتالية وخالل خمس جلسات  11ورقة عمل حيث
روعي في إختيارها شمول صناعات األسمدة النيتروجينية ،الفوسفاتية والبوتاسية ،تدور حول
مجال العمليات واالبتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير ،المعدات والصيانة ،ترشيد الطاقة،
الصحة والسالمة والبيئة .وتشهد صناعة األسمدة العربية تطو ارً ملحوظاً في مجال إستخدام
أفضل التقنيات المتاحة للوصول إلى تحقيق األهداف المرجوة لتحسين جودة األسمدة ،ترشيد

إستهالك الطاقة والمحافظة على البيئة.
شارك في فعاليات المؤتمر الذي يحظى بإهتمام كبير من قبل الشركات العربية والدولية
المتخصصة في صناعة األسمدة أكثر من ثالثمائة مشاركاً من مختلف دول العالم ،حيث أصبحت
كبريات الشركات الدولية صاحبة التكنولوجيا ومنتجي المعدات والكيماويات حريصة على حضور

هذا المؤتمر الدولي لكونه فرصة كبيرة ل لتقاء المختصين والعاملين في صناعة األسمدة مع
أقرانهم واطالعهم على المستجدات من خالل أوراق العمل لعرض خبرة الشركات في مجال حماية
البيئة والصيانة الوقائية وتطوير أساليب النتاج.

صاحب المؤتمر معرضاً صناعياً شارك فيه ( )11شركة عربية ودولية من تونس السعودية،
ايطاليا بريطانيا ،بلجيكا ،الدانمارك ،فرنسا ،الهند ،هولندا ،الصين ،روسيا ،وقامت تلك الشركات
بعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في كافة قطاعات صناعة األسمدة وما تقدمه

من خدمات فنية ومعدات هندسية في هذا الميدان.

وعقد على هامش المؤتمر الجتماع السادس بعد المائة لمجلس إدارة التحاد برئاسة
هذاُ ،
الدكتور عبدالرحمن جواهري ،وتم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بصناعة األسمدة والمغذيات
بالضافة الى مراجعة خطط واسترايجيات التحاد كما ُعقدت عدة إجتماعات جانية للجان
المتخصصة كاللجنة القتصادية ،واللجنة الفنية ،ومجموعة عمل للتواصل والشئون العامة،

ومجموعة التدريب والتأهيل.

يذكر أن التحاد العربي لألسمدة أسس عام  ، 1791وهو منظمة عربية غير حكومية غير

ربحية تعمل تحت مظلة مجلس الوحدة القتصادية العربية .يجمع التحاد المؤسسات والشركات

العربية العاملة في مجال صناعة وتجارة األسمدة وخاماتها والمجاالت ذات العالقة بذلك ،ويضم
في عضويته  111شركة عربية وأجنبية من اثنين وثالثين دولة من أنحاء العالم.
كما أن رسالة التحاد هي تشجيع شركاته األعضاء ألخذ دورهم في الستغالل األمثل للموارد
الطبيعية المتوفرة ،والمساهمة الفعالة في التنمية القتصادية والجتماعية والزراعية والتعزيز من
كفاءة النتاج اآلمن للمغذيات الزراعية وتخزينها ونقلها لغرض دعم المن الغذائي ومكافحة

الجوع.

