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 لتدو�ر القمامة فى محافظة القليو��ة المردود اإلقتصادى

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

ن�ازى جبرى بدير  / السيد حسن دمحم جادو       م/ د

 

  المقدمـــة
جهود المختلفة من األفراد واألجهزة الحكوم�ة والمؤسسات ظاهرة تجمع القمامة من أهم مشاكل البيئة و�حتاج التخلص منها إلى تضافر ال تعد     

كما نجد أن  والصحي،األهل�ة للتغلب على هذه الظاهرة وذلك لتحقيق االستفادة االقتصاد�ة من القمامة لز�ادة الدخل القومى ورفع المستوى البيئي 
 وتسيء إلىص�حت عبئا كبيرا على الناس فهي تنشر األمراض واألو�ئة القمامة أص�حت ظاهرة شائعة في شوارعنا ولقد اعتادنا على رؤ�تها يوم�ا وأ

أص�حت مشكلة يوم�ة تقلق �ال العديد من فلها،  مؤقتةوهذه المشكلة لم �عد تجاهلها أو غض الطرف عنها أو وضع حلول ، أنظارنا �منظرها السيئ
تحو�ل سلعة معدومة وغير  ومن ثمامة واستخدامها �صورة أفضل، القماإلستفادة من األفراد والمسئولين على حد سواء، األمر الذى يدعو إلى 

. مستغلة إلى سلع ذات فائدة 
و�نظر الخبراء إلى القمامة على أنها ثروة يجب استغاللها، وأن على مصر أن تستفيد من هذا الكنز وذلك بتشج�ع القطاع الخاص على العمل     

يثة �معهد �حوث األراضي والم�اه أن قمامة مصر تعتبر من أغنى القمامة فى العالم لما تحتو�ه من على استغالل القمامة، وقد أجر�ت دراسة حد
. خصو�ة التر�ةبمكونات مهمة خاصة 

هام، فبجانب العائد المادي الذى �مكن الحصول عل�ه من  و�يئيومما ال شك ف�ه أن التخلص السل�م واآلمن من القمامة له أثر اقتصادي      
المحافظة على كذلك يتمثل ذلك فى تقليل تلوث البيئة بدل من دفن وحرق القمامة، ودو�ر القمامة فإن العائد البيئي واإلجتماعى أعلى �كثير، إعادة ت

.  توفير بدائل للطاقة �اإلضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، ولمواد الخام، واالستفادة من االمواد الطب�ع�ة، 
 

مشكلة الدراسة  
مليون طن  20.17، حيث تقدر كم�ة القمامة فى مصر �ما �قرب من المجتمعر ز�ادة وتراكم القمامة من أبرز المشاكل البيئ�ة التى تواجه تعتب     

بنحو ) القاهرة، الجيزة، القليو��ة ( محافظات إقل�م القاهرة الكبرى تسهم ، 2012عام الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء لسنو�ا ط�قا لتقديرات 
كما يبلغ متوسط كفاءة الجمع والنقل فى المناطق الر�ف�ة إلى أقل من السنوي،  القمامةمن إجمالى %  47.1مليون طن سنو�ا تمثل نس�ة  9.5
 ،مامة، مما �شكل خطورة على الصحة العامة والبيئة المح�طة فى حالة عدم التعامل مع المخلفات فى إطار المنظومة المتكاملة لمعالجة للق30%

مثل واعت�ارها األستخدام االيتم استخدام القمامة  لمإال أنه  الحاليوتتمثل مشكلة الدراسة على أنه �الرغم من توافر التكنولوج�ا المتطورة في الوقت 
إنتاج مواد أخرى ذات تأتى أهم�ة االستفادة من القمامة من خالل إقامة مشروعات تدو�ر القمامة، بهدف ومن المدخالت لعمل�ات اقتصاد�ة أخرى، 

. ق�مة اقتصاد�ة عال�ة، وتقليل األضرار الناتجة عنها 
 

الهدف من الدراسة  
تهدف الدراسة �صفة عامة إجراء تقي�م اقتصادي للمشروعات التي تعمل فى تدو�ر القمامة والعائد اإلقتصادى واإلجتماعى لتدو�ر المخلفات      

: عام من خالل األهداف الفرع�ة التال�ةو�تحقق هذا الهدف ال، منها واالستفادة
. رات االقتصاد�ة واإلنتاج�ة لتلك القمامة ــ التعرف على أنواع القمامة وأهميتها النسب�ة ودراسة �عض المؤش 1
. العام للكم�ات المجمعة سنو�ا من القمامة  االتجاهـ التعرف على  2
. مامة ـ التعرف على األساليب والطرق المختلفة لمعالجة الق 3
المساهمة فى عمل�ة ـ تقدير تكاليف تدو�ر القمامة �عينة الدراسة والعائد اإلقتصادى من عمل�ة التدو�ر، بهدف التعرف على دور القمامة فى  4

.  التنم�ة اإلقتصاد�ة
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:  الطر�قة ال�حث�ة ومصادر الب�انات 
م �أسلوب 2014روزات  القمامة �محافظة القليو��ة  خالل عام اعتمد ال�حث �صفة أساس�ة علي ب�انات مقطع�ة لعينة من جامعي مف 

كما تم تحديد عينة  ،مفردة موزعة �التساوي علي ثالث مراكز هي بنها وطوخ وكفر شكر 30تم أخذ عينة عشوائ�ة بلغ قوامها و ،االستب�ان الم�اشر
ينة قو�سنا �محافظة المنوف�ة وذلك بجمع ب�انات كم�ة من المصنع تعتمد على مصنع إنتاج السماد العضوى وتدو�ر القمامة فى مد والتيالدراسة 

السماد العضوى، ورق كرتون، الصف�ح، (عن كم�ة المدخالت من القمامة وعن كم�ة المخرجات من المواد التى تحقق عائد إقتصادى والمتمثلة فى 
 ،ة يوم�ا من خالل عر�ات نقل القمامة التا�عة لرئاسة المدينةطن قمام 130:  120حيث �ستقبل المصنع من ) ، مرفوضات ألومنيومال�الست�ك، 

 .ألنه �عتبر أقرب مصنع موجود لمحافظة القليو��ة  اخت�ارهوتم 
 
  نتائج الدراسة 

 :  تقدير متوسط أسعار مفروزات القمامة �عينة الدراسة الميدان�ة  -1
:  مدينة بنها ) أ ( 

الطن، و�رجع ارتفاع السعر / جن�ة  7090طن الواحد من القمامة �مدينة بنها بلغ حوالى أن متوسط سعر ال)  1( ول رقم ديتضح من الج
إلى إضافة أسعار النحاس األصفر واألحمر نظرا الرتفاع سعر ب�عه و�رغم وجوده �كم�ات قليلة ، أما متوسط سعر الطن الواحد من القمامة 

 10667و أعلى متوسط سعر ب�ع �عد النحاس هو األلومنيوم حيث يبلغ . طن ال/ جن�ه  2723.4�مدينة بنها بدون أسعار النحاس فيبلغ 
. الطن على الترتيب / جن�ه  475،  419الطن، واقل متوسط سعر للصف�ح ثم ورق الكرتون حيث يبلغ / جن�ه 

: مركز طوخ ) ب ( 
الطن، و�رجع ارتفاع السعر إلى / جن�ة  6843لى أن متوسط سعر الطن الواحد من القمامة �مركز طوخ بلغ حوا)  1( ول رقم ديتضح من الج

طوخ إضافة أسعار النحاس األصفر واألحمر نظرا الرتفاع سعر ب�عه و�رغم وجوده �كم�ات قليلة، أما متوسط سعر الطن الواحد من القمامة �مركز 
الطن، وأقل / جن�ه  10300لومنيوم حيث يبلغ و أعلى متوسط سعر ب�ع �عد النحاس هو األ. الطن / جن�ه  2628.8بدون أسعار النحاس فيبلغ 

. الطن على الترتيب / جن�ه   490،  330متوسط سعر للصف�ح ثم ورق الكرتون حيث يبلغ 
: مركز كفر شكر ) ج ( 

السعر إلى الطن، و�رجع إرتفاع / جن�ة  6475أن متوسط سعر الطن الواحد من القمامة �مركز كفر شكر بلغ حوالى )  1( ول رقم ديتضح من الج
كفر إضافة أسعار النحاس األصفر واألحمر نظرا الرتفاع سعر ب�عه و�رغم وجوده �كم�ات قليلة، أما متوسط سعر الطن الواحد من القمامة �مركز 

،  10200و أعلى متوسط سعر ب�ع �عد النحاس هو األلومنيوم والكنز حيث يبلغ . الطن / جن�ه  2568.8شكر بدون أسعار النحاس فيبلغ 
. الطن على الترتيب / جن�ه   470،  330الطن على الترتيب ، و أقل متوسط سعر ب�ع للصف�ح ثم ورق الكرتون حيث يبلغ / جن�ه   5100
: تقدير متوسط الكم�ات المجمعة سنو�ا للسر�ح المتجول  -2
:  مدينة بنها ) أ ( 

و أكبر كم�ة . السنة / طن  45.2لسر�ح الواحد �مدينة بنها بلغت حوالى أن متوسط الكم�ة المجمعة من القمامة ل)  1( ول رقم ديتضح من الج  
سنة على الترتيب، وأقل كم�ة يتم جمعها �عد النحاس من / طن  6.4،  22.5يتم جمعها من مكونات القمامة من ورق الكرتون والسيلة حيث تبلغ 

. سنة / طن  0.6الصف�ح حيث تبلغ 
: مركز طوخ ) ب ( 

و أكبر كم�ة .السنة / طن  32.4أن متوسط الكم�ة المجمعة من القمامة للسر�ح الواحد �مركز طوخ  بلغت حوالى )  1( رقم ول ديتضح من الج
سنة على الترتيب، وأقل كم�ة يتم جمعها �عد النحاس / طن  4.1،  18.48يتم جمعها من مكونات القمامة من ورق الكرتون والسيلة حيث تبلغ 

. سنة / طن  0.34غ   من األلومنيوم حيث تبل
: مركز كفر شكر ) ج ( 

و أكبر . السنة / طن  28.6أن متوسط الكم�ة المجمعة من القمامة للسر�ح الواحد �مركز كفر شكر بلغت حوالى )  1( ول رقم ديتضح من الج
الترتيب، وأقل كم�ة يتم جمعها �عد  سنة على/ طن   4.18،  13.68كم�ة يتم جمعها من مكونات القمامة من ورق الكرتون والسيلة حيث تبلغ 

 .سنة / طن  0.36النحاس من األلومنيوم حيث تبلغ   
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.  م2014لعام  يوضح متوسط أسعار مفروزات القمامة و الكم�ات المجمعة �عينة الدراسة الميدان�ة ) 1( جدول رقم 
 كفر شكر   طوخ بنها المركز

 الصنف
متوسط السعر 

 )طن/ جن�ه (
�ة متوسط الكم

 )سنة /طن( 
متوسط السعر 

 )طن/ جن�ه (
متوسط الكم�ة 

 )سنة /طن( 
متوسط السعر 

 )طن/ جن�ه (
متوسط الكم�ة 

 )سنة /طن( 
 13.68 470 18.48 490 22.5 475 ورق كرتون 
 4 510 2.58 515 6.2 562.5 ورق أب�ض
 1.44 1600 2.05 1650 4.5 1850 �الست�ك

 0.36 10200 0.34 10300 0.6 10667 نيومألوم
 2.78 330 3.01 330 0.6 419 صف�ح
 4.18 820 4.1 925 3.3 1517 حديد
 0.44 5100 082 5300 6.4 1075 سيله
 1.68 1520 1.02 1520 0.97 5222 كنز

 0.02 19200 0.03 19400 0.1 18000 نحاس أصفر
 0.012 25000 0.02 28000 0.05 31111 نحاس أحمر

.  م 2014لعام انات الدراسة الميدان�ة �محافظة القليو��ة ، جمعت وحسبت من بي :المصدر 
 

: تقدير متوسط التكاليف السنو�ة التى يتحملها السر�ح ومتوسط متوسط أألر�اح السنو�ة من ب�ع مفروزات القمامة   -3
:   مدينة بنها ) أ ( 

/ جن�ه  12144واحد فى جمع القمامة �مدينة بنها بلغت حوالى أن متوسط التكاليف السنو�ة للسر�ح ال)  2( ول رقم ديتضح من ب�انات الج      
وص�انة ووسيلة النقل والمصروفات الشخص�ة له  عمل السنة ، وهي تتضمن التكاليف السنو�ة التى يتحملها السر�ح �مدينة بنها خالل السنة من

. �اإلضافة إلى إيجار المخزن 
 37307,7جن�ه ، كما بلغ متوسط صافى ر�ح السر�ح خالل السنة �مدينة بنها حوالى  268,7كما بلغ متوسط تكلفة جمع الطن الواحد نحو       
. الشهر / جن�ة  3109السنة، أى حوالى / جن�ه 

. �الترتيب % 16,7، % 19,1ال�الست�ك واأللومنيوم حيث تبلغ  لمفروزاتكما يتضح من الجدول إرتفاع األهم�ة النسب�ة لمتوسط صافى الر�ح     
% . 0,2لصف�ح حيث تبلغ ا لمفروزاتا تنخفض األهم�ة النسب�ة لمتوسط صافى الر�ح بينم

 
م 2014�مدينة بنها عام  يوضح متوسط األر�اح السنو�ة لمكونات مفروزات القمامة )2(جدول رقم 

 م
متوسط السعر  األسعار

 طن/ جن�ة 
متوسط الكم�ة 

 سنة/ طن
متوسط اإليراد 

 سنة/ جن�ة 
متوسط التكلفة 

 طن/ هجني
متوسط صافى الر�ح 

 سنة/ جن�ة
األهم�ة النسب�ة 

المفروزات  %
 12.4 4641.5 6046 10687.5 22.5 475 ورق كرتون  1
 4.9 1821.5 1666 3487.5 6.2 562.5 ورق أب�ض 2
 19.1 7115.8 1209.2 8325 4.5 1850 �الست�ك 3
 16.7 6239 161.2 6400.2 0.6 10667 ألومنيوم 4
 0.2 90.2 161.2 251.4 0.6 419 حصفي 5
 11 4119.4 886.7 5006.1 3.3 1517 حديد 6
 13.8 5160.3 1719.7 6880 6.4 1075 سيلة 7
 12.9 4804.7 260.6 5065.3 0.97 5222 كنز 8
 4.8 1773.1 26.9 1800 0.1 18000 نحاس أصفر 9
 4.2 1542.2 13.4 1555.6 0.05 31111 نحاس أحمر 10

 100 37307.7 12144 49458.6 45.2 اإلجمالي
.  م 2014لعام جمعت وحسبت من ب�انات الدراسة الميدان�ة �محافظة القليو��ة ، : المصدر 
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متوسط كم�ة القمامة المجمعة سنو�ا  / متوسط التكاليف السنو�ة = متوسط تكلفة جمع الطن الواحد  : حيث  أن 
 �ةمتوسط الكم* متوسط السعر = متوسط اإليراد   
 تكلفة جمع الطن الواحد* متوسط الكم�ة = متوسط التكلفة   
 متوسط التكلفة  متوسط اإليراد –= صافى الر�ح    
إجمالى الر�ح  / صافى الر�ح لكل مكون = األهم�ة النسب�ة  

: مركز طوخ ) ب ( 
/ جن�ه   8820مع القمامة �مدينة طوخ بلغت حوالى أن متوسط التكاليف السنو�ة للسر�ح الواحد فى ج)  3( ول رقم ديتضح من ب�انات الج   

وص�انة ووسيلة النقل والمصروفات الشخص�ة له  عمل السنة ، وهي تتضمن التكاليف السنو�ة التى يتحملها السر�ح �مدينة طوخ خالل السنة من
. �اإلضافة إلى إيجار المخزن 

 20285.1، كما بلغ متوسط صافى ر�ح السر�ح خالل السنة �مركز طوخ حوالى  جن�ه 272,2كما بلغ متوسط تكلفة جمع الطن الواحد نحو       
. الشهر / جن�ة  1690السنة، أي حوالى / جن�ه 

بينما . �الترتيب % 19.9، % 20.3الكنز والكرتون  حيث تبلغ  لمفروزاتكما يتضح من الجدول إرتفاع األهم�ة النسب�ة لمتوسط صافى الر�ح     
%. 1لصف�ح حيث تبلغ ا مفروزاتنسب�ة لمتوسط صافى الر�ح تنخفض األهم�ة ال

 
) سنة/ جن�ة (يوضح متوسط األر�ح السنو�ة لمكونات العينة �مركز طوخ  )3(جدول رقم 

 م
متوسط السعر  األسعار

 طن/ جن�ة 
متوسط الكم�ة 

 سنة/ طن
متوسط اإليراد 

 سنة/ جن�ة 
متوسط التكلفة 

 طن/ جن�ه
متوسط صافى الر�ح 

 ةسن/ جن�ة
األهم�ة النسب�ة 

 المفروزات %

 19.9 4039.7 5015.5 9055.2 18.48 490 ورق كرتون  1
 3.1 628.5 700.2 1328.7 2.58 515 ورق أب�ض 2
 13.9 2826.1 556.4 3382.5 2.05 1650 �الست�ك 3
 16.8 3409.7 92.3 3502 0.34 10300 ألومنيوم 4
 1 176.4 816.9 993.3 3.01 330 صف�ح 5
 13.2 2679.8 1112.7 3892.5 4.1 925 سيلة 6
 20.3 4122.8 223.2 4346 0.82 5300 كنز 7
 6.3 1273.6 276.8 1550.4 1.02 1520 حديد 8
 2.8 573.9 8.1 582 0.03 19400 نحاس أصفر 9
 2.7 554.6 5.4 560 0.02 28000 نحاس أحمر 10

   32.4 29092.6 8807.5 20285.1 100 
.  م 2014 لعام جمعت وحسبت من ب�انات الدراسة الميدان�ة �محافظة القليو��ة ،: المصدر 

 
: مركز كفر شكر ) ج ( 
/ جن�ه   7248أن متوسط التكاليف السنو�ة للسر�ح الواحد فى جمع القمامة �مركز كفر شكر بلغت حوالى )  4( ول رقم ديتضح من ب�انات الج   

وص�انة ووسيلة النقل والمصروفات الشخص�ة له  عمل و�ة التى يتحملها السر�ح �مدينة طوخ خالل السنة منالسنة ، وهي تتضمن التكاليف السن
. �اإلضافة إلى إيجار المخزن 

جن�ه ، كما بلغ متوسط صافى ر�ح السر�ح خالل السنة �مركز كفر شكر حوالى  253,4كما بلغ متوسط تكلفة جمع الطن الواحد نحو       
. الشهر / جن�ة  1419السنة، أي حوالى  /جن�ه   17027

على % 17.4، % 21.03األلومنيوم وورق الكرتون  حيث تبلغ  لمفروزاتكما يتضح من الجدول إرتفاع األهم�ة النسب�ة لمتوسط صافى الر�ح    
%. 1.25لصف�ح حيث تبلغ ا لمفروزاتبينما تنخفض األهم�ة النسب�ة لمتوسط صافى الر�ح . الترتيب 
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) سنة/ جن�ة (كفر شكر �مركز يوضح متوسط األر�اح السنو�ة لمكونات العينة  )4(ل رقم جدو

 م
متوسط السعر  األسعار

 طن/ جن�ة 
متوسط الكم�ة 

 سنة/ طن
متوسط اإليراد 

 سنة/ جن�ة 
متوسط التكلفة 

 طن/ جن�ه
متوسط صافى الر�ح 

 سنة/ جن�ة
األهم�ة النسب�ة 

 المفروزات %

 17.4 2963.1 3466.5 6429.6 13.68 470 ورق كرتون  1
 6.03 1026.4 1013.6 2040 4 510 ورق أب�ض 2
 11.4 1939.1 364.9 2304 1.44 1600 �الست�ك 3
 21.03 3580.8 91.2 3672 0.36 10200 ألومنيوم 4
 1.25 212.9 704.5 917.4 2.78 330 صف�ح 5
 13.9 2368.4 1059.2 3427.6 4.18 820 سيلة 6
 12.52 2132.5 111.5 2244 0.44 5100 زكن 7
 12.5 2127.9 425.7 2553.6 1.68 1520 حديد 8
 2.23 378.9 5.1 384 0.02 19200 نحاس أصفر 9
 1.74 297 3 300 0.012 25000 نحاس أحمر 10

 100 17027 7245.2 24272.2 28.6  المتوسطات
.  م 2014لعام حافظة القليو��ة ، جمعت وحسبت من ب�انات الدراسة الميدان�ة �م: المصدر 

 
م 2014 لعام  يوضح متوسط صافي الر�ح السنوي لمفروزات القمامة �عينة الدراسة الميدان�ة ) 5( جدول رقم 

 المركز
 كفر شكر طوخ بنها

البيـــان 

 2568.8 2628.8 2723.4 )طن/جن�ة(متوسط سعر طن القمامة 
 28.6 32.4 45.2 )طن ( متوسط كم�ة القمامة المجمعة 

 7248 8820 12144 )سنة/جن�ة(متوسط التكاليف السنو�ة 
 253.4 272.2 268.7 )طن/جن�ة(تكلفة جمع الطن الواحد من القمامة 

 17027 20285.1 37307.7 )سنة/جن�ة(متوسط صافى الر�ح فى السنة 
.  م 2014 لعام جمعت وحسبت من ب�انات الدراسة الميدان�ة �محافظة القليو��ة ،: المصدر 

 
: ما يلي 5رقم و�تضح من جدول 

مدينة بنها و مركزي طوخ وكفر شكر، حيث يرتفع متوسط سعر طن القمامة فى مدينة بنها عن مركزي طوخ بـ اختالف متوسط سعر طن القمامة 1
.   مكونات القمامة  وكفر شكر، األمر الذى �شير إلى تغير األسعار من مكان آلخر ومن وقت آلخر حسب العرض والطلب على

ـ اختالف متوسط الكم�ة المجمعة من القمامة للسر�ح، حيث يرتفع فى مدينة بنها عن مركزى طوخ وكفر شكر وذلك نتيجة مجموعة من العوامل 2
: متمثلة فى 

. مستوى المع�شة والنمو اإلقتصادى   و ارتفاعأ ـ ز�ادة التعداد السكاني   
. ب ـ النشاط التجاري والصناعي 

 .ج ـ ز�ادة كم�ات المخلفات الصل�ة البلد�ة المتولدة 
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م 2014 لعام يوضح أهم العوامل التي تؤثر في كم�ة مفروزات القمامة �عينة الدراسة الميدان�ة ) 6( جدول رقم 
 كفر شكر طوخ بنها المركز
البيــــان 

 المساحة
 63.69 208.8 175.69 2كم

 15466 50286 43438 فدان
عدد السكان 

1/1/2015 
 29173 51914 196687 )نسمة(حضر
 155854 529503 469175 )نسمة(ر�ف

 29430 37300 109000 طن كم�ة القمامة
 . م 2014 لعام جمعت وحسبت من ب�انات الدراسة الميدان�ة �محافظة القليو��ة ،: المصدر 

 
 :تقي�م مصنع تدو�ر مفروزات القمامة �قو�سنا  -4

مصنع إنتاج السماد العضوى وتدو�ر القمامة التا�ع لمركز ومدينة قو�سنا �محافظة المنوف�ة وذلك �المنطقة الصناع�ة طر�ق  �قع       
كم، و�حده من الجهات األر�عة أراضى زراع�ة، تم  6:  5الخضراو�ة على مساحة خمسة أفدنة ملك الدولة، و��عد عن مدينة قو�سنا حوالى 

 8.4صنع �التعاون بين وزارة الصناعة و�ين الهيئة العر��ة للتصن�ع، وتقدر جملة التكاليف االستثمار�ة للمشروع بنحو التعاقد على إنشاء الم
طن قمامة فى  70�طاقة مستهدفة  2011مليون جن�ه، وال توجد ضرائب أو قروض على المشروع، وقد بدأ التشغيل الفعلى للمصنع فى عام 

. صنع ل�عمل ورديتين، إال أنه �قوم حال�ا �عمل ورد�ة واحدة فقط الورد�ة الواحدة، وقد صمم الم
:  و�تم من خالل المصنع تدو�ر القمامة ومعالجتها �فرزها إلى     

. إلعادة استخدامها :  مفروزاتـ 2.           إلنتاج السماد العضوى : ـ مادة عضو�ة 1
. ع األسمنت أو مصانع الطوب يتم توجيها إلى المدفن الصحى أو إلى مصان: ـ مرفوضات 3

: تنقسم التكاليف الكل�ة للمشروع إلى: تكاليف المشروع :  أوال
 مليون جن�ه 8.4بلغت نحو ) 7(وهى التكاليف التى تدفع مرة واحدة فى عمر المشروع وهى كما يوضحها الجدول رقم :  االستثمار�ةالتكاليف ) أ ( 
. والمهماتالمستخدمة فى المشروع، المنشآت، واآلالت والمعدات تشمل ق�مة و. 

 
م  2014�مدينة قو�سنا محافظة المنوف�ة لعام  القمامةالعضوى وتدو�ر  السماد لمصنع االستثمار�ةيوضح التكاليف  ) 7( جدول 

 العدد الب�ان م
سعر الوحدة 

 )�األلف جن�ه ( 
اإلجمالى 

 )�األلف جن�ه ( 

ق�مة 
اإلهالك 
 %السنوى 

تكاليف السنة 
�ة اإلنتاج

 )�األلف جن�ه ( 

1 
سير تغذ�ة صاعد �المحرك ومخفض 

 السرعة
1 95 95 

20 19 

 19 20 95 95 1 سير الفرز �المحرك ومخفض السرعة  2

3 
سير المادة العضو�ة �المحرك وخفض 

 السرعة
2 85 170 

20 34 

 34 20 170 85 2 سير المرفوضات �المحرك وخفض السرعة  4
 30 10 300 300 1 السيورمم ناعم مطور ب 15مدخل  5
 1 5 20 20 مجموعة قواد�س تجم�ع المفروزات 6
 38 10 380 380 مجموعة لوحات توز�ع كهر�ائ�ة 7
 13 10 130 130 1 ماكينة تفت�ح األك�اس 8
 13 10 130 130 1 القط مغناط�سى 9
 13 10 130 130 1 سم ثابت 10مدخل دوار  10
 130 10 1300 1300 1 طفا�ة+ ماكينة تقليب  11
 26 10 260 130 2 3م  5ماكينة فرم مخلفات زراع�ة طاقة  12
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 3.2 10 32 32 1 ماكينة تكسير �الست�ك 13
 1.5 10 15 15 1 ماكينة بلورة �الست�ك 14
 4.5 10 45 45 1 وحدة ترطيب  15
 6.5 10 65 65 1 مك�س ورق  16
 8.5 10 85 85 1 مك�س حديد 17
 60 10 600 300 2 ةلودر سر�ع الحرك 18
 27 10 270 90 3 جرار زراعى �ملحقاته 19
 7 10 70 35 2 مقطورة متوسطة 20
 46 10 460 230 2 س�ارة لورى قالب 21
 0.3 5 6 1 6 عر��ة يد صندوق  22
 0.9 10 9 1.5 6 مقطورة مفروزات  23
 0.6 10 6 1.2 5 عر�ة يد �االت  24
 10 10 100 100 1 طا�عة+ ميزان �سكول  25
 9.5 10 95 95 1 معدات ورش ومعامل 26
 12 10 120 120 1 ش�كة م�اه وحر�ق 27
 28.5 10 285 285 مجموعة  أعمال كهر�ائ�ة  28
 147.85 5 2957 2957 مجموعة أعمال مدن�ة  29

 743.850  8400   اإلجمالى
 .م 2014 لعامو�سنا ، محافظة المنوف�ة ،مصنع إنتاج السماد العضوى وتدو�ر القمامة فى مدينة ق: المصدر    

 
من جملة التكاليف االستثمار�ة ، كما بلغت ق�مة % 35,2مليون جن�ه تمثل نحو  2,9الم�اني والمنشآت والطرق والمظالت نحو وقد بلغت ق�مة 

ألف   120�مة ش�كة الم�اه والحر�ق نحو من جملة التكاليف االستثمار�ة ، و�لغت ق% 3,4ألف جن�ه تمثل نحو   285األعمال الكهر�ائ�ة حوالي 
من ق�مة % 58,8مليون جن�ه تمثل نحو  4,9من ق�مة التكاليف االستثمار�ة ، و�لغت ق�مة اآلالت والمعدات حوالي % 1,4جن�ه تمثل نحو 

. التكاليف االستثمار�ة 
وتشمل أجور العمال، ص�انة سيور ومعدات، ص�انة لوادر، وهى التى تدفع سنو�ا أو �صورة مستمرة : التكاليف المتغيرة والثابتة ) ب (     

ألف جن�ه تمثل  534إجمالى التكاليف المتغيرة السنو�ة   إذ بلغ) 8(استهالك وقود، استهالك م�اه، استهالك كهر�اء، كما يوضحها الجدول رقم 
، بينما بلغت جملة التكاليف السنو�ة الثابتة للمشروع  مليون جن�ه  1.2من جملة التكاليف الكل�ة السنو�ة للمشروع ال�الغة نحو% 41.8نحو 

من % 58ألف جن�ه تمثل نحو  309.6بلغت أجور العمال السنو�ة مبلغ  كما .من جملة التكاليف الكل�ة % 58.2ألف جن�ه وتمثل نحو  743.9
ألف  3د بلغت األجور الشهر�ة لكل منهم على الترتيب ، وق والعمالجملة التكاليف المتغيرة السنو�ة، وقد تضمنت ق�مة أجر كال من مدير المشروع 

بينما بلغت ق�مة ص�انة السيور والمعدات . التكاليف المتغيرة  إجمالىجن�ه، و�ذلك تحتل ق�مة األجور والمرت�ات المرت�ة األولى من  600جن�ه، 
ألف  76نحو بص�انة اللوادر  وقدرت. فى المرت�ة الثان�ة  من جملة التكاليف المتغيرة السنو�ة، و�ذلك تأتى% 16.8 بنس�ة ألف جن�ه،  90نحو 

ألف جن�ه  56كما بلغت ق�مة استهالك الوقود نحو . من جملة التكاليف المتغيرة السنو�ة، وتأتى فى المرت�ة الثالثة % 14.2جن�ه سنو�ا، �ما �عادل 
 1.2في حين بلغت ق�مة استهالك الم�اه والكهر�اء نحو . ت�ة الرا�عة من جملة التكاليف المتغيرة السنو�ة، وتأتى فى المر% 10.5 بنس�ةسنو�ا، 

. من جملة التكاليف المتغيرة السنو�ة، وتأتى فى المرت�ة الخامسة % 0.2ألف جن�ه سنو�ا لكال منهما، �ما �عادل 
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م  2014لعام   قو�سنا محافظة المنوف�ةلمصنع السماد العضوى وتدو�ر القمامة �مدينة يوضح يوضح التكاليف الكل�ة  ) 8( جدول 

 الب�ان
 الصنف

التكاليف السنو�ة 
 )ألف جن�ه ( 

األهم�ة النسب�ة 
 مسلسل %

 58 309.6 أجور العمال 1
 16.8 90 ص�انة سيور ومعدات 2
 14.2 76 ص�انة لوادر 3
 10.5 56 استهالك وقود 4
 0.2 1.2 استهالك م�اه 5
 0.2 1.2 استهالك كهر�اء 6

 41,8 534 إجمالى التكاليف المتغيرة
 58,2 743.85 جملة التكاليف الثابتة السنو�ة

 %100 1277.85 إجمالى التكاليف الكل�ة   
. م 2014 لعاممدينة قو�سنا ، محافظة المنوف�ة ،ب مصنع إنتاج السماد العضوى وتدو�ر القمامة: المصدر 

يوم من مدينة قو�سنا والقرى التا�عة لها، و�تم معالجة القمامة / طن  130: 120كم�ة قمامة يوم�ا من  ترد للمصنع: اإليرادات الكل�ة ) ثان�ا(    
: وٕانتاج كال من 

. يتم ب�عه للمزارعين : ـ سماد عضوى 1
) . ال�الست�ك، الكرتون، الصف�ح، األلومنيوم ( يتم ك�سها و��عها وهى :  مفروزةـ مواد 2
. أو ب�عها إلى مصانع الطوب أو األسمنت  الصحياد التى ال �مكن اإلستفادة منها و�تم نقلها إلى المدفن المو �اقيوهى : ـ مرفوضات 3
 

م  2014لمصنع السماد العضوى وتدو�ر القمامة �مدينة قو�سنا محافظة المنوف�ة لعام يوضح اإليرادات الكل�ة )  9( جدول 

 م
الكم�ة المنتجة   األسعار

 )السنة / طن( 
الطن  سعر ب�ع 

 )جن�ه ( 
جملة اإليرادات 

 )ألف جن�ه ( 
األهم�ة النسب�ة 

 المنتج النهائى %
 74.6 1008 70 14400 سماد عضوى  1
 4.6 62.4 325 192 ورق كرتون  2
 5.8 78 650 120 صف�ح 3
 6.6 90 1500 60 �الست�ك 4
 5.7 76.8 3200 24 ألومنيوم 5
 2.7 36 4 9000 مرفوضات 6

 100 1351.2 اإلجمالى
 .م 2014 لعام مدينة قو�سنا ، محافظة المنوف�ة ،بمصنع إنتاج السماد العضوى وتدو�ر القمامة : المصدر 

 
حيث بلغت ق�مة . ألف جن�ه  1351,2م بلغت نحو  2014أن إجمالى اإليرادات الكل�ة السنو�ة للمشروع عام )  9( و�تضح من الجدول رقم      

المرت�ة األولى فى ق�مة تأتى فى من ق�مة اإليرادات السنو�ة، و% 74,6ألف جن�ه، وهى تمثل نحو  1008الم�اع مبلغ  السنوي السماد العضوى 
المرت�ة  تمثلمن ق�مة اإليرادات السنو�ة، % 2,7ألف جن�ه، وهى تمثل نحو  36اإليرادات ، و بلغت ق�مة المرفوضات السنو�ة الم�اعة مبلغ وقدره 

فى سبيل توفير تكاليف نقلها إلى  رمزي جن�ه، حيث �عتبر سعر  4انخفاض سعر ب�ع الطن الواحد من المرفوضات إلى  إلي و�رجع ذلك.األخيرة 
ورق كرتون، الصف�ح، ( كما يرجع انخفاض الكم�ات المنتجة من المفروزات . جن�ه  50حيث تبلغ تكلفة نقل الطن الواحد  الصحيالمدفن 

من قبل مجموعة الز�الين �المدينة والمركز حيث �قوموا �فرز القمامة والب�ع للجهات  مفروزةد القمامة لمصنع التدو�ر إلى ورو) ال�الست�ك، ألومنيوم 
 . المختصة 
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:  التقي�م اإلقتصادى لمشروع تدو�ر القمامة ) ثالثا ( 
م ، بينما حقق المشروع صافى ر�ح قدره 2014جن�ه عام  817200أن المشروع حقق إجمالى ر�ح قدره  )  10( يوضح الجدول رقم        

.   0,11كما بلغ عائد الجن�ه المستثمر نحو . العام  لذاتجن�ه في  73350
و�رجع انخفاض ق�مة صافى الر�ح للمشروع نتيجة إعتماد إدارة المصنع على جهات حكوم�ة فى تور�د اآلالت ومعدات التشغيل وٕاقامة       

% .  40:  35للجوء إلى القطاع الخاص لتور�د نفس المعدات تنخفض التكاليف اإلستثمار�ة �حوالى المنشآت الالزمة، فى حين عند ا
 

م 2014القمامة �مدينة قو�سنا، محافظة المنوف�ة، لعام  تدو�ر يوضح المؤشرات اإلقتصاد�ة لمصنع ) 10(جدول 
 الق�مة المؤشر م

 1277,85 ) ألف جن�ه ( إجمالى التكاليف الكل�ة    
 1351,2 )ألف جن�ه ( إجمالى اإليرادات   
 817200 )جن�ه ( إجمالى الر�ح  1
 73350 )جن�ه ( صافى الر�ح  2
 0,11 العائد على الجن�ه المستثمر 3

 .م 2014 لعام مدينة قو�سنا ، محافظة المنوف�ة ،بمصنع إنتاج السماد العضوى وتدو�ر القمامة : المصدر 
 

: اتجة من تدو�ر القمامة أهم اآلثار اإلقتصاد�ة الن -5
. �الطرق واألساليب العلم�ة المثلىالمتاحة  واالستثمار�ةقدرة اإلقتصاد�ة الـ ز�ادة 1
. درجة المخاطرة نتيجة انخفاض تراكم القمامة وٕات�اع األساليب التكنولوج�ة الحديثة للتخلص منها  انخفاض�سبب  األجنبيـ ز�ادة توافد رأس المال 2
ألفراد المجتمع نتيجة انخفاض تلوث البيئة، حيث أن المعالجة البيولوج�ة للقمامة تقلل من تراكمها، و�التالي  اإلنفاق العالجىف ـ انخفاض تكالي3

. انخفاض نقل وانتشار العدوى �األمراض الفطر�ة المعد�ة، وقلة انتشار الحشرات والقوارض الناقلة لألمراض 
أكثر ست مرات من العاملين  واالسترجاعحل مشكلة ال�طالة ،حيث أن نس�ة العاملين فى صناعة التدو�ر العاملة والمساهمة فى  األيديـ تشغيل 4

. فى المدافن الصح�ة وهى إحدى طرق التخلص من القمامة 
قا�ة قد تكون أرخص وأكثر من هذا أن الوبل أن الوقا�ة من التلوث البيئى خيرا من محاوالت العالج، فى ـ المستفاد من تجر�ة الدول الصناع�ة 5

. من العالج فى �عض األحوال 
ث تنم�ة ـ إن تشج�ع عمل�ة إعادة تدو�ر القمامة له مميزات اقتصاد�ة متمثلة فى قلة الحاجة إلى استنزاف مواد جديدة من الطب�عة ،و�التالي إحدا6

. مستدامة لموارد الدولة 
ة ،فالقمامة هي ع�ارة عن جزء من المادة الخام التى دخلت العمل�ة اإلنتاج�ة، و�التالي تقلل ـ توفير المواد والطاقة المستخدمة فى العمل�ة اإلنتاجي7

.  المتاحةمن تلوث البيئة والمحافظة على الموارد 
. على الدخل القومى  ايجابيـ ز�ادة إنتاج�ة عنصر العمل وما يت�عه من تأثير 8
امة كمادة خام ثانو�ة ينتج عنها منتجات جديدة، تؤدى إلى ز�ادة الدخل القومى و�ترتب على ـ عمل�ة إعادة التدو�ر تقوم على اإلستفادة من القم9

. ذلك ز�ادة رفاه�ة المجتمع اإلقتصادى واإلجتماعى 
. ـ إرتفاع تكاليف التخلص من القمامة أوجب ضرورة اإلهتمام �عمل�ة إعادة التدو�ر كطر�قة أفضل للتعامل مع الملوثات10
صناع�ة جديدة ألصحاب رؤوس األموال، ومن أهم الصناعات التى تعتمد على القمامة، السماد العضوى، وصناعات الورق ـ توفير فرص 11

. والزجاج والحديد واأللومنيوم وال�الست�ك والخشب 
. ـ توفير مساحات كبيرة من األرض يتم استخدامها كمقالب لرمى القمامة �مكن أن توجه إلى استخدامات أخرى 12
اهم إنتاج السماد العضوى الناتج من عمل�ة كمر القمامة فى رفع خصو�ة التر�ة الزراع�ة و�التالي ز�ادة العائد اإلقتصادى من األراضي ـ س13

. الزراع�ة 
. ـ ز�ادة االستثمار فى مجال الس�احة نتيجة تحسن المظهر الجمالي لل�الد 14

 
الملخص  
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ل البيئة و�حتاج التخلص منها إلى تضافر الجهود المختلفة من األفراد واألجهزة الحكوم�ة والمؤسسات ظاهرة تجمع القمامة من أهم مشاك تعد       
كما نجد أن .  والصحياألهل�ة للتغلب على هذه الظاهرة وذلك لتحقيق االستفادة االقتصاد�ة من القمامة لز�ادة الدخل القومى ورفع المستوى البيئي 

 تسئ إلىشوارعنا ولقد اعتادنا على رؤ�تها يوم�ا وأص�حت عبئا كبيرا على الناس فهي تنشر األمراض واألو�ئة و القمامة أص�حت ظاهرة شائعة في
لها، حيث أص�حت مشكلة يوم�ة تقلق �ال  مؤقتةوهذه المشكلة لم �عد تجاهلها أو غض الطرف عنها أو وضع حلول  .أنظارنا �منظرها السيئ

تحو�ل سلعة معدومة  ومن ثمالقمامة واستخدامها �صورة أفضل،  اإلستفادة منحد سواء، األمر الذى يدعو إلى  العديد من األفراد والمسئولين على
هام، فبجانب العائد المادي  و�يئيومما ال شك ف�ه أن التخلص السل�م واآلمن من القمامة له أثر اقتصادي . وغير مستغلة إلى سلع ذات فائدة 
دة تدو�ر القمامة فإن العائد البيئي واإلجتماعى أعلى �كثير، يتمثل ذلك فى تقليل تلوث البيئة بدل من دفن وحرق الذى �مكن الحصول عل�ه من إعا

.  توفير بدائل للطاقة �اإلضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، واإلستفادة من المواد الخام ، المحافظة على المواد الطب�ع�ة، كذلك القمامة، 
مثل األستخدام االيتم استخدام القمامة  لمإال أنه  الحالياسة على أنه �الرغم من توافر التكنولوج�ا المتطورة في الوقت وتتمثل مشكلة الدر     

تأتى أهم�ة االستفادة من القمامة من خالل إقامة مشروعات تدو�ر القمامة، بهدف إنتاج مواد و واعت�ارها من المدخالت لعمل�ات اقتصاد�ة أخرى،
وتهدف الدراسة �صفة عامة إجراء تقي�م اقتصادي للقائمين علي تجم�ع المفروازات . ة اقتصاد�ة عال�ة، وتقليل األضرار الناتجة عنها أخرى ذات ق�م

ال�حث �صفة أساس�ة علي ب�انات مقطع�ة لعينة من  واعتمد.منها  اإلستفادةالخاصة �القمامة والعائد اإلقتصادى واإلجتماعى لتدو�ر المخلفات 
مفردة  30وقد تم أخذ عينة عشوائ�ة بلغ قوامها . م �أسلوب االستب�ان الم�اشر2014مفروزات  القمامة �محافظة القليو��ة وذلك خالل عام  جامعي

كما تم تحديد عينة الدراسة والتى تعتمد على مصنع إنتاج السماد العضوى وتدو�ر . موزعة �التساوي علي ثالث مراكز هي بنها وطوخ وكفر شكر 
قمامة فى مدينة قو�سنا �محافظة المنوف�ة ال
 

: و�ستخلص من الدراسة 
الطن لكل من مركز بنها ، طوخ ، كفر شكر علي / جن�ة 6475،  6843،  7090أن متوسط سعر الطن الواحد من القمامة بلغ حوالى  -1

.  الترتيب 
و أكبر كم�ة يتم جمعها من مكونات . السنة / طن  45.2 أن متوسط الكم�ة المجمعة من القمامة للسر�ح الواحد �مدينة بنها بلغت حوالى -2

 0.6سنة على الترتيب، وأقل كم�ة يتم جمعها �عد النحاس من الصف�ح حيث تبلغ / طن  6.4،  22.5القمامة من ورق الكرتون والسيلة حيث تبلغ 
و أكبر كم�ة يتم جمعها من .السنة / طن  32.4حوالى بينما متوسط الكم�ة المجمعة من القمامة للسر�ح الواحد �مركز طوخ  بلغت .سنة / طن 

سنة على الترتيب، وأقل كم�ة يتم جمعها �عد النحاس من األلومنيوم / طن  4.1،  18.48مكونات القمامة من ورق الكرتون والسيلة حيث تبلغ 
و أكبر . السنة / طن  28.6ر شكر بلغت حوالى و متوسط الكم�ة المجمعة من القمامة للسر�ح الواحد �مركز كف.سنة / طن  0.34حيث تبلغ   

سنة على الترتيب، وأقل كم�ة يتم جمعها �عد / طن   4.18،  13.68كم�ة يتم جمعها من مكونات القمامة من ورق الكرتون والسيلة حيث تبلغ 
. سنة / طن  0.36النحاس من األلومنيوم حيث تبلغ   

السنة لكال من مركز بنها ، / جن�ه  7248،  8820،   12144ى جمع القمامة بلغ حوالى أن متوسط التكاليف السنو�ة للسر�ح الواحد ف -3
جن�ه لكال من مركز بنها ،  253,4،  272,2،  268,7كما بلغ متوسط تكلفة جمع الطن الواحد نحو . طوخ ، كفر شكر عل الترتيب 
 . طوخ ، كفر شكر عل الترتيب 

،  1690،  3109السنة، أى حوالى / جن�ه   1702،  20285,1، 37307,7السنة حوالى كما بلغ متوسط صافى ر�ح السر�ح خالل   -4
. الشهر لكال من مركز بنها ، طوخ ، كفر شكر عل الترتيب/ جن�ة 1419

السماد  حيث بلغت ق�مة. ألف جن�ه  1351,2بلغت نحو  2014أن إجمالى اإليرادات الكل�ة السنو�ة لمشروع تدو�ر القمامة �المنوف�ة  عام  -5
من ق�مة اإليرادات السنو�ة، وهى تحصل على المرت�ة األولى فى ق�مة % 74,6ألف جن�ه، وهى تمثل نحو  1008الم�اع مبلغ  السنوي العضوى 

صل من ق�مة اإليرادات السنو�ة، وهى تح% 2,7ألف جن�ه، وهى تمثل نحو  36اإليرادات ، و بلغت ق�مة المرفوضات السنو�ة الم�اعة مبلغ وقدره 
فى سبيل توفير  رمزي جن�ه، حيث �عتبر سعر  4انخفاض سعر ب�ع الطن الواحد من المرفوضات إلى  إليو�رجع ذلك .على المرت�ة األخيرة 

ورق كرتون، ( كما يرجع انخفاض الكم�ات المنتجة من المفروزات . جن�ه  50حيث تبلغ تكلفة نقل الطن الواحد  الصحيتكاليف نقلها إلى المدفن 
من قبل مجموعة الز�الين �المدينة والمركز حيث �قوموا �فرز القمامة والب�ع  مفروزةإلى ورود القمامة لمصنع التدو�ر ) �ح، ال�الست�ك، ألومنيوم الصف

.  للجهات المختصة 
 

: المراجع 
�ة، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، ـ أسامة محمود بيومى حسين، تقي�م دور القطاع الخاص فى إدارة النفا�ات البلد�ة �محافظة اإلسكندر1

. م 2006
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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 20.17 million tonnes per 
year, according to estimates in 2012, generated by the governorates of Greater Cairo (Cairo, Giza, Qaliubiya) 
9.5 million tons per year, where representing 47.1 % of total annual generated from garbage, as the average 

efficiency of collection and transport in rural areas to less than 30% , 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 therefrom  . 
 
The result of the study 
 First, the city of Banha, where the average price per ton of garbage in Banha about 7090   ـ 1  pounds / ton, due 
the high price to add yellow and red copper prices due to the high price to 
2    Tookh center, where the average price per ton of garbage Tookh center without copper prices amounts to 
2628.8 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 2568.8 pounds / ton, the highest average sale price after 
 
  


