




التقرير ال�سنوي37

السابع والثالثون جمللس إدارة  اإلحتاد العربي لألسمدة للسنة املالية 2012

التقرير ال�سنوي لل�سنة املالية 2012 التقرير ال�سنوي لل�سنة املالية 22012 2

كلمة رئي�س جمل�س الإدارة اأولً 

كلمة الأمني العام ثانياً 

نبذة عن الإحتاد ثالثاً 

اأجهزة الإحتاد: اجلمعية العمومية, جمل�س الإدارة, اللجان املتخ�ص�صة, الأمانة العامة رابعاً 

ت�صنيف الع�صوية وامل�صتجدات لعام 2012 خام�صاً 

خطة العمل املقررة والتقرير التنفيذي لعام 2012  �صاد�صاً  

تقرير مراقب احل�صابات لل�صنة املالية املنتهية يف 2012/12/31 �صابعاً 

اإعتماد امليزانية اخلتامية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012 واإبراء ذمة املجل�س ثامناً 

خطة عمل الإحتاد لعام 2013 تا�صعاً 

�صناعة الأ�صمدة بالعامل العربي   ً عا�رشا

بيان اأ�صماء ال�رشكات والهيئات اأع�صاء الإحتاد- اأع�صاء اللجان املتخ�ص�صة لعام 2012 - امللتقيات  اأحد ع�رش  

ال�صنوية والفنية- اأحداث واأ�صماء- فاعاليات واإجتماعات العام بال�صور

حمتويات التقرير



التقرير ال�سنوي37

السابع والثالثون جمللس إدارة  اإلحتاد العربي لألسمدة للسنة املالية 2012

التقرير ال�سنوي لل�سنة املالية 2012 3

أوالً: كلمة رئيس مجلس اإلدارة 
 ال�صادة اأع�صاء اجلمعية العمومية املحرتمني

حتية طيبة وبعد ،،    

 ,2012 لعام  املالية  لل�صنة  والثالثون  ال�صابع  ال�صنوي  التقرير  اأقدم  اأن  ي�رشين 

املقرة من   2012 لعام  ال�صنوية  تنفيذاً خلطته  الإحتاد  وفعاليات  اأن�صطة  م�صتعر�صاً 

جمل�س اإدارته والرامية اإىل ال�صعّى لتنمية وتطوير �صناعة الأ�صمدة وخاماتها وجمالت 

ا�صتخداماتها, من خالل عقد وتنظيم امللتقى ال�صنوي لالأ�صمدة واملوؤمتر الفني لتكنولوجيا �صناعة الأ�صمدة والور�س 

م�صاهمة  الزراعى  الإنتاج  تدعيم  فى  والريادى  التكاملى  الدور  اإبراز  مع  وخاماتها  الأ�صمدة  ب�صناعة  املتخ�ص�صة 

فى حتقيق الأمن الغذائى العاملي, مراعياً كون �صناعة الأ�صمدة من ال�صناعات عالية ال�صتثمارات فاإنها حتتاج اإىل 

عمالة فنية مدربة ومتخ�ص�صة تتمتع بكفاءة عالية لت�ّصغيل تلَك املجمعات الإنتاجية من خالل ال�صتفادة من 

التكنولوجيا املتطورة يف هذا املجال, لدعم وتزويد هذه ال�صناعة باخلربات املوؤهلة.

الإقليمي والدويل مع املنظمات ذات العالقة ب�صناعة الأ�صمدة لتعزيز  التعاون  كما وا�صل الإحتاد الإهتمام بتوثيق 

مكانته بني الإحتادات والهيئات الدولية والرتويج لأن�صطته على امل�صتوى الدويل حيث ي�صتعر�س التقرير الفعاليات 

الدولية الذي �صارك فيها, تاأكيداً لدور ومكانة �صناعة الأ�صمدة العربية.

يت�صمن التقرير اأي�صاً باب حول موقف �صناعة الأ�صمدة العربية وتنامي الإحتياجات الإقليمية والعاملية وحركة جتارة 

الأ�صمدة خالل عام 2012, مثمناً بهذه املنا�صبة دور ال�رشكات اأع�صاء الإحتاد العربي لالأ�صمدة, ملراعاتهم الحتياجات 

التي  والتحديات  امل�صتجدات  وِفق  وبراجمهم  اآّلياتهم  العربية من خالل حتديث  الأ�صمدة  لتعزيز �صناعة  املُتنامية 

تواجه هذه ال�صناعة وجتارتها, وا�صعني يف اعتبارهم كل املتغريات الدولية بال�صتفادة من خربات العاملني يف خمتلف 

ال�رشكات والتعرف على كل ما هو جديد لرفع كفاءة اإنتاج الأ�صمدة وحت�صني الأداء, 

ي�صعدين اأن اأ�صجل وافر ال�صكر والعرفان للرعاية الكرمية حلكومة جمهورية م�رش العربية لحت�صانها املقر الدائم 

التي  والدولية  العربية  والهيئات  املنظمات  لكافة  املو�صول  وال�صكر  الدولية  ال�صنوية  فاعلياته  وم�صاندة  لالإحتاد 

دعمت اأعمال الإحتاد, واملجال�س املخت�صة يف جامعة الدول العربية ويف مقدمتها جمل�س الوحدة الإقت�صادية العربية, 

اإدارة الإحتاد والأمانة العامة على اجلهود ال�صادقة واملثابرة يف  اأع�صاء جمل�س  كما ل يفوتني تقدمي ال�صكر لل�صادة 

حتقيق اأهداف الإحتاد ور�صالته..

والله ويل التوفيق,,  

 فهد �شعد ال�شعيبي

رئي�س جمل�س اإدارة الإحتاد         
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ثانيًا: كلمة األمين العام

حتية طيبة وبعد،،    

دوره  والإحتاد م�صتمر يف موا�صلة  املا�صي  القرن  بداية �صبعينات  الإحتاد يف  ن�صاأة  منذ 

الفعال واملوؤثر من خالل تن�صيق وتنمية وتطوير العالقات الفنية وكل ما له �صلة يف 

جمال �صناعة الأ�صمدة وا�صتخداماتها بني �رشكاته الأع�صاء, وتعظيم اأداءه لتحقيق 

ر�صالته يف ال�صتغالل الأمثل للموارد الطبيعية املتاحة للم�صاهمة الفاعلة يف حتقيق 

جمال  يف  الهادف  العلمي  البحث  دعم  مع  بالتوازي  باأنواعها  الأ�صمدة  �صناعة  يف  والتكامل  امل�صتدامة  التنمية 

�صناعة الأ�صمدة وا�صتخداماتها واحلفاظ على البيئة والن�صان.

 هذا الأداء الن�صط لالإحتاد ر�صخ مكانته على ال�صاحة الدولية وب�صكل ملحوظ حيث تخلله الكثري من التحديات 

كنتيجة لالأحداث التي مرت بها املنطقة العربية بيد اأن اإجنازات وفاعليات الإحتاد عام 2012 تعد جناحاً يعتد به رغم 

الظروف ال�صتثنائية التي اأثرت يف م�صتوى احل�صور امل�صتهدف من غري اأع�صاء الإحتاد مقارنة بالأعوام ال�صابقة.

الفنية  اإ�صدارته  الإحتاد  البيئية وا�صل  الدائمة للمعايري  لثقافة ال�صالمة وال�صحة املهنية واملراجعة  هذا, وتعزيزاً 

والرتكيز على درا�صات احلالت الناجحة يف املجالت احليوية لل�صناعة: ال�صيانة, اإعادة تاأهيل الوحدات القدمية, رفع 

اأ�صدر الإحتاد دليل موؤ�رشات  النتاجية, خف�س التكاليف وتبادل املعاونة واخلربة الفنية بني ال�رشكات الأع�صاء. كما 

العينات يف  اأخذ  وطرق  الكيماوية  للتحاليل  ا�صرت�صادي  ودليل  والبيئة,  وال�صالمة  ال�صحة  الأداء يف جمالت  قيا�س 

�صناعة الأ�صمدة, ليكون مرجعاً لكافة ال�رشكات الأع�صاء يف مراقبة اجلودة النوعية يف املراحل النتاجية املتعددة, 

للتحقق من جودة املنتجات وتطابقها مع املعايري واملوا�صفات الدولية.

اأتقدم ب�صادق ال�صكر ووافر التقدير لل�صادة رئي�س واأع�صاء جمل�س اإدارة الإحتاد على دعمهم وم�صاندتهم وروؤيتهم 

الفاعلة يف حتقيق اأهداف ور�صالة الإحتاد وتعزيز م�صريته, وللعاملني بالأمانة العامة على تفاعلهم وحر�صهم يف اإجناز 

املهام وامل�صئوليات امللقاة على عاتق الأمانة العامة.

 

والله ويل التوفيق,,  

 الدكتــــور �شفيــــق الأ�شقـــر

الأميـــن العــام        
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ثالثًا: نبذة عن اإلتحاد العربي لألسمدة
2013 – 1975   

مراقب حتت مظلة  بدرجة  ويعمل   1975 عام  اأ�ص�س   – ربحية  غري  غري حكومية,  منظمة  لالأ�صمدة  العربي  الإحتاد 

جمل�س الوحدة القت�صادية العربية واملجل�س القت�صادي والجتماعي للجامعة العربية. 

يجمع الإحتاد املوؤ�ص�صات وال�رشكات العربية العاملة يف جمال �صناعة وجتارة الأ�صمدة وخاماتها واملجالت ذات العالقة 

ب�صناعة الأ�صمدة وخاماتها. 

الأ�صمدة  �صناعة  جمال  يف  �صلة  له  ما  وكل  الفنية  العالقات  وتطوير  وتنمية  تن�صيق  عام  بوجه  الإحتاد  يهدف 

امل�صتجدات  على  للوقوف  العربية  ال�رشكات  فيه  تعمل  اإطارًا  الإحتاد  ميثل  الأع�صاء.  ال�رشكات  بني  وا�صتخداماتها 

وتوثيقها  العالقات  لتوطيد  العربية  ال�رشكات  ملمثلي  املجال  واإف�صاح  الأ�صمدة  �صناعة  جمال  يف  التكنولوجية 

فيما بينها واملوؤ�ص�صات واملنظمات وال�رشكات الدولية العاملة يف جمال �صناعة وجتارة وا�صتخدام الأ�صمدة, خدمة 

ل�صناعة الأ�صمدة العربية.

رسالة اإلتحاد:
باأنواعها  اأعلى قيمة م�صافة والتكامل يف �صناعة الأ�صمدة  ال�صتغالل الأمثل للموارد الطبيعية املتاحة وحتقيق 

ودعم البحث العلمي الهادف يف جمال �صناعة الأ�صمدة وا�صتخداماتها واحلفاظ على البيئة والن�صان, وامل�صاهمة 

الفاعلة يف التنمية الإقت�صادية والجتماعية.

يتبع الإحتاد عدد من اخلطوات لتحقيق ذلك:

املعريف يف هذا  • التطور  ومواكبة  الأ�صمدة  الإنتاج يف �صناعة  تكنولوجيا  اأجيال  اأحدث  ا�صتخدام  وت�صجيع  حتفيز 

املجال.

بناء القدرات الإدارية والفنية وتوفريها مبا يتنا�صب ومتطلبات ال�صناعة. •

الرتقاء بق�صايا املعرفة واملعلوماتية واآخر امل�صتجدات خدمة ل�صناعة الأ�صمدة وتعزيز التعاون الفني بني ال�رشكات  •

الأع�صاء.

جتنب الآثار البيئية واملخاطر العامة على الإن�صان والبيئة وحميط العمل. •

ت�صجيع ودعم البحث العلمي ل�صناعة الأ�صمدة باأنواعها وا�صتخداماتها املتعددة. •

ت�صجيع اإقامة ال�رشكات امل�صرتكة التكاملية يف جمال �صناعة الأ�صمدة وكذلك يف جمال خدمات النقل وال�صحن  •

البحري والت�صويق.

تنظيم املوؤمترات وور�س العمل واملعار�س ال�صناعية املتخ�ص�صة خدمة لهذه ال�صناعة.  •

اإ�صدار التقارير الدورية والكتيبات الإح�صائية ال�صنوية املتخ�ص�صة.  •

اإبراز اأهمية �صناعة الأ�صمدة وم�صاهمتها املبا�رشة يف التنمية الإجتماعية والإقت�صادية . •

احلث على تو�صيع امل�صئولية املجتمعية ل�صناعة الأ�صمدة �صمن حميطها والتفاعل الإيجابي مع املحيط. •
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حق الت�شويتنوع الع�شوية وعدد ال�رشكات

�صوت لكل �رشكة ع�صوع�صو عامل : 46

ح�صورع�صو منت�صب : 11

ح�صورع�صو مراقب : 19

و�شحة  العمومية  اجلمعية  اإخت�شا�شات 

احل�شور والت�شويت:

دون  • العاملني  العمومية من الع�صاء  تتاألف اجلمعية 

العمومية  اجلمعية  اجتماع  ح�صور  ول�صحة  غريهم, 

اأن يكون الع�صو  اأيا كانت �صفتها, وللت�صويت فيها, 

ال�صنة  نهاية  حتى  ال�صنوية  ا�صرتاكاته  �صدد  قد 

ال�صابقة. 

املنعقدة  • العمومية  اجلمعية  فى  الت�صويت  يكون 

لكل  يكون  بحيث  عادية  غري  ب�صفة  اأو  عادية  ب�صفة 

الأ�صوات  جمموع  متثيل  �رشيطة  �صوت  عاملة  �رشكة 

احلا�رشة ثلثا الأع�صاء ممن ميثلون اأغلبية الدول العربية 

الأربعة ع�رش املمثلة يف جمل�س اإدارة الإحتاد. 

تخت�ص اجلمعّيــة العمومية العادية مبا يلى: 

عن  • الإدارة  جمل�س  اأع�صاء  تعيينات  على  امل�صادقة 

ال�صنة املالية املنتهية. 

النظر فى تقرير جمل�س الإدارة عن ن�صاط الإحتاد خالل  •

ال�صنة املنتهّية , واعتماده.

املالّية  • ال�صنة  عن  احل�صابات  مراقب  تقرير  فى  النظر 

املنتهّية , واعتماده.

املالّية  • لل�صنة  اخلتامية  املالية  احل�صابات  فى  النظر 

املنتهّية , واعتمادها .

ابراء ذمة اأع�صاء جمل�س الدارة  •

تعيني مراقب احل�صابات وحتديد اأتعابه . •

جدول  • على  مطروحة  تكون  اأخرى  مو�صوعات  اأيّة 

الأعمال .

واحدة  • مرة  لنعقادها  العمومية  اجلمعية  دعوة  تتم 

بوا�صطة  املحدد  املكان  ويف  دعوة  مبوجب  ال�صنة,  يف 

جمل�س الإدارة.

هذا ويتم وفق النظام الأ�شا�شي للإحتاد دعوة كل 

من:

جمل�س الوحدة الإقت�صادية العربية. •

املنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين. •

حل�صور اإجتماعات اجلمعية العمومية بدرجة مراقب.

رابعًا: أجهزة اإلتحاد
يبا�رش الإحتاد ن�صاطاته واأعماله من خالل:

 1.4( اجلمعية العمومية

تتاألف اجلمعية العمومية من جميع الأع�صاء العاملني دون غريهم, ممن لهم حق الت�صويت يف حني اأن بقية الأع�صاء 

مراقب  ع�صو  اأو  منت�صب  ع�صو  فئة  من 

باإمكانهم احل�صور بدون حق الت�صويت:
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 2.4( جمل�ص الإدارة واأمانة ال�رش 

ويت�صكل  لالإحتاد,  الأ�صا�صي  النظام  وفق  �صنوي  دوري  وب�صكل  املجل�س  الأع�صاء يف  اأقدم  الإحتاد  اإدارة  يراأ�س جمل�س 

جمل�س الإدارة من ممثل واحد عن كل جمموعة من الأع�صاء العاملني املتمتعني بجن�صية دولة عربية واحدة, وتقوم 

كل جمموعة من هوؤلء الأع�صاء برت�صيح ممثلها يف جمل�س الإدارة. 

ويت�شكل املجل�ص احلايل على النحو التايل:

ال�شفة ا�شم الع�شوالقطر
تاريخ الإن�شمام 

ملجل�ص الإدارة

1
اململكة العربية 

ال�صعودية

ال�صيد فهد بن �صعد ال�صعيبي 

نائب الرئي�س لالأ�صمدة 

ال�رشكة ال�صعودية لل�صناعات الأ�صا�صية

رئي�س املجل�س

دورة 2013

فرباير 2007

2
دولة الإمارات 

العربية املتحدة

املهند�س حممد را�صد الرا�صد

املدير التنفيذي 

�رشكة �صناعات الأ�صمدة بالروي�س

رئي�س دورة 2012

ع�صو

نوفمرب 2006

ليبيا3

املهند�س خليفة يحمد 

رئي�س جمل�س الإدارة 

ال�رشكة الليبية الرنويجية لالأ�صمدة 

مايو 2008نائب رئي�س املجل�س

4
اجلمهورية 

التون�صية

ال�صيد الهذيلي الكايف 

رئي�س جمل�س الإدارة 

�رشكة حبوب الف�صفاط

اأبريل 1991ع�صو

دولة قطر 5

املهند�س خليفة عبد الله ال�صويدي

نائب رئي�س جمل�س الإدارة والرئي�س التنفيذي 

�رشكة قطر لالأ�صمدة الكيماوية )قافكو( 

مايو 1998ع�صو

مملكة البحرين6

املهند�س عبد الرحمن جواهري

رئي�س �رشكة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات 

فرباير 2005ع�صو

جمهورية العراق7

املهند�س حممد عبد الله حممد 

وكيل وزارة ال�صناعة واملعادن

فرباير 2006ع�صو

دولة الكويت8

املهند�س عبدالله اأحمد ال�صويلم 

نائب الع�صو املنتدب لالأ�صمدة 

�رشكة �صناعة الكيماويات البرتولية 

مايو 2012ع�صو

املهند�س جهاد نا�رش احلجي

نائب الع�صو املنتدب لالأ�صمدة

�رشكة �صناعة الكيماويات البرتولية

فرباير 2008ع�صو
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ال�شفة ا�شم الع�شوالقطر
تاريخ الإن�شمام 

ملجل�ص الإدارة

9
اجلمهورية 

اجلزائرية

ال�صيد معزوز بن جدو 

مدير الت�صويق 

�رشكة اأ�صمدة اجلزائر – فرتيال

اأكتوبر 2010ع�صو

املغرب 10

ال�صيد جمال الدين بن�صاري 

مدير م�صرتيات املواد الأولية وال�صحن 

اأكتوبر 2010ع�صو

�صلطنة عمان11

املهند�س/ اأحمد بن على العويف 

الرئي�س التنفيذي 

ال�رشكة العمانية الهندية لالأ�صمدة

ع�صو

من نوفمرب 2010

حتى دي�صمرب 2012

12
الأردنية  اململكة 

الها�صمية

ال�صيد جمال اأحمد ال�رشايرة 

رئي�س جمل�س الإدارة 

�رشكة البوتا�س العربية 

ع�صو

فرباير 2013

املهند�س حممد �صليم بدرخان 

نائب الرئي�س التنفيذي للمالية والإدارية 

�رشكة مناجم الفو�صفات الأردنية

يونيو 2004ع�صو

13
م�رش  جمهورية 

العربية

الكيميائي �صعد اأبو املعاطي 

رئي�س جمل�س الإدارة 

�رشكة اأبو قري لالأ�صمدة 

فرباير 2013ع�صو

املهند�س عادل املوزي 

رئي�س جمل�س اإدارة ال�رشكة القاب�صة 

لل�صناعات الكيماوية �صابقاً

ع�صو

من 2004 

حتى يونيو 2012

14

اجلمهورية 

العربية 

ال�صورية

الع�صوية معلقة بقرار جامعة الدول العربية منذ العام 2012.
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اأولً : ت�شكيل اللجان:

اللجنة الفنية: •

يراأ�س اللجنة رئي�س يتم تعيينه من قبل جمل�س الإدارة 

ع�صويتها  يف  اللجنة  وت�صم  متتاليتني  �صنتني  ملدة 

ممثلني من ال�رشكات الأع�صاء )الأع�صاء العاملون( على 

البحوث,  ال�صيانة,  العمليات,  الفني,  املدراء:  م�صتوى 

ا�صا�س ع�صو/ قطر به �رشكة واحدة  والدرا�صات على 

عدد  ح�صب  ع�صو  من  باكرث  القطر  ميثل  ان  وميكن 

الأع�صاء العاملون من ال�رشكات بالقطر.

اللجنة الإقت�شادية:  •

يراأ�س اللجنة رئي�س يتم تعيينه من قبل جمل�س الإدارة 

ع�صويتها  يف  اللجنة  وت�صم  متتاليتني  �صنتني  ملدة 

ممثلني من ال�رشكات الع�صاء )الأع�صاء العاملون( على 

م�صتوى م�صتوى املدراء التجاريون والت�صويق واملبيعات 

على ا�صا�س ع�صو/ قطر به �رشكة واحدة وميكن ان ميثل 

القطر باكرث من ع�صو ح�صب عدد الأع�صاء العاملون 

من ال�رشكات بالقطر.

جلنة ال�شحة وال�شلمة والبيئة: •

جمل�س  قبل  من  تعيينه  يتم  رئي�س  اللجنة  يراأ�س 

اللجنة  ت�صم  وت�صم  متتاليتني  �صنتني  ملدة  الإدارة 

)الأع�صاء  الأع�صاء  ال�رشكات  يف ع�صويتها ممثلني من 

وال�صحة  ال�صالمة  مدراء  م�صتوى  على  العاملون( 

ممثل  على  اللجنة  ع�صوية  وتقت�رش  والبيئة,  املهنية 

واحد فقط لكل قطر من القطار العربية.

ثانياً : الإجتماعات الدورية للجان:

ينظم جمل�س ادارة الإحتاد وبالتن�صيق مع الأمانة العامة 

من  جلنة  كل  تعقد  حيث  ال�صنوية  الإجتماعات  عدد 

املتطلبات  وفق  �صنة  كل  يف  اجتماعني  الثالث  اللجان 

وميكن عقد اإجتماع اآخر وفق احلاجة. 

وتعمل الأمانة العامة كاأمانة �رش لهذه اللجان وحت�صري 

الدعوات وجداول الأعمال والتقارير النهائية.

الإجتماع الأول يعقد بالتزامن مع امللتقى القت�صادي 

والذي يعقد بالقاهرة خالل �صهر فرباير.

الإجتماع الثاين يعقد بالتزامن مع موؤمتر تكنولوجيا 

القطار  اأحد  يف  �صنويا  يعقد  والذي  الأ�صمدة  �صناعة 

العربية.

 

هذا ويقدم كل رئي�س جلنة تقريرا مكتوبا للعر�س مبا�رشة 

اجتماع  خالل  الإحتاد  ادارة  ملجل�س  اللجنة  اجتماع  على 

املجل�س.

 3.4( اللجان النوعية املتخ�ش�شة

ا�صتنادا للنظام الأ�صا�صي لالإحتاد ووفق متطلبات العمل, ي�صم الإحتاد ثالث جلان متخ�ص�صة على النحو التايل: 

اللجنة الفنية . •

اللجنة الإقت�صادية . •

جلنة ال�صالمة وال�صحة املهنية والبيئة. •

جهاز  مع  بالتعاون  تنفيذها  ويجري  لإعتمادها  الإدارة  ملجل�س  وترفع  عملها  خطة  و�صع  �صنوياً  اللجان  هذه  تتوىل 

الأمانة العامة.
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 اأمانة �رش املجل�ص واجلمعية العمومية

يتوىل اأمني عام الإحتاد الدكتور �صفيق الأ�صقر اأمانة �رش اإجتماعات جمل�س الإدارة واجلمعية العمومية, وفق النظام 

الأ�صا�صي لالإحتاد. 

  الأمانة العامة واملقر الدائم

اأختريت القاهرة بجمهورية م�رش العربية مقراً لالأمانة العامة اإعتباراً من العام 1992, حيث �صبق اأن كانت دولة  •

الكويت مقراً لالأمانة العامة منذ تاأ�صي�س الإحتاد العام 1975.

تتمتع الأمانة العامة بكل الدعم وامل�صاندة من الوزارات والهيئات الر�صمية واملجال�س املخت�صة لدى جامعة الدول  •

العربية مما ميكنها من تنفيذ مل�صئوليتها ومهامها.

النظام  • اأغرا�صه املن�صو�س عليها يف  الر�صمي لالإحتاد يف حدود  الإحتاد و هو املمثل  اأمني عام  العامة  الأمانة  يراأ�س 

الأ�صا�صي ويتمتع بال�صالحيات الكاملة ملزاولة اأعمال وظيفته ومبا يخدم اأغرا�س الإحتاد. 

يعاون الأمني العام جهاز متفرغ من املوظفني طبقا للهيكل التنظيمي املعتمد من جمل�س اإدارة الإحتاد, وتوجيهاته. •

 جهاز الأمانة العامة

الأميـــن الـعـــام 

الدكتور �شفيق الأ�شقر   

مدير الدرا�شات 

املهند�ص حممد حممود علي   

املدير املايل والإداري 

ال�شيد حممد رزق ال�شابوري   

مدير ق�شم التوثيق والن�رش 

ال�شيدة م�شرية حمرم م�شطفى   

مدير ق�شم الإدارة 

ال�شيد حممد وائل م�شطفى مازن   

رئي�ص الق�شم الإقت�شادي 

ال�شيد يا�رش اأحمد خريي   

رئي�ص ق�شم املعلومات 

ال�شيد مازن �شدقى غنيم   

رئي�ص ق�شم ال�شكرتارية التنفيذية 

ال�شيدة مروة حم�شن   
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اأع�شاء عاملون:

ال�رشكات واملوؤ�ص�صات العربية العاملة يف �صناعة واإنتاج 

الأ�صمدة املعدنية وخاماتها النيرتوجينية, الفو�صفاتية 

والبوتا�صية.

اأع�شاء منت�شبون:

التجارية  • والغرف  العربية  واملوؤ�ص�صات  ال�رشكات 

الكيماويات  اإنتاج  جمال  يف  تعمل  التي  وال�صناعية 

واملعدات وم�صتلزمات الت�صنيع واأية منتجات و�صيطة 

ل�صناعة الأ�صمدة وخاماتها.

جمال  • يف  تعمل  التي  العربية  الهند�صية  ال�رشكات 

ت�صميم اأو تنفيذ م�صاريع الأ�صمدة املعدنية وخاماتها.

التي تعمل  • العربية  ال�صناعية  واملوؤ�ص�صات  ال�رشكات 

يف املجالت القت�صادية والتنموية وتطوير ا�صتخدامات 

الأ�صمدة املعدنية وخاماتها.

ال�رشكات العربية املنتجة لالأ�صمدة وخاماتها يف طور  •

التاأ�صي�س والإن�صاء.

�رشكات انتاج الكربيت. •

اأع�شاء مراقبون:

ال�رشكات الهند�صية غري العربية التي تعمل يف جمال  •

ت�صميم اأو تنفيذ م�صاريع الأ�صمدة وخاماتها.

املجالت  • يف  تعمل  التي  العربية  غري  ال�رشكات 

القت�صادية والتنموية ذات ال�صلة ب�صناعة الأ�صمدة 

املعدنية وخاماتها.

الأ�صمدة  • اإنتاج  يف  تعمل  التي  العربية  غري  ال�رشكات 

والكيماويات  املعدات  واإنتاج  وخاماتها  املعدنية 

وم�صتلزمات �صناعة الأ�صمدة والتي حتت الإن�صاء حلني 

الإنتاج التجاري.

اأع�شاء موؤازرون:

مراكز البحوث يف �صناعة الأ�صمدة املعدنية وال�رشكات 

العاملة يف جتارة الأ�صمدة وم�صتلزماتها الزراعية واإنتاج 

الأ�صمدة  و�صحن  النقل  و�رشكات  البال�صتيك  عبوات 

وخاماتها.

اأع�شاء اإخت�شا�ص:

ذات  اأ�صحاب اخلربة والخت�صا�س يف املجالت  الأفراد من 

العالقة ب�صناعة الأ�صمدة وخاماتها وا�صتخداماتها من 

غري ال�رشكات الأع�صاء.

خامسًا: تصنيف العضوية والمستجدات لعام 2012

 1.5( اأنواع الع�شوية

ا�صتنادا للنظام الأ�صا�صي واإعالن التاأ�صي�س وطبقا للمادة رقم 6 من الباب الثالث فقد مت حتديد الع�صوية على النحو 

التايل:
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 2.5( امل�شتجدات على ع�شوية الإحتاد لعام 2012 

نتيجة ملا حققته اأن�صطة الإحتاد من تنوع وات�صاع حجم امل�صاركات العربية والدولية خالل فعاليات هذا العام فقد 

جنم عنه ا�صتقطاب عدد من ال�رشكات الإقليمية والأجنبية لالن�صمام اإىل ع�صوية الإحتاد وذلك �صمن فئات الع�صوية 

املقررة, مع خروج عدد حمدود من الأع�صاء من فئة موازراً ومنت�صباً وبالتايل اإ�صتقر عدد الأع�صاء كما هو مبني اأدناه.

وعليه فقد و�شل عدد الأع�شاء 185 ع�شوا كما يف 2012/12/31.

2012/12/31201120102009200820072006نوع الع�شوية

46454340383734ع�صو عامل

111717121185ع�صو منت�صب

19141418161311ع�صو مراقب

1091101021071049885ع�صو موؤازر

185186176177169156135املجموع
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خلل عام 2012 اإن�شمت ال�رشكات التالية لع�شوية الإحتاد: 

القطر ال�رشكة الطالبة 
فئة 

الع�شوية 
ن�شاط ال�رشكة الرئي�شي 

عامل م�رش ال�رشكة القاب�صة لل�صناعات الكيماوية1

ال�رشاف على �رشكات الأ�صمدة التابعة 

لقطاع الأعمال العام يف م�رش , اإنتاج وت�صويق 

الأ�صمدة 

2FBM HUDSON ITALIANA SpAت�صميم و�صناعة معدات مل�صانع الأ�صمدةمراقبايطاليا

3 SNC – LAVALIN مراقب بلجيكا
�رشكة هند�صية توفر خدمات ل�صناعة 

الأ�صمدة

4CTP Chemisch Thermische مراقب النم�صا
العمل على اإيجاد حلول لتلوث الهواء جلميع 

ال�صناعات تقريباً 

5AUMUND Fordertechnik GmbH صناعة الأ�صمدة مراقب املانيا�

6 Hindustan Platinumمراقب الهند
العمل يف جمال �صناعة تكرير املعادن وت�صنيع 

املواد احلفازة 

7 Pall Corporation مراقبالإمارات 
متخ�ص�صة يف تقدمي اخلربات واخلدمات 

العلمية ل�صناعة الأ�صمدة والبرتوكيماويات 

8INTEGER RESEARCH LTDUKموؤازر
بحوث ت�صويق الأ�صمدة والإ�صت�صارات 

والتحليل 

9
�رشكة اأك�صفرتي لالإ�صترياد والت�صدير 

والتجارة 
اإ�صترياد وت�صدير الأ�صمدة الكيماويةموؤازرم�رش 

جتارة اأ�صمدة ومبيدات وا�صت�صالح اأرا�صي موؤازرم�رش زهرة املدينة للتنمية والإ�صتثمار10

11AGROFERTRANS LTD. جتارة الأ�صمدة موؤازراأوكرانيا

12BEMARINE SARLتوكيالت بحرية موؤازراجلزائر

13Debbane Freres Trading SAL ت�صدير وتوزيع الأ�صمدة موؤازرلبنان

14Transglobe DMCC  جتارة الأ�صمدة موؤازرالإمارات

15 AL MAHALLIAH Agriculture ت�صدير وا�صترياد الأ�صمدة موؤازرال�صعودية

16Liven Agrichem Pte Ltd.  جتارة الأ�صمدة موؤازر�صنغافورة

ا�صترياد وجتارة الأ�صمدة باأنواعها املختلفة موؤازرال�صودان اأعمال �صمعون للخدمات الزراعية 17

ترفيع ع�شوية:  مت ترفيع ع�صوية ال�رشكات اأدناه لفئة ع�صو عامل وهي:

فئة الع�شويةالقطرال�رشكة الطالبة 

عاملم�رش�رشكة فو�صفات م�رش 1

عاملال�صعودية�رشكة التعدين العربية ال�صعودية )معادن(2

عامل العراقال�رشكة الأوىل العاملية لإنتاج الأ�صمدة الكيماوية / العراق3

4)EBIC( عامل م�رش ال�رشكة امل�رشية لل�صناعات ال�صا�صية
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اإن�شحاب ال�رشكات التالية من ع�شوية الإحتاد:

فئة الع�شوية القطر ال�رشكة الطالبة 

عامل تون�س ال�رشكة التون�صية لالأ�صمدة الكيميائية1

2 )NSGB( منت�صب م�رش البنك الأهلي �صو�صيتيه جرنال

منت�صب م�رش اإنرجيا لل�صناعات احلديدية 3

4 Sud-Chemie AG مراقب املانيا / فرع البحرين

5Erksan Cevre Teknolojileri ve ith.ihr ltd موؤازر تركيا

اإ�شقاط ع�شوية ال�رشكات التالية:

ا�شباب اإ�شقاط الع�شوية فئة الع�شوية القطر ال�رشكة الطالبة 

1 )NSGB( عدم الرغبة يف جتديد ال�صرتاكمنت�صب م�رش البنك الأهلي �صو�صيتيه جرنال

عدم �صداد ر�صوم ال�صرتاك لعامي موؤازرم�رش �رشكة اأبوغنيمة للتجارة والتوكيالت 2

2011 و 2012 
عدم الرغبة يف جتديد ال�صرتاك موؤازرم�رش ال�رشكة العامة للتوكيالت الزراعية 3

تابعة ل�رشكة الوىل العاملية لأنتاج موؤازرالردن جمموعة الدلة لالأ�صتثمار والتمويل 4

الأ�صمدة وهي �رشكة ع�صو عامل 

بالإحتاد 

عدم الرغبة يف جتديد ال�صرتاكموؤازرم�رش�رشكة الفتح للتجارة والتوكيالت الزراعية5

عدم الرغبة يف جتديد ال�صرتاكموؤازرم�رشال�رشكة امل�رشية لالأمالح واملعادن )اإمي�صال( 6

7TOEPFERعدم الرغبة يف جتديد ال�صرتاكموؤازرم�رش

8ICEC Ltd.عدم الرغبة يف جتديد ال�صرتاكموؤازرجبل طارق

عدم الرغبة يف جتديد ال�صرتاكموؤازرم�رش ال�رشكة ال�رشقية للتنمية الزراعية )اإ�صرتنا( 9

10SCB S.A.عدم الرغبة يف جتديد ال�صرتاكموؤازر�صوي�رشا

عدم الرغبة يف جتديد ال�صرتاكموؤازرليبيا�رشكة ال�صهول لل�صناعات الكيميائية 11

اإعادة ع�شوية:

فئة الع�شوية القطر ال�رشكة الطالبة 

موؤازرم�رشال�رشكة ال�رشقية للتنمية الزراعية وال�صناعية )اإي�صرتنا( •



التقرير ال�سنوي37

السابع والثالثون جمللس إدارة  اإلحتاد العربي لألسمدة للسنة املالية 2012

التقرير ال�سنوي لل�سنة املالية 2012 15

سادسـًا: خطة العمل المقررة والتقرير التنفيذي لعام 2012
ا�صتنادا للقرار رقم )04/ج2012/94( بتاريخ 2012/11/08 املتخذ يف جل�صة جمل�س الإدارة رقم ) 94( التي عقدت يف 

عمان, اململكة الأردنية الها�صمية, مت مناق�صة واإقرار خطة العمل لعام 2012 املقدمة من الأمانة العامة وتكليف 

الأمانة العامة و�صعها مو�صع التنفيذ.

ي�صعدنا اأن نعر�س لكم التقرير ال�صنوي لأعمال جمل�س اإدارة الإحتاد وامليزانية اخلتامية عن ال�صنة املالية املنتهية يف 

2012/12/31, للتف�صل بالإطالع واعتماده: 

 الأحداث الرئي�شة خلل عام 2012

اإجتماعات اجلمعية العمومية 

الإجتماع ال�صابع والثالثون للجمعية العمومية العادية 

لالإحتاد :

ال�صابع والثالثون  اإجتماعها  عقدت اجلمعية العمومية 

يوم اخلمي�س 2012/06/28 يف تون�س.

املقرر  الأعمال  جدول  العمومية  اجلمعية  ناق�صت 

واتخذت القرارات التالية:

امل�صادقة على تعيينات اأع�صاء جمل�س اإدارة الإحتاد  •

والثالثون  • ال�صاد�س  ال�صنوي  التقرير  على  امل�صادقة 

اإدارة الإحتاد عن ن�صاطه خالل ال�صنة املنتهية  ملجل�س 

يف 2011/12/31 وابراء ذمة املجل�س. 

املالية  • لل�صنة  احل�صابات  مراقب  تقرير  على  امل�صادقة 

2011 املنتهية يف 2011/12/31.

يف  • املنتهية  املالية  لل�صنة  اخلتامية  امليزانية  اعتماد 

2011/12/31

وحتديد  •  2012 املالية  لل�صنة  ح�صابات  مراقب  تعيني 

اأتعابه.

اإجتماعات جمل�ص الإدارة:

عقد جمل�س اإدارة الإحتاد ثالث اإجتماعات خالل عام 2012:

ال�صيخ:  �رشم   – والت�صعون  الثاين  الأول:  الإجتماع 

اخلمي�س 2012/02/09

جدول  على  املقررة  البنود  مناق�صة  الإجتماع  خالل  مت 

الأعمال:

الإدارة  • جمل�س  اإجتماع  حم�رش  فحوى  على  امل�صادقة 

رقم 91 الذي عقد يف عمان تاريخ 2011/11/23. 

املالية  • والقوائم  العمومية  امليزانية  على  املوافقة 

 2011/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�صنة  لأعمال 

لالإجتماع  العادية  لالإحتاد  العمومية  اجلمعية  ودعوة 

للم�صادقة وابراء ذمة املجل�س. 

لع�صوية  • ال�رشكات  من  عدد  ان�صمام  على  املوافقة 

الإحتاد. 

الإجتماع الثاين: الثالث والت�صعون – تون�س: اخلمي�س 

2012/06/28
جدول  على  املقررة  البنود  مناق�صة  الإجتماع  خالل  مت 

الأعمال:

•  92 رقم  الإدارة  اإجتماع جمل�س  امل�صادقة على حم�رش 

الذي عقد يف �رشم ال�صيخ بتاريخ 2012/02/09.

املوافقة على التقرير ال�صنوي ال�صاد�س والثالثني لأعمال  •

 2011/12/31 يف  املنتهية  املالية  ال�صنة  عن  املجل�س 

العادية  العمومية  للجمعية  لرفعه  والتو�صية 

للم�صادقة عليه يف اجتماعها ال�صابع والثالثني.

املوافقة على ان�صمام عدد من ال�رشكات اإىل ع�صوية  •

الإحتاد. 

لالأ�صمدة  • ع�رش  الثامن  الدويل  امللتقى  ومكان  موعد 

لعام 2012.

الإجتماع الثالث: الرابع والت�صعون – عمان: اخلمي�س 

 2012/11/08
جدول  على  املقررة  البنود  مناق�صة  الإجتماع  خالل  مت 

الأعمال:

الثالث  • الإدارة  جمل�س  اإجتماع  حم�رش  على  امل�صادقة 

والت�صعني الذي عقد يف تون�س بتاريخ 2012/06/28

ال�صنة  • اأعمال  عن  املتوقعة  اخلتامية  احل�صابات  تقرير 

املالية املنتهية يف 2012/12/31

م�رشوع اخلطة ال�صنوية واملوازنة املالية التقديرية لعام  •

2013

انتخاب رئي�س ونائب رئي�س لالإحتاد لدورة 2013. •
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اإجتماعات اللجان املتخ�ش�شة:

اإجتماعات اللجنة الفنية

تنفيذاً خلطة العمل لعام 2012 عقدت اللجنة الفنية 

اإجتماعان على النحو التايل :

الإجتماع اخلم�صون- يف �رشم ال�صيخ بتاريخ: 2012/2/6  •

م�صاحبا للملتقى الدويل الثامن ع�رش لالأ�صمدة. 

الإجتماع الواحد واخلم�صون- يف دبي بتاريخ 2012/7/8  •

م�صاحبا للموؤمتر الدويل اخلام�س والع�رشون لتكنولوجيا 

�صناعة الأ�صمدة.

مع  وبالتعاون   2012 عام  خالل  اللجنة  اأجنزت  وقد  هذا, 

الأمانة العامة لالإحتاد الن�صاطات واملهام التالية:

يف  • العينات  اخذ  وطرق  للتحاليل  ا�صرت�صادي  دليل 

�صناعة الأ�صمدة الفو�صفاتية والبوتا�صية.

ا�صتهالك  • كفاءة  حول  دليل  اعداد  يف  العمل  مبا�رشة 

الطاقة يف م�صانع الأ�صمدة.

�صناعة  • لتكنولوجيا  والع�رشون  اخلام�س  الدويل  املوؤمتر 

الأ�صمدة.

ور�صة عمل:  •

 Fitness For Service in Fertilizers Plants

اإجتماعات اللجنة الإقت�شادية

القت�صادية  اللجنة  2012 عقدت  العمل  تنفيذا خلطة 

اجتماعان على النحو التاىل :

الإجتماع اخلم�صون- يف �رشم ال�صيخ بتاريخ: 2012/2/6  •

م�صاحبا للملتقى الدويل الثامن ع�رش لالأ�صمدة. 

الإجتماع الواحد واخلم�صون- يف دبي بتاريخ 2012/7/8  •

م�صاحبا للموؤمتر الدويل اخلام�س والع�رشون لتكنولوجيا 

�صناعة الأ�صمدة.

2012 بالتعاون مع الأمانة  وقد اجنزت اللجنة خالل عام 

العامة لالإحتاد الن�صاطات واملهام التالية:

عقد امللتقى الدوىل ال�صنوى الثامن ع�رش •

ا�صدار التقرير الح�صائى ال�صنوى لعام 2011 •

ا�صدار الن�رشات الح�صائية الن�صف �صنوية •

تنفيذ ور�صة: Six Sigma - دبي  •

اجتماعات جلنة ال�شحة وال�شلمة والبيئة 

عقدت اللجنة اجتماعاتها على النحو التايل :

الإجتماع الثاين ع�رش يف �رشم ال�صيخ بتاريخ: 2012/2/6  •

م�صاحبا للملتقى الدويل الثامن ع�رش لالأ�صمدة. 

الإجتماع الثالث ع�رش دبي بتاريخ 2012/7/8 م�صاحبا  •

�صناعة  لتكنولوجيا  والع�رشون  اخلام�س  للموؤمتر 

الأ�صمدة.

لالإحتاد  العامة  الأمانة  مع  بالتعاون  اللجنة  اأجنزت  وقد 

الن�صاطات واملهام التالية:

دليل موؤ�رشات ال�صحة وال�صالمة والبيئة يف ال�رشكات  •

الع�صاء باللغتني العربية والجنليزية.

جمالت  • يف  املمار�صات  اف�صل  دليل  اإعداد  يف  املبا�رشة 

ال�صحة وال�صالمة والبيئة يف ال�رشكات الع�صاء.

تقدمي حديث ال�صالمة للمجلة الف�صلية لالإحتاد. •

امللتقيات واملوؤمترات الدولية ال�شنوية: 

امللتقى الدوىل الثامن ع�رش لال�صمدة واملعر�س امل�صاحب: 

�رشم ال�صيخ :2012/2/9-7

اولً : تاريخ ومكان انعقاد امللتقى :

الثامن ع�رش  الدوىل  امللتقى  يعقد  ان  املخطط  كان من 

خالل نف�س الفرتة بالقاهرة وقد مت البدء فى اتخاذ كافة 

 2011 مايو  �صهر  من  بداية  والفنية  الدارية  الرتتيبات 

الأحداث  اأن  اإل  امللتقى  فعاليات  لتفيذ  متهيداً  وذلك 

الطارئة التى مرت بها القاهرة خالل الفرتة مايو - نوفمرب 

اأرجاأت كافة ترتيبات امللتقى حلني ات�صاح الروؤيا ومناق�صة 

الذى   91 رقم  الإحتاد  اإدارة  جمل�س  اإجتماع  فى  املو�صوع 

عقد بتاريخ 2011/11/23 حيث قرر املجل�س املوقر نقل 

فعاليات امللتقى اإىل مدينة �رشم ال�صيخ.

ناق�س امللتقى من خالل 16 ورقة عمل على اأربع جل�صات 

عمل املحاور التالية:

�صيا�صات الأ�صمدة وا�صتقرار الأمن الغذائي العاملي. •

ميزان العر�س والطلب لالأ�صمدة وموادها الو�صيطة وخاماتها. •

التوقعات املثلى ل�صتخدام الأ�صمدة لتعزيز الإنتاجية الزراعية. •

الطاقة و�صناعة الأ�صمدة. •

الأمن املائي. •

ال�صحن البحري واأثره على جتارة الأ�صمدة. •
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جدول رقم )1( امللتقى الدويل ال�شنوي للأ�شمدة )2008 - 2012(

امللتقى/ ال�شنة
اأوراق ال�رشكات والهيئاتالدول امل�شاركةعدد احل�شور

العمل اخرىعرباملجموعاخرىعربيةاملجموعاخرىعرباملجموع

467380873716211691135616الثامن ع�رش/ 2012

637581563416182101327814ال�صابع ع�رش/ 2011

69657212443162728218210016ال�صاد�س ع�رش/ 2010

6895801094416282761958124اخلام�س ع�رش/ 2009

6885341544116262841909418الرابع ع�رش/2008

ثالثا: امل�شاركة فى املعر�ص امل�شاحب للملتقى الدويل ال�شنوي الثامن ع�رش للأ�شمدة:

�صاحب اأعمال امللتقى معر�صا �صناعياً دولياً ل�صناعة الأ�صمدة �صاركت فيه 20 �رشكة عربية ودولية: 

�رشكات اأجنبية : 8 �رشكات عربية : 12  

بالإ�شافة اإىل )6( �رشكات دور ن�رش متخ�ش�شة يف �شناعة الأ�شمدة.

جدول )2( املعر�ص امل�شاحب للملتقى الدوىل ال�شنوي للأ�شمدة

املعر�ص/ ال�شنة
عدد ال�رشكات امل�شاركة

دور الن�رش
اخرىعرباملجموع

201286الثامن ع�رش 2012

2515106ال�صابع ع�رش 2011

2615114ال�صاد�س ع�رش 2010

191184اخلام�س ع�رش 2009  

2414104الرابع ع�رش 2008

الدول العربية امل�شاركة :

املغرب – اجلزائر – تون�س – ليبيا – م�رش – الأردن – لبنان 

 – قطر   – الكويت   – المارات   – ال�صعودية   – العراق   –
البحرين – �صلطنة عمان – ال�صودان

الدول الأخرى امل�شاركة :

النم�صا – الهند – اأوكرانيا – باك�صتان – �صنغافورة – 

تركيا – بلجيكا – الدمنارك – فرن�صا – املانيا – اليونان 

 – �صوي�رشا   – ا�صبانيا   – رو�صيا   – هولندا   – ايطاليا   –
بريطانيا – كندا - امريكا

ثانيا: امل�شاركة فى امللتقى الدويل ال�شنوي الثامن ع�رش للأ�شمدة:

بلغ عدد امل�صاركني يف امللتقى )467( م�صارك ميثلون )169( �رشكة من )34( دولة عربية واجنبية وعلى النحو التايل:
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املوؤمتر الدويل اخلام�ص والع�رشون لتكنولوجيا �شناعة الأ�شمدة: دبي 2012/7/11-9

والفنية  الدارية  الرتتيبات  وقد كانت كافة  ببريوت   2012/6/28-26 الفرتة  املوؤمتر خالل  يعقد  ان  املخطط  كان من 

قاربت على النتهاء وذلك بداية �صهر يونيو اإل ان الحداث الطارئة التى مرت بها لبنان حالت دون انعقاد املوؤمتر ببريوت 

ولذا فقد تقرر اقامة املوؤمتر بدبي خالل الفرتة :9-2012/7/11 والذي لقى قبول من امل�صاركني لت�صمنه العديد من 

اوراق العمل املميزة يف جمالت التكنولوجيا والتنمية امل�صتدامة واي�صا درا�صات احلالة املتميزة من ال�رشكات اع�صاء 

الإحتاد.

امل�شاركة فى املوؤمتر:

بلغ عدد امل�صاركني يف املوؤمتر )230( م�صاركاً ميثلون )65( �رشكة من )26( دولة عربية واجنبية واأخرى النحو التايل:

الدول العربية ) 13( دولة:

تون�س - ال�صعودية – اجلزائر – البحرين – م�رش – المارات العربية – املغرب –الأردن – الكويت – �صلطنة عمان – 

قطر - العراق – لبنان.

الدول الأخرى )13( دولة:

اأملانيا - الدامنارك – فرن�صا– هولندا – ايطاليا - رو�صيا– بريطانيا – الوليات املتحدة الأمريكية – كندا – �صنغافورة 

- الهند – تركيا – مونت كارلو 

امل�شاركة يف املعر�ص امل�شاحب للموؤمتر: 

�صارك عدد )14( �رشكة عربية واأخرى يف املعر�س ال�صناعي امل�صاحب للموؤمتر, من الدول التالية:

الإمارات العربية املتحدة, م�رش, اأملانيا, اإيطاليا, بلجيكا, الدمنارك, كندا, الهند, هولندا, �صنغافورة, اململكة املتحدة. 

برنامج املوؤمتر: 

ت�صمن برنامج املوؤمتر 22 ورقة عمل على النحو التايل:

)9( ورقات عمل • عدد اأوراق العمل من ال�رشكات العربية:  

)13( ورقة عمل • عدد اأوراق العمل من ال�رشكات الأخرى:  

هذا، وقد تناولت املحا�رشات:

Development and Sustainability

 • Ways to improve energy efficiency and Water Optimization in fertilizer industry.

 • Current developments and driving issues in Sustainability in fertilizer industry.

Best Available Technology

 • Best Available Technology Towards Sustainable Production.

 • Commissioning and operation of the New Fertilizer Plants. 

 • Sustainable Challenges in Mining. 

 • Phosphogypsum Management.

Measurements and Methodology

 • Sustainability and Social Responsibility.

 • Enhancing plant efficiency / Case Studies.

 • KPI and Carbon Foot Print.
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املوؤمتر الدويل لتكنولوجيا �شناعة الأ�شمدة )2008 - 2012(

املوؤمتر/ ال�شنة
عدد 

احل�شور

اأوراق ال�رشكاتالدول امل�شاركة

العمل اأجنبيةعربيةاملجموعاأجنبيةعربيةاملجموع

2012/2523026131365481722 دبي
2011/24380281414112783423 الردن

23360341519105654023 /2010 تون�س
22372401525103604322 /2009 املغرب

21330311219102614133 /2008 ال�صعودية

املعر�ص امل�شاحب للموؤمتر الدويل لتكنولوجيا �شناعة الأ�شمدة )2008 - 2012(

عدد ال�رشكات امل�شاركةاملعر�ص/ ال�شنة

غرياأع�شاءاملجموع

201214113
20111697
201022913
20091688
200823167

 الربامج التدريبية والور�ص املنفذة

الإحتاد وفق متطلبات وحاجة  اإدارة  واإقرارها من قبل جمل�س  اختيارها  يتم  التي  املتخ�ص�صة  الور�صات  يهدف عقد 

اأع�صاء الإحتاد اآخذين بعني الإعتبار:

حت�صني الكفاءة الإنتاجية وتعزيز القدرة التناف�صية للم�صاركني. •

رفع م�صتوى ال�صالمة ال�صناعية والبيئة يف حميط العمل. •

تقدمي اآخر امل�صتجدات يف جمال التكنولوجيا واإدارة املوارد الب�رشية. •

التطوير والتدريب والإرتقاء بقدرات العاملني يف ال�صناعة 

هدف اأ�صا�صي من اأهداف وتوجهات الإحتاد
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مت خلل عام 2012 عقد عدد من الندوات والور�ص املتخ�ش�شة:

Six Sigma :الور�شة الأوىل 

 PIC و�رشكة , Clear Vision تنفيذا خلطة عمل الإحتاد لعام 2012 عقد الإحتاد العربى لال�صمدة وبالتعاون مع �رشكة

ور�صة “Six Sigma” خالل الفرتة من 8-2012/5/10 - دبى

امل�شاركة فى الور�شة:

بلغ عدد امل�صاركني يف الور�صة )45( م�صاركاً ميثلون )15( �رشكة من )8( دولة عربية: م�رش, الأردن, المارات, البحرين, 

عمان, تون�س, املغرب, ال�صعودية.

ت�شمن برنامج الور�شة املحاور التالية:

Total Quality Management

Six Sigma Tools & DMAIC

Six Sigma Creative Thinking Tools

Lean Concepts and Measurement Systems

FITNESS FOR SERVICE IN CHEMICAL INDUSTRIES WORKSHOP :الور�شة الثانية 

تنفيذا خلطة عمل الإحتاد لعام 2012 مت عقد ور�صة العمل املذكورة اعاله مبدينة ا�صوان خالل الفرتة: 2012/11/27-25 

بالتعاون مع �رشكة ال�صناعات الكيماوية امل�رشية )كيما(. وقد �صارك يف تنفيذ برنامج الور�صة اجلهات الدولية الآتية:

 • International Congress on Fracture (ICF)

 • Central Metallurgical R&D Institute (CMRDI)

 • Egyptian Group of Fracture (EGF)

امل�شاركة فى الور�شة:

بلغ عدد امل�صاركني يف الور�صة )131( م�صاركاً ميثلون )32( �رشكة من )14( دولة عربية واجنبية وعلى النحو التايل:

الدول العربية امل�شاركة: 

ال�صعودية – اجلزائر – م�رش – المارات العربية – الأردن – الكويت – �صلطنة عمان – العراق – ليبيا .

الدول غري العربية امل�شاركة: 

اأملانيا – فرن�صا– الوليات املتحدة الأمريكية – كندا – اليابان 
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برنامج الور�شة:

ت�صمن برنامج الور�صة عر�س 8 حما�رشات من اخلرباء الدوليني ا�صافة اىل درا�صة حالة من �رشكة كيما على النحو التايل :

1. Exploration of the corrosion fatigue of steel in the gigacycle regime for oil industry.

2. High temperature degradation and mixed mode fracture in fertilizers plants.

3. Failure Analysis of Reformer Tubes in fertilizer plant.

4. An Overview of the Application of Risk, Hazard Analysis, Reliability Concepts and Evolving NDT 

Technologies for Maintenance of Equipment operatin in Chemical Production and Processing Plants.

5. Integrated inspection and failure analysis of boilers.

6. Potential for repair welding technology based on laser metal deposition for petrochemicals industry.

7. Different fracture modes in gas and petroleum industry.

8. Materials selection and reliability for aggressive services in the fertilizer industry.

9. Repairing of Cracked crank shaft in synthesis gas compressor. 

 التعاون مع املنظمات والهيئات العربية والدولية

التنمية  يف  ال�صلة  ذات  والدولية  والإقليمية  العربية  والهيئات  املوؤ�ص�صات  كافة  مع  العامة  الأمانة  تتوا�صل 

العربي  الإحتاد  ودور  العربية  الأ�صمدة  لدور ومكانة �صناعة  تاأكيداً  الأ�صمدة وخاماتها,  الإقت�صادية و�صناعة وجتارة 

لالأ�صمدة كاأحد اأهم الإحتادات النوعية العربية الإقليمية. هذا, ويعمل الإحتاد �صمن نطاق جمل�س الوحدة الإقت�صادية 

العربية واملجل�س الإقت�صادي والإجتماعي يف جامعة الدول العربية بدرجة مراقب. 

خالل عام 2012 �صاركت الأمانة العامة لالإحتاد يف فاعاليات واأن�صطة املنظمات والهيئات التالية: 

�شاركت الأمانة العامة يف الفعاليات التالية داخل جمهورية م�رش العربية )دولة املقر(:

موؤمتر تكنولوجيا املياة واملعر�ص امل�شاحب – �رشكة اأبو قري للأ�شمدة     •

    15– 17 مايو 2012, الإ�صكندرية

اإجتماع اآلية تنمية التجارة العربية – جمل�ص الوحدة القت�شادية العربية    •

    26 �صبتمرب 2012, القاهرة 

اإجتماع جلنة تنمية الإ�شتثمار – جمل�ص الوحدة القت�شادية العربية     •

    27 �صبتمرب 2012, القاهرة 

الإ�شت�شارية ملجل�ص احلكماء  • النوعية املتخ�ش�شة والهيئة  الإجتماع امل�شرتك للإحتادات العربية 

مبجل�ص الوحدة القت�شادية العربية       

    28 نوفمرب 2012, القاهرة
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�شاركت الأمانة العامة يف املوؤمترات الإقليمية والدولية : 

 •  Phosphates Conference 2012 International Conference & Exhibition     

  March 19 – 21, 2012, El-Jadida, Morocco 

 •  IFA 2012 Regional Conference         

  April 03 -04, 2012, Tashkent, UZBEKISTAN

 • 2012 FMB Africa Fertilizer Conference & Exhibition       

  April 18- 20 ,2012, Agadir, Morocco

 • 12th Stamicarbon Urea Symposium         

  May 07 – 10, 2012, Brussels, Belgium 

 • 80th IFA Annual Conference         

  May 21 – 23, 2012, Doha, Qatar

 • GPCA Fertilizer Convention         

  September 17 - 19, 2012, Dubai, UAE 

 • FAO Workshop: Food Security & Nutrition        

  September 17 - 18, 2012, Khartoum, Sudan 

 • The 25th International Agricultural Exhibition (SAHARA)      

  September 23 – 26, 2012, Cairo, Egypt 

 • KBR Ammonia Technology Workshop        

  October 03, 2012, Cairo, Egypt 

 • 1st Africa China Phosphate Indutsry Development Forum      

  October 15 – 16, 2012, Marrakesh, Morocco

 • FAI Annual Seminar 2012         

  December 10 - 12, 2012, Agra, India

 املطبوعات والإ�شدارات ال�شنوية

مت خلل عام 2012 اإ�شدار عدد من املطبوعات والتقارير املتخ�ش�شة على النحو التايل:

التقرير ال�صنوي اخلام�س والثالثون ملجل�س الإدارة ل�صنة املالية املنتهية يف 2011/12/31. •

التقرير الإح�صائي ال�صنوي لعام 2011, الذي يت�صمن روؤية الإحتاد العربي لالأ�صمدة حول م�صتقبل العر�س والطلب  •

وبيانات الطاقات الإنتاجية, الإنتاج, ال�صادرات, الواردات, ال�صتخدام املحلي, وتطور �صناعة الأ�صمدة على مدار الأعوام 

ال�صابقة وخاماتها بالإ�صافة اإىل الأ�صعار العاملية لل�صحن. 

ثالث اأعداد من جملة “الأ�صمدة العربية”. •

دليل اأع�صاء الإحتاد لعام 2012  •
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Egypt

49.86 %

Arab Region & Others

18.18 %

Canada 2.89 %
UK 5.41 %

USA 6.98 %

India 7.68 %

China 

8.97 %

بالإ�شافة اإىل اإ�شدار الدرا�شات التالية:

يف  • العينات  اخذ  وطرق  للتحاليل  ا�صرت�صادي  دليل 

�صناعة الأ�صمدة الفو�صفاتية والبوتا�صية.

ال�رشكات  • والبيئة يف  وال�صالمة  ال�صحة  دليل موؤ�رشات 

الع�صاء باللغتني العربية والجنليزية.

 مركز املعلومات

ا�صتكمال للتطوير امل�صتمر ملركز املعلومات ليتما�صى مع 

الأهمية املتزايدة ل�صناعة الأ�صمدة فى املنطقة العربية 

للمعلومات  العاملية  �صبكة  على  الإحتاد  موقع  تطوير  مت 

اإطالق  مت  وقد  املجال  املتطورة يف هذا  األيات  لتما�صى مع 

املوقع ر�صميا فى حفل اأفتتاح امللتقى الدويل الثامن ع�رش 

يف فرباير 2012 وقد مت الرتكيز على حتقيق ما يلي:

بالإحتاد على  • والأن�صطة اخلا�صة  الأحداث  تغطية كافة 

املتعددة  بالو�صائط  وتزويدها  وتوثيقها  الإحتاد  موقع 

اإ�صدارات ومطبوعات  متمثلة يف عر�س الفيديو وعر�س 

باأ�صلوب مميز على هيئة ت�صفح كتاب. 

تغطية اأن�صطة اللجان النوعية من اأجتماعات , اأحداث,  •

وا�صدارات

وور�س  • املوؤمترات  يف  الإلكرتوين  الت�صجيل  اآلية  ا�صافة 

العمل التي ينظمها الأحتاد على موقع الألكرتوين لالأحتاد 

مع ا�صتعرا�س قوائم امل�صاركني والتى يتم تعديلها ذاتيا 

من خالل تطبيقات املوقع . 

ربط املوقع مع العديد من ال�رشكات والهيئات العاملة  •

يف �صناعة الأ�صمدة عربية ودولية وفق الأحداث املطلوبة 

ورغبة تلك اجلهات.

بلغ اإجمايل عدد الزائرين لعام 2012 : 17088 زائرا. 

التوزيع اجلغرايف لزائري موقع الإحتاد:

www.afa.com.eg 
خلل العام 2012

حتتوي مكتبة الإحتاد الإلكرتونية على ما يلي:

باللغتني  • العربية”  “الأ�صمدة  لالإحتاد  الدورية  املجلة 

العربية والإجنليزية.

ال�صنوية  • للملتقيات  واملحا�رشات  العلمية  املادة 

لل�صنوات من : 1995 حتى 2012.

ال�صنوية  • الفنية  للموؤمترات  واملحا�رشات  العلمية  املادة 

لل�صنوات من : 1987 حتى 2012.

املتخ�ص�صة  • العمل  لور�س  واملحا�رشات  العلمية  املادة 

الفنية والإقت�صادية.

الإ�صدارات املطبوعة. •

اأوراق العمل للملتقيات واملوؤمترات والور�س.  •
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سابعًا: تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية يف 2012/12/31
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ثامنًا: إعتماد الميزانية الختامية للسنة المالية المنتهية
 يف 31 كانون أول/ديسمبر 2012 وابراء ذمة المجلس

بالرغم من تاأثري الأحداث التي �صادت املنطقة العربية عام 2012 حيث جنم عنها تراجع يف امل�صاركات الأجنبية يف 

فعاليات واأن�صطة الإحتاد: امللتقيات واملوؤمترات وعلي الرغم  من كل ذلك فقد �صجل اأداء الإحتاد العربي لالأ�صمدة خالل 

عام 2012 تنامي يف  الإيرادات مقارنة بعام 2011 و2010, ويعود ذلك ول�صك اإىل جناح الإجراءات التنفيذية يف الرتويج 

لأهداف الإحتاد, وال�رشار على اجناز خطة الإحتاد املعتمدة:

اأولً = اإيرادات الن�شاط

اإجمايل اإيرادات الن�شاط )دولر اأمريكي(عام

20121206286
20111079529
20101159484
20091098310
20081177791

قيمتها  والبالغ   2012 لعام  الإحتاد  عائدات  ت�صكل 

ال�صنوية  الإ�صرتاكات  ر�صوم  اأمريكي(  دولر   1206286(

مامتثله   ٪  53.7 والباقي   ٪  46.3 مان�صبته  لالأع�صاء 

اإيرادات الأن�صطة واملوؤمترات وخالفه.

ثانياً = اإيرادات الودائع وال�شهادات الإدخارية

عام
اإجمايل عائد ال�شهادات والودائع 

الدولرية )دولر اأمريكي(

201273056
201167647
201067591
200957399
200858010

لقد مت حتقيق زيادة يف عائد ال�صهادات والودائع الدولرية 

بعد توظيف اأموال ال�صهادات والودائع يف اأف�صل الأوعية 

الإدخارية املتاحة خالل العام.

ثالثاً = تكاليف الن�شاط وامل�رشوفات العامة

عام
تكاليف الن�شاط وامل�رشوفات العامة 

)دولر اأمريكي(

20121256824
20111110254
20101159645
20091149840
20081131028

يت�صح مما تقدم باأن تكاليف الن�صاط وامل�رشوفات العامة 

عدد  اإىل  مبا�رشة  كنتيجة   2012 عام  خالل  ارتفعت  قد 

من امل�صببات:

زيادة  • ثم  ومن  بالأحداث  امل�صاركات  اأعداد  يف  الزيادة 

الكلفة تباعاً.

الإرتقاء مب�صتوى ونوعية اخلدمات املقدمة واملطبوعات. •

الظروف  • وفق  الإ�صافية  والإجتماعات  الأحداث  تعدد 

اإىل  بالأحداث  الإنتقال  مت  حيث  املنطقة  �صادت  التي 

ذلك  ترتب على  وما  الرتتيبات  بعد عقد  اأقطار جديدة 

من كلف اإ�صافية: 

املوؤمتر الفني اخلام�س والع�رشون من بريوت – دبي. •

اإجتماع جمل�س الإدارة من بريوت - تون�س •

اإجتماع اجلمعية العمومية من بريوت - تون�س •
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امليزانية يف 31 كانون اأول/دي�شمرب 2012 )القيمة مدرجة بالدولر الأمريكي(

201220112010الأ�شول طويلة الأجل

8724997555112174الأ�صول الثابتة )بال�صايف(

8724997555112174)اأ( اإجمايل الأ�صول طويلة الأجل

الأ�شول املتداولة

316436693277خمزون اأدوات كتابية

774518285566227مدينون واأر�صدة مدينة اأخرى )بال�صايف(

210557819855292001800نقدية بالبنوك وال�صندوق+ودائع �صهادات

218619320720532071304)ب( اإجمايل الأ�صول املتداولة

اللتزامات املتداولة

717977636661687453دائنون واأر�صدة دائنة اأخرى

250025002500خم�ص�صات بخالف الهالك 

720477639161689953)ج( اإجمايل الإلتزامات املتداولة

146571614328921381351)د( راأ�س املال العامل )ب-ج(

155296515304471493525اإجمايل ال�صتثمار )اأ+د(

م�شادر متويل املال امل�شتثمر

153044714935251426095فائ�س مرحل

225183692267430فائ�س العام

155296515304471493525اجمايل م�صادر متويل املال امل�صتثمر
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قائمة الدخل عن ال�شنوات املالية املنتهية يف 31 كانون اأول/ دي�شمرب 2012

 )القيمة مدرجة بالدولر الأمريكي(

201220112010

120628610795291159484اإيرادات الن�صاط

)579943()518541()638190(يخ�صم تكاليف الن�صاط

568096560988579541فائ�س الن�صاط

يخ�صم امل�رشوفات

805367982577859م�رشوفات عمومية واإدارية

136871461916799الإهالك

402014395709368308مرتبات

1650050010000ديون معدومة

840881049331عمولت بنكية

810468736586912خم�ص�س ومكافاأة نهاية اخلدمة

)569209()586122()602191(جمموع امل�رشوفات

ي�صاف:

فوائد دائنة •

اأرباح راأ�صمالية  •

 فروق تقييم عمله  •

ايرادات اخرى •

73056
198

)16641(

-

67647
-

)5591(

-

67591
-

)10493(

-

225183692267430فائ�س )عجز( العام 
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تاسعًا: خطة عمل اإلتحاد لعام 2013
وافق جمل�س اإدارة الإحتاد يف اجتماعه الرابع والت�صعني الذي عقد يف عمان باململكة الأردنية الها�صمية يف 2012/11/08 

بالقرار رقم: 03/ج2012/94 املوافقة على خطة عمل الإحتاد املقدمة من الأمانة العامة لعام 2013.

ت�صتند املحاور الرئي�صة للخطة تنفيذ الأحداث والفاعليات التالية:-

 1( موؤمترات وور�ص

 • 19th Annual Fertilizer Forum & Exhibition: 26 – 28/2/2013.

 • 26th Int’l. Fertilizer Technology Conference & Exhibition: 24 – 26/6/2013.

عقد عدد من الور�شات املتخ�ش�شة على النحو التايل:- 

 • Renewable Energy in Fertilizer Industries & Energy Auditing  April 28 -30, 2013 – Amman – Jordan 

 • Warehouse Operations: Auditing & Benchmarking for Improved Warehouse Performance    

  Sept. 29 – Oct. 1, 2013, Dubai, UAE 

 • Ammonia Tanks Integrity Management & Inspection Challenges – “Being in Control’’   
 October 29th - 31st 2013, Manama, Bahrain

 • Human Resources Management, Office Management and Public Relations    
 November 18th – 20th 2013, Sharm EL-SHEIKH, Egypt

 • Water Treatment and Water Quality In Fertilizer and Petrochemical Industries    
 December 16th – 18th 2013, Aswan , Egypt

 الإجتماعات ال�شنوية املقرة

اإجتماعات  جمل�ص الإدارة / ثلث اإجتماعات متزامنة:-

• اخلمي�ص 2013/02/28 الجتماع رقم 95 
بالتزامن مع اأعمال امللتقى الدويل ال�صنوي التا�صع 

ع�رش: 26-2013/02/28 - �رشم ال�صيخ

• الأربعاء 2013/06/26 الإجتماع رقم 96
املوؤمتر ال�صنوي لتكنولوجيا �صناعة الأ�صمدة ال�صاد�س 

والع�رشون 24-06/26/ 2013 - تون�س

• اخلمي�ص 2013/10/31 الإجتماع رقم 97  
ور�صة العمل : 2013/10/31-29.

 

 اإجتماع اجلمعية العمومية العادية رقم 38  

اأعمال  مع  بالتزامن   :2013/06/26 املوافق  الربعاء  يوم 

والع�رشون  ال�صاد�س  الأ�صمدة  �صناعة  تكنولوجيا  موؤمتر 

الدويل ال�صنوي: 2013/06/26-24 

واملنظمات  الهيئات  مع  وامل�شاركة  التعاون 

العربية املنبثقة من جامعة الدول العربية: 

املجل�س القت�صادي والجتماعي •

جمل�س الوحدة القت�صادية والعربية  •

املنظمة العربية للتنمية ال�صناعية والتعدين  •

املنظمة العربية للتنمية الزراعية  •

املنظمة العربية للتنمية الإدارية •

• .)GPCA( الإحتاد اخلليجي مل�شنعي البرتوكيماويات والكيماويات

املنظمات والإجتماعات الأخرى ذات العلقة ب�شناعة الأ�شمدة. •

التعاون مع الهيئات واملنظمات القليمية والدولية  •

• IFA الإحتاد الدويل ل�صناعة الأ�صمدة

• FAO منظمة الغذية والزراعة لالأمم املتحدة

•  IFDC املركز الدويل الأمريكي 

• IPNI املعهد الدويل لتغذية النبات

•  TFI معهد الأ�صمدة الدويل

• EFMA اإحتاد الأ�صمدة الوروبي

• FIFA الإحتاد الأ�صرتايل لالأ�صمدة

• FAI الإحتاد الهندي لال�صمدة

• IPI اإحتاد البوتا�س الدويل

منظمات وهيئات اأخرى ذات العالقة •

 املطبوعات والإ�شدارت 

اإ�صدار املجلة الف�صلية لالإحتاد باأعدادها الثالث.  •

اإ�صدار الدليل ال�صنوي لأع�صاء الإحتاد لعام 2013. •

لالأحداث  • الرتويجية  الن�رشات  كافة  وتعميم  اإعداد 

الواردة باخلطة ونتائج اأعمالها.

الإحتاد  • اإدارة  جمل�س  لأعمال  ال�صنوي  التقرير  اإ�صدار 

لل�صنة املالية 2012.

ل�صناعة  • ال�صنوي  الأح�صائي  التقرير  وتعميم  اإعداد 

الأ�صمدة لعام 2012.

اإ�صدار الدرا�صات لأعمال اللجان املتخ�ص�صة.  •

ملخ�س اأوراق العمل للموؤمترات والور�س. •
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عاشرًا: صناعة األسمدة بالعالم العربي 
�صجلت �صناعة الأ�صمدة العربية خالل م�صريتها التي امتدت لكرث من مائة عام تطوراً كبرياً وملمو�صاً وح�صة  •

متزايدة من النتاج العاملي وكذا من ال�صادرات العاملية, نتيجة لتطور قطاع البرتول والغاز الطبيعي باملنطقة وما 

�صهدته دول اخلليج العربي من طفرة هائلة يف انتاج الأ�صمدة الزوتية )النيرتوجية( وبالتوازي مع التو�صع الدائم يف 

زيادة طاقات انتاج �صخر الفو�صفات والأ�صمدة الفو�صفاتية خالل العقود الثالثه املا�صية مع ا�صتكمال امل�صاريع 

امل�صتقبله يف انتاج المونيا والأ�صمدة النيرتوجينية وكذلك م�صاريع انتاج �صخر الفو�صفات والأ�صمدة البوتا�صية 

والفو�صفاتية بحلول عام 2016 والتى �صتحقق قفزة جديدة مع النتهاء من امل�صاريع املخطط لها وا�صتكماله 

)جدول رقم 1(

متكنت ال�رشكات العربية خالل عام 2012 من حتقيق اجنازات ومعدلت قيا�صية على �صعيد النتاج وال�صادرات من  •

يثق بادائها  الأ�صمدة وم�صتقاتها المر الذى ابرز دور هذه ال�صناعة واكد على ان ال�رشكات العربية مثال متميزاً 

نتيجة لرتكيزها ال�صليم على زيادة الطاقات النتاجية واعمال ال�صيانة وال�صالمة وامل�صوؤلية الجتماعية مما يعنى 

قدرتها على اللتزام والوفاء بعقود الت�صدير .

وعليه فقد �شاهمت املنطقة العربية يف عام 2012 : بن�صبة 27 % من انتاج �صخر الفو�صفات, و79 % من التجارة  •

 DAP العاملية للفو�صفات, و57 % من �صوق حام�س الفو�صفوريك, و34 % من التجارة العاملية لليوريا, و34 % من

ف�صال عن 46 % و4 % من ا�صواق ال�صوبر فو�صفات الثالثى والبوتا�س على التوايل.

هذا وبالعودة لتطور الطاقات النتاجية خلل عام 2012 فان اجلدول التاىل يو�شح الواقع احلاىل والزيادة املتوقعة  •

حتى عام 2016 .

جدول )1( تطور الطاقات النتاجية ل�شناعة الأ�شمدة العربية

مليون طن منتج

*2016
الزيادة املتوقعة

للطاقات النتاجية
2012 2000 1990 1980 املــــنتــــــج

21 7.3 14.4 8.7 5.3 2 المونيا

25 9 16.5 9.9 5.6 2.5 اليوريا

2.1 - 1.1 2 1.1 0.8 نرتات المونيوم

60 ا�صتكمال الطاقة النتاجية 

مل�رشوع معادن

47 44 37.7 31 �صخر الفو�صفات

8.8 2.5 6.3 4.7 4 1.3 P2O5 حام�س الفو�صفوريك

3.2 1.3 1.7 1.5 1.8 0.9 ال�صوبر فو�صفات الثالثى

10 ا�صتكمال الطاقة النتاجية

OCP + مل�رشوع معادن

6.6 3.4 3.4 0.9 فو�صفات المونيوم الثنائى

2.5 - 1.8 1.93 1.96 0 البوتا�س

13.3 5.2 7.1 3.9 3.1 1.7 الكربيت

وعليه ومن اأجل احل�صول على روؤية اكرث تف�صيالً ب�صاأن جُمريات عام 2012 �صيجرى تناول كل منتج بالتحليل ب�صكل 

منف�صل
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�شكل )1( وزن الإنتاج العربي وال�شادرات مقارنة بالإنتاج العاملي وال�شادرات لعام 2012 :

ن�صبة النتاج العربى اىل النتاج العاملى )%(

لعام 2012

ن�صبة ال�صادرات العربية اىل ال�صادرات العاملية )%(

لعام 2012

  Ammonia المونيا 

وتتكون  • العاملية,  ال�صوق  جتارة  من   % و19  لالأمونيا  العاملي  الإنتاج  اإجمايل  من   %  9 العربية  الدول  بلغت ح�صة 

ح�ص�س الإنتاج على النحو التايل: 27 % لل�صعودية, و25 % مل�رش, و22 % لقطر و8 % ل�صلطنة عمان. 

وعلى �صعيد ال�صادرات العربية من المونيا )3.2 مليون طن ( فقد ت�صدرت اململكة العربية ال�صعودية بن�صبة  •

24 % من اإجمايل ن�صبة املنطقة العربية تليها اجلزائر , ثم م�رش, قطر بالن�صب التالية 23 %, و22 % و20 % على 
التوايل.
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Main Producers Companies Main Exporters Companies

  Urea اليوريا 

بلغت ح�صة الدول العربية املنتجة 11 % من اإجمايل الإنتاج العاملي لليوريا و34 % من جتارة ال�صوق العاملية, وترتكز  •

ح�صة انتاج اليوريا يف قطر والتي متثل 28 % من اإجمايل املنطقة العربية, تليها م�رش بن�صبة 25 %, ثم ال�صعودية 

بن�صبة 21 % وعمان بن�صبة 11 %. 

وتعترب �رشكة قافكو - قطر هي ال�رشكة الرائدة يف انتاج اليوريا وت�شديرها حيث بلغ النتاج وال�صادرات 4.6 مليون  •

طن و4.2 مليون طن على التوايل ومتثل 28 % من اجمايل انتاج املنطقة العربية , و31 % من �صادراتها
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Phosphate Rock شخر الفو�شفات� 

بلغت ح�صة الدول العربية املنتجة 27 % من اإجمايل الإنتاج العاملي ل�صخر الفو�صفات و79 % من �صوق التجارة  •

العاملية. 

من  •  %  57 متثل  ال�صاأن حيث  هذا  يف  الرائدة  ال�رشكة  باملغرب - هي   OCP للفو�شفاط  ال�رشيف  املجمع  ويعترب 

الأردن, وم�رش )مب�صاهمة ثالث �رشكات(, وال�صعودية,  انتاج املنطقة العربية. كما تاتي ا�صهامات كل من  اجمايل 

وتون�س على درجة عالية من الأهمية حيث �صاهموا يف ال�صوق العاملية بالن�صب التالية 14 %, و13 %, و7 % و5 % 

على التوايل. واجلدير بالذكر اأن ال�صعودية قد تبواأت مو�صًعا مميزًا باعتبارها اأول ُمنتِج ل�صخر الفو�صفات يف منطقة 

اخلليج العربي وذلك من خالل الطاقات الإنتاجية اجلديدة مل�رشوع معادن.

علوة على ذلك فاإن �رشكة OCP تعترب اأكرب ُم�شِدر ل�شخر الفو�شفات على م�شتوى العامل حيث متثل 50 % من  •

اإجمايل �شادرات املنطقة العربية لتعطي الدول العربية بذلك ح�صتها الكربى يف ال�صوق العاملية والبالغة 79 %. 

Production by Country Exports by Country
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50 %

Phosphate Misr 
3 %
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Processed Phosphate الفو�شفات امل�شنع 

 P2O5 حام�ص الفو�شفوريك

بلغت احل�صة العاملية للمنطقة العربية من حام�س الفو�صفوريك 16 % يف الوقت الذي بلغت فيه ح�صتها من  •

جتارة ال�صوق العاملية ما يزيد عن الن�صف بن�صبة 57 %.

تهيمن املغرب مرة اأخرى يف هذا ال�شدد بح�شة تبلغ 68 % من الإنتاج الإقليمي جنبًا اإىل جنب مع ن�صبة انتاج  •

تون�س البالغة 12 %, وال�صعودية بن�صبة 12 % والأردن 7 % وذلك مع الو�شع يف الإعتبار رجوع معظم الإ�شهامات 

ال�شناعية ال�شادرة حديثًا بال�شعودية اإىل م�رشوع معادن. 

Production by Country Exports by Country

Main Producers Companies Main Exporters Companies

Jordan 
6 %

Tunisia 
15 %

Morocco 
79 %

Jordan 
7 %

Morocco 
68 %

S.Arabia 
12 %

Tunisia 
12 %

Egypt 1 %

GCT 
15 %

OCP Group 
79 %

Indo - Jordan
6 %

JPMC 
4 %

OCP Group 
68 %

Ma'aden 
12 %

Indo - Jordan 3 %

GCT 
12 %

Abu Zabaal 
1 %



التقرير ال�سنوي37

السابع والثالثون جمللس إدارة  اإلحتاد العربي لألسمدة للسنة املالية 2012

التقرير ال�سنوي لل�سنة املالية 2012 51

TSP ال�شوبر فو�شفات الثلثى 

متثل الدول العربية املنتجة لل�صوبر فو�صفات الثالثى اهمية عالية حيث تبلغ ح�صتها منها 31 % كما متثل 46 %  •

من �صوق التجارة العاملية.

الإقليمية من  • الكميات  55 % من  تنتج  املجال حيث  الرائدة يف هذا  ال�رشكة  املغربية هي   OCP تعترب �رشكة 

ال�شوبر فو�شفات الثلثى يف الوقت الذي متثل فيه تون�ص 28 % ولبنان 15 % وم�رش 2 %. 

Production by Country Exports by Country

Main Producers Companies Main Exporters Companies

Lebanon 
15 %

Morocco 
55 %

Tunisia 
28 %

Egypt 
2 %

Lebanon 
15 %

Morocco 
48 %

Tunisia 
28 %

Egypt 
4 %

Algeria 
1 %

Syria 
4 %

Lebanon
Chemicals 

15 %

OCP GROUP 
55 %

GCT
28 %

Abu Zabeel
2 %

Lebanon
Chemicals 

15 %

OCP GROUP 
48 %

GCT
28 %

Abu Zabeel
4 %

Rest of
Companies

5 %
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DAP فو�شفات المونيوم الثنائى 

�صجلت املنطقة العربية ح�صة يف الإنتاج العاملي من DAP بلغت 20 % اأما بالن�صبة حل�صتها يف �صوق التجارة  •

العاملية فجاءت ن�صبتها 34 %.

تعترب �رشكة OCP ُمورِد اإقليمي ريادي لهذا املنتج حيث بلغت م�صاركتها 54 % من اإجمايل الن�صبة املتوفرة تليها  •

ن�صبة 26 % من ال�صعودية, و10 % لتون�س و9 % لالأردن. 

اإقامتها جممع لن�صاء  • ظهرت ال�شعودية باعتبارها فاعل اأ�شا�شي يف ال�شوق العاملية وذلك يف غ�صون عام من 

فو�صفات المونيوم الثنائى ب�رشكة معادن لتمثل بذلك 26 % من انتاج الدول العربية.

Production by Country Exports by Country

Main Producers Companies Main Exporters Companies

Jordan 
11 %

Egypt 
1 %

Morocco 
71 %

Tunisia 
11 %

S.Arabia 
6 %

Jordan 
9 %

Egypt 
1 %

Morocco 
54 %

Tunisia 
10 %

S.Arabia 
26 %

JPMC 
8 %

Rest of Companies 
5 %

OCP Group 
54 %

GCT
10 %

Ma'aden 
23 %

JPMC 
11 %

Rest of Companies 
1 %

OCP Group 
71 %

GCT
11 %

Ma'aden 
6 %
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Potash البوتا�ص 

تعترب �رشكة البوتا�ص العربية APC، الردن هي املُنتِج الوحيد للبوتا�ص يف املنطقة العربية حيث متثل 4 % من  •

الن�صبة العاملية لالإنتاج والتجارة على ال�صواء هذا ويجرى اإ�صتخال�س اأمالح البوتا�س من مياه البحر امليت.

Production by Country Exports by Country

 Sulphur الكربيت 

تتمتع الدول العربية وخ�شو�ًشا دول منطقة اخلليج العربي بح�شه عاملية مرموقة يف قطاع الكربيت حيث متثل  •

12 % من الإنتاج العاملي و21 % من �صوق التجارة العاملية. 
ينتج معظم الكربيت يف م�صايف النفط باإ�صتثناء جزء من الإنتاج ياأتي من مناجم امل�رشاقة يف منطقة املو�صل بالعراق. •

تت�شدر ال�شعودية انتاج منطقة اخلليج العربي بن�شبة 46 % تليها الإمارات بن�صبة 27 % وحوايل 12 % لكل  •

من قطر والكويت. ويوجه معظم انتاج منطقة اخلليج العربي من الكربيت اإىل �صوق الت�صدير العاملى للكربيت.

Production by Country Exports by Country

Main Producers Companies Main Exporters Companies

Arab Potash 
4 %

Rest of World 
96 %

Jordan 
4 %

Rest of World 
96 %

S.Arabia 
45%

Qatar 
12%

Kuwait 
11%

UAE 
30%

Bahrain 
2%

S.Arabia 
46%

Qatar 
12%

Kuwait 
12%

UAE 
27%

Bahrain 
2%

Egypt
1%

Aramco 
45 %

Qatar 
Petroleum 

12 %

Kuwait 
Petroleum 

11 %

ADNOC 
30 %

Rest of Companies 
2 %

Aramco 
46 %

Qatar 
Petroleum 

12 %

Kuwait 
Petroleum 

12 %

ADNOC 
27 %

Rest of Companies 
3 %
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أحد عشر: بيان أسماء الشركات والهيئات أعضاء اإلتحاد كما يف :2012/12/31
هذا, ومع نهاية عام 2012 فقد بلغ اإجمايل اأع�صاء الإحتاد 185 �رشكة ع�صواً موزعة كما يلي:

 الأع�شاء العاملون  

اململكة الأردنية الها�شمية       

�رشكة مناجم الفو�صفات الأردنية      •

�رشكة البوتا�س العربية      •

�رشكة الأ�صمدة اليابانية الأردنية       •

ال�رشكة الهندية الأردنية للكيماويات       •

�رشكة �صناعات الأ�صمدة والكيماويات العربية- )كيمابكو(     •

�رشكة الأبي�س لالأ�صمدة والكيماويات الأردنية       •

الإمارات العربية املتحدة       

�رشكة �صناعات الأ�صمدة بالروي�س )فرتيل(       •

مملكة البحرين       

�رشكة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات       •

اجلمهورية التون�شية       

املجمع الكيميائي التون�صي      •

�رشكة ف�صفاط قف�صة       •

�رشكة حبوب الف�صفاط      •

اجلمهورية اجلزائرية       

�رشكة اأ�صمدال القاب�صة       •

•       )SOMIPHOS( رشكة مناجم الفو�صفات اجلزائرية�

�رشكة اأ�صمدة اجلزائر فرتيال       •

اململكة العربية ال�شعودية       

ال�رشكة ال�صعودية لل�صناعات الأ�صا�صية )�صابك(      •

�رشكة اجلبيل لالأ�صمدة )البريوين(       •

�رشكة الأ�صمدة العربية ال�صعودية )�صافكو(       •

ال�رشكة الوطنية لالأ�صمدة الكيماوية)ابن البيطار(      •

�رشكة التعدين العربية ال�صعودية )معادن(       •

�شلطنة عمان       

ال�رشكة العمانية الهندية لل�صماد      •
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اجلمهورية العراقية     

ال�رشكة العامة ل�صناعة الأ�صمدة اجلنوبية     •

ال�رشكة العامة ل�صناعة الأ�صمدة )املنطقة ال�صمالية(     •

ال�رشكة العامة للفو�صفات     •

ال�رشكة الأوىل العاملية لإنتاج الأ�صمدة الكيماوية     •

دولة قطر     

�رشكة قطر لالأ�صمدة الكيماوية )قافكو(    •

دولة الكويت    

�رشكة �صناعة الكيماويات البرتولية     •

اجلمهورية الليبية     

�رشكة الليبية الرنويجية لالأ�صمدة     •

اململكة املغربية     

•    .OCP S.A املجمع ال�رشيف للفو�صفاط

لبنان     

�رشكة كيماويات لبنان �س. م. ل.     •

جمهورية م�رش العربية     

�رشكة ابوقري لالأ�صمدة وال�صناعات الكيماوية     •

�رشكة الن�رش لالأ�صمدة وال�صناعات الكيماوية     •

�رشكة الدلتا لالأ�صمدة وال�صناعات الكيماوية     •

ال�رشكة املالية وال�صناعية امل�رشية     •

�رشكة ال�صناعات الكيماوية امل�رشية )كيما(     •

ال�رشكة امل�رشية لالأ�صمدة     •

�رشكة الن�رش للتعدين    •

�رشكة بوىل �صريف لالأ�صمدة والكيماويات  •

           م�صانع اأبو زعبل لالأ�صمدة واملواد الكيماوية 

�رشكة حلوان لالأ�صمدة     •

�رشكة الإ�صكندرية لالأ�صمدة – ابوقري    •

�رشكة م�رش لت�صنيع البرتول )موبكو(     •

�رشكة الن�رش للكيماويات الو�صيطة     •

�رشكة ايفر جرو لالأ�صمدة املتخ�ص�صة     •

�رشكة ال�صوي�س لت�صنيع الأ�صمدة     •

�رشكة ال�صوي�س العاملية للنرتات )�صنكو(     •

•     )EBIC( ال�رشكة امل�رشية لل�صناعات الأ�صا�صية

ال�رشكة القاب�صة لل�صناعات الكيماوية    •

�رشكة فو�صفات م�رش     •
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 الأع�شاء املنت�شبون 

اململكة الأردنية الها�شمية   

 ال�رشكة العربية للتعدين   •

اململكة العربية ال�شعودية   

 �رشكة كيمائيات امليثانول )كيمانول( •

Methanol Chemical Company Ltd. )CHEMANOL(

 �رشكة الزيت العربية ال�صعودية )اأرامكو ال�صعودية(  •

مملكة البحرين   

•  BAPCO – رشكة نفط البحرين�

دولة المارات العربية املتحدة   

�رشكة برتول اأبوظبي الوطنية )اأدنوك(   •

•  Compressor Controls Corporation رشكة�

جمهورية العراق   

ال�رشكة العامة لكربيت امل�رشاق   •

دولة قطر   

�رشكة قطر العاملية لت�صويق البرتول املحدودة )ت�صويق(   •

جمهورية م�رش العربية   

احلديثة لالإ�صترياد والت�صدير وال�صناعة   •

ال�رشكة امل�رشية القاب�صة للبرتوكيماويات   •

�رشكة كربون هولدجنز   •

 الأع�شاء املراقبون 

اململكة املتحدة   

 • British Sulphur Consultants  

 • Johnson Matthey Catalysts 

الدمنارك   

 • Haldor Topsoe 

اأملانيا   

 • Uhde GmbH  

 • AUMUND FORDERTECHNIK GmbH 

هولندا   

 • Stamicarbon  
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باك�شتان   

 • Fauji Fertilizer Company Limited (FFC)  

م�رش   

 • ORASCOM Construction Industries (OCI) 

امريكا   

 • Kimre Inc. 

رو�شيا   

 • R & D Institute of Urea  

�شوي�رشا   

 • Ammonia Casale S. A.  

�شنغافورة   

 • CFI Holding Pte. Ltd (CFIh) 

دولة الإمارات العربية   

 • Kellogg Brown & Root, Inc. (KBR) 

 • Pall Corporation 

ا�شبانيا   

 • Comspain XXI, S.A. 

اإيطاليا  

 • FBM HUDSON ITALIANA SpA 

بلجيكا   

 • SNC - LAVALIN 

النم�شا   

 • CTP Chemisch Thermische 

الهند   

 • Hindustan Platinum Private Ltd.  

 الأع�شاء املوؤازرين 

اململكة الأردنية الها�شمية   

�رشكة ال�رشق للمالحة امل�صاهمة املحدودة   •

ال�رشكة احلديثة ل�صناعة الأ�صمدة   •

موؤ�ص�صة التقنية العاملية للكيماويات   •

�رشكة ال�صناعات الكيماوية والتعدينية   •
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ال�رشكة الأردنية لتجهيز الأ�صمدة وتعبئتها  •

�رشكة ال�صندباد للمالحة وال�صحن  •

ال�رشكة الأردنية الكونية للوكالت املالحية   •

�رشكة التحالف الدويل للتجارة  •

•  )MANASEER( ال�رشكة الردنية احلديثة املتقدمة لل�صناعات الكيماوية

�رشكة اخلطوط البحرية الوطنية الأردنية  •

ال�رشكة الأردنية الدولية للم�صارطة البحرية   •

�رشكة املجموعة الأردنية للوكالت البحرية   •

•  Mitsubishi Corp./Amman Branch
•   MidGulf International Ltd.

•   Jabareen Engineering & Trading Co.

�رشكة �صينا الأوىل للكيماويات والأ�صمدة   •

موؤ�ص�صة القوافل ال�صناعية الزراعية   •

•  Heliopotasse/ هليوبوتا�س

•  Jordan Modern Trade Development Co.

الإمارات العربية املتحدة   

�رشكة اأبوظبي ل�صناعات الأ�صمدة )اأدفرت(   •

•  Emirates Trading Agency L.L.C.

•   Trimex International FZE
م�صنع الإمارات لال�صمدة الكيماوية   •

• Intertrade Resources Ltd.

• NAQ Global Companies
•  TRANSFERT FZCO
•  TRANSGLOBE DMCC

اجلمهورية التون�شية   

•  )TST( ال�رشكة التون�صية ال�صعودية للت�صدير والتوريد

اململكة العربية ال�شعودية   

�رشكة تنمية املدخالت الزراعية )ا�صدكو(   •

�رشكة الآلت واملواد الزراعية املحدودة  •

�رشكة الأجنل للتطوير والإ�صتثمار والتطوير ال�صناعي   •

ال�رشكة العربية للخدمات الزراعية )اأرا�صكو(   •

•   AL-MAHALLIAH Agriculture

اجلمهورية العربية ال�شورية   

من�صاة الطحان ل�صناعة املبيدات والأ�صمدة   •

•   Sharkia Trading Enterprise
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اجلزائر   

•   BEMARINE SARL

قطر   

مكتب ممثل �رشكة YARA Int’l لل�رشق الأو�صط   •

لبنان   

•  Rawmatimpex s.a.r.l
•  Debbane Freres Trading SAL

بلجيكا  

 • ROTEX 

 • T.C.I. (Transportation Consultancies Int’l) 

الهند  

 • Tradex India Corporation  

 • Neelam Aqua & Speciality Chem Ltd.  

 • Vardhman Shipping 

 • Mitra S K Private Ltd. 

 • Compagnie Indo-Francaise de Commerce (CIFC) 

جمهورية ال�شودان   

اأعمال زاغرو�س التجارية   •

جمموعة �رشكات حمجوب   •

اأعمال �صمعون للخدمات الزراعية   •

تركيا   

 • Forsa Shipping & Trading Co. Ltd.  

 • GUBRETAS  

املانيا      

 • Helm Dungemittel GmbH   

 • Wagu International GmbH   

كندا      

 • Solex Thermal Science Inc.   

اجنلرتا      

 • Gavilon Fertilizer, LLC   

 • Integer Research Ltd.    

اأمريكا      

 • CHS In    
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اأوكرانيا      

 • AGROFERTRANS Ltd.   

 

�شلطنة عمان      

 • Sohar Int’l Urea & Chemical Industries (SAOC) 

ا�شرتاليا      

 • Incitec Pivot Ltd. (IPL)   

هولندا      

 • Urea KnowHow.com b.v.    

فرن�شا      

 • FERTILORE SAS    

�شنغافورة      

 • Liven Agrichem Pte. Ltd.    

جمهورية م�رش العربية    

•   EFDC - املركز امل�رشي لتطوير الأ�صمدة

�رشكة املنوفية لالأ�صمدة والكيماويات    •

�رشكة بويل �صريف لالأ�صمدة والكيماويات    •

ال�رشكة الدولية لالأ�صمدة والكيماويات    •

�رشكة ل�صني ل�صناعات البال�صتيك   •

�رشكة توبيك للم�رشوعات الهند�صية والتجارة الدولية   •

�رشكة اكوا ترا�صت    •

ال�رشكة الهند�صية لل�صناعات البرتولية والكيماوية )انبى(    •

�رشكة املن�صورة للراتنجات وال�صناعات الكيماوية   •

�رشكة وورمز ا�صكندرية خلدمة الب�صائع   •

�رشكة تريدلينك للتجارة الدولية   •

ميت�صيل جونيور م�رش للمالحة والإ�صتثمار   •

�رشكة اإبرامار هولدجن   •

•   SGS Egypt Ltd. رشكة�

اجلمعية امل�رشية لتجار وموزعي الأ�صمدة    •

•    SPREA Misr

•   ENPC-Egyptian Nitrogen Products Co.

�رشكة �صماد م�رش )ايجيفرت(   •
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ال�رشكة العاملية لالأ�صمدة وامل�صتلزمات الزراعية    •

�رشكة ال�صويدي لل�صناعات الكيماوية    •

�رشكة الأهرام للتجارة وال�صناعة    •

�رشكة هجربوتا للتجارة والتوزيع    •

�رشكة قوي�صنا للتنمية الزراعية    •

ال�رشكة الوطنية للمناجم واملحاجر    •

ال�رشكة امل�رشية القاب�صة للغازات الطبيعية    •

�رشكة تكنوجرين    •

�رشكة ناتران�س م�رش للنقل واللوج�صتيات    •

�رشكة اأجرون للتنمية الزراعية    •

•   CT Corporation رشكة�

�رشكة الزراعة احلديثة )بيكو(    •

�صي �صريف�س لل�صحن والتفريخ والوكالة البحرية    •

•   )UAD( رشكة املتحدون للتنمية الزراعية�

جنمة ال�رشق الأو�صط    •

�رشكة ال�صكندرية للخدمات الهند�صية والتجارية    •

�رشكة طيبة للتجارة والتوكيالت والتنمية الزرعية   •

�رشكة خمتار جروب للمالحة – ايجيبت    •

�رشكة هجربوتا لالإ�صترياد والت�صدير    •

•    Kayan for International Trade

جمموعة �رشكات الدقهلية    •

�رشكة م�رش لالأ�صمدة والكيماويات واملخ�صبات الزراعية    •

�رشكة لوي�س دريفو�س ال�صكندرية املحدودة    •

•    Wencom Ltd. رشكة ونكوم�

�رشكة اأك�صفرتي لالإ�صترياد والت�صدير والتجارة    •

زهرة املدينة للتنمية وال�صتثمار �س.م.م.    •

ال�رشكة ال�رشقية للتنمية الزراعية وال�صناعية )اي�صرتنا(    •
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امللتقى الدويل ال�شنوي للأ�شمدة

262013 – 28 فرباير �رشم ال�صيخامللتقى الدويل ال�صنوي التا�صع ع�رش

072012 - 09 فرباير�رشم ال�صيخامللتقى الدويل ال�صنوي الثامن ع�رش 

112011 – 13 اأبريلالقاهرةامللتقى الدويل ال�صنوي ال�صابع ع�رش 

22010 - 4 فربايرالقاهرةامللتقى الدويل ال�صنوي ال�صاد�س ع�رش 

102009 – 12 فربايرالقاهرةامللتقى الدويل ال�صنوي اخلام�س ع�رش 

052008-07 فرباير القاهرةامللتقى الدويل ال�صنوي الرابع ع�رش 

062007 – 08 فرباير�رشم ال�صيخ امللتقى الدويل ال�صنوي الثالث ع�رش 

062006 - 08 فربايرالقاهرةامللتقى الدويل ال�صنوي الثانى ع�رش 

012005 -03  فربايرالقاهرةامللتقى الدويل ال�صنوي احلادى ع�رش 

202004 – 22 يناير القاهرةامللتقى الدويل ال�صنوي العا�رش 

282003 – 30 يناير القاهرةامللتقى الدويل ال�صنوي التا�صع 

292002 – 31 يناير القاهرةامللتقى الدويل ال�صنوي الثامن 

01/302001 – 02/01القاهرةامللتقى الدويل ال�صنوي ال�صابع

01/312000 – 02/02القاهرةامللتقى الدويل ال�صنوي ال�صاد�س

091999-11 فرباير القاهرةامللتقى الدويل ال�صنوي اخلام�س

171998 -19  فربايرالقاهرةامللتقى الدويل ال�صنوي الرابع

181997-20 فرباير القاهرةامللتقى الدويل ال�صنوي الثالث

081996 -11  ينايرالقاهرةامللتقى الدويل ال�صنوي الثانى 

091995-12 ينايرالقاهرةامللتقى الدويل ال�صنوي الأول 
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املوؤمتر الفني الدويل للأ�شمدة

242013 – 2013/6/26تون�ساملوؤمتر الفني ال�صاد�س والع�رشون

092012 - 2012/7/11دبي املوؤمتر الفني اخلام�س والع�رشون 

222011 - 2011/11/24الأردن املوؤمتر الفني الرابع والع�رشون 

6/292010 – 7/1تون�س املوؤمتر الفني الثالث والع�رشون 

6/292009 – 7/2املغرب املوؤمتر الفني الثاين والع�رشون 

102008 – 11 نوفمرب جدة املوؤمتر الفني الواحد والع�رشون 

192007 – 21 يونيهتون�ساملوؤمتر الفني الع�رشون 

182006 – 20 اأبريل قطراملوؤمتر الفني التا�صع ع�رش 

052005-07 يوليو املغرباملوؤمتر الفني الثامن ع�رش 

222004 – 24 يونيهالأردن املوؤمتر الفني ال�صابع ع�رش 

212003– 23 اأبريل�صوريا املوؤمتر الفنى ال�صاد�س ع�رش 

232002– 25 اأبريلالإمارات املوؤمتر الفنى اخلام�س ع�رش 

252001– 27 يونيهم�رشاملوؤمتر الفنى الرابع ع�رش 

272000– 30 يونيهتون�ساملوؤمتر الفنى الثالث ع�رش 

051999–08 اأكتوبراملغرباملوؤمتر الفنى الثانى ع�رش 

121998–14 اأكتوبرقطراملوؤمتر الفنى احلادى ع�رش 

061997 – 08 مايوالأردناملوؤمتر الفنى العا�رش 

131996 – 16 مايوتون�ساملوؤمتر الفنى التا�صع 

171995– 20 اأبريلالإماراتاملوؤمتر الفنى الثامن 

181994– 21 اأبريلالأردناملوؤمتر الفنى ال�صابع

201993– 21 اأبريل�صوريااملوؤمتر الفنى ال�صاد�س

211992– 24 اأبريلتون�ساملوؤمتر الفنى اخلام�س

061990 - 09 مايوالأردناملوؤمتر الفنى الرابع

271989 – 29 مايوالعراقاملوؤمتر الفنى الثالث

111988– 14 اأبريلالكويتاملوؤمتر الفنى الثانى 

211987– 23 اأبريلاجلزائر املوؤمتر الفنى الأول 
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روؤ�شاء جمل�ص اإدارة الإحتاد العربي للأ�شمدة اعتباراً من �شنة 1976 

دورة الرئا�شة    القطر  

ال�صيد فهد ال�صعيبي •   2013 ال�صعودية 

املهند�س حممد را�صد الرا�صد  •    2012 الإمارات  

املهند�س حممد عادل املوزي  •    2011 م�رش  

املهند�س حممد عبد الله حممد  •   2010 العراق  

ال�صيد حممد جنيب بن�صقرون  •   2009 املغرب  

املهند�س خليفة ال�صويدي •   2008 قطر  

الدكتور نزار فلوح  •   2007 �صوريا   

املهند�س م�صاعد العوهلي  •   2006 ال�صعودية  

ال�صيد الهذيلي الكايف •  2005 – 2004 تون�س  

الدكتور م�صطفى ال�صيد  •  2004 – 2002 البحرين  

املهند�س �صيف اأحمد الغفلي  •  2002 – 2000 المارات  

ال�صيد زهري زنونة  •  2000 – 1999 الردن  

املهند�س �صامح مدين •  1999 – 1998 الردن  

املهند�س اأ�صامة اجلنايني  •  1998 – 1995 م�رش  

املهند�س �صدقي غنيم  •  1995 – 1991 م�رش  

املهند�س ح�صني اجلا�صم  •  1991 – 1983 الكويت  

املهند�س عبد الباقي النوري •  1982 – 1976 الكويت  

الأمناء العامون اعتباراً من �شنة 1976 

الفرتة   ال�شم     

يونيو/ حزيران 2004 • الدكتور �صفيق الأ�صقر )اأردين اجلن�صية(  

1998 - مايو/ اآيار 2004 • املهند�س علي حمدي )تون�صي اجلن�صية(  

• 1997 - 1983 الدكتور ماأمون اأبو خ�رش )اأردين اجلني�صة(  

• 1982 - 1976 املهند�س فاروق معيوف )عراقي اجلن�صية(  
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ال�شادة اأع�شاء اللجان املتخ�ش�شة لعام 2012

1. اللجنة الإقت�شادية:

ال�صيد حممد بنزكرى - رئي�س اللجنة •

املجمع ال�رشيف للفو�شفاط - املغرب 

ال�صيد مهدى �صامل عبد احل�صن )حتى يوليو 2012( •

ال�رشكة العامة ل�شناعة الأ�شمدة /املنطقة اجلنوبية - العراق  

ال�صيد يو�صف الكوارى  •

�رشكة قطر للأ�شمدة الكيماوية )قافكو( - دولة قطر 

ال�صيد اأحمد غالب املهريى •

�رشكة فرتيل - المارات العربية

ال�صيد عادل عبد امللك  •

�رشكة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات - البحرين 

ال�صيد �صالح را�صد •

�رشكة �شناعة الكيماويات البرتولية - الكويت

ال�صيد جعفر �صامل •

�رشكة البوتا�ص العربية - الأردن

املهند�س على عبابنة    •

�رشكة الأ�شمدة اليابانية الأردنية - الأردن

 املهند�س في�صل دودين •

املهند�س اإبراهيم الروا�صده )منذ يوليو 2012( •

ال�رشكة الهندية الأردنية للكيماويات - الأردن 

ع�صو •

املوؤ�ش�شة العامة لل�شمدة - �شوريا

ال�صيد ل�صعد مكى •

املجمع الكيميائى التون�شى - تون�ص

ال�صيد انور عبد احلميد النعا�س  •

�رشكة �رشت لإنتاج وت�شنيع النفط والغاز - ليبيا 

ال�صيد ميلود لوحي�صي •

�رشكة ا�شمدال - اجلزائر

ال�صيد خالد املقبل   •

�رشكة �شابك - ال�شعودية

ال�صيد احمد املرهوبى •

ال�رشكة العمانية الهندية لل�شماد - �شلطنة عمان
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ال�صيد منري الغريب )حتى يوليو 2012( •

�رشكة الدلتا للأ�شمدة - م�رش

ال�صيد حممد عطية حممد ال�صيد •

ال�رشكة املالية وال�شناعية - م�رش

ال�صيد حممد الطحان •

�رشكة حلوان لل�شمدة - م�رش

ال�صيد �صعيد حممد زمزم •

�رشكة ابوقري لل�شمدة - م�رش

ال�صيد خالد عبد الله •

�رشكة الن�رش للكيماويات الو�شيطة - م�رش

ال�صيد / هانى كمال )منذ يوليو 2012( •

ال�رشكة امل�رشية لل�شناعات ال�شا�شية - م�رش

ال�صيد / احمد خي�صم )منذ يوليو 2012( •

�رشكة الن�رش لل�شمدة وال�شناعات الكيماوية   - م�رش

ال�صيد يا�رش خريي - مقرر اللجنة/ الأمانة العامة •

2. اللجنة الفنية:

املهند�س ح�صني احلجري - رئي�س اللجنة •

 �رشكة �شافكو - ال�شعودية

املهند�س �صعد بوك�صة  •

 �رشكة �شناعات الأ�شمدة بالروي�ص - الإمارات العربية

املهند�س جمال عمرية  •

�رشكة البوتا�ص العربية - الأردن

ال�صيد عمار دبت •

�رشكة فرتيال - اجلزائر

املهند�س اأحمد نور الدين  •

�رشكة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات - البحرين

املهند�س الهادي الفخفاخ •

 املجمع الكيميائى التون�شي - تون�ص

املهند�س ب�صام النجدي  •

 ال�رشكة ال�شعودية لل�شناعات الأ�شا�شية )�شابك( - ال�شعودية

املهند�س �صامل العازمي     •

�رشكة �شناعة الكيماويات البرتولية - الكويت
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املهند�س خليفة اخلليفي   •

�رشكة قطر للأ�شمدة الكيماوية - قطر

الدكتور عبد العال ق�صري   •

املجمع ال�رشيف للفو�شفاط - املغرب

املهند�صة مني العلوي •

ال�رشكة العمانية الهندية للأ�شمدة  - �شلطنة عمان

الدكتور ح�صيب الفقي  •

�رشكة ابو قري لل�شمدة وال�شناعات الكيماوية  - م�رش

املهند�س عبد الفتاح القر�س  •

 �رشكة م�رش لنتاج الأ�شمدة – موبكو  - م�رش

املهند�س حممد عناين حممود  •

ال�رشكة املالية وال�شناعية امل�رشية - م�رش

املهند�س خالد ال�صيد   •

�رشكة ال�شكندرية لل�شمدة - م�رش

املهند�س �صالح �صفطلي  •

ال�رشكة العامة للأ�شمدة - �شوريا

املهند�س حممد حممود علي - مقرر اللجنة/ الأمانة العامة •

3.جلنة ال�شحة وال�شلمة والبيئة

املهند�س حممد ي�رشي من�صور - رئي�س اللجنة •

�رشكة ال�شكندرية لل�شمدة - م�رش

املهند�س عبد الرحمن زريق      •

�رشكة �شافكو / �شابك - ال�شعودية

املهند�س جا�صم دروي�س •

�رشكة اخلليج ل�شناعة البرتوكيماويات - البحرين

املهند�س وليد املا�س •

�رشكة �شناعات الأ�شمدة بالروي�ص - الإمارات العربية

املهند�س الهادي بن �صامل •

املجمع الكيميائي التون�شي - تون�ص

املهند�س مرزوق ال�صمري •

�رشكة �شناعة الكيماويات البرتولية - الكويت

املهند�صة مرمي مطر •

�رشكة قطر لل�شمدة الكيماوية - قطر

الدكتور عبد احلق قبابي  •

املجمع ال�رشيف للفو�شفاط - املغرب
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ال�صيد عز الدين بوليلة •

�رشكة مناجم الفو�شفات اجلزائرية - اجلزائر

املهند�س خالد حممود ابو خطوة •

ال�رشكة ال�رشكة الليبية الرنويجية للأ�شمدة - ليبيا

املهند�س عبد الوهاب الرواد •

ال�رشكة الهندية الردنية للكيماويات - الأردن

الدكتور �صامي عمارنة •

�رشكة البوتا�ص العربية - الردن

ال�صيد حممد �صعيد امل�رشوري •

ل�رشكة العمانية الهندية لل�شماد - �شلطنة عمان

املهند�س جمال نا�صيف •

ال�رشكة العامة للأ�شمدة - �شوريا

املهند�س حممد حممود علي - مقرر اللجنة/ الأمانة العامة •

الإحتاد العربي للأ�شمدة:

�س ب : 8109 مدينة ن�رش )11371( القاهرة

9 عمارات رامو �صارع عمر بن اخلطاب طريق الن�رش – مدينة ن�رش – القاهرة
جمهورية م�رش العربية

هاتف: 23054464 2 20+

فاك�س: 23054466 - 23054465 2 20+

info@afa.com.eg :بريد الكرتوين

www.afa.com.eg :املوقع
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