
 
  نتخاب الكيميائي سعد أبو المعاطي ا

  2017رئيسا لالتحاد العربي لألسمدة لدورة 

  
  

خالل انعقاد اجتماع مجلس إدارة االتحاد العربي لألسمدة السادس بعد المائة الذي عقد في تونس يوم الثالثاء 
العربي لألسمدة لدورة  ، رئيسًا لالتحاداب الكيميائي سعد أبو المعاطيتم انتخ، 2016أكتوبر  11الموافق 
2017.  

قير لألسمدة إدارة والعضو المنتدب لشركة أبو  يشغل منصب رئيس مجلس السيد الكيميائي سعد أبو المعاطي
 لشركات األسمدة ممثالتم اتفاق الشركات المصرية باإلجماع على استمراره  كماوالصناعات الكيماوية، 

  لقارة أفريقيا في االتحاد العالمي لألسمدة.كونه ممثال في االتحاد العربي لألسمدة باإلضافة إلى المصرية 
  

اجتماع مجلس إدارة االتحاد عقد مصاحبًا لفعاليات المؤتمر الفني الدولي التاسع والعشرون  جدير بالذكر أن
 –الي األستاذة هالة شيخ روحو بتشريف وحضور معفي تونس لألسمدة الذي نظمه االتحاد العربي لألسمدة 

وزيرة الطاقة والتعدين والطاقات المتجددة بالجمهورية التونسية، وبرعاية الشركات التونسية أعضاء االتحاد، 
بالحضور الكبير والمشاركة الواسعة  تميز المؤتمروقد ، 2016أكتوبر  13 – 11خالل الفترة من  وذلك

تمثل  التي صصة في صناعات األسمدة ومعداتهاالمتخالعربية والعالمية نخبة من أكبر الشركات حضور ب
  مشارك 350أكثر من مشاركة المؤتمر شهد  فقد، ة أخرىيموعال دول العالم العربي، إلى جانب دول أسيوية

ورقة عمل تتعلق بصناعة  18على مدى ثالثة أيام المؤتمر ناقش هذا، وقد . دولة 24من  شركة 64يمثلون 
  ، يةالبوتاسو ية والنيتروجين يةالفوسفات األسمدة بأنواعها:

الطاقة والصحة والسالمة بتكار والبحث والتطوير والمعدات والصيانة، وترشيد ستعرض المؤتمر عمليات االا
إلى العديد من المحاور من أهّمها تطورات السياسة الراهنة تطرقت  المؤتمرجلسات ، إلى جانب أن والبيئة

وتأثيرها على صناعة األسمدة، والنظرة المستقبلية ووضع األسمدة في األسواق الرئيسية واآلفاق المستقبلية 
  األمن الغذائي.ودورها في لسوق األسمدة، باإلضافة إلى التطورات العالمية التي تشهدها أسواق األسمدة 

بنجاح كبير تمثل في مشاركة عدد من  ي المعرض الصناعي الذي ُأقيم على هامش المؤتمرحظ كما
مر الذي أضاف دون شك زخمًا كبيرًا لهذا التي حرصت على الحضور والمشاركة، األ الشركات العالمية



رك، فرنسا، تونس، إيطاليا، بلجيكا، بريطانيا، الدانما :التالية مختلف الدول من، وهي شركات الحدث السنوي
 .الصين، الهند، السعودية، هولندا، الواليات المتحدة

 
، بمقر النادي االجتماعي بشركة أبو قير لألسمدة باإلسكندرية 2016خالل شهر أبريل أنه  هذا، ويذكر

ألسمدة ندوة متخصصة لاالتحاد العربي  مع بالتعاون شركة أبو قير لألسمدة والصناعات الكيماوية تنظم
التي دعمها السيد الكيميائي سعد أبو الندوة من ضمن نتائج و ، المسئولية االجتماعية للمؤسساتحول 

تشكيل لجنة جغرافية لمنطقة أبو قير لتفعيل المسئولية االجتماعية وتحسين الوضع البيئي بالمعاطي أن قام 
طقة والجامعات والمراكز بمشاركة الشركات الصناعية ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات األهلية بالمن

البحثية وبالتعاون مع الجهات التنفيذية بمحافظتي االسكندرية والبحيرة ومنظمات المسئولية االجتماعية 
 ل اتحاد للمسئولية المجتمعية للشركات.يشك، باإلضافة إلى توالجهات االعالمية
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