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مقدمة والهدف من هذا التقديم
Introduction and Objectives

▪

مقدمة :

▪

تم إجراء دراسات عديدة على مخلفات البناء والهدم بمشروعات المقاوالت  ,لكن ليس على مصانع مواد البناء  ,لذلك اليوجد بيانات
دقيقة عن حجم مخلفاتها رغم عددها الهائل (  3550مصنع )

▪

تتخلص معظم المصانع من مخلفاتها حاليا بطرق متعددة لكن أغلبها غير إقتصادي وربما يكون مكلفا للشركة وملوثا للبيئة .

▪

فى عدم وجود مواصفات قياسية لمخلفات البناء والهدم المعاد تدويرها كان من الصعب على األطراف المعنية  :شركات المقاوالت ,
المكاتب اإلستشارية  ,,,,إلخ إستخدام مواد البناء المعاد تدويرها لكن المواصفات القياسية التى صدرت مؤخ ار خلقت مرجعا علميا
موثوقا به جعل األطراف المعنية تطمئن إلستخدام المواد المعاد تدويرها

▪ الهدف من التقديم
يهدف هذا التقديم إلى عرض التنوع الكبير لصناعات مواد البناء فى مصر ودعوة الجهات المعنية لدراسة مخلفات مصانع مواد البناء
إلشراكها فى خطة الدولة إلدارة المخلفات الصلبة

غرفة صناعات مواد البناء

هى إحدى غرف إتحاد الصناعات المصرية و تضم كل صناع مواد البناء فى مصر

( أكثر من  3000شركة  ،فى  11شعبة )

المقاوالت

الرخام والجرانيت

الزجاج والخزفيات

السيراميك

المنتجات األسمنتية

المحاجر

الح ارريات والطوب

األسمنت

المواد العازلة

األدوات الصحية

المواسير

صناعة الرخام والجرانيت

Marble & Granite factories

 1369شركة

صناعة الطوب

Building Bricks factories

 318شركة

نشر الكتل لتحويلها
أللواح بالسمك المطلوب

تجفيف الطوب
الطفلى قبل حرقه
فى الفرن

جلى وتلميع األلواح

تجميع الطوب من
الفرن بعد الحرق

تقطيع األلواح
بالمقاسات واألبعاد
المطلوبة

تجفيف الطوب
األسمنتى

 -3صناعة المحاجر
Quarries

 -4صناعة المواد العازلة

Insulating Materials factories

 309شركة

 92شركة

قطع وإستخراج
الكتل من الجبل

رص الكتل تمهيدا
لنقلها إلى المصانع

نقل الكتل من المحاجر
إلى المصانع لتشغيلها

تصنيع الصوف
الصخرى

تصنيع ألواح
ستيرو فوم

تصنيع لفائف
البيتومين

-6صناعة األدوات الصحية

-5صناعة السيراميك

Ceramic tiles factories

 42مصنع

تحضير الخلطة داخل
الطواحين المائية

تجفيف البالطات
بعد تشكيلها

منتج تام غير مطابق
للمواصفات

Sanitary ware factories

 45مصنع

المنتجات التامة

فحص المنتجات

نقل المنتجات التامة
إلى المخازن

-7صناعة األسمنت

-8صناعة المواسير

Cement Manufacturing Factories

Pipes Factories

 37مصنع

 73مصنع

تصنيع مواسير
الخرسانة المسلحة

تصنيع المواسير
PVC,

Poly Vinyl Chloride

تصنيع المواسير الفخار

تصنيع المواسير البالستيك

-9صناعة الخزفيات والح ارريات

-10صناعة الزجاج

 100مصنع

 25مصنع

Pottery factories

تصنيع العوازل
الكهربية

تصنيع العوازل
الكهربية

تصنيع أوانى
الطهى

Glass manufacturing Factories

تصنيع زجاج
المبانى

تصنيع زجاج
األغراض العامة
تصنيع زجاج
السيارت

-11صناعة المنتجات األسمنتية
Cement based products

 976مصنع

Natural Aggregates

تصنيع بالط األرضيات
والبردورات والنيوجيرسى
هذه المنتجات تصنع
حاليا من مكونات طبيعية
Non-recycled
وبالتالى فهى تستهلك
الموارد الطبيعية

صادرات مواد البناء فى خمس سنوات

)Exports of Building Materials in 5 years ( 2016-2020
المصدر :هيئة الرقابة على الصادرات والواردات

متوسط صادرات مواد البناء
حوالى  85مليار جنيه سنويا
إفتراض رقم : 1
 إستهالك السوق المحلىيساوى التصدير
فيكون إجمالى قيمة اإلنتاج
حوالى  170مليار جنيه

إفتراض رقم :2
نسبة المخلفات = % 10
من قيمة اإلنتاج
فتكون قيمة مخلفات المصانع
حوالى  17مليار جنيه سنويا

نسب المكونات فى مخلفات البناء فى مصر
Percentage of different fractions of solid waste in construction waste
المصدر :البرنامج القومى إلدارة المخلفات الصلبة بمصر – بالك فورست سوليوشنز  -نوفمبر 2020

الخالصة
Conclusion

▪

مصانع مواد البناء هى أيضا مصدر للمخلفات الصلبة وليس فقط مشروعات المقاوالت

▪

تم إجراء دراسات عديدة على مخلفات مشروعات المقاوالت  ,لكن ليس على المصانع  ,لذلك اليوجد بيانات دقيقة عن حجم مخلفاتها
رغم عددها الهائل (  3550مصنع )

▪

تتخلص معظم المصانع من مخلفاتها حاليا بطرق متعددة لكن أغلبها غير إقتصادي وربما يكون مكلفا للشركة وملوثا للبيئة .

▪

فى عدم وجود مواصفات قياسية لمخلفات البناء والهدم المعاد تدويرها كان من الصعب على األطراف المعنية  :شركات المقاوالت ,
المكاتب اإلستشارية  ,,,,إلخ إستخدام مواد البناء المعاد تدويرها .

▪

المواصفات القياسية ال  16التى صدرت مؤخ ار هى نتاج جهد عظيم بذله  :معهد بحوث البناء واإلسكان  ,هيئة المواصفات والجودة
خلقت مرجعا علميا موثوقا به  ,جعل األطراف المعنية تطمئن إلستخدام مواد البناء المعاد تدويرها

▪ يقترح أن تقوم الجهات المعنية بدراسة وحصر مخلفات مصانع مواد البناء وإدراجها بالبرنامج القومى إلدارة المخلفات الصلبة

Thank you

