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2014التقریر الوطني حول إدارة النفایات الصلبة في مصر 

Developed with the support of Dr. Tarek Zaki and in close cooperation with the SWEEP-Net national coordinator Mr. Amine Khial

2014عن % 20ملیون، أي بزیادة 102حوالي 2020عدد السكان في 
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ة مخاوف حول حالة إدارة النفایات الصلب
في مصر

%  36ید عن بما یزارتفاع اإلنتاج السنوي للنفایات البلدیة الصلبة 1.
.2000من منذ 

من النفایات من قبل قوم القطاع الخاص % 60تتم إدارة أقل من 2.
.  لقانونیةوتتراكم البقیة في الشوارع وفي مواقع الردم غیر اوالعام، 

.وذلك داللة على عدم الفعالیة
ث ، حیمن النفایات البلدیة الصلبة% 80یتم التخلص من أكثر من 3.

%. 11.5ال تتجاوز نسبة االسترداد عن 
یة تتوزع مسؤولیة إدارة النفایات الصلبة على أكثر من ھیكل4.

اً التباع التي تفتقر لقنوات التعاون والتخطیط نظروزارة، /إداریة
.كل إدارة لمنھجیتھا الخاصة
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مخاوف حول حالة إدارة النفایات الصلبة 
)یتبع(في مصر 

على الرغم من إطالق الحكومة لعدد من المبادرات لتطویر قطاع 5.
.لم ینتج عن الجھود غیر تحسن قلیل جداً إدارة النفایات، 

غیاب التشریعات الفعالة واإلطار القانوني تفاقمت الحالة مع 6.
على ، إضافة إلى قلة التمویل وعدم قدرة البلدیاتالمباشر/المتماسك

. تقدیم خدمات موثوقة وبكلفة ممكنة
لم توجھ اإلدارات المعنیة االھتمام الالزم لتعزیز الوعي وسلوك 7.

.فیما یخص النفایات الصلبةالمواطن 
ر السلیم فیؤدي التخلص غیتؤدي ھذه الحالة إلى مشاكل بیئیة خطیرة،8.

شكل من النفایات الصلبة في مجاري المیاه إلى تلوث المیاه التي ت
.موارد الطبیعة والصحة العامة في مصر

توى تدنى مسأدى سوء إدارة النفایات الصلبة في العقد الماضي إلى 9.
.فایاتمع االزدیاد في حرق الننظافة الشوارع وارتفاع نسبة التلوث 



م ھیئة تنظی
إدارة 

المخلفات
WMRA

Waste Management 
Regulatory Authority

 نظرة مستقبلیة-WMRA

قرار (، رئیس مجلس الوزراء2015: التأسیس
3005(

األھداف:
تنظیم كافة أعمال إدارة النفایات ومراقبتھا، على•

مة المستوى المركزي والمحلي، بھدف تحسین السال
.البیئیة لخدمات إدارة كافة أنواع النفایات

یة دعم العالقات بین مصر والبلدان والمنظمات الدول•
.في مجال إدارة النفایات

نقلھا تشجیع االستثمارات في عملیة جمع النفایات و•
.ومعالجتھا والتخلص منھا بشكل آمن



رؤیة استراتیجیة 
2030

رؤیة استراتیجیة
قطاع النفایات

أمن الموارد أن تكون البیئة محوراً أساسیاً في كافة قطاعات التنمیة واالقتصاد، بحیث یتم تحقیق
ق األجیال الطبیعیة، وتعزز من االستخدام العادل واألمثل للموارد واالستثمار المستدام الذي یضمن حقو

لتنافسیة القادمة؛ كما أن یھدف العمل إلى تنویع مصادر اإلنتاج واألنشطة االقتصادیة والمساھمة في دعم ا
ر بیئة نظیفة توفیوتوفیر فرص عمل جدیدة والقضاء على الفقر وتحقیق العدالة االجتماعیة على موازاة 

.  وصحیة وآمنة للمواطن المصري

لتحسین ، ویعملأن یكون نظام إدارة النفایات الصلبة نظاماً مستداماً ومنظماً وذات فعالیة اقتصادیة
جودة الحیاة للمواطن المصري

في مصرأن تكون الھیئة ذات كفاءة وفعالیة وقدرة على قیادة وتنظیم قطاع النفایات 

رؤیة ھیئة تنظیم إدارة المخلفات، والرؤیة المقترحة لقطاع النفایات 
2030والمتضمنة في استراتیجیة 

رؤیة الھیئة
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أین الخطأ في 
إدارة النفایات 

في مصر؟

دة شركات إدارة المخلفات تواجھ عقبات عدی"
:  وتلك ھي األسباب.. 

قبل عقدین من الزمن بدأت مصر في التوجھ نحو إدارة 
ت أفضل لمخلفاتھا، كبدیل عن حرقھا أو جمعھا في مكبا

قطاع وتمثل التغییر األكبر آنذاك في منح ال. غیر صحیة
مخلفات الخاص حوافز لالستثمار في التخلص السلیم من ال

وخصصت . وإعادة تدویرھا لمواد خام یمكن استخدامھا
یلھ الحكومة لھذا التوجھ ملیارات الجنیھات وتلقت في سب

القروض والمنح المختلفة من منظمات متعددة األطراف 
مد وھیئات تعاون دولیة وحكومات غربیة، حسبما صرح أح

."  یزإلنتربراالبري، رئیس جھاز تنظیم إدارة المخلفات، 

https://enterprise.press/ar/stories/2020/07/08/%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa-%d8%a5%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d8%ac%d9%87-%d8%b9%d9%82%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d8%af%d9%8a%d8%af/
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أین الخطأ في 
إدارة النفایات 

)عیتب(في مصر؟ 

شركة إدارة 15ولكن تراجع ذلك التوجھ بإغالق "•
.....،2013للمخلفات من القطاع الخاص منذ 

ر المشكالت الھیكلیة في منظومة إدارة المخلفات في مص•
أن أطر العمل في ... .شكلت عقبة أمام القطاع الخاص

وق مصر ال تنظم عملیة جمع المخلفات، إضافة إلى أن الس
توقفت كما. لیست داعمة للمنتجات الثانویة عن إعادة التدویر

الحكومة عن سداد رسوم الخدمة للجھات التي تقوم بإعادة
. میةالتدویر، والتي كانت تخفف من أثر العقبات التنظی

وتطالب الشركات الخاصة في مجال إدارة المخلفات 
الحكومة بالتدخل عن طریق إجراءات تحفیزیة إلنقاذ 

."القطاع



محافظة البحر األحمر–دراسة حالة 

ي تعد محافظة البحر األحمر إحدى أكبر المحافظات ف•
، وبنسبة 2كلم119099مصر، بمساحة تقارب 

.تقریباً من مساحة مصر% 12

، الغردقة، سفاجا، القصیر(أقسام إداریة 6تتضمن •
).، حالیبشالتینمرسى علم، رأس غریب، 

، ما 2017ألف نسمة في 361بلغ عدد سكانھا •
.من إجمالي عدد السكان في مصر% 0.3یعادل 



كفاءة جمع 
النفایات

(WRMA January 2020)

السنة/ طن214766الیوم تعادل /طن588.4الكمیة 

وزن النفایات
)الیوم/طن(

رد متوسط إنتاج الف
من النفایات 

)الیوم/كلغ(

متوسط عدد 
السكان

المدینة #

Weight of 
waste in 

tons / day

Average per 
capita waste 

generation (kg 
per day)

Average 
population

City N

363.5 1.3 279635 Hurghada (الغردقة) 1

78.3 1.4 55930 Ras-Gharib (رأس غریب) 2

60.3 0.9 66948 Safaga (سفاجا) 3

37.4 0.8 49841 Al-Quseir (القصیر) 4

31.6 1.0 33249 Marsa Alam (مرسى علم) 5

10.6 0.7 15139 Shalatin (شالتین) 6

6.8 0.7 9718 Halayeb (حالیب) 7

588.4 1.0 510460 Total



متوسط كمیة 
النفایات في 

المحافظة
(WRMA January 2020)

السنة/ طن214766الیوم تعادل /طن588.4الكمیة 

وزن النفایات
)الیوم/طن(

رد متوسط إنتاج الف
من النفایات 

)الیوم/كلغ(

متوسط عدد 
السكان

المدینة #

Weight of 
waste in 

tons / day

Average per 
capita waste 

generation (kg 
per day)

Average 
population

City N

363.5 1.3 279635 Hurghada (الغردقة) 1

78.3 1.4 55930 Ras-Gharib (رأس غریب) 2

60.3 0.9 66948 Safaga (سفاجا) 3

37.4 0.8 49841 Al-Quseir (القصیر) 4

31.6 1.0 33249 Marsa Alam (مرسى علم) 5

10.6 0.7 15139 Shalatin (شالتین) 6

6.8 0.7 9718 Halayeb (حالیب) 7

588.4 1.0 510460 Total



كفاءة الجمع 
%

كمیة النفایات
)طن(المنقولة 

المكان المحدد 
للتخلص منھا

كمیة انتاج 
النفایات 

)الیوم/ طن(
المدینة #

collection 
efficiency%

The amount 
of waste 

transported 
/ ton

Approved 
disposal 

point

The amount of 
waste 

generated per 
day / ton

City n

77 320 Land fill 363.5 Hurghada (الغردقة) 1

80 61 Dumpsite 78.3 Ras-Gharib (رأس غریب) 2

75 48 Dumpsite 60.3 Safaga (سفاجا) 3

77 15.3 Dumpsite 37.4 Al-Quseir (القصیر) 4

82 42.5 Land fill 31.6 Marsa Alam (مرسى علم) 5

85 6 Land fill 10.6 Shalatin (شالتین) 6

88 3.5 Land fill 6.8 Halayeb (حالیب) 7

81 % 496.3 --- 588.4 Total

السنة/ طن181150الیوم تعادل /طن496.3الكمیة المنقولة 

كفاءة جمع 
النفایات

(WRMA January 2020)



Waste category Waste type
Masonry materials

Asphalt
Bricks
Concrete
Rubble (d) 
Plasterboard & cement sheeting

Metals
Steel
Aluminium
Non-ferrous metals (e)

Organics
Food organics
Garden organics
Timber
Other organics
Non-contaminated biosolids

Paper & Cardboard
Cardboard
Liquid paperboard
New sprint & magazines
Office paper

Plastics
Polyethylene terephthalate (PET)
High density polyethylene (HDPE)
Polyvinyl chloride (PVC)
Low  density polyethylene (LDPE)
Polypropylene (PP)
Polystyrene (PS)
Other plastics

Glass
Glass

Textiles, leather & rubber (f)
Textiles
Leather & rubber (f)

Hazardous w aste
Tyres
Other hazardous w aste

Ash
Ash from coal-f ired pow er stations

Other
Other unclassif ied materials

Total

یوفر نظام المحاسبة 
ة البیئیة واالقتصادی
إرشادات لتطویر 
حسابات النفایات 

الصلبة، ولكن لیس 
ھ ھناك معیار متفق علی

ات دولیاً ألنواع النفای
ان ما تقرر البلد. وفئاتھا

.ھو مھم وفق ظروفھا

Australian Bureau of Statistics

Waste Account, 
Australia, 

Experimental 
Estimates, 2016-17

حسابات النفایات الصلبة



Masonry materials (a)
Tins & cans
Other metal waste

Discarded equipment
Food organics
Reed juicers waste

Medical Medical waste
Paper & Cardboard

Mineral water bottles
Hard plastic
Yogurt boxes
Plastic bags

Glass
Textiles, leather & rubber Excluding tyres

Tyres
Used edible oils
Machine oils

Electronic
Other/Mixed waste
Total

Plastics

Metals

Organics

Waste category Waste type

Chemicals

(a) Asphalt, bricks, concrete, 
rubble, plasterboard & cement 
sheeting

جمعت البیانات من 
ظة األقسام البلدیة لمحاف

البحر األحمر، وذلك 
للفئات واألنواع المھمة

.النفایات

مصر-حسابات النفایات الصلبة 



رحول إدارة النفایات الصلبة في محافظة البحر األحم) البنك الدولي(WAVESالنتائج األولیة لدراسة برنامج 

.طن في الیوم435، یعادل إجمالي النفایات مع استثناء نفایات البناء 2019في 

Masonry materials (a) -                   -                   -                   900,000
Metals 97 139 170 206
Discarded equipment -                   -                   -                   -                   
Organics 356 393 3,620 3,389
Medical 162 209 250 279
Paper & Cardboard 1,453 1,451 1,536 1,311
Plastics 2,663 2,883 2,953 2,090
Glass 5,403 5,109 5,507 5,000
Textiles, leather & 
rubber -                   -                   -                   -                   
Chemicals -                   -                   -                   -                   
Electronic -                   -                   -                   -                   
Other/Mixed waste 10,485 23,712 24,542 146,657

Total 20,620 33,896 38,578 1,058,933

Tons/day 57                     93                     106                  2,901               
(a) Asphalt, bricks, concrete, rubble, plasterboard & cement sheeting

Red Sea Governorate, 
2016-2019

Waste category

Total Solid Waste Supply, tonnes

2016 2017 2018 2019

:  لةالمسجكمیة النفایات 
الكمیة الواردة تساوي
الكمیة المستخدمة في

كل عام



Masonry materials (a) 900,000.0 900,000.0
Metals 205.8 205.8
Discarded equipment 0.0
Organics 3,330.0 58.8 3,388.8
Medical 279.4 279.4
Paper & Cardboard 1,311.0 0.2 1,311.2
Plastics 2,090.0 0.2 2,090.2
Glass 5,000.0 0.1 5,000.1
Textiles, leather & 
rubber 0.0
Chemicals 0.0
Electronic 0.0
Other/Mixed waste 146,657.0 146,657.0
Total 158,593.8 0.0 0.0 59.4 900,000.0 279.4 0.0 0.0 1,058,932.5

Manufacturing

Construction 
and 

demolition

Health and 
medical 
services

All other 
industries

Red Sea Governorate, 
2019

Supply of solid waste, 2016 (Tonnes)
Industry

Households Total

Waste category
Municipal 

waste 
collection

Agriculture, 
forestry and 

fishing Mining

رحول إدارة النفایات الصلبة في محافظة البحر األحم) البنك الدولي(WAVESالنتائج األولیة لدراسة برنامج 



Uncontrolled Controlled Uncontrolled
Energy 

recovery
Non-energy 

recovery
Masonry materials (a) 900,000.0      900,000.0      
Metals 205.8               205.8               
Discarded equipment -                   
Organics 3,330.0           58.8                 3,388.8           
Medical 279.4               279.4               
Paper & Cardboard 1,311.0           0.2                   1,311.2           
Plastics 2,090.0           0.2                   2,090.2           
Glass 5,000.0           0.1                   5,000.1           
Textiles, leather & 
rubber -                   
Chemicals -                   
Electronic -                   
Other/Mixed waste 146,657.0      146,657.0      
Total -                   279.4               -                   146,657.0      -                   11,936.8         -                   -                   59.4                 900,000.0      -                   1,058,932.5   

Manufacturing
Construction 

and demolition
All other 
industries

Controlled
Incineration Landfill

Recovery
Agriculture 

forestry and 
fisheries

MiningWaste category

Red Sea Governorate, 
2019

Use of solid waste in, by Industry (Tonnes)
Municipal waste disposal Industry use of Waste

Total

رحول إدارة النفایات الصلبة في محافظة البحر األحم) البنك الدولي(WAVESالنتائج األولیة لدراسة برنامج 



ألحمرقصص نجاح إلدارة النفایات الصلبة في محافظة البحر ا
(Dr Karam Amara, WAVES Draft Report)

.التاعتماد حسابات النفایات وإعداد البیانات حول كافة المج-1
نفایات كیف یمكننا استخدام. مصنع البركة للزیتقصة نجاح -2

الزیت المضغوط؟
بالتعاون مع الجھات الحكومیة HEPCAجمعیة قصة نجاح -3

.لقد قاموا بتشغیل موقع الطمر. في مرسى علم والغردقة
اعیة التي تستخدم المخلفات الزرالقویحمزرعة قصة نجاح -4

.إلنتاج السماد
دارة في إالسیاحیة الجونةالفنادق وقریة لبعضعمل ممیز -5

لھا إلى النفایات، وذلك من خالل فرز وتصنیف النفایات بعد نق
.المكان المخصص إلعادة تدویرھا



رأس غریب

الغردقة

سفاجا

القصیر

مرسى علم

شالتین

حالیب

المفھوم المقترح لتحسین وتطویر نظام إدارة النفایات-الخطوات التالیة 
(WRMA January 2020)

11 km
Ras ghareb

68 ton / day

8 km
320 ton / day Hurgada

Safaga

Al-kosser

Marsa alam

Shalaten

Halayb

6 km
52 ton / day

7 km
38 ton / day

15 km
43 ton / day

2 km
6 ton / day

3 km
3 ton / day

Landfill

Landfill

Rehabilitation and 
operation of the factory

Landfill

Landfill

Landfill

Landfill

HURGADA LAND 
FILL 180 ton / day

1.2 km

طن بالیوم للطمر، 390
طن بالیوم إلعادة 140

530االستخدام، ما یعادل 
طنًا بالیوم من النفایات

588ما یقرب الـ -الصلبة 
دیدھا طنًا بالیوم التي تم تح

سابقًا

مطمر الغردقة



:یعتمد محتوى العرض على معلومات ومصادر عدة، ومنھا

• SWEEP-Net: Dr. Tarek Zaki and Mr. Amine Khial, 2014
• Sciencedirect: Mohamed Ibrahim, Nanis Abd El Monem Mohamed, 

(Procedia Environmental Sciences 34, 336 – 347 2016)
• Waste Management Regulatory Authority: presentation on Strategy 

and Plan, January 2020
• Enterprise: Wednesday, 8 July 2020, interview with Ahmed El Berri, 

head of WRMA, and Karim El Sabee, CEO of waste management 
company Reliance Investments

• Preliminary results from WAVES (World Bank) study of solid waste 
management in Red Sea Governorate

• Dr Karam Amara: WAVES Draft Report
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