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ورشة  شركة صناعات األسمدة بالرويس (فرتيل)نظم االتحاد العربي لألسمدة بالتعاون مع 

 2014ر سبتمب 4إلى  2وذلك خالل الفترة من  "ZERO Liquid Dischargeعمل "

  بفندق مريديان بمدينة أبوظبي بدولة االمارات العربية المتحدة.

 دى التطور الذي شھدته معظم دول العالم وزيادة عدد السكان وارتفاع مستوىأ

 عانيت على المياه ورغم أن بعض الدول الالمعيشة إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب 

 فيھا ووجود ھذه المياه من ھذه المشكلة بسبب تنوع مصادر المياه التقليدية

 بكميات تفي بالطلب إال أن توزيع المياه الصالحة لالستعمال على سطح الكرة

 األرضية ليس متساوياً. وقد أدى ذلك إلى اختالل التوازن بين الكميات

 المتوفرة من المياه والطلب الفعلي عليھا، األمر الذي أدى إلى التفكير في

إعادة استعمال  أكبر كمية ممكنة منھا بشتى الطرق. وتعدتنويع مصادر المياه واستغالل 

  . تالقي قبوالً ملحوظاً في االونة االخيرة مياه المعالجة من طرق استغالل المياه التي

 فمن جھة تؤدي الى  في مصانع األسمدة وخاماتھا أھمية كبرى المياهإدارة عادة تحتل 

المعدالت والطاقات التصميمية للمصانع استقرار واستمرار العملية اإلنتاجية وفق أعلى 

ومن جھة اخرى المحافظة وحسن استغالل لمورد من اھم الموارد  والوحدات اإلنتاجية

  الطبيعية وھو المياه.



في صناعة  ZLDتطوير استخدام الورشة إلى توسيع معارف المشاركين بأھمية  تھدف

  لى:إتؤدى  يالعاد معالجة وتدوير المياه داخل الوحدات االنتاجية والتاألسمدة 

 وترشيد استخدام الموارد الطبيعية االستفادة القصوى.  

 المكونات من مياه الصرف الصحي المتدفقة ادستردا. 

 تكلفة عملية التخلص من مياه تقليل.  

 البيئية الحفاظ على.  

وتقديم معرفة وخبرة الشركات ورشة وبھدف اطالع المشاركين واغناء موضوعات ال

داد الع بخبراء دوليين االستعانة فقد تم الھندسية الدولية المتخصصة في ھذا المجال 

لى تقديم دراسات الحالة الناجحة والتى تعكس الخبرات وتنفيذ برنامج الورشة اضافة إ

ياه من الشركات تكنولوجيا معالجة وادارة الم المتميزة لشركات االسمدة العربية في مجال

  التالية:

  (فرتيل) المتحدة االمارات العربية  شركة صناعات األسمدة بالرويس 

 ردناأل        شركة البوتاس العربية 

 ردناأل      كة مناجم الفوسفات االردنيةشر 

 الكويت      شركة صناعة الكيماويات البترولية 

 مصر        سمدةشركة ابو قير لأل 

 تونس      سمدةالشركة التونسية الھندية لأل  

اإلمارات، مصر، الدول اآلتية: مشارك يمثلون  60 أكثر منالورشة فعاليات شارك في 

   .والمغرب ، السعودية، قطر، الكويتسلطنة عمان، تونس، األردن

فتتح فعاليات الورشة سعادة المھندس محمد راشد الراشد الرئيس التنفيذي لشركة فرتيل ا

  أمين عام االتحاد.  –دس محمد عبد هللا زعين عضو مجلس إدارة االتحاد وسعادة المھن

صناعات األسمدة  ةلشركتقديم الشكر والتقدير ل ينتھز االتحاد العربي لألسمدة ھذه المناسبة

لصدق تعاونھا وحسن الضيافة ودعمھا وكرمھا المعھود والتسھيالت  بالرويس (فرتيل) 

  .المقدمة إلنجاح ھذه الورشة


