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 2115(  2)  53مجلة حوليات العلوم الزراعية بمشتهر مجلد 

 
 لتدوير القمامة فى محافظة القليوبية المردود اإلقتصادى

 
 أ.د/ محمد سعيد امين الششتاوى    أ.د/ راشد عبد الفتاح زغلول 

 د/ السيد حسن محمد جادو       م/ نيازى جبرى بدير 

 

  المقدمـــة
جهود المختلفة من األفراد واألجهزة الحكومية والمؤسسات ظاهرة تجمع القمامة من أهم مشاكل البيئة ويحتاج التخلص منها إلى تضافر ال تعد     

كما نجد أن  والصحي،األهلية للتغلب على هذه الظاهرة وذلك لتحقيق االستفادة االقتصادية من القمامة لزيادة الدخل القومى ورفع المستوى البيئي 
 وتسيء إلىصبحت عبئا كبيرا على الناس فهي تنشر األمراض واألوبئة القمامة أصبحت ظاهرة شائعة في شوارعنا ولقد اعتادنا على رؤيتها يوميا وأ

أصبحت مشكلة يومية تقلق بال العديد من فلها،  مؤقتةوهذه المشكلة لم يعد تجاهلها أو غض الطرف عنها أو وضع حلول ، أنظارنا بمنظرها السيئ
تحويل سلعة معدومة وغير  ومن ثمامة واستخدامها بصورة أفضل، القماإلستفادة من األفراد والمسئولين على حد سواء، األمر الذى يدعو إلى 

 مستغلة إلى سلع ذات فائدة .
وينظر الخبراء إلى القمامة على أنها ثروة يجب استغاللها، وأن على مصر أن تستفيد من هذا الكنز وذلك بتشجيع القطاع الخاص على العمل     

يثة بمعهد بحوث األراضي والمياه أن قمامة مصر تعتبر من أغنى القمامة فى العالم لما تحتويه من على استغالل القمامة، وقد أجريت دراسة حد
 خصوبة التربة.بمكونات مهمة خاصة 

هام، فبجانب العائد المادي الذى يمكن الحصول عليه من  وبيئيومما ال شك فيه أن التخلص السليم واآلمن من القمامة له أثر اقتصادي      
المحافظة على كذلك يتمثل ذلك فى تقليل تلوث البيئة بدل من دفن وحرق القمامة، و دوير القمامة فإن العائد البيئي واإلجتماعى أعلى بكثير، إعادة ت

 توفير بدائل للطاقة . باإلضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، و لمواد الخام، واالستفادة من االمواد الطبيعية، 
 

 مشكلة الدراسة 
مليون طن  71.02، حيث تقدر كمية القمامة فى مصر بما يقرب من المجتمعر زيادة وتراكم القمامة من أبرز المشاكل البيئية التى تواجه تعتب     

بنحو ( محافظات إقليم القاهرة الكبرى ) القاهرة، الجيزة، القليوبية تسهم ، 7107عام الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لسنويا طبقا لتقديرات 
كما يبلغ متوسط كفاءة الجمع والنقل فى المناطق الريفية إلى أقل من السنوي،  القمامةمن إجمالى  % 12.0مليون طن سنويا تمثل نسبة  5.9
 ،مامة، مما يشكل خطورة على الصحة العامة والبيئة المحيطة فى حالة عدم التعامل مع المخلفات فى إطار المنظومة المتكاملة لمعالجة للق01%

مثل واعتبارها األستخدام االيتم استخدام القمامة  لمإال أنه  الحاليوتتمثل مشكلة الدراسة على أنه بالرغم من توافر التكنولوجيا المتطورة في الوقت 
إنتاج مواد أخرى ذات تأتى أهمية االستفادة من القمامة من خالل إقامة مشروعات تدوير القمامة، بهدف و من المدخالت لعمليات اقتصادية أخرى، 

 قيمة اقتصادية عالية، وتقليل األضرار الناتجة عنها .
 

 الهدف من الدراسة 
تهدف الدراسة بصفة عامة إجراء تقييم اقتصادي للمشروعات التي تعمل فى تدوير القمامة والعائد اإلقتصادى واإلجتماعى لتدوير المخلفات      

 :عام من خالل األهداف الفرعية التاليةويتحقق هذا الهدف ال، منها واالستفادة
 رات االقتصادية واإلنتاجية لتلك القمامة .ــ التعرف على أنواع القمامة وأهميتها النسبية ودراسة بعض المؤش 0
 العام للكميات المجمعة سنويا من القمامة . االتجاهـ التعرف على  7
 مامة .ـ التعرف على األساليب والطرق المختلفة لمعالجة الق 0
المساهمة فى عملية ـ تقدير تكاليف تدوير القمامة بعينة الدراسة والعائد اإلقتصادى من عملية التدوير، بهدف التعرف على دور القمامة فى  1

 . التنمية اإلقتصادية
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 الطريقة البحثية ومصادر البيانات : 
م بأسلوب 7101روزات  القمامة بمحافظة القليوبية  خالل عام اعتمد البحث بصفة أساسية علي بيانات مقطعية لعينة من جامعي مف 

كما تم تحديد عينة  ،مفردة موزعة بالتساوي علي ثالث مراكز هي بنها وطوخ وكفر شكر 01تم أخذ عينة عشوائية بلغ قوامها و  ،االستبيان المباشر
ينة قويسنا بمحافظة المنوفية وذلك بجمع بيانات كمية من المصنع تعتمد على مصنع إنتاج السماد العضوى وتدوير القمامة فى مد والتيالدراسة 

، عن كمية المدخالت من القمامة وعن كمية المخرجات من المواد التى تحقق عائد إقتصادى والمتمثلة فى )السماد العضوى، ورق كرتون، الصفيح
 ،ة يوميا من خالل عربات نقل القمامة التابعة لرئاسة المدينةطن قمام 001:  071، مرفوضات ( حيث يستقبل المصنع من ألومنيومالبالستيك، 

 ألنه يعتبر أقرب مصنع موجود لمحافظة القليوبية . اختيارهوتم 
 
  نتائج الدراسة 

 تقدير متوسط أسعار مفروزات القمامة بعينة الدراسة الميدانية :   -0
 ) أ ( مدينة بنها : 

جنيــة / الطــن، ويرجــع ارتفــاع الســعر  2151طــن الواحــد مــن القمامــة بمدينــة بنهــا بلــغ حــوالى ( أن متوســط ســعر ال 0ول رقــم ) ديتضــح مــن الجــ
إلى إضافة أسعار النحاس األصفر واألحمر نظرا الرتفاع سـعر بيعـه وبـرغم وجـوده بكميـات قليلـة ، أمـا متوسـط سـعر الطـن الواحـد مـن القمامـة 

 01002طــن . و أعلــى متوســط ســعر بيــع بعــد النحــاس هــو األلومنيــوم حيــث يبلــغ جنيــه / ال 7270.1بمدينــة بنهــا بــدون أســعار النحــاس فيبلــغ 
 جنيه / الطن على الترتيب . 129،  105جنيه / الطن، واقل متوسط سعر للصفيح ثم ورق الكرتون حيث يبلغ 

 ) ب ( مركز طوخ :
جنيــة / الطــن، ويرجــع ارتفــاع الســعر إلــى  0410لى ( أن متوســط ســعر الطــن الواحــد مــن القمامــة بمركــز طــوخ بلــغ حــوا 0ول رقــم ) ديتضــح مــن الجــ

طـوخ إضافة أسعار النحاس األصفر واألحمر نظرا الرتفاع سعر بيعه وبرغم وجوده بكميات قليلة، أما متوسـط سـعر الطـن الواحـد مـن القمامـة بمركـز 
جنيـه / الطـن، وأقـل  01011لومنيـوم حيـث يبلـغ جنيه / الطن . و أعلى متوسـط سـعر بيـع بعـد النحـاس هـو األ 7074.4بدون أسعار النحاس فيبلغ 

 جنيه / الطن على الترتيب .  151،  001متوسط سعر للصفيح ثم ورق الكرتون حيث يبلغ 
 ) ج ( مركز كفر شكر :

السعر إلى جنية / الطن، ويرجع إرتفاع  0129( أن متوسط سعر الطن الواحد من القمامة بمركز كفر شكر بلغ حوالى  0ول رقم ) ديتضح من الج
كفر إضافة أسعار النحاس األصفر واألحمر نظرا الرتفاع سعر بيعه وبرغم وجوده بكميات قليلة، أما متوسط سعر الطن الواحد من القمامة بمركز 

،  01711جنيه / الطن . و أعلى متوسط سعر بيع بعد النحاس هو األلومنيوم والكنز حيث يبلغ  7904.4شكر بدون أسعار النحاس فيبلغ 
 جنيه / الطن على الترتيب .  121،  001جنيه / الطن على الترتيب ، و أقل متوسط سعر بيع للصفيح ثم ورق الكرتون حيث يبلغ   9011
 تقدير متوسط الكميات المجمعة سنويا للسريح المتجول : -7

 ) أ ( مدينة بنها : 
طن / السنة . و أكبر كمية  19.7لسريح الواحد بمدينة بنها بلغت حوالى ( أن متوسط الكمية المجمعة من القمامة ل 0ول رقم ) ديتضح من الج  

طن / سنة على الترتيب، وأقل كمية يتم جمعها بعد النحاس من  0.1،  77.9يتم جمعها من مكونات القمامة من ورق الكرتون والسيلة حيث تبلغ 
 طن / سنة . 1.0الصفيح حيث تبلغ 
 ) ب ( مركز طوخ :

طن / السنة .و أكبر كمية  07.1( أن متوسط الكمية المجمعة من القمامة للسريح الواحد بمركز طوخ  بلغت حوالى  0رقم ) ول ديتضح من الج
طن / سنة على الترتيب، وأقل كمية يتم جمعها بعد النحاس  1.0،  04.14يتم جمعها من مكونات القمامة من ورق الكرتون والسيلة حيث تبلغ 

 طن / سنة . 1.01غ   من األلومنيوم حيث تبل
 ) ج ( مركز كفر شكر :

طن / السنة . و أكبر  74.0( أن متوسط الكمية المجمعة من القمامة للسريح الواحد بمركز كفر شكر بلغت حوالى  0ول رقم ) ديتضح من الج
الترتيب، وأقل كمية يتم جمعها بعد  طن / سنة على  1.04،  00.04كمية يتم جمعها من مكونات القمامة من ورق الكرتون والسيلة حيث تبلغ 

 طن / سنة . 1.00النحاس من األلومنيوم حيث تبلغ   
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 . م7101لعام  يوضح متوسط أسعار مفروزات القمامة و الكميات المجمعة بعينة الدراسة الميدانية ( 1جدول رقم ) 
 كفر شكر   طوخ بنها المركز

 الصنف
 متوسط السعر
 )جنيه / طن(

 يةمتوسط الكم
 ) طن/سنة (

 متوسط السعر
 )جنيه / طن(

 متوسط الكمية
 ) طن/سنة (

 متوسط السعر
 )جنيه / طن(

 متوسط الكمية
 ) طن/سنة (

 00.04 121 04.14 151 77.9 129 ورق كرتون
 1 901 7.94 909 0.7 907.9 ورق أبيض
 0.11 0011 7.19 0091 1.9 0491 بالستيك

 1.00 01711 1.01 01011 1.0 01002 نيومألوم
 7.24 001 0.10 001 1.0 105 صفيح
 1.04 471 1.0 579 0.0 0902 حديد
 1.11 9011 147 9011 0.1 0129 سيله
 0.04 0971 0.17 0971 1.52 9777 كنز

 1.17 05711 1.10 05111 1.0 04111 نحاس أصفر
 1.107 79111 1.17 74111 1.19 00000 نحاس أحمر

 م . 7101لعام انات الدراسة الميدانية بمحافظة القليوبية ، جمعت وحسبت من بي المصدر :
 

 تقدير متوسط التكاليف السنوية التى يتحملها السريح ومتوسط متوسط أألرباح السنوية من بيع مفروزات القمامة :  -0
 ) أ ( مدينة بنها :  

جنيـه /  07011واحـد فـى جمـع القمامـة بمدينـة بنهـا بلغـت حـوالى ( أن متوسـط التكـاليف السـنوية للسـريح ال 7ول رقـم ) ديتضح من بيانات الج      
وصــيانة ووســيلة النقــل والمصــروفات الشخصــية لــه  عمــل الســنة ، وهــي تتضــمن التكــاليف الســنوية التــى يتحملهــا الســريح بمدينــة بنهــا خــالل الســنة مــن

 باإلضافة إلى إيجار المخزن.
 0201262جنيه ، كما بلغ متوسط صـافى ربـح السـريح خـالل السـنة بمدينـة بنهـا حـوالى  70462كما بلغ متوسط تكلفة جمع الطن الواحد نحو       

 جنية / الشهر . 0015جنيه / السنة، أى حوالى 
بالترتيـب .  %0062،  %0560البالسـتيك واأللومنيـوم حيـث تبلـغ  لمفـروزاتكما يتضح من الجدول إرتفاع األهمية النسبية لمتوسط صـافى الـربح     
 . %167لصفيح حيث تبلغ ا لمفروزاتا تنخفض األهمية النسبية لمتوسط صافى الربح بينم
 

 م7101بمدينة بنها عام  يوضح متوسط األرباح السنوية لمكونات مفروزات القمامة (2جدول رقم )

 م
 متوسط السعر األسعار

 جنية / طن
 متوسط الكمية
 طن/ سنة

 متوسط اإليراد
 جنية / سنة

 متوسط التكلفة
 ه/ طنجني

 متوسط صافى الربح
 جنية/ سنة

 األهمية النسبية
 المفروزات %

 07.1 1010.9 0110 01042.9 77.9 129 ورق كرتون 0
 1.5 0470.9 0000 0142.9 0.7 907.9 ورق أبيض 7
 05.0 2009.4 0715.7 4079 1.9 0491 بالستيك 0
 00.2 0705 000.7 0111.7 1.0 01002 ألومنيوم 1
 1.7 51.7 000.7 790.1 1.0 105 حصفي 9
 00 1005.1 440.2 9110.0 0.0 0902 حديد 0
 00.4 9001.0 0205.2 0441 0.1 0129 سيلة 2
 07.5 1411.2 701.0 9109.0 1.52 9777 كنز 4
 1.4 0220.0 70.5 0411 1.0 04111 نحاس أصفر 5
 1.7 0917.7 00.1 0999.0 1.19 00000 نحاس أحمر 01

 011 02012.2 07011 15194.0 19.7 اإلجمالي
 م . 7101لعام المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة القليوبية ، 
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 حيث  أن : متوسط تكلفة جمع الطن الواحد  = متوسط التكاليف السنوية / متوسط كمية القمامة المجمعة سنويا 
 يةمتوسط اإليراد  = متوسط السعر * متوسط الكم 
 متوسط التكلفة  = متوسط الكمية * تكلفة جمع الطن الواحد 
 متوسط التكلفة  –صافى الربح   = متوسط اإليراد  
 األهمية النسبية = صافى الربح لكل مكون / إجمالى الربح  

 ) ب ( مركز طوخ :
جنيه /   4471مع القمامة بمدينة طوخ بلغت حوالى ( أن متوسط التكاليف السنوية للسريح الواحد فى ج 0ول رقم ) ديتضح من بيانات الج   

وصيانة ووسيلة النقل والمصروفات الشخصية له  عمل السنة ، وهي تتضمن التكاليف السنوية التى يتحملها السريح بمدينة طوخ خالل السنة من
 باإلضافة إلى إيجار المخزن .

 71749.0، كما بلغ متوسط صافى ربح السريح خالل السنة بمركز طوخ حوالى  جنيه 72767كما بلغ متوسط تكلفة جمع الطن الواحد نحو       
 جنية / الشهر . 0051جنيه / السنة، أي حوالى 

بالترتيب . بينما  %05.5،  %71.0الكنز والكرتون  حيث تبلغ  لمفروزاتكما يتضح من الجدول إرتفاع األهمية النسبية لمتوسط صافى الربح     
 .%0لصفيح حيث تبلغ ا مفروزاتنسبية لمتوسط صافى الربح تنخفض األهمية ال

 
 يوضح متوسط األربح السنوية لمكونات العينة بمركز طوخ )جنية / سنة( (3جدول رقم )

 م
 متوسط السعر األسعار

 جنية / طن
 متوسط الكمية
 طن/ سنة

 متوسط اإليراد
 جنية / سنة

 متوسط التكلفة
 جنيه/ طن

 متوسط صافى الربح
 ةجنية/ سن

 األهمية النسبية
 المفروزات %

 05.5 1105.2 9109.9 5199.7 04.14 151 ورق كرتون 0
 0.0 074.9 211.7 0074.2 7.94 909 ورق أبيض 7
 00.5 7470.0 990.1 0047.9 7.19 0091 بالستيك 0
 00.4 0115.2 57.0 0917 1.01 01011 ألومنيوم 1
 0 020.1 400.5 550.0 0.10 001 صفيح 9
 00.7 7025.4 0007.2 0457.9 1.0 579 سيلة 0
 71.0 1077.4 770.7 1010 1.47 9011 كنز 2
 0.0 0720.0 720.4 0991.1 0.17 0971 حديد 4
 7.4 920.5 4.0 947 1.10 05111 نحاس أصفر 5
 7.2 991.0 9.1 901 1.17 74111 نحاس أحمر 01
   07.1 75157.0 4412.9 71749.0 011 

 م . 7101 لعام : جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة القليوبية ،المصدر 
 

 ) ج ( مركز كفر شكر :
جنيه /   2714( أن متوسط التكاليف السنوية للسريح الواحد فى جمع القمامة بمركز كفر شكر بلغت حوالى  1ول رقم ) ديتضح من بيانات الج   

وصيانة ووسيلة النقل والمصروفات الشخصية له  عمل وية التى يتحملها السريح بمدينة طوخ خالل السنة منالسنة ، وهي تتضمن التكاليف السن
 باإلضافة إلى إيجار المخزن .

جنيه ، كما بلغ متوسط صافى ربح السريح خالل السنة بمركز كفر شكر حوالى  79061كما بلغ متوسط تكلفة جمع الطن الواحد نحو       
 جنية / الشهر . 0105السنة، أي حوالى  جنيه /  02172

على  %02.1،  %70.10األلومنيوم وورق الكرتون  حيث تبلغ  لمفروزاتكما يتضح من الجدول إرتفاع األهمية النسبية لمتوسط صافى الربح    
 .%0.79لصفيح حيث تبلغ ا لمفروزاتالترتيب . بينما تنخفض األهمية النسبية لمتوسط صافى الربح 
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 كفر شكر )جنية / سنة(بمركز يوضح متوسط األرباح السنوية لمكونات العينة  (4ل رقم )جدو

 م
 متوسط السعر األسعار

 جنية / طن
 متوسط الكمية
 طن/ سنة

 متوسط اإليراد
 جنية / سنة

 متوسط التكلفة
 جنيه/ طن

 متوسط صافى الربح
 جنية/ سنة

 األهمية النسبية
 المفروزات %

 02.1 7500.0 0100.9 0175.0 00.04 121 ورق كرتون 0
 0.10 0170.1 0100.0 7111 1 901 ورق أبيض 7
 00.1 0505.0 001.5 7011 0.11 0011 بالستيك 0
 70.10 0941.4 50.7 0027 1.00 01711 ألومنيوم 1
 0.79 707.5 211.9 502.1 7.24 001 صفيح 9
 00.5 7004.1 0195.7 0172.0 1.04 471 سيلة 0
 07.97 7007.9 000.9 7711 1.11 9011 زكن 2
 07.9 7072.5 179.2 7990.0 0.04 0971 حديد 4
 7.70 024.5 9.0 041 1.17 05711 نحاس أصفر 5
 0.21 752 0 011 1.107 79111 نحاس أحمر 01

 011 02172 2719.7 71727.7 74.0  المتوسطات
 م . 7101لعام حافظة القليوبية ، المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بم

 
 م7101 لعام  يوضح متوسط صافي الربح السنوي لمفروزات القمامة بعينة الدراسة الميدانية ( 5جدول رقم ) 

 المركز
 كفر شكر طوخ بنها

 البيـــان

 7904.4 7074.4 7270.1 متوسط سعر طن القمامة )جنية/طن(
 74.0 07.1 19.7 متوسط كمية القمامة المجمعة ) طن (
 2714 4471 07011 متوسط التكاليف السنوية )جنية/سنة(

 790.1 727.7 704.2 تكلفة جمع الطن الواحد من القمامة )جنية/طن(
 02172 71749.0 02012.2 متوسط صافى الربح فى السنة )جنية/سنة(

 م . 7101 لعام المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة القليوبية ،
 

 ما يلي: 9رقم ويتضح من جدول 
مدينة بنها و مركزي طوخ وكفر شكر، حيث يرتفع متوسط سعر طن القمامة فى مدينـة بنهـا عـن مركـزي طـوخ بـ اختالف متوسط سعر طن القمامة 0

 مكونات القمامة .   وكفر شكر، األمر الذى يشير إلى تغير األسعار من مكان آلخر ومن وقت آلخر حسب العرض والطلب على
ـ اختالف متوسط الكمية المجمعة من القمامة للسريح، حيث يرتفع فى مدينـة بنهـا عـن مركـزى طـوخ وكفـر شـكر وذلـك نتيجـة مجموعـة مـن العوامـل 7

 متمثلة فى :
 مستوى المعيشة والنمو اإلقتصادى  . و ارتفاعأ ـ زيادة التعداد السكاني   

 .ب ـ النشاط التجاري والصناعي 
 ج ـ زيادة كميات المخلفات الصلبة البلدية المتولدة .
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 م7101 لعام يوضح أهم العوامل التي تؤثر في كمية مفروزات القمامة بعينة الدراسة الميدانية ( 6جدول رقم ) 
 كفر شكر طوخ بنها المركز
 البيــــان

 المساحة
 00.05 714.4 029.05 7كم

 09100 91740 10104 فدان
 عدد السكان

0/0/7109 
 75020 90501 050042 حضر)نسمة(
 099491 975910 105029 ريف)نسمة(

 75101 02011 015111 طن كمية القمامة
 م . 7101 لعام المصدر : جمعت وحسبت من بيانات الدراسة الميدانية بمحافظة القليوبية ،

 
 تقييم مصنع تدوير مفروزات القمامة بقويسنا : -1

مصنع إنتاج السماد العضوى وتدوير القمامة التابع لمركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية وذلك بالمنطقة الصناعية طريق  يقع       
كم، ويحده من الجهات األربعة أراضى زراعية، تم  0:  9الخضراوية على مساحة خمسة أفدنة ملك الدولة، ويبعد عن مدينة قويسنا حوالى 

 4.1صنع بالتعاون بين وزارة الصناعة وبين الهيئة العربية للتصنيع، وتقدر جملة التكاليف االستثمارية للمشروع بنحو التعاقد على إنشاء الم
طن قمامة فى  21بطاقة مستهدفة  7100مليون جنيه، وال توجد ضرائب أو قروض على المشروع، وقد بدأ التشغيل الفعلى للمصنع فى عام 

 صنع ليعمل ورديتين، إال أنه يقوم حاليا بعمل وردية واحدة فقط .الوردية الواحدة، وقد صمم الم
 ويتم من خالل المصنع تدوير القمامة ومعالجتها بفرزها إلى:      
 : إلعادة استخدامها . مفروزاتـ 7ـ مادة عضوية : إلنتاج السماد العضوى .           0
 ع األسمنت أو مصانع الطوب .ـ مرفوضات : يتم توجيها إلى المدفن الصحى أو إلى مصان0
 : تكاليف المشروع : تنقسم التكاليف الكلية للمشروع إلى: أوال

 مليون جنيه 4.1( بلغت نحو 2: وهى التكاليف التى تدفع مرة واحدة فى عمر المشروع وهى كما يوضحها الجدول رقم ) االستثمارية) أ ( التكاليف 
 والمهمات.المستخدمة فى المشروع، المنشآت، واآلالت والمعدات تشمل قيمة . و 

 
 م 7101بمدينة قويسنا محافظة المنوفية لعام  القمامةالعضوى وتدوير  السماد لمصنع االستثماريةيوضح التكاليف  ( 7جدول ) 

 العدد البيان م
 سعر الوحدة

 ) باأللف جنيه (
 اإلجمالى

 ) باأللف جنيه (

قيمة 
اإلهالك 
 السنوى %

تكاليف السنة 
 يةاإلنتاج

 ) باأللف جنيه (

0 
سير تغذية صاعد بالمحرك ومخفض 

 السرعة
0 59 59 

71 05 

 05 71 59 59 0 سير الفرز بالمحرك ومخفض السرعة  7

0 
سير المادة العضوية بالمحرك وخفض 

 السرعة
7 49 021 

71 01 

 01 71 021 49 7 سير المرفوضات بالمحرك وخفض السرعة  1
 01 01 011 011 0 السيورمم ناعم مطور ب 09مدخل  9
 0 9 71 71 مجموعة قواديس تجميع المفروزات 0
 04 01 041 041 مجموعة لوحات توزيع كهربائية 2
 00 01 001 001 0 ماكينة تفتيح األكياس 4
 00 01 001 001 0 القط مغناطيسى 5
 00 01 001 001 0 سم ثابت 01مدخل دوار  01
 001 01 0011 0011 0 ماكينة تقليب + طفاية 00
 70 01 701 001 7 0م  9ماكينة فرم مخلفات زراعية طاقة  07
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 0.7 01 07 07 0 ماكينة تكسير بالستيك 00
 0.9 01 09 09 0 ماكينة بلورة بالستيك 01
 1.9 01 19 19 0 وحدة ترطيب  09
 0.9 01 09 09 0 مكبس ورق 00
 4.9 01 49 49 0 مكبس حديد 02
 01 01 011 011 7 ةلودر سريع الحرك 04
 72 01 721 51 0 جرار زراعى بملحقاته 05
 2 01 21 09 7 مقطورة متوسطة 71
 10 01 101 701 7 سيارة لورى قالب 70
 1.0 9 0 0 0 عربية يد صندوق 77
 1.5 01 5 0.9 0 مقطورة مفروزات  70
 1.0 01 0 0.7 9 عربة يد باالت  71
 01 01 011 011 0 ميزان بسكول + طابعة 79
 5.9 01 59 59 0 معدات ورش ومعامل 70
 07 01 071 071 0 شبكة مياه وحريق 72
 74.9 01 749 749 مجموعة  أعمال كهربائية  74
 012.49 9 7592 7592 مجموعة أعمال مدنية  75

 210.491  4111   اإلجمالى
 م .7101 لعامويسنا ، محافظة المنوفية ،المصدر : مصنع إنتاج السماد العضوى وتدوير القمامة فى مدينة ق   
 

من جملة التكاليف االستثمارية ، كما بلغت قيمة  %0967مليون جنيه تمثل نحو  765المباني والمنشآت والطرق والمظالت نحو وقد بلغت قيمة 
ألف   071يمة شبكة المياه والحريق نحو من جملة التكاليف االستثمارية ، وبلغت ق %061ألف جنيه تمثل نحو   749األعمال الكهربائية حوالي 

من قيمة  %9464مليون جنيه تمثل نحو  165من قيمة التكاليف االستثمارية ، وبلغت قيمة اآلالت والمعدات حوالي  %061جنيه تمثل نحو 
 التكاليف االستثمارية .

وتشمل أجور العمال، صيانة سيور ومعدات، صيانة لوادر، ) ب ( التكاليف المتغيرة والثابتة : وهى التى تدفع سنويا أو بصورة مستمرة     
ألف جنيه تمثل  901إجمالى التكاليف المتغيرة السنوية   إذ بلغ( 4استهالك وقود، استهالك مياه، استهالك كهرباء، كما يوضحها الجدول رقم )

، بينما بلغت جملة التكاليف السنوية الثابتة للمشروع  مليون جنيه  0.7من جملة التكاليف الكلية السنوية للمشروع البالغة نحو %10.4نحو 
من  %94ألف جنيه تمثل نحو  015.0بلغت أجور العمال السنوية مبلغ  كما من جملة التكاليف الكلية . %94.7ألف جنيه وتمثل نحو  210.5

ألف  0د بلغت األجور الشهرية لكل منهم على الترتيب ، وقوالعمالجملة التكاليف المتغيرة السنوية، وقد تضمنت قيمة أجر كال من مدير المشروع 
التكاليف المتغيرة . بينما بلغت قيمة صيانة السيور والمعدات  إجمالىجنيه، وبذلك تحتل قيمة األجور والمرتبات المرتبة األولى من  011جنيه، 
ألف  20نحو بصيانة اللوادر  وقدرتفى المرتبة الثانية .  من جملة التكاليف المتغيرة السنوية، وبذلك تأتى %00.4 بنسبة ألف جنيه،  51نحو 

ألف جنيه  90من جملة التكاليف المتغيرة السنوية، وتأتى فى المرتبة الثالثة . كما بلغت قيمة استهالك الوقود نحو  %01.7جنيه سنويا، بما يعادل 
 0.7تبة الرابعة . في حين بلغت قيمة استهالك المياه والكهرباء نحو من جملة التكاليف المتغيرة السنوية، وتأتى فى المر  %01.9 بنسبةسنويا، 

 من جملة التكاليف المتغيرة السنوية، وتأتى فى المرتبة الخامسة . %1.7ألف جنيه سنويا لكال منهما، بما يعادل 
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 م 7101لعام   قويسنا محافظة المنوفيةلمصنع السماد العضوى وتدوير القمامة بمدينة يوضح يوضح التكاليف الكلية  ( 8جدول ) 

 البيان
 الصنف

 التكاليف السنوية
 ) ألف جنيه (

 األهمية النسبية
 مسلسل %

 94 015.0 أجور العمال 0
 00.4 51 صيانة سيور ومعدات 7
 01.7 20 صيانة لوادر 0
 01.9 90 استهالك وقود 1
 1.7 0.7 استهالك مياه 9
 1.7 0.7 استهالك كهرباء 0

 1064 901 إجمالى التكاليف المتغيرة
 9467 210.49 جملة التكاليف الثابتة السنوية

 %011 0722.49 إجمالى التكاليف الكلية   
 م .7101 لعاممدينة قويسنا ، محافظة المنوفية ،ب المصدر : مصنع إنتاج السماد العضوى وتدوير القمامة

طن / يوم من مدينة قويسنا والقرى التابعة لها، ويتم معالجة القمامة  001: 071كمية قمامة يوميا من  ) ثانيا( اإليرادات الكلية : ترد للمصنع   
نتاج كال من :  وا 

 ـ سماد عضوى : يتم بيعه للمزارعين .0
 : يتم كبسها وبيعها وهى ) البالستيك، الكرتون، الصفيح، األلومنيوم ( . مفروزةـ مواد 7
 أو بيعها إلى مصانع الطوب أو األسمنت . الصحياد التى ال يمكن اإلستفادة منها ويتم نقلها إلى المدفن المو  باقيـ مرفوضات : وهى 0
 

 م 7101لمصنع السماد العضوى وتدوير القمامة بمدينة قويسنا محافظة المنوفية لعام يوضح اإليرادات الكلية (  9جدول ) 

 م
 الكمية المنتجة  األسعار

 ) طن/ السنة (
 الطن سعر بيع 

 ) جنيه (
 جملة اإليرادات
 ) ألف جنيه (

 األهمية النسبية
 المنتج النهائى %

 21.0 0114 21 01111 سماد عضوى 0
 1.0 07.1 079 057 ورق كرتون 7
 9.4 24 091 071 صفيح 0
 0.0 51 0911 01 بالستيك 1
 9.2 20.4 0711 71 ألومنيوم 9
 7.2 00 1 5111 مرفوضات 0

 011 0090.7 اإلجمالى
 م .7101 لعام مدينة قويسنا ، محافظة المنوفية ،بالمصدر : مصنع إنتاج السماد العضوى وتدوير القمامة 

 
ألف جنيه . حيث بلغت قيمة  009067م بلغت نحو  7101( أن إجمالى اإليرادات الكلية السنوية للمشروع عام  5ويتضح من الجدول رقم )      

المرتبة األولى فى قيمة تأتى فى من قيمة اإليرادات السنوية، و  %2160ألف جنيه، وهى تمثل نحو  0114المباع مبلغ  السنويالسماد العضوى 
المرتبة  تمثلمن قيمة اإليرادات السنوية،  %762ألف جنيه، وهى تمثل نحو  00اإليرادات ، و بلغت قيمة المرفوضات السنوية المباعة مبلغ وقدره 

فى سبيل توفير تكاليف نقلها إلى  رمزيجنيه، حيث يعتبر سعر  1انخفاض سعر بيع الطن الواحد من المرفوضات إلى  إلي األخيرة .ويرجع ذلك
جنيه . كما يرجع انخفاض الكميات المنتجة من المفروزات ) ورق كرتون، الصفيح،  91حيث تبلغ تكلفة نقل الطن الواحد  الصحيالمدفن 

من قبل مجموعة الزبالين بالمدينة والمركز حيث يقوموا بفرز القمامة والبيع للجهات  مفروزةد القمامة لمصنع التدوير البالستيك، ألومنيوم ( إلى ورو 
 المختصة . 
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 ) ثالثا ( التقييم اإلقتصادى لمشروع تدوير القمامة : 
م ، بينما حقق المشروع صافى ربح قدره 7101جنيه عام  402711( أن المشروع حقق إجمالى ربح قدره   01يوضح الجدول رقم )        
 .  1600العام . كما بلغ عائد الجنيه المستثمر نحو  لذاتجنيه في  20091
قامـــة        ويرجــع انخفـــاض قيمـــة صـــافى الـــربح للمشـــروع نتيجـــة إعتمـــاد إدارة المصـــنع علـــى جهـــات حكوميـــة فـــى توريـــد اآلالت ومعـــدات التشـــغيل وا 

 . % 11:  09للجوء إلى القطاع الخاص لتوريد نفس المعدات تنخفض التكاليف اإلستثمارية بحوالى المنشآت الالزمة، فى حين عند ا
 

 م7101القمامة بمدينة قويسنا، محافظة المنوفية، لعام  تدوير يوضح المؤشرات اإلقتصادية لمصنع ( 11جدول )
 القيمة المؤشر م

 0722649 إجمالى التكاليف الكلية ) ألف جنيه (    
 009067 إجمالى اإليرادات) ألف جنيه (   
 402711 إجمالى الربح ) جنيه ( 0
 20091 صافى الربح ) جنيه ( 7
 1600 العائد على الجنيه المستثمر 0

 م .7101 لعام مدينة قويسنا ، محافظة المنوفية ،بالمصدر : مصنع إنتاج السماد العضوى وتدوير القمامة 
 
 اتجة من تدوير القمامة :أهم اآلثار اإلقتصادية الن -5
 بالطرق واألساليب العلمية المثلى.المتاحة  واالستثماريةقدرة اإلقتصادية الـ زيادة 0
تباع األساليب التكنولوجية الحديثة للتخلص منها . انخفاضبسبب  األجنبيـ زيادة توافد رأس المال 7  درجة المخاطرة نتيجة انخفاض تراكم القمامة وا 
ألفراد المجتمع نتيجة انخفاض تلوث البيئة، حيث أن المعالجة البيولوجية للقمامة تقلل من تراكمها، وبالتالي  اإلنفاق العالجىف ـ انخفاض تكالي0

 انخفاض نقل وانتشار العدوى باألمراض الفطرية المعدية، وقلة انتشار الحشرات والقوارض الناقلة لألمراض .
أكثر ست مرات من العاملين  واالسترجاعحل مشكلة البطالة ،حيث أن نسبة العاملين فى صناعة التدوير العاملة والمساهمة فى  األيديـ تشغيل 1

 فى المدافن الصحية وهى إحدى طرق التخلص من القمامة .
قاية قد تكون أرخص وأكثر من هذا أن الو بل أن الوقاية من التلوث البيئى خيرا من محاوالت العالج، فى ـ المستفاد من تجربة الدول الصناعية 9

 من العالج فى بعض األحوال .
ث تنمية ـ إن تشجيع عملية إعادة تدوير القمامة له مميزات اقتصادية متمثلة فى قلة الحاجة إلى استنزاف مواد جديدة من الطبيعة ،وبالتالي إحدا0

 مستدامة لموارد الدولة .
ة ،فالقمامة هي عبارة عن جزء من المادة الخام التى دخلت العملية اإلنتاجية، وبالتالي تقلل ـ توفير المواد والطاقة المستخدمة فى العملية اإلنتاجي2

 . المتاحةمن تلوث البيئة والمحافظة على الموارد 
 على الدخل القومى . ايجابيـ زيادة إنتاجية عنصر العمل وما يتبعه من تأثير 4
امة كمادة خام ثانوية ينتج عنها منتجات جديدة، تؤدى إلى زيادة الدخل القومى ويترتب على ـ عملية إعادة التدوير تقوم على اإلستفادة من القم5

 ذلك زيادة رفاهية المجتمع اإلقتصادى واإلجتماعى .
 ـ إرتفاع تكاليف التخلص من القمامة أوجب ضرورة اإلهتمام بعملية إعادة التدوير كطريقة أفضل للتعامل مع الملوثات.01
صناعية جديدة ألصحاب رؤوس األموال، ومن أهم الصناعات التى تعتمد على القمامة، السماد العضوى، وصناعات الورق ـ توفير فرص 00

 والزجاج والحديد واأللومنيوم والبالستيك والخشب .
 ـ توفير مساحات كبيرة من األرض يتم استخدامها كمقالب لرمى القمامة يمكن أن توجه إلى استخدامات أخرى.07
اهم إنتاج السماد العضوى الناتج من عملية كمر القمامة فى رفع خصوبة التربة الزراعية وبالتالي زيادة العائد اإلقتصادى من األراضي ـ س00

 الزراعية .
 ـ زيادة االستثمار فى مجال السياحة نتيجة تحسن المظهر الجمالي للبالد .01
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 الملخص 
شاكل البيئة ويحتاج التخلص منها إلى تضافر الجهود المختلفة من األفراد واألجهزة الحكومية والمؤسسات ظاهرة تجمع القمامة من أهم م تعد       

. كما نجد أن  والصحياألهلية للتغلب على هذه الظاهرة وذلك لتحقيق االستفادة االقتصادية من القمامة لزيادة الدخل القومى ورفع المستوى البيئي 
 تسئ إلىفي شوارعنا ولقد اعتادنا على رؤيتها يوميا وأصبحت عبئا كبيرا على الناس فهي تنشر األمراض واألوبئة و  القمامة أصبحت ظاهرة شائعة

لها، حيث أصبحت مشكلة يومية تقلق بال  مؤقتةوهذه المشكلة لم يعد تجاهلها أو غض الطرف عنها أو وضع حلول  أنظارنا بمنظرها السيئ.
تحويل سلعة معدومة  ومن ثمالقمامة واستخدامها بصورة أفضل،  اإلستفادة منعلى حد سواء، األمر الذى يدعو إلى العديد من األفراد والمسئولين 

هام، فبجانب العائد المادي  وبيئيوغير مستغلة إلى سلع ذات فائدة . ومما ال شك فيه أن التخلص السليم واآلمن من القمامة له أثر اقتصادي 
إعادة تدوير القمامة فإن العائد البيئي واإلجتماعى أعلى بكثير، يتمثل ذلك فى تقليل تلوث البيئة بدل من دفن وحرق الذى يمكن الحصول عليه من 

 توفير بدائل للطاقة . باإلضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، واإلستفادة من المواد الخام ، المحافظة على المواد الطبيعية، كذلك القمامة، 
مثل األستخدام االيتم استخدام القمامة  لمإال أنه  الحاليلدراسة على أنه بالرغم من توافر التكنولوجيا المتطورة في الوقت وتتمثل مشكلة ا     

تأتى أهمية االستفادة من القمامة من خالل إقامة مشروعات تدوير القمامة، بهدف إنتاج مواد و  واعتبارها من المدخالت لعمليات اقتصادية أخرى،
قيمة اقتصادية عالية، وتقليل األضرار الناتجة عنها . وتهدف الدراسة بصفة عامة إجراء تقييم اقتصادي للقائمين علي تجميع المفروازات أخرى ذات 

البحث بصفة أساسية علي بيانات مقطعية لعينة من  واعتمدمنها . اإلستفادةالخاصة بالقمامة والعائد اإلقتصادى واإلجتماعى لتدوير المخلفات 
مفردة  01م بأسلوب االستبيان المباشر. وقد تم أخذ عينة عشوائية بلغ قوامها 7101معي مفروزات  القمامة بمحافظة القليوبية وذلك خالل عام جا

 يرموزعة بالتساوي علي ثالث مراكز هي بنها وطوخ وكفر شكر . كما تم تحديد عينة الدراسة والتى تعتمد على مصنع إنتاج السماد العضوى وتدو 
 القمامة فى مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية

 
 :ويستخلص من الدراسة 

جنيــة / الطــن لكــل مــن مركــز بنهــا ، طــوخ ، كفــر شــكر علــي 0129،  0410،  2151أن متوســط ســعر الطــن الواحــد مــن القمامــة بلــغ حــوالى  -0
 الترتيب . 

طن / السنة . و أكبر كمية يتم جمعها من مكونات  19.7الى أن متوسط الكمية المجمعة من القمامة للسريح الواحد بمدينة بنها بلغت حو  -7
 1.0طن / سنة على الترتيب، وأقل كمية يتم جمعها بعد النحاس من الصفيح حيث تبلغ  0.1،  77.9القمامة من ورق الكرتون والسيلة حيث تبلغ 

طن / السنة .و أكبر كمية يتم جمعها من  07.1غت حوالى طن / سنة .بينما متوسط الكمية المجمعة من القمامة للسريح الواحد بمركز طوخ  بل
طن / سنة على الترتيب، وأقل كمية يتم جمعها بعد النحاس من األلومنيوم  1.0،  04.14مكونات القمامة من ورق الكرتون والسيلة حيث تبلغ 

طن / السنة . و أكبر  74.0كفر شكر بلغت حوالى  طن / سنة .و متوسط الكمية المجمعة من القمامة للسريح الواحد بمركز 1.01حيث تبلغ   
طن / سنة على الترتيب، وأقل كمية يتم جمعها بعد   1.04،  00.04كمية يتم جمعها من مكونات القمامة من ورق الكرتون والسيلة حيث تبلغ 

 طن / سنة . 1.00النحاس من األلومنيوم حيث تبلغ   
جنيه / السنة لكال من مركز بنها ،  2714،  4471،   07011د فى جمع القمامة بلغ حوالى أن متوسط التكاليف السنوية للسريح الواح -0

جنيه لكال من مركز بنها ،  79061،  72767،  70462طوخ ، كفر شكر عل الترتيب . كما بلغ متوسط تكلفة جمع الطن الواحد نحو 
 طوخ ، كفر شكر عل الترتيب . 

،  0051،  0015جنيه / السنة، أى حوالى   0217،  7174960، 0201262ل السنة حوالى كما بلغ متوسط صافى ربح السريح خال  -1
 جنية / الشهر لكال من مركز بنها ، طوخ ، كفر شكر عل الترتيب.0105

يمة السماد ألف جنيه . حيث بلغت ق 009067بلغت نحو  7101أن إجمالى اإليرادات الكلية السنوية لمشروع تدوير القمامة بالمنوفية  عام  -9
من قيمة اإليرادات السنوية، وهى تحصل على المرتبة األولى فى قيمة  %2160ألف جنيه، وهى تمثل نحو  0114المباع مبلغ  السنويالعضوى 

تحصل  من قيمة اإليرادات السنوية، وهى %762ألف جنيه، وهى تمثل نحو  00اإليرادات ، و بلغت قيمة المرفوضات السنوية المباعة مبلغ وقدره 
فى سبيل توفير  رمزيجنيه، حيث يعتبر سعر  1انخفاض سعر بيع الطن الواحد من المرفوضات إلى  إليعلى المرتبة األخيرة .ويرجع ذلك 

جنيه . كما يرجع انخفاض الكميات المنتجة من المفروزات ) ورق كرتون،  91حيث تبلغ تكلفة نقل الطن الواحد  الصحيتكاليف نقلها إلى المدفن 
من قبل مجموعة الزبالين بالمدينة والمركز حيث يقوموا بفرز القمامة والبيع  مفروزةلصفيح، البالستيك، ألومنيوم ( إلى ورود القمامة لمصنع التدوير ا

 للجهات المختصة . 
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Garbage recycling in Qaluobeia Economics 

A letter of introduction from student 
Niazy gabry Beder Sayed Ahmed   

 
Considered garbage gathering of the most important environmental problems of the phenomenon and needs to 

get rid of them for concerted various efforts of individuals, government agencies and NGOs to overcome this 

phenomenon so as to achieve economic benefit from the garbage to increase the national income and raise 

environmental and health standards, as we find that the garbage has become a common phenomenon in our 

streets and we are used to seeing it every day and become a big burden on the people they spread disease and 

epidemics and pollution sights bad with its look, and is no doubt that the proper disposal and safe from trash his 

economic and environmental significant impact, Besides the physical yield which can be obtained from 

recycling trash, the environmental yield and Social much higher , This is the reduction of environmental 

pollution instead of burial and burning of garbage, preservation of natural materials, reduce dependence on 

import of raw materials, create new jobs, provide energy alternatives. 

 

The problem of the study 

     The increase in the accumulation of garbage from the most serious environmental problems facing the 

sustainable development plans, where trash quantity in Egypt is estimated at about 71.02 million tonnes per 

year, according to estimates in 7107, generated by the governorates of Greater Cairo (Cairo, Giza, Qaliubiya) 

5.9 million tons per year, where representing 12.0% of total annual generated from garbage, as the average 

efficiency of collection and transport in rural areas to less than 01% , which constitutes a danger to public health 

and the surrounding environment in the event of failure to deal with the waste in the framework of integrated 

treatment of garbage system, The problem of the study basic that despite the availability of advanced technology 

at the moment but it is not used garbage optimal use of mind of inputs for other economic operations, where the 

importance of benefiting from the garbage through the establishment of garbage recycling projects, with a view 

to the production of other high economic value materials, and reduce the damage resulting there from  . 

 

The result of the study 

1-The city of Banha, where the average price per ton of garbage in Banha about 2151   ـ 1  pounds / ton, due the 

high price to add yellow and red copper prices due to the high price to 2723.4 pounds / ton  

2- Tookh center, where the average price per ton of garbage Tookh center without copper prices amounts to 

7.72.2 pounds / ton, and the highest average sale price after 

3- Kafr center thanks where the average price per ton of garbage Kafr center thanks without copper prices about 

79.2.2 pounds / ton, the highest average sale price after 

 

  


