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 مقدمـــة

تماسااةية مااو واااود المااا  لاارب  و ةتمتلااخ اااواص ت اااقي مااادة اااناعية ناعمااة لسمممنتا      

وتعد ااناعة السامنت مان الااناعات الساتراتياية المهماة  مةونات الارسانة بعضها مو بعض

تعتماد فاي امامتهاا وفاعليتهاا علار تاوفر وفهي ترتب  مباشرة باعمال البناا  واننشاا  وانعماار 

 المواد الاام ال زمة .

ماو (  Clay) وال اين  ( Limestone)  يانو السامنت مان ماادتين اساسايتين اماا الةلا      

 اضافة مواد اارى اامها تراب الحديد ومواد اارى حسب نوع السمنت واستاداماته .

فاي ة وال ريقاة الاافاة واماا ياتلفاان لاناعة السامنت اماا ال ريقاة الر با اناخ  ريقتان     

مرحلة تهيئة و حن المواد انولية والتعامل معها وتتشابهان فاي المراحال اناارى مان العملياة 

 التانيعية .

 مراحل انتاج السمنت

 اوالً : عمليات تكسير، طحن ، خلط المواد االولية

)التي يتم نقلها من مقالعها اماا عان  رياس وساائل في اذه المرحلة يتم تةسير المواد الاام       

و حنهاا وال هاا بنساب وزنياة معيناة للحااول اتلفة او عن  ريس انحزمة الناملاة ( مالنقل ال

علر الي  متاان  اعتماداً علر نوع السمنت المنتج ثم يتم تازينها في اوامو اااة باالمواد 

 انولية تمهيداً لعملية الحرس  .

حاول علار عايناة متاانساة فاي تتم عمليات الال  باستادام الما  في ال ريقة الر بة لل      

 حين نيتم استادام الما  في ال ريقة الاافة .

 ثانياً  :عمليات الحرق والتبريد

يااتم حاارس المااواد انوليااة التااي تاام اعااداداا فااي المرحلااة انولاار فااي افااران افقيااة دوارة )      

Rotary Kiln  )  مب ناة بال اابوس حاول محاور يميال ملاي ً عان المساتوى انفقاي تادور بب ار

(  0411الحراري بدراة حرارة تال الر ) 
4

بشةل تدرياي ) تحمايص   تسااين ثام حارس م 

ننتاج مادة الةلنةر ) المادة ناف الماانعة نحداث التفاع ت الضرورية بين المواد انولية ( 

. ) 

 ن والتعبئةيتم تبريد الةلنةر بعد ذلخ وتةسيره ليتم تازينه في اوامو تمهيداً لعملية ال ح
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. 

 والتعبئةالطحن  ثالثاً : عمليات

يتم ا لها نقل الةلنةر الر  واحين افقياة او عمودياة لياتم  حناه الار ماادة السامنت وتعبئتاه     

مرةباااات بشاااةل مةاااي  ) ورماااي او ب ساااتيةي ( او تساااويقه بشاااةل ريااار معبااا  ) فااال ( عبااار 

 ماااة لنقل السمنت .



 التقييم البيئي لمعامل السمنت                                                                                                                                                                                     

 

 البيئية التصنيف البيئي والمتطلبات

( لسانة 2استناداً لتعليماات المحاددات البيئياة ننشاا  المشااريو ومرامباة سا مة تنفياذاا رمام )     

والتاي يلازم ننشاائها اتبااع   -أ  -تانف معامل السمنت بانها انش ة ملوثة للبيئة انف   1100

 -ما ي تي :

( ةاام عاان 4ومسااافة نتقاال عاان )( ةاام اااارج حاادود البلديااة 7: امامتهااا بمسااافة نتقاال عاان ) اونً 

 التامعات السةانية علر ان يةون مومعها مناسب .

 ( ةم عن محرمات ال رس العامة 0: ان يبعد المومو مسافة نتقل عن ) ثانياً 

بشاااةل يضااامن توافاااس  ثالثااااً : تااا مين معالااااة الملوثاااات الهوائياااة الناتااااة عااان عاااوادم الماااانو

 . ااائاها مو المعاييرالبيئية الو نية

 رابعاً : معالاة المالفات السائلة بما يضمن م ابقتها لنظام الحفاظ علر الموارد المائية .

اامساااً : الااتالص ماان المالفااات الااالبة الناتاااة عاان العمليااة اننتاايااة بنقلهااا الاار موامااو ال ماار 

 الاحي .

 سادساً : احا ة المانو بما ن يقل عن حزامين من انشاار دائمة الاضرة 

 

 

 اعة السمنت والتلوث البيئي صن

 : أااام المالفااات الااالبة فااي اااناعة اأساامنت اااي: أتربااة اأفااران  المااواد  المخلفممات الصمملبة

 م .ازينها في المنش ة علر ايئة أةواالاام  الةلنةر  ومواد أارى يتم ت

 : نتوااد تاااريف ااناعية مان معامال السامنت اماا بالنسابة لنيااه الاارف  المخلفات السائلة

الاحي فيتم عادة تاميعها في احواض تعفاين وذلاخ لبعاد اةثار المعامال عان شابةات الماااري 

 النظامية .

 : واااي علاار نااوعين الملوثااات الشازيااة وتشاامل الملوثااات التااي تنبعااث نتياااة  المخلفممات الزاةيممة

عمليات حرس الومود بانواعه فاي انفاران وباامي مرافاس المعامال واامهاا  )اةاسايد الةااربون   

اةاسيد الةبريت   اةاسيد النيترواين ( وملوثاات ااارى تعتماد فاي تراةيزااا علار ناوع الوماود 

 المستادم وظروف انحتراس .

اما النوع الثاني فهو الملوثات الدمائقية والاسيمات التي تنبعث مان عملياات تةساير و حان الماواد 

 انولية وعمليات  حن الةلنةر والتعبئة 
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 صناعة السمنت في العراق

من اامية  اتعد اناعة السمنت واحدة من الاناعات المهمة والستراتياية في العراس لما له       

ةبيرة في توفير مادة السمنت الضرورية في عمليات البنا  وانعمار وما تضمه تلاخ المعامال مان 

 اعداد ةبيرة من انيدي العاملة .

ت ثرت اناعة السمنت مثلهاا مثال باامي الااناعات باالظروف الماتلفاة التاي عاشاها العاراس       

سااويس بساابب عاادم القاادرة علاار التناااف  مااو وأدت الاار ترااااو واضاا  فيهااا ماان ناحيااة تحااديات الت

 السمنت المستورد ويمةن اامال التحديات التي توااه اناعة السمنت في العراس بانتي :

رياب الوعي علر اةثر المستويات عن ا ورة انثار البيئية لمعامل السمنت وانضرار البيئياة  -0

ا ندارتهاا ن عليهايياة مان القاائموالاحية التي يمةن ان تساببها فاي حالاة عادم وااود نواياا حقيق

 توفير وسائل التافيف والسي رة . بشةل احي  وامن واامية

 عدم الراوع الر وزارة البيئة في موضوع احالة المعامل ل ستثمار لشرض  -1

 تقادم الا و  اننتااية وترااو نسب اننتاج وزيادة في انثار السلبية علر البيئة . -2

عاان  ريااس الشاابةة الو نيااة ولاااو  المعاماال الاار انشااا  وحاادات  عاادم تااوفر ال امااة الةهربائيااة -3

 توليدية اااة بها وبالتالي ارتفاع ةلف اننتاج وزيادة في ا  س الملوثات البيئية .

اسااتادام الاانف  انسااود ةومااود ل فااران وتوليااد ال امااة الةهربائيااة واااو ومااود ردي  يسااهم فااي  -4

 ا  س ةميات ةبيرة من الملوثات الشازية

امة الةادر البشاري وماا يترتاب علياه مان ارتفااع ةلاف اننتااج وعاد القادرة علار المنافساة ضا -5

 علما ان معامل السمنت تعتمد التمويل الذاتي في دفو ااور العاملين .

 انفتاح انسواس المحلية علر ماتلف انواع السمنت المستورد من دول الاوار . -6

زيااادة ماااا ر تعاارض السااةان لتاا ثيرات تلااخ  بعااض المعاماال وبالتاااليالزحااف السااةاني باتااااه  -7

وتعقيااد مساا لة ماان  الموافقااة البيئيااة للمعاماال القديمااة التااي مااا عااادت المعاماال البيئيااة والاااحية 

 .م ابقة للمحددات المومعية

فيما ياص التمييز باين معامال السامنت التاي تمتلاخ ا و اا انتااياة ماور التشريعات النافذة   -8

 قوم ب حن الةلنةر وتعبئته فق  .متةاملة وانارى التي ت

 

 

 الجهات المنتجة للسمنت في العرق

لسااامنت التابعاااة لاااوزارة الااااناعة العاماااة الث ثاااة ل شااارةاتالاونً : الاهاااات الحةومياااة وتتمثااال ب

 والمعادن واي :

تضام مقرااا فاي نيناوى   و 0842: ت سسات الشارةة عاام الشرةة العامة للسامنت الشامالية  -0

 انتية :معامل السمنت 
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 . ) معمل سمنت الرافدين ) بادوش القديم 

 . معمل سمنت بادوش الاديد 

 . معمل سمنت بادوش التوسيو 

 . ) معمل سمنت الحدبا  ) حمام العليل القديم 

 . معمل سمنت حمام العليل الاديد 

 . معمل سمنت سناار 

تضم معامل بشداد    مقراا فيو 0853ت سست الشرةة عام الشرةة العامة للسمنت العرامية :  -1

 السمنت انتية :

 . معمل سمنت القائم 

 . معمل سمنت ةبيسة 

 . معمل سمنت الفلواة 

 . معمل سمنت ةرةوخ 

مقرااا فاي النااف انشارف   و 0884الشرةة العامة للسمنت الانوبية : ت سست الشرةة عام  -2

 تضم معامل السمنت انتية :

 معمل سمنت الةوفة . 

  انشرفمعمل سمنت الناف . 

 . معمل سمنت السماوة 

 . معمل سمنت المثنر 

 .  معمل سمنت بابل 

 . معمل  حن سمنت البارة 

 . معمل النورة 

 : وتشمل المعامل التي تم انشاؤاا عن  ريس انستثمار واي :ثانياً : الق اع الااص 

 معمل سمنت المبروةة . -0

 معمل سمنت الدوح . -1

اع ه او في النية الر الق اع الاااص لشارض اساتثماراا ةما وتم احالة بعض المعامل الحةومية 

. 

 

 

 



 التقييم البيئي لمعامل السمنت                                                                                                                                                                                     

 التقييم البيئي لمعامل السمنت في العراق

فاي  تلاخ المعامالبزياارات ميدانياة ل ياس الفناي المشاةل لشارض تقيايم معامال السامنتالفر مام     

محافظات ) البارة   المثنر   الناف انشرف   ةرب   المقدسة   بابل ( واي المعامال التابعاة 

للشاارةة العامااة للساامنت الانوبيااة فيمااا لاام تااتمةن الفاارس الفنيااة ماان زيااارة معماال الساامنت التابعااة 

فااي  لشاارةتي الساامنت العراميااة والشاامالية وذلااخ لومااوع معاماال الساامنت التابعااة للشاارةتين انفاااً 

عناد استقرارانوضااع محافظات ريار مساتقرة امنيااً وا اورة مواماو المعامال ) وسايتم متابعتهاا 

 . انمنية (

 اليات التقييم 

تم اارا  التقييم البيئي للمعامل التي تم زيارتها مان اا ل زيارتهاا ميادانياً واللقاا  باالةوادر       

ص تلااخ المعاماال وان اا ع علاار الا ااو  انداريااة والفنيااة العاملااة وامااو البيانااات التااي تااا

اننتااية واارا  القياسات الحقلية الاااة تحدياداً بالملوثاات الشازياة والدمائقياة ) باعتبارااا ااام 

 باستادام اناهزة الحقلية التاااية واي :الملوثات التي ت رحها معامل السمنت ( 

  ( اهازGasmet   . لقيا  ترةيز الملوثات الشازية ) 

  ( اهازMet One لقيا  ترةيز الدمائ )س العالقة .  ــــ 

( لشارض تحدياد  GPSاضافة الر استادام انت التاوير واهاز تحديد الموامو الاشرافي )      

موامو المعامل معرفة مدى م ابقتها للمحددات المومعية من ناحية بعداا عان التامعاات الساةانية 

 .او ال رس العامة 

 البصرةمعامل محافظة 

                    لصناعة السمنت المحدودة المبروكة شركة

فااي  الشاارةة قااووتاام انشاااؤااعن  ريااس انسااتثمار   ت الاار الق اااع الااااص ةعائااد الشاارةة       

نشا ة ااناعية ماتلفاة اذ تام انشاا  مبل ايئة اساتثمار الباارة ننشاا  امن قة تم تااياها من 

واناااخ تا ااي  ننشااا  معماال ساامنت اااار فااي المن قااة   الشاارةةمعماال للحديااد والااالب باانااب 

  اةتمال انشاا  المعمال    17/6/1101فاي   1111 الشرةة حاالة علر الموافقة البيئية بالرمم  

 . 1103وباشر بالعمل واننتاج في عام 

 

   شركة موقع ال

                      

ةام اناوب شارس مضاا   05مساافة  رعلاعلار ال رياس الماؤدي الار ناحياة ام ماار يقو المعمال 

 . ةم انوب ررب مدينة البارة 15الزبير و

30,27069 Northing 

047,80521 Easting 
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 المعلومات االنتاجية :

نيتم انتاج الةلنةر دااال الشارةة وانماا ياتم اساتيراده مان دولاة انماارات العربياة المتحادة        

  1411تبلا  ال اماة اننتااياة للشارةة    عمل عبر ا ين انتاايين باااوا  مشلقاة تمامااً  ياري ال

  ن / يوم  ياري العمل فيها علر مدار الساعة 

يتم تاهيز المعمل بال امة الةهربائياة عان  رياس مولادتين ةبيارتين تام تااايص ةال منهماا      

يااة توليااد ال امااة الةهربائيااة ) لتشااشيل ااا  انتااااي واحااد وتبلاا  ةميااة الومااود المسااتهلةة فااي عمل

 / يوم  (  من النف  انسود وان المولدتين تعم ن بظروف تششيلية ايدة  .لتر  111,20

 ة :وسائل السيطر

تواد مرسبة ةهربائية فاي عملياة التعبئاة ياتم بواسا تها تامياو السامنت المت ااير وتادويره وااي 

 تعمل بةفا ة عالية 

 الكفاءة نوع المرسبات عدد المرسبات المرحلة االنتاجية

 ---- ---- ---- طن المواد االولية

 ---- ---- ---- االفران

   1 طحن الكلنكر

 ةفو ة ةهربائية 0 التعبئة

 

 

 : القياسات الحقلية

تم اارا  القياسات الحقلية لنوعية الهوا  المحي  في نق ة داال حدود الشرةة باساتادام اهاازي 

:- 

 (  GASMETاهاز ميا  نوعية الهوا  المحي  )  -0

 (MET ONEاهاز ميا  ترةيز الدمائس العالقة )  -1

 -الملوثات الشازية :ج القيا  ةما مبين في الادول انتي فيما ياص ئوةانت نتا

 

Limit Value Component item 

---- 306.6 Carbon Dioxide 1 

35 0.02 Carbon Monoxide 2 

---- 0.12 Nitrous oxide 3 

---- 1.67 Methane 4 
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0.1 0.11 Nitrogen dioxide 5 

0.15 0.12 Sulfur dioxide 6 

---- 0.92 Ammonia 7 

---- 0.0 Hydrogen chloride 8 

---- 0.0 Chloro benzene 9 

---- 0.71 
Nitrogen 

monoxide 
10 

---- 0.02 Hydrogen fluoride 11 

---- 0.39 Hydrogen cyanide 12 

---- 0.07 Benzene 13 

---- 0.02 Toluene 14 

---- 0.05 M- xylene 15 

---- 0.03 Ethyl benzene 16 

---- 0.0 Acetic Acid 17 

---- 0.3 Formaldehyde 18 

---- 0.05 Acetaldehyde 19 

---- 0.0 Methanol 20 

---- 0.0 Furan 21 

---- 0.02 Propane 22 

---- 0.27 Butane 23 

---- 0.0 Phosgene 24 
 

 -فيما ةانت نتائج فحص الملوثات الدمائقية داال الشرةة ةانتي :

 

Limit Value component item 

---- 4.5 PM 1 1 

25 36.6 PM 2.5 2 
---- 115.6 PM 4 3 
---- 230.3 PM 7 4 

50 307.2 PM 10 5 

350 356.6 TSP 6 
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 تحليل النتائج :

نيواد حيود في تراةيز المتشيارات التاي تتاوافر لهاا محاددات و نياة لنوعياة الهاوا  المحاي      

مح ااة توليااد ال امااة الةهربائيااة الاااااة وذلااخ لةااون المااادر الوحيااد ل نبعاثااات الشازيااة اااو 

 بالمعمل وعدم واود ا  ننتاج الةلنةر علما ان الظروف التششيلية للمح ة المذةورة ايدة .

 TSPبالنسبة للملوثات الدمائقية فالحيود المواود في تراةيز ةل من الدمائس العالقة الةلياة )  اام   

انااوا  التاي اااحبت عملياة القياا   فيعاود الار ( PM 2.5( و ) PM 10( والدمائس ذات الق ار )

والتااي تمياازت بتااااعد الشبااار فااي اناااوا  نتياااة للظااروف الاويااة بانضااافة الاار عاادم تعبيااد 

ال ريس الواال بين المعمل وال ريس العام وما يسببه حرةة انليات الماتلفة من تااعد للشباار 

 وتلويث اناوا  .

 

 

 

 

 معمل سمنت ام قصر 

يقاو ضامن حادود ميناا  ام ماار  او احد المعامال العائادة للشارةة العاماة للسامنت الانوبياة      

 والذي علر اساسه تم انشا  المعمل علر اعتبار القرب من منفذ التادير 

 

   موقع المعمل :

                       

ةم عان مرةاز مديناة الباارة ويقاو مارب  41ةم عن ناحية ام مار و 4يبعد المعمل حوالي      

 ةم عن المعمل. 0والذي يبعد حوالي مناات التحميل التابعة لوزارة  التاارة علر البحر 

 المعلومات االنتاجية

ماال ساامنت نياتم انتاااج الةلنةاار داااال المعماال وانمااا يااتم انعتمااد علاار الةلنةاار المنااتج فااي مع    

 . الةوفة    ياري العمل عبر ا ين انتاايين

ينقل المنتوج الر منفذين للتاريف احداما منفذ لتاريف المنتج بال ريقة المةيسة وثم عبر      

احزمااة ناملااة ليااتم بعااد ذلااخ تحميلهااا علاار انليااات الماااااة للتسااويس والمنفااذ انااار لتاااريف 

 السمنت بال ريقة رير المةيسة ) الفل ( 

30,03522 Northing 

047,94393 Easting 
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 يتم تاهيز المعمل بال امة الةهربائية عن  ريس شبةة التاهيز الو نية .

المعمل متومف حاليا واناخ مقترح لعرضه لشرض انستثمار وذلخ نظارا نرتفااع ةلاف اننتااج 

وعدم القدرة علر المنافسة مو المنتوج المستورد او المعامل انارى وذلخ نرتفاع ةلفاة الةلنةار 

 من معمل سمنت الةوفة . الذي يتم استقدامه

 القياسات الحقلية 

 لم يتم اارا  اية مياسات حقلية وذلخ لةون المعمل متومف اثنا الزيارة 

 وسائل السيطرة على االنبعاثات الزاةية 

 

 الكفاءة نوع المرسبات عدد المرسبات المرحلة االنتاجية

 ---- ---- ---- طن المواد االولية

 ---- ---- ---- االفران

  ميةانيةية 0ةهربائية +  1 2 طحن الكلنكر

  فلتر ةيسي 0ميةانيةية +  1 2 التعبئة

 

 

 معامل محافظة المثنى

 تضم المحافظة ثالثة معامل سمنت وهي

 معمل سمنت المثنى

 (K.H.Dمن مبل شارةة  0873المعمل عائد للشرةة العامة للسمنت الانوبية وتم انشاؤه عام     

  تام احالاة المعمال ل ساتثمار مان مبال احادى الشارةات المحلياة وياتم تادياد ا و اه  األمانية( 

اننتاايااة بةافااة المراحاال حيااث لااوحظ تفةيااخ انفااران وبعااض اااازا  المعماال مااو بقااا  عمليااات 

 ال حن للةلنةر مستمرة .
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      موقع المعمل 

 

ةام  17انوب رارب مديناة الساماوة بمساافة في مضا  السلمان / ناحية المملحة يقو المعمل       

عن مرةز المديناة   وعلياه فالمعمال م اابس للمحاددات المومعياة مان ناحياة البعاد عان التامعاات 

   السةانية  .

 

31,22719 Northing 

045,00261 Easting 
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 المعلومات االنتاجية :

ريقااة و  ساانة(  اان / 0848111تاااميمية )ب امااة انتاايااة  يضاام المعماال ا ااين انتاااايين    

تم احالاة المعمال الار احادة الاهاات المحلياة لشارض انساتثمار وتام اننتاج اي ال ريقة الاافة   

ةاناات عمليااة  حاان الةلنةاار مسااتمرة    المباشاارة بت اياال انفااران وبااامي اااازا  المعماال فااي حااين

التراب فاي المواد انولية للمعمل مادراا مقالو الحار في من قة الشضاري في السماوة ومقالو 

 الفضوة .

  : على الملوثات الزاةية والدقائقية وسائل السيطرة

 

 الكفاءة نوع المرسبات عدد المرسبات المرحلة االنتاجية

  ميةانيةية 0 طن المواد االولية

  الةتروستاتيةية 1 االفران

  ةهربائية 3 طحن الكلنكر

  ميةانيةية 5 التعبئة

 

 

 القياسات الحقلية 
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بااالررم ماان تومااف افااران المعماال لشاارض الت اياال ان ان عمليااات ال حاان ةاناات مسااتمرة اثنااا  

تاام اااارا  القياسااات الحقليااة لنوعيااة الهااوا  المحااي  فااي نق ااة داااال حاادود الةشااف المااومعي   

 -الشرةة باستادام اهازي :

 (  GASMETاهاز ميا  نوعية الهوا  المحي  )  -0

 (MET ONEقة ) اهاز ميا  ترةيز الدمائس العال -1

 -ج القيا  ةما مبين في الادول انتي فيما ياص الملوثات الشازية :ئوةانت نتا

 

 

Limit Value Component item 

---- 461 Carbon Dioxide 1 

35 0.17 Carbon Monoxide 2 

---- 0.33 Nitrous oxide 3 

---- 1.66 Methane 4 

0.1 0 Nitrogen dioxide 5 

0.15 0.04 Sulfur dioxide 6 

---- 0.12 Ammonia 7 

---- 0.08 Hydrogen chloride 8 

---- 0.69 
Nitrogen 

monoxide 
9 

---- 1.49 Hydrogen cyanide 10 

---- 0 Benzene 11 

----  0 Toluene 12 

---- 0.04 Sulfr Hexa Floride 13 

---- 0 Propane 14 

---- 0.04 Butane 15 

---- 0 Phosgene 16 
 

 -ةانتي : معملفيما ةانت نتائج فحص الملوثات الدمائقية داال ال

 

Limit Value component item 
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---- 7.2 PM 1 1 

25 69.7 PM 2.5 2 
---- 250.6 PM 4 3 
---- 558.8 PM 7 4 

50 787.9 PM 10 5 

350 1076.6 TSP 6 
 

 تحليل النتائج :

المتشيرات التي تتوافر لها محددات و نية لنوعية الهاوا  المحاي  وذلاخ نيواد حيود في تراةيز 

لتومااف الماااادر الرئيسااية لتلااخ الملوثااات المتمثلااة بااانفران وعمليااات الحاارس التااي تاااري فيهااا 

 والةميات الةبيرة من الومود الذي يستادم.

(  TSPفي تراةيز ةل من الدمائس العالقة الةلياة )  فهناخ حيود ةبيربالنسبة للملوثات الدمائقية  اام

مقارنة بالمحدد الاو ني لتلاخ الملوثاات فاي الهاوا   (  PM 2.5( و ) PM 10والدمائس ذات الق ر )

المحااي  والااذي يعااود الاار عمليااات ال حاان والتعبئااة المسااتمرتين فااي المعماال وعاادم ةفااا ة وسااائل 

 السي رة 

 

 

 معمل سمنت السماوة

من  0866  تم انشا  المعمل عام للشرةة العامة للسمنت الانوبية احد المعامل العائدة واو       

ث ثة منها متومفاة والراباو مياد ويضم المعمل اربعة ا و  انتااية  الدنمارةية  F.L.Sمبل شرةة 

 ب امة انتااية اامالية الت ايل 

 موقع المعمل :

ل حياا  الساةنية نتيااة للزحاف الساةاني عبار و المعمال ضامن حادود مديناة الساماوة ومحااذي يق

 السنوات الماضية

 المعلومات االنتاجية :

 

 وسائل السيطرة على الملوثات الزاةية والدقائقية :

 الكفاءة نوع المرسبات عدد المرسبات المرحلة االنتاجية

    طن المواد االولية



 التقييم البيئي لمعامل السمنت                                                                                                                                                                                     

    االفران

    طحن الكلنكر

    التعبئة

 

 الحقليةالقياسات 

 لم يتم اارا  اية مياسات حقلية وذلخ لةون المعمل متومف اثنا الزيارة 

 

 معمل سمنت الدوح

ضمن من قة تام تاايااها ننشاا  اةثار مان معمال المعمل تم انشاؤه عام عن  ريس انستثمار 

 ننتاج السمنت 

 

            موقع المعمل :

 

 

 

 المعلومات االنتاجية :

يتضااامن المعمااال اااا  انتاااااي واحاااد ب اماااة ... متوماااف عااان العمااال اثناااا  الزياااارة وياااتم 

 حاليا انعتماد علر الةلنةر المستورد ننتاج السمنت 

 

 وسائل السيطرة على الملوثات الزاةية والدقائقية :

 الكفاءة نوع المرسبات عدد المرسبات المرحلة االنتاجية

 ---- ---- ---- االولية طن المواد

 ---- ---- ---- االفران

   1 طحن الكلنكر

 ةفو ة ةهربائية 0 التعبئة

 

 

 القياسات الحقلية :

31,28876 Northing 

045,27764 Easting 
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تاام اااارا  القياسااات الحقليااة باسااتادام اناهاازة الاااااة بالملوثااات الشازيااة والدمائقيااة فااي       

  -نق تين منتابتين انولر اارج المعمل والثانية داال المعمل وةانت النتائج ةانتي :

 النقطة االولى / داخل المعمل قرب الوحدات االنتاجية 

 

Limit Value component item 

---- 432 Carbon Dioxide 1 

35 0 Carbon Monoxide 2 

---- 0.53 Nitrous oxide 3 

---- 1.76 Methane 4 

0.1 0 Nitrogen dioxide 5 

0.15 0 Sulfur dioxide 6 

---- 0.15 Ammonia 7 

---- 0.08 Hydrogen chloride 8 

---- 0.69 Nitrogen monoxide 9 

---- 0.09 Hydrogen fluoride 10 

---- 1.81 Hydrogen cyanide 11 

---- 0 Benzene 12 

---- 0 Toluene 13 

---- 0.04 Sulfur Hexafloride 14 

---- 0 Phosphin 15 

---- 0 Ozone 16 

---- 0 Propane 17 

---- 0.09 Butane 18 

---- 0 Phosgene 19 
 

 

 

Limit Value component item 

---- 0.73 PM 1 1 

25 1.92 PM 2.5 2 
---- 4.67 PM 4 3 
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---- 11.5 PM 7 4 

50 17.8 PM 10 5 

350 28.3 TSP 6 
 

 النقطة الثانية / خارج المعمل المعمل 

 

Limit Value component item 

----  Carbon Dioxide 1 

35  Carbon Monoxide 2 

----  Nitrous oxide 3 

----  Methane 4 

0.1  Nitrogen dioxide 5 

0.15  Sulfur dioxide 6 

----  Ammonia 7 

----  Hydrogen chloride 8 

----  Nitrogen monoxide 9 

----  Hydrogen fluoride 10 

----  Hydrogen cyanide 11 

----  Benzene 12 

----  Toluene 13 

----  Sulfur Hexafloride 14 

----  Phosphin 15 

----  Ozone 16 

----  Propane 17 

----  Butane 18 

----  Phosgene 19 
 

 

 

Limit Value component item 

----  PM 1 1 
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25  PM 2.5 2 
----  PM 4 3 
----  PM 7 4 

50  PM 10 5 

350  TSP 6 
 

 

 تحليل النتائج :

 

 

 

 معامل محافظة النجف االشرف

 معمل سمنت الكوفة

اااو احااد معاماال الشاارةة العامااة للساامنت الانوبيااة احاادى تشااةي ت وزارة الاااناعة والمعااادن 

  يضم المعمال اربعاة ( النمارةية  F.L.Sمن مبل شرةة )  0876العرامية   تم انشا  المعمل عام 

 ا و  انتااية 

 المعلومات االنتاجية :

  تبلا   متومفة اثناا  الزياارة للاايانةيضم المعمل اربعة ا و  انتااية عاملة  اثنتان منها ةانت 

% مان 51 ان / ... فاي حاين تبلا  ال اماة الفعلياة لةال فارن  411,0ال امة التااميمية ةال فارن

 ال امة التاميمية نتياة التقادم 

يتم تاهيز المعمل بالمواد انولية من مقالو بحر الناف بالنسبة للحار ومن الةفال بالنسابة لل اين 

   ريقة اننتااج ااي ال ريقاة الر باة والمعمال اما تراب الحديد فيتم استيراده من اارج العراس 

 .عام  علر مدار الساعة  0442ينتج السمنت المقاوم   يبل  عدد  العاملين 

 تادم النف  انسود ةومود وبةمية ....المعمل يس

 

 

      موقع المعمل 

 

 Northing 

 Easting 
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 –يقااااو المعماااال فااااي مضااااا  الةوفااااة / البراةيااااة علاااار ال ريااااس العااااام ) الناااااف       

 -مو التوايفات المومعية انتية :(  المناذرة

 01  فرمدينة الناف انش انوب شرسةم 

 7.4  ةم انوب شرس مضا  الةوفة 

 1  (المناذرة –ةم عن ال ريس العام )الناف 

 4.4  ةم انوب شرس م ار الناف الدولي 

 6    المناذرةةم شمال ررب مضا 

 

 

 وسائل السيطرة على الملوثات الزاةية والدقائقية :

 

 المرحلة االنتاجية
عدد 

 المرسبات
 نوع المرسبات

عدد المرسبات 
 العاملة

 الكفاءة

 ----  ---- ---- طن المواد االولية

  3 الةتروستاتيةية  3 االفران

     طحن الكلنكر

     التعبئة

 

 القياسات الحقلية :



 التقييم البيئي لمعامل السمنت                                                                                                                                                                                     

تم اارا  القياسات الحقلياة بالنسابة للملوثاات الشازياة والدمائقياة باساتادام اناهازة الحقلياة        

التاااية في اربو نقا  انولر مرب انفران داال المعمل والثانياة ااارج المعمال عناد مارأب 

السيارات والثالثة مارب مح اة الةهرباا  الااااة بالمعمال والرابعاة باتاااه الاري  شارس المعمال 

 انت النتائج ةانتي وة

 النق ة انولر :

Limit Value component item 

----  Carbon Dioxide 1 

35  Carbon Monoxide 2 

----  Nitrous oxide 3 

----  Methane 4 

0.1  Nitrogen dioxide 5 

0.15  Sulfur dioxide 6 

----  Ammonia 7 

----  Hydrogen chloride 8 

----  Chloro benzene 9 

----  
Nitrogen 

monoxide 
10 

----  Hydrogen fluoride 11 

----  Hydrogen cyanide 12 

----  Benzene 13 

----  Toluene 14 

----  M- xylene 15 

----  Ethyl benzene 16 

----  Acetic Acid 17 

----  Formaldehyde 18 

----  Acetaldehyde 19 

----  Methanol 20 

----  Furan 21 

----  Propane 22 

----  Butane 23 

----  Phosgene 24 
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Limit Value component item 

25 32 PM 2.5 1 

50 200 PM 10 2 

350 303 TSP 3 
 

 

 

 النق ة الثانية :

 

Limit Value component item 

----  Carbon Dioxide 1 

35  Carbon Monoxide 2 

----  Nitrous oxide 3 

----  Methane 4 

0.1  Nitrogen dioxide 5 

0.15  Sulfur dioxide 6 

----  Ammonia 7 

----  Hydrogen chloride 8 

----  Chloro benzene 9 

----  
Nitrogen 

monoxide 
10 

----  Hydrogen fluoride 11 

----  Hydrogen cyanide 12 

----  Benzene 13 

----  Toluene 14 

----  M- xylene 15 

----  Ethyl benzene 16 

----  Acetic Acid 17 

----  Formaldehyde 18 

----  Acetaldehyde 19 

----  Methanol 20 

----  Furan 21 
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----  Propane 22 

----  Butane 23 

----  Phosgene 24 
 

 

Limit Value component item 

25 8.5 PM 2.5 1 

50 128 PM 10 2 

350 197 TSP 3 
 

 

 النق ة الثالثة :

Limit Value component item 

----  Carbon Dioxide 1 

35  Carbon Monoxide 2 

----  Nitrous oxide 3 

----  Methane 4 

0.1  Nitrogen dioxide 5 

0.15  Sulfur dioxide 6 

----  Ammonia 7 

----  Hydrogen chloride 8 

----  Chloro benzene 9 

----  
Nitrogen 

monoxide 
10 

----  Hydrogen fluoride 11 

----  Hydrogen cyanide 12 

----  Benzene 13 

----  Toluene 14 

----  M- xylene 15 

----  Ethyl benzene 16 

----  Acetic Acid 17 

----  Formaldehyde 18 
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----  Acetaldehyde 19 

----  Methanol 20 

----  Furan 21 

----  Propane 22 

----  Butane 23 

----  Phosgene 24 
 

 

Limit Value component item 

25 7 PM 2.5 1 

50 89 PM 10 2 

350 132 TSP 3 
 

 النق ة الرابعة :

 

Limit Value component item 

----  Carbon Dioxide 1 

35  Carbon Monoxide 2 

----  Nitrous oxide 3 

----  Methane 4 

0.1  Nitrogen dioxide 5 

0.15  Sulfur dioxide 6 

----  Ammonia 7 

----  Hydrogen chloride 8 

----  Chloro benzene 9 

----  
Nitrogen 

monoxide 
10 

----  Hydrogen fluoride 11 

----  Hydrogen cyanide 12 

----  Benzene 13 

----  Toluene 14 

----  M- xylene 15 
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----  Ethyl benzene 16 

----  Acetic Acid 17 

----  Formaldehyde 18 

----  Acetaldehyde 19 

----  Methanol 20 

----  Furan 21 

----  Propane 22 

----  Butane 23 

----  Phosgene 24 
 

 

Limit Value component item 

----  PM 1 1 
25  PM 2.5 2 
----  PM 4 3 
----  PM 7 4 

50  PM 10 5 

350  TSP 6 
 

 تحليل النتائج :

 معمل سمنت النجف االشرف

اااو احااد معاماال الشاارةة العامااة للساامنت الانوبيااة احاادى تشااةي ت وزارة الاااناعة والمعااادن    

 هندية ( ال ACCمن مبل شرةة )  0864 العرامية   تم انشا  المعمل عام

 موقع المعمل :

 المعمل مااور لمعمل سمنت الةوفة وبنف  التوايفات المومعية التي تم ذةراا انفاً .

 المعلومات االنتاجية :

 يضم المعمل ا  انتااي واحد عامل ب امة تاميمية ... و امة فعلية 

الناف بالنسبة للحار ومن الةفال بالنسابة لل اين  يتم تاهيز المعمل بالمواد انولية من مقالو بحر

اما تراب الحديد فيتم استيراده من اارج العراس    ريقة اننتااج ااي ال ريقاة الر باة والمعمال 

 ينتج السمنت المقاوم   يبل  عدد  العاملين .. عام  علر مدار الساعة .
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 المعمل يستادم النف  انسود ةومود وبةمية ....

 

 السيطرة على الملوثات الزاةية والدقائقية :وسائل 

 

 الكفاءة نوع المرسبات عدد المرسبات المرحلة االنتاجية

    طن المواد االولية

    االفران

    طحن الكلنكر

    التعبئة

 

 القياسات الحقلية :

اناهاازة الحقليااة اااارا  القياسااات الحقليااة الاااااة بالملوثااات الشازيااة والدمائقيااة باسااتادام  تاام 

الاااة في نق تين انولر داال المعمل مرب الفرن والثانية اارج المعمل باتاااه الاري  وةانات 

 -القرا ات ةانتي :

 النق ة انولر 

Limit Value component item 

----  Carbon Dioxide 1 

35  Carbon Monoxide 2 

----  Nitrous oxide 3 

----  Methane 4 
0.1  Nitrogen dioxide 5 

0.15  Sulfur dioxide 6 

----  Ammonia 7 

----  Hydrogen chloride 8 

----  Chloro benzene 9 

----  
Nitrogen 

monoxide 
10 

----  Hydrogen fluoride 11 

----  Hydrogen cyanide 12 

----  Benzene 13 

----  Toluene 14 
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----  M- xylene 15 

----  Ethyl benzene 16 

----  Acetic Acid 17 

----  Formaldehyde 18 

----  Acetaldehyde 19 

----  Methanol 20 

----  Furan 21 

----  Propane 22 

----  Butane 23 

----  Phosgene 24 
 

Limit Value component item 

----  PM 1 1 

25  PM 2.5 2 
----  PM 4 3 
----  PM 7 4 

50  PM 10 5 
350  TSP 6 

 

 النقطة الثانية :

 

Limit Value component item 

----  Carbon Dioxide 1 

35  Carbon Monoxide 2 

----  Nitrous oxide 3 

----  Methane 4 
0.1  Nitrogen dioxide 5 

0.15  Sulfur dioxide 6 

----  Ammonia 7 

----  Hydrogen chloride 8 

----  Chloro benzene 9 

----  Nitrogen 10 
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monoxide 

----  Hydrogen fluoride 11 

----  Hydrogen cyanide 12 

----  Benzene 13 

----  Toluene 14 

----  M- xylene 15 

----  Ethyl benzene 16 

----  Acetic Acid 17 

----  Formaldehyde 18 

----  Acetaldehyde 19 

----  Methanol 20 

----  Furan 21 

----  Propane 22 

----  Butane 23 

----  Phosgene 24 
 

 

Limit Value component item 

----  PM 1 1 

25  PM 2.5 2 
----  PM 4 3 
----  PM 7 4 

50  PM 10 5 

350  TSP 6 
 

 تحليل النتائج :

 

 محافظة بابل

 دةمعمل سمنت الس

ررب  ريس المسيب / بشداد الر الشرس من ناحياة السادة باالقرب مان معامال شارةة  يقو المعمل

  م 41الفرات للاناعات الةيمياوية ون يبعد عن الشارع العام سوى 
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 المعلومات االنتاجية :

 ان / شاهر لةال فارن ياتم تاهياز   411,06ب امة تااميمية  يضم المعمل فرنين ننتاج السمنت

انولية من مقالو ةرب   بالنسبة للحار ومان الةفال بالنسابة للتاراب والااب  مان المعمل بالمواد 

 ايت   المعمل ينتج السمنت المقاوم بال ريقة الر بة .

الاهات المحلية ا انه لم ياتم اي تقادم  وتم احالته ل ستثمار نحدى 1101المعمل متومف منذ عام 

 في اذا الماال 

 سود وبةمية ...الومود المستادم او النف  ان

 وسائل السيطرة على الملوثات الزاةية والدقائقية :

 

 الكفاءة نوع المرسبات عدد المرسبات المرحلة االنتاجية

    طن المواد االولية

    االفران

    طحن الكلنكر

    التعبئة

 

 القياسات الحقلية :

 لم يتم اارا  اية مياسات حقلية وذلخ لةون المعمل متومف اثنا الزيارة 

 

 معامل محافظة كربالء المقدسة 

 شركة كربالء النتاج السمنت

ابرمت الشرةة العامة للسمنت الانوبية عقدا مو شرةة  1101في عام ( 0874شيد المعمل عام )

سية ( لتششيل وت ايل معمل سامنت ةارب   الرواد العرامية وشريةها انستراتياي ) نفارج الفرن

 04المؤمل من ا ل العقد المذةور الذي حادد بفتارة زمنياة مادراا ) وب ريقة المشارةة باإلنتاج 

ت ايل المعمل للواول الر ال امات اإلنتااياة التااميمية بعاد مارور ثا ث سانوات ان يتم  ( سنة

 من است مه

 موقع المعمل :

( ةام   44( ةام. و يبعاد عان مرةاز مضاا  عاين تمار )82ةرب   حاوالي )يبعد عن مرةز مدينة 

( دار تبعاد حاوالي 81( ةم , يحاوي المعمال دور للعااملين حاوالي )4وعن الشارع العام حوالي )

 ةم( عن الوحدات اننتااية. 0)
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 المعلومات االنتاجية :

 

 وسائل السيطرة على الملوثات الزاةية والدقائقية :

 الكفاءة نوع المرسبات عدد المرسبات تاجيةالمرحلة االن

    طن المواد االولية

    االفران

    طحن الكلنكر

    التعبئة

 

 

 القياسات الحقلية :

اااارا  القياسااات الحقليااة الاااااة بالملوثااات الشازيااة والدمائقيااة باسااتادام اناهاازة الحقليااة  تاام 

الفرن والثانية اارج المعمل باتاااه الاري  وةانات الاااة في نق تين انولر داال المعمل مرب 

 -القرا ات ةانتي :

 النق ة انولر 

Limit Value Component item 

----  Carbon Dioxide 1 

35  Carbon Monoxide 2 

----  Nitrous oxide 3 

----  Methane 4 

0.1  Nitrogen dioxide 5 

0.15  Sulfur dioxide 6 

----  Ammonia 7 

----  Hydrogen chloride 8 

----  Chloro benzene 9 

----  
Nitrogen 

monoxide 
10 

----  Hydrogen fluoride 11 

----  Hydrogen cyanide 12 

----  Benzene 13 
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----  Toluene 14 

----  M- xylene 15 

----  Ethyl benzene 16 

----  Acetic Acid 17 

----  Formaldehyde 18 

----  Acetaldehyde 19 

----  Methanol 20 

----  Furan 21 

----  Propane 22 

----  Butane 23 

----  Phosgene 24 
 

Limit Value component item 

----  PM 1 1 

25  PM 2.5 2 
----  PM 4 3 
----  PM 7 4 
50  PM 10 5 

350  TSP 6 
 

 النقطة الثانية :

 

Limit Value component item 

----  Carbon Dioxide 1 

35  Carbon Monoxide 2 

----  Nitrous oxide 3 

----  Methane 4 

0.1  Nitrogen dioxide 5 

0.15  Sulfur dioxide 6 

----  Ammonia 7 

----  Hydrogen chloride 8 

----  Chloro benzene 9 
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----  
Nitrogen 

monoxide 
10 

----  Hydrogen fluoride 11 

----  Hydrogen cyanide 12 

----  Benzene 13 

----  Toluene 14 

----  M- xylene 15 

----  Ethyl benzene 16 

----  Acetic Acid 17 

----  Formaldehyde 18 

----  Acetaldehyde 19 

----  Methanol 20 

----  Furan 21 

----  Propane 22 

----  Butane 23 

----  Phosgene 24 
 

 

Limit Value component item 

----  PM 1 1 

25  PM 2.5 2 
----  PM 4 3 
----  PM 7 4 

50  PM 10 5 
350  TSP 6 

 

 تحليل النتائج :

 

 

 معمل النورة
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 موقع المعمل :

 

 المعلومات االنتاجية :

 

 الملوثات الزاةية والدقائقية :وسائل السيطرة على 

 الكفاءة نوع المرسبات عدد المرسبات المرحلة االنتاجية

    طن المواد االولية

    االفران

    طحن الكلنكر

    التعبئة

 

 :القياسات الحقلية 

 لم يتم اارا  اية مياسات حقلية وذلخ لةون المعمل متومف اثنا الزيارة 

 

 االستنتاجات العامة

 ننتاج السمنت موزعة علر امسة محافظات ( معامل 01تم ا ل عملية التقييم متابعة )   -0

لم يتم اارا  التقييم لبقية معامل السمنت المنتشارة فاي محافظاات ااارى نساباب تتعلاس بساو   -1

 الوضو انمني علر ان تشمل بالتقييم عند استقرار الوضو انمني فيها 

و معملاين تابعاة للشارةة العاماة للسامنت الانوبياة من المعامل التي تام تقييمهاا حةومياة  ( 7)  -2

 تابعين للق اع الااص 

 ) ( معمل رير حاال علر الموافقة البيئية و ) ( حاالة علر الموافقة البيئية . -3

اما معمل سمنت المثنر ومعمل سامنت ةارب     انول احيال الار  ل ستثمار تم احالة معملين -4

مستثمر محلي والثاني الر شرةة عالمية معروفة في ماال انتاج السامنت فاي الساوس العالمياة 

. 

اناخ نياة نحالاة معامال ااارى مثال معمال سامنت ام ماار   معمال سامنت الساماوة   معمال  -5

 سمنت السدة الر انستثمار 

 ر م ابقة للتعليمات الاااة بالمحددات المومعية يمعامل سمنت ام مار   السماوة   السدة ر -6



 التقييم البيئي لمعامل السمنت                                                                                                                                                                                     

الاوزارة  ا ع الراوع الر وزارة البيئة لشرض اعمليات احالة المعامل ل ستثمار لم يتم فيها  -7

عتمد وماادى م ابقااة الا ااو  اننتاايااة ووسااائل السااي رة يعلاار المسااار التةنولااواي الااذي ساا

 المعتمدة للمت لبات والمعايير البيئية النافذة 

وتحاادياً بيئياااً بالنساابة لمدينااة السااماوة بساابب مربااه ماان  معماال ساامنت السااماوة يشااةل ا اارا -8

 التامعات السةانية وتقادم ا و ه اننتااية 

 .اميو المعامل تستادم النف  انسود ةومود في العمليات اننتااية  -01

ال اماة  اامال ادارات معامل السمنت لموضوع تششيل المرسبات باداعي التقليال مان اساته خ -00

 الةهربائية 

ن يواد ااتمام من القائمين علر معامل السمنت بشةل عام بموضوعة انشا  احزماة اضارا   -01

 حول المعامل للتافيف من اضراراا البيئية .

ن يواد تمييز بين معامال السامنت التاي تمتلاخ ا و ااً انتااياة متةاملاة واناارى التاي تقاوم  -02

 . علر البيئةب حن الةلنةر فق  واي امل ت ثيرا 

نتتوفر في المعامل التي تم متابعتها انظمة ميا  للملوثات المنبعثة وبالتالي عادم تاوفر بياناات  -03

 تاص تلخ الملوثات لشرض تقييم تلخ المعامل لشرض التةهن بت ثيراتها البيئية .

هاا ( فاي عدم ةفا ة وسائل السي رة علر اننبعاثات الشازية والدمائقية ) المرسبات بةافة انواع -04

 معامل الةوفة والناف انشرف وسمنت ةرب   .

ةفا ة وسائل السي رة علر اننبعاثات الشازية والدمائقية في معامل المبروةاة والادوح والناورة  -05

 ايدة .

 

 

 التوصيات :

 شركة المبروكة لصناعة السمنت المحدودة -1

 انشا  حزام ااضر حول المعمل 

  تعبيد ال ريس الراب  بين المعمل وال ريس العام 

 معمل سمنت ام قصر  -2

  مرااعة وزارة البيئة عند اتااذ القرار باحالة المعمل ل ستثمار 

 التشديد علر ت ايل وسائل السي رة المتمثلة بالمرسات بانواعها 

 معمل سمنت المثنى  -3

 وتقاديم  تحاال الموافقاة البيئياةنس ضرورة مرااعة الاهة المستثمرة للمعمل لوزارة البيئة

وتوضاي  التعادي ت المقترحاة بالنسابة للا او  اننتااياة ونوعياة وساائل  تقرير اثار بيئاي

 السي رة 

 انشا  حزام ااضر حول المعمل 

 معمل سمنت السماوة -4
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  المعمل رير مابل ل ستمرار بالعمل نظراً لقرباه مان التامعاات الساةانية ومرباه مان مرةاز

 مدينة السماوة 

 معمل سمنت الدوح -5

 استةمال انارا ات الاااة بالحاول علر الموافقة البيئية 

 انشا  حزام ااضر حول المعمل 

  المواد انوليةتعبيد ال ريس الراب  بين المعمل وبين المنافذ التسويقية ومقالو 

 معمل سمنت الكوفة -6

 وتششيلها بشةل متواال مو فترات اشتشال المعمل تاايل المرسبات بانواعها لعدم ةفا تها   

 معمل سمنت النجف االشرف -7

 وتششيلها بشةل متواال مو فترات اشتشال المعمل تاايل المرسبات بانواعها لعدم ةفا تها 

 معمل سمنت كربالء -8

 مستثمرة للمعمل لوزارة البيئة نستحاال الموافقاة البيئياة وتقاديم ضرورة مرااعة الاهة ال

تقرير اثار بيئياة وتوضاي  التعادي ت المقترحاة بالنسابة للا او  اننتااياة ونوعياة وساائل 

 السي رة 

  انسراع بت ايل وسائل السي رة علر الملوثات الشازية والدمائقية ةون ةفا تها متدنية 

 معمل النورة -9

  الموافقة البيئيةاستحاال  



                                                                                                 
                                                                               

 العائدية اسم المعمل ت المحافظة

 المت لبات البيئية

الموافقة 
 البيئية

البعد عن 
التامعات 
 السةانية

البعد عن 
ال ريس 
 العام

الحزام 
 اناضر

وسائل 
السي رة 
علر 

اننبعاثات 
زية االش

 والدمائقية

ةفا ة 
وسائل 
 السي رة

 البارة

 ةفو ة تتوفر متوفر رير م ابس م ابس حاال ااص شرةة المبروةة لاناعة السمنت 0

  تتوفر متوفر م ابس رير م ابس رير حاال حةومي معمل سمنت ام مار 1

 المثنر

 تتوفر رير متوفر م ابس م ابس رير حاال حةومي / مستثمر معمل سمنت المثنر 2
رير 
 ةفو ة

 تتوفر رير متوفر رير م ابس رير م ابس رير حاال حةومي معمل سمنت السماوة 3
رير 
 ةفو ة

 ةفو ة تتوفر رير متوفر م ابس م ابس رير حاال ااص معمل سمنت الدوح 4

 الناف انشرف

  تتوفر متوفر م ابس م ابس رير حاال حةومي معمل سمنت الةوفة 5

  تتوفر متوفر م ابس م ابس رير حاال حةومي معمل سمنت الناف انشرف 6

  تتوفر متوفر رير م ابس رير م ابس رير حاال حةومي معمل سمنت السدة 7 بابل

 تتوفر رير متوفر م ابس م ابس رير حاال حةومي / مستثمر معمل سمنت ةرب   8 ةرب   المقدسة
رير 
 ةفو ة



                                                                                                 
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م ابس رير حاال حةومي معمل النورة 01
رير 
 م ابس

 ةفو ة تتوفر متوفر



                                                                                                 
                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2, حاال  

5, رير حاال  

 مدى حصول المعامل التي تم متابعتها على الموافقة البيئية

72% 

28% 

Sales 

 م ابس

 رير م ابس
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