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Enhancing Women Participation in the SWM Sector in Jordan SWM تعزیز مشاركة المرأة في قطاع إدارة النفایات الصلبة في األردن

العناوین الرئیسیة للیوم الخامس

تسجیل الحضور والترحیب•

التقییم القبلي •

:إدارة النفایات الصلبة•

مقدمة•

سلسلة القیمة•

سلسلة التزوید•

أرقام واحصاءات•

التقییم البعدي •

العناوین الرئیسیة للدورة
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شرح وتعبئة التقییم القبلي

ستماع للمحاضرةتعبئة االستبیان بشكل حقیقي للتمكن من قیاس مستوى المعرفة لدى كل مشارك قبل اال•

في حال عدم المعرفة لنجاح التقییم" ال أعرف االجابة"اإلجابة الرجاء اختیار •

اركسوف یتم تعبئة نفس االستبیان مرة أخرى بعد نھایة المحاضرة لقیاس مدى استفادة كل مش•

الرجاء المتابعة مع المحاضر لشرح وتعبئة كل نقطة على حدة لضمان فھم األسئلة•

ما ھو المطلوب من كل مشارك
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إدارة النفایات الصلبة

لة جمع تعرف عملیة إدارة النفایات الصلبة إلى أنھا مجموعة من األعمال المرتبطة بالنفایات بدایة من مرح
بیعھا أو إعادة تدویرھا وإعادة صناعتھا ومرورا النفایات من مصادر تولدھا وصوال إلعادة استخدامھا أو

:بالخطوات التالیة
الجمع•
الفصل•
الفرز•
إعادة االستخدام•
الكبس والنقل•
البیع والتصدیر•
التحویل لمادة صناعیة•
إعادة التدویر وإعادة التصنیع•

:مقدمة
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إدارة النفایات الصلبة

م منھا إلى أن تعرف سلسلة القیمة على أنھا كامل المراحل التي یمر بھا المنتج بدایة من لحظة تخلص المستخد
ولةیتم التوقف من االستفادة منھا في مجال إدارة النفایات الصلبة بناءا على معطیات كل منطقة أو د

ن تحدید ویعتبر الھدف األساسي من ھذه السلسلة ھو تحدید قیمة المنتج مالیا خالل جمیع المراحل للتمكن م
المراحل المناسبة للشركة العاملة في ھذا المجال

:سلسة القیمة
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سلسة القیمة للمنتجات البالستیكیة

USAID Recycling in Jordan Activity
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سلسة القیمة للمنتجات البالستیكیة في األردن

The export is limited 
due to duty export tax

Individual 
Waste Picker

Itinerant Buyers

N: 1500 - 2000
V: 3000 – 4000 tn/month
P: 80 -100 JD/tn 

Recycling Collectors 
(companies)

N: 2 -4 
V: 300 tn/m
P: 80-100 JD/tn

Small Scrap Dealers

90%

Medium Scrap Dealers

Large Scrap Dealers

Recycling Plants 
(Crushers)

Granulators/
Manufacturer

Domestic Plastic 
Industries

Global Markets in 
India, China, East 

South Aisa, Turkey

Produce new products with 
lower quality rather than virgin 

with competitive prices

N: 150
V: 2000 tn/month
P: 10-15% margin Increase  

N: 200 -250
V: 3000 -4000 tn/month
P: 20-30% margin Increase on 
sub-categories with large volumes 
140 JD/tn as maximum  

N: 40 -80 
V: 4000 - 6000 tn/month
P: 180 -250 JD/tn (shredded with 
washing/drying)    

N: 10 -20 
V: 4000 - 6000 tn/month
P: 250 -300 JD/tn (recycled 
granules off to low grade)    

N: 160 -587 
V: 4000 - 6000 tn/month(recycled 
granules)    
P: 300 -350 JD/tn 

PP, HDPE, LDPE, LLDPE, PVC, nylon, PA, transparent films coming out from the mixed waste stream – 
Municipal System (postconsumer PET waste is not collected anymore)

Consumer Consumptions and patterns 
(Demand)

10%

Internal Recycling of pre-
consumer waste inside 

industries and manufacturers 

N: 160 - 587
V: 150 -200  tn/month
P: 200 -220 JD/tn 

Pre-consumer PET waste  
(source-separated)

From Industries and 
Manufacturers

Only PET bottles 
( Transparent is more 

expensive than colored) 

Textile and PET bottle 
Manufacturers  

N: 6 -8 
V:80 - 160 tn/month    
P: 50 -120 JD/tn 

N: 3 
V:80 - 160 tn/month(shredded and baled without washing)    
P: 250 -500 JD/tn 

Exporting of granules
 is not competitive  

Collection Sorting Aggregation Processing ExportWaste Generation

Plastics Waste Value Chain 

USAID Recycling in Jordan Activity
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سلسة القیمة للمنتجات البالستیكیة في األردن
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سلسة القیمة للمنتجات البالستیكیة في األردن
The export is limited 
due to duty export tax
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The export is limited 
due to duty export tax
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Recycling Plants 
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Granulators/
Manufacturer
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Industries

Global Markets in 
India, China, East 

South Aisa, Turkey

Produce new products with 
lower quality rather than virgin 

with competitive prices
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سلسة القیمة للمنتجات الورقیة في األردن

Individual 
Waste Pickers

Recycling Collectors 
(companies)

Small and medium 
Scrap Dealers/
Accumulators

Brokers/Middlemen 

Recyclers/Processors   
(shredding and Baling)

Global End Markets in India, China, Saudi Arabia, and East 
South Aisa

N: 50-80
V:150 -350 tn/month
P: 20%-30% margin Increase  

N: 6 -8 
V: 600 – 800 tn/month
55 -75 JD/tn 

Post Consumer paper waste 
(Super mix, sorted office paper (SOP) , duplex, newsprint, 

magazines, print cut-off, tissue, and sorted white ledger (SWL), 
etc… 

N: 400 - 500
V: 100 – 150 tn/month
P: 30 -40 JD/tn 

N: 2 - 4
V: 100 –150 tn/month
P: 40 -50 JD/tn 

Internal Recycling of pre-consumer waste inside 
industries and manufacturers (NCC) (Super Mix)

N: 10 - 20
V: 20 -40 tn/month
P: 60 -90 JD/tn 

Itinerant buyers 

N: 50 - 100
V: 20 -50 tn/month
P: 35 -45 JD/tn 

 20 Small 
paper 

recycling mills

N: 10 -20 
V:3000 - 6,000 tn/year 
50-60 JD/tn 

9,000 -15,000 tn/year exported 
Margin increase 70% -100%

45-65 tn/m

Produce new products with lower quality 
rather than virgin with competitive prices

Collection Sorting Aggregation Processing ExportWaste Generation

Paper waste Value Chain 

USAID Recycling in Jordan Activity
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سلسة القیمة لمنتجات الكرتون في األردن

USAID Recycling in Jordan Activity
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سلسة القیمة للمنتجات المعدنیة الفلزیة في األردن

USAID Recycling in Jordan Activity
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إدارة النفایات الصلبة

منھ ولحد تعرف سلسلة التزوید على أنھا كامل المراحل التي یمر بھا المنتج من لحظة تخلص المستخدم•
وصولھ لشركة إدارة النفایات

أي أن سلسلة التزوید تعتبر جزءا من سلسلة القیمة•
وأن طول سلسلة التزوید یعتمد على طبیعة عمل الشركة والمراحل المشمولة في عملھا•
فمثال یمكن أن یكون عمل الشركة یقتصر فقط على الجمع والفرز ومن ثم البیع•
ویمكن أن یكون مقتصرا على عملیة الجرش والتحبیب•
أو فقط عملیة إعادة التدویر والتصنیع•

:سلسة التزوید
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سلسة التزوید ضمن سلسلة القیمة للمنتجات البالستیكیة

USAID Recycling in Jordan Activity
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أرقام واحصاءات في مجال إدارة النفایات الصلبة في األردن

ھ من المھم جدا قبل البدء بأي عمل حقیقي على أرض الواقع اجراء دراسة كاملة عن المشروع بكل جوانب
وبكل ما یتعلق بھ أو ما یمكنھ التأثیر علیھ

م بناء على وال بد أیضا ان تشمل ھذه الدراسة على أرقام واحصائیات حقیقیة في نفس مجال عمل الشركة لیت
كل ما سبق اتخاذ القرارات المناسبة فیما یخص توجھ ونشاط الشركة وطریقة عملھا

:مقدمة
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2019/2020 المؤشرات الرئیسیة
منھم یقیمون في عّمان% 40ملیون نسمة، حوالي 10.82 تعداد السكان 

2011منذ عام % 50-% 35نمو –سنة /ملیون طن 2.7-3 انتاج النفایات الصلبة البلدیة 

یوم/ فرد/كغم1.01 المناطق الحضریة 

یوم/ فرد/كغم0.90 المناطق الریفیة 

3 %-5% معدل نمو انتاج النفایات الصلبة

)ألف سریر في المستشفیات15نحو (یوم /طن10-15 تولید النفایات الطبیة الخطرة

سنة نفایات / ألف طن 18-15سنة منھا حوالي / ألف طن 52
خطرة 

النفایات الصناعیة 

سنة / ملیون طن 5 النفایات الزراعیة

3 ً ملیون متر مكعب سنویا نفایات البناء والھدم

ملیون إطار سنویاً 3.5 نفایات اإلطارات 

ملیون قطعة 9سنة  أي ما یعادل / ألف طن 30 النفایات االلكترونیة والكھربائیة 

كمیة تولد النفایات في األردن

USAID Recycling in Jordan Activity
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كمیة تولد النفایات في دول الشرق األوسط

USAID Recycling in Jordan Activity
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أرقام واحصاءات في مجال إدارة النفایات الصلبة في األردن

كمیة النفایات الصلبة الواردة إلى مكب 
الغباوي من مدینة عّمان  وحدھا

3200t 

معدل انتاج النفایات الصلبة یزداد بمقدار

منھا ینتج من القطاعات التجاریة في مدینة عّمان

40%

5-7% 
معدل إعادة التدویر من النفایات البلدیة الصلبة في 

المملكة 

5%
 ً سنویا

USAID Recycling in Jordan Activity
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أرقام واحصاءات في مجال إدارة النفایات الصلبة في األردن

USAID Recycling in Jordan Activity

منشأة تجاریة قائمة ومرخصة ضمن 
حدود أمانة عّمان الكبرى تنتج نفایات

بلدیة صلبة یجري التعامل منھا 
 ً . یومیا

ألف99 682
في الیوم من النفایات یتم انتاجھا طن

حالیاً من قبل القطاعات التجاریة 
المتوسطة والكبیرة في مدینة عّمان

في الیوم یجري إعادة تدویرھا 
مباشرة من موقع المنشأة من قبل 

الشركات واألفراد العاملین في 
قطاع التدویر وال تصل إلى نظام 

جمع النفایات في المدینة

89
طن
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أرقام واحصاءات في مجال إدارة النفایات الصلبة في األردن

USAID Recycling in Jordan Activity
27

عضوي
50%

ورق
8%

كرتون
7%

یكبالست
16%

أنسجة وقماش
3%

ةحفاظات صحی
5%

زجاج
3%

معادن
1%

نمواد ثنائیة المكو
1%

ةنفایات خطر
1%

أخرى
5%

بعض المعدالت العالمیة
النفایات العضویة% 44
كرتون و أوراق% 17
بالستیك% 12

زجاج5%
معادن% 4
اخشاب% 2
مطاط و جلود% 2

الشرق األوسط و شمال افریقیا
النفایات العضویة% 58
كرتون و أوراق% 13
بالستیك% 12

زجاج3%
معادن% 3
مطاط و جلود% 2
اخشاب% 1



Enhancing Women Participation in the SWM Sector in Jordan SWM تعزیز مشاركة المرأة في قطاع إدارة النفایات الصلبة في األردن

شرح وتعبئة التقییم البعدي

ةتعبئة االستبیان بشكل حقیقي للتمكن من قیاس مستوى المعرفة المكتسبة من المحاضر•

في حال عدم المعرفة لنجاح التقییم" لیس لدي معرفة بھذا األمر"الرجاء اختیار اإلجابة •

الرجاء المتابعة مع المحاضر لشرح وتعبئة كل نقطة على حدة لضمان فھم األسئلة•

ما ھو المطلوب من كل مشارك



Enhancing Women Participation in the SWM Sector in Jordan SWM تعزیز مشاركة المرأة في قطاع إدارة النفایات الصلبة في األردن

شكرا لوقتكم ولحسن استماعكم
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