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 المحتويات
 

 الصفحة
 

 زز ..................................................................................قائمة المصطلحات والمختصرات        قائمة المصطلحات والمختصرات        
 ١١ ....................................................................................................................مقدمةمقدمة

 
 الفصلالفصل

 
 ٣٣ ...........................دور الطاقة في قطاع الصناعة في البلدان العربية وفي بلدان اإلسكوا   دور الطاقة في قطاع الصناعة في البلدان العربية وفي بلدان اإلسكوا    -أوال أوًال

 
 ٣٣ ........اد الوطني في البلدان العربية وفي بلدان اإلسكوا        اد الوطني في البلدان العربية وفي بلدان اإلسكوا        دور قطاع الصناعة في االقتص     دور قطاع الصناعة في االقتص      -ألفألف 
 ٤٤ .........................................استهالك الطاقة في قطاع الصناعة في بلدان اإلسكوا          استهالك الطاقة في قطاع الصناعة في بلدان اإلسكوا           -باءباء 
 ٩٩ ................معايير ومؤشرات الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة في بلدان اإلسكوا           معايير ومؤشرات الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة في بلدان اإلسكوا            -جيمجيم 

 
 ١٢١٢ ............................................................................................صناعة اإلسمنت صناعة اإلسمنت  -ثانيا ثانيًا

 
 ١٢١٢ ............................................ن اإلسكوا ن اإلسكوا إنتاج اإلسمنت عالميا  في العالم وفي بلدا      إنتاج اإلسمنت عالميًا في العالم وفي بلدا       -ألفألف 
 ١٤١٤ ............................................................استهالك الطاقة في صناعة اإلسمنت      استهالك الطاقة في صناعة اإلسمنت       -باءباء 
 ١٨١٨ ............................................تحسين آفاءة استخدام الطاقة في صناعة اإلسمنت        تحسين آفاءة استخدام الطاقة في صناعة اإلسمنت         -جيمجيم 
 ٢٠٢٠ ....................................................................اآلثار البيئية لصناعة اإلسمنت    اآلثار البيئية لصناعة اإلسمنت     -دالدال 
 ٢١٢١ .............دراسات حالة عدد من شرآات صناعة اإلسمنت في عدد من بلدان اإلسكوا        دراسات حالة عدد من شرآات صناعة اإلسمنت في عدد من بلدان اإلسكوا         -هاءهاء 
 ٢٨٢٨ ................................................................نتنتبدائل الوقود في صناعة اإلسم    بدائل الوقود في صناعة اإلسم     -واوواو 

 
 ٣٢٣٢ ....................................................................................صناعة الحديد والصلبصناعة الحديد والصلب -ثالثا ثالثًا

 
 ٣٢٣٢ .........................................................) ) الفوالذالفوالذ((طرق تصنيع الحديد والصلب     طرق تصنيع الحديد والصلب      -ألفألف 
 ٣٤٣٤ ..........إنتاج واستهالك الحديد والصلب في العالم والبلدان العربية وفي بلدان اإلسكوا          إنتاج واستهالك الحديد والصلب في العالم والبلدان العربية وفي بلدان اإلسكوا           -باءباء 
 ٣٥٣٥ ....................................................استهالك الطاقة في صناعة الحديد والصلب        استهالك الطاقة في صناعة الحديد والصلب         -جيمجيم 
 ٣٨٣٨ ...............................................عة الحديد  عة الحديد  تحسين آفاءة استخدام الطاقة في صنا      تحسين آفاءة استخدام الطاقة في صنا       -دالدال 
 ٣٩٣٩ .......................................................................اآلثار البيئية لصناعة الحديد     اآلثار البيئية لصناعة الحديد      -هاءهاء 
 ٤٠٤٠ ..................دراسات حالة لعدد من مصانع الحديد والصلب في بعض بلدان اإلسكوا          دراسات حالة لعدد من مصانع الحديد والصلب في بعض بلدان اإلسكوا           -واوواو 

 
 ٤٦٤٦ .............................................................................................صناعة األسمدةصناعة األسمدة -رابعا رابعًا

 
 ٤٦٤٦ ...................................................................أنواع األسمدة وطرق تصنيعها  أنواع األسمدة وطرق تصنيعها   -ألفألف 
 ٤٧٤٧ .............................إنتاج األسمدة في العالم وفي البلدان العربية وفي بلدان اإلسكوا        إنتاج األسمدة في العالم وفي البلدان العربية وفي بلدان اإلسكوا         -باءباء 
 ٤٨٤٨ .............................................................استهالك الطاقة في صناعة األسمدة      استهالك الطاقة في صناعة األسمدة       -جيمجيم 
 ٥١٥١ .............................................تحسين آفاءة استخدام الطاقة في صناعة األسمدة        تحسين آفاءة استخدام الطاقة في صناعة األسمدة         -دالدال 
 ٥١٥١ .....................................................................اآلثار البيئية لصناعة األسمدة    اآلثار البيئية لصناعة األسمدة     -هاءهاء 
 ٥٢٥٢ ..........................دراسات حالة لعدد من شرآات تصنيع األسمدة في بلدان اإلسكوا       دراسات حالة لعدد من شرآات تصنيع األسمدة في بلدان اإلسكوا        -واوواو 
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 )تابع(المحتويات 
 

 الصفحة
 

 ٥٦٥٦ .............................................................................................. صناعة الزجاج صناعة الزجاج-خامسا خامسًا
 

 ٥٦٥٦ ............................................................................إنتاج واستهالك الزجاج    إنتاج واستهالك الزجاج     -ألفألف 
 ٥٧٥٧ ........................................تصنيع الزجاج واستهالك الطاقة في مراحل التصنيع           تصنيع الزجاج واستهالك الطاقة في مراحل التصنيع            -باءباء 
 ٥٧٥٧ ..............................................................استهالك الطاقة في صناعة الزجاج        استهالك الطاقة في صناعة الزجاج         -جيمجيم 
 ٥٩٥٩ .....................................................................اآلثار البيئية لصناعة الزجاج      اآلثار البيئية لصناعة الزجاج       -دالدال 
 ٦٠٦٠ ..............................................تحسين آفاءة استخدام الطاقة في صناعة الزجاج          تحسين آفاءة استخدام الطاقة في صناعة الزجاج           -هاءهاء 
 ٦١٦١ ..................صناعة الزجاج في بعض بلدان اإلسكوا       صناعة الزجاج في بعض بلدان اإلسكوا       دراسات حالة عدد من شرآات     دراسات حالة عدد من شرآات      -واوواو 

 
 ٦٥٦٥ ................................................................................... مصادر التمويل الممكنة مصادر التمويل الممكنة-سادسا سادسًا

 
 ٦٩٦٩ ........................................................................................ الخالصة والتوصيات  الخالصة والتوصيات -سابعا سابعًا

 
 ٦٩٦٩ .................................................................................................النتائج النتائج  -ألفألف 
 ٧١٧١ ............................................................................................التوصيات  التوصيات   -باءباء 

 
 ٧٣٧٣ .................................................................................................................المراجع  المراجع  

 
 ٧٧٧٧ ......................................................................................................... تنفيذيتنفيذي  ملخصملخص

 
 قائمة الجداول

 
 اإلسكوااإلسكواحصة قطاع الصناعة من االستهالك النهائي للطاقة والكهرباء في بلدان حصة قطاع الصناعة من االستهالك النهائي للطاقة والكهرباء في بلدان  –١١

 ٤٤ ...................................................................................................٢٠٠٢٢٠٠٢لعام لعام  
 ١٠١٠ ........................االستهالك النوعي للطاقة  لوحدة المنتج في عدد من الصناعات التحويلية           االستهالك النوعي للطاقة  لوحدة المنتج في عدد من الصناعات التحويلية            -٢٢
 ١٠١٠ ..............................تقييم الصناعات التحويلية وفق أهمية المؤشرات والمعايير المقترحة            تقييم الصناعات التحويلية وفق أهمية المؤشرات والمعايير المقترحة             -٣٣
 ١٣١٣ .......٢٠٠٢٢٠٠٢إنتاج واستهالك اإلسمنت في العالم وفي البلدان العربية وفي بلدان اإلسكوا لعام           إنتاج واستهالك اإلسمنت في العالم وفي البلدان العربية وفي بلدان اإلسكوا لعام            -٤٤
 ١٤١٤ ..........٢٠٠٢٢٠٠٢الطاقة التصميمية وإنتاج واستهالك الكلنكر واإلسمنت في بلدان اإلسكوا لعام          الطاقة التصميمية وإنتاج واستهالك الكلنكر واإلسمنت في بلدان اإلسكوا لعام           -٥٥
 حصة استهالك صناعة اإلسمنت من الطاقة من مجموع استهالك الطاقة األوليةحصة استهالك صناعة اإلسمنت من الطاقة من مجموع استهالك الطاقة األولية -٦٦

 ١٧١٧ .............................................................................٢٠٠٢٢٠٠٢اإلسكوا لعام اإلسكوا لعام في بلدان  في بلدان   
 ٢٠٢٠ ..............................................))طن إسمنت طن إسمنت بالطن لكل   بالطن لكل   ((ثاني أآسيد الكربون   ثاني أآسيد الكربون   إنبعاثات  إنبعاثات   -٧٧
 ك الطاقة في عدد من مصانع اإلسمنت في دول اإلسكوا ومقارنتهاك الطاقة في عدد من مصانع اإلسمنت في دول اإلسكوا ومقارنتهامؤشرات استهالمؤشرات استهال -٨٨

 ٢٥٢٥ ........................................................بالشرآات العالمية التي تستخدم الطريقة الجافة          بالشرآات العالمية التي تستخدم الطريقة الجافة           
 ٢٧٢٧ ...........إجابات الشرآات المصنعة لإلسمنت عن مدى تطبيق تقنيات ترشيد استهالك الطاقة            إجابات الشرآات المصنعة لإلسمنت عن مدى تطبيق تقنيات ترشيد استهالك الطاقة             -٩٩
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 )تابع(المحتويات 
 

 الصفحة
 

 ٢٨٢٨ ................................................سب األهمية سب األهمية عوائق ترشيد استخدام الطاقة وترتيبها ح      عوائق ترشيد استخدام الطاقة وترتيبها ح       -١٠١٠
 إنتاج الفوالذ واستهالك منتجات الفوالذ والحديد وحصة الفرد من هذه المنتجاتإنتاج الفوالذ واستهالك منتجات الفوالذ والحديد وحصة الفرد من هذه المنتجات –١١١١

 ٣٤٣٤ .............................................................................٢٠٠٢٢٠٠٢في بلدان اإلسكوا لعام  في بلدان اإلسكوا لعام   
 ٣٦٣٦ ..........................................متوسط معدالت استهالك الطاقة في مراحل تصنيع الحديد        متوسط معدالت استهالك الطاقة في مراحل تصنيع الحديد         –١٢١٢
 ٣٧٣٧ ...........................................االستهالك النوعي من الطاقة في صناعة الحديد والصلب        االستهالك النوعي من الطاقة في صناعة الحديد والصلب         -١٣١٣
 والصلبوالصلب  الحديدالحديد  شرآةشرآة  مصانعمصانع  فيفي  المنتجاتالمنتجات  منمن  نوعنوع  لكللكل  المستهلكةالمستهلكة  اقةاقةوالطوالط  اإلنتاجاإلنتاج -١٤١٤

 ٤١٤١ ...................................................................................٢٠٠٤٢٠٠٤-٢٠٠٣٢٠٠٣  المصريةالمصرية 
 ٤٢٤٢ ................الملوثات البيئية الناجمة عن صناعة الحديد في شرآة الحديد والصلب المصرية             الملوثات البيئية الناجمة عن صناعة الحديد في شرآة الحديد والصلب المصرية              -١٥١٥
 ٤٢٤٢ ................................................لصناعة الحديد   لصناعة الحديد   استهالك الطاقة في شرآة اإلسكندرية       استهالك الطاقة في شرآة اإلسكندرية        -١٦١٦
 ٤٤٤٤ ..................................ة الحديد في شرآة اإلسكندرية    ة الحديد في شرآة اإلسكندرية    الملوثات البيئية الناجمة عن صناع     الملوثات البيئية الناجمة عن صناع      -١٧١٧
 ٤٥٤٥ .........................الطاقة  الطاقة    استهالكاستهالك  ترشيدترشيد  تقنيات تقنيات   تطبيقتطبيق  مدىمدى  عنعن    المصنعة المصنعة   الشرآات الشرآات     إجابات إجابات  -١٨١٨
 ٤٧٤٧ ................................................٢٠٠٣٢٠٠٣إنتاج األسمدة الرئيسية في بلدان اإلسكوا لعام      إنتاج األسمدة الرئيسية في بلدان اإلسكوا لعام       -١٩١٩
 االستهالك النوعي من الطاقة في صناعة بعض أنواع األسمدة في العالم وفي بعضاالستهالك النوعي من الطاقة في صناعة بعض أنواع األسمدة في العالم وفي بعض -٢٠٢٠

 ٤٩٤٩ .............................................................دة في بلدان اإلسكوا  دة في بلدان اإلسكوا  شرآات صناعة األسم  شرآات صناعة األسم   
 مجموع الطاقة المستهلكة في صناعة األسمدة ومتوسطمجموع الطاقة المستهلكة في صناعة األسمدة ومتوسط: : االستهالك العالمي لألسمدةاالستهالك العالمي لألسمدة -٢١٢١

 ٥٠٥٠ ...........................................................................٢٠٠٣٢٠٠٣االستهالك النوعي لعام  االستهالك النوعي لعام   
 ٥٣٥٣ .........................................إنتاج األمونيا واليوريا في شرآة الرويس لصناعة األسمدة        إنتاج األمونيا واليوريا في شرآة الرويس لصناعة األسمدة         -٢٢٢٢
 ٥٥٥٥ ......دة في بلدان اإلسكوا  دة في بلدان اإلسكوا  إجرءات ترشيد استهالك الطاقة في بعض الشرآات المصنعة لألسم          إجرءات ترشيد استهالك الطاقة في بعض الشرآات المصنعة لألسم           -٢٣٢٣
 ٥٧٥٧ ...................................................متوسط استهالك الطاقة في مراحل تصنيع الزجاج         متوسط استهالك الطاقة في مراحل تصنيع الزجاج          -٢٤٢٤
 ٦٠٦٠ .......................................معدالت االنبعاثات الهوائية المسموح بها في صناعة الزجاج          معدالت االنبعاثات الهوائية المسموح بها في صناعة الزجاج           -٢٥٢٥
 مؤشرات استهالك الطاقة ونسبة تكاليف الطاقة في صناعة زجاج المستوعباتمؤشرات استهالك الطاقة ونسبة تكاليف الطاقة في صناعة زجاج المستوعبات -٢٦٢٦

 ٦٤٦٤ ...........................................................................في عدد من الشرآات المصنعة   في عدد من الشرآات المصنعة    
 

 قائمة األشكال
 
 ١٢١٢ ..............................................................مخطط المراحل الرئيسية إلنتاج اإلسمنت        مخطط المراحل الرئيسية إلنتاج اإلسمنت         -١١
 مخطط رمزي للمراحل األساسية في صناعة اإلسمنت والمواد األولية المستخدمةمخطط رمزي للمراحل األساسية في صناعة اإلسمنت والمواد األولية المستخدمة -٢٢

 ١٥١٥ ............................................................................وآميات الطاقة المستهلكة فيها      وآميات الطاقة المستهلكة فيها       
 ٣٣٣٣ ....................................................................مخطط طرق تصنيع الحديد والفوالذ      مخطط طرق تصنيع الحديد والفوالذ       -٣٣
 والصلبوالصلبمخطط إنتاج حديد التسليح وإنتاج األنابيب في الشرآة العامة للحديد مخطط إنتاج حديد التسليح وإنتاج األنابيب في الشرآة العامة للحديد  -٤٤

 ٤٥٤٥ ...........................................................................في الجمهورية العربية السورية     في الجمهورية العربية السورية      
 ٥٨٥٨ ............................................................المخطط الصندوقي لمراحل تصنيع الزجاج         المخطط الصندوقي لمراحل تصنيع الزجاج          -٥٥
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 قائمة المصطلحات الفنية والمختصرات
 

The English Terms  المصطلحات المرادفة باللغة العربيةالمصطلحات المرادفة باللغة العربية
Electric Arc Furnace - EAF  أفران القوس الكهربائيأفران القوس الكهربائي
Open Heart Furnace - OHF  لمواقد المفتوحلمواقد المفتوحأفران اأفران ا

Portland Cement  اإلسمنت البورتالندياإلسمنت البورتالندي
Blended Cement  اإلسمنت المخلوطاإلسمنت المخلوط

Fiber Optic  األلياف البصريةاأللياف البصرية
Fiber Glass  األلياف الزجاجيةاأللياف الزجاجية

NH3  األمونيا السائلةاألمونيا السائلة
Potash  البوتاسالبوتاس

Pozzolana  البوزوالناالبوزوالنا
Forming  التشكيلالتشكيل

Gasification  التغويزالتغويز
Fining  ةةالتنقيالتنقي

Gypsum  الجصالجص
Limestone  الحجر الجيريالحجر الجيري
Limestone  ))الكلسيالكلسي((الحجر الجيري الحجر الجيري 

Sponge Iron  الحديد اإلسفنجي الحديد اإلسفنجي 
Cold Rolling  الدرفلة على الباردالدرفلة على البارد
Hot Rolling  الدرفلة على الساخنالدرفلة على الساخن

Fly Ash  الرماد المتطايرالرماد المتطاير
Flat Glass  الزجاج المسطحالزجاج المسطح

Pressed Glass  الزجاج المضغوطالزجاج المضغوط
Tembered glass  الزجاج المقسىالزجاج المقسى

Blown Glass  الزجاج المنفوخالزجاج المنفوخ
Oil Shale  السجيل الزيتيالسجيل الزيتي

Hydraulic Burnt Shale  السجيل المحروق والمقسى بالماءالسجيل المحروق والمقسى بالماء
Fluidized Bed  السرير المائعالسرير المائع

Single Super Phosphate  السوبر فوسفات األحاديالسوبر فوسفات األحادي
Triple Super Phosphate  السوبر فوسفات الثالثيالسوبر فوسفات الثالثي

Continuous Casting  الصب المستمرالصب المستمر
Melting  الصهرالصهر

Clay  الطينالطين
Rotary Kiln  الفرن الدوارالفرن الدوار

Blast Furnace  الفرن العاليالفرن العالي
Shaft Kiln  الفرن المحوريالفرن المحوري



-ح - 

 )تابع(قائمة المصطلحات الفنية والمختصرات 
 

The English Terms  المصطلحات المرادفة باللغة العربيةالمصطلحات المرادفة باللغة العربية
Phospho Gypsum  بسيومبسيومالفوسفو جيالفوسفو جي

Sulphur  الكبريتالكبريت
Petrocoke الكوك البتروليالكوك البترولي 

Spent Solvents  المذيباتالمذيبات
Wastes  النفاياتالنفايات

K  بوتاسبوتاس
Energy Audit  تدقيق طاقيتدقيق طاقي

Anealing  تلدينتلدين
Pig Iron   الزهر الزهرحديدحديد

Cullet  حطام الزجاجحطام الزجاج
Nitrogen Acid  حمض اآلزوتحمض اآلزوت

Phosphoric Acid   الفوسفور الفوسفورحمضحمض
P2 O5   الفوسفور الفوسفورخامس أآسيدخامس أآسيد
Slag  خبثخبث

Scrap  خردة الحديدخردة الحديد
Batch  خلطةخلطة

Soda Ash  رماد الصودارماد الصودا
Container Glass  ))القواريرالقوارير((زجاج المستوعبات زجاج المستوعبات 
Phosphate Rock  صخور الفوسفاتصخور الفوسفات

Coke Oven Gas - COG  غاز األفران الكوكغاز األفران الكوك
Blast Furnace Gas - BFG  غاز الفرن العاليغاز الفرن العالي

Coke Oven  فرن تحضير الكوكفرن تحضير الكوك
ESP  فالتر آهربائيةفالتر آهربائية

Baghouses  فالتر ميكانيكيةفالتر ميكانيكية
Iron Ore  فلزات الحديدفلزات الحديد

Sintering Iron Ore   الحديد المسخنة الحديد المسخنةفلزاتفلزات
P  فوسفورفوسفور

Ingots  آثلآثل
Kg.o.e.  ))آيلوجرام مكافئ نفطآيلوجرام مكافئ نفط. (. (نن..مم..آجمآجم

Basic Oxygen Furnace - BOF  محوالت األآسجينمحوالت األآسجين
Pelletized Iron  مكورات الحديدمكورات الحديد

N  نننتروجينتروجي
Cokers   تفحيم تفحيماتاتوحدوحد

Direct Reduction Unit  وحدة االحتراق المباشروحدة االحتراق المباشر



 مقدمـة
 

ة          مهما مهمًاتؤدي الطاقة دورا     تؤدي الطاقة دورًا      ة           في الحياة المعاصرة وفي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعي فهي تستخدم    فهي تستخدم    .  .   في الحياة المعاصرة وفي تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعي
اتها   اهتمت خطط ا  اهتمت خطط ا   و  و . . في جميع مجاالت الحياة، وقد تطورت باستخدامها البشرية وتشكلت حضارتها         في جميع مجاالت الحياة، وقد تطورت باستخدامها البشرية وتشكلت حضارتها          اتها   لطاقة وسياس لطاقة وسياس

تدامة في             الوطنية واإلقليمية والعالمية  الوطنية واإلقليمية والعالمية   ة المس م المتحدة للتنمي ة األم تدامة في              بالمجاالت الخمسة األساسية، التي حددتها لجن ة المس م المتحدة للتنمي ة األم  بالمجاالت الخمسة األساسية، التي حددتها لجن
ة؛      ) ) ١١: (: ( لمساهمة قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة وهي         لمساهمة قطاع الطاقة في تحقيق التنمية المستدامة وهي        (*)(*)دورتها التاسعة دورتها التاسعة  ة؛      تعزيز إمدادات وخدمات الطاق تعزيز إمدادات وخدمات الطاق

ة المتجددة؛        تنمية ا تنمية ا ) ) ٣٣((آفاءة الطاقة؛   آفاءة الطاقة؛   ) ) ٢٢(( ة المتجددة؛        ستخدام مصادر الطاق ة؛          ) ) ٤٤((ستخدام مصادر الطاق وري المتقدم ود األحف ات الوق ة؛          تطوير تقني وري المتقدم ود األحف ات الوق تطوير تقني
الم        ،  ،  (**)(**)وأدرجت هذه المجاالت في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ      وأدرجت هذه المجاالت في خطة جوهانسبرغ للتنفيذ      .  .  الطاقة والنقل الطاقة والنقل ) ) ٥٥(( ادة دول الع ا ق الم        التي صادق عليه ادة دول الع ا ق .  .  التي صادق عليه

ؤتم      اد الم ي انعق ي تل ر الت نوات العش الل الس ة خ رامج وطني ى وضع ب وة إل ة دع ؤتم     وتضمنت الخط اد الم ي انعق ي تل ر الت نوات العش الل الس ة خ رامج وطني ى وضع ب وة إل ة دع ى وتضمنت الخط دف إل ى ر ته دف إل ر ته
 ..اإلسراع في التحول نحو توخي االستدامة في إنتاج واستهالك الطاقة، بدعم محلي وإقليمياإلسراع في التحول نحو توخي االستدامة في إنتاج واستهالك الطاقة، بدعم محلي وإقليمي

 
ام خاص في                       الم، باهتم ة في الع ائي للطاق تأثر بثلث االستهالك النه ذي يس ام خاص في                     وقد حظي قطاع الصناعة، ال الم، باهتم ة في الع ائي للطاق تأثر بثلث االستهالك النه ذي يس وقد حظي قطاع الصناعة، ال

ناعية       ات الص اءة العملي اض آف رًا النخف ة نظ تخدام الطاق اءة اس ين آف رامج تحس ناعية      ب ات الص اءة العملي اض آف را  النخف ة نظ تخدام الطاق اءة اس ين آف رامج تحس ةب ةالمختلف ت .  .  المختلف ت وحقق ذه وحقق ذه ه  ه
تج                         البرامجالبرامج دة المن ة لوح وعي من الطاق تج                          نتائج مهمة في العديد من البلدان الصناعية، حيث انخفض االستهالك الن دة المن ة لوح وعي من الطاق  نتائج مهمة في العديد من البلدان الصناعية، حيث انخفض االستهالك الن

ناعات   ف الص ي مختل ي، ف رن الماض ن الق تينات م رة الس ي فت تهالك ف ة باالس ف مقارن ا دون النص ى م ناعات  إل ف الص ي مختل ي، ف رن الماض ن الق تينات م رة الس ي فت تهالك ف ة باالس ف مقارن ا دون النص ى م .  .  إل
ة وو ة انخفضت آمي ن    انخفضت آمي دة م اج وح تهلكة إلنت ة المس ن     الطاق دة م اج وح تهلكة إلنت ة المس الي    الطاق ي اإلجم اتج المحل الي   الن ي اإلجم اتج المحل ة   ((الن ة الطاق رف بكثاف ي تع ة   والت ة الطاق رف بكثاف ي تع ) ) والت

 ..))١١((باستمرار منذ ثالثة عقودباستمرار منذ ثالثة عقود
 

ذا                          ر بتطور ه ى حد آبي تحكم إل ة، ت ة واقتصادية وتقني ذا                        ويتأثر نمو القطاع الصناعي بعدة عوامل اجتماعي ر بتطور ه ى حد آبي تحكم إل ة، ت ة واقتصادية وتقني ويتأثر نمو القطاع الصناعي بعدة عوامل اجتماعي
ا          ه ومنه ة في ا         القطاع وبمعدل استهالك الطاق ه ومنه ة في تمرًا في ا              : : القطاع وبمعدل استهالك الطاق دًا مس ذي يشهد تزاي و السكاني ال دا  مستمرا  في ا              النم ذي يشهد تزاي و السكاني ال ذي      النم ة وال دان النامي ذي      لبل ة وال دان النامي لبل

يؤدي إلى توسع القطاع الصناعي؛ وازدياد معدل استهالك الفرد للمنتجات الصناعية، وخاصة في البلدان النامية؛               يؤدي إلى توسع القطاع الصناعي؛ وازدياد معدل استهالك الفرد للمنتجات الصناعية، وخاصة في البلدان النامية؛               
تهالك   ة االس ناعات الكثيف ن الص د م ال العدي دمات، وانتق اد الخ ى اقتص ة إل دان المتقدم ول البل تهالك  وتح ة االس ناعات الكثيف ن الص د م ال العدي دمات، وانتق اد الخ ى اقتص ة إل دان المتقدم ول البل  وتح

دان الصناعية، وفي بعض        دام الطاقة في القطاع الصناعي  دام الطاقة في القطاع الصناعي  للطاقة إلى البلدان النامية؛ وتحسن آفاءة استخ      للطاقة إلى البلدان النامية؛ وتحسن آفاءة استخ       دان الصناعية، وفي بعض      في البل في البل
ك لخفض                 ة، وذل ة لضرورات اقتصادية وبيئي ك لخفض                البلدان النامية؛ والتوجه نحو استخدام أنواع بديلة من مصادر الطاق ة، وذل ة لضرورات اقتصادية وبيئي البلدان النامية؛ والتوجه نحو استخدام أنواع بديلة من مصادر الطاق

 ..الكلفة وزيادة القدرة التنافسية في األسواق العالميةالكلفة وزيادة القدرة التنافسية في األسواق العالمية
 

دان       وفي ضوء ما تقدم وانسجاما  مع مهام اإلسكوا في        وفي ضوء ما تقدم وانسجامًا مع مهام اإلسكوا في          ة في البل دان        دعم برامج التنمية االقتصادية واالجتماعي ة في البل  دعم برامج التنمية االقتصادية واالجتماعي
ة                   ة                  األعضاء، وتنفيذًا لتوصيات لجنة الطاقة في دورتها الرابعة، بشأن تضمين برامج عمل اإلسكوا في مجال الطاق األعضاء، وتنفيذا  لتوصيات لجنة الطاقة في دورتها الرابعة، بشأن تضمين برامج عمل اإلسكوا في مجال الطاق
ات          مينها دراس ذلك تض ة، وآ ة للبيئ ر مالءم ة أآث ة التقليدي ادر الطاق تخدامات مص ل اس طة لجع ات وأنش ات         دراس مينها دراس ذلك تض ة، وآ ة للبيئ ر مالءم ة أآث ة التقليدي ادر الطاق تخدامات مص ل اس طة لجع ات وأنش دراس

نتين                     متخصصة في متخصصة في  رة الس امج عمل اإلسكوا لفت ة، تضمن برن ة االستهالك للطاق نتين                      المجاالت الكثيف رة الس امج عمل اإلسكوا لفت ة، تضمن برن ة االستهالك للطاق   ٢٠٠٥٢٠٠٥-٢٠٠٤٢٠٠٤ المجاالت الكثيف
ارة            ""دراسة مكونة من جزءين بعنوان      دراسة مكونة من جزءين بعنوان       ارة            تحسين آفاءة الطاقة واستخدام الوقود األحفوري األنظف في قطاعات مخت تحسين آفاءة الطاقة واستخدام الوقود األحفوري األنظف في قطاعات مخت

اول ".  ".  حفوري األنظف  حفوري األنظف  استخدامات الوقود األ  استخدامات الوقود األ  ""، وقد تم إصدار الجزء الثاني بعنوان        ، وقد تم إصدار الجزء الثاني بعنوان        ""في بعض دول اإلسكوا   في بعض دول اإلسكوا    اول ويتن   ويتن
ة،                         ة االستهالك للطاق ارة آثيف ة في صناعات مخت اءة استخدام الطاق ة،                        الجزء األول موضوع هذه الوثيقة تحسين آف ة االستهالك للطاق ارة آثيف ة في صناعات مخت اءة استخدام الطاق الجزء األول موضوع هذه الوثيقة تحسين آف

اج   مدة، والزج د والصلب، واألس منت، والحدي ي اإلس اج  ه مدة، والزج د والصلب، واألس منت، والحدي ي اإلس د   .  .  ه ي تحدي اهم ف ي تس ل الت رات والعوام اول المؤش د   ويتن ي تحدي اهم ف ي تس ل الت رات والعوام اول المؤش ويتن
ة، وتحلي  تهالك للطاق ة االس ة، وتحلي الصناعات الكثيف تهالك للطاق ة االس ة،   الصناعات الكثيف ن الطاق تهالآها م ذه الصناعات واس اج ه راهن إلنت ة،   ل الوضع ال ن الطاق تهالآها م ذه الصناعات واس اج ه راهن إلنت ل الوضع ال

                                                      
، ، ٢٠٠١٢٠٠١أبريـل   أبريـل   // نيسـان   نيسـان  ٢٦٢٦-٢٥٢٥ و  و ٢٠٠٢٢٠٠٢مايو  مايو  // أيار  أيار ٢٥٢٥  األمم المتحدة، تقرير لجنة التنمية المستدامة عن دورتها التاسعة،              األمم المتحدة، تقرير لجنة التنمية المستدامة عن دورتها التاسعة،            (*)(*)

E/2001/29الفصل األول، الفصل األول ،.. 
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ود                  ا وعن استخدام الوق ة عن إنتاجه ة الناجم ار البيئي ا واآلث ة في آل منه ود                 وإجراءات تحسين آفاءة استخدام الطاق ا وعن استخدام الوق ة عن إنتاجه ة الناجم ار البيئي ا واآلث ة في آل منه وإجراءات تحسين آفاءة استخدام الطاق
األحفوري في عمليات التصنيع، إضافة إلى استعراض عدد من دراسات الحالة عن عدد من الشرآات المصنعة                    األحفوري في عمليات التصنيع، إضافة إلى استعراض عدد من دراسات الحالة عن عدد من الشرآات المصنعة                    

 ..ويقع هذه الجزء في سبعة فصولويقع هذه الجزء في سبعة فصول.  .  دان اإلسكوادان اإلسكوافي بلفي بل
 

ة             وطني، واستهالك الطاق ة           يتضمن الفصل األول عرضًا موجزًا عن دور قطاع الصناعة في االقتصاد ال وطني، واستهالك الطاق يتضمن الفصل األول عرضا  موجزا  عن دور قطاع الصناعة في االقتصاد ال
ة    د الصناعات الكثيف ى تحدي اعد عل ي تس ل والمؤشرات الت كوا، والعوام دان اإلس ي بل وفرة ف ي الصناعات المت ة   ف د الصناعات الكثيف ى تحدي اعد عل ي تس ل والمؤشرات الت كوا، والعوام دان اإلس ي بل وفرة ف ي الصناعات المت ف

اإلسمنت والحديد واألسمدة والزجاج باعتبارها صناعات   اإلسمنت والحديد واألسمدة والزجاج باعتبارها صناعات   د إليها في اختيار صناعات      د إليها في اختيار صناعات      االستهالك للطاقة والتي است ن   االستهالك للطاقة والتي اسُتن   
 ..آثيفة االستهالك للطاقة واسعة االنتشار في بلدان اإلسكوا ويتزايد الطلب عليهاآثيفة االستهالك للطاقة واسعة االنتشار في بلدان اإلسكوا ويتزايد الطلب عليها

 
دان             الم والبل راهن لصناعة اإلسمنت وإنتاجه واستهالآه في الع دان           ويتضمن الفصل الثاني تحليال للوضع ال الم والبل راهن لصناعة اإلسمنت وإنتاجه واستهالآه في الع ويتضمن الفصل الثاني تحليال للوضع ال

ذه الصناعة                   .  .   بلدان اإلسكوا   بلدان اإلسكوا  العربية وفي العربية وفي  ة في ه اءة استخدام الطاق ذه الصناعة                   واالستهالك النوعي للطاقة، وسبل تحسين آف ة في ه اءة استخدام الطاق واالستهالك النوعي للطاقة، وسبل تحسين آف
الكوك                     ة، آ ود البديل وط، واستخدام مصادر الوق الكوك                    والمتمثلة في تحسين آفاءة التصنيع، وزيادة إنتاج اإلسمنت المخل ة، آ ود البديل وط، واستخدام مصادر الوق والمتمثلة في تحسين آفاءة التصنيع، وزيادة إنتاج اإلسمنت المخل

ذا  .  .  تي آمصدر للمادة الخام وللوقودتي آمصدر للمادة الخام وللوقودالبترولي والنفايات الصلبة والسائلة، وإمكانات استخدام السجيل الزي   البترولي والنفايات الصلبة والسائلة، وإمكانات استخدام السجيل الزي    ذا  تضمن ه تضمن ه
ى                 ى                الفصل استعراضًا لآلثار البيئية الناجمة عن طحن وحرق المواد الخام واستخدام الوقود األحفوري، باإلضافة إل الفصل استعراضا  لآلثار البيئية الناجمة عن طحن وحرق المواد الخام واستخدام الوقود األحفوري، باإلضافة إل

 ..عرض عدد من دراسات الحالة عن عدد من شرآات صناعة اإلسمنت في بعض بلدان اإلسكواعرض عدد من دراسات الحالة عن عدد من شرآات صناعة اإلسمنت في بعض بلدان اإلسكوا
 

ع      يًال لواق ث تحل ل الثال من الفص ع    ويتض يال  لواق ث تحل ل الثال من الفص ة       ويتض تهالك الطاق دالت اس نيعه، ومع رق تص د، وط ناعة الحدي ة        ص تهالك الطاق دالت اس نيعه، ومع رق تص د، وط ناعة الحدي   ص
ذه الصناعة            ة عن ه ة الناجم ار البيئي ذه الصناعة           وفقًا لطرق التصنيع المختلفة، واآلث ة عن ه ة الناجم ار البيئي ة      .  .  وفقا  لطرق التصنيع المختلفة، واآلث ددًا من دراسات الحال ة      ويستعرض ع ددا  من دراسات الحال ويستعرض ع

 ..لبعض الشرآات الرئيسية المصنعة للحديد في بلدان اإلسكوالبعض الشرآات الرئيسية المصنعة للحديد في بلدان اإلسكوا
 

مدة  وأ    ن صناعة األس ًا ع ع عرض مدة  وأ  ويتضمن الفصل الراب ن صناعة األس ا  ع ع عرض ائل  ويتضمن الفصل الراب ية، وطرق التصنيع، ووس ا الرئيس ائل  نواعه ية، وطرق التصنيع، ووس ا الرئيس نواعه
دى المستهلك                    دى المستهلك                   تحسين آفاءة استخدام الطاقة، والمتمثلة في زيادة آفاءة عملية التصنيع، وترشيد استخدام األسمدة ل تحسين آفاءة استخدام الطاقة، والمتمثلة في زيادة آفاءة عملية التصنيع، وترشيد استخدام األسمدة ل

 ..النهائي، بما في ذلك زيادة مساهمة األسمدة العضويةالنهائي، بما في ذلك زيادة مساهمة األسمدة العضوية
 

ا      ة، آزج ه المختلف اج بأنواع ناعة الزج ًا لص امس عرض ا    ويتضمن الفصل الخ ة، آزج ه المختلف اج بأنواع ناعة الزج ا  لص امس عرض اج ويتضمن الفصل الخ توعبات والزج اج ج المس توعبات والزج ج المس
ة                     اءة استخدام الطاق ة في تحسين آف ة                    المسطح، واستهالك الطاقة في مراحل التصنيع المختلفة، واإلنجازات المحقق اءة استخدام الطاق ة في تحسين آف المسطح، واستهالك الطاقة في مراحل التصنيع المختلفة، واإلنجازات المحقق

 ..في عدد من البلدان المصنعةفي عدد من البلدان المصنعة
 

اع       ي القط ة ف تخدام الطاق اءة اس ين آف اريع تحس ة لمش ل الممكن ادس مصادر التموي اول الفصل الس اع     ويتن ي القط ة ف تخدام الطاق اءة اس ين آف اريع تحس ة لمش ل الممكن ادس مصادر التموي اول الفصل الس ويتن
 ..الصناعيالصناعي

 
اءة   ويتضمن ويتضمن   ين آف ة تحس د أهمي ائج وتوصيات تؤآ ن نت ة م ذه الدراس ه ه ا خلصت إلي ابع م اءة   الفصل الس ين آف ة تحس د أهمي ائج وتوصيات تؤآ ن نت ة م ذه الدراس ه ه ا خلصت إلي ابع م الفصل الس

ى من مصادر                    تفادة المثل ى من مصادر                   استخدام الطاقة، وتخفيض االستهالك النوعي لوحدة المنتج، وضرورة التوجه نحو االس تفادة المثل استخدام الطاقة، وتخفيض االستهالك النوعي لوحدة المنتج، وضرورة التوجه نحو االس
منت،       ناعة اإلس ي ص ة ف ة، وخاص ة البديل ادر الطاق تخدام مص ى اس ل عل ة، والعم ة المتاح منت،      الطاق ناعة اإلس ي ص ة ف ة، وخاص ة البديل ادر الطاق تخدام مص ى اس ل عل ة، والعم ة المتاح    الطاق

 ..والتوسع في هذه الصناعات لتلبية االحتياجات المحلية وزيادة عائدات التصديروالتوسع في هذه الصناعات لتلبية االحتياجات المحلية وزيادة عائدات التصدير
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   دور الطاقة في قطاع الصناعة في البلدان العربية-أوال 
 وفي بلدان اإلسكوا

 
   دور قطاع الصناعة في االقتصاد الوطني في البلدان العربية-ألف

 وفي بلدان اإلسكوا
 

د   ي البل اع الصناعة ف ؤدي قط د ي ي البل اع الصناعة ف ؤدي قط ي خطط   ي ًا ف ًا دورًا مهم كوا خصوص دان اإلس ي بل ًا وف ة عموم ي خطط   ان العربي ا  ف كوا خصوصا  دورا  مهم دان اإلس ي بل ا  وف ة عموم ان العربي
ي         الي وف ي اإلجم اتج المحل ي الن ويلي، ف تخراجي والتح قيه االس اهم، بش ة، ويس ادية واالجتماعي ة االقتص ي        التنمي الي وف ي اإلجم اتج المحل ي الن ويلي، ف تخراجي والتح قيه االس اهم، بش ة، ويس ادية واالجتماعي ة االقتص التنمي

دان         ))٢٢((٢٠٠٤٢٠٠٤ووفقا  للتقرير االقتصادي العربي الموح د لعام       ووفقًا للتقرير االقتصادي العربي الموّحد لعام       .  .  الصادراتالصادرات دان         ، ساهم القطاع الصناعي في البل ة  ، ساهم القطاع الصناعي في البل ة  العربي العربي
وبلغت  وبلغت  .  .   الناتج في بلدان اإلسكوا الناتج في بلدان اإلسكوا هذا هذا في المائة من في المائة من٤١٤١ في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي وبنسبة      في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي وبنسبة     ٣٩٫٢٣٩٫٢بنسبة  بنسبة  

تخراجية   ناعات اإلس اهمة الص بة مس تخراجية  نس ناعات اإلس اهمة الص بة مس ة  ٢٨٫٣٢٨٫٣نس ناعات التحويلي ة، والص ي المائ ة   ف ناعات التحويلي ة، والص ي المائ دان  ١٠٫٩١٠٫٩ ف ي البل ة ف ي المائ دان   ف ي البل ة ف ي المائ  ف
 .. في المائة على الترتيب في بلدان اإلسكوا في المائة على الترتيب في بلدان اإلسكوا١٠٫٨١٠٫٨ة وة و في المائ في المائ٣٠٫٢٣٠٫٢  في حين بلغت هذه المساهمةفي حين بلغت هذه المساهمةالعربية، العربية، 

 
ا                  ددة منه دان اإلسكوا، بخصائص متع ا                ويتسم قطاع الصناعة في البلدان العربية، ومنها بل ددة منه دان اإلسكوا، بخصائص متع ى    : : ويتسم قطاع الصناعة في البلدان العربية، ومنها بل اد عل ى    االعتم اد عل االعتم

ل                ل               التقنيات المستوردة من الخارج؛ واستخدام الوقود األحفوري وخاصة الغاز الطبيعي والديزل وزيت الوقود الثقي التقنيات المستوردة من الخارج؛ واستخدام الوقود األحفوري وخاصة الغاز الطبيعي والديزل وزيت الوقود الثقي
 مع اتجاه واضح للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي في عدد من الصناعات               مع اتجاه واضح للتحول إلى استخدام الغاز الطبيعي في عدد من الصناعات              ،،ة في عمليات التصنيع   ة في عمليات التصنيع   آمصدر للطاق آمصدر للطاق 

نفط؛                    ر المنتجة لل دان غي دى البل ة ل ة الطاق اع آلف ات التطوير وارتف الزم لعملي وفر الرأسمال ال نفط؛                   الرئيسية؛ وعدم ت ر المنتجة لل دان غي دى البل ة ل ة الطاق اع آلف ات التطوير وارتف الزم لعملي وفر الرأسمال ال الرئيسية؛ وعدم ت
دام الطاقة نتيجة للدعم الكبير ألسعار      دام الطاقة نتيجة للدعم الكبير ألسعار      وتفاوت ملكية الصناعة بين القطاعين العام والخاص؛ وانخفاض آفاءة استخ         وتفاوت ملكية الصناعة بين القطاعين العام والخاص؛ وانخفاض آفاءة استخ         

 ::  ويتمثل القصور في الصناعة التحويلية العربية بالمؤشرين التاليين  ويتمثل القصور في الصناعة التحويلية العربية بالمؤشرين التاليين.. وقدم التقنيات المستخدمة وقدم التقنيات المستخدمة،،بيع الطاقةبيع الطاقة
 
ه،                 -١١ ة علي ه،                ضعف اإلنتاج الصناعي العربي من الناحيتين الكمية والنوعية، وسيطرة إنتاج الصناعات الخفيف ة علي ضعف اإلنتاج الصناعي العربي من الناحيتين الكمية والنوعية، وسيطرة إنتاج الصناعات الخفيف

 ..صف، بينما ال تزيد حصة إنتاج الصناعات الوسيطة عن ثلث اإلنتاج الصناعي العربيصف، بينما ال تزيد حصة إنتاج الصناعات الوسيطة عن ثلث اإلنتاج الصناعي العربيحيث تشكل ما يقارب النحيث تشكل ما يقارب الن
 
ر االقتصادي العربي الموحد      حيثحيثتدني اإلنتاجية  تدني اإلنتاجية   -٢٢ ر االقتصادي العربي الموحد       أشار التقري ة     ))٢٢((٢٠٠٤٢٠٠٤ أشار التقري ة العمال ى أن متوسط إنتاجي ة      إل ة العمال ى أن متوسط إنتاجي  إل

غ                د بل ة ق دان العربي غ               في القطاع الصناعي في البل د بل ة ق دان العربي ام           ١٥١٥  ٢٩٧٢٩٧في القطاع الصناعي في البل ام            دوالرًا لكل عامل في ع ادل خمس     ، بم  ، بم  ٢٠٠٣٢٠٠٣ دوالرا  لكل عامل في ع ادل خمس     ا يع ا يع
ام           ي ع اني ف ل الياب ة العام بع إنتاجي ة وس ا الجنوبي ي آوري ة وف دة األمريكي ات المتح ي الوالي ل ف ة العام ام          إنتاجي ي ع اني ف ل الياب ة العام بع إنتاجي ة وس ا الجنوبي ي آوري ة وف دة األمريكي ات المتح ي الوالي ل ف ة العام إنتاجي

 ..، وذلك بسبب قلة األيدي العاملة الماهرة وعدم تلبية مخرجات التعليم والتدريب الحتياجات الصناعة، وذلك بسبب قلة األيدي العاملة الماهرة وعدم تلبية مخرجات التعليم والتدريب الحتياجات الصناعة))٢٢((١٩٩٩١٩٩٩
 

رة      ة آثي ديات خارجي ة تح ناعة العربي ه الص رة    وتواج ة آثي ديات خارجي ة تح ناعة العربي ه الص ارها   وتواج ى مس رًا عل رًا آبي دث أث ارها   ، تح ى مس را  عل را  آبي دث أث ذه  .  .  ، تح تلخص ه ذه  وت تلخص ه وت
اج                    ة التي تحت ة المعرفي ا المستخدمة واألنظم اج                   التحديات في عدم القدرة على مواآبة التطورات السريعة للتكنولوجي ة التي تحت ة المعرفي ا المستخدمة واألنظم التحديات في عدم القدرة على مواآبة التطورات السريعة للتكنولوجي
ى                  اق عل ذا المجال، والتقصير في اإلنف ة التطور في ه ة عملي ى مواآب ادرة عل ة ق ة وبحثي ى                 إلى تطوير قاعدة علمي اق عل ذا المجال، والتقصير في اإلنف ة التطور في ه ة عملي ى مواآب ادرة عل ة ق ة وبحثي إلى تطوير قاعدة علمي

ى                 البحث والتطو البحث والتطو  ان إل ى                 ير والنقص في الكوادر المؤهلة والقادرة على التعامل مع التقدم التقني بأشكاله المختلفة يؤدي ان إل ير والنقص في الكوادر المؤهلة والقادرة على التعامل مع التقدم التقني بأشكاله المختلفة يؤدي
يم         االت البحث والتعل ي مج ة ف ة التكنولوجي وير المعرف ب تط ا يتطل اج مم ات اإلنت ة تكنولوجي ن مواآب ز ع يم        عج االت البحث والتعل ي مج ة ف ة التكنولوجي وير المعرف ب تط ا يتطل اج مم ات اإلنت ة تكنولوجي ن مواآب ز ع عج

 ..والتدريب وتحسين آفاءة استخدام مصادر الطاقة والمواد األوليةوالتدريب وتحسين آفاءة استخدام مصادر الطاقة والمواد األولية
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  استهالك الطاقة في قطاع الصناعة في بلدان اإلسكوا -باء
 

 استهالك الطاقة األولية والنهائية وحصة القطاع الصناعي منهما  -١
 في بلدان اإلسكوا

 
ًا وفي                          ة عموم دان العربي ة في البل ة األولي ا  وفي                        يعتبر النفط الخام والغاز الطبيعي المصدرين الرئيسيين للطاق ة عموم دان العربي ة في البل ة األولي يعتبر النفط الخام والغاز الطبيعي المصدرين الرئيسيين للطاق

  ٣٣٠٣٣٠، توز ع استهالك الطاقة في بلدان اإلسكوا على النحو التالي نحو             ، توّزع استهالك الطاقة في بلدان اإلسكوا على النحو التالي نحو             ٢٠٠٣٢٠٠٣عام  عام  وفي  وفي  .  .  بلدان اإلسكوا خصوصا   بلدان اإلسكوا خصوصاً  
و         ة، ونح ة األولي ن الطاق ط م افئ نف ن مك ون ط و        ملي ة، ونح ة األولي ن الطاق ط م افئ نف ن مك ون ط ة،       ١٥٦١٥٦ملي ة النهائي ن الطاق ط م افئ نف ن مك ون ط ة،        ملي ة النهائي ن الطاق ط م افئ نف ن مك ون ط   ملي

و  و ونح والى     ١٤٩٫٦٥١٤٩٫٦٥ونح ي، وح از الطبيع ن الغ ط م افئ نف ن مك ون ط والى      ملي ي، وح از الطبيع ن الغ ط م افئ نف ن مك ون ط ة   ٣٩٦٣٩٦ ملي ن الطاق اعة م اوات س ف جيغ ة    أل ن الطاق اعة م اوات س ف جيغ  أل
ة                 .  .  ))٣٣((ةةالكهربائيالكهربائي ة                 وتتباين نسبة االستهالك النهائي للطاقة إلى استهالك الطاقة األولية في بلدان اإلسكوا، فهي متدني وتتباين نسبة االستهالك النهائي للطاقة إلى استهالك الطاقة األولية في بلدان اإلسكوا، فهي متدني

ة في                   رة من الطاق ات آبي ة في                  في البلدان المنتجة للنفط، وخاصة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث تستهلك آمي رة من الطاق ات آبي في البلدان المنتجة للنفط، وخاصة في بلدان مجلس التعاون الخليجي، حيث تستهلك آمي
ذه النسبة    ٦٠٦٠ و و٥٣٥٣ بين    بين   عمليات التحويل في المصافي ومحطات التوليد، وتتراوح النسبة       عمليات التحويل في المصافي ومحطات التوليد، وتتراوح النسبة        ع ه ذه النسبة     في المائة، بينما ترتف ع ه  في المائة، بينما ترتف

ى نحو   ى نحو  لتصل إل ي األردن ومصر٧٠٧٠لتصل إل ة ف ي المائ ي األردن ومصر ف ة ف ي المائ ائي  .. ف د بلغت حصة القطاع الصناعي من االستهالك النه ائي    وق د بلغت حصة القطاع الصناعي من االستهالك النه   وق
 ويعزى    ويعزى   . .  في المائة في بلدان اإلسكوا       في المائة في بلدان اإلسكوا      ٤٧٤٧ في المائة في البلدان العربية في حين بلغت هذه الحصة             في المائة في البلدان العربية في حين بلغت هذه الحصة            ٣٥٫٥٢٣٥٫٥٢للطاقة  للطاقة  

اظم اس   ى تع ك إل اظم اس  ذل ى تع ك إل نفط     ذل دان المنتجة لل نفط في البل ر ال ي الصناعات االستخراجية وتكري ة ف نفط     تهالك الطاق دان المنتجة لل نفط في البل ر ال ي الصناعات االستخراجية وتكري ة ف وبلغت وبلغت     ..تهالك الطاق
دان اإلسكوا                    تهلكة في بل ة المس ة الكهربائي دان اإلسكوا                   حصة القطاع الصناعي من الطاق تهلكة في بل ة المس ة الكهربائي ة    ٢٣٫٥٢٣٫٥حصة القطاع الصناعي من الطاق ة     في المائ ين في         في المائ ا هو مب ين في         آم ا هو مب    آم

 ..١١الجدول الجدول 
 

   حصة قطاع الصناعة من االستهالك النهائي للطاقة والكهرباء-١الجدول 
 ٢٠٠٢في بلدان اإلسكوا لعام 

 

 من الطاقة الكهربائية
 )النسبة المئوية(

من االستهالك 
 النهائي للطاقة

 البلـد )النسبة المئوية(
من الطاقة الكهربائية 

 )النسبة المئوية(

من االستهالك النهائي 
 للطاقة

 البلد البلد  )النسبة المئوية(
 األردناألردن ٢٣٫٩٦ ٣١ الكويتالكويت ٦٥ ١٢
 اإلماراتاإلمارات ٧١٫٢٦ ١٢٫٧ لبنانلبنان ٢٦٫٩ ٢٤
 البحرينالبحرين ٥٥٫٢٦ ١٩ مصرمصر ٤٧٫١٨ ٣٦

٤٠٫٩٣ ٢٣ 
 المملكة العربيةالمملكة العربية

 ٢٨٫٦١ ٣٠   السعودية  السعودية
 الجمهورية العربيةالجمهورية العربية
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 مجموع بلدانمجموع بلدان

 عمانعمان ٥٦٫٩٠ ٦   اإلسكوا  اإلسكوا
 فلسطينفلسطين ٩٫٣٣ ٥ البلدان العربيةالبلدان العربية ٣٥٫٥٢ 
 قطرقطر ٧٩٫٥٥ ٢٥٫٧ العالمالعالم ٣٣٫٣٤ 

 ..(E/ESCWA/SDPD/2005/11)التقدم اإلقليمي المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة في دول اإلسكوا التقدم اإلقليمي المحرز في مجال الطاقة من أجل التنمية المستدامة في دول اإلسكوا : : المصدرالمصدر
 

 استهالك الطاقة في الصناعات المتوافرة في بلدان اإلسكوا  -٢
 

ة        في المائة من       في المائة من      ٦٠٦٠يشكل االستهالك النهائي للطاقة في بلدان اإلسكوا حوالي         يشكل االستهالك النهائي للطاقة في بلدان اإلسكوا حوالي           ة األولي ة       استهالك الطاق ة األولي أي أي ((استهالك الطاق
ذه النسبة حوالي             ) )  مليون طن مكافئ نفط      مليون طن مكافئ نفط     ١٩٨١٩٨ما يعادل حوالي    ما يعادل حوالي     غ ه ذه النسبة حوالي             في حين تبل غ ه ة           ٦٨٦٨في حين تبل دان منظم ة في بل ة            في المائ دان منظم ة في بل  في المائ

دان االقتصادي  ي المي ة ف اون والتنمي دان االقتصادي التع ي المي ة ف اون والتنمي و  .  .  التع اع الصناعي بنح در حصة القط و  وتق اع الصناعي بنح در حصة القط تهالك ٤٧٤٧وتق ن االس ة م ي المائ تهالك  ف ن االس ة م ي المائ  ف
وز    كوا، تت دان اإلس ي بل ة ف ائي للطاق وز   النه كوا، تت دان اإلس ي بل ة ف ائي للطاق ة  النه تخراجية والتحويلي ناعات االس ى الص ة  ع عل تخراجية والتحويلي ناعات االس ى الص اع  .  .  ع عل ة قط اوت حص اع  وتتف ة قط اوت حص وتتف

  ٧١٧١ في المائة في قطر، و   في المائة في قطر، و  ٧٩٫٥٧٩٫٥الصناعة من االستهالك النهائي للطاقة بين بلدان اإلسكوا، فتتراوح بين أآثر من           الصناعة من االستهالك النهائي للطاقة بين بلدان اإلسكوا، فتتراوح بين أآثر من           
المائة المائة  في    في   ٥٥٥٥ في المائة في ع مان، و      في المائة في ُعمان، و     ٥٦٫٩٥٦٫٩ في المائة في الكويت، و      في المائة في الكويت، و     ٦٥٦٥في المائة في اإلمارات العربية المتحدة، و      في المائة في اإلمارات العربية المتحدة، و      
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ى  نخفض إل ي البحرين، وت ى ف نخفض إل ي البحرين، وت ي مصر، و٤٧٤٧ف ة ف ي المائ ي مصر، و ف ة ف ي المائ ى ٤٠٫٩٤٠٫٩ ف عودية، وإل ة الس ة العربي ي المملك ة ف ي المائ ى  ف عودية، وإل ة الس ة العربي ي المملك ة ف ي المائ  ف
 .. في المائة في اليمن في المائة في اليمن٧٫٦٤٧٫٦٤

 
 الصناعات االستخراجيةالصناعات االستخراجية ))أأ((
 

تخراج            از، واس نفط والغ تخراج ال ناعة اس كوا ص دان اإلس ي بل تخراجية ف ناعات االس مل الص تخراج          تش از، واس نفط والغ تخراج ال ناعة اس كوا ص دان اإلس ي بل تخراجية ف ناعات االس مل الص  تش
د والزنك                     الخامات غير المعدنية    الخامات غير المعدنية     ل الحدي ة مث اء، واستخراج الخامات المعدني واد البن اس وم د والزنك                     مثل الفوسفات والبوت ل الحدي ة مث اء، واستخراج الخامات المعدني واد البن اس وم مثل الفوسفات والبوت

ن الصناعات     تهالك م ر واالس ز التكري ى مراآ ا إل از ونقلهم نفط والغ تخراج ال ر صناعة اس ن الصناعات    والرصاص، وتعتب تهالك م ر واالس ز التكري ى مراآ ا إل از ونقلهم نفط والغ تخراج ال ر صناعة اس والرصاص، وتعتب
ة تهالك للطاق ة االس ةالكثيف تهالك للطاق ة االس نفط والغ.  .  الكثيف اج ال ي إنت ة ف تهالك الطاق المي الس ط الع در المتوس نفط والغويق اج ال ي إنت ة ف تهالك الطاق المي الس ط الع در المتوس و ويق و از بنح    ١٫٢٣١٫٢٣از بنح

دان اإلسكوا حوالي               .  .  ))٥٥((طن هايدرو آربون منتج   طن هايدرو آربون منتج   //جيغا جول جيغا جول  دان اإلسكوا حوالي               ووفقًا لهذا المعدل، يستهلك إنتاج النفط والغاز في بل ووفقا  لهذا المعدل، يستهلك إنتاج النفط والغاز في بل
 .. في المائة من مجمل استهالك الطاقة في قطاع الصناعة في المائة من مجمل استهالك الطاقة في قطاع الصناعة١٠١٠ ماليين طن مكافئ نفط، أي ما يعادل  ماليين طن مكافئ نفط، أي ما يعادل ١٠١٠

 
 الصناعات التحويليةالصناعات التحويلية ))بب((
 

 ويليةويليةأنواع الصناعات التحأنواع الصناعات التح ))١١(( 
 

 ::تتوزع الصناعات التحويلية وفقا للتصنيف القياسي العالمي في ثالث مجموعات رئيسيةتتوزع الصناعات التحويلية وفقا للتصنيف القياسي العالمي في ثالث مجموعات رئيسية 
 

 الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقةالصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة -أأ  
 

ورق، والزجاج،                     ة، وصناعة ال ة والغذائي ة األولي ة، والمعدني ورق، والزجاج،                   تتضمن هذه المجموعة الصناعات الكيميائي ة، وصناعة ال ة والغذائي ة األولي ة، والمعدني تتضمن هذه المجموعة الصناعات الكيميائي
 ..النفط ووقود النفايات المصادر الرئيسية للطاقةالنفط ووقود النفايات المصادر الرئيسية للطاقةويشكل الغاز الطبيعي وويشكل الغاز الطبيعي و.  .  ومواد البناءومواد البناء

 
 الصناعات المنخفضة االستهالك للطاقة وذات القيمة المضافة المرتفعةالصناعات المنخفضة االستهالك للطاقة وذات القيمة المضافة المرتفعة -بب  

 
وتر             زة الكمبي ة وأجه زة الكهربائي ات الصناعية واألجه ل واآللي وتر           تشمل صناعة وسائط النق زة الكمبي ة وأجه زة الكهربائي ات الصناعية واألجه ل واآللي از   .  .  تشمل صناعة وسائط النق از   ويشكل الغ ويشكل الغ

 .. هذه الصناعات هذه الصناعاتالطبيعي والكهرباء المصدرين الرئيسيين للطاقة فيالطبيعي والكهرباء المصدرين الرئيسيين للطاقة في
 

 الصناعات المنخفضة االستهالك للطاقةالصناعات المنخفضة االستهالك للطاقة -جج  
 

اث      ة، واألث ات الجلدي ود والمنتج تيك، وصناعة الجل ة، والبالس غ، والطباع يج، والتب مل صناعة النس اث    تش ة، واألث ات الجلدي ود والمنتج تيك، وصناعة الجل ة، والبالس غ، والطباع يج، والتب مل صناعة النس تش
 ..والمفروشاتوالمفروشات

 
ي    ))٢٢((  ة ف تهالك الطاق ة باس رات المتعلق ي   المؤش ة ف تهالك الطاق ة باس رات المتعلق وفرة   المؤش ية المت ة الرئيس ناعات التحويلي ن الص دد م وفرة   ع ية المت ة الرئيس ناعات التحويلي ن الص دد م  ع

  اإلسكوا اإلسكوافي بلدانفي بلدان
 

 صناعة األلمنيومصناعة األلمنيوم -أأ  
 

وعي    تهالك الن در االس ث يق ة، حي ة الكهربائي تهالك للطاق ة االس ن الصناعات الكثيف ر م وعي  تعتب تهالك الن در االس ث يق ة، حي ة الكهربائي تهالك للطاق ة االس ن الصناعات الكثيف ر م ةتعتب ةللطاق ين للطاق ين  ب  ب
ا  ١٩٫٣١٩٫٣ و و١٤٫١١٤٫١ اميغ وم ميغ ن األلمني تج م ن المن اعة للط وم  وات س ن األلمني تج م ن المن اعة للط ي   .  .  ))٦٦(( وات س ا ف ورًا مهم وم تط ناعة األلمني ت ص د حقق ي   وق ا ف ورا  مهم وم تط ناعة األلمني ت ص د حقق وق

ة المنصرمة         في ا   في ا  ٧٠٧٠تخفيض االستهالك النوعي بنسبة     تخفيض االستهالك النوعي بنسبة      ة المنصرمة        لمائة خالل األعوام المائ وم من        .  .  ))٧٧ ( (لمائة خالل األعوام المائ ادة األلمني ر م وم من        وتعتب ادة األلمني ر م وتعتب
اآثر المواد قابلية إلعادة التدوير ولمرات عدة، ويمكن أن تحقق عمليات إعادة التدوير وفرا في الطاقة المستخدمة                 اآثر المواد قابلية إلعادة التدوير ولمرات عدة، ويمكن أن تحقق عمليات إعادة التدوير وفرا في الطاقة المستخدمة                 

 .. في المائة في المائة٩٥٩٥يصل إلى يصل إلى 
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ة     مصنعا    مصنعًا  ألباألباوتوجد صناعة األلمنيوم في البحرين حيت تمتلك شرآة  وتوجد صناعة األلمنيوم في البحرين حيت تمتلك شرآة    ه اإلنتاجي غ طاقت ة    تبل ه اإلنتاجي غ طاقت  ألف طن    ألف طن   ٥٠٠٥٠٠تبل

؛ وفي اإلمارات العربية المتحدة     ؛ وفي اإلمارات العربية المتحدة     ))٨٨(( ألف طن في السنة     ألف طن في السنة    ٨٠٠٨٠٠لزيادة الطاقة اإلنتاجية إلى     لزيادة الطاقة اإلنتاجية إلى     وتخطط الشرآة   وتخطط الشرآة   في السنة،   في السنة،   
ام      ٥٦٠٥٦٠حيث بلغت الطاقة اإلنتاجية لشرآة دوبال حوالي        حيث بلغت الطاقة اإلنتاجية لشرآة دوبال حوالي         ام       ألف طن في ع وتخطط قطر إلنشاء مصهر     وتخطط قطر إلنشاء مصهر     .  .  ٢٠٠٢٢٠٠٢ ألف طن في ع

وفرة              ألف طن، و    ألف طن، و   ٥٠٠٥٠٠لأللمنيوم بطاقة   لأللمنيوم بطاقة    وم المت ات استغالل خامات األلمني ة السعودية إمكان ة العربي درس المملك وفرة             ت وم المت ات استغالل خامات األلمني ة السعودية إمكان ة العربي درس المملك ت
وم     وم    لديها وإنشاء مصهر لأللمني ة باستخدام                .  .  ))٢٢((لديها وإنشاء مصهر لأللمني اطع مختلف تج مق وم تن دان اإلسكوا مصانع لأللمني ة باستخدام                وفي عدد من بل اطع مختلف تج مق وم تن دان اإلسكوا مصانع لأللمني وفي عدد من بل

 ..المواد الخام المستوردة واأللمنيوم المستعملالمواد الخام المستوردة واأللمنيوم المستعمل
 

 الصناعات الغذائية والمشروباتالصناعات الغذائية والمشروبات -بب  
 

ات،     هي  هي    ات،     صناعات متشعبة ومتعددة األنواع والتقني ة، من                  صناعات متشعبة ومتعددة األنواع والتقني ام مختلف دان اإلسكوا بأحج ع بل وفر في جمي ة، من                وتت ام مختلف دان اإلسكوا بأحج ع بل وفر في جمي وتت
ة من       ١٥١٥، ساهمت هذه الصناعات بحوالى        ، ساهمت هذه الصناعات بحوالى        ٢٠٠٣٢٠٠٣وفي عام   وفي عام   .  .  شرآات آبيرة إلى منشآت عائلية صغيرة     شرآات آبيرة إلى منشآت عائلية صغيرة      ة من        في المائ  في المائ

ي ب   الي ف ي اإلجم اتج المحل ي الن ة ف ن الصناعات التحويلي ة م ة المضافة المحقق ي ب  القيم الي ف ي اإلجم اتج المحل ي الن ة ف ن الصناعات التحويلي ة م ة المضافة المحقق كواالقيم دان اإلس كوال دان اإلس ذه .  .  ل م ه ذه وتقس م ه وتقس
ان، وحفظ      : : إلى تسع مجموعات رئيسية هي    إلى تسع مجموعات رئيسية هي    الصناعات وفق التصنيف الصناعي المعياري      الصناعات وفق التصنيف الصناعي المعياري       ان، وحفظ      صناعة اللحوم، واأللب   صناعة اللحوم، واأللب

ال                      ة األطف دهون، والمشروبات، وأغذي وت وال ز، والسكر، والزي وب، والخب ال                     الفواآه والخضراوات، وطحن الحب ة األطف دهون، والمشروبات، وأغذي وت وال ز، والسكر، والزي وب، والخب الفواآه والخضراوات، وطحن الحب
 ..))٩٩((والمنتجات األخرىوالمنتجات األخرى

 
ل نسبة           وقد بينت بعض الدراسات   وقد بينت بعض الدراسات     ة مث ذه الصناعات من الطاق دان اإلسكوا أن استهالك ه ل نسبة            في بل ة مث ذه الصناعات من الطاق دان اإلسكوا أن استهالك ه  في   في  ١٦١٦ في بل

ام     ي ع ان ف ي لبن اع الصناعي ف ل القط ن مجم ة م ام    المائ ي ع ان ف ي لبن اع الصناعي ف ل القط ن مجم ة م اع   ٨٨، و، و))١٠١٠((٢٠٠٠٢٠٠٠المائ تهالك القط ل اس ن مجم ة م ي المائ اع    ف تهالك القط ل اس ن مجم ة م ي المائ  ف
ة المصرية               .  .  ١٩٩٨١٩٩٨الصناعي في مصر في عام      الصناعي في مصر في عام       ة في الصناعات الغذائي وعي للطاق ة المصرية               ويقدر متوسط االستهالك الن ة في الصناعات الغذائي وعي للطاق ويقدر متوسط االستهالك الن

ين           آيلوغرام مكافئ نفط للطن،     آيلوغرام مكافئ نفط للطن،    ٨٤٨٤و  و  بنحبنح ذا االستهالك ب ين        ويتباين ه ذا االستهالك ب افئ نفط للطن في المطاحن             ١١١١ويتباين ه وغرام مك افئ نفط للطن في المطاحن              آيل وغرام مك  آيل
ة   ٢٢  ٠٤٢٠٤٢وو ة    آيلوغرام مكافئ نفط للطن في تجفيف وحفظ األغذي ة        .  .  ))١١١١(( آيلوغرام مكافئ نفط للطن في تجفيف وحفظ األغذي ة الكلي ى الكلف ة نسبة إل ة الطاق اين آلف ة        وتتب ة الكلي ى الكلف ة نسبة إل ة الطاق اين آلف وتتب

ان و      ٣٫٥٣٫٥لإلنتاج، فتتراوح بين    لإلنتاج، فتتراوح بين     ان و       في المائة في لبن ة      ٥٫١٥٥٫١٥ في المائة في لبن ة       في المائ ة السورية        في المائ ة العربي ة السورية       في الجمهوري ة العربي  في   في  ١٠١٠، و ، و ))١٢١٢((في الجمهوري
 ..المائة في مصرالمائة في مصر

 
ة                  ة في الصناعات الغذائي ة                وتختلف اآلراء حول إمكانات تحسين آفاءة  استخدام الطاق ة في الصناعات الغذائي وتشير الدراسات    وتشير الدراسات    .  .  وتختلف اآلراء حول إمكانات تحسين آفاءة  استخدام الطاق

ة              بة للكلف ة بالنس ة الطاق بة آلف اض نس رًا النخف ر نظ ام آبي ى باهتم وع ال يحظ ذا الموض ى أن ه ة إل ة             األوروبي بة للكلف ة بالنس ة الطاق بة آلف اض نس را  النخف ر نظ ام آبي ى باهتم وع ال يحظ ذا الموض ى أن ه ة إل األوروبي
ر تطوير                             ))١٣١٣((اإلجماليةاإلجمالية ة عب ة تحقيق خفض ملموس في استهالك الطاق ى إمكاني ة إل ا تشير دراسات أمريكي ر تطوير                              بينم ة عب ة تحقيق خفض ملموس في استهالك الطاق ى إمكاني ة إل ا تشير دراسات أمريكي  بينم

 ..تقنيات حديثة في مجال البسترة والتعقيم والتبخير وحفظ األغذيةتقنيات حديثة في مجال البسترة والتعقيم والتبخير وحفظ األغذية
 

 صناعة الورقصناعة الورق -جج  
 

وعي        راوح متوسط االستهالك الن وعي      تعتبر صناعة الورق من الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة، حيث يت راوح متوسط االستهالك الن   تعتبر صناعة الورق من الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة، حيث يت
ورق المصنع     .  .  ))١٤١٤(()) آيلوغرام مكافئ نفط للطن     آيلوغرام مكافئ نفط للطن    ٧١٠٧١٠-٤٠٧٤٠٧(( جيجاجول للطن     جيجاجول للطن    ٣١٣١وو١٧١٧العالمي بين   العالمي بين    ورق المصنع     حسب نوع ال .  .  حسب نوع ال

ة                  اج واستهالك الطاق ة عن حجم اإلنت ات آافي وفر معطي ة                 وهذه الصناعة محدودة االنتشار في بلدان اإلسكوا وال تت اج واستهالك الطاق ة عن حجم اإلنت ات آافي وفر معطي وهذه الصناعة محدودة االنتشار في بلدان اإلسكوا وال تت
 ..بلدان المصنعة الرئيسيةبلدان المصنعة الرئيسيةوتعتمد معظم بلدان اإلسكوا على استيراد احتياجاتها من الوتعتمد معظم بلدان اإلسكوا على استيراد احتياجاتها من ال.  .  فيهافيها

 
 الصناعات النسيجيةالصناعات النسيجية -دد  
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ة                للوزية والطبيعي ة              تغطي مجاالت واسعة تشتمل على تحضير وغزل وتصنيع المنسوجات الصناعية والس للوزية والطبيعي تغطي مجاالت واسعة تشتمل على تحضير وغزل وتصنيع المنسوجات الصناعية والس
ال الصباغة وصناعة السجاد             ال الصباغة وصناعة السجاد            آالقطن والصوف، بما في ذلك أعم ى آالف المنشآت          .  .  آالقطن والصوف، بما في ذلك أعم ذه الصناعة عل وزع ه ى آالف المنشآت          وتت ذه الصناعة عل وزع ه   ،،وتت

ام     .  .  ةةمعظمها منشآت صغيرة أو متوسط    معظمها منشآت صغيرة أو متوسط     ام     وفي ع ة من       ٨٨، ساهمت الصناعات النسيجية بحوالي          ، ساهمت الصناعات النسيجية بحوالي          ٢٠٠٣٢٠٠٣وفي ع ة من        في المائ  في المائ
ة وأساسية            ..القيمة المضافة للصناعات التحويلية في بلدان اإلسكوا      القيمة المضافة للصناعات التحويلية في بلدان اإلسكوا       ي مساهمة فّعال ة وأساسية              ويساهم القطاع الخاص المحل ي مساهمة فع ال   ويساهم القطاع الخاص المحل

ة       .  .  ))٢٢((في هذه الصناعة  في هذه الصناعة   ة الكهربائي ود السائل والطاق ة       يستخدم الوق ة الكهربائي ود السائل والطاق ا مصدرين رئيسيين للطا   يستخدم الوق ا مصدرين رئيسيين للطا   باعتبارهم ة باعتبارهم ة ق اين  .  .  ق اين  ويتب ويتب
رًا،           ًا آبي را ،          استهالك الطاقة في هذه الصناعة تباين ا  آبي ين                 استهالك الطاقة في هذه الصناعة تباين وغرام من األقمشة الجاهزة ب راوح لكل آيل ين                 حيث يت وغرام من األقمشة الجاهزة ب راوح لكل آيل   ٤٠٤٠ و  و ١٠١٠حيث يت

ين     .  .  ))١٥١٥(( آيلو وات ساعة من الطاقة الكهربائية     آيلو وات ساعة من الطاقة الكهربائية    ١١٫٧٦١١٫٧٦ و  و ٤٫٦٣٤٫٦٣آيلوغرام من البخار و   آيلوغرام من البخار و    ة ب ة الطاق اين آلف ين     آما تتب ة ب ة الطاق اين آلف   ٥٥آما تتب
 ..))١٧١٧،،١٦١٦((المنتج وأسعار الطاقةالمنتج وأسعار الطاقة في المائة من آلفة اإلنتاج وفقا  لنوع  في المائة من آلفة اإلنتاج وفقًا لنوع ٢٠٢٠وو

 
 صناعة المعدات وآليات النقلصناعة المعدات وآليات النقل -•  

 
دان              ١٦١٦ساهمت بحوالي   ساهمت بحوالي     دان               في المائة من القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي لبل  في المائة من القيمة المضافة للصناعات التحويلية في الناتج المحلي اإلجمالي لبل

ام    ي ع كوا ف ام   اإلس ي ع كوا ف يارات         .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣اإلس ناعة الس ن ص درج م ة تت ام مختلف روع وأقس ى ف ناعة عل ذه الص وزع ه يارات         وتت ناعة الس ن ص درج م ة تت ام مختلف روع وأقس ى ف ناعة عل ذه الص وزع ه وتت
ة االستهالك               والمعداتوالمعدات ة االستهالك                إلى صناعة التجهيزات الكهربائية واإللكترونية، وتصنف عالميا في خانًة الصناعات القليل  إلى صناعة التجهيزات الكهربائية واإللكترونية، وتصنف عالميا في خانة  الصناعات القليل

ين      ر ب ا الكبي رًا لتنوعه ة نظ تهالك الطاق واحي اس ن ن ة م ذر دراس ة، وتتع ة المضافة المرتفع ة وذات القيم ين     للطاق ر ب ا الكبي را  لتنوعه ة نظ تهالك الطاق واحي اس ن ن ة م ذر دراس ة، وتتع ة المضافة المرتفع ة وذات القيم للطاق
 .. بلدان اإلسكوا بلدان اإلسكواوهذه الصناعات محدودة االنتشار فيوهذه الصناعات محدودة االنتشار في.  .  صناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلةصناعات خفيفة ومتوسطة وثقيلة

 
 صناعة اإلسمنتصناعة اإلسمنت -وو  

 
ر  .  .  تتوفر في جميع بلدان اإلسكوا آونها من الصناعات األساسية التي تتطلبها أعمال البناء والتشييد       تتوفر في جميع بلدان اإلسكوا آونها من الصناعات األساسية التي تتطلبها أعمال البناء والتشييد         ر  وتعتب وتعتب

اج طن من                  وعي إلنت در متوسط االستهالك الن اج طن من                 صناعة اإلسمنت من الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة حيث يق وعي إلنت در متوسط االستهالك الن صناعة اإلسمنت من الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة حيث يق
ام  . . حسب طريقة التصنيع المستخدمةحسب طريقة التصنيع المستخدمة آيلوغرام مكافئ نفط،    آيلوغرام مكافئ نفط،   ١١٥٠٥٠ إلى  إلى ١٠٠١٠٠اإلسمنت بحوالي   اإلسمنت بحوالي    ام   وفي ع غ  ٢٠٠٣٢٠٠٣ وفي ع غ  ، بل ، بل

ة مثلت حوالى               ٢٠٥٢٠٥استهالك صناعة اإلسمنت من الطاقة عالميا  حوالي        استهالك صناعة اإلسمنت من الطاقة عالميًا حوالي         ط، وهي آمي ة مثلت حوالى                ماليين طن مكافئ نف ط، وهي آمي   ٢٫١٢٫١ ماليين طن مكافئ نف
ي         ة ف ة األولي ادر الطاق ى مص ب عل ل الطل ن مجم ة م ي المائ ي        ف ة ف ة األولي ادر الطاق ى مص ب عل ل الطل ن مجم ة م ي المائ ام ف ذا الع ام  ه ذا الع ب    ه غ الطل ا بل ب   ، آم غ الطل ا بل  ، آم

ة ف  ى الطاق ة ف عل ى الطاق والي    عل كوا ح دان اإلس ي بل منت  ف ناعة اإلس والي    ي ص كوا ح دان اإلس ي بل منت  ف ناعة اإلس ادل    ١١١١ي ص ا يع ط، أي م افئ نف ن مك ون ط ادل     ملي ا يع ط، أي م افئ نف ن مك ون ط    ١١١١ ملي
ة         .  .  ))١٨١٨((في المائة من الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي        في المائة من الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي         ة         وتتوفر إمكانات واسعة لتحسين آفاءة استخدام الطاق وتتوفر إمكانات واسعة لتحسين آفاءة استخدام الطاق

ة                      ود البديل المي نحو استخدام مصادر الوق ى التوجه الع ة                     في هذه الصناعة، إضافة إل ود البديل المي نحو استخدام مصادر الوق ى التوجه الع ات    في هذه الصناعة، إضافة إل ي، والنفاي الكوك البترول ات    آ ي، والنفاي الكوك البترول آ
ث    رة، حي ائلة والخط لبة والس ث   الص رة، حي ائلة والخط لبة والس وفر الص وفر تت ات،     تت ن النفاي تخلص م دة لل ات جي منت إمكان ران اإلس ي أف ات،     ف ن النفاي تخلص م دة لل ات جي منت إمكان ران اإلس ي أف  ف

 .. في المائة، من آلفة اإلنتاج الكلية في المائة، من آلفة اإلنتاج الكلية٦٠٦٠ إلى  إلى ٤٠٤٠ حاليا   حاليًا تشكلتشكلآلفة الطاقة التي آلفة الطاقة التي وو يخفض آلفة اإلنتاج  يخفض آلفة اإلنتاج ممامما
 

 صناعة الحديد والصلبصناعة الحديد والصلب -زز  
 

ا من المنتجات الوسيطة                  تتوفر هذه الصناعة    تتوفر هذه الصناعة      ا من المنتجات الوسيطة                  في مصر والمملكة العربية السعودية، حيث يشكل إنتاجهم في مصر والمملكة العربية السعودية، حيث يشكل إنتاجهم
ة في        .  .  ))٢٢(( في المائة من إنتاج بلدان اإلسكوا       في المائة من إنتاج بلدان اإلسكوا      ٨٠٨٠والنهائية حوالي   والنهائية حوالي    المي للطاق وعي الع در متوسط االستهالك الن ة في        ويق المي للطاق وعي الع در متوسط االستهالك الن ويق

د بنحو  د بنحو صناعة الحدي ط للطن٦٠٠٦٠٠صناعة الحدي افئ نف وغرام مك ط للطن آيل افئ نف وغرام مك ة ف.  .   آيل ة المنتجات النهائي ًا لكمي ة فووفق ة المنتجات النهائي ا  لكمي ام ووفق ام ي ع در ٢٠٠٣٢٠٠٣ي ع در ، يق ، يق
 في المائة من     في المائة من    ٥،٥٥،٥ مليون طن مكافئ نفط تمثل        مليون طن مكافئ نفط تمثل       ٥٠٠٥٠٠الطلب على الطاقة في صناعة الحديد العالمية بما ال يقل عن            الطلب على الطاقة في صناعة الحديد العالمية بما ال يقل عن            

د والصلب في                           ة في صناعة الحدي در استهالك الطاق ا يق ة، آم ة األولي ى مصادر الطاق المي عل د والصلب في                          مجمل الطلب الع ة في صناعة الحدي در استهالك الطاق ا يق ة، آم ة األولي ى مصادر الطاق المي عل مجمل الطلب الع
ادل     ))١١٨٨(( ماليين طن مكافئ نفط     ماليين طن مكافئ نفط    ١٠١٠بلدان اإلسكوا بنحو    بلدان اإلسكوا بنحو     ا يع ادل     ، أي م ا يع ة في القطاع        ١٠١٠، أي م ة من استهالك الطاق ة في القطاع         في المائ ة من استهالك الطاق  في المائ

ور   .  .  الصناعيالصناعي و والتط ي النم ذة ف ذه الصناعة آخ ور   وه و والتط ي النم ذة ف ذه الصناعة آخ كوا وه دان اإلس ن بل دد م ي ع كوا ف دان اإلس ن بل دد م ي ع از  ف ى الغ اد عل ك باالعتم از  ، وذل ى الغ اد عل ك باالعتم ، وذل
ة    ٣٠٣٠ و و٧٧الطبيعي آمصدر للطاقة، وتتراوح نسبة آلفة الطاقة إلى الكلفة الكلية لإلنتاج بين         الطبيعي آمصدر للطاقة، وتتراوح نسبة آلفة الطاقة إلى الكلفة الكلية لإلنتاج بين          ة حسب طريق ة     في المائ ة حسب طريق  في المائ

 ..لتصنيع المستخدمةلتصنيع المستخدمةاا
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 صناعة األسمدةصناعة األسمدة -حح  

 
مدة        ن األس د م ن الواح اج الط ث يحت تج حي دة المن ة لوح تهالك للطاق ة االس ن الصناعات الكثيف ر م مدة      تعتب ن األس د م ن الواح اج الط ث يحت تج حي دة المن ة لوح تهالك للطاق ة االس ن الصناعات الكثيف ر م تعتب

ة، و         واد الهيدروآربوني ن الم ن م ن ط ل ع ا ال يق ى م ة إل ة، و        اآلزوتي واد الهيدروآربوني ن الم ن م ن ط ل ع ا ال يق ى م ة إل ا اآلزوتي تخدم فيه ا يس تخدم فيه ي يس از الطبيع ي  الغ از الطبيع ي  الغ كل رئيس ي  بش كل رئيس     بش
  ٨٨ الطلب على الطاقة في صناعة األسمدة في بلدان اإلسكوا بحوالي    الطلب على الطاقة في صناعة األسمدة في بلدان اإلسكوا بحوالي   ، قدر، قدر٢٠٠٣٢٠٠٣في عام في عام وو.  .  آمادة مغذية وآوقود  آمادة مغذية وآوقود  

ام               .  .  ماليين طن مكافئ نفط   ماليين طن مكافئ نفط    ول ع ة بحل ام               وتلحظ خطط عدة في تلك البلدان، زيادة الطاقات اإلنتاجي ول ع ة بحل وتشكل  وتشكل  .  .  ٢٠٠٧٢٠٠٧وتلحظ خطط عدة في تلك البلدان، زيادة الطاقات اإلنتاجي
اوز    ث تتج ة حي مدة اآلزوتي ناعة األس ي ص ة ف ة الكلي ن الكلف ى م بة العظم ة النس ة الطاق اوز   آلف ث تتج ة حي مدة اآلزوتي ناعة األس ي ص ة ف ة الكلي ن الكلف ى م بة العظم ة النس ة الطاق  آلف

 ..ئةئة في الما في الما٨٠٨٠
 

 صناعة الزجاجصناعة الزجاج -طط  
 

نوعات           ن المص ددة م واع متع تج أن ث ُتن كوا حي دان اإلس م بل ي معظ رة ف ناعات المنتش ن الص ر م نوعات         تعتب ن المص ددة م واع متع تج أن ث ت ن كوا حي دان اإلس م بل ي معظ رة ف ناعات المنتش ن الص ر م تعتب
ة         .  .  الزجاجية آالزجاج المسطح وزجاج المستوعبات    الزجاجية آالزجاج المسطح وزجاج المستوعبات     ة         وتعد صناعة الزجاج من الصناعات الكثيفة االستهالك للطاق وتعد صناعة الزجاج من الصناعات الكثيفة االستهالك للطاق

ات ح  ى درج نيع إل ة التص اج عملي ث تحت تج حي دة المن ات ح لوح ى درج نيع إل ة التص اج عملي ث تحت تج حي دة المن املوح واد الخ هر الم ة لص امرارة عالي واد الخ هر الم ة لص كل .  .  رارة عالي كل وتش  وتش
والي    ة ح واد الزجاجي ن الم رد م ة الف والي   حص ة ح واد الزجاجي ن الم رد م ة الف دة   ٧٥٧٥حص ات المتح ا والوالي ي أوروب رد ف نًة للف ي الس ًا ف دة    آيلوغرام ات المتح ا والوالي ي أوروب رد ف نة  للف ي الس ا  ف  آيلوغرام

در متوسط االستهالك    وو.  .   آيلوغراما  في السنة للفرد في بلدان اإلسكوا      آيلوغرامًا في السنة للفرد في بلدان اإلسكوا     ١٥١٥ و  و ٦٦، بينما تتراوح بين     ، بينما تتراوح بين     ))١٩١٩((األمريكيةاألمريكية در متوسط االستهالك    يق يق
ة في صناعة الزجاج              .  .   آيلوغرام مكافئ نفط للطن من الزجاج        آيلوغرام مكافئ نفط للطن من الزجاج       ٤٠٠٤٠٠النوعي العالمي بنحو    النوعي العالمي بنحو     ة الطاق د بلغت آلف ة في صناعة الزجاج              وق ة الطاق د بلغت آلف وق

ة لصنع الزجاج                      ٣٠٣٠حوالي  حوالي   ة لصنع الزجاج                       في المائة من الكلفة الكلية لإلنتاج في صناعة زجاج المستوعبات في الشرآة اللبناني  في المائة من الكلفة الكلية لإلنتاج في صناعة زجاج المستوعبات في الشرآة اللبناني
دان اإلس             .  .  ))٢٠٢٠((""سوليفرسوليفر""والبورسالن  والبورسالن   ة في صناعة الزجاج في بل ى الطاق دان اإلس             ويقدر الطلب عل ة في صناعة الزجاج في بل ى الطاق ون طن    ويقدر الطلب عل ون طن    كوا بنحو ملي كوا بنحو ملي

 . . ، أي ما يعادل واحد في المائة من مجمل الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي، أي ما يعادل واحد في المائة من مجمل الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي))١٨١٨((مكافئ نفط سنويامكافئ نفط سنويا
 

 الصناعات الهيدروآربونيةالصناعات الهيدروآربونية -يي  
 

تعتبر صناعة تكرير النفط من الصناعات الهامة في بلدان اإلسكوا حيث ق درت طاقة مصافي التكرير في          تعتبر صناعة تكرير النفط من الصناعات الهامة في بلدان اإلسكوا حيث ُقدرت طاقة مصافي التكرير في           
ة        ٦،٦٦،٦يين برميل في اليوم، تمثل      يين برميل في اليوم، تمثل       مال  مال ٥،٥٥،٥ بنحو    بنحو   ٢٠٠٣٢٠٠٣عام  عام   ر العالمي ة         في المائة من طاقة التكري ر العالمي وتلحظ خطط    وتلحظ خطط    .  .  ))٣٣(( في المائة من طاقة التكري

نفط     دان األعضاء، وخاصة المنتجة لل د من البل نفط    العدي دان األعضاء، وخاصة المنتجة لل د من البل دة أو تطوير المصافي    ،،العدي اء مصاف جدي ة مشاريع إلنش دة أو تطوير المصافي     إقام اء مصاف جدي ة مشاريع إلنش  إقام
 نسبة   نسبة   احتياجاتها الذاتية   احتياجاتها الذاتية  لتأمينلتأمين وتستهلك مصافي التكرير المعيارية       وتستهلك مصافي التكرير المعيارية      . . القائمة، وتحسين مواصفات المنتجات النفطية    القائمة، وتحسين مواصفات المنتجات النفطية    

ولذلك يمكن اعتبار هذه الصناعة من الصناعات الرئيسية  ولذلك يمكن اعتبار هذه الصناعة من الصناعات الرئيسية  .  .   في المائة من آمية النفط الخام المعد للتكرير في المائة من آمية النفط الخام المعد للتكرير٧٧ إلى   إلى  ٦٦
 صناعة الغاز تطورا  متزايدا ، حيث جرى تنفيذ العديد من مشاريع              صناعة الغاز تطورًا متزايدًا، حيث جرى تنفيذ العديد من مشاريع             آما تشهد آما تشهد .  .  المستهلكة للطاقة في بلدان اإلسكوا    المستهلكة للطاقة في بلدان اإلسكوا    

ونقله، وتلحظ الخطط الحالية والمستقبلية التوسع في صناعة الغاز لدى جميع بلدان اإلسكوا              ونقله، وتلحظ الخطط الحالية والمستقبلية التوسع في صناعة الغاز لدى جميع بلدان اإلسكوا              معالجة الغاز وتسييله    معالجة الغاز وتسييله    
 ..المنتجةالمنتجة

 الصناعات البتروآيميائية الصناعات البتروآيميائية  -كك  
 

ة     ادة مغذي ي آم از الطبيع ى الغ ا عل ة العتماده ة العربي ية للصناعات البتروآيميائي درة التنافس د الق ة   تتزاي ادة مغذي ي آم از الطبيع ى الغ ا عل ة العتماده ة العربي ية للصناعات البتروآيميائي درة التنافس د الق تتزاي
ة االستهالك      .  .  مستخدمة في أوروبا لهذا الغرض مستخدمة في أوروبا لهذا الغرض رخيصة نسبيا بالمقارنة مع النافتا ال    رخيصة نسبيا بالمقارنة مع النافتا ال     ذه الصناعات آثيف ر ه ة االستهالك      وتعتب ذه الصناعات آثيف ر ه وتعتب

ين        ة ب آت الحديث ي المنش ة ف وعي للطاق تهالك الن راوح االس ث يت ة حي ين       للطاق ة ب آت الحديث ي المنش ة ف وعي للطاق تهالك الن راوح االس ث يت ة حي اجول ٥٥٫٧٥٥٫٧للطاق اجول  جيغ   جيغ
ط١١  ٣٣٠٣٣٠(( افئ نف وغرام مك ط آيل افئ نف وغرام مك ين و ) )  آيل ولي اتيل ي صناعة الب ين و للطن ف ولي اتيل ي صناعة الب اجول ٨١٫٥٨١٫٥للطن ف اجول  جيغ افئ ١١  ٩٤٦٩٤٦(( جيغ وغرام مك افئ  آيل وغرام مك  آيل

ط طنف اد ))٦٦(())نف ن م ن م اد  للط ن م ن م د  للط ل آلوراي ولي فيني د ة الب ل آلوراي ولي فيني اج    .  .  ة الب ي إنت ر ف ور آبي دث تط ة الماضية، ح وام القليل الل األع اج    وخ ي إنت ر ف ور آبي دث تط ة الماضية، ح وام القليل الل األع وخ
ام     ام    البتروآيماويات في البلدان العربية، حيث بلغ مجمل اإلنتاج، في ع ون طن نصفها من     ٣٢٣٢، حوالي  ، حوالي  ٢٠٠٠٢٠٠٠البتروآيماويات في البلدان العربية، حيث بلغ مجمل اإلنتاج، في ع ون طن نصفها من      ملي  ملي

 ..))٢٢((٢٠١٠٢٠١٠ مليون طن في عام  مليون طن في عام ٥٠٥٠ويتوقع أن تصل طاقة اإلنتاج إلى اآثر من ويتوقع أن تصل طاقة اإلنتاج إلى اآثر من .  .  الكيماويات األساسيةالكيماويات األساسية



 -٩-

 
 صناعة الدواء والمستلزمات الطبيةصناعة الدواء والمستلزمات الطبية -لل  

 
وبالرغم من وجود بعض اإلنجازات في مجال         وبالرغم من وجود بعض اإلنجازات في مجال         .  .  تصنع األدوية في عدد من البلدان األعضاء في اإلسكوا        تصنع األدوية في عدد من البلدان األعضاء في اإلسكوا         

ة       ة      إنتاج الدواء، ال تتوفر أي صناعة فعلية لألجهزة والمعدات الطبي ذه الصناعات منخفضة االستهالك      .  .  إنتاج الدواء، ال تتوفر أي صناعة فعلية لألجهزة والمعدات الطبي ر ه ذه الصناعات منخفضة االستهالك      وتعتب ر ه وتعتب
 ..للطاقةللطاقة

 
 اعة تكنولوجيا المعلوماتاعة تكنولوجيا المعلوماتصنصن -مم  

 
ة                     ارات البشرية المؤهل ى المه ا عل رة اعتماده ة                   تتسم هذه الصناعة بارتفاع مستواها التقني وآث ارات البشرية المؤهل ى المه ا عل رة اعتماده وتصنف  وتصنف  .  .  تتسم هذه الصناعة بارتفاع مستواها التقني وآث

ات  ا المعلوم ال صناعة تكنولوجي ي مج نخفض ف توى م ي مس ة ف دان العربي ات البل ا المعلوم ال صناعة تكنولوجي ي مج نخفض ف توى م ي مس ة ف دان العربي ا .  .  البل م صناعة تكنولوجي م دع ا ويتس م صناعة تكنولوجي م دع ويتس
دم، وهي من        المعلومات بجانب آبير من األهمية، باعتبار أن ه  المعلومات بجانب آبير من األهمية، باعتبار أن ه   دم، وهي من        ذه الصناعة أصبحت إحدى السمات الرئيسية للتق ذه الصناعة أصبحت إحدى السمات الرئيسية للتق

 ..الصناعات المنخفضة االستهالك للطاقة، وهي ذات قيمة مضافة مرتفعةالصناعات المنخفضة االستهالك للطاقة، وهي ذات قيمة مضافة مرتفعة
 

 الكثيفة االستهالك للطاقة في بلدان اإلسكوا  معايير ومؤشرات الصناعات -جيم
 

 :: منها منها يذآر يذآرالمعاييرالمعاييررات ورات ووفقا  لعدد من المؤشوفقًا لعدد من المؤش تحديد الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة  تحديد الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة يمكنيمكن 
 
 ..التصنيف القياسي الصناعي العالمي للصناعات التحويليةالتصنيف القياسي الصناعي العالمي للصناعات التحويلية -١١
 ..نسبة آلفة الطاقة في الصناعة المختارة إلى الكلفة الكلية لإلنتاجنسبة آلفة الطاقة في الصناعة المختارة إلى الكلفة الكلية لإلنتاج -٢٢
 ).).٢٢الجدول الجدول  ( (االستهالك النوعي للطاقة لوحدة المنتجاالستهالك النوعي للطاقة لوحدة المنتج -٣٣
 ..القطاع الصناعيالقطاع الصناعينسبة استهالك هذه الصناعة من الطاقة إلى مجمل الطلب في نسبة استهالك هذه الصناعة من الطاقة إلى مجمل الطلب في  -٤٤
 ..مدى انتشار هذه الصناعة، والقيمة المضافة التي تساهم بها في الناتج المحلي اإلجماليمدى انتشار هذه الصناعة، والقيمة المضافة التي تساهم بها في الناتج المحلي اإلجمالي -٥٥
 ..توفر الصناعة لدى البلدان األعضاء والطاقة اإلنتاجية بالنسبة إلى بلدان العالمتوفر الصناعة لدى البلدان األعضاء والطاقة اإلنتاجية بالنسبة إلى بلدان العالم -٦٦
 ..تمرآز الصناعة وسهولة المقارنةتمرآز الصناعة وسهولة المقارنة -٧٧
 ..كفاءة واستخدام التقنيات المتطورةكفاءة واستخدام التقنيات المتطورةوعالقة الملكية بتحسين الوعالقة الملكية بتحسين الملكية الصناعة ملكية الصناعة  -٨٨
 .. في هذه الصناعات في هذه الصناعاتاألوليةاألوليةاآلثار البيئية الناجمة عن استخدام الوقود واستخدام المواد اآلثار البيئية الناجمة عن استخدام الوقود واستخدام المواد  -٩٩
 ..معدالت النمو المستقبلي المتوقعة في الطلب على هذه الموادمعدالت النمو المستقبلي المتوقعة في الطلب على هذه المواد -١٠١٠
ة     اإلمكانات المتاحة لتحسين آفاءة استخدام الطاقة في الصناعة المختارة، وإمكا         اإلمكانات المتاحة لتحسين آفاءة استخدام الطاقة في الصناعة المختارة، وإمكا          -١١١١ ة     نية استخدام مصادر الطاق نية استخدام مصادر الطاق

 .. لعملية اإلنتاج لعملية اإلنتاجالبديلة  في تأمين الطاقة األولية الالزمةالبديلة  في تأمين الطاقة األولية الالزمة
   االستهالك النوعي للطاقة لوحدة المنتج في عدد من الصناعات التحويلية-٢الجدول 

 
 البلدان الصناعية الصين أفضل التجارب العالمية

آيلوغرام مكافئ 
 نوع الصناعةنوع الصناعة طن/جيجاجول طن./ن.آجم م طن/جيجاجول طن./ن.آجم م طن/جيجاجول طن/نفط

 الحديد والصلبالحديد والصلب ٢٦-١٨ ٦٢٠-٤٣٠ ٣٦ ٨٦٠ ١٦ ٣٨٢

 ١٩٫٣-١٤٫١ - ١٦٫٣ - م.غ م.غ
وم  وم األلمني ا وات –األلمني ا وات  ميغ  ميغ

 طنطن//ساعةساعة
 اإلسمنتاإلسمنت ٤،٤-٣٫٧ ١٠٥-٨٨ ٥٫٦ ١٣٣ ٣٫٤ ٨١
 تكرير النفطتكرير النفط ٣٫٥-٢٫٥ ٨٣-٦٠ ٥-٣٫٥ ١٢٠-٨٣ ٣٫٨-١٫٣ ٩١-٣١

 األمونيااألمونيا ٤٤-٣٢ ١ ٠٥٠-٧٦٤ ٦٥-٣٩ ١ ٥٥٢-٩٣٢ ٢٨٫٧ ٦٨٥
 االثيليناالثيلين ٦٨-٥٨ ١ ٦٢٤-١ ٣٨٥ ٩٠-٧٣ ٢ ١٥٠-١ ٧٤٣ ٥٢ ١ ٢٤٢



 -١٠-
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ناعات التحو   نيف الص ن تص ًا، يمك ذآورة آنف رات الم ايير والمؤش ن المع ًا م ناعات التحو وانطالق نيف الص ن تص ا ، يمك ذآورة آنف رات الم ايير والمؤش ن المع ا  م الل وانطالق ن خ ة م الل يلي ن خ ة م  يلي

ة              قياس آل مؤشر وفقا  ألهميته      قياس آل مؤشر وفقًا ألهميته       ة الطاق ة              مع منح المؤشرات ذات التأثير األآبر، مثل االستهالك النوعي للطاقة وآلف ة الطاق مع منح المؤشرات ذات التأثير األآبر، مثل االستهالك النوعي للطاقة وآلف
لم                      ر في س ة، عالمات أآث لم                     ونسبتها من آلفة اإلنتاج وآمية الطاقة المستهلكة وإمكانات تحسين الكفاءة واآلثار البيئي ر في س ة، عالمات أآث ونسبتها من آلفة اإلنتاج وآمية الطاقة المستهلكة وإمكانات تحسين الكفاءة واآلثار البيئي

 ..٣٣القياس حسبما هو مبين في الجدول القياس حسبما هو مبين في الجدول 
 

   تقييم الصناعات التحويلية وفق أهمية المؤشرات والمعايير المقترحة-٣الجدول 
 

 البيترو آيمياء
تكرير 
 األلمنيوم الغذائية الورق النسيجية المعدات اإلسمنت الحديد األسمدة الزجاج البترول

العالمة 
 القصوى

 الصناعةالصناعة
 المؤشر

١٠ ١٠ ٤ ١٠ ٦ ٢ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ٦ ١٠ 
 ميميالتصنيف العالالتصنيف العال

 ))أأ((  الستهالك الطاقة  الستهالك الطاقة

٢٠ ٢٠ ٥ ١٠ ١٠ ٥ ٥ ١٥ ١٥ ١٠ ١٠ ١٥ 

 االستهالك النوعياالستهالك النوعي
   للطاقة في وحدة  للطاقة في وحدة

   المنتج  المنتج

١٥ ٤ ١١ ١ ١١ ٤ ١١ ١١ ١١ ٤ ١٥ ٤ 

 آمية الطاقة المستهلكةآمية الطاقة المستهلكة
   ونسبتها إلى استهالك  ونسبتها إلى استهالك

   القطاع الصناعي  القطاع الصناعي

٥ ٥ ٢ ٥ ٢ ٣ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ ٥ 
 محدودية التقنياتمحدودية التقنيات

 ))بب((  المستخدمة  المستخدمة

١٠ ٣ ١٠ ٣ ٧ ٧ ١٠ ٥ ٥ ١٠ ١٠ ٥ 
 انتشار الصناعة فيانتشار الصناعة في

 ))جج((  بلدان اإلسكوا  بلدان اإلسكوا

٣ ١ ٣ ١ ١ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ 
 محدودية فروعمحدودية فروع

 ))دد((  الصناعة  الصناعة

٣ ٣ ١ ٣ ١ ١ ٣ ٣ ٣ ٢ ٣ ٣ 

 نسبة المنشآت الكبيرةنسبة المنشآت الكبيرة
   إلى مجموع  إلى مجموع
 ))•((  المنشآت  المنشآت

١٠ ١٠ ٤ ١٠ ٦ ٤ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ 

 آلفة الطاقة ونسبتهاآلفة الطاقة ونسبتها
   من آلفة اإلنتاج  من آلفة اإلنتاج

   الكلية  الكلية
 إمكانات تحسين الكفاءةإمكانات تحسين الكفاءة ١٠ ٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ١٠ ١٠ ٧ ١٠ ٣ ٣

٤ ٤ ٤ ٣ ٣ ٣ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ ٤ 
 توقعات النموتوقعات النمو
   المستقبلي  المستقبلي

 اآلثار البيئيةاآلثار البيئية ١٠ ١٠ ٤ ١٠ ٤ ٤ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠ ١٠
 المجموعالمجموع ١٠٠ ٧٧ ٤٩ ٦١ ٥٤ ٣٧ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٧٨ ٧٤ ٧٢

 ..حسابات تقديرية واستنسابية لإلسكواحسابات تقديرية واستنسابية لإلسكوا ::المصدرالمصدر

ة؛         م ُم) ) أأ((  ة االستهالك للطاق ة الصناعات الكثيف ة؛         نحت العالمة القصوى للصناعات المصنفة عالميا في خان ة االستهالك للطاق ة الصناعات الكثيف ة القصوى للصناعات     ) ) بب((نحت العالمة القصوى للصناعات المصنفة عالميا في خان ة القصوى للصناعات     ُمنحت العالم م نحت العالم
واع؛     ) ) دد((م نحت العالمة القصوى للصناعات الواسعة االنتشار؛       ُمنحت العالمة القصوى للصناعات الواسعة االنتشار؛       ) ) جج((المحدودة التقنيات؛   المحدودة التقنيات؛    واع؛     ُمنحت العالمة القصوى للصناعات المحدودة األن ة  م نحت الع ُمنحت الع ) ) •((م نحت العالمة القصوى للصناعات المحدودة األن ة  الم الم

 ..القصوى للصناعات ذات المنشآت الكبيرةالقصوى للصناعات ذات المنشآت الكبيرة
واردة في الجدول            يم ال ائج التقي واردة في الجدول          وعلى ضوء ما سبق ذآره ومع مراعاة نت يم ال ائج التقي د    ٣٣وعلى ضوء ما سبق ذآره ومع مراعاة نت د    ، يتضح أن صناعات الحدي ، يتضح أن صناعات الحدي

اع   ))١١ ( (:: المؤشرات والمعايير في جدول التقييم من حيث         المؤشرات والمعايير في جدول التقييم من حيث        أعلىأعلىوالصلب واإلسمنت واألسمدة والزجاج حققت      والصلب واإلسمنت واألسمدة والزجاج حققت       اع    ارتف  ارتف
ة لوح وعي للطاق تهالك الن ة لوحاالس وعي للطاق تهالك الن تج؛ االس تج؛ دة المن ي  ) ) ٢٢((دة المن ة ف تهالك الطاق ن اس بتها م اع نس تهلكة وارتف ة المس ة الطاق ي  آمي ة ف تهالك الطاق ن اس بتها م اع نس تهلكة وارتف ة المس ة الطاق آمي

دان اإلسكوا؛        ) ) ٤٤((استمرار نمو الطلب على هذه المنتجات؛       استمرار نمو الطلب على هذه المنتجات؛       ) ) ٣٣((القطاع الصناعي؛   القطاع الصناعي؛    دان اإلسكوا؛        سعة االنتشار في بل وفر  ) ) ٥٥((سعة االنتشار في بل وفر  ت ت
 ..الةالةإمكانات تطبيق إجراءات تحسين الكفاءة وتحقيق نتائج فع إمكانات تطبيق إجراءات تحسين الكفاءة وتحقيق نتائج فّع) ) ٦٦((فرص للترشيد وتحسين الكفاءة؛ فرص للترشيد وتحسين الكفاءة؛ 

 
 



 -١٢-

   صناعة اإلسمنت-ثانيا 
 

دي       دي     تشكل مادة اإلسمنت العنصر الرئيسي في قطاع اإلنشاءات والبناء، وتعود صناعة اإلسمنت البورتالن تشكل مادة اإلسمنت العنصر الرئيسي في قطاع اإلنشاءات والبناء، وتعود صناعة اإلسمنت البورتالن
ام                بدين في ع زي جوزيف اس ام اإلنكلي دما ق رن التاسع عشر، عن ع الق ام               إلى مطل بدين في ع زي جوزيف اس ام اإلنكلي دما ق رن التاسع عشر، عن ع الق زيج من الحجر     ١٨٢٤١٨٢٤إلى مطل زيج من الحجر      بحرق م  بحرق م

ين،  ع الط اعم م ي الن ين، الكلس ع الط اعم م ي الن االكلس امؤسس نويمؤسس ل س ناعة تتعام نوي لص ل س ناعة تتعام ية   لص ار الكلس ن األحج ال م ع جب ية  ًا م ار الكلس ن األحج ال م ع جب  ا  م
 ..والصخور اإلسمنتية ومواد أخرى لتشكيل بودرة ناعمة جدا  تعرف بمادة اإلسمنتوالصخور اإلسمنتية ومواد أخرى لتشكيل بودرة ناعمة جدًا تعرف بمادة اإلسمنت

 
زيج من     .  .  تعتبر صناعة اإلسمنت من الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة   تعتبر صناعة اإلسمنت من الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة   وو  ة لحرق م زيج من     فهي تستهلك الطاق ة لحرق م فهي تستهلك الطاق

ى    الحجر الجيري، والطين، والبازلت، ضمن أفران خاصة وعلى درجات ح   الحجر الجيري، والطين، والبازلت، ضمن أفران خاصة وعلى درجات ح    ة تصل إل ى    رارة مرتفع ة تصل إل  درجة   درجة  ١١  ٤٥٠٤٥٠رارة مرتفع
ة  ة مئوي ة    .  .  مئوي اعالت الكيميائي ر التف ة    وعب اعالت الكيميائي ر التف ادة الجص            وعب ا بم م خلطه ا ث دها وطحنه ر، التي يجري تبري ادة الكلنك ادة الجص            تتشكل م ا بم م خلطه ا ث دها وطحنه ر، التي يجري تبري ادة الكلنك تتشكل م

 ..إلنتاج اإلسمنت البورتالندي، آما يمكن خلطها بمواد أخرى إلنتاج أنواع أخرى من اإلسمنتإلنتاج اإلسمنت البورتالندي، آما يمكن خلطها بمواد أخرى إلنتاج أنواع أخرى من اإلسمنت
 

ة حيث يجري ط           ة حيث يجري ط         وينتج اإلسمنت بالطريقة الرطب ى                  وينتج اإلسمنت بالطريقة الرطب ا إل ا وتحويله اه إليه د إضافة المي ام بع واد الخ ى                  حن الم ا إل ا وتحويله اه إليه د إضافة المي ام بع واد الخ حن الم
ا                . . شكل مالط شكل مالط  ًا، وتستخدم عوضًا عنه ة ويتضاءل استخدامها حالي رة من الطاق ا                 وتستهلك هذه الطريقة آميات آبي ا ، وتستخدم عوضا  عنه ة ويتضاءل استخدامها حالي رة من الطاق  وتستهلك هذه الطريقة آميات آبي

ة  ذه الطريق ر ه ة، وتعتب ام وهي جاف واد الخ ى طحن الم د عل ي تعتم ة الت ة الجاف ة الطريق ذه الطريق ر ه ة، وتعتب ام وهي جاف واد الخ ى طحن الم د عل ي تعتم ة الت ة الجاف تخدام   الطريق ي اس اءة ف ر آف تخدام أآث ي اس اءة ف ر آف أآث
ة ةالطاق ران          . . الطاق د األف ين والهن ي الص تخدم ف زال تس ا ال ت دوارة، بينم ران ال ناعية األف دان الص ي البل تخدم ف ران           وتس د األف ين والهن ي الص تخدم ف زال تس ا ال ت دوارة، بينم ران ال ناعية األف دان الص ي البل تخدم ف  وتس

ر                 .  .  المحوريةالمحورية ر                 وتزود األفران الحديثة بمسخنات مسبقة تتألف من عدة مراحل، وآلما ازداد عدد المراحل تحقق وف وتزود األفران الحديثة بمسخنات مسبقة تتألف من عدة مراحل، وآلما ازداد عدد المراحل تحقق وف
ة  تهالك الطاق ي اس ر ف ة أآب تهالك الطاق ي اس ر ف ا .  .  أآب تخدم مكلس ة، تس تهالك الطاق ل اس دف تقلي ا وبه تخدم مكلس ة، تس تهالك الطاق ل اس دف تقلي راق  تتوبه ة احت ن غرف ألف م بقة تت راق   مس ة احت ن غرف ألف م بقة تت  مس

والي      راري لح ك الح ا التفكي ري فيه لة يج والي     منفص راري لح ك الح ا التفكي ري فيه لة يج ى٨٠٨٠منفص ى إل ل أن     ٩٠٩٠ إل ري قب ر الجي ن الحج ة م ي المائ ل أن      ف ري قب ر الجي ن الحج ة م ي المائ   ف
رن  دخل الف رن ي دخل الف احن         .  .  ي ة أو المط رات الفوالذي احن ذات الك تخدام المط افات باس ع اإلض ر م ن الكلنك ري طح احن         ويج ة أو المط رات الفوالذي احن ذات الك تخدام المط افات باس ع اإلض ر م ن الكلنك ري طح ويج

ة        سطوانية تحت الض   سطوانية تحت الض   إلإلاإلسطوانية وتستخدم حديثا  المطاحن ا    اإلسطوانية وتستخدم حديثًا المطاحن ا     د استهالك الطاق ة        غط، ويعتم د استهالك الطاق ة     غط، ويعتم ة     في عملي ى    في عملي ى    الطحن عل الطحن عل
 .. المراحل الرئيسية إلنتاج اإلسمنت المراحل الرئيسية إلنتاج اإلسمنت١١الشكل الشكل ويمثل ويمثل .  .  درجة النعومة المطلوبةدرجة النعومة المطلوبة

 
   مخطط المراحل الرئيسية إلنتاج اإلسمنت-١الشكل 

 
 
 
 
 
 
 

 إنتاج اإلسمنت عالميا  في العالم وفي بلدان اإلسكوا  -ألف
 

ام       ٦٢٫٥٦٢٫٥المي لمادة اإلسمنت خالل القرن الماضي، بحيث بلغ         المي لمادة اإلسمنت خالل القرن الماضي، بحيث بلغ         تنامى اإلنتاج الع  تنامى اإلنتاج الع    ام        مليون طن في ع ، ، ١٩٢٦١٩٢٦ مليون طن في ع
ارب   ))٢١٢١((١٩٥٠١٩٥٠ مليون طن في عام       مليون طن في عام      ١٣٣١٣٣وتضاعف إلى   وتضاعف إلى    ارب   ، وثم ازداد ليق ام     ١١  ٧٦١٧٦١، وثم ازداد ليق ون طن في ع ام      ملي ون طن في ع ا  ٢٠٠٢٢٠٠٢ ملي ا  ، آم ، آم

ام        ١١  ٨٧٠٨٧٠، ثم   ، ثم   ٤٤هو مبين في الجدول     هو مبين في الجدول      ام         مليون طن في ع تج لإلسمنت           .  .  ))٢٢٢٢((٢٠٠٣٢٠٠٣ مليون طن في ع ٍد من ر بل ر الصين أآب تج لإلسمنت           وتعتب د  من ر بل ر الصين أآب ، إذ  ، إذ  وتعتب
ام   ي ع ا ف غ إنتاجه ام  بل ي ع ا ف غ إنتاجه والي ٢٠٠٣٢٠٠٣بل والي  ح ادل  ٧٦٥٧٦٥ ح ا يع ن، أي م ون ط ادل   ملي ا يع ن، أي م ون ط غ   ٤٠٤٠ ملي المي، وبل اج الع ن اإلنت ة م ي المائ غ    ف المي، وبل اج الع ن اإلنت ة م ي المائ  ف

ى اإلسمنت   .  .   في المائة من االستهالك العالمي      في المائة من االستهالك العالمي     ٤٣٤٣استهالآها حوالي   استهالآها حوالي    ى اإلسمنت   ومن المتوقع أن يبلغ حجم الطلب العالمي عل ومن المتوقع أن يبلغ حجم الطلب العالمي عل
والي  والي ح ام ٣٣  ٠٦١٠٦١ح ي ع ون طن ف ام  ملي ي ع ون طن ف و متوسطه٢٠٢٠٢٠٢٠ ملي دل نم ك بمع و متوسطه، وذل دل نم ك بمع ا  ٣٫٦٣٫٦  ، وذل نة، مم ي الس ًا ف ة تقريب ي المائ ا   ف نة، مم ي الس ا  ف ة تقريب ي المائ  ف

ات   ادة انبعاث ة وزي ى مصادر الطاق المي عل ب الع ادة الطل ي زي اهم ف ات  سيس ادة انبعاث ة وزي ى مصادر الطاق المي عل ب الع ادة الطل ي زي اهم ف ونسيس يد الكرب اني أآس ون ث يد الكرب اني أآس ة  ث ة لعملي ة  المرافق ة لعملي  المرافق
 ..))٢٢٢٢((صناعة اإلسمنتصناعة اإلسمنت

 طحن المواد األولية

 خلط وتعبئة وتوزيعاألوليةاألولية  تكسير واستخراج الموادتكسير واستخراج المواد

 إنتاج الكلنكر داخل الفرن وطحن الكلنكرتبريد 



 -١٣-

 
ة حوالي           ٢٠٠٢٢٠٠٢وفي عام   وفي عام     ة حوالي           ، شكل إنتاج اإلسمنت في البلدان العربي ا             ٦٦، شكل إنتاج اإلسمنت في البلدان العربي المي، آم اج الع ة من اإلنت ا              في المائ المي، آم اج الع ة من اإلنت  في المائ
ة            .  .  ستهالك نسبة مماثلة  ستهالك نسبة مماثلة  شكل اال شكل اال  غ عدد مصانع اإلسمنت العربي ة            وقد بل غ عدد مصانع اإلسمنت العربي ى النحو           ١٢٥١٢٥وقد بل ا عل وزع ملكيته ى النحو            مصنعًا، تت ا عل وزع ملكيته  مصنعا ، تت
وطني، و  ٤٨٤٨: : التاليالتالي وطني، و   في المائة للقطاع الخاص ال ام، و    ٣٦٣٦ في المائة للقطاع الخاص ال ة للقطاع الع ام، و     في المائ ة للقطاع الع ة    ١٦١٦ في المائ ة للشرآات العالمي ة     في المائ ة للشرآات العالمي .  .   في المائ

رة  ٣٫٤٣٣٫٤٣نسبة نمو متوسطها   نسبة نمو متوسطها    مليون طن في السنة، ب      مليون طن في السنة، ب     ١٤٢١٤٢وبلغت الطاقة التصميمية إلنتاج اإلسمنت      وبلغت الطاقة التصميمية إلنتاج اإلسمنت       رة   في المائة للفت  في المائة للفت
ي من    ٩٥٩٥، بلغ اإلنتاج الفعلي من الكلنكر حوالي       ، بلغ اإلنتاج الفعلي من الكلنكر حوالي       ٢٠٠٢٢٠٠٢وفي عام   وفي عام   .  .  ))٢٣٢٣((٢٠٠٢٢٠٠٢-١٩٩٨١٩٩٨ اج الفعل ي من     مليون طن، واإلنت اج الفعل  مليون طن، واإلنت

 .. مليون طن من اإلسمنت مليون طن من اإلسمنت١٠٦٫٩١٠٦٫٩ مليون طن، آما بلغ االستهالك  مليون طن، آما بلغ االستهالك ١٠٩٫٣١٠٩٫٣اإلسمنت اإلسمنت 
 

دان اإلسكوا           دان اإلسكوا         وبلغت الطاقة التصميمية في بل ي                مل  مل ١٠٧٫٧١٠٧٫٧وبلغت الطاقة التصميمية في بل اج الفعل غ اإلنت ون طن من اإلسمنت، وبل ي               ي اج الفعل غ اإلنت ون طن من اإلسمنت، وبل   ٧٣٧٣ي
ام     .  .   مليون طن    مليون طن   ٧٩٫٧٧٩٫٧ مليون طن من اإلسمنت، وبلغ االستهالك         مليون طن من اإلسمنت، وبلغ االستهالك        ٨٠٫٧٨٠٫٧مليون طن من الكلنكر، و    مليون طن من الكلنكر، و     ام     وفي ع ، ، ٢٠٠٢٢٠٠٢وفي ع

دان اإلسكوا،        ٤٦٣٤٦٣ آيلوغراما  في البلدان العربية و      آيلوغرامًا في البلدان العربية و     ٣٦٣٣٦٣قدر معدل استهالك الفرد من اإلسمنت       قدر معدل استهالك الفرد من اإلسمنت        ًا في بل دان اإلسكوا،         آيلوغرام ا  في بل  آيلوغرام
 ..٤٤، آما هو مبين في الجدول ، آما هو مبين في الجدول ))٢٤٢٤(( آيلوغرام للفرد آيلوغرام للفرد٣٠٠٣٠٠ متوسطه  متوسطه مقابل استهالك عالميمقابل استهالك عالمي

 
 ٢٠٠٢  إنتاج واستهالك اإلسمنت في العالم وفي البلدان العربية وفي بلدان اإلسكوا لعام -٤الجدول 

 
 العالمي/العربي

 التسميةالتسمية الوحدة العالم البلدان العربية بلدان اإلسكوا )بالنسبة المئوية(
 الطاقة التصميمية لمعامل اإلسمنتالطاقة التصميمية لمعامل اإلسمنت  طنمليون - ١٤٢ ١٠٧٫٧ -

 عدد مصانع اإلسمنتعدد مصانع اإلسمنت عدد ١ ٤٤٧ ١٢٥ ٩٨ ٨٫٦٣
 إنتاج اإلسمنتإنتاج اإلسمنت مليون طن ١ ٧٦١ ١٠٩ ٨٠٫٧ ٦٫٢

 إنتاج الكلنكرإنتاج الكلنكر مليون طن - ٩٥ ٧٣ -
 استهالك اإلسمنتاستهالك اإلسمنت مليون طن ١ ٧٢١ ١٠٦٫٩ ٧٩٫٧ ٦٫٢
 معدل استهالك الفردمعدل استهالك الفرد آيلوغرام ٣٠٠ ٣٦٣ ٤٦٣ 
 معدل النمو المتوقع وسطيا  في العاممعدل النمو المتوقع وسطيًا في العام النسبة المئوية ٣٫٦ ٤٫٧٨ ٥٫٧٢ 

 ..٤٤-١١، ص ، ص ٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمبر ديسمبر //، آانون األول، آانون األول٢٠٠٢٢٠٠٢-١٩٩٩١٩٩٩صناعة اإلسمنت في الوطن العربي والعالم صناعة اإلسمنت في الوطن العربي والعالم االتحاد العربي لإلسمنت ومواد البناء، االتحاد العربي لإلسمنت ومواد البناء، : : المصدرالمصدر
 

دان         ٥٥ويبين الجدول   ويبين الجدول     دان          الطاقة التصميمية وإنتاج واستهالك الكلنكر واإلسمنت في بل ام    الطاقة التصميمية وإنتاج واستهالك الكلنكر واإلسمنت في بل ام   اإلسكوا لع ، ، ٢٠٠٢٢٠٠٢اإلسكوا لع
بة  اهمت بنس بة إذ يتضح أن مصر س اهمت بنس بة  ٣٥٫٦٧٣٥٫٦٧إذ يتضح أن مصر س عودية بنس ة الس ة العربي ة، والمملك ي المائ بة   ف عودية بنس ة الس ة العربي ة، والمملك ي المائ ن ٢٨٫٨٢٨٫٨ ف ة م ي المائ ن  ف ة م ي المائ  ف

 ..اإلنتاج الكلي لمادة اإلسمنت في بلدان اإلسكوااإلنتاج الكلي لمادة اإلسمنت في بلدان اإلسكوا
 

ة   ٤٫٨٤٫٨ بمعدل متوسطه  بمعدل متوسطه ٢٠٠٦٢٠٠٦-٢٠٠٣٢٠٠٣ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على اإلسمنت خالل الفترة         ومن المتوقع أن يتزايد الطلب على اإلسمنت خالل الفترة           ة    في المائ  في المائ
 .. في المائة سنويا  في بلدان اإلسكوا في المائة سنويًا في بلدان اإلسكوا٥٫٧٥٫٧ في البلدان العربية و في البلدان العربية وسنويا سنويًا

 
اون الخليجي            دان مجلس التع اون الخليجي          ويمتلك القطاع الخاص معظم صناعة اإلسمنت في بل دان مجلس التع رامج    .  .  ويمتلك القطاع الخاص معظم صناعة اإلسمنت في بل رامج    ومن خالل ب ومن خالل ب

الخصخصة، استحوذت الشرآات العالمية المتخصصة بصناعة اإلسمنت على حصة آبيرة من صناعة اإلسمنت                الخصخصة، استحوذت الشرآات العالمية المتخصصة بصناعة اإلسمنت على حصة آبيرة من صناعة اإلسمنت                
رى    ة أخ دان عربي ي بل رى   ف ة أخ دان عربي ي بل ناعة        ف ي ص ة ف رآات العالمي اص ودور الش اع الخ امي دور القط ول إن تن ن الق ناعة        ، ويمك ي ص ة ف رآات العالمي اص ودور الش اع الخ امي دور القط ول إن تن ن الق ، ويمك

اءة                  زات ذات الكف ر استخدام التجهي ة عب اءة استخدام الطاق ى تحسين آف ة سيساعد عل دان العربي اءة                 اإلسمنت في البل زات ذات الكف ر استخدام التجهي ة عب اءة استخدام الطاق ى تحسين آف ة سيساعد عل دان العربي اإلسمنت في البل
اً     ديل األرخص ثمن ود الب تخدام الوق و اس ه نح ذلك التوج ورة، وآ ات المتط تخدام التقني ة واس ا     العالي ديل األرخص ثمن ود الب تخدام الوق و اس ه نح ذلك التوج ورة، وآ ات المتط تخدام التقني ة واس درة العالي ق ق درة  لتحقي ق ق  لتحقي

 ..تنافسية عاليةتنافسية عالية
 ٢٠٠٢  الطاقة التصميمية وإنتاج واستهالك الكلنكر واإلسمنت في بلدان اإلسكوا لعام -٥الجدول 

 )الوحدة ألف طن(
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 االستهالك اإلنتاج الفعلي الطاقة التصميمية
 إسمنت إسمنت آلنكر إسمنت آلنكر البلدالبلد

 ٢ ٦٦٢ ٣ ٦٣٠ ٣ ٤٣١ ٤ ٩٦٣ ٤ ٢٩٦ األردناألردن
 ٦ ٤٠٠ ٧ ٣٠٠ ٥ ٢٠٠ ١١ ١٠٠ ٦ ٣٠٠ مارات العربية المتحدةمارات العربية المتحدةاإلاإل

 ٧٣٤ ١٨٠ - ٢٨٨ - البحرينالبحرين
 ٢٠ ٣٩٦ ٢٣ ٢٥٩ ٢١ ٢١٨ ٢٢ ٧٣٣ ١٩ ٩٤٦ المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية

 ٥ ٦٧٥ ٥ ٣٠٣ ٤ ٦٣٩ ٥ ٢٧٠ ٤ ٨١٠ الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية
 ٤ ٢٥٠ ٤ ٢٥٠ ٣ ٢٨٦ ١٤ ٠٢٩ ١٣ ٤٧٢ العراقالعراق
 ١ ٢٦٩ ٢ ٠٥١ ١ ٩٦٧ ٢ ٠٥١ ١ ٩٥٠ ع مانُعمان

 ١ ٩٠٠ - - - - فلسطينفلسطين
 ١ ٥٢١ ١ ٤٧٧ ٩١٣ ١ ١٩٠ ٩١٥ قطرقطر

 ٢ ٢٤٠ ٢ ٢٤٠ - ٢ ١٤٥ - الكويتالكويت
 ٢ ٥٠٠ ٢ ٩٠٠ ٣ ٢٠٠ ٤ ٩٠٠ ٤ ٠٠٠ لبنانلبنان
 ٢٧ ٦٦٣ ٢٨ ٧٩٠ ٢٧ ٤٨٢ ٣٧ ٨٤٨ ٣٤ ٠٧٥ مصرمصر

 ٢٠ ٣٩٦ ٢٣ ٢٥٩ ٢١ ٢١٨ ٢٢ ٧٣٣ ١٩ ٩٤٦ المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية
 ٢ ٧٣٧ ١ ٥٦١ ١ ٣٥٦ ١ ٢٧٠ ١ ١٣٠ اليمناليمن
انون األول ٢٠٠٢٢٠٠٢-١٩٩٩١٩٩٩صناعة اإلسمنت في الوطن العربي والعالم    صناعة اإلسمنت في الوطن العربي والعالم    االتحاد العربي لإلسمنت ومواد البناء،      االتحاد العربي لإلسمنت ومواد البناء،      : : المصدرالمصدر انون األول ، آ ، ص ، ص ٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمبر  ديسمبر  //، آ

٤٩٤٩-١٥١٥.. 
 

   استهالك الطاقة في صناعة اإلسمنت-باء
 

 في العالماالستهالك النوعي للطاقة وآمية الطاقة المستهلكة في صناعة اإلسمنت   -١
 

تستهلك صناعة اإلسمنت الوقود األحفوري والوقود البديل لحرق المواد األولية داخل الفرن، آما تستهلك              تستهلك صناعة اإلسمنت الوقود األحفوري والوقود البديل لحرق المواد األولية داخل الفرن، آما تستهلك               
ه                       د الكلنكر وطحن ة وفي تبري واد األولي ات تكسير وطحن الم ة في عملي ه                      الطاقة الكهربائي د الكلنكر وطحن ة وفي تبري واد األولي ات تكسير وطحن الم ة في عملي ة      .  .  الطاقة الكهربائي ة الطاق ة      وتختلف آمي ة الطاق وتختلف آمي

دة         دة        المستهلكة حسب طريقة التصنيع المعتم ة  ((المستهلكة حسب طريقة التصنيع المعتم ة  رطب ة  –رطب ة   جاف خ ...... مكلس مسبق   مكلس مسبق  - مسخن مسبق    مسخن مسبق   - جاف خ ال ود   ))ال وع الوق ود   ؛ ون وع الوق ؛ ون
ران       //المستخدم؛ ونسبة الكلنكر    المستخدم؛ ونسبة الكلنكر     وع األف ران       اإلسمنت؛ ون وع األف ة -دوارة دوارة ((اإلسمنت؛ ون ة  محوري ا     )) محوري زات المستخدمة وحالته اءة التجهي ا     ؛ وآف زات المستخدمة وحالته اءة التجهي ؛ وآف

ة لتصنيع الكلنكر           .  .  الفنيةالفنية ة لتصنيع الكلنكر           وتقدر الطاقة الحرارية النظرية الالزم ادة اإلسمنت       ((وتقدر الطاقة الحرارية النظرية الالزم ادة اإلسمنت       المكون الرئيسي لم   ١٫٦٥١٫٦٥بنحو   بنحو   ) ) المكون الرئيسي لم
ى ىإل ن  جي جي١٫٨٥١٫٨٥إل اجول للط ن غ اجول للط ة       ))٢٤٢٤((غ ة الالزم ة الفعلي ة الحراري ة الطاق غ آمي ا تبل ة        بينم ة الالزم ة الفعلي ة الحراري ة الطاق غ آمي ا تبل   بينم

راوح متوسط االستهالك    .  .  أضعاف هذه الكمية، حيث تشكل الفواقد نسبة مهمة من الطاقة الحرارية المستهلكة  أضعاف هذه الكمية، حيث تشكل الفواقد نسبة مهمة من الطاقة الحرارية المستهلكة   راوح متوسط االستهالك    ويت ويت
افئ نفط للطن        ١٤٨١٤٨(( جيغاجول للطن من الكلنكر       جيغاجول للطن من الكلنكر      ٦٫٢٦٫٢العالمي حاليا  بين  العالمي حاليًا بين   وغرام مك افئ نفط للطن         آيل وغرام مك ران التي       ) )  آيل ران التي       في األف تستخدم  تستخدم  في األف

ة ذات   ) )  آيلوغرام مكافئ نفط للطن آيلوغرام مكافئ نفط للطن٨٣٨٣-٧٢٧٢(( جيغاجول للطن    جيغاجول للطن   ٣٫٥٣٫٥-٣٣الطريقة الرطبة، وحوالي    الطريقة الرطبة، وحوالي     ران الحديث ة ذات   في األف ران الحديث في األف
ة  ة الجاف تخدم الطريق ي تس بق والت دد المراحل والمكلس المس بق المتع ة المسخن المس ة الجاف تخدم الطريق ي تس بق والت دد المراحل والمكلس المس بق المتع ة ..المسخن المس ة الحراري وزع الطاق ة   وتت ة الحراري وزع الطاق   وتت

الي المستهلكة في فرن دوار نمطي مزود بمسخن مسيق رباعي المرا     المستهلكة في فرن دوار نمطي مزود بمسخن مسيق رباعي المرا      الي حل يعمل بالطريقة الجافة على النحو الت : : ))٢٥٢٥((حل يعمل بالطريقة الجافة على النحو الت
 في المائة؛    في المائة؛   ٢٢٢٢ في المائة؛ والطاقة الحرارية المفقودة عبر غازات االحتراق           في المائة؛ والطاقة الحرارية المفقودة عبر غازات االحتراق          ٥٥٥٥الطاقة الحرارية النظرية الالزمة     الطاقة الحرارية النظرية الالزمة     

ودة باإلشعاع والحمل الحراري                 ٥٥والطاقة الحرارية المفقودة في الكلنكر      والطاقة الحرارية المفقودة في الكلنكر       ة المفق ة الحراري ة؛ والطاق ودة باإلشعاع والحمل الحراري                  في المائ ة المفق ة الحراري ة؛ والطاق   ١٨١٨ في المائ
وذلك يشير إلى توفر إمكانات جيدة لتحسين الكفاءة الحرارية ألفران اإلسمنت عبر استرجاع الحرارة         وذلك يشير إلى توفر إمكانات جيدة لتحسين الكفاءة الحرارية ألفران اإلسمنت عبر استرجاع الحرارة         .  .   المائة  المائة فيفي

 ..الضائعة وتحسين العزل الحراريالضائعة وتحسين العزل الحراري
ة من                      ة الكهربائي د انخفض استهالك الطاق ة من                    وتستخدم الطاقة الكهربائية في جميع مراحل اإلنتاج، وق ة الكهربائي د انخفض استهالك الطاق   ١٣٠١٣٠وتستخدم الطاقة الكهربائية في جميع مراحل اإلنتاج، وق

اً     ٩٠٩٠نات القرن الماضي إلى ما دون نات القرن الماضي إلى ما دون آيلو وات ساعة لطن اإلسمنت في ستي  آيلو وات ساعة لطن اإلسمنت في ستي   و وات ساعة لطن اإلسمنت حالي ا       آيل و وات ساعة لطن اإلسمنت حالي .  .   آيل
و وات ساعة لطن اإلسمنت نتيجة الستخدام              ٧٥٧٥وانخفض االستهالك في بعض المنشآت الحديثة إلى حوالي          وانخفض االستهالك في بعض المنشآت الحديثة إلى حوالي           و وات ساعة لطن اإلسمنت نتيجة الستخدام               آيل  آيل

ة   وتتوزع الطاقة الكهربائية المستهلكة في صناعة اإلسمنت عموما  وفق النسب           وتتوزع الطاقة الكهربائية المستهلكة في صناعة اإلسمنت عمومًا وفق النسب           .  .  التجهيزات العالية الكفاءة  التجهيزات العالية الكفاءة   ة    المئوي  المئوي
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ام      : : التاليةالتالية واد الخ ام      طحن الم واد الخ د الكلنكر            ٢٤٢٤طحن الم ة؛ حرق وتبري د الكلنكر             في المائ ة؛ حرق وتبري ة؛ طحن اإلسمنت          ٢٢٢٢ في المائ ة؛ طحن اإلسمنت           في المائ ة؛    ٣٨٣٨ في المائ ة؛     في المائ  في المائ
 ).).٢٦٢٦(( في المائة في المائة٦٦ في المائة؛ اإلنارة والخدمات األخرى  في المائة؛ اإلنارة والخدمات األخرى ١٠١٠المقالع والكسارات والتغليف والتحميل المقالع والكسارات والتغليف والتحميل 

 
ًا للمراحل األساسية          ٢٢ويبين الشكل    ويبين الشكل      ًا رمزي ا  للمراحل األساسية           مخطط ا  رمزي  في المنشآت التي تستخدم          في المنشآت التي تستخدم         ))٢٧٢٧((إلسمنت إلسمنت في صناعة ا    في صناعة ا     مخطط

 ..الطريقة الجافة والتقنيات الحديثة، والمواد األولية المستخدمة في هذه الصناعة ومتوسط استهالك الطاقة فيهاالطريقة الجافة والتقنيات الحديثة، والمواد األولية المستخدمة في هذه الصناعة ومتوسط استهالك الطاقة فيها
 

   مخطط رمزي للمراحل األساسية في صناعة اإلسمنت والمواد األولية المستخدمة-٢الشكل 
 وآميات الطاقة المستهلكة فيها

 
 

      آلغ  آلغ١١٠٠١١٠٠ الحجر الجيريالحجر الجيري     
 آلغآلغ ٤٠٠٤٠٠       بازلت   بازلت     

 
 

 ..سس..وو.. ك ك٣٢٣٢طاقة آهربائية طاقة آهربائية          ضياعاتضياعات 
  آجم آجم٤٤وقود وقود           ميغا جول ميغا جول٢٧٠٢٧٠ 

 

  آلغ           المواد األولية آلغ           المواد األولية١٥٠٠١٥٠٠           
  ك و س ك و س٢٠٢٠طاقة آهربائية طاقة آهربائية           فواقدفواقد 
    ميغا جول ميغا جول١٥٦٦١٥٦٦ 
  آلغ آلغ٩٠٩٠وقود وقود             
 رماد متبق رماد متبٍق 
  آلغ آلغ٥٥٠٥٥٠ 

         آلنكر        آلنكر  آلغ آلغ٩٥٠٩٥٠               
 فواقدفواقد 
 ..سس..وو.. ك ك٤٠٤٠طاقة آهربائية طاقة آهربائية          ميغا جول ميغا جول١٤٤١٤٤ 
    آلغ جص آلغ جص٥٠٥٠إضافات إضافات  
  

 
 

  آلغ إسمنت     بورتالندي  آلغ إسمنت     بورتالندي ١٠٠٠١٠٠٠     
 ..EconoEnergy Ltd. Energy Audit, Syria. July 1994. Appendix 2.2: : المصدرالمصدر

 
ذا المخطط أن متوسط استهالك الطاقة الحرارية والكهربائية إلنتاج طن واحد من اإلسمنت     ذا المخطط أن متوسط استهالك الطاقة الحرارية والكهربائية إلنتاج طن واحد من اإلسمنت     ويتبين من ه  ويتبين من ه   

و  در بنح دي يق و البورتالن در بنح دي يق ائل ٩٤٩٤البورتالن ود س وغرام وق ائل  آيل ود س وغرام وق ط٩٠٩٠(( آيل افئ نف وغرام مك ط آيل افئ نف وغرام مك و وات ٩٢٩٢وو) )  آيل و وات  آيل   آيل
ادل           ا يع ادل          ساعة من الطاقة الكهربائية أي م ا يع افئ نفط        ١١٤١١٤ساعة من الطاقة الكهربائية أي م وغرام مك افئ نفط         آيل وغرام مك اجول لطن اإلسمنت      ٤٫٨٤٫٨(( آيل اجول لطن اإلسمنت       جيغ اين اين ويتب ويتب ).  ).   جيغ

دان      ٥،٥٥،٥حيث بلغ معدل استهالك الطاقة      حيث بلغ معدل استهالك الطاقة      االستهالك النوعي لكل طن إسمنت بين بلد وآخر،         االستهالك النوعي لكل طن إسمنت بين بلد وآخر،          دان       جيغاجول للطن في بل  جيغاجول للطن في بل
ابق، و        ابق، و       أوروبا الشرقية واالتحاد السوفييتي الس ا الشمالية؛ و           ٥٫٤٥٫٤أوروبا الشرقية واالتحاد السوفييتي الس اجول للطن في أمريك ا الشمالية؛ و            جيغ اجول للطن في أمريك اجول للطن     ٥٫١٥٫١ جيغ اجول للطن      جيغ  جيغ

دان               وعلى ضوء ما اتخذ من إجراءات لتحسين       وعلى ضوء ما اتخذ من إجراءات لتحسين       .  .  ))٢٤٢٤((في الشرق األوسط  في الشرق األوسط   د من البل ة في العدي اءة استخدام الطاق دان                آف د من البل ة في العدي اءة استخدام الطاق  آف
 في المائة تقريبا  في الصين، التي   في المائة تقريبًا في الصين، التي  ١٠١٠المنتجة لإلسمنت خالل الفترة السابقة، انخفض معدل استهالك الطاقة بنسبة   المنتجة لإلسمنت خالل الفترة السابقة، انخفض معدل استهالك الطاقة بنسبة   

و   ى نح تحوذ عل و  تس ى نح تحوذ عل المي  ٤٠٤٠تس اج الع ن اإلنت ة م ي المائ المي   ف اج الع ن اإلنت ة م ي المائ ن (( ف ن م ي  ٥٫٦٥٫٦م منت ف ن اإلس اجول لط ي   جيغ منت ف ن اإلس اجول لط   جيغ
دل االستهالك بنسبة      ))لطن اإلسمنت حاليا لطن اإلسمنت حاليًا جيغاجول  جيغاجول ٥٥ إلى حوالي   إلى حوالي  ١٩٩٠١٩٩٠عام  عام   ا انخفض مع دل االستهالك بنسبة      ، آم ا انخفض مع ة في    ٤٤، آم ة في     في المائ  في المائ

رة   الل الفت ة خ دة األمريكي ات المتح رة  الوالي الل الفت ة خ دة األمريكي ات المتح ط  .  .  ٢٠٠٠٢٠٠٠-١٩٩٤١٩٩٤الوالي ى أن المتوس ير إل اض يش ذا االنخف ط  وه ى أن المتوس ير إل اض يش ذا االنخف  وه

التكسير وطحن المواد األولية

 
 الحرق في الفرن
 وتبريد الكلنكر

 
 مطحنة اإلسمنت



 -١٦-

ل عن               ل عن              العالمي لالستهالك األولي للطاقة قد انخفض بنسبة ال تق ى حوالي     ٥٥العالمي لالستهالك األولي للطاقة قد انخفض بنسبة ال تق ة أي إل ى حوالي      في المائ ة أي إل اجول لطن   ٤٫٦٤٫٦ في المائ اجول لطن    جيغ  جيغ
اج اإلسمنت          .  .   آيلوغرام مكافئ نفط    آيلوغرام مكافئ نفط   ١١٠١١٠نت، بما يعادل    نت، بما يعادل    اإلسماإلسم تهلكة في إنت ة المس ة األولي در الطاق اج اإلسمنت          ووفقًا لذلك، تق تهلكة في إنت ة المس ة األولي در الطاق ووفقا  لذلك، تق

ام        المي لع ام       على الصعيد الع المي لع ادل           ٨٨  ٦٠٠٦٠٠ بنحو     بنحو    ٢٠٠٣٢٠٠٣على الصعيد الع ا يع اجول، أي م ون جيغ ادل            ملي ا يع اجول، أي م ون جيغ ط،         ٢٠٥٢٠٥ ملي افئ نف ين طن مك ط،          مالي افئ نف ين طن مك  مالي
ة و            ٢٫١٢٫١تمثل  تمثل   ة األولي ة من استهالك مصادر الطاق ة و             في المائ ة األولي ة من استهالك مصادر الطاق ة م   ٥٥ في المائ ة م    في المائ ة في القطاع       في المائ ة في القطاع      ن مجمل استهالك الطاق ن مجمل استهالك الطاق

 ..))١٨١٨((الصناعي على مستوى العالمالصناعي على مستوى العالم
 

 استهالك الطاقة في صناعة اإلسمنت في عدد من البلدان المنتجة لإلسمنت  -٢
 

ة       تخدام الطاق اءة اس ين آف ي تحس وام الماضية، ف الل األع رة، خ ازات آبي منت إنج ناعة اإلس ت ص ة     حقق تخدام الطاق اءة اس ين آف ي تحس وام الماضية، ف الل األع رة، خ ازات آبي منت إنج ناعة اإلس ت ص حقق
ى نحو             فقد انخفضت ا   فقد انخفضت ا   .  .  الحرارية والكهربائية الحرارية والكهربائية  ة لتصنيع الكلنكر إل ة الالزم ة الحراري ى نحو             لطاق ة لتصنيع الكلنكر إل ة الالزم ة الحراري اجول للطن في    ٣٣لطاق اجول للطن في     جيغ  جيغ

ى                 ة إل ى                المنشآت الحديثة التي تعتمد الطريقة الجافة وتقنيات التصنيع المتطورة، وأنخفض استهالك الطاقة الكهربائي ة إل المنشآت الحديثة التي تعتمد الطريقة الجافة وتقنيات التصنيع المتطورة، وأنخفض استهالك الطاقة الكهربائي
و  و نح منت  ٩٠٩٠نح ن اإلس اعة لط و وات س منت   آيل ن اإلس اعة لط و وات س ازات     .  .   آيل الم إنج اء الع ف أنح ي مختل دة ف دان عدي ت بل ازات     وحقق الم إنج اء الع ف أنح ي مختل دة ف دان عدي ت بل  وحقق
ديل        ملمملم ود الب ديل        وسة في استخدام الوق ود الب د          .  .  وسة في استخدام الوق د          وتشير دراسة حول صناعة اإلسمنت في الهن تج لإلسمنت في     ((وتشير دراسة حول صناعة اإلسمنت في الهن تج لإلسمنت في     ثالث من ثالث من

الم المالع ارب ))الع ر ق ق وف ى تحقي ارب  إل ر ق ق وف ى تحقي رة   ٤٠٤٠ إل ي فت تهالك ف ذا االس ع ه ة م ًا بالمقارن ة حالي تهالك الطاق ي اس ة ف ي المائ رة    ف ي فت تهالك ف ذا االس ع ه ة م ا  بالمقارن ة حالي تهالك الطاق ي اس ة ف ي المائ  ف
رن الماضي ن الق ينات م رن الماضيالخمس ن الق ينات م داف .  .  الخمس ة أه منت الهندي ددت صناعة اإلس د ح داف وق ة أه منت الهندي ددت صناعة اإلس د ح ا وق دة، يتوجب عليه ا ًا للمصانع الجدي دة، يتوجب عليه ا  للمصانع الجدي

ة، و           ٣٣بمقتضاها استيفاء مؤشر ال يتجاوز      بمقتضاها استيفاء مؤشر ال يتجاوز       ة الحراري ة، و            جيغاجول لطن الكلنكر في االستهالك النوعي للطاق ة الحراري و    ٧٥٧٥ جيغاجول لطن الكلنكر في االستهالك النوعي للطاق و  آيل آيل
الع والخدمات                وات ساعة لطن  وات ساعة لطن   الع والخدمات                 إسمنت في استهالك الطاقة الكهربائية، بما في ذلك جميع أوجه االستهالك في المق  إسمنت في استهالك الطاقة الكهربائية، بما في ذلك جميع أوجه االستهالك في المق

 ..))٢٨٢٨((واإلنارةواإلنارة
 

د               ويبين ال ويبين ال   د               تقرير الصادر عن إدارة الطاقة األمريكية أن صناعة اإلسمنت في الواليات المتحدة األمريكية ق تقرير الصادر عن إدارة الطاقة األمريكية أن صناعة اإلسمنت في الواليات المتحدة األمريكية ق
رة                ة في الفت رة               أحرزت تطورًا آبيرًا في تحسين آفاءة استخدام الطاق ة في الفت رًا بنسبة         ٢٠٠١٢٠٠١-١٩٧١١٩٧١أحرزت تطورا  آبيرا  في تحسين آفاءة استخدام الطاق را  بنسبة         ، إذ حققت وف  في    في   ٣٣٣٣، إذ حققت وف

ة التصنيع، ووج              .  .  ))٢٩٢٩((المائةالمائة ة التصنيع، ووج              ويتباين االستهالك في منشآت اإلسمنت حسب طريق . . ود المسخن والمكلس المسبق      ود المسخن والمكلس المسبق      ويتباين االستهالك في منشآت اإلسمنت حسب طريق
ام   ي ع ة، ف ة الحراري تهالك الطاق ى أن اس ر إل ار التقري د أش ام  وق ي ع ة، ف ة الحراري تهالك الطاق ى أن اس ر إل ار التقري د أش ان ٢٠٠١٢٠٠١وق ان ، آ ي ٥٫٨٤٥٫٨٤، آ ر ف اجول لطن الكلنك ي  جيغ ر ف اجول لطن الكلنك  جيغ

ة، و             ٤٫٩٩٤٫٩٩الطريقة الرطبة، و  الطريقة الرطبة، و   ة الجاف اجول لطن الكلنكر في الطريق ة، و              جيغ ة الجاف اجول لطن الكلنكر في الطريق رن           ٣٫٦١٣٫٦١ جيغ اجول لطن الكلنكر في ف رن            جيغ اجول لطن الكلنكر في ف  جيغ
د في        .  .  مزود بمسخن مسبق  مزود بمسخن مسبق   د في        وتتراوح نسبة الفواق ين         وتتراوح نسبة الفواق ة ب ين         صناعة اإلسمنت األمريكي ة ب ة         ٥٠٫٤٥٠٫٤صناعة اإلسمنت األمريكي ة في الطريق ة          في المائ ة في الطريق  في المائ

ة و ة والجاف ن    ٦٩٫٥٦٩٫٥الجاف ذي يمك ارق ال دى الف ح الم ا يوض ة، مم ة الرطب ي الطريق ة ف ي المائ ن     ف ذي يمك ارق ال دى الف ح الم ا يوض ة، مم ة الرطب ي الطريق ة ف ي المائ   ف
 ..تحقيقه في تحسين آفاءة الطاقةتحقيقه في تحسين آفاءة الطاقة

 
غ االستهالك                         ة في صناعة اإلسمنت حيث بل غ االستهالك                       وحقق اليابان افضل المؤشرات العالمية في استهالك الطاق ة في صناعة اإلسمنت حيث بل وحقق اليابان افضل المؤشرات العالمية في استهالك الطاق
اجول لطن اإلسمنت        ٣٫٥٧٣٫٥٧ نحو    نحو   ٢٠٠٢٢٠٠٢ اإلجمالي في عام      اإلجمالي في عام     النوعيالنوعي اجول لطن اإلسمنت         جيغ افئ نفط      ٨٥٨٥(( جيغ وغرام مك افئ نفط       آيل وغرام مك وزع    ).  ).   آيل د ت وزع    وق د ت وق

ود         ٢٤٢٤ في المائة على الوقود األحفوري المستخدم في إنتاج اإلسمنت، و           في المائة على الوقود األحفوري المستخدم في إنتاج اإلسمنت، و          ٧٠٧٠االستهالك بنسبة   االستهالك بنسبة    ى الوق ة عل ود          في المائ ى الوق ة عل  في المائ
اء مش        ٦٦األحفوري المستخدم في توليد الكهرباء في المصنع، و       األحفوري المستخدم في توليد الكهرباء في المصنع، و        ة آهرب اء مش         في المائ ة آهرب غ متوسط استهالك      .  .  ))٣٠٣٠((تراةتراة في المائ غ متوسط استهالك      ويبل ويبل

ة نحو           ة نحو          الطاقة في صناعة اإلسمنت الماليزي اجول لطن اإلسمنت        ٤٤الطاقة في صناعة اإلسمنت الماليزي اجول لطن اإلسمنت         جيغ افئ نفط      ٩٥٫٥٩٥٫٥(( جيغ وغرام مك افئ نفط       آيل وغرام مك وترآز  وترآز  ).  ).   آيل
ى     ث يصل إل تهالك بحي يض االس اءة وتخف ين الكف ى تحس ة عل منت الماليزي ى    صناعة اإلس ث يصل إل تهالك بحي يض االس اءة وتخف ين الكف ى تحس ة عل منت الماليزي اجول لطن ٣٫٦٥٣٫٦٥صناعة اإلس اجول لطن  جيغ  جيغ

منت  منت اإلس ط ٨٧٨٧((اإلس افئ نف وغرام مك ط  آيل افئ نف وغرام مك ك )) آيل ك ، وذل تبب، وذل تاس خين،    اس ف والتس ال التجفي ي أعم ة ف ة اإلحيائي ة الكتل خين،    خدام طاق ف والتس ال التجفي ي أعم ة ف ة اإلحيائي ة الكتل خدام طاق
ات          تخدام المحرآ د، واس زل الجي أمين الع رب، وت ن التس د م راق، والح ازات االحت ن غ رارة م ترجاع الح ات         واس تخدام المحرآ د، واس زل الجي أمين الع رب، وت ن التس د م راق، والح ازات االحت ن غ رارة م ترجاع الح واس
ل                 ات النق واء المضغوط، وتحسين عملي راوح والمضخات، وتخفيض التسرب في نظام اله ل                المتغيرة السرعة للم ات النق واء المضغوط، وتحسين عملي راوح والمضخات، وتخفيض التسرب في نظام اله المتغيرة السرعة للم

 ..))٣٣١١((والتخزين والتسليموالتخزين والتسليم
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  استهالك الطاقة في صناعة اإلسمنت في بلدان اإلسكوا -٣
 

ادة   ذه الم ن ه ة م أمين االحتياجات المحلي كوا لت دان اإلس ع بل ي جمي منت ف ادة تنتشر صناعة اإلس ذه الم ن ه ة م أمين االحتياجات المحلي كوا لت دان اإلس ع بل ي جمي منت ف وفر .  .  تنتشر صناعة اإلس وفر ويت ويت
عودية      ة الس ة العربي ان ومصر والمملك ل لبن دان، مث ي بعض البل دير ف ائض للتص عودية     ف ة الس ة العربي ان ومصر والمملك ل لبن دان، مث ي بعض البل دير ف ائض للتص ل  .  .  ف تهالك معام اين اس ل  ويتب تهالك معام اين اس ويتب

ة          اإلسمنت من   اإلسمنت من    زات، والملكي ة          الطاقة حسب التقنيات المستخدمة، وطريقة التصنيع، وعمر التجهي زات، والملكي ًا لدراسات    .  .  الطاقة حسب التقنيات المستخدمة، وطريقة التصنيع، وعمر التجهي ا  لدراسات    ووفق ووفق
ة في                       دير استهالك الطاق ة في                      الحالة التي أجريت على بعض الشرآات المصنعة لإلسمنت في بلدان اإلسكوا، جرى تق دير استهالك الطاق الحالة التي أجريت على بعض الشرآات المصنعة لإلسمنت في بلدان اإلسكوا، جرى تق

ة  ٠٫٢٣٠٫٢٣ذه النسبة  بين ذه النسبة  بين صناعة اإلسمنت في آل بلد ونسبته من استهالك الطاقة اإلجمالي، حيث تتراوح ه            صناعة اإلسمنت في آل بلد ونسبته من استهالك الطاقة اإلجمالي، حيث تتراوح ه             ة   في المائ  في المائ
دان اإلسكوا        .  .   في المائة في األردن     في المائة في األردن    ٨٨في البحرين و  في البحرين و   دان اإلسكوا        وقد بلغ استهالك الطاقة اإلجمالي في صناعة اإلسمنت في بل وقد بلغ استهالك الطاقة اإلجمالي في صناعة اإلسمنت في بل

و  و نح ادل  ١٠٫٨١٠٫٨نح ا يع ط، أي م افئ نف ون طن مك ادل   ملي ا يع ط، أي م افئ نف ون طن مك اع   ٩٫٥٩٫٥ ملي ي القط ة ف ى الطاق ب عل وع الطل ن مجم ة م ي المائ اع    ف ي القط ة ف ى الطاق ب عل وع الطل ن مجم ة م ي المائ  ف
 ).).٦٦انظر الجدول انظر الجدول  ( (٢٠٠٢٢٠٠٢الطلب على الطاقة األولية في عام الطلب على الطاقة األولية في عام  في المائة من مجموع  في المائة من مجموع ٣٫٤٦٣٫٤٦الصناعي والصناعي و

 
   حصة استهالك صناعة اإلسمنت من الطاقة من مجموع استهالك الطاقة األولية-٦الجدول 

 ٢٠٠٢في بلدان اإلسكوا لعام 
 

حصة صناعة 
 اإلسمنت من الطاقة

 )النسبة المئوية(

الطاقة المستهلكة في 
ألف (إنتاج اإلسمنت 
 )فططن مكافئ ن

متوسط االستهالك النوعي 
آيلوغرام مكافئ (للطاقة 

 )ج()نفط لطن اإلسمنت
 إنتاج اإلسمنت

 )ب()ألف طن(

االستهالك اإلجمالي 
ألف طن (للطاقة 

 البلدالبلد )أ()مكافئ نفط
 األردن األردن  ٥ ٢١٣ ٣ ٦٣٠ ١٠٦ ٣٨٥ ٧٫٣٨
 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة ٤٧ ٢٠٠ ٧ ٣٠٠ ١٤٠ ١ ٠٢٠ ٢٫١٦
 البحرينالبحرين ٩ ٨٠٠ ١٨٠ ١٣٠ ٢٣ ٠٫٢٣
 الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية ١٥ ٠٦٨ ٥ ٣٢٠ ١٣٠ ٦٩٢ ٤٫٦
 العراقالعراق ٢٥ ٧٠٠ ٤ ٢٥٠ ١٣٠ ٥٥٠ ٢٫١٤
 ع مانُعمان ٥ ٩٠٠ ٢ ٠٥١ ١٣٠ ٢٤٠ ٤

 القطرالقطر ١٢ ٠٠٠ ١ ٤٧٧ ١٣٠ ٢٦٦ ٢٫٢١
 الكويتالكويت ١٨ ٦٠٠ ٢ ٢٤٠ ١٣٠ ٢٩٠ ١٫٥٦
 لبنانلبنان ٦ ١٠٥ ٢ ٩٠٠ ١٢٠ ٣٤٨ ٥٫٧
 مصر مصر  ٤٩ ٣١٨ ٢٨ ٧٩٠ ١٣٠ ٣ ٧٤٢ ٧٫٧٤
 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية ١١٤ ٤٠٠ ٢٣ ٢٥٩ ١٣٠ ٣ ٠٢٣ ٢٫٦٤
 اليمناليمن (*)٤ ٣٥٠ ١ ٥٦١ ١٣٠ ٢٠٣ ٤٫٦٧
 مجموع بلدان اإلسكوامجموع بلدان اإلسكوا ٣١٠ ٩١٥ ٨٢ ٩٥٨ ١٣٠ ١٠ ٧٨٢ ٣٫٤٦

ع    واالجتماعية لغربي آسيا واالجتماعية لغربي آسياالمجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية   المجموعة اإلحصائية لمنطقة اللجنة االقتصادية   ،  ،  ""الطاقةالطاقة""اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،      اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،       ))أأ(( ::المصدرالمصدر دد الراب ع   ، الع دد الراب ، الع
 ..١٠٥١٠٥، ص ، ص E/ESCWA/SCU/2004/1، ، ٢٠٠٥٢٠٠٥والعشرون، والعشرون، 

 ..٢٠٠٣٢٠٠٣ديسمبر ديسمبر //، آانون األول، آانون األول٢٠٠٢٢٠٠٢-١٩٩٩١٩٩٩صناعة اإلسمنت في الوطن العربي والعالم صناعة اإلسمنت في الوطن العربي والعالم االتحاد العربي لإلسمنت ومواد البناء، االتحاد العربي لإلسمنت ومواد البناء،  ))بب(( 

 ..إلسمنت في عدد من البلدان األعضاءإلسمنت في عدد من البلدان األعضاءحسابات تقديرية استرشادا  ببيانات بعض الشرآات المصنعة لحسابات تقديرية استرشادًا ببيانات بعض الشرآات المصنعة ل ))جج(( 

 ..لم ي حسب استهالك الغاز الطبيعي في اليمن لعدم توفر مرجعية لهذا االستهالكلم ُيحسب استهالك الغاز الطبيعي في اليمن لعدم توفر مرجعية لهذا االستهالك (*)(*) ::مالحظةمالحظة
 
 

   تحسين آفاءة استخدام الطاقة في صناعة اإلسمنت-جيم
 

ادة في ا                        ذه الم ى ه ًا مع تطور الطلب عل ادة في ا                      يتنامى الطلب على الطاقة في صناعة اإلسمنت مترافق ذه الم ى ه ا  مع تطور الطلب عل ألسواق  ألسواق  يتنامى الطلب على الطاقة في صناعة اإلسمنت مترافق
ة في                     .  .  العالميةالعالمية وعي للطاق المي بتخفيض معدالت االستهالك الن ام الع ة، ازداد االهتم ة في                     وعقب ارتفاع أسعار الطاق وعي للطاق المي بتخفيض معدالت االستهالك الن ام الع ة، ازداد االهتم وعقب ارتفاع أسعار الطاق

ادة        ى زي عي إل اءة، والس ر آف زات أآث تخدام تجهي ة واس تخدام الطاق اءة اس ين آف ك بتحس منت، وذل ناعة اإلس ادة       ص ى زي عي إل اءة، والس ر آف زات أآث تخدام تجهي ة واس تخدام الطاق اءة اس ين آف ك بتحس منت، وذل ناعة اإلس ص
ات ا      ي مكون ثمن ف ة ال ة والرخيص ود البديل ادر الوق اهمة مص ات ا     مس ي مكون ثمن ف ة ال ة والرخيص ود البديل ادر الوق اهمة مص ي    مس وك البترول ة الك تخدمة، وخاص ة المس ي    لطاق وك البترول ة الك تخدمة، وخاص ة المس لطاق

ى تخفيض نسبة الكلنكر                ى تخفيض نسبة الكلنكر               والنفايات الصلبة، بما في ذلك النفايات الخطرة، إضافة إل اج        //والنفايات الصلبة، بما في ذلك النفايات الخطرة، إضافة إل ادة إنت ك بزي اج        اإلسمنت، وذل ادة إنت ك بزي اإلسمنت، وذل
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وط   منت المخل وط  اإلس منت المخل ي ((اإلس ري والخبث وزوالني والجي ي الب ري والخبث وزوالني والجي ن     ...)...)الب ن م ل ط ة لك وعي للطاق تهالك الن ا يخفض االس ن     ، مم ن م ل ط ة لك وعي للطاق تهالك الن ا يخفض االس ، مم
 ..اإلسمنت المنتجاإلسمنت المنتج

 
ة                   وتترآزوتترآز  ة في صناعة اإلسمنت باالتجاهات الرئيسية التالي ة                    اإلجراءات المتعلقة بترشيد استهالك الطاق ة في صناعة اإلسمنت باالتجاهات الرئيسية التالي : :  اإلجراءات المتعلقة بترشيد استهالك الطاق

وط؛        //تحسين آفاءة استخدام الطاقة في عمليات التصنيع؛ وتخفيض نسبة الكلنكر            تحسين آفاءة استخدام الطاقة في عمليات التصنيع؛ وتخفيض نسبة الكلنكر             اج اإلسمنت المخل وط؛        اإلسمنت وإنت اج اإلسمنت المخل اإلسمنت وإنت
 ..واستخدام مصادر الوقود البديل والنفاياتواستخدام مصادر الوقود البديل والنفايات

 
 قة في عمليات التصنيعتحسين آفاءة استخدام  الطا  -١

 
ة        ة الجاف ى الطريق ة      ساهم التحول من الطريقة الرطبة إل ة الجاف ى الطريق ددة المراحل     ،،ساهم التحول من الطريقة الرطبة إل بقة المتع ددة المراحل      واستخدام المسخنات المس بقة المتع   ،، واستخدام المسخنات المس

ة       ، في   ، في   واستخدام محرآات آهربائية ومطاحن ذات آفاءة عالية      واستخدام محرآات آهربائية ومطاحن ذات آفاءة عالية      ،  ،  والمكلسات المسبقة والمكلسات المسبقة  ة       تحقيق وفر في استهالك الطاق تحقيق وفر في استهالك الطاق
اءة استخدام            .  .  عة اإلسمنت عة اإلسمنت الحرارية والطاقة الكهربائية الالزمة لصنا    الحرارية والطاقة الكهربائية الالزمة لصنا     اءة استخدام            وفيما يلي استعراض إلجراءات تحسين آف وفيما يلي استعراض إلجراءات تحسين آف

 ::الطاقة األآثر شيوعا  في هذه الصناعةالطاقة األآثر شيوعًا في هذه الصناعة
 

تخدام      ))أأ((  ي اس ع ف ة، والتوس م مؤتمت م تحك تخدام نظ ة واس ات اإلنتاجي ي العملي تحكم ف م ال وير نظ تخدام     تط ي اس ع ف ة، والتوس م مؤتمت م تحك تخدام نظ ة واس ات اإلنتاجي ي العملي تحكم ف م ال وير نظ تط
 أجهزة الحاسوب وخاصة في مطاحن الكلنكر؛أجهزة الحاسوب وخاصة في مطاحن الكلنكر؛

 
ر من                  استخدام المحرآات الكهربائ  استخدام المحرآات الكهربائ   ))بب((  اءة، وخاصة المحرآات التي تعمل ألآث ة الكف ر من                  ية العالي اءة، وخاصة المحرآات التي تعمل ألآث ة الكف   ٣٣  ٥٠٠٥٠٠ية العالي

دوير   دات الت تخدام وح ذلك اس نويًا، وآ اعة س دوير  س دات الت تخدام وح ذلك اس نويا ، وآ اعة س راوح((س راوحللم يض  ) ) للم ى تخف اعد عل ي تس رة، والت رعة المتغي يض  ذات الس ى تخف اعد عل ي تس رة، والت رعة المتغي ذات الس
 سرعة المحرك عبر التحكم بتردد أو جهد أو تيار المحرك؛سرعة المحرك عبر التحكم بتردد أو جهد أو تيار المحرك؛

 
منت،     ))جج((  ن اإلس ام وطح واد الخ ن الم ات طح وير تقني منت،    تط ن اإلس ام وطح واد الخ ن الم ات طح وير تقني طواني   تط ن االس ام الطح تخدام نظ ك باس طواني   وذل ن االس ام الطح تخدام نظ ك باس وذل

ودمجه مع نظام الطحن التقليدي، إضافة إلى استخدام فارزات دينامية عالية الكفاءة، مما يساهم في تحقيق خفض          ودمجه مع نظام الطحن التقليدي، إضافة إلى استخدام فارزات دينامية عالية الكفاءة، مما يساهم في تحقيق خفض          
 ملموس في استهالك الطاقة الكهربائية؛ملموس في استهالك الطاقة الكهربائية؛

 
ى استخدام المسخن المسبق ال             ))دد((  د عل ك التي تعتم ة، وخاصة تل ى استخدام المسخن المسبق ال            استخدام طرق التصنيع الحديث د عل ك التي تعتم ة، وخاصة تل دد  استخدام طرق التصنيع الحديث دد  متع متع

 المراحل والمكلس المسبق؛المراحل والمكلس المسبق؛
 

ين غلوآول    ))•((  ين غلوآول   استخدام المواد المساعدة لعملية الطحن مثل مونو اثيل ل  (Mono Ethylene Glycol)استخدام المواد المساعدة لعملية الطحن مثل مونو اثيل ل   لتقلي  لتقلي
 آثافة المواد التي يلزم طحنها، وزيادة قابلية التوصيل وبالتالي تقليل االستهالك النوعي للطاقة؛آثافة المواد التي يلزم طحنها، وزيادة قابلية التوصيل وبالتالي تقليل االستهالك النوعي للطاقة؛

 
ي األ ))وو((  ة ف تخدام الطاق اءة اس ين آف ي األتحس ة ف تخدام الطاق اءة اس ين آف ام  تحس راري ونظ زل الح ار والع اعدة، آمراجل البخ ة المس ام  نظم راري ونظ زل الح ار والع اعدة، آمراجل البخ ة المس نظم
 ..اإلنارةاإلنارة

 
 اإلسمنت وإنتاج اإلسمنت المخلوط/تخفيض نسبة الكلنكر  -٢

 
وع اإلسمنت              بها حسب ن ا ونس وع اإلسمنت            يتشكل اإلسمنت نتيجة لطحن الكلنكر بعد مزجه بإضافات تختلف أنواعه بها حسب ن ا ونس يتشكل اإلسمنت نتيجة لطحن الكلنكر بعد مزجه بإضافات تختلف أنواعه
وب وبالمطل منت البور    .  .  المطل تخدام اإلس ع اس اق واس ى نط ر عل منت البور    وينتش تخدام اإلس ع اس اق واس ى نط ر عل ر    وينتش بة الكلنك غ نس ذي تبل ادي ال دي الع ر    تالن بة الكلنك غ نس ذي تبل ادي ال دي الع  //تالن

 ..الجصالجص في المائة من مادة  في المائة من مادة ٥٥ في المائة، إذ تضاف إلى الكلنكر نسبة ال تتجاوز  في المائة، إذ تضاف إلى الكلنكر نسبة ال تتجاوز ٩٥٩٥اإلسمنت فيه نحو اإلسمنت فيه نحو 
 

ر         بة الكلنك يض نس منت بتخف ن اإلس رى م واع أخ اج أن ن إنت ر       ويمك بة الكلنك يض نس منت بتخف ن اإلس رى م واع أخ اج أن ن إنت يض     //ويمك ى تخف ؤدي إل ا ي منت مم يض     اإلس ى تخف ؤدي إل ا ي منت مم اإلس
ري أو مرآب       ..االستهالك النوعي من الطاقة الحرارية الالزمة     االستهالك النوعي من الطاقة الحرارية الالزمة      وزوالني أو جي ري أو مرآب         ويمكن إنتاج إسمنت بورتالندي ب وزوالني أو جي   ويمكن إنتاج إسمنت بورتالندي ب
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ى الكلنكر              ٢٠٢٠ إلى    إلى   ٦٦بإضافة  بإضافة   ا إل ى الكلنكر               في المائة من مادة البوزوالنا أو الجير، أو آليهم ا إل ا   .  .  ))٣٢٣٢(( في المائة من مادة البوزوالنا أو الجير، أو آليهم ا   آم اج اإلسمنت   يمكن   يمكن   آم اج اإلسمنت   إنت إنت
ي يالخبث بة       بإ بإالخبث د بنس ناعة الحدي ن ص ي م ث المتبق افة الخب بة      ض د بنس ناعة الحدي ن ص ي م ث المتبق افة الخب ى ٢٥٢٥ض ى  إل ة؛  ٣٠٣٠ إل ي المائ ة؛   ف ي المائ ذلك   ف اف آ ذلك  ويض اف آ  ويض

و  ي بعض األن و ف ي بعض األن م  اعاعف ناعة الفح ن ص اير م اد المتط م   الرم ناعة الفح ن ص اير م اد المتط منت    .  .   الرم بة اإلس ى أن نس وفرة إل اءات المت ير اإلحص منت    وتش بة اإلس ى أن نس وفرة إل اءات المت ير اإلحص وتش
ى الكلنكر                  ١٩١٩المخلوط في تشكل حوالي     المخلوط في تشكل حوالي      واد المضافة إل ان؛ وأن الم تج في الياب ة اإلسمنت المن ى الكلنكر                   في المائة من آمي واد المضافة إل ان؛ وأن الم تج في الياب ة اإلسمنت المن  في المائة من آمي

نيع الكلنكر تستهلك النسبة    نيع الكلنكر تستهلك النسبة    وحيث أن عملية تص   وحيث أن عملية تص   .  .   في المائة من مجمل اإلسمنت المنتج في فرنسا         في المائة من مجمل اإلسمنت المنتج في فرنسا        ١٥١٥تشكل حوالي   تشكل حوالي   
ة       ٢٢٢٢ في المائة من الطاقة الحرارية و       في المائة من الطاقة الحرارية و      ٩٥٩٥((القصوى من الطاقة المستهلكة     القصوى من الطاقة المستهلكة      ة الكهربائي ة        في المائة من الطاق ة الكهربائي ، يساهم   ، يساهم   )) في المائة من الطاق

ة لكل طن من اإلسمنت          //تخفيض نسبة الكلنكر  تخفيض نسبة الكلنكر   وعي من الطاق ة لكل طن من اإلسمنت          اإلسمنت في تخفيض االستهالك الن وعي من الطاق تج معظم   .  .  اإلسمنت في تخفيض االستهالك الن تج معظم   وتن وتن
إال إال .  .  اإلسمنت اإلسمنت // في المائة من الكلنكر      في المائة من الكلنكر     ٩٥٩٥كوا اإلسمنت البورتالندي بنسبة     كوا اإلسمنت البورتالندي بنسبة     شرآات صناعة اإلسمنت في بلدان اإلس     شرآات صناعة اإلسمنت في بلدان اإلس     

ة من    ١٥١٥أن شرآة مصانع اإلسمنت األردنية أفادت بإنتاج اإلسمنت البوزوالني الذي يحتوي على نسبة      أن شرآة مصانع اإلسمنت األردنية أفادت بإنتاج اإلسمنت البوزوالني الذي يحتوي على نسبة       ة من     في المائ  في المائ
ة  ومن المفيد دراسة هذا الموضوع وتطوير إنتاج اإلسمنت المخلوط بما ال يتعارض مع ا         ومن المفيد دراسة هذا الموضوع وتطوير إنتاج اإلسمنت المخلوط بما ال يتعارض مع ا         .  .  البوزوالناالبوزوالنا ة  لشروط الفني لشروط الفني

 ..المطلوبة الستخدام هذه المادة في أعمال البناء والتشييدالمطلوبة الستخدام هذه المادة في أعمال البناء والتشييد
 

 استخدام مصادر الوقود البديل والنفايات  -٣
 

ود    تخدام مصادر الوق ام مصنعي اإلسمنت باس ة، ازداد اهتم ارات االقتصادية والبيئي ن االعتب ًا م ود  انطالق تخدام مصادر الوق ام مصنعي اإلسمنت باس ة، ازداد اهتم ارات االقتصادية والبيئي ن االعتب ا  م انطالق
ائلة والخطرة     ((البديل والنفايات بأنواعها    البديل والنفايات بأنواعها     ائلة والخطرة     الصلبة والس ا مصادر        وو،  ،  ))الصلبة والس ي، باعتباره ي، والسجيل الزيت ا مصادر        الكوك البترول ي، باعتباره ي، والسجيل الزيت الكوك البترول

 ..رخيصة تؤدي إلى ترشيد استهالك الطاقة التقليدية المستخدمة في هذه الصناعةرخيصة تؤدي إلى ترشيد استهالك الطاقة التقليدية المستخدمة في هذه الصناعة
 

ات            ات          فقد تزايد االهتمام بحرق النفايات في صناعة اإلسمنت في العديد من البلدان، حيث يساهم حرق النفاي فقد تزايد االهتمام بحرق النفايات في صناعة اإلسمنت في العديد من البلدان، حيث يساهم حرق النفاي
ا           في المائة من مجمل مصادر ال       في المائة من مجمل مصادر ال      ٢٧٢٧بنسبة  بنسبة   ة لصناعة اإلسمنت في فرنس ا          طاقة الالزم ة لصناعة اإلسمنت في فرنس ا ساهم بنسبة      ))٣٣٣٣((طاقة الالزم ا ساهم بنسبة      ، آم  في   في  ٨٨، آم

ام                     ة في ع ات المتحدة األمريكي ة لصناعة اإلسمنت في الوالي ام                    المائة من مجمل مصادر الطاقة الالزم ة في ع ات المتحدة األمريكي ة لصناعة اإلسمنت في الوالي .  .  ))٢٩٢٩((٢٠٠٠٢٠٠٠المائة من مجمل مصادر الطاقة الالزم
ديل، إذ تستخدم شرآة اإلسمنت                      ود الب ديل، إذ تستخدم شرآة اإلسمنت                     وتعتمد بعض الشرآات المصنعة لإلسمنت في بلدان اإلسكوا مصادر الوق ود الب   وتعتمد بعض الشرآات المصنعة لإلسمنت في بلدان اإلسكوا مصادر الوق
ود، وتستخدم                 ى جانب زيت الوق ران إل يارات في األف ة المتحدة حرق إطارات الس ارات العربي ود، وتستخدم                الوطنية في اإلم ى جانب زيت الوق ران إل يارات في األف ة المتحدة حرق إطارات الس ارات العربي الوطنية في اإلم

بة       ون بنس ت الزيت ة جف منت األردني انع اإلس رآة مص بة      ش ون بنس ت الزيت ة جف منت األردني انع اإلس رآة مص زيج    ٥٥ش من م ة ض ي المائ زيج     ف من م ة ض ي المائ   ف
 ..الوقود المستهلك لتصنيع الكلنكر في معامل الشرآة بالفحيصالوقود المستهلك لتصنيع الكلنكر في معامل الشرآة بالفحيص

 
د     اره مص ي، باعتب وك البترول ي الك د   وحظ اره مص ي، باعتب وك البترول ي الك ه      وحظ رخص ثمن رًا ل منت، نظ نعي اإلس ام مص ة، باهتم ه      رًا للطاق رخص ثمن را  ل منت، نظ نعي اإلس ام مص ة، باهتم را  للطاق

ة ه الحراري اع قيمت ةوارتف ه الحراري اع قيمت ت ومصر، ويصدر  .  .  وارتف ورية والكوي ة الس ة العربي ي الجمهوري ي ف وك البترول تج الك ت ومصر، ويصدر  وين ورية والكوي ة الس ة العربي ي الجمهوري ي ف وك البترول تج الك وين
ر المصدر الرئيسي              ان، حيث يعتب يم لصناعة اإلسمنت في لبن ر المصدر الرئيسي             معظم اإلنتاج، بينما يستخدم فعليًا في شرآة هولس ان، حيث يعتب يم لصناعة اإلسمنت في لبن معظم اإلنتاج، بينما يستخدم فعليا  في شرآة هولس

ي            ١٢١١٢١ارية الالزمة إلنتاج اإلسمنت، وتستهلك الشرآة ما يقارب         ارية الالزمة إلنتاج اإلسمنت، وتستهلك الشرآة ما يقارب         للطاقة الحر للطاقة الحر  نويًا من الكوك البترول ي             ألف طن س نويا  من الكوك البترول  ألف طن س
 ..))٣٤٣٤((المستوردالمستورد
ر       .  .  ويمكن استخدام السجيل الزيتي آمصدر للمواد الخام في صناعة اإلسمنت         ويمكن استخدام السجيل الزيتي آمصدر للمواد الخام في صناعة اإلسمنت           ة دوت ر       فقد بينت تجربة منطق ة دوت فقد بينت تجربة منطق

أمين نحو      هاوسن األلمانية أن استخدام هذه المادة في األفران الدوارة لصن    هاوسن األلمانية أن استخدام هذه المادة في األفران الدوارة لصن     أمين نحو      اعة الكلنكر يساهم في ت ة   ١٠١٠اعة الكلنكر يساهم في ت ة    في المائ  في المائ
تهلكة           ١٥١٥من المواد الخام، و   من المواد الخام، و    ة المس ة الحراري ة من الطاق تهلكة            في المائ ة المس ة الحراري ة من الطاق وفر السجيل الزيتي في األردن حيث           .  .  ))٣٥٣٥(( في المائ وفر السجيل الزيتي في األردن حيث           ويت ويت

و   وجي بنح اطي الجيول ة االحتي در آمي و  تق وجي بنح اطي الجيول ة االحتي در آمي ار طن٦٥٦٥تق ار طن ملي ة  ))٣٦٣٦(( ملي واد األولي زيج الم ي م دودة ف ة مح تخدم بكمي ة  ، ويس واد األولي زيج الم ي م دودة ف ة مح تخدم بكمي ، ويس
ة الكلنكر في مصنع الرشيدية التابع لشرآة مصانع اإلسمنت األردنية؛ آما يتوفر في الجمهورية              ة الكلنكر في مصنع الرشيدية التابع لشرآة مصانع اإلسمنت األردنية؛ آما يتوفر في الجمهورية              الداخلة في صناع  الداخلة في صناع  

اطي بنحو           در االحتي اطي بنحو          العربية السورية حيث يق در االحتي ون طن    ٧٠٠٧٠٠العربية السورية حيث يق ون طن     ملي ه              .  .  ))٣٧٣٧(( ملي يفرد ل ر، س د األخي ذا البن ة ه ه              ونظرًا ألهمي يفرد ل ر، س د األخي ذا البن ة ه ونظرا  ألهمي
 ..فرع أساسي خاص بهفرع أساسي خاص به

 
 )٢٤(  اآلثار البيئية لصناعة اإلسمنت-دال
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اعة اإلسمنت على حرق أنواع مختلفة من الوقود، وتنجم عنها ملوثات بيئية متنوعة مثل الغبار               اعة اإلسمنت على حرق أنواع مختلفة من الوقود، وتنجم عنها ملوثات بيئية متنوعة مثل الغبار               تعتمد صن تعتمد صن  
تج من           وو.  .  وأآاسيد الكربون والكبريت ونفايات سائلة وصلبة مختلفة      وأآاسيد الكربون والكبريت ونفايات سائلة وصلبة مختلفة       ك، ين ى ذل تج من           إضافة إل ك، ين ى ذل وغرام من        إضافة إل وغرام من        تفكك آل آيل تفكك آل آيل

 .. آيلوغرام من غاز ثاني أآسيد الكربون آيلوغرام من غاز ثاني أآسيد الكربون٠٫٤٤٠٫٤٤) ) آربونات الكالسيومآربونات الكالسيوم((الحجر الجيري الحجر الجيري 
 

ود                      ٧٧ويبين الجدول   ويبين الجدول     وع الوق وري حسب ن ود األحف ة عن حرق الوق ون الناجم ود                       انبعاثات ثاني أآسيد الكرب وع الوق وري حسب ن ود األحف ة عن حرق الوق ون الناجم  انبعاثات ثاني أآسيد الكرب
ود المستخدمة لكل طن من الكلنكر هي                       //وطريقة التصنيع ونسبة الكلنكر      وطريقة التصنيع ونسبة الكلنكر       ة الوق ى أساس أن آمي ود المستخدمة لكل طن من الكلنكر هي                       اإلسمنت، وعل ة الوق ى أساس أن آمي اإلسمنت، وعل

ة، وأن آم       ٥٫٤٥٫٤ جيغاجول في الطريقة الجافة،       جيغاجول في الطريقة الجافة،      ٣٫٣٥٣٫٣٥ ة، وأن آم        جيغاجول في الطريقة الرطب اء المستخدمة في أي          جيغاجول في الطريقة الرطب ة الكهرب اء المستخدمة في أي         ي ة الكهرب ي
 .. جيغاجول لطن الكلنكر جيغاجول لطن الكلنكر٠٫٣٨٠٫٣٨من الطريقتين هي من الطريقتين هي 

 
 )بالطن لكل طن إسمنت (ثاني أآسيد الكربون  انبعاثات -٧الجدول 

 
 الطريقة الجافة الطريقة الرطبة

 فحم فيول غاز نفايات فحم فيول غاز نفايات
 النسبة المئويةالنسبة المئوية
 اإلسمنتاإلسمنت//من الكلنكرمن الكلنكر

٥٥٥٥ ٠٫٥٥ ٠٫٥ ٠٫٤٧ ٠٫٣٦ ٠٫٦٧ ٠٫٥٩ ٠٫٥٣ ٠٫٣٦   
٧٥٧٥ ٠٫٧٢ ٠٫٦٦ ٠٫٦١ ٠٫٤٧ ٠٫٨٨ ٠٫٧٧ ٠٫٦٩ ٠٫٤٧   
 ))بورتالنديبورتالندي ( (٩٥٩٥ ٠٫٨٩ ٠٫٨١ ٠٫٧٥ ٠٫٥٧ ١٫٠٩ ٠٫٩٥ ٠٫٩٠ ٠٫٥٧
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من  ن صناعة اإلس منوتنبعث م ن صناعة اإلس روجين وتنبعث م يد الكبريت والنت ل اآاس ازات أخرى أيضًا مث روجين ت غ يد الكبريت والنت ل اآاس ازات أخرى أيضا  مث .  .  (NOx) و و(SOx)ت غ
يد الكبريت          يد الكبريت         ويتوقف مستوى انبعاث غازات اآاس تج                 (SOx)ويتوقف مستوى انبعاث غازات اآاس ت، وتن ود من الكبري ام والوق ادة الخ وى الم ى محت تج               عل ت، وتن ود من الكبري ام والوق ادة الخ وى الم ى محت عل

واء مع األآسجين،                (NOx)غازات اآاسيد النتروجين    غازات اآاسيد النتروجين     واء مع األآسجين،                 خالل عملية االحتراق عبر تفاعل اآلزوت الموجود في اله    خالل عملية االحتراق عبر تفاعل اآلزوت الموجود في اله
ر             راق غي ر            وتعتمد آميتها على درجة حرارة التفاعل وآمية األآسجين الزائد، بينما ينتج أول أآسيد الفحم عند االحت راق غي وتعتمد آميتها على درجة حرارة التفاعل وآمية األآسجين الزائد، بينما ينتج أول أآسيد الفحم عند االحت

 ..الكامل للوقودالكامل للوقود
 

ة       ى البيئ أثيرًا عل ر ت از األآث منت الغ ناعة اإلس ن ص ث م ون المنبع يد الكرب اني أآس از ث د غ ة     ويع ى البيئ أثيرا  عل ر ت از األآث منت الغ ناعة اإلس ن ص ث م ون المنبع يد الكرب اني أآس از ث د غ  .  .  ويع
ر     بة الكلنك يض نس ه بتخف يض انبعاثات ن تخف ر    ويمك بة الكلنك يض نس ه بتخف يض انبعاثات ن تخف يويمك يف منت     ص صف ى اإلس اد عل ك باالعتم منت، وذل منت    ناعة اإلس ى اإلس اد عل ك باالعتم منت، وذل  ناعة اإلس

اءة االستخدام بخفض             ة، وتحسين آف ا مصدرًا رخيصًا للطاق ات، باعتباره ى النفاي اد عل ادة االعتم وط وزي اءة االستخدام بخفض            المخل ة، وتحسين آف ا مصدرا  رخيصا  للطاق ات، باعتباره ى النفاي اد عل ادة االعتم وط وزي المخل
 ..االستهالك الحراري النوعياالستهالك الحراري النوعي

 
ة                 تساهمتساهموو  ا بتغطي تحكم به ة، يمكن ال ة                  عملية تكسير المواد الخام وطحنها في إنتاج آميات من األترب ا بتغطي تحكم به ة، يمكن ال  سيور   سيور   عملية تكسير المواد الخام وطحنها في إنتاج آميات من األترب

وتقدر نسبة  وتقدر نسبة  .  .  آما تولد عملية الحرق آميات ضخمة من األتربة تنبعث من المداخن مسببة تلوثا  آبيرا  للبيئة              آما تولد عملية الحرق آميات ضخمة من األتربة تنبعث من المداخن مسببة تلوثًا آبيرًا للبيئة              .  .  النقلالنقل
و   ة بنح ة المنبعث و  األترب ة بنح ة المنبعث رق   ٥٥األترب اهزة للح ام الج ادة الخ ة الم ن آمي ة م ي المائ رق    ف اهزة للح ام الج ادة الخ ة الم ن آمي ة م ي المائ رو  .  .   ف بات اإللكت تعانة بالمرس رو  وباالس بات اإللكت تعانة بالمرس وباالس

ة     ستاتيكية، يمكن تقليل نسبة الهواء المحمل       ستاتيكية، يمكن تقليل نسبة الهواء المحمل        ة     باألتربة الخارجة من المداخن، مما يساهم في الحد من األضرار البيئي باألتربة الخارجة من المداخن، مما يساهم في الحد من األضرار البيئي
ة ك األترب ة عن تل ةوالصحية الناجم ك األترب ة عن تل وى  .  .  والصحية الناجم ه لمحت د األقصي المسموح ب د الح ل بل ي آ دة ف ايير المعتم دد المع وى  وتح ه لمحت د األقصي المسموح ب د الح ل بل ي آ دة ف ايير المعتم دد المع وتح

ه ار المسموح بانبعاث ذلك وزن الغب ى الجو، وآ ادم إل ة من الع ازات المنطلق هالغ ار المسموح بانبعاث ذلك وزن الغب ى الجو، وآ ادم إل ة من الع ازات المنطلق ات، .  .  الغ ات، ولتخفيض االنبعاث تخدم ولتخفيض االنبعاث تخدم تس تس
 ..أنواع مختلفة من المصافي والمرشحات والسايكلوناتأنواع مختلفة من المصافي والمرشحات والسايكلونات

 
   دراسات حالة عدد من شرآات صناعة اإلسمنت في عدد من بلدان اإلسكوا-هاء

 
ا       ا     تشكل مادة اإلسمنت العنصر األساسي في قطاع اإلنشاءات الذي يحقق نموًا آبيرًا في بلدان اإلسكوا، مم تشكل مادة اإلسمنت العنصر األساسي في قطاع اإلنشاءات الذي يحقق نموا  آبيرا  في بلدان اإلسكوا، مم

ادة             أدى إلى انتشار صناعة اإلسمنت في م      أدى إلى انتشار صناعة اإلسمنت في م       ذه الم ة من ه ادة             عظم هذه البلدان لتأمين االحتياجات المحلي ذه الم ة من ه دان   .  .  عظم هذه البلدان لتأمين االحتياجات المحلي دان   وتضم بل وتضم بل
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و  كوا نح و اإلس كوا نح احن  ٩٨٩٨اإلس ة أو آمط اج آامل وط إنت منت آخط نعًا لإلس احن   مص ة أو آمط اج آامل وط إنت منت آخط نعا  لإلس ي   و  و.. مص ا يل ي فيم ا يل ات فيم رض لدراس ات ع رض لدراس  ع
 ..حسب المعلومات الواردة رسميا من هذه البلدانحسب المعلومات الواردة رسميا من هذه البلدانحالة لعدد من شرآات اإلسمنت في عدد من بلدان اإلسكوا حالة لعدد من شرآات اإلسمنت في عدد من بلدان اإلسكوا 

 
 راض بعض الحاالتاستع  -١

 
 ))٣٩٣٩ و و٣٨٣٨((شرآة مصانع اإلسمنت األردنيةشرآة مصانع اإلسمنت األردنية ))أأ((
 

ة         ة       هي شرآة مساهمة تمتلك الحكوم ة من أسهمها        ٤٩٫٥٤٩٫٥هي شرآة مساهمة تمتلك الحكوم ة من أسهمها         في المائ ام       .  .   في المائ ام       أنشئت في ع  ومنحت حق      ومنحت حق     ١٩٥١١٩٥١أنشئت في ع
 ::إنتاج واستيراد وتسويق اإلسمنت، وللشرآة مصنعان رئيسيان لإلسمنتإنتاج واستيراد وتسويق اإلسمنت، وللشرآة مصنعان رئيسيان لإلسمنت

 
يص  ))١١((  نع الفح يص مص نع الفح ه اإلجم    : : مص غ إنتاج ان، ويبل رب عم ع ق ه اإلجم    يق غ إنتاج ان، ويبل رب عم ع ق و  يق نوي نح و  الي الس نوي نح ن   ١٫٧١٫٧الي الس ن م ون ط ن    ملي ن م ون ط  ملي

منت منتاإلس بة .  .  اإلس ل نس ث تص وزوالني، حي منت الب ا اإلس منت، منه ن اإلس واع م ة أن تج أربع بة وين ل نس ث تص وزوالني، حي منت الب ا اإلس منت، منه ن اإلس واع م ة أن تج أربع وين
ون      ٩٥٩٥ويستخدم المصنع زيت الوقود بنسبة      ويستخدم المصنع زيت الوقود بنسبة      .  .   في المائة   في المائة  ١٥١٥البوزوالنا إلى   البوزوالنا إلى    ون       في المائة، وجفت الزيت  في المائة، وجفت الزيت

اج    في المائة لتصنيع الكلنكر، آما يستخدم الطاقة الكهرب    في المائة لتصنيع الكلنكر، آما يستخدم الطاقة الكهرب   ٥٥بنسبة  بنسبة   ع مراحل اإلنت اج   ائية في جمي ع مراحل اإلنت وفي  وفي  .  .  ائية في جمي
ام  ام ع غ، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣ع غبل ة بل ن الطاق نع  م ذا المص وعي له تهالك الن ة  االس ن الطاق نع  م ذا المص وعي له تهالك الن    ٣٫٢٣٫٢ االس

افئ نفط لكل    ١٠٦١٠٦ آيلو وات ساعة لكل طن إسمنت، أي ما يعادل      آيلو وات ساعة لكل طن إسمنت، أي ما يعادل     ١١٦١١٦جيغاجول، و جيغاجول، و  افئ نفط لكل     آيلوغرام مك  آيلوغرام مك
 طن إسمنت؛طن إسمنت؛

 
غ إنتاجه اإل    ٢٠٠٢٠٠يقع على بعد    يقع على بعد    : : مصنع الرشيدية مصنع الرشيدية  ))٢٢((  ان، ويبل وب عم غ إنتاجه اإل     آليلومتر جن ان، ويبل وب عم الي السنوي نحو     آليلومتر جن الي السنوي نحو    جم جم

ة             ١٫٩١٫٩ ة              مليون طن إسمنت، ويبلغ االستهالك النوعي لهذا المصنع من الطاق افئ     ١٠٦١٠٦ مليون طن إسمنت، ويبلغ االستهالك النوعي لهذا المصنع من الطاق وغرام مك افئ      آيل وغرام مك  آيل
 ..نفط لكل طن إسمنتنفط لكل طن إسمنت

 
ًا لتطوير             ة برنامج ا  لتطوير           واعتمدت شرآة مصانع اإلسمنت األردني ة برنامج ا          وتحديث   وتحديث  واعتمدت شرآة مصانع اإلسمنت األردني ا وتحسين آفاءته ا          خطوط إنتاجه ا وتحسين آفاءته  خطوط إنتاجه

رة    رة   خالل الفت ة اإل    ٢٠٠٢٢٠٠٢-١٩٩٥١٩٩٥خالل الفت ادة الطاق ك بهدف زي ة اإل    ، وذل ادة الطاق ك بهدف زي ة بنسبة      ، وذل ردود الطاق ة، وتحسين م ة بنسبة      نتاجي ردود الطاق ة، وتحسين م ة   ١٥١٥نتاجي ة    في المائ  في المائ
ايير                    ار المتطاير بحيث يستوفي المع ة، وتخفيض نسبة الغب ايير                   عبر تخفيض استهالك زيت الوقود والطاقة الكهربائي ار المتطاير بحيث يستوفي المع ة، وتخفيض نسبة الغب عبر تخفيض استهالك زيت الوقود والطاقة الكهربائي

 ..العالميةالعالمية
 
 ))٤٠٤٠(())إمارة أبو ظبيإمارة أبو ظبي((مصنع اإلمارات لإلسمنت في مدينة العين مصنع اإلمارات لإلسمنت في مدينة العين  ))بب((
 

 مليون طن من اإلسمنت، ويستخدم       مليون طن من اإلسمنت، ويستخدم      ١،١١،١، ويبلغ إنتاج المصنع نحو      ، ويبلغ إنتاج المصنع نحو      هو شرآة إماراتية يملكها القطاع العام     هو شرآة إماراتية يملكها القطاع العام      
ة          .  .  الغاز الطبيعي مصدرا  للطاقة الحرارية الالزمة لحرق المواد الخام        الغاز الطبيعي مصدرًا للطاقة الحرارية الالزمة لحرق المواد الخام         ة          ويقدر متوسط استهالك المصنع من الطاق ويقدر متوسط استهالك المصنع من الطاق

ة                      ١٢٥١٢٥الحرارية  الحرارية   ة الكهربائي افئ نفط لكل طن من اإلسمنت، ومن الطاق وغرام مك ة                       آيل ة الكهربائي افئ نفط لكل طن من اإلسمنت، ومن الطاق وغرام مك و وات ساعة      ١١٢٫٥١١٢٫٥ آيل و وات ساعة       آيل  آيل
تهالك     لطحلطح رى، أي إن االس ات األخ أمين االحتياج ر وت ام والكلنك واد الخ تهالك     ن الم رى، أي إن االس ات األخ أمين االحتياج ر وت ام والكلنك واد الخ  ن الم

غ   ة يبل ن الطاق وعي م غ  الن ة يبل ن الطاق وعي م منت   ١٥٤١٥٤الن ن اإلس ن م ل ط ط لك افئ نف وغرام مك منت    آيل ن اإلس ن م ل ط ط لك افئ نف وغرام مك ًا  .  .   آيل تهالك مرتفع ذا االس ر ه ا   ويعتب تهالك مرتفع ذا االس ر ه ويعتب
ة، و       ٢١٢١وتتوزع آلفة اإلنتاج بنسبة      وتتوزع آلفة اإلنتاج بنسبة      .  .  بالمقارنة باالستهالك النوعي العالمي   بالمقارنة باالستهالك النوعي العالمي    ة للطاق ة، و        في المائ ة للطاق واد     في الم    في الم   ٣٨٣٨ في المائ ة للم واد    ائ ة للم ائ

 .. في المائة تكاليف أخرى في المائة تكاليف أخرى٣٢٣٢ في المائة للصيانة والتشغيل، و في المائة للصيانة والتشغيل، و٩٩األولية، واألولية، و
 
 ))٤١٤١(())إمارة رأس الخيمةإمارة رأس الخيمة((شرآة إسمنت الخليج شرآة إسمنت الخليج  ))جج((
 

 مليون طن من مادة      مليون طن من مادة     ١٫٢٦١٫٢٦، بلغ إنتاجها نحو     ، بلغ إنتاجها نحو     ٢٠٠٤٢٠٠٤وفي عام   وفي عام   .  .  هي شرآة إماراتية يملكها القطاع الخاص     هي شرآة إماراتية يملكها القطاع الخاص      
ر رالكلنك از الطبيعي .  .  الكلنك رآة الغ تخدم الش از الطبيعي وتس رآة الغ تخدم الش تهالك  وتس در متوسط اس ة، ويق ة الحراري ود مصدرين للطاق ت الوق تهالك  وزي در متوسط اس ة، ويق ة الحراري ود مصدرين للطاق ت الوق وزي

 آيلو وات ساعة لكل طن من اإلسمنت، أي              آيلو وات ساعة لكل طن من اإلسمنت، أي             ١٣٦١٣٦ آيلوغرام من الوقود لكل طن من الكلنكر، و         آيلوغرام من الوقود لكل طن من الكلنكر، و        ١١١١١١الطاقة بنحو   الطاقة بنحو   



 -٢٢-

ذا االستهالك    .  .   آيلوغرام مكافئ نفط لكل طن من اإلسمنت         آيلوغرام مكافئ نفط لكل طن من اإلسمنت        ١٤٦١٤٦إن االستهالك النوعي من الطاقة يبلغ       إن االستهالك النوعي من الطاقة يبلغ        ر ه ذا االستهالك    ويعتب ر ه ويعتب
ة، و  ٣٩٣٩وتتوزع تكاليف اإلنتاج بنسبة وتتوزع تكاليف اإلنتاج بنسبة .  .   مقارنة باالستهالك النوعي العالمي     مقارنة باالستهالك النوعي العالمي    مرتفعا مرتفعًا ة للطاق ة، و   في المائ ة للطاق ة   ١٨١٨ في المائ ة    في المائ  في المائ

 .. في المائة تكاليف أخرى في المائة تكاليف أخرى٢١٢١ في المائة للصيانة والتشغيل، و في المائة للصيانة والتشغيل، و٢٢٢٢للمواد األولية، وللمواد األولية، و
 
 وريةوريةمعمل إسمنت عدرا في الجمهورية العربية السمعمل إسمنت عدرا في الجمهورية العربية الس-المؤسسة العامة لإلسمنت ومواد البناءالمؤسسة العامة لإلسمنت ومواد البناء ))دد((
 

ادي        ))٤٢٤٢((هي شرآة سورية يملكها القطاع العام     هي شرآة سورية يملكها القطاع العام       دي الع تج اإلسمنت البورتالن ادي        ، وتن دي الع تج اإلسمنت البورتالن ا      .  .  ، وتن غ متوسط إنتاجه ا      ويبل غ متوسط إنتاجه ويبل
ة       .  .   ألف طن   ألف طن  ٩٠٠٩٠٠السنوي نحو  السنوي نحو   اء المصدرين الرئيسيين للطاق از الطبيعي والكهرب ة       ويشكل الغ اء المصدرين الرئيسيين للطاق از الطبيعي والكهرب در استهالك   .  .  ويشكل الغ در استهالك   ويق ويق

از الطبيعي لكل ط            ١٠٢٫٢١٠٢٫٢المؤسسة من الطاقة بنحو     المؤسسة من الطاقة بنحو      از الطبيعي لكل ط            متر مكعب من الغ ر، و     متر مكعب من الغ ر، و     ن من الكلنك و وات ساعة     ١٦٥١٦٥ن من الكلنك و وات ساعة      آيل  آيل
منت، أي إن   ن اإلس ن م ل ط منت، أي إن  لك ن اإلس ن م ل ط غ   لك ة يبل ن الطاق وعي م تهالك الن غ   االس ة يبل ن الطاق وعي م تهالك الن ط  ١٣٥١٣٥االس افئ نف وغرام مك ط   آيل افئ نف وغرام مك   آيل

منت    ن إس ن م ل ط منت   لك ن إس ن م ل ط بة      . . لك رآة بنس ذه الش ي ه اج ف اليف اإلنت وزع تك بة      وتت رآة بنس ذه الش ي ه اج ف اليف اإلنت وزع تك ة   ٤٧٤٧وتت ة للطاق ي المائ ة    ف ة للطاق ي المائ ة  (( ف ًا لتعريف ة  وفق ا  لتعريف  وفق
ة       ة      الغاز الطبيعي المحلي ر المكعب        ٢٢الغاز الطبيعي المحلي ر المكعب         سنت أمريكي للمت ة للصيانة والتشغيل،          ٣٢٫٨٣٢٫٨، و ، و )) سنت أمريكي للمت ة للصيانة والتشغيل،           في المائ ة     ٥٫٧٥٫٧ في المائ ة      في المائ   في المائ

ة،   واد األولي ة،  للم واد األولي رى   ١٤٫٥١٤٫٥للم ات أخ دمات ونفق ة خ ي المائ رى    ف ات أخ دمات ونفق ة خ ي المائ ة     .  .   ف راءات الهادف ن اإلج ددًا م رآة ع ذت الش د اتخ ة     وق راءات الهادف ن اإلج ددا  م رآة ع ذت الش د اتخ  وق
ة             ة البرمج ال أنظم ر إدخ ناعية عب ات الص تحكم بالعملي ين ال ك بتحس ة، وذل تخدام الطاق اءة اس ين آف ى تحس ة            إل ة البرمج ال أنظم ر إدخ ناعية عب ات الص تحكم بالعملي ين ال ك بتحس ة، وذل تخدام الطاق اءة اس ين آف ى تحس إل

ى من                    والحاسوب، والع والحاسوب، والع  ى أعل درة إل راق وتحسين معامل الق اءة االحت ى من                    مل على تحسين آف ى أعل درة إل راق وتحسين معامل الق اءة االحت ة، والعزل       ٩٠٩٠مل على تحسين آف ة، والعزل        في المائ  في المائ
يد استهالك          .  .  الحراري لشبكات البخار والمياه، وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة       الحراري لشبكات البخار والمياه، وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة        ذه اإلجراءات في ترش يد استهالك          وقد ساهمت ه ذه اإلجراءات في ترش وقد ساهمت ه

بة  ة بنس بة الطاق ة بنس ة٣٠٣٠الطاق ي المائ ة ف ي المائ زال مرتفع.  .   ف ة ال ي ن الطاق وعي م زال مرتفعإال أن االستهالك الن ة ال ي ن الطاق وعي م ةإال أن االستهالك الن دالت العالمي ة بالمع ةًا مقارن دالت العالمي ة بالمع .  .  ا  مقارن
ترك          د المش م التولي ق نظ ائعة، وتطبي ة الض ة الحراري ترجاع الطاق راءات الس ود إج دم وج رآة بع ادت الش ترك         وأف د المش م التولي ق نظ ائعة، وتطبي ة الض ة الحراري ترجاع الطاق راءات الس ود إج دم وج رآة بع ادت الش وأف
ا            ا           للحرارة والكهرباء، واستخدام المحرآات العالية الكفاءة، وآذلك أنظمة اإلنارة الموفرة للطاقة، والتي سينجم عنه للحرارة والكهرباء، واستخدام المحرآات العالية الكفاءة، وآذلك أنظمة اإلنارة الموفرة للطاقة، والتي سينجم عنه

ور ق وف ا تحقي ال تطبيقه ي ح ورف ق وف ا تحقي ال تطبيقه ي ح تهلكةف ة المس ي الطاق ة ف تهلكة ملموس ة المس ي الطاق ة ف ة .  .   ملموس تخدام الطاق اءة اس ين آف ق تحس م عوائ ن أه ة وم تخدام الطاق اءة اس ين آف ق تحس م عوائ ن أه وم
اب    اج، وغي ي اإلنت تخدمة ف ات المس انع والتقني دم المص رآة  ق ي الش تهالآها ف يد اس اب   وترش اج، وغي ي اإلنت تخدمة ف ات المس انع والتقني دم المص رآة  ق ي الش تهالآها ف يد اس  وترش

ة          عار مدعوم ة بأس ة التقليدي وفر الطاق اءة، وت ين الكف راءات تحس ة إج وعي بأهمي ة         ال عار مدعوم ة بأس ة التقليدي وفر الطاق اءة، وت ين الكف راءات تحس ة إج وعي بأهمي ار    .  .  ال ق باآلث ا يتعل ا فيم ار    أم ق باآلث ا يتعل ا فيم  أم
ة من مصنع الشرآة بحدود                        البيئيةالبيئية ار المنبعث ة من مصنع الشرآة بحدود                         الناتجة من الغبار وغاز ثاني أآسيد الكربون، فتقدر آمية الغب ار المنبعث   ١٠٣١٠٣ الناتجة من الغبار وغاز ثاني أآسيد الكربون، فتقدر آمية الغب

 طن من ثاني     طن من ثاني    ٠٫٧٢٠٫٧٢ ألف طن سنويا ، أي بمعدل        ألف طن سنويًا، أي بمعدل       ٦٠٠٦٠٠آالف طن سنويا ، وآمية غاز ثاني أآسيد الكربون بأآثر من           آالف طن سنويًا، وآمية غاز ثاني أآسيد الكربون بأآثر من           
 ..حدود المقبولة مقارنة بالمعدالت العالميةحدود المقبولة مقارنة بالمعدالت العالميةأآسيد الكربون لكل طن من اإلسمنت منتج، ويعتبر هذا المعدل ضمن الأآسيد الكربون لكل طن من اإلسمنت منتج، ويعتبر هذا المعدل ضمن ال

 
 شرآة ترابة سبلين في لبنانشرآة ترابة سبلين في لبنان ))•((
 

ام     .  .  ))٤٣٤٣((شرآة مساهمة لبنانية، يملكها القطاع الخاص      شرآة مساهمة لبنانية، يملكها القطاع الخاص        ام     وفي ع  ألف    ألف   ٧٠٠٧٠٠، أنتجت الشرآة حوالي        ، أنتجت الشرآة حوالي        ٢٠٠٤٢٠٠٤وفي ع
دي ديطن من اإلسمنت البورتالن وزع.  .  طن من اإلسمنت البورتالن ة، ويت ة مصدرين للطاق ة الكهربائي ود والطاق تخدم الشرآة زيت الوق وزعوتس ة، ويت ة مصدرين للطاق ة الكهربائي ود والطاق تخدم الشرآة زيت الوق   وتس

واد        ٦،٦٦،٦تكسير واستخراج المواد األولية والتعبئة والخدمات       تكسير واستخراج المواد األولية والتعبئة والخدمات       : : استهالآها وفق النسب التالية   استهالآها وفق النسب التالية    ة، وطحن الم واد         في المائ ة، وطحن الم  في المائ
ران          ١٩١٩األولية  األولية   ران           في المائة، وإنتاج الكلنكر داخل األف ة، ومطاحن الكلنكر          ٣٥٣٥ في المائة، وإنتاج الكلنكر داخل األف ة، ومطاحن الكلنكر           في المائ ة    ٣٩٣٩ في المائ ة     في المائ ام    .  .   في المائ ام    وفي ع وفي ع
والي      ٢٠٠٣٢٠٠٣ ة ح ن الطاق رآة م وعي للش تهالك الن غ االس والي      ، بل ة ح ن الطاق رآة م وعي للش تهالك الن غ االس ط،   ١١٠١١٠  ، بل افئ نف ات مك ط،    آيلوغرام افئ نف ات مك   آيلوغرام

ويعود ذلك إلى حداثة المعدات الرئيسية المستعملة في      ويعود ذلك إلى حداثة المعدات الرئيسية المستعملة في      .  .  وفقا  لتقديرات الشرآة، وهو رقم يقارب المتوسط العالمي       وفقًا لتقديرات الشرآة، وهو رقم يقارب المتوسط العالمي       
اج بنسبة       .  .  عملية التصنيع واهتمام إدارة الشرآة بتنفيذ برامج الصيانة الوقائية والدورية         عملية التصنيع واهتمام إدارة الشرآة بتنفيذ برامج الصيانة الوقائية والدورية          اج بنسبة       وقد توزعت تكاليف اإلنت وقد توزعت تكاليف اإلنت

وبهدف وبهدف .  .   في المائة للمواد األولية، وتكاليف أخرى       في المائة للمواد األولية، وتكاليف أخرى      ١٠١٠ في المائة للصيانة والتشغيل، و      في المائة للصيانة والتشغيل، و     ١٠١٠اقة، و اقة، و  في المائة للط    في المائة للط   ٦٠٦٠
ر     ران بفالت احن واألف دًا المط اج وتحدي ز بعض مراحل اإلنت ى تجهي رآة إل دت الش ة، عم روط البيئي ين الش ر    تحس ران بفالت احن واألف دا  المط اج وتحدي ز بعض مراحل اإلنت ى تجهي رآة إل دت الش ة، عم روط البيئي ين الش تحس

 التصنيع حيث يعاد إدخال الغبار أو        التصنيع حيث يعاد إدخال الغبار أو       آهربائية وفالتر ميكانيكية، اللتقاط الجزيئات وذرات الغبار الناتجة من عملية         آهربائية وفالتر ميكانيكية، اللتقاط الجزيئات وذرات الغبار الناتجة من عملية         
اج               اليف اإلنت ى خفض تك اج              خالصة اإلسمنت في عملية التصنيع، مما يؤدي إل اليف اإلنت ى خفض تك ات          .  .  خالصة اإلسمنت في عملية التصنيع، مما يؤدي إل دوير بعض النفاي اد ت ذلك يع ات          وآ دوير بعض النفاي اد ت ذلك يع وآ

وقد ن ظمت حمالت تشجير في       وقد ُنظمت حمالت تشجير في       .  .  السائلة من زيوت ومواد تشحيم وأوراق وفضالت وأخشاب وحرقها في األفران          السائلة من زيوت ومواد تشحيم وأوراق وفضالت وأخشاب وحرقها في األفران          
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أثير ال    ن ت ف م نع للتخفي واحي المص أثير ال   ض ن ت ف م نع للتخفي واحي المص ه ض ة من ات المنبعث ه ملوث ة من ات المنبعث يد    .  .  ملوث ات لترش ن التقني د م رآة العدي دت الش يد    واعتم ات لترش ن التقني د م رآة العدي دت الش واعتم
د الحراري                   ة والحاسوب، ونظم استرجاع الفاق ات الحديث د الحراري                  استهالك الطاقة في عملية اإلنتاج، ومنها استخدام التقني ة والحاسوب، ونظم استرجاع الفاق ات الحديث استهالك الطاقة في عملية اإلنتاج، ومنها استخدام التقني

ا             اءة، مم ة الكف ارة عالي زة إن اد محرآات وأجه درة، واعتم ا            وتحسين آفاءة االحتراق، وتحسين معامل الق اءة، مم ة الكف ارة عالي زة إن اد محرآات وأجه درة، واعتم ى  وتحسين آفاءة االحتراق، وتحسين معامل الق ى  أدى إل أدى إل
ى        ل إل ة، وص تهالك الطاق دل اس ي مع وظ ف ض ملح ى       خف ل إل ة، وص تهالك الطاق دل اس ي مع وظ ف ض ملح  خف

ايير الجودة     .  .  ٢٠٠٤٢٠٠٤ وقد أجرت الشرآة مراجعة لحساب الطاقة في مطلع العام            وقد أجرت الشرآة مراجعة لحساب الطاقة في مطلع العام           ،، في المائة   في المائة  ٧٠٧٠نحو  نحو   د مع ايير الجودة     آما تعتم د مع آما تعتم
اييس      د المق ة لتوحي ة الدولي ن المنظم ادرة ع اييس     الص د المق ة لتوحي ة الدولي ن المنظم ادرة ع وث     (ISO 9001/2000)الص د البح هادة معه ى ش ائزة عل ي ح وث     ، وه د البح هادة معه ى ش ائزة عل ي ح ، وه

 ..ناننانالصناعية في لبالصناعية في لب
 

ل                    اج تتمث ة اإلنت يد االستهالك وخفض آلف ا لترش ل                  وأهم المشاآل والعوائق التي تواجه الشرآة في محاولته اج تتمث ة اإلنت يد االستهالك وخفض آلف ا لترش وأهم المشاآل والعوائق التي تواجه الشرآة في محاولته
ة    ة وخاصة الطاق عار الطاق اع أس ي المصنع، وارتف ذري ف ديث ج راء تح الزم إلج ال ال وفر رأس الم دم ت ي ع ة   ف ة وخاصة الطاق عار الطاق اع أس ي المصنع، وارتف ذري ف ديث ج راء تح الزم إلج ال ال وفر رأس الم دم ت ي ع ف

ة       ، أنشأت الشرآة خط إنتاج جديد يعتمد على         ، أنشأت الشرآة خط إنتاج جديد يعتمد على         ٢٠٠٥٢٠٠٥وفي عام   وفي عام   .  .  الكهربائيةالكهربائية ة       استخدام الكوك البترولي مصدرًا للطاق استخدام الكوك البترولي مصدرا  للطاق
درة التنافسية في األسواق                     ادة الق درة التنافسية في األسواق                    الحرارية، وذلك في محاولة لتخفيض آلفة اإلنتاج وترشيد استهالك الطاقة، وزي ادة الق الحرارية، وذلك في محاولة لتخفيض آلفة اإلنتاج وترشيد استهالك الطاقة، وزي

 ..وتعد الشرآة دراسات عن إمكانية استعمال النفايات الصلبة لتشغيل األفرانوتعد الشرآة دراسات عن إمكانية استعمال النفايات الصلبة لتشغيل األفران.  .  العالميةالعالمية
 
 شرآة هولسيم في لبنانشرآة هولسيم في لبنان ))وو((
 

ا القطاع الخاصشرآة مسشرآة مس  ة يملكه ا القطاع الخاصاهمة لبناني ة يملكه ام.  .  ))٣٤٣٤((اهمة لبناني ي ع اموف ي ع ا ، ، ٢٠٠٤٢٠٠٤  وف غ إنتاجه ا بل غ إنتاجه ن ١٫٤١٫٤بل ون طن م ن  ملي ون طن م  ملي
ة              .  .  اإلسمنتاإلسمنت ا مصدرين رئسيين للطاق ة              وتعتمد الشرآة على استهالك الفحم والكوك البترولي المستورد باعتبارهم ا مصدرين رئسيين للطاق وتعتمد الشرآة على استهالك الفحم والكوك البترولي المستورد باعتبارهم

ود  ت الوق تخدام زي ًا باس ة ذاتي ة المنتج ة الكهربائي ى الطاق ة وعل ود الحراري ت الوق تخدام زي ا  باس ة ذاتي ة المنتج ة الكهربائي ى الطاق ة وعل غ اال.  .  الحراري غ االوبل ن وبل رآة م وعي للش تهالك الن ن س رآة م وعي للش تهالك الن س
ة                 ١٣٥١٣٥ آيلوغرام مكافئ نفط لكل طن من الكلنكر و          آيلوغرام مكافئ نفط لكل طن من الكلنكر و         ٩٧٩٧الطاقة  الطاقة   و وات ساعة لكل طن من اإلسمنت، أي بكمي ة                  آيل و وات ساعة لكل طن من اإلسمنت، أي بكمي  آيل

  ١٨٩١٨٩وقد بلغت الطاقة الكهربائية المستهلكة      وقد بلغت الطاقة الكهربائية المستهلكة      .  .   آيلوغرام مكافئ نفط لكل طن من اإلسمنت        آيلوغرام مكافئ نفط لكل طن من اإلسمنت       ١٣٢١٣٢إجمالية متوسطها   إجمالية متوسطها   
ام           ام          مليون آيلو وات ساعة في ع ة، و             ، موزع  ، موزع  ٢٠٠٤٢٠٠٤مليون آيلو وات ساعة في ع واد األولي ة لتكسير الم ة، و             ة بنسبة واحد في المائ واد األولي ة لتكسير الم ة   ٣٥٣٥ة بنسبة واحد في المائ ة    في المائ  في المائ

ة       ٤١٤١ في المائة للحرق في الفرن، و    في المائة للحرق في الفرن، و   ٢٢٢٢لطحن المواد الخام، و   لطحن المواد الخام، و    ة للتعبئ ة        في المائة لطحن اإلسمنت، وواحد في المائ ة للتعبئ  في المائة لطحن اإلسمنت، وواحد في المائ
 ..والشحنوالشحن
ال           ا يساهم في تخفيض تك ال         وتتميز شرآة هولسيم باستخدامها للكوك البترولي في صناعة اإلسمنت، مم ا يساهم في تخفيض تك يف يف وتتميز شرآة هولسيم باستخدامها للكوك البترولي في صناعة اإلسمنت، مم

ة خصوصاً        اليف الطاق ة خصوصا        اإلنتاج عمومًا وتك اليف الطاق ة بنسبة        .  .  اإلنتاج عموما  وتك اج اإلجمالي اليف اإلنت د توزعت تك ة بنسبة        وق اج اإلجمالي اليف اإلنت د توزعت تك ة،    ٥٢٥٢وق ة للطاق ة،     في المائ ة للطاق  في المائ
 .. في المائة لألمور األخرى في المائة لألمور األخرى١٤١٤ في المائة للصيانة والتشغيل، و في المائة للصيانة والتشغيل، و٢١٢١ في المائة للمواد األولية، و في المائة للمواد األولية، و١٣١٣وو
 

ة            ة          وقد اعتمدت الشرآة إجراءات عديدة لتحسين آفاءة استخدام الطاق ا  وقد اعتمدت الشرآة إجراءات عديدة لتحسين آفاءة استخدام الطاق ا   منه اءة التصنيع باستخدام        : :  منه ع آف اءة التصنيع باستخدام        رف ع آف رف
تعمالها                        ادة اس رن وإع ة من مخرج الف ة الحراري تعمالها                       التقنيات الحديثة والتسيير اآللي لكل خط إنتاج، واسترجاع الطاق ادة اس رن وإع ة من مخرج الف ة الحراري التقنيات الحديثة والتسيير اآللي لكل خط إنتاج، واسترجاع الطاق
ادم لوحدات                 ادم لوحدات                في تسخين المواد األولية، وتحسين آفاءة االحتراق باستخدام حراقات متطورة، واستخدام غازات الع في تسخين المواد األولية، وتحسين آفاءة االحتراق باستخدام حراقات متطورة، واستخدام غازات الع

لوقود، واستخدام محرآات آهربائية  حديثة عالية الكفاءة، واستخدام أجهزة بخار الصوديوم            لوقود، واستخدام محرآات آهربائية  حديثة عالية الكفاءة، واستخدام أجهزة بخار الصوديوم            التوليد لتسخين زيت ا   التوليد لتسخين زيت ا   
ات   تعمال المكثف درة باس ل الق ين معام تهالك، وتحس ين االس ي لتقن ت زمن زة توقي ع أجه ارة م ات  لإلن تعمال المكثف درة باس ل الق ين معام تهالك، وتحس ين االس ي لتقن ت زمن زة توقي ع أجه ارة م ا ا.  .  لإلن ا اآم دت آم دت عتم عتم

ذه             ن ه نجم ع ي ت ة الت ات البيئي ار الملوث ن آث ف م راءات للتخفي دة إج رآة ع ذه            الش ن ه نجم ع ي ت ة الت ات البيئي ار الملوث ن آث ف م راءات للتخفي دة إج رآة ع  الش
ة              : : ة ومنها ة ومنها الصناعالصناع واد األولي ة              تحديث المصافي وتحسين أدائها، وتحسين مواصفات الوقود، والحد من الهدر في الم واد األولي تحديث المصافي وتحسين أدائها، وتحسين مواصفات الوقود، والحد من الهدر في الم

 ..وفي المحروقات، وفرز وإعادة استعمال النفايات القابلة للتدوير داخل المصنعوفي المحروقات، وفرز وإعادة استعمال النفايات القابلة للتدوير داخل المصنع
 
 شرآة مصر بني سويف لإلسمنتشرآة مصر بني سويف لإلسمنت ))زز((
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اع الخاص   ا القط رآة مصرية يملكه اع الخاص هي ش ا القط رآة مصرية يملكه ام .  .  ))٤٤٤٤((هي ش ي ع ام وف ي ع ا ، بل، بل٢٠٠٣٢٠٠٣وف ا غ إنتاجه ن ١٫٢٢١٫٢٢غ إنتاجه ون طن م ن  ملي ون طن م  ملي
ة، بحيث استهلكت                       .  .  الكلنكرالكلنكر از الطبيعي مصدرين رئيسيين للطاق ة والغ ة الكهربائي ى الطاق ة، بحيث استهلكت                       وهي تعتمد عل از الطبيعي مصدرين رئيسيين للطاق ة والغ ة الكهربائي ى الطاق   ١١٨١١٨وهي تعتمد عل

ى           ١٠٠١٠٠متر مكعب من الغاز الطبيعي لكل طن من الكلنكر و            متر مكعب من الغاز الطبيعي لكل طن من الكلنكر و             وزع عل و وات ساعة لكل طن من اإلسمنت تت ى            آيل وزع عل و وات ساعة لكل طن من اإلسمنت تت  آيل
ر، و   ٢٤٫٨٨٢٤٫٨٨ المواد الخام،  المواد الخام،  في المائة لطحن وتكسير  في المائة لطحن وتكسير ٢٨٫٨٥٢٨٫٨٥: : النحو التالي النحو التالي  د الكلنك ر، و    في المائة لحرق وتبري د الكلنك   ٣٧٫٩٩٣٧٫٩٩ في المائة لحرق وتبري

ذه الشرآة من      .  .   في المائة للخدمات    في المائة للخدمات   ٨٫٢٨٨٫٢٨في المائة لطحن اإلسمنت، والتعبئة، و     في المائة لطحن اإلسمنت، والتعبئة، و      ذه الشرآة من      وبذلك بلغ االستهالك النوعي له وبذلك بلغ االستهالك النوعي له
وعي             .. آجم م   آجم م  ١٣٦١٣٦الطاقة  الطاقة   وعي             ن آل طن من اإلسمنت المنتج، وهو رقم مرتفع مقارنة بمتوسط مؤشرات االستهالك الن   ن آل طن من اإلسمنت المنتج، وهو رقم مرتفع مقارنة بمتوسط مؤشرات االستهالك الن
ل عن                      .  .  العالميالعالمي درة بحيث ال يق ل عن                      وقد أوضحت الشرآة أنها بصدد إعداد نظام للصيانة الوقائية وتحسين معامل الق درة بحيث ال يق وقد أوضحت الشرآة أنها بصدد إعداد نظام للصيانة الوقائية وتحسين معامل الق

اج الكلنكر            ٩٥٩٥ الزم إلنت اج الكلنكر             في المائة، واستخدام أنظمة إلدارة الطاقة، وذلك بهدف تخفيض االستهالك الحراري ال الزم إلنت .  .   في المائة، واستخدام أنظمة إلدارة الطاقة، وذلك بهدف تخفيض االستهالك الحراري ال
ال     ي مج ورة ف ة متط ًا ألنظم رآة حالي ق الش دم تطبي ظ ع ال    ويالح ي مج ورة ف ة متط ا  ألنظم رآة حالي ق الش دم تطبي ظ ع ة   ويالح اب أنظم ناعية وغي ات الص ي العملي تحكم ف ة   ال اب أنظم ناعية وغي ات الص ي العملي تحكم ف ال

 ..استرجاع الحرارة الضائعة واإلنارة الموفرة للطاقةاسترجاع الحرارة الضائعة واإلنارة الموفرة للطاقة
 
 ))٤٥٤٥((شرآة إسمنت حلوان في مصرشرآة إسمنت حلوان في مصر ))حح((
 

ات         اوم للكبريت منت المق دي واإلس منت البورتالن تج اإلس ام، وتن اع الع ا القط رية يملكه رآة مص ي ش ات       ه اوم للكبريت منت المق دي واإلس منت البورتالن تج اإلس ام، وتن اع الع ا القط رية يملكه رآة مص ي ش ه
ة     وتستخدم الشرآة زيت الوقود     وتستخدم الشرآة زيت الوقود     .  .  واإلسمنت األبيض واإلسمنت األبيض  ة     والغاز الطبيعي والكهرباء مصادر للطاق در االستهالك   .  .  والغاز الطبيعي والكهرباء مصادر للطاق در االستهالك   ويق ويق

و   ة بنح وعي للطاق و  الن ة بنح وعي للطاق ود و ٩٠٩٠الن ن الوق ًا م ود و  آيلوغرام ن الوق ا  م ة  ١٣٠١٣٠ آيلوغرام ة الكهربائي ن الطاق اعة م و وات س ة   آيل ة الكهربائي ن الطاق اعة م و وات س اهمت .  .   آيل د س اهمت وق د س وق
دي من       اج اإلسمنت البورتالن دي من      اإلجراءات التي اتخذتها الشرآة في تخفيض االستهالك النوعي للطاقة في إنت اج اإلسمنت البورتالن   ١٢٥١٢٥اإلجراءات التي اتخذتها الشرآة في تخفيض االستهالك النوعي للطاقة في إنت

تهلكة من                ٩٠٩٠إلى  إلى   ة المس ة الكهربائي تهلكة من                 آيلوغرامًا من الوقود لكل طن من اإلسمنت، وتخفيض الطاق ة المس ة الكهربائي ى  ١٥٩١٥٩ آيلوغراما  من الوقود لكل طن من اإلسمنت، وتخفيض الطاق ى   إل   ١٣٠١٣٠ إل
دره    وعي ق تهالك ن منت، أي باس ن اإلس ل طن م اعة لك و وات س دره   آيل وعي ق تهالك ن منت، أي باس ن اإلس ل طن م اعة لك و وات س ن  ١٢٥١٢٥آيل ل طن م ط لك افئ نف وغرام مك ن   آيل ل طن م ط لك افئ نف وغرام مك  آيل

ات ساعة لكل طن بتعديل     ات ساعة لكل طن بتعديل      آيلو و   آيلو و  ١١٦١١٦وتخطط الشرآة لتخفيض استهالك الطاقة الكهربائية إلى        وتخطط الشرآة لتخفيض استهالك الطاقة الكهربائية إلى        .  .  اإلسمنت المنتج اإلسمنت المنتج 
ة للصيانة     ٢٧٢٧ في المائة للطاقة،      في المائة للطاقة،     ٣٠٣٠وتتوزع تكاليف اإلنتاج اإلجمالية بنسبة      وتتوزع تكاليف اإلنتاج اإلجمالية بنسبة      .  .  وتحديث مطاحن اإلسمنت  وتحديث مطاحن اإلسمنت   ة للصيانة      في المائ  في المائ

 .. في المائة للمواد األولية في المائة للمواد األولية١٠١٠والتشغيل، ووالتشغيل، و
 
 

 مؤشرات استهالك الطاقة في عدد من شرآات صناعة اإلسمنت في بعض بلدان اإلسكوا  -٢
 

 النوعي من الطاقةالنوعي من الطاقةاالستهالك االستهالك  
 

ة في عدد من شرآات صناعة اإلسمنت في                       ٨٨يبين الجدول   يبين الجدول     ة في عدد من شرآات صناعة اإلسمنت في                        بعض المؤشرات الخاصة باستهالك الطاق  بعض المؤشرات الخاصة باستهالك الطاق
دان المنتجة                              وعي في بعض البل ة بمتوسط االستهالك الن ك مقارن ة، وذل ة الجاف د الطريق دان المنتجة                             بلدان اإلسكوا التي تعتم وعي في بعض البل ة بمتوسط االستهالك الن ك مقارن ة، وذل ة الجاف د الطريق بلدان اإلسكوا التي تعتم

 . . الرئيسية لإلسمنت في العالمالرئيسية لإلسمنت في العالم
 

 ك الطاقة في عدد من مصانع اإلسمنت في بلدان اإلسكوا  مؤشرات استهال-٨الجدول 
         ومقارنتها بالشرآات العالمية التي تستخدم الطريقة الجافة

 
 االستهالك النوعي للطاقة

 نوع الوقود

آلفة الطاقة إلى 
 آلفة اإلنتاج

 )النسبة المئوية(

النسبة من 
المتوسط 
 العالمي

آيلوغرام 
مكافئ نفط 

لطن 
 اإلسمنت

استهالك 
 الكهرباء

آيلو وات ساعة (
 )لطن اإلسمنت

 استهالك الوقود
آيلوغرام مكافئ (

نفط لطن 
 الشرآةالشرآة )الكلنكر

 ))أأ((((شرآة مصانع اإلسمنت األردنيةشرآة مصانع اإلسمنت األردنية ٧٦٫٥ ١١٦ ١٠٦ ٩٦  سائل
 ))بب((مصنع اإلمارات لإلسمنتمصنع اإلمارات لإلسمنت ١٢٥ ١١٢٫٥ ١٥٤ ١٤٠ ٢١ غاز

 ))جج((الخليجالخليجشرآة إسمنت شرآة إسمنت  ١١١ ١٣٥٫٨٥ ١٤٦ ١٣٣ ٣٩ وقود سائل+غاز
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 ))دد((معمل إسمنت عدرا سورية معمل إسمنت عدرا سورية  ٩٥ ١٦٥٫٤ ١٣٦ ١٢٤ ٤٧ غاز
 ))هه((شرآة ترابة سبلين لبنان شرآة ترابة سبلين لبنان  ٧٩ ١٠٧ ١١٠ ١٠٠ ٦٠ سائل

 ))وو((هولسيم لبنانهولسيم لبنان ٩٧ ١٣٥ ١٣٢ ١٢٠ ٥٢ آوك+فحم
 ))زز((شرآة إسمنت حلوانشرآة إسمنت حلوان ٩٠ ١٣٠ ١٢٢ ١١١ ٣٠ وقود سائل
 ))حح((شرآة مصر بني سويف لإلسمنتشرآة مصر بني سويف لإلسمنت ١٠٣ ١٠٠ ١٢٧ ١١٥  غاز
 ))طط((الهند الهند  ٧٣٫٣ ٨٩ ٩٥ ٨٦  
 ))يي((ماليزياماليزيا ٨٤ ٩٠ ٩٥ ٨٦  
 ))كك((الياباناليابان ٦٠ ١١٠ ٨٧ ٧٩  

 ))٢٩٢٩((الواليات المتحدة األمريكيةالواليات المتحدة األمريكية ١١٢ ٥٠ ١٢٥ ١١٤  نفايات+آوك+فحم
 الصينالصين - - ١٢٧ ١١٥  
 المتوسط العالميالمتوسط العالمي ٨٦ ٨٨ ١١٠ ١٠٠  
 أحدث التقنياتأحدث التقنيات ٧٣ ٧٥ ٩٣ ٨٥  

 .. شرآات تصنيع اإلسمنت في بلدان اإلسكوا شرآات تصنيع اإلسمنت في بلدان اإلسكوامعلومات رسمية واردة منمعلومات رسمية واردة من ::المصدرالمصدر
 ..المعلومات المتوفرة حول استهالك الطاقة في عدد من البلدان المنتجة والمشار إليها وإلى مراجعها في سياق الدراسةالمعلومات المتوفرة حول استهالك الطاقة في عدد من البلدان المنتجة والمشار إليها وإلى مراجعها في سياق الدراسة 

 ).).مصنع الفحيصمصنع الفحيص((استبيان شرآة مصانع اإلسمنت األردنية استبيان شرآة مصانع اإلسمنت األردنية  ))أأ(( 
 ..استبيان مصنع اإلمارات لإلسمنتاستبيان مصنع اإلمارات لإلسمنت ))بب(( 
 ..ة إسمنت الخليج، رأس الخيمةة إسمنت الخليج، رأس الخيمةاستبيان شرآاستبيان شرآ ))جج(( 
 ..االستبيان المتضمن المعلومات الواردة من المؤسسة العامة لإلسمنت ومواد البناء، معمل إسمنت عدرا، الجمهورية العربية السوريةاالستبيان المتضمن المعلومات الواردة من المؤسسة العامة لإلسمنت ومواد البناء، معمل إسمنت عدرا، الجمهورية العربية السورية ))دد(( 
 ..االستبيان المتضمن المعلومات الواردة من شرآة ترابة سبلين، لبناناالستبيان المتضمن المعلومات الواردة من شرآة ترابة سبلين، لبنان ))•(( 
 ..سمنت، لبنانسمنت، لبناناستبيان شرآة هولسيم لصناعة اإلاستبيان شرآة هولسيم لصناعة اإل ))وو(( 
 ..استبيان شرآة إسمنت حلوان، مصراستبيان شرآة إسمنت حلوان، مصر ))زز(( 
 ..االستبيان المتضمن المعلومات الواردة من شرآة مصر بني سويف لإلسمنت، مصراالستبيان المتضمن المعلومات الواردة من شرآة مصر بني سويف لإلسمنت، مصر ))حح(( 
 .. reports/org.teriin.www://http  ,Intensive Industry in IndiaGuidelines for Energy -Energy Management Policy ))طط(( 
  ..mieeip/my.org.ptm.www  .  use Benchmarks for the Cement Sector-Energy ))يي(( 
  ..Cement Business -Data by Segment english/jp.cement-iyotaihe.www  . ))كك(( 
 U.S. Department of Energy, Energy and Emission Reduction Opportunities for the Cement Industry, Industrial ))لل(( 

Technologies Program.  29 December 2003.                                                                                                                                                
.  .   أن معدل استهالك الوقود إلنتاج طن واحد من الكلنكر يتفاوت بين شرآة وأخرى  أن معدل استهالك الوقود إلنتاج طن واحد من الكلنكر يتفاوت بين شرآة وأخرى ٨٨ويتضح من الجدول    ويتضح من الجدول     

 أمثال المتوسط    أمثال المتوسط   ١٫٤٥١٫٤٥ آيلوغرام مكافئ نفط للطن، أي        آيلوغرام مكافئ نفط للطن، أي       ١٢٥١٢٥ففي مصنع اإلمارات لإلسمنت، بلغ معدل االستهالك        ففي مصنع اإلمارات لإلسمنت، بلغ معدل االستهالك        
غ          ١٫٧١١٫٧١عالمي، و عالمي، و الال غ           أمثال معدل المصانع التي تستخدم أحدث التقنيات العالمية؛ وفي شرآة ترابة سبلين اللبنانية يبل  أمثال معدل المصانع التي تستخدم أحدث التقنيات العالمية؛ وفي شرآة ترابة سبلين اللبنانية يبل

المي و           ٩٢٩٢ آيلوغرام مكافئ نفط للطن، أي         آيلوغرام مكافئ نفط للطن، أي        ٧٩٧٩معدل االستهالك   معدل االستهالك    ة من المتوسط الع المي و            في المائ ة من المتوسط الع ة من       ١٠٨١٠٨ في المائ ة من        في المائ  في المائ
ذ    .  .  معدل المصانع التي تستخدم أحدث التقنيات     معدل المصانع التي تستخدم أحدث التقنيات      ذ    وقد يكون سبب ه ى            وقد يكون سبب ه ذي أدى إل ود ال ارق رخص استهالك الوق ى            ا الف ذي أدى إل ود ال ارق رخص استهالك الوق ا الف

زيادة هذا االستهالك في الحالة األولى، واستهالك الوقود بالسعر العالمي الذي أدى إلى ترشيد هذا االستهالك في         زيادة هذا االستهالك في الحالة األولى، واستهالك الوقود بالسعر العالمي الذي أدى إلى ترشيد هذا االستهالك في         
 ..الحالة الثانيةالحالة الثانية

 
دول   ن الج دول ويتضح م ن الج ين  ٨٨ويتضح م اوت ب ن اإلسمنت يتف د م اج طن واح اء إلنت تهالك الكهرب دل اس ذلك أن مع ين   آ اوت ب ن اإلسمنت يتف د م اج طن واح اء إلنت تهالك الكهرب دل اس ذلك أن مع  آ
رآة وأ رآة وأش رىش رىخ تهالك      .  .  خ دل االس غ مع ورية يبل درا الس منت ع رآة إس ي ش تهالك      فف دل االس غ مع ورية يبل درا الس منت ع رآة إس ي ش ن، أي  ١٦٥١٦٥فف اعة للط و وات س ن، أي   آيل اعة للط و وات س   آيل
ة؛ وفي شرآة              ٢٫٢٢٫٢ أمثال المتوسط العالمي، و     أمثال المتوسط العالمي، و    ١٫٨٨١٫٨٨ما يعادل   ما يعادل    ات العالمي ة؛ وفي شرآة               أمثال المصانع التي تستخدم أحدث التقني ات العالمي  أمثال المصانع التي تستخدم أحدث التقني

تهالك   دل االس غ مع ة يبل بلين اللبناني ة س تهالك  تراب دل االس غ مع ة يبل بلين اللبناني ة س ا ي ١٠٧١٠٧تراب ن، أي م اعة للط و وات س ا ي  آيل ن، أي م اعة للط و وات س ادل  آيل ادل ع ال المتوسط ١٫٢٤١٫٢٤ع ال المتوسط  أمث  أمث
ات         ١٫٤٢١٫٤٢العالمي و العالمي و  ات          أمثال المصانع التي تستخدم أحدث التقني ة                .  .   أمثال المصانع التي تستخدم أحدث التقني ارق رخص تعريف ذا الف د يكون السبب في ه ة                وق ارق رخص تعريف ذا الف د يكون السبب في ه وق

 ..الكهرباء وملكية الشرآة العائدة للقطاع العام في الحالة، وملكية الشرآة العائدة للقطاع الخاص في الحالة الثانيةالكهرباء وملكية الشرآة العائدة للقطاع العام في الحالة، وملكية الشرآة العائدة للقطاع الخاص في الحالة الثانية
 

ة               أيضا  أ   أيضًا أ  ٨٨ويتضح من الجدول    ويتضح من الجدول      الي من الطاق وعي اإلجم دل االستهالك الن ة              ن مع الي من الطاق وعي اإلجم دل االستهالك الن تهلكة      ((ن مع ة المس ة الطاق تهلكة      آمي ة المس ة الطاق آمي
منت ن اإلس ن م اج ط منتإلنت ن اإلس ن م اج ط رى) ) إلنت رآة وأخ ين ش اوت ب رىيتف رآة وأخ ين ش اوت ب دل .  .  يتف غ المع ة يبل منت األردني رآة اإلس ي ش دل فف غ المع ة يبل منت األردني رآة اإلس ي ش   ١٠٦١٠٦فف

بة     و بنس ن، وه ط للط افئ نف ات مك بة    آيلوغرام و بنس ن، وه ط للط افئ نف ات مك بة     ٤٤آيلوغرام ى بنس المي وأعل ط الع ن المتوس ة م ي المائ بة      ف ى بنس المي وأعل ط الع ن المتوس ة م ي المائ ة  ١٤١٤ ف ي المائ ة   ف ي المائ   ف
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دل   دل  من مع دل االستهالك من مع غ مع ارات لإلسمنت بل ات؛ وفي مصنع اإلم ي تستخدم أحدث التقني دل االستهالك الشرآات الت غ مع ارات لإلسمنت بل ات؛ وفي مصنع اإلم ي تستخدم أحدث التقني   ١٥٤١٥٤الشرآات الت
ادل    ا يع ط للطن، أي م افئ نف وغرام مك ادل   آيل ا يع ط للطن، أي م افئ نف وغرام مك المي و ١٫٤٠١٫٤٠آيل ال المتوسط الع المي و  أمث ال المتوسط الع ي تستخدم ١٫٦٦١٫٦٦ أمث ال المصانع الت ي تستخدم  أمث ال المصانع الت  أمث

تهلكة                 .  .  أحدث التقنيات أحدث التقنيات  ة المس اع أسعار الطاق اوت ارتف ذا التف تهلكة                 وقد يكون السبب في ه ة المس اع أسعار الطاق اوت ارتف ذا التف ى، ورخص        وقد يكون السبب في ه ة األول ى، ورخص        في الحال ة األول في الحال
ى في الشرآات التي                  اءة حت ى في الشرآات التي                 أسعارها في الحالة الثانية، مما يتطلب إعادة نظر في إجراءات الترشيد وتحسين الكف اءة حت أسعارها في الحالة الثانية، مما يتطلب إعادة نظر في إجراءات الترشيد وتحسين الكف

ة تشكل                  .  .  تحصل على الطاقة بأسعار رخيصة      تحصل على الطاقة بأسعار رخيصة       ة الطاق ل هو أن آلف ذا التحلي دعم ه ا ي ة تشكل                  وم ة الطاق ل هو أن آلف ذا التحلي دعم ه ا ي ة         ٢١٢١وم ة من آلف ة          في المائ ة من آلف  في المائ
 ..اإلنتاج اإلجمالية في شرآة اإلماراتاإلنتاج اإلجمالية في شرآة اإلمارات

 
وبوجه عام يتبين مدى التفاوت في مؤشرات استهالك الطاقة في صناعة اإلسمنت بين بلدان اإلسكوا من                  وبوجه عام يتبين مدى التفاوت في مؤشرات استهالك الطاقة في صناعة اإلسمنت بين بلدان اإلسكوا من                   

ة، وخاصة                    .  .  جهة، وبينها وبين المؤشرات العالمية    جهة، وبينها وبين المؤشرات العالمية     ة في استهالك الطاق دة شرآات مؤشرات مقبول د حققت ع ة، وخاصة                    فق ة في استهالك الطاق دة شرآات مؤشرات مقبول د حققت ع فق
ة وفق األ                ى مصادر الطاق ة وفق األ               الشرآات التي يمتلكها القطاع الخاص والتي تحصل عل ى مصادر الطاق ا        الشرآات التي يمتلكها القطاع الخاص والتي تحصل عل ة مم ا        سعار االقتصادية العالمي ة مم سعار االقتصادية العالمي

ة      ة والشرآة األردني ة     دفعها إلى اتخاذ إجراءات لتحسين آفاءة استخدام الطاقة، آما هي الحال في الشرآات اللبناني ة والشرآة األردني .  .  دفعها إلى اتخاذ إجراءات لتحسين آفاءة استخدام الطاقة، آما هي الحال في الشرآات اللبناني
ام، فمؤشرات                               ا للقطاع الع ود ملكيته ك التي تع ة أو تل ة بأسعار مدعوم ى الطاق ام، فمؤشرات                              أما في الشرآات التي تحصل عل ا للقطاع الع ود ملكيته ك التي تع ة أو تل ة بأسعار مدعوم ى الطاق أما في الشرآات التي تحصل عل

اج                .  .  ة مع المؤشرات العالمية   ة مع المؤشرات العالمية   الكفاءة منخفضة بالمقارن  الكفاءة منخفضة بالمقارن   اج                والجدير بالذآر أن إنتاج اإلسمنت في عدد من خطوط إنت والجدير بالذآر أن إنتاج اإلسمنت في عدد من خطوط إنت
ة         ري بالطريق زال يج ر ال ي ورية ومص ة الس ة العربي ي الجمهوري منت ف ة        اإلس ري بالطريق زال يج ر ال ي ورية ومص ة الس ة العربي ي الجمهوري منت ف  اإلس
ين                     راوح ب ين                    الرطبة، وأن استهالك الطاقة الحرارية  في بعض خطوط اإلنتاج العاملة بالطريقة الرطبة في مصر يت راوح ب الرطبة، وأن استهالك الطاقة الحرارية  في بعض خطوط اإلنتاج العاملة بالطريقة الرطبة في مصر يت

ة        )) آيلوغرام مكافئ نفط    آيلوغرام مكافئ نفط   ٢٣٢٢٣٢ و  و ٢١٤٢١٤((كعب من الغاز    كعب من الغاز     متر م   متر م  ٢٥٠٢٥٠ و  و ٢٣٠٢٣٠ ة        ، مما يتجاوز ضعف االستهالك بالطريق ، مما يتجاوز ضعف االستهالك بالطريق
 ..))٤٦٤٦ ( (الجافةالجافة

 
ين               وو  ين               تشكل آلفة الطاقة نسبة آبيرة من آلفة اإلنتاج في صناعة اإلسمنت، وتتراوح ب ة،     ٦٠٦٠ و  و ٢١٢١تشكل آلفة الطاقة نسبة آبيرة من آلفة اإلنتاج في صناعة اإلسمنت، وتتراوح ب ة،      في المائ  في المائ

  ٨٨وقد اتضح من الجدول    وقد اتضح من الجدول    .  .  لتشغيللتشغيلوذلك حسب أسعار الطاقة المحلية وطريقة التصنيع المعتمدة وآلفة الصيانة وا          وذلك حسب أسعار الطاقة المحلية وطريقة التصنيع المعتمدة وآلفة الصيانة وا          
ارات لإلسمنت وفي معمل إسمنت                            ارات لإلسمنت وفي معمل إسمنت                           أن هذه النسبة منخفضة في شرآة إسمنت حلوان في مصر وفي مصنع اإلم أن هذه النسبة منخفضة في شرآة إسمنت حلوان في مصر وفي مصنع اإلم
عدرا في الجمهورية العربية السورية، بسبب الدعم الكبير الذي تحظى به أسعار الطاقة في هذه البلدان، بينما هي                   عدرا في الجمهورية العربية السورية، بسبب الدعم الكبير الذي تحظى به أسعار الطاقة في هذه البلدان، بينما هي                   

ي في شرآة                      مرتفعة في الشرآات اللبنانية حيث ت     مرتفعة في الشرآات اللبنانية حيث ت      د ساهم استخدام الكوك البترول ة، وق ة بأسعار مرتفع اع الطاق ي في شرآة                      ب د ساهم استخدام الكوك البترول ة، وق ة بأسعار مرتفع اع الطاق ب
ذه الشرآة بنسبة                  دى ه ة ل ة الطاق ذه الشرآة بنسبة                 هولسيم لبنان بتخفيض نسبة آلف دى ه ة ل ة الطاق بلين               ٨٨هولسيم لبنان بتخفيض نسبة آلف ة س ة مع شرآة تراب ة بالمقارن بلين                في المائ ة س ة مع شرآة تراب ة بالمقارن  في المائ

 ..بالرغم من ارتفاع معدل االستهالك النوعيبالرغم من ارتفاع معدل االستهالك النوعي) ) باستخدام الوقود السائلباستخدام الوقود السائل((
 

 ي شرآات اإلسمنتتحسين آفاءة الطاقة ف  -٣
 

م            دت معظ كوا، عم دان اإلس ي بل منت ف ناعة اإلس ي ص ة ف تخدام الطاق اءة اس ين آف دف تحس م          وبه دت معظ كوا، عم دان اإلس ي بل منت ف ناعة اإلس ي ص ة ف تخدام الطاق اءة اس ين آف دف تحس  وبه
ي              ) ) أأ: (: (الشرآات إلى اتخاذ إجراءات منها    الشرآات إلى اتخاذ إجراءات منها     ة والحاسوب والتسيير اآلل ات الحديث ي              رفع آفاءة التصنيع باستخدام التقني ة والحاسوب والتسيير اآلل ات الحديث رفع آفاءة التصنيع باستخدام التقني

ر       ) ) بب((لخطوط اإلنتاج؛   لخطوط اإلنتاج؛    ر       استرجاع الطاقة الحرارية من مخرج الف ة؛             استرجاع الطاقة الحرارية من مخرج الف واد األولي تعمالها في تسخين الم ادة اس ة؛             ن وإع واد األولي تعمالها في تسخين الم ادة اس ن وإع
استخدام غازات العادم لوحدات التوليد لتسخين زيت   استخدام غازات العادم لوحدات التوليد لتسخين زيت   ) ) دد((تحسين آفاءة االحتراق باستخدام حراقات متطورة؛       تحسين آفاءة االحتراق باستخدام حراقات متطورة؛       ) ) جج((

اءة؛            ) ) •((الوقود؛  الوقود؛   ة الكف ة عالي ة حديث اءة؛            استخدام محرآات آهربائي ة الكف ة عالي ة حديث ارة مع            ) ) وو((استخدام محرآات آهربائي زة بخار الصوديوم لإلن ارة مع            استخدام أجه زة بخار الصوديوم لإلن استخدام أجه
ت  زة توقي ت أجه زة توقي تهالك؛  أجه ين االس ي لتقن تهالك؛  زمن ين االس ي لتقن ات؛  ) ) زز((زمن تعمال المكثف درة باس ل الق ين معام ات؛  تحس تعمال المكثف درة باس ل الق ين معام راري ) ) حح((تحس زل الح راري الع زل الح الع

دة في بعض الشرآات حيث ساهمت في تخفيض                         .  .  لشبكات البخار والمياه  لشبكات البخار والمياه   ائج جي ذه اإلجراءات نت دة في بعض الشرآات حيث ساهمت في تخفيض                         وقد حققت ه ائج جي ذه اإلجراءات نت وقد حققت ه
ث          ان حي ي األردن ولبن منت ف ناعة اإلس رآات ص ي ش ة ف ن الطاق وعي م تهالك الن ث         االس ان حي ي األردن ولبن منت ف ناعة اإلس رآات ص ي ش ة ف ن الطاق وعي م تهالك الن  االس

ع  ع ال تتمت دعمال تتمت ة بال ة التقليدي عار الطاق دعمأس ة بال ة التقليدي عار الطاق ين الجدول .  .  أس ين الجدول ويب ات ٩٩ويب ق تقني دى تطبي ات الشرآات المصنعة عن م ات  إجاب ق تقني دى تطبي ات الشرآات المصنعة عن م  إجاب
 ..ترشيد استهالك الطاقةترشيد استهالك الطاقة
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   إجابات الشرآات المصنعة لإلسمنت عن مدى تطبيق تقنيات ترشيد استهالك الطاقة-٩الجدول 
 

 هولسيم لبنان
 مصر

 بني سويف لإلسمنت
 مصانع

 اإلسمنت األردنية
 ملمع

 التقنيةالتقنية إسمنت عدرا
  التحكم بعمليات التصنيع التحكم بعمليات التصنيع-١١ نعم نعم ال نعم
  استخدام نظم استرجاع الحرارة الضائعة استخدام نظم استرجاع الحرارة الضائعة-٢٢ ال نعم ال نعم
  تحسين آفاءة االحتراق تحسين آفاءة االحتراق-٣٣ نعم نعم نعم نعم
  أنظمة إدارة الطاقة أنظمة إدارة الطاقة-٤٤ نعم نعم نعم نعم

  أنظمة التوليد المشترآة أنظمة التوليد المشترآة-٥٥ ال ال ال نعم جزئيا 
  تحسين معامل القدرة تحسين معامل القدرة-٦٦ نعم منع نعم نعم
  المحرآات العالية الكفاءة المحرآات العالية الكفاءة-٧٧ ال نعم نعم نعم
  العزل الحراري العزل الحراري-٨٨ نعم نعم نعم نعم

  إنارة عالية الكفاءة إنارة عالية الكفاءة-٩٩ ال - ال نعم جزئيا 

 ..استبيانات الشرآات المصنعة لإلسمنتاستبيانات الشرآات المصنعة لإلسمنت: : المصدرالمصدر
 

 عوائق تطبيق إجراءات تحسين آفاءة الطاقة في شرآات اإلسمنت  -٤
 

ة في صناعة اإلسمنت في                              اءة الطاق ة لتحسين آف ذ إجراءات فعال ق التي تحول دون تنفي ة في صناعة اإلسمنت في                            تتلخص العوائ اءة الطاق ة لتحسين آف ذ إجراءات فعال ق التي تحول دون تنفي تتلخص العوائ
توفر الطاقة التقليدية بأسعار    توفر الطاقة التقليدية بأسعار    ) ) بب((قدم المصانع والتقنيات المستخدمة في بعض البلدان؛        قدم المصانع والتقنيات المستخدمة في بعض البلدان؛        ) ) أأ: (: (بلدان اإلسكوا بما يلي   بلدان اإلسكوا بما يلي   

و          عدم  عدم  ) ) دد((غياب الوعي بأهمية إجراءات تحسين الكفاءة؛       غياب الوعي بأهمية إجراءات تحسين الكفاءة؛       ) ) جج((مخفضة؛  مخفضة؛   ى ل و          توفر رأس المال الالزم للتحديث، حت ى ل توفر رأس المال الالزم للتحديث، حت
 ..وجدت الرغبة في ذلكوجدت الرغبة في ذلك

 
   عوائق ترشيد استخدام الطاقة وترتيبها حسب األهمية-١٠الجدول 

 
هولسيم 
 لبنان

 مصانع
 اإلسمنت األردنية

مصر بني سويف 
 لإلسمنت

ترابة سبلين 
 لإلسمنت

 معمل
 العائقالعائق إسمنت عدرا

١ - ٤ ٤ ٢ 
 حول االستهالكحول االستهالكغياب المعلومات والبيانات غياب المعلومات والبيانات 

   السنوي وآثافة استهالك الطاقة  السنوي وآثافة استهالك الطاقة
 غياب الرأسمال الالزم لتطبيق التقنياتغياب الرأسمال الالزم لتطبيق التقنيات ٢ ١ ٣ ٢ ١
 غياب الرقابة والمعايير من قبل مؤسسات الدولةغياب الرقابة والمعايير من قبل مؤسسات الدولة ٤ - ١ ٥ ٥
 غياب الوعي العام بأهمية الترشيدغياب الوعي العام بأهمية الترشيد ٣ - ٥ ٣ ٣
 توفر الطاقة التقليدية بأسعار منخفضةتوفر الطاقة التقليدية بأسعار منخفضة ٥  ٢ ١ ٤

 ..الشرآات المصنعة لإلسمنتالشرآات المصنعة لإلسمنت استبيانات  استبيانات ::المصدرالمصدر
 

   بدائل الوقود في صناعة اإلسمنت-واو
 

 استخدام النفايات مصدرا  للطاقة في صناعة اإلسمنت  -١
 

ود    ا، حيث تفرض قي ي أوروب ود، وخاصة ف تخدم مصدرًا للوق ران اإلسمنت لتس ي أف ات ف ود  تحرق النفاي ا، حيث تفرض قي ي أوروب ود، وخاصة ف تخدم مصدرا  للوق ران اإلسمنت لتس ي أف ات ف تحرق النفاي
ي الم   ات ف ي النفاي ارق ورم ي المح ات ف ى حرق النفاي ددة عل ي الم  مش ات ف ي النفاي ارق ورم ي المح ات ف ى حرق النفاي ددة عل امرمش امرط ي صناعة  .  .  ط ات ف تخدام النفاي ر اس ي صناعة  واعتب ات ف تخدام النفاي ر اس واعتب
 ..اإلسمنت في العديد من البلدان األوروبية أحد سبل معالجة النفاياتاإلسمنت في العديد من البلدان األوروبية أحد سبل معالجة النفايات

 
، أن ت حرق    ، أن ُتحرق    ))٤٧٤٧(( والخاص بحرق النفايات الخطرة        والخاص بحرق النفايات الخطرة       ١٩٩٤١٩٩٤ التشريع األوروبي، الصادر في عام        التشريع األوروبي، الصادر في عام       أوجبأوجبوقد  وقد   

ى من        ى درجات حرارة أعل ات عل ى من       النفاي ى درجات حرارة أعل ات عل ل زمن    ٨٥٠٨٥٠النفاي ة، وأال يق ل زمن     درجة مئوي ة، وأال يق ذه      درجة مئوي ى ه راق عل ذه      مكوث غازات االحت ى ه راق عل  مكوث غازات االحت
ى               .  .  الدرجة عن ثانيتين  الدرجة عن ثانيتين   ى               وتحقق أفران اإلسمنت هذه الشروط، حيث درجة الحرارة تصل إل ة     ١١  ٤٥٠٤٥٠وتحقق أفران اإلسمنت هذه الشروط، حيث درجة الحرارة تصل إل ة      درجة مئوي  درجة مئوي



 -٢٨-

ر  اج الكلنك وان إلنت ى ست ث ل عن خمس إل راق ال يق ازات االحت ن مكوث غ ر وزم اج الكلنك وان إلنت ى ست ث ل عن خمس إل راق ال يق ازات االحت ن مكوث غ ران .  .  وزم ار أف ن اعتب ذلك يمك ران ول ار أف ن اعتب ذلك يمك ول
ى   ا حت ات بأنواعه رق النفاي ة لح منت مالئم ى  اإلس ا حت ات بأنواعه رق النفاي ة لح منت مالئم ااإلس رة منه ا الخط رة منه يم   .  .   الخط ل تحط اوز معام روط، يتج ذه الش يم   وضمن ه ل تحط اوز معام روط، يتج ذه الش وضمن ه

ة                        ٩٩،٩٩٩٩،٩٩الجزئيات العضوية   الجزئيات العضوية    ة البيئ ة حماي م يتوافق مع الشروط المشددة التي تفرضها وآال ة                         في المائة، وهو رق ة البيئ ة حماي م يتوافق مع الشروط المشددة التي تفرضها وآال  في المائة، وهو رق
 ..للواليات المتحدة األمريكيةللواليات المتحدة األمريكية

 
ا االقتصادية والب           دد من المزاي ران اإلسمنت بع ا االقتصادية والب         ويتميز حرق النفايات الصناعية في أف دد من المزاي ران اإلسمنت بع ا  ويتميز حرق النفايات الصناعية في أف ة أهمه ا  يئي ة أهمه ادي  : : يئي ادي  تف تف

ات                     ات في المطامر؛ والحد من انبعاث ة عن طمر النفاي ات                    األضرار الناجم ات في المطامر؛ والحد من انبعاث ة عن طمر النفاي ون     األضرار الناجم يد الكرب اني أآس ون     غاز ث يد الكرب اني أآس  نتيجة لحرق    نتيجة لحرق   غاز ث
ات إضافية من                    ى إطالق آمي وري آانت ستؤدي إل ود األحف ات إضافية من                   النفايات في المحارق؛ وتوفير آميات آبيرة من الوق ى إطالق آمي وري آانت ستؤدي إل ود األحف النفايات في المحارق؛ وتوفير آميات آبيرة من الوق

ون     غاز  غاز   يد الكرب اني أآس ون     ث يد الكرب اني أآس ران              ؛ وضمان حصول إتالف آامل          ؛ وضمان حصول إتالف آامل          ث توفيها أف ات، نظرًا لشروط الحرق التي تس ران              للنفاي توفيها أف ات، نظرا  لشروط الحرق التي تس للنفاي
ات            ات           اإلسمنت، وخاصة درجات الحرارة العالية وزمن المكوث والتخلص من الرماد المتبقي الناجم عن حرق النفاي اإلسمنت، وخاصة درجات الحرارة العالية وزمن المكوث والتخلص من الرماد المتبقي الناجم عن حرق النفاي
بدمجه في مادة الكلنكر مما يحوله إلى منتج مفيد اقتصاديا ؛ وتخفيض تكاليف صناعة اإلسمنت باستخدام مصادر         بدمجه في مادة الكلنكر مما يحوله إلى منتج مفيد اقتصاديًا؛ وتخفيض تكاليف صناعة اإلسمنت باستخدام مصادر         

ة                    وقود رخيصة وقود رخيصة  ا وإمكاني اء تخليصهم منه ة                    ، آما يمكن في بعض الحاالت استيفاء رسم مادي من مولدي النفايات لق ا وإمكاني اء تخليصهم منه ، آما يمكن في بعض الحاالت استيفاء رسم مادي من مولدي النفايات لق
ون،    تحقيق خفض ملموس في انبعاثات     تحقيق خفض ملموس في انبعاثات      يد الكرب اني أآس ون،    غاز ث يد الكرب اني أآس ران         غاز ث ات في أف واع النفاي د حرق بعض أن ك عن ران          وذل ات في أف واع النفاي د حرق بعض أن ك عن  وذل

 ..اإلسمنت بدال  من حرقها في المحارق العاديةاإلسمنت بدًال من حرقها في المحارق العادية
 

د   دان الرائ ن البل ا م ر فرنس د وتعتب دان الرائ ن البل ا م ر فرنس منت وتعتب ران اإلس ي أف ات ف تخدام النفاي ي اس منت ة ف ران اإلس ي أف ات ف تخدام النفاي ي اس ام .  .  ة ف ي ع ام فف ي ع ، جرى ، جرى ٢٠٠٠٢٠٠٠فف
ران اإلسمنت          ٣٠٠٣٠٠استخدام حوالي   استخدام حوالي    ات المستخدمة في أف افئ نفط من النفاي ران اإلسمنت           ألف طن مك ات المستخدمة في أف افئ نفط من النفاي ًا    .  .   ألف طن مك ات حالي ا     وتساهم النفاي ات حالي وتساهم النفاي

بة  بة بنس ا ٢٧٢٧بنس ي فرنس منت ف ناعة اإلس ة لص ة الالزم ادر الطاق وع مص ن مجم ة م ي المائ ا  ف ي فرنس منت ف ناعة اإلس ة لص ة الالزم ادر الطاق وع مص ن مجم ة م ي المائ بة ))٣٣٣٣(( ف بة  وبنس ي ٨٨ وبنس ي  ف   ف
ة م  ة م المائ ة         المائ دة األمريكي ات المتح ي الوالي منت ف اج اإلس تهلكة إلنت ة المس ادر الطاق وع مص ة         ن مجم دة األمريكي ات المتح ي الوالي منت ف اج اإلس تهلكة إلنت ة المس ادر الطاق وع مص ت ))٢٩٢٩((ن مجم ت ، وبلغ  ، وبلغ

افئ نفط       ٩٠٠٩٠٠آمية الطاقة المستخرجة من النفايات حوالي       آمية الطاقة المستخرجة من النفايات حوالي        افئ نفط        ألف طن وقود مك ام     .  .   ألف طن وقود مك ام     وفي ع ان   ٢٠٠٢٢٠٠٢وفي ع ان   ، استخدم الياب ، استخدم الياب
دل مساهمة      مليون طن من النفايات المختلفة آمواد خام وآوقود في صناعة اإلس       مليون طن من النفايات المختلفة آمواد خام وآوقود في صناعة اإلس      ٦٫٦٤٦٫٦٤حوالي  حوالي   غ مع دل مساهمة     منت بحيث بل غ مع منت بحيث بل

ا              ٢٩٦٢٩٦النفايات  النفايات   وغرام لكل طن من اإلسمنت، منه ا               آيل وغرام لكل طن من اإلسمنت، منه ام و     ٢٧٤٫٩٢٧٤٫٩ آيل واد خ ام و      آم واد خ ود  ٢٠٫٧٢٠٫٧ آم ود   آوق ى    .  .   آوق ى    وتهدف الخطة إل وتهدف الخطة إل
ى   الرقم إل ى  الوصول ب الرقم إل ام    ٤٠٠٤٠٠الوصول ب ي ع منت ف ن إس ل ط وغرام لك ام     آيل ي ع منت ف ن إس ل ط وغرام لك ن   .  .  ))٣٠٣٠((٢٠١٠٢٠١٠ آيل تخدمة م ات المس ون النفاي ن   وتتك تخدمة م ات المس ون النفاي وتتك

ات الحي      يارات المستعملة والمخلف ات الحي     الزيوت وإطارات الس يارات المستعملة والمخلف ات الصرف الصحي من محطات المعالجة        الزيوت وإطارات الس ة ومخلف ات الصرف الصحي من محطات المعالجة        واني ة ومخلف واني
 ..والمذيباتوالمذيبات

 
  آمصدر للطاقة في صناعة اإلسمنتاستخدام الكوك البترولي  -٢

 
نفط            ) ) فحم الكوك فحم الكوك ((يعتبر الكوك البترولي    يعتبر الكوك البترولي      نفط            أحد المنتجات الثانوية في مصافي النفط التي تعتمد على تكرير ال أحد المنتجات الثانوية في مصافي النفط التي تعتمد على تكرير ال

ات                  الخام الثقيل، حيث ت فصل المشتقات النفطية الخ      الخام الثقيل، حيث ُتفصل المشتقات النفطية الخ       رة من المخلف ات آبي ام المكرر، وتتبقى آمي نفط الخ ات                  فيفة من ال رة من المخلف ات آبي ام المكرر، وتتبقى آمي نفط الخ فيفة من ال
ة                ى منتجات خفيف يم للحصول عل ة               الثقيلة التي تعالج حراريًا بواسطة عملية التفح ى منتجات خفيف يم للحصول عل ادة قاسية          .  .  الثقيلة التي تعالج حراريا  بواسطة عملية التفح ذلك م ادة قاسية          وتتبقى نتيجة ل ذلك م وتتبقى نتيجة ل

ل الفان                              ة مث ادن الثقيل ة من الكبريت والمع ى نسبة عالي وي عل نفط، وتحت ا ال ون وبعض بقاي ل الفان                             تتألف من الكرب ة مث ادن الثقيل ة من الكبريت والمع ى نسبة عالي وي عل نفط، وتحت ا ال ون وبعض بقاي اديوم اديوم تتألف من الكرب
واد  ن الم نخفض م وى م ة ومحت ة عالي ة حراري ز بقيم ي، ويتمي وك البترول مى الك ل تس واد والنيك ن الم نخفض م وى م ة ومحت ة عالي ة حراري ز بقيم ي، ويتمي وك البترول مى الك ل تس  والنيك

 ..المتطايرة والرماد، ودرجة حرارة اشتعال مرتفعة ومحتوى مرتفع من الكبريت والنتروجينالمتطايرة والرماد، ودرجة حرارة اشتعال مرتفعة ومحتوى مرتفع من الكبريت والنتروجين
 

ت  ن الكبري واه م ًا لمحت يين وفق وعين رئيس ى ن ي إل وك البترول نف الك تويص ن الكبري واه م ا  لمحت يين وفق وعين رئيس ى ن ي إل وك البترول نف الك اب ) ) أأ:(:(ويص وك األقط اب آ وك األقط  آ
والذ والصناعات            ٢٢ئية ويحتوي على أقل من      ئية ويحتوي على أقل من      الكهرباالكهربا وم والف والذ والصناعات             في المائة من الكبريت، ويستخدم في صناعة األلمني وم والف  في المائة من الكبريت، ويستخدم في صناعة األلمني

ة؛            ة؛           البتروآيميائية، وذلك بعد معالجته بطريقة الكلسنة لتحسين مواصفاته الفيزيائي ي األخضر،      ) ) بب((البتروآيميائية، وذلك بعد معالجته بطريقة الكلسنة لتحسين مواصفاته الفيزيائي ي األخضر،      الكوك البترول الكوك البترول
ة          في المائة من الكبريت ويستخدم في صناعة اإل            في المائة من الكبريت ويستخدم في صناعة اإل           ٢٢ويحتوي على أآثر من     ويحتوي على أآثر من      د الطاق ديل، وفي تولي ود ب ة         سمنت آوق د الطاق ديل، وفي تولي ود ب سمنت آوق

 ..الكهربائيةالكهربائية
 



 -٢٩-

 التي تعتمد على تسخين الكوك   التي تعتمد على تسخين الكوك  (Gasification)ويمكن زيادة ريعية الكوك البترولي باستخدام تقنية التغويز         ويمكن زيادة ريعية الكوك البترولي باستخدام تقنية التغويز          
ل             ١١  ٤٠٠٤٠٠بوجود األآسجين إلى درجة حرارة      بوجود األآسجين إلى درجة حرارة       ة مث ازات الهيدروآربوني زيج من الغ ى م ه إل ة وتحويل ل              درجة مئوي ة مث ازات الهيدروآربوني زيج من الغ ى م ه إل ة وتحويل  درجة مئوي

ا ان وااليت االميت ان وااليت دروجينالميت ان والهي دروجينن والبروب ان والهي ة يصبح   .  .  ن والبروب دات المعالج ي وح ة ف وائب الكبريتي ن الش د تخليصه م ة يصبح   وبع دات المعالج ي وح ة ف وائب الكبريتي ن الش د تخليصه م وبع
 ..جاهزا  لالستخدام في الصناعات البتروآيميائية أو وقودا  في محطات التوليد الكهربائيةجاهزًا لالستخدام في الصناعات البتروآيميائية أو وقودًا في محطات التوليد الكهربائية

 
اع               اع             وحظي الكوك البترولي آمصدر للطاقة باهتمام متزايد من مصنعي اإلسمنت نظرًا لرخص ثمنه وارتف وحظي الكوك البترولي آمصدر للطاقة باهتمام متزايد من مصنعي اإلسمنت نظرا  لرخص ثمنه وارتف

ادة                   ري، المكون األساسي لم ر الحجر الجي ادة                  قيمته الحرارية وإمكانية امتصاص ما يحتويه من الكبريت بسهولة عب ري، المكون األساسي لم ر الحجر الجي قيمته الحرارية وإمكانية امتصاص ما يحتويه من الكبريت بسهولة عب
ر رالكلنك ن   .  .  الكلنك ة م دة األمريكي ات المتح ي الوالي منت ف ناعة اإلس ي ص اهمته ف بة مس ن   وازدادت نس ة م دة األمريكي ات المتح ي الوالي منت ف ناعة اإلس ي ص اهمته ف بة مس  وازدادت نس

تهلكة في صن                 ١٥١٥ إلى    إلى   ١٩٧٠١٩٧٠ في المائة في عام       في المائة في عام      ١١ ة المس ة الطاق ة من مجمل آمي تهلكة في صن                  في المائ ة المس ة الطاق ة من مجمل آمي ام        في المائ ام       اعة اإلسمنت في ع اعة اإلسمنت في ع
ام           ١٣١٣آما ساهم بنسبة    آما ساهم بنسبة    .  .  ))٢٩٢٩((٢٠٠٠٢٠٠٠ دا في ع ام            في المائة من مجمل مصادر الطاقة الالزمة لصناعة اإلسمنت في آن دا في ع  في المائة من مجمل مصادر الطاقة الالزمة لصناعة اإلسمنت في آن
١٩٩٨١٩٩٨.. 

 
 ::))٤٨٤٨((وينتج الكوك البترولي في ثالثة من بلدان اإلسكوا هيوينتج الكوك البترولي في ثالثة من بلدان اإلسكوا هي 

 
 الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية ))أأ((
 

 ألف طن سنويا  وفقا  لنوع       ألف طن سنويًا وفقًا لنوع      ١٧٠١٧٠ و  و ١٤٠١٤٠ة تتراوح بين    ة تتراوح بين    يجري إنتاج الكوك البترولي في مصفاة حمص بكمي       يجري إنتاج الكوك البترولي في مصفاة حمص بكمي        
ة                .  .  وآمية النفط الخام المكررة   وآمية النفط الخام المكررة    ة ألغراض تجاري ة                ويستخدم حاليًا حوالي نصف الكميات المنتجة في السوق المحلي ة ألغراض تجاري ويستخدم حاليا  حوالي نصف الكميات المنتجة في السوق المحلي

داً                ))٤٩٤٩((وزراعيةوزراعية ة بأسعار رخيصة ج ى األسواق الخارجي دا                  بينما تصدر الكميات المتبقية إل ة بأسعار رخيصة ج ى األسواق الخارجي د من        .  .   بينما تصدر الكميات المتبقية إل رح العدي د اقت د من        وق رح العدي د اقت وق
راء  راء الخب ن   الخب دوى م ر ج ك األآث ر ذل ة، حيث يعتب منت المحلي ي صناعة اإلس ادة ف ذه الم تخدام ه اريين اس ن   واالستش دوى م ر ج ك األآث ر ذل ة، حيث يعتب منت المحلي ي صناعة اإلس ادة ف ذه الم تخدام ه اريين اس واالستش

 ..الناحية االقتصاديةالناحية االقتصادية
 
 الكويتالكويت ))بب((
 

اج السنوي            غ اإلنت اج السنوي          يجري إنتاج الكوك البترولي في مصفاة ميناء عبد اهللا، ويبل غ اإلنت  ألف طن من الكوك      ألف طن من الكوك     ٦٠٠٦٠٠يجري إنتاج الكوك البترولي في مصفاة ميناء عبد اهللا، ويبل
 . . ههالبترولي األخضر الذي ي صد ر القسم األآبر منالبترولي األخضر الذي ُيصّدر القسم األآبر من

 
 مصرمصر ))جج((
 

 ألف طن   ألف طن  ١٠٠١٠٠ حوالي  حوالي وبكمية تصل إلىوبكمية تصل إلى  يجري إنتاج الكوك البترولي في شرآة السويس لتصنيع البترول يجري إنتاج الكوك البترولي في شرآة السويس لتصنيع البترول  
نويًا نويا س والي  وتصلوتصل.  .  س ى ح ه إل ت في بة الكبري والي   نس ى ح ه إل ت في بة الكبري ة    ٦٦ نس د الطاق ي تولي ه ف زء من تخدم ج وزن، ويس ن ال ة م ي المائ ة     ف د الطاق ي تولي ه ف زء من تخدم ج وزن، ويس ن ال ة م ي المائ  ف

دور ((آما تنتج شرآة بترول الشرق األوسط   آما تنتج شرآة بترول الشرق األوسط   .  .  ةةالكهربائية في المصفاة، ويباع القسم المتبقي في السوق المحلي     الكهربائية في المصفاة، ويباع القسم المتبقي في السوق المحلي      دور مي ) ) مي
والي  والي ح ن٣٣٠٣٣٠ح ف ط ن أل ف ط نويًا أل نويا  س ي   س راوح ب ت تت بة آبري ي   وبنس راوح ب ت تت بة آبري ل   ٧٧ و و٦٦ وبنس وزن ويخطط لتصدير آام ن ال ة م ي المائ ل    ف وزن ويخطط لتصدير آام ن ال ة م ي المائ  ف

 ..الكميات المنتجة ولعشرة أعوام مقبلة إلى الواليات المتحدة األمريكيةالكميات المنتجة ولعشرة أعوام مقبلة إلى الواليات المتحدة األمريكية
 

ود    .  .  منتجة للنفط والغاز الطبيعي   منتجة للنفط والغاز الطبيعي   وهذه البلدان الثالثة المنتجة للكوك البترولي هي بلدان         وهذه البلدان الثالثة المنتجة للكوك البترولي هي بلدان           ود    ونظرًا لتوفر الوق ونظرا  لتوفر الوق
ة                     ة الكهربائي د الطاق ة                    التقليدي، لم تول اهتمامًا آبيرًا الستخدام هذه المادة في صناعة اإلسمنت أو في تولي ة الكهربائي د الطاق ا إن   .  .  التقليدي، لم تول اهتماما  آبيرا  الستخدام هذه المادة في صناعة اإلسمنت أو في تولي ا إن   آم آم

از الطبيعي بأسعار        ود والغ وفر زيت الوق ام لت ذا الموضوع أي اهتم وا ه م يول ى صناعة اإلسمنت ل ائمين عل از الطبيعي بأسعار       الق ود والغ وفر زيت الوق ام لت ذا الموضوع أي اهتم وا ه م يول ى صناعة اإلسمنت ل ائمين عل الق
دان للبحث عن               مم ذه البل دان للبحث عن               دعومة، هي أدنى من األسعار العالمية، مما يضعف الدوافع لدى مصنعي اإلسمنت في ه ذه البل دعومة، هي أدنى من األسعار العالمية، مما يضعف الدوافع لدى مصنعي اإلسمنت في ه

 ..مصادر بديلة للوقودمصادر بديلة للوقود
 

ر المصدر       ث يعتب ان، حي يم لبن رآة هولس ي ش منت ف ي صناعة اإلس ًا ف ي فعلي وك البترول تخدم الك ر المصدر     وُيس ث يعتب ان، حي يم لبن رآة هولس ي ش منت ف ي صناعة اإلس ا  ف ي فعلي وك البترول تخدم الك وي س
ا            اج اإلسمنت، مم ا           الرئيسي للطاقة الحرارية الالزمة إلنت اج اإلسمنت، مم ة         الرئيسي للطاقة الحرارية الالزمة إلنت اج اإلجمالي ة اإلنت ة         يساهم في تخفيض آلف اج اإلجمالي ة اإلنت د شكلت   .  .  يساهم في تخفيض آلف د شكلت   وق وق



 -٣٠-

ة     ٦٠٦٠ في المائة من الكلفة اإلجمالية في هذه الشرآة في حين بلغت         في المائة من الكلفة اإلجمالية في هذه الشرآة في حين بلغت        ٥٢٥٢آلفة الطاقة نسبة    آلفة الطاقة نسبة     ة في شرآة تراب ة      في المائ ة في شرآة تراب  في المائ
ارب المعدالت                     ة، تق وعي من الطاق ارب المعدالت                    سبلين اللبنانية علمًا بأن الشرآتين تحققان معدالت منخفضة في االستهالك الن ة، تق وعي من الطاق سبلين اللبنانية علما  بأن الشرآتين تحققان معدالت منخفضة في االستهالك الن

ي المستورد،                       .  .  عالميةعالميةالال د الستخدام الكوك البترول اج جدي ي المستورد،                       وبادرت شرآة ترابة سبلين في لبنان إلى إنشاء خط إنت د الستخدام الكوك البترول اج جدي وبادرت شرآة ترابة سبلين في لبنان إلى إنشاء خط إنت
 ..وتسعى شرآة اإلسمنت األردنية إلى الحصول على الموافقات الالزمة الستيراد هذه المادة واستخدامهاوتسعى شرآة اإلسمنت األردنية إلى الحصول على الموافقات الالزمة الستيراد هذه المادة واستخدامها

 
 سمنتاستخدام السجيل الزيتي  مصدرا  للطاقة ومادة خام في صناعة اإل  -٣

 
ورية      ة الس ة العربي ي األردن والجمهوري ي ف جيل الزيت وفر الس ورية    يت ة الس ة العربي ي األردن والجمهوري ي ف جيل الزيت وفر الس ذا   .  .  يت تخدام ه ات أن اس ت الدراس ذا   وبين تخدام ه ات أن اس ت الدراس وبين

ة استخدام                 .  .  السجيل مصدرا  للطاقة ال يزال مكلفا      السجيل مصدرًا للطاقة ال يزال مكلفاً      ى إمكاني وفرة عن صناعة اإلسمنت إل ة استخدام                 وقد أشارت البيانات المت ى إمكاني وفرة عن صناعة اإلسمنت إل وقد أشارت البيانات المت
 ..ا تشير إلى ذلك التجربة األلمانيةا تشير إلى ذلك التجربة األلمانيةالسجيل الزيتي مادة خام ومصدرا  للطاقة في هذه الصناعة، آمالسجيل الزيتي مادة خام ومصدرًا للطاقة في هذه الصناعة، آم

 
ى شكل    ٩٩ األلمانية رسوبيات من السجيل الزيتي بسماآة           األلمانية رسوبيات من السجيل الزيتي بسماآة          ))٣٥٣٥((وتتوفر في منطقة دوتر هاوسن    وتتوفر في منطقة دوتر هاوسن      ار وعل ى شكل     أمت ار وعل  أمت

ا            ٣٣  ٤٠٠٤٠٠طبقات قريبة من السطح، وقيمتها الحرارية الصغرى        طبقات قريبة من السطح، وقيمتها الحرارية الصغرى         وى الزيت فيه وغرام، ومحت ا             آيلو جول للكيل وى الزيت فيه وغرام، ومحت -٤٠٤٠ آيلو جول للكيل
اد  ٤٥٤٥ وى الرم ن، ومحت رًا للط اد   ليت وى الرم ن، ومحت را  للط ي ٧١٧١ ليت ي  ف ة ف ةالمائ ذه   .  .  المائ تثمار ه ّد اس ائص، ال يع ذه الخص ًا له ذه   ووفق تثمار ه د  اس ائص، ال يع ذه الخص ا  له  ووفق

ام                  .  .  المادة آمصدر للطاقة اقتصاديا    المادة آمصدر للطاقة اقتصادياً    ذ ع ام                  ولذلك جرى التوجه نحو استخدامها لصناعة اإلسمنت من ذ ع ومع  ومع  .  .  ١٩٣٠١٩٣٠ولذلك جرى التوجه نحو استخدامها لصناعة اإلسمنت من
واد             .  .  مرور السنين جرى تطوير الطرق المستخدمة     مرور السنين جرى تطوير الطرق المستخدمة      ذه الم اج اإلسمنت من ه واد             وحاليًا يجري استخدام أسلوبين إلنت ذه الم اج اإلسمنت من ه : : وحاليا  يجري استخدام أسلوبين إلنت

ر؛       استخداستخد) ) أأ(( ر؛       ام األفران الدوارة لصناعة الكلنك ائع  لصناعة السجيل المحروق               ) ) بب((ام األفران الدوارة لصناعة الكلنك ائع  لصناعة السجيل المحروق               استخدام وحدات السرير الم استخدام وحدات السرير الم
واد         ١٠١٠ويساهم السجيل الزيتي بتأمين حوالي       ويساهم السجيل الزيتي بتأمين حوالي       .  .  والمقسى بالماء، وآذلك توليد الطاقة الكهربائية     والمقسى بالماء، وآذلك توليد الطاقة الكهربائية      ة من الم واد          في المائ ة من الم  في المائ
تهلكة        في المائة   في المائة  ١٦٫٥١٦٫٥الخام الالزمة إلنتاج الكلنكر باألفران الدوارة و      الخام الالزمة إلنتاج الكلنكر باألفران الدوارة و       ة المس ة الحراري تهلكة        من الطاق ة المس ة الحراري تج آل طن      .  .   من الطاق تج آل طن      وين وين

اء و             ٠٫٧١٠٫٧١واحد من السجيل     واحد من السجيل      اء و              طن من السجيل المحروق المقسى بالم و وات ساعة، وتحقق مواصفات          ٢٧٠٢٧٠ طن من السجيل المحروق المقسى بالم و وات ساعة، وتحقق مواصفات           آيل  آيل
ادة          (EN-197-1)السجيل المحروق المعيار األوروبي لصناعة اإلسمنت       السجيل المحروق المعيار األوروبي لصناعة اإلسمنت        ذه الم ادة          ، آما إن اإلسمنت المصنع بإضافة ه ذه الم ، آما إن اإلسمنت المصنع بإضافة ه

اإلسمنت البورتالندي العادي ويمكن استخدامه في جميع المجاالت التي تتطلب استخدام  اإلسمنت البورتالندي العادي ويمكن استخدامه في جميع المجاالت التي تتطلب استخدام  يتسم بنوعية عالية تنافس     يتسم بنوعية عالية تنافس     
يد                 ٣٥٣٥ويضاف السجيل المحروق إلى الكلنكر بنسبة        ويضاف السجيل المحروق إلى الكلنكر بنسبة        .  .  اإلسمنتاإلسمنت وى ثالث اآس ة آحد أقصى، بنسبة محت يد                  في المائ وى ثالث اآس ة آحد أقصى، بنسبة محت  في المائ
بة  (SO3)الكبريت  الكبريت   ذه النس ي اإلسمنت بحيث ال تتجاوز ه بة   ف ذه النس ي اإلسمنت بحيث ال تتجاوز ه ة٤٫٥٤٫٥ ف ي المائ ة ف ي المائ ى إضا .  .   ف ى إضا وال حاجة إل ات وال حاجة إل ة مرآب ات فة أي ة مرآب فة أي

 ..آبريتية أخرى آالجصآبريتية أخرى آالجص
 

د، حيث ُيوجه                  ))٣٦٣٦((ويتوفر السجيل الزيتي في األردن    ويتوفر السجيل الزيتي في األردن      دة من البل ع عدي رة تنتشر في مواق ات آبي د، حيث ي وجه                   باحتياطي دة من البل ع عدي رة تنتشر في مواق ات آبي  باحتياطي
وجي بحوالي                    اطي الجيول ة االحتي در آمي ادة، وتق ذه الم تثمار ه وجي بحوالي                   اهتمام آبير الس اطي الجيول ة االحتي در آمي ادة، وتق ذه الم تثمار ه ار طن    ٦٥٦٥اهتمام آبير الس ار طن     ملي ز السجيل    .  .   ملي ز السجيل    ويتمي ويتمي

وى الزيت الوسطي           ٢٩٢٩إلى  إلى  ١٨١٨نسبة المواد العضوية    نسبة المواد العضوية    : : األردني بالمواصفات التالية  األردني بالمواصفات التالية   ة، محت وى الزيت الوسطي            في المائ ة، محت ى    ٥٫٧٥٫٧ في المائ ى     إل   ١١١١ إل
ت   بة الكبري ة، نس ي المائ ت  ف بة الكبري ة، نس ي المائ ى ٢٫٤٢٫٤ف ى  إل ة  ٣٫٢٣٫٢ إل ة الحراري ة، القيم ي المائ ة   ف ة الحراري ة، القيم ي المائ ى ١١  ١٠٠١٠٠ ف ى  إل الوري ١١  ٨٠٠٨٠٠ إل و آ الوري  آيل و آ  آيل

ة   ٥٨٫٤٥٨٫٤ إلى    إلى   ٥٣٫٢٥٣٫٢للكيلوغرام، نسبة الرماد    للكيلوغرام، نسبة الرماد     ة    في المائ ة ج       .  .   في المائ ي ذا نوعي ذه المواصفات تجعل السجيل األردن ة ج       وه ي ذا نوعي ذه المواصفات تجعل السجيل األردن دة  وه دة  ي ي
اً  ا  عالمي ة               .  .  عالمي ى الجدوى الفني ة أآدت عل رات أبحاث عالمي اون مع مراآز ومختب دة بالتع د أجريت دراسات عدي ة               وق ى الجدوى الفني ة أآدت عل رات أبحاث عالمي اون مع مراآز ومختب دة بالتع د أجريت دراسات عدي وق

ة            .  .  واالقتصادية الستخدام هذه المادة مصدرا  من مصادر الطاقة       واالقتصادية الستخدام هذه المادة مصدرًا من مصادر الطاقة        ة الداخل واد األولي زيج الم ة            ويستخدم السجيل في م ة الداخل واد األولي زيج الم ويستخدم السجيل في م
ة    .  .  ت األردنيةت األردنيةفي صناعة الكلنكر في مصنع الرشيدية، لشرآة مصانع اإلسمن في صناعة الكلنكر في مصنع الرشيدية، لشرآة مصانع اإلسمن  ة العربي ة    وتتوفر أيضًا في الجمهوري ة العربي وتتوفر أيضا  في الجمهوري

ة     ٧٠٠٧٠٠ احتياطيات محدودة من السجيل الزيتي تقدر بنحو    احتياطيات محدودة من السجيل الزيتي تقدر بنحو   ))٣٧٣٧((السوريةالسورية ه الحراري راوح متوسط قيمت ة      مليون طن، يت ه الحراري راوح متوسط قيمت  مليون طن، يت
ين   ين  ب طي       ١١  ٥٠٠٥٠٠ و و١١  ١١٠١١٠ب ت الوس وى الزي وغرام، ومحت الوري للكيل و آ طي        آيل ت الوس وى الزي وغرام، ومحت الوري للكيل و آ ة  ٨٫٥٨٫٥ آيل ي المائ ة   ف ي المائ ق  .  .   ف ن العوائ ق  وم ن العوائ وم

ذا    تخدام ه ية الس ذا   الرئيس تخدام ه ية الس خور        الرئيس ن الص رة م ات آبي ة آمي رورة إزاح ة وض ال منجمي ى أعم ة إل در الحاج خور        المص ن الص رة م ات آبي ة آمي رورة إزاح ة وض ال منجمي ى أعم ة إل در الحاج .  .  المص
ة استخدام السجيل         ين أن دراسة إمكاني ود، يتب ة للوق ى ضوء األسعار الحالي ة وعل ة األلماني ى التجرب العودة إل ة استخدام السجيل        وب ين أن دراسة إمكاني ود، يتب ة للوق ى ضوء األسعار الحالي ة وعل ة األلماني ى التجرب العودة إل وب
ة      ة العربي ي الجمهوري رة وف ادية آبي ات اقتص ي األردن بكمي وفر ف ي المت ة     الزيت ة العربي ي الجمهوري رة وف ادية آبي ات اقتص ي األردن بكمي وفر ف ي المت  الزيت

حدودة مصدرا  للطاقة وفي صناعة اإلسمنت يعتبر أمرا  مهما  وخاصة في األردن الذي يستورد              حدودة مصدرًا للطاقة وفي صناعة اإلسمنت يعتبر أمرًا مهمًا وخاصة في األردن الذي يستورد              السورية بكميات م  السورية بكميات م  
 ..مصادر الطاقة األوليةمصادر الطاقة األولية
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 استخدام الفوسفو جيبسيوم  -٤

 
ة                 ه مشاآل بيئي فاتية، ويسبب تراآم ة               يعتبر الفوسفو جيبسيوم أحد المنتجات الثانوية لصناعة األسمدة الفوس ه مشاآل بيئي فاتية، ويسبب تراآم يعتبر الفوسفو جيبسيوم أحد المنتجات الثانوية لصناعة األسمدة الفوس
د                      ولذلك آان البح  ولذلك آان البح  .  .  متعددةمتعددة ام العدي ة محور اهتم ادة والحد من أضرارها البيئي ذه الم د                      ث في إمكانية االستفادة من ه ام العدي ة محور اهتم ادة والحد من أضرارها البيئي ذه الم ث في إمكانية االستفادة من ه

ين    ين   من الباحثين والمهتم زيج من الفوسفو جيبسيوم والسجيل الزيتي                        .  .  من الباحثين والمهتم ى حرق م د رآزت بعض األبحاث عل زيج من الفوسفو جيبسيوم والسجيل الزيتي                        وق ى حرق م د رآزت بعض األبحاث عل وق
ة أ           .  .  ومواد أخرى إلنتاج آلنكر اإلسمنت    ومواد أخرى إلنتاج آلنكر اإلسمنت     ة أ           وقد نشر باحثون أتراك نتائج أبحاث أجريت في جامع رة      وقد نشر باحثون أتراك نتائج أبحاث أجريت في جامع رة خالل الفت رة      نق رة خالل الفت نق

ي       ٢٠٠١٢٠٠١-١٩٩٧١٩٩٧ جيل الزيت يوم والس فو جيبس ادتي الفوس ى م وي عل ة تحت ا عين ت خالله ي       ، ُحرق جيل الزيت يوم والس فو جيبس ادتي الفوس ى م وي عل ة تحت ا عين ت خالله  ، ح رق
 ..))٥٠٥٠ ( (وأشير إلى أن هذه التجربة أفضت إلى نتائج إيجابيةوأشير إلى أن هذه التجربة أفضت إلى نتائج إيجابية.  .  إلنتاج الكلنكر بتكاليف رخيصةإلنتاج الكلنكر بتكاليف رخيصة

 
 استخدام الوقود البديل في صناعة اإلسمنت قي بلدان اإلسكوا  -٥

 
ادت                   إضافة إلى ما ذ    إضافة إلى ما ذُ     ان، أف يم لبن ي في صناعة اإلسمنت في شرآة هولس ادت                   آر عن استخدام الكوك البترول ان، أف يم لبن ي في صناعة اإلسمنت في شرآة هولس آر عن استخدام الكوك البترول

ون بنسبة              ا تستخدم جفت الزيت ة بأنه ون بنسبة             شرآة مصانع اإلسمنت األردني ا تستخدم جفت الزيت ة بأنه ود المستهلك       ٥٥شرآة مصانع اإلسمنت األردني زيج الوق ة ضمن م ود المستهلك        في المائ زيج الوق ة ضمن م  في المائ
ار             .  .  لتصنيع الكلنكر في معامل الشرآة في الفحيص            لتصنيع الكلنكر في معامل الشرآة في الفحيص             ة اإلم ة في دول د شرآة اإلسمنت الوطني ار             وتعتم ة اإلم ة في دول د شرآة اإلسمنت الوطني ة   وتعتم ة   ات العربي ات العربي

 ..المتحدة حرق إطارات السيارات في األفران إلى جانب زيت الوقودالمتحدة حرق إطارات السيارات في األفران إلى جانب زيت الوقود
 

   صناعة الحديد والصلب-ثالثا 
 

ن الصناعات    ي م د والصلب ه ناعة الحدي ن الصناعات  ص ي م د والصلب ه ناعة الحدي ي     ص ور التقن و والتط ق النم ي تحقي اهم ف ي تس ية الت ي   الرئيس ور التقن و والتط ق النم ي تحقي اهم ف ي تس ية الت .  .  الرئيس
دان، إذ تستخدم      المنتجات الحديدية والفوالذية مؤشرا  على درجة التقدم          المنتجات الحديدية والفوالذية مؤشرًا على درجة التقدم         ويشكل استهالك ويشكل استهالك  و الصناعي في البل دان، إذ تستخدم     والنم و الصناعي في البل   والنم
ات  ذه المنتج ات ه ذه المنتج ناعة     ه ى ص ة إل ظ األغذي ب حف ناعة عل ن ص درج م عة تت االت واس ي مج ناعة      ف ى ص ة إل ظ األغذي ب حف ناعة عل ن ص درج م عة تت االت واس ي مج ائية     ف زات اإلنش ائية  التجهي زات اإلنش التجهي

ات  لحة والمرآب ة واألس ات والمنزلي لحة والمرآب ة واألس ة      .  .  والمنزلي ة ناعم زات معدني كل فل ى ش ة عل ي الطبيع ام ف ادة الخ وفر الم ة      وتت ة ناعم زات معدني كل فل ى ش ة عل ي الطبيع ام ف ادة الخ وفر الم ري ، ، وتت ري تج تج
ر      معالجتها  معالجتها   ة واألف ران العالي ر      في األف ة واألف ران العالي ى                     في األف ؤدي إل ددة ت ى مراحل تصنيع متع ك عل ا، وذل تفادة منه ة لالس ى                     ان الكهربائي ؤدي إل ددة ت ى مراحل تصنيع متع ك عل ا، وذل تفادة منه ة لالس ان الكهربائي

ي عرض    .  .  الحصول على المنتجات النهائية من صفائح وأنابيب وقضبان حديد للتسليح ومنتجات أخرى           الحصول على المنتجات النهائية من صفائح وأنابيب وقضبان حديد للتسليح ومنتجات أخرى            ا يل ي عرض    وفيم ا يل وفيم
اءة      ين آف تهالك وتحس ذا االس رات ه ذه الصناعة ومؤش ي ه ة ف تهالك الطاق د والصلب واس اءة     طرق تصنيع الحدي ين آف تهالك وتحس ذا االس رات ه ذه الصناعة ومؤش ي ه ة ف تهالك الطاق د والصلب واس طرق تصنيع الحدي

 ..دام الطاقة في هذه الصناعة باإلضافة إلى اآلثار البيئية الناجمة عنهادام الطاقة في هذه الصناعة باإلضافة إلى اآلثار البيئية الناجمة عنهااستخاستخ
 

 )الفوالذ(  طرق تصنيع الحديد والصلب -ألف
 

د مع                    .  .  ي نتج الفوالذ على طريقتين    ُينتج الفوالذ على طريقتين      زات الحدي ى استخدام فل د عل ة وتعتم ى تعرف بالمتكامل ة األول د مع                    الطريق زات الحدي ى استخدام فل د عل ة وتعتم ى تعرف بالمتكامل ة األول الطريق
رن               يج  يج  ووفقا  لهذه الطريقة،    ووفقًا لهذه الطريقة،   . . إضافة آمية من خردة الحديد    إضافة آمية من خردة الحديد     ام داخل الف د الخ زات الحدي ائي لفل رن              ري االختزال الكيمي ام داخل الف د الخ زات الحدي ائي لفل ري االختزال الكيمي

الي اليالع ا الع ا  وتحويله از    وتحويله م والغ تخدم الفح زال، وُيس يط لالخت وك آوس ري والك ر الجي تخدام الحج ر باس د زه ى حدي از   إل م والغ تخدم الفح زال، وي س يط لالخت وك آوس ري والك ر الجي تخدام الحج ر باس د زه ى حدي إل
ن األآسجين     األآسجين، األآسجين، ثم تستكمل عملية التصنيع باستخدام محوالت       ثم تستكمل عملية التصنيع باستخدام محوالت       .  .  الطبيعي والفيول آوقود  الطبيعي والفيول آوقود   ؤدي حق ن األآسجين      حيث ي ؤدي حق  حيث ي

ون،            النقي إلى ا  النقي إلى ا   يد الكرب ى شكل غاز أول أآس د عل ون من الحدي ة الكرب ا، وإزال ون،            حتراق المواد غير المرغوب فيه يد الكرب ى شكل غاز أول أآس د عل ون من الحدي ة الكرب ا، وإزال حتراق المواد غير المرغوب فيه
ل عن                   ون تق والذ سائل بنسبة آرب ى ف ل عن                  ويتحول المعدن المنصهر إل ون تق والذ سائل بنسبة آرب ى ف ة             ١٫٩١٫٩ويتحول المعدن المنصهر إل ابًال للدرفل ة، وبحيث يصبح ق ة              في المائ ابال  للدرفل ة، وبحيث يصبح ق  في المائ

زال المباشر وب               .  .  والتشكيلوالتشكيل ة االخت زات بطريق ائي للفل زال الكيمي زال المباشر وب               أو يجري االخت ة االخت زات بطريق ائي للفل زال الكيمي از الطبيعي آوسيط        أو يجري االخت از الطبيعي آوسيط        استخدام الغ استخدام الغ
ان                     ون وغاز الميت يد الكرب اج أول أآس ان                    لالختزال وآوقود، حيث تساعد عملية تكسير الغاز الطبيعي الساخن في إنت ون وغاز الميت يد الكرب اج أول أآس لالختزال وآوقود، حيث تساعد عملية تكسير الغاز الطبيعي الساخن في إنت

اتج من الخامات مع الحجر      .  .  والهيدروجين التي تتفاعل مع خامات الحديد السترجاع الحديد      والهيدروجين التي تتفاعل مع خامات الحديد السترجاع الحديد       اتج من الخامات مع الحجر      ويتفاعل الحمض الن ويتفاعل الحمض الن
 وتعرف هذه    وتعرف هذه   وبهذه العملية يتم إنتاج الحديد األسفنجي     وبهذه العملية يتم إنتاج الحديد األسفنجي     .  .  ب تدريجيا  من الفرن   ب تدريجيًا من الفرن   تسحتسح) ) خبثخبث((الجيري لتشكيل رواسب    الجيري لتشكيل رواسب    

ة  ة بطريق ة الطريق ة بطريق وس     (Midrex and Hill)الطريق ران الق ر أف والذ عب ى ف ه إل د وتحويل نيع الحدي ة تص تكمل عملي وس     ، وتس ران الق ر أف والذ عب ى ف ه إل د وتحويل نيع الحدي ة تص تكمل عملي ، وتس
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ى    والطريقة الثانية تعرف بالطريقة الثانوية، حيث ي      والطريقة الثانية تعرف بالطريقة الثانوية، حيث يُ     .  .  الكهربائية مع إضافة آمية من خردة الحديد      الكهربائية مع إضافة آمية من خردة الحديد       د حصرًا عل ى    عتم د حصرا  عل عتم
ة                ران القوس الكهربائي د التي يجري صهرها في أف ة               خردة الحدي ران القوس الكهربائي د التي يجري صهرها في أف والذ السائل      خردة الحدي ى الف والذ السائل    للحصول عل ى الف والذ   .  .  للحصول عل والذ   ويرسل الف ويرسل الف

ى منتجات                           ة للحصول عل ى وحدات الصب المستمر ووحدات الدرفل ثالث إل ى منتجات                          السائل المنتج في الطرق ال ة للحصول عل ى وحدات الصب المستمر ووحدات الدرفل ثالث إل والذ  السائل المنتج في الطرق ال والذ  الف الف
ة ةالنهائي بة .  .  النهائي المي بنس والذ الع اج الف وزع إنت د ت بة وق المي بنس والذ الع اج الف وزع إنت د ت ة   ٦٠٦٠وق ي المائ ة ف ي المائ بة ف تخدام محوالت األآسجين، وبنس بة باس تخدام محوالت األآسجين، وبنس ي ٣٤٣٤باس ي  ف  ف

ة   ران الكهربائي ي األف ة ف ة  المائ ران الكهربائي ي األف ة ف ة والتي تشكل حوالي    ، ، المائ ة المتبقي ة والتي تشكل حوالي    والكمي ة المتبقي ران ذات   ٦٦والكمي ة أنتجت باستخدام األف ي المائ ران ذات    ف ة أنتجت باستخدام األف ي المائ  ف
د      ردة الحدي اهم خ رى، وتس رق أخ وح وط د المفت د     الموق ردة الحدي اهم خ رى، وتس رق أخ وح وط د المفت  الموق

ام           بفعالية في مزيج المواد الخام المستخدمة وتقدر آمية خردة الح          بفعالية في مزيج المواد الخام المستخدمة وتقدر آمية خردة الح           ًا في ع تهلكة عالمي د المس ام           دي ا  في ع تهلكة عالمي د المس   ٣٧٣٣٧٣ بنحو     بنحو    ٢٠٠١٢٠٠١دي
 ..مليون طنمليون طن

 
 ..))٥١٥١((مخطط طرق تصنيع الحديد والفوالذمخطط طرق تصنيع الحديد والفوالذ  ٣٣الشكل الشكل ويوضح ويوضح  
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   إنتاج واستهالك الحديد والصلب في العالم والبلدان العربية وفي بلدان اإلسكوا-باء
 

  ٢١٧٢١٧تجت الصين منها    تجت الصين منها    أنأن.  .  ))٥٢٥٢(( مليون طن   مليون طن  ١١  ٠٥١٠٥١ نحو    نحو   ٢٠٠١٢٠٠١ العالمي لفلزات الحديد في عام        العالمي لفلزات الحديد في عام       اإلنتاجاإلنتاجبلغ  بلغ   
تراليا       ٢٠٩٢٠٩مليون طن، وهي تعد البلد المنتج الرئيسي للحديد، تليها البرازيل           مليون طن، وهي تعد البلد المنتج الرئيسي للحديد، تليها البرازيل            تراليا        ماليين طن، واس ون طن    ١٨٠١٨٠ ماليين طن، واس ون طن     ملي .  .   ملي

ة         ،،٢٠٠٢٢٠٠٢ مليون طن في عام       مليون طن في عام      ٩٠٢٩٠٢وبلغ إنتاج الفوالذ الخام نحو      وبلغ إنتاج الفوالذ الخام نحو       المي من المنتجات الفوالذي ة          ويقدر االستهالك الع المي من المنتجات الفوالذي  ويقدر االستهالك الع
والي   ه بح ام ذات ة للع والي  النهائي ه بح ام ذات ة للع ا   ملي ملي٨١٩٨١٩النهائي تهلكت أوروب د اس ن، وق ا  ون ط تهلكت أوروب د اس ن، وق ة، ٣٨٣٨ون ط ي المائ ة،  ف ي المائ   ف

المي       ٢٥٫٧٥٢٥٫٧٥والصين  والصين   المي        في المائة من إجمالي االستهالك الع ام     .  .   في المائة من إجمالي االستهالك الع ام     وفي ع ة من           ٢٠٠٢٢٠٠٢وفي ع دان العربي غ استهالك البل ة من           ، بل دان العربي غ استهالك البل ، بل
دل   . .  في المائة من االستهالك العالمي في المائة من االستهالك العالمي٢٫٥٦٢٫٥٦، تمثل نسبة ، تمثل نسبة ))٥٣٥٣(( مليون طن  مليون طن ٢١٢١المنتجات النهائية حوالي    المنتجات النهائية حوالي     راوح مع دل    ويت راوح مع  ويت

ين        استهالك الفرد ف  استهالك الفرد ف   ة ب ين        ي البلدان الصناعية المتقدم ة ب نويًا،      ٦٠٠٦٠٠ و  و ٢٥٠٢٥٠ي البلدان الصناعية المتقدم وغرام س نويا ،       آيل وغرام س ايوان           آيل ده األقصى في ت غ ح ايوان          ويبل ده األقصى في ت غ ح ويبل
ى  ث يصل إل ى حي ث يصل إل نة١١  ١٠٩١٠٩حي ي الس ات ف نة آيلوغرام ي الس ات ف ة   .  .  ))٥٤٥٤(( آيلوغرام دان العربي ي البل رد ف تهالك الف دل اس غ متوسط مع ة   ويبل دان العربي ي البل رد ف تهالك الف دل اس غ متوسط مع ويبل

  . .  آيلوغراما  سنويا    آيلوغرامًا سنوياً  ١٣٢١٣٢ إلى    إلى    آيلوغراما  في السنة ، في حين يبلغ متوسط معدل استهالك الفرد في العالم             آيلوغرامًا في السنًة، في حين يبلغ متوسط معدل استهالك الفرد في العالم            ٧٨٧٨حوالي  حوالي  
ة العامل في              اع إنتاجي ًا ساهم في ارتف ًا ملموس ة العامل في             وخالل األعوام الثالثين الماضية، حققت هذه الصناعة تطورًا تقني اع إنتاجي ا  ساهم في ارتف ا  ملموس وخالل األعوام الثالثين الماضية، حققت هذه الصناعة تطورا  تقني

 . .  طن لكل عامل في السنة طن لكل عامل في السنة٦٠٠٦٠٠ طن إلى  طن إلى ٢٠٠٢٠٠البلدان الصناعية الرئيسية من البلدان الصناعية الرئيسية من 
 

ة والف       ات الحديدي نيع المنتج ي تص ة ف دان العربي د البل ة والف     وتعتم ات الحديدي نيع المنتج ي تص ة ف دان العربي د البل واد نصف     وتعتم ام والم واد الخ ى الم ة عل واد نصف     والذي ام والم واد الخ ى الم ة عل والذي
ون طن     ١٥٫٥١٥٫٥المصنعة المستوردة، ألن إنتاج خامات الحديد في العالم العربي محدود، بحيث لم يتجاوز نحو                المصنعة المستوردة، ألن إنتاج خامات الحديد في العالم العربي محدود، بحيث لم يتجاوز نحو                 ون طن      ملي  ملي

ام     ام    في ع المي          ١٫٤١٫٤ ( (٢٠٠٢٢٠٠٢في ع اج الع ة من اإلنت المي           في المائ اج الع ة من اإلنت ا نسبة         ).  ).   في المائ د أنتجت موريتاني ا نسبة         وق د أنتجت موريتاني ه وأعادت         ٦٧٦٧وق ة من ه وأعادت          في المائ ة من  في المائ
ة           ١٦٫٦١٦٫٦أنتجت مصر   أنتجت مصر   تصديرها بالكامل، بينما    تصديرها بالكامل، بينما     ة            في المائة، وأنتجت بلدان المغرب العربي النسبة المتبقي وأنتجت  وأنتجت  .  .   في المائة، وأنتجت بلدان المغرب العربي النسبة المتبقي

ام            ٣٫٥٣٫٥البحرين حوالي   البحرين حوالي    د في ع ام             مليون طن من مكورات الحدي د في ع ام المستوردة من       ٢٠٠٢٢٠٠٢ مليون طن من مكورات الحدي واد الخ ى الم دة عل ام المستوردة من       ، معتم واد الخ ى الم دة عل ، معتم
 .. وبلدان أخرى وبلدان أخرى في المائة منها إلى قطر والمملكة العربية السعودية في المائة منها إلى قطر والمملكة العربية السعودية٨٠٨٠أستراليا والبرازيل والهند، وصدرت أستراليا والبرازيل والهند، وصدرت 

 
د      اج حدي وان إلنت ي حل لب ف د والص رية للحدي رآة المص انع الش ي مص ة ف ران العالي تخدم األف د    وتس اج حدي وان إلنت ي حل لب ف د والص رية للحدي رآة المص انع الش ي مص ة ف ران العالي تخدم األف  وتس

الزهر بينما تستخدم وحدات االختزال المباشر إلنتاج الحديد اإلسفنجي في قطر وفي شرآة اإلسكندرية في مصر     الزهر بينما تستخدم وحدات االختزال المباشر إلنتاج الحديد اإلسفنجي في قطر وفي شرآة اإلسكندرية في مصر     
عودية ة الس ة العربي ي المملك عوديةوف ة الس ة العربي ي المملك فنجي.  .  وف د اإلس ة الحدي فنجيوبلغت آمي د اإلس ة الحدي ام وبلغت آمي ي ع تج ف ام  المن ي ع تج ف والي ٢٠٠٢٢٠٠٢ المن دان ح ذه البل ي ه والي  ف دان ح ذه البل ي ه  ف

ادة        ١٤٫٦١٤٫٦ مليون طن، أي بما يعادل        مليون طن، أي بما يعادل       ٦٫٥٦٦٫٥٦ ادة         في المائة من اإلنتاج العالمي لهذه الم ام     .  .   في المائة من اإلنتاج العالمي لهذه الم تج الصلب الخ ام     وين تج الصلب الخ والذ ((وين والذ الف ) ) الف
ا                     د والصلب بينم ا                    في عدد من شرآات بلدان اإلسكوا حيث تستخدم محوالت األآسجين في الشرآة المصرية للحدي د والصلب بينم في عدد من شرآات بلدان اإلسكوا حيث تستخدم محوالت األآسجين في الشرآة المصرية للحدي

ران الق   تخدم أف ران الق  تس تخدم أف رى   تس رآات األخ ي الش ائي ف رى   وس الكهرب رآات األخ ي الش ائي ف من .  .  وس الكهرب من ويتض دول ويتض دول الج والذ،    ١١١١الج اج الف ن إنت ات ع والذ،     بيان اج الف ن إنت ات ع  بيان
ام                       دان اإلسكوا لع ذه المنتجات في بل رد من ه ة، وحصة الف ام                      واستهالك المنتجات الفوالذية والحديدي دان اإلسكوا لع ذه المنتجات في بل رد من ه ة، وحصة الف د  .  .  ٢٠٠٢٢٠٠٢واستهالك المنتجات الفوالذية والحديدي د  وق وق

دان من                 ك البل ة في تل دان من                ازداد إنتاج منتجات الحديد والصلب الوسيطة والنهائي ك البل ة في تل ون طن ف   ٣٢٣٢ازداد إنتاج منتجات الحديد والصلب الوسيطة والنهائي ون طن ف    ملي ام   ملي ام  ي ع ى  ٢٠٠١٢٠٠١ي ع ى   إل  إل
 بسبب  بسبب ٢٠٠٣٢٠٠٣ في المائة، واستمرت هذه الزيادة في عام         في المائة، واستمرت هذه الزيادة في عام        ١٠١٠، مسجال  نموا  بنسبة     ، مسجًال نموًا بنسبة     ٢٠٠٢٢٠٠٢ مليون طن في عام       مليون طن في عام      ٣٥٫٢٣٥٫٢

 ..استمرار انتعاش قطاع التشييد في بعض البلدان األعضاء مثل الكويت ومصر والمملكة العربية السعوديةاستمرار انتعاش قطاع التشييد في بعض البلدان األعضاء مثل الكويت ومصر والمملكة العربية السعودية
 

  والحديد وحصة الفرد  إنتاج الفوالذ واستهالك منتجات الفوالذ-١١الجدول 
 ٢٠٠٢            من هذه المنتجات في بلدان اإلسكوا لعام 

 

 )الصلب الخام(إنتاج الفوالذ 
حصة الفرد من المنتجات 

 الفوالذية الحديدية
 )ب()آلغ للفرد سنويا (

استهالك المنتجات 
 الفوالذية والحديدية

 الدولةالدولة )أ(ألف طن نوع المنتج الحديد الخام )أ()ألف طن(
 األردناألردن ٣٠ صلب آهربائي خردة حديد ٣٤٨ ٦٥٫٣
 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة ٩٠ صلب آهربائي خردة حديد ١ ٩٦٦ ٥٢٣
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 )تابع (١١الجدول 
 

 )لصلب الخاما(إنتاج الفوالذ 
حصة الفرد من المنتجات 

 الفوالذية الحديدية
 )ب()آلغ للفرد سنويا (

استهالك المنتجات 
 الفوالذية والحديدية

 الدولةالدولة )أ(ألف طن نوع المنتج الحديد الخام )أ()ألف طن(
 البحرينالبحرين   - ٢٦ ٣٨٫٧
 الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية ٦٥ صلب آهربائي خردة حديد ١ ٦٤١ ٩٥٫٧
 ع مانُعمان   - ١٤٢ ٥٥
 قطرقطر ١ ٠٤٥ صلب آهربائي حديد اسفنجي ٢٠٠ ٣٢٣
 الكويتالكويت   - ٢١٦ ٨٩
 بنانبنانلل ٣٠ صلب آهربائي خردة حديد ٤٩١ ١٠٧
 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية ٣ ٥٢١ صلب آهربائي حديد اسفنجي ٢ ٩٦٢ ١٣٤

 ٦ ١١٨ ٩٢٫٧ ٣ ٠٤٤ صلب آهربائي حديد اسفنجي
 مصر مصر  ١ ٠٨٩ صلب اآسجيني حديد زهر

 اليمناليمن - - - ٣٢٥ ١٦٫٦٤
 بلدان اإلسكوابلدان اإلسكوا ٨ ٩١٤ - - ١٤ ٤٣٧ ٧٨٫٦
 البلدان العربيةالبلدان العربية ١١ ١٩١ - - ٢١ ٠٤٣ ٧٨

٧٩٫٦ - - ٦٨ ١ 
 نسبة بلدان اإلسكوا إلى البلداننسبة بلدان اإلسكوا إلى البلدان

 ))النسبة المئويةالنسبة المئوية((  العربية   العربية 
 ..٢٠٠٢٢٠٠٢-١٩٩٨١٩٩٨، ، ج معت األرقام باالستناد إلى بيانات من االتحاد العربي للحديد والصلبُجمعت األرقام باالستناد إلى بيانات من االتحاد العربي للحديد والصلب ))أأ(( ::المصدرالمصدر

 ..، عدد السكان، عدد السكان٢٠٠٤٢٠٠٤سبتمبر سبتمبر //التقرير االقتصادي العربي الموحد، أيلولالتقرير االقتصادي العربي الموحد، أيلول ))بب(( 
 ..راق وفلسطينراق وفلسطينال تتوفر معلومات عن العال تتوفر معلومات عن الع ::مالحظةمالحظة

 
 ستهالك الطاقة في صناعة الحديد والصلب  ا-جيم

 
اج       ام إلنت ادة خ ة آم تخدم الطاق ي تس ة، فه تهالك للطاق ة االس ن الصناعات الكثيف ي م د ه اج     صناعة الحدي ام إلنت ادة خ ة آم تخدم الطاق ي تس ة، فه تهالك للطاق ة االس ن الصناعات الكثيف ي م د ه صناعة الحدي

الكربون الالزم في عملية اختزال خامات الحديد، أو آوقود لتأمين الحرارة الالزمة لعمليات الصهر، آما تستخدم                 الكربون الالزم في عملية اختزال خامات الحديد، أو آوقود لتأمين الحرارة الالزمة لعمليات الصهر، آما تستخدم                 
ة  الطاالطا ة  قة الكهربائي ة والتشكيل                      قة الكهربائي ات الصهر والصب المستمر والدرفل اج في عملي ع مراحل اإلنت ة والتشكيل                       في جمي ات الصهر والصب المستمر والدرفل اج في عملي ع مراحل اإلنت ر  .  .   في جمي ر  ويعتب ويعتب

ران الكوك،         ٩٥٩٥الفحم المصدر الرئيسي للطاقة في البلدان المصنعة الرئيسية حيث يستهلك بنسبة            الفحم المصدر الرئيسي للطاقة في البلدان المصنعة الرئيسية حيث يستهلك بنسبة             ران الكوك،          في المائة في أف  في المائة في أف
ر           ع وعب ر          ويستهلك الجزء المتبقي لتوليد الطاقة الكهربائية في الموق ع وعب رن                 ويستهلك الجزء المتبقي لتوليد الطاقة الكهربائية في الموق تج غاز ف ى آوك ين ل الفحم إل ة تحوي رن                  عملي تج غاز ف ى آوك ين ل الفحم إل ة تحوي  عملي

ة        ذي يستخدم آمصادر إضافية للطاق ة ال ران العالي ة       الكوك وغاز األف ذي يستخدم آمصادر إضافية للطاق ة ال ران العالي از الطبيعي المصدر الرئيسي    .  .  الكوك وغاز األف ر الغ از الطبيعي المصدر الرئيسي    ويعتب ر الغ ويعتب
ة                       د الطاق ران التسخين وفي تولي ة                      الثاني للطاقة في صناعة الحديد والذي يستخدم في وحدات االختزال المباشر وأف د الطاق ران التسخين وفي تولي الثاني للطاقة في صناعة الحديد والذي يستخدم في وحدات االختزال المباشر وأف

اء المصدر     .  .  وقد تنامى استهالك الغاز في األفران العالية في األعوام األخيرة         وقد تنامى استهالك الغاز في األفران العالية في األعوام األخيرة         .  .  ررالكهربائية والبخا الكهربائية والبخا  اء المصدر     وتعتبر الكهرب وتعتبر الكهرب
ة،                     اج المختلف ة،                    الرئيسي الثالث للطاقة وتستخدم بشكل رئيسي في أفران القوس الكهربائي وفي تشغيل وحدات اإلنت اج المختلف الرئيسي الثالث للطاقة وتستخدم بشكل رئيسي في أفران القوس الكهربائي وفي تشغيل وحدات اإلنت

 ..اج البخاراج البخاربينما يستخدم زيت الوقود وقودا  مساعدا  في األفران العالية وفي إنتبينما يستخدم زيت الوقود وقودًا مساعدًا في األفران العالية وفي إنت
 

ة في صناعة                        ة استهالك الطاق ة المستخدمة، حيث تراوحت آثاف ة في صناعة                      ويختلف استهالك الطاقة حسب الطريق ة استهالك الطاق ة المستخدمة، حيث تراوحت آثاف ويختلف استهالك الطاقة حسب الطريق
ران           الحديد والصلب في البلدان الصناعية المتقدمة وفقا  للطريقة الرئيسية        الحديد والصلب في البلدان الصناعية المتقدمة وفقًا للطريقة الرئيسية         ى استخدام األف ران         المتكاملة والتي تعتمد عل ى استخدام األف المتكاملة والتي تعتمد عل

ين    العالية ومحوالت األآسجين  العالية ومحوالت األآسجين   ين     ب اجول لكل ط      ٢٦٢٦ و  و ٢٠٢٠ ب اجول لكل ط       جيغ تج         جيغ والذ المن تج        ن من الف والذ المن افئ    ٦٢٠٦٢٠-٤٨٠٤٨٠((ن من الف وغرام مك افئ     آيل وغرام مك  آيل
ات    ) )  آيلوغرام مكافئ نفط     آيلوغرام مكافئ نفط    ٨٦٠٨٦٠(( جيغاجول لكل طن في الصين        جيغاجول لكل طن في الصين       ٣٦٣٦بينما بلغت هذه الكثافة     بينما بلغت هذه الكثافة     ) ) نفط للطن نفط للطن  ات    وفي الوالي وفي الوالي

افئ نفط     ٦٢٠٦٢٠(( جيغاجول للطن     جيغاجول للطن    ٢٦٢٦المتحدة حوالي   المتحدة حوالي    افئ نفط      آيلوغرام مك ذا االستهالك في أفضل التجارب              ).  ).   آيلوغرام مك غ ه د بل ذا االستهالك في أفضل التجارب              وق غ ه د بل وق
 ..))٦٦(()) آيلوغرام مكافئ نفط آيلوغرام مكافئ نفط٤٣٠٤٣٠(( للطن  للطن  جيغاجول جيغاجول١٨١٨العالمية العالمية 
ة                   ة                 وتعتبر عملية اختزال الحديد في األفران العالية أو وحدات االختزال المباشر المستهلك الرئيسي للطاق .  .  وتعتبر عملية اختزال الحديد في األفران العالية أو وحدات االختزال المباشر المستهلك الرئيسي للطاق

جين  والت األآس تخدام مح اهم اس جين وس والت األآس تخدام مح اهم اس ع  وس ة م تهلكة بالمقارن ة المس ة الطاق يض آمي ي تخف ع   ف ة م تهلكة بالمقارن ة المس ة الطاق يض آمي ي تخف ران  ف ران  األف   األف
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ا الشرقية   القديمة ذات الموقد المفتوح، المستخدمة ح القديمة ذات الموقد المفتوح، المستخدمة ح  دان أوروب ا الشرقية   تى اآلن في الصين والهند وبعض بل دان أوروب ا تستخدم   .  .  تى اآلن في الصين والهند وبعض بل ا تستخدم   آم آم
اءة         ة ذات آف ذه الطريق ر ه داد العروق والبالطات، وتعتب ى نطاق واسع وحدات الصب المستمر إلع اًً وعل اءة        حالي ة ذات آف ذه الطريق ر ه داد العروق والبالطات، وتعتب ى نطاق واسع وحدات الصب المستمر إلع ا   وعل حالي
ة أضعاف ى ثالث ة إل تهالآها من الطاق ي يصل اس ل والت ى تصنيع الكت د عل ي تعتم ة الت ى من الطريق ة أعل ة أضعافطاق ى ثالث ة إل تهالآها من الطاق ي يصل اس ل والت ى تصنيع الكت د عل ي تعتم ة الت ى من الطريق ة أعل .  .  طاق

زال والصب المستمر بنحو                          وو ة االخت ة في مرحل ة في أفضل التجارب العالمي زال والصب المستمر بنحو                          يقدر استهالك الطاقة األولي ة االخت ة في مرحل ة في أفضل التجارب العالمي   ١٥٫٥١٥٫٥يقدر استهالك الطاقة األولي
ة      ) )  آيلوغرام مكافئ نفط    آيلوغرام مكافئ نفط   ٣٧٠٣٧٠((جيغاجول للطن   جيغاجول للطن    ة      بينما بلغت في الصناعة األمريكي اجول للطن   ١٩٫٦٢١٩٫٦٢بينما بلغت في الصناعة األمريكي اجول للطن    جيغ   ٤٦٨٤٦٨(( جيغ

ة ا      ) ) آيلوغرام مكافئ نفط آيلوغرام مكافئ نفط  ة الكهربائي ار مساهمة الطاق ة ا      مع األخذ في االعتب ة الكهربائي ار مساهمة الطاق د المشترك للحرارة      مع األخذ في االعتب ر التولي د المشترك للحرارة      لمنتجة عب ر التولي لمنتجة عب
 ..والكهرباءوالكهرباء

 
ة                          دحرجات ثقيل ر م ره عب والذ وتمري اء الف تم بإحم ى الساخن، التي ت ة                        وتستهلك عملية الدرفلة واإلنهاء عل دحرجات ثقيل ر م ره عب والذ وتمري اء الف تم بإحم ى الساخن، التي ت وتستهلك عملية الدرفلة واإلنهاء عل

والي    ماآات، ح يض الس والي   لتخف ماآات، ح يض الس ماآة         ٣٣لتخف يض الس ن تخف ا يمك ة، آم ارب العالمي ل التج ق أفض ن وف اجول للط ماآة          جيغ يض الس ن تخف ا يمك ة، آم ارب العالمي ل التج ق أفض ن وف اجول للط  جيغ
ى حوالي           باستخدام الدرفلة على البارد   باستخدام الدرفلة على البارد    ة إل ى حوالي            مما يخفض استهالك الطاق ة إل اجول للطن  ٢٫٥٢٫٥ مما يخفض استهالك الطاق اجول للطن   جيغ ات   .  .   جيغ ات   وفي التكنولوجي وفي التكنولوجي

ى                          ة عل ى الدرفل ل الحاجة إل ا يقل ى                         الحديثة يمكن الحصول على شرائح قليلة السماآة في مرحلة الصب المستمر مم ة عل ى الدرفل ل الحاجة إل ا يقل الحديثة يمكن الحصول على شرائح قليلة السماآة في مرحلة الصب المستمر مم
 .. جيغاجول للطن جيغاجول للطن٠٫٦٠٫٦الساخن ويخفض استهالك الطاقة في عملية الدرفلة إلى حوالي الساخن ويخفض استهالك الطاقة في عملية الدرفلة إلى حوالي 

 
ة   ي الطريق ة وف ي الطريق ائل  وف والذ س ى ف ا إل ط وتحويله ة لصهر الخردة فق ران الكهربائي تخدم األف ة حيث تس ائل  الثانوي والذ س ى ف ا إل ط وتحويله ة لصهر الخردة فق ران الكهربائي تخدم األف ة حيث تس الثانوي

ة          در آمي ليح أو المسطحات، تق د التس ة لتصنيع حدي ة         يرسل إلى وحدات الصب المستمر ومن ثم إلى وحدات الدرفل در آمي ليح أو المسطحات، تق د التس ة لتصنيع حدي يرسل إلى وحدات الصب المستمر ومن ثم إلى وحدات الدرفل
ة        وهذوهذ.  .   في المائة من الطاقة المستهلكة بالطريقة المتكاملة        في المائة من الطاقة المستهلكة بالطريقة المتكاملة       ٣٠٣٠الطاقة المستهلكة بحوالي    الطاقة المستهلكة بحوالي     ى مدى األهمي ة        ا مؤشر عل ى مدى األهمي ا مؤشر عل

 . . التي يجب ايالءها لزيادة مساهمة خردة الحديد في مزيج المواد الخامالتي يجب ايالءها لزيادة مساهمة خردة الحديد في مزيج المواد الخام
 

د              ١٢١٢ويتضمن الجدول   ويتضمن الجدول     ة للحدي ة في مراحل التصنيع المختلف ّدالت استهالك الطاق د               بيانات عن متوسط مع ة للحدي ة في مراحل التصنيع المختلف د الت استهالك الطاق  بيانات عن متوسط مع
وعي من         ويقدر المتوس ويقدر المتوس .  .  ))٥٥٥٥((والفوالذ والتي تظهر تباينا  آبيرا  حسب التقنيات المستخدمة       والفوالذ والتي تظهر تباينًا آبيرًا حسب التقنيات المستخدمة        المي لالستهالك الن وعي من         ط الع المي لالستهالك الن ط الع

تج ٦٠٠٦٠٠الطاقة في صناعة الحديد بحوالي    الطاقة في صناعة الحديد بحوالي     تج  آيلوغرام مكافئ نفط للطن المن ة       .  .   آيلوغرام مكافئ نفط للطن المن ة الطاق دير آمي ذلك يمكن تق اًً ل ة       ووفق ة الطاق دير آمي ذلك يمكن تق ا   ل ووفق
ل       ٥٠٠٥٠٠المستهلكة في صناعة الحديد عالميا  بحوالي       المستهلكة في صناعة الحديد عالميًا بحوالي        ا يمث ل        مليون طن مكافئ نفط وبم ا يمث ة من استهالك     ٥،٥٥،٥ مليون طن مكافئ نفط وبم ة من استهالك      في المائ  في المائ

ة  ة العالمي ة األولي ة الطاق ة العالمي ة األولي ام الطاق ي ع ام ف ي ع ات  الصناعية   .  .  ٢٠٠٣٢٠٠٣ف ن القطاع د م اع صناعة الحدي ار قط ن اعتب ذا يمك ات  الصناعية   وهك ن القطاع د م اع صناعة الحدي ار قط ن اعتب ذا يمك وهك
 ..الرئيسية المستهلكة  للطاقةالرئيسية المستهلكة  للطاقة

 
   متوسط معدالت استهالك الطاقة في مراحل تصنيع الحديد-١٢الجدول 

 
 المادة المنتجةالمادة المنتجة طن/استهالك الطاقة جيغاجول طن./ن.آجم م
 ))فران العاليةفران العاليةاألاأل((إنتاج حديد الزهر إنتاج حديد الزهر  ١٨٫٦-١٢٫٧ ٤٤٤-٣٠٣
 ))وحدات االختزال المباشروحدات االختزال المباشر((إنتاج حديد إسفنجي إنتاج حديد إسفنجي  ١٦٫٩-١٠٫٩ ٤٠٣-٢٦٠
 أفران الموقد المفتوحأفران الموقد المفتوح ٥-٣٫٩ ١١٩-٩٣
 محوالت األآسجينمحوالت األآسجين ١-٠٫٧ ٢٤-١٧
 أفران القوس الكهربائيأفران القوس الكهربائي ٦٫٧-٤ ١٦٠-٩٥
 Ingotsصب الكتل صب الكتل  ٣٫٢-١٫٢ ٧٦-٢٨
 الصب المستمرالصب المستمر ٠٫٣-٠٫١ ٧٫٢-٢٫٤
 صب الشرائح قليلة السماآةصب الشرائح قليلة السماآة ٠٫٩-٠٫٦ ٢١٫٥-١٤٫٤
 الدرفلة على الساخنالدرفلة على الساخن ٥٫٤-٢٫٣ ١٢٩-٥٥
 الدرفلة على الباردالدرفلة على البارد ٢٫٨-١٫٦ ٦٧-٣٨

 ..Ernest Orlando Lawrence Berkely. Energy Use and Carbon Dioxide Emission in Steel Sector. April 2001, p. 3: : المصدرالمصدر
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ذا             والصين هي أآبر البلدان المنتجة والمستهلكة لل      والصين هي أآبر البلدان المنتجة والمستهلكة لل        والذ في ه ذا             فوالذ، ويمثل استهالك الطاقة في صناعة الف والذ في ه فوالذ، ويمثل استهالك الطاقة في صناعة الف
غ                   ١٠١٠البلد  البلد   ة، وبمتوسط بل ة األولي ة من مجمل استهالك الطاق غ                    في المائ ة، وبمتوسط بل ة األولي ة من مجمل استهالك الطاق ام        ٣٦٣٦ في المائ اجول في ع ام         جيغ اجول في ع   ٨٦٠٨٦٠، أي   ، أي   ٢٠٠٠٢٠٠٠ جيغ

 ..آيلوغرام مكافئ نفط للطن المنتج من الفوالذآيلوغرام مكافئ نفط للطن المنتج من الفوالذ
 

 مليون طن من      مليون طن من     ١١٠٫٨١١٠٫٨نتاجه حوالي   نتاجه حوالي   ، بلغ إ  ، بلغ إ  ٢٠٠٢٢٠٠٢ففي عام   ففي عام   .  .  واليابان هو من أآبر البلدان المنتجة للفوالذ      واليابان هو من أآبر البلدان المنتجة للفوالذ       
اجول و   ١٢٫٦١٢٫٦الفوالذ الخام، ويقدر متوسط االستهالك النوعي للطن المنتج بنحو           الفوالذ الخام، ويقدر متوسط االستهالك النوعي للطن المنتج بنحو            اجول و    جيغ و وات ساعة، أي       ٣٠٥٣٠٥ جيغ و وات ساعة، أي        آيل  آيل

د                    .  .   آليلوغرام مكافئ نفط    آليلوغرام مكافئ نفط   ٣٨١٣٨١ما يعادل   ما يعادل    ة وق وعي من الطاق دل هو من افضل معدالت االستهالك الن ذا المع د                    وه ة وق وعي من الطاق دل هو من افضل معدالت االستهالك الن ذا المع وه
وعي من    ٢٠٠٢٢٠٠٢ مليون طن في عام  مليون طن في عام ٤٠٤٠غ حوالي غ حوالي ساهم استخدام خردة الحديد، الذي بل    ساهم استخدام خردة الحديد، الذي بل     وعي من    ، في تخفيض االستهالك الن ، في تخفيض االستهالك الن

 ..))٥٦٥٦((الطاقةالطاقة
 

ام     ي ع تج ف ة، أن دة األمريكي ات المتح ي الوالي ام   وف ي ع تج ف ة، أن دة األمريكي ات المتح ي الوالي والي ١٩٩٨١٩٩٨وف والي ، ح ران  ٤٤٫٥٤٤٫٥، ح تخدام األف ن باس ون ط ران   ملي تخدام األف ن باس ون ط  ملي
ران األآسجين        ٥٤٥٤ووالكهربائية  الكهربائية   ران األآسجين         مليون طن باستخدام أف والذ               .  .   مليون طن باستخدام أف تج من الف در متوسط استهالك الطن المن والذ               ويق تج من الف در متوسط استهالك الطن المن ام  ويق ام  الخ الخ

ة بحوالي  ران العالي ة باستخدام األف ة المتكامل ة بحوالي وفق الطريق ران العالي ة باستخدام األف ة المتكامل غ متوسط ٦٢٠٦٢٠وفق الطريق ا يبل ط للطن، بينم افئ نف وغرام مك غ متوسط  آيل ا يبل ط للطن، بينم افئ نف وغرام مك  آيل
الي حوالي        الي حوالي       االستهالك النوعي اإلجم د التي                     ٥٠٠٥٠٠االستهالك النوعي اإلجم افئ نفط للطن، حيث تحقق مساهمة خردة الحدي وغرام مك د التي                      آيل افئ نفط للطن، حيث تحقق مساهمة خردة الحدي وغرام مك  آيل

وعي من               في المائة من المواد الخام المستخدمة تخف         في المائة من المواد الخام المستخدمة تخف        ٥٠٥٠تصل إلى حوالي    تصل إلى حوالي     ًا في متوسط االستهالك الن وعي من              يضًا ملموس ا  في متوسط االستهالك الن يضا  ملموس
 ..الطاقةالطاقة

 
دان اإلسكوا بنحو                   ة في بل ا المختلف ة بأنواعه دان اإلسكوا بنحو                 وتقدر آمية المنتجات الحديدية الوسيطة والنهائي ة في بل ا المختلف ة بأنواعه ون  ٣٥٣٥وتقدر آمية المنتجات الحديدية الوسيطة والنهائي ون   ملي  ملي

ة بحوالي                .  .  طنطن ة في مراحل التصنيع المختلف ة بحوالي                ويقدر مجموع استهالك الطاق ة في مراحل التصنيع المختلف ا        ١٠١٠ويقدر مجموع استهالك الطاق ط، أي م افئ نف ين طن مك ا         مالي ط، أي م افئ نف ين طن مك  مالي
الي     ٣٣مائة من مجموع استهالك الطاقة في القطاع الصناعي في بلدان اإلسكوا و مائة من مجموع استهالك الطاقة في القطاع الصناعي في بلدان اإلسكوا و  في ال في ال٩٩يعادل  يعادل   ة من إجم الي      في المائ ة من إجم  في المائ

ام              دان لع ك البل ة في تل ة األولي ام             الطلب على الطاق دان لع ك البل ة في تل ة األولي دان         .  .  ))١٨١٨((٢٠٠٣٢٠٠٣الطلب على الطاق ة في عدد من بل ى ضوء التوجهات الحالي دان         وعل ة في عدد من بل ى ضوء التوجهات الحالي وعل
ة السعودية، س                  ة العربي ا التصنيعية وخاصة قطر والمملك ة السعودية، س                 اإلسكوا لزيادة طاقاته ة العربي ا التصنيعية وخاصة قطر والمملك د في         اإلسكوا لزيادة طاقاته د في         تزداد حصة صناعة الحدي تزداد حصة صناعة الحدي

اطراد       تهلكة ب ة المس اطراد      مجموع الطاق تهلكة ب ة المس ة في عدد من           ١٣١٣ويلخص الجدول     ويلخص الجدول     .  .  مجموع الطاق وعي من الطاق ة في عدد من            مؤشرات االستهالك الن وعي من الطاق  مؤشرات االستهالك الن
تنتج أن                             ة، حيث يس د العالمي ا مع صناعة الحدي دان اإلسكوا ومقارنته د والصلب في بل تنتج أن                            الشرآات المصنعة للحدي ة، حيث يس د العالمي ا مع صناعة الحدي دان اإلسكوا ومقارنته د والصلب في بل الشرآات المصنعة للحدي

د في الشرآات المصرية والسورية أعلى منه في البلدان الصناعية          د في الشرآات المصرية والسورية أعلى منه في البلدان الصناعية          االستهالك النوعي من الطاقة في صناعة الحدي      االستهالك النوعي من الطاقة في صناعة الحدي      
ة سوف            .  .  المتقدمةالمتقدمة ة السعودية والتوسعات المرتقب ة العربي ة سوف            ويفترض أن الصناعات القائمة حاليًا في قطر والمملك ة السعودية والتوسعات المرتقب ة العربي   ويفترض أن الصناعات القائمة حاليا  في قطر والمملك

 ..تستخدم تقنيات متطورة وذات آفاءة طاقية مرتفعة في استخدام الطاقةتستخدم تقنيات متطورة وذات آفاءة طاقية مرتفعة في استخدام الطاقة
 

  الطاقة في صناعة الحديد والصلب  االستهالك النوعي من-١٣الجدول 
 

 االستهالك النوعي للطاقة

 طريقة التصنيع
آيلوغرام مكافئ 

 نفط للطن
آيلو وات 
 الشرآةالشرآة جيغاجول للطن ساعة للطن

 الشرآة العربية لصناعة الحديد األردنيةالشرآة العربية لصناعة الحديد األردنية ١٫٨٨ ٩٢ ٦٩ درفلة قضبان تسليح
 عامة للحديد في سوريةعامة للحديد في سوريةالشرآة الالشرآة ال ٢٫١ ٦٥٠ ٢٣٦ قضبان تسليح+ صهر خردة الحديد 

 أفران عالية
الغاز الطبيعي (

 حديد مسطحات والكهرباء
 فحم ٤٠٠+٣٤٤

 ٢٠٠ ٧٤٤= تقديري 
+  غاز طبيعي ١٢٫٣

 ) غاز أفران٥(
الفحم المستخدم + 

لصناعة الكوك 
 )تقديري

حديد قضبان 
 تسليح

٤٠٠+٢٧٨ 
 ٢٠٠ ٦٧٨= فحم 

  غاز طبيعي٩٫٦
 شرآة الحديد والصلب المصريةشرآة الحديد والصلب المصرية ز أفران غا٣٫٦

 ١٤٫٣ ٨٨٣ ٥٥٩ قضبان تسليح اختزال مباشر
 سكندرية الوطنية للحديد والصلبسكندرية الوطنية للحديد والصلبإلإلشرآة اشرآة ا ١٧ ١٠٠٠ ٦٥١ حديد مسطحات 
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 )تابع (١٣الجدول 
 

 االستهالك النوعي للطاقة

 طريقة التصنيع
آيلوغرام مكافئ 

 نفط للطن
آيلو وات 
 الشرآةالشرآة جيغاجول للطن ساعة للطن

 صناعة الحديد األمريكيةصناعة الحديد األمريكية ٢٣٫٠٤ ٢٧٠ ٦٢٠ ت أوآسجينأفران عالية ومحوال
 صناعة الحديد في الصينصناعة الحديد في الصين   ٨٦٠ أفران عالية

 صناعة الحديد في الهندصناعة الحديد في الهند   ٧٨٨ أفران عالية ومحوالت أوآسجين
 صناعة الحديد في اليابانصناعة الحديد في اليابان ١٢٫٦ ٣٠٥ ٣٨١ مختلف

 ..استبيانات الشرآات المصنعةاستبيانات الشرآات المصنعة: : المصدرالمصدر
 

ة المس      ة الطاق اين نسبة آلف ة المس    وتتب ة الطاق اين نسبة آلف ة التصنيع        وتتب ة حسب طريق اج الكلي ة اإلنت د من آلف ة التصنيع        تهلكة في صناعة الحدي ة حسب طريق اج الكلي ة اإلنت د من آلف تهلكة في صناعة الحدي
اءة االستهالك       ة وآف اءة االستهالك      وأسعار الطاق ة وآف ة         .  .  وأسعار الطاق ة الطاق د بلغت آلف ة         وق ة الطاق د بلغت آلف د              ٣١٫٢٣١٫٢وق اج في شرآة الحدي ة اإلنت ة من آلف د               في المائ اج في شرآة الحدي ة اإلنت ة من آلف  في المائ

جينية، و  ة والمحوالت األآس ران العالي تخدم األف ي تس وان الت ي حل جينية، و والصلب المصرية ف ة والمحوالت األآس ران العالي تخدم األف ي تس وان الت ي حل رآ٧٧والصلب المصرية ف ي ش ة ف ي المائ رآ ف ي ش ة ف ي المائ ة ة  ف
 ..اإلسكندرية التي تعتمد طريقة االختزال المباشراإلسكندرية التي تعتمد طريقة االختزال المباشر

 
 )٥١( في صناعة الحديد استخدام الطاقة  تحسين آفاءة-دال

 
ام؛ ومصدرًا                        واد الخ أمين وتحضير الم ا مصدرًا لت د والصلب باعتباره ام؛ ومصدرا                       تستهلك الطاقة في صناعة الحدي واد الخ أمين وتحضير الم ا مصدرا  لت د والصلب باعتباره تستهلك الطاقة في صناعة الحدي

ت                ة تس ة وآهربائي ة حراري دن مصهور؛ وطاق ت               لتحويل المواد الخام إلى مع ة تس ة وآهربائي ة حراري دن مصهور؛ وطاق د        لتحويل المواد الخام إلى مع ة لتولي اج المختلف د        هلك في مراحل اإلنت ة لتولي اج المختلف هلك في مراحل اإلنت
 ..البخار والهواء المضغوط وتشغيل وحدات الصب المستمر ووحدات الدرفلةالبخار والهواء المضغوط وتشغيل وحدات الصب المستمر ووحدات الدرفلة

 
ًا            ًا بالغ ة اهتمام دان الصناعية المتقدم ذه الصناعة، أولت البل ا           وانطالقًا من االستهالك الكثيف للطاقة في ه ا  بالغ ة اهتمام دان الصناعية المتقدم ذه الصناعة، أولت البل وانطالقا  من االستهالك الكثيف للطاقة في ه

رة في عدد         .  .  ةةلتحسين آفاءة استهالك الطاقة في مراحل اإلنتاج المختلف   لتحسين آفاءة استهالك الطاقة في مراحل اإلنتاج المختلف    ى تحقيق إنجازات آبي ارير إل رة في عدد         وتشير التق ى تحقيق إنجازات آبي ارير إل وتشير التق
تج    ((ففي الواليات المتحدة تحقق تخفيض آبير في آثافة الطاقة    ففي الواليات المتحدة تحقق تخفيض آبير في آثافة الطاقة    .  .  من البلدان من البلدان  تهلكة لكل دوالر من المن تج    الطاقة المس تهلكة لكل دوالر من المن ) ) الطاقة المس

 ..١٩٩٤١٩٩٤-١٩٥٨١٩٥٨ في المائة في الفترة  في المائة في الفترة ٢٧٢٧الالزمة إلنتاج الفوالذ بنسبة الالزمة إلنتاج الفوالذ بنسبة 
 

تملت ع    االت اش دة مج ي ع ود ف زت الجه تملت ع  وترآ االت اش دة مج ي ع ود ف زت الجه ل   وترآ تخدام األمث نيع واالس اءة التص ين آف وير وتحس ى تط ل   ل تخدام األمث نيع واالس اءة التص ين آف وير وتحس ى تط ل
ا والتي حققت           .  .  للموارد، وآذلك على الطرق التكنولوجية المستخدمة     للموارد، وآذلك على الطرق التكنولوجية المستخدمة      ا والتي حققت           وفيما يلي عدد من اإلجراءات الموصى به وفيما يلي عدد من اإلجراءات الموصى به

 ..وفورات ملموسة في استهالك الطاقةوفورات ملموسة في استهالك الطاقة
 
ل العناصر البشرية        -١١ ل العناصر البشرية       اعتماد أنظمة الصيانة الوقائية التي تتضمن تأهي دريبها ع   اعتماد أنظمة الصيانة الوقائية التي تتضمن تأهي دريبها ع وت رامج محددة     وت اع ب ى اتب رامج محددة     ل اع ب ى اتب ل

 ..لتحسين الكفاءة وتخفيض نسب الهدر في المواد األوليةلتحسين الكفاءة وتخفيض نسب الهدر في المواد األولية
 
 ..وضع برامج إلدارة الطاقة بما في ذلك استرجاع الطاقة الضائعةوضع برامج إلدارة الطاقة بما في ذلك استرجاع الطاقة الضائعة -٢٢
 
 ..وتحسين فعالية أفران الصهروتحسين فعالية أفران الصهر) ) لكوكلكوكاامثل النفط أو الغاز الطبيعي بدل فحم مثل النفط أو الغاز الطبيعي بدل فحم ((نظف نظف أأ  وقودوقوداستعمال استعمال  -٣٣
 
ل   -٤٤ ن داخ رارة م رب الح ع تس ل  من ن داخ رارة م رب الح ع تس تعمال  من ادة اس رارة وإع ة للح يراميك عازل واد س تعمال م رن باس تعمال  الف ادة اس رارة وإع ة للح يراميك عازل واد س تعمال م رن باس  الف

 ..الطاقة الحرارية التي تتسرب من األفران مع الغازاتالطاقة الحرارية التي تتسرب من األفران مع الغازات
 
 ..اعتماد الدورات المرآبة إلنتاج الطاقة الكهربائية والبخار داخل المصنعاعتماد الدورات المرآبة إلنتاج الطاقة الكهربائية والبخار داخل المصنع -٥٥



 -٣٩-

 
ل للهواء بحيث ال تزيد آمية      ل للهواء بحيث ال تزيد آمية      التحكم بكمية الهواء الالزمة لعملية الصهر داخل األفران، وذلك باعتماد معد          التحكم بكمية الهواء الالزمة لعملية الصهر داخل األفران، وذلك باعتماد معد           -٦٦

واء            ٢٥٢٥الهواء المستعملة عن الكمية النظرية الالزمة لالشتعال بأآثر من حوالي           الهواء المستعملة عن الكمية النظرية الالزمة لالشتعال بأآثر من حوالي            دل اله اد مع ة، ألن ازدي واء             في المائ دل اله اد مع ة، ألن ازدي  في المائ
 ..عن هذه النسبة يؤدي إلى نقص في آفاءة األفرانعن هذه النسبة يؤدي إلى نقص في آفاءة األفران

 
ى ت    -٧٧ ؤدي إل توى الضغط ي ي مس اض ف ران ألن أي انخف ل األف واء داخ توى ضغط اله تحكم بمس ى ت   ال ؤدي إل توى الضغط ي ي مس اض ف ران ألن أي انخف ل األف واء داخ توى ضغط اله تحكم بمس سرب سرب ال

ة الصهر ام عملي ة إلتم واد األولي د إدخال الم ه عن ى داخل رن إل واء من خارج الف ة الصهراله ام عملي ة إلتم واد األولي د إدخال الم ه عن ى داخل رن إل واء من خارج الف ى .  .  اله ؤدي إل ذا التسرب ي ى وه ؤدي إل ذا التسرب ي وه
 ..انخفاض الحرارة داخل الفرن، وبالتالي إلى تدني آفاءة عملية الصهر باإلضافة إلى نتائج سلبية أخرىانخفاض الحرارة داخل الفرن، وبالتالي إلى تدني آفاءة عملية الصهر باإلضافة إلى نتائج سلبية أخرى

 
 ..الك الطاقةالك الطاقةتحسين أجهزة مراقبة عملية الصهر التي تؤدي إلى خفض في استهتحسين أجهزة مراقبة عملية الصهر التي تؤدي إلى خفض في استه -٨٨
 
 ..التسخين المسبق للهواء المستعمل في عمليات االحتراق باستخدام غازات العادمالتسخين المسبق للهواء المستعمل في عمليات االحتراق باستخدام غازات العادم -٩٩
 

 ..اعتماد التقنيات الحديثة وإنشاء أنظمة لمراقبة استهالك الطاقة داخل المعاملاعتماد التقنيات الحديثة وإنشاء أنظمة لمراقبة استهالك الطاقة داخل المعامل -١٠١٠
 

 الفلزات الخام    الفلزات الخام   حيث توفر عملية إعادة التدوير آميات آبيرة من       حيث توفر عملية إعادة التدوير آميات آبيرة من       إعادة تدوير المنتجات الحديدية المستعملة      إعادة تدوير المنتجات الحديدية المستعملة       -١١١١
ة ةومصادر الطاق والي  .  .  ومصادر الطاق ى أن ح ديرات إل ير التق دوير، وتش ادة الت ة إلع واد قابلي ر الم ن اآث والذ م ر الف والي  ويعتب ى أن ح ديرات إل ير التق دوير، وتش ادة الت ة إلع واد قابلي ر الم ن اآث والذ م ر الف   ٧٠٧٠ويعتب

 .. في الواليات المتحدة األمريكية في الواليات المتحدة األمريكية٢٠٠٣٢٠٠٣مليون طن من المواد الحديدية والفوالذية أعيد تدويرها في عام مليون طن من المواد الحديدية والفوالذية أعيد تدويرها في عام 
 

 )٥٧(  اآلثار البيئية لصناعة الحديد-هاء
 

ب  بتس د تس ناعة الحدي د ب ص ناعة الحدي ازات    ب ص ن الغ دد م اث ع ازات     انبع ن الغ دد م اث ع ات  انبع ات والملوث الت     والملوث د الفض ى، توّل افة إل ة باإلض الت     الهوائي ى، تول د الفض افة إل ة باإلض الهوائي
ات الصلبة ات الصلبةوالنفاي وث،وحسب وحسب .  .  والنفاي ع التل دولي حول من ك ال ر البن وث،تقري ع التل دولي حول من ك ال ر البن ات تقري ات  تصدر عملي ن تصدر عملي رة م ات آبي نالتسخين آمي رة م ات آبي   التسخين آمي

ار ت           ٢٠٢٠تصل إلى   تصل إلى   الغبار  الغبار   ار ت            آيلوغرام لطن الفوالذ، وعمليات التكوير تصدر آميات من الغب ى      آيلوغرام لطن الفوالذ، وعمليات التكوير تصدر آميات من الغب ى     صل إل وغرام  ١٥١٥صل إل وغرام   آيل  آيل
 ..للطن من الفوالذللطن من الفوالذ

 
ى  ١٠١٠جزيئات دقيقة بمعدل   جزيئات دقيقة بمعدل     وتحتوي االنبعاثات الناتجة من تصنيع حديد الزهر في األفران العالية على          وتحتوي االنبعاثات الناتجة من تصنيع حديد الزهر في األفران العالية على            ى   إل  إل

ن المصنع، و ٤٠٤٠ وغرام للط ن المصنع، و  آيل وغرام للط ن ١٫٥١٫٥ آيل ن م وغرام للط ن  آيل ن م وغرام للط ت، و   آيل يد الكبري ت، وأآاس يد الكبري ن١٫٢١٫٢أآاس وغرام للط ن آيل وغرام للط ن آيل ن م يد    م يد أآاس أآاس
واء الصادرة في         د الكربون، وفلورين الهيدروجين،     د الكربون، وفلورين الهيدروجين،     مثل أآسي مثل أآسي  وملوثات أخرى     وملوثات أخرى    النتروجينالنتروجين واء الصادرة في         آما تحتوي انبعاثات اله آما تحتوي انبعاثات اله

 .. آيلوغرام للطن من الفوالذ آيلوغرام للطن من الفوالذ٣٠٣٠ و و١٥١٥مرحلة تصنيع الفوالذ في محوالت األآسجين على جزيئات تتراوح بين مرحلة تصنيع الفوالذ في محوالت األآسجين على جزيئات تتراوح بين 
 

اه المالحة المتسربة بنحو                    ة المي در آمي دوير، تق ادة ت اه المالحة المتسربة بنحو                  وفي العمليات التقليدية التي ال تتضمن إع ة المي در آمي دوير، تق ادة ت رًا    ٨٠٨٠وفي العمليات التقليدية التي ال تتضمن إع را   مت مت
والذ المصنع         والذ المصنع        مكعبًا لكل طن من الف ون العضوي بنسبة             .  .  مكعبا  لكل طن من الف ى الكرب اه عل ذه المي وي ه ون العضوي بنسبة             وتحت ى الكرب اه عل ذه المي وي ه ى    ١٠٠١٠٠وتحت ى     إل رام   ٢٠٠٢٠٠ إل رام    ملغ  ملغ

ة بنسبة                  ٧٧  ٠٠٠٠٠٠لليتر، والمعلقات الصلبة بنسبة       لليتر، والمعلقات الصلبة بنسبة        ر المذاب واد الصلبة غي يانيد والم ر، والس رام لليت ة بنسبة                   ملغ ر المذاب واد الصلبة غي يانيد والم ر، والس رام لليت رام   ١٥١٥ ملغ رام    ملغ  ملغ
 .. ملغرام لليتر ملغرام لليتر٣٥٣٥بنسبة بنسبة ملغرام لليتر، والزنك ملغرام لليتر، والزنك   ١١  ٠٠٠٠٠٠  لليتر، والفلوريدات بنسبةلليتر، والفلوريدات بنسبة

 
ات   در النفاي ات وتق در النفاي لبة وتق لبة  الص ران      الص ى أف اد عل ة وباالعتم ة التقليدي ق الطريق والذ وف ناعة الف ن ص ة ع ران      الناتج ى أف اد عل ة وباالعتم ة التقليدي ق الطريق والذ وف ناعة الف ن ص ة ع  الناتج

والي   ع بح ار المجم ران والغب ك خبث األف ي ذل ا ف والي  األآسجين بم ع بح ار المجم ران والغب ك خبث األف ي ذل ا ف م آجم٥٠٠٥٠٠-٣٠٠٣٠٠األآسجين بم والذ مصنع// آج والذ مصنعطن ف ن ضمنهاطن ف ن ضمنها م    م
والي  والي ح ا   ٣٠٣٠ح ن اعتباره م يمك ا    آج ن اعتباره م يمك رة   آج ات الخط ن النفاي رة  م ات الخط ن النفاي والي   يمكيمك  و  و..م تعمال ح ادة اس والي   ن إع تعمال ح ادة اس ًا   ٦٥٦٥ن إع ة تقريب ي المائ ا     ف ة تقريب ي المائ   ف

 ..من خبث األفران في صناعة مواد البناءمن خبث األفران في صناعة مواد البناء
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   دراسات حالة لعدد من مصانع الحديد والصلب في بعض بلدان اإلسكوا-واو

 
 )٥٨(شرآة الحديد والصلب المصرية، حلوان، مصر  -١

 
ران           يعتبر مجمع الحديد والصلب في حلوان، مصر، المنشأة الوحيدة ف         يعتبر مجمع الحديد والصلب في حلوان، مصر، المنشأة الوحيدة ف           دان اإلسكوا التي تستخدم األف ران           ي بل دان اإلسكوا التي تستخدم األف ي بل

د في                         اجم الحدي وفر من ة، حيث تت د المحلي ى خامات الحدي اد عل د في                        العالية ومحوالت األآسجين إلنتاج الحديد باالعتم اجم الحدي وفر من ة، حيث تت د المحلي ى خامات الحدي اد عل العالية ومحوالت األآسجين إلنتاج الحديد باالعتم
 . .  مليون طن مليون طن٢٠٠٢٠٠ مليون طن، وباحتياطي يصل إلى  مليون طن، وباحتياطي يصل إلى ٣،٣٣،٣منطقة الواحات البحرية، ويبلغ إنتاجها السنوي منطقة الواحات البحرية، ويبلغ إنتاجها السنوي 

 
ة                 وتطحن الخامات وتمزج مع الك     وتطحن الخامات وتمزج مع الك       ات الناعم ي لتكثيف الحبيب ة حرق أول ة                 وك واإلضافات، وتخضع لعملي ات الناعم ي لتكثيف الحبيب ة حرق أول وك واإلضافات، وتخضع لعملي

ى           واء إل خين اله تم تس ث ي ة، حي ران العالي ى األف الها إل ل إرس راق قب ا االحت ن بقاي ا م ا وتنظيفه تم نخله ي ي ى          الت واء إل خين اله تم تس ث ي ة، حي ران العالي ى األف الها إل ل إرس راق قب ا االحت ن بقاي ا م ا وتنظيفه تم نخله ي ي  الت
د           ١١  ٣٠٠٣٠٠ يد الحدي زال أآاس ون الضروري الخت يد الكرب ه أول أآس تج من د            درجة مئوية لتأمين حرق الكوك الذي ين يد الحدي زال أآاس ون الضروري الخت يد الكرب ه أول أآس تج من    درجة مئوية لتأمين حرق الكوك الذي ين

 ..إلى حديد، ويجري تفريغ الحديد المصهور والخبث  دوريا  من الثقوب الخاصةإلى حديد، ويجري تفريغ الحديد المصهور والخبث  دوريًا من الثقوب الخاصة
 

خ المحبب                       ز الجل ة، ووحدتين لصب الزهر، ووحدتين لتجهي خ المحبب                     ويضّم المجمع أربعة أفران عالي ز الجل ة، ووحدتين لصب الزهر، ووحدتين لتجهي ، ، ))الخبث الخبث ((ويضم  المجمع أربعة أفران عالي
ام   .  .  ويباع الجزء األآبر من الخبث إلى مصانع اإلسمنت     ويباع الجزء األآبر من الخبث إلى مصانع اإلسمنت     .  .  ووحدة للخبث المنفوش  ووحدة للخبث المنفوش   ام   وفي ع ، جرى تطوير   ، جرى تطوير   ١٩٧٧١٩٧٧وفي ع

از الطبيعي        تت از الطبيعي        شغيل األفران العالية بإدخال الغ ام     .  .  شغيل األفران العالية بإدخال الغ ام     وفي ع ادة             ١٩٨٧١٩٨٧وفي ع ران باألآسجين بهدف زي ة األف ادة             ، جرت تغذي ران باألآسجين بهدف زي ة األف ، جرت تغذي
 ..اإلنتاج وتخفيض معدالت استهالك الكوكاإلنتاج وتخفيض معدالت استهالك الكوك

 
ى نسبة                ادة عل وي ع ى نسبة              ويجري تحويل الحديد الزهر، الذي يحت ادة عل وي ع ى    ٤٤ويجري تحويل الحديد الزهر، الذي يحت ى     إل ذي           ٤٫٥٤٫٥ إل ون وال ة من الكرب ذي            في المائ ون وال ة من الكرب  في المائ

و       و      تصعب درفلته إلى فوالذ بنسبة آرب ة محوالت أآسجين            ١٫٩١٫٩ن ال تتجاوز     ن ال تتجاوز     تصعب درفلته إلى فوالذ بنسبة آرب ة، باستخدام ثالث ة محوالت أآسجين             في المائ ة، باستخدام ثالث م يحول      في المائ م يحول     ، ث ، ث
ة والحصول                        ة الشوائب العالق دة إلزال األرجون حيث تضاف مزيالت األآس ة والحصول                       الفوالذ السائل إلى وحدات التقليب ب ة الشوائب العالق دة إلزال األرجون حيث تضاف مزيالت األآس الفوالذ السائل إلى وحدات التقليب ب
ات           نيع البالط تمر لتص دات الصب المس ى وح ك إل د ذل واد بع ول الم وب، وتح ائي المطل ب الكيمي ى الترآي ات          عل نيع البالط تمر لتص دات الصب المس ى وح ك إل د ذل واد بع ول الم وب، وتح ائي المطل ب الكيمي ى الترآي عل

 .. مليون طن سنويا  مليون طن سنويًا١٫٥١٫٥وتقدر الطاقة اإلنتاجية لوحدات إنتاج الفوالذ بنحو وتقدر الطاقة اإلنتاجية لوحدات إنتاج الفوالذ بنحو .  .  عروقعروقوالوال
 

ادة                         رن إلع ى ف ل والبالطات والعروق وتشتمل آل وحدة عل ة الكت ى وحدات لدرفل ادة                       ويحتوي المجمع عل رن إلع ى ف ل والبالطات والعروق وتشتمل آل وحدة عل ة الكت ى وحدات لدرفل ويحتوي المجمع عل
ر ال                        تج عب تظم لدرجة الحرارة السطحية، وتن وزع المن ادة وتحقيق الت ر ال                       التسخين تؤمن رفع درجة حرارة الم تج عب تظم لدرجة الحرارة السطحية، وتن وزع المن ادة وتحقيق الت ة  التسخين تؤمن رفع درجة حرارة الم ة  درفل درفل

تج                           ا تن ارد، آم ى الب ى الساخن أو عل ة البالطات عل ة، وتجري درفل اطع مختلف ليح بمق د تس تج                          صفائح وقضبان حدي ا تن ارد، آم ى الب ى الساخن أو عل ة البالطات عل ة، وتجري درفل اطع مختلف ليح بمق د تس صفائح وقضبان حدي
 ..١٤١٤المسطحات بكميات وأطوال مختلفة آما هو مبين في الجدول المسطحات بكميات وأطوال مختلفة آما هو مبين في الجدول 

 
الي           ٢٠٠٤٢٠٠٤وفي عام   وفي عام     ى النحو الت اج عل ة اإلنت الي           ، توزعت آلف ى النحو الت اج عل ة اإلنت ة، و       ٣١٫٢٣١٫٢: : ، توزعت آلف ة للطاق ة، و        في المائ ة للطاق ة    ٢٧٫١٢٧٫١ في المائ ة     في المائ    في المائ
 .. في المائة نفقات أخرى في المائة نفقات أخرى٣٢٫٥٣٢٫٥، و، وللمواد األوليةللمواد األولية في المائة  في المائة ٩٫٢٩٫٢وو، ،  والتشغيل والتشغيلالصيانةالصيانة

 
   اإلنتاج والطاقة المستهلكة لكل نوع من المنتجات في مصانع شرآة الحديد-١٤الجدول 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٣والصلب المصرية 
 

 معدل استهالك نوع وآمية الوقود المستهلك
آيلو (الكهرباء 

 )وات ساعة للطن

 الطاقة الكهربائية
آيلو (المستهلكة 

 ) ساعةوات

 استهالك الوقود
متر (
 )طن/مكعب

مليون متر (الكمية 
 النوع )مكعب

 آمية اإلنتاج
 نوع المنتجنوع المنتج )طن(

 ١ ٠٦٩ ٤٧٧ غاز طبيعي ١٠٦٫٧٠٤ ٥٤٠ ٩٩٫٧٨ ١٨ ٢٣٧ ٣٨٠ ١٧٫٠٥
 زهرزهرحديد حديد     -١١  غاز أفران ٨٥٠٫٢٣٨ ٠٠٠ ٧٩٥  

  إنتاج الصلب والصب إنتاج الصلب والصب-٢٢ ٩٦٧ ١٩٠ غاز طبيعي ٩٤٫١٢٥ ١٥٠ ٩٧٫٣ ٥٥ ١٧٧ ٧٦٠ ٨٢٫٦٦



 -٤١-

 المستمرالمستمر 
  درفلة الشرائط درفلة الشرائط-٣٣      

 على الساخنعلى الساخن ٤٩٣ ٧٣٧ غاز طبيعي ٨٫٨٣٧ ٠٨٠ ١٧٫٨٩ ٤٠ ٨١٢ ٠٠٠ ٨٢٫٦٦
   غاز أفران ٢٥٦٫٩٦٩ ٠٠٠ ٥٢٠٫٤٦  

 على الباردعلى البارد ١٣٥ ٤٣٤ غاز طبيعي ٤٫٣٢٠ ٢٠٠ ٣١٫٨٩ ٣٤ ٢٦١ ٠٨٠ ٢٥٢٫٩٧
   غاز أفران ٤١٫٨٩٤ ٠٠٠ ٣٠٩٫٣٣  

 التشكيل على الباردالتشكيل على البارد  -- -- -- ٨٢٥ ٦٧٤ ٨٧٫٣٤
 ٢٢٦ ٤٤٧ غاز طبيعي ٢٢٫٤٨٧ ٩٤٠ ٨١٫٣٥ ٢٨٩ ٢٩١ ١٠٤٫٦٥

  درفلة المسطحات درفلة المسطحات-٤٤  غاز أفران ١٠٢٫٤٩٧ ٧٧٠ ٣٧٠٫٧٧  

 ..استبيان شرآة الحديد والصلب المصرية، حلوان، مصراستبيان شرآة الحديد والصلب المصرية، حلوان، مصر    ::المصدرالمصدر

ة ةمالحظ غرى       ::مالحظ ة الص ة الحراري در القيم غرى   تق ة الص ة الحراري در القيم الي    تق و الت ى النح تخدم عل ود المس الي     للوق و الت ى النح تخدم عل ود المس ي  : :  للوق از الطبيع ي  الغ از الطبيع ل      ٩٩  ٣٤٠٣٤٠الغ ود الثقي ب، والوق ر المكع الوري للمت و آ ل       آيل ود الثقي ب، والوق ر المكع الوري للمت و آ   آيل
 .. آيلو آالوري للمتر المكعب آيلو آالوري للمتر المكعب٨٩٠٨٩٠ آيلو آالوري للمتر المكعب، وغاز األفراد  آيلو آالوري للمتر المكعب، وغاز األفراد ٩٩  ٦٠٠٦٠٠

 
 إجراءات تحسين آفاءة استخدام الطاقةإجراءات تحسين آفاءة استخدام الطاقة ))أأ((
 

 ::مجال تحسين آفاءة استخدام الطاقة يذآر منهامجال تحسين آفاءة استخدام الطاقة يذآر منهااتخذت الشرآة عددا  من اإلجراءات الهامة في اتخذت الشرآة عددًا من اإلجراءات الهامة في  
 

ًا          ))١١((  ا          االستفادة القصوى من الطاقة الحرارية المنتجة ثانوي ة        ((االستفادة القصوى من الطاقة الحرارية المنتجة ثانوي ران العالي ل غاز األف ة        مث ران العالي ل غاز األف  غاز محوالت    غاز محوالت   –مث
لب  لب الص ران       ...) ...) الص خين أف ار وتس اج البخ ي إنت تج ف از المن تخدام الغ ري اس ث يج ران       حي خين أف ار وتس اج البخ ي إنت تج ف از المن تخدام الغ ري اس ث يج  حي

 ك الغاز الطبيعي؛ك الغاز الطبيعي؛إعادة التسخين لوحدات الدرفلة، وبما يخفض استهالإعادة التسخين لوحدات الدرفلة، وبما يخفض استهال
 

تحكم في شبكات                  ))٢٢((  ة ال ى مستوى المصانع، وتحديث أنظم درة عل زة تحسين معامل الق تحكم في شبكات                 ترآيب أجه ة ال ى مستوى المصانع، وتحديث أنظم درة عل زة تحسين معامل الق ترآيب أجه
 الكهرباء والغاز؛الكهرباء والغاز؛

 
ًا،           ))٣٣((  ا ،          وضع أهداف لمعدالت استهالك حوامل الطاقة ومراجعتها دوري ة في        وووضع أهداف لمعدالت استهالك حوامل الطاقة ومراجعتها دوري ة في        إجراء الصيانات الالزم إجراء الصيانات الالزم

 الوقت المناسب؛الوقت المناسب؛
 

ة    ))٤٤((  بكات عناصر الطاق ة ش ة   مراجع بكات عناصر الطاق ة ش ة مراجع ة المختلف ار ((المختلف ار بخ از –بخ از  غ واء مضغوط  – غ واء مضغوط   ه جين – ه جين  أآس خ... ...  أآس خال ) ) ال
 ..باستمرار لمنع أي هدر أو تسربباستمرار لمنع أي هدر أو تسرب

 
ام         ٥٣٥٣وقد ساهمت هذه اإلجراءات في تخفيض نسبة آلفة الطاقة من           وقد ساهمت هذه اإلجراءات في تخفيض نسبة آلفة الطاقة من             ة في ع ام          في المائ ة في ع ى حوالي     ١٩٩٨١٩٩٨ في المائ ى حوالي      إل  إل
 ..٢٠٠٤٢٠٠٤ في المائة في عام  في المائة في عام ٣١٫٢٣١٫٢

 
 عوائق برنامج الترشيدعوائق برنامج الترشيد ))بب((
 

ة لتحديث عدد             يتطلب تنفيذ إجراءات فع الة ل    يتطلب تنفيذ إجراءات فّعالة ل      ة لتحديث عدد             تحسين آفاءة الطاقة في الشرآة توظيف االستثمارات الالزم تحسين آفاءة الطاقة في الشرآة توظيف االستثمارات الالزم
 ..من الوحدات وإجراء وإنشاء وحدات أخرىمن الوحدات وإجراء وإنشاء وحدات أخرى

 الملوثات البيئيةالملوثات البيئية ))جج((
 

د والصلب                     ١٥١٥يتضمن الجدول   يتضمن الجدول     د في شرآة الحدي ة عن صناعة الحدي د والصلب                      بيانات عن الملوثات البيئية الناجم د في شرآة الحدي ة عن صناعة الحدي  بيانات عن الملوثات البيئية الناجم
 ..المصريةالمصرية

 
 ناجمة عن صناعة الحديد في شرآة الحديد والصلب المصرية  الملوثات البيئية ال-١٥الجدول 

 
 المادة الملوثةالمادة الملوثة ٣م/محوالت األوآسجين جم ٣م/الدرفلة مجم



 -٤٢-

 المادة الملوثةالمادة الملوثة ٣م/محوالت األوآسجين جم ٣م/الدرفلة مجم
 الجزيئات المعدنيةالجزيئات المعدنية ١٣٨ ١١٧
 أول أآسيد الكربونأول أآسيد الكربون ١٠٦ ٢١
 أآاسيد الكبريتأآاسيد الكبريت ٧٤ ١٨

تم اخذ العينات من ممرات 
 الغازات المؤدية إلى المداخن

 وجينوجينأآاسيد النترأآاسيد النتر ٢٢ ٢٥
 ..استبيان شرآة الحديد والصلب المصرية، حلوان، مصراستبيان شرآة الحديد والصلب المصرية، حلوان، مصر: : المصدرالمصدر

 
 )٥٩(شرآة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب، مصر  -٢

 
ر         زال المباش ة االخت تخدام طريق طح باس لب المس ليح والص د التس تج حدي ة تن رآة خاص ر       ش زال المباش ة االخت تخدام طريق طح باس لب المس ليح والص د التس تج حدي ة تن رآة خاص ام  .  .  ش ي ع ام  وف ي ع وف
والي  ٢٠٠٤٢٠٠٤ رآة ح اج الش غ إنت والي  ، بل رآة ح اج الش غ إنت لي ١٫٧١٫٧، بل د التس ن حدي ن م ون ط لي  ملي د التس ن حدي ن م ون ط طحات ٨٠٠٨٠٠ح وح و ملي د المس ن حدي ن م ف ط طحات  أل د المس ن حدي ن م ف ط .  .   أل

 .. في المائة من إنتاج الصلب المصهور في مصر في المائة من إنتاج الصلب المصهور في مصر٣٥٣٥وتساهم الشرآة بنسبة وتساهم الشرآة بنسبة 
 

ران الصهر             اء في أف زال المباشر والكهرب ران الصهر           وتستهلك الشرآة الغاز الطبيعي في وحدات االخت اء في أف زال المباشر والكهرب ام   .  .  وتستهلك الشرآة الغاز الطبيعي في وحدات االخت ام   وفي ع وفي ع
تهالآها   ٢٠٠٤٢٠٠٤ وع اس غ مجم تهالآها   ، بل وع اس غ مجم ي و     ٩٦٠٩٦٠، بل از الطبيع ن الغ ب م ر مكع ون مت ي و      ملي از الطبيع ن الغ ب م ر مكع ون مت اعية     ٢٫٣٢٫٣ ملي و وات س ار آيل اعية   ملي و وات س ار آيل  ملي

ائي بنحو            .  .  من الكهرباء من الكهرباء  ائي بنحو            ويقدر متوسط االستهالك النوعي لكل طن منتج نه از الطبيعي      ٣٨٥٣٨٥ويقدر متوسط االستهالك النوعي لكل طن منتج نه ر مكعب من الغ از الطبيعي       مت ر مكعب من الغ  مت
ويوضح الجدول  ويوضح الجدول  .  .   آيلوغرام مكافئ نفط لكل طن   آيلوغرام مكافئ نفط لكل طن  ٥٨٣٥٨٣ آيلو وات ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل حوالي            آيلو وات ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل حوالي           ٩٢١٩٢١وو

 ..٢٠٠٤٢٠٠٤ هذه الشرآة وفقا  لبيانات عام  هذه الشرآة وفقًا لبيانات عام  توزع استهالك الطاقة على مراحل اإلنتاج في توزع استهالك الطاقة على مراحل اإلنتاج في١٦١٦
 

 سكندرية لصناعة الحديدإل  استهالك الطاقة في شرآة ا-١٦الجدول 
 

 الغاز الطبيعي
 طن/متر مكعب

الكهربائية المستهلكة  الطاقة
 طن/س.و.ك

 الكمية المنتجة
 البيانالبيان طن

 مصنع آلسنة الجيرمصنع آلسنة الجير ٨١ ٦٦٤ ٣٧٫٨ ٩٣٫١
 رراالختزال المباشاالختزال المباش ٣ ٠٢١ ٣١٠ ٩٦ ٢٧٤٫٣
 أفران صهر حديد التسليحأفران صهر حديد التسليح ١ ٨٢٢ ٨٧٩ ٦٣٤٫٢٢ ٢٫٣٧
 فرن صهر المسطحاتفرن صهر المسطحات ٨٨٥ ٧٢٤ ٦٥٨٫٦٦ ٤٨٫٥٤
 درفلة حديد التسليحدرفلة حديد التسليح ١ ٧٠٠ ١٣٢ ٨٦٫٨ ٣٠٫٦
 الصب المستمر للمسطحاتالصب المستمر للمسطحات ٨٥٤ ٨٠٣ ٤٫٢٣ ٠٫٩٢
 درفلة المسطحاتدرفلة المسطحات ٨٤٤ ٧٥٣ ١٢٣٫١٣ ١٥٫٣٨
 إنهاء المسطحاتإنهاء المسطحات ٨٠٠ ٨٦١ ١٩٫٤٤ ٢٩

 . . رآة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب، مصررآة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب، مصراستبيان شاستبيان ش: : المصدرالمصدر
 

دول أن   ذا الج ن ه دول أن ويتضح م ذا الج ن ه زال  ويتضح م دات االخت تهلكت وح د اس ائي وق تج النه اوت حسب المن تهالك يتف زال  االس دات االخت تهلكت وح د اس ائي وق تج النه اوت حسب المن تهالك يتف االس
 في المائة من هذا النسبة لتأمين غاز االختزال          في المائة من هذا النسبة لتأمين غاز االختزال         ٩٨٩٨ في المائة من مجمل آمية الغاز المستهلكة،          في المائة من مجمل آمية الغاز المستهلكة،         ٨٥٨٥المباشر حوالي   المباشر حوالي   

ران           ١٢٫٥١٢٫٥ آما استهلكت هذه الوحدات       آما استهلكت هذه الوحدات      . .  في المائة آوقود    في المائة آوقود   ٢٢وو ران            في المائة من الطاقة الكهربائية في حين استهلكت أف  في المائة من الطاقة الكهربائية في حين استهلكت أف
از      ٥٥ في المائة من الطاقة الكهربائية اإلجمالية المستهلكة و         في المائة من الطاقة الكهربائية اإلجمالية المستهلكة و        ٧٥٧٥الصهر  الصهر   از       في المائة من الغ وبلغت نسبة المنتجات      وبلغت نسبة المنتجات      .  .   في المائة من الغ
ة         ٧٣٧٣النهائية  النهائية   دا الطاق ة          في المائة من المواد الخام ع دا الطاق اليف اإلنت     .  .   في المائة من المواد الخام ع وزع تك اليف اإلنت     وتت وزع تك الي        وتت ى النحو الت ة عل الي        اج اإلجمالي ى النحو الت ة عل  في    في   ٧٧: : اج اإلجمالي

 .. في المائة نفقات أخرى في المائة نفقات أخرى٤٥٤٥ في المائة للمواد األولية؛ و في المائة للمواد األولية؛ و٤١٤١ في المائة للصيانة والتشغيل؛  في المائة للصيانة والتشغيل؛ ٧٧المائة من الطاقة؛ والمائة من الطاقة؛ و
 
 إجراءات تحسين آفاءة استخدام الطاقةإجراءات تحسين آفاءة استخدام الطاقة ))أأ((
 



 -٤٣-

اهم ف       ي تس نظم الت ن ال د م ال العدي ى إدخ رآة عل ذتها الش ي اتخ راءات الت تمل اإلج اهم ف     تش ي تس نظم الت ن ال د م ال العدي ى إدخ رآة عل ذتها الش ي اتخ راءات الت تمل اإلج اءة تش ين آف اءة ي تحس ين آف ي تحس
 ::استخدام الطاقة ومنهااستخدام الطاقة ومنها

 
 مبادالت حرارية السترجاع الطاقة الحرارية لغازات عوادم االحتراق؛مبادالت حرارية السترجاع الطاقة الحرارية لغازات عوادم االحتراق؛ ))١١(( 

 
رارة      ))٢٢((  ة الح واء ولضبط درج ي اله ود ف ط الوق ة لضبط نسب خل م أوتوماتيكي ر تحك زة ودوائ رارة     أجه ة الح واء ولضبط درج ي اله ود ف ط الوق ة لضبط نسب خل م أوتوماتيكي ر تحك زة ودوائ أجه

  القصوى لالحتراق؛ القصوى لالحتراق؛والضغط داخل الحيز الذي يجري فيه االحتراق، وذلك لضمان تحقيق الكفاءةوالضغط داخل الحيز الذي يجري فيه االحتراق، وذلك لضمان تحقيق الكفاءة
 

  في المائة؛ في المائة؛٠٫٩٥٠٫٩٥الوصول بمعامل القدرة الكهربائية إلى الوصول بمعامل القدرة الكهربائية إلى  ))٣٣(( 
 

 استخدام الحواسب اآللية للتحكم بالعمليات اإلنتاجية؛استخدام الحواسب اآللية للتحكم بالعمليات اإلنتاجية؛ ))٤٤(( 
 

 إجراء مراجعات سنوية للطاقة؛إجراء مراجعات سنوية للطاقة؛ ))٥٥(( 
 

يد       ))٦٦((  ة ترش تمرار بأهمي املين باس ة الع ة، وتوعي يانة الدوري ة للص ورة ومتكامل م متط اد نظ يد      إيج ة ترش تمرار بأهمي املين باس ة الع ة، وتوعي يانة الدوري ة للص ورة ومتكامل م متط اد نظ  إيج
 ..لطاقة وخفض الكلفةلطاقة وخفض الكلفةاا

 
ي        ة ف ل للطاق تخدام األمث ل االس ي تكف ايير الت ق األسس والمع ى تطبي ى الحرص عل رآة عل د الش ي      وتؤآ ة ف ل للطاق تخدام األمث ل االس ي تكف ايير الت ق األسس والمع ى تطبي ى الحرص عل رآة عل د الش وتؤآ

 ..التوسعات المستقبليةالتوسعات المستقبلية
 
 الملوثات البيئيةالملوثات البيئية ))بب((
 

د في شرآة االسكندرية                       ١٧١٧يوضح الجدول    يوضح الجدول      ة عن صناعة الحدي ة الناجم ات البيئي ات الملوث واع وآمي د في شرآة االسكندرية                        أن ة عن صناعة الحدي ة الناجم ات البيئي ات الملوث واع وآمي  أن
وتعتبر طريقة االختزال المباشر المستخدمة في شرآة االسكندرية ذات انعكاسات  وتعتبر طريقة االختزال المباشر المستخدمة في شرآة االسكندرية ذات انعكاسات  .  .  ذة لخفضهاذة لخفضهاواإلجراءات المتخ واإلجراءات المتخ 

 ..بيئية أقل، ألنها ال تتطلب تصنيع الكوكبيئية أقل، ألنها ال تتطلب تصنيع الكوك
 
 
 

 سكندريةاإل  الملوثات البيئية الناجمة عن صناعة الحديد في شرآة -١٧الجدول 
 

 اتاتنوع الملوثنوع الملوث المصدر الملوث الكمية الوحدة إجراءات خفض التلوث
 الجزيئات والغبارالجزيئات والغبار ول الخامات وأفران القوس الكهربائيةاتد ١٧ ٣م/مجم فالتر لجمع األتربة

 أآسيد النيتروجينأآسيد النيتروجين أفران القوس الكهربائية وآلسنة الجير وإعادة التسخين ٥٤٫٣ = 
 أآسيد الكبريتأآسيد الكبريت  ٢٫٧ = 
 أول أآسيد الكربونأول أآسيد الكربون  ٤٤٫٩ = 

 نفايات سائلةنفايات سائلة محطة معالجة المياه الصناعية ٨٥٦ ٨٠٠ ٣م يتم صرفها إلى البحر بعد المعالجة
 نفايات صلبةنفايات صلبة مصانع االختزال والدرفلة ٢٨٢ ٦٧٦ طن البيع

 مواد أخرىمواد أخرى محطة معالجة مياه الصرف الصحي ١ ٧٠٠ طن الصرف إلى مناطق مخصصة

 ..استبيان شرآة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب، مصراستبيان شرآة االسكندرية الوطنية للحديد والصلب، مصر: : المصدرالمصدر
 

 )٦٠(ةشرآة الفوالذ القطري  -٣
 



 -٤٤-

ام             والذ في ع ام           بدأت الشرآة  بإنتاج الف والذ في ع ع وحدات رئيسية        ١٩٧٩١٩٧٩بدأت الشرآة  بإنتاج الف ع وحدات رئيسية         باستخدام أرب زال المباشر،      : :  باستخدام أرب زال المباشر،      وحدة االخت وحدة االخت
 ..فرن القوس الكهربائي، وحدات الصب المستمر، وحدات الدرفلة، إضافة إلى أقسام المراقبة والقيادة والخدماتفرن القوس الكهربائي، وحدات الصب المستمر، وحدات الدرفلة، إضافة إلى أقسام المراقبة والقيادة والخدمات

 
نويًا وتب     ١٫٢١٫٢وتنتج الشرآة   وتنتج الشرآة     والذ المصهور س نويا  وتب      مليون طن من الف والذ المصهور س ة      مليون طن من الف درة وحدات الدرفل غ ق ة     ل درة وحدات الدرفل غ ق  ألف طن    ألف طن   ٧٤٠٧٤٠ل
درها            .  .  سنويا سنويًا اج ق ة إنت دة بطاق زال مباشر جدي درها            وقد تعاقدت الشرآة إلنشاء وحدة اخت اج ق ة إنت دة بطاق زال مباشر جدي والذ     ١٫٥١٫٥وقد تعاقدت الشرآة إلنشاء وحدة اخت ون طن من الف والذ      ملي ون طن من الف  ملي

اج        ٢٠٠٧٢٠٠٧سنويا ، ستبدأ العمل في النصف األول من عام         سنويًا، ستبدأ العمل في النصف األول من عام          ة إلنت اج        ، آما وقعت الشرآة اتفاقية مع شرآة أيسار الهندي ة إلنت ، آما وقعت الشرآة اتفاقية مع شرآة أيسار الهندي
د          ماليين طن من الفوالذ     ماليين طن من الفوالذ    ٤٤ د          حيث تتولى الشرآة الهندية تزويد المنشأة بمكورات الحدي ذه         . .  حيث تتولى الشرآة الهندية تزويد المنشأة بمكورات الحدي دأ ه ذه         ومن المخطط أن تب دأ ه ومن المخطط أن تب

ة          .  .  ٢٠٠٨٢٠٠٨الوحدة اإلنتاج في النصف األول من عام        الوحدة اإلنتاج في النصف األول من عام         زال والطاق ة          وتستهلك الشرآة الغاز الطبيعي في وحدات االخت زال والطاق وتستهلك الشرآة الغاز الطبيعي في وحدات االخت
 ..الكهربائية في أفران الصهرالكهربائية في أفران الصهر

 
 )٢٧(ية السوريةالشرآة العامة للحديد والصلب في الجمهورية العرب  -٤

 
وحدة  وحدة  : : تعتمد الشرآة على إعادة صهر حديد الخردة في األفران الكهربائية، ولديها ثالث وحدات رئيسية         تعتمد الشرآة على إعادة صهر حديد الخردة في األفران الكهربائية، ولديها ثالث وحدات رئيسية          

درة               ١٢٠١٢٠لصهر المعادن، ووحدة الدرفلة بقدرة      لصهر المعادن، ووحدة الدرفلة بقدرة       دة لتصنيع األنابيب بق درة                ألف طن سنويًا، لكل منهما، ووح دة لتصنيع األنابيب بق  ألف    ألف   ٤٠٤٠ ألف طن سنويا ، لكل منهما، ووح
 ..٤٤هالك الطاقة آما هو مبين في الشكل هالك الطاقة آما هو مبين في الشكل ويتوزع استويتوزع است.  .  طن سنويا  إلنتاج األنابيب المغلفنةطن سنويًا إلنتاج األنابيب المغلفنة

 
 )٦١(الشرآة العربية لصناعة الحديد والصلب في المملكة األردنية الهاشمية  -٥

 
ليح            ليح          شرآة يملكها القطاع الخاص، مختصة بدرفلة الحديد وإنتاج حديد التس راوح        .  .  شرآة يملكها القطاع الخاص، مختصة بدرفلة الحديد وإنتاج حديد التس ة تت تج الشرآة آمي راوح        وتن ة تت تج الشرآة آمي وتن

ى             ألف طن سنويا  وتستخدم آامل الكمية المنتج        ألف طن سنويًا وتستخدم آامل الكمية المنتج       ٥٠٥٠ و  و ٤٠٤٠بين  بين   ة وعل ة الكهربائي ى الطاق ى            ة محليًا، وتعتمد الشرآة عل ة وعل ة الكهربائي ى الطاق ة محليا ، وتعتمد الشرآة عل
دل متوسطه   ة وبمع ود آمصادر للطاق دل متوسطه  زيت الوق ة وبمع ود آمصادر للطاق و وات ساعة و ٩٢٩٢زيت الوق و وات ساعة و  آيل تج، ٤٥٤٥ آيل ائل للطن المن ود س وغرام وق تج،  آيل ائل للطن المن ود س وغرام وق  آيل

ة          ة         ويعتبر هذا االستهالك ضمن حدود المعدالت العالمي اءة استخدام         .  .  ويعتبر هذا االستهالك ضمن حدود المعدالت العالمي دة إجراءات لتحسين آف اءة استخدام         واتخذت الشرآة ع دة إجراءات لتحسين آف واتخذت الشرآة ع
يض ال ة وتخف يض الالطاق ة وتخف ةالطاق ةتكلف الل  .  .  تكلف ة خ تخدام الطاق ن اس د م راءات الح ك اإلج ن تل الل  وم ة خ تخدام الطاق ن اس د م راءات الح ك اإلج ن تل  وم

ة؛                   ات اإلنتاجي ة؛                  ساعات الذروة؛ واستعمال أجهزة اإلنارة الموفرة للطاقة؛ وإعادة استخدام الهواء الساخن في العملي ات اإلنتاجي ساعات الذروة؛ واستعمال أجهزة اإلنارة الموفرة للطاقة؛ وإعادة استخدام الهواء الساخن في العملي
ار         بكات البخ زل ش ات، وع تخدام المكثف درة باس ل الق ين معام وب وتحس تخدام الحاس نيع باس اءة التص ع آف ار        ورف بكات البخ زل ش ات، وع تخدام المكثف درة باس ل الق ين معام وب وتحس تخدام الحاس نيع باس اءة التص ع آف ورف

التحكم                 والوال ك ب التحكم                 مياه، وذلك للحد من فقدان الطاقة، واستخدام المحرآات العالية الكفاءة وتحسين آفاءة االحتراق، وذل ك ب مياه، وذلك للحد من فقدان الطاقة، واستخدام المحرآات العالية الكفاءة وتحسين آفاءة االحتراق، وذل
يد          ١٨١٨ويبين الجدول   ويبين الجدول   .  .  بنسبة الوفر والهواء داخل األفران    بنسبة الوفر والهواء داخل األفران     يد           إجابات الشرآات المصنعة عن مدى تطبيق تقنيات ترش  إجابات الشرآات المصنعة عن مدى تطبيق تقنيات ترش

 ..استهالك الطاقةاستهالك الطاقة
 تاج األنابيب في الشرآة العامة للحديد والصلبإنتاج حديد التسليح وإنمخطط   -٤الشكل 

 في الجمهورية العربية السورية
 
 تصنيع حديد التسليحتصنيع حديد التسليح -أأ

  آجم حديد خردة١٠٩٠  
 

 ..سس..وو.. ك ك٥٥٠٥٥٠طاقة آهربائية طاقة آهربائية            ميغا جول  ميغا جول ٢١٦٠٢١٦٠فواقد فواقد            
  آلغ آلغ٤٤وقود ديزل وقود ديزل    وحدة الصهر وحدة الصهر            آجم  آجم ٩٠٩٠رواسب رواسب  

 
 

    بيليت    بيليت      آجم آجم١٠٠٠١٠٠٠              
 

      بيليت      بيليت      آجم آجم١٠١٠١٠١٠            
 

 ..سس..وو.. ك ك١٠٠١٠٠     طاقة آهربائية      طاقة آهربائية            وحدة الدرفلة              وحدة الدرفلة            ميغا جول ميغا جول٢٣٤٠٢٣٤٠فواقد فواقد  



 -٤٥-

  آلغ آلغ٤٦٤٦وقود ديزل وقود ديزل            آلغ آلغ١٠١٠رواسب رواسب      
 

  قضبان قضبان     آجم آجم١٠٠٠١٠٠٠                

 تصنيع األنابيبتصنيع األنابيب -بب
  آجم وشائع فوالذ١٠٧٥

 
 سس..وو.. ك ك٢٠٠٢٠٠طاقة آهربائية طاقة آهربائية         ميغا جول ميغا جول٢٢٤٣٠٤٣٠ضياعات ضياعات  

 وحدة األنابيب
  آجم  آجم ٤٠٤٠وقود ديزل وقود ديزل          آجم آجم٧٥٧٥رواسب رواسب  

 

  آجم أنابيب آجم أنابيب١٠٠٠١٠٠٠                      
 ..EconoEnergy Ltd. Energy Audit, Syria. July 1994. Appendix 4.2: : المصدرالمصدر

 
 ت ترشيد استهالك الطاقة  إجابات الشرآات المصنعة عن مدى تطبيق تقنيا-١٨الجدول 

 
 الحديد

 التقنيةالتقنية اإلسكندرية للحديد والصلب الحديد األردنية
  التحكم بالعمليات التصنيعية التحكم بالعمليات التصنيعية-١١ نعم نعم
  استخدام نظم استرجاع الحرارة الضائعة استخدام نظم استرجاع الحرارة الضائعة-٢٢ نعم نعم
  تحسين آفاءة االحتراق تحسين آفاءة االحتراق-٣٣ نعم نعم
  أنظمة إدارة الطاقة أنظمة إدارة الطاقة-٤٤ نعم نعم
  المشترآة المشترآة أنظمة التوليد أنظمة التوليد-٥٥ ال ال
  تحسين معامل القدرة تحسين معامل القدرة-٦٦ نعم نعم
  المحرآات العالية الكفاءة المحرآات العالية الكفاءة-٧٧ نعم نعم
  العزل الحراري العزل الحراري-٨٨ نعم نعم
  إنارة عالية الكفاءة إنارة عالية الكفاءة-٩٩ نعم نعم

 ..استبيانات الشرآات المصنعةاستبيانات الشرآات المصنعة: : المصدرالمصدر



 -٤٦-

   صناعة األسمدة-رابعا 
 

ة    ة للترب ؤمن الخصوبة الالزم ة ت واد مغذي ا م مدة باعتباره تخدام األس ى اس ة عل ة الحديث د الزراع ة  تعتم ة للترب ؤمن الخصوبة الالزم ة ت واد مغذي ا م مدة باعتباره تخدام األس ى اس ة عل ة الحديث د الزراع .  .  تعتم
مدة   ذه األس اج ه ية إلنت اس هي المصادر الرئيس فات والبوت روجين والفوس مدة  والنت ذه األس اج ه ية إلنت اس هي المصادر الرئيس فات والبوت روجين والفوس ى  .  .  والنت المي عل ب الع امى الطل ى  ويتن المي عل ب الع امى الطل ويتن

يل الز    ى المحاص ب عل اد الطل ع ازدي مدة  م يل الز   األس ى المحاص ب عل اد الطل ع ازدي مدة  م ة     األس دة لألغذي م المتح ة األم ات منظم ارت دراس ث أش ة حي ة     راعي دة لألغذي م المتح ة األم ات منظم ارت دراس ث أش ة حي راعي
رة          ))٦٢٦٢((والزراعةوالزراعة ة سيزداد، في الفت اج المحاصيل الزراعي ى أن إنت رة           إل ة سيزداد، في الفت اج المحاصيل الزراعي ى أن إنت ة، وأن   ٥٧٥٧، بنسبة  ، بنسبة  ٢٠٣٠٢٠٣٠-١٩٩٥١٩٩٥ إل ة، وأن    في المائ  في المائ

طه   دل متوس يزداد بمع مدة س ى األس ب عل طه  الطل دل متوس يزداد بمع مدة س ى األس ب عل ام  ١٫٣١٫٣الطل ى ع نويًا حت ة س ي المائ ام   ف ى ع نويا  حت ة س ي المائ تعراض .  .  ٢٠٣٠٢٠٣٠ ف ي اس ا يل تعراض وفيم ي اس ا يل وفيم
طرق تصنيعها وإنتاجها في العالم وفي البلدان العربية وفي بلدان اإلسكوا، ومؤشرات استهالك                طرق تصنيعها وإنتاجها في العالم وفي البلدان العربية وفي بلدان اإلسكوا، ومؤشرات استهالك                ألنواع األسمدة و  ألنواع األسمدة و  

 ..الطاقة وتحسين آفاءة استخدام الطاقة في هذه الصناعة باإلضافة إلى اآلثار البيئية الناجمة عنهاالطاقة وتحسين آفاءة استخدام الطاقة في هذه الصناعة باإلضافة إلى اآلثار البيئية الناجمة عنها
 

   أنواع األسمدة وطرق تصنيعها-ألف
 

 . . لتي ينتشر استخدامها في الزراعةلتي ينتشر استخدامها في الزراعةفيما يلي عرض لألنواع الرئيسية من األسمدة افيما يلي عرض لألنواع الرئيسية من األسمدة ا 
 

 األسمدة اآلزوتية  -١
 

ن      تخرج م روجين المس ين النت ل ب ة للتفاع كل نتيج مدة، وتتش ذه األس ون الرئيسي له ا المك ر األموني ن    تعتب تخرج م روجين المس ين النت ل ب ة للتفاع كل نتيج مدة، وتتش ذه األس ون الرئيسي له ا المك ر األموني تعتب
اء                از الطبيعي والم ام والغ اء               الهواء والهيدروجين المستخرج من المواد الهيدروآربونية آالفحم والنفط الخ از الطبيعي والم ام والغ ر  .  .  الهواء والهيدروجين المستخرج من المواد الهيدروآربونية آالفحم والنفط الخ ر  ويعتب ويعتب

ى                    الغاالغا ا وعل ة لصناعة األموني ة الالزم ادة األولي ى الم ًا، للحصول عل ار األفضل، اقتصاديًا وبيئي ى                    ز الطبيعي الخي ا وعل ة لصناعة األموني ة الالزم ادة األولي ى الم ا ، للحصول عل ار األفضل، اقتصاديا  وبيئي ز الطبيعي الخي
ا       ٨٢٨٢وتساهم األمونيا، التي تحتوي على نسبة      وتساهم األمونيا، التي تحتوي على نسبة      .  .  الوقود إلتمام عملية التفاعل   الوقود إلتمام عملية التفاعل    د مزجه روجين عن ة من النت ا        في المائ د مزجه روجين عن ة من النت  في المائ

 ::ة وفق ما يلية وفق ما يليمع مواد أخرى، في تصنيع أنواع متعددة من األسمدة اآلزوتيمع مواد أخرى، في تصنيع أنواع متعددة من األسمدة اآلزوتي
 

 نترات األمونيومنترات األمونيوم= = أمونيا أمونيا + + حمض األزوت حمض األزوت  == أآسجينأآسجين+ + أمونيا أمونيا  
 نترات الصوديومنترات الصوديوم= = آربونات الصوديوم آربونات الصوديوم + + حمض األزوت حمض األزوت     
 نترات الكالسيومنترات الكالسيوم= = آربونات الكالسيوم آربونات الكالسيوم + + حمض األزوت حمض األزوت     

 
 سلفات األمونيومسلفات األمونيوم == حمض الكبريتحمض الكبريت+ + أمونيا أمونيا  
 ))األحادية والثنائيةاألحادية والثنائية((وم وم فوسفات األمونيفوسفات األموني == حمض الفوسفورحمض الفوسفور+ + أمونيا أمونيا  
 يوريايوريا == ثاني أآسيد الكربونثاني أآسيد الكربون+ + أمونيا أمونيا  

 
 األسمدة الفوسفاتية  -٢

 
ويجري إنتاج هذه األسمدة  ويجري إنتاج هذه األسمدة  .  .  تعتبر صخور الفوسفات المادة الخام الرئيسية في صناعة األسمدة الفوسفاتية     تعتبر صخور الفوسفات المادة الخام الرئيسية في صناعة األسمدة الفوسفاتية      

ذي       ادي ال فات األح وبر فوس ماد الس تج س ث ين فات، حي خور الفوس ى ص ض إل افة الحم ذي      بإض ادي ال فات األح وبر فوس ماد الس تج س ث ين فات، حي خور الفوس ى ص ض إل افة الحم وي بإض وي يحت  يحت
 في المائة من خامس أآسيد الفوسفور عند إضافة حمض الكبريت، بينما ينتج سماد السوبر   في المائة من خامس أآسيد الفوسفور عند إضافة حمض الكبريت، بينما ينتج سماد السوبر  ٢١٢١ إلى  إلى ١٦١٦على نسبة   على نسبة   

ى    ٤٣٤٣فوسفات الثالثي الذي يحتوي على نسبة        فوسفات الثالثي الذي يحتوي على نسبة         ى     إل د إضافة حمض             ٤٨٤٨ إل يد الفوسفور عن ة من خامس أآس د إضافة حمض              في المائ يد الفوسفور عن ة من خامس أآس  في المائ
 ..))٦٣٦٣((الفوسفورالفوسفور

 
 
 

 األسمدة البوتاسية  -٣



 -٤٧-

 
يوم   تخرج البوتاس يوم يس تخرج البوتاس ذه  يس ة ه ور، وتجري تنقي ت أو الكل ات الكبري ع جزيئ ًا م ذوبان ممزوج ة لل ادة قابل ذه  آم ة ه ور، وتجري تنقي ت أو الكل ات الكبري ع جزيئ ا  م ذوبان ممزوج ة لل ادة قابل آم

المواد بإزالة آلوريد الصوديوم وترآيزها قبل االستخدام، وتستخدم المواد المنتجة مباشرة آسماد بوتاسي أو على               المواد بإزالة آلوريد الصوديوم وترآيزها قبل االستخدام، وتستخدم المواد المنتجة مباشرة آسماد بوتاسي أو على               
يوم     ات البوتاس يوم وآبريت ور البوتاس كل آل يوم    ش ات البوتاس يوم وآبريت ور البوتاس كل آل ود الس    .  .  ش ة والوق ة الكهربائي تخدم الطاق ود الس    وتس ة والوق ة الكهربائي تخدم الطاق درًا وتس درا  ائل مص  ائل مص

 ..للطاقة في إنتاج هذا السمادللطاقة في إنتاج هذا السماد
 

   إنتاج األسمدة في العالم وفي البلدان العربية وفي بلدان اإلسكوا-باء
 

روجين     ١٦٨١٦٨ بنحو    بنحو   ٢٠٠٣٢٠٠٣قدر الطلب العالمي على األسمدة في عام        قدر الطلب العالمي على األسمدة في عام          روجين      مليون طن عنصر غذائي، شكل النت  مليون طن عنصر غذائي، شكل النت
(N)   يد الفوسفور             ٦٥٦٥ نسبة    نسبة ا، وخامس أآس ة منه يد الفوسفور              في المائ ا، وخامس أآس ة منه اس       ٢١٢١  (P2O5) في المائ يد البوت ة، وأآس اس     في المائ يد البوت ة، وأآس  في   في  ١٤١٤  (K2O)في المائ
ا             .  .  المائةالمائة ادة األموني المي من م اج الع ا             وفي العام ذاته، بلغ اإلنت ادة األموني المي من م اج الع ون طن، ومن صخر الفوسفات      ١٣٣١٣٣وفي العام ذاته، بلغ اإلنت ون طن، ومن صخر الفوسفات       ملي   ١٣٦٫٦١٣٦٫٦ ملي

اس    ن البوت ن، وم ون ط اس   ملي ن البوت ن، وم ون ط ت   ٤٦٤٦ملي ن الكبري ن، وم ون ط ت    ملي ن الكبري ن، وم ون ط ا  ٦٤٦٤ ملي ن، أي م ون ط ا   ملي ن، أي م ون ط   ملي
 ..))٦٤٦٤((ألسمدةألسمدة مليون طن من المواد الخام الالزمة لصناعة ا مليون طن من المواد الخام الالزمة لصناعة ا٣٨٠٣٨٠مجموعه مجموعه 

 
ام   .  .  وتساهم البلدان العربية بنسب مختلفة في اإلنتاج العالمي لألسمدة    وتساهم البلدان العربية بنسب مختلفة في اإلنتاج العالمي لألسمدة      ام   ففي ع دان    ٢٠٠٣٢٠٠٣ففي ع ك البل دان     ساهمت تل ك البل  ساهمت تل

اج صخر الفوسفات،    ٣٢٣٢ في المائة من إنتاج اليوريا، و في المائة من إنتاج اليوريا، و٩٩ في المائة من إنتاج األمونيا، و في المائة من إنتاج األمونيا، و٧٧بنسبة  بنسبة   اج صخر الفوسفات،     في المائة من إنت  في المائة من إنت
دان     ١٩١٩ووفقا  لما يبينه الجدول     ووفقًا لما يبينه الجدول     .  .  ة من إنتاج الكبريت   ة من إنتاج الكبريت    في المائ   في المائ  ٨٨ في المائة من إنتاج البوتاس، و       في المائة من إنتاج البوتاس، و      ٤٤وو دان     ، يشكل إنتاج بل ، يشكل إنتاج بل

 .. في المائة من إنتاج اليوريا في البلدان العربية في المائة من إنتاج اليوريا في البلدان العربية٩١٫٦٩١٫٦ في المائة من إنتاج األمونيا و في المائة من إنتاج األمونيا و٨٤٨٤اإلسكوا اإلسكوا 
 

 ٢٠٠٣  إنتاج األسمدة الرئيسية في بلدان اإلسكوا لعام -١٩الجدول 
 )ألف طن(

 
األسمدة 
 المرآبة

فوسفات 
 مونيوماأل

 البوتاس 
 ألف طن

سوبر فوسفات 
 أحادي ثالثي

نترات 
 البلدالبلد األمونيا اليوريا األمونيوم

 األردناألردن     ١٩٦٠  ٢٠٧
 اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة ٤٧٤ ٦٥٤     ٥١
 البحرينالبحرين ٣٨٠ ٥٦٧     
 الجمهورية العربية السوريةالجمهورية العربية السورية ١٦١ ١٩٧ ١٠٥ ١٩٩   
 العراقالعراق .م.غ     ٧ 
 قطرقطر ١ ٤٤٢ ١ ٧٨٠     
 الكويتالكويت ٥٤٠ ٧٦٢     
 لبنانلبنان    .م.غ   .م.غ

 مصر مصر  ٢ ١٣٦ ٢ ٣٩٤ ١ ٥٢٣ ١ ٣٥١   ١٧
 المملكة العربية السعوديةالمملكة العربية السعودية ٢ ١٠٦ ٢ ٧٠٨    ٢٦٥ ٤٩
 مجموع بلدان اإلسكوامجموع بلدان اإلسكوا ٧ ٢٣٩ ٩ ٠٦٢ ١ ٦٢٨ ١ ٥٤٩ ١ ٩٦٠ ٢٧٢ ٣٢٤
 مجموع البلدان العربيةمجموع البلدان العربية ٨ ٦١٩ ٩ ٨٨٧ ١ ٩٢٨ ٢ ٩٩٠ ١ ٩٦٠ ٣ ٨٢٦ ٨٧٥
 اإلنتاج العالمياإلنتاج العالمي ١٣٣ ٠٠٠ ١١٦ ٠٠٠ ٤٠ ٠٠٠ .م.غ ٤٦ ٠٠٠ ٢١ ٢٥٠ .م.غ

٨٤ ٩١٫٦ ٨٤٫٤ ٥١٫٨ ١٠٠ ٧٫١ ٣٧ 
دان    ى البل كوا إل دان اإلس دان   بل ى البل كوا إل دان اإلس بل

 ))النسبة المئويةالنسبة المئوية((العربية العربية 

 ٥٫٤ ٧٫٨ ٤  ٤٫٢٦ ١٫٣ .م.غ
الم  ى الع كوا إل دان اإلس الم بل ى الع كوا إل دان اإلس بل

 ))النسبة المئويةالنسبة المئوية((

 ..٤٥٤٥ و و٤٢٤٢ و و٢٣٢٣ و و١٧١٧ و و٨٨، ص ، ص ٢٠٠٣٢٠٠٣، ، ئي السنويئي السنويالتقرير اإلحصاالتقرير اإلحصااالتحاد العربي لألسمدة، االتحاد العربي لألسمدة، : : المصدرالمصدر
   استهالك الطاقة في صناعة األسمدة-جيم

 



 -٤٨-

 معدالت االستهالك النوعي من الطاقة في صناعة األسمدة  -١
 
 االستهالك النوعي من الطاقة في صناعة األمونيااالستهالك النوعي من الطاقة في صناعة األمونيا ))أأ((
 

ة ا                    غ الطاق ة، إذ تبل ة االستهالك للطاق ة ا                  صناعة األمونيا هي من الصناعات الكثيف غ الطاق ة، إذ تبل ة االستهالك للطاق ة لتصنيع      صناعة األمونيا هي من الصناعات الكثيف ة الالزم ة لتصنيع      لنظري ة الالزم لنظري
ى                    ١٩٫١١٩٫١طن األمونيا   طن األمونيا    ر، ويتوقف حجم االستهالك عل رقم بكثي ذا ال ي ه ى                     جيغا جول، بينما يتجاوز االستهالك الفعل ر، ويتوقف حجم االستهالك عل رقم بكثي ذا ال ي ه  جيغا جول، بينما يتجاوز االستهالك الفعل

اءة استخدام                   .  .  التكنولوجيا المستخدمة وحجم المنشأة   التكنولوجيا المستخدمة وحجم المنشأة    ر في آف ين الماضية، حدث تحسن آبي اءة استخدام                   وخالل األعوام الثالث ر في آف ين الماضية، حدث تحسن آبي وخالل األعوام الثالث
ت       ت      الطاقة في هذه الصناعة، فانخفض االس ة من          الطاقة في هذه الصناعة، فانخفض االس دان األوروبي ة في البل وعي من الطاق ة من          هالك الن دان األوروبي ة في البل وعي من الطاق ا جول   ٦٠٦٠-٥٠٥٠هالك الن ا جول    جيغ  جيغ

ى   رن الماضي إل بعينات الق ي س ا ف ى  لطن األموني رن الماضي إل بعينات الق ي س ا ف ول للطن ٣٦٣٦لطن األموني ا ج ول للطن  جيغ ا ج ط٨٦٠٨٦٠(( جيغ افئ نف وغرام مك ط آيل افئ نف وغرام مك ًا) )  آيل ا حالي .  .  ))٦٥٦٥((حالي
دار   تهالك بمق ذا االس وزع ه دار  ويت تهالك بمق ذا االس وزع ه ة، و ٢٠٫٩٢٠٫٩ويت ادة مغذي ول للطن آم ا ج ة، و  جيغ ادة مغذي ول للطن آم ا ج ود ١٥٫١١٥٫١ جيغ ول للطن آوق ا ج ود  جيغ ول للطن آوق ا ج د .  .   جيغ د وق وق

ا جول لطن       ٢٨٫٧٢٨٫٧لتكنولوجيات الحديثة في مجال صناعة األمونيا إلى تحقيق استهالك ال يتجاوز               لتكنولوجيات الحديثة في مجال صناعة األمونيا إلى تحقيق استهالك ال يتجاوز               توصلت ا توصلت ا  ا جول لطن        جيغ  جيغ
اج طن            ).  ).   آيلوغرام مكافئ نفط    آيلوغرام مكافئ نفط   ٦٨٥٦٨٥((األمونيا السائلة   األمونيا السائلة    ة إلنت اج طن            ويقدر المتوسط العالمي لالستهالك النوعي من الطاق ة إلنت ويقدر المتوسط العالمي لالستهالك النوعي من الطاق

در      ).  ).  ئ نفط ئ نفط  آيلوغرام مكاف   آيلوغرام مكاف  ٩٤١٩٤١(( جيغا جول     جيغا جول    ٣٩٫٤٣٩٫٤من األمونيا السائلة حاليا  بنحو      من األمونيا السائلة حاليًا بنحو       در      وعلى صعيد بلدان اإلسكوا، ق وعلى صعيد بلدان اإلسكوا، ق
رة                ة المتحدة، للفت ارات العربي رويس لصناعة األسمدة في اإلم وعي في شرآة ال رة               متوسط االستهالك الن ة المتحدة، للفت ارات العربي رويس لصناعة األسمدة في اإلم وعي في شرآة ال -١٩٩٥١٩٩٥متوسط االستهالك الن

 . . ))٦٦٦٦((مكافئ نفطمكافئ نفط   آيلوغرام آيلوغرام٩٠٠٩٠٠ جيغا جول، أي ما يعادل  جيغا جول، أي ما يعادل ٣٧٫٨٣٧٫٨، بنسبة ، بنسبة ١٩٩٩١٩٩٩

 
 االستهالك النوعي من الطاقة في صناعة اليوريااالستهالك النوعي من الطاقة في صناعة اليوريا ))بب((
 

تج   تج تن وعي        تن تهالك الن المي لالس ط الع در المتوس ون، ويق يد الكرب اني أآس ع ث ا م ل األموني ا بتفاع وعي        اليوري تهالك الن المي لالس ط الع در المتوس ون، ويق يد الكرب اني أآس ع ث ا م ل األموني ا بتفاع  اليوري
و        ا بنح ن اليوري ن م اج ط ة إلنت ن الطاق و       م ا بنح ن اليوري ن م اج ط ة إلنت ن الطاق ول  ٢٧٫٦٢٧٫٦م ا ج ول   جيغ ا ج ط  ٦٦٠٦٦٠(( جيغ افئ نف وغرام مك ط   آيل افئ نف وغرام مك ط )) آيل ط ، والمتوس  ، والمتوس

ات بنحو    ، واالستهالك النوعي وفق أفضل ا       ، واالستهالك النوعي وفق أفضل ا       )) آيلوغرام مكافئ نفط    آيلوغرام مكافئ نفط   ٥٢٨٥٢٨(( جيغا جول     جيغا جول    ٢٢٫١٢٢٫١األوروبي بنسبة   األوروبي بنسبة    ات بنحو    لتقني لتقني
وعلى صعيد بلدان اإلسكوا، بلغ االستهالك النوعي في صناعة اليوريا في           وعلى صعيد بلدان اإلسكوا، بلغ االستهالك النوعي في صناعة اليوريا في           ).  ).   مكافئ نفط   مكافئ نفط  ٤٥٨٤٥٨(( جيغا جول     جيغا جول    ١٩٫٢١٩٫٢

ثًال   ورية، م مدة الس رآة األس ثال   ش ورية، م مدة الس رآة األس ن و  ١١  ٦٠٠٦٠٠ش ي للط از الطبيع ن الغ ب م ر مكع ن و   مت ي للط از الطبيع ن الغ ب م ر مكع اعة ٢٢٠٢٢٠ مت و وات س اعة  آيل و وات س   ١٤٩٤١٤٩٤(( آيل
المي            ))آيلوغرام مكافئ نفط  آيلوغرام مكافئ نفط   د عن ضعف المتوسط الع المي            ، أي بما يزي د عن ضعف المتوسط الع ر               ، أي بما يزي و قي وعي في شرآة أب غ االستهالك الن ر               ؛ وبل و قي وعي في شرآة أب غ االستهالك الن ؛ وبل
رية   مدة المص رية  لألس مدة المص ن و    ٧٨٠٧٨٠لألس ي للط از الطبيع ن الغ ب م ر مكع ن و     مت ي للط از الطبيع ن الغ ب م ر مكع اعة  ١٣٣١٣٣ مت و وات س اعة   آيل و وات س وغرام ٧٥٧٧٥٧(( آيل وغرام  آيل   آيل

ات لتحسين            ١٥١٥، وهو معدل يتجاوز المتوسط العالمي بنسبة         ، وهو معدل يتجاوز المتوسط العالمي بنسبة         ))مكافئ نفط للطن  مكافئ نفط للطن   وفر إمكان ا يظهر ت ة، مم ات لتحسين             في المائ وفر إمكان ا يظهر ت ة، مم  في المائ
 ..انانآفاءة استخدام الطاقة في هذه البلدآفاءة استخدام الطاقة في هذه البلد

 
 االستهالك النوعي من الطاقة في صناعة األسمدة الفوسفاتيةاالستهالك النوعي من الطاقة في صناعة األسمدة الفوسفاتية ))جج((
 

و   ي بنح فات الثالث وبر فوس ماد الس ناعة س ي ص ي ف وعي األوروب تهالك الن ط االس در متوس و يق ي بنح فات الثالث وبر فوس ماد الس ناعة س ي ص ي ف وعي األوروب تهالك الن ط االس در متوس    ٢٫٥٢٫٥يق
تج  ا جول للطن المن تج جيغ ا جول للطن المن ط للطن٥٩٥٩((جيغ افئ نف وغرام مك ط للطن آيل افئ نف وغرام مك ي ) )  آيل ائض ف ق ف ي تحقي ة ف ات الحديث اعد التقني ا تس ي بينم ائض ف ق ف ي تحقي ة ف ات الحديث اعد التقني ا تس بينم

در   در  الطاقة يق اج الحمض                ٢٫٩٢٫٩ بنحو     بنحو    الطاقة يق ة إنت ر عملي تج عب ا جول للطن المن اج الحمض                 جيغ ة إنت ر عملي تج عب ا جول للطن المن وعي        .  .   جيغ در متوسط االستهالك الن وعي        ويق در متوسط االستهالك الن ويق
تج          ٠٫٣٠٫٣األوروبي للطاقة في إنتاج السوبر فوسفات األحادي بنحو           األوروبي للطاقة في إنتاج السوبر فوسفات األحادي بنحو            ا جول للطن المن تج           جيغ ا جول للطن المن افئ     ٧٫٢٧٫٢(( جيغ وغرام مك افئ      آيل وغرام مك  آيل

   ..))٦٥٦٥(( جيغا جول للطن جيغا جول للطن٠٫٨٠٫٨بينما تساهم التقنيات الحديثة في تحقيق فائض قدره بينما تساهم التقنيات الحديثة في تحقيق فائض قدره ) ) نفطنفط
 
 
 االستهالك النوعي من الطاقة في صناعة األسمدة البوتاسيةاالستهالك النوعي من الطاقة في صناعة األسمدة البوتاسية ))دد((
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ة                 اس العربي ة               بلغ متوسط االستهالك النوعي من الطاقة في شرآة البوت اس العربي ود السائل         ٥١٥١بلغ متوسط االستهالك النوعي من الطاقة في شرآة البوت ًا من الوق ود السائل          آيلوغرام ا  من الوق  آيلوغرام
د البوتاسيوم       ١٥٥١٥٥وو تج من آلوري د البوتاسيوم        آيلو وات ساعة لكل طن من تج من آلوري افئ نفط للطن    ٨٩٨٩(( آيلو وات ساعة لكل طن من وغرام مك افئ نفط للطن     آيل وغرام مك در   ))٦٧٦٧(()) آيل ا يق در   ، بينم ا يق ، بينم

و متومتو ي بنح وعي األوروب تهالك الن و سط االس ي بنح وعي األوروب تهالك الن يوم  ٣٣سط االس د البوتاس ن آلوري ا جول للطن م يوم   جيغ د البوتاس ن آلوري ا جول للطن م افئ ٧١٧١(( جيغ وغرام مك افئ  آيل وغرام مك  آيل
المي بنحو         .  .  ، دون حساب الفواقد في توليد الطاقة الكهربائية       ، دون حساب الفواقد في توليد الطاقة الكهربائية       ))٦٥٦٥(())نفطنفط المي بنحو         ويقدر متوسط االستهالك النوعي الع   ٥٫٨٨٥٫٨٨ويقدر متوسط االستهالك النوعي الع

ا جول للطن        ٢٫٥٢٢٫٥٢ا الحديثة   ا الحديثة   ، ومتوسط االستهالك بالتكنولوجي   ، ومتوسط االستهالك بالتكنولوجي   )) آيلوغرام للطن   آيلوغرام للطن  ١٤٤١٤٤((جيغا جول للطن    جيغا جول للطن     ا جول للطن         جيغ   ٦٠٦٠(( جيغ
 ).).آيلوغرام مكافئ نفطآيلوغرام مكافئ نفط

 
ي      ٢٠٢٠ويتضمن الجدول  ويتضمن الجدول    واع األسمدة ف ي صناعة بعض أن ة ف وعي من الطاق ات عن االستهالك الن ي       بيان واع األسمدة ف ي صناعة بعض أن ة ف وعي من الطاق ات عن االستهالك الن  بيان

 . . العالم وفي بعض الشرآات العاملة في هذا المجال في بلدان اإلسكواالعالم وفي بعض الشرآات العاملة في هذا المجال في بلدان اإلسكوا
 

  أنواع األسمدة    االستهالك النوعي من الطاقة في صناعة بعض-٢٠الجدول 
 في العالم وفي بعض شرآات صناعة األسمدة في بلدان اإلسكوا

 
 األمونيا اليوريا األسمدة الفوسفاتية آلوريد البوتاسيوم

 االحادية الثالثية

ن .م.آلغ
 طن/

جيغا 
جول 

 طن/
ن .م.آلغ
 طن/

جيغا جول 
 طن/

ن .م.آلغ
 طن/

جيغا 
جول 

 طن/
ن .م.آلغ
 طن/

جيغا 
جول 

 طن/
ن .م.آلغ
 طن/

جيغا 
  طن/جول

 )أ(المتوسط العالمي ٣٩٫٤ ٩٤١ ٢٧٫٦ ٦٦٠ - - ٣٫٣٦ ٨٠ ٦٫٠٢ ١٤٤

 )أ(االتحاد األوروبي ٣٦ ٨٦٠ ٢٢٫١ ٥٢٨ ٠٫٣ ٧٫٢ ٢٫٥ ٦٠ ٢٫٩٧ ٧١

 )أ(التكنولوجيا الحديثة ٢٨٫٧ ٦٨٥ ١٩٫٢ ٤٥٨ ٠٫٨- ١٩- ٢٫٩ - ٦٩- ٢٫٥٢ ٦٠

 ))بب((شرآات بلدان اإلسكواشرآات بلدان اإلسكوا

٣٫٧٢ ٨٩         
ة البوتاس العربية شرآ

 األردنية
 الرويس اإلماراتية ٣٧٫٨ ٩٠٠        
 األسمدة السورية   ٦٢٫٥ ١٤٩٤   ٧ ١٦٧  

    ٠٫٥ ١٢     
المالية والصناعية 

 المصرية
 أبو قير المصرية   ٣١٫٧ ٧٥٧      
 أبو زعبل     ١٫٧٥ ٤٢    
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 ..استبيانات الشرآات المصنعة لألسمدة في دول اإلسكوااستبيانات الشرآات المصنعة لألسمدة في دول اإلسكوا) ) بب(( 

 .. آيلو آالوري للمتر المكعب آيلو آالوري للمتر المكعب٩٩  ٣٠٠٣٠٠ في المائة والقيمة الحرارية للغاز الطبيعي في مصر  في المائة والقيمة الحرارية للغاز الطبيعي في مصر ٣٥٣٥افترض أن مردود تحويل الكهرباء بنسبة افترض أن مردود تحويل الكهرباء بنسبة : : مالحظةمالحظة

 
 االستهالك اإلجمالي من الطاقة في صناعة األسمدة  -٢

 
ذا   .  .   مليون طن مكافئ نفط  مليون طن مكافئ نفط ١٤١١٤١ استهالك الطاقة في صناعة األسمدة        استهالك الطاقة في صناعة األسمدة       ، حجم ، حجم ٢٠٠٣٢٠٠٣بلغ، في عام    بلغ، في عام      ذا   وشكل ه وشكل ه

ة          ١٫٤٥١٫٤٥الرقم  الرقم   ة األولي ة           في المائة من االستهالك العالمي اإلجمالي للطاق ة األولي ة          .  .   في المائة من االستهالك العالمي اإلجمالي للطاق د استهلكت صناعة األسمدة األزوتي ة          وق د استهلكت صناعة األسمدة األزوتي وق
و  و نح مدة الف         ٩٢٩٢نح تهلكت األس ا اس مدة، بينم ناعة األس ي ص تهلكة ف ة المس وع الطاق ن مجم ة م ي المائ مدة الف          ف تهلكت األس ا اس مدة، بينم ناعة األس ي ص تهلكة ف ة المس وع الطاق ن مجم ة م ي المائ فاتية  ف فاتية وس وس

ة خفض متوسط          .  .   في المائة لكل منها  في المائة لكل منها ٤٤والبوتاسية  والبوتاسية   ة في صناعة األسمدة اآلزوتي ات الحديث ة خفض متوسط          ويتيح استخدام التقني ة في صناعة األسمدة اآلزوتي ات الحديث ويتيح استخدام التقني
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ل عن  بة ال تق وعي بنس ل عن االستهالك الن بة ال تق وعي بنس ة٣٧٫٥٣٧٫٥االستهالك الن ى الطاق الي عل ة من الطلب اإلجم ي المائ ة ف ى الطاق الي عل ة من الطلب اإلجم ي المائ اهم .  .   ف ا يمكن أن تس اهم آم ا يمكن أن تس آم
ًا للت          ة وفق ا  للت         صناعة األسمدة الفوسفاتية في توليد الطاق ة وفق ه                  صناعة األسمدة الفوسفاتية في توليد الطاق ا يبين ذا م ة، وه اج األحماض المختلف ر إنت ة عب ات الحديث ه                  قني ا يبين ذا م ة، وه اج األحماض المختلف ر إنت ة عب ات الحديث قني

 ..٢١٢١الجدول الجدول 
 

 مجموع الطاقة المستهلكة في صناعة :   االستهالك العالمي لألسمدة-٢١الجدول 
 ٢٠٠٣األسمدة ومتوسط االستهالك النوعي لعام 

 
إجمالي الطاقة المستهلكة في صناعة 

 متوسط االستهالك النوعي للطاقة األسمدة
ستهالك اال

 العالمي لألسمدة
 طن/جيغا جول مليون جيغا جول

 العنصر الغذائي المنتجالعنصر الغذائي المنتج )مليون طن( المتوسط العالمي أحدث التقنيات العالمي وفق أحدث تكنولوجيا
 النتروجينالنتروجين ١١٠ ٤٩٫٢ ٣٥٫٧ ٥ ٤١٢ ٣ ٩٢٧

 خامس أآسيد الفوسفور خامس أآسيد الفوسفور  ٣٥ ٤٫٧ ٩٫٢- ١٩٣ ٣٢٢-
 وتاسيوموتاسيومأآسيد البأآسيد الب ٢٣٫٣ ٩٫٢ ٣٫٦ ٢١٤ ٨٥
 المجموعالمجموع ١٦٨٫٣   ٥ ٨١٩ ٣ ٦٩٠
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ام        : : مالحظةمالحظة ذآورة لع ام        استند إلى الدراسة الم ذآورة لع ا يتناسب مع           ١٩٩٨١٩٩٨استند إلى الدراسة الم ة بم الي للطاق ديل االستهالك اإلجم د تع ا يتناسب مع            بع ة بم الي للطاق ديل االستهالك اإلجم د تع ام      بع اج في ع ات اإلنت ام     آمي اج في ع ات اإلنت  مع   مع  ٢٠٠٣٢٠٠٣آمي
 ..افتراض ثبات قيمة متوسط االستهالك النوعيافتراض ثبات قيمة متوسط االستهالك النوعي

بة                واع األسمدة حسب نس ية وتختلف أن ة الرئيس بة              جرى تقدير استهالك الطاقة وفقًا لالستهالك النوعي إلنتاج طن من العناصر الغذائي واع األسمدة حسب نس ية وتختلف أن ة الرئيس جرى تقدير استهالك الطاقة وفقا  لالستهالك النوعي إلنتاج طن من العناصر الغذائي
 ).). في المائة من خامس أآسيد الفوسفور، وغير ذلك في المائة من خامس أآسيد الفوسفور، وغير ذلك٤٨٤٨ثالثي ثالثي  في المائة نتروجين، السوبر فوسفات ال في المائة نتروجين، السوبر فوسفات ال٤٦٤٦اليوريا اليوريا ((ترآيز العنصر الغذائي ترآيز العنصر الغذائي 

 
 استهالك الطاقة في صناعة األسمدة في بلدان اإلسكوا  -٣

 
ام   ي ع غ، ف ام بل ي ع غ، ف كوا ٢٠٠٣٢٠٠٣بل دان اإلس اج بل كوا ، إنت دان اإلس اج بل ا و٧٫٢٤٧٫٢٤، إنت ون طن من األموني ا و ملي ون طن من األموني ا ٩٩ ملي ن اليوري ين طن م ا  مالي ن اليوري ين طن م  مالي

ة   ية والمرآب فاتية والبوتاس مدة الفوس ن األس ة م ات مختلف ة  وآمي ية والمرآب فاتية والبوتاس مدة الفوس ن األس ة م ات مختلف ق  .  .  وآمي ة وف وعي للطاق تهالك الن د متوسط االس ق  اعتم ة وف وعي للطاق تهالك الن د متوسط االس اعتم
ناعة    ي ص ة ف ى الطاق الي عل ب اإلجم دير الطل ن تق مدة، يمك واع األس ن أن وع م ل ن ة لك رات العالمي ناعة   المؤش ي ص ة ف ى الطاق الي عل ب اإلجم دير الطل ن تق مدة، يمك واع األس ن أن وع م ل ن ة لك رات العالمي  المؤش

ل             ١٠١٠األسمدة في بلدان اإلسكوا بنحو      األسمدة في بلدان اإلسكوا بنحو       رقم يمث ذا ال ط، وه ل              ماليين طن مكافئ نف رقم يمث ذا ال ط، وه الي           ٩٩ ماليين طن مكافئ نف ة من الطلب اإلجم الي            في المائ ة من الطلب اإلجم  في المائ
 .. في المائة من الطلب اإلجمالي على الطاقة األولية في بلدان اإلسكوا في المائة من الطلب اإلجمالي على الطاقة األولية في بلدان اإلسكوا٣٣اعي واعي وعلى الطاقة في القطاع الصنعلى الطاقة في القطاع الصن

 
 آلفة الطاقة في صناعة األسمدة  -٤

 
ة لتصنيع                         ادة مغذي ة، حيث يستخدم آم ة لتصنيع                       يعتبر الغاز الطبيعي المادة الرئيسية في صناعة األسمدة األزوتي ادة مغذي ة، حيث يستخدم آم يعتبر الغاز الطبيعي المادة الرئيسية في صناعة األسمدة األزوتي

اج        ٩٠٩٠ و  و ٧٠٧٠لفة الغاز الطبيعي بين     لفة الغاز الطبيعي بين     وتتراوح آ وتتراوح آ .  .  األمونيا وآوقود إلتمام التفاعالت الكيميائية    األمونيا وآوقود إلتمام التفاعالت الكيميائية     ة إنت اج         في المائة من آلف ة إنت  في المائة من آلف
، سجلت  ، سجلت  ٢٠٠٥٢٠٠٥وفي عام وفي عام .  .  وتتباين هذه الكلفة بين منطقة وأخرى من العالم حسب أسعار الغاز        وتتباين هذه الكلفة بين منطقة وأخرى من العالم حسب أسعار الغاز        .  .  األسمدة األزوتية األسمدة األزوتية 

غ    رًا بل ًا آبي ا ارتفاع عار األموني غ   أس را  بل ا  آبي ا ارتفاع عار األموني رة    ٧٠٧٠أس ي الفت عار ف ط األس ة بمتوس ة مقارن ي المائ رة     ف ي الفت عار ف ط األس ة بمتوس ة مقارن ي المائ   ف
ة                  ، وذلك بسبب    ، وذلك بسبب    ٢٠٠٠٢٠٠٠-١٩٩٠١٩٩٠ ات المتحدة األمريكي ا والوالي از الطبيعي في أوروب ة                  االرتفاع الحاد في أسعار الغ ات المتحدة األمريكي ا والوالي از الطبيعي في أوروب .  .  االرتفاع الحاد في أسعار الغ

ر لألسمدة المصرية بنسبة                       ر لألسمدة المصرية بنسبة                      وعلى صعيد بلدان اإلسكوا، تقدر آلفة الطاقة في صناعة اليوريا في شرآة أبو قي   ٣٣٣٣وعلى صعيد بلدان اإلسكوا، تقدر آلفة الطاقة في صناعة اليوريا في شرآة أبو قي
ر  في المائة من آلفة اإلنتاج الكلية انطالقا  من األسعار المحلية للغاز التي تحظى ب                في المائة من آلفة اإلنتاج الكلية انطالقًا من األسعار المحلية للغاز التي تحظى ب                 ر  دعم آبي ا صناعة األسمدة     .  .  دعم آبي ا صناعة األسمدة     أم أم

ة   اج الطاق ة مصدرًا إلنت ة النظري ن الناحي ر م فاتية، فتعتب ة  الفوس اج الطاق ة مصدرا  إلنت ة النظري ن الناحي ر م فاتية، فتعتب ذه   .  .  الفوس اج ه ي إنت تهلكة ف ة المس ة الطاق كل آلف ذه   وتش اج ه ي إنت تهلكة ف ة المس ة الطاق كل آلف وتش
اج  اليف اإلنت ن تك بة ضئيلة م مدة نس اج األس اليف اإلنت ن تك بة ضئيلة م مدة نس ة   .  .  األس رآة المالي ي الش ة ف ة الطاق در آلف كوا، تق دان اإلس ى صعيد بل ة   وعل رآة المالي ي الش ة ف ة الطاق در آلف كوا، تق دان اإلس ى صعيد بل وعل
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ة في صناعة األسمدة البوتاسية في                          ٧٧والصناعية المصرية بنسبة    والصناعية المصرية بنسبة     ة الطاق در آلف اج، وتق ة اإلنت ة في صناعة األسمدة البوتاسية في                        في المائة من آلف ة الطاق در آلف اج، وتق ة اإلنت في المائة من آلف
 .. في المائة من آلفة اإلنتاج في المائة من آلفة اإلنتاج١٧١٧الشرآة العربية للبوتاس األردنية بنسبة الشرآة العربية للبوتاس األردنية بنسبة 

 
   تحسين آفاءة استخدام الطاقة في صناعة األسمدة-دال

 
 ::سمدة بطرقتين رئيسيتينسمدة بطرقتين رئيسيتينيمكن ترشيد استهالك الطاقة وتحسين آفاءة استخدامها في صناعة األيمكن ترشيد استهالك الطاقة وتحسين آفاءة استخدامها في صناعة األ 

 
ل      -١١ ة مث ات حديث تخدام تقني تخدمة واس ات المس اءة التقني ين آف ة بتحس وعي للطاق تهالك الن يض االس ل     تخف ة مث ات حديث تخدام تقني تخدمة واس ات المس اءة التقني ين آف ة بتحس وعي للطاق تهالك الن يض االس : : تخف

دروجين؛                         تفادة من الحرارة الضائعة واسترجاع الهي رة؛ واالس درات آبي ا ذات ق اج األموني دروجين؛                        استخدام وحدات إلنت تفادة من الحرارة الضائعة واسترجاع الهي رة؛ واالس درات آبي ا ذات ق اج األموني استخدام وحدات إلنت
درة   وتقليل الفاقد في الطاقة الكهربائية وتحسين      وتقليل الفاقد في الطاقة الكهربائية وتحسين       درة    معامل الق ذه        .  .   معامل الق د بينت المؤشرات التي سبق استعراضها أن ه ذه        وق د بينت المؤشرات التي سبق استعراضها أن ه وق

 ..الطريقة تتيح إمكانات آبيرة لتوفير حوالى ثلث الطاقة المستهلكة في صناعة األسمدةالطريقة تتيح إمكانات آبيرة لتوفير حوالى ثلث الطاقة المستهلكة في صناعة األسمدة
 
يض              -٢٢ ي تخف اهم ف ا يس تهالآها مم يد اس ائي وترش تهلك النه دى المس مدة ل تخدام األس اءة اس ين آف يض             تحس ي تخف اهم ف ا يس تهالآها مم يد اس ائي وترش تهلك النه دى المس مدة ل تخدام األس اءة اس ين آف  تحس

ات             .  .  مة لتصنيع األسمدة  مة لتصنيع األسمدة  آمية الطاقة اإلجمالية الالز   آمية الطاقة اإلجمالية الالز    اك إمكان ات             وقد بينت دراسات أجريت عن هذا الموضوع أن هن اك إمكان وقد بينت دراسات أجريت عن هذا الموضوع أن هن
دل التسميد من                       ة في المحاصيل الرئيسية حيث يمكن تخفيض مع دل التسميد من                      آبيرة لتحسين آفاءة استخدام األسمدة األزوتي ة في المحاصيل الرئيسية حيث يمكن تخفيض مع آبيرة لتحسين آفاءة استخدام األسمدة األزوتي

ى  ٢٢٨٢٢٨ ار إل روجين للهكت وغرام نت ى   آيل ار إل روجين للهكت وغرام نت ب   ١٢٨١٢٨ آيل ض الطل ا يخف ار، مم روجين للهكت وغرام نت ب    آيل ض الطل ا يخف ار، مم روجين للهكت وغرام نت   آيل
اذ إجراءات تساهم في الحد              .  .   في المائة   في المائة  ٤٤٤٤قة في صناعة األسمدة بنسبة      قة في صناعة األسمدة بنسبة      على الطا على الطا  دة باتخ اذ إجراءات تساهم في الحد              وأوصت دراسات عدي دة باتخ وأوصت دراسات عدي

راءات       ذه اإلج ن ه نعة وم مدة المص ى األس ب عل ن الطل راءات      م ذه اإلج ن ه نعة وم مدة المص ى األس ب عل ن الطل ا     : : م وية الحتوائه مدة العض اهمة األس ادة مس ا     زي وية الحتوائه مدة العض اهمة األس ادة مس  زي
ى السما                    ة في الحصول عل ات الزراعي ى السما                   على نسبة آبيرة من المخصبات؛ واالستفادة من المخلف ة في الحصول عل ات الزراعي ى     على نسبة آبيرة من المخصبات؛ واالستفادة من المخلف ى     د العضوي وعل د العضوي وعل

دة المساحة                   ًا لوح ا فني فاتية الموصى به ة والفوس ات األسمدة األزوتي د بكمي دة المساحة                  الطاقة من خالل الغاز الحيوي؛ والتقي ا  لوح ا فني فاتية الموصى به ة والفوس ات األسمدة األزوتي د بكمي الطاقة من خالل الغاز الحيوي؛ والتقي
 ..ولكل محصول وعدم اإلسراف في استخدامهاولكل محصول وعدم اإلسراف في استخدامها

 
اءة                       رامج لتحسين آف اد ب ى اعتم اءة                     وعمدت الشرآات العاملة في مجال صناعة األسمدة في بلدان اإلسكوا إل رامج لتحسين آف اد ب ى اعتم وعمدت الشرآات العاملة في مجال صناعة األسمدة في بلدان اإلسكوا إل
تخدام تخداماس ى   اس الترآيز عل ك ب ة وذل ى    الطاق الترآيز عل ك ب ة وذل ائعة؛       : :  الطاق رارة الض ترجاع الح ائع واس ار الض ن البخ وى م تفادة القص ائعة؛       االس رارة الض ترجاع الح ائع واس ار الض ن البخ وى م تفادة القص االس

ة بتحسين معامل                    ة بتحسين معامل                   واالستفادة من الطاقة المولدة ذاتيًا عبر وحدات إنتاج الحمض؛ وتقليل الفاقد في الطاقة الكهربائي واالستفادة من الطاقة المولدة ذاتيا  عبر وحدات إنتاج الحمض؛ وتقليل الفاقد في الطاقة الكهربائي
 ..فرة للطاقةفرة للطاقةالقدرة واستخدام المحرآات ذات الكفاءة العالية ونظم اإلنارة الموالقدرة واستخدام المحرآات ذات الكفاءة العالية ونظم اإلنارة المو

 
 )٦٥(  اآلثار البيئية لصناعة األسمدة-هاء

 
روجين      يد النت ون وأآس يد الكرب اني أآس ا ث و أهمه ي الج ازات ف اث غ ى انبع مدة إل ؤدي صناعة األس روجين    ت يد النت ون وأآس يد الكرب اني أآس ا ث و أهمه ي الج ازات ف اث غ ى انبع مدة إل ؤدي صناعة األس .  .  ت

ام       دان االقتصادي لع ام      وتشير تقديرات منظمة التعاون والتنمية في المي دان االقتصادي لع اج األسمدة ساهم بنسبة      ١٩٩٧١٩٩٧وتشير تقديرات منظمة التعاون والتنمية في المي ى أن إنت اج األسمدة ساهم بنسبة      ، إل ى أن إنت ، إل
ادل      في المائ  في المائ ١٫٢١٫٢ ا يع المي، أي م ادل     ة من مجمل انبعاثات هذين الغازين على الصعيد الع ا يع المي، أي م اني     ٢٨٠٢٨٠ة من مجمل انبعاثات هذين الغازين على الصعيد الع ون طن من ث اني      ملي ون طن من ث  ملي

يد  اني أآس ل ث اث غازات أخرى مث ي انبع ذه الصناعة ف ى تسبب ه نة، إضافة إل ي الس افئ ف ون مك يد الكرب يد أآس اني أآس ل ث اث غازات أخرى مث ي انبع ذه الصناعة ف ى تسبب ه نة، إضافة إل ي الس افئ ف ون مك يد الكرب أآس
 ..الكبريت وأول أآسيد الكربونالكبريت وأول أآسيد الكربون

 
 

 ::حو التاليحو التاليوقد توزعت االنبعاثات الناجمة عن األسمدة على النوقد توزعت االنبعاثات الناجمة عن األسمدة على الن 
 

ة       ٤٨٤٨(( مليون طن من ثاني أآسيد الكربون في السنة           مليون طن من ثاني أآسيد الكربون في السنة          ١٣٣١٣٣ -  ة اإلجمالي ة        في المائة من الكمي ة اإلجمالي ى شكل    ) )  في المائة من الكمي ى شكل    عل عل
 غاز منبعث في الجو؛غاز منبعث في الجو؛
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افئ        ٧٤٧٤ -  افئ         مليون طن ثاني أآسيد الكربون مك ة     ٢٦٢٦(( مليون طن ثاني أآسيد الكربون مك ة اإلجمالي ة من الكمي ة      في المائ ة اإلجمالي ة من الكمي يد    ) )  في المائ ى شكل أآس يد    عل ى شكل أآس عل
 نتروجين؛نتروجين؛

 
ة     ٢٦٢٦((ن في السنة   ن في السنة    مليون طن من ثاني أآسيد الكربو       مليون طن من ثاني أآسيد الكربو      ٧٥٧٥ -  ة اإلجمالي ة من الكمي ة      في المائ ة اإلجمالي ة من الكمي ى شكل   ) )  في المائ ى شكل   عل عل

تج من                  ١٢١٢غاز ثاني أآسيد الكربون النقي ويستخدم       غاز ثاني أآسيد الكربون النقي ويستخدم        ون النقي المن يد الكرب اني أآس تج من                   مليون طن من ث ون النقي المن يد الكرب اني أآس  مليون طن من ث
 ..صناعة األمونيا في تطبيقات فنيةصناعة األمونيا في تطبيقات فنية

 
 ::ويقدر معدل الغازات المنبعثة من صناعة األمونيا على النحو التاليويقدر معدل الغازات المنبعثة من صناعة األمونيا على النحو التالي 

 
  آيلوغرام للطن من األمونيا؛ آيلوغرام للطن من األمونيا؛٥٠٠٥٠٠كربونكربونثاني أآسيد الثاني أآسيد ال - 
  آيلوغرام للطن من األمونيا؛ آيلوغرام للطن من األمونيا؛١٫٣١٫٣-٠٫٦٠٫٦أآسيد النتروجين أآسيد النتروجين  - 
 . .  آيلوغرام للطن من األمونيا آيلوغرام للطن من األمونيا٠٫١٠٫١ثاني أآسيد الكبريت أقل من ثاني أآسيد الكبريت أقل من  - 

 
د           ة األآسجين الزائ د         وتتوقف آمية أآسيد النتروجين المنبعثة على عملية التصنيع، فتقل عندما تنخفض آمي ة األآسجين الزائ وتتوقف آمية أآسيد النتروجين المنبعثة على عملية التصنيع، فتقل عندما تنخفض آمي

ع المن ع المنوتض روجين  وتض يد النت ات أآس اوز انبعاث أال تتج دافًا ب ة أه ات الحديث روجين  ش يد النت ات أآس اوز انبعاث أال تتج دافا  ب ة أه ات الحديث ن٠٫٥٠٫٥ش وغرام للط ن آيل وغرام للط د .  .   آيل د وللح  وللح
ادة استخدام             ة، وإع ادة مغذي از الطبيعي آم ادة استخدام            من اآلثار البيئية لصناعة األسمدة اآلزوتية يوصى بزيادة استخدام الغ ة، وإع ادة مغذي از الطبيعي آم من اآلثار البيئية لصناعة األسمدة اآلزوتية يوصى بزيادة استخدام الغ

 . . هيزاتهيزاتالغاز الساخن الناتج من المحول الثانوي، وإجراء الصيانات المناسبة للتجالغاز الساخن الناتج من المحول الثانوي، وإجراء الصيانات المناسبة للتج
 

ا                      ور، بينم ات الفل ا                    وتنتج من صناعة األسمدة الفوسفاتية آميات آبيرة من الغبار والفوسفو جبسيوم ومرآب ور، بينم ات الفل وتنتج من صناعة األسمدة الفوسفاتية آميات آبيرة من الغبار والفوسفو جبسيوم ومرآب
ور                        رة من أمالح آل ات آبي ور                       تنتج من صناعة األسمدة البوتاسية المستخلصة من األمالح المعدنية للبحر الميت آمي رة من أمالح آل ات آبي تنتج من صناعة األسمدة البوتاسية المستخلصة من األمالح المعدنية للبحر الميت آمي

 ..الصوديومالصوديوم
 

 سمدة في بلدان اإلسكوا  دراسات حالة لعدد من شرآات تصنيع األ-واو
 

ام، والنصف                   ٢٤٢٤تعمل في صناعة األسمدة حوالي         تعمل في صناعة األسمدة حوالي           ك نصفها القطاع الع دان اإلسكوا، يمتل ام، والنصف                    شرآة في بل ك نصفها القطاع الع دان اإلسكوا، يمتل  شرآة في بل
ترآة     ة المش ع للملكي اص أو يخض اع الخ ه القط ر يمتلك ترآة    اآلخ ة المش ع للملكي اص أو يخض اع الخ ه القط ر يمتلك ا     .  .  اآلخ رآات األموني ذه الش ن ه ر م م األآب تج القس ا     وين رآات األموني ذه الش ن ه ر م م األآب تج القس وين

فاتية           اج األسمدة الفوس فاتية          واليوريا، يتخصص بعضها في إنت اج األسمدة الفوس ة      واليوريا، يتخصص بعضها في إنت ة       أو البوتاسية أو المرآب ة        .  .   أو البوتاسية أو المرآب ي استعراض لحال ا يل ة        وفيم ي استعراض لحال ا يل وفيم
 ..عدد من الشرآاتعدد من الشرآات

 
 )٦٦(شرآة الرويس لصناعة األسمدة في اإلمارات العربية المتحدة  -١

 
ة       ي الوطني و ظب ة     هي شرآة مشترآة، بين شرآة نفط أب ي الوطني و ظب وك ((هي شرآة مشترآة، بين شرآة نفط أب وك أدن ا ألف       ) ) أدن ال فين ين وشرآة توت ا ألف       وبحصة الثلث ال فين ين وشرآة توت وبحصة الثلث

ث ثبحصة الثل ام .  .  بحصة الثل ي ع ام أنشئت ف ي ع درها  بطاق بطاق١٩٨٠١٩٨٠أنشئت ف ة ق درها ة تصميمية يومي ة ق ا و١١  ٠٠٠٠٠٠ة تصميمية يومي ا و طن أموني ا١١  ٥٠٠٥٠٠ طن أموني ا طن يوري .  .   طن يوري
دروجين             ١١  ٠٥٠٠٥٠وفي مرحلة الحقة، ازدادت قدرة وحدة األمونيا إلى         وفي مرحلة الحقة، ازدادت قدرة وحدة األمونيا إلى          وم بإدخال وحدة استرجاع الهي دروجين              طن في الي وم بإدخال وحدة استرجاع الهي .  .   طن في الي

ى                   ع عل نفط التي تق ول ال ى                  والمادة الخام المستخدمة هي الغاز النظيف الذي ينقل إلى المصنع بواسطة أنابيب من حق ع عل نفط التي تق ول ال والمادة الخام المستخدمة هي الغاز النظيف الذي ينقل إلى المصنع بواسطة أنابيب من حق
 . .  بيانات عن إنتاج األمونيا واليوريا في الشرآة المذآورة بيانات عن إنتاج األمونيا واليوريا في الشرآة المذآورة٢١٢١ويتضمن الجدول ويتضمن الجدول .  .   آيلومترا  آيلومترًا١٥٠١٥٠بعد بعد 

   إنتاج األمونيا واليوريا في شرآة الرويس لصناعة األسمدة-٢٢الجدول 
 

 العامالعام ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩
 سنةسنة//إنتاج األمونيا طنإنتاج األمونيا طن ٤٤١ ٤٠٣ ٤٥٣ ٤٠٤ ٤٦٣
 سنةسنة//تاج اليوريا طنتاج اليوريا طنإنإن ٦٣٨ ٥٦٢ ٦٥١ ٥٦٤ ٥٩١

 ..Saif Ahmad Al-Gaafle and Colleges.  Energy Conservation Measures: Energy Audit Process Optimization, p. 9: : المصدرالمصدر
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وعلى الرغم من توفر الطاقة الرخيصة في اإلمارات العربية المتحدة، اتخذت الشرآة إجراءات ملموسة        وعلى الرغم من توفر الطاقة الرخيصة في اإلمارات العربية المتحدة، اتخذت الشرآة إجراءات ملموسة         

ا جول للطن من         ٣٧٫٨٣٧٫٨ويقدر متوسط استهالك الطاقة حاليا  بنحو        ويقدر متوسط استهالك الطاقة حاليًا بنحو        .  .  ءة العالية ءة العالية الستخدام التجهيزات ذات الكفا   الستخدام التجهيزات ذات الكفا    ا جول للطن من          جيغ  جيغ
اريخ وضعها     .  .   جيغا جول للطن جيغا جول للطن٣٩٫٤٣٩٫٤األمونيا، وهذا الرقم أقل من المتوسط العالمي البالغ  األمونيا، وهذا الرقم أقل من المتوسط العالمي البالغ   ذ ت أة، من اريخ وضعها     وتعمل المنش ذ ت أة، من وتعمل المنش

المتتالية لتحسين الكفاءة   المتتالية لتحسين الكفاءة   وقد ساهمت البرامج    وقد ساهمت البرامج    .  .  ، بقدرة تتجاوز القدرة التصميمية    ، بقدرة تتجاوز القدرة التصميمية    ١٩٨٣١٩٨٣في الخدمة في أواخر عام      في الخدمة في أواخر عام      
ذة     راءات المتخ م اإلج ن أه ة وم اءة عالي أة بكف ل المنش تمرارية عم أمين اس ي ت ذة    ف راءات المتخ م اإلج ن أه ة وم اءة عالي أة بكف ل المنش تمرارية عم أمين اس ي ت رارة  : : ف ل الح ين أداء مراج رارة  تحس ل الح ين أداء مراج تحس

تحكم والحد من أسباب توقف الوحدات؛                        ون؛ تطوير نظام ال يد الكرب تحكم والحد من أسباب توقف الوحدات؛                       الضائعة؛ تبريد إضافي لضواغط ثاني أآس ون؛ تطوير نظام ال يد الكرب الضائعة؛ تبريد إضافي لضواغط ثاني أآس
رة    استبدال أنابيب المحول الرئيسي بعد أن تعم       استبدال أنابيب المحول الرئيسي بعد أن تعم        رة    ل لفت دة                 ١١٦١١٦ل لفت درة المول ادة الق واد أفضل؛ زي ة م دة                  ألف ساعة بنوعي درة المول ادة الق واد أفضل؛ زي ة م  ألف ساعة بنوعي

 ..ذاتيا  وتحسين االستفادة من القدرة المرآبة داخل المنشأةذاتيًا وتحسين االستفادة من القدرة المرآبة داخل المنشأة
 

 )٦٨(الشرآة المالية والصناعية المصرية  -٢
 

ز   ي بترآي اري والنق ت التج ض الكبري تج حم اص، تن اع خ ة للقط رية تابع اهمة مص رآة مس ي ش ز ه ي بترآي اري والنق ت التج ض الكبري تج حم اص، تن اع خ ة للقط رية تابع اهمة مص رآة مس ي ش  ه
ما ٩٨٩٨ ة وس ي المائ ما  ف ة وس ي المائ ي      ف تهالك المحل ب لالس وط المرآ ب والمخل اعم والمحب ادي الن فات األح وبر فوس ي     د الس تهالك المحل ب لالس وط المرآ ب والمخل اعم والمحب ادي الن فات األح وبر فوس  د الس

 .. ألف طن سماد ألف طن سماد٩١٠٩١٠ ألف طن من حمض الكبريت و ألف طن من حمض الكبريت و٣٦٢٣٦٢، بلغ إنتاج الشرآة نحو ، بلغ إنتاج الشرآة نحو ٢٠٠٤٢٠٠٤وفي عام وفي عام .  .  وللتصديروللتصدير
 

ر              ذاتي عب د ال ة وبالتولي ؤمن من الشبكة العام ة، وهي ت ة هي المصدر الرئيسي للطاق ة الكهربائي ر            والطاق ذاتي عب د ال ة وبالتولي ؤمن من الشبكة العام ة، وهي ت ة هي المصدر الرئيسي للطاق ة الكهربائي   والطاق
ع مجموعات             ٣٣  ٧١٥٧١٥عنفتين بخاريتين بقدرة    عنفتين بخاريتين بقدرة     ت، وأرب ع مجموعات              آيلو وات تستفيد من البخار المنتج من وحدة حمض الكبري ت، وأرب  آيلو وات تستفيد من البخار المنتج من وحدة حمض الكبري

درة      درة     توليد بالديزل بق و وات   ٣٣  ٦٠٠٦٠٠توليد بالديزل بق و وات    آيل د استهلكت الشرآة حوالي         .  .   آيل د استهلكت الشرآة حوالي         وق اج          ٢٤٫٤٢٤٫٤وق و وات ساعة في إنت ون آيل اج           ملي و وات ساعة في إنت ون آيل  ملي
ات    ٢٦٫٨٢٦٫٨الحمض والحمض و اهمت العنف ماد، وس اج الس ي إنت اعة ف و وات س ون آيل ات     ملي اهمت العنف ماد، وس اج الس ي إنت اعة ف و وات س ون آيل بة   ملي ة بنس بة   البخاري ة بنس ة  ٦٦٦٦ البخاري ي المائ ة   ف ي المائ  ف

ديزل بنسبة       ديزل بنسبة      ومجموعات ال ة، و     ٧٫٦٥٧٫٦٥ومجموعات ال ة، و      في المائ ة          ٢٦٫٣٥٢٦٫٣٥ في المائ ة من الشبكة العام ة           في المائ ة من الشبكة العام ة      .  .   في المائ وزع استهالك الطاق ة      ويت وزع استهالك الطاق ويت
الي         ى النحو الت الي        الكهربائية في الشرآة عل ى النحو الت ة الطحن، و    ٤١٤١نسبة  نسبة  : : الكهربائية في الشرآة عل ة لمرحل ة الطحن، و     في المائ ة لمرحل ة للمزج، و   ٧٧ في المائ ة للمزج، و    في المائ  في   في  ٥١٥١ في المائ

ة  في المائة للتع    في المائة للتع   ١١المائة للتحبيب، و  المائة للتحبيب، و   ة بئ ل واالستخدامات األخرى            .  .  بئ ائل النق ات ووس ود السائل للمجفف ل واالستخدامات األخرى            ويستخدم الوق ائل النق ات ووس ود السائل للمجفف ويستخدم الوق
ادة السوالر    ١٥٫٥١٥٫٥، بلغت الكمية المستخدمة حوالي ، بلغت الكمية المستخدمة حوالي ٢٠٠٣٢٠٠٣وفي عام   وفي عام   .  .  غير اإلنتاجية غير اإلنتاجية  ر من م ادة السوالر     مليون ليت ر من م وزع  .  .   مليون ليت وزع  وتت وتت

ة للصيانة   ٢٣٢٣وو في المائة للطاقة،    في المائة للطاقة،   ٧٧ في المائة للمواد األولية، و      في المائة للمواد األولية، و     ٦٠٦٠نسبة  نسبة  : : نفقات اإلنتاج على النحو التالي    نفقات اإلنتاج على النحو التالي     ة للصيانة    في المائ  في المائ
 .. في المائة مستلزمات أخرى في المائة مستلزمات أخرى١٠١٠والتشغيل، ووالتشغيل، و

 
يد استهالآها وحددت                         ة وترش ة الطاق ة لمراقب ة، أنشأت الشرآة لجن يد استهالآها وحددت                       وبهدف تحسين آفاءة استخدام الطاق ة وترش ة الطاق ة لمراقب ة، أنشأت الشرآة لجن وبهدف تحسين آفاءة استخدام الطاق

ي   ا يل ا بم ي  مهمته ا يل ا بم ام واإلدارات       : : مهمته ن األقس تهالك م ات االس ع بيان ر تجمي ة عب تخدامات الطاق ة الس ة الدائم ام واإلدارات       المراقب ن األقس تهالك م ات االس ع بيان ر تجمي ة عب تخدامات الطاق ة الس ة الدائم المراقب
ك بإصالح وصيانة                      وتدقوتدق ود وذل ك بإصالح وصيانة                      يقها ومقارنتها مع اإلنتاج شهريًا؛ العمل على االستفادة القصوى من البخار المفق ود وذل يقها ومقارنتها مع اإلنتاج شهريا ؛ العمل على االستفادة القصوى من البخار المفق

ل           اخنة؛ تقلي اه الس ار والمي وط البخ زل خط ة ع ا، ومراجع الح منه ر الص ديل غي ار وتب ائد البخ ل          مص اخنة؛ تقلي اه الس ار والمي وط البخ زل خط ة ع ا، ومراجع الح منه ر الص ديل غي ار وتب ائد البخ  مص
ارة، وا      ارة، وا     الفاقد في الطاقة الكهربائية المستهلكة، وذلك بتحسين وتطوير نظم اإلن ع     الفاقد في الطاقة الكهربائية المستهلكة، وذلك بتحسين وتطوير نظم اإلن ل للمحرآات ورف ع     الستغالل األمث ل للمحرآات ورف الستغالل األمث

 ..٠٫٩٠٫٩آفاءتها، وتحسين معامل القدرة بحيث ال يقل عن آفاءتها، وتحسين معامل القدرة بحيث ال يقل عن 
 

 )٦٩()قافكو(شرآة قطرلألسمدة   -٣
 

ا السنوي بنحو                     در إنتاجه ا السنوي بنحو                   تنتج الشرآة مادتي األمونيا واليوريا باستخدام الغاز الطبيعي والمصاحب، ويق در إنتاجه تنتج الشرآة مادتي األمونيا واليوريا باستخدام الغاز الطبيعي والمصاحب، ويق
ا               مليون طن يوريا، وذلك ع      مليون طن يوريا، وذلك ع     ١٫٧١٫٧ مليون طن أمونيا و     مليون طن أمونيا و    ١٫٤١٫٤ درة آل منه اج ق ا              بر ثالث خطوط إنت درة آل منه اج ق   ١١  ١٥٠١٥٠ و  و ١١  ١٤٠١٤٠بر ثالث خطوط إنت
ى الترتيب       ٢٢  ٠٠٠٠٠٠ و  و ١١  ٤٠٠٤٠٠ و  و ١١  ٢٢٥٢٢٥ طن أمونيا، و    طن أمونيا، و   ١١  ٥٠٠٥٠٠وو ا عل ى الترتيب        طن يوري ا عل ى توسيع          .  .   طن يوري دت الشرآة عل د تعاق ى توسيع          وق دت الشرآة عل د تعاق وق

ل          ي تعم أة الت اءة المنش ادة آف اني لزي ين األول والث ى الخط ينات عل ت تحس ث، وأدخل ط الثال ل         الخ ي تعم أة الت اءة المنش ادة آف اني لزي ين األول والث ى الخط ينات عل ت تحس ث، وأدخل ط الثال  الخ
ة متطورة     .  .  الحمولة االسمية الحمولة االسمية  في المائة من      في المائة من     ١١٠١١٠حاليا  بحمولة تبلغ    حاليًا بحمولة تبلغ     ة ووقائي ة متطورة     آما تعتمد الشرآة برامج صيانة دوري ة ووقائي آما تعتمد الشرآة برامج صيانة دوري

 ..وتتابع عمليات التطوير والتحديث واستخدام أحدث التكنولوجيات العالميةوتتابع عمليات التطوير والتحديث واستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية
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مدة   ن األس واع م ة أن تج ثالث ام، وتن ا القطاع الع مدة هي شرآة يملكه ن األس واع م ة أن تج ثالث ام، وتن ا القطاع الع از هي شرآة يملكه تخدام الغ النتر باس ا والك از  هي اليوري تخدام الغ النتر باس ا والك  هي اليوري

ي                     ام المحل ى الفوسفات الخ اد عل ي                    الطبيعي المحلي آمادة مغذية وآوقود، والسوبر فوسفات الثالثي باالعتم ام المحل ى الفوسفات الخ اد عل وفي  وفي  .  .  الطبيعي المحلي آمادة مغذية وآوقود، والسوبر فوسفات الثالثي باالعتم
ام  ام ع و ٢٠٠٣٢٠٠٣ع رآة بنح اج الش در إنت و ، ق رآة بنح اج الش در إنت ا، و١٩٧١٩٧، ق ن يوري ف ط ا، و أل ن يوري ف ط النترو، و١٠٥١٠٥ أل ن آ النترو، و آالف ط ن آ ن ١٩٨١٩٨ آالف ط ف ط ن  أل ف ط   أل

فاتي  ماد فوس فاتي س ماد فوس تهالك الطاق  .  .  س در اس تهالك الطاق  ويق در اس و   ويق ا بنح اج اليوري و   ة إلنت ا بنح اج اليوري اعة، و ٢٢٠٢٢٠ة إلنت و وات س اعة، و  آيل و وات س ب  ١١  ٦٠٠٦٠٠ آيل ر مكع ب   مت ر مكع   مت
ا                    ٦٣٦٣من الغاز، أي بمعدل     من الغاز، أي بمعدل      ال متوسط االستهالك في أوروب ة أمث ا                     جيغا جول للطن من يوريا، وهو رقم يعادل ثالث ال متوسط االستهالك في أوروب ة أمث  جيغا جول للطن من يوريا، وهو رقم يعادل ثالث

الغ  الغ الب ا جول للطن، و٢٢٢٢الب ا جول للطن، و جيغ الغ ٣٫٣٣٫٣ جيغ ة الب ال استهالك المنشآت الحديث الغ  أمث ة الب ال استهالك المنشآت الحديث ا جول للطن١٩١٩ أمث ا جول للطن جيغ ق .  .   جيغ ا يتعل ق وفيم ا يتعل وفيم
ازوت و     ٢٢٢٢ آيلو وات ساعة و     آيلو وات ساعة و    ٣٠٠٣٠٠لسماد الفوسفاتي، يقدر االستهالك النوعي بنحو       لسماد الفوسفاتي، يقدر االستهالك النوعي بنحو       بابا ر م ازوت و      ليت ر م ول     ٧٥٧٥ ليت وغرام في ول      آيل وغرام في  آيل

دل        دل       لكل طن، أي بمع المي بنحو                   ٧٧لكل طن، أي بمع در متوسط االستهالك الع ا يق ا جول للطن، بينم المي بنحو                    جيغ در متوسط االستهالك الع ا يق ا جول للطن، بينم ا جول للطن    ٣٫٣٦٣٫٣٦ جيغ ا جول للطن     جيغ  جيغ
ى          ٢٫٥٢٫٥واالستهالك األوروبي بنحو    واالستهالك األوروبي بنحو     ا يوضح مدى الحاجة إل ى           جيغا جول للطن، مم ا يوضح مدى الحاجة إل ة لتحسين      جيغا جول للطن، مم اذ إجراءات فعال ة لتحسين     اتخ اذ إجراءات فعال اتخ

 ..آفاءة استخدام الطاقة في صناعة األسمدة السوريةآفاءة استخدام الطاقة في صناعة األسمدة السورية
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ة               تج األسمدة األزوتي ة             هي شرآة يملكها القطاع الخاص، وتن تج األسمدة األزوتي رات  ((هي شرآة يملكها القطاع الخاص، وتن ا والنت رات  اليوري ا والنت ام   ).  ).  اليوري ام   وفي ع غ  ٢٠٠٣٢٠٠٣وفي ع غ  ، بل ، بل
ا المخصوص        ٦٥٠٦٥٠ آالف طن نترات النشادر و      آالف طن نترات النشادر و     ٨١٠٨١٠ريا و ريا و  ألف طن يو    ألف طن يو   ٥٩٠٥٩٠إنتاج الشرآة حوالي    إنتاج الشرآة حوالي     ا المخصوص         ألف طن يوري .  .   ألف طن يوري

تهالك    در االس ة، ويق ة الكهربائي ى الطاق ود وعل ة وآوق ادة مغذي ي آم از الطبيعي المحل ى الغ د الشرآة عل تهالك   وتعتم در االس ة، ويق ة الكهربائي ى الطاق ود وعل ة وآوق ادة مغذي ي آم از الطبيعي المحل ى الغ د الشرآة عل وتعتم
رات النشادر    ١٣٣١٣٣ متر مكعب من الغاز و     متر مكعب من الغاز و    ٧٨٠٧٨٠النوعي إلنتاج طن اليوريا بنحو      النوعي إلنتاج طن اليوريا بنحو       رات النشادر     آيلو وات ساعة؛ وإلنتاج طن نت  آيلو وات ساعة؛ وإلنتاج طن نت

 متر مكعب من     متر مكعب من    ٦٤٢٦٤٢ آيلو وات ساعة؛ وإلنتاج طن يوريا مخصوص بنحو           آيلو وات ساعة؛ وإلنتاج طن يوريا مخصوص بنحو          ٦٥٦٥ متر مكعب من الغاز و      متر مكعب من الغاز و     ٤٤٦٤٤٦حو  حو  بنبن
 . .  آيلو وات ساعة آيلو وات ساعة١٧٣١٧٣الغاز والغاز و

 
ام          ذه األرق دو ه ة، تب آت الحديث وعي للمنش تهالك الن ة واالس رات العالمي ط المؤش ع متوس ة م ام        وبالمقارن ذه األرق دو ه ة، تب آت الحديث وعي للمنش تهالك الن ة واالس رات العالمي ط المؤش ع متوس ة م وبالمقارن

ى        .  .  استخدام الطاقة في هذه الصناعة     استخدام الطاقة في هذه الصناعة     مرتفعة، وبالتالي هناك إمكانات آبيرة لتحسين آفاءة        مرتفعة، وبالتالي هناك إمكانات آبيرة لتحسين آفاءة         د أشارت الشرآة إل ى        وق د أشارت الشرآة إل وق
ة                    ات مع القيم ة                   عدم توفر تشريعات وسياسات ترتبط بترشيد استهالك الطاقة لديها، وإنما تعتمد على إجراء المقارن ات مع القيم عدم توفر تشريعات وسياسات ترتبط بترشيد استهالك الطاقة لديها، وإنما تعتمد على إجراء المقارن

تهالك  ميمية لالس تهالك التص ميمية لالس زوف      .  .  التص ي ع ود ف ة وآوق ادة مغذي تخدم آم ي المس از الطبيع عار الغ اض أس اهم انخف زوف      ويس ي ع ود ف ة وآوق ادة مغذي تخدم آم ي المس از الطبيع عار الغ اض أس اهم انخف ويس
ة من    ٣٣٣٣وتقدر آلفة الطاقة بحوالي  وتقدر آلفة الطاقة بحوالي  .  .   إتباع إجراءات صارمة لتحسين آفاءة استخدام الطاقة  إتباع إجراءات صارمة لتحسين آفاءة استخدام الطاقة الشرآة عن الشرآة عن  ة من     في المائ  في المائ

 ..متوسط آلفة اإلنتاج الكليةمتوسط آلفة اإلنتاج الكلية
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ل         ١٩٥٦١٩٥٦أنشئت شرآة البوتاس العربية في عام       أنشئت شرآة البوتاس العربية في عام         ة مث األمالح المعدني ة ب اه البحر الميت الغني تثمار مي ل          الس ة مث األمالح المعدني ة ب اه البحر الميت الغني تثمار مي  الس
ى           اا ى           لمغنيزيوم والصوديوم والكالسيوم، حيث يصل معدل الملوحة إل در حجم األمالح        ٣٤٥٣٤٥لمغنيزيوم والصوديوم والكالسيوم، حيث يصل معدل الملوحة إل ر، ويق ًا في الليت در حجم األمالح         غرام ر، ويق ا  في الليت  غرام

ام     .  .   مليار طن   مليار طن  ٤٣٤٣بنحو  بنحو   ام     وفي ع ام                ١٩٨٢١٩٨٢وفي ع د البوتاسيوم، وفي ع اج آلوري ام                 باشرت الشرآة إنت د البوتاسيوم، وفي ع اج آلوري ة     ٢٠٠٤٢٠٠٤ باشرت الشرآة إنت ة      بلغت آمي  بلغت آمي
ر     وتستفيد الشرآة من الطاقة الشمسية عبر       وتستفيد الشرآة من الطاقة الشمسية عبر       .  .   ألف طن   ألف طن  ١١  ٩٢٩٩٢٩اإلنتاج حوالي   اإلنتاج حوالي    ر من أآب ر     أحواض التبخير التي تعتب ر من أآب أحواض التبخير التي تعتب

احتها   غ مس ان، وتبل ي صنعها اإلنس ية الت احتها  األحواض الشمس غ مس ان، وتبل ي صنعها اإلنس ية الت ًا١٣١١٣١األحواض الشمس ومترًا مربع ا  آلي ومترا  مربع اس .  .   آلي ن صناعة البوت تج م اس وتن ن صناعة البوت تج م وتن
ا                           نجم عنه ا ي تج، آم اس من در بطن لكل طن بوت د الصوديوم، وتق ا آلوري ا                          آميات آبيرة من النفايات الصلبة، منه نجم عنه ا ي تج، آم اس من در بطن لكل طن بوت د الصوديوم، وتق ا آلوري آميات آبيرة من النفايات الصلبة، منه

ار انبعاث غازات مختلفة وآميات من       انبعاث غازات مختلفة وآميات من        ار الغب ة آمصادر                .  .  الغب ة الكهربائي ديزل والطاق ود ال ل ووق ود الثقي ة آمصادر                ويستخدم الوق ة الكهربائي ديزل والطاق ود ال ل ووق ود الثقي ويستخدم الوق
تج          .  .  للطاقة في عملية اإلنتاج   للطاقة في عملية اإلنتاج    تج          وقد بلغ االستهالك النوعي الطاقة لكل طن من ل،        ٤٥٫٦٦٤٥٫٦٦وقد بلغ االستهالك النوعي الطاقة لكل طن من ود الثقي وغرام من الوق ل،         آيل ود الثقي وغرام من الوق  آيل

ديزل، و  ٥٫٧٧٥٫٧٧وو ن ال وغرام م ديزل، و   آيل ن ال وغرام م اعة ١٥٥١٥٥ آيل و وات س اعة  آيل و وات س ة   .  .   آيل ة الطاق ل آلف ة   وتمث ة الطاق ل آلف  وتمث
 ..من آلفة اإلنتاج الكليةمن آلفة اإلنتاج الكلية في المائة  في المائة ١٧١٧نحو نحو 
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 )٧٢(شرآة أبو زعبل لألسمدة والكيماويات  -٧

 
ة وحمض الكبريت والفوسفور               ة والثالثي ة وحمض الكبريت والفوسفور             تنتج الشرآة األسمدة الفوسفاتية األحادي ة والثالثي ام    .  .  تنتج الشرآة األسمدة الفوسفاتية األحادي ام    وفي ع غ  ٢٠٠٤٢٠٠٤وفي ع غ   بل  بل
ا  ا إنتاجه فور و٣٣٢٣٣٢  ٥٤٩٥٤٩إنتاجه ن حمض الكبريت والفوس فور و طن م ن حمض الكبريت والفوس مدة٥٤٣٥٤٣  ٩٥٦٩٥٦ طن م ن األس مدة طن م ن األس ى .  .   طن م د الشرآة عل ى وتعتم د الشرآة عل وتعتم
از حوالي              ٩٥٩٥لكهربائية آمصدر رئيسي للطاقة وبنسبة       لكهربائية آمصدر رئيسي للطاقة وبنسبة       الطاقة ا الطاقة ا  ا يشكل الغ ة بينم از حوالي               في المائ ا يشكل الغ ة بينم ة    ٥٥ في المائ ة     في المائ اين  .  .   في المائ اين  ويتب ويتب

ة   الي للطاق غ االستهالك اإلجم ادة المصنعة حيث بل وع الم ة حسب ن ة  استهالك الطاق الي للطاق غ االستهالك اإلجم ادة المصنعة حيث بل وع الم ة حسب ن و وات ٢٠٫٠١٨٢٠٫٠١٨استهالك الطاق ون آيل و وات  ملي ون آيل  ملي
 في   في  ٢٥٢٥ويؤمن حوالي   ويؤمن حوالي   .  .  دةدة مليون آيلو وات ساعة في صناعة األسم        مليون آيلو وات ساعة في صناعة األسم       ١٤٫١٥١٤٫١٥ساعة في صناعة الحمض، وحوالي      ساعة في صناعة الحمض، وحوالي      

ت، وتخطط الشرآة إلنشاء وحدة                  اج حمض الكبري ر وحدات إنت ذاتي عب د ال تهلكة بالتولي ة المس ت، وتخطط الشرآة إلنشاء وحدة                 المائة من الطاق اج حمض الكبري ر وحدات إنت ذاتي عب د ال تهلكة بالتولي ة المس المائة من الطاق
افية      ة إض ة آهربائي دها بطاق ي تزوي اهم ف ض ستس اج الحم دة إلنت افية     جدي ة إض ة آهربائي دها بطاق ي تزوي اهم ف ض ستس اج الحم دة إلنت از  .  .  جدي تخدم الغ ا يس از  آم تخدم الغ ا يس  آم

ة لتشغيل المراجل واأل             ة الالزم ة الحراري ة لتشغيل المراجل واأل            الطبيعي آمصدر للطاق ة الالزم ة الحراري ه بحوالي            الطبيعي آمصدر للطاق در االستهالك الشهري من ران، ويق ه بحوالي            ف در االستهالك الشهري من ران، ويق ف
ا تحسين معامل                       .  .   مليون متر مكعب    مليون متر مكعب   ١٫٣١٫٣ ة منه اءة استخدام الطاق دة إجراءات لتحسين آف ا تحسين معامل                       وقد اتخذت الشرآة ع ة منه اءة استخدام الطاق دة إجراءات لتحسين آف وقد اتخذت الشرآة ع

 .. طن طن٣٢٣٢ وترآيب مرجل السترجاع الحرارة الضائعة بقدرة  وترآيب مرجل السترجاع الحرارة الضائعة بقدرة ٠٫٩٠٫٩ إلى  إلى ٠٫٧٠٫٧القدرة من القدرة من 
 

 تطبيق إجراءات ترشيد الطاقة  -٨
 

 ..إجراءات ترشيد الطاقة في بعض الشرآات المصنعة لألسمدةإجراءات ترشيد الطاقة في بعض الشرآات المصنعة لألسمدة  ٢٣٢٣يبين الجدول يبين الجدول  
 

   إجراءات ترشيد استهالك الطاقة في بعض الشرآات المصنعة لألسمدة -٢٣الجدول 
 في بلدان اإلسكوا

 
 التقنيةالتقنية الشرآة العامة لألسمدة السورية المالية والصناعية لألسمدة المصرية

  التحكم بالعمليات التصنيعية التحكم بالعمليات التصنيعية-١١ ال -
  استخدام نظم استرجاع الحرارة الضائعة استخدام نظم استرجاع الحرارة الضائعة-٢٢ نعم منع
  تحسين آفاءة االحتراق تحسين آفاءة االحتراق-٣٣ نعم -
  أنظمة إدارة الطاقة أنظمة إدارة الطاقة-٤٤ نعم نعم
  أنظمة التوليد المشترآة أنظمة التوليد المشترآة-٥٥ ال ال
  تحسين معامل القدرة تحسين معامل القدرة-٦٦ نعم نعم
  المحرآات عالية الكفاءة المحرآات عالية الكفاءة-٧٧ نعم نعم
  العزل الحراري العزل الحراري-٨٨ نعم نعم
 الكفاءةالكفاءة إنارة عالية  إنارة عالية -٩٩ نعم نعم

 ..استبيانات الشرآات المصنعة لألسمدةاستبيانات الشرآات المصنعة لألسمدة: : المصدرالمصدر
   صناعة الزجاج-خامسا 

 
ك بفضل                دان، وذل ائز االقتصادية في معظم البل الم لتصبح إحدى الرآ ك بفضل              تطورت صناعة الزجاج في الع دان، وذل ائز االقتصادية في معظم البل الم لتصبح إحدى الرآ تطورت صناعة الزجاج في الع

ائية و                          ات اإلنش ر من التطبيق ا في الكثي ادة الزجاج، والحاجة إليه ا م ع به دة التي تتمت ائية و                         المواصفات الفري ات اإلنش ر من التطبيق ا في الكثي ادة الزجاج، والحاجة إليه ا م ع به دة التي تتمت الصناعية  الصناعية  المواصفات الفري
ة ةوالمنزلي ذت     .  .  والمنزلي ا اتخ ات واالتصاالت، آم ل اإللكتروني ة مث ات حديث ى قطاع ة إل اف الزجاجي ادة األلي ت م ذت     ودخل ا اتخ ات واالتصاالت، آم ل اإللكتروني ة مث ات حديث ى قطاع ة إل اف الزجاجي ادة األلي ت م ودخل

اوم للحرارة،                     واع من الزجاج المق اوم للحرارة،                    صناعة الزجاج العالمية عدة خطوات لزيادة قدرتها التنافسية، وذلك بتطوير أن واع من الزجاج المق صناعة الزجاج العالمية عدة خطوات لزيادة قدرتها التنافسية، وذلك بتطوير أن
 ..والزجاج الخفيف الوزن، والزجاج غير القابل للكسروالزجاج الخفيف الوزن، والزجاج غير القابل للكسر
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   إنتاج واستهالك الزجاج-ألف
 

ية       ام رئيس ة أقس ى أربع اج إل اج الزج م إنت ية     ينقس ام رئيس ة أقس ى أربع اج إل اج الزج م إنت ي))١٩١٩((ينقس ي ه ة     : :  ه ه األوعي ن منتجات توعبات، وم اج المس ة     زج ه األوعي ن منتجات توعبات، وم اج المس زج
ا؛ والزجاج        ا وغيره ا؛ والزجاج       والقوارير وغيرها؛ والزجاج المسطح، ومن منتجاته ألواح زجاج األبنية والسيارات والمراي ا وغيره والقوارير وغيرها؛ والزجاج المسطح، ومن منتجاته ألواح زجاج األبنية والسيارات والمراي

ه مصابيح اإل      //المضغوطالمضغوط ه مصابيح اإل      المنفوخ، ومن منتجات اف              المنفوخ، ومن منتجات ا؛ واأللي ة وغيره زة اإللكتروني ون واألجه ارة وأنابيب التلفزي اف              ن ا؛ واأللي ة وغيره زة اإللكتروني ون واألجه ارة وأنابيب التلفزي ن
ز               ) ) فيبر غالس فيبر غالس ((الزجاجية المستخدمة في العزل     الزجاجية المستخدمة في العزل      ة االتصاالت والتي تتمي ز               واأللياف البصرية المستخدمة في أنظم ة االتصاالت والتي تتمي واأللياف البصرية المستخدمة في أنظم

 ..بقدرتها العالية على نقل المعلومات بسرعة فائقةبقدرتها العالية على نقل المعلومات بسرعة فائقة
 

 في المائة    في المائة   ٧٠٧٠ مليون طن، استخدم      مليون طن، استخدم     ٣٦٣٦ح حوالي   ح حوالي   ، بلغ الطلب العالمي على الزجاج المسط      ، بلغ الطلب العالمي على الزجاج المسط      ٢٠٠٣٢٠٠٣وفي عام   وفي عام    
اث والمفروشات    ٢٠٢٠ في المائة في زجاج السيارات و      في المائة في زجاج السيارات و     ١٠١٠منه في نوافذ األبنية و    منه في نوافذ األبنية و     ة في األث اث والمفروشات     في المائ ة في األث د شكل   .  .  ))٧٣٧٣(( في المائ د شكل   وق وق

امى الطلب خالل األعوام              ٧٥٧٥استهالك أوروبا والصين وأمريكا الشمالية       استهالك أوروبا والصين وأمريكا الشمالية        د تن المي، وق ة من الطلب الع امى الطلب خالل األعوام               في المائ د تن المي، وق ة من الطلب الع  في المائ
ية  رين الماض ية العش رين الماض غ  العش دل بل غ   بمع دل بل رًا      ٣٫٨٣٫٨ بمع رة، نظ رة األخي ي الفت يما ف نويًا، وال س ة س ي المائ را        ف رة، نظ رة األخي ي الفت يما ف نويا ، وال س ة س ي المائ   ف

 . . الزدياد الطلب في الصينالزدياد الطلب في الصين
 

واد            ور والم ة والعط ظ األدوي ي حف تخدم ف ًا، تس ع يومي ين القط توعبات بمالي اج المس اج زج در إنت واد          ويق ور والم ة والعط ظ األدوي ي حف تخدم ف ا ، تس ع يومي ين القط توعبات بمالي اج المس اج زج در إنت ويق
ة ةالغذائي الم، ف     .  .  الغذائي دان الع ف بل ين مختل تهلك ب اج المس ن الزج رد م ة الف اين حص الم، ف     وتتب دان الع ف بل ين مختل تهلك ب اج المس ن الزج رد م ة الف اين حص والي  وتتب غ ح والي  تبل غ ح ًا ٧٥٧٥تبل ا   آيلوغرام   آيلوغرام

نة ي الس نةف ي الس ى   ))٧٤٧٤((ف دنى إل ي، وتت اد األوروب دان االتح ة وبل دة األمريكي ات المتح ي الوالي ى    ف دنى إل ي، وتت اد األوروب دان االتح ة وبل دة األمريكي ات المتح ي الوالي ي ٣٫٥٣٫٥ ف وغرام ف ي  آيل وغرام ف   آيل
 ..))٧٥٧٥(( آيلوغرام في الهند آيلوغرام في الهند٠٫٥٠٫٥الصين وحوالي الصين وحوالي 

 
تيكية             وات البالس ع للعب تخدام الواس بب االس ادة بس ة ح توعبات لمنافس اج المس ناعة زج رض ص تيكية           وتتع وات البالس ع للعب تخدام الواس بب االس ادة بس ة ح توعبات لمنافس اج المس ناعة زج رض ص وتتع
ا            .  .  ة، وخاصة في البلدان النامية    ة، وخاصة في البلدان النامية    والمعدنيوالمعدني دل استهالك زجاج المستوعبات في أوروب اع مع ا            ويعود السبب في ارتف دل استهالك زجاج المستوعبات في أوروب اع مع ويعود السبب في ارتف

 ..إلى األنظمة البيئية والصحية التي تحد من استخدام العبوات البديلةإلى األنظمة البيئية والصحية التي تحد من استخدام العبوات البديلة
 

وع                    دان اإلسكوا حيث تتن ر من بل وع                  وتعد صناعة الزجاج من الصناعات المزدهرة والمنتشرة في عدد آبي دان اإلسكوا حيث تتن ر من بل وتعد صناعة الزجاج من الصناعات المزدهرة والمنتشرة في عدد آبي
ا من المنتجات             بين إنتاج   بين إنتاج    ارة وغيره ا، ومصابيح اإلن ات، والمراي ا من المنتجات             المستوعبات والزجاج المسطح وزجاج المرآب ارة وغيره ا، ومصابيح اإلن ات، والمراي المستوعبات والزجاج المسطح وزجاج المرآب

ة              .  .  الزجاجية والبلورية الزجاجية والبلورية  ة              ووفقًا للمعطيات المتوفرة، تعتبر حصة الفرد من الزجاج في بلدان اإلسكوا متدنية بالمقارن ووفقا  للمعطيات المتوفرة، تعتبر حصة الفرد من الزجاج في بلدان اإلسكوا متدنية بالمقارن
ة         مع مثيلتها في بلدان االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريك        مع مثيلتها في بلدان االتحاد األوروبي والواليات المتحدة األمريك         ة         ية، إذ ُقدرت هذه الحصة في الجمهورية العربي ية، إذ ق درت هذه الحصة في الجمهورية العربي

ام             ٦٦السورية بنحو   السورية بنحو    ام              آيلوغرامات لنوعي الزجاج المسطح والمستوعبات في ع رد من         ٢٠٠٣٢٠٠٣ آيلوغرامات لنوعي الزجاج المسطح والمستوعبات في ع درت حصة الف رد من         ، وق درت حصة الف ، وق
ام        ٣٣استهالك زجاج األوعية والقوارير في مصر بنحو          استهالك زجاج األوعية والقوارير في مصر بنحو           ام         آيلوغرامات في ع ، وتصل حصة استهالك       ، وتصل حصة استهالك       ))٧٦٧٦((٢٠٠٤٢٠٠٤ آيلوغرامات في ع

والي    ى ح اج إل ن الزج رد م والي   الف ى ح اج إل ن الزج رد م ة       آيل آيل١٥١٥الف ة العربي ي المملك اثًال ف رقم مم ون ال رجح أن يك ان، وي ي لبن ًا ف ة      وغرام ة العربي ي المملك اثال  ف رقم مم ون ال رجح أن يك ان، وي ي لبن ا  ف وغرام
ى الزجاج                .  .  السعودية وسائر بلدان مجلس التعاون الخليجي     السعودية وسائر بلدان مجلس التعاون الخليجي      دير الطلب الحالي عل ات، يمكن تق ى الزجاج                ووفقًا لهذه المعطي دير الطلب الحالي عل ات، يمكن تق ووفقا  لهذه المعطي

 .. مليون طن سنويا  مليون طن سنويًا٢٫٥٢٫٥ إلى  إلى ٢٢في بلدان اإلسكوا بنحو في بلدان اإلسكوا بنحو 
 )١٩(حل التصنيع  تصنيع الزجاج واستهالك الطاقة في مرا-باء

 
يليكا      ادة الس ن م اج م ناعة الزج ي ص تعملة ف ة المس واد األولي ون الم يليكا    تتك ادة الس ن م اج م ناعة الزج ي ص تعملة ف ة المس واد األولي ون الم بة (SiO2)تتك بة  بنس ى ٦٩٦٩ بنس ى  إل ي ٧٤٧٤ إل ي  ف  ف

ة،     ١٢١٢ إلى    إلى   ٥٥ بنسبة    بنسبة   (CaO) في المائة، والحجر الجيري       في المائة، والحجر الجيري      ١٦١٦ إلى    إلى   ١٢١٢ بنسبة    بنسبة   (Na2O)المائة، ورماد الصودا    المائة، ورماد الصودا     ة،      في المائ  في المائ
واع الخاصة من               .  .  ائةائة في الم   في الم  ٩٩ إلى    إلى   ٥٥وأآاسيد األلمنيوم والمنغنيز بنسبة     وأآاسيد األلمنيوم والمنغنيز بنسبة      ى بعض األن واع الخاصة من               وتدخل إضافات أخرى عل ى بعض األن وتدخل إضافات أخرى عل

ادة استعمال          .  .  الزجاج مثل مادة الرصاص المستعملة في صناعة الكريستال       الزجاج مثل مادة الرصاص المستعملة في صناعة الكريستال        ادة استعمال          ويعمد مصانع آثيرة في العالم إلى إع ويعمد مصانع آثيرة في العالم إلى إع
حطام الزجاج في تحضير المواد األولية الالزمة للصناعة، مما يساهم في تخفيض استهالك هذه المواد واستهالك    حطام الزجاج في تحضير المواد األولية الالزمة للصناعة، مما يساهم في تخفيض استهالك هذه المواد واستهالك    
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ًا              .  .   الالزمة لصهرها داخل الفرن     الالزمة لصهرها داخل الفرن    الطاقةالطاقة غ حالي دويره تبل اد ت ى أن نسبة الزجاج المع ا               وتشير عدة تقارير إل غ حالي دويره تبل اد ت ى أن نسبة الزجاج المع  في   في  ٥٠٥٠وتشير عدة تقارير إل
 . . ))٧٧٧٧((المائة تقريبا  من آمية المواد األوليةالمائة تقريبًا من آمية المواد األولية

 
 .. مخطط مراحل تصنيع الزجاج مخطط مراحل تصنيع الزجاج٥٥ويبين الشكل ويبين الشكل  

 
دول   ين الج دول ويب ين الج ًا لمصطلحا ٢٤٢٤ويب اج وفق ي مراحل تصنيع الزج ة ف تهالك الطاق ا  لمصطلحا  متوسط اس اج وفق ي مراحل تصنيع الزج ة ف تهالك الطاق ي صناعة  متوسط اس ي صناعة ت ف ت ف

 ..١٩٩٩١٩٩٩الزجاج األمريكية لعام الزجاج األمريكية لعام 
 

   متوسط استهالك الطاقة في مراحل تصنيع الزجاج-٢٤الجدول 
 )آيلوغرام مكافئ نفط للطن(
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ين  ويتضويتض  ت ب ة تراوح هر والتنقي ة الص ي عملي تهلكة ف ة المس ة الطاق دول أن آمي ذا الج ن ه ين  ح م ت ب ة تراوح هر والتنقي ة الص ي عملي تهلكة ف ة المس ة الطاق دول أن آمي ذا الج ن ه    ٥٣٥٣ح م
واع الزجاج                              ٦٠٦٠وو ذه في صناعة أن دنت ه ا ت ة في صناعة الزجاج المسطح وزجاج المستوعبات، بينم واع الزجاج                               في المائ ذه في صناعة أن دنت ه ا ت ة في صناعة الزجاج المسطح وزجاج المستوعبات، بينم  في المائ

 ..األخرىاألخرى
 

   استهالك الطاقة في صناعة الزجاج-جيم
 

 الزجاجاالستهالك النوعي للطاقة في صناعة   -١
 

ة                  ة الحراري ة                تعتبر صناعة الزجاج من الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة بسبب الكمية الكبيرة من الطاق ة الحراري تعتبر صناعة الزجاج من الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة بسبب الكمية الكبيرة من الطاق
از الطبيعي في صناعة الزجاج الحل األفضل من                  .  .  التي تتطلبها عمليات الصهر والتشكيل     التي تتطلبها عمليات الصهر والتشكيل      ر استخدام الغ از الطبيعي في صناعة الزجاج الحل األفضل من                  ويعتب ر استخدام الغ ويعتب

ل بشكل أساسي لتشغيل المحرآات الكهربائية وغيرها من        ل بشكل أساسي لتشغيل المحرآات الكهربائية وغيرها من        الناحيتين البيئية واالقتصادية، تليه الكهرباء التي تستعم      الناحيتين البيئية واالقتصادية، تليه الكهرباء التي تستعم      
تقات   ن المش ره م تخدم، وغي ذي يس ود ال م زيت الوق د داخل المصانع، ث ة والتبري زة التدفئ ة وأجه زة المراقب تقات  أجه ن المش ره م تخدم، وغي ذي يس ود ال م زيت الوق د داخل المصانع، ث ة والتبري زة التدفئ ة وأجه زة المراقب أجه

 ..النفطية، ألغراض التسخين وإنتاج البخارالنفطية، ألغراض التسخين وإنتاج البخار
 

 )١٩(  المخطط الصندوقي لمراحل تصنيع الزجاج-٥الشكل 
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اج        ناعة الزج ي ص ة ف المي للطاق تهالك الع ن االس رة ع ات آثي وفر معطي اج      وال تت ناعة الزج ي ص ة ف المي للطاق تهالك الع ن االس رة ع ات آثي وفر معطي ة  .  .  وال تت ارت دراس د أش ة  وق ارت دراس د أش وق
ان ي نيس درت ف انص ي نيس درت ف ل //ص ل أبري اوز ))١٩١٩((٢٠٠٢٢٠٠٢أبري اج تج اج الزج ى أن إنت اوز ، إل اج تج اج الزج ى أن إنت ام ٢٠٢٠، إل ي ع ن ف ون ط ام  ملي ي ع ن ف ون ط ، وأن ، وأن ١٩٩٩١٩٩٩ ملي

وعي للطاق     وعي للطاق    االستهالك الن ان    االستهالك الن ان    ة آ ة                       ٥٢٤٥٢٤ة آ د الطاق د في تولي د احتساب الفواق تج، بع افئ نفط للطن المن وغرام مك ة                        آيل د الطاق د في تولي د احتساب الفواق تج، بع افئ نفط للطن المن وغرام مك  آيل
وع             .  .  الكهربائية ونقلها وتوزيعها  الكهربائية ونقلها وتوزيعها   وع             ويتباين االستهالك النوعي اإلجمالي آثيرًا حسب نوع الزجاج المصنع وحسب ن ويتباين االستهالك النوعي اإلجمالي آثيرا  حسب نوع الزجاج المصنع وحسب ن

ين          ين         الفرن المستخدم، فيتراوح متوسط هذا االستهالك ب افئ نفط للطن من          ٣٠٠٣٠٠الفرن المستخدم، فيتراوح متوسط هذا االستهالك ب وغرام مك افئ نفط للطن من           آيل وغرام مك  زجاج المستوعبات      زجاج المستوعبات      آيل
 .. آيلوغرام مكافئ نفط للطن من الصوف الزجاجي آيلوغرام مكافئ نفط للطن من الصوف الزجاجي١١  ١٤٥١٤٥ مكافئ نفط للطن من الزجاج المسطح، و مكافئ نفط للطن من الزجاج المسطح، و٤٥٤٤٥٤وو
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غ حوالي      ٢٠٠٠٢٠٠٠وأشارت الدراسات األوروبية إلى أن متوسط االستهالك النوعي للطاقة في عام            وأشارت الدراسات األوروبية إلى أن متوسط االستهالك النوعي للطاقة في عام              غ حوالي       بل   ٣٠٠٣٠٠ بل
ة مع متوسط         ٥٠٥٠اضا  نسبته   اضًا نسبته   آيلوغرام مكافئ نفط للطن، بعد احتساب جميع الفواقد، محققا  انخف         آيلوغرام مكافئ نفط للطن، بعد احتساب جميع الفواقد، محققًا انخف          ة مع متوسط          في المائة بالمقارن  في المائة بالمقارن

ويعزى هذا االنخفاض إلى ارتفاع نسبة زجاج المستوعبات    ويعزى هذا االنخفاض إلى ارتفاع نسبة زجاج المستوعبات    .  .  االستهالك النوعي في الستينات من القرن الماضي    االستهالك النوعي في الستينات من القرن الماضي    
ذي يشكل نحو  ة، وال نخفض للطاق تهالك الم ذي يشكل نحو ذي االس ة، وال نخفض للطاق تهالك الم بة ٦٣٦٣ذي االس اع نس ذلك ارتف الي، وآ اج اإلجم ن اإلنت ة م ي المائ بة  ف اع نس ذلك ارتف الي، وآ اج اإلجم ن اإلنت ة م ي المائ  ف

تخد اج المس ام الزج تخدحط اج المس ام الزج والي حط كل ح ذي يش ة، وال واد األولي ة الم ي خلط والي م ف كل ح ذي يش ة، وال واد األولي ة الم ي خلط ة ٥٠٥٠م ف ي المائ ة  ف ي المائ   ف
 ..من المواد األولية الداخلة في صناعة زجاج المستوعباتمن المواد األولية الداخلة في صناعة زجاج المستوعبات

 
ى الصعيد                          ة في صناعة الزجاج عل وعي للطاق در متوسط االستهالك الن ى الصعيد                        واستنادًا إلى هذه المعطيات، يق ة في صناعة الزجاج عل وعي للطاق در متوسط االستهالك الن واستنادا  إلى هذه المعطيات، يق

تج      ٤٠٠٤٠٠العالمي بنحو   العالمي بنحو    افئ نفط للطن المن تج       آيلوغرام مك افئ نفط للطن المن اً .  .   آيلوغرام مك ا  ووفق المي       ووفق دير الطلب الع وفرة، يمكن تق ات المت المي        للمعطي دير الطلب الع وفرة، يمكن تق ات المت  للمعطي
ين         راوح ب ين        على الزجاج برقم يت راوح ب ين                  ١٢٠١٢٠ و  و ١٠٠١٠٠على الزجاج برقم يت راوح ب درًا يت ود ق ون طن، تستهلك من الوق ين                   ملي راوح ب درا  يت ود ق ون طن، تستهلك من الوق ون   ٥٠٥٠ و  و ٤٠٤٠ ملي ون    ملي  ملي

 ..))٧٨٧٨(( في المائة من االستهالك العالمي للطاقة األولية في المائة من االستهالك العالمي للطاقة األولية٠٫٥٠٫٥طن، أي ما يمثل طن، أي ما يمثل 
 

افتراض أن نسبة    وباالستناد إلى التقديرات التي أشير إليها آنفا     وباالستناد إلى التقديرات التي أشير إليها آنفاً      افتراض أن نسبة     عن استهالك الزجاج في بلدان اإلسكوا وب  عن استهالك الزجاج في بلدان اإلسكوا وب
والي       ٧٥٧٥ ًا، أي ح تج محلي طح تن اج المس توعبات والزج اج المس ى زج ب عل ن الطل ة م ي المائ والي        ف ا ، أي ح تج محلي طح تن اج المس توعبات والزج اج المس ى زج ب عل ن الطل ة م ي المائ    ١٫٥١٫٥ ف
ى                       ٢٢إلى  إلى   ة في صناعة الزجاج يصل إل وعي للطاق ى                        مليون طن سنويًا، وأن متوسط االستهالك الن ة في صناعة الزجاج يصل إل وعي للطاق وغرام   ٥٠٠٥٠٠ مليون طن سنويا ، وأن متوسط االستهالك الن وغرام    آيل  آيل

تج في        تج في       مكافئ نفط للطن المن ون طن                   مكافئ نفط للطن المن ذه الصناعة بحوالي ملي تهلكة في ه ة المس در مجموع الطاق دان، يق ك البل ون طن                    تل ذه الصناعة بحوالي ملي تهلكة في ه ة المس در مجموع الطاق دان، يق ك البل  تل
ي          ناعي ف اع الص ي القط ة ف ى الطاق الي عل ب اإلجم ن الطل ة م ي المائ د ف ادل واح ا يع نويًا أي م ط س افئ نف ي         مك ناعي ف اع الص ي القط ة ف ى الطاق الي عل ب اإلجم ن الطل ة م ي المائ د ف ادل واح ا يع نويا  أي م ط س افئ نف  مك

 ..هذه البلدانهذه البلدان
 

 آلفة الطاقة إلى آلفة اإلنتاج الكلية  –٢
 

تج واالستهالك        تتباين آلفة الطاقة ونسبتها إلى آ   تتباين آلفة الطاقة ونسبتها إلى آ     ة الزجاج المن ًا لنوعي تج واالستهالك        لفة اإلنتاج في صناعة الزجاج وفق ة الزجاج المن ا  لنوعي لفة اإلنتاج في صناعة الزجاج وفق
اج في مصنع               ٣٠٣٠وتشكل آلفة الطاقة نحو     وتشكل آلفة الطاقة نحو     .  .  النوعي للطاقة لوحدة المنتج وأسعار الطاقة     النوعي للطاقة لوحدة المنتج وأسعار الطاقة      ة اإلنت ة من آلف اج في مصنع                في المائ ة اإلنت ة من آلف  في المائ

ة، و   في المائة من آلفة اإلنتاج في صناعة الزجاج ا           في المائة من آلفة اإلنتاج في صناعة الزجاج ا          ١٢١٢ إلى    إلى   ٨٨سوليفر لبنان، بينما تبلغ هذه الكلفة       سوليفر لبنان، بينما تبلغ هذه الكلفة        ة، و  ألمريكي  في    في   ١٤١٤ألمريكي
 ..المائة في صناعة الزجاج السوريةالمائة في صناعة الزجاج السورية

 
 )٧٩(  اآلثار البيئية لصناعة الزجاج-دال

 
تتمثل اآلثار البيئية لصناعة الزجاج في الملوثات الناجمة عن عملية اإلنتاج واالنبعاثات الناتجة من حرق   تتمثل اآلثار البيئية لصناعة الزجاج في الملوثات الناجمة عن عملية اإلنتاج واالنبعاثات الناتجة من حرق    

وري ود األحف وريالوق ود األحف وا .  .  الوق يليكات، وم ية هي الس ادة رئيس ن م اج ُيصّنع م وا فالزج يليكات، وم ية هي الس ادة رئيس ن م اج ي صن ع م ل الحجر الكلسي فالزج ة أخرى مث ل الحجر الكلسي د أولي ة أخرى مث د أولي
ا بواسطة                         .  .  والصوداوالصودا ار، يمكن التقاطه رة من الغب ات آبي واد وتحضيرها آمي ذه الم ات طحن ه نجم عن عملي ا بواسطة                         وت ار، يمكن التقاطه رة من الغب ات آبي واد وتحضيرها آمي ذه الم ات طحن ه نجم عن عملي وت

تعمالها  ادة اس رة وإع زة الفلت تعمالها أجه ادة اس رة وإع زة الفلت والي   .  .  أجه ث بح ار المنبع ة الغب در آمي والي   وتق ث بح ار المنبع ة الغب در آمي تج  ٢٢وتق ن من ل ط وغرام لك تج   آيل ن من ل ط وغرام لك   آيل
ى               وتشمل االنبعاثات آذلك أآاس   وتشمل االنبعاثات آذلك أآاس   .  .  ))٧٨٧٨((من الزجاج من الزجاج  وي عل د تحت ة التي ق ات المعدني ى               يد الكبريت والنتروجين والجزيئ وي عل د تحت ة التي ق ات المعدني يد الكبريت والنتروجين والجزيئ

ات    ل مرآب رى مث ازات أخ اث غ ة انبع ى إمكاني افة إل اص، باإلض زرنيخ والرص ل ال امة مث ادن س ات   مع ل مرآب رى مث ازات أخ اث غ ة انبع ى إمكاني افة إل اص، باإلض زرنيخ والرص ل ال امة مث ادن س  مع
التقطيع والصقل  ة آ ات النهائي ن العملي ة م ة، الناتج ام الصلبة المعلق ور واألجس التقطيع والصقل الفل ة آ ات النهائي ن العملي ة م ة، الناتج ام الصلبة المعلق ور واألجس ي .  .  الفل ران الصهر ف اهم أف ي وتس ران الصهر ف اهم أف وتس

وع             ٩٠٩٠إصدار نحو   إصدار نحو    ات ون دل االنبعاث اوت مع ة عن صناعة الزجاج، ويتف ة الناجم وع           في المائة من الملوثات الهوائي ات ون دل االنبعاث اوت مع ة عن صناعة الزجاج، ويتف ة الناجم في المائة من الملوثات الهوائي
وقد عملت جهات دولية عديدة على      وقد عملت جهات دولية عديدة على      .  .  الملوثات حسب نوعية األفران وتكوين المواد األولية ونوع الزجاج المصنع         الملوثات حسب نوعية األفران وتكوين المواد األولية ونوع الزجاج المصنع         

 ..دوليدولي المعدالت التي يجيزها البنك ال المعدالت التي يجيزها البنك ال٢٥٢٥توصيف معدالت االنبعاثات، ويتضمن الجدول توصيف معدالت االنبعاثات، ويتضمن الجدول 
 

   معدالت االنبعاثات الهوائية المسموح بها في صناعة الزجاج-٢٥الجدول 
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 ملوث الهواءملوث الهواء )٣م/ملغ(أعلى معدل مسموح به 

 الجزيئاتالجزيئات ) عند وجود معادن سامة٢٠ (٥٠
 )عند حرق الغاز (٧٠٠
 )عند حرق النفط (١ ٨٠٠

 أآاسيد الكبريتأآاسيد الكبريت

 أآاسيد النيتروجينأآاسيد النيتروجين )ا الفرن اعتمادا  على تكنولوجي٢ ٠٠٠ترتفع إلى  (١ ٠٠٠
 ألفلوريداتألفلوريدات ٥
 الرصاص والكادميومالرصاص والكادميوم ٥
 الزرنيخالزرنيخ ١
 آلوريد الهيدروجينآلوريد الهيدروجين ٥٠

 ..World Bank/UNIDO, Pollution Prevention and Abatement Handbook. 1998, p. 322: : المصدرالمصدر
 

ات    ة الملوث رامج لخفض آمي ق ب ى تطبي دة إل ات صناعية عدي دان ومؤسس ات  وسعت بل ة الملوث رامج لخفض آمي ق ب ى تطبي دة إل ات صناعية عدي دان ومؤسس د.  .  وسعت بل دوته رامج وته رامج ف الب ف الب
ات الضارة                         ات والملوث ة االنبعاث ى خفض آمي ة إل ات المتحدة األمريكي ات الضارة                        الصادرة عن وآالة حماية البيئة في الوالي ات والملوث ة االنبعاث ى خفض آمي ة إل ات المتحدة األمريكي الصادرة عن وآالة حماية البيئة في الوالي

 . . ١٩٩٥١٩٩٥ في المائة عن معدالتها في عام  في المائة عن معدالتها في عام ٥٠٥٠إلى إلى 
 

   تحسين آفاءة استخدام الطاقة في صناعة الزجاج-هاء
 

وعي           تشير التجارب والدراسات المختلفة إلى وجود فرص سانحة       تشير التجارب والدراسات المختلفة إلى وجود فرص سانحة         وعي            لتحقيق وفر ملموس في االستهالك الن  لتحقيق وفر ملموس في االستهالك الن
 : : للطاقة في صناعة الزجاج وتترآز اإلجراءات في هذا المجال على ما يليللطاقة في صناعة الزجاج وتترآز اإلجراءات في هذا المجال على ما يلي

 
زيادة آفاءة الصهر في األفران عبر استرجاع الحرارة المصاحبة لغازات العادم والتحكم في آمية الهواء                زيادة آفاءة الصهر في األفران عبر استرجاع الحرارة المصاحبة لغازات العادم والتحكم في آمية الهواء                 -١١

 ..وقود السائل الثقيلوقود السائل الثقيلالزائد وخفض معدل استهالك البخار المستخدم في تسخين الالزائد وخفض معدل استهالك البخار المستخدم في تسخين ال
 
بة الكوليت  -٢٢ ادة نس بة الكوليت زي ادة نس تعمل((زي ام الزجاج المس تعملحط ام الزجاج المس ام الزجاج ) ) حط تعمال حط ة، ألن اس واد األولي زيج الم ي م ام الزجاج ف تعمال حط ة، ألن اس واد األولي زيج الم ي م ف

بته      ١٠١٠بمعدل  بمعدل   ة يحقق خفضًا نس واد األولي بته       في المائة في مزيج الم ة يحقق خفضا  نس واد األولي ى        ٣٣ في المائة في مزيج الم ة، إضافة إل ة من استهالك الطاق ى         في المائ ة، إضافة إل ة من استهالك الطاق  في المائ
 ..التوفير في استهالك المواد األوليةالتوفير في استهالك المواد األولية

 
ك                     استاست -٣٣ ى ذل ة عل ة ومن األمثل ة وخفض استهالك الطاق درة اإلنتاجي ادة الق ك                     خدام التقنيات المتطورة في زي ى ذل ة عل ة ومن األمثل ة وخفض استهالك الطاق درة اإلنتاجي ادة الق : : خدام التقنيات المتطورة في زي

ران التي تستخدم                           زيج داخل األف ائي في الم ار آهرب ر تي ر تمري ران التي تستخدم                          التسخين الكهربائي الداعم في مرحلة الصهر عب زيج داخل األف ائي في الم ار آهرب ر تي ر تمري التسخين الكهربائي الداعم في مرحلة الصهر عب
ة من   ١٥١٥ إلى  إلى ١٠١٠الغاز، ويمكن أن تساهم الطاقة الكهربائية بنحو        الغاز، ويمكن أن تساهم الطاقة الكهربائية بنحو         ة من    في المائ رن       في المائ اءة الف ادة آف تهلكة وزي ة المس رن      الطاق اءة الف ادة آف تهلكة وزي ة المس الطاق

 في المائة؛ زيادة مردود االحتراق وتخفيض الطلب على الطاقة عبر استخدام الهواء المشبع باألآسجين       في المائة؛ زيادة مردود االحتراق وتخفيض الطلب على الطاقة عبر استخدام الهواء المشبع باألآسجين      ١٠١٠بنسبة  بنسبة  
ة؛ التسخين المسبق للكوليت والتسخين                        روجين المنبعث يد النت ة؛ التسخين المسبق للكوليت والتسخين                       مما يساهم في تحسين المردود وتخفيض نسبة أآاس روجين المنبعث يد النت مما يساهم في تحسين المردود وتخفيض نسبة أآاس

 ..م حرارة الغازات المنبعثة في الجوم حرارة الغازات المنبعثة في الجوالمسبق للمزيج باستخداالمسبق للمزيج باستخدا
 

ى النصف، بسبب التطور                           ة إل ة في صناعة الزجاج األوروبي وعي للطاق دل االستهالك الن ى النصف، بسبب التطور                         وانخفض مع ة إل ة في صناعة الزجاج األوروبي وعي للطاق دل االستهالك الن وانخفض مع
رن الماضي                    تينات من الق رن الماضي                   التكنولوجي وتطور أساليب التصنيع، مقارنة بما آان عليه هذا االستهالك في فترة الس تينات من الق .  .  التكنولوجي وتطور أساليب التصنيع، مقارنة بما آان عليه هذا االستهالك في فترة الس

ة استخدام الطاقة في أنواع عديدة من األفران المستعملة في صناعة زجاج             ة استخدام الطاقة في أنواع عديدة من األفران المستعملة في صناعة زجاج             وقد أجريت دراسة في هولندا عن آفاء      وقد أجريت دراسة في هولندا عن آفاء      
، بافتراض أن نسبة آسر الزجاج المستعملة في            ، بافتراض أن نسبة آسر الزجاج المستعملة في            ))٨٠٨٠((١٩٩٩١٩٩٩المستوعبات والزجاج المسطح وذلك في أواخر العام        المستوعبات والزجاج المسطح وذلك في أواخر العام        

ا           .  .   في المائة   في المائة  ٥٠٥٠صناعة زجاج المستوعبات بلغت     صناعة زجاج المستوعبات بلغت      ة أهمه ائج الهام ا           وخلصت هذه الدراسة إلى عدد من النت ة أهمه ائج الهام بلغت  بلغت  : : وخلصت هذه الدراسة إلى عدد من النت
افئ نفط لكل         ٨٣٨٣أعلى آفاءة الستهالك األفران المستخدمة في صناعة زجاج المستوعبات حوالي              أعلى آفاءة الستهالك األفران المستخدمة في صناعة زجاج المستوعبات حوالي               وغرام مك افئ نفط لكل          آيل وغرام مك  آيل
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ة تتجاوز                      درتها اإلنتاجي ر وق ا آبي أن حجمه ة ب ة تتجاوز                     طن منتج، وتتميز األفران ذات الكفاءة العالي درتها اإلنتاجي ر وق ا آبي أن حجمه ة ب وم،       ٢٥٠٢٥٠طن منتج، وتتميز األفران ذات الكفاءة العالي وم،        طن في الي  طن في الي
از الطبيعي؛                 ى الغ أجهزة تسخين مسبق وتعمل عل زودة ب از الطبيعي؛                وبأنها م ى الغ أجهزة تسخين مسبق وتعمل عل زودة ب ة لصناعة زجاج             وبأنها م اءة استهالك الطاق د آف ة لصناعة زجاج              تعتم اءة استهالك الطاق د آف  تعتم

والي   ة ح وعي للطاق غ االستهالك الن ران، حيث يبل درة األف م وق ى حج ر عل د آبي ى ح واح إل والي  األل ة ح وعي للطاق غ االستهالك الن ران، حيث يبل درة األف م وق ى حج ر عل د آبي ى ح واح إل وغرام ١٤٨١٤٨األل وغرام  آيل  آيل
ة           درتها اإلنتاجي ة          مكافئ نفط للطن في األفران التي ال تتجاوز ق درتها اإلنتاجي ًا، وحوالي    ٥٠٠٥٠٠مكافئ نفط للطن في األفران التي ال تتجاوز ق ا ، وحوالي     طن يومي افئ   ١٢٣١٢٣ طن يومي وغرام مك افئ    آيل وغرام مك  آيل

ة عن           نفط للطن في األفران ال    نفط للطن في األفران ال     درتها اإلنتاجي د ق ة عن           تي تزي درتها اإلنتاجي د ق ى نسبة          ٨٠٠٨٠٠تي تزي تج عل ون الزجاج المن ؤثر ل ًا؛ ال ي ى نسبة           طن يومي تج عل ون الزجاج المن ؤثر ل ا ؛ ال ي  طن يومي
د بنسبة                          ة حيث يزي دل استهالآه من الطاق ى مع د بنسبة                         استهالك الطاقة خالل عملية التصنيع؛ يؤثر عمر الفرن عل ة حيث يزي دل استهالآه من الطاق ى مع   ٠٫٨٠٫٨استهالك الطاقة خالل عملية التصنيع؛ يؤثر عمر الفرن عل

 .. في المائة آل سنة في المائة آل سنة٠٫٩٠٫٩إلى إلى 
 

ات       وفي العقد األخيرة من القرن الماضي، انخفض معدل استهالك     وفي العقد األخيرة من القرن الماضي، انخفض معدل استهالك       ة في صناعة الزجاج في الوالي ات        الطاق ة في صناعة الزجاج في الوالي  الطاق
 في المائة نتيجة لإلجراءات المتخذة لتحسين آفاءة الطاقة وزيادة نسبة حطام الزجاج               في المائة نتيجة لإلجراءات المتخذة لتحسين آفاءة الطاقة وزيادة نسبة حطام الزجاج              ٢٥٢٥المتحدة األمريكية بنسبة    المتحدة األمريكية بنسبة    

ام                      .  .  المستعمل في مزيج المواد األولية    المستعمل في مزيج المواد األولية     ى ع اج في صناعة الزجاج حت اءة اإلنت امج لتحسين آف ام                      وجرى وضع برن ى ع اج في صناعة الزجاج حت اءة اإلنت امج لتحسين آف وجرى وضع برن
ام          ٢٠٢٠ة اإلنتاج بنسبة    ة اإلنتاج بنسبة    تخفيض آلف تخفيض آلف : :  يلحظ  يلحظ ٢٠٢٠٢٠٢٠ ام           في المائة عن مستوى الع دوير حطام الزجاج        ١٩٩٥١٩٩٥ في المائة عن مستوى الع ادة ت دوير حطام الزجاج        ؛ وإع ادة ت ؛ وإع

اج بنسبة               اءة اإلنت اج بنسبة              بالكامل واستعمالها آمواد أولية في التصنيع؛ وتحسين آف اءة اإلنت الي؛           ٥٠٥٠بالكامل واستعمالها آمواد أولية في التصنيع؛ وتحسين آف ة عن المستوى الح الي؛            في المائ ة عن المستوى الح  في المائ
ات بنسبة          ات بنسبة         وتخفيض آمية االنبعاثات الهوائية والمخلف دا            ٢٠٢٠وتخفيض آمية االنبعاثات الهوائية والمخلف لة من الت ر سلس ة عب دا             في المائ لة من الت ر سلس ة عب ة والتشريعات      في المائ ة والتشريعات     بير التقني بير التقني

 ..البيئيةالبيئية
 

   دراسات حالة عدد من شرآات صناعة الزجاج في بعض بلدان اإلسكوا-واو
 

 )٢٠()سوليفر(الشرآة اللبنانية لصنع الزجاج والبورسالن المساهمة   -١
 

ام         .  .  هي شرآة مساهمة يملكها القطاع الخاص       هي شرآة مساهمة يملكها القطاع الخاص         د أنشئت في ع ام         لق د أنشئت في ع ًا نحو        ١٩٥٧١٩٥٧لق ا  نحو        ، وتضم حالي امًال   ١٦٠١٦٠، وتضم حالي  عامال     ع
نويًا، أي            ٣٤٣٤وتنتج الشرآة حوالي    وتنتج الشرآة حوالي    .  .   ورديات يوميا    ورديات يومياً  ٣٣وظفا  يعملون في    وظفًا يعملون في    وموم ة س نويا ، أي             ألف طن من المستوعبات الزجاجي ة س  ألف طن من المستوعبات الزجاجي

وطني   ٥٠٥٠ما يعادل حوالي  ما يعادل حوالي   اج ال وطني    في المائة من مجموع اإلنت اج ال ام بنحو         .  .   في المائة من مجموع اإلنت ة العامل الواحد في الع دل إنتاجي در مع ام بنحو         ويق ة العامل الواحد في الع دل إنتاجي در مع ويق
ي   ٢١٠٢١٠ دل األوروب ة بالمع دة مقارن دالت الجي ن المع و م ان، وه ي    أطن دل األوروب ة بالمع دة مقارن دالت الجي ن المع و م ان، وه نفط   .. أطن از ال اء وغ رآة الكهرب تخدم الش نفط     وتس از ال اء وغ رآة الكهرب تخدم الش   وتس

د                       رن جدي ه بف ده عن د                      المسيل والمازوت آمصادر للطاقة، ويعمل الفرن بدون انقطاع لمدة ستة أعوام يستعاض بع رن جدي ه بف ده عن .  .  المسيل والمازوت آمصادر للطاقة، ويعمل الفرن بدون انقطاع لمدة ستة أعوام يستعاض بع
ام         ى ع ود إل رآة يع ي الش ل ف دء العم اريخ ب ن أن ت الرغم م ام        وب ى ع ود إل رآة يع ي الش ل ف دء العم اريخ ب ن أن ت الرغم م رامج ١٩٥٧١٩٥٧وب رامج ، أدت ب  ، أدت ب

دات     ي للمع ي وفن ور تقن ى تط ة إل ل المتتالي ادة التأهي دات    إع ي للمع ي وفن ور تقن ى تط ة إل ل المتتالي ادة التأهي ة والضواغط   إع دات الكهربائي رن والمول ل الف ة مث ة والضواغط   الرئيس دات الكهربائي رن والمول ل الف ة مث الرئيس
 ..والمراوحوالمراوح

 
ًا لتشغيل          ١٫٤١٫٤: : وتتوزع الطاقة المستهلكة في عمليات اإلنتاج على النحو التالي        وتتوزع الطاقة المستهلكة في عمليات اإلنتاج على النحو التالي          ان يومي ا  لتشغيل           طن من غاز البوت ان يومي  طن من غاز البوت

دريجي   ((الفرن وأجهزة التصنيع ومراقبة درجة حرارة الزجاج           الفرن وأجهزة التصنيع ومراقبة درجة حرارة الزجاج            د ت دريجي   تبري د ت ازوت        ٩٩  ٠٠٠٠٠٠؛ و ؛ و ))تبري ر من الم ازوت         ليت ر من الم ديزل (( ليت ديزل ال ) ) ال
ًا ا يومي والي  يومي تعمل ح والي  ، يس تعمل ح ل      ٦٦  ٠٠٠٠٠٠، يس ف مراح ي مختل اقي ف تعمل الب ة، ويس دات الكهربائي غيل المول ا لتش ر منه ل       ليت ف مراح ي مختل اقي ف تعمل الب ة، ويس دات الكهربائي غيل المول ا لتش ر منه  ليت

اج؛ و اج؛ واإلنت رن؛ و ١٨١٨  ٠٠٠٠٠٠اإلنت خين الف ا لتس تعمل معظمه ًا يس ود يومي ت الوق ن زي ر م رن؛ و  ليت خين الف ا لتس تعمل معظمه ا  يس ود يومي ت الوق ن زي ر م ف ٣٦٣٦ ليت ف  أل   أل
رن، وآ              ه داخل الف ل حرق ود قب رن، وآ             آيلو وات ساعة من الطاقة الكهربائية يوميًا تستعمل لتسخين الوق ه داخل الف ل حرق ود قب ذلك في مراحل   ذلك في مراحل   آيلو وات ساعة من الطاقة الكهربائية يوميا  تستعمل لتسخين الوق

ة للشرآة       ة للشرآة      إنتاج أخرى، باإلضافة إلى استعمالها داخل األبنية والمكاتب التابع وعي التقريبي     .  .  إنتاج أخرى، باإلضافة إلى استعمالها داخل األبنية والمكاتب التابع غ االستهالك الن وعي التقريبي     ويبل غ االستهالك الن ويبل
اء        (( آيلو وات ساعة لكل طن منتج         آيلو وات ساعة لكل طن منتج        ٣٦٠٣٦٠ آيلوغرام مكافئ نفط و     آيلوغرام مكافئ نفط و    ٢٨٤٢٨٤للطاقة حوالي   للطاقة حوالي    ل الكهرب ار عامل تحوي اء        باعتب ل الكهرب ار عامل تحوي باعتب

و وات ساعة     ٢٥٠٢٥٠يعادل  يعادل   و وات ساعة      غرامًا لكل آيل اج بنسبة     وتووتو).  ).   غراما  لكل آيل ة اإلنت اج بنسبة     زعت آلف ة اإلنت ة؛ و   ٣٠٣٠زعت آلف ة للطاق ة؛ و    في المائ ة للطاق ة   ٣٥٣٥ في المائ ة    في المائ  في المائ
ة؛ و واد األولي ة؛ وللم واد األولي ار  ٣٥٣٥للم ع الغي يانة وقط ة والص د العامل ة للي ي المائ ار   ف ع الغي يانة وقط ة والص د العامل ة للي ي المائ بب .  .   ف ود الس بب ويع ود الس  ويع

 ..في ارتفاع آلفة الطاقة إلى ارتفاع تسعيرة الكهرباء وارتفاع آلفة تشغيل المولدات الخاصةفي ارتفاع آلفة الطاقة إلى ارتفاع تسعيرة الكهرباء وارتفاع آلفة تشغيل المولدات الخاصة
 
 اآلثار البيئيةاآلثار البيئية ))أأ((
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ات   م الملوث ات أه م الملوث روجين          أه ت والنت يد الكبري ي أآاس ازوت ه ود والم ت الوق رق زي ن ح ة م ة الناتج روجين           الهوائي ت والنت يد الكبري ي أآاس ازوت ه ود والم ت الوق رق زي ن ح ة م ة الناتج  الهوائي

ة                     راق بغض النظر عن نوعي ة                    والجزيئات، باإلضافة إلى ثاني أآسيد الكربون الذي ينتج من مختلف عمليات االحت راق بغض النظر عن نوعي والجزيئات، باإلضافة إلى ثاني أآسيد الكربون الذي ينتج من مختلف عمليات االحت
ود ودالوق ة، وبعض الن .  .  الوق واد األولي ة غسل الم ة لعملي ائلة نتيج ات س اج نفاي ا تخلف صناعة الزج ة، وبعض الن آم واد األولي ة غسل الم ة لعملي ائلة نتيج ات س اج نفاي ا تخلف صناعة الزج ات الصلبة آم ات الصلبة فاي فاي
ى استعمال آسر الزجاج في تحضير                      .  .  آالغبارآالغبار دى الشرآة عل ًا ل دة حالي دوير المعتم ادة الت ات إع ى استعمال آسر الزجاج في تحضير                      وتقتصر عملي دى الشرآة عل ا  ل دة حالي دوير المعتم ادة الت ات إع وتقتصر عملي

 ..المواد األوليةالمواد األولية
 
 ترشيد استهالك الطاقةترشيد استهالك الطاقة ))بب((
 

ام       ي ع وليفر ف رآة س لت ش ام     حص ي ع وليفر ف رآة س لت ش اييس      ٢٠٠٤٢٠٠٤حص د المق ة لتوحي ة الدولي هادة المنظم ى ش اييس       عل د المق ة لتوحي ة الدولي هادة المنظم ى ش   عل
(ISO 9001/2000)   ا           ، وتسعى الشرآة   ، وتسعى الشرآة دة من أهمه اذ إجراءات عدي ة باتخ اءة استخدام الطاق ى تحسين آف ًا إل ا           حالي دة من أهمه اذ إجراءات عدي ة باتخ اءة استخدام الطاق ى تحسين آف ا  إل : : حالي

واء                            ود واله تحكم بنسب الوق ة الضائعة، وال ة الحراري اج واسترجاع الطاق اءة اإلنت ع آف ة لرف ات حديث واء                           اعتماد تقني ود واله تحكم بنسب الوق ة الضائعة، وال ة الحراري اج واسترجاع الطاق اءة اإلنت ع آف ة لرف ات حديث اعتماد تقني
ن     ل ع ث ال يق درة بحي ل الق ين معام ران؛ وتحس ل األف ن    داخ ل ع ث ال يق درة بحي ل الق ين معام ران؛ وتحس ل األف راري  ٨٠٨٠داخ زل الح اد الع ة؛ واعتم ي المائ راري   ف زل الح اد الع ة؛ واعتم ي المائ   ف

اءة         اءة        والمحرآات العالية الكفاءة؛ واعتماد أجهزة إنارة عالية الكف ة في عدم        .  .  والمحرآات العالية الكفاءة؛ واعتماد أجهزة إنارة عالية الكف يد استهالك الطاق ق ترش ل عوائ ة في عدم        وتتمث يد استهالك الطاق ق ترش ل عوائ وتتمث
الي عدم                        اج، وبالت ة اإلنت اع آلف ى ارتف الي عدم                       آفاية التقنيات ذات الكفاءة العالية، وغالء أسعار الطاقة، األمر الذي أدى إل اج، وبالت ة اإلنت اع آلف ى ارتف آفاية التقنيات ذات الكفاءة العالية، وغالء أسعار الطاقة، األمر الذي أدى إل

 ..إلنتاجإلنتاجتوفر رأس المال الالزم لتحديث أجهزة وأنظمة اتوفر رأس المال الالزم لتحديث أجهزة وأنظمة ا
 

 )٨١(الشرآة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية، دمشق، الجمهورية العربية السورية  -٢
 

ا دمشق، وهي     ١٩٧٨١٩٧٨يعود تاريخ إنشاء الشرآة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية إلى عام           يعود تاريخ إنشاء الشرآة العامة للصناعات الزجاجية والخزفية إلى عام             ا دمشق، وهي      ومرآزه  ومرآزه
ة      ي الخزفي وارير واألوان اج الق ى زج افة إل ر إض طح والمحج اج المس تج الزج ة     تن ي الخزفي وارير واألوان اج الق ى زج افة إل ر إض طح والمحج اج المس تج الزج ا .  .  تن ا آم ب  آم يليكات وعل تج الس ب  تن يليكات وعل تج الس تن

 .. عامال  وموظفا ، وتعود ملكيتها إلى القطاع العام عامًال وموظفًا، وتعود ملكيتها إلى القطاع العام١١  ٢٩١٢٩١الكرتون، الكرتون، 
 

نوي      رآة الس اج الش غ إنت نوي    ويبل رآة الس اج الش غ إنت طح، و    ١٥١٥ويبل اج المس ن الزج ن م ف ط طح، و     أل اج المس ن الزج ن م ف ط اج    ١٥١٥ أل ن الزج ن م ف ط اج     أل ن الزج ن م ف ط   أل
يليكات و    ٦٦ ألف طن من زجاج المستوعبات، و         ألف طن من زجاج المستوعبات، و        ١٢١٢المحجر، و المحجر، و  يليكات و     آالف طن من الس ة     ٤٥٥٤٥٥ آالف طن من الس ي الخزفي ة      طن من األوان ي الخزفي  طن من األوان

ة العامل الواحد    .  .   طن من الكرتون   طن من الكرتون  ١١  ٧٨٠٧٨٠افة إلى حوالي    افة إلى حوالي    باإلضباإلض ة العامل الواحد    وال يتجاوز معدل إنتاجي نة، أي    ٤٠٤٠وال يتجاوز معدل إنتاجي ًا في الس نة، أي     طن ا  في الس  طن
 ..خمس إنتاجية العامل في معمل سوليفر اللبناني، وهذا ناجم عن قدم التقنيات المستخدمةخمس إنتاجية العامل في معمل سوليفر اللبناني، وهذا ناجم عن قدم التقنيات المستخدمة

 
ة في               ة في             وتستهلك الشرآة مادة الوقود وغاز النفط المسيل والكهرباء آمصادر أساسية للطاق اج،   وتستهلك الشرآة مادة الوقود وغاز النفط المسيل والكهرباء آمصادر أساسية للطاق ة اإلنت اج،    عملي ة اإلنت  عملي

اء              ود والكهرب اطي للوق اء             آما تستعمل مادة الديزل في بعض المراحل آوقود احتي ود والكهرب اطي للوق ة        .  .  آما تستعمل مادة الديزل في بعض المراحل آوقود احتي واع الطاق ات وأن اوت آمي ة        وتتف واع الطاق ات وأن اوت آمي وتتف
اج الزجاج              ٥٣٥٣المستهلكة حسب نوعية اإلنتاج، فتشكل مادة الوقود حوالي         المستهلكة حسب نوعية اإلنتاج، فتشكل مادة الوقود حوالي          تهلكة في إنت ة المس اج الزجاج               في المائة من الطاق تهلكة في إنت ة المس  في المائة من الطاق

از     كل الغ ا يش ادة، بينم از    الس كل الغ ا يش ادة، بينم ة م  ٣٥٣٥الس ي المائ ة م   ف ي المائ ر،       ف اج المحج اج الزج ي إنت تهلكة ف ة المس ر،      ن الطاق اج المحج اج الزج ي إنت تهلكة ف ة المس  ن الطاق
ة التي تساهم بنسبة                       ة الكهربائي ى استعمال الطاق ا عل د في معظمه وارير فتعتم ة التي تساهم بنسبة                      أما صناعة الق ة الكهربائي ى استعمال الطاق ا عل د في معظمه وارير فتعتم ة من    ٥٥٥٥أما صناعة الق ة من     في المائ  في المائ

 . . مجموع الطاقة المستهلكةمجموع الطاقة المستهلكة
 

الي         ى النحو الت الي       وتتوزع تكاليف اإلنتاج اإلجمالية في الشرآة عل ى النحو الت ة للصيانة    ٣٥٣٥نسبة  نسبة  : : وتتوزع تكاليف اإلنتاج اإلجمالية في الشرآة عل ة للصيانة     في المائ والتشغيل  والتشغيل   في المائ
ة؛ ونسبة           ٢٥٢٥؛ ونسبة   ؛ ونسبة   ))األيدي العاملة وقطع غيار   األيدي العاملة وقطع غيار   (( واد األولي ة للم ة؛ ونسبة            في المائ واد األولي ة للم ة؛ ونسبة          ١٤١٤ في المائ ة للطاق ة؛ ونسبة           في المائ ة للطاق  في    في   ٢٦٢٦ في المائ

ى           .  .  المائة للمتطلبات األخرى  المائة للمتطلبات األخرى   تنادًا إل وع الزجاج المصنع واس ود حسب ن وعي للوق دل االستهالك الن ى           ويتفاوت مع تنادا  إل وع الزجاج المصنع واس ود حسب ن وعي للوق دل االستهالك الن ويتفاوت مع
ادة؛ وحوالي            آيلوغرام مكافئ نفط ل      آيلوغرام مكافئ نفط ل     ٨٠٠٨٠٠احصاءات الشرآة، فيبلغ    احصاءات الشرآة، فيبلغ     ادة؛ وحوالي           لطن من الزجاج الس افئ     ٥٧٨٥٧٨لطن من الزجاج الس وغرام مك افئ      آيل وغرام مك  آيل
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ًا، إذ يشكل حوالي ضعف معدالت االستهالك                 .  .  النفط للطن المنتج من زجاج القوارير     النفط للطن المنتج من زجاج القوارير      ر مرتفع ا ، إذ يشكل حوالي ضعف معدالت االستهالك                 وهذا المعدل يعتب ر مرتفع وهذا المعدل يعتب
 . . العالمية، وقد يكون السبب في ذلك ضعف آفاءة األفران بسبب آثرة الفواقدالعالمية، وقد يكون السبب في ذلك ضعف آفاءة األفران بسبب آثرة الفواقد

 
 األثر البيئياألثر البيئي ))أأ((
 

يد                   تتمثل الملوثات الهو  تتمثل الملوثات الهو    اني أآس ى ث ات باإلضافة إل روجين والجزيئ يد الكبريت والنت ة في انبعاث أآاس يد                   ائي اني أآس ى ث ات باإلضافة إل روجين والجزيئ يد الكبريت والنت ة في انبعاث أآاس ائي
ائلة                   ائلة                  الكربون الذي ينتج من مختلف عمليات االحتراق، آما إن عملية غسل الرمال والمواد األولية تخلف نفايات س الكربون الذي ينتج من مختلف عمليات االحتراق، آما إن عملية غسل الرمال والمواد األولية تخلف نفايات س

والي  در بح والي تق در بح ى ٨٨  ٠٠٠٠٠٠تق ى  إل نويًا١٠١٠  ٠٠٠٠٠٠ إل ن س نويا  ط ن س دة  .  .   ط دوير المعتم ادة الت ات إع تهلك عملي دة  وتس دوير المعتم ادة الت ات إع تهلك عملي ًا وتس ا  حالي  حالي
 .. طن سنويا  من آسر الزجاج طن سنويًا من آسر الزجاج٤٤  ٠٠٠٠٠٠حوالي حوالي 

 
 ترشيد استهالك الطاقةترشيد استهالك الطاقة ))بب((
 

م اإلجراءات التي     .  .  تعتمد الشرآة المواصفات القياسية الخاصة بالزجاج المسطح والمحجر       تعتمد الشرآة المواصفات القياسية الخاصة بالزجاج المسطح والمحجر         تلخص أه م اإلجراءات التي     وت تلخص أه وت
ي      ا يل ة بم تهالك الطاق يد اس ر لترش ت الحاض ي الوق رآة ف دها الش ي     تعتم ا يل ة بم تهالك الطاق يد اس ر لترش ت الحاض ي الوق رآة ف دها الش ة  : : تعتم ة الحراري ترجاع الطاق ة  اس ة الحراري ترجاع الطاق  اس

ات لتحسين معامل      الضائع الضائع  تعمال المكثف ع تسرب البخار؛ واس تبدال مصائد البخار ومن ادة استعمالها؛ واس ات لتحسين معامل      ة وإع تعمال المكثف ع تسرب البخار؛ واس تبدال مصائد البخار ومن ادة استعمالها؛ واس ة وإع
ل عن     ل عن    القدرة بحيث ال يق زة           ٩٢٩٢القدرة بحيث ال يق راق؛ واستخدام أجه اءة االحت ران وتحسين آف ة؛ والعزل الحراري لألف زة            في المائ راق؛ واستخدام أجه اءة االحت ران وتحسين آف ة؛ والعزل الحراري لألف  في المائ

ة أن فرص   وقد بينت دراسة التدقيق الطاقي المنفذة بالتعاون     وقد بينت دراسة التدقيق الطاقي المنفذة بالتعاون     .  .  إنارة عالية الكفاءة  إنارة عالية الكفاءة   ة أن فرص    مع مشروع تخطيط وحفظ الطاق  مع مشروع تخطيط وحفظ الطاق
 .. في المائة من مجموع الطاقة المستهلكة في المائة من مجموع الطاقة المستهلكة٤٠٤٠الترشيد يمكن أن تحقق وفرا  سنويا  بنسبة الترشيد يمكن أن تحقق وفرًا سنويًا بنسبة 

 
 )٨٢(الشرآة العامة لصناعة الزجاج، حلب، الجمهورية العربية السورية  -٣

 
ام   اع الع ة للقط رآة تابع ي ش ام ه اع الع ة للقط رآة تابع ي ش وارير واألدوا .  .  ه اج الق طح وزج اج المس تج الزج وارير واألدوا تن اج الق طح وزج اج المس تج الزج ة تن ة ت الزجاجي  ت الزجاجي
ة من الطلب         ٣٦٣٦ طن من الزجاج المسطح مثلت          طن من الزجاج المسطح مثلت         ١٦١٦  ٠٠٠٠٠٠، بلغ إنتاجها نحو     ، بلغ إنتاجها نحو     ٢٠٠٤٢٠٠٤وفي عام   وفي عام   .  .  المنزليةالمنزلية ة من الطلب          في المائ  في المائ

ي، و ي، والمحل ت    ١٣١٣  ٨٠٠٨٠٠المحل وارير مثل اج الق ن زج ن م ت     ط وارير مثل اج الق ن زج ن م والي    ٣١٫٥٣١٫٥ ط ي، وح ب المحل ن الطل ة م ي المائ والي     ف ي، وح ب المحل ن الطل ة م ي المائ   ف
ة  ٤٤  ٦٠٠٦٠٠ ة المنزلي ي الزجاجي ن األوان ن م ة   ط ة المنزلي ي الزجاجي ن األوان ن م اء والف .  .   ط رآة الكهرب تهلك الش اء والف وتس رآة الكهرب تهلك الش يل   وتس از المس ازوت والغ ول والم يل   ي از المس ازوت والغ ول والم ي

ام     .  .  آمصادر للطاقة آمصادر للطاقة  ام     وفي ع ا حوالي                ٢٠٠٤٢٠٠٤وفي ع ة فيه وعي للطاق غ متوسط االستهالك الن ا حوالي                ، بل ة فيه وعي للطاق غ متوسط االستهالك الن افئ     ٨٦٠٨٦٠، بل وغرام مك افئ      آيل وغرام مك  آيل
ان                  ٦٠٠٦٠٠النفط للطن من الزجاج المسطح، و     النفط للطن من الزجاج المسطح، و      ان مرتفع ا رقم وارير، وهم ان                   آيلوغرام مكافئ نفط للطن من زجاج الق ان مرتفع ا رقم وارير، وهم  آيلوغرام مكافئ نفط للطن من زجاج الق

 ..بالمقارنة مع المعدالت العالميةبالمقارنة مع المعدالت العالمية
 
 

 )٧٦(آة مصر للزجاجشر  -٤
 

ام            ام          بلغ إنتاج مصر من القوارير في ع ة               ١٧٥١٧٥، حوالي    ، حوالي    ٢٠٠٤٢٠٠٤بلغ إنتاج مصر من القوارير في ع در حاجة السوق المحلي ا تق ة                ألف طن، بينم در حاجة السوق المحلي ا تق  ألف طن، بينم
و  و بنح دل   ١٩٠١٩٠بنح ن، أي بمع ف ط دل    أل ن، أي بمع ف ط رد ٣٣ أل ات للف رد  آيلوغرام ات للف بة     .  .   آيلوغرام ًا بنس اج حالي ر للزج رآة مص اهم ش بة     وتس ا  بنس اج حالي ر للزج رآة مص اهم ش ي ٢٨٢٨وتس ي  ف   ف

دره               اج شهري ق دل إنت اج، بمع دره              المائة من هذا اإلنت اج شهري ق دل إنت اج، بمع ث،     ٤٤المائة من هذا اإلنت ث،      آالف طن حي ة          آالف طن حي اه الغازي وارير المي اج ق ل إنت ة          يمث اه الغازي وارير المي اج ق ل إنت  في   في  ٦٧٦٧ يمث
در االستهالك          .  .   في المائة   في المائة  ٣٣٣٣المائة منها، وقوارير العصائر     المائة منها، وقوارير العصائر      در االستهالك          ويستهلك المصنع الغاز الطبيعي آمصدر للطاقة ويق ويستهلك المصنع الغاز الطبيعي آمصدر للطاقة ويق

ه             ١٫٧١٫٧الشهري بنحو    الشهري بنحو     ا معدل ر مكعب، أي م ون مت ه              ملي ا معدل ر مكعب، أي م ون مت ا يستهلك حوالي                 ٣٧٥٣٧٥ ملي ر مكعب للطن من الزجاج، آم ا يستهلك حوالي                  مت ر مكعب للطن من الزجاج، آم  مت
ادل             آيلو وات ساعة من الك      آيلو وات ساعة من الك     ٥٥٠٥٥٠ ا يع تج، أي م ادل            هرباء لكل طن من ا يع تج، أي م دل             ٥٠٠٥٠٠هرباء لكل طن من افئ نفط للطن، وهو مع وغرام مك دل              آيل افئ نفط للطن، وهو مع وغرام مك  آيل

 ..مرتفع بالمقارنة مع المعدالت العالميةمرتفع بالمقارنة مع المعدالت العالمية
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دول    من الج دول  ويتض من الج ناعة       ٢٦٢٦ويتض ي ص ة ف اليف الطاق بة تك ة ونس تهالك الطاق رات اس ن مؤش ات ع ناعة        بيان ي ص ة ف اليف الطاق بة تك ة ونس تهالك الطاق رات اس ن مؤش ات ع   بيان
 . . الزجاج في عدد من الشرآات المصنعةالزجاج في عدد من الشرآات المصنعة

 
 ة ونسبة تكاليف الطاقة في صناعة زجاج المستوعبات  مؤشرات استهالك الطاق-٢٦الجدول 

 في عدد من الشرآات المصنعة
 

 آلفة الطاقة
 )النسبة المئوية(

نسبة حطام 
 الزجاج

 )النسبة المئوية(

مجموع 
 االستهالك

 آهرباء+ وقود 
 )ن.م.آلغ(

استهالك الطاقة 
الكهربائية 

 )س.و.ك(

استهالك 
 الوقود

 الشرآةالشرآة )ن.م.آلغ(
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   مصادر التمويل الممكنة-سادسا 
 

زات                         اليف التجهي اع تك ات التطوير والتحديث، وارتف ة لعملي ل الالزم ى مصادر التموي ار إل زات                       يندرج االفتق اليف التجهي اع تك ات التطوير والتحديث، وارتف ة لعملي ل الالزم ى مصادر التموي ار إل يندرج االفتق
اءة             ق التي تحول دون تحسين آف ين العوائ ة ب اءة            ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاق ق التي تحول دون تحسين آف ين العوائ ة ب ة في المصانع     ذات الكفاءة العالية في استخدام الطاق ة في المصانع      استخدام الطاق  استخدام الطاق

ازات        ن الغ ات م الي دون خفض االنبعاث ة، وبالت وارد المتاح تخدام الم ي اس ل ف توى األمث ق المس ة وتحقي ازات       القائم ن الغ ات م الي دون خفض االنبعاث ة، وبالت وارد المتاح تخدام الم ي اس ل ف توى األمث ق المس ة وتحقي القائم
ة     ة    وتخفيف آثارها على البيئ ة              .  .  وتخفيف آثارها على البيئ دقيق الطاق ل دراسات ت ا أن تساهم في تموي ة يمكنه ة مختلف ات دعم دولي ة              إال أن آلي دقيق الطاق ل دراسات ت ا أن تساهم في تموي ة يمكنه ة مختلف ات دعم دولي إال أن آلي

ي              والجدوى االقتصادية، ومشاريع تح     والجدوى االقتصادية، ومشاريع تح      ا يل ة وفيم ة وتحديث وتطوير الصناعات المحلي اءة استخدام الطاق ي              سين آف ا يل ة وفيم ة وتحديث وتطوير الصناعات المحلي اءة استخدام الطاق سين آف
 . . عرض لهذه اآللياتعرض لهذه اآلليات

 
 آليات الدعم الدولية

 
 آلية التنمية النظيفة  -١

 
دان          ين البل اون ب دان        هي إحدى آليات التعاون المنبثقة من بروتوآول آيوتو، وهي تهدف إلى إيجاد صيغة للتع ين البل اون ب هي إحدى آليات التعاون المنبثقة من بروتوآول آيوتو، وهي تهدف إلى إيجاد صيغة للتع

ال تخفيض          الصناعية المتقدمة والبلدان ا   الصناعية المتقدمة والبلدان ا    ا حي ذ التزاماته ى تنفي ال تخفيض          لنامية، وذلك لمساعدة البلدان الصناعية المتقدمة عل ا حي ذ التزاماته ى تنفي لنامية، وذلك لمساعدة البلدان الصناعية المتقدمة عل
دان             ي البل ات ف ذه االنبعاث يض ه ي تخف اهم ف اريع تس ذ مش الل تنفي ن خ ازات م ن الغ ات م دان            االنبعاث ي البل ات ف ذه االنبعاث يض ه ي تخف اهم ف اريع تس ذ مش الل تنفي ن خ ازات م ن الغ ات م  االنبعاث

ذا التخفيض في رصي              ى أن يحتسب ه دان عل ذه البل تدامة له ة المس ذا التخفيض في رصي             النامية، وبما يتوافق مع أهداف التنمي ى أن يحتسب ه دان عل ذه البل تدامة له ة المس دان  النامية، وبما يتوافق مع أهداف التنمي دان  د البل د البل
 ::ويشترط في المشروع المؤهل لالستفادة من هذه اآلليةويشترط في المشروع المؤهل لالستفادة من هذه اآللية.  .  الصناعية المستثمرةالصناعية المستثمرة

 
ون      ))أأ((  ى أن تك ذا يعن تفيدة، وه ة المس دان النامي ي البل تدامة ف ة المس داف التنمي زم بأه ون     أن يلت ى أن تك ذا يعن تفيدة، وه ة المس دان النامي ي البل تدامة ف ة المس داف التنمي زم بأه  أن يلت

ين ال                     اواة ب ر وتحقيق المس ين ال                    للمشروع أبعاد اجتماعية مثل تحسين الشروط المعيشية والحد من الفق اواة ب ر وتحقيق المس اد    للمشروع أبعاد اجتماعية مثل تحسين الشروط المعيشية والحد من الفق اد    جنسين، وأبع جنسين، وأبع
يض      ي تخف اهم ف ث يس ة بحي اد بيئي دفوعات، وأبع زان الم ي مي ًا ف رًا إيجابي ًا يحدث أث ًا مالي ق ريع يض     اقتصادية تحق ي تخف اهم ف ث يس ة بحي اد بيئي دفوعات، وأبع زان الم ي مي ا  ف را  إيجابي ا  يحدث أث ا  مالي ق ريع اقتصادية تحق

 االنبعاثات والحد من استخدام الوقود األحفوري؛االنبعاثات والحد من استخدام الوقود األحفوري؛
 

 أن يحقق خفضا  إضافيا  في انبعاثات غازات الدفيئة، يحتسب من التزامات البلد الممول للمشروع؛أن يحقق خفضًا إضافيًا في انبعاثات غازات الدفيئة، يحتسب من التزامات البلد الممول للمشروع؛ ))بب(( 
 

ه أو خفض          ))جج((  ادة من ة التشارك في اإلف ه أو خفض         أن يوافق البلد المضيف والبلد المستثمر على المشروع وآيفي ادة من ة التشارك في اإلف أن يوافق البلد المضيف والبلد المستثمر على المشروع وآيفي
 االنبعاثات؛االنبعاثات؛

 
 ..أن تكون هناك صعوبة في تمويل المشروع في غياب آلية التنمية النظيفةأن تكون هناك صعوبة في تمويل المشروع في غياب آلية التنمية النظيفة ))دد(( 

 
ذه في المجال الصناعي مشروع ت                    ذه في المجال الصناعي مشروع ت                  ومن األمثلة على إمكانات االستفادة من آلية التعاون ه حسين صناعة    حسين صناعة    ومن األمثلة على إمكانات االستفادة من آلية التعاون ه

يا     يا    اإلسمنت في أندونيس ون                        .  .  اإلسمنت في أندونيس ر صندوق مشاريع الكرب ة وعب ة النظيف ة التنمي ذا المشروع تساهم آلي ون                        فمن خالل ه ر صندوق مشاريع الكرب ة وعب ة النظيف ة التنمي ذا المشروع تساهم آلي فمن خالل ه
ة                      ذ مشروع بكلف دلبرغ لصناعة اإلسمنت في تنفي ة                     التابع للبنك الدولي، وبمساهمة شرآة هاي ذ مشروع بكلف دلبرغ لصناعة اإلسمنت في تنفي ين دوالر   ١٠٫٨١٠٫٨التابع للبنك الدولي، وبمساهمة شرآة هاي ين دوالر    مالي  مالي

اث  ض انبع ى خف دف إل اث يه ض انبع ى خف دف إل يد الكر١١١١يه اني أآس ن ث ن م ون ط يد الكر ملي اني أآس ن ث ن م ون ط وام  ملي رة أع ون عش ي غض ون ف وام ب رة أع ون عش ي غض ون ف  ب
اج اإلسمنت          .  .  ويتضمن المشروع مكونين رئيسيين   ويتضمن المشروع مكونين رئيسيين   .  .  في ثالثة معامل لإلسمنت   في ثالثة معامل لإلسمنت    ادة إنت اج اإلسمنت          المكون األول يهدف إلى زي ادة إنت المكون األول يهدف إلى زي

اير؛       اد المتط ا والرم ري والبوزوالن ر الجي افة الحج منت بإض ي اإلس ر ف بة الكلنك يض نس ك بتخف وط، وذل اير؛      المخل اد المتط ا والرم ري والبوزوالن ر الجي افة الحج منت بإض ي اإلس ر ف بة الكلنك يض نس ك بتخف وط، وذل المخل
ل وجوز                   والثاني يهدف إلى تخفيض االنبعاثات من ا      والثاني يهدف إلى تخفيض االنبعاثات من ا       وت النخي ات زي ل نفاي ود مث دائل الوق ر استخدام ب ل وجوز                   لغازات عب وت النخي ات زي ل نفاي ود مث دائل الوق ر استخدام ب لغازات عب

ور األرز    يارات وقش ارات الس تعملة وإط وت المس د والزي ور األرز   الهن يارات وقش ارات الس تعملة وإط وت المس د والزي اهمة  .  .  الهن غ مس ع أن تبل اهمة  ويتوق غ مس ع أن تبل  ويتوق
د من         .  .   في المائة من مجموع الطاقة الحرارية الالزمة لصناعة الكلنكر          في المائة من مجموع الطاقة الحرارية الالزمة لصناعة الكلنكر         ٧٧النفايات نحو   النفايات نحو    ى مزي د من         ويمكن االطالع عل ى مزي ويمكن االطالع عل
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ذا ا  ن ه يل ع ذا ا التفاص ن ه يل ع ت   التفاص بكة اإلنترن ى ش اليين عل وقعين الت ى الم روع عل ت   لمش بكة اإلنترن ى ش اليين عل وقعين الت ى الم روع عل   (project/org.cdmwatch.www): : لمش
 ..(pcf/org.carbonfinance://http)وو
 

 مرفق البيئة العالمي  -٢
 

ة              هو جهاز مالي مستقل يساعد ا     هو جهاز مالي مستقل يساعد ا       دان النامي د البل ة              لبلدان على التصدي لمشاآل البيئة العالمية من خالل تزوي دان النامي د البل لبلدان على التصدي لمشاآل البيئة العالمية من خالل تزوي
ة                          تدامة للمجتمعات المحلي افع أساسية ومس دم من ة وتق ة العالمي ة                         بمنح تمكنها من تمويل المشاريع التي تحمي البيئ تدامة للمجتمعات المحلي افع أساسية ومس دم من ة وتق ة العالمي .  .  بمنح تمكنها من تمويل المشاريع التي تحمي البيئ

امج ا   ي برن ة ف ثالث المتمثل ة ال ات التنفيذي ة للمنظم درات اإلداري ى الق ق عل د المرف امج ا  ويعتم ي برن ة ف ثالث المتمثل ة ال ات التنفيذي ة للمنظم درات اإلداري ى الق ق عل د المرف ائي ويعتم دة اإلنم م المتح ائي ألم دة اإلنم م المتح ألم
دولي           ة والبنك ال م المتحدة للبيئ دولي          وبرنامج األم ة والبنك ال م المتحدة للبيئ المي                 .  .  وبرنامج األم ة الع دان األعضاء في مرفق البيئ غ عدد البل المي                 ويبل ة الع دان األعضاء في مرفق البيئ غ عدد البل دًا،   ١٧٦١٧٦ويبل دا ،    بل  بل

ة   دد البيئ يمة ته ة مخاطر جس ى التصدي ألربع ة إل ات الرامي ل العملي اون وتموي ز فرص التع ى تعزي ل عل ة  ويعم دد البيئ يمة ته ة مخاطر جس ى التصدي ألربع ة إل ات الرامي ل العملي اون وتموي ز فرص التع ى تعزي ل عل ويعم
وج        وع البيول دان التن وج       العالمية، وهي فق وع البيول دان التن اخ               العالمية، وهي فق ر المن ة األوزون، وتغي ة، وتآآل طبق اه الدولي دهور المي اخ               ي، وت ر المن ة األوزون، وتغي ة، وتآآل طبق اه الدولي دهور المي ويسعى  ويسعى  .  .  ي، وت

المرفق إلى تحقيق عدد من األهداف، منها إزالة العقبات التي تعوق تحقيق آفاءة الطاقة والحفاظ عليها، وتخفيض       المرفق إلى تحقيق عدد من األهداف، منها إزالة العقبات التي تعوق تحقيق آفاءة الطاقة والحفاظ عليها، وتخفيض       
ازات            ن الغ ل م درًا أق در ق ي تص ة الت ة بالطاق ل المتعلق ة األج اليف الطويل ازات           التك ن الغ ل م درا  أق در ق ي تص ة الت ة بالطاق ل المتعلق ة األج اليف الطويل  التك

 ..ة، ودعم تطور النقل المستدامة، ودعم تطور النقل المستدامالحافظة للحرارالحافظة للحرار
 

 : : ويفترض بالمشروع المؤهل للحصول على تمويل من هذا المرفق استيفاء الشروط التاليةويفترض بالمشروع المؤهل للحصول على تمويل من هذا المرفق استيفاء الشروط التالية 
 

ى                   ))أأ((  ه، وأن يصادق عل ة حكومت ى                  أن يجسد أولويات البلد المعني، ويستوفي اعتباراته، ويحظى بموافق ه، وأن يصادق عل ة حكومت أن يجسد أولويات البلد المعني، ويستوفي اعتباراته، ويحظى بموافق
 المرفق أو مرآز التنسيق في البلد المعني؛ المرفق أو مرآز التنسيق في البلد المعني؛ المشروع المقترح الشخص الرئيسي المكلف باالتصال نيابة عن المشروع المقترح الشخص الرئيسي المكلف باالتصال نيابة عن 

 
ذ المشروع، وال         ))بب((  ذ المشروع، وال        أن يصمم مقترح المشروع بحيث يوضح المشكلة، وماذا يحدث في حال عدم تنفي أن يصمم مقترح المشروع بحيث يوضح المشكلة، وماذا يحدث في حال عدم تنفي

رق                رق               سيما بدون مساندة من المرفق، وما الذي سينجز عن طريق اشتراك المرفق في هذا المشروع، مع توضيح الف سيما بدون مساندة من المرفق، وما الذي سينجز عن طريق اشتراك المرفق في هذا المشروع، مع توضيح الف
 من المرفق والسيناريو الثاني أي بدون مساندة من المرفق؛ من المرفق والسيناريو الثاني أي بدون مساندة من المرفق؛ بين السيناريو األول أي بمساندة بين السيناريو األول أي بمساندة 

 
ى مشاريع                         ))جج((  ل إل ة للنق ه قابل ة المكتسبة من رة العملي اة وتكون الخب ى مشاريع                        أن يراعي المشروع قابلية المحاآ ل إل ة للنق ه قابل ة المكتسبة من رة العملي اة وتكون الخب أن يراعي المشروع قابلية المحاآ

 ..وبلدان أخرىوبلدان أخرى
 

وع         ب ن ة حس تندات خاص ديم مس ات وتق لء طلب ق بم ة المرف ى أمان اريع إل ات المش دم مقترح وع       وتق ب ن ة حس تندات خاص ديم مس ات وتق لء طلب ق بم ة المرف ى أمان اريع إل ات المش دم مقترح  وتق
ة،       .  .  مطلوبمطلوبالتمويل ال التمويل ال  ى البيئ ع عل أثيره اإليجابي المتوق ة،       وتتضمن الطلبات عادة معلومات عن نوعية المشروع وت ى البيئ ع عل أثيره اإليجابي المتوق وتتضمن الطلبات عادة معلومات عن نوعية المشروع وت

وآذلك يجب تقديم ملخص تنفيذي عن المشروع       وآذلك يجب تقديم ملخص تنفيذي عن المشروع       .  .  ومدة تنفيذه، والموافقة الحكومية عليه، والدعم المادي المطلوب       ومدة تنفيذه، والموافقة الحكومية عليه، والدعم المادي المطلوب       
ات  ذه المعلوم ل ه ات يتضمن آ ذه المعلوم ل ه د  .  .  يتضمن آ ب والتأآ ة الطل ق مراجع ة المرف ولى أمان د  وتت ب والتأآ ة الطل ق مراجع ة المرف ولى أمان ة   وتت روط األهلي ل ش تيفائه آ ن اس ة    م روط األهلي ل ش تيفائه آ ن اس  م

ة             دم المالحظات والتوصيات الالزم ته، وتق ة            المطلوبة، ثم يعرض الطلب على لجان علمية متخصصة تتولى دراس دم المالحظات والتوصيات الالزم ته، وتق المطلوبة، ثم يعرض الطلب على لجان علمية متخصصة تتولى دراس
ق  ة المرف ى أمان ق إل ة المرف ى أمان المي    .  .  إل ة الع ق البيئ ع مرف ة موق ن مراجع ات يمك ن المعلوم د م المي    ولمزي ة الع ق البيئ ع مرف ة موق ن مراجع ات يمك ن المعلوم د م  ولمزي

بكة اإلنترنت ى ش الي عل ع الت ى الموق تعل بكة اإلنترن ى ش الي عل ع الت ى الموق اريع .  .  (org.gefweb.www): : عل دد من مش ل ع ي تموي ق ف اهم المرف د س اريع وق دد من مش ل ع ي تموي ق ف اهم المرف د س وق
وفر    ي ت ارة الت ال صناعة مصابيح اإلن ي مج ي المنشآت الصناعية، وخاصة ف ة ف تخدام الطاق اءة اس ين آف وفر   تحس ي ت ارة الت ال صناعة مصابيح اإلن ي مج ي المنشآت الصناعية، وخاصة ف ة ف تخدام الطاق اءة اس ين آف تحس

د              دا وتايالن ة في بولن د             الطاقة، والبرادات ذات الكفاءة العالية في استهالك الطاق دا وتايالن ة في بولن ل     ويساهم ا ويساهم ا .  .  الطاقة، والبرادات ذات الكفاءة العالية في استهالك الطاق ًا في تموي ل     لمرفق حالي ا  في تموي لمرفق حالي
 ..عدد من المشاريع الهادفة إلى تحسين آفاءة الطاقة في عدد من بلدان اإلسكواعدد من المشاريع الهادفة إلى تحسين آفاءة الطاقة في عدد من بلدان اإلسكوا

 
 )MEDA() برنامج المساعدة الفنية لدول الشراآة المتوسطية(التعاون األوروبي المتوسطي   -٣
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و  .  .  ة األوروبية المتوسطية   ة األوروبية المتوسطية   األداة المالية الرئيسية لالتحاد األوروبي لتنفيذ الشراآ      األداة المالية الرئيسية لالتحاد األوروبي لتنفيذ الشراآ      " " ميداميدا""يعتبر برنامج   يعتبر برنامج     و  فه فه
ول      الح والتح رامج اإلص ق ب ى تحقي اعدتها عل طية، لمس راآة المتوس دان الش ي لبل الي والفن دعم الم دم ال ول     يق الح والتح رامج اإلص ق ب ى تحقي اعدتها عل طية، لمس راآة المتوس دان الش ي لبل الي والفن دعم الم دم ال يق

ة    رة األوروبي ارة الح ة التج اء منطق ي إنش اعدة ف ى المس دف إل ة   االقتصادي، ويه رة األوروبي ارة الح ة التج اء منطق ي إنش اعدة ف ى المس دف إل طية-االقتصادي، ويه طيةالمتوس امج .  .  المتوس عى البرن امج ويس عى البرن ويس
اع    وير القط ل وتط رص العم ق ف ى خل دًا إل اع   تحدي وير القط ل وتط رص العم ق ف ى خل دا  إل جيع   تحدي طة، وتش غيرة والمتوس آت الص م المنش اص ودع جيع    الخ طة، وتش غيرة والمتوس آت الص م المنش اص ودع  الخ

اد    دان االتح ين بل ا وب طية، وبينه راآة المتوس دان الش ين بل اري ب ادل التج اون الصناعي والتب تثمارات والتع اد   االس دان االتح ين بل ا وب طية، وبينه راآة المتوس دان الش ين بل اري ب ادل التج اون الصناعي والتب تثمارات والتع االس
 ..األوروبياألوروبي

 
ذه المشاريع   .  .  وقد مول البرنامج مشاريع لتحديث الصناعة في عدد من البلدان العربية المتوسطية        وقد مول البرنامج مشاريع لتحديث الصناعة في عدد من البلدان العربية المتوسطية          ذه المشاريع   ومن ه ومن ه

ورو،     ٢٥٠٢٥٠ بحوالي    بحوالي   ١٩٩٩١٩٩٩-١٩٩٥١٩٩٥وع تحديث الصناعة في مصر حيث ساهم البرنامج خالل الفترة           وع تحديث الصناعة في مصر حيث ساهم البرنامج خالل الفترة           مشرمشر ون ي ورو،      ملي ون ي  ملي
دعم الصناعة والقطاعات األخرى في عدد من         ٢٠٠٤٢٠٠٤-٢٠٠٠٢٠٠٠للفترة للفترة " " ٢٢ميدا ميدا ""آما لحظ برنامج  آما لحظ برنامج   دعم الصناعة والقطاعات األخرى في عدد من          مبالغ إضافية ل  مبالغ إضافية ل
 ..البلدان المتوسطيةالبلدان المتوسطية

 
 منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية  -٤

 
ا                  تعنى بتقديم   تعنى بتقديم     تدامة، بم ة صناعية مس ا تحقيق تنمي ا                  المساعدة للبلدان النامية لمواجهة التحديات التي يتطلبه تدامة، بم ة صناعية مس ا تحقيق تنمي المساعدة للبلدان النامية لمواجهة التحديات التي يتطلبه

ة عن        ة الناجم وث الصناعي وانبعاث غازات الدفيئ ة والحد من التل ك تحديث وتطوير الصناعات المحلي ة عن       في ذل ة الناجم وث الصناعي وانبعاث غازات الدفيئ ة والحد من التل ك تحديث وتطوير الصناعات المحلي في ذل
 ..رفة وبناء القدرات الوطنيةرفة وبناء القدرات الوطنيةالعمليات الصناعية وتحسين آفاءة استخدام الموارد المتاحة ونشر المعلومات والمعالعمليات الصناعية وتحسين آفاءة استخدام الموارد المتاحة ونشر المعلومات والمع

 
 المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين  -٥

 
ة                             ه في مجاالت الصناعة والطاق د قدرات ة وتطوير االقتصاد العربي وتوطي ى اإلسهام في تنمي ة                           تهدف إل ه في مجاالت الصناعة والطاق د قدرات ة وتطوير االقتصاد العربي وتوطي ى اإلسهام في تنمي تهدف إل

ودة والق ق الج ة، وتحقي ين اإلنتاجي اج، وتحس وير اإلنت زز تط ا يع اييس، بم فات والمق دين والمواص ودة والقوالتع ق الج ة، وتحقي ين اإلنتاجي اج، وتحس وير اإلنت زز تط ا يع اييس، بم فات والمق دين والمواص درة درة والتع
ية يةالتنافس اط       .  .  التنافس ي النش رب ف ال الع ال األعم تثمرين ورج ع المس اون م ى التع ة عل تمل اختصاصات المنظم اط       وتش ي النش رب ف ال الع ال األعم تثمرين ورج ع المس اون م ى التع ة عل تمل اختصاصات المنظم وتش

ة،                   ا المنظم ة،                  الصناعي عن طريق على المستوى الوطني من خالل تزويدهم بنتائج الدراسات القطاعية التي تجريه ا المنظم الصناعي عن طريق على المستوى الوطني من خالل تزويدهم بنتائج الدراسات القطاعية التي تجريه
ات والمؤسسات الصن              ات والمؤسسات الصن             والعمل آبيت خبرة في مجاالت اختصاصا لصالح الهيئ ة       والعمل آبيت خبرة في مجاالت اختصاصا لصالح الهيئ ة العربي ة والتعديني ة       اعية والتمويلي ة العربي ة والتعديني اعية والتمويلي

 ..وفي القطاعين العام والخاصوفي القطاعين العام والخاص
 

 وآاالت التعاون الدولي  -٦
 

الي لتطوير وتحديث المنشآت    ي والم دعم الفن ديم ال ي تق دولي ف اون ال االت التع اهم مجموعة من وآ الي لتطوير وتحديث المنشآت  تس ي والم دعم الفن ديم ال ي تق دولي ف اون ال االت التع اهم مجموعة من وآ تس
ة                   ات غازات الدفيئ ة والحد من انبعاث اءة استخدام الطاق ة                  الصناعية بهدف تحسين آف ات غازات الدفيئ ة والحد من انبعاث اءة استخدام الطاق ة        وو.  .  الصناعية بهدف تحسين آف االت الوآال ذه الوآ ة        من ه االت الوآال ذه الوآ من ه

ات   ة الوالي ي، ووآال اون التقن ة للتع ة األلماني دولي، والوآال اون ال ة للتع ة الكندي دولي، والوآال اون ال ة للتع ات  الياباني ة الوالي ي، ووآال اون التقن ة للتع ة األلماني دولي، والوآال اون ال ة للتع ة الكندي دولي، والوآال اون ال ة للتع الياباني
 ..المتحدة األمريكية للتنمية الدوليةالمتحدة األمريكية للتنمية الدولية

 صناديق التمويل العربية واألجنبية  -٧
 

ة واألج  ل العربي راض لصناديق التموي رامج اإلق ة واألجتلحظ ب ل العربي راض لصناديق التموي رامج اإلق ين تلحظ ب رة لتحس روض ميس اعدات وق ديم مس ة تق ين نبي رة لتحس روض ميس اعدات وق ديم مس ة تق نبي
ة     اءة عالي دة ذات آف ناعات جدي اء ص ة وإنش ناعية القائم آت الص اءة المنش ة    آف اءة عالي دة ذات آف ناعات جدي اء ص ة وإنش ناعية القائم آت الص اءة المنش ة  .  .  آف المي للتنمي ك اإلس اهم البن ة  ويس المي للتنمي ك اإلس اهم البن ويس

د من         دولي في دعم العدي د من        والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وبنك االستثمار األوروبي والبنك ال دولي في دعم العدي والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي وبنك االستثمار األوروبي والبنك ال
دقيق الطاقي                          مشاريع التطوير والت   مشاريع التطوير والت    يم والت داد دراسات التقي ك إع ا في ذل ي، بم دقيق الطاقي                          حديث في القطاع الصناعي العرب يم والت داد دراسات التقي ك إع ا في ذل ي، بم حديث في القطاع الصناعي العرب

 ..والجدوى االقتصادية والفنية وتمويل المشاريعوالجدوى االقتصادية والفنية وتمويل المشاريع
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   الخالصة والتوصيات-سابعا 
 

ين    ة وتحس دادات الطاق وفير إم ة بت ور المتعلق اة المعاصرة وتحظى األم ي الحي ًا ف ة دورًا مهم ؤدي الطاق ين  ت ة وتحس دادات الطاق وفير إم ة بت ور المتعلق اة المعاصرة وتحظى األم ي الحي ا  ف ة دورا  مهم ؤدي الطاق ت
ات   عي السياس رارات وواض انعي الق ن ص الغ م ام ب ة باهتم ادر البديل تخدام المص تخدامها واس اءة اس ات  آف عي السياس رارات وواض انعي الق ن ص الغ م ام ب ة باهتم ادر البديل تخدام المص تخدامها واس اءة اس آف

غ حصته ثلث              .  .  ية والدولية ية والدولية واالستراتيجيات على المستويات المحلية واإلقليم    واالستراتيجيات على المستويات المحلية واإلقليم     ذي تبل تأثر قطاع الصناعة ال غ حصته ثلث              وقد اس ذي تبل تأثر قطاع الصناعة ال وقد اس
ة                  اءة استخدام الطاق رامج تحسين آف ة                 االستهالك النهائي للطاقة في العالم باهتمام خاص في ب اءة استخدام الطاق رامج تحسين آف ام      .  .  االستهالك النهائي للطاقة في العالم باهتمام خاص في ب ام      وانسجامًا مع مه وانسجاما  مع مه

ذه           داد ه رى إع اء، ج دان األعض ي البل ة ف ادية واالجتماعي ة االقتص رامج التنمي م ب ي دع كوا ف ذه          اإلس داد ه رى إع اء، ج دان األعض ي البل ة ف ادية واالجتماعي ة االقتص رامج التنمي م ب ي دع كوا ف  اإلس
ذا األمر                  . . الدراسةالدراسة ذا األمر                   وهي تتناول تحسين آفاءة استخدام الطاقة في صناعات مختارة آثيفة االستهالك للطاقة، لما له  وهي تتناول تحسين آفاءة استخدام الطاقة في صناعات مختارة آثيفة االستهالك للطاقة، لما له

دان         ك البل دان        من حيز في خطط واستراتيجيات الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في تل ك البل ا      .  .  من حيز في خطط واستراتيجيات الطاقة ألغراض التنمية المستدامة في تل م م ي عرض أله ا يل ا      وفيم م م ي عرض أله ا يل وفيم
 . . خصلت إليه هذه الدراسة من نتائج وتوصياتخصلت إليه هذه الدراسة من نتائج وتوصيات

 
   النتائج-ألف

 
 ::أهم نتائج الدراسة بما يليأهم نتائج الدراسة بما يليتلخص تلخص  

 
بة   -١١ اهم بنس وطني، إذ س اد ال ي االقتص ًا ف كوا دورًا مهم دان اإلس ي بل ناعة ف اع الص ؤدي قط بة  ي اهم بنس وطني، إذ س اد ال ي االقتص ا  ف كوا دورا  مهم دان اإلس ي بل ناعة ف اع الص ؤدي قط ي ٤١٤١ي ي  ف   ف

ام   ي ع الي ف ي اإلجم اتج المحل ن الن ة م ام  المائ ي ع الي ف ي اإلجم اتج المحل ن الن ة م تخراجية  ٢٠٠٣٢٠٠٣المائ اهمة الصناعات االس بة مس تخراجية  ، وبلغت نس اهمة الصناعات االس بة مس ي ٣٠٫٢٣٠٫٢، وبلغت نس ي  ف  ف
ة    اهمة الصناعات التحويلي بة مس ة ونس ة   المائ اهمة الصناعات التحويلي بة مس ة ونس ة  ١٠٫٨١٠٫٨المائ ي المائ ةف ي المائ ا بلغت حصة القطاع الصناعي نحو   .  .  ف ا بلغت حصة القطاع الصناعي نحو   آم ي ٤٧٤٧آم ي  ف  ف

 ..المائة من االستهالك النهائي للطاقةالمائة من االستهالك النهائي للطاقة
 
ة       -٢٢ ناعات تحويلي ا ص اج باعتباره مدة، والزج لب، واألس د والص منت، والحدي ناعات اإلس د ص رى تحدي ة      ج ناعات تحويلي ا ص اج باعتباره مدة، والزج لب، واألس د والص منت، والحدي ناعات اإلس د ص رى تحدي ج

ي المائة من االستهالك  ي المائة من االستهالك   ف ف٢٥٢٥رئيسية آثيفة االستهالك للطاقة، وواسعة االنتشار في بلدان اإلسكوا، تقارب حصتها  رئيسية آثيفة االستهالك للطاقة، وواسعة االنتشار في بلدان اإلسكوا، تقارب حصتها  
ة       .  .  النهائي للطاقة في القطاع الصناعي لهذه البلدان     النهائي للطاقة في القطاع الصناعي لهذه البلدان      ى استعراض الصناعات التحويلي د إل ذا التحدي ة       وقد استند في ه ى استعراض الصناعات التحويلي د إل ذا التحدي وقد استند في ه

ة        وعي للطاق ار االستهالك الن ة       المتوفرة في بلدان اإلسكوا، وإلى عدد من المعايير والمؤشرات التي تأخذ في االعتب وعي للطاق ار االستهالك الن المتوفرة في بلدان اإلسكوا، وإلى عدد من المعايير والمؤشرات التي تأخذ في االعتب
 .  .  المستهلكة في آل صناعة ونسبة آلفة الطاقة من تكاليف اإلنتاج اإلجماليةالمستهلكة في آل صناعة ونسبة آلفة الطاقة من تكاليف اإلنتاج اإلجماليةلوحدة المنتج وآمية الطاقة لوحدة المنتج وآمية الطاقة 

 
ة االقتصادية                            -٣٣ يًا مع أهداف خطط التنمي دًا تماش دان اإلسكوا نهضة صناعية وتطورًا متزاي ة االقتصادية                           تشهد معظم بل يا  مع أهداف خطط التنمي دا  تماش دان اإلسكوا نهضة صناعية وتطورا  متزاي تشهد معظم بل

از الطبيعي           .  .  واالجتماعيةواالجتماعية ا، وخاصة الغ وفرة فيه ة الرئيسية المت از الطبيعي           وتعتمد في ذلك على مصادر الطاق ا، وخاصة الغ وفرة فيه ة الرئيسية المت ذي يشكل   وتعتمد في ذلك على مصادر الطاق ذي يشكل    ال  ال
وداً  ة ووق ادة مغذي اره م ة، باعتب ي الصناعات التحويلي يًا ف ًا ورئيس دخًال هام ودا  م ة ووق ادة مغذي اره م ة، باعتب ي الصناعات التحويلي يا  ف ا  ورئيس دخال  هام اءة .  .  م ين آف راءات تحس ر إج اءة وتعتب ين آف راءات تحس ر إج وتعتب

ة                   ة                  استخدام الطاقة في هذه الصناعات المختارة ذات أثر إيجابي وفعال في الحفاظ على الطاقة وتحقيق أهداف التنمي استخدام الطاقة في هذه الصناعات المختارة ذات أثر إيجابي وفعال في الحفاظ على الطاقة وتحقيق أهداف التنمي
 ..المستدامةالمستدامة

 
ا        تعتبر صناعة اإلسمنت من ال    تعتبر صناعة اإلسمنت من ال     -٤٤ ؤمن احتياجاته ا        صناعات الرئيسية في بلدان اإلسكوا، باستثناء فلسطين التي ت ؤمن احتياجاته صناعات الرئيسية في بلدان اإلسكوا، باستثناء فلسطين التي ت

ييد                 .  .  من االستيراد من االستيراد  اء والتش ييد                 ويتزايد الطلب على هذه المادة مع التطور الحاصل في قطاع البن اء والتش ذه      .  .  ويتزايد الطلب على هذه المادة مع التطور الحاصل في قطاع البن غ حصة ه ذه      وتبل غ حصة ه وتبل
 . .  في المائة من الطاقة المستهلكة في القطاع الصناعي في المنطقة في المائة من الطاقة المستهلكة في القطاع الصناعي في المنطقة١٠١٠الصناعة الصناعة 

 
دان اإلسكوا منخفضة                        تعتبر مع تعتبر مع  -٥٥ د من منشآت صناعة اإلسمنت في بل دان اإلسكوا منخفضة                        دالت آفاءة استخدام الطاقة في العدي د من منشآت صناعة اإلسمنت في بل دالت آفاءة استخدام الطاقة في العدي

ة ذات             ة الرطب تخدام الطريق ات، واس دم التقني ا ق ددة منه باب متع ك ألس ة، وذل دالت العالمي ع المع ة م ة ذات            بالمقارن ة الرطب تخدام الطريق ات، واس دم التقني ا ق ددة منه باب متع ك ألس ة، وذل دالت العالمي ع المع ة م بالمقارن
اءة بسبب    االستهالك المرتفع للطاقة في بعض البلدان المنتجة، وعدم إيالء االهتمام الكافي        االستهالك المرتفع للطاقة في بعض البلدان المنتجة، وعدم إيالء االهتمام الكافي         اءة بسبب     إلجراءات تحسين الكف  إلجراءات تحسين الكف

 ..الدعم الواسع ألسعار بيع الطاقة في معظم البلدان األعضاءالدعم الواسع ألسعار بيع الطاقة في معظم البلدان األعضاء
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نفط آمصدر رئيسي من مصادر            -٦٦ ر ال ي عدد من مصافي تكري تج ف ي المن امى استخدام الكوك البترول نفط آمصدر رئيسي من مصادر           يتن ر ال ي عدد من مصافي تكري تج ف ي المن امى استخدام الكوك البترول يتن

منت   ناعة اإلس ي ص ة ف منت  الطاق ناعة اإلس ي ص ة ف كوا،       .  .  الطاق دان اإلس ن بل دد م ي ع ادة ف ذه الم وفر ه ن ت رغم م ى ال كوا،       وعل دان اإلس ن بل دد م ي ع ادة ف ذه الم وفر ه ن ت رغم م ى ال ي  وعل ة ف ي  وخاص ة ف وخاص
ى شرآة واحدة هي                       ة السورية والكويت ومصر، يقتصر استخدامه في صناعة اإلسمنت عل ى شرآة واحدة هي                      الجمهورية العربي ة السورية والكويت ومصر، يقتصر استخدامه في صناعة اإلسمنت عل الجمهورية العربي

 ..شرآة هولسيم لبنان التي تستورده من فنزويالشرآة هولسيم لبنان التي تستورده من فنزويال
 
ا                   -٧٧ ًا مم د عالمي ا                  يحظى استخدام النفايات الصلبة والسائلة آوقود بديل للحرق في أفران اإلسمنت باهتمام متزاي ا  مم د عالمي يحظى استخدام النفايات الصلبة والسائلة آوقود بديل للحرق في أفران اإلسمنت باهتمام متزاي

ات  .  .   مشكلة النفايات من جهة، ويؤمن طاقة بديلة رخيصة من جهة أخرى        مشكلة النفايات من جهة، ويؤمن طاقة بديلة رخيصة من جهة أخرى       يساهم في حل  يساهم في حل   ات  وتبلغ نسبة مساهمة النفاي وتبلغ نسبة مساهمة النفاي
وفر بعض التجارب في     .  .   في المائة ضمن مزيج الطاقة المستخدمة في صناعة اإلسمنت الفرنسية   في المائة ضمن مزيج الطاقة المستخدمة في صناعة اإلسمنت الفرنسية  ٢٧٢٧حوالي  حوالي   وفر بعض التجارب في     وتت وتت

ت                 زال تجارب اس ا ال ت ود، بينم ت                استخدام السجيل الزيتي آمصدر للمادة الخام والوق زال تجارب اس ا ال ت ود، بينم ديل في صناعة         استخدام السجيل الزيتي آمصدر للمادة الخام والوق ود الب ديل في صناعة         خدام الوق ود الب خدام الوق
 ..اإلسمنت محدودة جدا  ومتواضعة في بلدان اإلسكوااإلسمنت محدودة جدًا ومتواضعة في بلدان اإلسكوا

 
ي   -٨٨ ة، والت تهالك للطاق ة االس ة الكثيف ناعات المهم ن الص ة م ة والفوالذي ات الحديدي ناعة المنتج د ص ي  تع ة، والت تهالك للطاق ة االس ة الكثيف ناعات المهم ن الص ة م ة والفوالذي ات الحديدي ناعة المنتج د ص  تع

د             و الصناعي ألي بل دم والنم د            تقاس بها درجة التق و الصناعي ألي بل دم والنم ذا ا             .  .  تقاس بها درجة التق أخرة في ه ة مت دان العربي زال البل ذا ا             وال ت أخرة في ه ة مت دان العربي زال البل در      وال ت در      لمجال حيث يق لمجال حيث يق
ن         د ع ا ال يزي المي وبم ط الع ات بنصف المتوس ك المنتج ن تل رد م تهالك الف دل اس ن        مع د ع ا ال يزي المي وبم ط الع ات بنصف المتوس ك المنتج ن تل رد م تهالك الف دل اس ى ١٠١٠مع ى  إل ة  ٢٠٢٠ إل ي المائ ة   ف ي المائ   ف

واد            .  .  من استهالك الفرد في البلدان الصناعية المتقدمة      من استهالك الفرد في البلدان الصناعية المتقدمة       ا من الم رًا من احتياجاته واد            وتستورد بلدان اإلسكوا جزءًا آبي ا من الم را  من احتياجاته وتستورد بلدان اإلسكوا جزءا  آبي
 ..الخام أو المواد نصف المصنعةالخام أو المواد نصف المصنعة

 
وفر                     يتزايد ا يتزايد ا  -٩٩ د، وت ودًا في صناعة الحدي زات ووق زال الفل يطًا الخت وفر                     العتماد على الغاز الطبيعي باعتباره وس د، وت ودا  في صناعة الحدي زات ووق زال الفل العتماد على الغاز الطبيعي باعتباره وسيطا  الخت

دات تصدير   ق عائ ة وتحقي ة االحتياجات المحلي ذه الصناعة لتلبي كوا يسمح بتطوير ه دان اإلس ي بل ادة ف ذه الم دات تصدير  ه ق عائ ة وتحقي ة االحتياجات المحلي ذه الصناعة لتلبي كوا يسمح بتطوير ه دان اإلس ي بل ادة ف ذه الم ه
 ..تساهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة القيمة المضافةتساهم في تنويع مصادر الدخل وزيادة القيمة المضافة

 
ين استهالك         .  .  والذ من أآثر المواد قابلية إلعادة التدوير      والذ من أآثر المواد قابلية إلعادة التدوير      تعتبر مادة الف  تعتبر مادة الف   -١٠١٠ دوير تساعد في تقن ادة الت ة إع ين استهالك         وعملي دوير تساعد في تقن ادة الت ة إع وعملي

ة        ة       آميات آبيرة من الفلزات الخامية ومصادر الطاق ى أن حوالي       .  .  آميات آبيرة من الفلزات الخامية ومصادر الطاق ديرات إل ى أن حوالي       وتشير التق ديرات إل واد     ٧٠٧٠وتشير التق ون طن من الم واد      ملي ون طن من الم  ملي
 ..الحديدية والفوالذية يعاد تدويرها في الواليات المتحدة األمريكيةالحديدية والفوالذية يعاد تدويرها في الواليات المتحدة األمريكية

 
عتبر صناعة األسمدة من الصناعات المهمة والكثيفة االستهالك للطاقة في بلدان اإلسكوا آونها تشكل أحد                عتبر صناعة األسمدة من الصناعات المهمة والكثيفة االستهالك للطاقة في بلدان اإلسكوا آونها تشكل أحد                تت -١١١١

ي           .  .  المدخالت الرئيسية للزراعة الحديثة   المدخالت الرئيسية للزراعة الحديثة    ي           وتسعى بعض بلدان اإلسكوا إلى تطوير هذه الصناعة لتلبية الطلب المحل وتسعى بعض بلدان اإلسكوا إلى تطوير هذه الصناعة لتلبية الطلب المحل
ل      تثمار األمث ق االس ا يحق دير، وبم افية بالتص دات إض ق عائ ل     وتحقي تثمار األمث ق االس ا يحق دير، وبم افية بالتص دات إض ق عائ ذه    وتحقي ي ه ة ف ة الداخل ة المتاح وارد الطبيعي ذه    للم ي ه ة ف ة الداخل ة المتاح وارد الطبيعي للم

 ..الصناعةالصناعة
 

يقدر المحتوى العالي من الطاقة في عناصر اإلنتاج، وخاصة في صناعة األسمدة األزوتية بطن واحد من                   يقدر المحتوى العالي من الطاقة في عناصر اإلنتاج، وخاصة في صناعة األسمدة األزوتية بطن واحد من                    -١٢١٢
ة       تج من األسمدة االزوتي ة      المواد الهيدروآربونية لكل طن من تج من األسمدة االزوتي اءة        .  .  المواد الهيدروآربونية لكل طن من ة لتحسين آف اذ إجراءات فعال ك يتطلب اتخ اءة        وذل ة لتحسين آف اذ إجراءات فعال ك يتطلب اتخ وذل

تخدام ال تخدام الاس ة    اس ى الطاق ب عل يض الطل نعة لتخف مدة المص تهالك األس يد اس ة وترش ة    طاق ى الطاق ب عل يض الطل نعة لتخف مدة المص تهالك األس يد اس ة وترش ة .  .  طاق اض قيم ة وانخف اض قيم  وانخف
اع                    اع                   الغاز الطبيعي في األسواق المحلية ال يبرر عدم الكفاءة في استخدام الطاقة في هذه الصناعة، خاصة مع االرتف الغاز الطبيعي في األسواق المحلية ال يبرر عدم الكفاءة في استخدام الطاقة في هذه الصناعة، خاصة مع االرتف

ًا بنس            ة حالي اع أسعار األسمدة األزوتي ى ارتف ذي أدى إل ا  بنس           الكبير في أسعار الطاقة ال ة حالي اع أسعار األسمدة األزوتي ى ارتف ذي أدى إل ة مع     ٧٠٧٠بة بة الكبير في أسعار الطاقة ال ة بالمقارن ة مع      في المائ ة بالمقارن  في المائ
 ..متوسط أسعار هذه المادة في فترة التسعيناتمتوسط أسعار هذه المادة في فترة التسعينات

 
ة التي        -١٣١٣ ة التي       يعتبر ترشيد استهالك األسمدة لدى المستهلك النهائي واستخدام األسمدة العضوية من العوامل الهام يعتبر ترشيد استهالك األسمدة لدى المستهلك النهائي واستخدام األسمدة العضوية من العوامل الهام

 ..تساهم في تخفيض الطلب على الطاقة في هذه الصناعة، وتحسين جودة المنتجات الزراعيةتساهم في تخفيض الطلب على الطاقة في هذه الصناعة، وتحسين جودة المنتجات الزراعية



 

 

-٧١-

 
اج طن من الزجاج حوالي                     -١٤١٤ اج طن من الزجاج حوالي                    تعتبر صناعة الزجاج من الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة حيث يتطلب إنت تعتبر صناعة الزجاج من الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة حيث يتطلب إنت

ران ونسبة                 .  .  نصف طن من الطاقة   نصف طن من الطاقة    درة األف د وآخر حسب ق ين بل ة في صناعة الزجاج ب اين استهالك الطاق ران ونسبة                 ويتب درة األف د وآخر حسب ق ين بل ة في صناعة الزجاج ب اين استهالك الطاق ويتب
 ..حطام الزجاج المستخدمة واإلجراءات المتخذة لتحسين آفاءة الطاقةحطام الزجاج المستخدمة واإلجراءات المتخذة لتحسين آفاءة الطاقة

 
اءة استخدام                 تعاتعا -١٥١٥ اءة استخدام                 ني مصانع الزجاج التابعة للقطاع العام في الجمهورية العربية السورية ومصر من تدني آف ني مصانع الزجاج التابعة للقطاع العام في الجمهورية العربية السورية ومصر من تدني آف

اج          ناعة الزج ة لص ة الخاص رآة اللبناني ي الش بيًا ف ة نس اءة مقبول دالت الكف ر مع ا تعتب ة، بينم اج         الطاق ناعة الزج ة لص ة الخاص رآة اللبناني ي الش بيا  ف ة نس اءة مقبول دالت الكف ر مع ا تعتب ة، بينم وليفر((الطاق وليفرس ).  ).  س
ي    ذة ف ة والتجارب والدراسات المنف ع المؤشرات العالمي ة م ي   وبالمقارن ذة ف ة والتجارب والدراسات المنف ع المؤشرات العالمي ة م ات واسعة وبالمقارن وفر إمكان ة، تت دان األوروبي ات واسعة البل وفر إمكان ة، تت دان األوروبي البل

 ..لتحسين آفاءة استخدام الطاقة في صناعة الزجاج في بلدان اإلسكوالتحسين آفاءة استخدام الطاقة في صناعة الزجاج في بلدان اإلسكوا
 

ة                      -١٦١٦ دان المتقدم ه في البل ة بمثيل دنيًا مقارن ة                     يعتبر معدل استهالك الفرد من الزجاج في بلدان اإلسكوا مت دان المتقدم ه في البل ة بمثيل دنيا  مقارن ومن  ومن  .  .  يعتبر معدل استهالك الفرد من الزجاج في بلدان اإلسكوا مت
اء و    اع البن ي قط د ف ور المتزاي ق التط ع أن يتراف اء و   المتوق اع البن ي قط د ف ور المتزاي ق التط ع أن يتراف توعبات    المتوق تخدام المس و اس ه نح ات والتوج ناعة المرآب توعبات    ص تخدام المس و اس ه نح ات والتوج ناعة المرآب ص

الء                        ا يتطلب إي تقبل، مم الء                       الزجاجية ألسباب صحية وبيئية في بلدان اإلسكوا مع زيادة الطلب على الزجاج في المس ا يتطلب إي تقبل، مم الزجاجية ألسباب صحية وبيئية في بلدان اإلسكوا مع زيادة الطلب على الزجاج في المس
 ..االهتمام الختيار التقنيات الكفوءة من حيث استخدام الطاقة في مصانع الزجاج الجديدةاالهتمام الختيار التقنيات الكفوءة من حيث استخدام الطاقة في مصانع الزجاج الجديدة

 
   التوصيات-باء

 
ًا                        انطالقا  من انطالقًا من   ة في القطاع الصناعي عموم ى دعوة الجهات المعني ا                          النتائج الواردة آنفًا، خلصت الدراسة إل ة في القطاع الصناعي عموم ى دعوة الجهات المعني  النتائج الواردة آنفا ، خلصت الدراسة إل

 ::والجهات المعنية بالصناعات المدروسة خصوصا  إلى ما يليوالجهات المعنية بالصناعات المدروسة خصوصًا إلى ما يلي
 
ات                        -١١ ر التوسع في استخدام التقني ك عب تج، وذل ات                       العمل على تخفيض االستهالك النوعي من الطاقة لوحدة المن ر التوسع في استخدام التقني ك عب تج، وذل العمل على تخفيض االستهالك النوعي من الطاقة لوحدة المن

 . .  العالية في استهالك الطاقة، والتطبيقات التي أثبتت نجاحا  على هذا الصعيد العالية في استهالك الطاقة، والتطبيقات التي أثبتت نجاحًا على هذا الصعيدالحديثة ذات الكفاءةالحديثة ذات الكفاءة
 
اره مصدرًا                 -٢٢ دان باعتب نفط في بعض البل اره مصدرا                 العمل على استخدام الكوك البترولي المنتج في عدد من مصافي ال دان باعتب نفط في بعض البل العمل على استخدام الكوك البترولي المنتج في عدد من مصافي ال

ذه                           رات المكتسبة في استخدام ه تفادة من الخب ة في صناعة اإلسمنت، واالس ذه                          هامًا من مصادر الطاق رات المكتسبة في استخدام ه تفادة من الخب ة في صناعة اإلسمنت، واالس دى     هاما  من مصادر الطاق ادة ل دى      الم ادة ل  الم
 . . شرآة هولسيم اللبنانيةشرآة هولسيم اللبنانية

 
ا مصدرًا من مصادر                    -٣٣ ران اإلسمنت باعتباره ا في أف ا مصدرا  من مصادر                   العمل على استخدام النفايات الصلبة والسائلة وحرقه ران اإلسمنت باعتباره ا في أف العمل على استخدام النفايات الصلبة والسائلة وحرقه

ات             ذه النفاي ة عن طمر ه ة الناجم ات            الطاقة، مما يساهم في توفير مصادر الطاقة التقليدية، والحد من األضرار البيئي ذه النفاي ة عن طمر ه ة الناجم الطاقة، مما يساهم في توفير مصادر الطاقة التقليدية، والحد من األضرار البيئي
 .. العادية، وخفض تكاليف إنتاج اإلسمنت العادية، وخفض تكاليف إنتاج اإلسمنتأو حرقها في المحارقأو حرقها في المحارق

 
ادة                     -٤٤ ة السورية آمصدر للم ة العربي وفر في األردن والجمهوري ادة                    دراسة إمكانية استخدام السجيل الزيتي المت ة السورية آمصدر للم ة العربي وفر في األردن والجمهوري دراسة إمكانية استخدام السجيل الزيتي المت

 ..الخام والوقود في صناعة اإلسمنت وتقييم نتائج استخدامه المحدودة في صناعة اإلسمنت األردنيةالخام والوقود في صناعة اإلسمنت وتقييم نتائج استخدامه المحدودة في صناعة اإلسمنت األردنية
 
ة االحتياجات       التوسع في صناعة الحديد والصل    التوسع في صناعة الحديد والصل     -٥٥ ك لتلبي ة وذل ة االحتياجات       ب باالعتماد على الغاز الطبيعي آمصدر للطاق ك لتلبي ة وذل ب باالعتماد على الغاز الطبيعي آمصدر للطاق

ام    الء االهتم ة، وإي ة المتاح ن المصادر الطبيعي ى م تفادة المثل ق االس ا يحق دات التصدير، بم ادة عائ ة وزي ام   المحلي الء االهتم ة، وإي ة المتاح ن المصادر الطبيعي ى م تفادة المثل ق االس ا يحق دات التصدير، بم ادة عائ ة وزي المحلي
 ..إلعادة تدوير المنتجات الحديدية والفوالذية المستعملةإلعادة تدوير المنتجات الحديدية والفوالذية المستعملة

 



 

 

-٧٢-

ة والعر  -٦٦ تثمارات المحلي ادة االس ة والعر زي تثمارات المحلي ادة االس از     زي ل الغ مدة مث ناعة األس ي ص ة ف ة الداخل ة المتاح وارد الطبيعي ة للم از     بي ل الغ مدة مث ناعة األس ي ص ة ف ة الداخل ة المتاح وارد الطبيعي ة للم بي
وفر في األردن                 اون الخليجي، والفوسفات المت دان مجلس التع دان، وخاصة بل وفر في عدد من البل وفر في األردن                الطبيعي المت اون الخليجي، والفوسفات المت دان مجلس التع دان، وخاصة بل وفر في عدد من البل الطبيعي المت

 ..والجمهورية العربية السورية ومصر باحتياطيات جيدة، والبوتاس المستخرج من أمالح البحر الميتوالجمهورية العربية السورية ومصر باحتياطيات جيدة، والبوتاس المستخرج من أمالح البحر الميت
 
ذ -٧٧ ذب ي ترب ود ف ن الجه د م ي ترل مزي ود ف ن الجه د م اهمة   ل مزي ادة مس ى زي ل عل ائي والعم تهلك النه دى المس مدة ل تهالك األس يد اس اهمة   ش ادة مس ى زي ل عل ائي والعم تهلك النه دى المس مدة ل تهالك األس يد اس ش

ات  ة للعملي واد مغذي ودًا وم مدة وق ة لصناعة األس ة الالزم ى الطاق ك لتخفيض الطلب عل ات األسمدة العضوية، وذل ة للعملي واد مغذي ودا  وم مدة وق ة لصناعة األس ة الالزم ى الطاق ك لتخفيض الطلب عل األسمدة العضوية، وذل
 ..الصناعيةالصناعية

 
ن    -٨٨ د م نعة للح واد المص ة الم ين نوعي اج وتحس ناعة الزج ي ص ع ف ن   التوس د م نعة للح واد المص ة الم ين نوعي اج وتحس ناعة الزج ي ص ع ف ى  التوس جيع عل تيراد، والتش ى   االس جيع عل تيراد، والتش   االس

 ..زيادة نسبة استخدام حطام الزجاج المستعمل في مزيج المواد الخامزيادة نسبة استخدام حطام الزجاج المستعمل في مزيج المواد الخام
 
ى تحقيق                -٩٩ ى تحقيق               إجراء مراجعات الطاقة الدورية ومقارنة االستهالك النوعي للطاقة بالمعدالت العالمية والسعي إل إجراء مراجعات الطاقة الدورية ومقارنة االستهالك النوعي للطاقة بالمعدالت العالمية والسعي إل

 ..معدالت مماثلةمعدالت مماثلة
 

تثما -١٠١٠ ى االس ي عل وطني واألجنب تثماتشجيع القطاع الخاص ال ى االس ي عل وطني واألجنب ا تشجيع القطاع الخاص ال ة، لم تهالك للطاق ة االس ي الصناعات الكثيف ا ر ف ة، لم تهالك للطاق ة االس ي الصناعات الكثيف ر ف
 ..يحققه ذلك من أثر إيجابي في تحسين إدارة المنشآت وآفاءة استخدام الموارديحققه ذلك من أثر إيجابي في تحسين إدارة المنشآت وآفاءة استخدام الموارد

 
دان التي تحظى          -١١١١ دان التي تحظى         إجراء مراجعات دورية لتعريفات الطاقة المستهلكة في القطاع الصناعي، وخاصة في البل إجراء مراجعات دورية لتعريفات الطاقة المستهلكة في القطاع الصناعي، وخاصة في البل

ة    فيها هذه األسعار بدعم واسع، وبما يساهم في تو        فيها هذه األسعار بدعم واسع، وبما يساهم في تو         ة    جه المصنعين نحو تحسين آفاءة استخدام مصادر الطاقة التقليدي جه المصنعين نحو تحسين آفاءة استخدام مصادر الطاقة التقليدي
 ..واستخدام بدائل الوقود التقليديواستخدام بدائل الوقود التقليدي

 
 ..تطوير استخدام أنظمة التوليد المشترك للحرارة والكهرباء آلما آان ذلك ممكنا تطوير استخدام أنظمة التوليد المشترك للحرارة والكهرباء آلما آان ذلك ممكنًا -١٢١٢

 
ي         -١٣١٣ تخدامها ف اءة اس ين آف ة وتحس تهالك الطاق يد اس ات ترش راء دراس ي إج تمرار ف ة االس ي        أهمي تخدامها ف اءة اس ين آف ة وتحس تهالك الطاق يد اس ات ترش راء دراس ي إج تمرار ف ة االس  أهمي

وم، وبعض              وم، وبعض             الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة في قطاعي الصناعات االستخراجية والتحويلية، وصناعة األلمني الصناعات الكثيفة االستهالك للطاقة في قطاعي الصناعات االستخراجية والتحويلية، وصناعة األلمني
 ..أنواع الصناعات الغذائية، مثل األلبان والسكر والخبزأنواع الصناعات الغذائية، مثل األلبان والسكر والخبز
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 During its meeting of October 2002, the Committee on Energy of ESCWA recommended that the 
Commission needed to complete a series of sectoral studies in high-energy consumption fields. Accordingly, 
the work plan of ESCWA for 2004-2005 has included a two-part study entitled: “Energy efficiency and 
cleaner fossil fuels uses in selected sectors in selected ESCWA member countries”. The first volume, which 
is presented in this report, focuses on energy efficiency in selected energy-intensive industries in the region, 
and the second volume concentrates on cleaner fossil fuels. 
 
 This study has been developed to assess the following: (a) the role of the industrial sector in national 
economies in the region; (b) current energy consumption trends in selected energy-intensive industries; and 
(c) economically feasible options for improving energy efficiency in these industries. 
 
 The industrial sector plays a vital role in national economies in the ESCWA region with an average 
contribution of some 41 per cent of gross domestic product (GDP) in 2003, of which 30.2 per cent for the 
mining (extraction) industries and 10.8 per cent for the manufacturing (processing) industries.  Moreover, the 
industrial sector consumes approximately 47 per cent of the final energy, compared to an average of 35.52 
per cent for Arab countries, and 33.34 per cent globally.  This could be attributed to the oil-related mining 
industries in the region.  Taking into consideration the world’s classification for energy-intensive industries, 
the specific energy consumption and the energy intensity and other indices, four energy-intensive industries 
have been identified, namely: cement, glass, fertilizers and steel.  Among them, these industries consume 
some 25 per cent of energy and contribute substantially to the national development of individual countries, 
particularly those rich with energy resources mainly natural gas. 
 
 The cement industry is one of the major industries found in all ESCWA members, with the exception 
of Palestine. The widespread construction activities in the region have increased the demand on cement, 
whose production consumes some 10 per cent of the energy consumed by the industrial sector of the region. 
The energy efficiency of the cement industries in ESCWA are relatively low compared to international 
levels. In some countries, the consumption rate exceeds the international average by some 150 per cent.  This 
could be attributed to old technologies still in use in manufacturing, fuel pricing subsidies in many countries, 
and a lack of initiatives to improve energy efficiency.  Measures for energy efficiency in the cement industry 
are focused on improving the manufacturing process, reducing the clinker in the mix and using alternative 
fuel resources.  While petro coke has been increasingly used in cement industries across the world, only 
Holcim of Lebanon and Sibline Cement have actually started using this kind of fuel despite its abundance in 
such ESCWA members as Egypt, Kuwait and the Syrian Arab Republic.  Solid wastes are regarded as an 
alternative fuel for cement industries in many countries worldwide.  In France, solid wastes constitute up to 
27 per cent of the fuel mix used in cement industries.  In the United Arab Emirates, used tires form an 
alternative fuel in one factory for cement production, while olive residues constitute up to 5 per cent of the 
fuel mix in a cement factory in Jordan.  Cement production is associated with several air effluents and soil 
residues that result from the manufacturing process, including carbon dioxide with emission rates in the 
range of 0.7-1 tons per ton of cement produced. 
 
 Globally, steel industry is regarded as an energy-intensive industry, and as an index for the 
development of countries.  Within that context, the per-capita average in the Arab region is almost 50 per 
cent of the world average.  Several ESCWA countries import raw or semi-processed materials for steel 
production.  The world steel production reached some 902 million tons in 2002, of which ESCWA member 
countries contributed 1 per cent.  Coal is the mostly used fuel in developed countries, followed by natural 
gas. Reliance on natural gas as a fuel for steel production is increasing in many countries, including ESCWA 
where gas is abundant. This provides an additional income for these countries. Energy consumption rates 
vary depending on the production methods.  The world specific energy consumption was approximately 600 
kgoe/ton in 2003.  Steel is the world’s most recycled material, thereby saving significant amounts of raw 
material and energy. In 2001, almost 373 million tons were recycled worldwide.  Steel recycling leads to a 
significant drop in the specific energy consumption rate. 
 Fertilizer manufacturing is widespread in many member States.  Several ESCWA members are 
expanding and modernizing their fertilizer industries to cover their own demand and to export surpluses.  
Raw materials, including phosphate, are available in Egypt, Jordan, and in the Syrian Arab Republic; and the 
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potassium chloride reserves in the Red Sea are estimated at 2 billion tons.  Moreover, natural gas is abundant 
in many member countries.  ESCWA members manufactured some 5.4 per cent of the total world ammonia 
production in 2003, 7.8 per cent of the urea, and 4.6 of the potash produced globally.  Fertilizer 
manufacturing is highly-energy intensive, given that 1 ton of fuel is needed to manufacture 1 ton of nitrogen 
fertilizer.  Consequently, measures need to be adopted to increase the energy efficiency and to conserve the 
consumption of such fertilizers by shifting to organic fertilizers.  The current average prices of nitrogen 
fertilizers are 70 per cent higher than they were in the 1990s. 
 
 In the area of glass manufacturing, it is estimated that the annual per capita share in the region is  
6-15 kg of glass, which is considerably lower than that in developed countries. In the European Union and 
the United States of America, the annual per capita rate is some 75 kg.  Glass is an energy-intensive industry 
whereby the production of 1 ton of glass requires approximately 500 kg of fuel. Energy consumption in this 
industry varies depending on measures and technologies adopted at various manufacturing stages. Specific 
energy consumption rates for pressed and flat glass are some 300 kgoe/ton and 454 kgoe/ton, respectively, 
and up to 1,145 kgoe/ton for fibre glass. 
 
 The industrial sector in the region can benefit from a number of international funding agencies for 
upgrading their production technologies, including, among others, the Global Environment Facility (GEF), 
Clean Development Mechanism (CDM); and from such energy-related services as feasibility and economic 
studies.  
 
 Based on the above, this study recommends the following: 
 
 (a) To reduce the specific energy consumption rates by acquiring modern efficient technologies and 
practices with proven success in improving energy efficiency; 
 
 (b) To use petro coke, which is produced in some refineries, as an energy source in the cement 
industry and, where applicable, with the expertise of Holcim and Sibline cement factories in Lebanon; 
 
 (c) To use solid wastes as a fuel in cement industries, thereby saving energy resources and solving 
the disposal or incineration problems of these wastes; 
 
 (d) To examine the possibility of using oil shale, which is available in Jordan and the Syrian Arab 
Republic; 
 
 (e) To develop and expand further the steel and fertilizer industries with more reliance on natural gas 
aimed at covering the needs of the local market and at increasing export revenues; 
 
 (f) To conserve energy by reducing the consumption of chemical (inorganic) fertilizers and by 
relying more on organic types; 
 
 (g) To set incentives for using crushed or recycled glass as a raw material in the glass industry; 
 
 (h) To expand and upgrade the glass industry in the region to enhance the trade balance; 
 
 (i) To conduct energy audits and compare energy consumption rates to international levels, with the 
aim of closing the gap between regional and international levels; 
 
 (j) To encourage the national, regional and international private sectors to invest in the industrial 
sector in projects related to energy audits and energy conservation; 
 
 (k) To conduct further studies on energy efficiency and energy conservation in extracting and 
processing industries, and to integrate these issues into the future plans.  
 


