المجمع الشريف للفوسفاط يرعى
المؤتمر الدولي السابع والعشرون لتكنولوجيا صناعة ألسمدة
2014/6/25 - 23
سوفيتل أغادير  -المملكة المغربية
في أكبر تجمع إقليمي ودولي لتكنولوجيا صناعة األسمدة ،نظم االتحاد العربي لألسمدة
بالتعاون مع المجمع الشريف للفوسفاط ) ،(OCP Groupمؤتمره الدولي الفني السابع
والعشرون في مدينة أغادير بالمملكة المغربية في الفترة من  2014/6/25 – 23في
فندق سوفيتل أغادير.
يحظى المؤتمر الدولي الفني لألسمدة الذي يعقده سنويا االتحاد العربي لألسمدة في إحدى
الدول العربية أعضاء االتحاد بإھتمام كبير من قبل الشركات العربية والدولية
المتخصصة في صناعة األسمدة .حيث أصبح ھذا المؤتمر يستقطب كبريات الشركات
الدولية صاحبة التكنولوجيا ومنتجي المعدات والكيماويات المستخدمة في ھذه الصناعة
لعرض أحدث ما توصلت إليه في ھذا المجال باإلضافة إلى كونه فرصة كبيرة إللتقاء
المختصين والعاملين في صناعة األسمدة العربية مع أقرانھم من الشركات الدولية
وإطالعھم على المستجدات من خالل أوراق العمل القطرية لعرض خبرة الشركات في
مجال حماية البيئة والصيانة الوقائية وتطوير أساليب اإلنتاج وھذا ما يؤكده ھذا الحضور
العربي والدولي غير المسبوق.
تضمن برنامج المؤتمر تقديم اوراق عمل من الشركات الدولية وتقديم دراسات حالة
تعكس خبرات الشركات العربية اعضاء االتحاد وتشمل المحاور التالية:
المحور األول :أفضل التقنيات في انتاج األسمدة النيتروجينية ،الفوسفاتية والبوتاسية.
المحور الثاني :المعدات والتصنيع.

المحور الثالث :صناعة األسمدة والبيئة.
تم تقديم )  ( 21ورقة عمل تم اختيارھا من المقترحات التى وردت لالمانة العامة ،حيث
روعي في اختيار األوراق:
 تحقيق أكبر مشاركة من الشركات األجنبية والعربية.شمول صناعات األسمدة النيتروجينية ،الفوسفاتية والبوتاسية ضمن األوراق
المختارة.
كما صاحب المؤتمر معرضا ً صناعيا ً شارك فيه ) (17شركة من كبرى الشركات
الدولية العربية واألجنبية حيث تقوم بعرض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية
في كافة قطاعات صناعة األسمدة وأثرھا على الزراعة والبيئة والسالمة والصحة
والمحتوى االجتماعي واالقتصادي وما تقدمه من خدمات فنية ومعدات في ھذا الميدان.
جدير بالذكر ن ما يقارب ثالثمائة وخمسون مشاركا ً حضروا المؤتمر وھم يمثلون كبرى
الشركات الدولية ذوات الخبرة في مجال صناعة األسمدة ومشتقاتھا من الدول التالية:
الدول العربية )  ( 15دولة:
األردن  -االمارات العربية المتحدة – البحرين – تونس – الجزائر – السعودية –
العراق – سلطنة عمان  -قطر  -الكويت – لبنان  -ليبيا – المغرب – مصر-
السودان.
الدول غير العربية ) ( 13دولة:
بلجيكا – الدانمارك – كندا  -فرنسا – ألمانيا – ايطاليا –ھولندا– سويسرا –
الواليات المتحدة االمريكية – باكستان – الھند -سنغافورة  -بريطانيا .
ويسجل االتحاد العربي لألسمدة عميق الشكر والتقدير المجمع الشريف للفوسفاط ) OCP
 (Groupلدعمه الكبير والمتواصل ألنشطة وبرامج االتحاد ورعايته الكريمة لھذا
المؤتمر.
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