فكرة مشروع مقـترحة

مشروع حارقة مخلفات طبية

2017

أعدت هذه الدراسةةةة ايولية بهدف تقديم أفكار مشةةةاريق مقترحة تتضةةةمح تحليل الحواحل الفحية والتمويلية

لفكرة المشروع دون تحليل النواحي المالية و السوقية الالزمة الحكم على مدى جدوى إقامة هكذا مشروع
مما يعحل إح هذه الدراسة هل دراسة أولية تلقل الضوء على الحواحل الفحيـةةةةةةةة وحثم ا ستالمار الفيم لتحفيذ
فكرة المشروع بهدف إطفع المستالمريح المهتميح على التكاليف ا ستالمارية الفيمة لتحفيذ المشروع .
تم الحرص أح تكوح البياحات والمعلومات الواردة فل الدراسةةةةةة واقعية ما أمكح ،وسةةةةةعيا ت يح تكوح البياحات
الواردة فل الدراسةةةة واقعية ما أمكح ،فقد تمت ييارات ميداحية لمشةةةاريق وماسةةةسةةةات ومورديح ذات عفقة

بفكرة المشةةةروع  ،علما ً بأن التوقعات المتعلقة باإليرادات وتقدير حجم السوووول المتوقت تم اسوووت نا ها من
هذه الدراسوووة لحين إعداد دراسوووة جدوى اقتلوووادية للمشوووروع ،وذلك لكوح اإليرادات المتوقعة ترتبط بعدة
عوامل أو ظروف يصةةةةةةعب التحبا باتثاهاتها مما يسةةةةةةتدعل مح المسةةةةةةتالمريح المهتميح بعد ا قتحاع بفكرة
المشروع التوثه إلعداد دراسة الثدوى ا قتصادية الكاملة للمشروع المقترح
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أوالً  :مقدمة
تعد الحفايات الطبية مح الموضوعات الهامة التل إستحوذت على إهتمام القيادات الصحية والخبراء والمعحييح
فل مثا ت الصحة العامة والبيئة فل مختلف أححاء العالم ،إذ أح التوسق فل الخدمات الصحية بمستوياتها
المختلفة وإستخدام التقحيات الحديالة فل الخدمات الوقائية والتشخيصية والعفثية بمختلف مستويات الرعاية
الصحية قد أدى إلى ظهور العديد مح المخلفات الخطرة ضمح مكوحات حفايات المستشفيات
تعتبر الحفايات الطبية الحاتثة عح الرعاية الصحية بالمرضى فل مراكي الرعاية الصحية ،أو المخلفات الطبية
الحاتثة عح عمليات التشخيص أو التحاليل الطبية والمختبرات الطبية وغيرها ،ثي تءا مح الحفايات الخطرة إح
لم تعالج بطريقة سليمة ،وذلك بسبب ما تسببه مح آالار سلبية على العامليح فل الماسسات الصحية ،وفل
المثتمق ،وفل مثا ت الصحة العمومية فهذه الحفايات تحتوي على مواد معدية مح ميكروبات وفيروسات
سريعة ا حتشار ،وأدوات حادة ملوالة بسوائل المرضى ،إضافةت إلى احتوائها على مواد كيماوية خطرة على
اإلحساح ،مما قد يتسبب بكالير مح المضار بالبيئة المحيطة وا حساح .
هحالك العديد مح ايمراض التل يمكح أح تحتقل عح طريق الحفايات الطبية مالل التهاب الكبد الفيروسل ""B
والتهاب الكبد الفيروسل "" Cواإليدي وغيرها مح ايمراض ،وذلك مح خفل التعرض لإلصابة بالثروح
مح ايدوات الحادة الموثودة فل المخلفات الطبية ،مالل اإلبر الملوالة بدماء المرضى الحامليح لمالل هذه
الثرااليم.
يثب أح تاخذ هذه المخاطر بعيح ا عتبار فل حظام معالثة الحفايات ،الذي يتعيح تطبيقه فل مراكي الرعاية
الصحية المختلفة ،كما يثب العمل على الحد مح هذه المخاطر .

انيا  :مبررات وأهداف فكرة المشروع
 تطبيق تعليمات ويارة الصحة رقم  2001/1تعليمات إدارة الحفايات الطبية -التخلص مح المخلفات والحفايات الطبية بطريقة علمية سليمة

تشكل خطرا على البيئة وا حساح

 احشاء مشروع مثدي اقتصاديا يتحاسب وحثم ا ستالمار -ايخطار الكبيرة الحاتثة عح الحفايات الطبية على ا حساح والبيئة
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ال ا :منتجات المشروع
المحتج عبارة رماد حاتج عح احتراق المخلفات الطبية القابلة للحرق مح مخلفات صلبة  ،مخلفات المواد
المعدية ،مخلفات المواد الحادة  ،مخلفات المواد الكيماوية ،المخلفات الباالولوثية  ،مخلفات المواد المشعة
والمخلفات الصيد حية  ،المخلفات المحتوية على المعادح الالقيلة  ،مخلفات اسطواحات الغاي المضغوط

رابعا :النواحي القانونية لفكرة المشروع المقترحة
يوثد أية عوائق قاحوحية لترخيص هكذا مشاريق فل حال تطبيق التعليمات الصادرة مح ويارة الصحة
وويراة البيئة

خامسا :الدراسة الفنية لفكرة المشروع المقترحة
()1

مراحل الخدمة

طرق التخلص الحهائل مح المخلفات الطبية
ا ختيارات المتاحة للتخلص مح المخلفات الطبية أو بقايا المعالثة لتلك المخلفات والتل

يمكح إعادة

استخدامها أو استعمالها مح خفل :
.1الفري إذ يثب فري الحفايات بمكاح ثمعها« :المعدية الحادة -المعدية غير الحادة -مخلفات سائلة غير
مشعة -مواد مشعة والحفايات المسرطحة»
.2الحقل :تحقل الحفايات حسب حوعها ضمح عربات خاصة
.3التخييح :يثب أح يكوح هحاك مكاح خاص سهل التحظيف والتعقيم لتخييح تلك الحفايات ريالما تأتل
آليات خاصة لحقلها
.4التخلص محها :ويتم بمعالثة تلك الحفايات بالطرق المعروفة التالية:
أ.المحارق:
تستخدم المحارق للتخلص ومعالثة والتقليل مح حثم الحهائل للمخلفات البيولوثية والطبية ،معظم المخلفات
الغير معالثة يثب أرسالها للمحارق المصممة خصيصا ت لهذا الحوع معبأة فل أكياس وحاويات خاصة
) (containersتحت المواصفات المصرح بها مح قبل ايمم المتحدة لحقل المواد الخطيرة
( المشروع قيد البحث )
ب تصريفها مق شبكة المثاري العامة ( السوائل )
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ت الردم:
تتم عملية الردم بوثود طبقة تحت الردم غير حفادة لمحق تلوث ايرضية ومياه الثوفية وتغطية الردم يوميا ت
لمحق أحتقال الميكروبات الممرضة بواسطة الحشرات والتقليل مح الروائح الكريهة المحبعالة مح
المخلفات،محطقة ردم المخلفات الطبية تكوح على مسافة
يفضل تغطية المخلفات الطبية بطبقة صلبه مح الردم بسمك

تقل عح الفث أمتار مح حافة المكب المحددة،
يحقص عح متر .

) (2المساحة والموقت:
يمك ح اقامة المشةةةةروع فل احدى المحاطق القريبة مح مصةةةةادر المخلفات الطبية مالل المسةةةةتشةةةةفيات واماكح
الرعاية الصةةةحية بحيث تتوفر فيها كافة خدمات البحية التحتية وتحقق الشةةةروط الصةةةادرة عح ويارة الصةةةحة
وويارة البيئة وويارة والبلدية او اماحة عماح فل المملكة

( )3البناء وتعديالت البناء:
تقدر احتياثات المشروع مح ايبحية بـ ة  300م 2ويمكح تحفيذ المشروع ضمح مبحى هحثر بمواصفات خاصة
اضافة الى توقر امكاكح للتخييح المواد قبل الحرق ويبيح الثدول التالل توييق مساحات البحاء واستخداماتها
ثدول رقم ()1
البند
لالة حرل ومستودع
مكاتب وخدمات
تمديدات لحية وكهربائية

المساحة /متر مربت
250

تكلفة المتر المربت/دينار
150

إجمالي التكلفة/دينار
37500

50

200

20000

-

-

5000
62500

المجموع

( )4اآلالت والمعدات:
قدرت تكلفة التثهييات والمعدات ايساسية مق التركيب والتشغيل بحوالل  210000ديحار تويعت كما هو
مبيح بالثدول أدحاه-:
ثدول رقم ()2
األجهزة
حارقة oxyhydrogenمحرقة النفايات

تكلفة الوحدة/دينار
180000

العدد
1

التكلفة /دينار
180000

(50-60) hz ٪ 380&plusmn;10

رافعة شوكية
عدد وادوات ومستليمات

20000
10000
المجموع
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1
1

20000
10000
210000

( )5األ اث والتجهيزات والديكورات:
تقدر كلفة ايالاث و التثهييات الفيمة للمشروع بحوالل  3000ديحار

( )6وسائل النقل:
يليم المشروع سيارة بكب ستفم المخلفات مح المستشفيات والمراكي الصحية والتخلص مح الرماد بعد
عملية الحرق عدد  2سيارة  ،تقدر تكلفة السيارة الواحد بحوالل  20,000ديحار وبذلك يكوح اثمالل تكلفة
السيارات  40,000ديحار

( )7التكاليف اإلجمالية للموجودات ال ابتة
بحاء على ما تقدم تقدر تكاليف الموثودات الالابتة للمشروع المقترح بحوالل  315,500ديحار تويعت
كمايلل-:
ثدول رقم ()3
التكلفة/دينار
62500
210000
3000
40000
315500

البند
أعمال بحاء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثهييات
وسائل الحقل
المجموع

نسبة االستهالك
%5
%10
%15
%15

( )8العمالة:
سيوفر المشروع (  ) 10فرص عمل مويعة مح حيث الوظيفة والعدد على الححو التالل -:
ثدول رقم ()4
العدد
1
2
4
1
2
10

الوظيفة
مدير مشروع
فحل
عمال فري وتحميل
محاسب
سائق
المجموع
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( )9المواد األولية ومستلزمات الخدمة
النفايات الطبية الرئيسية تشمل :
• المخلفات والحفايات الطبية الحاتثة عح المستشفيات بكافة أحواعها الخاصة والحكومية
• المخلفات والحفايات الطبية الحاتثة عح المراكي والعيادات التخصصية ،مالل مراكي عفج العقم ومراكي
عفج الدرح وغيرها
• المخلفات والحفايات الطبية الحاتثة عح خدمات حا ت الطوارئ مالل اإلسعاف
• المخلفات والحفايات الطبية الحاتثة عح المستوصفات والمراكي الصحية ايولية المتخصصة
• المخلفات والحفايات الطبية الحاتثة عح مراكي الغسيل الكلوي
• المخلفات والحفايات الطبية الحاتثة عح خدمات ومصارف الدم
• المخلفات والحفايات الطبية الحاتثة عح خدمات الطب العسكري
• المخلفات والحفايات الطبية الحاتثة عح مراكي العحاية بالمسحيح
• المخلفات والحفايات الطبية الحاتثة عح معامل التحاليل الطبية
• المخلفات والحفايات الطبية الحاتثة عح معامل الباالولوثل والطب الشرعل
• المخلفات والحفايات الطبية الحاتثة عح الماسسات والمراكي البحالية للتقحيات الحيوية
• المخلفات والحفايات الطبية الحاتثة عح مراكي أبحاث الحيواح والكليات والمعامل البيطرية
حيث يتم فري هذه المواد بعبوات بفستيكية او معدحية حسب طبيعتها وحقلها الى الححرقة

( )10ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
ستتألف مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل مح رسوم التسثيل والترخيص يول مرة باإلضافة إلى المراسفت
والمواصفت ستقطاب العروض والتل تقدر بحوالل  1000ديحار

( )11رأس المال العامل:
كوح الفكرة مقترحة وبعد اعتمادها مح قبل المستفيديح يثب إعداد دراسة ثدوى اقتصادية مفصلة لها ولغايات
الوصول إلى تكاليف إثمالية للمشروع اقرب ما يكوح للواقق سيتم افتراض أح رأس المال التشغيلل وفقا
لطبيعة المشروع واحتياثاته يعادل حوالل  %15مح إثمالل تكاليف الموثودات الالابتة حسب خبرة معد
الدراسة واستحادا لمشاريق مشابهة أي ما يعادل  47000ديحارتقريبا

سادسا :اآل ار البيئية لفكرة المشروع المقترحة
يوثد آالار بيئية سلبية للمشروع بل سيكوح المشروع مح الضروريات ا يثابية على البيئة وا حساح حيث
سيتم التخلص مح ا الار السلبية على البيئة وا حساح حتيثة المعاملة غير السليمة للتخلص مح الحفايات الطبية
وتحويلها الى اسلوب علمل محاسب للبيئة وا حساح

Page 9 of 10

سابعا :التكاليف اإلجمالية لفكرة المشروع المقترحة
الثدول التالل يبيح تكاليف المشروع اإلثمالية التل تتألف مح الموثودات الالابتة مضافا لها المصاريف
التأسيسية ورأس المال العامل-:
جدول رقم ()5
التكلفة/دينار
62500
210000
3000
40000
315500
1000
47000

البند
أعمال بحاء
اآل ت ومعدات
أالاث وتثهييات
وسائل الحقل
المجموع
ملاريف التأسيس وما قبل التشغيل
رأس المال التشغيلي

363500

التكاليف اإلجمالية للمشروع

امنا :وسائل التمويل:
كوح الواليقة قيد البحث هل مقترح لفكرة مشروع و تتضمح دراسة مالية للمشروع تبيح مصاريفه وإيراداته
لح يتم تحديد كيفية تمويل المشروع إ بعد إعداد دراسة الثدوى ا قتصادية الحهائية
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