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 االفتتاحية

 ىصنننناعة الصنننلب العالمينننة فننني تطنننور متسنننار  حيننن  تعننند  
ملينار  1.5االنتاج العالمي حتى نهاية اكتوبر من هنه  السننة 

 1.67قنند بلنن   2017طننن وكننان االنتنناج العننالمي فنني سنننة 
 . مليار طن من الصلب السائل

جهها صناعة الصنلب منن ارتفنا  ارغم كل التحديات التي تو    
بعنض  هومنا تنتهجنفي اسنعار الطاقنة ومحدودينة المنواد الخنام 

الدول من فرض رسوم لحماينة صنناعة الصنلب المحلينة بهنا   
اال ان كنننل الننندول تسنننعى النننى االسنننتثمار فننني هنننه  الصنننناعة 

 .واالقليميةوتطوير االنتاج لتغطية احتياجات االسواق المحلية 
فان سوق شنمال للحديد والصلب وحسب تقرير االتحاد العربي 

       فينه حين  يفنوق معندل النمنويعد منن االسنواق النامينة  افريقيا
منننن االسنننواق السنننوق الليبينننة للصنننلب % سننننويات وتعتبنننر  5

 2017% سننة  7الواعدة حي  يتوقنع ان تنزداد حصنتها منن 
 .من الطلب على هه  المنتجات  2020% سنة  9الى 
الليبينننة للحديننند  هنننها الماشنننرات تسنننعى الشنننركةبنننناعت علنننى    

فننني تطنننوير طاقاتهنننا االنتاجينننة لمختلننن  منتجنننات  والصنننلب 
 المعتمدة. الصلب وفق الخطة العامة

فقند على الرغم من الظرو  الصنعبة التني تمنر بهنا النب د و    
 (2) القضننبانافتتنناح مصنننع الماضنني فنني مطلننع نننوفمبر  تننم 

حين  تنم اجنراع تجنارب   ال  طن سننويات  800بطاقة انتاجية 
 .التشغيل التجاريفي ومن ثم االستمرار  بنجاحالتشغيل 

    هيئة التحرير 
 

 هيئة التحرير:
 عبنننننداهلل محنننمنننند بلننننتو-
 لننننننالم الجننممحننننننمود سن-
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 إشرا  :
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تراجعررا اسررعار الحديررد  رر  مصررر   مصررر  

م حيررررث 2018ألدنررررت مسررررتو   رررر  سررررنة 

 12.25% اي 4 رر  سرربتمبر الررت  اانخفضرر

 الف جنيه للطن.

صرررا الرردكتور مرردحا نررا   ر رريس  مصررر  

عدنيررررررة الشررررررركة اللابضررررررة للصررررررناعاا الم

ة شرررركة المصررررية عرررن خطرررة اعرررادة  يكلررر

الحديررررد و الصررررلب المصرررررية بعررررد منا شررررة 

 التلريررررررر ا ور مررررررن شررررررركة تاتررررررا سررررررتير

)بخصرررروش الشررررركة الرررر ي جررررا  تحررررديث 

م( و البدا ر و  ررش التطروير 2014للتلرير 

للشررررركة  رررر  اجتمرررراة مجلررررس ا دارة مرررر  

 ا داريين و الفنيين.  

 

حجرم ا سرتاماراا   ار دو رــــــرـليم تة ــرـس

 رررار ر ررريس مجلرررس      المصررررية برررالج ا ر

الرررو را  المصرررريج إن حجرررم ا سرررتاماراا 

مليررار  3.6المصررية  ر  الج ا رر وصرر إلرت 

 .دو ر

وأعرررب ر رريس الررو را  مصررطفت مرردبول ج 

 رر  بيررانج عررن أملرره  رر   يررادة ا سررتاماراا 

الج ا ريررة بمصرررج لاسررتفادة مررن ا مكانرراا 

ارية المتاحرررة خاصرررة  ررر  والفررررش ا سرررتام

ضررررو  متشررررراا األدا  اللويررررة لا تصرررراد 

المصرررررري والتررررر  تشررررر د ب رررررا المن مررررراا 

 .ا  تصادية والمتسساا المالية الدولية

وأشرراد بالتعرراون اللررا م بررين مصررر والج ا ررر 

   مختلف المجرا اج مشريراا الرت المشراركة 

الشبابية المتمي ة ألبنا  الج ا ر     عاليراا 

انية لمنتد  شرباب العرالم  ر  شررم الدورة الا

وأشررار إلررت  .الشرري ج والترر  علرردا مررتخراا 

تطلرر  مصرررر لمشررراركة ج ا ريررة  اعلرررة  ررر  

اجتماعررراا مرررتتمر ا سرررتامار  ررر  أ ريليررراج 

والرر ي سرروف تستضرريفه مدينررة شرررم الشرري  

جررا   لررل خررار للررا    . رر  ديسررمبر الملبررر

ر يس الو را  المصرري بن يررا الج ا رريج 

اجتماعرررراا أعمررررار الرررردورة علررررت  ررررام  

ا سررررتانا ية الحاديررررة عشرررررة لمررررتتمر  مررررة 

رتسا  الدور والحكوماا لاتحراد ا  ريلر ج 

نيابررررة عررررن الررررر يس عبرررردالفتاا السيسرررر ج 

والرر ي يعلررد  رر  العاصررمة األايوبيررةج أديررس 

 . نو مبر الجاري 18و 17أباباج يوم  

 

كررررررران اسرررررررت ال ا مررررررراراا       ا مررررررراراا 

ن مرررن الصرررلب  ررر  سرررنة مليرررون طررر 10.32

م ومن المتو    يرادة  ر  ا سرت ال  2017

مليرررون طرررن ج  11م الررر   2018 ررر  سرررنة 

م  2017راا    سرنة اوكان انتاج دولة ا م

 مليون طن من الصلب.  3حوال  
 

بلغررا اسررتاماراا ا مرراراا  رر    ا مرراراا 

 مليررررررار ل 55.14مصررررررر الررررررت حرررررروال  

       مليررررررررار دو ر( و  للررررررررل خررررررررار  14.71)

مشررررروعا و تعتبررررر  174شررررركة نفرررر ا  30

 ا مررراراا مرررن ا رررم المسرررتامرين  ررر  مصرررر

اجمررال  مررن  %15الرر  اسررتامارات ا وتصررر 

 .ا ستامار

  

 44وصر استامار السرعودية الرت  السعودية 

مليرراردو ر(  رر  الخمررس 11.66) ل مليررار

م(  ر  كرر مرن 2018-2013ا خيرر)سنواا 

مصرررر و ا مررراراا .و للرررد نفررر ا الشرررركاا 

مشرررروة  29مشرررروعا من رررا  50السرررعودية 

مشرررروعا  ررر  ا مررراراا. و 21 ررر  مصرررر و 

يعتبررر المسررتامرين السررعوديين مررن بررين ا ررم 

المسررتامرين ا جانررب  رر  كررر مررن مصررر و 

 %5.9ا مرراراا حيررث بلرر  نسرربة ا سررتامار 

    مصر. %7.1   ا ماراا و 

 

اعلنررا شررركة صوناسرريد و  رر    المغرررب  

احد المنتجين الر يسيين للصلب  ر  المغررب 

  عررن تحسررن نتررا ل اعمال ررا الماليررة و يرجرر

. و تعتمرررد  الرررة السرررو ح لرررل الرررت تحسرررن 

الشرركة علر  مبيعراا سرو  الصرلب المحلر  

%  ررر  1حيرررث ارتفعرررا المبيعررراا المحليرررة 

مليرررررون در رررررم 37م بليمرررررة ربحيرررررة 2018

وتسررعت الشررركة الررت  دو ر( مليررون 3.73)

توسررري  نشررراط ا مرررن خرررار التصررردير الرررت 

 ا سوا  ا  ريلية.
 

من مة التجارة العالمية تحسم نر اة المغررب 

بعررد سررنتين    حررور وارداا الصررلب  وتركيررا

من دراسة الشركو ج التر  تلردما ب را تركيرا 

ضد المغربج بشرنن تردابير مكا حرة ا قررا  

عبررر  2014الربرراط منرر  سررنة الترر  طبلت ررا 

رسرروم علررت وارداا الصررلب المدر لررة علررت 

 أصدرا من مة التجارة العالمية    .الساخن

رارا ُوصف بالمتوا نج حيرث حارا المغررب  

علرت إلغررا  الرسرروم الجمركيرة الترر   رضررت ا 

علرررت واردات رررا مرررن الصرررلب التركررر ج لكن رررا 

بالملابرررر لرررم تسرررتجب لطلرررب تركيرررا بررردعوة 

 .إلغا  تلل الرسوم  وراالمغرب إلت 
 

اعلنررررا الشررررركة العامررررة للحديررررد  العرررررا  

والصلب التابعة لرو ارة الصرناعة و المعرادن 

)اليروب   ولردنل(  عن بردا  الشرركة التركيرة

 ررر  تن يرررر مصرررن  الدر لرررة التررراب  للشرررركة 

 العامة للحديد و الصلب العرا ية.
 

للجنررررة ا  تصرررررادية  اا يسررررجررررورج متررررت ر  

 با تحاد العرب  للحديد والصلب

علرررررد ا تحررررراد العربررررر  للحديرررررد والصرررررلب  

  رررر  13خررررار  مررررة الصررررلب العربرررر  الررررـ 

المملكررررررررة ا ردنيررررررررة  –مدينررررررررة عمرررررررران 
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 .أور اجتمررراة للجنرررة ا  تصرررادية ال اشرررمية
و ررد تررم خررار  رر ا ا جتمرراة انتخرراب السرريد 
جررررررورج متررررررت ر رررررريس  طرررررراة التسرررررروي  

ديررررررد عرررررر  ر اسررررررياا للجنررررررة بمجموعررررررة ح
 المليجرررررر ا  تصررررررادية ج والسرررررريد حسررررررن 

للتنسررررررري  والتطررررررروير  التجررررررراريالمررررررردير 
بشررررررركة الكويررررررا سررررررتير نا بررررررا لررررررر يس 

 .جنةلال
 العربررر تعرررد مرررن أ رررم لجررران ا تحررراد  والترر 

تتشررركر مرررن مع رررم  والتررر للحديرررد والصرررلب 

 . الدور العربية
 

مصررررر والرررردور العربيررررة األكاررررر إسررررت دا ا 

  ا ض التجارة العالمية للصلبلتصريف 

علررردا  التررر تكتسرررب  مرررة الصرررلب العربيرررة 

 ررررر ا العرررررام بالعاصرررررمة ا ردنيرررررة عمرررررانج 

أ ميررررررة خاصررررررةج لت امن ررررررا مرررررر  تعررررررا م 

تواج  ررررا تلررررل الصررررناعة  الترررر التحرررردياا 

الرررردور العربيررررةج ابررررر    رررر ا سررررتراتيجية 

تلرررل التحررردياا  رررو مواج رررة  ارررار الحررررب 

 األمريكررر أعلن رررا الرررر يس  التررر التجاريرررة 

بفرررررررض رسرررررروم  الماضرررررر مررررررارس   رررررر 

جمركيررررة علررررت وارداا بررررادا مررررن الحديررررد 

%ج وتبع ررررررا اتخررررررا  25والصرررررلب بنسرررررربة 

كايررررر مررررن دور العررررالم اجرررررا اا انتلاميررررة 

الرررر    األوروبرررر أو و ا يررررة ماررررر ا تحرررراد 

% علررررررررت 25 رررررررررض رسرررررررروما بنسرررررررربة 

تبلررر   التررر ا مريكررر  وارداتررره مرررن الصرررلب 

مليررون طررن ج الررت جانررب كنرردا  121سررنويا 

 التررر  –مايرررين طرررن سرررنويا  6واردات رررا  –

رسرررروما جمركيررررة انتلاميررررة علررررت   رضررررا

مليررررررار  12.8بليمررررررة  أمريكيررررررةصررررررادراا 

كمررررا  رضررررا رسرررروما ضررررد  أمريكرررر دو ر 

%ج وتركيرررررررا 25وارادا الصرررررررلب بنسررررررربة 

%ج 25 رضرررا رسررروم و ا يرررة بلغرررا  التررر 

اتخرررا  رسررروم  وبررر األوركمرررا اعلرررن ا تحررراد 

 . و اية ضد وارداا مسطحاا الصلب

ا تجرررراا  اترررره اتخ ترررره دور اخررررر  لرررردي ا و

صررررناعاا للصررررلب و ررررت ملرررردمت ا مالي يررررا 

 رضررررا رسرررروما تراوحررررا مررررا بررررين  الترررر 

% ج الررررت جانررررب كررررر مررررن 13% الررررت 10

الرررت  9% ج و يتنرررام مرررا برررين 38.9 تشررريل 

 % واندونيسررررررررررريا21د نررررررررررر% وتايا15.4

% ج اضررررررا ة 25 % وجنرررررروب ا ريليررررررا12

رسررروما مرررا برررين  ا رضررر التررر الرررت ال نرررد 

. )ا تحرررررراد العربررررر  للحديررررررد .%10الرررررت 6

 والصلب(
 

 رضا  تركيا رسوم جمركية لحماية   تركيا 

منتجاا الصلب من حديد التسليح ومنتجاا 

 %.)ا ناضور(25الدر لة  المسطحة بنسبة 

من الصلب  ارتفعا صادراا تركيا  تركيا  

مليون  14.7م )2018% لسنة 12.5بنسبة 

 (TRT) مليار دو ر. 11بليمة  طن(
 

تعلرن الصرين تخفيضراا جديردة  ر    الصين 

منرررررتل  1500رسرررروم ا سرررررتيراد و تشرررررمر 

 صناع .

ة دمليرررررون طرررررن مرررررن الخرررررر 88  الصرررررين 

اسرررتخدمت ا مصررران  الصرررلب الصرررينية  ررر  

م و مرررررن 2018النصرررررف ا ور مرررررن سرررررنة 

مليررون طررن  رر   180المتو رر  ان تصررر الررت 

 )من مة التجارة العالمية( م.2019بداية 
 

  منطلة اليورو 

انخفض نمو  طراة الصرناعاا التحويليرة  ر  

م 2016منطلة اليورو ال  ادنت مستوي مند 

و يرررررجح السرررربب لليررررام الو يرررراا المتحرررردة 

ا مريكيرررة بر ررر  التعريفررراا الجمركيرررة ضرررد 

ين و الرررد بالماررر مررن منطلررة اليررورو و الصرر

دور األوربيررة. و كمررا انرره الررالصررين و بعررض 

 (WTO)اعلنررا من مررة التجررارة العالميررة   

عررن خفررض تو عات ررا للتجررارة العالميررة لسررنة 

 م.2019
 

 األوروبررر  ررررر ا تحررراد   ا تحررراد األوروبررر 

 رررض رسرروم علررت وارداا الحديررد المرردر ر 

علررت السرراخن مررن إيررران وروسرريا والبرا يررر 

   وأوكرانياج بعد شكو  تلدم ب ا مصنعون 

  ررر ا تحررراد مرررن أن الصرررلب الررر   يسرررتخدم 

البنررررا  وصررررناعة المعررررداا يبرررراة بنسررررعار 

 منخفضة علت نحو مبال   يه.

 األوروبر و الا الجريدة الرسمية لاتحاد    

إن ا تحرراد سرريفرض رسرروم إقرررا  تتررراوا 

 112.8-20.6يرررررورو ) 5 .96و 17.6برررررين 

كانرررررا   مرررررن السررررربا. اا دو ر( للطرررررن برررررد 

البداية حردا    المفوضية األوروبية ا ترحا 

يرررورو للطرررنج  472.27أدنرررت للسرررعرج عنرررد 

لتجنب الرسروم لكن را عردلا ا تراح را بعردما 

عجررر ا عرررن الحصرررور علرررت تنييرررد الررردور 

 (رويتر ) .األوروب األعضا  با تحاد 
 

الصررراة المتبررادر  رر  العررالم حررور التعريفرراا 

الو يرررراا المتحرررردة أا بعررررد بررررد الجمركيررررة   

التعريفررراا الجمركيرررة ضرررد ا مريكيرررة بحررررب 

للصرلب و األلمونيروم المصردرة  ةالدور المنتجر

الررت امريكيررا  ماررر منطلررة اليررورو و الصررين و 

تركيا و ا ماراا و  طر وبعض الدور ا خر  

و كرر لل  يام ررا بءلغررا  بعررض المعا ررداا ممررا 

سررربب  ررر  الررررد بالمارررر مرررن الصرررين و تركيرررا 

ومنطلررة اليرروروج  نررتل عررن الصررراة خلررر  رر  

 من ومة التجارة العالمية الحرة و معا دات ا .

(WTO) 
 

شررركاا أمريكيررة تحررث ترامررب علررت الحررد مررن 

دعررررا الرتسررررا  التنفيرررر يين    وارداا الصررررلب

ألكبررر شررركاا الصررلب  رر  الو يرراا المتحرردة 

والجماعرراا المعنيررة الررر يس األمريكرر  دونالررد 

تجاريررة عاجلررة ترامررب إلررت  رررض إجرررا اا 

للحد مرن طا رة إنتراج الصرلب الفا ضرة و يرادة 

لررون إن ررا تلرروض الصررناعة الرروارداا الترر  يلو

ودعررررا مع ررررد الحديررررد والصررررلب  ج األمريكيررررة

األمريك  ترامب    خطاب إلت التحررل بشركر 

( من  انون التجارة 232عاجر    إطار )البند 

الررر ي يسرررمح بفررررض  1962األمريكررر  لسرررنة 

ويلررور الخطرراب  األمررن اللرروم . يررود لحمايررة 

نررردعو لتطبيررر  ”الررر ي اطلعرررا عليررره رويترررر  

إصررراا شرررامر وواسررر  النطرررا  يغطررر  جميررر  

الموارد الكبر  مرن وارداا الصرلب ومنتجراا 

الصررررلب بالكامرررررج علررررت أن يكررررون ا سررررتانا  

الوحيررررد المنتجرررراا قيررررر المتاحررررة حاليررررا  رررر  

و رر ا الخطرراب  ررو الارران   “.الو يرراا المتحرردة

خمسرة أشر ر مرن  طراة الصرلب لترامرب خار 

ال ي وعد    حملتره ا نتخابيرة بحمايرة عمرار 

الصررلب األمررريكيين مررن الرروارداا وأمررر بفررتح 

تحليررر  بشرررنن وارداا الصرررلب مرررن الخرررارج 

 “.232بموجب البند 
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 مقدمة:

االنتاجية الى  اربعىة للوصول بالطاقة طار الخطة العامة لتطوير افي   

فدىد تىم ورفى  الدىدرة اتنتاجيىة  ماليين طن من الصلب السىالل وكىكل 

الى  طىن مىن حديىد  800مصن  جديد للدضىبان بطاقىة إنتاجيىة انشاء 

مىىم و وتبنىىىي التدنيىىىا   40مىىم الىىى   8التسىىليب بطقطىىىار تتىىراو  مىىىن 

الدرفلىىة بالشىىط الطىىولي مثىىل فىىي عمليىىا  الدرفلىىة الطوليىىة ة الحديثىى

لدرفلىىىة ادحاديىىىة واسىىىتخدام احىىىدث  نيمىىىة الىىىتحكم فىىىي العمليىىىا  وا

 على  البيلىة اتنتاجية وفرن إعادة التسخين بالغىا  الطبيعىي للمحافيىة

 لداخلية والخارجية المحيطة بالمصن . ا

 الطاقة التصميمية ونوع المنتجات: 
طىن سسىنة(  800,000تبلغ الطاقة التصميمية الكلية للمصن  حوالي )

مىىم و والجىىدول  40مىىم الىى   8الدضىىبان بطقطىىار تتىىراو  مىىا بىىين مىىن 

 التالي يبين اتنتاج السنوي االفتراضي لكل نوع من الدضبان.

 

 

 

 

 

 

 317( ساعا  يوميىا  و )8ويعمل المصن  عل   ساس نيام ورديا  )

يومسسنة( والمصن  مصمم لدرفلة الصىلب مىنخ و ومتوسىط وعىالي 

( AISI( واعلى  حسىىب )C1074) ( الىى C1010الكربىون مىىن درجىة )

وللمصىىن  الدىىدرة علىى  درفلىىة بعىىو سىىبال  الصىىلب المنخ ضىىة وقىىد 

صمم المصن  لدرفلة منتجا  تلبي مىن حيىث الجىودة اقصى  متطلبىا  

   (.DINالشروط الصارمة للمعايير الصناعية ادلمانية )

 

 

 

 

 

 

 

 التنفيذ والتشغيل:

 .2009الشركا  اعمالها سنة    بد .1

 م. 2011% سنة  80نسبة انجا  وصل ال   .2

 م. 2013 – 2012استكمال اعمال التن يك خالل  .3

 م.2014توق  التن يك خالل سنة  .4

 م. 2015استلنا  التن يك سنة  .5

 م. 2016س09البدء في عمليا  التشغيل عل  البارد عن بعد  .6

 م. 2017س04في عميا  التشغيل عل  الساخن  ءالبد .7

 م. 2017س04س11درفلة اول عرط  .8

 م. 2018س01س01ل المصن  التشغيل التجاري دخو .9

 .م 2018س11س03االفتتا  الرسمي للمصن   .01

 المكونات الرئيسية للمصنع:

ساحة تخ ين العروط  )تخ ين احتياج المصن  من العروط لمدة  .1

  يام(  10تشغيل 

 طنسساعة( 150فرن اعادة تسخين  )بددرة انتاجية  .2
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قىىىوالم و مرحلىىىة درفلىىىة  8خىىىط درفلىىىة )مرحلىىىة درفلىىىة ابتداليىىىة  .3

قىىوالم و اال   6+  6قىىوالم و مرحلىىة درفلىىة نهاليىىة  8متوسىىط 

 قص بين مراحل الدرفلة(. 

مرحلة التشطيبا  النهالية )يىتم فيهىا تبريىد وقىص وربىط وو ن  .4

 وندل اتنتاج النهالي(

 األنظمة الخدمية:

 محطة معالجة المياه:. 0

يوجىىىد محطىىىة خاصىىىة لمعالجىىىة الميىىىاه بالمصىىىن  تعىىىال  الميىىىاه     

 2,275المستخدمة في عمليا  التبريىد بالمصىن  )ميىاه تبريىد مباشىر 

متىر مكعبسسىاعة  1,427متر مكعبسساعة و مياه تبريد الغير مباشر 

 متر مكعبسساعة(. 200باتضافة ال  مياه طواري لتبريد ال رن 

 

 

 
 
 
 
 .محطة ضغط الهواء2

تىوفر احتياجىا  المصىن  مىن الهىواء المضىغوط محطة ضغط الهىواء  

 بار(. 6مكعبسساعة بضغط  متر 3450)

 

 

 

 

 

 

 

 . المبن  والرواف  العلوية 3

 12متىىر و وعىىدد  346متىىر مربىى  وطىىول  25,425مسىىاحة المبنىى  

  متعددة االغراو مو عة عل  المصن . رافعة علوية

 حجرا  الكهرباء والتحكم. 4

يحتوووال صنع ووو ح رةووور حءووويس ة يحوووين ي ي وووي  احءووويتي  

فىىىىرعيتين االولىىىى  خاصىىىىة بمرحلىىىىة الدرفلىىىىة النهاليىىىىة والتشىىىىطيبا  

واالخرى خاصة بمحطة معالجة المياه و وتحتوي هكه الحجىرا  على  

االجهىى ة والعىىدا  الكهرباليىىة التىىي تغىىكي المصىىن  بالكهربىىاء وتعمىىل 

 .العملية االنتاجيةعل  التحكم في 

 

 

 

 

 

 

 

 اه يك صنعديد ع  صناحدصت صنخدعي  صالخيل تتعثل في:

 ورشة صيانة الدرافيل. .1

 خ نا  تجمي  وترسيب الدشور وكشط ال يو . .2

 انيمة الت يي  والتشحيم والهيدرولي . .3

 وحدة الحاسب اآللي المرك ي. .4

 منيوما  االنكار واالط اء واالتصاال  واجه ة مراقبة التلوث. .5

 المختبر ال رعي. .6

 مولد الكهرباء االحتياطي. .7

 11.88ساحتي تخ ين االنتاج وهي تس  لتخى ين انتىاج حىوالي  .8

  يوم تشغيل مستمر.
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كنتيجةةةةة للتتيةةةةرا    أوالً :  مقدمةةةة عامةةةةة :

تقنيةةةةةة  العالميةةةةةة الكبيةةةةةرة التةةةةة  أحةةةةةدت  ا

المعلومةةا  والتطةةور الكبيةةر كةةل التكنولوجيةةا 

بصورة عامة كقد صار السةو  العةالمل ا ن 

يبحةةةةث عةةةةن مشةةةةتلين لمجمعةةةةا  ومصةةةةان  

الحديةةد والصةةلب يركةةهون كي ةةا علةة  تحسةةين 

جةةةةودة المنتجةةةةا  باى ةةةةاكة الةةةة  تحسةةةةين 

 الكفاءة البيئية بصورة عامة .

هةةه ا التتيةةرا  تطلبةة  جملةةة مةةن المعةةار  

  ربمةةا ال تكةةون متةةوكرة كةةل مةة   والخبةةرا

المصان  ، مما تطلب إدارة ه ا األمةر بعنايةة 

كبيرة استلهم  أسلوباً جديةداً للتنفية  ي ةمن 

التعةةةةةاون التةةةةةام والتنسةةةةةي  بةةةةةين أصةةةةةحاب 

 المصان  والمقاولين المنف ين لألعمال .

أحةةةةهد العناصةةةةر الم مةةةةة لتحقيةةةة  األهةةةةدا  
المشةةار إلي ةةا أعةة ا ونجةةاع المشةةرو  هةةو 

( علةةةة  تف ةةةةم EPCمةةةةدر  ةةةةدرة المقةةةةاول )

المعةةةةةار  والخبةةةةةرا  المتعلقةةةةةة بالتشةةةةةتيل 
والصةةيانة للمصةةان  المنفةة ا ، هةة ا المعةةار  
يجةةب أن تكةةون شةةاملة ومتاحةةة لفتةةرة حيةةاا 
المشةةةةرو  بدايةةةةة مةةةةن دراسةةةةا  الجةةةةدو  
اال تصةةةةةادية مةةةةةروراً باألعمةةةةةال ال ندسةةةةةية 
والتصةةةةةاميم الن ائيةةةةةة الةةةةة  مرحلةةةةةة تنفيةةةةة  

ائيةةةةة ل و لةةةة  ألن القةةةةرارا  المشةةةةرو  الن 
المتخةة ة أ نةةاء تحقيةة  ذ تنفيةة  المشةةرو  ل ةةا 
انعكاسةةا  علةة  التكةةالي  الكليةةة ، كالتكةةالي  
المرتبطةةةةةةة بالتشةةةةةةتيل وصةةةةةةيانة المراكةةةةةة  

سةنة  ةد تفةو   30 -20واألصول عل  مد  

ك يةةةراً تلةةة  المتعلقةةةة بالتصةةةاميم واىنشةةةاء ، 
ولةةةةة ا وجةةةةةب أن تكةةةةةون هنةةةةةا  مقاي ةةةةةا  

(Trade off)  بةةين الكلةة  األوليةةة المتعلقةةة

( واألخةةةةةر  المتعلقةةةةةة  CapExباىنشةةةةةاء )

( للوصةةةةول إلةةةة  أك ةةةةل OpExبالتشةةةةتيل )

النتائج الت  تجعل التكةالي  الكليةة كةل حةدها 
ولةةة ا كةةةءن بنةةةاء مصةةةن  جديةةةد أو ، األدنةةة  

تطةةةوير مصةةةن   ةةةائم يتطلةةةب تقويمةةةاً شةةةام ً 
لو ةةعية المصةةن  بالسةةو  وأسةةلوب التنفيةة  

( يملةة  EPCن طريةة  مقةةاول )المناسةةب وعةة

المشةةةةاركة والمسةةةةاهمة كةةةةل تحقيةةةة  ر يةةةةة 
وأهدا  صاحب المشرو  ل و لة  مةن خة ل 

 العناصر التالية :

 .  التقويم المناسب للسو 
   الو ةةةةة  المتو ةةةةة  للمنةةةةةتج ذ المنتجةةةةةا

 بالسو  .
  التعةةةةر  علةةةة  الحةةةةل المسةةةةتدام األم ةةةةل

 ( . CapEx + OpExللتكالي  الكلية )

 تحديةةةةد التمويةةةةل الةةةة هم لةةةةدعم تعريةةةة  و
 المشرو  .

  تنفي  المشرو  عل  أساس تسليم المفتةاع

(TK.  م  خبرة كبيرة كل إدارة المشاري ) 

   دعةةم ريةةر متنةةاهل للمشةةرو  حتةة  نجاحةة
 واستقرارا .

   الكفةةةةاءة النوعيةةةةة لتقليةةةةل األ ةةةةر البيئةةةةل
 للمصن  ذ المصان  :

 تقليل التلوث . -  
 .تخفيض ال و اء  -  
االسةةةتفادة الم لةةة  مةةةن الطا ةةةة ال همةةةة  -  

 للعمليا  .
اسةةةةترجا  ) إعةةةةادة تةةةةدوير( المنتجةةةةا   -  

 ال انوية المصاحبة .
  انياً :  الصور العامة للتعا د :

هنةةا  صةةور متعةةددة للتعا ةةد ، ولكةةن مو ةةو  
 بح نا سيقتصر عل  الصور الرئيسية التالية :

  SPC     أ(  العقود المنفصلة 

  TK.Cب( عقود تسليم المفتاع 

 
  (SPCأ(  العقود المنفصلة )

وكةةةل هةةة ا الحالةةةة يقةةةوم رب العمةةةل بتو يةةة  
مجموعةةةة مةةةن العقةةةود المباشةةةرة مةةة  عةةةدة 
مقاولين لتتطية أعمال المشةرو  كاملةة م ةل 
األعمةةةةةال ال ندسةةةةةية والتصةةةةةاميم وأعمةةةةةال 
التوريةةةةةةدا  واألعمةةةةةةال المدنيةةةةةةة وأعمةةةةةةال 

ا وهةة ا األسةةلوب التركيبةةا  المختلفةةة وريرهةة
 يمكن تو يح  بالشكل التالل ذ

 

 

   

 

 

 

 
 

وكهل ه ا الحالة يقة  الةدور األكبةر علة  رب 
العمةةل كةةل أعمةةال اىشةةرا  والتنسةةي  بةةين 
المقةةاولين بمعنةة  أن إدارة المشةةرو  كاملةةة 
يتوالها رب العمل ومةا يترتةب علة   لة  مةن 
مسةة وليا  تتعلةة  بةةاحترام الجةةدول الهمنةةل 
الستكمال المشةرو  وكة ل  مرا بةة التكةالي  

للميهانيةةةة ل ةةةمان اسةةةتكمال األعمةةةال وكقةةةا 
المحةةددة باى ةةاكة إلةة  الحفةةاج علةة  الجةةودة 
والمواصةةةةفا  المعتمةةةةةدة وتحقيةةةة  األر ةةةةةام 
 ال مانية المنصوص علي ا كل التعا دا  . 

 ( (TK.Cب( عقود تسليم المفتاع 

وكقةةا ل ةة ا الصةةورة مةةن التعا ةةدا  يقةةوم رب 
العمل بتو ي  العقد م  المقةاول والة ر يمكةن 

كل صورة ائت   ، أن يكون كرداً أو جماعة 
حيث يكون المقاول مس والً مس ولية كاملةة 
أمام رب العمل ويتةول  اىشةرا  علة  إدارة 
المشرو  بكاكة متطلبات  وأعمال  بما ي من 
اسةةةةتكمال  والقيةةةةام بءعمةةةةال بةةةةدء التشةةةةتيل 

   وك ل  تحقي  األر ام ال مانية.واالختبارا

وههةةه ا األسةةلوب مةةن العقةةود يمكةةن أن يءخةة  
 التالية : الصور

 ((TK/EPCمقاول كردر  1-ب

مقاول واحد محدد مس ول بالكامةل أمةام رب 
العمةةةل ، هةةة ا المقةةةاول إمةةةا أن يقةةةوم بكاكةةةة 
األعمةةال بنفسةة  ، وهةة ا نةةادر الحةةدوث ، أو 
يتعا ةةد بالبةةاطن مةة  مجموعةةة مةةن المقةةاولين 
والموردين لتنفي  أعمةال محةددة ، مة  األخة  

ن بالبةةةاطن كةةةل االعتبةةةار أن  ةةةوائم المقةةةاولي
و ةةةوائم المةةةوردين البةةةد أن تحجةةة  بمواكقةةةة 

 واعتماد رب العمل .

 ويءخ  ه ا النو  من العقود الشكل التالل ذ
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 هلك الفقيد. محمد عبدالم
 رئيس مجلس االدارة
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 ائت   مقاولين 2-ب

(TK/EPCconsortium) 

والمقاول كةل هة ا الحالةة هةو ائةت   مكةون 

مةةةن مجموعةةةة مةةةن المقةةةاولين يخةةةتص كةةةل 

مقةةةةاول بتنفيةةةة  جةةةةهء محةةةةدد مةةةةن أعمةةةةال 

 المشرو  م ل  

   األعمال ال ندسةية والتصةاميم والتوريةدا

 كاملة أو جهئية .

 . األعمال المدنية 

  أعمال التركيبا  الميكانيكية أو الك ربائيةة

 أو جميع ا .

االتفةةةا  علةةة  أن يتةةةول  أحةةةد أع ةةةاء ويةةةتم 

االئةةت   دور المنسةة  العةةام أمةةام رب العمةةل 

بينما تكون المس ولية أمام رب العمل كرديةة 

وجماعيةةةةة بالت ةةةةامن ألع ةةةةاء االئةةةةت   ، 

ويقوم كامل األع اء بةالتو ي  كةل العقةد مة  

 رب العمل ويءخ  ه ا النو  الشكل التالل ذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عقد تسليم المفتاع المعدل  3-ب

(MTK / EPC) 

وههةةه ا الصةةورة هةةل عبةةارة عةةن خلةةيط بةةين 

تحديةةةد الصةةةور السةةةابقة مةةة  االخةةةت   كةةةل 

  المس وليا  أمام  رب العمل .

هه ا األسلوب كل الوا ة  هةو جمة  بةين عقةد 

تسليم المفتاع والعقود المنفصلة ، حيةث يةتم 

التعا ةةد مةة  مجموعةةة مةةن المقةةاولين كةةل كةةل 

مجالةةةة  المحةةةةدد مباشةةةةرة مةةةة  رب العمةةةةل ، 

وتكةون المنا شةا  األوليةة السةابقة للتعا ةد ه 

األطةرا   كل التالب ، جماعية بح ور كاكةة

ل ةةةةمان تتطيةةةةة كةةةةل متطلبةةةةا  المشةةةةرو  

وتحقيةةةة  التنسةةةةي  والتعةةةةاون الكامةةةةل بةةةةين 

 األطرا  .

يةةتم أي ةةاً كةةل هةة ا الحالةةة تو يةة  مةةا يسةةم  

( وهو Umbrella Contractبعقد المجلة )

كل الوا   ليس عقداً حقيقاً ولكن  عبارة عةن 

اتفا يةةة ائةةت   جةةاهرر تشةةار  كةةل تو يعةة  

ل التنفيةة  ، وكيةة  يةةتم األطةةرا  المشةةاركة كةة

االتفةةا  علةة  رأسةةة عقةةد المجلةةة والتةةل كةةل 

التالةةةةب تسةةةةند للمقةةةةاول الخةةةةاص باألعمةةةةال 

ال ندسية والتوريةدا  الرئيسةية حيةث يتةول  

  رآسةة  االئةةت   الجةةاهرر ويكةةون المرجعيةةة

اىدارية لةرب العمةل دون أن ية  ر  لة  علة  

تعا ديةةةةةةة المنفصةةةةةةلة لبقيةةةةةةة االلتهامةةةةةةا  ال

 األع اء .

 

 

ويكةةون دور االئةةت   كةةل هةة ا الحالةةة هةةو  

القيةةةةام بءعمةةةةال التنسةةةةي  واىشةةةةرا  العةةةةام 

ل مان استكمال المشرو  كل إطارا الهمنةل 

 والمالل والفنل المحدد بالعقود .

وه ا األسلوب من التعا د يجمة  بةين ميةها  

عقةةةد تسةةةليم المفتةةةاع وبةةةين ميةةةها  العقةةةود 

المنفصةةةلة ، كمةةةا يحةةةاول تفةةةادر السةةةلبيا  

المصةةةاحبة للنةةةوعين والمتم لةةةة كةةةل هيةةةادة 

التكالي  كل عقود تسليم المفتاع وكل هيةادة 

حجةم المسة وليا  وارتفةةا  المخةاطر الملقةةاة 

 لمنفصلة .  عل  عات  رب العمل كل العقود ا
 

  ال اً :  مقارنا  :

مقارنة بين الصور المختلفةة لعقةد تسةليم   - أ

 المفتاع م  العقود المنفصلة ذ
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تعريةةةةةةةةة  للمصةةةةةةةةةطلحا  والمختصةةةةةةةةةرا  

 المستخدمة
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رابعاً : الخه صة 

كةةل نجةةهراً الرتفةةا  حةةدا المناكسةةة   

األسةوا  العالميةة والمحليةة كنتيجةة للعولمةةة 

والتطةةور كةةل تقنيةةةة المعلومةةا  كقةةد أصةةةب  

لهامةةةةاً علةةةة  أصةةةةحاب الشةةةةركا  واألعمةةةةال 

ومةة   المصةةان  االهتمةةام والعنايةةة الكبيةةرة 

بعناصةةةر التكلفةةةة والجةةةودة والعنايةةةة البيئيةةةة 

و ل  ل مان اسةتمرار حصةت م سةواء داخةل 

كةةةةةل  اسةةةةةوا  م المحليةةةةةة أو لحةةةةةوه حصةةةةةة

 األسوا  العالمية .

باى اكة ال  التقويم الجيةد والشةامل للسةو  

ودراسةةةا  الجةةةدو  كةةةءن االهتمةةةام بالتكلفةةةة 

الكلية أصةب   ةرورياً لتشةمل باى ةاكة الة  

الكلةةة  الرأسةةةمالية المتعلقةةةة باىنشةةةاءا  ، 

الكلةةة  المتعلقةةةة بالتشةةةتيل والصةةةيانة كةةة ل  

 ل ربمةا تعتبةر الكلة  األك ةر تةء يراً خة والتل

دورة حيةةاة المشةةرو  والمصةةن  أو المجمةة  

االنتاجل ، األمر ال ر يتطلب العنايةة الكبيةرة 

ب  ا الجانب من  البداية كل التفكير كل إ امةة 

 المشرو  الصناعل .

ل ةا انعكاسةةا   التةلومةن العناصةر الرئيسةية 

كبيرة عل  التكلفة هو اختبار المقةاول المنفة  

 همةةة لةةيس المناسةةب الةة ر يملةة  الخبةةرا  ال

كقط كل الجوانب المتعلقة ببناء المشرو  بل 

كةةة ل  أن يكةةةون ملمةةةاً بالمعةةةار  والخبةةةرا  

المتعلقةةةة بتشةةةتيل وصةةةيانة المشةةةرو  بعةةةد 

 إن ائ  ودخول  مرحلة التشتيل .

كةةة ل  األمةةةر كيمةةةا يتعلةةة  باختيةةةار أسةةةلوب 

 التعا د المناسب ال ر ي من استكمال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

المشةرو  كةل اطةارا الهمنةل وبالمواصةةفا   

 والميهانية المحددة .

ومةةن خةة ل دراسةةة صةةور وأسةةاليب التعا ةةد 

المختلفة ربما يصعب الخروج بخ صة حةول 

تحديد صورة معينة من صةور التعا ةد لتكةون 

األك ةةل ، و لةة  ألن جميةة  الصةةور المشةةار 

إلي ا مطبقة مةن الناحيةة العلميةة لةد  الك يةر 

ومةةة   المصةةةان  و لةةة  ألن  مةةةن الشةةةركا 

هنةةا  جملةةة مةةن العناصةةر تتةةداخل كةةل اتخةةا  

القةرار وكةةل تةرجي  أسةةلوب معةين عةةن بقيةةة 

األسةةةاليب األخةةةر  باى ةةةاكة الةةة  الجةةةرو  

الخاصةةةة بكةةةل ج ةةةة ممةةةا تجعل ةةةا تةةةر  أن 

 أسلوباً معيناً هو األك ل لدي ا .

 ومن ه ا العناصر :

خبةةةةةرا الشةةةةةركة أو المالةةةةة  كةةةةةل تنفيةةةةة   -1

المشةةةةاري  ومةةةةةد  تةةةةةوكر الطةةةةةوا م الفنيةةةةةة 

واىداريةةةةة ال همةةةةة لىشةةةةرا  علةةةة  وإدارة 

 المشرو  .

عامةةةةل الةةةةهمن ومةةةةد  أهميتةةةة  ، ومةةةةد   -2

ارتباط المشرو  بمشاري  أو مصةان  أخةرر 

 سواء ارتباطا  أمامية أو خلفية .

الجوانةةب األمنيةةة كةةل المشةةرو  والسةةرية  -3

أو  كل تنفي ا م ل بعض المشةاري  العسةكرية

 المرتبطة باألمن القومل للدولة .

حجةةةةةةةم ونوعيةةةةةةةة المخةةةةةةةاطر المتعلقةةةةةةةة  -4

بالمشرو  ومد  استعداد الج ة المالكةة كةل 

 تحمل جل أو بعض من ه ا المخاطر .

حجم التمويل المتوكر لةد  الج ةة المالكةة  -5

و درت ا عل  تتطية تكالي  المشرو  وربما 

 علي  .االستعانة بج ة استشارية لىشرا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوعي  المشرو  والتقنية المستخدمة كي   -6

 ومستور األتمتة ال همة لعمليات  .

خةةةدما  مةةةا بعةةةد البيةةة  ومةةةد  االرتبةةةاط  -7

 بالمقاول المنف  بعد است م المشرو  .

أهميةةةة عامةةةل الو ةةة  كةةةل اتخةةةا  القةةةرار  -8

 بترسي  المشرو  .

 

 :المصادر 

  محا ةةرا  مةةادة إدارة العقةةود ذ د. محمةةد

 عبدالمل  الفقي  ، االكاديمية الليبية 

 ( مجلةةDanieli News )Dan News 

 م .2018ابريل  178العدد 
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 دراسة اخنفاض املردود الفعلي خلام احلديد 

  مبصنع االختزال املباشر

 
 

 

 : مقدمــــــة

تعتبر عملية االختزاا  المباشزر  زل المرحلزة  

األولززل للحصززو  علززل حديززد صقززل بمواصزز ا  

عالميززززة حيززززث يززززتم اختززززاا  أكا ززززيد الحديززززد 

وتحويلهززززا إلززززل حديززززد صقززززل بشززززك  تجززززار  

ال ززززتعمال  مززززل عمليززززا  الصززززهر والدرملززززة 

الالحقززة للحصززو  علززل حديززد كمصززت  صهزززا ل 

علل شك  قضبان وأ زيا  وصز ا و وأشزرطة 

بززر مصزززاصت االختزززاا  المباشزززر بالشزززركة . تعت

بوحززداتها الثالثززة مززن أ ززم الوحززدا  ا صتاجيززة 

حيزززززث تبلزززززل طاقتهزززززا التصزززززميمية حزززززوالل 

 1100000طززن س  ززصة   بمعززد   1750000

مزن الوحزدتين  DRIطن من الحديد اال ز صجل 

طززن مززن الوحززدة  650000االولززل والثاصيززة و 

 MIDREXالثالثزة   و زل تعتمزد علزل طريقززة 

مشهورة عالميا مل  زاا المجزا    وت زتخدم ال

خاما  علزل شزك  مكزورا  أكا زيد حديزد مزن 

 SAMARCO,LCABمصزادر مختل زة أ مهزا 

& CVRD    لزززوحي مزززل ال زززصوا  األخيزززرة

اصخ اض المزردود ال علزل للمزادة الخزام والزا  

ترتززب عصزز  ايززادة مززل ا ززتهالل المززادة الخززام 

حيث مزن الم تزرض ان يكزون معزد  ا زتهالل 

لمزززادة الخزززام مزززل وحزززدتل الحديزززد اال ززز صجل ا

مزل وحزدة   1.45و  DRIطن خام سطن  1.36

 . HBIالمقولب علل ال اخن  

بصززاع علززل الطلززب المقززدم مززن إدارة االختززاا   

المباشززر صززدر قززرار مشززرل قطززا  الشزز ون 

ال صيزززة بتشزززكي  مريزززل عمززز  يتزززولل درا زززة 

أ زززباب اصخ زززاض المزززردود ال علزززل لوحزززدا  

الثزززة واقتزززراو الحلزززو  المصا زززبة االختزززاا  الث

 .لهاه المشكلة

 المردود ال علل أو المردودية :

تعززرل المززر دوديززة علززل أ ززاس أصهززا الكميززة 

الممكززن إصتاجهززا لمصززت  معززين مززن أ  ت اعزز  

كيميززا ل و ززل تعززرل بززالمرد وديززة الصيريززة   

ولكن ألن ك  الت اعال  ال تتم بشك  كام  مإن 

قزز  مززن الصيريززة المززر دوديززة الحقيقيززة تكززون أ

وتكون ص بة الكليزة للصيريزة  زل المزر دوديزة 

م ززل مصززاصت االختززاا  المباشززر تعتمززد .ال عليززة

المر دودية علل عدة عوام  مزن أ مهزا كميزة 

المكزززورا  ال عليزززة الداخلزززة ل زززرن االختزززاا  

وص ززبة الحديززد الكلززل ميهززا وكززالل كلمززا ااد  

ص ززبة الابززار مززل المززادة الخززام كلمززا قلزز  المززر 

وديزززة لايزززادة ال اقزززد وااداد معزززد  ا زززتهالل د

المزززادة الخزززام   وكزززالل ص زززبة الحديزززد صصزززل 

المختزززا  الزززداخ  مكلمزززا ااد  ص زززبة الحديزززد 

صصزل المختزا  الزداخ  إلزل العمليزة ا صتاجيزة 

ااد  المردودية وق  ا زتهالل المزادة الخزام   

غيززر أصزز  مززل مصززاصت االختززاا  يعتبززر الحديززد 

و  ويحدث عصد بداية الصصل مختا  مصت  ثاص

تشاي  المصصت أو عصد حزدوث تايزرا  طار زة 

 مل يرول التشاي  .

المادة الخام الم تخدمة  مل مصاصت االختزاا  

  Fe2O3))    الهيماتيزززز المباشززززر  ززززل خززززام 

% حديزززد  67والزززا  يحتزززو  علزززل حزززوالل 

با ضزززززامة إلزززززل بعزززززض الشزززززوا ب األخزززززر  

كال زززيليكا  واأللوميصزززا وال  ززز ور والكبريززز  

وتززززتم عمليززززا  االختززززاا  با ززززتعما  غززززااا  

مختالززة كالهيززدروجين وأو  أك ززيد الكربززون 

والتزززل يزززتم الحصزززو  عليهزززا بوا زززطة إعزززادة 

تشزززززززززكي  أو إصزززززززززالو للازززززززززاا الطبيعزززززززززل 

(Reforming) وتززتم  ززاه العمليززة مززل مززرن  

(  Reformerخزززاس ي زززمل مصزززلو الازززاا)

  ززاه الاززااا  المختالززة تقززوم بززاختاا  خززام 

الحديد وتحويل  الزل حديزد صقزل جزا ا للصزهر 

 مل مصاصت الصلب.

 يح ب المردود ال علل للخام كالتالل : 

Fe2O3    2Fe 

كجم )طن( من المادة الخزام داخز   1000وب رض كمية 

 159.6والحديزد الصقزل  لألك زيدال رن والوان الجاي ل 

 علل الترتيب مان : 55.8& 

 عدد الموال  = الوان س الوان الجاي ل

 6.26=  159.6س1000=                

 Fe2O    2Fe 

6.26    X 

X = 2 x 6.26 = 12.53 kg.mole 

وبتحويزز  المززوال  الززل وان مززن الحديززد الصقززل تضززرب 

 الوان الجاي ل × عدد الموال   

 كجم من الحديد الصقل 699=  55.8×  12.53
 معد  اال تهالل =

 الكمية الداخلة من الخام س الكمية الصاتجة مص              

 1.43=  699س1000معد  ا تهالل الخام =   
 

طن  1.43أن ك  طن من الحديد يحتاج  أ 

من الخام  صتاج   و و المردود الصير  حيث 

حديد وامتراض إن      ك  خام الحديد تحو  إلل

كمية  ال اقد من الابار ص را. علي  مان 

ألص    1.43المردود ال علل يكون أعلل من  

من الم تحي  بعملية االختاا  تحوي  كامة 

وكالل وجود ماقد مل  أك يد الحديد إلل حديد

 الابار إثصاع عملية االختاا  والصق .

للحصو  علل المردود يتم ق مة االصتاج علل 

 المادة الخام   أ  مل  اه الحالة

 % 69.9=100*1000س699المردود=  

  اض المردودية:خا باب اص

قام ال ريل بتحديد األ باب الر ي ية 

 التالية:الصخ اض المردود ال علل مل العوام  
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   م. عبدهللا محمد بلتو

 م. م تاو محمد الشحومل

 

 م. عمر بالعيد القيش          

 محمد علل الاوي  أ.
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 .ص بة الابار مل المادة الخام 

من خال  البياصا  التل تم الحصو  عليها من 

المصاصت ومن مراقبة الجودة تبين أن ص بة 

الابار مل المادة الخام شهد  ارت اعا مل 

وقد اصعكس الل علل  2013و  2012 صتل 

المر دودية  مل ك  من مصصت الحديد 

قولب ومصصت الحديد الم (TS7) ا   صجل

 . (TS35)علل ال اخن 

إن تحديد ص بة الابار جاع  علل أ اس أن  

مم  ل  3المكورا  اا  األحجام األق  من 

و اه يتم مصلها وإر الها   (fines )غبار

مم  6-3إلل  احة المخل ا  و األحجام من 

تح ب غبار وي مل أحياصا م حول ويتم 

مص   اا الابار مل وحدة الاربلة وإر ال  

ااصا  خاصة وإدخالها إلل مرن إلل خ

 .االختاا  مت الخام بص ب ب يطة 

 

 : تأثير  اعا  التوقل علل المر دودية 
من خال  التقارير ال صوية لوحدا  االختاا   

 يتضو الايادة مل  اعا  التوقل .

إن درا ززة العالقززة بززين المردوديززة و ززاعا  

التوقل توضو أص  كلما ااد   اعا  التوقل 

والززل يعززا  إلززل أصزز  بعززد حززاال   قزز  المززردود

التوقزززل وخاصزززة الطويلزززة يزززتم إمزززرا  أمزززران 

االختزاا  مزن المزادة الخزام قبز  أن تزتم عمليززة 

االختززززززاا  ويصززززززت  حديززززززد صصززززززل مختززززززا  

(Remet مزززل الوقززز  الزززا  يزززتم احت زززاب  )

 المادة الخام التل ا تخدم  مل إصتاج  .

 : ص بة الحديد الكلل مل الخام 

المتزومرة  لزوحي اصخ زاض من خزال  البياصزا  

مل ص بة الحديد الكلل مل الخام خال   صوا  

الدرا ززززة  و أن  ززززاا االصخ ززززاض يزززز ثر مززززل 

 المردودية. 

صيريززا لززو أجريصززا عمليززة اتززاان كتلززة علززل   

 ال رن طبقا للمعادلة التالية :

 
 المدخال   = المخرجا 

وبززإجراع عمليززة اتززاان الكتلززة علززل عصصززر  

 : الحديد مقط كالتالل

ص بة الحديد × كمية الخام الداخ  الل ال رن  

ص زبة   × الكلل مل الخزام % = كميزة ا صتزاج

 الحديد المعدصل 

ولززززو امترضززززصا أن كميززززة االصتززززاج مجهولززززة  

 ويمكن الحصو  عليها من المعادلة كالتالل :

 نكمية ا صتاج =)كمية الخام الداخ  الزل ال زر

 زززبة ( س صالكلزززل مزززل الخزززام ص زززبة الحديزززد × 

 % الحديد المعدصل

وعلل امتراض أن كمية الخام الداخ  

طن   مقد تم احت اب المردودية عصد  1000=

%    67%    65ص ب حديد كلل مختل ة 

 : %   وتم الحصو  علل الجدو  التالل 69

 

 : تأثير ايادة الطمل علل المردودية 

لوحي مل ال صوا  األخيرة ايادة إصتاج 

تقارير ق م المصتجا  الطمل والل من واقت 

الثاصوية  ويرجت  اا إلل ايادة ص بة الابار 

مل الخام أو ت ت  المكورا  صتيجة ضعل 

خواصها الميكاصيكية وتاير بعض الخواس 

الكيميا ية     من خال  ا طال  علل صتا   

التحالي  الكيميا ية وال يايا ية للخام وجد  

مطابقة للمواص ا    مص بة الكبري  التل 

ت بب ايادتها مل قابلية المكورة للت ت  

(   LOIمصخ ضة   وكالل ماقد االشتعا  )

مصخ ض والا  قد ت بب ايادت  مل قابلية 

المكورة للت ت  أثصاع االختاا  وبالتالل ايادة 

 ( .   Sludgeالطمل )

اصت علل البياصا  من مص من خال  ا طال 

ا ختاا   لوحي ارت ا  معد  ا تهالل الخام 

مت ايادة ص بة الطمل مل ا صتاج غير أن 

كمية الطمل التل تر   إلل  احة المخل ا  

ال يمكن بالتحديد معرمة مصدر ا من بين 

 وحدا  االختاا  الثالث.  

 : تأثير ص بة الحديد المعدصل 

الحديد المعدصل ال تتومر معلوما  عن ص بة 

مل الحديد ا   صجل أو الحديد المقولب علل 

ال اخن خال   صوا  الدرا ة   المتومر مقط 

وقد تم االطال   2014 و شهريا مل العام 

 عليها ووجد  مل حدود ا الطبيعية . 

 تأثير ايادة إصتاج الرقا ل )الوحدة الثالثة مقط( :

 من خال  ا طال  علل تقارير ا صتاج خال 

لوحي  ايادة إصتاج  2014-2008ال ترة من 

يتضو ايادة ص بة الرقا ل مل الرقا ل   

مما ي د  إلل صقس المردود  ا صتاج  

وارت ا  معد  ا تهالل المادة الخام. إن 

% من  10المعتاد مل الشركة  و احت اب 

الرقا ل من ضمن ا صتاج و و حد أعلل غير 

ة  اه أص  لوحي مل ال صوا  األخيرة اياد

 25الص بة حتل وصل  مل بعض األحيان الل 

%  وتعا   اه الايادة ح ب درا ة  ابقة 

قام بها مريل العم  المشك  بقرار مشرل 

بشأن تحديد  2015ل صة  1قطا  االصتاج رقم 

أ باب ارت ا  ص بة إصتاج الرقا ل إلل عدم 

ك اعة آال  القولبة علل ال اخن والل ب بب 

راع الصياصة الدورية عدم االصتيام مل إج

آلال  القولبة المتمثلة مل قطت الايار اا  

الطابت اال تهالكل مث  أ صان الم اص  

والجيوب والماا  الحلاوصل والم اصد 

 الجاصبية وصهاية المصب.

 10يالحي من الشك  أدصاه أص  عصد احت اب 

% من الرقا ل مت ا صتاج تصخ ض المردودية 

ل المادة الخام ) المصحصل ويايد معد  ا تهال

األحمر (   وعصد احت اب ا صتاج بدون رقا ل 

% حديد مقولب علل ال اخن مإن  100أ  

المرد ودية ترت ت  ويق  معد  ا تهالل الخام 

 )المصحصل األارل (.
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 الجاصب االقتصاد  للدرا ة:

ا زتهالل الخزام مزل وحزدتل  تم اعتبار معزد  

طزززن خزززام س طزززن  1.378الحديزززد ا  ززز صجل 

حديد ا  صجل   أمزا بالص زبة للحديزد المقولزب 

علل ال اخن مقد تزم اعتبزار معزد  اال زتهالل 

طزززن خزززامس طزززن حديزززد مقولزززب علزززل  1.417

وقززد تززم احت ززاب التكززاليل المترتبززة  ال زاخن.

عن ايادة معد  اال تهالل وتم الحصو  علل 

   التالية:الصتا 

  بالص بة لوحدتل الحديد اال  صجل:. 1

 

 بالص بة لوحدة الحديد المقولب علل ال اخن:. 2

 

 اال تصتاجا :

  ارت ززا  ص ززبة الابززار مززل  المززادة الخززام كززان

 ببا ر ي يا مل ارت ا  معد  ا تهالل الخزام 

 مل ال صوا  األخيرة.

  المردوديززززة مززززت ايززززادة  ززززاعا  اصخ ززززاض

 التوقل.

  (  كلما ااد  كمية الرمRemet)  مل الخام

كلمززززززا قزززززز  معززززززد  اال ززززززتهالل وارت عزززززز  

 المردودية.

  مل الوحدة الثالثزة ارت زا  ص زبة الرقزا ل مزل

اال زززتهالل االصتزززاج  زززا م مزززل ايزززادة معزززد  

 واصخ اض المردودية.

  مززن خززال  درا ززة العالقززة بززين اصتززاج الطمززل

والمردوديززة لززوحي ايززادة اصتززاج الطمززل مززل 

ال ززصوا  األخيززرة ممززا كززان لزز  تززأثير علززل 

ايزززادة  المردوديزززة .وكمزززا يالحزززي  اصخ زززاض

معد  ا تهالل الخام مت ارت ا  ص بة الطمزل 

مل االصتاج .وقزد تزم درا زة العوامز  المز ثرة 

مزززل ارت زززا  اصتزززاج الطمزززل كص زززبة الكبريززز  

حززدود ا وال اقززد مززن االحتززرال ووجززد  مززل 

الطبيعية  مما يد  علل أن ال زبب  زو ايزادة 

الابززززار مززززل الخززززام لل ززززصوا  األخيززززرة مززززن 

الدرا ة  علما بأن بياصا  الطمل مأخواة من 

 ق م المصتجا  الثاصوية .

  ا زززتخدام الرقزززا ل مزززت المزززادة الخزززام يايزززد

 .المردودية ويقل  معد  اال تهالل
 

 

 

 التوصيا :

  العم  علل توريد خاما  اا  مواصز ا  بهزا
ص ززززبة الابززززار ال تتعززززد  الص ززززب المحززززددة 

 بالعقود.
 . الحد من ايادة اصتاج الرقا ل 

  مززل حالززة وجززود كميززا  كبيززرة مززن الرقززا ل
 يوصل با تخدام  مت المادة الخام.

  التقلي  من التوق ا  ألصها ت بب مل اصخ اض
 المردودية.

200820092010201220132014

0.0420.0400.0430.1530.1120.053

44576.6804234841.2698132096.378340928.09673898.6444237750.1655

11,190,7534,831,7877,121,0959,346,66716,915,0308,037,274

70.470.570.465.367.169.9

1.421.4181.4211.5311.491.4310

زيادة استهالك الخام الناتج عن االنحراف

تكلفة الزيادة في استهالك الخام , د.ل

المردودية ’ %

معدل االستهالك ,طن خام / طن حديد اسفنجي

السنــــــــــــــــــــــــــــــة

اإلنحراف عن المعدل المستهدف

200820092010201220132014

0.0830.0690.0840.1000.2110.138

42177.42216167.5943392.4925492.4162521.138938845.2زيادة استهالك الخام الناتج عن االنحراف

10,588,4312,242,1229,627,3195,821,65114,310,7768,235,182

66.767.366.665.961.464.3

1.51.481.51.51.61.5

تكلفة زيادة استهالك الخام ,د. ل

المردودية , %

معدل االستهالك, طن خام / طن ح. مقولب على الساخن

اإلنحراف عن المعدل المستهدف

السنــــــة

ير
طو

الت
ث و

بح
ت ال

سا
درا

 

14 

ير
طو

الت
ث و

بح
ت ال

سا
درا

 

 كميات خام احلديد املوردة 
 )طن( م 2018- 2004

2004 2,017,043 

2005 2,862,556 

2006 2,421,762 

2007 1,645,317 

2008 2,442,862 

2009 1,259,916 

2010 2,301,590 

2011 132,000 

2012 878,036 

2013 220,000 

2014 1,091,254 

2015 201,934 

2016 887,814 

2017 932,015 

2018 1,364,887 

LISCO 



 

 

  م( 2018 ديسمبر) الخامسالعدد  للحديد والصلبمجلة متخصصة تصدر عن إدارة البحث والتطوير بالشركة الليبية 

 
 

 ورشة عمل حول البيئة وتطوير السياسات البيئية 

  بالشركة الليبية للحديد والصلب
 

 عبدهللا محمد بلتوم. 

 ادارة البحث والتطوير
 مقدمة:

تقععععى علععععل عععععاتي الشععععركة الليبيععععة للحديععععد 

والصلب مسؤوليات تجاه البيئعة   اممعر الع   

يجعلهععععا تسعععععل جامععععدة لامععععدما  بععععالبرام  

البيئيععععععععة لايتععععععععاا بالمتطلبععععععععات العالميععععععععة 

والتشععريعات المحليععة  تهععم تضععى مععن ضععمن 

أولوياتهعععا تحسعععين وتطعععوير مملومعععة العمععع  

  البيئم و لك من خال  وضى الخطعط والبعرام

التمتي ية و لك بإجراا عمليعات المسعا البيئعم 

بمحيط العم  ومتابعة عمع  مملومعات مراةبعة 

امبعاثععات الزععاوات وإجععراا القياسععات لمصععادر 

التلعععوث لمحاولعععة الحعععد معععن الملوثعععات وتعععي 

المعايير الدوليعة   تقعد تحصعلت الشعركة علعل 

شععهادات عالميععة تععم معع ا المجععا  و لععك مععن 

ات البيئيععة المطلوبعععة خععال  تلبيتهععا لاشععتراط

وتكعععوين عالةعععة جيعععدة معععى المجتمعععى المحعععيط 

بالشركة. ل ا كان لوامعا علعل الشعركة مواكبعة 

تطور صماعة الحديد والصلب وال سيما العملم 

البيئيععة وتحععديثها وتطععوير السياسععات البيئيععة 

إلرسععا  رسععائ  إيجابيععة للمجتمععى المحععيط بمععا 

يضععمن إلهععار وإبععراو  الجهععود المب ولععة تععم 

مععععع ا الجامعععععب والوةعععععو  علعععععل الصععععععوبات 

والمختمقعععات والتحعععديات التعععم تواجههعععا معععن 

خععال  تقيععيم الوضععى الحععالم ووضععى الحلععو  

واإلسععععترتيجيات المالئمععععة لتطععععوير امملمععععة 

 البيئية.

وسعيا من ةسم حمايعة ومراةبعة البيئعة بعإدارة 

الوةايععععة الصععععماعية بالشععععركة لترسععععي  معععع ه 

 تقد صدر ةرار المبادئ وتقا لرؤية واضحة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 47السيد رئيس مجلعس إدارة الشعركة رةعم )

بتشكي  لجمة تحضيرية لتمليم تعاليات ورشعة 

العم  بالتعاون مى جامععة مصعراتة والجامععة 

" ورشععة عمعع  حععو  امسععمرية تحععت عمععوان 

البيئعععة وتطعععوير السياسعععات البيئيعععة بالشعععركة 

محعو الليبية للحديعد والصعلب " تحعت شععار " 

 إدارة بيئية أتض "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أمدا  الورشة:

مشععر الععوعم البيئععم بععين أتععراد المجتمععى  .1

والتعريععععععع  بخصعععععععائ  البيئعععععععة ودور 

المجتمععععى والمؤسسععععات الصععععماعية تععععم 

 المحاتلة عليها.

تسليط الضعوا علعل اللعوائا والتشعريعات  .2

والععععملم واتليععععات والمتطلبععععات امخععععر  

 البيئة داخ  الشركة.المملمة لعم  

اإلسعععععععتراتيجيات البيئيعععععععة والسياسعععععععات  .3

المسعععتقبلية تعععم تحديعععد مشعععاك  التلعععوث 

الماجمة عن العمليات الصعماعية بالشعركة 

والمشعععاركة تعععم التحسعععين المسعععتمر لهعععا 

 وإيجاد الحلو  المماسبة .

تبععاد  المعلومععات بععين الجهععات المختصععة  .4

بشععؤون البيئععة واالسععتتادة مععن الخبععرات 
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ة تعععم مجعععاالت البيئعععة والتعريععع  العلميععع

بالتقميععات عاليععة الجععودة المسععتخدمة تععم 

 مجا  البيئة.

مراجععة وتطعوير مععايير التقيعيم والرةابعة  .5

ومؤشععععععععععرات امداا وإدارة المخلتععععععععععات 

 والممتجات الثاموية بالشركة.

الوصو  الل أتكعار وتوصعيات تسعامم تعم  .6

تطعععوير السياسعععات البيئيعععة تعععم صعععماعة 

 الحديد والصلب .

محاور  ولتحقيي م ه اممدا  تم وضى

 ورشة العم  علل المحو التالم:

  سياسات وأمشطة الشركة الليبية للحديد

 والصلب تم مجاالت البيئة.

  التقميات والوسائ  الحديثة المستخدمة

 االمبعاثاتتم التحكم بالملوثات ومراةبة 

الماتجة عن العمليات الصماعية تم 

 صماعة الحديد والصلب.

  التممية المستدامة والمحاتلة علل

 الموارد الطبيعية.
 

 

 

 

 

 اموراي العلمية المشاركة تم الورشة:
الجدو  التالم يبين الورةة التم عرضت خال  

   االورشة واسما مقدميها وجهعة التعابعين لهع

تتحعععدث مععع ه الورةعععات علعععل تجعععارب بعععع  

المؤسسعععععات والجهعععععات تعععععم مجعععععا  البيئعععععة 

باإلضعاتة الععل بععع  الورةععات مععن المختصععين 

بالشركة تتحدث مجهودات الشعركة تعم مجعا  

حمايعععة البيئعععة وملعععم ادارة البيئعععة تعععم بعععع  

الشععركات العالميععة والععدارة الممتجععات الثامويععة 

 وامكامية االستتادة ممها.

 

معع ا وةععد صععاحب الورشععة معرضععا للتعريعع  

بمكومات المملومعة البيئيعة للشعركة معن حيعث 

المعععدات وامدوات والمملومععات البيئيععة مثعع  

مملومات ةياس االمبعاثات والمعؤثرات البيئيعة 

وآليات وأملمة العم  المتبعة لمراةبة وحماية 

البيئعععة باإلضعععاتة إلعععل تطلععععات الشعععركة تعععم 

تطوير وتحسين أملمة البيئعة. وكع لك صعاحب 

 لعععك معرضعععا للتعريععع  بالممتجعععات الثامويعععة 

 بالشركة وتر  اإلستتادة ممها.
 

توصيات الورشة: وتم مهاية الورشة تم 

 اةتراح التوصيات اتتية:

تطعععععععوير القعععععععوامين واللعععععععوائا البيئيعععععععة  .1

هعا بمعا يتماشعل واستكما  غير المكتم  مم

معععى التطبيعععي وااللتعععوام بهعععا وتتعيععع  دور 

 الجهات الرةابية.

ربععععط أواصععععر التعععععاون ومقعععع  المعرتععععة  .2

والتقميعة بعين كاتععة المؤسسعات تعم ةضععايا 

الصعععحة والسعععالمة والبيئعععة المالئمعععة معععن 

خعععععال  توسعععععيى المسعععععطحات الخضعععععراا 

وامشععجار المالئمععة المتصععا  الملوثععات 

 المستدامة.وتعميم متهوم التممية 

التعاون بين المؤسسات الرةابية والبحثيعة  .3

تم مجا  البيئة والسعم لدعمها بالمععدات 

الالومععععة لمراةبععععة المععععواد امكثععععر سععععمية 

وخطعععورة معععن الماحيعععة الصعععحية وتشعععم  

العضعععععوية والمعدميععععة ودععععععم  المركبععععات

بحععوث تقصعععم أسعععباب امتشعععار اممعععرا  

 كالتش  الكلو  والكبد  والسرطان.

معععايرة امجهععوة المسععتخدمة تععم تحعديث و .4

ةيععاس ومراةبععة الملوثععات ومشععر المراصععد 

البيئيععة وتوويععدما بمععا يلععوم مععن تجهيععوات 

وتتعيععع  مؤشعععرات ومععععايير التقيعععيم علعععل 

 الرةابة والبيئة والسالمة.

اإلسعععتثمار تعععم مشعععاريى إععععادة التعععدوير  .5

للممتجات الثاموية والعتخل  معن المتايعات 

لسليمة الحديثعة الصلبة والسائلة بالطري ا

 بالتعاون مى الشركات المحلية والعالمية.

إجراا دراسات تقييم اتثار البيئيعة وتقيعيم  .6

المخععععععاطر لكاتععععععة المشععععععاريى الحديثععععععة 

واإلمتمععععام بدراسععععات المراجعععععة البيئيععععة 

 للمشاريى القائمة.

تشجيى ودعم إةامة ورش العم  والمدوات  .7

والمععؤتمرات العلميععة للرتععى مععن مسععتو  

مداا وحعععع  المشععععكالت البيئيععععة  وتبمععععم ا

مععؤتمر شععام  للبيئععة بالتعععاون مععى إحععد  

 الجامعات ومراكو البحوث  ات العالةة.

دعم مشروع مركو الرصد البيئم بالشركة  .8

بامجهوة والمعدات الالومة إلجراا أبحاث 

موعية تم مجا  التلوث البيئم والمشاركة 

تم إمشاا شبكة وطمية للرصد البيئم علل 

 ستو  الدولة.م

االمتمام بالعماصر البشرية وبماا القعدرات  .9

ورتى الكتااة واالطالع علل تجارب الدو  

 امخر  واالستتادة ممها.

مشعر العوعم البيئعم والثقاتعة البيئيعة  .10

مععععععن خععععععال  الممشععععععورات والتعميمععععععات 

والحمععععععالت التوعويععععععة بالتعععععععاون مععععععى 

 مؤسسات المجتمى المدمم.
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 الطاقة الكهربائية باستخدام الشمس

 بالشركة الليبية للحديد والصلب
 م. عيسى على الزوام

 ادارة البحث والتطوير
 

تعتبرر الكرربراا المولرردة مرن الشرمس طا ررة    

بديلرررة لتلرررت المنتجرررة مرررن الو رررود ا ح رررور  

للبيئة وتتجه أنظرار وهي طا ة نظي ة وصديق 

العرررالم اليررروم إلررري اسرررتخدام الطا رررا  البديلرررة 

ح اظررا علرري كوكبنررا  انرا  مررن ا نبعرراث  

المتسررببة  رري ا حتبرراس الحرررار   والرر   إ ا 

استمر كما هو عليه أ ن سيحول انرا إلري 

 مكان   يمكن العيش  يه  .

 

 

 

 

 

 

ومررن هرر ا المنطلررق اتجررر  أنظررار الشررركة    

الليبيررة للحديررد والصررلب إلرري كرربرراا الطا ررة 

الشمسرررية لمسررراوليترا ا جتماعيرررة لمحيطررررا 

من حيث التقليل من التلوث البيئري .  ولتكرون 

السبا ة  ي ه ا المجال عقد  ات اق عمرل مر  

مركز بحوث الطا ا  المتجرددة التراب  لجامعرة 

ي تكررروين  اعررردة مصرررراتة للعمرررل سرررويا علررر

بيانا   ي مرا يخرا الطا رة الشمسرية ي و ري 

هرر ا الخصرروا سرروت يررتم تركيررب منظومررة 

توليد للكررباا من الشمس  وق سطح المبني 

اإلدار  للشررركة ويررتم تركيررب بعررا العرردادا  

الترررري تخررررا هرررر ا النظررررام وتكررررون مصرررردر 

للمعلومررررا  والبيانررررا  الترررري يررررتم تسررررجيلرا 

بحيرررث يمكرررن  ومتابعتررررا علررري المرررد  البعيرررد

اسررتخدام هرر م المعلومررا   رري دراسررا  مركررز 

 بحوث  الطا ة السالت ال كر.

الطا ررررة الشمسررررية هرررري ال رررروا والحرررررارة 

المنبعثررران مرررن الشرررمس اللررر ان  رررام اإلنسررران 

بتسرررخيرهما لمصرررلحته منررر  القررردم باسرررتخدام 

مجموعررة مررن الوسررائل التقنيررة الترري تتطررور 

باسررررتمرار وت ررررم تقنيررررا  تسررررخير الطا ررررة 

شمسررية الحراريررة للشررمس سررواا للتسررخين ال

المباشررررر و ررررمن عمليررررة تحويررررل ميكررررانيكي 

للحررررارة أو الطا رررة إلرررري كرربررراا أو لتوليررررد 

الكرربرررررراا عبررررررر الظررررررواهر الكررو رررررروئية 

لجرديررهي اباسررتخدام ألررواخ الخايررا ال رروئية 

وه م هي الطريقة التي سوت يرتم اسرتخدامرا 

اسرة بعد أن تمر  در بالمبني اإلدار  للشركةي

لرررر ا المشررررول وأحيرررل  إلررري لجنرررة   الجررردو

عطررااا  لطلررب عررروا مررن شررركا  تن يرر  ال

للبرردا  يرره تن يرر م بعررد أن تررم رصرردم بميزانيررة 

ة جنرة علري عردلوتحصرل  ال 2018ه م العرام 

عروا من عدة شرركا  محليرة ودوليرة هري 

تح  الدراسرة ال نيرة  ويوجرد العديرد مرن  اآلن

ثرم  بينرا  نيرا   ةمقترحا  التن ي  سيتم الم ا ل

 . ماليا  

 طريقة عمل الخايا ال وئية:  

عنرردما تصررل الطا ررة ال رروئية إلرري الخليررة    

تتحرررر ا لكترونررا  مررن الرر را    رري المررادة 

حيررث تقرروم  وتونررا    رروا الشررمس بتح يررز 

ا لكترونا  إلي حالة اعلي من الطا رة لتوليرد 

الكررباا ي لتشكيل حقا كرربائيا موجبرا علري 

طرررت وسررالبا علرري الطرررت انخررر ي تتكررون 

ا  )غالبا مرن الخايا ال وئية من شبه موص

السرريلكون( يررتم  رريطرا  رري ر ررائق معالجرررة 

تتجم  ا لكترونرا  علري شركل  بشكل خاا ي

تيررار كرربررائي إ ا تررم توصرريل نا ررل كرربائيررة 

 إلي الطر ين السالب والموجب .

 

 

 

 

 

 

 
 

والتصررور العررام هررو  تركيررب ألررواخ شمسررية   

 ررروق أسرررطح أجنحرررة المبنررري اإلدار  تيررر   

الخاصررة باإلنررارة وأجرررزة المبنرري بالكرربرراا 

الحواسيب وملحقاتررا كمرحلرة أولري بعرد  لرت   

و رري مرحلررة ثانيررة يررتم تي يررة بررا ي المعرردا  

كالمكي ا  ومعدا  المطبخ وغيرها بالكرربراا 

الشمسية  ويكون ا عتماد بالكامرل عليررا مر  

اسررتمرار وجررود الشرربكة العررام كاحتيرراط   رري 

طروار  الحا   ال رورية تعمل عمل مولرد ال

 ي الحا   العادية وكمرا أسرل نا سرتكون هر م 

تجربررة عمليررة لتجميرر  المعلومررا  والبيانررا  

لاسررت ادة منرررا مسررتقبا  رري مشرراري  مماثلررة 

علي مستو  منطقة مصراتة خصوصا وليبيرا 

 عموما.
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مدا توجد عددة تعريادال للسدتة سديجما م  دا  

 :ييل

رؤيددة حدي ددة للجددودة ادددو ا الوصددو  الدد   -

 Nearحددد الكمددا  او المددرب مددن الكمددا  

Perfection  ادددددددي م  جيدددددددة   الدددددددة ..

العيوب وي العمليال التص يعية ، ومن اجد  

جما ستة " يجب ان ال يبلوغ مستوى " الس

عيدددب لكددد   3.4ت دددتل العمليدددال اك دددر مدددن 

 مليون عيب محتم  وي الم تل.

وتعددرا العيددوب ووددي م  جيددة " السدديجما  -

با  ددددددا  ي شددددددي  يخددددددر  عددددددن سددددددتة" 

 Anything outside المواصاال المست لك

of customer specifications. 

معيار او مستوى للجودة يساوي توليد اق   -

عيب لك  عيب محتم  الحدوث وي  3.4من 

 الم تجال الص اعية.

حركدددة وطريمدددة ومجموعدددة مدددن التم يدددال  -

التي ترك  علد  تحسدين العمليدال ا  تاجيدة 

 وتمليص العيوب وي الم تجال.

 البدداودواالعمددا   م شدد لم  جيددة تدد ود  -

لتحسددددين قدددددرال العمليددددال التصدددد يعية ، 

تحسين اودا  ويخاض مدن  ويؤدي اذا ال 

اال حددراا وددي العمليددال ، ممددا يددؤدي الدد  

تخاددديض  سدددبة العيدددوب وتحسدددين جددددودة 

الم ددتل ، و يددادة اوربدداف ، وروددت مع ويددال 

 العاملين.

مصددطلا احصدداقي يمدديس ممدددار ا حددراا  -

العمليدددال التصددد يعية عدددن مسدددتوى الكدددا  

اسدت ادا  الد  عددد العيددوب لكد  مليدون عيددب 

 محتم  وي الم تل.

  الددذي يمددت ايصددا ذلددك المعيددار مددن الكمدد -

بددين حدددي الخطددب الممبددو  ويسدداعد بر ددامل 

"السدددديجما سددددتة" الم لمددددة وددددي السددددعي 

االقتدراب مدن الكمدا  ودي  لتحميدي الكمدا  او

كدد  وجددوع االعمددا  ، مددن خددل  إ الددة كدد  

 يص اال حراودالالعيوب مدن الم تجدال وتملد

وإيجددداد معدددايير يمكدددن ان ي م  دددا ال بدددون 

 ويعتمد علي ا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معياريدددة عدددن عبدددارة عدددن سدددتة ا حراودددال 

المتوسددددط الحسددددابي ، او قيمددددة المتوسددددط 

وادددذا يع دددي ان لكددد  مليدددون عيدددب محتمددد  

 عيب ومط وي الجودة. 3.4تكون 

بر امل م لم للجودة ي دا ال  تحميدي سدتة 

معياريددة بددين المتوسددط الحسددابي ا حراوددال 

اال ، وتكددون  تيجددة صددواقددرب حدددود للموا

ان احتما  حددوث عيدب ودي الم دتل ال ي يدد 

عيب لك  مليون ورصة او امكا ية  3.4عن 

 Defect - Defects Perلحددوث عيدب 

Million Opportunities (DPMOD) 

(Opportunity   ، وددددرص ، امكا يددددة =

احتمددددا  : اددددي م طمددددة وددددمن الم ددددتل او 

او اي  لام اخر التي من  العملية التص يعية

الممكن ان يحدث وي ا عيدوب او تخادي ودي 

تحميمي الم تل الم دالي ودي عدين المسدت لك 

طي التددي ، وددي الم ددتل الصدد اعي وددان الم ددا

يمكددن ان يحدددث وي ددا العيددوب عددي االجدد ا  

 يمددا بي  ددا  امددا ودديوالمطددت والوصددلل و

العملية التص يعية  وتكون العيوب المحتملة 

وي الخطوال التي توديا قمدة موداوة الد  

  الم تل(

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للجددددودة وبر ددددامل للتحسددددين تددددم مميدددداس  -

تطدددويرع مدددن قبددد  شدددركة موتدددوروال عدددام 

، ويرك  عل  السيطرة عل  العمليدة  1983

التصددد يعية بحيدددث تحمدددي سدددتة ا حراودددال 

او  Centerlineمعياريددة عددن خددط المركدد  

عيددددب لكدددد  مليددددون عيددددب محتمدددد  ،  3.4

ويتوددددمن تحديددددد الع اصددددر الحاسددددمة ذال 

محددددة  كمددا اددي –االاميددة االكبددر للجددودة 

يض الدد  الحددد اددالتخ –مددن قبدد  المسددت لك 

لل حدددراا ودددي العمليدددال وتحسدددين  االد ددد 

المددددرال ، و يدددادة اتسددداي و بدددال العمليدددة 

التددي  او لمددةالتصدد يعية ، وكددذلك تصددميم 

  تساعد عل  تحميي ااداا الستة سيجما.

الدددد  سددددتة ا حراوددددال  لألخطددددا تخادددديض  -

معياريدددددة عدددددن قيمدددددة الوسدددددط الحسدددددابي 

 دال ت يدل العملية التصد يعية بحيدث لمخرجا

لكددد  مليدددون عيدددب  3.4عدددن عددددد العيدددوب 

( اي تحميي  سبة DPMOمحتم  الوقوع )

% مددن الم تجدددال خاليددة مدددن  99.99966

 اية عيوب.

ة تمليدد  اال حددراا سدديجما اددي ولسدداوالسددتة 

ودددي العمليدددال ، واعتمددداد بيا دددال الت ذيدددة 

رة
الدا

 وا
دة

جو
ال
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العكسدددية مدددن المسدددت لك التخددداذ المدددرارال 

تركد  علد   لدددارةالم اسبة ، واي ولسداة 

اج ا  التحسي ال عل  اعمدا  الم لمدة مدن 

 خل  :

  الموددددا  علدددد  الااقدددددEliminate 

Wastes  

   واعادة العمRework 

   االخطاMistakes 

 لبر دداموقدد بددد ل شددركة موتددوروال بتطبيددي 

الستة سديجما ودي الصد اعال التحويليدة عدام 

م، حيددث كا ددل تصدد ت مليددين المطددت  1983

واالجدد ا  والمكو ددال ، وتطددوير اددذا ال لددام 

ويما بعد واصبا يسدتخدم ايودا  ودي اال شدطة 

م د  التدبمين ،  لم د  الخددماغير التص يعية 

 يالخدددمال الماليدددة ، خددددمال ال بددداقن ، ووددد

، ويمكدددددن المطددددداع الحكدددددومي ... وغيرادددددا 

ل السدددتة سددديجما ودددي جميدددت تطبيدددي بر دددام

سدوا   –الم ش ل ب ض ال لر عن احجام دا 

 اكا ل كبيرة ، او متوسطة او ص يرة.

 

سددديجما  بخدددذ الم دددا   6ولتبسددديط وكدددرة ا  

 اآلتي :

 اترض    ا  ريد ت ليا قطعة سدجاد كبيدرة  

 1000000متر مربت ) ي  10000بمساحة 

إحدددددى سددددم مربددددت( ، وع ددددد ا بددددذلك الدددد  

الشدددركال المختصدددة لتمدددوم بت ليا دددا، وددد ذا 

 كا ل اذع الشركة تعم  ع د مستوى :

متددر مربددت  6900ودد ن مسدداحة  : سددجما( 1)

 تكون غير  لياة .

متددر  3085.37ودد ن مسدداحة :  سدديجما( 2)

 مربت تكون غير  لياة.

متدددر  668.07وددد ن مسددداحة  : سددديجما( 3)

 مربت تكون غير  لياة.

متدددر مربدددت  62.10مسددداحة  : سددديجما( 4)

 تكون غير  لياة .

متر مربت تكون  2.33مساحة :  سيجما( 5)

 غير  لياة.

سددم مربددت تكددون  3.4مسدداحة سدديجما( :  6)

 99.99966غيددر  لياددة ،  ي تكددون  سددبة 

 %  لياة وخالية من العيوب.

مدددم مربدددت تكدددون غيدددر  1.9:  سددديجما( 7)

% 99.9999981 لياددة )  ي تكددون  سددبة 

 دة  لياة وخالية من العيوب.من السجا

السدددددددجادة  ليادددددددة  00.00 : سددددددديجما( 8)

100.% 

سدديجما  6ولكدن لمداذا التركيد   و إختيدار ا   

 سيجما؟  8 و  7وليس 

الجواب  ون شدركة موتدورولل مبدعدة ادذا  

البر دددامل لدددديس ب مكا  دددا تحميددددي مسددددتوى 

السبعة  و ال ما يدة سديجما وكدذلك الحدا  ودي 

تعم  ودي مجدا  ا  تدا  جميت الشركال التي 

المعمد الذي يستل م اتباع خطوال عديدة ودي 

العمليددة التصدد يعية ، با ودداوة إلدد  اسددتخدام 

 المقال من قطت ال يار .

والمطت والمكو ال وي الم دتل. لدذلك لدم يكدن 

بامكددان شددركة موتددورولل  و غيراددا ا تددا  

 م تجال خالية تماما من العيوب . 

    م  جية الستة سيجما :

لتحسدددددددين  DMAICSتسدددددددتخدم م  جيدددددددة 

العمليدددددال والم تجدددددال الحاليدددددة، والتدددددي ال 

تتطددابي مددت متطلبددال المسددت لك،  و    ددا ال 

تؤدى عل   حو ملقم وتحتا  الد  تحسدي ال 

اودددداوية. واددددي اختصددددار لخمددددس مراحدددد  

 مترابطة مت بعو ا البعض ،  ال واي:

1. Define    خيص العمليدددة ـــــدددـ: وادددي تش

 ي ا التحسين،، وتشم :التي يتم عل

  تحديددد ااددداا المشددروع حيددث يددتم التعددرا

عل  المشكلة، ويتومن ادذا التعريدا تحديدد 

العيدددوب واوخطدددا  والتعبيدددر ع  دددا ببسدددلوب 

كمددي دقيددي، وي ب ددي التركيدد  علدد  اوخطددا  

 والعيوب من وج ة  لر العمي .

 

 

 

 

 

 

 

   تحديددد واختيددار المشددروع الددذي سدديطبي ويدد

اسددددلوب سدددديجما سددددتة بحيددددث يددددتم اختيددددار 

المشددروع المابددد  للتطبيدددي وومدددا لدمكا يدددال 

المتاحة والذي يحمدي واقددة كبيدرة للمؤسسدة 

وعملق ا تتم   وي ا ست ل  اوم   للموارد 

وتحسدددين الجددددودة وتمليدددد  التكلاددددة و يددددادة 

 اورباف.

  ومعروددة ا تمددادات م تحديددد وقددة المسددتخدمين

للم تل ومدااي توقعدات م مدن الم دتل وي ب دي 

اوخطا  والعيوب من وج ة  ا ا التركي  عل 

  لر العمي .

   تحديد الخصاقص التي ل ا او ر الحاسم علد

الجددودة وتوددييي  طاق ددا، وذلددك مددن خددل  

الخصدداقص المليلددة ذال اواميددة اوكبددر عددن 

، الخصدددداقص الك يددددر ة ذال اواميددددة اوقدددد 

وعمدددد  خارطددددة للعمليددددة المطلددددوب اجددددرا  

 التحسي ال علي ا.  

  تحديددد خطددة م اسددبة لت ايددذ بر ددامل سدديجما

سددددتة ا طلقددددا مددددن اسددددتراتيجية الم لمددددة ، 

واحتياجدددال ورغبددددال ال بدددداقن. ووددددي اددددذع 

الخطدوة يدتم اختيدار وتشدكي   عودا  الاريدي 

من المولاين عل   ساس خبرت م التم ية وي 

تعددون بددالخبرال الجيدددة المشددروع، الددذين يتم

واووي الواست والحماس الداوت ، والذين يتم 

اختيارام من خلايال علمية وعملية مت وعة 

ومستويال ولياية متعددة وال ياود  إجدرا  

التعدي  باالعتماد عل  وريي عم  مدن خدار  

المؤسسدددددة. ويدددددتم تددددددريب الاريدددددي علددددد  

الم ددارال المطلوبددة لت ايددذ سدديجما سددتة م دد  

التحليدد  ، اعددادة تصددميم العمليددال،  الميدداس،

التخطدديط وحدد  المشددكلل.كما يمددوم الاريددي 

ببحددددث العمليددددة بالتاصددددي  وجمددددت البيا ددددال 

 الل مة ومن  م اقتراف التحسي ال.

2. Measure  واددي عمليددة قيدداس وتحديددد :

 العمليال ذال التب ير اوقوى، وتشم :

 .قياس مستوى اودا  الحالي للعمليال 

 لرقيسية للعملية الحالية.قياس الجوا ب ا 

  التعدددرا علددد  الممددداييس اوساسدددية للكادددا ة

 والعملية.

  جمدددت المعلومدددال والبيا دددال الم مدددة والتدددي

تسددداام ودددي تحديدددد ا دددواع واسدددباب العيدددوب 

ووودددت ا لمدددة الميددداس الودددرورية ووودددت 

 خطة ت ايذية محددة لمياس المؤشرال.

  قيدداس ا  حراوددال التددي تحدددث وددي العمليددة

  عيوب.وإحصا  ال
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3. Analyze : ويشم  : 

  تحلي  البيا ال والمعلومال التي تدم تجميع دا

وتحديددد اوسددباب الجدريددة للعيددوب مددن خددل  

كدد  مرحلددة مددن مراحدد  العمليددال باسددتخدام 

اساليب التحلي  ا حصاقي وممار دة العمليدال 

 وتحديد امكا ية اجرا  التحسين علي ا.

  يحددددد وريدددي العمددد  مسدددببال المشدددكلة التدددي

اجة ال  التحسين وكياية ا الة الاجوة بين بح

اودا  الحالي والمستوى المطلوب من اودا ، 

 ومن  م تحديد ورص التحسين.

4. Improve   تحسددين العمليددال مددن خددل :

 ا الة اسباب العيوب ، ويشم :

  بعددددد تحليدددد  اسددددباب المشددددكلة  يددددتم تحديددددد

مجموعددة او شددطة التددي تسدد م وددي تحسددين 

وابتكدار حلدو  ابداعيدة  اودا  من خل  خلدي

لم ت حدوث المشاك  وي الجودة وذلك بتركي  

ج ود التحسين عل  ا الدة اوسدباب الجذريدة 

 للعيوب.

  التبكيدددد علدددد  اسدددتخدام اودوال ا حصدددداقية

بشك  صحيا للتبكد من  ن ال تاقل المرغوبدة 

 قد تحممل.

5. Control  الرقابددددة علدددد   دا  العمليددددال :

 تديمة ، وتشم :والتبكد من  ن الحلو  مس

   تحديد او شطة التي تسد م ودي مراقبدة اودا

والتبكد مدن  ن الحلدو  الممترحدة للتحسدي ال 

  يتم تطبيم ا بالاع  و   ا تعطي  تاقل جيدة.

  ودددي العمليدددة يدددتم  اال حراودددالالتبكدددد مدددن  ن

 تصويب ا قب  تحول ا ال  عيوب.

  اسددتخدام  دوال الرقابددة ا حصدداقية لوددمان

اوال الرقيسية ومن حدود الوبط بما  ا  حر

 والسيطرة وال تتجاو اا.

  وددددمان عدددددم العددددودة للعمدددد  ووددددي الطددددري

 واآلليال المديمة.

 

 يتبت وي العدد المادم                       

 

 

 

 

 

 

 

 

ُتعرا ا دارة الحدي ة المولاون بب  م 

اوصو  ال ابتة اوك ر  امية من بين اوصو  

مصادر ال روة  اوخرى ، حن  علم  ن

اختلال عما كا ل علي ، ومديما كا ل 

الما ، اآلالل  و  مصادر ال روة اي اورض،

المص ت،  ما اآلن ومد  صبا ا  سـان الكاؤ 

 او المصدر ال ام اوو . 

واذا ما  دى بورورة االاتمام بالع صر    

البشــري وروت قدرت  اوداقية وتحســين 

دا  اوعما  مســتواع وإطلي إبداعات  و

بدقة وامتيا ، مما يد  عل  إدراك وامية 

اذع ال روة لتحريك عجلة ا  تا  والروت من 

لذلك جا ل ورورة  ،  الطاقال ا  تاجية

تخصيص إدارة تع ي بشؤون العاملين 

وا شراا عل  إعدادام وتدريب م وكذلك 

 تطويرام والروت من كاا ت م .

بد   إدارة الموارد البشرية  سم جديد

االسم المديم )إدارة شؤون اووراد( ليعكس 

مدى  امية البشر كموى داوعة للعم  لتحميي 

اواداا المطلوبة ، واذا المسم  الق  

قبو  وروا  واست ، بسبب ما تتيح  

ولسات  من  دوال واعلة وي ب ا  سياسال 

ولواقا العم  ، وب ا  مصاووة الصلحيال 

حدة ، والوصا الولياي وال ماذ  المو

وب ا  عدة بيا ال اووراد و سلوب التوليا 

وتخطيط المسار الولياي وووت خراقط 

 ا حل  .

اليوم ي لر  دارة الموارد البشرية إل  

دوراا كدور إستراتيجي ،  لرا  لما حدث من 

ت يرال طر ل عل  واقت العم  الاعلي وعل  

 او لمة المسيرة لذلك الواقت كالميك ة

 ا دارية وا دارة ا لكترو ية ... والتي 

 

 

 
 

 م. شوقي مصطا  البلع ي

 االدارة العامة للموارد البشرية

 

 وجدل وجوة واوحة بين االحتياجال 

الجديدة وم ارال وكاا ال العاملين ، اذا 

ما يتطلب من اذع ا دارة إيجاد الكياية 

الم اسبة لسد الاجوة بين الم ارال التي 

تتطلب ا طبيعة عم  الولياة وتلك التي 

يتطلب ا العام  سوا  بالتعليم  و التدريب ، 

 ة  و ب عادة استمطاب عاملين ذو كاا

وجدارة تم ح م المدرة عل   دا  اوعما  

 بالمعدالل المطلوبة .

إدارة الموارد البشرية م وطة بالبحث عن 

برامل و ساليب حدي ة لجذب العمالة الذين 

يستطيعون مواكبة المت يرال والمستجدال  

ومطلوب م  ا  يوا  تحديد الكياية للحتاال 

ي بالعاملين ذوي الخبرة واالستاادة م  م و

  وقال الركود والتوقاال طويلة اوج  .

وي ك يرا  من اوحيان تموم اذع ا دارة 

باقتراف الحاو  الم اسب والذي م   ما او 

 بعد من المحا ال التمليدية كالتطوير 

واالطلع عل  المستجدال التخصصية 

وإعادة التدريب والمشاركة وي اللجان ووري 

ن من العم   و ووت برامل تسما للمتمي ي

مواصلة الدراسة واالطلع عل  الجديد ... 

 الخ .

 ن المسدددؤولية الملمددداة علددد  إدارة المدددوارد  

البشددرية كبيددرة ، ب دددا تحميددي االسددت ل  

اوم دد  للمددوارد البشددرية وحشددد طاقات ددا ، 

مدددن خدددل  تع يددد  روف العمددد  الجمددداعي ، 

واال تما  والعدالة والشااوية وودي م لومدة 

ؤدي إلددد  ال ددددا عمددد  وخارطدددة طريدددي تددد

الم شود ، لذا من الوروري اعتبار المورد 

البشدددري مدددن  ادددم اوصدددو  علددد  ا طدددلي 

ويجددب  ن يكددون مددن  اددم مولدددال الميمددة 

  المواوة للعم  .

 األهم املورد إدارة
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ربماااا يساااتكرب الكعيااارون عماااد معااار ت م  ن 

معظااام المعاااادن تعتبااار مرمااا    ولعااا   لااا  

يرجااااى الاااار  م اااام يربطااااون بااااين خاصااااية 

والزيااادة الكبياارة  اال الطااو   عمااد  المرومااة

إستخدام قوة شد . المطاط مادة مرم  يمكان 

 ن يمدد  يصير طول  بعد إستخدام قاوة شاد 

 ضااعاط طولاا  ا صاالل   لكماا  يرجااى الاار 

المااادة  ا صاالل بعااد إزالااة الماا عر. طولاا 

تعريف اااا بسااايط   ااال تتمااادد عماااد  المرماااة

إسااتخدام قااوة شااد وتمضااكط عمااد إسااتخدام 

حم  ضكط وترجى الر  بعادها ا صلية عمد 

بدون تحدياد مقادار التكيار الا    العق إزالة 

يحاادث. طبعااا عمااد إسااتخدام قااوة شااد كبياارة 

 إن المطاط يتمادد ويمقطاى   المعاادن  يضاا 

مقطاى عماد إساتخدام قااوة شاد كبيارة   لكاان ت

هما  ظاهرة  خرى م ماة تحادث لكعيار مان 

المعادن  بعد إستخدام قوة شد محاددة وقبا  

القطااى  ااإن المعاادن يتوقااط عاان كوماا  مرمااا 

للصلب م ماة   اللدمةويصير لدما. الخاصية 

جدا  ل العملياا  التصاميعية   بعان  ماوا  

ة الصاالب يمكاان سااحب ا لتكااون  ساا   رقيقاا

إلي اا بنم اا قابلاة للساحب  اإلشارةجدا وتتم 

ductile  بعاااان  مااااوا  الصاااالب يمكاااان  

ماان طول ااا 20% تمدياادها الاار  كعاار ماان 

ا صااااااااالل   يمكااااااااان إطالاااااااااة المحااااااااااس 

 الر ضعط طول    ال هب و brassا صفر

والمحااااس وبعااان  ماااوا  الصااالب  الفضاااة

تعتباار معااادن قابلااة للسااحب   ي حااظ عمااد 

الصالب  ن المادى إستخدام قوة ضاكط علار 

الماارن ساايكون مفساا    ومسااتطيى إسااتخدام 

 . حما  الضكط  واالمفعا  اإلج ادصيكة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال المادى اللادن  اإن  اإلج ادوعمدما يدخ   

المااادة تمعصاار الاار الخااارت وباا ل  تصااير 

مساااحة مقطع ااا  كباار  الاا هب يمكاان طرقاا  

بوصا      1/300000الر صافيحة سامك ا 

  هااا ل الخاصاااية تعااارط بالقابلياااة للطااار  

malleable الجاااااادير بالاااااا كر  ن قابليااااااة.

المااادة للسااحب وقابليت ااا للطاار  يشااير كاا  

 للدوماااةامم مااا الااار مفااس الخاصاااية وهاال 

plasticity  عماد  مطلوباة. خاصية اللدومة

س  العما   وعماد عمال الصافالم المعدمياة 

لتشكي  ا مابيب ال والياة .  ماا الماادة التال 

لاادي ا ماادى لاادن قصااير جاادا  تعاارط بنم ااا 

حيااااث تتشااااول قلااااي  قباااا   brittleقصاااافة 

الكساار   تعتباار الخرسااامة والخاازط ومعظاام 

ماان المااواد  مااوا  الحديااد الزهاار والزجااات 

القصااافة   عموماااا القصاااا ة خاصاااية  يااار 

مر وباااة    هااام خاصاااية للزجاااات هااال  مااا  

خ لاااا  ل ااا ا يسااااتخدم  اااال  الر يااااةيمكااان 

   ما قصا ت   كير م ماة   لكان  ال  الموا  

المقاباا  ماان الخطاار إسااتخدام الحديااد الزهاار 

  ل بماء الجسور  م  قصط.
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 املرونة واللدونة

 م. المهدي جبريل كريم 
 رئيس قسم البحث والتطوير
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  CAS no1309-37-1رقم المادة:  

 

مسحححوا احمححر  ححاما اللححون عححات  عححن عمليححة   وصففالمنتجفف  ل 

 ربلححححة مكححححوراا وكتحححح  خححححام الحديححححد قبحححح  شحححححع ا  حححح  ا ححححران 

 االختزا  المباشر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كجم للطن من الخام. 30 ن ساقطلمنتج   منتعدللمنجوعيل

 ححح   مسحححاحيا خحححام الحديحححد هححح ا يمكحححن اسحححتخدام ل :مالسففف مدمتا 

 :اآلت 

 Blastران الال حححححة ) حححح( خححححام االSinterداا )اعتححححاب ملبحححح -

furnace) 

تكححححححويرو او قولبتححححححم السححححححتخدامم كمححححححادة خححححححام  حححححح  ا ححححححران  -

 االختزا  المباشر او اال ران الال حة.

احححححد مكوعححححاا اعتححححاب االسححححمعا البورتلعححححد  )مصححححدر الكسححححيد  -

 الحديد(.

( كمصححححححدر EAFحقعححححححم  حححححح  ا ححححححران القححححححوس الك ربححححححا   ) -

 .لألكسجين

ل منمومصلمنفيزيائية
 

 

 

 

لمنتكوجا لمنكيتيائية 
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  CAS no. 7439-89-6رقم المادة   

 

 

مسحححححوا عححححات  عححححن  ربلححححة اعتححححاب مكححححوراا   منتجفففف  ل وصففففال

 الحديد االسفعج .

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 الحديححححد مححححنطححححن / كجححححم  22 منتعففففدللمنجففففوعيلن سففففاقطلمنتجفففف   

 اإلسفعج 

 

 ححح   مسححححوا الحديحححد االسحححفعج مكحححن اسحححتخدام ي  :مالسففف مدمتا 

 :اآلت 
 حقعم    الصلب المص ور    ا ران الص ر. -

قولبتحححم وشححححعم  ححح  ا حححران الصححح ر إلعتحححاب الحديحححد والصحححلب  -

    المسابك.

 

 :الخواص الفيزيا ية

 
 

لمنتكوجا لمنكيتيائية 
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ل تسحوقلمنحديدلمالسفججيلكتيلمنسجويممن رل
 

 
 
 

 المعتجاا الثاعوية: كتيب المصدر
 

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

2015 2016 2017

ن 
ط
ف 
ال

 

د 
دي
ح
 ال
ا
حو
س
م

 
ج
فع
س
ال
ا

 

ن
خز
م

 

23 

 
ية

نو
لثا

ت ا
تجا

من
ال

 
 

 
ج
فع
س
ال
 ا
يد
حد
 ال
ا
حو
س
م

 

عة
عي

 



 

 

  م( 2018 ديسمبر) الخامسالعدد  مجلة متخصصة تصدر عن إدارة البحث والتطوير بالشركة الليبية للحديد والصلب

 

 احصائيات عن صناعة احلديد والصلب

 مقاالت تقنية عن صناعة احلديد والصلب

 ترمجة علمية

 ملخصات للرسائل العلمية)ماجستري ودكتورة( 

 موضوعات عن البيئة والسالمة

 أفكار تطويرية متعلقة خبطوط االنتاج

 موضوعات اخرى املوارد البشرية والتدريب

 التعريف بالتقنيات احلديثة

 دعوة للمشاركة بالصلب الليبي

   ترسل المشاركات عبر :
  magazine@libyansteel.com   البريد االلكتروني الخارجي :
 magazine@liscomail.com:  البريد االلكتروني الداخلي

 البحث والتطوير مبنى قطاع الشؤون الفنية إلدارةاو تسلم يدويًا 
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