الملخص التنفيذى
لمشروع إنشاء و تشغيل
مركز المصرية للمخلفات الخطرة و
الغير خطرة
( عرب ابو ساعد – مركز الصف )
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مقدمة
شركة إكوكنسرف هي شركة مسامهه مصرية أتسست حتت مظلة قانون رقم  8لسنة ( 1997ضماانت وحوافز االستثمار) وهى
املتخصصة يف جمال البيئة بوجه عام ويتصل نشاط الشركة يف إدارة املخلفات ومعاجلتها وفقاً لشروط وضوابط وأحكام القانون رقم
 4لسنة .1994
أتسست شركة إكوكنسرف للخدمات البيئية ىف عام  2006وبدأت نشاطها بتنفيذ عقد جنوب القاهرة جلمع والتخلص اآلمن
من املخلفات الطبية للمستشفيات العامة واملراكز الطبية والعيادات اخلاصة مبناطق جنوب القاهرة .
وقامت ابملسامهة ىف حل جزء من مشكلة التخلص اآلمن من املخلفات اخلطرة من خالل تنفيذ مشروع إلدارة النفاايت الطبية
جبنوب حمافظة القاهرة من خالل جتميع النفاايت الطبية ومعاجلتها والتخلص اآلمن منها بواسطة الرتميد أو التعقيم حيث
قدمت خدماهتا الكثر من  1400منشأه صحية مابني مستشفى عام وخاص وعيادات .
واستكماالً لنشاط الشركة مت إنشاء منظومة متكاملة جلمع ونقل والتخلص اآلمن من املخلفات واملخلفات الصناعية
واملخلفات البرتولية وكذلك املبيدات املنتهية الصالحية والىت قامت بتنفيذها ملشروع ممول من مرفق العاملي (البنك الدوىل) من
خالل جهاز شئون البيئة .
وهتدف شركة إكوكنسرف للخدمات البيئية إىل أتسيس مركز املصرية الستقبال ومعاجلة والتخلص اآلمن من املخلفات اخلطرة
والغري خطرة  ،لذا تتقدم شركة اكوكنسرف بطلب إىل جهاز شئون البيئة إلصدار موافقة بيئية لتأسيس وتشغيل هذا املركز .
وفيما يلى نبذة خمتصرة بسابق خربة الشركة يف جمال التعامل مع النفاايت اخلطرة .
أ -تنفيذ عقد حمافظة القاهرة التابع ل لهيئة العامة لنظافة وجتميل القاهرة لتقدمي خدمة مجع ونقل ومعاجلة املخلفات الطبية اخلطرة
املتولدة من مرافق الرعاية الصحية ملنطقة جنوب القاهرة وذلك ملدة  14سنه .
ب -جتميع ونقل ومعاجلة والتخلص اآلمن من خملفات االدوية ( االدوية املنتهية الصالحية  ،عيوب االنتاج ) .
ت -جتميع ونقل والتخلص االمن من املخلفات الصناعية اخلطرة .
ث -تدوير املخلفات الغري خطرة الناجتة عن الصناعات املختلفة .
ومما هو جدير ابلذكر ان الشركة حصلت على شهادة االيزو  9001:2015اخلاص ابنظمة اجلودة  ،وشهادة االيزو
 14001:2015اخلاص ابنظمة البيئة .

تتقدم شركة إكوكنسرف بطلب املوافقة على إنشاء وتشغيل مركز املصرية الستقبال ومعاجلة والتخلص اآلمن من
املخلفات اخلطرة والغ ر ططرة .
االعتبارات القانونية
عند اعداد دراسة تقيم التأثري البيئي واالجتماعي مت االخذ يف االعتبار قانون رقم  4لسنة  ،1994وهو األداة التشريعية الشاملة
الىت تنظم عملية التحكم ىف التلوث البيئى ىف مصر وعلي وجة اخلصوص مت مراعاة املواد أرقام  30 ،29 ،5 ،1إىل ،85 ،33
 ،101 ،99 ،95 ،88اىل  104من هذا القانون واليت ختتص إبدارة النفاايت اخلطرة وحتدد الالئحة التنفيذية لقانون البيئة رقم
 4لسنة ( 1994املواد من  25إىل  )33املتطلبات التفصيلية إلدارة النفاايت.
أهداف املشروع

إن أهداف مشروع أتسيس مركز املصرية الستقبال ومعاجلة والتخلص اآلمن من املخلفات اخلطرة والغ ر ططرة ميكن
نلخصها فيما يلي-:
 .1املسامهة ىف التخلص اآلمن من االنواع املختلفة من املخلفات اخلطرة الطبية  /الدوائية  /الصناعية  /الكميائية  /البرتولية /
الكهرابئية  /الزراعية ( مبيدات حشريه ) .
 .2ضمان التخلص اآلمن من هذه النوعيات من املخلفات اخلطرة وعدم خلطها ابملخلفات الصلبة .
 .3محاية الصحة والسالمة املهنية للعاملني ىف الشركات املتولد عنها هذه النوعيات من املخلفات اخلطرة .
 .4ضمان اإلدارة السليمة للتعامل مع املخلفات اخلطرة واألمتثال للقوانني والتشريعات البيئية الدولية واملصرية والىت وضعها جهاز
شئون البيئة املصرى.

موقع المشروع
يقع املوقع املقرتح مبنطقة عرب ابو ساعد وحيدة من الشرق مصانع الطوب مبنطقة عررب ابرو سراعد – وحيردة مرن الغررب طريرق
الكرميات – أسيوط ومن الشمال واجلنوب مناطق صحراوية وذلك على مسراحة  17فردان  .ويوضر الشركل املرفرق املوقرع
املقرتح للمشروع

توجد عدة طرق مؤدية للموقع منها طريق الكرميات  -اسيوط  /طريق حلوان – الصف  /الكرميات  -السويس  /الكرميات
 العاشر من رمضان  /وطريق االتوسرتاد  /طريق االقليمى االوسط وهى طرق مرصوفه وأبتساع مناسب وليس من املتوقعحدوث اية أ زمات مرورية على الطرق املؤدية للموقع  .كما سرياعى معامالت االمان ىف نقل املخلفات اىل املوقع من حيث
تغطيتها متاما ووضع عالمات تؤكد احتواءها على خملفات خطرة .والطريق املؤدى اىل املوقع عبارة عن مدق بعرض  8مرت
يسع مجيع أنواع السيارات والشاحنات الىت تصل اىل املوقع .

وصف المشروع و مكوناتة :
فيما يلي رسم ختطيطي و جدول يلخص مكوانت املشروع

عناصر المشروع
منشآت إدارية
وأمنية ومتابعة

وحدات المعالجة
والتخزين

إنتظار عربات
وخدمة عمال

التخلص النهائى
من النفايات

الشبكات والبنية
التحتية والخدمية

بوابة ومكتب أمن

الفرز والفصل والتصنيف

إنتظار
ورش الصيانة
تمويل الوقود

خاليا الدفن الصحى طبقا ً
التصنيف بأقصى درجات
العزل والحماية

طرق
أسوار
زراعات

ميزان ومكتب
متابعة الميزان

التخزين المؤقت

إستراحة عمال
وأدشاش وكانتين

محرقة

شبكات التغذية بالمياه
للمنشآت  +خزان

إدارة مكاتب وأرشيف

غسيل براميل
وحاويات التخزين

أماكن غسيل الحاويات
والعربات

خطوط التخلص من
السوائل الملوثة المجمعة
من خاليا الدفن

شبكة رى الزراعة ورش
غطاء الخاليا

معمل مجهز

معالجة فيزيائية كيميائية

مخازن لألدوات والمواد

أحواض تجفيف

معالجة كيميائية إضافية

شبكة صرف صحى
+
بيارة
التغذية بالكهرباء
+
مولد

أماكن تخزين ناتج عن
حفر لتغطية الخاليا
وإعادة اإلستخدام

مكافحة الحريق
مكافحة اآلفات والقوارض

آبار كشف ومتابعة
لطبقات التربة

شبكة تجميع الغازات من
خاليا الدفن

خطة التشغيل

إكوكنسـرف للخدمات البيئية

توزيع املساحات ملنشآت مشروع مركز املصرية إلستقبال ومعاجلة والتخلص اآلمن من املخلفات اخلطرة و غ ر اخلطرة
م

مكون املشروع

املساحة

املخصصة

العدد

املعدات املستخدمه

( مرت

مربع )
1

بوابة االمن

16

1

بوابة رئيسية لدطول مجيع املخلفات منها مث اىل امليزان

2

ميزان وغرفة

54

1

ميزان بسكول سعة  100طن  +املشتمالت اخلاصة

3

مبىن االدارة

150

1

مكون من دور واحد وهبا مجيع املكاتب االدارية

4

مبىن االجرءات

80

1

مبىن االجرءات

5

غرفة كهرابء

8

1

غرفة الكهرابء

6

معمل

16

1

مزود مبعدات لقياس بعض املعاي ر ىف املياه منها الـ ـ PH ,

7

اسرتاحة عمال

180

1

BOD,COD
منطقة جبوار البوابه وتعترب االسرتاحة الرئيسية جلميع

8

خمازن

12

مساحات خمتلفة بداية من  9مرت مربع وحىت  24مرت

بوحدة طباعة  +كمبيوترات مراقبة للمركز

مراقبة

العمال وتستخدم خللع املالبس والتوجه لكل منطقة

ومحامات

280

مربع خمصصه العمال املركز والتخزين الدوائى والصناعى
للعمالء
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9

وحدة فرز ومعاجلة

300

1

فيزايئية للمخلفات

 2مفرمه بالستيك

و خمزن لوحدة

 2مكبس

الغ ر ططرة

 2جمرشة زجاج

الفرز

10

وحدة فرز ومعاجلة

300

1

 2مفرمه ورق

فيزايئية للمخلفات

 2مفرمه بالستيك

و خمزن لوحدة

 2مكبس

اخلطرة

 2جمرشة زجاج

الفرز

11

 2مفرمه ورق

غسيل الرباميل /
التنكات
وخمزن الرباميل قبل
وبعد الغسيل

560

1

طط كامل لغسيل براميل والتنكات الزيوت والكيماوايت

إكوكنسـرف للخدمات البيئية

12

احواض استقبال

10850

وختزين السوائل

7
احواض

وحوض استقبال

 4 احواض كل حوض  16مرت مربع وبعمق 4
مرت الستقبال السوائل الكميائية

 عدد  2حوض ( حوض مبساحة  4400مرت

مربع وبعمق  6مرت والثاىن مبساحة  4300مرت

وجتفيف احلمآه

مربع وبعمق  7مرت ( احلوضني الستقبال

املخلفات السائلة البرتولية واملياه املصاحبة .

 عدد ( )1حوض الستقبال احلمآه مبساحة 100
مرت وبعمق  1مرت .

13

حمطة معاجلة

125

1

السوائل

14

احواض جتفيف

6800

2

15

حمارق املخلفات

465

5

احلوض االول (  60طول  40 Xعرض  2.5 Xعمق )
احلوض الثاىن (  60طول  74 Xعرض  2.5 Xعمق )

الطبية والدوائية

 3حمارق ( سعة كل حمرقة  100كجم /ساعة )
 2حمرقة ( سعة كل حمرقة  300كجم  /ساعة )

والصناعية

خمزن للمخلفات

هبا  7مراحل للمعاجلة

80

الطبية

16

طالاي الدفن*

7605

3

عبارة عن مدفن مقسم اىل  3طالاي

 65 .1مرت طول وعرض  45وعمق  36مرت
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 65 .2مرت طول وعرض  45مرت عمق  36مرت

 65 .3مرت طول وعرض  27مرت وعمق  36مرت

تستخدم اخلالاي الستقبال املخلفات الىت يتم ترميدها او
فرمها  /املواد الصلبة املكبوسة او الرباميل التالفة

املكبوسه  /املواد الكميائية الىت يتم عمل هلا كبسلة
17

مفارم ادويه

500

2

سعة كل مفرمه  1.5طن  /ساعة

18

جراج للسيارات

288

1

جراج النتظار سيارات اجلمع الطىب

19

مغسلة للسيارات

1

مغسلة للسيارات مزودة بصرف

20

اسرتاحة سائقى

1

اسرتاحة لسائقى اجلمع املخلفات الطبية

21

اسرتاحة عمال

1

غسيل احلاوايت اجملمع فيها املخلفات الطبية اخلطرة او

للمخلفات الطبىة
36

اجلمع الطىب

50

اجلمع الطىب

112

الصناعية الىت يستلزم غسيلها وكذلك التخزين هلذه

للمحارق ومصلى
وغسيل حاوايت

22

منطقة غسيل

احلاوايت حلني االستخدام

60

1

السيارات

منطقة لغسيل السيارات الناقلة للمخلفات فبل مغادرهتا
للمركز

واإلطارات
23

تنك السوالر

40

1

تنك سوالر

24

ورش الصيانه

200

1

ورش الصيانه للسيارات واحملارق

للسيارات واحملارق
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25

أحواض إطفاء

120

وطلمبات حريق
إمجاىل املشروع
26

مناطق شجرية*

1

أحواض اطفاء وطلمبات حريق

29275
منطقة مبساحة  10افدنه ضمن مساحة املركز ولكن سيتم
استخدامها كتوسع مستقبلى ولكن ىف الوقت الراهن
سيتم استخدامها كمناطق شجرية

حتليل البدائل املشروع
بديل عدم تنفيذ املشروع
سوف يتسبب عدم تنفيذ املشروع املقرتح إيل التخلص من هذه النوعيات من املخلفات اخلطرة بطرق عشوائية وىف
املقالب جبانب املخلفات الصلبة والذى ميكن ان تؤدي إيل أتثريات سلبية علي الصحة والبيئية.
إن بديل عدم إقامة مثل هذا املشروع يؤدي إىل -:
 .1زايدة مصادر التلوث .
 .2إمكانية استخدام هذه النوعية من املخلفات ىف استخدمات اخرى ىف تعبئة مواد أخرى او تدوير خملفات خطرة وقد
يؤثر ذلك على الصحة العامه للمواطنني .
 .3عدم اإلمتثال للقوانني و التشريعات البيئية كما جاء يف قانون البيئة  4لسنة  ، 1994واليت تلزم أي جهه يتولد عنها
خملفات خطرة أن حتدد طرق نقل والتخلص من النفاايت اخلطرة ( مادة  3-28من الالئحة التنفيذية ) .

بديل املوقع :
يعترب املوقع املقرتح والذى مت وصفة تفصيليا ىف الدراسة متوافق مع متطلبات قانون البيئة  1994/4و تعديالتة
لتنفيذ املشروع وذلك لالسباب التالية :
أ .عدم وجود جتمعات سكنية او جتمعات بشرية قريبة من املوقع املختار وان اقرب جتمع بشرى هى عرب ابو ساعد
والىت تبعد عن املنطقة املختاره اكثر من  7كيلومرت
ب .ال يوجد تنوع بيولوجى او حياة برية ابملنطقة
ت .التوجد مياه سطحية او ترع وكذلك عمق املياه اجلوفية يزيد عن  120مرت .
ث .تتوافر للموقع شبكة طرق .
وابلتاىل فاملوقع املختار ميتاز بعدد من امليزات النسبية الىت جتعلة من افضل املواقع لتنفيذ املشروع.
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وصف البيئة احمليطة والوضع الراهن
الشركة لديها مساحة قدرها  17فدان ( خصصت منها  7أفدنه للمشروع و 10أفدنه يتم حالياً زراعتها ويتم التعامل
معها كتوسعات مستقبلبة ) .
وقد قامت شركة إكوكنسرف للخدمات البيئية إب جراء دراسة عن البيئة الطبيعية واإلجتماعية الىت ميكن ان تتأثر بطبيعة هذا
املشروع مثل الدراسات التأثريات البيئية واالجتماعية املتوقعة للمشروع اجليولوجية واملناخ ونوعية اهلواء واملياه السطحية
وخصائص اخلزان اجلوىف واحلياة النباتية واحليوانية واستخدامات األراضى.
التأث رات البيئية للمشروع املقرتح
ىف هذا الباب مت حتديد وتقييم اآلاثر البيئية احملتمل حدوثها نتيجة تنفيذ املشروع املقرتح وقد مت حتديد أتثري ذلك على
البيئات الطبيعية من نبااتت وحيوان ونوعية اهلواء والضوضاء واملياه اجلوفية وكذا البيئة اإلجتماعية واإلقتصادية.
اآلاثر على نوعية اهلواء:
ليس من املتوقع حدوث أي تغريات حادة يف نوعية اهلواء نتيجة ألنشطة تشغيل املركز حيث مت تصميم املركز حبيث
تتضمن على  4حمارق ترميد سعة هو  900كجم  /ساعة  ،تتوافق مع حدود االنبعااثت بقانون البيئة رقم  4لسنة  94و
تعديالتة وسيتم التشغيل األمثل هلذه احملارق و إجراء الصيانة الدورية هلا مع مراكز صيانة مؤهلة لذلك أما عن مصادر
تلوث اهلواء األخرى فتتمثل يف تشغيل معدات املدفن واملولد الكهرابئى وهذه املعدات ال ينتج عنها اى أتثريات ذات امهية
على البيئة احمليطة مع اإللتزام بصيانتها بشكل دوري  ،وكما سبق ذكرة ان أقرب منطقة سكنية للموقع على بعد  7كم
وهى منطقة عرب أبو ساعد .

اآلاثر على مصادر املياه:
ال يوجد مصادر للمياه السطحية مبنطقة املشروع أو قريب منها  .املياه اجلوفية تتواجد على مسافة التقل عن  120مرت
يعلوها طبقات صخرية ذات نفاذية منخفضة و متثل طبقة عازلة طبيعية حلماية اخلزان اجلوىف  ،ذلك مع االلتزام بتبطني
خالاي الدفن و احواض التبخرياالحواض واخلزاانت ابلر ر . HDPE
اآلاثر على البيئات الطبيعية والتنوع البيولوجي:

ليس من املتوقع يف حدوث أي أتثري تذكر على البيئات الطبيعية أو التنوع البيولوجي يف األماكن اليت سينشىآ هبا هذا
املشروع حيث ان املنطقة املزمع إقامه املشروع هبا تفتقر اىل البيئات الطبيعية وليس هبا اى مظاهر للتنوع البيولوجى .
اآلاثر الناجتة عن توليد نفاايت ططرة:
لن يتم توليد أي نفاايت خطرة من األنشطة املقرتحة هبذا املشروع ألن االصل ىف هذا املشروع هو التخلص من املخلفات
اخلطرة بعد معاجلتها ودفنها دفن الصحى سليم وتغطيتها بطبقات رملية بشكل يومى  .بتصميم شبكة لتجميع الرشي
والتعامل معة عن طريق وضع مواد مصلدة هلذا الراش وطرحة مرة اخرى اىل داخل احملارق واعادة دفنة مرة اخرى .
اآلاثر اإلجابية على الصناعة:
من أكثر األاثر اإلجيابية هلذا املشروع هو ما سيعود على الصناعات الىت يتولد عنها خملفات خطرة  ،حيث تقوم شركة
 EcoConServمبا لديها من خربة عريضة مبعاجلة والتخلص اآلمن من املخلفات اخلطرة عن املصانع ولذا فستكون
مسئولية املعاجلة والتخلص اآلمن من هذه النوعية من املخلفات مبعرفتها وحتت مسئوليتها منذ استالم هذه املخلفات وحىت
الدفن االمن والصحى  ،ولذلك سيتي تنفيذ هذا املشروع التخلص االمن من هذه األنواع من النفاايت اخلطرة .
التأث ر الناحية اإلجتماعية
من الناحية االجتماعيه فمن غري املتوقع أن يكون للمشروع أتثريات اجتماعية سلبية على املناطق الىت سيؤسس هبا هذه
املشروع حيث ال يتواجد هبذه املناطق اى متركز للسكان حيث تتواجد اقرب منطقة سكانية منطقة عرب أبو ساعد على
مرتات  ،كما انه من غري املتوقع ان يتسبب تشغيل هذا املشروع محل إضايف علي البيئات احمليطة خاصة بعد تطبيق نظم
اإلدارة والتخفيف واتباع خطط الطوارئ املقرتحة.
اآلاثر البيئية املرتاكمة
ال يتواجد ااثر بيئية مرتاكمة هلذا املشروع .
اآلاثر السلبية االطري
من خالل التشغيل فإنه يتوقع أن تنتج بعد االاثر البيئية السلبية املتمثلة ىف انبعااثت املداخن ولكن سيتم وضع ضوابط
لعمليات التشغيل للمحارق حبيث تكون مجيع االنبعااثت مطابقة حلدود قانون  4لسنه  1994وتعديالته فيما خيص

انبعااثت احملارق  ،وتنفيذ متطلبات الصيانة الدورية  ،ابالضافة اىل بعض الغبار الناتج عن عمليات التغطية اليومية
للمدفن ولكن سوف حيدث له تبدد ابإلضافة إيل موقع هذا املشروع مبناطق صحراوية لذا سيكون ذلك األثر غري تراكمي
 التاثريات الصحية ع لى العاملني اثناء التعامل مع املخلفات .وىف حالة تنفيذ اجراءات السالمة والصحة املهنية
وتعليمات االمن الصناعى واستخدام مالبس ومهمات مناسبة ميكن التغلب على هذا التاثري.
اآلاثر اإلجيابية
يتوقع أن يكون إنشاء مركز املصرية الستقبال ومعاجلة والتخلص االمن من املخلفات اخلطرة والغري خطرة العديد من األاثر
االجيابية  ،وميكن إجياز تلك االاثر االجيابية فيما يلى -:
 .1ضمان عدم التخلص من هذه النوعيات من املخلفات اخلطرة بطريقة عشوائية كما هو احلادث اآلن .
 .2التخلص من هذه املخلفات بطرق مرخصة ومعتمدة ومتوفر هبا الضوابط القانونية مع توافر االشرتاطات الصحية
والبيئية .
 .3محاية الصحة والسالمة املهنية للعاملني ىف جمال تولد هذه النوعية من املخلفات والتخلص منها بطرق آمنه .
 .4ضمان اإلدارة السليمة للتعامل مع املخلفات اخلطرة واألمتثال للقوانني والتشريعات البيئية الدولية واملصريه .
 .5اتسيس منظمة متكاملة للتعامل مع املخلفات اخلطرة .
املزااي اإلقتصادية
يتوقع أن يتناول املشروع املقرتح التخلص اآلمن من مجيع انواع املخلفات اخلطرة سيكون له األثر األكرب يف تعزيز الفوائد
البيئية مما سيعود يف املدي القصري ابلنفع علي مجيع الشركات املتولد عنها خملفات خطرة وعلى املدى البعيد على املنظور
البيئى بشكل أمشل حيث جتميع مجيع انواع املخلفات ووجود سجالت لطرق التخلص السليم منها مما يتي تتبع مجيع
املخلفات منذ تولدها حىت التخلص منها.
ططة اإلدارة ورصد التأث رات البيئية
تقع مسئولية تنفيذ خطة اإلدارة البيئية علي شركة إكوكنسرف وفقاً لسياستها وتطبق خطة اإلدارة البيئية للشركة مبا يضمن
السالمة والصحة والبيئة يف كل اجلوانب التنفيذية وفقاً ملتطلبات األيزو  9001 – 14001حيث ان الشركة حاصلة على
شهادتى االيزو ىف نظام اجلودة ونظام البيئة .

تتكون خطة اإلدارة البيئية  EMPمن جمموعة إجراءات إلدارة ورصد وختفيف حدة التأثريات البيئية وإجراءات تنظيمية
ورقابية أخرى مت وضعها ىف اإلعتبار أثناء وبعد اإلنتهاء من مرحلة تنفيذ املشروع  ،والغرض من خطة اإلدارة البيئية هو منع
أو القضاء على اى أتثريات بيئية أواجتماعية خطرة أو ختفيضها إىل مستوايت مقبولة .
كما تتضمن اخلطة أيضاً القرارات املطلوب إختاذها لتطبيق هذه اإلجراءات .وسوف يشمل املشروع املقرتح نظاما لإلدارة
البيئية مكون من مدير للعمليات وعدد من املوظفني املساعدين يكونوا على اتصال دائم ومباشر مع مدير املوقع ومدير
املشروعات ورئيس جملس إدارة الشركة ومدير الصحة والسالمة املهنية للشركة .
وهتدف خطة اإلدارة البيئية أيضاً إىل قياس وتسجيل اآلداء البيئى كجزء من مناخ الشفافية والشراكة اإلسرتاتيجية مع اجلهات
املعنية الرئيسية .
وسوف يتم حتديث مكوانت خطة اإلدارة البيئية بواسطة فريق املشروع  ،حبيث تعكس األنشطة السائدة واملتغريات بكل
موقع ابلنسبة لكل نشاط من أنشطة املشروع.

إعادة أتهيل املوقع
نظررا لعرردم تروافر بيرراانت دقيقيررة عررن كميررة املخلفررات املتوقررع وصروهلا للموقررع سررنواي فأنررة مررن الصررعب حتديررد العمررر االفرتاضررى بدقررة ىف
الوقت الراهن .اال انه اخذا ىف االعتبار ان مسراحة املقرتحرة للمشرروع حرواىل  17فردان (  7فردان املشرروع احلراىل ) (  10أفدنره زراعرة
ىف الوقت الراهن وللتوسع املستقبلى ) فان ميكن القول عمر مركز املصرية سيصل اىل حواىل 25 – 15سنة تقريبرا (وهرى فررتة تقديريرة
لعدم امكانية حتديد احلجم احلقيقى للمخلفات اال بعد التشغيل) .وجيب االشرارة اىل انرة جيرب ان يرتم اغرالق املوقرع متامرا بعرد االمرتالء
وفقررا للمعررايري الفنيررة الغررالق املرردافن ،وسرريتم اسررتغالل مسرراحة املقلررب بعررد اغالقررة ىف زراعررة االشررجار واملسرراحات خض رراء مررع وضررع
العالمات االرشادية والتحذيرات املناسبة لضمان استغالل املنطقة ىف مشروعات مناسبة مستقبال .كمرا سريتم زراعرة سرور شرجرى حرول
سور املدفن.
اخلالصة :
املشروع له بغض التأثريات السلبية اليت ميكن ختفيضها للمحتوي املقبول ليتوافق مع املتطلبات التشريعية و له أتثسرات إجيابية
عديدة .

