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يقذيـة :
المنظٌمح ىَ مجمٌعح من المكٌناخ الريِ ذرفيب تالرعاعيل المريرمز ي تتْيو ذثيدً مجرمعيح ييِ
ذييفلب ًانرييجاو ي ًذرعييدل اامتيييح الرييِ ّمكيين الزىييا لييينظو اليثْعْييح ًالثٌْلٌ ْييح الرييِ ي يييا
سثتانو ًذعالَي ًعند ذفلب ىذه النظو مْعيا تشيكل ْيد نجيد أل النظياو الكييِ ّظييز تالفيٌرج
العامييح ْييدج ي ًعيييَ العك ي
المنظٌمييح لييـو ً .ذعييز

ميين الييأ يييلل ا يير

أحييد اليينظو ّيييلُ ىلييَ مشييالل عيياىزج عي يَ

المنظٌمييح تأنييا مجمٌعييح ميين العناصييز ليييا ًعييانب ًتْنيييا ع يياخ

ذثاللْح شيثكْح ذيرو ًييو يٌانْن ي حْيو ّييلُ ىيذا الكيل المزلية ييِ مجمٌعيو نشياطا ىالييا ليو
سماذو الممْشج ي ًع اذو الرثاللْح مع النظو اا زٍ ي ًٌّ د يِ تعيدّن أحيدىما مجيالِ ًآ يز
سمييانِ ي ًّكييٌل معرٌحييا ّرييما تييد ٌ المعيٌميياخ ًاايكييار ىلْييو ي ًّكييٌل
مد

ييمن حييدًل ًلييو

خ ًمخز اخ .
 جًثم ديُايية عًم انًُظىيات بًُىرج يسًى ًَىرج انُظى األساسي ويحكىٌ يٍ : .1انًذخالت ً :ذشمل ما ّد ل المنظٌمح مين الثْةيح المتْييح تييا يْرياعد عييَ اسيرمزار
الرعاعييل يْيييا ي ًذكييٌل – ىييذه المييد

خ الثْةْييح  -يييِ أشييكا مخريعييح ًميين أشييكاليا

مفييالر اليا ييح ل لاليا ييح الكيزتانْييح الدا يييح يييِ المفييثاا الكيزتييانِ ت ًالثْانيياخ ل
لالرِ ند ييا يِ الكمثْيٌذز ت أً الميٌارل المالّيح للالمْياه الريِ ذيد ل ىليَ شيثكح المْياه
تالمدل من متياخ ذن ْح مْاه الشزب تيا ت ي ًالمٌارل الثشيزّح ل لالعميا ييِ مفيانع
النرْج مت ت ًلٌال المد

خ اصاب المنظٌماخ عاىزج اال مت

أً المٌخ .

 .2انعًهياااات  :ىيييِ مجمٌعيييح اإل يييزا اخ أً المعالجييياخ الريييِ ّيييرو تم رلييياىا ذتٌّيييل
المد

خ ىلَ مخز اخ .

 .3انًخرجااات ً :ىييِ نرا يياخ المنظٌمييح النيانْييح الرييِ ذمخلييد عيين معالجييح المييد

خ

تٌاسيييح العميْيياخ  ً .ييد ذكييٌل تشييكل حرييِ ً ييد ذكييٌل يييِ شييكل معنييٌُ لر ْْييز يييِ
االذجاىاخ لدٍ الشخص نرْجح مشاىدج تزنامج ذيعشٌّنِ مت

.

 .4انحغزية انراجعة  :ىِ عميْيح ذنظيْو ً يثم عميل منظٌميح ميا تفيٌرج مريرمزج ي عين
طزّو اسر ثا
مزج أ زٍ لمد

ياس الرتكو لمخز اخ النظاو ل ييِ صيٌرج معيٌمياخ ًىعيالج ىرسياليا
خ النظياوً .الر ذّيح الزا عيح مين أُ نظياو ذشيمل ذ ْيْو الميد

ذ ْْو العميْاخ ي ًذ ْْو المخز اخ .

 لما ذزذثم النظو مع تعليا الثعض تمجمٌعح من الع اخ0

خي

يكىَات عُاصر انًُظىية وانعالقة
اج
تْنيا يُظىيــة االَحــ

 .1انًذخالت :عثارج عن مٌال اًعنفز تشزٍ اً طا ح متزلح اً امٌا
 .2انعًهيـات :ذن رو الَ صناعْح ًغْز صناعْح
 انصُاعية :اسحخراجية :متل اسرخزاج العتوجحىيم كيًيائى :متل صناعح االلًّح ً المعالل
جحهيهية :ذتيْل المالج الَ عدج منرجاخ لرتيْل الشٌّخ ًالثرزً الخاو
جحىيهية :ذتٌّل شكل الَ ا ز متل صناعح تالٍ الرْاراخ من حدّد
الَ ىْكل
 غير صُاعية :ذن رو الَ دماخ ًمعيٌماخ .3انًخرجات :عثارج عن منرجاخ ًسيع اً دماخ

3

ال منظٌمييح االنريياج ذرفييب تانيييا م ي ييح ًذدًّزّييح تمعنييَ ال مخز اذيييا ذييد ل مييزج ا ييزٍ الييَ
المنظٌمح يَ شكل مد

خ مخريعح ًتيل زا تعيض العميْياخ الرتٌّيْيح نريريْع التفيٌ عييَ

منرجاخ ا زٍ ًىكذا ذظل المنظٌمح مررمزج يَ شكل مرشل.
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ويثال عهى رنك صُاعة انزجاج:

تكسير
الزجاج
تدوير

الرمال (ثاني
أكسيد السيليكون)

الحجر الجيري
(كربونات
الكالسيوم)

منتجات
زجاجية (ألواح
– قوارير-
أواني  ...إلخ)

عملية التنقية

عملية الطحن

شوائب
(مخلفات)

عملية الصهر
في األفران
الدولوميت (كربونات
لعنصري الكالسيوم
والماغنسيوم)

غازات وابخرة

التشكيل

الصودا أش (كربونات
الصوديوم)

تبريد

مواد مستخدمة
(مدخالت)

العمليات االنتاجية

استخدام

حرارة

مياه صرف

منتجات
(مخرجات)
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