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م.ع.م.الرشكة العامنیة الهندیة للسامد ش

یطاحمل حامیة الهواء س�یاسة ٔأوميفكو لل�د من تلوث الهواء و

محمد بــن سعيـد �ن نــــــــــارص املســــــــروري
مد�ر �ام الص�ة والسالمة والبيئة وأ�من واجلودة
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:احملــــــتویــــــــات

ٔأوميفكوعنتعریفيةنبذة.
ٔأوميفكويفالبيئةٕادارةنظام.
ٔأوميفكوتصممييفالهواءتلوثمناحلدوسائل.
ٔأوميفكويفالبیئيةاملراقبةنظم.
ٔأوميفكويفالبیئيةاملشاریع.
التوصیات.
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:ٔأومـيـفــــــكو

م.ع.م.شللسامدالهندیةالعامنیةالرشكة:
املسامهون:
50(عامنسلطنة......ٔأو�يـــــــورشكة%(.
25(الهند.......ٕایفكــــــورشكة%(.
25(الهند......�ریبكـــــورشكة%(.
املوقع:
هكتار175مبسا�ةالصناعیةصورمدینة.
للتصد�رميناءمعللمرشوعحرصیةحبریةمنطقة.
إالنتاجيةوالطاقةاملنت�ات:
س�نو�مرتيطنملیون1.652:الیور�سامد
س�نو�مرتيطنملیون1.190:أ�مونیا�از
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:ٔأوميفكومرافق

�قاطرتني لتصنیع وٕانتاج أ�مونیا والیور.

30:    حمطات تولید طاقة �ازیة x 2مي�اوات.

سا�ة/ 3م 100× 3: حمطات حتلیة املیاه

110:                مو�ات خبارx2 سا�ة/طن مرتي.

70:  �ال�تx2سا�ة/طن مرتي

سا�ة/ مرت مكعب 1200:مصنع النیرتو�ني

سا�ة/ 3م 78000:و�دات خض مياه البحر

30000:خزا�ت أ�مونیا x 2طن مرتي

 الیور�صوامع ختز�ن          :x275000طن مرتي
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:خمطط معلیة التصنیع

masrori 5
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:الیور� دا�ل الصوامع
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:الیور� ٔأثناء التحمیل
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:التحمیلسـیور الیور� يف 
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:الیور� داخـــــل السـفن
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:حتمـــــــــــــیل أ�مـــــونیا
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:نظام ٕادارة البيئة يف ٔأوميفكو

:�اللمناحملیطالهواءاىلإالنبعا�توخصوصاالبیئيةوأ�نظمةاملواردمجلیعاملعنیةالبیئيةاجلهات�ددهتااليتوالقواننياللواحئمع�مةمطابقةٕاىلهيدف

.التشغیلیةالعملیاتوخمر�اتإالنتاجمد�التمجیعٕادارة�شملالبيئةٕالدارةمتاكملنظام•

.احملیطةالبیئيةالنظم�ىلالبیئيةوالتأٔثرياتوالصلبةالسائ�ا�لفاتوٕادارةالهواءٕانبعا�تومراقبةمتابعة•

.السا�ةمدار�ىلاحملمت�التلوثمصادرمنمصدر�لكمراقبةنظموجود•

.أ�مسدةتصنیعبعملیاتخيتصف�هبااملعمولواللواحئوا�ولیةاحمللیةالبیئيةالقواننيبتطبیقالتامإاللزتام•

.التشغیلمعلیاتعنالناجتةالبیئيةالتأٔثرياتمنالتقلیلمعإالنتاجتعز�زوأ�داءحتسنيس�یاسةتطبیق•

.البييئأ�داءتعز�ز�اللمنالت�اريالنشاطتطو�رمعاملتواص�والتمنیةإالس�تدامة•
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:وسائل احلد من تلوث الهواء يف تصممي ٔأوميفكو

الناجتاحملمتلالتلوثمنلل�دللبيئةدیقصمرشوعلتنفيذاملواصفاتٔأفضلوتضمنياملرشوعتصمميفرتة�اللالنیرتوجينیةأ�مسدةصنا�ة�كنولوجيإالیهوصلتمأأفضلٕاختیار
:�اللمنالتشغیلمعلیاتعن
:إالنتاجو�داتمجیعيفللتشغیل�وقودالطبیعيالغازٕاس�ت�دام•

.الغازیةإالنبعا�تلتقلیلوأ�فرانوالغال�تالطاقةتولیدحمطات�شغیليفاملُس�ت�دمالرئييسالوقودهوالطبیعيالغاز
:إال�رتاقمصادرمنالناجتةاحلراریةالطاقةتدو�رنظام•
الطاقةمنالقصوىلٕالس�تفادة�وذالغازو�س�نيالب�ارٕاكنتاجٔأخرىصناعیةمعلیات�دةيفالتصنیعمعلیةبعدإال�رتاقمصادرمنالناجتةاحلراریةالطاقةٕاس�ت�دامٕا�ادةیمت

.احملیطاجلوٕاىلاحلراریةإالنبعا�تمكیةلتقلیلوكذ�تولیدهامتاليت
:والیور�أ�مونیامبصانع)Condensate(املكثفاتمجیعتدو�رنظام•
املصنععنالناجتةالسائ�ا�لفاتٕانتاجمعدللیصلاملیاهخصوصاواملواردالطاقةهدرلتقلیلوذ�والیور�أ�مونیاتصنیعمعلیةعنالناجتةاملكثفاتمجیعتدو�رٕا�ادةیمت

.أ�حيانمعظميفالصفرملس�توى
:الیور�مصانعمنأ�مونیا�ازوٕانبعا�تالیور�غبارٕاخامدنظام•
الیور�،حبیباتتصنیعلیاتمع عنالناجتةأ�مونیاو�ازالیور�غبارٕانبعا�تمنواحلدإالنبعا�تجودةلتحسنيمتقدمةٕاخامدبأٔنظمةالیور�حتبيبو�داتمداخن�زویدمت

.الغازیةإالنبعا�تجودةلتحسنيوإالخامدالكمتوسائدفوقاملائیةاملرشاتبنظامالو�داتهذهتعملحيث
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:من تلوث الهواء يف تصممي ٔأوميفكواحلد وسائل 

:الكربونا�س�ید�ين�ازفائضٕاس�ت�دامٕا�ادة•
.اجلواىلا�فيئة�ازاتعا�تٕانبمنلل�دللتعبئةمتخصصة�ازاترشكةٕاىلأ�مونیاتصنیعمعلیةعنالناجتالكربونٔأ�س�ید�ين�ازمنتجمنالفائضتصد�ریمت
:وأ�فرانإال�رتاقمصادريفإال�رتاقشعالتنظام•
Ultra(متطورةٕا�رتاقشعالتٕاس�ت�داممت Low NOx Burners(و�لتايلاقإال�رت مصادرمناملنبعثةالغازاتيفالنیرتو�نئأاكس�یدملو�تٕانتاجمنللتقلیل

.اجلواىلا�فيئة�ازاتانبعا�تمنالتقلیل
:املداخننظام•
نوعیةحيثمناحملمت�البیئيةأٔثرياتالتوتقلیلاملطلوبةالتش�تيتكفاءةلتحقيقالعاملیةاملواصفاتووفقحمسوبو�لميفينٔأساس�ىلاملداخنمجیعٕا�شاءوتصمميمت

.الناجتةالغازیةإالنبعا�تومكیة
:الشع�يفالتصنیعمكمت��ريالغازاتحرق•
البيئة�ىلالغازاتت�ثريأٔ تمنلل�درئيس�یةالالشع�يفالتصنیعمكمت��ريالغازاتمجیعوحرقحتویلیمتةا�وریالصیانةفرتاتؤأثناءللتشغیلالطبیعیة�رياحلاالتيف

.احملیطةوالبيئةوالعاملنياملصنعسالمةلضامناحملیطة
:لٔ�مونیاالرئيس�یة�خلزا�تامللحقةأ�مانشع�نظام•
.و�دتٕانالناجتةإالنبعا�تمجیعرقحلأ�مانشع�نظامب لٔ�مونیاالرئيس�یةاخلزا�ت�زویدمت
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.یةطبیعة امجلال ال ٕا�راء كذ� و احملیطة �ملصنعو تعز�ز جودة الهواء والبيئة والص�ة يف املنطقة ز�دة الغطاء النبايت�دائق ٔأميفكو هتدف ٕاىل 
.جشرة من ٔأجشار الطبیعة العامنیة2000�دیقة نباتیة تضم حوايل-
.مسا�ات خرضاء تقدر ��د عرش الف مرت مربع-

:احلد من تلوث الهواء يف تصممي ٔأوميفكو�بع وسائل 
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:س�ت�دام الطاقة املت�ددةإ 
.م2018س�نة يف �یلوواط 40بطاقة تدشني مرشوع لتولید الكهر�ء �لطاقة الشمس�یة فوق املبىن إالداري للرشكة -
.  م2021يف �ام �یلوواط 80تدشني مرشوع أٓخر لتولید الكهر�ء �لطاقة الشمس�یة �سعة -
.الف مرت مكعب من الغاز يف العام83س�توفر هذه املشاریع الصدیقة للبيئة ٔأكرث من -
.طنًا س�نو�ً 179�از �ين ٔأ�س�ید الكربون بنحو نبعا�ت إ س�تخفض -
.م2022�الل �ام مي�ا واط1قدرة بلطاقة الشمس�یة يف مواقف الس�یارات تولید الكهر�ء �نظام �ر�یب سيمت -

:احلد من تلوث الهواء يف تصممي ٔأوميفكو�بع وسائل 
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:نظم املراقبة البیئية يف ٔأوميفكو 

عامنسلطنةيفهباسموحامل النسبدونمااىلالتصنیعمعلیاتعنالناجتةإالنبعا�توضبطمبراقبةأٔوميفكوهتمت
:�اللمندولیاهباواملسموح

مبراقبة�سمحليتواإالنتاجخلطوطالرئيس�یةاملداخنلك�ىلودقيقةمتطورةبیئيةمراقبةٔأنظمة�ر�یب•
.مس�متر�شلكفهياوالتحمكالصناعیةالغازاتٕانبعاثمس�تو�ت

.السا�ةمدار�ىلتعملإالنبعا�تجودةومراقبةرصدحمطات�دة�ر�یب•

.بعا�تن االٕ مراقبةنظمو�شغیلٕادارةيفومتخصصنيمؤهلنيبیئنئأش�اصقبلمناملتابعة•

.املؤسس�تنيبنيبادلاملت التنس�یقمنكنوعالبيئةهیئةمببىنالبييئالرصدمركزمعاملراقبةنظامربط•



www.omifco.com

:�بع نظم املراقبة البیئية يف ٔأوميفكو

:احملیطالهواءجودةمراقبةنظام•
نوعیة الهواء احملیط لقياسمت جتهزي املصنع بثالث حمطات مراقبة بیئية �بتة -

. السا�ةمدار بصفة مس�مترة و�ىل �ملصنع 

.احملیطةالبيئةيفالضوضاءمس�توىلقياسحمطات�ر�یبمت-

احملیطالهواءنوعیةلقياسمتنق�احملیطالهواءنوعیةمراقبةحمطةتوفريمت-
معالتنس�یقبعدمالحظاتٔأیةمنللتحققالرضورةعندالرشكة�ارج

.املعنیةاجلهات

التنس�یقمنكنوعالبيئةهیئةمبىنيفاملراقبةبنظامالنظامهذاتوصیلموخرامت-
.املؤسس�تنيبنياملتبادل
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:املشاریـــــع الـبـيـئـــــي�ة

:  حتدیث دراسة تقيمي التأٔثريات البیئية للرشكة
ٕا�ادةمتكامالتشغیلمنس�نواتثالثعدبلمصنعل البیئيةالتأٔثرياتبتقيمياخلاصةا�راسةلت�دیثمس�تق�ٕاستشاریةبیئيةرشكةبتعینئأوميفكوقامت2008�اميف

بیا�تمنمس�ت�لصةقد�ریةتبیا�ت�ىلأ�ولیةاتا�راسبنيتحيثالسابقةاتا�راسيفاملس�ت�دمةالبیا�توحتدیثمطابقةمهناالهدفواكن.م2018�اميفذ�
.احملیطةالبيئةىل�للمصنعالبييئالتأٔثريحمدودیةوبینتوالتشغیلالتصمميكفاءةاحلدیثةا�راساتٔأثبتتوقد.التكنولوجياوٕاختیارتصمميال 

:دراسات التدقيق البييئ ا�وریةتنفيذ 
البیئيةاملتطلباتاكفةمعت�ىشنعاملص �شغیلمعلیاتٔأنمنمس�تقلحنو�ىلالتحققهومتخصصةٕاستشاریةرشكةطریقعنا�وريالبييئللتدقيقالرئييسالهدف

ٔأ�سبوٕاقرتاحهبااملسموحل�دودلجتاوز�االتٔأي�ىلوالس�یطرةللتحمكٕاختاذهامتاليتوإالجراءاتالبييئأ�داءومعدالتالبیئيةالتقار�راكفةمراجعة�اللهامنویمت
.البیئيةواملتطلباتلٕالشرتاطاتمطابقة�دمٔأوصعو�تٔأیة�ىلللتغلبواملالیةالفنیةالناحيةمناملمكنةاحللول

: 14001ISOاحلصول �ىل شهادة ا�ٓ�زو 

سا�دكام.ا�اتقه�ىلاملؤسسةهذهحتملهااليتالبیئيةاملسؤولیة�ىل�رهانوهو2010�اميف)14001أٓ�زو(البیئيةإالدارةمعیارشهادةٕاع�د�ىلٔأوميفكوحصلت
الطبیعیةاملوارد�ىلواحملافظةبیئيةال ا�اطرمنالتقلیلمعیتناسبمباتنفيذهامنوالتحققالبيئةالنظمٕالدارةاملس�مترالتحسنيمعلیاتقوا�دضبط�ىلالنظامهذا

.البیئيةالرشكةالزتامات�ىلاحملافظة�ارةوحتسني
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:العاملي�ود ٔأوميفكو لتحسني أ�داء البييئ وٕاس�تدامته ورفع تصنیف السلطنة يف املؤرش

والتقار�رالبیا�توجودةالرصد�رامجنيلتحسأٔوالتلوثأٔشاكلخمتلفمنالبيئة�ىلللم�افظةبیئيةمشاریعتنفيذوبدمعواخلاصةاحلكوميةاملؤسساتمع�لتعاونأٔوميفكوتقوم
:ٔأمههاالهواءتلوثمنواحلداحملیطالهواءحامیةيفاملتخصصةاملشاریعبعضتنفيذمتفقد�املیا،للسلطنةالبييئأ�داءتصنیفمس�توىلرفعمهنإالزتاماالبیئية

.مبركز والیة صورتوفري و�ر�یب حمطة رصد جوة الهواء احملیط •

.توفري و�ر�یب حمطة رصد جوة الهواء احملیط مبدینة صور الصناعیة•

ٔأربع الرشقية بتوفري ط مب�افظة جنوب الش�بكة الوطنیة لرصد وقياس جودة الهواء احملیدراسة دمع تنفيذ مرشوع یمت �الیا و�لتنس�یق بني هیئة البيئة وهیئة مدا�ن الصناعیة •

.ٔألف ر�ل عامين400احملیط بقمية تقد�ریة تبلغ ٔأكرث من حمطات رصد جوة الهواء 

. م يف نیابة طیوي2021د�سمرب 31جشرة یوم 200. الطبیعة العامنیةأ�جشار ختلف مب الرئيس�یة والود�ن املدن و�ىل الطرق دا�ل تنفيذ مشاریع �ش�ري •

.�یلومرت30الطرق اجلبلیة يف قرى والیة صور لل�د من ٕانبعاث الغبار ملسافة وقدرها تأٔهیل •

.مرت مربع80000صور ملسا�ة قدرها يف حبر عامن بوالیة الشعاب املر�انیة مزر�ة متویل مرشوع •

.متویل تطو�ر محمیة �دیقة السلیل الطبیعیة بوالیة ا�اكمل والوايف•
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:التوصیات

.للمصانعالتصمميمر���اللللمشاریعالبييئالبعدتضمني•

.للمؤسساتالبييئأ�داءملتابعةمتخصصبييئطامقتعیني•

.البييئأ�داءمؤرشاتلقياسللمؤسساتدوریةبیئيةتقيميدراساتتنفيذ•

.الصناعیة�ملدا�نللمؤسساتالبيئةٕ�دارةاخلاصة14001أ��زوشهادة�ىلاحلصولفرض•

.منویةوالت وإالج�عیةإالقتصادیةاملتطلباتملوا�بةالبیئيةللترشیعاتا�وریةاملراجعة•

طریقعنلبيئةاحامیةجماليفاخلاصالقطاع�شاطاتعندوریةحتفزيیةوتوعویةٕاخباریة�رشاتٕاصدار•

.البيئةهیئة

خللقإالج�عيصلالتواوسائططریقعن)ٕانفوجراف(البيئةواملشاریعوإالجنازاتالبیا�ت�رش�كثیف•

.الرشاحئخمتلفمنا�معوحشدالبييئالوعي


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20

