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م، وهي جزء من شركة القوافل الصناعية  1990تأسست الشركة العربية في عام 

الزراعية. تنتج الشركة العربية مادة كبريتات البوتاسيوم )سلفات البوتاسيوم( والتي 

النتاج األسمدة المركبة. كما تعمل تعتبر المادة الخام لشركة القوافل الصناعية الزراعية 

سلفات البوتاسيوم( للمزارعين ادة كبريتات البوتاسيوم )الشركة العربية على بيع م

 بشكل مباشر. 

تطبيق االبداع االيكولوجي للحد من مخاطر المواد الكيميائية في "مشروع قامت الشركة بالمشاركة في 

برنامج النهج االستراتيجي الخاص باإلدارة الدولية للمواد من والمدعوم مالًيا ، ن"األرد في الصناعة

، كما قدم برنامج األمم المتحدة للبيئة الدعم الفني للشركة  مشروع البدء السريع - (SAICM) الكيميائية

 بالتعاون مع وحدة االنتاج األنظف في الجمعية العلمية الملكية.
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 االبداع االيكولوجي

تستخدم المواد الكيميائية الخطرة في إنتاج المواد الخام لتصنيع األسمدة الكيميائية. إن إنتاج مادة كبريتات 

البوتاسيوم )سلفات البوتاسيوم( كمادة خام تستخدم في إنتاج األسمدة المركبة تشكل خطًرا على البيئة 

مادة كبريتات البوتاسيوم )سلفات  والصحة. وعلى الرغم من أن المواد الكيميائية المستخدمة النتاج

تقر بضرورة تحديد ليس لها بدائل كيميائية آمنة أو مواد كيميائية أقل خطورة، إال أن الشركة البوتاسيوم( 

الخطر المتعلق بانتاج مادة كبريتات البوتاسيوم )سلفات البوتاسيوم( كمادة خام النتاج األسمدة الكيميائية 

بالمشاركة بمشروع االبداع االيكولوجي للحد من المخاطر الكيميائية  ت الشركةذلك، قامالمركبة. ومن أجل 

في الصناعة األردنية من أجل تطوير منهجيات واستراتيجيات عمل النتاج مادة كبريتات البوتاسيوم )سلفات 

ئية الفضلى البوتاسيوم( بجودة عالية وسعر منافس لألسواق المحلية والعالمية من خالل تبني الممارسات البي

  في إدارة المواد الكيميائية الخطرة. 

كلوريد الهيدروجين(، حيث يتم ينتج عن إنتاج مادة كبريتات البوتاسيوم )سلفات البوتاسيوم( منتج ثانوي )

امتصاصه بوساطة المياه ليتم تحويله من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة. تعتبر مادة كلوريد الهيدروجين 

، وقد تؤدي إلى أمراض رئوية مزمنة على المدى البعيد آكالة قد تسبب الحكة في العين والجلدمادة سامة 

أما من الناحية . سواء في بيئة العمل )العمال( أو البيئة المحيطة )المجتمع المحيط بالمنشأة( نتيجة لالستنشاق

نتيجة لتآكل المنشآت  الشركة المادية، فإن تخزين تلك المادة قد تتسبب إلى خسائر مالية تقع على عاتق

تفاعل من خالل  السائلة إنتاج مادة كلوريد الكالسيومتعمل الشركة في الوقت الراهن على   المعدنية وغيرها.

إن مادة كلوريد الهيدروجين مع مادة الحجر الجيري، وذلك لتقليل أثر مادة كلوريد الهيدروجين في الموقع. 

يد الكالسيوم على شكل قشور صلبة، مما دعى الشركة إلى إيجاد حلول معظم الصناعات تستخدم مادة كلور

 لتحويل تلك المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة )قشور(. 

ومن الحلول التي طرحت إلدارة الشركة لتحويل مادة كلوريد الكالسيوم من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة 

   إلى الحالة الصلبة. تحويلية رفيقة بالبيئة وقليلة الكلفة لتحويل تلك المادة )قشور صلبة(، هو تبني تكنولوجيا 

ن الحلول التي طرحت للشركة للحد من أو لتقليل اآلثار من مادة أما بالنسبة لمادة كلوريد الهيدروجين، فم

مع المنشآت القريبة و الخاصة بتصنيع الحديد كلوريد الهيدروجين على االنسان والبيئة، هو أن يتم التواصل 

الستخدام مادة كلوريد الهيدروجين في عمليات الجلفنة، مما يسهم في تقليل أثر تلك المادة على صحة 

 العاملين والبيئة المحيطة، وتقليل الخسائر المادية الناتجة من تآكل المواد المعدنية في المنشأة. 

 أعاله إلى زيادة عائد الربح في الشركة وتقليل األثر على اإلنسان والبيئة. قد تسهم تلك الحلول المذكوره 
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، فإن خالل سلسلة القيمة  على المنتج ، وإضافة قيمةإن الشركة تؤمن بأن تقليل أثرها على اإلنسان والبيئة

.تحقيق المكاسب الماديةوالعمل في الشركة يؤدي إلى تطوير  ذلك  

 م. أحمد البس

 المدير العام


