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 السبيل

 المؤتمر الدولي لألسمدة يؤكد أهمية سالمة بيئة العمل )محدث( 

  ,07األحد 

 2015حزيران/يونيو 

14:36  

 بترا -السبيل 

انطلقت في عمان اليوم 

فعاليات المؤتمر الدولي 

الثامن والعشرون 

لتكنولوجيا صناعة 

األسمدة الذي ينظمه 

االتحاد العربي لألسمدة 

حزيران الحالي، تحت شعار األسمدة العربية تؤثر  9إلى  7بالتعاون مع الشركات األردنية أعضاء االتحاد في الفترة من 

حضور رئيس مجلس إدارة شركة مناجم البوتاس جمال الصرايرة، ورئيس مجلس إدارة على االستدامة في المستقبل، ب

 شركة مناجم الفوسفات األردنية المهندس عامر المجالي. 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مناجم الفوسفات األردنية الدكتور شفيق األشقر في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر إن المكانة 

صناعة األسمدة العربية عالية وتقف في مقدمتها الشركات العاملة ضمن االتحاد الخليجي  الدولية التي تحظى بها

 للبتروكيماويات، من حيث الكفاءة واالنتاجية وااللتزام بالبيئة ومعايير السالمة.

 

لقيادات، فقد واضاف أن هذه الشركات تعد قيادية على المستوى االقليمي والعالمي، "ولتأكيد هذه المكانة وتكريم لهذه ا

وهو الدكتور المهندس  IFAتم بإجماع ودعم عربي ودولي اختيار قيادة عربية لتولي رئاسة االتحاد الدولي لألسمدة 

 عبد الرحمن الجواهري.

 

وأكد أن الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وفي وسطها األردن، تنعم بثروة من المصادر الطبيعية والغاز الطبيعي، 

تاس والكبريت باإلضافة إلى جميع المغذيات الثانوية المطلوبة للتربة الخصبة، والمحاصيل المثمرة، والفوسفات، والبو

 والمزارعين الناجحين، والزراعة المستدامة.

 

وبين أن المصادر التغذوية تحقق للنبات منافع تصب في خدمة األمن الغذائي لجميع سكان الشرق األوسط وشمال 

هتمام بهذه المصادر لضمان استدامة منافها لألجيال المقبلة، و"يجب علينا أن نحمي مقدرات كل أفريقيا وهو ما يحتم اإل

 جيل من األجيال على تحقيق احتياجاته".

 

ودعا إلى تحقيق العالقة المتوازنة بين احتياجات األجيال الحالية وحقوق األجيال القادمة من خالل إدارة حكيمة للمصادر 
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ى السواء خصوصا فيما يتصل بمصادر المياه والطاقة التي تقوم عليها صناعة األسمدة بأنواعها، الطبيعية والبيئة عل

وتحقيق مزيد من الكفاءة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وتخفيض كمية انبعاثات الكربون 

 أو الوصول بها إلى درجة الصفر. الناتج عن عمليات التصنيع، وتخفيض المخلفات الصناعية إلى الحد األدنى

 

بالمئة من عدد سكان العالم، هي المنطقة  5وقال الدكتور األشقر إن منطقة الشرق األوسط، والتي يعيش فيها نحو 

 األكثر جفافا في العالم وشح المياه وتراجع األراضي هما ابرز المحددات التي تتهدد األمن الغذائي العربي.

 

أفضل الستخدامات المياه والمحافظة على صحة التربة وخصوبتها، وضخ مزيد من االستثمار وأضاف أنه ومع رعاية 

في البحث والتطوير لتمتين الممارسات الجيدة في مجال الزراعة والتي تتالءم وظروف المناخ والتربة في اإلقليم، يمكن 

 توفير إنتاج غذاء وحياة أفضل ألبناء اإلقليم.

 

تعد ركنا أساسيا من أركان التنمية االجتماعية واالقتصادية في منطقتنا ككل ومنها األردن، وأكد أن صناعة األسمدة 

مشيرا إلى أنه العالقة الوثيقة القائمة بين الشركات األردنية والمؤسسات الرسمية تؤيد ذلك النجاح وتدعونا لنهوض 

 ح دولنا والبيئة بأفضل طريقة ممكنة.والتواصل للتصدي للتحديات والعمل على مواءمة مصالح شركاتنا مع مصال

 

وقال الدكتور األشقر، ان صناعة األسمدة تلتزم بمسؤولياتها إلنتاج أسمدتها ومجموعة المنتجات األخرى اآلخذة 

باالتساع بالطريقة الصحيحة وبالكميات والصيغ المناسبة لتلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق، سواء أكان ذلك 

 د إنتاج المحاصيل أم الصناعات األخرى.على صعي

 

مليارات نسمة بحلول عام  9وقال األشقر إنه مع تنامي عدد السكان في العالم وتوقعات ارتفاع عدد سكان العالم إلى 

مليارات حاليا يؤكد المسؤوليات الملقاة على عاتق صناعة األسمدة في العالم لتحقيق األمن الغذائي،  7من  2050

 مجتمعات من الجوع.وحماية ال

 

وقال رئيس الجمعية الملكية البريطانية لمنع الحوادث اللورد بيل جوردان إن المؤتمر يأتي في وقت مهم لمتابعة 

 التطورات التكنولوجية في المجاالت الصناعية وخصوصا صناعة األسمدة.

 

فظة على السالمة والصحة المهنية، وهذا وأضاف، ان االهتمام يجب ان يتزايد في مجال أمن وسالمة بيئة العمل والمحا

يتجاوز العامل ومكان العمل إلى المحافظة على سالمة تخزين المواد السمادية ونقلها "كون النتائج التي تحدث ألي 

 حادث يتصل في السماد يكون كارثيا".

 

سلم اولوياتهم موضوعات ودعا رؤساء اتحادات األسمدة واإلدارات العليا في شركات صناعة األسمدة أن يضعوا في 

 سالمة بيئة العمل واالنتاج والمحافظة على سالمة العاملين الذين حققوا النجاحات لشركاتهم.

 

وقال جوردان، الذي أشاد بقيادة جاللة الملك عبدهللا الثاني والتي جعلت من األردن واحة أمن واستقرار على مستوى 

كلفة السالمة العامة، بل أن تسأل كم يوفر االستثمار في السالمة المنطقة، "على الشركات أن ال تسأل فقط عن ت

العامة"، مشيرا الى أن االثر االقتصادي واالجتماعي لإلنفاق على السالمة والصحة العمالية كبير جدا على الشركات 

 التي تستثمر فيها.



 8/6/2015التغطية اإلعالمية لمؤتمر اإلتحاد العربي لألسمدة 

6 / 14 
 

 

ن استضافة األردن للمؤتمر الفني الدولي بدوره، قال أمين عام االتحاد العربي لألسمدة المهندس محمد عبدهللا زعين إ

 الثامن والعشرين يؤكد إدراك المملكة ألهمية صناعة األسمدة كرافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

 

وأكد حرص الدول العربية على تطوير قطاع صناعة األسمدة الذي يشكل رافدا مهما من روافد االقتصاد الوطني لدول 

يها لتحقيق التنمية المستدامة لما تمثله من مدخل رئيس لقطاع الزراعة المستدامة وتضييق المنطقة، في إطار سع

 الفجوة الغذائية وتقليل عدد الجياع في العالم.

 

واضاف انه وانطالقا من سياسة االتحاد العربي لألسمدة في تعزيز ثقافة ومفهوم االستدامة في مصانع األسمدة، 

األعضاء لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة والمتغيرات في البيئة  وترسيخا للتفاعل مع الشركات

المحيطة باالتحاد، فقد بدأ االتحاد بإعداد رؤية وخطة عمل للسنوات المقبلة تتوافق مع المتغيرات وتحقق مجموعة من 

 األهداف.

 

خالت اإلنتاج والخامات األولية وترشيد استغاللها وأبرز هذه األهداف، حسب األمين العام، االستخدام األمثل لمد

وخصوصا الطاقة وتحسين استغالل المياه، وزيادة الطاقة اإلنتاجية، واالستغالل األمثل لوسائل اإلعالم الحديث وتشجيع 

التي ودعم البحث العلمي، وتعميق نهج التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في المجاالت كافة، مشيرا الى المجموعات 

عمل االتحاد على تأسيسها لتفعيل العمل وأبرزها مجموعة عمل الصحة والسالمة والبيئة ومجموعة التدريب والتأهيل 

 ومجموعة الزراعة، وترشيد الطاقة واالتصاالت والشؤون العامة.

 

تحاد الدولي وافتتح رئيس مجلس إدارة االتحاد العربي لألسمدة الدكتور المهندس عبدالرحمن الجواهري رئيس اال

 معرض الشركات الصناعية العاملة في مجال صناعة وتقنيات األسمدة. IFAلألسمدة 

 

وشارك في المعرض شركات من األردن والبحرين والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والهند 

 وايطاليا وهولندا وبلجيكا والصين وفرنسا.

 

ئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة ورئيس مجلس إدارة شركة وتم على هامش المؤتمر تسليم ر

 مناجم الفوسفات األردنية المهندس عامر المجالي دروعا تكريمية.

 

ورقة عمل ودراسات حالة تعكس خبرات الشركات العربية أعضاء االتحاد، وقد  19ويتضمن برنامج المؤتمر تقديم 

حقيق أكبر مشاركة من الشركات األجنبية والعربية وشمول صناعات األسمدة النيتروجينية، روعي في اختيار األوراق ت

الفوسفاتية والبوتاسية ضمن األوراق المختارة، وتشمل محور أفضل التقنيات في انتاج األسمدة النيتروجينية، 

مصانع األسمدة، ومحور االستخدام  الفوسفاتية والبوتاسية، ومحور المعدات والتشغيل والصيانة وازالة االختناقات في

األمثل للمواد األولية والوسيطة وترشيد الطاقة، ومحور الصحة والسالمة والبيئة وأهم التطبيقات العملية في مصانع 

األسمدة، إضافة إلى دراسات الحالة من الشركات العربية والتي تعكس خبراتها المتميزة في مجاالت صناعة األسمدة 

 الصحة والسالمة والبيئة.-ت  ترشيد الطاقة والموارد الطبيعية وخاصه في مجاال

 

مشاركا من مختلف دول العالم، يحظى باهتمام كبير من قبل الشركات  350يشار الى أن المؤتمر الذي يشاكر نحو 
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تجي العربية والدولية المتخصصة في صناعة األسمدة، ويجتذب كبريات الشركات الدولية صاحبة التكنولوجيا ومن

المعدات والكيماويات المستخدمة في هذه الصناعة لعرض أحدث ما توصلت إليه في هذا المجال، ويعد فرصة كبيرة 

اللتقاء المختصين والعاملين في صناعة األسمدة العربية مع أقرانهم من الشركات الدولية، واالطالع على المستجدات 

 انة الوقائية وتطوير أساليب اإلنتاج.من خالل أوراق العمل في مجال حماية البيئة والصي

 

ويلتئم على هامش المؤتمر، االجتماع األربعون للجمعية العمومية، واالجتماع الثاني بعد المئة لمجلس إدارة االتحاد 

 باإلضافة إلى اجتماعات اللجان المتخصصة  اللجنة االقتصادية واللجنة الفنية. 
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 الديار
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 اإللكترونيةالمواقع 
 

 2015حزيران/يونيو  07نشر في: 

االتحاد العربي لألسمدة يكرم رئيس مجلس إدارة شركة 

البوتاس العربية جمال الصرايرة ورئيس مجلس إدارة شركة 

 مناجم الفوسفات األردنية المهندس عامر المجالي

 

  -الصنارة نيوز 

المؤتمر الدولي الثامن والعشرون لتكنولوجيا صناعة األسمدة الذي فعاليات  7/6/2015انطلقت في عمان اليوم األحد  

، تحت 2015حزيران  9 – 7في الفترة من  الشركات األردنية أعضاء االتحاد ينظمه االتحاد العربي لألسمدة بالتعاون مع

لبوتاس جمال شعار األسمدة العربية تؤثر على االستدامة في المستقبل، بحضور رئيس مجلس إدارة شركة مناجم ا

 الصرايرة، ورئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات األردنية المهندس عامر المجالي.

وقال الرئيس التنفيذي 

لشركة مناجم 

الفوسفات األردنية 

الدكتور شفيق األشقر 

في الجلسة االفتتاحية 

للمؤتمر إن المكانة 

الدولية التي تحظى بها 

صناعة األسمدة 

العربية عالية وتقف 

في مقدمتها الشركات 

العاملة ضمن االتحاد 

الخليجي 

للبتروكيماويات، من 

حيث الكفاءة واالنتاجية 

وااللتزام بالبيئة 

 ومعايير السالمة.

واضاف أن هذه 

الشركات تعد قيادية 

ولي اختيار قيادة على المستوى االقليمي والعالمي، "ولتأكيد هذه المكانة وتكريم لهذه القيادات، فقد تم بإجماع ودعم عربي ود

 وهو الدكتور المهندس عبد الرحمن الجواهري. IFA عربية لتولي رئاسة االتحاد الدولي لألسمدة

وأكد أن الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وفي وسطها األردن، تنعم بثروة من المصادر الطبيعية والغاز الطبيعي، 

يات الثانوية المطلوبة للتربة الخصبة، والمحاصيل المثمرة، والفوسفات، والبوتاس والكبريت باإلضافة إلى جميع المغذ

 والمزارعين الناجحين، والزراعة المستدامة.

األوسط وشمال أفريقيا  وبين أن المصادر التغذوية تحقق للنبات منافع تصب في خدمة األمن الغذائي لجميع سكان الشرق 

فعها لألجيال المقبلة، و"يجب علينا أن نحمي مقدرات كل جيل من وهو ما يحتم اإلهتمام بهذه المصادر لضمان استدامة منا

 األجيال على تحقيق احتياجاته".
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ودعا إلى تحقيق العالقة المتوازنة بين احتياجات األجيال الحالية وحقوق األجيال القادمة من خالل إدارة حكيمة للمصادر 

اه والطاقة التي تقوم عليها صناعة األسمدة بأنواعها، الطبيعية والبيئة على السواء خصوصا فيما يتصل بمصادر المي

وتحقيق المزيد من الكفاءة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، وتخفيض كمية انبعاثات الكربون الناتج 

 إلى الحد األدنى أو الوصول بها إلى درجة الصفر.  وتخفيض المخلفات الصناعية عن عمليات التصنيع، 

بالمئة من عدد سكان العالم، هي المنطقة األكثر  5قال الدكتور األشقر إن منطقة الشرق األوسط، والتي يعيش فيها نحو و

 جفافا في العالم وشح المياه وتراجع األراضي هما ابرز التحديات التي تهدد األمن الغذائي العربي.

ى صحة التربة وخصوبتها، وضخ المزيد من االستثمار في وأضاف أنه ومع رعاية أفضل الستخدامات المياه والمحافظة عل

البحث والتطوير لتمتين الممارسات الجيدة في مجال الزراعة والتي تتالءم وظروف المناخ والتربة في اإلقليم، يمكن توفير 

 إنتاج غذاء وحياة أفضل ألبناء اإلقليم.

الجتماعية واالقتصادية في منطقتنا ككل ومنها األردن، مشيرا وأكد أن صناعة األسمدة تعد ركنا أساسيا من أركان التنمية ا

إلى أن العالقة الوثيقة القائمة بين الشركات األردنية والمؤسسات الرسمية تؤيد ذلك النجاح وتدعونا للنهوض والتواصل 

 للتصدي للتحديات والعمل على مواءمة مصالح شركاتنا مع مصالح دولنا والبيئة بأفضل طريقة ممكنة.

وقال الدكتور األشقر أن صناعة األسمدة تلتزم بمسؤولياتها إلنتاج أسمدتها ومجموعة المنتجات األخرى اآلخذة باالتساع 

بالطريقة الصحيحة وبالكميات والصيغ المناسبة لتلبية االحتياجات الحالية والمستقبلية للسوق، سواء أكان ذلك على صعيد 

 إنتاج المحاصيل أم الصناعات األخرى.

وشدد على ان الممارسات الجيدة في إطار السالمة والصحة والبيئة تشكل جوهر ثقافاتنا في العمل ومراحل اإلنتاج وأن 

التصنيع والسالمة في الميدان وفي النقل على الطرقات وسالمة وسائط النقل تقع في سلم أولويات اإلدارات العليا للشركات 

 سات غير اآلمنة صفرا"."ويجب أن تكون درجة التسامح مع الممار

 2050مليارات نسمة بحلول عام  9مع تنامي عدد السكان في العالم وتوقعات ارتفاع عدد سكان العالم إلى   ولفت إلى أنه 

مليارات حاليا يؤكد المسؤوليات الملقاة على عاتق صناعة األسمدة في العالم لتحقيق األمن الغذائي، وحماية  7من 

 المجتمعات من الجوع.

وقال رئيس الجمعية الملكية البريطانية لمنع الحوادث اللورد بيل جوردان إن المؤتمر يأتي في وقت مهم لمتابعة التطورات 

 التكنولوجية في المجاالت الصناعية وخصوصا صناعة األسمدة.

حة المهنية وهذا وأضاف أن االهتمام يجب ان يتزايد في مجال أمن وسالمة بيئة العمل والمحافظة على السالمة والص

يتجاوز العامل ومكان العمل إلى المحافظة على سالمة تخزين المواد السمادية ونقلها "كون النتائج التي تحدث ألي حادث 

 يتصل في السماد يكون كارثي".

المة ودعا رؤساء اتحادات األسمدة واإلدارات العليا في شركات صناعة األسمدة أن يضعوا في سلم اولوياتهم موضوعات س

بيئة العمل واالنتاج والمحافظة على العاملين، وقال "كل يوم علينا التذكير بأهمية المحافظة على سالمة العاملين الذين حققوا 

 النجاحات لشركاتهم".

وقال اللورد جوردان: على الشركات أن ال تسأل فقط عن تكلفة السالمة العامة، بل أن تسأل كم يوفر االستثمار في السالمة 

العامة"، منوها أن االثر االقتصادي واالجتماعي لإلنفاق على السالمة والصحة العمالية كبير جدا على الشركات التي 

 تستثمر فيها.

 وأشاد في قيادة جاللة الملك عبدهللا الثاني والتي جعلت من األردن واحة أمن واستقرار على مستوى المنطقة.

ألسمدة المهندس محمد عبدهللا زعين إن استضافة األردن للمؤتمر الفني الدولي الثامن بدوره، قال أمين عام االتحاد العربي ل

 والعشرين يؤكد إدراك المملكة ألهمية صناعة األسمدة كرافعة للتنمية االقتصادية واالجتماعية.

د الوطني لدول وأكد حرص الدول العربية على تطوير قطاع صناعة األسمدة الذي يشكل رافدا مهما من روافد االقتصا

المنطقة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة لما تمثله من مدخل رئيس لقطاع الزراعة المستدامة وتضييق 

 الفجوة الغذائية وتقليل عدد الجياع في العالم.
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ع األسمدة وترسيخا واضاف أنه وانطالقا من سياسة االتحاد العربي لألسمدة في تعزيز ثقافة ومفهوم االستدامة في مصان

للتفاعل مع الشركات األعضاء لتبادل الخبرات ومواكبة التطورات التكنولوجية الجديدة والمتغيرات في البيئة المحيطة 

 باالتحاد، فقد بدأ االتحاد بإعداد رؤية وخطة عمل للسنوات المقبلة تتوافق مع المتغيرات وتحقق مجموعة من األهداف.

األمين العام، االستخدام األمثل لمدخالت اإلنتاج والخامات األولية وترشيد استغاللها وخصوصا  وأبرز هذه األهداف، حسب

الطاقة وتحسين استغالل المياه، وزيادة الطاقة اإلنتاجية، واالستغالل األمثل لوسائل اإلعالم الحديث وتشجيع ودعم البحث 

 المجاالت كافة.العلمي، وتعميق نهج التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات في 

وأشار الزعين إلى المجموعات التي عمل االتحاد على تأسيسها لتفعيل العمل ومن أبرزها مجموعة عمل الصحة والسالمة 

 والبيئة ومجموعة التدريب والتأهيل ومجموعة الزراعة، وترشيد الطاقة واالتصاالت والشؤون العامة.

عبدالرحمن الجواهري رئيس االتحاد الدولي  الدكتور المهندس لألسمدةوأفتتح رئيس مجلس إدارة االتحاد العربي 

 معرض الشركات الصناعية العاملة في مجال صناعة وتقنيات األسمدة.IFA   لألسمدة

والبحرين والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة والهند وايطاليا  وشارك في المعرض شركات من األردن

 لجيكا والصين وفرنسا.وهولندا وب

وتم على هامش المؤتمر تسليم رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة ورئيس مجلس إدارة شركة 

 مناجم الفوسفات األردنية المهندس عامر المجالي دروعا تكريمية.

لعربية أعضاء االتحاد وقد ( ورقة عمل ودراسات حالة تعكس خبرات الشركات ا19ويتضمن برنامج المؤتمر تقديم )

روعي في اختيار األوراق تحقيق أكبر مشاركة من الشركات األجنبية والعربية وشمول صناعات األسمدة النيتروجينية، 

 الفوسفاتية والبوتاسية ضمن األوراق المختارة، وتشمل المحاور التالية:

 الفوسفاتية والبوتاسية.المحور األول: أفضل التقنيات في انتاج األسمدة النيتروجينية، 

 المحور الثاني: المعدات والتشغيل والصيانة وازالة االختناقات في مصانع األسمدة.

 المحور الثالث: االستخدام األمثل للمواد األولية والوسيطة وترشيد الطاقة.

 المحور الرابع: الصحة والسالمة والبيئة وأهم التطبيقات العملية في مصانع األسمدة.

إلى دراسات الحالة من الشركات العربية والتي تعكس خبراتها المتميزة في مجاالت صناعة األسمدة وخاصه في إضافة 

 الصحة والسالمة والبيئة.-مجاالت: ترشيد الطاقة والموارد الطبيعية 

صبح يحظى ما يقارب ثالثمائة وخمسون مشاركاً من مختلف دول العالم يحضرون هذا المؤتمر الذي أ جدير بالذكر أن 

باهتمام كبير من قبل الشركات العربية والدولية المتخصصة في صناعة األسمدة، حيث أصبح يجتذب كبريات الشركات 

الدولية صاحبة التكنولوجيا ومنتجي المعدات والكيماويات المستخدمة في هذه الصناعة لعرض أحدث ما توصلت إليه في 

اللتقاء المختصين والعاملين في صناعة األسمدة العربية مع أقرانهم من هذا المجال باإلضافة إلى كونه فرصة كبيرة 

الشركات الدولية واطالعهم على المستجدات من خالل أوراق العمل القطرية لعرض خبرة الشركات في مجال حماية البيئة 

 والصيانة الوقائية وتطوير أساليب اإلنتاج.

التقنيات المتاحة للوصول إلى تحقيق أهداف   ظا في مجال استخدام أفضلهذا، وتشهد صناعة األسمدة العربية تطورا ملحو

 تشمل تحسين جودة األسمدة، ترشيد استهالك الطاقة والمحافظة على البيئة.

تقوم بعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في  ( شركة 15كما يصاحب المؤتمر معرضاً صناعياً تشارك فيه )

 ة األسمدة وما تقدمه من خدمات فنية ومعدات هندسية في هذا الميدان.كافة قطاعات صناع

كما يعقد على هامش المؤتمر االجتماع األربعون للجمعية العمومية، واالجتماع الثاني بعد المائة لمجلس إدارة االتحاد 

 باإلضافة إلى اجتماعات اللجان المتخصصة: اللجنة االقتصادية واللجنة الفنية.
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http://anbaalwatan.com/index.php/finance/100053-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://anbaalwatan.com/index.php/finance/100053-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://anbaalwatan.com/index.php/finance/100053-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://anbaalwatan.com/index.php/finance/100053-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%85-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%AA%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.shaabnews.com/news-58453.htm
http://www.gerasanews.com/index.php?page=article&id=187433
http://www.alqalahnews.com/more.php?newsid=103193&catid=0
http://www.kermalkom.com/more.php?newsid=138578&catid=6
http://www.rumonline.net/index.php?page=article&id=213211
http://www.alqalahnews.com/more.php?newsid=103182&catid=0
http://www.albaladnews.net/more-129816-1-الاتحاد%20العربي%20للأسمدة%20يكرم%20المهندس%20جمال%20الصرايرة%20و%20المهندس%20عامر%20المجالي
http://www.albaladnews.net/more-129816-1-الاتحاد%20العربي%20للأسمدة%20يكرم%20المهندس%20جمال%20الصرايرة%20و%20المهندس%20عامر%20المجالي
http://maqar.com/?id=83990
http://www.sarayanews.com/index.php?page=article&id=311602
http://deeretnanews.com/index.php/2013-12-27-06-15-20/11974-2015-06-07-22-16-25#.VXaJ8U0cTGJ
http://www.khaberni.com/more.php?newsid=149608&catid=16
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http://orobanews.com/index.php/economy/22687-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-

%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6-

%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8028-

%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-

%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9 

 

http://www.ammannewsdaily.com/story-z11617056 

 

 

http://orobanews.com/index.php/economy/22687-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8028-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9
http://orobanews.com/index.php/economy/22687-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8028-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9
http://orobanews.com/index.php/economy/22687-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8028-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9
http://orobanews.com/index.php/economy/22687-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8028-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9
http://orobanews.com/index.php/economy/22687-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8028-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9
http://orobanews.com/index.php/economy/22687-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8028-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9
http://orobanews.com/index.php/economy/22687-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%8028-%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9
http://www.ammannewsdaily.com/story-z11617056
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 جواهري يؤكد أهمية دعم القيادات السياسية العربية لصناعة األسمدة

صناعة األسمدة العربية بحاجة إلى  قال رئيس االتحاد العالمي لصناعة األسمدة الدكتور عبدالرحمن جواهري إن -عمان  
دعم القيادة السياسية في الوطن العربي، لتحقيق النمو المنشود ولتسهم في احداث التنمية االقتصادية واالجتماعية لدول 

 وشعوب المنطقة.

http://alghad.com/
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يا صناعة وأضاف في مقابلة مع وكالة األنباء األردنية )بترا( على هامش المؤتمر الدولي الثامن والعشرين لتكنولوج
األسمدة، "ان صناعة االسمدة تمتلك مزايا أبرزها الخبرات المتراكمة والموارد الطبيعية ورأس المال البشري والمعرفة، 

 لكنها بحاجة إلى النمو والتوسع وهذا يحتاج تعاون من الحكومات مع القطاع الخاص العامل في هذه الصناعة".
اد األسمدة العربي، أن أفضل المشروعات من ناحية تنمية وعائد اقتصادي وبين الدكتور جواهري، وهو أيضا رئيس اتح

بالمئة سنويا، ويتوقع أن يصل  3إلى  2ر5هي مشروعات صناعة األسمدة، كون صناعة األسمدة في العالم تنمو بمعدل 

سيكون على هذا مليارات حاليا، ولذلك فإن الطلب على األسمدة  7من  2050مليارات نسمة في  9عدد سكان العالم 

 المستوى من النمو السكاني.
وأكد أن أكثر صناعة أمانا وأفضل صناعة بيئية يمكن االستثمار فيها، هي صناعة األسمدة، "وهنا نحتاج دعم الحكومات 

لتوفير المواد الخام والرخص لنتمكن من توسيع القاعدة الصناعية في مجال صناعة األسمدة وتوسيع الخدمات ولنتمكن من 
 لمنافسة واالستدامة في هذا الصناعة".ا

وفيما يتعلق بالعبء الضريبي وسياسات الدعم، قال الدكتور جواهري إن النظام الضريبي يعتمد على السياسات المحلية 
لكل دولة، واالتحاد العربي والدولي لألسمدة يمكنه التأثير على الحكومات في هذا المجال، "لكن ما قررناه في االتحاد 

 لي لألسمدة هو أن ننصح الحكومات بأفضل التطبيقات للنظام الضريبي والدعم الذي يقدم لألسمدة".الدو
وفي هذا الصدد قال، يجب الموازنة بين هدفين، ضمان إرضاء المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والحكومات 

قيادة حكيمة من الحكومات وإدارات الشركات في من جهة، والمحافظة على نمو واستدامة صناعة األسمدة، الفتا إلى أن 
 صناعة األسمدة ستضمن الوصول إلى توازن في القرارات المتعلقة بصناعة األسمدة.

وأكد أن استدامة صناعة األسمدة مهمة جدا؛ واألمم المتحدة أدركت أنها ال يمكن أن تحقق تقدما في مكافحة الجوع في 
 لقطاع الخاص في هذه الحالة هو صناعة األسمدة.العالم بدون دعم القطاع الخاص، وا

وفيما يتعلق بالمؤتمر وأهمية انعقاده في المملكة، قال، نهنئ األردن على استقطاب هذا المؤتمر المهم، ونشكر الشركات 

قنية، مؤكدا خبير من أنحاء العالم كي يتبادلوا اآلراء في األمور الفنية والت 300الداعمة للمؤتمر الفني الذي جمع حوالي 

أهمية قيمة المعرفة التي تنعكس مردودا اقتصاديا وفنيا في العالم. وأضاف ان تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية يعمل 
على جذب المعرفة ويوفر القاعدة المناسبة للتطوير الصناعة العربية بشكل عام واالسمدة بشكل خاص وهي مسؤولية 

عام في مجال صناعة األسمدة، في تطوير صناعة  100شركات التي لها أكثر من علينا جميعا ان نستفيد من خبرات ال

األسمدة العربية. وفيما يتصل بوضع الصناعة في المملكة، قال الدكتور جواهري "لقد زرت عدة مصانع في األردن، 
العالي الذي تدار به هاتين  واآلن هذه المصانع لها دور كبير في توفير األسمدة الفوسفاتية والبوتاسية، مشيدا بالمستوى

 الشركتين والتي تمتازان بتقنيات عالية.
كما أشاد بالتوجهات لدى الشركتين في التوسع في شراكات استراتيجية، وقال "شركات األسمدة األردنية لديها طموحات 

خالل توفير وزيادة  كبيرة في التوسع، ونحن نطالب وندعو لتنفيذ هذه التوسعة ألنه يجب علينا دعم اقتصاداتنا من
 اإلنتاجية آخذين في االعتبار أمور السالمة والمحافظة على البيئة وصحة العامل".

ولفت إلى أن المجلس الوطني للسالمة الذي يعد الدكتور جواهري أول عربي وأول أجنبي يدخل إدارة هذا المجلس، أشار 

دوالرات لكل دوالر ينفق على حماية  7إلى  5يتراوح بين  بدراسته إلى أن المردود لالستثمار في مجال الصحة والسالمة

 المنشآت والموظفين وبيئة العمل المحيطة.
ولفت إلى أن شركات األسمدة في المملكة العربية السعودية والبحرين والكويت واإلمارات وقطر وعمان تطبق معايير 

ة، منوها إلى أن اإلمارات تطبق برامج بيئة كبيرة سالمة وصحة وشروط بيئية عالية جدا وتتطابق مع المعايير العالمي
 تدعمها الحكومة المركزية هناك.

وحول شركتي البوتاس والفوسفات في األردن، قال الدكتور جواهري إن هاتين الشركتين وصلتا إلى مراحل مقبولة جدا 
منتجات األسمدة األردنية يأتي بسبب التزام عالميا، مشيرا إلى أن اإلدارة العليا في الشركتين اكدتا أن إقبال الزبائن على 

 من فايق حجاين(-)بترا-الشركات في األمور البيئية.
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 األنباط
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 الديار
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 المواقع اإللكترونية
 العربية جواهري يؤكد أهمية دعم القيادات السياسية لصناعة األسمدة

  

 

 
عرض 
 الصور

 

جواهري  قال رئيس االتحاد العالمي لصناعة األسمدة الدكتور عبدالرحمن -بترا( من فايق حجاين) حزيران 8عمان 
لتحقيق النمو المنشود  العربي،إن صناعة األسمدة العربية بحاجة إلى دعم القيادة السياسية في الوطن 

 .المنطقة ولتسهم في احداث التنمية االقتصادية واالجتماعية لدول وشعوب
 

المؤتمر الدولي الثامن والعشرين لتكنولوجيا صناعة  وأضاف في مقابلة مع وكالة األنباء األردنية )بترا( على هامش
المتراكمة والموارد الطبيعية ورأس المال البشري  مزايا ابرزها الخبرات األسمدة، "ان صناعة االسمدة تمتلك

العامل في هذه  لكنها بحاجة إلى النمو والتوسع وهذا يحتاج تعاون من الحكومات مع القطاع الخاص والمعرفة،
 ."الصناعة

 
العربي، أن أفضل المشروعات من ناحية تنمية وعائد  وبين الدكتور جواهري، وهو أيضا رئيس اتحاد األسمدة

بالمئة سنويا،  3إلى  2ر5كون صناعة األسمدة في العالم تنمو بمعدل  صادي هي مشروعات صناعة األسمدة،اقت
 مليارات حاليا، ولذلك فإن الطلب على 7من  2050مليارات نسمة في  9سكان العالم  ويتوقع أن يصل عدد

 .األسمدة سيكون على هذا المستوى من النمو السكاني
 

 وأفضل صناعة بيئية يمكن االستثمار فيها، هي صناعة األسمدة، "وهنا نحتاج دعم ماناوأكد أن أكثر صناعة أ
صناعة األسمدة وتوسيع  الحكومات لتوفير المواد الخام والرخص لنتمكن من توسيع القاعدة الصناعية في مجال

 ."الصناعة الخدمات ولنتمكن من المنافسة واالستدامة في هذا
 

النظام الضريبي يعتمد على السياسات  يبي وسياسات الدعم، قال الدكتور جواهري إنوفيما يتعلق بالعبء الضر
لألسمدة يمكنه التأثير على الحكومات في هذا المجال، "لكن ما  المحلية لكل دولة، واالتحاد العربي والدولي

يقدم  بي والدعم الذيالدولي لألسمدة هو أن ننصح الحكومات بأفضل التطبيقات للنظام الضري قررناه في االتحاد
 ."لألسمدة

 
المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي  وفي هذا الصدد قال، يجب الموازنة بين هدفين، ضمان إرضاء

واستدامة صناعة األسمدة، الفتا إلى أن قيادة حكيمة من الحكومات  والحكومات من جهة، والمحافظة على نمو
 .األسمدة تضمن الوصول إلى توازن في القرارات المتعلقة بصناعةصناعة األسمدة س وإدارات الشركات في

 
أنها ال يمكن أن تحقق تقدما في مكافحة  وأكد أن استدامة صناعة األسمدة مهمة جدا؛ واألمم المتحدة أدركت

 .والقطاع الخاص في هذه الحالة هو صناعة األسمدة الجوع في العالم بدون دعم القطاع الخاص،
 

http://www.petra.gov.jo/library/635693737339570000.jpg
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 انعقاده في المملكة، قال، نهنئ األردن على استقطاب هذا المؤتمر المهم، ونشكر بالمؤتمر وأهميةوفيما يتعلق 
يتبادلوا اآلراء في األمور الفنية  خبير من أنحاء العالم كي 300الشركات الداعمة للمؤتمر الفني الذي جمع حوالي 

 .ا وفنيا في العالممردودا اقتصادي والتقنية، مؤكدا أهمية قيمة المعرفة التي تنعكس
 

القاعدة المناسبة للتطوير الصناعة  يعمل على جذب المعرفة ويوفر وأضاف ان تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية
 واالسمدة بشكل خاص وهي مسؤولية علينا جميعا ان نستفيد من خبرات الشركات التي لها العربية بشكل عام

 .العربية ي تطوير صناعة األسمدةعام في مجال صناعة األسمدة، ف 100أكثر من 
 

عدة مصانع في األردن، واآلن هذه المصانع  وفيما يتصل بوضع الصناعة في المملكة، قال الدكتور جواهري "لقد زرت
والبوتاسية، مشيدا بالمستوى العالي الذي تدار به هاتين الشركتين  لها دور كبير في توفير األسمدة الفوسفاتية

 .يات عاليةبتقن والتي تمتازان
 

استراتيجية، وقال "شركات األسمدة األردنية لديها  كما أشاد بالتوجهات لدى الشركتين في التوسع في شراكات
نطالب وندعو لتنفيذ هذه التوسعة ألنه يجب علينا دعم اقتصاداتنا من خالل  طموحات كبيرة في التوسع، ونحن

 ."العامل لسالمة والمحافظة على البيئة وصحةوزيادة اإلنتاجية آخذين في االعتبار أمور ا توفير
 

قال لقد أثبتت شركة الخليج لصناعة  وعن تجربة البحرين في مجال صناعة األسمدة والصحة والسالمة المهنية،
دوالرات، مشيرا إلى دراسة أميركية  7والبيئة يعود بفائدة تعادل البتروكيماويات أن استثمار دوالر في أمور السالمة

 للسالمة في الواليات المتحدة األميركية، للرد على المدرسة القديمة التي تقول إن المجلس الوطنيأجراها 
 .االستثمار في أمور السالمة العامة ليس له أي مردود اقتصادي

 
 المجلس الوطني للسالمة الذي يعد الدكتور جواهري أول عربي وأول أجنبي يدخل إدارة هذا ولفت إلى أن

دوالرات لكل  7إلى  5 بدراسته إلى أن المردود لالستثمار في مجال الصحة والسالمة يتراوح بينالمجلس، أشار 
 .المحيطة دوالر ينفق على حماية المنشآت والموظفين وبيئة العمل

 
األسمدة، قال، عملنا على تعميم دراسة  وحول تعميم الدراسة من قبل االتحاد على الشركات العاملة في صناعة

تعاونا وتنسيقا كبيرا بين الشركات العربية "التي وصلت اليوم لمرحلة  بة، وأبوابنا مفتوحة، وأؤكد أن هناكهذه التجر
 ."المستوى العالمي في مجال الصحة والسالمة المهنية تنافس على

 
 بينما تزال في بداية الطرق وهناك أمل بأن التعاون عالي المستوى الموجود حاليا  واكد ان الشركات العربية

 .شركات األسمدة العربية سيؤتي ثماره
 

العربية السعودية والبحرين والكويت واإلمارات وقطر وعمان تطبق  ولفت إلى أن شركات األسمدة في المملكة
برامج  وشروط بيئية عالية جدا وتتطابق مع المعايير العالمية، منوها إلى أن اإلمارات تطبق معايير سالمة وصحة

 .ا الحكومة المركزية هناكبيئة كبيرة تدعمه
 

 والفوسفات في األردن، قال الدكتور جواهري إن هاتين الشركتين وصلتا إلى مراحل مقبولة وحول شركتي البوتاس
منتجات األسمدة األردنية يأتي  جدا عالميا، مشيرا إلى أن اإلدارة العليا في الشركتين اكدتا أن إقبال الزبائن على

 .األمور البيئية بسبب التزام الشركات في
 

المنتجات صديقة  أن تسوق منتجات األسمدة العربية إلى العالم الخارجي ال يمكن ان يتم دون ان تكون هذه وأكد
 .للعمال للبيئة وتعمل بمعايير سالمة عالية وتضمن معاملة عادلة

 
  م 02:53 - 8/6/2015بترا( ف ح/اح/س ق )--
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