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الدوحة  -قطر
نظم االتحاد العربي لألسمدة خالل الفترة من  1إلى  3ديسمبر بفندق الشرق بمدينة الدوحة بدولة
قطر ورشة عمل فنية بعنوان Process Waste Heat Boilers Integrity and Reliability
وذلك بالتعاون مع شركة قطر لألسمدة الكيماوية )قافكو( عضو االتحاد.
وقد صرح المھندس محمد عبد ﷲ – األمين العام لالتحاد العربي لألسمدة إن صناعة األسمدة في
عالمنا العربي ھي واحدة من أھم الصناعات ،وھي ركيزة أساسية القتصادات عدد من الدول
العربية ،حيث تشكل قاعدة أساسية ومساندة

للصناعات األخرى ،لذا

انطالقا ً من ھذه المكانة لصناعة

األسمدة وتعزيزاً لدور االتحاد في خدمة الشركات األعضاء وادراكا من االتحاد ألھمية التبادل
الجيد للمعلومات والخبرات المتراكمة لدي الشركات األعضاء في االتحاد العربي لألسمدة فيما
بينھا،
فإن االتحاد يسعى دائما إلى التعرف على المشاكل الفنية التي تواجه العملية اإلنتاجية والعمل على
حلھا ،مع االطالع عن كثب على خبرات ورؤية الشركات العربية في ھذا المجال واألخذ بعين
االعتبار ألعداد من الحاالت التطبيقية والمعالجات الصناعية الناجحة التي حققتھا الشركات العربية
بالمجالين االنتاجي والبيئي والسالمة المھنية وذلك من أجل االرتقاء بكفاءة الوحدات اإلنتاجية

والتقليل من استھالك الطاقة مروراً بكافة مراحل اإلنتاج بھدف تعزيز القدرات التنافسية للشركات
العربية جنبا ً إلى جنب مع الحفاظ على البيئة.
من ھنا تأتي أھمية ھذه الورشة الفنية المتخصصة التي يشارك في فعالياتھا ) (60مشارك من
) (11دولة عربية وغير عربية :من مصر ،واألردن ،واالمارات ،وتونس ،والكويت والمغرب،
والسعودية وقطر وأسبانيا ،والھند وھولندا.
ھذا ،وتوجه االتحاد العربي لألسمدة بتقديم الشكر والتقدير لسعادة المھندس خليفة السويدي رئيس
شركة قطر لألسمدة الكيماوية )قافكو( على ما قدمته من دعم ومساندة إلنجاح أعمال ھذه الورشة.
ھذا ،ومن الجدير بالذكر أن االتحاد العربي لألسمدة ھو منظمة غير حكومية – أسس عام 1975
ويعمل تحت مظلة مجلس الوحدة االقتصادية العربية والمجلس االقتصادي واالجتماعي للجامعة
العربية بدرجة مراقب .ويجمع االتحاد المؤسسات والشركات العربية العاملة في مجال صناعة
وتجارة األسمدة وخاماتھا والمجاالت ذات العالقة بذلك .يھدف االتحاد بوجه عام تنسيق وتنمية
وتطوير العالقات الفنية وكل ما له صلة في مجال صناعة األسمدة واستخداماتھا بين الشركات
األعضاء .يمثل االتحاد إطارً ا تعمل فيه الشركات العربية للوقوف على المستجدات التكنولوجية في
مجال صناعة األسمدة وإفساح المجال لممثلي الشركات العربية لتوطيد العالقات وتوثيقھا فيما بينھا
والمؤسسات والمنظمات والشركات الدولية العاملة في مجال صناعة وتجارة واستخدام األسمدة.
كما أن رسالة التي يسعى إليھا االتحاد ھي االستغالل األمثل للموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق
أعلى قيمة مضافة والتكامل في صناعة األسمدة بأنواعھا وتشجيع البحث العلمي الھادف في مجال
صناعة األسمدة واستخداماتھا والحفاظ على البيئة واالنسان ،والمساھمة الفاعلة في التنمية
االقتصادية واالجتماعية.
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