
  
 

  
  رعى ي مجمع الشريف للفوسفاط ال
  ألسمدةتكنولوجيا صناعة لوالعشرون  السابع المؤتمر الدولي

23 - 25/6/2014  
  

  المغربيةالمملكة  - أغاديرسوفيتل 
  
  

االتحاد العربي لألسمدة  نظملتكنولوجيا صناعة األسمدة، ودولي في أكبر تجمع إقليمي 
 سابعمؤتمره الدولي الفني ال)، OCP Group( المجمع الشريف للفوسفاطبالتعاون مع 

في  25/6/2014 – 23في الفترة من  بالمملكة المغربية أغاديروالعشرون في مدينة 
  .أغاديرسوفيتل فندق 

  
الذي يعقده سنويا االتحاد العربي لألسمدة في إحدى الدولي الفني لألسمدة  يحظى المؤتمر

ير من قبل الشركات العربية والدولية  ھتمام كبإالدول العربية أعضاء االتحاد ب
يستقطب كبريات الشركات أصبح ھذا المؤتمر المتخصصة في صناعة األسمدة. حيث 

الصناعة  هدات والكيماويات المستخدمة في ھذصاحبة التكنولوجيا ومنتجي المعالدولية 
اء تقلفرصة كبيرة إل هفي ھذا المجال باإلضافة إلى كون هلعرض أحدث ما توصلت إلي

المختصين والعاملين في صناعة األسمدة العربية مع أقرانھم من الشركات الدولية 
وإطالعھم على المستجدات من خالل أوراق العمل القطرية لعرض خبرة الشركات في 

ھذا الحضور  هما يؤكدھذا وتطوير أساليب اإلنتاج و مجال حماية البيئة والصيانة الوقائية
  .وقالعربي والدولي غير المسب

  
تضمن برنامج المؤتمر  تقديم اوراق عمل من الشركات الدولية وتقديم دراسات حالة 

  تعكس خبرات الشركات العربية اعضاء االتحاد وتشمل المحاور التالية:
  

  : أفضل التقنيات في انتاج األسمدة النيتروجينية، الفوسفاتية والبوتاسية.المحور األول
  نيع.: المعدات والتصالمحور الثاني



  : صناعة األسمدة والبيئة.المحور الثالث
  

حيث ، من المقترحات التى وردت لالمانة العامة اورقة عمل تم اختيارھ )  21(  تم تقديم
  روعي في اختيار األوراق:

  تحقيق أكبر مشاركة من الشركات األجنبية والعربية. -
شمول صناعات األسمدة النيتروجينية، الفوسفاتية والبوتاسية ضمن األوراق 

  المختارة.
  

ً كما  ً صناعيا من كبرى الشركات شركة  )17(شارك فيه صاحب المؤتمر معرضا
الدولية العربية واألجنبية حيث تقوم بعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية 

دة وأثرھا على الزراعة والبيئة والسالمة والصحة في كافة قطاعات صناعة األسم
 وما تقدمه من خدمات فنية ومعدات في ھذا الميدان.والمحتوى االجتماعي واالقتصادي 

  
ً مشاركوخمسون ائة ثالثمما يقارب  ن جدير بالذكر يمثلون كبرى حضروا المؤتمر وھم  ا

  من الدول التالية: سمدة ومشتقاتھافي مجال صناعة األ الخبرة ذوات دوليةالشركات ال
  

  ) دولة: 15الدول العربية ( 
  
 –السعودية  –الجزائر  –تونس  –البحرين  –المتحدة رات العربية االما -ردن األ

 -مصر – المغرب –بيا لي -لبنان  –الكويت  - قطر -سلطنة عمان  –العراق 
  .السودان

  
  ) دولة: 13الدول غير العربية (

  
 –سويسرا  –ھولندا–ايطاليا  –لمانيا أ –فرنسا  -كندا  –انمارك الد –بلجيكا 

  .بريطانيا  -سنغافورة  -الھند –باكستان  –االمريكية الواليات المتحدة 
  

 OCPالمجمع الشريف للفوسفاط (ويسجل االتحاد العربي لألسمدة عميق الشكر والتقدير 
Group (الكريمة لھذا  د ورعايتهلدعمه الكبير والمتواصل ألنشطة وبرامج االتحا
  .المؤتمر

  
  

************  
**********  


