ورشة
ترشيد الطاقة في صناعة األسمدة
 31 - 29أغسطس  : 2016مراكش المملكة المغربية
ينظم االتحاد العربي لألسمدة بالتعاون وبدعم مشكور من المجمع الشريف للفوسفاط ) (OCPورشة عمل
حول "ترشيد الطاقة في صناعة األسمدة" وتستضيف اقامتھا خالل الفترة من  29إلى  31أغسطس 2016
في مدينة مراكش بالمملكة المغربية.
يشارك في الورشة أكثر من خمسون مشاركا من الشركات أعضاء االتحاد م ن :المغ رب ،األردن ،ت ونس،
الكوي ت ،قط ر ، ،ومص ر باإلض افة إل ى ش ركات دولي ة مث ل  Thyssenkruppم ن ألماني ا،
و Stamicarbonم ن ھولن دا NIIK ‐ R&D Institute of Urea ،م ن روس يا ،وAlexander
 Proudfootمن بريطانيا و DUPONTمن فرنسا.
تكتسب ھذه الورشة العمل أھميه قصوى لمناقشة آخر المستجدات وتطوير أساليب جديدة للتفكير وتشكيل
مستقبل ترشيد الطاقة من حيث:





مراجعة أنظمة الطاقة بھدف الحد من االستھالك.
زيادة كفاءة طاقة العمليات.
تعزيز تكنولوجيات الطاقة لتشغيل عمليات الشركة.
االستثمار في تطوير وعمل البنية التحتية والخدمات المتعلقة بالطاقة.

يتضمن برنامج الورشة عدد من المحاضرات المتمي زة م ن مختل ف ال دول :فھن اك ع دد ) (2محاض رة م ن
ألمانيا ،وعدد ) (1محاضرة من ھولن دا ،وع دد ) (1م ن روس يا وع دد ) (1محاض رة م ن بريطاني ا ،وع دد
) (1محاض رة م ن بلجيك ا ،وع دد ) (1محاض رة م ن فرنس ا ،باإلض افة إل ى ) (4محاض رات م ن المغ رب
وعدد ) (3محاضرات على التوالي من الكويت واألردن وتونس.
ھذا ،ويسعى االتحاد العربي لألسمدة لتعزيز دوره كفاعل عالمي في انتاج األسمدة ومغذيات النبات ،ومن
ثم ،يدعم بذلك وضع األمن الغذائي العالمي من خالل تحقيق مستوى أعلى من المحاصيل واإلثراء من
مغذيات التربة.
وبديھيا االتحاد العربي لألسمدة يدرك أيضًا أن انتاج األسمدة ھو مجال كثيف الطاقة حيث يستھلك انتاج
األسمدة  %1.2من اجمالي نسبة الطاقة العالمية بينما يستھلك انتاج األمونيا  %94من اجمالي طاقة ھذه
الصناعة ككل ،ولھذا يعتبر توفير الطاقة من العوامل الھامة لتحسين اقتصاديات مصانع األسمدة وينعكس
على تقليل كلف االنتاج وبالتالي سعر المنتج مما يؤدي الى زيادة استخدام األسمدة بالطرق الرشيدة ومن ثم
زيادة االنتاجية الزراعية.

في ھذا االطار ،يعمل االتحاد على التأكد من أن أعضاءه يسعون دومًا من أجل ترشيد الطاقة في كافة
مراحل انتاج األسمدة ونقلھا واستخدامھا من خالل التنسيق بينھم على النحو:






نقل التجارب والمشاريع الناجحة وتبادلھا بين الشركات األعضاء.
تعميم التطورات التكنولوجية التي من شأنھا أن تقلل من معدل استھالك الطاقة.
إقامة أنظمة ترشيد الطاقة )إدارة البيئة( لتحسين األنظمة التي تسعى إلى االستمرار في التحسين
من مستوى البيئة وخصوصًا فيما يتعلق بترشيد الطاقة )إدارة الطاقة(.
تحديد الحلول الفنية التي تھدف إلى ترشيد الطاقة )إدارة الطاقة( في ذات الوقت الذي يقومون فيه
بإنتاج األسمدة ونقلھا واستخدامھا.
وضع معايير الطاقة التي تعزز من مستوى الكفاءة والتحسن.

ھذا ،وسوف تناقش ورشة العمل الموضوعات التالية:
 أنظمة ومعايير إدارة الطاقة في صناعة األسمدة.
 إدارة نظام طاقة مستدامة.
 تكنولوجيات كفاءة الطاقة )عمليات المراجعة – وضع اإلجراءات(.
 كيفية تشغيل مصنع لألسمدة بالحد األمثل الستھالك الطاقة )دراسات حالة(.
 الجديد في تكنولوجيا صناعه األسمدة منخفضة الطاقة.
 دور أنشطة الصيانة في ترشيد الطاقة.
 أفضل الممارسات الناجحة والتجارب المنفذة في ترشيد الطاقة.
ال يفوتن ا أن ن ذكر ھن ا أن المجم ع الش ريف للفوس فاط ق د أق ام مرك زاً متط ورا للت دريب م زود بك ل وس ائل
الت دريب المتقدم ة أق يم ف ي منتج ع س كني في ه خ دمات فندقي ة متمي زة ومراف ق تكميلي ة مث ل ب رك الس باحة
وساحات رياضية وغيرھا،
وبھ ذه المناس بة يتوج ه االتح اد العرب ي لألس مدة بالش كر واالمتن ان للمجم ع الش ريف للفوس فاط بالمملك ة
المغربية للدعم واحتضان فعاليات ھذه الورشة الفنية.
جدير بالذكر أن االتحاد العربي لألسمدة منظمة عربية دولية غير حكومية – أسس عام  1975ويعمل
تحت مظلة مجلس الوحدة االقتصادية العربية والمجلس االقتصادي واالجتماعي للجامعة العربية بدرجة
مراقب.
يجمع االتحاد المؤسسات والشركات العربية العاملة في مجال صناعة وتجارة األسمدة وخاماتھا
والمجاالت ذات العالقة .ويضم االتحاد في عضويته  180شركة عربية وأجنبية من خمس وثالثين دولة
من أنحاء العالم.
يھدف االتحاد بوجه عام تنسيق وتنمية وتطوير العالقات الفنية وكل ما له صلة في مجال صناعة األسمدة
واستخداماتھا بين الشركات األعضاء .يمثل االتحاد إطاراً تعمل فيه الشركات العربية للوقوف على
المستجدات التكنولوجية في مجال صناعة االسمدة وإفساح المجال لممثلي الشركات العربية لتوطيد
العالقات وتوثيقھا فيما بينھا والمؤسسات والمنظمات والشركات الدولية العاملة في مجال صناعي وتجارة
واستخدام األسمدة.
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