Ministry of Environment

الشروط المرجعية إلعداد
المخططات الرئيسية إلدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات
 )1مقدمة:
تفاقمت مشكلة المخلفات الصلبة بكافة أرجاء البالد ،وتزايدت حدتها بمظاهرها السيئة الواضحة ،وتأثيراتها الضارة
المباشرة وغير المباشرة على الصحة العامة والبيئة واإلقتصاد الوطني ،ولقد إتخذت المشكلة مؤخ ار بعدا جديداً
خاصة بعد تصاعد إهتمام الدولة بها إلستهداف نهضة حضارية شاملة تتناسب ومكانة مصر العريقة ومستقبلها
الواعد ،وبذلك فقد إحتلت المشكلة أولوية متقدمة فى أسبقيات الدولة ،وتجلى ذلك فى قرارتها وإلتزامها على أعلى
المستويات السياسي ة بالضرورة الحتمية للمجابهة الحاسمة لتلك المشكلة والقضاء عليها نهائيا باألسلوب العلمي
المخطط ،والمشاركة الجادة من الجميع – أصحاب المشكلة وأصحاب المصلحة فى حلها – وتدبير الموارد المالية
واإلمكانات والمقومات الضرورية الالزمة ،مع التنفيذ الجاد طبقاً للمخططات مع الرقابة اللصيقة والتصحيح
السريع.
وفى إطار ذلك صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم  5003لسنة  5013بإنشاء جهاز تنظيم إدارة
المخلفات يتبع وزارة البيئة ويهدف إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على
المستوى المركزى والمحلى بما يحقق اإلرتقاء بخدمة اإلدارة اآلمنه بيئياً للمخلفات بأنواعها كما يهدف إلى دعم
العالقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية فى مجال المخلفات والتوصية باتخاذ اإلجراءات
القانونية الالزمة لإلنضمام إلى اإلتفاقيات الدولية واإلقليمية المتعلقة بالمخلفات ،وجذب وتشجيع االستثمارات فى
مجال أنشطة جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص اآلمن منها وكذا إقتراح مشروعات القوانين واللوائح
والق اررات الالزمة لتحقيق أهدافها.
وتسعى وزارة البيئة من خالل جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلى وضع مخطط رئيسى لكل محافظة مما يساعد
متخذى القرار على معرفة المشروعات ذات األولوية والتى تساهم فى تحسين منظومة إدارة المخلفات على مستوى
كل محافظة لتكون قاعدة يمكن البدء منها فى تطوير االدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة والتى تعتمد محاورها على
تقديم الحلول الفنية والمؤسسية والتمويلية والتشريعية باإلضافة إلى إدخال البعد االجتماعى والبعد البيئى الذى
يعتبر جزءاً مهما وشريكاً رئيسياً لكل المحاور.
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وقد قامت وحدة البرنامج الوطنى إلدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة بتحديد المحافظات المطلوب إعداد مخطط

رئيسى لها وهى ( القاهرة – الجيزة  -األسكندرية).

 )5نطاق االعمال االستشارية:
إعداد مخطط رئيسي إلدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات المذكورة أعاله.

 )5األهداف والمبادئ:

يتوجب علي الجهة اإلستشارية اإل لتزام باالهداف والمبادئ التالية والتي سيتم على أساسها التخطيط:

األهداف:

 .1الت ززام عمليززات التخطززيط والتنفيززذ فززي المحافظززات ب زأطر العمززل العززام المعمززول بهززا علززى المسززتوى
الوطني.
 .5إنشززاء أنظمززة إلدارة المخلفززات الصززلبة تقززوم علززى أسززس اعتبززار المخلفززات أحززد المزوارد االقتصززادية
التي يمكن من خاللها خلق فرص عمل وفرص استثمارية جديدة.
 .5التوسع في برامج الشراكة بين القطاع العام والخاص ،وتشجيع الشركات الصزغيرة والمتوسزطة للعمزل
في هذا المجال.
 .4تحسززين كفززاءة عمليززات إدارة المخلفززات الصززلبة بمززا يسززمح بإتمززام عمليززات الجمززع والتخزززين والنقززل
والمعالجة والتدوير والتخلص بالشكل اآلمن.
 .3التوسع في معدالت إعادة التدوير وإعادة االستخدام لما لها من منفعة إجتماعية وإقتصادية وبيئية.
 .6ضمان تلبية القطاع الخاص لمختلف معايير البيئة والصحة والسالمة عند إدارة المخلفات الصلبة.

 .7تحسين الصزحة العامزة بمنزع الحزرق والزتخلص المكشزوف وتلزور المجزارى المائيزة وإتمزام عمليزات
جمع  ،ونقل ،والتدوير والتخلص السليم بطريقة صديقة للبيئة.

المبادئ العامة إلدارة المخلفات الصلبة في مصر:
 .1المخلفات الصلبة خدمة عامة أساسية يستفيد منها جميع أفراد المجتمع.
 .5تحتاج إدارة المخلفات الصزلبة إلزى مراعزاة مجموعزة متعزددة مزن األبعزاد خاصزة تزأثير األنشزطة ذات
الصلة من القطاعات المختلفة.
 .5قطززاع إدارة المخلفزززات الصزززلبة والتزززدوير أحزززد القطاعزززات المهنيزززة الهامزززة لإلقتصزززاد ،وأحزززد مصزززادر
التوظيف الرئيسية للعمالة الماهرة أو المتوسطة أو غير الماهرة.
 .4الملور يتحمل المسئولية وتكلفة اإلدارة المالئمة للمخلفات.
اقتصاديا لتغطية التكلفة.
دعما
ً
 .3إدارة المخلفات الصلبة تتطلب ً
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 .6الفصل بين النمو االقتصادي وتزايد معدالت تولد المخلفات الصلبة.
 .7تسلسل إدارة المخلفات.
 .8تبنى نهج تكاملي ومستدام إلدارة المخلفات الصلبة
 .9تفعيززل مبززدأ القززرب المكززانى :ينبغززي أن تكززون إدارة النفايززات الصززلبة والززتخلص منهززا بززالقرب مزززن
مصادر توليد النفايات قدر اإلمكان للتقليل من تكاليف النقل والحد من التلور.
بناء على اإلحتياجزات والظزروف المحليزة عنزد تخطزيط وتصزميم أنظمزة
 .10استخدام التقنيات المالئمة ً
إدارة المخلفات الصلبة.
 .11مشاركة المجتمع.
 .15ينبغززي أن يتحمززل المنتجززون المسززئولية الماليززة والقانونيززة أثنززاء الززدورة الحياتيززة للمنززتج مسززئولية
عادلة ومنها مرحلة إدارة المخلفات الناتجة عن اإلنتاج.
 .15تغيير سلوك المستهلك لزيادة الطلزب علزى المنتجزات المعزاد تزدويرها والتزى يمكزن اسزتخدامها اكثزر
من مرة.
 .14تطبيق مبدأ تدوير الحد األقصى من المخلفات المتولدة بحيث ال يقل عن  %80من المخلفات.
 .13تطبيق مبدأ إشراك القطاع الخاص  ،وتحديد المشروعات التي يمكن للقطزاع الخزاص أن يقزوم بهزا
وأحجامها مواقعها مما يساهم في رفع األعباء االستشمارية عن كاهل الحكومة.
 .16تطبيزززق مبزززدأ الالمركزيزززة فزززي اإلدارة واتخزززاذ القزززرار ،وتوسزززيع القزززدرات والصزززالحيات والمسزززئوليات
الخاصة بإدارة المخلفات الصلبة التابعة للمحافظات.

 )4اإلطار التخطيطى للدراسة موضوع الطرح:

 النطاق الجغرافى  :جميع مناطق المحافظة وتشمل جميع المدن والمراكز والقرى والنجوع

 النطاق الزمنى  :يجب أن يتضمن اإلطار التخطيطى تحديد المدى الزمنى لمراحل الخطة الفورية
ومدتها عام  ،قصيرة ومدتها  5سنوات  ،متوسطة ومدتها  01سنوات و طويلة المدى ومدتها 01

عاما .مع تحديد تاريخ البدء واالنتهاء المرتبط بكل خطة.

 النطاق التشريعي و المؤسسى :يجب االلتزام باللوائح و الق اررات و التشريعات والتعليمات والرسوم
المحلية المقترحة بالمخطط الرئيسى والجهات المسئولة عن تنفيذها.

 النطاق النوعي :ينبغي أن تشمل الخطة المخلفات الصلبة بانواعها وتشمل البلدية والخطرة ،الهدم
والبناء ،والزراعية ،والصناعية ،والطبية ،واإللكترونية.
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 )3تحليل ومنهج بدائل المخطط الرئيسى:

عند تحديد وتحليل المخطط الرئيسي  ،ينبغي القيام بما يلي:



تحديد وتحليل البددائل لكدل ندوع مدن الخددمات مدن حيد

الندوع و المعددى والمسدتوى و ندوع التعاقدد

كما يجب أن تتناوى كل من بدائل الخدمة المرجحة مايلى:
 -أنواع الخدمة المطلوبة تقديمها.

 مستوى الخدمة المطلوبة لكل نوع من الخدمات. -معدى الخدمة المطلوب لكل نوع من الخدمات.



تقييم البدائل واختيار البديل األمثل فنيا و اجتماعيا وماليا .



تحديد نوع التعاقد من بين األنواع التالية :

 عقود خدمة. -عقد امتياز.

 عقد استثمار

يجب أن تحدد خطة إدارة المخلفات الصلبة ما يلى :

 جميع الخدمات التي سيتم تقديمها .شاملة مستوى ومعدى الخدمة ( بديل الخدمة) -مكان تقديم الخدمات ( منطقة الخدمة)

 الجهة القائمة بتقديم كل خدمة ( بديل تقديم الخدمة) -كيفية دفع نظير الخدمة

 خطة المراقبة ومؤشرات األداء

عنددد تحديددد مددنها اإلدارة المتكاملددة للنفايددات الصددلبة يجددب االخددذ فددى االعتبددار العوامددل التاليددة

وتوضيح كيفية تاثيرها على كل بديل:

 األخذ في االعتبار رؤية و احتياجات مسئولي المحافظة-

الجهد ددات ةد دداحبة المصد ددلحة (المنظمد ددات الغيد ددر هادف د د لل د دربح ،والقطد دداع الخد ددا

العموميون) من خالى جلسات التشاور.

الممثلد ددين

 القيود االقتصادية واسترداد التكلفة -قيود الحصوى على األراضي

 تعظيم االستفادة من األةوى الحالية (محطات المعالجة ،المقالب ،األسطوى العاطل) االستعداد للدفع لدى شرائح مختلفة من مولدى المخلفات (مؤسسية ،فردية ،تجارية)..4 / 10
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 )6مكونات دراسة إعداد المخطط الرئيسى:

يجب أن تكون هذه الخطة مبنية علي أسس اإلدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ،حي

تراعي األبعاد المؤسسدية

والمالية واإلجتماعية والبيئية بجانب البعد الفني ،كما يجب أن تتمتع بالمرونة وعدم تطبيق نماذج بعينها علي

جميع المناظق بصورة نمطية ،بدل تخطدط لتنفيدذ نمداذج للجمدع والفدرز والنقدل والمعالجدة والدتخل

يتناسدب مددع خصددائ

وظددرو

النهدائي بمدا

كددل منطقددة ،وتحتددرم خصوةدديةة وطبيعددة كددل محافظددة وكددل أقلدديم خاةددة إذا

كانت المنطقة المخصصة ريفية أو حضرية أو ساحلية أو سياحية.

ويجددب أن يتضددمن المخطددط الرئيسددى لددادارة المتكاملددة للمخلفددات الصددلبة العناةددر االتيددة  ،مددع م ارعدداة وضددع
كل عنصر فى باب منفصل على النحو التالي:
 -الباب األوى :الوضع الراهن إلدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة.

 الباب الثاني :الرؤية المستقبلية لهذا الوضع وتشمل بدائل قابلة للتنفيذ ومعايير اختيار البدديلالمفضل.

 -الباب الثال

:المنظومة المقترحة وخطط التشغيل لعمليات الجمع والنقل والمعالجدة والدتخل

واالحتياجات المرتبطة بها.

 البدداب ال اربددع :التوةدديات الخاةددة بددالتطوير المؤسسددى والمجتمعددى وخطددة التوعيددة ومشدداركةالقطاع الخا

.

 الب دداب الخ ددامس :خط ددة التموي ددل واالس ددتثمار وموازن ددة تقديري ددة الدارة المخلف ددات عل ددى مس ددتوىالمراكز على مدار عمدر المخطدط الزمندى ( 01عامدا) وتشدمل تحليدل الفجدوة التمويليدة وبددائل

تغطيتها.
-

ملحددق :خ درائط موضددح عليهددا مواقددع المشددروعات المقترحددة ومسددارات فعليددة لنقددل المخلفددات

إليها.

مع مراعاة الدليل االسترشادى الملحق بهذة الكراسة كنموذج لتقديم الدراسة

5 / 10

Ministry of Environment

توضح االجزاء التالية اشتراطات الالزمة إلعداد المخطط:
 )1-3تحليل الوضع الراهن:
يجب أن يتضمن الجزء األوى من المخطط الرئيسى تدقيق البيانات المسلمة من الجهة المتعاقدة والخاةة بمدا

يلى:

 -الخصائ

المختلفة الجغرافية والمناخية للمحافظة

 -الوضع الراهن إلدارة المخلفات الصلبة بها طبقا لنتائا االستبيانات .

 -المعدالت الحالية لتولد المخلفات الصلبة و مكوناتها طبقا لطرق القياس بالملحق رقم ()0

 -عمليات التشغيل الحالية المتبعة في إدارة المخلفات الصلبة والمعدات والموارد البشرية وتقييمها.

 تقي د دديم للمع د دددات والس د دديارات الت د ددى تعم د ددل بمنظوم د ددة إدارة المخلف د ددات بالمحافظ د ددة لتحدي د ددد اإلحتياج د دداتالمطلوبة.

 التنظيم المؤسسى الحالى ومسئولية التخطيط ووضع الموازنة  ،والحسابات  ،والشئون اإلدارية ,الخ... مصادر تمويل جميع األنشطة الخاةة بإدارة المخلفات الصلبة. مستوى الثقافة البيئية بالمنطقة ووضع القطاع الغير رسمى المحطات الوسيطة ( المناوالت) وجراجات وورش الصيانة -المدافن الصحية والمقالب العمومية والعشوائية

 مصانع وأنشطة التدوير أو معالجة المخلفات التي يتم جمعها. -بيانات مقدمي الخدمات من شركات وجمعيات

 األنشطة الصناعية ،والطبية ،اإلدارية والتجارية في منطقة الخدمة-

تراكمات النفايات وموقعها وكمياتها ومساحتها

تقسيم المناطق طبقا لمستوى الدخل والمعيشة

 -خرائط توضح كل مناطق الخدمة

 -نتائا استطالع رأى أةحاب المصلحة حوى نظام إدارة المخلفات الصلبة الحالى

 )5-3وضع اإلطار الفنى والتشغيلى لمنظومة اإلدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة :
يجب تحديد احتياجات كل مجموعة من المحليات المشتركة في موقع واحد للتخل

النهائي ،باالضافة الى:

 تقدددير كميددات التولددد المسددتقبلية ،ومنهددا يددتم تحديددد احتياجددات منظومددة جمددع ونقددل تتعامددل بكفدداءة مددع
الكميات المتولدة.

 اقتراح أسلوب الجمع والنقل ونظافة الشوارع بحي
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 مسارات الجمع الرئيسية لكل مدينة مسارات النقل من مواقع المحطات الوسيطة الى محطات المعالجة -تقسيم المناطق طبقا لمقترحات الطرح على القطاع الخا

تكون اقرب ما يمكن الماكن التولد المرتفعة.

 اختيار مواقع التدوير والمناولة بحي
 وضع منظومة المعالجة والتخل

والجمعيات

تشمل العناةر اآلتية :

بحي

أوال  :تحديد المواقع النهائية للتخل

ثانيا  :إغالق المقالب الحالية غير اآلمنة
ثالثا  :إنشاء مشروعات للمعالجة والتخل

في المواقع التي تم تحديدها

 يجب تحديد منظومة إدارة المخلفات االخري و تشمل المخلفات الطبية الخطرة ومخلفات البنداء والهددم
تحقق األهدا

والمجازر والمخلفات الصناعية  ،بحي

التالية:

 جمع المخلفات األخرى من كل مصدر على حدة بصورة منفصلة من جميع المصادر. -التخل

من المخلفات األخرى بصورة منفصلة  ،وذلد بتخصدي

الصحية .

خاليدا خاةدة بهدا فدي المددافن

 إنشاء محطات معالجة متخصصة لكل نوع من المخلفات األخرى. تنفيذ الفصل من المنبع لفصل المخلفات البلدية للمنشات عن المخلفات األخرى. -تحديد خصائ

المخلفات الخطرة المتولدة في المحافظة وتصنيفها طبقا التفاقية بازى.

 إعداد مخطط عام إلدارة المخلفات الخطرة وتحديد الجهة المسئولة عن إدارتها. -الخدمات المساعدة لجراجات وورش العمل

 خطة ومستلزمات المراقبة والتقييم االلكترونى ينبغي تحديد انواع وكميات خصائ

االحتياجات العاجلة ،القصيرة ،المتوسطة والطويلة األجل

 )5-3إعداد خطة التمويل واالستثمار وموازنة تقديرية الدارة المخلفات:
يجب تحديد التمويل المطلوب لتنفيذ خطة العمل إلدارة المخلفات الصلبة البلدية ،سواء لألنشطة أو على
المدى الزمنى للخطة وتشمل:
 التكلفة التقديرية لحزم المشروعات



تكاليف غلق المقالب غير المطابقة للشروط البيئية وإنشاء وتشغيل مقالب محكمة
تكاليف تطوير منظومة الجمع والتنظيف والنقل
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تكاليف تطوير منظومة محطات التحويل (الترحيل)



تكاليف تطوير محطات المعالجة بالكمر الهوائى او غيرها



تكاليف تطوير وحدات تحويل المرفوضات إلى وقود ةلب RDF

اآلمن للمخلفات باستخدام المدافن الصحية



تكاليف إنشاء وتجهيز مواقع التخل



إجمالي التكلفة التقديرية المتوقعة على مدار سنوات المخطط العام

 التكلفددة التقديريددة لتشددغيل وةدديانة المنظومددة المتكاملددة الدارة المخلفددات سددنويا علددى مدددى 01
عام

 شرائح الرسوم ونسب التحصيل المتوقعة على مستوى المدن والقرى

 خطة التمويل المقترحة ومساهمة كل طر بها وخطة تحفيز عملية التمويل .
 التوةدديات التددي يمكددن أن تددؤدى إلددى تددوفير التمويددل المطلددوب ألنشددطة إدارة المخلفددات الصددلبة
بالكفاءة والجودة المستهدفة.

 تحديددد احجددام ونوعيددات ومدددة العقددود والمشددروعات التددي يمكددن التعاقددد عليهددا بحي د

تكددون ذات

جدددوى فنيددة واقتصددادية وتحديددد نددوع وحجددم العقددود المطلوبددة ونطاقهددا الجغ ارفددي وحسدداب التكلفددة

التقديرية للخدمات والمشروعات المطلوبة ووالموازنة الخاةة بها.

 تحديد تكلفة الطن الفعلية والتعاقدية لكال من الجمع والنقل والمعالجة والدفن.

 )7االطار الزمنى للدراسة:

مدة إعداد المخطط  4شهور تنقسم كما يلى:
 مرحلة اولى :مراجعة وتدقيق واستكماى البيانات (بند ............... )0-5

 4اسابيع

 مرحلة ثانية :اعداد االطار الفنى والتشغيلى (بند  8 .................... )0-5اسابيع
 مرحلة ثالثة :اعداد خطة التمويل والموازنة التخطيطية (بند  4 ......... )3-5اسابيع
اجمالى الدراسة:

 01اسبوع

فترات المراجعة:

اسبوع اضافى بين كل مرحلة واخرى
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 )8شروط تقديم العطاءات:

 تق دددم الجه ددة عطاءه ددا إلع ددداد المخط ددط الرئيس ددي إلدارة المخلف ددات البلدي ددة الص ددلبة ألي م ددن الدددثال
محافظات (القاهرة ،الجيزة واإلسكندرية)
 يجب أال يتعدى الحد األقصى للعرض المالي لخطة المحافظة الواحدة عن ما يلى :
 محافظة القاهرة :مليون جنية مصرى محافظة الجيزة :مليون جنية مصرى محافظة اإلسكندرية :سبعمائة وخمسون الف جني مصري تقدم الجهة عطاءها في مظروفين أحددهما فندي واآلخدر مدالي مدع توضديح مدا إذا كدان المظدرو

فندي

أو مالي.
 تقدددم العطدداءات إلددى البرندداما الددوطني إلدارة المخلفددات الصددلبة بجهدداز تنظدديم إدارة المخلفددات (بيددت
القاهرة -الفسطاط – مصر القديمة – القاهرة) لمدة سبعة أيام من تاريخ اإلعالن.

 )9محتويات العرض الفنى:
يجب ان يتضمن العرض الفنى مايلى:

 الكيان القانونى للمتقدم وعقد المشاركة فى حالة التحالفات
 سابقة الخبرة فى دراسات المخلفات الصلبة للكيان المتقدم

 سابقة الخبرة فى اعداد المخططات الرئيسية للمخلفات الصلبة (فى مصر وخارج مصر) مع ذكدر
اسم العميل وتاريخ الدراسة.

 السير الذاتية لفريق العمل

 الهيكددل التنظيم ددى لفري ددق العمددل ويش ددمل عل ددى االقددل (رئ دديس الفري ددق – مدددير الفري ددق المي دددانى –
اخصائى فنى –اخصائى مالى ودراسات جدوى -اخصائى  – GISاخصائى معدات)

 منهجية اعداد الدراسة
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 البرناما الزمنى التفصيلي العداد الدراسة وقائمة المخرجات

 )10محتويات العرض المالى:

يجب ان يوضح العرض المالى:
 تكلفة كل مرحلة من المراحل الثال
 شروط الدفع طبقا للكراسة

منفصال

 الضرائب المشمولة

 )11شروط الدفع:

% 01 دفعة عند تقديم التقرير المبدئي للمخطط.
% 31 عند االنتهاء من المرحلة األولى من المخطط والموافقة على التقارير
% 01 عند االنتهاء من المرحلة الثانية من المخطط والموافقة على التقارير
 %31 عند االنتهاء من المرحلة الثالثة من المخطط والموافقة على التقارير

 )15تقييم العروض:

 سيتم تقييم العروض وفقاً للوزن النسبي وذل بنسبة  %51للعرض الفني و  %51للعرض المالي.
 أسس التقييم الفني:
 %01 لسابقة الخبرة للجهة
 %40 لمنهجية تنفيذ الشروط المرجعية
 %40 لقدرات وخبرات الفريق االستشاري
 الحد األدنى لقبوى العرض الفني %11:
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