
مشروع تدوير لبالستيك

اياهيمحمد محمود التندغي: تقديم خبير التدوير الموريتاني 



:مقدمة 

مارات االستثمار في تدوير لبالستيك من الستث

:المضمونة لدخوله في صناعات عديدة منها 

المالبس واألواني والحقائب واأللعاب و البناء

الخ....الطرق

.مع المحافظة على البيئة



اد  المخلفات المنزلية والتجاريةة يةا المةو

األساسةةةية التةةةا يلتمةةةد شليعةةةا الم ةةةرو 

%30حيةةت ت ةةب نسةةالة الالفسةةتي   يعةةا 



عا حجم خسائر الدوب اللرالية الناجم شن تجايل
مليارات دوالر 5إلشادة تدوير المخلفات ت ب 

مليون 75سنويا،تاللغ نسالة الالفستي  منعا 

 ا . مليون256مليار دوالر و 4.1طن قيمتعا 

مليار دوالر 1.7حين تنفق الدوب اللرالية 

سية لمقاومة اآلثار لاليولوجية وال حية والنف
. لتل  المخلفات 

جاملة الدوب اللرالية: الم در



ملتقط التأثير االقتصادي و االجتماعي والصحي للتدوير على الفرد ال



:وطانواكشالكميات المنتجة يوميا من النفايات لمدينة 
 2016لصالح البنك الدولي عام GRETومنظمةHCحسب دراسة أعدها مكتب الدراسات 

Fractions 

(en T/jour)

Fermentescibles 11 15 21 56 5%

Papiers 2,4 3,1 5 12 1%

Cartons 15 19 29 73 6%

Composites 12 15 23 58 5%

Textiles 10 13 19 50 4%

Textiles sanitaires 19 24 36 91 8%

Plastiques 47 61 89 232 20%

Combustibles 13 17 25 63 5%

Verres 9,4 12 18 46 4%

Métaux 9,9 13 19 49 4%

Incombustibles 15 19 29 73 6%

Spéciaux 1,9 2,5 4 9,3 1%

Fines 8-20 mm 33 43 63 162 14%

Extra fines < 8 mm 38 49 72 185 16%

TOTAL 236,6 305,6 450 1159,3 100%

%2008 2010 2020
2016 (estimé 

HC/GRET)



يوم/كلغ 478=األلمنيوم •

يوم/كلغ 3=لفضةا  •

يوم/كلغ 84=النحاس •

يوم/كلغ 149=الخردةالحديدكمية •

يوم/كلغ 3744=البالستيككمية •

يوميا/كلغ 4.458=المجموع •
:اقت اديا 

.%6، الينما ت ب  ا اللض دوب الجوار قط% 0.3نسالة النفايات الملاد تدويريا ت ب 

= $ 10متوسط دخب الفرد اليوما 
2016ودراسة النفايات  2006توصيف النفايات:المصدر 

:نواكشوط افي 300من اصلنفاياتللملتقط   154لـة يوميا المسترجعالكميات 



الحمايةوملداتالماديةالوسائب

لمخاطرخاصال كبيلرضعممما،الأن طتعمللقياممحددةحمايةملداتالنفاياتملتقطاملظميمتل ال-

.النفاياتتولدياأنيمكنالتاالمختلفةوالتلوتاإل االة

يك فونوأيًضاال نادبيرتدوناأل خاصمناللديدلكن،مغلقةأحذيةالنفاياتملتقطامن٪49يرتدي-

.النفاياتمعالمالا رللتفمساللارية الهأقدامعم

ألداءوريةضرتالدوالتاللملداتالالنسالةمنخفضةويا،واقيةقفازاتالنفاياتملتقطامن٪35يرتدي-

(.جروحلحدوتكاليرخطر)يدويًايتمالنفاياتشنالالحتأنالللممع،اللمبيذا

مناللتالمنوالغالارالسامةاألالخرةمنأنفسعمحمايةأجبمنوالفماألنفتغطاواقيةأقنلةيرتدون25٪-

. ائلةممارسةيوالخطرةالنفاياتحرقأنإلىاإل ارةوتجدر .النفايات

خ و ا اللد للملتقطين الذين يلملون  ا اليبضرورويةويا  .الفسفوريةاألمانستراتيرتدون٪-21

.2015وقعمميتحادت

المسح ملعمالذينالنفاياتملتقطامن قط٪15،الواقع ا .للغايةمحدودةالنفاياتلجاملاالمتاحةالماديةالموارد-

الموادمنأكالركمياتالنقبلعمويسمحالتنقبشليعميسعبمما،شرالةيمتلكون

وصحيااجتماعيا



:  ) PET _HEDP) مراحب إشادة تدوير الالفستي  

الفرز

الضغط

الغسيب

الجرش

التخريز



الفرز 

 رز أولا رز نعائا



الضغط
Compression



lavageالغسيل       



الجرش

broyage



التخريز

La granulation

HDPE PET



التصنيع

production



Exportionsالتصدير



الدراسة المالية

:الدخل المتوقع 

دوالر شهريا130.000= 500× طن 260

دوالر سنويا1.560.000= 500× طن 3.120



حساب رأس المال المطلوب

دوالر277.000= األصول الثابتة      

دوالر69.645= التكاليف المتغيرة  

دوالر40.710= التكاليف الثابتة     

دوالر70.000= االحتياط البنكي   
دوالر500.000= رأس المال المطلوب  



:الدراسة الميدانية 

المتوسطوالقريبوضعنا خطة عمل في المدى 

انطالقا من تجربتنا في السوقالطويلو



سنة: المدى القريب 

مجروشطن 260= اإلنتاجية  •

عمل غير مباشر 1000= التشغيل •

$ 21= الدخل اليومي للفرد الملتقط •



سنة2: المدى المتوسط 

مجروشطن 520= اإلنتاجية •

عمل غير مباشر2.000= التشغيل •

42$ = الملتقطالدخل اليومي للفرد •



سنوات5:المدى الطويل 

مخرزطن 1.040= اإلنتاجية •

عمل غير مباشر2.000= التشغيل •

42$ = الدخل اليومي للفرد الملتقط •



التجربة الميدانية

قابلة -تجميعنقطة 20من -لزيادةقابلة -تجميعشبكة 50•
. -للزيادة

عروض مختلفة من عدة شركات لخطوط اإلنتاج ومعدات •
.إنتاج األخرى

.طن من لبالستيك عند شبكات التجميع 150•

520نبيعقود شراء لكل الكميات المنتجة بأسعار تتراوح •
.دوالر للطن 600

ونقص % 15اعتمدنا في دراستنا على زيادة التكاليف ب •
.تحسبا لتغيرات السوق % 10اإليرادات ب 



تجربة الشركة 

ستيكوتدوير لبالشبكات التجميع سنوات في إنشاء 6خبرة •

حول 2016عام الدوليالبنكالمشاركة في دراسة قام بها •

التدوير في موريتانيا

GRETمن المكتب الفرنسي خيبر في التدوير شهادة •

ومصروالصينالهنددورات في التدوير في •

عالقات واسعة في سوق التدوير الدولية•



مصر

الصين



تدريب في 

مصر

تدريب في 
الصين



الهند

دتدريب في الهن





أعمال و اصحاب مصانع في مجال التدويررجال 



دراسة عن 

التدوير 

شاركت فيها

خبير في التدوير: شهادة 



طلب ترخيص من وزارة البيئة والتنمية 

المستدامة

ترخيص الوزارة



انواكشوطجهة 

Stop waste



مشروع شراكة مع 

الجهة

الشركة تأسيس 

2014



اإلجازة في القرءان الكريم

سيرة ذاتية



Merci pour voter aimable et 
attention 

thank you for your attention

 كرا شلى الوقت واإل غاء



لالتصال بنا 

• PROJECT HOLDER

• Mohmed Mahmoud Eyahi

• FB: stop waste mr

• TEL:+22245256292- 36326292 

• Stop Waste wtsp: +22246326292/+33751253709

• Owner Wtsp: 22326292

• EMAIL: stop.waste@yahoo.com

• YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCpWs
e02XWNcFb-Wt8czV6Hg

mailto:stop.waste@yahoo.com

